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M§â PÀxÉÆÃ°PÀ
ಜೋಸೄಫ್ ಮಿಜ್ಜಿ
Joseph Mizzi

ದರೊಂದಿಗಿನ
ಸಸಿದರಾಗಿದಿದ ೋರಾ?

ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮಿ ಕ

ಶೊಂತ್ಮಗಾಗಿ

ನೋವು

ಯಕ್ಷಣೆಮ

ಹಾದಿಮಲ್ಲಿ

ದಮವಿಟ್ಟು
ಹುಡುಕ್ತ

ವೈಮಕ್ತಿ ಕ

ಅವುಗಳನ್ನನ
ಭತ್ತಿ

ತೄರೆಯುವಂತೄ

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣ,

ಹಾತೊರೆಯುತ್ಮಿ ೋರಾ?

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ಮೊಂದಿನ

ಬೋಧನೆಮನ್ನನ

ಸಂದವಕೄಾ

ಪ್ರ್ ಮಾಣಿಕ

ನೋವು

ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಾ
ಷಣಣ

ನಭಿ

ಭತ್ತಿ

ಲೇಖನಗಳು

ಅನೆಾ ೋಷಿಸುತಿ ವೆ.

ಓದಿ. ಪ್ರ್ ಥಥನೆಮಲ್ಲಿ ದಯನ್ನನ

ಸುವಾತೄಥಮ
ಕಳಿ.

ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾ ಗಿ

ವ್ ದೄಧ ಯೊಂದ
ಹೃದಮನ್ನನ

ಅನೆಾ ೋಶಕರಿಗೆ

ತನನ ನ್ನನ

ಫಹಿರಂಗಡಿಸುವುದಾಗಿ DvÀ£ÄÀ ಬಯಸೄ ನೋಡುತ್ತಿ ನೆ. ‘ನೋವು ಸಂಪೂಣಥ
ಹೃದಮದಿೊಂದಲೂ ಭನಸಿಿ ನೊಂದಲೂ ನಭಿ

ದರಾದ ಯೆಹೋನನ್ನನ

ಹುಡುಕ್ತದರೆ ಆತನ್ನ ನಭಗೆ ಸಿಕ್ಕಾ ನ್ನ.' (ಧರ್ೋಥದವಕ್ಕೊಂಡ 4:29).
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1. ಸತ್ಯ
‚ರಿಶುದಧ
ಯಕ್ಷಣೆ

ಗ್ ೊಂಥಗಳು

ಹೊಂದಿಸು

ಕ್ತ್ ಷಿ

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ರು

ಜ್ಞಾ ನನ್ನನ

ನಂಬಿಕೄಮ

ಕೇಡುದಕೄಾ

ಮೂಲಕ

ವಕಿ ವಾಗಿವೆ.‛

(2

ತ್ಮರ್ಥೆಮನಗೆ 3:15).

ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಎಯಡು ಮಾಗಥಗಳನ್ನನ

ವಿರಿಸುತ್ತಿ ನೆ, ವಿನಾವಕೄಾ

ಕ್ಕಯಣವಾಗು ಅಗಲವಾದ ಮಾಗಥ ಭತ್ತಿ

ಜ್ಜೋನಕೄಾ

ಕ್ಕಯಣವಾಗು

ಕ್ತರಿದಾದ ಮಾಗಥ. ಷಾ ಗಥಕೄಾ

ಕರೆದೇಯುಾ  ಮಾಗಥನ್ನನ

ತ್ಮಳಿಮಫಹುದು

ಇನನ ೊಂದನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ಸುವಾತೄಥಯು

ಜ್ಜೋನಕೄಾ

ಮಾನವಿೋಮತೄಗೆ
ಧಭಥಗಳನ್ನನ

ನಜವಾದ

ದಯ

ಹಗೆ

ಮಾಗಥವಾಗಿದೄ

ಸಂದವವಾಗಿದೄ.

ನಾವು ಹಗೆ

ತಪ್ಪ ಷಫಹುದು?
ಏಕೄೊಂದರೆ

ಜನರು

ಅದು

ಸಲವಾರು

ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದಾದ ರೆ ಆದರೆ ಅವೆಲಿ ವೂ ಸುಳುು ; ‘ಲೋಕವು

ಜ್ಞಾ ನವೆನಸು

ಮಾಗಥದಿೊಂದ

ದಯನ್ನನ

ತ್ಮಳುಕೇಳು ದೄ

ಹೋದದುದ

ದಯ ಜ್ಞಾ ನದ ಸಂಕಲ ವೆ.' (1 ಕೇರಿೊಂಥದರಿಗೆ 1:21) ಎೊಂದು ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀªÅÀ
ಎಚ್ಚ ರಿಸಿದೄ.
ದಯ

ಸಂದವನ್ನನ

ವಿತ್ತ್ ತಿ ನೊಂದ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀz°
À è

ಮಾಗಥದರ್ಶಥಷಲ ಟ್ು

ದಾಖಲ್ಲಷಲಾಗಿದೄ.
ರಿಶುದಧ

ಜನರು

ಇದನ್ನನ
ಫರೆದಿದಾದ ರೆ.

ನಾವು ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀª£
À ÀÄß ನಂಫಫಹುದು ಏಕೄೊಂದರೆ ಅದು ದಯ ಪುಷಿ ಕವಾಗಿದೄ.
ಇದು ಷಾ ಗಥಕೄಾ
ರಿಶುದಧ

ಖಚಿತವಾದ ಮಾಗಥದರ್ಶಥ ಎೊಂದು ನಾವು ನಂಫಫಹುದು.

ಗ್ ೊಂಥಗಳು ‘ಆ ರಿಶುದಧ

ಗ್ ೊಂಥಗಳು ಕ್ತ್ ಷಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ರು

ನಂಬಿಕೄಮ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಸು ಜ್ಞಾ ನನ್ನನ

ಕೇಡುದಕೄಾ

ವಕಿ ವಾಗಿವೆ.' (2 ತ್ಮರ್ಥೆಮನಗೆ 3:15).
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ಸಂ್ ದಾಮದ

¸À¨sÉAiÀÄ

ಉಯುಕಿ ವಾಗಿದೄಯೆ?

ಆದರೆ

ಸಂ್ ದಾಮದ ವಿರುದಧ
(ಮಾಕಥ

7:1-13).

ಯಾವುದ

ಇದು

ಸಂ್ ದಾಮವು

ತಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಹುದು.

ಸಂ್ ದಾಮಗಳಿೊಂದ
ಬಿೋರುತ್ಮಿ ಲಿ ’

ಎೊಂದು

ಆರೋಪ್ಪಸಿದರು. ಅರು ಲ್ಲಖಿತ ವಾಕಾ ಕೄಾ
ತ ನ್ನನ

ಏನ್ನ?

ಯೇಸು ಕ್ತ್ ಷಿ £ÀÄ ನಭಗೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೄ ನೋಡಿದಾದ £É.

‘ನಭಿ

ರಿಣಾಭ

ಫಗೆೆ

ದಯ

ವಾಕಾ zÀ

ಮಹೂದಿಗಳನ್ನನ

ªÉÄÃ¯É

ಅರು

ನಶಠ ರಾಗಿಯಬೇಕ್ಕ, ಭತ್ತಿ ಅದ

ಪುನರಾತ್ಮಥಷದಂತೄ ನಾವು ಗಭನಸರಿಷಬೇಕ್ಕ.

ಧ್ಯಮಿಥಕ ಬೋಧಕಯ ಫಗೆೆ

ಏನ್ನ? ಅಯ ಬೋಧನೆಯು ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀPÌÉ

ನಶಠ ರಾಗಿರುರೆಗೂ ನಾವು ಅಯ ಮಾತನ್ನನ
WÀ£ª
À ÀAvÀ ಜನಯನ್ನನ

ಕಳಬೇಕ್ಕ. ಬೆgÉÆÃಮದ

ನಾವು ಅನ್ನಕರಿಷಬೇಕ್ಕ, ‘ಅರು ದಯ ವಾಕಾ ನ್ನನ

ಶುದಧ ಭನಸಿಿ ನೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕರಿಸಿ ಇರು ಹಳು ಮಾತ್ತ ಹೌದೇೋ ಏನೋ
ಎೊಂಫ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ

್ ತ್ಮದಿನವೂ ಶಷಿ ರಗ್ ೊಂಥಗಳನ್ನನ

ಶೋಧಿಸುತ್ಮಿ ದದ ರು.'

(ಅಪೋಷಿ ಲಯ ಕೃತಾ ಗಳು 17:11).
ನಭಿ
ಅಲಿ ,

ವೈಮಕ್ತಿ ಕ ಅಭಿಪ್ರ್ ಮದ ಫಗೆೆ ಏನ್ನ? ನಾವು ನಭಿ
ದಯ

‘ಷಾ ಬುದಿಧ ಮನೆನ ೋ

ಮಾಗಥನ್ನನ

ಕ್ಕತೂಸಲದಿೊಂದ

ಆಧ್ಯಯಮಾಡಿಕೇಳು ದೄ

ಮಾಗಥನ್ನನ
ಹುಡುಕಬೇಕ್ಕ.

ಪೂಣಥಭನಸಿಿ ನೊಂದ

ಯೆಹೋನಲ್ಲಿ ಬಯಷವಿಡು.' (ಜ್ಞಾ ನೋಕ್ತಿ ಗಳು 3:5).
¸ÀvåÀ ªÉÃzÀªÅÀ ಯಲೋಕಕೄಾ
ಸಂದವನ್ನನ

ಖಚಿತವಾದ ಮಾಗಥದರ್ಶಥಯಾಗಿದೄ. ಅದಯ

ಕಲ್ಲಯು, ನಂಬು ಭತ್ತಿ ಪ್ರಲ್ಲಸು ಾ ಕ್ತಿ ಯು ಹಿೋಗೆ

ಹಳಫಹುದು: ‘ನನನ

ವಾಕಾ ವು ನನನ

ಕ್ಕಲ್ಲಗೆ ದಿೋವೂ ನನನ

ದಾರಿಗೆ

ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೄ.' (ಕ್ತೋತಥನೆ 119:105).
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2. ಒಂದು ತ್ಯಯ ಗ
‚ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ಷಸ

ಫಹುಜನಯ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಹತ್ತಿ ಕೇಳುು ದಕೇಾ ೋಷಾ ಯ

ಒೊಂದ ಸ್ವರಿ ಷಭಪ್ಪಥತನಾದನ್ನ.‛ (ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ 9:27).

ನಭಿ

ಸೃಷಿು ಕತಥ

ಹಿೊಂಬಾಲ್ಲಸುವುದು

ಭತ್ತಿ

ಭತ್ತಿ

ನಭಿ ನ್ನನ

ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಸುವುದು

ಆದಾಗೂಾ , ರ್ದಲ್ಲನೊಂದಲೂ ನಾವು

ನಡೆಸು
ನಭಿ

ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿದೄ

ವಿರುದಧ

DvÀ£À

ದಯನ್ನನ

ದಂಗೆ ಎದಿದ ದೄದ ೋವೆ

ಭತ್ತಿ ನಭಿ ಪ್ರಗಳ ಕ್ಕಯಣದಿೊಂದಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪ ತಷಥ ರು ಭತ್ತಿ ನಯಕದ
ಅಪ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೄದ ೋವೆ.
ತಪ್ಪ ಸಿಕೇಳು ಲು

ಒೊಂದ

ಒೊಂದು

ಮಾಗಥವಿದೄ,

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

‘ಯಕಿ ಧ್ಯರೆಯಲಿ ದೄ ಪ್ರರಿಹಾಯ ಉೊಂಟಾಗುದಿಲಿ
9:22). ಸಳೆಮ ಒಡಂಫಡಿಕೄಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ
ಮೂಲಭೂತ
ಫಲ್ಲಪ್ಪೋಠದ

ಷತಾ ಗಳನ್ನನ
ಮೇಲೆ

ಕಲ್ಲಸು

ಪ್ರ್ ಣಿAiÀÄಫಲ್ಲ

ರ್ದಲನೆಮದಾಗಿ, ಪ್ರನ್ನನ
ಅನಗಾಗಿ

(ಕ್ಷಮೆ)’ (ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ

ದರು ನಭಗೆ ಎಯಡು

ಷಲುವಾಗಿ

ನೋಡುವಂತೄ

ದವಾಲಮದಲ್ಲಿ
ಆಜ್ಞಾ ಪ್ಪಸಿದನ್ನ

ರ್ಶಕ್ತಿ ಷಬೇಕ್ಕ, ಭತ್ತಿ

ಬೇರೆಮರಿಗೆ

ಹಳುವಂತೄ,

-

ಎಯಡನೆಮದಾಗಿ,

ರ್ಶಕೄಿ ಯಾದರೆ

ಪ್ರಪ್ಪಮನ್ನನ

ಮಕಿ ಗೊಳಿಷಫಹುದು.
ಸಳೆಮ
PÀ¯Áéjಮಲ್ಲಿ

ಒಡಂಫಡಿಕೄಮ
ಏನ್ನ

ನೋತ್ಮವಂತನಾಗಿದುದ

ತ್ತಾ ಗಗಳು

ªÀiÁrzÀ£A
É §

ಯೇಸು,

ಚಿತ್ ವಾಗಿತ್ತಿ .

ಅನೋತ್ಮವಂತರಿಗೊೋಷಾ ಯ

‘ದಯ

ಕ್ಕರಿಭರಿ’

‘ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ಪ್ರ್ ಣಕೇಟ್ಟು

ಷಸ

ನಭಿ ನ್ನನ

ದಯ ಫಳಿಗೆ ಸರಿಸುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಒೊಂದ ಸ್ವರಿ ಪ್ರ ನವಾಯಣಕೇಾ ೋಷಾ ಯ
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ಬಾಧೆಟ್ಟು

ಷತಿ ನ್ನ.' (1 ಪೇತ್ ನ್ನ 3:18). ರಿಪೂಣಥ ಭತ್ತಿ ಪ್ರವಿಲಿ ದ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ತನನ

ತೄಗೆದುಕೇೊಂಡನ್ನ.

ಜನಯ
ಭನ್ನಶಾ ಯನ್ನನ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ತ್ತನೇ

ವಿರ್ೋಚ್ನೆಗೊಳಿಷಲು

ಅರು

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯ ನಮಮಾನ್ನಸ್ವಯ ಕಳಿದ ದಂಡನ್ನನ
ಪ್ರತ್ಮಷಲು ಯೇಸು ರ್ಶಲುಬೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಲ್ಲದ£ÀÄ ಭತ್ತಿ ಷತಿ £ÀÄ.

ಕತಥನ್ನ

ಫಳಲುತ್ಮಿ ರು

ಭೋಜನ’ನ್ನನ

ಸ್ವಥ ಪ್ಪಸಿದರು,

ಫರೋಣದರೆಗೂ

ಭತ್ತಿ

ರ್ಶಶಾ ರು

DvÀ£À

ನೆನಪ್ಪಸಿಕೇಳುು ತ್ತಿ ರೆ.
ಅಥಥನ್ನನ

gÉÆnÖ

DvÀ££
À ÀÄß

ಯೇಸು

ಭತ್ತಿ

DvÀ£À

ಎಯಡನೆ
ತ್ತಾ ಗನ್ನನ

ಸಂ್ ದಾಮವು

ಎೊಂದು

ದಸ ... ಇದು ನನನ

ನಜ. ಆದರೆ ್ ತ್ಮ ಬಾರಿಯೂ ‘ನನನ

‘ಕತಥನ

ಕತಥನ

ಭತ್ತಿ ದಾ್ ಕ್ಷಯಷನ್ನನ

ಫದಲಾಯಷಲಾಗಿದೄ

ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ. ‘ಇದು ನನನ

ದಿನ,

ಇದರಿೊಂದಾಗಿ

ದುುಃಖಕಯವೆೊಂದರೆ,

ಫದಲಾಯಸಿದೄ.

