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ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ
ಈ ಪುಸು ಕದ್ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸಭಿಕರು, ಪಾಲುಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ್
ನೆರವಿನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಇೆಂತಹ ಉಚಿತ ಪುಸು ಕ ಪರ ಕಾಶನ್ದ್ ಮೂಲಕ ನೀವು
ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ರರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಪರ ಕಾಶನ್ಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು
ಮುದ್ರ ಣಗಳಿಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ನಮಮ ನ್ನನ
ಆಹಾಾ ನಸುತೆು ೀವೆ.
ವಂದ್ನೆಗಳು!
ಮೇಲೆಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಚು ವರ ಪುಸು ಕಗಳಿಗಾಗಿ
ಹಸ ಪುಸು ಕಗಳು ಮುದ್ರ ಣವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ದ್ಯವಿಟ್ಟಿ ನಮಮ
ಸರಯಾದ್ ಅೆಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲಿ ಪುಸು ಕಗಳು ಬೇಕೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ನ್ಮ್ಮ ೆಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿಳ ರ. ನ್ಯವು ನಮಮ ಸಭೆಯಲಿ ಸತಾ ವೇದ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಗೆಂಪು,
ಸತಾ ವೇದ್ ಶಾಲೆ, ಸೆಮಿನ್ಯರ್ ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚಿು ನ್ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ ಕಳುಹಿಸಲು
ನ್ಯವು ಸಂತೀಷವುಳಳ ವರಾಗಿದೆದ ೀವೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಪುಸು ಕಗಳು ಬೇಕೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನ್ಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿರ. ನ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆು ೀವೆ.
(Kannada Book –Redemptive Heart of God )
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ಪೋಠಿಕೆ
ನ್ಮಮ ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ತಪಾಾ ದಾಗ ನ್ಯವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳ್ಳಳ ಯ
ಸಂಗತಿಗಳು
ಇದ್ದ ಕ್ಕೆ ದ್ದ ೆಂತೆ
ಕೆಟಿ ದಾಗಿ
ತಿರುಗತು ವೆ
ಮತ್ತು
ನ್ಯವು
ಊಹಿಸಿಕೊಳಳ ದ್ಧದ್ದ ಕ್ಕೆ ೆಂತಲೂ ಕೆಟಿ ದಾಗಬಹುದು. ಇದು ಜಿೀವನ್ದ್ ಒೆಂದು ಅಥವಾ
ಹೆಚಿು ನ್ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಅದು ನ್ಮಮ ಹಣಕಾಸು ,ಕುಟ್ಟೆಂಬ, ಮಕೆ ಳು,
ವೃತಿು , ವಾಾ ಪಾರ ವಾ ವಹಾರ, ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜಿೀವನ್
ಮತ್ತು ತಪಾಾ ದ್ ಸಂದ್ರ್್ಗಳನ್ನನ ನ್ಯವು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ,
ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಜನ್ರ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕಾೆ ಗಿ ನ್ಮಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ತಪಾಾ ದಾಗ ನ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸುತೆು ೀವೆ?
ದೇವರ
ಹೃದ್ಯವು
ಪಾರ ಕೃತಿಕವಾಗಿ
ವಿಮ್ೀಚಕವಾಗಿದೆ.
ದೇವರು
ಪಾರ ರಂಭಿಸಿರುವುದ್ನ್ನನ ಎೆಂದ್ಧಗೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . ಮೌಲಾ ವನ್ನನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸದೇ
ಆತನ್ನ ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ರಕ್ಕಷ ಸುತಾು ನೆ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲು
ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಮತ್ತು
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ತರಲು
ಹುಡುಕುತಾು ನೆ. ನ್ಯವು ಆತನಂತಿರಲೂ ಕರೆಯಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು ಮತ್ತು
ನ್ಯವು ಎದುರಸುವ ತೆಂದ್ರೆಗಳಿಗೆ ನ್ಮಮ
ವಿಧಾನ್ವು
ವಿಮ್ೀಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ್ಲಿ , ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಹೃದ್ಯವನ್ನನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು
ಮತ್ತು
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ನ್ಮಮ
ಗರಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನ್
ಕಣ್ಣಿ ನಡನೆ
ಜಿೀವಿತದ್
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳನ್ನನ
ನೀಡುವುದ್ನ್ನನ
ಕಲಯಬಹುದು ಮತ್ತು
ಹಾಗೆಯೇನ್ಮಮ
ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ
ನ್ಮಮ
ಸುತು ಮುತು ಲನ್ವರುಗಳ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನ್ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ ಕಲಯಬೇಕು.

ಸ್ಥಾ ನಿಕ ಸ್ತಯ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸ್ಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ರಗೆ ವಿಮ್ೀಚನೆಯು ಒದ್ಗಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ
ಪೂಣ್ಗೆಂಡ
ಕ್ಕರ ಸು ನ್
ಕಾಯ್ದ್
ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಎಲ್ಲಿ
ಸಂಗತಿಗಳು
ಒದ್ಗಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ವೆ. ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳಾಗಿ, ನ್ಯವು ಕ್ಕರ ಸು ನ್ ರಕು ದ್ಧೆಂದ್ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ.
ಕ್ಕರ ಸು ನ್ಲಿ ನ್ಯವು ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ ಮತ್ತು ಅೆಂಧ್ಕಾರದ್ ಬಲಗಳಿೆಂದ್
ಬಿಡುಗಡೆಗೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ ಮತ್ತು
ದೇವರ ಸು ೆಂತ ಪರ ೀತಿಯ ಮಗನ್ ರಾಜಾ ಕೆೆ
ಅನ್ನವಾದ್ಧಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ. ಸೈತಾನ್ನಗೆ ಇನ್ನನ ನ್ಮಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕೆ ಲಿ .
ನ್ಮಮ ಆತಮ , ಪಾರ ಣ, ಶರೀರವು ಕರ ಯದೊಡನೆ ಕೊಳಳ ಲಾ ಟ್ಟಿ ವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯವು ದೇವರಗೆ
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ಸೇರದ್ವರು. ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚನೆ, ಕ್ಕರ ಸು ನ್ಲಿ ನ್ ನ್ಮಮ
ಸಾ್ ಪಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ ಮತ್ತು ಪೂಣ್ಗೆಂಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಸಾ್ ನ್ದ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ

ಹೇಗಾದ್ರೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತವನ್ನನ ಜಿೀವಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳು
ದೇವರ
ರಚನೆ,
ಗಣಮಟಿ
ಮತ್ತು
ಉದೆದ ೀಶಕೆೆ
ಸಮಾನ್ಯೆಂತರವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತಗಳ ಎಲ್ಲಿ
ಕೆು ೀತರ ಗಳು ಸಾ ಶಿ್ಸಲು, ಪರವತಿ್ಸಲು ಮತ್ತು ಪರಣಾಮ ಬಿೀರಲೂ ಕ್ಕರ ಸು ನ್ಲಿ
ನ್ಮಗಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸಲಾ ಟಿ
ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯನ್ನನ
ದೇವರು ನೀಡಲು
ಬಯುತಾು ನೆ. ಕ್ಕರ ಸು ನ್ಲಿ ನ್ಮಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗಿರುವುದೆಲಿ ವೂ ದೈನಂದ್ಧನ್ ಜಿೀವನ್ದ್
ಪರ ತಿಯೆಂದು ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೂಿ ನಜವಾಬೇಕು.

ಈ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ್ಲಿ ನ್ಯವು ವಾ ವಹರಸುತಿು ರುವುದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಕಾಯ್ವು ಜರುಗವುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡಲು ಅಪೇಕ್ಕಷ ಸುವ
ಕೆಷ ೀತರ ಗಳೊಡನೆ ಮತ್ತು
ವಿಷಯಗಳೊಡನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮೂಲ
ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಉದೆದ ೀಶಗಳಾದ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಟ್ಟೆಂಬ, ಹಣಕಾಸು, ಮಕೆ ಳು
ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳು ದಾರತಪಾ ದ್ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ತಪಾಾ ಗಿ ಹೀದ್
ಕೆಷ ೀತರ ಗಳನ್ನನ ಪುನಃ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವು ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸುವುದು ಮತ್ತು
ಚೇತರಕೆಗಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ನೀಡುವುದು ನ್ಮಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇಯೇ ನ್ಮಮ
ಸುತು ಮುತು ಲರುವ ಜನ್ರುಗಳ ಜಿೀವಿತದ್ ಅವರ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳು ಸಹ ವಿಮ್ೀಚನೆ
ಹೆಂದುವುದ್ನ್ನನ
ನೀಡಲು ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವು ಹೇಗೆ
ತರುತು ದೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಪರಗಣ್ಣಸಬಹುದು . ಆತನ್ ರಾಯಭಾರಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತು ಜೊತೆ
ಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿ,
ಜನ್ರನ್ನನ
ಸಂಧಿಸಿ
ಎಲ್ಲಿ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ
ಆತನಗೆ
ಬಗೆಹರಸಿಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ನೀಡುವಾಗ ನ್ಯವು ಸಹ ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ.

ಆಶಿೀವಾ್ದ್ಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ!

ಆಶಿಷ ರಾಯಚೂರ್
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1
ದೇವರು ಸ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ
ಹಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ , "ವಿಮ್ೀಚಿಸು" ಅಥವಾ "ವಿಮ್ೀಚನೆ"ಯ ಅತಾ ಗತಾ
ಅಥ್ವೆೆಂದ್ರೆ "ಗಲ್ಲಮಗಿರಯಿೆಂದ್ ಗಲ್ಲಮನ್ನ್ನನ ಖರೀದ್ಧಸುವುದು" ಅಥವಾ
"ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶುಲೆ ಪಾವತಿಸುವುದ್ರೆಂದ್ ಬಂಧ್ನ್ದ್ಧೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವುದು".

ಹಳ್ಳಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ , ವಿಮ್ೀಚಿಸು ಅಥವಾ ವಿಮ್ೀಚನೆ ವಿಚಾರವು
ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲಿ ಉಪಯೀಗಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ಅೆಂತಹವು ಹಿೀಗಿವೆ : ಸಾಲಕಾೆ ಗಿ
ಮಾರಲಾ ಟಿ ೆಂತಹ ಸಾ ತ್ತು ಅಥವಾ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳನ್ನನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವುದು; ಸೆರೆಯಿೆಂದ್
ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಶದ್ಧೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಉವುದು; ಹಾನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ್ಧೆಂದ್
ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ಅನ್ಪೇಕ್ಕಷ ತ ಸಿ್ ತಿಯಿೆಂದ್ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ ಮೂಲಕ (ಬಿಡುಗಡೆ ಶುಲೆ
ಪಾವತಿಯಂತಹ) ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪಯಾ್ಯ ಕ್ಕರ ಯೆಯ ಮೂಲಕ (ತಾಾ ಗ
ಮಾಡುವಂತಹ) ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವುದು.

ಮೂಲ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಿೆಂದ್ ಏನ್ಯದ್ರೂ ವಿಚಲತಗಳುಳ ವಾಗ ಮತ್ತು
ಬಂಧ್ನ್ದೊಳಕೆೆ ಸೆರೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಶಕೆೆ ಹೀಗವಾಗ, ಮತ್ತು
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ, ಮರು ಪಡೆಯಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರು ಸ್ ಪಸಲ್ಲಗಿದೆ. ನ್ಯವು ಇದ್ನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚನೆ ಎೆಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವೆ.

ದೇವರ ಹೃದ್ಯವು ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ ವಿಮ್ೀಚಕವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ
ಎೆಂದ್ಧಗೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾವುದೇ ಬಲೆಯನ್ನನ
ಲೆಕ್ಕೆ ಸದೆ ಆತನ್ನ
ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ರಕ್ಕಷ ಸುತಾು ನೆ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಲಿ ವನ್ನನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು ಹುಡುಕುತಾು ನೆ. ನ್ಯವು
ಆತನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಕರೆಯಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ನ್ಯವು ಎದುರಸುತಿು ರುವ
ತೆಂದ್ರೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಜಿೀವಿತದ್
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳಿಗೆ
ನ್ಮಮ
ವಿಧಾನ್ವು
ವಿಮ್ೀಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಹೃದ್ಯ, ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ ಆತನ್ನ
ಹೇಗೆ
ಮಾಡುತಾು ನೆ
ಮತ್ತು
ತಡಗಿಕೊೆಂಡಿರುವ
ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ
ಕುರತ್ತ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ನ್ಮಗೆ ಬಹಳ ಪಾರ ಮುಖಾ ವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಜನ್ರನ್ನನ
ನೀಡುವುದ್ರಲಿ
ಮತ್ತು
ಜಿೀವನ್ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆಂಡ ಮತ್ತು
ಆತನಗೀಸೆ ರ ಹಿೆಂದ್ಕೆೆ ಕರೆತರಲಾ ಟಿ ದ್ದ ರಲಿ
ನ್ಯವು ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಜೊತೆ
ಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ ಕಲಯಬಹುದು.
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ಎಫೆಸ್ದವರಿಗೆ 1:9.10.
9-10 ತಾನು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ್ದಗ ನಿವಣಹಿಸ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ
ಸಂಕಲಪ ವನುು ಆತನು ಕ್ರರ ಸ್ು ನಲ್ಲಿ ಮದಲೇ ನಿಷ್ಕ ರ್ಷಣ ಮಾಡಿಕಂಡಿದಾ ನು. ಅದೇನೆಂದರೆ
ಭೂಪರ ಲೋಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸ್ಮಸ್ು ವನ್ನು ಕ್ರರ ಸ್ು ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬದೇ.

ದೇವರು ಏನ್ನ್ಯನ ದ್ರೂ ಯೀಜಿಸಿದಾದ ನೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನ್ಗಳು ಬೀಧಿಸುತು ವೆ.
ಈ ಯೀಚನೆಯು ಹಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ ಪರ ಕಟವಾಗವವರೆಗೂ "ರಹಸಾ "
ಆಗಿದ್ಧದ ತ್ತು . ಆತನ್ನ ಯೀಜಿಸಿದ್ದ ಆತನ್ ಆನಂದ್ವಾಗಿತ್ತು , ನ್ಯವು ಸರಯಾದ್
ಸಮಯಕೆೆ ಪರ ಗತಿಯಾಗವಾಗ ಪರಲೀಕದ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ
ವಿಷಯಗಳು ಆತನ್ ಬಳಿಗೆ ತರಲಾ ಡುತು ವೆ.

ಎಫೆಸ್ದವರಿಗೆ 1:10 { ಮೆಸೇಜ್ಸ್ತಯ ವೇದ}
ದೋರ್ಘಣವಧಿಯ ಯೋಜನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿ ವನುು ಒಟ್ಟು ಗೊಡಿಸಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಳ್ವಾದ
ಸ್ವ ಗಣದಲ್ಲಿ ರುವ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿ ವೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸ್ಲಪ ಟ್ಟು ದೆ.
ಕಲಸ್ಸೆ ಯವರಿಗೆ 1:20
ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕು ದಂದ ತಾನು ಸ್ಮಾಧನವನುು ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿ
ಭೊಪರಲೋಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಸ್ಮಸ್ು ವನುು
ಆತನ
ಮೂಲಕ
ತನಗೆ
ಸಂಧಾನ
ಪಡಿಸಿಕಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಲೂ ನಿಷ್ಕ ಷ್ಣ ಮಾಡಿದನು.
ಕಲಸ್ಸೆ ಯವರಿಗೆ 1:20 ( ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಬಲ್)
ಶಿಲುಬೆಯಂದ ಸುರುಸ್ಲಪ ಟ್ು ಆತನ ರಕು ದಂದ, ಆತನ ಮರರ್ದ ನಿಮಿತು ದಂದ, ಜಗತ್ತು ನಲ್ಲಿ
ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಸ್ಾ ಳಂತರಿಸ್ಲಪ ಟ್ು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲಪ ಟ್ು ಂತಹ ಎಲಿ ವೂ- ಜನರು ಮತ್ತು
ವಸುು ಗಳು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳು- ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಲಪ ಡುತು ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಂದಕ
ಸ್ಥಮರಸ್ಯ ಕೆಕ ಒಟ್ಟು ಗಿ ಹಂದಕಳ್ಳ ತು ವೆ.

ನ್ಯವು ಇಲಿ ಒತಿು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವ ಮುಖಾ ಅೆಂಶವೆೆಂದ್ರೆ, ಲೂಸಿಫರ್ನ್ ದಂಗೆ
ಮತ್ತು ಮನ್ನಷಾ ಬಿದುದ ಹೀಗಿವಿಕೆಯಿೆಂದ್, ವಿಷಯಗಳು ಕೈಜಾರ ಹೀದಂತೆ
ಕಂಡಾಗಲೂ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯೀಚಿಸಿದ್ದ ನ್ನ ಮತ್ತ ಎಲಿ ವನ್ನನ ತಾನೇ ಪುನಃ
ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವದ್ನ್ನನ ನೀಡವ ರೀತಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಆತನ್ ಶಿಲುಬಯ
ರಕು ದ್ ಮೂಲಕ, ಪಾಪಯಾದ್ ಮನ್ನಷಾ ನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟಿ ನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವರಗೆ ಪುನಃ
ಹೆಂದಾಣ್ಣಕೆ ಮಾಡಲಾ ಟಿ ನ್ನ. ಸೈತಾನ್ ಮತ್ತು ಅವನ್ ದೆವಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕರ ಸು ನ್
ರಕ್ಷಣೆಯ
ಪೂರೈಕೆಯನ್ನನ
ತಿರಸೆ ರಸಿದ್ನ್ನನ
ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ
ನ್ರಕದ್ಲಿ
ಬೇಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗತು ದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೂಲ ಯೀಚನೆಯು ಹಸ ಪರಲೀಕ
ಮತ್ತು
ಹಸ
ಭೂಮಿಯಲಿ
ಪುನಃ
ಸಾ್ ಪಸಲ್ಲಗತು ದೆ.
ತರುವಾಯ
ನ್ನತನ್ಯಕಾಶಮಂಡಲವನ್ನನ ನ್ನತನ್ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನನ ಕಂಡೆನ್ನ ಮ್ದ್ಲದ್ದ
ಆಕಾಶಮಂಡವೂ ಮ್ದ್ಲದ್ದ
ಭೂಮಂಡಲವೂ ಇಲಿ ದೆ ಹೀದ್ವು ಇನ್ನನ
ಸಮುದ್ರ ವೂ ಇಲಿ ಇದ್ಲಿ ದೆ ಪರಶುದ್ಿ ಪಟಿ ಣವಾದ್ ಹಸ ಯೆರೂಸಲೇಮು
ಗಂಡನಗೀಸೆ ರ ಅಲಂಕೃತಳಾದ್ ಮದ್ಲಗಿತಿು ಯಂತೆ ಶೆಂಗರಸಲಾ ಟ್ಟಿ ತ್ತು ಇದ್ಲಿ ದೆ
ಸಿೆಂಹಸನ್ದೊಳಗಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ಮಹಾಶಬದ ವು ನ್ನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತ. ಅದು ಇಗೀ ದೇವರ
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ನವಾಸವು ಮನ್ನಷಾ ರಲಿ ಅದೆ ಆತನ್ನ ಅವರಡನೆ ವಾಸಮಾಡುವನ್ನ ಅವರು
ಆತನಗೆ ಪರ ಜೆಗಳಾಗಿರುವರು ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನ್ನ ಅವರ
ಕಣ್ಣೀರನೆನ ಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿಬಿಡುವನ್ನ ಇನ್ನನ ಮರಣವಿರುವುದ್ಧಲಿ ಇನ್ನನ ದುುಃಖವಾಗಲ
ಗೀಳಟಾವಾಗಲ ಕಷಿ ವಾಗಲ ಇರುವುದ್ಧಲಿ ಮ್ದ್ಲದ್ದ ದೆದ ಲ್ಲಿ ಇಲಿ ದೆ ಹೀಯಿತ್ತ
ಎೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತ ಆಗ ಸಿೆಂಹಾಸನ್ದ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ವನ್ನ ಇಗೀ ಎಲಿ ವನ್ನನ
ಹಸದು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಅೆಂದ್ನ್ನ ಮತ್ತು ಒಬಬ ನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ- ಇದ್ನ್ನನ ಬರೆ ಈ
ಮಾತ್ತು ಗಳು ಪರಲೀಕದ್ಧೆಂದ್ ದೇವರ ಬಳಿಯಿೆಂದ್ ಇಳಿದು ಬರುವದ್ನ್ನನ ಕಂಡೆನ್ನ.
ಅದು ತನ್ನ ನಂಬತಕೆ ವುಗಳೂ ಸತಾ ವಾದ್ವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ನ್ನ.
(ಪರ ಕಟನೆ 21:1-5).

ದೇವರು
ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ.
ದೇವರು
ಹೃದ್ಯವು
ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ
ವಿಮ್ೀಚಕವಾಗಿದೆ. ಆತನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲು ಮತ್ತು
ಚೇತರಸಿಕೂಳುಳ ದ್ನ್ನನ ನೀಡಲು ಅಪೇಕ್ಕಷ ಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು ಇದ್ಕಾೆ ಗಿ ಆತನ್ನನ
ಈಗಾಗಲೇ ಯೀಜಿಸಿದಾದ ನೆ.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಹೃದ್ಯವನ್ನನ ಪರ ಕಟ್ಟಸುವಂತಹ ಆನೇಕ ವಿಮ್ೀಚನ್
ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ ಧ್ಮ್ಶಾಸು ರದ್ಲಿ ರುವುದ್ನ್ನನ ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ಇವುಗಳಲಿ ಕೆಲವನ್ನನ
ತಾ ರತವಾಗಿ ಅವಲೀಕ್ಕಸೀಣ ಮತ್ತು
ಕೆಲವು ಪರ ಮುಖ ಬಳನೀಟಗಳನ್ನನ
ಆರಸಿಕೊಳೊಳ ೀಣ.ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಹೃದ್ಯದ್ ಮಿನ್ನಗ ನೀಟವನ್ನನ
ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಮಮ ಲಿ ಯೂ ರೂಪಗೆಂಡಿರುವುದ್ನ್ನನ ಹೆಂದ್ಲು
ಹುಡುಕುವುದು ನ್ಮಮ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಥರ ಯೇಲ ಜನರಂದಗೆ ದೇವರ ವಯ ವಹಾರಗಳು
ಆತನ್ನನ ಜನ್ರು, ಅವರು ಬಿದ್ದ ಆನೇಕ ಸಂಕಟಗಳಿೆಂದ್, ಇವುಗಳಲಿ ಕೆಲವು ಅವರ
ಸಾ ೆಂತ
ಅವಿಧೇಯತೆಯಿೆಂದ್
ಜರುಗಿದಾದ ಗಲೂ
ದೇವರು
ಅವರ
ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ. ಐಗಪು ದ್ಲಿ ನ್ ಗಲ್ಲಮಗಿರಯಿೆಂದ್, ಬ್ಯಾ ಬಿಲೀನಯದ್
ಸೆರೆಯಳುವಿನೆಂದ್, ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈರಗಳಿೆಂದ್ ಆತನ್ನ ಅವರ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿದ್ದ ನ್ನ.
ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 6:6
ಆದುದಾ ರಿಂದ ನಿೋನು ಇಸ್ಥರ ಯೇಲಯ ರಿಗೆ {ನನು ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ } ಹೇಳ್ಬೇಕಾದದೆಾ ೋನೆಂದರೆ ನಾನು
ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪು ಯ ರು ನಿಮಿಮ ಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಬಿಟ್ಟು ೋಕೆಲಸ್ಗಳ್ನುು
ನಾನು ತಪಪ ಸಿ
ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವ ದ್ದಸ್ತವ ವನುು ತೊಲಗಿಸಿ ನನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಾಶಿಕೆೆ ಗಳ್ನುು
ವಿಧಿಸಿ ನಿಮಮ ನುು ರಕ್ರೆ ಸುವೆನು.
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ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 15:13
ನಿೋನು
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದ
ಪರ ಜೆಯನುು
ಪರ ೋತ್ತಯಂದ
ಪರಿಶುದಾ ನಿವಾಸ್ಸ್ಥಾ ನದ ತನಕ ನಿನು ಶಕ್ರು ಯಂದ ಬರಮಾಡಿದ.

ನಡೆಸಿಕಂಡು

ನಿನು

ಕ್ರೋತಣನೆಗಳು 78:35
ದೇವರು ನಮಮ ನುು ಶರರ್ನ್ನ ಪರಾತಪ ರನು ತಮಮ ವಿಮೋಚಕನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ ಎಂಬುದನುು
ನೆನಪಗೆ ತಂದು ಕಳುಳ ವರು

ಯೆಶಾಯನ್ ಪುಸು ಕವು ಅದ್ರ ಪಾರ ಥ್ಮಿಕ ವಿಷಯಾೆಂಶಗಳಲಿ ವಿಮ್ೀಚನೆಯು
ಒೆಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು
ದೇವರನ್ನನ
“ವಿಮ್ೀಚಕ” ಎೆಂಬುದಾಗಿದೆ 13 ಸಾರ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸುತು ದೆ. ವಿಮ್ೀಚನೆಯು ಐಗಪು ದ್ಲಿ
ಸೆರೆಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ (
ಯೆಶಾಯ 51:10; ಯೆಶಾಯ 63:9 )ಮತ್ತು ಬ್ಯಾ ಬಿಲೀನಯಾದ್ಲಿ ನ್ (ಯೆಶಾಯ
48:20; ಯೆಶಾಯ 52:3; ಯೆಶಾಯ 52:9; ಯೆಶಾಯ 62:12)ಸೆರೆಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ
ಉಪಯೀಗಿಲಿ ಟ್ಟಿ ದೆ.

ಯೆಶಾಯ 43:1,2
1 ಈಗಲಾದರೋ, ಯಾಕೋಬವಂಶವೇ, ಇಸ್ಥರ ಯೇಲ್ ಸಂತಾನವೇ, ನಿನು ನುು ಸೃಷ್ಟು ಸಿ
ರೂಪಸಿದವನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹಿೋಗೆನುು ತಾು ನೆ- ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನು ನುು
ವಿಮೋಚಿಸಿದೆನಲಾಿ ನಿನು ಹೆಸ್ರುಹಿಡಿದು ಕರೆದೆನಲಾಿ ನಿೋನು ನನು ವನೇ
2 ನಿೋನು ಜಲರಾಶಿಯನುು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿನು ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು ನದಗಳ್ನುು
ದ್ದಟ್ಟವಾಗ ಅವು ನಿನು ನುು
ಮುಣುಗಿಸುವುದಲಿ
ಉರಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವಾಗ ನಿೋನು
ಕಂದದರುವಿ ಜ್ವವ ಲೆಯು ನಿನು ನುು ದಹಿಸ್ದು.

ಇಸಾರ ಯೇಲ್ ಜನ್ರು ದೇವರನ್ನನ ಅವರ ವಿಮ್ೀಚಕನಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊೆಂಡು
ಮತ್ತು
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡರು. ಅವರ ತೆಂದ್ರೆಗಳಲಿ
ಆತನ್ಲಿ
ಅವರು
ಮ್ರೆಯಿಟಿ ರು ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ಅವರನ್ನನ ರಕ್ಕಷ ಸಿದ್ನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಮ್ೀಚಿಸಿದ್ನ್ನ.

