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�ಾಠ ಒಂದು 

ಪ
�ಾ�ತ�ನು 

ಪ
�ಾ�ತ�ನು Vಾರು? 

�ಾವ� �ಜ�ಾ	 
ೇವರನು� ��ದು�ೊಂ�ದ��ೆ, �ಾವ� ತಂ
ೆ ಮತು� ಮಗನನು� �ಾತ� 
��ದು�ೊಳ!"ಾರದು, ಆದ�ೆ �ಾವ� ಪ%&ಾ�ತ'ನನು� ಸ)*ಾದ ಮತು�     
�ೈಯು-�ಕ�ಾದ )ೕ�ಯ/0 ��ದು�ೊಳ!"ೇಕು. 
ೇವರು ಸತ2ದ/0 ಒಬ5�ೇ, ಆ
ಾಗೂ6 
ವ6&ಾ6ಸ�ಾದ ಮತು� ವ6-�ಗತ�ಾದ ಮೂರು ವ6-�ಗ7ಾ	 ಗುರು�ಸಲ9:;
ಾ��ೆ.  


ೈ%ಕ&ೆಯ ಪ��<ಬ5 ವ6-�ಯು ಸ�ಾನನು ಪ�� ವ6-�ಯು, ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾ	 
ಪ�ಕಟ�ಾ	ರುವ ಪ��ಾರ, �ಖರ�ಾದ -�?ಗಳನು� ಮತು� ವ6-�ತ2ವನು� @ೊಂA
ಾ��ೆ. 
ತಂ
ೆ ಮತು� ಮಗನಂ&ೆ?ೕ, ಪ%&ಾ�ತ'ನು, ಸಹ �ಾವ� ಆತ�ೊಂACೆ 
�ೈಯು-�ಕ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನು� ಇಟು;�ೊಳ!"ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು&ಾ��ೆ. �ಾವ� 
ಆತ�ೊಂACೆ Fೕ%ಸ"ೇಕು ಮತು� ಆಪ��ಾ	 ಆತನ/0 ಒಂ
ಾ	 ನGೆಯ"ೇ�ೆಂದು, 
ನಮ' 
ೈನಂAನದ Fೕವನದ/0 ಆತನ -�?ಯ Iಾ�ಮುಖ6&ೆಯನು� 
��ದು�ೊಳ!"ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಬಯಸು&ಾ��ೆ. 

ಹWೇ ಒಡಂಬU�ೆಯ)* ಪ�ಕಟ1ಾ:ರುವ ಪ
�ಾ�ತ�ನ S�Rಗಳ�  

ಸೃYZಯ)*                   

ಸೃK;ಯ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನು &ೆL?ೕಕತ2ದ Mಾಗ�ಾ	ದ�ನು. 

ಆ��ಾಂಡ 1:1-3 ಆ�ಯ)* [ೇವರು ಆ�ಾಶವನೂ� ಭೂ]ಯನು� ಉಂಟು+ಾUದನು. 

ಭೂ]ಯು ಕ�ಮ
ಲ*[ೆಯೂ ಬ_[ಾ:ಯೂ ಇತುE; ಆ�/ಾಗರದ aೕbೆ ಕತE)ತುE; 

[ೇವcಾತ�ವ  ಜಲಸಮೂಹಗಳ aೕbೆ ಚ)ಸುMEತುE. 


ೇವ�ಾತ'ನು Cಾ�, Nಾ2ಸ, OರುCಾ�, ಚಂಡ�ಾರುತ, ಚಕ��ಾರುತ ಆ	ದ�ನು. 

Sೕತ;,ೆ 104: 30 fೕನು gೕವhಾiಸವನು� ಊದಲು ಅವ  �ೊಸ[ಾ: ಹುಟುZತE1ೆ. 

ಭೂ]ಯನು� ನೂತನಪUಸುMEರುMEೕ. 
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ಮನುಷ%cೊಂ�:ನ ಸಂವಹನ 

� ಮನುಷ%ರ aೕbೆ ಇNದುಬಂದನು  

ಹ7ೇ ಒಡಂಬ��ೆಯ �ಾಲದ/0, ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಮನುಷ6�ೊಳCೆ �ೆSೆCೊಂ�ರ/ಲ0. 
ಅವರನು� %Nೇಷ�ಾದ �ಾಯU�ಾV	 ಅಥ�ಾ Xೇ�ೆCಾ	 ಅYZೇ-ಸಲು ಅವರ [ೕSೆ 
ಇ�ದುಬಂದನು. 

1 ಸಮು1ೇಲ 10:6 ಆಗ R�ೋವನ ಆತ�ವ  fನ� aೕಲೂ ಬರುವದl_ಂದ fೕನೂ 

+ಾಪ;ಟುZ ಪ�1ಾ�ಸು
. 

� ಮನುಷ%_mೆ Pಾನವನು� ದಯ�ಾ)nದನು 


oೕಚನ�ಾಂಡ 28:3 Vಾ_mೆ ,ಾನು ಜಾಣತನದ ವರವನು� ಪ_ಪqM;Vಾ: 

ಅನುಗ�r[ೆlೕ,ೋ ಅಂಥ ಜಾಣcೆಲ*ರ ಸಂಗಡ fೕನು +ಾ�ಾU ಅವರ �ೈuಂದ ಆ 

ವಸvಗಳನು� nದlಪUಸ@ೇಕು. 

� ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡ 1ಾ�ಸುMEದlನು 

ಆ��ಾಂಡ 6:3 ಆಗ R�ೋವನು ನನ� ಆತ�ವ  ಮನಷ%cೊಡ,ೆ Vಾ1ಾಗಲೂ  

1ಾ�ಸುವ �ಲ*. 

� ಮನುಷ%cೊಂ�mೆ +ಾ�ಾUದನು 

R�ೆಜೆ.ೕಲನು 2:2 ಆತನು ಈ +ಾತನು� �ೇNದ ಕೂಡbೆ [ೇವcಾತ�ವ  ನ,ೊ�ಳmೆ 

/ೇ_ ,ಾನು ಎದುl fಂತು�ೊಳ��ವಂ�ೆ +ಾUತು; ಆಗ ನ,ೊ�ಡ,ೆ +ಾ�ಾU[ಾತನ 

ನುUಯನು� Bೆ,ಾ�: �ೇN[ೆನು. 

ಸು1ಾ�ೆ;ಗಳ)* ಪ�ಕಟ1ಾ:ರುವ ಪ
�ಾ�ತ�ನ S�Rಗಳ� 

-�ಸ�ನ Fೕ%ತದ �ಾಲದ/0ಯೂ, ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಗಂಡಸರ ಮತು� @ೆಂಗಸರ [ೕಲೂ 
%Nೇಷ�ಾದ �ಾಯU�ಾV	 ಇ�ದು ಬರು��ದ�ನು, ಆದ�ೆ -�ಸ�ನು ಪರSೋಕ�ೆV ಮರ� 
@ೋದ ಅನಂತರ ಪಂಚಶತ�ಮ Aನದಂದು, ಗಂಡಸರ ಮತು� @ೆಂಗಸರ ಒಳCೆ �ೆSೆಸಲು 
ಆತನು ಇ�ದು ಬಂದನು. 
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/ಾ�fಕ,ಾದ xೕ�ಾನ  

ಲೂಕ 1:15 ಅವನು ಕತ;ನ ದೃYZಯ)* ಮ�ಾಪ ರುಷ,ಾ:ರುವನು; [ಾ�yಾರಸವ,ಾ�ಗ) 

Vಾವ ಮದ%ವ,ಾ�ಗ) ಕುUಯದವ,ಾ:ರುವನು; ಅವನು ಹುzZದಂ�fಂದಲೂ 

ಪ
�ಾ�ತ� ಭ_ತ,ಾ:ರುವನು. 

ಎ)ಸ@ೇತ 

ಲೂಕ 1:41 ಎ)ಸ@ೇತಳ� ಮ_ಯಳ ವಂದ,ೆಯನು� �ೇಳ�ತEbೇ ಆ�ೆಯ ಗಭ;ದ)*ದl 

ಕೂಸು �ಾcಾUತು. ಮತುE ಎ)ಸ@ೇತಳ� ಪ
�ಾ�ತ� ಭ_ತWಾ:… 

ಜಕ_ೕಯ  

ಲೂಕ 1:67 ಇದಲ*[ೆ ಆ ಮಗು
ನ ತಂ[ೆVಾದ ಜಕ_ೕಯನು ಪ
�ಾ�ತ� ಭ_ತ,ಾ: 

ಪ�1ಾದನವಚನವನು� ನುUದ[ೆlೕನಂದcೆ... 

Rೕಸು
ನ gೕವನದ)* ಮತುE /ೇ1ೆಯ)* ಪ
�ಾ�ತ�ನ S�Rಗಳ� 

Rೕಸುವನು� ಗಭ;�ಾNದು ಆತ�fಂದbೇ 

ಮ�ಾEಯ 1:20,24 ಅವನು ಇದನು� ಆbೋKಸುMEರು1ಾಗ ಕತ;ನ ದೂತನು ಅವfmೆ 

ಕನnನ)* �ಾ|n�ೊಂಡು - ಎbೈ xೕ/ೇಫ,ೇ, [ಾ
ೕದನ ವಂಶದವ,ೇ, fನ� 

�ೆಂಡMVಾದ ಮ_ಯಳನು� /ೇ_n�ೊಳ��ವದ�ೆ. ಅಂಜ@ೇಡ. ಆ�ೆಯ ಗಭ;ವ  

ಪ
�ಾ�ತ��ಂದbೇ ಆದದುl. 

?ೕಸು ತನ� ಕ��ೆ ಜನನAಂದSೇ, ಪ]ಣU�ಾದ ಮನುಷ6�ಾ	ದರೂ ಆತನು 
ಪ]ಣU�ಾದ ಮತು� ಪ)ಪ]ಣU�ಾದ 
ೇವರು ಸಹ ಆ	ದ�ನು. ಆತನು 
ಮನುಷ6�ಾ	ದರೂ *ಾವ�
ೇ )ೕ�ಯ/0 
ೇವರ ಸತ2�ಾಗ/ ಮತು� 
ಗುಣಲ_ಣ�ಾಗ/ ಕ�[*ಾಗ/ಲ0. 

Rೕಸು ಹಕು.ಗಳನು� �ೊcೆದುQಟZನು 

?ೕಸು ಈ Sೋಕದ/0 Fೕ%ಸು�ಾಗ 
ೇವ�ಾ	 ಆತ�	ರುವ ಎSಾ0 ಹಕುVಗಳನು� 
ಮತು� ಸವಲತು�ಗಳನು� ಮನಃಪ]ವUಕ�ಾ	 ಬACೆ ಇಟು;Oಟ;ನು. ಆತನು 
cದಲ�ೇಯ ಆ
ಾಮನನು� ಆತನು ಮನುಷ6ನು ಭೂeಯ [ೕSೆ ಏ�ೇನು 
�ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಸೃK;gದ�ೋ ಅ�ೆಲ0ವ�ಗಳನು� �ೇರ�ೇ)ಸಲು “�ೊ�ೆಯ 
ಆ
ಾಮ�ಾ	” ಬಂದನು. 
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�)�� 2:5-8 S�ಸE Rೕಸು
ನ)*ದlಂಥ ಮನಸು� fಮ�)*ಯೂ ಇರ). 

ಆತನು[ೇವಸiರೂಪ,ಾ:ದlರೂ [ೇವ_mೆ ಸ_ಸ+ಾನ,ಾ:ರುವ[ೆಂಬ ಅಮೂಲ% 

ಪದ
ಯನು� Qಡbೊbೆ*ನು ಎಂ[ೆ|ಸ[ೆ ತನ�ನು� ಬ_ದು +ಾU�ೊಂಡು [ಾಸನ 

ರೂಪವನು� ಧ_n�ೊಂಡು ಮನುಷ%_mೆ ಸದೃಶ,ಾದನು. rೕmೆ ಆತನು ಆ�ಾರದ)* 

ಮನುಷ%,ಾ: �ಾ|n�ೊಂU[ಾlಗ ತನ�ನು� ತ:�n�ೊಂಡು ಮರಣವನು� ಅಂದcೆ 

�ಲು@ೆಯ ಮರಣವ,ಾ�ದರೂ �ೊಂದುವಷುZ 
�ೇಯ,ಾದನು. 

Rೕಸು ಆತ�fಂದ ಅ�'ೇSಸಲ�ಟZನು  

?ೕಸು �ೕ)ನ/0 AೕhಾXಾನ� �ಾ�g�ೊಂಡು ಮತು� ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಇ�ದುಬಂದು 
ಆತನನು� ಶ-�Cೊ�g ಮತು� ಆತ�ೊಳCೆ �ಾಸ�ಾಡುವ ತನಕ ಆತನು Xೇ�ೆಯನು� 
ಆರಂYಸ/ಲ0. ?ೕಸು ಆ ಸಮಯ cದಲುCೊಂಡು ಆತನ Fೕವನದ/0 ಮತು� 
Xೇ�ೆಯ/0 ಏನ��ೆ�Sಾ0 �ಾ�ದ�ೋ, ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ ಶ-�Cೊ�ಸಲ9ಟ; 
ಮನುಷ6ನಂ&ೆ?ೕ ಆತನು ಎಲ0ವನು�  

�ಾ�ದನು. ಆತನು ಮನುಷ6ರನು� ಸೃK;g
ಾಗ ಅವ)CೋಸVರ�ಾ	ರುವ ಆತನ 
<ೕಜ�ೆ ಮತು� �ಾದ) ಇ
ಾ�	ತು�.  

ಮ�ಾEಯ 3:16,17 Rೕಸು /ಾನ�+ಾUn�ೊಂಡ ಕೂಡbೆ fೕ_fಂದ aೕಲ�ೆ. ಬರಲು 

ಇmೋ, ಆತfmೆ ಆ�ಾಶವ  �ೆcೆuತು; ಮತುE [ೇವರ ಆತ� �ಾ_1ಾಳದ �ಾmೆ ಇNದು 

ತನ� aೕbೆ ಬರುವ ದನು� ಕಂಡನು. ಆಗ ಈತನು ��ಯ,ಾ:ರುವ ನನ� ಮಗನು, 

ಈತನನು� ,ಾನು aK�[ೆlೕ,ೆ ಎಂದು ಆ�ಾಶ1ಾ| ಆuತು. 

+ಾಕ; 1:10 ಕೂಡbೆ ಆತನು fೕ_,ೊಳ:ಂದ aೕಲ�ೆ. ಬರಲು ಆ�ಾಶ��ೆದು 

[ೇವcಾತ�ವ  �ಾ_1ಾಳದ �ಾmೆ ತನ� ಇNಯುವ ದನು� ಕಂಡನು. 

ಆತ�fಂದ ನ�ೆಸಲ�ಟZನು  

?ೕಸು%ನ Fೕವನದ/0 ಮತು� Xೇ�ೆಯ/0ರುವ ಪ%&ಾ�ತ'ನ �ಾಯUಗಳನು� 
ಕ/ಯುವ�ದ�)ಂದ, ಈ	ನ ನಮ' Fೕ%ತಗಳ/0 ಮತು� Xೇ�ೆಯ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ 
�ಾಯUವನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳ!ಬಹುದು. �ಜ�ಾ	ಯೂ ?ೕಸು ನಮ' �ಾದ)ಯು. 

ಮ�ಾEಯ 4:1 ಆಗ Rೕಸು /ೈ�ಾನfಂದ hೆ�ೕ�ಸಲ�ಡುವದ�ಾ.: ಆತ�ನು ಆತನನು� 

ಅಡ
mೆ ಒಯlನು. 

+ಾಕ; 1:12 ಕೂಡbೆ Rೕಸು [ೇವcಾತ��ೆ�ೕ_ತ,ಾ: ಅಡ
mೆ �ೋದನು. 
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ಲೂಕ 4:1 Rೕಸು ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತ,ಾ: xದ;ನ �ೊWೆuಂದ rಂMರು: 

[ೇವcಾತ�fಂದ ,ಾಲiತುE �ವಸ ಅಡ
ಯ)* ನUಸಲ�ಡು�ಾE... 

ಆತ�fಂದ &ೋ�ತ,ಾದನು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:2 �ಾನು ಆ_n�ೊಂUದl ಅ�ಸEಲ_mೆ ಪ
�ಾ�ತ�ನ  

ಮೂಲಕ ಆಜೆ� �ೊಟುZ aೕಲಣ bೋಕವ,ೆ�ೕ_ದ �ನದ ವcೆmೆ... 

xೕ�ಾನ 14:10 ,ಾನು ತಂ[ೆಯ)*[ೆlೕ,ೆ, ತಂ[ೆಯು ನನ�)* ಇ[ಾl,ೆ ಎಂದು fೕನು 

ನಂಬುವ�ಲ*�? ,ಾನು fಮmೆ �ೇಳ�ವ +ಾತುಗಳನು� ನನ�ಷZ�ೆ. ,ಾ,ೇ ಆಡುವ �ಲ*; 

ತಂ[ೆಯು ನನ�)* ಇದುl�ೊಂಡು ತನ� S�Rಗಳನು� ನUಸು�ಾE,ೆ. 

ಆತ�fಂದ ಆ�'ೇSಸಲ�ಟZನು 

ಲೂಕ 4:18 ಕತ;ನ ಆತ�ವ  ನನ� aೕbೆ ಅ[ೆ, ಆತನು ನನ�ನು� ಬಡವ_mೆ  

ಶುಭವತ;+ಾನ /ಾರುವ ದ�ೆ. ಅ�'ೇSnದನು, /ೆcೆಯವ_mೆ Qಡುಗ�ೆVಾಗುವದನು� 

ಮತುE ಕುರುಡ_mೆ ಕಣು� ಬರುವ ದನು� ಪ�n�lಪUಸುವ ದಕೂ. ಮನಮು_ದವರನು� QUn 

ಕಳ�rಸುವ ದಕೂ.… 

ಆತ�fಂದ [ೆವiಗಳನು� QUnದನು 

ಮ�ಾEಯ 12:28 ,ಾನು [ೇವರ ಆತ�ನ ಬಲ�ಂದbೇ [ೆವiಗಳನು� QUಸುವ [ಾದcೆ 

[ೇವರ cಾಜ%ವ  fಮ� ಹMEರ�ೆ. ಬಂತbಾ*. 

ಆತ�fಂದ ತನ�ನು� ಸಮ;�nದನು  

ಇQ�ಯ 9:14 f�ಾ%ತ�fಂದ ತನ�ನು� �ಾ,ೇ f[ೋ;Yಯ,ಾ�: [ೇವ_mೆ 

ಸಮ;�n�ೊಂಡ S�ಸEನ ರಕEವ  ಎ'ೊZೕ �ೆBಾ�: ನಮ�ನು fgೕ;ವಕಮ;ಗNಂದ QUn 

gೕವವ ಳ� [ೇವರನು� ಆcಾ�ಸುವವcಾಗುವಂ�ೆ ನಮ� ಮನಸ�ನು� 

ಶು�lೕಕ_ಸುವದಲ*1ೇ 

ಆತ�fಂದ ಪ ನರು�ಾ�ನ �ೊಂ�ದನು 

cೋ+ಾಪ ರ 1:4 ಪ
ತ�1ಾದ ಆತ�ವ ಳ�ವ,ಾ:ದುl ಸತE aೕbೆ gೕ
ತ,ಾ: ಎದುl 

ಬಂದ ಮಹ�ಾ.ಯ;�ಂದ [ೇವಕು+ಾರ,ೆಂದು fಣ;uಸಲ�ಟZವನೂ ಆ:[ಾl,ೆ. 
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cೋ+ಾಪ ರ 8:11 Rೕಸುವನು� ಸತEವcೊಳ:ಂದ gೕ
ತ,ಾ: ಎQ�n[ಾತನ ಆತ�ನು 

fಮ�)* 1ಾಸ1ಾ:ದlcೆ S�ಸE Rೕಸುವನು� ಸತEವcೊಳ:ಂದ ಎQ�n[ಾತನು fಮ�)* 

1ಾಸ1ಾ:ರುವ ತನ� ಆತ�ನ ಮೂಲಕ fಮ� ಮತ%;[ೇಹಗಳನು� ಸಹ ಬದುSಸುವನು. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನು [ೇವರ ಶSE     

?ೕಸು%Cೆ ತನ� Fೕವನದ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-� ಅಗತ6�ಾ	ತು�, @ಾCೆ?ೕ �ಾವ� ಅ
ೇ 
ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-�ಯನು� ಪ]ಣU�ಾ	 ನಮ' ಇಂAನ Fೕ%ತಗಳ/0 @ೊಂA�ೊಳ!"ೇಕು  

ಪ ನರು�ಾ�ನದ ಶSE  

ಎ�ೆಸ 1:19,20 ನಂಬುವವcಾದ ನಮ�)* ಆತನು /ಾ�ಸುವ ಪcಾಕ�ಮವ  ಎಷುZ 

ಅMಶಯ1ಾ[ೆlಂಬದನೂ� fೕವ  Mಳ��ೊಳ��ವಂ�ೆ ಅನುಗ�rಸ). ಆತನ ಬbಾMಶಯವ  

ಎಷುZ ಮಹ�ಾEದ[ೆlಂಬದು S�ಸEನ)* �ೋ_ಬಂ�[ೆ. �ೇmೆಂದcೆ ಆತನು ಸMEದl 

S�ಸEನನು�… 

�ೌಲನ)*ದl ಶSE  

1 �ೊ_ಂಥ 2:4,5 fಮ� ನಂQ�ೆಯು +ಾನುಷPಾನವನು� ಆ�ಾರ+ಾU�ೊಳ�[ೆ 

[ೇವರ ಶSEಯನು� ಆ�ಾರ+ಾU�ೊಂUರ@ೇ�ೆಂದು ನನ� @ೋಧ,ೆಯ)*ಯೂ 

ಪ�ಸಂಗದ)*ಯೂ ಮನ�)ಸುವ Pಾನ1ಾಕ%ಗಳನು� ,ಾನು ಪ�xೕ:ಸ[ೆ 

[ೇವcಾತ�ನ ಬಲವನು� �ೋಪ;Uಸುವ 1ಾಕ%ಗಳ,ೆ�ೕ ಪ�xೕ:n[ೆನು. 

cೋ+ಾಪ ರ 15:17-19 [ೇವರ /ೇ1ೆಯ)* �ೊಗN�ೊಳ��ವ ದ�ೆ. S�ಸE Rೕಸು
ನ)* 

ನನmೆ �ಾರಣವ ಂಟು. S�ಸEನು ಅನ%ಜನಗಳನು� ತನmೆ ಆ�ೕನ +ಾU�ೊಳ�ವ ದ�ಾ.: 

ನನ� �ೈuಂದ +ಾMನ)*ಯೂ S�Rಯ)*ಯೂ ಸೂಚಕ�ಾಯ; ಅದುTತ �ಾಯ;ಗಳ 

ಬಲ�ಂದಲೂ ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಬಲ�ಂದಲೂ +ಾUnದ �ಾಯ;ಗಳ,ೆ�ೕ �ೊರತು @ೇcೆ 

Vಾವ �ಾಯ;ಗಳನೂ� ನನmೆ �ೈಯ;/ಾಲದು. ,ಾನು Rರೂಸbೇ� 

oದಲುmೊಂಡು ಇಲು*_ಕ nೕaಯ ಪಯ;ಂತರಕೂ. ಸುME S�ಸEನ ಸು1ಾ;�ೆಯ 

/ಾcೋಣವನು� ,ೆರ1ೇ_n[ೆlೕ,ೆ. 
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ೕಗಳ� 

1. ಪ%&ಾ�ತ'ನು *ಾ�ೆಂದು �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 ಬ�ೆj). 
 
 
 
 

2. ?ೕಸು%ನ �ೕ)ನ AೕhಾXಾನ� ಮತು� ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಇ�ದುಬಂದು ಆತನ/0 Fೕ%gದ�ರ ನಂತರ ಆತನು ಈ 
Sೋಕದ/0 Fೕ%ಸು�ಾಗ ಆತನು @ೇCೆ �ಾಯU �ವUlgದನು?  

 

 
 
 

3. ಈ @ೊತು� �ಾವ� @ೇCೆ �ಾಯU �ವUlಸು&ೆ�ೕ�ೆ? 
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�ಾಠ ಎರಡು 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಬಲವನು� �ೊಂ��ೊಳ��ವ ದು 

ಪ�ಥಮ1ಾ: �ೊಡಲ�ಟZಂಥ 1ಾmಾlನ 

xೕ1ೇಲ 2: 28,29. ತರು1ಾಯ ,ಾನು ಎbಾ* ಮನುಷ%ರ aೕbೆ ನನ� ಆತ�ವನು� 

ಸು_ಸು1ೆನು; fಮ�)*ರುವ ಗಂಡಸರೂ �ೆಂಗಸರೂ ಪ�1ಾ�ಸುವರು; fಮ� r_ಯ_mೆ 

ಕನಸುಗಳ� Qೕಳ�ವವ , fಮ� Vೌವನಸ�_mೆ �ವ%ದಶ;ನಗWಾಗುವವ ; ಇದಲ*[ೆ ಆ 

�ನಗಳ)* [ಾಸ[ಾnಯರ aೕbೆಯೂ ನನ� ಆತ�ವನು� ಸು_ಸು1ೆನು. 

Rhಾಯ 28:11,12. �ೌದು, �ೊದಲು +ಾMನವರು, ಅನ%&ಾ'ೆಗಳವರ 

ಮೂಲಕ1ಾ:Rೕ R�ೋವನು ಈ ಜನರ ಮಧ%ದ)* +ಾ�ಾಡುವನು. ಆತನು oದಲು 

– ಇ[ೇ fಮmೆ ಆವಶ%ಕ1ಾದ 
hಾ�ಂM, ಬಳ)ದವರನು� 
ಶ�ಮmೊNn_, fಮmೆ 

ಅನುಕೂಲ1ಾದ ಉಪಶಮನವ  ಇ[ೇ ಎಂದು �ೇN[ಾಗ ಇವರು �ೇಳbೊಲ*[ೆ 

�ೋದರು. 

�ೊಸ ಒಡಂಬU�ೆಯ)* �ೊಡಲ�ಟZಂಥ 1ಾmಾlನ 

Rೕಸು
fಂದ 

� aೕಲಣ bೋಕ�ಂ�ರುವ ಶSE  

ಲೂಕ 24:49. ಇmೋ ನನ� ತಂ[ೆಯು 1ಾmಾlನ +ಾUದlನು� fಮmೆ 

ಕಳ�rn�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ.  [ೇವರು aೕಲಣ bೋಕ�ಂದ fಮmೆ ಶSEಯನು� �ೊ�ಸುವ 

ತನಕ �ಾದು�ೊಂU_ ಎಂದು �ೇNದನು. 

� ಪ
�ಾ�ತ�fಂದಲೂ @ೆಂSuಂದಲೂ                                      

,ಾನಂತೂ fಮ� ಮನಸು� Mರು:�ೊಳ�@ೇ�ೆಂಬದ�ೆ. fಮmೆ fೕ_ನ)* /ಾ�ನ 

+ಾUಸು�ೆEೕ,ೆ. ಆದcೆ ನನ� rಂ[ೆ ಬರುವವನು ನನ:ಂತ ಶಕEನು ಆತನ �ೆರಗಳನು� 

�ೊರ)ಕೂ. ,ಾನು xೕಗ%ನಲ*. ಆತನು ಪ
�ಾ�ತ�ದ)*ಯೂ @ೆಂSಯ)*ಯೂ fಮmೆ 

/ಾ�ನ+ಾUಸುವನು. 
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� ಒW �ೇಯ ವರ  

ಲೂಕ 11:9-13 �ಾmೆRೕ ,ಾನು fಮmೆ �ೇಳ�ವ [ೇನಂದcೆ--@ೇU�ೊN�_, fಮmೆ 

[ೊcೆಯುವದು; ಹುಡುS_, fಮmೆ nಕು.ವದು; ತzZ_, fಮmೆ �ೆcೆಯುವದು. 

Vಾ�ೆಂದcೆ @ೇU�ೊಳ��ವ ಪ�Mxಬ�ನು �ೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವfmೆ nಕು.ವದು, 

ತಟುZವವfmೆ �ೆcೆಯುವದು.  

fಮ�)* ತಂ[ೆVಾದವನು ]ೕನನು� �ೇಳ�ವ ಮಗfmೆ ]ೕನು �ೊಡ[ೆ �ಾವನು� 

�ೊಡುವ,ೇ? ಅಥ1ಾ ತMEಯನು� �ೇNದcೆ Bೇಳನು� �ೊಡುವ,ೇ? 

 �ಾmಾದcೆ �ೆಟZವcಾದ fೕವ  fಮ� ಮಕ.Nmೆ ಒW �ೇ ಪ[ಾಥ;ಗಳನು� 

�ೊಡಬಲ*ವcಾದcೆ ಪರbೋಕದ)*ರುವ fಮ� ತಂ[ೆಯು ತನ�ನು� @ೇU�ೊಳ��ವವ_mೆ 

ಎ'ೊZೕ �ೆBಾ�: ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಡುವನಲ*1ೇ ಅಂದನು. 

� gೕವಕರ1ಾದ fೕ_ನ �ೊWೆಗಳ�                  

xೕ�ಾನ 7:37-39 ಆ ಜಾ�ೆ�ಯ ಮ�ಾ�ವಸ1ಾದ ಕ�ೇ �ನದ)* Rೕಸು 

fಂತು�ೊಂಡು – Vಾವfmಾದರೂ fೕರU�ೆVಾ:ದlcೆ ಅವನು ನನ� ಬNmೆ ಬಂದು 

ಕುUಯ).  ನನ�ನು� ನಂQದವನ �ೊ�ೆZxಳ:ಂದ hಾಸvದ)* �ೇNರುವ ಪ��ಾರ 

gೕವಕರ1ಾದ fೕ_ನ �ೊWೆಗಳ� ಹ_ಯುವವ  ಎಂದು ಕೂ: �ೇNದನು.  ಇದನು� 

Rೕಸು ತನ�ನು� ನಂQದವರು �ೊಂದ)ರುವ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� ಕು_ತು �ೇNದನು. 

ಆತನು ಇನೂ� ತನ� ಮraಯ ಪದ
ಯನು� �ೊಂದ[ೆ ಇದl�ಾರಣ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  

ಇನೂ� ಬಂ��lಲ*. 

�ೇತ�fಂದ  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:38, 39 �ೇತ�ನು ಅವ_mೆ – fಮ� �ಾಪಗಳ� 

ಪ_�ಾರ1ಾಗುವ ದ�ಾ.: fಮ�)* ಪ�Mxಬ�ರು [ೇವರ ಕ�ೆmೆ Mರು:�ೊಂಡು Rೕಸು 

S�ಸEನ �ೆಸ_ನ aೕbೆ �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊN�_, ಆಗ fೕವ  ಪ
�ಾ�ತ�[ಾನವನು� 

�ೊಂದು
_; ಆ 1ಾmಾlನವ  fಮಗೂ fಮ� ಮಕ.Nಗೂ ದೂರ1ಾ:ರುವವcೆಲ*_ಗೂ 

ಅಂತೂ ನ�ಮ [ೇವcಾ:ರುವ ಕತ;ನು ತನ� ಕ�ೆmೆ ಕcೆಯುವವcೆಲ*_mೆ 

+ಾ�ೋಣ1ಾ:[ೆ ಎಂದು �ೇNದನು 
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�ೕyಾ/ಾ�ನ +ಾUಸುವವನು Vಾರು? 

ರ_nೆಯನು� @ೊಂದುವ _ಣದ/0 ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯನು� ?ೕಸು -�ಸ�ನ ಶ)ೕರ�ೆV 
Xೇ)ಸುವದ�ೆV AೕhಾXಾ�ನ �ಾ�ಸುವ ಪ%&ಾ�ತ'ನ �ಾಯUವನು� ಮತು� 
%Nಾ2gಗಳನು� ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0ಯೂ ಅಥ�ಾ ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದಲೂ AೕhಾXಾ�ನ 

�ಾ�ಸುವ ?ೕಸು%ನ �ಾಯUದ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ/0 ಅ�ೇಕ Xಾ) 

Cೊಂದಲಗಳo ಉಂqಾ	�ೆ. 

�ೕyಾ/ಾ�ನದ 
ವರ<ೆ  

AೕhಾXಾ�ನ (baptize) ಎಂಬ ಪದವನು� ನಮ' MಾZೆCೆ MಾZಾಂತರ �ಾಡ
ೇ ಅದ�ೆV 
ಬದSಾ	 ಬರಹCಾರ)ಂದ ಉಪ<ೕ	ಸಲ9ಟ;ಂಥ ಮೂಲತ 	�ೕr MಾZೆಯಂ&ೆ?ೕ 
ಶಬ�ವನು� �ೊಡುವ @ಾCೆ /Iಾ6ಂತರ �ಾಡSಾ	
ೆ. ಅದರ �ಜ�ಾದ ಅಥU�ೆ�ೆಂದ�ೆ 
“ಸಂಪ]ಣU�ಾ	 ಮುಳo	ಸು%�ೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂ<ೕFಸುವ�ದು.” ಒಂದು ವಸsವನು� 
ಬಣtದ/0 ಅA�
ಾಗ ಅದು ಸಂಪ]ಣU�ಾ	 ಆ ಬಣt
ೊಂACೆ ಸಂ<ೕFಸಲ9ಡುತ�
ೆ.  
ಅದನು� ಆ ಬಣtದ/0 AೕhಾXಾ�ನ �ಾ�ಸSಾjತು.  

ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ಾವ� ರ_nೆಯ @ೊಂAದ ಸಮಯದ/0 ನಮ'ನು ಸಂಪ]ಣU�ಾ	 ?ೕಸು 
-�ಸ��ೊಂACೆ ಸಂ<ೕFg
ಾ��ೆ. ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗೂ 
ೇವ)ಂದ ಆuಾvಸಲ9 
�ೕ)ನ AೕhಾXಾ�ನವ� ಮನುಷ6ರ ಮುಂ
ೆ �ಾವ� ಈCಾಗSೇ ?ೕಸು%ನ ಮರಣದ/0, 
ಹೂwಡು%�ೆಯ/0 ಮತು� ಪ�ನರು&ಾxನದ/0 ಸಂ<ೕFಸಲ9:;
ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದರ yತ�ಣ 

ಅಥ�ಾ Xಾzಯನು� �ೊಡುತ�
ೆ. ಆ
ಾಗೂ6, ?ೕಸು ನಮ'ನು ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 
AೕhಾXಾ�ನ �ಾ�ಸು�ಾಗ, �ಾವ� ಸಹ ಪ%&ಾ�ತ'�ೊಂACೆ ಸಂಪ]ಣU�ಾ	 

ಸಂ<ೕFಸಲ9ಡು&ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ' Fೕ%ತಗಳ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-�ಯನು� 
@ೊಂA�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ. 

ಪ
�ಾ�ತ�,ೇ �ೕyಾ/ಾ�ನ +ಾUಸು1ಾತನು 

ರ_nೆಯನು� @ೊಂದುವ ಸಮಯದ/0, ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯನು� ?ೕಸು 
-�ಸ�ನ/0 Xೇ)ಸುವ�ದ�ೆV AೕhಾXಾ�ನ �ಾ�ಸು&ಾ��ೆ. ?ೕಸು%�ೊಂACೆ �ಾವ� 
ಅ�ೊ6ೕನ6�ಾ	 ಐಕ6�ಾಗು�ೆವ�. �ಾವ� ಆತನ ಶ)ೕರದ ಅಂಗಗ7ಾಗು&ೆ�ೕ�ೆ. 
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cೋ+ಾಪ ರ. 6:3 S�ಸE Rೕಸು
ನ)* /ೇರುವದ�ೆ. �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊಂಡವcಾದ 

,ಾ1ೆಲ*ರೂ ಆತನ ಮರಣದ)* �ಾಲುmಾರcಾಗುವದ�ೆ. �ೕyಾ/ಾ�ನ 

+ಾUn�ೊಂ�ೆ1ೆಂದು fಮmೆ MNಯ[ೋ? 

1 �ೊ_ಂಥ. 12:13 Rಹೂದ%cಾಗ) [ಾಸcಾಗ) ಸiತಂತ�cಾಗ) ,ಾ1ೆಲ*ರೂ ಒಂ[ೇ 

[ೇಹ1ಾಗುವದ�ಾ.: ಒಂ[ೇ ಆತ�ದ)* �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊಂ�ೆವ . ಒಂ[ೇ ಆ�ಮ 

ನa�ಲ*_mೆ �ಾನ1ಾ: �ೊಡಲ�zZತು. 

ಎ�ೆಸ. 5:30 Vಾವ [ೇಹ�ೆ. ,ಾವ  ಅಂಗಗWಾ:[ೆlೕ�ೕ ಸ&ೆRಂಬ ಆ [ೇಹವನು� 

S�ಸEನು �ಾmೆRೕ �ೕYn ಸಂರ�ಸು�ಾEನbಾ*. 

Rೕಸು1ೇ �ೕyಾ/ಾ�ನ +ಾUಸು1ಾತನು 

ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾದ @ಾಗೂ %|ಷ;�ಾದ )ೕ�ಯ -�?jಂದಲೂ ಅನುಭವAಂದಲೂ 

ನಮನು� ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ AೕhಾXಾ�ನ �ಾ�ಸಲು ?ೕಸು ಬಯುಸು&ಾ��ೆಂದು 
ಸತ6�ೇದ �ಾಕ6ಗಳo ಸ9ಷ;ಪ�ಸುತ��ೆ. 

xೕ�ಾನfಂದ ಪ�1ಾ�ಸಲ�ಟZದು 

ಲೂಕ 3:16 xೕ�ಾನನು ಅವcೆಲ*_mೆ - ,ಾನಂತೂ fಮmೆ fೕ_ನ 

/ಾ�ನ+ಾUಸುವವನು; ಆದcೆ ನನ:ಂತ ಶಕEನು ಬರು�ಾE,ೆ. ಆತನ �ೆರಗಳ @ಾರನು� 

Qಚು�ವದಕೂ. ,ಾನು xೕಗ%ನಲ*. ಆತನು ಪ
�ಾ�ತ�ದ)*ಯೂ @ೆಂSಯ)*ಯೂ fಮmೆ 

/ಾ�ನ+ಾUಸುವನು. 

Rೕಸು
fಂದ ಅಪ�<ೆ �ೊಡಲ�ಟZದು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:4,5 rೕ:ರbಾ: ಆತನು ಅವcೊಂ�mೆ ಕೂU[ಾlmೆ� ಅವ_mೆ 

xೕ�ಾನನಂತೂ fೕ_ನ)* �ೕyಾ/ಾ�ನ +ಾUnದನು, fಮmಾಗcೋ ಇನು� ಸiಲ� 

�ವಸಗW �ೆಳmಾ: ಪ
�ಾ�ತ�ದ)* /ಾ�ನ1ಾಗುವದು. ಆದ�ಾರಣ fೕವ  

Rರೂಸbೇಮನು� QಟುZ�ೋಗ[ೆ ತಂ[ೆ +ಾUದಂಥ fೕವ  ನf�ಂದ �ೇNದಂಥ 

1ಾmಾlನ�ೆ. �ಾದು�ೊಂU_� ಎಂದು ಅಪ�<ೆ �ೊಟZನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:8 ಆದcೆ ಪ
�ಾ�ತ� fಮ� aೕbೆ ಬರಲು fೕವ  ಬಲವನು� 

�ೊಂ� Rರೂಸbೇ]ನ)*ಯೂ ಎbಾ* ಯೂ[ಾಯ ಸ+ಾಯ; nೕaಗಳ)*ಯೂ 

ಭೂbೋಕದ ಕಟZಕ�ೆಯವcೆಗೂ ನನmೆ /ಾ�ಗWಾ:ರ@ೇಕು ಅಂದನು. 
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�ೇತ�fಂದ 1ಾmಾlನ +ಾಡಲ�ಟZದು  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:38 �ೇತ�ನು ಅವ_mೆ - fಮ� �ಾಪಗಳ� 

ಪ_�ಾರ1ಾಗುವದ�ಾ.: fಮ�)* ಪ�Mxಬ�ರು [ೇವರ ಕ�ೆmೆ Mರು:�ೊಂಡು Rೕಸು 

S�ಸEನ �ೆಸ_ನ aೕbೆ �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊN�_, ಆಗ fೕವ  ಪ
�ಾ�ತ�[ಾನವನು� 

�ೊಂದು
_. 

ಆ 1ಾmಾlನವನು� �ೊಂ��ೊಂಡವರು 

ಪಂBಾಶತEಮ �ನದ)* Rಹೂದ%ರು  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:1-4 ಪಂBಾಶತEಮ �ನದ ಹಬ�ವ  ಬಂ�ರbಾ: ಅವcೆಲ*ರು 

ಒಂ[ೇ ಸ�ಳದ)* ಕೂUದlರು.  ಆಗ QರುmಾN QೕಸುತE[ೋ ಎಂಬಂ�ೆ ಫಕ.,ೆ 

ಆ�ಾಶ[ೊಳ:ಂದ ಒಂದು ಶಬlವ ಂ�ಾ: ಅವರು ಕೂMದl ಮ,ೆಯ,ೆ�bಾ* 

ತುಂQ�ೊಂUತು.  ಉ_ಯಂMದl ,ಾ)mೆಗಳ� 
ಂಗUn�ೊಳ��ವ �ಾmೆ ಅವ_mೆ �ಾ|n 

ಅವರ)* ಒ@ೊ�ಬ�ರ aೕbೆ ಒಂ[ೊಂ[ಾ: ಕೂತು�ೊಂಡವ . ಆಗ ಅವcೆಲ*ರು 

ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತcಾ: ಆ ಆತ� ತಮತಮmೆ ನುUಯುವ ಶSEಯನು� �ೊಡುವ ಪ��ಾರ 

@ೇcೆ@ೇcೆ &ಾ'ೆಗNಂದ +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�nದರು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:15,16 fೕವ  &ಾ
nದಂ�ೆ ಇವರು ಅಮbೇ_ದವರಲ*; ಈಗ 

@ೆNmೆ� ಒಂಭತುE ಘಂ�ೆVಾ:[ೆಯ'ೆZ. ಆದcೆ ಇದು ಪ�1ಾ�Vಾದ xೕ1ೇಲನ 

ಮೂಲಕ1ಾ: �ೇNnದ ಸಂಗM. 

ಇದು ಒಂದು "ಾ) ನGೆಯುವಂಥ ಘಟ�ೆ ಎಂಬ "ೋಧ�ೆj
ೆ. ಆ
ಾಗೂ6, 
ಪ%&ಾ�ತ'ನು [ೕಲಂತg�Cೆಯ/0ದ� %Nಾ2gಗಳ [ೕSೆ ಇ�ದು ಬಂದ ನಂತರ, 

ಸುಂದರ
ಾ2ರ�ೆಂಬ "ಾ	/ನ/0ದ� ಹುಟು;ಕುಂಟನು ಸ2ಸx�ಾದ ನಂತರ, ಅನ�ೕಯನೂ 

ಮತು� ಸIೆ~ೖರಳ� ಸತ� ನಂತರ, ಸMಾXೇವಕರನು� (�ೕಕ�) ಆ)g�ೊಂಡ ನಂತರ, 

Xೆ�ಫನನು� ಕSೆ0ಸದು �ೊಂದ ಮತು� lಂXೆ ಆ�ಕ�ಾ	 ಪ�ಬಲCೊಂಡ ನಂತರವ] 

%Nಾ2gಗಳo ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ AೕhಾXಾ�ನ @ೊಂAದ�ೆಂಬ ಇ�ೊ�ಂದು ಉSೆ0ೕಖ%
ೆ. 
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ಸ+ಾಯ;ದ)*ರುವ ಅನ%ಜನರು  

�/ಪ9ನು ಸ�ಾಯUದವರ ಬ�Cೆ @ೋದನು ಮತು� ಅ/0 ಉF�ೕವನವ� ಉಂqಾjತು. 
ಸ�ಾಯUದವರು 
ೇವರ �ಾಕ6ವನು� g2ೕಕ)gದರು ಆ�ಾಗ Iೇತ� <ೕ@ಾನರು 
ಅವರ ಬ�Cೆ ಬಂದರು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 8:14 -17 ಸ+ಾಯ;ದವರು [ೇವರ 1ಾಕ%ವನು� niೕಕ_nದ 

ವತ;+ಾನವನು� Rರೂಸbೇ]ನ)*ದl ಅ�ಸEಲರು �ೇN �ೇತ� xೕ�ಾನರನು� 

ಅವರ ಬNmೆ ಕಳ�rnದರು. ಇವರು ಅ)*mೆ ಬಂದು ಆ ಜನ_mೆ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  

[ೊcೆಯ@ೇ�ೆಂದು ಅವ_mೋಸ.ರ �ಾ�ಥ;,ೆ+ಾUದರು. Vಾಕಂದcೆ ಆ ವರವ  

ಅವರ)* ಒಬ�ನ aೕbಾದರೂ ಇನೂ� ಬಂ�ರ)ಲ*. ಅವರು ಕತ;,ಾದ Rೕಸ
ನ 

�ೆಸ_ನ)* �ೕyಾ/ಾ�ನವನು� +ಾತ�+ಾUn�ೊಂUದlರು.  ಅ�ಸEಲರು ಅವರ aೕbೆ 

�ೈಗಳf�ಡಲು ಅವರು ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಂ�ದರು. 

�ೈಸcೈದ)*ರುವ ಅನ%ಜನರು 

ಆದ�)ಂದ ಪ%&ಾ�ತ'ನು ?ಹೂದ6ರ [ೕSೆ ಇ�ದುಬಂದದು� ಒಂದು "ಾ) ನGೆದ 

ಘಟ�ೆ?ಂದು, ತರು�ಾಯ ಅನ6ಜನರ ಪ%&ಾ�ತ'ನು [ೕSೆ ಇ�ದುಬಂದದು� ಒಂದು 
"ಾ) ನGೆದ ಘಟ�ೆ?ಂದು �ಾವ� Mಾ%ಸುವ�Aಲ0. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 10:44 - 46 �ೇತ�ನು ಈ +ಾತುಗಳನು� ಇನೂ� �ೇಳ�MEರು1ಾಗ 

ಅವನ 1ಾಕ%ವನು� �ೇNದವcೆಲ*ರ aೕbೆ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಇNuತು. ಅವರು ,ಾ,ಾ 

&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡು�ಾE [ೇವರನು� �ೊಂ�ಾಡು�ಾE ಇರುವದನು� �ೇತ�ನ ಸಂಗಡ ಬಂ�ದl 

Rಹೂದ%cಾದ 
hಾinಗಳ� �ೇN[ಾಗ – ಅನ%ಜನಗNಗೂ ಪ
�ಾ�ತ� 

[ಾನ+ಾಡಲ�zZ[ೆಯbಾ* ಎಂದು ಅ�ಾ%ಶ�ಯ;ಪಟZರು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 11:15 ,ಾನು +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�n[ಾಗ 

ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  oದಲು ನಮ� aೕbೆ ಇNದಂ�ೆ ಅವರ aೕbೆಯೂ ಇNuತು. 
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ಎ�ೆಸದ)*ರು ಅನ%ಜನರು  

ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0ನ cದಲ�ೇಯ AೕhಾXಾ�ನವ� -�.ಶ. 33 (ಆXೆ�� ನ A�ಾಂಕ) ರ/0 
ಸಂಭ%gತು. ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ6ಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ ಸು�ಾರು �ೊ�ೆಯ/0 �ೋಡು�ಾಗ, 

ಸ)ಸು�ಾರು -�.ಶ. 54 ರ/0., Iೌಲನು ಎ�ೆಸ�ೆV ಬಂದನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 19:2-6 fೕವ  ನಂQ[ಾಗ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಂ��cೋ? 

ಎಂದು ಅವರನು� �ೇಳಲು 

ಅವರು ಅವfmೆ – ಇಲ*, ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಉಂ�ೆಂಬದ,ೆ�ೕ ,ಾವ  �ೇಳ)ಲ* ಅಂದರು.  

ಅವನು – fೕವ  Vಾವದನು� ನಂQ �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊಂU_ ಎಂದು �ೇNದl�ೆ.? 

ಅವರು – xೕ�ಾನನ @ೋಧ,ೆಯನು� ನಂQ �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊಂ�ೆವ  ಅಂದರು.   

ಅದ�ೆ. �ೌಲನು – xೕ�ಾನನು [ೇವರ ಕ�ೆmೆ Mರು:�ೊಂಡವ_mೆ 

�ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn ತನ� rಂ[ೆ ಬರು1ಾತನ)* ಅಂದcೆ Rೕಸು
ನ)* 

ನಂQ�ೆuಡ@ೇ�ೆಂಬ[ಾ: ಜನ_mೆ �ೇNದನು ಎಂದು �ೇಳಲು  

 ಅವರು ಆ +ಾತನು� �ೇN ಕತ;,ಾದ Rೕಸು
ನ �ೆಸ_ನ)* �ೕyಾ/ಾ�ನ 

+ಾUn�ೊಂಡರು.  �ೌಲನು ಅವರ aೕbೆ �ೈಗಳf�ಡಲು ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಅವರ 

aೕbೆ ಬಂತು; ಅವರು ,ಾ,ಾ &ಾ'ೆಗಳ,ಾ�Uದರು, ಪ�1ಾ�nದರು. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಕು_ತು �ೌಲನ @ೋಧ,ೆ 

fೕವ  �ೊಂ��cೋ? 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 19:2a fೕವ  ನಂQ[ಾಗ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಂ��cೋ? 

ಎಂದು ಅವರನು� �ೇNದನು. 

ಅವರು ಎ�ೆಸ�ೆV ಬಂ
ಾಗ ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗೂ Iೌಲನು �ೇ�ದ cದಲ�ೇಯ 

ಪ�Nೆ� ಇ
ಾ	ತು�. ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾದ Xಾz*ಾಗ"ೇ�ಾದ�ೆ ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗೂ 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-� ಅಗತ6&ೆj
ೆ ಎಂದು Iೌಲ�Cೆ ��Aತು�. 

ಅವರ ಪ�ತು6ತ�ರವ� ಈAನದ ಅ�ೇಕ �ೆLಸ�ರ ಪ�ತು6ತ�ರದ Xಾಂ�ೇ�ಕ�ಾ	ತು�.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 19:2b,6 ಅವರು ಅವfmೆ – ಇಲ*, ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  

ಉಂ�ೆಂಬದ,ೆ�ೕ ,ಾವ  �ೇಳ)ಲ* ಅಂದರು. 
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�ೌಲನು ಅವರ aೕbೆ �ೈಗಳf�ಡಲು ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಅವರ aೕbೆ ಬಂತು; ಅವರು 

,ಾ,ಾ &ಾ'ೆಗಳ,ಾ�Uದರು, ಪ�1ಾ�nದರು. 

ಆಸ6 gೕ[ಯ ಚ)&ೆ�ಯ/0ಯSೆ0Sಾ0 ಇದು�ೇ Nೆ�ೕಷ��ಾದ ಸು�ಾ&ೆUಯ Xೇ�ೆಯ 

Iಾ�ರಂಭ�ಾ	ತು�. %Nಾ2gಗಳo ಅವರ Fೕ%ತಗಳ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನದ 

ಶ-�ಯನು� @ೊಂA�ೊಂ�ದರ ಪ)nಾಮ�ಾ	?ೕ ಅದು�ತ�ಾದ ಸು�ಾತUXೇ�ೆಯ 

ಮ@ಾ ತರಂಗವ� Iಾ�ರಂಭ�ಾjತು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 19:10 ಇದು ಎರಡು ವರುಷಗಳ ವcೆಗೂ ನ�ೆದದl_ಂದ 

ಅಸ%nೕaಯ)* 1ಾಸ1ಾ:ದl Rಹೂದ%ರೂ :�ೕಕರೂ ಎಲ*ರೂ ಕತ;ನ 1ಾಕ%ವನು� 

�ೇNದರು. 

ಈ�ನ ಪ
�ಾ�ತ�ವನು� �ೊಂ��ೊಳ��ವ ದು 

ಪ�Mxಬ�_ಗೂ  

ಪ%&ಾ�ತ' ನು ಬರು�ಾಗ �ಾವ� ಬಲವನು� @ೊಂದು�ೆವ� ಎಂದು ?ೕಸು @ೇ�ದನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:8 “ಆದcೆ ಪ
�ಾ�ತ� fಮ� aೕbೆ ಬರಲು fೕವ  ಬಲವನು� 

�ೊಂ�…” 

ಪ��<ಬ5ನು ಪ%&ಾ�ತ'
ಾನವನು� @ೊಂದು%) ಎಂದು Iೇತ�ನು @ೇ�ದನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:38 �ೇತ�ನು ಅವ_mೆ - fಮ� �ಾಪಗಳ� 

ಪ_�ಾರ1ಾಗುವದ�ಾ.: fಮ�)* ಪ�Mxಬ�ರು [ೇವರ ಕ�ೆmೆ Mರು:�ೊಂಡು Rೕಸು 

S�ಸEನ �ೆಸ_ನ aೕbೆ �ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊN�_, ಆಗ fೕವ  ಪ
�ಾ�ತ�[ಾನವನು� 

�ೊಂದು
_. 

ಒW �ೇಯ ವರ 

ನಮ'CೋಸVರ�ಾ	 ತಂ
ೆj:;ರುವ ಪ��<ಂದು ಒ7 !ೇಯ ವರವನು� �ಾವ� 
ಅIೇzಸ"ೇಕು. 

ಲೂಕ 11:11-13 fಮ�)* ತಂ[ೆVಾದವನು ]ೕನನು� �ೇಳ�ವ ಮಗfmೆ ]ೕನು 

�ೊಡ[ೆ �ಾವನು� �ೊಡುವ,ೇ? ಅಥ1ಾ ತMEಯನು� �ೇNದcೆ Bೇಳನು� �ೊಡುವ,ೇ? 

�ಾmಾದcೆ �ೆಟZವcಾದ fೕವ  fಮ� ಮಕ.Nmೆ ಒW �ೇ ಪ[ಾಥ;ಗಳನು� 
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�ೊಡಬಲ*ವcಾದcೆ ಪರbೋಕದ)*ರುವ fಮ� ತಂ[ೆಯು ತನ�ನು� @ೇU�ೊಳ��ವವ_mೆ 

ಎ'ೊZೕ �ೆBಾ�: ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಡುವನಲ*1ೇ ಅಂದನು. 

ಪ%&ಾ�ತ'ವರವನು� @ೊಂA�ೊಳ!ಲು �ಾವ� �ೇವಲ ಅದನು� �ೇ��ೊಳ!"ೇಕು ಮತು� 
ಅದನು� ನಂO�ೆjಂದ @ೊಂA�ೊಳ!"ೇಕು. 

ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಬ�ೋಣದ ಕು)ತು ?ೕಸು �ಾತ�ಾ�
ಾಗ *ಾವ %ವರnಾತ'ಕ�ಾದ ಪದಗಳನು� 
ಆತನು ಬಳgದನು?  

 

 

 

 

2. 
ೇವರ �ಾಕ6ದ ಪ��ಾರ ಒಬ5ನು @ೇCೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವನು? 

 

 

 

 

 

3. ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನದ ಮತು� ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0ಯೂ ಅಥ�ಾ ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದಲೂ �ಾ�ಸುವ 

AೕhಾXಾ�ನದ ಮ�ೆ6jರುವ ವ6&ಾ6ಸವನು� %ವ)g). 

 

 

 

 

 

4. ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವ�ದರ ಅನುಭವ
ೊಂACೆ Xಾ�ಾನ6�ಾ	 �ಾಣಬರುವ 

*ಾವ ಸೂಚ�ೆಯನು� @ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ/0 ಉSೆ0ೕ�ಸSಾ0	
ೆ?  
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�ಾಠ ಮೂರು 

ಅನ%&ಾ'ೆಯ)* +ಾತ,ಾಡುವ ದು 

f'ೇ�ಸ@ೇU_  

�Zೇ�ಸ"ೇ�) ಎಂದು @ೇಳSಾ	ರುವ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಏ�ೈಕ ವರವನು� ಈAನದ/0 ಅ�ೇಕ 

ಪಂಗಡಗಳವ)ಂದ �Zೇ�ಸSಾ	
ೆ ಇದು %yತ�ಕರ�ಾದ�ಲ0�ೇ? Iೌಲನು ಅದನು� ಬ�ೆ
ೆ 
ಇಲ0�ೆಂಬ )ೕ�ಯ/0, 

1 �ೊ_ಂಥ 14:23 ಆದ�ಾರಣ ನನ� ಸ�ೋದರcೇ, ಪ�1ಾ�ಸುವದ�ೆ. ಆಸSEuಂದ ಅ�ೇ�n_. ಮತುE 

1ಾ|ಯ,ಾ�ಡುವದ�ೆ. @ೇಡ1ೆನ�@ೇU_ (f'ೇ�ಸ@ೇU_). 

ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರದ ಕು)ತು *ಾ�ೆ ತುಂ"ಾ %�ಾದ%
ೆ? @ೇCೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನ *ಾವ�
ೇ 
ವರವನು� lೕCೆ �ರXಾV)ಸಬಹುದು @ಾಗೂ �ಲUzಸಬಹುದು?  

ಈ ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರದ ಮೂಲಕ ನಮ' ಆತ'ವ� �ೇರ�ಾ	 
ೇವ)Cೆ Iಾ��Uಸು��ರಬಹುದು – 

ನಮ' ಆತ'ವ� ಆತ�Cೆ Xೊ�ೕತ��ಾಡು��ರಬಹುದು – Iೌಲನು @ೇ�ದ @ಾCೆ ನಮ' ಮನಸು� 
ನೂತನCೊಳo!��ರಬಹುದು ಅಲ0�ೇ?  

ಖಂ�ತ�ಾ	ಯೂ, ಶ-�ಯುತ�ಾದ�ದು *ಾವ�
ೇ ಇದರೂ Xೈ&ಾನನು ಅದನು� �/ಸಲು0 
ಪ�ಯ��ಸು&ಾ��ೆ. ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರವ� ಒಬ5 ವ6-�ಯು ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� 
@ೊಂA�ೊಂ�
ಾ��ೆಂಬುದರ ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ. ಇದು ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gCಾ	 

&ೆ�ೆಯಲ9:;ರುವಂಥ 
ೈ%ಕ�ಾದ ಮಂಡಲದ/0 Fೕ%ಸುವ�ದ�ೆV ಇರುವಂಥ "ಾ	ಲ 


ಾ)*ಾ	
ೆ. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ)* �ೕyಾ/ಾ�ನವನು� �ೊಂ��ೊಳ��ವ ದರ ಸೂಚ,ೆ 

ಪಂBಾಶತEಮ �ನದ)* 

%Nಾ2gಗಳo ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಂGಾಗ ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ 

ತುಂOಸಲ9ಟ;ವ�ಾ	 ಆತ'ನು ಅವ)Cೆ ಉಚ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnೆಯನು� �ೊಟ; ಪ��ಾರ ಅವರು 

ೈ%ಕ�ಾ	 ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYgದರು. ಪಂ�ಾಶತ�ಮ Aನದ/0 ಇ
ೇ 
ಸಂಭ%gದು�.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:4 ಆಗ ಅವcೆಲ*ರು ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತcಾ: ಆ ಆತ� ತಮತಮmೆ ನುUಯುವ 

ಶSEಯನು� �ೊಡುವ ಪ��ಾರ @ೇcೆ@ೇcೆ &ಾ'ೆಗNಂದ +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�nದರು. 
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�ೈಸcೈಯದ)* ಅನ%ಜನರು 

ಅ�ೇಕ �ೇ7 ,ೆ 
ೇವರ ಶ-�ಯ ಪ�ಕಟnೆಯು ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಮೂಲಕ ಜನ�ೊಂACೆ ಹಂಚಲ9qಾ;ಗ, 

ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಅವರ [ೕSೆ “ಇ�ದುಬಂ
ಾಗ” ಅYZೇಕವ� ಬಹಳ ಆ�ಕ�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಅವರು 
ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYg 
ೇವರನು� �ೊಂGಾಡು&ಾ��ೆ.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 10:44-46a �ೇತ�ನು ಈ +ಾತುಗಳನು� ಇನೂ� �ೇಳ�MEರು1ಾಗ ಅವನ 

1ಾಕ%ವನು� �ೇNದವcೆಲ*ರ aೕbೆ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಇNuತು. ಅವರು ,ಾ,ಾ &ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡು�ಾE 

[ೇವರನು� �ೊಂ�ಾಡು�ಾE ಇರುವದನು� �ೇತ�ನ ಸಂಗಡ ಬಂ�ದl Rಹೂದ%cಾದ 
hಾinಗಳ� �ೇNದರು. 

�ೌಲನು ಎ�ೆಸದ)*  

ಆತ'�ಂದ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂAದವ�ಾದ %Nಾ2gಗಳo ಜನರ [ೕSೆ �ೈಗಳ��qಾ;ಗ 

ಅ�ೇಕ �ೇ7ೆಯ/0 ಜನರು ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂAದರು. ಅ�ೇಕ Xಾ), 

ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಅವರು �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYgದು� �ಾತ�ವಲ0
ೇ ತ_ಣ�ೇ ಅವರ 

Fೕ%ತಗಳ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ "ೇ�ೆಯ ವರಗಳo ಸಹ ಸ-�ಯ�ಾದವ�. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 19:2,6 fೕವ  ನಂQ[ಾಗ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಂ��cೋ? ಎಂದು 

ಅವರನು� �ೇNದನು. 

ಅವರು ಅವfmೆ – ಇಲ*, ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಉಂ�ೆಂಬದ,ೆ�ೕ ,ಾವ  �ೇಳ)ಲ* ಅಂದರು. 

�ೌಲನು ಅವರ aೕbೆ �ೈಗಳf�ಡಲು ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಅವರ aೕbೆ ಬಂತು; ಅವರು ,ಾ,ಾ 

&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�Uದರು, ಪ�1ಾ�nದರು. 

�ೌಲನು ಅನ%&ಾ'ೆಯ)* +ಾತ,ಾUದನು 

Iೌಲನು ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಅ�ೇಕ �ೇ7  ೆಮತು� AೕಘU�ಾಲದವ�ೆಗೂ �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ 

ಮಹತ2ವನು� ಅ)ತು�ೊಂಡವನು ಮತು� ಕೃತ�&ೆಯುಳ!�ಾ	ದ�ನು. ಅ�ಸ�ಲ�ಾದ Iೌಲ�Cೆ 
ಅ�ೇಕ �ೇ7  ೆಅನ6MಾZೆಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ ಅಗತ6%
ಾ�ದ�ೆ, �ಾವ� ಇಂದು ಎಷು; @ೆ�ಾ�	 

ನಮ' Fೕವನದ/0 ಅದ�ೆ�ೕ �ಾತ�ಾಡುವ ಅಗತ6%
ೆ�ೕಯಲ0�ೇ?  

1 �ೊ)ಂಥ 14:18 �ಾನು �['ಲ0)	ಂತಲೂ @ೆ�ಾ�	 �ಾwಗಳ�ಾ�ಡು&ೆ�ೕ�ೆಂದು 
ೇವರನು� 
�ೊಂGಾಡು&ೆ�ೕ�ೆ. 
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ಮೂಲಭೂತ1ಾದ ಎರಡು ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ� 

� ಮನುಷ%ರ ಮತುE [ೇವದೂತರ &ಾ'ೆ 

�ಾವ� ಮನುಷ6ರ MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಈ Sೋಕದ MಾZೆಗಳ/0 *ಾವ�
ೊಂದರ/0 
�ಾವ� �ಾತ�ಾಡು&ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ Iೌಲನು 
ೇವದೂತರ �ಾತ�ಾಡುವ MಾZೆಯ/0 ಅಂದ�ೆ 
ಪರSೋಕದ MಾZೆಯ/0ಯೂ ಸಹ �ಾತ�ಾ�
ೆನು ಎಂದು @ೇಳo&ಾ��ೆ.  

1 �ೊ_ಂಥ 13:1a ,ಾನು ಮನುಷ%ರ &ಾ'ೆಗಳನೂ� [ೇವದೂತರ @ಾ'ೆಗಳನೂ� ಆಡುವವ,ಾದರೂ… 

ಅ�ೇಕ �ೇ7  ೆನಮ' �ೈಯು-�ಕ�ಾದ ಆ�ಾಧ�ೆ ಸಮಯದ/0 ನಮ' v�ೕ�ಯನು� 
ೇವ)Cೆ 
ವ6ಕ�ಪ�ಸು�ಾಗ ಮತು� ನಮ' ಹೃದಯವನು� 
ೇವ)Cೆ ವ6ಕ�ಪ�ಸುವ�ದರ/0 ಮನುಷ6ರ MಾZೆಯ ಪದಗಳo 
ಮು	ದು@ೋಗುತ��ೆ. ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಂಡ ನಂತರ, Iೌಲನ @ಾCೆ �ಾವ� ಸಹ 

ಪರSೋಕದ @ೊಸ MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸಬಹುದು. ಅದು ಪದಗಳ e�jಲ0ದ 

MಾZೆ, ಆ
ೇ MಾZೆಯ/0?ೕ 
ೇವದೂತರು ಹಗ/ರಳo gಂ@ಾಸನದ ಮುಂ
ೆ 
ೇವರನು� ಆ�ಾ�ಸು&ಾ��ೆ. 

,ಾವ  ಅನ%&ಾ'ೆಯ)* +ಾತ,ಾಡು1ಾಗ ಏನು ಸಂಭ
ಸುತE[ೆ? 

ನಮ� ಆತ�ವ  �ಾ��;ಸುತE[ೆ 

�ಾವ� ಅನ6MಾZೆಯ/0 Iಾ��Uಸು�ಾಗ, ನಮ' ಆತ'ವ� ಪ%&ಾ�ತ'ನ 
ೈ%ಕ ಪ�ತ6_&ೆjಂದ 

Iಾ��Uಸುವ�ದು. ನಮ' ಮನಸು� �ಷ~ಲ�ಾ	ರುವ�ದು. 

1 �ೊ_ಂಥ 14:14 Vಾ�ೆಂದcೆ ,ಾನು 1ಾ|ಯ,ಾ�ಡು�ಾE [ೇವರನು� �ಾ��;nದcೆ ನ,ಾ�ತ�ವ  

�ಾ��;ಸುವ[ೇ �ೊರತು ನನ� ಬು�l fಷ�ಲ1ಾಗುವದು. 

[ೇವರ �ಾಯ;ಗಳನು� ಪ�ಕzಸು�ೆEೕ1ೆ 

ಆತ'�ಂದ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂAದ %Nಾ2gಗಳo ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, ಅವರು 
ೇವರ 

ಮಹ&ಾ�ದ �ಾಯUಗಳನು� �ಾತ�ಾಡು&ಾ� ಆತ�Cೆ Xೊ�ೕತ�ಗಳನು� ಸ/0ಸು&ಾ��ೆ.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:11 �ೆ�ೕತ%ರೂ ಅರQೕ[ೇಶದವರೂ - ಆ:ರುವ ,ಾವ  ನಮ�ನಮ� &ಾ'ೆಗಳ)* 

ಇವರು [ೇವರ ಮಹತುEಗಳ 
ಷಯ1ಾ: �ೇಳ�ವದನು� �ೇಳ��ೆEೕ1ೆ ಅಂದು�ೊಂಡರು. 
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ಆತ�ನು ಮಧ%ಸ� �ಾ�ಥ;,ೆ +ಾಡು�ಾE,ೆ 

ಅನ6MಾZೆಯ/0 Iಾ��Uಸು�ಾಗ <ೕಚ�ೆಗಳo ನನ� ಮನg��ಂದ ಬರುವ�Aಲ0 ಮತು� ಅವ� ನನ� ಸ2ಂತ 

ಬುA�Cೆ gೕeತ�ಾ	ರುವ�Aಲ0. ಪ��*ಾ	 ಪ%&ಾ�ತ'ನು ನನ� ಮನುಷ6 ಆತ'�ಂದ �ೇರ�ಾ	 

ತಂ
ೆ<:;Cೆ Iಾ��Uಸು��ರು&ಾ��ೆ. 

ಎ�ೆಸ 6:18 fೕವ  ಪ
�ಾ�ತ� �ೆ�ೕ_ತcಾ: ಎbಾ* ಸಮಯಗಳ)* ಸಕಲ
ಧ1ಾದ �ಾ�ಥ;,ೆuಂದಲೂ 


Pಾಪ,ೆuಂದಲೂ [ೇವರನು� �ಾ��;n_. ಇದರ)* ಪqಣ; n�ರKತEcಾ:ದುl [ೇವಜನcೆಲ*ರ 


ಷಯದ)* 
Pಾಪ,ೆ +ಾಡು�ಾE ಎಚ�ರ1ಾ:_. ನನmೋಸ.ರ ಸಹ �ಾ�ಥ;,ೆ +ಾU_. 

cೋ+ಾಪ ರ. 8:26,27 �ಾmೆ ಪ
�ಾ�ತ�ನು ಸಹ ನಮ� ಅಶSEಯನು� ,ೋU ಸ�ಾಯ+ಾಡು�ಾE,ೆ. 

