
 ದೇ�ವರಿಂ�ದ ಕೇ�ಳು	ವುದ	
   ದೇ�ವರು	 ಎಲ್ಲ� ರೊಂ��ದಿಗೆಮಾತನಾಡಲ್ಲ	 ಬಯಸು	ತ್ತಾ�ನೆ.     ಅವನು	ಮಾತನಾಡ	ವ ವಿಧಾನುಗಳು	 ನುಮಗೆ ಪರಿಂಚಿತವೇ�?   ಮತ	� ಆತನು	

     ಹೇ�ಳು	ವುದನು	( ನಾವು ಕೇ�ಳು	ತ್ತಿ�ದ್ದೇವೇಮತ	� ಮಾಡಲ್ಲ	 ಸಿದ, ರಿಂದ್ದೇವೇಯೇ�?
  “ ”   ನಾವುಇಲ್ಲಿ ಶ್ರ 1ವಣ ಎ�ಬ ಪದವನು	( ಬಳುಸು	ತ್ತೇ��ವೇ,         ಆದರೊಂ ದೇ�ವರು	 ಆತ4 ಎ�ದ	ನಾವು ತ್ತಿಳಿದಿರುಬೇ�ಕು	ಮತ	� ನುಮ್ಮೊಂ4�ದಿಗೆ

     ಸು�ವಹನು ನುಡೆಸುಲ್ಲ	 ನುಮ4 ಎಲ್ಲಾ� ಇ�ದಿ1ಯಗಳುನು	( ಬಳುಸು	ತ್ತೇ��ವೇ.     “ ” ಇದರುರ್ಥ=ನಾವುನಿಜವಾಗಿಯ�ದೇ�ವರುನು	( ಸು�ವೇ�ದನೆ
ಮಾಡ	ತ್ತಿ�ದ್ದೇವೇ.

   ಪ1ತ್ತಿಯೊಬC ರು� ದೇ�ವರಿಂ�ದ ಏನುನಾ(ದರು� ಕೇ�ಳುಬಹ	ದ	.       ಆದರೊಂ ಆತನಿ�ದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೇ�ಳುಲ್ಲ	ಮತ	� ದೇ�ವರೊಂ��ದಿಗಿನು
 ಸು�ಬ�ಧದಲ್ಲಿಬದ	ಕುಲ್ಲ	,    ನಾವುಪವಿತ್ತಾ1ತ4 ದಿ�ದ ತ	�ಬಿರು	ವುದ	 ಅವಶ್ರH ಕು.       ನು�ತರು ಆತನು	 ನುಮ4 ಲ್ಲಿವಾಸಿಸು	ತ್ತಿ�ದ್ದಾನೆಮತ	� ನುಮ4

            ಆಲೋ��ಚನೆಮತ	� ನುಮ4 ಭಾವನೆಗಳುನು	( ಹೇಚ	M ಹೇಚ	M ರು�ಪಿಸು	ತ್ತಾ�ನೆ ಇದರಿಂ�ದ ದೇ�ವರು	 ನುಮಗೆ ಏನು	 ಹೇ�ಳುಬೇ�ಕೇ�ದ	
     ಬಯಸು	ತ್ತಾ�ನೆ ಎ�ಬ	ದನು	( ನಾವುಹೇಚ	M ಸುO ಷ್ಟQ ವಾಗಿ ಗ 1ಹಿಸುಬಹ	ದ	.

      ನಾವುದೇ�ವರಿಂ�ದ ಏನುನು�( ಸಿS�ಕುರಿಂಸು	ತ್ತಿ�ಲ್ಲ� ಎ�ದ	 ನುಮಗೆಅನಿಸಿದರೊಂ,       ದೇ�ವರು	ಮತ	� ನುಮ4 ನುಡ	ವಿನು ಸು�ವಹನುವನು	( ತಡೆಯ	ವ
ಅಡಚಣೆಯಿದೇ.    ಇದ	ನಾನು	 ದ�ರುವಿರುಬೇ�ಕಾದಪಾಪ,    ವಾHಕು	ಲ್ಲತ್ತೇ ಅರ್ಥವಾನೆ��ವಿನಿ�ದ ಕು�ಡಿದೇ.   ದೇ�ವರಿಂ�ದ ಸುO ಷ್ಟQ ವಾಗಿ ಕೇ�ಳುಲ್ಲ	 

