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ಲೇಖಕರ ಬ% Wೆ 

ಎ.ಎJ. ಮತು� KಾLM NJ ರವರು ಅಂತರ:ಾOPೕಯ .ಾಷಣ!ಾರರು, 2ೇಖಕರು ಮತು� ಸತ
'ೇದ 0ೋಧಕರು. 
ಎ.ಎJ ರವರ ಅ�&ೊ�7ಕ &ೇ'ೆಯ ಪ*9ಾಣಗಳ" ಅವರನು� FಶBದ ಅರವತ�ಕೂS �ೆಚುU :ಾಷPಗ;Eೆ ಕ:ೆ�ೊ@V'ೆ, 
ಒಂದು ಲW�Sಂತ �ೆXUನ ಜನಸಮೂಹ!ೆS 5ೇರ'ಾN ಮತು� ಅ5ೇಕ ಲW ಜನ%Eೆ :ೇ�3 ಮತು� ದೂರದಶ-ನದ 

ಮೂಲಕ 0ೋYಸು,��ಾV:ೆ. 

ಅವರ ಅ, �ೆಚುU (ಾ:ಾಟ'ಾಗು,�ರುವ ಪ�ಸ�ಕಗಳ" ಮತು� !ೈ\�ಗಳ" ಏಳ" ದಶಲWಕೂS �ೆಚುU ಪ*,ಗಳ" 
(ಾ:ಾಟ'ಾN'ೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನು� ಅ5ೇಕ .ಾ^ೆಗ;Eೆ ಅನು'ಾ ಸ2ಾN�ೆ, FಶB�ಾದ
ಂತ ಸತ
'ೇದ ಅಧ
ಯನದ 

_ಾ2ೆಗಳ78 ಮತು� &ೆD5ಾ`ಗಳ78 ಅವ�ಗಳನು� ಬಳಸ2ಾಗು,��ೆ. 

aೕವನವನು� ಬದ2ಾ@ಸುವ ಶ��ಯುತ'ಾದ �ೇವರ 'ಾಕ
ದ ಸತ
ಗಳ" ಅವರ �*9ಾಶಕ�'ಾದ ಉಪ�ೇಶ, 0ೋಧ5ೆ, 
ದೂರದಶ-ನದ ಪ*ಸರಣ, ಬರವcEೆ, F�3ೕ ಮತು� ಆ�3 ಸುರು;ಗಳ &ೇ'ೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರರ aೕವನದ78 
ಒಳ'ಾ
\e'ೆ. 

�ೇವರ ಪ*ಸನ�Gೆಯ ಅದುfತ ಮghಯನು� ಅವರ ಉaiೕವನದ78, ಸು�, ಆ:ಾಧ5ೆಯ78 ಮತು� &ೆD5ಾ`ಗಳ78 
ಅನುಭFe�ಾV:ೆ, F_ಾBeಗ=ಾN �ೇವರ 6ಜ'ಾದ ಮತು� 6ಕಟ'ಾದ ಆ:ಾಧಕ:ಾಗುವ�ದು �ೇEೆ ಎಂದು 
ಕಂಡು!ೊಂ��ಾV:ೆ. F_ಾBeಗಳ ಅY!ಾರ ಎಂಬ ಅವರ 0ೋಧ5ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಮತು� jೈಯ-ದ ಕು%Gಾದ �ೊಸ 

ಮತು� ಉGೆ�ೕಜಕ ಆ9ಾಮವನು� ಅ5ೇಕರು ಕಂಡು!ೊಂ��ಾV:ೆ. 

�ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ��ಯು ಅವರ !ೈ@ಂದ ಹ%ಯುವಂತಹ �ೇವರು !ೊಟk ಅ&ಾjಾರಣ'ಾದ &ೇ'ೆEೆ !ಾ7ಡಲು 
NJM ರವರು ಅ5ೇಕ F_ಾBeಗ;Eೆ ತರ0ೇ, 6ೕ��ಾV:ೆ. ಅ5ೇಕರು ತಮH �ೈನಂ ನ aೕವನದ78 ಮತು� &ೇ'ೆಗಳ78 
ಪFGಾ*ತHನ ಎ2ಾ8 ಒಂಬತು� ವರಗಳ78 !ಾಯ-6ವ-gಸಲು ಮುಕ�:ಾಗುವ�ದ%ಂದ ಅ&ಾjಾರಣ'ಾN 

&ಾB.ಾFಕ:ಾNರಲು ಕ7,�ಾV:ೆ. 

ಎ.ಎJ. ಮತು� KಾLM ಇಬlರೂ (ಾಸk` ಆm n32ಾaಕJ ಅಧ
ಯನಗಳ78 ಪದFಗಳನು� �ೊಂ �ಾV:ೆ. ಎ.ಎJ. 

Fಷo �*pUಯo FಶBF�ಾ
ಲಯ ಂದ n32ಾa ಪದFಯ78 qಾಕk` ಆm r2ಾಸr ಪದFಯನು� ಗ;e�ಾV:ೆ. 
ಅವರ &ೇ'ೆಯು �ೇವರ 'ಾಕ
ದ78 ದೃಢ'ಾN ಆಧ%e�ೆ, tೕಸುFನ hೕ2ೆ !ೇಂ *ೕಕೃತ'ಾN�ೆ, ಪFGಾ*ತHನ ಶ��ಯ 

ಕು%Gಾದ ನಂu!ೆಯ78 ಮತು� ಪFGಾ*ತHನ78ದುV!ೊಂಡು ಕ7ಸುವ�ದರ78 ಬಲ'ಾN�ೆ. 

ಅವರ &ೇ'ೆಯು ತಂ�ೆಯ \*ೕ,ಯ ಹೃದಯದ ಪ*ದಶ-ನ'ಾN�ೆ. �ೇವರ ಶ��ಯ ಅ�ಯ78 ಶ��ಯುತ ಅv^ೇಕ, 

ಸೂಚಕ!ಾಯ-ಗಳ", ಅದುfತಗಳ" ಮತು� ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುfತಗಳ" ಅವರ ಉಪ�ೇಶ ಮತು� 0ೋಧ5ೆ3ಂ Eೆ 
ಉಂwಾಗುತ�'ೆ. 

ಕತ-ನ ಮುಂ�ೆ ಅಳ"ವ�ದು ಮತು� �ೇವರ ಮgh ಮತು� ಶ��ಯ ಅದುfತಕರ'ಾದ ಪ*ದಶ-ನಗಳ" &ೇ%ದಂGೆ 
ಉaiೕವನದ ಗುರುತುಗಳ" ಅವರ ಸ.ೆಗಳ78 ಪಾ2ೊxಳ"#ವ ಅ5ೇಕರು ಅನುಭFಸು,��ಾV:ೆ. 
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/ೋಧಕ9%ೆ ಮತು: �&ಾFX.ಗY%ೆ Z��ಾತು 

F_ಾBeಯ ಅY!ಾರದ ಕು%Gಾದ ಈ ಶ��ಯುತ'ಾದ ಅಧ
ಯನವ� ಪ*,3ಬl F�ಾ
n-ಯ aೕವನದ78 
ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಟkಂಥ �ೊ:ೆತನದ ಕು%Gಾದ ಪ*ಕಟ~ೆಯನು� ಉಂಟು(ಾಡುತ��ೆ. aೕವನದ ಪ*,3ಂದು 
�ೋ:ಾಟದಲೂ8 &ೋಲುವ�ದನು� uಟುk Eೆಲು8ವ�ದು �ೇEೆ ಎಂದು ಅವರು ಕ7ಯುGಾ�:ೆ. tೕಸು �*ಸ�ನ78 F_ಾBeಗಳ" 
9ಾ:ಾN�ಾV:ೆ ಎಂಬುದರ ಕು%Gಾದ GಾKಾ ಪ*ಕಟ~ೆ@ಂದ ಅವರು ಪೆ*ೕ:ೇ\ಸಲ|ಡುವರು. ಈ ಅಧ
ಯನವ� 
F�ಾ
n-ಗಳ aೕವನದ78 jೈಯ- ಮತು� Fಜಯದ F_ಾBಸವನು� ಉಂಟು(ಾಡುತ��ೆ. 

ಈ !ೋ�- ಅನು� ಕ7ಸುವ �ದಲು 6ೕವ� ಈ ಸರc(ಾ2ೆಯ ಆ�3ೕ ಅಥ'ಾ F�3ೕ wೇ�ಗಳನು� Fೕ�e 

ಅಥ'ಾ ಆ7e ಮತು� ಓದುವ�ದ!ಾSN ಸೂXe ಪ�k (ಾಡ2ಾದ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಸಹ ಓದ0ೇಕು ಎಂದು 5ಾವ� ಸಲ�ೆ 
6ೕಡುGೆ�ೕ'ೆ. F_ಾBeಗಳ ಅY!ಾರ ಮತು� ಆ,�ಕ �ೋ:ಾಟದ ಕು%GಾNರುವ �ೇವರ 'ಾಕ
ದ ಸತ
ಗಳನು� 6ೕವ� ಎಷುk 
�ೆ�ಾUN ಗ*gಸು,�ೕ:ೋ, ಅಷುk �ೆ�ಾUN ಈ ಸತ
ಗಳ" 6ಮH ಮನeM6ಂದ 6ಮH ಆತH!ೆS &ಾಗುತ�'ೆ. 6ೕವ� ಈ 

ಸತ
ಗಳನು� ಇತರ%Eೆ ,;e!ೊಡು'ಾಗ 6ೕವ� ಬಳಸುವ�ದ!ಾSN ರೂಪ:ೇ�ೆಯನು� ಈ !ೈ\�ಯು ಒದNಸುತ��ೆ. 

ಪ%~ಾಮ!ಾ% 0ೋಧ5ೆEೆ 'ೈಯ��ಕ aೕವನದ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳ" ಅತ
ಗತ
'ಾN'ೆ. 2ೇಖಕನು ಈ ಕೃ,@ಂದ 

ಇವ�ಗಳನು� uಟುku�k�ಾV5ೆ, ಇದ%ಂ�ಾN 0ೋಧಕನು ತನ� ಸBಂತ ಅನುಭವಗ;ಂದ ಅಥ'ಾ F�ಾ
n-ಗಳ" 
ಸಂಬಂಧಕ7|ಸಲು &ಾಧ
'ಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು. 

ಪFGಾ*ತH5ೇ ನಮEೆ ಎಲ8ವನು� 0ೋYಸಲು ಬಂ �ಾV5ೆ ಎಂದು 9ಾ'ಾಗಲೂ 5ೆನ\ನ78ಡ0ೇಕು ಮತು� 5ಾವ� 
ಅಧ
ಯನ (ಾಡು'ಾಗ ಅಥ'ಾ 5ಾವ� 0ೋYಸು'ಾಗ 5ಾವ� 9ಾ'ಾಗಲೂ ಪFGಾ*ತH6ಂದ ಬಲವನು� �ೊಂದ0ೇಕು 
ಮತು� ಆತ6ಂದ ನqೆಸಲ|ಡ0ೇಕು. 

'ೈಯ��ಕ ಅಥ'ಾ ಗುಂಪ� ಅಧ
ಯನಗ;Eೆ, ಸತ
'ೇದ ಅಧ
ಯನ _ಾ2ೆಗ;Eೆ, .ಾನು'ಾರ _ಾ2ೆಗ;Eೆ ಮತು� ಮ5ೆ 
ಗುಂಪ�ಗ;Eೆ ಈ ಅಧ
ಯನವ� ಅತು
ತ�ಮ'ಾN�ೆ. ಅಧ
ಯನದ ಸಮಯದ78 0ೋಧಕ ಮತು� F�ಾ
n- ಇಬlರೂ ಈ 

!ೈ\�ಯ ಪ*,ಗಳನು� �ೊಂ ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ
'ಾNರುತ��ೆ. 

ಅತು
ತ�ಮ ಪ�ಸ�ಕಗಳ78 ಬ:ೆಯ2ಾಗುತ��ೆ, ಅವ�ಗ;Eೆ ಅ�Eೆ:ೆ �ಾಕ2ಾಗುತ��ೆ, jಾ
6ಸ2ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮನನ 

(ಾಡ2ಾಗುತ��ೆ. 6ಮH �ಪ|cಗ;EಾN ಮತು� �ೕ!ೆಗ;EಾN 5ಾವ� Kಾಗವನು� u�k�ೆVೕ'ೆ. ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾN ಮತು� 
Fಷಯಗಳನು� ಪ�ನಃ ಕಂಡು!ೊಳ"#ವ�ದ!ಾSN 6ಮEೆ ಸ�ಾಯ (ಾಡಲು ತB%ತ'ಾN ಉ2ೆ8ೕ�ಸುವ ವ
ವ&ೆ{3ಂ Eೆ 
ಪ�ಸ�ಕದರೂಪವನು� F5ಾ
ಸEೊ;ಸ2ಾN�ೆ. ಪ*,3ಬl ವ
��ಯು ಈ Fಷಯವನು� ಅಧ
ಯನ (ಾ�ದ ನಂತರ 

ಇತರ%Eೆ Fಷಯಗಳನು� 0ೋYಸಲು ಈ F_ೇಷ ಪ�ಸ�ಕದರೂಪವ� &ಾಧ
'ಾNಸುತ��ೆ. 