�ೇಗಂದcೆ ,ಾವ  ತಕ. ಪ��ಾರ ಏನು @ೇU�ೊಳ�@ೇ�ೋ ನಮmೆ mೊMEಲ*ದl_ಂದ ಪ
�ಾ�ತ�ನು �ಾ,ೇ 

+ಾMಲ*ದಂಥ ನರWಾಟ�ಂದ ನಮmೋಸ.ರ @ೇU�ೊಳ���ಾE,ೆ.  ಆದcೆ ಹೃದಯಗಳನು� hೆ�ೕ�n 

,ೋಡು1ಾತfmೆ ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಮ,ೋ&ಾವವ  ಏ,ೆಂದು MNದ[ೆ. ಆ ಆತ�ನು [ೇವರ 

K�ಾEನು/ಾರ1ಾ: [ೇವಜನ_mೋಸ.ರ @ೇU�ೊಳ��ವ,ೆಂದು ಆತನು ಬಲ*ನು. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನು ನುUಯುವ ಶSEಯನು� �ೊಡು�ಾE,ೆ 

�ಾವ� ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಂGಾಗ ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV �ಾವ� 
Iಾ�ರಂYಸ"ೇಕು. ಪ%&ಾ�ತ'ನು ನಮCೆ ಉಚ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnೆಯನು� �ೊಡು&ಾ��ೆ. ಒಂ
ೇ ಸಮಯದ/0 
�ಾವ� ಎರಡು MಾZೆಗಳನು� �ಾತ�ಾಡSಾಗುವ�Aಲ0. �ಾವ� ನಮ' ಪರSೋಕದ MಾZೆಯ/0 
�ಾತ�ಾಡ"ೇಕು. “ನಮ' ಬುA�ಯು �ಷ~ಲ�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ” �ಾವ� ಈ MಾZೆಯ/0 <ೕyಸುವ�ದು 
"ೇಡ. @ಾCಾದ�ೆ �ಾವ� ಏನು �ಾತ�ಾಡ"ೇಕು? 

ಅವರು +ಾತ,ಾಡುವ ದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�nದರು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:4 ಆಗ ಅವcೆಲ*ರು ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತcಾ: ಆ ಆತ� ತಮತಮmೆ ನುUಯುವ 

ಶSEಯನು� �ೊಡುವ ಪ��ಾರ @ೇcೆ@ೇcೆ &ಾ'ೆಗNಂದ +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�nದರು. 

,ಾವ  +ಾತ,ಾಡುವ ದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�ಸು�ೆEೕ1ೆ 

ಎSಾ0 MಾZೆಗಳo ಶಬ�ಗಳ ಸಂ<ೕಜ�ೆjರುವ ಪದಗ�ಂದ ಉಂಟು �ಾಡಲ9:;�ೆ. ಪಂ�ಾಶತ�ಮ 

Aನದ/0 �ೊಟ;ಂ&ೆ ಆತ'ನು ನಮCೆ ನು�ಯುವ ಶ-�ಯನು� ಅಥ�ಾ ಉಚ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnೆಯನು� 
�ೊಡುವ�
ಾದ�ೆ �ಾವ� �ಾತ�ಾಡಲು Iಾ�ರಂYಸ"ೇಕು ಆದ�ೆ ನಮCೆ Cೊ��ರುವ MಾZೆಯ/0 ಅಲ0. 
�ಾವ� ಆ ಆA ಸMೆಯ %Nಾ2gಗಳಂ&ೆ ಶಬ�ಗಳನು� �ೋ�ಾ	 �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸ"ೇಕು. 
�ಾವ� ನಮ' <ೕಚ�ೆಗಳನು� ?ೕಸು%ನ/0 �ೇಂA�ೕಕ)ಸಲು Iಾ�ರಂYg, "ೇ��ೊಂಡ ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 
AೕhಾXಾ�ನವನು� ನಂO�ೆjಂದ @ೊಂA�ೊಂಡ �ಾವ� �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸ"ೇಕು. 
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ಪಂ�ಾಶತ�ಮ Aನದ/0 ಅವರು �ಾತ�ಾ�ದಂ&ೆ �ಾವ�ಗ7 ೕೆ ಅದನು� �ಾತ�ಾಡುವವ�ಾ	ರು&ೆ�ೕ�ೆ. ಆಗ 

ಪ%&ಾ�ತ'ನು ನಮCೆ XಾಮUಥ6ವನು� �ೊಡು&ಾ��ೆ. 

fೕ_ನ �ೊWೆಗಳ�  

ನe'ಂದ @ೊರ ಹ)ಯಲು Iಾ�ರಂYಸುವ MಾZೆಗಳo ನಮ' ಅಂತ�ಾಳAಂದ ಹ)ಯುವಂಥ 

“Fೕವಕರ�ಾದ �ೕ)ನ @ೊ7ೆಗಳ” @ಾCೆ ಇರುತ��ೆ. 

Iೇತ�ನು 
ೋwjಂದ @ೊರCೆ @ೆ�ೆ�ಯನು� ಇqಾ;ಗ 
ೇವರು ಆತನ Iಾದಗಳ ಅ�ಯ/0ದ� 
�ೕರನು� ಗ:;�ಾ�ದನು ಮತು� ಆತನು �ೕ)ನ [ೕSೆ ನGೆಯಲು Iಾ�ರಂYgದನು, �ಾವ� 
�ೈಯU�ಾ	 �ೋ�ಾ	 �ಾತ�ಾಡಲು Iಾ�ರಂYಸು�ಾಗ ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಅದರಂ&ೆ?ೕ ನಮ' 
�ಾ/Cೆಗಳ ಅ�ಯ/0 ಶಬ�ಗಳನು� “ಗ:;” �ಾಡು&ಾ��ೆ. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ �ೕyಾ/ಾ�ನವನು� �ೊಂದುವ ದು 

ಈ �ಾ�ಥ;,ೆಯನು� �ಾ��;n_ 

��ಯ ಪರbೋಕದ ತಂ[ೆRೕ 

ರ_nೆಯ ವರ�ಾV	 �ಾನು �ನCೆ ವಂAಸು&ೆ�ೕ�ೆ! 

ತಂ
ೆ?ೕ ಆದ�ೆ, ನನ�CೋಸVರ�ಾ	 �ೕನು ಇ:;ರುವ ಪ��<ಂದು ವರವ� ನನCೆ "ೇಕು. ನನCೆ 
�ನ� ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo "ೇಕು! ನನ� Fೕವನದ/0 ಆತನ ಶ-�ಯ ಅಗತ6 ನನ�	
ೆ! 

?ೕಸು�ೇ, ನನ�ನು ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 AೕhಾXಾ�ನ �ಾ�ಸು ಎಂದು �ನ�ನು �ಾನು 
"ೇ��ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ! ಅದನು� ನಂO�ೆjಂದ �ಾನು @ೊಂA�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ!  

ತಂ
ೆ?ೕ, ಈಗSೇ, Xೊ�ೕತ�ದ/0 ನನ� �ೈಗಳನು� �ನ� ಕGೆCೆ [ೕSೆತು�&ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ನನ� 
"ಾಯನು� ಅಗಲ�ಾ	 &ೆ�ೆದು �ನ�ನು ಸು��ಸುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ ಆದ�ೆ ನನCೆ ��Aರುವ 

MಾZೆಗಳ/0 ಅಲ0. 

ಪಂ�ಾಶತ�ಮ Aನದ/0 ನGೆದಂ&ೆ?ೕ �ಾನು �ಾತ�ಾಡಲು Iಾ�ರಂYಸು�ೆನು. �ಾನು lೕCೆ 
�ಾಡು�ಾಗ ಅದನು� �ಾಡಲು ಪ%&ಾ�ತ'ನು ನನCೆ XಾಮUಥ6ವನು� �ೊಡು&ಾ��ೆ ಅದ�ಾV	 

ತಂ
ೆ?ೕ �ಾನು �ನ�ನು ವಂAಸು�ೆನು. 
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�ಾ�xೕ:ಕ1ಾದ ಸಲ�ೆಗಳ� 

ಈಗ 
ೇವರ ಸು��ಯ/0 �ಮ' �ೈಗಳನು� [ೕSೆ�� ಆತನನು� ಸು��ಸುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYg). ಸ2ಲ9 
ಶಬ�ಗಳ/0?ೕ �ೋ�ಾ	 �ಾತ�ಾಡಲು Iಾ�ರಂYg. ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ಮCೆ ಉಚ�ರnೆಯ 

Iೆ�ೕರnೆಯನು� �ೊಡು�ಾಗSೇ �e'ಂದ Fೕವಕರ�ಾದ �ೕ)ನ @ೊ7ೆಗಳo ಉ-V ಹ)ಯಲು 
Iಾ�ರಂYಸುವವ�. 

�ೕವ� 
ೇವರನು� ಸ�ಾಗ�ಾ	 ಸು��ಸಲು ಆಗುವವ�ೆಗೂ ಪರSೋಕದ �ಮ' @ೊಸ MಾZೆಯ/0 
�ೋ�ಾ	 
ೇವರನು� ಸು��ಸುತ�ಲೂ ಆ�ಾ�ಸುತ�ಲೂ ಇ)�. 

ಆತನು �ಮ' ಆತ'
ೊಳ	ನ ಆಳAಂದ ಹ)ಯುವಂ&ೆ �ಾಡ/. 


ೇವರನು� ಆ�ಾ�ಸುವ�ದರ/0ಯೂ ಸು��ಸುವ�ದರ/0ಯೂ 
ೇವದೂತರ ಸ2ರ
ೊಂACೆ �ಮ' 
ಸ2ರವ� Xೇ)ಸಲ9ಡ/. 

ಪರbೋಕದ &ಾ'ೆಯ ಉ[ೆlೕಶ 

ಸುEM 

����  ಆತ�ದ)* �ಾಡುವ ದು 

�ಾವ� ಆತ'ದ/0 @ಾಡು�ಾಗ ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ೇವಲ ಶಬ�ಗಳನು� �ೊಡುವ�ದು �ಾತ�ವಲ0 ಆತನು 
ಇಂIಾದ �ಾಗವನು� ಸಹ �ೊಡು&ಾ��ೆ. 

ಈಗ �ಮ' ಪರSೋಕದ MಾZೆಯ/0 
ೇವರನು� @ಾ� ಆ�ಾ�ಸುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYg). 

1 �ೊ_ಂಥ 14:15 �ಾmಾದcೇನು? ,ಾನು ಆತ��ಂದ �ಾ��;ಸು1ೆನು. ಬು�luಂದಲೂ �ಾ��;ಸು1ೆನು. 

ಆತ��ಂದ �ಾಡು1ೆನು ಬು�luಂದಲೂ �ಾಡು1ೆನು. 

ನಮ' “ಪರSೋಕದ” MಾZೆಯ ಅಥ�ಾ “Iಾ�ಥU�ೆಯ” MಾZೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ� ನಮ' ಆತ'ದ 

ಮೂಲಕ�ಾ	 
ೇವ�ೊಂACೆ �ಾತ�ಾಡು&ೆ�ೕ�ೆ. ಅನ6MಾZೆಯ ವರವ�, ಅನ6MಾZೆಯ 

ಅಥUವನು� @ೇಳoವ ವರ
ೊಂACೆ @ೊಂA�ೆ*ಾ
ಾಗ 
ೇವರು ಮನುಷ6�ೊಂACೆ 
�ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ.  

�ಾ�ಥ;,ೆ  

�ೆಲ�ಂದು ವ6-�ಯ ಅಥ�ಾ ಪ)gx�ಯ ಕು)ತು �ಾವ� @ೇCೆ Iಾ��Uಸ"ೇ�ೆಂದು ನಮCೆ 
��ಯAರಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಮಧ6gx�ೆ Iಾ�ಥU�ೆ �ಾಡು�ಾಗ ನಮ' 
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ಮನಸು�ಗಳ �ಬಂಧ�ೆಗ�ಲ0
ೇ ಪ%&ಾ�ತ'ನು ನಮ' ಆತ'ದ ಮೂಲಕ�ಾ	 Iಾ��Uಸು&ಾ��ೆ. 

ೇವರ yತ�
ೊಂACೆ ಪ)ಪ]ಣU�ಾದ Xೌ@ಾದUಯುತAಂದ �ಾವ� Iಾ��Uಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 

ಶ-�ಯುತ�ಾದ ಪ)nಾಮಗಳನು� �)ೕzಸಬಹುದು! 

ಪ��Aವಸವ� ಮತು� ಸತತ�ಾ	 ನಮ' @ೊಸ MಾZೆಯ/0 �ಾವ� 
ೇವರನು� ಸು��g 

ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಮ@ಾಶ-�ಯು ನಮ' Fೕ%ತAಂದ ಸತತ�ಾ	 ಹ)ಯುವ�ದು. �ಾವ� “ಆತ'ದ/0” 

Iಾ��Ug ಸು��ಸು�ಾಗ Fೕವಕರ�ಾದ �ೕ)ನ @ೊ7ೆಗಳo ಸತತ�ಾ	 ಹ)ಯುವವ�. ಆತ'ನ/0 
Iಾ��Uಸುವ�ದ)ಂದ �ಾವ� ನಂO�ೆಯ/0 ವೃA�*ಾಗು&ೆ�ೕ�ೆ.  

ಯೂದ 1:20 ��ಯcೇ fೕ1ಾದರೂ fಮ:ರುವ ಅMೕ ಪ_ಶುದl1ಾದ S�ಸE ನಂQ�ೆಯನು� 

ಆ�ಾರ+ಾU�ೊಂಡು ಭSEಯ)* ಅ�ವೃ�l�ೊಂದು�ಾE ಪ
�ಾ�ತ��ೆ�ೕ_ತcಾ: �ಾ�ಥ;,ೆ +ಾಡು�ಾE…   

ಅ
hಾinಗNmೆ ಸೂಚ,ೆVಾ:[ೆ 


ೈ%ಕ�ಾದ ಪ�ತ6_&ೆjಂದ ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾವ� 
ಸು�ಾ&ೆUಯನು� Xಾರು�ಾಗ 
ೇವರು ತನ� �ಾಕ6ವನು� ದೃಢಪದ�ಸಲು ಇy�ಸು&ಾ��ೆ. �ಾವ� 
ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�
ಾದ�ೆ ಅ%Nಾ2gಗ�Cೆ ಮುಜುಗರ ಉಂqಾಗುತ�
ೆಂದು �ಾವ� 
ಅದನು� ಎಂAಗೂ ಮ�ೆ�ಾಡ"ಾರದು ಅಥ�ಾ @ಾCೇ Mಾ%ಸಲು"ಾರದು. %Nಾ2gಗ�ಂದ 

ಬlರಂಗ�ಾ	 ಉಪ<ೕ	ಸಲ9ಡ"ೇ�ೆಂ
ೆ 
ೇವ)ಂದ �ೊಡಲ9:;ರುವ ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ. 

1�ೊ_ಂಥ 14:22a ಆದದ_ಂದ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವದು ನಂಬದವ_mೆ ಸೂಚ,ೆVಾ:[ೆ. �ೊರತು 

ನಂಬುವವ_mೆ ಸೂಚ,ೆಯಲ*1ೆಂದು ,ಾವ  Mಳ��ೊಳ�@ೇಕು… 

���� ಪಂBಾಶತEಮ �ನದ)*ದ +ಾದ_ 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:4,5. ಆಗ ಅವcೆಲ*ರು ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತcಾ: ಆ ಆತ� ತಮತಮmೆ 

ನುUಯುವ ಶSEಯನು� �ೊಡುವ ಪ��ಾರ @ೇcೆ@ೇcೆ &ಾ'ೆಗNಂದ +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. 

�ಾ�ರಂ�nದರು. ಆ�ಾಶದ �ೆಳ:ರುವ ಎbಾ* [ೇಶದವcೊಳ:ಂದ ಬಂದ ಸದTಕEcಾದ Rಹೂದ%ರು 

Rರೂಸbೇ]ನ)* 1ಾಸ1ಾ:ದlರು. 

ಅನ6MಾZೆಯ ವರವ� ಅ%Nಾ2gಗ�Cೆ ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ. ಅವರು ಅದನು� �ೇ�, "ೆರCಾದರು 
ಮತು� ನಂOದರು. 
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���� ಜನಸಮೂಹವನು� ಆಕ;YnತುE  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:6-8 ಆ ಸಪ�ಳ1ಾ[ಾಗ ಜನರು ಗುಂಪ  ಗುಂ�ಾ: ಕೂUಬಂದು ಪ�Mxಬ�ರು 

ತಮ�ತಮ� &ಾ'ೆಯbೆ*ೕ ಇವರು +ಾ�ಾಡುವದನು� �ೇN ಭ�amೊಂಡರು. ಎಲ*ರು ಆಶ�ಯ;�ಂದ 

@ೆರmಾ: - ಇmೋ, +ಾ�ಾಡುMEರುವ ಇವcೆಲ*ರು ಗ)bಾಯದವರಲ*1ೇ. ,ಾವ  ಪ�Mxಬ�ರು 

ನಮ�ನಮ� ಹುಟುZ&ಾ'ೆಯ)* ಇವರು +ಾ�ಾಡುವದನು� �ೇಳ��ೆEೕವbಾ*, ಇದು �ೇmೆ? 

���� [ೇವರ ಮಹ�ಾ.ಯ;ಗಳನು� ಪ�ಕzಸುವ ದು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:9-12 �ಾಥ%;ರೂ aೕದ%ರೂ ಏbಾಮ%ರೂ a/ೊ��ಾಮ%, ಯೂ[ಾಯ, 

ಕಪ�[ೋಕ%, �ಂತ, ಆಸ%, ಪ �ಗ%, ಪಂ�ಲ%, ಐಗುಪE, ಕುcೇ,ೆಯ ಮಗು�ಲ)*ರುವ )ಬ%, ಈ nೕaಗಳ)* 

1ಾಸ1ಾ:ರುವವರೂ cೋ+ಾಪ ರ�ಂದ ಬಂದು ಇN�ರುವ Rಹೂದ%ರೂ Rಹೂದ% 

+ಾ�ಾವಲಂQಗಳ� �ೆ�ೕತ%ರೂ ಅರQೕ[ೇಶದವರೂ ಆ:ರುವ ,ಾವ  ನಮ�ನಮ� &ಾ'ೆಗಳ)* ಇವರು 

[ೇವರ ಮಹತುEಗಳ 
ಷಯ1ಾ: �ೇಳ�ವದನು� �ೇಳ��ೆEೕ1ೆ ಅಂದು�ೊಂಡರು.  

 ಎಲ*ರೂ @ೆರmಾ: ಕಳವಳmೊಂಡು - ಇ[ೇ,ಾ:ರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ�ರ,ೊ�ಬ�ರು �ೇಳ�MEದlರು. 

���� MN�ರುವ &ಾ'ೆಯ)* [ೈ
ಕ1ಾ: +ಾತ,ಾಡುವ ದು 

%Nಾ2gಗಳo ಸು�ಾ&ೆUಯನು� “Xಾರು�ಾಗ” ಅವರನು� lಂ"ಾ/ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ/0 ಒಂದು 
ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ ಎಂದು ?ೕಸು @ೇ�ದನು. ಪಂ�ಾಶತ�ಮ 

Aನದ/0 ಸಂಭ%gದಂ&ೆ, �ೆಲ�[' ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವವ�Cೆ ಅದು 
��Aರುವ�Aಲ0 ಆದ�ೆ ಅವರು �ಾತ�ಾಡುವ�ದನು� �ೇಳoವಂಥರ/0 *ಾ)Cಾದರೂ ಒಬ5)Cೆ 
��Aರುವಂಥ ಒಂದು MಾZೆಯ/0 ಅವರು �ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ. ಇಂದು ಇದು ಸಂಭ%ಸು��ರುವ�ದರ 

ಕು)&ಾದ ಅ�ೇಕ ಉ
ಾಹರnೆಗ��ೆ. ಇದು *ಾ�ಾಗಲೂ ಅ%Nಾ2gಗ�Cೆ 
ೈ%ಕ�ಾದ 

ಸೂಚ�ೆ*ಾ	ದು� ಅದು ಅವರು ಸು�ಾ&ೆUಯ ಸಂ
ೇಶವನು� g2ೕಕ)ಸುವಂ&ೆ ಮುನ�Gೆಸುವಂಥದು� 
ಆ	
ೆ.  

[ೈ
ಕ1ಾ: /ಾi&ಾ
ಕ1ಾ: 

?ೕಸು ಇಂದು ತನ� ಸMೆCೆ ಮರ� �ೊಡುವಂಥ ಸೂಚ�ೆಗಳ/0 ಮತು� ಅದು�ತಗಳ/0 ಒಂದು 
ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವಂಥ
ಾ	
ೆ. ಇದು ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gCೋಸVರ 

ಇರುವಂಥ
ಾ	
ೆ! ಆA ಸMೆಯ Aವಸಗಳ/0 ಇದ� @ಾCೆ ಇಂದು ಸಹ ಇದು ಪ%&ಾ�ತ'ನ 

Aೕ_Xಾ�ನವನು� @ೊಂAರುವ�ದರ ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ. ಇದು ಅ%Nಾ2gಗ�Cೆ 
ೈ%ಕ�ಾದ 

ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ. 
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ 
ೈ%ಕ�ಾದ ಪ�ತ6_&ೆಯ/0 
ೇವರ Mಾಗ�ೆV ಪ��*ಾ	 ನಮ' 
Mಾಗವನು� %ವ)g). 

 

 

 

 

 

2. %Nಾ2gಗಳ Fೕವನದ/0 ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದು ಒಂದು "ಾ)ಯ ಅನುಭವ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅ�ೇಕ 

"ಾ)ಯ ಅನುಭವ�ೕ? 

 

 

 

 

 

3. �ಾವ� ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದನು� ಅ%Nಾ2gಗಳo �ೇ�ವ�ದ�)ಂದ ಅವ)Cೆ ಉಂqಾಗುವ ಮುಜುಗರದ 

ಕು)ತು �ಾವ� yಂ�ಸ"ೇ�ೋ? 
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�ಾಠ ,ಾಲು. 

/ೇ1ೆಯ ಪ�ಮುಖ1ಾದ ಉಪಕರಣಗಳ� 

vೕ��ೆ 

ಆತ'ಭ)ತ�ಾದ %Nಾ2gಗ�Cೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo ಪ]ಣU�ಾದ @ೊಸ @ಾAಯನು� 
ಒದ	g�ೊಡುತ��ೆ. Iೇತ�ನು ತನ� 
ೋwjಂದ @ೊರCೆ ಬಂದು �ೕ)ನ [ೕSೆ ನGೆದಂ&ೆ �ಾವ� 
ಸಹ “ಆ��ಕ�ಾದ �ೕ)ನ” [ೕSೆ ನGೆಯುವ�ದ�ಾV	 Iಾ�ಕೃ�ಕ Fೕವನದ ಸುಖಕರ�ಾದ 

ಮಂಡಲAಂದ @ೊರCೆ ಬರ"ೇಕು. �ಾವ� ಆತ'ನ/0 Fೕ%ಸ"ೇಕು ಮತು� ಆತನ 
ೈ%ಕ�ಾದ 

ಎSಾ0 ಒಂಭತು� ವರಗಳನು� ಪ��Aನವ� ನಮ' Fೕ%ತದ/0 �ಾವ� �ವUlಸ"ೇಕು. 

1 ಸಮು1ೇಲನು 10:6 ಆಗ R�ೋವನ ಆತ�ವ  fನ� aೕಲೂ ಬರುವ ದl_ಂದ fೕನೂ 

+ಾಪ;ಟುZ ಪ�1ಾ�ಸು
. 

ಸಮಸE 
hಾinಗNmೋಸ.ರ ಇರುವಂಥ ಉಪಕರಣಗಳ� 

Mಳ�ವN�ೆ  

ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಎSಾ0 ವರಗಳ/0 @ೇCೆ �ಾಯU �ವUlಸ"ೇ�ೆಂದು ಎSಾ0 %Nಾ2gಗಳo 
��ದು�ೊಳ!ವ�ದು ಮತು� ಗ�lg�ೊಳo!ವ�ದು Iಾ�ಮುಖ6�ಾ	
ೆ. ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ ಕು)&ಾದ 

ತನ� "ೋಧ�ೆಯ Iಾ�ರಂಭದ/0?ೕ Iೌಲನು ಇದನು� ನಮCೆ @ೇ�
ಾ��ೆ.  

1�ೊ_ಂಥ 12:1 ಸ�ೋದರcೇ ಪ
�ಾ�ತ�fಂದುಂ�ಾಗುವ ವರಗಳನು� ಕು_ತು fಮmೆ 

MN�ರ@ೇ�ೆಂದು ಅ�ೇ�ಸು�ೆEೕ,ೆ. 

ವರಗW �ೆಳmೆ ಪ�1ೇ�ಸುವ [ಾiರ 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನ�ೇ ಈ ವರಗ7�ೆಳCೆ ಪ��ೇ|ಸುವ 
ಾ2ರ�ಾ	
ೆ. ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 
AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂAದ ಮರು_ಣ�ೇ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದ�ೆV 
�ಾವ� Iಾ�ರಂYಸ"ೇಕು. ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-�ಯು ನc'ಳCೆ ಬಂದ ಅ
ೇ _ಣದ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ 

ಪ�ಕಟnೆಗಳ/0 ಒಂದನು� ಆ ಶ-�ಯ ಮೂಲಕ ಪ�ದU|ಸುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸ"ೇಕು.  

xೕ1ೇಲ 2: 28 ತರು1ಾಯ ,ಾನು ಎbಾ* ಮನುಷ%ರ aೕbೆ ನನ� ಆತ�ವನು� ಸು_ಸು1ೆನು; 

fಮ�)*ರುವ ಗಂಡಸರೂ �ೆಂಗಸರೂ ಪ�1ಾ�ಸುವರು; fಮ� r_ಯ_mೆ ಕನಸುಗಳ� Qೕಳ�ವವ , 

fಮ� Vೌವನಸ�_mೆ �ವ%ದಶ;ನಗWಾಗುವವ . 
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ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:18 ಆದcೆ ಪ
�ಾ�ತ� fಮ� aೕbೆ ಬರಲು fೕವ  ಬಲವನು� �ೊಂ� 

Rರೂಸbೇ]ನ)*ಯೂ ಎbಾ* ಯೂ[ಾಯ ಸ+ಾಯ; nೕaಗಳ)*ಯೂ ಭೂbೋಕದ 

ಕಟZಕ�ೆಯವcೆಗೂ ನನmೆ /ಾ�ಗWಾ:ರ@ೇಕು ಅಂದನು. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಭತುE ವರಗಳ�  

1 �ೊ_ಂಥ 12:4-10 
ಧಗಳ)* @ೇcೆ @ೇcೆ 
ಧಗಳ�ಂಟು. [ೇವcಾತ�ನು ಒಬ�,ೇ. /ೇ1ೆಗಳ)* 

@ೇcೆ @ೇcೆ 
ಧಗಳ�ಂಟು ಕತ;ನು ಒ,ೆ�ೕ. �ಾಯ;ಗಳ)* @ೇcೆ @ೇcೆ 
ಧಗಳ�ಂಟು ಸವ;ರ)*ಯೂ 

ಸವ; �ಾಯ;ಗಳನು� /ಾ�ಸುವ [ೇವರು ಒಬ�,ೇ.  

ಆದcೆ ಪ�Mxಬ�ನ)* �ೋ_ಬರುವ [ೇವcಾತ�ನ (ಪ�ಕಟ<ೆ) ವರಗಳ� ಸವ;ರ 

ಪ�xೕಜ,ಾಥ;1ಾ: �ೊಡಲ�zZ1ೆ.  

ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 


[ಾ%1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು  ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂbೇ ,ಾ,ಾ 

cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 

ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  ಒಬ�fmೆ 

ಧ 

1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ .ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

:ಪ9w: ನೂ6 ಇಂಟ� �ಾಷ6ನ� ವಷU� “ಆತ'ಗಳ ನಡು%ನ "ೇಧವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು” 

ಎಂಬ ಪದವನು� ಬಳg
ಾ��ೆ. ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ ವರ�ೆV ಇದು ಬಹಳ 

%ವರnಾತ'ಕ�ಾದ |ೕKU�ೆ*ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಈ ಅಧ6ಯನದ ಉದ�ಕೂV �ಾವ� ಇದನು� 
ಬಳಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 

ಎbಾ* ವರಗಳ� ಪ�Mxಬ� 
hಾinಗNmೋಸ.ರ ಇರುವಂಥವ ಗWಾ:1ೆ 

ಏಳ�ೇ �ಾಕ6ದ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳನು� 
ೇವ�ಾತ'ನ ಪ�ಕಟnೆಗಳo ಎಂದು ಕ�ೆಯSಾ	
ೆ. 
ಅ�ೆಲ0ವ�ಗಳo ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗಳ Xಾಮು
ಾjಕದ ಒ7 !ೇಯದ�ಾV	 �ೊಡಲ9:;�ೆ. 
%Nಾ2gಯು ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಒಂಭತು� ವರಗಳ/0 *ಾವ�
ಾದರೂ ಒಂದರ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸುವ�ದ�ೆV Xೋತ�ೆ “ಸವUರ ಪ�<ೕಜ�ಾV	” ಇರುವಂಥದನು� ಕ7ೆದು�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ. 

ೇವರು ಆತನ Fೕವನ�ಾV	 ಸಂಕ/9gರುವ ಆ��ಕ "ೆಳವwCೆಯ ಮುಖ6�ಾದ 

ಫ/&ಾಂಶಗಳನು� ಮತು� ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾದ Xೇ�ೆಯನು� ಅಂಥಹ %Nಾ2gಯು 
ಕ7ೆದು�ೊಳ!ಬಹುದು. 
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1 �ೊ_ಂಥ 12:7 ಆದcೆ ಪ�Mxಬ�ನ)* �ೋ_ಬರುವ [ೇವcಾತ�ನ (ಪ�ಕಟ<ೆ) ವರಗಳ� 

ಸವ;ರ ಪ�xೕಜ,ಾಥ;1ಾ: �ೊಡಲ�zZ1ೆ.  

ಶ_ೕರದ ಸಂಪqಣ; /ೇ1ೆ 

Iೌಲನು 1 �ೇ �ೊ)ಂಥದ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳನು� ಕು)ತು "ೋ�ಸು�ಾಗSೇ, ಆತನು 
ಸMೆ<ಳCೆ ಕೂಟದ/0ರ"ೇ�ಾದ ವರಗಳ -�?ಗಳ ಕು)&ಾ	ಯೂ ಸಹ ಸಂ"ೋ�gದನು. 1 

�ೇ �ೊ)ಂಥ 11 �ೇ ಅ�ಾ6ಯದ/0 ಸMೆಯ/0ರ"ೇ�ಾದ ಸೂಕ��ಾದ ವಸsದ ಕು)ತು ತರು�ಾಯ 

ಆ ಅ�ಾ6ಯದ �ೊ�ೆಯ/0 ಕತUನ Mೋಜನವನು� &ೆCೆದು�ೊಳo!ವ�ದರ/0ರ"ೇ�ಾದ ಸ)*ಾದ 

ಮ�ೋMಾವದ ಕು)ತು ಚyUg
ಾ��ೆ. 

ಎಂಟ�ೇ �ಾಕ6ದ/0 ಬಳಸSಾ	ರುವ “ಒಬ5�Cೆ �ೊಡಲ9:;ರುವ” ಮತು� “ಮ&ೊ�ಬ5�Cೆ” ಎಂಬ 

ಈ ಪದಗಳ ಕು)ತು ಬಹಳ Cೊಂದಲಗ��ೆ. ಈ ಪದಗಳನು� ಬಳg ನಮCೆ 
ಕ/ಸಲ9:;ರುವ�
ೇನಂದ�ೆ �ಾವ� ಪ��<ಬ5ರು ಒಂ
ೇ ಒಂದು ವರದ/0 ಅಥ�ಾ ಎರಡು 
ವರಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸಬಹುದು ಎಂಬು
ಾ	. ಈ "ೋಧ�ೆಯು ತಪ�9ವ�ಳ!
ಾ	
ೆ. 

ಸMೆಯ ಕೂಟದ/0 ವರಗಳo @ೇCೆ -�? �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು Iೌಲನು "ೋ�ಸು��
ಾ��ೆ. 
ಪ��<ಂದು ಕೂಟದ/0 ಒಬ5 ವ6-� �ಾತ� ಎSಾ0 ವರಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸ"ಾರದು. ಸMೆಯ 

ಕೂಟ ಎಂದ�ೆ ಅದು ಶ)ೕರದ Xೇ�ೆ*ಾ	ರ"ೇಕು. ಒಬ5ನು ಈ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlgದ�ೆ 
ಮ&ೊ�ಬ5ನು ಇ�ೊ�ಂದರ/0 �ಾಯU �ವUlಸ"ೇಕು. 

�ಾ�ೆಲ0ರು ಪ%&ಾ�ತ'�Cೆ ಸ9ಂAಸುವವ�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯು ಶ)ೕರದ "ೇ�ೆಯ ಸದಸ6)Cೆ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡಬಹುದು. ಪ%&ಾ�ತ'ನ 

ವರಗಳo ನಮ'/0 ಚ/ಸಲು �ಾವ� ಅನುಮ�g
ಾಗ �ಾ�ೆಲ0ರು ಒಬ5ರು ಇ�ೊ�ಬ5)Cೆ 
ಸ)ಸಮ�ಾದ ಮುಖ6&ೆಯುಳ!ವ�ಾ	ರು&ೆ�ೕ�ೆ.  

1 �ೊ_ಂಥ 12:11,12 ಈ ವರಗಳ,ೆ�bಾ* ಆ ಒಬ� ಆತ�1ೇ ತನ� KತE�ೆ. ಬಂದ �ಾmೆ 

ಒ@ೊ�ಬ�fmೆ ಹಂK�ೊಟುZ ನUಸು�ಾE,ೆ. �ೇmೆ [ೇಹವ  ಒಂ[ಾ:ದlರೂ ಅದS.ರುವ ಅಂಗಗಳ� 

ಅ,ೇಕ1ಾ:1ೆxೕ, �ೇmೆ [ೇಹದ ಅಂಗಗWೆಲ*ವq ಅ,ೇಕ1ಾ:ದುl ಒಂ[ೇ [ೇಹ1ಾ:ರುವ[ೋ, 

�ಾmೆRೕ S�ಸEನು ಇ[ಾl,ೆ. 

ಸ&ೆಯನು� ಕಟುZವ ದ�ಾ.: ವರಗಳನು� ಹುಡುS_ 

ನಮ'�ೇ �ಾವ� @ೆy�g�ೊಳo!ವ�ದ�ಾV	ಯಲ0 ಆದ�ೆ -�ಸ�ನ ಶ)ೕರದ ವೃA�ಯ/0 
Mಾಗ�ಾ	ರುವ�ದ�ಾV	 �ಾವ� ಆ��ಕ�ಾದ ವರಗಳನು� ಹುಡುಕ"ೇಕು.  
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1 �ೊ_ಂಥ 14:12 �ಾmೆR fೕವ  ಆM�ಕ1ಾದ ವರಗಳ)* 

ಅ�ಾ%ಸSEಯುಳ�ವವcಾ:ರುವದ_ಂದ ಸ&ೆmೆ �ೆK�ನ ಅ�ವೃ�l ಉಂ�ಾಗುವ �ಾmೆ ತವಕ�ಂದ 

ಪ�ಯM�n_. 

ಪದಬಳ�ೆಯನು� ಗಮ�g) “ವರಗಳo” ಎಂಬುದು ಬಹುವಚನ. 

-�ಸ�ನ ಶ)ೕರದ ವೃA�Cಾ	?ೕ ಎSಾ0 ವರಗಳo ಇರುವ�
ೇ @ೊರತು ಒಬ5 ವ6-�ಯನು� ಮುಖ6&ೆCೆ 
[ೕSೆ ಎತು�ವ�ದ�ಾV	ಯಲ0. 

ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗೂ Xೇ�ೆಯುಂಟು. �ೆಲವ� %Nಾ2gಗಳo ಐದು-%ಧ�ಾದ Xೇ�ೆCಾ	 


ೇವ)ಂದ ಕ�ೆಯಲ9:;
ಾ�ೆ (ಅ�ಸ�ಲ, ಪ��ಾA, "ೋಧಕ, Xೌ�ಾ�Uಕ ಅಥ�ಾ 

ಸMಾIಾಲಕ). ಒಂಭತು� ಆ��ಕ ವರಗಳನು� ಈ %Nಾ2gಗಳo ಬಹಳ ಸ2ತಂತ��ಾ	 �ಾಯU 

�ವUlಸಬಹುದು *ಾ�ೆಂದ�ೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಈ )ೕ�*ಾ	 ಚ/ಸಲು ಅವರು ಅನುಮ�ಸುವ/0 
ಒಲವ�ಳ!ವ�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ. ಅವರು "ೇ�ೆಯ hೇತ�-Vಂತ ಒಂ
ೇ hೇತ�ದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸು�ಾಗ ಈ ವರಗಳo ಅವರ Xೇ�ೆಯ/0 ಪ�gದ��ಾಗುವವ�.  

ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯು ಎSಾ0 ವರಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸ"ೇಕು. ಅವರು ಮೂಖUತನ�ಾ	 

&ೋರವ�
ೋ ಎಂದು ಭಯಪಡ"ಾರದು. ಅವರು @ೊರCೆ @ೆ�ೆ�jಡುವ�ದಕೂV ಮತು� 
ತಪ�9ಗಳನು� �ಾಡುವಂಥ ಅIಾಯವನು� ಎದು)ಸುವ�ದ�ೆV gದ��ಾ	ರ"ೇಕು. ಇ
ೇ 
ಕ/ಯುವ�ದ-Vರುವಂಥ ಒಂ
ೇ ಒಂದು �ಾಗU.  

|ಷ6ರುಗಳ/0 Iೇತ�ನು �ಾ�ರ �ೕ)ನ [ೕSೆ ನGೆದನು. 
ೋwjಂದ @ೊರCೆ 
@ೆ�ೆ�jಡುವಂಥ ಅIಾಯವನು� ಎದು)ಸುವ�ದ�ೆV gದ��ಾ	ದವನು ಆತ�ೊಬ5�ೆ. 

hೆ�ೕಷ� ವರಗಳನು� ಆಸSEuಂದ ಅ�ೇ�n_ 

1 �ೊ)ಂಥ 12:31 ಇವ�ಗಳ/0 Nೆ�ೕಷ� ವರಗಳನು� ಆಸ-�jಂದ ಅIೇzg). ಇನೂ� ಉತ�ಷ;�ಾದ 

�ಾಗUವನು� �ಮCೆ &ೋ)ಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 

ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯು ಸ�ಾಗ�ಾ	 ಅವರ Fೕವನದ/0 �ಾಯU �ವUlಸ"ೇ�ಾದ Nೆ�ೕಷ� 
ವರಗಳo ಎಂಥವ�ಗ7ೆಂದ�ೆ 
ೇವರು ಅವ)Cೆ �ೊ:;ರುವ Xೇ�ೆಯನು� ಪ]�ೈಸಲು ಪ��<ಂದು 
ಸಂದUಭಗ�Cೆ ಅಗತ6�ಾ	ರುವಂಥವ�ಗ7ಾ	�ೆ.  
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ಶ�[ೆAuಂದ [ೇವರನು� ಹುಡುಕುವ ದರ +ಾದ_ಗಳ� 

Vಾ�ೋಬನ +ಾದ_  

ಅ��ಾಂಡ 32:24-30 ಅವರನೂ� ತನ� ಆnERಲ*ವನೂ� [ಾznದ aೕbೆ Vಾ�ೋಬನು 

ಒಂzಗ,ಾ: rಂ[ೆ fಂMರಲು Vಾcೋ ಒಬ� ಪ ರುಷನು @ೆಳmಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಗಡ 

�ೋcಾUದನು. ಆ ಪ ರುಷನು �ಾನು mೆಲ*[ೆ ಇರುವ ದನು� ಕಂಡು Vಾ�ೋಬನ �ೊ�ೆಯ 

Sೕಲನು� ಮುzZದl_ಂದ Vಾ�ೋಬನು ಅವನ ಸಂಗಡ �ೋcಾಡುMEರು1ಾಗbೇ ಅವನ �ೊ�ೆಯ 

Sೕಲು ತ��ತು. ಆ ಪ ರುಷನು – ನನ�ನು� Qಡು, @ೆಳmಾಗುತE[ೆ ಅನ�ಲು,  

Vಾ�ೋಬನು fೕನು ನನ�ನು� ಆ�ೕವ;�nದ �ೊರತು fನ�ನು� Qಡುವ �ಲ* ಅಂದನು.  

ಆ ಪ ರುಷನು – fನ� �ೆಸcೇನು ಎಂದು �ೇNದl�ೆ. ಅವನು – Vಾ�ೋಬನು ಅಂ[ಾಗ,  

ಅವನು Vಾ�ೋಬfmೆ ಇನು� aೕbೆ fೕನು Vಾ�ೋಬ,ೆf�n�ೊಳ��ವ �ಲ*; [ೇವರ ಸಂಗಡಲೂ 

ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡಲೂ �ೋcಾU mೆದlವ,ಾದl_ಂದ fನmೆ ಇ/ಾ�Rೕbೆಂದು �ೆಸರುಂ�ಾಗುವ ದು 

ಎಂದು �ೇNದನು.  

Vಾ�ೋಬನು – fನ� �ೆಸರನು� ನನmೆ MNಸ@ೇಕು /ಾi]ೕ ಅಂ[ಾಗ 

 ಆ ಪ ರುಷನು – ನನ� �ೆಸರನು� 
Bಾ_ಸುವ[ೇ�ೆ? 

ಎಂದು �ೇN ಆ�ೕವ;�nದನು. Vಾ�ೋಬನು – ,ಾನು [ೇವರ,ೆ�ೕ ಪ�ತ%�1ಾ: 

,ೋU[ೆlೕನbಾ*; ಆದರೂ ನನ� �ಾ�ಣ ಉNದ[ೆ ಅಂದು�ೊಂಡು ಆ ಸ�ಳ�ೆ. �ೆfೕRೕ� ಎಂದು 

�ೆಸ_ಟZನು. 

Rೕಸುವ  /ಾಮ%ವನು� �ೇಳ�ವ ದು 

� cೊzZmಾ: @ೇU�ೊಳ��ವ ದು 

ಲೂಕ 11:5-13 ಮತುE ಅವ_mೆ �ೇN[ೆlೕನಂದcೆ--fಮ�)* ಒಬ�fmೆ /ೆ�ೕrತf[ಾl,ೆ ಎಂದು 

�ೇW �ೇಣ. ಅವನು ಸರು�ೊMEನ)* ಆ /ೆ�ೕrತನ ಬNmೆ �ೋ:--/ೆ�ೕrತ,ೇ, ನನmೆ ಮೂರು 

cೊzZಗಳನು� ಕಡ1ಾ: �ೊಡು. ನನ� /ೆ�ೕrತರ)* ಒಬ�ನು ಎ)*mೋ ಪ�Vಾಣ1ಾ: ನನ� ಬNmೆ 

ಬಂ�[ಾl,ೆ; ಅವfmೆ ಊಟಮUಸುವದ�ೆ. ನನ�)* ಏನೂ ಇಲ* ಎಂದು �ೇಳಲು ಆ /ೆ�ೕrತನು--

ನನmೆ �ೊಂದcೆ�ೊಡ@ೇಡ; ಈಗ ಕ[ಾ�ಾS ಅ[ೆ; ನನ� Kಕ. ಮಕ.ಳ� ನನ� ಕೂಡ ಮಲ:[ಾlcೆ; 

,ಾನು ಎದುl fನmೆ �ೊಡುವದ�ಾ.ಗುವ�ಲ* ಎಂದು ಒಳ:fಂದ ಉತEರ�ೊಟZರೂ �ೊಡಬಹುದು.  
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ಆದcೆ /ೆ�ೕಹದ f]ತE1ಾ: ಎದುl �ೊಡ[ೆ ಇದlರೂ ಅವನ �ಾಟದ [ೆ/ೆuಂದ ಎದುl ಬಂದು 

�ೇNದಷುZ ಅವfmೆ �ೊಡುವ,ೆಂದು fಮmೆ �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ. 

� @ೇU�ೊN�_, ಹುಡುS_, ತzZ_ 

�ಾmೆRೕ ,ಾನು fಮmೆ �ೇಳ�ವ[ೇನಂದcೆ--@ೇU�ೊN�_, fಮmೆ [ೊcೆಯುವದು; ಹುಡುS_, 

fಮmೆ nಕು.ವದು; ತzZ_, fಮmೆ �ೆcೆಯುವದು. Vಾಕಂದcೆ @ೇU�ೊಳ��ವ ಪ�Mxಬ�ನು 

�ೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವfmೆ nಕು.ವದು, ತಟುZವವfmೆ �ೆcೆಯುವದು. fಮ�)* 

ತಂ[ೆVಾದವನು ]ೕನನು� �ೇಳ�ವ ಮಗfmೆ ]ೕನು �ೊಡ[ೆ �ಾವನು� �ೊಡುವ,ೇ? ಅಥ1ಾ 

ತMEಯನು� �ೇNದcೆ Bೇಳನು� �ೊಡುವ,ೇ? �ಾmಾದcೆ �ೆಟZವcಾದ fೕವ  fಮ� ಮಕ.Nmೆ ಒW �ೇ 

ಪ[ಾಥ;ಗಳನು� �ೊಡಬಲ*ವcಾದcೆ ಪರbೋಕದ)*ರುವ fಮ� ತಂ[ೆಯು ತನ�ನು� 

@ೇU�ೊಳ��ವವ_mೆ ಎ'ೊZೕ �ೆBಾ�: ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಡುವನಲ*1ೇ ಅಂದನು. 

ಕೃ�ಾವರಗಳನು� ಪ�ಜi)ಸುವಂ�ೆ +ಾಡು 

1 Mo ೆ. 1:6 ಆದ�ಾರಣ ,ಾನು fನ� ತbೆಯ aೕbೆ ಹಸEವf�ಟZದರ ಮೂಲಕ fನmೆ [ೊರSದ 

[ೇವರ ಕೃ�ಾವರವ  ಪ�ಜi)ಸುವಂ�ೆ +ಾಡ@ೇ�ೆಂದು fನmೆ Pಾಪಕ�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ. 

fಮ�,ೆ�ೕ [ೇವ_mೆ ಸಮ�;n_ 

fಮ�,ೇ ಅ�;n_ 

cೋ+ಾಪ ರ. 6:13 ಇದು +ಾತ�ವಲ*[ೆ fೕವ  fಮ� ಅಂಗಗಳನು� �ಾಪ�ೆ. ಒ��ಸುವವcಾ:ದುl 

ದುಷZತiವನು� ನUಸುವ /ಾಧನಗWಾಗ+ಾಡ@ೇU_. ಆದcೆ ಸತEವcೊಳ:ಂದ 

gೕ
ತcಾ:ರbಾ: fಮ�ನು� [ೇವ_mೆ ಒ��n�ೊಟುZ fಮ� ಅಂಗಗಳನು� fೕMಕೃತ%ಗಳನು� 

ನUಸುವ /ಾಧನಗಳ,ಾ�: ಆತfmೆ ಸಮ�;n_. 

cೋ+ಾಪ ರ. 12:1 ಆದದ_ಂದ ಸ�ೋದರcೇ [ೇವರ ಕfಕರವನು� fಮ� ,ೆನ�mೆ ತಂದು 

fಮ�ನು� @ೇU�ೊಳ��ವ[ೇನಂದcೆ fೕವ  fಮ� fಮ� [ೇಹಗಳನು� [ೇವ_mೆ ]ೕಸbಾ:ಯೂ 

aK��ೆVಾ:ಯೂ ಇರುವ ಸgೕವ ಯ¡1ಾ: ಅ�;n_. ಇ[ೇ fಮ� 
1ೇಕಪqವ;ಕ1ಾದ 

ಆcಾಧ,ೆಯು. 

ಆತ�ನ ಮಂಡಲ[ೊಳ��ೆ. ನ�ೆu_ 

ಆತ'ಭ)ತ�ಾದ %Nಾ2gಗ7ಾ	ರುವ �ಾವ� ನಮ' ಹ7ೆಯ Iಾ�ಕೃತ )ೕ�ಯ/0 ಇನೂ� 
ನGೆಯ"ಾರದು. ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಮಂಡಲದ/0ರುವ ನೂತನ�ಾದ 
ೈ%ಕ ಆ*ಾಮದ/0 �ಾವ� 
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Fೕ%ಸ"ೇಕು. �ಾವ� ಆತ'�ಂದ Fೕ%ಸು��ರು�ಾಗ ಆತ�Cೆ ಸ9ಂAಸುವವ�ಾ	 

ಮುಂದುವ�ೆಯು&ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 
ೈ%ಕ�ಾ	 Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾ	ರು&ೆ�ೕ�ೆ. ಆ��ಕ�ಾದ ವರಗಳ 

�ಾಯU �ವUಹnೆಯು ನಮ' 
ೈನಂAನ Fೕ%ತದ Mಾಗ�ಾ	ರುತ�
ೆ. 

1 �ೊ_ಂಥ 2:14 �ಾ�ಕೃತಮನುಷನು [ೇವcಾತ� 
ಷಯಗಳನು� @ೇಡ1ೆನು��ಾE,ೆ. ಅವ  ಅವfmೆ 

ಹುಚು� +ಾ�ಾ: �ೋರುತE1ೆ. ಅವ  ಆತ�
Bಾರ�ಂದ MNಯತಕ.ವ ಗWಾ:ರbಾ: ಅವನು 

ಅವ ಗಳನು� ಗ�rಸbಾರನು. 

ಗbಾತ%. 5:25 ,ಾವ  ಆತ�fಂದ gೕ
ಸುMEರbಾ: ಆತ�ನನ�ನುಸ_n ನ�ೆxೕಣ. 

ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಒಂಬತು� ವರಗಳನು� ಪ:;�ಾ�). 

 

 

 

 

 

 

2. ಸವUರ ಪ�<ೕಜನ�ಾV	 ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗೂ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo �ೊಡಲ9:;ರುವ�
ಾದರೂ, *ಾ�ೆ 
�ೆಲವ� ವರಗಳನು� �ಯeತ %Nಾ2gಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ	 ಬಹಳ ಸ2ತಂತ��ಾ	 �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದ�ೆV 
�ೊಡಲ9:;�ೆ?  

 

 

 

 

 

 

3. 
ೇವರು ನಮ'ನು� ಕ�ೆAರುವ Xೇ�ೆಯನು� ಈGೇ)ಸುವ�ದ�ಾV	 Iಾ�ಮುಖ6�ಾ	ರುವಂಥವ�ಗ7ಾದ “Nೆ�ೕಷ� ವರಗಳನು�” 

�ಾವ� *ಾ�ೆ ಅIೇzಸ"ೇಕು?  
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�ಾಠ ಐದು 

ವರಗಳ ವ:ೕ;ಕರಣ �ಾಗೂ 
ವರ<ೆ 

(@ೋಧಕ_mೆ zಪ�|: ಈ Iಾಠ�ಾV	 �ೕವ� �ಮ' ಸ2ಂತ ಅನುಭವAಂದ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU 

�ವUಹnೆಯನು� %ವ)ಸುವಂಥ ಉ
ಾಹರnೆಗಳನು� gದ�ಪ��ೊಳ!"ೇಕು @ಾಗೂ %
ಾ6�Uಗಳನು� ಅವರ 

Fೕವನದ/0ರುವ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಅನುಭವವನು� ಹಂy�ೊಳo!ವಂ&ೆ ��ೕ&ಾ�lಸ"ೇಕು. 
ಇದು ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯನು� @ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಬಹಳ ಸ9ಷ;�ಾ	 ಅಥU�ಾ��ೊಳ!ಲು 
ಸ@ಾಯ�ಾಗುತ�
ೆ.)  

ಆM�ಕ ವರಗಳ ಕು_ತು +ಾತ,ಾಡುವ ಒಂಬತುE 1ಾಕ%ಗಳ� 

1 �ೊ_ಂಥ 12:1 ಸ�ೋದರcೇ ಪ
�ಾ�ತ�fಂದುಂ�ಾಗುವ ವರಗಳನು� ಕು_ತು fಮmೆ 

MN�ರ@ೇ�ೆಂದು ಅ�ೇ�ಸು�ೆEೕ,ೆ. 

1 �ೊ_ಂಥ 13:2 ನನmೆ ಪ�1ಾದನವರ
ದlರೂ, ಎbಾ* ರಹಸ%ಗಳ�, ಸಕಲ 
ಧ1ಾದ 
[ೆ% 

MNದರೂ, @ೆಟZಗಳನೂ� �ೆmೆ�ಡುವ ದ�ೆ. @ೇ�ಾದಷುZ ನಂQ�ೆuದlರೂ, ��ೕMuಲ*ದವ,ಾ:ದlcೆ 

,ಾನು ಏನೂ ಅಲ*ದವ,ಾ:[ೆlೕ,ೆ.  

1 �ೊ_ಂಥ 14:1,12 ��ೕMಯನು� ಅ&ಾ%ಸ+ಾU�ೊN�_. ಆದರೂ ಪ
�ಾ�ತ�fಂದುಂ�ಾಗುವ 

ವರಗಳನು� ಅವ ಗW �ೆಳmೆ 
hೇಷ1ಾ: ಪ�1ಾ�ಸುವ ವರವ,ೆ�ೕ ಆಸSEuಂದ ಅ�ೇ�n_.  

�ಾmೆR fೕವ  ಆM�ಕ1ಾದ ವರಗNಗಳ)* ಅ�ಾ%ಸSEಯುಳ�ವವcಾ:ರುವದ_ಂದ ಸ&ೆmೆ �ೆK�ನ 

ಅ�ವೃ�l ಉಂ�ಾಗುವ �ಾmೆ ತವಕ�ಂದ ಪ�ಯM�n_. 

2 Mo ೆ. 1:6 ಆದ�ಾರಣ ,ಾನು fನ� ತbೆಯ aೕbೆ ಹಸEವf�ಟZದರ ಮೂಲಕ fನmೆ [ೊರSದ 

[ೇವರ ಕೃ�ಾವರವ  ಪ�ಜi)ಸುವಂ�ೆ +ಾಡ@ೇ�ೆಂದು fನmೆ Pಾಪಕ�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ. 

ಇQ�ಯ. 2:4 ಮತುE [ೇವರು ಅವರ �ೈuಂದ ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳನೂ� ಅದು�ತ�ಾಯ;ಗಳನೂ� 

,ಾ,ಾ 
ಧ1ಾದ ಮಹ�ಾ.ಯ;ಗಳನು� ನUn ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� ತನ� K�ಾEನು/ಾರ1ಾ: 

ಅವ_mೆ ಅನುಗ�rn ಅವರ +ಾMmೆ /ಾ��ೊಡುMEದlನು. 

1 �ೇತ� 4:10 fೕ1ೆಲ*ರು [ೇವರ 

ಧ ಕೃ�ೆಯ 
ಷಯದ)* ಒW �ೇ ಮ,ೆ1ಾ�ೆ;ಯವcಾ:ದುl 

ಪ�Mxಬ�ನು �ಾನು �ೋ�ದ ಕೃ�ಾವರವನು� ಎಲ*ರ /ೇ1ೆಯ)* ಉಪxೕ:ಸ). 

cೋ+ಾಪ ರ. 1:11 ನನ� ಮುFಾಂತರ fಮmೆ �ಾರ+ಾ�;ಕ ವರ1ೇ,ಾದರೂ [ೊರS fೕವ  

ದೃಡ1ಾಗುವದ�ೊ.ೕಸ.ರ fಮ�ನು� ,ೋಡ@ೇ�ೆಂದು ಅ�ೇ�ಸು�ೆEೕ,ೆ. 
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Pಾ,ೋSEಗಳ� 18:16 �ಾ|�ೆಯು ಅನುಕೂಲ�ೆಗೂ ��ೕಮಂತರ /ಾf�ಧ%ಪ�1ೇಶಕೂ. /ಾಧನ. 

ಆತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ�  

ಆತ'ನ ಒಂಬತು� ವರಗಳo ಪ%&ಾ�ತ'ನು ತನ� ಪ�ಸ�&ೆಯನು� ಪ�ದ|Uಸುವಂಥ hೇತ�ಗ7ಾ	�ೆ. 
ಅವ�ಗಳo ಇಂದು Sೋಕದ/0 �ಾಯU�ಾಡುವ 
ೇವರ ಕೃIೆಯ &ೋಪU�ಸು%�ೆಗ7ಾ	�ೆ. 
ಅವ�ಗಳo ಮನುಷ6 ಕುಲದ ಒ/ತCಾ	 Xೇ�ೆ�ಾಡುವ 
ೇವರ ಶ-�ಯ ಪ�ದUಶನಗ7ಾ	�ೆ.  

1 �ೊ_ಂಥ 12:7-10 ಆದcೆ ಪ�Mxಬ�ನ)* �ೋ_ಬರುವ [ೇವcಾತ�ನ ವರಗಳ� ಸವ;ರ 

ಪ�xೕಜ,ಾಥ;1ಾ: �ೊಡಲ�zZ1ೆ.  ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ 

ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 
[ಾ%1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� 

ಆತ�fಂbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ 

ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  

ಒಬ�fmೆ 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ  ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  

�ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

ವರಗಳ� ಪ�Mxಬ�_mಾ:ಯೂ  

ಆತ'ನ ಮಂಡಲದ/0 Mಾ	ಗ7ಾದCೇ ಈ Sೋಕದ/0 ಜನರು ಬದುಕ"ೇ�ೆಂದು 
ೇವರು ಎಂAಗೂ 

ಇy�ಸ/ಲ0. ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನದ ಮೂಲಕ�ಾ	 ಈ Fೕ%ತದ @ೋ�ಾಟವನು� ಜjಸಲು 
ಅಗತ6�ಾ	ರುವ ವರಗಳನು� ಅವ)Cೆ �ೊಡಲ9:;�ೆ. 

���� 
ೇವರು ಆತ'ನು  
���� Xೈ&ಾನನು ಆತ'ನು 
���� ಮನುಷ6ನು ಆತ'ನು 

ಎ�ೆಸ. 6:12 ,ಾವ  �ೋcಾಡುವದು ಮನುಷ%+ಾತ�ದವರ ಸಂಗಡವಲ*. cಾಜತiಗಳ aೕbೆಯೂ 

ಅ��ಾ_ಗಳ aೕbೆಯೂ ಈ ಅಂಧ�ಾರದ bೋ�ಾ�ಪMಗಳ aೕbೆಯೂ ಆ�ಾಶ 

ಮಂಡಲದ)*ರುವ ದುcಾತ�ಗಳ /ೇ,ೆಯ aೕbೆಯೂ ,ಾವ  �ೋcಾಡುವವcಾ:[ೆlೕ1ೆ.  

ಉಪ<ೕ	ಸುದ�ೋಸVರ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo ನಮCೆ �ೊಡಲ9:;�ೆ. ಅವ�ಗಳo 
ನಂOಗಸ��ಾದ Xೇ�ೆCೋಸVರ�ಾ	 %ತ)ಸಲ9:;ರುವ “qೊ�ೕ�ಗಳo” ಅಲ0. ವರಗಳo ಈ 

Fೕ%ತದ/0ರುವ @ೋ�ಾಟ�ಾV	 %Nಾ2gಯನು� ಸಜು�Cೊ�ಸುವಂಥ Xಾಧನಗ7ಾ	�ೆ.  
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ಮೂರು ಗುಂಪ ಗಳ� ಅಥ1ಾ ವಗ;ಗಳ� 

ಶ@ೊlೕBಾ�ರದ �ೆ�ೕರ<ೆಯ ವರಗಳ� – (+ಾತ,ಾಡುವ ದು) 

ಅನ6MಾZೆಗಳo 
ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ�ಾ6ನ 

ಪ��ಾದ�ೆ 
ಪ�ಕಟ<ೆಯ ವರಗಳ� – (�ೇಳ�ವ ದು) 

ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6 

uಾನ �ಾಕ6 
ಶSEಯ ವರಗಳ� 

ನಂO�ೆಯ ವರ 
ಗುಣಪ�ಸುವ ವರ 

ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 
ಶ@ೊlೕBಾ�ರದ �ೆ�ೕರ<ೆಯ ವರಗಳ�  

�ಾವ� cದಲು ಕ/ಯುವಂತಹ ಮೂರು ವರಗಳo ಉ�ಾ�ರnೆಯ ಅಥ�ಾ ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರದ 

Iೆ�ೕರnೆಯ ವರಗ7ಾ	�ೆ. ಪ%&ಾ�ತ'ನು ನc'ಂACೆ ಮತು� ನಮ' ಮೂಲಕ�ಾ	 

�ಾತ�ಾಡುವಂಥವ�ಗಳo ಇವ�ಗ7ೇ. 
 

ೇವರು ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ )ೕ�ಯ/0 %Nಾ2gಗ7�ೆಂACೆ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರದ 

Iೆ�ೕರnೆಯ ವರಗಳo ಪ�ಕಟ�ಾಗುವವ�. %Nಾ2gಗಳo ಈ ವರಗಳನು� ಉಪ<ೕ	ಸು�ಾಗ 

"ೇ�ೆಯವರು ಬಲವನು�, ಉ&ೆ�ೕಜನವನು� @ಾಗೂ ಆದರnೆಯನು� @ೊಂದುವರು. 
ೇವರು ಈ 

ವರಗಳ ಮೂಲಕ �ದು�ಪ�ಸು%�ೆಯನು� ತರುವ�ೇ @ೊರತು ಆತನು ಎಂAಗೂ ಖಂಡ�ೆಯನು� 
ರುವ�Aಲ0.  

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ�  

ಪ%&ಾ�ತ'ನು Xಾ�ಾರಣ�ಾದ ಉ�ಾ�ರnೆಯ ಅಂಗಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ�ಾ	 

�ೊಡುವಂತಹ Iೆ�ೕರnೆಯ ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ ಉ�ಾ�ರnೆಯ �ಾತುಗ7ೇ ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರ. 

 
ಇದು �ಾತ�ಾಡುವ ವ6-�jಂದ ಎಂAಗೂ ಕ/ಯSಾಗಂಥ MಾZೆ*ಾ	
ೆ, �ಾತ�ಾಡುವ 

ವ6-�ಯ ಮನg��ಂದ ಅಥU�ಾ��ೊಳ!Sಾಗಂಥದು ಆ	
ೆ.  
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�ಾತ�ಾಡುವಂತಹ ಆ MಾZೆಯು 
ೇವದೂತರು ಬಳಸುವಂತಹ ಸ2	ೕUಯ 

MಾZೆ*ಾ	ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮನುಷ6ನ MಾZೆ*ಾ	ರಬಹುದು.  
 
ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರವನು� ತಮ' �ಾತೃMಾZೆಯ/0 �ೇಳoವಂಥ ವ6-�ಗಳo ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ 

Xಾಧ6&ೆj
ೆ. 
1ಾ%Fಾ%ನ 

ಉ�ಾ�ರnೆಯ �ಾತುಗಳ ಸಂ
ೇಶದ ಅಥUವನು� ಅಥ�ಾ %ವರnೆಯನು� "ೇ�ೊಂದು MಾZೆಯ/0 
ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ ಅXಾ�ಾರಣ�ಾ	 ಬlರಂಗಪ�ಸುವ�
ೇ ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನದ 

ವರ�ಾ	
ೆ. 
ಇದು ಮನg�ನ �ಾಯU �ವUಹnೆ<ೕ ಅಥ�ಾ ಗ�l�ೆ<ೕ ಅಲ0. ಇದು 
ೇವ�ಾತ'�ಂದ 

�ೊಡಲ9ಟ;
ಾ	
ೆ.  
 

�ಾ6�ಾ6ನ ಎಂದ�ೆ %ವ)ಸುವ�ದು, ಅಥU@ೇಳoವ�ದು, ಪ�ಕ:ಸುವ�
ಾ	
ೆ. ಇದು ಅ_�ಾಥU�ಾದ, 

ಪದAಂದ ಪದ-Vರುವ MಾZಾಂತರವಲ0.  
 

ಪ�1ಾದ,ೆ 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� ಸಹಜ�ಾದ�ದು, ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ Iೆ�ೕರnೆಯ ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರದ 

�ಾತುಗಳನು� ��Aರುವ MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವಂಥದು�, -�ಸ�ನ ಶ)ೕರವನು� 
ಬಲCೊ�!ಸುವಂಥದು�, ಉ&ೆ�ೕಜನCೊ�!ಸುವಂಥದು� ಮತು� ಆದರnೆCೊ�!ಸುವಂಥದು� ಆ	
ೆ.  
 

�AUಷ;�ಾದ ವ6-�Cೆ ಅಥ�ಾ ಗುಂvCೆ 
ೇವ)ಂದ �ೇರ�ಾ	 �ೊ:;ರುವ ಸಂ
ೇಶ�ಾ	
ೆ. 
 

ಪ�ಕಟ<ೆಯ ವರಗಳ� 

ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾದ ಸಂಧಭU�ಾV	 ತನ� ಜನ)Cೆ 
ೇವರು ಆತ'ಗಳನು�, �ಳoವ��ೆಯನು�, uಾನವನು� 
ಪ�ಕಟಣ�ಾಡುವ�
ೇ ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗ7ಾ	�ೆ. ಈ ವರಗಳo ನಮCೆ ಅನ6MಾZೆಗಳ, 

ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನದ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾದ�ೆಯ ಮೂಲಕ�ಾ	 �ೊಡಲ9ಡಬಹುದು. 
ಕನಸುಗಳ, ದಶUನಗಳ ಅಥ�ಾ ಅಂತರಂಗದ ಅ)%ನ ಮೂಲಕ�ಾ	 ಅವ�ಗಳo ನಮCೆ 
�ೊಡಲ9ಡಬಹುದು. 

ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ದು 

ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು ಎಂಬುದು ಆತ' ಪ�ಪಂಚ
ೊಳ-Vರುವ 
ೈ%ಕ 

ಒಳ�ೋಟ�ಾ	
ೆ ಅಥ�ಾ %�ೇಕ�ಾ	
ೆ. ಒಬ5 ವ6-�ಯ, ಒಂದು ಪ)gx�ಯ, ಒಂದು �ಾಯUದ 
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ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸಂ
ೇಶದ lಂAರುವಂತಹ ಆತ'ದ ಅಥ�ಾ ಅತ'ಗಳ %ಧವನು� ಇದು 
&ೋ)ಸುತ�
ೆ.  
 

%ಂಗ�ಸಬಹು
ಾದ ಆತ'ಗಳ ಮೂರು Cೋಲಗಳo: 

���� [ೇವರದು – 
ೇವರು ಮತು� ಆತನ ದೂತರು 
���� /ೈ�ಾನfಂ�ರುವಂಥವ  – Xೈ&ಾನ ಮತು� ಆತನ ದು�ಾತ'ಗಳ 

���� ಮನುಷ%ನ ಆತ� – ಶ)ೕರ ಅಥ�ಾ Iಾ�ಕೃತ ಮನುಷ6 


[ಾ% ಅಥ1ಾ Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ% 

ಭೂತ�ಾಲದ ಅಥ�ಾ ವತU�ಾನ�ಾಲದ ಕು)ತು, ಒಬ5 ವ6-�ಯ ಅಥ�ಾ ಪ)gxಯ ಕು)&ಾ	 

ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ �ೊಡಲ9ಡುವಂತಹ �ೆಲವ� ಸ&ಾ6ಂಶಗಳ 
ೈ%ಕ ಪ�ಕಟnೆ?ೕ �ಳoವ��ೆಯ 

�ಾಕ6�ಾ	
ೆ. ಇದು Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಮನg�ನ ಮೂಲಕ ಕ/�ರುವಂಥದು� ಅಲ0. 
Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾ	 ��ದು�ೊಳ!ಲು ಆಗAರುವಂತಹ 
ೇವ)ಂದ ಬರುವಂಥ �ಾl�ಗಳನು� ಈ 

ವರವ� �ೊಡುತ�
ೆ.  
ಈ ವರವ� �ಾಕ6�ಾ	
ೆ?ೕ @ೊರತು *ಾವ�
ೇ %ಷಯದ ಕು)&ಾದ 
ೇವರ ಪ]�U*ಾದ 

�ಳoವ��ೆಯಲ0, ಪ]�U yತ�ಣವಲ0 ಆದ�ೆ ಒಂದು Mಾಗ%ರಬಹುದು ಅZೆ;ೕ. ಇದು �ೈಜ�ಾದ 

�ಾl�<ಂACೆ �ಾಯU �ವUlಸುತ�
ೆ. ಸಂಗ�ಗಳo ಈ	ರುವ )ೕ�ಯನು� ನಮCೆ 
&ೋ)g�ೊಟುತ�
ೆ. 

Pಾನ 1ಾಕ% 

Xಾ�ಾರಣ ಅಥ�ಾ ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ �ಳoವ��ೆjಂದ @ೇCೆ �ಾಯU ಪ�-�?ಯ/0 ಮುಂ
ೆ 
Xಾಗ"ೇ�ೆಂದು %Nಾ2gCೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ೊಡುವ 
ೇವರ uಾನದ ಕು)&ಾದ 
ೈ%ಕ 

ಪ�ಕಟnೆ?ೕ uಾನ �ಾಕ6�ಾ	
ೆ. ಇದು ನಮ' Fೕವನ�ಾV	 ಮತು� Xೇ�ೆCಾ	 ಇರುವ 
ೇವರ 

ಸಂಕಲ9ವನು� ಮತು� ಉ
ೆ�ೕಶವನು� ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ. ತ_ಣ�ೇ, ಸ2ಲ9 �ಾಲದ/0, ಸeೕಪದ/0 
ಅಥ�ಾ ದೂರದ/0ರುವ ಭ%ಷ6ದ/0 
ೇವರು �ಾಡಲು ಇy�ಸುವಂಥವ�ಗಳನು� ಇದು 
ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ. �ೈಯು-�ಕ�ಾ	 ಮತು� Xಾಮೂlಕ ಸMೆ*ಾ	 ಏನು �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಮತು� 

ೇವರ yತ�ದ/0 @ೇCೆ ಮುಂ
ೆ Xಾಗ"ೇ�ೆಂದು ಇದು ನಮCೆ ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ. ಅ�ೇಕ �ೇ7  ೆuಾನ 

�ಾಕ6ವ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6
ೊ:;Cೆ �ಾಯU �ವUlಸುತ�
ೆ.  
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ಶSEಯ ವರಗಳ� 

ಶ-�ಯ ವರಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ	 
ೇವರು ತನ� ಶ-�ಯನು� ನಮ'/0 ಹ)ಯುವಂ&ೆ ಆತನು 
OಡುಗGೆCೊ�!ಸು&ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ 
ೇವರು ನಮ'/0 ಏ�ಾ�ದರೂ Xಾ�ಸುವನು.  