       ನಾವುಆತನುಮತ	� ನುಮ4 ನುಡ	ವೇ ನಿ�ತ್ತಿರು	ವ ಎಲ್ಲ� ವನು�( ತ್ತೇಗೆದ	ಹಾಕುಬೇ�ಕು	.
           ನಾವುದೇ�ವರುನು	( ನಿಜವಾಗಿಯ�ತ್ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೇಮತ	� ಉತ�ಮ ಸ್ನೇ( �ಹಿತನು�ತ್ತೇ ಆತನೆ��ದಿಗೆ ನಿಕುಟ ಸು�ಪಕು=ದಲ್ಲಿರು	ವುದ	 ಇದರು

ಉದ್ದೇಶ್ರ.

     ದೇ�ವರುನು	( ಗ 1ಹಿಸು	ವುದರಿಂ�ದ ನುನು( ನು	( ಬೇ�ರೊಂಡೆಗೆ ತ್ತಿರು	ಗಿಸು	ವುದ	 ಏನು	?       ನುನು( ಜೀ�ವನುದಲ್ಲಿನಾನು	 ದೇ�ವರುನು	( ಕೇ�ಳುಲ್ಲ	 ಇಷ್ಟQ ಪಡದ
ಪ1ದೇ�ಶ್ರಗಳಿವೇಯೇ�? ಏಕೇ?

      ಪವಿತ ^ಆತ4 ವು ನುನು( ಲ್ಲಿವಾಸಿಸು	ತ್ತಿ�ದೇ ಎ�ದ	 ನುನುಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೇಯೇ�?

   ದೇ�ವರು	 ನುಮ್ಮೊಂ4�ದಿಗೆಮಾತನಾಡ	ವಮಾಗ=ಗಳು	
ಸುತH ವೇ�ದವು

           ಸುತH ವೇ�ದವು ನುಮ್ಮೆ4ಲ್ಲ� ರಿಂಗ� ದೇ�ವರು ಪತದ̂�ತ್ತೇಮತ	� ನಾವು ತ್ತಿಳಿದ	ಕೇ�ಳುa ಬೇ�ಕೇ�ದ	 ದೇ�ವರು	 ಬಯಸು	ತ್ತಿ�ರು	ವ ಎಲ್ಲಾ� ಮ	ಖH
  ವಿಷ್ಟಯಗಳುನು	( ಒಳುಗೆ��ಡಿದೇ (   ೨ ತ್ತಿಮ್ಮೊಂಥೆಯನಿಗೆ ೩:೧೬).     ದೇ�ವರು	ಮಾತನಾಡ	ವ ಎಲ್ಲ� ವೂಬೇiಬಲಿನೆ��ದಿಗೆ ಸುಮ4 ತ್ತಿಸು	ತ�ದೇ.

ಬೇ�ರೊಂಯವರು	
          ನಿಮ4 ನಾಯಕುರು	 ಅರ್ಥವಾತರುಬೇ�ತ	ದಾರುರುಮ�ಲ್ಲಕು ದೇ�ವರು	 ನಿಮ್ಮೊಂ4�ದಿಗೆಮಾತನಾಡ	ವುದ	ಸಾಮಾನುH ವಾಗಿದೇ ಏಕೇ�ದರೊಂ

         ದೇ�ವರು	 ನಿಮಗೆಉತ�ಮಮಾಗ=ದಶ್ರ=ನು ನಿ�ಡ	ವಪಾತ ^ಮತ	� ಜವಾಬ್ದಾnರಿಂಯನು	( ಅವರಿಂಗೆ ನಿ�ಡಿದ್ದಾನೆ.   ದೇ�ವರು	 ತನು(
         ಕು	ಟ	�ಬವನು	( ನಿಮಿ=ಸುಲ್ಲ	 ಇತರು ಸುಹೇ��ದರು ಸುಹೇ��ದರಿಂಯರಿಂಗೆ ಕೇಲ್ಲವುಪಾತಗ̂ಳುನು	( ಅರ್ಥವಾಬ	ದಿ,ವ�ತ್ತಿಕೇಯನು	(