ಕ್ರತಣನೆಗಳು 107:13,14
13ಅವರು್ತಮಮ ್ಇಕಕ ಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ್ಯೆಹೋವನಿಗೆ್ಮರೆಯಡಲು
ಆತನು್ಅವರನುು ್ಕಷ್ು ದಂದ್ತಪಪ ಸಿದನು.
14ಆತನು್ಅವರ್ಬಂಧನಗಳ್ನುು ್ತೆಗೆದುಹಾಕ್ರ
ಕತು ಲೆಯಂದಲೂ್ಘೋರಾಂಧಕಾರದಂದಲೂ್ಅವರನುು ್ಹರತಂದನು.

ಕ್ರತಣನೆಗಳು 107:19,20
19ಅವರು ತಮಮ ಇಕಕ ಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆಯಡಲು
ಆತನು ಅವರನುು ಕಷ್ು ದಂದ ತಪಪ ಸಿದನು.
20ಆತನು [ದೂತನನ್ು ೋ ಎಂಬಂತೆ] ತನು ವಾಕಯ ವನುು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನುು ಗುರ್ಪಡಿಸಿದನು;
ಸ್ಮಾಧಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
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ಕ್ರತಣನೆಗಳು 107:28,29
28 ಅವರು ತಮಮ ಇಕಕ ಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆಯಡಲು ಆತನುು ಅವರನುು ಕಷ್ು ದಂದ
ಹರತಂದನು
29ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನುು ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು. ತೆರೆಗಳು ನಿಂತವು

ಕತ್ನ್ನ ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ! ನ್ಯವು ಆತನ್ನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಕನಂತೆ
ತಿಳಿದುರುವಾಗ, ನ್ಮಮ ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು, ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ನ್ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ನ್ಮಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ ಆತನ್ಲಿ ಇರಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ
ನ್ಯವು ಸೇವೆ ಸಲಿ ಸುವ ಜನ್ರುಗಳ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಕಾಯ್ವು
ಜರುಗವುದ್ನ್ನನ ನೀಡಬಹುದು.

ಕತ್ನ್ನ ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕ! ನ್ಯವು ಆತನ್ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿ ತಿಳಿದ್ಧರುವಂತೆ,
ನ್ಯವು ಆತನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ ಇಡಬಹುದು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು, ನ್ಮಮ ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ ಸಂದ್ರ್್ಗಳನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು,
ಮತ್ತು
ನ್ಯವು
ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ
ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ ಸಹ ನೀ ಡಲು ಆತನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಹುದು

ಜೂಬಿಲ್ಲ ವಷ್ಣ
ಹೆಳ್ಳಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ ಆತನ್ ಜನ್ರ ಸಮುದಾಯದ್ ಜಿೀವಿತದ್ ಭಾಗವಾಗಿ
ಯಾಜಕಕಾೆಂಡ 25 ನೇ ಆಧಾಾ ಯದ್ಲಿ ವಣ್ಣ್ಸಿದ್ದ ೆಂತೆ ದೇವರು ಜೂಬಿಲ ವಷ್ವನ್ನನ
ಸಂಯೀಜಿಸಿದಾದ ನೆ. ಇದು ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಒೆಂದು ಶಕ್ಕು ಯುತ ಚಿತರ ಣವಾಗಿದೆ.

ಇಬಿರ ಯ ಪದ್ವಾದ್ “ಜೂಬಿಲಯು” “ಒೆಂದು ತ್ತತು ರಯ ಸಾ ೀಟ”
ಒೆಂದು
ಘೀಷಣೆ
ಅಥಾವ
ಪರ ಕಟನೆಯ
ಸೂಚನೆ
ಸಾಮನ್ಾ
ಅಥ್ವಾಗಿ
ಭಾಷೆಂತರಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ. ಯೆಹೂದ್ಾ ರ ಮದ್ಾ ದ್ಲಿ ಪರ ತಿ ಐವತು ನೇ ವಷ್ವು ಜೂಬಿಲ
ವಷ್ವಾಗಿತ್ತು . ಇದು ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಘೀಷ್ಣೆಯು ಮಾಡಲಾ ಟಿ ೆಂತಹ ವಷ್ವು
ಇದಾಗಿತ್ತು . ಗಲ್ಲಮರು ಸಾ ತಂತರ ಗೆಂಡಂತಹ, ಜನ್ರು ಅವರ ಸಾಾ ಸು ಾ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿೆಂತ್ತರಗೆ ಹೀಗಲೂ ಸಾ ತಂತರ ಗೆಂಡಂತಹ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯನ್ನನ ತಮಮ ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಮಾಲೀಕರಗೆ ಹಿೆಂದ್ಧರುಗಿಸಲ್ಲದಂತಹ ವಷ್ವು
ಇದಾಗಿತ್ತು . ಇದು ಮಹಾ ಸಂತೀಷದ್ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು .

7

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಹೃದ್ಯ

ಜೂಬಿಲಯ ವಷ್ವನ್ನನ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಯದ ವಚನ್ಭಾಗಗಳು ಇಲಿ ವೆ:

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25:10, 13, 14.
10 ನಿೋವು ಐವತು ನೆಯ ವರುಷ್ವನುು ದೇವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಲಾದ ವರುಷ್ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲಿ ರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯತೆಂಬುದ್ದಗಿ ಸ್ಥರಬೇಕು ಅದು ಜೂಬಿಲ್ಲ
ಸಂವತೆ ರವಾದದರಿಂದ ನಿೋವೆಲಿ ರು ನಿಮಮ ನಿಮಮ ಸ್ವ ಂತ ಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು.
13 ಜೂಬಿಲ್ಲ ವಷ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ನಿಮಮ ಸ್ವ ಂತ ಭೂಮಿಗಳು ತ್ತರಿಗಿ ನಿಮಮ ವಶಕೆಕ ಬರುವವು ,
14 ನಿೋವು ( ಸಿಾ ರಸೊತು ನುು ) ಸ್ವ ದೇಶದವರಡನೆ ಕರ ಯ ವಿಕರ ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25:39:41
39 ನಿಮಮ ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸ್ಹೋದರನು ಬಡವನಾಗಿ ತನು ನೆು ೋ ಮಾರಿಕಂಡರೆ ಅವನುು ದ್ದಸ್ನಂತೆ
ನಡೆಸ್ಬಾರದು
40 ಅವನು ಕಲ್ಲಯವನೆಂತೆಯೂ ಪರವಾಸಿಯಂತೆಯೂ ನಿಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಾ ಜೂಬಿಲ್ಲ
ಸಂವತೆ ರದ ತನಕ ನಿಮಮ ಸೇವೆಯನುು ಮಾಡಲ್ಲ
41 ಆಗ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಮಕಕ ಳ್ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವನ ಸ್ವ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಪತಾರ ರ್ಜಣತ ಸ್ಥವ ಸ್ು ಯ ಕೂಕ ಹೋಗಬಹುದು.

ಆತನ್ ಜನ್ರಗಾಗಿ ಆತನ್ ಹೃದ್ಯವನ್ನನ ದೇವರು ಪರ ಕಟ್ಟಸಲು ಜೂಬಿಲ ವಷ್ವನ್ನನ
ಸಂಯೀಜಿಸಿದ್ನ್ನ. ಆತನ್ ಹೃದ್ಯವು ಜನ್ರು ವಿಮ್ೀಚನೆ ಹೆಂದ್ಧದ್ವರಾಗಿರಬೇಕು
ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲ ಸಾ್ ನ್ವಾದ್ ಯೀಗಕೆಷ ೀಮಕೆೆ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲಾ ಡಬೇಕು
ಎೆಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಜನ್ರನ್ನನ
ಬಂಧ್ನ್ದ್ಧೆಂದ್
ಸಾ ತಂತರ ಗಳಿಲು
ಮತ್ತು
ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲು ಅವರು ಆರಸಿಕೊಳುಳ ವಾಗ ಆತನ್ ಜನ್ರು ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ
ವಿಮ್ೀಚಕರಾಗಿರಬೇಕೆೆಂಬುದು ಆತನ್ ಆಸೆಯನ್ನನ ಆತನ್ನ ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತಾು ನೆ.

ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸುವು ಬಂದಾಗ, “ಕತ್ನ್ನ ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುರ್ವಷ್ವನ್ನನ ಪರ ಚ್ಚರ
ಪಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ ” (ಲೂಕ 4:19) ಜೂಬಿಲ ವಷ್ವನ್ನನ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸುವಂತದ್ದ ನ್ನನ
ಸಾರಲು ಬಂದ್ನೆೆಂದು ಆತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನ್ನ. ನ್ಯವುಗಳು “ಕತ್ನ್ ಅೆಂಗಿೀಕಾರದ್
ವಷ್ದ್ಲಿ ” ಜೂಬಿಲಯ ಸಮಯದ್ಲಿ , ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಸಮಯದ್ಲಿ , ಮತ್ತು
ಎಲಿ ರಗಾಗಿ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸುವಿಕೆಯಲಿ ಜಿೀವಿಸುತಿು ದೆದ ೀವೆ.

ರಕು ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ -ವಿಮೋಚಕ
“ರಕು ಸಂಬಂಧಿ-ವಿಮ್ೀಚಕ” ಎೆಂಬ ಪರಕಲಾ ನೆ ಮತ್ತು ಅಭಾಾ ಸವು ಆತನ್ ಜನ್ರ
ಮಧ್ಾ ದ್ಲಿ ಹಳ್ಳಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ ದೇವರು ಸಂಯೀಜಿಸಿದ್ ಇನನ ೆಂದು
ಬಲಯುತವಾದ್ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಚಿತರ ವಾಗಿದೆ.
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ಯಾಜಕಕಾೆಂಡ 25:25 ರಲಿ ವಿವರಸಿದಂತೆ, ಸಾಲಕಾೆ ಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ್ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳು
ಅಥವಾ
ಆಸಿು ಯ
ವಿಮ್ೀಚನೆಯೆಂದ್ಧಗೆ
ಇದ್ರ
ಮೂಲ
ಬಳಕೆಯು
ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25:25
ನಿಮಮ
ಸ್ಹೋದರರಲ್ಲಿ
ಒಬಬ ನು ಬಡವನಾಗಿ ತನು
ಭೂಸಿಾ ತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಮಾರಿಕಂಡರೆ ಅವನ ಸ್ಮಿೋಪವಾದ ಬಂಧುವು ಅವನನುು ಬಿಡಿಸಿಕಳ್ಳ ಬೇಕು.

ಏನಾದರೂ

ಒಬಬ ಮನ್ನಷಾ ನ್ನ ಬಡವನ್ಯಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಸಾಾ ಸು ಾ ವನ್ನನ ಮಾರಕೊೆಂಡರೆ, ನಂತರ
ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿೆಂದೆ ಮಾರದ್ದ ನ್ನನ ಮರಳಿ ಖರೀದ್ಧಸಲು ಸಾಕಾಗವಷ್ಟಿ
ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ರೆ ಆ ವಾ ಕ್ಕು ಯು ತನ್ಗಾಗಿ ಅದ್ನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು
(ಯಾಜಕಕಾೆಂಡ 25:26,27).ಒಬಬ ಬಡ ಮನ್ನಷಾ ನ್ನ
ಸಾ ತಃ ತನ್ನ ನೆನ ೀ ಜೊತೆ
ಇಸಾರ ಯೇಲನಗೆ
ಮಾರಕೊಳಳ ಬಹುದು.(ಯಾಜಕಕಾೆಂಡ
25:39
)
ಅಥಾವ
ಇಸಾರ ಯೇಲಾ ರಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಪರಕ್ಕೀಯನಗೆ
(ಯಾಜಕಕಾೆಂಡ 25:47 )
ಮಾರಕೊಳಳ ಬಹುದು, ವಿಮ್ೀಚಿಸುವ ಜವಬ್ಯದ ರಯು ( ನಜವಾಗಿಯು, ಒೆಂದು
ಆಯೆೆ ) ಸಮಿೀಪದ್ ಬಂಧು – ಸಹೀದ್ರ, ಚಿಕೆ ಪಾ , ಚಿಕೆ ಪಾ ನ್ ಮಗ, ಅಥಾವ ಅವನ್
ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್
ರಕು
ಸಂಬಂಧಿಗೆ
(ಯಾಜಕಕಾೆಂಡ
25:25,48,49)
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ೆಂತದಾದ ಗಿತ್ತು .

ವಾ ಕ್ಕು (ಬಂಧು ) ಒಬಬ ನ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಮಸೆಾ ಗಳಿೆಂದ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಗಳಿಸಿದ್ವನ್ನ
ರಕು ಸಂಬಂಧಿವಿಮ್ೀಚಕ
ಎೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಲಗತು ದೆ.
ರಕು ಸಂಬಂಧಿವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ, ಪರ ಮಾಣ್ಣಕತೆ, ಜಿೀವತ, ಆಸಿು ಮತ್ತು ಅವನ್ ಸಮಿೀಪ ಸಂಬಂಧಿಕರ
ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಹೆಸರು ಅಥಾವ ಅವನ್ ಕೊಲೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾ ಯವನ್ನನ
ಕಾಯ್ಗತಗಳಿಸುವ ಸಂರಕ್ಕಷ ಸುವ ಜವಬ್ಯದ ರ ಹೀೆಂದ್ಧದಾದ ನೆ.

ರತಳ ಪುಸು ಕ ರಕು ಸಂಬಂಧಿ- ವಿಮ್ೀಚಕನ್ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಯೆಹದ್ ದೇಶದ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ್ ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ್, ಎಲಮೆಲೆಕನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ್
ಹೆೆಂಡತಿಯಾದ್ ನ್ವೊಮಿಯ ಮತ್ತು ಇಬಬ ರು ಗಂಡು ಮಕೆ ಳಾದ್ ಮಹಿ ೀನ್ಸ ಮತ್ತು
ಕ್ಕಲಾ ೀನ್ಸರೆಂದ್ಧಗೆ ಬೇತೆಿ ಹೇಮ್ ನೆಂದ್ ಮ್ೀವಾಬ ದೇಶಕೆೆ ವಾಸಿಸಲು ಹೀರಟ್ಟ
ಹೀದ್ರು. ಈ ಸಮಯದ್ ಅವಧಿಯಲಿ ಗಂಡು ಮಕೆ ಳು ಮ್ೀವಾಬ ಸಿು ರೀಯರನ್ನನ
ಮದುವೆಯಾದ್ರು, ಒಬಬ ಳ ಹೆಸರು ಒರ್ಫ್ ಇನನ ಬಬ ಳ ಹೆಸರು ರೂತಳು. ಸುಮಾರು
10 ವಷ್ಗಳಾದ್ ಮೇಲೆ ನ್ವೊಮಿಯ ಇಬಬ ರು ಗಂಡು ಮಕೆ ಳು ಯಾವುದೇ ಮಕೆ ಳು
ಪಡೆಯದೆ ತಿೀರ ಹೀದ್ರು, ಈ ಒೆಂದು ಸಮಯದ್ಲಿ ನ್ವೊಮಿಯು ಯೆಹದ್
ದೇಶಕೆೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಹೀಗಲು ತಿೀಮಾ್ನಸಿಳುಳ . ಆದುದ್ದ ರೆಂದ್ ಅವಳು ತನ್ನ
ಸಸೆಯಂದ್ಧರಗೆ ಅವರ ಸಾ ೆಂತ ಜನ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಹೀಗಲು, ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ ಮುೆಂದೆ ಹೀಗವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊೆಂಡಳು.
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ಒಪಾ್ಳು ಅದ್ನ್ನನ ಮಾಡಿದ್ಳು ಆದ್ರೆ ರೂತಳು ಆಕೆಯ ಅತೆು ಯೆಂದ್ಧಗೆ ಉಳಿಯಲು
ತಿೀಮಾ್ನಸಿದ್ಳು, ಇದು ದೈಯ್ಶಾಲ ತಿೀಮಾ್ನ್, ನ್ವೊಮಿಯ ರೂತಳಿಗೆ ನೀಡಲು
ನಜವಾಗಿಯೂ
ವನ್ನ
ಇರಲಲಿ .
ನ್ವೊಮಿಯೆಂದ್ಧಗೆ
ಯೆಹದ್ಕೆೆ
ಹಿೆಂತಿರುಗವುದ್ರೆಂದ್ ರೂತಳಿಗೆ ನರುತಾ್ ಹಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದಾಗ, ರತಳು
ಒೆಂದು ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬದ್ದ ತೆಯನ್ನನ ವಣ್ಣ್ಸಿದ್ಳು. “ನನ್ನ ನ್ನನ ಬಿಟ್ಟಿ
ಹಿೆಂದ್ಧರುಗಬೇಕೆೆಂದು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಒತಾು ಯ ಪಡಿಸಬೇಡ. ನೀನ್ನ ಎಲಿ ಗೆ ಹೀದ್ರ
ನ್ಯನ್ನ ಅಲಿ ಗೆ ಬರುವೆನ್ನ ನೀನ್ನ ವಾಸಿಸುವಲೆಿ ೀ ನ್ಯನ್ನ ವಾಸಿಸುವೆನ್ನ ನನ್ನ ಜನ್ರೇ
ನ್ನ್ನ ಜನ್ರು ನ್ನ್ನ ದೇವರೇ ನ್ನ್ನ ದೇವರು ನೀನ್ನ ಸಾಯುವಲೆಿ ೀ ನ್ಯನ್ನ ಸಾಯುವೆನ್ನ
ಅಲೆಿ ೀ ನ್ನ್ಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಬೇಕು ಮರಣದ್ಧೆಂದ್ಲಿ ದೆ ನ್ಯನ್ನ ನನ್ನ ನ್ನನ ಅಗಲದ್ರೆ
ಯಹೀವನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಮಾಡಲ ಎೆಂದ್ಳು”.( ರತಳು 1:16,17).

ನವೊಮಿ ಮತ್ತು ರೂತಳು ಅವರ ಪರ ಯಾಣವನ್ನನ ಬೇತೆಿ ಹೇಮಿಗೆ ಬಳ್ಳಸಿದ್ರು. ಅದು
ಜವೆಗೀದ್ಧಯ ಸುಗಿಿ ಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು . ರೂತಳು. ಒಬಬ ಪರದೇಶದ್ವಳು.
ಮ್ೀವಾಬ ನ್ ಒಬಬ ಸಿು ರೀಯಾಗಿದ್ದ ಇಕೆಯ ಕುರತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅತೆು ಯೆಂದ್ಧಗೆ
ಉಳಿದುಕೊೆಂಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆಿ ಹೇಮೆಗೆ ಬರುವ ಬದ್ಿ ತೆಯ ಕುರತ ನ್ಗರದಾದ್ಾ ೆಂತ
ವತ್ಮಾನ್ವು ಹರಡಿತ್ತು . ನವೊಮಿ ಮತ್ತು ರೂತಳು ಅವರ ಜಿೀವಿತವನ್ನನ
ಬೇತೆಿ ಹೇಮಿನ್ಲಿ
ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಹಲಗಳ ಮೂಲೆಗಳಿೆಂದ್
ಧಾನ್ಾ ವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಬಡ ಜನ್ರಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಪುರೈಕೆಯ
ಲ್ಲರ್ವನ್ನನ
ರೂತಳು ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಹಲದ್ಲಿ
ಕೊಯುಾ ವವರು
ಕೊಯುಿ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ರೂತಳು ಹೀದ್ಳು,ಅವಳು ಬೀವಜನೆೆಂಬ ವಾ ಕ್ಕು ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಹಲದ್ಲಿ
ಹಕೆ ಲ್ಲಯುತಾು
ಇದ್ದ ಳು. ಬೀವಜನ್ನ ರೂತಳ
ಮಾವನ್ಯದ್ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ್ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ವನ್ನ, ಆ ಸಮಯದ್ಲಿ
ರೂತಳಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದ್ಧರಲಲಿ . ಬೀವಜನ್ನ ರತಳಿಗೆ ಅನಕೊಲಕರವಾಗಿದ್ದ ನ್ನ

ಮತ್ತು
ಆಕೆಯನ್ನನ
ತನ್ನ
ಹಲದ್ಲಿ
ಕೊಯುಾ ವವರೆಂದ್ಧಗೆ ಹೀಗಲು
ಪ್ರ ೀತಾ್ ಹಿಸಿದ್ನ್ನ . ಆನಂತರ ರೂತಳು ನವೊಮಿಗೆ ಬೀವಜನೆೆಂಬ ವಾ ಕ್ಕು ಗೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಹಲದ್ಲಿ ಕೊಯುಾ ವುದ್ರ ಕುರತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ಳು. ನವೊಮಿಯು
ಬೀವಜನ್ನ್ನನ ಗತಿ್ಸಿದ್ಳು ಮತ್ತು ಬೀವಜನ್ನ ಒಬಬ ಸಂಭಾವಾ ರಕು ಸಂಬಂಧಿವಿಮ್ೀಚಕ ಎೆಂದು ರೂತಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ಳು. ಮತ್ತು ಆ ಮೇಲೆ ಬೀವಜನ್ನ ತನ್ನ
ರಕು ಸಂಬಂಧಿ-ವಿಮ್ೀಚಕನಂತೆ ತನ್ನ ಪಾತೆರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಹೇಗೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಮನ್ವಿ ಮಾಡುವುದ್ರ ಬಗೆಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ಳು.
ರೂತಳು 2:20 (ಮೇಸೇಜ ಬೈಬಲ್)
ನ್ವೊಮಿಯು ತನು ಸೊಸ್ಸಗೆ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳಿದಳು,್ ”ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನುು
ಆಶಿೋವಣದಸಿದನು! ಇದೆಲಿ ದರ ಹರತ್ತ
ದೇವರು ನಮಿಮ ಂದ ಹರನಡೆದಲಿ ! ನಮಮ
ಕೆಟ್ು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳೆಳ ಯದರಲ್ಲಿ ಯು ಆತನು ಇನ್ನು ನಮಮ ನುು ಪರ ೋತ್ತಸುತಾು ನೆ,!”್
ನ್ವೊಮಿಯು ಮುಂದುವರೆದು “ಆ ವಯ ಕ್ರು ಯು ನಮಮ ಬಂಧುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಹತ್ತು ರದವನುು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ನಮಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನು, ರೂತಳೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು”!
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ರೂತಳು ಒಮೆಮ ಬೀವಜನಗೆ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನ್ನ ರಕು ಸಂಬಂಧಿವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯದ್ ತನ್ನ
ಪಾತರ ನೆರವೇರಸಲು ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಟಿ ನ್ನ. ಬೀವಜನ್
ಮ್ದ್ಲು ಹತಿು ರದ್ ಬಂಧುಗಳಲಿ
ಮ್ದ್ಲಗರ ಸಾಲನ್ಲಿ
ಇರುವವರು ಈ
ರಕು ಸಂಬಂಧಿ
ವಿಮ್ೀಚಕರ
ಜವಬ್ಯದ ರಯನ್ನನ
ಕೊೆಂಡೊಯಾ ಲು
ಚಿತು ವುಳಳ ವರಾಗಿದ್ಧದ ೀರ
ಎ೦ದು
ಕೇಳಿದ್ನ್ನ.
”ಆಗ
ಭೀವಜನ್ನ
ನೀನ್ನ
ನವೊಮಿಯಿ೦ದ್ ಆ ಹಲವನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ದ್ಧನ್ದ್ಲಿ ಹಲದ್ ಖ್ಯತೆಯು
ಆಕೆಯ ಸತ್ತು ಹೀದ್ ಮಗನ್ ಹೆಸರನ್ಲೆಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವನ್ ಹೆೆಂಡತಿಯೂ
ಮ್ೀವಾಬಾ ಸಿು ರೀಯೂ ಆದ್ ರೂತಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಲು”
(ರೂತಳು 4:5)

ನ್ವೊಮಿಯು ವಿಧ್ವೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಸೆಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ಗಲೂ ರಕು ಸಂಬಂಧಿವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ನ್ವೊಮಿಯ ಹಲವನ್ನನ ಖರೀದ್ಧಸುವುದು ಮಾತರ ವಲಿ ದೆ, ಅವನ್
ಸಹೀದ್ರನ್ ವಿಧ್ವೆಯನ್ನನ ಮದುವೆಯಾಗವುದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಇಷಿ ಪಟಿ ರೆ
ಮಕೆ ಳನ್ನನ ಎಬಿಬ ಸಿ ಬಳ್ಳಸುವ ಕತ್ವಾ ವು ಇದಾಗಿತ್ತು . ರಕು ಸಂಬಂಧಿ-ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ
ಭೂಮಿಯನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವ ಅವನ್ ಹಕೆ ನ್ನನ ಅವನ್ ಸಹೀದ್ರನ್ ವಿಧ್ವೆಯನ್ನನ
ಅದೇ ಸಮಯದ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಚಿತ್ತು ವುಳಳ ವನ್ಯಗಿರದ್ ಹರತ್ತ
ಚಲ್ಲಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ
ಸಂಬಂಧಿಯು ಮ್ದ್ಲ ಸಾಲನ್ಲಿ ರುವವರು
,ರಕು ಸಂಬಂಧಿ-ವಿಮ್ೀಚಕನ್ ಅವನ್ ಪಾತರ ವನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಆಯೆೆ
ಮಾಡಲಲಿ
ಆದ್ದ ರೆಂದ್
ಬೀವಜನ್ನ
ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಟಿ ನ್ನ,
ನ್ವೊಮಿಯ
ಭೂಮಿಯನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸಿದ್ನ್ನ
ಮತ್ತು
ಹಾಗೆಯೇ
ರೂತಳನ್ನನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊೆಂಡನ್ನ.

ರೂತಳಿಗೆ, ಯೆಹೂದ್ಾ ರಲಿ ದ್ವಳು, ಹರಗಿನ್ವಳು, ಮ್ೀವಾಬನ್ ಒಬಬ ಸಿು ರೀಯು,
ಎಲಿ ವನ್ನನ
ಕಳ್ಳದುಕೊೆಂಡವಳು (ಗಂಡನಲಿ , ಮಕೆ ಳಿಲಿ ) ಮತ್ತು
ಏನ್ನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧಲಿ ದ್ವಳು (ಅವಳು ತನ್ನ
ಸಾ ೆಂತ ಜನ್ರನ್ನನ
ಮತ್ತು
ಭೂಮಿಯನ್ನನ
ಅತೆು ಯೆಂದ್ಧಗೆ ಹೀಗಲು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಟಿ ಳು) ರಕು ಸಂಬಂಧಿ- ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ
ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಟಿ ನ್ನ ಮತ್ತು ಘನ್ತೆ, ಗೌರವ, ಕುಟ್ಟೆಂಬ, ಸಾ್ ನ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯು
ಬಯಸಿದೆದ ಲಿ ವನ್ನನ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಿದ್ನ್ನ. ಇದೆಲಿ ದ್ದ ಕೂೆ ಮಿಗಿಲ್ಲಗಿ, ರಕು ಸಂಬಂಧಿವಿಮ್ೀಚಕನ್ ಕೆಲಸದ್ ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ್ ರೂತಳು ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನ್
ವಂಶವಾಳಿಗೆ ತರಲಾ ಟಿ ಳು.(ಮತಾು ಯ 1:5).