���� 
ೇವರು ನc'ಂACೆ �ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ – ಉ�ಾ�ರnೆಯ ಅಥ�ಾ ಶಬ�ದ ವರಗಳo 
���� ಆತನು ನಮCೆ ಸಂಗ�ಗಳನು� ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೆ – ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳo  
���� �ಾಯU�ಾಡುವ�ದ�ಾV	 ಆತನು ನಮ' ಮೂಲಕ ತನ� ಶ-�ಯನು� 
OಡುಗGೆ�ಾಡುವನು – ಶ-�ಯ ವರಗಳo 

ನಂQ�ೆಯ ವರ  

�AUಷ;�ಾದ ಸಮಯ�ಾV	 @ಾಗೂ ಉ
ೆ�ೕಶ�ಾV	 ಇರುವಂಥ 
ೈ%ಕ�ಾದ ನಂO�ೆ?ೕ 
ನಂO�ೆಯ ವರ�ಾ	
ೆ. ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾದ ಸಮಯದ/0 �ಾವ� ಇರುವಂತಹ ಪ)gx� ಏ�ೇ ಆ	ದ�ರೂ 

ಅದರ/0ರುವಂತಹ �ಾಯUMಾರಗಳನು� �ವUlಸುವ�ದ-Vರುವಂತಹ ಶ-�ಯ ವರವ� ಇ
ಾ	
ೆ.  
ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ 

ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� Xಾ�ಾರಣ�ಾದ ಪ�ಕೃ�ಯ ಚಲನವಲನದ/0 ಪ��ೇಶ 

�ಾಡುವಂಥ 
ೈ%ಕ ಹಸ�hೇಪ�ಾ	
ೆ. ಇದು �ೆಲವ� ಸಮಯ�ಾV	 ಪ�ಕೃ�ಯ �ಯಮಗಳನು� 
�ಾIಾU�ಸುವ, ಸx	ತCೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಯಂ��ಸುವ 
ೇವರ ಶ-�ಯ ಪ�ದUಶನ�ಾ	
ೆ.  
ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� 
ೇವರ ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ ಶ-�ಯ ಪ�ದUಶನAಂದ 

�ೈಸ	Uಕ�ಾದ @ಾಗೂ ಸವUXಾ�ಾನ6�ಾದ ವ6ವXೆxಯ &ಾತV/ಕ�ಾದ %�ೆ�ೕದವ� ಮತು� 
ರದು�ಪ�ಸು%�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ�
ೇ ಆ	
ೆ.  

ಗುಣಪUಸುವ ವರಗಳ� 


ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ-�ಯನು� ಜನ�ೊಳCೆ ತಲುvಸುವಂತಹ 
ೈ%ಕ�ಾದ �ೕಡು%�ೆ?ೕ 
ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗ7ಾ	�ೆ. ಇವ�ಗಳನು� ವರಗಳo (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು %ವ)ಸSಾ	
ೆ 
*ಾ�ೆಂದ�ೆ ಇದನು� �ೕಡುವ�ದ�ೆV ಅಥ�ಾ �ೋ	Cೆ ಗುಣಪ�ಸುವ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದ�ೆV 
ಅ�ೇಕ �ಾಗUಗ��ೆ. 
ಇವ� ಪ%&ಾ�ತ'ನ 
ೈ%ಕ ಪ�ದUಶನಗ7ಾ	�ೆ @ಾಗೂ ಇವ� �ೈದ-ೕಯ %uಾನದ 

)ೕ�ಯ/0ರುವಂಥಗಳo ಅಲ0. 
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ವರಗಳನು� �ೊಡು1ಾತನನು� �ಾಗೂ ವರಗಳನು� ಹುಡುS_ 

ಹnವ  �ಾಗೂ [ಾಹ 

ಮ�ಾEಯನು 5:6 fೕMmೆ ಹnದು @ಾVಾ_ದವರು ಧನ%ರು ಅವ_mೆ ತೃ�EVಾಗುವದು. 

ಆತ�ನ ಮನಸ�ನು� ಹುಡುS_ 

cೋ+ಾಪ ರ. 8:5,6 ಶ_ೕರ&ಾವವನು� ಅನುಸ_ಸುವವರು ಅದ�ೆ. ಸಂಬಂಧಪಟZವ ಗಳ aೕbೆ 

ಮನn�ಡು�ಾEcೆ ಪ
�ಾ�ತ�ನನು�ಸ_ಸುವವರು ಪ
�ಾ�ತ�fmೆ ಸಂಬಂಧಪಟZವ ಗಳ aೕbೆ 

ಮನn�ಡು�ಾEcೆ. 

ಶ_ೕರ&ಾವದವ ಗಳ aೕbೆ ಮನn�ಡುವದು ಮರಣ. ಪ
�ಾ�ತ�ನವ ಗಳ aೕbೆ ಮನn�ಡುವ ದು 

gೕವವq ಮನhಾಂMಯೂ ಆ:[ೆ. 

cೋ+ಾಪ ರ. 8:13,14 fೕವ  ಶ_ೕರ&ಾವವನು� ಅನುಸ_n ಬದುSದcೆ /ಾಯುವದು fಶ�ಯ 

fೕವ  ಪ
�ಾ�ತ�fಂದ [ೇಹದ ದುರ@ಾ%ಸಗಳನು� ,ಾಶ+ಾಡುವ[ಾದcೆ gೕ
ಸು
_.  

Vಾcಾರು [ೇವರ ಆತ�fಂದ ನUn�ೊಳ���ಾEcೋ ಅವರು [ೇವರ ಮಕ.ಳ� 

�ೋ_ಬರು
�ೆಯನು� �ೊಂ�_ 

1 �ೊ_ಂಥ 12:7 ಆದcೆ ಪ�Mxಬ�ನ)* �ೋ_ಬರುವ [ೇವcಾತ�ನ ವರಗಳ� ಸವ;ರ 

ಪ�xೕಜ,ಾಥ;1ಾ: �ೊಡಲ�zZ1ೆ. 
 

xೕ�ಾನ 14:12 fಮmೆ fಜfಜ1ಾ: �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ. ನನ�ನು� ನಂಬುವವನು ,ಾನು ನUಸುವ 

S�Rಗಳನು� �ಾನೂ ನUಸುವನು ಮತುE ಅವ ಗN:ಂತ ಮಹ�ಾEದ S�Rಗಳನು� ನUಸುವನು. 

Vಾಕಂದcೆ ,ಾನು ತಂ[ೆಯ ಬNmೆ �ೋಗು�ೆEೕ,ೆ. 

2 Moೕ ೆ 1:6 ಆದ�ಾರಣ ,ಾನು fನ� ತbೆಯ aೕbೆ ಹಸEವf�ಟZದರ ಮೂಲಕ fನmೆ 

[ೊರSದ [ೇವರ ಕೃ�ಾವರವ  ಪ�ಜi)ಸುವಂ�ೆ +ಾಡ@ೇ�ೆಂದು fನmೆ Pಾಪಕ�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ. 

ಸತತ�ಾ	, ಆತ'ನ ಎSಾ0 ವರಗಳನು� �c'ಳCೆ ಪ�ಜ2/ಸುವಂ&ೆ �ಾ�). 
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಉ�ಾ�ರnೆಯ ಅಥ�ಾ ಶಬ�ದ Iೆ�ೕರnೆಯ ಪ��<ಂದು ವರಗಳನು� ಪ:; �ಾ� ಮತು� %ವ)g). 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಪ�ಕಟnೆಯ ಪ��<ಂದು ವರಗಳನು� ಪ:; �ಾ� ಮತು� %ವ)g). 

 

 

 

 

 

 

 

3. ಶ-�ಯ ಪ��<ಂದು ವರಗಳನು� ಪ:; �ಾ� ಮತು� %ವ)g). 
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�ಾಠ ಆರು 

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ ವರಗಳ� 

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ� ಮತುE 1ಾ%Fಾ%ನ 

1 �ೊ_ಂಥ 12:8-10 ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 


[ಾ%1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 

1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 

ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  ಒಬ�fmೆ 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ 

ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

    ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಒಂಬತು� ವರಗಳo  

 ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ     ಶSE  

� ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ�      ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು           ನಂO�ೆ ವರ  

� ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ 1ಾ%Fಾ%ನ                �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6                   ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

ಪ��ಾದ�ೆ               uಾನ �ಾಕ6                        ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

 

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ ವರಗಳ� – 1ಾ%Fಾ%ನ – ಪ�1ಾದ,ೆ  

�ೕ¢�ೆ 


ೇವರು %Nಾ2gಗ7�ೆ:;Cೆ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnಾ ವರಗಳo 
ಪ�ಕಟ�ಾಗುತ��ೆ. %Nಾ2gಗಳo ಇವ�ಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸು�ಾಗ "ೇ�ೆಯವರು ಬಲವನು�, 
ಉ&ೆ�ೕಜನವನು� @ಾಗೂ ಆದರnೆಯನು� @ೊಂದುವರು. 
ೇವರು ಈ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 

�ದು�ಪ�ಸು%�ೆಯನು� ತರಬಹು
ೇ @ೊರತು ಆತನು ಎಂAಗೂ ಖಂಡ�ೆಯನು� ತರುವ�Aಲ0.  
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:3 ಪ�1ಾ�ಸುವವ,ಾದcೋ ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡ +ಾ�ಾಡುವವ,ಾ: ಅವ_mೆ 

ಭSEವೃ�lಯನೂ� ��ೕ�ಾ�ಹವನೂ� ಸಂ�ೈಸು
�ೆಯನೂ� ಉಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 
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ಈ ವರಗಳo ಇವ�ಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡುವಂಥ ದುಬUಲ�ಾದ ಮನುಷ6�ೆಂಬ Iಾ&ೆ�ಯ ಅ�ೕನ�ೆV 
ಒಳಪ:;�ೆ ಎಂದು ಅಥU�ಾ��ೊಂಡು, ಅವರು ��ಯಪ�gದಂತಹ �ಾ�ನ ಆ��ಾರವ� ಮತು� 

ೇವರ �ಾಕ6ದ ಆ��ಾರವ� ಒಂ
ೇ ಎಂದು ಎಂAಗೂ ಪ)ಗwಸ"ಾರದು. ಆದ�ೆ ಇದು 
ೇವ)ಂದ 

ಬಂದ�
ೋ ಎಂದು *ಾ�ಾಗಲೂ ಶ�
ೆ�jಂದ %�ೇyಸ"ೇಕು ಮತು� %�ಾ)ಸ"ೇಕು.  
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:29 ಪ�1ಾ�ಗಳ� ಇಬ�cಾಗ) ಮೂವcಾಗ) +ಾ�ಾಡ). ]�ಾ.ದವರು �ೇN 


1ೇಚ,ೆ +ಾಡ). 

ಎbಾ* 
hಾinಗNmಾ: 

ಮೂರ�ೇ Iಾಠದ/0 �ಾವ� ಕ/ತ @ಾCೇ, ಅನ6MಾZೆಗಳ ಕುರುಹು ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 
AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಂಡ ಎSಾ0 %Nಾ2gಗ�Cಾ	 ಇರುವಂಥ
ಾ	
ೆ. ಅನ6MಾZೆಗಳ 

ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ವರವ� �ೊಡಲ9ಡ"ೇ�ೆಂದು Iಾ��Uಸುವಂ&ೆ Iೌಲನು ಅವ)Cೆ ಆ
ೇ|gದನು. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:13 ಆದದ_ಂದ 1ಾ|ಯ,ಾ�ಡುವವನು ತನmೆ ಅದರ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ 

ಶSEಯೂ ಉಂ�ಾಗ@ೇ�ೆಂದು [ೇವರನು� �ಾ��;ಸ).   

 

ಅನ6MಾZೆಯ ವರ-Vಂತ ಪ��ಾದನ ವರವ� ಅ�ಕ ಪ�<ೕಜನ�ಾ)?ಂದು Iೌಲನು @ೇಳo&ಾ��ೆ 
ಮತು� ಎSಾ0ರು ಪ��ಾAಸ"ೇ�ೆಂಬುದು ಆತನ ಅIೇhೆ*ಾ	ತು�. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:5 fೕ1ೆಲ*ರೂ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡ@ೇ�ೆಂದು ,ಾನು ಅ�ೇ�nದರೂ ಅದS.ಂತಲೂ 

fೕವ  ಪ�1ಾ�ಸ@ೇ�ೆಂಬು[ೆ ನf�ಷZ. 1ಾfೕಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ಸ&ೆmೆ ಭSEವೃ�lVಾಗುವದ�ಾ.: 

ಆ 1ಾ|ಯ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ[ೆ �ೋದcೆ ಅವf:ಂತ ಪ�1ಾ�ಸುವವನು hೆ�ೕಷZ. 
 

ಎSಾ0ರು ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡ"ೇಕು. ಎSಾ0ರು ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ 

@ೇಳoವ�ದ�ಾVಗುವಂ&ೆ Iಾ��Uಸ/, ಆದರೂ ಪ��ಾAಸುವ�ದು ಉತ�ಮ�ಾದ�ದು. Iೌಲನ ಈ 

"ೋಧ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ	 ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರnಾ Iೆ�ೕರnೆಯ ಮೂರು ವರಗಳo ಎSಾ0 
%Nಾ2gಗ�Cಾ	ರುವಂಥವ�ಗಳo ಎಂದು �ಾವ� ��ದು�ೊಳ!ಬಹುದು. 
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ಶ@ೊAೕBಾCರ<ಾ �ೆ�ೕರ<ೆಯ ವರಗಳ �ೋ)�ೆ 

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ� �ಾಗೂ ಅಥ;1ಾ%Fಾ%ನ 

 

ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರಗಳo @ಾಗೂ ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ವರವ� ಬಳಸುವ�ದ�ೆV 
ಸುಲಭ�ಾದಂತಹ ವರಗ7ಾ	�ೆ. ಅತ6ಂತ Xಾ�ಾನ6�ಾ	 ಇವ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದ�)ಂದ 

ಇವ�ಗಳನು� ಅ�ೕ @ೆ�ಾ�	 ದುರುಪ<ೕ	ಸSಾ	
ೆ. 
 

ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನದ ವರದ ಮೂಲಕ *ಾ�ಾದರೂ ಸಂ
ೇಶವನು� 
@ೊಂA�ೊಳo!ವ�ದ-Vಂತ cದಲು ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 ಸಂ
ೇಶವ� �ೊಡಲ9ಡ"ೇಕು. lೕCೆ 
ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರಗಳo @ಾಗೂ ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ವರವ� ಒ:;Cೆ Xಾಗುತ��ೆ.  
 

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ� �ಾಗೂ ಪ�1ಾದ,ೆ  


ೈ%ಕ�ಾದ MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವವನು 
ೇವರ ರಹಸ6ಗಳನು� ನು�ಯು&ಾ��ೆ.  
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:2-5,39 ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡುವವನು [ೇವರ ಸಂಗಡ +ಾ�ಾಡು�ಾE,ೆ �ೊರತು 

ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡ ಅಲ*. ಅವನು ಆತ� �ೆ�ೕ_ತ,ಾ: ರಹ/ಾ%ಥ;ಗಳನು� ನುUದರೂ Vಾರೂ 

MNದು�ೊಳ��ವ �ಲ*. 
 

ಪ��ಾದ�ೆಯನು� @ೇಳoವವನು "ೇ�ೆಯ %Nಾ2gಗ�Cೆ ಸ@ಾಯ �ಾಡುವವ�ಾ	
ಾ��ೆ. 
 

1ಾಕ% 3 ಪ�1ಾ�ಸುವವ,ಾದcೋ ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡ +ಾ�ಾಡುವವ,ಾ: ಅವ_mೆ 

ಭSEವೃ�lಯನೂ� ��ೕ�ಾ�ಹವನೂ� ಸಂ�ೈಸು
�ೆಯನೂ� ಉಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 
 

ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡುವವನು %Nಾ2gಗಳನು� ವ6-�ಗತ�ಾ	 ಆತ'ನ/0 "ೆ7ೆಸು&ಾ��ೆ 
ಅಥ�ಾ ವೃA�ಪ�ಸು&ಾ��ೆ. ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� ಸMೆಯನು� ವೃA�ಪ�ಸುತ�
ೆ.  
1ಾಕ% 4 ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ತನmೆ +ಾತ� ಭSEವೃ�lಯನು�ಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 

ಪ�1ಾ�ಸುವನು ಸ&ೆmೆ ಭSEವೃ�lಯನು�ಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 
 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� Nೆ�ೕಷ��ಾದ�ದು *ಾ�ೆಂದ�ೆ ಅದು �ೇರ�ಾ	 ಸMೆಯನು� ವೃA�ಪ�ಸುತ�
ೆ. 
 

 1ಾಕ% 5 fೕ1ೆಲ*ರೂ ಅನ%&ಾಷ'ೆಗಳ,ಾ�ಡ@ೇ�ೆಂದು ,ಾನು ಅ�ೇ�nದರೂ ಅದS.ಂತಲೂ fೕವ  

ಪ�1ಾ�ಸ@ೇ�ೆಂಬು[ೆ ನf�ಷZ. ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ಸ&ೆmೆ ಭSEವೃ�lVಾಗುವದ�ಾ.: ಆ 

ಅನ%&ಾ'ೆಯ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ[ೆ �ೋದcೆ ಅವf:ಂತ ಪ�1ಾ�ಸುವವನು hೆ�ೕಷZ. 
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ಈ ಅ�ಾ6ಯದ/0 “ಸMೆ” ಎಂಬ ಪದವನು� ಒಂಬತು� "ಾ) ಬಳಸSಾ	
ೆ. ಇದು ಸMೆCಾ	 

ವರಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದರ Iಾ�ಮುಖ6&ೆಯನು� ಸೂyಸುತ�
ೆ.  
ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ� Vಾ�ೆ?  

ಪ�1ಾದ,ೆಯು Vಾ�ೆ?  


ೇವರು *ಾ�ೆ ಒಂದು "ಾ) ಅನ6MಾZೆಗಳ @ಾಗೂ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ಮೂಲಕ ಮತು� ಇ�ೊ�ಂದು 
"ಾ) ಪ��ಾದ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ?  

 

1 �ೊ_ಂಥ 14:22 ಆದದ_ಂದ ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡುವದು ನಂಬದವ_mೆ ಸೂಚ,ೆVಾ:[ೆ. 

�ೊರತು ನಂಬುವವ_mೆ ಸೂಚ,ೆಯಲ*1ೆಂದು ,ಾವ  Mಳ��ೊಳ�@ೇಕು. ಆದcೆ ಪ�1ಾದ,ೆಯು 

ನಂಬದವ_mೊಸ.ರವಲ* ನಂಬುವವ_mೋಸ.ರ1ಾ:[ೆ. 
 

ಅನ6MಾZೆಗಳo ಅ%Nಾ2gಗ�Cೆ ಸೂಚ�ೆ*ಾ	
ೆ. ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನವ� 
ೇವರು 
ತನ� ಶ)ೕರ�ೆV �ೊಡುವ ಸಂ
ೇಶ�ಾ	
ೆ.  
 

ಪ��ಾದ�ೆಯು %Nಾ2gCೋಸVರ�ಾ	 ಇರುವಂಥ
ಾ	
ೆ. ಈ ವರದ ಕುರುಹನು� 
OಡುಗGೆCೊ�ಸುವ�ದ�ಾV	 cದಲು ಅನ6MಾZೆಗಳo �ೊಡAರು�ಾಗ ಪ��ಾAಸಲು ಅ�ಕ�ಾದ 

ಮಟ;ದ ನಂO�ೆಯು ಅಗತ6�ಾ	ರುತ�
ೆ. 
ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ ವರ 

 


ವರ<ೆ 

ಪ%&ಾ�ತ'ನು Xಾ�ಾರಣ�ಾದ ಶಬ�ವನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ�ಾ	 �ೊಡುವಂತಹ Iೆ�ೕರnೆಯ 

ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ ಉ�ಾ�ರnೆಯ �ಾತುಗ7ೇ ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರ. ಇದು �ಾತ�ಾಡುವ 

ವ6-�jಂದ ಎಂAಗೂ ಕ/ಯSಾಗಂಥ MಾZೆ*ಾ	
ೆ, �ಾತ�ಾಡುವ ವ6-�ಯ ಮನg��ಂದ 

ಅಥU�ಾ��ೊಳ!Sಾಗಂಥದು ಆ	
ೆ.  
 

�ಾತ�ಾಡುವಂತಹ ಆ MಾZೆಯು 
ೇವದೂತರು ಬಳಸುವಂತಹ ಸ2	ೕUಯ 

MಾZೆ*ಾ	ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮನುಷ6ನ MಾZೆ*ಾ	ರಬಹುದು. ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರವನು� ತಮ' 
�ಾತೃMಾZೆಯ/0 �ೇಳoವಂಥ ವ6-�ಗಳo ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ Xಾಧ6&ೆj
ೆ. 
 

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ ಗ�r�ೆ 
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%Nಾ2gಯು ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಂGಾಗ 
ೊರಕುವಂತಹ ಸು�� ಮತು� 
ಮಧ6gx�ೆ Iಾ�ಥU�ೆಯ 
ೈ%ಕ�ಾದ MಾZೆ*ಾ	ದು� ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ 

ಕುರುಹು%�ಂದ ಗುರು�ಸಲ9ಡುವಂಥ ಆ��ಕ�ಾದ ಒಂಬತು� ವರಗಳ/0 ಒಂದು ವರ�ಾ	
ೆ 
ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರ. 

 

ಅನ6MಾZೆಯ ವರದ/0 
ೇವರು ಮನುಷ6�ೊಂACೆ �ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ. ನಮ' Iಾ�ಥU�ೆಯ 

@ಾಗೂ ಸು��ಯ MಾZೆಯ ಪ�ದUಶನAಂದ ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಮನುಷ6ನ ಆತ'ದ ಮು�ಾಂತರ 


ೇವ�ೊಂACೆ �ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ. ಒಂದು 
ೇವ)ಂದ ಮನುಷ6ನ ಕGೆCೆ ಇರುವಂಥದು� 
ಮ&ೊ�ಂದು ಮನುಷ6�ಂದ 
ೇವರ ಕGೆCೆ ಇರುವಂಥದು�.  
 

ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ �ಾಯ;fವ;ಹ<ೆ 

ಒಬ5 ವ6-�ಯ [ೕSೆ ಅYZೇಕ%ರು�ಾಗ ಆತನು ಬlರಂಗ�ಾದ ಕೂಟದ/0 ಅನ6MಾZೆಯ/0 
ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡು&ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಅದು ಜನ)ಂದ ಅಥU�ಾ��ೊಳ!ಲು ಆಗುವ�Aಲ0. ಅದು 
ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನವನು� ಅನುಸ)ಸಲ9ಡ"ೇಕು ಆಗ ಜನ)Cೆ ಅಥU�ಾಗುತ�
ೆ. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:27 ಅನ%&ಾ'ೆಗಳ,ಾ�ಡುವ[ಾದcೆ ಇಬ�ರು ಅಥ1ಾ ಅವಶ%
ದlcೆ ಮೂವ_:ಂತ 

�ೆK�ಲ*[ೆ ಒ@ೊ�ಬ�cಾ: +ಾ�ಾಡ@ೇಕು. ಮತುE ಒಬ�,ೇ ಅದರ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ@ೇಕು. 
 

ಇ�ೕ ಗುಂಪ� ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 @ಾಡು��ರು�ಾಗ ಅದು ತಂ
ೆ*ಾದ 
ೇವ)Cೆ �ೇರ�ಾ	 ಸು�� 

�ಾಡುವ ಸಮಯ�ಾ	
ೆ. ಸು��ಯ ಸಮಯದ/0 ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ �ಾಡುವ�ದರ ಅಗತ6%ಲ0. 
ಏನು ನGೆಯು��
ೆ� ಎಂದು ಅಥU�ಾ��ೊಳ!Sಾಗಂತಹ ಜನರು ಆ ಗುಂvನ/0ರುವ�
ಾದ�ೆ, 
ಅನ6MಾZೆಯ/0 @ಾ�ದು� ಏನು ಎಂಬುದರ ಅವ)CೋಸVರ�ಾ	   

%ವ)ಸ"ೇಕು. 
 

ಬrರಂಗದ)*  

ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡುವಂತಹ ವ6-�Cೆ �ೊಡಲ9ಟ;ಂಥ ಆ ಸಂ
ೇಶವ� ಅಥU�ಾಗAರಬಹುದು, ಆದ�ೆ 
ಆ ಸಂ
ೇಶವನು� ಅ/0 �ೇ�g�ೊಳo!ವಂತಹ �ಾ6v�<ಳCೆ �ಂ�ರುವ ವ6-�Cೆ ಅಥ�ಾ ವ6-�ಗ�Cೆ 
ಅದು ಅಥU�ಾಗಬಹುದು.  

 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:4-6 ಆಗ ಅವcೆಲ*ರು ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತcಾ: ಆ ಆತ� ತಮತಮmೆ 

ನುUಯುವ ಶSEಯನು� �ೊಡುವ ಪ��ಾರ @ೇcೆ@ೇcೆ &ಾ'ೆಗNಂದ +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. 

�ಾ�ರಂ�nದರು.  
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ಆ�ಾಶದ �ೆಳ:ರುವ ಎbಾ* [ೇಶದವcೊಳ:ಂದ ಬಂದ ಸದTಕEcಾದ Rಹೂದ%ರು 

Rರೂಸbೇ]ನ)* 1ಾಸ1ಾ:ದlರು. ಆ ಸಪ�ಳ1ಾ[ಾಗ ಜನರು ಗುಂಪ  ಗುಂ�ಾ: ಕೂUಬಂದು 

ಪ�Mxಬ�ರು ತಮ�ತಮ� &ಾ'ೆಯbೆ*ೕ ಇವರು +ಾ�ಾಡುವದನು� �ೇN ಭ�amೊಂಡರು.  

ಉ[ೆlೕಶ 


ೇವರು ತನ� ಜನ�ೊಂACೆ �ಾತ�ಾಡಲು ಬಯಸು&ಾ��ೆ. ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರದ ಒ:;Cೆ 
ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನವನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆತನು ಇಂದು ನc'ಂACೆ 
�ಾತ�ಾಡುವಂತಹ ಒಂದು %�ಾನ�ಾ	
ೆ. 

ಬಳಸುವ ದ�ಾ.:ರುವಂತಹ ಆ[ೇಶಗಳ� 

ಅ�'ೇಕವನು� �ೊಂ�ರು 


ೇವರು ಅನ6MಾZೆಯ/0 ತನ� ಶ)ೕರ�ೆV ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡಲು ಬಯಸು�ಾಗ, ಆತನು *ಾವ 

ವ6-�ಯ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡಲು ಬಯಸು&ಾ��ೋ ಆ ವ6-�ಯು ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಆ 

)ೕ�*ಾ	 �ಾಡುವ�ದ�ೆV ಪ��ೋAಸುವಂಥದ�ನು� ��ದು�ೊಳo!&ಾ��ೆ. ಆ ಕೂಟದ/0 ಮುಂAನ 

ಸೂಕ� ಸಮಯದ/0 ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡುವ�ದ�ೆV ಆ ವ6-�ಯು ತನ� ಆತ'ದ 

ಅಂತ�ಾಳAಂAರುವ <ೕಚ�ೆ<:;Cೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಅYZೇಕವನು� @ಾಗೂ ಪ��ೋದ�ೆಯನು� 
ಅನುಭ%ಸುವನು. ಅವನು ಕೂಟದ/0 ಪ�ಸು�ತ�ಾ	 ನGೆಯು��ರುವ ಅಥ�ಾ @ೇಳಲ9ಟು��ರುವ 

�ಾಯUಗಳನು� ಅ��ಪ�ಸ"ಾರದು ಆದ�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಸಮಯದವರCೆ ಆತನು �ಾAರ"ೇಕು. 
ಪ%&ಾ�ತ'ನು ತನ��ೇ &ಾನು ಅ��ಪ�g�ೊಳo!ವ�Aಲ0 ಎಂಬುದು �ೆನvನ/0ರ/.  

ಗುರುMn_ 

%Nಾ2gಗಳ 
ೊಡ� ಗುಂಪ�ಗಳ/0 ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡುವ�ದ-Vಂತ cದಲು �ಾಯಕತ2Aಂದ 

ಅದನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಅತು6ತ�ಮ�ಾದ�ದು. *ಾ�ೆಂದ�ೆ ಸತ6�ೇದವ� “*ಾರು �ಮ'/0 
ಪ�*ಾಸಪಡು&ಾ��ೋ ಅವರನು� ಲzg)” ಎಂದು @ೇಳoತ�
ೆ. ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ �ಾಡುವವನು 
ಇಲ0�ಾದ�ೆ ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡ"ಾರದು. ಅಥ�ಾ ಅನ6MಾZೆಯ/0 
ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡುವವ�ೇ ಅದರ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ �ಾಡ"ೇ�ಾಗುತ�
ೆ. 

ಸ�ಷZ1ಾ: +ಾತ,ಾU 

ನು�ಗಳನು� ಉ�ಾ�)ಸು�ಾಗ -ರುಚ"ಾರದು, ಆದ�ೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ೊಡುವಂತಹ 

Mಾ�
ೆ2ೕಗ
ೊಂACೆ ಸ9ಷ;�ಾ	 �ಾತ�ಾಡ"ೇಕು. ಉ
ಾಹರnೆCೆ, �ೆಲ�[' 
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�ೈಯU
ೊಂACೆ ಅಥ�ಾ ಸಂ&ೋಷ
ೊಂACೆ ಪ%&ಾ�ತ�ನು ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡಬಹುದು. 
�ೕವ� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ �ೕವ� ಅನುಭ%ಸುವ Mಾ�
ೆ2ೕಗಳನು� &ೋಪU�g).  

ಅಥ;1ಾ%Fಾ%ನ
ರ)  

ಸಂ
ೇಶವ� �ೊಡಲ9ಡು��ರು�ಾಗ, ಅನ6MಾZೆಯ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನದ ವರದ ಮೂಲಕ 
ೇವರು 
ಅಥU%ವರnೆಯನು� �ೊಡುವ�ದ�ಾV	 %Nಾ2gಗಳo �ಾಯು��ರು�ಾಗ ಅ/0 �ಶ6ಬ��ಾದ 

ಸಮಯ%ರ"ೇಕು.  

1 �ೊ_ಂಥ 14:19,28 ಆದರೂ ಸ&ೆಯ)* 1ಾ|uಂದ ಹತುE /ಾ
ರ +ಾತುಗಳ,ಾ�ಡುವದS.ಂತ 

ನನ� ಬು�luಂದ ಐ[ೇ +ಾತುಗಳ,ಾ�U ಇತರ_mೆ ಉಪ[ೇಶ+ಾಡುವದು ನನmೆ ಇಷZ1ಾದದುl. 

 

ಮತುE ಒಬ�,ೇ ಅದರ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ@ೇಕು. ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವವfಲ*�ದlcೆ 

1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ಸುಮ�:ರ). 

ಮೂವರು +ಾತ� 

Xಾ�ಾನ6�ಾ	 ನGೆಯುವಂತಹ ಕೂಟಗಳ/0 ಮೂವ)	ಂತ @ೆy�ನ ವ6-�ಗಳo ಅನ6MಾZೆಯ/0 
ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡ"ಾರ
ೆಂದು Iೌಲನು ಸMೆCೆ ಆ
ೇ|gದ�ನು. 

 

1 �ೊ_ಂಥ 14:27 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವದದcೆ ಇಬ�ರು ಅಥ1ಾ ಅವಶ%
ದlcೆ ಮೂವ_:ಂತ 

�ೆK�ಲ*[ೆ ಒ@ೊ�ಬ�cಾ: +ಾ�ಾಡ@ೇಕು. 

f'ೇ�ಸ@ಾರದು 

�ಾವ� �Zೇ�ಸ"ಾರ
ೆಂದು ನಮCೆ ಅuಾvಸಲ9:;ರುವಂತಹ ಏ�ೈಕ ವರ�ಾ	
ೆ 
ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡುವಂತಹ ವರ.  

 

1 �ೊ_ಂಥ 14:39 ಆದ�ಾರಣ ನನ� ಸ�ೋದರcೇ, ಪ�1ಾ�ಸುವದ�ೆ. ಆಸSEuಂದ ಅ�ೇ�n_. ಮತುE 

1ಾ|ಯ,ಾ�ಡುವದ�ೆ. @ೇಡ1ೆನ�@ೇU_. 

ಇತರ ವರಗಳ� 

ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರವ� �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0ರು�ಾಗ, ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ @ಾಗೂ 

ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ ವರಗಳo ಕೂಡ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0ರುತ��ೆ. ಈ ವರಗಳo 
ಕು)ತು "ೋ�ಸು�ಾಗ ಇದರ ಬCೆ� ಚyUಸSಾಗುವ�ದು. 
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ಅಥ;1ಾ%Fಾ%ನದ ವರ 

 


ವರ<ೆ 

ಉ�ಾ�ರnೆಯ �ಾತುಗಳ ಸಂ
ೇಶದ ಅಥUವನು� ಅಥ�ಾ %ವರnೆಯನು� "ೇ�ೊಂದು MಾZೆಯ/0 
ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ ಅXಾ�ಾರಣ�ಾ	 ಬlರಂಗಪ�ಸುವ�
ೇ ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನದ 

ವರ�ಾ	
ೆ. 
 

ಇದು ಮನg�ನ �ಾಯU �ವUಹnೆ<ೕ ಅಥ�ಾ ಗ�l�ೆ<ೕ ಅಲ0. ಇದು 
ೇವ�ಾತ'�ಂದ 

�ೊಡಲ9ಟ;
ಾ	
ೆ.  
 

�ಾ6�ಾ6ನ ಎಂದ�ೆ %ವ)ಸುವ�ದು, ಅಥU@ೇಳoವ�ದು, ಪ�ಕ:ಸುವ�
ಾ	
ೆ. ಇದು 
ಅ_�ಾಥU�ಾದ, ಪದAಂದ ಪದ-Vರುವ MಾZಾಂತರವಲ0. 
 

%
ೇಶದ ವ6-� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಅನು�ಾದಕನ ಅಗತ6 ಬರಬಹುದು. ಇದು ಪ%&ಾ�ತ'ನ 

ವರವಲ0, ಆದ�ೆ ಎರಡು MಾZೆಗಳನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ @ಾಗೂ ಸ�ಾಗ�ಾ	 �ಾತ�ಾಡುವ 

ವ6-� ಅZೆ;ೕ. 
ಅ[ೇ �ಾbಾವ�ಯಲ* 

ಎರಡು �ಾರಣಗ�Cಾ	 ಅನ6MಾZೆಯ/0ರುವ ಮೂಲ ಸಂ
ೇಶದ ಅ
ೇ �ಾSಾವ�ಯನು� 
ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನವ� &ೆCೆದು�ೊಳo!ವ�Aಲ0. 
 

ಇದು �ಜ�ಾದ MಾZಾಂತರವಲ0. ಇದು ಅಥU%ವರnೆ ಮತು� ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 
@ೇಳಲ9:;ರುವಂಥದನು� ��ಸುವ�ದ�ಾV	 ಬಹಳ ಪದಗಳನು� ಬಳಸುವ�Aಲ0 ಅಥ�ಾ ಬಹಳ 

ಪದಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು. 
 

ಅಥU%ವರnೆಯನು� �ೊಡುವಂತಹ ವ6-�ಯು ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರ�ೆV Xಾಗಬಹುದು. Xಾ�ಾನ6�ಾ	 

ಅ/0 ವ6&ಾ6ಸ�ಾದ ಅYZೇಕ%ರುತ�
ೆ @ಾಗೂ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಸಂಚಲನವನು� �ೕವ� ��ದು�ೊಂಡ 

ಆನಂತರ ಆ ವ6&ಾ6ಸವನು� ��ದು�ೊಳo!%).  

ಉ[ೆlೕಶ 

ಅಥU%ವರnೆಯ ವರದ ಒಂದು ಮುಖ6 ಉ
ೆ�ೕಶವ� �ೇಳoಗ)Cೆ ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರವನು� 
ಗ�lಸುವಂ&ೆ ಸ9ಷ;Cೊ�!ಸುವ�
ಾ	
ೆ, ಅದ)ಂದ @ೇಳಲ9:;ದ�ನು� ಸMೆಯು ��ಯುವ�ದು ಮತು� 
ವೃA�*ಾಗಲು Xಾಧ6�ಾಗುತ�
ೆ. 
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ಅಥ;
ವರ<ೆಯ ವರದ �ಾಯ; fವ;ಹ<ೆ 

ಬrರಂಗದ)*   

ಬlರಂಗ ಕೂಟದ/0 ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 �ಾತ�ಾಡಲು ಅನ2jಸುವಂತಹ ಅ
ೇ �ಯಮಗ7ೇ 
ಅಥU%ವರnೆಯ ವರವನು� �ವUlಸಲು ಅನ2jಸುತ��ೆ. ಪ%&ಾ�ತ'ನು Cೊಂದಲದ/0*ಾಗ/ 

ಅಥ�ಾ ಅ��Cೊ�!ಸುವ )ೕ�ಯ/0*ಾಗ/ ಎಂAಗೂ *ಾವ�ದನು� �ಾಡುವ�Aಲ0. 
 

ಒಬ5 ವ6-� ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಸಂ
ೇಶವನು� ನು�ಯಬಹುದು @ಾಗೂ ಆತ�ೇ ಅದರ %ವರnೆಯನು� 
�ೊಡಬಹುದು. 
 

ಒಬ5 ವ6-� ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡಬಹುದು @ಾಗೂ ಇ�ೊ�ಬ5 ವ6-� ಅದರ %ವರnೆಯನು� 
�ೊಡಬಹುದು. 
 

�ೆಲ�[' ಒಬ5 ವ6-� ಅಥU%ವರnೆಯನು� ಆರಂYಸಬಹುದು @ಾಗೂ ಇ�ೊ�ಬ5 ವ6-� ಅದನು� 
ಮುಂದುವ)g ಅದನು� ಮು�ಾ�ಯCೊ�!ಸಬಹುದು. ವ6-�ಯು ಅಥU%ವರnೆಯ ವರವನು� 
�ವUlಸುವ�ದರ/0 @ೊಸಬ�ಾ	ರು�ಾಗ @ಾಗೂ ನಂO�ೆಯ/0 @ೆ�ೆ�ಯನು� ಇಡು�ಾಗ ಉಂqಾದ 

Cಾಬ)jಂದ ಇದು ಸಂಭ%ಸಬಹುದು. ಆಗ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರದ/0 ಅ�ಕ 

ಅನುಭವ%ರುವಂತಹ ವ6-� ಆ ಸಂ
ೇಶವನು� ಪ]�UCೊ�!ಸ"ೇಕು. ಆತ'ನ ವರಗಳನು� 
�ವUlಸುವ�ದರ/0 Iೈ�ೕ: ಮ�ೋMಾವವನು� ಎಂAಗೂ ಅನುಮ�ಸ"ಾರದು. “�ಾನು 
ಇದ-Vಂತ ಉತ�ಮ�ಾದ %ವರnೆಯನು� �ೊಡಬSೆ0” ಎಂಬ ಮ�ೋMಾವವ� 

ೇವ)ಂAರುವಂಥದ�ಲ0.  
 

ಆತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0, *ಾ�ಾಗಲೂ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ %�ೇಚ�ೆಯ ವರವ� 
�ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0ರ"ೇ�ಾದು�ದರ ಅಗತ6%
ೆ. ಕೂಟದ/0 ವರಗಳo �ರಗUಳ�ಾ	 

�ವUlಸಲ9ಡು��ರು�ಾಗ, �ವUlಸು��ರುವ ಪ��<ಂದು ಆತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು ಮತು� 

ೇವರ �ಾಕ6�ೆV ಅಥ�ಾ 
ೇವ�ಾತ'�Cೆ %ರುದ��ಾ	ರುವಂಥದ�ನು �/0ಸುವ�ದು ಸMೆಯ 

ಮುಖ6ಸxನ ಜ�ಾ"ಾ�)*ಾ	
ೆ.  
1ೈಯುSEಕದ)* 

&ಾನು ಇತರ)	ಂತ ಅ�ಕ�ಾ	 ಅನ6MಾZೆಯ/0 Iಾ��Ug
ೆನು ಎಂದು Iೌಲನು @ೇ�
ಾ��ೆ, 
ಆದ�ೆ ಆತನು Iಾ�ಥU�ಾ ಕೂಟದ/0 ಪ��ಾದ�ೆ ನು�
ೆನು ಎಂದು ಆತನು @ೇ�ದನು. ಆತನು 
Iಾ�ಥU�ಾ ಕೂಟದ/0 ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡAದ��ೆ, �ೈಯು-�ಕ�ಾ	 ಅನ6MಾZೆಯ/0 
�ಾತ�ಾಡುವ�ದರ ಕು)ತು ಆತನು ಬ�ೆಯು��
ಾ��ೆ.  
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ಅಥU%ವರnೆಯ ವರ�ಾV	 Iಾ��Ug) ಎಂದು Iೌಲನು ನಮCೆ ಆ
ೇ|ಸು&ಾ��ೆ.  
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:13-15 ಆದದ_ಂದ 1ಾ|ಯ,ಾ�ಡುವವನು ತನmೆ ಅದರ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ 

ಶSEಯೂ ಉಂ�ಾಗ@ೇ�ೆಂದು [ೇವರನು� �ಾ��;ಸ). Vಾ�ೆಂದcೆ ,ಾನು 1ಾ|ಯ,ಾ�ಡು�ಾE 

[ೇವರನು� �ಾ��;nದcೆ ನ,ಾ�ತ�ವ  �ಾ��;ಸುವ[ೇ �ೊರತು ನನ� ಬು�l fಷ�ಲ1ಾಗುವದು. 

�ಾmಾದcೇನು? ,ಾನು ಆತ��ಂದ �ಾ��;ಸು1ೆನು. ಬು�luಂದಲೂ �ಾ��;ಸು1ೆನು. ಆತ��ಂದ 

�ಾಡು1ೆನು ಬು�luಂದಲೂ �ಾಡು1ೆನು.  
  

�ಾವ� �ೈಯು-�ಕ�ಾ	 ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, �ಾವ� ಅಥU%ವರnೆಯನು� 
�ೊಡುವಂ&ೆ 
ೇವ)ಂದ �ೇ��ೊಳo!ವ�ದ�ಾV	 ನGೆಸಲ9ಡಬಹುದು. ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆಪ)gx�ಯ 

ಕು)ತು ಕಳವಳCೊಂGಾಗ �ಾವ� ಅನ6MಾZೆಯ/0 Iಾ��Uಸುವ�ದ�ೆV Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ, ಆನಂತರ 

�ಾವ� ನಮ' �ಾತೃMಾZೆಯ/0 Iಾ��Uಸಲು Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ. ನಮCೆ Cೊ��ಲ0ದ %ಷಯಗ�Cೆ 
�ಾವ� Iಾ��Uಸು��ರುವ�ದನು� ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಇದುವ�ೆಗೂ ಗ�lಸ
ೆ ಇರುವ )ೕ�ಯ/0 ಆ 

ಸಮXೆ6ಯನು� �ವUlಸುವ�ದ�ೆV 
ೇವರು "ೇ��ೊಳ!ವ�ದನು� �ಾ�ೇ ��ದು�ೊಳ!ಬಹುದು. 
ಇದು�ೇ ನಮ' �ೈಯು-�ಕ Iಾ�ಥU�ಾ Fೕ%ತದ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವಂತಹ ಅಥU%ವರnೆಯ 

ವರವ�.  
 

�ಾವ� �ೈಯು-�ಕ�ಾ	 ಅನ6MಾZೆಯ/0 Iಾ��Uಸುವಂಥ
ೆಲ0ದರ ಅಥU%ವರnೆಯನು� �ಾವ� 
�ಾಡ"ೇ�ೆಂಬ ಅಗತ6%ಲ0. ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆ�ಾವ� 
ೇವರನು� ಸು��ಸು&ೆ�ೕ�ೆ @ಾಗೂ ಅದರ 

ಅಥU%ವರnೆಯನು� �ಾಡುವ�ದರ ಅಗತ6%ಲ0. ಅಥ�ಾ, ಒಂದು �ೇ7  ೆ
ೇವ�ಾತ'ನ/0 �ಾವ� 
ಸದುತ�ರವನು� Iಾ��Uಸು��ರು&ೆ�ೕ�ೆ ಆದ�ೆ ಆ ಸಮಯದ/0 ಸದು�ತ�ರವನು� ನಮCೆ ಪ�ಕ:ಸಲು 

ೇವರು ಬಯಸುವ�Aಲ0.  

 

1 �ೊ_ಂಥ 14:2 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವವನು [ೇವರ ಸಂಗಡ +ಾ�ಾಡು�ಾE,ೆ �ೊರತು ಮನುಷ%ರ 

ಸಂಗಡ ಆಡುವ�ಲ*. ಅವನು ಆತ� �ೆ�ೕ_ತ,ಾ: ರಹ/ಾ%ಥ;ಗಳನು� ನುUಯುMEದlರೂ Vಾರೂ 

Mಳ��ೊಳ�*ವ�ಲ*.  
 

�ೈಯು-�ಕ�ಾ	 ಅಥU%ವರnೆಯ ವರದ/0 �ಾವ� �ಾಯU �ವUlಸು�ಾಗ, ಬlರಂಗ�ಾ	 

ಅಥU%ವರnೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlಸಲು ನಮ'�ೆ�ೕ �ಾವ� gದ�ಪ�g�ೊಳo!��ರು&ೆ�ೕ�ೆ.  
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ಈ ವರವನು� �ೊಂ��ೊಳ��ವ ದು 

ಆತ'ನ ಎSಾ0 ವರಗ7�ೆಂACೆ, �ರಗUಳ�ಾ	 ವರವನು� �ವUlಸಲು ಒಬ5 ವ6-�ಯು 

ೇವ�ೊಂACೆ ಸ)*ಾದ ಸಂಬಂಧವ�ಳ!ವ�ಾ	ರ"ೇಕು. 
 

ನಮ' Xೇ�ೆCೆ ಬಹಳ ಅಗತ6�ಾ	ರುವ ವರಗಳ �ರಗUಳ�ಾದ �ವUಹnೆCಾ	 ತಂ
ೆ*ಾದ 


ೇವರನು� "ೇ��ೊಳ!"ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ಆ
ೇ|ಸಲ9ಟ;�ಾ	
ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�)ಂದ cದಲ�ೇಯ ಹಂತ 

"ೇ��ೊಳo!ವ�ದು! ಅಥU%ವರnೆಯು 
ೊರಕು�ಾಗ ಅದು Iಾ�ರಂಭದ �ೆಲ�ಂದು 
ಪದಗ7ಾ	ರಬಹುದು ಮತು� ಆ ಪದಗಳನು� �ಾವ� ನಂO�ೆjಂದ �ಾತ�ಾಡಲು 
Iಾ�ರಂYg
ಾಗ ಉ�ದ ಪದಗಳo 
ೊರಕುವವ�. yತ�ಗಳನು�, y@ೆ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ 

ಆSೋಚ�ೆಯನು� �ಾವ� @ೊಂA�ೊಳ!ಬಹುದು. �ೆಲ�[' ಸಂ
ೇಶವ� @ಾ�ನ/0 
�ೊಡಲ9ಡಬಹುದು, ಮತು� ಅಥU%ವರnೆಯು ಸಹ @ಾ�ನ/0 �ೊಡಲ9ಡಬಹುದು. 

ಎಚ�_�ೆ 

ಒಬ5 ವ6-�ಯು ಖಂ�ಸುವಂತಹ ಅನ6MಾZೆಯ ಅಥU%ವರnೆಯನು� ಎಂAಗೂ �ೊಡSಾರನು 
*ಾ�ೆಂದ�ೆ ಖಂಡ�ೆಯು Xೈ&ಾನ�ಂದ ಬರುತ�
ೆ.  
 

 ಒಬ5 ವ6-�ಯು 
ೇವರ �ಾಕ6�ೆV %ರುದ��ಾದ ಅಥU%ವರnೆಯನು� ಎಂAಗೂ �ೊಡSಾರನು.  
 

ಅಥU%ವರnೆಯನು� ಮುಂದುವ)ಸುವ ವ6-�ಯು ಈCಾಗSೇ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸು��ರುವ ಮ&ೊ�ಬ5 ವ6-� @ೇ�ರುವಂತಹ ಆ ಅಥU%ವರnೆಯನು� ಎಂAಗೂ 

ಸ)ಪ�ಸುವ�Aಲ0. 
ೇವ�ಾತ'ನ/0 ಮುಂ
ೆ Xಾಗದ ವ6-�ಯನು� �ಾಯಕನು v�ೕ�ಯ/0 
ಸ)ಪ�ಸುವ�ದು ಅಗತ6�ಾ	
ೆ. ಆನಂತರ ಸ)*ಾದ ಅಥU%ವರnೆಯನು� �ೇಳ"ೇಕು ಅಥ�ಾ 

�ೊಡ"ೇಕು. 
 

ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ ವರವನು� ಸಹ ನಮCೆ �ೊ:;
ಾ��ೆ ಮತು� 
ಉ�ಾ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnಾ ವರಗಳo ಬಳಸಲ9ಡು��ರು�ಾಗ ಈ ವರವ� �ವUಹnೆಯ/0ರುವ�ದು ಬಹಳ 

Iಾ�ಮುಖ6�ಾದ�ದು. ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ ವರದ ಕು)&ಾದ Iಾಠದ/0 ಇದರ ಬCೆ� 
�ಾವ� @ೆ�ಾ�	 ಕ/ಯು&ೆ�ೕ�ೆ. ಅ
ಾಗೂ6, ಅನ6MಾZೆಯ/0 ಸಂ
ೇಶವ� �ೊಡಲ9qಾ;ಗ @ೇCೆ �ಾವ� 
ಅಥU%ವರnೆಯ ವರ�ಾV	 Iಾ��Uಸು&ೆ�ೕ�ೕ @ಾCೆ?ೕ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ 

ವರ�ಾV	 Iಾ��Uಸ"ೇ�ೆಂಬುದನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ�ದು Iಾ�ಮುಖ6�ಾ	
ೆ. 
ೇವರು 
ಎಂAಗೂ ತಪ�9 �ಾಡುವ�Aಲ0, ಆದ�ೆ �ಾ�ೆಲ0ರೂ ಮನುಷ6ರು ಮತು� ಮನುಷ6ರು ತಪ�9 
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�ಾಡು&ಾ��ೆ. �ಾವ� �ೇ�g�ೊಳo!��ರುವಂಥದು� *ಾವ ಆತ'�ೆಂದು ��ದು�ೊಳo!ವಂತಹ 

ಜವ"ಾ�)ಯನು� 
ೇವರು ನಮ' ಪ��<ಬ5)ಗೂ �ೊ:;
ಾ��ೆ. 
Rೕಸುವ  ಮತುE ಉBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ ವರಗಳ� 

?ೕಸುವ� ಅನ6MಾZೆಗಳ @ಾಗೂ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ವರಗಳನು� @ೊರತುಪ�g ಆತ'ನ ಇ�ೆ�Sಾ0 
ವರಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlg
ಾ��ೆ. ಈ ಎರಡು ವರಗಳo ಆತನ Fೕ%ತದ/0 
ಉಪ<ೕ	ಸಲ9:;ರುವಂತಹ *ಾವ ಉ
ಾಹರnೆಗಳo ಉSೆ0ೕ�ಸಲ9:;ಲ0.  

ಪ�xೕಗ 

ಸ&ಾ6ಂಶಗಳನು� ಕ/ಯಲು �ಾತ� ನಮ' ಸಮಯವನು� �ೆಚ��ಾಡAರುವ�ದು ಮುಖ6�ಾದ�ದು. 
ಅನ6MಾZೆಗಳ @ಾಗೂ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ವರಗಳನು� �ವUlಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೊqಾ;ಗ �ಾತ� 
ಅವ�ಗಳನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳ!ಲು Xಾಧ6�ಾಗುತ�
ೆ.  
 

�ೕವ� Iಾಠದ ಅಂ�ಮ�ೆV ಬಂAರು�ಾಗ ಸು��ಯ ಸಮಯ
ೊಳ�ೆV ಪ��ೇ|g) ಮತು� 
ಅನ6MಾZೆಗಳ @ಾಗೂ ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ವರಗಳನು� �ಮ' ಮು�ಾಂತರ ಪ%&ಾ�ತ'ನು 
�ವUlಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೊ�).  

ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವಂತಹ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರ ಎಂದ�ೇನು ಎಂದು �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 %ವ)g). 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಅಥU%ವರnೆಯ ವರ ಎಂದ�ೇನು ಎಂದು %ವ)g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ಅನ6MಾZೆಗಳ/0 ಅಥ�ಾ ಅಥU%ವರnೆಯ/0 ಸಂ
ೇಶವನು� @ೇCೆ �ೊಡ"ೇಕು? 
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�ಾಠ ಏಳ� 

ಉBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ ವರಗಳ� 

ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರ 

1 �ೊ_ಂಥ 12:8-10 ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 
[ಾ%1ಾಕ%ವ  

ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ 

ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  

ಒಬ�fmೆ 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

    ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಒಂಬತು� ವರಗಳo  

 ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ     ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo      ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು              ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ               �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6                      ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

� ಪ��ಾದ�ೆ                                 uಾನ �ಾಕ6                            ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

 

ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರ  

 


ವರ<ೆ 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� ಸಹಜ�ಾದ�ದು, ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ Iೆ�ೕರnೆಯ ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರದ 

�ಾತುಗಳನು� ��Aರುವ MಾZೆಯ/0 �ಾತ�ಾಡುವಂಥದು�, -�ಸ�ನ ಶ)ೕರವನು� 
ಬಲCೊ�!ಸುವಂಥದು�, ಉ&ೆ�ೕಜನCೊ�!ಸುವಂಥದು� ಮತು� ಆದರnೆCೊ�!ಸುವಂಥದು� ಆ	
ೆ. 
�AUಷ;�ಾದ ವ6-�Cೆ ಅಥ�ಾ ಗುಂvCೆ 
ೇವ)ಂದ �ೇರ�ಾ	 �ೊ:;ರುವ ಸಂ
ೇಶ�ಾ	
ೆ. 
 

ಪ��ಾದ�ೆ ಎಂಬ ಪದದ 	�ೕr ಪದವ� “���ೆ:ೕ*ಾ” ಇದರ ಅಥU�ೇ�ೆಂದ�ೆ 
ೇವರ 

ಆSೋಚ�ೆಯನು� ಮತು� ಮನಸ�ನು� �ಾತ�ಾಡುವ�ದು.  
ಉ[ೆlೕಶ 

ಪ��ಾದ�ೆ ವರದ ಉ
ೆ�ೕಶ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಬಲಪ�ಸುವ�ದು, ಉ&ೆ�ೕFಸುವ�ದು ಮತು� 
ಸಂ&ೈjಸುವ�ದು ಆ	
ೆ. 
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1 �ೊ_ಂಥ 14:3 ಪ�1ಾ�ಸುವವ,ಾದcೋ ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡ +ಾ�ಾಡುವವ,ಾ: ಅವ_mೆ 

ಭSEವೃ�lಯನೂ� ��ೕ�ಾ�ಹವನೂ� ಸಂ�ೈಸು
�ೆಯನೂ� ಉಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 

      ���� ಬಲಪUಸುವ ದು ಅಥ1ಾ ವೃ�AಪUಸುವ ದು 

ಅದರ ಮೂಲ ಅಥUವ� “ಬಲಪ�ಸುವ�ದು” ಆಥ�ಾ “ವೃA�ಪ�ಸುವ�ದು” ಇದು �eUಸು ಅಥ�ಾ 

ಅYವೃAಪ�ಸು ಎಂಬುದನು� ಸೂyಸುತ�
ೆ. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:4,5 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ತನmೆ +ಾ�ರ ಭSEವೃ�lಯನು�ಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 

ಪ�1ಾ�ಸುವನು ಸ&ೆmೆ ಭSEವೃ�lಯನು�ಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. fೕ1ೆಲ*ರೂ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡ@ೇ�ೆಂದು 

,ಾನು ಅ�ೇ�nದರೂ ಅದS.ಂತಲೂ fೕವ  ಪ�1ಾ�ಸ@ೇ�ೆಂಬು[ೆ ನf�ಷZ. 

1ಾfೕಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ಸ&ೆmೆ ಭSEವೃ�lVಾಗುವದ�ಾ.: ಆ 1ಾ|ಯ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ[ೆ 

�ೋದcೆ ಅವf:ಂತ ಪ�1ಾ�ಸುವವನು hೆ�ೕಷZ. 

      ���� ��ೕ�ಾ�ಹ ಅಥ1ಾ ಸೂ�M; 

MಾZಾಂತ)ಸಲ9:;ರುವ “��ೕ&ಾ�ಹ” ಎಂಬ ಪದದ 	�ೕr ಅಥU�ೇ�ೆಂದ�ೆ 
ೇವರ ಸeೕಪ�ೆV 
ಕ�ೆಯುವ�ದು. “��ೕ&ಾ�ಹ” ಎಂದ�ೆ �ೈಯUವನು� �ೊಡುವ�ದು, �)ೕhೆ<ಂACೆ ಸೂ9�U 

�ೊಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಶ ರತನವನು� �ೊಡುವ�ದು ಎಂದು ಶಬ��ೋಶ @ೇಳoತ�
ೆ. 
 

      ����  ಸಂ�ೈuಸು
�ೆ 

1 �ೊ)ಂಥ 14:3 �ಾಕ6�ೆV lಂAರು	 @ೋCೋಣ ಅದರ/0ರುವ “Iಾರಮು��*ಾ” ಎಂಬ 	�ೕr 

ಪದದ ಅಥU�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಪ��ಾನ�ಾ	 *ಾ�ೊಂACಾದರೂ ಅಪ��ಾ	 �ಾತ�ಾಡುವ�ದು ಮತು� 
Xಾಂತ2ನವನು� ಸೂyಸುವ�ದು. “ಸಂ&ೈjಸು%�ೆ” ಎಂದ�ೆ ದುಃಖವನು� ಅಥ�ಾ ಸಂಕಟವನು� 
ಕ�[Cೊ�!ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹಗುರCೊ�!ಸುವ�ದು, Xಾಂತ2ನಪ�ಸುವ�ದು, 
ಉSಾ0ಸಪ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹಷUಪ�ಸುವ�ದು ಎಂದು ಶಬ��ೋಶ @ೇಳoತ�
ೆ. 

ಪ�1ಾದ,ೆಯು 

 

[ೇವರ ಮನn�ನ ಒಂದು ಅಂಶ 

ಪ��ಾದ�ೆಯು 
ೇವರ ಮನg�ನ ಒಂದು ಅಂಶ�ೇ @ೊರತು – ಪ]ಣU�ಾದ yತ�ಣವಲ0.  
 

1 �ೊ_ಂಥ 13:9 ಅಪqಣ;1ಾ: Mಳ��ೊಳ���ೆEೕ1ೆ. ಅಪqಣ;1ಾ: ಪ�1ಾ�ಸು�ೆEೕ1ೆ. 
ಮೂರು ವರಗಳ)* hೆ�ೕಷ�1ಾದlದು 
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ಪ��ಾದ�ೆಯು ಉ�ಾ�ರnಾ Iೆ�ೕರnೆಯ ಮೂರು ವರಗಳ/0 Nೆ�ೕಷ��ಾದ�ದು. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:1,5,39 ��ೕMಯನು� ಅ&ಾ%ಸ+ಾU�ೊN�_. ಆದರೂ ಪ
�ಾ�ತ�fಂದುಂ�ಾಗುವ 

ವರಗಳನು� ಅವ ಗW �ೆಳmೆ 
hೇಷ1ಾ: ಪ�1ಾ�ಸುವ ವರವ,ೆ�ೕ ಆಸSEuಂದ ಅ�ೇ�n_. 

 

fೕ1ೆಲ*ರೂ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡ@ೇ�ೆಂದು ,ಾನು ಅ�ೇ�nದರೂ ಅದS.ಂತಲೂ fೕವ  

ಪ�1ಾ�ಸ@ೇ�ೆಂಬು[ೆ ನf�ಷZ. 1ಾfೕಗಳ,ಾ�ಡುವವನು ಸ&ೆmೆ ಭSEವೃ�lVಾಗುವದ�ಾ.: ಆ 

1ಾ|ಯ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ[ೆ �ೋದcೆ ಅವf:ಂತ ಪ�1ಾ�ಸುವವನು hೆ�ೕಷZ. 
 

ಆದ�ಾರಣ ನನ� ಸ�ೋದರcೇ, ಪ�1ಾ�ಸುವದ�ೆ. ಆಸSEuಂದ ಅ�ೇ�n_. ಮತುE 

1ಾ|ಯ,ಾ�ಡುವದ�ೆ. @ೇಡ1ೆನ�@ೇU_. 

ಅ
hಾinಗNmೆ ಸೂಚ,ೆVಾ:[ೆ 

1 �ೊ_ಂಥ 14:24,25 ಆದcೆ fೕ1ೆಲ*ರು ಪ�1ಾ�ಸುMEರಲು S�ಸEನಂQ�ೆuಲ*ದವ,ಾಗ) ಈ 

ವರ
ಲ*ದವ,ಾಗ) ಒಳmೆ ಬಂದcೆ ಅವನು ಎಲ*ರ +ಾತನು� �ೇN �ಾನು �ಾ�Rಂಬ ಅರುಹನು� 

�ೊಂದುವನು. ಎಲ*ರ +ಾMfಂದ ಪ_hೆ�ೕ�ತ,ಾಗುವನು. ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸ%ಗಳ� 

@ೈbಾಗುವವ . ಮತುE ಅಡ£Qದುl [ೇವರನು� ಆcಾ�n- [ೇವರು fಜ1ಾ: fಮ�)*ದl,ೆಂಬದನು� 

ಪ�ಚುರ ಪUಸುವನು. 

ರದುlಪUಸಬಹುದು 

Rcೆ]ೕಯ 18:7,8 ,ಾನು ಒಂದು 1ೇW  ೆಒಂದು ಜ,ಾಂಗವ,ಾ�ಗ) cಾಜ%ವ,ಾ�ಗ) SತುE �ೆಡ
 

,ಾಶಪUಸ@ೇ�ೆಂದು ಅಪ�<ೆ�ೊ�ಾZಗ ,ಾನು ದಂಡ,ೆfಣ;unದ ಆ ಜ,ಾಂಗದವರು ತಮ� 

�ೆಟZತನ�ಂದ Mರು:�ೊಂಡcೆ ,ಾನು +ಾಡ@ೇ�ೆಂ�ದl �ೇಡನು� ಮನಮರು: +ಾಡ�ರು1ೆನು. 


ಮ�;ಸಲ�ಡ@ೇ�ಾ:ರುವ ವರಗಳ� 

 

ಎಚ�_�ೆಗಳ� 

ಪ��ಾದ�ೆಯು �AUಷ; ಗುಂvನ ಜನ)Cೆ �AUಷ;�ಾದ ಸಮಯದ/0 �AUಷ;�ಾದ ವ6-�ಯ 

ಮೂಲಕ �ೊಡಲ9ಟ;ಂಥದು�. ಬ�ೆಯಲ9ಟ;ಂತಹ 
ೇವರ �ಾಕ6�ೆV �ೊಡಲ9:;ರುವ ಅ
ೇ 
%Nಾ2ಸUಹ&ೆಯನು� ಇದ�ೆV �ೊಡ"ಾರದು.  
 

ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ಆ/ಸು��ರುವ ವ6-� ಅಥ�ಾ ವ6-�ಗಳo 
ೇವ�ಾತ'ನು @ೇ�ದ-Vಂತ Yನ��ಾದ 

ಅಥUದ/0 ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಡಬಹುದು.  
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ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ನು�ಯುವಂತಹ ವ6-�ಯು ಮನುಷ6�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಅದು ತIಾ9ಗಬಹುದು. 
ಪ��ಾದ�ೆಗಳo ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ9ಡುವ �ೆಲ�ಂದು “ಪ��ಾದ�ೆಗಳo” ಅNಾMಾ�ಂ�jಂದ, 

%Nೇಷ�ಾದ ಆಸ-�jಂದ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾದ�ೆ ನು�ಯುವಂಥವನ �ಾಳFjಂದ, ಅಥ�ಾ ಸುಳo! 
@ೇಳoವ ಆತ'Aಂದ �ೊ:;ರಬಹುದು.  
 

ಸMೆಯ/0 %Nಾ2gಗ�Cೆ ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ನು�ಯುವಂತಹ ವ6-�ಯು ಸMೆಯ %Nಾ2gಗ�Cೆ 
Cೊ��ರುವವ�ಾ	ರ"ೇಕು. ಒಂದು �ೇ7  ೆಆ ವ6-�ಯು ಸMೆCೆ ಅಪ)yತ�ಾ	ದ�ರೂ ಅವ�Cೆ 
ಪ��ಾದ�ೆ ಇರುವ�
ಾದ�ೆ, ಅವನು �ಾತ�ಾಡುವ�ದ-Vಂತ cದಲು ತನ�ನು� &ಾನು 
ಗುರು�g�ೊಳ!"ೇಕು ಮತು� ಸMೆಯ �ಾಯಕನ ಅನುಮ�ಯನು� �ೇ��ೊಳ!"ೇಕು.  
 

ಜಾಗರೂಕ�ೆuಂದ 
1ೇKಸ@ೇಕು 

ಪ��ಾದ�ೆಯು, ಅನ6MಾZೆಗಳo ಮತು� ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU%ವರnೆ ವರಗಳನು� 
ೇವರ 

�ಾಕ6Aಂದ @ಾಗೂ 
ೇವ�ಾತ'�ಂದ %ಮU|ಸಲ9ಡ"ೇಕು.  
 

ಸಂ
ೇಶವನು� ಆ/ಸುವಂತಹ ವ6-�jಂದ ಅಥ�ಾ ವ6-�ಗ�ಂದ ಉ�ಾ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnಾ ವರಗಳo 
�ಾಗರೂಕ&ೆjಂದ %�ೇyಸಲ9ಡ"ೇಕು. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 14:29-32 ಪ�1ಾ�ಗಳ� ಇಬ�cಾಗ) ಮೂವcಾಗ) +ಾ�ಾಡ). ]�ಾ.ದವರು �ೇN 


1ೇಚ,ೆ +ಾಡ). ಕೂMರುವ ಮ�ೊEಬ�fmೆ ಪ�ಕಟ,ೆ ಉಂ�ಾದcೆ oದ)ನವನು 

ಸುಮ�mಾಗ) fೕ1ೆಲ*ರೂ ಒ@ೊ�ಬ�cಾ: ಪ�1ಾ�ಸುವದ�ೆ. ಅU£uಲ*. rೕmೆ +ಾUದcೆ ಎಲ*ರೂ 

ಕ)ತು�ೊಳ��ವರು. ಎಲ*ರೂ ಎಚ�_�ೆ �ೊಂದುವರು. ಪ�1ಾ�ಗಳ ಆತ�ಗಳ� ಪ�1ಾ�ಗಳ 

/ಾi�ೕನದ)* ಅ1ೆ. 


ಮ;�ಸ@ೇಕು 
Iೌಲನು ಅ�ಸ�ಲ�ಾ	ದ�ರೂ, ತನ� ಸಂ
ೇಶವನು� %ಮU|g) ಎಂದು ಆ
ೇ|ಸು&ಾ��ೆ. 
 

1 �ೊ_ಂಥ 10:15 fೕವ  
1ೇSಗWೆಂದು ಇದನು� �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ. ,ಾನು �ೇಳ�ವದನು� fೕ1ೇ 

xೕKn_. 
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ಪ�1ಾದ,ೆಯನು�, ಅನ%&ಾ'ೆಗಳನು�, ಅಥ;
ವರ<ೆಯನು� �ೊಡುವ ದS.ರುವ ಏಳ� ಪ_ೕyೆಗಳ� 

 

[ೇವರ 1ಾಕ%[ೊಂ�mೆ �ೋಲುವಂಥ[ಾl:ರ@ೇಕು 

ೇವ)ಂದ @ೇಳಲ9ಡುವಂತಹ “�ಾತು” ಬ�ೆಯಲ9:;ರುವಂತಹ ಆತನ �ಾಕ6�ೆV ಎಂAಗೂ 

%ರುದ��ಾ	ರುವ�Aಲ0. 
ೇವರು ತನ� "ೋಧ�ೆಯನು� ಬದSಾjಸುವ�Aಲ0. 
ೇವರ 

�ಾಕ6ದ/0ರುವ %ಷಯಗಳ ಕು)ತು ಇರುವಂತಹ "ೋಧ�ೆಗ�	ಂತ @ೊಸ
ಾ	 

&ೋರುವಂಥದ�ನು� �ಾವ� %ಮU|ಸ"ೇಕು. ಅದರ/0 %ರುದ��ಾದ�
ೇನೂ ಇರಲು Xಾಧ6%ಲ0. 
 

ಗbಾತ% 1:8 ಆದರೂ ,ಾವ  fಮmೆ /ಾ_ದ ಸು,ಾ�ೆ;mೆ 
ರುದl1ಾದದlನು� ,ಾ1ೇ ಆಗ) 

ಪರbೋಕ�ಂದ ಬಂದ [ೇವದೂತ,ೆ ಆಗ) fಮmೆ /ಾ_ದcೆ hಾಪಗ�ಸE,ಾಗ). 

ವ%SEಯ gೕ
ತದ)*ರುವ ಫಲಗಳ� 


ೇವರು �ಾತ� ವ6-�ಯನು� �ೕಪ�U�ಾಡುವನು ಎಂಬುದು �ಜ, ಆದ�ೆ �ಾವ� *ಾ)ಂದ 

“ಸತ6ಗಳನು�” @ೊಂA�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೕ ಅವರಗಳo ಫಲವನು� ��ದು�ೊಳ!"ೇ�ಾದ�ದು ನಮ' 
ಪ��<ಬ5ರ ಜ�ಾ"ಾ�)*ಾ	
ೆ. 
 