ಯಕಿ ವಾಗಿ

ಹಳಿದುದ

ಹಿೊಂದಿನ

ಅದಯ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ದಸ

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್

¸À¨sÉ

ಯಕಿ ' ಎೊಂದು ಯೇಸು

ನೆನಪ್ಪಗಾಗಿ ಇದನ್ನನ

ಮಾಡಿ'

ಎೊಂದು ವಿರಿಸಿದಾಗ gÉÆnÖ ಭತ್ತಿ ದಾ್ ಕ್ಕಿ ಯಷವು ಅನ ಒೊಂದು ತ್ತಾ ಗದ
ಸ್ವಿ ಯಕ PÀ¯Áéj ರ್ಶಲುಬೆಮಲ್ಲಿ ನ ಷಿ ಯಣೆಯಾಗಿದೄ.
ಅತಾ ೊಂತ ಗಂಭಿೋಯವಾದ ತ ನ್ನನ
ಮಾಸ್ಅನ್ನನ

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ.

ಪ್ರಕ್ಕಾ ಗಿ ತ್ತಾ ಗವೆೊಂದು ರಿಗಣಿಷಲಾಗುತಿ ದೄ; ನಜಕೂಾ ಇದು

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಅದ ತ್ತಾ ಗ ಎೊಂದು ಹಳಲಾಗುತಿ ದೄ ಏಕೄೊಂದರೆ ಅದು ರ್ಶಲುಬೆಮ
ತ್ತಾ ಗನ್ನನ

‘ಶವಾ ತಗೊಳಿಸುತಿ ದೄ’

ಬೋಧನೆಯು

¸ÀvÀåªÉÃzÀzÀ

ಭತ್ತಿ

‘್ ಸುಿ ತಡಿಸುತಿ ದೄ’.

ಈ

ಷ ಶು ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೄ:

5

‘ಯಾಕಂದರೆ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ನಜವಾದ

ದವಾಲಮಕೄಾ

ಅನ್ನರೂ

ಮಾತ್ ವಾದದಾದ ಗಿಯೂ ಕೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟು ದಾದ ಗಿಯೂ ಇರು ಆಲಮದಲ್ಲಿ
್ ವೇರ್ಶಷದೄ ದಯ ಷಮಿ ಖದಲ್ಲಿ ನಭಗೊೋಷಾ ಯ ಈಗ ಕ್ಕಣಿಸಿಕೇಳುು ದಕೄಾ
ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇ ್ ವೇರ್ಶಸಿದನ್ನ. ಇದಲಿ ದೄ ಭಹಾಯಾಜಕನ್ನ ರುಶ
ರುಶವೂ

ಅನಾ

ಯಕಿ ನ್ನನ

ತೄಗೆದುಕೇೊಂಡು

್ ವೇರ್ಶಸು ್ ಕ್ಕಯ ಆತನ್ನ ತನನ ನ್ನನ
ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ

್ ವೇರ್ಶಷಲ್ಲಲಿ ;

ವಿತ್ತ್ ಲಮದಲ್ಲಿ

ಅನೇಕ ಸ್ವರಿ ಷಭಪ್ಪಥಸುದಕೄಾ

ಹಾಗೆ

ಷಭಪ್ಪಥಷಬೇಕ್ಕಗಿದದ

ಆತನ್ನ ಲೋಕ್ಕದಿಯೊಂದ ಎಷ್ು ೋ ಸ್ವರಿ ಬಾಧೆಟ್ಟು

ಕ್ಷದಲ್ಲಿ

ಸ್ವಮಬೇಕ್ಕಗಿತ್ತಿ .

ಆದರೆ ಒೊಂದ ಸ್ವರಿ ಯುಗಗಳ ಷಮಾಪ್ಪಿ ಮಲೆಿ ೋ ಆತನ್ನ ಪ್ರನವಾಯಣೆ
ಮಾಡಬೇಕೄೊಂಫ

ಉದೄದ ೋವದಿೊಂದ

ತನನ ನ್ನನ

ಮಜ್ಞಮಾಡಿಕೇಳುು ನಾಗಿ

್ ತಾ ಕ್ಷನಾದನ್ನ. ಒೊಂದ ಸ್ವರಿ ಸ್ವಯುದೂ ಆಮೇಲೆ ನಾಾ ಮತ್ಮೋಪೂಥ

ಭನ್ನಶಾ ರಿಗೆ
ಫಹುಜನಯ

ಹಗೆ

ನೇಭಕವಾಗಿದೄಯೋ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಷಭಪ್ಪಥತನಾದನ್ನ,
ಯಕ್ಷಣೆಮನ್ನನ ೊಂಟ್ಟ

ಭತ್ತಿ

ಹಾಗೆಯೇ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ಷಸ

ಹತ್ತಿ ಕೇಳುು ದಕೇಾ ೋಷಾ ಯ

ಒೊಂದ

ಸ್ವರಿ

ತನನ ನ್ನನ

ನರಿೋಕ್ತಿ ಸಿಕೇೊಂಡಿರುರಿಗೆ

ಮಾಡುದಕೇಾ ೋಷಾ ಯ

ಪ್ರಸಂಬಂಧವಿಲಿ ದನಾಗಿ

ಎಯಡನೆಮ ಸ್ವರಿ ಕ್ಕಣಿಸಿಕೇಳುು ನ್ನ.' (ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ 9:24-28).
ಸ್ವಮೂಹಿಕ ದೆನಂದಿನ ತ್ತಾ ಗ ಉಳಿದ ಪ್ರ ಭತ್ತಿ ಅರಾಧನ್ನನ
ಸೂಚಿಸುತಿ ದೄ.

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀzÀ°è

ಕತಥನ್ನ ತಭಿ

ಎಲಾಿ

ಪ್ರಕ್ಕಾ ಗಿ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಹೄಚಿಚ ನ

ತ್ತಾ ಗಗಳಿಲಿ

ಏಕೄೊಂದರೆ

ಶವಾ ತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾದ £É ಎೊಂದು

ಕೄ್ ೈಷಿ ರಿಗೆ ಬಯಸೄ ನೋಡಲಾಗಿದೄ. ಕತಥನ್ನ ಹಿೋಗೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿ ನೆ: ‘ಅಯ
ಪ್ರಗಳನ್ನನ
ತರುದಿಲಿ

ಅಯ

ದುಶಾ ೃತಾ ಗಳನ್ನನ

ನನನ

ನೆನಪ್ಪಗೆ

ಎೊಂದು ಹಳುತ್ತಿ ನೆ. ಪ್ರಗಳು ರಿಹಾಯವಾದಲ್ಲಿ

ಎೊಂದಿಗೂ
ಇನ್ನನ
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ಅವುಗಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಷಭಥಣೆಮಾಡುದು ಅವಾ ವಿಲಿ .' (ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ
10:17-18).
ನೋವು

ಮಾನ

ನಮಿಥತ

ತ್ತಾ ಗನ್ನನ

ಅಲಂಬಿಸುವುದನ್ನನ

ಮೊಂದುರಿಸುತ್ಮಿ ೋರಾ ಅಥವಾ ರ್ಶಲುಬೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಅನನಾ , ರಿಪೂಣಥ
ಭತ್ತಿ

ಮಗಿದ

ತ್ತಾ ಗದ

ಅಸಥತೄಗಳ

ಮೇಲೆ

ನೋವು

ದಯನ್ನನ

ಸಂಕ್ತಥಸುತ್ಮಿ ೋರಾ?
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3. ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಧ್ಯ ªÀwð
‚ದರು ಒಫಬ ನೇ; ದರಿಗೂ ಭನ್ನಶಾ ರಿಗೂ ಭಧಾ ಷಥ ನ್ನ ಒಫಬ ನೇ; ಆತನ್ನ
ಭನ್ನಶಾ ನಾಗಿರು ಕ್ತ್ ಷಿ ಯೇಸುವೇ; ಆತನ್ನ ಎಲಿ ಯ ವಿರ್ೋಚ್ನಾಥಥವಾಗಿ
ತನನ ನ್ನನ ಒಪ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ು ನ್ನ.‛ (1 ತ್ಮರ್ಥೆಮನಗೆ 2:5-6).

ದರು
ಆತನನ್ನನ

ರಿಶುದಧ ನ್ನ

ಸಂಧಿಸುವುದು

ಭತ್ತಿ

ನಮಿಿ ೊಂದ

ನಾವು

ಪ್ರಪ್ಪಗಳಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ,

ಅಸ್ವಧಾ .

ನಭಿ ನ್ನನ

ಪ್ರದಿೊಂದ

ಶುದಿಧ ೋಕರಿಷಲು ಭತ್ತಿ ದರಿಗೆ ಅಪ್ಪಥಷಲು ನಭಗೆ ಭಧಾ ಷಥ ಗಾಯನ್ನ ಬೇಕ್ಕ.
ಆ ಭಧಾ ಷಥ ಗಾಯನೇ ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ . (1 ತ್ಮರ್ಥೆಮನಗೆ 2:5). ಅನಫಬ ನೇ
ಭಧಾ ಷಥ ಗಾಯ ಏಕೄೊಂದರೆ ಅರು ತನನ

ಜನಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಾ ನ್ನನ

ಪ್ರದ

ಗುಲಾಭಗಿರಿಯೊಂದ ಬದ್ ಡಿಸಿಕೇಳು ಲು ತ£Àß ಯಕಿ ನ್ನನ ಸುರಿಸಿದಾದ £É.
ದುುಃಖಕಯವೆೊಂದರೆ,
ಬೋಧನೆಮನ್ನನ

ಮಾನ

ಸಂ್ ದಾಮವು

ಅಷ ಶು ಗೊಳಿಸಿದೄ ಭತ್ತಿ

¸ÀvÀåªÉÃzÀzÀ

ಷ ಶು

ಯೇಸುವಿನ ಜತೄಗೆ ಇತಯ

‘ಭಧಾ ತ್ಮಥಗಳನ್ನನ ’ ಗುರುತ್ಮಸುತಿ ದೄ.

ಕತ್ತನ ತ್ಯಯಿ

ªÀÄjAiÀÄ¼ÀÄ

ಶರಿೋರಿಕವಾಗಿ ನಭಿ

ಕತಥನ ತ್ತಯಯಾಗಿ ಆಯೆಾ ಯಾದ ಕ್ಕಯಣ

ªÀÄjAiÀÄ¼ÀÄ ಭಹಿಳೆಮಯಲ್ಲಿ ಹೄಚ್ಚಚ
ಅನನಾ

ಪ್ರ್ ಮಖಾ ತೄ ಹೊಂದಿದಾದ ಳೆ. PÉöæ Ê¸ÀÛgÀÄ ಅಳ

ಷಲತ್ತಿ ಗಾಗಿ ಸಂತೊೋಶದಿೊಂದ ಅಳನ್ನನ

‘ಆರ್ಶೋವಾಥದ’ ಎೊಂದು

ಕರೆಯುತ್ತಿ ರೆ. ಆದಾಗೂಾ , ªÀÄjAiÀÄ¼ÀÄ ನಭಿ ಭಧಾ ತ್ಮಥಮಲಿ .
ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ಹಿೋಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ ªÀÄjAiÀÄ¼ÀÄ ಪ್ರವಿಲಿ ದೄ

ಗಬಥಧರಿಷಲ ಟ್ಟು ದಾದ ಳೆ

ಭತ್ತಿ

ತನನ

ನೋವಿನೊಂದ

ಅಳು

ನಭಿ
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ಉದಾಧ ಯಕೄಾ
ಭತ್ತಿ

ಷಸಕರಿಸಿದಳು. ಆಕೄಮನ್ನನ
ನಭಿ

ಅನ್ನನ

ªÀÄzsåÀ ªÀwðAiÀiÁV

ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ. ಆಕೄಮನ್ನನ
ಕರೆಯುತ್ತಿ ರೆ.

ಷಾ ಗಥಕೄಾ

ನಭಿ

ಕರೆದೇಮಾ ಲಾಯತ್ತ

ನೇಮಿಷಲಾಯತ್ತ

ಎೊಂದು

ಜ್ಜೋನ ಭತ್ತಿ ಷಾ ಗಥದ ದಾಾ ಯ ಎೊಂದೂ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದನ್ನನ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀz°
À è

ಬೋಧಿಷಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಯೇಸು ಪ್ರವಿಲಿ ದೄ ಗಬಥಧರಿಷಲ ಟ್ಟು ದಾದ ನೆೊಂದು

ದಯ

ವಾಕಾ ವು

ಯಲೋಕಕೄಾ
ಮಾತ್

ಹಳುತಿ ದೄ;

ಆತನ್ನ

ನಭಿ

ಪ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

ಷತ್ತಿ

ಏರಿದನ್ನ ಭತ್ತಿ ಅನ್ನ ಒಫಬ ನೇ ಭಧಾ ಷಥ ಗಾಯ. ಅನ್ನ

ನಭಿ

ಜ್ಜೋನ ಭತ್ತಿ

ಯಲೋಕದ ದಾಾ ಯ. ಆದದ ರಿೊಂದ ನಾವು

ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ ನೋಡಬೇಕ್ಕ.
‘ಆಗ

ಭರಿಮಳು

ಕೇೊಂಡಾಡುತಿ ದೄ, ನನನ
ಉಲಾಿ ಷಗೊೊಂಡದೄ.'
ಉದಾತಿ ತೄಮನ್ನನ
ದಯನ್ನನ

ಹಳಿದೄದ ೋನಂದರೆ

ಆತಿ ವು ನನನ
(ಲೂಕನ್ನ

-ನನನ

ಪ್ರ್ ಣವು

ಕತಥನನ್ನನ

ಯಕ್ಷಕನಾದ ದಯ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ
1:46-47).

ಭರಿಮಳು

ಕತಥನ

ಫಮಸಿದಳು, ಅಳದದ ಲಿ . ಇದಲಿ ದೄ ಅಳು gÀPÀëPÀ£ÁzÀ

ನೋಡಬೇಕೄೊಂದು ಷ ಶು ವಾಗಿ ನಭಗೆ ಕಲ್ಲಸುತ್ತಿಳೆ, ಭತ್ತಿ ತನಗೆ

ಅಥವಾ ಬೇರೆಮರಿಗೆ ಅಲಿ . ದರು ‘ನನನ

ಯಕ್ಷಕ’ ಎೊಂದು ಅಳು

ಒಪ್ಪ ಕೇಳುು ತ್ತಿಳೆ.
ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹೄಷಯನ್ನನ

ಕರೆಮಬೇಕ್ಕ, ಆದರೆ ªÀÄjAiÀÄ¼À ಹೄಷರಿನ

ಮೇಲೆ ಅಲಿ , ಏಕೄೊಂದರೆ ಅಪಷಿ ಲ ಪೇತ್ ನ್ನ, ‘ಫಯಬೇಕ್ಕದ ಯಕ್ಷಣೆಯು
ಇನಾನ ಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಿಕ್ಕಾ ದಿಲಿ ; ಆ ಹೄಷರಿನೊಂದಲೇ ಹಯತ್ತ ಆಕ್ಕವದ ಕೄಳಗೆ
ಭನ್ನಶಾ ರಳಗೆ ಕೇಡಲ ಟ್ಟು ರು ಬೇರೆ ಯಾ ಹೄಷರಿನೊಂದಲೂ ನಭಗೆ
ಯಕ್ಷಣೆಯಾಗುದಿಲಿ ಎೊಂದು ಹಳಿದನ್ನ.' (ಅ ಕೃ 4:12).
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ಕ್ಯಯ ಥೊಲಿಕ ಪಾದ್ರಿ
ಸಳೆಮ

ಒಡಂಫಡಿಕೄಮ

ಯಾಜಕಯನ್ನನ

ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ಫದಲ್ಲಸಿದನ್ನ, ‘ಭಹಾಯಾಜಕನ್ನ ಆಗಿರು ಯೇಸುನ್ನನ
ಯೋಚಿಸಿರಿ.’

(ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ

ಹಷ

ನಾಮಕಯನ್ನನ

ಪ್ರದಿ್ ಗಳು, ಹಿರಿಮರು ಭತ್ತಿ

3:1).

ಗಳು) ಎೊಂದು ಕರೆಮಲಾಗುತಿ ದೄ; ಅಯನ್ನನ
ಕರೆಮಲಾಗುವುದಿಲಿ

ಭತ್ತಿ

ಪ್ರಕ್ಕಾ ಗಿ

ಲಕ್ಷಾ ವಿಟ್ಟು

ಒಡಂಫಡಿಕೄಮ

¸À¨sÉAiÀÄ

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾಯಕರು (ಬಿಶಪ್
ಎೊಂದಿಗೂ ಯಾಜಕರೆೊಂದು

ತ್ತಾ ಗಗಳನ್ನನ

ಅಪ್ಪಥಸುವುದು

ಅಯ ಕತಥಾ ಲಿ .
ಸಳೆಮ ಒಡಂಫಡಿಕೄಮ ಯಾಜಕರು ಪ್ರಯಹಿತರಾಗಿಯಲ್ಲಲಿ ; ಅರು
ಪ್ರ್ ಣಿಗಳ ಯಕಿ ನ್ನನ
ನಮಿಥತ

ಅಪ್ಪಥಸಿದರು ಭತ್ತಿ ಭೂಮಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಮಾನ

ದವಾಲಮದಲ್ಲಿ

್ ವೇರ್ಶಸಿದರು.