ತಪಪ ಹೋದ ಮಗನ ಕಥೆ
ದಾರತಪಾ ಹೀದ್ ಮಗನ್ ಕಥೆಯು (ಲೂಕ 15:11-24) ಒೆಂದು ಚಿರಪರಚಿತ
ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒೆಂದು ಕಥೆಯಲಿ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ ನ್ಯವು
ನೀಡದ್ಧದಾದ ಗಲೂ (ಅೆಂದ್ರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶುಲೆ ದ್ ಪಾವತಿ), ಮಗನ್
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ಹಿೆಂದ್ಧರುಗವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾತರೆಯುವ ತಂದೆಯ ಹೃದ್ಯವನ್ನನ ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ತಪುಾ
ಏನ್ನ ಜರುಗತೆು ೆಂಬುದು ಮುಖಾ ವಿಚಾರವಾಗಿರದೇ, ಮಗನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲಾ ಟಿ
ಮತ್ತು
ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲಾ ಟಿ ದ್ದ ನ್ನನ
ನೀಡಲು ತಂದೆಯ ಹೃದ್ಯವು
ಹೆಂದ್ಧಸಲ್ಲಗಿತ್ತು . ದಾರತಪಾ ದ್ ಅವನ್ ಮಗನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬರುತಾು ನೆೆಂದು ತಂದೆಯು
ದ್ಧನ್ದ್ಧೆಂದ್ ದ್ಧನ್ಕೆೆ
ಬ್ಯಗಿಲು ಬಳಿ ನೆಂತ್ತ ಕಾಯುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಕಲಾ ಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು ಮಾತರ ವೇ. ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಸಿ್ ನ್
ಆಲೀಚನೆಗಳು, ಪರ ತಿೀಕಾರ, ಶಿಕೆಷ ಅಥವಾ ಅಪಮಾನ್ಕರವಾಗಿರಲಲಿ ಆದ್ರೆ ಪರ ೀತಿ,
ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ವಿಕೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು . ಮಗನ್ನ ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ
ಸಾ ಷಿ ವಾಗಿ ಇದೇ ಜರುಗಿತ್ತು . ತಂದೆಯ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ , ಪುನಃ ಸಾ್ ಪನೆಯನ್ನನ
ವಿಸು ರಸುತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಹಿೆಂದ್ಧರುಗವಿಕೆಯನ್ನನ ಆಚರಸುತಾು ನೆ. ಈ ಕಥೆಯು
ದೇವರ ಹೃದ್ಯವನ್ನನ ನ್ಮಮ ನತಾ ವಾದ್ ತಂದೆಯನ್ನನ ನ್ಮಗೆ ಪರ ಕಟಸುತು ದೆ. ನ್ಮಮ
ತಂದೆಯ ಹೃದ್ಯವು ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ
ವಿಮ್ೀಚಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ನ್ಯವು
ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟಿ ವರು,
ಸಾ ಸ್ ತೆ
ಹೆಂದ್ಧದ್ವರು
ಮತ್ತು
ಪುನಃ
ಸಾ್ ಪಸಲಾ ಟಿ ವರಾಗಿರುವಂತೆ ನೀಡಲೂ ಹೆಂದ್ಧಸಿಕೊೆಂಡಿರುತು ದೆ.

ವಿಮೋಚನೆಯ ದೊಡಡ ಯೋಜನೆ
ಎಲಿ ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಶ್ರ ೀಷಿ ವಾದ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಥೆಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾನ್ವಕುಲದ್
ವಿಮ್ೀಚನೆಗಾಗಿರುವ ದೇವರ ಯೀಜನೆಯದಾದ ಗಿದೆ. ನ್ಮಮ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳ
ನ್ಡುವೆಯ, ನ್ಮಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕತ್ ದೇವರು, ನ್ಯಾ ಯಧಿಪತಿಯಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನ್ನ,
ಸಾ ತಃ ತಾನೇ ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನ್ಯಗಿ ಬಂದ್ನ್ನ. ಪಾಪದ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಆತನ್ ವೈರಗಳಾಗಿದ್ದ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಂಧಾನ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡನ್ನ,
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಿದ್ನ್ನ.
ಮತ್ತು ಆತನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಯಲಿ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಪವಿತರ ರು ಮತ್ತು ನದೊೀ್ಷ್ಟಯನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಆತನ್ನ ಇದ್ನ್ನನ
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಆತನ್ನ ನ್ಮಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಾ ಕರವಾಗವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ
ಮತ್ತು ಆತನ್ ಮಗನ್ಯದ್ ಯೇಸುಕ್ಕರ ಸು ನ್ಲಿ ವೈಯಕ್ಕು ಕ ನಂಬಿಕೆ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಾ ೆಂತ ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಲೂ ಸರಳವಾಗಿ ಆಹಾಾ ನಸುತಾು ನೆ.

ವೈಯಕ್ಕು ಕವಾಗಿ ಪರ ತಿಯಬಬ ರು

ಕಲಸ್ಸೆ ಯವರಿಗೆ 1:20 - 22
20 ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕು ದಂದ ತಾನು ಸ್ಮಾಧಾನವನುು ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿ
ಭೊಪರಲೋಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಸ್ಮಸ್ು ವನುು
ಆತನ
ಮೂಲಕ
ತನಗೆ
ಸಂಧಾನ
ಪಡಿಸಿಕಳ್ಳ ಬೇಕೆಂತಲ ನಿಷ್ಕ ರ್ಷಣ ಮಾಡಿದನು
21 ಇದಲಿ ದೆ ನಿೋವು ಹಿಂದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಯ ರೂ ದುಷ್ಕ ೃತಯ ಗಳ್ನುು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ದೆವ ೋಷ್
ಮನಸುಳ್ಳ ವರೂ ಆಗಿದಾ ರೂ
22 ಆತನು ನಿಮಮ ನುು ಸ್ಹ ತನು ಕುಮಾರನ ಸ್ಥಾ ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಟದ ಮರರ್ದ ಮೂಲಕ
ಈಗ,ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕಂಡಿದ್ದಾ ನೆ;,ಮತ್ತು ನಿಮಮ ನುು ಪರಿಶುದಧ ರನಾು ಗಿಯೂ
ನಿದೊೋಣಷ್ಟಗಳ್ನಾು ಗಿಯೂ,ನಿರಪರಾಧಿಗಳ್ನಾು ಗಿಯೂ,ತನು ,ಸ್ನಿು ಧಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕೆಂದದ್ದಾ ನೆ.
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ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯು ,ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲಿ , ಯಾವುದೇ ಮೇರೆಗಳಿಲಿ ಎೆಂಬುದು
ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ದೆ. ನ್ಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ರುವ ಆತನ್ ಪರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಯಾವುದು
ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ಕಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . ಒಬಬ ವಾ ಕ್ಕು ಯು ಎಷ್ಟಿ ”ಅಸು ವಾ ಸು ತೆಗೆ” ಒಳಗಾಗಿಿ ದ್ದ ರೂ,
ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಎಷೆಿ ೀ ಕಪಾಾ ಗಿದ್ದ ರೂ, ಅವರು ಅಲೆಮಾರಗಳಂತೆ ಎಷ್ಟಿ ದೂರ
ಅಲೆದಾಡಿದ್ರೂ, ಅಮರು ಎಷೆಿ ೀ ವಾ ಥ್ವಾದ್ವರಾಗಿದ್ದ ರೂ, ಸಾ ಯಂಕೃತವಾಗಿ
ಎಷೆಿ ೀ ಆಳವಾಗಿ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ದ ರೂ, ದೇವರು ಇನ್ನನ
ಅವರನ್ನನ
ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು
ಅವರು ವಿಮ್ೀಚನೆ ಹೆಂದ್ಧರಬೇಕೆೆಂದು ನೀಡಲು
ಬಯಸುತಾು ನೆ.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:38-39
38 ಹೇಗಂದರೆ ಮರರ್ವಾಗಲ್ಲ ರ್ಜೋವವಾಗಲ್ಲ ದೇವದೊತರಾಗಲ್ಲ ದುರಾತಮ ಗಳಗಲ್ಲ ಈಗಿನ
ಸಂಗತ್ತಗಳಗಲ್ಲ ಮುಂದರ್ ಸಂಗತ್ತಗಳಗಲ್ಲ
39 ಮಹತವ ಗಳಗಲ್ಲ ಮೇಲರ್ ಲೋಕವಾಗಲ್ಲ ಕೆಳ್ಗರ್ ಲೋಕವಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾವ
ಸೃಷ್ಟು ಯಾಗಲ್ಲ ನಮಮ ನುು
ನಮಮ ಕತಣನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರರ ಸ್ು ನಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಬಂದ ದೇವರ
ಪರ ೋತ್ತಯಂದ ಅಗಲ್ಲಸ್ಲಾರದೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶಚ ಯ ಉಂಟ್ಟ.

ಆತನ್ನ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ರಕ್ಕಷ ಸುತಾು ನೆ. ಒಬಬ ವಾ ಕ್ಕು ಯು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಧಃಪತನ್ದ್
ಅತಾ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿ್ ತಿಗೆ ಬಿದ್ಧದ ದ್ದ ರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಮತ್ತು
ಅವರನ್ನನ ರಕ್ಕಷ ಸುತಾು ನೆ.

ಇಬಿರ ಯರಿಗೆ 7:25
ಆದಕಾರರ್ ಆತನು ತನು ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನುು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ರಕ್ರೆ ಸುವದಕೆಕ ಶಕು ನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ ಅವರಿಗೊೋಸ್ಕ ರ ವಿಜ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡುವದಕೆಕ ಯಾವಾಗಲೂ
ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ.

ದೇವರ ವಿಮೋಚನಾ ಹೃದಯವನುು ಅಪಪ ಕಳುಳ ವುದು
ದೇವರ ಹೃದ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಕಳ್ಳದುಹೀದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಚೇತರಸಿಕೊಳುಳ ವುದು,
ವಾ ಥ್ವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದು,
ಹಾಳಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಪುನ್ನ ುಃ ಸಾ್ ಪಸುವುದು,
ಬ೦ಧಿಸಲಾ ಟಿ ದ್ದ ನ್ನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು,
ನ್ಯಶವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಪುನಃ ನಮಿ್ಸುವುದು,
ವಿಕಾರಗೆಂಡದ್ದ ನ್ನನ ಸುೆಂದ್ರಗಳಿಸುವುದು,
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ಗಾಯಗೆಂಡದ್ದ ನ್ನನ ವಾಸಿಮಾಡುವುದು,
ಕೆಳಗಣ ದ್ಣ್ಣವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ನ್ನತನ್ಗಳಿಸುವುದು,
ಸಾಯುತಿು ರುವದ್ನ್ನನ ಪುನ್ರುಜಿೆ ೀವನ್ ಗಳಿಸುವುದು,
ಮರಣಹೆಂದ್ಧದ್ದ ನ್ನನ ಪುನ್ರುತಾ್ ನ್ ಗಳಿಸುವುದು,
ಇದ್ಕೆೆ ಹೆಂದ್ಧಸಿಕೊೆಂಡಿದೆ.

ದೇವರ ಹೃದ್ಯವು ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ ವಿಮ್ೀಚಕವಾಗಿದೆ. ಆತನ್ನ ಪಾರ ರ೦ಭಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ
ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುವನ್ಲಿ . ಬಲೆಯನ್ನನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸದೇ ಆತನ್ನ ಸ೦ಪೂಣ್ವಾಗಿ
ರಕ್ಕಷ ಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ. ನ್ಯವು ಆತನ್೦ತೆಯೇ ಇರಲು ಕರೆಯಲಾ ಟ್ಟಿ ದೇವೆ.
ಮತ್ತು ಜಿೀವನ್ದ್ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯವು ಎದುರಸುವ ತೆಂದ್ರೆಗಳಿಗೆ ನ್ಮಮ
ವಿಧಾನ್ವು ಸಹ ವಿಮ್ೀಚಕವಾಗಿರಬೇಕು.

ನ್ಯವು ಜನ್ರು, ಜಿೀವನ್ದ್ ಸನನ ವೇಶಗಳು, ಮತ್ತು ತಪಾಾ ಗಿರಬಹುದಾದ್ ಇತರ
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ನೀಡಿದಾಗ, ನ್ಯವು ಅವರನ್ನನ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚಕ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್
ನೀಡಬೇಕು.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಸೆನ ೀಹಿತರು ಅಥವಾ ಜನ್ರು ತಮಮ
ಜಿೀವನ್ವನ್ನನ
ಅಸು ವಾ ಸು ಗಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತು ಎದುರುನೀಡಲೂ ಏನ್ನ ಉಳಿದ್ಧಲಿ ದ್ಧದ್ದ ರೆ,
ಅವರನ್ನನ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚಕ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನೀಡಿರ. ನರೀಕೆಷ ಇದೆ.

ಮಗನ್ನ ಅಥವಾ ಮಗಳು ದಾರತಪಾ ದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯನ್ನನ ದೇವರ
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನೀಡಿರ. ದೇವರು ನಮಮ ಮಗಮನ್ನನ ಹಿೆಂದ್ಕೆೆ
ತರಬಹುದು.

ನಮಮ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯು ದೂರವಾಗಿ ಬಿದುದ ಹೀಗತಿು ದ್ದ ರೆ, ದೇವರ
ವಿಮ್ೀಚಕ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಅದ್ನ್ನನ ನೀಡಿರ. ದೇವರು ನಮಮ ಶೀಕವನ್ನನ
ನೃತಾ ವಾಗಿ ಪರವತಿ್ಸಬಹುದು.

ನಮಮ ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವನ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸುಗಳು ಅಥವಾ ಉದೊಾ ೀಗದ್ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು
ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆಡೆ
ಒಳ್ಳಳ ದ್ದ ರೆಂದ್ ಕೆಟಿ ದ್ದ ಕೆೆ , ಅತಿಕೆಟಿ ದ್ದ ಕೆೆ
ಹೀಗಿದ್ದ ರೆ, ನಮಗಾಗಿರುವ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚಕ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಇಡಿರ.
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ದೇವರು ಜನ್ರನ್ನನ ಹಲಸಾದ್ ಕೆಸರನ್ ಗೆಂಡಿಯಿೆಂದ್ ಹರತಂದು ಸಮತಟಾಿ ದ್
ನೆಲದ್ ಮೇಲೆ ಕೊರಸುತಾು ನೆ.

ನೀವು ಹತ್ತು ಕೊೆಂಡಿದ್ದ ಕನ್ಸನ್ನನ ನ್ಮಮ ಕಣ್ಣಿ ಮುೆಂದ್ಧಯೇ ಕೂರ ರವಾಗಿ
ಪುಡಿಮಾಡಿದಂತೆ ತೀರುತಿು ದ್ದ ರೆ, ದೇವರು ಇನ್ನನ ನಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ.
ಸತು ದ್ದ ಕೆೆ ಆತನ್ನ ಜಿೀವವನ್ನನ ಕೊಡುತಾು ನೆ.

ವೈಯಕ್ರು ಕ ಅನವ ಯ

1. ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚಕ ಹೃದ್ಯದೊಡನೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜನ್ರು ಅಥವಾ
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು ನ್ನ್ನ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಇವೆಯಾ?
2. ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವ ಬಲವು ಅವರನ್ನನ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರಸ್ ತಿಗಳನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸುತು ದೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯನ್ನ ನಂಬುತೆು ೀನ್ಯ?
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2. ದೇವರ ವಿಮೋಚಕ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ವ ಭಾವ
ಕ್ಕೀತ್ನೆಗಳು 103 ತ್ತೆಂಬ್ಯ ಪರಚಿತ ಕ್ಕೀತ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನ್ ಅನೇಕ ಪರ ಯೀಜನ್ಗಳ
ಭಾಗವಾಗಿ ನ್ಯಶನ್ದ್ಧೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತವನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವುದ್ನ್ನನ ದೇವರು ನ್ಮಗೆ
ಕೊಡುತಾು ನೆ.

ಕ್ರೋತಣನೆಗಳು 103:1-6
1 ನನು
ಮನವೇ ಯಹೋವನನುು
ಕಂಡಾಡು ನನು
ಸ್ವೇಣಂದರ ಯಗಳೇ ಆತನ
ಪವಿತರ ನಾಮಮನುು ಕ್ರೋತ್ತಣಸಿರಿ
2 ನನು
ಮನವೇ ಯಹೋವನನುು
ಕಂಡಾಡು ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು
ಮರೆಯಬೇಡ
3 ಆತನು ನಿನು
ಎಲಾಿ
ಅಪರಾಧಗಳ್ನುು
ಕ್ಷಮಿಸುವವನ್ನ ಸ್ಮಸ್ು
ರೋಗಗಳ್ನುು
ವಾಸಿಮಾಡುವವನ್ನ
4 ನಿನು ರ್ಜೋವವನುು ನಾಶದಂದ ತಪಪ ಸುವವನ್ನ ಪರ ೋತ್ತಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕ್ರೋರಿಟ್ದಂದ ನಿನು ನುು
ಶಂಗರಿಸುವವನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ
5 ಶ್ರ ೋಷ್ು ವರಗಳಿಂದ ನಿನು ಆಶ್ಯನುು ಪೂತ್ತಣಗೊಳಿಸುತಾು ನೆ. ಹದಾ ಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಿನಗೆ
ಯೌವವ ನವನುು ತ್ತರಿಗಿ ಬರಮಾಡುತಾು ನೆ
6 ಯಹೋವನು ನಿೋತ್ತಯನುು
ಸ್ಥಧಿಸುವವನಾಗಿ ಕುಗಿಿ ಹೋದವರೆಲಿ ರ ನಾಯ ಯವನುು
ಸ್ಥಧ ಪಸುತಾು ನೆ.

ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿರುವ ದೇವರನ್ನನ
ಕೆಲವು ಘೀಷಣೆಗಳು ಇಲಿ ವೆ.

ವಣ್ಣ್ಸಲು ನ್ಯವು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ

• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಜಿೀವಿಸುತಾು ನೆ (ಯೀಬನ್ನ 19:25)
• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಕತ್ನ್ನ , ಇಸಾರ ಯೇಲಾ ರ ಅರಸನ್ನ, ಮ್ದ್ಲನೆಯ ಮತ್ತು
ಕೊನೆಯು ಆತನೇ. (ಯೆಶಾಯ 44:6)
• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಸವ್ಭೂಮಿಯ ದೇವರಾಗಿದಾದ ನೆ. (ಯೆಶಾಯ 54:5)
• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಆತನ್ ಹಸು ಗಳಲಿ ಇಡಿೀ ಪರ ಪಂಚವನೆನ ೀ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ನೆ.
(ಯೆಶಾಯ 44:24)
• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಬಲಷಿ ವಾದ್ವನ್ನ ಸೇನ್ಯಧಿಶಾ ರನ್ಯದ್ ಕತ್ನ್ನ ಎೆಂಬುದು
ಆತನ್ ಹೆಸರು. (ಯೆರೆಮಿಯ 50:34)
•

ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ನ್ನ್ನ ತಂದೆ, ನತಾ ನ್ಯದ್ವನ್ನ (ಯೆಶಾಯ 63:16)

• ನ್ನ್ನ
ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ
(ಕ್ಕೀತ್ನೆಗಳು 78:35)

ಮಹೀನ್ನ ತನ್ಯದ್
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• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ನ್ನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನತಾ ವಾದ್ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಆತನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನನ
ತೀರಸುತಾು ನೆ. (ಯೆಶಾಯ 54:8)
• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಇಸಾರ ಯೇಲಾ ರಲಿ ಪವಿತರ ನ್ನ ಮತ್ತು ನ್ನ್ಗೆ ಆತನ್ನ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾು ನೆ. (ಯೆಶಾಯ 41:14)
• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಪರ ಬಲನ್ನ ,ಆತನ್ನ ನ್ನ್ನ
(ಜಾಾ ನೀಕ್ಕು ಗಳು 23:11, ಯೆರೆಮಿಯ 50:34)

ಪರ ಕರಣವನ್ನನ

ಸಮರ್ಥ್ಸುತಾು ನೆ

• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಯಶಸು್ ಸಾಧಿಸಲು ಬೀಧಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು
ಹೀಗಬೇಕಾದ್ ದಾರಯಲಿ ಮುನ್ನ ಡೆಸುತಾು ನೆ. (ಯೆಶಾಯ 48:17)

ನ್ಯನ್ನ

• ನ್ನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ನ್ನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ತಿರಗಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು
ಅನರೀಕ್ಕಷ ತವಾದ್ದುದ ಜರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗತಾು ನೆ. (ಯೆಶಾಯ 49:26 ಯೆಶಾಯ
60:16)
ದೇವರು ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ . ಈ ಒೆಂದು ಅಧಾಾ ಯದ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚಕ
ಕಾಯ್ದ್ ಸಾ ಭಾವಗಳಿೆಂದ್ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷಮ ಪರಜಾಾ ನ್ ಪಡೆಯೀಣ. ನಧಿ್ಷಿ ವಾಗಿ
ಏನ್ನ ಒಳಗಳುಳ ತು ದೆ ಮತ್ತು ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚಕ ಕೆಲಸದ್ ಬಗೆಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ
ಹೀಗತಾು ನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ತಿಳಿಯೀಣ.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ವು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳನ್ನನ
ಅನಯಂತಿರ ತ ಪರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ಪೇರೇಪಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ.

ತಿಳಿದ್ಧಲಿ ದ್ ಸಿ್ ರವಾದ್,

ಹಳ್ಳಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ ,
ದೇವರ
ಜನ್ರು
ದೇವರೆಂದ್
ದೂರವಾಗಿ
ಅಲೆದಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಮತೆು ಮತೆು ನೀಡುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು
ಅವರನ್ನನ
ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಪರ ಯತಿನ ಸುವ ಅನೇಕ ಮಾಗ್ಗಳನ್ನನ
ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ಅವರನ್ನನ ಎಚು ರಸಲು ಅವರನ್ನನ ತಿದುದ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕರೆತರಲು ಪರ ವಾದ್ಧಗಳನ್ನನ ದೇವರು ಎಬಿಬ ಸಿದ್ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಿವೆ.
ಇತರೆ ಸಮಯಗಳಲಿ , ಅವರನ್ನನ
ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಪಡೆಯುವ ಕರ ಮದ್ಲಿ
ಕಠಿಣ
ಕಷಿ ಗಳನ್ನನ ಅಥವಾ ಸೆರೆಯಲಿ ಅನ್ನರ್ವಿಸುವಂತೆ ಆತನ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ್ನ್ನ.
ಆದಾಗಾ ಇವೆಲಿ ವೂಗಳಲಿ , ತನ್ನ ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಅತಾ ೆಂತ ಪರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ದೇವರ
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯಕಾಯ್ವು ಕೊೆಂಡೊಯಾ ಲಾ ಟ್ಟಿ ತ್ತು
ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ನೀಡುತೆು ೀವೆ.
ನ್ಯವು ಎರಡು ವಾಕಾ ಭಾಗಗಳನ್ನನ ಪರಗಣ್ಣಸೀಣ

ಯೆರೆಮಿಯ 31:1-4
1 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನುು ತಾು ನೆ –ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ಥರ ಯೇಲ್ಲನ ಸ್ಕಲ ಗೊೋತರ ಗಳ್ವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಪರ ಜೆಯಾಗಿರುವರು
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2 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ – ಹತಶೇಷ್ವಾದ ಜನಕೆಕ ಅರರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ದಯೆ ದೊರೆಯುವದು –
ಇಸ್ಥರ ಯೇಲು ವಿಶಾರ ಂತ್ತಯನುು ಹುಡುಕುವದಕೆಕ ಹೋಗುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ದೂರದಂದ
ಬಂದು ಅದಕೆಕ ದಶಣನಕಟ್ಟು ಹಿೋಗನುು ವನು
3 ನಾನು ನಿನು ನುು
ಪರ ೋತ್ತಸಿರುವುದು ಶಾಶವ ತ ಪೆರ ೋಮದಂದಲೇ ಆದಕಾರರ್ ನಿನು ನುು
ಮಮತೆಯಂದ ಸ್ಸಳೆದುಕಂಡಿದೆಾ ೋನೆ
4 ಇಸ್ಥರ ಯೇಲೆಂಬ ಯುವತ್ತಯೇ ನಾನು ನಿನು ಹಾಳು ಪರ ದೇಶಗಳ್ನುು ಪುನಃ ಕಟ್ಟು ವೆನು ಅವು
ಕಟ್ು ಡಗಳಗುವವು ನಿೋನು ಮತೆು ದಮಮ ಡಿಗಳಿಂದ ವೈಭವಗೊಂಡು ವಿನ್ೋದಪಡುವವರ
ನಾಟ್ಯ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕಳುಳ ವಿ.

ಪರ ವಾದ್ಧಯಾದ್ ಯೆರೆಮಿೀಯನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರಲರುವ ಬ್ಯಾ ಬಿಲೀನಯರ
ಕೈಯಿೆಂದ್ ಸೆರೆಯಾಳು ಮತ್ತು
ವಿಪತ್ತು ಗಳ ಕುರತ್ತ ಆತನ್ ಜನ್ರಗೆ ದೇವರು
ಎಚು ರಸಿದಾಗಲೂ, ದೇವರು ಅವರಗೆ ಆತನ್ ಪರ ೀತಿಯ ರ್ರವಸೆಕೊಟಿ ನ್ನ. ಆತನ್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ
ಕೃಪೆಯನ್ನನ
ಪಡೆದುಕೊೆಂಡಂತಹ
ಜನ್ರು,
ಶಾಶಾ ತ
ಪೆರ ೀಮದ್ಧೆಂದ್ಲೇ ಆತನ್ ಜನ್ರನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ ಮತ್ತು ಅವರು ತಿರುಗಿ ನ್ವಿೀಕರಸುವ
ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ವ ರ್ರವಸೆಯ ಕುರತ್ತ ಆತನ್ನ ಮಾತನ್ಯಡುತಾು ನೆ.

ಹೋಶೇಯ 14:1-7
1 ಇಸ್ಥರ ಯೇಲೇ, ನಿೋನು ಹಿಂದರುಗಿ ನಿನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನುು ಸೇರಿಕೋ ನಿನು
ಅಪರಾಧದಂದಲೇ, ನಿೋನು ಮುಗಿ ರಿಸಿ ಬಿದಾ
2 (ಪಶಾಚ ತಾು ಪದ) ಮಾತ್ತಗಳ್ನುು ತೆಗೆದುಕಂಡು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದರುಗಿ ಆತನಿಗೆ
ನಮಮ ಅಪರಾಧವನುು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ (ನಮಮ ಲ್ಲಿ ನ) ಒಳೆಳ ಯದನುು
ಅಂಗಿೋಕರಿಸು ನಮಮ ಸೊು ೋತರ ಗಳೆಂಬ ಹೋರಿಗಳ್ನುು ಅಪಣಸುವೆವು
3 ಅಶ್ಯಯ ರವು ನಮಮ ನುು ರಕ್ರೆ ಸುವದೆಂದು ನಂಬೆವು (ಐಗುಪು ದ) ಕುದುರೆಗಳ್ನುು ಹತೆು ವು. ನಮಮ
ಕೈಕೆಲಸ್ದ ಬಂಬೆಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ನಮಮ ದೇವರುಗಳು ಎಂದು ಇನುು ಹೇಳೆವು ನಿೋನೇ
ಅನಾಥರನುು ಕರುಣಿಸುವಿ ಎಂಬದ್ದಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಳಿಳ ರಿ
4 ನಾನು ನನು ಜನರ ಭರ ಷ್ು ತವ ವನುು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರನುು ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ಪರ ೋತ್ತಸುವೆನು
ನನು ಕೋಪವು ಅವರ ಕಡೆಯಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಯತ್ತ
5 ನಾನು ಇಸ್ಥರ ಯೇಲ್ಲಗೆ ಇಬಬ ನಿಯಂತಾಗುವೆನು ಅದು ತಾವರೆಯಂತೆ ಒಡೆಯುವದು
ಲೆಬನ್ೋನಿನ (ದೇವದ್ದರುಗಳು) ಹಾಗೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಳ ವದು.
6 ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಹರಡುವವು, ಅದರ ಅಂದವು ಒಲ್ಲೋವ ಮರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವದು, ಅದರ
ಪರಿಮಳ್ವು ಲೆಬನ್ೋನಿನ ಹಾಗೆ ಮನ್ೋಹರವಾಗಿರುವದು
7 ಅದರ ನೆರಳ್ನುು ಆಶರ ಯಸಿರುವವರು ಹಿಂದರುಗಿ ಬೆಳೆಯನುು ಬೆಳೆದು ದ್ದರ ಕೆೆ ಯಂತೆ
ಪಲಿ ವಿಸುವರು; ಅದರ ಕ್ರೋತ್ತಣಯು ಲೆಬನ್ೋನಿನ ದ್ದರ ಕಾೆ ರಸ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ಥವ ರಸ್ಯ ವಾಗಿರುವದು.