ನಿ�ಡ	ತ್ತಿ�ದ್ದಾನೆ.           ಆದn ರಿಂ�ದಯಾರಾದರು� ನಿಮ4 ಬಳಿಗೆ ಬರುಬಹ	ದ	ಮತ	� ನಿಮಗಾಗಿಅವರುಮಾತ	ಗಳು	 ದೇ�ವರಿಂ�ದ
ಬ�ದಿರುಬಹ	ದ	. (   ೨ಸಾHಮ	H ಯೇಲ್೧೨:೧-೧೩;   ೧ ಕೇ�ರಿಂ�ಥಿಯಾನ್ಸ್u ೧೪:೩;  ಇಬಿ1ಯ೧೩:೧೭)

   ಆ�ತರಿಂಕು ಆಲೋ��ಚನೆಗಳು	ಮತ	� ಅನಿಸಿಕೇಗಳು	
  ಪವಿತ್ತಾ1ತ4 ವು ನುಮ4 ಲ್ಲಿವಾಸಿಸು	ವಾಗ,         ಆತನು	 ನುಮ4 ಆಲೋ��ಚನೆಗಳುನು	( ರು�ಪಿಸು	ತ್ತಾ�ನೆಮತ	� ಯಾವುದೇ� ಸುಮಯದಲ್ಲಿನುಮಗೆ

 ಅನಿಸಿಕೇಗಳುನು	( ನಿ�ಡಬಲ್ಲ� ನು	.           ಇದ	 ನುಮ4 ಆತ4 ಸಾಕ್ಷಿಯಮ�ಲ್ಲಕುಮತ	� ಆಲೋ��ಚನೆಗಳುಮ�ಲ್ಲಕು ಬರುಬಹ	ದ	ಮತ	� ದೇ�ವರು	
   ಬಯಸಿದ ವಿಷ್ಟಯಗಳುನು	( ನುಮಗೆ ನೆನುಪಿಸು	ತ�ದೇ.       ಅರ್ಥವಾನುಮ4 ಮನುಸಿuನು ಕುಣ್ಣಿzನುಲ್ಲಿರು	ವ ಚಿತವ̂ೊಂ�ದನು	( ನಾವುನೆ��ಡಬಹ	ದ	, 

       ಅದರುಮ�ಲ್ಲಕು ದೇ�ವರು	 ನುಮಗೆ ಏನುನಾ(ದರು� ತ್ತೇ��ರಿಂಸುಲ್ಲ	 ಬಯಸು	ತ್ತಾ�ನೆ (   ಅಪೊಸು�ಲ್ಲರು ಕು}ತH ಗ ೧೦:೧೦-೧೧).

ಘಟನೆಗಳು	
  ದೇ�ವರು	 ನುಮಗೆ ಕುಣ	z ಗಳು	,        ಕಿವಿಗಳು	ಮತ	� ಮನುಸುu ನು	( ಕೇ�ಟ್ಟಿQದ್ದಾನೆ ಆದn ರಿಂ�ದನಾವುಅವುಗಳುನು	( ಬಳುಸು	ತ್ತೇ��ವೇ.  ಕೇಲ್ಲವೊಂಮ್ಮೆ4ನಾವು 
    ಸುಹಾಯಮಾಡಬೇ�ಕಾದ ವH ಕಿ�ಯನು	( ನಾವು ನೆ��ಡ	ತ್ತೇ��ವೇ.       ಜನುರು	 ಒಬC ರಿಂಗೆ�ಬC ರು	 ಬರು	ವ�ತ್ತೇಮಾಡ	ವಮ�ಲ್ಲಕು ಇದ	

 ದೇ�ವರುಮಾತ್ತಾಗಿರುಬಹ	ದ	.           ಅ�ತಹ ಸು�ದರ್ಭ=ಗಳುಲ್ಲಿನಾವುಮ್ಮೊಂದಲ್ಲ	 ಗಮನಿಸುಬಹ	ದ	ಮತ	� ನು�ತರು ನುಮ4 ಜವಾಬ್ದಾnರಿಂ ಏನು	
   ಎ�ದ	 ದೇ�ವರುನು	( ಕೇ�ಳುಬಹ	ದ	 (  ಮತ್ತಾ�ಯನು	 ೧೧: ೨-೬; ೨೭:೫೪).