ಪೌಲನು ,��ೆಯ6Eೆ gೕEೆ ಬ:ೆದನು: 

Iೕನು ನICಂದ ಅ2ೇಕ *ಾ\ಗಳ ಮುಂ&ೆ 
ೇYದ ಉಪ&ೇಶವನುC ಇತರ9%ೆ /ೋ	ಸಶಕ:>ಾದ ನಂ`ಗಸ: ಮನುಷF9%ೆ 
ಒ�a�
ೊಡು 2 ;cdೆ 2:2 

ಈ !ೋ�- ಅನು� hೖಂ�M (D6eP qೆ'ೆ2ಾ�hಂ�eಸk� MINDS) F5ಾ
ಸದ78 ಪಾ*3ೕNಕ 

.ಾಗವgಸುF!ೆಯ 0ೈಬJ !ೋ�- ಆN F5ಾ
ಸEೊ;ಸ2ಾN�ೆ, ಇದು Fಷಯಕ*ಮ'ಾದ ಕ7!ೆEಾN F_ೇಷ'ಾN 

ಅvವೃ �ಪ�eದ Fjಾನ'ಾN�ೆ. ಈ ಪ%ಕಲ|5ೆಯನು� aೕವನದ78 ವೃ �EಾN, &ೇ'ೆEಾN ಮತು� F�ಾ
n-ಗಳ ಭFಷ
ದ 

0ೋಧ5ೆEಾN F5ಾ
ಸEೊ;ಸ2ಾN�ೆ. (ಾa F�ಾ
n-ಗಳ", ಈ !ೈ\�ಯನು� ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ !ೋ�- ಅನು� 
ಇತರ%Eೆ ಸುಲಭ'ಾN ಕ7ಸಬಹುದು. 
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ಪಾಠ ಒಂದು 

6ಮH 'ೈ%ಯನು� ,;ದು!ೊ;#% 

2ಾವH ಯುದfದgh& iೇ+ೆ! 

�ೋ:ಾಟ 

!ೆ�ಸ�:ಾದ 5ಾವ� �ೋ:ಾಟದ78 .ಾNಗ=ಾN� Vೇ'ೆ ಎಂಬ ಸGಾ
ಂಶದ ಅ%ವ� 
ನಮNರ0ೇಕು. 5ಾFರುವಂತಹ �ೋ:ಾಟದ ಕqೆEೆ ನಮH ಕಣು�ಗಳನು� ಕುರುಡು 
(ಾ� ಮತು� ಆತನ ಆಕ*ಮಣಗ;Eೆ F:ೋಧ'ಾN ನಮHನು� ರW~ಾರgತರ5ಾ�N 

(ಾಡುವ��ೇ &ೈGಾನನ ರಣತಂತ*ಗಳ78 ಮುಖ
'ಾದಂತಹ ರಣತಂತ*'ಾN�ೆ. 
ಆದ:ೆ ನಮH 'ೈ%ಯ hೕ2ೆ 5ಾವ� ಜಯ_ಾ79ಾಗಲು 0ೇ!ಾದಂತಹ 

ಪ*,3ಂದು ಆಯುಧವನು� �ೇವರು ನಮEೆ !ೊ�k�ಾV:ೆ! 

2 !ೊ%ಂಥ 10:3,4 5ಾವ� 2ೋಕದ78ದVರೂ 2ೋ!ಾನು&ಾರ'ಾN 
ಯುದV(ಾಡುವವರಲ8. 5ಾವ� ಉಪ3ೕNಸುವ ಆಯುಧಗಳ" 2ೋಕಸಂಭಂದ'ಾದ 
ಆಯುಧಗಳಲ8. ಅವ� �ೇವರ ಎc!ೆಯ78 ಬಲ'ಾNದುV !ೋwೆಗಳನು� 
!ೆಡF�ಾಕುವಂಥವ�ಗ=ಾN'ೆ. 

1 ,��ೆ 6:12 �*ಸ�ನಂu!ೆಯಳ#ವರು (ಾಡತಕS _ೆ*ೕಷ� �ೋ:ಾಟವನು� (ಾಡು, 
6ತ
aೕವವನು� g�ದು!ೋ; ಅದ!ಾSN �ೇವರು 6ನ�ನು� ಕ:ೆದನು, ಮತು� 6ೕನು 
ಅ5ೇಕ&ಾ�ಗಳ ಮುಂ�ೆ ಒ= #ೇ ಪ*,�ೆಯನು� (ಾ� ಯ2ಾ8. 

ಈ ಆಯುಧಗಳ" &ಾB.ಾFಕ'ಾದ 2ೋಕದವ�ಗಳಲ8'ೆಂದು 5ೆನ\ಟುk!ೊಳ"#ವ�ದು 
ಮುಖ
'ಾದV�ಾN�ೆ. ಇವ�ಗಳ" ಆತHನವ�ಗ=ಾN'ೆ.  

�ೊಸ ಒಡಂಬ�!ೆಯ ಅ5ೇಕ 2ೇಖಕರು �ೋ:ಾಟ ಎಂಬ ಪದಗಳನು� ಬಳe�ಾV:ೆ. 
ಇವ�ಗಳ" &ಾಂ!ೇ,ಕ'ಾದ ಪದಗಳಲ8 ಆದ:ೆ 5ಾವ� .ಾNಗ=ಾNರುವಂತಹ ಯುದ�ದ 

6ಜ'ಾದ Fವರ~ೆಯ ಪದಗ=ಾN'ೆ. ಈ ಯದ�ಗಳನು� ಆತHನ ಮಂಡಲದ78 
6ವ-gಸ0ೇಕು.  

ನಮH 'ೈ% 

ನಮH ಪ*, ನದ aೕFತಗಳ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ ಎ2ಾ8 .ಾಗಗಳ78 5ಾವ� 
'ೈ%@ಂದ ಆಕ*ಮಣ!ೆS ಒಳEಾಗುG �ೇ'ೆ – ನಮH: 
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� ಕುಟುಂಬಗಳ78 
� ಹಣ!ಾeನ78  
� !ೆಲಸಗಳ78 
� ಮನಸುMಗಳ78 ((ಾನeಕ'ಾN) 

� �ೇಹಗಳ78 (ಆ:ೋಗ
) 
� ಮ5ೆಗಳ78 
� 5ೆ:ೆ�ೊ:ೆಯವರ78 
� ಪಟkಣಗಳ78 
� :ಾಷPಗಳ78 
� ಜಗ,�ನ78 

ನಮH �ೋ:ಾಟವ� ಮನುಷ
:ೊಂ Eೆ ಅಲ8 ಎಂದು ಕ7ಯುವ�ದು ಅತ
ಂತ 

ಮುಖ
'ಾದಂತಹ ಸಂಗ,9ಾN�ೆ. ಇದು &ೈGಾನನ ಮತು� ಆತನ ದು:ಾತHಗಳ 

Fರುದ�'ಾNರುವಂಥ�ಾN�ೆ. ಇದು ಆತHನ ಮಂಡಲದ78ರುವಂಥ�ಾN�ೆ. 
ಮನುಷ
:ೊಂ Eೆ �ೋ:ಾಟ!ೆS �ೋಗುವಂಥದುV !ೇವಲ ಹGಾ_ೆEೆ ಮತು� &ೋ7Eೆ 
ನqೆಸುತ��ೆ.  

ನಮH 'ೈ% 9ಾರು? 

5ಾವ� ಯುದ�ದ78� Vೇ'ೆ ಎಂದು 5ಾವ� ,;ದು!ೊಂ�ದV:ೆ, ನಮH 'ೈ% 9ಾ:ೆಂದು 
ದೃಢಪ�e!ೊಳ"#ವ�ದು ಮುಖ
'ಾದದುV.  

ನಮH 'ೈ% – 

� ನಮH ಕುಟುಂಬ�ೕ? 

� ನಮH ಜGೆ !ೆಲಸ (ಾಡುವ ಜನ:ೋ? 

� ನಮH ಸ!ಾ-ರ�ೕ? 

� ನಮH ಹಣ!ಾ&ೋ? 

ಇಲ8! 

ಅYಪ,ಗಳ" – ಅY!ಾ%ಗಳ" 
ಶ��ಗಳ" – ಆ,�ಕ &ೇ5ೆಗಳ" 

ಅ�ಸ�ಲ5ಾದ ಪೌಲನು ನಮH 'ೈ%ಯನು� ಬಹಳ ಸ|ಷk'ಾN Fವ%e�ಾV5ೆ. ನಮH 
�ೋ:ಾಟ ನಮH ಸುತ�ಮುತ�7ರುವ ಮನುಷ
:ೊಂ Eೆ ಅಲ8'ೆಂದು ಆತನು ನಮEೆ 
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�ೇ;�ಾV5ೆ. 5ಾವ� �ೋ:ಾಡುವ�ದು ಮನುಷ
(ಾತ*ದವರ ಸಂಗಡವಲ8'ೆಂದು 
ಆತನು �ೇ;�ಾV5ೆ.  

ಎಫೆಸ 6:12 5ಾವ� �ೋ:ಾಡುವದು ಮನುಷ
(ಾತ*ದವರ ಸಂಗಡವಲ8. :ಾಜತBಗಳ 
hೕ2ೆಯೂ ಅY!ಾ%ಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಈ ಅಂಧ!ಾರದ 2ೋ!ಾYಪ,ಗಳ 
hೕ2ೆಯೂ ಆ!ಾಶ ಮಂಡಲದ78ರುವ ದು:ಾತHಗಳ &ೇ5ೆಯ hೕ2ೆಯೂ 5ಾವ� 
�ೋ:ಾಡುವವ:ಾN� Vೇ'ೆ. 

ನಮH 'ೈ%ಯು &ೈGಾನ5ೆಂದು ಪೇತ*ನು ಸ|ಷkಪ�e�ಾV5ೆ. 

1 ಪೇತ*ನು 5:8 ಸBಸ{Xತ�:ಾN% ಎಚUರ'ಾN%. 6ಮH F:ೋY9ಾNರುವ 
&ೈGಾನನು ಗa-ಸುವ eಂಹ�ೋಪಾ ಯ78 9ಾರನು� ನುಂಗ7 ಎಂದು 
ಹುಡು!ಾಡುGಾ� ,ರುಗುGಾ�5ೆ. 

 

 

ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳ" 

&ೈGಾನನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳ" 9ಾವವ��ೆಂದ:ೆ ನಮEೆ Fರುದ�'ಾN ಆತನು 
ಬಳಸುವಂತಹ ಆತನ ರಣತಂತ*ಗಳ" ಮತು� ವಂಚ5ೆಯ ಉಪಾಯಗ= ೕೆ. ನಮHನು� 
&ೋ7ಸುವ�ದ!ೆS ಆತನ (ಾಡುವ ಪ*ಯತ�ದ78 ಬಳಸುವ�ದ!ಾSN ಆತ6Eೆ D7ಟ% 

%ೕ,ಯ ಯುದ� 3ೕಜ5ೆಯು ಉಂಟು. ಅ�ಾಗೂ
, ಆತನ ಉಪಾಯಗಳ ಬE xೆ 5ಾವ� 
ಅ%ತು!ೊಂqಾಗ ನಮH ಯುದ�!ಾSN �ೇವರು !ೊ�kರುವಂತಹ ರ�ಾಕವಚ ಮತು� 
ಆಯುಧಗಳ ಬE xೆ ಅYಕ ಅ%ವ�ಳ#ವ:ಾNರ0ೇಕು. ರ�ಾಕವಚವ� ನಮH ರW~ೆEಾN 

ಇರುವಂಥದುV. ಆಯುಧಗಳ" ನಮH 'ೈ%ಗಳ Fರುದ� ಜಯ_ಾ79ಾದ ಆಕ*ಮಣ 

(ಾಡುವ�ದ!ಾSN ಇರುವಂಥವ�ಗ=ಾN'ೆ.  

ಎಫೆಸ 6:11 &ೈGಾನನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳನು� 6ೕವ� ಎದು%e 6ಲು8ವದ!ೆS 
ಶಕ�:ಾಗುವಂGೆ �ೇವರು ದಯಪಾ7ಸುವ ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� ಧ%e!ೊ;#%. 

