ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ಾ ೋತಿ
ಪ್ರ ಪಂಚಾದ್ಯ ಂತ ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಷ ಎನ್ನು ವಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು
ಹುಡುಕುವುದ್ಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದ್ಕ್ಷೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಟಿ ದ್ದ ೀವೆ.
ನಾವು ಈ ಕಾಯಯವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದ ರು ಸಹ, ನಾವು ಎದುರು ನೀಡದ್ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಿ ಕರವಾದ್
ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು, ಘೀರವಾಯ ಧಿಗಳು, ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತು ಅತಯ ಂತ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಬಂಕಿಯ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ
ಇದ್ ಕಾರಣವಾಗದ್. ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಥು ಕತೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವಾಗ, ಜನರು ತಮಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕತಯನನ್ನು ನೆನೆಸದ್ ಹಾಗೂ
ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸದ್ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕಾಯಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಚ ಹೆಚಾಚ ಗ ಸಂಭವಿಸುತು ವೆಂದು ಸತಯ ವೇದ್ವು
ಹೇಳುತು ದ್.
ದೇವರಿಂದ್ ಬರುವ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಷ ಅನ್ನು ವಾಗ ಅದು ಕಡೆಯ ನಾಯ ಯತಿೀರ್ಪಯನಲ್ಿ , ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ
ಪ್ರ ೀತಿಯ ತೀರಿಕ್ಷ; ಇದ್ರಲ್ಲಿ , ಜನರನ್ನು ತನು ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ರ್ಪರ ೀರೇಪ್ಸುತ್ತು ನೆ. ಕಡೆಯ
ನಾಯ ಯತಿೀರ್ಪಯ ಅನ್ನು ವಾಗ ಆತನಂದ್ ದೂರ ಹೀಗುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಬಾಗಲ್ನ್ನು
ಸಂಪೂಣಯವಾಗ ಮುಚ್ಚ ಲ್ಪ ಡುತು ದ್. ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಷ ಎನ್ನು ವುದು ಶಾಶ್ವ ತವಲ್ಿ ,
ಮನ್ನಷ್ಯ ನಗೆ ದೇವರು ಅದ್ನ್ನು ನಯಂತಿರ ಸಲು ಬೇಕಾದ್ ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿು ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದದ ನೆ, ಆದ್ರೆ
ದೇವರ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಷಯ ಅನಾಹುತವು ನಮಮ ನ್ನು ಎಬ್ಬಿ ಸ್ಥ ಎಚ್ಚ ರಿಸುತು ದ್ ಹಾಗೆ ತಗಿ ಸುತು ದ್. ಮತ್ತು ನಾವು
ದೇವರ ಹಸು ದ್ಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬರಿೀ ಮನ್ನಷ್ಯ ಮಾತರ ದ್ವರಾಗದ್ದ ೀವೆಂದು
ನೆನಪ್ಗೆ ತರುತು ದ್.
ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆಗರುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೀನ ರೀಗಾಣುವು (Virus) ನಮಮ ಇತಿು ೀಚಿನ
ಪ್ೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಚಿಚ ಬ್ಬೀಳುವಂತೆ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಥದ್. ಈ ರೀಗಾಣುವು (Virus) ಬಲ್ಲಷ್ಠ ಚಿೀನಾ ದೇಶ್ವನೆು
ನಡುಗಸ್ಥತ್ತ, ಕಠೀರವಾದ್ ಇರಾನ್ ದೇಶ್ದ್ ಆಡಳಿತವು ದಿಗ್ ರಮೆಗೊಂಂಡಿತ್ತ, ಇನು ಂದ್ಡೆ UKಯವರ
ಯೀಚ್ನೆ/ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಇದು ಮೀರಿದ್ದದ್ದ ರಿಂದ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್-ಡೌನ್ (lockdown) ನಂತಹ ಕಠಿಣ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈೊಂಳಳ ಬೇಕ್ಷಂದು ಒತ್ತು ಯಿಸ್ಥದ್ದದ ರೆ. ಹಾಗೆ ಯುರೀಪ್ ಖಂಡಕುೆ ಸಹ ಭಯಾನಕ
ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಆಗದ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ‘ಸಾಮಥಯ ಯವುಳಳ ’ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶ್ವು ಸಹ ಎಲ್ಿ ರಂತ್ತಗದ್.
