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ಹೊಸತು
ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಪ�ಡೇಪ್
ಟೊಡೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಂದ

1990ರಲ್ಲಿ ಬರೆದುದು

ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಅಪರಾಧಿ
(ಮಡೇಲ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಒ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಯಾಸೆರ್ ಅರಾಫಾತ್ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ)

1940ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್ ಕಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಂದ 
(ಸೆೈನೈಡ್ ಗಾಯಾಸ್ ತಯಾರಕರು)1 ನಡೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ತರುಣ 
ಪ�ಡೇಲ್ಷ್ ಮಾರಾಟಗಾರ ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕಗಾಗಿ ನಾಜಿಗಳಿಗೆ 
ಸೆೈನೈಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನು. ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿ ನಿಮೊಬೆಲನ ಶಿಬಿರದ 
ಮಧಯಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕಾಂತರ ಯೆಹೊದಯಾರನುನು ಮತುತು ಇತರ ಜನ-
ರನುನು ನಿನಾಬೆಮ ಮಾಡಿದ ಸೆೈನೈಡ್ ಅನಿಲವನುನು ತಯಾರಸುವ 
ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಾನಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ ಕಲಸ ಮಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧದ 
ನಂತರ ತನನು ಜಿಡೇವಕಾಕಾಗಿ ಹದರ, ಆತ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಚಚಿಬೆನಲ್ಲಿ 
(ಸೆೈತಾನನ ಚರ್ಬೆ) ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದನು ಮತುತು 1946ರ ಕೊನಯ-
ಲ್ಲಿ ಆತನನುನು ವಿಧಿವತಾತುಗಿ ಪಾದಿ್ರ ಎಂದು ನಡೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯ-
ತು. 1958ರಲ್ಲಿ, ಆತನನುನು ಪ�ಡೇಲೆಂಡ್ ನ ಅತಿ ಕಿರಯ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ 
ವಿಧಿವತಾತುಗಿ ನಡೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯತು. ಆತನ ಪ�ವಾಬೆಧಿಕಾರಯ 
ಮೊವತುತು-ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತುತು ಹತ್ಯಾಯ ನಂತರ, ಆತ ಪ�ಡೇಪ್ 
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II2 ಆಗಿ (ಈಗಿನ ಪ�ಡೇಪ್, 1990) ಪ�ಡೇಪ್ ಪ್ರಭು-
ತವಿವನುನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಮತುತು ಈಗ ಅಮಡೇರಕದಲ್ಲಿ ಜೊಯಾಇಷ್ 
ಫೆಡರೆಡೇಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸೆಥೆಯಂದನುನು ಮತುತು ಅದರ ಹಲವಾರು 
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರನುನು ಮತುತು ಇತರ ಬಲ್ಪ-

ಶುಗಳನುನು ಅಪಹರಸಿ ಅವರನುನು “ಡಿಪ�್ರಡೇಗಾ್ರಮ್” ಮಾಡುವ ಕಲ್ಟ್ 
ಅವಡೇನಬೆಸ್   ನಟವಿಕ್ಬೆಅನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುತಿತುದಾ್ದನ. ಪ�ಡೇಪರ ಕಲ್ಟ್ 
ಅವಡೇನಬೆಸ್ ನಟವಿಕ್ಬೆ ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಹಿಟಲಿರನ “ಕುಪಂಥಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ”(ಮಿನಿಸಿ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಟ್ಸ್)3 ದ 
ಮುಂದುವರಯುವಿಕಯಾಗಿದು್ದ ಜುಡಾಯಸ್ಮ್, ಕ್ರೈಸತುಮತ ಮತುತು 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದ ಯಾವುದಡೇ ಇತರ ಧಮಬೆಗಳನುನು ನಾಶಮಾಡ-
ಲು ಅದನುನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ. ಹಿಟಲಿರ್ ಮತುತು ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೆಡೇರದಂತ್, 
ಅವನ ಎಲಾಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲಲಿರೊ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ 
ಆಸೆ: ವಿಶವಿ ಕಡೇವಲ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕರಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿತುತು .

ಪ�ಡೇಪರ ಕಲವು ಉನನುತ-ದರ್ಬೆಯ ಲೆಫ್ಟ್ನಂಟ್ ಗಳು (ಅಪ-
ರಾಧಿಗಳು ಕೊಡ) ಹಲವಾರು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಯೆಹೊದಯಾ ಸಂಸೆಥೆಗ-
ಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಳತನದ ಸೆೊಡೇಗುಹಾಕಿದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೊದಯಾ ಜನರಗೆ ಹಿಡೇಗೆ 
ಮೊಡೇಸ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದಡೇಶ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಪದ್ಧತಿಯನುನು 
ಮತುತು ಒಂದು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ವಿಶವಿ ಮತುತು ಸಂಯುಕತು ಕುಪಂಥವನುನು 
ರ್ಳಸುವುದು. ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತ್ 
ಸಂಪ�ಣಬೆ ಜಗತುತು ಎಲಾಲಿ ನಿಜ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರ ಮತುತು ಯೆಹೊ-
ದಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರನುನು ನಾಶ ಮಾಡರ್ಡೇಕಂದು ಕಡೇಳು-

1 ಹಮಬೆನ್ ಗೆೊಡೇಎರಂಗ್, ಹೈನಿ್ರಕ್ ಹಿಮಲಿರ್, ಮತುತು ರೆಯನ್ ಹಾಡ್ಬೆ ಹಡೇಡಿ್ರಕ್ ರೆೊಂದಿಗೆ ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್ ಕಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಯಬೆನಿವಾಬೆಹಕರು “ಯೆಹೊದಯಾರ ಪರಹಾರ”ವನುನು ಯಡೇಜಿಸಿದರು (ಯೆಹೊದಯಾ 
ನಿನಾಬೆಮಕಾಕಾಗಿ ಯಾವ ರಡೇತಿಯ ಅನಿಲವನುನು ತಯಾರಸುವುದು ಮತುತು ಬಳಸುವುದು)   2 ಟ್ರಸನ್ಸ್ ಪಿಡೇಸ್, H.W.ಆಮ್ಬೆ ಬ್ರಸಟ್ರ್, ಬಿಡೇರ್ ಹಸ್ಟ್ಬೆ ಪ್ರಸ್, ಪುಟಗಳು 345-347; ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್, ಆರ್.ಸಾಸೊಲ್, 
ರ್ೊಡೇನಿ & ಗಾಯೆರ್, ಪುಟಗಳು 128-129; ವಾಲ್ ಸಿ್ರಿಡೇಟ್ ಆಂಡ್ ದ ರೆೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟಲಿರ್, ಎ.ಸಿ.ಸಟನ್, ’76 ಪ್ರಸ್; ವಲ್ ಬೆ ವಾಚಸ್ಬೆ ಇಂಟನಾಯಾಬೆಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸಲ್ ಟಡೇಪ್ಸ್”; ಯುದ್ಧ ಮತುತು ಫಾಯಾಸಿಸಂ 
ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನಟ್ ವಕ್ಬೆ, ಟಡೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿ ಪ�ಡೇಪ್”; ರ್ೊಡೇನ್ಸಸ್ಟ್ನ್ ಒಂದು ಸಿ.ಐ.ಎ. ವೈದಯಾಕಿಡೇಯ ಪ್ರಯಡೇಗವಾಗಿತ್ತುಡೇ?, ಮೈಕಲ್ ಮೈಯಸ್ಬೆ, ಪುಟ 545   3 ದ ವಾಯಾಟ್ಕನ್ಸ್ ಹೊಲೆೊಕಾಸ್ಟ್, ಆವ�್ರ 
ಮಾಯಾನಾ್ಯಾಟನ್, ಪುಟಗಳು 32-104
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ತಾತುರೆ ಎಂಬ ನಿರಡೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಮ್ ಸುಳುಳು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತುತು 
ಬಹುಮಾನಗಳ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನುಸುಳುವ ಯೆಹೊದಯಾ ಮತುತು 
ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸಯಾವನುನುಂಟುಮಾಡಿ ಜಗ-
ತಿತುನ ಯೆಹೊದಯಾರ ಮತುತು ನಿಜ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರ ವಿರುದ್ಧ ದವಿಡೇಷ 
ಹುಟ್ಟ್ಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದಡೇಶವಾಗಿದ. ಈ ಪೈಶಾಚಿಕ ಒಂದು-
ವಿಶವಿದವರು ಒಂದು-ವಿಶವಿ, ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್, ನಾಜಿ ಆಡಳಿತದ ತಮಮ್ 
ಆಡಳಿತವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲಲಿ. ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಯಂತ್ರ (ಸುದಿ್ದ ಮಾಧಯಾ-
ಮಗಳು) “ಮಾಧಯಾಮದ ಪ�ಡೇಪ್”ರನುನು ಮತುತು ಆತನ ವಿಷಪ�ರತ, 
ಒಂದು-ವಿಶವಿ ಚರ್ಬೆ ಮತುತು ಯುಎನ್ ಗಳನುನು ಕೊಂಡಾಡುತತುಲೆಡೇ 
ಇರುತಾತುರೆ ಮತುತು ನಿಜ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರನುನು ಮತುತು ಯೆಹೊದಯಾರ-
ನುನು ಕಳಗೆಳಯುತತುಲೆಡೇ ಇರುತಾತುರೆ. ಈ ನಡುವ ಸಕಾಬೆರ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳು 
ಅವರಗೆ, ನಿಜ ರ್ೈಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣಯಾವಾದಿ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯ ಚಚುಬೆಗ-
ಳು ಮತುತು ಅವರ ಇತರ ಗುರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಡೇಳಲು ಅಪರಾ-
ಧಿಗಳನುನು ಮತುತು ಹಣ ಕೊಟುಟ್ ಕರೆತಂದ ಸುಳುಳುಗಾರರನುನು ಬಳಸಿ, 
ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅಸಂವೈಧಾನಿಕ ಮತುತು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲ್ಪಟಟ್ ದಾವಗಳೊಂ-
ದಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತಾತುರೆ. ಲಕಾಂತರ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರನುನು ಮತುತು 
ಯೆಹೊದಯಾರನುನು ಮಾತ್ರವಲಲಿದ ಇನೊನು ಹಲವರನುನು ಪ್ರಮಾಣಿಡೇಕ-
ರಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವ ರಡೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಗೆೊಳಿಸಿರಬಹುದಾದ ನಾಜಿ 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಪಾದಿ್ರಶ್ರಡೇಣಿಯ ಪ್ರಭುತವಿದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರು, 
ಯೆಹೊದಯಾ ರಬಿ್ಬಗಳು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಡೇ ನಿಜ ಯೆಹೊದಯಾ ವಯಾಕಿತು 
ತಮಮ್ನುನು ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ಅಥಬೆಮಾಡಿ-
ಕೊಳುಳುವುದು ಕಷಟ್. ರಬಿ್ಬ ಮೊಡೇಶ ಷೊಡೇನಫೆಲ್  ಹಿಡೇಗೆನುನುತಾತುರೆ, 
“ಪವಿತ್ರ ಭೊಮಿಯಂದ ನಮಮ್ನುನು ಗಡಿಡೇಪಾರು ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 
ಭೊಮಿಯ ಎಲಾಲಿ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಬೆ ನಮೊಮ್ಂ-
ದಿಗೆ ಅತಯಾಂತ ಕಟಟ್ದಾಗಿ ವಯಾವಹರಸಿದ. ಚರತ್್ರಯ ವಡೇದಿಕಯ ಮಡೇಲೆ 
ಅದರ ಎಲಾಲಿ ಹರ್ಜಿಗಳು ಯೆಹೊದಯಾ ರಕತುದಿಂದ ಮುದಿ್ರತವಾಗಿವ.” 
“ಎಲಾಲಿ ಜಮಬೆನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ದಡೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಜನರು 
ಅವರ ಪಾದಿ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಡೇರತರಾಗಿ ಯೆಹೊದಯಾರನುನು ಕನಿಕರವಿಲಲಿದ 
ಕೊಂದರು. ಅವರೆಲಲಿರೊ ಕಟಾಟ್ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತುತು 
ಎಲಲಿರಗೊ ಯೆಹೊದಯಾ ರಕತುಕಾಕಾಗಿ ತಿಡೇರದ ಹಸಿವು ಇತುತು”4 ಎಂದೊ 
ಅವರು ಹಡೇಳಿದರು. 