ಎಚU%!ೆ 

� jೕಸು�2ೊಂk%ೆ ತghೕನ>ಾ�9 

� ಅ	
ಾರವನುC ;Yದು
ೋ 

� ಎಂkಗೂ *ೈ$ಾನIಂದ lೆದರ/ೇ�  
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&ೈGಾನ5ೊಂ Eಾಗ7, ಆತನ ದು:ಾತHಗ=�ೆಂ Eಾಗ7 ಅಥ'ಾ ಆತನ 

ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗ=�ೆಂ Eಾಗ7 5ಾವ� ಮಗ�:ಾNರ0ಾರದು ಅಥ'ಾ Fಪ%ೕತ 

ಪ*.ಾFತ:ಾNರ0ಾರದು. ಪ*,9ಾN, tೕಸುF5ೊಂ Eೆ ತ78ೕನ:ಾN%. ನಮH 
ದೃOkಯನು� ಆತನ hೕ2ೆ ಇಡು'ಾಗ ಆತನ78 5ಾವ� 9ಾ:ೆಂದು 5ಾವ� 
ಅ%ವ�ಳ#ವ:ಾಗುG �ೇ'ೆ. tೕಸುFನ ಮೂಲಕ ಪ�ನ&ಾ{-\eದ ನಮH ಅY!ಾರದ ಬE xೆ 
5ಾವ� ಅ%ವ�ಳ#ವ:ಾಗು'ಾಗ ನಮH ಆತHಗ=�ೆಳEೆ jೈಯ-ವ� ಉದ@ಸುತ��ೆ. 
5ಾವ� &ೈGಾನ6ಂದ ಅಥ'ಾ ಆತನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗ;ಂದ �ೆದರುವ� ಲ8.  

�ೇವರು ದೂತರನು� ಸೃOkeದನು 

�ೇವರು 6ತ
ನು 

�ೇವರು 6ತ
ನು. ಆತನು 6ರಂತರ'ಾN ಇರು'ಾತನು ಮತು� ಆತನು ಸಕಲ 

ವಸು�ಗಳ ಸೃOkಕತ-ನು.  

3ೕ�ಾನನು 1:1-3 ಆ ಯ78 'ಾಕ
Fತು� ಆ 'ಾಕ
ವ� �ೇವರ ಬ;ಯ78ತು�. ಆ 
'ಾಕ
ವ� �ೇವ:ಾNತು�. ಆ 'ಾಕ
'ೆಂಬವನು ಆ ಯ78 �ೇವರ ಬ;ಯ78ದVನು 
ಆತನ ಮೂಲಕ'ಾN ಸಮಸ�ವೂ ಉಂwಾ@ತು. ಉಂwಾNರುವ ವಸು�ಗಳ78 
ಆತ6ಲ8�ೆ ಒಂ�ಾದರೂ ಉಂwಾಗ7ಲ8. 

3ೕ�ಾನನು 1:14 ಆ 'ಾಕ
'ೆಂಬವನು ನ:ಾವGಾರ'ೆ,� ನಮH ಮಧ
ದ78 
'ಾಸ(ಾ�ದನು. 5ಾವ� ಆತನ ಮghಯನು� 5ೋ��ೆವ�. ಆ ಮghಯು 
ತಂ�ೆಯ ಬ;@ಂದ ಬಂದ ಒಬl5ೇ ಮಗFEೆ ಇರತಕS ಮgh. ಆತ6 
ಕೃಪೆ@ಂದಲೂ ಸತ
 ಂದಲೂ ತುಂuದವ5ಾNದVನು. 

ಈ “'ಾಕ
ವ�” tೕಸು'ೇ.  

�ೇವರು ದೂತರನು� ಸೃOkeದನು 

�ೇವಕು(ಾರ5ಾದ tೕಸುವ� ದೂತರನು� ಒಳEೊಂಡು ಸಕಲ ವಸು�ಗಳನು� 
ಸೃOkeದನು. ಅವರು ಆತ6ಂದ ಸೃOkಸಲ|�kದುV (ಾತ*ವಲ8 ಆದ:ೆ ಆತನ 

�ೈFಕ'ಾದ ಉ� Vೇಶ!ಾSN ಸೃOkಸಲ|�kದರು.  

!ೊ2ೊ&ೆM. 1:16,17 ಭೂಪರ2ೋಕಗಳ78ರುವ ದೃ_ಾ
ದೃಶ
'ಾದವ�ಗ=ೆಲ8ವೂ 
eಂ�ಾಸನಗ=ಾಗ7 ಪ*ಭುತBಗ=ಾಗ7 jೊ:ೆತನಗ=ಾಗ7ಆತನ78 ಸೃOkಸಲ|ಟkವ�. 
ಸವ-ವೂ ಆತನ ಮು�ಾಂತರ'ಾNಯೂ ಆತ6EೋಸSರ'ಾNಯೂ ಸೃOkಸಲ|�kತು. 
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ಆತನು ಎಲ8ಕೂS �ದಲು ಇದVವನು ಆತನು ಸಮಸ�ಕೂS ಆjಾರ ಭೂತನು.ದೂತರು 
ಸಂಘ�ಸಲ|�k�ಾV:ೆ 

ಪೌಲನು eಂ�ಾಸನಗಳ, :ಾಜತBಗಳ, ಅY!ಾರಗಳ ಮತು� ಶ��ಗಳ ಪ�kಯನು� 
(ಾಡು'ಾಗ; ಇದು ದೂತರ ಬE xೆ@ರುವ ಉ2 8ೇಖ'ಾN�ೆ. ಅವರ �*tಗಳನು� 
ಸೂXಸುವಂತಹ ಪದಗಳನು� ಆತನು ಬಳeದನು.  

ಅವ%Eೆ vನ�'ಾದ p:ೋ5ಾhಗ;'ೆ: 

� ಪ*jಾನದೂತ 

� !ೆರೂuಯರು 
� &ೆ:ಾrಯರು 
� aೕFಗಳ"  

ಅವ%Eೆ vನ�'ಾದ �*tಗ;'ೆ: 

� eಂ�ಾಸನಗಳ" 
� :ಾಜತBಗಳ" 
� ಅY!ಾರಗಳ" 
� ಶ��ಗಳ" 

�ೇವರು ಲೂeಫನ-ನು� ಸೃOkeದVನು 

tೕಸು'ೇ ಸಕಲವನು� ಸೃOkeದುV ಎಂದು 5ಾವ� ,; ರುವ�ದV%ಂದ ಲೂeಫನ-ನು� 
ಆತ5ೇ ಸೃOkeರುವ�ದು ಎಂದು ನಮEೆ ,; �ೆ.  

ಲೂeಫನ- ಪೂವ-!ಾಲದ &ಾ{ನ 

ಲೂeಫನ- ಮೂಲಭೂತ &ಾ{ನವ� ಅ, ಘನGೆಯುಳ#�ಾNತು�. ಆತ6Nರುವ 

p:ೋ5ಾhಗಳ78 ಉದಯನWತ* ಎಂಬುದು ಒಂದು p:ೋ5ಾh9ಾN�ೆ.   

t_ಾಯ 14:12 ಆ�ಾ, ಉದಯನWತ*'ೇ, 0ೆ;#tೕ, ಆ!ಾಶ ಂದ �ೇEೆ u� Vೆ! 
ಜ5ಾಂಗಗಳನು� !ೆಡFದ 6ೕನು ಕ�ಯಲ|ಟುk 5ೆಲ!ೆS ಉರು;�ೆಯ2ಾ8! 

3ೕಬನು 38:6 ಮುಂKಾ5ೆ ನWತ*ಗಳ" ಒwಾkN ಉGಾMಹ ಧ©6tತು�Gಾ� 
�ೇವಕು(ಾರ:ೆಲ8ರೂ ಆನಂದªೂೕಷ(ಾಡುGಾ� ಇರಲು… 
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ಲೂeಫನ- ವಣ-5ೆ 

ಪ*'ಾ 9ಾದ t�ೆKೆSೕಲ ಮತು� ಪ*'ಾ 9ಾದ t_ಾಯ ಇವ%ಬlರು ಲೂeಫನ- 

ವಣ-5ೆಯ ಗ*g!ೆಯನು� ನಮEೆ !ೊ�k�ಾV:ೆ.  

� ಪ%ಪೂಣ-Gೆಯ (ಾದ% 

� ಪೂಣ- �ಾ6 

� ಪ%ಪೂಣ- ಸುಂದರ 

t�ೆKೆSೕಲನು 28:12b ಕತ-5ಾದ t�ೋವನು ಇಂGೆನು�Gಾ�5ೆ – 6ೕನು 
ಸವ-ಸುಲWಣp:ೋಮc, ಪೂಣ-�ಾ6, ಪ%ಪೂಣ-ಸುಂದರ. 

� ಆಭರಣಗ;ಂದ �ೊ ಸಲ|ಟkವನು 

t�ೆKೆSೕಲನು 28:13a (ಾcಕ
 ಪ�ಷ
:ಾಗ ಪ�ೆU \ೕತರತ� 0ೆರುಲ8 'ೈಡೂಯ- 
6ೕಲ!ೆಂಪರಲು ಸ|�ಕ ಈ ನವರತ�ಗ;ಂದ ಭೂOತ'ಾN V. 

� ಸುಂದರ'ಾದ ಸBರ  

t�ೆKೆSೕಲನು 28:13b 6ನ�78ದV ದಮH�ಗಳ� !ೊಳಲುಗಳ� ಇವ�ಗಳ !ೆಲಸವ� 
6ನ�78ದುV 6ನ� ಸೃOkಯ  ನದ78 eದV'ಾದವ�. 

ದಮH�ಗಳ" ಎಂದ:ೆ Gಾಳ'ಾದ
ದ ಸಂNೕತದ ಉಪಕರಣಗಳ". !ೊಳಲುಗಳ� 

5ಾದಸBರದ 'ಾದ
ಗ=ಾN'ೆ.  

t_ಾಯ 14:11a 6ನ� 'ೈಭವವೂ Fೕ~ಾ5ಾದವೂ ಪಾGಾಳ!ೆS ತಳ#ಲ|�k'ೆ;  

ಆತನ ಸBರವ� ಮ�ಾ 'ಾದ
EೋO�ಯ ಶಬ�ದ �ಾEೆ !ೇ;ಸು,�ತು�.  

 

� 6�ೋ-O 

t�ೆKೆSೕಲನು 28:15 6ನ� ಸೃOkಯ  ನ ಂದ 6ನ�78 ಅಪ:ಾಧವ� eಕುSವ ತನಕ 
6ನ� ನಡGೆಯು 6�ೋ-ಷ'ಾN !ಾಣು,�ತು�.  

ಲೂeಫನ- �*tಗಳ"  

ಪ*'ಾ 9ಾದ t�ೆKೆSೕಲನು ಲೂeಫನ- ಮೂಲಭೂತ �*t 9ಾವ��ೆಂದು 
ಬ:ೆ �ಾV5ೆ.  
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� �ಂlಾಸನದ ಸಂರmಕ 

t�ೆKೆSೕಲನು 28:14 6ೕನು :ೆ!ೆSGೆ:ೆದು 5ೆರಳ" !ೊಡುವ !ೆರೂu9ಾN V; 5ಾನು 
6ನ�ನು� �ೇವರ ಪ%ಶುದ�ಪವ-ತದ78 5ೆ2ೆEೊ;e�ೆನು; 6ೕನು !ೆಂಡದ ಮ=ೆಯ78 
F�ಾರ(ಾಡುGಾ� ಇ V. 

ಮಂಜೂಷ ಪೆ�kEೆಯನು� ಮುXUದಂತಹ ಕೃಪಾಸನದ ಎರಡು ಕqೆಗಳ78ಯೂ ಇದV 
!ೆರೂuಗಳ �ಾEೆ (F�ೕಚನ!ಾಂಡ 25:18-22), _ೆ*ೕಷk'ಾದ ಘನGೆಯ ಸ{ಳದ78 
�ೇವ%Eೆ ಬಹಳ ಹ,�ರ'ಾN ಲೂeಫನ- ಇದVನು. ಉದಯನWತ*'ಾN ಮತು� 
ಉದಯ ಕು(ಾರ5ಾN ಆತನು �ೇವರ eಂ�ಾಸನವನು� ಮುXUದನು ಮತು� 
ಸಂರWeದನು ಮತು� �ೇವರ GೇಜಸMನು� ಮತು� ಮghಯನು� ಪ*,uಂueದನು. 
ಆತನು ಸಂರWಕ !ೆರೂu9ಾN ಅv^ೇ�ಸಲ|�kದನು. �ೇವರು _ೆ*ೕಷk'ಾದ 

ಜ'ಾ0ಾV% ಸ{ಳವನು� ಆತ6Eೆ ವge!ೊಟkನು.  

� ಸು:;ಆ>ಾಧ2ೆಯ 2ಾಯಕ 

�ೇವರ ಸು�, ಮತು� ಆ:ಾಧ5ೆಯ78 ಆತನು ಎ2ಾ8 ದೂತರುಗಳನು� 
ಮುನ�qೆಸು,�ದVನು ಎಂದು ಆತನ ಸಂNೕತ ಸBರದ ವಣ-5ೆ@ಂದ Gೋ%ಬರುತ��ೆ 
ಮತು� ಸು�, ಮತು� ಆ:ಾಧ5ೆಯ ಮುಚU;!ೆ3ಂ Eೆ ಆತನು �ೇವರ 

eಂ�ಾಸನವನು� ಸಂರ�eದನು.  

