
 ದೇ�ವರ ಕಥೆ
೧.     ದೇ�ವರ� ನಿಮ್ಮ� ಬಗ್ಗೆ� ಆಸಕ್ತಿ� ಹೊಂ��ದಿದ್ದಾನೆ

ಹೊಂಬ್ಬೆ�ರಳು�: ಪ್ರ�ಮ್ಮ�ಖ)
•        ನಾವುಆತನೆ��ದಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೀ��ತಿಯ ಸ�ಬ�ಧದಲ್ಲಿಬದ�ಕಲು� ದೇ�ವರ� ನಮ್ಮ� ನ�* ಮಾಡಿದನ�.
•    ಅವರ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ಪ್ರ�ಸ್ತಾ�ಪ್ರವನ�* ನಿ�ಡು�ತಿ�ದ್ದಾರೆ. ಪ್ರ�ಶ್ನೆ*:    ನಿ�ವುಅದನ�* ಏನ�ಮಾಡು�ತಿ��ರಿ?

೨. ಸಮ್ಮಸ್ಯೆ6 :        ನಾವುಏನ�ಮಾಡುಬ್ಬೆ�ಕೆಂ�ದ� ದೇ�ವರ� ಬಯಸ�ತ್ತಾ�ನೆ�� ಅದನ�* ನಾವುಮಾಡು�ವುದಿಲು9
 ಸ�ಚ್ಯಂ6 �ಕ ಬ್ಬೆರಳು�:     ಇತರರನ�* ಆರೆ��ಪ್ರ ಅಥವಾದ�ಷಣೆಯೊಂ�ದಿಗ್ಗೆ ತೋ��ರಿಸ�ವುದ�,   ಆದರೆ ಸಮ್ಮಸ್ಯೆ6 ನಮ್ಮೊಂ��ದಿಗಿದೇ)

•      ನಮ್ಮ� ಜೀ�ವನದಲ್ಲಿಒಂ�ದ� ದೇ�ಡುF ಸಮ್ಮಸ್ಯೆ6 ಇದೇ: ಪಾಪ್ರ.
•  ಪಾಪ್ರಎಂ�ದರೆ�ನ�? ಕದಿಯ�ವುದ�,  ಸ�ಳು�I ಹೊಂ�ಳು�ವುದ�,  ಕೆಂ�ಲು�9 ವುದ� ... (   ಹತ�� ಅನ�ಶಾಸನಗಳುನ�* ಮ್ಮ�ರಿಯ�ವುದ�) ಪಾಪ್ರ.
•     ಆದರೆ ದೇ�ವರ ಗ�ಣಮ್ಮಟ್ಟO ಇನ�* ಹೊಂಚ್ಚಾQಗಿದೇ: 

•     ಬ್ಬೆ�ರೆ�ಬ� ರ ಬಗ್ಗೆ� ಕೆಂಟ್ಟO ದಾಗಿಯೋಚಿಸ�ವುದ�ಪಾಪ್ರ.
•        ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಂಲುಸ ತಿಳಿದಿದW ರೆ ಅದನ�* ಮಾಡುದಿದW ರೆ ಅದ�ಪಾಪ್ರ.
•  ಪಾಪ್ರದಮ್ಮ�ಲು:      ದೇ�ವರಿಗಿ�ತ ನಮ್ಮಗ್ಗೆ ಚೆನಾ*ಗಿ ತಿಳಿದಿದೇ ಎಂ�ದ�ಯೋಚಿಸ�ವುದ�,     ಆತನನ�* ಕಡೆಗಣಿಸ�ವುದ�ಮ್ಮತ�� ಆತನ