ಈ ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವು ಹೆಚಾಚ ದಂತೆ, ಅದ್ರ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತಿು ವೆ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗ
ವೃದ್ಿ ರ (ಇದ್ನ್ನು ಬರೆಯುವವರ) ಹಾಗೆ ತಮಮ ಜೀವಮಾನದ್ಲೆಲ್ಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕತಯನನ್ನು ಘನಪ್ಡಿಸಲು
ಅವಕಾಶ್ ಹಂದಿದ್ವರು (ದೇವರನ್ನು ನರಾಕರಿಸ್ಥದ್ರು) ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ. “ನಮಗೆ
ಇನ್ನು ಸವ ಲ್ಪ ಅವಕಾಶ್ ಉಂಟು, ಕರುಣಾಮಯನಾದ್ ದೇವರ ಕನಕರವನ್ನು ದುರುಪ್ಯೀಗ
ಪ್ಡಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಯೌವನಸಿ ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ತೀರುತು ದ್. ನೆನಪ್ಡಿರಿ, ದೇವರು
ಪ್ರ ೀತಿಸವ ರೂಪ್ಯದ್ಲ್ಲಿ , ಆತನ್ನ ಪ್ರಿಶುದ್ಿ ನ್ನ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತನ್ನ ಸಹ ಆಗದ್ದದ ನೆ.
ಇದು ಕೊನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಷ ಅಲ್ಿ ದಿದ್ದ ರೂ ಸಹ ದೇವರ ಕೊೀಪ್ವು ಸಂಪೂಣಯವಾಗ ಇನ್ನು
ವಯ ಕು ವಾಗಲ್ಲ್. ಕ್ಷರ ೈಸು ರು, ಈ ರೀಗದಿಂದ್ ಬಳಲುತಿು ರುವವರಿೊಂೀಸೆ ರ, ಅವರ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಬ್ಬಡುಗಡೆಗಾಗ, ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸುವುದ್ಲ್ಿ ದ್, ಜನರು ಉದ್ದರವಾಗ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದ್ನ್ನು ನಾವು
ನೀಡುವವರಾಗದ್ದ ೀವೆ. ಆದ್ರೇ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ದ್ದ ೀನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೀಗವು ಹೇಳುವಂತ
ಸಂದೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಥಯವನ್ನು ಗಮನಸುವುದು ಅತಯ ಗತಯ ವಾಗದ್. ಇದ್ರ ತ್ತತಪ ಯಯವೇನಂದ್ರೆ, ನಮಮ
ರಕ್ಷಕನ್ನ, ಕತಯನ್ನ ಆಗರುವ ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ ಬಳಿಬರುವುದ್ರ ಮುಖಂತರ ನಾವು ದೇವರಂದಿಗೆ
ಪ್ರಪ್ಕ್ಷಮೆಗ ಮತ್ತು ಐಕಯ ತೆಯನ್ನು ಹಂದ್ಬೇಕು. ಯೇಸುಕಿರ ಸು ನ್ನ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗಾಗ ಕಲಾವ ರಿ ಶಿಲುಬಯಲ್ಲಿ
ಭಾದ್ಯನು ನ್ನಭವಿಸ್ಥ, ಸತು ದ್ರ ಮೂಲ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದದ ನೆ. ಆತನಂದ್ ಹಸ
ಮತ್ತು ನತಯ ಜೀವವನ್ನು ಹಂದುವುದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ: ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬ್ಬಕ್ಷಯಿಟುಿ , ನಮಮ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೆ
ಪ್ಶಾಚ ತ್ತು ಪ್ಪ್ಟುಿ , ನಮಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಂಪೂಣಯವಾಗ ಒಪ್ಪ ಸ್ಥಕೊಡುವುದ್ರ ಮೂಲ್ಕವೇ ಆಗದ್.
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