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ವ್ಯಾಟಿಕನ್  ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ್ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಥೊ ನಂತೆ 
ಸ್ೋಗುಹ್ಕುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ವಯಾಭಿ-
ಚ್ರಿ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ, “ಮಹ್ ಜ್ರಸ್ತ್ೋ”, ಒಂದು ಸೈತ್ನನ  
ಚರ್ಥೊ (ಪ್ರಕಟನೆ 19:2)1 ಎಂದು ಹೆೋಳುತತಿದೆ. ಅವಳು 
ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೋಟ್ಸ್ ಸೋರಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಂದು ದೆೋಶದ-
ಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆ ಶ್ಖೆಗಳನುನು ತನನು ಅಪ್ಯ-
ರ್ರಿ ಕುಬ್ಜರಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ಥೊರದಲ್ಲಿ 
ಎಷು್ ಹೆಚುಚು ಶಕ್ತಿ ಮತುತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಗುತತಿದೆ್ೋ, 
ಅವಳ ಎಲ್ಲಿ ದುಷ್ ರ್ಯಥೊಗಳಿಗೆ ಸರ್ಥೊರವು ಬಳ-
ಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮತುತಿ ದ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಅವಳು 
ಅಷ್ೋ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ತನನು “ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ್ೋಕ್ಸ್ 
ಚರ್ಥೊ” ವೋಷದಲ್ಲಿ ಮರೆಯ್ಗಿ ಹೆ್ೋಗುತ್ತಿಳೆ.

ರ್ರಣ: ಅವಳು ಪೈಶ್ಚಿಕ ರ್ಣ್ಯಂತೆ (ಮಹ್ ಜ್-
ರಸ್ತ್ೋ) ಕುಳಿತುಕ್ಳ್ಳಲು ಸ್ಧಯಾವ್ಗುವಂತೆ ರೆ್ೋಮನ್ 
ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದ ಎಲಲಿರನುನು ಮತುತಿ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ವಿಚ್ರವನುನು ಪೋಡಿಸುವ, ಕಡುಕುಂಟು ಮ್ಡುವ, ನ್ಶ 
ಮ್ಡುವ, ಮತುತಿ ಸನಸ್ರ್ ಮ್ಡುವ ರ್ನ್ನುಗಳನುನು 
ಜ್ರಿಗೆ್ಳಿಸುವುದು.

ವಿಶ್ವದ ಸರ್ಥೊರವನುನು ಮತುತಿ ಚಚಥೊನುನು ನಿಯಂತ್್ರಸಬೋಕಂಬ ಅವಳ ಬಹುರ್ಲದ 
ಆಸಯ ರ್ರಣ, ಸಪಥೊದಂತಹ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿಶ್ವದ ಮತುತಿ ಯು.ಎಸ್. ಸರ್ಥೊರವ-
ನುನು ಅವಳ ಎಷ್್ೋ ಮಂದಿ ಉತ್ಸ್ಹಿ, ಅತುಯಾತತಿಮ-ತರಬೋತ್ ಪಡದ ಮತುತಿ ಸಮ-
ಪಥೊತ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಭಕತಿರಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಈಗ ಸಂಯುಕತಿ ರ್ಷಟ್ರಗಳು 
(ಅವಳು ರಚಿಸ್ದಂಥದುದು),2 ವೈಟ್ ಹೌಸ್, ರ್ಂಗೆ್ರಸ್, ಪ್ರತ್ಯಂದು ರ್ಜಯಾ, ಅಮೆರಿಕ 
ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪೌರ, ಮತುತಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸರ್ಥೊರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಯನುನು 
ನಿಯಂತ್್ರಸುತ್ತಿಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್. ರ್ರ್ಥೊಕ ವಿಭ್ಗ, ಐಆರ್ಎಸ್, ಎಫ್ ಬಿ ಐ, 
ಶ್ರೋಷ್ಠ ನ್ಯಾಯ್ಲಯ, ನ್ಯಾಯ್ಂಗ ವಯಾವಸಥೆಗಳು, ಸಶಸತ್ ಪಡಗಳು, ರ್ಜಯಾ, ಫೆಡರಲ್ 
ಮತುತಿ ಇತರ ಪ�ೋಲ್ಸ್, ಹ್ಗ್ ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಂಗ್ ಮತುತಿ ಫೆಡರಲ್ 
ರಿಸರ್ಥೊ ವಯಾವಸಥೆಗಳು (ಇಲುಯಾರ್ನ್ಟಿ ಮತುತಿ ಅಜೆಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತತಿವ), 
ರ್ರ್ಥೊಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು,3 ಮ್ಫಿಯ್, ಮತುತಿ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದಿದು ಮ್ಧಯಾಮ-
ಗಳು ಸೋರಿವ.

ಈ ಪಂಥವು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಯುಎಸ್ ಸಂವಿಧ್ನದ ಜ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತನನು ಏಕಮುಖಿ, 
ಪೈಶ್ಚಿಕವ್ದ, ಮೃತುಯಾಸ್ವರ್ಪಯ್ದ ಚಚಿಥೊನ ರ್ನ್ನುಗಳನುನು “ಪ್ಷಂಡಿ”(-
ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದ ಯ್ರ್ದರ್)ಗಳ ಮೆೋಲೆ ಹೆೋರುವುದಕಕೂ ತುಂಬ 
ಸರ್ೋಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ಜ್ರ್ಥೊ ವ್ಷಿಂಗ್ನ್ ಅವರ ಅತಯಾಂತ ಗೌರವ್ನಿ್ವತ 
ಸಹ್ಯಕ ಮತುತಿ ಸೋನ್ಪತ್ಯ್ಗಿದದು ಜೆನರಲ್ ಲಫಯೆಟ್, ಭವಿಷಯಾವ್ಣ್ಯಂತೆ 
ಹೆೋಳಿದರು, “ಅಮೆೋರಿಕದ ಜನರ ಸ್್ವತಂತ್ರಯಾಗಳು ಎಂದ್ದರ್ ನ್ಶವ್ಗುವುದ್-
ದರೆ, ಅವು ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ  ಚರ್ಥೊ ಪ್ದಿ್ರವಗಥೊದ ಕೈಯಂದ 
ನ್ಶವ್ಗುತತಿವ.”4 

ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಆರ್ಥೊ ಬಿಷಪ್ ಗಿಲ್್ರಯ್ ಅವರು ಆಸಟ್ರೋಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸುಮ್ರು ಐವತುತಿ ವಷಥೊಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿೋಡಿದ ಭ್ಷಣದಿಂದ ಆಯದು ಭ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಲ್ದ ವಿಸತಿೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರ್ರ್ಷ್ಠಯನುನು ಇಂದು ನ್ವು ನೆ್ೋಡುತೆತಿೋವ:

“ನಮಗೆ ನ್ವು ಮ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಸಹ-ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕರಿಗೆ 
ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಧಯಾೋಯ ಸ್ತ್ರವ್ಗಿದೆ. ನ್ವು ಎಲಲಿ ಪ್ಷಂಡಿಗ-
ಳನುನು [ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದವರನುನು] ಮತದ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ೋ-
ಲ್ಸಬೋಕು. ನರ್ರ್ತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು ಮ್ರಕವ್ದವುಗಳು ಎಂದು ಪ�ಜಯಾ 
ತಂದೆ ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಸ್ವಥೊಜನಿಕ ಸೋವಗಳು ಬೋಗನೆ 100% ರೆ್ೋಮನ್ 
ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಆಗಬೋಕು ಎಂಬುದು ಪ�ಜಯಾ ತಂದೆಯ [ಪ�ೋಪ್] ಬೋಡಿಕ 
ಯ್ಗಿದೆ. ಪ�್ರಟೆಸ್ಂಟ್, ಯೆಹ್ದಿ, ಮತುತಿ ಇತರ ಪ್ಷಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ 
ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚುನ ಸರ್ಥೊರಿ ಕಲಸಗಳನುನು ರಹಸಯಾವ್ಗಿ 

ಐ.ಆರ್.ಎಸ್, ಎಫ್ ಬಿ ಐ, ಯು.ಎಸ್.ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಾಗ, ಮಾಫಿಯಾ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಾಯಾಟಿಕನ್ ನ ಭಾಗವೆ?
ಪೋಪ್ ಅವರು ಎಲಾಲಾ ಸಕಾಮಿರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸೂಪರ್-ಬಾಸ್ ಆಗಿದಾದಾರಾ?

ಪ�ೋಪ್ ಅವರ ರಹಸಯಾಗಳು
ಕ್ಡುವ್ಗ ಯ್ವುದೆೋ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ದಂತೆ 
ಜ್ಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೋಕು.”

ಹಲವು ದಶಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಿಂದ-
ಕ್ಲಲಿಲ್ಪಟಿ್ದ್ದುರೆ, ಎಂದು ದೆೋವರು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ 
(ಪ್ರಕಟನೆ 18:24). ಚರಿತೆ್ರ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಕಕೂ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್-
ಗಿದೆ. ಯುರೆ್ೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ 
ಪ್ಷಂಡಿ ನ್ಯಾಯ್ಲಯದ ವಿಚ್ರಣೆಯ ಸಮಯದ-
ಲ್ಲಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ಪಂಥವು 68 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರನುನು ಚಿ-
ತ್ರಹಿಂಸಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತು, ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿತು, 
ಮತುತಿ ಕ್ಲೆ ಮ್ಡಿತು.5 ಸೋಂಟ್ ಬ್ರ್ಥೊಲೆ್ೋಮ್ಯಾ 
ದಿವಸದ ಹತ್ಯಾರ್ಂಡ 100,000 ರಷು್ ಪ�್ರಟೆಸ್ಂ-
ಟರ ಕ್ಲೆಗೆ ರ್ರಣವ್ಯತು.6 ಅಧಯಾಕ್ಷ ಅಬ್ರಹ್ಂ 
ಲ್ಂಕನ್ ಅಂತಯುಥೊದ್ಧಕಕೂ, ಪ�ೋಪ್ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನು 
ಈ ಶಬದುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಿದರು:

“ಜೆಸುಯಾಟ್ ಗಳ ದುಷ್ ಮತುತಿ ರಹಸಯಾಮಯ 
ಪ್ರಭ್ವವಿಲಲಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸ್ಧಯಾವೋ ಆಗುತ್ತಿ-
ರಲ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಭ್ರ್ಯು ತನನು ಅತ್ ಶ್ರೋಷ್ಠ 

ಮಕಕೂಳ ರಕತಿದಿಂದ ಕಂಪ್ಗಿರುವುದನುನು ನ್ವು ನೆ್ೋಡುವಂತ್ದುದಕಕೂ 
ಪ�ೋಪರೆೋ ರ್ರಣ.” ಲ್ಂಕನ್ ಹಿೋಗ್ ಹೆೋಳಿದರು, “ಅದರ ಅತ್ ಶ್ರೋಷ್ಠ, 
ಅತಯಾಂತ ವಿಸ್ತಿರ, ಮತುತಿ ಅತುಯಾನನುತ ಅಥಥೊದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿ ಸ್್ವತಂತ್ರಯಾ-
ಕಕೂ ನನನು ಬಂಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ�ೋಪ್ ಮತುತಿ ಅವರ ಅನುಯ್ಯಗಳು, 
ಅವರಿಗೆ ಅವರ್ಶ ಸ್ಕ್ಕೂದ್ಗ ನನನು ಹೆಂಡತ್ಯನುನು ಸುಡಲು, ನನನು ಮಕಕೂ-
ಳನುನು ಕತುತಿ ಹಿಸುಕ್ ಕ್ಲಲಿಲು, ಮತುತಿ ನನನು ಕತುತಿ ಕ್ಯಯಾಲು ಅವರ 
ಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿ ಆದೆೋಶಿಸುತತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಧಮಥೊ ಸಭೆಗಳು, ಧಮಥೊ-
ಶ್ಸತ್ಜ್ಞರು, ಮತುತಿ ಚಚುಥೊ ರ್ನ್ನುಗಳ ಮ್ಲಕ ನನಗೆ ಹೆೋಳುವವರೆಗ್ 
ನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿ ಸ್್ವತಂತ್ರಯಾವನುನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಡಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ.”7

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಗೆಗೆ ಅಬ್ರಹ್ಂ ಲ್ಂಕನ್ ಅವರ ಹಲವ್ರು ಬಹಿರಂಗಗೆ್ಳಿಸುವಿಕ-
ಗಳ ರ್ರಣ ಅವರು ಮುನ್ಸ್ಚಿಸ್ದಂತೆಯೆ ಅವರನುನು ಕ್ಲಲಿಲ್ಯತು. ಹೌದು, 
ರೆ್ೋಮ್ ನ ಆದೆೋಶಗಳ ಮೆೋರೆಗೆ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಗಳಿಂದ ಹತೆಯಾಯ್ದರು.8 ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಶಿ್ರೋ 
ಲ್ಂಕನ್ ಅವರ ರ್ಲದಿಂದ ಬದಲ್ಗಿಲಲಿ.

ಜೆ.ಎಫ್.ಕೆ ಅವರ ಘಾತಕ ತಪ್ಪು
ಜ್ನ್ ಎಫ್. ಕನೆಡಿ ಅವರನುನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್, “ನಿೋವು ರೆ್ೋಮನ್ ಚರ್ಥೊ ರ್ನ್ನು-

ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವಿರ್ ಅಥವ್ ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧ್ನವನುನು ಅನುಸರಿಸುವಿರ್?” 
ಎಂದು ಕೋಳಿದ್ಗ, ಶಿ್ರೋ ಕನೆಡಿ ಅವರು, “ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧ್ನ” ಎಂದು ಹೆೋಳಿ ಅವರಿಗೆ 
ಉತತಿರ ನಿೋಡಿದರು.9 ಇದು ಅಧಯಾಕ್ಷ ಕನೆಡಿ ಅವರ ಘ್ತಕ ತಪ್್ಪಗಿತುತಿ. ಅವರ ಹತೆಯಾ-
ಯನುನು ರೆ್ೋಮ್ ಆದೆೋಶಿಸ್ತುತಿ, ನಂತರ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಲ್ಂಕನ್ ಅವರನುನು ಹತೆಯಾ ಮ್ಡಿದ 
ರಿೋತ್ಯಲೆಲಿೋ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಗಳಿಂದ ಯೋಜಿಸಲ್ಯತು ಮತುತಿ ನಿವಥೊಹಿಸಲ್ಯತು. ಕನೆಡಿ 
ಅವರ ಹತೆಯಾಯ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬ್ ಗೆ್ತ್ತಿದದುವರನುನು ಕ್ಡ ಮುಗಿಸಲ್ಯತು.

ಅಮೆೋರಿಕ ತನಿಖೆಗ್ಗಿ ಒಕ್ಕೂರಲ್ನಿಂದ ಒತ್ತಿಯಸ್ದ್ಗ, ಮುಖಯಾ ನ್ಯಾಯ್ಧೋಶ 
ಅಲ್ಥೊ ವ್ರೆನ್ ಅವರನುನು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಗುಟಿ್ನ ನೆೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಂಬಸ್ ಸದಸಯಾ) 
ತನಿಖೆ ನಡಸಲು ನೆೋಮಕ ಮ್ಡಲ್ಯತು. ಅವರು ಬಹಳಷು್ ಇಬ್ಬಂದಿ ಮ್ತುಗಳ-
ನ್ನುಡಿದರು ಮತುತಿ ಸಂದಿಗ್ಧವ್ಗಿ ವತ್ಥೊಸ್ದರು. ಅವರು ಏನು ಮ್ಡಬೋರ್ಗಿತೆ್ತಿೋ 
ಅದನೆನುೋ ಮ್ಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಷು್ ಸಮಯದ ನಂತರ ತನಿಖೆಯನುನು ಮುಚಿಚು-
ದರು. ಪ�ೋಪ್ ಹೆೋಳುವಂತೆ, “ನರ್ರ್ತ್ಮಕ ಕಲಸಗಳು ಘ್ತಕವ್ಗಿರುತತಿವ.” ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ಕನೆಡಿ ಅವರು ಅಬ್ರಹ್ಂ ಲ್ಂಕನ್ ಅವರ ದೆ್ಡ್ಡ ಅಭಿಮ್ನಿ ಮತುತಿ ಶಿಷಯಾರ್ಗಿದದುರು 
ಮತುತಿ ಶಿ್ರೋ ಲ್ಂಕನ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಇವರಿಗ್ ತ್ಳಿದಿತುತಿ.

ಮ್ವತುತಿ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂಂತಲ್ ಹೆಚುಚು ಸ್ವುಗಳಿಗೆ (ಆರು ದಶಲಕ್ಷ ಯೆಹ್ದಯಾ-
ರು – ಹೆ್ಲೆ್ರ್ಸ್ )10 ರ್ರಣವ್ದ ಎರಡನೆೋ ಮಹ್ಯುದ್ಧವನುನು, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 

ಟೊೋನ್ ಅಲಾಮೂ
ಅವರಿಂದ

1 ಪ್ರಕಟನೆ 17:1-5, 15   2 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೋರಿಯಲ್ಸ್್ಮ ಇನ್ ದ 20th ಸಂಚುಯಾರಿ, ಆವ�್ರ ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟಗಳು 167-170   3 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೋರಿಯಲ್ಸ್್ಮ ಇನ್ ದ 20th ಸಂಚುಯಾರಿ, ಆವ�್ರ ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟ 162   4 50 ಇಯಸ್ಥೊ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಥೊ” 
ಆಫ್ ರೆ್ೋಮ್, ಚ್ಲ್ಸ್ಥೊ ಚಿನಿಕ್್ವ, ಪುಟ 483 (ಮ್ಲ ಪ�ಣಥೊ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಡಿಎಫ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಭಯಾ ಪುಟ 342)   5 ಸ್್ಮೋಕ್ ಸ್ಕೂ್ೋನ್ಸ್, ಜ್ಕ್ ಚಿಕ್, ಪುಟ 35   6 ಹಿಸ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವಲ್್ಡಥೊ ಇನ್ ಎ ಕ್್ರಸ್್ಯನ್ ಪಸ್ಪಥೊಕ್್ರ್, ಸಂಪುಟ II, ಎ ಬಕ, 1981, ಪುಟ 
352   7 50 ಇಯಸ್ಥೊ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಥೊ” ಆಫ್ ರೆ್ೋಮ್, ಚ್ಲ್ಸ್ಥೊ ಚಿನಿಕ್್ವ, ಪುಟಗಳು 498 & 503 (ಮ್ಲ ಪ�ಣಥೊ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಡಿಎಫ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಭಯಾ  ಪುಟ 352, 355)   8 50 ಇಯಸ್ಥೊ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಥೊ” ಆಫ್ ರೆ್ೋಮ್, ಚ್ಲ್ಸ್ಥೊ ಚಿನಿಕ್್ವ, ಪುಟ 512 
(ಮ್ಲ ಪ�ಣಥೊ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಡಿಎಫ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಭಯಾ  ಪುಟ 361)   9 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನಿೋನೆ್ ಲೆ್ಬಲೆ್ಲಿ, ಟೆ್ರೈಡಂಟ್ ಪ್ರಸ್, ಪುಟಗಳು 79, 161-166  10 ಇನ್ಫಮೆೋಥೊಷನ್ ಪಲಿೋಸ್ ಆಲ್ಮನ್ಯಾಕ್, 1982, ಪುಟ 98   
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– ವಿಶ್ವವನುನು ಕ್್ರಸತಿರಿಗ್ಗಿ ಅಲಲಿ, ಆದರೆ ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಯ್ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗ್ಗಿ 
ಗೆಲಲಿಲು ಸೃಷಿ್ಮ್ಡಿತು ಮತುತಿ ಪ್್ರಯೋಜಿಸ್ತು – ಹಿಟಲಿರ್, ಮುಸ್ಲ್ನಿ, ಮತುತಿ 
ಫ್್ರಯಾಂಕ್ ಎಲಲಿರ್ ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ಸದಸಯಾರ್ಗಿದದುರು (ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾ-
ರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ).11

ಇಂದು, ಮಧಯಾ ಮತುತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೋರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಜೆಸುಯಾಟ್-ತರಬೋತ್ 
ಪಡದ ರ್ಯಾಸ್ಟ್ರ12 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ ಮತುತಿ ರ್ಯಾರಿಬಿಯನ್ ಆದಯಾಂತ ದಬ್್ಬಳಿ-
ಕ, ಮತುತಿ ಲೆಬನ್ನ್ ಮತುತಿ ಐಲೆಥೊಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್್ಪದನೆಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ 
ಕೈಕಲಸಗಳ್ಗಿವ. ದೆೋವರು ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ಅನುನು ಭ್-
ರ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಹಯಾವ್ದ ರ್ಯಥೊಗಳಿಗೆ ತ್ಯ (ಪ್ರಕಟನೆ 17:5) ಎಂದು ಏಕ ಕರೆ-
ಯುತ್ತಿರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗಿೋಗ ತ್ಳಿಯತಲಲಿವೋ?

ಎರಡನೆೋ ಮಹ್ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧವು ಚಚಿಥೊನ ತತತಿ್ವಗಳನುನು ವಿರೆ್ೋಧ-
ಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ರ್ಯ್ಥೊಚರಣೆಯ್ಗಿತುತಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವು ಅನೆೋಕ 
ಜನರಿಗೆ ಅರಿವ್ಗಿತುತಿ, ಆದದುರಿಂದ ನಿಜವ್ದ ಅಪರ್ಧಯ (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಬದಲು 
ಕಮ್ಯಾನಿಸಮ್ (ಇದನುನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕ್ಡ ಪ್್ರಯೋಜಿಸುತತಿದೆ) ಬಗೆಗೆ ಎಲಲಿರ್ 
ಆಲೆ್ೋಚಿಸುವಂತೆ ಮತುತಿ ಮ್ತನ್ಡುವಂತೆ ಮ್ಡಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿ-
ಷಯ್ಂತರರ್ರಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನುನು ಬಳಸ್ ಜ್ನ್ ಬರ್ಥೊ ಸ್ಸೈಟಿಯನುನು ತೆರೆ-
ಯಬೋರ್ಯತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೆ್ಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸ್ಯತು.