ಕುನುಸು	ಗಳು	
     ನಾವುನಿದ್ದೆಮಾಡ	ವಾಗದೇ�ವರು	 ನುಮ್ಮೊಂ4�ದಿಗೆಮಾತನಾಡಬಹ	ದ	.     ಕುನುಸು	ಗಳು ಅರ್ಥ=ವನು	( ಅರ್ಥ=ಮಾಡಿಕೇ�ಳುa ಲ್ಲ	ನಾವು

  ಅಥೆi=ಸುಲ್ಲ	 ಕುಲಿಯಬಹ	ದ	 (  ಯೋಬ೩೩: ೧೪-೧೭;  ಆದಿಕಾ�ಡ ೪೦: ೧-೪೧: ೪೦;  ಮತ್ತಾ�ಯ೧:೨೦).

       ಈಯಾವಚಾನೆಲ್�ಗಳುಮ�ಲ್ಲಕು ದೇ�ವರು	 ಹೇಚಾMಗಿ ನುನೆ�(�ದಿಗೆಮಾತನಾಡ	ತ್ತಾ�ನೆ?     ಈಪ1ದೇ�ಶ್ರದಲ್ಲಿನಾನು	 ಇನು( ಷ್ಟ	Q
 ಕುಲಿಯ	ವುದ	 ಹೇ�ಗೆ?        ದೇ�ವರುನು	( ಗ 1ಹಿಸುಲ್ಲ	ನಾನು	 ಬೇ�ರೊಂಯಾವಪ1ದೇ�ಶ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಲಿಯಲ್ಲ	 ಬಯಸು	ತ್ತೇ��ನೆ?



  ಮ�ರು	 ವಿಭಿನು( ಧS ನಿಗಳು	
      ನುಮ4 ಜೀ�ವನುದಲ್ಲಿನಾವುನಿರು�ತರುವಾಗಿ ವಿಭಿನು( ಅಭಿಪಾ1ಯಗಳುನು	( ಕೇ�ಳು	ತ್ತಿ�ದ್ದೇವೇ,     ಆದn ರಿಂ�ದ ಅವುಯಾವಮ�ಲ್ಲದಿ�ದ ಬ�ದವು 

   ಎ�ಬ	ದನು	( ತ್ತಿಳಿಯಲ್ಲ	ನಾವು ಕುಲಿಯಬೇ�ಕಾಗಿದೇ: ದೇ�ವರಿಂ�ದ?  ಜನುರಿಂ�ದ (   ನುನು( ಮತ	� ಇತರುರಿಂ�ದ)?  ಅರ್ಥವಾದೇವS ದಿ�ದ?

   ಇವುವಿಭಿನು( ಧS ನಿಗಳು ಗ	ಣಲ್ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೇ:

 ದೇ�ವರು ಧS ನಿ  ಜನುರು ಧS ನಿ  ದೇವS ದ ಧS ನಿ
- ಪೊ1�ತ್ತಾuಹಿಸು	ವ,  ಪಿ1�ತ್ತಿಯಿ�ದ
ತ	�ಬಿದ, ಒಳ್ಳೆaಯದ	,  ಪರಿಂಪೂಣ=
(  ರೊಂ��ಮಾಪುರುದವರಿಂಗೆ ೧೨: ೨)