ಜಾನ್ ಪಾಲ್ IIರಂತಹ ನಿಡೇತಿಭ್ರಷಟ್ ಪ�ಡೇಪರು ಹಡೇಗೆ, ಈ ನಂ-
ಬಲಸಾಧಯಾವಾದಷುಟ್ ದುಷಟ್, ಮತುತು ಕಟಟ್ ಸುಳುಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ 
ಮತುತು ಅವರ ಭಯಂಕರ, ನಾಜಿ ಧಮಬೆದ ರ್ೊಂಬಿ-ರಡೇತಿಯ ಕುಪಂಥ 
ಆರಾಧನ ಮಾಡುವಂತ್ ಶತಮಾನಗಳಾದಯಾಂತ ಇಷುಟ್ ಜನರ ಬುದಿ್ಧಗೆ 
ಮಂಕುಬೊದಿ ಎರಚಿದರು ಎಂಬುದನುನು ಅಥಬೆಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದು 
ಬುದಿ್ಧವಂತ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಕಷಟ್ಸಾಧಯಾವಾದ ಕಲಸವಾಗಿದ. ಪದ್ದರಾಗಿ-
ರುವ, ಪ�ಡೇಪ್ ದಡೇವರು, ಎಂಬ ರ್ೊಂಬಿ-ರಡೇತಿಯ ಮಂಕುತನದ ನಂ-
ಬಿಕಯಂದ ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ಮಂಕು ಬೊದಿ ಎರಚಲ್ಪಟಟ್ ಕಾಯಾಥೊಲ್-
ಕರನುನು ಹೊರತರುವುದು ಬಹುತ್ಡೇಕ ಅಸಾಧಯಾವಾದ ಕಲಸ. ರ್ೈಬಲ್ 
ಸೆೊಸೆೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತಯಾವಡೇದವು’ [ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ - 
ಕಿಂಗ್ ರ್ಡೇಮ್ಸ್ ರ್ೈಬಲ್] ಆವೃತಿತುಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭು ಯೆಡೇಸು ಕಿ್ರಸತುರ 
ಸುವಾತ್ಬೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೊಡೇಚನಿಡೇಯ, ಧಮಬೆನಿಷಠೆಯಲಲಿದ, ರಹಸಯಾ 
ಕುಪಂಥ ಮತುತು ಅದರ ನಾಯಕನ ಅಜ್ಾನದ ಮತುತು ಸೆೈತಾನನ ಹದರ-
ಕಯ ಪೈಶಾಚಿಕ ಮಾಂತಿ್ರಕ ಶಕಿತುಯನುನು ಒಡೆದು ಜಿಡೇವಂತ ದಡೇವರನುನು, 
ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೆಡೇಸು ಕಿ್ರಸತುರ ಮೊಲಕ ಆರಾಧಿಸಲು ಮತುತು ಆತ-
ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕಿತು ಹುಟ್ಟ್ಸಲು ಮಾನವ ಆತಮ್ವನುನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳಿ-

ಸಲು ಸಾಧಯಾ. ಆದುದರಂದಲೆ ವಾಯಾಟ್ಕನ್, ರ್ೈಬಲ್ ಅನುನು ನಂಬುವ 
ರ್ೈಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೇರಾಟ ನಡೆಸುತತುದ. ಪ್ರಭು 
ಯೆಡೇಸು ಕಿ್ರಸತುರ ಸುವಾತ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ 
ಎಂದು ಅವರಗೆ ತಿಳಿದಿದ.

ನಿಗೊಢ ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ಕಾಯಾಬೆಚರಣೆಗಳಿಂದ ರ್ಂಬಲವನುನು 
ಹಿಂತ್ಗೆದುಕೊಳುಳುವುದು

ರೆೊಚಿಚಿಗೆದಿ್ದರುವ ಯೆಹೊದಯಾ ನಾಗರಕರು ಪ�ಡೇಪರ ಯೆಹೊದಯಾ 
ಫೆಡರೆಡೇಷನ್ ನಿಂದ ತಮಮ್ ರ್ಂಬಲವನುನು ಹೊರತ್ಗೆದುಕೊಳುಳು-
ತಿತುದಾ್ದರೆ. ಸೆೈಮನ್ ವಿಯೆಸೆನಾಥೆಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಸಹಾಯಕ ಡಿಡೇನ್ 
ಆಗಿದ್ದ ರಬಿ್ಬ ಏಬ್ರಹಾಯಾಮ್ ಕೊಪರ್, ನಿಯಡೇಗದಲ್ಲಿನ ತನನು ಸಾಥೆ-
ನದಿಂದ ರಾಜಿಡೇನಾಮ ನಿಡೇಡಿದಾ್ದರೆ. ಇತರ ಯೆಹೊದಯಾ ನಾಯಕರು 
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ IIರ ರಹಸಯಾ ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ೊತುಂದಾದ ಪಿಎಲ್ಒ 
(ಮಾರ್ಬೆ 18, 1990ರ ಲಾಸ್ ಏಂರ್ಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಪುಟ 
1Bಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾತಿಸ್ ಚಜನೊಡೇವ್ ಅವರಂದ ಒಂದು ಲ್ಖಿತ ಕಥ) 
ರ್ೊತ್ಗೆ ಯೆಹೊದಯಾ ಫೆಡರೆಡೇಷನ್ ನ ತ್ೊಡಗುವಿಕಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದು-
ಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಕೊಡ ರಾಜಿಡೇನಾಮ ನಿಡೇಡಿದಾ್ದರೆ.

ಇಂದು, ಪ�ಡೇಪರ ಹಲವಾರು ಉನನುತ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಸಲ-
ಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಟೊಟ್ ಆಂರ್ೊ್ರಡೇಸ್. ಒಟೊಟ್, ನಾಜಿ 
ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಿ (ನುಯಾರೆಂಬಗ್ಬೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೊಡೇಷ್ಸಲಾಯತು). ಅವರಗೆ ಎಂಟು ವಷಬೆ-
ಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯತು.5 ಆದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರ ಮತುತು 
ಸಾಮೊಹಿಕ ಕೊಲೆಗಾಗಿ5 ಕಡೇವಲ ಮೊರು ವಷಬೆಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿ-
ಸಿದರು. “ಮಾಧಯಾಮಗಳ ಪ�ಡೇಪ್”, ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, ನಿರಂತರವಾಗಿ, 
“ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಯೆಹೊದಯಾರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಯಾ-
ಥಯಾಗುತತುದ” ಎಂಬಂತಹ ಸುಳುಳುಗಳನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸುತಿತುರುತಾತುರೆ. 
ಅವರಗೆ ಯೆಹೊದಯಾರ ಬಗೆಗೆ ಅಷಟ್ಲಲಿ ವಯಾಥಯಾಗುವುದಾದರೆ, ಆತ 
ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ ಅನುನು ಒಂದು ದಡೇಶವನಾನುಗಿ ಏಕ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಲಿ 
(ಅಸಲ್ಗೆ ಈ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿ, ಧಾಮಿಬೆಕ ವಂಚಕನಿಂದ ಏನ-
ನಾನುದರೊ ಒಪಿ್ಪಕೊಳುಳುವುದು ಸಾಧಯಾವಿದಯೆಡೇ ಎಂಬುದಡೇ ಒಂದು 
ಪ್ರಶನು).

ಈ ಅಪಾಯಕಾರ, ಧಮಾಬೆಂಧ, ಸವಿಯಂ ವೈಭವ ಅಪಡೇಕ್ಷಿಸುವ 
ಕುಪಂಥದ ನಾಯಕ ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ ಅನುನು ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ ಎಂಬ 
ಸರಯಾದ ಹಸರನಿಂದ ಕರೆಯಲು ನಿರಾಕರಸುತಾತುರೆ. ಆತ ಇಸಾ್ರ-
ಯೆಡೇಲ್ ಅನುನು “ಪಾಯಾಲೆಸಿಟ್ಡೇನ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇಷಟ್ಪಡುತಾತು-
ರೆ. ಇದಕಕಾ ಕಾರಣ, ಪಿಎಲ್ಒ ಗಾಗಿ ಅವರ ಅಕಕಾರೆಯ ಕಕುಕಾಲಾತಿ. 
ವಾಯಾಟ್ಕನ್ (ಸೆೈತಾನನ ಚರ್ಬೆ) ದಡೇವರೆೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೊದಯಾರ ನಿಕಟ 
ಸಂಬಂಧವನುನು ಯಾವಾಗಲೊ ಕಿಡೇಳಾಗಿ ಕಂಡಿದ ಮತುತುರ್ೈಬಲ್ 
ಬರೆಯಲು ದಡೇವರು ಯೆಹೊದಯಾರನುನು ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿದ್ದಕಕಾ (ಹಳಯ 
ಮತುತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕಗಳರಡನೊನು) ಮತುತು ಜಗತಿತುನ ರಕ್ಷಕರಾದ 
ಉದಾ್ಧರಕರಗೆ ಜನಮ್ ನಿಡೇಡಲು ಯೆಹೊದಯಾರನುನು ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿದ್ದಕಕಾ 
ಯೆಹೊದಯಾರ ಬಗೆಗೆ ಅಸೊಯೆಪಟ್ಟ್ದ. ಇದರಂದಾಗಿ, ಸೆೈತಾನ ಮತುತು 
ಅವನ ಚರ್ಬೆ (ವಾಯಾಟ್ಕನ್) ಯೆಹೊದಯಾರನುನು ಮತುತು ಕ್ರೈಸತುಮ-
ತಿಡೇಯರನುನು(ಅಧಾಯಾತಿಮ್ಕ ಯೆಹೊದಯಾರು) ಅನಡೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ 
ನಿನಾಬೆಮ ಮಾಡುತತುಲೆಡೇ ಇದು್ದ ಇಂದಿಗೊ ಅದನನುಡೇ ಮುಂದುವರಸಿ-
ದ. ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ ಪವಿತ್ರ ಭೊಮಿ, ಪಾಯಾಲೆಸಿಟ್ಡೇನ್ ಅಥವಾ ರೆೊಡೇಮ್ 
ಅಲಲಿ, ಮತುತು ದಡೇವರು ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ ಅನುನು ಯೆಹೊದಯಾರಗೆ 

4 ದ ಹೊಲೆೊಕಾಸ್ಟ್ ವಿಕಿಟ್ಮ್ಸ್ ಅಕೊಯಾಸ್, ರಬಿ್ಬ ಮೊಡೇಶ ಶೊಡೇನಫೆಲ್ , ಪುಟಗಳು 14 & 16   5 ವಲ್ ಬೆ ವಾಚಸ್ಬೆ ಇಂಟನಾಯಾಬೆಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಟಡೇಪ್ಸ್”; ದ ಕ್ರೈಮ್ ಆಂದ್ ಪನಿಷಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್-
ರ್.ರ್ೊಕಿಬೆನ್; ಯುದ್ಧ ಮತುತು ಫಾಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನಟ್ ವಕ್ಬೆ, ಟಡೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿ ಪ�ಡೇಫ್”; ಡಿಡೇಲ್ಸ್ - ಸಿ.ಮೊಡೇಕ್ & ವಿ.ವಿಗಾಬೆ, 1984, ಕ್ಸ್ರನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು ; ಬಾಯಾಟಲ್ ಕ್ರೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1983; ಡೆಡೇಲ್ 
ನೊಯಾಸ್, ಜನವರ 10, 1980 – “ದಡೇಸ್ಬೆ ಕಾಪ�ಬೆರೆಟ್ ಹಿಪ�ಡೇಕ್ರಸಿ ಆನ್ ನಾಜಿ ಕನಕ್ಷನ್ಸ್” ಡಾಯಾನ್ ಡಾರಮ್ಬೆನ್ ಅವರಂದ.
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ನಿಡೇಡಿದರು, ಪ�ಡೇಪ್ ಗಾಗಲ್, ಅಥವಾ ಯುಎನ್ ಗಾಗಲ್, ಪಿಎಲ್ಒ 
ಗಾಗಲ್, ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದಡೇ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಅಪರಾಧ 
ಗುಂಪಿಗಾಗಲ್ ನಿಡೇಡಿಲಲಿ. ರ್ೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ ಅನುನು ಯೆ-
ಹೊದಯಾರಂದ (ದಡೇವರಂದ ಆಯೆಕಾಯಾದ ಜನರು) ಕಸಿದುಕೊಳಳುಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ ಯಾರೆಡೇ ಆಗಲ್ ದಡೇವರ ಕೊಡೇಪ ಮತುತು  ವಿನಾಶಕಕಾ 
ತುತಾತುಗುತಾತುರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದ (ರ್ಕಯಬೆನು 12:2-3, 9, 
ರ್ೈಬಲ್ ಸೆೊಸೆೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತಯಾವಡೇದವು’ ಆವೃತಿತು [ಇಂ-
ಗಿಲಿಷ್-ಕಿಂಗ್ ರ್ಡೇಮ್ಸ್ ಆವೃತಿತು]). ದಡೇವರು ಆ ಭೊಮಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೆಡೇ-
ಲ್ ಎಂದು ಹಸರಟಟ್ರು ಮತುತು ಅದುವ ಯೆಹೊದಯಾ ದಡೇಶದ ಹಸರಾ-
ಗಿದ ಮತುತು ಯಾವಾಗಲೊ ಆಗಿರುತತುದ. ನಾನು ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ಆಗಲ್, 
ಅದರ ಸಂಯುಕತು ಕುಪಂಥವನಾನುಗಲ್, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಶವಿಸಂಸೆಥೆ-
ಯನಾನುಗಲ್ ಸೆೈತಾನಿಡೇಯವಂದಲಲಿದ ರ್ಡೇರೆ ಯಾವುದಡೇ ರಡೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಮತುತು ದಡೇವರ ಒಲವನುನು ಬಯಸುವ ಯಾರೆಡೇ 
ಆಗಲ್, ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ಅನಾನುಗಲ್, ಅದರ ಸಂಯುಕತು ಕುಪಂಥವನಾನುಗ-
ಲ್, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಶವಿಸಂಸೆಥೆಯನಾನುಗಲ್ ಸೆೈತಾನಿಡೇಯವಂದಲಲಿದ 
ರ್ಡೇರೆ ಯಾವುದಡೇ ರಡೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಲಿ. ವಾಯಾಟ್ಕನ್, ಕ್ರೈ-
ಸತುಮತದಲ್ಲಿ ಅಸಿತುತವಿದಲ್ಲಿಲಲಿದ ಮತಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸತು-
ಮತವನುನು ಅನುಕರಸಲು ಬಾಹಯಾವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸುತತುದ; ಅಲಲಿದ 
ಕ್ರೈಸತುಮತದ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳು ಮತುತು ಕಾಯಬೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗು-
ವುದಿಲಲಿ.ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಖೆೊಡೇಟಾ ಕ್ರೈಸತುಮತವಾಗಿದ, ಮತುತು 
ರ್ೈಬಲ್ ಅನುನು ಕಲ್ತಿರುವ ತರರ್ಡೇತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯ ಕಣಿಣಿಗೆ, 
ಕ್ರೈಸತುಮತಕಕಾ ಯಾವುದಡೇ ಹೊಡೇಲ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲಲಿ. ದಡೇವರ 
ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲಲಿದಕೊಕಾ, ಸೆೈತಾನನ ಬಳಿ ಅದಕಕಾ ಒಂದು ಖೆೊಡೇಟಾ 
ಇದ, ಆದ್ದರಂದ ಎಚಚಿರಕಯಂದಿರ. 