ಮ�ಾEಯ 7:15,16a ಸುಳ�� ಪ�1ಾ�ಗಳ 
ಷಯದ)* ಎಚ�ರ1ಾ:_� ಅವರು ಕು_1ೇಷ 

�ಾS�ೊಂಡು fಮ� ಬNmೆ ಬರು�ಾEcೆ. ಆದcೆ ಒಳmೆ ,ೋUದcೆ ಅವರು ಬಡ�ೊಂಡು �ೋಗುವ 

�ೋಳಗWೇ. ಅವರ ಫಲಗNಂದ ಅವರನು� Mಳ��ೊಳ��
_. 

S�ಸEನನು� ಮraಪUಸುವ ದು 

ಸಂ
ೇಶವ� -�ಸ�ನನು� ಮl[ಪ�ಸು��Aೕ<ೕ? ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಟ; ವ6-�Cೆ ಆ ಸಂ
ೇಶವ� 
ಮl[ಯನು� ತರು��Aೕ<ೕ? 

 

xೕ�ಾನ 16:13,14 ಸತ%ದ ಆತ�ನು ಬಂ[ಾಗ ಆತನು fಮ�ನು� ನUn�ೊಂಡು �ೋ: ಸಕಲ 


ಷಯದ)*ಯೂ ಸತ%�ೆ. /ೇ_ಸುವನು. ಆತನು ತನ�ಷZ�ೆ. �ಾ,ೇ +ಾ�ಾಡ[ೆ �ೇNದ 

+ಾತುಗಳ,ೆ�ೕ ಆಡುವನು. ಮತುE ಮುಂ[ಾಗುವ ಸಂಗMಗಳನು� fಮmೆ MNಸು1ೆನು. ಆತನು 

ನನ�ದcೊಳ:ಂದ �ೆmೆದು�ೊಂಡು fಮmೆ MNಸು�ಾE ನನ�,ೆ�ೕ ಮraಪUಸುವನು 
 

ಪ�ಕಟ<ೆ 19:10b Rೕಸು
ನ 
ಷಯ1ಾದ /ಾ�ಯು ಪ�1ಾದ,ೆಯ 1ಾಕ%1ೇ. 

,ೆರ1ೇರುME�ೕxೕ 

ಸಂ
ೇಶವ� 
ೇವ)ಂದ ಬಂA
ಾ��ೆ ಅದು �ೆರ�ೇರುವ�ದು. ಒಂದು �ೇ7 ,ೆ ಅದು ನಮ' �ಾಲದ 

�ೌಕ:;ನ/0 ಸಂಭ%ಸುವ�Aಲ0 ಆದ�ೆ ಅದು ಸಂಭ%ಸುವ�ದು.   
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ಧoೕ;ಪ[ೇಶ�ಾಂಡ 18:20-22 ಆದcೆ Vಾವ ಪ�1ಾ� ನf�ಂದ ಅ��ಾರ�ೊಂದ[ೆ ,ಾನು 

�ೆ�ೕರ<ೆ+ಾಡದ +ಾತುಗಳನು� R�ೋವನ +ಾ�ೆಂದು �ೇN ಜನ_mೆ MNಸುವ,ೋ ಇಲ*1ೆ 

ಇತರ [ೇವರುಗಳ �ೆಸ_ನ)* +ಾತ,ಾಡುವ,ೋ ಅವfmೆ ಮರಣ�yೆVಾಗ@ೇ�ೆಂದು 

�ೇNದನು. 
 

ಪ�1ಾ�ಯು �ೇNದ +ಾತು R�ೋವನ +ಾತಲ*1ೆಂದು MNದು�ೊಳ��ವದು �ೇmೆ 

ಅಂದು�ೊಳ��MEೕcೋ? ಪ�1ಾ�ಯು R�ೋವನ +ಾ�ೆಂದು �ೇN ಮುಂMNnದ ಸಂಗM 

ನ�ೆಯ[ೆ �ೋದcೆ ಅವನ +ಾತು R�ೋವನ ದಲ*1ೆಂದು fೕವ  MNದು�ೊಳ�@ೇಕು. ಅವನು 

ಅ��ಾರ
ಲ*[ೆ +ಾತ,ಾUದವನು; ಅವfmೆ �ೆದರ@ಾರದು. 
 

R�ೆಜೆ.ೕಲನು 12:25 ,ಾ,ೇ R�ೋವನು; ,ಾನು ನುU[ೇ ನುUಯು1ೆನು; ,ಾನು ನುUದ 

+ಾತು ,ೆರ1ೇರುವ ದು, ಇನು� f�ಾನ1ಾಗದು; [ೊ�ೕr ವಂಶದವcೇ, ,ಾನು fಮ� �ಾಲದ)* 

ನುUಯುವದು +ಾತ�ವಲ*[ೆ ನುUದದlನು� ,ೆರ1ೇ_ಸು1ೆನು; ಇದು ಕತ;,ಾದ R�ೋವನ 

1ಾಕ%. 

[ೇವರ ಕ�ೆmೆ ನ�ೆಸುವ ದು 

ಸುಳo! ಪ��ಾದ�ೆಗ��ೆ ಮತು� ಸುಳo! ಪ��ಾAಗಳo ಇ
ಾ��ೆ. ಕತU�ಂದ ಬರುವಂತಹ 

ಪ��ಾದ�ೆಯು *ಾ�ಾಗಲೂ ನಮ'ನು� ಆತನ ಹ��ರ�ೆV ನGೆಸುವ�ದು. Xೈ&ಾನ�ಂದ 

ಬರುವಂತಹ ಸಂ
ೇಶವ� 
ೇವ)ಂದ ದೂರ�ೆV ನಮ'ನು ನGೆಸುವ�ದು.  
 

ಧoೕ;ಪ[ೇಶ�ಾಂಡ 13:1-3 Vಾವ ಪ�1ಾ�Vಾಗ) ಕನಸುಕಂಡವ,ಾಗ) fಮ� ಮಧ%ದ)* 

ಬಂದು fಮmೆ mೊMEಲ*ದ ಇತರ [ೇವರುಗಳನು� ಸೂಚ,ೆ+ಾU – ಈ [ೇವ�ೆಗಳನು� ಅವಲಂQn 

/ೇ
/ೋಣ ಎಂದು @ೋ�ಸು�ಾE ಆ @ೋಧ,ೆಯನು� /ಾ��ಸುವ ದ�ೆ. ಒಂದು ಅದುTತವ,ಾ�ಗ) 

ಮಹ�ಾ.ಯ;ವ,ಾ�ಗ) �ೋ_n �ೊಡು�ೆEೕ,ೆಂದು �ೇಳಲು ಅವನು �ೇNದಂ�ೆRೕ ನ�ೆದರೂ 

fೕವ  ಅವನ +ಾMmೆ S
mೊಡ@ಾರದು. fಮ� [ೇವcಾದ R�ೋವನು – ಇವರು ಸಂಪqಣ; 

ಹೃದಯ�ಂದಲೂ ಮನn�fಂದಲೂ ತನ�,ೆ�ೕ ��ೕMಸುವವರು �ೌ[ೋ ಅಲ*�ೕ ಎಂಬುದನು� 

MNದು�ೊಳ��ವದ�ೆ. fಮ�ನು� ಪ_ೕ�ಸು�ಾE,ೆ.  
Qಡುಗ�ೆಯನು� ತರುತE[ೆ 


ೇವರು Xೇ%ಸುವ�ದ�ೆV ಹುಡುಕುವಂತಹ ವ6-�ಗ�Cೆ, ಆ ಸಂ
ೇಶವ� ಅವರ ಆತ'ದ/0 
�ರು&ಾ�ಹವನು�, ಸಂಕಟವನು� ಅಥ�ಾ ಪ�*ಾಸವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ�
ಾದ�ೆ ಅದು 
ೇವ)ಂದ 

ಬಂದದಲ0.  
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1 �ೊ_ಂಥ 14:3 ಪ�1ಾ�ಸುವವ,ಾದcೋ ಮನುಷ%ರ ಸಂಗಡ +ಾ�ಾಡುವವ,ಾ: ಅವ_mೆ 

ಭSEವೃ�lಯನೂ� ��ೕ�ಾ�ಹವನೂ� ಸಂ�ೈಸು
�ೆಯನೂ� ಉಂಟು+ಾಡು�ಾE,ೆ. 
 

cೋ+ಾಪ ರ 8:15 fೕವ  M_: ಭಯದ)* Qೕಳ�ವ �ಾmೆ [ಾಸನ &ಾವವನು� �ೊಂ�ದವರಲ*. 

ಮಗನ &ಾವವನು� �ೊಂ�ದವcಾ:�lೕ_. ಈ &ಾವ�ಂದ [ೇವರನು� “ಅ�ಾ� ತಂ[ೆRೕ” ಎಂದು 

ಕೂಗು�ೆEೕ1ೆ. 

ಆಂತ_ಕ /ಾ�  

ನc'ಳCೆ ಪ%&ಾ�ತ'�
ಾ��ೆ ಮತು� ಆತ�ಂದ �ೇಳಲು �ಾವ� ಕ/ಯುವ�
ಾ�ದ�ೆ, 
ೇವ)ಂದ 

ಬರುವಂತಹ ಸಂ
ೇಶ�ೆV ಆತನು Xಾz �ೊಡುವನು.  
 

1 xೕ�ಾನನು 2:20,27 fೕವ  ಪ
ತ�,ಾ:ರು1ಾತfಂದ ಅ�'ೇಕವನು� �ೊಂ�ದವcಾ:ದುl 

ಎಲ*ವನೂ� MNದವcಾ:�lೕ_. 

 

ಆದcೆ ಆತfಂದ fೕವ  �ೊಂ�ದ ಅ�'ೇಕವ  fಮ�)* ,ೆbೆmೊಂUರುವದ_ಂದ Vಾವ,ಾದರೂ 

fಮmೆ ಉಪ[ೇಶ +ಾಡುವದು ಅವಶ%
ಲ*. ಆತನು +ಾUದ ಅ�'ೇಕವ  ಎbಾ* 
ಷಯಗಳ)* 

fಮmೆ ಉಪ[ೇಶ+ಾಡುವಂಥ[ಾ:ದುl ಸತ%1ಾ:[ೆ ಸುಳ�ಲ*. ಅದು fಮmೆ ಉಪ[ೇಶ +ಾUದ 

ಪ��ಾರ ಆತನ)* ,ೆbೆmೊಂU_. 

 

ಎ�ೆಸ. 1:17-19 ನಮ� ಕತ;1ಾದ Rೕಸು S�ಸEನ [ೇವರೂ ಪ�&ಾವಸiರೂಪ,ಾದ ತಂ[ೆಯೂ 

ಆ:ರು1ಾತನು ತನ� 
ಷಯ1ಾ: Mಳ�ವN�ೆಯನು� �ೊಟುZ ಇದುವcೆmೆ ಗುಪE1ಾ:ದl 

ಸ�ಾ%ಥ;ಗಳನು� Mಳ��ೊಳ��ವ Pಾನವ ಳ� ಆತ�ವನು� fಮmೆ ದಯ�ಾ)ಸ@ೇ�ೆಂದು 

�ಾ��;ಸು�ೆEೕ,ೆ. ಆತನು fಮ� ಮ,ೋ,ೇತ�ಗಳನು� @ೆಳ:n ಆತfಂದ ಕ_n�ೊಂಡವರು 

f_ೕ�ಸುವ ಪದ
 ಎಂಥ[ೆಂಬದನೂ� [ೇವಜನcೆಂಬ ಆತನ /ಾiಸ�¤ದ ಮr+ಾMಶಯವ  

ಎಂಥ[ೆಂಬದನೂ� ನಂಬುವವcಾದ ನಮ�)*. ಆತನು /ಾ�ಸುವ ಪcಾಕ�ಮವ  ಎಷುZ 

ಅMಶಯ1ಾದ[ೆlಂಬದನೂ� fೕವ  Mಳ��ೊಳ��ವಂ�ೆ ಅನುಗ�rಸ). 

1ೈಯುSEಕ ಪ�1ಾದ,ೆಗಳ� 

 

ಒಬ5 ವ6-� “�ೈಯು-�ಕ ಪ��ಾದ�ೆಯನು�” @ೊಂA�ೊಳo!ವ�
ಾದ�ೆ, ಇ
ೇ ಏಳo ಪ)ೕhೆಗ�ಂದ 

ಅವ�ಗಳನು� %ಮU|ಸ"ೇಕು. ಈ ಏಳo ಪ)ೕhೆಗಳನು� ಅನ2jgದ ನಂತರ �ಾತ��ೇ ಇದು 

ೇವ)ಂದ ಬಂAರುವಂತಹ �ಜ�ಾದ �ಾಕ6�ೆಂದು ಆ ಸಂ
ೇಶವನು� ಅವರು ತಮ' ಆತ'ದ/0 
g2ೕಕ)g�ೊಳ!"ೇಕು.   
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ಏಳ� ಪ_ೕyೆಗಳ�  

      ���� 
ೇವರ �ಾಕ6
ೊಂACೆ @ೋಲು��Aೕ<ೕ? 

      ���� ಸಂ
ೇಶCಾರನ Fೕ%ತದ/0 *ಾವ ತರಹದ ಫಲಗ��ೆ? 

      ���� ಅದು -�ಸ�ನನು� ಮl[ಪ�ಸು��Aೕ<ೕ? 

      ���� ಅದು 
ೇವರ ಹ��ರ�ೆV ಅಥ�ಾ 
ೇವ)ಂದ ದೂರ�ೆV ನGೆಸು��Aೕ<ೕ? 

      ���� ಅದು OಡುಗGೆಯನು� ಅಥ�ಾ ಬಂಧನವನು� ತರು��Aೕ<ೕ? 

      ���� ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಆಂತ)ಕ Xಾz ಏನು? 

      ���� ಅದು �ೆರ�ೇರು��Aೕ<ೕ? 

/ಾiಥ;/ಾಧಕ 

ಒಬ5ನು %Nೇಷ�ಾ	 �ೈಯು-�ಕ ಪ��ಾದ�ೆಯ %ಷಯದ/0, “Xಾ2ಥUXಾಧಕ” ಪ��ಾದ�ೆಗಳ 

ಕು)ತು �ಾಗರೂಕ�ಾ	ರ"ೇಕು. "ೇ�ೆ )ೕ�ಯ/0 @ೇಳoವ�
ಾದ�ೆ, g2ೕಕ)ಸುವವನು 
ಗವUಪಡುವಂ&ೆ ಪ��ಾದ�ೆಯು ಅವನನು� ಆಕUKಸುವ�
ೋ.  

“�ೕನು ನನ�Cೆ %Nೇಷ�ಾದವನು…” 

“*ಾರು ಎಂAಗೂ �ಾಡAರುವಂಥದ�ನು� �ಾಡುವ�ದ�ಾV	 �ಾನು �ನ�ನು� ಕ�ೆA
ೆ�ೕ�ೆ…” 

ಇದು ಸಂ
ೇಶCಾರನನು� ಮುಖ6�ಾದ %Nೇಷ Xಾxನ�ೆV ಏ)ಸುವ�
ೋ?  

“�ಾನು ಕಳolgರುವಂತಹ ಈ ಪ�ರುಷ�Cೆ/ಮl7ೆCೆ -%Cೊ�)…” 

ದೃ¥ಕರಣ 


ೇವರು ಈCಾಗSೇ �ಮ' ಸಂಗಡ �ಾತ�ಾಡು��ರುವ�ದನು� ಆ ಸಂ
ೇಶವ� 
ದೃಢಪ�ಸು��Aೕ<ೕ? 

ಸಂ
ೇಶವ� ಪ]ಣU�ಾ	 @ೊಸ
ಾ	ದ�ರೂ; �ೕವ� ಆತ'ಗಳನು� ಪ)ೕzgದು� ಮತು� ಆ ವ6-�ಯು 

ೇವ)Cೆ ಸಂಬಂಧಪಟ;ವನು ಎಂದು ��ದು�ೊ�!); ಆ ಸಂ
ೇಶವನು� �ಮ' ಆತ'ದ/0ಟು;�ೊಂ�) 

ಮತು� "ೇ�ೊಂದು )ೕ�ಯ/0 ಅಥ�ಾ "ೇ�ೊಬ5 ವ6-�ಯ ಮೂಲಕ ದೃ¡ಕರಣ ಬರುವ�ದ�ಾV	 

�ಾj). 
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ಅವ ಗಳನು� 
ಮ;�n_ 

lಂAನ �ಾಲದ/0 �ೈಯು-�ಕ ಪ��ಾದ�ೆಯು ದುರುಪ<ೕ	ಸಲ9:;ರಬಹುದು ಆದ�ೆ ಅದರ ಅಥUವ� 
�ೈಯು-�ಕ ಪ��ಾದ�ೆಗಳನು� ವFUಸ"ೇ�ೆಂಬುದಲ0. ಪ��*ಾ	, ಅವ�ಗಳನು� %ಮU|ಸಲು 
ಅಗತ6�ಾದ ಸಮಯವನು� &ೆCೆದು�ೊ�!) ಆನಂತರ ಅವ�ಗಳನು� g2ೕಕ)g). 

 �ೕವ� ಸಂಬಂಧವನು� &ೊಡ	g�ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧವನು� &ೊಡ	g�ೊಳ!ಲು 
<ೕyಸು��ರುವ ಪ)gx�ಯ ಅಥ�ಾ ವ6-�ಯ ಕು)ತು 
ೊ�ೆ��ರುವಂಥದು� ಎಚ�)�ೆಯ 

ಪ��ಾದ�ೆ*ಾ	ರುವ�
ಾದ�ೆ; ಆ ಸಂಬಂಧ�ಾV	 Iಾ��Uಸುವ�ದ�ೆV ಸಮಯವನು� &ೆCೆದು�ೊ�!) 

ಮತು� ಆ %ಷಯದ ಕು)ತು ಅ�ಕ �ಳoವ��ೆಯನು� �ೊಡುವಂ&ೆ ಕತUನನು� "ೇ��ೊ�!).  

ಪ��ಾದ�ೆಗಳನು� ಬ�ೆAಡುವಂತಹದು� ಒ7 !ೆಯ ಅMಾ6ಸ�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಭ%ಷ6ದ/0ಯೂ �ೕವ� 
ಅವ�ಗಳನು� ಪ)|ೕ/ಸಬಹುದು. ಅವ�ಗಳo ��ೕ&ಾ�ಹದ @ಾಗೂ ಸಂ&ೈjಸು%�ೆ ಉನ�ತ�ಾದ 

ಮೂಲ�ಾ	ರಬಹುದು; ಆ
ಾಗೂ6, ಅವ�ಗಳo ಎಂAಗೂ 
ೇವರ �ಾಕ6ದ Xಾxನವನು� 
&ೆCೆದು�ೊಳ!"ಾರದು.  

ಪ�1ಾ�ಯ ಕcೆಯು
�ೆಗೂ �ಾಗೂ ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರಕೂ. �ೋ)ಸbಾ:[ೆ 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� @ಾಗೂ ಪ��ಾದ�ೆಯ Xೇ�ೆ	ರುವ ಕ�ೆಯು%�ೆಯು ಒಂ
ೇ ಅಲ0. 
ೇವರು 
ಐದು ಬCೆ�ಯ Xೇ�ೆಗಳನು� �ೇeg
ಾ��ೆ.  

ಎ�ೆಸ 4:11 ಆತನು �ೆಲವರನು� ಅ�ಸEಲರ,ಾ�:ಯೂ �ೆಲವರನು� ಪ�1ಾ�ಗಳ,ಾ�:ಯೂ 

�ೆಲವರನು� /ೌ1ಾM;ಕರ,ಾ�:ಯೂ �ೆಲವರನು� ಸ&ಾ�ಾಲಕರ,ಾ�:ಯೂ 

ಉಪ[ೇಶಕರ,ಾ�:ಯೂ ಅನುಗ�rnದನು. 

ಪ�1ಾ� /ೇ1ೆಯ ವರವನು� �ೊಡುವ ದು 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlಸಲು ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಗೂ Mಾಗ6%
ೆ, ಆದ�ೆ 
ಪ��ಾAಯ ಕ�ೆಯು%�ೆ ಎSಾ0 %Nಾ2gಗ�ಗೂ ಇಲ0. 

1 �ೊ_ಂಥ 12:7,28,29 ಆದcೆ ಪ�Mxಬ�ನ)* �ೋ_ಬರುವ [ೇವcಾತ�ನ ವರಗಳ� ಸವ;ರ 

ಪ�xೕಜ,ಾಥ;1ಾ: �ೊಡಲ�zZ1ೆ. 

[ೇವರು ತನ� ಸ&ೆಯ)* oದಲ,ೆಯ[ಾ: ಅ�ಸEಲರನು� ಎರಡ,ೇಯ[ಾ: ಪ�1ಾ�ಗಳನು� 

ಮೂರ,ೇಯ[ಾ: ಉಪ[ೇಶಕರನು� ಇzZ[ಾl,ೆ. ಆ aೕbೆ ಮಹ�ಾ.ಯ; +ಾಡುವ ಶSEಯನು� 

,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವನೂ� ಪರಸ�ಾಯ +ಾಡುವ ಗುಣವನೂ� 
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�ಾಯ;ಗಳನು� fವ;rಸುವ Pಾನವನು� 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವನೂ� ಅವರವ_mೆ 

�ೊzZ[ಾl,ೆ. 

ಎಲ*ರು ಅ�ಸEಲcೋ? ಎಲ*ರು ಪ�1ಾ�ಗW �ೇ? ಎಲ*ರೂ ಉಪ[ೇಶಕcೋ? ಎಲ*ರೂ 

ಮಹ�ಾ.ಯ;ಗಳನು� +ಾಡುವವcೋ? 

ಉ
ಾಹರnೆCೆ, �/ಪ9ನ �ಾಲುV ಕು�ಾ&ೆUಯರು ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸುವವ�ಾ	ದ�ರು, ಆದ�ೆ 
ೇವರು ಅಗಬ�ೆಂಬನನು� Iೌಲ�Cೆ �ೇರ�ಾದ 

ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ನು�ಯುವ�ದ�ಾV	 Iೌಲನ ಬ�Cೆ ಪ��ಾAಯ�ಾ�	 ಕಳolgದನು. 

ಎಲ*ರೂ ಪ�1ಾ�ಸಬಹುದು 

1 �ೊ_ಂಥ 14:31 fೕ1ೆಲ*ರೂ ಒ@ೊ�ಬ�cಾ: ಪ�1ಾ�ಸುವದ�ೆ. ಅU£uಲ*. rೕmೆ +ಾUದcೆ 

ಎಲ*ರೂ ಕ)ತು�ೊಳ��ವರು. ಎಲ*ರೂ ಎಚ�_�ೆ �ೊಂದುವರು. 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� ಒಬ5 ವ6-�ಯ ಮೂಲಕ -�? �ಾಡಬಹುದು ಆದ�ೆ ಅದರ ಅಥU ಅವನು 
ಪ��ಾA?ಂದು ಅಲ0. 

ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರವ  ಇಂ�ಗೂ ಇ[ೆlೕVಾ? 

ನಮ' �ಾಲದ/0ಯೂ ಪ��ಾದ�ೆ ಇರುವ�ದು ಎಂದು 
ೇವರ �ಾಕ6ವ� ಪ��ಾAg
ೆ.  

xೕ1ೇಲನು ಬcೆದನು 

xೕ1ೇಲ 2:28 ತರು1ಾಯ ,ಾನು ಎbಾ* ಮನುಷ%ರ aೕbೆ ನನ� ಆತ�ವನು� ಸು_ಸು1ೆನು; 

fಮ�)*ರುವ ಗಂಡಸರೂ �ೆಂಗಸರೂ ಪ�1ಾ�ಸುವರು; fಮ� r_ಯ_mೆ ಕನಸುಗಳ� Qೕಳ�ವವ , 

fಮ� Vೌವನಸ�_mೆ �ವ%ದಶ;ನಗWಾಗುವವ … 

�ೇತ�ನು �ೇNದನು 

2 �ೇತ�ನು 1:19 ಇದಲ*[ೆ ಪ�1ಾದನ1ಾಕ%ವ  ನಮmೆ ಬಹುದೃಢ1ಾ: [ೊcೆM[ೆ. ಆ �ನವ  

ಅರು<ೋದಯ1ಾಗುವcೆmೆ ಮತುE ಉದಯ ನ�ತ�ವ  fಮ� ಹೃದಯಗಳ)* ಮೂಡುವತನಕ 

ಅದನು� ಕತEbೆVಾದ ಸ�ಳದ)* ಪ��ಾ�ಸುವ �ೕಪ1ೆಂ[ೆ|n ಅದ�ೆ. ಲ�¤�ೊಟZcೆ ಒW �ೆಯದು. 

ಲೂಕನು ಉbೆ*ೕ§nದನು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:16-18 ಆದcೆ ಇದು ಪ�1ಾ�Vಾದ xೕ1ೇಲನ ಮೂಲಕ1ಾ: 

�ೇNnದ ಸಂಗM. ಅ[ೇನಂದcೆ– ಕ�ೇ �ವಸಗಳ)* ,ಾನು ಎbಾ* ಮನುಷ%ರ aೕbೆ ನನ� 
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ಆತ�ವನು� ಸು_ಸು1ೆನು; fಮ�)*ರುವ ಗಂಡಸರೂ �ೆಂಗಸರೂ ಪ�1ಾ�ಸುವರು; fಮ� 

Vೌವನಸ�_mೆ �ವ%ದಶ;ನಗWಾಗುವವ ; fಮ� r_ಯ_mೆ ಕನಸುಗಳ� Qೕಳ�ವವ ; ಇದಲ*[ೆ ಆ 

�ನಗಳ)* ನನ� [ಾಸ[ಾnಯರ aೕbೆಯೂ ನನ� ಆತ�ವನು� ಸು_ಸು1ೆನು; ಅವರೂ 

ಪ�1ಾ�ಸುವರು. 

 

�ೌಲನು 
ವ_nದನು 

1 �ೊ_ಂಥ 13:8-13 ��ೕMಯು ಎಂ�ಗೂ Qದುl�ೋಗುವ�ಲ*. ಪ�1ಾದ,ೆಗWಾದರೂ 

ಇಲ*ದಂ�ಾಗುವವ . 1ಾ|ಗW �ೇ fಂತು�ೋಗುವವ . 
[ೆ%xೕ ಇಲ*ದಂ�ಾಗುವದು. 

ಅಪqಣ;1ಾ: Mಳ��ೊಳ���ೆEೕ1ೆ. ಅಪqಣ;1ಾ: ಪ�1ಾ�ಸು�ೆEೕ1ೆ. ಆದcೆ ಸಂಪqಣ;1ಾದದುl 

ಬಂ[ಾಗ ಅಪqಣ;1ಾದದುl ಇಲ*ದಂ�ಾಗುವದು. ,ಾನು @ಾಲಕ1ಾ:[ಾlಗ @ಾಲಕನ 

+ಾತುಗಳ,ಾ�U[ೆನು. @ಾಲಕನ ಸುಖದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ
n[ೆನು. @ಾಲಕನ 

ಆbೋಚ,ೆಗಳನು� +ಾU�ೊಂ�ೆನು. �ಾ�ಯಸ�,ಾದ abೆ @ಾಲ%ದವ ಗಳನು� QಟುZQ�ೆZನು.  

 

ಈಗ ಕಂKನ ದಪ;ಣದ)* �ಾ|ಸುವಂ�ೆ [ೇವರ ಮುಖವ  ನಮmೆ o@ಾ�: �ಾ|ಸುತE[ೆ. ಆಗ 

ಮುಖ ಮು§Vಾ: ಆತನನು� ,ೋಡು1ೆವ . ಈಗ ಸiಲ� +ಾತ� ನನmೆ MN�[ೆಆಗ [ೇವರು 

ನನ�ನು� ಸಂಪqಣ;1ಾ: Mಳ��ೊಂಡಂ�ೆ ,ಾನು ಸಂಪqಣ;1ಾ: Mಳ��ೊಳ��1ೆನು. 

rೕ:ರುವದ_ಂದ ನಂQ�ೆ f_ೕyೆ ��ೕM ಈ ಮೂcೇ fಲು*ತE[ೆ. ಇವ ಗಳ)* [ೊಡ£ದು ��ೕMRೕ. 

ಸಂಪqಣ;1ಾದlದು ಬರುವ ತನಕ 

“ಸಂಪ]ಣU�ಾದ�ದು ಬರುವ” ತನಕ ಪ��ಾದ�ೆಯು ಸMೆಯ/0ರುವ�ದು. 

“ಆದ�ೆ ಸಂಪ]ಣU�ಾದದು� ಬಂ
ಾಗ ಅಪ]ಣU�ಾದದು� ಇಲ0ದಂ&ಾಗುವದು” ಎಂಬ �ಾಕ6ವ� 

ೇವರ �ಾಕ6ದ �ೊ�ೕ¡ಕರಣ Nಾಸ�ೆಯು (�ಾ6ನ� ಆ¢ gV£ಪ��) ಪ]ಣUCೊಂ�ದ�ನು� 
ಸೂyಸುತ�
ೆ ಎಂದು �ೆಲವರು ��g
ಾ��ೆ, ಇದ)ಂ
ಾ	 
ೇವರ �ಾಕ6ವ� ("ೈಬ�) 

ಪ]ಣUCೊಳo!ವ ತನಕ �ೆಲ�ಂದು ವರಗಳo &ಾತV/ಕ�ಾ	ದ�ವ� ಎಂಬ ಅಥUವನು� �ೊಡುತ�
ೆ. 
ಆ
ಾಗೂ6, �ಾಕ6ದ ಸ���ೇಶದ/0, �ಾವ� �ೋಡುವ�
ಾದ�ೆ ಈ �ಾಕ6ಗಳo �ಾವ� 
?ೕಸು%�ೊಂACೆ ಮು�ಾಮು�*ಾ	 ಇರುವಂತಹ Aನವನು� ಸ9ಷ;�ಾ	 ಸೂyಸುತ�
ೆ. 
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ಬಳಸುವ ದ�ಾ.:ರುವಂತಹ ಆ[ೇಶಗಳ� 

 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರ-Vಂತ Yನ��ಾದ�ದು ಮತು� ನಮ' yತ�ದ ಪ��ಾರ ಅದು 
�ಾಯU �ವUlಸುವ�Aಲ0. �ೈಯು-�ಕ�ಾದ ಸxಳದ/0 ಅಥ�ಾ ಕೂಟದ/0 �ಾವ� ಪ��ಾದ�ೆಯನು� 
@ೊಂA�ೊಳ!ಬಹುದು.  

 

ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವ� ಸು�� ಮತು� ಆ�ಾಧ�ೆಯ ಸಮಯದ/0 ಅಥ�ಾ ಅನ6MಾZೆಗಳ 

ಮತು� ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರಗಳ �ವUಹnೆಯ ಸಮಯದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸುತ�
ೆ. 

1ೈಯುSEಕದ)* 

�ಾವ� �ಾ6�ಸು��ರುವಂತಹ ಅಥ�ಾ ನಮ' ಸ2ಂತ ವೃA�Cಾ	 �ಾವ� Iಾ��Uಸು��ರುವ %ಷಯದ 

ಕು)ತು �ಾವ� ಪ��ಾದ�ೆಯನು� @ೊಂA�ೊಳ!ಬಹುದು. ಮುಂ
ೆ �ಾವ� ಬlರಂಗದ ಸಮಯದ/0 
ಹಂy�ೊಳo!ವಂತಹ
ಾ	ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಹಂy�ೊಳ!ದಂತಹ
ಾ	ರಬಹುದು. 

ಬrರಂಗದ)* 

���� ವ%SEಯು /ಾi�ೕನದ)*ರ@ೇಕು 

ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ನು�ಯುವಂತಹ ವ6-�ಯು ತನ� ಪ]ಣU�ಾದ Xಾ2�ೕನದ/0ರ"ೇಕು. 

1 �ೊ_ಂಥ 14:32 ಪ�1ಾ�ಗಳ ಆತ�ಗಳ� ಪ�1ಾ�ಗಳ /ಾi�ೕನದ)* ಅ1ೆ. 

���� ಸಹಜ1ಾದ ಸiರ 

ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ ಮಹತ2ದ %ಷಯ�ಾV	 ಸ2ರMೇದ ಬದSಾಗುವ ತನಕ ಪ��ಾದ�ೆಯು 
ಸಹಜ�ಾದ ಸ2ರದ/0?ೕ ನು�ಯಲ9ಡ"ೇಕು. 

���� ಸಮ�ಾ)ೕನ &ಾ'ೆ 

Xಾ�ಾರಣ�ಾ	 ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ಸರಳ�ಾದ, ಆಧು�ಕ�ಾದ @ಾಗೂ ಸುಲಭ�ಾ	 

ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ ಪದಗಳ/0 �ೊಡಲ9ಡ"ೇಕು. ಸಂ
ೇಶದ ಸರಳ&ೆjಂದ ಗಮನವನು� 
ಭಂಗCೊ�!ಸುವಂತಹ ಪ��ಾತನ�ಾದ (-ಂ¤ �ೇ¥� ಇಂ	0ೕ¦) MಾZೆಯನು� ದೂರ%�) 

ಅಥ�ಾ ಬಳಸ"ೇ�).  
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���� ಅM_ೕಕ1ಾದ &ಾ�ೕ[ೆiೕಗ[ೊzZmೆ ಅಲ* 

ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ಬಹಳಷು; Mಾ�ೕ
ೆ2ೕಗ
ೊ:;Cೆ �ೊಡ"ಾರದು *ಾ�ೆಂದ�ೆ ಅದು ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆ

ಸಂ
ೇಶAಂದ "ೇಪUಡನು�ಂಟು�ಾಡುತ�
ೆ. ಅದನು� -ರು�ಾಟAಂದ ನು�ಯ"ಾರದು ಆದ�ೆ 
ಸ9ಷ;�ಾದ ಸ2ರAಂದ ನು�ಯ"ೇಕು.  

���� �ೆದ_�ೆuಂದ ಪ ನರುಚ�_ಸುವ ದನು� f)*n_ 

ಪ��ಾದ�ೆಯನು� ನು�ಯುವಂತಹ ವ6-�ಯು ಒಂ
ೇ ನು�ಯನು� ಪ
ೇ ಪ
ೇ 
ಪ�ನರುಚ�)ಸುವ�ದನು� �/0ಸ"ೇಕು. “ಕತUನು lೕCೆ ನು�ಯು&ಾ��ೆ” ಎಂಬ ನು�ಯು 
ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆ@ೆದ)�ೆಯ/0 ಪ�ನರುಚ�)ಸSಾಗುತ�
ೆ. ಸಂ
ೇಶವ� ಕತU�ಂದ 

ಬಂAರುವಂಥ
ಾ�	ದ��ೆ, ಆತನ ಆತ'ವ� �ೇಳoಗರ ಆತ'ದ/0 ಅದನು� ದೃಢಪ�ಸು&ಾ��ೆ. 

ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವಂತಹ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರ ಎಂದ�ೇನು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರವನು� ಅನ6MಾZೆಗಳ @ಾಗೂ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರ
ೊ:;Cೆ @ೋ/g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ಸಂ
ೇಶವ� 
ೇವ)ಂದ ಬಂದ�
ೋ ಅಲ0�ೕ ಎಂದು %ಮU|ಸಲು �ಾವ� ಬಳಸ"ೇ�ಾದ ಏಳo ಪ)ೕhೆಗಳo ವ�? 
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�ಾಠ ಎಂಟು 

ಪ�ಕಟ<ೆಯ ವರ 

ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ದು 

1 �ೊ_ಂಥ 12:8-10 ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 
[ಾ%1ಾಕ%ವ  

ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ 

ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  

ಒಬ�fmೆ 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

    ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ�  

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ                 ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo                # ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ದು                       ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ                             �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6                    ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

ಪ��ಾದ�ೆ                                                    uಾನ �ಾಕ6                                      ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

 

ಪ�ಕಟ<ೆಯ ವರಗಳ� 

�ೕ¢�ೆ  


ೇವರು ತನ� ಜನ)Cೆ 
ೈ%ಕ�ಾ	 ಆತನ uಾನವನು� ಅಥ�ಾ �ಳoವ��ೆ ಪ�ಕ:ಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 

ಆತನ ವ6-�ತ2ವನು�, ಸ2Mಾವವನು� ಅಥ�ಾ ಆತ'ಗಳ -�?ಗಳನು� ಪ�ಕ:ಸು�ಾಗ ಪ�ಕಟnೆಯ 

ವರಗಳo &ೋರಬರುತ��ೆ. ಈ ಪ�ಕಟnೆಯು ಆSೋಚ�ೆಯ, ಅ�g�ೆಯ, Mಾವ�ೆಯ, ಕನgನ, 

ಅಥ�ಾ ದಶUನದ ರೂಪದ/0 ನಮ' ಆತ'ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ' ಮನg�Cೆ ಬರುತ�
ೆ. 
ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು (ಅಥ�ಾ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� 
ಗುರು�ಸುವ�ದು), �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6 @ಾಗೂ uಾನದ �ಾಕ6 ಎಂOವ�ಗ7ೇ ಪ�ಕಟnೆಯ ಮೂರು 
ವರಗಳo.  

ಉ�ಾ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnಾ ವರಗಳo ಒqಾ;	 @ೇCೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��, ಬಹು&ೇಕ @ಾCೆ?ೕ 
ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳo ಸಹ ಒಂ
ಾ	 �ಾಯUದ/0 ಮುಂ
ೆ Xಾಗುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳನು� 
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ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ ಉ
ೆ�ೕಶAಂದ �ಾವ� ಅವ�ಗಳನು� ಈ ಅಧ6ಯನದ/0 %ಂಗ�ಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 
ಪ%&ಾ�ತ'ನ %%ಧ ಪ�ಕಟnೆಗಳನು� �ಾವ� ಕ/ಯು�ಾಗ, ಅವ�ಗಳನು� ನಮ' Fೕ%ನದ/0 
@ೊಂA�ೊಳ!ಲು ಬಹಳ ಸರಳ�ಾಗುತ�
ೆ. 

uಾನ �ಾಕ6ದ/0<ೕ, �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ/0<ೕ ಅಥ�ಾ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� 
ಗುರು�ಸುವ�ದರ/0 �ಾವ� �ಾಯU �ವUlಸು��
ೆ�ೕ�ೕ ಎಂಬ Cೊಂದಲ ನಮ' 
ಮನg�ನ/0ರಬಹುದು. ಅ�ೇಕ Xಾ) �ಾವ� ಈ ಮೂರು ವರಗಳ/0 ಒಂದು ವರ-Vಂತ ಅ�ಕ 

ವರಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ�
ೇ Cೊಂದಲ-Vರುವ ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ	
ೆ. �ಾವ� *ಾವ 

ವರವನು� @ೊಂA�ೊಳo!��
ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳo!ವ ಅಗತ6%ಲ0. 
ೇವರ yತ�ದ @ಾCೆ ಅವ� 
ನಮ'/0 ಪ�ವlಸಲು �ಾವ� ಸುಮ'�ೆ ಅನುಮ�ಸ"ೇಕು. 

ಉ[ಾಹರ<ೆmಾ: 

ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ %�ೇyಸುವ ವರವ� Iಾ�ಥU�ೆCೆ ಬಂAರುವಂತಹ ವ6-�ಯ/0 ದು�ಾತ'%
ೆ 
ಎಂಬ ಸ&ಾ6ಂಶದ ಎಚ�)�ೆಯನು� ನಮ'Cೆ �ೊಡಬಹುದು.  

ಆನಂತರ uಾನದ �ಾಕ6ವ� ತ_ಣ�ಾದ ಫ/&ಾಂಶವನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವಂ&ೆ �ಾವ� *ಾ�ಾಗ 

ಮತು� @ೇCೆ ಆ ವ6-�Cೆ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ನಮ'Cೆ @ೇಳoತ�
ೆ.  

ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳ ವ%�ಾ%ಸವನು� ಗುರುMಸುವ ದು 


ವರ<ೆ  

ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಎಂಬುದು ಆತ' ಪ�ಪಂಚ
ೊಳ-Vರುವ 


ೈ%ಕ�ಾದ ಒಳ�ೋಟ�ಾ	
ೆ ಅಥ�ಾ %�ೇಕ�ಾ	
ೆ. ಒಬ5 ವ6-�ಯ, ಒಂದು ಪ)gx�ಯ, 

ಒಂದು �ಾಯUದ ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸಂ
ೇಶದ lಂAರುವಂತಹ ಆತ'ದ ಅಥ�ಾ ಅತ'ಗಳ %ಧವನು� 
ಇದು &ೋ)ಸುತ�
ೆ. �ಮ'Cೆ ಬರುವಂತಹ 
ೈ%ಕ�ಾದ ಪ�ಕಟnೆjಂದ *ಾವ�
ೇ ಆತ'ದ 

ಮೂಲವನು�, ಸ2Mಾವವನು� ಮತು� -�?ಗಳನು� ಕು)ತು �ಮ' ಆತ'ಗಳ/0 
��ದು�ೊಳo!ವ�
ಾ	
ೆ.  
 

“ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು” ಎಂಬ ಪದವ� 	�ೕಕನ/0 “Gೈ-�§�,” ಇದರ ಅಥU ಸ9ಷ;�ಾದ 

&ಾರ&ಾಮ6 ಎಂಬು
ೇ. 
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ಇದಲ* 

 

ಇದು “%�ೇyಸುವ ವರ” ಅಲ0 – ಆ )ೕ�ಯ ಒಂದು ವರವನು� "ೈಬಲ�/0 ಉSೆ0ೕ�ಸSಾ	ಲ0. ನೂ6 
-ಂ¤ �ೇ¥� ವUಷ� ಆತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರವನು� ಸೂyಸುತ�
ೆ?ೕ, 
@ೊರತು %�ೇಚ�ೆಯ ವರವನ�ಲ0. Fೕ�ಾತ'ದ ವಲಯದ/0ರುವ ಮನುಷ6ರ uಾನದ 

�ವUಹnೆ?ೕ %�ೇಚ�ೆ.  

ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಎಂದ�ೆ ಮ�ೋಗ�l�ೆಯಲ0, �ಾನgಕ�ಾದ 

�ೕ¨ ದೃK;ಯಲ0 ಅಥ�ಾ �ಾನgಕ�ಾದ ಸೂ_© ದೃK;ಯಲ0. %ಮ|Uಸುವವ�ಾ	<ೕ ಅಥ�ಾ 

�ೕಪ�U�ಾಡುವವ�ಾ	<ೕ ಇರುವಂಥದ�ದಲ0.   

ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಎಂದ�ೆ ಸ2Mಾವಗಳನು� ಅಥ�ಾ ತಪ�9ಗಳನು� 
%�ೇyಸುವ�ದು ಅಲ0. 

ಮ�ಾEಯ 7:1 Mೕಪ ; +ಾಡ@ೇU_ �ಾmೆ fಮಗೂ Mೕ�ಾ;:ವ�ಲ*.  

ಆತ�ದ S�Rಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳ� 

ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರದ/0 �ಾವ� �ಾಯU �ವUlಸು�ಾಗ, ಆತ'ದ 

-�?ಯ ಮೂರು ವಲಯಗ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ�ದು ಮುಖ6�ಾ	
ೆ. 
ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರವ� ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳಲೂ0 �ಾಯU 

�ವUlಸುವ�
ೇ, @ೊರತು �ೇವಲ ದು�ಾತ'ಗ7�ೆಂACೆ �ಾತ�ವಲ0. ಅವ�ಗಳo: 

      ���� 
ೇವರ ಆತ' 
      ���� ಮನುಷ6ನ ಆತ' 
      ���� Xೈ&ಾನನ �ಾಜ6 

[ೇವರ ಆತ� 


ೇವ�ಾತ' ಎಂದು @ೇಳo�ಾಗ ನಮ'CೋಸVರ ಯುದ� �ಾಡಲು ಮತು� ನಮ'Cೆ ಸಂ
ೇಶವನು� 
ತರುವಂತಹ ಆತನ ಸ2	ೕUಯ 
ೇವದೂತರು ಸಹ ಒಳCೊಂ�
ಾ��ೆ.  

ಮನುಷ%ರ ಆತ�  

ಮನು¦ಯನ ಆತ'ವ� 
ೇವ�ಾತ' @ಾಗೂ Xೈ&ಾನನ �ಾಜ6ದ ನಡು�ೆ ಅಥ�ಾ ಒ7 !ೇದರ ಮತು� 
�ೆಟ;ದರ ನಡು�ೆ ಆ?Vಯನು� �ಾಡುತ�
ೆ. Fೕ%ತದ ಸಹ�ಾಸಗಳ ಮತು� �ೕ�ಾUನಗಳ 



~ 71 ~ 

ಪ�-�?ಯ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ6ನ ಆತ'ವ� 
ೈ%ೕಕ ಅಥ�ಾ Iಾ�ಪಂyಕ ಸ2Mಾವವನು� 
ಪ��OಂOಸುವ�ದು. 

ಮನುಷ6ನ ಆತ'ವ� 
ೇವರ v�ೕ�jಂದ ತುಂಬಲ9ಟ;
ಾ	ರಬಹುದು ಆದ�)ಂದ ವ6-�ಯ 

ಮೂಲಕ�ಾ	 ಶುದ�&ೆಯು, v�ೕ�ಸುವ ನಡ&ೆಯನು� &ೋಪU�ಸುತ�
ೆ, ಅಥ�ಾ ಅದು 
ಕಪಟತನAಂದ, ಸುಳo!ಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೋಪAಂದ ತುಂಬಲ9ಟ;
ಾ	ರಬಹುದು, ಹCೆತನದ, 

ಅ�ಾನುಷ&ೆಯ ಅಥ�ಾ Xಾ2ಥU&ೆಯ ನಡ&ೆಯನು� &ೋಪU�ಸುತ�
ೆ. 

/ೈ�ಾನನು ಮತುE ದುcಾತ�ಗಳ� 

Xೈ&ಾನನ ಮತು� ಆತನ ದು�ಾತ'ಗಳ ದುಷ; �ಾಜ6%
ೆ. �ೆಲವ� ಉ
ಾಹರnೆಗಳo; 
�ಾ�ಾYSಾZೆಯ, ಅಸೂ?ಯ, ಗವUದ, ಸು�!ನ, �ಾಟಮಂತ�ದ ಮತು� ದಂCೆಯ ಆತ'ಗಳo. 

ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳ ವ%�ಾ%ಸವನು� ಗುರುMಸುವ ವರದ ಉ[ೆlೕಶ 

ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರದ/0 �ಾವ� �ಾಯU �ವUlಸು�ಾಗ, 

ಅನ6MಾZೆಗಳ, ಅಥU%ವರnೆಯ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾದ�ೆಯ ಪ�ದಶUನದ lಂAರುವ ಆತ'ಗಳನು� 
�ಾವ� ಪ)|ೕ/ಸಬಹುದು. OಡುಗGೆಯ @ಾಗೂ ಸ2ಸx&ೆಯ/0 ಒಳCೊಂ�ರುವ ಆತ'ಗಳನು� �ಾವ� 
��ದು�ೊಳ!ಬಹುದು. 

�ೇವಲ ದು�ಾತ'ಗಳನು� �ಾತ�ವಲ0, ಆದ�ೆ ವ6-�ಯ/0ರುವ ಮನುಷ6 ಆತ'ವನು� ಅಥ�ಾ 


ೇವದೂತರ ಪ�ಸನ�&ೆಯ &ಾರತಮ6ವನು� ಸಹ �ಾವ� ಗುರು�ಸು&ೆ�ೕ�ೆ. ಅಗತ6ದ �ೇ7ೆಯ/0, 

ೇವದೂತರ ಅಥ�ಾ ದು�ಾತ'ಗಳ ಕು)ತು ಬಲ�ಾದ Mಾವ�ೆಯನು� %Nಾ2gCೆ �ೊಡಲ9ಡುತ�
ೆ. 

-�ಸ�ನ ಶ)ೕರ
ೊಳCೆ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದರ �ವUಹnೆ<ಂACೆ: 

� ಬಂ�ತ�ಾದ 
ೇವಭಕ�ರು OಡುಗGೆ*ಾಗಬಹದು; 
� Xೈ&ಾನನ ಉIಾಯಗಳನು� ಗುರು�ಸಬಹುದು; 
� 
ೇವಭrತರ ನಡು%�ಂದ Iಾಪವನು� @ೊರ	ಡಬಹುದು; 
� ಮತು� ಸುಳo! ಪ�ಕಟnೆಯನು� ಪ&ೆ� ಹಚ�ಬಹುದು.  

ವರದ �ಾ�ಮುಖ%�ೆ  

ಎSಾ0 ವರಗಳo �AUಷ;�ಾದ ಉ
ೆ�ೕಶ�ಾV	 ಮತು� ಎSಾ0ರ ಪ�<ೕಜನ�ಾV	 ಇ�ೆ. ಅ
ಾಗೂ6 
ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದರ ಕು)ತು ಬಹಳ ವಷUಗ�ಂದ ಕ�[ 

"ೋಧ�ೆ �ಾತ�%
ೆ.  
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1 xೕ�ಾನ 4:1-3 ��ಯcೇ ಅ,ೇಕ ಮಂ� ಸುಳ��ಪ�1ಾ�ಗಳ� bೋಕ[ೊಳmೆ 

ಬಂ�ರುವದ_ಂದ fೕವ  ಆತ�ದ ಎbಾ* ನುUಗಳನು� ನಂಬ[ೆ ಆVಾ ನುUಗಳ� [ೇವ_ಂದ 

[ೆ�ೕ_ತ1ಾದವ ಗW �ೇ ಅಲ*�ೕ ಎಂದು ಅವ ಗಳನು� ಪ_ೕ�ಸ@ೇಕು. �ೆ�ೕ_ಸುವಂಥವನು [ೇವರ 

ಆತ�,ೇ ಎಂದು MNದು�ೊಳ��ವದ�ೆ. ಲ�ಣ1ೇನಂದcೆ – ಮನುಷ%,ಾ: ಬಂದ Rೕಸು S�ಸEನನು� 

ಒ���ೊಳ��ವ ಆತ�ವ  [ೇವ_ಂದ �ೆ�ೕ_ತ1ಾದದುl. Rೕಸುವನು� ಒಪ�[ೇ ಇರುವ ಆತ�ವ  

[ೇವ_ಂದ �ೆ�ೕ_ತ1ಾದದlಲ*. ಅದು S�ಸE
cೋ�ಯ ಆತ�1ಾ:[ೆ. ಅದು ಬರುವ[ೆಂಬದನು� 

fೕವ  �ೇN�lೕರಲ*. ಈಗಲೂ bೋಕದ)* ಅ[ೆ. 

ನಮ� ಸುರ��ೆmಾ: 

ಈ "ೋಧ�ೆಯ �ೊರ&ೆಯು -�ಸ�ನ ಶ)ೕರವನು� ಅಸುರzತ�ಾ	ರುವಂ&ೆ �ಾ�O:;
ೆ! 

ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯು ತನ� ಸುರ_&ೆCಾ	, ತನ� ಕುಟುಂಬದ ಸುರ_&ೆCಾ	 ಮತು� -�ಸ�ನ 

ಶ)ೕರದ ಸುರ_&ೆCಾ	 ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರವನು� 
ಹು)ದುಂOಸುವಂ&ೆ Iಾ�Uಸ"ೇಕು. 

ವಂಚ,ೆ 

ಅ�ಸEಲ,ಾದ �ೌಲfಂ�ರುವ ಎಚ�_�ೆ 

ನಮ' ಸುತ�/ರುವ ವಂಚ�ೆಯ ಕು)ತು Iೌಲನು ಎಚ�)gದನು.  

� ಸುಳ�� ಅ�ಸEಲರು 
� oೕಸmಾರcಾದ �ೆಲಸmಾರರು 

2 �ೊ_ಂಥ 11:13-15 ಆದcೆ ಅಂಥವರು ಸುಳ�* ಅ�ಸEಲರೂ oೕಸmಾರರದ �ೆಲಸದವರೂ 

S�ಸEನ ಅ�ಸEಲcಾ: �ಾ|ಸುವದ�ೆ. 1ೇಷ�ಾS�ೊಳ��ವವರೂ ಆ:[ಾlcೆ. ಇ[ೇನೂ 

ಆಶ�ಯ;ವಲ*. /ೈ�ಾನನು �ಾ,ೇ ಪ��ಾಶ ರೂಪವ ಳ� [ೇವದೂತನ 1ೇಷವನು� 

�ಾS�ೊಳ��1ಾಗ, ಅವನ /ೇವಕರು ಸಹ fೕMmೆ /ೇವಕcಾ: �ಾ|ಸುವದ�ೆ. 

1ೇಷ�ಾS�ೊಳ��ವದು [ೊಡ£ದಲ*. ಅವರ ಅಂ�ಾ%ವ/ೆ�ಯು ಅವರ ಕೃತ%ಗNmೆ ತಕ. �ಾmೆ 

ಆಗುವದು. 

� ನಂQ�ೆuಂದ ಆಗ)�ೋ:[ಾlcೆ 

1 Mo ೆ 4:1,2 ಆದರೂ ಮುಂದಣ �ನಗಳ)* �ೆಲವರು ವಂKಸುವ ಆತ�ಗಳ ನುUಗNಗೂ 

[ೆವiಗಳ @ೋಧ,ೆಗNಗೂ ಲ�¤�ೊಟುZ S�ಸEನಂQ�ೆuಂದ ಭ�ಷZcಾಗುವcೆಂದು [ೇವcಾತ�ನು 
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ಸiಷZ1ಾ: �ೇಳ��ಾE,ೆ. ಸುಳ��@ೋಧಕರು ಬಂದು ಸiಂತ ಮನn�ನ)* ಅಪcಾ�ಗWೆಂಬ 

ಬcೆಯುಳ�ವcಾದರೂ �ಾವ  fೕMವಂತcೆಂದು �ೋಪ;Un�ೊಂಡು. 

� ಭSEಯ 1ೇಷವ ಳ�ವರು 

2 Mo ೆ 3:1-9 ಆದcೆ ಕ�ೇ �ವಸಗಳ)* ಕ¢ೕಣ�ಾಲಗಳ� ಬರುವ1ೆಂಬದನು� MNದು�ೋ. 

ಮನುಷ%ರು /ಾiಥ;Kಂತಕರೂ ಹಣ[ಾ/ೆಯವರೂ ಬ�ಾu�ೊಚು�ವವರೂ ಅಹಂ�ಾ_ಗಳ� 

ದೂಷಕರೂ ತಂ[ೆ�ಾuಗNmೆ ಅ
�ೇಯರೂ ಉಪ�ಾರ ,ೆನಸದವರೂ [ೇವಭಯ
ಲ*ದವರೂ 

ಮಮ�ೆuಲ*ದವರೂ ಸ+ಾ�ಾನ1ಾಗದವರೂ BಾU�ೇಳ�ವವರೂ ದauಲ*ದವರೂ 

ಉಗ��ೆಯುಳ�ವರೂ ಒW �ೇದನು� ��ೕMಸದವರೂ, [ೊ�ೕrಗಳ� ದುಡುSನವರೂ 

ಉQ��ೊಂಡವರೂ [ೇವರನು� ��ೕMಸ[ೆ &ೋಗಗಳ,ೆ�ೕ ��ೕMಸುವವರೂ, ಭSEಯ 1ೇಷ
ದುl 

ಅದರ ಬಲವನು� @ೇಡ1ೆನು�ವವರೂ ಆ:ರುವರು ಇಂಥವರ ಸಹ1ಾಸವನೂ� +ಾಡ�ರು.  

ಮ,ೆಗಳ)* ನುಸುN �ಾಪಗNಂದ ತುಂQದವರೂ ,ಾ,ಾ 
ಧ1ಾದ ಇBೆCಗNಂದ �ೆ�ೕ_ತರೂ 

ಆ:ರುವ ಅ
1ೇSಗWಾದ nvೕಯರನು� ವಶ+ಾU�ೊಳ��ವವರು ಇವcೊಳmೆ /ೇ_ದವcೇ. ಆ 

nvೕಯರು Vಾ1ಾಗಲೂ ಉಪ[ೇಶ �ೇಳ�MEದ�ರೂ ಸತ%ದ ಪ_Pಾನವನು� �ೊಂದbಾರದವರು. 

ಯನ� ಯಂಬ� ಎಂಬವರು oೕhೆಯನು� 
cೋ�nದಂ�ೆRೕ ಆ ಮನುಷ%ರು ಸಹ ಸತ%ವನು� 


cೋ�ಸು�ಾEcೆ. 

 ಬು�lmೆಟZವರೂ S�ಸE ನಂQ�ೆuಂದ ಬ�ಷZರೂ ಆದcೆ ಅವರ ಪ�ಯತ�ವ  ಇನು� /ಾಗುವ�ಲ*. ಆ 

ಯನ� ಯಬ�ರ ಮೂಖ;ತನವ  ಎಲ*_ಗೂ ಪ_'ಾ.ರ1ಾ: MNದು ಬಂದ ಪ��ಾರ ಇವರದೂ MNದು 

ಬರುವದು. 

� �ೆBಾ�ದ �ೆಟZತನ�ೆ. �ೋಗುವರು 

2 Mo ೆ 3:1-9 ಆದcೆ ದುಷZರೂ ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು� oೕಸ+ಾಡು�ಾE �ಾ1ೇ 

oೕಸ�ೋಗು�ಾE �ೆBಾ�ದ �ೆಟZತನ�ೆ. �ೋಗುವರು. 

ನಮ� ಜ1ಾ@ಾl_ 

� ಆತ�ಗಳನು� ಪ_ೕ�n_ 

ದು�ಾತ'ಗಳ %ರುದ��ಾ	 �ಾವ� ರ_nೆರlತ�ಾ	ರ"ೇ�ೆಂದು 
ೇವರು ಬಯಸುವ�Aಲ0. 
ಆತ'ಗಳನು� ಪ)ೕzಸುವಂ&ೆ ಆತನು ನಮCೆ ಅuಾvg
ಾ��ೆ ಮತು� ಇದನು� @ೇCೆ 
�ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ನಮCೆ ಆ
ೇಶವನು� �ೊ:;
ಾ��ೆ. ಆತನು ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� 
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ಗುರು�ಸುವ ವರವನು� ನಮCೆ �ೊ:;
ಾ��ೆ ಆದ�)ಂದ ನಮ' ಸುತ�ಮುತ� ಏನು ಸಂಭ%ಸುತ�
ೆಂದು 
�ಾವ� ��ದು�ೊಳ!ಬಹುದು.  

��ಯcೇ ಅ,ೇಕ ಮಂ� ಸುಳ��ಪ�1ಾ�ಗಳ� bೋಕ[ೊಳmೆ ಬಂ�ರುವದ_ಂದ fೕವ  ಆತ�ದ 

ಎbಾ* ನುUಗಳನು� ನಂಬ[ೆ ಆVಾ ನುUಗಳ� [ೇವ_ಂದ [ೆ�ೕ_ತ1ಾದವ ಗW �ೇ ಅಲ*�ೕ ಎಂದು 

ಅವ ಗಳನು� ಪ_ೕ�ಸ@ೇಕು. �ೆ�ೕ_ಸುವಂಥವನು [ೇವರ ಆತ�,ೇ ಎಂದು MNದು�ೊಳ��ವದ�ೆ. 

ಲ�ಣ1ೇನಂದcೆ – ಮನುಷ%,ಾ: ಬಂದ Rೕಸು S�ಸEನನು� ಒ���ೊಳ��ವ ಆತ�ವ  [ೇವ_ಂದ 

�ೆ�ೕ_ತ1ಾದದುl.  

� ಎಂಥಹ ಪ_ೕyೆ 

Rೕಸುವನು� ಒಪ�[ೇ ಇರುವ ಆತ�ವ  [ೇವ_ಂದ �ೆ�ೕ_ತ1ಾದದlಲ*. ಅದು S�ಸE
cೋ�ಯ 

ಆತ�1ಾ:[ೆ. ಅದು ಬರುವ[ೆಂಬದನು� fೕವ  �ೇN�lೕರಲ*. ಈಗಲೂ bೋಕದ)* ಅ[ೆ.  

��ಯcಾದ ಮಕ.Wೇ, fೕವಂತೂ [ೇವ_ಂದ ಹುzZದವcಾ:�lೕ_. ಮತುE 

bೋಕದ)*ರುವವ_:ಂತ fಮ�)*ರು1ಾತನು �ೆK�ನವ,ಾ:ರುವದ_ಂದ fೕವ  ಆ ಸುಳ�� 

ಪ�1ಾ�ಗಳನು� ಜun�lೕ_. ಅವರು bೋಕದ)* ಹುzZದವcಾ:[ಾlcೆ ಈ �ಾರಣ�ಂದ ಅವರು 

bೋಕ�ೆ�ೕ_ತcಾ: +ಾ�ಾಡು�ಾEcೆ. ಮತುE bೋಕದವರು ಅವರ +ಾತನು� �ೇಳ��ಾEcೆ. 

,ಾವಂತೂ [ೇವ_ಂದ ಹುzZದವcಾ:[ೆlೕ1ೆ. [ೇವರನು� ಬಲ*ವರು ನಮ� +ಾತನು� �ೇಳ��ಾEcೆ. 

[ೇವ_ಂದ ಹುಟZದವರು ನಮ� +ಾತನು� �ೇಳ�ವ�ಲ*. ಇದು ಸತ%ವನು� @ೋ�ಸುವ ಆತ�. ಅದು 

ಸುಳ�ನು� @ೋ�ಸುವ ಆತ� ಎಂದು ಇದ_ಂದbೇ Mಳ��ೊಳ���ೆEೕ1ೆ.  

ವಂಚ,ೆಯ ಎರಡು ವಲಯಗಳ� 

ಮನುಷ%ರ ವಂಚ,ೆ 

� ಎದುರQೕಳ�ವ ಜನರು 

ಮನುಷ6ರು "ೇ�ೆಯವರನು� ಅ�ೇಕ �ಾರಣಗ�Cಾ	 ವಂyಸು&ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಮುಖ6�ಾದ ಮೂರು 
�ಾರಣಗಳo *ಾವ�ೆಂದ�ೆ ಹಣದ ಸಂIಾದ�ೆ, Xಾxನದ ಆXೆ ಮತು� ಪ�ಶಂXೆ. 

Mೕತfmೆ 1:10 ಅ,ೇಕರು ಬ_ೕ +ಾMನವcಾ:ಯೂ oೕಸmಾರcಾ:ಯೂ ಇದುl ಅ��ಾರ�ೆ. 

ಒಳmಾಗದವcಾ:[ಾlcೆ. ಅವcೊಳmೆ �ೆಚು� ಜನರು ಸುನ�Mಯವರು. 
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cೋ+ಾಪ ರ 16:18 ಅಂಥವರು ನಮ� ಕತ;,ಾದ S�ಸEನ /ೇ1ೆಯನು� +ಾಡ[ೆ ತಮ� �ೊ�ೆZಯ 

/ೇ1ೆಯ,ೆ�ೕ +ಾಡುವವcಾ: ನಯದ ನುUಗNಂದಲೂ �ೊಗN�ೆಯ +ಾತುಗNಂದಲೂ 

fಷ.ಪzಗಳ ಹೃದಯಗಳನು� oೕಸmೊNಸು�ಾEcೆ. 

� ಅನfೕಯನು �ಾಗೂ ಸ�ೆ©ೖರಳ� 

Iೇತ�ನು ಈ ವರದ ಮೂಲಕ ಅನ�ೕಯನ @ಾಗೂ ಸIೆ~ೖರಳ ಹೃದಯವ� Xೈ&ಾನನ ಸು�!�ಂದ 

ತುಂOಲ9:;
ೆ ಎಂದು ಗ�lg�ೊಂಡನು. Xೇ�ೆCಾ	 ಪ��uೆ�ಾ�ದಂತಹ ಹಣದ ಒಂದು 
Mಾಗವನು� ಅವರು ಬy�ಟ;ರು. ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರವ� ವಂಚಕರ 

ಒಳ ನುಸುಳo%�ೆCೆ %�ೋಧ�ಾ	 -�ಸ�ನ ಶ)ೕರವನು� ಭದ�ಪ�ಸುತ�
ೆ.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 5:1-3 ಆದcೆ ಅನfೕಯ,ೆಂಬ ಒಬ� ಮನುಷ%ನು ಸ�ೆ©ೖರWೆಂಬ ತನ� 

�ೆಂಡMಯ ಒ��mೆuಂದ ಒಂದು ಭೂ]ಯನು� +ಾ_ �ೆಂಡMಯ ಸಮ�Muಂದ ಅದರ 

ಕ�ಯದ)* ಒಂದು &ಾಗವನು� ಬK�ಟುZ�ೊಂಡು ಒಂದು &ಾಗವನು� ತಂದು ಅ�ಸEಲರ �ಾದಗಳ 

ಬNಯ)* ಇಟZನು. ಆಗ �ೇತ�ನು – ಅನfೕVಾ, /ೈ�ಾನನು fನ� ಹೃದಯದ)* 

ತುಂQ�ೊಂಡ[ೆlೕನು? fೕನು Vಾ�ೆ ಆ �ೊಲದ ಕ�ಯದ)* �ೆಲವನು� ಬK�ಟುZ�ೊಂಡು 

ಪ
�ಾ�ತ�ನನು� ವಂKಸ@ೇ�ೆಂ��lೕ? 

� ವಂಚಕರು 

2 Mo ೆ 3:13 ಆದcೆ ದುಷZರೂ ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು� oೕಸ+ಾಡು�ಾE �ಾ1ೇ 

oೕಸ�ೋಗು�ಾE �ೆBಾ�ದ �ೆಟZತನ�ೆ. �ೋಗುವರು. 

/ೈ�ಾನನ ವಂಚ,ೆ 

2 xೕ�ಾನ 1:7 ಮನುಷ%,ಾ: ಬಂ�ರುವ Rೕಸು S�ಸEನನು� ಒಪ�[ೆ ಇರುವ oೕಸmಾರರು 

ಅ,ೇಕ ಮಂ� �ೊರಟು bೋಕ[ೊಳmೆ �ೋ:[ಾlcೆ. Rೕಸುವನು� ಒಪ�ದವನು oೕಸmಾರನೂ 

S�ಸE
cೋ�ಯೂ ಆ:[ಾl,ೆ. 

ಮ�ಾEಯ 24:24 ಸುಳ�� S�ಸEರೂ ಸುಳ�� ಪ�1ಾ�ಗಳ� ಎದುl /ಾಧ%1ಾದcೆ 

[ೇವcಾದು�ೊಂಡವರನು� ಸಹ oೕಸmೊNಸುವದ�ೊ.ೕಸ.ರ ದುಡ£ [ೊಡ£ ಸೂಚಕ 

�ಾಯ;ಗಳನೂ� ಅದು�ತ�ಾಯ;ಗಳನೂ� +ಾU �ೋ_ಸುವರು. 

Xೈ&ಾನ�ಂದ ಜನರ ಅಥ�ಾ ಪ)gx�ಯ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಜನ)ಂದSೇ �ಾವ� 
ವಂyಸಲ9ಡು��ರು�ಾಗ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರದ ಮೂಲಕ ಅದನು� 
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�ಾವ� ��ದು�ೊಳ!ಬಹುದು. ಪ�ಕಟCೊಂ�ರುವಂತಹ �ಳoವ��ೆಯು ನಮ' 
ಸಂರ_nೆ*ಾಗುತ�
ೆ. 

Rೕಸುವ  ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳ ವ%�ಾ%ಸವನು� ಗುರುMಸುವ ದರ)* �ಾಯ; fವ;rn[ಾl,ೆ 

“fೕ,ೇ S�ಸEನು” 

Iೇತ��ಂದ @ೇಳಲ9ಟ;ಂತಹ ಎರಡು @ೇ��ೆಗಳo ನಮCೆ ಉ
ಾಹರnೆ*ಾ	�ೆ. ಒಂದು 

ೇವ)ಂAರುವಂಥದು� ಇ�ೊ�ಂದು Xೈ&ಾನ�ಂAರುವಂಥದು�. ?ೕಸು ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ 

ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದರ/0 �ಾಯU �ವUlg
ಾಗ, �ಾವ� ಸಹ @ೇCೆ ಈ ವರದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸ"ೇ�ೆಂದು �ಾವ� �ಾಣಬಹುದು. 

ಮ�ಾEಯ 16:16,17 �ೇತ�ನು – fೕನು ಬರ@ೇ�ಾ:ರುವ S�ಸEನು, gೕವಸiರೂಪ,ಾದ [ೇವರ 

ಕು+ಾರನು ಎಂದು ಉತEರ �ೊಟZನು.  

ಅದ�ೆ. Rೕಸು xೕನನ ಮಗ,ಾದ nೕoೕನ,ೇ fೕನು ಧನ%ನು. ಈ ಗುಟುZ fನmೆ MNnದವನು 

ನರಮನುಷ%ನಲ* ಪರbೋಕದ)*ರುವ ನನ� ತಂ[ೆRೕ MNnದನು. 

Iೇತ�ನ @ೇ��ೆಯು ಮನುಷ6ನ ಬುA�jಂದ @ೇಳಲ9ಟ;ದಲ0, ಆದ�ೆ ಅದು ತಂ
ೆjಂದ 

ಪ�ಕ:ಸಲ9ಟ;ದು. 

/ೈ�ಾನನು ಗದ_nದನು 

[ೕ/ನ @ೇ��ೆಯನು� @ೇ�ದ ಮರು _ಣ�ೇ, ?ೕಸುವ� ಶ�[ಯನು� ಅನುಭ%ಸ"ಾರ
ೆಂದು 
@ೇಳo&ಾ� Iೇತ�ನು ?ೕಸುವನು� ಗದ)ಸಲು &ೊಡ	ದನು. ?ೕಸು%Cಾ	 Iೇತ��Cೆ ಇದ� �ಾಳF 

�eತ� ಆತನು ?ೕಸುವನು� ತGೆದನು ಎಂದು �ಾವ� ಚyUಸಬಹುದು. ಇ�ೊ�ಂದು ಅಥUದ/0, 
ಆತನ @ೇ��ೆ @ೊರ�ೋಟ�ೆV ತIೆ9ಂದು �ಾಣವ�Aಲ0. ಆದ�ೆ ?ೕಸುವ� Iೇತ�ನನು� Xೈ&ಾನ�ೇ 
ಎಂದು ಸಂMೋAgದನು *ಾ�ೆಂದ�ೆ ?ೕಸುವ� Iೇತ�ನ @ೇ��ೆಯ ಮೂಲ�ಾ	ರುವ ಆತ'ವ� 
*ಾವ�
ೆಂದು ಗ�lgದನು.  