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್್ರಯೋಜಿತ ಭಯೋತ್್ಪದಕ ಗುಂಪುಗಳು ನಡಸುವ ವಿವರಿಸಲ್ಗದ, 
ಹುಚುಚುತನದ ದುರಂತಗಳತತಿ ಜನರ ಗಮನವನುನು ಸಳೆದು ತ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ಥೊರಗಳ-
ನುನು ನ್ಶಗೆ್ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆ್ಡಗಿಕ್ಂಡಿದುದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನು (ಪ�ೋಪರ ಪ್ರ-
ಭುತ್ವ) ತನನು ಕೈವಶದಲ್ಲಿಟು್ಕ್ಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅದರ ಆಲೆ್ೋಚನೆಯೆೋ ಇದಕಕೂ 
ರ್ರಣ. ಭಯೋತ್್ಪದನ್ ಸುದಿದುಗಳು ಪ್ರಸ್ರವ್ದ್ಗ, ಅದು ಎಷು್ ಆಘ್ತರ್ರಿ-
ಯ್ಗಿರುತತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧ್ನವನುನು ತೆಗೆದುಹ್-
ಕುವ ಮತುತಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಧ್ರ್ಥೊಕ ಸ್್ವತಂತ್ರಯಾದಿಂದ ವಂಚಿತರ್ಗುತ್ತಿರುವ (ಬಂಧ-
ನಕ್ಕೂಳಗ್ಗುವುದು, ಶ್ಲೆಗಳು ಮತುತಿ ಚಚುಥೊಗಳು ಮುಚಚುಲ್ಪಡುವುದು) ಸುದಿದುಗಳ 
ಪ್್ರಮುಖಯಾತೆಯನುನು ಕಡಿಮೆ ಮ್ಡುತತಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದಿದುರುವ ಸಂ-
ಗತ್ಗಳು ಇವೋ, ನಮ್ಮ ಧಮಥೊ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಥೊರದ ವಿಶ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಭಯೋ-
ತ್್ಪದನೆ ಎಷು್ ಹೆಚುಚು ತ್ಳಿಗೆೋಡಿತನದೆ್ದು, ವಿಕರ್ಳವ�, ಅನ್ಯಾಯವ�, ಮತುತಿ ಅವಿ-
ವರಣ್ೋಯವ� ಅಷು್ ಒಳೆ್ಳಯದು. ವ್ಯಾ ಟಿಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದಿದು ಮ್ಧಯಾಮಗಳು 
ಕ್ಡ ನ್ವು ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆಯೆೋ ಆಲೆ್ೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗನುರ್ಗುವಂತೆ ಮ್ಡು-
ತತಿವ. ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಕಲಸ ಮ್ಡುವ ರಿೋತ್ ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿರುವುದರಿಂದ, ತ್ವು 
ಒಳೆ್ಳಯವರು ಮತುತಿ ದೆೈವ ಭಕತಿರು, ಮತುತಿ ಇಂತಹ ಯ್ವುದನ್ನು ತ್ವು ಎಂದ್ 
ಪ್್ರಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂದು ಎಲಲಿರ್ ನಂಬುವಂತೆ ಮ್ಡಲು,  ಬೋಗನೆ 
(ಅವರ ಸುದಿದು ಮ್ಧಯಾಮಗಳು ಮತುತಿ ಅವರನುನು ಈಗಷ್ ಸೋರಿಕ್ಂಡ ಯುನೆೈಟೆಡ್ 
ಸ್ೋಟ್ಸ್ ನ ಅಧಯಾಕ್ಷರೆ್ಂದಿಗೆ) ಈ ಎಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್್ಪದನೆಯನುನು (ಅವರೆೋ ಸೃಷಿ್ಸ್-
ರುವಂಥದುದು) ಹತ್ತಿಕುಕೂವ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋರಕಶಕ್ತಿಯ್ಗುತ್ತಿರೆ (ಅಪ್ 
ಡೋಟ್: ಲೆಬನ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆರಿ ವೋಟ್ ಸಂಧ್ನದಂಥದುದು).

ಅಮ್ಯಕ ಕ್ರೈಸತಿ ಧ್ರ್ಥೊಕ ಆಶ್ರಯಧ್ಮಗಳನುನು ಜಗತುತಿ ತ್ೋರ್ ಸಂಕುಚಿತ 
ಮತುತಿ ಸಂಶಯಭರಿತ ದೃಷಿ್ಯಂದ ನೆ್ೋಡುವಂತೆ ಮ್ಡಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂದರೆ 
ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸತಿಮತ್ೋಯನ ಸ್ೋಗುಹ್ಕುತ್ತಿದದು ಜಿಮ್ ಜೆ್ೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾ-
ರ್ಲ್ಕ್ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಧಮ್ಥೊಧರ್ರಿಯು, ಅವರ ಸಮುದ್ಯದೆ್ಂದಿಗೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 
ನಿಂದ ಬಲ್ಯ್ದರು (ವಿಷ ಸೋರಿಸಲ್ದ ಕ್ಲ್-ಏಡ್ ನಿಂದಲಲಿ), ಕ್ಲಲಿಲ್ಪಟ್ರು.13 

 “ಯೆಹೆ್ೋವನು ಹಗೆಮ್ಡುವ ವಸುತಿಗಳು ಆರು ಇವ. ಏಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹಯಾವ್-
ಗಿ ತೆ್ೋರುತತಿವ. ಯ್ವುವಂದರೆ, ಹೆಮೆ್ಮಯ ಕಣುಣಿ, ಸುಳಿ್ಳನ ನ್ಲ್ಗೆ, ನಿದೆ್ೋಥೊಷಿಗಳ 
ರಕತಿವನುನು ಸುರಿಸುವ ಕೈ, ದುರ್ಲೆ್ೋಚನೆಗಳನುನು ಮ್ಡುವ ಹೃದಯ, ಕೋಡುಮ್ಡ-
ಲು ತ್ವರೆಪಡುವ ರ್ಲು, ಅಸತಯಾವ್ಡುವ ಸುಳು್ಳಸ್ಕ್ಷಿ, ಒಡಹುಟಿ್ದವರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗ-
ಳನುನು ಬಿತುತಿವವನು, ಈ ಏಳೆೋ.” (ಜ್್ನೆ್ೋಕ್ತಿಗಳು 6:16-19) (ದೆೋವರು ದೆ್ವೋಷಿಸುವ 
ಈ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕ್ಡಿರುವುದೆೋ ದುಷ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್.)

ವ್ಯಾಟಿಕನ್-ನಿಯಂತ್್ರತ ಯು.ಎಸ್. ಕಸ್ಮ್ಸ್ ಮತುತಿ ಇರ್ಗೆ್ರೋಷನ್ ಇರುವುದ-
ರಿಂದ ನ್ವು ತೃತ್ೋಯ ದಜೆಥೊಯ (ಥಡ್ಥೊ ರೆೋಟ್) ಉಗ್ರ ಮತುತಿ ದಿೋಘಥೊವ್ದ ತನಿಖೆಗೆ 
(ಹುಡುರ್ಟಗಳು, ರೆೋಡ್ರ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಒಳಗ್ಗದೆ ಈ ದೆೋಶದಿಂದ ಹೆ್ರಹೆ್ೋಗಲು 
ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ನಿೋವು ಎಂದ್ದರ್ ಗಮನಿಸ್ದಿದುೋರ್? ಆದರೆ 1960 ರ 
ದಶಕದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್-ತರಬೋತ್ ಪಡದ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಟಿಮ್ಥಿ ಲ್ಯರಿ14 ನಮ್ಮ ದೆೋಶದ 
ಯುವಕರನುನು ಮ್ದಕ ದ್ರವಯಾ ಚಟಕಕೂ ಈಡುಮ್ಡಿದ್ಗ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮ್ಲಕ ತನನು 
ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬ್ಹಿರ, ಅನ್ಯಾಯ್ಜಿಥೊತ ಗಳಿಕಯನುನು (ತನನು ಎಲ್ಲಿ ಕಪು್ಪ ಹಣ) 
ಖ್ತ್ಂತರಗೆ್ಳಿಸುವ ಮ್ಫಿಯ್ ಮ್ಲಕ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವ್ಗಿದದು ನಮ್ಮ 
ದೆೋಶದೆ್ಳಗೆ ಸಹಸ್ರಗಟ್ಲೆ ಪೌಂಡ್ ನ್ಕ್ಥೊಟಿಕ್ ಮತುತಿ ಮ್ದಕ ವಸುತಿಗಳು ಪ್ರವ್-
ಹೆ್ೋಪ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ್ಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೋಶವನುನು ಪತೆತಿಹಚಚುಲು ಆಗ ಇರ್-

ಗೆ್ರೋಷನ್ ಮತುತಿ ಕಸ್ಮ್ಸ್ ಅಸಮಥಥೊವ್ಗಿತುತಿ. ಈಗಲ್ ಅದು ಅಸಮಥಥೊವ್ಗಿಯೆೋ 
ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೆ ಇರಬೋಕು ಅಧಯಾಕ್ಷ ಅಬ್ರಹ್ಂ ಲ್ಂಕನ್ ಹಿೋಗೆಂದು ಹೆೋಳಿದರು, 
“ನನಗೆ ಅಮೆೋರಿಕದ ಕ್ಷಿತ್ಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಪ್್ಪದ ಒಂದು ಮ್ೋಡ ರ್ಣುತತಿದೆ. ಮತುತಿ 
ಆ ಕಪು್ಪ ಮ್ೋಡ ರೆ್ೋಮ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.”15

ಈ ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್್ಚ್ರಕಕೂ ರ್ರಣವ್ದ ಮತುತಿ ಈ ಎಲಲಿ ರಕತಿವನುನು ಚೆಲ್ಲಿದ 
ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಯ ಬಗೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೆೋಳುತತಿದೆ ನೆ್ೋಡಿ:

“ಆ ಸ್ತ್ೋಯು [ವ್ಯಾಟಿಕನ್] ದೆೋವಜನರ ರಕತಿವನ್ನು ಯೆೋಸುವಿಗೆ್ೋ-
ಸಕೂರ ಸ್ಕ್ಷಿ ಕ್ಟು್ ಹತರ್ದವರ ರಕತಿವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮತತಿಳ್ಗಿರು-
ವದನುನು ಕಂಡನು. ನ್ನು ಅವಳನುನು ನೆ್ೋಡಿ [ಅತ್ಯಾಶಚುಯಥೊಪಟೆ್ನು]” 
(ಪ್ರಕಟನೆ 17:6).

 “ಅವಳು ಎಷು್ ಮಟಿ್ಗೆ ತನನುನುನು ಘನಪಡಿಸ್ಕ್ಂಡು ಭೆ್ೋಗಿನಿ-
ಯ್ಗಿದ್ದುಳೆ್ೋ ಅಷು್ ಮಟಿ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಯ್ತನೆಯನ್ನು ದುಃಖವ-
ನ್ನು ಕ್ಡಿರಿ. ಅವಳು ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನ್ನು ರ್ಣ್ಯ್ಗಿ ಕ್-
ತುಕ್ಂಡಿದೆದುೋನೆ, ನ್ನು ವಿಧವಯಲಲಿ, ದುಃಖವನುನು ರ್ಣುವದೆೋ ಇಲಲಿ 
ಎಂದು ಹೆೋಳಿಕ್ಳು್ಳವದರಿಂದ ಈ ದುಃಖಕಕೂ ಅಹಥೊಳು” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:7)

 “ಅವರು [ಸರ್ಥೊರಗಳು] ಒಂದೆೋ ಅಭಿಪ್್ರಯವುಳ್ಳವರ್ಗಿದುದು ತಮ್ಮ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧರ್ರವನ್ನು ಮೃಗಕಕೂ ಕ್ಡುತ್ತಿದ್ದುರೆ,” ಅಂದರೆ, ಒಂ-
ದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಥೊರ, ರ್ಜಯಾ ಮತುತಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪೌರ ಮತುತಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ 
ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು ಸೋರಿದಂತೆ, ಸೈತ್ನನಿಂದ ಸಶಕತಿಗೆ್ಂಡು, ಅವಳ 
ಆದೆೋಶಗಳನುನು ಪ್ಲ್ಸುವ ಮ್ಲಕ ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನುನು 
ಕ್ಟಿ್ದ್ದುರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 17:13)

ಬೈಬಲ್ ನ ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸತಿಕದಲ್ಲಿ ಇವು ಯೆೋಸು ಕ್್ರಸತಿನು ಪುನಃ ಭ್ರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರು-
ಗುವ ಮ್ದಲು ಮತುತಿ ರ್ಲವು ಇನಿನುಲಲಿದಂತ್ಗುವ ಮ್ದಲು ಬರುವ ಕಲವು ಕಟ್ಕ-
ಡಯ ಸ್ಚನೆಗಳು. ದೆೋವರು ಜಗತತಿನುನು ನಿೋರಿನಿಂದ ನ್ಶಮ್ಡಿದರು,16 ಸ್ದೆ್ೋಮ್ 
ಮತುತಿ ಗೆ್ಮ್ೋರಗಳನುನು ಬಂಕ್ ಮತುತಿ ಅಗಿನುಗಂಧಕಗಳಿಂದ ನ್ಶ ಮ್ಡಿದರು.17 

ಎರಡ್ ಸಂದಭಥೊಗಳಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಮುಂಬರುವ ಅಳಿವನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸುವ ದ್-
ತರನುನು ಕಳುಹಿಸ್ದರು. ಇಂದು ದೆೋವರು ತನನು ಅಪರಿರ್ತ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ 
ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕರಿಗೆ ಎಚಚುರಿಕ ನಿೋಡುತ್ತಿದ್ದುರೆ, “ನನನು ಪ್ರಜೆಗಳೆೋ, ಅವಳನುನು 
ಬಿಟು್ ಬನಿನುರಿ; ನಿೋವು ಅವಳ ಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಗ್ರರ್ಗಬ್ರದು; ಅವಳಿಗ್ಗುವ 
ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯ್ಗಬ್ರದು” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:4).ನಿೋವು ದೆೋವಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ-
ರ್ಗಿದದುರೆ, ಜಿೋವದ್ಯಕ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮನುನು ಅನಂತರ್ಲ ಜಿೋವಂತಗೆ್ಳಿಸ್ದದುರೆ 
ಅವಳಿಂದ ಹೆ್ರಬರುವ ಮ್ಲಕ ದೆೋವರ ನುಡಿಗೆ ವಿಧೋಯರ್ಗಿ. ಯ್ಕ? ಯ್ಕಂದರೆ 
ಹ್ಗೆ ಮ್ಡದೆ ಇರುವುದು ಅವಿಧೋಯತೆ, ಮತುತಿ ಅವಿಧೋಯತೆಯು ವ್ಮ್ಚ್ರಕಕೂ 
ಸಮ್ನವ್ಗಿದೆ.18

ಐಆರ್ಎಸ್, ಒಎಸ್ಎರ್ಎ, ಮತುತಿ ರ್ರ್ಥೊಕರ ಸಂಘಗಳೆ್ಡನೆ ಯು.ಎಸ್. ರ್-
ರ್ಥೊಕರ ವಿಭ್ಗಗಳಂತಹ ಹಲವ್ರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರ್ಜಯಾ ಮತುತಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ 
ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು, ನ್ರ್ರು ವ್ಯಾಪ್ರಗಳನುನು ಮತುತಿ 
ಉದಯಾಮಗಳನುನು ಪೋಡಿಸ್ ಅವುಗಳನುನು ದಿವ್ಳಿಯ್ಗಿಸ್ ಮತುತಿ ವ್ಯಾಪ್ರದಿಂದ 
ಹೆ್ರಕಕೂ ದ್ಡಿ ನಮ್ಮ ದೆೋಶದ ಆಥಿಥೊಕ ಬನೆನುಲುಬನುನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನುಗಿ ನ್ಶ 
ಮ್ಡಿವ.19 ಇದು ದಶಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಅಮೆೋರಿಕನನುರನುನು ಕಲಸವಿಲಲಿದಂತೆ ಮತುತಿ ಹಸ್-
ದುಕ್ಂಡಿರುವಂತೆ ಮ್ಡಿದೆ, ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಉದಯಾಮಗಳು ಪೋಡ-
ಗೆ್ಳಗ್ಗುವುದೆೋ ಇಲಲಿ, ಅವು ಏಳಿಗೆ ಹೆ್ಂದುತತಿವ, ಏಕಂದರೆ ಅವರೆೋ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂ-
ಸಥೆಗಳನುನು ಚಲ್ಯಸುವವರು. ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧ ನರಕಕಕೂ ಎಸಯಲ್ಪಟ್್ಗ ದೆೋವರು 
ಅವನ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ ನೆ್ೋಡಿ:

“ನಿನನುನುನು ಕಂಡವರು ದಿಟಿ್ಸ್ ನೆ್ೋಡುತ್ತಿ, ಭ್ರ್ಯನುನು ನಡುಗಿಸ್ 
ರ್ಜಯಾಗಳನುನು ಕದಲ್ಸ್ ಪಟ್ಣಗಳನುನು ಕಡವಿ ಲೆ್ೋಕಗಳನುನು ರ್ಡ-
ನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದವನು ಇವನೆ್ೋ (ಕ್್ರಸತಿ ವಿರೆ್ೋಧ)? ಅಂದುಕ್ಳು್ಳವರು” 
(ಯೆಶ್ಯ 14: 16-17).

ವಾಯಾಟಿಕನ್ ಗುಲಾಮರ ಶಿಬಿರಗಳು ಅಮರಿಕ ಸಂಯುಕತು 
 ಸಂಸಾಥಾನದ ಸಕಾಮಿರಕೆಕೆ ಓಕೆ

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಹಲವ್ರು ಬಹುಕ್ೋಟಿ ಡ್ಲರ್ ಉದಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಲ್ಕಕೂರ್ 
ಮತುತಿ ವೈನ್ ಗುಲ್ಮರ ಶಿಬಿರ ಒಂದ್ಗಿದುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೆೋ ರ್ರ್ಥೊಕರ 
ಸಮಸಯಾಗಳು ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಏಕಂದರೆ ಅವರು ರ್ನ್ನು ಬ್ಹಿರವ್ಗಿ ಉಚಿತ ರ್-
ರ್ಥೊಕರನುನು (ಸಹಸ್್ರರು ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಗಳು) ಬಳಸುತ್ತಿರೆ. 
ಈ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು ದೆೋವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ಮತುತಿ 
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ, ಪ್ರಭು ಯೆೋಸು ಕ್್ರಸತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನುನು ಸ್ವ-ಇಚೆಛೆಯಂದ 
ಅಪಥೊಸುವ ಅದೆೋ ಭ್ಗಯಾವನುನು ಆನಂದಿಸಲು ಬೋರೆ ಯ್ರಿಗ್ ಅನುಮತ್ಸುವುದಿಲಲಿ. 

11 ಸ್್ಮೋಕ್ ಸ್ಕೂ್ೋನ್ಸ್, ಜ್ಕ್ ಚಿಕ್, ಪುಟ 19   12 ಸ್್ಮೋಕ್ ಸ್ಕೂ್ೋನ್ಸ್, ಜ್ಕ್ ಚಿಕ್, ಪುಟ 35   13 ಡಬಲ್ ರ್್ರಸ್, ಚಿಕ್ ಪಬಿಲಿಕೋಷನ್ಸ್   14 ಟಿಮಥಿ ಲ್ಯರಿ ಅವರೆ್ಂದಿಗೆ ಪಬಿಎಸ್ ತಡ ರ್ತ್್ರ ಸಂದಶಥೊನ, ಜುಲೆೈ 1983   15 50 ಇಯಸ್ಥೊ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಥೊ” ಆಫ್ 
ರೆ್ೋಮ್, ಚ್ಲ್ಸ್ಥೊ ಚಿನಿಕ್್ವ, ಪುಟ 510 (ಮ್ಲ ಪ�ಣಥೊ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಡಿಎಫ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಭಯಾ  ಪುಟ 359)   16 ಆದಿರ್ಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7   17 ಆದಿರ್ಂಡ 19:24-25   18 ಸಮುವೋಲನು ಪ್ರಥಮ ಭ್ಗ 15:23   19 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಿಲ್ಯನ್ಸ್, ಆವ�್ರ 
ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟ 214-215   
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ಏಕಂದರೆ ನ್ವಲಲಿರ್ "ಪ್ಷಂಡಿಗಳು” (ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದವರು). 
ಹೌದು, ಅವರ ಉದಯಾಮಗಳು ಯ್ವುದೆೋ ಕಡುಕು ಅಥವ್ ಕ್ರುಕುಳ ಇಲಲಿದೆ ಏಳಿಗೆ 
ಹೆ್ಂದುತತಿವ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್್ರಶಿಚುಯನ್ ಬ್ರದಸ್ಥೊ,20 ಲ್ ಸ್ಲ್, ಮತುತಿ ಬನಿಡಿ-
ಕ್ೈನ್ ಲ್ಕರ್ ಮತುತಿ ವೈನ್ ಡಿಸ್್ಲರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಗುಲ್ಮ ಕ್ಲ್ ಶಿಬಿರಗಳು) ಮತುತಿ 
ರ್ಯಾಲ್ಫೆ�ನಿಥೊಯ್ದ ನ್ಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯ್ಕ್ಥೊ ರ್ಜಯಾದವರೆಗೆ 
ಹಲವ್ರು ಇತರೆಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ್ಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿರೆ.