ಮರಾನೊದ ದಕ್ಷಿಣಕಕಾ ರ್ನೊಅ ಮತುತು ರೆೊಡೇಮ್ ಬಂದರುಗಳಿ-
ದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮಡೇರಕಾಕಕಾ ನಾಜಿಗಳ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣಕಾಕಾಗಿ ಸುಳುಳು 
ದಸಾತುವಡೇಜುಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ಅವರಗೆ ನರವಾಯತು. 
ನೊರಾರು ಸಾವಿರ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತುತು 
ಗೊಢಚಾರರು ಅಮಡೇರಕ ಮತುತು ಇತರ ದಡೇಶಗಳಿಗೆ6 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಳು-
ಲು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಬೆ ನರವಾಯತು. ನಾಜಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಯುದ್ಧ 
ಅಪರಾಧಿಗಳನುನು ನಿಭಾಯಸಲು ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳು 
ರೆೊಡೇಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಪರಹಾರ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. 
ಅವರು ಸಹಾಯ ನಿಡೇಡುವ ಕಲಸವನುನು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುವ ನಿ-
ರಾಶಿ್ರತರ ರಾಷ್್ರಿಡೇಯತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆ-
ಗೆ, ಲ್ಥುಏನಿಯನರು ವಿಯ ಲುಕುಲೆೊಲಿದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆರರಲ್ಲಿ 
ರೆವರೆಂಡ್ ಜಾಟುಲೆವಿಸಿಯಸ್ ಅವರನುನು ನೊಡೇಡಲು ಹೊಡೇದರೆ, 
ವಿಯ ಡಿ ಪಾಯಾರಯನಯ ಮೊವತತುಮೊರರಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರ ಗಾಯಾಲೆೊವ್ 
ಹಂಗೆಡೇರಯನನುರಗೆ ನರವು ನಿಡೇಡಿದರು, ಮತುತು ಇನಿಸ್ಟ್ಟೊಯಾಟೊ ಡಿ 
ಸೆಡೇಂಟ್ ರ್ರೆೊಡೇನಿಮಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನಿಸ್ಡೇನರ್ ಡಾ್ರಗಾನೊವಿಕ್ ಮತುತು 
ಮಾಯಾಗ್ ರ್ರೆಕ್ ಅವರು ಕೊ್ರಯೆಡೇಶಯಾದವರ ಪರಹಾರದ ಉಸುತುವಾ-
ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತುತು ಇತಾಯಾದಿ.7 ಕಾಡಿಬೆನಲ್ ಕಾಯಾಸರೆೊಡೇಲ್, (ಈಗ 
ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ನ ಸೆಕ್ರಟರ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಡೇಟ್) ಆಗ ಮಿಲಾನ್ ಮಾಫ್ಯದ-
ವರೆೊಂದಿಗಿದು್ದ ನಾಜಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಕೊಲೆಗಾರರು ಪರಾರಯಾಗಲು 
ಕೊಡ ನರವು ನಿಡೇಡಿದರು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಮಧಯಾ ಪ�ವಬೆ, ದಕ್ಷಿಣ 
ಅಮಡೇರಕ, ಮತುತು ಜಗತಿತುನಲೆಲಿಡೆಗೆ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾ-
ಧಿಗಳ ಪಲಾಯನಕಕಾ ಸುಳುಳು ಪಾಸ್ ಪ�ಡೇಟುಬೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದ-
ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲಲಿದ, ಜಾನ್ 

ಪಾಲ್ II ಮಾನಿಟ್ಡೇನಿ ಅವರಂದ ಪ�ಡೇಷ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನಿಟ್ಡೇನಿ 
ಅವರು ಮಿಲಾನ್ ಮಾಫ್ಯ, ಸಂಘಟ್ತ ಅಪರಾಧ ಮತುತು ಸಿ.ಐ.ಎ. 
ಯಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ್ದರು. ಅವರು ನಂತರ ಪ�ಡೇಪ್ ಪಾಲ್ 
VI8 ಆದರು.

ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಯು.ಎನ್.ಗಾಗಿ ಯುನೈಟಡ್ ಸೆಟ್ಡೇಟ್ಸ್ಅನುನು ನಿ-
ಯಂತಿ್ರಸಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಮುಖಯಾ ಯಡೇಜನಯ ಪ್ರಮುಖ ವಯಾಕಿತು-
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ, ರೆೈನಾ್ಡ್ಬೆ ಗೆಹಲಿನ್ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ-
ರು. ಆತ ಗೆ್ರಡೇಟ್ ಜಮಬೆನ್ ರ್ನರಲ್ ಸಾಟ್ಫ್ ನ ಸದಸಯಾರಾಗಿದ್ದರು. 
ಅಮಡೇರಕದ ಸಿ.ಐ.ಎ. ಬಹುಮಟ್ಟ್ಗೆ, ರೆೈನಾ್ಡ್ಬೆ ಗೆಹಲಿನ್ ಅವರಂದ 
ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿತುತು ಮತುತು ಮಾಜಿ ಒ.ಎಸ್.ಎಸ್. (ಆಫ್ಸ್ 
ಆಫ್ ಸ್ರಿಟ್ಡೇಜಿಕ್ ಸವಿಬೆಸಸ್), ಎಫ್.ಬಿ.ಐ., ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತುತು 
ಎಸ್.ಡಿ. ಏರ್ಂಟರು (ಎಸ್.ಡಿ., ಮತ್ೊತುಬ್ಬ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಹಿಮಲಿರ್ 
ಸಾಥೆಪಿಸಿದ ಗುಪತುಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿತುತು) ಅದರ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಿಜ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅಧಬೆದಷುಟ್ ಅಮಡೇರಕನನು-
ರಾಗಿದ್ದರು, ಅಧಬೆದಷುಟ್ ಜಮಬೆನ್ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿಗಳಾಗಿದ್ದ-
ರು. ಈ ಮಾಜಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ರ್ನರಲ್ ನನುನು ಸಿ.ಐ.ಎ. ಯ 
ಸಹ-ಸಾಥೆಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದ.9 ಐ.ಆರ್.ಎಸ್., ವಾಯಾಟ್ಕನ್ 
ನ ತ್ರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ.

ಈ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೇದ ನಾಜಿಗಳು ಮತುತು ಅವರ ಮಕಕಾಳು 
ಈಗ ಅಮಡೇರಕದ ಸಕಾಬೆರ, ಅದರ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳು, ಉದಯಾಮ, ಸುದಿ್ದ 
ಮಾಧಯಾಮ, ಇತಾಯಾದಿಗಳ ಬಹುಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಸಾಥೆನಗಳನುನು 
ಏರದಾ್ದರೆ.

6 ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್, ಆರ್.ಸಾಸೊಲ್, ರ್ೊಡೇನಿ & ಗಾಯೆರ್; ವಲ್ ಬೆ ವಾಚಸ್ಬೆ ಇಂಟನಾಯಾಬೆಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಟಡೇಪ್ಸ್”; ಯುದ್ಧ ಮತುತು ಫಾಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನಟ್ ವಕ್ಬೆ, ಟಡೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿ ಪ�ಡೇಪ್”; 
ರ್ೊಡೇನ್ಸಸ್ಟ್ನ್ ಒಂದು ಸಿ.ಐ.ಎ. ವೈದಯಾಕಿಡೇಯ ಪ್ರಯಡೇಗವಾಗಿತ್ತುಡೇ? - ಮೈಕಲ್ ಮೈಯಸ್ಬೆ, ಪುಟಗಳು 17, 18, 19 & 32   7 ರ್ೊಲಿಡೇಬಾಯಾಕ್, ಕಿ್ರಸಟ್ರರ್ ಸಿಂಪಸ್ನ್, ಪುಟ 179, ಪ�ಡೇಪ್ ಜಾನ್ ಪ್ಸಲ್ II ಇವರು 
ಒಂದಡೇ ಒಂದು ನಾಜಿ ವಿರೆೊಡೇಧಿ ಹಡೇಳಿಕಯನುನು ಯಾವತೊತು ನಿಡೇಡಿಲಲಿ, ಏಕಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಅವರೆೊಬ್ಬ ನಾಜಿ ಆಗಿದ್ದರು.   8 ವಲ್ ಬೆ ವಾಚಸ್ಬೆ ಇಂಟನಾಯಾಬೆಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಟಡೇಪ್ಸ್”; ಯುದ್ಧ ಮತುತು 
ಫಾಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನಟ್ ವಕ್ಬೆ, ಟಡೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿ ಪ�ಡೇಪ್”   9 ರ್ೊಡೇನ್ಸಸ್ಟ್ನ್ ಒಂದು ಸಿ.ಐ.ಎ. ವೈದಯಾಕಿಡೇಯ ಪ್ರಯಡೇಗವಾಗಿತ್ತುಡೇ? - ಮೈಕಲ್ ಮೈಯಸ್ಬೆ, ಪುಟ 19   10 ಚರ್ಬೆ ಆಂಡ್ ಸೆಟ್ಡೇಟ್, 
ಸೆಪಟ್ಂಬರ್ 1986, ಪುಟಗಳು 17 & 18