ಯೇಸು

ಹೄಚ್ಚಚ

ಉತಿ ಭನಾಗಿದಾದ ನೆ ಏಕೄೊಂದರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರವಿಲಿ ದನ್ನ, ತನನ

ಯಕಿ ನ್ನನ

ನಭಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಯಲೋಕನ್ನನ
ಬೇಕ್ಕದ

ಭಹಾಯಾಜಕನ್ನ.

ನಶಾ ಳಂಕನ್ನ

್ ವೇರ್ಶಸಿದನ್ನ. ‘ಇೊಂಥನೇ ನಭಗೆ

ಈತನ್ನ

ಪ್ರಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ

ರಿಶುದಧ ನ್ನ

ಸಯದೄ

ನದೇೋಥಷಿಯೂ

್ ತೄಾ ೋಕವಾಗಿರುನ್ನ

ಆಕ್ಕವಮಂಡಲಗಳಿಗಿೊಂತ ಉನನ ತದಲ್ಲಿ ರುನ್ನ ಆಗಿರುನ್ನ. ರ್ದಲು
ತಭಿ

ಪ್ರರಿಹಾಯಕ್ಕಾ ಗಿ

ಆಮೇಲೆ

ಜನಯ

ಪ್ರರಿಹಾಯಕ್ಕಾ ಗಿ

ಷಭಥಣೆಮಾಡು ಲೇವಿAiÀÄ ಭಹಾಯಾಜಕರಂತೄ ಈತನ್ನ ್ ತ್ಮನತಾ ವೂ
ಷಭಪ್ಪಥಷಬೇಕ್ಕದ

ಅವಾ ವಿಲಿ .

ಈತನ್ನ

ತನನ ನೆನ ೋ

ಷಭಪ್ಪಥಸಿಕೇೊಂಡು

ಒೊಂದ ಸ್ವರಿ ಆ ಕೄಲಷನ್ನನ ಮಾಡಿ ಮಗಿಸಿದನ್ನ.' (ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ 7:26-27).
ನಾವು

ಹೊಂದಿರುವಾಗ

ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನನ್ನನ

ರೋಭನ್

ನಭಿ

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್

ಭಹಾಯಾಜಕನನಾನ ಗಿ

ಪ್ರದಿ್ ಯಫಬ ರು

ಪ್ರಕ್ಕಾ ಗಿ
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ತ್ತಾ ಗಗಳನ್ನನ

ಅಪ್ಪಥಸು ಅವಾ ಕತೄ ಏನ್ನ? ‘ಆದಕ್ಕಯಣ ಆತನ್ನ ತನನ

ಮೂಲಕ ದಯ ಫಳಿಗೆ ಫರುಯನ್ನನ

ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಯಕ್ತಿ ಸುದಕೄಾ

ವಕಿ ನಾಗಿದಾದ ನೆ; ಅರಿಗೊೋಷಾ ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನೆಮಾಡುದಕೄಾ

ಯಾವಾಗಲೂ

ಫದುಕ್ಕನಾಗಿದಾದ ನೆ.' (ಇಬಿ್ ಮರಿಗೆ 7:25).
ಯಲೋಕದ

ಕತಥನಾದ

ಯೇಸು

ಮಾಗಥನ್ನನ

ನಭಗೆ

ಷಯಳ

ತ್ಮಳಿಮಲು

ಉತಿ ಯನ್ನನ

ಮಾಗಥವೂ ಷತಾ ವೂ ಜ್ಜೋವೂ ಆಗಿದೄದ ೋನೆ; ನನನ

ನೋವು

ಫಮಸುವಿರಾ?

ನೋಡುತ್ತಿ ನೆ:

‘ನಾನೇ

ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಯತ್ತ

ಯಾರೂ ತಂದೄಮ ಫಳಿಗೆ ಫರುದಿಲಿ .' (ಯೋಹಾನನ್ನ 14:6). ಏಕೆಕ
ಭಧಾ ಷಥ ಗಾಯನಾದ ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಮೂಲಕ ತಂದೄಮ ಫಳಿಗೆ ಫನನ ರಿ.
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4. ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ
‚ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೄಯಡು ್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ ಆತನ ಹೄಷರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪ್ರರಿಹಾಯನ್ನನ

ಹೊಂದುನ್ನ.‛ (ಅ ಕೃ 10:43).

ದರು ಮಾತ್ ಪ್ರನ್ನನ

ಮರಿಯುತ್ತಿ ನೆ.

ದಾವಿೋದನ್ನ

ಕ್ಷಮಿಷಫಲಿ ನ್ನ, ದೆವಿಕ ನಮಭನ್ನನ

ಗಂಭಿೋಯವಾದ

ಪ್ರನ್ನನ

ಅನ್ನ ದರಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಕೇೊಂಡ ನಂತಯ ಶೊಂತ್ಮಮನ್ನನ
‘ಯೆಹೋನ

ಷನನ ಧಿಮಲ್ಲಿ

ಅೊಂದುಕೇೊಂಡು ನನನ

ನನನ

ಪ್ರನ್ನನ

ತ್ಮಳಿಸಿದೄನ್ನ. ನೋನ್ನ ನನನ

ಕಂಡುಕೇೊಂಡನ್ನ.

ದೇ್ ೋಸನ್ನನ

ಒಪ್ಪ ಕೇಳುು ವೆನ್ನ

ಭರೆಮಾZÀದೄ ನನಗೆ ನನನ

ಅರಾಧಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಮಾಡಿದಾಗ,

ದೇೋಶನ್ನನ

ರಿಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟು .' (ಕ್ತೋತಥನೆ

32:5).
ಮಾನ

ಸಂ್ ದಾಮವು

ಭತೊಿ ಮೆಿ

¸ÀvÀåªÉÃzÀ

ಬೋಧನೆಮನ್ನನ

ವಿರೂಗೊಳಿಸಿದೄ. ಕ್ಕಾ ಥೊೋಲ್ಲಕ್ ಪ್ರದಿ್ ಗಳು ಪ್ರಪ್ಪಗಳನ್ನನ

ನಣಥಯಷಲು

ಭತ್ತಿ

ತಡೆಹಿಡಿಯು

ವಿಧ್ಯಾ ಕಿ ವಾದ

ಬಿಡುಗಡೆ

ಅಧಿಕ್ಕಯನ್ನನ

್ ತ್ಮಪ್ರದಿಸುತ್ತಿ ರೆ

ಅಪಷಿ ಲರಿಗೆ

ಹಳಿದಾಗ

ಸ್ವಥ ಪ್ಪಸಿದನೆೊಂದು
ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ನೋಡು

(ಕ್ಷಮೆಮ

ಯೇಸು

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕರಿಗೆ

ಯಾಯ

ನಾಾ ಯಾೊಂಗ

ತಸಿಿ ನ

ಕಲ್ಲಷಲಾಗುತಿ ದೄ:

ಕ್ಷವಿಿುಸಿಬಿಡುತ್ಮಿ ೋರೋ

ಕ್ಷಮಾಣೆಯಾಗುತಿ ದೄ;

ಅಥವಾ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ರ್ಶಕೄಿ ).

ಸಂಸ್ವಾ ಯನ್ನನ
ಯಾಯ

‘ನೋವು

ಅರಿಗೆ

ಅವುಗಳ

ಕ್ಷವಿಿುಷದೄ

ಉಳಿಸುತ್ಮಿ ೋರೋ

ಅರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಉಳಿಯುತಿ ವೆ ಅೊಂದನ್ನ.' (ಯೋಹಾನನ್ನ 20:23).
ನಷಿ ೊಂದಸವಾಗಿ ಯೇಸು ಅರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ವಕ್ತಿ ಮನ್ನನ

ಕೇಟ್ು ನ್ನ.

ಆದರೆ ನಾವು ಕಳಬೇಕ್ಕ: ಯೇಸು ಅರಿಗೆ ಯಾ ರಿೋತ್ಮಮ ವಕ್ತಿ ಮನ್ನನ
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ಕೇಟ್ು ನ್ನ? ಅರು ದಯ ಸ್ವಥ ನದಲ್ಲಿ
ನೇಮಿಸಿದಾದ ರೆಯೇ?

ಅಥವಾ

ಅಯನ್ನನ

ನಾಾ ಯಾಧಿೋವಯನಾನ ಗಿ

ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಕ್ಷಮಿಷಲು

ಅನ್ನ

ಅಪಷಿ ಲಯ

ಕೃತಾ ಗಳನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ಸ್ವರು

ಅಯನ್ನನ
ಹಷ

ಮೂಲಕ

ನಯೋಜ್ಜಸಿದಾದ ನೆಯೇ?
ಒಡಂಫಡಿಕೄಮ

ಉಳಿದ

ಭಾಗಗಳನ್ನನ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಉತಿ ಯ ಷ ಶು ವಾಗುತಿ ದೄ.

ಅಪಷಿ ಲರು ತಪ ಪ್ಪ ಗೆಮನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆ ನೋಡಿದರು ಎೊಂಬುದಕೄಾ
ಅರು ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ
ಯೇಸುನ್ನನ

ಅಪಷಿ ಲ

ನಂಬಿಕೄಯಡು

ಯಾವುದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲಿ .

ಸ್ವರಿದರು ಭತ್ತಿ ಕ್ಷಮಾuÉಮನ್ನನ

ನಂಬುವಂತೄ

ಒತ್ತಿ ಯಸಿದರು.

ಕಳಿದರು ಅಥವಾ ವಿಧ್ಯಾ ಕಿ ವಾದ

ಶಚ ತ್ತಿ 
ಪೇತ್ ನ್ನ

್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ

ಪ್ರರಿಹಾಯನ್ನನ
್ ವಾದಿಗಳೆಲಿ ರು

ಹೊಂದಲು

ಡಬೇಕೄೊಂದು

ಹಿೋಗೆ

ಫದಲ್ಲಗೆ

ಜನಯನ್ನನ

ಬೋಧಿಸಿದನ್ನ,

‘ಆತನಲ್ಲಿ

ಆತನ

ಹೄಷರಿನ

ಮೂಲಕವಾಗಿ

ಹೊಂದುನೆೊಂದು

ಆತನ

ವಿಶಮದಲ್ಲಿ

ಸ್ವಕ್ತಿ ಹಳಿದಾದ ರೆ

ಅೊಂದನ್ನ.'

(ಅ

ಕೃ

10:43);

ಭತ್ತಿ

ಅಪಷಿ ಲ ಪೌಲನ್ನ, ‘ಆದದರಿೊಂದ ಷಹೋದಯರೇ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪ್ರರಿಹಾಯವು ದೇರೆಯುತಿ ದೄೊಂಫದು ನಭಗೆ ಸ್ವರೋಣವಾಗುತಿ ದೄೊಂದು
ನಭಗೆ

ತ್ಮಳಿದಿಯಲ್ಲ.

ರ್ೋಶೆಮ

ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಲಾಗದ ಎಲಾಿ
ಮೂಲಕವಾಗಿ

ಧಭಥಶಷಿ ರದ

ಮೂಲಕ

ನೋವು

ಪ್ರಗಳಿೊಂದ ನಂಬುರೆಲಿ ರು ಆತನ

ಬಿಡುಗಡೆ

ಹೊಂದಿ

ನೋತ್ಮವಂತರೆನಸಿಕೇಳುು ತ್ತಿ ರೆ.'(ಅ

ದಯ

ಕ್ಷಮೆಮನ್ನನ

ಕೃ

13:38-39).
ನೋವು

ಫಮಸಿದರೆ,

ಬೋಧಿಸಿದಂತೄಯೇ ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ

ಅಪಷಿ ಲರು

ನಂಬಿಕೄ ಇರಿಸಿ, ಆಗ

ನೋವು ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಡುತ್ಮಿ ೋರಿ.
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PÉöæ Ê¸ÀÛgÀÄ ತಭಿ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್

ಒಪ್ಪ ಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ. ಆದಾಗೂಾ

ಪ್ರದಿ್ ಗೆ

ತಪ ಪ್ಪ ಕೇಳು ಬಾಯದು.

ಅರು
ಪ್ರದಿ್ ಗೆ

ತಪ ಪ್ಪ ಕೇಳುು ವುದು ಮಾನನ ಆವಿಷ್ಕಾ ಯವಾಗಿದೄ, ಇದು ¸À¨sÉAiÀÄ°è ಸಲವು
ವತಮಾನಗಳಿೊಂದ

ತ್ಮಳಿದಿಲಿ .

ಪ್ರ್ ಥಥನೆಮಾಡತಕಾ ದುದ

ತಪು

ಮಾಡಿದಯನ್ನನ

(ಭತ್ತಿ ಮ

ನೋವು

‘ಆದದರಿೊಂದ

-ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ರು ನಭಿ

ನಾವು ಕ್ಷವಿಿುಸಿದಂತೄ ನಭಿ

6:9,12)

ಎೊಂದು

ನಾವು

ಹಿೋಗೆ

ತಂದೄಯೇ, ನಭಗೆ

ತಪು ಗಳನ್ನನ
ನೇಯವಾಗಿ

ಕ್ಷವಿಿುಸು
ತಂದೄಗೆ

ತಪ ಪ್ಪ ಕೇಳು ಬೇಕೄೊಂದು ಯೇಸು ನಭಗೆ ಷ ಶು ವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಿದಾದ ನೆ.
ಕ್ಷಮೆಮ ಫಗೆೆ
ತಪು

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್ ಧಭಥದಲ್ಲಿ ಭತೊಿ ೊಂದು ನಣಾಥಮಕ

ಇದೄ. ದಯ ಕ್ಷಮೆ ಅಪೂಣಥ ಎೊಂದು ¸À¨sÉAiÀÄÄ ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ. ಒಫಬ

ಾ ಕ್ತಿ ಮನ್ನನ

‘ಕ್ಷಮಿಸಿದ’ ನಂತಯ, ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ಪಿ ತಯಲು

ಅನ್ನ

ತಸಿಿ ನ

ಕ್ಕಮಥಗಳನ್ನನ

ಹೄಚಿಚ ನ

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕರು

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣದ

ಸ್ವವಿನ

ಬೆೊಂಕ್ತಮಲ್ಲಿ

ನಂತಯವೂ,

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣಕೄಾ

ಒಳಗಾಗಬೇಕೄೊಂದು ನರಿೋಕ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ರೆ.
‘ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಹೄಷರಿನ ನವಿಿುತಿ
ಯೋಹಾನ

2:12)

ಷಕಲಪ್ರನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ನಭಿ

ಯೋಹಾನ

1:7)

ಎೊಂದು

ಭನ್ನಶಾ ಯ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಭಗನಾದ

‘ಆತನ

ನವಾಯಣಮಾಡಿ
¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ
ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ಪ್ರಗಳು ಕ್ಷವಿಿುಷಲ ಟ್ಟು ವೆ.' (1

ನಭಿ ನ್ನನ
ನಂಬುರಿಗೆ
ತ್ತನೇ

ಯೇಸುವಿನ

ಯಕಿ ವು

ಶುದಿಧ ಮಾಡುತಿ ದೄ.'
ಬಯಸೄ

ನೋಡುತಿ ದೄ.

ತೄಗೆದುಕೇೊಂಡದದ ಕೄಾ

ತೃಪ್ಪಿ ಡು ಅಗತಾ ವಿಲಿ ; ಅಯ ಯಕಿ ದಿೊಂದ ಪ್ರಗಳನ್ನನ

(1

ಅರು

ಶುದಿಧ ೋಕರಿಸಿದ

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣಕೄಾ ಅರು ಹೋಗಬೇಕ್ಕಗಿಲಿ .
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5. ¸À¨sÉ
‚ಹಾಕ್ತರು

ಅಸಿಿ ವಾಯವು

ಭತೊಿ ೊಂದು

ಯೇಸು

ಅಸಿಿ ವಾಯನ್ನನ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನೇ;

ಆ

ಯಾರೂ

ಅಸಿಿ ವಾಯನನ ಲಿ ದೄ

ಹಾಕಲಾಯಯಷ್ಟು .‛

(1

ಕೇರಿೊಂಥದರಿಗೆ 3:11).
ಒಮೆಿ
ಎೊಂದು

ಯೇಸು ತನನ

ಕಳಿದನ್ನ.