 ಪ್ರೀ��ತಿಯನ�* ನಿರಾಕರಿಸ�ವುದ�.
•       ದೇ�ವರ� ಪ್ರವಿತ ]ಮ್ಮತ�� ನಾವುಪ್ರರಿಪೂಣ_ರಾಗಿರಲು� ಅವನ� ಬಯಸ�ತ್ತಾ�ನೆ.
•         ನಿಮ್ಮ� ಎಂಲ್ಲಾ9 ಪಾಪ್ರಗಳೊಂ��ದಿಗ್ಗೆಯಾರಾದರ�ವಿ�ಡಿಯೊಂಕ್ತಿ9 ಪ್ಮಾಡುಬಹ�ದ� ಎಂ�ದ� ಕಲ್ಪಿdಸಿಕೆಂ�ಳಿI:    ನಿಮ್ಮ� ಎಂಲ್ಲಾ9 ಸರಾಸರಿ
ಕಾಯ_ಗಳು�,            ನಿಮ್ಮ� ಎಂಲ್ಲಾ9 ಕೆಂ�ಳುಕ� ಆಲೋ��ಚ್ಯಂನೆಗಳು�ಮ್ಮತ�� ಯಾರ�ನೆ��ಡು�ತಿ�ಲು9 ಎಂ�ದ� ನಿ�ವುಭಾವಿಸಿದ ಎಂಲ್ಲಾ9
ಸ�ದರ್ಭ_ಗಳು�.            ಅದ� ಬ್ಬೆಳುಕ್ತಿಗ್ಗೆ ಬ�ದರೆಮ್ಮತ�� ಇತರರ� ವಿ�ಡಿಯೊಂಕ್ತಿ9 ಪ್ ಅನ�* ನೆ��ಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ಹೊಂ�ಗ್ಗೆ ಅನಿಸ�ತ�ದೇ?

•        ದೇ�ವರ� ಈವಿಷಯಗಳುನ�* ನಿಲು_ಕ್ಷಿಸ�ವುದಿಲು9 ಆದರೆಪಾಪ್ರದ ಪ್ರರಿಣಾಮ್ಮವೆಂ�ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ.
•    ನಮ್ಮ� ಪಾಪ್ರಗಳು� ನಮ್ಮ� ನ�* ಮ್ಮ�ರಿಯಲು�,      ಆಧ್ಯಾ6ತಿ�ಕವಾಗಿ ಸತ�ಮ್ಮತ�� ದೇ�ವರಿ�ದ ಬ್ಬೆ�ಪ್ರ_ಡಿಸಲು�ಕಾರಣವಾಗ�ತ�ವೆಂ.

೩.  ದೇ�ವರ ಪ್ರರಿಹಾರ:      ಯೇ�ಸ� ಕ್ತಿ �ಸ�ನ� ನಮ್ಮ� ಪಾಪ್ರಕೆಂt ಬ್ಬೆಲೋ ಕೆಂ�ಟ್ಟO ನ�
   ಮ್ಮಧ6 ದ ಬ್ಬೆರಳು� ಎಂತ�ರದ ಬ್ಬೆರಳು�:    ಯೇ�ಸ� ಸತ� ಶಿಲು�ಬ್ಬೆಯಚಿಹೊಂ*)

•         ದೇ�ವರ� ಹೊಂ�ಗ್ಗೆ ಪ್ರೀ��ತಿಯಿಂ�ದ ತ��ಬಿರಬಹ�ದ� ಆದರೆಪಾಪ್ರವನ�* ಶಿಕ್ಷಿಸ�ವನಾ6ಯಾಧೀ�ಶನಾಗ�ವುದ� ಹೊಂ�ಗ್ಗೆ?   ಇದ� ಹೊಂ�ಗ್ಗೆ
ಹೊಂ��ದಿಕೆಂ�ಳು�I ತ�ದೇ?

•      ದೇ�ವರ ವಿಶ್ನೆ�ಷ ಪ್ರರಿಹಾರವೆಂ�ದರೆ ಅವನಮ್ಮಗಯೇ�ಸ�ಕ್ತಿ �ಸ�. 
•    ಅವರ�ಈಜಗತಿ�ಗ್ಗೆ ಬ�ದರ�,       ಪ್ರರಿಪೂಣ_ಜೀ�ವನವನ�* ನಡೆಸಿದರ�ಮ್ಮತ�� ಅನೆ�ಕ ಜನರಿಗ್ಗೆ ಗ�ಣಮ್ಮ�ಖರಾದರ�.
•    ಅವನ ಶತ�� ಗಳು� ಆತನನ�* ಬ�ಧೀಸಿ,   ಹೊಂ�ಡೆದ� ಶಿಲು�ಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂ��ದರ�
•        ಆದರೆಮ್ಮ�ರ� ದಿನಗಳು ನ�ತರ ಅವನ�ಮ್ಮತೋ� ಜೀ�ವಕೆಂt ಬ�ದನ�!
•        ಆತನ� ನಮ್ಮ� ಶಿಕ್ಷೆಯನ�* ತೋಗ್ಗೆದ�ಕೆಂ��ಡುನ� ಇದರಿ�ದನಾವು ಕ್ಷಮೆಪ್ರಡೆಯಬಹ�ದ�!