ಇಸಾರ ಯೇಲು ಒೆಂದು ದೇಶದಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾಗತಿು ರುವ ಸಮಯದ್ ಅವಧಿಯಲಿ
ಹೀಶೇಯನ್ನ ಪರ ವಾದ್ಧಸಿದ್ನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಜನ್ರು ಆತಿಮ ೀಕವಾಗಿ ದಾರತಪಾ ದ್ದ ರು ಮತ್ತು
ಕತ್ನೆಂದ್ ದೂರವಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದ ರು. ಇಲಿ ಮತೆು ದೇವರ ಜನ್ರು ಆತನ್ ಬಳಿಗೆ
ಹಿೆಂತಿರುಗಿ
ಬರಬೇಕೆೆಂದು
ದೇವರು
ಆಹಾಾ ನಸುವಂತಹ
ಸಂದೇಶವನ್ನನ
ಹೀಶೇಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ಆತನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಅವರನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ, ಹಿೆಂಜಾರ ಹೀದ್ವರನ್ನನ ಸಾ ಸಿ ಪಡಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು
ಅವರನ್ನನ ಪುನಃಸಾ್ ಪಸುತಾು ನೆೆಂಬ ರ್ರವಸೆ ನೀಡುತಾು ನೆ. ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ
ಶ್ರ ೀಷಿ ಯೀಜನೆಯು ದೇವರು ಅನಯಂತಿರ ತ ಪರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ಪೆರ ೀರೇಪಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ.
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ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5:8
ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಗಳಗಿದ್ದಾ ಗಲೂ ಕ್ರರ ಸ್ು ನು ನಮಗೊೋಸ್ಕ ರ ಪ್ರರ ರ್ ಕಟ್ು ದಾ ರಲ್ಲಿ ದೇವರು
ನಮಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪರ ೋತ್ತಯನುು ಸಿದ್ದಾ ಂತಪಡಿಸಿದ್ದಾ ನೆ.

ಪರ ೀತಿ, ಆತನ್ ಜನ್ರಗಾಗಿರುವ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯು ಅವರನ್ನನ ಉಜಿೆ ೀವನ್ಗಳಿಸಲು,
ಪುನಃಕಟಿ ಲೂ ಮತ್ತು ಪುನಃಸಾ್ ಪಸಲು ಮತ್ತು ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ದೇವರಗೆ ಪರ ಮುಖ
ಪೆರ ೀರಕವಾಗಿದೆ. ಆತನ್ನ ಶಾಶಾ ತವಾದ್ ಪೆರ ೀಮದೊಡನೆ ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ. ಆತನ್ನ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ. ನ್ಮಗಾಗಿರುವ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯಲಿ
ನ್ಯವು
ಸುರಕ್ಕಷ ತರಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ ಕಲಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲಿ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನ್ಯವೇ
ಗತಿ್ಸಿಕೊಳುಳ ವಂತಹ
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು
ನ್ಮಮ
ತಪುಾ
ಮಾಡುವುದ್ರ
ಫಲತಾೆಂಶವಾಗಿರುತು ವೆ. ನ್ಯವು ದೇವರೆಂದ್ ದಾರತಪಾ ದೆವು ಮತ್ತು ಅಲೆದಾಡಿದೆವು.
ನ್ಯವು ದಂಗೆ ಎದ್ದ ವರಾದೆವು ಮತ್ತು ಪಾಪದ್ಲಿ ಜಿೀವಿಸಿದೆವು. ನ್ಮಮ ಸಾ ೆಂತ
ಜಿೀವಿತಗಳನ್ನನ ನ್ಯಶಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡೆವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊೆಂಡು
ನ್ಮಮ ಪರಸಿ್ ತಿಯಿೆಂದ್ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಆತನ್ನ್ನನ ನೀಡುತೆು ೀವೆ, ನ್ಯವು
ಇದ್ನ್ನನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಆತನ್ನ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಇನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ
ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ತಿಳಿದ್ಧರುವುದ್ರೆಂದ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯವು ಎಷಿ ರ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಅಸು ವಾ ಸು
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆದ ೀವೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿ ಕೆಟಿ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು
ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸದೇ ಆತನ್ನ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸುತಾು ನೆ. ನ್ಮಗಾಗಿರುವ ಆತನ್
ಪರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಆತನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಿಸುತಾು ನೆ. ”ನ್ಯವು ಉಳಿದ್ಧರುವದು
ಯೆಹೀವನ್ ಕರುಣೆಯೇ ಆತನ್ ಕೃಪಾವರಗಳು ನೆಂತ್ತಹೀಗವು ದ್ಧನ್ದ್ಧನ್ವು ಹಸ
ಹಸದಾಗಿ ಒದ್ಗತು ವೆ. ನನ್ನ ಸತಾ ಸಂಧ್ತೆಯು ದೊಡಡ ದು ಯೆಹೀವನೇ ನ್ನ್ನ
ಪಾಲು ಆದ್ಕಾರಣ ಆತನ್ನ್ನನ ನರೀಕ್ಕಷ ಸುವೆನ್ನ ಎೆಂದು ನ್ನ್ನ ಅೆಂತರಾತಮ ವು
ಅೆಂದುಕೊಳುಳ ತು ದೆ. ಯೆಹೀವನ್ನ ತನ್ನ ನ್ನನ ನರೀಕ್ಕಷ ಸುವವರಗೂ ಹುಡುಕುವವರಗೂ
ಮಹೀಪಕಾರಯಾಗಿದಾದ ನೆ. (ಪರ ಲ್ಲಪಗಳು 3:22-25).

ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ, ನ್ಮಮ
ಸುತು
ಮುತು ಲರುವವರ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ
ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ದ್ಲಿ ನ್ಯವು ದೇವರಡನೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರುವಾಗ,
ದೇವ-ಬಗೆಯ ಪರ ೀತಿಯಲಿ
ನ್ಡಿಯುವುದ್ನ್ನನ
ನ್ಯವು ಕಲಯಬೇಕು. ನ್ಯವು
ಅವರೆಂದ್ಧಗೆ ಅಪರಮಿತವಾದ್, ಶಾಶಾ ತವಾದ್, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾ ಟಿ ದೇವರ
ಪರ ೀತಿಯಲಿ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ತಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯವು ಇದ್ನ್ನನ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯಲಿ ನ್ಯವು ನ್ಡೆಯಲು ಆತಮ ನೆಂದ್ ಅಧಿಕಾರ
ಹೆಂದೆದೆದ ೀವೆ. (ರೀಮಾಪುರದ್ವರಗೆ 5:5, ಗಲ್ಲತಾ ದ್ವರಗೆ 5:22) ಇೆಂತಹ ಬಗೆಯ
ಪರ ೀತಿಯು ನ್ಮಮ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸುತು ದೆ,
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ತಾಳ್ಳಮ ಯನ್ನನ ಬಲಪಡಿಸುತು ದೆ, ನ್ಮಮ ಸುತು ಲರುವ ಜನ್ರಲಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ
ಕಾಯ್ವು ನ್ಡೆಯುವುದ್ನ್ನನ
ನೀಡುವ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯವು ಶರ ಮಿಸುತಿು ರುವಾಗ
ದ್ಯೆಯನ್ನನ ತೀರಸುತು ದೆ. (1 ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 13:4-8).

ದೇವರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಯಣವು ಅಪ್ರರ ಕೃತವಾದದುಾ , ಆದರೆ
ನಮಮ ಜೊತೆ-ಪರಿಶರ ಮ ಒಳ್ಗೊಂಡಿದೆ.
ದೇವರು ಸವ್ಶಕು ನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ಕು ಶಾಲ ಮತ್ತು ಆತನಗೆ ಅಸಾಧ್ಾ ವಾದ್ದು ಏನ್ನ ಇಲಿ .
ಆತನ್ನ
ಅತಾ ೆಂತ
ಹತಾಶ
ಪರಸಿಿ ತಿಗಳನ್ನನ
ತಿರುಗಿಸಲು
ಶಕು ನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ.
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ ಆತನ್ನ ಪುನಃಕಟಿ ಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸಾಿ ಪಸಲು
ಶಕು ನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ. ನ್ಮಮ
ಅತಾ ೆಂತ ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ತಪುಾ ಗಳಿಗಿೆಂತ ಆತನ್ನ
ದೊಡಡ ವನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ. ಕಳ್ಳದು ಹೀದ್ ಸಮಯಗಳಿಗಿೆಂತ ಆತನ್ನ ದೊಡಡ ವನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ
ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನನ ಪುನಃಪಡೆಯಲು ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ದ್ಲಿ
ದೇವರ ಅಪಾರ ಕೃತ ಬಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ತಿರುಗಿಸುತು ದೆ. ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು
ಸಂಧಿಸುತಾು ನೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಯವು ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯೆ ತೀರಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಪಡೆಯಲು
ಆತನಡನೆ
ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ನ್ಯವು ಪಶಾು ತಾು ಪ ಪಡುವಾಗ, ನಂಬಿಕೆ ಅಭಾಾ ಸಿಸುವಾಗ, ಮತ್ತು ಒೆಂದು ಅಥವಾ
ಅಧಿಕವಾದ್ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳು ನ್ಮಮ
ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆಂಡ ಮತ್ತು
ಪುನಃಸಾಿ ಪಸಲಾ ಡುವುದ್ನ್ನನ ನೀಡುವ ಕಡೆಗೆ ತಾಳ್ಳಮ ಯಲಿ ನ್ಡೆಯುವುದ್ನ್ನನ
ಪಡಿಯುತೆು ವೆ.

ಪಶಾಚ ತಾು ಪ
ಪಶಾು ತಾು ಪವು ಸತಾ ವಾಗಿ ಬದ್ಲ್ಲದ್ ಮನ್ಸ್ ನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ
ಅಥ್ವು ನ್ಯನ್ನ ಮ್ದ್ಲು ಒೆಂದು ನದ್ಧ್ಷಿ ರೀತಿಯಲಿ ಆಲೀಚಿಸಿದಾಗಲೂ, ಈಗ
ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ
ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಆಲೀಚನೆಗೆ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಹೆಂದ್ಧಕೆಯಾಗವ
ರೀತಿಯಲಿ ಯೀಚಿಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಯು ಸಂಪೂಣ್ ವಾ ತಿರಕು ವಾಗಿದೆ ಇದು
ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಆಲೀಚನ್ಯ ವಿಧಾನ್ದ್ ನಖರವಾದ್ ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿದೆ ಪಶಾು ತಾು ಪವು
ಮನ್ಸಿ್ ನ್ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಯಾಗಿದುದ
ಅದು ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಜಿೀವನ್ ವಿಧಾನ್ದ್ಧೆಂದ್
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ
ವಿಭಿನ್ನ ವಾದ್ದ್ದ ಕೆೆ
ತಿರುಗಿಸುವಂತದಾದ ಗಿರುತು ದೆ.
ನ್ಮಮ
ಆಲೀಚನೆಯಲಿ ನ್ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಯು, ನ್ಮಮ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ , ನ್ಮಮ
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ಮಾತ್ತಗಳಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯೆಗಳಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಮನ್ಸಿ್ ನ್
ಸಿ್ ತಿಯ ಅಧಿೀನ್ದ್ಲಿ
ನ್ಯವು
ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ವುಗಳನ್ನನ
ಬದ್ಲ್ಲಯಿಸುವುದ್ರ
ಫಲತಾೆಂಶ ನೀಡುತು ದೆ.

ಆತನ್ ಒಳ್ಳಳ ಯತನ್ದ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಶಾು ತಾು ಪದ್ ಸ್ ಳಕೆೆ ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಸೆಳ್ಳಯುತಾು ನೆ. “ಆತನ್ ಅಪಾರವಾದ್ ದ್ಯಾ ಸಹನ್ ದ್ಧೀಘ್ಶಾೆಂತಿಗಳನ್ನನ ಅಸಡೆಡ
ಮಾಡುತಿು ೀಯಾ?” ಮನ್ಸ್ ನ್ನನ ಬೇರೆಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ ದೇವರ ಉಪಕಾರವು
ನನ್ನ ನ್ನನ ಪೆರ ೀರಸುತು ದೆೆಂಬದು ನನ್ಗೆ ಗತು ಲಿ ವೇ?” (ರೀಮಾಪುರದ್ವರಗೆ 2:4)

ಪಶಾು ತಾು ಪ ಪಡಲು ಮತ್ತು ಪಶಾು ತಾು ಪದ್ಧೆಂದ್ ತಂದಂತಹ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಯಡನೆ
ಹಿೆಂಬ್ಯಲಸಲು ನ್ಮಮ ಇಷಿ ವಿಲಿ ದ್ಧರುವುದಾದ್ರೆ, ಇದು ದೇವರ ಅತಾ ದುು ತಕರವಾದ್
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯಕಾಯ್ ಅನ್ನರ್ವಿಸಲು ನ್ಮಗೆ ಅಡಿಡ ಯನ್ನನ ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುತು ದೆ.

ನಂಬಿಕೆ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಆತನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ರಲಿ ನ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕು.
ಗಂಭಿೀರತೆ, ಹತಾಶ್ ಮತ್ತು
ಪರಸಿ್ ತಿಯ ಹತಾಶತೆ, ನೈಜವಾಗಿದ್ದ ರೂ ನ್ಮಮ
ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಲಿ
ನ್ಮಮ
ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ
ದುಬ್ಲಗಳಿಸಬ್ಯರದು. ನ್ಮಮ
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳ
ಗರುತಾಾ ಕಷ್ಣೆ
ಮತ್ತು
ಸಂಕ್ಕೀಣ್ತೆಗಿೆಂತ
ದೇವರು
ದೊಡಡ ವನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ. ನ್ಯವು ವಾ ಥ್ಮಾಡಿದ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ೆಂತಲೂ ದೇವರು
ದೊಡಡ ವನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ನ್ನನ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲೂ ಶಕು ನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ.
ಕ್ರೋತಣನೆಗಳು 27:13
ರ್ಜೋವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇ ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನುು ಅನುಭವಿಸುವೆನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ
ನಂಬಿದೆಾ ೋನೆ.

ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ
ದೇವರು ತರಲು ಅಪೇಕ್ಕಷ ಸುವ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯಕಾಯ್ದ್
ಸಂಪೂಣ್ತೆಗೆ ನ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಪರ ಯಾಣ್ಣಸುತೆು ೀವೆ. ನಂಬಿಕೆ ನಷ್ಟೆ ರಯವಲಿ .
ವಿಷಯಗಳು ವಿಮ್ೀಚಿಸಲಾ ಡುವುದು ಮತ್ತು
ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲಾ ಡುವುದ್ನ್ನನ
ನೀಡಲೂ ನ್ಯವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತಾು ನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ಮಾಡುವದೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಥ್ವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನ್ಯವು ಹಣಕಾಸಿನ್ಲಿ

ಅತಾ ೆಂತ ಕೆಟಿ ಪರಸಿ್ ತಿಯಲಿ ದ್ದ ರೆ ಸಾಲದ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಕಳ್ಳದುಕೊೆಂಡಿದ್ದ ರೆ
ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಮುನ್ನ್ ಚನೆಗಳು ಇರುವಾಗ ನ್ಮಮ
ಎಲ್ಲಿ
ತೆಂದ್ರೆಗಳಿೆಂದ್ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವಾತನ್ಯದ್ ದೇವರನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ಆತನ್
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ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕಾಯ್ದ್ಧೆಂದ್
ಇೆಂತಹ
ಹಣಕಾಸಿನ್
ತೆಂದ್ರೆಗಳಿೆಂದ್
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನ್ಯವೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೆಂಡಿರುವುದ್ನ್ನನ ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್
ನೀಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ
ಕರ ಮೇಣ ಮಾಡಲು
ಪರ ಯತಿನ ಸಬಹುದು. ನ್ಯವು ಒಳ್ಳಳ ಯ ಉದೊಾ ೀಗಕಾೆ ಗಿ ದೇವರನ್ನನ ನಂಬುವುದ್ರೆಂದ್
ದೇವರ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಹರಗೆ ತರುವ ಒೆಂದು ಮಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಮಮ
ಸಾಲಗಳನ್ನನ ತಿೀರಸಲು ಪಾರ ೆಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶಿೀವಾ್ದ್ದ್ ಹಸು ವು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತು ವುದ್ನ್ನನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಪೂಣ್ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆ
ಉದ್ದ ಕೂೆ ನ್ಮಮ ಹಣಕಾಸಿನ್ಲಿ ಸಂಪೂಣ್
ವಿಮ್ೀಚನೆ ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ನೀಡಲು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ಆತನ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡಬೇಕು.

ದಾವಿೀದ್ನ್ನ ಯುದ್ದ ದ್ಲಿ ನರತನ್ಯದ್ ನಂತರ ಚಿಕಿ ಗ್ ನ್ಗರಕೆೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿದಾಗ
ಅಮಾಲೇಕಾ ರು ಚಿಕಿ ಗ್ನ್ನನ
ಆಕರ ಮಣ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ
ಮತ್ತು
ದಾವಿೀದ್ನ್
ಹೆೆಂಡತಿಯರನ್ನನ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಮನ್ನಷಾ ರನ್ನನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು
ಹೀಗಿದ್ದ ನ್ನನ ಕಂಡನ್ನ. (1 ಸಮುವೇಲನ್ 30;1-2) ದಾವಿೀದ್ನ್ನ ತನ್ನ ನ್ನನ ಕತ್ನ್ಲಿ
ಪ್ರ ೀತಾ್ ಹ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡನ್ನ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಿದ್ನ್ನ ಮತ್ತು
ಕತ್ನ್ ಮನ್ಸ್ ನ್ನನ
ಹುಡುಕ್ಕದ್ನ್ನ. ದೇವರು ದಾವಿೀದ್ನಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿದ್ನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮಾಲೇಕಾ ರನ್ನನ
ಬನ್ನ ಟಿ ಲು
ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ನ್ನ
ಮತ್ತು
ದಾವಿೀದ್ನ್ನ
ಎಲಿ ವನ್ನನ
ಮರಳಿಪಡೆಯುವುದ್ನ್ನನ ವಾಗಾದ ನ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. (1 ಸಮುವೇಲನ್ನ 30:8) ಆದ್ರೆ
ದಾವಿೀದ್ನ್ನ ಎದೆದ ೀಳಲು ಮತ್ತು ವೈರಯನ್ನನ ಬನೆನ ಟಿ ಲು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರ ೀತಾ್ ಹ
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಿತ್ತು . ಇಬಿರ ಯರಗೆ ಬರೆದ್ ಪುಸು ಕವು ಹೇಳುವಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್
“ನಬ್ಲರಾಗಿದುದ
ಬಲಷಿ ರಾದ್ರು ಯುದ್ದ ದ್ಲಿ
ಪರಾಕರ ಮ ಶಾಲಗಳಾದ್ರು”
(ಇಬಿರ ಯರಗೆ 11:34) ವೈರಗಳನ್ನನ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ ರು ಮತ್ತು ನಜಕೂೆ ಎಲಿ ವನ್ನನ ಮರಳಿ
ಪಡೆದುಕೊೆಂಡರು.

ತಾಳೆಮ
ದೇವರಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳ್ಳಮ ಯೆಂದ್ಧಗೆ ಸೇರಕೊಳಳ ಬೇಕು. ತಾಳ್ಳಮ ಯು
ಸಮಯ ಕಳ್ಳದಂತೆ ಅಗತಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಸಮಯದ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯವು ಏನ್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲಿ
ಇರಸುವುದು ತಾಳ್ಳಮ ಯ
ಸಾಮಥಾ ್ವಾಗಿದೆ. ನ್ಮಮ
ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ವು
ಪಾರ ರಂರ್ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳುಳ ವಾಗ, ಸಮಯದ್ಧೆಂದ್ ಸಮಯಕೆೆ
ಆತನಡನೆ
ತಾಳ್ಳಮ ಯೆಂದ್ಧಗೆ ನ್ಯವು

ನ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು. ನ್ಮಮ ಲಿ ಹಲವರು ತತಕ್ಷಣದ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ ಬಯಸುತಾು ರೆ.
ಹೌದು, “ತಕ್ಷಣವೇ” ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಬದ್ಲ್ಲಗವ ಸಮಯಗಳು ಇವೆ.
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ಇದು ಅದುು ತಕರವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಜರುಗವಾಗ ಸಂತೀಷ ರ್ರತವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಆದ್ರೆ ತ್ತೆಂಬ್ಯ ಆಗಾಗೆ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ದ್ ಕೆಲಸವು ಒೆಂದು ನದ್ಧ್ಷಿ
ಅವಧಿಯಲಿ ನ್ಡೆಯುತು ದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ವು ಸಂಪೂಣ್ಗೆಂಡಿದ್ದ ನ್ನನ ನೀಡಲು
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ಆತನಡನೆ ತಾಳ್ಳಮ ಯಲಿ ನ್ಯವು ನ್ಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಾಗೆಿ ದೇವರ
ಕುರತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಲಯುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು “ಇದ್ದ ಕ್ಕೆ ದ್ದ ೆಂತೆ” ಮೂಲಕಕ್ಕೆ ೆಂತ ನ್ಯವು
ಪರ ಯಾಣ್ಣಸುವಾಗ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನ್ಯವೇ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.

ಕ್ಕೀತ್ನೆಗಾರನ್ನ ತನ್ನ ನ್ನನ ರ್ಯಾನ್ಕ ಗೆಂಡಿಯಲಿ ಗರುತಿಸಿಕೊೆಂಡನ್ನ. ಆದಾಗೂಾ
ಅವನ್ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ
ತಾಳ್ಳಮ
ಮತ್ತು
ನಂಬಿಕೆಯಡನೆ ಕತ್ನ್ನ್ನನ
ಅವನ್ನ
ನೀಡಿದ್ನ್ನ.
ಕ್ರೋತಣನೆಗಳು 40:1-3
1 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೊೋಸ್ಕ ರ ನಿರಿೋಕ್ರೆ ಸಿಯೇ ನಿರಿೋಕ್ರೆ ಸಿದೆನು ಆತನು ನನು ಮರೆಗೆ
ಕ್ರವಿಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ರೆ ಸಿದನು
2 ನನು ನುು ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯಳ್ಗಿಂದ ಎತ್ತು ದನು. ಕೆಸ್ರಿನ್ಳ್ಗಿಂದ ನನು ನುು ತೆಗೆದು
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೆಜೆೆ ಯಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು
3 ಆತನು ನನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನ್ನತನ ಕ್ರೋತಣನೆಯನುು ಹುಟ್ಟು ಸಿದ್ದಾ ನೆ ಅದು ನಮಮ ದೇವರ
ಸೊು ೋತರ ವೇ. ಆತನ ಮಹತಾಕ ಯಣಗಳ್ನುು ನ್ೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಭಯಭಕ್ರು ಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಡುವರು.

ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆ ದೇವರಡನೆ ತಾಳ್ಳಮ ಯೆಂದ್ಧಗೆ ಪರ ಯಾಣ್ಣಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ
ಹಿೆಂದ್ಧನ್ದ್ದ ನ್ನನ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುವದ್ರಲಿ ನ್ಯವು ಚಿತು ವುಳಳ ವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನೆಯನ್ನನ
ಅನ್ನರ್ವಿಸಲು ಹಿೆಂದ್ಧನ್ದ್ದ ನ್ನನ
ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡಲು ನ್ಯವು
ಸಿದ್ದ ರರಬೇಕು. ಇಸಾರ ಯೇಲ ಜನ್ರನ್ನನ
ಐಗಪು ದ್ಧೆಂದ್ ಹರತಂದು ವಾಗಾದ ನ್
ಮಾಡಲಾ ಟಿ
ದೇಶಕೆೆ
ಅವರನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು
ಹೀಗವಂತಹ
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ
ಪರಗಣ್ಣಸಿರ. ಆತನ್ನ ಅವರಗೆ ಅದುು ತಕರವಾದ್ ಕೆಲವು
ವಾಗಾದ ನ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ.

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 6:6-8
6 ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾಾ ನವನುು ನೆನಸಿಕಂಡೆನು. ಆದದರಿಂದ ನಿೋನು ಇಸ್ಥರ ಯೇಲಯ ರಿಗೆ
[ನನು ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ] ಹೇಳ್ಬೇಕಾದದೆಾ ೋನಂದರೆ - ನಾನು ಯೆಹೋವನು; ಐಗುಪು ಯ ರು ನಿಮಿಮ ಂದ
ಮಾಡಿಸುವ ಬಿಟ್ಟು ೋಕೆಲಸ್ಗಳ್ನುು
ನಾನು ತಪಪ ಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ
ನಿಮಗಿರುವ ದ್ದಸ್ತವ ವನುು
ತೊಲಗಿಸಿ ನನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿಕೆೆ ಗಳ್ನುು ವಿಧಿಸಿ ನಿಮಮ ನುು ರಕ್ರೆ ಸುವೆನು.
7 ನಾನು ನಿಮಮ ನುು ನನು ಪರ ಜೆಯೆಂದು ಆರಿಸಿಕಂಡು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ಐಗುಪು ಯ ರು
ಮಾಡಿಸುವ ಬಿಟ್ಟು ೋ ಸೇವೆಯನುು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಪಪ ಸಿದ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬ ನಾನೇ
ನಿಮಮ ದೇವರಾಗಿದೆಾ ೋನೆಂಬದು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದುಬರುವದು.
8 ಇದಲಿ ದೆ ಅಬರ ಹಾಮ ಇಸ್ಥಕ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಕಡುವೆನೆಂದು ನಾನು ಪರ ಮಾರ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ
ದೇಶಕೆಕ ನಿಮಮ ನುು ಸೇರಿಸಿ ಅದನುು ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ದೇಶವನಾು ಗಿ ಕಡುವೆನು; ಯೆಹೋವನೇ
ನಾನು; ಹಿೋಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂದನು
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ಯಾಜಕಕಾಂಡ 26:13
ನಿೋವು ಐಗುಪು ಯ ರಿಗೆ ದ್ದಸ್ರಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ನಿಮಮ ನುು ಅವರ ದೇಶದೊಳ್ಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ
ನಿಮಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ನಿಮಮ ನುು ಕುಗಿಿ ಸಿದ ನ್ಗವನುು ಮುರಿದು ನಿೋವು
ನೆಟ್ು ಗೆ ನಿಂತ್ತ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನಲಿ ವೇ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನ್ರನ್ನನ ವಾಗಾದ ನ್ ದೇೇ಼ಶಕೆೆ ಕರೆದೊಯುಾ ತಿು ದ್ದ ರೂ ದಾರಯುದ್ದ ಕೂೆ
ಅವರು ಐಗಪು ಾ ದ್ ಬಗೆಿ ಹಂಬಲಸುತಿು ದ್ದ ರು. ಅವರು ಇನ್ನನ ಹಿೆಂದ್ಧನ್ದ್ನ್ನನ ಮತೆು
ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ನೀಡುತಿು ದ್ದ ರು. ಅವರ ರ್ವಿಷಾ ತಿು ನ್ಲಿ
ಕಾಯುತಿು ದ್ದ
ಹೆಚಿು ನ್
ಆಶಿೀವಾ್ದ್ಗಳನ್ನನ ಎದುರು ನೀಡುವುದ್ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ ಅವರು ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ನ್ನನ
ಅವರ ಬಯಸಿದ್ದ ರು. ಅವರ ಪರ ಯಾಣದ್ ಸವಾಲು ಅವರ ರ್ವಿಷಾ ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಅವರ
ಹಿೆಂದ್ಧನ್ದು ಉತು ಮವಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಅವರು
ತಪಾಾ ಗಿದ್ದ ರು.
ಮತ್ತು
ಇದ್ರ
ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ್
ಐಗಪು ದ್ಧೆಂದ್
ಅವರನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸುವುದ್ರೆಂದ್ ಅವರಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ದ ೆಂತಹ
ಸಂಪೂಣ್ತೆಗೆ ಪರ ವೇಶಿಸುವುದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ ಅವರಲಿ ಅನೇಕರು
ಸತ್ತು ಹೀದ್ರು.

ದೇವರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಯಣವು ಶಿಸುು
ನಾಯ ಯ ತ್ತೋಪಣನುು ಒಳ್ಗೊಂಡಿದೆ.

ಮತ್ತು

ಕೆಲವೊಮೆಮ

ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ತಪಾಾ ದ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ಆತನ್ನ ಸರಪಡಿಸುವ ಅವಶಾ ಕತೆಯಿರುತು ದೆ. ತಪುಾ
ವತ್ನೆಗಳು, ತಪುಾ ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳು, ತಪುಾ ಪೆರ ೀರಣೆಗಳು, ಗರ ಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಮಗೆ
ನ್ಯವೇ ಸಾ ಇಚೆೆ ಯಿೆಂದ್ ತಿದುದ ಪಡಿಯನ್ನನ
ಶಿೀಘರ ವಾಗಿ ಗರುತಿಸಿದ್ರೆ ಅದು
ಅದುು ತಕರವಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಮಮ ಲಿ ಹೆಚಿು ನ್ವರು ಒಪಾ ತಕೆ ವರಲಿ . ನ್ಯವು
ಹಿಡಿದ್ಧಡಲು ಇಷಿ ಪಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದ್ನ್ನನ
ನ್ಯವು
ವಿರೀಧಿಸುತೆು ೀವೆ. ಕೆಲವೊಮೆಮ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ ತಪಾಾ ಗಿರುವವುಗಳನ್ನನ ಸಹ
ನ್ಯವು ನೀಡುವುದ್ಧಲಿ . ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ ಆತನ್ನ ತೆರೆದ್ಧಡುವಾಗ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ದೇವರು ತಿದುದ ಪಡಿತರಲು
ಅವಶಾ ಕತೆಯಿರುತು ದೆ.

ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ ರ, ಒಬಬ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆೆಂಡತಿಯು ಅವರ
ಮದುವೆಯನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲು
ದೇವರನ್ನನ ನಂಬುತಾು ರೆ. ಅವರಬಬ ರು ಸಹ ಅವರ ತಪುಾ ವತ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು
ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನನ ಸರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವುಬ್ಯರ, ಇವುಗಳು
ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿೀನ್ತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸರ ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಆಲೀಚಿಸಿದ್
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ನದ್ಧ್ಷಿ ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳ ಅಥವಾ ವತ್ನೆಗಳ ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ್ ಅವರ ಮದುವೆಯು
ನ್ಯಶವಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ ಅವರು ಇನ್ನನ ಅರತ್ತಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ . ಅವರು ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ
ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಕಾಯ್ಮಾಡುವಾಗ,
ತಿದುದ ಪಡಿ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು
ಮತ್ತು
ಬದ್ಲ್ಲಯಿಸಿ ಕೊಳಳ ಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟಿ ತಗಿಿ ಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.

ಆತನ್ನ ಪರ ೀತಿಸುವವರನ್ನನ ದೇವರು ಶಿಸುು ಗಳಿಸುತಾು ನೆ. ಆತನ್ ಶಿಸುು ಪರ ೀತಿಯ
ತಿದುದ ಪಡಿ, ನ್ಮಮ ಯೀಗಕೆಷ ೀಮಕಾೆ ಗಿ ಉದೆದ ೀಶಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ರುವುದು ನ್ಮಮ ನ್ಯಶನ್ಕಾೆ ಗಿ
ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ನ್ಮಮ
ಸಾ ೆಂತ ಮೂಖ್ತನ್ದ್ಧೆಂದ್ ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು
ಹುಡುಕುವ, ಒೆಂದು ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಇದು ಬಂದ್ಧದೆ.

ಇಬಿರ ಯರಿಗೆ 12:5-11
5 ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚಚ ರಿಕೆಯ ಮಾತನುು ಮರೆತ್ತಬಿಟ್ಟು ದಾ ೋರೋ?
ಏನಂದರೆ ಮಗನೇ ಕತಣನ ಶಿಕೆೆ ಯನುು ತತಾೆ ರ ಮಾಡಬೇಡ ಆತನು ನಿನು ನುು ಗದರಿಸುವಾಗ
ಬೇಸ್ರಗೊಳ್ಳ ಬೇಡ
6 ಕತಣನು ತಾನು ಪರ ೋತ್ತಸುವವನನೆು ೋ ಶಿಕ್ರೆ ಸುತಾು ನೆ ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕಳುಳ ವ ಪರ ತ್ತಯಬಬ
ಮಗನನುು ಹಡೆಯುತಾು ನೆ ಎಂಬುದು
7 ನಿೋವು ಶಿಕ್ರೆ ತರಾಗುವದಕಾಕ ಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕೆೆ ಯಾಗುತು ದೆಂದು ತ್ತಳಿದು ಅದನುು
ಸ್ಹಿಸಿಕಳಿಳ ರಿ ದೇವರು ನಿಮಮ ನುು ಮಕಕ ಳೆಂದು ನಡಿಸುತಾು ನೆ
8 ತಂದೆಯಂದ ಶಿಕೆೆ ಹಂದದ ಮಗನೆಲ್ಲಿ ? ಮಕಕ ಳೆಲಿ ರೂ ಹಂದುವ ಶಿಕೆೆ ಯು
ನಿಮಗುಂಟ್ಟಗದದಾ ರೆ ನಿೋವು ಹಾದರದಂದ ಹುಟ್ಟು ದವರೇ ಹರತ್ತ ಪುತರ ರಲಿ
9 ಇದು ಮಾತರ ವಲಿ ದೆ
ನಮಮ ನುು ಶಿಕ್ರೆ ಸಿದಂಥ ಶರಿೋರ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಂದೆಗಳ್ನುು
ಸ್ನಾಮ ನಿಸಿದೆವರ್ಷು . ನಮಮ ಆತಮ ಗಳಿಗೆ. ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚಾಚ ಗಿ
ಒಳ್ಪಟ್ಟು ರ್ಜೋವಿಸ್ಬೇಕಲಿ ವೇ
10 ಆ ತಂದೆಗಳು ಕೆಲವು ದವಸ್ಗಳ್ ಪರ ಯೋಜನವನುು ಲಕ್ಷಯ ಕೆಕ ತೆಗೆದುಕಂಡು ತಮಮ
ಮನಸಿೆ ಗೆ ತೊೋರದಂತೆ ನಮಮ ನುು ಶಕ್ರೆ ಸಿದರು ಆತನಾದರ ನಾವು ತನು ಪರಿಶುದಾ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮಮ ಹಿತಕಾಕ ಗಿಯೇ ಶಿಕ್ರೆ ಸುತಾು ನೆ
11 ಯಾವ ಶಿಕೆೆ ಯಾದರು ತತಾಕ ಲಕೆಕ
ಸಂತೊೋಷ್ಕರವಾಗಿ ತೊೋಚದೆ ದುುಃಖ್ಕರವಾಗಿ
ತೊೋಚುತು ದೆ ಆದರೂ ತರುವಾಯ ಅದು ಶಿಕೆೆ ಹಂದದವರಿಗೆ ನಿೋತ್ತಯೆಂದು ಫಲವನುು
ಕಟ್ಟು ಮನಸಿೆ ಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನವನುು ಉಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ.

ಆತನ್ನ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಆತನ್ ವಾಕಾ ದ್ ಮೂಲಕ, ಆತನ್ ಆತಮ ನ್ ಕಾಯ್ದ್ ಮೂಲಕ,
ನ್ಮಮ ಸುತು ಲನ್ ಜನ್ರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯರ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಮಮ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆತನ್ನ ವಾದ್ಾ ವೃೆಂದ್ವನ್ನನ ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಆತನ್ನ ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ತರುವಂತಹ ತಿದುದ ಪಡಿಗೆ ನ್ಯವು ಗರ ಹಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು.

ನ್ಮಮ
ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ
ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯಕಾಯ್ದ್
ಭಾಗವಾಗಿ
ನ್ಯವು
ನ್ಯಾ ಯತಿೀಪ್ನ್ನನ ಎದುರಸುತೆು ೀವೆ. ನ್ಮಮ ಪಾಪವು ಬಹಿರಂಗಗಳುಳ ತು ದೆ ಮತ್ತು
ನ್ಮಮ ತಪುಾ ಕಾಯ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒೆಂದು ಸಮಯದ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ
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ನ್ಯವು ಪರಣಾಮಗಳನ್ನನ ಎದುರಸುತೆು ೀವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನ್ಮಮ
ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಮ್ೀಚನೆಯನ್ನನ ದೇವರು ಹುಡುಕುತಾು ನೆ ನ್ಮಮ ಸಂಪೂಣ್
ನ್ಯಶನ್ವಲಿ . ಅರಸನ್ಯದ್ ದಾವಿೀದ್ನ್ನ ಅವನ್ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ವಾ ಭಿಚಾರದ್ ಪಾಪದ್
ಬಹಿರಂಗಗೆಂಡ ಸಮಯದ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಹಾದು ಹೀಗವಾಗ ಇದ್ನ್ನನ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡನ್ನ. ದೇವರು ಅವನ್ನ್ನನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ದ್ನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ್
ಜಿೀವಿತದ್ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳಳ ಯತನ್ದ್ ಹಸು ವನ್ನನ ಮುೆಂದುವರೆದು
ನೀಡಿದ್ನ್ನ.

ಆತನ್ ದೈವಿಕ ಶಿಸಿು ನ್ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಕರುಣೆಯೆಂದ್ಧಗೆ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಲಾ ಟಿ ವು.

ಯೆಶಾಯ 54:8
ತಟ್ು ನೆ ಉಬಿಬ ಹರಿಯುವ ಕೋಪದಂದ ಒಂದು ಕ್ಷರ್ ಮಾತರ ನನು ಮುಖ್ವನುು ನಿನಗೆ
ಮರೆಮಾಡಿಕಂಡಿದೆಾ ನು ಶಾಶವ ತ ಕೃಪೆಯಂದ ನಿನು ನುು ಕರುಣಿಸುವೆನು ಎಂದು ನಿನು
ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನುು ತಾು ನೆ.

ದೇವರ ವಿಮೋಚನಾಕಾಯಣವು ಪುನಃ ಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮಾತರ ವಲಿ ದೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೇರಿಸುತು ದೆ.
ದೇವರು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಆತನ್ ಕಾಯ್ದ್ಲಿ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಮಹಿಮೆಯಿೆಂದ್
ಶ್ರ ೀಷಿ ವಾದ್ ಮಹಿಮೆಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಶ್ರ ೀಷಿ ವಾದ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲದ್ಧೆಂದ್
ಹೆಚಿು ನ್ ಬಲಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಹೀಗತಾು ನೆ. ದೇವರು ಇದ್ನ್ನನ ಮಾಡುವಾಗ
ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದ್ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಮುಕಾು ಯವು ಉತು ಮವಾಗಿರುತು ದೆ, ಆರಂರ್ಕ್ಕೆ ೆಂತಲೂ
ಅೆಂತಾ ವು ಉತು ಮವಾಗಿರುತು ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಯಾಗಿ, ನ್ಮಮ ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವಾಗ,
ದೇವರು ಇದ್ದ ನ್ನನ
ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸುವುದ್ಲಿ ದೆ, ಅದ್ನ್ನನ
ಮಿೀರ ಆರಂರ್ಕ್ಕೆ ೆಂತ
ಉತು ಮವಾದ್ ಮಾಗ್ಕೆೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಕರೆದೊಯಾ ತಾು ನೆ.

ಯೋಸೇಫನು
ಯೀಸೇಫನ್ ಕುರತ್ತ ಆಲೀಚಿಸಿರ. ಸುಮಾರು 13 ವಷ್ಗಳ ದುುಃಖದ್ ನಂತರ
ದೇವರು ಅವನ್ನ್ನನ ಕರೆತಂದ್ದುದ ತ್ತೆಂಬ್ಯ ಅದುು ತವಾಗಿದೆ, ಯೀಸೇಫನ್ನ ತನ್ನ
ಪುತರ ರಗೆ ನೀಡಿದ್ ಹೆಸರುಗಳಲಿ ಇದ್ನ್ನನ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದ್ನ್ನ.

ಆದಕಾಂಡ 41:51,52
51 ಚೊಚಚ ಲ ಮಗನು ಹುಟ್ಟು ದ್ದಗ ಯೋಸೇಫನು ನಾನು ನನು ಎಲಾಿ ಕಷ್ು ವನ್ನು ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರನ್ನು ಮರೆತ್ತಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾ ನಲಾಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ
ಮನಸ್ಸೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ರಿಟ್ು ನು
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52 ಎರಡನೆ ಮಗನು ಹುಟ್ಟು ದ್ದಗ ಅವನು ನನಗೆ ಸಂಕಟ್ ಬಂದ ದೇಶದಲೆಿ ೋ ದೇವರು
ಅಭಿವೃದಧ ಯನುು
ದಯಪ್ರಲ್ಲಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಫ್ರರ ಯಮ್ ಎಂದು
ಹೆಸ್ರಿಟ್ು ನು.

ಅವನ್ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ ತ್ತೆಂಬ್ಯ ಒಲವು ಹೆಂದ್ಧದ್ವನ್ಯಗಿದುದ ದ್ರೆಂದ್,
ಫರೀಹನ್
ಆಸಾ್ ನ್
ಮತ್ತು
ಇಡಿೀ
ಐಗಪು
ದೇಶದ್ಲೆಲ್ಲಿ
ಅತಾ ೆಂತ
ದ್ಯೆಯುಳಳ ವನ್ಯಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ನ್ನ. ವಿಶೇಷ ಬಹು-ಬಣಿ ದ್ ವಸು ರವನ್ನನ
ಧ್ರಸುವುದ್ರೆಂದ್ ಈಗ ಅವನ್ನ ಅಪಾ ಟ ನ್ಯರುಬಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನನ ಧ್ರಸಿದ್ದ ನ್ನ ಮತ್ತು
ಐಗಪು ದ್ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಚಿನ್ನ ದ್ ಸರಗಳೊಡನೆ ಅಲಂಕರಸಲಾ ಟಿ ನ್ನ. ಅವನ್ ಸಾ ೆಂತ
ಸಹೀದ್ರರೆಂದ್ ತಿರಸಾೆ ರ ಮತ್ತು ದೊರ ೀಹ ಹೆಂದ್ಧದ್ವನ್ಯಗಿದ್ದ ನ್ನ. ಈಗ ಅವನ್ನ
ಎಲ್ಲಿ ಐಗಪು ಾ ರೆಂದ್ ಘನ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲಾ ಟಿ ನ್ನ. ದೇವರು ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ
ತೆಂದ್ರೆಗಳಿೆಂದ್ ಅವನ್ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಿದ್ನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾರ ರಂರ್ದ್ ಜಿೀವಿತಕ್ಕೆ ೆಂತ
ಅತಾ ೆಂತ ಶ್ರ ೀಷಿ ವಾದ್ ಅವನ್ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಜಿೀವಿತದ್ ಸ್ ಳಕೆೆ ಅವನ್ನ್ನನ ಕರೆತಂದ್ನ್ನ.
ಇದು ವಿಮ್ೀಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೋಬನು
ಯೀಬನಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ ಆಲೀಚಿಸಿರ, ಅವನ್ ಅಲಾ ಸಮಯದ್
ಶೀಧ್ನೆಯು (ಯೀಬನ್ನ ಎಷ್ಟಿ
ಸಮಯದ್ವರೆಗೆ ಬ್ಯಧೆ ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ನ್ನ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸತಾ ವೇದ್ದ್ಲಿ ಸಾ ಷಿ ವಾಗಿಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ತ್ತೆಂಬ್ಯ ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿ
ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಧ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳ ಪರ ಕಾರ ಒೆಂದು ವಷ್ದ್
ಅವಧಿ ಇರಬಹುದು) ಅವನ್ನ ಸುಮಾರು 140 ವಷ್ಗಳು ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದ್ ಎರಡರಷ್ಟಿ
ಆಶಿೀವಾ್ದ್ಕೆೆ ಹೀಲಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ
ಯೋಬನು 42:10
ಯೋಬನು ತನು ಸ್ಸು ೋಹಿತರಿಗೊೋಸ್ಕ ರ ಪ್ರರ ರ್ಥಣಸಿಸ್ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸಿಾ ತ್ತಯನುು
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನ ಸೊತು ನುು ಮದಲ್ಲಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಗಿ ಹೆಚಿಚ ಸಿದನು.

ಯೋಬನು 42:12,16,17
12 ಯಹೋವನು ಯೋಬನ ಮದಲನೆಯ ಸಿಾ ತ್ತಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಕಡೆಯ ಸಿಾ ತ್ತಯನುು ಹಿೋಗೆ
ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಆಶಿೋವಣದಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಹದನಾಲುಕ ಸ್ಥವಿರ ಕುರಿಗಳೂ ಆರು ಸ್ಥವಿರ ಒಂಟೆಗಳು
ಒಂದು ಸ್ಥವಿರ ಜೊೋಡಿ ಎತ್ತು ಗಳೂ ಒಂದು ಸ್ಥವಿರ ಹೆಣುು ಕತೆು ಗಳೂ ಉಂಟ್ಟದವು
16 ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ನ್ನರನಾಲವ ತ್ತು ವರುಷ್ ಬಾಳಿ ತನು ಮಕಕ ಳ್ನುು ಮಮಮ ಕಕ ಳ್ನುು
ಅಂತ್ತ ತನು ಸಂತಾನದ ನಾಲುಕ ತಲೆಗಳ್ನುು ಕಂಡನು
17 ತರುವಾಯ ಯೋಬನು ಮುಪಪ ನ ಮುದುಕನಾಗಿ ಗತ್ತಸಿದನು.

ಇಸ್ಥರ ಯೇಲ್್ಜನರು
“ಕಬಿಬ ಣ-ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆ” ಎೆಂದು ಅವರು ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾ ಟಿ ೆಂತಹ ಐಗಪು ಾ ದ್
ಗಲ್ಲಮಗಿರಯಿೆಂದ್ ಆತನ್ ಜನ್ರಾದ್ ಇಸಾರ ಯೇಲಾ ರನ್ನನ ದೇವರು ವಿಮ್ೀಚಿಸಿದ್ನ್ನ
ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ಅವರನ್ನನ “ಆತನ್ ಸಾಾ ಸು ಾ ದ್ ಜನ್ರಾಗಿ” ಮಾಡಿದ್ನ್ನ ಒಮೆಮ
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ಗಲ್ಲಮರಾಗಿದ್ದ ವರು ಈಗ ಆತನ್ ಸಾ ೆಂತ ವಿಶೇಷ ಜನ್ರು ಆಗಿದಾದ ರೆ. ಅವರು
ಗಲ್ಲಮರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ದೇಶದ್ಧೆಂದ್ ಅವರನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಹಾಲು ಮತ್ತು
ಜೇನ್ನ ಹರಯುವ ದೇಶಕೆೆ ಕರೆತಂದ್ನ್ನ. ಅವರು ಕರೆತರಲಾ ಟಿ ದುದ , ಅವರು ಹಿೆಂದೆ
ತಿಳಿದ್ಧರದಂತಹ ಎಲಿ ದ್ದ ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಆತಿಮ ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಪಾರ ಕೃತದ್ಲಿ
ತ್ತೆಂಬ್ಯ
ದೊಡಡ ದಾದ್ದು.

ಧಮೋಣಪದೇಶಕಾಂಡ 4:20
ನಿಮಮ ನಾು ದರೋ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸ್ವ ಕ್ರೋಯ ಜನರನಾು ಗಿ ಮಾಡಿಕಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲ್ಲಪ ಸಿ ಕಬಿಬ ರ್ವನುು
ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆ ಯೋಪ್ರದಯಲ್ಲಿ ದಾ
ಐಗುಪು ದೇಶದಂದ
ತಪಪ ಸಿದನು ಆ ಸಂಕಲಪ ವು ಈಗ ನೆರವೇರಿತಲಾಿ .

ಧಮೋಣಪದೇಶಕಾಂಡ 6:21-23
21 ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಐಗುಪು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫರೋಹನಿಗೆ ದ್ದಸ್ರಾಗಿದ್ದಾ ಗ ಯೆಹೋವನು ತನು
ಭುಜಬಲದಂದ ನಮಮ ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು
22 ಆತನು ಐಗುಪು ಯ ರನ್ನು ಫರೋಹನನ್ನು ಅವನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಾಧಕವಾದ ದೊಡಡ
ಮಹತಾಕ ಯಣಗಳಿಂದಲೂ ಉತಾಪ ತಗಳಿಂದಲೂ ನಮಮ ಕಣೆು ದುರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ರೆ ಸಿ
23 ತಾನು ನಮಮ ಪತೃಗಳಿಗೆ ಪರ ಮಾರ್ಮಾಡಿಕಟ್ು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಮ ನುು ಸೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
ಐಗುಪು ದೇಶದೊಳ್ಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು.

ದ್ದರಿತಪಪ ಹೋದ ಮಗ
ತಪಾ ಹೀದ್ ಮಗನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದ್ದ ೆಂತಹದುದ
ಅವನ್ ಪುತರ ರಗೆ ಹಿೆಂದೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡದ್ಧದ್ದ ೆಂತಹ ಕಾಯ್ವಾಗಿತ್ತು . ತಪಾ ಹೀದ್
ಮಗನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರ ೀಷಿ ವಾದ್ ನಲುವಂಗಿ, ಕೈಗೆ ಉೆಂಗರ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣಕೆೆ
ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವುದ್ಕ್ಕೆ ೆಂತ ಒೆಂದು ಭಿನ್ನ ವಾದ್ ದೊಡಡ
ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು . ನ್ಯವು ಲೂಕ 15:29ರಲಿ
ಹಿರಯ ಮಗನ್ನ ತೀರದ್
ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯೆಯಿೆಂದ್ ಇದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ಊಹಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು.

ವಿಮೋಚನೆಯ ಶ್ರ ೋಷ್ು ಯೋಜನೆ
ನ್ಯವು ವಂಚಿತ ಪಾಪಗಳಾಗಿದ್ದ ರೂ, ಆತನ್ ಮಗನ್ಯದ್ ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ನ್ಯವು ಸೈತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಪದ್ಧೆಂದ್ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದುದ ಮಾತರ ವಲಿ ದೇ, ಆದ್ರೆ
ದೇವರ ದೇವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆೆ ಕರೆಯಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬ್ಯಧ್ಾ ಸ್ ರಾಗಿ
ಮಾಡಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ ಮತ್ತು
ಕ್ಕರ ಸು ನೆಂದ್ಧಗೆ ಜೊತೆ-ಬ್ಯದ್ಾ ಸ್ ರಾಗಿದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವು
ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ ಕ್ಕರ ಸು ನಡನೆ ಒಟಾಿ ಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಳ ಲು ಮಾಡಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ.
ಆತಿಮ ಕ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿ
ಮ್ದ್ಲ ಮನ್ನಷಾ
ಆದಾಮನ್ನ ಸಹ ಅೆಂತಹ ಸಾ್ ನ್
ಅನ್ನರ್ವಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲಿ .
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ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಕಾಯ್ವು ನ್ಮಮ ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಸಿ್ ತಿಯನ್ನನ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸುವುದು
ಮಾತರ ವಲಿ ದೇ,
ಆರಂರ್ದ್ಕ್ಕೆ ೆಂತ
ಮಹೀನ್ನ ತವಾದ್
ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಮೇಲೆತ್ತು ತು ದೆ.

ನಿಮಮ
ರ್ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ
ದೇವರು
ಅಪೇಕ್ರೆ ಸುವಂತದುಾ ಏನು?

ವಿಮೋಚಿಸ್ಲು

ನಿೋವು

ದೇವರು ನಮಮ ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ. ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವ ಸಾಮಥಾ ್ಕ್ಕೆ ೆಂತ
ಮಿಗಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಏನ್ಯದ್ರೆಂದು
ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ದೇವರು ವಿಮ್ೀಚಿಸುವ ಅಗತಾ ವಿರುತು ದೆ.
ದೇವರೆಂದ್ ಪೆರ ೀರತವಾದ್ದೆೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದ್ ಒೆಂದು ದ್ಶ್ನ್ದೊಡನೆ ನೀವು
ಪಾರ ರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದ್ಲಿ
ಜಿೀವನ್ದ್ ಸನನ ವೇಶಗಳು ನೀವು
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ಎೆಂದಾದ್ರೂ ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಲ್ಲಗತು ದೆಯೇ ಎೆಂದು ನೀವು
ಆಶು ಯ್ಪಡುತಿು ೀರ. ನಮಮ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು ಏನ್ಯಗಿವೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಪರಗಣ್ಣಸದೇ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ನೀವು ಆತನ್ನ್ನನ ನೀಡುತಿು ೀರ?