ರೆೊನಾಲ್  ರೆಡೇಗನ್ ಅಮಡೇರಕದ ನಾಯಾಯ ವಯಾವಸೆಥೆಯನುನು 
ಭ್ರಷಟ್ಗೆೊಳಿಸುತಾತುರೆ

ಒಂದು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಭೊಡೇಜನಕೊಟದಲ್ಲಿ, ರೆೊನಾಲ್  ರೆಡೇಗನ್, 
ಅಮಡೇರಕದ ನಾಯಾಯ ವಯಾವಸೆಥೆಯಳಗೆ ತಾನು ನಡೇಮಿಸಿ ಸಾಥೆಪಿಸಿದ್ದ10 
ನೊರಾರು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಯಾಯಾಧಿಡೇಶರ (ನಾಜಿಗಳು) ಬಗೆಗೆ ಕೊ-
ಚಿಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಕಬೆನಾಸ್ಸ್ ನಾಯಾಯಾಧಿಡೇಶರಾದ 
ಆನಬೆಲ್  ಆಗಿದ್ದರು. ಆತ ಮಾರ್ಬೆ 1990ರಲ್ಲಿ ತನನು ನಾಯಾಯಕೊ-
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ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ್ ಚರ್ಬೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಡೇಳುವುದಕಕಾ ಅಪರಾಧಕರವಾಗಿ 
ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ; ಎಂದಿನಂತ್ ಎಲಾಲಿ ಆರೆೊಡೇಪಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟ್-
ಸಲಾಗಿತುತು. ಸಕಾಬೆರವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟ್ದ್ದ ಸುಳುಳುಗಾರರಗೆ, ಅಪರಾ-
ಧಿಗಳಿಗೆ, ವಡೇಶಯಾಗಳಿಗೆ, ಮತುತು ಮಾದಕ ವಯಾಸನಿಗಳಿಗೆ ನಮಮ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಸಾಕ್ಷಿ ಹಡೇಳಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡೇಡಲಾಯತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೆಡೇ, ನಾವು 
ಸೆೊಡೇತ್ವು (ಸದಯಾ ಅಪಿಡೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಡೇವ). ಹಾಲಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಇದ್ದಂ-
ತ್ಯೆ ಇಂದೊ ನಡೆಯುತಿತುದ. ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯ-
ದಲ್ಲಿ ಜಮಬೆನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ್ ಇಂದು ಅದು ಅಮಡೇರಕ ಮತುತು 
ಜಗತಿತುನ ಉಳಿದಡೆ ನಡೆಯುತಿತುದ. ಕಾನೊನನುನು ಬದಲಾಯಸರ್ಡೇಕು, 
ಸಕ್ರಮವನುನುಅಕ್ರಮವನಾನುಗಿ ಮಾಡರ್ಡೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ 
ನಾಜಿ ಯಡೇಜನಯಾಗಿತುತು, ಮತುತು ಅಕ್ರಮ ಈಗ ಸಕ್ರಮವಾಗಿದ. ಈಗ 
ಯುನೈಟಡ್ ಸೆಟ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತುತು ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ್ ಒಂದು ಸಕಾಬೆರ 
ಮತುತು ಪ�ಲ್ಡೇಸ್ ರಾಜಯಾವನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸರ್ಡೇಕಾಯತು. ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ 
ಅಲಲಿದ ಅಥವಾ ಒಂದು-ವಿಶವಿ ಚರ್ಬೆ ನೊಂದಿಗೆ ಇಲಲಿದ ಯಾರ-
ಗಾದರೊ ಇಂದು ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುಲಿವುದು ಎಷುಟ್ ಅಸಾ-
ಧಯಾವಾಗಿದ ಎಂದು ನಿಡೇವು ಈಗ ನೊಡೇಡಬಹುದಲಲಿವಡೇ (ಅವರು ನಮಮ್ 
ಮಕಕಾಳನುನು ತ್ಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ್ದಾ್ದರೆ)? ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ 
ಅಂತಯಾಗೆೊಂಡಿಲಲಿ, ಮತುತು ನಾವು ಗೆದಿ್ದಲಲಿ (ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಒಂದು ಕಾಳಗವನುನು ಗೆದ್ದವು, ಆದರೆ ಯುದ್ಧವನುನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆ-
ಲಲಿಲ್ಲಲಿ). ನಾವು ಯುದ್ಧವನುನು ಗೆದ್ದವು ಮತುತು ಅದು ಮುಗಿದಿದ 
ಎಂದು ನಿಡೇವು ನಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬಯಸಿದಂತ್ ನಿಡೇವು ಅವರ ಕಪಟ-
ತನಕಕಾ ಬಲ್ಯಾಗಿದಿ್ದಡೇರ. ಇಂದು ಜಮಬೆನಿ ಮತುತು ಜಪಾನಿನ ಆರ್ಬೆ-
ಕಸಿಥೆತಿಗಳನುನು ನೊಡೇಡಿ ಮತುತು ನಮಮ್ ಆರ್ಬೆಕಸಿಥೆತಿಯನುನು ನೊಡೇಡಿ. 
ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ನಿಡೇಡಿದ ಖೆೊಡೇಟಾ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಮ್ ದಡೇಶದೊ-
ಳಗೆ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ಪರಣಾ-
ಮವಾಗಿ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಭಯಾತ್ಗಳ ಸಂಪ�ಣಬೆ ಕಡುವಿ-
ಕಯನುನು ನೊಡೇಡಿ. ಈ ನಾಜಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳು 
ನಮಮ್ ಸಕಾಬೆರ, ನಮಮ್ ಚರ್ಬೆ ಗಳನುನು, ನಮಮ್ ಶಾಲೆಗಳನುನು, ನಮಮ್ 
ಕುಟುಂಬಗಳನುನು, ನಮಮ್ ಮಕಕಾಳನುನು, ನಮಮ್ ನೈತಿಕತ್ಯನುನು, 
ನಮಮ್ ಅಭಿಮಾನವನುನು, ನಮಮ್ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ್ಯನುನು, ನಮಮ್ ದಡೇ-
ಶಭಕಿತುಯನುನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ಮತುತು ಅವರು ನನನುನುನು ಮತುತು 
ನಾನು ಸಲಹ ನಿಡೇಡುವ ಯಾವುದಡೇ ಚಚಬೆನುನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಕಷಟ್ಪ-
ಟುಟ್ ಪ್ರಯತಿಸುತಿತುದಾ್ದರೆ, ಏಕಂದರೆ ನಾನು ಮತುತು ನಾವು ಅವರನುನು 
ಬಹಿರಂಗಗೆೊಳಿಸುತ್ತುಡೇವ ಮತುತು ಅವರು ದವಿಡೇಷ್ಸುವ ಪ್ರಭು ಯೆಡೇಸು 
ಕಿ್ರಸತುರ ಸುವಾತ್ಬೆಯನುನು ನಾವು ರ್ೊಡೇಧಿಸುತ್ತುಡೇವ. ಸುದಿ್ದ ಮಾಧಯಾ-
ಮಗಳು ಅವರ ನಂಬಲಸಾಧಯಾವಾದ ಸುಳುಳು ಸೃಷ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತುತು 
ಅವಮಾನಕರ ತಪ್ಪಭಿಪಾ್ರಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಗೆ ನರವು ನಿಡೇಡುತತುವ 
(ಅದು ಅವರ ಕಲಸ ಮತುತು ಅವರು ಅದನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಮಾಡುತಾತುರೆ).

ಅಪರಾಧಿಯಂತ್ ಹುಚುಚಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ�ಡೇಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, 
“ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಗಾಗಿ ದಡೇವರ ಬಳಿ ಹೊಡೇಗರ್ಡೇಡಿ, ನನನು ಬಳಿ ಬನಿನು”11 
ಎಂದು ಹಡೇಳಿದರು. (ಇದು ದಡೇವದೊಷಣೆ - ಲೊಕ 5:21). ಈ ಅತಯಾಂತ 
ಅಪಾಯಕಾರ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಕುಪಂಥದ ನಾಯಕ ಮತುತು ಆತನ ಅನು-
ಯಾಯಗಳು ಆತ ದಡೇವರೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ನಂಬುತಾತುರೆ, ಆದರೆ 
ಆತ ಜಿಡೇವಂತ ದಡೇವರಗೆ ತದಿವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆತ ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ 
ಸವಿಯಂ ಸೆೈತಾನನ ಅಧಿಡೇನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ಸಕಾಬೆರವು ಸೆೈತಾನನ ಸಕಾಬೆ-
ರವಾಗಿದ, ಒಂದು-ವಿಶವಿ ಚರ್ಬೆ ಸೆೈತಾನನ ಚರ್ಬೆ ಆಗಿದ, ಮತುತು ಈ 
ಬಹಳ ಮುಖಯಾವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸತಯಾವನುನು ರ್ೊಡೇಧಿಸಲು ನಿರಾ-
ಕರಸುವ ಎಲಾಲಿ ಚರ್ಬೆ ಗಳು ಸೆೈತಾನನ ಸುಳುಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದಾ್ದ-
ರೆ, ಅದು ಕಡೇವಲ ಸೆೈತಾನನ ಚರ್ಬೆ ನ ಮತ್ೊತುಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದ.

ಇಂದು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್-ನಿಯಂತಿ್ರತ ಸಕಾಬೆರಗಳು ಮತುತು ಚರ್ಬೆ ಗಳು 
ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ಬುದಿ್ಧಗೆಟ್ಟ್ವ (ಇದನುನು ರ್ೈಬಲ್ ನಿಂದ ಪರಡೇಕ್ಷಿಸಬ-
ಹುದು). ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವಡೇ ಹುಚುಚಿ ಹಿಡಿದ ಭಾರ 
ಗಿಡೇಳು ಹಿಡಿದವರೆಡೇ ಆರು ದಶಲಕ್ಷ ಅಮಾಯಕ ಯೆಹೊದಯಾರ ಮತುತು 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದ ಅನಡೇಕ ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರ ಮತುತುಇತರ 
ಧಾಮಿಬೆಕ ಜನರ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು. 

11 ಲಾಸ್ ಏಂಜಿಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1984   12 ನೊಯಾ ಯಾಕ್ಬೆ ಟೈಮ್ಸ್, ಏಪಿ್ರಲ್ 14, 1990

ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬುಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ - ಈ ಸಾಹಿತಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ಕೊಡಲೆ, 

ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬುಶ್ ತನನು ಯಜಮಾನನಾದ ಪ�ಡೇಪರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 
ಹೊಡೇದರು ಮತುತು ಮುಗ್ಧರನುನು ಅಕ್ಷರಶಃ ದಿಗಿಲುಗೆೊಳಿಸಿದ ಒಂದು 
ಹಡೇಳಿಕಯನುನು ನಿಡೇಡಿದರು; ಅವರ ಹಡೇಳಿಕಯ ಸಾರ, “ನಾವು ನಾಜಿ 
ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸೆೊಡೇಣ.”12 ಆತ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ-
ರಾದ್ದರಂದ ಮತುತು ಪ�ಡೇಪರಗೆ ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ಅಧಿಡೇನರಾಗಿರುವು-
ದರಂದ ಮತುತು ಸೆೈತಾನನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶವಿ ಸೃಷ್ಟ್ಮಾಡುವ ಕಾಯಾಥೊ-
ಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಅವರ ಹುಚುಚಿ ಕನಸಿಗೆ ಸಮಪಿಬೆತರಾ-
ದ್ದರಂದ ಹಿಡೇಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡೇಗೆ ಆಗುವುದು 
ಎಂದು ರ್ೈಬಲ್ ಹಡೇಳಿದ ಮತುತು ಹಾಗೆಯೆಡೇ ಆಗಿದ. ಆತ ಎಂದೊ 
ಸೆೈತಾನನನುನು ಅಥವಾ ಅವನ ಯಾವುದಡೇ ದಡೇವದೊತರನೊನು ಕ್ಷಮಿ-
ಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ದಡೇವರ ಪದ ಸ್ಪಷಟ್ವಾಗಿ ಹಡೇಳುತತುದ (ಪ್ರಕಟನ 
14:10-11, 20:10). ಇದನುನು ಹಳ ಮತುತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕ-
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ, ಮತುತು ಈ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದಡೇ 
ವಾದವಿವಾದವಿಲಲಿ. ಕ್ಷಮ ಪಡೆದ ಪಾಪಿಗಳಾದರೊ ಮುಂದಕಕಾ ಪಾಪ 
ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮಮ್ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಮ್ ಆತಮ್-
ಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಚಿಳಿಯದ ಉಳಿಯರ್ಡೇ-
ಕಂದು ದಡೇವರು ಬಯಸುತಾತುರೆ. ಈ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿಗಳು ಪಶಾಚಿ-
ತಾತುಪ ಪಟುಟ್ಮುಂದಕಕಾ ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಡೇವರು ಅವರನುನು 
ಕ್ಷಮಿಸುತಾತುರೆ (ಯಡೇಹಾನನು 5:14, 8:11), ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಾಥೊ-
ಲ್ಕ್ ನಾಜಿಗಳು ಪಶಾಚಿತಾತುಪಪಟ್ಟ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷಟ್ವಾಗಿದ, 
ಏಕಂದರೆ ಅವರ ತಂದ, ತಾತ, ಮುತಾತುತರು ಮಾಡಿದ್ದನನುಡೇ ಇವರೊ 
ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ಇನೊನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನಿಡೇಡು-
ತಿತುದಾ್ದರೆ, ಸುಳುಳು ಹಡೇಳುತಿತುದಾ್ದರೆ, ಮತುತು ಈ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ, 
ಅವರಗೆ ಸಾಧಯಾವಾದ, ಗ್ಸರವಾಹಬೆವಾದ ಮತುತು ಒಳಳುಯದಾದ, 
ಎಲಲಿವನೊನು ನಾಶ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದರೆ. ಮೃತುಯಾಸಮಾನವಾದ ಪಾ-
ಪವನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮನುಷಯಾರು ದಡೇವದೊಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ್ 
(ಲೊಕ 5:21). ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ತಪು್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸಲು 
ನಮಗೆ ಆದಡೇಶಿಸಲಾಗಿದ, ಹ್ಸದು, ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಒಯುಯಾವ ಪಾ-
ಪಗಳನನುಲಲಿ (ಹತುತು ಅನುಶಾಸನಗಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವುದು) (I 
ಯಡೇಹಾನನು 5:16). ದಡೇವರು ಮಾತ್ರ ತನನು ಮಗನಾದ ಕಿ್ರಸತು 
ಯೆಡೇಸುವಿನ ರಕತುದ ಮೊಲಕ ಪಾಪವನುನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. ನಾವು 
ದಡೇವರ ಸಾಥೆನವನುನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ 
ಅಪರಾಧಿಗಳನುನು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಲಕಾಂತರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ 
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಮಮ್ ಕಾರಾಗೃಹಗಳನುನು ತ್ರೆದು 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡರ್ಡೇಕಾಗುತತು-
ದ ಮತುತು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ್, ಅವು ಯಾರು 
ಎಂದು ಯಾರಗೊ ತಿಳಿಯದಂತ್ ಅವರು ಗೆೊಡೇಪಯಾವಾಗಿ ಕಾಯಾಬೆ-
ಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂತ್ ಅವರಗೆ ಸುಳುಳು ಗುರುತುಗಳ-
ನುನು ಕೊಡರ್ಡೇಕಾಗುತತುದ.

ಈ ನಾಜಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಸಾಮೊಹಿಕ ಹತ್ಯಾಯ ಮುಂದುವ-
ರಕಯಲ್ಲಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬುಶ್ ಮತುತು ಅವರ ಸಂಪ�ಣಬೆ ಆಡಳಿತದ 
ಪಾತ್ರದ ಕುರತ ಹಲವಾರು ದಸಾತುವಡೇಜುಗಳು ನಮಮ್ ಬಳಿ ಇವ.

ಬುಶ್ ಅವರ ಅಧಯಾಕ್ಷಿಡೇಯ ಪ್ರಚಾರಕಾಯಬೆಕಕಾ ನರವು ನಿಡೇಡಿದ 
ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವರ ಹಸರು ಇಲ್ಲಿದ; ಎಲಲಿ-
ರಗೊ ಹತ್ಯಾಗಳು, ಸಾವಿನ ತಂಡಗಳು, ಮತುತು ಇತರ ಭಯಡೇತಾ್ಪ-
ದನಾ ಚಟುವಟ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ. ನಿಕಾರಾಗು-
ವಾ, ಅಂಗೆೊಡೇಲಾ, ಅಫಾಘಾನಿಸಾತುನ್, ಮತುತು ಕಾಂರ್ೊಡೇಡಿಯಾಗಳ 
ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಗಳನುನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಮಾದಕ ವಸುತು-
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗನ್ ಗಳ ವಯಾವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಅವರು ಪಾ-
ಲುದಾರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.  

ರಪಬಿಲಿಕನ್ ಹರಟಡೇಜ್ ಗೊ್ರಪ್ಸ್ ಕ್ಸನಿಸ್ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲಾಯಾಝೊಲಿ 
ಪಾಯಾಸ್ಜಿ ಟರ್  ಸಂಸಾಥೆಪಕ ಮತುತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವಯಾಕಿತುಯಾ-
ಗಿದ್ದರು, ಅವರು ವಿವಿಧ ಹಂಗೆಡೇರಯನ್ ಬಲಪಂರ್ಡೇಯ ಮತುತು 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ್ರಯಾಶಿಡೇಲರಾಗಿ-
ದ್ದರು. ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ-
ಕಕಾ ಸಮಾನವಾದ ಹಂಗೆಡೇರಯನ್ ಯುವ ಗುಂಪು, ಆರೆೊಡೇ ಕಾ್ರಸ್ ನ 
ಸದಸಯಾರಾಗಿದ್ದವರು ಪಾಯಾಸ್ಜಿ ಟರ್.

ನಿಕೊಲಸ್ ನಾಜರೆಂಕೊ: ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಕೊಸಾಯಾಕ್ ಎಸ್.
ಎಸ್. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರ ಮತುತು ಈಗ ಜಿಒಪಿ ಕೊಸಾಯಾಕ್ 
ಘಟಕದ ಮುಖಯಾಸಥೆ. ಅವರು ಯೆಹೊದಯಾರು ತನನು “ಸೆೈದಾ್ಧಂತಿಕ 
ಶತು್ರ” ಎಂದು ಘೊಡೇಷ್ಸುತಾತುರೆ. ಅವರು ಇನೊನು ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ-ಪರ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕಿ್ರಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಫೆ�ಲಿಡೇರಯನ್ ಗಾಯಾಲಾ್ಉ: ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಐಯನ್ಬೆ ಗಾಡ್ಬೆ 
ನ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯಾ ಮತುತು ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಐಯನ್ಬೆ 
ಗಾಡ್ಬೆ ಆಗಿ ಮುಖಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಕೊಡೇಸ್ಟ್ ರಕೊ್ರಟರ್.

ರ್ರೆೊಡೇಮ್ ರ್್ರಂಟರ್: ಕಳದ ವಸಂತದಲ್ಲಿ, ಇಸಾ್ರಯೆಡೇಲ್ನಲ್ಲಿ  
ಸಾಮೊಹಿಕ ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತಿಡೇಮಾಬೆನಿಸಲಾದ ಟ್ರ-

ಬಿಲಿಂಕ ಮರಣ ಶಿಬಿರ ಕಾವಲುಗಾರ 
ಇವಾನ್ ಡೆಮ್ ಜಾನುಜಿಕ್: ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದದ 

ಮುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕಿಲಿಡೇವಲಿಂಡ್ ವಾಯಾಪಾರ. ರ್್ರಂಟರ್ 
ನ ಅತಯಾಂತ ಕಟಾಟ್ ಸಹೊಡೇದೊಯಾಡೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ವೈಟ್ 
ಹ್ಸಸ್ ಸಂವಹನಗಳ ನಿದಡೇಬೆಶಕ ಪಾಯಾಟ್್ರಕ್ ಬುಕಾಯಾನಾನ್. ಅವರು 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿಗಳ ಗಡಿಪಾರು ಖಂಡಿಸಿ ಕಟುಟ್ಡೇಕಯ ಓಪ್-
ಎಡ್ ತುಣುಕುಗಳನುನು (op-ed pieces) ಬರೆದರು.

ಈ ವಯಾಕಿತುಗಳು ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ ನಿಕಸ್ನ್ ಮತುತು ರೆಡೇಗನ್ ಅವರಗೆ 
ಕೊಡ ಅವರ ಅಧಯಾಕ್ಷಿಡೇಯ ಪ್ರಚಾರಕಾಯಬೆದಲ್ಲಿ ನರವು ನಿಡೇಡಿದರು, 
ಮತುತು ಪಟ್ಟ್ ಹಿಡೇಗೆಯೆಡೇ ಮುಂದುವರಯುತತುದ. ಅಂತಹ ನೊರಾರು 
ಸಹಸಾ್ರರು ಜನರದಾ್ದರೆ.13

ನನನು ಮತುತು ನನನು ಚರ್ಬೆ ಅನುನು ಹಿಂಸಿಸುವುದನುನು ಬಿಟುಟ್ಬಿ-
ಡಲು ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬುಶ್ ಏಕ ನಿರಾಕರಸುತಾತುರೆ ಎಂದು ಅಥಬೆಮಾಡಿ-
ಕೊಳಳುಲು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಹಡೇಳು-
ವುದಾದರೆ, ನಮಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹೊಡೇರಾಟಗಳನುನು ಆತ ತಿಡೇವ್ರ-
ಗೆೊಳಿಸುತಿತುದಾ್ದರೆ. ನನನು ಮತುತು ನಮಮ್ ಚರ್ಬೆ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ 
ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಕಿರುಕುಳವು 25 ವಷಬೆಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹಚಿಚಿನ 
ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತಿತುದ.

ಅಲಲಿದ, ಬುಶ್ ಆಡಳಿತವು, ಪ�ಡೇಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ IIರ ನಾ-
ಯಕತವಿದಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಐ.ಎ. ಮೊಲಕ ಮೊರನಡೇ ವಿಶವಿದ ದಡೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೊತ್ರದ ರ್ೊಂರ್ಗಳಾಗಿರುವ ಸವಾಬೆಧಿಕಾರಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಿಸುತಿತುದ 
(ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬುಶ್ 1976 ಮತುತು 1977ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಯಾ-
ಟ್ಕನ್ ಗಾಗಿ ಪೈಶಾಚಿಕ ಸಿ.ಐ.ಎ.ಯ ನಾಯಕತವಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.)

ಕಲ್ಟ್ ಅವಡೇನಬೆಸ್ ನಟವಿಕ್ಬೆ ಒಂದು ಕುಪಂಥ ಮತುತು ನಾಜಿ 
ಜಮಬೆನಿಯ “ಕುಪಂಥಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ”ದ ಮುಂದುವರಕ 
ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ, ಮತುತು ನಿಮಗೆ ಅದರ 

ಅರವಿರರ್ಡೇಕು!!

ಪ�ಡೇಪರ ಕುಖಾಯಾತ ಕಲ್ಟ್ ಅವಡೇನಬೆಸ್ ನಟವಿಕ್ಬೆ ನ ಹಲವಾರು 
ಸದಸಯಾರು ಅಪಹರಣ, ಬಲಾತಾಕಾರ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತುತು ಹಲವಾರು 
ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಧನ ಮತುತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆೊಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಪ�ಡೇಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬುಶ್, ಸಂಪ�ಣಬೆ ವೈಟ್ 
ಹ್ಸಸ್ ವಗಬೆಶ್ರಡೇಣಿ ಮತುತು ಅವರ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಿಯಂತಿ್ರತ 
ಸಕಾಬೆರ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳು, ಸೆನಟರ್ ರಾಬಟ್ಬೆ ಡೆೊಡೇಲ್,14 ಮತುತು 
ಅವರ ಪತಿನು ಎಲ್ಜರ್ತ್ (ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ಗೆ ಕಾಮಿಬೆಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ಮುಖಯಾಸೆಥೆ) ಕಲ್ಟ್ ಅವಡೇನಬೆಸ್ ನಟವಿಕ್ಬೆ ಮತುತು ಯೆಹೊದಯಾ ಫೆ-
ಡರೆಡೇಷನ್ (ಯೆಹೊದಯಾ ಫೆಡರೆಡೇಷನ್ ಯೆಹೊದಯಾವಲಲಿ; ಅದು ಸಂ-
ಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್)15 ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಹಮಮ್ ಪಡುತಾತುರೆ, 
ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೆ, ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಯಾಯಾಧಿಡೇಶರ 
ಅಧಯಾಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೊನು ಬಾಹಿರ ಮತುತು ಅಪರಾಧಿ ಕಾಯಾಥೊ-
ಲ್ಕ್ ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯ ಚಚುಬೆಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ 
ಕೊಡುತಾತುರೆ. ಇದರಂದಾಗಿ ಚಚುಬೆಗಳಿಗೆ ತಮಮ್ನುನು ಪ�ಡೇಪರ, 
ರಾಷ್ಾ್ರಿಧಯಾಕ್ಷರ, ಮತುತು ಡೆೊಡೇಲ್ ಅವರ ನಂಬಲಸಾಧಯಾವಾದ 
ಸುಳುಳು ಆರೆೊಡೇಪಗಳು ಮತುತು ಕಿರುಕುಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ-
ಳುಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಸಾ್ರರು ಡಾಲರ್ ಗಳನುನು ಖಚುಬೆ ಮಾಡ-
ರ್ಡೇಕಾಗುತತುದ.

13 ಓಲ್  ನಾಜಿಸ್, ದ ನೊಯಾ ರೆೈಟ್, ಆಂಡ್ ದ ರಡೇಗನ್ ಆಡಿಮ್ನಿಸೆ್ರಿಡೇಷನ್, ರಸ್ ರ್ಲಲಿಂಟ್; ಯುದ್ಧ ಮತುತು ಫಾಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನಟ್ ವಕ್ಬೆ, ದ ಬುಶ್ ಕಾಯಾಂಪಡೇನ್ ಫಾಯಾಷ್ಸ್ಟ್ ಸ್ ಆನ್ ರ್ೊಡೇಡ್ಬೆ   
14 ಟಾ್ರಯಾನ್ಸ್ ಕಿ್ರಪ್ಟ್ಆಫ್ ಪ�್ರಸಿಡೇಡಿಂಗ್, ಕಾಂಗೆ್ರಷನಲ್ ಇನಫೆಮಡೇಬೆಷನ್ ಮಿಡೇಟ್ಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಲ್ಟ್ ಫ್ನಾಮನನ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟಡ್ ಸೆಟ್ಡೇಟ್ಸ್, 1976ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಫೆಬ್ರವರ 5, 1979, ಅಧಯಾಕ್ಷ, ಸೆನಟರ್ ರಾಬಟ್ಬೆ 
ಡೆೊಡೇಲ್   15 ಕಲ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಾನಿಸ್ಡೇಕವಿನಸ್ಸ್, ರೆಡೇಶಲ್ ಆಂಡೆ್ರಸ್; ನಡೇಲ್ , ಟೊಡೇನಿ ಅಲಾಮೊ
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ಇಂದಿನ ಯು.ಎಸ್. ನಾಯಾಯಾಧಿಡೇಶರು ಅಕ್ರಮ ಈಗ ಸಕ್ರಮ 
ಎಂದು ಹಡೇಳುತಾತುರೆ, ನುಯಾರೆಂಬಗ್ಬೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇದಡೇ ಸಿ-
ದಾ್ಧಂತವನುನು ನಾಲುಕಾ ದಶಕಗಳಷುಟ್ ಹಿಂದಯೆ ಪ್ರಕಟ್ಸಿವ
ನುಯಾರೆಂಬಗ್ಬೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಲ್ಪಿಗಳು, ಇಂದು ಅಮಡೇ-

ರಕದಲ್ಲಿರುವುದಕಕಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ 
ನಾಯಾಯಾಧಿಡೇಶರ ನಾಯಾಯಾಂಗ ಸಜಿಜಿಕಯನುನು (ಅಕ್ರಮ ಕಾನೊನ-
ನುನು ಸಕ್ರಮಗೆೊಳಿಸುವುದು) ಪ್ರಕಟ್ಸುತತುವ. ಇದನುನು ರ್ೊಡೇಸೆಫ್ 
ಗೆೊರ್್ಬಲ್ಸ್ ಅವರ ಹಡೇಳಿಕ ವಣಬೆರಂಜಿತವಾಗಿ ನಿರೊಪಿಸುತತು-
ದ (ರ್ೊಡೇಸೆಫ್ ಗೆೊರ್್ಬಲ್ಸ್, ಸಹಜವಾಗಿ, ಹಿಟಲಿರನ ಸೊತ್ರದ 
ರ್ೊಂರ್ಯಂಥ ಸವಾಬೆಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಯಾಟ್ಕನ್ ಗಾಗಿ ಉನನುತ 
ದರ್ಬೆಯ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ನಾಜಿ ಪ್ರಚಾರದ ನಿವಾಬೆಹಕರಾಗಿದ್ದರು). 
ಗೆೊಯೆರ್ಲ್ ನ ಹಡೇಳಿಕ ಹಿಡೇಗಿತುತು, “ನಾವು ಸಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದ-
ಕೊಕಾಡೇಸಕಾರ ಸಕ್ರಮವಾಗಿರದ ಅಧಿಕಾರಕಕಾ ಬರಲು ಸಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದ-
ವು, ಅಕ್ರಮ ವಯಾವಹಾರಗಳನುನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧಯಾತ್ಗಳನುನು ಗಳಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕಕಾ ಬಂದವು.”16

ನಾವು ಇಂದು ಇರುವ ಒಂದು-ವಿಶವಿ ಸಕಾಬೆರವನುನು ಘಟಸಪಬೆ-
ದಿಂದ ಶಕಿತು ಪಡೆದ ಮೃಗ ಎಂದು ರ್ೈಬಲ್ ಕರೆಯುತತುದ. ಘಟ-
ಸಪಬೆವು ಪಿಶಾಚಿ ಎಂದು ರ್ೈಬಲ್ ಹಡೇಳುತತುದ. ಘಟಸಪಬೆದಿಂದ 
ಶಕಿತು ಪಡೆದ ಚರ್ಬೆ ವಾಯಾಟ್ಕನ್. ಸೆೈತಾನನ ಚರ್ಬೆ ಒಂದು-ವಿಶವಿ 
ಸಕಾಬೆರವನುನು, ತನನುನುನು ಬಿಟುಟ್ ಇತರ ಎಲಾಲಿ ಚಚುಬೆಗಳ-
ನುನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಬಳಸುತತುದ ಏಕಂದರೆ ಸೆೈತಾನನು ದಡೇವರಂತ್ 
ಪ�ಜಿಸಲ್ಪಡಲು ಬಯಸುತಾತುನ ಮತುತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಜನರ-
ನುನು ಬಲವಂತಪಡಿಸರ್ಡೇಕಾಗಿದ. ನಿಜ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರಾದ ನಾವು 
ಸೆೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿರಲು ನಿರಾಕರಸುತ್ತುಡೇವ. ಆದ್ದ-
ರಂದ, ಸೆೈತಾನನ ಕೊಡೇಪವು ಆತನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಸಕಾಬೆರ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳು 
ಮತುತು ಸೆೈತಾನನ ಸುಳುಳು ಚರ್ಬೆ ಗಳ ಮೊಲಕ ನಮಮ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಸಿಡಿದಡೇಳುತತುದ.

ಕೊನಯಲ್ಲಿ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ�ಡೇಪ್, ಸಕಾಬೆರ, ಮತುತು ಚರ್ಬೆ 
ಗಳು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರನುನು, ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕಯ ಹಣೆ ಅಥವಾ 
ಕೈಯ ಮಡೇಲೆ ಸಾವಿಮಿನಿಷಠೆಯ ಚಿಹನುಯನುನು ತ್ಗೆದುಕೊಳಳುಲು 
ಬಲವಂತಪಡಿಸುತತುವ ಮತುತು ಆಜ್ಞೆಯನುನು ಹೊರಡಿಸುತತುವ - ನಿ-
ರಾಕರಸುವ ಎಲಲಿರಗೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೊಂಡು-
ಕೊಳಳುಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವುದಿಲಲಿ (ಪ್ರಕಟನ 13:16-17) ಮತುತು 
ಮೃಗದ (ಈ ಸೆೈತಾನನ ಸಕಾಬೆರ) ಪ್ರತಿಡೇಕವನುನು ಪ�ಜಿಸಲು ನಿರಾ-
ಕರಸುವವರು ಸಾಯರ್ಡೇಕು (ಪ್ರಕಟನ 13:15). ಸೆೈತಾನನ ಚಿಹನು-
ಯನುನು ತ್ಗೆದುಕೊಳುಳುವವರು ಶಾಶವಿತವಾಗಿ ನರಕದ ರ್ಂಕಿಯಲ್ಲಿ 
ಉರಯುವರು ಎಂದು ದಡೇವರ ಪದ ಹಡೇಳುತತುದ (ಪ್ರಕಟನ 14:9-
11). ಇದು ದಡೇವರ ಸಂತರಗೆ ಯಾವುದಡೇ ಪಯಾಬೆಯವನುನು ಉಳಿ-
ಸುವುದಿಲಲಿ, ನಾವು ಸವಿಗಬೆವನುನು ಸೆಡೇರಲು ಇಚಿಛಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಈ 
ಸಕಾಬೆರದ, ಈ ಸುಳುಳು ಚಚುಬೆಗಳ ಮತುತು ಅವರ ದುರದೃಷಟ್ಕರ 
ಸೆೈತಾನನ ನಾಯಕರ ಧವಿನಿಯನುನು ತಡೆಯರ್ಡೇಕು

ಭೊಗತವಾಗುವುದು
ದಡೇವರ ಪದವನುನು ರ್ೊಡೇಧಿಸುವ ಮೊಲಕ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿಡೇಯ 

ಕುಪಂಥದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡೇರಾಡುವುದನುನು ಮುಂದುವರಸಲು ಸಾ-
ಧಯಾವಾಗುವಂತ್ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡರ್ಡೇಕಾಗಿರುವಂತ್ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈ-
ಸತುಮತಿಡೇಯರು ಭೊಗತರಾಗುವರು. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸವಿ-

ಲ್ಪಮಟ್ಟ್ಗೆ ಕಿ್ರಸತು ಯೆಡೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದಡೇವರ ಪಿ್ರಡೇತಿಯ ಮೊಲಕ 
ನಿಮಮ್ನುನು ತಲುಪಿ, ಸವಿಗಬೆ ಮತುತು ಭೊಮಿಯನುನು ಮತುತು ಅವುಗಳ 
ಪರಪ�ಣಬೆತ್ಯನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದ ದಡೇವರ ಹಸರನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 
ಎಚಚಿರಕ ನಿಡೇಡುವುದಡೇನಂದರೆ ಮತುತು ನಿಮಮ್ನುನು ಕೊಡೇರಕೊಳುಳು-
ವುದಡೇನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯಂದು ಪಾಪಕಾಕಾಗಿ ಪಶಾಚಿತಾತುಪಪಡಿ ಮತುತು 
ವಿಶವಿದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸತಯಾವಾಗಿರುವ ಸುವಾತ್ಬೆಯನುನು ನಂಬಿ. ನಿಡೇವು 
ಪ�ಜಿಸುವ ಪಾದಿ್ರವಗಬೆದ ಜ್ಾನವಡೇ ಇಲಲಿದ ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕರಾದ, 
ಒಂದು ವಿಶವಿ ಮತುತು ಏಕಿಡೇಕೃತ ಚರ್ಬೆ ನ ಜನರಾದ ನಿಮಮ್ನೊನು 
ಯೆಡೇಸು ಸೆಡೇರಸಿಕೊಳುಳುತಾತುರೆ. ನಿಡೇವು ಪ್ರಭುವನುನು ಪಿ್ರಡೇತಿಸಿದರೆ ಕಾಯಾ-
ಥೊಲ್ಕರಾದ ಒಂದು  ವಿಶವಿ, ಮತುತು ಏಕಿಡೇಕೃತ ಚರ್ಬೆ ನ ಜನರಾದ 
ನಿಮಮ್ಲ್ಲಿ ಅನಡೇಕರು ಪಿ್ರಡೇತಿಸುತಾತುರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ. ದಡೇವರು 
ಆದಡೇಶಿಸುವಂತ್ ಮಾಡಿ, “ನನನು ಪ್ರರ್ಗಳಡೇ, ಅವಳನುನು ಬಿಟುಟ್ಬನಿನು-
ರ; ನಿಡೇವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು; ಅವಳಿ-
ಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಯಾಗಬಾರದು” (ಪ್ರಕಟನ 18:4). 
ಇವು ಕಾಲದ ಅತಯಾಂತ ಕೊನಯ ದಿನಗಳು. “ಆದ್ದರಂದ ಪ್ರವಾ-
ದಿಯಾದ ದಾನಿಯೆಡೇಲನು ಹಡೇಳಿದಂಥ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹಯಾ 
ವಸುತುವು ಪವಿತ್ರಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನುನು ನಿಡೇವು ಕಾಣುವಾಗ 
[ದಡೇವರ ಇಚೆಛಿಯನುನು ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ನರವಡೇರಸಿದಾಗ - ದಡೇವರ 
ಇಚೆಛಿಯ ಸಂಪ�ಣಬೆ ಜ್ಾನ ಮತುತು ತಿಳಿವಳಿಕಯು ಕಡೇವಲ ರ್ೈಬಲ್ 
ಸೆೊಸೆೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತಯಾವಡೇದವು’ [ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ-
ಕಿಂಗ್ ರ್ಡೇಮ್ಸ್ ರ್ೈಬಲ್]ಆವೃತಿತುಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು 
(ಇದನುನು ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳಳುಲ್). ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ಲೆೊಡೇಕ 
ಹುಟ್ಟ್ದಂದಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೆೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೊ ಆಗಲ್ಲಲಿ. 
ಇನುನು ಮಡೇಲೆಯೊ ಆಗುವದಿಲಲಿ. [ಕತಬೆನು] ಆ ದಿನಗಳನುನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನರಪಾ್ರಣಿಯೊ ಉಳಿಯದು; ಆದರೆ ತಾನು 
ಆದುಕೊಂಡವರಗೆೊಡೇಸಕಾರ ಆ ದಿನಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವನು. 
ಆಗ ಮನುಷಯಾಕುಮಾರನನುನು ಸೊಚಿಸುವ ಗುರುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಬರುವುದು. ಆಗ ಭೊಲೆೊಡೇಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಕುಲದವರು 
ಎದಬಡಿದುಕೊಳುಳುವರು, ಮತುತು ಮನುಷಯಾಕುಮಾರನು ಬಲದಿಂದ-
ಲೊ ಬಹು ಮಹಿಮಯಂದಲೊ ಆಕಾಶದ ಮಡೇಘಗಳ ಮಡೇಲೆ ಬರು-
ವುದನುನು ಕಾಣುವರು” (ಮತಾತುಯ 24:15, 21, 22, & 30) 
(ರ್ೈಬಲ್ ಸೆೊಸೆೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತಯಾವಡೇದವು’-ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ನಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿ ರ್ೈಬಲ್). ಇಂದು ರಕ್ಷಿತರಾಗದವರು ಹಡೇಳುವುದನುನು 
ಗಮನಿಸಿ, “ನಾವು  ಶಾಂತಿ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ನೊಡೇಡಲು ಬದು-
ಕಿದ್ದಡೇವ!!” ಆದರೆ ದಡೇವರ ಪದ ಏನು ಹಡೇಳುತತುದ? “ಸಮಾಧಾನ-
ವಾಗಿಯೊ ನಿಭಬೆಯವಾಗಿಯೊ ಇರುತ್ತುಡೇವಂದು ಜನರು ಹಡೇಳು-
ತಿತುರುವಾಗಲೆಡೇ ಅವರಗೆ ವಿನಾಶವಂಬುದು ಗಭಿಬೆಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವಡೇದನ 
ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು; ಅವರು ಹಡೇಗೊ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಳುಲಾರ-
ರು.” (I ಥಸಲೆೊಡೇನಿಕದವರಗೆ 5:3).

ನನನು ಪಿ್ರಡೇತಿಯ ಸಹ ಮಾನವ (ನಿಡೇವು ಯಾವುದಡೇ ಕುಲ ಅಥವಾ 
ಧಮಬೆದವರಾಗಿದ್ದರೊ ಸರ), ನನನು ಮತುತು ನಿಮಮ್ ಕಾರಣ-
ದಿಂದಾಗಿ ಯೆಡೇಸು ಈ ಲೆೊಡೇಕಕಕಾ ಬಂದರು, ಏಕಂದರೆ ನಾವು ಕಳ-
ದುಹೊಡೇಗಿದ್ದವು ಮತುತು ಸೆೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಡೇ-
ವ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತುತು ಸಹಸಾ್ರರು ಇತರ ಕ್ರೈಸತುಮತಿಡೇಯರು 
ಇರುವಂತ್ ನಿಡೇವ� ಸಹ ನಿಡೇವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೊ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ 
ಕಳಗೆ ಮಂಡಿಯೊರ, ನಿಡೇವು ಸದಯಾದಲೆಲಿ ಮುಖತಃ ನೊಡೇಡಲ್ರುವ 
ಜಿಡೇವಂತ ದಡೇವರಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರ, ಈಗಲೆ ಸೆೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ 

16 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕಿ್ರಮಿನಲ್ಸ್, ನೊಯಾರೆಂಬಗ್ಬೆ ಮಿಲ್ಟರ ಟ್ರೈಬೊಯಾನಲ್ಸ್, ಸಂಪುಟ III, ಪುಟ 41.
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ಮುಕತುರಾಗಬಹುದು. ಯೆಡೇಸು ನಮಮ್ನುನು ಸೆೈತಾನನಿಂದ ಮು-
ಕತುಗೆೊಳಿಸಿದರು ಮತುತು ನಮಗೆ ಎಲಲಿವನುನು ಹಡೇಳುತಾತುರೆ - ಸರ 
ಯಾವುದು, ತಪು್ಪ ಯಾವುದು; ಒಳಳುಯದು ಯಾವುದು, ಕಟಟ್-
ದು್ದ ಯಾವುದು; ರ್ಳಕು ಯಾವುದು, ಕತತುಲು ಯಾವುದು; ರಕ್ಷಣೆ 
ಯಾವುದು, ಕಳದು ಹೊಡೇಗಿರುವುದು ಯಾವುದು. ತಂದಯಾದ 
ದಡೇವರು, ಮತುತು ಆತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟ್ದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾದ ಯೆಡೇಸು 
ನಮಮ್ ಬಗೆಗೆ ಅಷೊಟ್ಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಾಗ ಮತುತು ನಮಗಾಗಿ 
ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನಮಮ್ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಯಶಿಚಿತತುವಾಗಿ ತನನು 
ಅಮೊಲಯಾ ರಕತುವನುನು ಸುರಸಿ ಅದನುನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದಾಗ 
ಅದನುನು ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ನಿಲಬೆಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷುಟ್ ವಿಚಾರಹಿಡೇ-
ನವಾದದು್ದ! ನಿಡೇವು ನಂಬಿಕಯಂದ ನಿಮಮ್ ಆತಮ್ದ ಮಡೇಲೆ ಆತನ 
ರಕತುವನುನು ಸಿವಿಡೇಕರಸಿದರೆ ನಿಡೇವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರ. ಆದ್ದರಂದ 
ದಯವಿಟುಟ್ ಈ ಪಾ್ರಥಬೆನಯನುನು ಹಡೇಳಿ ಮತುತು ಇನುನು ಕಳದು-
ಹೊಡೇಗರ್ಡೇಡಿ. ನಿಡೇವು ಸಾಯಲೆಡೇಕ? (ಯೆಹರ್ಕಾಡೇಲನು 18:31) 
ಯೆಡೇಸು ಕಿ್ರಸತುರಲ್ಲಿ ಜಿಡೇವವಿದ (ಯಡೇಹಾನನು 14:6).

ನನನು ಪ್ರಭುವಡೇ  ಮತುತು ನನನು ದಡೇವರೆಡೇ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನನು 
ಮಡೇಲೆ ಕರುಣೆ ತ್ೊಡೇರ.17 ಯೆಡೇಸು ಕಿ್ರಸತುರು  ಜಿಡೇವಸವಿರೊಪನಾದ 
ದಡೇವರ ಮಗ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದಡೇನ.18 ನನನು ಹಿಂದಿನ ಎಲಾಲಿ 
ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕಾಕಾಗಿ ಆತ  ಶಿಲುರ್ಯಲ್ಲಿ ಮರಣ 
ಹೊಂದಿದನು ಮತುತು ತನನು ಅಮೊಲಯಾ ರಕತುವನುನು ಸುರಸಿದನು 
ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದಡೇನ.19 ದಡೇವರು ಪವಿತಾ್ರತಮ್ನ ಶಕಿತುಯಂದ 
ಯೆಡೇಸುವನುನು ಸತತುವರಂದ ಪುನರುತಾಥೆನಗೆೊಳಿಸಿದರು,20 ಮತುತು 
ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನನು ಪಾಪನಿವಡೇದನಯನುನು ಮತುತು ಈ ಪಾ್ರ-
ಥಬೆನಯನುನು ಕಡೇಳುತಾತು ಆತ ದಡೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದಾ್ದ-
ನ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದಡೇನ.21 ಪ್ರಭು ಯೆಡೇಸುವಡೇ, ನಾನು ನನನು 
ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನುನು ತ್ರೆದು ನಿಮಮ್ನುನು ನನನು ಹೃದಯದೊಳ-
ಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸುತ್ತುಡೇನ.22 ಕಾಲಾವಿರಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುರ್ಯ ಮಡೇಲೆ ನನನು 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಡೇವು ಸುರಸಿದ ಅಮೊಲಯಾ ರಕತುದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲಾಲಿ 
ಹೊಲಸು ಪಾಪಗಳನುನು ತ್ೊಳದುಬಿಡಿ.23 ನಿಡೇವು ನನನುನುನು ತಿರ-
ಸಕಾರಸುವುದಿಲಲಿ, ಪ್ರಭು ಯೆಡೇಸುವಡೇ; ನಿಡೇವು ನನನು ಪಾಪಗಳನುನು 
ಕ್ಷಮಿಸುವಿರ ಮತುತು ನನನು ಆತಮ್ವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರ. ನನಗೆ ಗೆೊತುತು 
ಏಕಂದರೆ ನಿಮಮ್ ಪದವಾದ ರ್ೈಬಲ್ ಹಿಡೇಗೆಂದು ಹಡೇಳುತತುದ.24 
ನಿಡೇವು ಯಾರನೊನು ತಿರಸಕಾರಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ನಿಮಮ್ ಪದ  ಹಡೇಳು-
ತತುದ, ಮತುತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊ ಸೆಡೇರದ್ದಡೇನ.25 ಆದ್ದರಂದ ನಿಡೇವು 
ನನನು ಮಾತು ಕಡೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಡೇರ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ, ಮತುತು 
ನಿಡೇವು ನನಗೆ ಉತತುರಸಿದಿ್ದಡೇರ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ, ಮತುತು ನಾನು 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಡೇನ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ.26 ನನನು ಆತಮ್ವನುನು 
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕಾಕಾಗಿ, ಪ್ರಭು ಯೆಡೇಸುವಡೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತ-
ಜ್ಞನು, ಮತುತು ನಿಡೇವು ಆದಡೇಶಿಸಿದಂತ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇನುನು ಮಡೇಲೆ 
ಪಾಪ ಮಾಡದ ನಾನು ನನನು ಕೃತಜ್ಞತ್ಯನುನು ತ್ೊಡೇರಸುತ್ತುಡೇನ.27

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಯೆಡೇಸುವು ತಂದಯ, ಮಗನ ಮತುತು ಪವಿ-
ತಾ್ರತಮ್ದ ಹಸರನಲ್ಲಿ ನಿಡೇರನಲ್ಲಿ ಸಂಪ�ಣಬೆವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದಿಡೇಕಾ-
ಸಾನುನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹಡೇಳಲಾಗುತತುದ.28 ರ್ೈಬಲ್ ಸೆೊಸೆೈಟ್ 

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತಯಾವಡೇದವು’ [ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕರ್ವಿ] ರ್ೈಬಲ್ 
ಅನುನು ಶ್ರದ್ಧಯಂದ ಓದಿ ಮತುತು ಅದು ಹಡೇಳಿದ್ದನುನು ಮಾಡಿ.29

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿಡೇವು ಇತರರಗೆ ತಿಳಿಸರ್ಡೇಕಂದು ಪ್ರಭು ಬಯಸು-
ತಾತುರೆ. ನಿಡೇವು ಪಾಯಾಸಟ್ರ್ ಟೊಡೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾತ್ಬೆಯ 
ಸಾಹಿತಯಾದ ವಿತರಕರಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು 
ಯಾವುದಡೇ ಶುಲಕಾವಿಲಲಿದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತುಡೇವ. ಹಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 
ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಮಡೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದಡೇಶವನುನು 
ರ್ಡೇರೆಯವರೆೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿಳು.
ಜಗತುತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯರ್ಡೇಕಂದು ನಿಡೇವು ಬಯಸಿದರೆ ಯೆಡೇಸು ಆದಡೇ-
ಶಿಸುವಂತ್ ದಡೇವರಂದ ಆತನ ದಶಾಂಶಗಳನುನು ಮತುತು ಕೊಡುಗೆ-
ಗಳನುನು ಕದು್ದಕೊಳಳುರ್ಡೇಡಿ. ದಡೇವರು ಹಿಡೇಗೆ ಹಡೇಳಿದರು, “ನರಮ-
ನುಷಯಾನು ದಡೇವರಂದ ಕದು್ದಕೊಳಳುಬಹುದಡೇ? ನಿಡೇವ�ಡೇ ನನಿನುಂದ 
ಕದು್ದಕೊಳುಳುತಿತುದಿ್ದಡೇರ. ನಿನಿನುಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದಡೇವ 
ಎಂದು ಕಡೇಳುತಿತುಡೇರೆೊಡೇ? ದಶಮಾಂಶ, ನನಗೆೊಡೇಸಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಡೇಕಿಸರ್ಡೇ-
ಕಾದ ಪದಾಥಬೆ, ಇವುಗಳನನುಡೇ. ನಿಡೇವು ಅಂದರೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರೆ-
ಲಾಲಿ [ಮತುತು ಈ ಸಂಪ�ಣಬೆ ಜಗತುತು] ನನಿನುಂದ ಕದು್ದಕೊಳುಳು-
ವವರಾದ ಕಾರಣ ಶಾಪಗ್ರಸತುರಾಗಿದಿ್ದಡೇರ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಂದಿರುವ ಆತಮ್ಗಳು] ಆಹಾರಶೊನಯಾವಾಗದಂತ್ [ಆಧಾಯಾತಿಮ್ಕ 
ಆಹಾರ] ನಿಡೇವು ದಶಮಾಂಶವನುನು [ದಶಮಾಂಶ ಎಂದರೆ ನಿಮಮ್ 
ಒಟುಟ್ ಆದಾಯದ 10%] ಯಾವತೊತು ಬಂಡಾರಕಕಾ ತ್ಗೆದು-
ಕೊಂಡು ಬನಿನುರ; ನಾನು ಪರಲೆೊಡೇಕದ ದಾವಿರಗಳನುನು ತ್ರೆದು ನಿ-
ಮಮ್ಲ್ಲಿ ಸಥೆಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷುಟ್ ಸುವರವನುನು ಸುರಯುವನೊಡೇ 
ಇಲಲಿವ�ಡೇ ಪರಡೇಕ್ಷಿಸಿರ; ಇದು ಸೆಡೇನಾಧಿಡೇಶವಿರ ಯೆಹೊಡೇವನ ನುಡಿ. 
ನುಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವನು, ಅದು 
ನಿಮಮ್ ಭೊಮಿಯ ರಲವನುನು ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮಮ್ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ 
ಹಣುಣಿ ತ್ೊಡೇಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಹೊಡೇಗದು; ಇದು ಸೆಡೇನಾಧಿಡೇಶವಿರ 
ಯೆಹೊಡೇವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮಮ್ನುನು ಧನಯಾ-
ರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು; ನಿಮಮ್ ದಡೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು; 
ಇದು ಸೆಡೇನಾಧಿಡೇಶವಿರ ಯೆಹೊಡೇವನ ನುಡಿ” (ಮಲಾಕಿಯ 3:8-12).

ದವಿಡೇಷವನುನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ದವಿಡೇಷವಲಲಿ
ರೆೊಡೇಮ್ ನಿಂದ ಆದಡೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸೆಟ್ಡೇಟ್ ಮತುತು ಫೆಡರಲ್ 
ಏರ್ನಿಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯಂದು ದಡೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಮ್ ಸುದಿ್ದ ಮಾಧಯಾಮ-
ಗಳು ಮತುತು ನಾಯಾಯಾಂಗ ವಯಾವಸೆಥೆಯಂದಿಗೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ 
ಪ�ಡೇಪ್ ಒಂದು ದವಿಡೇಷ ಸಾಹಿತಯಾ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಡೇಳುವರು. 
ನಿಮಗೆ ಈ ಸತಾಯಾಂಶಗಳನುನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿ ನಾನು 
ನಿಮಮ್ ಶತು್ರ ಎಂದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಡೇಳುತಾತುರೆ, ಆದರೆ ಅಪ�ಡೇ-
ಸತುಲನಾದ ಪ್ಸಲನು ಹಡೇಳಿದಂತ್ ನಾನು ಹಡೇಳುತ್ತುಡೇನ, “ಹಿಡೇಗಿರಲಾಗಿ 
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತಯಾವನುನು ಹಡೇಳುವುದರಂದ ನಿಮಗೆ ಶತು್ರವಾಗಿ-
ದ್ದಡೇನೊಡೇ?” (ಗಲಾತಯಾದವರಗೆ 4:16). ಸೆೈತಾನನ ನಿಯಡೇಗಿಯ, 
ನಮಮ್ ಧಮಬೆನಿಷಠೆ ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನದ (ಅದು ಯುನೈಟಡ್ 
ಸೆಟ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೊನು ಆಗಿದ) ಬದಲು, ದವಿಡೇಷಪ�ರತ ಮತುತು 
ಸವಾಬೆಧಿಕಾರದ ರೆೊಡೇಮನ್ ಕಾಯಾನನ್ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳೊಂದಿಗೆ, 

17 ಕಿಡೇತಬೆನಗಳು 51:5, ರೆೊಡೇಮಾಪುರದವರಗೆ. 3:10-12, 23   18 ಮತಾತುಯ 26:63-64, 27:54, ಲೊಕ 1:30-33, ಯಡೇಹಾನನು 9:35-37, ರೆೊಡೇಮಾಪುರದವರಗೆ 1:3-4   19 ಅಪ�ಡೇಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 
4:12, 20:28, ರೆೊಡೇಮಾಪುರದವರಗೆ 3:25, 1 ಯಡೇಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನ 5:9   20 ಕಿಡೇತಬೆನಗಳು 16:9-10, ಮತಾತುಯ 28:5-7, ಮಾಕಬೆ 16:9, 12, 14, ಯಡೇಹಾನನು 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, 
ಅಪ�ಡೇಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:24, 3:15, ರೆೊಡೇಮಾಪುರದವರಗೆ 8:11, 1 ಕೊರಂಥದವರಗೆ 15:3-7   21 ಲೊಕ 22:69, ಅಪ�ಡೇಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:25-36, ಇಬಿ್ರಯರಗೆ 10:12-13   22 ಕೊರಂಥದವರಗೆ 
3:16, ಪ್ರಕಟನ 3:20   23 ಎಫೆಸದವರಗೆ 2:13-22, ಇಬಿ್ರಯರಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯಡೇಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನ 1:5, 7:14   24 ಮತಾತುಯ 26:28, ಅಪ�ಡೇಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:21, 4:12, 
ಎಫೆಸದವರಗೆ1:7, ಕೊಲೆೊಸೆಸ್ಯವರಗೆ 1:14   25 ಮತಾತುಯ 21:22, ಯಡೇಹಾನನು 6:35, 37-40, ರೆೊಡೇಮಾಪುರದವರಗೆ 10:13   26 ಇಬಿ್ರಯರಗೆ 11:6   27 ಯಡೇಹಾನನು 5:14, 8:11, ರೆೊಡೇಮಾಪುರದವರಗೆ 
6:4, 1 ಕೊರಂಥದವರಗೆ 15:10, ಪ್ರಕಟನ 7:14, 22:14   28 ಮತಾತುಯ. 28:18-20, ಯಡೇಹಾನನು 3:5, ಅಪ�ಡೇಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:38, 19:3-5   29 ಧಮೊಡೇಬೆಪದಡೇಶಕಾಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, 
ಯೆಹೊಡೇಶುವನು 1:8, 22:5, 2 ತಿಮೊಥಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯಾಕೊಡೇಬನು 1:22-25, ಪ್ರಕಟನ 3:18
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ಅವನ ಕೊ್ರರ ನಾಯಕತವಿದಲ್ಲಿ ವಿಶವಿದ ಪರಮಾಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಪಾರಾಗಲು ಜನರಗೆ ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂತ್, ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ದಡೇಶಗಳ 
ಜನರು ಮೃಗದ ಗುರುತಿನಿಂದ ಮತುತು ನರಕದ ರ್ಂಕಿಯಂದ ಪಾರಾ-
ಗುವಂತ್ ಸತಯಾವನುನು ಹಡೇಳುವುದು - ಅದು ದವಿಡೇಷವ? ಸತಯಾವನುನು 
ಹಡೇಳುವುದಡೇ ಪಿ್ರಡೇತಿ ಎಂದು ಯೆಡೇಸು ಹಡೇಳಿದರು ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ದಡೇ-
ಶಗಳಿಗೆ ಹೊಡೇಗಿ ಸತಯಾವನುನು ರ್ೊಡೇಧಿಸರ್ಡೇಕಂದು ನಮಗೆ ಆದಡೇಶಿಸಿ-
ದರು; ಏಕಂದರೆ ಯೆಡೇಸು ಹಿಡೇಗೆಂದು ಹಡೇಳಿದರು, “ಸತಯಾವನುನು ನಿಡೇವು 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳುರ್ಡೇಕು; ಮತುತು ಸತಯಾವು ನಿಮಮ್ನುನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡು-
ವುದು” (ಯಡೇಹಾನನು 8:32). ಕಿ್ರಸತುರು ಮಾಡಿದ್ದನನುಡೇ ನಾವ� 
ಮಾಡುವಂತಾಗಲು ನಾವು ಕಿ್ರಸತುರ ಮನಸಸ್ನನುಡೇ ಹೊಂದರ್ಡೇಕು. 
ದುಷಟ್ ಚರ್ಬೆ ಗಳು ಮತುತು ಸಕಾಬೆರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಡೇಸು ತನನು 
ಶಿಷಯಾರಗೆ ಎಚಚಿರಕ ನಿಡೇಡುತಾತುರೆ ಮತುತು ಆದಡೇಶ ನಿಡೇಡುತಾತು-
ರೆ. “ಎಚಚಿರಕ, ರರಸಾಯರ (ಚರ್ಬೆ ಗಳು) ಮತುತು ಹರೆೊಡೇದನ 
(ಸಕಾಬೆರ) ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟ್ನ (ಪಾಪ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚಚಿರವಾಗಿರ, 
ಇದು ಖಚಿತ” (ಮಾಕಬೆ 8:15). ನಿಡೇವು ಒಂದೊಡೇ ಪ�ಡೇಪರನುನು ನಂ-
ಬಬಹುದು ಇಲಲಿವಡೇ ನನನುನುನು ನಂಬಬಹುದು. ನಮಮ್ಲ್ಲಿ ಯಾರು 
ಸರ ಎಂದು ನೊಡೇಡಲು ರ್ೈಬಲ್ ಸೆೊಸೆೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
‘ಸತಯಾವಡೇದವು’ (ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ  ಕಿಂಗ್ ರ್ಡೇಮ್ಸ್)ಆವೃತಿತುಯನುನು 
ಓದಿ. ದಡೇವರನುನು ನಂಬಿ. ಎರಡನಡೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನುನು ಕೊ-
ನಗೆೊಳಿಸೆೊಡೇಣ, ಮತುತು ಈ ಕೊಡಲೆ ಕೊನಗೆೊಳಿಸೆೊಡೇಣ. ನಾವು 
ಯುನೈಟಡ್ ಸೆಟ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಅಧಯಾಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ, ಮತುತು ನಾಯಾಯಾಂಗ 
ವಯಾವಸೆಥೆಯನುನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ, ಈ ದಡೇಶವನುನು ಯಾವುದರ 
ಆಧಾರದ ಮಡೇಲೆ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಯತ್ೊಡೇ ಆ ಸಾವಿತಂತ್ರಯಾದಲ್ಲಿ 
ನಂಬುಗೆ ಇಡುವವರನುನು ಪಡೆಯಡೇಣ. ಇದು 90ರ ದಶಕ. ನಾವು 
ದಡೇವರ ಬಳಿ; ಕಿ್ರಸತುರ ಹೊಸತನಕಕಾ ಹಿಂದಿರುಗೆೊಡೇಣ. ನಾವು ವಿವಡೇಕ, 
ಶಿಷ್ಾಟ್ಚಾರ ಮತುತು ವಯಾವಸೆಥೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೆೊಡೇಣ. ನಮಿಮ್ಂದ ಸತಯಾ-
ವನುನು ಮುಚಿಚಿಡದ ನಮಗೆ ಸತಯಾವನುನು ಹಡೇಳುವ ಮತುತು ಎಲಲಿರ-
ಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ನಾಯಾಯ, ತಿಡೇಪುಬೆ ಮತುತು ನಿಡೇತಿಯನುನು ಹೊಂದಿರುವ 

ಒಬ್ಬ ಅಧಯಾಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ ಮತುತು ನಾಯಾಯಾಂಗ ವಯಾವಸೆಥೆಯನುನು 
ಪಡೆಯಡೇಣ. ಹ್ಸದು, ನಾವು ವಿವಡೇಕ, ಶಿಷ್ಾಟ್ಚಾರ ಮತುತು ವಯಾ-
ವಸೆಥೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೆೊಡೇಣ. ಮತುತು ಸೆೈತಾನನ ಹಳಯ ವಿನಾಶಕಾರ 
ಕಿ್ರಸತು ವಿರೆೊಡೇಧಿ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳನುನು ಮತುತು ಕಾಯಬೆನಿಡೇತಿಗಳನುನು 
ತ್ೊಡೆದುಹಾಕೊಡೇಣ. ಹಿಡೇಗೆ ಮಾಡಲು ಇಚಿಛಿಸುವ ಯಾರಗೆಡೇ 
ಆಗಲ್ ನಾನು ನರವು ನಿಡೇಡಬಲೆಲಿ ಮತುತು ನಿಡೇಡುತ್ತುಡೇನ ಮತುತು ಇದಡೇ 
ಭಾವನ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಗಟಟ್ಲೆ ಇತರ ಅಮಡೇರಕನನುರು ಮತುತು-
ಇತರ ದಡೇಶಗಳ ಜನರು ಇದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಖಾತಿ್ರ 
ಇದ. ದಡೇವರ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ತನನುನುನು ತಾನು ಏರಸಿಕೊಳುಳುವ 
ಕತತುಲೆಯ ಪ್ರತಿಯಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮತುತು ರಾಜಯಾವನುನು ಕಡವಿಹಾ-
ಕಲು ನಾವು ದಡೇವರಂದ ಆದಡೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ್ದಡೇವ (II ಕೊರಂಥದವ-
ರಗೆ 10:3-5). ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಡೇವ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೆೊತುತು, ಆದರೆ 
ಯೆಡೇಸು ಪುನಃ ಭೊಮಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನುನು ಮಾಡುತತು-
ಲೆಡೇ ಇರರ್ಡೇಕು. “ಆದರೆ ಕಡೆಡೇವರೆಗೊ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂ-
ದುವನು.” (ಮತಾತುಯ 24:13) ಜನರಾದ ನಾವು ಒಗಗೆಟ್ಟ್ನಲ್ಲಿ-
ದ್ದರೆ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತುಡೇವ
, ವಿಭಜನ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಬಿಡೇಳುತ್ತುಡೇವ. ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಯೆಹೊ-
ದಯಾರೆ, ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನನು ಜನರೆ, ಈ ಬಾರ ನಾವು “ಇನನುಂದೊ 
ಇಲಲಿ” ಎಂದು ಹಡೇಳಿದಾಗ, ಅದನುನು ನಿಜವಾಗಿಸೆೊಡೇಣ. ಶತು್ರ 
ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದರೆ, ಶತು್ರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೇರಾ-
ಡುವುದು ಹಡೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳುಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 
ತಿಳಿದಿದ, “ಇನನುಂದೊ ಇಲಲಿ” – ಟ್.ಎ.
 ಟ್ಪ್ಪಣಿ: ಯೆಡೇಸುವನುನು ನಮಮ್ ಹೃದಯ ಮತುತು ಆತಮ್ದ ರಾಜರ-
ನಾನುಗಿ, ಅಧಯಾಕ್ಷರನಾನುಗಿ ಮತುತು ರಕ್ಷಕರನಾನುಗಿ ಮಾಡೆೊಡೇಣ.
ಟೊಡೇನಿ ಅಲಾಮೊ, ವಿಶವಿ ಪಾಯಾಸಟ್ರ್, ಸುವಾತಾಬೆ ರ್ೊಡೇಧಕ, 
ಲೆಡೇಖಕ, ಮತುತು ಕಾಯಾಥೊಲ್ಕ್ ಕುಪಂಥಗಳು ಮತುತು ಅವುಗಳ 
ಹಲವಾರು ರಹಸಯಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತುತು ಸಕಾಬೆರ ಏರ್ನಿಸ್ಗಳ 
ಕುರತು ಹಸರಾಂತ ಪರಣತ.

KANNADA—Fugitive Pope
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