ರ್ಶಶಾ ರಿಗೆ ನನನ

ಅಪಷಿ ಲ

ಪೇತ್ ನ್ನ

ಫಗೆೆ
ಹಿೋಗೆ

ಏನ್ನ ಯೋಚಿಸುತ್ಮಿ ೋರಿ
ಉತಿ ರಿಸಿದನ್ನ:

‘ನೋನ್ನ

ಫಯಬೇಕ್ಕಗಿರು ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ, ಜ್ಜೋಷಾ ರೂನಾದ ದಯ ಕ್ಕಮಾಯನ್ನ' ಎೊಂದು
ಉತಿ ಯಕೇಟ್ು ನ್ನ. ಅದಕೄಾ
ನೋನ್ನ

ಧನಾ ನ್ನ;

ಯೇಸು – ‘ಯೋನನ ಭಗನಾದ ಸಿೋರ್ೋನನೇ,

ಈ

ಗುಟ್ಟು

ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ರು ನನನ
ಒೊಂದು ಮಾತನ್ನನ

ನನಗೆ

ತ್ಮಳಿಸಿದನ್ನ

ನಯಭನ್ನಶಾ ನಲಿ ,

ತಂದೄಯೇ ತ್ಮಳಿಸಿದನ್ನ. ಭತ್ತಿ ನಾನ್ನ ನನಗೆ

ಹಳುತೄಿ ೋನೆ, ಅದನಂದರೆ - ನೋನ್ನ ಪೇತ್ ನ್ನ, ಈ

ಬಂಡೆಮ ಮೇಲೆ ನನನ

ಷಭೆಮನ್ನನ

ಕಟ್ಟು ವೆನ್ನ; ಪ್ರತ್ತಳಲೋಕದ ಫಲವು

ಅದನ್ನನ ಸೇೋಲ್ಲಷಲಾಯದು.' (ಭತ್ತಿ ಮ 16:16-18).
‘ಬಂಡೆ’ಮ ಮೇಲೆ ನಮಿಥಸಿದ ಷಭೆ ಎೊಂದರೇನ್ನ? ಕೄಲರು ಪೇತ್ ನ್ನ
ಎೊಂದು

ಹಳುತ್ತಿ ರೆ;

ತಪ ಪ್ಪ ಗೆಯೆೊಂದು
ಎಫೆಷದರಿಗೆ

2:20

ಇತಯರು
ಭಾವಿಸುತ್ತಿ ರೆ.
ಯಲ್ಲಿ

‘ನೋವು

ಕ್ತ್ ಷಿ ರು'

ಒೊಂದು

ಬೋಧಿಸಿದಂತೄ,

ಎೊಂದು

ಅಥಥದಲ್ಲಿ ,
û¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß

ಪೇತ್ ,

ಪೇತ್ ನ
ಪೌಲನ್ನ
ಇತಯ

ಅಪಷಿ ಲರು ಭತ್ತಿ ್ ವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಿಥಷಲಾಗಿದೄ. ಏಕೄೊಂದರೆ ಅದು
ಅಯ ಕ್ತ್ ಷಿ ಬೋಧನೆಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಥ ಪ್ಪತವಾಗಿದೄ.
ಪೇತ್ ನ್ನ ಷಭೆಮನ್ನನ

ಆತನ ಮೇಲೆ ಷಭೆಮನ್ನನ

ಸ್ವಥತ್ಮ್ ಕ ಬಿಶಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಯಣ

ನಮಿಥಷಲಾಗಿದೄ ಎೊಂಫ ರೋಭನ್ ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್
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ಹಳಿಕೄ

ನಜಲಿ .

ಪೇತ್ ನನ್ನನ

ಅನ್ನ

ಒಫಬ

್ ಖ್ಯಾ ತ

ಅಪಷಿ ಲನಾಗಿದದ ರೂ,

ಇಡಿೋ ¸À¨sÉAiÀÄ ಮಖಾ ಷಥ ನೆೊಂದು ರಿಗಣಿಷಲಾಗಲ್ಲ®è. ¥ÉÃvÀæ£ÀÄ ‘¸À¨sÉAiÀÄ

ಷರ್ೋಥಚ್ಚ

ಪ್ರದಿ್

(ಕ್ಕರುಫ)’ (ಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ತಸಂ ಪ್ರಾ ರಾಗಾ್ ಫ್ 857) ಎೊಂದು

ವಾಾ ಟ್ಟಕನ್ ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ; ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನನ್ನನ

‘ಮಖಾ

ಕ್ಕರುಫ’

ಎೊಂದು ಗುರುತ್ಮಸು ಕ್ಕಯಣ ಷಾ ತಃ ಪೇತ್ ನ್ನ ತ್ತನ್ನ ಮಖಾ

ಕ್ಕರುಫ

ಎೊಂಬುದನ್ನನ ಒಪು ವುದಿಲಿ (1 ಪೇತ್ 5:4).
¸ÀAvÀ ಅಗಸಿು ೋನ್ ಭತ್ತಿ

ಇತಯ ಸಕರು ಬೋಧಿಸಿದಂತೄ ದಯ

ಭಗನಾದ ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಫಗೆೆ ಪೇತ್ ನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಪ ಪ್ಪ ಗೆಮನ್ನನ

ಬಂಡೆಯಾಗಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಫಹುದು.

ಈ

ಷರಿಯಾಗಿದೄ

ಕ್ಕಾ ಥೊೋಲ್ಲಕ್

ಎೊಂದು

ಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ತಸಂ

ಒಪ್ಪ ಕೇಳುು ತಿ ದೄ.

ಪೆ್ ೋರಿತರಾಗಿ ತಂದೄಯೊಂದ ಸೄಳೆಮಲ ಟ್ು
ಭತ್ತಿ

‘ನೋವು

ಜ್ಜೋವಿಸು

ದಯ

ಕೂಡ

‘ವಿತ್ತ್ ತಿ ನ

ಕೃಪೆಯೊಂದ

ನಾವು ಯೇಸುನ್ನನ
ಭಗನಾದ

ಅಥಥ

ನಂಬುತೄಿ ೋವೆ’

ಕ್ತ್ ಷಿ ನೇ'

ಎೊಂದು

ಒಪ್ಪ ಕೇಳುು ತೄಿ ೋವೆ. ¸ÀAvÀ ¥ÉÃvÀ£
æ ÀÄ ಒಪ್ಪ ಕೇೊಂಡ ಈ ‘ನಂಬಿಕೄಯೆೊಂಫ ಬಂಡೆಮ
ಮೇಲೆ ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ ತನನ

ಷಭೆಮನ್ನನ

ನಮಿಥಸಿದನ್ನ.' (ಪ್ರಾ ರಾಗಾ್ ಫ್ 424).

ಎಯಡೂ ಸಂದಬಥಗಳಲ್ಲಿ , ªÀÄvÁÛAiÀÄ 16 ರಿೊಂದ ಪೋಸಿ ಸ್ವಬಿೋತ್ತಗಿಲಿ .
¸À¨sÉAiÀÄ
ಸಂದಸಕೄಾ

ಫಗೆಗಿನ

ಮೂಲಭೂತ

ಒಳಗಾಗಬೇಕ್ಕಗಿಲಿ

್ ಶೆನ ಗಳಲ್ಲಿ

ಏಕೄೊಂದರೆ

ನಾವು

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀªÅÀ

ಯಾವುದ

ನಭಗೆ

ಷ ಶು

ಉತಿ ಯಗಳನ್ನನ ನೋಡುತಿ ದೄ.
1. ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ಯಾರು?
ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ ಷಭೆಮ ಮಖಾ ಷಥ (ಎಫೆಷದರಿಗೆ5:23)

2. ¸À¨sÉAiÀÄ ಅಡಿಪಾಯ ಯಾವುದು?
16

ಹಾಕ್ತರು

ಅಸಿಿ ವಾಯವು

ಭತೊಿ ೊಂದು ಅಸಿಿ ವಾಯನ್ನನ

ಯೇಸು

ಕ್ತ್ ಷಿ ನೇ;

ಆ

ಅಸಿಿ ವಾಯನನ ಲಿ ದೄ

ಯಾರೂ ಹಾಕಲಾಯಯಷ್ಟು . (1 ಕೇರಿೊಂಥ 3:11)
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3. ಕತ್ತನನ್ನು

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಂಡೆ ಇದೆಯೇ?

ನಾನಲಿ ದೄ ಇನನ ಫಬ

ದರಿದಾದ ನೋ? ಇನ್ನನ

ಯಾ ವಯಣನ್ನ ಇಲಿ ,

ಯಾರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ಮಿ ಲಿ . (ಯೆಶಮ 44:8).
ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನ

ಷಭೆ

ಸ್ವಥತ್ಮ್ ಕ

ಏಕೄೊಂದರೆ

ಇದು

್ ತ್ಮಯೊಂದು ರಾಶು ರದಿೊಂದಲೂ ಅನ ಯಕಿ ದಿೊಂದ ಕ್ ಮಕೄಾ
ಎಲಿ

ಜನರಿೊಂದ

ಕೂಡಿದೄ.

¸À¨sÉAiÀÄÄ

ವಿತ್ ವಾದುದು

¸À¨sÉ

ಎೊಂಬುದು ಅಪಸೇಿೋಲ್ಲಕ್

ಆಗಿದೄ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀz°
À ègÄÀ ವಂತೄ ಅಪಷಿ ಲಯ ಬೋಧನೆಮನ್ನನ
್ ತ್ಮಯೊಂದು ಷಭೆ, ಷಥ ಳಿೋಮ

¸À¨sÉ, ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ತೄಗೆದುಕೇೊಂಡ

ಏಕೄೊಂದರೆ

ಷದಷಾ ರು ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಯಕಿ ದಿೊಂದ ರಿಶುದಧ ರಾಗಿದಾದ ರೆ ಭತ್ತಿ
ನೆಲೆಸಿದಾದ ರೆ.

ವಿವಾ ದ

ಅದಯ

ವಿತ್ತ್ ತಿ ನಲ್ಲಿ
ಏಕೄೊಂದರೆ

ಅದು

ಅನ್ನಷರಿಸುತಿ ದೄ. PÉæöÊ¸ÀÛಯ

ಬೋಧನೆಮನ್ನನ

ನಂಬು

ಭತ್ತಿ ಪ್ರಲ್ಲಸುವಂತದಾದ ಗಿದೄ, ಭತ್ತಿ ಕ್ಕಾ ಥೊೋಲ್ಲಕ್ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ಷಸ ರಿಶುದಧ
ಯೇಸುಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಒೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೄ.
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6. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ವುದು
‚ನಾನ್ನ ನನಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹಳುತೄಿ ೋನೆ, ಒಫಬ ನ್ನ ಹಷದಾಗಿ ಹುಟ್ು ದಿದದ ರೆ
ಅನ್ನ ದಯ ರಾಜಾ ನ್ನನ ಕ್ಕಣಲಾಯನ್ನ ಅೊಂದನ್ನ.‛ (ಯೋಹಾನ 3:3).
ಯೇಸು ಮೂಲತಃ ನಕೇೋzÉÃªÀÄ£ÀÄ ಎೊಂಫ ಗೌಯವಾನಾ ತ ಮಹೂದಿ

ನಾಮಕನಗೆ ಹಳಿದ ಮಾತ್ತಗಳು ನಭಗೂ ಅನಾ ಯಸುತಿ ವೆ. ನಾವು ಭತೄಿ
ಜನಷದಿದದ ರೆ,

ನಾವು ಕೄ್ ೈಷಿ ರಾಗಿದದ ರೂ,

¸À¨sÉಗೆ

ಹೋಗುತ್ಮಿ ದದ ರೂ,

ಓದುತ್ಮಿ ದದ ರೂ, ಪ್ರ್ ರ್ಥಥಸುತ್ಮಿ ದದ ರೂ ಭತ್ತಿ ಉತಿ ಭ ಜ್ಜೋನನ್ನನ
್ ಮತ್ಮನ ಸಿದದ ರೂ ನಾವು ಯಲೋಕನ್ನನ
ಒಫಬ

ಅಗತಾ ?

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ನಡೆಷಲು

್ ವೇರ್ಶಸುವುದಿಲಿ .

ಾ ಕ್ತಿ ‘ಏಕೄ ಭತೄಿ ಹುಟ್ು ಬೇಕ್ಕ?' ಈ CªÀÄÆ®å ಫದಲಾಣೆ ಏಕೄ

ಭನ್ನಶಾ ನ

ನೈಷಗಿಥಕ

ಸಿಥ ತ್ಮಮ

ಸತ್ತವ

ವಿರಿಸುತಿ ದೄ. ಅನ್ನ ಕಲ ಅನಾರೋಗಾ

ಸಿಥ ತ್ಮಮನ್ನನ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ಅಥವಾ ದುಫಥಲನಲಿ

-

ಲೌಕ್ತಕ ಭನ್ನಶಾ ನ್ನ ‘ಆತನ್ನ ಅರಾಧಗಳ ಭತ್ತಿ ಪ್ರಗಳ ದೄಸೄಯೊಂದ
ಷತಿ ರಾಗಿದದ

ನಭಿ ನ್ನನ

ಷಸ

ಪ್ರ್ ಪಂಚಿಕ ಾ ಕ್ತಿ ಮ ಭನಸುಿ

ಫದುಕ್ತಸಿದನ್ನ.'

ದಯ ಚಿತಿ ಕೄಾ

ಅನ್ನ ಕೄ್ ೈಷಿ ನಾಗಿದದ ರೂ ನಜವಾದ ದಯನ್ನನ
ದರೊಂದಿಗೆ

(ಎಫೆಷದರಿಗೆ

2:1).

ಒಳಡುವುದಿಲಿ , ಭತ್ತಿ
ಹುಡುಕ್ಕವುದಿಲಿ . ಅನಗೆ

ಜ್ಜೋವಿಸು ಯಾವುದ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ

ಭತ್ತಿ

ಅನ್ನ

ಅದಯ ಫಗೆೆ

ಏನನ್ನನ

ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಾ ವಿಲಿ . ಆದದ ರಿೊಂದ ಇದು ಹಷ

ಎಲೆಮನ್ನನ

ತ್ಮರುಗಿಸು ಅಥವಾ ಉತಿ ಭವಾಗಿ ಫದುಕಲು ನಧಥರಿಸು

ವಿಶಮಲಿ . ಧ್ಯಮಿಥಕ ವಿಧಿಗಳು (ಸುನನ ತ್ಮ ಅಥವಾ ದಿೋಕ್ಕಿ ಸ್ವನ ನ) ಷಸ
ಷಹಾಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ -

¤PÉÆÃzÉÃªÀÄ£ÀÄ

ಸುನನ ತ್ಮ ಮಾಡಲ ಟ್ು ನ್ನ
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ಆದರೆ ಅನ್ನ ಇನ್ನನ
ಅನೇಕ

ಜನರು

ಹಷದಾಗಿ ಜನಷಬೇಕ್ಕಗಿತ್ತಿ . ದಿೋಕ್ಕಿ ಸ್ವನ ನ ಡೆದ

ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮಿ ಕ

ಜ್ಜೋನದ

ಯಾವುದ

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ

ತೊೋರಿಸುವುದಿಲಿ .
ಹಷದಾಗಿ ಹುಟ್ು ಲು ‘ಹಗೆ’ ಎನ್ನನ  ಸೂತ್ ವಿಲಿ . ಇದು ಮಾನ
ಕೄಲಷಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನ ಇಚ್ಛೆ ಯೊಂದ ಪ್ರ್ ರಂಭಿಷಲ ಟ್ಟು ಲಿ . ರ್ಶಶುಗಳು

ತಭಿ ದ ಆದ ಸಂತ್ತನೋತ ತ್ಮಿ
ಅಥವಾ

ಷಸಕರಿಸುವುದಿಲಿ ;

ಪ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಭತ್ತಿ
ಇನ್ನನ

ಜನಿ ನ್ನನ
ಮೊಂದೄ

ಪೆ್ ೋರೇಪ್ಪಸುವುದಿಲಿ ,
‘ಅತ್ಮಕ್ ಭಣ

ಭತ್ತಿ

ಷತಿ ರು’ ದರು ಜ್ಜೋ ನೋಡು ಕ್ಕಯಾಥಚ್ಯಣೆಮನ್ನನ

ಪೆ್ ೋರೇಪ್ಪಸುವುದಿಲಿ .