•  ವಿವರಣೆ ಕಥೆ:   ಎಂರಡು� ಅವಳಿಗಳು� (  ಮ್ಮತೋ� ನೆ��ಡಿ)

೪.    ದೇ�ವರ� ನಮ್ಮೊಂ��ದಿಗ್ಗೆ ಸ�ಬ�ಧವನ�* ಬಯಸ�ತ್ತಾ�ನೆ
 ಉಂ�ಗ�ರ ಬ್ಬೆರಳು�:  ದೇ�ವರೆ��ದಿಗಿನ ಸ�ಬ�ಧ)

•       ದೇ�ವರ� ನಮ್ಮೊಂ��ದಿಗಿನಮ್ಮ�ರಿದ ಸ�ಬ�ಧವನ�* ಪುನ�ಸ್ತಾ�ಪ್ರೀಸಲು� ಎಂಲು9 ವನ�* ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಆತನೆ��ದಿಗ್ಗೆ ಹೊಂ�ಸ,  ಶಾಶ� ತ
   ಜೀ�ವನವನ�* ಆತನ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ನಿ�ಡು�ತಿ�ದ್ದಾನೆ.

•   ಈಗ ನಿಧ_ರಿಸ�ವ ಸರದಿ:    ನಿ�ವುಅವರ ಪ್ರ�ಸ್ತಾ�ಪ್ರವನ�* ಸಿ��ಕರಿಸ�ತಿ��ರಾ?
•        ಆದರೆಈನಿಧ್ಯಾ_ರವುಪ್ರರಿಣಾಮ್ಮಗಳುನ�* ಬಿ�ರ�ತ�ದೇ ಎಂ�ಬ�ದನ�* ನಾವುಅರಿತ�ಕೆಂ�ಳುI ಬ್ಬೆ�ಕ�.    ಇದರಥ_ ನಿಮ್ಮ� ಹಳೊಂಯ

     ಜೀ�ವನವನ�* ಬಿಟ್ಟ�O ಯೇ�ಸ� ಬದ�ಕ್ತಿದ�ತೋ ಬದ�ಕಲು�ಪಾ�ರ�ಭಿಸಿ.
•            ನಮ್ಮ� ಎಂಲ್ಲಾ9 ಪಾಪ್ರಗಳಿ�ದ ದ�ರವಿರಿನಾವುಈನಿಧ್ಯಾ_ರವನ�* ತೋಗ್ಗೆದ�ಕೆಂ�ಳು�I ತೋ��ವೆಂಮ್ಮತ�� ಯೇ�ಸ� ನಮ್ಮ� ನ�* ಶ�ದಿ��ಕರಿಸಲ್ಪಿ.
•   “ ”  ಇದ�ಮ್ಮದ�ವೆಂಗ್ಗೆ ಹೌದ� ಎಂ�ದ� ಹೊಂ�ಳು�ವ�ತಿದೇ.  “ ”     “ ”   ನಿ�ವು ಹೌದ� ಎಂ�ದ� ಹೊಂ�ಳಿದಾಗ ದೇ�ವರ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ಹೌದ� ಎಂ�ದ� ಸಹ
ಹೊಂ�ಳು�ತ್ತಾ�ನೆ.   ಅವನ� ನಿಮ್ಮೊಂ��ದಿಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುಲು�,      ನಿಮ್ಮಗಾಗಿಒಂದಗಿಸಲು�ಮ್ಮತ�� ನಿಮ್ಮೊಂ��ದಿಗ್ಗೆ ಬದ�ಕಲು� ಬಯಸ�ತ್ತಾ�ನೆ!

