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ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ  

ದೇವರು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 
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ಪರಿವಿಡಿ 

1. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ 

 

2. ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ? ಏಕೆ ಮಾನವರು? ಸೈತಾನ ಏಕೆ? ಸ್ತ್ಯ  ಎಂದರೇನು? ವಿಶ್ರ ಂತಿ ಮತ್ತು  

ಪಾಪದ ರಹಸ್ಯ ಗಳು ಯಾವುವು ? 

 

3. ಪರ ಪಂಚದ ಧಮಮಗಳು ಏನನುು  ಕಲಿಸುತ್ು ವೆ? 

 

4. ದೇವರು ದುಃಖವನುು  ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತಾು ನೆ? 

 

5. ದೇವರು ನಿನು ನುು  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 

 

6. ದೋರ್ಘಮವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ 

 

7. ಮುಕ್ತು ಯದ ಕ್ತಮಂಟ್ಗಳು 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿ 
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1.  ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ 

ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತ್ು ದೆ: 

1 ಆದಯಲಿಿ  ದೇವರು ಆಕ್ತಶವನ್ನು  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. (ಜೆನೆಸಿಸ್ 1:1, NKJV ಪೂತಿಮಯಾಗಿ 

ಸೂಚ್ಚಸ್ದ ಹೊರತ್ತ) 

ಆದರೆ ಯಾಕೆ? 

ಜೋವನದ ಅರ್ಮವೇನು? 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಒಿಂದು ಉದೆಾ ೀಶವಿದೆಯೇ ಎಿಂದು ಜನರು ಯುಗಯುಗಗಳಿಿಂದಲೂ ಆಶಾ ಯ್ ಪ್ಡುತಿ್ತರೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಇದಾ ರೆ, ಅದು ಏನು? 

ದೇವರದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವನು ಏನನ್ಯಾ  ಮಾಡಿದನು? 

ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? ದೇವರು ನಿನಾ ನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 

ನಿಮೆ್  ಜೀವನಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಉದೆಾ ೀಶವಿದೆಯೇ? 

ವಿಭಿನಾ  ಸಂಸ್ಾ ೃತಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಭಿನಾ  ಧಮ್್ಗಳು ತಮೆ್  ಅಭಿಪ್್ರಯಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೈಬಲ್ಾ ಿಂದಿಗೆ 

ಸಿಿ ರವಾಗಿದೆಯೇ? 

ಸ್ತಯ  ಏನು? 

ಸ್ತಯ ದ ಭಾಗವೆಿಂದರೆ ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾ ದರೂ 

ಗಮ್ನಿಸಿ: 

25 ಈಗ ನನಾ  ಸುವಾತೆ್ಯ ಪ್್ಕ್ಕರ ಮ್ತಿ್ತ  ಯೇಸುಕ್ಿಸಿ್ನ ಉಪ್ದೇಶದ ಪ್್ಕ್ಕರ ನಿಮೆ್ನುಾ  ಸಿ್ವಪಿಸ್ಲು ಶಕಿನ್ನದವನಿಗೆ , 

ಪರ ಪಂಚದ ಪಾರ ರಂಭದಂದಲೂ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿಟಿ್ಟ ರುವ ರಹಸ್ಯ ದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪರ ಕ್ತರ 26 ಆದರೆ 

ಈಗ ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಪರ ವಾದಯ ಶ್ಸ್ು ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲಾಲ  ರಾಷಿ್ ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಶಾಶಾ ತ 

ದೇವರ ಆಜೆ್ಞ ಯ ಪ್್ಕ್ಕರ, ನಂಬಕೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆಗಾಗಿ - 27 ದೇವರಗೆ, ಒಬಬ ನೇ ಬುದಿಿವಂತ, ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಮೂಲಕ 

ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ ಮ್ಹಿಮ್ಮ ಹಿಂದಲಿ. ಆಮ್ಮನ್. (ರೀಮ್ನಾ ರು 16:25-27 ) 

ಪ್್ಪಂಚವು ಪ್್ರರಂರ್ವಾದ್ದಗಿನಿಿಂದ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿ ಇರಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ರುವ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು 

ಪ್್ವಾದಿಯ ಗ್ಿಂಥಗಳಲಿಲ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ - "ಸ್ತಯ ದ ವಾಕಯ " (2 ತಿಮೀತಿ 2:15; ಜೇಮ್್ಸ  1:18). 

ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ರಹಸ್ಯ  (ಮಾಕ್ಸ್ 4:11), ಅನುಗ್ಹದ ರಹಸ್ಯ  (ಎಫೆಸಿಯನ್್  3:1-5), ನಂಬಕೆಯ ರಹಸ್ಯ  (1 ತಿಮೀತಿ 3:9), 

ರಹಸ್ಯ  ಮಿಂತ್ತದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸುತಿದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದ (ಎಫೆಸಿಯನ್್  5:28-33), 
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ಕ್ಕನ್ಯನುಬಾಹಿರತೆಯ ರಹಸ್ಯ  (2 ಥೆಸ್ಲ್ನಿೀಕ 2:7), ಪುನರುತಿ್ತನದ ರಹಸ್ಯ  (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  15:51-54), ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ರಹಸ್ಯ  

(ಎಫೆಸಿಯನ್್  3:4) ತಂದೆಯ ರಹಸ್ಯ  (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  2:2), ದೇವರ ರಹಸ್ಯ  (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  2:2; ರೆವೆಲ್ಶನ್ 10:7) ಮ್ತಿ್ತ  

ಮಿಸಿ್ ರ ಬಾಯ ಬಲ್ೀನ್ ದಿ ಗ್ೆ ೀಟ್ (ಪ್್ಕಟನೆ 17:5). ಈ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಸ್ತಯ ದಲಿಲ  ಆಸ್ಕಿರಾಗಿರುವವರಗೆ, "ಅವರು 

ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ದ ಜೆ್ಞ ನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿಲ  ರ್ರವಸೆ ತರುವ ಎಲಾಲ  ಸಂಪ್ತಿನುಾ  ಹಿಂದಿರುತಿ್ತರೆ" (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್ 2: 2, 

NET). 

ಇದು ಅನೇಕರಗೆ ಆಶಾ ಯ್ವನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡಬಹುದ್ದದರೂ, ಸಿನಪಿಿ ಕ್ಸ ಸುವಾತೆ್ಗಳ ಮೂವರು ಬರಹಗಾರರು, ಜನರು 

ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಯೇಸು ದೃಷಿ್ ಿಂತಗಳಲಿಲ  ಮಾತನ್ನಡಲಿಲಲ  ಎಿಂದು ದ್ದಖಲಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಯುಗದಲಿಲ  

ಅನೇಕರಗೆ (ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  13:11; ಮಾಕ್ಸ್ 4:11 -12; ಲೂಕ 8:10) ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇರಸಿಕೊಳಳ ಲು 

ಅವರು ದೃಷಿ್ ಿಂತಗಳಲಿಲ  ಮಾತನ್ನಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂದು ಅವರು ದ್ದಖಲಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ನಿಷ್ಾವಂತ ಸೇವಕರು "ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಗಳ ಮೇಲಿಾ ಚ್ಚರಕರು" (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  4:1; cf. 13:2) ಅವರು "ಪ್ಿ ೀತಿಯಲಿಲ  

ಸ್ತಯ ವನುಾ  ಮಾತನ್ನಡುತಿ್ತರೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್್  4:15) ಎಿಂದು ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬರೆದನು. 

ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ನಿೀವು ಆಸ್ಕಿಿ  ಹಿಂದಿದಿಾ ೀರಾ? 

ದೇವರು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಮಾಡಿದನೆಿಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? 

ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? 

ಹೌದು, ಅನೇಕರು ತಮೆ್ದೇ ಆದ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ಒಿಂದು ಮಾಗ್ವಿದೆಯೇ? 

ಮಾನವ ಸಂಪ್್ದ್ದಯಗಳ ಮೇಲ್ ಬೈಬಲ್ ಅನುಾ  ನಂಬಲು ಸಿದಿ ರರುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

ಆದ್ದಗೂಯ , ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಅಿಂಶಗಳು ಸ್ಹ ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಸಂಪೂಣ್ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಓದಲು ಸ್ಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ, ಕೇವಲ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸ್ಲಾದ 

ಕೆಲವು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳನುಾ  ನೀಡಲು (ಇರುವುದಕೆಾ  ವಿರುದಿವಾಗಿ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) ಇನಾ ಷಿ್ಟ  

ಸ್ಪ ಷಿ್ಟ ೀಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ. 

ನಂಬಕೆಯಲಿಲ  ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಗೆ ಪ್್ವಾದಿಯ ಗ್ಿಂಥಗಳನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  

ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

ಆದರೂ ಅವರು ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ಎಲಲ ರಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲಲ , ಮಾತ್  ಈಗ ಕರೆಯಲಪ ಡುವವರಗೆ: 

11 … “ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಹರಗಿನವರಗೆ ಎಲಲ ವೂ 

ದೃಷಿ್ ಿಂತಗಳಲಿಲ  ಬರುತಿದೆ" (ಮಾಕ್ಸ್ 4:11) 
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25 ಯಾಕಂದರೆ, ಸ್ಹೀದರರೇ, ನಿೀವು ಈ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ತಿಳಿಯದೆ ಇರಬೇಕೆಿಂದು ನ್ನನು ಬಯಸುವುದಿಲಲ , ಏಕೆಿಂದರೆ 

ನಿೀವು ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ಅಭಿಪ್್ರಯದಲಿಲ  ಬುದಿಿವಂತರಾಗಿರಬಾರದು, ಅನಯ ಜನರ ಪೂಣ್ತೆಯು ಬರುವವರೆಗೂ 

ಇಸ್ೆೀಲೆ್  ಭಾಗಶಃ ಕ್ಯರುಡುತನವು ಸಂರ್ವಿಸಿದೆ. (ರೀಮ್ನಾ ರು 11: 25) 

7 ಆದರೆ ನ್ನವು ದೇವರ ಬುದಿಿವಂತಿಕೆಯನುಾ  ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿ ಮಾತನ್ನಡುತಿೆೀವೆ, ದೇವರು ನಮೆ್  ಮ್ಹಿಮ್ಮಗಾಗಿ 

ಯುಗಯುಗಗಳ ಹಿಿಂದೆ ನೇಮಿಸಿದ ಗುಪಿ್  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ, (1 ಕೊರಿಂಥ 2:7) 

ಹೆಚ್ಚಾ  ನಿದಿ್ಷಿ್ ವಾಗಿ "ದೇವರ ಸ್ವಮ್ಾಜಯ ದ ರಹಸ್ಯ " ಮ್ತಿ್ತ  "ಸುವಾತೆ್ಯ ರಹಸ್ಯ " (ಎಫೆಸಿಯನ್್  6:19), ನಿೀವು ccog.org 

ನಲಿಲ  100 ರಲಿಲ  ಲರ್ಯ ವಿರುವ ನಮೆ್  ಉಚ್ಚತ ಬುಕೆಲ ಟ್ ದಿ ಗಾಸೆಪ ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಿಂಗಡ ಮ್ಸ ಅನುಾ  ಸ್ಹ ಪ್ರಶೀಲಿಸ್ಬಹುದು. ವಿವಿಧ 

ಭಾಷೆಗಳು . "ಅನಯ ಜನ್ನಿಂಗಗಳ ಪೂಣ್ತೆ" ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಉಚ್ಚತ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ ಯುನಿವಸ್್ಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ 

ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್, ಅಪೀಕಟಾಸಿ್ವ ಸಿಸ್: ದೇವರು ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದಲಿಲ  ಕಳೆದುಹೀದವರನುಾ  ಉಳಿಸ್ಬಹುದೇ? ನ್ಯರಾರು 

ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದೇವರ ಮೀಕ್ಷದ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿವೆ , www.ccog.org ನಲಿಲ  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿಲಯೂ 

ಲರ್ಯ ವಿದೆ. 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬರೆದನು: 

8 ಎಲಾಲ  ಸಂತರಗಿಿಂತ ಚ್ಚಕಾ ವನ್ನದ ನನಗೆ ಈ ಕೃಪೆಯನುಾ  ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ, ನ್ನನು ಅನಯ ಜನರಲಿಲ  ಕ್ಿ ಸಿ್ನ 

ಅನೆಾ ೀಷ್ಟಸ್ಲಾಗದ ಐಶಾ ಯ್ವನುಾ  ಬೀಧಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಮ್ತಿ್ತ  9 ಮ್ತಿ್ತ  ರಹಸ್ಯ ದ ಸ್ಹಭಾಗಿತಾ ವನುಾ  ಎಲಲ ರೂ 

ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ ದೇವರಲಿಲ  ಯುಗಗಳ ಆರಂರ್ವು ಅಡಗಿದೆ 

; 10 ಈಗ ದೇವರ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಬುದಿಿವಂತಿಕೆಯು ಸ್ಭೆಯಿಂದ ಸ್ಾ ಗಿೀ್ಯ ಸಿ್ ಳಗಳಲಿಲ ರುವ ಪ್್ಭುತಾ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಧಿಕ್ಕರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಿಂದ, 11 ನಮೆ್  ಕತ್ನ್ನದ ಕ್ಿ ಸಿ್  ಯೇಸುವಿನಲಿಲ  ಅವನು ನೆರವೇರಸಿದ 

ಶಾಶಾ ತ ಉದೆಾ ೀಶದ ಪ್್ಕ್ಕರ, 12 ನ್ನವು ಧೈಯ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನಲಿಲ  ನಂಬಕೆಯ ಮೂಲಕ 

ವಿಶಾಾ ಸ್ದಿಿಂದ ಪ್್ವೇಶ. (ಎಫೆಸಿಯನ್್ 3:8-12) 

25 ... ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುಾ  ಪೂರೈಸ್ಲು, 26 ಯುಗಗಳಿಿಂದ ಮ್ತಿ್ತ  ತಲ್ಮಾರುಗಳಿಿಂದ ಮ್ರೆಯಾಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ಪೂರೈಸ್ಲು 

ನಿಮ್ಗಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನನಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ಉಸಿುವಾರಯ ಪ್್ಕ್ಕರ ನ್ನನು ಮಂತ್ಿಯಾದೆ , ಆದರೆ ಈಗ ಆತನ ಸಂತರಗೆ 

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 27 ಅನಯ ಜನರಲಿಲ  ಈ ರಹಸ್ಯ ದ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯ ಐಶಾ ಯ್ ಏನೆಿಂದು ಅವರಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲು ದೇವರು 

ಬಯಸಿದನು; (ಕೊಲ್ಸ್ೆ  1:25-27) 

ದೇವರ ವಾಕಯ ವಿಲಲ ದೆ "ಶೀಧಿಸ್ಲಾಗದ" ಅನೇಕ "ಐಶಾ ಯ್ಗಳು" ಇವೆ. ಇವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೈಬಲಾ  ರಹಸ್ಯ ಗಳಾಗಿವೆ, 

ಅದು ದಿೀರ್್ಕ್ಕಲ ಮ್ರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ಸೆಿನ್ನ್ದ ಬಷ್ಪ್ಹ/ಪ್ರಸಿ್ ರ್ ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್ "ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಆಗಮ್ನದ ಪ್್ವಾದಿಯ ರಹಸ್ಯ " (ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್, 

ವಿಕಿರ್ ಆಫ್ ಕ್ಕಯ ಪುವಾದಿಿಂದ ತ್ತಣುಕ್ಯಗಳು. ಸಿಿ ೀಫನ್ ಸಿ. ಕ್ಕಲ್ ್ನ್ ಅವರಿಂದ ಅನುವಾದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, 2006; ಅವನ 

ಬರುವಿಕೆಯ ಕ್ಯರತ್ತದ ರಹಸ್ಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವರಗಳು ಹಿೀಗಿರಬಹುದು. ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸಿ್ಕದಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುತಿದೆ, 

www.ccog.org ನಲಿಲ  ಲರ್ಯ ವಿದೆ, ಶೀಷ್ಟ್ಕೆ: ಪುರಾವೆ ಜೀಸ್ಸ್ ಮ್ಮಸ್ಿಹ್ ). 
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ಅಲಲ ದೆ, 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ಬಷ್ಪ್ಹಗಳು/ಪ್ರಸಿ್ ರ್ಗಳಾದ ಇಗೆಾ ೀಷ್ಟಯಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಮಲಿಟೊ ಅವರು ವಿವಿಧ ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  (ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಇಗೆಾ ೀಷ್ಟಯಸ್ನ 

ಎಪಿಸಿ್ ಲ್ ಟ್ಟ ದಿ ಎಫೆಸಿಯನ್್ ; ಮ್ಮಲಿಟೊಸ್ ) ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ . ಪ್ರಸೀವರ್ನಲಿಲ  ಹೀಮಿಲಿ 

). 

ಜೀಸ್ಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಪಸಿ್ಲರು ಈ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರಾದವರಗೆ ವಿವರಸಿದರು. ದೇವರ ಮಿಂದುವರಕೆ 

ಚರ್ಚ್ನಲಿಲ  ನ್ನವು ನೀಡಲು ಸಿದಿ ರರುವವರಗೆ ಈಗ ಅದನುಾ  ಮಾಡಲು ಪ್್ಯತಿಾ ಸುತಿೆೀವೆ. 

ದೇವರ ಸ್ವ ಭಾವ 

ದೇವರ ಸ್ಾ ಭಾವದ ಬಗೆೆ  ಸ್ಾ ಲಪ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಆತನ ಯೀಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. 

“ದೇವರು ಪ್ಿ ೀತಿ” (1 ಜ್ಞನ್ 4:16), “ದೇವರು ಆತೆ ” (ಜ್ಞನ್ 4:24), “ಯೆಹೀವನು ಒಳೆಳ ಯವನು” (ನಹೂಮ್ಸ 1:7, ವಲ್ಡ ್ 

ಇಿಂಗಿಲ ಷ್ ಬೈಬಲ್) , ಸ್ವ್ಶಕಿ  (ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 32 ) ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ. :17,27), ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ತಿಳಿದಿರುವ (ಯೆಶಾಯ 

46:9-10), ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ಶಾಶಾ ತ ಎಿಂದು (ಯೆಶಾಯ 57:15). 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬರೆದನು: 

7 ಆತನಲಿಲ  ನಮ್ಗೆ ಆತನ ರಕಿದ ಮೂಲಕ ವಿಮೀಚನೆ, ಪ್ರಪ್ಗಳ ಕ್ಷಮ್ಮ, ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಐಶಾ ಯ್ಕೆಾ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

8 ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಎಲಾಲ  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿವೇಕವನುಾ  ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, 9 ಆತನ ಚ್ಚತಿದ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  

ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನು ತನಾ ಲಿಲಯೇ ಉದೆಾ ೀಶಸಿರುವ ಆತನ ಒಳೆಳ ಯ ಸಂತೀಷ್, 10 ಸ್ಮ್ಯಗಳ ಪೂಣ್ತೆಯ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಅವನು ಕ್ಿ ಸಿ್ನಲಿಲ  ಸ್ಾ ಗ್ದಲಿಲ ರುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  - ಆತನಲಿಲ  

ಒಟಿ್ಟಗೂಡಿಸ್ಲು. (ಎಫೆಸಿಯನ್್  1:7-10) 

ದೇವರ ಚ್ಚತಿವು ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ (ಈಗ ಕರೆಯಲಪ ಡದವರಗೆ) ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 

ಪೂಣ್ತೆಯ ಅವಧಿಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ-ಇದು ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ಪುನರುತಿ್ತನದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ಬರುತಿದೆ. 

ಆದರೂ, ದೇವರು ಬಹಳ ಹಿಿಂದೆಯೇ ತನಾ  ಯೀಜನೆಯ ಅಿಂಶಗಳನುಾ  ಹಾಕಿದ್ದಾ ನೆ: 

11 ಕತ್ನ ಸ್ಲಹೆಯು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ನಿಲುಲ ತಿದೆ, ಎಲಾಲ  ತಲ್ಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆತನ ಹೃದಯದ ಯೀಜನೆಗಳು. 

(ಕಿೀತ್ನೆ 33:11) 

18 ನಿೀವು ನಿಮೆ್  ಪಿತೃಗಳಿಿಂದ ಪ್ಡೆದಿರುವ ನಿಮೆ್  ಗುರಯಲಲ ದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಳ  ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದಂತಹ 

ಹಾಳಾಗುವ ವಸಿುಗಳಿಿಂದ ವಿಮೀಚನೆಗ್ಿಂಡಿಲಲ  ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾ ರೆ, 19 ಆದರೆ ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಅಮೂಲಯ ವಾದ ರಕಿದಿಿಂದ 

ದೀಷ್ವಿಲಲ ದ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮ್್ಲವಾದ ಕ್ಯರಮ್ರಯಂತೆ. 20 ಆತನು ಲ್ೀಕದ ಅಸಿಿವಾರದ ಮಿಂಚೆಯೇ ನಿಶಾ ಯವಾಗಿ 

ಪೂವ್ನಿಯೀಜತನ್ನಗಿದಾ ನು, ಆದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಕಲದಲಿಲ  ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಪ್್ತಯ ಕ್ಷನ್ನಗಿದಾ ನು. (1 ಪೇತ್  1:18-20) 

8 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ವಾಸಿಸುವವರೆಲಲ ರೂ ಅವನನುಾ  {ಮೃಗವನುಾ } ಆರಾಧಿಸುವರು, ಅದರ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಪ್್ಪಂಚದ 

ಅಡಿಪ್ರಯದಿಿಂದ ಕೊಲಲ ಲಪ ಟಿ  ಕ್ಯರಮ್ರಯ ಜೀವನ ಪುಸಿ್ಕದಲಿಲ  ಬರೆಯಲಪ ಟಿ್ಟ ಲಲ . (ಪ್್ಕಟನೆ 13:8) 
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ಕ್ಯರಮ್ರ ಅಿಂದರೆ ಜೀಸ್ಸ್ (cf. ಜ್ಞನ್ 1:29, 36) ಅನುಾ  ಮದಲಿನಿಿಂದಲೂ ಕೊಲಲ ಲು ಉದೆಾ ೀಶಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ 

ಹೇಳುತಿದೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವು ದೇವರಗೆ ಮಾನವರು ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುತಿ್ತರೆಿಂದು ತಿಳಿದಿತಿ್ತ  ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನು ಬಹಳ ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದಲೂ 

ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ನೆಿಂದು ತೀರಸುತಿದೆ. 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ನಿಶಾ ತತೆಯ ಬಗೆೆ  ಇದನುಾ  ದ್ದಖಲಿಸ್ಲು ಪ್್ವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ಪ್ೆ ೀರತನ್ನದನು: 

8 “ಇದನುಾ  ಜೆ್ಞ ಪ್ಕಮಾಡಿಕೊಳಿಳ ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ತೀರಸಿಕೊಳಿಳ ರ; ಓ ಅತಿಕ್ಮಿಗಳೇ, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿಳ . 9 

ಪುರಾತನ ಕ್ಕಲದ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ  ಜೆ್ಞ ಪ್ಕಮಾಡಿಕೊಳಿಳ ರ, ನ್ನನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲಲ ; ನ್ನನೇ ದೇವರು, 

ಮ್ತಿ್ತ  ನನಾ ಿಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲಲ , 10 ಮದಲಿನಿಿಂದಲೂ ಅಿಂತಯ ವನುಾ  ಘೀಷ್ಟಸುತಿ್ತ , ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ರಚ್ಚೀನ ಕ್ಕಲದಿಿಂದಲೂ 

ಇನ್ಯಾ  ಮಾಡದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ  ಹೇಳುತಿ್ತ , 'ನನಾ  ಸ್ಲಹೆಯು ನಿಲುಲ ತಿದೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ನನಾ  ಇಷಿ್ ದ 

ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಮಾಡುತಿೆೀನೆ,' 11 ಕರೆ ಪೂವ್ದಿಿಂದ ಬೇಟೆಯ ಹಕಿಾ , ದೂರದ ದೇಶದಿಿಂದ ನನಾ  ಸ್ಲಹೆಯನುಾ  

ಕ್ಕಯ್ಗತಗ್ಳಿಸುವ ಮ್ನುಷ್ಯ . ನಿಜವಾಗಿ ನ್ನನು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ; ನ್ನನು ಅದನುಾ  ಜ್ಞರಗೆ ತರುತಿೆೀನೆ. ನ್ನನು ಅದನುಾ  

ಉದೆಾ ೀಶಸಿದೆಾ ೀನೆ; ನ್ನನ್ಯ ಮಾಡುತಿೆೀನೆ. (ಯೆಶಾಯ 46:8-11) 

11 ಕತ್ನ ಸ್ಲಹೆಯು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ನಿಲುಲ ತಿದೆ, ಎಲಾಲ  ತಲ್ಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆತನ ಹೃದಯದ ಯೀಜನೆಗಳು. 

(ಕಿೀತ್ನೆ 33:11) 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಗಳು ನೆರವೇರುತಿವೆ. 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಸ್ಹ ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 

16 ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಜಗತಿನುಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದನೆಿಂದರೆ, ಆತನು ತನಾ  ಒಬಬ ನೇ ಮ್ಗನನುಾ  ಕೊಟಿನು, ಆತನನುಾ  

ನಂಬುವವನು ನ್ನಶವಾಗದೆ ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನವನುಾ  ಹಿಂದುತಿ್ತನೆ. 17 ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತ್ನು  ಮಗನನುು  

ಜಗತ್ು ನುು  ಖಂಡಿಸ್ಲು ಲೋಕಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸ್ಲಿಲಿ್ , ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲ್ಕ ಜಗತ್ತು  ರಕಿ್ಷಸ್ಲ್ಪ ಡಬೇಕೆಂದ 

(ಜ್ಞನ್ 3:16-17). 

ಈಗ ನ್ನವು ದೇವರ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುಾ  ನೀಡುತಿೆೀವೆ, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಅವನು ಒಳೆಳ ಯವನು, ಒಬಬ  ಯೀಜಕ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪ್ಿ ೀತಿ: ಇದು ಆತನನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಮೂಲ ಪ್ೆ ೀರಣೆಗಳನುಾ  ಅವನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನೆಿಂಬುದನುಾ  ಚೆನ್ನಾ ಗಿ 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ನಿೀನು ಮಖಯ . ನಿೀವು ಮಖಯ ! ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ಪ್ಿ ೀತಿಸುತಿ್ತನೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು 

ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದೆ. 
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2.  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ? ಏಕೆ ಮಾನವರು? ಸೈತಾನ ಏಕೆ? ಸ್ತ್ಯ  ಎಂದರೇನು? 

ವಿಶ್ರ ಂತಿ ಮತ್ತು  ಪಾಪದ ರಹಸ್ಯ ಗಳು ಯಾವುವು ? 

ಯುಗಗಳುದಾ ಕ್ಕಾ  ತತಾ ಜೆ್ಞ ನಿಗಳು ಹಿಂದಿರುವ ದಡಡ  ಪ್್ಶ್ನಾ ಗಳಲಿಲ  ಒಿಂದ್ದಗಿದೆ, "ನ್ನವು ಏಕೆ ಇಲಿಲ ದೆಾ ೀವೆ?" ಇನಾ ಿಂದು, "ಏಕೆ 

ಏನ್ನದರೂ ಇದೆ?" 

ಈ ಪ್್ಶ್ನಾ ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಉತಿರಗಳನುಾ  ದೇವರ ವಾಕಯ ವಾದ ಬೈಬಲ್ನಲಿಲ  ಕ್ಕಣಬಹುದು. 

ಬ್ಹೆಾ ಿಂಡದ ಮೂಲದ ಬಗೆೆ  ವಿವಿಧ ವಿಚ್ಚರಗಳಿದಾ ರೂ, ಅನೇಕ ವಿಜೆ್ಞ ನಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಧಾಮಿ್ಕ ಜನರಲಿಲ  ಒಮೆ್ ತವಿದೆ, 

ಮಾನವರು ಎಲಲ ರಗೂ ಒಿಂದೇ ತ್ತಯಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ (ಅದು ಎಷಿ್ಟ  ಹಿಿಂದಕೆಾ  ಹೀಗುತಿದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ  ವಿವಾದಗಳಿವೆ). 

ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಬೈಬಲ್ನ ಮದಲ ಪುಸಿ್ಕದಲಿಲ  ದೇವರು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು 

ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಯರತ್ತ ನ್ನವು ಕೆಲವು ವಿಚ್ಚರಗಳನುಾ  ಪ್ಡೆಯುತಿೆೀವೆ. 

ಪುನರಾವತಿ್ತವಾಗಿ ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ ತೀರಸುತಿದೆ, ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದಾ ನುಾ  ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ನೀಡಿದನು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1: 

4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). ಮ್ತಿ್ತ , ಯೆಶಾಯನ ನಂತರದ ಪುಸಿ್ಕವು ದೇವರು ಭೂಮಿಯನುಾ  ವಾಸಿಸ್ಲು ರಚ್ಚಸಿದನು ಎಿಂದು 

ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತಿದೆ (ಯೆಶಾಯ 45:18). 

ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವುದರ ಕ್ಯರತ್ತ ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ ಇದನುಾ  ಕಲಿಸುತಿದೆ: 

26 ಆಗ ದೇವರು, “ನಮೆ್  ಸ್ಾ ರೂಪ್ದಲಿಲ  ನಮೆ್  ಹೀಲಿಕೆಗನುಸ್ವರವಾಗಿ ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಮಾಡೀಣ; ಅವರು 

ಸ್ಮದ್ದ ಮಿೀನುಗಳ ಮೇಲ್, ಆಕ್ಕಶದ ಪ್ಕಿಿ ಗಳ ಮೇಲ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ಶುಗಳ ಮೇಲ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಮ್ತಿ್ತ  

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಹರದ್ದಡುವ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ತೆವಳುವ ವಸಿುಗಳ ಮೇಲ್ ಆಳಿಾ ಕೆ ನಡೆಸ್ಲಿ. 

27 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ತನಾ  ಸ್ಾ ರೂಪ್ದಲಿಲ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು; ದೇವರ ಪ್್ತಿರೂಪ್ದಲಿಲ  ಅವನು 

ಅವನನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು; ಗಂಡು ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಣುು  ಆತನು ಅವರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. 28 ಆಗ ದೇವರು ಅವರನುಾ  

ಆಶೀವ್ದಿಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ಅವರಗೆ, “ನಿೀವು ಫಲಪ್್ದರಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಗುಣಿಸಿರ; ಭೂಮಿಯನುಾ  ತ್ತಿಂಬಸಿ 

ಅದನುಾ  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ; ಸ್ಮದ್ದ ಮಿೀನುಗಳ ಮೇಲ್, ಆಕ್ಕಶದ ಪ್ಕಿಿ ಗಳ ಮೇಲ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ 

ಚಲಿಸುವ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲ್ ಆಳಿಾ ಕೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

29 ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ಹೇಳಿದನು: “ನೀಡಿ, ಭೂಮಿಯಾದಯ ಿಂತ ಬೀಜವನುಾ  ಕೊಡುವ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಸ್ಸ್ಯ ವನ್ಯಾ  ಮ್ತಿ್ತ  

ಅದರ ಹಣುು  ಬೀಜವನುಾ  ನಿೀಡುವ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಮ್ರವನ್ಯಾ  ನ್ನನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 

ಆಹಾರಕ್ಕಾ ಗಿ ಇರಬೇಕ್ಯ. 30 ಅಲಲ ದೆ, ಭೂಮಿಯ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಮೃಗಕ್ಕಾ , ಗಾಳಿಯ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಪ್ಕಿಿ ಗಳಿಗೂ, 

ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಹರದ್ದಡುವ ಎಲಲ ದಕ್ಕಾ , ಅದರಲಿಲ  ಜೀವವಿರುವ ಎಲಲ ದಕ್ಕಾ , ನ್ನನು ಆಹಾರಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಹಸಿರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನುಾ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಿತಿ್ತ . (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:26-30) 
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ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ದೇವರ ಪ್್ಕ್ಕರದ ನಂತರ ರಚ್ಚಸಿದನು, ಪ್್ರಣಿಗಳ ಪ್್ಕ್ಕರವಲಲ . ದೇವರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತನಾ ನುಾ  

ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸುತಿಿದ್ದಾ ನೆ (ಮ್ಲಾಕಿ 2:15). ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಸಿುಗಳ ಮೇಲ್ ಆಳಿಾ ಕೆ ನಡೆಸ್ಲು ಮಾನವರು ಸ್ಾ ಲಪ ಮ್ಟಿ್ಟ ಗೆ 

ದೇವರ ಭೌತಿಕ ಚ್ಚತ್ಣದಲಿಲ  ರಚ್ಚಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ರುವುದನುಾ  ನ್ನವು ನೀಡುತಿೆೀವೆ (cf. ಹಿೀಬ್್ರ  2:5-8), ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರ ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು 

ದೈವಿೀಕರಣವು ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತೀರಸುತಿದೆ (cf. 1 ಜ್ಞನ್ 3:2 ) 

ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ಮ್ತಿ್ತ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಕೆಟಿ ವರಾಗಿದ್ದಾ ರೀ? 

ಇಲಲ . ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ನಲಿಲ ನ ಮಿಂದಿನ ಪ್ದಯ ವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತಿದೆ: 

31 ಆಗ ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ನೀಡಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನು ಗಿತ್ತು  . ಹಿೀಗೆ 

ಸ್ವಯಂಕ್ಕಲವೂ ಮಿಂಜ್ಞನೆಯೂ ಆರನೆಯ ದಿನವಾಗಿತಿ್ತ . (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:31) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಸಂಪೂಣ್ ಮ್ರು-ಸೃಷಿ್ಟ  (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1: 3-2: 3) ತ್ತಿಂಬಾ ಚೆನ್ನಾ ಗಿತಿ್ತ  ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ತೀರುವಂತೆ, ಭೂಮಿಯನುಾ  

ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮಾನವರಗೆ ದೇವರ ಸೂಚನೆಗಳು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:28). 

ಆರನೇ ದಿನದ ನಂತರ, ದೇವರು ವಿಶ್ಾಿಂತಿ ಪ್ಡೆದನು: 

1 ಹಿೀಗೆ ಆಕ್ಕಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅವುಗಳ ಎಲಾಲ  ಸೈನಯ ಗಳೂ ಮಗಿದವು. 2 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿಲ  ದೇವರು ತ್ತನು 

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮಗಿಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿಲ  ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ  ಕೆಲಸ್ಗಳಿಿಂದ ವಿಶ್ಾಿಂತಿ 

ಪ್ಡೆದನು. 3 ಆಗ ದೇವರು ಏಳನೆಯ ದಿನವನುಾ  ಆಶೀವ್ದಿಸಿ ಅದನುಾ  ಪ್ವಿತ್ಗ್ಳಿಸಿದನು, ಏಕೆಿಂದರೆ ದೇವರು 

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾಡಿದ ತನಾ  ಎಲಾಲ  ಕೆಲಸ್ಗಳಿಿಂದ ಅವನು ವಿಶ್ಾಿಂತಿ ಪ್ಡೆದನು. (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 2:1-3) 

ದೇವರು, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಆರು ದಿನಗಳಲಿಲ  ಭೌತಿಕ ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  ಮಾಡಿದನು. 

ಏಳನೆಯ ದಿನವನುಾ  ದೇವರು ಆಶೀವ್ದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅದನುಾ  "ಒಳೆಳ ಯದು" ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿದ್ದಾ ನೆಿಂದು 

ತೀರಸುತಿದೆ (ವಿಮೀಚನಕ್ಕಿಂಡ 20: 8 ರಲಿಲ , "ಅದನುಾ  ಪ್ವಿತ್ವಾಗಿರಸಿಕೊಳಿಳ " ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ). 

ದೇವರಗೆ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆ ಇದೆ. 

ಮಾಯ ನ್ ಎಂದರೇನು? 

ಜ್ಞನೆಸಿಸಿಾ ಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಸ್ಹ ಗಮ್ನಿಸಿ: 

15 ಆಗ ದೇವರಾದ ಕತ್ನು ಆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಹೀಗಿ ಏದೆನ್ ತೀಟವನುಾ  ಕ್ಕಯುವದಕ್ಕಾ  

ಕ್ಕಯುವದಕ್ಕಾ  ಇಟಿ ನು. (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 2:15) 

ಉದ್ದಯ ನವನುಾ  ಒಲವು ಮ್ತಿ್ತ  ಇರಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕ್ಕರಣ ಅದನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವುದು. 

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಕಲಿಸುತಿದೆ: 
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4 ನಿೀವು ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಜೆ್ಞ ಪ್ಕದಲಿಲ ಟಿ್ಟಕೊಳಳ ಲು ಮ್ತಿ್ತ   

ನಿೀವು ಅವನನುಾ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಮ್ನುಷ್ಯ ಕ್ಯಮಾರನನುಾ  ಏನು?  

5 ಯಾಕಂದರೆ ನಿೀನು ಅವನನುಾ  ದೇವದೂತರಗಿಿಂತ ಸ್ಾ ಲಪ  ಕಡಿಮ್ಮ  

ಮಾಡಿದಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಕಿೀತಿ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಗೌರವದಿಿಂದ ಅವನನುಾ  ಕಿರೀಟವನುಾ  ಹಿಂದಿದಿಾ ೀ. 

6 ನಿನಾ  ಕೈಗಳ ಕೆಲಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಅವನನುಾ  ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿಾ ೀ;  

ನಿೀವು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಅವನ ಪ್ರದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರ,  

7 ಎಲಾಲ  ಕ್ಯರ ಮ್ತಿ್ತ  ಎತಿ್ತಗಳು -  

ಹಲದ ಮೃಗಗಳು,  

8 ಆಕ್ಕಶದ ಪ್ಕಿಿ ಗಳು  

ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಮದ್ದ ಮಿೀನುಗಳು ಸ್ಮದ್ದ ಹಾದಿಗಳಲಿಲ  ಹಾದುಹೀಗುತಿವೆ. (ಕಿೀತ್ನೆ 8:4-8) 

ಮಾನವರಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಪ್್ರಬಲಯ ವನುಾ  ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ (ದೇವರ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸ್ಗಳ ಭಾಗ). ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು 

ಇದನುಾ  ಇನಾ ಷಿ್ಟ  ವಧಿ್ಸುತಿದೆ: 

5 ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನವು ಮಾತನ್ನಡುವ ಮಿಂದಿನ ಲ್ೀಕವನುಾ  ಆತನು ದೇವದೂತರಗೆ ಅಧಿೀನಗ್ಳಿಸ್ಲಿಲಲ . 6 ಆದರೆ 

ಒಿಂದು ಸಿ್ ಳದಲಿಲ  ಒಬಬ ನು ಸ್ವಕಿಿ  ಹೇಳುತಿ್ತ , “ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಏನು , ನಿೀನು ಅವನನುಾ  ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳ ವಿಯಾ? ಅಥವಾ 

ಮ್ನುಷ್ಯ ಪುತ್ನೇ, ನಿೀನು ಅವನನುಾ  ಭೇಟ್ಟಮಾಡುತಿಿೀಯಾ ? 

7 ನಿೀನು ಅವನನುಾ  ದೇವತೆಗಳಿಗಿಿಂತ ಸ್ಾ ಲಪ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದಿ ; ನಿೀನು ಆತನಿಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಿಂದಲೂ 

ಕಿರೀಟವನುಾ  ಹಾಕಿದಿಾ ೀ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿನಾ  ಕೈಕೆಲಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಅವನನುಾ  ನೇಮಿಸಿದಿಾ ೀ: 8 ನಿೀನು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಅವನ 

ಪ್ರದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಧಿೀನಗ್ಳಿಸಿದಿಾ ೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ತನಾ  ಅಧಿೀನದಲಿಲ  ಇರಸಿದನು, ಅವನ ಕೆಳಗೆ 

ಇಡದ ಯಾವುದನ್ಯಾ  ಅವನು ಬಡಲಿಲಲ . ಆದರೆ ಈಗ ನ್ನವು ಇನ್ಯಾ  ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಅವನ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಇರಸ್ಲಾಗಿಲಲ  

ಎಿಂದು ನೀಡುತಿೆೀವೆ. 

9 ಆದರೆ ಮ್ರಣದ ಸಂಕಟಕ್ಕಾ ಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಿಂತ ಸ್ಾ ಲಪ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಯೇಸುವನುಾ  ನ್ನವು ಮ್ಹಿಮ್ಮ ಮ್ತಿ್ತ  

ಗೌರವದಿಿಂದ ಕಿರೀಟವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ . ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಪ್್ತಿಯಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೂ ಮ್ರಣದ 

ರುಚ್ಚಯನುಾ  ಅನುರ್ವಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

10 ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ನ್ನಯಕನನುಾ  ಕಷಿ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪೂಣ್ನನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ 

ಪುತ್ರನುಾ  ಮ್ಹಿಮ್ಮಗೆ ತರುವಲಿಲ  ಎಲಲ ವುಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಯಾರಿಂದ ಎಲಲ ವೂ ಆಗಿವೆ. 

11 ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ವಿತ್ಿೀಕರಸುವವನು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ವಿತ್ಗ್ಳಿಸ್ಲಪ ಟಿ ವರು ಇಬಬ ರೂ ಒಬಬ ರೇ; 

12 ನ್ನನು ನಿನಾ  ಹೆಸ್ರನುಾ  ನನಾ  ಸ್ಹೀದರರಗೆ ತಿಳಿಸುತಿೆೀನೆ, ಸ್ಭೆಯ ಮ್ಧಯ ದಲಿಲ  ನ್ನನು ನಿನಾ ನುಾ  ಸಿುತಿಸುತಿೆೀನೆ. 

13 ಮ್ತಿೆ , ನ್ನನು ಅವನಲಿಲ  ನನಾ  ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ಇಡುತಿೆೀನೆ. ಮ್ತಿಮೆ್ಮ , ಇಗ್ೀ, ನ್ನನು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ನನಗೆ 

ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮ್ಕಾ ಳು. 
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14 ಆದಾ ರಿಂದ ಮ್ಕಾ ಳು ಮಾಿಂಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ರಕಿದಲಿಲ  ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ತನ್ಯ ಸ್ಹ ಅದರಲಿಲ  ಪ್ರಲು 

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡನು; ಸ್ವವಿನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮ್ರಣದ ಶಕಿಿಯನುಾ  ಹಿಂದಿರುವವನನುಾ  ಅಿಂದರೆ ದೆವಾ ವನುಾ  

ನ್ನಶಮಾಡಬಹುದು; 

15 ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ರಣದ ರ್ಯದಿಿಂದ ತಮೆ್  ಜೀವಿತ್ತವಧಿಯಲಿಲ  ದ್ದಸ್ತಾ ಕೆಾ  ಒಳಗಾದವರನುಾ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. 

16 ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ದೇವದೂತರ ಸ್ಾ ಭಾವವನುಾ  ಆತನನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಿಲಲ ; ಆದರೆ ಅವನು ಅಬ್ಹಾಮ್ನ 

ಸಂತತಿಯನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡನು. 

17 ಆದದರಿಂದ ಅವನು ಜನರ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನವನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡುವದಕ್ಕಾ ಗಿ ದೇವರ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ  

ಕರುಣಾಮ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ನಂಬಗಸಿ್  ಮ್ಹಾಯಾಜಕನ್ನಗಿರುವಂತೆ ಎಲಾಲ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ  ಅವನು ತನಾ  

ಸ್ಹೀದರರಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಬಯಸಿದನು . ( ಹಿೀಬ್್ರ  2:5-17 , KJV) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಬ್ಹೆಾ ಿಂಡವನುಾ  ಆಳುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೂ, ಎಲಾಲ  ವಿಷ್ಯಗಳು ಇನ್ಯಾ  ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ಣದಲಿಲ ಲಲ  ಎಿಂಬುದಕೆಾ  ಒಿಂದು ಕ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು: 

23 ಯಾಕಂದರೆ ಎಲಲ ರೂ ಪ್ರಪ್ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾ ರೆ, (ರೀಮ್ನಾ ರು 3:23) 

ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ದಿಿಂದ ನಮೆ್ನುಾ  ವಿಮೀಚನೆಗ್ಳಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ (cf. ರೀಮ್ನಾ ರು 3:24-26), ಆದಾ ರಿಂದ 

ನ್ನವು ನಂತರ ಆಳಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ. 

ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾನವರ ರಹಸ್ಯ  

ಮಾನವರು ಕೇವಲ ಪ್್ರಣಿಗಳೇ, ಇತರ ಸ್ಸಿ್ನಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ವಿಕಸ್ನಗ್ಿಂಡವರು ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಸಂ. 

ವಿಜೆ್ಞ ನಿಗಳು ಇದರಿಂದಿಗೆ ಹೀರಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲು ಸಿದಿ ರರುವವರು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಲಲ ರು. 

ಮಾನವರು ತಮೆ್ಲಿಲ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಚೈತನಯ ವನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ, ಆದರೆ ಪ್್ರಣಿಗಳು, ಇತರ ಸ್ಸಿ್ನಿಗಳು ಸೇರದಂತೆ, ಅದೇ 

ಚೈತನಯ ವನುಾ  ಹಿಂದಿಲಲ . ಮಾನವರಲಿಲ  ಆತೆವಿದೆ ಎಿಂಬ ವಾಸಿ್ವವನುಾ  ಹಳೆಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿಲ  

ಕಲಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ: 

8 ಆದರೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  ಆತೆವಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ವ್ಶಕಿನ ಉಸಿರು ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. (ಜ್ಞಬ್ 32:8) 

11 ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಲಿಲ ರುವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಆತೆ ವನುಾ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಯಾವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಮ್ನುಷ್ಯ ನ 

ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ತಿಳಿದಿದ್ದಾ ನೆ?... (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 2:11) 
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ದೇವರು ಕೊಟಿ  ಚೈತನಯ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ ದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಸೆಕ್ಯಯ ಲರ್ ವಾದಿಗಳು ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲ . 

ಆದರೆ ಇದೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಚೈತನಯ ವು ಪ್್ರಣಿಗಳ ರೀತಿಯ ಆತೆ ಕಿಾ ಿಂತ ಭಿನಾ ವಾಗಿದೆ (cf. ಪ್್ಸಂಗಿ 3:21). 

1978 ರಲಿಲ , ಹಳೆಯ ವಲ್ಡ ್ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬ್ರಲ ಯ . ಆಮ್ಸ್ಸಿ್ವ ರಿಂಗ್ ಅವರ ಕೈಪಿಡಿಯನುಾ  ಬಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿತ್ತ, ಮಾನವ ಮ್ನಸ್ಿ ನ ಬಗೆೆ  ವಿಜೆ್ಞ ನವು ಏನನುಾ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಿಲಲ  . ಅದರ ಕೆಲವು ಆಯಾ  ಭಾಗಗಳು ಇಲಿಲ ವೆ: 

ಮ್ಹಾನ್ ಮ್ನಸ್ು ಗಳು ಪ್್ಪಂಚದ ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳನುಾ  ಏಕೆ ಪ್ರಹರಸುವುದಿಲಲ ? ವಿಜೆ್ಞ ನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ, "ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  ನಿೀಡಿದರೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಎಲಾಲ  ಮಾನವ ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳನುಾ  ಪ್ರಹರಸುತಿೆೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ಎಲಾಲ  

ಕೆಟಿ ದಾ ನುಾ  ಗುಣಪ್ಡಿಸುತಿೆೀವೆ." 1960 ರಿಂದ ಪ್್ಪಂಚದ ಜೆ್ಞ ನದ ನಿಧಿಯು ದಿಾ ಗುಣಗ್ಿಂಡಿದೆ. ಆದರೆ 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಕೆಡುಕ್ಯಗಳು ದಿಾ ಗುಣಗ್ಿಂಡಿವೆ. … 

ಆದರೆ ಮ್ಹಾನ್ ಮಾನವ ಮ್ನಸ್ು ಗಳು ಆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿದ ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  ಎಿಂದಿಗೂ ಗ್ಹಿಸ್ಲಿಲಲ . 

ನಮೆ್  ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ನ್ನದ ದೇವರು ತನಾ  ಸಂದೇಶವನುಾ  ನಮ್ಗೆ ಮರಯಲಾಗದ ರಹಸ್ಯ  ಸಂಕೇತದಲಿಲ  

ಕಳುಹಿಸಿದಾ ನಂತೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ  ಮಾನವ ಮ್ನಸ್ು ಗಳು ಆ ರಹಸ್ಯ  ಸಂಕೇತವನುಾ  ಎಿಂದಿಗೂ ಭೇದಿಸ್ಲಿಲಲ . ಆಧುನಿಕ ವಿಜೆ್ಞ ನವು 

ಅದನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಮ್ನಶಾಾ ಸಿ್ ರಜೆ ರು ಮಾನವನ ಮ್ನಸ್ು  ಏನು ಸಂಯೀಜಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ 

ಎಿಂಬುದನುಾ  ಸ್ಾ ತಃ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ . … 

ಪ್್ರಣಿಗಳ ಮ್ಮದುಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾನವ ಮ್ಮದುಳಿನ ನಡುವೆ ಆಕ್ಕರ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮಾ್ಣದಲಿಲ  ವಾಸಿ್ವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವಿಲಲ . ಆನೆಗಳು, ತಿಮಿಿಂಗಿಲಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಡಾಲಿಿ ನ್ಗಳ ಮ್ಮದುಳು ಮಾನವನ ಮ್ಮದುಳಿಗಿಿಂತ ದಡಡ ದ್ದಗಿದೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಚ್ಚಿಂಪ್ಹನ ಮ್ಮದುಳು ಸ್ಾ ಲಪ  ಚ್ಚಕಾ ದ್ದಗಿದೆ. 

ಗುಣಾತೆ ಕವಾಗಿ ಮಾನವನ ಮ್ಮದುಳು ಸ್ಾ ಲಪ ಮ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ಉತಾ ೃಷಿ್ ವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲಿಲ ನ 

ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವನುಾ  ದೂರದಿಿಂದಲೇ ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲು ಸ್ವಕ್ಕಗುವುದಿಲಲ . 

ಹಾಗಾದರೆ, ಅಗಾಧ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ಕೆಾ  ಕ್ಕರಣವೇನು? ವಿಜೆ್ಞ ನವು ಸ್ಮ್ಪ್್ಕವಾಗಿ ಉತಿರಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಕೆಲವು 

ವಿಜೆ್ಞ ನಿಗಳು, ಮ್ಮದುಳಿನ ಸಂಶೀಧನೆಯ ಕಿೆೀತ್ದಲಿಲ , ಅಗತಯ ವಾಗಿ, ಪ್್ರಣಿಗಳ ಮ್ಮದುಳಿನಲಿಲ  ಅಸಿಿತಾ ದಲಿಲ ಲಲ ದ ಕೆಲವು 

ಭೌತಿಕವಲಲ ದ ಅಿಂಶವು ಮಾನವ ಮ್ಮದುಳಿನಲಿಲ  ಇರಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ತಿೀಮಾ್ನಿಸುತಿ್ತರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ವಿಜೆ್ಞ ನಿಗಳು 

ಭೌತಿಕವಲಲ ದ ಅಸಿಿತಾ ದ ಸ್ವಧಯ ತೆಯನುಾ  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ . 

ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿವರಣೆಯದೆ? ವಾಸಿ್ವವಾಗಿ, ಮಾನವ ಮಿದುಳಿನ ಭೌತಿಕ ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ ತೆಯ ಅತಯ ಲಪ  ಮ್ಟಿ ದ ಹರಗೆ, 

ವಿಜೆ್ಞ ನವು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿಲಲ , ಏಕೆಿಂದರೆ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಸ್ವಧಯ ತೆಯನುಾ  ಸ್ಹ ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲು 

ಇಷಿ್ ವಿಲಲ . 

ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ನ ಅಸಿಿತಾ ವನುಾ  ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲು ನಿರಾಕರಸಿದ್ದಗ, ಅವನು ತನಾ  ಮ್ನಸ್ಿ ನಿಿಂದ 

ಮೂಲಭೂತ ನಿಜವಾದ ಜೆ್ಞ ನ, ಸ್ತಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವಗರಗಳನುಾ  ಮಚ್ಚಾ ತಿ್ತನೆ. ಅವನು 
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ಸ್ತಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಫೇಬಲ್ ಅನುಾ  ಬದಲಿಸಿದ್ದಗ, ಅವನು ಎಲಲ  ಪುರುಷ್ರಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಅಜೆ್ಞ ನಿ, ಆದರೂ ಅವನು ತನಾ ನುಾ  

ತ್ತನು ಬುದಿಿವಂತನೆಿಂದು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತನೆ. … 

ಮ್ನುಷ್ಯ  ಅನುಾ  ನೆಲದ ಧೂಳಿನಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತಿ್ತ . ಅವನು ತನಾ  ತ್ತತ್ತಾ ಲಿಕ ಮಾನವ ಜೀವನವನುಾ  ಗಾಳಿಯಿಂದ 

ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತನೆ, ಅವನ ಮೂಗಿನ ಹಳೆಳ ಗಳಿಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತಿ್ತನೆ. ಅವನ ಜೀವವು ರಕಿದಲಿಲ ದೆ (ಆದಿ. 9:4, 6). ಆದರೆ 

ಆಟೊಮಬೈಲ್ನ ಕ್ಕಬುಯ ್ರೇಟರ್ನಲಿಲ  ಗಾಯ ಸೀಲಿನ್ನಂತೆ ಗಾಳಿಯನುಾ  ಉಸಿರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವರಕಿವು 

ಆಕ್ಿಡಿೀಕರಣಗ್ಳುಳ ತಿದೆ. ಆದಾ ರಿಂದ ಉಸಿರಾಟವು "ಜೀವನದ ಉಸಿರು" ಆಗಿದೆ, ಜೀವವು ರಕಿದಲಿಲ ದೆ. 

ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ವಸಿುವಿನಿಿಂದ ಮಾಡಲಪ ಟಿ  ಮ್ನುಷ್ಯ , ಉಸಿರು ಅವನ ತ್ತತ್ತಾ ಲಿಕ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನುಾ  ನಿೀಡಿದ 

ತಕ್ಷಣ ಜೀವಂತ ಆತೆವಾದನು ಎಿಂಬುದನುಾ  ಎಚಾ ರಕೆಯಿಂದ ಗಮ್ನಿಸಿ. … ಆತೆವು ಭೌತಿಕ ವಸಿುಗಳಿಿಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ, 

ಸಿಪ ರಟ್ ಅಲಲ . 

ಮಾನವನ ಮ್ಮದುಳು ಪ್್ರಣಿಗಳ ಮ್ಮದುಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೀಲುತಿದೆ ಎಿಂದು ನ್ನನು ವಿವರಸಿದೆಾ ೀನೆ. ಆದರೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು 

ದೇವರ ರೂಪ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಕ್ಕರದಲಿಲ  ಮಾಡಲಪ ಟಿ ನು, ದೇವರಿಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಬಂಧವನುಾ  ಹಿಂದಲು - ದೇವರ 

ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬದಲಿಲ  ಹುಟಿ್ಟ ವ ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಹಿಂದಲು. ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ಆತೆ  (ಜ್ಞನ್ 4:24). ಅಿಂತರವನುಾ  

ನಿವಾರಸ್ಲು - ಅಥವಾ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಮಾಯ ಟರ್ನಿಿಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಮಾನವಕ್ಯಲದ ಪ್ರವತ್ನೆಯನುಾ  ಮಾಡಲು, 

ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಆತೆ  ಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ನಂತರ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಆತೆ ದಿಿಂದ ಸಂಯೀಜಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದೇ 

ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ಮ್ನಸ್್ನುಾ  ನಿೀಡಲು - ದೇವರು ಪ್್ತಿಯಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲೂಲ  

ಚೈತನಯ ವನುಾ  ಇಟಿ ನು. 

ಜ್ಞಬ್ 32:8 ರಲಿಲ , ನ್ನವು ಓದುತಿೆೀವೆ, "ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  ಆತೆವಿದೆ: ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ವ್ಶಕಿನ ಪ್ೆ ೀರಣೆಯು ಅವರಗೆ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ." 

ಇದು ಒಿಂದು ದಡಡ  ಸ್ತಯ , ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ. 

ನ್ನನು ಈ ಚೈತನಯ ವನುಾ  ಮಾನವ ಚೇತನ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿೆೀನೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಪ್್ತಿಯಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲೂಲ  

ಇರುತಿದೆ, ಅದು ಸಿಪ ರಟ್ ಎಸೆನ್್ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಷ್ಯವಲಲ . ಇದು ಆತೆ  ವಯ ಕಿಿ  ಅಥವಾ ಜೀವಿ ಅಲಲ . ಇದು ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಲ , 

ಆದರೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ ರುವ ಆತೆ ದ ಸ್ವರ. ಇದು ಆತೆ ವಲಲ  - ಭೌತಿಕ ಮಾನವನು ಆತೆ . ಮಾನವ ಆತೆವು ಮಾನವನ 

ಮ್ಮದುಳಿಗೆ ಬುದಿಿ ಶಕಿಿಯ ಶಕಿಿಯನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. 