ಅನ

ಯಕಿ ಸಂಬಂಧದಿೊಂದಾಗಲ್ಲ
ಹುಟ್ಟು ದಯಲಿ ,

ಭಕಾ ಳು

ಕ್ಕಭದಿೊಂದಾಗಲ್ಲ

ದರಿೊಂದಲೇ

ಹುಟ್ಟು ದುದ

‘ಇರು

ಪುರುಶಸಂಕಲ ದಿೊಂದಾಗಲ್ಲ

ಹುಟ್ಟು ದರು.'

(ಯೋಹಾನನ್ನ

1:13).

ದರು ತ್ತನ್ನ ಫಮಸಿದರಿಗೆ ಜ್ಜೋನ್ನನ ಕೇಡುತ್ತಿ ನೆ.
ಒಫಬ

ಾ ಕ್ತಿ ಯು ಭತೄಿ

ಜನಸಿದ ನಂತಯ, ಅನ್ನ ಷಸಜವಾಗಿಯೇ

ದಯಲ್ಲಿ ರ್ರೆಹೋಗುತ್ತಿ ನೆ, ಈಗ ಅನ್ನ ತಂದೄಮ ಭಗು. ಹಷ ಜನಿ
ಭನ್ನಶಾ ನೊಂದ
ಭನ್ನಶಾ ನಲ್ಲಿ

ಉತ ತ್ಮಿ ಯಾಗದಿದದ ರೂ,
ಷ ಶು ವಾಗಿ

ಅದಯ

ಕಂಡುಫರುತಿ ವೆ.

ರಿಣಾಭಗಳು
ಒಫಬ

ಾ ಕ್ತಿ ಯು

ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮಿ ಕವಾಗಿ ಜ್ಜೋವಂತವಾಗಿದಾದ ನೆ ಭತ್ತಿ ಚ್ಛನಾನ ಗಿರುತ್ತಿ ನೆ ಎೊಂಬುದಕೄಾ
ಅಪಷಿ ಲ

ಯೋಹಾನನ್ನ

ಮೂರು

ರಿೋಕೄಿ ಗಳನ್ನನ

ಸ್ವಕ್ತಿ ಯಾಗಿ

ನೋಡುತ್ತಿ ನೆ.
1. ನಂಬಿಕೆ:
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ಹಿೊಂದೄ ಅನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಫಗೆೆ
ನಭಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನ್ನನ
ಕತಥನಾದ

ಹೄಚ್ಚಚ

ಯೋಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಅನ್ನ

ನೋಡಲು ತಂದೄಯು ಕಳುಹಿಸಿದ ದಯ ಭಗನಾದ

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ

ಮಾತ್

ನಂಬಿಕೄ

ಇಡುತ್ತಿ ನೆ.

‘ಯೇಸುವು

ಕ್ತ್ ಷಿ ನೆೊಂದು ನಂಬು ್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ ದರಿೊಂದ ಹುಟ್ಟು ದನಾಗಿದಾದ ನೆ.' (1
ಯೋಹಾನ 5:1).
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2. ಪರಿಶುದಧ ತೆ:
ದಯ

ಭಗು

ದೄಾ ೋಷಿಸುದನ್ನನ
ವಿಶಮಗಳನ್ನನ

ತನನ

ಅನ್ನ

ತಂದೄಯಂತೄ
ದೄಾ ೋಷಿಸುತ್ತಿ ನೆ

ಬೆಳೆಯುತಿ ದೄ.

ಭತ್ತಿ

ದರು

ದರು

ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಸು

ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಸುತ್ತಿ ನೆ. ಅನ್ನ ಪ್ರ ಭತ್ತಿ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ

ಹೋರಾಡುತ್ತಿ ನೆ

ಭತ್ತಿ

ದಯ

ಆಜ್ಞಾ ಗಳನ್ನನ

ಷಾ ಇಚ್ಛೆ ಯೊಂದ

ಪ್ರಲ್ಲಸುತ್ತಿ ನೆ. ‘ದರಿೊಂದ ಹುಟ್ಟು ದನ್ನ ಪ್ರಮಾಡನ್ನ; ದಯ ಜ್ಜೋವು
ಅನಲ್ಲಿ

ನೆಲೆಗೊೊಂಡಿದೄ.

ಅನ್ನ

ದರಿೊಂದ

ಹುಟ್ಟು ದ

ಕ್ಕಯಣ

ಪ್ರಮಾಡುನಾಗಿಯಲಾಯನ್ನ.' (1 ಯೋಹಾನ 3:9; 2:29).
3. ಪ್ಿ ೀತಿ:
ದಯ

ಭಗು

ತನನ

ತಂದೄಯೊಂದ

ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಮನ್ನನ

ಅನ್ನ J¯Áè ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ ರು ತನನ
ಷಹೋದರಿಮರಿಗೆ
್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ
ಆಗಿದಾದ ನೆ.'
ನಭಿ ನ್ನನ

(1

ಸವೆ
ದರಿೊಂದ

ಯೋಹಾನ

ಷಲ್ಲಿ ಷಲು

ಷಸ ಷಹೋದಯ

ಫಮಸುತ್ತಿ ನೆ.

ಹುಟ್ಟು ದನ್ನ
4:7).

ಕಲ್ಲಯುತಿ ದೄ;

ದಯ

‘ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಮಾಡು

ದಯನ್ನನ

ವಾಕಾ ದ

ಫಲಿ ನ್ನ

ಬೆಳಕ್ತನಲ್ಲಿ

ನೋವು

ರಿೋಕ್ತಿ ಸಿದಾಗ, ‘ಹೌದು, ನಾನ್ನ ಹಷದಾಗಿ ಜನಸಿದೄದ ೋನೆ’ ಎೊಂದು

ನೋವು ಪ್ರ್ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಳಫಲ್ಲಿ ರಾ?
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7. ದೇವರಂದ್ರಗೆ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
‚ನಾವು ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ ನೋತ್ಮವಂತರಾದ ಕ್ಕಯಣ ನಭಿ

ಕತಥನಾದ ಯೇಸು

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಮೂಲಕ ದರೊಂದಿಗೆ ಉೊಂಟಾದ ಷಮಾಧ್ಯನದಲ್ಲಿ

ಇರೋಣ.‛

(ರೋಮಾಪುಯದರಿಗೆ 5:1).

ಒಫಬ

ಾ ಕ್ತಿ ಯು ತನನ

ಪ್ರದ ಅರಾಧದಿೊಂದ ಉೊಂಟಾದ ಹರೆಗೆ,

ದರೊಂದಿಗೆ ಶೊಂತ್ಮಮನ್ನನ
ರಿಹಾಯವಿದೄ: ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ

ಹಗೆ ಡೆಮಫಹುದು? ಷತಾ ವೇದದ ್ ಕ್ಕಯ

ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ ಷಭಥಥನೆ. ‘ಹಿೋಗಿಯಲಾಗಿ ನಾವು

ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ ನೋತ್ಮವಂತರಾದ ಕ್ಕಯಣ ನಭಿ
ಮೂಲಕ

ದರೊಂದಿಗೆ

ಉೊಂಟಾದ

ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತ್ ಷಿ ನ

ಷಮಾಧ್ಯನದಲ್ಲಿ

ಇರೋಣ.'

(ರೋಮಾಪುಯದರಿಗೆ 5:1).
‘ನಾಾ ಮ’

ಕ್ಕನ್ನನಾತಿ ಕವಾದದುದ ;

ಅದು

‘ಖಂಡನೆ’ಗೆ

ತದಿಾ ರುದಧ ವಾಗಿದೄ. ನಾಾ ಯಾಧಿೋವರು ‘ಆರೋಪ್ಪಗೆ ತಪ್ಪ ತಷಥ ' ಎೊಂದು ತ್ಮೋಪುಥ
ನೋಡಿದರೆ ಆರೋಪ್ಪಮನ್ನನ

ಖಂಡಿಷಲಾಗುತಿ ದೄ; ನಾಾ ಯಾಧಿೋವರು ಅನನ್ನನ

‘ತಪ್ಪ ತಷಥ ನಲಿ ’ ಎೊಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಎಲಾಿ
ಅನ್ನ ನಾಾ ಮನ್ನನ

ರ್ಶಕೄಿ ಯೊಂದ ಮಕಿ ಗೊಳಿಸಿದರೆ

ಹೊಂದುತ್ತಿ ನೆ.

ಲೋಕದ ನಾಾ ಯಾಧಿೋವರಾದ ದರು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ

ನಭಿ ನ್ನನ

ನಾವು ನೋತ್ಮವಂತರಾಗಿದದ ರೆ

ಷಭರ್ಥಥಸಿಕೇಳುು ತ್ತಿ ರೆ.

ಆದರೆ

ದುುಃಖಕಯವಾದ ಷತಾ ವೆೊಂದರೆ ನಾವು ನೋತ್ಮವಂತ್ಮಕೄಯೊಂದ ದೂಯವಿರುತೄಿ ೋವೆ.
ನಾವು

ಆತನ

ತಪ ಪ್ಪ ಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ

ಚಿತಿ ಕೄಾ

ವಿರುದಧ ವಾಗಿ
ಭತ್ತಿ

ತ್ಮಥಸಿದದ ರಿೊಂದ
ನಾವು

ನಾವು
ಪ್ರಪ್ಪಗಳು,
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ಅನಾಾ ಮದರಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ

ದಯ

ವಾಕಾ ವು

ನಭಿ

ಖಂಡನೆಯಾಗಿಯಬೇಕ್ಕ.
ಹಾಗಾದರೆ ಭನ್ನಶಾ ನ್ನ ದಯ ಮೊಂದೄ ಹಗೆ ಇಯಲು ಸ್ವಧಾ ?
ಪ್ರಪ್ಪಯು

ಉತಿ ಭ

ಪ್ರ್ ಥಥನೆಯೊಂದ

ಸಂಸ್ವಾ ಯಗಳಿೊಂದ,

ಭತ್ತಿ

ಒಳೆು ಮ

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣದಿೊಂದ

ಕ್ಕಮಥಗಳಿೊಂದ,

ನಾಾ ಮವಂತ

ನೋತ್ಮವಂತನಾದಾಗ ದರು ಅೊಂತ್ಮಭವಾಗಿ ಾ ಕ್ತಿ ಮನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ಷಭರ್ಥಥಸುತ್ತಿ ನೆ

ಎೊಂದು ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್ ಧಭಥವು ಬೋಧಿಸುತಿ ದೄ.
ದರು ತನನ
ಅಯ

ಭಕಾ ಳ ಜ್ಜೋನದಲ್ಲಿ

ಭಗನಂತೄ

ಆದರೂ,

ಹೄಚ್ಚಚ

ಹೄಚ್ಚಚ

ಕೄಲಷ ಮಾಡುತ್ತಿ ನೆ ಭತ್ತಿ

ಫದಲಾಗುವಂತೄ

ಭೂಮಿಮಲ್ಲಿ ರುರೆಗೂ,

ಮೊಂದುರಿಸುತ್ತಿ ರೆ.
ನಭಿ ನ್ನನ

ನಾವೇ

‘ನಭಿ ಲ್ಲಿ

ಒಪ್ಪ ಕೇಳುು ತ್ತಿ ನೆ.
ಪ್ರನ್ನನ

PÉöæ Ê¸ÀÛgÀÄ

ಪ್ರವಿಲಿ ವೆೊಂದು

ರ್ೋಷಡಿಸಿಕೇಳುು ತೄಿ ೋವೆ,

ನಾವು

ಭತ್ತಿ

ಹಳಿದರೆ

ಷತಾ ವೆೊಂಫದು

ನಭಿ ಲ್ಲಿ ಲಿ .' (1 ಯೋಹಾನ 1:8). ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್ ಬೋಧನೆ ಹಿೋಗಿದೄ - ದರು
ನೋತ್ಮವಂತಯನ್ನನ

ಷಭರ್ಥಥಸುತ್ತಿ ನೆ

ಇದು

-

ಭೂಮಿಮ

ಮೇಲ್ಲನ

್ ತ್ಮಯಫಬ ಾ ಕ್ತಿ ಗೂ ಕೄಟ್ು ಸುದಿದ .
ಅgÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁUÀzÀ ಕರುಣೆಗೆ ದಯನ್ನನ
ಸಂದವನ್ನನ

ನೋಡುತಿ ದೄ!

‘ಕೄಲಷ

ಸುಿ ತ್ಮಷಲ್ಲ: ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀªÅÀ ವಿಭಿನನ

ಮಾಡಿದನಗೆ

ಫರು

ಕೂಲ್ಲಯು

ದಮದಿೊಂದ ದೇಯಕ್ಕವಂಥದೄೊಂದು ಎಣಿಕೄಯಾಗುದಿಲಿ ; ಅದು ಷಲಿ ತಕಾ ದೄದ ೋ
ಎೊಂದು

ಎಣಿಕೄಯಾಗುದು.ಆದರೆ

ಮಾಡಿದನಾಗಿಯದೄ
ನಣಥಯಸುವಾತನಲ್ಲಿ

ಯಾನ್ನ

ಪುಣಾ ಕ್ತ್ ಯೆಗಳನ್ನನ

ಪ್ರಪ್ರತಿ ಯನ್ನನ

ನೋತ್ಮವಂತರೆೊಂದು

ನಂಬಿಕೄಯಡುತ್ತಿ ನೋ ಅನ ನಂಬಿಕೄಯೇ ನೋತ್ಮ

ಎೊಂದು ಎಣಿಷಲ ಡುದು.' (ರೋಮಾಪುಯದರಿಗೆ 4:4-5).
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ನಂಬಿಕೄಯುಳು ನ್ನ ನೋತ್ಮವಂತನಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ ದರು ಅನಗೆ
ನಾಾ ಮತಾ ನ್ನನ
ನಾಾ ಮ

ಸ್ವಧಿಸುವುದಿಲಿ

ತ್ಮೋರಿಸುತ್ತಿ ನೆ.

ಅನ್ನ ಅಲಿ ! ದರು ‘ಬಕ್ತಿ ಹಿೋನರಿಗೆ’

ವೈಮಕ್ತಿ ಕ

ಒಳೆು ಮ

ಕ್ಕಮಥಗಳಿೊಂದ

ಯಾವುದ ಭನನ ಣೆಯೊಂದ ದರು ಅನನ್ನನ

ಡೆದ

ಖುಲಾಸೄಗೊಳಿಸುವುದಿಲಿ .

ದರು ‘ಕೄಲಷ ಮಾಡದನನ್ನನ ’ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿ ನೆ! ಫಡ ಪ್ರಪ್ಪಮ ಆತಿ ಕೄಾ

ಇದು ನಜವಾದ ಸುವಾತೄಥಮ, ಸ್ವೊಂತಾ ನ ಮಲಾಮ!
ವಿಶಾ ಸಿಯು

ಇನ್ನನ

ಪ್ರಪ್ಪ

ಎೊಂದು

ನೋಡಿದ

ದರು

ಹಗೆ

ಷಭರ್ಥಥಸಿಕೇಳು ಫಲಿ ನ್ನ? ಈ ್ ಮಖ ್ ಶೆನ ಗೆ ಉತಿ ಯವು ಸುವಾತೄಥಮ
ತ್ಮರುಳನ್ನನ

ಮಟ್ಟು ತಿ ದೄ. ದಯ ಕ್ಕರಿಭರಿಯಾದ ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ ನಭಿ

ಸಂಪೂಣಥ ಜವಾಬಾದ ರಿಮನ್ನನ
ನಂಬುಯನ್ನನ
‘ನಾವೆಲಿ ರೂ
ತನನ

ತನನ

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದದ ರಿೊಂದ ದರು ತನನ

ಪ್ರಗಳ
ಭಗನನ್ನನ

ಷಭರ್ಥಥಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ರಿಪೂಣಥವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿ ನೆ.

ಕ್ಕರಿಗಳಂತೄ ದಾರಿತಪ್ಪ
ದಾರಿಮನ್ನನ

ತೊಳಲುತ್ಮಿ ದೄದ ವು,

್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ

ಹಿಡಿಯುತ್ಮಿ ದದ ನ್ನ; ನಮೆಿ ಲಿ ಯ ದೇೋಶಪಲನ್ನನ

ಯೆಹೋನ್ನ ಅನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತದನ್ನ.' (ಯೆಶಮ 53:6).
ದುುಃಖಕಯವೆೊಂದರೆ
ಸಿಾ ೋಕರಿಷಲು

ತ್ತೊಂಬಾ

ಅನೇಕ

ಜನರು

ಹೄಮೆಿ ಡುತ್ತಿ ರೆ.

ದಯ
ಕ್ಷಮೆಗೆ

ಕೃಪೆ

ಕ್ಷಮೆಮನ್ನನ

ಅಸಥರಾಗಲು

ಅರು

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ ಎೊಂದು ಅರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿ ರೆ. ಕತಥನ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೄ
ಕತಥನಾದ

ಇಡು
ಯೇಸು

ಫದಲು,
ಒಮೆಿ

ಅರು
‘ತ್ತವು

ತಭಿ ನ್ನನ
ನೋತ್ಮವಂತರು

ಅಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಿ ರೆ.
ಎೊಂದು

ನಂಬಿಕೇೊಂಡಯ’ ವಿಚಾಯಣೆಮಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ದೃಷ್ಕು ೊಂತನ್ನನ

ತಭಿ ನ್ನನ

ಹಳಿದರು.
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‘ಪ್ರ್ ಥಥನೆಮಾಡಬೇಕೄೊಂದು
ಹೋದರು;

ಒಫಬ ನ್ನ

ಪರಿಸ್ವಮನ್ನ

ಇಫಬ ರು

ಪರಿಸ್ವಮನ್ನ,

ನೊಂತ್ತಕೇೊಂಡು

ಭನ್ನಶಾ ರು

ದವಾಲಮಕೄಾ

ಇನನ ಫಬ ನ್ನ

ಪ್ರ್ ರ್ಥಥಸುವಾಗ

ಸುೊಂಕದನ್ನ.

ತನನ ಳಗೆ

-

ದರೇ,

ಸುಲುಕೇಳುು ರೂ ಅನಾಾ ಮಗಾಯರೂ ಹಾದಯಮಾಡುರೂ ಆಗಿರು
ಉಳಿದ ಜನರಂತೄ ನಾನಲಿ , ಈ ಸುೊಂಕದನಂತೄಯೂ ಅಲಿ ; ಆದದರಿೊಂದ

ನನಗೆ ಸೇಿೋತ್ ಮಾಡುತೄಿ ೋನೆ. ವಾಯಕೄಾ ಎಯಡಾತ್ಮಥ ಉವಾಷ ಮಾಡುತೄಿ ೋನೆ;
ನಾನ್ನ

ಸಂಪ್ರದಿಸು

ಎಲಾಿ ದಯಲ್ಲಿ ಯೂ

ಸತಿ ಯಲಿ ೊಂದು

ಪ್ರಲು

ಕೇಡುತೄಿ ೋನೆ ಅೊಂದುಕೇೊಂಡನ್ನ. ಆದರೆ ಆ ಸುೊಂಕದನ್ನ ದೂಯದಲ್ಲಿ ನೊಂತ್ತ
ಆಕ್ಕವದ

ಕಡೆಗೆ

ಕಣೆಣ ತ್ಮಿ

ನೋಡುದಕೂಾ

ಭನಸಿಿ ಲಿ ದೄ

ಫಡುಕೇಳುು ತ್ತಿ - ದರೇ, ಪ್ರಪ್ಪಯಾದ ನನನ ನ್ನನ
ಇನ್ನ

ನೋತ್ಮವಂತನೆೊಂದು

ಕರುಣಿಸು ಅೊಂದನ್ನ.

ನಣಥಯಷಲ ಟ್ು ನಾಗಿ

ಹೋದನ್ನ, ಆ ಪರಿಸ್ವಮನ್ನ ಅೊಂಥನಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲಲಿ
ಹಳುತೄಿ ೋನೆ. ತನನ ನ್ನನ
ತನನ ನ್ನನ

ಎದೄಮನ್ನನ

ತನನ

ಭನೆಗೆ

ಎೊಂದು ನಭಗೆ

ಹೄಚಿಚ ಸಿಕೇಳುು  ್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ ತಗಿೆ ಷಲ ಡುನ್ನ;

ತಗಿೆ ಸಿಕೇಳುು ನ್ನ ಹೄಚಿಚ ಷಲ ಡುನ್ನ ಅೊಂದನ್ನ. ನಾನ್ನ ನಭಗೆ

ಹಳುತೄಿ ೋನೆ, ಈ ಭನ್ನಶಾ ನ್ನ ತನನ ಭನೆಗೆ ºÉÆÃzÀ£ÄÀ ’ (ಲೂಕ 18:9-14).
ರ್ದಲ ಭನ್ನಶಾ ನ್ನ ತನನ

ಕ್ಕಮಥಗಳನ್ನನ

ಷಾ ೊಂತ ನೋತ್ಮಮನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ಒಳೆು ಮ

ದರಿಗೆ ಅಪ್ಪಥಸಿದನ್ನ; ಎಯಡನೆಮನ್ನ ಫರಿಗೈಮಲ್ಲಿ

ದಯನ್ನನ ಸಂಧಿಸಿದನ್ನ. ಪರಿಸ್ವಮನ್ನ ತನನ ನ್ನನ
ಆತಿ ವಿಶಾ ಷದಿೊಂದ

ಮೊಂದೄ

ಬಂದನ್ನ;

ನೋತ್ಮವಂತನೆೊಂದು ಭಾವಿಸಿ

ಸ್ವಥಜನಕರಿಗೆ

ಇನನ ಫಬ ನ

ಫಡತನ, ಅಮಾನ ಭತ್ತಿ ನೋವಿನ ಫಗೆೆ ತ್ಮಳಿದಿತ್ತಿ . ಇಫಬ ರೂ ಪ್ರ್ ಥಥನೆ
ಮಾಡಲು ದವಾಲಮಕೄಾ
ಕಳಲ್ಲಲಿ ;

ಹೋದರು - ಷಾ ಯಂ ನೋತ್ಮವಂತನ್ನ ಏನನ್ನನ

ಇನನ ಫಬ ನ್ನ

ಕರುಣೆಗಾಗಿ

ಪ್ರ್ ರ್ಥಥಸಿದನ್ನ.

ಒಫಬ ನ್ನ
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ಆಧ್ಯಾ ತ್ಮಿ ಕವಾಗಿ ಒಳೆು ಮನ್ನ ಎೊಂದು ಷಾ ತಃ ನಂಬಿದದ ನ್ನ, ಆದರೆ ದಯ
ದೃಷಿು ಮಲ್ಲಿ

ಅನ್ನ ಇಯಲ್ಲಲಿ . ಇನನ ಫಬ ನ್ನ ದಯ ಕರುಣೆಮ ಮೇಲೆ

ಮಾತ್ ಅಲಂಬಿತನಾಗಿದದ ನ್ನ ಭತ್ತಿ ಅನ್ನ ಷಭಥಥನೋಮವಾಗಿ ಭನೆಗೆ
ಹೋದನ್ನ.
ಇಲ್ಲಿ

ನಾವು

ಈ

ಎಯಡು

ಯಾಥಮಗಳ

ನಡುವೆ

ಆಯೆಾ

ಮಾಡಿಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ: ದಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಥ ನಂಬಿಕೄ ಅಥವಾ ಮಾನ
್ ಮತನ ದ

ಮೇಲೆ

‘ನಂಬಿಕೄಮನ್ನನ
ವಿಶಾ ಷಕ್ತಾ ೊಂತ

ಅಲಂಫನೆ.

ರೋಭನ್

ಷಭರ್ಥಥಸಿಕೇಳುು ವುದು
ಹೄಚ್ಛಚ ೋನ್ನ

ಅಲಿ ,

ದೆವಿಕ

ಅದು

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್
ಕರುಣೆಮ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ

¸À¨sÉ

ಮೇಲ್ಲನ

ಕ್ಕಯಣದಿೊಂದಾಗಿ

ಪ್ರಗಳನ್ನನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ ದೄ' ಎೊಂದು ಹಳು ಎಲಿ ಯ ಮೇಲೆ ಶನ್ನನ

ಉಚ್ಚ ರಿಸುತಿ ದೄ.

ನನನ

ಷಭಥಥನೆಗಾಗಿ

ಒಪ್ಪ ಕೇಳು ಬೇಕ್ಕ. ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಅಲಿ

ನಾನ್ನ

ಅದನ್ನನ

ನಾನ್ನ ಷಸ ಸುೊಂಕದನಂತೄಯೇ,

ಆದರೆ ದೆವಿಕ ಕರುಣೆಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶಾ ಷವಿದೄ.
ನಭಿ

ಕ್ಕಮಥಗಳಿೊಂದಾಗಿ

್ ಮತ್ಮನ ಸುತ್ಮಿ ದಿದ ೋರಾ
ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ

ಒಲವು

ಅಥವಾ

ನೋವು

ದಯನ್ನನ

ಕರುಣಾಭಯ

ತೊೋರುತ್ಮಿ ದಿದ ೋರಾ?

ನಭಿ

ಷಭಥಥನೆ ಅಥವಾ ಖಂಡನೆಮ ನಡುವಿನ ಾ ತ್ತಾ ಷನ್ನನ

ಸಿಾ ೋಕರಿಷಲು

ದಯ

ಮೇಲೆ

ಉತಿ ಯವು

ನಭಿ

ಗುರುತ್ಮಸುತಿ ದೄ.
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8. ನಂಬಿಕೆ ಮತುು ಕ್ರಿ ಯೆಗಳು
‚ನಂಬಿಕೄಮ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯೊಂದಲೇ ಯಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರಾಗಿದಿದ ೋರಿ. ಆ
ಯಕ್ಷಣೆಯು

ನಮಿಿ ೊಂದುೊಂಟಾದದದ ಲಿ ,

ಪುಣಾ ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿೊಂದ

ಉೊಂಟಾದದದ ಲಿ ;

ಅದು

ದಯ

ಆದದರಿೊಂದ

ಯವೇ.

ಅದು

ಹಗಳಿಕೇಳುು ದಕೄಾ

ಯಾರಿಗೂ ಆಷ ದವಿಲಿ .‛ (ಎಫೆಷದರಿಗೆ 2:8-9).
ನಾನ್ನ

ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್

ಕ್ಕಟ್ಟೊಂಫದಲ್ಲಿ

ಬೆಳೆದನ್ನ.

ನಾನ್ನ

ಶಥದನದಾದ ಗ ರ್ದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುವಾತೄಥಮ ಸಂದವನ್ನನ
ಯೇಸುವಿನ

‘ಕತಥನಾದ

ಯಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವಿ.'
ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ

ಮೇಲೆ
ಕೃ

(ಅ

ಮಾತ್

ನಂಬಿಕೄಯಡು,

16:31).

ಒಫಬ

ಆಗ

ಾ ಕ್ತಿ ಯು

ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದಾದ ನೆೊಂದು
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ಕಳಿದೄ:
ನೋನ್ನ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ ನ

ಸುವಾತ್ತಥಬೋಧಕರು

ಕಲ್ಲಸುತ್ತಿ ರೆ, ಆದರೆ ವೈಮಕ್ತಿ ಕ ಷತ್ತಾ ಮಥಗಳ ಕ್ಕಯಣದಿೊಂದಲಿ .
ನನನ

್ ಕ್ಕಯ ಈ ಬೋಧನೆ ಷ ಶು ವಾಗಿ ತಪು

ತಪು , ಏಕೄೊಂದರೆ ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿಲಿ ದ ನಂಬಿಕೄ ಷತಿ ದುದ
ಹಳುತ್ತಿ £É;

ಅಪ್ರಮಕ್ಕರಿ

ಏಕೄೊಂದರೆ

ಒಫಬ

ಭತ್ತಿ ಅಪ್ರಮಕ್ಕರಿ.
ಎೊಂದು ¸ÀAvÀ AiÀiÁPÉÆÃ§£ÀÄ

ಾ ಕ್ತಿ ಯು

ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿೊಂದ

ಯಕ್ತಿ ಷದ ಕ್ಕಯಣ ಇದು ಅಷಡೆೆ ಜ್ಜೋನನ್ನನ ಪ್ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುತಿ ದೄ.
ನನಗಾಗಿ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ಅಧಾ ಮನ

ದೃಢವಾಗಿನವಚ ಯಸಿದೄ. ನಜವಾದ ಭತ್ತಿ
ಾ ತ್ತಾ ಷನ್ನನ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಮಾಡಲು

ನಾನ್ನ

ನಕಲ್ಲ ನಂಬಿಕೄಮ ನಡುವಿನ

AiÀiÁPÉÆÃ§£À

ಕ್ಕಳಜ್ಜ ಎೊಂದು ನಾನ್ನ

ಕಂಡುಕೇೊಂಡೆ. ‘ನನನ

ಷಹೋದಯರೇ, ಒಫಬ ನ್ನ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೄಯುೊಂಟೆೊಂದು

ಹಳಿಕೇೊಂಡು ತಕಾ

ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿಲಿ ದನಾಗಿದದ ರೆ ್ ಯೋಜವೇನ್ನ? ಅೊಂಥ
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ನಂಬಿಕೄಯು ಇನನ್ನನ

ಯಕ್ತಿ ಸುದೇೋ?' (ಯಾಕೇೋಫನ್ನ 2:14). ಆ ರಿೋತ್ಮಮ

‘ನಂಬಿಕೄ’ ನಶ ರಯೋಜಕವಾಗಿದೄ; ಅದು ಯಾಯನ್ನನ
ನಜವಾದ ನಂಬಿಕೄಮನ್ನನ

ಯಕ್ತಿ ಷಲು ಸ್ವಧಾ ವಿಲಿ .

ಅದು ಕೇಡು ಪಲದಿೊಂದ ಗುರುತ್ಮಷಲಾಗುತಿ ದೄ.

್ ಮಖ ್ ಶೆನ ಹಿೋಗಿದೄ: ‘ಒಫಬ

ಾ ಕ್ತಿ ಯು ನಜವಾದ ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ

ಮಾತ್ ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದಾದ ನೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ ಭತ್ತಿ
ಷತ್ತಾ ಮಥಗಳ ಅಸಥತೄಯೊಂದ ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದಾದ ನೆಯೇ? ‘¸ÀvÀåªÉÃzÀzÀ ಉತಿ ಯವು
ಷ ಶು

ಭತ್ತಿ ಆವಚ ಮಥಕಯವಾಗಿದೄ: ' ನಂಬಿಕೄಮ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯೊಂದಲೇ

ಯಕ್ಷಣೆ

ಹೊಂದಿದರಾಗಿದಿದ ೋರಿ.

ಅದು

ದಯ

ಯವೇ.

ಆ

ಅದು

ಆದದರಿೊಂದ ಹಗಳಿಕೇಳುು ದಕೄಾ

ನಮಾಥಣ; ಷತ್ತಾ ಮಥಗಳನ್ನನ
ಸೃಷಿು ಷಲ ಟೆು ವು.

ನಾವು

ಫದುಕಬೇಕೄೊಂದು

ದರು

ಯಕ್ಷಣೆಯು

ನಮಿಿ ೊಂದುೊಂಟಾದದದ ಲಿ ,

ಪುಣಾ ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿೊಂದ

ಉೊಂಟಾದದದ ಲಿ ;

ಯಾರಿಗೂ ಆಷ ದವಿಲಿ . ನಾವು ಆತನ

ಮಾಡುದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ಕ್ತ್ ಷಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ
ಷತ್ತಾ ಮಥಗಳನ್ನನ
ನಭಿ ನ್ನನ

ನಡಿಸುರಾಗಿ

ರ್ದಲೇ

ನೇವಿಿುಸಿದನ್ನ.'