ಮ�ಾEಯ 16:22,23 ಆಗ �ೇತ�ನು ಆತನ �ೈrUದು /ಾi] [ೇವರು fನ�ನು� �ಾಯ) fನmೆ 

rೕmೆ ಎಂ�ಗೂ ಆಗ@ಾರದು ಎಂದು ಆತನನು� ಗದ_ಸುವದ�ೆ. �ಾ�ರಂ�nದನು. 

 ಆತನು Mರು:�ೊಂಡು �ೇತ�fmೆ – /ೈ�ಾನ,ೇ ನನ� ಮುಂ[ೆ fಲ*@ೇಡ. ನನmೆ fೕನು 


ಘ�1ಾ:�l, fನ� xೕಚ,ೆ ಮನುಷ%ರ xೕಚ,ೆRೕ �ೊರತು [ೇವರದಲ* ಎಂದು �ೇNದನು. 
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Sವ ಡ �ಾಗೂ ಮೂಕ ಆತ� 

?ೕಸುವ� ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆಸಮXೆ6Cೆ �ಾರಣ�ಾ	ರುವಂತಹ ಆತ'ಗ�Cೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ ಸ2ಸx&ೆಯ Xೇ�ೆಯನು� �ಾ�ದನು. 

+ಾಕ; 9:25b ಆ [ೆವiವನು� ಗದ_n–ಎbೇ, Sವ �ಾದ ಮೂಗ[ೆವi1ೇ, ಇವನನು� QಟುZ 

�ೋಗು; ಇನು� ಮುಂ[ೆ rUಯ @ೇಡ1ೆಂದು ,ಾನು fನmೆ ಅಪ�<ೆ�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ ಅಂದನು. 

ಹWೇ ಒಡಂಬU�ೆಯ ಉ[ಾಹರ<ೆ - ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳ ವ%�ಾ%ಸವನು� ಗುರುMಸುವ ದು 

/ೇವಕನು ಆತ�ದ ಪ�ಪಂಚವನು� ,ೋUದನು 

ತನ� Xೇವಕನು ಆತ'ದ ಮಂಡಲವನು� �ಾಣುವಂ&ೆ ಎ/ೕಷನು Iಾ��Ugದನು.  

ಆಗ ಎ)ೕಷನು ಅವfmೆ – �ೆದರ@ೇಡ; ಅವರ ಕ�ೆಯ)*ರುವವ_:ಂತಲೂ ನಮ� 

ಕ�ೆಯ)*ರುವವರು �ೆBಾ�:[ಾlcೆ ಎಂದು �ೇN –  

R�ೋವ,ೇ, ಇವನು ,ೋಡುವಂ�ೆ ಇವನ ಕಣು�ಗಳನು� �ೆcೆ ಎಂದು �ಾ��;ಸಲು R�ೋವನು 

ಅವನ ಕಣು�ಗಳನು� �ೆcೆದನು. ಆಗ ಎ)ೕಷನ ರ�<ೆmಾ: ಸುತEಣ ಗುಡ£ಗಳ)* ಬಂದು fಂMದl 

ಅ:�ಮಯ1ಾದ ರಥರ ಾಶiಗಳ� ಆ /ೇವಕfmೆ ಕಂಡವ . 

*ಾವ�
ೇ ಸಮಯದSಾ0ದರೂ ವ6-�ಯ ಆತ'ದ ಪ�ಪಂಚವನು� �ೋಡು�ಾಗ – ಆತ�Cೆ ಒ7 !ೆಯ 

ಅಥ�ಾ �ೆಟ; ಆತ'ಗಳo ಪ�ಕಟ�ಾಗುವ�
ಾದ�ೆ ಅದು ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� 
ಗುರು�ಸುವ�
ಾ	
ೆ. 

ನಮ' ಸ2ಂತ ಆ��ಕ ಕಣುtಗಳo &ೆ�ೆಯಲ9ಡುವಂ&ೆ, �ಾವ� ಎ/ೕಷನ @ಾCೆ Iಾ��Uಸ"ೇಕು.   

Rhಾಯನು ಕಂಡನು 

Rhಾಯ 6:1 ಅರಸ,ಾದ ಉgªೕಯನ �ಾಲ1ಾದ ವರುಷದ)* ಕತ;ನು ಉನ��ೋನ�ತ 

nಂ�ಾಸ,ಾರೂಢ,ಾ:ರುವದನು� ಕಂ�ೆನು. ಆತನ ವಸvದ ,ೆ_mೆಯು ಮಂ�ರದbೆ*bಾ* ಹರUತು. 
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�ೊಸ ಒಡಂಬU�ೆಯ ಉ[ಾಹರ<ೆ - ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳ ವ%�ಾ%ಸವನು� ಗುರುMಸುವ ದು 

�ೌಲನು �ಾಗೂ [ಾnVಾದ ಹುಡು:ಯು 

� ದುcಾತ�fಂದ ಒW �ೆಯ +ಾತು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 16:16-18 ಬNಕ �ಾ�ಥ;,ೆ ನ�ೆಯುವ ಆ ಸ�ಳ�ೆ. ,ಾವ  �ೋಗುMEರು1ಾಗ 

mಾರುಡmಾMVಾದ ಒಬ� [ಾnಯು ನa�ದು_mೆ ಬಂದಳ�. ಅವಳ� ಕ| �ೇಳ�ವದ_ಂದ ಅವಳ 

ಯಜ+ಾನ_mೆ ಬಹು ಆ[ಾಯ1ಾಗುMEತುE.  

�ೌಲನೂ ,ಾವq �ೋಗುMEರು1ಾಗ ಅವಳ� rಂ[ೆ ಬಂದು – ಈ ಮನುಷ%ರು ಪcಾತ�ರ,ಾದ 

[ೇವರ [ಾಸರು; fಮmೆ ರ�<ೆಯ +ಾಗ;ವನು� /ಾರು�ಾEcೆ ಎಂದು ಕೂಗುMEದlಳ�. 

rೕmೆ ಅ,ೇಕ �ವಸ +ಾUದl_ಂದ �ೌಲನು ಬಹಳ1ಾ: @ೇಸರmೊಂಡು rಂMರು: ಆ [ೆವi�ೆ. – 

ಅವಳನು� QಟುZ�ೋಗು ಎಂದು Rೕಸು S�ಸEನ �ೆಸ_ನ)* fನmೆ ಅಪ�<ೆ �ೊಡು�ೆEೕ,ೆ ಎಂದು 

�ೇNದನು. ಅ[ೇ ಗNmೆಯ)*Rೕ ಅದು QಟುZ �ೋuತು. 

ಆ ಹುಡು	ಯ ಒಳ	ದ� ಕw @ೇಳoವ ಆತ'ವ� “ಒ7 !ೆಯ ಸುA�” ಯನು� �ೊಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ತನ� 
ಇರು%�ೆಯನು� ಮ�ೆ�ಾಡಲು ಪ�ಯ��ಸು��ತು�. ಆ ಹುಡು	ಯು @ೇ�ದಂಥದು� ಸತ6�ಾ	ತು�. 
ಅ�ೇಕ Aವಸಗ�ಂದ Iೌಲನು ಬಹಳ�ಾ	 "ೇಸರCೊಂಡನು ಎಂದು @ೇಳಲ9:;
ೆ. *ಾ�ೆ? 

Iೌಲನು ಆ�ೆಯ ಆತ'ವನು� ��ದು�ೊಳo!ವ�ದ�ೆV �ಾಯು��ದ�ನು. 

� ಆಶಯ 

ಆ�ೆ<ಳ	ದ� ಆತ'ಗಳo �ೊ&ೆCಾ)�ೆjಂದ �ಾನ6&ೆಯನು� ಎದುರು�ೋಡು��ದ� Xಾಧ6&ೆ 
ಬಹಳ%
ೆ. 

ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳ ವ%�ಾ%ಸವನು� ಗುರುMಸುವ ವರ ಇಂದು 

ಅ_ವ  ಇಲ*ದವcಾ:ರ@ೇU_ 

�ೆನvನ/0ಟು;�ೊ�!) – ನಮ' ಸುತ�ಮುತ�/ರುವ ಆತ'ಗಳ ಮತು� �ಾವ� ವ6ವ@ಾರದ/0ರುವ 

ನಮ' Iಾ�ಂತಗಳ/0 ಇರುವಂತಹ ಆತ'ಗಳ ಕು)ತು �ಾವ� ಅ)ವ� ಇಲ0ದವ�ಾ	ರ"ೇ�ೆಂದು 

ೇವರು ಬಯಸುವ�Aಲ0.  

�ೇವಲ *ಾವ�
ಾದ�ೊಂದು ಸ)j
ೆ ಎಂದು �ಾವ� <ೕyಸSಾಗುವ�Aಲ0, 
ೇವ)ಂದ *ಾವ 

ಆತ'ಗಳo �ಾಯU �ವUlಸುತ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� ��ದು�ೊಳ!Sೇ "ೇಕು.  
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ೇವರು ನಮCೆ &ೋ)ಸುವ ತನಕ ಒಬ5 ವ6-�ಯು *ಾವ ಆತ'ದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸು��
ಾ��ೆಂದು �ಾವ� ��ದು�ೊಳ!Sಾಗುವ�Aಲ0.  

1 xೕ�ಾನ 4:6 ,ಾವಂತೂ [ೇವ_ಂದ ಹುzZದವcಾ:[ೆlೕ1ೆ. [ೇವರನು� ಬಲ*ವರು ನಮ� 

+ಾತನು� �ೇಳ��ಾEcೆ. [ೇವ_ಂದ ಹುಟZದವರು ನಮ� +ಾತನು� �ೇಳ�ವ�ಲ*. ಇದು ಸತ%ವನು� 

@ೋ�ಸುವ ಆತ�. ಅದು ಸುಳ�ನು� @ೋ�ಸುವ ಆತ� ಎಂದು ಇದ_ಂದbೇ Mಳ��ೊಳ���ೆEೕ1ೆ. 

�ಾವ� 
ೇವ)Cೆ ಸಂಬಂಧಪಟ;ವರು ಮತು� ಸತ6ದ ಆತ' @ಾಗೂ ಸು�!ನ ಆತ'ದ ನಡು�ೆjರುವ 

ವ6&ಾ6ಸವನು� ��ದು�ೊಳo!ವ ಅ��ಾರ ನಮ	
ೆ�. 

ಕ�ಮ �ೈmೊN�_ 


ೇವರು ಉ
ೆ�ೕಶ%ಲ0
ೆ ದು�ಾತ'ಗಳನು� %Nಾ2gCೆ ಪ�ಕ:ಸುವ�Aಲ0. *ಾ�ಾಗSಾದರೂ 

ದು�ಾತ'ಗ�
ೆ ಎಂದು ಗ�lg�ೊಂಡ�ೆ ಪ)gx�ಗ�Cೆ ಅನುXಾರ�ಾ	 ತ_ಣ�ೇ ಅವ�ಗಳನು� 
ಬಂ�ಸ"ೇಕು ಅಥ�ಾ O�ಸ"ೇಕು.  

+ಾಕ; 16:17 ಇದಲ*[ೆ ನಂಬುವವ_ಂದ ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವವ . ನನ� 

�ೆಸರನು� �ೇN [ೆವiಗಳನು� QUಸುವರು. �ೊಸ &ಾ'ೆಗಳನು� +ಾ�ಾಡುವರು. 

ಲೂಕ 10:19,20 ,ೋU_, �ಾವ ಗಳನೂ� Bೇಳ�ಗಳನು� 1ೈ_ಯ ಸಮಸE ಬಲವನೂ� 

ತುNಯುವದ�ೆ. fಮmೆ ಅ��ಾರ �ೊzZ[ೆlೕ,ೆ. Vಾವದೂ fಮmೆ �ೇಡು +ಾಡುವ[ೇ ಇಲ*. 

ಆದರೂ [ೆವiಗಳ� ನಮmೆ ಅ�ೕನ1ಾ:1ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೋಷಪಡ[ೆ ನಮ� �ೆಸರುಗಳ� 

ಪರbೋಕದ)* ಬcೆ�ರುತE1ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೋಷಪU_ ಎಂಬ[ಾಗ �ೇNದನು. 

�ಮCೆ ಈCಾಗSೇ ಶತು�%ನ [ೕSೆ ಅ��ಾರ �ೊಡಲ9:;
ೆ. �ಾವ� ಏನು �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು 
?ೕಸುವ� ನಮCೆ @ೇ�
ಾ��ೆ. 

� 
ೆವ2ಗಳನು� O�g) 

� @ಾವ�ಗಳನೂ� �ೇಳoಗಳನೂ� ತು�j) 

� ಶತು�%ನ ಸಕಲ ಶ-�ಯನು� ಜjg) 

� 
ೆವ2ಗಳo ನಮCೆ ಅ�ೕನ�ಾ	�ೆ ಎಂದು ಸಂ&ೋಷಪಡ
ೆ – �ಾವ� 
ೇವ)Cೆ 
Xೇ)ದವರು ಎಂದು ಸಂ&ೋಷಪ�) 

 

ತ�ಾ�ದ ಆಶಯಗಳ ಅ�ಾಯ 
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ತIಾ9ದ ಆಶಯದ ಮೂಲಕ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳನು� ಗ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದ-Vರುವ 

ಅIಾಯದ ಕು)ತು �ಾವ� ಎಚ�)ಸಲ9:;
ೆ�ೕ�ೆ. 

nೕoೕನ 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 8:7-9 Vಾಕಂದcೆ ಅ,ೇಕcೊಳ:ಂದ [ೆವiಗಳ� ಮ�ಾಶಬl�ಂದ ಕೂ: 

�ೊರmೆ ಬಂದವ ; ಮತುE ಅ,ೇಕ �ಾಶi;1ಾಯು cೋ:ಗಳ� ಕುಂಟರೂ ಸiಸ�+ಾಡಲ�ಟZರು. ಆ 

ಪಟZಣದ)* ಬಹು ಸಂ�ೋಷ1ಾuತು. ಆದcೆ �ೆಲವ  �ಾಲ�ಂದ ಆ ಪಟZಣದ)*ದl nೕoೕನ,ೆಂಬ 

ಒಬ� ಮನುಷ%ನು �ಾನು ಏ,ೋ ಒಬ� ಮ�ಾತ�,ೆಂದು �ೇN�ೊಂಡು ಮಂತ�ತಂತ�ಗಳನು� ನUn 

ಸ+ಾಯ;ದ ಜನರ)* @ೆರಗನು� ಹುzZಸುMEದlನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 8:13,18-24 ಆಗ nೕoೕನನು� ಕೂಡ ನಂQ 

�ೕyಾ/ಾ�ನ+ಾUn�ೊಂಡು �)ಪ�ನ ಸಂಗಡ Vಾ1ಾಗಲೂ ಇದುl ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳ� 

ಮಹ�ಾ.ಯ;ಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವದನು� ,ೋU @ೆರmಾದನು. 

� ಹಣವನು� fೕUದನು 

ಅ�ಸEಲರು �ೈಗಳf�ಡುವದರ ಮೂಲಕ1ಾ: ಪ
�ಾ�ತ�[ಾನ1ಾಗುವದನು� nೕoೕನನು 

,ೋU ಹಣವನು� ತಂದು ಅವರ ಮುಂ�ಟುZ - ,ಾನು Vಾರ aೕbೆ �ೈಗಳf�ಡು�ೆEೕ,ೋ ಅವರು 

ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� �ೊಂದುವಂ�ೆ ಈ ಅ��ಾರವನು� ನನಗೂ �ೊU_ ಅಂದನು.  

� �ೇತ�fಂದ ಖಂUಸಲ�ಟZನು 

ಆದcೆ �ೇತ�ನು ಅವfmೆ – fನ� @ೆN�ಯು fನ� ಕೂಡ �ಾWಾ:�ೋಗ). [ೇವರ ವರವನು� ಹಣ�ೆ. 

�ೊಂಡು�ೊಳ�ಬಹು[ೆಂದು &ಾ
ಸುMEೕxೕ? ಈ �ಾಯ;ದ)* fನmೆ &ಾಗವq ಇಲ*, �ಾಲೂ ಇಲ*; 

fನ� ಹೃದಯವ  [ೇವರ ಮುಂ[ೆ ಸ_ಯಲ*. ಆದದ_ಂದ ಈ fನ� �ೆಟZತನವನು� QಟುZ [ೇವರ 

ಕ�ೆmೆ Mರು:�ೊಂಡು ಕತ;ನು fನ� ಮನn�ನ ಆbೋಚ,ೆಯನು� �]ಸುವ,ೋ ಏ,ೋ 

ಆತನನು� @ೇU�ೋ.  

gೕcೕನನ -�?Cೆ ಪ�Mಾವವನು� Oೕ)ದ ಆತ'ವನು� Iೇತ�ನು %�ೇygದನು.  

Vಾಕಂದcೆ fೕನು �ಾfಕರ1ಾದ 
ಷವq ದುಷZತiದ)* Q:ಯುವ ಬಂಧನವq ಆ:ರುವ,ೆಂದು 

�ಾಣುತE[ೆ ಅಂದನು.  

ಅದ�ೆ. nೕoೕನನು – fೕವ  �ೇNರುವ ಸಂಗMಗಳ)* Vಾವದೂ ನನ� aೕbೆ @ಾರದಂ�ೆ 

ನನ�mೋಸ.ರ fೕ1ೇ ಕತ;ನನು� @ೇU �ೊN�_ ಎಂದು �ೇNದನು. 
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@ಾ«-Rೕಸು 

� ಅ�ಸEಲರನು� 
cೋ�nದನು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 13:6-12 ಅವರು A2ೕಪದSೆ0Sಾ0 ಸಂ�ಾರ�ಾ� Iಾªೕ§ ಎಂಬ ಊ)ನ 

ತನಕ ಬಂದು ಅ/0 ಸುಳo!ಪ��ಾAಯೂ ಮಂತ��ಾAಯೂ ಆ	ದ� "ಾ�?ೕಸು ಎಂಬ ಒಬ5 
?ಹೂದ6 ಮನುಷ6ನನು� ಕಂಡರು. ಅವನು ಬುA�ವಂತ�ಾ	ದ� Xೆಗ6UIೌಲ�ೆಂಬ ಅ�ಪ�ಯ 

ಹತ�ರದ/0ದ�ನು. ಅ�ಪ�ಯು "ಾನUಬ Xೌಲರನು� ತನ� ಬ�Cೆ ಕರg 
ೇವರ �ಾಕ6ವನು� 
�ೇಳoವದ�ೆV ಅIೇhೆ ಅ
ೆ ಎಂದು @ೇ�ದನು. ಆದ�ೆ ಆ ಮಂತ��ಾA*ಾದ ಎಲುಮನು ಅವ)Cೆ 
ಎದುರು �ಂತು ಅ�ಪ�ಯು -�ಸ�ನನು� ನಂಬದ @ಾCೆ ಪ�ಯ��gದನು. ಎಲುಮ�ೆಂಬ @ೆಸ)Cೆ 
ಮಂತ��ಾA ಎಂಬ
ೇ ಅಥU.  

� ಸ�ಷZ1ಾ: ಗುರುMಸbಾuತು 

ಆಗ Iೌಲ�ೆ�g�ೊಳo!ವ Xೌಲನು ಪ%&ಾ�ತ'ಭ)ತ�ಾ	  

ಅವನನು� ದೃK;g�ೋ� – ಎSೋ, ಎSಾ0 cೕಸAಂದಲೂ ಎSಾ0 �ೆಟ;ತನAಂದಲೂ 

ತುಂOರುವವ�ೇ, Xೈ&ಾನನ ಮಗ�ೇ, ಎSಾ0 �ೕ�ಗೂ %�ೋ�?ೕ, �ೕನು ಕತUನ �ೕqಾದ 

�ಾಗUಗಳನು� Gೊಂಕು �ಾಡುವದನು� OಡುವAಲ0�ೕ?  

ಇCೋ, ಕತUನು �ನ� [ೕSೆ �ೈ ಎ��
ಾ��ೆ; �ೕನು ಕುರುಡ�ಾ	 �ೆಲವ� �ಾಲ ಸೂಯUನನು� 
�ಾಣ
ೆ ಇರು% ಎಂದು @ೇ�ದನು.  

� ,ಾಯ%Mೕಪ ; 

ಆ _ಣ�ೇ ಅವ�Cೆ ಕಣುt c"ಾ5	 ಕತ�Sೆ ಉಂqಾjತು; ಅವನು �ೈl�ಯುವವರನು� 
ಹುಡುಕು&ಾ� �ರುCಾ�ದನು. ಅ�ಪ�ಯು ಆ ಸಂಗ�ಯನು� �ೋ� ಕತUನ "ೋಧ�ೆCೆ 
ಅ&ಾ6ಶ�ಯUಪಟು; ನಂಬುವವ�ಾದನು. 
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ?ೕಸು ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳ ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರವನು� �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 %ವ)g). 

 

 

 

 

 

 

2. *ಾ�ೆ ಈ ವರದ �ವUಹnೆ �ಮCೆ Iಾ�ಮುಖ6�ಾ	
ೆ? 

 

 

 

 

 

 

3. �ೕವ� ಒಳಪಡಬಹುದಂತಹ ಆತ'ದ -�?ಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳನು� %ವ)g). 
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�ಾಠ ಒಂಬತುE 

ಪ�ಕಟ<ೆಯ ವರ 

Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ% 

1 �ೊ_ಂಥ 12:8-10 ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 
[ಾ%1ಾಕ%ವ  

ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂದbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , 

ಒಬ�fmೆ ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ 

ವರವ  ಒಬ�fmೆ 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ� 

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ                 ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo                 ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು                       ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ                            # Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ%                     ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

ಪ��ಾದ�ೆ                                                    uಾನ �ಾಕ6                                     ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ% 


ವರ<ೆ 

ಭೂತ�ಾಲದ ಅಥ�ಾ ವತU�ಾನ�ಾಲದ ಕು)ತು, ಒಬ5 ವ6-�ಯ ಅಥ�ಾ ಪ)gx�ಯ 

ಕು)&ಾ	 ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ �ೊಡಲ9ಡುವಂತಹ �ೆಲವ� ಸ&ಾ6ಂಶಗಳ 
ೈ%ಕ�ಾದ 

ಪ�ಕಟnೆ?ೕ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6�ಾ	
ೆ. ಇದು Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಮನg�ನ ಮೂಲಕ 

ಕ/�ರುವಂಥದು� ಅಲ0. ಇದು ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆನಮ' ಮನg�ನ Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ 

<ೕಚ�ೆಗಳನು� %y�ನCೊ�!ಸುತ�
ೆ. ಇದು ಆSೋಚ�ೆ, ಪದ, @ೆಸರು, Mಾವ�ೆ ಮತು� 
ಅ�g�ೆ, ದಶUನ ಅಥ�ಾ ಅಂತ)ಕ ಅ)%ನ )ೕ�*ಾ	 ಬರುತ�
ೆ. ಪದವ� �ಾಕ6ದ yಕV 
ಅಂಶ�ಾ	ರುವ )ೕ�ಯ/0, �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಸಹ ಪ)gx�ಯ ಕು)�ರುವ 
ೇವರ 

ಸಂಪ]ಣU �ಳoವ��ೆಯ yಕV ಅಂಶ�ಾ	
ೆ. 
 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� 
ೇವರ �ಾಕ6ವನು� ಕ/ಯಲು ಸಮಯವನು� 
�ೆಚ��ಾಡAರುವ�ದ-Vರುವ ಒಂದು �ೆಪವಲ0. 
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2 Mo ೆ 2:15 fೕನು [ೇವರ ದೃYZmೆ xೕಗ%1ಾ: �ಾ|n�ೊಳ��ವದ�ೆ. ಪ�Vಾಸಪಡು. 

ಅವ+ಾವ�ೆ. ಗು_Vಾಗದ �ೆಲಸದವನೂ ಸತ%1ಾಕ%ವನು� ಸ_Vಾ: ಉಪ[ೇ�ಸುವವನೂ 

ಆ:ರು. 
 

ಅ
ಾಗೂ6, �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಅ�ೇಕ ವಷUಗ�ಂದ ಕತU�ೊಂACೆ ನGೆಯುವ�ದ�)ಂದ 

ಮತು� ಆತನ �ಾಕ6ದ/0 ಸಮಯವನು� �ೆಚ��ಾಡುವ�ದ�)ಂದ ಬರುವಂತಹ �ಳoವ��ೆಯು, 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವಲ0. 

,ಾಲು. ಬmೆಗಳ Mಳ�ವN�ೆ 

���� ಮನುಷ%ರ 

ಮನುಷ6ರ �ಳoವ��ೆಯು Xಾ�ಾರಣ�ಾ	 %�ಾ6Mಾ6ಸ, �ೈuಾ�ಕ ಸಂNೆ ೕಧ�ೆ @ಾಗೂ 

Fೕ%ತದ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಪGೆಯಬಹುದು. ಈ )ೕ�ಯ �ಳoವ��ೆ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷು; 
ಒ7 !ೆಯ �ಾಯUಗಳo ಬಂA�ೆ. ಆದ�ೆ 
ೇವರ �ಳoವ��ೆjಲ0
ೆ, ಇದು ಅಪ]ಣU�ಾದ�ದು 
ಅಥ�ಾ ತIಾ9	 <ೕyಸುವ�ದರ ಪ)nಾಮ�ಾ	 ತIಾ9ದ ಸ�ಾv�ಯುಳ!
ಾ	
ೆ.  

���� ಅM+ಾನುಷ1ಾದ ದುಷZಶSE 

ದುಷ;ಶ-�ಯ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ�ೆ �ಾ�ಾ�ಾರ, ಇಂದ��ಾಲದ ಒಳCಾಗು%�ೆ, 
%ಗ�@ಾ�ಾಧ�ೆ, �ಾeUಕ 
ೇವ&ೆ, ಆತ'%
ೆ6ಯ ಸಂNೆ ೕಧ�ೆ ಮತು� ಇತರ Xೈ&ಾನನ 

ಮಂಡಲಗಳ ಮೂಲಕ �ೆಲವರು ಕ/ಯುವಂಥ
ಾ	
ೆ ಅ��ಾನುಷ�ಾದ �ಳoವ��ೆ. ಈ 

)ೕ�ಯ �ಳoವ��ೆಯು ಬಹಳ ಮರುಳoCೊ�!ಸುವಂಥ
ಾ	
ೆ ಮತು� ಇದನು� 
ಸಂಪ]ಣU�ಾ	 �ರXಾV)ಸSೇ "ೇಕು. ಇದು 
ೇವ)ಂದ �Zೇ�ಸಲ9ಟ;
ಾ	
ೆ.  

���� ಆM�ಕ1ಾದ Mಳ�ವN�ೆ 

�ಾವ� ?ೕಸುವನು� ನಮ' ರ_ಕ�ಾ	 ಅಂ	ೕಕ)ಸುವ _ಣದ/0 ಈ ಆ��ಕ ಮಂಡಲದ 

�ಳoವ��ೆಯು Iಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ�
ೆ.  
 

xೕ�ಾನ 17:3 ಒಬ�,ೇ ಸತ%[ೇವcಾ:ರುವ fನ�ನೂ� fೕನು ಕಳ�rn�ೊಟZ 

RೕಸುS�ಸEನನೂ� MNಯುವ[ೇ fತ%gೕವ. 

 

ಈ �ಳoವ��ೆಯು "ೈಬ� ಅಧ6ಯನ, "ೋಧ�ೆಗಳ, Iಾ�Uಸುವ, ಮತು� 
ೇವ�ೊಂACೆ 
ಸಂಪಕUವನು� ಇಟು;�ೊಳo!ವ�ದರ ಮೂಲಕ @ೆ�ಾ�ಗುತ�
ೆ. 
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���� Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ% 

ಭೂತ�ಾಲದ ಅಥ�ಾ ವತU�ಾನ�ಾಲದ ಕು)ತು, ಒಬ5 ವ6-�ಯ ಅಥ�ಾ ಪ)gx�ಯ 

ಕು)&ಾ	 ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ �ೊಡಲ9ಡುವಂತಹ �ೆಲವ� ಸ&ಾ6ಂಶಗಳ 
ೈ%ಕ�ಾದ 

ಪ�ಕಟnೆ?ೕ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6�ಾ	
ೆ. ಇದು Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಮನg�ನ ಮೂಲಕ 

ಕ/�ರುವಂಥದು� ಅಲ0. 
ಉ[ೆlೕಶ 


ೇವರು ತನ� ಜನರು Xಾ�ಾರಣ�ಾದ ಮಟ;ದ/0 Fೕ%ಸ"ೇ�ೆಂದು ಎಂAಗೂ ಬಯಸುವ�Aಲ0. 
�ಾವ� ಆ��ಕ ವ6-�ಗಳo ಮತು� ನಮ' ಮತು� ನಮ' ಸುತ�ಮುತ�/ರುವವರ ಸಂರ_nೆCಾ	 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಮಂಡಲದ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದನು� ಕ/ಯSೇ "ೇಕು.  
 

ಅ�ೇಕ �ಾರಣಗ�Cಾ	 �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ 
ೇವರು ನಮ' ಸಂಗಡ ಸಂವlಸಲು 
ಬಯಸು&ಾ��ೆ. ಪ��ಾನ�ಾದ ಉ
ೆ�ೕಶ�ೇ�ೆಂದ�ೆ 
ೇವರ ಉ
ೆ�ೕಶಗಳನು� ಆತನ ಜನರ 

ನಡು�ೆ ಪ)ಪ]ಣUCೊ�!ಸುವ/0 ಸ@ಾಯವನು� ಮತು� "ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ�
ಾ	
ೆ.  
 

ಪ�ರುಷ�Cಾಗ/ ಅಥ�ಾ gsೕCಾಗ/ ಎಂAಗೂ ಮl[ಯನು� ತರ
ೇ, *ಾ�ಾಗಲೂ 


ೇವ)Cೆ ಮl[ಯನು� ತರುವ )ೕ�ಯ/0 �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಪ�ಕ:ಸಲ9ಡುತ�
ೆ, 
Xಾದರಪ�ಸಲ9ಡುತ�
ೆ ಮತು� Xೇ�ೆ �ಾಡಲ9ಡುತ�
ೆ. 
ೇವ�ೇ ಮೂಲ�ೆಂದು &ೋ)ಸಲು 
ಇದು Xೇ�ೆಯ/0 ಅವ)Cೆ ಸ@ಾಯವನು� ಮತು� "ೆಂಬಲವನು� �ಡುತ�
ೆ.  
 

�ಖರ�ಾ	 ಮತು� ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾ	 Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡಲು ಇದು ನಮCೆ ಸ@ಾಯ 

�ಾಡುತ�
ೆ. ಇದು ಅIಾಯದ ಬCೆ� ಎಚ�)�ೆಯನು� �ೊಡುತ�
ೆ, ಉ&ೆ�ೕಜನವನು� ತರುತ�
ೆ, 
Iಾಪವನು� ಬlರಂಗಪ�ಸುತ�
ೆ ಮತು� ನಮ' ಅನುAನದ Fೕ%ತದ/0 ಮತು� Xೇ�ೆಯ/0 
ನಮ'ನು� “ಪಥದ/0” ಇ)g Iಾ/ಸುತ�
ೆ.  

ಪ�Mxಬ�_mಾ: 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಎSಾ0 %Nಾ2gಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಯU �ವUlಸುವ�
ೋ?  

@ೌದು! 
1 �ೊ_ಂಥ 12:7 ಆದcೆ ಪ�Mxಬ�ನ)* �ೋ_ಬರುವ [ೇವcಾತ�ನ ವರಗಳ� ಸವ;ರ 

ಪ�xೕಜ,ಾಥ;1ಾ: �ೊಡಲ�zZ1ೆ.  
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���� ಅನfೕಯನ ಉ[ಾಹರ<ೆ 

ಅನ�ೕಯನು ಅ�ಸ�ಲ�ೋ, ಸMಾIಾಲಕ�ೋ ಸು�ಾ�Uಕ�ೋ ಅಥ�ಾ "ೋಧಕ�ೋ 
ಆ	ರ/ಲ0. ಅನ�ೕಯನು Xಾ�ಾ6ನ6ನು (IಾA� ಅಥ�ಾ Xೇ�ೆಯ Aೕhೆಯನು� ಪGೆಯದ 

ಸMೆಯ Xಾ�ಾನ6�ಾದ ಸದಸ6ನು), %Nಾ2g*ಾ	ದನು.  
 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 9:10-12 ದಮಸ.ದ)* ಅನfೕಯ,ೆಂಬ ಒಬ� �ಷ%fದlನು; ಕತ;ನು 

ದಶ;ನದ)* – ಅನfೕಯ,ೇ, ಎಂದು ಅವನನು� ಕcೆಯಲು 

  

ಅವನು – ಕತ;,ೇ, ಇmೋ, ಇ[ೆlೕ,ೆ ಅಂದನು.  

 

ಕತ;ನು ಅವfmೆ – fೕ,ೆದುl ,ೆಟZ,ೇQೕ� ಎಂಬ Qೕ�mೆ �ೋ: ಯೂದನ ಮ,ೆಯ)* 

�ಾಸ;ದ /ೌಲ,ೆಂಬವನನು� 
Bಾ_ಸು; ಅವನು �ಾ�ಥ;,ೆ+ಾಡು�ಾE,ೆ. ಮತುE 

ಅನfೕಯ,ೆಂಬ ಒಬ� ಮನುಷ%ನು ಒಳmೆ ಬಂದು ತನmೆ M_: ಕಣು� �ಾಣುವಂ�ೆ ತನ� aೕbೆ 

�ೈuಡುವದನು� ,ೋU[ಾl,ೆ ಎಂದು �ೇNದನು.  

 


ೇವರು ಅನ�ೕಯ�Cೆ @ೇ�ದನು: 

      ���� OೕAಯ @ೆಸರು 
      ���� Xೌಲನ @ೆಸರು 
      ���� Xೌಲ�Cೆ ದಶUನ �ೊಡಲ9:;
ೆ 

ಆ ದಶUನವ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� ಮತು� uಾನದ �ಾಕ6ವನು� ಸಹ ಒಳCೊಂ�
ೆ. 
�ಾಸ��ಾಂಶಗ7ೇ �ಳoವ��ೆ*ಾ	
ೆ. ಅನ�ೕಯನು ಏನು �ಾಡ"ೇಕು ಮತು� ಏನು 
ಸಂಭ%ಸುತ�
ೆಂಬುದರ ಬCೆ� �ೊಟ;ಂಥ ಪ�ಕಟnೆ?ೕ uಾನ�ಾ	
ೆ.  

fವ;ಹ<ೆಯ)* Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ%ವ   

�ಾವ� ಆತ'ದ/0 ಒಬ5 ವ6-�ಯ ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸxಳದ ಸುತ� ಏ�ಾದ�ೊಂದನು� 
�ಾಣಬಹುದು. 

�ಾವ� ನಮ' ಆಂತ)ಕ ಮನುಷ6ನ/0 ಒಂದು ಪದವನು� ಅಥ�ಾ ನು�ಗಟ;ನು 
�ೇ�g�ೊಳ!ಬಹುದು. 
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"ೇ�ೊಬ5 ವ6-�ಯ ಕು)ತು ಏ�ಾದ�ೊಂದು ಪ�ಕಟnೆ ಉಂqಾಗುವ�ದನು� ನಮ' ಸ2ಂತ 

ಶ)ೕರದ/0 �ಾವ� ಅನುಭ%ಸಬಹುದು.  

�ಾವ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಂಡು ಎಂಬ �ಾಸ��ಾಂಶವ� �ಾವ� ಕೂಡSೇ 
ಅದರ ಬCೆ� -�? �ಾಡ"ೇ�ೆಂಬ ಅಥUವಲ0. ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆ�ಾವ� @ೇCೆ ಮುಂ
ೆ 
Xಾಗ"ೇ�ೆಂದು uಾನ �ಾಕ6ವ� @ೇಳoವವ�ೆCೆ �ಾಯು��ರ"ೇಕು. "ೇ�ೆ ಸಮಯಗಳ/0 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� @ಾಗೂ uಾನ �ಾಕ6ವ� ಏಕ�ಾಲದ/0?ೕ �ಾಯU �ವUlಸುತ��ೆ 
ಮತು� 
ೇವರ ಉ
ೆ�ೕಶ ತ_ಣ�ೇ �ಾಯU �ವUlಸಲು ಅನುcೕAಸುತ��ೆ.  

ತIಾ9ದ ಅವXೆxಯ/0ರುವಂಥವರ ಅಥ�ಾ ಅವರ Fೕ%ತದ/0 Iಾಪದ/0ರುವಂತಹ 

"ೇ�ೊಬ5 ವ6-�ಯನು� %�ೋ�ಸಲು 
ೇವರು �ಳoವ��ೆ �ಾಕ6ವನು� 
ಉಪ<ೕ	ಸಬಹುದು. ಅಂಥ �ಾತುಗಳನು� v�ೕ�ಯ/0, Xಾ�ಾನ6�ಾ	 

�ೈಯು-�ಕ�ಾ	, ಮತು� *ಾ�ಾಗಲೂ uಾನ �ಾಕ6ದ/0 �ಾಯU �ವUlಸು�ಾಗ �ಾತ� 
�ೊಡಲ9ಡ"ೇಕು! 

ಎಚ�_�ೆಗಳ� 

ಒಬ5 ವ6-�ಯನು� ಮ&ೊ�ಬ5 ವ6-�	ಂತ [ೕSೇ)ಸಲು �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� 
ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ೊಡುವ�Aಲ0. ತನ� ಕGೆCೆ ಗಮನವನು� Xೆ7ೆಯಲು ಉ
ೆ�ೕ|ಸುವಂತಹ 

ಅಥ�ಾ �ೆಲ�ಂದು Xೇ�ೆಯನು� ವೃA�Cೊ�!ಸುವಂತಹ *ಾವ�
ೇ “�ಳoವ��ೆಯ 

�ಾಕ6ದ” �ಾಗರೂಕ�ಾ	). 
ೇವರು “ರಹಸ6ಗಳ/0” �ಾಯU �ವUlಸುವ�Aಲ0.  

?ೕಸುವ� ತನ� ಸ2ಂತ �ಾಯUತಂತ�ದ ಪ��ಾರ ಎಂAಗೂ �ಾಯU �ವUlಸ/ಲ0. ಆತನು 
*ಾ�ಾಗಲೂ ತನ� ಆತ'ವನು� ಪರSೋಕದ ಕGೆCೆ ಸಂ<ೕFgದನು. ತಂ
ೆಯು 
ಏ�ಾದರೂ �ಾಡುವ�ದನು� ಅಥ�ಾ @ೇಳoವ�ದನು� ಆತನು ಕಂGಾಗ, ಆತನು 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6 ಅಥ�ಾ uಾನ �ಾಕ6ದ ಪ��ಾರ �ೆಲಸ �ಾ�ದನು.  

xೕ�ಾನನು 5:19 ಅದ�ೆ. Rೕಸು ಅವ_mೆ fಮmೆ fಜfಜ1ಾ: �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ 

ತಂ[ೆಯು +ಾಡುವದನು� ಕಂಡು ಮಗನು +ಾಡು�ಾE,ೆ. �ೊರತು ತನ�ಷZ�ೆ. �ಾ,ೇ 

ಏನೂ +ಾಡbಾರನು. ಆತನು +ಾಡುವದ,ೆ�bಾ* �ಾmೆRೕ ಮಗನು +ಾಡು�ಾE,ೆ.  

ಸತ6�ೇದ ಸಂಭವಗ�Cೆ ಸ&ಾ6ಂಶಗಳನು� Xೇ)ಸುವ *ಾವ�
ೇ “ಪ�ಕಟnೆಯ ವರ” 

ವನು� ಬಹಳ ಶಂ-ತ�ಾದದು� ಎಂದು Mಾ%ಸಬಹುದು. �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� 
*ಾ�ಾಗಲೂ ಬ�ೆಯಲ9:;ರುವ 
ೇವರ �ಾಕ6ದ ಪ��Oಂಬಕ�ಾ	ರುವ�ದು. 
ೇವರ 
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�ಾಕ6ದ ಗ�ಂಥಕತU ಪ%&ಾ�ತ'�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಆತನು ಬ�ೆAರುವಂಥದ�ನು� ಆತನು 
ಎಂAಗೂ �ಾಪU�ಸುವ�Aಲ0 ಅಥ�ಾ ಬದSಾjಸುವ�Aಲ0.  

ರ_nೆCೆ ಅಥ�ಾ 
ೇವತ2ದ �ಳoವ��ೆCೆ ಏ�ಾದರೂ Xೇ)ಸುವಂಥದು� ಅಥ�ಾ 

ಬದSಾjಸುವಂಥದು� ಆ	ರುವ *ಾವ�
ೇ “ಸ&ಾ6ಂಶವನು�” 
ೇವ)ಂದ ಬಂದಂಥದಲ0 
ಎಂದು �ರXಾV)ಸ"ೇಕು.  


ೇವ�ಾತ'ನು �AUಷ;�ಾದ ಆSೋಚ�ೆಯ ಮಂಡಲದ/0 ಅಥ�ಾ ಕೂಟ ಸಮಯದ 

Xೇ�ೆಯ/0 ಚ/ಸು��ರು�ಾಗ, ಸಂಪ]ಣU�ಾ	 Yನ��ಾದ ಮಂಡಲ�ೆV ಥಟ;�ೆ 
ಚ/ಸುವಂತಹ �ಜ�ಾದ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಅ/0 ಉಂqಾಗುವ�Aಲ0. �ೕವ� 
ಪ�ಕಟnೆಯ ಪ��ಾರ �ೆಲಸ �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು 
ೇವರು ಬಯಸು&ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �AUಷ;�ಾದ 

ಪ��<ಂದು ಕೂಟದ ಪ�-�?Cೆ, ಅYZೇಕ�ೆV ಮತು� ಸಮಯ�ೆV 
ಸೂಕ��ಾದ�
ಾ	ರ"ೇಕು. 


ೇವರ ಸಮಯ ಮತು� ಆತನ ಅಪ9nೆಯ ಪ��ಾರ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಆ
ೇಶವನು� �ಾವ� 
�ೈCೊಳ!ಲು ಎದುರು�ೋಡುವವ�ಾ	ರ"ೇಕು. ಆತನು ಎಂAಗೂ Cೊಂದಲವನು� 
ಉಂಟು�ಾಡುವವನಲ0.   

ಹWೆಯ ಒಡಂಬU�ೆಯ)*ರುವ Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ%ದ ಉ[ಾಹರ<ೆಗಳ�  

ಅrೕಯನನು ವಂಚ,ೆಯ ಬmೆ� ಎಚ�_ಸಲ�ಟZನು 

ಪ��ಾA*ಾದ ಅlೕಯನು ತನ�Cೆ %�ೋಧ�ಾ	 ಬರುವಂತಹ ವಂಚ�ೆಯ ಕು)ತು 

ೇವ)ಂದ ಎಚ�)ಸಲ9:;ದ�ನು.   

1 ಅರಸುಗಳ� 14:2-6 ಆಗ Vಾcೊ@ಾ�ಮನು ತನ� �ೆಂಡMmೆ – fೕನು ಎದುl ನನ� 

�ೆಂಡMRಂದು Vಾ_ಗೂ mೊ�ಾEಗದಂ�ೆ 1ೇಷ +ಾಪ;Un�ೊಂಡು �ೕbೋ
mೆ 

�ೋಗು. ,ಾನು ಈ ಜನರ aೕbೆ ಅರಸ,ಾಗ@ೇ�ೆಂದು ನನmೆ ಮೂಂMNnದ 

ಪ�1ಾ�Vಾದ ಅrೕಯನು ಅ)*ರು�ಾE,ೆ. fೕನು ಹತುE cೊzZಗಳನು� 

]¬ಾuಯನೂ�ಒಂದು ಕು�� ಜೇನುತುಪ�ವನೂ� �ೆmೆದು�ೊಂಡು ಅವನ ಬNmೆ �ೋಗು; 

ಹುಡುಗfmೆ ಏ,ಾಗುವ[ೆಂದು ಅವನು MNಸುವನು ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಆ�ೆಯು ಅವನು �ೇNದಂ�ೆRೕ +ಾU �ೕbೋ
ನ)*ದl ಅrೕಯನ ಮ,ೆmೆ �ೋದಳ�. 

ಮು��ನ [ೆ/ೆuಂದ ಅrೕಯನ ಕಣು�ಗಳ� o@ಾ�:ದlದl_ಂದ �ಾ|ಸುMEರ)ಲ*. ಆದcೆ 

R�ೋವನು ಅವfmೆ – Vಾcೊ@ಾ�ಮನ �ೆಂಡMಯು ಅಸiಸ�,ಾದ ತನ� ಮಗನ 
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ಷಯದ)* [ೈ�ೕತEರವನು� �ೇಳ�ವದ�ೆ. ತನ�ನು� ಅನ%Wೆಂದು �ೋಪ;Un�ೊಂಡು 

ಬರು�ಾEWೆಂದೂ ಆ�ೆmೆ ಇಂ�ಂಥ ಉತEರ �ೊಡ@ೇ�ೆಂದೂ MNnದlನು.  

ಆ�ೆಯು ಅrೕಯನ ಮ,ೆಯನು� ಪ�1ೇ�ಸು1ಾಗbೇ ಅrೕಯನು ಆ�ೆಯ 

�ಾಲುಸಪ�ಳವನು� �ೇN – Vಾcೊ@ಾ�ಮನ �ೆಂಡMRೕ, @ಾ; Vಾ�ೆ fನ�ನು� 

ಅನ%Wೆಂದು �ೋಪ;Un�ೊಳ��MEೕ? fನmೆ ಕ¢ಣ1ಾದ ಉತEರವನು� �ೊಡ@ೇ�ೆಂದು 

ನನmೆ ಅಪ�<ೆVಾ:[ೆ.  


ೇವರು ಆತ�Cೆ ಇದನು� @ೇ�
ಾಗ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6 ಮತು� uಾನ �ಾಕ6ಗಳo 
�ವUಹnೆಯ/0ದ�ವ�: 

      ���� ಅವಳo *ಾರು – *ಾ�ೊ"ಾ5ಮನ @ೆಂಡ� 

      ���� ಅವಳo *ಾ�ೆ ಬಂA�ದ�ಳo – ಮಗನ ಬCೆ� �ೇಳಲು 
      ���� ಆತನು ಏನು @ೇಳ"ೇಕು – �ೕನು ಇಂ�ಂಥದನು� @ೇಳo 
      ���� ಅವಳo ಏನು �ಾಡು&ಾ�7  ೆ– ಅನ67ೆಂದು ನ:ಸು&ಾ�7  ೆ 

ಆಗ ಅlೕಯನು ಮುಂದುವ)g *ಾ�ೊ"ಾ5ಮನ ಆ�2�ೆಯ ಅಂತ6ದ ಕು)ತು ಆ�ೆCೆ 
ಪ��ಾAgದನು. ಈ ವಂಚ�ೆಯ ಕು)&ಾದ� ಆತನ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಆತನ 

ಪ��ಾದ�ೆCೆ ಅತ6�ಕ�ಾದ %Nಾ2XಾಹU&ೆಯನು� �ೊ:;ತು.  

ಎ)ೕಯನು ಉ�ೆEೕgಸಲ�ಟZನು 

ಪ��ಾA*ಾದ ಎ/ೕಯನು ಕ[U� "ೆಟ;ದ/0 
ೇವರ "ೆಂ-ಯನು� �ೆಳCೆ ಕ�ೆgದ 

ಆನಂತರ, ಈ�ೆ"ೆಲಳo ಆತ�Cೆ Iಾ�ಣ "ೆದ)�ೆ @ಾ-ದಳo. ಎ/ೕಯನು ಓ�@ೋದನು 
ತರು�ಾಯ ��ಾNೆಯ ಆಳದ/0 ಆತನು 
ೇವ)Cೆ c�ೆjಟ;ನು.  

���� ನನ� �ಾ�ಣವನು� �ೆmೆದುQಡು 

1 ಅರಸುಗಳ� 19:4,14 ತರು1ಾಯ �ಾ,ೊಬ�,ಾ: ಅರಣ%[ೊಳmೆ ಒಂದು �ವಸದ 

ಪ�VಾಣದಷುZ ದೂರ �ೋ: ಒಂದು ಜಾ)ೕ:ಡದ �ೆಳmೆ ಕೂತು�ೊಂಡು ಮರಣವನು� 

ಅ�ೇ�nದನು. ಅವನು – R�ೋವ,ೇ, ನನmೆ /ಾ�ಾuತು; ನನ� �ಾ�ಣವನು� 

�ೆmೆದುQಡು; ,ಾನು ನನ� �ತೃಗN:ಂತ ಉತEಮನಲ* ಎಂದು [ೇವರನು� �ಾ��;nದನು! 
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���� ,ಾ,ೊಬ�,ೇ ಉN�[ೆlೕ,ೆ 

ಅದ�ೆ. ಅವನು – /ೇ,ಾ�ೕಶiರ,ಾದ R�ೋವ,ೇ, ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರು fನ� 

fಬಂಧ,ೆಯನು� ]ೕ_[ಾlcೆ, ಯ¡1ೇ�ಗಳನು� �ೆಡ
�ಾS[ಾlcೆ, ಪ�1ಾ�ಗಳನು� 

ಕMEuಂದ ಸಂಹ_n[ಾlcೆ, ,ಾ,ೊಬ�,ೇ ಉNದು fನ� mೌರವವನು� �ಾ�ಾಡುವದರ)* 

ಆಸಕE,ಾ:[ೆlನು; ಆದcೆ ಅವರು ನನ� �ಾ�ಣವನೂ� �ೆmೆಯ@ೇ�ೆಣ�[ಾlcೆ ಎಂದು 

ಉತEರ�ೊಟZನು.  

���� [ೇವ_mೆ 7,000 ಮಂ�uದlರು 


ೇವರ ಉತ�ರ, 

1 ಅರಸುಗಳ� 19:18 ಆದcೆ @ಾಳನ 
ಗ�ಹ�ೆ. ಅಡ£Qೕಳ[ೆಯೂ ಅದನು� ಮು�lಡ[ೆಯೂ 

ಇರುವ ಏಳ� /ಾ
ರ ಮಂ� ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರನು� ಉNnರು1ೆನು ಎಂದು �ೇNದನು.  

mೇಹgಯನು� ಬrರಂಗmೊN�nದುl 

ಹ7ೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ/0 ಉSೆ0ೕ�gರುವ "ೇ�ೆ ಎSಾ0 ವ6-�ಗ�	ಂತ �ಳoವ��ೆಯ 

�ಾಕ6ವ� ಎ/ೕಷನ ಮು�ಾಂತರ ಬಹಳ Xಾ) �ಾಯU �ವUlಸಲ9:;
ೆ.  

�ಾ�ಾನನು ಸ2ಸx�ಾದ ನಂತರ ಆತನು ಎರಡು "ಾ) �ಾw�ೆಯನು� ಅಥ�ಾ 

ಬಹು�ಾನವನು� ಎ/ೕಷ�Cೆ ಅvUgದನು ಆದ�ೆ *ಾವ�
ೇ )ೕ�ಯ ಸಂ
ಾಯವನು� 
ಅಥ�ಾ ಕೃತ�&ೆಯ &ೋಪU�ಸು%�ೆಯನು� ಎ/ೕಷನು �ರಸV)gದನು.  

���� ,ಾ+ಾನfmೆ ಸುಳ�� �ೇNದನು 

2 ಅರಸುಗಳ� 5:20-27 ,ಾ+ಾನನು ಸiಲ�ದೂರ�ೆ. �ೋದನಂತರ [ೇವರ 

ಮನುಷ%,ಾದ ಎ)ೕಷನ /ೇವಕ mೇಹgಯು ಮನn�ನ)* – ನನ� ಯಜ+ಾನನು ಆ 

ಅcಾಮ%,ಾದ ,ಾ+ಾನfಂದ ಏನೂ �ೆmೆದು�ೊಳ�[ೆ ಅವನನು� �ಾmೆRೕ 

ಕಳ�rnQಟZನbಾ*; R�ೋವ,ಾ<ೆ, ,ಾನು ಅವನ rಂ[ೆ ಓಡು�ಾE �ೋ: ಅವfಂದ 

ಸiಲ�ವ,ಾ�ದರೂ @ಾK�ೊಂಡು ಬರು1ೆನು ಅಂದು�ೊಂಡು �ೊರಟನು. ,ಾ+ಾನನು ತನ� 

rಂ[ೆ ಓಡು�ಾE ಬರುವ mೇಹgಯನು� ಕಂಡು ರಥ�ಂ�Nದು ಅವನನು� ಎದುರುmೊಂಡು – 

yೇಮ�ೕ ಎಂದು �ೇNದನು, ಅವನು – yೇಮ, ಎ�ಾ�u� ಪವ;ತ ಪ�[ೇಶ�ಂದ 

ಪ�1ಾ�ಮಂಡ)ಯವcಾದ ಇಬ�ರು Vೌವನಸ�ರು ಬಂ�ರು�ಾEcೆ. ಆದl_ಂದ 

ಅವ_mೋಸ.ರ @ೇಗ,ೆ ಒಂದು ತbಾಂತು @ೆN�ಯನೂ� ಎರಡು ದುಸುE ಬ�ೆZಗಳನೂ� 

�ೆmೆದು�ೊಂಡು ಬರ@ೇ�ೆಂಬು[ಾ: ನನ� ಯಜ+ಾನನು ನನ�ನು� fನ� ಬNmೆ 
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ಕಳ�rnದನು ಎಂದು ಉತEರ�ೊಟZನು. ,ಾ+ಾನನು – ಎರಡು ತbಾಂತ,ಾ�ದರೂ 

�ೆmೆದು�ೊಳ�@ಾರ[ೇ ಎಂದು ಅವನನು� ಒ�ಾEಯಪUn ಅದನು� ಎರಡು Kೕಲಗಳ)* 

�ಾSn ಆ Kೕಲಗಳನೂ� ಎರಡು ದುಸುE ಬ�ೆZಗಳನೂ� ಇಬ�ರು /ೇವಕರ aೕbೆ �ೊ_n 

ಅವರನು� mೇಹgಯ ಸಂಗಡ ಕಳ�rnದನು. ಅವರು �ೊತುE�ೊಂಡು ಇವನ ಮುಂ[ೆ 

ನ�ೆದರು.  

���� ಕಳವ  +ಾUದ ವಸುEಗಳನು� ಅಡ:nಟZನು 

ಗುಡ£ವನು� ಮುzZ[ಾಗ mೇಹgಯು ಅವ ಗಳನು� �ೆmೆದು�ೊಂಡು ಮ,ೆಯ)* ಅಡ:nಟುZ 

ಆಳ�ಗಳನು� ಕಳ�rnQಟZನು.  

���� ಎ)ೕಷfmೆ ಸುಳ�� �ೇNದನು 

ಅವರು �ೋದ ನಂತರ ಇವನು ತನ� ಯಜ+ಾನನ ಬNmೆ ಬಂದನು. ಎ)ೕಷನು 

ಅವನನು� – mೇಹgRೕ, ಎ)*mೆ �ೋ: ಬಂ� ಎಂದು �ೇNದನು. ಅದ�ೆ. ಅವನು – fನ� 

/ೇವಕ,ಾದ ,ಾನು ಎ)*ಯೂ �ೋಗ)ಲ* ಎಂದು ಉತEರ�ೊಟZನು.  

ಎ/ೕಷನು 
ೈ%ಕ�ಾ	 (�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ �ವUಹnೆ) CೇಹF �ಾ�
ೆ�Sಾ0ವನೂ� 
ಕಂಡನು. ಈ ವರದ ಮೂಲಕ ಆತನು �ೋ�
ೆ�ಲ0ವನೂ� ಆತ�Cೆ %ವರ�ಾ	 

%ವ)gದನು.  

���� ಪ�Mಫಲವ  ಕುಷ�cೋಗ 

ಆಗ ಎ)ೕಷನು ಅವfmೆ – ಒಬ�ನು ರಥ�ಂ�Nದು ಬಂದು fನ�ನು� ಎದುರುmೊಂಡದು 

ನನ� Pಾನ ದೃYZmೆ �ಾ|ಸ)ಲ*1ೆಂದು ,ೆನಸುMEೕxೕ? ದ�ವ%, ಬ�ೆZಗಳ�, ಎ<ೆ�ೕಮರದ 

�ೋಪ ಗಳ�, [ಾ�yೇ�ೋಟಗಳ�, ಕು_ದನಗಳ�, [ಾಸ[ಾnೕ ಜನವ  ಇವ ಗಳನು� 

ಸಂ�ಾ�ಸುವ ದ�ೆ. ಇದು ಸಮಯ�ೕ? ,ಾ+ಾನನ ಕುಷ�ವ  fನ�ನೂ� fನ� 

ಸಂ�ಾನದವರನೂ� ಸ[ಾ�ಾಲ rU�ರುವದು ಅಂದನು. ಕೂಡbೇ ಅವfmೆ ಕುಷ� ಹMEತುE. 

ಅವನು rಮದಂ�ೆ Qಳ��ಾ: ಅವನ ಸf��uಂದ �ೊರಟು�ೋದನು. 

ಶತು�
ನ xೕಜ,ೆಯ ಕು_ತು ಎಚ�_�ೆ 

ಎ/ೕಷನು 
ೇವರ ಸ2ರ
ೊಂACೆ ಬಹಳ ಸಂ<ೕFತ�ಾ	ದ�ದ)ಂದ ಅ�ಾಮ6ರ 

ಅರಸನು �ಾಜ
ೊ�ೕl ತನ� ಮಧ6ದ/0 ಹುಡುಕಲು Iಾ�ರಂYgದನು. ಆಗ ಆತನ 

Xೇವಕನು ಅವ�Cೆ, ಎ/ೕಷ�ೆಂಬ ಪ��ಾAಯು �ೕನು ಮಲಗುವ �ೋnೆಯ/0 
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�ಾತ�ಾಡುವ �ಾತುಗಳನು� ಸಹ ಇXಾ�?ೕಲ6ರ ಅರಸ�Cೆ @ೇಳo&ಾ��ೆಂದು 
@ೇ�ದನು!  

2 ಅರಸುಗಳ� 6:9-12 [ೇವರ ಮನುಷ%ನು ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ ಅರಸfmೆ – 

ಜಾಕರೂಕ�ೆuಂ�_�; fೕವ  ಇಂ�ಂಥ ಸ�ಳದ)* �ಾಯ@ಾರದು, ಅ)* ಅcಾಮ%ರು 

ಅಡ:�ೊಂU[ಾlcೆ ಎಂದು MNಸುMEದlನು.  

[ೇವರ ಮನುಷ%ನು ಸೂKಸುವ ಎbಾ* ಸ�ಳಗNಗೂ ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ ಅರಸನು 

�ೇNಕಳ�rಸುMEದlನು. rೕmೆ ಅವನು ಹಲವ  /ಾ_ ಅcಾಮ%ರ ಅರಸನ �ೈmೆ nಕ.ದಂ�ೆ 

ತ��n�ೊಂಡನು.  

ಇದರ [ೆ/ೆuಂದ ಅcಾಮ%ರ ಅರಸನು ಕಳವಳmೊಂಡು ತ®ನ /ೇ,ಾಪMಗಳನು� 

ಕcೆದು ಅವರನು� – ನಮ�ವರ)* ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ ಪ�ದವರು Vಾರು? ನನmೆ 

MNಸುವ�ಲ*�ೕ ಎಂದು �ೇNದನು. 

 ಆಗ ಅವರbೊ*ಬ�ನು ಅವfmೆ – ನನ� ಒ�ೆಯ,ಾದ ಅರ/ೇ, �ಾಗಲ*; ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ)* 

ಎ)ೕಷ,ೆಂ@ೊಬ� ಪ�1ಾ�uರು�ಾE,ೆ; fೕನು ಮಲಗುವ �ೋ<ೆಯ)* ಆಡುವ 

+ಾತುಗಳನು� ಸಹ ಅವನು ಅ_ತು�ೊಂಡು ಎಲ*ವನೂ� ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ ಅರಸfmೆ 

MNಸು�ಾE,ೆ ಅಂದನು.  

Rೕಸು
ನ gೕ
ತದ)* Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ%ವ  

�ಾವ� ?ೕಸು%ನ Fೕ%ತದ ಕು)ತು ಕ/ಯು�ಾಗ ಈ )ೕ�*ಾ	 <ೕyಸುವ�ದು 
ಸುಲಭ; “ಓ, ಆತನು ಅದನು� �ಾಡಬಲ0ನು. ಆತನು 
ೇವರ @ಾCೆ �ಾಯU 

�ವUlgದನು.” ಆದ�ೆ ?ೕಸುವ� 
ೇವ�ಾ	ರುವ ತನ� Xಾಮಥ6Uಗಳನು� ಬA	ಟು; 
ಮತು� ಈ ಭೂeಯ/0 ನGೆಯುವ�ದ�ಾV	 ಸೃK;ಸಲ9ಟ; ಅ
ಾಮನ @ಾCೆ?ೕ ?ೕಸುವ� 
ಈ ಭೂeಯ [ೕSೆ ನGೆದನು. ಆತ�ೇ ನಮ' ಆದಶU. ಆತನು �ಾ�ದಂತಹ 

�ಾಯUಗಳನು� �ಾವ� ಸಹ �ಾಡ"ೇಕು! ಆತನು ಈ ಭೂeಯ/0
ಾ�ಗ ಪ%&ಾ�ತ'ನ 

ಶ-�ಯ/0 �ೆಲಸ �ವUlgದನು %Nಾ2gಗ7ಾದ �ಾವ� ಇಂದು ಆ
ೇ )ೕ�*ಾ	 

�ಾಡ"ೇಕು. 

ಸ+ಾಯ; nvೕ 

?ೕಸುವ� "ಾ% ಬ�ಯ/0 ಆ gsೕ<ಂACೆ �ಾತ�ಾಡು��ರು�ಾಗ, ಆ�ೆಯ ಗಂಡಂAರ 

ಕು)ತು ಆತನು �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಂಡನು. Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾ	 ಆತನು 
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��ಯSಾಗದಂತಹ ಈ �ಳoವ��ೆಯು ಆ ಊ)ನ/0ದ� ಬಹು ಜನರನು� ರ_nೆCೆ 
ನGೆgತು. ?ೕಸು%Cೆ ಖಂ�ಸ"ೇ�ಾ	ದಂತಹ %ಷಯವ� ��Aದ�ರೂ, ಆತನು 
ಖಂ�ಸುವ�ದ�ಾV	 ಆ �ಳoವ��ೆಯನು� ಉಪ<ೕ	ಸ/ಲ0 ಎಂಬುದನು� ಮುಖ6�ಾ	 

ಲzg"ೇಕು. ಆತನು ಆ�ೆಯನು� ರ_nೆCೆ ತರುವ�ದ�ಾV	 uಾನ �ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ ಆ 

�ಳoವ��ೆಯನು� ಉಪ<ೕ	gದನು.  

xೕ�ಾನನು 4:16-18, 39-42 Rೕಸು ಅವNmೆ �ೋ: fನ� ಗಂಡನನು� ಇ)*mೆ 

ಕರ�ೊಂಡು @ಾ ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಅದ�ೆ. ಅ �ೆಂಗಸು – ನನmೆ ಗಂಡfಲ* ಅಂದಳ�.  

���� “fನmೆ ಐದು ಮಂ� ಗಂಡಂ�_ದlರು” 

Rೕಸು ಆ�ೆmೆ – ನನmೆ ಗಂಡfಲ*1ೆಂದು fೕನು �ೇNದುl ಸ_Vಾದ +ಾತು. fನmೆ ಐದು 

ಮಂ� ಗಂಡಂ�_ದlರು. ಈಗ ಇರುವವನು fನmೆ ಗಂಡನಲ*. fೕನು �ೇNದುl fಜ1ಾದ 

ಸಂಗM ಅಂದನು. ,ಾನು +ಾUದl,ೆ�bಾ* ಆತನು ನನmೆ �ೇNದ,ೆಂಬ[ಾ: 

/ಾ��ೊಡುMEರುವ ಆ �ೆಂಗnನ +ಾMನ aೕbೆ ಆ ಊ_ನ ಸ+ಾಯ;ರ)* ಅ,ೇಕರು 

ಆತನನು� ನಂಬುವವcಾದರು.  

���� ಫ)�ಾಂಶ – ಅ,ೇಕರು ನಂQದlರು 

ಆದl_ಂದ ಆ ಸ+ಾಯ;ರು ಆತನ ಬNmೆ ಬಂದು – fೕನು ನಮ�)* ಇರ@ೇ�ೆಂದು 

ಆತನನು� @ೇU�ೊಳ�ಲು ಆತನು ಎರಡು �ವಸ ಅವರbೆ*ೕ ಇದlನು. �ೆಚು� ಜನರು ಆತನ 

1ಾಕ%ವನು� �ೇN ನಂQ, ಆ �ೆಂಗnmೆ – ,ಾವ  ಆತನನು� ನಂQರುವದು ಇನು� fನ� 

+ಾMನ aೕbೆ ಅಲ*. ,ಾವ  S
Vಾcೆ �ೇN ಈತನು bೋಕರ�ಕ,ೇ �ೌ[ೆಂದು 

Mಳ��ೊಂU[ೆlೕ1ೆ ಎಂದು �ೇNದರು. 

ಕುರುಡ,ಾದ ಮನುಷ%ನು 

ಆ ಮನುಷ6ನ ಕುರುಡುತನವ� ಆತನ ಅಥ�ಾ ಆತನ ತಂ
ೆಯ Iಾಪದ �eತ��ಾ	 

ಬಂದ�ದಲ0�ೆಂದು ಮತು� ಆತನ ಕುರುಡುತನ-Vರುವ �ಾರಣವನು� ?ೕಸು ��Aದ�ನು. 
ಆತನು ಇದನು� ��ದು�ೊಳo!ವ�ದ�ೆV Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ )ೕ�ಯ/0 "ೇ�ೆ *ಾವ 

�ಾಗU%ಲ0. �ಳoವ��ೆಯ �ಾ6ಕದ ಮೂಲಕ ಅದನು� ��ದು�ೊಂಡನು.  

xೕ�ಾನನು 9:3 Rೕಸು – ಇವನೂ �ಾಪ+ಾಡ)ಲ*. ಇವನ ತಂ[ೆ�ಾuಗಳ� 

�ಾಪ+ಾಡ)ಲ*. [ೇವರ S�Rಗಳ� ಇವನ)* �ೋ_ಬರುವದ�ೆ. ಇ[ಾuತು. 
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�ೆ_mೆಯನು� ಕಟZಲು 

�ೋ�ಾನ�ರ &ೆ)Cೆಯನು� ಕಟ;ಲು ಸಮಯ�ಾ
ಾಗ ?ೕಸುವ� Iೇತ��Cೆ eೕನನು� 
l�ಯಲು, ಅದರ "ಾಯನು� &ೆ�ೆದು ಮತು� ಅವ)Cೆ ಅಗತ6�ಾ	ರುವ �ಾಣ6ವನು� 
&ೆCೆದು�ೊಳ!ಲು ಆ
ೇ|gದನು.  

ಮ�ಾEಯನು 17:27 ಆದರೂ ನಮ� 
ಷಯ1ಾ: ಅವರು @ೇಸರmೊಳ�@ಾರದು. fೕನು 

ಸಮುದ��ೆ. �ೋ: mಾWಾ �ಾS oದಲು nಕು.ವ ]ೕನನು� ಎತುE, ಅದರ @ಾu �ೆcೆದು 

,ೋUದcೆ ಅದರ)* ಒಂದು ರೂ�ಾu nಕು.ವದು ಅದನು� �ೆmೆದು�ೊಂಡು 

ನ]�ಬ�ರದಂ�ೆ �ೇN ಅವ_mೆ �ೊಡು ಎಂದು �ೇNದನು. 

ಪಸ.ಹಬ�ದ)*  

�ೕ)ನ �ೊಡವನು� @ೊತು��ೊಂ�ರುವ ಮನುಷ6ನನು� |ಷ6ರು Mೇ:�ಾಡುವವರು 
ಎಂದು ?ೕಸು%Cೆ ��Aತು�. ಅವರು ಮ�ೆಯವ�ೆCೆ ಆತನನು� lಂ"ಾ/ಸ"ೇಕು ಮತು� 
ಅವರು ಉಪ<ೕ	ಸಲು ಸಜು�Cೊ�gದ [ೕಲಂತg�ನ �ೊಠ�ಯನು� ಆ ಮ�ೆ 
@ೊಂA
ೆ ಎಂಬುದು ��Aತು�.  