ಪರ2ೋಕದ78 ಯುದ� – ಲೂeಫನ- ಪತನ 

ಅಹಂ!ಾರ ಂದ/ದಂEೆ@ಂದ ಉಂwಾ@ತು 

ಲೂeಫನ- ದಂEೆ, ಪತನ �ಾಗೂ ಪರ2ೋಕದ78ನ ಯುದ�ದ ಪ%~ಾಮದ 

ಗ*g!ೆಯು; ಭೂ2ೋಕದ78 5ಾವ� .ಾNಗ=ಾNರುವ ಯುದ�ದ ಮಹತBದ ಗ*g!ೆಯನು� 
ನಮEೆ !ೊಡುತ��ೆ.  

t�ೆKೆSೕಲನು 28:15,17 6ನ� ಸೃOkಯ  ನ ಂದ 6ನ�78 ಅಪ:ಾಧವ� eಕುSವ 
ತನಕ 6ನ� ನಡGೆಯು 6�ೋ-ಷ'ಾN !ಾಣು,�ತು�. 

6ೕನು 6ನ� &ೊಬNನ 6Dತ� ಉulದ ಮನಸುMಳ#ವ5ಾN 6ನ� h:ೆತ ಂದ 6ನ� 
ಬು �ಯನು� �ಾಳ"(ಾ�!ೊಂ�; ಇದ%ಂದ 5ಾನು 6ನ�ನು� 5ೆಲ!ೆS �ೊul 6ೕನು 
ಅರಸ%Eೆ 5ೋಟ'ಾಗುವಂGೆ ಅವರ ಕಣ� ಮುಂ�ೆ �ಾ��ೆನು. 



14 

 

ಲೂeಫನು- ತನ�ನು� ಸೃOe�ಾತನ &ೌಂದಯ-ದ hೕ2ೆ ಲW®Fಡುವ�ದ!ೆS 
ಬದ2ಾN ತನ� ಸBಂತ &ೌಂದಯ-ದ hೕ2ೆ ತನ� ಲW®ವನು� !ೇಂ *ಕ%ಸುವ ತನಕ 

ಆತನು ಪ%ಪೂಣ-5ಾNದVನು. ಅಹಂ!ಾರವ� ಪ*'ೇpeತು�. �ೇವರ GೇಜeMನ 

ಉಜBಲGೆಯ hೕ2ೆ ಲW®ವ6�ಡುವ�ದ!ೆS ಬದ2ಾN ತನ� ಸBಂತ ಉಜBಲGೆಯ ಕು%ತು 
ಆತನು 3ೕXeದನು.  

“5ಾ5ೆಂಬ Xತ�ಗಳ"”  

ಒಂ�ೇ ಒಂದು Xತ�Fತು� ಅದು �ೇವರ Xತ�'ೇ ಆNತು�, ಲೂeಫನ-5ೊಳEೆ 
ಅಹಂ!ಾರವ� ಪ*'ೇpಸುವವ:ೆEೆ ಅದು'ೇ ಈ FಶBವನು� ಆಳ",�ತು�.  

t_ಾಯ 14:12-17 ಆ�ಾ, ಉದಯನWತ*'ೇ, 0ೆ;#tೕ, ಆ!ಾಶ ಂದ �ೇEೆ u� Vೆ! 
ಜ5ಾಂಗಗಳನು� !ೆಡFದ 6ೕನು ಕ�ಯಲ|ಟುk 5ೆಲ!ೆS ಉರು;�ೆಯ2ಾ8! 6ೕನು 6ನ� 
ಮನeMನ78- 

5ಾನು ಆ!ಾಶ!ೆS ಹ,�; 
5ಾನು ಉತ�ರ �Sನ ಕಟkಕqೆ@ರುವ ಸುರಗಣ ಪವ-ತದ78 ಆeೕನ5ಾಗು'ೆನು; 
5ಾನು ನನ� eಂ�ಾಸನವನು� �ೇವರ ನWತ*ಗ;Nಂತ hೕ2ೆ ಏ%ಸು'ೆನು; 
5ಾನು ಉನ�ತ hೕಘಮಂಡಲದ hೕ2ೆ ಏರು'ೆನು; 
5ಾನು ಉನ�Gೋನ�ತ6Eೆ ಸ%ಸ(ಾನ5ಾಗು'ೆನು ಅಂದು!ೊಂ�ದVಯ2ಾ8! 

ಆದ:ೆ 6ೕನು ಪಾGಾಳ!ೆS, ಅjೋ2ೋಕದ ಅEಾಧಸ{ಳಗ;Eೆ, ತಳ#ಲ|�,� Vೕ. 

6ನ�ನು� ಕಂಡವರು  �ke 5ೋ� 3ೕXಸುGಾ� – ಭೂDಯನು� ನಡುNe 
:ಾಜ
ಗಳನು� ಕದ7e ಪಟkಣಗಳನು� !ೆಡF 2ೋಕವನು� !ಾಡ5ಾ�N (ಾ� 
&ೆ:ೆg�ದವರನು� ಮ5ೆEೆ uಡ�ೆ ಇದVವನು ಇವ5ೋ? ಅಂದು!ೊಳ"#ವರು.  

ಈ Wಣದವ:ೆEೆ ಈ FಶBದ78 ಒಂ�ೇ ಒಂದು Xತ�Fತು� ಅದು �ೇವರ Xತ�'ೇ ಆNತು�. 
ದಂEೆಯ78 ಲೂeಫನು- �ೇವರ Xತ�!ೆS F:ೋಧ'ಾN ತನ� Xತ�ವನು� 
ಪ*3ೕNeದನು. ಲೂeಫನ- “5ಾ5ೆಂಬ Xತ�ಗಳ” ಐದು Xತ�ಗಳ78 ವ
ಕ�ಪ�eದ 

�ಾEೆ; ಪರ2ೋಕದ78ರುವ eಂ�ಾಸನದ hೕ2ೆ �ೇವರ ಬದ7Eೆ Gಾನು 
ಆeೕನ5ಾಗುವ�ದ!ೆS ಪ*ಯ,�ಸುವಷkರ ಮ�kಗೂ ಆತನ ದಂEೆಯ ಪ*.ಾವವ� �ಾಗೂ 

ವಂಚ5ೆಯು ವY-eತು.  

ಯುದ� 
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ಪ*ಕಟ~ೆ 12:7-10 ಪರ2ೋಕದ78 ಯುದV ನqೆ@ತು. Dೕ!ಾtಲನೂ ಅವನ 
ದೂತರೂ ಘಟಸಪ-ನ hೕ2ೆ ಯುದV (ಾಡುವದ!ೆS �ೊರಟರು. ಘಟಸಪ-ನೂ 
ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದV (ಾ� &ೋತು�ೋದರು. ಮತು� ಪರ2ೋಕ�ೊಳEೆ 
ಅವ%Eೆ &ಾ{ನವ� ತ\|�ೋ@ತು.  

 

� &ೈGಾನನು ಮತು� ಆತನ ದೂತರು �ೊಬlಲ|ಟkರು 
 

ಭೂ2ೋಕದವರ5ೆ�2ಾ8 ಮರುಳ"Eೊ;ಸುವ ಆ ಮ�ಾ ಘಟಸಪ-ನು ಅಂದ:ೆ 
\_ಾಚ5ೆಂತಲೂ &ೈGಾನ5ೆಂತಲೂ �ೆಸರುಳ# ಪ�:ಾತನ ಸಪ-ವ� �ೊಬlಲ|ಟುk 
ಭೂDEೆ uದVನು. ಅವನ ದೂತರು ಅವ6Eೆ �ೊಬlಲ|ಟkರು.  
 

ಆಗ ಪರ2ೋಕದ78 ಮ�ಾ ಶಬVವನು� !ೇ;�ೆನು. ಅದು, ಈಗ ಜಯವೂ ಶ��ಯೂ 
:ಾಜ
ವೂ ನಮH �ೇವ%Eೆ ಉಂwಾ@ತು. ಆತನು ಅv^ೇ�eದವನ ಅY!ಾರವ� 
ಈಗ &ಾ{\ತ'ಾ@ತು. ಹಗ7ರುಳ" ನಮH ಸ�ೋದರರ hೕ2ೆ ನಮH �ೇವರ 
ಮುಂ�ೆ, ದೂರು �ೇ;ದ ದೂರುEಾರನು �ೊಬlಲ|�k�ಾV5ೆ. 
 

t�ೆKೆSೕಲನು 28:16 6ನ� D,@ಲ8ದ 'ಾ
ಪಾರ ಂದ 6ನ�78 ಬ2ಾGಾSರವ� 
ತುಂu 6ೕನು ಪಾ\9ಾ . ಆದ!ಾರಣ 5ಾನು 6ನ�ನು� �ೇವರ ಪವ-ತ ಂದ 
�ೊಲಸ5ಾ�N ತ;#uwೆkನು; �ೌದು. 5ೆರಳ"!ೊಡುವ !ೆರೂutೕ, !ೆಂಡದ ಮ=ೆಯ 
ಮಧ
ದ78ನ 6ನ� 5ೆ2ೆ@ಂದ 6ನ�ನು� �ತು� ಧ©ಂಸ(ಾ��ೆನು. 

ಲೂeಫನು- ಮತು� ಆತನ ದೂತರು ಪರ2ೋಕ ಂದ �ೊರ!ೆS �ೊಬlಲ|ಟkರು.  

ಯುದ�ದ ಫ7Gಾಂಶ 

ಲೂeಫನ- ಅY!ಾರದ !ೆಳEೆ ಮೂರರ2ೊ8ಂದು .ಾಗ ದೂತ%ದVರು ಮತು� ಅವರು 
ಆತ5ೊಂ Eೆ uದುV�ೋದರು. 0ೇ:ೆ ದೂತರು Dೕ!ಾtಲ ಮತು� ಗu*tೕಲರ 

ಅY!ಾರದ !ೆಳNದುV �ೇವ%Eೆ ನಂuಗಸ�:ಾN ಉ;ದರು.  

� ಮೂರರ2ೊ8ಂದು .ಾಗ ದೂತರು uದV�ೋದರು 

ಪ*ಕಟ~ೆ 12:4a ಅದರ 0ಾಲವ� ಆ!ಾಶದ78ರುವ ನWತ*ಗ=�ೆಳEೆ ಮೂರರ2ೊ8ಂದು 
.ಾಗವನು� ಎ=ೆದು ಭೂDEೆ �ಾ�ತು. 

ಲೂeಫನು- ಮತು� ಆತನ ದೂತರನು� ಭೂDEೆ �ೊಬlಲ|ಟkರು.  
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ಪ*ಕಟ~ೆ 12:9 ಭೂ2ೋಕದವರ5ೆ�2ಾ8 ಮರುಳ"Eೊ;ಸುವ ಆ ಮ�ಾ ಘಟಸಪ-ನು 
ಅಂದ:ೆ \_ಾಚ5ೆಂತಲೂ &ೈGಾನ5ೆಂತಲೂ �ೆಸರುಳ# ಪ�:ಾತನ ಸಪ-ವ� 
�ೊಬlಲ|ಟುk ಭೂDEೆ uದVನು. ಅವನ ದೂತರು ಅವ6Eೆ �ೊಬlಲ|ಟkರು. 

 

� �ೆಸರುಗಳ ಬದ2ಾವ~ೆ 

ಲೂeಫನ- �ೆಸರುಗಳ" ಬದ2ಾ@ಸಲ|ಟkವ�. ಆತ6Eೆ ಉದಯನWತ* ಮತು� 
ಅv^ೇ�ಸಲ|ಟk !ೆರೂu ಎಂಬಂಥ ಉನ�ತ'ಾದ p:ೋ5ಾhಗಳ" 
!ೊಡಲ|�kದಂತಹ ಕqೆಯ78 ಆತನ �ೆಸರುಗಳ" gೕEಾದವ�: 

� ಮ�ಾ ಘಟಸಪ- 

� ಸಪ- 

� \_ಾಚನು 
� &ೈGಾನನು 

ಲೂeಫನ- ಅY!ಾರದ !ೆಳNದV ದೂತರು, ದಂEೆಯ78 ಆತನನು� gಂ0ಾ7eದವರು, 
eಂ�ಾಸನಗಳ", ಶ��ಗಳ", ಅYಪ,ಗಳ" ಮತು� ಅY!ಾ%ಗಳ" ಎಂಬ ತಮH &ಾಂe{ಕ 

ರಚ5ೆಯನು� ಇಟುk!ೊಂ��ಾV:ೆ, ಆದ:ೆ ಅವರ ಪತನದ ಸB.ಾವವನು� 
ಪ*,uಂuಸುವ�ದ!ಾSN ಅವರ �ೆಸರುಗಳ" ಬದ2ಾ@ಸಲ|ಟkವ�. ಅವರುಗಳ" ಈಗ 

�ೆವBಗಳ", ದು:ಾತHಗಳ", ಅಶು�ಾVತHಗಳ" ಎಂದು ಕ:ೆಯಲ|ಡುGಾ�:ೆ.  