(ಎಫೆಷದರಿಗೆ 2:8-10).
ನಂಬಿಕೄಮ ಮೂಲಕ ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದೄದ ೋವೆ ... ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿೊಂದಲಿ ! ಇದು
ಆವಚ ಮಥಕಯವಾಗಿದೄ: ರಿಶುದಧ

ಜ್ಜೋನ ಭತ್ತಿ

ಒಳೆು ಮ ಕ್ಕಮಥಗಳಿಗೆ

ಒತ್ತಿ ನೋಡು ¸ÀvÀåªÉÃzÀ, ಯಕ್ಷಣೆಯು ವೈಮಕ್ತಿ ಕ ಕ್ತ್ ಯೆಗಳನ್ನನ
ಎೊಂದು ಹಳುತಿ ದೄ. PÉöæ Ê¸ÀÛgÀÄ ತಭಿ

ಆಧರಿಸಿಲಿ

‘ಒಳೆು ಮತನ’ ಅಥವಾ ಅಯ ್ ಮತನ ಗಳ

ಮೇಲೆ ಅಲಂಬಿತವಾಗಿಲಿ , ಆದರೆ ಇನನ ಫಬ

ಾ ಕ್ತಿ ಯಾದ ಕತಥನಾದ

ಯೇಸು ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಂಬಿಕೄ ಇಟ್ಟು ದಾದ ರೆ.
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ನಾವು ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದೄದ ೋವೆೊಂದು ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ ಹಳುವಾಗ ‘ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿೊಂದಲಿ ’
ಅದು

ನಭಿ

ನಂಬಿಕೄಮನ್ನನ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸುತಿ ದೄ.

ಯಕ್ಷಣೆಯು

ಸುಲಬದ

ಕೄಲಷವೆೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಷತಾ ವೇದ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲಿ . ವಾಷಿ ವಾಗಿ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಕ್ಕಮಥ ತ್ತೊಂಬಾ ದೇಡೆ ದಾಗಿದೄ, ದರು ತನನ
ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಅದನ್ನನ

ನತಾ ನಾದ

ಭಗನ್ನ

ಅಗತಾ ವಾಗಿತ್ತಿ , ಭತ್ತಿ

ಭಗನೊಂದ

ನಥಹಿಷಲು ಯಾರಿೊಂದಲೂ ಸ್ವಧಾ ವಿಲಿ . ದಯ

ತನನ ನ್ನನ

ತಗಿೆ ಸಿಕೇೊಂಡು

ಭನ್ನಶಾ ನಾಗುವುದು

ರಿಪೂಣಥ ಹಾಗು ಪ್ರವಿಲಿ ದ ಜ್ಜೋನನ್ನನ

ನಡೆಸಿದ ಅನ್ನ ಪ್ರಕ್ಕಾ ಗಿ ಮಜ್ಞವಾಗಿ ರ್ಶಲುಬೆಮಲ್ಲಿ ತನನ

ಜ್ಜೋನನ್ನನ

ಕೇಟ್ು ನ್ನ. ‘ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ ನಭಿ ನವಿಿುತಿ ಶವಾಗಿ ಧಭಥಶಷಿ ರದಲ್ಲಿ ಹಳಿರು
ಶದೇಳಗಿೊಂದ
್ ತ್ಮಯಫಬ ನ್ನ

ನಭಿ ನ್ನನ

ಭಯಕೄಾ

ಎೊಂದು

ಶಷಿ ರದಲ್ಲಿ

ಶಗ್ ಷಿ ನ್ನ

(ಗಲಾತಾ ದರಿಗೆ 3:13) ನನನ
ಸುರಿಸಿದಾದ ನೆ;

ಬಿಡಿಸಿದನ್ನ.

ನನನ

ತೂಗು

ಹಾಕಲ lÖ

ಫರೆದದೄಮಲಾಿ .'

ಪ್ರಗಳಿಗೆ ಕತಥನ್ನ ತನನ ಅಮೂಲಾ ಯಕಿ
ಕ್ತ್ ಯೆಗಳು

ಭತ್ತಿ

ಪ್ರ್ ಥಥನೆಗಾಗಿ

ಅಲಿ .

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅನನ್ನನ ನಂಫಬೇಕೄೊಂದು ದರು
ಒೊಂದು ್ ಶೆನ ಇದೄ: ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ನ ಒಳೆು ಮ ಕ್ಕಮಥಗಳನ್ನನ

ಏಕೄ

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ? ನಾವು ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದೄದ ೋವೆ ‘ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿೊಂದಲಿ ’ ಎೊಂದು ಹಳಿದ
ಕೂಡಲೇ,

ಅಪಷಿ ಲ£ÁzÀ

ಪೌಲನ್ನ

ನಾವು

‘ಒಳೆು ಮ

ಕ್ತ್ ಯೆಗಳಿUÁV

ಯಕ್ತಿ ಷಲ ಟ್ಟು ದೄದ ೋವೆ’ ಎೊಂದು ಫರೆಯುತ್ತಿ ನೆ. ಒಳೆು ಮ ಕ್ಕಮಥಗಳು ಯಕ್ಷಣೆಮ
ಪಲಲಿ , ಕ್ಕಯಣಲಿ .
ಇೊಂದು ನಾನ್ನ ಸುತ್ತಥ PÉöæ Ê¸ÀÛ ಭತ್ತಿ
ಖಚಿತವಾಗಿದೄ.

ನಾನ್ನ

ಇನ್ನನ

ಮೊಂದೄ

ನನಗೆ ಯಲೋಕದ ಫಗೆೆ
ನನನ ನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ನನನ
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ಕ್ಕಮಥಗಳನ್ನನ

ಅಲಂಬಿಸಿಲಿ

ಎೊಂಫ

ಕ್ಕಯಣಕೄಾ

ಇದು

ಊಹೄಮಲಿ ;

ನಾನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೄ ಇಟ್ಟು ದೄದ ೋನೆ, ರ್ಶಲುಬೆಮಲ್ಲಿ DvÀ£À ಭಯಣ
ನನನ

ಎಲಾಿ ಪ್ರಗಳ ದಂಡಕೄಾ

ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಸಿದ

ಭತ್ತಿ

ನೋಡಿದ ಬೆಲೆ ಎೊಂದು ತ್ಮಳಿದಿzÉÝ. ನನನ ನ್ನನ

ನನಗಾಗಿ

ತನನ ನ್ನನ

ಕೇಟ್ು ನಗೆ

ಯೋಗಾ ವಾಗಿ

ಫದುಕಬೇಕೄೊಂಬುದು ನನನ ಏಕೆಕ ಆಸೄ.

ನಾನ್ನ ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ£ÀÄ ಭತ್ತಿ

ಇತಯಯ ಫಗೆೆ

ಕ್ಕಳಜ್ಜ ಹಿಸುತೄಿ ೋನೆ,

ಅಯ ಜ್ಜೋನವು ಪ್ರದಿೊಂದ ಮಳುಗಿದೄ ಭತ್ತಿ ಕೇನೆಮಲ್ಲಿ

ಎಲಿ ರೂ

ಚ್ಛನಾನ ಗಿರುತ್ತಿ ರೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸುತೄಿ ೋನೆ. ಅಯ ‘ನಂಬಿಕೄ’ ಷತ್ಮಿ ದೄ ಭತ್ತಿ
ಅಯನ್ನನ

ನಯಕದಿೊಂದ ಯಕ್ತಿ ಷಲು ನಶ ರಯೋಜಕವಾಗಿದೄ ಎೊಂದು ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ಅರಿಗೆ ಎಚ್ಚ ರಿಸಿದೄ. ಭತೊಿ ೊಂದೄಡೆ, ದಯ ತ್ಮೋಪ್ಪಥಗೆ ಹೄದರು ಧಭಥನಶಠ
ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕಯ ಫಗೆೆ ಯೂ ನಾನ್ನ ಕ್ಕಳಜ್ಜ ಹಿಸುತೄಿ ೋನೆ ಭತ್ತಿ ಕ್ಷಮೆ ಹಾಗು
ಅನ್ನಗ್ ಸಕೄಾ
ಅರು

ಅಸಥರಾಗಲು ನನನ
ಯೇಸುನ್ನನ

ದುುಃಖಕಯವೆೊಂದರೆ
ಷದಾಚಾಯನ್ನನ
ನನನ

ನಂಬುತೄಿ ೋವೆೊಂದು

ಅರು

ತಭಿ ದ

್ ಮತನ

ಮಾಡುತ್ಮಿ ದೄದ ೋನೆ.

ಹಳಿಕೇಳುು ತ್ತಿ ರೆ,
ಆದ

ಒಳೆು ಮತನ

ಆದರೆ
ಭತ್ತಿ

ಇನ್ನನ ಅಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಿ ರೆ.

ಯೌನದಲ್ಲಿ

ಹಂಚಿಕೇಳು ಲು

ನಾನ್ನ

ಸಂದವವಾಗಿದೄ.

ನೋವು

ಯೇಸುನ್ನನ

ಕೆಲಾದಷ್ಟು

ನಾನ್ನ

ಫಮಸುತೄಿ ೋನೆ

ಅೊಂಟ್ಟಕೇಳುು ವುದನ್ನನ

ನಂಬುವುದನ್ನನ

ಅದ

ಏಕೄೊಂದರೆ

ಯಕ್ತಿ ಷಬೇಕೄೊಂದು

ನಂಬಿರಿ ಭತ್ತಿ ನಭಿ

ಯಾವುದನಾನ ದರೂ

ಕಳಿದ

ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ
ಅದು

ಫಮಸಿದರೆ,

¸ÀvÀåªÉÃzÀzÀ
ಕತಥನಾದ

ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಮಾಡು
ನಲ್ಲಿ ಸಿ.

ನಭಿ

ಧಭಥಕೄಾ

ನಲ್ಲಿ ಸಿ, ಭತ್ತಿ ಖ್ಯಲ್ಲ ಕೆಗಳಿೊಂದ
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ಯಕ್ಷಣೆಮ

ಉಚಿತ

ಜ್ಜೋನದುದದ ಕೂಾ ,

ಉಡುಗೊರೆಮನ್ನನ
ನಭಿ

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿರಿ.

ಕೃಪೆಯುಳು

ಕೃತಜ್ಞತೄಯೊಂದ ಒಳೆು ಮ ಕ್ಕಮಥಗಳನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ನಂತಯ,
ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಮ

ನಭಿ
ತಂದೄಗೆ

ನೋವೇ ಮಾಡಿರಿ.
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9. ಸುವಾತೆತ
‚ಸುವಾತೄಥಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನ ನಾಚಿಕೇಳುು ನಲಿ .ಆ ಸುವಾತೄಥಯು
ದಯ ಫಲಷಾ ರೂವಾಗಿದುದ ನಂಬುರೆಲಿ ರಿಗೂ ಯಕ್ಷಣೆ
ಉೊಂಟ್ಟಮಾಡುವಂಥದಾಗಿದೄ.‛

(ರೋಮಾಪುಯದರಿಗೆ 1:16).
ಆತ್ಮಿ ೋಮ ಸೄನ ೋಹಿತ, ನಾವು ಒಮೆಿ
ಹಳುತಿ ದೄ, ಭತ್ತಿ

ಸ್ವಯುದು ಖಚಿತ ಎೊಂದು ¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ಇದಯ ನಂತಯ ತ್ಮೋಪುಥ. ರ್ಶೋಘ್ ದಲೆಿ ೋ ನಭಿ

ಅಲ

ಜ್ಜೋನವು ಮಗಿಯುತಿ ದೄ. ಆದರೂ ಸ್ವವು ಅೊಂತಾ ಲಿ , ಏಕೄೊಂದರೆ ನಾವು
ದಯ ತ್ಮೋಪ್ಪಥನ ಸ್ವಥ ನದ ಮೊಂದೄ ನಲಿ ಬೇಕ್ಕ. ಎಯಡು ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದು

ನಭಿ ನ್ನನ

ಕ್ಕಯುತ್ಮಿ ದೄ - ನಯಕದಲ್ಲಿ

ನತಾ

ರ್ಶಕೄಿ

ಅಥವಾ ನತಾ

ಜ್ಜೋನ

ಭತ್ತಿ ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೊೋಶ.
ಅನೇಕ

ಜನರು

ಈ

ಏಕೄೊಂದರೆ ಅರು ತಭಿ

ಗಂಭಿೋಯ

ವಾಷಿ ನ್ನನ

ಾ ಹಾಯ ಭತ್ತಿ ಭನರಂಜನೆಗಳಲ್ಲಿ

ಆಷಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾದ ರೆ. ಇತಯರು ಅರು ‘ಸ್ವಕಷ್ಟು
ಭಾವಿಸುತ್ತಿ ರೆ
ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಭಮ

ನಲಥಕ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ರೆ

ಆದದ ರಿೊಂದ

ಚಿೊಂತೄ

ಮಾಡಲು

ದನಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ

ಒಳೆು ಮರು’ ಎೊಂದು

ಏನ್ನ

ದರು

ಹೄಚ್ಚಚ

ಇಲಿ ;

ಯಾಯನ್ನನ

ದರು
ನಯಕಕೄಾ

ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲಿ ಎೊಂದು ಇತಯರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿ ರೆ.
ನಾವು ಲೋಕದ ನಾಾ ಯಾಧಿೋವರಾದ ದಯ ಮೊಂದೄ ನೊಂತ್ತಗ ಈ
ಎಲಾಿ

ನಯಥಥಕ ನೆಗಳು ನಶ ರಯೋಜಕವಾಗುತಿ ವೆ. ನಾವು ಆ ದಿನಕೄಾ

ಸಿದಧ ರಿದೄದ ೋವಾ?

ಇದು

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ

ನಜವಾದ

ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ

ನಾವು
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ನಂಬುತೄಿ ೋವೆಯೇ

ಅಥವಾ

ತ್ಮಯಷಾ ರಿಸುತೄಿ ೋವೆಯೇ

ಎೊಂಬುದಯ

ಮೇಲೆ

ಅಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಿ ದೄ.
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ನಿಜವಾದ ಸುವಾತೆತ ಮತುು ಕೃತ್ಕ ಸುವಾತೆತ
ಅಪಷಿ ಲ ಪೌಲನ್ನ ಗಲಾತಾ ದರಿಗೆ ತ್ ನ್ನನ

ಫರೆದಾಗ ಫಸಳ

ಸಂಕಟ್ ಭತ್ತಿ ದುುಃಖದಲ್ಲಿ ದದ ನ್ನ. ದಯ ಭಹಿಮೆ ಭತ್ತಿ ಅನೇಕ ಜನಯ
ಯಕ್ಷಣೆ ಅಪ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೄ. ಸುಳುು

ಬೋಧಕರು ಆತನನ್ನನ

ಭತ್ತಿ ಅರು ಬೋಧಿಸಿದ ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ
ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ

ನಂಬಿಕೄ

ನರಾಕರಿಷಲ್ಲಲಿ .