ಮಾನವ ಚೈತನಯ ವು ಮಾನವ ಜೀವನವನುಾ  ಪೂರೈಸುವುದಿಲಲ  - ಮಾನವ ಜೀವನವು ಭೌತಿಕ ರಕಿದಲಿಲ ದೆ, ಜೀವನದ 

ಉಸಿರಾಟದಿಿಂದ ಆಕ್ಿಡಿೀಕರಣಗ್ಳುಳ ತಿದೆ. 

ಇದು ಪ್್ರಣಿಗಳ ಮ್ಮದುಳಿನಲಿಲ  ಅಸಿಿತಾ ದಲಿಲ ಲಲ ದ ಮಾನವ ಮ್ಮದುಳಿನಲಿಲ ರುವ ಭೌತಿಕವಲಲ ದ ಅಿಂಶವಾಗಿದೆ. 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ವಸಿುವನುಾ  ಚೈತನಯ ವಾಗಿ ಬದಲಾಯಸ್ದೆ, ಮಾನವನಿಿಂದ ದೈವಿಕವಾಗಿ 

ಪ್ರವತ್ನೆಯನುಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಸುವ ರ್ಟಕ್ಕಿಂಶವಾಗಿದೆ. ನ್ನನು ಸ್ಾ ಲಪ  ನಂತರ ವಿವರಸುತಿೆೀನೆ ಎಿಂದು. 

ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ ರುವ ಈ ಚೈತನಯ ದ ಬಗೆೆ  ಕೆಲವು ಅಗತಯ  ಅಿಂಶಗಳನುಾ  ಸ್ಪ ಷಿ್ ಪ್ಡಿಸುತಿೆೀನೆ. ಇದು ಚೈತನಯ ದ 

ಸ್ವರವಾಗಿದೆ, ವಸಿುವಿನಲಿಲ  ಗಾಳಿಯು ಸ್ವರವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನಿೀರು ಕ್ಕಡ. ಈ ಮಾನವ ಚೇತನ ನೀಡಲು 
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ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಭೌತಿಕ ಮ್ಮದುಳು ಕಣುು ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುತಿದೆ. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿಿಯಲಿಲ ರುವ ಮಾನವ ಚೈತನಯ ವು ಕೇಳಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಮ್ಮದುಳು ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುತಿದೆ. ಈ ಮಾನವ ಚೇತನ ಯೀಚ್ಚಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . 

ಮ್ಮದುಳು ಯೀಚ್ಚಸುತಿದೆ - ಆತೆ ವು ಯೀಚ್ಚಸುವ ಶಕಿಿಯನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆಯಾದರೂ, ಅಿಂತಹ ಚೈತನಯ ವಿಲಲ ದ 

ವಿವೇಚನ್ನರಹಿತ ಪ್್ರಣಿ ಮಿದುಳುಗಳು ಅತಯ ಿಂತ ಪ್್ರಥಮಿಕ ರೀತಿಯಲಿಲ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . . .. 

ಯಾವುದೇ ಮೂಕ ಪ್್ರಣಿಯು ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಜೆ್ಞ ನದ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ , ಮ್ನುಷ್ಯ ನ 

ಆತೆ ದಿಿಂದ - ಮಾನವ ಚೇತನದಿಿಂದ - ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ ದೆ - ಮ್ಮದುಳಿನಿಿಂದ ಮಾತ್ . ಹಾಗೆಯೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ , ಒಬಬ  

ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಸ್ಹ ದೇವರ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ  - ಗ್ಹಿಸ್ಲು - ಅವನು ಇನಾ ಿಂದು 

ಚೈತನಯ ವನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ದ ಹರತ್ತ ಅಥವಾ ತನಕ - ದೇವರ ಪ್ವಿತ್್ತತೆ . 

ಇನಾ ಿಂದು ರೀತಿಯಲಿಲ  ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಎಲಾಲ  ಮಾನವರು ಹುಟಿ್ಟ ನಿಿಂದಲೇ "ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಆತೆ " ಎಿಂಬ ಆತೆ ವನುಾ  

ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ, ಅದು ಅವರಲಿಲ ದೆ. ಈ ಆತೆವು ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಲ  ಎಿಂಬುದನುಾ  ಎಚಾ ರಕೆಯಿಂದ ಗಮ್ನಿಸಿ. ಇದು 

ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  ಏನೀ. ಒಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ  ಸ್ಣು  ಅಮೃತಶಲ್ಯನುಾ  ನುಿಂಗಬಹುದು. ಅದು ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  ಏನ್ನದರೂ 

ಆಗಿರುತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಲ  ಅಥವಾ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಂತೆ ಅವನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಲಲ . ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  

ನೆಲದ ಧೂಳಿನಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತಿ್ತ  - ಮ್ತಯ ್. ಈ ಮಾನವ ಚೈತನಯ ವು ಆತೆ ವಲಲ . ಇದು ಆತೆ ದಲಿಲ ರುವ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಾ ತಃ ಭೌತಿಕ ಮ್ನುಷ್ಯ . 

14 ನೇ ಪ್ದಯ ವನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: “ಆದರೆ ನೈಸ್ಗಿ್ಕ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ದೇವರ ಆತೆ ದ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸುವುದಿಲಲ : 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಮೂಖ್ತನವಾಗಿದೆ; ಅವರು ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕವಾಗಿ ವಿವೇಚ್ಚಸಿದ ಕ್ಕರಣ ಅವರು ಅವರನುಾ  

ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಹುಟಿ್ಟ ನಿಿಂದಲೇ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಿಂದು ಚೈತನಯ ವನುಾ  ನಿೀಡುತಿ್ತನೆ, ಉತಿಮ್ ಪ್ದದ ಕೊರತೆಯಿಂದ್ದಗಿ 

ನ್ನನು ಮಾನವ ಆತೆ  ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿೆೀನೆ. ಇದು ಪ್್ರಣಿಗಳ ಮ್ಮದುಳಿನಲಿಲ ಲಲ ದ ಮ್ನಸ್ಿ ನ ಶಕಿಿಯನುಾ  ನಮ್ಗೆ 

ನಿೀಡುತಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಮ್ನಸ್ಿ ನ ಶಕಿಿಯು ಭೌತಿಕ ಬ್ಹೆಾ ಿಂಡದ ಜೆ್ಞ ನಕೆಾ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ? ಏಕೆಿಂದರೆ ಜೆ್ಞ ನವು 

ಐದು ಭೌತಿಕ ಇಿಂದ್ಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್  ಮಾನವನ ಮ್ನಸ್್ನುಾ  ಪ್್ವೇಶಸುತಿದೆ. 

ಆದರೆ ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ  ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  ಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸ್ಲಿಲಲ  ಎಿಂಬುದನುಾ  

ಗಮ್ನಿಸಿ. ಭೌತಿಕ ಸೃಷಿ್ಟ  ಪೂಣ್ಗ್ಿಂಡಿತ್ತ. ಅವರು ತಮೆ್  ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ  ಈ "ಮಾನವ" ಚೈತನಯ ವನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರು. 

… 

ಭೌತಿಕ ನೆಲದಿಿಂದ ಬರುವ ಭೌತಿಕ ಮಾನವರಿಂದ ತನಾ ನುಾ  ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸ್ಲು - ಭೌತಿಕದಿಿಂದ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ 

ಸಂಯೀಜನೆಗೆ "ಅಿಂತರವನುಾ  ಸೇತ್ತವೆ" ಮಾಡಲು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಯೀಜಸಿದ್ದಾ ನೆ? 

ಮದಲನೆಯದ್ದಗಿ, ದೇವರು ಭೌತಿಕ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  "ಮಾನವ" ಆತೆ ವನುಾ  ಇರಸಿದನು. ಆದ್ದಗೂಯ , ಮಾನವ ಆತೆವು 

ನಿಧಾ್ರಗಳನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ , ಪ್ಶಾಾ ತಿ್ತಪ್ ಪ್ಡುತಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುತಿದೆ. ನ್ನನು 

ಒತಿಿಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಆತೆವು ಜೀವನವನುಾ  ನಿೀಡುವುದಿಲಲ , ನೀಡಲು, ಕೇಳಲು, ಅನುರ್ವಿಸ್ಲು ಅಥವಾ 

ಯೀಚ್ಚಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಇದು ದೈಹಿಕ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ತನಾ  ಮ್ಮದುಳಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸ್ಗಳನುಾ  ಮಾಡಲು 

ಅಧಿಕ್ಕರ ನಿೀಡುತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆತೆವು ಪ್್ತಿ ಆಲ್ೀಚನೆಯನುಾ  ದ್ದಖಲಿಸುತಿದೆ - ಐದು ಇಿಂದ್ಿಯಗಳ ಮೂಲಕ 
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ಪ್ಡೆದ ಜೆ್ಞ ನದ ಪ್್ ತಿ ಬಟ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಿಂದಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ವನುಾ  - 

ಒಳೆಳ ಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟಿ ದು - ದ್ದಖಲಿಸುತಿದೆ. 

ಮಾನವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಲ ೀ ನಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಜೇಡಿಮ್ಣಿು ನಿಿಂದ ಪ್ರತ್ೆಯನುಾ  ರೂಪಿಸುವ 

ಮ್ತಿ್ತ  ರೂಪಿಸುವ ಕ್ಯಿಂಬಾರನಂತಿದ್ದಾ ನೆ. ಆದರೆ ಜೇಡಿಮ್ಣುು  ತ್ತಿಂಬಾ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿದಾ ರೆ, ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕ್ಕದ ರೂಪ್ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆಕ್ಕರಕೆಾ  ಬಾಗುವುದಿಲಲ . ಅದು ತ್ತಿಂಬಾ ಮೃದು ಮ್ತಿ್ತ  ತೇವವಾಗಿದಾ ರೆ, ಕ್ಯಿಂಬಾರನು ಅದನುಾ  ಬಗೆಿಸುವ 

ಸಿ್ ಳದಲಿಲ  "ಸಿೆ ೀ ಪುಟ್" ಮಾಡಲು ದೃಢತೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿರುವುದಿಲಲ . 

ಯೆಶಾಯ 64:8 ರಲಿಲ  ಗಮ್ನಿಸಿ: “ಆದರೆ ಈಗ, [ಶಾಶಾ ತ], ನಿೀನು ನಮೆ್  ತಂದೆ; ನ್ನವು ಮ್ಣುು , ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀನು ನಮೆ್  

ಕ್ಯಿಂಬಾರ; ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ನಿನಾ  ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ್. 

ಆದರೂ ದೇವರು ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ತನಾ ದೇ ಆದ ಮ್ನಸ್್ನುಾ  ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ. ಒಬಬ ನು ದೇವರನುಾ  ಅಥವಾ 

ದೇವರ ಮಾಗ್ಗಳನುಾ  ಅಿಂಗಿೀಕರಸ್ಲು ನಿರಾಕರಸಿದರೆ - ತಪಿಪ ನ ಬಗೆೆ  ಪ್ಶಾಾ ತಿ್ತಪ್ ಪ್ಡಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಬಲಕೆಾ  ತಿರುಗಲು 

ನಿರಾಕರಸಿದರೆ, ದೇವರು ಅವನನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅವನಲಿಲ  ದೈವಿಕ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಆದರೆ 

ಮಾನವನ ಕೆಲ ೀ ಬಗೆುವಂತಿರಬೇಕ್ಯ, ಸ್ಾ ಇಚೆೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕ್ಯ. ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ವಿರೀಧಿಸಿದರೆ, ಅವನು ತ್ತಿಂಬಾ ಒಣಗಿದ ಮ್ತಿ್ತ  ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಮ್ಣಿು ನಂತೆ. ಕ್ಯಿಂಬಾರನು ಅದರಿಂದ ಏನ್ಯ 

ಮಾಡಲಾರನು. ಅದು ಕೊಡುವುದಿಲಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ಬಾಗುವುದಿಲಲ . ಅಲಲ ದೆ, ಅವನು ಇಚೆೆ , ಉದೆಾ ೀಶ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಣ್ಯದ 

ಕೊರತೆಯದಾ ರೆ, ದೇವರು ಅವನನುಾ  ಭಾಗಶಃ ದೇವರು ಬಯಸುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಗ ಅವನು "ಇರುವುದಿಲಲ " - 

ತ್ತಿಂಬಾ ಆಸೆ-ತಳೆಯುವ, ದುಬ್ಲ, ಪ್ರತ್ದ ಮೂಲ ಕೊರತೆ, ಅವನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಹಿಸುವುದಿಲಲ . ಅವನು 

ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ತಿ್ತನೆ. … 

ಇದು ದೇವರ ನಿೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕ್ಯ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನಮೆ್ಮಲಲ ರಗೂ ಹಲಸು ಬಟಿೆಯಂತಿದೆ. ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನಾ  

ಜೆ್ಞ ನವನುಾ , ಅವನ ನಿೀತಿಯನುಾ , ಅವನ ಗುಣವನುಾ  ನಮೆಳಗೆ ತ್ತಿಂಬುತಿ್ತನೆ - ನ್ನವು ಅದನುಾ  ಶ್ ದಿೆಯಿಂದ 

ಹುಡುಕಿದರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  ಬಯಸಿದರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲಿಲ  ನಮೆ್  ಬಹುಮಖಯ  ಭಾಗವಿದೆ. … 

ದೇವರ ಪ್ವಿತ್್ತತೆ ದ ಮೂಲಕ ನ್ನವು ದೇವರ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ದೇವರು ನಮೆ್ಲಿಲ  ತನಾ ನುಾ  

ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸುತಿಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ, ಪುನರುತಿ್ತನದಲಿಲ , ನ್ನವು ದೇವರಂತೆ ಇರುತಿೆೀವೆ - ನ್ನವು ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಿಿ ತಿಯಲಿಲ ರುತಿೆೀವೆ, 

ಏಕೆಿಂದರೆ ನ್ನವೇ ಅದನುಾ  ಹಿಂದಿಸಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ದಿಿಂದ ಹರಗುಳಿದಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ದ ವಿರುದಿ  

ಹೀರಾಡಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೀರಾಡಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ವನುಾ  ಜಯಸಿದೆಾ ೀವೆ. 

ದೇವರ ಉದೆಾ ೀಶವು ನೆರವೇರುತಿದೆ! 

ಹೌದು, ದೇವರ ಉದೆಾ ೀಶವು ನೆರವೇರುವುದು. 

ದೇವರು ಗಂಡು ಮತ್ತು  ಹೆಣ್ಣು ಗಳನುು  ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? 

ಮಾನವರ ಸೃಷಿ್ಟ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದೇವರು ಅವರನುಾ  ಗಂಡು ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಣಾು ಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? 
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ಒಳೆಳ ಯದು, ದೇವರು ಮದಲ ಪುರುಷ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂತ್ತನೀತಪ ತಿಿಯಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು ಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾದ 

ಕ್ಕರಣವನುಾ  ಹಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ: 

28 ಫಲರ್ರತರಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಗುಣಿಸಿರ; ಭೂಮಿಯನುಾ  ತ್ತಿಂಬರ ... (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:28). 

ಬೈಬಲ್ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ನಿದಿ್ಷಿ್  ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಕರಣವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ: 

14 ... ನಿಮೆ್  ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಯೌವನದ ಹೆಿಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ... ಅವಳು ನಿಮೆ್  ಒಡನ್ನಡಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 

ಮೂಲಕ ನಿಮೆ್  ಹೆಿಂಡತಿ. 15 ಆದರೆ ಆತನು ಆತೆ ದ ಶೇಷ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿ ಅವರನುಾ  ಒಿಂದ್ದಗಿಸ್ಲಿಲಲ ವೇ? ಮ್ತಿ್ತ  ಏಕೆ 

ಒಿಂದು? ಅವನು ದೈವಿಕ ಸಂತತಿಯನುಾ  ಹುಡುಕ್ಯತಿ್ತನೆ... (ಮ್ಲಾಕಿ 2:14bd-15) 

ದೇವರು ಗಂಡು ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಣುು ಗಳನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಒಿಂದ್ದಗಬಹುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ದೈವಿಕ 

ಸಂತತಿಯನುಾ  (ದೇವಿೀಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ) ಉತ್ತಪ ದಿಸಿದರು. 

ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು: 

4 ಆತನು ಪ್್ತ್ತಯ ತಿರವಾಗಿ ಅವರಗೆ, “ಆರಂರ್ದಲಿಲ  ಅವರನುಾ  ನಿಮಿ್ಸಿದವನು ಅವರನುಾ  ಗಂಡು ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಣಾು ಗಿ 

ಮಾಡಿದನೆಿಂದು ನಿೀವು ಓದಿಲಲ ವೇ ? ಅವನ ಹೆಿಂಡತಿ, ಮ್ತಿ್ತ  ಇಬಬ ರು ಒಿಂದೇ ಮಾಿಂಸ್ವಾಗುತಿ್ತರೆ? 6 ಆದುದರಿಂದ ಅವರು 

ಇನುಾ  ಇಬಬ ರಲಲ  ಒಿಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಕ್ಕಡಿಸಿದಾ ನುಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಬೇಪ್್ಡಿಸ್ದಿರಲಿ. 

(ಮಾಯಥ್ಯಯ  19:4-6) 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾ ನೆ, "ಇದು ಒಿಂದು ದಡಡ  ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನ್ನನು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಚರ್ಚ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನ್ನಡುತಿೆೀನೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್್  5:32). 

ಹೆಚ್ಚಾ ವರಯಾಗಿ, ಇಬಬ ರು ಸ್ರಯಾಗಿ ಒಿಂದ್ದಗುವುದು ತಂದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುಾ  ಚೆನ್ನಾ ಗಿ 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ (ಜ್ಞನ್ 17: 20-23). 

ಮ್ದುವೆಯ ಸಂಬಂಧವು ತಂದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುಾ  ಚ್ಚತ್ಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ (ಇವರಬಬ ರನ್ಯಾ  

ಬೈಬಲ್ ದೇವರೆಿಂದು ಗುರುತಿಸುತಿದೆ, ಉದ್ದ ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  2:2, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ) ಹಾಗೆಯೇ 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ನಂತರ ಮ್ತ್ತಿಂತರಗ್ಿಂಡ ಮಾನವರಗೆ ಏನ್ನಗುತಿದೆ (ಇದು ಬೈಬಲ್ ಒಿಂದು ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ಸ್ಹ ಕರೆಯುತಿದೆ, 

ಉದ್ದ 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 15:51-54). 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಕ್ಯರತ್ತ ಚಚ್ಚ್ಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ವೈವಾಹಿಕ ಸಿಿ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ 

ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ನಿೀಡಿದನು: 

4 ... ಯುವತಿಯರಗೆ ತಮೆ್  ಗಂಡನನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವಂತೆ, ತಮೆ್  ಮ್ಕಾ ಳನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವಂತೆ ಸ್ಲಹೆ ನಿೀಡಿ (ಟೈಟಸ್ 2:4). 

22 ಹೆಿಂಡತಿಯರೇ, ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ಗಂಡಂದಿರಗೆ ಕತ್ನಿಗೆ ಅಧಿೀನರಾಗಿರ. 23 ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ತಿಯು ಹೆಿಂಡತಿಗೆ 

ಮಖಯ ಸಿ್ನ್ನಗಿದ್ದಾ ನೆ, ಕ್ಿ ಸಿ್ನು ಸ್ಭೆಯ ಮಖಯ ಸಿ್ನ್ನಗಿದ್ದಾ ನೆ; ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ದೇಹದ ರಕ್ಷಕ. 24 ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಭೆಯು 

ಕ್ಿ ಸಿ್ನಿಗೆ ಅಧಿೀನವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಹೆಿಂಡತಿಯರು ತಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ಗಂಡಂದಿರಗೆ ಎಲಲ ದರಲೂಲ  ಅಧಿೀನರಾಗಲಿ. 
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25 ಗಂಡಂದಿರೇ, ನಿಮೆ್  ಹೆಿಂಡತಿಯರನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿರ, ಕ್ಿ ಸಿ್ನು ಚರ್ಚ್ ಅನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿ ಅವಳಿಗಾಗಿ ತನಾ ನುಾ  ಕೊಟಿ ಿಂತೆ, 

26 ಅವನು ಅವಳನುಾ  ಶುದಿಿ ೀಕರಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಶುದಿಿ ೀಕರಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀರನಿಿಂದ ತಳೆಯುವ ಮೂಲಕ 

ಶುದಿಿ ೀಕರಸ್ಲು, 27 ಅವನು ಅವಳನುಾ  ಅದುು ತವಾದ ಚರ್ಚ್ ಅನುಾ  ತನಗೆ ಅಪಿ್ಸ್ಲು ಅಲಲ . ಮ್ಚೆಾ  ಅಥವಾ ಸುಕ್ಯಾ  

ಅಥವಾ ಅಿಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸಿುವನುಾ  ಹಿಂದಿರುವ, ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ವಿತ್  ಮ್ತಿ್ತ  ದೀಷ್ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ. 

(ಎಫೆಸಿಯನ್್  5:22-27) 

ಗಂಡು ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಣುು ಗಳನುಾ  ಮಾಡಲು ಇನಾ ಿಂದು ಕ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ, ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ದೈಹಿಕ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ಗಳಿದಾ ರೂ, 

ದಂಪ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನಿಂದಿಗೆ ವೈರ್ವಿೀಕರಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:16-17). ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೆಲಸ್ 

ಮಾಡುವುದು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:28; ಪ್್ಸಂಗಿ 4:9-12) ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಳಲುವುದು ಕ್ಕಡ ಗಂಡು-ಹೆಣುು  

ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತಿ್ತ  (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:16-17). 

ಇತಿಹಾಸ್ದಿಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡೀಣ: 

30 ನಂಬಕೆಯಿಂದ ಜ್ಞರಕೊೀದ ಗ್ೀಡೆಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುತಿ್ತವರದ ನಂತರ ಕ್ಯಸಿದವು. 31 ನಂಬಕೆಯಿಂದಲೇ 

ರಾಹಾಬಳು ಗೂಢಚ್ಚರರನುಾ  ಸ್ಮಾಧಾನದಿಿಂದ ಸಿಾ ೀಕರಸಿದ್ದಗ ನಂಬದವರಿಂದಿಗೆ ನ್ನಶವಾಗಲಿಲಲ . 32 ಮ್ತಿ್ತ  

ನ್ನನು ಇನೆಾ ೀನು ಹೇಳಲಿ? ಗಿದಯ ೀನ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಾರಾಕ್ಸ, ಸ್ವಯ ಮ್್ನ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಯೆಫಿ್ತಹ್, ದ್ದವಿೀದ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಮವೇಲ್ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ವಾದಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಲು ಸ್ಮ್ಯವು ವಿಫಲಗ್ಳುಳ ತಿದೆ: 33 ಅವರು ನಂಬಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಗಳನುಾ  

ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಿಂಡರು, ನಿೀತಿಯನುಾ  ಮಾಡಿದರು, ವಾಗಾಾ ನಗಳನುಾ  ಪ್ಡೆದರು, ಸಿಿಂಹಗಳ ಬಾಯಯನುಾ  ನಿಲಿಲ ಸಿದರು, 

34 ಹಿಿಂಸೆಯನುಾ  ತಣಿಸಿದರು. ಬೆಿಂಕಿ, ಕತಿಿಯ ತ್ತದಿಯಿಂದ ತಪಿಪ ಸಿಕೊಿಂಡರು, ದೌಬ್ಲಯ ದಿಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದರು, 

ಯುದಿದಲಿಲ  ಪ್ರಾಕ್ಮ್ಶಾಲಿಯಾದರು , ವಿದೇಶಯರ ಸೈನಯ ವನುಾ  ಹಾರಸ್ಲು ತಿರುಗಿದರು. 35 ಹೆಿಂಗಸ್ರು ತಮೆ್  

ಸ್ತಿವರನುಾ  ಪುನಃ ಬದುಕಿಸಿದರು. ಇತರರು ಉತಿಮ್ ಪುನರುತಿ್ತನವನುಾ  ಪ್ಡೆಯಲು ವಿಮೀಚನೆಯನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ದೆ 

ಚ್ಚತ್ಹಿಿಂಸೆಗ್ಳಗಾದರು. 36 ಇನ್ಯಾ  ಕೆಲವರು ಅಪ್ಹಾಸ್ಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ಕೊರಡೆಗಳ ಪ್್ಯೀಗವನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರು , ಹೌದು 

, ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ರಪ್ಳಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸೆರೆವಾಸ್. 37 ಅವರು ಕಲ್ಲ ಸೆದರು, ಅವರನುಾ  ಎರಡು ತ್ತಿಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತಿರಸ್ಲಾಯತ್ತ, 

ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾದರು, ಕತಿಿಯಿಂದ ಕೊಲಲ ಲಪ ಟಿ ರು. ಅವರು ಕ್ಯರಮ್ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಮೇಕೆ ಚಮ್್ದಲಿಲ  

ಅಲ್ದ್ದಡಿದರು, ನಿಗ್ತಿಕರಾಗಿದಾ ರು, ಪಿೀಡಿತರು, ಪಿೀಡಿಸ್ಲಪ ಟಿ ರು - 38 ಪ್್ಪಂಚವು ಯೀಗಯ ವಾಗಿಲಲ . ಅವರು 

ಮ್ರುಭೂಮಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ವ್ತಗಳಲಿಲ , ಗುಹೆಗಳಲಿಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ಗುಹೆಗಳಲಿಲ  ಅಲ್ದ್ದಡಿದರು. 39 ಮ್ತಿ್ತ  

ಇವರೆಲಲ ರೂ ನಂಬಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳೆಳ ೀ ಸ್ವಕಿಿಯನುಾ  ಪ್ಡೆದರೂ ವಾಗಾಾ ನವನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲಿಲಲ , 40 ದೇವರು ನಮ್ಗೆ 

ಉತಿಮ್ವಾದದಾ ನುಾ  ಒದಗಿಸಿದನು, ಅವರು ನಮೆಿ ಿಂದ ಹರತ್ತಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಮರಾಗಬಾರದ . (ಇಬ್ಯ 11:30-40) 

ಪುರುಷ್ರು ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಇಬಬ ರೂ ನಂಬಕೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರು ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ರವಸೆಗಳಿಗೆ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಗಳಾಗಿದಾ ರು-

ಸ್ಮಾನವಾಗಿ. ಮ್ತಿ್ತ  ಪುರುಷ್ರು ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಇಬಬ ರೂ ಪ್ರಪೂಣ್ರಾಗಬೇಕ್ಯ. ಮ್ತಿ್ತ  ಇದು ನಮ್ಗೆ 

ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. 

ಯಾವ ಉದೆಾ ೀಶಕ್ಕಾ ಗಿ? 

ಎಲಾಲ  ಶಾಶಾ ತತೆಯ ಉದಾ ಕ್ಕಾ  ಅನನಯ  ರೀತಿಯಲಿಲ  ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು. 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರಗೆ ಬರೆದಂತೆ (ಮ್ತಿ್ತ  ವಿವಾಹಿತ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ವಲಲ ): 
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12 ಮ್ತಿ್ತ  ಕತ್ನು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪರಸ್ಪ ರ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಪ್ರ ೋತಿಯನುು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಮೃದಧ ಗೊಳಿಸ್ಲಿ ... (1 

ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಕ 3:12) 

ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣೆು ೀ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ಉದೆಾ ೀಶಸಿರುತಿ್ತರೆ. ಎಲಲ ರಗೂ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  

ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವುದು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿದೆ. 

ಮಾನವರಿಗೆ ಏನ್ನಯಿತ್ತ? 

ದೇವರು ಮದಲು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ್ದಗ, ಆತನು ಅವರನುಾ  ಆಶೀವ್ದಿಸಿದನು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:28). ಅವನು ಮಾಡಿದ 

ಎಲಲ ವು (ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಂತೆ) "ತ್ತಿಂಬಾ ಒಳೆಳ ಯದು" (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:31) ಎಿಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದಲಲ ದೆ, ಬೈಬಲ್ ನಿದಿ್ಷಿ್ ವಾಗಿ ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

29 … ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನುಾ  ಹುಡುಕಿದ್ದಾ ರೆ. 

(ಪ್್ಸಂಗಿ 7:29) 

ಈಡನ್ ಉದ್ದಯ ನದಲಿಲ , ದೇವರು ಮದಲ ನಿಜವಾದ ಮಾನವರಾದ ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3:20) ಅವರಗೆ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಕೊಟಿನು. 

ಅವರು ಶುದಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ಆಹಾಲ ದಕರ ಪ್ರಸ್ರ, ಆಹಾರ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾಡಲು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಹಿಂದಿದಾ ರು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 2: 8-24). 

ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸ್ತಯ ದಿಿಂದ ಬದುಕಿದರು. 

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ಕ್ಕಣದ ಆತೆ  ಪ್್ಪಂಚವೂ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡ ಒಿಂದು ಕ್ಕಣದ 

ಸ್ವಮ್ಾಜಯ ವಿದೆ. ಮಾನವರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವ ಮದಲು ಮೂರನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗದಷಿ್ಟ  ದೇವದೂತರು ದಂಗೆ ಎದಾ ರು ಮ್ತಿ್ತ  ಈಗ 

ಸೈತ್ತನ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ವಿರೀಧಿಯನುಾ  ಅನುಸ್ರಸಿದರು ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ತೀರಸುತಿದೆ (ಪ್್ ಕಟನೆ 12:4). 

ಕ್ಕಲಾನಂತರದಲಿಲ , ಸೈತ್ತನನು (cf. ಪ್್ ಕಟನೆ 12:9) ಸ್ಪ್್ವಾಗಿ ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಿಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು ಈವ್ಗೆ ದೇವರು ಅವರನುಾ  

ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3:1,4-5). 

ಸ್ಪ್್ವು ತನಾ  ಕ್ಯತಂತ್ದಿಿಂದ ಹವಾ ಳನುಾ  ವಂಚ್ಚಸಿತ್ತ (2 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  11:3). ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುಾ  ನಂಬಬಾರದೆಿಂದು 

ಸೈತ್ತನನು ಹವಾ ಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3:2-4). ಅವನು ಈವ್ನ ವೈಯಕಿಿಕ ಕ್ಕಮ್ನೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ವಾಯ ನಿಟ್ಟಗೆ ಮ್ನವಿ 

ಮಾಡಿದಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವಳು ದೇವರಗೆ ಅವಿಧೇಯಳಾಗಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಬದಲಾಗಿ ಸೈತ್ತನನಿಗೆ ಕಿವಿಗ್ಡಲು ಆರಸಿಕೊಿಂಡಳು 

(ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3:6a). ಅವಳ ಪ್ತಿ ಆಡಮ್ಸ ಈವ್ ಜೊತೆಯಲಿಲ ದಾ ನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ಪ್ರಪ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವಳಿಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಿಂದು 

ನಿಧ್ರಸಿದನು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3: 6b). 

ಊಹಾತ್ಮ ಕ ಇನಸ ಟ್ಮ: ಮಾನವ ದೋರ್ಘಮಯುಷ್ಯ  

ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ನ ಮದಲ ಐದು ಅಧಾಯ ಯಗಳ ನಂತರ, 900 ವಷ್್ಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಕ್ಕಲ ಬದುಕ್ಯತಿಿರುವ 

ಕೆಲವು ಜನರನುಾ  ನ್ನವು ನೀಡುತಿೆೀವೆ. 
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ಹಾಗಾದರೆ ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ನೀಹರಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಜನರು ಏಕೆ ದಿೀರ್್ಕ್ಕಲ ಬದುಕಿದಾ ರು? 

ಯಹೂದಿ ಇತಿಹಾಸ್ಕ್ಕರ ಜೊೀಸೆಫಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರಗೆ ಆಹಾರ "ಫಿಟರ್" ಅನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರಿಂದ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆರಂಭಿಕ ತಂತ್ಜೆ್ಞ ನಗಳನುಾ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ಲು ಅವರಗೆ ಸ್ಮ್ಯವನುಾ  ನಿೀಡುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಭಾಗಶಃ ಇದು 

ಸಂರ್ವಿಸಿದೆ (ಪ್್ರಚ್ಚೀನ ಪುಸಿ್ಕ 1, 3:9). 

ತೀರಕೆಯಲಿಲ , ಆದ್ದಗೂಯ , ದೇವರು ಜನರು ಮದಲು ದಿೀರ್ಘ್ಯುಷ್ಯ ವನುಾ  ಜೀವಿಸ್ಲು ಅನುಮ್ತಿಸಿದ ಕ್ಕರಣ 

ಅವರು ಪ್ರಪ್ದ ಪ್ರಣಾಮ್ಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಮಾಗ್ಗಳಿಿಂದ ದೂರವಿದಾ ರು. 

ಆಗ, ಮಾಲಿನಯ ದ ಪ್ರಣಾಮ್ಗಳು, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ ದಾ ಷಿ್ಟ  ತಾ ರತವಾಗಿ ಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾಗಿಲಲ  . ಇದಲಲ ದೆ, 

ದಿೀರ್ಘ್ವಧಿಯ ಜೀವಿತ್ತವಧಿಯು ಮಾನವರು ತಮೆ್ನುಾ  ತ್ತವು ತಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಸ್ವಮಾಜಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರ 

ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ನೀಡಲು ಅವರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿಿತಿ್ತ . 

ಮಾನವರು ಜಗತಿನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿಿಲಲ  ಎಿಂದು ಅವರು ನೀಡುತಿ್ತರೆ. ಆದಾ ರಿಂದ, ಅವರು 

ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಿಂಡ ನಂತರ (ಪ್್ ಕಟನೆ 20: 11-12), ಅವರು ದೇವರ ದ್ದರಯಲಿಲ  ಹೀಗದಿರುವ ತಪುಪ ಗಳನುಾ  

ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಅರತ್ತಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ. 

ನಂತರದ ತಲ್ಮಾರುಗಳು ಮ್ಹಾಪ್್ಳಯವನುಾ  (ಅನೇಕ ಸ್ಮಾಜಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ದಖಲ್ಗಳಲಿಲ ದೆ) ಹಾಗೂ ದೇವರ 

ಮಾಗ್ದಲಿಲ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸುವುದಕೆಾ  ವಿರುದಿವಾಗಿ ಸೈತ್ತನನ ನಿದೇ್ಶನವನುಾ  ಅನುಸ್ರಸುವ 

ಮಾನವಕ್ಯಲದ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಋಣಾತೆ ಕ ಪ್ರಣಾಮ್ಗಳನುಾ  ನೀಡುತಿಿದಾ ರು. 

ನಂತರದ ತಲ್ಮಾರುಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ ಜೀವನವನುಾ  ನಡೆಸುವುದು ಉತಿಮ್ ಎಿಂದು ದೇವರು ನಿಧ್ರಸಿದನು, 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ , ಮ್ತಿ್ತ  ಕಡಿಮ್ಮ ಅವಧಿಗೆ ಬಳಲುತಿಿದ್ದಾ ರೆ. ದುುಃಖವನುಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ (cf. ಪ್್ಲಾಪ್ಗಳು 3:33). 

ಸೈತಾನ ಮತ್ತು  ಅವನ ರಾಕ್ಷಸ್ರ ರಹಸ್ಯ  

ಆದರೆ ಮೀಸ್ ಹೀಗಿದುಾ  ಕೇವಲ ಹವಾ ಳಲಲ . ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು "ಹಳೆಯ ಸ್ಪ್್ವನುಾ " "ಇಡಿೀ ಜಗತಿನುಾ  

ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸುವ ದೆವಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಸೈತ್ತನ" ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿದೆ (ಪ್್ ಕಟನೆ 12:9). 

ಸೈತ್ತನನು ಸುಳುಳ ಗಾರ ಮ್ತಿ್ತ  ಸುಳಿಳ ನ ತಂದೆ (ಜ್ಞನ್ 8:44) ಎಿಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು. 

ಮೂಲತಃ ಸೈತ್ತನನನುಾ  ಲೂಸಿಫರ್ (ಯೆಶಾಯ 14:12) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿಿತಿ್ತ , ಇದರಥ್ "ಬೆಳಕನುಾ  ಹರುವವನು". 

ಅವನು "ಕೆರೂಬ್" (ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 28:14). ಕೆರೂಬ್ ಒಿಂದು ರೆಕೆಾ ಯ ದೇವದೂತ ಜೀವಿಯಾಗಿದುಾ , ಅದರ ಪ್ರತ್ಗಳು ದೇವರ 

ಕರುಣೆಯ ಸಿ್ವನವನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿವೆ (ವಿಮೀಚನಕ್ಕಿಂಡ 25:18-20; ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 28:14,16). 

ಲೂಸಿಫರ್ ಅನುಾ  ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಪೂಣ್ವಾಗಿ ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆ (cf. ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 28:15) ಮ್ತಿ್ತ  ಆಕಷ್್ಕ ಜೀವಿ (cf. 

ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 28:17). ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯು ಉಳಿಯಲಿಲಲ  (ಯೆಹೆಜ್ಞಾ ೀಲ 28:15). 

ದೇವರು ಲೂಸಿಫರ್ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವತೆಗಳನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು, ಆದರೆ, ಒಿಂದು ಅಥ್ದಲಿಲ , ಅವರಲಿಲ  ಪ್ರತ್ವು ರೂಪುಗ್ಳುಳ ವವರೆಗೆ 

ಅವರ ಸೃಷಿ್ಟ  ಪೂಣ್ಗ್ಿಂಡಿಲಲ . ಈಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ವನುಾ  ತಕ್ಷಣವೇ ಒಿಂದರಳಗೆ ಸೇರಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ  - ಅವನು ಹಾಗೆ 
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ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ "ಕಂಪೂಯ ಟರ್-ನಿಯಂತ್ಿತ" ರೀಬೀಟ್ ಅನುಾ  ರಚ್ಚಸುತಿಿದಾ ನು. 

ಇದು ಆತೆ  ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗೆ ನಿಜ. 

ದೇವರು ಫಿಯಾಟ್ನಿಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿೀತಿವಂತನ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ವು ಇರುವುದಿಲಲ , ಏಕೆಿಂದರೆ 

ಪ್ರತ್ವು ಪ್್ತೆಯ ೀಕ ಅಸಿಿತಾ ದ, ವಯ ಕಿಿಯ, ಸ್ತಯ ದ ಬಗೆೆ  ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಜೆ್ಞ ನಕೆಾ  ಬರಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ/ಅವಳನುಾ  ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ 

ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವಾಗಿದೆ. ನಿಧಾ್ರ, ಮ್ತಿ್ತ  ತಪುಪ  ಬದಲಿಗೆ ಸ್ರ ಅನುಸ್ರಸ್ಲು ಇಚೆೆ ಗೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ರಚ್ಚಸಿದ ವಯ ಕಿಿಯು ಆ ನಿಧಾ್ರವನುಾ  

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿಲ  ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ವಯ ಕಿಿ , ಮಾನವ ಅಥವಾ ದೇವದೂತ, ಅವನ/ಅವಳ/ಅದರ ಸ್ಾ ಿಂತ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ  ಒಿಂದು ಭಾಗವನುಾ  ಹಿಂದಿರುತಿ್ತನೆ. 

ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇದನುಾ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ  , ಆದರೆ ನಂತರ ಅವನು ಹೆಮೆ್ಮ  ಮ್ತಿ್ತ  ಅನಿೀತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಳಕೆಾ  ತಳಳ ಲಪ ಟಿ ನು. 

ಭೂಮಿ (ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 28:15b-17; ಯೆಶಾಯ 14:12-14). ನಿೀತಿವಂತನ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ಸ್ರಯಾಗಿ ನಿಮಿ್ಸುವ ಬದಲು ಅವನು 

ದೇವರ ವಿರೀಧಿಯಾದನು (ಸೈತ್ತನ ಎಿಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ). 

ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ 1:1 ರ ಆರಂಭಿಕ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ನಂತರ, ಅವಯ ವಸಿೆ  ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯು ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ 1:2 ರಲಿಲ  "ನಿಜ್ನ" (ISV, GNB) ಆಗಲು 

ಅವನ ದಂಗೆಯು ಒಿಂದು ಕ್ಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾ ರಿಂದ ದೇವರು ನಂತರ "ಭೂಮಿಯ ಮಖವನುಾ  ನವಿೀಕರಸ್ಲು" ಹೀದನು 

(ಕಿೀತ್ನೆ 104:30), ಇದು "ಮ್ರು-ಸೃಷಿ್ಟ " ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ್ಗಳನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿತಿ್ತ  (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1: 3-31; 2: 

1-3). 

ಅದರಲಿಲ  ಯಾವುದ್ದದರೂ ಪ್್ರಮಖಯ ತೆ ಏಕೆ? 

ಒಳೆಳ ಯದು, ನವಿೀಕರಸುವುದು ("ಮ್ರು-ಸೃಷಿ್ಟ "), ದೆವಾ ವು ನ್ನಶಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದ್ದದದನುಾ  ದೇವರು ಸ್ರಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದು ಎಿಂದು 

ತೀರಸುತಿದೆ. ರ್ವಿಷ್ಯ ದಲಿಲ  ದೇವರು ಅದನುಾ  ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂದು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು 

ತೀರಸುತಿವೆ (ಉದ್ದ. ಕ್ಕಯದೆ 3:19-21; ಯೆಶಾಯ 35:1-2). 

ಲೂಸಿಫರ್ "ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯ ಮದ್ೆ , ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಿಂದಯ್ದಲಿಲ  ಪ್ರಪೂಣ್" ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ 

ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ (ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 28:12). 

ಒಬಬ  ದೇವದೂತನ್ನಗಿ, ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ದೈಹಿಕ ಪೀಷ್ಣೆಯ ಅಗತಯ ವಿರಲಿಲಲ . 

ಲೂಸಿಫರ್ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರು. 

ಆದರೂ, ಅವನು ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಿದನು (2 ಪೇತ್  2:4 ಕೆಾ  ಕೆಲವು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಂತೆ) ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನಿಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಿಂದು 

ಭಾಗದಷಿ್ಟ  ದೇವತೆಗಳನುಾ  ಭೂಮಿಗೆ ಎಳೆದನು (ಪ್್ಕಟನೆ 12: 4) (ದೇವತೆಗಳನುಾ  ನಂತರ ದೇವರ ಜನರು 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  6 

ಪ್್ಕ್ಕರ ನಿಣ್ಯಸುತಿ್ತರೆ: 3) 
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ಲೂಸಿಫರ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಬಂಡಾಯವು "ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಹಿಂದಿದಾ " ಜೀವಿಗಳು ಸ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಕೆಟಿದ್ದಗಿ ಮಾಡಲು 

ಪ್್ಯತಿಾ ಸ್ಬಹುದು ಎಿಂದು ತೀರಸಿದರು. ಮ್ತಿ್ತ  ನಂತರ, ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದಿ  ದಂಗೆಯೇಳಲು "ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಹಿಂದಿದಾ " 

ಮದಲ ಮಾನವರನುಾ  ಮ್ನವೊಲಿಸಿದರು (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3: 1-6). 

ಆದುದರಿಂದ, ದೇವರು ಮಾನವರಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಕೊಟಿ ರೆ, ಬಡತನವು ಇರುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ತೀರಸ್ಲು 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ, ದೈವಿಕ ಗುಣವಿಲಲ ದೆ ಜನರು ಇನ್ಯಾ  ತಮೆ್ನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗೆ ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿ್ತರೆ. 

ಸೈತಾನನನುು  ಮೋಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲು ದೇವರು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತಾು ನೆ ? 

ಸೈತ್ತನನ ದಂಗೆಯು ದೇವರ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ವಿಫಲಗ್ಳಿಸಿದೆಯೇ? 

ಸಂ. 

ಆದರೆ "ವಾಯುವಿನ ಶಕಿಿಯ ರಾಜಕ್ಯಮಾರ" (ಎಫೆಸಿಯನ್್  2:2) ಸೈತ್ತನನು ತನಾ  ಸ್ವಾ ಥ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವಿಧೇಯ ಸಂದೇಶವನುಾ  

ಪ್್ಸ್ವರ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ತೀರಸುವುದಿಲಲ ವೇ? "ಈ ಯುಗದ ದೇವರು" (2 ಕೊರಿಂಥ 4:4) ಎಿಂದು ದೆವಾ ವು ಹೆಚ್ಚಾ ನ 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಮ್ನಸ್್ನುಾ  "ಕ್ಯರುಡು" ಮಾಡಿಲಲ ವೇ? 

ಹೌದು ಮ್ತಿ್ತ  ಹೌದು. 

ಸೈತ್ತನನ್ನದ ಸೈತ್ತನನು "ಇಡಿೀ ಜಗತಿನುಾ  ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸುತಿ್ತನೆ" (ಪ್್ಕಟನೆ 12:9) ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುವುದಿಲಲ ವೇ? 

ಹೌದು. 

ಹಾಗಾದರೆ, ಜನರನುಾ  ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಇತರ ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡಲು ಸೈತ್ತನ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅವನ ದೆವಾ ಗಳು ಬರಲು ದೇವರು ಏಕೆ ಅನುಮ್ತಿಸಿದನು? 

ಒಿಂದೆರಡು ಕ್ಕರಣಗಳಿವೆ. 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ನಮೆ್  ಸ್ಮ್ಯವನುಾ  "ಈಗಿನ ದುಷಿ್  ಯುಗ" ಎಿಂದು ಕರೆದನು (ಗಲಾತಯ  1:4), ಇದು ಮಿಂಬರುವ 

ಉತಿಮ್ ಯುಗವನುಾ  ಸೂಚ್ಚಸುತಿದೆ. 

ಆದರೂ, ಸೈತ್ತನನು ಈ ಹಿಿಂದೆ ದೇವರನುಾ  ತಿರಸ್ಾ ರಸಿದಾ ರಿಂದ ನಮೆ್  ಯುಗದಲಿಲ  ಅವನ ಯಾವುದೇ ಶಕಿಿಯನುಾ  ಹಿಂದಲು 

ಏಕೆ ಅನುಮ್ತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

ಸೈತ್ತನನ ಪ್್ಭಾವವು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಯಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಗಾಗೆೆ  ಅದು ಇಲಲ ದಿದಾ ಕಿಾ ಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುತಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ, ಆದಾ ರಿಂದ ನ್ನವು ವಿರೀಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ನಯ ಯದ ಗುಣವನುಾ  ಜಯಸ್ಬಹುದು 

ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮಿ್ಸ್ಬಹುದು ಮ್ತಿ್ತ  ತಪುಪ  ದ್ದರಯಲಿಲ  ಹೀಗುವ ಫಲವನುಾ  ತಾ ರತವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್್ತಿ ಬಾರ ನಿೀವು 

ಪ್ರಪ್ವನುಾ  ವಿರೀಧಿಸುತಿಿೀರ, ನಿೀವು ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕವಾಗಿ ಬಲಗ್ಳುಳ ತಿಿೀರ. 

ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ  ಕಷಿ್ ವಾಗಿದಾ ರೂ, ಈ ವೇಗವಧ್ನೆಯು ಕಡಿಮ್ಮ ಒಟಿಾ ರೆ ನೀವನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿದೆ. 
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ಇದನುಾ  ವಿವರಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸೀಣ. 

ಕಲಿಲ ದಾ ಲಿನ ತ್ತಿಂಡಿನಂತೆ ಇಿಂಗಾಲವನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸಿ. ಇದು ತ್ತಲನ್ನತೆ ಕವಾಗಿ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಒಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಮೆ್ಮ  

ಅದು ತಿೀವ್  ಒತಿಡದಲಿಲ ದಾ ರೆ ಅದು ವಜ್ವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು - ಇದು ನೈಸ್ಗಿ್ಕ ಪ್ದ್ದಥ್ಗಳಲಿಲ  ಅತಯ ಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. 

ಆದಾ ರಿಂದ, ದುಬ್ಲರು ಒತಿಡದ ಮೂಲಕ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತಿ್ತರೆ. ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಜಗತಿಿನಲಿಲ  ದುಬ್ಲರಾಗಿದಾ ರೂ (1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  1: 26-29), 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  3:12 ರ ಪ್್ಕ್ಕರ ಸಂಸ್ಾ ರಸಿದ ಚ್ಚನಾ , ಬೆಳಿಳ  ಅಥವಾ ಅಮೂಲಯ ವಾದ 

ಕಲುಲ ಗಳಂತೆ ಶುದಿವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ. 

ಮಿಂದೆ, ನಿೀವು ಎತಿಲಾಗದ ಕೆಲವು ಭಾರವಾದ ವಸಿುವನುಾ  ಜಯಸ್ಲು ನಿೀವು ಬಯಸುತಿಿೀರ ಎಿಂದು ಊಹಿಸಿ. ನಿೀವು 

ಭಾರವಾದ ವಸಿುವನುಾ  ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಚಲಿಸುವುದಿಲಲ . ನಿೀವು ದಿನಕೆಾ  ಇಪ್ಪ ತಿ್ತ  ನಿಮಿಷ್ ಅಥವಾ ಅದಕಿಾ ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾ  ನಿಮೆ್  ತೀಳುಗಳನುಾ  ಬಗೆಿ ಸ್ಬಹುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ನಿಮೆ್  ತೀಳುಗಳನುಾ  ಸ್ಾ ಲಪ  ಬಲಗ್ಳಿಸ್ಬಹುದು-ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾ  

ಅಲಲ -ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವನುಾ  ಮಾಡಲು ವಷ್್ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ವಷ್್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ನಿೀವು ನಿಭಾಯಸ್ಬಹುದ್ದದ ಭಾರೀ ತೂಕದಿಂದಿಗೆ ನಿೀವು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನುಾ  ಎತಿ್ತವುದು ನಿಮೆ್  

ತೀಳುಗಳನುಾ  ಎತಿ್ತವುದಕಿಾ ಿಂತ ಕಷಿ್ ಕರವಾಗಿರುತಿದೆ. 

ಹೇಗಾದರೂ, ತೂಕವನುಾ  ಎತಿ್ತವುದು ನಿಮೆ್  ತೀಳುಗಳನುಾ  ಸ್ರಳವಾಗಿ ಬಗೆಿಸುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತಿದೆ, 

ಈ ರೀತಿಯ ವಾಯ ಯಾಮ್ವು ನಿಮೆ್  ತೀಳುಗಳನುಾ  ವಸಿುವನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಬಲವನುಾ  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಸ್ಮ್ಯವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. 

ಈಗ ಅದನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 

1962 ರಲಿಲ , ವಿಕಿರ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಿಲ್ಡ ರಡ್ ಗ್ಟೆಜ ್ಲ್ ಅವರು ಕ್ೆ ೀಡಲ್್  ಆಫ್ ಎಮಿನೆನ್್  ಎಿಂಬ 413 "ಪ್್ ಸಿದಿ  ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಸ್ವಧಾರಣ ಪ್್ತಿಭಾನಿಾ ತ ಜನರ" ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವ ಅಧಯ ಯನವನುಾ  ಪ್್ ಕಟ್ಟಸಿದರು. ಅಿಂತಹ ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ ತೆಯನುಾ  

ಏನು ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅವರು ವಷ್್ಗಳನುಾ  ಕಳೆದರು, ಈ ಎಲಾಲ  

ಮ್ಹೀನಾ ತ ಜನರ ಜೀವನದಲಿಲ  ಯಾವ ಸ್ವಮಾನಯ  ಎಳೆಯು ಚಲಿಸ್ಬಹುದು. 

ಆಶಾ ಯ್ಕರವಾಗಿ, ಅತಯ ಿಂತ ಮ್ಹೀನಾ ತ ಸಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ, ವಾಸಿ್ವಿಕವಾಗಿ ಅವರೆಲಲ ರೂ, 392, ಅವರು ಯಾರೆಿಂದು 

ಆಗಲು ಬಹಳ ಕಷಿ್ ಕರವಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನುಾ  ಜಯಸ್ಬೇಕ್ಕಗಿತಿ್ತ . (ಹೀಲಿ ಸೆಾ ಟ್, ಟ್ಟಮ್ಸ ಹಾಯ ನ್ೆಲ್, 1987, ವಡ್್ 

ಬುಕ್್ಸ  ಪ್ಬಲ ಷ್ರ್, ಪುಟ 134) 

ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ? 

ಮಾನವಕ್ಯಲವನುಾ  ಪ್್ಲ್ೀಭಿಸ್ಲು ದೆವಾ ವನುಾ  ಅನುಮ್ತಿಸುವುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ನ್ಯಯ ನತೆಗಳನುಾ  

ಜಯಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಸ್ಹಾಯದಿಿಂದ ನಿೀತಿವಂತ ಸ್ಾ ಭಾವವನುಾ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯೆಯನುಾ  ವೇಗಗ್ಳಿಸುತಿದೆ 

(ಫಿಲಿಪಿಪ  4:13; ಜೇಮ್್ಸ  4:7). ಇದರ ಅಿಂತಿಮ್ ಫಲಿತ್ತಿಂಶವೆಿಂದರೆ ಜನರು ವೇಗವಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಕಡಿಮ್ಮ ದುುಃಖದಿಿಂದ ಹರಬರಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ (cf. ಪ್್ಲಾಪ್ಗಳು 3:33; 1 ಪಿೀಟರ್ 4:12-13 ; 3 ಜ್ಞನ್ 2). 

ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಕರೆದರೆ, ಸೈತ್ತನನಿಿಂದ ಅಥವಾ ನಿೀವು ನಿಭಾಯಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಕಿಾ ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಕ್ಕಮ್ಗಳಿಿಂದ ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಲು ಆತನು ಅನುಮ್ತಿಸುವುದಿಲಲ  (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  10:13). 



24 
 

ಸೈತ್ತನ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿವಿಧ ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಗಳನುಾ  ವಿರೀಧಿಸುವುದು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕವಾಗಿ ಬಲಪ್ಡಿಸುತಿದೆ (ಜೇಮ್್ಸ  1:12, 4:7) 

ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ವಿಷ್ಯ ದಲಿಲ  ಇತರರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ (cf. 1 ಜ್ಞನ್ 4:21). ನಿೀವು ದೇವರ ವಾಕಯ ದ 

ಸ್ತಯ ವನುಾ  ನಂಬಬೇಕೆಿಂದು ಸೈತ್ತನನು ಬಯಸುವುದಿಲಲ . 

ಸ್ತ್ಯ ದ ರಹಸ್ಯ  

ಕಂಬ್ರರ ಡ್್ಜ  ನಿಘಂಟು 'ಸ್ತ್ಯ 'ವನುು  ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತ್ು ದೆ: 

ಸ್ತ್ಯ ವು ಪರಿಸಿಿ ತಿ, ಘಟನೆ ಅರ್ವಾ ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಬಗೆೆ  ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳು: 

ಸ್ತ್ಯ ವು ನಿಜವಾದ ನಿಖರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಸಾಮಾನಯ  ಜನರು ಮತ್ತು  ನ್ನಯಕರು 

ಸ್ತ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ದೋಘಮಕ್ತಲ್ ಆಶಿಯಮ ಪಡುತಾು ರೆ. 

ಆದದ ರಿಂದ, ಕಂಬ್ರರ ಡ್್ಜ  ನಿಘಂಟು 'ಔಪಚಾರಿಕ' ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ಹೇಗೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದನುು  ಗಮನಿಸೋರ್: 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಜನರು ನಿಜವೆಂದ ಭಾವಿಸುವ ಸ್ತ್ಯ  ಅರ್ವಾ ತ್ತ್ವ : 

ಆದರೆ ಮೇಲಿನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಲಿ್ . ಮತ್ತು  ಅನೇಕರು ಇದನುು  ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರಿತ್ತಕಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

ಆದರೂ, ಅನೇಕರು "ಔಪಚಾರಿಕ" ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ಪರಿಗಣಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ನಿಜವಾದ ಸ್ತ್ಯ ದಂತ್ಹ ಸಂಪೂರ್ಮತೆಯನುು  

ಸಿವ ೋಕರಿಸುವುದಲಿ್ . ಆದರೆ ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಅರ್ವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಂಬ್ರಕೆಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ನಿಜವಲಿ್ . ಮಾನವರ 

ಬದಲಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸ್ಲ್ಹೆಯನುು  ತೆಗೆದಕಳುು ವವರ ವಿರುದಧ  ಬೈಬಲ್ ಎಚಿ ರಿಸುತ್ು ದೆ (ಯೆಶ್ಯ 

30:1; 65:12b). ಪಾಪವು ಒಂದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ (cf. ಯೆಶ್ಯ 59:2a). 

ಯೇಸುವಿನಂದಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡುವಾಗ, ರೋಮನ್ ಪ್ರ ಫೆಕಿ್  ಪಾಂಟ್ಟಯಸ್ ಪ್ಲಾತ್ನು ಸ್ತ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಕಳಿದನು: 

37 ಆಗ ಪ್ಲಾತ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ನಿೋನು ರಾಜನೋ?” ಎಂದ ಕಳಿದನು. 

ಅದಕೆೆ  ಯೇಸು, “ನ್ನನು ರಾಜನೆಂದ ನಿೋವು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ. ಈ ಕ್ತರರ್ಕೆ್ತಗಿ ನ್ನನು ಹುಟಿ್ಟ ದೆದ ೋನೆ 

ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ತರರ್ಕೆ್ತಗಿ ನ್ನನು ಸ್ತ್ಯ ಕೆೆ  ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಬೇಕೆಂದ ನ್ನನು ಜಗತಿು ಗೆ ಬಂದದೆದ ೋನೆ. 

ಸ್ತ್ಯ ವಂತ್ರೆಲಿ್ರೂ ನನು  ಧವ ನಿಯನುು  ಕಳುತಾು ರೆ. 

38 ಪ್ಲಾತ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಸ್ತ್ಯ  ಎಂದರೇನು?” ಎಂದ ಕಳಿದನು. ಅವನು ಇದನುು  ಹೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಅವನು 

ಮತೆು  ಯೆಹೂದಯ ರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಅವನಲಿಿ  ಯಾವ ತ್ಪೂಪ  ಕ್ತಣ್ಣತಿು ಲಿ್ ” ಎಂದ 

ಹೇಳಿದನು. (ಜ್ಞನ್ 18:37-38) 

ಪ್ಲಾತ್ನು ಸ್ತ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ವಾದಗಳನುು  ಕಳಿದನು ಮತ್ತು  ಅದನುು  ಯಾರೂ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  ಎಂದ ತಿೋಮಾಮನಿಸಿದನು. 

ಯೇಸು ಉತ್ು ರಿಸ್ದದದ ರೂ, ಪ್ಲಾತ್ನು ಉತ್ು ರವನುು  ನಿರಿೋಕಿ್ಷಸ್ದೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೋದಂತೆ ತೋರುತಿು ದೆ. ಆದರೆ 

ಸ್ತ್ಯ ವಂತ್ರು ತ್ನು  ಮಾತ್ನುು  ಕಳುತಾು ರೆ ಎಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. 
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ಪ್ಲಾತ್ನನುು  ಭೇಟ್ಟಯಾಗುವ ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಸ್ಮಯದ ಮದಲು, ಸ್ತ್ಯ  ಏನೆಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನೆಂದ ಜ್ಞನ್ 

ದ್ದಖಲಿಸಿದ್ದದ ರೆ: 

17 ನಿನು  ಸ್ತ್ಯ ದಂದ ಅವರನುು  ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸು. ನಿನು  ಮಾತ್ತ ಸ್ತ್ಯ . (ಜ್ಞನ್ 17:17) 

ದೇವರು ಸುಳುು  ಹೇಳಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  ಎಂದ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಹ ಕಲಿಸುತ್ು ದೆ (ಹಿೋಬ್ರರ  6:18, ಟೈಟಸ್ 1:2). 

ಆದದ ರಿಂದ, ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ನೋ ಅದ ಸ್ತ್ಯ  ಎಂದ ತಿೋಮಾಮನಿಸ್ಬಹುದ. 

ಈಗ, ಇದನುು  ವೃತಾು ಕ್ತರದ ತಾಕ್ಷಮಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅನುು  ಸ್ತ್ಯ ವೆಂದ 

ಒಪ್ಪ ಕಳುು ವವರಿಗೆ. ಆದ್ದಗೂಯ , ಒಮಮ  ನಿೋವು ದೇವರಿದ್ದದ ನೆ ಮತ್ತು  ಅವನ ಮಾತ್ತ ನಿಜವೆಂದ ಸಾಬ್ರೋತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ 

(ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಬಳಿ ಪುಸ್ು ಕಗಳಿವೆ, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ದೇವರ ಅಸಿು ತ್ವ ವು ತಾಕ್ಷಮಕ ಮತ್ತು  ಪುರಾವೆ ಜೋಸ್ಸ್ ಅದನುು  

ಮಾಡುವ ಮಸಿಸ ೋಯ ), ನಂತ್ರ ಅದ ದೇವರ ವಾಕಯ  ಎಂದ ತಿೋಮಾಮನಿಸುವುದ ತಾಕ್ಷಮಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದ ಸ್ತ್ಯ  

ಎಂಬುದನುು  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 

ಸುಳುು  ಎಂಬುದ ಸ್ತ್ಯ ಕೆೆ  ವಿರುದಧ ವಾದ ವಿಷ್ಯ. ಆದದ ರಿಂದ, ಸಂಘಷ್ಮದಲಿಿ  ಏನೋ ದೇವರ ಮೂಲ್ ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಪದವು 

ನಿಜವಲಿ್ , ಎಷಿ್ಟ  ಜನರು ಅದನುು  ನಂಬುತಾು ರೆ ಎಂದ ಹೇಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ. 

ಅನೇಕರು ತಾವು “ತ್ಮಮ  ಮನಸಾಸ ಕಿ್ಷಯನುು  ಮಾಗಮದರ್ಶಮಸ್ಬೇಕು” ಎಂದ ನಂಬುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ವಿಲಿ್ದೆ, 

ವಿಷ್ಯಲೋಲುಪತೆಯ ಮನಸುಸ  ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ವಿವೇಚ್ಚಸ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  (1 ಕರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ  2:14) ಹೃದಯವು 

ಹತಾಶವಾಗಿ ದಷಿ್ ವಾಗಬಹುದ (ಜೆರೆಮಿಯ 17:9). 

ಯೇಸು ಹೇಳಿದದ ನುು  ಸ್ಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ: 

4 ... "ಮನುಷ್ಯ ನು ಕವಲ್ ರಟಿ್ಟಯಿಂದ ಮಾತ್ರ  ಬದಕುವುದಲಿ್ , ಆದರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ 

ಪರ ತಿಯಂದ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದಕುತಾು ನೆ ಎಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ." (ಮತಾು ಯ 4:4) 

ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ ವಸುು ಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರು ಬ್ರರ ಡ್ಜ ಉತಾಪ ದಸುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಬದಕಲು ನಿಜವಾದ ಮಾಗಮವೆಂದರೆ 

ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಅನುಸ್ರಿಸುವುದ. 

ಧಮಮಪರ ಚಾರಕ ಪೌಲ್ನು ಬರೆದನು: 

13 ಈ ಕ್ತರರ್ಕೆ್ತಗಿ ನ್ನವು ದೇವರಿಗೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕೃತ್ಜಾ ತೆ ಸ್ಲಿಿಸುತೆು ೋವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿೋವು ನಮಿಮ ಂದ 

ಕಳಿದ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ನಿೋವು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ್ದಗ, ನಿೋವು ಅದನುು  ಮನುಷ್ಯ ರ ವಾಕಯ ವಾಗಿ ಸಿವ ೋಕರಿಸ್ಲಿಲಿ್ , 

ಆದರೆ ಅದ ಸ್ತ್ಯ ವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕಯ ವಾಗಿದೆ, ಅದ ಸ್ಹ ಪರಿಣಾಮಕ್ತರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ನಂಬುವ ನಿಮಮ ಲಿಿ  

ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 14. ಸ್ಹೊೋದರರೇ, ನಿೋವು ಯೂದ್ದಯದಲಿಿರುವ ಕ್ಷರ ಸ್ು  ಯೇಸುವಿನಲಿಿರುವ ದೇವರ 

ಸ್ಭೆಗಳನುು  ಅನುಕರಿಸುವವರಾಗಿದದ ೋರಿ. (1 ಥೆಸ್ಲನಿೋಕ 2:13-14a). 

 7 ... ಸ್ತ್ಯ ದ ಮಾತ್ತ, (2 ಕರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ  6:7) 
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13 ನಿಮಮ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುವಾತೆಮಯನುು  ನಿೋವು ಸ್ತ್ಯ ದ ವಾಕಯ ವನುು  ಕಳಿದ ನಂತ್ರ ನಿೋವು ಆತ್ನಲಿಿ  ನಂಬ್ರಕೆ 

ಇಟಿ್ಟ ದದ ೋರಿ; (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ  1:13) 

5 … ಪರಲೋಕದಲಿಿ  ನಿಮಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ರುವ ಭರವಸೆಯನುು  ನಿೋವು ಮದಲು ಸುವಾತೆಮಯ ಸ್ತ್ಯ ದ 

ವಾಕಯ ದಲಿಿ  ಕಳಿದದ ೋರಿ, (ಕಲಸೆಸ ಯನ್ಸ  1:5) 

ಸ್ತ್ಯ ವು ಹೆಚಿ್ಚ ನವರಿಗೆ ಒಂದ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನವರು ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಪದವನುು  ಸಂಪೂರ್ಮವಾಗಿ 

ನಂಬುವುದಲಿ್  (cf. ಕಲಸಿಸ ಯನ್ಸ  1:5,-6 ,25 -27; 1 ಥೆಸ್ಲೋನಿಕ 2:13) ಅರ್ವಾ ಸುವಾತೆಮಯ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಸುವಾತೆಮಯನುು  ಅರ್ಮಮಾಡಿಕಳುು ವುದಲಿ್ . ಮೋಕ್ಷದ. ಸೈತಾನನಿಂದ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಇತ್ರ ಮಾನವರಲಿಿ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ನಂಬ್ರಕೆ (ಪರ ಕಟನೆ 12:9). ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು: 

8 “ಈ ಜನರು ತ್ಮಮ  ಬಾಯಿಂದ ನನು  ಹತಿು ರ ಬರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ತ್ಮಮ  ತ್ತಟ್ಟಗಳಿಂದ ನನು ನುು  

ಗೌರವಿಸುತಾು ರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ನನಿು ಂದ ದೂರವಿದೆ. 9 ಮತ್ತು  ಅವರು ವಯ ರ್ಮವಾಗಿ ನನು ನುು  

ಆರಾಧಿಸುತಾು ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ರ ಆಜೆಾ ಗಳನುು  ಸಿದ್ದಧ ಂತ್ಗಳಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಾು ರೆ. (ಮಾಯಥ್ಯಯ  15:8-9) 

ದೇವರ ವಾಕಯ ಕೆ್ಷಂತ್ ಇತ್ರ ಮಾನವರಲಿಿ  ಹೆಚಿ್ಚ  ನಂಬ್ರಕೆ ಇಡುವುದ ವಯ ರ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕ್ತರರ್ವಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಜನರನುು  ಸ್ತ್ಯ ದಂದ ದೂರವಿಡುತ್ು ದೆ. 

ಆದರೂ ಸ್ತ್ಯ  ತಿಳಿಯಬಹುದ. 

ಧಮಮಪರ ಚಾರಕ ಜ್ಞನ್ ಬರೆದರು: 

31 ಆಗ ಯೇಸು ತ್ನು ನುು  ನಂಬ್ರದ ಯೆಹೂದಯ ರಿಗೆ, “ನಿೋವು ನನು  ವಾಕಯ ದಲಿಿ  ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ, ನಿೋವು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನು  ರ್ಶಷ್ಯ ರು. 32 ಮತ್ತು  ನಿೋವು ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ತಿಳಿದಕಳುು ವಿರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ಯ ವು ನಿಮಮ ನುು  

ಸ್ವ ತಂತ್ರ ರನ್ನು ಗಿ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. (ಜ್ಞನ್ 8:31-32) 

46 … ಮತ್ತು  ನ್ನನು ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ಹೇಳಿದರೆ, ನಿೋವು ನನು ನುು  ಏಕೆ ನಂಬುವುದಲಿ್ ? 47 ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನು 

ದೇವರ ಮಾತ್ತಗಳನುು  ಕಳುತಾು ನೆ; ಆದದ ರಿಂದ ನಿೋವು ಕಳುವುದಲಿ್ , ಏಕೆಂದರೆ ನಿೋವು ದೇವರಿಂದ 

ಬಂದವರಲಿ್ . (ಜ್ಞನ್ 8:46-47) 

37 ... ನ್ನನು ಸ್ತ್ಯ ಕೆೆ  ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಬೇಕೆಂದ ನ್ನನು ಲೋಕಕೆೆ  ಬಂದದೆದ ೋನೆ. ಸ್ತ್ಯ ದವರೆಲಿ್ರೂ ನನು  

ಧವ ನಿಯನುು  ಕಳುತಾು ರೆ (ಜ್ಞನ್ 18:37). 

6 ನ್ನವು ಆತ್ನಂದಗೆ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ ವನುು  ಹೊಂದದೆದ ೋವೆ ಎಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು  ಕತ್ು ಲೆಯಲಿಿ  ನಡೆದರೆ 

ನ್ನವು ಸುಳುು  ಹೇಳುತೆು ೋವೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ಅನುಸ್ರಿಸುವುದಲಿ್ . 7 ಆದರೆ ಆತ್ನು ಬ್ರಳಕ್ಷನಲಿಿರುವಂತೆ 

ನ್ನವು ಬ್ರಳಕ್ಷನಲಿಿ  ನಡೆದರೆ, ನ್ನವು ಒಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ಅನಯ ೋನಯ ತೆಯನುು  ಹೊಂದರುತೆು ೋವೆ ಮತ್ತು  ಆತ್ನ 

ಮಗನ್ನದ ಯೇಸು ಕ್ಷರ ಸ್ು ನ ರಕು ವು ಎಲಿಾ  ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮಮ ನುು  ಶುದಧ ೋಕರಿಸುತ್ು ದೆ. (1 ಜ್ಞನ್ 1:6 - 7) 

4 “ನ್ನನು ಆತ್ನನುು  ಬಲಿೆ ” ಎಂದ ಹೇಳುವವನು ಮತ್ತು  ಆತ್ನ ಆಜೆಾ ಗಳನುು  ಕೈಕಳು ದವನು 

ಸುಳುು ಗಾರನು ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ಯ ವು ಅವನಲಿಿಲಿ್ . 5 ಆದರೆ ಯಾವನ್ನದರೂ ಆತ್ನ ವಾಕಯ ವನುು  ಕೈಕಳುು ವನೋ, 
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ಆತ್ನಲಿಿ  ದೇವರ ಪ್ರ ೋತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ನವು ಆತ್ನಲಿಿದೆದ ೋವೆ ಎಂದ ತಿಳಿಯುತೆು ೋವೆ. 6 

ಆತ್ನಲಿಿ  ನೆಲೆಸಿದೆದ ೋನೆ ಎಂದ ಹೇಳುವವನು ಆತ್ನು ನಡೆದಂತೆ ತಾನ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು. (1 ಜ್ಞನ್ 2:4-6) 

18 ನನು  ಚ್ಚಕೆ  ಮಕೆಳೇ, ನ್ನವು ಮಾತಿನಲಿಿ  ಅರ್ವಾ ನ್ನಲಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರ ೋತಿಸ್ದೆ ಕ್ಷರ ಯೆಯಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ಯ ದಲಿಿ  

ಪ್ರ ೋತಿಸೋರ್. 19 ಮತ್ತು  ಇದರಿಂದ ನ್ನವು ಸ್ತ್ಯ ದವರಾಗಿದೆದ ೋವೆ ಎಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಮತ್ತು  ಆತ್ನ ಮುಂದೆ 

ನಮಮ  ಹೃದಯಗಳನುು  ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕಳುು ತೆು ೋವೆ. (1 ಜ್ಞನ್ 3:18-19) 

3 ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಹೊೋದರರು ಬಂದ ನಿೋವು ಸ್ತ್ಯ ದಲಿಿ  ನಡೆಯುವಂತೆಯೇ ನಿಮಮ ಲಿಿರುವ ಸ್ತ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಸಾಕಿ್ಷ  

ಹೇಳಿದ್ದಗ ನ್ನನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ್ಪಟಿ್ಟ . 4 ನನು  ಮಕೆಳು ಸ್ತ್ಯ ದಲಿಿ  ನಡೆಯುತಾು ರೆ ಎಂದ 

ಕಳುವುದಕೆ್ಷಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಂತೋಷ್ ನನಗಿಲಿ್ . (3 ಜ್ಞನ್ 3-4) 

ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ತ್ಯ ವು ದೇವರ ವಾಕಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು  ದೇವರಿಗೆ 

ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕಳುು ವ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕಮವು ಅನೇಕರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಜ್ಞನ್ ಸ್ಹ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು  ಬರೆದದ್ದದ ರೆ: 

3 ... ಸಂತ್ರ ರಾಜನೇ, ನಿನು  ಮಾಗಮಗಳು ನ್ನಯ ಯಯುತ್ ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ಯ ! (ಪರ ಕಟನೆ 15:3) 

ನಡೆಯುವುದ ನಮಗೆ ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ಚೆನ್ನು ಗಿ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕಳು ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಕ್ಷರ ರಿ್ಶಯನು ರು, ದೇವರ ವಾಕಯ ದಂದ (ಜ್ಞನ್ 17:17), ನ್ನವು "ಸ್ತ್ಯ ದ ವಾಕಯ ವನುು  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಸುತೆು ೋವೆ" (2 

ತಿಮೋತಿ 2:15), " ಲೌಕಿಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಖಾಲಿ ವಟಗುಟಿ್ಟ ವಿಕೆಯನುಾ  ತಪಿಪ ಸುತಿೆೀವೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಮ್ತಿಷಿ್ಟ  ಕ್ಕರಣವಾಗುತಿದೆ. 

ರ್ಕಿಿಹಿೀನತೆ ” (2 ತಿಮೋತಿ 2:16, NASB). ಆದದ ರಿಂದ, ನ್ನವು ಪರ ಪಂಚದ ಧಮಮಗಳಂದಗೆ ರಾಜ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದನುು  ತ್ಪ್ಪ ಸುತೆು ೋವೆ. 

ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತ್ರು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾ ನವು ಬೈಬಲ್ ಅನುು  ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಏನು? 

ಒಳ್ಳು ಯದ, "ದೇವರು ಸ್ತ್ಯ ವಾಗಲಿ, ಆದರೆ ಪರ ತಿಯಬಬ  ಮನುಷ್ಯ ನು ಸುಳುು ಗಾರನ್ನಗಿರಲಿ" (ರೋಮನು ರು 3:4). 

ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ನಂಬ್ರರಿ. 

ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ಕಲದಲಿಲಯೂ ಸ್ಹ, ದೀಷ್ವನುಾ  'ವಿಜೆ್ಞ ನ' ಎಿಂದು ಕರೆಯುವವರು ಇದಾ ರು. ಸೂಚನೆ: 

20 ಓ ತಿಮಥೆಯನೇ, ಅಪ್ವಿತ್ವಾದ ಮ್ತಿ್ತ  ವಯ ಥ್ವಾದ ಮಾತ್ತಗಳನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಜೆ್ಞ ನದ ವಿರೀಧಗಳನುಾ  ತಪ್ರಪ ಗಿ 

ಹೇಳುವುದನುಾ  ತಪಿಪ ಸಿ, ನಿನಾ  ನಂಬಕೆಗೆ ಬದಿವಾಗಿರುವದನುಾ  ಉಳಿಸಿಕೊಳಿಳ . 

21 ಕೆಲವು ಪ್್ ತಿಪ್ರದಿಸುವವರು ನಂಬಕೆಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. (1 ತಿಮೀತಿ 6:20-21, KJV) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಸ್ತಯ ವನುಾ  ವಿರೀಧಿಸುವ ಬೌದಿಿ ಕ ನ್ನಯಕರಿಂದ ದ್ದರತಪಿಪ ದ ಕ್ಿ ಸಿ್ನನುಾ  ಪ್್ತಿಪ್ರದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾ ರೆ. 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಜ್ಞನ್ ಬರೆಯಲು ಪ್ೆ ೀರೇಪಿಸ್ಲಪ ಟಿ ನು: 
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26 ನಿಮೆ್ನುಾ  ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಪ್್ಯತಿಾ ಸುವವರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನ್ನನು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದಿದೆಾ ೀನೆ. (1 

ಜ್ಞನ್ 2:26) 

ವಿವಿಧ ವಿಜೆ್ಞ ನಿಗಳು ಮೀಸ್ಗಾರರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುಾ  ಒಪ್ಪ ದ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ  

ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮ್ರುಳಾಗಬೇಡಿ. 

ದೇವರಿದ್ದದ ನೆ (ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಉಚ್ಚತ್ ಪುಸ್ು ಕವನುು  ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿಿ  ccog.org ರ್ಶೋಷ್ಟಮಕೆ: ದೇವರ 

ಅಸಿು ತ್ವ ವು ತಾಕ್ಷಮಕವೇ?) ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ಯ ಕೆ್ತ ಗಿ ಅವನ ಪದವನುು  ಅವಲಂಬ್ರಸ್ಬಹುದ. "ಮನುಷ್ಯ ನಲಿಿ  ಭರವಸೆಯಿಡುವ 

ಮನುಷ್ಯ ನು [ಸಿ] ಕತ್ಮನು" ಎಂದ ಬೈಬಲ್ ಎಚಿ ರಿಸುತ್ು ದೆ (ಜೆರೆಮಿಯಾ 17:5). 

ಅಪಸಿ್ಲ ಪೌಲನು ತಿಮಥೆಯನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಬರೆದನು: 

7 ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯುತಿಿರುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ತಯ ದ ಜೆ್ಞ ನಕೆಾ  ಬರಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ . 8 ಜ್ಞನೆಾ ಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಜಂಬ್ೆಸ್ 

ಮೀಶ್ನಯನುಾ  ವಿರೀಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವರೂ ಸ್ಹ ಸ್ತಯ ವನುಾ  ವಿರೀಧಿಸುತಿ್ತರೆ: ರ್್ ಷಿ್  ಮ್ನಸ್ಿ ನ ಜನರು, 

ನಂಬಕೆಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ಅಸ್ಮೆ್ ತಿ ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ; 9 ಆದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಪರ ಗತಿ ಹೊಂದವುದಲಿ್ , ಏಕೆಂದರೆ 

ಅವರ ಮೂಖಮತ್ನವು ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಪರ ಕಟವಾಗುತ್ು ದೆ (2 ತಿಮಥೆಯ 3:7-9) 

ಅನೇಕರು ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ಕಲಿಯುತಿು ದ್ದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಕ್ಷು  ಹೊಂದದ್ದದ ರೆಂದ ಹೇಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನವರು 

ನಿಜವಾದ ಸ್ತ್ಯ ವನುು  ವಿರೋಧಿಸುತಾು ರೆ. 

ಅಂತ್ಯ ಕ್ತಲ್ದಲಿಿ  ಸ್ತ್ಯ ವು ವಿರಳವಾದ ಸ್ರಕು ಎಂದ ಭವಿಷ್ಯ  ನುಡಿದರು: 

12 ಹೌದ, ಮತ್ತು  ಕ್ಷರ ಸ್ು  ಯೇಸುವಿನಲಿಿ  ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೋವಿಸ್ಲು ಬಯಸುವವರೆಲಿ್ರೂ ಹಿಂಸೆಯನುು  

ಅನುಭವಿಸುವರು. 13 ಆದರೆ ದಷಿ್ ರು ಮತ್ತು  ವಂಚಕರು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು  ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಾು  

ಕೆಟಿ ದ್ದಗಿ ಬ್ರಳ್ಳಯುತಾು ರೆ. 14 ಆದರೆ ನಿೋವು ಕಲಿತ್ ಮತ್ತು  ಖ್ಯತಿರ ಪಡಿಸಿಕಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳನುು  ನಿೋವು 

ಯಾರಿಂದ ಕಲಿತಿದದ ೋರಿ ಎಂದ ತಿಳಿದಕಳು ಬೇಕು ( 2 ತಿಮಥೆಯ 3:12-14) 

ನಿೋವು "ಸ್ತ್ಯ ದ ಪ್ರ ೋತಿ" ( 2 ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಕದವರಗೆ 2:10) ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಇದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದರ ಮೇಲ್ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಿದರೆ, ನಿೀವು 

ಮಿಂಬರುವ ಬೃಹತ್ ಮೀಸ್ದಿಿಂದ ಪ್ರರಾಗಬಹುದು ( 2 ಥೆಸ್ಲ್ನಿೀಕ 2:7-12), ಮ್ತಿ್ತ  ಅದರಿಂದ ಪ್ರರಾಗಬಹುದು. ಇಡಿೀ 

ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಒಿಂದು ರ್ಯಾನಕ "ಪ್ರೀಕಿೆಯ ಗಂಟೆ" (ಪ್್ಕಟನೆ 3:7-10). 

ಮಿಸಿ್ ರಿ ಆಫ್ ರೆಸಿ್  

ವಿಶ್ಾಿಂತಿ ಒಿಂದು ನಿಗೂಢ ಎಿಂದು ತೀರುತಿಿಲಲ ವಾದರೂ, ಅದು ಅನೇಕರಗೆ ಹಾಗೆ ಹರಹಮೆಿದೆ. 

ದೇವರು ಏಳನೆಯ ದಿನವನುಾ  ಆಶೀವ್ದಿಸಿದನೆಿಂದು ಬೈಬಲ್ ತೀರಸುತಿದೆ (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 2: 2-3). ಮಾನವ ಆಯೆಾ ಯ ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ದಿನವನುಾ  ದೇವರು ಆಶೀವ್ದಿಸಿದನೆಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುವುದಿಲಲ . ಜನರು "ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ದೇವರಗೆ 

ವಿಧೇಯರಾಗುತಿ್ತರೆ" (ಕ್ಕಯದೆಗಳು 5:29). 



29 
 

ದೇವರು ಮಾನವರಗೆ ಸ್ವಪಿ್ರಹಿಕ ಭೌತಿಕ ವಿರಾಮ್ವನುಾ  ಒದಗಿಸಿದನು. ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನುಾ  ಮಾಡುತಿ್ತನೆ 

ಆದಾ ರಿಂದ ಮಾನವರು ಅದನುಾ  ಇಟಿ್ಟಕೊಳಳ ಬಹುದು (cf. ಎಕ್ೊ ೀಡಸ್ 16:5; ಯಾಜಕಕ್ಕಿಂಡ 25:18-22). 

ದಿೀರ್ಘ್ವಧಿಯಲಿಲ , ಏಳು ದಿನಗಳ ಬದಲು ಆರು ದಿನ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾ ನದನುಾ  ಮಾಡಬಹುದು ಎಿಂದು 

ಅರತ್ತಕೊಳಳ ಲು ಅನೇಕರು ಆಶಾ ಯ್ ಪ್ಡುತಿ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಜನರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದ ಕ್ಕರಣ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ದೇವರು ಪ್್ವಾದಿ ಎಝೆಕಿಯೆಲನನುಾ  ಬರೆಯಲು ಪ್ೆ ೀರೇಪಿಸಿದನು: 

26 ಅವಳ ಯಾಜಕರು ನನಾ  ನಿಯಮ್ವನುಾ  ಉಲಲ ಿಂಘಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನನಾ  ಪ್ವಿತ್  ವಸಿುಗಳನುಾ  

ಅಪ್ವಿತ್ಗ್ಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ; ಅವರು ಪ್ವಿತ್  ಮ್ತಿ್ತ  ಅಪ್ವಿತ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವನುಾ  ಮಾಡಿಲಲ , ಅಥವಾ ಅವರು 

ಅಶುದಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ಶುದಿತೆಯ ನಡುವಿನ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವನುಾ  ತಿಳಿಸ್ಲಿಲಲ ; ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ನನಾ  ಸ್ಬಬ ತ್ಗಳಿಗೆ ತಮೆ್  

ಕಣುು ಗಳನುಾ  ಮ್ರೆಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಆದಾ ರಿಂದ ನ್ನನು ಅವರಲಿಲ  ಅಪ್ವಿತ್ನ್ನಗಿದೆಾ ೀನೆ. (ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 22:26) 

ಅನೇಕ ಧಾಮಿ್ಕ ಮಖಂಡರು ದೇವರ ನಿಯಮ್ವನುಾ  ಉಲಲ ಿಂಘಿಸುತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ಸ್ಬಬ ತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮೆ್  

ಕಣುು ಗಳನುಾ  ಮ್ರೆಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ನನಾ  ಸ್ಬಬ ತ್ಗಳು ಸ್ವಪಿ್ರಹಿಕ ಸ್ಬಬ ತ್ ಮ್ತಿ್ತ  ವಾಷ್ಟ್ಕ ಸ್ಬಬ ತ್ಗಳ ಉಲ್ಲ ೀಖವಾಗಿದೆ, ಇದನುಾ  

ದೇವರ ಪ್ವಿತ್  ದಿನಗಳು ಎಿಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. ಸ್ಬಬ ತ್ಗಳು ದೈಹಿಕ ವಿಶ್ಾಿಂತಿ/ಮ್ರುಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ 

ಪುನರುಜಜ ೀವನದ ಸ್ಮ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಏಳು ದಿನಗಳ ವಾರದ ಚ್ಚತ್ಗಳು, ದೇವರು ಮಾನವರಗೆ ತಮೆ್  ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮಾಡಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಏಳನೆಯ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ಾಿಂತಿ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಆರು ದಿನಗಳನುಾ  ನಿೀಡಿದಂತೆಯೇ, ದೇವರು ಮಾನವರಗೆ ಆರು 'ಒಿಂದು ಸ್ವವಿರ ವಷ್್ಗಳ ದಿನಗಳನುಾ ' ಕೊಟಿನು 

(cf. ಕಿೀತ್ನೆ 90:4; 2 ಪೇತ್  3:8 ) ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನಂತರ ಸ್ಹಸ್್ಮಾನದ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  'ಏಳನೆಯ 

ಒಿಂದು ಸ್ವವಿರ ವಷ್್ದ ದಿನ' ವಾಸಿಸ್ಲು (cf. ಪ್್ಕಟನೆ 20:4-6). 

6,000/7,000 ವಷ್್ಗಳ ಯೀಜನೆಯು "ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿಲ " ( ಕ್ಕಯದೆಗಳು 2: 14-17 ) ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 

ಬೀಧನೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಹಿಂದಿಕೆಯಾಗುತಿದೆ, ಇದು ಯೇಸು ತನಾ  ಐಹಿಕ ಸೇವೆಯನುಾ  ಮಗಿಸಿದ್ದಗ ( ಹಿೀಬ್್ರ  1: 1-2 ) 

ನಂತರ ಪ್್ರರಂರ್ವಾಯತ್ತ. ಆರು ಸ್ವವಿರ ವಷ್್ಗಳ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಿಂತಹ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. 

ಯಹೂದಿ ಸಂಪ್್ದ್ದಯವು ಈ 6,000 ವಷ್್ಗಳ ಕಲಪ ನೆಯನುಾ  ಮದಲು ಎಲಿಜ್ಞ ಪ್್ವಾದಿಯ ಶಾಲ್ಯಲಿಲ  ಕಲಿಸ್ಲಾಯತ್ತ ( 

ಬಾಯ ಬಲ್ೀನಿಯನ್ ಟಾಲೆಡ್: ಸ್ವಯ ನ್ೆ ಡ್ಿನ್ 97a). 

ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲಿಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ಹಿಿಂದಿನ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನಗಳಲಿಲ , ಗ್ಿ ೀಕೊೀ-ರೀಮ್ನ್ ಸಂತರು ಮ್ತಿ್ತ  

ಬಷ್ಪ್ಹಗಳು ಐರೇನಿಯಸ್ (ಐರೇನಿಯಸ್. ಅಡಾ ಸ್್ಸ್ ಹೆರೆಸೆಸ್, ಪುಸಿ್ಕ V, ಅಧಾಯ ಯ 28:2-3; 29:2) ಮ್ತಿ್ತ  ಹಿಪಪ ಲಿಟಸ್ 

(ಹಿಪಪ ಲಿಟಸ್. ಆನ್ ದಿ ಹೆಕ್್ಕಮ್ಮರಾನ್ , ಅಥವಾ ಆರು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ್) ಸ್ಹ 6,000-7,000 ವಷ್್ಗಳನುಾ  

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು ಮ್ತಿ್ತ  ಕಲಿಸಿದರು ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ವಪಿ್ರಹಿಕ ಸ್ಬಬ ತ್ ಸ್ಹಸ್್ಮಾನದ ವಿಶ್ಾಿಂತಿಯನುಾ  (ಸ್ವವಿರ ವಷ್್ಗಳ 

ಏಳನೆಯದು) ಚ್ಚತ್ಿಸುತಿದೆ ಎಿಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 
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ಆದರೆ ಚಕ್ವತಿ್ ಕ್ಕನ್ ಿ ಿಂಟೈನ್ 4 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉದಯದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ಇದನುಾ  ಕಲಿಸುವುದನುಾ  ನಿಲಿಲ ಸಿದರು. 

ಆರಂಭಿಕ ನಂಬಕೆಗಳ ಕ್ಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾ ನದನುಾ  ಉಚ್ಚತ ಪುಸಿ್ಕದಲಿಲ  ಕ್ಕಣಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿಲ  ccog.org ನಲಿಲ  ಲರ್ಯ ವಿದೆ , 

ಮೂಲ ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕ್ಸ ಚರ್ಚ್ನ ನಂಬಕೆಗಳು . 

ಗ್ಿ ೀಕೊೀ-ರೀಮ್ನ್ ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕರು ಇನುಾ  ಮಿಂದೆ 6000 ವಷ್್ಗಳ ಸಿದಿ್ದಿಂತವನುಾ  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೀಧಿಸ್ದಿದಾ ರೂ, 

ದೇವರು ಈ 6,000 ವಷ್್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಪಿಶಾಚ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾನವಿೀಯತೆಯನುಾ  ಒಟಿ್ಟ  ದುುಃಖವನುಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಾಲ  ಮಾನವರನುಾ  ಪ್ರಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ತಪುಪ  ದ್ದರಯಲಿಲ  ಹೀಗಲು 

ಅನುಮ್ತಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಯಾರು ಆತನ ಮಾತನುಾ  ಕೇಳುತಿ್ತರೆ - ಈ ಯುಗದಲಾಲ ಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದಲಾಲ ಗಲಿ. 

ಏಕೆ 6,000 ವಷ್್ಗಳು? 

ಮಾನವರು ತ್ತವು ಉತಿಮ್ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳನುಾ  ಪ್್ಯತಿಾ ಸ್ಲು ಇದು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸ್ಮ್ಯ ಎಿಂದು 

ದೇವರು ತಿೀಮಾ್ನಿಸಿದನೆಿಂದು ತೀರುತಿದೆ - ಮ್ತಿ್ತ  ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ ಆ ಅವಕ್ಕಶವನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರಿಂದ ಅನೇಕ 

ತಲ್ಮಾರುಗಳು. ಆದಾ ರಿಂದ, ಸ್ವವಿರಾರು ವಷ್್ಗಳಿಿಂದ ಮಾನವರು ನಂತರ ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  14:12 ಮ್ತಿ್ತ  16:25 ರಲಿಲ ರುವ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳು " ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಸ್ರಯಾಗಿ ತೀರುವ ಮಾಗ್ವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಿಂತಯ ವು ಸ್ವವಿನ ಮಾಗ್ವಾಗಿದೆ" ಎಿಂದು 

ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ. ಸ್ರಯಾದ. 

ಆ 6,000 ವಷ್್ಗಳ ಅಿಂತಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್್ಪಂಚವು ತ್ತಿಂಬಾ ಕೆಟಿ ದ್ದಗುತಿದೆ ಎಿಂದು ದೇವರಗೆ ತಿಳಿದಿತಿ್ತ , "ಆ ದಿನಗಳನುಾ  

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡದ ಹರತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮಾಿಂಸ್ವನುಾ  ಉಳಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಲ " (ಮ್ತಿ್ತಯ 24:22). 

6,000 ವಷ್್ಗಳ ನಂತರ, ಯೇಸು ಹಿಿಂತಿರುಗುತಿ್ತನೆ, ಸಂತರು ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಳುಳ ತಿ್ತರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವು 

ಉಳಿಸ್ಲಪ ಡುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ಸ್ಹಸ್್ಮಾನದ ಭಾಗವು ಸಿ್ವಪಿಸ್ಲಪ ಡುತಿದೆ (cf. ಪ್್ ಕಟನೆ 20:4-6) 

ಮ್ತಿ್ತ  ಇದು ತೀರಕೆಯಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚಾ ನವರಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. 

ಯೆಶಾಯನು ಬರೆಯಲು ಪ್ೆ ೀರೇಪಿಸ್ಲಪ ಟಿ ದಾ ನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

11 ತದಲುವ ತ್ತಟ್ಟಗಳಿಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಆತನು ಈ ಜನರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನಡುವನು, 12 ಯಾರಗೆ 

ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಇದು ನಿೀವು ದಣಿದವರಗೆ ವಿಶ್ಾಿಂತಿ ನಿೀಡುವಂತಹ ವಿಶ್ಾಿಂತಿಯಾಗಿದೆ," ಮ್ತಿ್ತ  "ಇದು ರಫ್ೆಶ್ 

ಆಗಿದೆ"; ಆದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲಲ . (ಯೆಶಾಯ 28:11-12) 

ದೇವರು ವಿಶ್ಾಿಂತಿಯನುಾ  ವಾಗಾಾ ನ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ, ಆದರೆ “ತಡಗುಟಿ್ಟ ವ ತ್ತಟ್ಟಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಇನಾ ಿಂದು ನ್ನಲಿಗೆ” - ತಪುಪ  

ಬೀಧನೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಭಾಷ್ಿಂತರ ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ್ದಗಿ - ಹೆಚ್ಚಾ ನವರು ಪ್್ತಿ ವಾರ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದ ಉಲಾಲ ಸ್ಕರ 

ವಿಶ್ಾಿಂತಿಯನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸುವುದಿಲಲ . 

ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹಿೀಬ್್ರ  ಪುಸಿ್ಕದಲಿಲ , ಎರಡು ವಿಭಿನಾ  ಗ್ಿ ೀಕ್ಸ ಪ್ದಗಳನುಾ  ಬಳಸ್ಲಾಗುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಇಿಂಗಿಲ ಷ್ಗೆ 

"ವಿಶ್ಾಿಂತಿ" ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಇಿಂಗಿಲ ಷ್ಗೆ ಲಿಪ್ಯ ಿಂತರಗ್ಳಿಸಿದರೆ, ಅವು ಕಟಪೌಸಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಬಬ ಟ್ಟಸೆ ಸ್ . 

ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಿಂತರಕ್ಕರರು ಆ ಎರಡೂ ಪ್ದಗಳನುಾ  ಒಿಂದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ  ತಪ್ರಪ ಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು 

ಗ್ಿಂದಲಕೊಾ ಳಗಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಸ್ಬಬ ಟ್ಟಸೆ ೀಸ್ ಅನುಾ  ಹಿೀಬ್್ರ  4:9 ರಲಿಲ  ಬಳಸ್ಲಾಗುತಿದೆ, ಆದರೆ ಕಟಪೌಸಿಸ್ ಅನುಾ  ಹಿೀಬ್್ರ  4:3 

ನಂತಹ ಸಿ್ ಳಗಳಲಿಲ  ಬಳಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. 
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ರ್ವಿಷ್ಯ ದ "ವಿಶ್ಾಿಂತಿ" ( ಕಟಪೌಸಿಸ್ ) ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ್ದಗಿ - ದೇವರ ರಾಜಯ  - ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಇಸ್ೆೀಲ್ (ಹಿೀಬ್್ರ  4:3) 

ಪ್್ವೇಶಸ್ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ, ಅವರಗೆ ಸ್ಬಬ ತ್ ದಿನವನುಾ  ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಒಿಂದು ಸ್ಬಬ ತ್ ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ ( ಹಿೀಬ್್ರ  4:9 ) ಇದರಥ್ 

ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ರ್ವಿಷ್ಯ ದ 'ಉಳಿದ'ವನುಾ  ಪ್್ವೇಶಸುತಿ್ತರೆ, ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಪಿ್ರಹಿಕ ಸ್ಬಬ ತ್ ವಿಶ್ಾಿಂತಿಯನುಾ  

ಎದುರುನೀಡುತಿ್ತರೆ. ಈ ಯುಗದಲಿಲ , ದೇವರ ಜನರು ದೇವರಂತೆಯೇ ಅದೇ ದಿನ ಶ್ ದಿೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಾಿಂತಿ ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಯ 

(ಹಿೀಬ್್ರ  4: 9-11a), "ಯಾರಾದರೂ ಅದೇ ಅಸ್ಹಕ್ಕರದ ಉದ್ದಹರಣೆಯ ಪ್್ಕ್ಕರ ಬೀಳದಂತೆ" (ಇಬ್ಯ 4:11b). 

ತಪುಪ  ಅನುವಾದಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  'ಕಣುು ಗಳನುಾ  ಮ್ರೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ', ಬೈಬಲ್ನ ವಿಶ್ಾಿಂತಿ ಇನ್ಯಾ  ಅನೇಕರಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಪಾಪದ ರಹಸ್ಯ  

ಪ್ರಪ್ ಏನೆಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ಿಂದಲಕೊಾ ಳಗಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಅನೇಕರು ಅದನುಾ  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸುವಂತೆ ವತಿ್ಸುತಿ್ತರೆ. 

ಆದರೂ, ಪ್ರಪ್ವನುಾ  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸುವವರು ದೇವರೇ ಹರತ್ತ ಮ್ನುಷ್ಯ ರಲಲ . 

ಪ್ರಪ್ ಎಿಂದರೇನು? 

ಬೈಬಲ್ ಅದನುಾ  ಹೇಗೆ ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸುತಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಇಲಿಲ ದೆ: 

4 ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುವವನು ಅಧಮ್್ವನ್ಯಾ  ಮಾಡುತಿ್ತನೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ವು ಅಧಮ್್ವಾಗಿದೆ. (1 ಜ್ಞನ್ 3:4, NKJV) 

4 ಪ್ರಪ್ವನುಾ  ಮಾಡುವವನು ಅನ್ನಯ ಯವನ್ಯಾ  ಮಾಡುತಿ್ತನೆ ; ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ವು ಅಧಮ್್ವಾಗಿದೆ. (1 ಜ್ಞನ್ 3:4, 

DRB) 

4 ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್್ ತಿಯಬಬ ನು ಕ್ಕನ್ಯನನುಾ  ಉಲಲ ಿಂಘಿಸುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ವಾಸಿ್ವವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ವು ಅಧಮ್್ವಾಗಿದೆ. 

(1 ಜ್ಞನ್ 3:4, EOB ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ) 

4 ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುವವನು ಕ್ಕನ್ಯನನುಾ  ಉಲಲ ಿಂಘಿಸುತಿ್ತನೆ; ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಪ್ವು ಕ್ಕನ್ಯನಿನ ಉಲಲ ಿಂರ್ನೆಯಾಗಿದೆ . (1 

ಜ್ಞನ್ 3:4, KJV) 

ಯಾವ ಕ್ಕನ್ಯನು? 

ದೇವರ ನಿಯಮ್ವು ಆತನ ವಾಕಯ ದಲಿಲ ದೆ (cf. ಕಿೀತ್ನೆ 119:11), ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ಹತಿ್ತ  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿದೆ (cf. 1 

ಯೀಹಾನ 2:3-4; ಕಿೀತ್ನೆ 119:172; ನಲಿಲ  ಲರ್ಯ ವಿರುವ ಉಚ್ಚತ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ. www.ccog.org, ಶೀಷ್ಟ್ಕೆ: ದ ಟೆನ್ 

ಕಮಾಿಂಡ್ಮ್ಮಿಂಟ್್ : ದಿ ಡಿಕ್ಕಲಾಗ್, ಕ್ಿಶಾ ಯಾನಿಟ್ಟ ಮ್ತಿ್ತ  ದಿ ಬೀಸಿ್  ). 

ಯಾರೂ ಪ್ರಪ್ಮಾಡಲು ಬಲವಂತವಾಗಿಲಲ ದಿದಾ ರೂ, ಎಲಲ ರೂ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ 

(ರೀಮ್ನಾ ರು 3:23). 
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ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ಏಕೆ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ? 

ಸ್ರ, ಈವ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಡಮ್ಸ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ. ಅವರು ಸೈತ್ತನ ಮ್ತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ಕಮ್ಗಳಿಿಂದ 

ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸ್ಲಪ ಟಿ ರು. 

ಸೈತ್ತನನು ಇಡಿೀ ಜಗತಿನುಾ  ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸಿದ್ದಾ ನೆ (ಪ್್ಕಟನೆ 12:9). ಅವರು ಎಲಾಲ  ಮಾನವಕ್ಯಲದ ಮೇಲ್ ಪ್್ಭಾವ ಬೀರಲು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಅವರು ಪ್್ತಿ ದುಷಿ್  ಆಲ್ೀಚನೆಯನುಾ  ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸೈತ್ತನನು ತನಾ  ತತಿ ಾ ಶಾಸಿ್ ರವನುಾ  ದೂರದ 

ಮ್ತಿ್ತ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಪ್್ಸ್ವರ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ (cf. ಎಫೆಸಿಯನ್್ 2:2) - ನಮೆ್  ಮೇಲ್ ಪ್್ಭಾವ ಬೀರಲು ವಾಯ ನಿಟ್ಟ, ಕ್ಕಮ್ ಮ್ತಿ್ತ  

ದುರಾಶ್ನಗೆ ಮ್ನವಿ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ. 

ದಿವಂಗತ ಸುವಾತ್ತ್ಬೀಧಕ ಲ್ರಾಯ್ ನೆಫ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರೂ ಚ್ಚಕಾ  ವಯಸ್ಿ ನಿಿಂದಲೂ ಈ ಮೀಸ್ದ ಬಾಿಂಬ್ ದ್ದಳಿಗೆ ಟ್ಯಯ ನ್ ಆಗಿದೆಾ ೀವೆ. ಸೈತ್ತನನು 

ತಪುಪ  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುಾ  ಸೇರಸ್ಲು ಈ ವಿಧಾನವನುಾ  ಬಳಸಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ 

ತಪುಪ  ನಿಧಾ್ರಗಳನುಾ  ಮಾಡಲು ನಮೆ್ನುಾ  ಪ್್ಭಾವಿಸ್ಲು ಪ್ರಸ್ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂದರ್್ಗಳನುಾ  ಬಳಸುತಿ್ತನೆ. 

ನ್ನವು ಹುಟಿ್ಟದ್ದಗ, ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ವಿರುದಿ  ಅಥವಾ ಆತನ ಪ್ರಪೂಣ್ ಮಾಗ್ದ ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ದೆಾ ೀಷ್ 

ಅಥವಾ ದೆಾ ೀಷ್ ಇರಲಿಲಲ . ದೇವರು ಇದ್ದಾ ನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಲು ಸ್ರಯಾದ ಮಾಗ್ವಿದೆ ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ 

ತಿಳಿದಿರಲಿಲಲ . ಆದರೆ ತಕಾ  ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ನ್ನವು ಕ್ಕಡ ಸೈತ್ತನನಂತೆಯೇ ಸ್ವಾ ಥ್, ದುರಾಶ್ನ ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಕಮ್ ಮ್ತಿ್ತ  

ನಮೆ್ದೇ ಆದ ದ್ದರಯನುಾ  ಬಯಸುವ ಮ್ನೀಭಾವವನುಾ  ಬೆಳೆಸಿಕೊಿಂಡಿದೆಾ ೀವೆ. 

ನ್ನವು ಚ್ಚಕಾ  ಮ್ಕಾ ಳಾಗಿದ್ದಾ ಗ, ನ್ನವು ಕ್ಿ ಸಿ್ನು ಹೇಳಿದವರಂತೆ ಇದೆಾ ೀವೆ (ಮ್ತಿ್ತಯ 18: 3, 4). ಅವರು ವಿನಮ್್ರು ಮ್ತಿ್ತ  

ಕಲಿಸ್ಬಹುದ್ದದವರಾಗಿದಾ ರು - ಸೈತ್ತನ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಸ್ಮಾಜದಿಿಂದ ಇನ್ಯಾ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ವಂಚ್ಚತರಾಗಿಲಲ . … 

ಎಲಾಲ  ಮಾನವ ಸಂಕಟ, ಅಸಂತೀಷ್, ನೀವು ಮ್ತಿ್ತ  ದುುಃಖಗಳು ಪ್ರಪ್ದ ನೇರ ಪ್ರಣಾಮ್ವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ - ದೇವರ 

ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೌತಿಕ ನಿಯಮ್ಗಳ ಉಲಲ ಿಂರ್ನೆ. ಸಂತೀಷ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಪೂಣ್ ಸ್ಮೃದಿ  ಜೀವನವು ದೇವರ 

ನಿಯಮ್ಕೆಾ  ವಿಧೇಯತೆಯ ಸ್ಾ ಯಂಚ್ಚಲಿತ ಫಲಿತ್ತಿಂಶಗಳಾಗಿವೆ. (ನೆಫ್ ಎಲ್. ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿನ್. ಟ್ಟಮಾರಸ್ 

ವಲ್ಡ ್ ಮಾಯ ಗಜೀನ್. ಏಪ್ಿಲ್ 1972) 

ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ಎಲಾಲ  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಮ್ರಣಹಿಂದಿದ್ದಗ, ಪ್ರಪ್ವು ಒಿಂದು ವೆಚಾ ವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  

ದಿೀರ್ಘ್ವಧಿಯ ವೆಚಾ ವು ಋಣಾತೆ ಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಿಯ ಮೇಲ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಬೀರುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಇನಾ ಷಿ್ಟ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವ 

ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆ. ಆದಾ ರಿಂದ, ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಗೆ (ಅಥವಾ ಇತರರಗೆ) ಒಳೆಳ ಯದು ಎಿಂದು 

ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಆಶಾದ್ದಯಕವಾಗಿ ಎಲಲ ರೂ ತಮೆ್  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಯುತಿ್ತರೆ (cf. 2 ಪೇತ್  2:18-20), 

ಅವರನುಾ  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ (1 ಜ್ಞನ್ 1:9), ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರ ಬಗೆೆ  ಪ್ಶಾಾ ತಿ್ತಪ್ ಪ್ಡುತಿ್ತರೆ ( cf. ಕ್ಕಯದೆ 2:37-38). 

ಅಸ್ಮ್ಪ್್ಕ ಬೀಧನೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಪ್್ದ್ದಯಗಳ ಕ್ಕರಣ, ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ಅನೇಕರು ಪ್ರಪ್ವನುಾ  ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಲ . 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬರೆದನು: 
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7 ಅಧಮ್್ದ ರಹಸ್ಯ ವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿಿದೆ; ಈಗ ಒಬಬ ನೇ ಅದನುಾ  ತಡೆದುಕೊಳುಳ ತಿ್ತನೆ, ಅವನು 

ಮ್ಧಯ ದಿಿಂದ ಹರಬರುವವರೆಗೆ. 8 ತದನಂತರ ಕ್ಕನ್ಯನುಬಾಹಿರನು ಪ್್ಕಟಗ್ಳುಳ ವನು, ಕತ್ನ್ನದ ಯೇಸು ತನಾ  

ಬಾಯಯ ಉಸಿರನಿಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯ ಪ್್ತಯ ಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ರದುಾಮಾಡುವನು, 9 

ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯು ಸೈತ್ತನನ ಕ್ಿಯೆಯ ಪ್್ಕ್ಕರ, ಎಲಾಲ  ಶಕಿಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ಚ್ಚಹೆಾ ಗಳಲಿಲ  ಇರುತಿದೆ. , ಮ್ತಿ್ತ  ಸುಳಿಳ ನ 

ಅದುು ತಗಳಲಿಲ , 10 ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನಶವಾಗುತಿಿರುವವರಗೆ ದುಷಿ್ ತನದ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ವಂಚನೆಯಲಿಲಯೂ, ಪ್್ತಿಯಾಗಿ 

ಅವರು ಉಳಿಸ್ಲಪ ಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ತಯ ದ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲಿಲಲ . 11 ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ್ದಗಿ, ಅವರು 

ಸುಳಳ ನುಾ  ನಂಬುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರಗೆ ರ್್ಮ್ಮಯ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತನೆ, 12 ಸ್ತಯ ವನುಾ  ನಂಬದೆ 

ಅನಿೀತಿಯಲಿಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವವರೆಲಲ ರನುಾ  ನಿಣ್ಯಸ್ಲಾಗುವುದು. (2 ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಯನಾ ರು 2:7-12, ಬೆರಯನ್ 

ಲಿಟರಲ್ ಬೈಬಲ್) 

"ಅಧಮ್್ದ ರಹಸ್ಯ " ("ಅಧಮ್್ದ ರಹಸ್ಯ " DRB) ಯ ಭಾಗವೆಿಂದರೆ ಅನೇಕರಗೆ ಪ್ರಪ್ದ ಬಗೆೆ  ಸ್ತಯ ವನುಾ  ಕಲಿಸ್ಲಾಗಿಲಲ  

ಮ್ತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಕ್ಕಲದ ಫರಸ್ವಯರಂತೆ ದೇವರ ನಿಯಮ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ತಕಿ್ಸ್ಲು ಕಲಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಬದಲಿಗೆ 

ಅಸ್ಮ್ಪ್್ಕ ಸಂಪ್್ದ್ದಯಗಳನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲಾಗಿದೆ. (cf. ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  15:1-9). ನ್ನವು ಈ ಯುಗದ ಅಿಂತಯ ಕೆಾ  

ಹತಿಿರವಾಗುತಿಿದಾ ಿಂತೆ ಸ್ತಯ ದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪ್ಿ ೀತಿಯಲಲ ದವರು ಕ್್ಕರವಾಗಿ ಮೀಸ್ ಹೀಗುತಿ್ತರೆ. 

ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ, "ನನಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಸ್ಹೀದರರೇ, ಮೀಸ್ಹೀಗಬೇಡಿ" (ಜೇಮ್್ಸ  1:16). 

ಆದರೂ, ನ್ನವು ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ನಮೆ್ನುಾ  ನ್ನವೇ ಮೀಸ್ಗ್ಳಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿೆೀವೆ (ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಸೈತ್ತನನ ಪ್್ಭಾವದಿಿಂದ) ಮ್ತಿ್ತ  

ದ್ದರತಪಿಪ ಸುವ ನಮೆ್  ಪ್್ವೃತಿಿಗಳ ವಾಯ ಪಿಿಯನುಾ  ಅರತ್ತಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ . 

ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ದ ಬಗೆೆ  ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಜೇಮ್್ಸ  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ವಿವರಸಿದರು: 

12 ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಯನುಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಧನಯ ನು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅಿಂಗಿೀಕರಸ್ಲಪ ಟಿಾ ಗ, ಕತ್ನು 

ತನಾ ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವವರಗೆ ವಾಗಾಾ ನ ಮಾಡಿದ ಜೀವನದ ಕಿರೀಟವನುಾ  ಅವನು ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತನೆ. 13 ಅವನು 

ಶೀಧಿಸ್ಲಪ ಟಿಾ ಗ, “ನ್ನನು ದೇವರಿಂದ ಶೀಧಿಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ” ಎಿಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಬಾರದು; ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು 

ದುಷಿ್ ರಿಂದ ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲಲ , ಅಥವಾ ಅವನು ಸ್ಾ ತಃ ಯಾರನ್ಯಾ  ಪ್್ಚೀದಿಸುವುದಿಲಲ . 14 ಆದರೆ 

ಪ್್ತಿಯಬಬ ನು ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಆಸೆಗಳಿಿಂದ ಆಕಷ್ಟ್ತನ್ನದ್ದಗ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ 

ಶೀಧಿಸ್ಲಪ ಡುತಿ್ತನೆ. 15 ಆಗ ಬಯಕೆಯು ಗರ್್ಧರಸಿದ್ದಗ ಅದು ಪ್ರಪ್ಕೆಾ  ಜನೆ  ನಿೀಡುತಿದೆ; ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪ್ವು 

ಪೂಣ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ದಗ ಮ್ರಣವನುಾ  ತರುತಿದೆ. (ಜೇಮ್್ಸ  1:12-15) 

ಪ್್ಲ್ೀರ್ನೆಯನುಾ  ವಿರೀಧಿಸ್ಲು, ನಿಮೆ್  ಮ್ನಸ್ಿ ನಿಿಂದ ತಪ್ರಪ ದ ಆಲ್ೀಚನೆಯನುಾ  ಪ್್ವೇಶಸ್ಲು, ನಿಮೆ್  ಮ್ನಸ್್ನುಾ  

ಒಳೆಳ ಯ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬಸಿ (ಫಿಲಿಪಿಪ  4:8) ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿಳ . 