� ಲWಣದ ಬದ2ಾವ~ೆ 

&ೈGಾನನ ಸಂಪೂಣ- ಲWಣವ� ಬದ2ಾ@ತು. ಆತನು: 

� ಉದಯ ನWತ*'ಾNದVನು 
� ಉದಯ ಕು(ಾರ5ಾNದVನು 
� ಸು�, ಮತು� ಆ:ಾಧ5ೆಯನು� ನqೆಸುವವ5ಾNದVನು 
� �ೇವರ eಂ�ಾಸನವನು� !ಾಯುವವನು ಮತು� ಸಂರ�ಸುವವನು ಆNದVನು. 

ಆತನು: 

� ಭ*ಷk5ಾದನು 
� ಗವ- ಮು%ಯಲ|ಟkವ5ಾದನು 
� ಪರ2ೋಕ ಂದ �ೊರ!ೆS �ೊಬlಲ|ಟkವ5ಾದನು 

ಆತನು ಕ=ೆದು!ೊಂ�ದುV: 
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� ಆತನ ಮ�ಾ &ೌಂದಯ-ವನು� 
� �ೇವರ :ಾಜ
ದ78ದV ಆತನ ಉನ�ತ &ಾ{ನವನು� 

ಆತನ ಲWಣವ�:  

� ಕತ�2ಾ@ತು 
� ಕುರೂಪ'ಾ@ತು 
� !ೆಟk�ಾ@ತು 
� �ೆBೕಷಭ%ತ'ಾ@ತು 

ಇ�ೆ2ಾ8ವ� ಆತನ ಅಹಂ!ಾರದ ಮತು� ದಂEೆಯ ಪಾಪಗಳ ಪ%~ಾಮ'ೇ.  

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. ಲೂeಫನ- ಮೂಲಭೂತ �*tಗಳನು� ಮತು� &ಾ{ನವನು� Fವ%e%. 

 

 

 

2. ಆತನ ದಂEೆ, ಪತನ ಮತು� ಯುದ�ದ ಪ%~ಾಮಗಳನು� Fವ%e%. 

 

 

 

3. ಇಂ ನ F_ಾBeಗಳ 6ಜ'ಾದ 'ೈ% 9ಾರು?  
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ಪಾಠ ಎರಡು 

ಭೂDಯ hೕ7ರುವ ಅY!ಾರ 

ಭೂDಯು ಸೃOkಸಲ|�kತು 

�ೇವ%ಂದ 

�ೇವರು ಭೂDಯನು� ಸೃOkeದನು ಎಂದು ಆ !ಾಂಡದ78 ನಮEೆ �ೇಳ2ಾN�ೆ. 

ಆ !ಾಂಡ 1:1 ಆ ಯ78 �ೇವರು ಆ!ಾಶವನೂ� ಭೂDಯನೂ� ಉಂಟು(ಾ�ದನು. 

� ಜನ 6'ಾಸ!ಾSN 

t_ಾಯನ ಪ*!ಾರ ಭೂDಯು ಶ±ನ
'ಾNರುವ�ದ!ಾSN ಸೃOkಸಲ|ಡ7ಲ8. ಇದು 
ಜನ 6'ಾಸ!ಾSN ರೂ\ಸಲ|�kತು. 

t_ಾಯ 45:18 ಆ!ಾಶಮಂಡಲವನು� ಸೃOkeದ t�ೋವನು (ಾತನು� !ೇ;%; 

ಆತ5ೇ �ೇವರು, ಭೂ2ೋಕವನು� 6D-e ರೂ\e &ಾ{\eದನು; ಅದನು� 
ಶ±ನ
&ಾ{ನ'ಾNರ2ೆಂದು ಸೃOkಸ�ೆ ಜನ6'ಾಸ!ಾSNtೕ ರೂ\eದನು. ಈತನು 
gೕಗನು�Gಾ�5ೆ – 5ಾ5ೇ t�ೋವನು, ಇನು� 9ಾವನೂ ಅಲ8.  

� ಕ*ಮFಲ8 ರುವ��ಾ@ತು 

ಅ�ಾಗೂ
, ಆ !ಾಂಡ 1:2 ರ78 ಭೂDಯು ಕ*ಮFಲ8�ೆಯೂ, ಬ%�ಾNಯೂ ಮತು� 
ಕತ�2ಾNಯೂ ಇತು� ಎಂದು Fವ%ಸುತ��ೆ. ಈ Fವರ~ೆಯೂ 6'ಾಸ!ಾSN 

eದ�'ಾNರುವ ಸ{ಳದ ಬE xೆ ಅಲ8. ಇu*ಯ .ಾ^ೆಯ78ದ ಪದವನು� ಅಂಗ8 .ಾ^ೆEೆ 
“was” (ಕನ�ಡದ78 “ಇತು�” ಎಂಬು�ಾN) ಎಂದು .ಾ^ಾಂತರ (ಾಡಲ|�kರುವ ಆ 

ಪದವನು� 6ಖರ'ಾN “became” (ಆ@ತು) ಎಂದು .ಾ^ಾಂತರ 

(ಾಡಬಹು�ಾNತು�.  

ಆ !ಾಂಡ 1:2 ಭೂDಯು ಕ*ಮFಲ8�ೆಯೂ ಬ%�ಾNಯೂ ಇತು�; (ಆ@ತು) 
ಆ &ಾಗರದ hೕ2ೆ ಕತ�7ತು�; �ೇವ:ಾತHವ� ಜಲಸಮೂಹಗಳ hೕ2ೆ 
ಚ7ಸು,�ತು�.  

t:ೆDಯ ಪ�ಸ�ಕದ78ಯೂ ಸಹ ಆ�ೇ ಇu*ಯ ಪದವನು� ಬಳಸ2ಾN�ೆ ಮತು� 
.ಾ^ಾಂತ%ಸ2ಾN�ೆ.  

t:ೆDಯನು 4:23-25 5ಾನು [ ವ
�ಾನ ಂದ] 5ೋ��ೆನು, �ಾ, ಭೂ2ೋಕವ� 
�ಾಳ"ಪಾ=ಾNತು�; ಆ!ಾಶವನು� 5ೋ��ೆನು, ಅದರ78 0ೆಳ!ೇ ಇರ7ಲ8. 
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ಪವ-ತಗಳನು� 5ೋ��ೆನು, ಆ�ಾ, ನಡುಗು,�ದVವ�, ಎ2ಾ8 ಗುಡµಗಳ� 
ಅಲ8ಕ2ೊ8ೕಲ8'ಾNದVವ�. 5ಾನು 5ೋಡ2ಾN ಅ3
ೕ, ಜನ'ೇ ಇರ7ಲ8, ಆ!ಾಶದ 
ಸಕಲ ಪ�ಗಳ" �ಾ%�ೋNದVವ�.  

� ಕತ�2ೆಯು ಮತು� ಶ±ನ
ವ� ಉಂwಾ@ತು 

�ೇವರ 5ಾ
ಯ,ೕಪ�- ಪ%ಪೂಣ-'ಾದ ಭೂDಯನು� 5ಾಶನದ (ಕತ�2ೆಯ) 

ಸ{ಳ'ಾN ಬದ7eತು� ಎಂದು t:ೆDಯನು Fವ%ಸುGಾ�5ೆ.  

t:ೆDಯನು 4:23 �ಾ, ಭೂ2ೋಕವ� �ಾಳ"ಪಾ=ಾNತು�; ಆ!ಾಶವನು� 
5ೋ��ೆನು, ಅದರ78 0ೆಳ!ೇ ಇರ7ಲ8. 

ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಬಂದ �ೇವರ 5ಾ
ಯ,ೕಪ-ನು� t:ೆDೕಯನು Fವ%ಸು,��ಾV5ೆ. 

t:ೆDಯನು 4:26,27 5ಾನು 5ೋಡ2ಾN ಫಲವGಾ�ದ ಭೂDಯು !ಾqಾNತು�, 
ಅಕwಾ! ಅ78ನ ಊರುಗ=ೆ2ಾ8 :ೋ^ಾN�ಯುಕ�5ಾದ t�ೋವನ ಪ*ತ
WGೆ@ಂದ 
uದುV �ೋNದVವ�.  

t�ೋವನು gೕಗನು�Gಾ�5ೆ – �ೇಶ'ೆ2ಾ8 ಬಟkಬ%�ಾಗುವದು, ಆದ:ೆ 5ಾನು 
ಸಂಪೂಣ-'ಾN ಲಯ(ಾqೆನು.  

� &ೈGಾನನು ಭೂDEೆ ಬಂದನು 

ಆ !ಾಂಡ 1:1 ಮತು� ಆ !ಾಂಡ 1:2 ರ ನಡು'ೆ &ೈGಾನನು� ಭೂDEೆ 
ತ;#�ಾ�ರುವ &ಾಧ
Gೆಯುಂಟು. (�ಪ|cಯನು� 5ೋ�%: ಪ�ಟ 17) 

&ೈGಾನ5ಾ�N ಆತನನು� ಈ ಭೂDEೆ ತ;#�ಾ�ದನು ಊgಸಲು ಪ*ಯ,�e%. 

ಪರ2ೋಕದ78ದV ಉನ�ತ &ಾ{ನಗಳ78 ಒಂದನು� ಆತನು �ೊಂ ದನು. ವಣ-5ೆಗೂ 

DN2ಾದ &ೌಂದಯ-ವ� ಆತ6Nತು�. ಆತನು �ೇವರ ಮghಯ 

ಪ*,uಂಬಕ5ಾNದVನು. ಅ�ಾಗೂ
 ಆತನ ದಂEೆಯ78 ಇನೂ� ಅYಕ'ಾದದVನು ಆತನು 
ಆpeದನು. ಆತನು ಪರ2ೋಕದ78 ಆ;B!ೆ(ಾಡಲು ಬಯeದನು. 

ಅ78 ಯುದ��ಂದು ನqೆ@ತು. ಆತನು ಮತು� ಆತನನು� gಂ0ಾ7ಸುವ ದೂತರನು� 
ಭೂDEೆ �ೊulದರು. &ೈGಾನನು 5ೋ�ದ ಎ2ಾ8ಕqೆಗಳ78ಯೂ ಈಗ ಆತನು 
ಬಹಳ �ೆBೕOಸುವ ಸೃOkಕತ-5ಾದ �ೇವರ ಬE xೆ ಆತನು 5ೆನ\ಸಲ|ಟkವ5ಾದನು. 
ಆತನ ದಂEೆ@ಂದ ಆತ6Eೆ ನಷk'ಾದ ಎ2ಾ8ವ�ಗಳ ಬE xೆ ಆತನು 
5ೆನ\ಸಲ|ಟkವ5ಾದನು. 
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ಬಹುಶಃ &ೈGಾನನು, ಕದುV!ೊಳ#ಲು, !ೊಲ8ಲು ಮತು� 5ಾಶಪ�ಸಲು ಬರುವವನ 

�ಾEೆ ಬಂದನು, ಆತನ ಅಂಧ �ೆBೕಷದ78 ಮತು� !ೋಪದ78 ಆತನು ಈ ಭೂDಯನು� 
5ಾಶ(ಾ�ದನು. &ೈGಾನನು ಆಳಲು ಉ;eದಂಥದುV !ೇವಲ ಬ%�ಾದ, 

ಶ±ನ
'ಾದ ಮತು� ಪೂಣ- ಕತ�2ೆಯುಳ#ಂಥ ಭೂD (ಾತ*. 

ಲೂeಫ-ನು ಇ�ೕ FಶBದ hೕ2ೆ ಆಳಲು ಬಯeದನು. ಈಗ, ಆತನು 
ಉ;eರುವಂಥದುV !ೇವಲ XಕSದು, ಕತ�2ೆಯುಳ#ದು, ಬ%�ಾದ ಗ*ಹ (ಾತ*.  

�ೇವ%ಂದ ಭೂDಯು ಪ�ನ-&ಾ{\ಸಲ|�kತು 

ಆ !ಾಂಡ 1:2 ರ78, �ೇವ:ಾತHನು ಜಲಸಮೂಹಗಳ hೕ2ೆ ಚ7ಸು,�ದVನು ಎಂದು 
5ಾವ� ಓದುG �ೇ'ೆ. ಆ !ಾಂಡ 1:3 �ೇವರು “0ೆಳಕು ಉಂwಾಗ7” ಎಂದು �ೇ;ದನು 
ಎಂದು ,;ಸುತ��ೆ. &ೈGಾನ6Eೆ ಆ ಶಬ�ವ� ,; ತು�! 

ಆತನು ಅದನು� ಜಗದುತ|,�Eೆ ಮುಂ�ೆ !ೇ;ದVನು. �ೇವರ ಶಬ�ವನು� ಆತನು 
!ೇ;�ಾಗ ಆತನು �ೇEೆ  ಗf·hEೊಂ�ರಬಹುದು ಎಂದು ಊge!ೊ;#%. 