ಅಥವಾ

ಅರು

ದಯ

ಸುನನ ತ್ಮ

ರ್ೋಶೆಮ ಧಭಥಶಷಿ ರನ್ನನ

ಹಿೊಂಬಾಲ್ಲಸಿದರು

ವಿರೂಗೊಳಿಸಿದದ ರು. ಅರು

ಅನ್ನಗ್ ಸನ್ನನ

ಭತ್ತಿ

ಫಹಿರಂಗವಾಗಿ

ವಿಧೇಮತೄಮ

ವಿಧಿಮನ್ನನ

ದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಾ ೋಕ್ಕಯಕೄಾ

ಆಧ್ಯಯವಾಗಿ

ಸರಿಸಿದರು. ಅಪಷಿ ಲ ಪೌಲನ್ನ ಅಯ ಬೋಧನೆಮನ್ನನ

‘ಇನನ ೊಂದು

ಸುವಾತೄಥ’ ಎೊಂದು ರಿಗಣಿಸಿದನ್ನ.
‘ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಕೃಪೆಯೊಂದ ನಭಿ ನ್ನನ
ಬಿಟ್ಟು

ಬೇರೆ ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ

ಕರೆದಾತನನ್ನನ

ನೋವು ಇಷ್ಟು

ಹಿಡಿದಿರುದಕೄಾ ಆವಚ ಮಥಡುತೄಿ ೋನೆ. ಅದು

ಸುವಾತೄಥಯೇ ಅಲಿ , ಆದರೆ ಕೄಲರು ನಭಿ ಲ್ಲಿ ಭೇದನ್ನನ
ಕ್ತ್ ಷಿ ನ

ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ

ಬೇಗನೆ

ಮಾಥಡಿಸುದಕೄಾ

ಹುಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ

ಅಪೇಕ್ತಿ ಸುತ್ತಿ

ಆದರೂ ನಾವು ನಭಗೆ ಸ್ವರಿದ ಸುವಾತೄಥಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದದದ ನ್ನನ

ಇದಾದ ರೆ.
ನಾವೇ

ಆಗಲ್ಲ ಯಲೋಕದಿೊಂದ ಬಂದ ದದೂತನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಭಗೆ ಸ್ವರಿದರೆ
ಶಗ್ ಷಿ ನಾಗಲ್ಲ.' (ಗಲಾತಾ ದರಿಗೆ 1:6-8).
ಅಪಷಿ ಲ

ಪೌಲನ್ನ

ನಂಬಿಕೄಗೆ

ಕ್ತ್ ಯೆಗಳ

ಸಥಡೆ

ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ

ಅಮಾನಾ ಗೊಳಿಸಿದೄ ಎೊಂದು ರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ರೋಭನ್ ಕ್ಕಾ ಥೊಲ್ಲಕ್ ¸À¨sÉAiÀÄ
ಸಂದವದ ಕ್ಕರಿತ್ತ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀzÀ

ತ್ಮೋಪುಥ ಏನ್ನ?

gÉÆÃªÀiÁ¥ÀÅgÀzÀ ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è

‘ಸುವಾತೄಥ’ ಎೊಂದರೆ ನಂಬಿಕೄ ಭತ್ತಿ ಕ್ತ್ ಯೆಗಳು, ಅನ್ನಗ್ ಸ ಭತ್ತಿ ಅಸಥತೄ,

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಜತೄಗೆ ¸À¨sÉ, ¢ÃPÁë¸Áß£À, ಪುನರುಜ್ಜಿ ೋನ, ಪ್ರ್ ಥಥನೆ, ಸ್ವಮೂಹಿಕ
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ತ್ತಾ ಗ,

ಭೋಗಗಳು,

d¥ÀªÀiÁ¯É,

ಮೊಂತ್ತದವು.

ಕತಥನಲ್ಲಿ

ದೂಯವಾಗಿದಾದ ರೆ

ªÀÄjAiÀÄ¼ÀÄ,

ನಂಬಿಕೄಮ

ಭತ್ತಿ

್ ಯೋಜನವಾಗುವುದಿ®è

ಜತೄಗೆ,

ಅರು

ಎೊಂದು

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣದ
ಅರು

ಅರಿಗೆ

ಅಪಷಿ ಲನ್ನ

ನೋವು
ಕ್ತ್ ಷಿ ನೊಂದ
ಯಾವುದ

ಎಚ್ಚ ರಿಸುತ್ತಿ ನೆ

(cf

ಗಲಾತಾ ದರಿಗೆ 5:2-4).

ಮಾನಸಂತ್ರ ಹೊಂದ್ರ ಮತುು ಸುವಾತೆತಯನ್ನು
ನಭಿ

ಪ್ಪ್ ಮ ಸೄನ ೋಹಿತgÉ, ನಾವು ನಭಗೆ ಭನವಿ ಮಾಡುತೄಿ ೋವೆ ಭತ್ತಿ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಯವಾಗಿ ನಭಿ ನ್ನನ
ನಾನ್ನ

ಗಣನೆಗೆಬಾಯದ

ದಂಗೆಕೇೋಯನೆೊಂದು

ಬೇಡಿಕೇಳುು ತೄಿ ೋವೆ: ದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಜೋವಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಪ್ಪ

ಭತ್ತಿ

ಸ್ವಥಭೌಭ

ರಿಗಣಿಸಿಕೇಳ್ು ೋಣ.

ಲೋಕದ

ಕತಥನ ಮೊಂದೄ ತಪ ಪ್ಪ ಕೇಳಿು ; ನಯಕದ ನತಾ
ಎೊಂದು

ನಂಬಿರಿ

ಒಪ್ಪ ಕೇಳಿು ;

ಯಾವುದ

ನಭಿ

ಕ್ಕಮಥವು

ಪ್ರಗಳಿಗೆ
ಎೊಂದಿಗೂ

ದಯ

ವಿರುದಧ

ನಾಾ ಯಾಧಿೋವರಾದ

ಬೆೊಂಕ್ತಗೆ ನೋವು ಅಸಥರು

ನೋವು
ಬೆಲೆ

ಮಾಡು

ಲೋಕದ

ತೄಯಲಾಯದು

ಎೊಂದು

ಮಾನಸ್ವೊಂತಯಟ್ಟು ಒಪ್ಪ ಕೇಳಿು .
ಆದರೂ ನರಾಶೆಗೊಳು ಬೇಡಿ, ಎಲಾಿ ಅನ್ನಗ್ ಸ ಭತ್ತಿ ಕರುಣೆಯುಳು
ದಯನ್ನನ

ನೋಡಿ.

ಅಸಥತೄಮನ್ನನ
ಕೄಲಷವಾಗಿದೄ.
ಅಥವಾ

ನಭಿ ನ್ನನ ,

ನಭಿ

ಅಲಂಬಿಸುವುದನ್ನನ

¸À¨sÉ, ªÀÄjAiÀÄ¼ÀÄ,

ಕ್ಕಲ ನಕ

ಕ್ತ್ ಯೆಗಳನ್ನನ
ನಲ್ಲಿ ಸಿ.

ಭತ್ತಿ

ಯಕ್ಷಣೆಯು

ನಭಿ
ಕತಥನ

ಸಂತರು, ಯಾಜಕರು, ಸ್ವಮೂಹಿಕ ತ್ತಾ ಗ

ಶುದಿಧ ೋಕಯಣನ್ನನ

ಅಲಂಬಿಷಬೇಡಿ.

ಫದಲಾಗಿ,

ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಂಬಿಕೄ ಇರಿಸಿ, ದಯ ಭಗ, ಒಫಬ ನೇ
ಭಧಾ ಷಥ ಗಾಯ, ಒಫಬ ನೇ ಭಹಾ ಯಾಜಕ, ತನನ

ಜನಯ ಪ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ
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ತೄರುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ
ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ

ತನನ ನ್ನನ

ತ್ತನ್ನ

ಸಂಪೂಣಥ ತ್ತಾ ಗವಾಗಿ

ನಂಬಿಕೄಯಡುರಿಗೆ,

ನಭಗೊೋಷಾ ಯ

ತನನ

ಯಕಿ ನ್ನನ

ಹಿೋಗೆ

¸ÀvÀåªÉÃzÀ

ಸುರಿಸಿದದ ರಿೊಂದ

ಅಪ್ಪಥಸಿದನ್ನ.

ಹಳುತಿ ದೄ:
ನಭಿ

‘ಈತನ್ನ

ಅರಾಧಗಳು

ರಿಹಾಯವಾಗಿ ನಭಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯತ್ತ. ಇದು ದಯ ಕೃಪ್ರತ್ಮವಮವೇ.'
(ಎಫೆಷದರಿಗೆ 1:7).

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ
ದೂಯವಿಯಲು

ಕರುಣಾಭಯಯಾದ ಕ್ತ್ ಷಿ ನ್ನ

ಅನ್ನಗ್ ಸನ್ನನ
ವಿಶ್ ೊಂತ್ಮ

ಸಿಾ ೋಕರಿಷಲು ಭತ್ತಿ ವಿಕೃತ ಧಭಥದಿೊಂದ

ನೋಡಲ್ಲ.

ಡೆಮಲು

ತನನ

ಭತ್ತಿ

ಪ್ಪ್ ೋತ್ಮಮ

ನಭಿ

ನಭಗೆ ಮಾನಸ್ವೊಂತಯದ
ಕ್ಕಮಾಯನಾದ

ಜ್ಜೋನದ

ಎಲಾಿ

ಕ್ತ್ ಷಿ ನಲ್ಲಿ

ದಿನಗಳಲೂಿ

ಅನಗೆ ಸವೆ ಷಲ್ಲಿ ಷಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಎಯಡನೆ ಫರೋಣದಲ್ಲಿ ತನನ
ಯಲೋಕವೆೊಂಫ
ಹೋಗುವುದನ್ನನ
ಉಡುಗೊರೆಮನ್ನನ

ಶವಾ ತ

ಭನೆಗೆ

ನರಿೋಕ್ತಿ ಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ

ನಭಿ ನ್ನನ
ದರು

ಕರೆದುಕೇೊಂಡು
ನಭಗೆ

ನಂಬಿಕೄಮ

ನೋಡಲ್ಲ.

ವೈಯಕ್ರು ಕ ಮಾತು
ಆತ್ಮಿ ೋಮ
ಅನ್ನಮಾನಗಳು
ಷತಾ ವೇದನ್ನನ

ಸೄನ ೋಹಿತ,
ಭತ್ತಿ

ಯಕ್ಷಣೆ
್ ಶೆನ ಗಳು

ಅಧಾ ಮನ

ಪ್ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುತೄಿ ೋನೆ. ಸ್ವಧಾ ವಾದಷ್ಟು

ªÀiÁUÀðzÀ

ಫಗೆೆ

ಇಯಫಹುದು.
ಮಾಡಲು

ನಭಗೆ
ಪ್ರ್ ರ್ಥಥಷಲು

ನಾನ್ನ

ಭತ್ತಿ

ನಭಿ ನ್ನನ

ಉತಿ ಭ ರಿೋತ್ಮಮಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಷಹಾಮ

ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದಧ ರಿದೄದ ೋವೆ. ಆದದ ರಿೊಂದ ದಮವಿಟ್ಟು
್ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ

ಇನ್ನನ

ನಭಗೆ ಯಾವುದ

ಫರೆಮಲು ಭತ್ತಿ ಚ್ಚಿಥಷಲು ಹಿೊಂಜರಿಮಬೇಡಿ.

ಫಹುಶಃ, ನೋವು ಈಗ ಸುವಾತೄಥಮನ್ನನ

ಅಥಥಮಾಡಿಕೇೊಂಡಿದಿದ ೋರಿ

ಭತ್ತಿ ಯೆಹೋನ್ನ ನಭಗೆ ಕ್ತ್ ಷಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸ್ವೊಂತಯ ಭತ್ತಿ
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ನಂಬಿಕೄಮನ್ನನ
ನಭಿ

ಅನ್ನಗ್ ಹಿಸಿದಾದ ನೆ. ಈಗ ನೋವು ಮಾಡು ಯಾವುದನ್ನನ ,

ಷಾ ೊಂತ ಒಳೆು ಮತನನ್ನನ , ಯಾವುದ ಸಂತ ಅಥವಾ ಧಭಥನ್ನನ

ಅಲಂಬಿಸಿಲಿ .

ಈಗ

ನೋವು

ಕತಥನಾದ

ಯೇಸು

ಕ್ತ್ ಷಿ ನ

ನಂಬಿಕೄಯೊಂದ ಅಲಂಬಿಸಿದಿದ ೋರಿ; ಅನಫಬ ನೇ ನಭಿ

ಮೇಲೆ

ಯಕ್ಷಕ. ನಾನ್ನ

ನರ್ಿ ೊಂದಿಗೆ ಸಂತೊೋಶಡುತೄಿ ೋನೆ ಭತ್ತಿ ದಯ ಅದುು ತ ಅನ್ನಗ್ ಸಕ್ಕಾ ಗಿ

ದಯನ್ನನ

ಸುಿ ತ್ಮಸುತೄಿ ೋನೆ.

ಅೊಂತಾ ವು

ಇನ್ನನ

ಇದು

ರೋಚ್ಕ

ಉತಿ ಭವಾಗಿದೄ,

ಅನ್ನಷರಿಷಲು ಭತ್ತಿ ಎಲಿ

್ ಯಾಣದ

ಷಾ ಗಥ!

ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ

ನೋವು

ಆತನನ್ನನ

ಪ್ರ್ ರಂಬ

ಈಗ

-

ಕತಥನನ್ನನ

ಭಹಿಮೆಡಿಷಲು

ಫಮಸುತ್ಮಿ ೋರಿ. ಕೄ್ ೈಷಿ ಯ ಜ್ಜೋನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಮಲಿ . ಅನ್ನ
ಸಂತೊೋಶನ್ನನ

ಅನಥಚ್ನೋಮವಾಗಿ

ವಿವೇಚ್ನಾ ದೂಯದೃಷಿಠ
ನಭಿ ನ್ನನ

ಆದರೆ

ಆತನ

ದುುಃಖ ಭತ್ತಿ ನೋವಿನ ಮೂಲಕ

ಕರೆದೇಯುಾ ತಿ ದೄ. ನಾವು ಬೆಳೆದು ್ ಬುದಧ ರಾಗು ರಿೋತ್ಮ ಅದು.

ಪೂಜಾ
ನಭಿ ನ್ನನ

ಷಸ ಹೄಚ್ಚಚ

ನೋಡುತ್ತಿ ನೆ,

ಭನೋಭಾದಿೊಂದ

್ ತ್ಮದಿನ

¸ÀvåÀ ªÉÃzÀ

ಓದಲು

ನಾನ್ನ

ಪ್ ೋತ್ತಿ ಹಿಸುತೄಿ ೋನೆ. ದರು ನರ್ಿ ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ಮಿ ದಾದ ನೆ

- ಚ್ಛನಾನ ಗಿ ಆಲ್ಲಸಿ! ವೈಮಕ್ತಿ ಕ ಷಥ ಳಕೄಾ ಹೋಗಿ, ಭತ್ತಿ ನಭಿ ಹೃದಮನ್ನನ
ನಭಿ

ಷಾ ಗಿೋಥಮ ತಂದೄಯಾದ ದರಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಸಿರಿ. ಅರಿಗೆ ಧನಾ ವಾದ

ಭತ್ತಿ ಸೇಿೋತ್ ನ್ನನ

ಹಳಿರಿ. ನಭಿ ಪ್ರಗಳನ್ನನ

ಒಪ್ಪ ಕೇಳಿು ರಿ, ನಭಗಾಗಿ

ಭತ್ತಿ ಇತಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರ್ ರ್ಥಥಸಿರಿ.
ಕ್ತ್ ಷಿ ನ

ದಸದ

ಸರುವುದು ನಭಿ

ಅೊಂಗಗಳಾಗಿ,

¸À¨sÉ,

ಷಥ ಳಿೋಮ PÉöæ Ê¸ÀÛ

ಷಭೆಯೊಂದಿಗೆ

ಭಾಗಾ . ನಭಗೆ ಒಫಬ ರಿಗೊಫಬ ರು ಬೇಕ್ಕ. ನೋವು vÉæöÊAiÉÄÃPÀ

ದಯ ಹೄಷರಿನಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಕಿ ಸ್ವನ ನ ಡೆಮಬೇಕೄೊಂದು ಕತಥನ್ನ ಫಮಸುತ್ತಿ ನೆ,

ಭತ್ತಿ ನಂತಯ ಆತನ್ನ ನಭಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ತಾ ಗದ ನೆನಪ್ಪಗಾಗಿ ಕತಥನ
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ಭೋಜನದಲ್ಲಿ
ಭತ್ತಿ

ಪ್ರಲೆ ಳು ಬೇಕ್ಕ. ್ ತ್ಮಯಫಬ

ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ

ಕೄ್ ೈಷಿ ನಗೂ ಕ್ತ್ ಷಿ ನ ಕೃಪೆ

ಬೆಳೆಮಲು ವಾಕಾ ದ ಬೋಧನೆ ಭತ್ತಿ

ಉದವವು

ಅಮೂಲಾ ವಾಗಿದೄ.
ಯೆಹೋನ್ನ ನಭಿ ನ್ನನ
ಮಖದಿೊಂದ

ಭತ್ತಿ

ನಭಿ ನ್ನನ

ಶೊಂತ್ಮಮನ್ನನ

ಆರ್ಶೋಥದಿಸಿ ಕ್ಕಪ್ರಡಲ್ಲ. ಯೆಹೋನ್ನ ್ ಷನನ
ನೋಡಿ

¤ªÀÄä

ಮೇಲೆ

ದಮವಿಡಲ್ಲ

ಅನ್ನಗ್ ಹಿಷಲ್ಲ.

justfcatholics@yahoo.com ಗೆ ನೋವು

ಫರೆಯರಿ

ಎೊಂದು

ನಭಿ ನ್ನನ

ಕಳಲು ಇಶು ಡುತೄಿ ೋನೆ.
✣ ✣ ✣ ✣ ✣
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