೫.   ಪ್ರವಿತ್ತಾ�ತ� ವು ನಿಮ್ಮ� ನ�* ಬ್ಬೆ�ಬಲ್ಪಿಸ�ತ�ದೇ
 ಗ�ಲ್ಲಾಬಿಬ್ಬೆರಳು�:  ಬ್ಬೆಳುವಣಿಗ್ಗೆಗ್ಗೆ ಸ�ಭಾವ6 ವಿದೇ)

•    ನಾವುಆತನ ಪ್ರ�ಸ್ತಾ�ಪ್ರವನ�* ತೋಗ್ಗೆದ�ಕೆಂ��ಡಾಗ,     ದೇ�ವರ� ನಮ್ಮ� ನ�* ತನ* ಆತ� ದಿ�ದ ತ��ಬಿಸ�ತ್ತಾ�ನೆ.
•  “ ”   ಈ ಪ್ರವಿತ್ತಾ�ತ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ದೇ�ವರ ಶಕ್ತಿ�ಯ�ತೋ.     ಏನ�ಮಾಡುಬ್ಬೆ�ಕೆಂ�ದ� ಅವನ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ತೋ��ರಿಸ�ತ್ತಾ�ನೆ,   ನಿಮ್ಮ� ದೌಬ_ಲು6 ಗಳುನ�*

     ಬದಲ್ಲಾಯಿಂಸ�ತ್ತಾ�ನೆಮ್ಮತ�� ಯೇ�ಸ�ವಿನ�ತೋ ಬದ�ಕಲು� ಸಹಾಯಮಾಡು�ತ್ತಾ�ನೆ.
• ಅಲು9 ದೇ,           ಪ್ರವಿತ್ತಾ�ತ� ದ ಜನರ� ನಿಮ್ಮ� ನ�* ಬ್ಬೆ�ಬಲ್ಪಿಸ�ತ್ತಾ�ರೆಮ್ಮತ�� ದೇ�ವರನ�* ಚೆನಾ*ಗಿ ಅಥ_ಮಾಡಿಕೆಂ�ಳುI ಲು� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ತರಬ್ಬೆ�ತಿ
ನಿ�ಡು�ತ್ತಾ�ರೆ,    ಇದರಿ�ದ ಅವನ� ನಿಮ್ಮ� ನ�* ಬಳುಸಿಕೆಂ�ಳು�I ತ್ತಾ�ನೆ.



 ಎಂರಡು� ಅವಳಿಗಳು�
    ಒಂ�ದೇ� ರಿ�ತಿಯಎಂರಡು� ಅವಳಿಗಳು� ಇದW ವು.       ಅವರಲ್ಲಿಒಂಬ� ರ� ಹದಿಹರೆಯದವರಾಗಿ ಸರಿಯಾದಹಾದಿಯಿಂ�ದದಾರಿ ತಪ್ರೀdದರ�. ಅವರ� 
      ಗಾ6�ಗ್ ಸ್ಯೆ�ರಿಕೆಂ��ಡುರ�ಮ್ಮತ�� ಅವರ ಕ�ಟ್ಟ��ಬದೇ��ದಿಗ್ಗೆಯಾವುದೇ� ಸ�ಪ್ರಕ_ವಿಲು9 .   ಕೆಂ�ನೆಗ್ಗೆ ಅವನ� ಕೆಂ�ಲೋಗಾರನಾದನ�.  ಒಂ�ದ�

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ,      ಅವನ� ತನ* ದಾರಿಯಲ್ಲಿಬ�ದ ವ6 ಕ್ತಿ�ಯನ�* ಹೊಂ�ಡೆದನ�. ನಾ6ಯಾಲುಯದಲ್ಲಿ,      ಅವರ� ವಷ_ಗಳುಲ್ಲಿಮ್ಮೊಂದಲುಬಾರಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ�
  ಸಹೊಂ��ದರನನ�* ಮ್ಮತೋ� ನೆ��ಡಿದರ�.   ಅವರ ಸಹೊಂ��ದರನಾ6ಯಾಧೀ�ಶರಾಗಿದW ರ�! “ಗ್ಗೆ��ಟ್,   ಇದ� ನನ* ಸಹೊಂ��ದರ!”  ಅವನ�

ಯೋಚಿಸಿದನ�, “    ಅವನ� ಇನ�* ನನ* ನ�* ಪ್ರೀ��ತಿಸಬ್ಬೆ�ಕ�!    ಅವನ� ನನ* ನ�* ಇಲ್ಲಿ�ದ ಹೊಂ�ರಹಾಕ�ತ್ತಾ�ನೆ.”
 ಅವರ ಸಹೊಂ��ದರ,    – ನಾ6ಯಾಧೀ�ಶರ� ಶಿಕ್ಷೆಯನ�* ವಿಧೀಸಿದರ� ಮ್ಮರಣದ�ಡುನೆ!   ಅವಳಿ ಸಹೊಂ��ದರನಿಗ್ಗೆ ಕೆಂ��ಪ್ರವಾಯಿಂತ�. “  ಏಕೆಂ