ಭೂDಯ hೕ2ೆಯೂ ಕೂಡ ಆತನು �ೇವ%ಂದ ಬXUಟುk!ೊಳ#ಲು ಆಗ7ಲ8. 
ಇ78ಯೂ ಕೂಡ, �ೇವರು ಆತನನು� ಸುಮH5ೇ ಒಂ�9ಾN uಡುವ� ಲ8.  

ಮುಂ ನ ಐದು  ನಗಳ78 ಭೂDಯನು� ಅದರ ಮೂಲತಃ &ೌಂದಯ-!ೆS �ೇವರು 
ಪ�ನ-&ಾ{\eದVನು &ೈGಾನನು� 5ೋ��ಾಗ ಆತನು �ೇEೆ �ೆದ%ರಬಹುದು. 

“ಆಗ �ೇವರು �ೇ;ದನು” 

ಭೂDಯು (ಾತ5ಾ�ದ (ಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�ನ-ಸೃOkಸಲ|�kತು. 
5ಾಶ'ಾN� Vೆ2ಾ8ವ� ಯ�ಾ e{,Eೆ ,ರುN ಉಂwಾಗುವಂGೆ �ೇವರು ಅದ!ೆS 
(ಾತ5ಾ�ದನು ಎಂಬುದನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ"#ವ�ದು ಮುಖ
.  

ಆ !ಾಂಡ 1:3 ಆಗ �ೇವರು – 0ೆಳ!ಾಗ7 ಅನ�ಲು 0ೆಳ!ಾ@ತು. 

1:6 ಬ;ಕ �ೇವರು – ಜಲಸಮೂಹಗಳ ನಡು'ೆ F&ಾ�ರ'ಾದ ಗುಮಟವ� 
ಉಂwಾಗ7; ಅದು !ೆಳಗಣ 6ೕರುಗಳನೂ� hೕಲಣ 6ೕರುಗಳನೂ� 0ೇ:ೆ 0ೇ:ೆ 
(ಾಡ7 ಅಂದನು.  

1:9 ಅನಂತರ �ೇವರು – ಆ!ಾಶದ !ೆಳNರುವ 6ೕ:ೆ2ಾ8 ಒಂ�ೇ ಸ{ಳದ78 
ಕೂ�!ೊಳ#7, ಒಣ5ೆಲವ� !ಾcಸ7 ಅಂದನು; �ಾEೆtೕ ಆ@ತು.  
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1:11 ತರು'ಾಯ �ೇವರು – ಭೂDಯು ಹುಲ8ನೂ� uೕಜuಡುವ !ಾ@ಪಲ
ದ 
Nಡಗಳನೂ� 0ೆ;ಸ7; ಮತು� uೕಜವ�ಳ# ಹc�ನ ಮರಗಳನೂ� ಅವ�ಗಳ 
Kಾ,ಗನು&ಾರ'ಾN ಹು�kಸ7 ಎಂದು �ೇ;ದನು; �ಾEೆtೕ ಆ@ತು.  

1:14 ಬ;ಕ �ೇವರು – ಆ!ಾಶಮಂಡಲದ78 0ೆಳಕುಗಳ" ಉಂwಾಗ7; ಅವ� 
ಹಗ7ರಳ"ಗಳನು� 0ೇ:ೆ 0ೇ:ೆ (ಾಡ7; ಇದಲ8�ೆ ಅವ� ಗುರುತುಗ=ಾNದುV 
ಸಮಯವನೂ�  ನಸಂವತMರಗಳನೂ� Gೋ%ಸ7; 

1:20 ತರು'ಾಯ �ೇವರು – ಗುಂಪ�ಗುಂಪಾN ಚ7ಸುವ ಜಲಜಂತುಗಳ" 6ೕ%ನ78 
ತುಂu!ೊಳ#7; ಪ�ಗಳ" ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಅಂತ%W�ೊಳEೆ �ಾ:ಾಡ7 ಎಂದು 
�ೇ;ದನು.  

1:24 ಮತು� �ೇವರು – ಭೂD@ಂದ aೕವಜಂತುಗಳ" ಉಂwಾಗ7; 

ಪಶು�*Dಗಳ� !ಾಡುಮೃಗಗಳ� ತಮH ತಮH Kಾ,ಗನು&ಾರ'ಾN ಹುಟk7 
ಅಂದನು.  

1:26 ಆ hೕ2ೆ �ೇವರು – ನಮH ಸBರೂಪದ78 ನಮH �ೋ7!ೆEೆ ಸ%9ಾN 
ಮನುಷ
ರನು� ಉಂಟು (ಾqೋಣ; ಅವರು ಸಮುದ*ದ78ರುವ Dೕನುಗಳ 
hೕ2ೆಯೂ ಅಂತ%Wದ78 �ಾ:ಾಡುವ ಪ�ಗಳ hೕ2ೆಯೂ 5ೆಲದ hೕ2ೆ 
ಹ%�ಾಡುವ ಎ2ಾ8 �*D�ೕಟಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಎ2ಾ8 ಭೂDಯ hೕ2ೆಯೂ 
�ೊ:ೆತನ(ಾಡ7 ಅಂದನು.  

1:29 ಮತು� �ೇವರು – ಇEೋ, ಸಮಸ�ಭೂDಯ hೕ2ೆ uೕಜವ�ಳ# ಎ2ಾ8 
ಪೈರುಗಳನೂ� uೕಜವ�ಳ# ಎ2ಾ8 ಹc�ನ ಮರಗಳನೂ� 6ಮEೆ ಆ�ಾರ!ಾSN 
!ೊ�k� Vೇ5ೆ.  

&ೈGಾನನ ಪ*,�*t 

ಭೂDಯ hೕ2ೆ 5ಾಶಪ�eದಂಥದV�ೆಲ8ವ� ಪ%ಪೂಣ-'ಾNತು�, �ೇವರು ಪ�ನಃ 
ಅದನು� ಪ%ಪೂಣ-Eೊ;#eದನು. �ೇವರ 3ೕಜ5ೆ ಏ5ಾNತು�? �ೇವರು ಏ!ೆ ಈ 

ಗ*ಹದದ78 ಆಸ��ಯುಳ#ವ5ಾNದVನು?  

“�ೇವರು ಏ!ೆ ನಮHನು� ನಮH ಪಾ�Eೆ uಡುವ� ಲ8? !ಾಯ- 6ವ-gಸಲು ಆತ6Eೆ 
ಆತನ ಇ�ೕ FಶB'ೇ ಇ�ೆ ಮತು� ನಮHNರುವಂಥ� Vೆಲ8ವೂ !ೇವಲ ಈ XಕS ಗ*ಹ 

(ಾತ*!” ಎಂದು &ೈGಾನನು ತನ� ದು:ಾತHಗ;Eೆ ಉದx%ಸು,�ರುವ�ದನು� 
ಊge!ೊ;#%.  
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�ೇವರ ಶಬ�ವ� !ೇ;ಸಲ|ಟkಂತಹ ಆ ಐದು  ನಗಳ78 ಪ*,3ಂದು  ನವ� 
 ಗf·hಯೂ ಮತು� �ೆBೕಷವ� &ೈGಾನನು� ಪಟುk g� ತು�. �ೇವರು 
(ಾತ5ಾ��ಾಗ ಭೂDಯು ಅದರ ಮೂಲತಃ &ೌಂದಯ-!ೆS ಮರ;ತು. 
ಪ*,3ಂದು  ನವ� �ೇವರ ಕqೆNರುವ &ೈGಾನನ �ೆBೕಷದ ,ೕವ*Gೆಯು 
0ೆ=ೆ@ತು�.  

�ಪ|c: ಸತ
'ೇದ ಪಂ�ತರು &ೈGಾನನ ಪತನ ಮತು� ಮನುಷ
ರ ಸೃOkEೆ ಸಂಬಂYeದ 

ಘಟ5ೆಗಳ ಅನುಕ*ಮವನು� ಒಪ�|ವ� ಲ8. ಆ !ಾಂಡದ �ದಲ5ೇಯ ಅjಾ
ಯದ78ರುವ 

ಒಂದ5ೇ 'ಾಕ
ಕೂS ಮತು� ಎರಡ5ೇಯ 'ಾಕ
ಕೂS ನಡು'ೆ ಸಮಯದ78 “ಅಂತರ” ಇ�ೆ 
ಎಂದು 0ೋYಸುವಂತಹ “ಅಂತರದ e�ಾ�ಂತದ” (gap theory) hೕ2ೆ ಈ ಪಾಠದ78ರುವ 

Fಷಯವ� ಆjಾ%ತEೊಂ��ೆ. &ೈGಾನನು� ತನ� ದಂEೆಯ ನಂತರ ಭೂDEೆ 
�ೊಬlಲ|ಟk5ೆಂದು ಮತು� ಅದರ ಪ%~ಾಮ'ಾN, ಎರಡ5ೇಯ 'ಾಕ
ದ78 Fವ%ಸಲ|�kರುವ 

�ಾEೆ ಭೂDಯು ಕ*ಮFಲ8ದೂV, ಬ%�ಾದೂV ಮತು� ಕತ�2ೆಯುಳ#�ಾ@ತು ಎಂದು ಈ 

e�ಾ�ಂತವ� 0ೋYಸುತ��ೆ.  

ಮನುಷ
ನು ಸೃOkಸಲ|ಟk ನಂತರ &ೈGಾನನ ದಂEೆಯು �ಾಗೂ ಪತನವ� ಸಂಭFeತು� 
ಎಂದು ಇತರರು 0ೋYಸುGಾ�:ೆ. ಅಲ8�ೆ, ಪರ2ೋಕ ಂದ ಭೂDEೆ &ೈGಾನನು� ಬg^ಾSರ 

�ಾ�ದ ಸಮಯದ ಬEೆx ಎ2ಾ8 ಪಂ�ತರು ಒ\|Eೆ 6ೕ�ಲ8.  

ಈ ಪಾಠದ78 Fವ%eರುವಂತಹ ಘಟ5ೆಗಳ ಅನುಕ*ಮ�ೊಂ Eೆ ಸಮH,ಸುವ�ದು 
ಮುಖ
ವಲ8; ಆದ:ೆ ಮನುಷ
ನು �ೇವರ ಸBರೂಪದ78 ಸೃOkಸಲ|ಟkನು ಮತು� ಈ ಭೂDಯ 

hೕ2ೆ ಸಮಗ*'ಾದ ಅY!ಾರವ� �ಾಗೂ ಪ*ಭುತBವ� ಆತ6Eೆ !ೊಡಲ|�kತು ಎಂದು 
ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ#0ೇ!ಾದದುV ಮುಖ
'ಾN�ೆ. ಈ !ಾರಣ ಂದ2ೇ &ೈGಾನನು� 
(ಾನವಕುಲವನು� ಬಹಳ �ೆBೕOಸುGಾ�5ೆಂದು ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ#0ೇ!ಾದದುV ಸಹ 

ಮುಖ
'ಾ�ಾVN�ೆ.  

(ಾನವಕುಲ!ೆS !ೊಡಲ|�kರುವಂತಹ ಅY!ಾರ 

�ೇವರ ಸBರೂಪದ78 ಸೃOkಸಲ|ಟkನು  

�ೇವರು ಭೂDಯನು� ಪ�ನ-ಸೃOkeದ ನಂತರ ಪ�ರುಷನನು� ಮತು� e¸ೕಯನು� 
ಆತನು ತನ� ಸBರೂಪದ78 ಸೃOkeದನು. ಅನಂತರ ಆತನು ಅವ%Eೆ ಭೂDಯ hೕ2ೆ 
aೕFಸುವಂತಹ ಎ2ಾ8ವ�ಗಳ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ !ೊಟkನು.  

� ಅವರು &ೊ>ೆತನ �ಾಡg 

ಆ !ಾಂಡ ಒಂದ5ೇಯ ಅjಾ
ಯದ78 ಮನುಷ
ರು �ೇವರ ಸBರೂಪದ78 
ಸೃOkಸಲ|ಟkರು ಎಂದು ನಮEೆ �ೇಳ2ಾN�ೆ. ಆ !ಾಂಡ ಒಂಬತ�5ೇಯ 

ಅjಾ
ಯದ78 ಪ�ನಃ ಅದ5ೆ�ೕ ನಮEೆ �ೇಳ2ಾN�ೆ.  
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ಆ !ಾಂಡ 1:26 ಆ hೕ2ೆ �ೇವರು – ನಮH ಸBರೂಪದ78 ನಮH �ೋ7!ೆEೆ 
ಸ%9ಾN ಮನುಷ
ರನು� ಉಂಟು(ಾqೋಣ; ಅವರು ಸಮುದ*ದ78ರುವ Dೕನುಗಳ 
hೕ2ೆಯೂ ಅಂತ%Wದ78 �ಾ:ಾಡುವ ಪ�ಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಪಶುಗಳ hೕ2ೆಯೂ 
5ೆಲದ hೕ2ೆ ಹ%�ಾಡುವ ಎ2ಾ8 �*D�ೕಟಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಎ2ಾ8 ಭೂDಯ 
hೕ2ೆಯೂ �ೊ:ೆತನ(ಾಡ7 ಅಂದನು.  