ನಮಮ
ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ದೇವರು ತನ್ನ
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಹೇಗೆ
ಬಿಚಿು ಡಬೇಕೆೆಂದು ನದೇ್ಶಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಬೇಡಿರ. ನಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ನಮಮ
ಪರಸಿ್ ತಿಯನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ದೇವರು ಮಾಡುವುದೇನ್ನ ಮತ್ತು ಇದ್ನ್ನನ ಆತನ್ನ
ಮಾಡುವಂತಹ ಕುರತಾದುದು ಹೇಗೆ ಎೆಂಬುದು ಬೇರೆಯವರಗಾಗಿ ಆತನ್
ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದ ಕ್ಕೆ ೆಂತ ತ್ತೆಂಬ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿರಬಹುದು. ನಮಮ
ಜಿೀವನ್ದ್
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು
ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆಂಡಿರುವುದ್ನ್ನನ
ನೀಡುವುದ್ರಡನೆ
ಪರ ಯಾಣ್ಣಸುವುದ್ನ್ನನ
ಕಲಯಿರ. ಆತನ್ನ ನಮಗೆ ತರುವಂತಹ ದೊಡಡ ದಾದ್
ಮಹಿಮೆಯು ಆತನೆಂದ್ ನಶು ಯಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ರುತು ದೆ. ಆತನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತಾು ನೆ
ಎೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಂತಿಲಿ . ಅದು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿರಬಹುದು.
ಬೇರೆಯವರಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೀತಿಯ ಒೆಂದು ನ್ಕಲು ಪರ ತಿಯಂತೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .

ನಮಮ ನಧಿ್ಷಿ ಜಿೀವನ್ದ್ ಪರಸಿ್ ತಿಯಲಿ
ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ದ್
ಫಲತಾೆಂಶದಂತೆ ಅದ್ಧಾ ೀತಿಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ವಿಶೇಚವಾದಂತದ್ದ ನ್ನನ ನೀವು
ಹೆಂದ್ಬೇಕೆೆಂದು
ಆತನ್ನ
ಅದ್ನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧದಾದ ನೆ.
ಆತನೇ
ಬೂದ್ಧಗೆ
ಸೆಂದ್ಯ್ವನ್ನನ
ಕೊಡುವಾತನ್ನ
ಮತ್ತು
ನಮಮ
ಜಿೀವಿತವನ್ನನ
ಸೆಂದ್ಯ್ಗಳಿಸುವುದೇನ್ನ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನಖರವಾಗಿ ಆತನಗೆ ಗತಿು ದೆ. ಆದ್ದ ರೆಂದ್
ಆತನ್ ಮಹಿಮೆ ಮಾತರ ವೇ ಪರ ಕಾಶಿಸುವಂತ ದಾದ ಗಿದೆ.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ವು ಮಿತಿಗಳನ್ನನ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ ದ್ ನರಂತರ ಅನಯಂತಿರ ತ
ಪರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ಪೆರ ೀರೇಪಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ. ನಮಗಾಗಿ ಇರುವ ಆತನ್ ಪರ ೀತಿಯ ಬಗೆಿ
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ಖಚಿತವಾಗಿರ. ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ ಕಾಯ್ವು ಅತಾ ದುು ತಕರವಾದ್ದುದ ಆದ್ರೆ ನ್ಮಮ
ಜೊತೆ-ಪರಶರ ಮವನ್ನನ
ಒಳಗೆಂಡಿರುತು ದೆ. ನಮಮ
ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ವಿಷಯಗಳು
ಪುನಃಸಾ್ ಪಸಲು ಮತ್ತು ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಆತನ್ ಬಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ
ನೀಡಲು ದೇವರಡನೆ ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಗತಾ ವಿರುವಾಗ, ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ವು ಶಿಸುು
ಮತ್ತು
ಕೆಲವು
ಸಂದ್ರ್್ಗಳಲಿ ನ್ಯಾ ಯ ತಿೀಪು್ ಒಳಗೆಂಡಿರುತು ದೆ. ನೀವು ಸರಪಡಿಸಬೇಕಾದ್
ವಿಷಯಗಳಿದ್ದ ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ. ದೇವರ ತಿದುದ ಪಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ. ಅದ್ನ್ನನ
ವಿರೀಧಿಸಬೇಡಿರ.
ದೇವರ
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯಕಾಯ್ವು
ನ್ಮಮ
ಹಿೆಂದ್ಧನ್
ಪುನಃಸಾ್ ಪಸುವುದ್ಲಿ ದೆ, ಆರಂರ್ಕ್ಕೆ ೆಂತಲೂ ದೊಡಡ ದಾದ್
ಎತು ರಸುತು ದೆ. ಹೆಚಿು ನ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನನ ನರೀಕ್ಕಷ ಸಿ!

ಸಿ್ ತಿಗೆ
ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ

ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ

ವೈಯಕ್ರು ಕ ಅನವ ಯ

1. ದೇವರು ವಿಮ್ೀಚಿಸಬೇಕೇೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವ ನಮಮ ಜಿೀವಾನ್ದ್ ಒೆಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ್ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾರ ಥ್ನೆಯಲಿ ಕತ್ನ್ ಮುೆಂದೆ ಹೀಗಿರ.
ದೇವರಲಿ ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಪುನಃಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು
ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಾಿ ಪಸಲು ಆತನೆಂದ್ಧಗೆ ಪರ ಯಾಣ್ಣಸಲು ಆತನ್ ಮುೆಂದೆ ಬದ್ದ ತೆಯನ್ನನ
ಮಾಡಿರ.

2. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಬೇರಬಬ ರಗಾಗಿ ಅವಶಾ ಕವಿರುವ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಅವರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ನೀಡಲು ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಿರ. ಅವರಗಾಗಿ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಿರ.
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3.ದೇವರ ವಿಮೋಚನಾ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ದೇವರು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ತನ್ನ ೆಂತೆಯೇ
ಇರಲು,
ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ
ವಿಮ್ೀಚನೆಗೆಂಡವರಾಗಿರಲು ಆಹಾಾ ನಸುತಾು ನೆ. ನ್ಮಮ
ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವನ್
ಸಂದ್ರ್್ಗಳನ್ನನ ನೀಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಮಮ ಸುತು ಮುತು ಲನ್ ಜನ್ರೆಂದ್ಧಗೆ
ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ, ನ್ಯವು ಸಾ ಭಾವದ್ಲಿ ವಿಮ್ೀಚಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು,
ಪುನಃ
ಪಡೆಯಲು,
ಉಜಿೆ ೀವನ್ಗಳಿಸಲು,
ನ್ವಿೀಕರಸಲು
ಮತ್ತು
ಪುನಃ
ಸಾ್ ಪಸುವುದ್ನ್ನನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈ ಅಧಾಾ ಯದ್ಲಿ ದೇವರು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ತನ್ನ
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಬಿಚಿು ಡುವ
ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯನ್ನನ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ನ್ಯವು ಪರ ಯತಿನ ಸೀಣ.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಪರ ಕರ ಯೆಯು ಸಮಯ, ತಾಾ ಗ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ
ಸಾ್ ಪನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ ಒಳಗೆಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ದೇವರಡನೆ ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರಲೂ ನ್ಯವು ಇಲಿ ದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವು ದೇವರೂೆಂದ್ಧಗೆ
ಕಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಪರ ತಿ ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ
ನ್ಮಮ
ಜಿೀವಿತದ್ಲದ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು ಆತನ್ನ ಕಾಯ್ಮಾಡುವಂತೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಇತರೆ ಜನ್ರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ ಜರುಗವುದ್ನ್ನನ
ನೀಡಲು ಆತನಡನೆ ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರುವಂತೆ ಹಿೆಂಬ್ಯಲಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ಗತಿ್ಸಬೇಕು.

ಸ್ಮಯ
ದೇವರು ಸಂಪೂಣ್ತೆಯ ಸಮಯದ್ಲಿ
ತೆರೆದ್ಧಡುತಾು ನೆ.

ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ

ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ನೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ
ಕಾಯ್ವು ಕೈರೀಸ್ ಸಮಯ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸತಾ ವೇದ್ ವಣ್ಣ್ಸುವ ಸಂಪೂಣ್ತೆಯ
ಸಮಯದ್ಲಿ ಜರುಗವುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ಗಿರ ೀಕ್ ನ್ಲಿ “ಕೈರೀಸ್”
ಅೆಂದ್ರೆ ಗತ್ತು ಪಡಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಕರ ಮವಾದ್ ಅಥವಾ ತಕೆ ಸಮಯ ಅಥವಾ
ಋತ್ತವಾಗಿದೆ.ಇದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾಗಿದ್ ಸಮಯವಾಗಿದೆ

ರಕ್ಷಣೆಯ ದೊಡಡ ಯೋಜನೆ
ಗಲಾತಯ ದವರಿಗೆ 4:4,5.
4-5 ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ್ದಗ ದೇವರು ತನು ಮಗನನುು ಕಳುಹಿಸಿಕಟ್ು ನು.
ಧಮಣಶಾಸ್ು ರ ಧಿೋನರಾದವರನುು ವಿಮೋಚಿಸ್ ಬೇಕೆಂತಲೂ ಪುತರ ರ ಪದವಿಯನುು ನಮಗೆ
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ದೊರಕ್ರಸ್ಬೇಕೆಂತಲೂ
ಆತನು
ಧಮಣಶಾಸ್ಥು ರ ಧಿೋನನಾಗಿಯೂ ಬಂದನು.

ಸಿು ರ ೋಯಲ್ಲಿ

ಹುಟ್ಟು ದವನಾಗಿಯೂ

ರಕ್ಷಣೆಯ ದೊಡಡ ಯೀಜನೆಯಲಿ ಏದೇನ್ಸ ತೀಟದ್ಲಿ ಸಿು ರೀಯ ಸಂತಾನ್ದ್
ಬರುವಿಕೆಯನ್ನನ
ದೇವರು
ಘೀಷ್ಟಸಿದಾದ ಗಲೂ
ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನೆಯ
ನಬಂಧ್ನೆಯನ್ನನ ಕೈಗಳಳ ಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ್ನ್ನನ ಕಳುಹಿಸುವ ಮ್ದ್ಲು 400
ವಷ್ಗಳು ಕಳ್ಳದ್ವು. ಈ 4000 ವಷ್ಗಳಲಿ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ನ್ನ.
ಜನ್ರನ್ನನ , ಸ್ ಳವನ್ನನ ಮತ್ತು ಸರಯಾದ್ ಸಮಯವನ್ನನ ಸಿದ್ಿ ಪಡಿಸುತಿು ದ್ದ ನ್ನ.
ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸು ತನ್ನ ನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಶುಲೆ ವಾಗಿ ಕೊಟಿ ನ್ನ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕ್ಷಾ
ನೀಡಲಾ ಟ್ಟಿ ತ್ತು (ಘೀಷ್ಟಸಲಾ ಟ್ಟಿ ತ್ತು , ತಿಳಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ತ್ತು ) (2 ತಿಮ್ಥೆಯನಗೆ 2:5,6).

ನಿತಯ ತವ ದ ಉದೆಧ ೋಶ
ಎಫೆಸ್ದವರಿಗೆ 1:9,10
9-10. ತಾನು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ್ದಗ ನಿವಣಹಿಸ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ
ಸಂಕಲಪ ವನುು ಆತನು ಕ್ರರ ಸ್ು ನಲ್ಲಿ ಮದಲೇ ನಿಷ್ಕ ರ್ಷಣ ಮಾಡಿಕಂಡಿದಾ ನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಭೂ
ಪರಲೋಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸ್ಮಸ್ು ವನ್ನು ಕ್ರರ ಸ್ು ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದಗಿ ಕಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬದೇ.

ದೇವರ ನತಾ ತಾ ದ್ ಉದೆಿ ೀಶದ್ ತೆರೆದ್ಧಡುವಿಕೆಯು ಸಂಪೂಣ್ತೆಯ ಸಮಯದ್ಲಿ
ಜರುಗತು ದೆ.

ನ್ಮಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊೀನ್ದ್ಲಿ ಇವೆಲಿ ವೂ ತ್ತೆಂಬ್ಯ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿು ರುವಂತೆ
ತೀರುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ನೆ ಮತ್ತು
ಯಾವಾಗ
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಸುತಿು ಕೊಳುಳ ತಾು ನೆೆಂಬುದು ದೇವರಗೆ ಚೆನ್ಯನ ಗಿ ತಿಳಿದ್ದೆ.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ದ್ಲಿ ಯೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ಕು ಕ, ಅಥವಾ ಗೆಂಪುಗಳು
ಅಥವಾ ಜನ್ರ
ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ ಆತನ್ನ ತಕೆ ಸಮಯದ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು
ನೀಡುತೆು ೀವೆ. ಯೀಬನ್ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ (ಯಕೊೀಬನ್ನ 5:7-11), ಯೀಸೇಫನ್
ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ,
(ಕ್ಕೀತ್ನೆಗಳು
105:19),
ದೇವರು
ಕಾಲಗಳು
ಮತ್ತು
ಋತ್ತಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಮಾಡುತಾು ನೆ. (ಪರ ಸಂಗಿ 3:11)

ನ್ಯವು ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಅಧಾಾ ಯದ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನ್ಮಮ ವೈಯಕ್ಕು ಕ ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ ದೇವರ
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಬಿಚಿು ಡುವುದ್ರೆಂದ್ ನ್ಯವು ತಾಳ್ಳಮ ಯಿೆಂದ್ಧರಬೇಕು.
ದೇವರು
ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆ
ತರುವಂತೆ,
ಹರದು
ಹೀದ್ದ್ದ ನ್ನನ
ದೇವರು
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ಪುನಃಕಟ್ಟಿ ತಿು ದ್ದ ೆಂತೆ, ಕಳ್ಳದು ಹೀದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಮರಳಿ ನ್ಯವು ಪಡಿಯಲು ದೇವರ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸಮಯದ್ ಮೂಲಕ ಆತನಡನೆ ನ್ಯವು ನ್ಡೆಯಬೇಕು.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವು ಜನ್ರನ್ನನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಡೆಸುವುದ್ರಲಿ ,
ಧ್ಮ್ಶಾಸು ರವು ಅವರ “ಸಂದ್ಶ್ನ್ದ್ ದ್ಧನ್ದ್” ಕುರತ್ತ ಮಾತಾಡುವುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು
ನೀಡುತೆು ೀವೆ (1 ಪೇತರ ನ್ನ 2:12) ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಥುವತೈರ ಸಭೆಯಲಿ ನ್
ಸಿು ರೀಯರಗಾಗಿ ಕತ್ನ್ನ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಾದ ನೆ “ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ ನ್ಯನ್ನ
ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನನ ಕೊಟ್ಟಿ ನ್ನ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊೆಂಡು ತನ್ನ
ಜಾರತಾ ವನ್ನನ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡುವದ್ಕೆೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷಿ ವಿಲಿ (ಪರ ಕಟನೆ 2:21) ಆದ್ದ ರೆಂದ್
ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಗರಕಾೆ ಗಿ (ಯೆರೂಸಲೇಮ ಪಟಿ ಣ) ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸುವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ
ಕಣ್ಣಿ ೀರಟಿ ನ್ನ ಯಾಕೆೆಂದ್ರೆ ಜನ್ರು ಅವರ “ಭೇಟ್ಟಯ ಸಮಯವನ್ನನ ” ಗತಿ್ಸಲು
ಸೀತ್ತ ಹೀದ್ರು (ಲೂಕ 19:41-44).

ದೇವರು ಜನ್ರಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುತಾು ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನನ ಸೆಳ್ಳಯಲು ಆತನ್ನ
ಕಾಯ್ನರತನ್ಯಗಿರುತಾು ನೆ. ಆತನ್ನ ತಕೆ ಸಮಯಗಳಲಿ ಅವರನ್ನನ ಸಂಧಿಸುತಾು ನೆ.
ಮತ್ತು ತನ್ಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲಿ ಅವರನ್ನನ ಸೆಳ್ಳಯುತಾು ನೆ.

ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಂತೆ
ನ್ಮಮ
ಗರಯು
ದೇವರು
ಗತಿ್ಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರಡನೆ ಹರಯುತಿು ರಬೇಕು.

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ

ದೇವರು ಏನ್ನ್ಯನ ದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನದೇ್ಶಿಸಲು ಪರ ಯತನ
ಮತ್ತು
ತಾಳ್ಳಮ ಯಿಲಿ ದ್ವರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶೀಧ್ನೆಯನ್ನನ
ನರಾಕರಸಬೇಕು. ನ್ಯವು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಂತೆ, ಯಾವುದು ಜರುಗತಿು ಲಿ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಕಾಣ್ಣಸುವಾಗಲೂ,
ದೇವರು
ಕಾಯ್ನರತನ್ಯಗಿದಾದ ನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಸಿಾ ೀಕರಸುತೆು ೀವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾ ರು ಕತ್ನ್ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದ್ನ್ನನ ಮತ್ತು ದೇವರ
ವಿಮ್ೀಚನೆ ಕಾಯ್ವು ಅವರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುವುದ್ನ್ನನ ನೀಡಲು ನೀವು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಒೆಂದು ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ಸಮಯದ್
ಮೂಲ್ಲೆಂಶವನ್ನನ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಇೆಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ದ್ಧನ್ ಮತ್ತು
ಎಲಿ ರಗಾಗಿ ಅೆಂಗಿೀಕಾರದ್ ಸಮಯವಾಗಿದಾದ ಗಲೂ (2 ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 6:2), ವಿಭಿನ್ನ
ಸಮಯಗಳಲಿ
ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನನ
ಪರ ತಿಯಬಬ
ವಾ ಕ್ಕು ಯು
ಪಡಿದುಕೊಳುಳ ತಾು ನೆ. ವಿಮ್ೀಚನೆ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯು ಜರುಗವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಸಮಯವನ್ನನ
ನೀವು ಕಾಯ್ ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಾ ಕ್ಕು
ಮತ್ತು
ದೇವರಗೆ ಕೊಡಿರ. ಅವರು
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ವೈಯಕ್ಕು ಕವಾಗಿ ಕ್ಕರ ಸು ನ್ನ್ನನ ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಪರ ತಿದ್ಧನ್ವು ಆ ಕ್ಷಣಕೆೆ ಹತಿು ರವಾಗಿ
ತರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ ಮತ್ತು
ದೇವರು ಅವರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ
ದೊಡಡ
ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡುತಾು ನೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಲಿ ಯವರೆಗೆ ನೀನ್ನ ಈಗ ಏನ್ನ
ಮಾಡಬೇಕು:

• ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ ಬಿೀಜಗಳನ್ನನ
ಬಿತ್ತು ತಿು ೀರ. ಬಿೀಜಗಳು ಯಾವರೀತಿ ಬಳ್ಳಯುತೆು ವೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ನೀಡಲೂ
ಅಗೆಯಲು ಹೀಗಬೇಡಿರ. ನೀವು ಬಿತಿು ದ್ ಬಿೀಜವನ್ನನ ನೀವು ನ್ಯಶ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫಲನೀಡಲು ಆತನ್ ವಾಕಾ ದ್ ಬಲದ್ಲಿ ರ್ರವಸೆಯಿಡಿರ.
• ಪಾರ ಥ್ನೆಯಲಿ ಬಿೀಜಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ಕು ಕ ಜಿೀವಿತಗಳಿಗಾಗಿ
ನಂಬಿಕೆಯ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿರ
• ಆ ವಾ ಕ್ಕು ಯ ಕಡೆಗೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಪರ ೀತಿಯನ್ನನ ಪರ ದ್ಶಿ್ಸಿರ.
ನಮಮ ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯನ್ನನ ಅವರು ನೀಡಲ.
• ಅವರ ಜಿೀವಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಮ್ೀಚನೆಯನ್ನನ ನ್ನಡಿಯಿರ.
ಅವರ ಜಿೀವಿತಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಪರ ವಾದ್ನೆಯ ನದ್ಧ್ಷಿ ಸಾ್ ನ್ದ್ ಕರೆ ನೀಡಿರ.

ಇತರ ಜನ್ರುಗಳ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ಕಾೆ ಗಿ ಆತನಡನೆ
ನ್ಯವು ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಂತೆ ಇರುವಾಗ ನ್ಮಗೆ ವೈಯಕ್ಕು ಕವಾಗಿ ದೇವರು
ಕಾಯ್ಮಾಡುತಾು ನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನೆನ್ಸಿಕೊಳಿಳ ರ. ಈ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ದೇವರು ಕುರತ್ತ ಅತಾ ಧಿಕವಾಗಿ ನ್ಯವು ಕಲಯುತೆು ೀವೆ. ಬೇರಬಬ ರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನೆ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಹುಡುಕುವಾಗ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ನ್ಯವೇ
ಬದ್ಲ್ಲಯಿಸಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀವೆ.
ನ್ಮಮ ಸಾ ೆಂತ ವೈಯಕ್ಕು ಕ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ ನ್ಯವು
ಹುಡುಕುವಾಗ ನ್ಮಮ
ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ
ಇೆಂತಹ ಅದೇ ಸತಾ ಗಳನ್ನನ
ಅನ್ಾ ಯಿಸಿಕೊಳೊಳ ೀಣ.
ಬಲ್ಲದ್ದನ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್
ತಾಾ ಗವಾಗಿದೆ.

ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ

ಎರಡನೆಯ

ಪರ ಮುಖ

ಮೂಲ

ಅೆಂಶವು

ದೇವರ ವಿಮೋಚನೆಯ ದೊಡಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ್ದನ
ವಿಮ್ೀಚನೆಯು ಸಾಧ್ಾ ಕರವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ
(ಬಿಡುಗಡೆ ಶುಲೆ , ತಾಾ ಗ) ಪಾವತಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ. ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸು ತನ್ನ ನೆನ ೀ

ಬಲೆಯು

ಎಲಿ ರಗಾಗಿ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಬಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶುಲೆ ದಂತೆ ನೀಡಿದಾದ ನೆ.
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1 ತ್ತಮಥೆಯನಿಗೆ 2:5,6
5 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬಬ ನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೂ ಮಧಯ ಸ್ಾ ನು ಒಬಬ ನೇ ಆತನು
ಮನುಷ್ಯ ನಾಗಿರುವ ಕ್ರರ ಸ್ು ಯೇಸುವೇ
6 ಆತನು ಎಲಿ ರ ವಿಮೋಚನಾಥಣವಾಗಿ ತನು ನುು
ಒಪಪ ಸಿಬಿಟ್ು ನುು . ಇದೇ ತಕಕ
ಸ್ಮಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಕ್ರೆ ಯು.

ತಪುಾ ನ್ಡತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲದ್ ತಿೀರಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪಾರ ಯಶಿು ತು ದಂತೆ ಬಲದಾನ್
ನೀಡಲ್ಲಗತು ದೆ. ಪಾರ ಯಶಿು ತು ವು ವಿಮ್ೀಚನೆಯನ್ನನ ಸಾಧ್ಾ ಕರ ವಾಗಿಸುತು ದೆ.

ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ
ತ್ತಳುವಳಿಕೆ

ಅಗತಯ ವಿರುವ

ಬಲ್ಲದ್ದನದ

ಹಳೆಯ

ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಬಲದಾನ್ ರಕು ಸಂಬಂಧಿ-ವಿಮ್ೀಚಕನ್ಲಿ
ಕಾಣ್ಣಸುತು ದೆ. ಒಬಬ
ಮನ್ನಷಾ ನ್ನ
ಸಾಲದ್ಲಿ ದ್ದ ರೆ ರಕು ಸಂಬಂಧಿ-ವಿಮ್ೀಚಕನ್ನ ಅವನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಗಾಗಿ ಬಲೆಯನ್ನನ
ಪಾವತಿಸುತಾು ನೆ.

ಹಳ್ಳಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ , ಎಲ್ಲಿ
ತರದ್ ದೊೀಷ
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ಹನ್ ಬಲಗಳು) “ಪಾರ ಯಶಿು ತು ದ್”
ವಿವರಸಲಾ ಟಿ ದೆ. ಪಾರ ಯಶಿು ತು ದ್ ವಾಷ್ಟ್ಕ ದ್ಧನ್ವು
ಯಾಜಕಕಾೆಂಡದ್ಲಿ
ವಿವರವಾಗಿ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸಿದಂತೆ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ ಸೂಚಿಸುತಿು ತ್ತು .

ಪರಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು
(ಕಾಪರ್) ವಿಧ್ಗಳಲಿ
(ಯೀಮ್ ಕ್ಕಪೂಾ ರ್)
ಕ್ಕರ ಸು ನ್ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ

ಆತಿಮ ಕ ಯಜ್ಞಗಳಾದ್ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ, ಆರಾಧ್ನೆ, ಒೆಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶುಲೆ ದಂತೆ
ಸೇವೆಸಲಿ ಸುವ,
ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ
ವಿಮ್ೀಚನೆಯ
ಒೆಂದು
ಬಲೆ,
ಹಳ್ಳಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ ಕಾಣ್ಣವಂತೆ ಕಾಯ್ನವ್ಹಿಸುತು ವೆ.
ಸತಾ ವೇದ್ದ್ ಬಹಳ ಹಳ್ಳಯ ಪುಸು ಕವಾದ್ ಯೀಬನ್ ಪುಸು ಕದ್ಲಿ ಸಹ ನೀಡುವಂತೆ
ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಬಲೆಯಂತೆ (ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ) ಒೆಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶುಲೆ ವು
ಅಗತಾ ವಾಗಿತೆು ೆಂದು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.

ಯೋಬನು 33:23,24
23 ಮನುಷ್ಯ ಕತಣವಯ ವನುು ತೊೋರಿಸ್ತಕಕ ಸ್ಹಸ್ರ ದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನು ಅವನಿಗೆ ಮಧಯ ಸ್ಾ ನಾಗಿ
ಬೇಡುವದರಿಂದ
24 ದೇವರು ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಮೆಚಿಚ ಈಡು ಸಿಕ್ರಕ ತ್ತ ಅಧೋಲೋಕಕೆಕ ಇಳಿಯದಂತೆ
ಇವನನುು ರಕ್ರೆ ಸು ಎಂದು ಅಪಪ ಣೆಕಟ್ು ರೆ.

ಯೀಬನ್ನ ಅವನ್ ತೆಂದ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೀಗವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ
ಅವನ್ ಪರವಾಗಿ ನೆಂತ್ತ ದೇವರ ಮುೆಂದೆ ನೆಂತ್ತ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ ವಹಿಸಿ, ಚಿೆಂತಿಸಿ ಮತ್ತು
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ಅವನ್ನ್ನನ
ಹರಗಡೆ
ಹಾತರೆಯುತಿು ದ್ದ ನ್ನ.

ತರುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ

ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕಗಾರನಗಾಗಿ

ಅವನ್ನ

ಯೋಬನು 9:32,33
32 ಆತನು ನನು ಂಥವನಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಲಿ , ನಾನು ಆತನ್ಂದಗೆ ವಾದಸುವದು ಹೇಗೆ?
ನಾವಿಬಬ ರೂ ನಾಯ ಯಾಸ್ನದ ಮುಂದೆ ಕೂಡುವುದು ಹೇಗೆ?
33 ನಮಿಮ ಬಬ ರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಡುವವನಾಗಿಯೂ ಮಧಯ ಸ್ಾ ನಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ನಾಯ ಯಾಧಿಪತ್ತಯು ಯಾರೂ ಇಲಿ .
ಯೋಬನು 16:21
ನನು ನಾಯ ಯವನುು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಸ್ಥಾ ಪಸ್ಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರಿಗೇನೇ ಕಣಿು ೋರು
ಸುರಿಸುತೆು ೋನೆ.

ದೇವರ ಜನ್ರಗಾಗಿ ಮ್ೀಶ್ಯು ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆವಹಿಸಿದ್ನ್ನ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮೆಮ ಅವರು
ಸಾ ತಃದೇವರ ವಿರುದ್ಿ ದಂಗೆಎದಾದ ಗಲೂ ಅವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ನದ್ಧ್ಷಿ ಸಾ್ ನ್ದ್
ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಹೀದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಕಂಡನ್ನ.