- ಅನಾನು	ಕು�ಲ್ಲವಾಗಬಹ	ದ	: 
 ಪಾಪವನು	( ಬಹಿರು�ಗಪಡಿಸು	ವುದ	, 

  ನುಮಗೆ ಸುವಾಲ್ಲ	ಹಾಕು	ವುದ	
- ಉದ್ದೇಶ್ರ: ನಿಮಿ=ಸುಲ್ಲ	, ಗ	ಣವಾಗಲ್ಲ	, 
ಸುರಿಂಪಡಿಸುಲ್ಲ	

-    ಒಳ್ಳೆaಯಅರ್ಥವಾಕೇಟQ
ಸುಲ್ಲಹೇಯಾಗಿರುಬಹ	ದ	

-  ಸಿ�ಮಿತ ದ}ಷ್ಟಿQಕೇ��ನು
-     ಸುS �ತ ಅನು	ರ್ಭವಗಳು	ಮತ	� ನಿರಿಂ�ಕ್ಷೆಗಳು

  ಮ�ಲ್ಲಕು ಫಿಲ್ಲQ ರ್ಮಾಡಲ್ಲಾಗಿದೇ

- ರ್ಭಯಾನುಕು, ನಿರು	ತ್ತಾuಹ
- ವಿರ್ಭಜನೆ,  ಅಪಶ್ರ	1 ತ್ತಿ ಸು}ಷ್ಟಿQಸು	ವುದ	
- ಉದ್ದೇಶ್ರ: ಅವಮಾನು, ದ�ಷ್ಟಣೆ, 
ಆರೊಂ��ಪ, ಕೇಡವಲ್ಲ	

ವಾHಯಾಮ:     ನಿ�ವು ನಿಧಾ=ರು ತ್ತೇಗೆದ	ಕೇ�ಳುa ಬೇ�ಕಾದ ಪರಿಂಸಿ�ತ್ತಿಯನು	( ತ್ತೇಗೆದ	ಕೇ�ಳಿa. ದೇ�ವರು	, ಜನುರು	,    ದೇವS ಎ�ಬಮ�ರು	 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ 
        ಅವುಗಳುಮ�ಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಅನು	ಗ	ಣವಾಗಿಅದರೊಂ��ದಿಗೆ ಸು�ಪಕು=ಗೆ��ಡಿರು	ವ ಆಲೋ��ಚನೆಗಳು	ಮತ	� ಧS ನಿಗಳುನು	( ವಿ�ಗಡಿಸಿ.

ವಿವೇ�ಚನೆ:  ದೇ�ವರಿಂ�ದ ಏನು	? (1  ಥೆಸುಲೋ�ನಿ�ಕುದವರಿಂಗೆ ೫:೧೯-೨೧)

•      ಬೇiಬಲ್ ಇದರು ಬಗೆ� ಏನು	 ಹೇ�ಳು	ತ�ದೇ?       ಏನುನಾ(ದರು� ಪರಿಂ�ಕ್ಷಿಸು	ವ ಪ1ಮ	ಖ ಅಧಿಕಾರುಬೇiಬಲ್ಆಗಿದೇ.   ಬೇiಬಲ್ಲ( ಲ್ಲಿ ದೇ�ವರು
  ತತS ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರು� ವಿರು	ದ, ವಾದರೊಂ,  ಅದ	 ದೇ�ವರಿಂ�ದಲ್ಲ� .

•   ಇದ	 ಒಳ್ಳೆaಯದ	?    ಇದ	 ದೇ�ವರುಪಾತದ̂ೇ��ದಿಗೆ ಹೇ��ದಿಕೇಯಾಗ	ತ�ದೇಯೇ�? 

•          ಇತರು ಪ1ಬ	ದ, ಸುಹೇ��ದರುರು	ಮತ	� ಸುಹೇ��ದರಿಂಯರು	 ಇದರು ಬಗೆ� ಏನು	 ಹೇ�ಳು	ತ್ತಾ�ರೊಂ?   ನಿಮಗೆಖಚಿತವಿಲ್ಲ� ದಿದn ರೊಂ,  ನಿಮ4
    ನಾಯಕುಅರ್ಥವಾತರುಬೇ�ತ	ದಾರುರುನು	( ಸುಲ್ಲಹೇಗಾಗಿ ಕೇ�ಳಿ.

•    ನಾನು	 ಅದನು	( ಪಡೆದಿರು	ವಮ�ಲ್ಲ  ಹೇ�ಗೆ ವಿಶ್ವಾSಸಾಹ=ವಾಗಿದೇ?