ಆ !ಾಂಡ 9:6 �ೇವರು ಮನುಷ
ರನು� ತನ� ಸBರೂಪದ78tೕ 
ಉಂಟು(ಾ�ದ5ಾದV%ಂದ 9ಾರು ಮನುಷ
ನ ರಕ�ವನು� ಸು%ಸುGಾ�:ೋ ಅವರ 
ರಕ�ವನು� ಮನುಷ
:ೇ ಸು%ಸುವರು.  

ಪ�ರುಷರು ಮತು� e¸ೕಯರು �ೇವರ ಸBರೂಪದ78 ಸೃOkಸಲ|ಟkವರು ಎಂದು 
,;ದು!ೊಳ"#ವಂಥದುV ಈ Fಷಯವನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ"#ವ�ದ!ೆS ಮುಖ
'ಾN�ೆ 
9ಾ!ೆಂದ:ೆ �ೇವರ ಸBರೂಪವ� ಒಂದು ಅY!ಾರಗಳ78 ಒಂದು. 

ಆ !ಾಂಡ 1:27 gೕEೆ �ೇವರು ಮನುಷ
ನನು� ತನ� ಸBರೂಪದ78 
ಉಂಟು(ಾ�ದನು; �ೇವಸBರೂಪದ78 ಅವನನು� ಉಂಟು(ಾ�ದನು; ಅವರನು� 
ಗಂಡು�ೆ~ಾ�N 6D-eದನು.  

�ೇವರ aೕವವ� !ೊಡಲ|�k�ೆ 

�ೇವರು 5ೆಲದ ಮc�6ಂದ ಮನುಷ
ನ �ೇಹವನು� ತನ� !ೈಗಳ ಮೂಲಕ 

ರೂ\eದನು, ಮತು� ಅನಂತರ �ೇವರು ಆತ5ೊಳEೆ ಸBತಃ ತನ� _ಾBಸವ5ೆ�ೕ 
ಊ ದನು. �ೇವರು ಮನುಷ
:ೊಳEೆ ಸBತಃ ತನ� ಸB.ಾವವ5ೆ�ೕ ಊ ದನು.  

ಆತನು ತನ� aೕವವನು� ನಮEೆ !ೊಟkನು. �ೇವರ aೕವವ� ನಮH78� Vೆ! 

ಆ !ಾಂಡ 2:7 gೕNರಲು t�ೋವ�ೇವರು 5ೆಲದ ಮc�6ಂದ ಮನುಷ
ನನು� 
ರೂ\e ಅವನ ಮೂNನ78 aೕವ_ಾBಸವನು� ಊ ದನು; ಆಗ ಮನುಷ
ನು ಬದುಕುವ 
ಪಾ*c9ಾದನು.  

&ೈGಾನನ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ  

ಪರ2ೋಕದ78 ಯುದ�'ಾದ ನಂತರ &ೈGಾನನು ಭೂDEೆ �ೊಬlಲ|ಟkನು. �ೇವರು 
ಮನುಷ
ರನು� ಸೃOkಸುವ�ದನು�, ಸBತಃ �ೇವರ aೕವವನು� ಆತ5ೊಳEೆ 
ಊದುವ�ದನು� ಮತು� ಭೂDಯ hೕ7ರುವ ಪ*,3ಂದು aೕFಗಳ hೕ2ೆ 
ಆ;B!ೆಯನು� ಮತು� �ೊ:ೆತನವನು� ಈ �ೊಸ ಸೃOkEೆ !ೊಡುವ�ದನು� ಆತನು 
Fೕ�e�ಾಗ ಆತನ  Nಲನು� 6ೕವ� ಊgಸಬಹು�ೇ? 
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&ೈGಾನನು� ಭೂDಯ hೕ2ೆ aೕFಸು,�ದVನು! ಮನುಷ
6Eೆ !ೊಡಲ|ಟkಂತಹ 

�ೊ:ೆತನವ� &ೈGಾನನ ಮತು� ಆತನ gಂ0ಾಲಕರ hೕ7ರುವ ಅY!ಾರವನು� 
ಒಳEೊಂ��ೆ.  

ಅY!ಾರವ� ಇಬl%ಗೂ !ೊಡಲ|�k�ೆ 

�ೇವರು ಹವBಳನು� ರೂ\eದನು ಮತು� ಆ�ಾಮನ KೊGೆಗೂ�, ಭೂDಯ78ರುವ 

ಎ2ಾ8 ವಸು�ಗಳ hೕ2ೆ ಅY!ಾರವ� ಮತು� �ೊ:ೆತನವ� ಅವ%Nತು�.  

ಆ !ಾಂಡ 2 5ೇ ಅjಾ
ಯದ78 ಹವBಳ ಸೃOkಯ ಕ�ೆ@�ೆ. 

ಆ !ಾಂಡ 2:21-24 gೕNರುವ78 t�ೋವ�ೇವರು ಆ ಮನುಷ
6Eೆ 
Eಾಢ6�ೆ*ಯನು� ಬರ(ಾ� ಅವನ ಪ!ೆSಯ ಎಲುಬುಗಳ78 ಒಂದನು� GೆEೆದು!ೊಂಡು 
ಅದರ ಸ{ಳವನು� (ಾಂಸ ಂದ ಮುXU  

Gಾನು ಮನುಷ
6ಂದ GೆEೆ ದV ಎಲುಬನು� e¸ೕ9ಾಗ (ಾ� ಆ!ೆಯನು� ಅವನ 
ಬ;Eೆ ಕರತಂದನು.  

ಅವನು ಆ!ೆಯನು� 5ೋ� – ಈಗ ಸ%; ಈ!ೆಯು ನನ� ಎಲುಬಗ;ಂದ ಬಂದ 
ಎಲುಬೂ ನನ� (ಾಂಸ ಂದ ಬಂದ (ಾಂಸವೂ ಆN�ಾV=ೆ; ಈ!ೆಯು ನರ6ಂದ 
ಉತ|,�9ಾದ !ಾರಣ 5ಾ%ೕ ಎ6�e!ೊಳ"#ವಳ" ಅಂದನು.  

ಈ !ಾರಣ ಂದ ಪ�ರುಷನು ತಂ�ೆGಾ@ಗಳನು� uಟುk ತನ� �ೆಂಡ,ಯನು� 
&ೇ%!ೊಳ"#ವನು; ಅವ%ಬlರು ಒಂ�ೇ ಶ%ೕರ'ಾNರುವರು.  

� ಆ&ಾಮI%ೆ �ಾತ@ವಲh 

ಮನುಷ
ರ ಬE xೆ@ರುವ �ದಲ ಉ2 8ೇಖನ ಂದ; “ಅವರು �ೊ:ೆತನ(ಾಡ7” 

ಎಂದು �ೇವರು �ೇ;ದನು. “ಅವನು �ೊ:ೆತನ(ಾಡ7” ಎಂದು �ೇವರು �ೇಳ7ಲ8. 

ಆ !ಾಂಡ 1:26-28a ಆ hೕ2ೆ �ೇವರು – ನಮH ಸBರೂಪದ78 ನಮH �ೋ7!ೆEೆ 
ಸ%9ಾN ಮನುಷ
ರನು� ಉಂಟು(ಾqೋಣ; ಅವರು ಸಮುದ*ದ78ರುವ Dೕನುಗಳ 
hೕ2ೆಯೂ ಅಂತ%Wದ78 �ಾ:ಾಡುವ ಪ�ಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಪಶುಗಳ hೕ2ೆಯೂ 
5ೆಲದ hೕ2ೆ ಹ%�ಾಡುವ ಎ2ಾ8 �*D�ೕಟಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಎ2ಾ8 ಭೂDಯ 
hೕ2ೆಯೂ �ೊ:ೆತನ(ಾಡ7 ಅಂದನು.  

gೕEೆ �ೇವರು ಮನುಷ
ನನು� ತನ� ಸBರೂಪದ78 ಉಂಟು(ಾ�ದನು; 
�ೇವಸBರೂಪದ78 ಅವನನು� ಉಂಟು(ಾ�ದನು; ಅವರನು� ಗಂಡು�ೆ~ಾ�N 
6D-eದನು. 
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ಇದಲ8�ೆ �ೇವರು ಅವರನು� ಆpೕವ- e – 6ೕವ� ಬಹುಸಂGಾನವ�ಳ#ವ:ಾN 
�ೆXU%; ಭೂDಯ78 ತುಂu!ೊಂಡು ಅದನು� ವಶ(ಾ�!ೊ;#%. ಸಮುದ*ದ 
Dೕನುಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಆ!ಾಶದ ಪ�ಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಭೂDಯ78 ಚ7ಸುವ ಎ2ಾ8 
aೕFಗಳ hೕ2ೆಯೂ �ೊ:ೆತನ(ಾಡ7 ಅಂದನು.  

ಪ�ರುಷನು e¸ೕಯ hೕಲೂ, e¸ೕಯು ಪ�ರುಷನ hೕಲೂ �ೊ:ೆತನ (ಾಡ0ಾರದು, 
ಆದ:ೆ ಒಂ�ೇ ಶ%ೕರ'ಾNರುವ, ಅವರು ಒwಾkN ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ 
�ೊ:ೆತನದ78ಯೂ ಮತು� ಅY!ಾರದ78ಯೂ ನqೆಯ0ೇಕು. 

ಒwಾkN, ಅವ%Eೆ ಅY!ಾರವ� !ೆಳNರುವಂಥವ�ಗಳ hೕ2ೆ !ೊಡಲ|�k�ೆ: 

� ಸಮುದ*ದ Dೕನುಗಳ 

� ಆ!ಾಶದ ಪ�ಗಳ 

� ಪಾ*cಗಳ 

� ಸಮಸ� ಭೂDಯ 

� aೕFಸುವಂತಹ ಪ*,3ಂದು ವಸು�ಗಳ  

� /ೇ>ೆ ಮನುಷFರ nೕಲೆ ಅಲh 

ಮನುಷ
ನು ತನ� KೊGೆ ಮನುಷ
ನ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ(ಾಡುವ ಆNಲ8. ಈ ಭೂDಯ 

hೕ7ರುವ �ೇವರ ಸಕಲ ಸೃOkಗಳ hೕ2ೆಯೂ �ಾಗೂ &ೈGಾನನ ಮತು� ಆತನ 

ದು:ಾತHಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಆತ6Eೆ ಅY!ಾರವ� !ೊಡಲ|�k�ೆ.  

�ೇವ%Eೆ ಈಗ ಪರಮ ಅY!ಾರF�ೆ ಮತು� ಭೂಗ*ಹದ hೕ2ೆ �ೊರತುಪ�e FಶBದ 

ಎ2ಾ8ವ�ಗಳ hೕ2ೆ �ೊ:ೆತನF�ೆ. ಪ�ರುಷ ಮತು� e¸ೕ ಎಂದು ಕ:ೆಯಲ|ಡುವಂತಹ 

�ೇವರ-ಸದೃಶಯ:ಾದ ಈ �ೊಸ ಸೃOkಗ;Eೆ ಭೂDಯ78ನ ತನ� ಅY!ಾರವನು� 
ಆತನು !ೊಟkನು.  

ಮನುಷ
6Eೆ ಸB ಇ� ¹ೆಯು !ೊಡಲ|�kತು� 

� ಇo pೆ 

�ೇವರು ಆ�ಾಮ6Eೆ ಸB ಇ� ¹ೆಯನು� !ೊಟkನು. �ೇವ%Eೆ Fjೇಯ5ಾಗುವ�ದರ 

ಮತು� ಅFjೇಯ5ಾಗುವ�ದರ ನಡುFನ ಆtSಯನು� ಆ%e!ೊಳ"#ವಂಥಹ ಶ��ಯು 
ಆತ6N�ೆ. ಮನುಷ
%Eೆ ಇ� ¹ೆಯು, ಆtSಯು, ಸB ಇ� ¹ೆಯು !ೊಡಲ|�k�ೆ.  

ಏ�ೆo Gೋಟದ78 FjೇಯತBದ ಮತು� ಅFjೇಯತBದ ನಡು'ೆ, ಒ= #ೇದರ !ೆಟkದರ 

ಅರುಹನು� ಹು�kಸುವ ಮರದ ಹಣ�ನು� ,ನು�ವ�ದರ ಮತು� ಅದನು� ,ನ��ೆ@ರುವ�ದರ 

ನಡು'ೆ ಮನುಷ
ನ ಇ� ¹ೆಯು ಪ%ೕ�ಸಲ|�kತು.  
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ಮನುಷ
%Eೆ ಈಗಲೂ ಸB ಇ�ೆU ಉಂಟು. 