ಲೂಕನು 22:10-12 ಆತನು ಅವ_mೆ - ,ೋU_, fೕವ  ಪಟZಣ[ೊಳ�ೆ. �ೋದ aೕbೆ 

ಒಬ� ಮನುಷ%ನು ತುಂQದ �ೊಡವನು� �ೊತುE�ೊಂಡುfa�ದು_mೆ ಬರುವನು. ಅವನು 

�ೋಗುವ ಮ,ೆmೆ fೕವ  ಅವನ rಂ[ೆ �ೋ: ಆ ಮ,ೆಯ ಯಜ+ಾನfmೆ - ನಮ� 

@ೋಧಕನು ತನ� �ಷ%ರ ಸಂಗಡ ಪಸ.ದ ಊಟವನು� +ಾಡುವದ�ೆ. &ೋಜನhಾbೆ ಎ)* 

ಎಂದು fನ�ನು� �ೇಳ��ಾE,ೆ ಎಂಬ[ಾ: �ೇN_. ಅವನು ತಕ. /ಾ+ಾfzZರುವ 

aೕಲಂತnEನ [ೊಡ£ �ೊಠUಯನು� fಮmೆ �ೋ_ಸುವನು; ಅ)* nದA +ಾU_ ಎಂದು 

�ೇN ಕಳ�rnದನು. 

rUದು�ೊಂಡುವ [ೊ�ೕr Vಾcೆಂದು 

?ೕಸು%Cೆ ತನ�ನು� l�ದು�ೊಂಡುವ 
ೊ�ೕl *ಾ�ೆಂದು Cೊ��ತು�.  

xೕ�ಾನ 13:26 ಅದ�ೆ. Rೕಸು ,ಾನು ಈ ತುತEನು� ಅ�l Vಾ_mೆ �ೊಡು�ೆEೕ,ೋ 

ಅವ,ೇ ಎಂದು �ೇN ಆ ತುತEನು� ಅ�l �ೆmೆದು ಇಸ._xೕತ nೕoೕನನ ಮಗ,ಾದ 

ಯೂದfmೆ �ೊಟZನು. 
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�ೊಸ ಒಡಂಬU�ೆಯ)*ರುವ ಉ[ಾಹರ<ೆಗಳ� 

�ೊ,ೆ;ಲ%ನು 

�ೊ�ೆUಲ6ನು ದಶUನದ ಮೂಲಕ ಆ
ೇಶಗಳನು� ಪGೆದು�ೊಂಡನು. ಆತನು ಏನು 
�ಾಡ"ೇ�ೆಂದು @ೇಳoವ�ದ�ಾV	 Iೇತ�ನನು� ಆತನು ಕ�ೆjಸ"ೇ�ೆಂಬು
ೇ ಆ 

ಆ
ೇಶಗ7ಾ	ತು�.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 10:1-6 �ೈಸcೈಯದ)* ಇ�ಾಲ%ದ ಪ�ಾಲafn�ೊಳ��ವ 

ಒಂದು ಪ�ಾಲ]ನ ಶ�ಾ�ಪMVಾದ �ೊ,ೆ;ಲ%,ೆಂಬ ಒಬ� ಮನುಷ%fದlನು. ಅವನು 

ಭಕEನೂ ತನ� ಮ,ೆಯವcೆಲ*ರ ಸrತ1ಾ: [ೇವ_mೆ ಭಯಪಡುವವನೂ ಆ:ದುl ಜನ_mೆ 

ಬಹಳ1ಾ: [ಾನಧಮ;+ಾಡು�ಾE [ೇವ_mೆ fತ%ವq �ಾ�ಥ;,ೆ+ಾಡು�ಾE ಇದlನು. 

ಮ�ಾ%ಹ�ದ aೕbೆ ಸು+ಾರು ಮೂರು ಘಂ�ೆmೆ ಅವfmೆ ಒಂದು ದಶ;ನ ಉಂ�ಾ: ಒಬ� 

[ೇವದೂತನು ತನ� ಬNmೆ ಬಂದು – �ೊ,ೆ;ಲ%,ೇ ಎಂದು ಕcೆಯುವದನು� ಅವನು 

ಪ�ತ%�1ಾ: ಕಂಡನು.  

ಅವನು ಆ ದೂತನನು� ದೃYZn,ೋU ಭಯrUದವ,ಾ: – ಏನು /ಾi]ೕ ಎಂದು 

�ೇಳಲು  

ದೂತನು ಅವfmೆ – fನ� �ಾ�ಥ;,ೆಗಳ� fನ� [ಾನಧಮ;ಗಳ� [ೇವರ ಮುಂ[ೆ 

Pಾಪ�ಾಥ;1ಾ: ಏ_ ಬಂದವ . ಈಗ fೕನು xಪ��ೆ. ಜನರನು� ಕಳ�rn 

�ೇತ�,ೆfn�ೊಳ��ವ nೕoೕನನನು� ಕcೆuಸ@ೇಕು. ಅವನು ಚಮ;�ಾರ,ಾದ 

nೕoೕನನ ಬNಯ)* ಇಳ��ೊಂU[ಾl,ೆ; ಆ nೕoೕನನ ಮ,ೆಯು ಸಮುದ�ದ 

ಬNಯ)* ಅ[ೆ ಎಂದು �ೇNದನು. 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಆತ�Cೆ @ೇ�ದು�: 

���� ಮನುಷ6ನ @ೆಸರು gೕcೕನ Iೇತ�,  
���� ಚಮU�ಾರ�ಾದ gೕcೕನ�ೊಂACೆ �ಾಸ�ಾ	
ಾ��ೆ, 
���� ಮ�ೆಯು ಸಮುದ�ದ ಬ�ಯ/0
ೆ. 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� �ಾಸ��ಾಂಶಗಳನು� �ೊಡುವ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0ತು�, ಆದ�ೆ 
uಾನ �ಾಕ6ವ� ಏನು �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಆತ�Cೆ @ೇಳoವ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0ತು�.  
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�ೇತ�ನು 

ದಶUನದ/0 ಅ��ಾನುಷ�ಾದ 
ೇವರ ಮಧ6gx�ೆಯು ಇಲ0
ೆ@ೋ	ದ��ೆ Iೇತ�ನು 
ಅನ6ಜನರ ಮ�ೆCೆ @ೋಗು��ರ/ಲ0.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 10:17-19 �ೇತ�ನು ತನmಾದ ದಶ;ನವ  ಏ,ಾ:ರಬಹು[ೆಂದು 

ತನ�)* ಕಳವಳ ಪಡುMEರು1ಾಗbೇ �ೊ,ೆ;ಲ%ನು ಕಳ�rnದl ಆ ಮನುಷ%ರು nೕoೕನನ 

ಮ,ೆVಾವದು ಎಂದು �ೇN�ೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮ,ೆಯ @ಾ:ಲ)* fಂತು – 

�ೇತ�,ೆfn�ೊಳ��ವ nೕoೕನನು ಇ)* ಇಳ��ೊಂU[ಾl,ೋ ಎಂದು ಕೂ: �ೇNದರು.  

� Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ%ವ  

�ೇತ�ನು ಆ ದಶ;ನದ 
ಷಯದ)* ಆbೋಚ,ೆ +ಾಡುMEರಲು [ೇವcಾತ�ನು ಅವfmೆ – 

ಅmೋ, ಇಬ�ರು ಮನುಷ%ರು fನ�ನು� 
Bಾ_ಸು�ಾEcೆ;  

Iೇತ�ನು &ಾನು ದಶUನದ/0 ಕಂಡಂಥವ�ಗಳ ಕು)ತು ಅಶ�ಯUಪಟ;ನು. ಆತ�Cೆ 
"ೋ�ಸಲ9:;ದಂತಹ ಎSಾ0 %ಷಯಗ�Cೆ ಅದು %�ೋಧ�ಾ	ತು�. ಆದ�ೆ 
ೇವರು 
ತ_ಣ�ೇ ಆ ವ6-�ಗಳo ಬರುವ�ದ�ೊಂACೆ ಆ ದಶUನವನು� ದೃಢಪ�gದನು. ಈ 

ಸಂದUಭದ/0 �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಅನ6ಜನರ ಪ�ಪಂಚವನು� ?ೕಸು-�ಸ�ನ 

ಸು�ಾ&ೆUCೆ &ೆ�ೆAತು�.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 10:44 �ೇತ�ನು ಈ +ಾತುಗಳನು� ಇನೂ� �ೇಳ�MEರು1ಾಗ 

ಅವನ 1ಾಕ%ವನು� �ೇNದವcೆಲ*ರ aೕbೆ ಪ
�ಾ�ತ�ವರವ  ಇNuತು. 

*ಾ�ೆಂದ�ೆ �ೊ�ೆUಲ6ನು 
ೇವರ �ಾಕ6ದ �ಳoವ��ೆಯು ಬರ/ ಎಂದು Iಾ��Ugದನು.  

�ೌಲನು 

ಲುಸsದ/0 Iೌಲನು �ೋ�ದನು ಮತು� ಶ-�lೕನ�ಾದ ಮನುಷ6ನ ನಂO�ೆಯನು� 
ಕಂಡನು. ಇದು ಸ-�?ಯ/0ದ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6�ಾ	
ೆ.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 14:8-10 ಲುಸv[ೊಳmೆ �ಾಲುಗಳ)* ಬಲ
ಲ*ದ ಒಬ� ಮನುಷ%ನು 

ಕೂMದlನು. ಅವನು ಹುಟುZಕುಂಟ,ಾ:ದುl ಎಂ�ಗೂ ನ�ೆಯ[ೆ ಇದlವನು.  �ೌಲನು 

ಆಡುವ +ಾತುಗಳನು� ಅವನು S
mೊಟುZ �ೇಳ�MEದlನು. �ೌಲನು ಅವನನು� n�ರ1ಾ: 

,ೋU 1ಾnVಾಗುವದ�ೆ. @ೇ�ಾದ ನಂQ�ೆಯು ಅವನ)* ಉಂ�ೆಂದು MNದು - fನ� 
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�ಾಲೂ_ ,ೆಟZmೆ fಂತು�ೋ ಎಂದು ಮ�ಾಧ¯fuಂದ �ೇNದನು. ಕೂಡbೆ ಆ 

ಮನುಷ%ನು �ಾ_ ನ�ೆ[ಾUದನು.  

ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಎಂಥಹ %ಧದ �ಳoವ��ೆ*ಾ	
ೆ? ಇತರ �ಳoವ��ೆಯ ವಲಯಗ7�ೆಂACೆ ಅದನು� 
@ೋ/g). 

 

 

 

 

 

2. ಒಬ5 ವ6-�ಯು @ೇCೆ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಳ!ಬಹುದು?  

 

 

 

 

 

3. �ಮ' ಮೂಲಕ �ಾಯU �ಾಡುವ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ ಕು)ತು �ಮ' ಸ2ಂತ ಅನುಭವAಂದ ಒಂದು 
ಉ
ಾಹರnೆಯನು� �ೊ�).  
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�ಾಠ ಹತುE 

ಪ�ಕಟ<ೆಯ ವರ 

Pಾನ 1ಾಕ% 

1 �ೊ_ಂಥ 12:8-10 ಒಬ�fmೆ [ೇವcಾತ�ನ ಮೂಲಕ Pಾನ1ಾಕ%ವ  ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ1ಾ: 
[ಾ%1ಾಕ%ವ  

ಒಬ�fmೆ ಆ ಆತ�fಂದbೇ ನಂQ�ೆಯು ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ 

ಮಹ�ಾEಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾಧ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  

ಒಬ�fmೆ 

ಧ 1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. 

    ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ�  

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ                 ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo                ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು                       ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ                             �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6                     ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

ಪ��ಾದ�ೆ                                                  # Pಾನ 1ಾಕ%                           ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

Pಾನ 1ಾಕ% 


ವರ<ೆ 

Xಾ�ಾರಣ ಅಥ�ಾ ಅXಾ�ಾರಣ�ಾದ �ಳoವ��ೆjಂದ @ೇCೆ �ಾಯU ಪ�-�?ಯ/0 
ಮುಂ
ೆ Xಾಗ"ೇ�ೆಂದು %Nಾ2gCೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನು �ೊಡುವ 
ೇವರ uಾನದ ಕು)&ಾದ 
ೈ%ಕ 

ಪ�ಕಟnೆ?ೕ uಾನ �ಾಕ6�ಾ	
ೆ. ಇದು ನಮ' Fೕವನ�ಾV	 ಮತು� Xೇ�ೆCಾ	 ಇರುವ 
ೇವರ 

ಸಂಕಲ9ವನು� ಮತು� ಉ
ೆ�ೕಶವನು� ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ. ತ_ಣ�ೇ, ಸ2ಲ9 �ಾಲದ/0, ಸeೕಪದ/0 
ಅಥ�ಾ ದೂರದ/0ರುವ ಭ%ಷ6ದ/0 
ೇವರು �ಾಡಲು ಇy�ಸುವಂಥವ�ಗಳನು� ಇದು 
ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ. �ೈಯು-�ಕ�ಾ	 ಮತು� Xಾಮೂlಕ ಸMೆ*ಾ	 ಏನು �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಮತು� 

ೇವರ yತ�ದ/0 @ೇCೆ ಮುಂ
ೆ Xಾಗ"ೇ�ೆಂದು ಇದು ನಮCೆ ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ. ಅ�ೇಕ �ೇ7  ೆ

uಾನ �ಾಕ6ವ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6
ೊ:;Cೆ �ಾಯU �ವUlಸುತ�
ೆ.  
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ಅ,ೇಕ 
ಧಗಳ)* ಬರುತE[ೆ 

uಾನ �ಾಕ6ವ� ಅ�ೇಕ %ಧಗಳ/0 ಬರಬಹುದು: 

      ���� ಅಂತ)ಕ ಶಬ�, 
      ���� ಚ�ರ�ಾ	ರು�ಾಗSೇ ದಶUನದ ಮೂಲಕ, 

      ���� ಮಲ	ರು�ಾಗ ಕನgನ ಮೂಲಕ, 

      ���� ಅನ6MಾZೆಗಳ ಮತು� ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರಗಳ, ಅಥ�ಾ 

ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ ಇತರ ವ6-�ಗಳ ಮೂಲಕ. 

/ಾi&ಾ
ಕ1ಾದ Pಾನವಲ* 

uಾನ �ಾಕ6ವ� Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ uಾನದ ವರವಲ0. ಅದು ಪದ, ಅಥ�ಾ ನು�ಗಟು; ಆ	
ೆ, 
ಸಂಪ]ಣU�ಾದ�ದಲ0 ಆದ�ೆ ಒಂದು Mಾಗ�ಾ	
ೆ.  

1 �ೊ_ಂಥ 13:9 ಅಪqಣ;1ಾ: Mಳ��ೊಳ���ೆEೕ1ೆ. ಅಪqಣ;1ಾ: ಪ�1ಾ�ಸು�ೆEೕ1ೆ. 

uಾನ �ಾಕ6ವ� �ಾಯU �ವUlಸಲು Iಾ�ರಂYಸು�ಾಗ, 
ೇವರ uಾನದ ಒಂದು Mಾಗ 

�ಾತ� %Nಾ2gಗ7�ೆಂACೆ ಹಂಚಲ9ಡುತ�
ೆ. 
ೇವರು ತನ� ಮುನ�)%ನ gೕeತ�ಾದ 

Mಾಗವನು� ಮನುಷ6ರ ಆತ'ದ ಮೂಲಕ %Nಾ2g<ಂACೆ ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೆ. ಇದು 
ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆXಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಆSೋಚ�ೆಯ %ಧಗಳನು� %y�ನ�Cೊ�g |ೕಘ��ಾ	 

%Nಾ2gCೆ �ೊಡಲ9ಡುತ�
ೆ. ಮನು¦ಯನ Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಆSೋಚ�ೆಗಳo _ಣದ/0 
eSಾjಸಲ9ಡುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ 
ೇವರ ಆSೋಚ�ೆಗ7�ೆಂACೆ ತುಂOಸಲ9ಡುತ�
ೆ. 
ಅದರ ಪ)nಾಮ�ಾ	 %Nಾ2gಯು ತ_ಣ�ೇ 
ೇವರ <ೕಜ�ೆ @ಾಗೂ ಉ
ೆ�ೕಶ ಮತು� 
@ೇCೆ 
ೇವರ ಪ)ಪ]ಣU�ಾದ yತ�ದ/0 ಮುಂ
ೆ Xಾಗ"ೇ�ೆಂಬುದರ ಕು)ತು 
ಅ)ವ�ಳ!ವ�ಾಗು&ಾ��ೆ.  

ಅದು ಒಂದು Mಾವ�ೆಯ @ಾCೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಾಡುವ�ದ-Vಂತ cದSೇ �AUಷ;�ಾದ 

)ೕ�ಯ/0 �ೆಲ�ಂದು �ಾಯUವನು� �ಾಡು��ರುವಂ&ೆ �ಾವ� ನಮ'�ೆ�ೕ ಆತ'ದ/0 
�ೋಡುವಂತಹ ದಶUನದ @ಾCೆ ಬರುವ�ದು.  

1 �ೊ_ಂಥ 2:11-13 ಮನುಷ% ಒಳ:ನ ಆbೋಚ,ೆಗಳ� ಅವನ)*ರುವ gೕ1ಾತ��ೆ. 

�ೊರತು ಮ�ಾE_mೆ MNಯುವ�ಲ*? �ಾmೆRೕ [ೇವcಾbೋಚ,ೆಗಳನು� [ೇವರ 

ಆತ�,ೇ �ೊರತು @ೇcೆ Vಾರೂ ಗ�rಸುವ�ಲ*. 
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 ,ಾವ  �ಾ�ಪಂKಕ ಆತ�ವನು� �ೊಂದ[ೆ [ೇವರು ನಮmೆ ದಯ�ಾ)nರುವ 

ಕೃ�ಾವರಗಳನು� Mಳ��ೊಳ��ವದ�ಾ.: [ೇವ_ಂದ ಬಂದ ಆತ�ವ,ೆ�ೕ �ೊಂ�[ೆವ . 

ಇವ ಗNಂದ ಮನುಷPಾನವ  ಕ)nದ +ಾತುಗNಂದ �ೇಳ[ೇ [ೇವcಾತ�,ೇ 

ಕ)n�ೊಟZ +ಾತುಗNಂದ �ೇN ಆತ�ಸಂಬಂಧ1ಾದವ ಗಳನು� ಆತ�fmೆ ಯುಕE1ಾದ 

_ೕMಯ)* 
ವ_ಸು�ೆEೕ1ೆ. 

Pಾನವನು� �ೇN�ೊN�_ 

�ಮ'/0 *ಾವ�ಾದರೂ uಾನವನು� �ೇ��ೊ�!) ಎಂದು 
ೇವರು @ೇ�
ಾಗ 

Xಾ2Mಾ%ಕ ಮಂಡಲದ/0 �ಾಯU �ವUlಸಲು "ೇ�ಾದ 
ೈ%ಕ uಾನದ ಕು)ತು ಆತನು 
@ೇ�ದನು.  

Vಾ�ೋಬನು 1:5 fಮ�)* Vಾವfmಾದರು Pಾನ ಕUaVಾ:ದlcೆ ಅವನು 

[ೇವರನು� �ೇN�ೊಳ�) ಅದು ಅವfmೆ [ೊರಕುವದು. [ೇವರು ಹಂ:ೕಸ[ೆ ಎಲ*_ಗೂ 

ಉ[ಾರ ಮನn�fಂದ �ೊಡುವವ,ಾ:[ಾl,ೆ. 

Pಾನವನು� ಹುಡುS_ 

ನಮ' Fೕ%ತಗಳ ಮೂಲಕ uಾನ �ಾಕ6ದ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವಂ&ೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನನು� 
�ಾವ� ಅನುಮ�ಸು�ಾಗ, Xಾ2Mಾ%ಕ ಮಂಡಲAಂದ 
ೈ%ಕ ಮಂಡಲ
ೊಳ�ೆV �ಾವ� 
ಚ/ಸು&ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ನಮ'Cಾ	 ಮತು� "ೇ�ೆಯವ)Cಾ	 Iಾ��Uಸು�ಾಗ, �ಾವ� @ೇCೆ 
Iಾ��Uಸ"ೇಕು ಮತು� ಏನು @ೇಳ"ೇಕು ಎಂದು ನಮCೆ ಪ�ಕ:ಸುವಂತಹ 
ೈ%ಕ 

uಾನವನು� �ಾವ� @ೊಂA�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ.  

[ೇವರ 1ಾಕ%�ಂದ ತುಂಬಲ�ಟZವcಾ:_ 

uಾನ �ಾಕ6ವ� ಕ/�ರುವ ಅಥ�ಾ Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ uಾನ
ೊ:;Cೆ 
Cೊಂದಲ�ೊVಳ!Cಾಗ"ಾರದು. ಇದು uಾ�ೋ-�ಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ ಮೂಲಕ 

ಆ
ೇ|gರುವಂತಹ uಾನವನು� ಪGೆದು�ೊಳ!ಲು ಪ�ಯತ� �ಾಡAರುವ�ದ-Vರುವ ಒಂದು 
�ೆಪವಲ0.  

Pಾ,ೋSEಗಳ� 2:1 ಕಂ[ಾ, ನನ� +ಾತುಗಳನು� ಅಂ:ೕಕ_n ನನ� 
�ಗಳನು� 

f�ಯಂ�ೆ �ಾ�ಾU�ೋ, fನ� S
ಯನು� Pಾನದ ಕ�ೆಗೂ ಹೃದಯವನು� 
1ೇಕದ 

ಕ�ೆಗೂ Mರು:ಸು; ಬು�Amಾ: ocೆuಟುZ 
1ೇಕ�ಾ.: ಕೂ:�ೊಂಡು ಅದನು� 

@ೆN�ಯಂ�ೆಯೂ fyೇಪದಂ�ೆಯೂ ಹುಡುಕು; ಆಗ fೕನು [ೈವPಾನವನು� 



~ 101 ~ 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��
. R�ೋವ,ೇ Pಾನವನು� �ೊಡು1ಾತನು, ಆತನ @ಾuಂದbೇ 

Mಳ�ವN�ೆಯೂ 
1ೇಕವq �ೊರಟುಬರುತE1ೆ.  


ೇವರ �ಾಕ6ವನು� ಹಗ/ರುಳo �ಾ6�ಸ"ೇ�ೆಂದು ?@ೋಶುವ�Cೆ @ೇಳSಾ	ತು�. 
lೕCೆ �ಾಡುವ�ದ�)ಂದ uಾನ �ಾಕ6ದ ವರವನು� �ವUlಸುವಂತಹ 
ೇವರ �ಾಕ6ದ 

ಗ:;*ಾದ ಅg��ಾರವನು� �ಾವ� @ಾಕುತ��ೆ.   

R�ೋಶುವ 1:8 ಈ ಧಮ;hಾಸvವ  Vಾ1ಾಗಲೂ fನ� @ಾಯ)*ರ); ಹಗ)ರುಳ� 

ಅದನು� �ಾ%fಸು�ಾE ಅದರ)* ಬcೆ�ರುವದ,ೆ�bಾ* �ೈ�ೊಂಡು ನU. ಆಗ fನ� 

+ಾಗ;ದbೆ*bಾ* ಸಫಲ,ಾಗು
, ಕೃ�ಾಥ;,ಾಗು
.  

ಉ[ೆlೕಶ 

uಾನ �ಾಕ6ವ� ಸಂರ_nೆCಾ	 ಮತು� ಆ
ೇಶ�ಾV	 �ೊಡಲ9:;
ೆ.  

ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆuಾನ �ಾಕ6ವ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6Aಂದ ಅಥ�ಾ ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� 
ವ6&ಾ6ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ ವರದ ಮೂಲಕ ಪ�ಕಟ�ಾದಂತಹ �ಳoವ��ೆಯನು� @ೇCೆ 
ಅನ2jg�ೊಳ!"ೇ�ೆಂದು ನಮCೆ ��g�ೊಡುತ�
ೆ. ಇದು �ೆಲ�ಂದು ಸಂದUಭದ/0 
@ೇCೆ Iಾ��Uಸ"ೇ�ೆಂಬ ಗ�l�ೆಯನು� �ೊಡಬಹುದು. ಇದು �ಾವ� Iಾ��Uಸುವಂತಹ 

ವ6-�Cೆ ಸ@ಾಯ �ಾಡುವಂತಹ “-ೕಯನು�” ನಮCೆ �ೊಡಬಹುದು.  

@ೊಸ, &ಾ�ಾ, ಸೃಜ�ಾತ'ಕ ಪದಗಳನು� ಅಥ�ಾ ನು�ಗಟು;ಗಳನು� %Nಾ2gಯು 
ತ_ಣ�ೇ ತನ� ಆತ'ದ/0 �ೇ�g�ೊಳo!ವನು. ಸ2ಯಂಸೂ~ತU�ಾ	 ಮನg��ೊಳCೆ 
ಒಳನುಗು�ವ @ಾCೆ ಈ ಪದಗಳo ಅ�ಕ Xಾ) Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಆSೋಚ�ೆಯ 

ಪ�-�?ಯನು� %y�ನ�Cೊ�!ಸುವವ�. ಇದು ಆ ಸಂದUಭದ�ಾV	ರುವಂತಹ 
ೇವರ yತ�ದ 

ಕು)ತು %Nಾ2gಯು ಅ)ವ�ಳ!ವ�ಾ	ರುವಂ&ೆ �ಾಡುವಂತಹ ಪ%&ಾ�ತ'ನ 

�ಾಯU�ಾ	
ೆ. ಇದು *ಾ�ಾಗSಾದರೂ, ಎ/0*ಾದರೂ, �ೆಲವ� Xಾ) ಕ�ಷ��ಾ	 

ಎದುರು�ೋಡು�ಾಗ ಸಂಭ%ಸಬಹುದು. ಇದು ಪ%&ಾ�ತ'ನ
ೇ ಎಂದು ಮತು� ಈ 

ಸಂಗ�ಗಳನು� �ೕ�ಾ	?ೕ <ೕyಸು��ರುವ�ದಲ0�ೆಂದು lೕCೆ �ೕವ� 
��ದು�ೊಳo!%). ಇದು ಅ�ೕ)zತ�ಾ	 ಬರುತ�
ೆ. ಆದ�ೆ, ಆ 

ಸಂದUಭದ�ಾV	ರುವಂತಹ 
ೇವರ <ೕಜ�ೆಯನು� ಮತು� ಉ
ೆ�ೕಶವನು� 
ಪ]�ೈಸುವ�ದ�ಾV	 ನಮCೆ ಸ@ಾಯ�ಾಡಲು ಈ ಪ�ಕಟnೆಗಳo *ಾ�ಾಗಲೂ 

ಅನುಮ�ಯನು� �ೊಡುತ��ೆ.  
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Pಾನ 1ಾಕ%ವನು� �ೊಂ��ೊಳ��ವ ದು 

ಆತ'ನ ಎSಾ0 ವರಗಳನು� ನಂO�ೆಯ ಮೂಲಕ @ೊಂA�ೊಳ!ಬಹುದು. �ಾವ� 
�AUಷ;�ಾದ ವರದ/0 �ಾಯUವನು� �ವUlಸ
ೆ ಇರುವ�
ಾದ�ೆ, ವರಗಳ/0 *ಾವ 

ವರವ�ಾ�ದರೂ ನಮ' ಮೂಲಕ @ೊರ@ೊಮು'ವಂ&ೆ �ಾಡಲು �ಾವ� 
ೇವರನು� 
�ೇ��ೊಳ!ಬಹುದು.  

ಮ�ಾEಯನು 7:7,8,11 @ೇU�ೊN�ರು fಮmೆ [ೊcೆಯುವದು. ಹುಡುS_ fಮmೆ 

nಕು.ವದು. ತzZ_ fಮmೆ �ೆcೆಯುವದು. Vಾಕಂದcೆ @ೇU�ೊಳ��ವ ಪ�Mxಬ�ನು 

�ೊಂದುವನು ಹುಡುಕುವವfmೆ nಕು.ವದು. ತಟುZವವfmೆ �ೆcೆಯುವದು. 

]ೕನು �ೇNದcೆ �ಾವನು� �ೊಡುವ,ೇ? �ಾmಾದcೆ �ೆಟZವcಾದ fೕವ  fಮ� ಮಕ.Nmೆ 

ಒW �ೆಯ ಪ[ಾಥ;ಗಳನು� �ೊಡಬಲ*ವcಾದcೆ ಪರbೋಕದ)*ರುವ fಮ� ತಂ[ೆಯು 

ತನ�ನು� @ೇU�ೊಳ��ವವ_mೆ ಎ'ೊZೕ �ೆBಾ�: ಒW �ೆಯ ವರಗಳನು� �ೊಡುವನಲ*1ೇ. 

uಾನ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಳ!ಲು ಇರುವಂತಹ ಕ�ಮಗಳo: 

���� �ಮ' Fೕ%ತದ/0 uಾನ �ಾಕ6ವ� ಪ�ದU|ಸಲ9ಡುವಂ&ೆ 
ೇವರನು� Iಾ��Ug) 

ಮತು� �ೇ��ೊ�!). 

���� 
ೇವರು �ಾಯU �ಾಡುವಂ&ೆ ನಂO�ೆಯ/0 �)ೕzg). 

���� ಅದು ಎಂಥಹ ಮೂಖUತನ�ಾ	 &ೋ)ಬಂದರೂ ಪರ�ಾ	ಲ0, 
�ಾಗUದಶUನದ ಪ��ಾರ �ಾಯU �ಾ�). 

���� ದೃ¡ೕಕರಣ�ೋ§ಕರ �ಾj).  

Mಳ�ವN�ೆಯ ಮತುE Pಾನ 1ಾಕ%ಗಳ ನಡು1ೆuರುವ �ೋ)�ೆಗಳ� 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ಕೂV @ಾಗೂ uಾನ �ಾಕ6ಕೂV ನಡು�ೆjರುವ ವ6&ಾ6ಸ�ೇ�ೆಂದ�ೆ 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಭೂತ ಅಥ�ಾ ವತU�ಾನದ �ಾಸ��ಾಂಶಗಳ ಬCೆ� 
�ಾಯU�ವUlಸುತ�
ೆ. uಾನ �ಾಕ6ವ� @ೇCೆ ಈ �ಾಸ��ಾಂಶಗಳನು� 
ೇವರ 

ಉತ�ಮ�ಾದ <ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ೆಲಸ �ಾಡ"ೇ�ೆಂಬ ಗ�l�ೆ<:;Cೆ 
�ಾಯU�ವUlಸುತ�
ೆ.  

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಭೂತ ಅಥ�ಾ ವತU�ಾನದ �ಾಸ��ಾಂಶಗಳ ಬCೆ� 
�ಾಯU�ವUlಸುವ�ದ�)ಂದ ಅದು ಭ%ಷ6
ೊಂACೆ �ಾಯU�ವUlಸುವ�Aಲ0. 
ಭ%ಷ6
ೊಂAಗೂ ಮತು� ಪ�ಕಟCೊಂ�ರುವಂತಹ 
ೇವರ yತ� ಸಂಭ%ಸುವ�ದ-Vಂತ 
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cದSೇ 
ೈ%ಕ uಾನದ/0 ಆ yತ�ದಂ&ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದ�ೊಂAಗೂ uಾನ �ಾಕ6ವ� 
�ಾಯU�ವUlಸುತ�
ೆ.    

ವರಗಳ� ಒ�ಾZ: �ಾಯ;fವ;rಸುತE1ೆ 

ಅಧ6ಯನ �ಾಡುವ ಉ
ೆ�ೕಶ�ಾV	 ಮತು� �ೊ)ಂಥ ಪ���ೆಯ/0 ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾ	 ಪ:; 
�ಾ�ರುವ�ದ�)ಂದ �ಾವ� ಈ ಎರಡು ವರಗಳನು� ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾ	 ಕ/ಯು&ೆ�ೕ�ೆ. 
ಅ
ಾಗೂ6 ಬಹಳ Xಾ) ಅವ�ಗಳo �ಕಟAಂದ ಒqಾ;	 �ಾಯU �ವUlಸುತ��ೆ ಆದ�)ಂದ 

ಅವ�ಗಳನು� ಪ�&ೆ6ೕ-ಸಲು ಕ�ಣ�ಾ	
ೆ. 

���� xೕ�ಾನನು ಪ�ೊ�ಸನ)* 

<ೕ@ಾನನು ಪ&ೊ'ಸ A2ೕಪ�ೆV ಗ�ೕIಾರು �ಾ�
ಾಗ, ಆಸ6 gೕ[ಯ ಸMೆಗಳ 

ಪ�ಸು�ತ�ಾದ ಅ)ವ� ಆತ�	ರ/ಲ0. ಅವನು ಏಳo ಸMೆಗ�Cೆ ಪತ�ಗಳನು� ಬ�ೆ
ಾಗ 


ೇವರು ಆತ�Cೆ ಪ�ತ6_�ಾ	 ಆ ಸMೆಗಳ ಪ�ಸು�ತ gx�ಯನು� ಆತ�Cೆ ��g�ೊಟ;ನು. 
ಅದು �ಾಸ��ಾಂಶಗಳ ಕು)ತು ವ6ವಹ)gದ�)ಂದ ಅದು �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6 ವರದ 

�ಾಯU �ವUಹnೆ*ಾ	ತು�.  ಆಗ ಆ ಪ��<ಂದು ಸMೆಗಳo ಭ%ಷ6ದ/0 ಏನು 
�ಾಡುತ��ೆ ಎಂದು ಆತ�Cೆ @ೇಳಲು 
ೇವರು ಮುಂದುವ)gದನು. ಅದು uಾನ �ಾಕ6ದ 

�ಾಯU �ವUಹnೆ*ಾ	
ೆ.  

���� ಅನfೕಯನು 


ೇವರು ಅನ�ೕಯ�Cೆ Xೌಲನ ಬ�Cೆ @ೋ	 ಮತು� ಆತನ [ೕSೆ �ೈjಡಲು 
@ೇ�
ಾಗ �ಾವ� ಒಂಬತ��ೇ ಅ�ಾ6ಯದ/0 ಚyUg
ಾಗ @ಾCೆ ಅ�ೇಕ 

�ಾಸ��ಾಂಶಗಳo ಆತ�Cೆ �ೊಡಲ9:;ತು�. ಅ
ಾಗೂ6, ಅನ�ೕಯನು @ೋಗಲು ಇನೂ� 
ಭಯಪqಾ;ಗ, 
ೇವರು *ಾ�ೆ Xೌಲನನು� ಆ)g�ೊಂ�
ಾ��ೆ ಮತು� ಭ%ಷ6ದ/0 
Xೌಲ�Cೆ ಸಂಭ%ಸುವಂತಹ ಸಂಗ�ಗಳನು� ಆತ�Cೆ @ೇಳoವ ಮೂಲಕ 
ೇವರು 
ಆತನನು� �ೈಯUಪ�gದನು. ಇದು uಾನ �ಾಕ6ದ �ಾಯU �ವUಹnೆ*ಾ	
ೆ.  

Rೕಸುವ  Pಾನ 1ಾಕ%ದ)* �ಾಯ; fವ;rnದನು 

?ೕಸು%ನ Fೕವನದ ಬCೆ� �ಾವ� ಕ/ಯು�ಾಗ ?ೕಸುವ� ತನ� 
ೈ%ಕ 

ಗುಣಲ_ಣಗಳನು� &ಾ�ೇ ಬ)ದು�ಾ��ೊಂಡನು ಮತು� ಈ ಭೂeಯ/0 �ಾಯU 

�ಾಡಲು ಸೃK;ಸಲ9ಟ; ಮನುಷ6ರು @ಾCೆ?ೕ ಆತನು ಈ ಭೂeಯ/0 �ಾಯU 

�ವUlgದನು ಎಂಬುದನು� ಕ/ಯುವ�ದು Iಾ�ಮುಖ6�ಾದದು�.  
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@ಾ
ಯ ಬNಯ)*ದl nvೕ 

?ೕಸುವ� ಆ gsೕCೆ ಐದು ಮಂA ಗಂಡಂA)ದ�ರು ಮತು� ಆ�ೆಯು ವ6Y�ಾರದ/0 
ಇ�ೊ�ಬ5 ವ6-�<ಂACೆ Fೕ%ಸು��
ಾ�7ೆಂಬ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� 
@ೊಂA�ೊಂಡನು. ಈ �ಳoವ��ೆಯ/0 Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾ	 �ಾಯU �ಾಡುವ�ದ�ೆV 
ಬದSಾ	, ಆತನು uಾನ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಂಡನು ಮತು� 
ೈ%ಕ�ಾದ 

ಪ�ಕಟnೆjಂದ �ಾಯU �ಾ�ದನು. ಆ�ೆಯನು� ವ6Y�ಾರw?ೕ ಎಂದು ಕ�ೆಯುವ�ದ�ೆV 
@ಾಗೂ ಧಮUNಾಸsದ ಪ��ಾರ ಆ�ೆಯನು� ಕSೆ0Xೆದು �ೊಲು0ವ�ದ�ೆV ಕ�ೆಯುವ�ದ�ೆV 
ಬದSಾ	, ಆತನು @ೊಂA�ೊಂಡಂತಹ uಾನ �ಾಕ6ದ ಪ��ಾರ �ಾಯU �ಾ�ದನು. 
(<ೕ@ಾನನು 4:16-29) 

uಾನ �ಾಕ6ದ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದ)ಂದ �ಾವ� ಕೂಡ ನಮ' Xೇ�ೆಯ/0 
ಅತ6�ಕ�ಾ	 ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾಗು�ೆವ�. 

bಾಜರನು 

?ೕಸುವ� Sಾಜರನ ಅಸ2ಸx&ೆಯ ಬCೆ� �ೇ�
ಾಗ, ಈ ಮರಣವ� ಪ�ನರು&ಾxನದ ಮೂಲಕ 


ೇವ)Cೆ ಮl[ಯನು� ತರುತ�
ೆಂದು ಆತನು ತ_ಣ�ಾ	 ��ದು�ೊಂಡನು.  

xೕ�ಾನನು 11:4,14,17,23 Rೕಸು ಅದನು� �ೇN ಈ cೋಗವ  ಮರಣ�ಾ.: 

ಬಂದದlಲ*. ಇದ_ಂದ [ೇವಕು+ಾರfmೆ ಮra ಉಂ�ಾಗುವಂ�ೆ [ೇವರ 

ಮramೋಸ.ರ ಬಂದದುl ಅಂದನು. 

ಆಗ Rೕಸು ಸ�ಷZ1ಾ: ಅವ_mೆ bಾಜರನು ಸತುE �ೋದನು. 

Rೕಸು ಬಂ[ಾಗ bಾಜರನನು� ಸ+ಾ�ಯ)*ಟುZ ,ಾಲು. �ವಸ1ಾu�ೆಂದು ಆತfmೆ 

MNದು ಬಂತು. 

Rೕಸು ಆ�ೆmೆ – fನ� ತಮ�ನು ಎದುl ಬರುವ,ೆಂದು �ೇNದನು. 

ಐಶiಯ;ವಂತ,ಾದ Vೌವನಸ�ನು  

ಐಶ2ಯUವಂತ�ಾದ *ೌವನಸxನು ?ೕಸು%ನ ಬ�Cೆ ಓ�ಬಂ
ಾಗ, ಆತನು 
?ೕಸುವನು� �ೇ�ದನು,  

ಮ�ಾEಯ 19:16b,17,21 @ೋಧಕ,ೇ ,ಾನು fತ%gೕವವನು� ಪ�ೆಯ@ೇ�ೆಂದcೆ ಏನು 

ಒW �ೆ �ಾಯ;ವನು� +ಾಡ@ೇಕು ಎಂದು �ೇNದನು? 
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?ೕಸುವ� ಆತನ ಪ�Nೆ�Cೆ ಉತ�)ಸ/ಲ0. ಪ��*ಾ	, ಆತನು �ಜ�ಾದ ಸಮXೆ6Cೆ 
@ೋದನು.  

ಆತನು ಅವfmೆ - ಒW �ೇದನು� ಕು_ತು ನನ�ನು� Vಾ�ೆ �ೇಳ�MEೕ ಒW �ೆಯವನು ಒಬ�,ೇ. 

ಆದcೆ ಆ gೕವವನು� /ೇರ@ೇ�ೆಂ�ದlcೆ [ೇವcಾPೆಗNmೆ ಸ_Vಾ: ನ�ೆದು�ೊ ಎಂದು 

�ೇNದl�ೆ., 

ತರು�ಾಯ ?ೕಸುವ� ದNಾuೆಗಳ/0 ಆರು ಆuೆಗಳನು� ಪ:; �ಾ�ದ�ನು. ಆ 

*ೌವನಸxನು ಅವ�ಗಳನು� "ಾಲ6AಂದSೇ �ಾ�
ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು @ೇ�ದನು. ತರು�ಾಯ 

?ೕಸುವ� ಉತ�)gದನು,  

Rೕಸು ಅವfmೆ – fೕನು ಸಂಪqಣ;,ಾಗ@ೇ�ೆಂ�ದlcೆ �ೋ: fನ� ಆnEಯನು� +ಾ_ 

ಬಡವ_mೆ �ೊಡು ಪರbೋಕದ)* fನmೆ ಸಂಪMEರುವದು fೕನು ಬಂದು ನನ�ನು� 

rಂ@ಾ)ಸು ಎಂದು �ೇNದನು. 

�ಜ�ಾದ ಸಮXೆ6ಯು ಆ ಮನುಷ6�	ದ� ಆg�<ಂA	ರುವ v�ೕ�ಯ/0 ಮತು� 
cೕಹದ/0 ಆಡ	
ೆ ಎಂದು ?ೕಸು%Cೆ @ೇCೆ ��jತು? �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ 

�ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಮೂಲಕ ಆತ�Cೆ ��jತು. 

ಆ ಸಮXೆ6ಯನು� ಪ)ಹ)ಸುವ ಉತ�ಮ�ಾದ �ಾಗU ಆತ�Cೆ @ೇCೆ ��jತು? uಾನ 

�ಾಕ6ದ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಮೂಲಕ ಆತ�Cೆ ��jತು.  

rಂ/ೆಗಳ ಬmೆ� ಎಚ�_nದುl 

?ೕಸುವ� ಮುಂಬರುವ lಂXೆಗಳ ಬCೆ� |ಷ6)Cೆ ಎಚ�)gದನು. ಆದ�ೆ ಎಚ�)�ೆ<ಂACೆ 
ಆತನು ಅವ)Cೆ 
ೈ%ಕ�ಾದ uಾನವನು� �ಾಗ�ನವನು� �ಾ�ದನು.  

ಲೂಕ 21:12-15 ಆದcೆ ಇ1ೆbಾ* ನ�ೆಯುವದS.ಂತ ಮುಂBೆ ಅವರು fಮ�ನು� rUದು 

ಸ&ಾಮಂ�ರಗಳ ಮತುE /ೆcೆಮ,ೆಗಳ ಅ��ಾರಸ�ರ ವಶ�ೆ. �ೊಟುZ ನನ� �ೆಸ_ನ 

f]ತE1ಾ: ಅರಸುಗಳ� ಮುಂದಕೂ. ಅ�ಪMಗಳ ಮುಂದಕೂ. �ೆmೆದು�ೊಂಡು�ೋ: 

rಂ/ೆ ಪUಸುವರು.  

ಇದು /ಾ��ೇಳ�ವದ�ೆ. fಮmೆ ಅನುಕೂಲ1ಾಗುವದು. ಆದದ_ಂದ ಏನು ಉತEರ 

�ೊಡ@ೇ�ೆಂಬ 
ಷಯದ)* ,ಾವ  ಮುಂ[ಾ: xೕKಸುವ�ಲ*1ೆಂದು fಮ� ಮನn�ನ)* 

fಶ�ಯ+ಾU�ೊN�_. Vಾಕಂದcೆ fಮ� 
cೋ�ಗWೆಲ*ರೂ ಎದುರುfಲು*ವದಕೂ. 
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ಎದುರು+ಾ�ಾಡುವದಕೂ. ಆಗದಂಥ @ಾಯನೂ� ಬು�Aಯನೂ� ,ಾ,ೇ fಮmೆ 

�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ.  

ಹWೆಯ ಒಡಂಬU�ೆಯ)*ರುವ ಉ[ಾಹರ<ೆಗಳ� 

rg.ೕಯನು 

lFVೕಯನ Fೕ%&ಾವ�ಯನು� @ೆy�ಸSಾjತು.  

2 ಅರಸುಗಳ� 20:1-6 ಆ �ಾಲದ)* rg.ೕಯನು ಮರಣಕರ cೋಗದ)* Qದlನು. ಆಗ 

ಆoೕಚನ ಮಗನೂ ಪ�1ಾ�ಯೂ ಆದ Rhಾಯನು ಅವನ ಬNmೆ ಬಂದು ಅವfmೆ – 

fನ� ಮ,ೆಯ 
ಷಯ1ಾ: ವ%ವ/ೆ� +ಾಡು; Vಾ�ೆಂದcೆ fೕನು ಉNಯುವ �ಾ:ಲ*, 

/ಾಯ@ೇ�ಾ:[ೆ ಎಂಬ[ಾ: R�ೋವನು ಅನು��ಾE,ೆ ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಇದನು� �ೇN[ೊಡ,ೆ rg.ೕಯನು oೕcೆಯನು� mೋ�ೆಯ ಕ�ೆmೆ Mರು:n – 

R�ೋವ,ೇ, ,ಾನು ನಂQಗಸE,ಾ:ಯೂ ಯ ಾಥ;KತE,ಾ:ಯೂ fನmೆ 

ನ�ೆದು�ೊಂಡು fನ� ದೃYZಯ)* ಒW �ೆಯವ,ಾ:ದlದlನು� ,ೆನಪ  +ಾU�ೋ ಎಂದು 

�ಾ��;n ಬಹಳ1ಾ: ಅತEನು.  

Rhಾಯನು ಅರಮ,ೆಯ ಮಧ%�ಾ��ಾರವನು� [ಾಟುವದ�ೆ. oದಲು R�ೋವನು 

ಅವfmೆ – fೕನು rಂ�ರು: �ೋ: ನನ� ಪ�ಜೆಗಳ ಪ�ಭು1ಾ:ರುವ rg.ೕಯfmೆ – 

,ಾನು fನ� �ಾ�ಥ;,ೆಯನು� �ೇN[ೆlೕ,ೆ; fನ� ಕ|�ೕರನು� ,ೋU[ೆlೕ,ೆ; fೕನು 

ಗುಣ�ೊಂ� ,ಾಡದು ನನ� ಆಲಯ�ೆ. ಬರು
. ಇದಲ*[ೆ fನ� ಆಯುಷ%�ೆ. ಹ�,ೈದು 

ವರುಷಗಳನು� ಕೂUಸು�ೆEೕ,ೆ. fನ�ನೂ� ಈ ಪಟZಣವನೂ� ಅಶ�%ರದ ಅರಸನ �ೈmೆ 

Qೕಳದಂ�ೆ ತ��ಸು1ೆನು; ನನmೋಸ.ರ1ಾ:ಯೂ ನನ� /ೇವಕ,ಾದ 

[ಾ
ೕದfmೋಸ.ರ1ಾ:ಯೂ ಈ ಪಟZಣವನು� ಉNn �ಾ�ಾಡು1ೆನು ಎಂಬ[ಾ: fನ� 

ಪq
;ಕ,ಾದ [ಾ
ೕದನ [ೇವcಾ:ರುವ R�ೋವನು �ೇಳ��ಾE,ೆ ಎಂದು MNಸು 

ಎಂದು ಆPಾ�nದನು.  

ಬರುವಂಥ ಪ�1ಾಹ 

ಬರುವಂಥ ಪ��ಾಹದ ಕು)ತು �ೋಹ�Cೆ ಉಂqಾದ ಪ�ಕಟnೆjಂದ �ಾನವ ಕುಲವ� 
ಮತು� Iಾ�wಗಳo ರ_nೆ @ೊಂAದ�ವ�.  

ಆ��ಾಂಡ 6:12,13 [ೇವರು bೋಕವನು� ,ೋU[ಾಗ ಅದು �ೆಟುZ�ೋ:ತುE; 

ಭೂf1ಾnಗWೆಲ*ರೂ ತಮ� ನಡವN�ೆಯನು� �ೆUn�ೊಂUದlರು. ಆಗ [ೇವರು 
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,ೋಹfmೆ – ಎbಾ* [ೇrಗNಗೂ ಅಂತ%ವನು� Mೕ+ಾ;fn[ೆlೕ,ೆ; ಭೂbೋಕವ  ಅವರ 

ಅ,ಾ%ಯ�ಂದ ತುಂQ ಅ[ೆ; ,ಾನು ಅವರನೂ� ಭೂ]ಯ aೕ)ರುವ[ೆಲ*ವನೂ� ಅNn 

Qಡು�ೆEೕ,ೆ.  

[ೇವರ ಒಡಂಬU�ೆ 

�ೆಲವ� �ೇ7  ೆuಾನ �ಾಕ6ವ� ಅಪ)eತ�ಾದದು�. 
ೇವರು �ೋಹ�ೊ:;Cೆ 
�ಾ��ೊಂಡಂಥಹ ಒಡಂಬ��ೆ?ೕ ಇದ�ೆV ಉ
ಾಹರnೆ*ಾ	
ೆ.  

ಆ��ಾಂಡ 9:12-16 [ೇವರು ಮತೂE �ೇN[ೆlೕನಂದcೆ – ,ಾನು fಮ�ನೂ� fಮ� 

ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಮಸEgೕವcಾ�ಗಳನೂ� ಕು_ತು ಎbಾ* ತಲತbಾಂತರಗಳ)*ಯೂ 

+ಾಡುವ ಈ ಪ�MPೆmೆ aೕಘಗಳ)* ,ಾfzZರುವ ಮು:ಲುQbೆ*ೕ ಗುರು�ಾ:ರುವದು. 

ನನಗೂ ಭೂ�ಾ�|ಗNಗೂ ಆದ ಒಡಂಬU�ೆmೆ ಇ[ೇ ಗುರು�ಾ:ರ). ,ಾನು ಭೂbೋಕದ 

aೕbೆ aೕಘಗಳನು� ಕ
ಸು1ಾಗ ಆ Qಲು* aೕಘಗಳ)* ಕಂಡು ಬರುವದು. ಆಗ ,ಾನು 

fಮ�ನೂ� ಎbಾ* gೕವcಾ�ಗಳನೂ� ಕು_ತು +ಾUದ ಪ�MPೆಯನು� 

Pಾಪಕ+ಾU�ೊಳ��1ೆನು. ಇನು� ಮುಂ[ೆ fೕರು �ೆK� ಎbಾ* ಭೂ�ಾ�|ಗಳನು� 

�ಾಳ�+ಾಡುವ ಪ�ಳಯ1ಾಗುವ�ಲ*. ಆ Qಲು* aೕಘಗಳ)* �ಾ|ಸು1ಾಗ ,ಾನು ಅದನು� 

,ೋU [ೇವcಾದ ನನಗೂ ಭೂ]ಯ aೕ)ರುವ ಎbಾ* gೕವಜಂತುಗNಗೂ ಆದ 

hಾಶiತ1ಾದ ಒಡಂಬU�ೆಯನು� Pಾಪಕ+ಾU�ೊಳ��1ೆನು ಅಂದನು.  

bೋಟನು ಎಚ�_ಸಲ�zZದನು 

�ೆಲವ� �ೇ7  ೆuಾನ �ಾಕ6ವ� eತ�ಾದದು� ಮತು� ಇದು ಅದರ ಉ
ಾಹರnೆ*ಾ	
ೆ. 
Sೋಟನು Xೋ
ೋಮನು� Oಟು; @ೋಗುವಂ&ೆ ಎಚ�)ಸಲ9:;ದನು ಮತು� ಆತನು 
ಎಚ�)�ೆCೆ -%Cೊ:;ದ�)ಂದ ಆತನ Iಾ�ಣವ� ಉ�jತು. ಇತರರು ಎಚ�)�ೆಗ�Cೆ 
-%Cೊಡ
ೇ ಅ%ೕ�ೆಯ�ಾದರು ಮತು� Iಾ�ಣವನು� ಕ7ೆದು�ೊಂಡರು. 

ಆ��ಾಂಡ 19:12-16 ಆಗ ಆ ದೂತರು bೋಟfmೆ – ಇ)* fನmೆ ಇ,ಾ�_[ಾlcೆ? 

ಅNಯಂ�ರನೂ� ಗಂಡು �ೆಣು� ಮಕ.ಳನೂ� ಪಟZಣದ)* fನ:ರುವ @ೇcೆ ಎಲ*ರನೂ� 

ಊರ�ೋರ�ೆ. ಕcೆದು�ೊಂಡು @ಾ. ,ಾವ  ಈ ಸ�ಳವನು� ,ಾಶ+ಾಡುವದ�ೆ. ಬಂದವರು. 

ಇ)*ಯವರ 
ಷಯ1ಾ: ಬಲು [ೊಡ£ ocೆಯು R�ೋವfmೆ ಮುzZದl_ಂದ ಇವರನು� 

,ಾಶ+ಾಡುವ ದ�ಾ.: ಆತನು ನಮ�ನು� ಕಳ�rn[ಾl,ೆ ಎಂದು �ೇNದರು. ಆಗ 

bೋಟನು �ೊರ�ೆ. �ೋ: ತನ� �ೆಣು� ಮಕ.ಳನು� mೊತುE+ಾU�ೊಂUದl ಅNಯಂ�_mೆ 

ಈ ಸಂಗMಗಳನು� MNn – fೕ1ೆದುl ಈ ಸ�ಳವನು� QಟುZ �ೋ:_, R�ೋವನು ಈ 



~ 108 ~ 

ಊರನು� ,ಾಶ+ಾಡು�ಾE,ೆ ಎಂದು �ೇNದನು. ಆದcೆ ಅವನು ಅವ_mೆ 

mೇ)+ಾಡುವವ,ಾ: �ಾ|nದನು. �ೊತುE ಮೂಡುವದ�ೆ. ಮುಂBೆ ಆ ದೂತರು 

bೋಟfmೆ – fೕ,ೆದುl ಇ)*ರುವ fನ� �ೆಂಡMಯನೂ� fನ� ಇಬ�ರು �ೆಣು�ಮಕ.ಳನೂ� 

@ೇಗ ಕರ�ೊಂಡು �ೋಗು; ಊ_mೆ ಉಂ�ಾಗುವ ದಂಡ,ೆuಂದ fನಗೂ 

,ಾಶವ ಂ�ಾ�ೕತು ಎಂದು �ೇN ತicೆಪUnದರು. ಅವನನು� ಕfಕ_nದl_ಂದ ಆ 

ಮನುಷ%ರು ಅವನನೂ� ಅವನ �ೆಂಡM ಮಕ.ಳನೂ� �ೈrUದು �ೊರmೆ ತಂದು 

ಊcಾBೆmೆ QಟZರು. 

[ಾfRೕಲನು 

�ೆಬೂಕ
ೆ�ಚ�ರ�Cೆ ಕನಸು Oತು� ಮತು� ಆತನ ಆತ'ವ� ಕಳವಳCೊಂ�ತು� ಆದ�ೆ ಆತನು 
ಕನಸನು� ಮ�ೆತುOಟ;ನು. ಆನಂತರ ಆತನು uಾ�ಗಳo ಕನಸನು� ಮತು� ಅದರ 

ಅಥUವನು� ಸಹ @ೇಳ"ೇ�ೆಂದು ಆಗ�lgದನು. ಅವರು ಇದನು� �ಾಡ
ೇ @ೋದ�ೆ ಆ 


ೇಶದ/0ರುವ ಎSಾ0 “uಾ�ಗಳo” �ೊಲ0ಲ9ಡ"ೇ�ೆಂದು ಎಂದು @ೇ�ದನು. ಇದು 

ಾ�?ೕಲನನು� ಸಹ ಒಳCೊಂ�
ೆ. ಕನಸನು� ಮತು� ಅದರ ಅಥUವನು� ಆತ�Cೆ 
@ೇ�ದಂತಹ �ಾ��ಯ ದಶUನವನು� 
ಾ�?ೕಲನು @ೊಂA�ೊಂಡನು.  

[ಾfRೕಲನು 2:19 ಆಗ ಆ ರಹಸ%ವ  cಾM�ಯ ಸiಪ�ದ)* [ಾfRೕಲfmೆ 

ವ%ಕE1ಾuತು. ಕೂಡbೆ [ಾfRೕಲನು ಪರbೋಕ [ೇವರನು� rೕmೆ ಸುEMnದನು. 

�ೊಸ ಒಡಂಬU�ೆಯ)*ರುವ ಉ[ಾಹರ<ೆಗಳ� 

ಬರುವಂಥ yಾಮ 

ಬರುವಂಥ hಾಮದ ಕು)ತು %Nಾ2gಗಳo ಎಚ�)ಸಲ9ಟ;ರು ಮತು� ಪ)@ಾರವ� 
ಕಳolಸಲ9:;ತು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 11:28-30 ಅವರ)* ಅಗಬ,ೆಂಬವ,ೊಬ�ನು ಎದುl bೋಕ�ೆ.bಾ* 

[ೊಡ£ yಾಮ ಬರುವದು ಎಂದು ಪ
�ಾ�ತ� �ೆ�ೕರ<ೆuಂದ ಸೂKnದನು. ಅದು � *ೌದ% 

ಚಕ�ವM;ಯ �ಾಲದ)* ಉಂ�ಾuತು;  

ಆಗ ಆ �ಷ%ರ)* ಪ�Mxಬ�ರು ಯೂ[ಾಯ nೕaಯ)* 1ಾಸ1ಾ:ದl ಸ�ೋದರ_mೆ 

ತಮ�ತಮ� ಶಕ°ನು/ಾರ ದ�ವ%ಸ�ಾಯ +ಾಡ@ೇ�ೆಂದು fಶ�un�ೊಂಡರು. �ಾmೆRೕ 

+ಾU ಅದನು� @ಾನ;ಬ /ೌಲರ �ೈuಂದ ಸ&ೆಯ r_ಯ_mೆ ಕಳ�rnದರು. 
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�ೌಲನ ಬಂಧನ 

ಅಗಬನು Iೌಲನ ಬಂಧನದ ಬCೆ� cದSೇ @ೇ�ದನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 21:10,11 ,ಾವ  ಅ)* ಅ,ೇಕ �ವಸಗಳ� ಇದl aೕbೆ, 

ಅಗಬ,ೆಂಬ ಒ�� ಪ�1ಾ�ಯು ಯೂ[ಾಯ�ಂದ ನಮ� ಬNmೆ ಬಂದು �ೌಲನ 

ನಡುಕಟZನು� �ೆmೆದು ತನ� �ೈ�ಾಲುಗಳನು� ಕzZ�ೊಂಡು -- ಈ ನಡುಕಟುZ Vಾವನ[ೋ 

ಆ ಮನುಷ%ನನು� Rಹೂದ%ರು ಇ[ೇ _ೕMVಾ: Rರೂಸbೇ]ನ)* ಕzZ ಅನ%ಜನರ 

�ೈmೆ ಒ��n �ೊಡುವರು, rೕmೆ ಪ
�ಾ�ತ�ನು �ೇಳ��ಾE,ೆಂಬ[ಾ: �ೇNದನು. 

ಹಡಗು,ಾಶನ 

�ೆ�ೕತ�ೆV @ೋಗುವ�ದ-Vಂತ cದSೇ Iೌಲನು ಅ�ಕ Iಾ�ಣ ಮತು� ಸರ-ನ ನಷ;
ೊ:;Cೆ 
ಹಡಗು �ಾಶ�ಾಗುತ�
ೆಂದು ಎಚ�)ಸಲ9ಟ;ನು. ಆತನು ಅವರನು� ಎಚ�)gದನು ಆದ�ೆ 
ಅವರು -%Cೊಡ/ಲ0ವದ�)ಂದ ಹಡಗು, Xಾ�ಾ	�ಗಳo ಮತು� ಸರಕು ನಷ;�ಾದವ�.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 27:10,21-26 ಜನcೇ, ಈ ಪ�Vಾಣ�ಂದ ಸರSಗೂ ಹಡ:ಗೂ 

+ಾತ�ವಲ*[ೆ ನಮ� �ಾ�ಣಗNಗೂ ಕಷZವq ಬಹು ನಷZವq ಸಂಭ
ಸುವ[ೆಂದು ನನmೆ 

�ೋರುತE[ೆ ಎಂದು ಅವರನು� ಎಚ�_nದನು. 

ಅವರು ಈ ಎಚ�)�ೆCೆ -%Cೊಡ/ಲ0.  

ಅವರು ಬಹು�ಾಲ ಊಟ
ಲ*[ೆ ಇದl aೕbೆ �ೌಲನು ಅವರ ಮಧ%ದ)* fಂತು�ೊಂಡು -- 

ಎbೈ ಜನcೇ, fೕವ  �ೆ�ೕತ�ಂದ �ೊರಟು ಈ ಕಷZನಷZಗNmೆ ಗು_Vಾಗದಂ�ೆ ನನ� 

+ಾತನು� �ೇಳ@ೇ�ಾ:ತುE. ಈಗbಾದರೂ fೕವ  �ೈಯ;�ಂ�ರ@ೇ�ೆಂದು fಮmೆ 

ಬು�A�ೇಳ��ೆEೕ,ೆ; ಹಡಗು ನಷZ1ಾಗುವ[ೇ �ೊರತು fಮ�)* ಒಬ�_ಗೂ 

�ಾ�ಣನಷZ1ಾಗುವ�ಲ*. ,ಾನು Vಾರವ,ಾ:[ೆlೕ,ೋ Vಾರನು� /ೇ
ಸು�ೆEೕ,ೋ ಆ 

[ೇವ_ಂದ ಬಂದ ಒಬ� ದೂತನು ಕWೆದ cಾM�ಯ)* ನನ� ಹMEರ fಂತು - �ೌಲ,ೇ, 

ಭಯಪಡ@ೇಡ, fೕನು ಚಕ�ವM;ಯ ಮುಂ[ೆ fಲ*@ೇಕು; ಇದಲ*[ೆ fನ� ಸಂಗಡ ಈ 

ಹಡ:ನ)* ಪ�Vಾಣ+ಾಡುವವcೆಲ*ರ �ಾ�ಣ [ೇವರು fನ� aೕಲಣ ದRuಂದ 

ಉNn�ೊzZ[ಾl,ೆಂದು ನನ� ಸಂಗಡ �ೇNದನು. ಆದದ_ಂದ ಜನcೇ �ೈಯ;1ಾ:_�. 

ನನmೆ �ೇಳಲ�ಟZ ಪ��ಾರ1ೇ ಆಗುವ[ೆಂದು [ೇವರನು� ನಂಬು�ೆEೕ,ೆ. ಆದcೆ ,ಾವ  

Vಾವ[ೋ ಒಂದು �iೕಪದ ದಡವನು� �ಾಕ@ೇ�ಾ:[ೆ ಎಂದು �ೇNದನು. 
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Iೌಲನು uಾನ �ಾಕ6ಗಳನು� ಅವ)Cೆ ��g�ೊಟ;ರೂ ಅವರ/0 �ೆಲವರು 
ಅ%�ೇಯ�ಾಗಲು Iಾ�ರಂYgದರು.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 27:30,31,44 ಆದcೆ ,ಾ
ಕರು ಮುಂ&ಾಗದ)* ಲಂಗರಗಳನು� 

�ಾಕ@ೇ�ೆಂಬುವ ,ೆವ�ಂದ [ೋ|ಯನು� ಸಮುದ�ದ)* ಇNn ಹಡಗನು� QಟುZ 

ತ��n�ೊಂಡು�ೋಗುವದ�ೆ. ಪ�ಯM�ಸುMEರು1ಾಗ �ೌಲನು ಶ�ಾ�ಪMಗೂ 

n�ಾuಗNಗೂ -- ಇವರು ಹಡ:ನ)* fಲ*[ೆ �ೋದcೆ fೕವq 

ಉಳ��ೊಳ��ವದ�ಾ.ಗುವ�ಲ*1ೆಂದು �ೇNದನು. 

]�ಾ.ದವರ)* �ೆಲವರು ಹ)mೆಗಳ aೕbೆ �ೆಲವರು ಹಡ:ನ ತುಂಡುಗಳ aೕbೆ 

�ೋಗ@ೇ�ೆಂತಲೂ ಅಪ�<ೆ�ೊಟZನು. ಈ _ೕMuಂದ ಎಲ*ರೂ ಸುರ�ತ1ಾ: Mೕರ�ೆ. 

/ೇ_ದರು. 


hೇಷ1ಾದ /ೇ1ೆmಾ: ಪ��ೆ%ೕSಸಲು ಉಪxೕ:ಸಲ�zZತು 

ಅನfೕಯನು /ೌಲನ ಬNmೆ ಕಳ�rಸಲ�ಟZನು 

ಆಗ ಕತUನು ಅನ�ೕಯ�ೊ:;Cೆ �ಾತ�ಾ�ದನು ಮತು� ಆತನು Xೌಲನು ದೃK;ಯನು� 
@ೊಂA�ೊಳo!ವಂ&ೆ ಆತನ ಬ�Cೆ @ೋ	 ಆತನ [ೕSೆ �ೈjಡು ಎಂದು ಅನ�ೕಯ�Cೆ 
@ೇ�ದನು. ಆ ಸಮಯAಂದ Xೌಲನು Iೌಲ�ಾದನು ಮತು� ರ_nೆಯ ಸಂ
ೇಶವನು� 
ಅನ6ಜನರ ಬ�Cೆ &ೆCೆದು�ೊಂಡು @ೋಗಲು ಪ�&ೆ6ೕzಸಲ9ಟ;ನು.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 9:11-15 ಕತ;ನು ಅವfmೆ – fೕ,ೆದುl ,ೆಟZ,ೇQೕ� ಎಂಬ 

Qೕ�mೆ �ೋ: ಯೂದನ ಮ,ೆಯ)* �ಾಸ;ದ /ೌಲ,ೆಂಬವನನು� 
Bಾ_ಸು; ಅವನು 

�ಾ�ಥ;,ೆ+ಾಡು�ಾE,ೆ. ಮತುE ಅನfೕಯ,ೆಂಬ ಒಬ� ಮನುಷ%ನು ಒಳmೆ ಬಂದು ತನmೆ 

M_: ಕಣು� �ಾಣುವಂ�ೆ ತನ� aೕbೆ �ೈuಡುವದನು� ,ೋU[ಾl,ೆ ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಅದ�ೆ. ಅನfೕಯನು – ಕತ;,ೇ, ಆ ಮನುಷ%ನು Rರೂಸbೇ]ನ)* fನ�ನು� ನಂQದ 

[ೇವಜನ_mೆ ಎ'ೊZೕ �ೇಡನು�ಂಟು+ಾUದ,ೆಂದು ಅವನ 
ಷಯ1ಾ: ಅ,ೇಕ_ಂದ 

�ೇN[ೆlೕ,ೆ; ಮತುE ಇ)*ಯೂ fನ� �ೆಸರನು� ಸ�_ಸುವವcೆಲ*_mೆ @ೇU�ಾSಸುವ 

ಅ��ಾರವನು� ಮ�ಾVಾಜಕ_ಂದ �ೊಂ�[ಾl,ೆ ಅಂದನು.  

ಕತ;ನು ಅವfmೆ – fೕನು �ೋಗು; ಆ ಮನುಷ%ನು ಅನ%ಜನ_ಗೂ ಅರಸುಗNಗೂ 

ಇ/ಾ�Rೕಲ%_ಗೂ ನನ� �ೆಸರನು� MNಸುವದ�ಾ.: ,ಾನು ಆ_n�ೊಂಡ 

/ಾಧನ1ಾ:[ಾl,ೆ.  
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/ೌಲನು ಮತುE @ಾನ;ಬನು  

Xೌಲನು ಮತು� "ಾನUಬನು ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಆ
ೇಶದಂ&ೆ %Nೇಷ �ೆಲಸ�ಾV	 

ಪ�&ೆ6ೕ-ಸಲ9ಟ;ರು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 13:1-4 ಅಂMxೕಕ%ದ)*ದl ಸ&ೆxಳmೆ ಪ�1ಾ�ಗಳ� 

@ೋಧಕರೂ ಇದlರು; Vಾcಾರಂದcೆ – ಬಬ;ಬ, fೕಗರ,ೆಂಬ naxೕನ, ಕುcೇನ%ದ 

ಲೂಕ% ಉಪcಾಜ,ಾದ �ೆcೋದನ /ಾಕತಮ�,ಾದ aನ�ೇನ, /ೌಲ ಇವcೇ. ಇವರ 

ಕತ;ನನು� /ೇ
ಸು�ಾE ಉಪ1ಾಸ+ಾಡು�ಾE ಇ[ಾlಗ ಪ
�ಾ�ತ�ನು – ,ಾನು @ಾನ;ಬ 

/ೌಲರನು� ಕcೆದ �ೆಲಸ�ಾ.: ಅವರನು� ಪ��ೆ%ೕSn_ ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಆಗ ಅವರು ಉಪ1ಾಸ
ದುl �ಾ�ಥ;,ೆ +ಾU ಆ ಇಬ�ರ aೕbೆ ಹ/ಾEಪ;ಣ+ಾU 

ಅವರನು� ಕಳ�rn�ೊಟZರು. rೕmೆ ಅವರು ಪ
�ಾ�ತ�fಂದ ಕಳ�rn �ೊಂಡವcಾ: 

/ೆಲೂ%ಕ%�ೆ. ಬಂದರು; ಅ)*ಂದ ಸಮುದ� ಪ�Vಾಣ1ಾ: ಕುಪ��iೕಪ�ೆ. �ೋದರು. 

ಅ�ಸEಲ,ಾದ xೕ�ಾನನು 

ಅ�ಸ�ಲ�ಾದ <ೕ@ಾನನು ಕತUನ Aನದ/0 
ೇವ�ಾತ'ವಶ�ಾದನು ಮತು� ಇ�ೕ 
ಪ�ಕಟnೆ ಪ�ಸ�ಕ ಆತನ ಮುಂ
ೆ ಪ�ಕಟ�ಾjತು. 

ಪ�ಕಟ<ೆ 1:10 ,ಾನು ಕತ;ನ �ನದ)* [ೇವcಾತ�ವಶ,ಾ: ನನ� rಂದುಗ�ೆ 

ತೂತೂ_ಯ ಶಬlದಂMರುವ ಮ�ಾ ಶಬlವನು� �ೇN[ೆನು. 

4:2 ಆಗ ಇmೋ ಪರbೋಕದ)* ಒಂದು nಂ�ಾಸನ
ತುE. nಂ�ಾಸನದ aೕbೆ ಒಬ�ನು 

ಕೂMದlನು. 

17:3 ಆಗ ಅವನು [ೇವcಾತ�ವಶ,ಾದ ನನ�ನು� ಎME�ೊಂಡು ಅಡ
mೆ �ೋದನು. ಅ)* 

,ಾನು ರಕEವಣ;ದ ಮೃಗದ aೕbೆ ಕೂMದl ಒಬ� nvೕಯನು� ಕಂ�ೆನು. ಆ ಮೃಗದ 

aೖaೕbೆbಾ* [ೇವದೂಷ<ೆಯ �ೆಸರುಗಳ� ತುಂQದlವ . 