         –    ನುಮ4 ಜೀ�ವನುದ ಬಗೆ� ಪ1ತ್ತಿಯೊ�ದ	 ವಿವರುವನು	( ನುಮಗೆ ನಿದೇ�=ಶಿಸುಲ್ಲ	 ದೇ�ವರು	 ಬಯಸು	ವುದಿಲ್ಲ� ಅವನು	 ನುಮಗೆ ಆಯೇ�ಗಳುನು	(
  ಮಾಡ	ವಸಾSತ�ತ ^Hವನು	( ನಿ�ಡ	ತ್ತಾ�ನೆ.     ಆತನುನು	( ನು�ಬ	ವಮ�ಲ್ಲಕುಮತ	� <b >    ನುಮ4 ನಿಧಾ=ರುಗಳು ಜವಾಬ್ದಾnರಿಂಯನು	(

 ತ್ತೇಗೆದ	ಕೇ�ಳು	a ವಮ�ಲ್ಲಕು       ನಾವುಆತನಿಗೆ ಹತ್ತಿ�ರುವಾದಹೇಜ್ಜೆ� ಗಳುನು	( ತ್ತೇಗೆದ	ಕೇ�ಳುa ಬೇ�ಕೇ�ದ	 ಅವನು	 ಬಯಸು	ತ್ತಾ�ನೆ.

      ದೇ�ವರುಉತ�ರುಗಳುನು	( ಕೇ�ಳುಲ್ಲ	 ಸು	ಲ್ಲರ್ಭವಾದ ಕೇಲ್ಲವುಪ1ಶ್ನೆ(ಗಳಿವೇ (ಉದಾಹರುಣೆಗಳು	: “ದೇ�ವರೊಂ�,   ನಾನು	ಯಾರುನು	( ಕ್ಷಮಿಸುಬೇ�ಕು	?” 
“            ನುನು( ಜೀ�ವನುದಲ್ಲಿಪಾಪವನು	( ನಿ�ವು ಎಲ್ಲಿ ನೆ��ಡ	ತ್ತಿ��ರಿಂಮತ	� ನಾನು	 ಪಶ್ವಾMತ್ತಾ�ಪ ಪಡಬೇ�ಕೇ�ದ	 ನಿ�ವು ಬಯಸು	ತ್ತಿ��ರಿಂ?”)

    ಇತರು ಪ1ಶ್ನೆ(ಗಳ್ಳೆ��ದಿಗೆ ದೇ�ವರು ಧS ನಿಯನು	( (“ದೇ�ವರೊಂ�,   ನಾನು	ಯಾರುನು	( ಮದ	ವೇಯಾಗಬೇ�ಕು	?”)  ಗ 1ಹಿಸು	ವುದ	 ಕುಷ್ಟQ ,  ಮತ	�
ಕೇಲ್ಲವು,      ದೇ�ವರು	 ಬಹ	ಶ್ರ� ಈ ಸುಮಯದಲ್ಲಿಉತ�ರಿಂಸು	ವುದಿಲ್ಲ� (“      ನುನು( ಮ	�ದಿನು ೨೦ ವಷ್ಟ=ಗಳು	 ಹೇ�ಗೆಕಾಣ	ತ�ವೇ?”)

  ಕೇಲ್ಲವೊಂಮ್ಮೆ4ನಾವುಏಕೇ-   ಪ1ಶ್ನೆ(ಗಳುನು	( ಕೇ�ಳು	ವಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲ	ಕಿಕೇ�ಳು	a ತ್ತೇ��ವೇ.        ಆಗಾಗೆ� ಇವು ನುಮ4 ತಕ್ಷಣದ ಜೀ�ವನುಮತ	� ಬೇಳುವಣ್ಣಿಗೆಗೆ
ಸುಹಾಯಕುವಾಗ	ವುದಿಲ್ಲ� .          ಅರ್ಥವಾನಾವುಉತ�ರುವನು	( ನಿಭಾಯಿಸುಲ್ಲ	ಸಾಧH ವಿಲ್ಲ� ಆದn ರಿಂ�ದ ದೇ�ವರು	 ಅದನು	( ನುಮಗೆ ನಿ�ಡ	ವುದಿಲ್ಲ� .

    ನಾನು	 ದೇ�ವರುನು	( ಯಾವಪ1ಶ್ನೆ(ಗಳುನು	( ಕೇ�ಳು	ತ್ತಿ�ದ್ದೇನೆ?   ಅವುಒಳ್ಳೆaಯಪ1ಶ್ನೆ(ಗಳ್ಳೆ�?