ದೇವರು ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ವಾಕಯ ದ ಬಗೆೆ  ಯೀಚ್ಚಸುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾದ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ಯಾವುವು? ನಿೀವು ಸೈತ್ತನನನುಾ  

ಸ್ರಯಾಗಿ ವಿರೀಧಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಓಡಿಹೀಗುತಿ್ತನೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ (ಜೇಮ್್ಸ  4:7). 

ಪ್್ತಿರೀಧವು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕವಾಗಿ ಬಲಗ್ಳಿಸುತಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ದಲಿಲ  ತಡಗುವುದು ನಿಮೆ್ನುಾ  

ದುಬ್ಲಗ್ಳಿಸುತಿದೆ. 
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ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಮಾಗ್ಗಳು ಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ನಂಬಲು ಸಿದಿ ರರುವವರಗೆ ಪ್ರಪ್ವು ತೀರಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿದೆ. 

ದೇವರು ಸೈತ್ತನನ ವಂಚನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾನವ ಕ್ಕಮ್ನೆಗಳ ಪ್್ಭಾವದ ಬಗೆೆ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  ಗಣನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮೀಕ್ಷದ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿದನು (ಅದರ ಕ್ಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟಿ್ಟ  

ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ: ಯುನಿವಸ್್ಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್. ಅಪೀಕಟಾಸಿ್ವ ಸಿಸ್: ದೇವರಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ವೇ ಕಳೆದುಹೀದವರನುಾ  ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದಲಿಲ  ಉಳಿಸುವುದೇ? ನ್ಯರಾರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದೇವರ ಮೀಕ್ಷದ 

ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿವೆ ). 
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3.  ಪರ ಪಂಚದ ಧಮಮಗಳು ಏನನುು  ಕಲಿಸುತ್ು ವೆ? 

ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಉದೆಾ ೀಶಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವಿಧ ನಂಬಕೆಗಳು ತಮೆ್  ನಂಬಕೆಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿವೆ. ಆದಾ ರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಪೂವ್ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪ್ರಶಾ ಮಾತಯ  ಧಮ್್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನುಾ  ನೀಡೀಣ. 

ಆದರೆ ಮದಲು, ನ್ನಸಿಿಕರನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸೀಣ. ನ್ನಸಿಿಕರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದೆಾ ೀಶವಿದೆ ಎಿಂದು ನಂಬುವುದಿಲಲ , 

ಬಹುಶಃ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವೈಯಕಿಿಕ ನೆರವೇರಕೆಯನುಾ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ. 

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾನವರು ಅಸಿಿತಾ ದಲಿಲ ದಾ ರೆ ಅದು ಉತಿಮ್ ಎಿಂದು ನಂಬುವ ಕೆಲವರು (ತಮೆ್ನುಾ  ನ್ನಸಿಿಕರು ಎಿಂದು 

ಪ್ರಗಣಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಗಣಿಸ್ದೇ ಇರಬಹುದು): 

ಆಿಂಟ್ಟ-ನ್ನಟಲಿಸಂ ಎಿಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ವಸಿುನಿಷ್ಾ ವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ ರಯೀಜಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಥ್ಹಿೀನ ಎಿಂಬ ನಂಬಕೆ. ದಿ 

ಗಾಡಿ್ಯನ್ ವಿವರಸಿದಂತೆ, ಆಿಂಟ್ಟ-ನ್ನಟಲಿಸಿ್ಗಳು ಮಾನವನ ಸಂತ್ತನೀತಪ ತಿಿಯು ಮಾನವ ಸ್ಮಾಜಕೆಾ  (ಈ 

ಆಲ್ೀಚನೆಯ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಪ್್ರರಂರ್ವಾಗುವ ಅಸಿಿತಾ ದಲಿಲ ರಬಾರದು) ಮ್ತಿ್ತ  ಗ್ಹಕೆಾ  ನ್ನಯ ಯಸ್ಮೆ್ ತವಲಲ ದ 

ಹಾನಿಯನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿದೆ ಎಿಂದು ವಾದಿಸುತಿ್ತರೆ. ಇದಲಲ ದೆ, ಪೀಷ್ಕರು ತಮೆ್  ಅಸಿಿತಾ ಕೆಾ  ಒಪಿಪ ಗೆ ನಿೀಡದ ಮ್ಕಾ ಳ 

ಮೇಲ್ ಅಸಿಿತಾ ವನುಾ  ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ನೈತಿಕ ಅಪ್ರಾಧದಲಿಲ  ತಪಿಪ ತಸಿ್ರಾಗಿರುತಿ್ತರೆ. … 

ಮಾನವ ಜೀವನದ ನಿಷ್ಪ ರಯೀಜಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಂಬಕೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಬಗೆೆ  

ಸ್ಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಪ್ೆ ೀರೇಪಿಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ಎಿಂದು ಆಿಂಟ್ಟ-ನ್ನಟಲಿಸಿ್ಗಳು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ ... 

ಆಿಂಟ್ಟ-ನ್ನಟಲಿಸಿ್ಗಳು ಮಾನವಿೀಯತೆಯನುಾ  ನ್ನಶಪ್ಡಿಸುವುದನುಾ  ಖಾತ್ಿಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾನಿಯಿಂದ 

ರಕಿಿ ಸ್ಲು ಬಯಸುತಿ್ತರೆ ... (ವಾಲಿ್  ಎಿಂ. ಗ್್ೀಯಿಂಗ್ 'ಆಿಂಟ್ಟ-ನ್ನಟಲಿಸಿ್ ' ಚಳವಳಿಯು ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಅಳಿವಿಗೆ 

ಕರೆ ನಿೀಡುತಿದೆ... ಡೈಲಿ ವೈರ್, ನವೆಿಂಬರ್ 15, 2019) 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಆಿಂಟ್ಟ-ನ್ನಟಲಿಸಿ್ಗಳು ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ಒಳೆಳ ಯದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಹಾನಿಯನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿ್ತರೆ ಎಿಂದು 

ನಂಬುತಿ್ತರೆ, ಜೀವನವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಆದಾ ರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಜಗತಿಿಗೆ ತರಬಾರದು, ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಟಿ್ಟ  ನೀವು ಮ್ತಿ್ತ  ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾನವಿೀಯ ಮೌಲಯ ದ ಬಗೆೆ  ತಪುಪ  ಮಾಡುತಿಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗೆ ಮೌಲಯ ವಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಕಟಗಳಿರುವಾಗ, ಮಾನವರನುಾ  ಕೊಡುಗೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬದುಕಿಗೆ ಒಿಂದು ಅಥ್ವಿದೆ. 

ಈಗ, ಮಾನವಕ್ಯಲದ ಉದೆಾ ೀಶದ ಬಗೆೆ  ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ ಏನು ಹೇಳುತಿದೆ ಎಿಂದು ನೀಡೀಣ. 

ಒಿಂದು ಬಲಿಯನ್ಗಿಿಂತಲೂ ಸ್ಾ ಲಪ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಹಿಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಂಬಕೆಯ ನಂಬಕೆಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲ ದೆ: 
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ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ದ ಪ್್ಕ್ಕರ, ಜೀವನದ ಅಥ್ (ಉದೆಾ ೀಶ) ನ್ನಲುಾ  ಪ್ಟಿ್ಟ : ಧಮ್್, ಅಥ್ , ಕ್ಕಮ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಮೀಕ್ಷವನುಾ  

ಸ್ವಧಿಸ್ಲು. ಮದಲನೆಯದು, ಧಮ್್ ಎಿಂದರೆ ಸ್ದೆುಣ ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನಯ ಯಯುತವಾಗಿ ವತಿ್ಸುವುದು. ಹಿಿಂದೂ 

ಧಮ್್ದ ಪ್್ಕ್ಕರ ಜೀವನದ ಎರಡನೆಯ ಅಥ್ವೆಿಂದರೆ ಅಥ್ , ಇದು ಒಬಬ ರ ಜೀವನದಲಿಲ  ಸಂಪ್ತಿ್ತ  ಮ್ತಿ್ತ  

ಸ್ಮೃದಿಿಯ ಅನೆಾ ೀಷ್ಣೆಯನುಾ  ಸೂಚ್ಚಸುತಿದೆ. ... ಹಿಿಂದೂಗಳ ಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಉದೆಾ ೀಶವೆಿಂದರೆ ಕ್ಕಮ್ವನುಾ  

ಹುಡುಕ್ಯವುದು. ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಕ್ಕಮ್ವನುಾ  ಜೀವನದಿಿಂದ ಆನಂದವನುಾ  ಪ್ಡೆಯುವುದು ಎಿಂದು 

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸ್ಬಹುದು. ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ದ ಪ್್ಕ್ಕರ ಜೀವನದ ನ್ನಲಾ ನೇ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಿಂತಿಮ್ ಅಥ್ವೆಿಂದರೆ ಮೀಕ್ಷ, 

ಜೆ್ಞ ನೀದಯ. ಜೀವನದ ಅತಯ ಿಂತ ಕಷಿ್ ಕರವಾದ ಅಥ್ವನುಾ  ಸ್ವಧಿಸ್ಲು, ಮೀಕ್ಷವು ಒಬಬ  ವಯ ಕಿಿಯನುಾ  ಸ್ವಧಿಸ್ಲು 

ಕೇವಲ ಒಿಂದು ಜೀವಿತ್ತವಧಿಯನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು (ಅಪ್ರೂಪ್ವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಇದು ಹಲವಾರು 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಆದ್ದಗೂಯ , ಇದು ಜೀವನದ ಪ್್ಮಖ ಅಥ್ವೆಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪುನಜ್ನೆ ದಿಿಂದ ವಿಮೀಚನೆ, ಸ್ಾ ಯಂ-ಸ್ವಕಿ್ಕತ್ತಾ ರ, ಜೆ್ಞನೀದಯ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದಿಗೆ ಏಕತೆಯಂತಹ 

ಪ್್ತಿಫಲಗಳನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. ( ಶವಕ್ಯಮಾರ್ ಎ. ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ದ ಪ್್ಕ್ಕರ ಜೀವನದ ಅಥ್, ಅಕಿೊ ೀಬರ್ 12, 2014) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ವು ನಿೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಸ್ಮೃದಿಿಯನುಾ  ಹುಡುಕಲು, ಜೀವನವನುಾ  

ಆನಂದಿಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಜೆ್ಞನೀದಯವನುಾ  ಪ್ಡೆಯಲು ಕಲಿಸುತಿದೆ, ಇದು ನ್ನನು ಕೇಳಿದ ಹಿಿಂದೂಗಳ ಪ್್ಕ್ಕರ 

ದೈವಿೀಕರಣವನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿರುತಿದೆ. ಆ ಹಿಿಂದೂ ನಂಬಕೆಗಳು ಬೈಬಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿಕೆಯಾಗಬಹುದ್ದದರೂ, ಮದಲ 

ಸಿ್ವನದಲಿಲ  ಜೀವನ ಏಕೆ ಇರಬೇಕ್ಯ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಅವರು ವಿವರಸುವುದಿಲಲ . 

ಅಧ್ ಶತಕೊೀಟ್ಟಗಿಿಂತ ಸ್ಾ ಲಪ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಬೌದಿರು ಇದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೌದಿಧಮ್್ವು ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ಕಿಾ ಿಂತ 

ವಿಭಿನಾ  ದೃಷಿ್ಟಕೊೀನವನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿದೆ: 

ಬೌದಿಧಮ್್ವು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಶಾಶಾ ತ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಪೂಣ್ ಪ್್ರಮಖಯ ತೆಯನುಾ  ನಿರಾಕರಸುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಜೀವನವನುಾ  ಅತೃಪಿಿಕರ (s. ದುುಃಖ) ಮ್ತಿ್ತ  ನಿರಥ್ಕ (s. ಸುನಯ ತ್ತ) ಎಿಂದು ವಿವರಸುತಿದೆ. ಆದ್ದಗೂಯ , ಬುದಿನು 

ಜೀವನದ ಸ್ವಪೇಕ್ಷ ಮ್ಹತಾ ವಿದೆ ಎಿಂದು ಒಪಿಪ ಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ಸ್ವಪೇಕ್ಷ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಯಮಾಧಿೀನ ಜೀವನದ 

ಮೂಲಕ ನ್ನವು ಸ್ವವ್ತ್ಿಕ ಸ್ತಯ ವನುಾ  ಸ್ವಧಿಸ್ಬಹುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಅರತ್ತಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಬುದಿನ ಪ್್ವಚನಗಳ 

ಪ್್ಕ್ಕರ, ನಮೆ್  ಜೀವನ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಪಂಚವು ಏಳುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಬೀಳುವ ವಿದಯ ಮಾನಗಳಲಲ ದೆ ಬೇರೇನ್ಯ ಅಲಲ . ಇದು 

ರಚನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನತಿಯ ಪ್್ ಕ್ಿಯೆಯಾಗಿದೆ. (ಜೀವನದ ಮ್ಹತಾ ವೇನು? ಬುದಿ್ದನೆಟ್.ನೆಟ್, 03/21/19 

ಮ್ರುಸಂಪ್ರದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ವು ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರೆ, ಬೌದಿ  ಧಮ್್ಕೆಾ  ಒಬಬ ರಲಲ . ಮ್ತಿ್ತ , ದೇವರು ಇಲಲ ದಿದಾ ರೆ, ಬೌದಿರು 

(ಇತರ ನ್ನಸಿಿಕರಂತೆ) ಜೀವನಕೆಾ  ಸಂಪೂಣ್ ಮ್ಹತಾ ವಿಲಲ  ಎಿಂಬುದು ಸ್ರ. 

ಆದರೆ ದೈವಿಕ ಸಿಪ ರಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೌದು ಎಿಂದು ತಿೀಮಾ್ನಿಸುವುದು ತ್ತಕಿ್ಕವಾಗಿದೆ (ಅದನುಾ  

ಸ್ವಬೀತ್ತಪ್ಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನುಾ  ಹಿಂದಲು, ನಮೆ್  ಉಚ್ಚತ ಬುಕೆಲ ಟ್ ಅನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ, ccog.org ನಲಿಲ , ದೇವರ 

ಅಸಿಿತಾ ವು ತ್ತಕಿ್ಕವಾಗಿದೆಯೇ? ), ಆಗ ಅದು ಮಾಡುತಿದೆ ಒಬಬ  ದೈವಿಕ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ನು ನಿಜವಾದ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಹತಾ ದ 

ಉದೆಾ ೀಶವನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂಬುದಕೆಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಅಥ್ವಿದೆ. 

ಈಗ, ಬೌದಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ಗಳೆರಡೂ ಕಮ್್ ಎಿಂಬ ಕಲಪ ನೆಯನುಾ  ಕಲಿಸುತಿವೆ. ಬೌದಿ  ಮೂಲದಿಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ 

ಇಲಿಲ ದೆ: 
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ಕಮ್್ವು ನೈತಿಕ ಕ್ಕರಣದ ನಿಯಮ್ವಾಗಿದೆ. ಕಮ್್ದ ಸಿದಿ್ದಿಂತವು ಬೌದಿಧಮ್್ದಲಿಲ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸಿದಿ್ದಿಂತವಾಗಿದೆ. … ಈ ಜಗತಿಿನಲಿಲ  ಒಬಬ  ವಯ ಕಿಿಗೆ ಯಾವುದೀ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಹ್ತೆಯಲಲ ದ ಏನ್ಯ 

ಸಂರ್ವಿಸುವುದಿಲಲ . … ಪ್ರಲಿ ಪ್ದದ ಕಮ್್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕ್ಿಯೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದು ಎಿಂದಥ್. ಮಾನಸಿಕ, ಮೌಖಿಕ 

ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದೆಾ ೀಶಪೂವ್ಕ ಕ್ಿಯೆಯನುಾ  ಕಮ್್ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಇದು 

"ಚ್ಚಿಂತನೆ, ಪ್ದ ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಕಯ್" ಎಿಂಬ ಪ್ದಗುಚೆದಲಿಲ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿರುವ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿದೆ. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಎಲಾಲ  ಒಳೆಳ ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಟಿ  ಕ್ಿಯೆಗಳು ಕಮ್್ವನುಾ  ರೂಪಿಸುತಿವೆ. ಅದರ ಅಿಂತಿಮ್ ಅಥ್ದಲಿಲ  

ಕಮ್್ ಎಿಂದರೆ ಎಲಾಲ  ನೈತಿಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಅನೈತಿಕ ಇಚೆೆ . ( ಸ್ಯಾದವ್ ಎಿಂ. ದಿ ಥಯರ ಆಫ್ ಕಮ್್. ಬುದಿ್ದನೆಟ್.ನೆಟ್, 

07/22/19 ರಂದು ಮ್ರುಸಂಪ್ರದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

ಬೈಬಲ್ "ಕಮ್್" ಎಿಂಬ ಪ್ದವನುಾ  ಬಳಸ್ದಿದಾ ರೂ, ಒಬಬ ರು ಬತಿ್ತವುದನುಾ  ಕೊಯುಯ ತಿ್ತರೆ ಎಿಂದು ಕಲಿಸುತಿದೆ (ಗಲಾತಯ  6: 7-

8). ಆದರೆ ಬೌದಿಧಮ್್ಕಿಾ ಿಂತ ಭಿನಾ ವಾಗಿ, ದೇವರು ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ನಿದೇ್ಶಸುತಿ್ತನೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ ( ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  

16:9) ಆದಾ ರಿಂದ ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಅದು ಆತನ ಚ್ಚತಿವನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸುವವರಗೆ ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿದೆ (cf. 

ರೀಮ್ನಾ ರು 8:28). ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಿಂತಿಯ ಹೆಚಾ ಳಕೆಾ  ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ  (ಯೆಶಾಯ 9:7). 

ಈಗ, ಆದ್ದಗೂಯ , ಹಿಿಂದೂ ಧಮ್್ ಮ್ತಿ್ತ  ಬೌದಿಧಮ್್ವು ಜಗತಿ್ತ  ಉತಿಮ್ ಸಿ್ ಳವಾಗಿರಬೇಕೆಿಂದು ಬಯಸುತಿದೆ ಎಿಂದು 

ಸೂಚ್ಚಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂರ್ವಿಸುತಿದೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಅವರು 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ . 

ಬೌದಿರಂತಲಲ ದೆ, ಮಸಿಲ ಮ್ರು ಮಾನವರ ಉದೆಾ ೀಶವನುಾ  ಹಿಂದಿರುವ ದೈವಿಕ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ನನುಾ  ನಂಬುತಿ್ತರೆ. 1.8 ಬಲಿಯನ್ 

ಮಸಿಲ ಮ್ರದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಜನರನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂಬುದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಿಂದು 

ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ಸ ದೃಷಿ್ಟಕೊೀನ ಇಲಿಲ ದೆ: 

ನಮೆ್  ದೇಹ, ನಮೆ್  ಆತೆ , ದೇವರನುಾ  ಆರಾಧಿಸುವ ನಮೆ್  ಒಲವು ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ಬೆಳಕ್ಯ ನಮೆ್  ಮಾನವ 

ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯನುಾ  ಸ್ವಧಿಸ್ಲು ನಿಣಾ್ಯಕ ಸ್ವಧನವಾಗಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸ್ಲು ದೇವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 

ಕಳುಹಿಸ್ಲಾದ ಉಡುಗ್ರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯು ಅದರ ಅನಿಮೇಟ್ಟಿಂಗ್ ಗುಣಗಳನುಾ  ಮಿೀರದ ಚೈತನಯ ದ 

ಅಿಂಶಗಳನುಾ  ಬೆಳೆಸುವಲಿಲ , ಆರಾಧನೆಯ ನಮೆ್  ಇತಯ ಥ್ವನುಾ  ವಾಸಿ್ವಿೀಕರಸುವಲಿಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ಬೆಳಕನುಾ  

ಪ್ರಷ್ಾ ರಸುವಲಿಲ  ಅಡಗಿದೆ. ಇದು ಸಂರ್ವಿಸಿದ್ದಗ, ಮಾನವನು ಸುಿಂದರವಾದ ಜೀವಿ, ಮ್ತಿ್ತ  ದೈವಿಕ ಪ್ಿ ೀತಿಯ 

ಸೂಕಿವಾದ ವಸಿು , ಏಕೆಿಂದರೆ ನಮೆ್  ಪ್್ವಾದಿ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಿದಂತೆ , "ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ದೇವರು ಸುಿಂದರ ಮ್ತಿ್ತ  

ಸಿಂದಯ್ವನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುತಿ್ತನೆ." (ಶಕಿೀರ್ ಎ. ದಿ ಹೂಯ ಮ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯರಾನ್. ಜನ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೈತ್ತನ್ನ 

ಕ್ಕಲೇಜ್, ಜೂನ್ 5, 2018) 

ಈಗ ಯೇಸುವು ಪ್ರಪೂಣ್ತೆ ಗುರಯಾಗಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಚಸಿದ್ದಗ (ಮ್ತಿ್ತಯ 5:48), ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಏಕೆ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಎಿಂಬುದನುಾ  ಮೇಲಿನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿವರಸುವುದಿಲಲ . ಆದ್ದಗೂಯ , ಕೆಳಗಿನ ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ಸ ಮೂಲವು ಒಿಂದು 

ಕ್ಕರಣವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ: 

ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ತನಾ  ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು, ಅಿಂದರೆ ಪುರುಷ್ರು ಒಬಬ  ದೇವರನುಾ  ನಂಬಬೇಕ್ಯ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಸಿುವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ, "ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ನನಾ  

ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ನ್ನನು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಲಲ ." (ದಿ ವಿಿಂಡ್್ ದಟ್ ಸ್ವಾ ಯ ಟರ್, 51:56) (ಇಸ್ವಲ ಿಂನಲಿಲ  ಮಾನವ ಜೀವನದ 

ಉದೆಾ ೀಶವೇನು? ಮಸಿಲ ಿಂ ಕನಾ ಟ್್್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಆಫ್ ಸಿಿಂಗಾಪುರ, 03/21/19 ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ) 
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ಮಾನವರು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕ್ಕದರೂ , ಮೇಲಿನ ಉಳಿದವುಗಳಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚಾ ನವು ಕೆಲವು ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ ದೃಷಿ್ಟಕೊೀನಗಳಿಗೆ 

ಹೀಲುತಿವೆ, ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು, ಅದನುಾ  ನ್ನವು ಮಿಂದೆ ನೀಡುತಿೆೀವೆ. 

ಕೆಲ್ವು ಪ್ರರ ಟ್ಟಸಿ್ ಂಟ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು 

ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸ್ಲಾದ ಧಮ್್ಗಳಲಿಲ  ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಯರತ್ತ ವಿಭಿನಾ  

ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನಗಳಿವೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇದೇ ಸ್ತಯ . 

ಕೇವಲ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಟೆಸಿೆ ಿಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳು, 

ಸ್ಚ್ಚವಾಲಯಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಪಂಗಡಗಳಿಿಂದ ವಿರ್ಜಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದ್ದಾ ರೆ (ಗಮ್ನಿಸಿ: ದೇವರ ಮಿಂದುವರದ ಚರ್ಚ್ ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ 

ಅಲಲ -ನಮೆ್  ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸಿ್ಕಗಳಲಿಲ  ಏಕೆ ಕಂಡುಬರುತಿದೆ ಎಿಂಬ ವಿವರಗಳು: ದಿ ಕಂಟ್ಟನ್ಯಯ ಯಿಂಗ್ ಹಿಸಿ್ ರ ಆಫ್ ದಿ 

ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೀಪ್ಹ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್: ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ಟನ್ಯಯ ಯಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪ್ಟೆಸಿ್ವ ಿಂಟ್ಟಸಂನಿಿಂದ 

ಭಿನಾ ವಾಗಿದೆ ). 

ಆದ್ದಗೂಯ , ವಿವಿಧ ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ಗಳ ಹರತ್ತಗಿಯೂ, ದೇವರು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಯರತ್ತ ಕೆಲವು 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿವೆ. 

ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಎಿಂಬುದಕೆಾ  ಒಿಂದು ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನವನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ರನುು  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 

ತನಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ನಿೀಡುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ನಮೆ್ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದುಾ  ಆತನಂತೆ 

ಬಾಳಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಗಳನುಾ  ಆನಂದಿಸ್ಲು. ಜೀಸ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು, "ನನಾ  ಸಂತೀಷ್ವು ನಿಮೆ್ಲಿಲ ರುವಂತೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ನಿಮೆ್  ಸಂತೀಷ್ವು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗುವಂತೆ ನ್ನನು ಇದನುಾ  ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ" (ಯೀಹಾನ 15:11). ... 

ದೇವರಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ತರುವುದು-ಅಿಂದರೆ, ಆತನನುಾ  ಉನಾ ತಿೀಕರಸುವುದು, ಆತನನುಾ  ಮೇಲಕೆಾ ತಿ್ತವುದು, 

ಸಿುತಿಸುವಿಕೆ, ಆತನನುಾ  ಗೌರವಾನಿಾ ತವಾಗಿ ಪ್್ತಿಬಿಂಬಸುವುದು-ವಾಸಿ್ವವಾಗಿ ಜೀವನದಲಿಲ  ನಮೆ್  ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

(ಬೆಲ್ ಎಸ್. ಜೊೀಶ್ ಮ್ಮಕ್ಸಡವೆಲ್ ಸ್ಚ್ಚವಾಲಯ. ಏಪ್ಿಲ್ 11, 2016 ರಂದು ಪೀಸಿ್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) 

CCOG ಯಲಿಲ  ನ್ನವು ಒಪುಪ ವುದಿಲಲ . ದೇವರು ನಮೆ್ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಲಿಲಲ  ಏಕೆಿಂದರೆ ಆತನು ಕೆಲವು ಅಹಂ ಚ್ಚಲಿತ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ 

ರ್ಟಕವಾಗಿದುಾ , ಅವನಿಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ಜನರು ಬೇಕ್ಕಗಿದ್ದಾ ರೆ. ದೇವರಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮ ನಿೀಡುವುದು ಮಾನವ ಜೀವನದ 

ಉದೆಾ ೀಶವೂ ಅಲಲ . ಆದರೆ ದೇವರು ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಬಯಸಿದುಾ  ನಿಜ. 

ಸ್ಾ ಲಪ ಮ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ ಪ್್ತಿಕ್ಿಯೆ ಇಲಿಲ ದೆ: 

ದೇವರು ಮದಲ್ ಸಿಾನದಲಿಿ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? ಅವನು ಬೇಸ್ರಗೊಂಡಿದದ ನೇ? ಅವನು 

ಒಂಟ್ಟಯಾಗಿದದ ನೇ? ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ರನುು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವ ತಂದರೆಯನುು  ಏಕೆ ಎದರಿಸಿದನು? 
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ವಿಶಾ ಕೆಾ  ದೇವರ ಅಿಂತಿಮ್ ಉದೆಾ ೀಶವು ಆತನ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ. 

ಮಾನವಕ್ಯಲಕ್ಕಾ ಗಿ ದೇವರ ಅಿಂತಿಮ್ ಉದೆಾ ೀಶವು ಆತನ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ 

ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತಿದೆ. (ದೇವರು ಬೇಸ್ರಗ್ಿಂಡಿದ್ದಾ ರಾ? ದೇವರ ಸ್ಚ್ಚವಾಲಯಗಳ ಬಗೆೆ , 03/21/19 ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

ಒಳೆಳ ಯದು, ಪ್ಿ ೀತಿಯು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಾ ಲಪ  ಹತಿಿರದಲಿಲ ದೆ, ಆದರೆ ಮ್ತಿಮೆ್ಮ  ಸೂಚ್ಚಯ ಥ್ವೆಿಂದರೆ 

ದೇವರು ತನಾ  ಅಹಂಕ್ಕರವನುಾ  ಸಿ ರೀಕ್ಸ ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ ಅಗತಯ ದಿಿಂದ್ದಗಿ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ವಯ ಥ್ವಲಲ  

ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ಅಗತಯ ವಿಲಲ . 

ಇತರ ಇಬಬ ರು ಪ್ಟೆಸಿೆ ಿಂಟ್ಗಳ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಇಲಿಲ ವೆ: 

ದೇವರು ಜಗತ್ು ನುು  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 

ಗುಡುಗು ಸಿಡಿದಂತೆ ಇಡಿೀ ಬೈಬಲ್ನಲಿಲ  ಪ್್ತಿಧಾ ನಿಸುವ ಚ್ಚಕಾ  ಉತಿರವೆಿಂದರೆ: ದೇವರು ತನಾ  ಮ್ಹಿಮ್ಮಗಾಗಿ ಜಗತಿನುಾ  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು . (ಪೈಪ್ರ್ ಜ್ಞ. ಸೆಪಿೆ ಿಂಬರ್ 22, 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-

the-world ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ 01/16/19) 

ದೇವರು ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 

ದೇವರು ತನಾ ಳಗಿನ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಲಿಲಲ . ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ ಜೀವಿಗಳ ಆನಂದಕ್ಕಾ ಗಿ ತನಾ  

ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ಪ್್ದಶ್ಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ತನಾ  ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ ತೆಯನುಾ  ಘೀಷ್ಟಸ್ಲು ಅವನು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಶೂನಯ ದಿಿಂದ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. (ಲಾಸ್ನ್ ಜ್ಞ. ಲಿಗ್ೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸಿಿ ರೀಸ್, ಜುಲೈ 3, 2017) 

ದೇವರು ತನಾ  ವೈಯುಕಿಿಕ ಮ್ಹಿಮ್ಮಗಾಗಿ ವಸಿುಗಳನುಾ  ಮಾಡಿದನೆಿಂದು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ವ ಇನ್ಯಾ  ಎರಡು. 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಆ ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ (ಬಾಯ ಪಿಿ ಸಿ್  ಸೇರದಂತೆ) ಮೂಲಗಳು ಒಪುಪ ವಂತೆ ತೀರುತಿವೆ. ಆದರೆ CCOG ನಲಿಲ ರುವ ನ್ನವು 

ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ ಎಿಂದು ನಂಬುವುದಿಲಲ . 

ರೋಮನ್ ಕ್ತಯಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚಮ ಮತ್ತು  ಯೆಹೊೋವನ ಸಾಕಿ್ಷಗಳಿಂದ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು 

ರೀಮ್ನ್ ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕರ ಬಗೆೆ  ಏನು? 

ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕ್ಸ ಚರ್ಚ್ನ ಕ್ಕಯ ಟೆಚ್ಚಸ್ಮ್ಸ ಕಲಿಸುತಿದೆ : 

293 ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಪ್್ದ್ದಯಗಳು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ತಯ ವನುಾ  ಕಲಿಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಆಚರಸ್ಲು 

ಎಿಂದಿಗೂ ನಿಲಿಲ ಸುವುದಿಲಲ : "ಜಗತಿ್ತ  ದೇವರ ಮ್ಹಿಮ್ಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ." 134 ಸೇಿಂಟ್ ಬನ್ನವೆಿಂಚರ್ ವಿವರಸುವ 

ಪ್್ಕ್ಕರ, ದೇವರು "ತನಾ  ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸ್ಲು ಅಲಲ , ಆದರೆ ಅದನುಾ  ತೀರಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು" 

ದೇವರು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು, 135 ಏಕೆಿಂದರೆ ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಲು ಅವನ ಪ್ಿ ೀತಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯತನಕಿಾ ಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಕ್ಕರಣವಿಲಲ : "ಜೀವಿಗಳು ಅಸಿಿತಾ ಕೆಾ  ಬಂದ್ದಗ ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಕಿೀಲಿಯು ಅವನ ಕೈಯನುಾ  ತೆರೆಯತ್ತ. 136 ಮದಲ 

ವಾಯ ಟ್ಟಕನ್ ಕೌನ್ಿಲ್ ವಿವರಸುತಿದೆ: 
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ಈ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಒಳೆಳ ಯತನ ಮ್ತಿ್ತ  "ಸ್ವ್ಶಕಿ  ಶಕಿಿ", ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ದಯೆಯನುಾ  

ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಥವಾ ತನಾ  ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯನುಾ  ಸ್ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಲಲ , ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯನುಾ  

ಅವನು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದಯಪ್ರಲಿಸುವ ಪ್್ಯೀಜನಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂಪೂಣ್ ಸ್ಲಹೆಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಯ ದಿಂದಿಗೆ 

ಪ್್ಕಟ್ಟಸ್ಲು. "ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಮ್ಯದ ಆರಂರ್ದಿಿಂದಲೂ, ಜೀವಿಗಳ, ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಮ್ತಿ್ತ  ದೈಹಿಕ ಎರಡೂ ಕ್ಮ್ಗಳನುಾ  

ಏನ್ಯ ಮಾಡಿಲಲ . . . ” 137 

294 ದೇವರ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯು ಈ ಅಭಿವಯ ಕಿಿಯ ಸ್ವಕಿ್ಕತ್ತಾ ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಒಳೆಳ ಯತನದ ಸಂವಹನವನುಾ  

ಒಳಗ್ಿಂಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ಜಗತಿನುಾ  ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮೆ್ನುಾ  "ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಮೂಲಕ ಆತನ 

ಮ್ಕಾ ಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಆತನ ಚ್ಚತಿದ ಉದೆಾ ೀಶದ ಪ್್ಕ್ಕರ , ಆತನ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯ ಕೃಪೆಯ ಸಿುತಿಗಾಗಿ ", 138 

"ದೇವರ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯು ಮ್ನುಷ್ಯ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ; ಇದಲಲ ದೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಜೀವನವು ದೇವರ 

ದಶ್ನವಾಗಿದೆ: ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ವಾಸಿಸುವ 

ಎಲಾಲ  ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನುಾ  ಪ್ಡೆದಿದಾ ರೆ, ತಂದೆಯ ವಾಕಯ ದ ಅಭಿವಯ ಕಿಿ  ದೇವರನುಾ  ನೀಡುವವರಗೆ ಎಷಿ್ಟ  

ಹೆಚ್ಚಾ  ಜೀವನವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. 139 ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಅಿಂತಿಮ್ ಉದೆಾ ೀಶವೆಿಂದರೆ "ಎಲಾಲ  ವಸಿುಗಳ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ನ್ನದ 

ದೇವರು ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ "ಎಲಲ ರಲಿಲ " ಆಗಬಹುದು, ಹಿೀಗೆ ಏಕಕ್ಕಲದಲಿಲ  ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ವೈರ್ವ ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  

ಸಭಾಗಯ ವನುಾ  ರ್ರವಸೆ ನಿೀಡುತಿ್ತನೆ. 

ಈಗ, ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಉಲ್ಲ ೀಖದಿಿಂದ್ದಗಿ, ಮೇಲಿನವು ಕೆಲವು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗಿಿಂತ ಹತಿಿರದಲಿಲ ದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಪೂಣ್ವಾಗಿಲಲ  ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಪ್್ಮಖ ಕ್ಕರಣವನುಾ  ಬಟಿ್ಟಬಡುತಿದೆ. 

ದಿವಂಗತ ಕ್ಕಡಿ್ನಲ್ ಜ್ಞನ್ ಹೆನ್ಿ  ನ್ಯಯ ಮ್ನ್ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಬರೆದ್ದಗ ಹತಿಿರವಾದರು: 

ನ್ನನು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ದ ಯಾವುದನ್ನಾ ದರೂ ಮಾಡಲು ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ದೇವರ ಸ್ಲಹೆಗಳಲಿಲ , ದೇವರ ಜಗತಿಿನಲಿಲ  ನನಗೆ ಸಿ್ವನವಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹಿಂದಿಲಲ  ... ಒಿಂದು ವೇಳೆ, ನ್ನನು 

ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವನು ಅಬ್ಹಾಮ್ನ ಕಲುಲ ಗಳನುಾ  ಮ್ಕಾ ಳನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮ್ತಿಬಬ ನನುಾ  ಬೆಳೆಸ್ಬಹುದು. 

ಆದರೂ ಈ ಮ್ಹತ್ತಾ ಯ್ದಲಿಲ  ನನಾ  ಪ್ರಲು ಇದೆ... ಅವನು ನನಾ ನುಾ  ನಿಷ್ಪ ರಯೀಜಕವಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಲಲ . (ನ್ಯಯ ಮ್ನ್ 

JH. ದಿವಂಗತ ಕ್ಕಡಿ್ನಲ್ ನ್ಯಯ ಮ್ನ್ನ ಧಾಯ ನಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ಕಿಿಗಳು. ಲಾಿಂಗ್ಮಾಯ ನ್್ , ಗ್ಿ ೀನ್, 1903, ಪುಟ. 301) 

ಮೇಲಿನವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸ್ರಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಇನ್ಯಾ  ಪೂಣ್ವಾಗಿಲಲ . ಕೆಲವು ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ಗಳು ಶಾಶಾ ತತೆಯ 

ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ದೇವರು ತನಾ  ಸಂತರಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ ಎಿಂದು ಅರತ್ತಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸ್ ಅಥವಾ 

ಏಕೆ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಅಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾಗಿರುತಿ್ತರೆ. 

ಈಗ, ಯೆಹೀವನ ಸ್ವಕಿಿಗಳು ಅದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಬೀಧನೆಗಳ ಪ್ರಠ 2.3 ರಲಿಲ  ದೇವರು ಮಾನವರನುಾ  ಏಕೆ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ? : 

ಯೆಹೀವನು ಮಾನವರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದುಾ  ಭೂಮಿಯಲಿಿ  ಸ್ದ್ದ ಜೋವನವನುು  ಆನಂದಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನನುಾ  

ತಮೆ್  ಪ್ಿ ೀತಿಯ ತಂದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-

bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ 01/16/ 19) 
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... ಭೂಮಿ ಏಕೆ ಅಸಿಿತಾ ದಲಿಲ ದೆ? ... ಇದನುಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗೆ ಸುಿಂದರವಾದ ಮ್ನೆಯಾಗಿ ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆ 

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god- create-

man-purpose/#85 ಅನುಾ  ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ 01/16/19). 

1. ದೇವರು ಭೂಮಿಯನುಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗೆ ಶಾಶಾ ತ ನೆಲ್ಯಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು 

2. ತನಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಮಾಗ್ದಶ್ನದಲಿಲ  ಸ್ದ್ದಕ್ತಲ್ ಜೋವಿಸುವಂತೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು . ಅವನು ಆ 

ಉದೆಾ ೀಶವನುಾ  ಸ್ವಧಿಸುವನು (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-

teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

ದೇವರು ಭೂಮಿಯನುಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರಗೆ ನೆಲ್ಯಾಗಲು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ರಯಾಗಿ ಪ್ಶಾಾ ತಿ್ತಪ್ಪ್ಟಿ್ಟ  ಯೇಸುವನುಾ  

ಸಿಾ ೀಕರಸುವವರಗೆ ದೇವರು ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನವನುಾ  ನಿೀಡುತಿ್ತನೆ ಎಿಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದಾ ರೂ, ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ಏಕೆ 

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಎಿಂಬುದನುಾ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿವರಸುವುದಿಲಲ . 

ದ ಬ್ರೋಟ್ಟಫಿಕ್ ವಿಷ್ನ್ 

ಶಾಶಾ ತತೆಯು ಪ್್ರಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಮಖವನುಾ  ನೀಡುವುದರಲಿಲ  ಕಳೆಯುತಿದೆ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತಿ್ತರೆ. ಇದನುಾ  

'ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್' ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. 

ನ್ನವು ದೇವರ ಮಖವನುಾ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ (ಕಿೀತ್ನೆ 41:12), ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ 

ಅನುಾ  ಕೆಲವರು ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ಪ್್ ತಿಫಲ ಮ್ತಿ್ತ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿ ಕಲಿಸುತಿ್ತರೆ. 

ನ್ಯಯ  ವಲ್ಡ ್ ಎನ್ೆ ೈಕೊಲ ೀಪಿೀಡಿಯಾ ಇದನುಾ  ಹೇಗೆ ವಿವರಸುತಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಇಲಿಲ ದೆ: 

ಬ್ರೋಟ್ಟಫಿಕ್ ವಿಷ್ನ್ ಎಂಬುದ ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕ್ಸ ದೇವತ್ತಶಾಸಿ್ ರದಲಿಲ  ಒಿಂದು ಪ್ದವಾಗಿದುಾ , ಸ್ಾ ಗ್ದಲಿಲ ರುವವರು 

ಆನಂದಿಸುವ ದೇವರ ನೇರ ಗ್ಹಿಕೆಯನುಾ  ವಿವರಸುತಿದೆ, ಪ್ರಮ್ ಸಂತೀಷ್ ಅಥವಾ ಆಶೀವಾ್ದವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. 

ಈ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ , ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಬಗೆೆ  ಮಾನವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿ ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿದೆ 

(ಮ್ಧಯ ಸಿಿ ಕೆ), ಆದರೆ ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ದೃಷಿ್ಟ  ನೇರವಾಗಿರುತಿದೆ (ತಕ್ಷಣ). ... 

ಥಾಮ್ಸ್ ಅಕಿಾ ನ್ನಸ್ ಅವರು ಭೌತಿಕ ಮ್ರಣದ ನಂತರ ಮಾನವ ಅಸಿಿತಾ ದ ಅಿಂತಿಮ್ ಗುರಯಾಗಿ ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ 

ಅನುಾ  ವಿವರಸಿದರು. ಸ್ಾ ಗ್ದಲಿಲ  ದೇವರನುಾ  ನೀಡುವ ಅಕಿಾ ನ್ನಸ್ನ ಸೂತ್ಿೀಕರಣವು ಫ್ತಮ್ಸ್ಗಳ ಜಗತಿಿನಲಿಲ  

ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ನೀಡುವ ಪೆಲ ೀಟೊೀನ ವಿವರಣೆಯನುಾ  ಹೀಲುತಿದೆ, ಅದು ಭೌತಿಕ ದೇಹದಲಿಲ ದ್ದಾ ಗ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ... 

ಪೆಲ ೀಟೊೀನ ತತಿ ಾ ಶಾಸಿ್ ರವು ಗುಹೆಯ ರೂಪ್ಕದಲಿಲ  ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ ಪ್ರಕಲಪ ನೆಯನುಾ  ಸೂಚ್ಚಸುತಿದೆ, ಇದು 

ರಪ್ಬಲ ಕ್ಸ ಬುಕ್ಸ 7 (514a-520a) ನಲಿಲ  ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಕ್ಟ್ಟೀಸ್ ಪ್ರತ್ದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತಿದೆ: 

ನನಾ  ಅಭಿಪ್್ರಯವೆಿಂದರೆ ಜೆ್ಞ ನದ ಪ್್ಪಂಚದಲಿಲ  ಒಳೆಳ ಯದು (ಒಳೆಳ ಯದು) ಕಲಪ ನೆಯು ಎಲಲ ಕಿಾ ಿಂತ 

ಕೊನೆಯದ್ದಗಿ ಕ್ಕಣುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಯತಾ ದಿಿಂದ ಮಾತ್  ಕಂಡುಬರುತಿದೆ; ಮ್ತಿ್ತ , ನೀಡಿದ್ದಗ, ಎಲಾಲ  

ಸುಿಂದರ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ರಯಾದ ವಸಿುಗಳ ಸ್ವವ್ತ್ಿಕ ಲೇಖಕ, ಬೆಳಕಿನ ಪೀಷ್ಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ಗ್ೀಚರ ಜಗತಿಿನಲಿಲ  

ಬೆಳಕಿನ ಅಧಿಪ್ತಿ, ಮ್ತಿ್ತ  ಬುದಿಿಜೀವಿಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕರಣ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ತಯ ದ ತಕ್ಷಣದ ಮೂಲ (517b ,c ) . 

ಪೆಲ ೀಟೊೀಗೆ, ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ದೇವತ್ತಶಾಸಿ್ ರದಲಿಲ  ಒಳೆಳ ಯದು ದೇವರಗೆ ಅನುರೂಪ್ವಾಗಿದೆ. ... 
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ಕ್ಕತೇ್ಜ್ನ ಸೇಿಂಟ್ ಸಿಪ್ಿಯನ್ (ಮೂರನೇ ಶತಮಾನ) ಸ್ಾ ಗ್ದ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ದೇವರನುಾ  ನೀಡುವ ಬಗೆೆ  

ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ: 

ನಿಮೆ್  ಮ್ಹಿಮ್ಮ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂತೀಷ್ವು ಎಷಿ್ಟ  ದಡಡ ದ್ದಗಿದೆ, ದೇವರನುಾ  ನೀಡಲು ಅನುಮ್ತಿಸ್ಲು, 

ಮೀಕ್ಷದ ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಪ್್ಭು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರಾದ ಕ್ಿ ಸಿ್ನಿಂದಿಗೆ ಶಾಶಾ ತ ಬೆಳಕನುಾ  

ಹಂಚ್ಚಕೊಳುಳ ವ ಗೌರವವನುಾ  ಪ್ಡೆಯುವುದು ... ನಿೀತಿವಂತರಿಂದಿಗೆ ಸ್ಾ ಗ್ದ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಅಮ್ರತಾ ದ 

ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ಆನಂದಿಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಸೆಾ ೀಹಿತರು. ... 

ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ದ್ದಶ್ನಿಕ-ದೇವತ್ತಶಾಸಿ್ ರಜೆ  ಥಾಮ್ಸ್ ಅಕಿಾ ನ್ನಸ್, ತನಾ  ಶಕ್ಷಕ ಆಲಬ ಟ್ಸ್ 

ಮಾಯ ಗಾ ಸ್ ಅವರನುಾ  ಅನುಸ್ರಸಿ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅಿಂತಿಮ್ ಗುರಯನುಾ  ಸ್ವವಿನ ನಂತರ ದೇವರ ಸ್ವರದ ಬೌದಿಿ ಕ 

ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿದೆ ಎಿಂದು ವಿವರಸಿದರು. ಅಕಿಾ ನ್ನಸ್ ಪ್್ಕ್ಕರ, ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ ನಂಬಕೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಕ್ಕರಣ ಎರಡನ್ಯಾ  ಮಿೀರಸುತಿದೆ. ... 

ಹಿಿಂದೂ ಮ್ತಿ್ತ  ಬೌದಿ  ಚ್ಚಿಂತನೆಗಳು ಸ್ಮಾಧಿಯ ಅನುರ್ವದ ಬಗೆೆ  ದಿೀರ್್ಕ್ಕಲ ಮಾತನ್ನಡುತಿವೆ, ಇದರಲಿಲ  ಆತೆವು 

ದೇಹದಲಿಲ  ಇನ್ಯಾ  ದೈವಿಕತೆಯಿಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕಾ ಟವನುಾ  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ತಿದೆ. ಇಸ್ವಲ ಿಂನಲಿಲ ನ ಅತಿೀಿಂದ್ಿಯ 

ಸಂಪ್್ದ್ದಯವು ಅಕ್ಷರಶಃ ದೇವರ ಕಣುು ಗಳಿಿಂದ ನೀಡುವುದನುಾ  ಕ್ಯರತ್ತ ಹೇಳುತಿದೆ: “ನ್ನನು ಅವನನುಾ  

ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದ್ದಗ, ಅವನು ಕೇಳುವ ಅವನ ಶ್ವಣ ನ್ನನು; ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ನೀಡುವ ಅವನ ದೃಷಿ್ಟ ; ಅವನು ಹಡೆಯುವ 

ಅವನ ಕೈ; ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ನಡೆಯುವ ಅವನ ಕ್ಕಲು” (ಅನ್-ನವಾವಿಯ ಹದಿೀಸ್ 38). 

ಜ್ಞಜ್್ ಫ್ತಕ್್ಸ  ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಾ ೀಕರ್ಗಳು ದೇವರ ನೇರ ಅನುರ್ವವು ಮ್ಧಯ ಸಿಿ ಕೆ ಇಲಲ ದೆ ಎಲಾಲ  ಜನರಗೆ 

ಲರ್ಯ ವಿದೆ ಎಿಂದು ನಂಬದಾ ರು. (ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್. ನ್ಯಯ  ವಲ್ಡ ್ ಎನ್ೆ ೈಕೊಲ ೀಪಿೀಡಿಯಾ, 2013. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ 04/16/19) 

ಗಮ್ನಿಸಿ: ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತನೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ (ಪ್್ಕಟನೆ 21: 1-3), ಆದಾ ರಿಂದ ಪ್ವಿತ್  ಗ್ಿಂಥವು 

ಸ್ಾ ಗ್ದಲಿಲ  ಸುಿಂದರವಾದ ದಶ್ನವನುಾ  ನಿರಾಕರಸುತಿದೆ. 

ಲುಥೆರನ್ ಜನ್ಲ್ ಆಫ್ ಎಥಕ್್ಸನ ಸಂಪ್ರದಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ: 

ಆದರೆ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದೆಾ ೀಶದ ಅಿಂತಿಮ್ ಗುರಯು ಪ್ವಿತ್ಿೀಕರಣದ ಎಸ್ವಾ ಟಾಲಾಜಕಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ 

ಮೂಲಕ ಹಳೆಯುತಿದೆ, ಅಲಿಲ  ನ್ನವು ಪ್ವಿತ್ತೆಯ ಸುಿಂದರ ದೃಷಿ್ಟ  ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯಲಿಲ  ದೇವರಿಂದಿಗೆ 

ಸಂಪೂಣ್ ಸ್ಹಭಾಗಿತಾ ವನುಾ  ರ್ರವಸೆ ನಿೀಡುತಿೆೀವೆ. (ಸ್ವಯ ಿಂಟೊೀಸ್ ಸಿ.ಸಂಪ್ರದಕರ ಪ್ರಚಯ: ಲುಥೆರನ್್ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪ್ವಿತ್ಿೀಕರಣ. © ಸೆಪಿೆ ಿಂಬರ್/ಅಕಿೊ ೀಬರ್ 2017. ಜನ್ಲ್ ಆಫ್ ಲುಥೆರನ್ ಎಥಕ್್ಸ , ಸಂಪುಟ 17, ಸಂಚ್ಚಕೆ 5) 

ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ ಅನುಾ  ನಂಬುವ ಅನೇಕ ಪ್ಟೆಸಿೆ ಿಂಟ್ಗಳು ಈ ದೃಷಿ್ಟ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಲ , ಭೌತಿಕ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಲ  ಎಿಂಬ 

ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತಿ್ತರೆ (ಉದ್ದ ಆಟ್್ಲಂಡ್ ಜ. ನ್ನವು ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ ಅನುಾ  ಏಕೆ ತಪ್ರಪ ಗಿ 

ಅರ್ಥ್ಸಿಕೊಳುಳ ತಿೆೀವೆ. ಓಜೈನ ಮದಲ ಬಾಯ ಪಿಿ ಸಿ್  ಚರ್ಚ್, ಸೆಪಿೆ ಿಂಬರ್ 26, 2018). 

ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್ ಆವೃತಿಿಗಳನುಾ  ಅಿಂತಿಮ್ ಗುರಯಾಗಿ ಸಿಾ ೀಕರಸುವವರು ದೇವರನುಾ  ನೀಡುವುದು ಅವರ ಅಥವಾ ಅವರ 

ಸ್ಾ ಿಂತ ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬುತಿದೆ ಎಿಂದು ಯೀಚ್ಚಸುತಿ್ತರೆ. 
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ಒನ್ಟೈಮ್ಸ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಆ ದೃಷಿ್ಟ ಯ ವಿರುದಿ  ದೃಷಿ್ಟಕೊೀನ ಇಲಿಲ ದೆ: 

ದೇವರ ಮಖವನುಾ  ಆನಂದದಿಿಂದ ನೀಡುತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಕಳೆಯಬೇಕ್ಕದರೆ ಅಥವಾ ನಮೆ್  ಪ್್ತಿಯಿಂದು 

ಆಸೆಯನುಾ  ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರೈಸಿದರೆ - ಅನೇಕ ಧಮ್್ಗಳು ಕಲಿಸಿದಂತೆ - ಕೆಲವು ತಿಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ (ಅಥವಾ ಕೆಲವು 

ಆಕಿಿಲಿಯನ್ ವಷ್್ಗಳ ನಂತರ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷ್ಯವಲಲ ), ಜೀವನವು ನಿೀರಸ್ವಾಗುತಿದೆ. . ಮ್ತಿ್ತ  ಒಮೆ್ಮ  

ಜೀವನವು ಬೇಸ್ರಗ್ಿಂಡರೆ, ಅದು ಅನ್ನರೀಗಯ ಕರವಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ಯಂಕರವಾಗಿ ರ್ಯಾನಕವಾಗಿರುತಿದೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ 

ಬರಲಿರುವ ಬೇಸ್ರದ ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ ದ ಶಾಶಾ ತತೆಯ ಹರತ್ತಗಿ ಬೇರೇನ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲಲ  - ಸ್ವವಿನಿಂದಿಗೆ 

ತಪಿಪ ಸಿಕೊಳುಳ ವ ಅದುು ತ ಆದರೆ ಅಸ್ವಧಯ ವಾದ ಮಾಗ್ವಾಗಿದೆ (ಲೂಕ 20:35-38 ನೀಡಿ). ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಅಿಂತಿಮ್ ಚ್ಚತ್ಹಿಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ನಮೆ್  ಶಾಶಾ ತ ತಂದೆಗೆ ಉತಿಮ್ವಾದ ಕಲಪ ನೆ ಇದೆ. ಅವರು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ವಿನ್ನಯ ಸ್ಗ್ಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಅದರಲಿಲ  

ಶಾಶಾ ತತೆಯು ಕ್ಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾ  ನಿೀರಸ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ, ನಂಬಲಸ್ವಧಯ ವಾದಂತೆ, ಪ್್ತಿ ಯುಗವು 

ಯುಗವನುಾ  ಅನುಸ್ರಸಿದಂತೆ ಶಾಶಾ ತತೆಯು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾ  ರೀಮಾಿಂಚನಕ್ಕರ, ಹೆಚ್ಚಾ  ಮಿನುಗುವ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಆನಂದದ್ದಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ. (ಕ್ಯಹ್ಾ  RL. ದಿ ಗಾಡ್ ಫ್ತಯ ಮಿಲಿ - ಭಾಗ ಮೂರು: ಟ್ಟ 

ಇನ್ಹಾಯ ಬಟ್ ಎಟನಿ್ಟ್ಟ. ಗುಡ್ ನ್ಯಯ ಸ್, ಜುಲೈ 1974) 

ಹೌದು, ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದಾ ನುಾ  ಮಾಡಿದನು ಇದರಿಂದ ಶಾಶಾ ತತೆ ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. ಸ್ತಿ  ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 

ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಗಮ್ನಿಸಿ: 

ಈ ಜಗತಿನುಾ  ಒಟಿ್ಟಗೂಡಿಸಿದ ದೇವರು ಮ್ನಸ್ಿ ನಲಿಲ  ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಮಾಡಿದನು. ಆ ಯೀಜನೆಯು 

ಪ್್ಪಂಚದ ಒಿಂದು ಪ್್ಮಖ ಧಮ್್ದ ಹತ್ತಶ ನಿವಾ್ಣವಾಗಿರಲಿಲಲ , ಅದು ನಿೀವು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಚ್ಚಿಂತೆಯಲಲ ದೆ ಏನ್ಯ ಇಲಲ ದ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಪೂಣ್ ಸುಪಿ್ರವಸಿೆಯ ಭಾಗವಾಗುತಿಿೀರ ಎಿಂದು ರ್ರವಸೆ ನಿೀಡುತಿದೆ - 

ಏಕೆಿಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ವೈಯಕಿಿಕ ಪ್್ ಜೆ್ಞ  ಇಲಲ . ಇದು ಓಯಸಿಸ್ನಲಿಲ  ಎರಡು ಖಜೂ್ರದ ನಡುವೆ 

ತೂಗಾಡುವ ಉಯಾಯ ಲ್ಯಲಿಲ  ಮ್ಲಗುವ ಆನಂದವಲಲ , ಶಾಶಾ ತ ಕನೆಯ ಯರಿಂದ ಆಹಾರವನುಾ  ನಿೀಡಲಾಗುತಿದೆ, 

ಅದು ಅಲಾಲ ನ ಅನುಯಾಯಗಳಿಗೆ ರ್ರವಸೆ ನಿೀಡುತಿದೆ. ಬಹುಪ್ರಲು ಪ್ಟೆಸಿ್ ಿಂಟ್ ಗುಿಂಪುಗಳ ರ್ರವಸೆಯಂತೆ 

ನಿಮೆ್  ಪ್್ಭಾವಲಯವನುಾ  ಹೇಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಎಿಂಬುದೇ ನಿಮೆ್  ಏಕೈಕ ಚ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿಗೆ ಚ್ಚನಾ ದ 

ಚಪ್ಪ ಲಿಗಳಿಂದಿಗೆ ಚ್ಚನಾ ದ ಬೀದಿಗಳಲಿಲ  ನಡೆಯುತಿಿಲಲ . ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕ್ಸ ನಂಬಕೆಯನುಾ  ಅನುಸ್ರಸುವವರಗೆ ನಿೀಡಿದ 

ರ್ರವಸೆಯಂತೆ, ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ದೇವರ ಮಖವನುಾ  ನೀಡುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಸುಿಂದರವಾದ ದೃಷಿ್ಟ  (ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ) 

ಶಾಲ ಘಿಸುವ ರ್ರವಸೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲಲ  : ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ ದೇವರು ಏನನುಾ  ಪ್್ ಸಿ್ವಪಿಸುತಿ್ತನೆ 

ನಿಮೆ್ನುಾ  ಅವನ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬಕೆಾ  ಕರೆತನಿಾ . ದೇವರು ದೇವರಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರಾಗುವುದು! ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ಸ್ಹೀದರರು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಹೀದರಯರು ಎಿಂಬ ಸಮಯ ೀಕಿಿ  ಅಥ್ದಲಿಲ  ದೇವರಾಗಲು ಮಾತ್ವಲಲ , ದೇವರನುಾ  ನಮೆ್  ಆಕೃತಿಯ 

ತಂದೆಯಂತೆ, ಆದರೆ ಅವರ ದೈವಿಕ ಸ್ಾ ಭಾವವನುಾ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಹಂಚ್ಚಕೊಳಳ ಲು. … 

ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಯೀಜನೆ ಪ್್ರಯೀಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಸಿ್ರಣೆಗೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ  ಎಿಂದು ಅವರು ತಮೆ್  

ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬದ ಸ್ವಮ್ಾಜಯ ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿ್ತರೆ. ಅವನಂತೆ ಕ್ಕಣುವ, ಅನುರ್ವಿಸುವ, ವತಿ್ಸುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನಂತೆಯೇ 

ಅದೇ ಸ್ಾ ಯಂ-ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸುವ ಶಾಶಾ ತ ಆತೆ  ಜೀವನದಿಿಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಪುತ್ರು ಮ್ತಿ್ತ  ಪುತ್ಿಯರನುಾ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ 

ಸೇರಸುವುದನುಾ  ಮಿಂದುವರಸುವುದು ಅವರ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ! ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ದೇವರು ತನಾ  ಮಿಂದೆ ಇಟಿ್ಟ ರುವ 

ಗುರಯು ಅವನು ಎಿಂದಿಗೂ ಪೂರೈಸ್ದ ರ್ರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ ದ, ಶಾಶಾ ತವಾದ, ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ 

ವಿಸಿ್ರಸುತಿಿರುವ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬವನುಾ  ರಚ್ಚಸುವುದು ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಮ್ಹಾನ್ ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  ಆನಂದಿಸ್ಲು 



45 
 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆಳಲು - ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ರ್ವಿಷ್ಯ ದ ಸೃಷಿ್ಟ ಗಳಲಿಲ  ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ ದೆ ಹಂಚ್ಚಕೊಳಳ ಲು. ಬಡುವಿಲಲ ದ, 

ಪ್್ರಯೀಗಿಕ, ಆಸ್ಕಿಿದ್ದಯಕ, ಸ್ವಾಲಿನ, ನಡೆಯುತಿಿರುವ ಯೀಜನೆಯು ಬದುಕಲು ಶಾಶಾ ತವಾದ ಕ್ಕರಣವನುಾ  

ನಿೀಡುತಿದೆ. 