ಕ್ರೋತಣನೆಗಳು 106:23
ಆದದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನುು ಸಂಹರಿಸುವೆನೆನು ಲು ಆತನು ಆರಿಸಿಕಂಡ ಮೋಶ್ಯು
ಮಧಯ ಸ್ಾ ನಾಗಿ ಅವರನುು ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನುು ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು.

ಕ್ರರ ಸ್ು ನ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನುು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು
ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ವ ಕುಲಕಾೆ ಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ
(ವಿಮ್ೀಚನೆ) ಒದ್ಗಿಸಿದಾದ ನೆ. ಆದಾಗೂಾ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯನ್ನನ ವೈಯಕ್ಕು ಕವಾಗಿ
ಅನ್ನರ್ವಿಸಲು
ಜನ್ರಗೆ
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ
ತಲುಪಸಲು
ನ್ಯವು
ಆತನ್
ಕಾಯ್ಭಾರಗಳಾಗಿದೆದ ೀವೆ. ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವರುಗಳಾಗಿ, ನ್ಯವು ತಾಾ ಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಿ ರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ “ತಾಾ ಗವು”
ಪಾರ ಥ್ನೆ, ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ ವಹಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸಿನ್ಲಿ ಕೊಡುವಿಕೆ, ಕಷಿ ಕರವಾದ್
ಸ್ ಳಗಳಿಗೆ ಹಗವುದು ಸಕಯ್ಗಳನ್ನನ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನ್ಯವು
ಪಾವತಿಸುವ ಬೇರೆ ಇತರ ಬಲೆ ಮುೆಂತಾದ್

ಪರಭಾಷೆಯಲಿ ರಬಹುದು. ಇಲಿ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆಯ ಪಾತರ ವನ್ನನ ಒತಿು ಹೇಳಲು ನ್ಯವು
ಬಯಸುತೆು ೀವೆ. ಕ್ಕರ ಸು ನ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಈ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ
ರಕ್ಕಷ ಸಲಾ ಡುವವರ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಕರ ಸು ನ್
ತಾಾ ಗವು ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆಯ ಕಾಯ್ವೆೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾ ಟ್ಟಿ ದೆ. (ಯೆಶಾಯ 53:12)
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ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆಯಂತಹ ಆತಿಮ ಕ ತಾಾ ಗಗಳು ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ಪರ ಮುಖ ಮೂಲ ಅೆಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕಗಾರನ್ನನ , ಒೆಂದು ಬಲತಾಾ ಗವನ್ನನ ,
ಒೆಂದು
ಬಿಡುಗಡೆ
ಶುಲೆ ವನ್ನನ
ಆತನ್ನ
ಗತಿ್ಸಿರುವುದ್ರೆಂದ್
ಆತನ್ನ
ವಿಮ್ೀಚಿಸುತಾು ನೆ. ಆದ್ಕಾರಣ ನೀವು ಬೇರೆಯವರೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ ವಹಿಸುತಿು ರುವಾಗ
ಅದು ಅವರ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಾಯ್ಕೆೆ ಕ್ಕೀಲಕೈಯಾಗಿರುತು ದೆ.

ಅವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಗಾಗಿ ನ್ಯವು ಬಲೆಯನ್ನನ ಪಾವತಿಸುತಿು ದೆದ ೀವೆೆಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ರ
ಅಥ್ವಲಿ . ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಸಂಪೂಣ್ ಯಜ್ಞವಿದೆ ಅದ್ನ್ನನ ಕ್ಕರ ಸು ನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ
ಪಾವತಿಸಿದಾದ ನೆ. ಬದ್ಲಗೆ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿ ಜನ್ರಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜನ್ರು ಅನ್ನರ್ವಿಸುವ
ಕರ ಮದ್ಲಿ
ತಾಾ ಗಮಾಡುವ, ನ್ಮಮ
ಭಾಗವನ್ನನ
ನ್ಯವು ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀವೆ.
(ಕೊಲಸಿ್ ಯವರಗೆ 1:24,25ರಲಿ
ಪೌಲನ್ನ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸಿದ್ದ ನ್ನನ
ನೀಡಿರ)
ಅವರುಗಳು ನ್ಮಮ ಯಜ್ಞದ್ ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ್ ರಕ್ಕಷ ಸಲಾ ಡಲಲಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವು
ಅವರಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರೆಂದ್ ಮಾತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಆತನ್ನ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲು
ಹುಡುಕುವ ನೆಂದಂತಹ ಜನ್ರನ್ನನ ಸಂಧಿಸುವ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ನ್ಯವು ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರು ಮಾತು ವೇ ಆಗಿದೆದ ೀವೆ.

ಆತಿಮ ಕ ಯಜ್ಞಗಳಾದ್ ಪಾರ ಥ್ನೆ, ಆರಾಧ್ನೆ ಮಧ್ಾ ಸಿ್ ಕೆ ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳನ್ನನ
ಸಲಿ ಸುವಾಗ ನಮಮ ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಪಡೆಯಲು ನಮಮ ನ್ನನ ಸಿದ್ಿ ಗಳಿಸುತು ದೆ. ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಇತರರು ಆತಿಮ ಕ
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನನ ಸಮಪ್ಸುವುದ್ನ್ನನ ಪಡೆಯುವುದು ತ್ತೆಂಬ್ಯ ಬಲಯುತ ವಾಗಿದೆ.
ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ, ನ್ಮಮ ಸುತು ಮುತು ಲನ್ ಜನ್ರ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆ
ಕಾಯ್ವನ್ನನ ತರಲು ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಜೊತೆ-ಕೆಲಸದ್ವರಂತೆ ನ್ಯವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ
ಆತಿಮ ಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನನ ಸಮಪ್ಸುತೆು ೀವೆ. ನ್ಯವು ಹೀಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ಅವರನ್ನನ ಸಂಧಿಸಲು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನನ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ.

ಕ್ಷಮಾಪಣೆ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ

ಮುೆಂದ್ಧನ್

ಮುಖಾ

ಮೂಲ್ಲೆಂಶವು

ಎಫೆಸ್ದವರಿಗೆ 1:7
ಈತನು ನಮಗೊೋಸ್ಕ ರ ತನು ರಕು ವನುು ಸುರಿಸಿದಾ ರಿಂದ ನಮಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ
ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯತ್ತ ಇದು ದೇವರ ಕೃಪ್ರತ್ತಶಯವೇ.

ದೇವರು ಆತನ್ ಮಗನ್ಯದ್ ಯೇಸುಕ್ಕರ ಸು ನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನ್ಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ ನ್ಯವು ವೈಯಕ್ಕು ಕವಾಗಿ ಹೆಂದ್ಧಕೊೆಂಡಿರಬೇಕು. ನ್ಮಮ ಒೆಂದು
ದೊಡಡ ಸಮಸೆಾ ಯೆೆಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಕ್ಷಮಿಸುತಾು ನೆ ಎೆಂದು ನ್ಯವು
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ಬೌದ್ಧಿ ಕವಾಗಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡರೆ. ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನ್ಯವು ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟಿ ಜನ್ರಂತೆ
ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗವುದ್ಧಲಿ . ಅಥವಾ ಕೆಲವೂಮೆಮ ನ್ಯವು ಮಾಡಿದ್ ತಪಾ ಗೆ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗವುದ್ಧಲಿ . ನ್ಯವು ಇರುವ ಸ್ ಳಕೆೆ ನ್ಡೆಸಿರುವಂತಹ
ಅಧಿಕವಾದ್ ತಪಾ ನ್ನನ ನ್ಯವು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎೆಂಬುದು ಸತಾ ವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಾ
ಆತನ್ ಮಗನ್ಯದ್ ಯೇಸುಕ್ಕರ ಸು ನ್ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ನ್ ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ್ ಮತ್ತು ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚಿಸುವ ರಕು ದ್ ಬಲದ್ಲಿ ನ್ಯವು ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟಿ ವರಾಗಿ ನೆಂತ್ತಕೊೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ.
ಆದ್ದ್ರೆಂದ್ ನ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ
ಅಪರಾಧ್, ಅವಮಾನ್ ಮತ್ತು
ಖಂಡನೆಯಿೆಂದ್
ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಿ ನ್ಯವು ನ್ಡೆಯುತೆು ೀವೆ.

ಕೆಲವೊಮೆಮ ನ್ಯವು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸಮಸೆಾ ಗಳಲಿ ಗತಿ್ಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಇತರ ಜನ್ರು
ನ್ಮಮ ವಿರುದ್ಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಾ ನೆಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನ್ಯವು ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟಿ ೆಂತೆ
ನ್ಮಗೆ ತಪುಾ ಮಾಡಿದ್ವರಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ ನ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ
ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ
ಯಾವುದ್ನ್ಯನ ದ್ರೂ
ಹಿಡಿದ್ಧಟ್ಟಿ ಕೊಳಳ ಲು
ನ್ಮಗೆ
ಹಕ್ಕೆ ಲಿ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವುದ್ರಲಿ
ಇದು
ತ್ತೆಂಬ್ಯ
ಶಕ್ಕು ಶಾಲಯಾಗಿರುವಂತದುದ . ಸೆು ಫನ್ನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಿ ಸೆಯುವ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ
ವಾ ಕ್ಕು ಯಾದ್ ಸಲನಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ನ್ಯವು ನೀಡುವಂತಹ
ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಸಂಗತಿಯು ಸಲನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನನ ಸಂಧಿಸಿದ್ನ್ನ!

ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ, ಜನ್ರ ಜಿೀವಿತಗಳಲಿ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಕಾಯ್ವು
ಜರುಗವುದ್ನ್ನನ ನೀಡಲೂ ನ್ಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನ್ರುಗಳ ಜಿೀವಿತಗಳಿಗೆ
ದೇವರ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ
ರ್ರವಸೆಯನ್ನನ
ನ್ಯವು
ತರಬೇಕು.
ಅವರು
ತಳ್ಳಯಲಾ ಟಿ ವರು, ನೀತಿವಂತರೆೆಂದು ನಣ್ಯಿಸಲಾ ಟಿ ವರು ಮತ್ತು ಕ್ಕರ ಸು ನ್ಲಿ
ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಸಲಾ ಟಿ ವರು (1 ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 6:11) ಆಗಿದಾದ ರೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಗಿ ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ ದೇವರು ಯಾವುದ್ನ್ನನ
ಹಿಡಿದ್ಧಟ್ಟಿ ಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ .

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯು, ವಿಮ್ೀಚಿಸಲಾ ಟಿ ಜನ್ರಂತೆ ಸತೆ ರಸುವ
ಮತ್ತು
ನೀಡುವಂತಹ
ಸಮುದಾಯಕೆೆ
ಜನ್ರನ್ನನ
ಸಿಾ ೀಕರಸುವುದ್ನ್ನನ
ಒಳಗೆಂಡಿದೆ. ಕೊರೆಂಥ ಸಭೆಯಲಿ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ವಾ ಕ್ಕು ಅವನ್ನ
ಪಶಾು ತಾಪಪಟಾಿ ಗ ಒಬಬ ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟಿ ವಾ ಕ್ಕು ಯಂತೆ ಅೆಂಗಿೀಕರ ಸಲಾ ಟಿ ನ್ನ.

2 ಕರಿಂಥದವರಿಗೆ 2:6-11
6 ಇಂಥವನಿಗೆ ನಿಮಮ ಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚ ದ ಜನರಿಂದುಂಟ್ಟದ ಆ ಶಿಕೆೆ ಯೇ ಸ್ಥಕು
7 ಇನ್ನು ಅವನನುು ಶಿಕ್ರೆ ಸ್ದೆ ಮನಿು ಸಿರಿ ಸಂತೈಸಿರಿ ಇಲಿ ವಾದರೆ ಅವನು ಅಧಿಕವಾದ
ದುುಃಖ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ದನು
8 ಆದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಮಮ
ಪರ ೋತ್ತಯನುು
ನಿಶಚ ಯಪಡಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ನಿಮಮ ನುು
ಬೇಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.
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9 ಸ್ವಣ ವಿಷ್ಯದಲೂಿ ನಿೋವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದಾ ೋರೋ ಏನ್ೋ ನಿಮಮ ಗುರ್ವನುು ಪರಿೋಕ್ರೆ ಸಿ
ತ್ತಳುಕಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬುವ ಉದೆಾ ೋಶದಂದಲೇ ಮದಲು ಬರೆದೆನು
10 ನಿೋವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದನುು ಮನಿು ಸುತ್ತು ೋರೋ ನಾನು ಸ್ಹ ಮನಿು ಸುತೆು ೋನೆ. ನಾನು
ಯಾವದನಾು ದರೂ ಮನಿು ಸಿದಾ ರೆ ಕ್ರರ ಸ್ು ನ ಸ್ನಿು ಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ನಿಮಿತು ವೇ ಮನಿು ಸಿದೆನು.
11 ಸೈತಾನನು ನಮಮ ನುು ವಂಚಿಸಿ ನಷ್ು ಪಡಿಸ್ಬಾರದು ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳ್ನುು ನಾವು
ಅರಿಯದವರಲಿ ವಲಾಿ .

ಫಿಲೆಮ್ೀನ್ನ್
ಪುಸು ಕವು
ಓಡಿಹೀದ್
ಓನೇಸಿಮನೆೆಂಬ
ದಾಸನ್
ಕುರತ
ಅದುು ತಕರವಾದ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ್ನ್ಯದ್, ಪೌಲನ್ ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವರಲಿ ಒಬಬ ನ್ಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಒಬಬ ವಿಶಾಾ ಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಲಸೆ್ ಯಲಿ ನ್
ಫಿಲೆಮ್ೀನ್ನೆಂದ್ ಕಳಳ ತನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನ. ಓನೇಸಿಮನ್ನ ಓಡಿಹೀಗತಾು ನೆ ಮತ್ತು
ಪೌಲನ್ನ್ನನ ರೀಮ್ ಸೆರೆಮನೆಯಲ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುತಾು ನೆ ! ಅಲಿ ಪೌಲನ್ನ ಅವನ್ನ್ನನ
ಕತ್ನ್ ಕಡೆಗೆ ನ್ಡೆಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಪತರ ದೊಡನೆ ಫಿಲೆಮ್ೀನ್ನ್ ಬಳಿಗೆ
ಅವನ್ನ್ನನ ಕಳುಹಿಸುತಾು ನೆ. ಪೌಲನ್ನ ಫಿಲೆಮ್ೀನ್ನಗೆ ಓನೇಸಿಮನ್ನ್ನನ ಕ್ಷಮಿಸಲು
ಮತ್ತು ಸಿಾ ೀಕರಸಲು ಒತಾು ಯಿಸುವಂತಹ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ 1:12,16,17
12 ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರರ ರ್ದಂತ್ತದಾ ರೂ ಅವನನುು ನಿನು ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳುಹಿಸಿಕಟ್ಟು ದೆಾ ೋನೆ.
16
ಇನುು
ಮೇಲೆ
ಅವನು
ದ್ದಸ್ನಾಗದೆ
ದ್ದಸ್ನಿಗಿಂತ
ಉತು ಮನಾಗಿ
ಪರ ಯ
ಸ್ಹೋದರನಂತಾಗಬೇಕು.
ಅವನು
ನನಗೆ
ಬಹಳ್
ಪರ ಯನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ
ನಿನಗೆ
ಲೋಕಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯೂಕತಣನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯೂ ಇನ್ನು ಎಷ್ು ೋ ಪರ ಯನಾಗಿರುವನು.
17 ಹಾಗಾದರೆ ನಿೋನು ನನು ನುು ಜೊತೆಗಾರನೆಂದು ಎಣಿಸಿದರೆ ನನು ನುು ಸೇರಿಸಿಕಳುಳ ವ
ಪರ ಕಾರವೇ ಅವನನುು ಸೇರಿಸಿಕೋ.

ಇನ್ನನ
ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ದಾಸನ್ಯಗದೆ ದಾಸನಗಿೆಂತ ಉತು ಮನ್ಯಗಿ ಪರ ಯ
ಸಹೀದ್ರನಂತಾಗಬೇಕು. ಅವನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳ ಪರ ಯನ್ಯಗಿರುವಲಿ ನನ್ಗೆ ಲೀಕ
ಸಂಬಂಧ್ದ್ಲಿ ಯೂ ಇನ್ನನ
ಎಷ್ಿ ೀ ಪರ ಯನ್ಯಗಿರುವನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ನ
ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಜೊತೆಗಾರನೆೆಂದು ಎಣ್ಣಸಿದ್ರೆ
ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಸೇರಸಿಕೊಳುಳ ವ ಪರ ಕಾರವೇ
ಅವನ್ನ್ನನ ಸೇರಸಿಕೊೀ.

ಈ ಲೀಕದ್ಲಿ ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ ದೇವರಡನೆ ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವರಾಗಿರುವ ಒೆಂದು ಸಮೂದಾಯ ನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ
ಬಲವನ್ನನ ನ್ಯವು ಅಭಾಾ ಸಿಸಬೇಕು .ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ಅವರ ಪಾಪಗಳ ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ
ಇನ್ನನ ಮುೆಂದೆ ಯಾವುದ್ನ್ನನ ಇಟ್ಟಿ ಕೊಳುಳ ವುದಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನನ ಖಂಡನೆಯ
ಕಣ್ಣಿ ನಡನೆ ಅವರನ್ನನ ಇನ್ನನ ಮುೆಂದೆ ನೀಡುವುದ್ಧಲಿ ನ್ಯವು ದೇವರ ಮುೆಂದೆ
ಮತ್ತು ಪರಸಾ ರರ ಮುೆಂದೆ ನಲುಿ ವ ಸಾ ತಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ದ್ಲಿ ನ್ಯವು
ಸಂತೀಷ್ಟಸುತೆು ೀವೆ.
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ಪುನಃಸ್ಥಾ ಪನೆ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್
ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯ

ನ್ಯಲೆ ನೇ

ಪರ ಮುಖ

ಮೂಲ

ಅೆಂಶವು

ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಹೇಗೆ ನೀಡುತಾು ನೆ
ಮತ್ತು ಪರ ಸುು ತವಾದ್ ವಿಷಯಗಳ ರೀತಿಯಲಿ ಅಲಿ . ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ ಕಣ್ಣಿ ಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ನರೀಕೆಷ ಯಡನೆ ನೀಡುತಾು ನೆ. ವಿಮ್ೀಚಕ ಕಣ್ಣಿ ಗಳು ರ್ವಿಷಾ ವು
ಏನೆೆಂದು ಊಹಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ನ್ನನ ನಜವಾಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ .
ವಿಮ್ೀಚಕ ಕಣ್ಣಿ ಗಳು ಪರ ಸುು ತದ್ ವಿನ್ಯಶದ್ಧೆಂದ್ ಮಸುಕಾಗವುದ್ಧಲಿ .

ಪುನಃ ಸಾ್ ಪನೆಯು ಸಾ ತಃ ಒೆಂದು ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲಿ ದೇವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ತಮಮ ಮೂಲ ಸಿ್ ತಿಗೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ನೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ನ್ಯವು ಇನ್ನನ ಉನ್ನ ತ ಮಟಿ ಕೆೆ ಏರಸುತೆು ೀವೆ. ಅದು ನ್ಯವು ಮ್ದ್ಲು ತಿಳಿದ್ಧದ್ದ ಕ್ಕೆ ೆಂತ
ಹೆಚಿು ನ್ದಾಗಿದೆ.

ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆಗಾಗಿ ನ್ಯವು ದೇವರನ್ನನ ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ ಮತ್ತು
ನ್ಮಮ ಸುತು ಮುತು ಲನ್ವರ ಜಿೀವನ್ದ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆ
ನೀಡಲು, ನ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು
ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಅದ್ರಳಗೆ ಪರ ಯಾಣ್ಣಸಬೇಕು.

ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನೆಯ ಕಾಯ್ವು
ಕಳ್ಳದುಹದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಚೇತರಸಿಕೊಡುತು ದೆ.
ವಾ ಥ್ವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ತು ದೆ.
ಹಾಳಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಪುನಃಸಾ್ ಪಸುತು ದೆ
ನ್ಯಶವಾದುದ್ದ ನ್ನನ ಪುನಃನಮಿ್ಸುತು ದೆ.
ವಿಕಾರಗೆಂಡಿರುವುದ್ನ್ನನ ಸುೆಂದ್ರಗಳಿಸುತು ದೆ.
ಗಾಯಗೆಂಡಿದ್ದ ನ್ನನ ಸಾ ಸ್ ಪಡಿಸುತಾು ನೆ.
ಸವೆದುಹೀದ್ದ್ದ ನ್ನನ ನ್ವಿೀಕರದುತಾು ನೆ.
ಸಾಯುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ ಉಜಿೆ ೀವನ್ಗಳಿಸುತು ದೆ.
ಸತು ದ್ದ ನ್ನನ ಪುನ್ರುತಾ್ ನ್ಗಳಿಸುತು ದೆ.
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ವೈಯಕ್ರು ಕ ಅನವ ಯ

1.ನಮಮ ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವಿತದ್ಲಿ 4 ಪರ ಮುಖ ಮುಲ್ಲೆಂಶಗಳಾದ್ ಸಮಯ, ಯಜ್ಞ,
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸಾ್ ಪನೆಯನ್ನನ ಪರಗಣ್ಣಸುವುದ್ರೆಂದ್ ನದ್ಧ್ಷಿ ಜಿೀವಿತದ್
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳಿೆಂದ್ ವಿಮ್ೀಚಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ದ್ದ ನ್ನನ
ನೀಡಲು ಆತನ್ ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ದೇವರಡನೆ
ಹೇಗೆ
ತಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬು
ದ್ನ್ನನ
ವಿಚಾರಮಾಡಿರ.
2. ನೀವು ಕಾಯ್ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬೇರೆಯವರಡನೆ, 4 ಪರ ಮುಖ ಮೂಲ್ಲೆಂಶಗಳಾದ್
ಸಮಯ, ತಾಾ ಗ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಾ್ ಪನೆಯನ್ನನ ಪರಗಣ್ಣಸುವುದ್ರೆಂದ್
ಅವರ ಜಿೀವಿತದ್ – ಪರಸಿ್ ತಿಗಳನ್ನನ ವಿಮ್ೀಚಿಸುವುದ್ನ್ನನ ನೀಡಲು ಆತನ್
ವಿಮ್ೀಚನ್ಯ
ಪರ ಕ್ಕರ ಯೆಯಲಿ
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ
ನೀವು
ಹೇಗೆ
ತಡಿಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ.

ನಿೋಮಮ ಪರ ೋತ್ತ ಎಂದಗೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಲಿ
ಕ್ಕರ ಸ್ ಕ್ಕಾ ಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರೆಂದ್ / ಯೇಸುವಿನ್ ಸಂಸೃತಿ
ನ್ಯನ್ನ ಓಡಿಹೀದ್ರೂ ಯಾವುದು
ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಬೇಪ್ಡಿಸಲು ಸಾದ್ಾ ವಿಲಿ .
ನಮಮ ಪರ ೀತಿ ಸೀಲುವುದ್ಧಲಿ .
ನ್ಯನ್ನ ಇನ್ನನ ತಪುಾ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ
ಆದ್ರೆ ಪರ ತಿದ್ಧನ್ ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಹಸ ಕರುಣೆಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದ್ಧದ
ನಮಮ ಪರ ೀತಿ ಸೀತ್ತಹೀಗವುದ್ಧಲಿ .
ಪಲಿ ವಿ

ಯುಗಗಳುದ್ದ ಕೂೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ ದ್ಧದ
ನಮಮ ಪರ ೀತಿ ಎೆಂದ್ಧಗ ಬದ್ಲ್ಲಗವುದ್ಧಲಿ .
ರಾತಿರ ಯಲಿ ದುುಃಖವಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮುೆಂಜಾನೆಯಲಿ ಆನಂದ್ವು ಬರುತು ದೆ.
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ಪದಯ -2
ಗಾಳಿ ಪರ ಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ ಆಳವಾಗಿದೆ
ಆದ್ರೆ ಈ ತೆರೆದ್ ಸಮುದ್ರ ಗಳಲಿ ನ್ಯನ್ನ ಒಬಬ ೆಂಟ್ಟಯಾಗಿಲಿ ,
ನಮಮ ಪರ ೀತಿ ಎೆಂದ್ಧಗೂ ವಿಫಲವಾಗವುದ್ಧಲಿ

ಆಳವಾದ್ ಹಳಳ ತ್ತೆಂಬ್ಯ ವಿಸಾು ರವಾಗಿದೆ
ನ್ಯನ್ನ ಇನನ ೆಂದು ಬದ್ಧಯನ್ನನ ತಲುಪಬೇಕೆೆಂದು ನ್ಯನ್ನ ಎೆಂದ್ಧಗೂ ಯೀಚಿಸಲಲಿ
ಆದ್ರೆ ನಮಮ ಪರ ೀತಿ ಎೆಂದ್ಧಗೂ ವಿಫಲವಾಗವುದ್ಧಲಿ
ನಡುದ್ದರಿ
ನ್ನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲಿ ವನ್ನನ ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾಗವಂತೆ ಮಾಡುತಿು ೀರ
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ಆಲ್ ಪೋಪಲ್ೆ ಸ್ಭೆಯಡನೆ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿರಿ
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸೇವಕರುಗಳು ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಉತು ರ ಭಾರತದ್ಲಿ (ಅ)
ನ್ಯಯಕರುಗಳನ್ನನ
ಬಲಗಳಿಸಸುವುದು. (ಆ) ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯೌವಾ ನ್ಸ್ ರನ್ನನ
ತರಬೇತಿಗಳಿಸುವುದು (ಇ) ಕ್ಕರ ಸು ನ್ ಅೆಂಗವನ್ನನ ಕಟ್ಟಿ ವುದ್ನ್ನನ , ಬಹಳ ಮುಖಾ
ಗರಯಾಗಿರಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ, ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಾ ೆಂತ ತನ್ನ ಸಾ ೆಂತ ಎಲೆಿ ಮಿೀರದ್
ಸ್ ಳಿೀಯ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಯೌವಾ ನ್ಸ್ ರಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತರಭೇತಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂಕ್ಕೀಣ್,
ಸಭಾಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಭಾ ಸೇವಕರ ಸಮಾವೇಸವನ್ನನ ವಷ್ಪೂತಿ್ ನ್ಡೆಸುವುದು
ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರಾತಮ ನ್ಲಿ ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳನ್ನನ ಕಟ್ಟಿ ವ
ಉದೆದ ೀಶದೊಡನೆ ಭಾರತ ದೇಶದ್ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು
ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ
ಭಾಷೆಯಲಿ
ನ್ಮಮ
ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ
ಉಚಿತವಾಗಿ
ಹಂಚ್ಚವುದ್ನ್ನನ ಇದ್ಕೆೆ ಸೇರಸಲಾ ಟಿ ೆಂತೆ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀವೆ.
ಇೆಂತಹ ಬೃಹತಾು ದ್ ಹಣದ್ ಒಳಗಳುಳ ವಿಕೆಯನ್ನನ ಮಾಡಲು ಕತ್ನ್ನ ತಾನೇ
ನ್ಡೆಸುತಿು ದಾದ ನೆ. ಒೆಂದು ಬ್ಯರಯ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳ ಆರ್ಥ್ಕ
ಸಹಾಯದ್
ಮೂಲಕ
ನೀವು
ನ್ಮಮ
ಜೊತೆ
ಆರ್ಥ್ಕ
ಸಹಾಯದ್ಲಿ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ನಮಮ ನ್ನನ ಸಾಾ ಗತಿಸುತೆು ೀವೆ. ನ್ಮಮ ದೇಶದಾದ್ಾ ೆಂತ ಮಾಡುವ
ಸೇವಾಕಾಯ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಳಿಸುವಂತಹ ನಮಮ
ಮ್ತು ವು ಬಹಳವಾಗಿ
ಮೆಚ್ಚು ಗೆವುಳಳ ದಾದ ಗಿರುತು ದೆ.
ನಮಮ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯವನ್ನನ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು/ ನ್ಮಮ
ಕಛೇರಯ ವಿಳಾಸವಾದ್ “ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು” ಗೆ ಬ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಡಾರ ಫ್ಟಿ
ಗಳನ್ನನ
ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಮಮ ಬ್ಯಾ ೆಂಕ್ಕನ್ ಖ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನನ
ಉಪಯೀಗಿಸಿ
ನೇರವಾಗಿ
ಬ್ಯಾ ೆಂಕ್
ಮೂಲಕ
ನಮಮ
ಕಾಣ್ಣಕೆಗಳನ್ನನ
ವಗಾ್ಹಿಸಬಹುದು.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809,
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A. 506-507
Level 5 Prestige Meridian 2, #30.
M.G. Road Banglore – 560 001
ದ್ಯವಿಟ್ಟಿ ಗಮನಸಿ: ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯು FCRA ಅನ್ನಮತಿ ಹೆಂದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು
ಭಾರತಿೀಯ ನ್ಯಗರೀಕರೆಂದ್ ಮಾತರ ಬ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಕಾಣ್ಣಕೆಗಳನ್ನನ ಅೆಂಗಿೀಕರಸುತಿು ದೆದ ೀವೆ.
ನಮಮ ಕಾಣ್ಣಕೆಗಳನ್ನನ ಕೊಡುವಾಗ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಯಾವ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿ ನಮಮ
ಕಾಣ್ಣಕೆಯು
ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ
ನಮಮ
ಅಪೇಕೆಷ ಯನ್ನನ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದು.
ದ್ಯವಿಟ್ಟಿ ನ್ಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಿರ! ಧ್ನ್ಾ ವಾದ್ಗಳು ಮತ್ತು
ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನನ ಆಶಿೀವ್ದ್ಧಸಲ!