21:10 [ೇವcಾತ�ವಶ,ಾದ ನನ�ನು� ಎತEರ1ಾದ [ೊಡ£ @ೆಟZ�ೆ. ಎME�ೊಂಡು �ೋ: 

Rರೂಸbೇaಂಬ ಪ_ಶುದl ಪಟZಣವ  [ೇವರ �ೇಜಸು�ಳ�[ಾl: ಪರbೋಕ[ೊಳ:ಂದ 

[ೇವರ ಕ�ೆuಂದ ಇNದುಬರುವದನು� ನನmೆ �ೋ_nದನು. 

�ಜ�ಾದ ಏಳo ಸMೆಗಳ �ಾಸ��ಾಂಶಗಳ ಕು)ತು <ೕ@ಾನ�Cೆ ��
ಾಗ, ಆತನು 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ/0 �ಾಯU �ವUlಸು��ದ�ನು.  
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ಬರುವಂತಹ ಸಂಗ�ಗಳ ಬCೆ� ಆತನು ��
ಾಗ, ಆತನು uಾನ �ಾಕ6ದ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸು��ದ�ನು.  

ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. uಾನ �ಾಕ6�ೆಂದ�ೇನು ಎಂದು �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 ಬ�ೆj). 

 

 

 

 

 

 
2. ?ೕಸುವ� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ/0 ಮತು� uಾನ �ಾಕ6ದ/0 �ಾಯU �ವUlgರುವ ಉ
ಾಹರnೆಗಳನು� 

�ೊ�). 

 

 

 

 

 
3. @ೇCೆ �ಳoವ��ೆಯ ಮತು� uಾನ �ಾಕ6ವ� ಒqಾ;	 �ಾಯU �ವUlಸುತ��ೆ? �ಮ' ಸ2ಂತ Fೕವನದ 

ಅನುಭವAಂದ ಉ
ಾಹರnೆಯನು� �ೊ�).  
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�ಾಠ ಹ,ೊ�ಂದು 

ನಂQ�ೆRಂಬ ಶSEಯ ವರ 

�ೊ_ಂಥ 12:9-11 ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂದbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ ಮಹತುEಗಳನು� 

+ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  ಒಬ�fmೆ 

ಧ 

1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. ಈ ವರಗಳ,ೆ�bಾ* ಆ ಒಬ� 

ಆತ�1ೇ ತನ� KತE�ೆ. ಬಂದ �ಾmೆ ಒ@ೊ�ಬ�fmೆ ಹಂK�ೊಟುZ ನUಸು�ಾE,ೆ. 

ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ� 

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ                 ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo                ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು                       ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ                             �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6                     ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

ಪ��ಾದ�ೆ                                                  # Pಾನ 1ಾಕ%                           ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

ನಂQ�ೆ, ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ, ಗುಣಪUಸು ವರಗಳ� 

�ೕ¢�ೆ 

ಶ"ೊ�ೕ�ಾ�ರnೆಯ Iೆ�ೕರnಾ ವರಗಳo ಮೂರು ಇ�ೇ – ಅನ6MಾZೆಗಳo, ಅಥU%ವರnೆ ಅಥ�ಾ 

ಅಥU�ಾ6�ಾ6ನ ಮತು� ಪ��ಾದ�ೆ. ನಮ' ಮೂಲಕ 
ೇವರು �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ ಪ�ದUಶನ�ೇ ಈ 

ವರಗಳo.  

ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳo ಮೂರು ಇ�ೇ – ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು, �ಳoವ��ೆಯ 

�ಾಕ6 ಮತು� uಾನ �ಾಕ6. Xಾ2Mಾ%ಕ ಪ�ಪಂಚದ ಮತು� ಆತ' ಮಂಡಲದ ಸಂಗ�ಗಳನು� 
ೇವರು 
ನಮCೆ ಪ�ಕ:ಸುವ�ದರ ಪ�ದUಶನ�ೇ ಈ ವರಗಳo.  

ಅಂ�ಮ�ಾ	, ಶ-�ಯ ವರಗಳo ಮೂರು ಇ�ೇ – ನಂO�ೆಯ ವರ, ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

ಮತು� ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo. 
ೇವರು ತನ� 
ೈ%ಕ�ಾದ ನಂO�ೆಯನು� ಅಥ�ಾ ಶ-�ಯನು� 
ನಮ' ಮೂಲಕ ಪ�ವlಸುವಂ&ೆ ದಯIಾ/ಸುವ�ದ�)ಂದ ಶ-�ಯ ವರಗಳo ಪ�ದUಶನ�ಾಗುತ��ೆ. 
ಶ-�ಯ ವರಗಳo ಮೂರು ಅವ�ಗಳo *ಾವ�ಗ7ೆಂದ�ೆ ನಂO�ೆಯ ವರ, ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ 

ವರ ಮತು� ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗ7ೇ.  
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ಈ Sೋಕದ ಜನ�ೊಂACೆ 
ೇವರು �ಾತ�ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು&ಾ��ೆ. 
ೇವರು ಅ�ೇಕ Xಾ) 

ತನ� %Nಾ2gಗಳ ಮೂಲಕ �ಾತ�ಾಡು&ಾ��ೆ. 
ೇವರು ಈ Sೋಕ�ೆV ಅ�ೇಕ %ಷಯಗಳನು� 
ಪ�ಕ:ಸ"ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು&ಾ��ೆ. ಪ�ನಃ, ಆತನು %Nಾ2gಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು 
ಬಯಸು&ಾ��ೆ. ಈ ತSೆ�ಾ)ನ ಅಗತ6ಗಳನು� ಪ]�ೈಸ"ೇ�ೆಂದು 
ೇವರು ಬಯಸು&ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ 
ಆತನು ತನ� ಜನರ ಮೂಲಕ �ಾಯU �ಾಡು&ಾ��ೆ.  

ಎbಾ* 
hಾinಗNmಾ:  


ೇವ�ಾತ'ನ ಪ��<ಂದು ವರಗಳo 
ೇವ�ಾತ'ನ -�?ಯ ಗುರುತುಗ7ಾ	�ೆ, ಆತನು -�ಸ�ನ 

ಶ)ೕರದ ಮೂಲಕ ಒಂಬತು� �ಾಗUಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸು&ಾ��ೆ.  

ಒಂದು ವರ�ೕ ಅಥ1ಾ ಎbಾ*�ೕ  

ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯು ಒಂದು ವರದ/0 ಅಥ�ಾ ಎರಡರ/0 �ಾಯU �ವUlಸ"ೇ�ೆಂಬ "ೋಧ�ೆ 
lಂAನ �ಾಲದ/0ತು�. ಈ "ೋಧ�ೆಯನು� ಆಂ	ೕಕ)ಸಲು, �ಾವ� ನಮ'�ೆ�ೕ ಒಂದು ಪ�Nೆ�ಯನು� 
�ಾ��ೊಳ!"ೇಕು, “ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಪ�ಕಟnೆಯ ವರದ ಮೂಲಕ �ಾ6ನ�)ನ ದು�ಾತ'ದ 

ಪ�ಸ�ನ&ೆಯನು� ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಶ-�ಯ ವರಗಳ/0 ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಆ ದು�ಾತ'ವನು� 
ಓ�g Oಡಲು ತನ� ಶ-�ಯನು� *ಾ�ೆ �ರಸV)ಸು&ಾ��ೆ?” 

ನ]�ಂದbೆ nೕ]ತmೊಳ��ತE[ೆ 

ನಮ' Fೕ%ತಗಳ/0ರುವ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯನು� ನe'ಂದSೆ �ಾತ� 
gೕeತ�ಾಗುತ�
ೆ. ನಮ' ಮೂಲಕ 
ೇವರು ಏನು �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ಒv9g�ೊಡುತ��ೆ? 

�ಾವ� ಆತ�Cೆ ಎಷು; ಸಮಯವನು� �ೊಡಲು ಬಯಸುತ��ೆ? ಆತನ ಬಳ�ೆCಾ	 �ಾವ� ಆತ�Cೆ 
ಅvUಸುವಂತಹ Iಾ&ೆ� ಎಷು; ಶುದ��ಾ	
ೆ?  

1 �ೊ_ಂಥ 12:4 
ಧಗಳ)* @ೇcೆ @ೇcೆ 
ಧಗಳ�ಂಟು. [ೇವcಾತ�ನು ಒಬ�,ೇ. 

ವರಗಳ� ಒzZmೆ ಪ�ವrಸುತE1ೆ 

�ಾವ� cದಲು ಕ/ತ @ಾCೆ?ೕ, ವರಗಳ ಗುಂಪ�ಗಳo �ಕಟ�ಾ	 ಒ:;Cೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ. 
�ಾವ� ಪ%&ಾ�ತ'ನ AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA
ಾಗ ಅನ6MಾZೆಯ/0 �ಾವ� �ಾತ�ಾಡ"ೇಕು. 
ಅದು cದಲ�ೇಯ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUಸಲು ನಮ'ನು� ಸಜು�Cೊ�!ಸುತ�
ೆ. ಆನಂತರ �ಾವ� 
ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರ�ಾV	 Iಾ��Uಸ"ೇಕು. ಇದು�ೇ ಎರಡ�ೇಯ ವರವ�. 
ಆನಂತರ �ಾವ� ಪ��ಾAಸಲು ಇy�ಸ"ೇಕು. ಇದು�ೇ ಮೂರ�ೇಯ ವರವ�. 
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ಆನಂತರ �ಾವ� ಎರಡ�ೇಯ ಗುಂvನ ವರಗ7ಾದ ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳ ಕGೆCೆ ಚ/ಸ"ೇಕು. 

ೇವರು ಇವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ %ಷಯಗಳನು� ನಮCೆ ಪ�ಕ:ಸುವನು. ಪ�ಕಟ�ಾ	ರುವಂತಹ 

�ಳoವ��ೆಯ ಒಂದು ಮಂಡಲವ� ನಮ' Fೕ%ತದ ಅಗತ6ಗ7�ೆಂACೆ ಅಥ�ಾ ನಮCೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ;ವರ Fೕ%ತಗ7�ೆಂACೆ �ಾಯU �ವUlಸುವಂಥ
ಾ	
ೆ. ಆನಂತರ �ಾವ� ನಮ' 
ಅಗತ6ಗಳನು� ಪ]�ೈಸುವ�ದ�ೆV 
ೇವರ ಶ-�ಯನು� ಪ�ವlಸಲು Oಡುವಂತಹ ಶ-�ಯ ವರಗಳ 

ಕGೆCೆ ಚ/ಸ"ೇಕು.   

ನಂQ�ೆಯ ವರ  


ವರ<ೆ 

ನಂO�ೆಯ ವರ�ೆಂದ�ೆ �AUಷ;�ಾದ ಸಮಯ�ಾV	 ಮತು� ಉ
ೆ�ೕಶ�ಾV	 ಇರುವಂತಹ 


ೈ%ಕ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾನುಷ�ಾದ ನಂO�ೆ*ಾ	
ೆ. ಇದು �ೆಲ�ಂದು �ೇ7ೆಯ/0 �ಾವ� 
ಇರುವಂತಹ *ಾವ�
ೇ ಪ)gx�ಯ/0 �AUಷ;�ಾದ �ಾಯUMಾರವನು� �ೇರ�ೇ)ಸಲು 
ಇರುವಂತಹ ಶ-�ಯ ವರ�ಾ	
ೆ.  

ನಂO�ೆಯ ವರವ� ತ_ಣದ/0 ಅಥ�ಾ ಮುಂಬರುವ ಭ%ಷ6ದ/0ರುವಂತಹ �AUಷ;�ಾದ 

�ಾಯUMಾರ�ೆV ಅಗತ6 ಬಂ
ಾಗ �ೊಡಲ9ಡುತ�
ೆ. uಾನ �ಾಕ6ವ� ನಮCೆ ಉಂqಾ
ಾಗ �ಾವ� 
@ೇCೆ �ಾಯUMಾರವನು� �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು @ೇಳoತ�
ೆ ಮತು� ಇದು �ೈಯU�ಾ	 
ೇವರ 

�<ೕFgರುವ <ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ಾಯUMಾರವನು� ಪ]�ೈಸುವಂ&ೆ ನಂO�ೆಯ ವರವನು� 
ಪ��ೋAಸುತ�
ೆ.  

�ೇmೆ �ೊಂ��ೊಳ�ಬಹುದು 

ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಮೂಲಕ ನಂO�ೆಯ ವರವನು� @ೊಂA�ೊಳ!ಬಹುದು. 
ಪ�ಕಟ�ಾಗ/ದಂತಹ 
ೇವರ ಶ-�ಯ ಪ�ದUಶನವನು� �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ��ಯಪ�g
ಾಗ 

ಈ 
ೈ%ಕ�ಾದ ನಂO�ೆಯು %Nಾ2gಗಳ [ೕSೆ ಬರುವ�ದು. ಇದು �ಾವ� ಈಗ&ಾ�ೇ 
@ೊಂA�ೊಂಡ ಪ�ಕಟnೆಯ ಪ��ಾರ �ೈಯU�ಾ	 �ೆಲಸ �ಾಡಲು ನಮ'Cೆ ಅವ�ಾಶ 

�ಾ��ೊಡುತ�
ೆ.  

�ೇmೆ ಪ�ಕಟ1ಾಗುತE[ೆ  

ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆಶ-�ಯ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0 
ೈ%ಕ ನಂO�ೆಯ ವರವ� 
ಒಳCೊಂ�ರುತ�
ೆ. ಇದು ?ೕಸು @ೇ�ದಂತಹ “Nಾಂತ�ಾ	ರು c�ೆಯ"ೇಡ” ಅಥ�ಾ ಆತನು 
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@ೇ�ದಂತಹ “Sಾಜರ�ೇ @ೊರCೆ "ಾ” ಎಂದು ಶ-�ಯುತ�ಾ	 ಆuಾvಸುವಂಥ @ೇ��ೆಯ/0 
ಪ�ಕಟ�ಾಗುತ�
ೆ.  

uಾನ �ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ 
ೇವರು ಏನು �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು&ಾ��ೋ ಎಂಬ ಪ�ಕಟnೆಯನು� 
@ೊಂA�ೊಂಡ [ೕSೆ, ಆ �ಾಯUMಾರವನು� ಪ]�UCೊ�!ಸಲು ನಂO�ೆಯ ವರವ� %Nಾ2gಗಳ 

[ೕSೆ ಬರುತ�
ೆ. @ೇCೆ ಮುಂ
ೆ Xಾಗ"ೇ�ೆಂಬ <ೕಜ�ೆಯು uಾನ �ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ 

ಪ�ಕಟ�ಾ
ಾಗ ಈ %Nೇಷ ನಂO�ೆಯು Cೋಚರ�ಾಗುತ�
ೆ. ಇದು ಆತ�Cೆ 
ೇವ)ಂದ 

�ೊಡಲ9:;ರುವಂಥದನು� �ೈಯU�ಾ	 �ಾಡಲು %Nಾ2gಗ�Cೆ ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊಡುತ�
ೆ.   

ಇದು %Nಾ2gಯು ನಂಬಲು ಪ�ಯ��ಸAರುವಂತಹ ಆತನ Fೕ%ತದ/0ರುವ ಸಮಯ�ಾ	ರುತ�
ೆ. 

ೇವರ �ಾಕ6 ಏನು @ೇಳoತ�
ೆ, 
ೇವರ yತ��ೇನು ಮತು� �ಾಯUಗಳನು� �ೇರ�ೇ)ಸುವಂತಹ 


ೇವರ 
ೈ%ಕ ಶ-�ಯು ತ�ೊ�ಳCೆ �ೆSೆCೊಂ�
ೆ ಎಂದು ಆತನು ��Aರುವನು. ನಂO�ೆಯ 

ವರವ� -�?ಯ/0ರು�ಾಗ �ಾತ�ಾಡುವಂತಹ �ಾತುಗಳo �ೇರ�ಾ	 ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದSೆ 
Iೆ�ೕ)ತ�ಾದವ�ಗ7ಾ	�ೆ ಮತು� 
ೇವರು �ಾತ�ಾಡುವ�
ಾದ�ೆ ಇರುವಂತಹ ಅ
ೇ ಅ��ಾರ 

ಅವ�ಗ�	ರುತ��ೆ. ನಂO�ೆಯ ವರದ ಪ)nಾಮಗಳo ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ವರ�ಾ	
ೆ.  

ನಂQ�ೆಯ ವರS.ರುವ ಪ_<ಾಮಗಳ�  

ನಂO�ೆಯ ವರ�ೆV ಅ�ೇಕ ಪ)nಾಮಗ��ೆ. 

���� ಇದು 
ೇವ)Cೆ ಮl[ಯನು� ತರುತ�
ೆ. 
���� "ೇ�ೆಯವರು 
ೇವರನು� ನಂಬುವಂ&ೆ �ಾಡುತ�
ೆ. 
���� ಇದು ಅಶ�ಯUವನು� ಮತು� ಭಯವನು� ತರುತ�
ೆ. 

ಮನುಷ6ರ ವ6ವ@ಾರಗಳ/0 ಒಳCೊಂ�ರುವ Fೕ%ಸುವ 
ೇವರ ಸತ6&ೆಯು ಪ�ದUಶನ�ಾಗುತ�
ೆ.  

,ಾಲು. 
ಧಗಳ ನಂQ�ೆ 

ರ�ಸುವ ನಂQ�ೆ 

�ಾವ� ?ೕಸುವನು� ನಮ' ರ_ಕ�ಾ	 ಆಂ	ೕಕ)ಸುವಂತಹ ನಂO�ೆಯು 
ೇವರ �ಾಕ6ವನು� 
�ೇಳoವ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ    
ೇವರ ವರ�ೇ.   

ಎ�ೆಸ 2:8 ನಂQ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ�ೆuಂದbೇ ರ�<ೆ �ೊಂ�ದವcಾ:�lೕ_. ಆ ರ�<ೆಯು 

f]�ಂದುಂ�ಾದದlಲ*, ಅದು [ೇವರ ವರ1ೇ. 
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ಫಲ1ೆಂಬ ನಂQ�ೆ 

ನಂOಗg��ೆಯನು� 
ೇವ�ಾತ'ನ ಫಲಗಳ/0 ಒಂದು ಫಲ�ಾ	 ಪ:;�ಾಡSಾ	
ೆ. ಇದು �ೆLಸ�ನನು� 
ಆ��ಕ�ಾದ ಸ2Mಾವಗಳ/0 �ೆSೆCೊ�!ಸಲು ಆತನ Fೕ%ತದ/0 "ೆ7ೆಯುವಂತಹ ನಂO�ೆ.  

ಗbಾತ% 5:22,23 ಆದcೆ [ೇವcಾತ�fಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಫಲ1ೇನಂದcೆ – ��ೕM ಸಂ�ೋಷ 

ಸ+ಾಧನ �ೕಘ;hಾಂM ದR ಉಪ�ಾರ ನಂQ�ೆ /ಾದತi ಶaದa ಇಂಥವ ಗWೇ. 

ಇಂಥವ ಗಳನು� Vಾವ ಧಮ;hಾಸvವq ಆyೆ�ಸುವ�ಲ*. 

/ಾ+ಾನ%1ಾದ ನಂQ�ೆ 


ೇವರನು�, ಆತನ �ಾಕ6ವನು� ��ದು�ೊಳo!ವ ಮತು� ನಂಬುವ� ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ 

ಪ��Aನ�ೆV "ೇ�ಾದಂತಹ Xಾ�ಾನ6�ಾದ ನಂO�ೆj
ೆ. ಇದು ಆತನು @ೇ�ದನು ಆತನು 
�ಾಡು&ಾ��ೆಂದು ನಂಬುವಂತಹ ನಂO�ೆ. ಈ ನಂO�ೆಯು �ಾವ� ಪ�� Xಾ) Iಾ��Uಸುವ ಮತು� 
ಆ Iಾ�ಥU�ೆCೆ ಉತ�ರವನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವ ಸಮಯದ/0 ಬಲCೊಳo!ತ�
ೆ.  

+ಾಕ; 11:24 ಆದ�ಾರಣ fೕವ  �ಾ�ಥ;,ೆ +ಾU ಏ,ೇನು @ೇU�ೊಳ��MEೕcೋ ಅದ,ೆ�bಾ* 

�ೊಂ�[ೆlೕ1ೆಂದು ನಂQ_. ಅದು fಮmೆ nಕು.ವ[ೆಂದು fಮmೆ �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ. 

ನಂQ�ೆಯ ವರ 

ನಂO�ೆಯ ವರ�ೆಂದ�ೆ �AUಷ;�ಾದ ಸಮಯ�ಾV	 ಮತು� ಉ
ೆ�ೕಶ�ಾV	 ಇರುವಂತಹ 


ೈ%ಕ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾನುಷ�ಾದ ನಂO�ೆ*ಾ	
ೆ. 

Rೕಸು
ನ /ೇ1ೆಯ)*ದಂತಹ ನಂQ�ೆ ವರದ ಉ[ಾಹರ<ೆಗಳ� 

ಪ ನರು�ಾ�ನದ ನಂQ�ೆ 

?ೕಸುವ� ಅ�ೇಕ Xಾ) ನಂO�ೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlg
ಾ��ೆ. �ೆಲವ� �ೇ7ೆಯ/0 ಆತನು 
�ವUlgರುವಂಥವ�ಗಳo ಈ �ೆಳ	ನಂ��ೆ.   

���� ಸತE ಮನುಷ%ನನು� gೕವ�ಂದ ಎQ�nದನು 

ಲೂಕ 7:12-15a ಆತನು ಊರ@ಾಗ)ನ ಹMEರ�ೆ. ಬಂ[ಾಗ ಸತುE�ೋ:ದl ಒಬ�ನನು� �ೊರmೆ 

ತರುMEದlರು. ಇವನು ತನ� �ಾumೆ ಒಬ�,ೇ ಮಗನು; ಆ�ೆಯು ಗಂಡಸತEವWಾ:ದlಳ�. ಆ�ೆಯ 

ಸಂಗಡ mಾ�ಮಸ�ರು ಅ,ೇಕ_ದlರು.  

/ಾi]ಯು ಆ�ೆಯನು� ಕಂಡು ಕfಕ_n - ಅಳ@ೇಡ ಎಂದು ಆ�ೆmೆ �ೇN  
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ಚಟZದ ಹMEರ�ೆ. �ೋ: ಅದನು� ಮುಟZಲು �ೊತುE�ೊಂಡವರು fಂತರು. ಆಗ ಆತನು - 

Vೌವನಸ�,ೇ, ಏಳ� ಎಂದು fನmೆ �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ ಅಂದನು. 

 ಅನು�ತEbೇ ಸMEದlವನು ಎದುl ಕೂತು�ೊಂಡು +ಾ�ಾಡುವದ�ೆ. �ೊಡ:ದನು. 

���� bಾಜರನು 

?ೕಸುವ� Sಾಜರನ ಅಸ2ಸx&ೆಯ ಬCೆ� @ೇಳo�ಾಗಲೂ, Sಾಜರನ ಮರಣ ಮತು� ಪ�ನರು&ಾxನವ� 
ತನ� ಸ2ಂತ ಮರಣ ಮತು� ಪ�ನರು&ಾxನದ ಕು)ತು "ೋ�ಸುವ ಸಮಯ�ಾ	ರುತ�
ೆಂದು ಆತನು 
��Aದನು. 

xೕ�ಾನನು 11:43,44 ಅದನು� �ೇNದ aೕbೆ [ೊಡ£ ಶಬl�ಂದ – bಾಜರ,ೇ �ೊರmೆ @ಾ. 

ಎಂದು ಕೂ:ದನು. ಸMEದlವನು �ೊರmೆ ಬಂದನು ಅವನ �ೈ�ಾಲುಗಳ� ಬ�ೆZಗNಂದ ಕzZದlವ . 

ಅವನ ಮುಖವ  �ೈ�ಾವಡ�ಂದ ಸುMEತುE. Rೕಸು ಅವ_mೆ – ಅವನನು� QK�_ �ೋಗ) ಎಂದು 

�ೇNದನು.  

���� ಆತನ ಸiಂತ ಪ ನರು�ಾ�ನ�ಾ.:  

?ೕಸು%ನ ಅಂ�ಮ�ಾದ ನಂO�ೆಯ ವರದ �ಾಯU *ಾವ�
ೆಂದ�ೆ ?ೕಸುವ� 
ಪ�ನರು&ಾxನವನು� @ೊಂದುವ�ೆಂದು ��ದು ಆತನು ತನ� Iಾ�ಣವನು� ಸವU �ಾನವ ಕುಲದ 

Iಾಪಗ�Cಾ	 ದಂಡ�ೆಯ ಕ�ಯ�ಾ	 Iಾವ�ಸುವ�ದ�ಾV	 �ೊಡು�ೆನು ಎಂಬು
ೇ ಆ	ತು�.  

xೕ�ಾನನು 11:25,26 Rೕಸು ಆ�ೆmೆ ,ಾ,ೇ ಪ ನರು�ಾ�ನವq gೕವವq ಆ:[ೆlೕ,ೆ ನನ�ನು� 

ನಂಬುವವನು ಸತEರೂ ಬದುಕುವನು. ಮತುE ಬದುಕು�ಾE ನನ�ನು� ನಂಬುವ ಪ�Mxಬ�ನು 

ಎಂ�ಗೂ /ಾಯುವ�ಲ*. ಇದನು� ನಂಬುMEೕVಾ? ಎಂದು �ೇNದನು. 

ಅದುTತ +ಾಡುವ ನಂQ�ೆ 

���� [ೊಡ£ QರುmಾN 

+ಾಕ; 4:37-39 @ೇcೆ [ೋ|ಗಳ� ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದlವ . ತರು1ಾಯ [ೊಡ£ QರುmಾN ಎದುl 

�ೆcೆಗಳ� ಆ [ೋ|mೆ ಒUದು ಒಳmೆ ನು:�ದl_ಂದ ಆ [ೋ| ಆಗbೇ ತುಂಬುವದ�ೆ. ಬಂ�ತುE. 

ಆತನು [ೋ|ಯ rಂ&ಾಗದ)* ತbೆ:ಂಬನು� ಒರ: f[ೆl+ಾಡುMEದlನು. ಅವರು ಆತನನು� 

ಎQ�n–ಗುರು1ೇ, ,ಾವ  ಮುಳ�:�ೋಗುವದರ)* fನmೆ Kಂ�ೆuಲ*1ೇ ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಆತನು ಎದುl mಾNಯನು� ಗದ_n ಸಮುದ��ೆ. – ಸುಮ�fರು, ocೆಯ@ೇಡ ಎಂದು 

ಅಪ�<ೆ�ೊಟZನು. �ೊಡುತEbೆ mಾN fಂತು�ೋ: ಎbಾ* hಾಂತ1ಾuತು. 
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���� fೕ_ನ aೕbೆ ನ�ೆದನು 

�ಾವ� ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆ?ೕಸು ಮನುಷ6�ಾ	 �ೕ)ನ [ೕSೆ ನGೆದನು ಎಂಬ ಸ&ಾ6ಂಶವನು� 
ಕGೆಗwಸು&ೆ�ೕ�ೆ. ಆತನು ಈ ಭೂeಯ/0 ಮನುಷ6ನ @ಾCೆ �ಾಯU �ವUlg
ಾ��ೆ @ೊರತು 

ೇವರ @ಾCೆ ಅಲ0. �ಾವ� ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆಈ ಘಟ�ೆಯ/0 Iೇತ�ನನು� �ೈಫಲ6ದ y@ೆ�*ಾ	 

�ಾಣು&ೆ�ೕ�ೆ. ?ೕಸು �ಾ�ದ @ಾCೆ Iೇತ�ನು �ಾ�ದನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� 
�ೆನvg�ೊಳo!ವ�ದು ನಮCೆ ಒ7 !ೆಯ
ಾ	ರುತ�
ೆ. ಆತನು ಈ ಸಂದUಭದ/0 ಸ2ಲ9 
ಸಮಯ�ಾVದರೂ “?ೕಸು%ನ �ಾಯUಗಳನು�” �ವUlgದನು.  

ಮ�ಾEಯನು 14:25-32 cಾM� ,ಾಲ.,ೆಯ ಜಾವದ)* Rೕಸು ಸಮುದ�ದ aೕbೆ ನ�ೆದು ಅವರ 

ಕ�ೆmೆ ಬಂದನು. ಸಮುದ�ದ aೕbೆ ನ�ೆಯುವ ಆತನನು� �ಷ%ರು ,ೋU ಬೂತ1ೆಂದು ತತE_n 

ಭಯ�ಂದ ಕೂ:ದರು.  

ಕೂಡbೆ Rೕಸು +ಾ�ಾU ಅವ_mೆ – �ೈಯ;1ಾ:_ ,ಾನು ಅಂಜ@ೇU_ ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಅದ�ೆ. �ೇತ�ನು /ಾi]ೕ fೕ,ೇVಾದcೆ ನನmೆ fೕ_ನ aೕbೆ ನ�ೆದು fನ� ಬNmೆ ಬರುವದ�ೆ. 

ಅಪ�<ೆ �ೊಡು ಅನ�ಲು, ಆತನು @ಾ ಅಂದನು. 

 ಆಗ �ೇತ�ನು Rೕಸು
ನ ಬNmೆ �ೋಗುವದ�ೆ. [ೋ|uಂದ ಇNದು fೕ_ನ aೕbೆ ನ�ೆದನು.  

ಆದcೆ mಾNಯನು� ,ೋU ಭಯಪಟುZ ಮುಣುಗು�ಾE - /ಾi]ೕ ನನ�ನು� �ಾ�ಾಡು ಎಂದು 

ಕೂ:�ೊಂಡನು. 

 ಆ �ಣ1ೇ Rೕಸು �ೈBಾK ಅವನನು� rUದು ಅಲ� 
hಾinRೕ Vಾ�ೆ ಸಂ[ೇಹ ಪ�ೆZ ಎಂದು 

�ೇNದನು.  

ತರು1ಾಯ ಅವರು [ೋ|ಯನು� ಹMEದ aೕbೆ mಾN fಂತು �ೊuತು.  

[ೇವರ ,ಾ%ಯMೕಪ ;ನು� +ಾತ,ಾಡುವ ದರ)* ನಂQ�ೆ ವರ 

,ಾ%ಯMೕಪ ;  

-�ಸ�ನ ಶ)ೕರದ ಸಂರ_nೆCಾ	 &ೋ)�ೆCೆ %�ಾಶನದ )ೕ�ಯ/0 ನಂO�ೆ ವರವ� �ಾಯU 

�ವUlಸುತ�
ೆ. ಬಹುಶಃ, -�ಸ�ನ ಶ)ೕರವ� ಅವರ Fೕ%ತದ/0ರುವ Iಾಪ%ರುವ�ದ�)ಂದ ಅಥ�ಾ 

ಜನರು ಏನು @ೇಳo&ಾ��ೆಂಬ ಭಯ ಅಥ�ಾ ಈ ಮಂಡಲಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸಲು 
ಅXಾಮಥ6Uದ Mಾವ�ೆಗಳ �eತ�  
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ಇಷ;%ಲ0Aರುವ�ದ�)ಂದ ಆ	ರಬಹುದು. ನಮ' Fೕ%ತದ/0 ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸ
ೆ ನಂO�ೆಯ ವರದ/0 �ೆಳCೆ�ೊ:;ರುವ )ೕ�ಯ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದು ಅXಾಧ6.  

���� Rೕಸು
fಂದ 

?ೕಸುವ� ಅಂಜೂರದ ಮರವನು� ಶvgದನು. 

ಮ�ಾEಯನು 21:19 [ಾ_ಯ)* ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು� ಕಂಡು ಅದರ ಹMEರ�ೆ. �ೋ: 

ಅದರ)* ಬ_ೕ ಎbೆಗಳ,ೆ�ೕ �ೊರತು ಮ�ೆEೕನೂ �ಾಣ[ೆ ಅದ�ೆ. – ಇನು� aೕbೆ fನ�)* ಫಲವ  

ಎಂ[ೆಂ�ಗೂ ಆಗ[ೆ �ೋಗ) ಎಂದು �ೇNದನು. ಆ �ಣ1ೇ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವ  ಒಣ: 

�ೋuತು.  

���� �ೇತ�fಂದ 

ಅನ�ೕಯನ ಕೂಡSೆ ಸತ� Oದ� ಆನಂತರ uಾನ �ಾಕ6Aಂದ @ೊರಪ�gದ ನಂO�ೆಯ ವರ�ೆV 
ತಕVಂ&ೆ Iೇತ�ನು ಸIೆ~ೖರಳನು� ಶvgದನು.  

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 5:9-11 ಆಗ �ೇತ�ನು ಆ�ೆmೆ - fೕ
ಬ�ರೂ ಕತ;ನ ಆತ�ನನು� 

ಪ_ೕ�ಸುವದ�ೆ. Vಾ�ೆ ಒಡಂಬzZ_? ಅmೋ, fನ� ಗಂಡನನು� ಹೂ|ಟZವರು ಬಂದು @ಾ:)ನ)* 

�ಾ)zZ[ಾlcೆ, fನ�ನೂ� �ೊತುE�ೊಂಡು �ೋಗುವರು ಎಂದು �ೇNದನು. 

 ಕೂಡbೆ ಆ�ೆಯು ಅವನ �ಾದಗಳ ಮುಂ[ೆ Qದುl �ಾ�ಣQಟZಳ�. ಆ Vೌವನಸ�ರು ಒಳmೆ ಬಂದು 

ಆ�ೆಯು ಸMEರುವದನು� ಕಂಡು ಆ�ೆಯನು� �ೊತುE�ೊಂಡು �ೋ: ಗಂಡನ ಮಗು�ಲ)* ಹೂ|ಟZರು. 

ಮತುE ಸವ;ಸ&ೆಗೂ ಈ ಸಂಗMಗಳನು� �ೇNದವcೆಲ*_ಗೂ ಮ�ಾ ಭಯrUuತು. 

���� �ೌಲfಂದ 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 13:8-12 ಆದcೆ ಆ ಮಂತ�1ಾ�Vಾದ ಎಲುಮನು ಅವ_mೆ ಎದುರು 

fಂತು ಅ�ಪMಯು S�ಸEನನು� ನಂಬದ �ಾmೆ ಪ�ಯM�nದನು.  

ಎಲುಮ,ೆಂಬ �ೆಸ_mೆ ಮಂತ�1ಾ� ಎಂಬ[ೇ ಅಥ;. ಆಗ �ೌಲ,ೆfn�ೊಳ��ವ /ೌಲನು 

ಪ
�ಾ�ತ�ಭ_ತ,ಾ: ಅವನನು� ದೃYZn,ೋU – ಎbೋ, ಎbಾ* oೕಸ�ಂದಲೂ ಎbಾ* 

�ೆಟZತನ�ಂದಲೂ ತುಂQರುವವ,ೇ, /ೈ�ಾನನ ಮಗ,ೇ, ಎbಾ* fೕMಗೂ 
cೋ�Rೕ, fೕನು 

ಕತ;ನ fೕ�ಾದ +ಾಗ;ಗಳನು� �ೊಂಕು +ಾಡುವದನು� Qಡುವ�ಲ*�ೕ? ಇmೋ, ಕತ;ನು 

fನ� aೕbೆ �ೈ ಎME[ಾl,ೆ; fೕನು ಕುರುಡ,ಾ: �ೆಲವ  �ಾಲ ಸೂಯ;ನನು� �ಾಣ[ೆ ಇರು
 ಎಂದು 
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�ೇNದನು. ಆ �ಣ1ೇ ಅವfmೆ ಕಣು� o@ಾ�: ಕತEbೆ ಉಂ�ಾuತು; ಅವನು 

�ೈrUಯುವವರನು� ಹುಡುಕು�ಾE MರುmಾUದನು.  

ಅ�ಪMಯು ಆ ಸಂಗMಯನು� ,ೋU ಕತ;ನ @ೋಧ,ೆmೆ ಅ�ಾ%ಶ�ಯ;ಪಟುZ 

ನಂಬುವವ,ಾದನು.  

ನಂQ�ೆಯ ವರವ  ಸಂರ�<ೆಯನು� ಒದ:ಸುತE[ೆ 

[ಾ
ೕದನು ಮತುE mೊbಾ%ತನು 

1 ಸಮು1ೇಲನು 17:32, 38-40, 45-49 [ಾ
ೕದನು /ೌಲfmೆ – ಆ �)YZಯನ 

f]ತE1ಾ: Vಾವನೂ ಎ[ೆmೆಡ@ಾರದು; fನ� /ೇವಕ,ಾದ ,ಾನು �ೋ: 

ಅವ,ೊಡ,ೆ ಯುದA +ಾಡು1ೆನು ಅನ�ಲು… 

���� ಮನುಷ%ರ 
�ಾನವನು� ಬ�:ಟZನು 

ಅವfmೆ ಯುದA ವಸvಗಳನೂ� ಕವಚಗಳನೂ� �ೊUn ತbೆmೊಂದು �ಾಮ�ದ 

�ರ/ಾ�±ಣವf�ಟZನು; [ಾ
ೕದನು ಯುದA ವಸvದ aೕbೆ ಕMEಯನು� 

Q:ದು�ೊಂಡನಂತರ ನ�ೆಯಬಹು[ೋ ಎಂದು ಪ_ೕ�nದ aೕbೆ /ೌಲfmೆ – ನನmೆ 

ಅ&ಾ%ಸ
ಲ*ದl_ಂದ ಇವ ಗಳನು� ಧ_n�ೊಂಡು ನ�ೆಯbಾcೆ ಎಂದು �ೇN  

ಅವ ಗಳನು� �ೆmೆ�ಟುZ ತನ� �ೋಲನು� �ೆmೆದು�ೊಂಡು �ೊರಟು ಹಳ�ದ)* ಐದು 

ನುಣುಪ ಕಲು*ಗಳನು� ಆ_n�ೊಂಡು ಅವ ಗಳನು� ಕುರುಬರ ಪದAMಯಂ�ೆ ತನ:ರುವ 

/ೊಂಟKೕಲದ)* �ಾS �ೈಯ)* ಕವ<ೆಯನು� rUದು �)YZಯನ ಬNmೆ �ೋದನು.  

���� ನಂQ�ೆಯ ವರ  

    Pಾನ 1ಾಕ% 

ಆಗ [ಾ
ೕದನು ಅವfmೆ – fೕನು ಈz ಕME ಬg;ಗW �ೆಡ,ೆ ನನ� ಬNmೆ ಬರುME; 

,ಾ,ಾದcೋ fೕನು rೕVಾNnದಂಥ /ೇ,ಾ�ೕಸಶiರನೂ ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ ಯುದA 

ಭಟರ [ೇವರೂ ಆ:ರುವ R�ೋವನ ,ಾಮ[ೊಡ,ೆ fನ� ಬNmೆ ಬರು�ೆEೕ,ೆ. ಆತನು 

ಈ �ೊತುE fನ�ನು� ನನ� �ೈmೆ ಒ��n�ೊಡುವನು; ,ಾನು fನ�ನು� �ೊಂದು fನ� 

ತbೆಯನು� ಕUದು�ಾS �)YZಯ/ೈನ%ದ ಶವಗಳನು� ಮೃಗಪ�ಗNmೆ 

ಹಂK�ೊಡು1ೆನು. ಇದ_ಂದ ಇ/ಾ�Rೕಲ%cೊಳmೆ [ೇವ_ರು�ಾE,ೆಂಬದು 
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ಭೂbೋಕದವ_mೆbಾ* mೊ�ಾEಗುವದು; Vಾಕಂದcೆ ಯುದAಫಲವ  R�ೋವನ 

�ೈಯ)*[ೆ; ಆತನು fಮ�ನು� ನಮ� �ೈmೆ ಒ��n�ೊಡುವನು ಅಂದನು.  

���� ನಂQ�ೆ ಜಯವನು� ತರುತE[ೆ 

ಕೂಡbೆ ಆ �)YZಯನು �ೊರಟು [ಾ
ೕದ,ೊಡ,ೆ ಯುದA+ಾಡುವದ�ೆ. 

ಸ]ೕ�n[ಾಗ [ಾ
ೕದನು �)YZಯ /ೈನ%ದ ಕ�ೆmೆ ಓU�ೋ: ಆ �)YZಯನನು� 

ಸಂ�n �ೈಯನು� Kೕಲದ)* �ಾS ಒಂದು ಕಲ*ನು� �ೆmೆದು ಅವನ ಹ<ೆmೆ ಗು_uಟುZ 

ಕವ<ೆಯನು� Qೕn �ೊ�ೆಯಲು ಕಲು* ಅವನ ಹ<ೆxಳmೆ �ೊS.ತು; ಅವನು 

@ೋರಲQದlನು.  

[ಾfRೕಲನು 

���� cಾಜನ ನಂQ�ೆಯ �ೇN�ೆ 

[ಾfRೕಲನು 6:16-22 [ಾfRೕಲನನು� ತಂದು nಂಹಗಳ ಗ
ಯ)* �ಾSQಟZರು. 

ಆಗ cಾಜನು [ಾfRೕಲfmೆ – fೕನು fತ%ವq ಭgಸುವ [ೇವರು fನ�ನು�ದA_ಸ) 

ಎಂದು ಹರnದನು.  

ಕೂಡbೆ ಬಂ�ೆಯನು� ತಂದು ಗ
ಯ @ಾಯನು� ಮುK�ದರು; [ಾfRೕಲನ ಗMಯು 

@ೇcೆVಾಗದಂ�ೆ cಾಜನು ತನ� ಮು[ೆ�uಂದಲೂ ಅದ�ೆ. oಹರು+ಾUದನು. 

 ಅನಂತರ cಾಜನು ಅರಮ,ೆmೆ �ೋ: 
,ೋದ 1ಾದ%ಗಳನು� ತನ� ಮುಂ[ೆ ತ_ಸ[ೆ 

ಉಪ1ಾಸ1ಾ: cಾM�ಯನು� ಕWೆದನು; ಅವfmೆ f[ೆ� ತ��ತು. +ಾರ<ೆಯ @ೆN�mೆ 

cಾಜನು ಉದಯದbೆ*ೕ ಎದುl nಂಹಗಳ ಗ
ಯ ಬNmೆ ತicೆVಾ: �ೋದನು. 

[ಾfRೕಲfದl ಗ
ಯ ಸ]ೕಪ�ೆ. ಬಂದು ಅವನು ದುಃಖಧ¯fuಂದ [ಾfRೕಲನನು� 

ಕೂ: – [ಾfRೕಲ,ೇ, gೕವಸiರೂಪ,ಾದ [ೇವರ /ೇವಕ,ೇ, fೕನು fತ%ವq 

ಭgಸುವ fನ� [ೇವರು fನ�ನು� nಂಹಗNಂದ ಉದA_ಸ ಶಕE,ಾದ,ೋ ಎಂದು �ೇಳಲು  

���� ಜಯ 

[ಾfRೕಲನು cಾಜfmೆ – ಅರ/ೇ, Kರಂgೕ
Vಾ:ರು! ನನ� [ೇವರು ತನ� 

ದೂತನನು� ಕಳ�rn, nಂಹಗಳ @ಾuಗಳನು� ಬಂ�nದನು; ಅವ ಗNಂದ ನನmೆ 

Vಾವ �ಾfಯೂ ಆಗ)ಲ*; ಏ�ೆಂದcೆ ಆತನ ದೃYZmೆ ,ಾನು fಮ;ಲ,ಾ: 

ಕಂಡುಬಂ[ೆನು, cಾಜ,ಾದ fನಗೂ Vಾವ [ೊ�ೕಹವನೂ� +ಾಡ)ಲ* ಎಂದು 

�ೇNದನು. 
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ಶದ�², aೕಶ² ಮತುE ಅ@ೇ³-,ೆmೋ 

ಅವರು �ಾಜನನು� ಆ�ಾ�ಸುವಂ&ೆ ಅವ)Cೆ ಆuಾvg
ಾಗ ಅವರು ತಮCೆ 
ಮರಣವ�ಂqಾದರೂ ಅದನು� �ಾಡುವ�Aಲ0�ೆಂದು �ರಸV)gದರು. ಆದ�ೆ ಅವರ 

�ಾತುಗಳನು� ಗಮ�ಸುವ�
ಾದ�ೆ 
ೇವರು ಅವರನು� O�ಸು&ಾ��ೆಂದು ಅವರು 
ನಂOದರು.  

[ಾfRೕಲನು 3:16-18,20-26 ಇದನು� �ೇN ಶದ�², aೕಶ² ಅ@ೇ³-,ೆmೋ 

ಎಂಬವರು cಾಜfmೆ – ,ೆಬೂಕ[ೆ�ಚ�ರ,ೇ, ಈ 
ಷಯದ)* ,ಾವ  fನmೆ ಏನೂ 

�ೇಳ@ೇ�ಾ:ಲ*.  

���� ನಂQ�ೆಯ ವರ 

ಅರ/ೇ, ,ಾವ  /ೇ
ಸುವ [ೇವ_mೆ KತE
ದlcೆ ಆತನು ಧಗಧಗ,ೆ ಉ_ಯುವ 

ಆ
mೆxಳ:ಂದ, ನಮ�ನು� QUಸಬಲ*ನು; �ೇಗೂ fನ� �ೈuಂದ ನಮ�ನು� 

QUಸುವನು.  

���� ಸಂಪqಣ; ಸಮ;ಪ<ೆ 

KತE
ಲ*�ದlರೂ cಾಜ,ೇ, ಇದು fನmೆ MN�ರ), ,ಾವ  fನ� [ೇವರುಗಳನೂ� 

/ೇ
ಸುವ �ಲ*, fೕನು f)nದ ಬಂmಾರದ ಪ�Maಯನು� ಪqgಸುವ �ಲ* 

ಎಂದುತEರ�ೊಟZರು.  

ಇದಲ*[ೆ ತನ� /ೈನ%ದ �ೆಲವ  ಮಂ� ಶ�ರ_mೆ ಶದ�², aೕಶ² ಅ@ೇ³-,ೆmೋ 

ಎಂಬುವರನು� ಕzZ ಧಗಧಗ,ೆ ಉ_ಯುವ ಆ
mೆxಳmೆ ಎME�ಾಕ@ೇ�ೆಂದು 

ಅಪ�<ೆ�ೊಟZನು. ಅದರಂ�ೆ ಶಲ% ಇಜಾರು ಮುಂ�ಾಸ oದbಾದ ಉಡುಪನು� 

ಧ_n�ೊಂUದl �ಾmೆRೕ ಅವರನು� ಕzZ ಧಗಧಗ,ೆ ಉ_ಯುವ ಆ
mೆxಳmೆ 

�ಾSQಟZರು.  

rೕmಾಗಲು cಾಜಾPೆಯು ಖಂUತ1ಾ:ದದl_ಂದಲೂ ಆ
mೆಯ �ಾವ  

ಅMMೕ´1ಾ:ದದl_ಂದಲೂ ಅ:�ಜಾibೆಯು ಶದ�² aೕಶ² ಅ@ೇ³ ,ೆmೋ 

ಎಂಬವರನು� ಎME�ಾSದವರ,ೆ� ಸಂಹ_nತು. ಶದ�² aೕಶ² ಅ@ೇ³ ,ೆmೋ ಈ 

ಮೂವರು ಕಟZಲ�ಟZವcಾ: ಧಗಧಗ,ೆ ಉ_ಯುವ ಆ
mೆಯ ಮಧ%ದ)* QದುlQಟZರು.  
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���� [ೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ 

ಆಗ cಾಜ,ಾದ ,ೆಬೂಕ[ೆ�ಚ�ರನು @ೆK�Qದುl ತಟZ,ೆದುl ತನ� ಮಂM�ಗಳನು� – ಕzZದ 

ಮೂವರನು� ,ಾವ  @ೆಂSxಳmೆ �ಾSಸ)ಲ*�ೕ ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಅವರು cಾಜfmೆ – ಅರ/ೇ, �ೌದು, ಸತ% ಎಂದುತEರ�ೊಟZರು.  

ಅದ�ೆ. ಅವನು – ಇmೋ, ಕzZಲ*ದ ,ಾಲiರನು� ,ೋಡು�ೆEೕ,ೆ, @ೆಂSಯ)* 

MರುmಾಡುME[ಾlcೆ, ಅವ_mೆ Vಾವ �ಾfಯೂ ಇಲ*; ,ಾಲ.,ೆಯವನ ರೂಪವ  

[ೇವಕು+ಾರನ ರೂಪದಂM[ೆ ಎಂದು �ೇN ಧಗಧಗ,ೆ ಉ_ಯುವ ಆ
mೆಯ @ಾuಯ 

ಬNmೆ �ೋ: – ಪcಾತ�ರ[ೇವರ /ೇವಕcಾದ ಶದ�² aೕಶ² ಅ@ೇ³ ,ೆmೋ 

ಎಂಬವcೇ ಬf�, �ೊರmೆ ಬf�, ಎಂದು ಕೂಗಲು  

ಶದ�² aೕಶ² ಅ@ೇ³ ,ೆmೋ ಎಂಬವcೇ @ೆಂSxಳ:ಂದ �ೊರಟು ಬಂದರು.  

ಇಂದು ನಂQ�ೆಯ ವರವ  fವ;ಹ<ೆಯ)*  

ನಂO�ೆಯ ವರವ� ಅ�ೇಕ �ಾರಣಗ�Cಾ	 -�ಸ�ನ ಶ)ೕರ�ೆV �ೊಡಲ9:;
ೆ. �ಾವ� 
ಇದರ/0 �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದ�ೆV ಕ/ಯು�ಾಗ ನಮ', ನಮ' 
ಸುತ�ಮುತ�/ರುವಂಥವರ ಮತು� -�ಸ�ನ ಶ)ೕರದ ಸಂರ_nೆCಾ	 ಇದು 
ೇವ)ಂದ 

ಉಪ<ೕ	ಸಲ9ಡುತ�
ೆ.  

ನಂO�ೆjಲ0
ೆ 
ೇವರನ� [y�ಸುವ�ದು ಅXಾಧ6.  

ನಂO�ೆjಂದ *ಾವ�ದು ಅXಾಧ6ವಲ0 *ಾ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ� ನಂO�ೆಯ ವರವ� �ಾಯU 

�ವUಹnೆಯ/0ರು�ಾಗ ಅದು�ತಗ�Cಾ	 
ೇವರ ಶ-�ಯು OಡುಗGೆ*ಾಗುವ�ದು.  

�ಾವ� ನಮ' ಸ2ಂತ ನಂO�ೆಯನು� ಅMಾಸ6gಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 
�ಾವ� ಆ ನಂO�ೆಯ ಅಂತ6 ಬರು�ಾಗ ಅ�ೇಕ Xಾ), 
ೇವರು ನಮCೆ uಾನ �ಾಕ6ವನು�  

�ೊಡು�ಾಗ ಈ %Nೇಷ�ಾದ ನಂO�ೆಯ ವರವ� @ೊರ@ೊಮು'ತ�
ೆ.  
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 ಶ-�ಯ ವರಗಳನು� %ವ)g) ಮತು� ಎSಾ0 ಮೂರು ವರಗಳನು� ಪ:;�ಾ�). 

 

 

 

 

 

 

 

2. ನಂO�ೆಯ ವರ ಎಂದ�ೇನು? 

 

 

 

 

 

 

 

3. �ಮ' Fೕ%ತದ/0 �ೕವ� ನಂO�ೆಯ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlgರುವಂತಹ ಉ
ಾಹರnೆಯನು� �ೊ�) ಅಥ�ಾ 

ಸತ6�ೇದAಂದ ಒಂದು ಉ
ಾಹರnೆಯನು� �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 �ೊ�). 
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�ಾಠ ಹ,ೆ�ರಡು 

ಶSEಯ ವರ 

ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ 

�ೊ_ಂಥ 12:9-11 ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂದbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ ಮಹತುEಗಳನು� 

+ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  ಒಬ�fmೆ 

ಧ 

1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. ಈ ವರಗಳ,ೆ�bಾ* ಆ ಒಬ� 

ಆತ�1ೇ ತನ� KತE�ೆ. ಬಂದ �ಾmೆ ಒ@ೊ�ಬ�fmೆ ಹಂK�ೊಟುZ ನUಸು�ಾE,ೆ. 

    ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ�  

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ                 ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo                ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು                       ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ                             �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6                     ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo  

ಪ��ಾದ�ೆ                                                   uಾನ �ಾಕ6                                # ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ 

 

ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ 


ವರ<ೆ  

ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� Xಾ�ಾರಣ�ಾದ ಪ�ಕೃ�ಯ ಚಲನವಲನದ/0 ಪ��ೇಶ 

�ಾಡುವಂಥ 
ೈ%ಕ ಹಸ�hೇಪ�ಾ	
ೆ.  
 
ಇದು ಪ�ಕೃ�ಯ �ಯಮಗಳನು� �ಾIಾU�ಸುವ, ಸx	ತCೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ 

�ಯಂ��ಸುವ 
ೇವರ ಶ-�ಯ 
ೈ%ಕ ಪ�ದUಶನ�ಾ	
ೆ.  
 

ಇದು %Nಾ2gಯು ಅದು�ತ �ಾಡುವಂ&ೆ �ೊಡಲ9:;ರುವಂತಹ 
ೇವ�ಾತ'ನ 

ವರ�ಾ	
ೆ.  
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ಶ-�ಯ ವರಗಳo ಒಂದ�ೊ:;Cೆ ಒಂದು ಮತು� ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗ7�ೆ:;Cೆ ಬಹಳ 

�ಕಟ�ಾ	 �ಾಯU�ವUlಸುತ��ೆ.  
 

ವರವ  �ೇmೆ �ಾಯ;fವ;rಸುತE1ೆ 

ಆ��ಕ ವರ�ಾದ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ �ಾಯU �ವUಹnೆjಂದ 

@ೊಂA�ೊಂ�ರುವಂತಹ Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಅಥ�ಾ 
ೈ%ಕ�ಾದ �ಳoವ��ೆ<ಂACೆ 
ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� Iಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ�
ೆ. ನಂತರ, ಆ��ಕ ವರ�ಾದ uಾನ 

�ಾಕ6ವ� �ಾಯU �ವUಹnೆಯ/0ರುತ�
ೆ. ಇದು ಸಂಭ%ಸು�ಾಗ, ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆಅದು�ತ 

ಸಂಭ%ಸುವ�ದ-Vಂತ cದSೆ �ಾವ� ಅದು�ತವನು� �ಾಡುವ�ದನು� �ಾ�ೇ �ಾಣುತ��ೆ. 
ಈ “uಾನ �ಾಕ6ವ�” ನಂO�ೆಯ ವರವನು� OಡುಗGೆCೊ�!ಸುತ�
ೆ. ಇದು 
ಸಂಭ%ಸು�ಾಗ, uಾನ �ಾಕ6 ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡು��ರುವ�
ಾ	 ಏನನು� �ಾವ� 
ಕಂGೆವ� ಅದ�ೆ�ೕ �ಾವ� �ೈಯU�ಾ	 �ಾಡಲು Iಾ�ರಂYಸುತ��ೆ.  
 

ಇದನು� ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ�ೆಂದು ಕ�ೆಯSಾಗುತ�
ೆ *ಾ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ� 
ಅದು�ತದ/0 ಸ-�ಯ�ಾದ ಸಹMಾ	*ಾ	
ೆ�ೕ�ೆ. 
ೇವ�ಾತ'ನ/0 uಾನ �ಾಕ6ದ 

ಮೂಲಕ �ಾವ� ಏನನು� �ಾಣು&ೆ�ೕ�ೕ; ನಂO�ೆಯ ವರವ� OಡುಗGೆ*ಾ
ಾಗ �ಾವ� 
�ೈಯU�ಾ	 ಅದನು� �ಾಡಲು ಆರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ. ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರದ/0 
�ಾವ� �ಾಯU �ವUlಸಲು Iಾ�ರಂYಸು�ಾಗ 
ೇವರ ಶ-�ಯು OಡುಗGೆ*ಾಗುತ�
ೆ 
ಮತು� ಆದು�ತವ� ನGೆಯುತ�
ೆ. ಅದ�ಾರಣ 
ೇವರ Mಾಗವ� ಮತು� ನಮ' Mಾಗವ� ಇ
ೆ. 

ಇದು ಸುಲಭ 

ಇದು ಸುಲಭ�ಾ	ರುವ�ದ�)ಂದ ಮತು� |ೕಘ��ಾದ ಪ�ಗ�ಯ/0   
ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo �ಾಯU �ವUlಸುವ�ದ�)ಂದ ಅನ6MಾZೆಗಳ ಅಥU%ವರnೆಯನು� 
�ೊಡುವ @ಾCೆ ಅಥ�ಾ 
ೇವ�ಾತ'ನ ಒಂಬತು� ವರಗಳ/0 *ಾವ�
ಾದರೂ ಒಂದರ/0 
�ಾಯU �ವUlಸುವ @ಾCೆ?ೕ ಆ��ಕ ವರ�ಾದ ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ಈ ವರದ/0 
�ಾಯU �ವUlಸುವ�ದು ಸುಲಭ�ೆಂದು �ಾವ� ಕಂಡು�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ.   
 

uಾನ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಪ�ಕಟnೆಯನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವ�
ೆ 
ಇದ-Vರುವಂತಹ -ೕ/*ಾ	
ೆ.  

ಅದುTತಗಳ ಉ[ೆlೕಶ 

ಅದು�ತಗ�	ರುವಂತಹ 
ೈ%ಕ ಉ
ೆ�ೕಶಗಳo ಇವ�ಗ7ಾ	ರಬಹುದು: 

���� ಅಪ���ಂದ OಡುಗGೆ 
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���� ಸಂರ_nೆ 
���� �ೊರ&ೆಯ/0ರುವಂಥವ)Cೆ ಒದ	ಸುವ�ದು 
���� �ಾ6ಯ�ೕಪ�U �ೆರ�ೇ)ಸುವ�ದು 
���� ವ6-�ಯ ಕ�ೆಯನು� ದೃಢಪ�ಸುವ�ದು 
���� "ೋ�gರುವಂತಹ �ಾತುಗಳನು� ದೃಢಪ�ಸುವ�ದು 

ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� *ಾ�ಾಗಲೂ 
ೇವ)Cೆ ಮl[ಯನು� ತರುತ�
ೆ 
ಮತು� ಜನರ ನಂO�ೆಯು @ೆ�ಾ�ಗುವಂ&ೆ �ಾಡುತ�
ೆ.  

ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ Rೕಸು
ನ gೕ
ತದ)* 

?ೕಸು%ನ cದಲ ಮೂವತು� ವಷUಗಳ Fೕ%&ಾವ�ಯ/0 *ಾವ�
ೇ 
ಅದು�ತಗಳನು� ಉSೆ0ೕ�gಲ0. ಆತನು ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-�ಯನು� @ೊಂA�ೊಂಡ 

ಅನಂತರ ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� ಆತನ Fೕ%ತದ/0 ಸಂಭ%ಸಲು 
Iಾ�ರಂಭ�ಾjತು.  

Rೕಸು
ನ oದಲ,ೇಯ ಅದುTತ 

?ೕಸು%ನ Xೇ�ೆಯ Fೕ%ತದ/0 cಟ; cದ/Cೆ &ೋ)ಬಂದ 
ೈ%ಕ 

ಪ�ತ6_&ೆಯು ಅದು�ತ�ಾ	ತು�. ಆತನು Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳ 

ಚಲನವಲನವನು� %y�ನ�Cೊ�gದನು ಮತು� �ೕರನು� 
ಾ�hಾರಸವ�ಾ�	 

�ಾಪU�gದನು. ಸಹಜ�ಾದ ಪ�-�?ಯ/0 |ೕಘ��ಾ	 
ಾ�hಾರಸ�ಾಗುವಂತಹ 


ಾ�zಯ ದ�ವವನು� ಆತನು 
ಾ�hಾರಸ�ಾ	 �ಾಪU�ಸ/ಲ0. ಆತನು �ೕರನು� 

ಾ�hಾರಸ�ಾ	 �ಾಪU�gದನು. 
ೇವರ ಹಸ�hೇಪ%ಲ0
ೆ ಇದು ಎಂAಗೂ 

ಸಂಭ%ಸು��ರ/ಲ0. 

���� Rೕಸು +ಾತ,ಾUದನು – ಅವರು +ಾUದರು 

xೕ�ಾನನು 2:7-11 Rೕಸು ಅವ_mೆ ಆ @ಾ,ೆಗಳ)* fೕರು ತುಂQ_ ಅನ�ಲು 

ಅವ ಗಳನು� ಕಂಠದ ಮzZmೆ ತುಂQದರು.  

ಆಗ ಅವ_mೆ – ಈಗ ಅದನು� �ೋU�ೊಂಡು �ೋ: ಔತಣದ �ಾರುಪತ%mಾರfmೆ 

�ೊU_ ಎಂದು �ೇN[ಾಗ ತ�ೊ.ಂಡು �ೋ: �ೊಟZರು.  

ಅದು ಎ)*ಂದ ಬಂ�ೋ fೕರನು� �ೋUದ �ೆಲಸದವ_mೆ MN�l�ೆEೕ �ೊರತು 

ಔತಣದ �ಾರುಪತ%mಾರfmೆ MNಯ�ರbಾ: ಅವನು ಅಷZcೊಳmೆ [ಾ�yಾರಸ1ಾದ 
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ಆ fೕರನು� ರುK,ೋU[ಾಗ, ಮದ)ಂಗನನು� ಕcೆದು – ಎಲ*ರೂ r_�ನ 

[ಾ�yಾರಸವನು� oದಲು �ೊಟುZ ಅಮbೇ_ದ aೕbೆ S_�ನ [ಾ�yಾರಸವನು� 

�ೊಡು�ಾEcೆ. fೕನು r_�ನ [ಾ�yಾರಸವನು� ಇದುವcೆಗೂ ಇಟುZ�ೊಂU�lೕ 

ಅಂದನು.  

���� ಫ)�ಾಂಶ 

Rೕಸು ಈ oದಲ,ೆಯ ಸೂಚಕವನು� ಗ)bಾಯದ �ಾ,ಾ ಊ_ನ)*+ಾU ತನ� 

ಮraಯನು� �ೋಪ;Unದನು ಮತುE ಆತನ �ಷ%ರು ಆತನ)* ನಂQ�ೆuಟZರು. 

,ಾಲು. /ಾ
ರ ಜನರನು� �ೕYnದುl 

?ೕಸು �ಾ�ದಂತಹ �ೆಲವ� ಅದು�ತಗಳo ಜನ)Cಾ	 ಆ@ಾರವನು� 
ಒದ	g�ೊಟ;ಂಥವ�ಗ7ಾ	ದ�ವ�.  

ಮ�ಾEಯ 15:33-38 �ಷ%ರು – ಇಷುZ ಜನರನು� ತೃ�EಪUಸbಾಗುವಷುZ cೊzZ ಈ 

ಅಡ
ಯ)* ನಮmೆ ಎ)*ಂದ ಬಂ�ೕತು? ಅನ�ಲು,  

Rೕಸು – fಮ�)* ಎಷುZ cೊzZಗN1ೆ ಎಂದು �ೇNದl�ೆ.  

ಅವರು – ಏಳ� cೊzZಗN1ೆ ಮತುE �ೆಲವ  ಸಣ� ]ೕನುಗಳ� ಅ1ೆ ಅಂದರು.  

ಆಗ ಆತನು ಜನರ ಗುಂ�mೆ ,ೆಲದ aೕbೆ ಕೂತು�ೊN�_ ಎಂದು ಅಪ�<ೆ �ೊಟುZ, ಆ 

ಏಳ� cೊzZಗಳನೂ� ಆ ]ೕನುಗಳನೂ� �ೆmೆದು�ೊಂಡು [ೇವರ /ೊEೕತ� +ಾU 

ಅವ ಗಳನು� ಮು_ದು �ಷ%_mೆ �ೊಡಲು �ಷ%ರು ಗುಂ�ನವ_mೆ ಹಂK�ೊಟZರು. 

ಎಲ*ರೂ ಊಟ+ಾU ತೃಪEcಾದರು. ]ಕ. ತುಂಡುಗಳನು� ಕೂUಸbಾ: ಏಳ� �ೆUmೆ 

ತುಂQದವ . ಊಟ+ಾUದವರು �ೆಂಗಸರು ಮಕ.ಳ� ಅಲ*[ೆ ಗಂಡಸcೇ ,ಾಲು. 

/ಾ
ರ ಮಂ�. 

/ಾ�ಗಳ� ನಂQ�ೆಯನು� ತರುತE[ೆ 

xೕ�ಾನನು 20:31,31 Rೕಸು ಇನು� @ೇcೆ ಎ'ೊZೕ ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳನು� ತನ� 

�ಷ%ರ ಮುಂ[ೆ +ಾUದನು. ಅವ ಗಳ� ಈ ಗ�ಂಥದ)* ಬcೆ�ರುವ�ಲ*. ಆದcೆ Rೕಸು 

[ೇವಕು+ಾರ,ಾದ S�ಸE,ೆಂದು fೕವ  ನಂಬುವಂ�ೆಯೂ ನಂQ ಆತನ �ೆಸ_ನ 

ಮೂಲಕ1ಾ: gೕವವನು� ಪಡ�ೊಳ��ವಂ�ೆಯೂ ಇ'ೆZbಾ* ಬcೆದ[ೆ 
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ಹWೆಯ ಒಡಂಬU�ೆಯ)*ರುವ ಅದುTತಗಳ ಉ[ಾಹರ<ೆಗಳ�  

oೕhೆ 

ಫ�ೋಹನ ಮುಂ
ೆ cೕNೆಯ 
ೈ%ಕ ಅ��ಾರವನು� ದೃಢಪ�ಸಲು ಅದು�ತಗಳನು� 
ಬಳಸSಾjತು.  

���� ಅ��ಾರವನು� ದೃಢಪUnತು 


oೕಚನ�ಾಂಡ 7:9 ಫcೋಹನು fಮmೆ – ,ಾನು fಮ� +ಾತನು� ನಂಬುವಂ�ೆ 

fೕವ  ಮಹ�ಾ.ಯ;ವನು� ನನ� ಮುಂ[ೆ +ಾಡ@ೇ�ೆಂದು �ೇNದcೆ oೕhೆಯು 

ಆcೋನfmೆ – fನ� �ೈಯಲ*ರುವ �ೋಲನು� ಫcೋಹನ ಮುಂ[ೆ Qೕ/ಾಡು ಎಂದು 

�ೇಳ@ೇಕು, ಅದು ಸಪ;1ಾಗುವದು ಎಂದು ಆPಾ�nದನು.  


oೕಚನ�ಾಂಡ 7:4,5 ಫcೋಹನು fಮ� +ಾತನು� �ೇಳ�ವ �ಲ*; ಆಗ ,ಾನು 

ಐಗುಪ°[ೇಶವದವರನ� @ಾ�n ಅವ_mೆ ಮ�ಾ�yೆಗಳನು� 
�n ನನ� 

ಜನcಾ:ರುವ ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರ /ೈನ%ವ,ೆ�bಾ* ಐಗುಪ°[ೇಶ�ಂದ �ೊರತರು1ೆನು. 

,ಾನು ಐಗುಪ°_mೆ 
cೋಧ1ಾ: �ೈ BಾK ಅವರ ಮಧ%�ಂದ ಇ/ಾ�Rೕಲ%ರನು� 

�ೊರತಂ[ಾಗ ,ಾನು R�ೋವ,ೆಂಬದನು� ಐಗುಪ°ರು MNದು�ೊಳ��ವರು 

ಅಂದನು.  

ಎ)ೕಯನು ಮತುE ಎ)ೕಷನು  

���� ಎ)ೕಯನು x[ಾ;ನನು� 
&ಾ:nದನು 

2 ಅರಸುಗಳ� 2:8 ಅನಂತರ ಎ)ೕಯನು ತನ� ಕಂಬNಯನು� ಮಡK ಅದ_ಂದ 

fೕರನು� �ೊ�ೆಯಲು fೕರು ಎರಡು &ಾಗ1ಾuತು; ಇಬ�ರೂ ಒಣ,ೆಲದ aೕbೆ 

[ಾz �ೋದರು.  

ಎ/ೕಯನನು� 
ೇವರ ಮನುಷ6�ೆಂದು ದೃಢಪ�ಸSಾjತು ಮತು� ಆತನು ಬಹಳಷು; 
�ೇ7  ೆಅದು�ತದ/0 ನGೆದನು. ಆತನು ಕತU�ೊಂACೆ @ೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂ
ಾಗ 

ಎ/ೕಷನು ಪ)ೕzಸಲ9ಟ;ನು. ಎ/ೕಯನು ಅ	�ಮಯ�ಾದ ರಥರಾಶ2ಗಳ/0 
[ೕಲ�ೆV ಎತ�ಲ0�ೊಳ!ಲ9qಾ;ಗ ಆತ'ದ ಪ�ಪಂಚವನು� �ೋಡಲು ಎ/ೕಷ�Cೆ 
Xಾಧ6�ಾjತು ಮತು� ಆತನು @ೋಗುವ�ದನು� ಕಂಡನು. ಎ/ೕಯನು [ೕಲ�ೆV 
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ಎತ�ಲ0�ೊಳ!ಲ9ಡುವ�ದನು� �ೋಡುವವ�ೆ%ಗೂ ಎ/ೕಷನು *ಾವ ಅದು�ತವನು� 
�ಾ�ರ/ಲ0.  

ಅನಂತರ ಎ/ೕಷನು ಎ/ೕಯನ ಕಂಬ�ಯನು� &ೆCೆದು�ೊಂಡು <
ಾUನ ನAಯ 

ಬ�Cೆ lಂ�ರು	 ಬಂದನು. ಎ/ೕಯನು ನAಯನು� %Mಾ	gದನು ಮತು� ಅವರು 
ಮುಂ�ೆ ಆ
ೇ Aನದ/0?ೕ ಐವತು� ಮಂA ಪ��ಾAಗಳo �ೋಡು��ರು�ಾಗSೆ 
ಅದನು� 
ಾ: @ೋ	ದರು. ಎ/ೕಷನು ಏನು �ಾ�ರಬಹುದು? ಎ/ೕಯನ ಆತ'ದ/0 
ಎರಡರಷು; Iಾಲನು� �ೊಡುವಂ&ೆ ಎ/ೕಷನು �ೇ��ೊಂ�ದ�ನು. “���ಂದ �ಾನು 
[ೕSೆ ಎತ�ಲ0�ೊಳ!ಲ9ಡು�ಾಗ �ೕನು ನನ�ನು� �ೋಡುವ�
ಾದ�ೆ ಅದು 
�ನ�
ಾಗುವ�ದು” ಎಂಬು
ಾ	 �ಾCಾ�ನ �ಾಡಲ9:;ತು. ಎ/ೕಯನು [ೕSೆ 
ಎತ�ಲ0�ೊಳ!ಲ9ಡುವ�ದನು� ಆತನು �ೋ�ದನು. ಈಗ ಆತನು ನಂO�ೆಯ/0 �ಾಯU 

�ಾಡುವ�ೋ?  

���� ಎ)ೕಷನು x[ಾ;ನನು� 
&ಾ:nದನು 

2 ಅರಸುಗಳ� 2:13-15 ಅನಂತರ ಅವನು aೕಲ|ಂದ Qದl ಎ)ೕಯನ 

ಕಂಬNಯನು� �ೆmೆದು�ೊಂಡು x[ಾ;® ನ�ೕ Mೕರ�ೆ. ಬಂದು ಎ)ೕಯನ 

[ೇವcಾದ R�ೋವ,ೆ)* ಅಂದು�ೊಂಡು ಆ ಕಂಬNuಂದ fೕರನು� �ೊ�ೆಯಲು 

ಅದು ಎರಡು &ಾಗ1ಾuತು; ಅವನು [ಾz �ೋದನು.  

ದೂರದ)* fಂMದl R_�ೋ
ನ ಪ�1ಾ� ಮಂಡ)ಯವರು ಇದನು� ಕಂಡು 

ಎ)ೕಯf:ದl ಆತ�ವ  ಎ)ೕಷನ aೕbೆ ಬಂ��ೆಂದು MNದು�ೊಂಡು ಅವನನು� 

ಎದುರುmೊಂಡು ಅವfmೆ /ಾ'ಾZಂಗನಮ/ಾ.ರ+ಾUದರು.  

ಈ ಅದು�ತವ� ಎ/ೕಷನನು� ಪ��ಾA?ಂದು ದೃಢಪ�gತು.  

�ೊಡ)ಯ �ೇbಾUತು 

ಅಗತ6%ದ�)ಂದ ಈ ಅದು�ತವ� ಸಂಭ%gತು. �ಾವ� ಬಹಳ ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಣ
ೆ 
ಇರುವ�ದ-Vರುವ ಒಂದು �ಾರಣ�ೇನಂದ�ೆ ನಮ' ಸ2ಂತ ನಂO�ೆಯ �ೊರ&ೆ?ೕ. 
�ಾವ� ಇದ�ಾVಗ/ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಾVಗ/ 
ೇವರ ಹಸ�hೇಪ Iಾ�ಮುಖ6ವಲ0 ಎಂದು 
ಆSೋyಸು&ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ನಂO�ೆಯ/0 @ೆ�ೆ�jಡಲು Iಾ�ರಂYಸು�ಾಗ ಮತು� 

ೇವರ ವರಗಳo ನಮ' Fೕ%ತದ/0 �ಾಯU �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು �)ೕzಸು�ಾಗ, 

ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� �ಾಯU �ಾಡುವ�ದನು� �ಾವ� �ೋಡು�ೆವ�.  
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2 ಅರಸುಗಳ� 6:4-7 ಅವರು xದ;ನನು� ಮುzZ ಮರಗಳನು� ಕUಯುMEರು1ಾಗ 

ಒಬ�ನ �ೊಡ)ಯು �ಾವ  ತ�� fೕcೊಳmೆ Q�lತು. ಆದದ_ಂದ ಅವನು – ಅx%ೕ, 

/ಾi]ೕ, ,ಾನು ಅದನು� ಎರ1ಾ: ತಂ�[ೆlನು ಎಂದು ಕೂ:ದನು.  

[ೇವರ ಮನುಷ%ನು ಅವನನು� – ಅದು ಎ)* Q�lತು ಎಂದು �ೇಳಲು ಅದು Qದl 

ಸ�ಳವನು� ಅವನು �ೋ_nದನು. ಆಗ [ೇವರ ಮನುಷ%ನು ಮರ�ಂದ ಒಂದು 

ತುಂಡು ಕzZmೆಯನು� ಕUದು ಅ)* �ಾSದನು; ಕೂಡbೆ �ೊಡ)ಯು �ೇbಾUತು.  

ಸಂ/ೋನನು 

ಸಂXೋನನು ತನ� ಸ2ಂತ 
ೇಶದ ಜನ)ಂದ &ಾನು ಕಟ;ಲ9ಟ;ವ�ಾ	 ತನ�ನು� 
�/K;ಯರ �ೈCೆ l�ದು�ೊಡಲ9ಡುವ�ದ�ೆV ಅನುಮ�gದನು. 

,ಾ%ಯ/ಾ�ಪಕರು 15:14,15 ಸಂ/ೋನನು bೆrೕಯ ಸ]ೕಪ�ೆ. ಬರಲು 

�)YZಯರು ಅವನನು� ಕಂಡು ಆಭ;znದರು. R�ೋವನ ಆತ�ವ  ಅವನ aೕbೆ 

ಬಂದದ_ಂದ ಅವನ ರ�ೆZಗNmೆ ಸುತEಲೂ ಕzZದ ಹಗ�ಗಳ� ಸುಟZ /ೆಣQನ 

�ಾmಾದವ ; �ೈmೆ �ಾSದ @ೇUಗಳ� ಕಳK Qದlವ . ಅ)* ಒಂದು ಕ�ೆEಯ ದವ�ೇ 

ಎಲುಬು Q�lತುE. ಅದು ಇನೂ� ಹn ಇತುE. ಅವನು ಅದನು� �ೆmೆದು�ೊಂಡು ಅದ_ಂದ 

/ಾ
ರ ಜನರನು� ಹMnQಟZನು. 

ಇ
ಾದ ನಂತರ ಸಂXೋನನು 
ಾಹCೊಂಡನು ಮತು� 
ೇವರು ಆತ�Cಾ	 

ಇ�ೊ�ಂದು ಅದು�ತವನು� �ಾ�ದನು.  

,ಾ%ಯ/ಾ�ಪಕರು 15:18,19a ಮತುE ಅವನು ಬಹಳ [ಾಹವ ಳ�ವ,ಾ: 

R�ೋವfmೆ – fೕನು fನ� /ೇವಕನ ಮೂಲಕ1ಾ: ಈ ಮ�ಾಜಯವನು�ಂಟು 

+ಾUದ aೕbೆ ,ಾನು [ಾಹ�ಂದ ಸತುE ಸುನ�Muಲ*ದವರ �ೈಯ)* Qೕಳ@ೇ�ೋ 

ಎಂದು ocೆuಡಲು  

ಆತನು bೆrೕಯ)* ಒರಳಬಂ�ೆಯನು� nೕN ಅದcೊಳ:ಂದ fೕರು ಬರುವಂ�ೆ 

+ಾಡಲು ಅವನು ಕುUದು ಪ ನಃ Bೈತನ% �ೊಂ�ದನು. ಆದದ_ಂದ ಅದ�ೆ. ಏ® 

ಹ�ೊ.ೕcೇ ಎಂದು �ೆಸcಾuತು. 


ೇವರು ಸಂXೋನನ 
ಾಹವನು� ತwಸುವ�ದರ/0 ಆಸಕ��ಾ	
ಾ�ದ�ೆ ನಮ' 
ಅಗತ6ಗಳ ಬCೆ� ಖಳF ವlಸುವ�ದರ/0 ಆತನು ಆಸಕ��ಾ	ರುವ�Aಲ0�ೇ? 
ೇವರು 
ನಮ' Fೕ%ತದ ಎSಾ0 ಮಂಡಲಗಳ/0ಯೂ Mಾ	*ಾ	ರಲು ಬಯಸು&ಾ��ೆ.  
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ಸಂXೋನನು ತನ� ಅಗತ6ಗಳನು� 
ೇವ)Cೆ @ೇ�
ಾಗ ಆತನು “Nೆ�ೕಷ; ಆ��ಕನು” 

ಎಂ
ೇನು ಅ��ಸುವ�Aಲ0. ಆದರೂ ಆತನು 
ೇವ)Cೆ ತನ� ಅಗತ6ಗಳನು� 
@ೇ��ೊಂಡನು ಎಂದು ಗಮ�ಸ"ೇಕು.  

ಸು1ಾ�ೆ;ಗಳ)* 
hಾinಗಳ� ಅದುTತಗಳ)* �ಾಯ; fವ;rnದುl 

fೕ_ನ aೕbೆ ನ�ೆಯುವ ದು 

?ೕಸು �ೕ)ನ [ೕSೆ ನGೆದು ಬಂ
ಾಗ %Nಾ2gಗಳo ಭಯಪಟ;ರು.  

ಮ�ಾEಯನು 14:27-29 ಕೂಡbೆ Rೕಸು +ಾ�ಾU ಅವ_mೆ – �ೈಯ;1ಾ:_ 

,ಾನು ಅಂಜ@ೇU_ ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಅದ�ೆ. �ೇತ�ನು /ಾi]ೕ fೕ,ೇVಾದcೆ ನನmೆ fೕ_ನ aೕbೆ ನ�ೆದು fನ� ಬNmೆ 

ಬರುವದ�ೆ. ಅಪ�<ೆ �ೊಡು ಅನ�ಲು,  

ಆತನು @ಾ ಅಂದನು. ಆಗ �ೇತ�ನು Rೕಸು
ನ ಬNmೆ �ೋಗುವದ�ೆ. 

[ೋ|uಂದ ಇNದು fೕ_ನ aೕbೆ ನ�ೆದನು. 

�ಾವ� ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlಸ "ೇ�ಾದ�ೆ, �ಾವ� 
ನಮ' Xೋ/ನ ಭಯವನು� ಮತು� �ಾವ� ಹುಚ��ಾ	 &ೋರು&ೆ�ೕ�ೆಂಬ ಭಯವನು� 
ಜjಸ"ೇಕು. �ಾವ� ನಮ' ಸಂಪ�
ಾಯಗಳ ಆ�ಾಮ
ಾಯಕ�ಾದ gx�ಗ�ಂದ 

@ೊರCೆ ಬರ"ೇಕು. “�ೕ)ನ [ೕSೆ ನGೆದು �ನ� ಬ�Cೆ ಬರುವ�ದ�ೆV ಅಪ9nೆ �ೊಡು” 

ಎಂದು Iೇತ�ನು @ೇ�
ಾಗ 
ೈ%ಕ ವರಗಳ/0 ನGೆಯುವ�ದ�ೆV ಆತನು cದಲು 
�ಾತುರAಂದ ಇy�gದನು ಎಂದು ಗಮ�ಸಬಹುದು. ?ೕಸು “"ಾ” ಎಂದು @ೇಳoವ 

ಧ®�ಯನು� Iೇತ�ನು �ೇ�
ಾಗ ಆತನು uಾನ �ಾಕ6ವನು� ಮತು� ನಂO�ೆಯ 

ವರವನು� @ೊಂA�ೊಂಡನು. Iೇತ�ನು ತ_ಣ�ೇ %�ೇಯ�ಾ	 
ೋwjಂದ 

@ೊರCೆ @ೆ�ೆ�jಟ;ನು ಮತು� �ೕ)ನ [ೕSೆ ಆತನು ನGೆದು ಅದು�ತಗಳನು� 
�ಾಡುವ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlಸಲು Iಾ�ರಂYgದನು.  

]ೕfನ [ೊಡ£ cಾ�ಯನು� rU�ದುl 

?ೕಸುವ� gೕcೕನ Iೇತ��Cೆ @ೇ�
ೆ�ೕನಂದ�ೆ, 
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ಲೂಕನು 5:4-7 +ಾ�ಾಡುವದನು� ಮು:nದ aೕbೆ nೕoೕನfmೆ -ಆಳ1ಾದ 

ಸ�ಳ�ೆ. [ೋ|ಯನು� ನUn ]ೕನು@ೇzmಾ: fಮ� ಬbೆಗಳನು� �ಾS_ ಎಂದು 

�ೇNದನು.  

ಅದ�ೆ. nೕoೕನನು--ಗುರು1ೇ, ,ಾವ  cಾM�Rbಾ* ಪ�VಾಸಪಟZರೂ ಏನೂ 

nಕ.)ಲ*; ಆದcೆ fನ� +ಾMನaೕbೆ ಬbೆಗಳನು� �ಾಕು�ೆEೕ,ೆ ಅಂದನು. 

�ಾSದaೕbೆ ]ೕನುಗಳನು� cಾ�cಾ�Vಾ: nS.�ೊಂಡು ಅವರ ಬbೆಗಳ� 

ಹ_ದು�ೋಗುMEದlವ . ಆಗ ಅವರು ಮ�ೊEಂದು [ೋ|ಯ)*ದl ತಮ� 

�ಾಲುmಾರ_mೆ--fೕವ  ಬಂದು ನಮmೆ ,ೆರ1ಾಗ@ೇ�ೆಂದ ಸ,ೆ�+ಾUದರು. ಅವರು 

ಬಂದು ಆ ಎರಡು [ೋ|ಗಳ)* ]ೕನುಗಳನು� ತುಂQಸಲು ಅವ  ಮುಳ�ಗುವ 

�ಾmಾದವ . 

?ೕಸು “�ಾನು �ಮ'ನು� ಮನುಷ6ರನು� l�ಯುವ "ೆಸ�ರ�ಾ�	 �ಾಡು&ೆ�ೕ�ೆ” 

ಎಂದು @ೇ�
ಾಗ ತನ� |ಷ6ರ ತರ"ೇ�Cಾ	 ತನ� ಉ
ೆ�ೕಶವನು� ��ಸಲು ಆತನು 
ಈ ಸಂದUಭವನು� ಬಳgದನು. ಸು�ಾ&ೆUಯನು� Xಾರುವ�ದು ?ೕಸು%ನ Xೇ�ೆಯ 

ಹೃದಯ Mಾಗ�ಾ	ತು�. �ಾವ� Xೇ�ೆಯ/0 ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾ	ರ "ೇ�ಾದ�ೆ; ಅದು 
ನಮCೆ ಎZೆ;ೕ ಹುಚು�ತನ�ಾ	 &ೋ)ದರೂ ಪರ�ಾ	ಲ0 �ಾವ� ?ೕಸು%ನ 

�ಾತುಗ�Cೆ |ೕಘ��ಾ	 %�ೇಯ�ಾಗ"ೇಕು. 

ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರವ  ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ)* 

ಅದುTತಗಳ� [ೇವರ 1ಾಕ%ವನು� ದೃಢಪUnತು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 8:5,6 �)ಪ�ನು ಸ+ಾಯ;1ೆಂಬ ಪಟZಣ�ೆ. �ೋ: 

S�ಸEನನು� ಅ)*ರುವವ_mೆ ಪ�ಕznದನು. ಗುಂ�ಾ: ಕೂUದ ಜನಗಳ� �)ಪ�ನ 

+ಾತುಗಳನು� �ೇN ಅವನು +ಾUದ ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳನು� ,ೋU ಅವನು 

�ೇNದ ಸಂಗMಗNmೆ ಏಕಮನ/ಾ�: ಲ�¤�ೊಟZರು. 

ಅದುTತ ಶSEಯು 1ಾmಾAನ+ಾಡಲ�zZತು 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:4,5 rೕ:ರbಾ: ಆತನು ಅವcೊಂ�mೆ ಕೂU[ಾlmೆ� 

ಅವ_mೆ xೕ�ಾನನಂತೂ fೕ_ನ)* �ೕyಾ/ಾ�ನ +ಾUnದನು, fಮmಾಗcೋ 

ಇನು� ಸiಲ� �ವಸಗW �ೆಳmಾ: ಪ
�ಾ�ತ�ದ)* /ಾ�ನ1ಾಗುವದು. ಆದ�ಾರಣ fೕವ  
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Rರೂಸbೇಮನು� QಟುZ�ೋಗ[ೆ ತಂ[ೆ +ಾUದಂಥ fೕವ  ನf�ಂದ �ೇNದಂಥ 

1ಾmಾlನ�ೆ. �ಾದು�ೊಂU_� ಎಂದು ಅಪ�<ೆ �ೊಟZನು. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 1:8 ಆದcೆ ಪ
�ಾ�ತ� fಮ� aೕbೆ ಬರಲು fೕವ  ಬಲವನು� 

�ೊಂ� Rರೂಸbೇ]ನ)*ಯೂ ಎbಾ* ಯೂ[ಾಯ ಸ+ಾಯ; nೕaಗಳ)*ಯೂ 

ಭೂbೋಕದ ಕಟZಕ�ೆಯವcೆಗೂ ನನmೆ /ಾ�ಗWಾ:ರ@ೇಕು ಅಂದನು. 

?ೕಸುವ� ಈ ಭೂeಯ/0 ತನ� %Nಾ2gಗ7�ೆಂACೆ ತನ� �ೊ�ೆಯ 

�ಾತುಗಳ�ಾ��ದ ಮತು� ಮ@ಾ ಆuೆ?ಂದು �ಾವ� ಪ�Xಾ�vಸುವಂಥದ�ನು� ಅವ)Cೆ 
�ೊಟ; ಅನಂತರ; �ಾಕUನು ನಮCೆ @ೇಳoವ�
ೇನಂದ�ೆ,  

+ಾಕ;ನು 16:20 ಅವರು �ೊರಟು�ೋ: ಎbೆ*)*ಯೂ ಸು1ಾ�ೆ;ಯನು� /ಾ_ದರು. 

ಮತುE ಕತ;ನು ಅವರ ಕೂಡ �ೆಲಸ +ಾಡು�ಾE, ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗNಂದ 

ಸು1ಾ�ೆ;ಯ 1ಾಕ%ವನು� ಬಲಪUಸು�ಾE ಇದlನು. 

oದಲ,ೇಯ ಸಂ[ೇಶ 

ಪಂ�ಾಶತ��ಾನ Aನದಂದು ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಇ�ದು ಬಂದ ಅನಂತರ Iೇತ�ನು ಎದು� 
�ಂತು ತನ� cದಲ�ೇಯ ಸಂ
ೇಶವನು� �ೊಟ;ನು. ಅದು�ತಗಳo ಮತು� 
ಸೂಚಕ�ಾಯUಗಳo ಅದರ Mಾಗ�ಾ	ದ�ವ�. 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 2:22,43 ಇ/ಾ�Rೕ� ಜನcೇ, ನನ� +ಾತುಗಳನು� 

bಾ)n_ - ನಜcೇMನ Rೕಸು ಇದlನbಾ*, [ೇವರು fಮಗೂ MN�ರುವಂ�ೆ ಆತನ 

�ೈuದ ಮಹತುEಗಳನೂ� ಅದುTತಗಳನೂ� ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳನೂ� fಮ�)* ನUn 

ಆತನನು� ತನmೆ aK��ೆVಾದವ,ೆಂದು fಮmೆ �ೋ_n�ೊಟZನು. 

ಎಲ*_ಗೂ ಭಯ ಉಂ�ಾuತು; ಇದಲ*[ೆ ಅ,ೇಕ ಅದುTತ�ಾಯ;ಗಳ� 

ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳ� ಅ�ಸEಲರ �ೈuಂದ ನ�ೆದವ . 

ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ ಇಂ�ನ 
hಾinಗNmಾ: 

ಅದು�ತಗಳo ಸಂ
ೇಶCಾರನನು ಮತು� ಸಂ
ೇಶವನು� ದೃಢಪ�ಸುವವ�. 
ಅದು�ತಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸ
ೆ ನ|ಸು��ರುವವರನು�, �ೋ	ಗಳನು� ಮತು� 
Xಾಯು��ರುವ Sೋಕವನು� @ೇCೆ ರzಸುವ ?ೕಸು%ನ ಅ)%ನ ಕGೆCೆ �ಾವ� 
Cೆಲ0ಬಹುದು? 
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ಇQ�ಯ_mೆ 2:3,4 ನಮ� ಮುಂ�zZರುವ ಈ ಅತ%ಂತ 
hೇಷ ರ�<ೆಯನು� ,ಾವ  

ಅಲ� +ಾUದcೆ ತ��n�ೊಳ�*ವದು �ೇmೆ? ಇದು ಕತ;fಂದ oದಲು 

�ೇಳಲ�zZತು. ಆತfಂದ �ೇNದವರು ಇದನು� ನಮmೆ n�ರಪUnದರು. ಮತುE 

[ೇವರು ಅವರ �ೈuಂದ ಸೂಚಕ�ಾಯ;ಗಳನೂ� ಅದು�ತ�ಾಯ;ಗಳನೂ� ,ಾ,ಾ 


ಧ1ಾದ ಮಹ�ಾ.ಯ;ಗಳನು� ನUn ಪ
�ಾ�ತ�ವರವನು� ತನ� 

K�ಾEನು/ಾರ1ಾ: ಅವ_mೆ ಅನುಗ�rn ಅವರ +ಾMmೆ /ಾ��ೊಡುMEದlನು. 

Iೇತ�ನು *ಾವ�
ೇ ಫ/&ಾಂಶಗ�ಲ0
ೆ ಪ]�U �ಾ��ಯನು� ಕ7ೆದನು. ಅ�ೇಕ 

�ೇ7  ೆ�ಾವ� ಸಹ Iೇತ�ನ @ಾCೆ ನಮ' ಸ2ಂತ ಬುA�Cೆ ಅನುXಾರ�ಾ	 �ೆಲಸ 

�ಾಡಲು ಪ�ಯ��ಸು&ೆ�ೕ�ೆ. “ಆ
ಾಗೂ6, �ನ� �ಾ�ನ [ೕSೆ…” ಎಂದು 
@ೇಳoವ�ದ�ೆV �ಾವ� ಕ/ಯ"ೇಕು. ಆತನು �ಾತ�ಾಡುವ�ದನು� 
�ೇ�g�ೊಳo!ವ�ದಕೂV; ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ, �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6 
ಮತು� uಾನ �ಾಕ6ಗ7ೆಂಬ ಪ�ಕಟnೆಯ ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನ �ಾತನು� 
@ೊಂA�ೊಳo!ವ�ದಕೂV ಸಮಯವನು� &ೆCೆದು�ೊಳ!"ೇಕು. |ೕಘ��ಾ	 

%�ೇಯ�ಾಗಲು ಮತು� 
ೈ%ಕ ವರ�ಾದ ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರದ/0 
@ೆ�ೆ�jಡಲು �ಾವ� ಕ/ಯು�ಾಗ ನಂO�ೆಯು ಬರುವ�ದು.   

ಮಹ�ಾEದ S�Rಗಳನು� +ಾಡು
_ 

xೕ�ಾನನು 14:12 fಮmೆ fಜfಜ1ಾ: �ೇಳ��ೆEೕ,ೆ. ನನ�ನು� ನಂಬುವವನು 

,ಾನು ನUಸುವ S�Rಗಳನು� �ಾನೂ ನUಸುವನು ಮತುE ಅವ ಗN:ಂತ ಮಹ�ಾEದ 

S�Rಗಳನು� ನUಸುವನು. Vಾಕಂದcೆ ,ಾನು ತಂ[ೆಯ ಬNmೆ �ೋಗು�ೆEೕ,ೆ. 

?ೕಸು ಇದನು� ಉ
ೆ�ೕ|ಸAದ��ೆ ಆತನು “ಮಹ&ಾ�ದ -�?ಗಳನು�” ಎಂದು *ಾ�ೆ 
@ೇ�ದನು? ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ' 
Fೕ%ತಗಳ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಶ-�ಯು ಪ�ಕಟ�ಾಗು�ಾಗ ?ೕಸು%ನ �ಾತುಗಳ 

ಪ��ಾರ ಇವ�ಗ�	ಂತಲೂ “ಮಹ&ಾ�ದ -�?ಗಳನು�” �ಾವ� �ಾಡಬಹುದು. ನಮ' 
ನಂO�ೆjಂದ ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವ� �ಾಯU �ವUlಸುವಂ&ೆ 
OಡುಗGೆ*ಾ
ಾಗ 
ೇವರು ತನ� �ಾತುಗಳನು� ಸತತ�ಾ	 ದೃಢಪ�ಸಲು 
ಬಯಸು&ಾ��ೆ. �ಾವಲ0 
ೇವರು �ಾತ� ಸಕಲ ಮl[ಯನು� @ೊಂA�ೊಳo!ವನು.  
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವನು� �ಮ' ಸ2ಂತ �ಾಕ6ಗಳ/0 %ವ)g. 

 

 

 

 

2. ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವನು� OಡುಗGೆCೊ�!ಸಲು Xಾ�ಾನ6�ಾ	 -�? �ಾಡುವಂತಹ 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಇತರ ವರಗಳ ಅನುಕ�ಮವನು� %ವ)g.  

 

 

 

 

3. 
ೇವರು ಸಂXೋನ�Cಾ	 �ಾ�ದಂತಹ �ೈಯು-�ಕ ಅದು�ತವನು� %ವ)g. *ಾ�ೆ ಇದು �ಮCೆ Iಾ�ಮುಖ6�ಾ	
ೆ?  
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�ಾಠ ಹ�ಮೂರು 

ಗುಣಪUಸುವ ಶSEಯ ವರಗಳ� 

�ೊ_ಂಥ 12:9-11 ಒಬ�fmೆ ಆ ಒಬ� ಆತ�fಂದbೇ ,ಾ,ಾ cೋಗಗಳನು� 1ಾn+ಾಡುವ ವರವ , ಒಬ�fmೆ ಮಹತುEಗಳನು� 

+ಾಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಪ�1ಾದ,ೆಯ ವರವ . ಒಬ�fmೆ ಸತ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇKಸುವ ವರವ  ಒಬ�fmೆ 

ಧ 

1ಾ|ಗಳ,ಾ�ಡುವ ವರವ . ಒಬ�fmೆ 1ಾ|ಗಳ ಅಥ;ವನು� �ೇಳ�ವ ವರವ  �ೊಡಲ�ಡುತE[ೆ. ಈ ವರಗಳ,ೆ�bಾ* ಆ ಒಬ� 

ಆತ�1ೇ ತನ� KತE�ೆ. ಬಂದ �ಾmೆ ಒ@ೊ�ಬ�fmೆ ಹಂK�ೊಟುZ ನUಸು�ಾE,ೆ. 

    ಪ
�ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತುE ವರಗಳ�  

ಶ@ೊAೕBಾCರ<ೆಯ �ೆ�ೕರ<ಾ   ಪ�ಕಟ<ೆ                 ಶSE  

ಅನ6MಾZೆಗಳo                ಸ&ಾ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು                       ನಂO�ೆ ವರ  

ಅನ6MಾZೆಗಳ �ಾ6�ಾ6ನ                             �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6               # ಗುಣಪUಸುವ ವರಗಳ�  

ಪ��ಾದ�ೆ                                                   uಾನ �ಾಕ6                                 ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ 

ಗುಣಪUಸುವ ವರಗಳ� 


ವರ<ೆ 

ಸ2ಸx&ೆ ಅಗತ6%ರುವ ಜನ)Cೆ �ೕಡುವಂತಹ 
ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ-�ಯ 
ೈ%ಕ 

�ೕಡು%�ೆ?ೕ ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗ7ಾ	�ೆ.  
 

ಇವ�ಗಳನು� ವರಗಳo (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು %ವ)ಸSಾ	
ೆ *ಾ�ೆಂದ�ೆ ಇದನು� 
�ೕಡುವ�ದ�ೆV ಅಥ�ಾ �ೋ	Cೆ ಗುಣಪ�ಸುವ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದ�ೆV ಅ�ೇಕ 

�ಾಗUಗ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� ವರಗಳo (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು %ವ)ಸSಾ	
ೆ *ಾ�ೆಂದ�ೆ 
�ಾವ� �ೋ	Cೆ Xೇ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಇತರ ಒಂಬತು� ವರಗಳo ಅದರ/0 
ಸ-�ಯ�ಾ	 ಒಳCೊಂ�ರುತ��ೆ. ಇದನು� �ೕಡುವ�ದ�ೆV ಅಥ�ಾ �ೋ	Cೆ ಗುಣಪ�ಸುವ 

Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದ�ೆV ಅ�ೇಕ �ಾಗUಗಳo ಇರುವ�ದ�)ಂದ ಈ ವರಗಳನು� 
ಬಹುವಚನAಂದ ಕ�ೆಯSಾ	
ೆ.  
 

ಇವ� ಪ%&ಾ�ತ'ನ 
ೈ%ಕ ಪ�ದUಶನಗ7ಾ	�ೆ @ಾಗೂ ಇವ� �ೈದ-ೕಯ %uಾನದ 

)ೕ�ಯ/0ರುವಂಥಗಳo ಅಲ0. 
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ವರಗಳ� S�Rಯ)*  

ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳo �ೆಲ�ಬ5 %Nಾ2gಯ ಅಥ�ಾ ಆತನ Xೇ�ೆಯ [ೕSೆ 
ದಯIಾ/ಸುವಂತಹ %Nೇಷ�ಾದ Xಾಮಥ6Uವಲ0. ಇವ� -�ಸ�ನ ಶ)ೕರ�ೆV ಮತು� 
�AUಷ;�ಾ	 ಸ2ಸx&ೆಯ ಅಗತ6%ರುವವ�Cೆ ಇರುವಂತಹ 
ೇವರ ವರ.  

ಈ ವರಗಳo ಪ%&ಾ�ತ' ಭ)ತ�ಾದ *ಾವ�
ೇ %Nಾ2gಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ	 "ೇ�ಾದರೂ 

�ಾಯU �ವUlಸಬಹದು.  

%Nಾ2gಗಳo ?ೕಸು%ನ �ಾಯUಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ ಮತು� ಅವರು ?ೕಸು%ನ @ಾCೆ 
ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ ಅYZೇ-ಸಲ9qಾ;ಗ ಎSಾ0 %Nಾ2gಗಳo ಈ ವರಗಳ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸಬಹುದು.  

ಸiಸ��ೆ ಮತುE [ೇವcಾತ�ನ ವರಗಳ� 


ೇವರು ತನ� ಸMೆCೆ ಒಂಬತು� %ಧ�ಾದ ಆ��ಕ ವರಗಳನು� �ೊ:;
ಾ��ೆ. ಈ ವರಗಳ/0 
ಅ�ೇಕ ವರಗಳo �ೋ	ಯನು� ಸ2ಸxಪ�ಸುವ�ದ�ೊ:;Cೆ �ೇರ�ಾ	 ಸಂಬಂ�g�ೆ. 
�ಾವ� ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾ	 �ೋ	ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುವ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡ"ೇ�ಾದ�ೆ 
ಈ ವರಗಳ/0 Xೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� �ಾವ� ಕ/ಯ"ೇಕು.  

ಸiಸ��ೆಯು ಮತುE Mಳ�ವN�ೆಯ 1ಾಕ% 


ವರ<ೆ 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ %ವರnೆಯು �ಮCೆ �ೆನvA�ೕ*ಾ? ಭೂತ�ಾಲದ ಅಥ�ಾ 

ವತU�ಾನ�ಾಲದ ಕು)ತು, ಒಬ5 ವ6-�ಯ ಅಥ�ಾ ಪ)gxಯ ಕು)&ಾ	 

ಪ%&ಾ�ತ'�ಂದ �ೊಡಲ9ಡುವಂತಹ �ೆಲವ� ಸ&ಾ6ಂಶಗಳ 
ೈ%ಕ ಪ�ಕಟnೆ?ೕ 
�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6�ಾ	
ೆ. ಇದು Xಾ2Mಾ%ಕ�ಾದ ಮನg�ನ ಮೂಲಕ 

ಕ/�ರುವಂಥದು� ಅಲ0.  
 

ಗುಣಪ�ಸುವ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದರ/0 ಅ�ೇಕ Xಾ); 
ೇವರು ಗುಣಪ�ಸಲು 
ಬಯಸುವಂತಹ �ೋಗದ ಕು)ತು ಆತನು ನಮCೆ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� 
ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೆ.  
 

�ೆಲವ� �ೇ7ೆಗಳ/0 ಇದು ಒಬ5 �AUಷ; ವ6-�CೋಸVರ�ಾ	ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆಲವ� 
�ೇ7ೆಗಳ/0 ಬಹು ಜನ)CೋಸVರ�ಾ	ರಬಹುದು.  
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ಬರುವಂತಹ _ೕMಗಳ� 

ಸ2ಸx&ೆಯ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡು�ಾಗ �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� %%ಧ )ೕ�ಗಳ/0 
ಬರುತ�
ೆ.  
 

���� ಅನುಭವ 

ಇದು Xೇ�ೆ �ಾಡು��ರುವವನ ಶ)ೕರದ �AUಷ;�ಾದ Mಾಗದ/0 *ಾತ�ೆಯ 

ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು. 
 

ಅ�ೇಕ Xಾ) ಈ *ಾತ�ೆಯನು� ಒತ�ಡ, ಚುಚು�ವ ಅಥ�ಾ �%ಯುವ @ಾCೆ 
ಇರುತ�
ೆಂದು ಬwtಸSಾ	
ೆ.  
 

ಇದು ಸ2ಲ9 �ೋ%ನ @ಾCೆ ಅ��ಸಬಹುದು. 
 

���� +ಾತು ಅಥ1ಾ ಆbೋಚ,ೆ 

 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� �ೋಗವನು�, �ಾjSೆಯನು� ಅಥ�ಾ �ೇದ�ೆಯನು� 
ಬwtಸುವಂತಹ �ಾ��ಂದ ಅಥ�ಾ ಆSೋಚ�ೆjಂದ ಉಂqಾಗಬಹುದು.  
 

ಇದು �ಾjSೆಯ @ೆಸರು ಅಥ�ಾ "ಾ�ಸಲ9:;ರುವಂತಹ ಶ)ೕರದ Mಾಗದ 

@ೆಸ�ಾ	ರಬಹುದು.  
 

���� ದಶ;ನ 

ಸ2ಸx&ೆ ಅಗತ6�ಾ	ರುವಂತಹ Mಾಗದ ಬCೆ�jರುವ ದಶUನದ ಮೂಲಕ ಸಹ ಇದು 
ಬರಬಹುದು.  

���� ಸ�ಳ 

ಅ�ೇಕ�ೇ7  ೆ
ೇವರು ವ6-�ಯ ಸxಳವನು� ಅಥ�ಾ ಆ ಸಮಯದ/0 ಆತನು ಗುಣಪ�ಸಲು 
ಬಯಸುವಂತಹ �ಖರ ವ6-�ಯನು� ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೆ.  
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ಇದು �ೆಲ�[' ವ6-�ಯ �ಖರ�ಾದ ಸxಳದ, �AUಷ;�ಾದ ಪಡXಾSೆಯ ಅಥ�ಾ 

�ೊಠ�ಯ Mಾಗದ ಕGೆ	ರುವ (ಅಯXಾVಂತದ )ೕ�ಯ/0) Xೆ7ೆತ @ಾCೆ ಇರುತ�
ೆಂದು 
ಬwtಸSಾ	
ೆ.  
 

"ೇ�ೆ ಸಮಯಗಳ/0, ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 �ಮ' ಗಮನವನು� �AUಷ; ವ6-�ಯ ಕGೆCೆ 
Xೆ7ೆಯುವಂತಹ "ೆಳ-ನ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಶದ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಅನುಭವಗಳ @ಾCೆ ಇದು 
ಬರಬಹುದು.  
 

�ಾತ�ಾಡಲ9qಾ;ಗ �AUಷ; ಸ2ಸx&ೆCಾ	 ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಸೂyಸುವಂತಹ ವ6-� &ಾ�ೇ 
ಎಂದು ದೃಢಪ�ಸಲು ವ6-�ಯ @ೆಸರನು� ಅಥ�ಾ "ೇ�ೆ ಗುರುತನು� ಕತUನು 
ಪ�ಕ:ಸುವನು.  
 

ನಂQ�ೆ Qಡುಗ�ೆVಾಗುತE[ೆ 

ಪ%&ಾ�ತ'ನು ಗುಣಪ�ಸಲು ಬಯಸುವಂತಹ �AUಷ; ವ6-�ಯನು� ಅಥ�ಾ �AUಷ; 
�ಾjSೆಯನು� ಆತನು �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ ಪ�ಕ:ಸು�ಾಗ ನಂO�ೆಯು 
OಡುಗGೆ*ಾಗುತ�
ೆ. ಅ�ೇಕ�ೇ7ೆಯ/0 ಅದು ನಂO�ೆಯ ವರ. ಅ�ೇಕ Xಾ) 

�ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ-�ಯ ವರವನು� ಸಹ OಡುಗGೆCೊ�!ಸುತ�
ೆ.  
 


ೇವರು ಏನು ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೋ, ಆತ�ೇ ಅದನು� ಗುಣಪ�ಸು&ಾ��ೆ!! 
 

ಸiಸ��ೆ ಮತುE Pಾನ 1ಾ²ಯ 

 

�AUಷ;�ಾದ ಅಗತ6�ೆV ಪ)nಾಮ�ಾ)*ಾ	 Xೇ�ೆ �ಾಡುವಂ&ೆ @ೇCೆ �ಾಯU 

%�ಾನವನು� ಮುಂದುವ)ಸ"ೇ�ೆಂದು ಪ�ಕ:ಸುವಂತಹ 
ೇವರ uಾನದ 
ೈ%ಕ 

�ೕಡು%�ೆ?ೕ uಾನ �ಾಕ6ದ ವರ�ಾ	
ೆ. ಇದು �ಾವ� ಈCಾಗSೇ 
@ೊಂA�ೊಂ�ರುವಂತಹ Xಾ2Mಾ%ಕ ಅಥ�ಾ 
ೈ%ಕ �ಳoವ��ೆ<ಂACೆ ಏನು 
�ಾಡ"ೇ�ೆಂಬ uಾನವನು� ನಮCೆ �ೊಡುತ�
ೆ. ಇದು 
ೇವರ <ೕಜ�ೆ ಮತು� 
ಉ
ೆ�ೕಶದ ಪ��ಾರ �ಾವ� �ೊರ&ೆCೆ @ೇCೆ Xೇ�ೆ �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ.  
 

ತಂ
ೆಯ yತ�ವನು� �ೇಳಲು ಮತು� �ೋಡಲು �ಾವ� ಸಮಯವನು� 
&ೆCೆದು�ೊಳ!"ೇ�ಾದದು� Iಾ�ಮುಖ6�ಾ	
ೆ lೕCೆ �ಾಡುವ�
ಾದ�ೆ *ಾ)Cೆ 
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*ಾ�ಾಗ, ಎ/0, ಮತು� @ೇCೆ ಒಂದು �ೊರ&ೆCೆ �ಾವ� Xೇ�ೆ �ಾಡ"ೇ�ೆಂದು ಆತನು 
ಬಯಸು&ಾ��ೆಂದು ��ದು�ೊಳo!&ೆ�ೕ�ೆ.  
 

xೕ�ಾನನು 8:28 rೕ:ರbಾ: Rೕಸು fೕವ  ಮನುಷ%ಕು+ಾರನನು� ಎತEರದ)*�ಾZಗ 

ಇವ,ೇ ಆತ,ೆಂದೂ ತನ�ಷZ�ೆ. �ಾ,ೇ ಏನೂ +ಾಡ[ೆ ತಂ[ೆಯು ತನmೆ @ೋ�nದ 

�ಾmೆ ಅದ,ೆ�bಾ* +ಾ�ಾUದ,ೆಂದೂ ನನ� 
ಷಯ1ಾ: fಮmೆ MೕNಯುವದು. 
 

xೕ�ಾನನು 14:10 ,ಾನು ತಂ[ೆಯ)*[ೆlೕ,ೆ ತಂ[ೆಯು ನನ�)*[ಾl,ೆ ಎಂದು fೕನು 

ನಂಬುವ �ಲ*�ೕ ,ಾಣು fಮmೆ �ೇಳ�ವ +ಾತುಗಳನು� ನನ�ಷZ�ೆ. ,ಾ,ೇ ಆಡುವ�ಲ* 

ತಂ[ೆಯು ನನ�)* ಇದುl�ೊಂಡು ತನ� S�Rಗಳನು� ನUಸು�ಾE,ೆ. 
 

"ೇತ�ಥದ �ೊಳದ ಬ�ಯ/0ದ� �AUಷ; ವ6-�ಯ ಬ�Cೆ ?ೕಸುವ� uಾನ �ಾಕ6ದ 

ಮೂಲಕ ನGೆಸಲ9ಟ;ನು ಮತು� Yನ��ಾದ )ೕ�ಯ/0 ಸ2ಸx&ೆ Xೇ�ೆಯನು� �ಾ�ದನು. 
Yನ��ಾದ ಅ�ೇಕ )ೕ�ಗಳ/0 ಆತನು ಅ�ೇಕರನು� ಗುಣಪ�gದನು. ಆತನು ಅವರ 

[ೕSೆ �ೈjಟ;ನು, ಆತನು ಅವರ -%ಗಳ/0 "ೆರಳನು� @ಾ-ದನು, ಆತನು ಉಗು�ದನು 
ಮತು� ಅವರ �ಾ/Cೆಯನು� ಮು:;ದನು, ಆತನು ದು�ಾತ'ಗಳನು� ಓ�gOಟ;ನು, ಆತನು 
�ೇವಲ �ಾತ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ�ಾ	ಯೂ ಗುಣಪ�gದನು.  
 

�ೌಲನ ಸiಸ��ೆಯ /ೇ1ೆಯ)*  

Iೌಲನು �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ದ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಮೂಲಕ ನGೆಸಲ9ಟ;ವ�ಾ	 

ಆತನು ಸಹ Yನ��ಾದ ಅ�ೇಕ )ೕ�ಗಳ/0 ಸ2ಸx&ೆಯ Xೇ�ೆಯನು� �ಾ�ದನು. Iೌಲನು 
�ೈಗಳ��ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಮತು� ಆತನ �ೈಗ�ಂದ &ೆCೆದು�ೊಳ!ಲ9ಟ;ಂತಹ 

�ೈವಸsಗಳನು� ಮತು� ರು�ಾಲುಗಳನು� �ೋ	ಗಳ [ೕSೆ @ಾಕುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆತನು 
ಸ2ಸx&ೆಯ Xೇ�ೆಯನು� �ಾ�ದನು. Iೌಲನು ಯೂ�ಖ�ೆಂಬ *ೌವನಸxನ [ೕSೆ Oದು� 
ಮತು� ಆತನನು� ತO5�ೊಳo!ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆತನನು� ಮರಣAಂದ Fೕ%ತ�ಾ	 

ಎO5gದನು.  
 

ಲನು �v0ಯನ ತಂ
ೆCೆ Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದ-Vಂತ cದಲು ಆತನು 
Iಾ��Ugದನು (ಆ ಮನುಷ6�Cೆ @ೇCೆ Xೇ�ೆ �ಾಡ"ೇ�ೆಂಬ uಾನ �ಾಕ6ವನು� 
ಸ9ಷ;�ಾ	 @ೊಂA�ೊಳo!ವ�ದ�ಾV	) ತರು�ಾಯ ಆತನು ಅವನ [ೕSೆ �ೈಗಳ��ಟು; 
ಆತನನು� ಗುಣಪ�gದನು.  
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ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 28:8 ಅವನ ತಂ[ೆಯು ಜiರ�ಂದಲೂ ರಕE&ೇ�uಂದಲೂ 

�ೕUತ,ಾ: ಮುಲ:ದlನು. �ೌಲನು ಅವನ ಬNmೆ �ೋ: [ೇವರ �ಾ�ಥ;,ೆ +ಾU 

ಅವನ aೕbೆ �ೈಗಳf�ಟುZ ಅವನನು� 1ಾn+ಾUದನು. 
 

ಒಬ5 ವ6-�Cೆ ಸ2ಸx&ೆ Xೇ�ೆಯನು� ಅ�)ೕzತ )ೕ�ಯ/0 �ಾ�ೇ �ಾಡುವ�ದನು� uಾನ 

�ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಣಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭ%ಸು�ಾಗ ಅ�ೇಕ Xಾ) ನಂO�ೆಯ 

ವರವ� �ಾಯU �ವUlಸಲು Iಾ�ರಂYಸುತ�
ೆ ಮತು� 
ೇವರು ಪ�ಕ:gದನು� �ಾತ� 
�ಾವ� �ಾಡು&ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ಸಂಭ%ಸು�ಾಗ ಸ2ಸx&ೆಯ &ೋ)ಬರು%�ೆಯು 
*ಾ�ಾಗಲೂ ಬರುತ�
ೆ.  
 

ಸiಸ��ೆ ಮತುE ಸ�ಾ%ಸ�ಾ%ತ�ಗಳನು� 
1ೇಚ,ೆ 

 

ಅಸiಸ��ೆಯ ಆತ�ಗಳ� 

ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದು ಎಂಬುದು ಆತ' ಪ�ಪಂಚ
ೊಳ-Vರುವ 
ೈ%ಕ 

ಒಳ�ೋಟ�ಾ	
ೆ ಅಥ�ಾ %�ೇಕ�ಾ	
ೆ. ಒಬ5 ವ6-�ಯ, ಒಂದು ಪ)gx�ಯ, ಒಂದು 
�ಾಯUದ ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸಂ
ೇಶದ lಂAರುವಂತಹ ಆತ'ದ ಅಥ�ಾ ಅತ'ಗಳ %ಧವನು� 
ಇದು &ೋ)ಸುತ�
ೆ.  
 

ಅ�ೇಕ�ೇ7ೆಯ/0 ಒಬ5 ವ6-�ಯ �ೋಗ�ೆV ಅಥ�ಾ �ಾjSೆCೆ ಅಸ2ಸx&ೆಯ ದು�ಾತ'ಗ7ೇ 
@ೊnೆ*ಾ	ರುತ��ೆ. ಉ
ಾಹರnೆCೆ; �ಾ6ನ�)ನ, ಅೆLU:§ನ ಅಥ�ಾ ಸಂ��ಾತದ, 

ಹCೆತನದ ಮತು� 
ೆ2ೕಷದ ಆತ'ಗಳo.  
 

ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸಮXೆ6ಯ ಮೂಲವನು� ಪ%&ಾ�ತ'ನು 
ಪ�ಕ:ಸು&ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಆತನು ಗುರು�g �ೊಡು&ಾ��ೆ ಮತು� ಆ ವ6-�ಯು OಡುಗGೆಯನು� 
ಮತು� ಸ2ಸx&ೆಯನು� @ೊಂದಬಹುದು.  
 

ಲೂಕನು 11:20 ,ಾನು [ೇವರ ಬಲ�ಂದbೇ [ೆವiಗಳನು� QUಸುವ[ಾದcೆ [ೇವರ 

cಾಜ%ವ  fಮ� ಹMEರ�ೆ. ಬಂತbಾ*. 
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ವರವ  �ೇmೆ �ಾಯ; fವ;rಸುತE[ೆ 

ಒಬ5 ವ6-�ಯು 
ೇವ�ಾತ'�ಂದ ನGೆಸಲ9ಡು�ಾಗ ಸತ6ಸ&ಾ6ತ'ಗಳನು� %�ೇyಸುವ ವರದ 

&ೋ)ಬರು%�ೆಯು Mಾವ�ೆಯ ಅಥ�ಾ ಆSೋಚ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ�ದು; ಅದು 
ಸಮXೆ6ಯ ಮೂಲ�ಾ	ರುವ ಅಸ2ಸx&ೆಯ ದು�ಾ�ಮನ @ೆಸರನು� ಪ�ಕ:ಸುತ�
ೆ.  
 

ಆ ದು�ಾತ'ವನು� ?ೕಸು%ನ �ಾಮದ/0 ಓ�gO�) ಮತು� ಆ ವ6-�ಯು ಸ2ಸx�ಾಗುವನು. 
 

ಮ�ಾEಯನು 9:32,33 ಅವರು �ೊರಟು�ೋಗುMEರು1ಾಗ [ೆವirUದ ಒಬ� ಮೂಕನನು� 

ಆತನ ಬNmೆ ಕರತಂದರು ಆತನು [ೆವiQUnದ aೕbೆ ಆ ಮೂಕನು +ಾ�ಾಡುವವ,ಾದನು. 

ಅದ�ೆ. ಆ ಜನರು – ಇ/ಾ�Rೕಲ ಜನರ)* ಇಂಥ �ಾಯ;ವನು� ಇದುವcೆmೆ Vಾರೂ 

,ೋಡ)ಲ*1ೆಂದು @ೆರmಾದರು. 
 

ಸiಸ��ೆ – ನಂQ�ೆಯ ವರ – ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ 

 

ನಂQ�ೆಯ ವರ  

���� [ೈ
ಕ1ಾ: ಬರುತE[ೆ 

�AUಷ;�ಾದ ಸಮಯ�ಾV	 @ಾಗೂ ಉ
ೆ�ೕಶ�ಾV	 ಇರುವಂಥ 
ೈ%ಕ�ಾದ ನಂO�ೆ?ೕ 
ನಂO�ೆಯ ವರ�ಾ	
ೆ. ಪ�&ೆ6ೕಕ�ಾದ ಸಮಯದ/0 �ಾವ� ಇರುವಂತಹ ಪ)gx� ಏ�ೇ 
ಆ	ದ�ರೂ ಅದರ/0ರುವಂತಹ �ಾಯUMಾರಗಳನು� �ವUlಸುವ�ದ-Vರುವಂತಹ ಶ-�ಯ 

ವರವ� ಇ
ಾ	
ೆ.  
 

�ೆಲ�[', ಸೃK;|ೕಲ&ೆಯ ಅದು�ತ�ಾV	 �ೊರ&ೆಯನು� �ಾವ� ಎದು)ಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 

�ಾವ� Xೇ�ೆ �ಾಡು��ರು�ಾಗ ಆ ವ6-�ಯ �ೊರ&ೆಯ ಸ2ಸx&ೆCಾ	 ಇದುವ�ೆಗೂ 

"ೆ7ೆAರುವಂತಹ ನಮ' ನಂO�ೆ	ಂತಲೂ ಉನ�ತ ಮಟ;ದ ನಂO�ೆ ಅಗತ6%ರು�ಾಗ; 


ೇವರು 
ೈ%ಕ�ಾ	 %Nೇಷ�ಾದ ನಂO�ೆಯನು� ನಮCೆ �ೊಡು&ಾ��ೆ. ಆದ�)ಂದ ಅದು 
ಮನುಷ6�Cೆ ಎZೆ;ೕ ಅXಾಧ6�ಾ	 &ೋ)ದರೂ ಪರ�ಾ	ಲ0 ಸಂಪ]ಣU�ಾದ ಸ2ಸx&ೆಯ 

ಪ�ದUಶನ ಉಂqಾಗುತ�
ೆಂದು *ಾವ ಸಂ
ೇಹ%ಲ0
ೆ �ಾವ� ��Aರು&ೆ�ೕ�ೆ.  
 

�ೆಲ�[', ಜನ' 
ೋಷದ, ಶಸsy-&ೆ�ಯ ಅಥ�ಾ ಅಪ¯ತದ ಮೂಲಕ ತಮ' 

ೇಹಗಳ ಅಂಗವನು� ಕ7ೆದು�ೊಂ�ರುವಂತಹ ಜನರು ನಮ' ಬ�Cೆ ಬರು&ಾ��ೆ. ಬಹುಶಃ 
ಅಗತ6%ರುವಂತಹ ಅದು�ತ�ಾV	 
ೇವರನು� ನಂಬುವಷ;ರ ಮ:;Cೆ ನಮ' ನಂO�ೆ 
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"ೆ7ೆAಲ0Aರಬಹುದು. ಅ
ಾಗೂ6, uಾನ �ಾಕ6ದ ಮೂಲಕ ನಮCೆ ದಶUನ 

ಉಂqಾಗಬಹುದು ಮತು� ಸೃK;|ೕಲ&ೆಯ ಅದು�ತ ಸಂಭ%ಸುವ�ದ-Vಂತ cದSೇ 
�ಾ�ೇ ಸೃK;|ೕಲ&ೆಯ ಅದು�ತ
ೊ:;Cೆ �ೈಯU�ಾ	 �AUಷ;�ಾದ )ೕ�ಯ/0 Xೇ�ೆ 
�ಾಡು��ರುವ�
ಾ	 �ಾವ� �ಾಣಬಹುದು.  
 

�ಾವ� ದಶUನದ ಮೂಲಕ uಾನ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಂGಾಗ ನಂO�ೆಯ ವರವ� 
OಡುಗGೆ*ಾಗುತ�
ೆ ಮತು� Xೇವಕ�ಾದ �ಾವ� ಅದು�ತವ� ಸಂಭ%ಸುವ�
ಾ	 

ಈCಾಗSೇ �ಾವ� ಆತ'ದ/0 ಕಂ�ರುವಂ&ೆ?ೕ ಆ ಅದು�ತವ� ಸಂಭ%ಸುತ�
ೆಂಬುದರ/0 
*ಾವ ಸಂ
ೇಹ%ಲ0
ೆಂದು �ಾವ� ��Aರು&ೆ�ೕ�ೆ.  
 

���� ನಂQ�ೆಯ ವರವ  S�Rಯ)* 

Iೇತ� ಮತು� <ೕ@ಾನರು 
ೇ�ಾಲಯದ "ಾ	ಲ ಬAಯ/0ದ� ಕುಂಟ�ಾದ 

ಮನುಷ6ನನು� �ೋ�ದ Aನದ/0 ನಂO�ೆಯ ವರವನು� @ೊಂA�ೊಂಡರು.  
 

ಅ�ಸEಲರ ಕೃತ%ಗಳ� 3:6 ಆಗ �ೇತ�ನು – @ೆN� ಭಂmಾರವಂತೂ ನನ�)*ಲ*, 

ನನ�)*ರುವದನು� fನmೆ �ೊಡು�ೆEೕ,ೆ. ನಜcೇMನ RೕಸುS�ಸEನ �ೆಸ_ನbೆ*ೕ ಎದುl 

ನ�ೆ[ಾಡು ಎಂದು �ೇN… 

 

ಅದುTತಗಳನು� +ಾಡುವ ವರ 

�ಳoವ��ೆಯ ಮತು� uಾನ �ಾಕ6ವ� ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರವನು� 
OಡುಗGೆCೊ�!ಸುತ�
ೆ. �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವನು� @ೊಂA�ೊಂಡು; ಸೃK;|ೕಲ&ೆಯ 

ಅದು�ತಕರ ಸ2ಸx&ೆಯ ಅಗತ6%ರುವಂತಹ ವ6-�Cೆ �ಾವ� Xೇ�ೆಯನು� �ಾಡಲು 
Iಾ�ರಂYಸುವ�ದ-Vಂತ cದSೇ ಅದು�ತ ಸಂಭ%ಸು��ರುವ�
ಾ	 ದಶUನದ ಅಥ�ಾ 

Mಾವ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ� ಆತ'ದ/0 ಕಂಡಂ&ೆ?ೕ ಸಂಭ%ಸುತ�
ೆ.  
 

_ಣ �ಾತ�ದ/0?ೕ �ಾವ� ನಂO�ೆಯ ವರವನು� @ೊಂದು�ೊಂGೆವ�.  ನಂಬುವ�ದ�ೆV 
ಇನು'ಂ
ೆ ಪ�*ಾಸ�ಾ	ರುವ�Aಲ0. ಅದು ಸಂಭ%ಸುವ�
ಾ	 �ಾವ� ಈCಾಗSೇ ಕಂಡ 

)ೕ�ಯ/0 ಸ2ಸx&ೆ Xೇ�ೆಯನು� �ಾವ� �ಾಡು�ಾಗ ಅದು�ತವ� ಸಂಭ%ಸುತ�
ೇ 
ಎಂಬುದರ/0 *ಾವ ಸಂ
ೇಹ%ಲ0
ೆ �ಾವ� ��Aರು&ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ೈಯU�ಾ	 

ಅದು�ಗಳನು� �ಾಡುವ ವರದ/0 �ಾಯU �ವUlಸಲು Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ.  
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+ಾಕ; 3:3,5 ಆತನು �ೈಬMEದlವfmೆ - ಎದುl ನಡು1ೆ @ಾ ಎಂದು �ೇN ಅವ_mೆ - ಆಗ 

ಆತನು ಅವರ ಮನಸು� ಕbಾ*:ರುವದನು� ಕಂಡು ದುಃಖಪಟುZ �ೋಪ�ಂದ ಸುತEಲೂ 

ಅವರನು� ,ೋU ಆ ಮನುಷ%fmೆ –fನ� �ೈBಾಚು ಎಂದು �ೇNದನು. 
 

ವರಗಳ� ಒzZmೆ �ಾಯ; fವ;rಸುತE1ೆ 

 

Nೆ ೕ�g �ಾವ� ��ದು�ೊಂಡ @ಾCೆ; 
ೇವರ �ಾಕ6ದ/0 ಉSೆ0ೕ�ಸಲ9:;ರುವ ಆ ಘಟ�ೆ 
ಅಥ�ಾ ಈ ಘಟ�ೆಯು ಆ ವರದ ಅಥ�ಾ ಈ ವರದ ಮೂಲಕ ಸಂಭ%ಸು��
ೆಂದು 
@ೇಳoವ�ದ�ೆV �ಜ�ಾ	ಯೂ ಅXಾಧ6.  
 

�ಾರಣವ� ಸರಳ�ಾದ�ದು.  
 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo ಒಬ5�ೇ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಪ�ದUಶನಗ7ಾ	�ೆ. ಇವ� ಅ�ೊ6ೕನ6�ಾ	 

"ೆ�ೆತು�ೊಂ��ೆ ಅ�ೇಕ�ೇ7ೆಗಳ/0 ಅವ�ಗಳನು� "ೇಪU�ಸುವ�ದು ಅXಾಧ6.  
 

�ೆಲ�[' ವರಗಳo ಒ:;Cೆ ಒಬ5 ವ6-�ಯ/0 ಅಥ�ಾ ಇಬ5ರ/0 ಅಥ�ಾ �ೆಲ�[' 
ಪ]�U ಗುಂvನ/0 �ಾಯU �ವUlಸುತ��ೆ. *ಾವ�
ೇ ವರದ ಅಗತ6%ದ�ರೂ ಅದು 
*ಾ�ಾಗಲೂ ನಮCೆ ಲಭ6%ರುತ�
ೆ ಎಂಬಂಥ ಮ�ೋಹರ�ಾದ ಭರವXೆ ನಮ'ಗುಂಟು! 
 


ೇವರು ಪ�ಕ:gರುವಂಥದರ ಪ��ಾರ �ಾವ� �ೈಯU�ಾ	 �ಾಯU �ಾಡು�ಾಗ 

ಸ2ಸx&ೆಯು *ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ದUಶನ�ಾದುತ�
ೆ.  
 

ಒಬ� ವ%SEmೆ ಒಂ[ೇ ವರ
ರುವ [ೋ? 

 

ಇಲ*! 

ಒಬ5 ವ6-�Cೆ ನಂO�ೆಯ ವರ�ೕ, ಇ�ೊ�ಬ5�Cೆ ಅದು�ತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರ�ೕ 
@ಾಗೂ ಮ&ೊ�ಬ5�Cೆ ಗುಣಪ�ಸುವ ವರ�ೕ ಉಂqೋ? 

 

 

Xೇ�ೆಯ ಪ�<ೕಜನವನು� @ೊಂA�ೊಳ!"ೇ�ಾದ ವ6-�?ೕ ಅಥ�ಾ ಜನ�ೇ 
ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU �ವUಹnೆಯ ಮು�ಾಂತರ 
ೇವ)ಂದ ವರವನು� 
@ೊಂA�ೊಳ!"ೇ�ಾದವರು.  “ನನCೆ ಆ ವರ%
ೆ ಅಥ�ಾ ಈ ವರ%
ೆ!” ಎಂದು 
@ೇಳoವ�ದ�ೆV ಬದSಾ	; ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳo!ವ�ದು ಉತ�ಮ 
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ಮತು� *ಾವ�
ೇ ಸಮಯದ/0 ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಒಂಬತು� ವರಗಳ Iೈ- ಒಂದರ/0 ಅಥ�ಾ 

ಎSಾ0 ವರಗಳ/0 "ೇ�ೆಯವ)Cೆ Xೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ೆV gದ��ಾ	).  

 

“ನಂQ�ೆಯ /ಾ�ಯುಗಳನು�” ಅ�ವೃ�AಪU�ೊN� 

ಒಬ5 ವ6-�Cೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 AೕhಾXಾ�ನ�ಾ	ರುವ�
ಾ�ದ�ೆ ಆತ�Cೆ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಎSಾ0 
ವರಗಳo ಲಭ6�ಾ	ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಸುಳ! "ೋಧ�ೆಯ ಅಥ�ಾ ತನ� ಸ2ಂತ 

Fೕ%ತದ/0ರುವ Iಾಪದ ಮು�ೇನ; ಆತನು ತನ� ಮೂಲಕ ಪ�ವlಸ"ೇ�ಾ	
ೆ 
ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಸಂಪ]ಣU�ಾದ &ೊ�ೆಯನು� �/0gರಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ಅ��ಪ�gರಬಹುದು.  
 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಅYವ6-�ಗಳ/0 �ಾಯU �ವUlಸುದ-Vರುವ ಆತನ Mಾಗ6ವನು� ಆತನು 
ಪ�<ೕ	ಸಲು Iಾ�ರಂYಸು�ಾಗ ಅವ� ಆತನ Fೕ%ತದ/0 "ೆ7ೆಯುವವ�.  
 

 “ಆ ವ6-�ಯು �ಜ�ಾ	ಯೂ ಗುಣಪ�ಸುವ ವರದ/0 �ಾಯU �ಾಡು&ಾ��ೆಂದು” @ೇ� 

ಅನಂತರ “ಅವ)Cೆ ಗುಣಪ�ಸುವ ವರ%
ೆ” ಎಂದು <ೕyಸಲು Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 
(ಪ��ಕೂಲ�ಾದ <ೕಚ�ೆ<ಂACೆ “ನನCೆ ಆ ವರ%ಲ0�ೆಂದು”) “ಅವ� ನನಗೂ 

ಉಂqಾಗುವಂ&ೆ ನನCಾ	 Iಾ��Ug).” ಎಂದು �ೆಲ�[' �ಾವ� @ೇಳo&ೆ�ೕ�ೆ. 
 

ಸತ6�ೇನಂದ�ೆ ಅವರು ಅವರ ನಂO�ೆಯನು� ಅMಾ6ggದ��ೆ ಮತು� �AUಷ;�ಾದ 

ವರದ/0 �ಮ'	ಂತ ಅ�ಕ�ಾ	 ಮುಂದುವ�ೆA
ಾ��ೆ ಆದ�)ಂದ ಅವರ “ಆ��ಕ 

Xಾ�ಯುಗಳo” ಆ ಮಂಡಲದ/0 ಬ/ಷ��ಾ	�ೆ.  
 

ಬrರಂಗದ)* 

-�ಸ�ನ ಶ)ೕರವ� ಒ:;Cೆ Xೇ) ಬಂ
ಾಗ ಮತು� 
ೇವ�ಾತ'ನ ವರಗಳ/0 �ಾಯU 

�ವUlಸಲು ಅನುಮ�g ಅವ�ಾಶ �ೊqಾ;ಗ; ಒಬ5�Cೆ ಅನ6MಾZೆಗಳ ವರವ� @ಾಗೂ 

ಇ�ೊ�ಬ5�Cೆ ಅವ�ಗಳ ಅಥU%ವರnೆಯ ವರವ� ಅಥ�ಾ ಒಬ5�Cೆ ಪ��ಾದ�ೆಯು @ಾಗೂ 

ಮ&ೊ�ಬ5�Cೆ ಪ�ಕಟnೆಯ ವರವ� �ೊಡಲ9ಡುತ��ೆ.  
 


ೇವರು ವರಗಳನು� ಶ)ೕರದ ನಡು�ೆ %ಂಗ�g �ೊಡು&ಾ��ೆ ಆದ�)ಂದ ಎSಾ0ವ� ಒ:;Cೆ 
ಪ�ವlಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಪ��ಾದ�ೆಗಳನು� ನು�ಯುವ ಮಂಡಲದ/0 ತನ� ನಂO�ೆಯನು� 
ಪ�<ೕ	ಸುವಂತಹ ವ6-�ಯು ಬಹುಶಃ |ೕಘ��ಾ	 ಪ��ಾದ�ೆಯ/0 ಮುಂ
ೆXಾಗುವನು. 
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ಅದ�ಾರಣ, “ಓ, ಆತ�Cೆ ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರ%
ೆ. (ನನCೆ ಪ��ಾದ�ೆಯ ವರ%ಲ0)” 

ಎಂದು ಪ�ನಃ �ಾವ� <ೕyಸಲು Iಾ�ರಂYಸು&ೆ�ೕ�ೆ. 
 

ಪ%&ಾ�ತ'ನ/0 AೕhಾXಾ�ನವನು� @ೊಂA�ೊಂ�ರುವಂಥ ಮತು� ಪ%&ಾ�ತ'ನು Xೇ�ೆ 
�ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸುವಂಥ ಪ��<ಬ5 %Nಾ2gಯ ಮೂಲಕ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ಎSಾ0 
ವರಗಳo �ಾಯU �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾಡು&ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದನು� �ೆನvನ/0�).  

 

ಸ+ಾ�Eಯ)*  

2 Mo ೆ 1:6 ಆದ�ಾರಣ ,ಾನು fನ� ತbೆಯ aೕbೆ ಹಸEವf�ಟZದರ ಮೂಲಕ fನmೆ 

[ೊರSದ [ೇವರ ಕೃ�ಾವರವ  ಪ�ಜi)ಸುವಂ�ೆ +ಾಡ@ೇ�ೆಂದು fನmೆ 

Pಾಪಕ�ೊಡು�ೆEೕ,ೆ. 
 

ಅ�ೇಕ�ೇ7ೆಗಳ/0 �ೈಗಳ��ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ �ಾಯU 

�ವUಹnೆಯ �ೕಡು%�ೆ ಅಥ�ಾ OಡುಗGೆ ಉಂqಾಗುತ�
ೆ. ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳ/0 
ಸ�ಾಗ�ಾ	 �ಾಯU �ವUlಸುವಂತಹ ಅYKೕಕ��ಾದ Xೇವಕನನು� ಅಥ�ಾ 

%Nಾ2gಯನು� ಕಂಡು�ೊ�!). ಅವರ �ೈಗಳನು� �ಮ' [ೕ/jಡುವಂ&ೆ ಮತು� ಈ 

ವರಗಳನು� �ಮ' Fೕ%ತದ/0 ಮತು� Xೇ�ೆಯ/0 OಡುಗGೆCೊ�!ಸುವಂ&ೆ ಅವರನು� 
�ೇ��ೊ�!).  

 

Iೌಲನು ಬ�ೆA�
ೇನಂದ�ೆ, 
 

cೋ+ಾಪ ರ 1:11 ನನ� ಮುFಾಂತರ fಮmೆ �ಾರ+ಾ�;ಕ ವರ1ೇ,ಾದರೂ [ೊರS 

fೕವ  ದೃಢ1ಾಗುವದ�ೊ.ೕಸ.ರ… fಮ�ನು� ,ೋಡ@ೇ�ೆಂದು ಅ�ೇ�ಸು�ೆEೕ,ೆ. 
 

ಸು�ಾತUXೇ�ೆCೋಸVರ ಮತು� -�ಸ�ನ ಸಂಪ]ಣU ಶ)ೕರವನು� 
ವೃA�ಪ�ಸುವ�ದ�ೋಸVರ ಪ%&ಾ�ತ'ನ ವರಗಳo Iಾ�ಮುಖ6�ಾದಂತಹ Xೇ�ೆಯ 

ಉಪಕರಣಗ7ಾ	�ೆ.  

���� ಸತತ�ಾ	 ಈ ವರಗಳನು� “ಪ�ಜ2/ಸು��ರುವಂ&ೆ” ಇ)g). 

���� ಅವ� ಕ7ೆದು @ೋಗುವ�ದ�ೆV ಅವ�ಾಶ�ೊಡ"ೇ�). 

���� ಅವ� �ಮ' Fೕ%ತದ/0 �ಾಯU�ವUlಸುವಂ&ೆ �)ೕzg). 

���� ಅನುAನ ನಂO�ೆjಂದ ಅವ�ಗಳ ಸಂಪ]ಣU ಮತು� �ಖರ�ಾದ &ೋ)ಬರು%�ೆ 
ಉಂqಾಗುವಂ&ೆ ಅವ�ಗಳನು� OಡುಗGೆCೊ�!g). 
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ಪcಾಮhೆ;mಾ:ರುವಂತಹ ಪ�hೆ�ಗಳ� 

1. ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗ7ಾವವ�? "ೇ�ೆ ಎSಾ0 ವರಗಳನು� ಏಕವಚನದ/0ರು�ಾಗ, ಇದನು� �ಾತ� ಬಹುವಚನದ/0 
“ವರಗಳo” ಎಂದು *ಾ�ೆ ಕ�ೆಯು&ಾ��ೆ?  

 

 

 

 

 

2. �ಳoವ��ೆಯ �ಾಕ6ವ� ಗುಣಪ�ಸುವ ವರ
ೊ:;Cೆ @ೇCೆ �ಾಯU�ವUlಸುತ�
ೆ? 

 

 

 

 

 

3. �ಮ'CೋಸVರ�ಾ	 
ೇವರು ಆ)g�ೊಂ�ರುವಂತಹ ವರ *ಾವ�ದು? ಎSಾ0 ಎಂಬು
ೇ ಉತ�ರ! ಈಗ, ಕ�ಷ; 
ಪ_ ಒಂದು Xಾ)*ಾದರೂ �ೕವ� �ಾಯU �ವUlgರುವಂತಹ ವರಗಳನು� ಪ:;�ಾ�). 

 

 

 

 

 

4. �ಮ' ಸ2ಂತ Fೕವನವನು� “ಪ�ಜ2/ಸುವಂ&ೆ” �ಾಡಲು ಪ%&ಾ�ತ'ನ *ಾವ ವರಗಳo �ಮCೆ "ೇಕು?  

 

 

 

 