 ತ��ಬಾ ಕಟ್ಟ�O ನಿಟ್ಟಾOಗಿ?!”,  ಅವರ� ಕೆಂ�ಳಿದರ�, “  ಅದ� ಪ್ರೀ��ತಿಯಲು9 !”      ಆದರೆನಾ6ಯಾಧೀ�ಶರ�ನಾ6ಯವನ�* ಪೂರೆ�ಸಲು� ಕಾನ�ನಿಗ್ಗೆ
ಅ�ಟಿಕೆಂ�ಳುI ಬ್ಬೆ�ಕಾಯಿಂತ�.

    ಶಿಕ್ಷೆಗ್ಗೆ�ಳುಗಾದಅವಳಿಮ್ಮರಣದ�ಡುನೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ಳಿತಿದ್ದಾಗ ಇದW ಕ್ತಿt ದW �ತೋ, ಮ್ಮಧ6 ರಾತಿ�ಯಲ್ಲಿ,  ಬಾಗಿಲು� ತೋರೆಯಿಂತ�.    ಅದ� ಅವನ ಅವಳಿ
ಸಹೊಂ��ದರ!     ಮ್ಮೊಂದಲ್ಪಿಗ್ಗೆಅವನ� ಅವನಮೆ�ಲೋ ಕೆಂ��ಪ್ರಗ್ಗೆ��ಡುನ�. “      ನಿ�ವು ನನ* ನ�* ಏಕೆಂಮ್ಮರಣದ�ಡುನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧೀಸಿದ್ದೀರಿ?!”,  ಅವರ�
ಒಂತ್ತಾ�ಯಿಂಸಿದರ�.
“  ನಾನ�ಮಾಡುಬ್ಬೆ�ಕಾಗಿತ�� ;  ನಾನ� ಕೆಂ�ವಲು.     ಆದರೆನಾನ� ನಿಮ್ಮಗಾಗಿ ಪ್ರ�ಸ್ತಾ�ಪ್ರವನ�* ಹೊಂ��ದಿದ್ದೇನೆ.    ನಾವಿಬ� ರ� ಒಂ�ದೇ� ರಿ�ತಿ
ಕಾಣ�ತೋ��ವೆಂ.  ಬಟ್ಟೆOಗಳುನ�* ಬದಲ್ಲಾಯಿಂಸ್ಯೆ��ಣ.      ನಾನ� ಇಲ್ಲಿಯೇ� ಇರ�ತೋ��ನೆಮ್ಮತ�� ನಿ�ವು ಹೊಂ��ಗಬಹ�ದ�.”
“ಸರಿ, ಅದ�� ತವಾಗಿದೇ!”,     ಅವಳಿ ಹೊಂ�ಳಿದರ�ಮ್ಮತ�� ಜೈ�ಲ್ಪಿನಿ�ದ ಹೊಂ�ರಟ್ಟ�ಹೊಂ��ದರ�.     ಅವರ� ತ��ಬಾ ಸ�ತೋ��ಷವಾಗಿದW ರಿ�ದ ಅವರ�

  ಇಡಿ�ರಾತಿ� ಆಚ್ಯಂರಿಸಿದರ�.    ಮ್ಮರ�ದಿನ ಬ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ� ಅವರ� ನೆನಪ್ರೀಸಿಕೆಂ��ಡುರ�, “   ಒಂ�ದ� ಸ್ಯೆಕೆಂ�ಡ್ಕಾಯಿಂರಿ,   ಮ್ಮರಣದ�ಡುನೆಯನ�* ಇ�ದ�
 ಬ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ� 9  ಗ�ಟ್ಟೆಗ್ಗೆ ನಿಗದಿಪ್ರಡಿಸಲ್ಲಾಗಿದೇ.”         ಅವರ� ಜೈ�ಲ್ಪಿನ ಗ್ಗೆ��ಡೆಗಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದರ�ಮ್ಮತ�� ಇದW ಕ್ತಿt ದW �ತೋ ಒಂ�ದ� ಹೊಂ�ಡೆತ ಕೆಂ�ಳಿಸಿತ�!  ತನ*