     ದೇ�ವರು ಧS ನಿಯೊ�ದಿಗೆ ವH ವಹರಿಂಸು	ವ ಬಗೆ� ಎರುಡ	 ವಿಪರಿಂ�ತಗಳು	
ನು�ಬಿಕೇ:   ದೇ�ವರು	 ನುನೆ�(�ದಿಗೆಮಾತನಾಡ	ವುದಿಲ್ಲ� .  ↔    ನಾನು	 ಕೇ�ಳು	ವ ಎಲ್ಲ� ವೂದೇ�ವರಿಂ�ದ.
ವಿಶಿಷ್ಟQ : “    ನುನು( ಆಲೋ��ಚನೆಗಳು	 ದೇ�ವರು

ಆಲೋ��ಚನೆಗಳುಲ್ಲ� .”
 ↔ “  …ದೇ�ವರು	 ಹೇ�ಳು	ತ್ತಾ�ನೆ !”

“    ನಾನು	 ಇದನು	( ಪರಿಂ�ಕ್ಷಿಸು	ವ ಅಗತH ವಿಲ್ಲ� .”
ಸುತH :  ಪವಿತ್ತಾ1ತ4 ವು ನಿಮ4 ಲ್ಲಿದೇ,   ಅದಕಾ�ಗಿಯೇ� ನಿಮ4

   ಅನೆ�ಕು ಆಲೋ��ಚನೆಗಳು	 ದೇ�ವರು
ಆಲೋ��ಚನೆಗಳು	!

     ನಾವುಇನು�( ಮನು	ಷ್ಟH ರು	ಮತ	� ಇನು�(
 ತಪುO ಗಳುನು	( ಮಾಡ	ತ್ತಿ�ದ್ದೇವೇ,  ಆದn ರಿಂ�ದನಾವೇಲ್ಲ� ರು� 
   ಕೇಲ್ಲವೊಂಮ್ಮೆ4 ದೇ�ವರುನು	( ತಪಾOಗಿ ಗ 1ಹಿಸು	ತ್ತೇ��ವೇ.

ಸುಲ್ಲಹೇಗಳು	:     ನಿಮ4 ಅನೆ�ಕು ಆಲೋ��ಚನೆಗಳು	 ದೇ�ವರಿಂ�ದ
  ಬ�ದವುಎ�ದ	ಉಮ್ಮೆ4ಹಿಸಿ.

  “  ಯಾವಾಗಲ್ಲ�ಪಾ1ರು�ಭಿಸಿ ದೇ�ವರು	
  …”ಹೇ�ಳು	ತ್ತಾ�ನೆ�ದ	ನಾನು	ಭಾವಿಸು	ತ್ತೇ��ನೆ

       ಈಎರುಡ	 ವಿಪರಿಂ�ತಗಳುಯಾವಭಾಗಕೇ�ನಾನು	 ಒಲ್ಲವು ತ್ತೇ��ರು	ತ್ತೇ��ನೆ?    ಈಹಿನೆ(ಲೋ ಎಲ್ಲಿ�ದ ಬರು	ತ�ದೇ?    ಅದರಿಂ�ದನಾನು	 ಹೇ�ಗೆ
      ಮ	ಕು�ನಾಗಬಹ	ದ	ಮತ	� ದೇ�ವರು ಧS ನಿಯೊ�ದಿಗೆ ಹೇಚ	M ಆರೊಂ��ಗH ಕುರುವಾಗಿ ವH ವಹರಿಂಸುಬಹ	ದ	?

   ಈಡಾಕು	H ಮ್ಮೆ�ಟ್ಹಕು	� ಸಾSಮH ಮ	ಕು�ವಾಗಿದೇ.    ನಿ�ವುಅದನು	( ನಿಬ=�ಧಗಳಿಲ್ಲ� ದೇ ಬಳುಸುಬಹ	ದ	,    ನುಕುಲಿಸುಬಹ	ದ	 ಅರ್ಥವಾಹೇ��ದಿಕೇ�ಳುa ಬಹ	ದ	 (CC0).  ಆವ}ತ್ತಿ� ೧.೩


	ದೇವರಿಂದ ಕೇಳುವುದು
	ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
	ಸತ್ಯವೇದವು
	ಬೇರೆಯವರು
	ಆಂತರಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
	ಘಟನೆಗಳು
	ಕನಸುಗಳು

	ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳು
	ವಿವೇಚನೆ: ದೇವರಿಂದ ಏನು? (1 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ ೫:೧೯-೨೧)
	ದೇವರ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಪರೀತಗಳು