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮತುತಿ ಯು.ಎಸ್. ರ್ರ್ಥೊಕರ ವಿಭ್ಗ ಈಗ ಚರ್ಥೊ 
ಮತುತಿ ರ್ಜಯಾದ ವಯಾವಹ್ರಗಳನುನು ಪ್ರತೆಯಾೋಕ್ಸುವ ಸಂವಿಧ್ನದ ವಿಭಜನ ರೆೋಖೆಯ-
ನುನು ದ್ಟುತ್ತಿರೆ ಮತುತಿ ಪ್ರತ್ಯಂದು ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಲಭ್ತ ಕ್ರೈಸತಿ 
ಚರ್ಥೊ ಗಳನುನು ಮತುತಿ ಶ್ಲೆಗಳನುನು ನ್ಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತಿದ್ದುರೆ. ಒಂದು 
ಮ್ಗಥೊವಂದರೆ ಅವರ ತೆರಿಗೆ-ವಿನ್ಯತ್ ಮ್ನಯಾತೆಯನುನು ಕಸ್ದುಕ್ಳು್ಳವುದು. 
ಆದ್ಗ್ಯಾ, ಈ ಅಮೆೋರಿಕ-ವಿರೆ್ೋಧ, ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧ್ನ-ವಿರೆ್ೋಧ ಸಂಸಥೆ (ಐಆ-
ರ್ಎಸ್), ಆಂತರಿಕ ಕಂದ್ಯ ಕ್ೋಡ್ 501(ಸ್)3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆೋರಿಕದಲ್ಲಿ-
ರುವ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾನಿಸ್  ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ವಿನ್ಯತ್ ಮ್ನಯಾತೆಯನುನು ನಿೋಡಿದೆ. 
ಅವರಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಈ ಮ್ನಯಾತೆಯನುನು ಕಸ್ದುಕ್ಳ್ಳಲು ಯ್ವುದೆೋ ಪ್ರಯತನು 
ಮ್ಡಿಲಲಿ.21 ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ರ್ಥೊಕ ಸಂಸಥೆಗಳ ಪೈಕ್ ರೆ್ೋಮ್ ನ ಸಂಗ್ರಹಣ 
ಏಜೆನಿಸ್ (ಐಆರ್ಎಸ್), ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ಮತುತಿ ಅದಕಕೂ 
ಸೋರಿದ ಎಲಲಿವುಗಳಿಗೆ (ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಚರ್ಥೊ) ಮ್ತ್ರವೋ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಅಥವ್ ಅವರ 
ಬಹುಕ್ೋಟಿ ಡ್ಲರ್ ವ್ಯಾಪ್ರಗಳ ಮೆೋಲೆ ತೆರಿಗೆಯನುನು ಕಟು್ವುದರಿಂದ ವಿನ್ಯತ್ 
ದೆ್ರೆಯುವಂತೆ ಮ್ಡಿಕ್ಂಡಿದೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್.22 ಇದನುನು ಆಂತರಿಕ ಕಂದ್ಯ ಕ್ೋಡ್ 
(ಇಂಟನಥೊಲ್ ರೆವನುಯಾ ಕ್ೋಡ್)ನ ಪರಿಚೆಛೆೋದ 892ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಡಲ್ಗುತತಿದೆ. 
ಅವರ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಗಳ ಶ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ ವಷಥೊ ಬಹುಕ್ೋಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ 
ಸರ್ಥೊರದ ನೆರವನುನು ಪಡಯುವ ಏಕೈಕ ಧಮಥೊ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆಗಿದೆ.23 ಇದು ನಿಮ್ಮ 
ತೆರಿಗೆ ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಂದ ಬರುತತಿದೆ. ಆರ್ಥೊ ಬಿಷಪ್ ಗಿಲ್್ರಯ್ ಹೆೋಳುವಂತೆ, “ನ್ವು 
ನಮಗೆ, ಸಹ-ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕರಿಗೆ ಮ್ತ್ರ” ಮತುತಿ “ನ್ವು ಎಲಲಿ ಪ್ಷಂಡಿಗ-
ಳನುನು ಸ್ೋಲ್ಸಬೋಕು.”

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರಷಯಾದ ಆರ್ಥೊಡ್ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಥೊ ಗಳನುನು ನ್ಶಪಡಿಸಲು ಕಮುಯಾನಿಸ್  
ಪಕ್ಷದ ನೆರವನುನು ಬಳಸ್ಕ್ಳು್ಳತ್ತಿದೆ, ಮತುತಿ ಯೆಹ್ದಯಾರು ಮತುತಿ ಅವರ ಆರ್ಧನ್ 
ಮಂದಿರಗಳನುನು ನಿನ್ಥೊಮಗೆ್ಳಿಸುವ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಜಿ ಪಕ್ಷವನುನು ಬಳಸ್ತು 
(ಏಕಂದರೆ ತ್ವಲಲಿದೆ ಬೋರೆ ಎಲಲಿರ್ ಅಂದರೆ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದವರೆ-
ಲಲಿರ್ “ಪ್ಷಂಡಿಗಳು” –ಎಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹೆೋಳುತತಿದೆ).

ಐಆರ್ಎಸ್ – ರೊೋಮನ್ ಸೆೈತಾನ ಚರ್ಮಿ ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಏಜೆನ್ಸಿ
ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಜೆಸುಯಾಟರು ಇಲುರ್ನ್ಟಿ ಮತುತಿ ಅಜೆಂಟರ್ ಎಂಬ 

ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಂಗ್ ವಯಾವಸಥೆಯನುನು ಪ್್ರರಂಭಿಸ್ದರು24 (ಮತುತಿ ಇದರ್ಕೂ-
ಗಿ ಯೆಹ್ದಯಾರನುನು ದ್ಷಿಸ್ದರು). ರೆ್ೋಮ್ ನ ಧಯಾೋಯ ಸ್ತ್ರ, “ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ 
ಚಿೋಲಗಳನುನು ಇಟು್ಕ್ಂಡವನು ದೆೋಶಗಳನುನು ಆಳುವನು” ಎಂಬುದ್ಗಿದೆ. ಜಗತತಿನುನು 
ಪ್ಷಂಡಿಗಳಿಂದ (ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದವರು) ಮುಕತಿ ಮ್ಡಲು ಎಲ್ಲಿ 
ಯುದ್ಧಗಳನುನು (ಚರ್ಥೊ ತತತಿ್ವಗಳನುನು ವಿರೆ್ೋಧಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಿಚ್-
ರಣೆ) ಪ್್ರರಂಭಿಸ್ತು ಮತುತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆ್ೋರ್ಡಲು ದೆೋಶಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಕಷು್ 
ಹಣ ಇರುವಂತೆ ತನನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ಲಗಳನುನು ನಿೋಡಿತು. ನ್ವು ಮ್ಖಥೊರಂತೆ 
ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಏಜೆನಿಸ್ಯನುನು ನಮ್ಮ ದೆೋಶದೆ್ಳಗೆ ಬರಮ್ಡಿ-
ಕ್ಂಡವು (ಐಆರ್ಎಸ್- ಕೋವಲ ರೆ್ೋಮ್ ಗೆ ಉತತಿರದ್ಯ).

ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ನಿಯಮಗಳನುಸ್ರ, ಪ್ರತ್ ಐವತುತಿ ವಷಥೊಗಳಿಗೆ್ಮೆ್ಮ 
ಮರುಪ್ವತ್ ಮ್ಡಲ್ಗದ ಸ್ಲಗಳ ತ್ೋರಿಸುವಿಕ ಇರುವುದು (ಒಂದು ಪರಿಹ್ರ). 
ಇದನುನು ಜ್ಬಿಲ್ ಸಂವತಸ್ರವಂದು ಕರೆಯಲ್ಗುತತಿದೆ (ಯ್ಜಕರ್ಂಡ 25:10). 
ನ್ವು ರೆ್ೋಮನ್ ಚರ್ಥೊ ರ್ನ್ನಿನ ಸ್ವು ಮತುತಿ ಗುಲ್ಮಗಿರಿಗಳನುನು ಬದಿಗೆ ತಳಿ್ಳ 
ದೆೋವರ ನಿಯಮ ಮತುತಿ ಆತನ ಮಗ, ಕ್್ರಸತಿ ಯೆೋಸುವಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೆ್ೋಣ. ನ್ವು ಸ್ಲ-
ತ್ೋರಿಸುವಿಕಯನುನು ಹರ್್ಮಕ್ಳೆ್್ಳೋಣ (ಜ್ಬಿಲ್ ಸಂವತಸ್ರ). ಈ ಸ್ಲಗಳು ನಮಗೆ 
ಹ್ನಿಯುಂಟುಮ್ಡಲು ಮತುತಿ ನಮ್ಮನುನು ಹಣರ್ಸ್ನ ಗುಲ್ಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು 
ಸೈತ್ನನ ಚಿತ್ವಣೆಯ್ಗಿವ (ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ). ನ್ವು ಈ 
ಯುದ್ಧಗಳನುನು ಪ್್ರರಂಭಿಸಲ್ಲಲಿ, ನಮಗೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ಬೋರ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಮತುತಿ 
ನ್ವು ಆ ಹಣವನುನು ಸ್ಲ ಪಡಯಲ್ಲಲಿ. ಹ್ಗ್ದರೆ, ನ್ವು ಯ್ಕ ಪರಿಣ್ಮಗಳ-
ನುನು ಅನುಭವಿಸಬೋಕು? ಈ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು, ಜಗತತಿನುನು ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಥೊರ, 
ಚರ್ಥೊ, ಮತುತಿ ಮ್ಧಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಪಸಲು ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ನ್ಯಾಯವಿ-
ಚ್ರಣೆಗಳ್ಗಿದದುವು.25

ವ್ಯಾನ್ಕೂವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡದ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಥೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ “ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ” 
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ ದೆ್ಡ್ಡ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ಮತುತಿ ಪಂಗಡ ಔನನುತಯಾಕಕೂೋರಿಸುವ ಸಲ್ಂ-
ಗರ್ರ್ ಪರ ಬ್ತ್ ಗಳನುನು ಮತುತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುನು, ವ್ಮ್ಚ್ರ ಪರ ಬ್ತ್ 
ಗಳನುನು ಮತುತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುನು, ಪ್ನಮತತಿತೆಯನುನು, ಮತುತಿ ಸಂಪ�ಣಥೊ ಅಧ್-
ರ್ಥೊಕತೆಯನುನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲವು ಸ್ವಯಂ-ಸೋವಕರಿಗೆ ತ್ೋವ್ರ ಆಘ್ತವ್ಯತು. 
ದುಷ್ತನದಿಂದ ಪ್ರತೆಯಾೋಕತೆ, ಒಳೆ್ಳಯದಕಕೂ ಅಪಥೊಣೆಯ್ದ26 ನಿಜವ್ದ ಬೈಬಲನುನು 
ಉಪದೆೋಶಿಸುವ ಯ್ರನೆನುೋ ಆಗಲ್, ಈ ಸೈತ್ನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ದ ಜನರು ಸೈತ್ನನ 
ಚರ್ಥೊ ಅಥವ್ ಪಂಗಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ-ಸಂಸಥೆ 
ಮತುತಿ ಅದರ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ನ್ಯಕ ಪ�ೋಪ್ ರನುನು ಆರ್ಧಸುತ್ತಿರೆ.

 “ಯ್ವುದು ದೆೋವರೆನಿಸ್ಕ್ಳು್ಳತತಿದೆ್ೋ ಯ್ವುದು ಪ�ಜಿಸಲ್ಪಡು-
ವುದೆ್ೋ ಅದನುನು ವಿರೆ್ೋಧಸುವ ಮತುತಿ ಅದಕ್ಕೂಂತ ಉನನುತ ಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿ 
ಏರುವ ಆ ಪುರುಷನು [ಅತ್ ಸನಿಹದಲೆಲಿೋ ಪ�ೋಪ್ ಆಗುವವನು]  ತನನುನುನು 
ತ್ನೆೋ ದೆೋವರೆಂದುಕ್ಳು್ಳತ್ತಿ ದೆೋವರ ದೆೋವ್ಲಯದಲೆಲಿೋ ಕ್ತುಕ್ಳು್ಳ-
ತ್ತಿನೆ [ಬೋಗನೆ ಕುಳಿತುಕ್ಳ್ಳಲ್ದ್ದುನೆ]” (II ರಸಲೆ್ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:4).

“ಆ ಅಧಮಥೊಸ್ವರ್ಪನ ಪ್ರತಯಾಕ್ಷತೆಯು ಸೈತ್ನನ ರ್ಯಥೊಕಕೂನುಗುಣ-
ವ್ಗಿರುವದು. ಅದು ಮ್ೋಸಗೆ್ಳಿಸುವ ಸಕಲವಿಧವ್ದ  ಮಹತ್ಕೂಯಥೊ 
ಸ್ಚಕ ರ್ಯಥೊ ಅದುಭುತ ರ್ಯಥೊ ಇವುಗಳಿಂದಲ್ ದುನಿೋಥೊತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ 
ವಂಚನೆಯಂದಲ್ ಕ್ಡಿ ವಿನ್ಶದ ಮ್ಗಥೊದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ್ೋಸಕೂರ ಸಂ-
ಭವಿಸುವದು. ” (II ರಸಲೆ್ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:9-10).

ಅವರು ಮ್ಣರ್ಲ್ರಿ ಅವನ ಉಂಗುರ ಮತುತಿ ಪ್ದಗಳಿಗೆ27 ಮುತ್ತಿಕುಕೂತ್ತಿರೆ 
ಮತುತಿ ಅವನನುನು “ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರೆ, ಇದನುನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಿಷೋಧಸಲ್ಗಿದೆ.28 ಅವರು ಅವನ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆದೆೋಶವನುನು ಪ್ಲ್ಸುತ್ತಿರೆ. ಆತ್ಮ-
ದಲ್ಲಿ ನಡವ ಮತುತಿ ದೆೋವರ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆದೆೋಶವನುನು ಪ್ಲ್ಸುವ ನಮ್ಮನುನು 
ಸೈತ್ನನ  ಚರ್ಥೊ ಎಂದು ಕರೆದು, ಅವರು ಪ್್ರಯಶಃ ಕ್ಷರ್ಸಲ್ಗದ ಪ್ಪವನುನು ಮ್-
ಡಿದ್ದುರೆ – ಇದು ಪವಿತ್್ರತ್ಮದ ದ್ಷಣೆಯ್ಗಿದುದು ಇದನುನು ಇಹದಲ್ಲಿಗಲ್ ಪರದ-
ಲ್ಲಿಗಲ್ ಎಂದ್ ಕ್ಷರ್ಸಲ್ಗುವುದಿಲಲಿ (ಮತ್ತಿಯ 12:31-32). ಆದರೆ ಸೈತ್ನನಿ-
ಗೆ ಇದರ ಚಿಂತೆ ಇಲಲಿ, ಏಕಂದರೆ ಅವನು ಈಗ್ಗಲೆ ಪವಿತ್್ರತ್ಮನನುನು ದ್ಷಿಸ್ದ್ದುನೆ.

ಮೃಗದ ಚಹರೆ
ನಿೋವು ಶ್ಶ್ವತತೆಯನುನು ನರಕದಲ್ಲಿ ತನೆ್ನುಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬೋಕಂಬುದು ಸೈತ್ನನ 

ಬಯಕ.29 ಮತುತಿ ಹ್ಗೆ ಮ್ಡುವಂತೆ ಮ್ಡಲು, ಅವನು ತನನು ರ್ಜಯಾ ಮತುತಿ 
ಅಮೆೋರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳ ಮ್ಲಕ, ನಿಮಗ್ಗಿ ಏನು 
ತಯ್ರಿಸ್ದ್ದುನೆ ಎಂದು ನೆ್ೋಡಿ: ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲು ಅಥವ್ ಖರಿೋದಿಸಲು ಅನುಮತ್ 
ಪಡಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವ್ ಹಣೆಯ ಮೆೋಲೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಮ್ಡಿಕ್ಳು್ಳವು-
ದನುನು ಅಗತಯಾ ಮ್ಡುವ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಸರ್ಥೊರಿ ಅನುಷ್್ಠನ (ಇದನುನು ಲೆೋಸರ್ 
ಕ್ರಣ ಬಳಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರ್ಣದಂತೆ ಮ್ಡಬಹುದು). ದೆೋವರು ಈ ಗುರುತನುನು “ಮೃಗದ 
ಚಹರೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 19:20). ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅದಕಕೂ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ 
ಹೆಸರನುನು ಬಳಸುತತಿದೆ, “ಶ್ಂತ್, ಪ್ರೋಮ, ಐಕಯಾತೆ, ಸೌಹ್ದಥೊ, ಇತ್ಯಾದಿಯ ಗುರುತು” 
ಮತುತಿ ನ್ವು ಈ ಗುರುತು ತೆಗೆದುಕ್ಂಡರೆ ನರಕಕಕೂ ಹೆ್ೋಗುತೆತಿೋವ ಎಂದು ದೆೋವರು 
ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 14: 9-11).

ನ್ವು ಈ ಚಹರೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕ್ಳ್ಳದಿದದುರೆ, ನಮ್ಮನುನು ಬಹಿಷಕೂರಿಸಲ್ಗುತತಿ-
ದೆ (ಖರಿೋದಿಸಲು ಅಥವ್ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲು ಸ್ಧಯಾವ್ಗುವುದಿಲಲಿ) ಎಂದು ಸ್-
ಪರ್-ಬ್ಸ್ ಆದ ಪ�ೋಪ್ ಮತುತಿ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಮತುತಿ 
ರ್ಜಯಾಗಳ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು ಹೆೋಳುತತಿವ. ದೆೋವರು ಸ್ನ್ಯ ಮರುಭ್ರ್ಯಲ್ಲಿ 
ಇಬಿ್ರಯ ಮಕಕೂಳಿಗೆ ನಲ್ವತುತಿ ವಷಥೊ ಆಹ್ರ ನಿೋಡಿದಂತೆ, ನನಗೆ ಆಹ್ರ ನಿೋಡಲು ನ್ನು 
ದೆೋವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್್ವಸವಿಡುತೆತಿೋನೆ. ಮತುತಿ ಪ�ೋಪ್, ಅವರ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು, ಮತುತಿ 
ಆ ಚಹರೆಯನುನು ವಿರೆ್ೋಧಸುವ ತನನು ನಿಷ್್ಠವಂತ ಅನುಯ್ಯಗಳಿಗೆ ದೆೋವರು ಪುನಃ 
ಚಮತ್ಕೂರಗಳನುನು ಮ್ಡುತ್ತಿರೆ.

ಅಧಯಾಕ್ಷ ರೆೋಗನ್ ಕ್ಡ, ಇತರ ವಿಶ್ವ ನ್ಯಕರಂತೆಯೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಕುತಂತ್ರಕಕೂ 
ಮರುಳ್ಗಿದ್ದುರೆ. ಆ ದೆ್ಡ್ಡ ರೆ್ೋಮನ್ ವೋಶ್ಯಾಗೃಹಕಕೂ (ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ 
ಮನೆ ಕಚೆೋರಿ ಮತುತಿ ಸ್ಮ್ನಯಾ ಪ್ರಧ್ನ ರ್ಯ್ಥೊಲಯ) ನಮ್ಮ ಯು.ಎಸ್. ರ್ಯ-
ಭ್ರಿಯನುನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅವರ ಹಠ್ತ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ವ್ಗಿದೆ.

ಅಧಯಾಕ್ಷರೆೋ, ನಿೋವು ಆ ಜೆಸುಯಾಟ್-ತರಬೋತ್ ಪಡದ, ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಥೊ ಪ್ದಿ್ರಗ-
ಳೆ್ಂದಿಗೆ ಅಗತಯಾಕ್ಕೂಂತ ಹೆಚುಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದಿದುೋರಿ, ಮತುತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಲವು 
ನಿಜವ್ಗಿಯ್ ಕಟ್ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಿೋಡುತ್ತಿದ್ದುರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ದುಡು್ಡ ಮತುತಿ ಆ 
ದೆ್ಡ್ಡ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಂಬಲ ನಿೋವು ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ಭ್ಗವ್ಗಲು ರ್ರಣಗಳೆ? 

20 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಿಲ್ಯನ್ಸ್, ಆವ�್ರ ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟ 182   21 1987ರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಮುಯಾನಿಸ್  ಸಂಸಥೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿಮುಕತಿವ್ಗಿದದುವು. ಈಗ, ನನನು ಸ್ಹಿತಯಾದ ರ್ರಣ, ಎಲ್ಲಿ ಕಮುಯಾನಿಸ್  ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಮುಕತಿ ದಜೆಥೊಯನುನು ತೆಗೆದುಹ್ಕ್ದರು. 
ಆದ್ಗ್ಯಾ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕಮುಯಾನಿಸ್ರು ರಿಪಬಿಲಿಕನ್ ಮತುತಿ ಡಮ್ರ್್ರಟ್ ಸ್ೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಥೊರದಲ್ಲಿ ಎಷು್ ಬೋರ್ರಿದ್ದುರೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ವಿನ್ಯತ್ಗಳು ಬೋರ್ಗಿಲಲಿ. ಅವರ “ನಕಲ್ ಧಮ್ಥೊಥಥೊ” ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಗುವ ಸರ್ಥೊರಿ ದತ್ತಿಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ಯಾರಿಷ್ 
ಗಳಿಗೆ ಸೋರಿದ ಶ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಇತರ ಮೆೋಲದುಜೆಥೊಯ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಕಮುಯಾನಿಸ್  ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಗುವ ಬಹುಕ್ೋಟಿ ಡ್ಲರ್ ಸರ್ಥೊರಿ ದತ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳಲೆೋಬೋರ್ಗಿಲಲಿ.   22 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನಿೋನೆ್ ಲೆ್ಬಲೆ್ಲಿ, ಪುಟ 87   23 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, 
ನಿೋನೆ್ ಲೆ್ಬಲೆ್ಲಿ, ಪುಟ 79   24 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನಿೋನೆ್ ಲೆ್ಬಲೆ್ಲಿ, ಪುಟಗಳು 45-47   25 ದ್ನಿಯೆೋಲನು ಅಧ್ಯಾಯ 7, 8:23-25, II ರಸಲೆ್ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:3-12, ಪ್ರಕಟನೆ 12:12-17, ಅಧ್ಯಾಯ 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, 
ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 ಕ್ೋತಥೊನೆಗಳು 97:10, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 12:9, I ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:21, II ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:14-18, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:3-12, ಯ್ಕ್ೋಬನು 4:4, I ಯೋಹ್ನನು 1:5-6   27 ದ ಕ್ರೈಸ್ಸ್ 
ಆಫ್ ಚರ್ಥೊ ಆಂಡ್ ಸ್ೋಟ್, 1050-1300, ಬ್ರಯನ್ ಟಿಯನಿಥೊ, ಪ್ರಂಟಿಸ್-ಹ್ಲ್, ಪುಟ49   28 ಮತ್ತಿಯ 23:9   29 I ಪೋತ್ರನು 5:8, ಪ್ರಕಟನೆ 12:11-12 
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ಹಣ ಮತುತಿ ತ್ತ್ಕೂಲ್ಕ ಅಧರ್ರರ್ಕೂಗಿ ನಿೋವು ನಿಮ್ಮನುನು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ದೆೋಶವನುನು ಕ್್ರಸತಿ 
ವಿರೆ್ೋಧಯಂದಿಗೆ ಸೋರಿಸ್ ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ಶ್ವತ ಆತ್ಮವನುನು ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡುವಿರ್?

ದೆೋವರು ಕೋಳುತ್ತಿರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷಯಾನು ಲೆ್ೋಕವನೆನುಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ದಿಸ್ಕ್ಂಡರ್ 
ತನನು [ಶ್ಶ್ವತ] ಆತ್ಮವನುನು ಕಳೆದುಕ್ಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೋನು?” (ಮ್ಕಥೊ 
8:36). ನಿೋವು ಹಿೋಗೆ ಮ್ಡಿ, ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನುನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕ್ಂಡು, ನಿಮ್ಮ ನಿಖ-
ರವ್ದ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂಬುದು ದೆೋವರಿಗೆ ಮತುತಿ ಸ್ವಥೊಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ 
ನಿಧ್ಥೊರವನುನು ನಿೋವು ಸ್ವಥೊತ್್ರಕವ್ಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕ್ಳಿ್ಳ, ಇಲಲಿದೆೋ ಇದದುಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಪ್ರ-
ತಯಾಕ್ಷ ದೆೋವರೆ್ಂದಿಗೆ ದೆ್ಡ್ಡ ಸಮಸಯಾಯಲ್ಲಿದಿದುೋರಿ.

ಅಧಯಾಕ್ಷರೆೋ, ಯೆೋಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಪ�ಣಥೊವ್ಗಿ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷ-
ಯಗಳನುನು ಹೆೋಳುತೆತಿೋನೆ. ನ್ವು ರ್ಲದ ಅಂತಯಾಕಕೂ ಬಂದಿದೆದುೋವ, ಮತುತಿ ರ್ಜರ್ರಣ್ಯ 
ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೆ್ೋಗಿವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ನ್ವಲಲಿರ್ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ಳಿಸಬೋಕು. ಪಶುಪ್್ರಯನು ಗದರಿಕಯನುನು ದೆ್ವೋಷಿಸುತ್ತಿನೆ (ಜ್್ನೆ್ೋಕ್ತಿಗಳು 12:1) 
ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೆೋಳುತತಿದೆ. ಅಧಯಾಕ್ಷರೆೋ ಮತುತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಯಾಕ್ಷರೆೋ ಮತುತಿ 
ಅರಸರೆೋ, ನಮೆ್ಮಲಲಿರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿಚ್ರಣೆಯಂದಿದೆ, ಮತುತಿ ಅದು ಬಹುಬೋಗನೆ 
ಬರಲ್ದೆ ಎಂಬುದು ನನನು ನಂಬಿಕ.

ಒಬ್ಬ ನ್ಜವಾದ ಇಸೆ್ರೋಲಿಯು ದೆೋವರನುನು ನಂಬುತಾತುನೆ
ನ್ನೆ್ಬ್ಬ ಮತಧಮಥೊಶ್ಸತ್ದ ಸರ್ನರಿಯ ಮನುಷಯಾನಲಲಿ. ನ್ನೆ್ಬ್ಬ ನಿಜ 

ಇಸ್ರೋಲ್, ಯೆೋಸುವಿನ ರಕತಿದಲ್ಲಿ ರ್ಂದಿರುವನು, ಪವಿತ್್ರತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕ್ಂಡಿರುವ-
ನು, ಮತುತಿ ಯೆೋಸುವನುನು ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸ್ದದುನುನು, ಪುನರುತ್ಥೆನಗೆ್ಂಡು ಜಿೋವಂತವ್ಗಿ 
ಮತುತಿ ಪುನಃ ಬೋಗನೆ ಈ ಭ್ರ್ಗೆ ಮರುಳುವುದನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸಲು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ 
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ರುವನು.30 ಇದನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸಲು ನನಗೆ ಸ್ವಗಥೊದಿಂದ ಸಂಪ�ಣಥೊ 
ಅಧರ್ರವಿದೆ.

ದೆೋವರನುನು ನಂಬುವವನು ಒಬ್ಬ ನಿಜ ಇಸ್ರೋಲ್, ಹೆಚಿಚುನ ಯೆಹ್ದಯಾರು ಹ್ಗೆ 
ಮ್ಡುವುದಿಲಲಿ, ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಉದ್್ಧರಕನ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳುವ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕಯ 
ಸುಮ್ರು 300ಕ್ಕೂಂತಲ್ ಹೆಚುಚು ದೆೋವರ ವ್ಕಯಾಗಳನುನು ನಿರ್ಕರಿಸ್ ಉದ್್ಧರಕನ-
ನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುತ್ತಿರೆ. ಕಲವು ಇಸ್ರೋಲ್ಯರು ಈ ಪಂಗಡಕಕೂ ಮತ್ಂತರವ್ಗಿದ್ದುರೆ 
(ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್). ಇಸ್ರೋಲ್ ಕನೆಸಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಬೋಹುಗ್ರರನ್ನು-
ಗಿ ಇರಿಸಲು ಅವರು ರಬೈಗಳ್ಗಬೋಕಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಯಸ್ತುತಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಲವು 
ರೆ್ೋಮನ್ ಜೆಸುಯಾಟ್ ರಬೈಗಳು ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಹುಗ್ರರ್ಗಿದ್ದುರೆ.

ಎರಡನೆೋ ಮಹ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ಅತಯಾಂತ ಬಲ್ಷ್ಠ ವ್ಯಾಟಿಕನ್-ನಿಯಂ-
ತ್್ರತ ದೆೋಶವ್ಗಿತುತಿ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗೆ ಯೆಹ್ದಯಾರ ಮೆೋಲೆ ಅಷ್್ಂದು ಪ್ರೋತ್ ಇದದುರೆ ಆಗ 
ಮತುತಿ ಇಂದು ಅತ್ ಹೆಚುಚು ಯೆಹ್ದಯಾರ ಕಗೆ್ಗೆಲೆ ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡಯಲು ವ್ಯಾ-
ಟಿಕನ್ ಯ್ಕ ಅವರ್ಶಕ್ಟಿ್ತು? ಜಗತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ್ಧರ್ರದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಯಕಗ್ಗಿ 
ಯೆಹ್ದಯಾರ್ದ ನಮ್ಮನುನು ದ್ರುವ ಯೆಹ್ದಯಾ-ವಿರೆ್ೋಧಯ್ದ ಸುಳು್ಳ ದಸ್ತಿವೋ-
ಜು, “ಪ�್ರಟೆ್ರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಡಸ್ಥೊ ಆಫ್ ಜಿಯ್ನ್” ಅನುನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯ್ಕ 
ಸೃಷಿ್ಸ್ತು? ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ್ದ ಇಲುರ್ನ್ಟಿ ಮತುತಿ 
ಅಜೆಂಟರ್ ಗಳ ಒಳಸಂಚುಗಳ ಆರೆ್ೋಪಗಳನುನು ಯೆಹ್ದಯಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಮೆೋಲೆ ಯ್ಕ 
ಹೆ್ರಿಸ್ತು?31 ಮತುತಿ ಈ ಯೆಹ್ದಯಾ-ವಿರೆ್ೋಧ, ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ 
ಚರ್ಥೊ ಗೆ ಯೆಹ್ದಯಾರೆಂದರೆ ಅಷ್್ಂದು ಪ್ರೋತ್ ಇದದುರೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕನೆಸಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ರಬೈಗಳಂತೆ ಸ್ೋಗುಹ್ಕುವ ಬೋಹುಗ್ರರನುನು ಯ್ಕ ಇರಿಸ್ದೆ? ದೆೋವರು ಹಿೋಗೆಂದು 
ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ:

“ಓ ನನನು ಜನರೆೋ! ನಿಮ್ಮನುನು ನಡಸುವವರು ದ್ರಿ ತಪ್ಪಸುವವರ್-
ಗಿದ್ದುರೆ, ನಿೋವು ನಡಯತಕಕೂ ದ್ರಿಯನುನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಿರೆ” (ಯೆಶ್ಯ 
3:12)

ಉದ್್ಧರಕನ ಎರಡನೆೋ ಬರುವಿಕಯ ರ್ಲ ಇದ್ಗಿದೆ, ಆದದುರಿಂದ ಪಶ್ಚುತ್ತಿಪಪ-
ಡಿ ಇಲಲಿವ ನ್ಶವ್ಗಿ,32 ಅಂದರೆ ಉದ್್ಧರಕನನುನು ಮತುತಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಪಗಳಿ-
ಗ್ಗಿ ಸುರಿಸ್ದ ಆತನ ರಕತಿವ್ದ ಪಶ್ಚುತ್ತಿಪವನುನು ಸ್್ವೋಕರಿಸ್,33 ಅಥವ್ ನ್ಶವ್ಗಿ, 
ಅಂದರೆ ನಿೋವು ಹ್ಗೆ ಮ್ಡದಿದದುರೆ ನರಕಕಕೂ ಹೆ್ೋಗುವಿರಿ.34

ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಯ ಮತುತಿ ಅವನ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನೆ್ಂದಿಗೆ  ತಮ್ಮ ಸಂಪಕಥೊ 
ಮತುತಿ ಉನನುತ ಸ್ಥೆನದ ರ್ರಣಕಕೂ ಕ್ೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಜನರನುನು ನರಕಕಕೂ ಕರೆದೆ್ಯುಯಾ-
ತ್ತಿರುವ ಧ್ರ್ಥೊಕ ನ್ಯಕರಿದ್ದುರೆ, “ಇವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿಯನುನು ಬಿಸ್ಕಬಿ್ಬಣ-
ದಲ್ಲಿ ಸುಟು್ಕ್ಂಡವರು” (I ತ್ಮ್ರಯನಿಗೆ 4:2). ಕಲವರು ಕ್ರೈಸತಿಮತ್ೋಯರಂತೆ 
ಸ್ೋಗುಹ್ಕುತ್ತಿರುವ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಪ್ದಿ್ರಗಳು. ಅವರು ಮತುತಿ ಅವರ ಸಂಸಥೆಯನುನು 
ರೆ್ೋಮ್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಪುರಸಕೂರಿಸ್ದೆ, ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಸಂದೆೋಹ ಪಡದ ತ್ಳುವಳಿಕಯ-
ಲಲಿದ ಜನರನುನು ನೆೋರವ್ಗಿ ಸೈತ್ನನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ ಚಚಿಥೊನ ಒಳಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದುರೆ, 
ಅವನು ಕ್ರೈಸತಿ ಸೌಹ್ದಥೊ, ಭ್್ರತೃತ್ವ, ಶ್ಂತ್, ವಚಥೊಸುಸ್, ಮತುತಿ ಪ್ರೋತ್ಯ ಹೆಸರಿ-

ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲಲಿರಿಗ್ ಮೃಗದ ಚಹರೆಯನುನು ನಿೋಡುವ ಭವಿಷಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನುನು 
ಹೆ್ಂದಿದ್ದುನೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ, ಈ ವಿಭ್ಗಕಕೂ ಜನರು ಬಹಳ 
ಸುಲಭವ್ಗಿ ಕರೆದೆ್ಯಯಾಲ್ಪಟಿ್ದ್ದುರೆ ಮತುತಿ ತ್ವು ಸರಿಯೆಂದು ಅವರು ಆಲೆ್ೋಚಿ-
ಸುತ್ತಿರೆ, “ಏಕಂದರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂದುವಂತೆ ಸತಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಯನುನು ಅವರು ಪಡ-
ಯಲ್ಲಲಿ” (ದೆೋವರ ಪದವನುನು ನಿಖರವ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸಲ್ಲಲಿ). ಇದರಿಂದ್ಗಿ, ದೆೋವರು 
ತ್ನು “ಅದೆೋ ರ್ರಣದಿಂದ ಅಸತಯಾದ ಭ್ರಮೆಯನುನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ ಆ ಸುಳ್ಳನುನು 
ನಂಬುವುದಕಕೂ ಅವರನುನು ಬಿಡುತ್ತಿನೆ. ಸತಯಾವನುನು ನಂಬದೆ ಅನಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ (ಸಂಪ�ಣಥೊ 
ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧ ಸಟ್-ಅಪ್) ಆನಂದಪಡುವವರೆಲಲಿರ್ ಈ ಪ್ರರ್ರ ನ್ಯಾಯತ್ೋಪಥೊಗೆ 
ಒಳಗ್ಗುವರು” (II ರಸಲೆ್ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:3-12).

ಈ ಸುಳು್ಳ ನ್ಯಕರು ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಹಣ ಮತುತಿ ರ್ಜಕ್ೋಯ ಸಂ-
ಪಕಥೊಗಳನುನು ಪ್ರೋತ್ಸುತ್ತಿರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ ಮತುತಿ ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ 
ದ್ರದಶಥೊನದಲ್ಲಿ ರ್ಣ್ಸ್ಕ್ಳು್ಳವ ಅವರ್ಶ ನಿೋಡುತತಿದೆ, ಮತುತಿ ತಮಗ್ಗಿ ಮತುತಿ 
ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಕೂ ತ್ತ್ಕೂಲ್ಕ ಸ್ಮ್್ರಜಯಾಗಳನುನು ಕಟಿ್ಕ್ಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ 
ನೆರವ್ಗುತತಿದೆ, ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ದ್ರದಶಥೊನ ಜ್ಲಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, 
ಗ್್ರಮಗಳು, ಮತುತಿ ಇನ್ನು ಹಲವ್ರು ಇತರ ಹುರುಳಿಲಲಿದ ವ್ಯಾಪ್ರ ಉದಯಾಮ-
ಗಳು ಮತುತಿ  ಇರಬಹುದೆಂದು ಭ್ವಿಸಬೋರ್ದ  ಕ್ರೈಸತಿ ಪ್ಲುಗ್ರಿಕಗಳು. ದೆೋವರು 
ಹಿೋಗೆಂದು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ:

“ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ಸ್ಕ್ಕೂದ ಸಂಪತುತಿ ಚದುರುವ ಹಬಯಂತೆ ಅಸ್ಥೆರ, ಅದನುನು 
ಹುಡುಕುವವರು ಮರಣವನೆನುೋ ಹುಡುಕ್ಕ್ಳು್ಳವರು” (ಜ್್ನೆ್ೋಕ್ತಿಗಳು 
21:6)

ಈ ನ್ಯಕರು ಪ�ೋಪರ ಅಧರ್ರವನುನು ದೆೈವತ್ವಕಕೂೋರಿಸುತ್ತಿರೆ ಮತುತಿ ಅದನುನು 
ಬಂಬಲ್ಸುತ್ತಿರೆ. ಅವರು ಪದೆೋಪದೆೋ ರೆ್ೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ�ೋಪರನುನು ಭೆೋಟಿ ಮ್ಡುತ್ತಿರೆ 
ಮತುತಿ ಬಹುಮಟಿ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲಲಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ರ್ಯಥೊಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾ-
ರ್ಲ್ಕ್ ಪ್ದಿ್ರವಗಥೊವನುನು ಸೋರಿಸ್ಕ್ಳು್ಳತ್ತಿರೆ ಮತುತಿ ನಿಲಥೊಜ್ಜರ್ಗಿ ದ್ರದಶಥೊನ 
ಮತುತಿ ರೆೋಡಿಯ ಪ್ರಸ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಬರಮ್ಡಿಕ್ಳು್ಳತ್ತಿರೆ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ರೆೋಗನ್ 
ನಮ್ಮ ದೆೋಶವನುನು ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಗೆ (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಸೋರಿಸ್ದದುನುನು ಅವರು ಪ�್ರೋತ್ಸ್ಹಿ-
ಸುತ್ತಿರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅವರನುನು ಮೆೋಲೆೋರಿಸುತತಿದೆ, ಮತುತಿ ಅವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನುನು 
ಮೆೋಲೆೋರಿಸುತ್ತಿರೆ. ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೆೋ ರಿೋತ್ಯ ಜನರು (ಸುಳು್ಳಗ್ರರು). ನಿೋವು 
ಅವರನುನು ಸುಲಭವ್ಗಿ ನೆ್ೋಡಬಹುದು, ಮತುತಿ ಅವರು ಯ್ರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ 
ಎಂದು ನನಗನಿಸುತತಿದೆ (ನಿಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ.ಯನುನು ಆನ್ ಮ್ಡಿ ನೆ್ೋಡಿ).

ಅವರ ಕುರುಡು ಅನುಯ್ಯಗಳಿಗ್ಗಿ ಪ್್ರಥಿಥೊಸ್, ಏಕಂದರೆ ಅವರು “ನಿಷಪ್ರಯೋ-
ಜಕವ್ದ ಸುಳು್ಳಮ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸಯಟಿ್ದ್ದುರೆ” (ಯೆರೆರ್ೋಯ 7:8), ಮತುತಿ 
“ಸತಯಾವನುನು ಆಡದೆೋ ಇರುವ; ತಮ್ಮ ನ್ಲ್ಗೆಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೆೋಳುವುದನುನು ಕಲ್ಸ್ರುವ” 
ಕುರುಡು ನ್ಯಕರಿಗ್ಗಿ (ಯೆರೆರ್ೋಯ 9:5) ಪ್್ರಥಿಥೊಸ್, ಇವರು ಸ್ವತಃ ಕುರುಡರ್ಗಿ-
ದುದು ಅಂಥದೆದುೋ ಕುರುಡರ ನ್ಯಕರ್ಗಿದ್ದುರೆ. ಯೆೋಸು ಹೆೋಳಿದರು, ಇಬ್ಬರ್ ಗುಣ್-
ಯಲ್ಲಿ ಬಿೋಳಲ್ದ್ದುರೆ (ಲ್ಕ 6:39). ಯೆೋಸು ಹಿೋಗೆಂದು ಕ್ಡ ಹೆೋಳಿದರು:

“ಎಲ್ಲಿ ಸುಳು್ಳಗ್ರರು, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಕುಕೂವ ಪ್ಲು ಬಂಕ್ ಗಂಧಕಗಳುರಿ-
ಯುವ ಕರೆಯೆೋ” (ಪ್ರಕಟನೆ 21:8), ಮತುತಿ ಅವರು ಸ್ವಗಥೊವನುನು ಪ್ರವೋಶಿ-
ಸುವುದಿಲಲಿ “ನ್ಯಗಳಂತ್ರುವವರ್ ಮ್ಟಗ್ರರ್ ಜ್ರರ್ ಕ್ಲೆಗ್-
ರರ್ ವಿಗ್ರಹ್ರ್ಧಕರ್ ಸುಳ್್ಳದದದುನುನು ಪ್ರೋತ್ಸ್ ಸುಳು್ಳಹ್ದಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಯುವವರೆಲಲಿರ್ ಸುಳು್ಳಗ್ರರು” (ಪ್ರಕಟನೆ 22:15), ಏಕಂದರೆ 
ಅವರು ಹವ್ವಳನುನು ಮತುತಿ ಈಗ ಜಗತತಿನುನು (ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ 
ಪ್್ರರಂಭವ್ಯತು) ವಂಚಿಸ್ದವರಂತೆಯೆ (ಸೈತ್ನ) ಇದ್ದುರೆ.36 

ಯೆೋಸು ಶ್ಂತ್ ಹುಟಿ್ಸಲು ಬರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಖಡಗೆವನುನು ತರುವುದ-
ಕಕೂ ಬಂದರು (ಮತ್ತಿಯ 10:34). ಅವರು ಬಳಕು ಮತುತಿ ಕತತಿಲು, ಒಳೆ್ಳ-
ಯದು ಮತುತಿ ಕಟ್ದುದು, ಸತಯಾ ಮತುತಿ ಸುಳು್ಳ, ಕ್್ರಸತಿ ಮತುತಿ ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋ-
ಧಯ ದೆೋಹಗಳ ನಡುವ ವಯಾತ್ಯಾಸಗಳನುನು ನಮಗೆ ತೆ್ೋರಿಸಲು ಬಂದರು. 
ಅವರು, ನನನು ಕುರಿಗಳು ನನನು ಸ್ವರಕಕೂ ಕ್ವಿಗೆ್ಡುತತಿವ ಮತುತಿ ಅನಯಾರ ಸ್ವ-
ರವನುನು ತ್ಳಿಯುವುದಿಲಲಿ (ಯೋಹ್ನ 10:3-5, ಪ್ರಕಟನೆ 14:4) ಎಂದು 
ಹೆೋಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಯೆೋಸುವಿನ ಸ್ವರ ಕೋಳಿಸುತ್ತಿ ಅಥವ್ ಪ�ೋಪರ ಸ್ವರ 
ಕೋಳಿಸುತ್ತಿ? ನಿೋವು ಯೆೋಸುವಿನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ ಅಥವ್ ಕ್್ರಸತಿವಿ-
ರೆ್ೋಧಯ ಮೆೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್?37 ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಕೋಳುವುದು ಇಷ್ವ್ 
ಅಥವ್ ಸತಯಾವನುನು (ದೆೋವರ ಪದವನುನು) ಕೋಳುವುದು ಇಷ್ವ್?

ಈ ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ದಶ್ಂಶ ನಿೋಡುವ ಮ್ಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ಕ್್ರಸತಿವಿ-
ರೆ್ೋಧಯನುನು ಬಂಬಲ್ಸ್ದಿದುೋರಿ. ಕ್್ರಸತಿರಿಗೆ ಬಂಬಲ ನಿೋಡಿ, ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಗೆ ಅಲಲಿ, 
ಇಲಲಿದಿದದುಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸುಳಿ್ಳಗೆ ಬಂಬಲ ನಿೋಡಿದದುರ್ಕೂಗಿ ಅವನೆ್ಂದಿಗೆ ಅದೆೋ ನರಕಕಕೂ 
ಹೆ್ೋಗುವಿರಿ. ಕ್ರೈಸತಿಮತ್ೋಯರಂತೆ ಸ್ೋಗುಹ್ಕ್ಕ್ಂಡ ಗೆ್ೋಪಯಾ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಏಜೆಂಟ್ 
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14:6   33 ಮತ್ತಿಯ 26:28, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 3:22-26, 5:8-21, ಕ್ಲೆ್ಸಸ್ಯವರಿಗೆ 1:13-14, 20-23, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:11-14, 10:5-17   34 ಜ್್ನೆ್ೋಕ್ತಿಗಳು 15:24, ಮತ್ತಿಯ 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 
48-51, ಲ್ಕ 3:17, 6:19-31, 13:26-28, ಪ್ರಕಟನೆ 20:11-15   35 ಪ್ರಕಟನೆ 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4   36 ಆದಿರ್ಂಡ 3:4-5   37 ಮತ್ತಿಯ. 25:31-46, ಯೋಹ್ನನು 10:1-16, 26-28   
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ಗಳು ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಗ್ಗಿ (ಸ್ಲೆ್ಮ್ೋನನ ದೆೋವಸ್ಥೆನ) ಯೆರ್ಸಲೆೋರ್ನಲ್ಲಿ ದೆೋ-
ವಸ್ಥೆನವನುನು ಕಟು್ವುದರ್ಕೂಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ�್ರಟೆಸ್ಂಟ್ ಚರ್ಥೊ 
ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದುರೆ, ಮತುತಿ ಹವ್ವ ಮ್ೋಸ ಹೆ್ೋದಂತೆ ಮ್ೋಸಹೆ್ೋಗುವುದು 
ಧಮಥೊ ಎಂದು ಆಲೆ್ೋಚಿಸುವ ತ್ಳುವಳಿಕ ಇಲಲಿದ ಕ್ರೈಸತಿಮತ್ೋಯರು, ವಿವೋಚನ್-
ಯುಕತಿರ್ಗಿರುವುದರ ಬದಲು, ಧ್ರ್ಥೊಕರ್ಗಿರುವುದರ ಬದಲು, ನಿಜವ್ದ ಕ್ರೈಸತಿಮ-
ತ್ೋಯ ಕಲಸಗಳಿಗೆ ದಶ್ಂಶ ನಿೋಡುವ ಬದಲು ಅದರ್ಕೂಗಿ ಹಣ ಕ್ಡುತ್ತಿದ್ದುರೆ. “ನನನು 
ಜನರು ಜ್್ನಹಿೋನರ್ಗಿ ಹ್ಳ್ಗಿದ್ದುರೆ [ನರಕಕಕೂ ಹೆ್ೋಗಿದ್ದುರೆ]” (ಹೆ್ೋಶೋಯನು 
4:6) ಎಂದು ಯೆೋಸು ಹೆೋಳಿದರು.

ದೆೋವರ ಪದವು ಉಪದೆೋಶಿಸಲ್ಪಟ್್ಗ, ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ವರ್ತಿರರಿಗೆ 
ಕ್ೋಪ ಬರುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಅವರಿಗೆ “ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು 
ಇನ್ನು ದೆ್ವೋಷ, ತ್ರತಮಯಾ, ಮತುತಿ ಪ�ವಥೊಗ್ರಹ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸುತ್ತಿ-
ದ್ದುರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ” ಎಂದು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 
ರ್ಯಭ್ರಿಗಳು ನಿಜವ್ಗಿಯ್ ಏನು ಹೆೋಳುತ್ತಿದ್ದುರೆಂದರೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತುತಿ 
ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೆೋವರ ಪದವನುನು, ಸತಯಾವನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿದ್ದುರೆ, 
ಮತುತಿ ಸೈತ್ನನನುನು (ಅವರನುನು) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕಚೆಚುದೆ ಹೆ್ಂದಿರುವ ಜನರಿ-
ದ್ದುರೆಂಬುದನುನು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸ್ಧಯಾವ್ಗುತ್ತಿಲಲಿ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನೆ್ಂದಿಗೆ ವಿ-
ಲ್ೋನವ್ಗಿರುವ ಹಿಂಜ್ರಿರುವ ಮತ್ೋಯ ಪಂಗಡದ ಚರ್ಥೊ ಗಳು “ದೆೋವರು ಅಥವ್ 
ಆತನ ಮಗ, ಕ್್ರಸತಿ ಯೆೋಸುವು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಡುವುದಿಲಲಿ, ಅಥವ್ 
ಎದುರ್ಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಕಕೂಳಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಸುವುದಿಲಲಿ” ಎಂದು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ.

ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ – ಆದಿರ್ಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟನೆಯವರೆಗೆ – ದೆೋವರು, 
ಆತನ ಮಗ ಯೆೋಸು ಕ್್ರಸತಿರು, ಪೋಟಿ್ರಯ್ಕ್ಥೊ ಗಳು, ಪ್ರವ್ದಿಗಳು, ಶಿಷಯಾರು, ಮತುತಿ 
ಅಪ�ೋಸತಿಲರು ಸೈತ್ನನಿಗೆ, ಅವನ ಸುಳು್ಳ ಸ್ದ್್ಧಂತಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎದುರ್ದ್ಗಲೆ-
ಲಲಿ,  ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಡಿದರು.38 ಶ್ರದೆ್ಧ ಮತುತಿ ಧೈಯಥೊದಿಂದ 
ಸೈತ್ನನಿಗೆ ಎದುರ್ಡುವ ಮ್ಲಕ (ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಸುವ್ತೆಥೊಯನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುತಿ ರ್ಪ್ಡಲು ಖಡಗೆವನುನು (ದೆೋವರ ಪದವನುನು) ಬಳಸಬೋಕು ಎಂದು 
ಯೆೋಸು ನಮಗೆ ಆದೆೋಶಿಸುತ್ತಿರೆ.39 ಯೆೋಸು ದುಷ್ ಪ್ರಲೆ್ೋಭನೆಗಳ ಬಟ್ದ ಮೆೋಲೆ 
(ಮತ್ತಿಯ 4:3-11) ಸೈತ್ನನಿಗೆ ಎದುರ್ಡಿದಂತೆಯೆೋ ನ್ವ� ಕ್ಡ ಸೈತ್ನನ ಕು-
ತಕಥೊಗಳಿಗೆ (ಪದವನುನು ತ್ರುಚುವುದು) ಎದುರ್ಡಬೋಕಂದು ನಮಗೆ ಆದೆೋಶಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಪೌಲನು, ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ಪ್ರೋರಿತನ್ಗಿ, ಹಿೋಗೆಂದು ಹೆೋಳಿದನು, “ದೆೋವರ ವ್ಕಯಾವನುನು 
ಸ್ರು,” ಸಂಪ�ಣಥೊ ದೆೋವರ ವ್ಕಯಾವನುನು ಸ್ರು (II ತ್ಮ್ರಯನಿಗೆ 4:2). ಕ್್ರಸತಿವಿ-
ರೆ್ೋಧತನ, ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವ್ದಿಗಳು, ಎದುರ್ಡುವಿಕ, ಖಂಡಿಸುವಿಕ, ಮತುತಿ ದ್ಷಿ-
ಸುವಿಕಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ದ ಧಮಥೊಗ್ರಂಥಗಳನುನು ಬಿಡಬೋಡಿ. ಪ್ರತಯಾಕ್ಷ ದೆೋವರ ಬ್ಯಂದ 
ಹೆ್ರಡುವ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಮ್ತ್ನಿಂದಲ್ ನ್ವು ಬದುಕುತೆತಿೋವ (ಸ್ವಗಥೊಕಕೂ ಹೆ್ೋ-
ಗುತೆತಿೋವ) ಎಂದು ಯೆೋಸು ಹೆೋಳಿದರು (ಮತ್ತಿಯ 4:4). ಅಂದರೆ, ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋ-
ಧಯ ಬಗೆಗೆ, ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಇತ್ಯಾದಿ; ಏಕಂದರೆ ನ್ವು ಸತಯಾವನುನು ತ್-
ಳಿದುಕ್ಂಡ್ಗ (ಎಲ್ಲಿ ಸತಯಾವನುನು, ಪ್ರತ್ಯಂದು ದೆೋವರ ವ್ಕಯಾವನುನು), ಸತಯಾವು 
ನಮ್ಮನುನು ಬಿಡುಗಡ ಮ್ಡುತತಿದೆ ಎಂದು ಯೆೋಸು ಹೆೋಳಿದರು (ಯೋಹ್ನ 8:32). 
ಆದರೆ ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧಗೆ ಮತುತಿ ಅವನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ಮುಕತಿರ್ಗುವುದು 
ಬೋರ್ಗಿಲಲಿ, ಏಕಂದರೆ ಅವರ ಯಜಮ್ನನು ಸೈತ್ನನ್ಗಿದುದು ಅವನು ಜನರನುನು ಗು-
ಲ್ಮರನ್ನುಗಿಟು್ಕ್ಳ್ಳಲು ಇಷ್ಪಡುತ್ತಿನೆ. ಜನರು ಗುಲ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು 
ಅವರಿಗೆ ಬೋಡವ್ದರೆ, ಸಂಪ�ಣಥೊ ದೆೋವರ ವ್ಕಯಾವನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸ್ದ್ಗ (ನಿಮ್ಮನುನು 
ಸೈತ್ನನಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಮ್ಡುವಂಥದುದು) ಅವರು ಅಷ್ೋಕ ಕ್ೋಪಗೆ್ಳು್ಳತ್ತಿರೆ? 
ಮತುತಿ ಅವರು ಸೈತ್ನನಿಂದ ಬಂದಿಲಲಿವ್ದರೆ, ಸಂಪ�ಣಥೊ ದೆೋವರ ವ್ಕಯಾವನುನು 
ಉಪದೆೋಶಿಸುವುದನುನು, ಅವರು ದುಷ್ತನ, ದೆ್ವೋಷ, ತ್ರತಮಯಾವುಳ್ಳದುದು, ಮತುತಿ 
ಪ�ವಥೊಗ್ರಹವ್ದದುದು ಎಂದು ಏಕ ಕರೆಯುತ್ತಿರೆ?

ದೆೋವರ ಸೋವ ಮ್ಡುವುದಕಕೂ ಸಂಬಂಧಸ್ದಂತೆ ನ್ವು ಯ್ವುದನ್ನು ಬಹಳ 
ಉತ್ಸ್ಹದಿಂದ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎಂದು ಕ್್ರಸತಿವಿರೆ್ೋಧ ಮತುತಿ ಅವನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವ್-
ದಿಗಳು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ಸ್ಹದಿಂದ ದೆೋವರ ಕಟ್ಳೆಗಳನುನು ಪ್ಲ್ಸುವುದು, 
ದೆೋವರ ಪದವನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಮ್ಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ಪ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ವು ಉತ್ಸ್ಹದಿಂದಿರಬೋಕು ಎಂದು 
ಯೆೋಸು ನಮಗೆ ಆದೆೋಶಿಸುತ್ತಿರೆ, ಇಲಲಿವ್ದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಳಗೆ ಉಗುಳು-
ವರು (ಪ್ರಕಟನೆ 3:16). ಉತ್ಸ್ಹ ಮತುತಿ ಧೈಯಥೊ (ತ್ೋವ್್ರಸಕ್ತಿ) ದೆೋವರ ಮತುತಿ 
ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕತಿನ್ದವನ ಉಪನಿಯಮ. ನ್ವು ಮ್ಡುವುದೆಲಲಿವನ್ನು ಕತಥೊನಿ-
ಗೆ್ೋಸಕೂರ (ಕ್ಲೆ್ಸಸ್ಯವರಿಗೆ 3:23) ಪ�ಣಥೊಹೃದಯದಿಂದ (ಮತ್ತಿಯ 22:37), 
ಉತ್ಸ್ಹದಿಂದ (ತ್ೋವ್್ರಸಕ್ತಿಯಂದ) ಮ್ಡತಕಕೂದುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಆದೆೋಶಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
ಮತುತಿ ದೆೋವರ ಪದದಿಂದ (ಅದರ ಯ್ವುದೆೋ ಭ್ಗದಿಂದ) ಯ್ರ್ದರ್ ಅಸಮ್ಧ್-
ನಗೆ್ಂಡರೆ ಅವರು ಮೃಗದಂತೆ ಎಂದು ದೆೋವರು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಮತುತಿ ಆತನ ಪದದಿಂದ 

ಅಸಮ್ಧ್ನಗೆ್ಳು್ಳವುದು ಅಥವ್ ಅದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ಪ ಎಂದು 
ಕ್ಡ ದೆೋವರು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ.40 ದೆೋವರ ಪದವನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕ್್ರಸತಿ-
ರನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವುದು ಎಂದಥಥೊ, ಮತುತಿ ಕ್್ರಸತಿರ್ದ ದೆೋವರ ಪದವನುನು ನ್ವು 
ಸ್್ವೋಕರಿಸುವುದರಿಂದ (ನಂಬುವುದು) ಮ್ತ್ರ ನ್ವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂದಬಹುದು. “ಕತಥೊ-
ನ್ದ ಯೆೋಸುವಿನ [ದೆೋವರ ಪದ] ಮೆೋಲೆ ನಂಬಿಕಯಡು, ಆಗ ನಿೋನು ರಕ್ಷಣೆಹೆ್ಂದುವ” 
(ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 16:31).

ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಅದರ ಮ್ಫಿಯ್ದ ಮ್ಲಕ, ಮ್ದಲು ರ್ಮಪ್ರಚೆ್ೋದಕತೆ, ವಯಾ-
ಭಿಚ್ರ, ಮ್ದಕ ವಸುತಿಗಳು, ಮದಯಾದ ತಯ್ರಿಕ ಮತುತಿ ವಿತರಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆ್ಂದಿ-
ಗೆ ದೆೋಶದ ನೆೈತ್ಕತೆಯನುನು ನ್ಶ ಮ್ಡಿತು. ಈಗ ಭಕ್ತಿಶ್ರದೆ್ಧಗಳ ಸುಳು್ಳ ನ್ಟಕಗಳಿಂದ 
ಅದು ನಮ್ಮ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ವಿಶ್್ವದಯಾಂತ ತ್ನೆೋ ಸೃಷಿ್ಸ್ರುವ ಎಲ್ಲಿ ಅಶಿಲಿೋಲ-
ತೆಯ ಮೆೋಲೆ ಸನಸ್ರ್ ಷಿಪ್ ನಿಯಮಗಳನುನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದು, ಅವಳು ಒಳೆ್ಳಯವಳು, ಗೌರವ್ಹಥೊಳ್ದವಳು, ಶುದ್ಧ, ಮತುತಿ ಶ್ರದ್್ಧಭ-
ಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳು ಎಂದು ನಿೋವು ನಂಬುವಂತೆ ಮ್ಡಲು ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ಮ್ೋಸದ, 
ಕಟ್ತನದ ಮ್ಗಥೊ. ಇದು ವಿಶ್ವ-ವ್ಯಾಪ ಸನಸ್ರ್ ಷಿಪ್ ನತತಿ ಅವಳ ಮ್ದಲ ಪ್ರಯ-
ತನುವ� ಆಗಿದೆ.41 ಈ ಸನಸ್ರ್ ಷಿಪ್ ನೆ್ಂದಿಗೆ ಅವಳ ಎರಡನೆೋ ಉದೆದುೋಶವೋನೆಂದರೆ 
ಬೈಬಲ್ ಸೋರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನುನು ಸನಸ್ರ್ ಮ್ಡುವುದು – ಬೈಬಲೆಗೆ 
ಸಂಪ�ಣಥೊ ತದಿ್ವರುದ್ಧವ್ಗಿರುವ ಅವಳ ಬೈಬಲ್  ಉಪದೆೋಶದ ವಿಧ್ನವನುನು 
ಹೆ್ರತುಪಡಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನುನು ಸನಸ್ರ್ ಮ್ಡುವುದು.42  ಕಲಸಗಳನುನು 
ಮ್ಡುವ ತನನು ದುಷ್ ವಿಧ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲಿ, ಮತುತಿ  ಜಗತ್ತಿಗೆ- ಈ 
ಎಲಲಿ ಅಶಿಲಿೋಲತೆ ಮತುತಿ ಅಸಭಯಾತೆಗಳನುನು ಅವಳೆ ಮ್ದಲು ಸೃಷಿ್ಸ್ದುದು ಎಂಬುದರ 
ಅರಿವಿಲಲಿದೆ-ಈ ಪ�ವ್ಥೊಲೆ್ೋಚಿತ “ಅತುಯಾತತಿಮವ್ದ” ಕೃತಯಾದ ರ್ರಣ ತನನುನುನು ಪ್ರ-
ಶಂಶಿಸ್ ಪ�ಜಿಸುತ್ತಿರೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ. ಇದು ತನನು ಬಗೆಗೆ ಮತುತಿ ತನನು ತಂತ್ರ-
ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಜ್್ನಿಗಳ್ಗಿರುವವರನುನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ದ್ರ ಸರಿಸ್ ತನೆನುಡಗೆ ಸಳೆಯಲು 
ಒಂದು ತಂತ್ರ.

ಈ ಕುರುಡರಿಗ್ಗಿ ಅವಳು ಹ್ಕ್ಕ್ಂಡಿರುವ ಭವಿಷಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಕ-
ವಿದೆ. ದುಗಥೊತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ತ್ ಇರಬೋಕು, ಮತುತಿ ಸೈತ್ನ ಮತುತಿ ಅವನ ಅನುಯ್-
ಯಗಳು ಏರ್ಂಗಿಗಳ್ಗಿ ಸುಟು್ಹೆ್ೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ. ನರಕದ ಯಮಯ್ತ-
ನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಶ್ವತತೆಯನುನು ಅವರೆ್ಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು, ಪ್ರೋತ್ಯ ಹೃದಯವೋ, ಅವರಿಗೆ 
ನಿೋನು ಬೋಕು.43 ಅವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಬಯಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೋಕೋ? ಅಥವ್ ಯೆೋಸು 
ನಿಮಗ್ಗಿ ಸ್ದ್ಧಪಡಿಸ್ರುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೋಕ, ಅದೆೋನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಷ್ತನದಿಂದ 
ದ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ೋಸದಿಂದ ದ್ರ, ಮತುತಿ ಯ್ವುದೆೋ ರಿೋತ್ಯ ಹ್ನಿಯ ಎಲ್ಲಿ 
ಸ್ಧಯಾತೆಗಳಿಂದ ದ್ರ, ಆತನೆ್ಂದಿಗೆ ಶ್ಶ್ವತ ಸಂತೆ್ೋಷ?44

ದೆೋವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವ್ದು
ಬಹಳ ಚಿಕಕೂದ್ಗಿರುವ ಈ ತ್ತ್ಕೂಲ್ಕ ಜಗತ್ತಿಗ್ಗಿ ಜಿೋವಿಸಬೋಡಿ.45 ಬ್ರಹ್್ಮಂಡದ 

ಸೃಷಿ್ಕತಥೊ ಮತುತಿ ಆಡಳಿತಗ್ರನು ನಿಮಗ್ಗಿ ಮ್ಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿ-
ದುಕ್ಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷಯಾವನುನು ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿ ಯೋಜಿಸ್ – ಟೆ್ಳ್್ಳಗಿರುವ ಹ್ಗ್ 
ಸಂಕ್ಷಿಪತಿವ್ಗಿರುವ, ದೆವ್ವವ್ಗಿ ವಿಶ್ವವನುನು ಆಳುವ ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ನಿಚಚುಳ 
ಯೋಜನೆಯನುನು ತ್ರಸಕೂರಿಸುವ ಮ್ಲಕ.46 ನಿೋವು ಹ್ಗೆ ಮ್ಡದಿದದುಲ್ಲಿ, ತನನುನುನು 
ತ್ನು ದೆೋವರ ಪ್ರತ್ನಿಧ, ಈ ಭ್ರ್ಯ ಮೆೋಲೆ ಸ್ಕ್್ತ್ “ದೆೋವರು” ಎಂದು ಕರೆದು-
ಕ್ಳು್ಳವ ಸೈತ್ನನಷ್ ನಿೋವ� ಕ್ಡ ದುಷ್ರ್ಗಿದಿದುೋರಿ ಮತುತಿ ಅವಿಧೋಯರ್ಗಿ-
ದಿದುೋರಿ ಎಂದು ದೆೋವರಿಗೆ ತೆ್ೋರಿಬರುತತಿದೆ. ದೆೋವರೆ್ಂದಿಗೆ ಸರಿಯ್ಗಿರಿ – ಕ್ಡಲೆ, ತಡ 
ಮ್ಡಬೋಡಿ (ಸೈತ್ನನಿಗೆ ಈಗ್ಗಲೆ ಆಗಿರುವಂತೆ). ನರಕದಿಂದ ಅವನ ಹೆ್ಗೆಯು ಯು-
ಗಯುಗ್ಂತರಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಏರುತ್ತಿ ಹೆ್ೋಗುತತಿಲೆೋ ಇರುತತಿದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 14:11).

“ಬನಿನುರಿ, ವ್ದಿಸುವ ಎಂದು ಯೆಹೆ್ೋವನು ಅನುನುತ್ತಿನೆ; ನಿಮ್ಮ 
ಪ್ಪಗಳು ಕಡು ಕಂಪ್ಗಿದದುರ್ ಹಿಮದ ಹ್ಗೆ ಬಿಳುಪ್ಗುವವು; ಕ್ರಮಂ-
ಜಿಬಣಣಿವ್ಗಿದದುರ್ ಉಣೆಣಿಯಂತೆ ಬಳ್ಳಗ್ಗುವವು” ಯೆೋಸುವಿನ ರಕತಿದ 
ಮ್ಲಕ (ಯೆಶ್ಯ 1:18).

ದೆೋವರ ಪ್ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ, ಆತ ಅತಯಾಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸ್ದದುನುನು (ಆತನ ಮಗ) 
ನಮಗ್ಗಿ ಸ್ಯಲು ಕಳುಹಿಸ್ದನು. ಯೆೋಸು ನಮ್ಮನುನು ಎಷು್ ಪ್ರೋತ್ಸುತ್ತಿದದುರು 
ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಪಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವ್ಗುವಂತೆ, ಕ್ಷರ್ಸಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಆತ ನಮಗ್ಗಿ 
ಅವರ ಪ್್ರಣವನುನು ತೆತತಿರು ಮತುತಿ ತನನು ರಕತಿವನುನು ಸುರಿಸ್ದರು.47 ದೆೋವರು ಮತುತಿ 
ಆತನ ಮಗ ಕ್್ರಸತಿ ಯೆೋಸುವು ನಮ್ಮನುನು ಪ್ರೋತ್ಸ್ದಂತೆ ನ್ವ� ಪ್ರೋತ್ಸ್ದರೆ, ನ್ವು 
ನಮ್ಮ ಪ್ಪಗಳನುನು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿನ  ಹಿಂದಿನ ದುಷ್ ಮ್ಗಥೊವನುನು 
ತಯಾಜಿಸ್ ಬಿಡುತೆತಿೋವ, ದೆೋವರ ಪದವನುನು ಸರಿಯ್ಗಿ ಕಲ್ಯುತೆತಿೋವ, ಮತುತಿ ಇಷು್ 
ದಿೋಘಥೊರ್ಲದಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಬ್ೋಧನೆಗೆ ಒಳಗ್ಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತನ ಸತಯಾಗಳನುನು 
ಕ್ಡುತೆತಿೋವ – ದೆೋವರು ಮತುತಿ ಆತನ ಮಗನು ಇಷು್ ಉದ್ರವ್ಗಿ ಕ್ಟಿ್ರುವ ಈ 

38 ಮತ್ತಿಯ 4:3-11, 16:21-23, ಪ್ರಕಟನೆ 22:18-19   39 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:27, 6:17, II ರಸಲೆ್ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:14-15, II ತ್ಮ್ರಯನಿಗೆ 1:13, ತ್ೋತನಿಗೆ 3:10, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 4:12, ಯ್ಕ್ೋಬನು 4:7   40 ಯೆಹೆಜೆಕೂೋಲನು 20:21-24, ಜೆಕಯಥೊನು 
7:11-13, ಯ್ಕ್ೋಬನು 2:10-11, I ಯೋಹ್ನನು 3:4   41 ಚರ್ಥೊ ಮತುತಿ ರ್ಜಯಾ, ಸಂಪುಟ 37, No. 1, ಜನವರಿ 1984, ಪುಟ 16   42 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಎಂಪೈರ್, ನಿೋನೆ್ ಲೆ್ಬಲೆ್ಲಿ, ಪುಟ 68   43 ಮತ್ತಿಯ 22:13, 25:30-46, ಮ್ಕಥೊ 9:43-44, ಲ್ಕ 
3:17, II  ರಸಲೆ್ೋನಿಕದವರಿಗೆ 1:1-9, II ಪೋತ್ರನಿಗೆ 2:4, 9, ಪ್ರಕಟನೆ 14:10-11   44 ಯೆಶ್ಯ 64:4, I ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 2:9, ಪ್ರಕಟನೆ 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 ಕ್ೋತಥೊನೆಗಳು 103:15-18, ಯೋಹ್ನನು 12:25, ಯ್ಕ್ೋಬನು 1:9-12, 
I ಯೋಹ್ನನು 2:15-17   46 ದ್ನಿಯೆೋಲನು 7:7-11, 23-26, ಪ್ರಕಟನೆ 14:8, 16:10-11, 17:15-18, ಅಧ್ಯಾಯ 18, 19:20   47 ಮತ್ತಿಯ 26:28, ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 13:38-39, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:22, 26, I ಯೋಹ್ನನು 1:7   
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ಬದುಕನುನು ಅವರು ಪಡಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಉಪದೆೋಶಕನಿಲಲಿದೆ ಅವರು ಹೆೋಗೆ 
ತ್ಳಿದುಕ್ಂಡ್ರು (ಒಬ್ಬ ನವಶಿಷಯಾನಲಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಗಥೊಗಳನುನು 
ಕಲ್ತ್ರುವವನು)?48 

“ಒಪ್ಪದೆ ತ್ರುಗಿ ಬಿದದುರೆ ಕತ್ತಿಯ ಬ್ಯಗೆ ತುತ್ತಿಗುವಿರಿ; ಈ ಮ್ತು 
ಯೆಹೆ್ೋವನೆೋ ನುಡಿದದುದು” (ಯೆಶ್ಯ 1:20).

ನಿೋವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂದಲು ಬಯಸ್ದರೆ ಈ ಪ್್ರಥಥೊನೆಯನುನು ಮ್ಡಿ, ಆಗ ನಿೋವು 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂದುವಿರಿ:

ನನನು ಪ್ರಭುವೋ ಮತುತಿ ನನನು ದೆೋವರೆೋ, ಪ್ಪಯ್ದ ನನನು ಮೆೋಲೆ ಕರುಣೆ ತೆ್ೋರಿ.49 
ಯೆೋಸು ಕ್್ರಸತಿರು ಜಿೋವಸ್ವರ್ಪನ್ದ ದೆೋವರ ಮಗನು ಎಂದು ನ್ನು ನಂಬಿದೆದುೋನೆ.50 
ನನನು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷರ್ಸುವುದರ್ಕೂಗಿ ಆತನು  ಶಿಲುಬಯಲ್ಲಿ ಮರಣ 
ಹೆ್ಂದಿದನು ಮತುತಿ ತನನು ಅಮ್ಲಯಾ ರಕತಿವನುನು ಸುರಿಸ್ದನು ಎಂದು ನ್ನು ನಂಬಿ-
ದೆದುೋನೆ.51 ದೆೋವರು ಪವಿತ್್ರತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಂದ ಯೆೋಸುವನುನು ಸ್ವಿನಿಂದ ಪುನರುತ್ಥೆನ-
ಗೆ್ಳಿಸ್ದರು,52 ಮತುತಿ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನನು ಪ್ಪನಿವೋದನೆಯನುನು ಮತುತಿ ಈ ಪ್್ರ-
ಥಥೊನೆಯನುನು ಕೋಳುತ್ತಿ ಆತ ದೆೋವರ ಬಲಗಡಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದ್ದುನೆ ಎಂದು ನ್ನು ನಂ-
ಬಿದೆದುೋನೆ.53 ಪ್ರಭು ಯೆೋಸುವೋ, ನ್ನು ನನನು ಹೃದಯದ ಬ್ಗಿಲನುನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನುನು 
ನನನು ಹೃದಯದೆ್ಳಗೆ ಆಮಂತ್್ರಸುತೆತಿೋನೆ.54 ರ್ಲ್್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬಯ ಮೆೋಲೆ ನನನು 
ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸುರಿಸ್ದ ಅಮ್ಲಯಾ ರಕತಿದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲ್ಲಿ ಹೆ್ಲಸು ಪ್ಪಗಳ-
ನುನು ತೆ್ಳೆದುಬಿಡಿ.55 ನಿೋವು ನನನುನುನು ತ್ರಸಕೂರಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಪ್ರಭು ಯೆೋಸುವೋ; ನಿೋವು 
ನನನು ಪ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷರ್ಸುವಿರಿ ಮತುತಿ ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆ್ತುತಿ 
ಏಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವ್ದ ಬೈಬಲ್ ಹಿೋಗೆಂದು ಹೆೋಳುತತಿದೆ.56 ನಿೋವು ಯ್ರನ್ನು ತ್-
ರಸಕೂರಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ  ಹೆೋಳುತತಿದೆ, ಮತುತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ಸೋರಿ-
ದೆದುೋನೆ.57 ಆದದುರಿಂದ ನಿೋವು ನನನು ಮ್ತು ಕೋಳಿಸ್ಕ್ಂಡಿದಿದುೋರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ, 
ಮತುತಿ ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತತಿರಿಸ್ದಿದುೋರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ, ಮತುತಿ ನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂ-
ದಿದೆದುೋನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ.58 ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡಿದದುರ್ಕೂಗಿ, ಪ್ರಭು 
ಯೆೋಸುವೋ, ನ್ನು ನಿಮಗೆ  ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತುತಿ ನಿೋವು  ಆದೆೋಶಿಸ್ದಂತೆ ನಡದುಕ್ಂಡು 
ಮತುತಿ ಇನುನು ಮೆೋಲೆ ಪ್ಪ ಮ್ಡದೆ ನ್ನು ನನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ತೆ್ೋರಿಸುತೆತಿೋನೆ.59

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ತಂದೆ, ಮತುತಿ ಮಗ, ಮತುತಿ ಪವಿತ್್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೆೋಸು ನಿೋ-
ರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪ�ಣಥೊವ್ಗಿ ಮುಳುಗಿ ದಿೋಕ್್ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿದರೆಂದು ಹೆೋಳಲ್ಗಿದೆ.60 ಬೈಬಲ್ 
ನ KAN-0V-063/86-87/5M/X1017A (Kannada) [ಕ್ಂಗ್ ಜೆೋಮ್ಸ್] ಆವೃ-
ತ್ತಿಯನುನು ಶ್ರದೆ್ಧಯಂದ ಓದಿ, ಮತುತಿ ಅದರಲ್ಲಿ  ಹೆೋಳಿರುವಂತೆ ನಡದುಕ್ಳಿ್ಳ.61

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೋಕಂದು ಪ್ರಭು ಬಯಸುತ್ತಿರೆ. ನಿೋವು ಪ್ಯಾಸ್-
ರ್ ಟೆ್ೋನಿ ಅಲ್ಮ್ ಅವರ ಸುವ್ತೆಥೊಯ ಸ್ಹಿತಯಾದ ವಿತರಕರ್ಗಬಹುದು. ನ್ವು ನಿಮಗೆ 
ಸ್ಹಿತಯಾವನುನು ಯ್ವುದೆೋ ಶುಲಕೂವಿಲಲಿದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆತಿೋವ. ಹೆಚಿಚುನ ಮ್ಹಿತ್ಗ್ಗಿ ನಮಗೆ 
ಕರೆಮ್ಡಿ ಅಥವ್ ಇಮೆೋಲ್ ಮ್ಡಿ. ಈ ಸಂದೆೋಶವನುನು ಬೋರೆಯವರೆ್ಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಳಿ್ಳ.

ಜಗತುತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬೋಕಂದು ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಯೆೋಸು ಆದೆೋಶಿಸುವಂತೆ, 
ದೆೋವರಿಂದ ಆತನ ದಶ್ಂಶಗಳನುನು ಮತುತಿ ಕ್ಡುಗೆಗಳನುನು ಕ್ಳೆ್ಳ ಹೆ್ಡಯಬೋಡಿ. 
ದೆೋವರು ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರು, “ನರಮನುಷಯಾನು ದೆೋವರಿಂದ ಕದುದುಕ್ಳ್ಳಬಹುದೆೋ? ನಿೋವ�ೋ 
ನನಿನುಂದ ಕದುದುಕ್ಳು್ಳತ್ತಿದಿದುೋರಿ. ನಿನಿನುಂದ ಏನು ಕದುದುಕ್ಂಡಿದೆದುೋವ ಎಂದು ಕೋಳುತ್ತಿೋ-
ರೆ್ೋ? ದಶ್ಂಶ, ನನಗೆ್ೋಸಕೂರ ಪ್ರತೆಯಾೋಕ್ಸಬೋರ್ದ ಪದ್ಥಥೊ, ಇವುಗಳನೆನುೋ. ನಿೋವು ಅಂದರೆ 
ಈ ಜನ್ಂಗದವರೆಲ್ಲಿ [ಮತುತಿ ಈ ಸಂಪ�ಣಥೊ ಜಗತುತಿ] ನನಿನುಂದ ಕದುದುಕ್ಳು್ಳವವ-
ರ್ದ ರ್ರಣ ಶ್ಪಗ್ರಸತಿರ್ಗಿದಿದುೋರಿ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂದಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು] 
ಆಹ್ರಶ್ನಯಾವ್ಗದಂತೆ [ಆಧ್ಯಾತ್್ಮಕ ಆಹ್ರ] ನಿೋವು ದಶ್ಂಶವನುನು [ದಶ್ಂಶ ಎಂದರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ ಆದ್ಯದ 10%] ಯ್ವ್ಗಲ್ ಭಂಡ್ರಕಕೂ ತೆಗೆದುಕ್ಂಡು ಬನಿನುರಿ; 
ನ್ನು ಸ್ವಗಥೊದ ದ್್ವರಗಳನುನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನುನು ಸಥೆಳವಿರದಷು್ ಆಶಿೋವ್ಥೊ-
ದವನುನು ಸುರಿಯುವನೆ್ೋ ಇಲಲಿವ�ೋ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ರಿ; ಇದು ಸೋನ್ಧೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೆ್ೋವನ ನುಡಿ. ನುಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನ್ನು ನಿಮಗ್ಗಿ ತಡಯುವನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ 
ಭ್ರ್ಯ ಫಲವನುನು ನ್ಶ ಮ್ಡದು; ನಿಮ್ಮ ದ್್ರಕ್ಷಿಯ ಹಣುಣಿ ತೆ್ೋಟದಲ್ಲಿ ಉದು-
ರಿಹೆ್ೋಗದು; ಇದು ಸೋನ್ಧೋಶ್ವರ ಯೆಹೆ್ೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನ್ಂಗಗಳವರು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಧನಯಾರೆಂದು ಕ್ಂಡ್ಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೆೋಶವು ಆನಂದವ್ಗಿರುವುದು; ಇದು 
ಸೋನ್ಧೋಶ್ವರ ಯೆಹೆ್ೋವನ ನುಡಿ” (ಮಲ್ಕ್ಯ 3:8-12).

ಪೋಪ್ ಅವರ ರಹಸಯಾಗಳಲಿಲಾ ಇನೂನು ಕೆಲವ್ ಇಲಿಲಾವೆ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಎಷು್ ರಹಸಯಾಮಯವ್ಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ದಿ್ರಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೈಸತಿ ಸಂ-

ನ್ಯಾಸ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಅವರ ಪ್ದಿ್ರವಗಥೊದ ಕಳಮಟ್ದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಮತುತಿ 
ಅಮೆೋರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಸರ್ಥೊರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳ ಕಳಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮ್ಡುವ 
ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ ದೆ್ಡ್ಡ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ಒಂದು ಭ್ಗವ್ಗಿದ್ದುರೆ 

ಮತುತಿ ಮ್ದಕ ವಸುತಿ, ವಯಾಭಿಚ್ರ, ಅಶಿಲಿೋಲ ಸ್ಹಿತಯಾ, ಮದಯಾ, ಮತುತಿ ಕಪು್ಪ ಮ್ರುಕ-
ಟೆ್  ಹಿೋಗೆ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಹೆ್ಲಸು ವಿಷಯಗಳ ಮ್ಲವಿರುವುದೆಲಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತುತಿ 
ಅವರ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪತೆತಿ ಹಚಚುಬಹುದೆಂಬ ಅರಿವಿಲಲಿ.62 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ 
ಪ್ದಿ್ರವಗಥೊದವರಲ್ಲಿ 68% ಜನರು ಸಲ್ಂಗರ್ಮ, ಸ್ತ್ೋ ಸಲ್ಂಗರ್ಮ, ಮತುತಿ ವಯಾಭಿಚ್-
ರದ ಅಪರ್ಧಗಳ್ಗಿದ್ದುರೆ ಎಂದು ಈ ದೆ್ಡ್ಡ ಪಂಗಡವನುನು, ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ 
ಸೈತ್ನನ ಚಚಥೊನುನು ತ್ಯಾಗ ಮ್ಡಿದವರು ಹೆೋಳಿದ್ದುರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಿ ಕೃತಯಾಗಳನುನು ದೆೋವರು 
ಸಂಪ�ಣಥೊವ್ಗಿ ನಿಷೋಧಸ್ದ್ದುರೆ ಮತುತಿ ಅವರು ಪಶ್ಚುತ್ತಿಪ ಪಡದಿದದುರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗ-
ಳು ನರಕಕಕೂ ಹೆ್ೋಗುವುದಕಕೂ ರ್ರಣವ್ಗುತತಿದೆ.63 ಯುಗಯುಗ್ಂತರಗಳಿಂದ, ಹಲವ್ರು 
ಗಣಯಾರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನುನು “ಭ್ರಷ್್ಚ್ರದ ಚರಂಡಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದುರೆ.

ಹಲವ್ರು ವಷಥೊಗಳ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮ್ಡಿದ ಮತುತಿ ಕೋವಲ 
ಪ�ೋಪ್ ಅವರಿಗೆ ಜವ್ಬ್ದುರರ್ಗಿದದು ಒಬ್ಬ ಮ್ಜಿ ಉನನುತ ದಜೆಥೊಯ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಪ್ದಿ್ರ 
ನನಗೆ ಈ ವರದಿ ನಿೋಡಿದರು: ಇಂದಿನ ಪ�ೋಪರ್ದ ಜ್ನ್ ಪ್ಲ್ II ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ನ ಕ್ರ-
ರೌನಲ್ಲಿ ಪ್ದಿ್ರಯ್ಗಿದ್ದುಗ, (ಜ್ನ್ ಪ್ಲ್ II) ರ್ಖ್ಥೊನೆಗಳ ಉದೆ್ಯಾೋಗಿಗಳು ಅವರ 
ಮೆೋಲೆ ಕ್ೋಪಗೆ್ಂಡರು. ಹಲವ್ರು ರ್ಖ್ಥೊನೆ ಉದೆ್ಯಾೋಗಿಗಳು ಅವರನುನು ಕ್ಲಲಿಲು 
ಬಯಸ್ದರು, ಮತುತಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನುನು ಮುಂದೆ ಬರಬ್ರದೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಅಪೋಕ್ಷೆ 
ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. ಒಂದು ವೋಳೆ ಬಂದಿದೆದುೋ ಆದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೆೋಲೆ ಎಣೆಣಿಯುಕತಿ ಚಿಂದಿಗ-
ಳನುನು ಎಸಯುವುದ್ಗಿ ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು, ಏಕಂದರೆ ಆತ ಅವರ ಚಿಕಕೂ ಮಕಕೂಳಿಗೆ ಲೆೈಂಗಿಕ 
ಕ್ರುಕುಳ ನಿೋಡುತ್ತಿದದುರು ಎಂದು ವರದಿ ಮ್ಡಲ್ಗಿತುತಿ. ಆತ (ಈಗ ಪ�ೋಪ್ ಜ್ನ್ 
ಪ್ಲ್ II) ಒಬ್ಬ ಸಲ್ಂಗರ್ರ್ ಎಂದು ಕ್ಡ ಅವರು ವರದಿ ಮ್ಡಿದರು. ಅಮೆೋರಿಕ 
ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸರ್ಥೊರ ಸಲ್ಂಗರ್ರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರತಮಯಾ ಎಸ-
ಗಬ್ರದು ಎಂಬ ಸರ್ಥೊರಿ ಕಟ್ಳೆ ಹೆೋರಿರುವುದಕಕೂ ರ್ರಣ ಈಗ ತ್ಳಿಯತಲಲಿ.

ಪ�ೋಪ್ ಜ್ನ್ ಪ್ಲ್ II ಅವರು ಪ್ದಿ್ರಯ್ಗಿದ್ದುಗ ಬರೆದ ಪ್ರೋತ್ಯ (ರ್ಮ್-
ಸಕ್ತಿ) ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಪುಸತಿಕದಲ್ಲಿ, ಆತ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳನುನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸುತ್ತಿದ್ದು-
ರೆೋನೆ್ೋ ಎಂಬಂತೆ ಪದೆೋ-ಪದೆೋ ಸ್ಗ್ಮಂಡ್ ಫ್್ರಯ್್ಡ ಅವರನುನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸುತ್ತಿರೆ. 
ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಪಂಗಡಕಕೂ ಮತ್ಂತರಗೆ್ಂಡ ಯೆಹ್ದಯಾರ್ದ ಸ್ಗ್ಮಂಡ್ 
ಫ್್ರಯ್್ಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಗ್ರಗಣಯಾ ವಿಕೃತ ರ್ರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವ್ಸ್ಯ್ಗಿದ್ದುರೆ. ವ್ಯಾ-
ಟಿಕನ್ ನ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಥೊರ, ಚರ್ಥೊ, ಮತುತಿ ಮ್ಧಯಾಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಸೈತ್ನನು, 
ಸಂಪ�ಣಥೊ ಮನೆ್ೋವೈದಯಾಕ್ೋಯ ಕ್ಷೆೋತ್ರದೆ್ಂದಿಗೆ, ಅವರನುನು, “ಪ್ಪ” ಮತುತಿ “ಅಪರ್ಧ 
ಭ್ವನೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನು ಹೆ್ೋಗಲ್ಡಿಸುವ ಸಲುವ್ಗಿ, ಮೆೋಲಕಕೂತ್ತಿದನು. ಆಗ, 
ಇಂದು ಮತುತಿ ಪ�ವಥೊರ್ಲದಲ್ಲಿ, ಮನುಷಯಾರೆ್ಂದಿಗೆ ದೆೋವರ ಅಲೌಕ್ಕ ವಯಾವಹ್ರಗಳ-
ಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಯನುನು ತೆ್ೋಪಥೊಡಿಸ್ಕ್ಳು್ಳವ ಜನರನುನು ಮ್ನಸ್ಕ ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ-
ಲು ಮನಶ್ಸತ್ಜ್ಞರನುನು ಮತುತಿ ಮನೆ್ೋವೈದಯಾರನುನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಳಸುವಂತ್ಯತು. 
ಈ ಮನಶ್ಸತ್ಜ್ಞರು ಮತುತಿ ಮನೆ್ೋವೈದಯಾರು ಮತುತಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದಿದು 
ಮ್ಧಯಾಮಗಳು, ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ “ಜ್ರಸ್ತ್ೋ” ಎಂದು ದೆೋವರು ಕರೆಯುವ ಈ ಸೈತ್ನನ 
ಚಚಥೊನುನು ದೆೋವರ ಪದದ ಮ್ಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವರನುನು, ಮತುತಿ ಕ್್ರಸತಿರ ಆದೆೋ-
ಶಗಳ್ದ ಸತತಿವರನುನು ಪುನರುತ್ಥೆನಗೆ್ಳಿಸಬೋಕು, ರ್ಯಲೆ ಬಿದದುವರನುನು ಗುಣಪಡಿ-
ಸಬೋಕು, ದೆವ್ವಗಳನುನು ಬಿಡಿಸಬೋಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬೋಕು, ಸೈತ್ನನನುನು (ಪ್ರಕಟನೆಯ 
ಜ್ರಸ್ತ್ೋ) ತಡಯಬೋಕು ಮತುತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೋಕು ಎಂಬವುಗಳು ಸೋರಿದಂತೆ, ದೆೋವರ 
ಪ್ರತ್ಯಂದು ಪದವನುನು ನೆರವೋರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರನುನು ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಗೆೋಲ್ ಮ್-
ಡುತ್ತಿರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸತಿಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಕ್ಳು್ಳವಂತೆ, ಪ�ೋಪ್ ಜ್ನ್ ಪ್ಲ್ II 
ಮತುತಿ ಫ್್ರಯ್್ಡ ಅವರ ವಿಕೃತ ರ್ಮ್ಸಕ್ತಿಗಳು ಸಮ್ನ್ಂತರವ್ಗಿವ.

ಈಗ ಆತ ದೆ್ಡ್ಡ ಹುದೆದುಯನುನು ಗಳಿಸ್ರುವುದರಿಂದ (ತನನು ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್-
ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ  ಮತುತಿ ಅಮೆೋರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಸರ್ಥೊರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳ 
ಅರಸ), ಆತ ತನನು ಆಲೆ್ೋಚನೆಗಳ ಅನುಸ್ರ ನಿಯಮಗಳನುನು ಮ್ಡಬಹುದು. ಮಹ್ವಿ-
ದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಸಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತ್ಯರು ಇಬ್ಬರ್ ಒಂದೆೋ ಶೌಚ್ಲಯ-
ಗಳನುನು ಬಳಸಬೋಕಂಬ ನಿಯಮಗಳನುನು ಬಲವಂತವ್ಗಿ ಅನುಷ್್ಠನಗೆ್ಳಿಸುವ ಮ್ಲಕ 
ಅವರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ವು ಜಿೋವಿಸಬೋಕಂದು ಅವರು ಈಗ ಬಯಸುತ್ತಿರೆ. 
ಆತನ ವಿಲಕ್ಷಣ ರಿೋತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷಯಾರು ನಿಯಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಬಲವಂತವ್ಗಿ ಭ್ಗ-
ವಹಿಸುವುದನುನು ನೆ್ೋಡಿ ಆತನ ವಿಕೃತ ಮನಸುಸ್ ಸಂತೆ್ೋಷಪಡುತತಿದೆ. ವಿಕೃತ್ ಮತುತಿ 
ಮರಣಗಳ ಈ ಹೆ್ಸ ರೆ್ೋಮನ್ ಚರ್ಥೊ ನಿಯಮಗಳು ಅವರ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ 
ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಸಥೆಗಳ್ದ ನಿವ್ಸ ಮತುತಿ ನಗರ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ವಿಭ್ಗ 
ಮತುತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭ್ಗಗಳಿಂದ ಅನುಷ್್ಠನಗೆ್ಳು್ಳತತಿವ,64 ಇವು ಬಹಳ ಅಧಕೃತವಂಬಂತೆ 
ಕಂಡುಬರುತತಿವ, ಮತುತಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸಂಪ�ಣಥೊ ರ್ಯ್ಥೊಚರಣೆಯ ಸುಳು್ಳ  ಮುಗ್ಧ 
ಆರ್ಥೊಡ್ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಥೊ ನ ರ್ಪದಷ್ ಇವನುನು ಕ್ಡ ಸ್ೋಗುಹ್ಕ್ದಂತ್ದೆ.

ದೆೋವರು ಮತುತಿ ಸೈತ್ನನ ನಡುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್್ಮಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ನ್ವು ಉಲ್ಲಿಸ 
ಪಡುತೆತಿೋವ ಮತುತಿ ಬಹಳ ಸಂತೆ್ೋಷಪಡುತೆತಿೋವ ಏಕಂದರೆ ಯೆೋಸು ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರು, 

48 ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 10:14   49 ಕ್ೋತಥೊನೆಗಳು 51:5, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23   50 ಮತ್ತಿಯ 26:63-64, 27:54, ಲ್ಕ 1:30-33, ಯೋಹ್ನನು 9:35-37, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4   51 ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 4:12, 20:28, 
ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹ್ನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನೆ 5:9   52 ಕ್ೋತಥೊನೆಗಳು 16:9-10, ಮತ್ತಿಯ 28:5-7, ಮ್ಕಥೊ 16:9, 12, 14, ಯೋಹ್ನನು 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:24, 3:15, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 8:11, 
1 ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7   53 ಲ್ಕ 22:69, ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:25-36, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 10:12-13   54 1 ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪ್ರಕಟನೆ 3:20   55 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13-22,  ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹ್ನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನೆ 
1:5, 7:14   56 ಮತ್ತಿಯ 26:28, ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:7, ಕ್ಲೆ್ಸಸ್ಯವರಿಗೆ 1:14   57 ಮತ್ತಿಯ 21:22, ಯೋಹ್ನನು 6:35, 37-40, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 10:13   58 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:6   59 ಯೋಹ್ನನು 5:14, 
8:11, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪ್ರಕಟನೆ 7:14, 22:14   60 ಮತ್ತಿಯ 28:18-20, ಯೋಹ್ನನು 3:5, ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:38, 19:3-5   61 ಧಮ್ೋಥೊಪದೆೋಶರ್ಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯೆಹೆ್ೋಶುವ 1:8, 22:5, 
2 ತ್ಮ್ರಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯ್ಕ್ೋಬನು 1:22-25, ಪ್ರಕಟನೆ 3:18   62 ಪ್ರಕಟನೆ 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 ಮತ್ತಿಯ 15:18-20, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 1:20-32, I ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:9-10, 18, 10:8, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:5, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 
12:16-17, 13:4, ಪ್ರಕಟನೆ 21:8   64 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನಿೋನೆ್ ಲೆ್ಬಲೆ್ಲಿ, ಪುಟ 78-79  
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“ಸಂತೆ್ೋಷಪಡಿರಿ, ಉಲ್ಲಿಸಪಡಿರಿ; ಪರಲೆ್ೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸ್ಕುಕೂವುದು; 
ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದದು ಪ್ರವ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಿೋಗೆಯೆೋ ಹಿಂಸಪಡಿಸ್ದರಲ್ಲಿ” (ಮತ್ತಿಯ 
5:12). ನ್ವು ಜಗತ್ತಿನಲೆಲಿ ಅತಯಾಂತ ಬಲಶ್ಲ್ ಮ್ಲ ಕ್ರೈಸತಿಮತ್ೋಯ ಸಂಸಥೆಯ್ಗಿ-
ದೆದುೋವ (ಮತುತಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆತಿೋವ).

ತ್ವೋ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರಮ್ಣ ಮ್ಡುವ ಮತುತಿ “ಯ್ರನ್ನುದರ್ ಬದರಿಸಬೋಡಿ-
ರಿ; ಯ್ರ ಮೆೋಲ್ ಸುಳು್ಳ ಆರೆ್ೋಪ ಮ್ಡಬೋಡಿ”(ಲ್ಕ 3:14) ಎಂದು ಹೆೋಳಿದ 
ಯೆೋಸುವಿನ ಮ್ತನುನು ಕೋಳದ ಕಲವು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಕಲವು ಮ್ೋಸದಿಂದ 
ಬೈಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುದಿ್ರಸುತತಿವ) ಸೈತ್ನನ  ಚರ್ಥೊ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಪುಸತಿಕಗಳ-
ಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋರಿಸ್ದ್ದುರೆ. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ ಸುಳು್ಳಗಳ ರ್ರಣ, ಮತುತಿ ಪ್ರಭುವಿನ 
ಕಲಸದ ಪ್್ರಮ್ಣ್ಕತೆಯನುನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೋರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಗತಯಾತೆಯ ರ್ರಣ, ನ್ವು 
ಈ ದುಷ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಬೋರ್ಯತು, ಮತುತಿ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಅವನುನು ಜೆ-
ಸುಯಾಟ್-ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನಡಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತ್ಳಿದುಬಂತು.

“ನಿೋವು ನನನು ಜನರನುನು ಜಜಿ್ಜ ಬಡವರ ಮುಖವನುನು ಹಿಂಡುವುದೆೋಕ” 
(ಯೆಶ್ಯ 3:15).

“ಮನುಷಯಾನು ತ್ನು ಏನು ಬಿತುತಿತ್ತಿನೆ್ೋ ಅದನೆನುೋ ಕ್ಯಯಾಬೋಕು” 
(ಗಲ್ತಯಾದವರಿಗೆ 6:7) ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿದಿಲಲಿವ? ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ಮ್ಡಿ-
ದದುನುನು ದೆೋವರು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಡುತ್ತಿರೆ...

“ಮುಯಯಾಗೆ ಮುಯಯಾ ತ್ೋರಿಸುವುದು ನನನು ಕಲಸ, ನ್ನೆೋ ಪ್ರತ್ಫಲವನುನು 
ಕ್ಡುವನು ಎಂದು ಕತಥೊನು ಹೆೋಳುತ್ತಿನೆಂಬುದ್ಗಿ ಬರೆದಿದೆ,” “ನ್ನೆೋ ಪ್ರತ್-
ಫಲವನುನು ಕ್ಡುವ” (ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 12:19, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 10:30).

ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಹೆೋಳುವ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ್ಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೋಷ್ಠವ್ದ ಪ್ರತ್ಫಲ 
ಸ್ಗುತತಿದೆ (ಯೆೋಸು ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರು) (ಮತ್ತಿಯ 5: 11-12) ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಂ-
ತೆ್ೋಷವ್ಗುತತಿದೆ.

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಅಮೆೋರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು ಮತುತಿ ವ್ಯಾಟಿ-
ಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದಿದು ಮ್ಧಯಾಮಗಳು ಕ್ಡ ಹೆಚುಚು ಆನಂದಿಸಲು ಮತುತಿ ಸ್ವಗಥೊದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರಳವ್ಗಿ ಪ್ರತ್ಫಲಗಳನುನು ಪಡಯಲು ನಮಗೆ ಸ್ಧಯಾವ್ಗಿಸ್ವ. ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಸುಳು್ಳ 
ದ್ರುಗಳ ಮೆೋಲೆ ಜಂಟಿಯ್ಗಿ ನಮ್ಮನುನು ನ್ಯಾಯ್ಲಯಕಕೂ ಕರೆದುಕ್ಂಡು ಹೆ್ೋಗಿದ್ದು-
ರೆ ಮತುತಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೆೈದು ವಷಥೊಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವ್ಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪನಿಂದೆಯ65 
ಚಳುವಳಿಯನುನು ನಡಸುತತಿ ಬಂದಿದ್ದುರೆ. ತನಿಖೆ ನಡಸ್ದ್ಗ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದಿದು ಮ್ಧಯಾಮ-
ಗಳು,66 ಮತುತಿ ಮೆೋಲೆ ಹೆೋಳಲ್ದ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು ಎರಡ್ ಗೆ್ೋಪಯಾವ್ಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 
ನಿಯಂತ್್ರತವ್ಗಿವ ಮತುತಿ/ಅಥವ್ ಸ್್ವಮಯಾದ್ದುಗಿವ ಎಂದು ನ್ವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು. ಈ 
ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನುನು ನಮಗೆ ತೆ್ೋರಿಸ್ದದುಕಕೂ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಅತಯಾಂತ ನಿಶಿಚುತ ಪ್ರತ್ಫಲಗಳ ಭರ-
ವಸಯನುನು ನಮಗೆ ಕ್ಟಿ್ದದುರ್ಕೂಗಿ, ಯೆೋಸು, ನ್ವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರ್ಗಿದೆದುೋವ ಮತುತಿ 
ನಿಮ್ಮನುನು ಸುತಿತ್ಸುತೆತಿೋವ. ಕ್ೋತಥೊನೆರ್ರನ್ದ ದ್ವಿೋದನು ಹಿೋಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿನೆ:

“ಯೆಹೆ್ೋವನಿಗ್ ಆತನು ಅಭಿಷಿಕತಿಗೆ್ಂಡವನಿಗ್ ವಿರೆ್ೋಧವ್-
ಗಿ ಭ್ಪತ್ಗಳು ಸನನುದ್ಧರ್ಗಿ ನಿಂತ್ದ್ದುರೆ, ಅಧರ್ರಿಗಳು ಒಟ್್ಗಿ ಸೋರಿ 
ಆಲೆ್ೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದುರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಹ್ಕ್ದ ಬಂಧನಗಳನುನು ಕ್ತುತಿ ಬೋಡಿ-
ಗಳನುನು ಮುರಿದು ಬಿಸ್ಡ್ೋಣ ಎಂದು ಮ್ತ್ಡಿಕ್ಳು್ಳತ್ತಿರಲ್ಲಿ. ಪರ-
ಲೆ್ೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನ್ರ್ಢನ್ಗಿರುವ್ತನು [ದೆೋವರು] ಅದಕಕೂ ನಗುವನು; 
ಕತಥೊನು ಅವರನುನು ಪರಿಹ್ಸಯಾಮ್ಡುವನು. ಅನಂತರ ಆತನು ಸ್ಟ್್ಗಿ 
ಕ್ೋಪ್ವೋಶದಿಂದ ಅವರನುನು ಕಳವಳಗೆ್ಳಿಸುವನು” (ಕ್ೋತಥೊನೆಗಳು 2:2-5).

ದೆೋವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆ್ೋರ್ಡುವವರಿಗೆ ಘ್ೋರ ಪ್ರತ್ಫಲ
ದೆೋವರು, ಆತನ ಮಗನ್ದ ಕ್್ರಸತಿ ಯೆೋಸು, ಪವಿತ್್ರತ್ಮ, ಮತುತಿ ದೆೋವರಿಂದ ಅಭಿಷಿ-

ಕತಿರ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆ್ೋರ್ಡುವ ಈ ಎಲ್ಲಿ ದೌಭ್ಥೊಗಯಾಶ್ಲ್ಗಳನುನು ನಿಮ್ಮ ಪ್್ರ-
ಥಥೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಸ್ಕ್ಳಿ್ಳ, ಏಕಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅವರಿಗ್ಗಿ ಒಂದು 
ನಿಶಿಚುತ ಘ್ೋರ ಪ್ರತ್ಫಲವಿದೆ. ಯ್ರ್ದರ್ ನರಕಕಕೂ ಹೆ್ೋಗಬೋಕಂದು ನ್ವು, ಸ್ವ-
ಗಥೊದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಮತುತಿ ಆತನ ಮಗನ್ದ ಕ್್ರಸತಿ ಯೆೋಸು ಬಯಸದಂತೆಯೆ, 
ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ. ಆದುದರಿಂದಲೆ ನ್ವು ಎಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಕ್್ರಸತಿರನುನು ತಮ್ಮ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಕರನ್ನುಗಿ ಪಡಯುವಂತೆ ಮತುತಿ ಯ್ವುದರ ಅಂತಯಾ ಶ್ಶ್ವತ ನರಕ 
ಮತುತಿ ನಿರಂತರ ನರಕಯ್ತನೆಯ್ಗಿದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಷ್ಫಲವ್ದ 
ಕಲಸಗಳನುನು ಮ್ಡುವ ಬದಲು, ಆತನಿಗ್ಗಿ ಕಲಸ ಮ್ಡುವ ಮ್ಲಕ ಒಳೆ್ಳಯದ-
ನುನು ಮ್ಡುವುದನುನು ಪ್್ರರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಯೆೋಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್್ರಥಿಥೊಸಲು 
ಸ್ಚಿಸುತೆತಿೋವ. (ನ್ವು ಸೈತ್ನನಿಗ್ಗಿ ಅಥವ್ ಪವಿತ್್ರತ್ಮನನುನು ದ್ಷಿಸ್ದವರಿಗ್-
ಗಿ ಪ್್ರಥಿಥೊಸುತೆತಿೋವ ಎಂದಲಲಿ, ನ್ವು ಅವರಿಗ್ಗಿ ಪ್್ರಥಿಥೊಸುವುದಿಲಲಿ [Iಯೋಹ್ನ 
5:16]). ಹಿಂಸಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ವು ಹೆಚುಚು ಬಲಶ್ಲ್ಗಳ್ಗುತೆತಿೋವ ಎಂದು ಯೆೋಸು 
ಹೆೋಳಿದಂತೆಯೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಥೊ ವಿಸತಿರಿಸ್ದೆ ಮತುತಿ ಹೆಚುಚು ಬಲಶ್ಲ್ಯ್ಗಿ ಬಳೆದಿದೆ. 
ದೆೋವರು ಜಗತತಿನುನು ಅಷ್್ಂದು ಪ್ರೋತ್ಸ್ದದುರೆ, ನ್ವ� ಕ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಬೋಕಲಲಿ-

ವ? ಅಮ್ಲಯಾ ಆತ್ಮಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತುತಿ ಅವಳ ಸಹೆ್ೋದೆ್ಯಾೋಗಿಗಳಿಂದ ಇನುನು 
ಮುಂದೆ ಮ್ೋಸಹೆ್ೋಗದಂತೆ, ಮೃಗದ ಚಹರೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕ್ಳ್ಳದಂತೆ, ಮತುತಿ 
ನರಕಕಕೂ ಹೆ್ೋಗದಂತೆ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕಯನುನು ಪ್ರೋತ್ಯಂದ ಬರೆಯಲ್ಗಿದೆ.67 

ಈ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ (ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ) ಬಗೆಗೆ 
ಮತುತಿ ಅವಳ ಸಹೆ್ೋದೆ್ಯಾೋಗಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರತ್ಯ-
ಬ್ಬರ್, ಚ್ರಿತ್್ರಕವ್ಗಿ, ಮತುತಿ ಇಂದಿನ ವರೆಗ್ ಪ್ಷಂಡಿ, ದುಷ್, ಅಪ್ಯರ್ರಿ, 
ಗೆ್ೋಪಯಾ , ಧಮ್ಥೊಂಧ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ದ್ದುರೆ, ಮತುತಿ ಅವಳ 
ಬೃಹತ್ ಚ್ರಿತ್ರಯಾ ವಧ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಿಗಿದ್ದುರೆ.

ನಮಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬುದಿ್ಧಭ್ರಮಣೆ ಇದೆ ಎಂದ್ ಅವರು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಅಬ್ರಹ್ಂ 
ಲ್ಂಕನ್ ಮತುತಿ ಜ್ನ್ ಎಫ್. ಕನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಡ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಗೆಗೆ ಬುದಿ್ಧಭ್ರಮಣೆ-
ಯತೆತಿ? ಮತುತಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಫೆಡರಲ್ ಮತುತಿ ರ್ಜಯಾ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳಿಂದ ತೆ್ಂದರೆ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತುತಿ ಹಿಂಸಪಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಜನರು ಮ್ತ್ರ-
ವಲಲಿದೆ ಕಲಸವಿಲಲಿದವರು ಮತುತಿ ಹಸ್ವಿನಿಂದ ಒದ್ದುಡುತ್ತಿರುವವರು (ಹಸ್ವಯ 
ರ್ರಣ ಬಲವಂತವ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮ್ಡಿ ರ್ರ್ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲವರು), ಅವರಿಗೆ-
ಲಲಿರಿಗ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಗೆಗೆ ಬುದಿ್ಧಭ್ರಮಣೆ ಇದೆಯೆೋ?

ಈ ಬಹಿರಂಗಗೆ್ಳಿಸುವಿಕಯ ರ್ರಣ, ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ 
ನವರು, (ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟು್) ತ್ವು ಹಿಂಸಗೆ ಒಳಗ್ಗುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರೆ, 
ಮತುತಿ ಅಮ್ಯಕರ್ಗಿ, “ಇದು ನಮಗೆ ಏಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ?” ಎಂದು ಕೋಳುತ್ತಿರೆ. ತ್ವು 
ಮ್ಡುವ ಕಲಸಗಳ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳುವಳಿಕ ಇಲಲಿದವರು ಅವಳ ಬಗೆಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೆ್ೋರು-
ತ್ತಿರೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ (ನನಗೆ ಸೈತ್ನನ ಬಗೆಗೆ ಯ್ವುದೆೋ ಅನುಕಂಪವಿಲಲಿ). 
ನ್ನು ದೆೋವರ ಪದವನುನು ಬರೆಯಲ್ಲಲಿ, ನ್ನು ಅದನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸುವುದು ಮ್ತ್ರ. 
ದೆೋವರು ಒಳೆ್ಳಯದನುನು ದೆ್ವೋಷಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಕಟ್ದದುನುನು ಮ್ತ್ರ ದೆ್ವೋಷಿಸುತ್ತಿರೆ.68 

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತುತಿ ಅವಳ ಜನರು ಎಲಲಿರ್ ಅಮ್ಯಕತೆ ಮತುತಿ ಭಕ್ತಿಶ್ರದೆ್ಧಯ 
ಅತುಯಾತತಿಮ ನಟನೆಗ್ಗಿ, ಹ್ಗ್ ಅವಳ ಬ್ಹಯಾ ರ್ಪವನುನು ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ್ೋ-
ಕ್ಸ್ ಚರ್ಥೊ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆೋಕ್-ಅಪ್ ಮತುತಿ ಉಡುಪು ವಿನ್ಯಾಸರ್ಕೂಗಿ 
ಆಸಕೂರ್ ಅರ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯೋಗಯಾರ್ಗಿದ್ದುರೆ. ಅವಳ  ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ್ೋಕ್ಸ್ 
ಚರ್ಥೊ ಉಡುಪನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ೋರುತ್ತಿರುವ, ಕ್ೋವು ಹೆ್ರಬರುತ್ತಿರುವ ಹುಣುಣಿಗಳಿವ 
ಮತುತಿ ಗಜಕಣಥೊಗಳಿವ. ಬ್ಹಯಾವ್ಗಿ ಅವಳು ಮುಗುಳನುಗೆ ಬಿೋರುತ್ತಿ, “ನ್ನು ನಿನನುನುನು 
ಪ್ರೋತ್ಸುತೆತಿೋನೆ, ಸಹೆ್ೋದರ” ಎಂದು ಹೆೋಳುತ್ತಿಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಮ್ಳೆ ಮ್ಳೆಯ್ದ 
ಬನನು ಹಿಂದೆ ಹುತ್ತ್ಮರ ರಕತಿ ಸ್ೋರುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಳನುನು ಅವಳು ಅಡಗಿಸುತ್ತಿಳೆ.69

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯ್ವ್ಗಲ್ ತನನುನುನು ತ್ನು ಹೆೋಗೆ ಮುಚಿಚುಕ್ಳು್ಳತ್ತಿಳೆ ಎಂಬುದಕಕೂ 
ಒಂದು ಉದ್ಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೆೋ ಮಹ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ (ಮತೆ್ತಿಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ 
ನ್ಯಾಯವಿಚ್ರಣೆ) ಸ್ೋಲ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಕಂಡುಕ್ಂಡ ಕ್ಡಲೆ, ಆರು ದಶಲಕ್ಷ 
ಯೆಹ್ದಯಾರನುನು ಕ್ಂದ ನಂತರ, ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವಳು, ಒಂದು ಸ್ವಿರ ಯೆಹ್-
ದಯಾರನುನು ಕ್ಷಿಪ್ರವ್ಗಿ ಬಚಿಚುಟ್ಳು, ಏಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ “ನ್ವು ಯೆಹ್ದಯಾರನುನು ಬಚಿಚು-
ಟೆ್ವು ಮತುತಿ ರಕ್ಷಿಸ್ದೆವು; ನ್ವು ಯೆಹ್ದಯಾರನುನು ಪ್ರೋತ್ಸುತೆತಿೋವ” ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದು 
ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಧಯಾವ್ಯತು. ಇದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮ್ಡಿದ ಕಲಸದ ನಿಜವ್ದ ಸತಯಾ. 

ಅರ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಹಳ ರ್ಲದಿಂದ ಚಲನ-
ಚಿತ್ರ ಉದಯಾಮದಲ್ಲಿದೆ.70 ಒಂದು ಬಲ್ಷ್ಠವ್ದ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಗುಂಪನ ಪ್ರ-
ಭ್ವದಿಂದ ಹ್ಲ್ವುಡ್ “ದ ಸ್ಂಗ್ ಆಫ್ ಬನಥೊಡಟ್”, “ಗೆ್ೋಇಂಗ್ ಮೆೈ ವೋ”, ಮತುತಿ 
ಈ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ  ಚಚಥೊನುನು ಕ್ಂಡ್ಡುವ ಹಲವ್ರು ರೆ್ೋ-
ಮ್ಂಚನರ್ರಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನುನು ನಮಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಇನೆ್ನುಂದೆಡ, ಕುಟಿಲ ಪ�್ರಟೆಸ್ಂಟ್ 
ಸುವ್ತ್ಥೊಬ್ೋಧಕರನುನು ತೆ್ೋರಿಸುವ “ಎಲ್ಮರ್ ಗ್ಯಾಂಟಿ್ರ”ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನುನು ಅವರು 
ಹೆ್ರತಂದರು. ನಿಮಗೆ ದ್ರದಶಥೊನದಲ್ಲಿ “ಡ್್ರಯಾಗೆನುಟ್” ನೆನಪದೆಯೆ? ಕ್ರೈಸತಿಮತ್ೋಯ-
ನನುನು ಯ್ವ್ಗಲ್, ಮೆೋಲಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಜಿ್ಜಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕ್ ಕ್ಂದ ನಂತರ, ಮುಗು-
ಳನುಗುತ್ತಿ ಒಂದು ದೆ್ಡ್ಡ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದುಕ್ಂಡ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್್ರಸಲ್ಗುತ್ತಿತುತಿ.71 
ಮತುತಿ ಪ್ದಿ್ರಗಳು ಯ್ವ್ಗಲ್ ವಿಶೋಷ ಗೌರವ ಪಡದ, ಅಧಕ ಸಂಭ್ವನೆ ಪಡಯುವ 
ಬಿಂಗ್ ರ್್ರಸ್್ಬ ಮತುತಿ ಬ್ಯಾರಿ ಫಿಟೆ್ಜರಲ್್ಡ ರಂತಹ ಪ್ರಸ್ದ್ಧ ನಟರ್ಗಿರುತ್ತಿದದುರು. ನೆ್ೋಡಿ, 
ನ್ವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಿಂದ (ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಥೊ ಮತುತಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಥೊರಗಳು) 
ಹಲವ್ರು ಕಡಗಳಿಂದ ಮ್ನಸ್ಕ ಹೆ್ಡತಕ್ಕೂಳಗ್ಗುತೆತಿೋವ.

 ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ್ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಥೊ ಆಗಿ ತನನು ಪ್ತ್ರವನುನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿ, 
ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಅವಳ ಮಣ್ಣಿನ ದೆೋವರು, ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನ ನ್ಯಕರನುನು ಮುಗ್ಧ-
ರನ್ನುಗಿ ತೆ್ೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತನುವ್ಗಿ  ಮ್ರು-ಗಂಟೆಯ ಸ್ಬಿಎಸ್ ಪ್ರಚ್ರದ ಒಂದು 
ಅಸ್ಮ್ನಯಾ ರಚನೆಯನುನು ಪ್ರಚ್ರ ಮ್ಡಲು ತನನು ಸ್ವಂತ ಮ್ಧಯಾಮವನುನು ಬಳಸು-
ತ್ತಿದ್ದುಳೆ. ಎಣೆಣಿಯುಕತಿ ಚಿಂದಿಯನುನು ಎಸಯುವ ಘಟನೆಯನುನು ಕರಯಂದ ಹೆ್ರಗಿ-
ಡಲ್ಯತು ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ.

ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೋಮಂತರಲಲಿದ ಹಲವ್ರು 
ಸುಂದರ ಜನರಿದ್ದುರೆ, ಕಲವು ಬಡವರ್ ಆಗಿದ್ದುರೆ, ಮತುತಿ ಉನನುತ ಹುದೆದುಯನುನು 

65 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೋರಿಯಲ್ಸ್್ಮ ಇನ್ ದ 20th ಸಂಚುಯಾರಿ, ಪುಟ 155   66 ದ ಡ್ಕುಯಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ II, ವ್ಲ್ರ್ ಆಬಟ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಪುಟಗಳು 319-331; ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೋರಿಯಲ್ಸ್್ಮ ಇನ್ ದ 20th ಸಂಚುಯಾರಿ, ಪುಟ 150; ದ ರ್ಕಫೆಲರ್ ಫೆೈಲ್, 
ಆಲೆನ್, ಅಧ್ಯಾಯ 6; ನನ್ ಡೋರ್ ರ್ಲ್ ಇಟ್ ರ್ನಿಸ್್ಪರಸ್, ಜಿ.ಆಲೆನ್, ಅಧ್ಯಾಯ 5; ರ್ಲ್ಯರ್’ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನೆಸ್ೈಕ್ಲಿಪೋಡಿಯ, 1936, ಎಸ್.ವಿ. “ಇಲುರ್ನ್ಟಿ,” ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಎನೆಸ್ೈಕ್ಲಿಪೋಡಿಯ, ಎಸ್.ವಿ. “ಇಲುರ್ನ್ಟಿ”, “ಇಂಗೆ್ೋಲ್ ಸ್್ಯಾಟ್”   67 ಪ್ರಕಟನೆ 
13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 ಕ್ೋತಥೊನೆಗಳು 7:11, 45:6-7, ಜ್್ನೆ್ೋಕ್ತಿಗಳು 8:13, ಆಮ್ೋಸನು 5:15, ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 1:18, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 1:8-9   69 ಪ್ರಕಟನೆ 17:1-6, ಅಧ್ಯಾಯ 18   70 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ಪುಟ 20-21   71ಸ್್ಮೋಕ್ 
ಸ್ಕೂ್ೋನ್ಸ್, ಪುಟ 46   
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ಅರಸದವರ್ ಇದ್ದುರೆ. ಅನೆೋಕರು ಬಹಳ ವಿನಿೋತರ್ಗಿದ್ದುರೆ. ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್-
ಲ್ಕ್ ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ  ನಡಸ್ರುವ ಮತುತಿ ನಡಸುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ತನದ ಬಗೆಗೆ ಈ 
ಸ್ಮ್ನಯಾ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವ� ತ್ಳುವಳಿಕ ಇಲಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಚರ್ಥೊ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೋಳಲ್ಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್್ರಮ್ಣ್ಕ ಹೃದಯಗಳನುನು ದೆೋವರು ಅರಿತ್ರುವುದರಿಂದ (ಆತ 
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದೆೋವರು) ಆತ ಈ ತ್ಳಿವಳಿಕಯಲಲಿದ ಜನರಿಗೆ ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ, 
“ನನನು ಪ್ರಜೆಗಳೆೋ, ಅವಳನುನು ಬಿಟು್ಬನಿನುರಿ” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:4). ಆದದುರಿಂದ ಅವರು 
ಬೋಗನೆ ಬರಲ್ ಎಂದು ಪ್್ರಥಿಥೊಸ್ೋಣ. 

ವಯಾಭಿಚ್ರದ ರೆ್ೋಮನ್ ಮನೆಯನುನು ಮತುತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಧರ್ರ ಕ್ಡುವ ಸರ್ಥೊ-
ರಗಳನುನು ನಡಸುವ ದುಷ್ ಸ್ಪರ್-ಬ್ಸ್ (ಪ�ೋಪ್)ಗೆ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಸ್ಚಕ 
ನೆನಪ�ೋಲೆ, ನಿನನು ಆಡಳಿತ ಬಹಳ ಅಲ್ಪರ್ಲ್ಕ, ಕತಥೊನು ಹಿೋಗೆನುನುತ್ತಿನೆ.

 “ಅಷು್ ಐಶ್ವಯಥೊವು ಒಂದೆೋ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಶವ್ಯತಲ್ಲಿ” (ಪ್ರ-
ಕಟನೆ 18:17)

“ಅವಳ ಹೆ್ಗೆಯು ಯುಗಯುಗ್ಂತರಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಏರುತತಿಲೆೋ ಇರು-
ತತಿದೆ” (ಪ್ರಕಟನೆ 19:3)

“ಘಟಸಪಥೊದ ಬ್ಯಯಂದ ಮೃಗದ ಬ್ಯಯಂದ ಮತುತಿ ಸುಳು್ಳ-
ಪ್ರವ್ದಿಯ ಬ್ಯಯಂದ ಕಪ್ಪಗಳಂತ್ದದು ಮ್ರು ಅಶುದ್್ಧತ್ಮಗಳು 
ಹೆ್ರಬರುವದನುನು ಕಂಡನು” (ಪ್ರಕಟನೆ 16:13).

ಯೆಹ್ದಯಾ ಪ್ದಿ್ರತನ ರ್ಲ್್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನೆಗೆ್ಂಡಿತು;72 ಯೆಹ್ದಯಾರಿಗೆ ಹೆ್-
ರತುಪಡಿಸ್ ದೆೋವರು ಎಂದ್ ಇಟ್ಲ್ಯನನುರಿಗೆ, ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ದೆೋಶದವರಿಗೆ, ಅಥವ್ 
ಇನಿನುತರ ಯ್ವುದೆೋ ಜನ್ಂಗದವರಿಗೆ ಪ್ದಿ್ರತನದ ಅಧರ್ರವನುನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಟಿ್ಲಲಿ. ಮತುತಿ ಹನೆನುರಡು ಯೆಹ್ದಯಾ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋವಲ ಲೆವಿಯ 
ವಂಶದಿಂದ ಮ್ತ್ರ ದೆೋವರು ಪ್ದಿ್ರಗಳನುನು ಹುಟಿ್ಸ್ದರು.73 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನುನು 
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮತುತಿ ಸ್ೋಗಿನ ಲೆ್ೋಕದಲ್ಲಿ 
ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಇದು ತೆ್ೋರಿಸುತತಿದೆ. ಯೆೋಸು, “ಮುಗಿಯತು”, ಎಂದು 
ಹೆೋಳಿದ್ಗ ಅವರು ಏಕಮ್ತ್ರ ಪ್ರಧ್ನ ಗುರುವ್ದರು (ಯೋಹ್ನ 19:30).74

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರೆ್ೋಮ್ ನಿಂದ ಯೆರ್ಸಲೆೋಮ್ ಗೆ ಸಥೆಳ ಬದಲ್ಯಸಬೋಕಂದಿದೆ
. “ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥೆನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಮತುತಿ ಧ್ರ್ಥೊಕ ಆಡಳಿತವು ಪ�ೋಪ್ ಅವರಿಗೆ 

ಕ್ಡಲ್ಪಟು್ ಯೆರ್ಸಲೆೋಮ್ ಒಂದು ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ ನಗರವ್ಗಬೋಕು” ಎಂದು 
ಪ್ರಸ್ತಿಪಸುತತಿ ರ್ಜಕ್ೋಯ ಅಧರ್ರದ ಹಂಬಲವಿದದು ಹೆನಿ್ರ ಕ್ಸ್ಂಗರ್ ಈ ಸ್ಪ-
ರ್-ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ(ವ್ಯಾಟಿಕನ್)ಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಿದರು ಎಂದು ಸಪ್ಂಬರ್ 26, 
1973ರಂದು “ಹ್ಯಾಸ್ನ್ ಕ್್ರೋನಿಕಲ್” ವರದಿ ಮ್ಡಿತು.

ಬೈಬಲ್ ಯ್ವುದೆೋ ಶುದ್ಧಲೆ್ೋಕವನುನು ಅಥವ್ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ಯ ಸಥೆಳವನುನು 
ಎಂದ್ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪಷ್ವ್ಗಿ ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳುತತಿದೆ, 
“ಮನುಷಯಾರೆಲಲಿ ಸ್ಯಬೋಕಂದು ಹ್ಗ್ ಇದ್ದ ಮೆೋಲೆ ನ್ಯಾಯತ್ೋಪುಥೊ ನಡಯಬೋ-
ಕಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ” (ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:27). ಮತುತಿ ದೆೋವರು, ಒಂದೆ್ೋ ಸ್ವಗಥೊ 
ಸ್ಗುತತಿದೆ, ಇಲಲಿವೋ ನರಕ ಸ್ಗುತತಿದೆ, ಬೋರೆೋನ್ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.75 ನಿೋವು 
ಲಂಚ ಕ್ಟು್ ಸ್ವಗಥೊ ಪ್ರವೋಶಿಸಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ, ಮತುತಿ ನಿೋವು ಲಂಚ ಕ್ಟು್ ನರ-
ಕದಿಂದ ಹೆ್ರಬರಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ನ್ವು ನಂಬಿದ ರಿೋತ್ಯನುನು ನಂಬಲೆ್ಲಲಿದ ಜನರನುನು ಕ್ಲಲಿಬೋಕು ಎಂದು 
ಹೆ್ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಲಲಿ. ಆದ್ಗ್ಯಾ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂತಹ ಕ್ಲೆಗ-

ಳನುನು “ಪವಿತ್ರ ಯುದ್ಧ” ಎಂದು ಕರೆದು ಅದನುನು ಒಪು್ಪತತಿದೆ, ಅವಳು ಸಂಪ�ಣಥೊವ್ಗಿ 
ಸೈತ್ನನ ಚರ್ಥೊ ನವಳ್ಗಿದ್ದುಳೆ ಮತುತಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುನು ಇದು ಪುನಃ ಸ್ಬಿೋತುಪಡಿಸುತತಿದೆ.

ಐವತುತಿ ವಷಥೊಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥೊ ಬಿಷಪ್ ಗಿಲ್್ರಯ್ ಹೆೋಳಿದರು:
“ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಿಯ ಮೆೋಲೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದರಿಂ-

ದ್ಗಿ, ಅಂಚೆ ಇಲ್ಖೆಯು ನಿದಿಥೊಷ್ ರೆ್ೋಮನ್ ರ್ಯಾರ್ಲ್ಕ್ ಅಲಲಿದವರು 
[ಪ್ಷಂಡಿಗಳು] ಇರುವ ಸಥೆಳಗಳನುನು, ಅವರ ಚಲನೆಗಳು ಮತುತಿ ನಿದಿಥೊಷ್ 
ಪರಿಸ್ಥೆತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ದಂತೆ, ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧ್ನಗಳನುನು ಹೆ್ಂದಿದೆ. 
ಮತುತಿ ಇಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆ್ಂದಿರು-
ವ್ಗ ಮತುತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋವಯಲ್ಲಿರುವ್ಗ, ನಮ್ಮ ಗೆ್ೋಪಯಾ ಪ�ಲ್ೋಸರು 
ಅಪರ್ಧಗಳೆಂದು ಪತೆತಿಹಚಚುಲ್ಪಡುವ ಬಗೆಗೆ ನ್ವು ಹೆದರಬೋರ್ಗಿಲಲಿ.”

ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕ್ಂಡ್ಗ, ಅಂಚೆ ವಿಭ್ಗವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕೂ 
ರೆೋಟ್ ಮೆೋಲ್ ಸತಿೋಟಸ್ ಅನುನು. ಹಿಂತೆಗೆದುಕ್ಳ್ಳಲು ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು 
ಸ್ಪಷ್ವ್ಗುತತಿದೆ. ಅವರು ವ್ಕ್ ಸ್್ವತಂತ್ರಯಾ ಮತುತಿ ಧ್ರ್ಥೊಕ ಸ್್ವತಂತ್ರಯಾಗಳನುನು 
ಹತ್ತಿಕುಕೂತ್ತಿದ್ದುರೆ, ಇವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬೋಗನೆ ಮತುತಿ ಗುಟ್್ಗಿ ತೆಗೆದುಹ್ಕಲು ನೆ್ೋ-
ಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ನೆಯ ಎರಡು ಸ್ಂವಿಧ್ನಿಕ ಭರವಸಗಳ್ಗಿವ.

ರ್ಜಯಾ ಮತುತಿ  ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತಿ ಸಂಸ್ಥೆನದ ಸರ್ಥೊರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಂ-
ದು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುದಿದು ಮ್ಧಯಾಮಗಳು ಮತುತಿ ನ್ಯಾಯ್ಂಗ ವಯಾವಸಥೆಗಳೆ್ಂ-
ದಿಗೆ, ರೆ್ೋಮ್ ನಿಂದ ಸ್ಚನೆಗಳ ಮೆೋರೆಗೆ, ಪ�ೋಪ್ ಅವರ ರಹಸಯಾಗಳು  ಎಂಬುದು 
“ದೆ್ವೋಷ” ಸ್ಹಿತಯಾವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವ್ಗಿ ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ, ಮತುತಿ ನ್ನು ನಿಮ್ಮ 
ವೈರಿ ಎಂಬುದ್ಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ. ಆದರೆ ಅಪ�ೋಸತಿಲನ್ದ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದಂತೆ, 
ನ್ನ್ ಹೆೋಳುವುದೆೋನೆಂದರೆ, “ಹಿೋಗಿರಲ್ಗಿ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತಯಾವನುನು ಹೆೋಳುವುದರಿಂದ 
ನಿಮಗೆ ಶತು್ರವ್ಗಿದೆದುೋನೆ್ೋ?” (ಗಲ್ತಯಾದವರಿಗೆ 4:16).

ನಮ್ಮ ಧಮಥೊನಿಷ್ಠ ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧ್ನದ (ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ರ್ನ್ನು ಆಗಿರುವಂಥದುದು) ಬದಲು, ಸೈತ್ನನ ಪ್ರತ್ನಿಧಯ ದೆ್ವೋಷ ಪ್ರಚೆ್ೋದಕ 
ಮತುತಿ ದಬ್್ಬಳಿಕಯ ರೆ್ೋಮನ್ ಚರ್ಥೊ ನ ತತತಿ್ವಗಳೆ್ಂದಿಗೆ, ಅವನ ಕ್್ರರ ನ್-
ಯಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಧಪತಯಾದಿಂದ ಜನರು ಪ್ರ್ಗಲ್ ಎಂದು, ಮತುತಿ ಎಲ್ಲಿ 
ದೆೋಶದ ಜನರು ಮೃಗದ ಚಹರೆಯಂದ ಮತುತಿ ನರಕದ ಬಂಕ್ಯಂದ ಪ್ರ್ಗಲ್ ಎಂದು 
ಸತಯಾ ಹೆೋಳುವುದು – ಅದು ದೆ್ವೋಷವೋ? ಸತಯಾವನುನು ಹೆೋಳುವುದು ಪ್ರೋತ್ ಎಂದು ಯೆೋಸು 
ಹೆೋಳಿದರು ಮತುತಿ ಸತಯಾವನುನು ಬ್ೋಧಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೆ್ೋಗಬೋಕಂ-
ದು ಆತ ನಮಗೆ ಆದೆೋಶಿಸುತ್ತಿರೆ,76 ಏಕಂದರೆ ಯೆೋಸು ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರು, “ಸತಯಾವನುನು 
ನಿೋವು ತ್ಳಿಯಬೋಕು ಮತುತಿ ಸತಯಾವು ನಿಮ್ಮನುನು ಬಿಡುಗಡ ಮ್ಡುವುದು” (ಯೋಹ್ನ 
8:32). ನಿೋವು ಒಂದೆ್ೋ ನನನುನುನು ನಂಬಬಹುದು, ಇಲಲಿವೋ ಪ�ೋಪ್ ಅವರನುನು ನಂ-
ಬಬಹುದು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ�ೋಪರ ಕೋವಲ ಕಲವೋ ರಹಸಯಾಗಳನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್-
ದೆದುೋನೆ. ಪ�ೋಪರ ಸಂಸಥೆಯು ಭ್ರ್ಯ ಮೆೋಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಸಹಯಾಗಳ ತ್ಯ ಎಂದು 
ದೆೋವರು ಹೆೋಳಿದರು, 99% ಅಸಹಯಾಗಳದದುಲಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಅಸಹಯಾದ ತ್ಯ 
ಎಂದು.77 ನಿಮ್ಮ KAN-0V-063/86-87/5M/X1017A (Kannada) [ಕ್ಂಗ್ 
ಜೆೋಮ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ] ಬೈಬಲನುನು ಓದಿ ಮತುತಿ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೆೋಳುತ್ತಿದೆದುೋನೆ್ೋ 
ಇಲಲಿವ�ೋ ಎಂದು ನೆ್ೋಡಿ. ದೆೋವರನುನು ನಂಬಿ. “ಕತಥೊನ್ದ ಯೆೋಸು ಕ್್ರಸತಿನ ಮೆೋಲೆ ನಂ-
ಬಿಕಯಡು, ಆಗ ನಿೋನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ್ಂದುವಿ” (ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 16:31).

72 ಯೆಶ್ಯ 53:7, ಮ್ಕಥೊ 15:37-39, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 ವಿಮ್ೋಚನರ್ಂಡ 28:1, 30:30   74 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 2:5-6, 
5:18, 14:10-12, II ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 5:10, ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 9:27, ಯ್ದನು 6, 14-15   76 ಮ್ಕಥೊ 16:15, ಲ್ಕ 9:60-62, ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 10:42,  ರೆ್ೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 10:13-15, I ಕ್ರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:17-18, II ತ್ಮ್ರಯನಿಗೆ 4:2  77 
ಪ್ರಕಟನೆ 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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ತಮ್ಮ ಸಂಪ�ಣಥೊ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸ್, ಮತುತಿ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೋವ ಮ್ಡಲು ನಿಜವ್ಗಿಯ್ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್. ತ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 
ಬದುಕ್ಗೆ ಅಗತಯಾವ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಕಯಥೊಗಳೆ್ಂದಿಗೆ ವ್ಸ್ಸಲು ಟೆ್ೋನಿ ಅಲ್ಮ್ ಕ್್ರಸ್್ಯನ್ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ ವಲ್್ಡಥೊ ವೈಡ್ ಸಥೆಳ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ.

ಸವಿಥೊಸ್ ಗಳನುನು ನ್ಯಾಯ್ಕ್ಥೊ ಪಟ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ಮಂಗಳವ್ರ ರ್ತ್್ರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತುತಿ ಇತರ ತ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ರ್ತ್್ರ ನಡಸಲ್ಗುತತಿದೆ. 
ಮ್ಹಿತ್ಗ್ಗಿ ದಯವಿಟು್ (908) 937-5723 ಗೆ ಕರೆ ಮ್ಡಿ. ಪ್ರತ್ ಸವಿಥೊಸ್ ನಂತರ ಊಟೆ್ೋಪಚ್ರವಿರುತತಿದೆ.
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ಪ್ಯಾಸ್ರ್ ಅಲ್ಮ್ ಅವರ ಸ್ಹಿತಯಾದ ವಿತರಕರ್ಗುವ ಮ್ಲಕ ಆತ್ಮಗಳ ಕ್ಯಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜಿೋವಿಯ್ಗಿರಿ.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿತಯಾ ಮತುತಿ ಆಡಿಯ ಸಂದೆೋಶಗಳು, ಷಿಪಂಗ್ ಸೋರಿದಂತೆ, ಶುಲಕೂ ರಹಿತವ್ಗಿವ. ಅವುಗಳಿಗ್ಗಿ ನಿರ್್ಮಂದ ಯ್ರ್ದರ್ ಶುಲಕೂ ಪಡಯಲು 
ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತಿದದುರೆ, ದಯವಿಟು್ (661) 252-5686 ಗೆ ಕರೆ ಮ್ಡಿ. 

ಈ ಸ್ಹಿತಯಾವು ಪ್ಪವಿಮ್ೋಚನೆಯ ನಿಜವ್ದ ಯೋಜನೆಯನುನು ಹೆ್ಂದಿದೆ (ಅಪ�ೋಸತಿಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 4:12). 
ಇದನುನು ಬಿಸ್ಡಬೋಡಿ, ಬೋರೆ ಯ್ರಿಗ್ದರ್ ಕ್ಡಿ.

ಇತರ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆೋ, ಈ ಸ್ಹಿತಯಾವನುನು ನಿಮ್ಮ ಸಥೆಳಿೋಯ ಭ್ಷಗೆ ಭ್ಷ್ಂತರಿಸಲು ನ್ವು ನಿಮ್ಮನುನು ಪ�್ರೋತ್ಸ್ಹಿಸುತೆತಿೋವ. ನಿೋವು 
ಮರುಮುದ್ರಣ ಮ್ಡುವುದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟು್ ಈ ಕೃತ್ಸ್್ವಮಯಾ ಮತುತಿ ನೆ್ೋಂದಣ್ಯನುನು ಸೋರಿಸ್:
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