      ಸಹೊಂ��ದರನ� ನಿಜವಾಗಿಯ�ತನ* ಶಿಕ್ಷೆಯನ�* ತೋಗ್ಗೆದ�ಕೆಂ��ಡಿದ್ದಾನೆ�ದ� ಅವನ� ಅರಿತ�ಕೆಂ��ಡುನ�!   ಅವರ� ಸ�ಪೂಣ_ವಾಗಿ
ಹತ್ತಾಶರಾಗಿದW ರ�.         ಅವನ� ತನ* ಸಹೊಂ��ದರನಮ್ಮನೆಗ್ಗೆ ಹೊಂ��ಗಿ ಅವನಿ�ದ ಒಂ�ದ� ಪ್ರತ ]ವನ�* ಕ�ಡು�ಕೆಂ��ಡುನ�.  ಇದ� ಓದಿದೇ, 
“  ನಿ�ವು ಸ� ತ�ತ ]ರ�.    ನಾನ� ನಿಮ್ಮ� ಶಿಕ್ಷೆಯನ�* ತೋಗ್ಗೆದ�ಕೆಂ��ಡೆ.     ಇ�ದಿನಿ�ದ ನಿ�ವು ನನ* ಜೀ�ವನವನ�* ನಡೆಸಬ್ಬೆ�ಕ�, 

        ಪಾ�ಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬ್ಬೆ�ಕ�ಮ್ಮತ�� ನಾನ� ನಿಮ್ಮಗಾಗಿಏನ�ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ�ದ� ನೆನಪ್ರೀಟ್ಟ�O ಕೆಂ�ಳುI ಬ್ಬೆ�ಕೆಂ�ದ�ನಾನ� ಬಯಸ�ತೋ��ನೆ. ”

   ಈಡಾಕ�6 ಮೆ�ಟ್ಹಕ�t ಸ್ತಾ�ಮ್ಮ6 ಮ್ಮ�ಕ�ವಾಗಿದೇ.    ನಿ�ವುಅದನ�* ನಿಬ_�ಧಗಳಿಲು9 ದೇ ಬಳುಸಬಹ�ದ�,    ನಕಲ್ಪಿಸಬಹ�ದ� ಅಥವಾಹೊಂ��ದಿಕೆಂ�ಳುI ಬಹ�ದ� (CC0).  ಆವ�ತಿ� ೨.೧

  ನನಗ್ಗೆ ಏನ� ಅಡಿFಯಾಗಿದೇ?
  ನನಗ್ಗೆ ಏನ� ಅಥ_ವಾಗಲ್ಪಿಲು9 ?   ನಾನ� ಎಂಲ್ಲಿ

ಖಚಿತವಾಗಿಲು9 ?

 ದೇ�ವರೆ��ದಿಗ್ಗೆಮಾತನಾಡು�ವುದ�:   ನನ* ಮ್ಮ��ದಿನ ಹ�ತಗಳು�
     ದೇ�ವರೆ��ದಿಗಿನ ಸ�ಭಾಷಣೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲುಹೊಂಗಳುನ�* ನಿ�ವುಕಾಣಬಹ�ದ�.       ನಿಮ್ಮ� ಹ�ದಯದಲ್ಲಿರ�ವಮ್ಮತ�� ನಿ�ವು ದೇ�ವರಿಗ್ಗೆ ಹೊಂ�ಳುಲು�

  ಬಯಸ�ವ ಎಂಲು9 ವನ�* ಸ್ಯೆ�ರಿಸಿ.     ಕೆಂಲುವು ಅ�ಶಗಳು ಬಗ್ಗೆ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆಖಾತಿ�ಯಿಂಲು9 ದಿದW ರೆ,     ನಿ�ವುಅದನ�* ದೇ�ವರಿಗ್ಗೆಪಾ�ಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಹೊಂ�ಳುಬಹ�ದ�.       ದೇ�ವರೆ��ದಿಗ್ಗೆಮಾತನಾಡು�ವ ಅನ�ರ್ಭವ ಹೊಂ��ದಿರ�ವಯಾರೆ�ಬ� ರ ಬ್ಬೆ�ಬಲುವನ�* ಬಳುಸಿ.
ದೇ�ವರೆ�,      ನನ* ಜೀ�ವನದಲ್ಲಿಯಾವವಿಷಯಗಳು� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆಬ್ಬೆ�ಕಾಗಿಲು9 ?    ಯಾವಪಾಪ್ರಗಳಿ�ದನಾನ� ದ�ರವಿರಬ್ಬೆ�ಕ�?

ದೇ�ವರೆ�,     ನಾನ� ನಿಮ್ಮೊಂ��ದಿಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುಬಲ್ಲೆ ಎಂ�ದ� ಧನ6 ವಾದಗಳು�.        ನಿಮ್ಮ� ಇಚ್ಪ್ರ�ಕಾರನಾನ� ಬದ�ಕಲ್ಪಿಲು9 ಎಂ�ದ� ನನಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೇ. 
 ನನ* ನ�* ಕ್ಷಮಿಸ�.  ನಾನ� _______________ (    ದೇ�ವರ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ತೋ��ರಿಸಿದW ನ�* ಹೊಂಸರಿಸಿ)    ಎಂ�ದ� ದಯವಿಟ್ಟ�O ನನ* ನ�* ಕ್ಷಮಿಸಿ.

ಯೇ�ಸ�,           ನಿ�ವು ಪ್ರರಿಹಾರವನ�* ಮಾಡಿದ್ದೀರಿಮ್ಮತ�� ನಿ�ವು ನನಗಾಗಿ ಸತಿ�ದ್ದೀರಿ ಎಂ�ದ�ನಾನ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ಧನ6 ವಾದಗಳು�.  ನನ*
          ಜೀ�ವನವನ�* ಬದಲ್ಲಾಯಿಂಸಲು�ಮ್ಮತ�� ನಿ�ವುಪಾಪ್ರಎಂ�ದ� ಕರೆಯ�ವ ಎಂಲು9 ವನ�* ತೋ�ಡೆದ�ಹಾಕಲು�ನಾನ� ಸಿದ� .    ನಿನ* ಇಚ್ಪ್ರ�ಕಾರ

  ಬದ�ಕಲು�ನಾನ� ಬಯಸ�ತೋ��ನೆ.
ಪ್ರವಿತ್ತಾ�ತ� ,    ದಯವಿಟ್ಟ�O ನನಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ.   ನನ* ನ�* ಶ�ದಿ��ಕರಿಸಿ ತ��ಬಿಸಿ.

    ಇದೇಲು9 ವನ�* ನಿಮ್ಮ� ಹ�ದಯದಿ�ದ ಹೊಂ�ಳುಲು�ಸ್ತಾಧ6 ವಾದರೆ,       ಈಹೊಂ�ಸ ಜೀ�ವನದಪಾ�ರ�ರ್ಭವುಹೊಂ�ಗ್ಗೆಕಾಯ_ನಿವ_ಹಿಸ�ತ�ದೇ
      ಎಂ�ಬ�ದನ�* ಯಾರಾದರ� ನಿಮ್ಮಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು� ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೆಂ�ಡಿ (“ ”  ಬಾ6ಪ್ರೀOಸಮ್ ವರ್ಕ್�_ಶಿ�ಟ್ ನೆ��ಡಿ).

   ದೇ�ವರ ಕೆಂ�ಡು�ಗ್ಗೆಗ್ಗೆ ನನ* ಉಂತ�ರ
   ದೇ�ವರ� ತನ* ಪಾತ ]ವನ�* ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.     ಈಗ ಇದ� ನಿಮ್ಮ� ಸರದಿ ...

   ನಾನ� ಅವರ ಪ್ರ�ಸ್ತಾ�ಪ್ರವನ�* ಸಿ��ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ�?
  □     ಹೌದ� ಇಲು9 ಖಚಿತವಾಗಿಲು9□ □

      ನಾನ�ಶಾಶ� ತ ಜೀ�ವನವನ�* ಪ್ರಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂ�ದ� ನನಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೇಯೇ�?
  □     ಹೌದ� ಇಲು9 ಖಚಿತವಾಗಿಲು9□ □

       ನನ* ಪಾಪ್ರಮ್ಮತ�� ತಪುd ಮಾಗ_ಗಳಿ�ದನಾನ� ದ�ರ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ?
  □     ಹೌದ� ಇಲು9 ಸ� ಲುd□ □

     ನಾನ� ಪ್ರವಿತ್ತಾ�ತ� ವನ�* ಸಿ��ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂ�ದ� ನನಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೇಯೇ�?
  □     ಹೌದ� ಇಲು9 ಖಚಿತವಾಗಿಲು9□ □
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