ಆ ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ರವಿಲಲ . ನಿಮೆ್  ಆಸ್ಕಿಿಯು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸ್ಮ್ಯ ಎಿಂದಿಗೂ. ಯಾವುದೇ 

ಪೌರಾಣಿಕ, ಧಾಮಿ್ಕ ಧಾ ನಿಯ ಫೀಲಡ ರ್ಗಳಲಿಲ  ಕೆಲವು ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಎಿಂದಿಗೂ-ನೆವರ್ ಲಾಯ ಿಂಡ್ ಇಲಲ  ಅಲಿಲ  ನಿೀವು 

ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಏನನ್ಯಾ  ಮಾಡುವುದಿಲಲ  - ಆದರೆ ರಚ್ಚಸುವ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ಶಾಶಾ ತ ಕೆಲಸ್! ಗ್ೀಚರ 

ಪ್್ಯೀಜನದಿಂದಿಗೆ ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಯನುಾ  ಪ್ರಹರಸುವುದು. … ಅವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಳಿಸುವ ಶಕಿಿಯನುಾ  

ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ ... (ಹಿಲ್ ಡಿಜ್ಞ. ಜಗತಿಿಗೆ ಈಗ ಬೇಕ್ಕಗಿರುವುದು... ರ್ರವಸೆ. ಸ್ರಳ ಸ್ತಯ , ಫೆಬ್ವರ 1979) 

ದಿವಂಗತ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನ್ನಯಕನಿಿಂದ ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಗಮ್ನಿಸಿ: 

"ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಸ್ತಿರೆ, ಅವನು ಮ್ತಿೆ  ಬದುಕ್ಯತಿ್ತನೆಯೇ?" (ಜ್ಞಬ್ 14:14). ಇದು ರ್ರವಸೆಯ ಸ್ಮ್ಯವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ, 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ಜಗತಿ್ತ  ಸ್ತಿರೂ - ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು - ಹೊಸ್ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮ ಪರ ಪಂಚದ ಪುನರುತಿಾನವನುು  

ಅನುಸ್ರಿಸುತ್ು ದೆ - ಶಾಿಂತಿಯ ಜಗತಿ್ತ  - ಸಂತೃಪಿಿ , ಸಂತೀಷ್, ಸ್ಮೃದಿಿ , ಸಂತೀಷ್ದ ಜಗತಿ್ತ ! 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ! ಕೇವಲ ನಿರಂತರ ಅಸಿಿತಾ ವಲಲ  - ಆದರೆ ಪೂಣ್, 

ಸಂತೀಷ್, ಆಸ್ಕಿಿದ್ದಯಕ, ಸ್ಮೃದಿ  ಜೀವನ! ಹೌದು - ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ಎಲಾಲ  ಶಾಶಾ ತತೆಗಾಗಿ! (ಆಮ್ಸ್ಸಿ್ವ ರಿಂಗ್ HW. 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ಉದೆಾ ೀಶವೇನು? ಗುಡ್ ನ್ಯಯ ಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 1982) 

ಅನೇಕರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥವನುಾ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದ ಕ್ಕರಣ, ಅವರು ರ್ವಯ ವಾದ ದೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  ಹೇಗೆ 

ಕಲಿಸುತಿ್ತರೆ ಎಿಂಬಂತಹ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನಗಳನುಾ  ಪ್್ಚ್ಚರ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಅದು ದೇವರ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ 

ಹಿಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲಲ . 

ನ್ನವು ದೇವರನುಾ  ನೀಡುವುದು ಸ್ಾ ತಃ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದಿಲಲ . ಆತನು ನಮೆ್ನುಾ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ 

ಆಶೀವ್ದಿಸಿದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನುಾ  ಮಾಡುತಿ್ತನೆ (cf. ಕಿೀತ್ನೆ 72:17-19). 

ಎಲಿಾ  ವಸುು ಗಳು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇದನುಾ  ಜೀಸ್ಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಸೃಷಿ್ಟ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಿಂದು ಕಲಿಸುತಿದೆ: 

15 ಆತನು ಅದೃಶಯ ನ್ನದ ದೇವರ ಪ್್ತಿರೂಪ್, ಎಲಾಲ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಮೇಲ್ ಚಚಾ ಲ. 16 ಸಿಿಂಹಾಸ್ನಗಳಾಗಲಿ, 

ಪ್್ಭುತಾ ಗಳಾಗಲಿ, ಪ್್ಭುತಾ ಗಳಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ್ಕರಗಳಾಗಲಿ, ಸ್ಾ ಗ್ದಲಿಲ ರುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ, 

ಗ್ೀಚರಸುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಗ್ೀಚರವಾಗಿರುವ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಆತನಿಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಲಾಯತ್ತ. ಎಲಾಲ  ವಸಿುಗಳು ಅವನ 

ಮೂಲಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನಿಗಾಗಿ ರಚ್ಚಸ್ಲಪ ಟಿ ವು. ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  1:15-16) 

2 ... ಆತನ ಮ್ಗನು, ಆತನು ಎಲಲ ದರ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಯನುಾ  ನೇಮಿಸಿದನು, ಅವನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಲ್ೀಕಗಳನುಾ  

ಮಾಡಿದನು; 3 ಅವನು ತನಾ  ಮ್ಹಿಮ್ಮಯ ಪ್್ಕ್ಕಶ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ವಯ ಕಿಿತಾ ದ ಪ್್ತಿರೂಪ್ ಮ್ತಿ್ತ  ತನಾ  ಶಕಿಿಯ 

ವಾಕಯ ದಿಿಂದ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಎತಿಿಹಿಡಿಯುತಿ್ತನೆ, (ಇಬ್ಯ 1: 2-3) 
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ಈಗ, ನ್ನವು ಕೇವಲ ಶಾಶಾ ತತೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವನುಾ  ನೀಡಲು ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಸಂ. 

ಯೇಸು ತ್ತನು ಬಂದದುಾ  ಏಕೆ ಎಿಂದು ಗಮ್ನಿಸಿ: 

10 ... ಅವರು ಜೀವವನುಾ  ಹಿಂದಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ಅದನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಿಂದಲು ನ್ನನು ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ. 

(ಜ್ಞನ್ 10:10) 

"ಜೀವನ" ಹಿಂದುವ ಮೂಲಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  "ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೇರಳವಾಗಿ" ಹಿಂದುವ ಮೂಲಕ, ನ್ನವು ಉತಿಮ್ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಹಿಂದಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ನ್ನವು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೇಸು ತ್ತನು ಬಂದನೆಿಂದು 

ಬೀಧಿಸುತಿಿದ್ದಾ ನೆ. 

ದೇವರು ಮಾನವರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದುಾ  ಮಾನವರು ಆತನನುಾ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಉದೆಾ ೀಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಲಲ . 
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4.  ದೇವರು ದುಃಖವನುು  ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತಾು ನೆ? 

ನ್ನವು "ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೇರಳವಾಗಿ" ಜೀವನವನುಾ  ಹಿಂದಲು ಯೇಸು ಬಂದದದ ರೆ (ಜ್ಞನ್ 10:10), ದೇವರು ದುುಃಖವನುಾ  

ಅನುಮ್ತಿಸುವನೀ? 

ಹೌದು. 

ಅದಕೊಾ ಿಂದು ಉದೆಾ ೀಶವಿದೆಯೇ? 

ಹೌದು. 

31 ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ನು ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ ಕೈಬಡುವದಿಲಲ . 32 ಆತನು ದುುಃಖವನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡಿದರೂ ಆತನ ಕರುಣೆಯ 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಪ್್ಕ್ಕರ ಕನಿಕರವನುಾ  ತೀರಸುವನು. 33 ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಮ್ನಃಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲಲ  

, ಮ್ನುಷ್ಯ ರ ಮ್ಕಾ ಳನುಾ  ದುುಃಖಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಲ  . (ಪ್್ಲಾಪ್ಗಳು 3:31-33) 

ದೇವರು ಮ್ನಃಪೂವ್ಕವಾಗಿ ನಮೆ್ನುಾ  ಬಾಧಿಸುವುದಿಲಲ  ಅಥವಾ ದುುಃಖಿಸುವುದಿಲಲ  ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ. ನ್ನವು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಆತನು ಬಯಸುತಿ್ತನೆ (cf. 3 ಜ್ಞನ್ 2). 

ಸ್ರ್ಯ  ಜನರಗೆ ತೀರಕೆಯಲಿಲ  ಕೆಟಿ  ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂರ್ವಿಸುತಿವೆ. 

ಯೇಸು ಎಿಂದಿಗೂ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಲಿಲಲ  (ಇಬ್ಯ 4:15), ಆದರೆ ನಮ್ಗಾಗಿ ಬಳಲಿದನು (1 ಪೇತ್  2:21). ಮ್ತಿ್ತ  "ಅವನು 

ಮ್ಗನ್ನಗಿದಾ ರೂ, ಅವನು ಅನುರ್ವಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯನುಾ  ಕಲಿತನು" (ಇಬ್ಯ 5:8). 

ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ಕಷಿ್ನುರ್ವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಏಕೆ ಅನುಮ್ತಿಸುತಿ್ತನೆ? 

ಒಿಂದೆರಡು ಕ್ಕರಣಗಳಿವೆ. ಒಿಂದು ಶಕಿೆ /ನಮೆ್  ಪ್ರಪ್ಗಳ ಫಲಿತ್ತಿಂಶವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡದಂತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಕಡೆಗೆ 

ಹಿಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಪ್ೀತ್್ತಹಿಸ್ಲು (ಪ್್ಲಾಪ್ಗಳು 3:39-40; ಯಾಜಕಕ್ಕಿಂಡ 26:18). ಮ್ತಿ್ತ , ನ್ನವು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂದು 

ನ್ನವು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ, ದೇವರು ನಮೆ್  ಅಕ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಯೀಗಯ ವಾಗಿರುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಶಕಿಿಸುತಿ್ತನೆ (cf. ಎಜ್್ಞ  9:13; 

ಜ್ಞಬ್ 11:6). ಈಗ, ಬೈಬಲ್ನ ಕನಿಷ್ಾ  ಭಾಗಗಳನುಾ  ನಂಬುವ ಜನರು ಸ್ಹ ಅದನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ. 

ಆದರೆ ಇನಾ ಿಂದು, ಹೆಚ್ಚಾ  ಸಂಕಿೀಣ್ವಾದ ಕ್ಕರಣವಿದೆ. 

ಅಪಸಿ್ಲ ಪೌಲನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತನೆ "ಸೃಷಿ್ಟಯು ನಿರಥ್ಕತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ತ್ತ, ಸ್ಾ ಇಚೆೆಯಿಂದಲಲ , ಆದರೆ ಅದನುಾ  

ರ್ರವಸೆಯಲಿಲ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿದ ಆತನಿಿಂದ್ದಗಿ" (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:20). ಅವರು ಸ್ಹ ಬರೆದರು: 

16 ಆದುದರಿಂದ ನ್ನವು ಹೃದಯವನುಾ  ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ . ನಮೆ್  ಬಾಹಯ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ನ್ನಶವಾಗುತಿಿದಾ ರೂ, 

ಆಿಂತರಕ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ದಿನದಿಿಂದ ದಿನಕೆಾ  ನವಿೀಕರಸ್ಲಪ ಡುತಿಿದ್ದಾ ನೆ. 17 ಯಾಕಂದರೆ ನಮೆ್  ಲಘುವಾದ ಸಂಕಟವು 

ಕ್ಷಣಮಾತ್ದಲಿಲ  ನಮ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತವಾದ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿದೆ, 18 ನ್ನವು 
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ಕ್ಕಣುವದನುಾ  ನೀಡುವುದಿಲಲ , ಆದರೆ ಕ್ಕಣದ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ  ನೀಡುತಿೆೀವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಕಣುವ ವಿಷ್ಯಗಳು 

ತ್ತತ್ತಾ ಲಿಕ, ಆದರೆ ಕ್ಕಣದ ವಸಿುಗಳು ಶಾಶಾ ತ. (2 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 4:16-18) 

ಜನರು ಪ್ರಷ್ಾ ರಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯೆಯಲಿಲ ದ್ದಾ ರೆ-ಇದು ದುುಃಖ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಕಟವನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿರುತಿದೆ-ಆದರೂ ರ್ರವಸೆ ಇದೆ. ಈ 

ಯುಗದಲಿಲ  ಕರೆಯಲಪ ಡದವರನುಾ  ಒಿಂದು ರೀತಿಯಲಿಲ  ಪ್ರಷ್ಾ ರಸ್ಲಾಗುತಿದೆ (ಯೆಶಾಯ 48:10; ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 9:7), ಆದರೆ 

ಕರೆಯಲಪ ಟಿ ವರು ಬೆಳಿಳ  ಮ್ತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಚ್ಚನಾ ದಂತೆ ಪ್ರಷ್ಾ ರಸ್ಬೇಕ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಶುದಿಿ ೀಕರಸ್ಬೇಕ್ಯ (ಜ್ಞಕರಾಯಾ 13:9; ಕಿೀತ್ನೆ 

66:10; ಡೇನಿಯಲ್ 11:35, 12:10; 1 ಪೇತ್  1:7; cf. ಪ್್ಕಟನೆ 3:18). ಆದಾ ರಿಂದ ಈ ಯುಗದಲಿಲ  "ಉರಯುತಿಿರುವ" ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳಿವೆ (1 

ಪೇತ್  1:7; 4:12). 

ಯಾವುದು ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ ಎಿಂಬ ರ್ರವಸೆ ಇದೆ: 

9 ಆದರೆ ಪ್ಿಯರೇ, ನ್ನವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನ್ನಡುತಿಿದಾ ರೂ ನಿಮೆ್  ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ಉತಿಮ್ವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ನ್ನವು ರ್ರವಸೆ ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ, ಹೌದು, ಮೀಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲಿಲ ರುವ ವಿಷ್ಯಗಳು. 10 ಯಾಕಂದರೆ ನಿೀವು ಆತನ 

ನ್ನಮ್ದ ಕಡೆಗೆ ತೀರಸಿದ ನಿಮೆ್  ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಪ್ರಶುದಿ ರಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಿದ ಮ್ತಿ್ತ  ಸೇವೆಮಾಡುವ 

ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ಮ್ರೆತ್ತಬಡಲು ದೇವರು ಅನ್ನಯ ಯಗಾರನಲಲ . 11 ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರೂ ರ್ರವಸೆಯ ಪೂಣ್ 

ರ್ರವಸೆಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದೇ ಶ್ ದಿೆಯನುಾ  ತೀರಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ನ್ನವು ಬಯಸುತಿೆೀವೆ, 12 ನಿೀವು 

ಸೀಮಾರಯಾಗದೆ, ನಂಬಕೆ ಮ್ತಿ್ತ  ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ ವಾಗಾಾ ನಗಳನುಾ  ಆನುವಂಶಕವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುವವರನುಾ  

ಅನುಕರಸ್ಬೇಕ್ಯ. (ಇಬ್ಯ 6:9-12) 

ಹಿೀಗೆ, ನ್ನವು ತ್ತಳೆೆಯಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಮಾಗ್ಗಳು “ಉತಿಮ್ವಾದವುಗಳನುಾ ” ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿವೆ ಎಿಂಬ 

ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ. 

ದುುಃಖವನುಾ  ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ: 

4 ಪ್ಿ ೀತಿಯು ದಿೀರ್್ಶಾಿಂತಿಯುಳಳ ದುಾ , ದಯೆಯುಳಳ ದುಾ , ಪ್ಿ ೀತಿಯು ಅಸೂಯೆಪ್ಡುವುದಿಲಲ , ಪ್ಿ ೀತಿಯು ತನಾ ನುಾ  

ತ್ತನೇ ಹಗಳಿಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ , ಉಬಬ ಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ , 5 ಅಸ್ರ್ಯ ವಾಗಿ ವತಿ್ಸುವುದಿಲಲ , ತನಾ ದೇ ಆದದಾ ನುಾ  

ಹುಡುಕ್ಯವುದಿಲಲ , ಪ್್ಚೀದಿಸುವುದಿಲಲ , ಕೆಟಿ ದಾ ನುಾ  ಆಪ್ರದಿಸುವುದಿಲಲ , 6 ಅನ್ನಯ ಯದ ಬಗೆೆ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವುದಿಲಲ  

ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ತಯ ದಿಿಂದ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುತಿ್ತನೆ; ಅದು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿದೆ, 7 ಅದು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ನಂಬುತಿದೆ, 

ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ನಿರೀಕಿಿಸುತಿದೆ, ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿದೆ. 8 ಪ್ಿ ೀತಿ ಎಿಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲಲ ; (1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  13:4-8, ಲಿಟರಲ್ ಸಿ್ವ ಯ ಿಂಡಡ್್ ಆವೃತಿಿ ) 

ಪ್ಿ ೀತಿ ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸ್ಲಾದ ಗ್ಿ ೀಕ್ಸ ಪ್ದವನುಾ  'ಅಗಾಪೆ' ಎಿಂದು ಲಿಪ್ಯ ಿಂತರಸ್ಲಾಗಿದೆ - ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಿ ೀತಿಯು 

ಸ್ತಯ ದಲಿಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ಿ ೀತಿಯ ರಹಸ್ಯ ವೆಿಂದರೆ ಪ್ಿ ೀತಿಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿಲ  ದುುಃಖವು ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಪ್ಿ ೀತಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲಲ . 

ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ  ಜನರು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಲು ಬಳಲುತಿಿದ್ದಾ ರೆ: 

17 ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಟಿ ದಾ ನುಾ  ಮಾಡುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಕಷಿ್ ಪ್ಡುವುದು ದೇವರ 

ಚ್ಚತಿವಾಗಿದಾ ರೆ ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ. (1 ಪೇತ್  3:17) 
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ನ್ನವು ದುುಃಖಿತರಾಗುವಂತೆ ನಮೆ್  ಮೇಲ್ ದುುಃಖವನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುವುದು ದೇವರ ಚ್ಚತಿವೆಿಂದು ಮೇಲಿನವು ಹೇಳುವುದಿಲಲ  

ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ. ದೇವರ ಮಾಗ್ಗಳು ನಮೆ್  ಮಾಗ್ಗಳಿಗಿಿಂತ ಉನಾ ತವಾಗಿವೆ ( ಯೆಶಾಯ 55:8-9 ) ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ಿ ೀತಿಯ 

ಅಿಂಶಗಳು ದೇವರ ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ಒಿಂದು ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ (cf. ಎಫೆಸಿಯನ್್  5:25-32). 

ಈಗ, ನಮೆ್ನುಾ  ಬಾಧಿಸುವ ದುುಃಖದಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಪ್್ಯೀಜನಗಳಿವೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ: 

3 ನಗುವಿಗಿಿಂತ ದುುಃಖವೇ ಮೇಲು; ದುುಃಖದ ಮಖದಿಿಂದ ಹೃದಯವು ಉತಿಮ್ಗ್ಳುಳ ತಿದೆ. 4 ಜೆ್ಞ ನಿಯ ಹೃದಯವು 

ದುುಃಖದ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ದೆ, ಆದರೆ ಮೂಖ್ರ ಹೃದಯವು ಸಂತೀಷ್ದ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ದೆ. (ಪ್್ಸಂಗಿ 7:3-4) 

16 ಆತೆ ವು ಸ್ಾ ತಃ ನಮೆ್  ಆತೆದಿಂದಿಗೆ ಸಂಯೀಜತವಾಗಿ ಸ್ವಕಿಿಯಾಗಿದೆ, ನ್ನವು ದೇವರ ಮ್ಕಾ ಳೆಿಂದು ಸ್ವಕಿಿಯಾಗಿದೆ. 

17 ಈಗ ನ್ನವು ಮ್ಕಾ ಳಾಗಿದಾ ರೆ, ನ್ನವು ಸ್ಹ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಗಳು-ನಿಜವಾಗಿ, ದೇವರ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  

ಕ್ಿ ಸಿ್ನಿಂದಿಗೆ ಜಂಟ್ಟ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಗಳು-ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನ್ನವು ಆತನಿಂದಿಗೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಳಲುತಿಿದಾ ರೆ, ನ್ನವು 

ಆತನಿಂದಿಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ಹಿಂದಬಹುದು. (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:16-17, AFV) 

18 ಯಾಕಂದರೆ ನಮೆ್ ಲಿಲ  ಪ್್ಕಟವಾಗಲಿರುವ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯಿಂದಿಗೆ ಹೀಲಿಸ್ಲು ಈ ವತ್ಮಾನದ ಬಾಧೆಗಳು 

ಯೀಗಯ ವಲಲ ವೆಿಂದು ನ್ನನು ಭಾವಿಸುತಿೆೀನೆ. (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:18) 

12 ಪ್ಿಯರೇ, ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪ್ರೀಕಿಿಸುವ ಅಗಿಾ  ಪ್ರೀಕಿೆಯ ವಿಷ್ಯವು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚ್ಚತ್ವಾದದುಾ  ಸಂರ್ವಿಸಿದಂತೆ ಅದನುಾ  

ವಿಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ; 13 ಆದರೆ ನಿೀವು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಬಾಧೆಗಳಲಿಲ  ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಷಿ್ಟ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡಿರ, ಆತನ 

ಮ್ಹಿಮ್ಮಯು ಪ್್ಕಟವಾದ್ದಗ ನಿೀವು ಸ್ಹ ಅತಿೀವವಾದ ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುತಿಿೀರ. (1 ಪೇತ್  4:12-13) 

11 ನನಾ  ಮ್ಗನೇ, ಕತ್ನ ಶಕಿೆಯನುಾ  ತಿರಸ್ಾ ರಸ್ಬೇಡ, ಅವನ ತಿದುಾ ವಿಕೆಯನುಾ  ಅಸ್ಹಯ ಪ್ಡಬೇಡ; 12 ಕತ್ನು 

ಯಾರನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುತಿ್ತನೀ ಆತನು ಆತನು ಮ್ಮಚ್ಚಾ ವ ಮ್ಗನನುಾ  ತಂದೆಯಂತೆ ಸ್ರಪ್ಡಿಸುತಿ್ತನೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  3:11-

12) 

5 ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಮ್ಕಾಳಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನಡುವ ಉಪ್ದೇಶವನುಾ  ಮ್ರೆತ್ತಬಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರ: “ನನಾ  ಮ್ಗನೇ, ರ್ಗವಂತನ 

ಶಕಿೆಯನುಾ  ತಿರಸ್ಾ ರಸ್ಬೇಡ; 6 ಕತ್ನು ಯಾರನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುತಿ್ತನೀ ಅವರನುಾ  ಶಕಿಿಸುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು 

ಸಿಾ ೀಕರಸುವ ಪ್್ತಿಯಬಬ  ಮ್ಗನನುಾ  ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹಡೆಯುತಿ್ತನೆ. 

7 ನಿೀವು ಶಕಿಿಸುವುದನುಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಿಂಡರೆ, ದೇವರು ನಿಮೆಿಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಸುತಿ್ತನೆ ಮ್ಕಾ ಳಿಂದಿಗೆ; ಯಾವ 

ಮ್ಗನಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಶಕಿಿಸುವುದಿಲಲ ? 8 ಆದರೆ ನಿೀವು ಶಕಿಿ ಸ್ದೆ ಇದಾ ಲಿಲ , ಅದರಲಿಲ  ಎಲಲ ರೂ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿದಾ ರೆ, ನಿೀವು 

ಅಕ್ಮ್ವಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಕಾ ಳಲಲ . 9 ಅಷಿ್ಟಮಾತ್ವಲಲ ದೆ, ನಮೆ್ನುಾ  ತಿದಿಾ ದ ಮಾನವ ಪಿತೃಗಳನುಾ  ನ್ನವು ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಅವರಗೆ ಗೌರವವನುಾ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವೆ. ನ್ನವು ಆತೆ ಗಳ ತಂದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ  ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಅಧಿೀನರಾಗಿ 

ಬದುಕೊೀಣವೇ? 10 ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರಗೆ ಉತಿಮ್ವೆಿಂದು ತೀರುವ ಹಾಗೆ ನಮೆ್ನುಾ  

ಶಕಿಿ ಸಿದರು, ಆದರೆ ಆತನು ನಮೆ್  ಲಾರ್ಕ್ಕಾ ಗಿ, ನ್ನವು ಆತನ ಪ್ರಶುದಿ ತೆಗೆ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಬಹುದು. 11 ಈಗ ಯಾವ 

ಶಕಿೆಯೂ ವತ್ಮಾನಕೆಾ  ಸಂತೀಷ್ದ್ದಯಕವಾಗಿ ತೀರುವುದಿಲಲ , ಆದರೆ ನೀವಿನಿಿಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ; ಅದೇನೇ 

ಇದಾ ರೂ, ನಂತರ ಅದು ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದವರಗೆ ನಿೀತಿಯ ಶಾಿಂತಿಯುತ ಫಲವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. (ಇಬ್ಯ 12:5-11) 
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ದುುಃಖವನುಾ  ಅನುಮ್ತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಆದಾ ರಿಂದ ಜನರು ಸ್ರಪ್ಡಿಸ್ಲಪ ಡುತಿ್ತರೆ, ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರೆ, ಪ್ರತ್ವನುಾ  

ನಿಮಿ್ಸುತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದರಿಂದ ಉತಿಮ್ರಾಗುತಿ್ತರೆ (ರೀಮ್ನಾ ರು 5: 3-4, 8:17; 2 ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಯನಾ ರು 1: 3-5; ಜೇಮ್್ಸ  1: 2-

4; 2 ಪೇತ್  1:5-8; ಪ್್ ಕಟನೆ 21:7-8 ). ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಮ್ಸೆಯ ಗಳು ನಂಬಕೆಯನುಾ  ಬೆಳೆಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ, 

ನಮ್್ತೆಯನುಾ  ಕಲಿಸುತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಸುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರಗೆ ಹತಿಿರವಾಗಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ಇದು ಈಗ ಅಗಾಧವಾಗಿ ತೀರುತಿದೆಯಾದರೂ, ದೇವರು ಅದನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  ತನಾ  ಜನರು 

ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 10:13). ಜೀಸ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಿಂದು ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ಒಿಂದು ದಿನ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಕಲಿಸಿದರು (ಮಾಯಥ್ಯಯ  6:34). ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ವಿಷ್ಯ ದಲಿಲ  ಅವನು ಯೀಜಸಿರುವುದು ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ದೈಹಿಕ 

ನೀವುಗಳನುಾ  ಮಿೀರದೆ ( ರೀಮ್ನಾ ರು 8:18 ). 

ಯೇಸು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಜನರು ಅನುರ್ವಿಸಿದ್ದಾ ರೆ: 

1 ಆದುದರಿಂದ, ನ್ನವು ಸ್ಹ ಸ್ವಕಿಿಗಳ ಮ್ಹಾ ಸ್ಮೂಹದಿಿಂದ ಸುತಿ್ತವರದಿರುವುದನುಾ  ನೀಡಿ, ನಮೆ್ನುಾ  

ಸುತಿ್ತವರೆದಿರುವ ಪ್ರಪ್ದ ಎಲಾಲ  ಭಾರವನುಾ  ಬಟಿ್ಟ , ನಮೆ್  ಮಿಂದೆ ಇಡಲಾದ ಓಟವನುಾ  ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ ಓಡೀಣ, 

2 ನಮೆ್  ಕಣುು ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲ್ ಕೇಿಂದ್ಿೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ನಮೆ್  ನಂಬಕೆಯ ಲೇಖಕ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸುವವರು, ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ನಿೀಡಿದ ನಂತರ, ಶಲುಬೆಯನುಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಿಂಡರು {Gr. ಸಿರೀಸ್ - 

ಸಿ್ವ ಕ್ಸ}, ಅವಮಾನವನುಾ  ತಿರಸ್ಾ ರಸಿದರು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಬಲಭಾಗದಲಿಲ  ಕ್ಯಳಿತಿದಾ ರು. 3 ಯಾಕಂದರೆ 

ನಿೀವು ನಿಮೆ್  ಆತೆ ಗಳಲಿಲ  ದಣಿದಿರುವಂತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮೂರ್ಛ್ಹೀಗದಂತೆ ಪ್ರಪಿಗಳ ಇಿಂತಹ ವಿರೀಧಾಭಾಸ್ವನುಾ  

ತ್ತಳಿಕೊಿಂಡವನನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸಿ. (ಹಿೀಬ್್ರ  12:1-3, ಜುಬಲಿ ಬೈಬಲ್) 

ದುುಃಖವು ಕೊನೆಗ್ಳುಳ ತಿದೆ: 

12 ... ನ್ನನು ನಿನಾ ನುಾ  ಬಾಧಿಸಿದರೂ ಇನುಾ  ಮಿಂದೆ ನಿನಾ ನುಾ  ಬಾಧಿಸುವುದಿಲಲ ; 13 ಈಗ ನ್ನನು ಅವನ ನಗವನುಾ  

ನಿಮೆಿ ಿಂದ ಮರದುಬಡುತಿೆೀನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಬಂಧಗಳನುಾ  ಒಡೆಯುತಿೆೀನೆ. (ನಹೂಮ್ಸ 1:12-13) 

ಇದು ನಿನೆವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯಂತೆ ನಿೀಡಲಪ ಟಿ್ಟ ದಾ ರೂ, ಇತರ ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದುುಃಖವು ಕೊನೆಗ್ಳುಳ ತಿದೆ 

(ಪ್್ಕಟನೆ 21: 4) ಮ್ತಿ್ತ  ಸೈತ್ತನನ ನಗವನುಾ  ಮರಯಲಾಗುತಿದೆ ( ಯೆಶಾಯ 14: 12-17; ಪ್್ ಕಟನೆ 20: 1-3). 

ದುುಃಖವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮೆ್  ಕ್ಿಯೆಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ಗಮ್ನಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ನ್ನವು, ಯೇಸುವಿನಂತೆ, ತಪ್ರಪ ಗಿ 

ಅನುರ್ವಿಸ್ಬಹುದು: 

19 ಯಾಕಂದರೆ ಒಬಬ ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮ್ನಸ್್ವ ಕಿಿಯ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ ದುುಃಖವನುಾ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅನ್ನಯ ಯವಾಗಿ ಕಷಿ್ನುರ್ವಿಸಿದರೆ ಇದು ಶಾಲ ರ್ನಿೀಯವಾಗಿದೆ. 20 ನಿಮೆ್  ತಪುಪ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೀವು ಹಡೆಯಲಪ ಟಿಾ ಗ, 

ನಿೀವು ಅದನುಾ  ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡರೆ ಏನು ಸ್ವಲದು ? ಆದರೆ ನಿೀವು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಿದ್ದಗ ಮ್ತಿ್ತ  

ಬಳಲುತಿಿರುವಾಗ, ನಿೀವು ಅದನುಾ  ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡರೆ, ಇದು ದೇವರ ಮಿಂದೆ ಶಾಲ ರ್ನಿೀಯವಾಗಿದೆ. 

21 ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ನಿೀವು ಕರೆಯಲಪ ಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಕ್ಿ ಸಿ್ನು ನಮ್ಗ್ೀಸ್ಾ ರ ಬಾಧೆಪ್ಟಿ ನು ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಆತನ 

ಹೆಜ್ಞಜ ಗಳನುಾ  ಅನುಸ್ರಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಾದರಯನುಾ  ಬಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ. 
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22 "ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಲಿಲಲ , ಅಥವಾ ಅವನ ಬಾಯಲಿಲ  ಮೀಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿಲಲ "; 

23 ಅವರು ನಿಿಂದಿಸ್ಲಪ ಟಿಾ ಗ ಅವರು ಪ್್ತಿಯಾಗಿ ನಿಿಂದಿಸ್ಲಿಲಲ ; ಅವನು ಅನುರ್ವಿಸಿದ್ದಗ, ಅವನು ಬೆದರಕೆ 

ಹಾಕಲಿಲಲ , ಆದರೆ ನ್ನಯ ಯಯುತವಾಗಿ ನಿಣ್ಯಸುವವನಿಗೆ ತನಾ ನುಾ  ಒಪಿಪ ಸಿದನು; (1 ಪೇತ್  2:19-23) 

ಸಂಕಟದ ಬಗೆೆ  ಯೇಸು ನಮ್ಗೆ ಒಿಂದು ಉದ್ದಹರಣೆಯನುಾ  ಕೊಟಿನು (1 ಪೇತ್  2:21-24). ಪ್್ವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ (ಜೇಮ್್ಸ  

5:10-11). 

ನ್ನವು ಯೇಸುವನುಾ  ಅನುಕರಸ್ಬೇಕ್ಯ (1 ಪೇತ್  2:21-24), ಹಾಗೆಯೇ ಪ್್ವಾದಿ ಪೌಲನು (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  13:2) ಅವರು 

ಯೇಸುವನುಾ  ಅನುಕರಸಿದಂತೆ (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 11:1). 

ಮಕೆಳು 

ಬಳಲುತಿಿರುವ ಮ್ಕಾ ಳ ಬಗೆೆ  ಏನು? 

ಬಳಲುತಿಿರುವ ಮ್ಕಾ ಳ ಬಗೆೆ  ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಾ  ಒಬಬ  ವಯ ಕಿಿಯು ಕ್ಯರುಡನ್ನಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ ಆದಾ ರಿಂದ "ದೇವರ 

ಕ್ಕಯ್ಗಳು ಅವನಲಿಲ  ಪ್್ಕಟಗ್ಳಳ ಬೇಕ್ಯ" (ಜ್ಞನ್ 9: 3). ಆದರೆ ಇನಾ ಿಂದು ಕ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ವನುಾ  

ನಿಮಿ್ಸುತಿ್ತರೆ. 

ನ್ನವು ಹುಟಿ್ಟ ವ ಮದಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ: 

16 ನಿಮೆ್  ಕಣುು ಗಳು ನನಾ  ವಸಿುವನುಾ  ನೀಡಿದವು, ಇನ್ಯಾ  ರೂಪುಗ್ಿಂಡಿಲಲ . ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಪುಸಿ್ಕದಲಿಲ  

ಅವರೆಲಲ ರನ್ಯಾ  ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ರೂಪಿಸಿದ ದಿನಗಳು, ಇನ್ಯಾ  ಅವುಗಳಲಿಲ  ಯಾವುದೂ ಇಲಲ ದಿರುವಾಗ. 

(ಕಿೀತ್ನೆ 139:16) 

ಚ್ಚಕಾ  ವಯಸ್ಿ ನಲ್ಲ ೀ ಸ್ವಯುವ, ಗರ್್ಪ್ರತವಾಗುವ ಅಥವಾ ಕೊಲಲ ಲಪ ಟಿ  ಮ್ಕಾ ಳ ಬಗೆೆ  ಏನು? 

ಅವು ಮಾನವ ದುರಂತಗಳಾಗಿದಾ ರೂ, ದೇವರು ಅವರಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ - ಆತನು ಅವುಗಳನುಾ  

ಮ್ರೆತಿಲಲ  (cf. ಯೆಶಾಯ 49:15). ಅವರು, ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ಕರೆಯದ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಯೆಾ  ಮಾಡದ ಇತರರಂತೆ, ಎರಡನೇ 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ಭಾಗವಾಗಿರುತಿ್ತರೆ (ಪ್್ಕಟನೆ 20:5, 11). ಮ್ತಿ್ತ , ಅವರು ಮ್ತಿೆ  ಬದುಕ್ಯತಿ್ತರೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ-ಆದರೆ 

ಯೆಶಾಯ 65:20 ಗೆ 100 ವಷ್್ಗಳ ಕ್ಕಲ. 

ಪರಿಪೂರ್ಮತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತಿು ದೆ 

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ , ಮೀಶ್ನಯು ದೇವರ "ಕೆಲಸ್ವು ಪ್ರಪೂಣ್ವಾಗಿದೆ" ಎಿಂದು ಬರೆದನು (ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಕ್ಕಿಂಡ 

32:4). ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ , ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಜೇಮ್್ಸ  ಬರೆದರು: 

2 ನನಾ  ಸ್ಹೀದರರೇ, ನಿೀವು ವಿವಿಧ ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳಲಿಲ  ಸಿಲುಕಿದ್ದಗ, 3 ನಿಮೆ್  ನಂಬಕೆಯ ಪ್ರೀಕಿೆಯು ತ್ತಳೆೆಯನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿದೆ 

ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕೊಿಂಡು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸಂತೀಷ್ವೆಿಂದು ಎಣಿಸಿ . 4 ಆದರೆ ತ್ತಳೆೆಯು ಅದರ ಪ್ರಪೂಣ್ 

ಕ್ಕಯ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿರಲಿ, ಇದರಿಂದ ನಿೀವು ಪ್ರಪೂಣ್ರೂ ಪ್ರಪೂಣ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದಕ್ಕಾ  
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ಕೊರತೆಯಲಲ . 5 ನಿಮೆ್ಲಿಲ  ಯಾರಗಾದರೂ ಜೆ್ಞ ನದ ಕೊರತೆಯದಾ ರೆ, ಅವನು ಎಲಲ ರಗೂ ಉದ್ದರವಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  

ನಿಿಂದೆಯಲಲ ದೆ ಕೊಡುವ ದೇವರನುಾ  ಕೇಳಲಿ, ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಿೀಡಲಪ ಡುತಿದೆ. (ಜೇಮ್್ಸ  1: 2-5) 

ಸಂಕಟವು ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಕಣುತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ನವು ಉದೆಾ ೀಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ 

ನಮೆ್ನುಾ  ಹಿಿಂಸಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಇದರ ಅಥ್ವಲಲ , ಆದರೆ ನ್ನವು ಎದುರಸುವ ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಕಟಗಳನುಾ  ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ 

ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಹೌದು, ಅನುರ್ವಿಸುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಬರೆಯುವುದು ಸುಲರ್ - ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ (cf. ಹಿೀಬ್್ರ  12:11): 

8 ಕತ್ನು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ದಾ ನುಾ  ಪ್ರಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸುವನು; (ಕಿೀತ್ನೆ 138:8) 

ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪ್ರಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿಿದ್ದಾ ನೆ! 

ಜೀಸ್ಸ್ ನೀವುಗಳಿಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯನುಾ  ಕಲಿತರು ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 

8 ಅವನು ಮ್ಗನ್ನಗಿದಾ ರೂ ಅವನು ಅನುರ್ವಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯನುಾ  ಕಲಿತನು. 9 ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು 

ಪ್ರಪೂಣ್ನ್ನದ ನಂತರ, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನ್ನಗುವ ಎಲಲ ರಗೂ ಶಾಶಾ ತ ಮೀಕ್ಷದ ಲೇಖಕನ್ನದನು (ಇಬ್ಯ 5:8-9) 

ಅದನುಾ  ಅವರ ಅನುಯಾಯಗಳೂ ಕಲಿಯಬೇಕ್ಯ. 

ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು: 

48 ಆದದರಿಂದ ಪ್ರಲ್ೀಕದಲಿಲ ರುವ ನಿಮೆ್  ತಂದೆಯು ಪ್ರಪೂಣ್ರಾಗಿರುವಂತೆ ನಿೀವು ಪ್ರಪೂಣ್ರಾಗಿರುವಿರ. 

(ಮಾಯಥ್ಯಯ  5:48) 

ಇದರಥ್ ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಈಗ ಪ್ರಪೂಣ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆಯೇ? 

ಸಂ. 

ನಿಜವಾದ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ಇನ್ಯಾ  ಪ್ರಪ್ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಷಮ್ಮಯ ಅಗತಯ ವಿದೆ ಎಿಂದು ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಜ್ಞನ್ ಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ 

ಕಲಿಸಿದರು (1 ಯೀಹಾನ 1:8-10). 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಇದು ಅಸ್ವಧಯ ವಾದ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ಕೇವಲ ತಿೀಮಾ್ನಿಸ್ಬೇಕ್ಯ, ಪ್್ಯತಿಾ ಸ್ದಿರುವುದು ಸ್ರ ಎಿಂದು ಇದರ 

ಅಥ್ವೇ? 

ಸಂ. 

ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ದೇವರ ಸ್ಹಾಯದಿಿಂದ ಜಯಸ್ಬೇಕ್ಯ (ರೀಮ್ನಾ ರು 12:21; ಫಿಲಿಪಿಪ  4:13; 1 ಜ್ಞನ್ 4:4) ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳು, ಇದು ನಮೆ್ನುಾ  ಪ್ರಪೂಣ್ತೆಗೆ ಹತಿಿರ ತರಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ (ಜೇಮ್್ಸ  1:2-4). 

ಅಪಸಿ್ಲ ಪೌಲನು ಯಾತನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿಿರುವಾಗ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷ್ಯವನುಾ  ತಿಳಿಸಿದನು: 
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9 ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನು ನನಗೆ, "ನನಾ  ಕೃಪೆಯು ನಿನಗೆ ಸ್ವಕ್ಯ, ದೌಬ್ಲಯ ದಲಿಲ  ನನಾ  ಬಲವು ಪ್ರಪೂಣ್ವಾಗಿದೆ" ಎಿಂದು 

ಹೇಳಿದನು. (2 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12:9) 

ನ್ನವು ಹಾದುಹೀಗುವ ಮೂಲಕ ನ್ನವು ಈಗ ಪ್ರಪೂಣ್ರಾಗುತಿಿದೆಾ ೀವೆ. 

ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ದೇವರ ಮ್ಕಾ ಳಂತೆ ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಿಂಡಾಗ ಅವರು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪ್ರಪೂಣ್ರಾಗುತಿ್ತರೆ (cf. ಎಫೆಸಿಯನ್್ 

4:13; ಇಬ್ಯ 11:40). 
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5.  ದೇವರು ನಿನು ನುು  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 

ನಿಮೆ್  ಉದೆಾ ೀಶವೇನು? 

ನಿೀವು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಅಲಲ . ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ "ಎಲಾಲ  ಅಿಂಗಗಳು ಒಿಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಕಯ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿಲಲ  ... 

ಪ್್ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ... ದೇವರು ಅಿಂಗಗಳನುಾ , ಅವುಗಳಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಿಂದನುಾ  ದೇಹದಲಿಲ  ತನಗೆ ಇಷಿ್ ವಾದಂತೆ ಸಿ್ವಪಿಸಿದ್ದಾ ನೆ" 

(ರೀಮ್ನಾ ರು 12: 4-5, 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12:18) . 

ಆದಾ ರಿಂದ, ನಿೀವು ವಿಭಿನಾ ರು. ನಿಮೆ್  ಹಣೆಬರಹ ಅನನಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಹತಾ ದ್ದಾ ಗಿದೆ. ನಿಮೆ್  ಜೀವನಕೆಾ  ಅಥ್ವಿದೆ. 

ನಿಮೆ್  ಜೀವನದ ಬೈಬಲಾ  ಅಥ್ವೇನು? 

ನಿೀವು ಯಾರು? 

ನಿೀವು ಅನನಯ  ರೀತಿಯಲಿಲ  ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಬಲಲ ವರು. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ನಿೀವು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಮ್ಧಯ ದಲಿಲ , ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ (ಏಳನೇ ದಿನ) ಪ್್ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ: 

ಕ್ೆ ೈಸಿ್ನು ಇವತಿಿಗೆ ಮಾತ್ವಲಲ ; ಅವನು ಉತಿಮ್ ನ್ನಳೆಯನುಾ  ನಿರೀಕಿಿಸುತಿ್ತನೆ. (ದೇವರ ಚರ್ಚ್ ಏನು ನಂಬುತಿದೆ. 

ಬೈಬಲ್ ಅಡಾ ಕೇಟ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆರಾಲ್ಡ  ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಿಂಗ್ ಕಿಿಂಗಡ ಮ್ಸ. ಅಕಿೊ ೀಬರ್ 3, 1949, ಪುಟ 7) 

ಆದರೆ ಒಬಬ  ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ಕೇವಲ ಉತಿಮ್ ನ್ನಳೆಯನುಾ  ನಿರೀಕಿಿಸುವುದಿಲಲ . ಒಬಬ  ನಿಜವಾದ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ನು ಈಗ ಜೀವನದಲಿಲ  

ಪ್ರೀಕಿೆ ಗಳು, ಅವಕ್ಕಶಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಯೀಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಯ ಕಿಿತಾ ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುತಿ್ತನೆ (cf. ರೀಮ್ನಾ ರು 5: 1-4) ಇದು 

ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ "ಉತಿಮ್ ನ್ನಳೆ" ಗೆ ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ್ ಯೀಜನೆಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ. 

ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ವೈಯಕಿಿಕ ರೀತಿಯಲಿಲ  ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಮಾಡಿದನು (cf. 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12:20-

13:10). 

ಮ್ತಿೆ  ಹೇಗೆ? 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಈಗ ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ದೇವರಗೆ ನಂಬಕೆ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆ. 

ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಬೈಬಲಾ  ಆಯೆಾ ಗಳನುಾ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಂಬಕೆಯನುಾ  ಹಿಂದುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  

ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ, ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುವುದು 

ಮಾತ್ವಲಲ ದೆ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ತಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗೆ ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿ್ತರೆ. 
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ನಂಬಕೆ ಹೀದಂತೆ, ದೇವರ ಅಸಿಿತಾ ವು ಸ್ತಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (cf. ರೀಮ್ನಾ ರು 1:20; ccog.org ನಲಿಲ  ಲರ್ಯ ವಿರುವ ಉಚ್ಚತ 

ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ, ದೇವರ ಅಸಿಿತಾ ವು ತ್ತಕಿ್ಕವಾಗಿದೆಯೇ?), ಇದು ಇದೆ ಎಿಂದು ನಂಬಲು ನಂಬಕೆಯನುಾ  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ . ದೇವರು. ರಾಕ್ಷಸ್ರು ಸ್ಹ ನಂಬುತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಡುಗುತಿ್ತರೆ (ಜೇಮ್್ಸ  2:19). ಆದ್ದಗೂಯ , ದೇವರನುಾ  

ನಂಬಲು, ನಂಬಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಲಿಸ್ಲು ನಂಬಕೆಯನುಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿದೆ. ಅದು "ನಂಬಕೆಯ ರಹಸ್ಯ " ದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ (cf. 1 

ತಿಮೀತಿ 3:9; ನಂಬಕೆಯ ಕ್ಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾ ನದನುಾ  ಉಚ್ಚತ ಬುಕ್ಸಲ್ಟ್ನಲಿಲ  ಕ್ಕಣಬಹುದು, ccog.org ನಲಿಲ  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿಲ  

ಲರ್ಯ ವಿದೆ, ದೇವರು ಕರೆದ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಯೆಾ  ಮಾಡಿದವರ ನಂಬಕೆ ). 

ದೇವರು ತನಾ  ಪ್ವಿತ್್ತತೆ ವನುಾ  " ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ" (ಕ್ಕಯದೆಗಳು 5:32) ನಿೀಡುತಿ್ತನೆ. ಅದು, ದೇವರ ಆತೆವು ಒಬಬ ನನುಾ  

ನಿಜವಾದ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ನನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುತಿದೆ (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:9-11). 

ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು, ತಮೆ್ನುಾ  

ನಂತರ ಮದಲ ಪುನರುತಿ್ತನದಲಿಲ  (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  15: 50-54; ಪ್್ ಕಟನೆ 20: 5-6) ಬದಲಾಯಸ್ಲಾಗುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಪ್ರಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಈ ಪುನರುತಿ್ತನವು ಏಳನೇ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೊನೆಯ ತ್ತತಿೂರಯಿಂದಿಗೆ ಸೇರಕೊಳುಳ ತಿದೆ (1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  15:52), ಇದು ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ದ ಭಾಗವು ಮಗಿಯುವ ಸ್ಮ್ಯವಾಗಿದೆ (ಪ್್ಕಟನೆ 10:7). 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬದಲಾವಣೆಯನುಾ  ಸ್ಾ ತಃ "ಒಿಂದು ರಹಸ್ಯ " ಎಿಂದು ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಿದ್ದಾ ನೆ (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 15:51). 

ಪ್್ ಸಿುತ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರಲಲ ದವರು ನಂತರ ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಿಂಡ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ಅವಕ್ಕಶವನುಾ  ಹಿಂದಿರುತಿ್ತರೆ (ಉಚ್ಚತ 

ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿಲ  ccog.org, ಯುನಿವಸ್್ಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್, ಅಪೀಕಟಾಸಿ್ವ ಸಿಸ್: 

ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದಲಿಲ  ಕಳೆದುಹೀದವರನುಾ  ದೇವರು ಉಳಿಸ್ಬಹುದೇ? ನ್ಯರಾರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದೇವರ ಮೀಕ್ಷದ 

ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿವೆ ). 

ಒಳ್ಳು ಯದನುು  ಮಾಡು 

ದೇವರು ಒಳೆಳ ಯವನು (ಮಾಕ್ಸ್ 10:18; ಕಿೀತ್ನೆ 143:10) ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ರಯಾದದಾ ನುಾ  ಮಾಡುತಿ್ತನೆ (cf. ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ 18:25). 

ಇದು ಆತನಿಗೆ ಇಷಿ್ ವಾಗುವಂತೆ ನ್ನವು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಿ್ತನೆ (ಕಿೀತ್ನೆ 34:14; ಇಬ್ಯ 

13:16). 

19 ನಿೀನು ಆಲ್ೀಚನ್ನಶಕಿಿಯಲಿಲ  ಶ್್ನ ೀಷ್ಾನ್ಯ ಕೆಲಸ್ದಲಿಲ  ಪ್ರಾಕ್ಮ್ಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ; ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮೆ್  

ಕಣುು ಗಳು ಮ್ನುಷ್ಯ ಕ್ಯಮಾರರ ಎಲಾಲ  ಮಾಗ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಿಂಡಿವೆ; (ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 32:19) 

9 ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವಾಗ ನ್ನವು ಆಯಾಸ್ಗ್ಳಳ ಬಾರದು, ಏಕೆಿಂದರೆ ನ್ನವು ಹೃದಯವನುಾ  

ಕಳೆದುಕೊಳಳ ದಿದಾ ರೆ ಸ್ರಯಾದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ನ್ನವು ಕೊಯುಯ ತಿೆೀವೆ. 10 ಆದುದರಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ಅವಕ್ಕಶವಿರುವಾಗ, 

ನ್ನವು ಎಲಲ ರಗೂ , ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನಂಬಕೆಯ ಮ್ನೆಯವರಗೆ ಒಳ್ಳು ಯದನುು  ಮಾಡೋರ್ . (ಗಲಾತಯ  6:9-10) 

5 ... ದೇವರು, 6 "ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ಅವರವರ ಕ್ಕಯ್ಗಳ ಪ್್ಕ್ಕರ ಕೊಡುವರು": 7 ತ್ತಳೆೆಯ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ 

ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವಲಿಲ  ವೈರ್ವ, ಗೌರವ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಮ್ರತಾ ವನುಾ  ಹುಡುಕ್ಯವವರಗೆ ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನ; 

(ರೀಮ್ನಾ ರು 2:5-7) 
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ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಬಯಸುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದರೆ ಮ್ತಿ್ತ  "ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ" 

(ಕ್ಕಯದೆಗಳು 5:32; ಹಿೀಬ್್ರ  5:9), ಹಿೀಗೆ ಎಲಲ ವೂ ಹರಹಮೆ ತಿದೆ (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:28). 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

24 ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ತ್ತನು ತಿನುಾ ವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಯಡಿಯುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಆತೆವು ತನಾ  ದುಡಿಮ್ಮಯಲಿಲ  

ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ಅನುರ್ವಿಸುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾದುದಿಲಲ  . ಇದು ಕ್ಕಡ ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದದಾ ನುಾ  ನ್ನನು 

ನೀಡಿದೆನು. (ಪ್್ಸಂಗಿ 2:24) 

12 ಅವರ ಜೀವನದಲಿಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವುದಕಿಾ ಿಂತಲೂ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವುದಕಿಾ ಿಂತಲೂ ಅವರಗೆ 

ಉತಿಮ್ವಾದದೆಾ ೀನ್ಯ ಇಲಲ  ಎಿಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, 13 ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ತಿಯಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತಿನಾ ಬೇಕ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಯಡಿಯಬೇಕ್ಯ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಎಲಾಲ  ಶ್ಮ್ದ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕ್ಯ - ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. 14 ದೇವರು ಏನು 

ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿರುವುದು ಎಿಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ . (ಪ್್ಸಂಗಿ 3:12-14) 

ಮೇಲಿನವು ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ್ದಲಿಲ  ಉತ್ತಪ ದಕವಾಗಿರುವುದು ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವ 

ಉದೆಾ ೀಶವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾನವರು ಉತ್ತಪ ದಕವಾಗಿರುವುದನುಾ  ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

ಇದಲಲ ದೆ, ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ನಯತ್ತ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿದೆ. ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ 

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೀಧನೆಗಳನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

11 ಕತ್ನ ಸ್ಲಹೆಯು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ನಿಲುಲ ತಿದೆ, ಎಲಾಲ  ತಲ್ಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆತನ ಹೃದಯದ ಯೀಜನೆಗಳು. 12 

ಕತ್ನು ದೇವರಾಗಿರುವ ಜನ್ನಿಂಗವು ಧನಯ ವಾಗಿದೆ , ಅವನು ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಸ್ವಾ ಸಿ್ ಯ ವಾಗಿ ಆರಸಿಕೊಿಂಡ ಜನರು. 13 

ಕತ್ನು ಸ್ಾ ಗ್ದಿಿಂದ ನೀಡುತಿ್ತನೆ; ಅವನು ಎಲಾಲ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರ ಮ್ಕಾ ಳನುಾ  ನೀಡುತಿ್ತನೆ. 14 ಆತ್ನು ವಾಸಿಸುವ 

ಸಿ್ ಳದಿಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲಿಾ  ನಿವಾಸಿಗಳನುು  ನೋಡುತಾು ನೆ; 15 ಆತ್ನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುು  

ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ರೂಪ್ಸುತಾು ನೆ; ಅವನು ಅವರ ಎಲಿಾ  ಕೆಲ್ಸ್ಗಳನುು  ಪರಿಗಣಿಸುತಾು ನೆ . (ಕಿೀತ್ನೆ 33:11-15) 

1 ಯಾಕಂದರೆ ನಿೀತಿವಂತರು ಮ್ತಿ್ತ  ಜೆ್ಞ ನಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರ ಕ್ಕಯ್ಗಳು ದೇವರ ಕೈಯಲಿಲ ವೆ ಎಿಂದು ನ್ನನು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಹೇಳಲು ನನಾ  

ಹೃದಯದಲಿಲ  ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಯೀಚ್ಚಸಿದೆ . (ಪ್್ಸಂಗಿ 9:1a) 

9 ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಹೃದಯವು ಅವನ ಮಾಗ್ವನುಾ  ಯೀಜಸುತಿದೆ, ಆದರೆ ಕತ್ನು ಅವನ ಹೆಜ್ಞಜ ಗಳನುಾ  

ನಿದೇ್ಶಸುತಿ್ತನೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  16:9) 

24 ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಹೆಜ್ಞಜ ಗಳು ಕತ್ನದುಾ  ; ಹಾಗಾದರೆ ಒಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಮಾಗ್ವನುಾ  ಹೇಗೆ 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು? (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  20:24) 

73 ನಿನಾ  ಕೈಗಳು ನನಾ ನುಾ  ಮಾಡಿ ರೂಪಿಸಿವೆ; (ಕಿೀತ್ನೆ 119:73) 

17 ... “ದೇವರು ನಿೀತಿವಂತರಗೂ ದುಷಿ್ ರಗೂ ನ್ನಯ ಯತಿೀರಸುವನು ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಉದೆಾ ೀಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ತಿಯಿಂದು 

ಕೆಲಸ್ಕ್ಕಾ  ಒಿಂದು ಸ್ಮ್ಯವಿದೆ. (ಪ್್ಸಂಗಿ 3:17) 
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ಈಗ, ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ನ ಭಾಗಗಳನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

11 ಆದರೆ ಒಿಂದೇ ಆತೆವು ಈ ಎಲಾಲ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿದೆ, ದೇವರು ಸ್ಾ ತಃ ಅಪೇಕಿಿಸುವಂತೆ 

ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ಪ್್ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತಿದೆ. … 27 ಈಗ ನಿೀವು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ದೇಹವಾಗಿದಿಾ ೀರ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವೆಲಲ ರೂ 

ವೈಯಕಿಿಕ ಅಿಂಗಗಳು. (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12:11, 27, AFV) 

7 ಮೀಸ್ಹೀಗಬೇಡಿರ, ದೇವರನುಾ  ಅಪ್ಹಾಸ್ಯ  ಮಾಡಬೇಡಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಏನನುಾ  ಬತಿ್ತತಿ್ತನೀ 

ಅದನೆಾ ೀ ಕೊಯುಯ ವನು. 8 ಯಾಕಂದರೆ ತನಾ  ಮಾಿಂಸ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಬತಿ್ತವವನು ಮಾಿಂಸ್ದಿಿಂದ ನ್ನಶವನುಾ  ಕೊಯುಯ ವನು, 

ಆದರೆ ಆತೆ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಬತಿ್ತವವನು ಆತೆ ದಿಿಂದ ನಿತಯ ಜೀವವನುಾ  ಕೊಯುಯ ವನು. (ಗಲಾತಯ  6:7-8) 

10 ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮೆ್  ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಆತನ ಹೆಸ್ರನ ಕಡೆಗೆ ತೀರಸಿದ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ಮ್ರೆತ್ತಬಡಲು ದೇವರು 

ಅನ್ನಯ ಯ ಮಾಡುವುದಿಲಲ  ... (ಇಬ್ಯ 6:10) 

ದೇವರು ಎಲಲ ರಗೂ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ! ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ನಿಮೆ್ನುಾ  ಕರೆಯಲಾಗಿದಾ ರೂ ಅಥವಾ 

ಇಲಲ ದಿದಾ ರೂ ಅದು ನಿಮೆ್ನುಾ  ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ಒಳಗ್ಿಂಡಿರುತಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ನಿಮೆ್  ಎಲಾಲ  ಕೆಲಸ್ಗಳನುಾ  

ಪ್ರಗಣಿಸುತಿ್ತನೆ. 

ನಿೀವು ಅನುರ್ವಿಸಿದ ಎಲಲ ವೂ, ನಿೀವು ಅನುರ್ವಿಸಿದ ಎಲಲ ವೂ, ನಿೀವು ಸ್ವಧಿಸಿದ ಎಲಲ ವೂ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಸಿದಿಪ್ಡಿಸುತಿಿವೆ (ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ನಿೀವು ದೇವರ ರಾಜಯ ವನುಾ  ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ಲು ನಿರಾಕರಸ್ದಿದಾ ರೆ). 

ದೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುವ ಕರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಲಸ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ನಿೀವು ಅನುರ್ವಿಸಿದ ಎಲಲ ವೂ ನಿಮೆ್ನುಾ  ಸಿದಿಪ್ಡಿಸುತಿಿದೆ! ನಿೀವು 

ಅನನಯ  ರೀತಿಯಲಿಲ  ನಿೀಡಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ! 

ದೇಹವು ಕೈಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಕಣುು ಗಳಂತಹ ಭಾಗಗಳನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ವಾಸ್ನೆ, ಶ್ವಣ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳನುಾ  

ಹಿಂದಿರುವಂತೆಯೇ (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12: 12-26), ದೇವರು ಹಿಂದಿರುವ ಶಾಶಾ ತ ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ನಮೆ್  

ವಿಶಷಿ್ ವಾದ ಭಾಗವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸುತಿದೆ. ಹೌದು, ನಿಮೆ್  ಪ್ರತ್ವು ಇತರ ಶತಕೊೀಟ್ಟ 

ಮಾನವರಗಿಿಂತ ಭಿನಾ ವಾಗಿರಬಹುದು-ದೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿಲಲ  ಎಿಂದು ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. 

ಇದಲಲ ದೆ, ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿಿೀರೀ ಅದಕೆಾ  ನಿೀವು ಜವಾಬಾಾ ರರಾಗಿರುತಿಿೀರ (ರೀಮ್ನಾ ರು 14:12). ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿಿೀರ 

(ಪ್್ಸಂಗಿ 12:14; ಪ್್ ಕಟನೆ 20:12) ಹಾಗೆಯೇ ನಿೀವು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದನುಾ  ಆಧರಸಿ ದೇವರು ನಿಣ್ಯಸುತಿ್ತನೆ 

(ಮ್ತಿ್ತಯ 25:24-30). ನಿೀವು ಮಾಡಬೇಕ್ಕದುದನುಾ  ನಿೀವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಮಾಡುತಿಿದಿಾ ೀರ, ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗೆ ನಿೀವು 

ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿಿೀರ. ನಿೀವು ಮಾಡಬಾರದಾ ನುಾ  ನಿೀವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಮಾಡದಿದಾ ರೆ, ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗೆ 

ನಿೀವು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿಿೀರ. ದೇವರು ನಿೀತಿವಂತ ನ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು (2 ತಿಮಥೆಯ 4:8). 

ನಮೆ್  ಕೆಲಸ್ಗಳ ಪ್್ಕ್ಕರ ನ್ನವು ಪ್್ತಿಫಲವನುಾ  ಪ್ಡೆಯುತಿೆೀವೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ (ಮಾಯಥ್ಯಯ  16: 2 7; ರೀಮ್ನಾ ರು 

2:6; ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  24:12; ಜ್ಞರೆಮಿಯ 17:10; ಪ್್ ಕಟನೆ 22:12)! ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಆ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ್ದಗಿ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಜನರಗೆ ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ (cf. ಲೂಕ 19:15-19). ಮ್ರಣಾನಂತರ, ನಮೆ್  ಕೆಲಸ್ಗಳು ನಮೆ್ನುಾ  ಅನುಸ್ರಸುತಿವೆ ಎಿಂದು 

ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ (cf. ರೆವೆಲ್ಶನ್ 14:13) - ಇದರಥ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನ್ನವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಷ್ಯವು ನ್ನವು ಶಾಶಾ ತತೆಯ ಉದಾ ಕ್ಕಾ  ಹೇಗೆ ನಿೀಡಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ 

ಎಿಂಬುದನುಾ  ರೂಪಿಸುತಿದೆ. 
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ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಪ್್ತಿಯಿಂದಕ್ಕಾ  ಆತನಿಗೆ ಒಿಂದು ಕ್ಕರಣವಿದೆ (ಯೆಹೆಜ್ಞಾ ೀಲ್ 14:23). ನಮೆ್  ಜೀವನದ ಉದಾ ವನುಾ  

ಒಳಗ್ಿಂಡಂತೆ, ಇದು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ (cf. ಪ್್ಸಂಗಿ 9:12). 

"ದೇವರಲಿಲ  ನಂಬಕೆ ಇಡಿ" (ಮಾಕ್ಸ್ 11:22) ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್್ತಿಯಿಂದಕ್ಕಾ  ಅದುು ತವಾದ ಕ್ಕರಣಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ 

- ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ತೀರದಿದಾ ರೂ ಸ್ಹ (cf. ಹಿೀಬ್್ರ  12:11; ರೀಮ್ನಾ ರು 8:28). 

ಅನೇಕರು ತಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ತಿೀಮಾ್ನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ದೇವರನುಾ  ತಪ್ರಪ ಗಿ ನಿಣ್ಯಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಆದರೂ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಹ 

ಕಲಿಸುತಿದೆ: 

5 ಆದುದರಿಂದ ಕತ್ನು ಬರುವ ತನಕ ಸ್ಮಯಕೆೆ  ಮುಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಏನನ್ನು  ನಿರ್ಮಯಿಸ್ಬೇಡಿ , ಅವರು 

ಕತಿಲ್ಯ ಗುಪಿ್  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೃದಯದ ಸ್ಲಹೆಗಳನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿ್ತರೆ. ಆಗ 

ಪ್್ತಿಯಬಬ ನ ಹಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುತಿದೆ. (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  4:5) 

ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಮ್ರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಬಗೆೆ  ಎಲಲ ವೂ ತಿಳಿದಿಲಲ . 

ಎಲಾಲ  ಜನರು ಒಿಂದೇ ಅಲಲ . ದೇವರು ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ವೈಯಕಿಿಕ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ (1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12: 4-12). 

ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ ತಿಯಬಬ ರೂ ಶಾಶಾ ತತೆಯಲಿಲ  ನಮೆ್  ಭಾಗವನುಾ  ಹಿಂದಲು ದೇವರು ಎಲಲ ರಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿಿದ್ದಾ ನೆ! 

ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥವು ಕಲಿಸಿದಂತೆ: 

17 ನಿೀತಿಯ ಕೆಲಸ್ವು ಶಾಿಂತಿ, ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ದ್ದಚ್ಚರದ ಪ್ರಣಾಮ್, ಶಾಿಂತತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ರವಸೆ ಇರುತಿದೆ. (ಯೆಶಾಯ 32:17) 

11 ನಿೀನು ನನಗೆ ಜೀವನದ ಮಾಗ್ವನುಾ  ತೀರಸುವೆ; ನಿನಾ  ಸ್ನಿಾ ಧಿಯಲಿಲ  ಆನಂದದ ಪೂಣ್ತೆ ಇದೆ; ನಿನಾ  

ಬಲಗೈಯಲಿಲ  ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ ಆನಂದಗಳಿವೆ. (ಕಿೀತ್ನೆ 16:11) 

ಶಾಿಂತಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂತೀಷ್ಗಳು ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ. ಉತಿಮ್ ಶಾಶಾ ತತೆ! 

ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ? 

11 ಮ್ಕಾ ಳೇ, ಬನಿಾ ರ, ನನಾ  ಮಾತನುಾ  ಕೇಳಿರ; ನ್ನನು ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಗವಂತನ ರ್ಯವನುಾ  ಕಲಿಸುತಿೆೀನೆ. 12 ಜೀವವನುಾ  

ಅಪೇಕಿಿಸುವವನು ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಕ್ಕಣುವಂತೆ ಬಹುದಿನಗಳನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವವನು ಯಾರು? 13 ನಿನಾ  

ನ್ನಲಿಗೆಯನುಾ  ದುಷಿ್ ತನದಿಿಂದ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿನಾ  ತ್ತಟ್ಟಗಳನುಾ  ವಂಚನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡು. 14 ಕೆಟಿ ದಾ ನುಾ  ಬಟಿ್ಟ  

ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡು; ಶಾಿಂತಿಯನುಾ  ಹುಡುಕಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  ಅನುಸ್ರಸಿ. (ಕಿೀತ್ನೆ 34:11-14) 

3 ಕತ್ನಲಿಲ  ರ್ರವಸೆಯಡು, ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡು; ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ವಾಸಿಸಿ , ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ನಿಷೆಾ ಯನುಾ  ತಿನಿಾ ರ. 4 

ಕತ್ನಲಿಲ  ನಿನಾ ನುಾ  ಆನಂದಿಸು, ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನು ನಿನಾ  ಹೃದಯದ ಬಯಕೆಗಳನುಾ  ನಿನಗೆ ಕೊಡುವನು. (ಕಿೀತ್ನೆ 

37:3-4) 

ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡು! ದೇವರನುಾ  ನಂಬು. 
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ಇದೆಲಲ ದರ ಅಥ್ವೇನು? 

ಇದರಥ್ ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದಾ ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಆದಾ ರಿಂದ ಅವನ ಸೃಷಿ್ಟ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾ  ನಿದಿ್ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಇದರಿಂದ ಶಾಶಾ ತತೆ 

ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ! 

ಅದು ಅದುು ತವಲಲ ವೇ? 

3 … ಸ್ವ್ಶಕಿನ್ನದ ದೇವರೇ, ನಿನಾ  ಕ್ಕಯ್ಗಳು ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ ವೂ ಅದುು ತವೂ ಆಗಿವೆ! (ಪ್್ ಕಟನೆ 15:3) 

19 ಓ, ನಿನಾ ಲಿಲ  ರ್ಯಪ್ಡುವವರಗಾಗಿ ನಿೀನು ಇಟಿ್ಟ ರುವ ನಿನಾ  ಒಳೆಳ ೀತನವು ಎಷಿ್ ೀ ದಡಡ ದು; (ಕಿೀತ್ನೆ 31:19) 

ದೇವರ ಒಳೆಳ ಯತನವು ನಮ್ಗೆ ಬರಲು ಅವನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ ದಡಡ ದ್ದಗಿದೆ. 

ಹಿೀಬ್್ರ  11: 4-12 ರಲಿಲ , ಅಬೆಲಿಾ ಿಂದ ಪ್್ರರಂಭಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ  ದೇವರೆಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆೆ  ನ್ನವು 

ಕಲಿಯುತಿೆೀವೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಅವುಗಳನುಾ  ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಿ, ಅನುಸ್ರಸುವ ಪ್ದಯ ಗಳು ಏನು ಕಲಿಸುತಿವೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

13 ಇವರೆಲಲ ರೂ ವಾಗಾಾ ನಗಳನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ದೆ ನಂಬಕೆಯಿಂದ ಮ್ರಣಹಿಂದಿದರು, ಆದರೆ ದೂರದಿಿಂದಲೇ 

ಅವರನುಾ  ನೀಡಿ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಖಚ್ಚತವಾಯತ್ತ, ಅವರನುಾ  ಅಪಿಪ ಕೊಿಂಡರು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ 

ಅಪ್ರಚ್ಚತರು ಮ್ತಿ್ತ  ಯಾತ್ಿಕರು ಎಿಂದು ಒಪಿಪ ಕೊಿಂಡರು. 14 ಯಾಕಂದರೆ ಅಿಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳನುಾ  ಹೇಳುವವರು 

ತ್ತವು ಸ್ಾ ದೇಶವನುಾ  ಹುಡುಕ್ಯತಿಿದೆಾ ೀವೆ ಎಿಂದು ಸ್ಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಘೀಷ್ಟಸುತಿ್ತರೆ. 15 ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದಿಿಂದ 

ಹರಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೀ ಆ ದೇಶವನುಾ  ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾ ರೆ, ಅವರಗೆ ಹಿಿಂತಿರುಗಲು 

ಅವಕ್ಕಶವಿತಿ್ತ . 16 ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಉತ್ು ಮವಾದ, ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಗಿೋಮಯ ದೇಶವನುು  ಬಯಸುತಾು ರೆ. 

ಆದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ದೇವರೆಿಂದು ಕರೆಯಲು ನ್ನಚ್ಚಕೆಪ್ಡುವುದಿಲಲ , ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ 

ನಗರವನುು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ್ದದ ನೆ . (ಇಬ್ಯ 11:13-16) 

ಆದಾ ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಾ  ಅಬೆಲಾ  ಕ್ಕಲದಿಿಂದಲೂ, ದೇವರು ಏನ್ನದರೂ ಉತಿಮ್ವಾದ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅದನುಾ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವವರ ದೇವರು ಎಿಂದು ಜನರು ನಂಬದಾ ರು. "ನಗರ" ಹಸ್ ಜ್ಞರುಸ್ಲ್ಮ್ಸ 

ಆಗಿದುಾ  ಅದು ಸ್ಾ ಗ್ದಿಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತಿದೆ (ಪ್್ಕಟನೆ 21: 2). 

ವಿಷ್ಯಗಳು ಉತಿಮ್ಗ್ಳಳ ಲು ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 

17 ಆದುದರಿಂದ, ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  ಮಾಡದವನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಪ್ವಾಗಿದೆ. 

(ಜೇಮ್್ಸ  4:17) 

ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಇದರ ಅಥ್ವಲಲ ವೇ? 
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ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವುದು ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು. 

ಒಳ್ಳು ಯದನುು  ಮಾಡುವುದ ಮತ್ತು  ದೈವಿೋಕರರ್ದ ಬಗೆೆ  ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚಮ ಬರಹಗಾರರು 

ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚ್ ಬರಹಗಾರರು ಕೆಲವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ ದ ಉದೆಾ ೀಶದ 

ಬಗೆೆ  ಸುಳಿವುಗಳನುಾ  ನಿೀಡಿದರು. 

ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ  (ಕ್ಿ .ಶ.) ಸೆಿ ನ್ನ್ದ ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್, ಒಬಬ  ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಮೂಲ ಅಪಸಿ್ಲರಿಂದ ದಿೀಕಿೆ  ಪ್ಡೆದ, 

ಬರೆದರು: 

ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಅನುಸ್ರಸುವಲಿಲ  ನ್ನವು ಉತ್್ತಹದಿಿಂದ ಇರೀಣ (ಫಿಲಿಪಿಪ ಯನಾ ರಗೆ ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್ ಅವರ ಪ್ತ್ , 

ಅಧಾಯ ಯ 6) 

ಅವನು {ಯೇಸು} ಕಲಿಸುತಿ್ತನೆ ... ಶಾಶಾ ತ ಪ್್ತಿಫಲದ ಫಲಕ್ಕಾ ಗಿ. (ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್, ವಿಕಿರ್ ಆಫ್ ಕ್ಕಯ ಪುವಾದಿಿಂದ 

ತ್ತಣುಕ್ಯಗಳು, ವಿಭಾಗ 4) 

ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್ನ ನಂತರದ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಯಾಗಿದಾ  ಸ್ವಡಿ್ಸ್ನ ಮ್ಮಲಿಟೊ ಬರೆದರು: 

ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಯ ವನುಾ  ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮ್ನಸ್್ನುಾ  ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ; ನಿನಾ  ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ವಸಿುವಿನ 

ಸ್ಾ ರೂಪ್ವನುಾ  ಪ್್ತೆಯ ೀಕಿಸಿ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿನಗಾಗಿ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಆರಸಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಆತನು ನಿನಾ  ಮಿಂದೆ ಅನೇಕ 

ವಸಿುಗಳನುಾ  ಇಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ; (ಮ್ಮಲಿಟೊ. ಆಿಂಟೊೀನಿನಸ್ ಸಿೀಸ್ರ್ನ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿಯಲಿಲ ದಾ  ಪ್್ವಚನ. ರಾಬಟ್್್ ಮ್ತಿ್ತ  

ಡನ್ನಲ್ಡ ಸ್ನ್ರಿಂದ ಆಿಂಟೆ-ನೈಸಿೀನ್ ಫ್ತದಸ್್, ಸಂಪುಟ 8, 1885. ಹೆಿಂಡ್ಿ ಕ್ನ್ ಪ್ಬಲ ಷ್ಸ್್, ಪಿೀಬಾಡಿ (MA), 

ಮದ್ಣ 1999, ಪುಟ 755) 

ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದು ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುತಿದೆ. ನ್ನವು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಲು ಆಯೆಾ  ಮಾಡಿದ್ದಗ 

ನ್ನವು ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿೆೀವೆ. 

ದೇವರು ಮಾನವರಗೆ ಆಯೆಾ ಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಯ ವನುಾ  ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಆರಸಿಕೊಳುಳ ತಿೆೀವೆ ಎಿಂದು 

ಮ್ಮಲಿಟೊ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ ಅತಿಕ್ಮಿಸ್ಲು ಆಯೆಾ  ಮಾಡಿದರೂ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 

ಗುಲಾಮ್ಗಿರಯನುಾ  ತಂದಿತ್ತ (cf. ರೀಮ್ನಾ ರು 6:16-17), ಮ್ಮಲಿಟೊ ವಿವರಸಿದರು: 

ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಣುು  ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬೀಜಗಳನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸುವ ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿರುವಂತೆ 

ಸ್ಾ ಭಾವತಃ ಒಳೆಳ ಯದು ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಟಿ ದಾ ನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲು ಸ್ಮ್ಥ್ನ್ನದ ಮ್ನುಷ್ಯ , ಶತ್್ತ  ಮ್ತಿ್ತ  ದುರಾಸೆಯ 

ಸ್ಲಹೆಗಾರನನುಾ  ಸ್ವಾ ಗತಿಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಆ ಮ್ರವನುಾ  ಸ್ಪ ಶ್ಸಿ ಆಜೆ್ಞ ಯನುಾ  ಉಲಲ ಿಂಘಿಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರಗೆ 

ಅವಿಧೇಯನ್ನದನು. (ಮ್ಮಲಿಟೊ. ದಿ ಹೀಮಿಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಸೀವರ್ ಬೈ ಮ್ಮಲಿಟೊ, ಸ್ವಲು 48) 

ಪ್ರಪ್ದ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಯಿಂದ ನಮೆ್ನುಾ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೀಸ್ಸ್ ಎಿಂದು ಮ್ಮಲಿಟೊ 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು: 

ಪ್ರಸೀವರ್ನ ರಹಸ್ಯ ವು ಹಸ್ದು ಮ್ತಿ್ತ  ಹಳೆಯದು, ಶಾಶಾ ತ ಮ್ತಿ್ತ  ತ್ತತ್ತಾ ಲಿಕ, ರ್್ ಷಿ್  ಮ್ತಿ್ತ  ಅಕ್ಷಯ, ಮ್ತಯ ್ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಅಮ್ರ ... ಅಲಲ ದೆ, ವಿಷ್ಯದ ಸ್ತಯ ವು ರ್ಗವಂತನ ರಹಸ್ಯ ವು ಹಳೆಯದು ಮ್ತಿ್ತ  ಹಸ್ದು ... ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು 

ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ಧಾ ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿತಿ್ತ . ರ್ಗವಂತನ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಾಯತ್ತ. …ಇವನೇ ನಮೆ್ನುಾ  
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ಗುಲಾಮ್ಗಿರಯಿಂದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಯ ಕೆಾ , ಕತಿಲ್ಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಸ್ವವಿನಿಿಂದ ಜೀವನಕೆಾ , ದೌಜ್ನಯ ದಿಿಂದ ಶಾಶಾ ತ 

ಸ್ವಮ್ಾಜಯ ಕೆಾ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್ನುಾ  ಹಸ್ ಪುರೀಹಿತಶಾಹಿ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಶೇಷ್ ಜನರನುಾ  

ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. (ಮ್ಮಲಿಟೊ. ದಿ ಹೀಮಿಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಸೀವರ್ ಬೈ ಮ್ಮಲಿಟೊ, ಸ್ವಲುಗಳು 2 ,58,61,68 ) 

ಹೌದು, ರಾಜಯ ವು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿದೆ, ಶಾಶಾ ತತೆಗಾಗಿ. ಮ್ತಿ್ತ  ಇದು ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ರಹಸ್ಯ ದ ಮೂಲಕ - ಯೇಸುವಿನ ಕ್ಕಲದ 

ಧಾಮಿ್ಕ ಮಖಂಡರಿಂದ ಅಥ್ವಾಗದ ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಗಳು-ಜೀಸ್ಸ್ ಅವರು ಬರುವ ಮದಲು ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಪ ಟಿ ರು (ಆ 

ನ್ಯರಾರು ಪ್ಫೆಸಿೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಉಚ್ಚತ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿಲ  ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ www.ccog.org ಶೀಷ್ಟ್ಕೆ: ಪುರಾವೆ ಜೀಸ್ಸ್ 

ಮ್ಮಸ್ಿಹ್ ). ಪ್ರಸೀವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನಾ ಿಂದು ರಹಸ್ಯ ವೆಿಂದರೆ, ಯೇಸು ರಟಿ್ಟಯನುಾ  ಮರದು ಪ್್ತಿಯಬಬ  ಶಷ್ಯ ರಗೆ 

ವಿಶಷಿ್ ವಾದ ತ್ತಿಂಡನುಾ  ಕೊಟಿನು (cf. ಲೂಯ ಕ್ಸ 24:30), ಇದು ಇಿಂದು ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ಪ್ರಸೀವರ್ ಅನುಾ  ಸ್ರಯಾಗಿ 

ಆಚರಸುವವರಗೆ (ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ  ಯೂಕರಸಿ್  ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ) ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. ದೇವರು ನಮೆ್ಲಿಲ  

ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ವಿಶಷಿ್ ವಾದದಾ ನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ವಿಶೇಷ್ ಜನರು ಎಿಂದು ತೀರಸಿ. 

ಲಿಯಾನ್ನ ಐರೇನಿಯಸ್ ಸೆಿ ನ್ನ್ದ ಪ್ರಲಿಕ್ಕಪ್ಹ್ ಕಲಿಸಿದನೆಿಂದು ಹೇಳಿಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು "ಶಾಶಾ ತತೆಗೆ 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ" ಎಿಂದು ಐರೇನಿಯಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ (ಐರೇನಿಯಸ್. ಹೆರೆಸಿಸ್ ವಿರುದಿ , ಪುಸಿ್ಕ 

IV, ಅಧಾಯ ಯ 18, ಪ್ರಯ ರಾ 5). ಮ್ತಿ್ತ  ಹೌದು, ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಿಂಡ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ನಿತಯ ತೆಯ ಉದಾ ಕ್ಕಾ  ಜೀವಿಸುವರು. 

ಕಿೀತ್ನೆಗಳು ಕಲಿಸುತಿವೆ: 

20 ನನಗೆ ದಡಡ  ಮ್ತಿ್ತ  ಕಠಿಣವಾದ ತಿಂದರೆಗಳನುಾ  ತೀರಸಿದ ನಿೀನು ನನಾ ನುಾ  ಪುನಃ ಬದುಕಿಸುವಿ ಮ್ತಿ್ತ  

ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಿಂದ ನನಾ ನುಾ  ಮೇಲಕೆಾ  ತರುವಿ. 21 ನಿೀನು ನನಾ  ಹಿರಮ್ಮಯನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಾಲ  

ಕಡೆಯಿಂದ ನನಾ ನುಾ  ಸ್ವಿಂತಾ ನಗ್ಳಿಸು. (ಕಿೀತ್ನೆ 71:20-21) 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ನಂತರ (ಮ್ತಿೆ  ಪುನರುಜಜ ೀವನಗ್ಳಿಸುವಿಕೆ ಎಿಂದೂ ಸ್ಹ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ) ದೇವರು ತನಾ  ಸೇವಕರ 

ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ ತೆಯನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸುತಿ್ತನೆ. 

ಎಷಿ್ಟ ? 

ಕಿೀತ್ನೆ 82:6 ರ "ನಿೀವು ದೇವರುಗಳು" (ಜ್ಞನ್ 10:34) ಭಾಗವನುಾ  ಜೀಸ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಇದು ದೇವರ ಮಾಗ್ವನುಾ  

ಜೀವಿಸ್ಲು ಸಿದಿ ರರುವವರಗೆ ಅಿಂತಿಮ್ ದೈವಿೀಕರಣಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೀಧನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಐರೇನಿಯಸ್ ಸ್ಹ ಇದನುಾ  ಕಲಿಸಿದನು: 

... ಎಲಲ ರ ತಂದೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಗ ಮ್ತಿ್ತ  ದತಿ್ತ  ಪ್ಡೆದವರನುಾ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು 

ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲಲ  ( ಐರೇನಿಯಸ್. ಅಡಾ ಸ್್ಸ್ ಹೆರೆಸೆಸ್ , ಪುಸಿ್ಕ IV, ಮನುಾ ಡಿ, ಪ್ದಯ  4) 

“ನ್ನನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿೀವೆಲಲ ರೂ ಅತ್ತಯ ನಾ ತ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರುಗಳ ಮ್ಕಾ ಳು; ಆದರೆ ನಿೀವು ಮ್ನುಷ್ಯ ರಂತೆ ಸ್ವಯುವಿರ. 

ದತಿ್ತ  ಸಿಾ ೀಕ್ಕರದ ಉಡುಗ್ರೆಯನುಾ  ಪ್ಡೆಯದವರಗೆ ಅವರು ನಿಸ್್ ಿಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಮಾತ್ತಗಳನುಾ  

ಮಾತನ್ನಡುತಿ್ತರೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಶುದಿ  ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಅವತ್ತರವನುಾ  ತಿರಸ್ಾ ರಸುವ, ದೇವರಗೆ ಪ್್ಚ್ಚರದ 

ಮಾನವ ಸ್ಾ ಭಾವವನುಾ  ವಂಚ್ಚಸುವ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ವಾಕಯ ಕೆಾ  ತಮೆ್ನುಾ  ತ್ತವು ಕೃತಜೆ ರಲಲ ವೆಿಂದು 

ಸ್ವಬೀತ್ತಪ್ಡಿಸುತಿ್ತರೆ. ಅವರಗೆ ಮಾಿಂಸ್ವಾಯತ್ತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಉದೆಾ ೀಶಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುಾ  
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ಮ್ನುಷ್ಯ ನನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ, ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಮ್ಗನ್ನದ ಅವನು ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಮ್ಗನ್ನದನು, ಆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು 

ವಾಕಯ ಕೆಾ  ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ನಂತರ ಮ್ತಿ್ತ  ದತಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ ನಂತರ ದೇವರ ಮ್ಗನ್ನಗಬಹುದು. . ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನವು 

ಅಕ್ಷಯತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಮ್ರತಾ ಕೆಾ  ಒಿಂದ್ದಗದ ಹರತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ನ್ನವು ಅಕ್ಷಯತೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಮ್ರತಾ ವನುಾ  ಸ್ವಧಿಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಐರೇನಿಯಸ್. ಅಡಾ ಸ್್ಸ್ ಹೆರೆಸೆಸ್, ಪುಸಿ್ಕ III, ಅಧಾಯ ಯ 19, ಪ್ದಯ  1). 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಜ್ಞನ್ ಬರೆದರು: 

2 ಪ್ಿಯರೇ, ಈಗ ನ್ನವು ದೇವರ ಮ್ಕಾ ಳಾಗಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಏನ್ನಗುತಿೆೀವೆ ಎಿಂಬುದು ಇನ್ಯಾ  ಪ್್ಕಟವಾಗಿಲಲ ; ಅದು 

ಪ್್ಕಟವಾದರೆ ನ್ನವು ಆತನಂತೆ ಇರುತಿೆೀವೆ ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನ್ನವು ಅವನನುಾ  ಆತನಂತೆ 

ನೀಡುತಿೆೀವೆ. (1 ಜ್ಞನ್ 3:2, ಡಾಬ್ ಬೈಬಲ್ ಅನುವಾದ) 

ಜೀಸ್ಸ್ ಇನ್ಯಾ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿಲಲ ದ ಕ್ಕರಣ, ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಇನ್ಯಾ  ಆತನಂತೆ ಬದಲಾಗಿಲಲ  - ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ (cf. 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  15:50-53). ನ್ನವು ಹೇಗೆ ಕ್ಕಣುತಿೆೀವೆ (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  13:12) ಇನ್ಯಾ  

ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ದೈವಿೀಕರಣವನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿರುತಿದೆ (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:29; ಕ್ಕಯದೆಗಳು 

17:29; ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  5:48; ಎಫೆಸಿಯನ್್  3:14-19; ಮ್ಲಾಚ್ಚ 2 :15). 

ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂರ್ದಲಿಲ , ಆಿಂಟ್ಟಯೀಕಾ  ಇಗೆಾ ೀಷ್ಟಯಸ್ ಬರೆದರು: 

ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮೆ್  ಕಡೆಗೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಮ್ಮಚ್ಚಾ ಸುವವನಂತೆ ವತಿ್ಸುವುದು ನನಾ  ಬಯಕೆಯಲಲ , ಆದರೆ 

ದೇವರನುಾ  ಮ್ಮಚ್ಚಾ ಸುವಂತೆ, ನಿೀವು ಆತನನುಾ  ಮ್ಮಚ್ಚಾ ಸುವಂತೆಯೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನನು ದೇವರನುಾ  ಸ್ವಧಿಸುವ 

ಅಿಂತಹ [ಮ್ತಿಿಂದು] ಅವಕ್ಕಶವನುಾ  ಎಿಂದಿಗೂ ಪ್ಡೆಯುವುದಿಲಲ  ... ಉತಿಮ್ ಕೆಲಸ್ದ ಗೌರವಕೆಾ  ಅಹ್ತೆ ... ನ್ನನು 

ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮ್ತಿೆ  ಏರಲು ಪ್್ಪಂಚದಿಿಂದ ದೇವರಗೆ ಹಿಂದಿಸುವುದು ಒಳೆಳ ಯದು. ... ಕ್ಕಡುಮೃಗಗಳಿಗೆ 

ಆಹಾರವಾಗಲು ನನಾ ನುಾ  ಬಡು, ಅವರ ಸ್ವಧನದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ದೇವರನುಾ  ತಲುಪ್ಲು ಅವಕ್ಕಶ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ... ನ್ನನು ದೇವರ ಪ್ರನಿೀಯವನುಾ  ಅಪೇಕಿಿಸುತಿೆೀನೆ, ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ ಅವನ ರಕಿ , ಅದು ನ್ನಶವಾಗದ 

ಪ್ಿ ೀತಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನ. (ಇಗೆಾ ೀಷ್ಟಯಸ್. ರೀಮ್ನಾ ರಗೆ ಪ್ತ್ , ಅಧಾಯ ಯಗಳು 2,4). 

ಅವನು ತಂದೆಯ ಬಾಗಿಲು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಹಾಿಂ, ಐಸ್ವಕ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಜ್ಞಕೊೀಬ್, ಪ್್ವಾದಿಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಪಸಿ್ಲರು ಮ್ತಿ್ತ  ಚರ್ಚ್ ಅನುಾ  ಪ್್ವೇಶಸುತಿ್ತರೆ. ಇವೆಲಲ ವೂ ದೇವರ ಏಕತೆಯನುಾ  ಸ್ವಧಿಸುವ ಗುರಯನುಾ  

ಹಿಂದಿವೆ (ಇಗೆಾ ೀಷ್ಟಯಸ್. ರೀಮ್ನಾ ರಗೆ ಪ್ತ್ , ಅಧಾಯ ಯ 9). 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಇಗೆಾ ೀಷ್ಟಯಸ್ ದೇವರ ಜನರ ಗುರಯು ದೈವಿೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಉತಿಮ್ವಾದ, ಶಾಶಾ ತವಾದ, ಕೆಲಸ್ವನುಾ  

ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿದನು. 

ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ಆಿಂಟ್ಟಯೀಕಾ  ಥಯೀಫಿಲಸ್ ಬರೆದರು: 

ಯಾರು ತ್ತಳೆೆಯಿಂದ ಸ್ತ್ತಾ ಯ್ದಲಿಲ  ಅಮ್ರತಾ ವನುಾ  ಬಯಸುತಿ್ತರೀ ಅವರಗೆ ಆತನು ನಿತಯ ಜೀವವನುಾ , 

ಆನಂದವನುಾ , ಶಾಿಂತಿಯನುಾ , ವಿಶ್ಾಿಂತಿಯನುಾ , ಮ್ತಿ್ತ  ಕಣುು  ಕ್ಕಣದ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳದ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನ 

ಹೃದಯದಲಿಲ  ಪ್್ವೇಶಸ್ದ ಒಳೆಳ ಯ ವಸಿುಗಳ ಸ್ಮೃದಿಿಯನುಾ  ಕೊಡುತಿ್ತನೆ. ಗರ್್ಧರಸ್ಲು. (ಥಯೀಫಿಲಸ್. 

ಆಟೊೀಲಿಕಸ್ಗೆ, ಪುಸಿ್ಕ I, ಅಧಾಯ ಯ 14) 
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ಆದಾ ರಿಂದ, ಈ ಜಗತಿಿನಲಿಲ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ರೂಪುಗ್ಿಂಡಾಗ, ಅವನು ಎರಡು ಬಾರ ಸ್ಾ ಗ್ದಲಿಲ  ಇರಸ್ಲಪ ಟಿ ಿಂತೆ 

ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ಾ ಲಿಲ  ಅತಿೀಿಂದ್ಿಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ; ಆದಾ ರಿಂದ ಅವನನುಾ  ಅಲಿಲ  ಇರಸಿದ್ದಗ ಒಿಂದು ನೆರವೇರತ್ತ, ಮ್ತಿ್ತ  

ಎರಡನೆಯದು ಪುನರುತಿ್ತನ ಮ್ತಿ್ತ  ತಿೀಪಿ್ನ ನಂತರ ನೆರವೇರುತಿದೆ. ಒಿಂದು ಪ್ರತ್ೆಯಂತೆ , ವಿನ್ನಯ ಸ್ಗ್ಿಂಡಾಗ 

ಅದು ಕೆಲವು ನ್ಯಯ ನತೆಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದೆ, ಅದು ಹಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಬಹುದು ಎಿಂದು 

ಮ್ರುರೂಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮ್ರುರೂಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸ್ವವಿನ ಮೂಲಕ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೆ 

ಸಂರ್ವಿಸುತಿದೆ. ಹೇಗ್ೀ ಅಥವಾ ಇನಾ ಿಂದು ರೀತಿಯಲಿಲ  ಅವನು ಮರದುಹೀಗಿದ್ದಾ ನೆ, ಅವನು 

ಪುನರುತಿ್ತನದಲಿಲ  ಸಂಪೂಣ್ ಏರಬಹುದು; ನನಾ  ಪ್್ಕ್ಕರ ನಿಮ್್ಲ, ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀತಿವಂತ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಮ್ರ. ... 

ಆತನು ಅವನನುಾ  ಮದಲಿನಿಿಂದಲೂ ಅಮ್ರನನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಿದಾ ರೆ, ಅವನು ಅವನನುಾ  ದೇವರನ್ನಾ ಗಿ 

ಮಾಡುತಿಿದಾ ನು ... ಆದಾ ರಿಂದ ಅವನು ಅಮ್ರತಾ ದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೀರದರೆ, ದೇವರ ಆಜೆ್ಞ ಯನುಾ  

ಪ್ರಲಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಅವನಿಂದ ಪರ ತಿಫಲ್ವಾಗಿ ಅಮರತ್ವ ವನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು  ಆಗಬೇಕು. ದೇವರು ... 

ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಕನ್ಯನು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ವಿತ್  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳನುಾ  ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ; ಮ್ತಿ್ತ  ಇವುಗಳನುಾ  ಇಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ವ 

ಪ್್ತಿಯಬಬ ರೂ ಉಳಿಸ್ಬಹುದು, ಮ್ತಿ್ತ  ಪುನರುತಿ್ತನವನುಾ  ಪ್ಡೆಯುವುದು, ಅವಿನ್ನಶತೆಯನುಾ  ಆನುವಂಶಕವಾಗಿ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು (ಥಯೀಫಿಲಸ್ ಆಫ್ ಆಿಂಟ್ಟಯೀಕ್ಸ. ಟ್ಟ ಆಟೊೀಲಿಕಸ್, ಪುಸಿ್ಕ 2, ಅಧಾಯ ಯಗಳು 26, 27, ಪುಟ 

105). 

ಪ್ರರಾಗುವನು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರಿಂದ ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನಕೆಾ  ಯೀಗಯ ನೆಿಂದು ಭಾವಿಸ್ಲಪ ಡುತಿ್ತನೆ. (ಥಯೀಫಿಲಸ್. 

ಆಟೊೀಲಿಕಸ್, ಪುಸಿ್ಕ II, ಅಧಾಯ ಯ 34) 

ಆದರೆ ಯಾರು ಶಾಶಾ ತ ದೇವರನುಾ  ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತರೆ, ಅವರು ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನವನುಾ  ಆನುವಂಶಕವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರೆ, 

(ಥಯೀಫಿಲಸ್. ಆಟೊೀಲಿಕಸ್, ಪುಸಿ್ಕ II, ಅಧಾಯ ಯ 36) 

ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಪ್ವಿತ್  ಕ್ಕನ್ಯನನುಾ  ಕಲಿತಿದೆಾ ೀವೆ; ಆದರೆ ನ್ನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಾಗಿರುವ, ನಿೀತಿವಂತರಾಗಿರಲು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಧಮ್್ನಿಷ್ಾ ರಾಗಿರಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಲು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸುವ ಕ್ಕನ್ಯನು ನಿೀಡುವವರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

(ಥಯೀಫಿಲಸ್. ಆಟೊೀಲಿಕಸ್ಗೆ, ಪುಸಿ್ಕ III, ಅಧಾಯ ಯ 9) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಥಯೀಫಿಲಸ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರಗೆ ದೈವಿೀಕರಣ ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುವುದನುಾ  ಕಲಿಸಿದನು. 

ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ರೀಮ್ನ್ ಕ್ಕಯ ಥೀಲಿಕ್ಸ ಸಂತ ಮ್ತಿ್ತ  ರೀಮ್ಾ  ಬಷ್ಪ್ಹ ಹಿಪಪ ಲಿಟಸ್ ಬರೆದರು: 

ಅಮ್ರತಾ ದ ತಂದೆಯು ಅಮ್ರ ಮ್ಗ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ದವನುಾ  ಜಗತಿಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅವನು ನಿೀರು ಮ್ತಿ್ತ  ಆತೆ ದಿಿಂದ 

ಅವನನುಾ  ತಳೆಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು, ಆತೆ  ಮ್ತಿ್ತ  ದೇಹದ ಅವಿನ್ನಶಕೆಾ  

ನಮೆ್ನುಾ  ಮ್ತಿೆ  ಹುಟಿ್ಟಹಾಕಿದನು , ಜೀವನದ ಉಸಿರನುಾ  (ಸಿಪ ರಟ್) ನಮೆಳಗೆ ಉಸಿರಾಡಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ನಮ್ಗೆ 

ಅಕ್ಷಯವಾದ ವಿದ್ದಾ ಿಂಸ್ವನುಾ  ನಿೀಡಿದನು. ಆದಾ ರಿಂದ, ಮ್ನುಷ್ಯ  ಅಮ್ರನ್ನಗಿದಾ ರೆ, ಅವನು ಸ್ಹ ದೇವರಾಗುತಿ್ತನೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ದರದ ಪುನರುತಿ್ತನದ ನಂತರ ನಿೀರು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ವಿತ್್ತತೆ ದಿಿಂದ ಅವನು ದೇವರನುಾ  ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ತಿವರಿಂದ 

ಪುನರುತಿ್ತನದ ನಂತರ ಅವನು ಕ್ಿ ಸಿ್ನಿಂದಿಗೆ ಜಂಟ್ಟ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತನೆ (ಹಿಪಪ ಲಿಟಸ್. 

ಪ್ವಿತ್  ಥಯೀಫನಿ ಕ್ಯರತ್ತ ಪ್್ವಚನ, ಅಧಾಯ ಯ 8).  
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ಏಕೆಿಂದರೆ, ಸ್ದೆುಣದಲಿಲ  ಪ್್ ಗತಿ ಹಿಂದುವ ಮೂಲಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಉತಿಮ್ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಸ್ವಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, 

"ಹಿಿಂದಿನದನುಾ  ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ," {ಫಿಲಿಪಿಪ  3:13, KJV} ಪೂಜಯ  ಪೌಲನ ಮಾತಿನ ಪ್್ಕ್ಕರ, ನ್ನವು ಉನಾ ತ 

ಸಿಂದಯ್ಕೆಾ  ಏರುತಿೆೀವೆ. ನನಾ  ಪ್್ಕ್ಕರ, ಆದ್ದಗೂಯ , ಸ್ಹಜವಾಗಿ, ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಸಿಂದಯ್, ಆದಾ ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಕಡ 

"ರಾಜನು ನಿಮೆ್  ಸಿಂದಯ್ವನುಾ  ಬಹಳವಾಗಿ ಬಯಸಿದನು" ಎಿಂದು ಹೇಳಬಹುದು. (ಹಿಪಪ ೀಲಿಟಸ್. 

ಹಿಪ್ಪ ಲಿಟಸ್ನ ಸಿಾ ರಪುಾ ರಲ್ ಕ್ಕಮ್ಮಿಂಟರೀಸ್ನಿಿಂದ ತ್ತಣುಕ್ಯಗಳು) 

ಹಿೀಗಾಗಿ, ಹಿಪಪ ಲಿಟಸ್ ದೈವಿೀಕರಣವನುಾ  ಕಲಿಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಸ್ದೆುಣದಲಿಲ  ಪ್್ ಗತಿ ಹಿಂದುವ ಮೂಲಕ 

ಉತಿಮ್ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಸ್ವಧಿಸುತಿ್ತರೆ. 

4 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ಗ್ಿ ೀಕೊೀ-ರೀಮ್ನ್ ಸಂತ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಿಲನ್ನ ಬಷ್ಪ್ಹ ಆಿಂಬ್ೀಸ್ ಕಲಿಸಿದರು: 

ನಂತರ ವಜ್ನ್ ಗರ್್ಧರಸಿದಳು, ಮ್ತಿ್ತ  ಮಾಿಂಸ್ವು ದೇವರಾಗಬಹುದು ಎಿಂಬ ಪ್ದವು ಮಾಿಂಸ್ವಾಯತ್ತ 

(ಮಿಲನ್ನ ಆಿಂಬ್ೀಸ್. ಕನ್ ನಿ್ಿಂಗ್ ಕನ್ ನಿ್ಿಂಗ್ (ಪುಸಿ್ಕ I, ಅಧಾಯ ಯ 11). 

4 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ , ಗ್ಿ ೀಕೊೀ-ಆಥ್ಡಾಕ್್ಸ  ಸಂತ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಷ್ಪ್ಹ ಜ್ಞನ್ ಕ್ಿಸಸಿಮ್ಸ ಬರೆದರು: 

... ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ದೇವರಾಗಬಹುದು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಮ್ಗುವಾಗಬಹುದು. ನ್ನವು ಓದಲು, "ನ್ನನು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ, ನಿೀವು 

ದೇವರುಗಳು, ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವೆಲಲ ರೂ ಪ್ರಮಾತೆ ನ ಮ್ಕಾ ಳು" (ಜ್ಞನ್ ಕ್ಿಸಸಿಮ್ಸ. ಅಪಸಿ್ಲರ ಕ್ಕಯದೆಗಳ ಕ್ಯರತ್ತ 

32). 

ಯೇಸುವಿನ ಕ್ಕಲದಿಿಂದಲೂ ಮಾನವರಗೆ ದೈವಿೀಕರಣವು ಒಿಂದು ಗುರಯಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿತಿ್ತ . 

ಜನ್ನಂಗದ ರಹಸ್ಯ ? 

ಮಾನವರು ವಿವಿಧ ಬಣು ಗಳು, ಆಕ್ಕರಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ನೀಟಗಳಲಿಲ  ಬರುತಿ್ತರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಜನ್ನಿಂಗವು ಯಾವುದೇ ಜನ್ನಿಂಗಕಿಾ ಿಂತ ಶ್್ನ ೀಷ್ಾ ವಲಲ . 

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮೆ್  ಜನ್ನಿಂಗದ ಪ್್ರಬಲಯ ವಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಯುತಿ್ತರೆ. 

ಕೆಲವು ಜನರು ತಮೆ್  ಜನ್ನಿಂಗದ ವಿರುದಿ  ಹೆಚ್ಚಾ  ತ್ತರತಮ್ಯ  ಹಿಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿ್ತರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ 

ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಯುತಿ್ತರೆ. 

ಕೆಲವು ಒಿಂದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಜನ್ನಿಂಗಗಳ ಮಿಶ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಯುತಿ್ತರೆ. 

ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹು ಜನ್ನಿಂಗಗಳನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿ್ತರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  

ಕಲಿಯುತಿ್ತರೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆ ಸ್ನಿಾ ವೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ಗಳಿವೆ, ಇದು ಭಾಗಶಃ ವಿವಿಧ ಪ್ರಠಗಳನುಾ  ಕಲಿಯಲು ಕ್ಕರಣವಾಗುತಿದೆ. 
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ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 3:20), ಮ್ತಿ್ತ  ನಂತರ ನೀಹನ ಮ್ಗ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರ ಹೆಿಂಡತಿಯರ 

ವಂಶಸಿ್ ರಿಂದ ಬಂದವರು. 

ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ ಮದಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೀಮಿನಿಡ್ಗಳು ಇದ್ದಾ ಗ, ಎಲಾಲ  ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರು ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  

ಈವ್ನಿಿಂದ ಬಂದವರು - ಹೌದು, ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ಮಾನವ ಜನ್ನಿಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆಾ ೀವೆ, ಆಡಮ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಈವ್ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬದಿಿಂದ. 

ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು "ಅನಯ ಜನರಲಿಲ  ರಹಸ್ಯ " (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್ 1:27) ಅನುಾ  ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸುತಿದೆ. 

ನ್ನವು ಜ್ಞನೆಟೈಲ್್  ಎಿಂಬ ಪ್ದವನುಾ  ಎದುರಸುವ ಮದಲ ಸಿ್ ಳವು ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ 10 ರಲಿಲ ದೆ, ಇದು ಪ್್ವಾಹದ ನಂತರ, ನೀಹನ 

ಮ್ಕಾ ಳು ಮ್ಕಾ ಳನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರು ಮ್ತಿ್ತ  ವಿವಿಧ ಸಿ್ ಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮ್ತಿ್ತ  ವಿವಿಧ ಜನ್ನಿಂಗಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಅನೇಕ 

ಜನ್ನಿಂಗಿೀಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಮೂಲದವರು ಎಿಂದು ತೀರಸುತಿದೆ. 

ಮೀಕ್ಷದ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನದಿಿಂದ, ಯಹೂದಿ ಅಥವಾ ಯಹೂದಿ, ಇಸ್ೆೀಲಿ ಅಥವಾ ಇಸ್ೆೀಲ್ ಅಲಲ ದವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವಿಲಲ  (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  3: 9-11), "ದೇವರಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತವಿಲಲ " (ರೀಮ್ನಾ ರು 2:11). "ಅವರು ಪೂವ್ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ಶಾ ಮ್ದಿಿಂದ ಉತಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ದಕಿಿಣದಿಿಂದ ಬಂದು ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಕ್ಯಳಿತ್ತಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ" (ಲೂಕ 13:29). 

ಹೇಳಲಾಗುತಿದೆ, ಏಕೆ ಪ್್ಭೇದಗಳು? 

ಒಳೆಳ ಯದು, ಅದು ವಿಭಿನಾ  ಅನುರ್ವವನುಾ  ಹಿಂದಿರುವ ಜನರಗೆ ಕ್ಕರಣವಾಗುತಿದೆ. 

ಆದರೆ ವಯ ಕಿಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಏನು, ಕೇವಲ ಜನರ ಸೆಟ್ ಅಲಲ ? 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ನಿಮೆ್  ಎಲಾಲ  ವೈಯಕಿಿಕ ಅನುರ್ವಗಳನುಾ  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿದೆ ( ಗಲಾತಯ  6:7-8; ಹಿೀಬ್್ರ  6:10; 

ಕಿೀತ್ನೆ 33:11-15 ). 

ದೇಹವು ಕೈಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಕಣುು ಗಳಂತಹ ಭಾಗಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿರುವಂತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ವಾಸ್ನೆ, ಶ್ವಣ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ 

ದೇಹದ ಎಲಾಲ  ಪ್ರತ್ಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿರುವಂತೆ ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸುತಿದೆ: 

14 ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹವು ಒಿಂದು ಅಿಂಗವಲಲ  ಆದರೆ ಅನೇಕ ಅಿಂಗವಾಗಿದೆ. 

15 “ನ್ನನು ಕೈಯಲಲ ದ ಕ್ಕರಣ ದೇಹದಿಿಂದ ಬಂದವನಲಲ ” ಎಿಂದು ಕ್ಕಲು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದೇಹದದಾ ಲಲ ವೇ? 16 ಮ್ತಿ್ತ  

ಕಿವಿಯು, “ನ್ನನು ಕಣು ಲಲ ದ ಕ್ಕರಣ, ನ್ನನು ದೇಹದಿಿಂದ ಬಂದವನಲಲ ” ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದೇಹದಿಿಂದಲಲ ವೇ? 17 

ಇಡಿೀ ದೇಹವು ಕಣಾು ಗಿದಾ ರೆ, ಕೇಳುವಿಕೆಯು ಎಲಿಲ ದೆ? ಪೂತಿ್ ಕೇಳುತಿಿದಾ ರೆ ವಾಸ್ನೆ ಎಲಿಲ ಿಂದ ಬರುತಿಿತಿ್ತ ? 18 ಆದರೆ ಈಗ 

ದೇವರು ತನಗೆ ಇಷಿ್ ವಾದಂತೆ ದೇಹದಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಅಿಂಗಗಳನುಾ  ಇಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ. 19 ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರೆಲಲ ರೂ ಒಿಂದೇ 

ಅಿಂಗವಾಗಿದಾ ರೆ, ದೇಹವು ಎಲಿಲ ದೆ? 

20 ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಅಿಂಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಒಿಂದೇ ದೇಹವಿದೆ. 21 ಮ್ತಿ್ತ  ಕಣುು  ಕೈಗೆ, “ನನಗೆ ನಿನಾ  ಅವಶಯ ಕತೆಯಲಲ ” 

ಎಿಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ ; ಅಥವಾ ಮ್ತಿೆ  ಪ್ರದಗಳಿಗೆ ತಲ್, "ನನಗೆ ನಿಮೆ್  ಅಗತಯ ವಿಲಲ " 22 ಇಲಲ , ಬದಲಿಗೆ, 

ದುಬ್ಲವಾಗಿರುವ ದೇಹದ ಅಿಂಗಗಳು ಅಗತಯ ವಾಗಿವೆ. 23 ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ಕಡಿಮ್ಮ ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸುವ 

ದೇಹದ ಅಿಂಗಗಳಿಗೆ ನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಗೌರವವನುಾ  ನಿೀಡುತಿೆೀವೆ; ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ಪ್್ ಸಿುತಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗದ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ನ 
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ನಮ್್ತೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿವೆ, 24 ಆದರೆ ನಮೆ್  ಪ್್ ಸಿುತಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದ್ದದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿಲಲ . ಆದರೆ ದೇವರು 

ದೇಹವನುಾ  ರಚ್ಚಸಿದನು, ಅದರ ಕೊರತೆಯರುವ ಭಾಗಕೆಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಗೌರವವನುಾ  ಕೊಟಿನು, 25 ದೇಹದಲಿಲ  ಯಾವುದೇ 

ಬರುಕ್ಯ ಇರಬಾರದು, ಆದರೆ ಅಿಂಗಗಳು ಪ್ರಸ್ಪ ರ ಒಿಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಕಳಜಯನುಾ  ಹಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ. (1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12:14-26) 

ಭಿನ್ನಾ ಭಿಪ್್ರಯಗಳನುಾ  ಹಿಂದಲು ಒಿಂದು ಕ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ ನ್ನವು ಇನಾ ಬಬ ರಗೆ ಅದೇ ಕ್ಕಳಜಯನುಾ  ಹಿಂದಬಹುದು - 

ಅಿಂದರೆ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ಗಳು ವಿಭಿನಾ  ರೀತಿಯಲಿಲ  ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದೆಾ ೀಶವನುಾ  ಹಿಂದಿವೆ. 

ಈಗ, ನಿೀವು ನಿದಿ್ಷಿ್  ಜನ್ನಿಂಗ, ಎತಿರ, ದುಬ್ಲ, ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಾಗಿದಾ ರೆ ಬದುಕ್ಯವುದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಕಷಿ್  ಎಿಂದು ಕೆಲವರು 

ಹೇಳಬಹುದು. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲಿಲ  ಅದು ನಿಜ. 

ಆದ್ದಗೂಯ , ಇದು ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ: 

27 ಆದರೆ ದೇವರು ಜೆ್ಞ ನಿಗಳನುಾ  ನ್ನಚ್ಚಕೆಪ್ಡಿಸ್ಲು ಪ್್ಪಂಚದ ಮೂಖ್ತನವನುಾ  ಆರಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ದೇವರು ಪ್್ಬಲವಾದವುಗಳನುಾ  ನ್ನಚ್ಚಕೆಪ್ಡಿಸ್ಲು ಪ್್ಪಂಚದ ದುಬ್ಲವಾದವುಗಳನುಾ  ಆರಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ನೆ. (1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  1:27) 

ದೇವರು ವಿವಿಧ ಬಣು ಗಳು, ಆಕ್ಕರಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳ ಜನರನುಾ  ಒಿಂದೇ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು (ರೀಮ್ನಾ ರು 

12: 4-5; 1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12: 12-14). 

ಎಲಲ ರಗೂ ಮೀಕ್ಷದ ಅವಕ್ಕಶವಿರುತಿದೆ. 

ಆ ಪ್್ ಸಿ್ವಪ್ವನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸುವವರೆಲಲ ರೂ ತಮೆ್  ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗೆ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಅನನಯ  ರೀತಿಯಲಿಲ  

ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ - ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ವಿಭಿನಾ  ಜನ್ನಿಂಗಗಳು, ಜನ್ನಿಂಗಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುಳ ವಿಕೆಗಳು 

ಮಿಂಬರುವ ಶಾಶಾ ತತೆಯ ಯುಗವು ಇಲಲ ದಿದಾ ರೆ ಅದು ಉತಿಮ್ವಾಗಲು ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುತಿದೆ. ಹಿಂದಿವೆ. 

ಒಳ್ಳು ಯದನುು  ಮಾಡಲು ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ 

ಜನರು ದೇವರ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ಸಲ್ಮ್ನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ (ಪ್್ಸಂಗಿ 7:13). ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ 

ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ  ಅಥವಾ ಅದನುಾ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸುತಿ್ತರೆ - ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ 

(cf. ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  6:33). ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ಲು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ ಕೆಲಸ್ವಿದೆ (ಮ್ತಿ್ತಯ 24:14, 28:19-20; ರೀಮ್ನಾ ರು 9:28; 2 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  9:6-8; ಪ್್ಕಟನೆ 3:7-10). ಮ್ತಿ್ತ  ಅದನುಾ  ಮಾಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದು (cf. 2 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  9:6-14; ಪ್್ ಕಟನೆ 

3:7-13). 

ಎರಡು ಡಜನ್ಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾ  ಬಾರ (NKJV) ಬೈಬಲ್ ನಿದಿ್ಷಿ್ ವಾಗಿ "ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡು" ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿದೆ. ನ್ನವು 

ಇತರರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುತಿೆೀವೆ. ನ್ನವು ದೇವರನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ನೆರೆಹರೆಯವರನುಾ  

ಪ್ಿ ೀತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡುತಿೆೀವೆ (ಮ್ತಿ್ತಯ 22:37-39)-ಇತರ ಮಾನವರು. 
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ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ಇತರರನುಾ  ತಲುಪ್ಲು ದೇವರ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ಬೇಕ್ಯ (ಮಾಯಥ್ಯಯ  24:14, 28:19-20; ರೀಮ್ನಾ ರು 10:15, 

15:26-27). 

ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು ಕೆಲಸ್ದ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ: 

5 ಶ್ ದಿೆಯುಳಳ ವರ ಯೀಜನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮೃದಿಿ ಗೆ ಕ್ಕರಣವಾಗುತಿವೆ, (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  21:5a) 

23 ಎಲಾಲ  ದುಡಿಮ್ಮಯಲಿಲ  ಲಾರ್ವಿದೆ (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  14:23) 

23 ಎಲಾಲ  ಶ್ಮ್ದಲಿಲ  ಪ್್ಯೀಜನವಿದೆ (ನ್ನಣುು ಡಿಗಳು 14:23, ಯಂಗ್್  ಲಿಟರಲ್ ಅನುವಾದ) 

ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲಲ ರಗೂ ಪ್್ಯೀಜನವನುಾ  (ಅನುಕ್ಕಲವನುಾ ) ಒದಗಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬರೆದನು: 

12 ಆದದರಿಂದ ನನಾ  ಪ್ಿಯರೇ, ನಿೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತೆ, ನನಾ  ಉಪ್ಸಿಿ ತಿಯಲಿಲ  ಮಾತ್ವಲಲ , ಈಗ 

ನನಾ  ಅನುಪ್ಸಿಿ ತಿಯಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚಾ  ರ್ಯದಿಿಂದ ಮ್ತಿ್ತ  ನಡುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನುಾ  ಮಾಡಿರ. 13 

ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೇ ನಿಮೆ್ಲಿಲ  ಇಚೆ್ಚಸುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಸಂತೀಷ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವವನು. (ಫಿಲಿಪಿಪ  2:12-13) 

ನ್ನವು ದೇವರ ಸಂತೀಷ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ - ಇದು ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು. 

ದೇವರು ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ಒಿಂದು ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ: 

15 ನಿೀನು ಕರೆಯರ, ನ್ನನು ನಿನಗೆ ಉತಿರ ಕೊಡುವೆನು; ನಿಮೆ್  ಕೈಗಳ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ನಿೀವು ಬಯಸುತಿಿೀರ. (ಜ್ಞಬ್ 14:15) 

ನಿೀವೂ ಸ್ಹ ದೇವರ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸ್ವೇ! ಅವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ನಿೀವು ಮಾಡುವುದನುಾ  ಇದು ಒಳಗ್ಿಂಡಿರುತಿದೆ. 

ಲೇಖಕಿ ಮಾರಯಾ ಪಪವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿೀಕ್ಷಣೆಯನುಾ  ಮಾಡಿದರು: 

ಜೀವಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹರತ್ತಗಿಯೂ ನಿಮೆ್ನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಬಾಲಯ ವನುಾ  ಒಿಂದೇ ವಯ ಕಿಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯ ವು ತತಾ ಶಾಸಿ್ ರದ ಅತಯ ಿಂತ ಆಸ್ಕಿಿದ್ದಯಕ ಪ್್ಶ್ನಾ ಗಳಲಿಲ  ಒಿಂದ್ದಗಿದೆ. (ಪಪವಾ ಎಿಂ. ಗ್ೆ ೀಸ್ ಪೇಲಿ 

ಆನ್ ದಿ ಆಟ್್ ಆಫ್ ಗ್್ೀಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ . ಬ್ೆ ೈನ್ ಪಿಕಿಿಂಗ್್ , ಸೆಪಿೆ ಿಂಬರ್ 3, 2015) 

ಇದು ಅನೇಕರಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿದಾ ರೂ, ಅದು ದೇವರಗೆ ರಹಸ್ಯ ವಲಲ . ನ್ನವು ಅತ್ತಯ ತಿಮ್ವಾಗಿರಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವರು 

ನಮೆ್ಮಲಲ ರಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿಿದ್ದಾ ನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಆವಿಷ್ಾ ರಸ್ಲು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಕ್ಕರಣವೆಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ. 

ದೇವರು ಮಾನವರನುಾ  "ಸಂಶೀಧಿಸಿದ" ಕ್ಕರಣವು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದ್ದಗಿತಿ್ತ . 
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ಪ್ರಲ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಾನ್ಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ: 

18 ಅನ್ನದಿಕ್ಕಲದಿಿಂದಲೂ ದೇವರಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲಲ ವೂ ಆತನ ಕೆಲಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. (ಕ್ಕಯದೆಗಳು 15:18) 

ದೇವರು ಜನರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ತನಾ  ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರನುಾ  ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ 

ಇರಸಿದನು: 

8 ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿೀವು ನಂಬಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕಿಿ ಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರ, ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ನಿಮೆಿ ಿಂದಲಲ ; ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ, 9 

ಕೃತಿಗಳಲಲ , ಯಾರೂ ಹೆಮೆ್ಮಪ್ಡಬಾರದು. 10 ಕ್ಿ ಸಿ್  ಯೇಸುವಿನಲಿಲ  ಸ್ತ್ತಾಯ್ಗಳಿಗ್ೀಸ್ಾ ರ ನ್ನವು ಆತನ 

ಕೆಲಸ್ಕ್ಕಯ್ವಾಗಿದೆಾ ೀವೆ; (ಎಫೆಸಿಯನ್್  2:8-10) 

ಎಲಾಲ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರು? 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಸಿಾ ೀಕರಸುವವರೆಲಲ ರೂ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿ್ತರೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ರಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗದ 

ದುಷಿ್ ರನುಾ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿರುವವರೆಲಲ ರೂ ಇರುತಿ್ತರೆ (ಅದರ ಕ್ಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮೆ್  

ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ: ಯೂನಿವಸ್್ಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್, ಅಪೀಕಟಾಸಿ್ವ ಸಿಸ್: 

ಕಳೆದುಹೀದವರನುಾ  ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದಲಿಲ  ದೇವರು ಉಳಿಸ್ಬಹುದೇ? ನ್ಯರಾರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದೇವರ 

ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿವೆ. ಮೀಕ್ಷ ). 

ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ಒಿಂದು ಸಿ್ ಳವಿದೆ ಎಿಂದು ಯೇಸು ಘೀಷ್ಟಸಿದನು: 

1 “ನಿಮೆ್  ಹೃದಯಗಳು ಕಳವಳಗ್ಳಳ ಲು ಬಡಬೇಡಿ. ನಿೀವು ದೇವರನುಾ  ನಂಬುತಿಿೀರ; ನನಾ ನ್ಯಾ  ನಂಬು. 2 ನನಾ  

ತಂದೆಯ ಮ್ನೆಯಲಿಲ  ಅನೇಕ ಕೊೀಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇದಿಾ ದಾ ರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಸಿ್ ಳವನುಾ  ಸಿದಿಮಾಡಲು ಹರಟ್ಟ 

ಹೀಗುತಿಿದೆಾ ೀನೆ ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿಿದೆಾ ನೇ? 3 ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ಹೀಗಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಸಿ್ ಳವನುಾ  ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ನ್ನನು 

ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮೆ್ನುಾ  ನನಾ  ಸ್ನಿಾ ಧಿಗೆ ಸ್ವಾ ಗತಿಸುವೆನು; (ಜ್ಞನ್ 14:1-3, BSB) 

ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಸಿ್ ಳ ಎಿಂದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಗೆ ಉತಿಮ್ವಾದ ಸಿ್ ಳವನುಾ  ರ್ರವಸೆ ನಿೀಡುತಿಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂದಥ್. ನಿಮೆ್  

ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ಗಳಿಗಾಗಿ. ನಿೀವು ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ಸಂತೀಷ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೊಡುಗೆ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿರಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ  ಎಿಂದು ಚ್ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡಿ. 

ದೇವರು ನಿಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ರರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮಗಿಸ್ಲು ನಂಬಗಸಿ್ನ್ನಗಿದ್ದಾ ನೆ (cf. ಫಿಲಿಪಿಪ  1:6). 

ಮಾನವರಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತಿದೆ: 

14 ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿರುವುದು ಎಿಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ . (ಪ್್ಸಂಗಿ 3:14) 

ಯೇಸುವು ಸ್ಾ ತಃ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಬಂದನೆಿಂದು ಬೈಬಲ್ ತೀರಸುತಿದೆ: 

6 ... ಅವರು ಉತಿಮ್ ವಾಗಾಾ ನಗಳ ಮೇಲ್ ಸಿ್ವಪಿಸ್ಲಾದ ಉತಿಮ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮ್ಧಯ ವತಿ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

(ಇಬ್ಯ 8:6) 

ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರಗೆ ಉತಿಮ್ವಾದ ನಿರೀಕಿೆಯದೆ-ಮ್ತಿ್ತ  ಇದು ಸ್ವಿಂತಾ ನದ್ದಯಕವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ: 
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19 ... ಉತಿಮ್ವಾದ ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ತರುವುದು ಇದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನ್ನವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿೆೀವೆ. (ಇಬ್ಯ 7:19) 

13 ಆದರೆ ಸ್ಹೀದರರೇ, ನಿದ್ಿಸಿದವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ನಿೀವು ಅಜೆ್ಞ ನಿಗಳಾಗಬೇಕೆಿಂದು ನ್ನನು ಬಯಸುವುದಿಲಲ , 

ಏಕೆಿಂದರೆ ನಿೀವು ನಿರೀಕಿೆಯಲಲ ದ ಇತರರಂತೆ ದುುಃಖಿಸುತಿಿೀರ. 14 ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ತಿ್ತ  

ಪುನರುತಿ್ತನಗ್ಿಂಡನೆಿಂದು ನ್ನವು ನಂಬದರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನಲಿಲ  ಮ್ಲಗಿರುವವರನುಾ  ದೇವರು ತನಾ ಿಂದಿಗೆ 

ಕರೆತರುತಿ್ತನೆ. 

15 ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ನ್ನವು ಕತ್ನ ವಾಕಯ ದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತಿೆೀವೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಕತ್ನ ಬರುವವರೆಗೂ 

ಇರುವ ನ್ನವು ನಿದ್ಿಸುತಿಿರುವವರಗೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಮಿಂಚ್ಚತವಾಗಿರುವುದಿಲಲ . 16 ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ನು ಆರ್್ಟದಿಂದಿಗೆ, 

ಪ್್ಧಾನ ದೇವದೂತನ ಧಾ ನಿಯಿಂದಿಗೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ತ್ತತಿೂರಯಿಂದಿಗೆ ಸ್ಾ ಗ್ದಿಿಂದ ಇಳಿಯುವನು. ಮ್ತಿ್ತ  

ಕ್ಿ ಸಿ್ನಲಿಲ  ಸ್ತಿವರು ಮದಲು ಎದೆಾ ೀಳುತಿ್ತರೆ. 17 ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಉಳಿದಿರುವ ನ್ನವು ಆಕ್ಕಶದಲಿಲ  

ಕತ್ನನುಾ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗಲು ಮೀಡಗಳಲಿಲ  ಅವರಿಂದಿಗೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹಿಡಿಯಲಪ ಡುತಿೆೀವೆ. ಆದಾ ರಿಂದ ನ್ನವು 

ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಗವಂತನಿಂದಿಗೆ ಇರುತಿೆೀವೆ. 18 ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಾತ್ತಗಳಿಿಂದ ಒಬಬ ರನಾ ಬಬ ರು 

ಸ್ಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸಿರ. (1 ಥೆಸ್ಲ್ನಿೀಕ 4:13-18) 

34 ... ಉತಿಮ್ವಾದ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಿಿ ರವಾದ ಆಸಿಿಯನುಾ  ಹಿಂದಲು ನಿಮೆ್ನುಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ ವುದು. (ಹಿೀಬ್್ರ  10:34, 

ಬೆರಯನ್ ಲಿಟರಲ್ ಬೈಬಲ್) 

ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದ ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು, ಇದರಿಂದ ಶಾಶಾ ತತೆಯು ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. ಇದು ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ 

ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ (cf. ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 32:38-41). 

ನಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು ದೇವರನುಾ  ಮ್ಮಚ್ಚಾ ಸುತಿದೆ, ಅದು ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಹೌದು, ದೇವರು 

ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡಬಹುದು (cf. ಹಿೀಬ್್ರ  11:5, 13:16; 1 ಪಿೀಟರ್ 2: 19-20, NLT) - ಇದು ದೇವರಗೂ ಉತಿಮ್ವಲಲ ವೇ? 

ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದನೀ ಅದನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಆದಾ ರಿಂದ ಶಾಶಾ ತತೆ ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. 

ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ಅವನು ವಿಶಾ ವನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ಅವನು ಪುರುಷ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಿಿ ರೀಯರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ಆತನ ಕರೆಗೆ ಕಿವಿಗ್ಡುವ ಎಲಲ ರನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿದೆ (ಇದನ್ಯಾ  ನೀಡಿ: ದೇವರು 

ನಿಮೆ್ನುಾ  ಕರೆಯುತಿಿದಿಾ ೀರಾ? ) ಮ್ತಿ್ತ  ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದಲಿಲ  ಇತರರು (ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ: 

ಯುನಿವಸ್್ಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್. ಅಪೀಕಟಾಸಿ್ವ ಸಿಸ್: ಕಳೆದುಹೀದವರನುಾ  ದೇವರು ಉಳಿಸ್ಬಹುದೇ? 

ಮಿಂಬರುವ ಯುಗವೇ? ನ್ಯರಾರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದೇವರ ಮೀಕ್ಷದ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿವೆ ). 

ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ತಮೆ್  ವೈಯಕಿಿಕ ಭಾಗವು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ. 

ಆದರೆ ಇದನುಾ  ದೇವರ ರೀತಿಯಲಿಲ  ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. 

12 ಮ್ನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಸ್ರಯಾಗಿ ತೀರುವ ಮಾಗ್ವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಿಂತಯ ವು ಮ್ರಣದ ಮಾಗ್ವಾಗಿದೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  

14:12; 16:25) 
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ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿಲ  ಜಗತಿನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರದ್ದಾ ರೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ದೇವರ 

ಮಾಗ್ಗಳಿಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೂ, ಆಶಾದ್ದಯಕವಾಗಿ ಅವು. 

ಆದರೂ, ಗರ್್ಪ್ರತದ ಹಕ್ಯಾ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಬೈಬಲ್ನಿಿಂದ ಖಂಡಿಸ್ಲಪ ಟಿ  ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಅವರು 

ಪ್್ತಿರ್ಟ್ಟಸುವಾಗ ಅವರು ಜಗತಿನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರದ್ದಾ ರೆ. 

ಪೇಗನ್ ಆಚರಣೆಗಳನುಾ  ಒಳೆಳ ಯದು ಎಿಂದು ಪ್್ಚ್ಚರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಜಗತಿನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು 

ಭಾವಿಸುವ ಜನರದ್ದಾ ರೆ. 

ದುುಃಖಕರವೆಿಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಜನರು ತಮೆ್ನುಾ  ಮ್ನವೊಲಿಸುತಿ್ತರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರ ದೃಷಿ್ಟಕೊೀನ, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್್ದ್ದಯಗಳು, 

ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಅವರ ಹೃದಯವನುಾ  ಬೈಬಲ್ನಲಿಲ  ನಂಬುತಿ್ತರೆ. ಆದರೂ, ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥವು ಎಚಾ ರಸುತಿದೆ: 

9 “ಹೃದಯವು ಎಲಲ ಕಿಾ ಿಂತ ವಂಚನೆಯುಳಳ ದ್ದಾ ಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಹತ್ತಶವಾಗಿ ದುಷಿ್ವಾಗಿದೆ; ಅದನುಾ  ಯಾರು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು? 10 ನ್ನನು, ಕತ್ನು, ಹೃದಯವನುಾ  ಶೀಧಿಸುತಿೆೀನೆ, ಮ್ನಸ್್ನುಾ  ಪ್ರೀಕಿಿಸುತಿೆೀನೆ; (ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 

17:9-10) 

ನಿೀವು ದೇವರ ರೀತಿಯಲಿಲ  ಕೆಲಸ್ಗಳನುಾ  ಮಾಡಲು ಸಿದಿ ರರುವ ಹೃದಯವನುಾ  ಹಿಂದಿದಿಾ ೀರಾ? 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ? ನಿಜವಾಗಿ? 

ಆಶಾದ್ದಯಕವಾಗಿ ನಿೀವು ಮಾಡುತಿಿೀರ. 

ಜನರು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಿ್ತನೆ, ಆದರೆ ಮೀಸ್ದ ಹೃದಯವುಳಳ ವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿಿಲಲ : 

20 ವಂಚನೆಯ ಹೃದಯವುಳಳ ವನು ಒಳೆಳ ಯದನುಾ  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವುದಿಲಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಕೃತ ನ್ನಲಿಗೆಯುಳಳ ವನು 

ಕೆಟಿ ದಾ ರಲಿಲ  ಬೀಳುತಿ್ತನೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  17:20) 

ಭೌತಿಕ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನದಿಿಂದ ವಿಷ್ಯಗಳು ಕಷಿ್ ಕರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸ್ಹ, ದೇವರನುಾ  ನಂಬರ: 

9 ಓ, ಕತ್ನಿಗೆ ರ್ಯಪ್ಡಿರ, ಆತನ ಸಂತರೇ! ಆತನಿಗೆ ರ್ಯಪ್ಡುವವರಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕಿೆ  ಇಲಲ . 10 ಎಳೆಯ 

ಸಿಿಂಹಗಳು ಹಸಿವಿನಿಿಂದ ಬಳಲುತಿವೆ; ಆದರೆ ರ್ಗವಂತನನುಾ  ಹುಡುಕ್ಯವವರಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳೆಳ ಯದಕೆಾ  

ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲಲ . (ಕಿೀತ್ನೆ 34:9-10) 

31 “ಆದಾ ರಿಂದ ಚ್ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡಿ, ‘ನ್ನವು ಏನು ತಿನಾ ೀಣ? ಅಥವಾ 'ನ್ನವು ಏನು ಕ್ಯಡಿಯೀಣ?' ಅಥವಾ 'ನ್ನವು ಏನು 

ಧರಸೀಣ?' 32 ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲಾಲ  ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಅನಯ ಜನರು ಹುಡುಕ್ಯತಿ್ತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲಲ ವೂ ನಿಮ್ಗೆ 

ಅಗತಯ ವೆಿಂದು ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಗಿೀ್ಯ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 33 ಆದರೆ ಮದಲು ದೇವರ ರಾಜಯ ವನ್ಯಾ  ಆತನ ನಿೀತಿಯನ್ಯಾ  

ಹುಡುಕಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ಇವೆಲಲ ವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಸ್ಲಪ ಡುವವು. 34 ಆದದರಿಂದ ನ್ನಳೆಯ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡ, ನ್ನಳೆ ತನಾ  

ಸ್ಾ ಿಂತ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಂತಿಸುತಿದೆ. ದಿನಕೆಾ  ಸ್ವಕ್ಯ ಅದರದೆಾ ೀ ತಿಂದರೆ. (ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  6:31-34) 
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ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗಾಗಿ ನಿಮೆ್  ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸ್ಲು, ದೇವರನುಾ  ನಂಬರ ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನನುಾ  ನಿಮೆ್  ನಿಧಾ್ರ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಸ್ಲಹೆಗಾರರಾಗಿರ: 

5 ನಿಮೆ್  ಪೂಣ್ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಕತ್ನನುಾ  ನಂಬರ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ  ಅವಲಂಬಸಿರಬೇಡಿ; 6 

ನಿನಾ  ಎಲಾಲ  ಮಾಗ್ಗಳಲಿಲ  ಆತನನುಾ  ಅಿಂಗಿೀಕರಸು, ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನು ನಿನಾ  ಮಾಗ್ಗಳನುಾ  ನಿದೇ್ಶಸುವನು. 7 ನಿನಾ  

ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ  ಜೆ್ಞ ನಿಯಾಗಬೇಡ; ರ್ಗವಂತನಿಗೆ ರ್ಯಪ್ಡಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಟಿ ದಾ ನುಾ  ತಡೆದುಹಾಕ್ಯ. 8 ಅದು ನಿಮೆ್  

ದೇಹಕೆಾ  ಆರೀಗಯ ವೂ ನಿಮೆ್  ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಬಲವೂ ಆಗುವುದು. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  3:5-8) 

ನಿೀವು ದೇವರನುಾ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ನಂಬದಿರುವಷಿ್ಟ  ನಿಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿಲ  ಬುದಿಿವಂತರಾಗಿರಬೇಡಿ. 

ನಿೀವು ದೇವರಲಿಲ  ನಂಬಕೆ ಇಡುವುದು ಉತಿಮ್. 

ಇತರರನುಾ  ತಲುಪ್ಲು ದೇವರ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಬೆಿಂಬಲಿಸಿ. 
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6.  ದೋರ್ಘಮವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ 

ಈಗ ದೇವರು "ಶಾಶಾ ತತೆಯಲಿಲ  ವಾಸಿಸುವ ಉನಾ ತ ಮ್ತಿ್ತ  ಉನಾ ತ ವಯ ಕಿಿ , ಅವರ ಹೆಸ್ರು ಪ್ವಿತ್ " (ಯೆಶಾಯ 57:15). 

ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು, ಈಗ ದೇವರ ಉತಿರಾಧಿಕ್ಕರಗಳಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಮಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಆತನಿಂದಿಗೆ ವೈರ್ವಿೀಕರಸ್ಲು ದೇವರ 

ಅಕ್ಷರಶಃ ಮ್ಕಾ ಳು (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:16-17), ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರು ಶಾಶಾ ತತೆಯಲಿಲ  

ವಾಸಿಸುತಿ್ತರೆ (ಆದರೂ, ದೇವರಗಿಿಂತ ಭಿನಾ ವಾಗಿ, ನ್ನವೆಲಲ ರೂ ಒಿಂದು ಆರಂರ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ). 

ದೇವರು, ಸ್ಾ ತಃ, ಮ್ನಸ್ಿ ನಲಿಲ  ದಿೀರ್್ ವಾಯ ಪಿಿಯ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ: 

20 ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಷಿ್ಟಯು ನಿರಥ್ಕತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ತ್ತ, ಸ್ಾ ಇಚೆೆಯಿಂದಲಲ , ಆದರೆ ಅದನುಾ  ನಿರೀಕಿೆಯಲಿಲ  

ಅಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿದ ಆತನ ಕ್ಕರಣದಿಿಂದ್ದಗಿ; 21 ಏಕೆಿಂದರೆ ಸೃಷಿ್ಟಯು ಸ್ಹ ರ್್ಷಿ್ಚ್ಚರದ ಬಂಧನದಿಿಂದ ದೇವರ ಮ್ಕಾ ಳ 

ಮ್ಹಿಮ್ಮಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಯ ಕೆಾ  ವಿಮೀಚನೆಗ್ಳುಳ ತಿದೆ. 22 ಯಾಕಂದರೆ ಇಡಿೀ ಸೃಷಿ್ಟಯು ಈ ವರೆಗೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಪ್್ಸ್ವ 

ವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಯಾಸ್ಪ್ಡುತಿದೆ ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 23 ಅಷೆಿ ೀ ಅಲಲ  , ಆತೆ ದ 

ಪ್್ಥಮ್ಫಲವನುಾ  ಹಿಂದಿರುವ ನ್ನವೂ ಸ್ಹ ನಮೆಳಗೆ ನರಳುತಿೆೀವೆ, ದತಿ್ತ  ಸಿಾ ೀಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ, ನಮೆ್  ದೇಹದ 

ವಿಮೀಚನೆಗಾಗಿ ಕ್ಕತರದಿಿಂದ ಕ್ಕಯುತಿಿದೆಾ ೀವೆ. 24 ಈ ನಿರೀಕಿೆಯಲಿಲ  ನ್ನವು ರಕಿಿ ಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವೆ, ಆದರೆ ಕ್ಕಣುವ 

ನಿರೀಕಿೆಯು ರ್ರವಸೆಯಲಲ ; ಒಬಬ ನು ತ್ತನು ನೀಡುವದನುಾ  ಇನ್ಯಾ  ಏಕೆ ಆಶಸುತಿ್ತನೆ? 25 ಆದರೆ ನ್ನವು 

ಕ್ಕಣದಿರುವದಕ್ಕಾ ಗಿ ನ್ನವು ಆಶಸುವುದ್ದದರೆ, ನ್ನವು ಪ್ರಶ್ಮ್ದಿಿಂದ ಕ್ಕಯುತಿೆೀವೆ. (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:20-25) 

ಅವನ ಸೃಷಿ್ಟಯಳಗೆ ತಿಂದರೆಗಳಿವೆ ಎಿಂದು ದೇವರಗೆ ತಿಳಿದಿತಿ್ತ , ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆ ಇದೆ. 

ಜ್ಞರೆಮಿಯ 29:11 ರ ಮೂರು ಭಾಷ್ಿಂತರಗಳನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

11 ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನನು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಯೀಜನೆಗಳನುಾ  ನ್ನನು ಬಲ್ಲ ನು,” ಎಿಂದು ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಗೆ 

ಏಳಿಗೆಯನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡಲು ಯೀಜಸಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮ್ಗೆ ಹಾನಿಮಾಡದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರ್ರವಸೆ ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ವಿಷ್ಯ ವನುಾ  

ನಿೀಡಲು ಯೀಜಸಿದೆ. (ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 29:11, NIV) 

11 ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನನು ನಿಮೆ್  ಕಡೆಗೆ ಯೀಚ್ಚಸುವ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುಾ  ನ್ನನು ಬಲ್ಲ ನು ಎಿಂದು ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ, 

ನಿಮ್ಗೆ ಅಿಂತಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ತ್ತಳೆೆಯನುಾ  ಕೊಡಲು ದುುಃಖದ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ಅಲಲ . (ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 29:11, ಡೌವೇ-ರೀಮ್್ಸ ) 

11 ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನನು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಯೀಜನೆಗಳನುಾ  ನ್ನನು ಬಲ್ಲ ನು,” ಎಿಂದು ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ. "ಅವು 

ಒಳೆಳ ಯದಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಪ್ತಿಿಗೆ ಅಲಲ , ನಿಮ್ಗೆ ರ್ವಿಷ್ಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ನಿೀಡಲು. 

(ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 29:11, ಹಸ್ ಲಿವಿಿಂಗ್ ಅನುವಾದ) 

ಕೆಲವರು ಯೆರೆಮಿಯ 29:11 ಅನುಾ  ದೇವರು ಅವರಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂಬುದಕೆಾ  ಪುರಾವೆಯಾಗಿ 

ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸುತಿ್ತರೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ಎಲಲ ರಗೂ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದಾ ರೂ, ಅನೇಕರು ಆ ಪ್ದಯ ವನುಾ  ಸ್ನಿಾ ವೇಶದಲಿಲ  

ಪ್ರಗಣಿಸುವುದಿಲಲ . 

ಬೈಬಲ್ ಏನು ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 
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11 ಯಾಕಂದರೆ ನ್ನನು ನಿಮೆ್  ಕಡೆಗೆ ಯೀಚ್ಚಸುವ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಿಂದು ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ, 

ಶಾಿಂತಿಯ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಕೆಟಿ ದಾ ಲಲ , ನಿಮ್ಗೆ ರ್ವಿಷ್ಯ ವನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ನಿೀಡುತಿವೆ. 12 ಆಗ 

ನಿೀವು ನನಾ ನುಾ  ಕರೆಯುವಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೀಗಿ ನನಾ ನುಾ  ಪ್್ರಥ್ಸುವಿರ, ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ನಿಮೆ್  ಮಾತನುಾ  ಕೇಳುವೆನು. 13 

ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಪೂಣ್ ಹೃದಯದಿಿಂದ ನನಾ ನುಾ  ಹುಡುಕಿದ್ದಗ ನಿೀವು ನನಾ ನುಾ  ಹುಡುಕ್ಯವಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ನನಾ ನುಾ  

ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವಿರ. 14 ನ್ನನು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಯಾ ವೆನು ಎಿಂದು ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿನಾ  ಸೆರೆಯಿಂದ ನಿನಾ ನುಾ  

ಹಿಿಂತಿರುಗಿಸುವೆನು; ನ್ನನು ನಿನಾ ನುಾ  ಓಡಿಸಿದ ಎಲಾಲ  ಜನ್ನಿಂಗಗಳಿಿಂದಲೂ ಎಲಾಲ  ಸಿ್ ಳಗಳಿಿಂದಲೂ ನ್ನನು ನಿನಾ ನುಾ  

ಒಟಿ್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು ಎಿಂದು ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಸೆರೆಯಲಿಲ  ಒಯುಯ ವ ಸಿ್ ಳಕೆಾ  ನಿಮೆ್ನುಾ  

ಕರೆತರುತಿೆೀನೆ. (ಜ್ಞರೆಮಿಯಾ 29:11-14) 

ಯೀಜನೆಯು ದೇಶರ್್ಷಿ್ ವಾಗಿತಿ್ತ  ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ. ಪ್ರದೇಶಯಾಗಲು, ಯಾತ್ಿಕನ್ನಗಲು. ಆದಾ ರಿಂದ, ನಂಬಕೆಯುಳಳ  

ನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ಆಶಾ ಯ್ಪ್ಡಬೇಕ್ಕಗಿಲಲ . ಅಪಸಿ್ಲ ಪೇತ್ನು ಬರೆದದಾ ನುಾ  ಸ್ಹ 

ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 

9 ಆದರೆ ನಿೀವು ಆರಸಿಕೊಿಂಡ ಸಂತತಿ, ರಾಜ ಯಾಜಕತಾ , ಪ್ವಿತ್  ಜನ್ನಿಂಗ, ಅವನ ಸ್ಾ ಿಂತ ವಿಶೇಷ್ ಜನರು, 

ಕತಿಲ್ಯಿಂದ ತನಾ  ಅದುು ತವಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ  ನಿಮೆ್ನುಾ  ಕರೆದವನ ಸಿುತಿಯನುಾ  ನಿೀವು ಪ್್ಕಟ್ಟಸ್ಬಹುದು. 10 ಅವರು 

ಹಿಿಂದೆ ಜನರಾಗಿರಲಿಲಲ  ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರ ಜನರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ, ಅವರು ಕರುಣೆಯನುಾ  ಪ್ಡೆಯಲಿಲಲ  ಆದರೆ ಈಗ 

ಕರುಣೆಯನುಾ  ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

11 ಪ್ಿಯರೇ, ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿಯೂ ಯಾತ್ಿಕರಾಗಿಯೂ ನ್ನನು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಬೇಡಿಕೊಳುಳ ತಿೆೀನೆ, ಆತೆ ಕೆಾ  ವಿರುದಿವಾಗಿ 

ಹೀರಾಡುವ ಶಾರೀರಕ ದುರಾಶ್ನಗಳಿಿಂದ ದೂರವಿರ, 12 ಅನಯ ಜನರಲಿಲ  ನಿಮೆ್  ನಡವಳಿಕೆ ಗೌರವಾನಿಾ ತವಾಗಿರಲಿ, 

ಅವರು ನಿಮೆ್  ವಿರುದಿ  ದುಷ್ಾಮಿ್ಗಳೆಿಂದು ಮಾತನ್ನಡುವಾಗ ಅವರು ನಿಮೆ್  ಒಳೆಳ ಯ ಕ್ಕಯ್ಗಳಿಿಂದ ಅವರು 

ವಿೀಕಿಿ ಸ್ಬಹುದು. ದಶ್ನದ ದಿನದಲಿಲ  ದೇವರನುಾ  ಮ್ಹಿಮ್ಮಪ್ಡಿಸಿ. (1 ಪೇತ್  2:9-12) 

17 ದೇವರ ಮ್ನೆಯಲಿಲ  ನ್ನಯ ಯತಿೀಪು್ ಪ್್ರರಂರ್ವಾಗುವ ಸ್ಮ್ಯ ಬಂದಿದೆ; ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ಮದಲು ನಮೆಿ ಿಂದ 

ಪ್್ರರಂರ್ವಾದರೆ, ದೇವರ ಸುವಾತೆ್ಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದವರ ಅಿಂತಯ ವೇನು? 18 ಈಗ  " ನಿೀತಿವಂತನು ಕಷಿ್ ದಿಿಂದ 

ರಕಿಿ ಸ್ಲಪ ಟಿ ರೆ, ರ್ಕಿಿಹಿೀನರು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಪಿಗಳು ಎಲಿಲ  ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ?" (1 ಪೇತ್  4:17-18) 

28 ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವವರಗೆ, ಆತನ ಉದೆಾ ೀಶಕಾ ನುಸ್ವರವಾಗಿ ಕರೆಯಲಪ ಟಿ ವರಗೆ, ಎಲಲ ವೂ ಒಳೆಳ ೀದು ಎಿಂದು 

ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:28) 

ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ  ನ್ನವು ಗ್ಿಂದಲಕೊಾ ಳಗಾಗುತಿೆೀವೆ, ಆದರೆ ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥದ ಬೀಧನೆಗಳನುಾ  ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 

24 “ನನಗೆ ಕಲಿಸು, ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ನನಾ  ನ್ನಲಿಗೆಯನುಾ  ಹಿಡಿದಿಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ತಿೆೀನೆ; ನ್ನನು ಎಲಿಲ  ತಪುಪ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ 

ಎಿಂದು ನನಗೆ ಅಥ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. (ಜ್ಞಬ್ 6:24) 

8 “ನನಾ  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ನಿಮೆ್  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳಲಲ , ನಿಮೆ್  ಮಾಗ್ಗಳು ನನಾ  ಮಾಗ್ಗಳಲಲ ” ಎಿಂದು ಕತ್ನು 

ಹೇಳುತಿ್ತನೆ . 9 “ ಆಕ್ಕಶವು ಭೂಮಿಗಿಿಂತ ಎತಿರದಲಿಲ ರುವಂತೆ, ನಿಮೆ್  ಮಾಗ್ಗಳಿಗಿಿಂತ ನನಾ  ಮಾಗ್ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  

ನಿಮೆ್  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳಿಗಿಿಂತ ನನಾ  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ಎತಿರವಾಗಿವೆ. (ಯೆಶಾಯ 55:8-9) 
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ದೇವರು ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ತಪುಪ ಗಳನುಾ  ಮಾಡುತಿಿಲಲ  ಎಿಂದು ನಂಬರ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ . ನಂಬಕೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿರ (ನಮೆ್  ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಟ್ ಅನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ: ದೇವರು ಕರೆದ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆಯೆಾ  ಮಾಡಿದವರ ನಂಬಕೆ ). 

ನಿೀವು ದೇವರನುಾ  ನಂಬದರೆ ಆ ತಿಂದರೆಗಳಿಿಂದ್ದಗಿ ನಿೀವು ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿಿೀರ (ಇಬ್ಯ 12:5-11; ನ್ನಣುು ಡಿಗಳು 3:5-8). 

ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ಕರೆಯಲಪ ಟಿ್ಟ ದಾ ರೆ, ಆಯೆಾಮಾಡಲಪ ಟಿ್ಟ ದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಂಬಗಸಿ್ರಾಗಿದಾ ರೆ (ಪ್್ ಕಟನೆ 17:14), ನಿೀವು 

ಸ್ಹಸ್್ವರು ಯುಗದಲಿಲ  ಯೇಸುವಿನಿಂದಿಗೆ ರಾಜರು ಮ್ತಿ್ತ  ಪುರೀಹಿತರಾಗಿ (ಪ್್ಕಟನೆ 5:10) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಆಳಿಾ ಕೆ 

ನಡೆಸುತಿಿೀರ (ಪ್್ ಕಟನೆ 20:4-6) . ಸ್ಹಸ್್ಮಾನದಲಿಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ಕೊನೆಯ ಮ್ಹಾದಿನದಲಿಲ  (cf. ಯೆಶಾಯ 30:21) ಅವರಗೆ ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ನಿೀವು ಜನರಗೆ ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ಬದುಕ್ಯವ ಮಾಗ್ವನುಾ  ಕಲಿಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ. 

ತಂದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಗ ಇಬಬ ರೂ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಿಂದ ಬಳಲುತಿಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ  (cf. ಜ್ಞನೆಸಿಸ್ 6: 5-

6), ಜೊತೆಗೆ ನಮೆ್  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಲು ಯೇಸು ಕೈಗ್ಿಂಡ ಸಂಕಟದ ಮೂಲಕ (cf. 1 ಪಿೀಟರ್ 4:1). ಜೀಸ್ಸ್ 

ಸ್ಾ ಯಂಪ್ೆೀರಣೆಯಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ತನಾ ನುಾ  ತಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡರು (ಜ್ಞನ್ 10:18), ಆದರೆ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ದ ಪ್್ಕ್ಕರವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸ್ಲು ನ್ನವು ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  

ಕಲಿಯಬೇಕ್ಕದ ಪ್ರಠಗಳಿವೆ. 

1 ಆದುದರಿಂದ, ನಂಬಕೆಯಿಂದ ನಿೀತಿವಂತರಾಗಿ, ನಮೆ್  ಕತ್ನ್ನದ ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಮೂಲಕ ನ್ನವು ದೇವರಿಂದಿಗೆ 

ಶಾಿಂತಿಯನುಾ  ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ, 2 ಅವರ ಮೂಲಕ ನ್ನವು ನಿಿಂತಿರುವ ಈ ಕೃಪೆಯಲಿಲ  ನಂಬಕೆಯಿಂದ ಪ್್ವೇಶವನುಾ  

ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯ ನಿರೀಕಿೆಯಲಿಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುತಿೆೀವೆ. 3 ಅಷಿೆ ೀ ಅಲಲ , ಸಂಕಟವು 

ಪ್ರಶ್ಮ್ವನುಾ  ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತಿದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದು ನ್ನವು ಸಂಕಟಗಳಲಿಲಯೂ ಸ್ಹ ಕಿೀತಿ್ಸುತಿೆೀವೆ; 4 ಮ್ತಿ್ತ  

ಪ್ರಶ್ಮ್, ಪ್ರತ್ ; ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರತ್ , ರ್ರವಸೆ. (ರೀಮ್ನಾ ರು 5:1-4) 

5 ಆದರೆ ಈ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ, ಎಲಾಲ  ಶ್ ದಿೆ ಗಳನುಾ  ನಿೀಡಿ, ನಿಮೆ್  ನಂಬಕೆಗೆ ಸ್ದೆುಣವನುಾ , ಸ್ದೆುಣಕೆಾ  ಜೆ್ಞ ನವನುಾ , 6 

ಜೆ್ಞ ನಕೆಾ  ಸ್ಾ ನಿಯಂತ್ಣವನುಾ , ಸ್ಾ ನಿಯಂತ್ಣಕೆಾ  ಪ್ರಶ್ಮ್ವನುಾ , ಪ್ರಶ್ಮ್ಕೆಾ  ದೈವರ್ಕಿಿಯನುಾ , 7 ದೈವರ್ಕಿಿಗೆ 

ಸ್ಹೀದರ ದಯೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಹೀದರ ದಯೆಗೆ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ಸೇರಸಿ. . 8 ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳು ನಿಮೆ್ದ್ದಗಿದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಹೇರಳವಾಗಿದಾ ರೆ, ನಮೆ್  ಕತ್ನ್ನದ ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಜೆ್ಞ ನದಲಿಲ  ನಿೀವು ಬಂಜ್ಞಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ  ಅಥವಾ 

ನಿಷ್ಪ ರಯೀಜಕರಾಗಿರುವುದಿಲಲ . (2 ಪೇತ್  1:5-8) 

ತಿಂದರೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಯೀಗಗಳಿಿಂದ ನಿೀವು ಪ್್ಯೀಜನ ಪ್ಡೆಯುತಿಿೀರ ಎಿಂದು ನಿೀವು ಭಾವಿಸ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿೀವು 

ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ಆಗಿದಾ ರೆ, ನಿೀವು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. 

ದಿವಂಗತ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬ್ರಲ ಯ  ಆಮ್ಸ್ಸಿ್ವ ರಿಂಗ್ ಬರೆದದಾ ನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ ಏಕೆ ಇಟಿ ನು? ದೇವರು ತನಾ ನುಾ  ತ್ತನೇ ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸುವ 

ಪ್ರಮೀಚಾ  ಉದೆಾ ೀಶಕ್ಕಾ ಗಿ - ತನಾ ನುಾ  ತ್ತನೇ ಮ್ರುಸೃಷಿ್ಟ ಸಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಲಕಿ್ಕಿಂತರ ಅಸಂಖಾಯ ತ 

ಜನನ ಮ್ತಿ್ತ  ಜನಿಸಿದ ಮ್ಕಾ ಳಲಿಲ  ನಿೀತಿವಂತ ದೈವಿಕ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವ ಅತ್ತಯ ನಾ ತ ಉದೆಾ ೀಶದಿಿಂದ ದೇವರ 

ಜೀವಿಗಳು, ದೇವರ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು. ದೇವರು ತನಗೆ ನಿೀಡಿದ ಭೌತಿಕ ಭೂಮಿಯನುಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು 

ಸುಧಾರಸ್ಬೇಕ್ಕಗಿತಿ್ತ , ಅದರ ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  (ಪ್ರಪಿ ದೇವತೆಗಳು ಉದೆಾ ೀಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಸಿದಾ ರು) 
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ಮ್ತಿ್ತ  ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದೇವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಿಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಕ್ಕ್ರವನುಾ  ಪುನಃಸಿ್ವಪಿಸ್ಲು; ಮ್ತಿ್ತ  

ಮಿಂದೆ, ಈ ಪ್್ ಕ್ಿಯೆಯಲಿಲಯೇ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಸ್ಾ ಿಂತ ಸ್ಮೆ್ ತಿಯಿಂದಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ವಿತ್ , ನಿೀತಿವಂತ ಪ್ರತ್ದ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯಿಂದ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಯನುಾ  ಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಪೂಣ್ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀತಿವಂತ ಗುಣವನುಾ  

ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  ತ್ತಿಂಬದ ನಂತರ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ಯ  ಮ್ತಯ ್ ಮಾಿಂಸ್ದಿಿಂದ ಅಮ್ರ ಚೇತನಕೆಾ  ಪ್ರವತ್ನೆಗ್ಿಂಡರೆ, 

ನಂತರ ನಂಬಲಾಗದ ಮಾನವ ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವು ಬರಲಿದೆ - ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ದೇವರ ದೈವಿಕ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬದಲಿಲ  ಜನಿಸಿದನು, 

ದೇವರ ಸ್ಕ್ಕ್ರವನುಾ  ಭೂಮಿಗೆ ಮ್ರುಸಿ್ವಪಿಸುತಿ್ತನೆ. ತದನಂತರ ಬ್ಹೆಾ ಿಂಡದ ಸಂಪೂಣ್ ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ ದ 

ವಿಸಿ್ವರದಲಿಲ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸುವಿಕೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವುದು! … ದೇವರು ತನಾ ನುಾ  ಹೇಳಲಾಗದ 

ಲಕಿ್ಕಿಂತರ ಬಾರ ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸಿದ್ದಾ ನೆ! ಆದಾ ರಿಂದ, ಆ ಮ್ರು-ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ವಾರದ ಆರನೇ ದಿನದಂದು, ದೇವರು 

(ಎಲ್ೀಹಿಮ್ಸ) ಹೇಳಿದರು, "ನಮೆ್  ಸ್ಾ ರೂಪ್ದಲಿಲ , ನಮೆ್  ಹೀಲಿಕೆಯ ನಂತರ ನ್ನವು ಮ್ನುಷ್ಯ ನನುಾ  ಮಾಡೀಣ" 

(ಆದಿ. 1:26). ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತನಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಕತ್ನಿಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಬಂಧವನುಾ  ಹಿಂದಲು (ಅವನ 

ಒಪಿಪ ಗೆಯಿಂದಿಗೆ) ಮಾಡಲಪ ಟಿ್ಟ ದ್ದಾ ನೆ! ಅವನು ದೇವರ ರೂಪ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಕ್ಕರದಲಿಲ  ಮಾಡಲಪ ಟಿ ನು. ಸಂಬಂಧವನುಾ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಸ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಆತೆ ವನುಾ  (ರೂಪ್ದಲಿಲ  ಸ್ವರ) ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ (ಆಮ್ಸ್ಸಿ್ವ ರಿಂಗ್ ಎರ್ಚಡಬ್ರಲ ಯ . ಮಿಸಿ್ ರ 

ಆಫ್ ದಿ ಏಜಸ್. ಡಾಡ್ ಮಿೀಡ್, 1985, ಪುಟಗಳು. 102-103). 

ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುವ ಉದೆಾ ೀಶವು ಉತಿಮ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ಲಿಲ ಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ. 

ನ್ನವು ಪ್ರತ್ವನುಾ  ಹೇಗೆ ನಿಮಿ್ಸುತಿೆೀವೆ? 

ಒಳೆಳ ಯದು, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಉತಿಮ್ ಮಾಗ್ವಾಗಿದೆ. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಅದು ನಮೆ್  ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. 

19 ನ್ನನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿ ಇಿಂದು ಸ್ಾ ಗ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯನುಾ  ಸ್ವಕಿಿಗಳಾಗಿ ಕರೆಯುತಿೆೀನೆ, ನ್ನನು ನಿಮೆ್  

ಮಿಂದೆ ಜೀವನ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ರಣವನುಾ , ಆಶೀವಾ್ದ ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಪ್ವನುಾ  ಇಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ; ಆದಾ ರಿಂದ ನಿೀವು ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  

ವಂಶಸಿ್ರು ಬದುಕಲು ಜೀವನವನುಾ  ಆರಸಿಕೊಳಿಳ ; 20 ನಿೀವು ನಿಮೆ್  ದೇವರಾದ ಕತ್ನನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವಿರ, ನಿೀವು ಆತನ 

ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಆತನಿಗೆ ಅಿಂಟ್ಟಕೊಳುಳ ವಿರ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನಿಮೆ್  ಜೀವನ ಮ್ತಿ್ತ  

ನಿಮೆ್  ದಿನಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಕತ್ನು ನಿಮೆ್  ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ಹಾಿಂ, ಐಸ್ವಕ್ಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಯಾಕೊೀಬರಗೆ ಕೊಡುವುದ್ದಗಿ 

ಪ್್ಮಾಣಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿಲ  ನಿೀವು ವಾಸಿಸುವಿರ. (ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಕ್ಕಿಂಡ 30:19-20) 

12 “ಈಗ ಇಸ್್ವಯೇಲೇ, ನಿನಾ  ದೇವರಾದ ಕತ್ನು ನಿನಿಾ ಿಂದ ಏನನುಾ  ಅಪೇಕಿಿಸುತಿ್ತನೆ, ಆದರೆ ನಿನಾ  ದೇವರಾದ 

ಕತ್ನಿಗೆ ರ್ಯಪ್ಡುವುದು, ಆತನ ಎಲಾಲ  ಮಾಗ್ಗಳಲಿಲ  ನಡೆಯುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವುದು, ನಿಮೆ್  

ದೇವರಾದ ಕತ್ನನುಾ  ನಿಮೆ್  ಪೂಣ್ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  ಪೂಣ್ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಸೇವಿಸುವುದು. ಆತೆ , 

13 ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮಮ  ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನ್ನನು ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ಸುವ ಭಗವಂತ್ನ ಆಜೆಾ ಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಆತ್ನ 

ನಿಯಮಗಳನುು  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲು ? (ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಕ್ಕಿಂಡ 10:12-13) 

ದೇವರು ನಮೆ್  ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ. 

ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ಿ ೀತಿಯು ಮಖಯ ವಾದುದು ಎಿಂದು ನಿೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 
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ಒಿಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ನಿೀವು ಸ್ರಯಾಗಿರುತಿಿೀರ. 

ಒಿಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ? 

ಹೌದು, ನಮೆ್  ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ಿ ೀತಿಯ ನಿಯಮ್ಗಳಾದ ದೇವರ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಪ್ರಲಿಸ್ಲು ನಿೀವು ಸಿದಿ ರರುವ ಮ್ಟಿ ಕೆಾ  ನಿೀವು 

ಸ್ರಯಾಗಿರುತಿಿೀರ. 

ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು: 

15 ನಿೀನು ನನಾ ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದರೆ ನನಾ  ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಕೈಕೊಳಿಳ . (ಜ್ಞನ್ 14:15) 

9 “ತಂದೆಯು ನನಾ ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನ್ನನ್ಯ ನಿನಾ ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದೆಾ ೀನೆ; ನನಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಯಲಿಲ  ನೆಲ್ಗ್ಳುಳ . 10 ನ್ನನು 

ನನಾ  ತಂದೆಯ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಕೈಕೊಿಂಡು ಆತನ ಪ್ಿ ೀತಿಯಲಿಲ  ನೆಲ್ಗ್ಿಂಡಿರುವಂತೆ ನಿೀವು ನನಾ  ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  

ಕೈಕೊಿಂಡರೆ ನನಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಯಲಿಲ  ನೆಲ್ಗ್ಿಂಡಿರುವಿರ. (ಜ್ಞನ್ 15:9-10) 

ದೇವರು ನಮೆ್ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಆ ಪ್ಿ ೀತಿಯಿಂದ ನ್ನವು ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಯೀಜನ ಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ನಮೆ್ನುಾ  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. ನ್ನವು ಮಾಡುವ ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಬೈಬಲಾ  ಸ್ರಯಾದ ಆಯೆಾ , ಸ್ರಯಾದ ನಿಧಾ್ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ರಯಾದ ಕ್ಮ್ವು 

ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ಧಮ್್ಪ್್ಚ್ಚರಕ ಪೌಲನು ಬರೆದನು: 

1 ನ್ನನು ಕ್ಿ ಸಿ್ನನುಾ  ಅನುಕರಸುವಂತೆಯೇ ನನಾ ನುಾ  ಅನುಕರಸಿರ. (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  11:1) 

12 ... ಕ್ಕನ್ಯನು ನಂಬಕೆಯಿಂದಲಲ , ಆದರೆ "ಅವುಗಳನುಾ  ಮಾಡುವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಅವುಗಳಿಿಂದ ಬದುಕ್ಯತಿ್ತನೆ". 

(ಗಲಾಟ್ಟಯನ್್ 3:12)  

 

12 ... ಆಜೆ್ಞ ಯು ಪ್ವಿತ್  ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನಯ ಯಯುತ ಮ್ತಿ್ತ  ಒಳೆಳ ಯದು. (ರೀಮ್ನಾ ರು 7:12) 

ಯೇಸುವನುಾ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಕರಸುವವರು ಯೇಸುವಿನ ಅನುಗ್ಹ ಮ್ತಿ್ತ  ಜೆ್ಞ ನದಲಿಲ  ಶಾಶಾ ತತೆಯ ಉದಾ ಕ್ಕಾ  

ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರೆ (2 ಪೇತ್  3:18) ಉತಿಮ್ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು. 

ಅಪಸಿ್ಲ ಜೇಮ್್ಸ  ಮ್ತಿ್ತ  ಜೀಸ್ಸ್ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ದೇವರ ಆಜೆ್ಞ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸಿದರು: 

8 “ನಿನಾ  ನೆರೆಯವನನುಾ  ನಿನಾ ಿಂತೆಯೇ ಪ್ಿ ೀತಿಸ್ಬೇಕ್ಯ” ಎಿಂಬ ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥದ ಪ್್ಕ್ಕರ ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜ 

ನಿಯಮ್ವನುಾ  ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನಿೀವು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುತಿಿೀರ; 9 ಆದರೆ ನಿೀವು ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತವನುಾ  ತೀರಸಿದರೆ, ನಿೀವು 

ಪ್ರಪ್ವನುಾ  ಮಾಡುತಿಿೀರ ಮ್ತಿ್ತ  ಕ್ಕನ್ಯನಿನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳೆಿಂದು ನಿಣ್ಯಸ್ಲಪ ಡುತಿಿೀರ. 10 ಯಾಕಂದರೆ 

ಯಾವನ್ನದರೂ ಧಮ್್ಶಾಸಿ್ ರವನುಾ  ಪೂತಿ್ಯಾಗಿ ಕೈಕೊಿಂಡು ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ಎಡವಿದರೆ ಅವನು 

ಎಲಲ ದಕ್ಕಾ  ತಪಿಪ ತಸಿ್ನು. 11 “ವಯ ಭಿಚ್ಚರ ಮಾಡಬೇಡ” ಎಿಂದು ಹೇಳಿದವನು, “ಕೊಲ್ ಮಾಡಬೇಡ” ಎಿಂದೂ 

ಹೇಳಿದನು. ಈಗ ನಿೀವು ವಯ ಭಿಚ್ಚರ ಮಾಡದೆ, ಕೊಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿೀವು ಕ್ಕನ್ಯನು ಉಲಲ ಿಂಘಿಸಿದವರಾಗುತಿಿೀರ. (ಜೇಮ್್ಸ  

2:8-11) 
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37 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಾ  ದೇವರಾದ ಕತ್ನನುಾ  ನಿನಾ  ಪೂಣ್ ಹೃದಯದಿಿಂದ, ನಿನಾ  ಪೂಣ್ ಆತೆ ದಿಿಂದ ಮ್ತಿ್ತ  

ನಿನಾ  ಪೂಣ್ ಮ್ನಸ್ಿ ನಿಿಂದ ಪ್ಿ ೀತಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 38 ಇದು ಮದಲ ಮ್ತಿ್ತ  ದಡಡ  ಆಜೆ್ಞ ಯಾಗಿದೆ. 39 ಮ್ತಿ್ತ  

ಎರಡನೆಯದು ಹಿೀಗಿದೆ: ನಿನಾ  ನೆರೆಯವರನುಾ  ನಿನಾ ಿಂತೆಯೇ ಪ್ಿ ೀತಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. 40 ಈ ಎರಡು ಆಜೆ್ಞ ಗಳಲಿಲ  ಎಲಾಲ  

ಧಮ್್ಶಾಸಿ್ ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ವಾದಿಗಳು ತೂಗಾಡುತಿವೆ. (ಮಾಯಥ್ಯಯ  22:37-40) 

ಆಜೆ್ಞ ಗಳ ಉದೆಾ ೀಶವು ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ತೀರಸುವುದು (1 ತಿಮೀತಿ 1:5), ನಮೆ್ನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರರು 

ಉತಿಮ್ವಾಗಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

13 ಇಡಿೀ ವಿಷ್ಯದ ತಿೀಮಾ್ನವನುಾ  ನ್ನವು ಕೇಳೀಣ: 

ದೇವರಗೆ ರ್ಯಪ್ಡಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಅನುಸ್ರಸಿ ,  

ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಎಲಾಲ  ಆಗಿದೆ.  

14 ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಪ್್ತಿಯಿಂದು ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ನ್ನಯ ಯತಿೀಪಿ್ಗೆ ತರುತಿ್ತನೆ,  

ಪ್್ತಿಯಿಂದು ರಹಸ್ಯ ವೂ ಸೇರದಂತೆ, ಒಳೆಳ ಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟಿದು. (ಪ್್ಸಂಗಿ 12:13-14) 

ಹತಿ್ತ  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳು ಕೆಲವು ಅನಿಯಂತ್ಿತ ನಿಯಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹರೆಯಾಗಿರಲಿಲಲ . 

ಹಳೆಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಿಂದ ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಗಮ್ನಿಸಿ: 

18 ಎಲಿಲ  ಪ್್ ಕಟವಾಗುವುದಿಲಲ ವೊೀ ಅಲಿಲ  ಜನರು ಸಂಯಮ್ವನುಾ  ತರೆಯುತಿ್ತರೆ; ಆದರೆ ಕ್ಕನ್ಯನನುಾ  

ಪ್ರಲಿಸುವವನು ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿರುತಿ್ತನೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  29:18) 

3 ಆತೆಿ ೀಯ ಸೆಾ ೀಹಿತರೇ, ನಮೆ್  ಸ್ವಮಾನಯ  ಮೀಕ್ಷದ ಕ್ಯರತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ನ್ನನು ಉತ್್ತ ಕನ್ನಗಿದಾ ರೂ, ಒಮೆ್ಮ  

ಸಂತರಗೆ ಒಪಿಪ ಸ್ಲಾದ ನಂಬಕೆಗಾಗಿ ಶ್ ದಿೆಯಿಂದ ಹೀರಾಡಲು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪ್ೀತ್್ತಹಿಸ್ಲು ಬರೆಯಲು ನ್ನನು ಈಗ 

ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತಿೆೀನೆ. 4 ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿ ನಿಮೆ್  ನಡುವೆ ಪ್್ವೇಶಸಿದ್ದಾ ರೆ - 

ಬಹಳ ಹಿಿಂದೆಯೇ ನ್ನನು ವಿವರಸ್ಲು ಹರಟ್ಟರುವ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಯಾದ ಜನರು - ನಮೆ್  ದೇವರ ಕೃಪೆಯನುಾ  

ದುಷಿ್ ರಗೆ ಪ್ರವಾನಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರವತಿ್ಸಿದ ಮ್ತಿ್ತ  ನಮೆ್  ಏಕೈಕ ಯಜಮಾನ ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ಗವಂತನನುಾ  ನಿರಾಕರಸುವ 

ರ್ಕಿಿಹಿೀನರು. , ಜೀಸ್ಸ್ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ . (ಜೂಡ್ 3-4, ನೆಟ್ ಬೈಬಲ್) 

3 ನ್ನವು ಆತನ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಕೈಕೊಿಂಡು ನಡೆಯುವುದೇ ದೇವರ ಪ್ಿ ೀತಿ. ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಆಜೆ್ಞ ಗಳು 

ಹರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ . (1 ಜ್ಞನ್ 5:3) 

ಹತಿ್ತ  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳು ಹರೆಯಲಲ , ಆದರೆ ಅವುಗಳನುಾ  ಪ್ರಲಿಸುವುದು ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. 

ಈ ಜೀವನದಲಿಲ , ನ್ನವು ಯಶಸಿಾ , ಸಂತೀಷ್ದ ಜೀವನವನುಾ  ನಡೆಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಿ್ತನೆ -- ಉತಿಮ್ ಆರೀಗಯ , 

ಸ್ವಾಲಿನ ವೃತಿಿಜೀವನ, ಸುಿಂದರ ದ್ದಿಂಪ್ತಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂತೀಷ್ದ ಮ್ಕಾ ಳನುಾ  ಆನಂದಿಸ್ಲು. ಆತನ ಚ್ಚತಿವನುಾ  ಮಾಡಲು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಪ್ರಲಿಸ್ಲು ಬಯಸುವವರಗೆ ಅವರು ಆಶೀವಾ್ದ ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಶೇಷ್ ರಕ್ಷಣೆಯನುಾ  ರ್ರವಸೆ 

ನಿೀಡುತಿ್ತರೆ! 
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2 ಪ್ಿಯರೇ, ನಿಮೆ್  ಆತೆವು ಏಳಿಗೆ ಹಿಂದುವಂತೆ ನಿೀವು ಎಲಲ ದರಲೂಲ  ಸ್ಮೃದಿಿ  ಮ್ತಿ್ತ  ಆರೀಗಯ ದಿಿಂದ 

ಇರಬೇಕೆಿಂದು ನ್ನನು ಪ್್ರಥ್ಸುತಿೆೀನೆ. 3 ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಹೀದರರು ಬಂದು ನಿೀವು ಸ್ತಯ ದಲಿಲ  ನಡೆಯುವಂತೆಯೇ 

ನಿಮೆ್ಲಿಲ ರುವ ಸ್ತಯ ದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಿಿ  ಹೇಳಿದ್ದಗ ನ್ನನು ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಟಿೆ . 4 ನನಾ  ಮ್ಕಾ ಳು ಸ್ತಯ ದಲಿಲ  

ನಡೆಯುತಿ್ತರೆ ಎಿಂದು ಕೇಳುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಸಂತೀಷ್ ನನಗಿಲಲ . (3 ಜ್ಞನ್ 2-4) 

26 “ಇಗ್ೀ, ನ್ನನು ಇಿಂದು ನಿಮೆ್  ಮಿಂದೆ ಆಶೀವಾ್ದ ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಪ್ವನುಾ  ಇಡುತಿೆೀನೆ: 27 ನ್ನನು ಇಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ 

ಆಜೆ್ಞ ಪಿಸುವ ನಿಮೆ್  ದೇವರಾದ ಕತ್ನ ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ನಿೀವು ಅನುಸ್ರಸಿದರೆ ಆಶೀವಾ್ದ; 28 ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಕತ್ನ 

ಆಜೆ್ಞ ಗಳನುಾ  ಪ್ರಲಿಸ್ದಿದಾ ರೆ ಶಾಪ್. ನಿಮೆ್  ದೇವರು, ಆದರೆ ನ್ನನು ಇಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಜೆ್ಞ ಪಿಸುವ ಮಾಗ್ದಿಿಂದ 

ಹರಗುಳಿಯರ (ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಕ್ಕಿಂಡ 11:26-28). 

19 ನ್ನನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿ ಇಿಂದು ಸ್ಾ ಗ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯನುಾ  ಸ್ವಕಿಿಗಳಾಗಿ ಕರೆಯುತಿೆೀನೆ, ನ್ನನು ನಿಮೆ್  

ಮಿಂದೆ ಜೀವನ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ರಣವನುಾ , ಆಶೀವಾ್ದ ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಪ್ವನುಾ  ಇಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ; ಆದಾ ರಿಂದ ನಿೀವು ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಮೆ್  

ವಂಶಸಿ್ರು ಬದುಕಲು ಜೀವನವನುಾ  ಆರಸಿಕೊಳಿಳ ; 20 ನಿೀವು ನಿಮೆ್  ದೇವರಾದ ಕತ್ನನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವಿರ, ನಿೀವು ಆತನ 

ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಆತನಿಗೆ ಅಿಂಟ್ಟಕೊಳುಳ ವಿರ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನಿಮೆ್  ಜೀವನ ಮ್ತಿ್ತ  

ನಿಮೆ್  ದಿನಗಳು (ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಕ್ಕಿಂಡ 30:19-20) 

ದೇವರ ಮಾಗ್ದಲಿಲ  ಜೀವಿಸುವುದು ಕ್ಷಣಿಕ ಆನಂದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ತರುತಿದೆ. ಸ್ಮ್ಯವು ಒರಟಾಗಿದ್ದಾ ಗ 

ಇದು ರ್ರವಸೆಯನುಾ  ತರುತಿದೆ: 

13 ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಧನಯ ನು, ಮ್ತಿ್ತ  ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ  ಗಳಿಸುವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು; 14 

ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳ ಆದ್ದಯವು ಬೆಳಿಳ ಯ ಲಾರ್ಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವಳ ಲಾರ್ವು ಉತಿಮ್ವಾದ 

ಚ್ಚನಾ ಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ. 15 ಅವಳು ಮಾಣಿಕಯ ಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಬೆಲ್ಬಾಳುವವಳು, ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು 

ಬಯಸ್ಬಹುದ್ದದ ಎಲಾಲ  ವಸಿುಗಳು ಅವಳಿಂದಿಗೆ ಹೀಲಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಲ . 16 ಅವಳ ಬಲಗೈಯಲಿಲ  ದಿವಸ್ಗಳು, 

ಎಡಗೈಯಲಿಲ  ಐಶಾ ಯ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಗೌರವವಿದೆ. 17 ಅವಳ ಮಾಗ್ಗಳು ಸಂತೀಷ್ದ ಮಾಗ್ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವಳ 

ಮಾಗ್ಗಳೆಲಲ ವೂ ಶಾಿಂತಿ. 18 ಅವಳನುಾ  ಹಿಡಿಯುವವರಗೆ ಅವಳು ಜೀವದ ಮ್ರವಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವಳನುಾ  

ಹಿಡಿದಿಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ವವರೆಲಲ ರೂ ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿರುತಿ್ತರೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  3:13-18) 

15 ಕತ್ನೇ ದೇವರಾಗಿರುವ ಜನರು ಧನಯ ರು! (ಕಿೀತ್ನೆ 144:15) 

21 ತನಾ  ನೆರೆಯವನನುಾ  ತಿರಸ್ಾ ರಸುವವನು ಪ್ರಪ್ಮಾಡುತಿ್ತನೆ; ಆದರೆ ಬಡವರ ಮೇಲ್ ಕರುಣೆ ತೀರುವವನು 

ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿರುತಿ್ತನೆ. (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  14:21) 

14 ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜಯ ನ್ನಗಿರುವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಧನಯ ನು ... (ಜೆ್ಞ ನೀಕಿಿ  28:14a) 

5 ಯಾಕೊೀಬನ ದೇವರನುಾ  ತನಾ  ಸ್ಹಾಯಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಿಂದಿರುವವನು ಧನಯ ನು, ತನಾ  ದೇವರಾದ ಕತ್ನಲಿಲ  ಯಾರ 

ರ್ರವಸೆ ಇದೆಯೀ ಅವನು ಧನಯ ನು, 6 ಅವನು ಆಕ್ಕಶವನ್ಯಾ  ಭೂಮಿಯನ್ಯಾ  ಸ್ಮದ್ವನ್ಯಾ  ಅವುಗಳಲಿಲ ರುವ 

ಸ್ಮ್ಸಿ್ವನ್ಯಾ  ಮಾಡಿದನು; ಯಾರು ಸ್ತಯ ವನುಾ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ, (ಕಿೀತ್ನೆ 146:5-6) 



82 
 

ದೇವರ ಮಾಗ್ದಲಿಲ  ಜೀವಿಸುವುದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. ನ್ನವು ಅದನುಾ  ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  

ಬುದಿಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್್ರಥ್ಸ್ಬೇಕ್ಯ (ಜೇಮ್್ಸ  1:5). 

ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹತಿ್ತ  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳನುಾ  ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನ್ನವು 

ಉತಿಮ್ವಾಗಿರಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ. ನ್ನವು ಆತನನುಾ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬದರೆ 

ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ನ್ನವು ನಮೆ್  ಸ್ಾ ಿಂತ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಬಹುದು. 

ಆದರೂ, ಧಾಮಿ್ಕ ಮಖಂಡರಿಂದ ವಿರೂಪ್ಗ್ಿಂಡ ಕ್ಕರಣ, ಅಪಸಿ್ಲ ಪೌಲನು "ಅಧಮ್್ದ ರಹಸ್ಯ " (2 ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಕ 2:7) 

ಬಗೆೆ  ಬರೆಯಲು ಪ್ೆ ೀರೇಪಿಸ್ಲಪ ಟಿ ನು. ಯೇಸುವಿನ ಪ್್ಕ್ಕರ, ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಕಲದಲಿಲ , ಅಧಮ್್ವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅನೇಕರ ಪ್ಿ ೀತಿಯು ತಣು ಗಾಗಲು ಕ್ಕರಣವಾಗುತಿದೆ (ಮ್ತಿ್ತಯ 24:12). ದುುಃಖಕರವಾಗಿ, ಇದು ಅಿಂತಿಮ್ ಅಿಂತಿಮ್ ಸ್ಮ್ಯ 

"ಮಿಸಿ್ ರ ಬಾಯ ಬಲ್ೀನ್ ದಿ ಗ್ೆ ೀಟ್" (ಪ್್ಕಟನೆ 17:5)-ಏಳು ಬೆಟಿ ಗಳ ನಗರದ ಮೇಲ್ ಧಾಮಿ್ಕ ಶಕಿಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ 

(ಪ್್ಕಟನೆ 17:9 ,18 ). ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮ್ತಿ್ತ  ಹತಿ್ತ  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳ ಕ್ಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಟ್ 

ಅನುಾ  ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ: ಹತಿ್ತ  ಅನುಶಾಸ್ನಗಳು: ಡಿಕ್ಕಲಾಗ್, ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ಧಮ್್ ಮ್ತಿ್ತ  ಬೀಸಿ್  . 

ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಉತ್ು ಮವಾಗಿದೆ 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಯೀಜನೆಯ ಮದಲ ಭಾಗಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ: 

8 ಒಿಂದು ವಸಿುವಿನ ಅಿಂತಯ ವು ಅದರ ಆರಂರ್ಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ; (ಪ್್ಸಂಗಿ 7:8) 

ಆದರೂ, ದೇವರನುಾ  ಅನುಮಾನಿಸುವವರು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಜನರ ನಡುವಿನ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

13 “ ನಿನಾ  ಮಾತ್ತಗಳು ನನಾ  ವಿರುದಿ  ಕಠೀರವಾಗಿದಾ ವು . 14 ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ವಯ ಥ್; ನ್ನವು ಆತನ 

ಕಟಿ ಳೆಯನುಾ  ಅನುಸ್ರಸಿ, ಸೈನಯ ಗಳ ಕತ್ನ ಮಿಂದೆ ದುುಃಖಿಸುವವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಿಂಡರೆ ಏನು ಪ್್ಯೀಜನ? 15 

ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನ್ನವು ಅಹಂಕ್ಕರಗಳನುಾ  ಧನಯ ರು ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿೆೀವೆ; ಅವರು ದೇವರನುಾ  ಪ್್ಚೀದಿಸುತಿ್ತರೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಾ ತಂತ್ರಾಗುತಿ್ತರೆ. 

16 ಆಗ ಕತ್ನಿಗೆ ರ್ಯಪ್ಡುವವರು ಒಬಬ ರಗ್ಬಬ ರು ಮಾತನ್ನಡಿದರು, ಮ್ತಿ್ತ  ಕತ್ನು ಕೇಳಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಕೇಳಿದನು; 

ಆದುದರಿಂದ ಕತ್ನಿಗೆ ರ್ಯಪ್ಡುವವರಗೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಹೆಸ್ರನುಾ  ಧಾಯ ನಿಸುವವರಗೆ ನೆನಪಿನ ಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಆತನ 

ಮಿಂದೆ ಬರೆಯಲಾಯತ್ತ. 

17 ಸೈನಯ ಗಳ ಕತ್ನು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ, “ನ್ನನು ಅವುಗಳನುಾ  ನನಾ  ಆರ್ರಣಗಳನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ದಿನದಲಿಲ  ಅವು 

ನನಾ ದ್ದಗಿರುತಿವೆ. ಒಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತನಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವ ತನಾ  ಸ್ಾ ಿಂತ ಮ್ಗನನುಾ  ಉಳಿಸುವಂತೆ ನ್ನನು ಅವರನುಾ  

ಉಳಿಸುತಿೆೀನೆ. 18 ಆಗ ನಿೀವು ನಿೀತಿವಂತರಗೂ ದುಷಿ್ ರಗೂ, ದೇವರನುಾ  ಸೇವಿಸುವವರಗೂ ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನನುಾ  

ಸೇವಿಸ್ದವರ ನಡುವೆಯೂ ವಿವೇಚ್ಚಸುವಿರ. (ಮ್ಲಾಕಿ 3:13-18) 

ಕೆಳಗಿನ ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

6 ನಮ್ಗೆ ಒಿಂದು ಮ್ಗು ಹುಟಿ್ಟ ದೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಬಬ  ಮ್ಗನನುಾ  ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ; ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಕ್ಕ್ರ ಅವರ ಹೆಗಲ 

ಮೇಲಿರುತಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಹೆಸ್ರನುಾ  ಅದುು ತ, ಸ್ಲಹೆಗಾರ, ಪ್ರಾಕ್ಮಿ ದೇವರು, ನಿತಯ  ತಂದೆ, ಶಾಿಂತಿಯ 
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ರಾಜಕ್ಯಮಾರ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. 7 ಅವನ ಸ್ಕ್ತಮರ ಮತ್ತು  ಶ್ಂತಿಯ ಹೆಚಿಳಕೆೆ  ಯಾವುದೇ 

ಅಂತ್ಯ ವಿಲಿ್  , ಡೇವಿಡ್ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಮೇಲ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಸ್ವಮ್ಾಜಯ ದ ಮೇಲ್, ಅದನುಾ  ಆದೇಶಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  

ತಿೀಪು್ ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನಯ ಯದಿಿಂದ ಅದನುಾ  ಸಿ್ವಪಿಸ್ಲು ಆ ಸ್ಮ್ಯದಿಿಂದ ಮಿಂದೆ, ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ. ಸೈನಯ ಗಳ ಕತ್ನ 

ಉತ್್ತಹವು ಇದನುಾ  ನಿವ್ಹಿಸುತಿದೆ. (ಯೆಶಾಯ 9:6-7) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ದೇವರು ತನಾ  ಸ್ಕ್ಕ್ರ ಮ್ತಿ್ತ  ಶಾಿಂತಿಯನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅದಕೆಾ  ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ . ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದರಲಿಲ  ಅಿಂತಯ ವಿಲಲ . 

"ಜೀಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಪಸಿ್ಲರು ಸುವಾತೆ್ಯನುಾ  ಘೀಷ್ಟಸಿದರು - ಮಿಂಬರುವ ಉತಿಮ್ ಪ್್ಪಂಚದ ಒಳೆಳ ಯ ಸುದಿಾ " 

(ಆಮ್ಾ ಿ ರ್ಿಂಗ್ HW. ದಿ ಇನೆಾ ರಡಿಬಲ್ ಹೂಯ ಮ್ನ್ ಪಟೆನಿಾಯಲ್. ಎವರೆಸಿ್  ಹೌಸ್, 1978). 

ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ರಾಜಯ ವು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿದೆ: 

13 ನಿನಾ  ರಾಜಯ ವು ಶಾಶಾ ತ ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿನಾ  ಆಳಿಾ ಕೆಯು ಎಲಾಲ  ತಲ್ಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತಿದೆ. (ಕಿೀತ್ನೆ 

145:13) 

3 ಆತನ ಚ್ಚಹೆಾ ಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ದಡಡ ವು ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನ ಅದುು ತಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ಪ್್ಬಲವಾಗಿವೆ! ಅವನ ರಾಜಯ ವು ಶಾಶಾ ತ 

ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಆಳಿಾ ಕೆಯು ಪಿೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ಇರುತಿದೆ. (ಡೇನಿಯಲ್ 4:3) 

27 ನಂತರ ರಾಜಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಭುತಾ , ಮ್ತಿ್ತ  ಇಡಿೀ ಸ್ಾ ಗ್ದ ಕೆಳಗಿರುವ ರಾಜಯ ಗಳ ಹಿರಮ್ಮಯನುಾ  ಜನರಗೆ, ಪ್ರಮಾತೆ ನ 

ಸಂತರಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವನ ರಾಜಯ ವು ಶಾಶಾ ತ ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಾಲ  ಪ್್ಭುತಾ ಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ 

ಸ್ಲಿಲ ಸುತಿವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್ರಲಿಸುತಿವೆ. (ಡೇನಿಯಲ್ 7:27) 

ಸಂತರಗೆ ಶಾಶಾ ತವಾದ ರಾಜಯ ವನುಾ  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂಬುದನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ. ಅಪಸಿ್ಲ ಪೇತ್ನು ಬರೆಯಲು 

ಪ್ೆ ೀರೇಪಿಸ್ಲಪ ಟಿ  ವಿಷ್ಯಕೆಾ  ಇದು ಸಿಿ ರವಾಗಿದೆ: 

10 ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹೀದರರೇ, ನಿಮೆ್  ಕರೆಯನುಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಆಯೆಾ ಯನುಾ  ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಇನ್ಯಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  

ಶ್ ದಿೆಯಿಂದಿರ; 11 ಯಾಕಂದರೆ ನಮೆ್  ಕತ್ನ್ಯ ರಕ್ಷಕನ್ಯ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ನಿತಯ  ರಾಜಯ ಕೆಾ  ನಿಮ್ಗೆ ಪ್್ವೇಶವು 

ಹೇರಳವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಲಪ ಡುವುದು. (2 ಪೇತ್  1:10-11) 

ಇದರಥ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲಾಲ  ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿವೆಯೇ? 

ಇಲಲ , ಆದರೆ ಆತನ ಕೆಲವು ಯೀಜನೆಗಳನುಾ  ಗ್ಹಿಸುವ ಮ್ತಿ್ತ  ನೀಡುವ ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ: 

10 ದೇವರು ಕೊಟಿ  ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಮ್ನುಷ್ಯ ಕ್ಯಮಾರರು ಮಾಡುವುದನುಾ  ನ್ನನು ನೀಡಿದೆಾ ೀನೆ. 11 ಅವನು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  

ಅದರ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ಸುಿಂದರಗ್ಳಿಸಿದನು. ಅಲಲ ದೆ ಆತನು ಅವರ ಹೃದಯದಲಿಲ  ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಇಟಿ್ಟದ್ದಾ ನೆ, 

ಆದರೆ ದೇವರು ಮದಲಿನಿಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರರು. (ಪ್್ಸಂಗಿ 

3:10-11) 
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12 ಈಗ ನ್ನವು ಕನಾ ಡಿಯಲಿಲ , ಮಂದವಾಗಿ, ಆದರೆ ನಂತರ ಮಖಾಮಖಿಯಾಗಿ ನೀಡುತಿೆೀವೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಭಾಗಶಃ 

ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ನ್ನನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ನ್ನನು ತಿಳಿಯುತಿೆೀನೆ. (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್ 13:12) 

9 ಆದರೆ ಬರೆಯಲಪ ಟಿ ಿಂತೆ: 

ದೇವರು ತನಾ ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುವವರಗಾಗಿ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಕಣುು  ನೀಡಲಿಲಲ , ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲಲ , 

ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಹೃದಯದಲಿಲ  ಪ್್ವೇಶಸ್ಲಿಲಲ ." (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  2:9) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ಕೆಲಸ್ವು ಜನರು ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಿ್ತನೆ. ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ದೇವರು ತನಾ  

ಕ್ಕಯ್ಗಳನುಾ  ನಿವ್ಹಿಸುವವರನುಾ  ಹಿಂದಿರುತಿ್ತನೆ. ಆದಾ ರಿಂದ ನ್ನವು ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವನುಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಬಹುದು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಯೀಜನೆಯು ನ್ನವು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿರುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ. 

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ಕಲದಲಿಲಯೂ ಸ್ಹ, ಕೆಲವರು ಶಾಶಾ ತತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ವಾಸಿ್ವತೆಯನುಾ  ವಿೀಕಿಿ ಸಿದರು 

(cf. ಹಿೀಬ್್ರ  11:13-16). 

"ಈಗಿನ ದುಷಿ್  ಯುಗ" (ಗಲಾತಯ  1:4) ಗೆ ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಉತಿಮ್ವಾದ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಹೀಲಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ ಎಿಂಬ 

ಕಲಪ ನೆಯನುಾ  ಪ್ಡೆಯಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುಾ  ಗಮ್ನಿಸಿ: 

3 ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ಸ್ಾ ಗ್ದಿಿಂದ ಒಿಂದು ದಡಡ  ಧಾ ನಿಯನುಾ  ಕೇಳಿದೆನು, “ಇಗ್ೀ, ದೇವರ ಗುಡಾರವು 

ಮ್ನುಷ್ಯ ರಿಂದಿಗಿದೆ, ಮ್ತಿ್ತ  ಆತನು ಅವರಿಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ಆತನ ಜನರಾಗುವರು. ದೇವರೇ 

ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವನು. 4 ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿು ೀರನೆಾ ಲಾಲ  ಒರೆಸುವನು; ಇನುಾ  

ಸ್ವವು, ದುುಃಖ ಅಥವಾ ಅಳಲು ಇರುವುದಿಲಲ . ಇನುಾ  ನೀವು ಇರುವುದಿಲಲ , ಯಾಕಂದರೆ ಮದಲಿನವುಗಳು 

ಕಳೆದುಹೀಗಿವೆ. 

5 ಆಗ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಳಿತವನು, “ಇಗ್ೀ, ನ್ನನು ಎಲಲ ವನ್ಯಾ  ಹಸ್ದ್ದಗಿ ಮಾಡುತಿೆೀನೆ” ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, "ಬರೆಯರ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ಮಾತ್ತಗಳು ಸ್ತಯ  ಮ್ತಿ್ತ  ನಂಬಗಸಿ್ವಾಗಿವೆ." (ಪ್್ಕಟನೆ 

21:3-5) 

7 ... ನಿತಯ  ಸಂತೀಷ್ವು ಅವರದ್ದಗಿರುತಿದೆ. (ಯೆಶಾಯ 61:7) 

18 ಯಾಕಂದರೆ ನಮೆ್ ಲಿಲ  ಪ್್ಕಟವಾಗಲಿರುವ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯಿಂದಿಗೆ ಹೀಲಿಸ್ಲು ಈ ವತ್ಮಾನದ ಬಾಧೆಗಳು 

ಯೀಗಯ ವಲಲ ವೆಿಂದು ನ್ನನು ಭಾವಿಸುತಿೆೀನೆ. (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:18) 

ದುುಃಖಕೆಾ  ಅಿಂತಯ ವಷಿೆ ೀ ಅಲಲ , ನಿಜವಾದ ಆನಂದವೂ ಇರುತಿದೆ. ಮ್ತಿ್ತ  ಆ ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವ ಒಿಂದು ಭಾಗವನುಾ  

ನಿೀವು ಹಿಂದಬಹುದು. 
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7.  ಮುಕ್ತು ಯದ ಕ್ತಮಂಟ್ಗಳು 

ಒಟಿ್ಟ  40 ರಿಂದ 110 ಶತಕೊೀಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ಮಾನವರು ಬದುಕಿದ್ದಾ ರೆ (ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಚ್ಚಾ ನವರು ಸ್ತಿಿದ್ದಾ ರೆ) ಎಿಂದು 

ಅಿಂದ್ದಜಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಉದೆಾ ೀಶವು ದೇವರನುಾ  ವಯ ಥ್ವಾಗಿ ಪೂಜಸುವುದಲಲ , ನಮ್ಗಾಗಿ ಸಂತೀಷ್ವನುಾ  ಸಂಗ್ಹಿಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  

ಆತನಿಗೆ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುಾ  ನಿೀಡುತಿದೆ. ಶಾಶಾ ತತೆಯು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬರುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ನ್ನವು ಈಗ 

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದಕಿಾ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಮ್ಹಿಮ್ಮಗೆ ಅಹ್ನ್ನಗಿದಾ ರೂ, ನಮೆ್  ಉದೆಾ ೀಶವು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಇತರರಗೆ 

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು. 

ಜೀಸ್ಸ್ ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ ಒಿಂದು ಸಿ್ ಳವನುಾ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ (cf. ಜ್ಞನ್ 14:2) ದೇವರು ನಮೆ್ನುಾ  ಪ್್ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ 

ರೂಪಿಸುವಂತೆ (ಕಿೀತ್ನೆ 33:15) ನಮೆ್ನುಾ  ಪ್ರಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು (ಕಿೀತ್ನೆ 138:8). ಸಿದಿ ರರುವ ನಮೆ್ಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಲಿಲ  

ಅವನು ಪ್್ರರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ್ವನುಾ  ಅವನು ಪೂಣ್ಗ್ಳಿಸುತಿ್ತನೆ (ಫಿಲಿಪಿಪ  1:6). 

ನಮೆ್ಲಿಲ  ಶತಕೊೀಟ್ಟ ಜನರು ವಿಭಿನಾ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀಡಲು ವಿಭಿನಾ  ಮಾಗ್ಗಳಿವೆ. ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವುದು ನಮೆ್  ಅಿಂತಿಮ್ ಪ್ರತ್ವಾಗಿದೆ - ಇದರಥ್ ಹೌದು, ನಿೀವು ನಿೀಡುವ ಒಿಂದು ಅನನಯ  ಮಾಗ್ವಿದೆ. ನಿೀವು 

ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜಯ ವನುಾ  ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ಲು ನಿರಾಕರಸ್ದಿದಾ ಲಿಲ , ಕನಿಷ್ಾ  40 ಶತಕೊೀಟ್ಟ ಜನರಲಿಲ  ಪ್್ತಿಯಬಬ ರಗೂ 

ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುವಲಿಲ  ನಿಮೆ್  ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿೀವು ಹಿಂದಿರುತಿಿೀರ ಮ್ತಿ್ತ  ನಂತರ ಇನಾ ಷಿ್ಟ  (cf. 1 

ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  12:26; ಜ್ಞಬ್ 14:15; ಗಲಾತಯ  6: 10)! 

ನ್ನವು ನಮ್ಗಿಿಂತ "ಇತರರನುಾ  ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸ್ಬೇಕ್ಯ" ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ (ಫಿಲಿಪಿಪ  2:3). ಆದಾ ರಿಂದ, ನಿೀವು 

ಎಿಂದ್ದದರೂ ಎದುರಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲಲ ರೂ ಒಿಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ 

(ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಅವರಗೆ). ನಿೀವು ತಪ್ರಪ ಗಿ ನಿಣ್ಯಸಿದ, ಪೂವಾ್ಗ್ಹ ಪಿೀಡಿತರಾದ, ಬಹುಶಃ ಟ್ಾಫಿಕ್ಸನಲಿಲ  ಕಡಿತಗ್ಿಂಡಿರುವ, 

ಕೆಟಿ ದ್ದಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಿಂಡ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿೀವು ದಯೆ ತೀರದವರ ಬಗೆೆ  ತಪುಪ  ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದಿಾ ೀರ, ನಿೀವು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಬಹುದು. ಆದಾ ರಿಂದ "ಒಬಬ ರಗ್ಬಬ ರು ದಯೆಯಿಂದಿರ, ಕೊೀಮ್ಲ ಹೃದಯದಿಿಂದ, 

ಕ್ಿ ಸಿ್ನಲಿಲ  ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಒಬಬ ರನಾ ಬಬ ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲು ಪ್್ಯತಿಾ ಸಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್್  4:32). "ನಿಮೆ್  ಮೇಲ್ 

ಅವಲಂಬತವಾಗಿ, ಎಲಲ ರಿಂದಿಗೆ ಶಾಿಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳು" (ರೀಮ್ನಾ ರು 12:18). 

ಶಾಶಾ ತತೆಯು ಅನಂತ ಸ್ಮ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತಿದೆಯಾದಾ ರಿಂದ, ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 40 ಬಲಿಯನ್ (ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಾ ) 

ಜನರನುಾ  ನಿೀವು ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ! 

ದೇವರು ಎಿಂದಿಗೂ ಬಳಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ನಿೀವು ಭಾವಿಸಿದ ಕೆಲವರಗಾಗಿ ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಬಹುದು (cf. ಮಾಯಥ್ಯಯ  21: 28-32) - "ಮದಲನೆಯವರು ಕೊನೆಯವರು ಮ್ತಿ್ತ  ಕೊನೆಯವರು ಮದಲಿಗರು" 

(ಮಾಕ್ಸ್ 10:31). 

ನಿೀವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಕ್ಕಳಜ ವಹಿಸ್ದ ಜನರನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಂತೆ ಎಲಾಲ  ಜನರು ದೇವರ ಸಂಪೂಣ್ ಪೂಣ್ತೆಯಿಂದ ತ್ತಿಂಬುವ 

ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ: 
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14 ಈ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ ನ್ನನು ನಮೆ್  ಕತ್ನ್ನದ ಯೇಸು ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ತಂದೆಗೆ ನನಾ  ಮಣಕ್ಕಲುಗಳನುಾ  ನಮ್ಸ್ಾ ರಸುತಿೆೀನೆ, 15 

ಆತನಿಿಂದ ಸ್ಾ ಗ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯಲಿಲ ರುವ ಇಡಿೀ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬವು ಹೆಸ್ರಸ್ಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆ, 16 ಆತನು ತನಾ  ಮ್ಹಿಮ್ಮಯ 

ಐಶಾ ಯ್ಕೆಾ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮೆ್ನುಾ  ಬಲದಿಿಂದ ಬಲಪ್ಡಿಸುವನು. ಒಳಗಿನ ಮ್ನುಷ್ಯ ನಲಿಲ  ಆತನ ಆತೆ ದ 

ಮೂಲಕ, 17 ಕ್ಿ ಸಿ್ನು ನಂಬಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮೆ್  ಹೃದಯಗಳಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿ್ತನೆ; ಪ್ಿ ೀತಿಯಲಿಲ  ಬೇರೂರರುವ ಮ್ತಿ್ತ  

ನೆಲ್ಗ್ಿಂಡಿರುವ ನಿೀವು, 18 ಎಲಾಲ  ಸಂತರಿಂದಿಗೆ ಅಗಲ ಮ್ತಿ್ತ  ಉದಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಆಳ ಮ್ತಿ್ತ  ಎತಿರವನುಾ  

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆ - 19 ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  ಹಾದುಹೀಗುವ ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು; 

ನಿೋವು ದೇವರ ಎಲಿಾ  ಪೂರ್ಮತೆಯಿಂದ ತ್ತಂಬ್ರರುವಿರಿ . (ಎಫೆಸಿಯನ್್  3:14-19). 

ನ್ನವು ಕಲಿಯಬೇಕ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಕಲಿಯಬೇಕ್ಯ (2 ಪೇತ್  3:18). 

ಕಳೆದುಹೀದ ವಸಿುಗಳ ಮ್ರುಸಿ್ವಪ್ನೆಯನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಂತೆ (ಡೇನಿಯಲ್ 12:4) ಅಿಂತಯ ದ ಸ್ಮ್ಯಕೆಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ನ ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  

ರ್ವಿಷ್ಯ  ನುಡಿಯಲಾಯತ್ತ (ಮಾಯಥ್ಯಯ  17:11). 

ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದೆಾ ಲಲ ವನ್ಯಾ  ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು ಎಿಂಬ ಜೆ್ಞ ನವು ಹೆಚ್ಚಾ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪುನಃಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾಗಬೇಕ್ಕದ 

ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತೀರುತಿದೆ. 

ದೇವರು ಅದನುಾ  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತನೆ? 

9 “ಅವನು ಯಾರಗೆ ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  ಕಲಿಸುವನು? ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂದೇಶವನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅವನು ಯಾರನುಾ  

ಮಾಡುತಿ್ತನೆ? ಕೇವಲ ಹಾಲಿನಿಿಂದ ಆಯಸಿದವರು? ಸಿ್ನಗಳಿಿಂದ ಚ್ಚತ್ಿಸಿದವು? 10 ಯಾಕಂದರೆ ಆಜೆ್ಞ ಯ ಮೇಲ್ ಆಜೆ್ಞ , 

ಆಜೆ್ಞ ಯ ಮೇಲ್ ನಿಯಮ್, ಸ್ವಲು ಮೇಲ್, ಸ್ವಲಿನ ಮೇಲ್ ಸ್ವಲು, ಇಲಿಲ  ಸ್ಾ ಲಪ , ಅಲಿಲ  ಸ್ಾ ಲಪ .” (ಯೆಶಾಯ 28:9-10) 

10 ಆದರೆ ದೇವರು ತನಾ  ಆತೆ ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಅವುಗಳನುಾ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತೆವು ಎಲಾಲ  

ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ , ಹೌದು, ದೇವರ ಆಳವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ  ಪ್ರಶೀಲಿಸುತಿದೆ. (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  2:10) 

ಆದಾ ರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಗ್ಿಂಥಗಳನುಾ  ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ನ್ನವು ಸಿದಿ್ದಿಂತವನುಾ  ಕಲಿಯಬಹುದು. ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನವು ದೇವರ 

ಆತೆ ದಿಿಂದ ಮನಾ ಡೆಸಿದರೆ ನ್ನವು ಇನ್ಯಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ನದನುಾ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

ಮ್ತಿ್ತ  ಹಸ್ ದೇವತ್ತಶಾಸಿ್ ರದ ಜೆ್ಞ ನವನುಾ  ಎದುರಸುವಾಗ ವೈಯಕಿಿಕ ಕ್ೆ ೈಸಿ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್್ತಿಕ್ಿಯಸ್ಬೇಕ್ಯ? 

ಜ್ಞಬ್ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸಿದಂತೆ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ದೇವರಗೆ ಪ್್ರಥ್ಸುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕದ ಒಿಂದು ಹೆಜ್ಞಜ : 

24 ನನಗೆ ಕಲಿಸು, ಮ್ತಿ್ತ  ನ್ನನು ನನಾ  ನ್ನಲಿಗೆಯನುಾ  ಹಿಡಿದಿಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ತಿೆೀನೆ; ನ್ನನು ಎಲಿಲ  ತಪುಪ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ ಎಿಂದು 

ನನಗೆ ಅಥ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. (ಜ್ಞಬ್ 6:24) 

ಹಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ , ಬೆರಯನಾ ರು ಒಿಂದು ಉದ್ದತಿ  ಉದ್ದಹರಣೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ರೆ: 

10 ಆಗ ಸ್ಹೀದರರು ಕ್ಕಡಲ್ ಪೌಲನನ್ಯಾ  ಸಿೀಲನನ್ಯಾ  ರಾತ್ಿಯಲಿಲ  ಬೆರೀಯಕೆಾ  ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಂದ್ದಗ 

ಯೆಹೂದಯ ರ ಸ್ಭಾಮಂದಿರಕೆಾ  ಹೀದರು. 11 ಇವರು ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಕದಲಿಲ ದಾ ವರಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ  ನ್ನಯ ಯೀಚ್ಚತ 
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ಮ್ನಸ್ಿ ನವರಾಗಿದಾ ರು {ಉದ್ದತಿ , KJV}, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ವಾಕಯ ವನುಾ  ಎಲಾಲ  ಸಿದಿ ತೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಾ ೀಕರಸಿದರು ಮ್ತಿ್ತ  

ಇವುಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಿಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್್ತಿದಿನ ಶಾಸಿ್ ರಗಳನುಾ  ಹುಡುಕಿದರು. (ಕ್ಕಯದೆಗಳು 17:10-11) 

ಈ ಪುಸಿ್ಕದ ಉದೆಾ ೀಶದ ಭಾಗವು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳನುಾ  ನಿೀಡುವುದು, ಆದಾ ರಿಂದ ಸಿದಿ ರರುವ ಎಲಲ ರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಎಿಂದು 

ನೀಡಬಹುದು. ತೆರೆದ ಕಿವಿಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿರುವ ಎಲಲ ರಗೂ ದೇವರ ಸ್ತಯ ವನುಾ  ಹಂಚ್ಚಕೊಳುಳ ವುದು ಬರೆಯುವ ನನಾ  

ಉದೆಾ ೀಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ದೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆ. ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಪ್ಿ ೀತಿಸುತಿ್ತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಇತರರನುಾ  

ಪ್ಿ ೀತಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಬಯಸುತಿ್ತನೆ. ನಿೀವು ಅವರ ಪ್ಿ ೀತಿಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಪ್್ಕ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  

ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವುದು: ಅದನುಾ  ಜೀವನದ ಅಥ್ವೆಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 

ದೇವರ ಪ್ರವಾಗಿರಲು ಪ್್ರಥ್ಸು (cf. ಜೊೀಶುವಾ 5:13-14). "ದೇವರು ನಮೆ್  ಪ್ರವಾಗಿದಾ ರೆ, ನಮೆ್  ವಿರುದಿ  ಯಾರು 

ಇರುತಿ್ತರೆ?" ರೀಮ್ನಾ ರು 8:31). 

ಮಾನವರನ್ಯಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಂತೆ ಇಡಿೀ ಸೃಷಿ್ಟಯು "ತ್ತಿಂಬಾ ಒಳೆಳ ಯದ್ದಗಿದೆ" (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 1:31) ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನು ಏಳನೇ 

ದಿನವನುಾ  ಮಾಡಿ ಆಶೀವ್ದಿಸಿದನು ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ (ಆದಿಕ್ಕಿಂಡ 2:2-3). 

ದೇವರು ಮಾನವರನುಾ  ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಅನೇಕ ತಪುಪ  ಮಾಗ್ಗಳನುಾ  ಹುಡುಕಿದ್ದಾ ರೆ ಎಿಂದು ಬೈಬಲ್ 

ಕಲಿಸುತಿದೆ (ಪ್್ಸಂಗಿ 7:29) . 

ಮ್ತಿಮೆ್ಮ , ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಾ  ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಅರತ್ತಕೊಳಿಳ : 

8 ಒಿಂದು ವಸಿುವಿನ ಅಿಂತಯ ವು ಅದರ ಆರಂರ್ಕಿಾ ಿಂತ ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ; ಆತೆ ದಲಿಲ  ಹೆಮೆ್ಮಪ್ಡುವವರಗಿಿಂತ ಆತೆ ದಲಿಲ  

ತ್ತಳೆೆಯು ಉತಿಮ್ವಾಗಿದೆ. (ಪ್್ಸಂಗಿ 7:8) 

ಪ್್ರರಂರ್ವು ತ್ತಿಂಬಾ ಚೆನ್ನಾ ಗಿತಿ್ತ , ಮ್ತಿ್ತ  ಅಿಂತಯ ವು ಇನ್ಯಾ  ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. 

ದೇವರು ತನಾ ನುಾ  ಪುನರುತ್ತಪ ದಿಸ್ಲು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವನ ಕ್ಯಟ್ಟಿಂಬದ ಭಾಗವಾಗಲು ಮಾನವಿೀಯತೆಯನುಾ  ಮಾಡಿದನು (ಮ್ಲಾಕಿ 

2:15). 

ಆತನು ನಮೆ್ನುಾ  ಆತನ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯಲಿಲ  ಹಂಚ್ಚಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಮಾಡಿದನು (ರೀಮ್ನಾ ರು 8:17) ಮ್ತಿ್ತ  ಬ್ಹೆಾ ಿಂಡವನುಾ  

ಆಳಲು (ಇಬ್ಯ 2:5-17). “ಪ್ಡೆಯುವುದಕಿಾ ಿಂತ ಕೊಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾ  ಆಶೀವಾ್ದ” (ಕ್ಕಯದೆಗಳು 20:35) ಎಿಂದು ಯೇಸು 

ಕಲಿಸಿದನು. 

ದೇವರು ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಮಾನವಿೀಯತೆಯನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು (cf. 1 ಜ್ಞನ್ 4:7-12) ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚಾ  

ಪ್ಿ ೀತಿ ಇರುವಂತೆ (cf. ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  22:37-39). ಅದುವೇ ಜೀವನದ ಅಥ್. 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ಮ್ಮ್್ವೇನು? ದೇವರು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? 
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ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದಾ ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಆದಾ ರಿಂದ ಶಾಶಾ ತತೆ ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿದೆ (cf. ಹಿೀಬ್್ರ  6:9, 11:16; ಫಿಲಿಪಿಪ ಯಾನ್್ 

1:23). 

ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ಅವನು ವಿಶಾ ವನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ಅವನು ಪುರುಷ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಿಿ ರೀಯರನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. 

ಅವರು ನಿದಿ್ಷಿ್ ವಾಗಿ ಜೀಸ್ಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಾಲ  ಮಾನವಕ್ಯಲದ ಒಿಂದು ಪ್ರಂಪ್ರೆ/ಆನುವಂಶಕವಾಗಿ ವಿಶಾ ವನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದರು. 

ಶಾಶಾ ತ ಜೀವನವನುಾ  ನಿೀಡಿದ ಮಾನವರು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸುತಿ್ತರೆ. 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ಈ ಯುಗದಲಿಲ  ಆತನ ಕರೆಗೆ ಕಿವಿಗ್ಡುವ ಎಲಲ ರನುಾ  ಒಳಗ್ಿಂಡಿದೆ ( ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  

ಕರೆಯುತಿಿದ್ದಾ ನೆಯೇ? ಉಚ್ಚತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿರುಪುಸಿ್ಕವನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ ), ಮ್ತಿ್ತ  ಮಿಂಬರುವ ಯುಗದ ಇತರರನುಾ  ( 

ಯೂನಿವಸ್್ಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಾ ೀಶನ್, ಅಪೀಕಟಾಸಿ್ವ ಸಿಸ್ ಅನುಾ  ಸ್ಹ ನೀಡಿ: ಕಳೆದುಹೀದವರನುಾ  ದೇವರು 

ಉಳಿಸ್ಬಹುದೇ ? ಮಿಂಬರುವ ವಯಸ್ು ? ನ್ಯರಾರು ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥಗಳು ದೇವರ ಮೀಕ್ಷದ ಯೀಜನೆಯನುಾ  

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಿವೆ ). 

ಕ್ಿಶಾ ಯನ್ ಅಥವಾ ಅಲಲ , ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? 

ಈ ಜೀವನದಲಿಲ  ನಿಮೆ್  ಉದೆಾ ೀಶವು ಪ್ರತ್ವನುಾ  ನಿಮಿ್ಸುವುದು ಆದಾ ರಿಂದ ನಿೀವು ನಿಮೆ್  ಸ್ವಮ್ಥಯ ್ವನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸ್ಬಹುದು 

ಮ್ತಿ್ತ  ನಿೀವು ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಉತಿಮ್ವಾಗಿ ಸುಧಾರಸ್ಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಸ್ಬಹುದು. 

ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ನಿಮೆ್  ಅನನಯ  ಪ್್ತಿಭೆಯನುಾ  (ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  25:14-23; ಲೂಕ 

19:11-19) ಬಳಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು! 

ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ದೇವರು ತ್ತನು ಮಾಡಿದಾ ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿನಾ ನುಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು. 
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ಮಿಂದುವರದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 
ಮಿಂದುವರದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ನ ಕಛೇರಯು ಇಲಿಲ  ಇದೆ: 1036 W. ಗ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ ಅವೆನ್ಯಯ , ಗ್್ೀವರ್ ಬೀರ್ಚ, ಕ್ಕಯ ಲಿಫೀನಿ್ಯಾ, 93433 

ಯುಎಸ್ಎ. ನ್ನವು ಪ್್ಪಂಚದ್ದದಯ ಿಂತ ಬೆಿಂಬಲಿಗರನುಾ  ಹಿಂದಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಾಲ  ಜನವಸ್ತಿ ಖಂಡಗಳಲಿಲ  (ಅಿಂಟಾಟ್ಟ್ಕ್ಕವನುಾ  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಾಲ  ಖಂಡಗಳು). 

ಮಿಂದುವರದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ 
 

CCOG.ORG ಮಿಂದುವರದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ನ ಮಖಯ  ವೆಬ್ಸೈಟ್, 100 ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತಯ ಕೆಾ  ಲಿಿಂಕ್ಸಗಳನುಾ  ಹಿಂದಿದೆ. 

CCOG.ASIA ಅನೇಕ ಏಷ್ಯ ನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯ ನ್-ಕೇಿಂದ್ಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. 

CCOG.IN ಕೆಲವು ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಭಾರತ-ಕೇಿಂದ್ಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. 

CCOG.EU ಬಹು ಯುರೀಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಯುರೀಪಿಯನ್-ಕೇಿಂದ್ಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. 

CCOG.NZ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ್ಯಯ ಜಲ್ಿಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಗುರಯಾಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ. 

CCOGAFRICA.ORG ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ಿಕ್ಕದ ಕಡೆಗೆ ಗುರಯಾಗಿದೆ. 

CCOGCANADA.CA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೆನಡಾವನುಾ  ಗುರಯಾಗಿರಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ. 

CDLIDD.ES ಇದು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಸ್ವಪ ಯ ನಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. 

CG7.ORG ಇದು 7 ನೇ ದಿನದ ಸ್ಬಬ ತ್ ಕಿೀಪ್ರ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಧಾರತವಾಗಿದೆ. 

PNIND.PH ಕೆಲವು ಟಾಯ ಗಲ್ೀಗ್ನಿಂದಿಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್್-ಕೇಿಂದ್ಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. 

 

ರೇಡಿಯೀ ಮ್ತಿ್ತ  ಯೌಟ್ಯಯ ಬ್ ವಿೀಡಿಯ ಚ್ಚನೆಲ್ಗಳು 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ಬೈಬಲ್ ನ್ಯಯ ಸ್ ಪ್ಫೆಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೀ.  

Bible News Prophecy ಚ್ಚನಲ್. ಯೌಟ್ಯಯ ಬ್, ಬಚ್ಚತೆ, ಬ್ ಗಿ ವ್ಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ವಿಮ್ಮಯೀ ನಲಿಲ  ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಗಳು. 

CCOGAfrica ಚ್ಚನಲ್. ಯೌಟ್ಯಯ ಬ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಆಫ್ಿಕ್ಕದಿಿಂದ ಬಚ್ಚತೆ ವಿೀಡಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು. 

CCOG Animations ಯೌಟ್ಯಯ ಬ್ ಬಚ್ಚತೆಯಲಿಲ  ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಂದೇಶಗಳು. 

ContinuingCOG & COGTube. ಯೌಟ್ಯಯ ಬ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಬಚ್ಚತೆಯಲಿಲ  ಅನುಕ್ಮ್ವಾಗಿ ಧಮೀ್ಪ್ದೇಶಗಳು. 

 

ಸುದಿಾ  ಮ್ತಿ್ತ  ಇತಿಹಾಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು 
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸ್ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. 

COGWRITER.COM ಸುದಿಾ , ಇತಿಹಾಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ರ್ವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 
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ಬೈಬಲ್ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ು ದೆ 

ಪ್್ಪಂಚವು ಪ್್ರರಂರ್ವಾದ್ದಗಿನಿಿಂದ ರಹಸ್ಯ ವಾಗಿಡಲಾಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ವನುಾ  ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತಿದೆ (ರೀಮ್ನಾ ರು 16: 25-27), 

ಆದರೆ ಇದು ಪ್್ವಾದಿಯ ಗ್ಿಂಥಗಳಲಿಲ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ - "ಸ್ತಯ ದ ವಾಕಯ " (2 ತಿಮೀತಿ 2:15; ಜೇಮ್್ಸ  1:18 ) 

ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ರಹಸ್ಯ  (ಮಾಕ್ಸ್ 4:11), ಅನುಗ್ಹದ ರಹಸ್ಯ  (ಎಫೆಸಿಯನ್್  3:1-5), ನಂಬಕೆಯ ರಹಸ್ಯ  (1 ತಿಮೀತಿ 3:9), 

ರಹಸ್ಯ  ಮಿಂತ್ತದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಗಳನುಾ  ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲ ೀಖಿಸುತಿದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದ (ಎಫೆಸಿಯನ್್  5:28-33), 

ಕ್ಕನ್ಯನುಬಾಹಿರತೆಯ ರಹಸ್ಯ  (2 ಥೆಸ್ಲ್ೀನಿಕ 2:7), ಪುನರುತಿ್ತನದ ರಹಸ್ಯ  (1 ಕೊರಿಂಥಯಾನ್್  15:51-54), ಕ್ಿ ಸಿ್ನ ರಹಸ್ಯ  

(ಎಫೆಸಿಯನ್್  3:4) ತಂದೆಯ ರಹಸ್ಯ  (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  2:2), ದೇವರ ರಹಸ್ಯ  (ಕೊಲ್ಸ್ಿಯನ್್  2:2; ರೆವೆಲ್ಶನ್ 10:7) ಮ್ತಿ್ತ  

ಮಿಸಿ್ ರ ಬಾಯ ಬಲ್ೀನ್ ದಿ ಗ್ೆೀಟ್ (ಪ್್ಕಟನೆ 17:5). 

ಪುಸಿ್ಕ, ದೇವರ ಯೀಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ : ದೇವರು ಏನನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು? ದೇವರು ನಿನಾ ನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು?, 

ಧಮ್್ಗ್ಿಂಥದ ಮೂಲಕ ವಿವರಸುತಿದೆ, ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಪ್್ಶ್ನಾ ಗಳಿಗೆ ಉತಿರಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿದೆ: 

‘ಬೀಟ್ಟಫಿಕ್ಸ ವಿಷ್ನ್’ ದೇವರ ಅಿಂತಿಮ್ ಯೀಜನೆಯೇ? 

ದೇವರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುಾ  ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದನೇ? 

ಏಕೆ ಸಂಕಟವಿದೆ? 

ದೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಯೀಜನೆಯನುಾ  ಹಿಂದಿದ್ದಾ ನೆಯೇ? 

ಕ್ಿಶಾ ಯನಾ ರಲಲ ದವರಗೆ ದೇವರಗೆ ಯೀಜನೆ ಇದೆಯೇ? 

ಪ್ಿ ೀತಿಗೂ ದೇವರ ಯೀಜನೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? 

ದೇವರ ಯೀಜನೆಯು ಆತನಿಗೆ ಪ್್ತಿಕ್ಿಯಸುವ ಎಲಲ ರಗೂ ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಎಲಲ ರಗೂ ಶಾಶಾ ತತೆಯನುಾ  

ಉತಿಮ್ಗ್ಳಿಸ್ಲು ಅನನಯ  ರೀತಿಯಲಿಲ  ಪ್ಿ ೀತಿಯನುಾ  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿದೆಯೇ? 

ಹೌದು, ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನಾ ದರೂ ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರು ನಿಮೆ್ನುಾ  ಏಕೆ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದನು ಎಿಂದು ನಿೀವು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು! 
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