.

ಉಚಿತ ಪರ ಕಾಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಹಗಳು
ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯವೆೇದದ ನೆ ೇಟ

ನಾವು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದೆದೇವೆ

ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯನನನ ಕಳೆದನಕೆ ಳ್ಳಬೆೇಡ

ಗೌರವದ ಸಂಕೆೇತ್

ನಿನನ ಕರೆಯನನನ ಕಡೆಗಣಿಸದಿರನ

ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳ್ನನನ ಸಜ್ನುಗೆ ಳಿಸನವುದನ

ವೆೈಯನಕ್ರತಕ ಮತ್ನತ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಬಂಧನಗಳ್ನನನಮನರಿಯನವುದನ
ನಿಮಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವುದನ

ಪರಿವತ್ತನೆ

ದೆೇವರ ಮನೆ
ದೆೈವಿಕ ದಯೆ

ತ್ಂದೆಯ ಪ್ಿೇತಿ

ದೆೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಟನುವವರನ

ಶನದಿದೇಕರಿಸನವ ಬೆಂಕ್ರ

ದೆೇವರ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗೆ ಜ್ನಮಕೆ ಡನವುದನ

ಪವಿತಾಿತ್ಮನ ವರಗಳ್ು

ನಾವು ವಿಭಿನನರನ

ಪಾಿಚೇನ ಹೆಗನುರನತ್ನ

ಪರಲೆ ೇಕವೆಂದನ ಕರೆಯಲಪಡನವ ನಿಜ್ಸಥಳ್
ಜ್ಗಳ್ರಹಿತ್ವಾದ ಜೇವಿತ್ ಜೇವಿಸನವುದನ
ಬೆೇರನಗಳಿಗೆ ಕೆ ಡಲ್ಲ ಹಾಕನವುದನ

ಕೆಲಸ ಮತ್ನತ ಆದರ ಮ ಲ ವಿನಾಯಸ
ದೆೇವರ ರಾಜ್ಯ

ಉಜುೇವನದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಸಭೆ
ದೆೇವರ ಪಿಸನನತೆ

ತೆರೆದ ಪರಲೆ ೇಕ

ಪವಿತಾಿತ್ಮದಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾನನ

ಪಿತಿ ಉದೆದೇಶಕ ೂ ಒಂದನ ಸಮಯವಿದೆ
ಶ್! ಹರೆಟೆ ಬೆೇಡ

ಆತಿಮಕವಾಗಿ ಮನಸನಳ್ಳವರಾಗಿರನವುದನ

ಬದಧತೆಯ ಬಲ

ದೆೇವರ ವಿಮೇಚನ ಹೃದಯ

ಯೆೇಸನವಿನ ಪಿಬಲ ಹೆಸರನ

ಮನಸಿಿನ ವಿಜ್ಯ

ಕೆಲಸದ ಸಥಳ್ದಲ್ಲಿನ ಸಿರೇಯರನ
ಮದನವೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ
ಅಸಿತವಾರಗಳ್ು ಭಾಗ-೧
ನಮಮ ವಿಮೇಚನೆ

ದೆೇವರನ ಒಳೆಳೇಯ ದೆೇವರಾಗಿದಾದನೆ
ಪಾರ ಮಾಣ್ಣೀಕತೆ

ಜ್ಾಾನ,ಪಿಕಟನೆ ಮತ್ನತ ಬಲದ ಆತ್ಮನನ

- ಲೌಕ್ರಕ ಜ್ಾಾನವಂತ್ರಾಗಿರನವುದನ

ದೆೈವಿಕ.ಕಿಮ-ನಗರವಾಯಪ್ತ ಸಭೆಗಳ್ಲ್ಲಿ

ನಿಮಮ ಜೇವಿತ್ಕ್ರೂರನವ ದೆೇವರ ಉದೆದೇಶವನನನನೆರವೆೇರಿಸನವುದನ
ಜೇವನದ ರಾತಿಿಯ ಸಮಯಗಳ್ು

ದೆೇವರ ಮಾಗತದಶತನ ಪಡೆಯನವುದನ

ಉಚಿತ ಇ- ಪುಸು ಕಗಳು ನ್ಮಮ ಚರ್ಚ್ ವೆಬ ಸೈಟ್ apcwo.org/publications. ನೆಂದ್ ನ್ಮಮ
ಎಲ್ಲಿ ಪುಸು ಕಗಳ ಪ.ಡಿ.ಎಫ್ಟ ಅನ್ನವಾದ್ನ್ನನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ದೊರೆಯುತು ವೆ
ಇತರೆ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲೂಿ ಸಹ ಈ ಪುಸು ಕಗಳು ದೊರೆಯುತು ದೆ.ಇೆಂತಹ ಉಚಿತ
ಪುಸು ಕಗಳಿಗಾಗಿಇ–ಮೇಲ್ ಅಥವಾ
ಅೆಂಚೆಯಮೂಲಕವಾಗಿನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸಂಪಕ್ಕ್ಸಹುದಾಗಿದೆ.bookrequest@apcwo.org
ಉಚಿತ ಆಡಿಯೀ,ವಿಡಿಯೀ ಸಂದೇಶಗಳು ಪರ ಸಂಗದ್ ಟ್ಟಪಾ ಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಮಮ ವೆಬ
ಸೈಟನ್ನನ ಸಂಪಕ್ಕ್ಸಿ(apcwo.org/sermons)ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂಗರ ಹ
ಬಳಸಹುದು.

ಆಲ್ ಪೋಪಲ್ೆ ಸ್ಭೆಯ ಬಗೆಿ

ನ್ಮಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ್ಲಿ ಉಪುಾ ಮತ್ತು ಬಳಕು ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು ಭಾರತ,
ಪರ ಪಂಚದ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾಷಿ ರಗಳಿಗೂ ಧ್ಾ ನ ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ
ದ್ಶ್ನ್ವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯವು, ಆತನ್ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಪರ ಮಾಣ್ಣಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಹೆಂದ್ದ್, ಅಭಿಷೇಕಹೆಂದ್ಧದ್
ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪರಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪರ ಸುು ತ ಪಡಿಸುವ ಬದ್ದ ತೆ ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವು
ಒಳ್ಳಳ ಯ ಸಂಗಿೀತ, ಸೃಜನ್ಯತಮ ಕ ಪರ ಸುು ತಿ, ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಸಮಥ್ನೆಗಳು, ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸೇವಾ
ತಂತರ ಗಳು, ಇತಿು ೀಚಿನ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳು, ದೈವದ್ತು ವಿಧಾನ್ ಹೆಂದ್ಧದ್ ದೇವರ
ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಸೂಚಕ ಕಾಯ್, ಅಧುಬ ತಕಾಯ್, ಮಹಾತಾೆ ಯ್ ಮತ್ತು
ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ವರದ್ಲಿ ಸಾರುವುದ್ನ್ನನ ಬದ್ಲಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ ವೆೆಂದು ನಂಬುತೆು ೀವೆ. (1
ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 2:4,5, ಇಬಿರ ಯರಗೆ 2:3,4). ಯೇಸು ನ್ಮಮ ಉದೆದ ೀಶ, ದೇವರ ವಾಕಾ ನ್ಮಮ
ವಿಷಯ, ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಬಲ ನ್ಮಮ ಕರ ಮ, ಜನ್ರು ನ್ಮಮ ಅನ್ನರಾಗ, ಕ್ಕರ ಸು ನ್ ಮಾದ್ರಯ
ಫ್ರರ ಢತೆಯು ನ್ಮಮ ಗರಯಾಗಿದೆ.

ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯು ಭಾರತದ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು ಹಸ ಸಭೆಗಳು
ನಯತಕಾಲಕವಾಗಿ ಸಾ್ ಪಸಲಾ ಡುತಿು ವೆ. ಪರ ಸಕು ವಾದ್ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಲ್
ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸ್ ಳಗಳ ಬಗೆಿ ಮಹಿತಿಗಳನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು, ನ್ಮಮ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನ್ನನ
ಸಂಪಕ್ಕ್ರwww.apcwo.org/locations ಅಥವಾ Contact@apcwo.org ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್
ಕಳುಹಿಸಿರ.

ನಿಮಮ ನುು ಪರ ೋತ್ತಸುವ ದೇವರನುು ನಿೋವು ತ್ತಳಿದದಾ ೋರೋ?
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್ಗಳ ಹಿೆಂದೆ, ದೇವರು ಮನ್ನಷಾ ನ್ಯಗಿ ಭೂಲೀಕಕೆೆ
ಬಂದ್ನ್ನ. ಆತನ್ ಹೆಸರು ಯೇಸು.
ಆತನ್ನ ಪಾಪರಹಿತ ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸಿದ್ನ್ನ. ಯೇಸುವು ಶರೀರಧಾರಯಾದ್
ದೇವರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೆಂದ್ ಆತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ರಲಿ , ಮಾಡಿದ್ದ ರಲಿ
ದೇವರನ್ನನ
ನ್ಮಗೆ
ಪರ ಚ್ಚರಪಡಿಸಿದಾದ ನೆ. ಆತನ್ನ ಆಡಿದ್ ಮಾತ್ತಗಳು ಸಾ ತಃ ದೇವರ ಮಾತ್ತಗಳೇ ಆಗಿದ್ದ ವು. ಆತನ್ನ
ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಗಳು ದೇವರ ಕಾಯ್ಗಳೇ – ಯೇಸು ಭೂಲೀಕದ್ಲಿ ಅನೇಕ
ಅದುಬ ತ ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ
ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ರೀಗಗಳಲಿ
ನ್ರಳುತಿು ದ್ದ ವರನ್ನನ
ಆತನ್ನ
ಗಣಪಡಿಸಿದ್ನ್ನ. ಕುರುಡರಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಕೊಟಿ ನ್ನ. ಕ್ಕವುಡರನ್ನನ
ಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಕವಿಕೇಳುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಕುೆಂಟರನ್ನನ ನ್ಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಬಗೆಯ ರೀಗಗಳನ್ನನ
ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಹಸಿದ್ ಜನ್ರಗೆ ಐದುರಟ್ಟಿ , ಎರಡು ಮಿೀನ್ನಗಳಿೆಂದ್ ಉಣಿ ಲು
ಬಡಿಸಿದ್ನ್ನ. ಸಮುದ್ರ ದ್ ಮೇಲೆ ನ್ಡೆದ್ನ್ನ, ಸಮುದ್ರ ದ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನನ ಶಾೆಂತಗಳಿಸಿದ್ನ್ನ,
ಇನ್ನನ ಅನೇಕ ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ.
ಈ ಎಲಾಿ
ಕಾಯಣಗಳು,ದೇವರು, ಒಳೆಳ ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾ ನೆ , ಆತನು
ಜನರೆಲಿ ರೂ,
ಆರೋಗಯ ದಂದಲೂ,
ಸಂತೊೋಷ್ದಂದಲೂ
ಕೆೆ ೋಮದಂದಲೂ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಾು ನೆ. ದೇವರು, ಜನರ ಎಲಾಿ ಕರತೆಗಳ್ನುು ಪೂರೈಸುತಾು ನೆ
ಮತ್ತು ನಿೋಗಿಸುತಾು ನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಪರ ಕಟ್ಟಸುತು ವೆ.
ಆದುದ್ರೆಂದ್ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮನ್ನಷಾ ನ್ಯಗಿ
ತಿೀಮಾ್ನಸಿದ್ನ್ನ? ಯೇಸುವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ನ್ನ?

ಈ

ಲೀಕಕೆೆ

ಬರಲು

ನ್ಯವೆಲಿ ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಲಿ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾಗದ್ ಅನೇಕ
ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ಪಾಪವು ಅದ್ರ ಕಾಯ್ಫಲವನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದೆ. ಪಾಪವು
ದೇವರಗೂ, ನ್ಮಗೂ ನ್ಡುವೆಯಿರುವ ಕದ್ಲಸಲ್ಲಗದ್ ಅಡಡ ಗೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರೆಂದ್ ಬೇಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದ್ ದೇವರನ್ನನ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು
ಅಥ್ರ್ರತ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ ಆತನೆಂದ್ಧಗೆ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ಪಾಪವು ತಡೆದು
ಹಿಡಿಯುತು ದೆ. ಆದುದ್ರೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಲಿ ಅನೇಕರು ನರಥ್ಕವಾದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿೆಂದ್ ಈ
ಶೂನ್ಾ ವನ್ನನ ತ್ತೆಂಬಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸುತೆು ೀವೆ.
ನ್ಮಮ ಪಾಪದ್ ಮತು ೆಂದು ಫಲವೇನೆೆಂದ್ರೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರೆಂದ್ ನತಾ ಕೂೆ
ಬೇಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. ದೇವರ ನ್ಯಾ ಯಸಾ್ ನ್ದ್ಲಿ ಪಾಪದ್ ಶಿಕೆಷ ಮರಣವಾಗಿದೆ. ಮರಣವು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ನ್ರಕದ್ಲಿ
ದೇವರೆಂದ್ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಅಗಲಕೆಗಳಿಸುತು ದೆ. ಅಥವಾ
ದೂರಸರಯುವಂತೆ ಮಾಡುತು ದೆ.
ಆದ್ರೆ
ನ್ಮಗಿರುವ
ಶುರ್
ಸಮಾಚಾರವೇನೆೆಂದ್ರೆ
ನ್ಯವು
ಪಾಪಗಳಿೆಂದ್
ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ನ್ವಿೀಕೃತಗಳಳ ಬಹುದು. ಸತಾ ವೇದ್ವು
“ಪ್ರಪವು ಕಡುವ ಸಂಬಳ್ ಮರರ್, ದೇವರ ಉಚಿತಾಥಣವರವು ನಮಮ ಕತಣನಾದ
ಕ್ರರ ಸ್ು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ರುವ ನಿತಯ ರ್ಜೋವ”್ಎಂದು ಹೇಳುತು ದೆ. ( ರೋಮಪುರ 6:23) ಯೇಸು
ಪರ ಪಂಚದ್ ಪಾಪಗಳಿಗೆ, ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ ಣಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ್ ವಶದ್ಧೆಂದ್
ಎಲಿ ರನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದಾದ ನೆ.
ಮೂರನೇ
ದ್ಧನ್ದ್ಲಿ
ಎದುದ
ಬಂದ್ಧದಾದ ನೆ.
ಜಿೀವಿಸುವವನ್ಯಗಿ ಅನೇಕರಗೆ ಕಾಣ್ಣಸಿಕೊೆಂಡನ್ನ. ಮತ್ತು ಪರಲೀಕಕೆೆ ಏರ ಹೀದ್ನ್ನ.
ದೇವರು, ಕರುಣೆ,ಪರ ೀತಿಯುಳಳ ದೇವರು. ಯಾವನ್ಯದ್ರೂ ನ್ರಕದ್ಲಿ ರಬೇಕೆೆಂದು
ಆತನ್ನ ಬಯಸುವ ದೇವರಲಿ ಆತನ್ನ, ಇಡಿೀ ಮನ್ನಷಾ ಕುಲವು ಪಾಪದ್ ಬಂಧ್ನ್ದ್ಧೆಂದ್

ಸಾ ತಂತರ ಗಳಳ ಲು, ಪಾಪದ್ ಶಾಶಾ ತ ದೊೀಷ ಫಲಗಳಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಂದುವಂತೆ, ಮಾಗ್
ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಂದ್ನ್ನ. ಆತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನನ ರಕ್ಕಷ ಸಲು ಬಂದ್ನ್ನ. ನ್ನ್ನ ೆಂತೆಯೇ,
ನಮಮ ೆಂತೆಯೇ, ಜನ್ರನ್ನನ ಪಾಪದ್ಧೆಂದ್ ನತಾ ತಾ ದ್ ಮರಣದ್ಧೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಬಂದ್ನ್ನ.
ಈ ಉಚಿತವಾದ್ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯವು ಒೆಂದೇ
ಒೆಂದು ವಿಷಯವನ್ನನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸತಾ ವೇದ್ ಹೇಳುತು ದೆ. ನೀನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನ್ನ
ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆದ ಲಿ ವನ್ನನ
ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಮತ್ತು
ಸಂಪೂಣ್,
ಯಥಾಥ್ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಯೇಸುವನ್ನನ ನಂಬಬೇಕು.
“್ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಡುವ ಪರ ತ್ತಯಬಬ ನು ಆತನ ಹೆಸ್ರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಪ
ಪರಿಹಾರವನುು ಹಂದುವನು”್(ಅಪೊಸ್ು ಲರ ಕೃತಯ 10:43)
“್ ನಿೋನು ಯೆಸುವನೆು ೋ ಕತಣನೆಂದು ಬಾಯಂದ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕಂಡು ದೇವರು
ಆತನನುು
ಸ್ತು ವರಳ್ಗೆ ಎಬಿಬ ಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ”್(ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:9).
ನೀವು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನ್ನ್ನನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮಮ
ಮತ್ತು ಪರಹಾರಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳಳ ಬಹುದು.

ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ

ಯೇಸುವಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲು, ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ನಮಗೀಸೆ ರ ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ
ಮಾಡಿದ್ ಕಾಯ್ಗಳಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿ ತಿೀಮಾ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಈ ಮುೆಂದ್ಧನ್
ಪಾರ ಥ್ನೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನೆೆಂದೂ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಣವನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವಂತೆಯೂ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವನ್ನನ ತೀರಸುವಂತೆಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಈ ಪಾರ ಥ್ನೆ
ಬರೀ ಮಾಗ್ದ್ಶಿ್ಯಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಸಾ ೆಂತ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಬಹುದು.
ಪರ ಯ ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸುವ, ಇೆಂದು ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಶಿಲುಬ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆದ ೀನೆ. ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಪಾರ ಣ ಕೊಟ್ಟಿ . ನ್ನ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪವಿತರ ವಾದ್ ರಕು
ಸುರಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ನ್ನ
ಪಾಪಗಳ ಪಾರ ಯಶಿು ತು
ಮಾಡಿದ್ಧ, ಇದ್ರೆಂದ್ ನ್ಯನ್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಲಾ ಟ್ಟಿ ನ್ನ. ಯಾರು ಯಾರು ಆತನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ ರ, ಅವರು ಪಾಪಗಳ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೆಂದ್ಧದ್ರು ಎೆಂದು ಸತಾ ವೇದ್ವು ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತು ದೆ.
ಈ ದ್ಧನ್ ನ್ಯನ್ನ ನನ್ನ ನ್ನನ
ನಂಬುತೆು ೀನೆ. ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದ್ರ ಮೂಲಕವೂ,
ಮೂರನೇ ದ್ಧನ್ದ್ಲಿ ಜಿೀವಿತನ್ಯಗಿ ಎದುದ ಬಂದ್ದ್ದ ರ ಮೂಲಕವೂ ನೀನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ
ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀನೆ.
ನ್ನ್ನ
ಒಳ್ಳಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳಿೆಂದ್ಲೂ, ಬೇರಬಬ ನೆಂದ್ಲೂ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ
ರಕ್ಕಷ ಸಿಕೊಳಳ ಲು
ಆಗವುದ್ಧಲಿ . ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಂಪಾದ್ಧಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ .
ಈ ದ್ಧನ್ ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನಂಬಿ ನ್ನ್ನ ಬ್ಯಯಿೆಂದ್ “ ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಸತೆು ೀ, ನ್ನ್ನ
ಪಾಪಗಳ ಪಾರ ಯಶಿು ತು ಮಾಡಿದ್ಧದ . ಮರಣದ್ಧೆಂದ್ ಜಿೀವಿತನ್ಯಗಿ ಎದುದ ಬಂದ್ಧದ್ಧದ ಎೆಂಬ ನನ್ನ ಲಿ
ಇಟಿ ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್, ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊೆಂಡೆ” ಎೆಂದು
ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.
ಯೇಸುವೇ ನನ್ಗೆ ವಂದ್ನೆಗಳು. ನನ್ನ ನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ನ್ನನ ಇನ್ನನ
ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನನ್ಗೆ ನಂಬಿಗಸು ನ್ಯಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆಮೆನ್ಸ

ಸ್ತಯ ವೇದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತರಬೇತ್ತ ಕಂದರ
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸತಾ ವೇದ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ವು (APC-PC)
ಭಾರತದ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲಿ ದೆ. ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ ಬೌದ್ಧಿ ಕವಾದ್ ಉತೆು ೀಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್
ಮತ್ತು
ಸಿದಾಿ ೆಂತಗಳ
ಉತು ಮವಾದ್
ದೈವಿಕ
ಸಿದಾಿ ೆಂತಗಳೊಡನೆ
ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್
ಅತಾ ದುು ತಕರವಾದ್ ಬಲದ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೂ ಸಜ್ಜೆ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆತಮ ನೆಂದ್
ತ್ತೆಂಬಿದ್ ಅಭಿಷೇಕ ಹೆಂದ್ಧದುದ – ತರಬೇತಿಯನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀವೆ.
ಒಬಬ ವಾ ಕ್ಕು ಯನ್ನನ ದೈವಿಕ ಗಣನ್ಡತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ಲಿ
ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಮತ್ತು ಕತ್ನೆಂದ್ಧಗಿನ್ ನಕಟವಾದ್ ಸಂಬಂಧ್ದ್ಲಿ ಹರ
ಹರಯುವಂತಹ ಅದುು ತಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳನ್ನನ
ಬಲಯುತವಾಗಿ ಪರ ದ್ಶಿ್ಸಲು ಅವರನ್ನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿವುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ನಂಬುತೆು ೀವೆ.
ಏ.ಪ.ಸಿ-ಬಿ.ಸಿ.ಯಲಿ
ಉತು ಮವಾದ್ ಬೀಧ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯನ್ನನ
ಪರ ದ್ಶಿ್ಸುವುದು, ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಪರ ಸನ್ನ ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್
ಅತಾ ದುು ತಕರ ಕಾಯ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯವು ಒತ್ತು ಕೊಡುತೆು ೀವೆ. ಅನೇಕ ಯುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು
ಸಿು ರೀಯರು ತರಬೇತಿ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಿೀವಿತಗಳ ಮೆಲೆ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನನ
ನೆರವೇರಸಲು ಕಳುಹಿಲಾ ಟ್ಟಿ ದಾದ ರೆ.
ನ್ಯವು ಮೂರು ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳು ನೀಡುತೆು ೀವೆ.
ಒೆಂದು ವಷ್ದ್ ಸಟ್ಟ್ಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಕರ ಶಿು ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟಿ ರ (C.Th.)
ಎರಡು ವಷ್ದ್ ಡಿಪ್ಿ ೀಮ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಕರ ಶಿು ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟಿ ರ (D.Th.)
ಮೂರು ವಷ್ದ್ ಬ್ಯಾ ಚ್ಚಲರ್ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಕರ ಶಿು ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟಿ ರ (B.Th.)
ತರಗತಿಗಳು ವಾರದ್ ಪರ ತಿದ್ಧನ್ ಸೀಮವಾರದ್ಧೆಂದ್ ಶುಕರ ವಾರ ಬಳಿಗೆಿ 9 ರೆಂದ್ ಮದಾಾ ಹನ 1
ರವರೆಗೆ ಜರುಗತು ದೆ. ದ್ಧನ್ದ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತಿು ಪರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲಿ
ಇರುವವರು ಇೆಂತಹ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧಾಾ ಹನ 1 ರ ನಂತರ ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ ಮುೆಂದುವರೆಸಬಹುದು.
ವಸತಿನಲಯ ಇಚಿು ಸುವಂತಹ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ / ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ನಯರುಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಾ ೀಕ ವಸತಿ
ವಾ ವಸೆ್ ದೊರೆಯುತು ದೆ. ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಸೇವಾಕಾಯ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಮಾವೇಶಗಳು
ಮಧಾಾ ಹನ ದ್ ಅವಧಿಗಳಲಿ ಪಾರ ಥ್ನೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ನೆ ಸಮಯದ್ಲಿ ಪರ ತಿವಾರದ್ ದ್ಧನ್
ಮದಾಾ ಹನ 2 ರೆಂದ್ 5 ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧಾಾ ಹನ ದ್ ತರಗತಿಗಳು ದ್ಧನ್ದ್
ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ವಸತಿ ಬಯಸದ್) ಐಚಿೆ ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು ವಾರಾೆಂತಾ ದ್
ದ್ಧನ್ದ್ಲಿ
ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸ್ ಳಿೀಯ ಸಭೆಗಳಲಿ
ಸೇವೆ ಮಾಡಲು
ಪ್ರ ೀತಾ್ ಹಿಸಲ್ಲಗತು ದೆ.
ಸತಾ ವೇದ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಲಾ ಟಿ ೆಂತಹ ವಿವಿಧ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳು, ಕಲಕಾ ವಿಷಯಾೆಂಶಗಳು
ಮತ್ತು
ಅಜಿ್ಯನ್ನನ
ಡೌನ್ಸ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು apcwo.org/biblecollege ಅನ್ನನ
ಸಂಪಕ್ಕ್ಸಿರ.
APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA)