ಆ !ಾಂಡ 2:16,17 ಇದಲ8�ೆ t�ೋವ�ೇವರು ಆ ಮನುಷ
6Eೆ – 6ೕನು 
Gೋಟದ78ರುವ ಎ2ಾ8 ಮರಗಳ ಹಣು�ಗಳನು� ಯ�ೇಚ¹'ಾN ,ನ�ಬಹುದು; 
ಒ= #ೇದರ !ೆಟkದರ ಅರುಹನು� ಹು�kಸುವ ಮರದ ಹಣ�ನು� (ಾತ* ,ನ�0ಾರದು; 
,ಂದ  ನ ಸG �ೇ �ೋಗುF ಎಂದು FYeದನು.  

&ೈGಾನನು ಮನುಷ
ರನು� �ೆBೕOಸುGಾ�5ೆ 

&ೈGಾನನು ಆ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳನು� �ೆBೕOeದನು 9ಾ!ೆಂದ:ೆ ಅವರು �ೇವರ 

ಸBರೂಪದ78 ಸೃOkಸಲ|�kದVರು. ಆತನು ಬಲವಂತ ಂದ �ತು�!ೊಳ#ಲು 
ಪ*ಯ,�eದಂಥ ಪ*,3ಂದು ಅವರ ಸೃOkಯ ಸಮಯದ78 ಅವ%Eೆ !ೊಡಲ|�kತು.  

� ಅವರು �ೇವರ �ಾEೆ !ಾಣಲ|ಟkರು 
� ಅವರು �ೇವರ �ಾEೆ (ಾತ5ಾ�ದರು 
� ಅವರು �ೇವರ �ಾEೆ ನqೆದರು 

ಅವ%Eೆ ಭೂDಯ hೕ7ರುವಂತಹ ಎ2ಾ8 ವಸು�ಗಳ hೕ2ೆ �ೊ:ೆತನವ� 
!ೊಡಲ|�k�ೆ ಮತು� ಇದು &ೈGಾನನು� ಒಳEೊಂ��ೆ. ಇದು ಆತನ �ೊ:ೆತನFದV 
ಎ2ಾ8ವ�ಗಳನು� ಒಳEೊಂ��ೆ. ಇದು “ಆತನ” :ಾಜ
ವ5ೆ�2ಾ8 ಒಳEೊಂ��ೆ.  

&ೈGಾನನ ಮ�ಾ ಭಯ 

ನಮH ಅY!ಾರವ� &ೈGಾನ6Eೆ ,; �ೆ. �ೇವರು ಏನು �ೇ;ದನು ಮತು� 
(ಾ�ದನು ಎಂದು ಆತ6Eೆ ,; �ೆ. 

ನಮH ಅY!ಾರವನು� 5ಾವ� ,;ದು!ೊಳ# ರುವ�ದು – ಅದನು� 5ಾವ� ಅ5ೆBೕOಸ�ೆ 
ಇರುವ�ದು ಮತು� �ೇವರು-!ೊಟk ನಮH ಅY!ಾರದ78 ಮತು� �ೊ:ೆತನದ78 
ನqೆಯಲು ಪಾ*ರಂvಸ ರುವ�ದು ಆತ6Eೆ ಅತ
ಂತ ಪಾ*ಮುಖ
'ಾN�ೆ. �ೇವರು-
!ೊಟk ಅY!ಾರದ78 ನqೆಯುವಂತಹ ಪ�ರುಷ%Eೆ ಮತು� e¸ೕಯ%Eೆ &ೈGಾನನು� 
ಭಯಪಡಲು !ಾರಣF�ೆ.  

&ೈGಾನನ “5ಾ5ೆಂಬ Xತ�ಗಳ"”  

t_ಾಯ ಪ*'ಾದನ ಗ*ಂಥದ78 !ೊಡಲ|�kರುವ &ೈGಾನನ “5ಾ5ೆಂಬ Xತ�ಗಳನು�” 

5ೆನ\e!ೊ;#%. 

t_ಾಯ 14:13-15 6ೕನು 6ನ� ಮನeMನ78- 

5ಾನು ಆ!ಾಶ!ೆS ಹ,�; 
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5ಾನು ಉತ�ರ �Sನ ಕಟkಕqೆ@ರುವ ಸುರಗಣ ಪವ-ತದ78 ಆeೕನ5ಾಗು'ೆನು; 
5ಾನು ನನ� eಂ�ಾಸನವನು� �ೇವರ ನWತ*ಗ;Nಂತ hೕ2ೆ ಏ%ಸು'ೆನು; 
5ಾನು ಉನ�ತ hೕಘಮಂಡಲದ hೕ2ೆ ಏರು'ೆನು; 
5ಾನು ಉನ�Gೋನ�ತ6Eೆ ಸ%ಸ(ಾನ5ಾಗು'ೆನು ಅಂದು!ೊಂ�ದVಯ2ಾ8! 

ಆದ:ೆ 6ೕನು ಪಾGಾಳ!ೆS, ಅjೋ2ೋಕದ ಅEಾಧಸ{ಳಗ;Eೆ, ತಳ#ಲ|�,� Vೕ. 

ಎ2ಾ8ವ� ಮನುಷ
6Eೆ !ೊಡಲ|�k�ೆ 

&ೈGಾನನು ತನ� ದಂEೆಯ78 ಇXUeದ ಎ2ಾ8ವ�ಗಳ", ಇರುವಂGೆtೕ �ೇವರು 
ಮನುಷ
ರನು� ಸೃOkeದನು! 

� “5ಾನು ಆ!ಾಶ!ೆS ಏ%�ೋಗು'ೆನು” ಎಂದು &ೈGಾನನು �ೇ;ದVನು. 

�ೇವ:ೊಂ Eೆ ಅ5ೊ
ೕನ
Gೆಯ78ರುವ�ದ!ಾSN ಮನುಷ
ರು ಸೃOkಸಲ|ಟkರು. ಈ 

FಶBದ �ೇವ:ೊಂ Eೆ ನqೆಯಲು ಮತು� (ಾತ5ಾಡಲು 5ಾವ� 
ಸೃOkಸಲ|ಟkವ:ಾN� Vೇ'ೆ! ಆತ5ೊಂ Eೆ ಆ;B!ೆ(ಾಡಲು 5ಾವ� 
ಸೃOkಸಲ|ಟkವ:ಾN� Vೇ'ೆ.  

ಪ*ಕಟ~ೆ 20:6 ಪ*ಥಮ ಪ�ನರುGಾ{ನದ78 &ೇ%ರುವವನು 
ಧನ
ನೂ ಪ%ಶುದVನೂ ಆN�ಾV5ೆ. ಇಂಥವರ hೕ2ೆ 
ಎರಡ5ೆಯ ಮರಣ!ೆS ಅY!ಾರFಲ8. ಆದ:ೆ ಅವರು 
�ೇವ%ಗೂ �*ಸ�6ಗೂ 9ಾಜಕ:ಾN �*ಸ�5ೊಂ Eೆ ಆ 
&ಾFರ ವರುಷ ಆಳ"ವರು. 

� “5ಾನು ನನ� eಂ�ಾಸನವನು� �ೇವರ ನWತ*ಗ;Nಂತ 

hೕ2ೆ ಏ%ಸು'ೆನು” ಎಂದು &ೈGಾನನು �ೇ;ದVನು. 

�ೇವರ ನWತ*ಗಳ" �ೇವದೂತರನು� ಸೂXಸುತ��ೆ. 
&ೈGಾನನು� ದೂತರ hೕ2ೆ ಪ*ಮುಖ5ಾNರಲು ಇXUeದನು.  

5ಾವ� ಒಂದು  ನ ದೂತ%Eೆ 5ಾ
ಯ
,ೕಪ�- (ಾಡು'ೆವ� 
ಎಂದು ಅ�ಸ�ಲ5ಾದ ಪೌಲನು ಬ:ೆ �ಾV5ೆ. 

1 !ೊ%ಂಥ 6:2,3 �ೇವಜನರು 2ೋಕ!ೆS 
,ೕಪ�-(ಾಡುವ:ೆಂಬದು 6ಮEೆ ,;ಯ�ೋ? 2ೋಕವ� 
6DHಂದ ,ೕಪ-ನು� �ೊಂದ0ೇ!ಾNರುವ78 ಅತ
ಲ| 
ಸಂಗ,ಗಳನು� ಕು%ತು ,ೕಪ�-(ಾಡುವದ!ೆS 
ಅ3ೕಗ
:ಾN Vೕ:ೋ?  
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5ಾವ� �ೇವದೂತ%ಗೂ ,ೕಪ�-(ಾಡು'ೆ'ೆಂಬದು 6ಮEೆ 
,;ಯ�ೋ? ಐgಕ aೕವದ !ಾಯ-ಗಳನು� ಕು%ತು 5ಾವ� 
,ೕಪ�- (ಾಡುವದು �ೊಡµ�ೋ? 

� “5ಾನು ಉತ�ರ �Sನ ಕಟkಕqೆ@ರುವ ಸುರಗಣ 

ಪವ-ತದ78 ಆeೕನ5ಾಗು'ೆನು” ಎಂದು &ೈGಾನನು 
�ೇ;ದVನು. 

tೕಸುFನ78 5ಾವ� ಪರ2ೋಕ ಮಂಡಲಗಳ78 ಕು;,�� Vೇ'ೆ. 

ಎಫೆಸ 2:7 … ನಮHನು� ಆತ5ೊಂ Eೆ ಎule ಪರ2ೋಕದ78 
ಆತ5ೊಂ Eೆ ಕೂ�*e�ಾV5ೆ. 

� “5ಾನು ಉನ�ತ hೕಘಮಂಡಲದ hೕ2ೆ ಏರು'ೆನು” 

ಎಂದು &ೈGಾನನು �ೇ;ದVನು.  

ಅಂತ%Wದ78 – hೕಘಗಳ78 5ಾವ� tೕಸುವನು� 
ಸಂYಸು'ೆವ�. 

1 �ೆಸ2ೋ6ಕ 4:16,17 ಕತ-ವ� Gಾ5ೇ 
ಆ�ಾªೂೕಷ�ೊಡ5ೆಯೂ ಪ*jಾನದೂತನ ಶಬV�ೊಡ5ೆಯೂ 
�ೇವರ ತುತೂ%ಧ©63ಡ5ೆಯೂ ಆ!ಾಶ ಂದ 
ಇ;ದುಬರುವನು. ಆಗ �*ಸ�ನ78ರುವ ಸತ�ವರು �ದಲು ಎದುV 
ಬರುವರು. 

 ಆhೕ2ೆ aೕವ ಂದು; ರುವ 5ಾವ� ಅಂತ%Wದ78 
ಕತ-ನನು� ಎದುರುEೊಳ"#ವದ!ಾSN ಅವರ ಸಂಗಡ2ೇ 
hೕಘ'ಾಹನ:ಾN ಪಕS5ೆ ಒಯ
ಲ|ಡು'ೆವ�. gೕEಾN 5ಾವ� 
ಸ�ಾ!ಾಲವೂ ಕತ-ನ KೊGೆಯ78ರು'ೆವ�. 

� “5ಾನು ಉನ�Gೋನ�ತ6Eೆ ಸ%ಸ(ಾನ5ಾಗು'ೆನು” 

ಎಂದು &ೈGಾನನು �ೇ;ದVನು.  

ಮನುಷ
ನು �ೇವರ ಸBರೂಪದ78 ಸೃOkಸಲ|ಟkನು. &ೈGಾನನು 
ಏ!ೆ ಮನುಷ
ರನು� �ೆBೕOಸುGಾ�5ೆಂದು ಈಗಲೂ 6ೕವ� 
ಆಶUಯ-ಪಡು,�ೕ:ೋ? 

5ಾವ� ಸೃOkಸಲ|�kದು: 
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� �ೇವರ �ಾEೆ !ಾಣಲು 
� �ೇವರ �ಾEೆ (ಾತ5ಾಡಲು 
� �ೇವರ �ಾEೆ ನqೆಯಲು ಮತು� 
� �ೇವ:ೊಂ Eೆ ಆ;B!ೆ(ಾಡಲು! 

&ೈGಾನನು ತನ� ದಂEೆಯ78 ಪqೆದು!ೊಳ#ಲು 
ಪ*ಯ,�e� Vೆಲ8ವ� ನಮEೆ !ೊಡಲ|�k�ೆ ಅದು ಆತ6Eೆ ಎಂಥಹ 

ಅವ(ಾನಕರ'ಾNರಬಹುದು. 

ಪ>ಾಮ.�ೆ%ಾ�ರುವ ಪ@�ೆCಗಳ� 

1. ಭೂDಯ ಉತ|,�, &ೈGಾನನ ಪತನ �ಾಗೂ ಭೂDಯ 5ಾ
ಯ
,ೕ\-ನ ಪ%~ಾಮವನು� 6ಮH 
ಸBಂತ 'ಾಕ
ಗಳ78 Fವ%e%. 

 

 

 

 

 

2. �ೇವರು ಭೂDಯನು� ಪ�ನ-ಸೃOke�ಾಗ ಅY!ಾರದ78 ಮತು� �ೊ:ೆತನದ78 ಆತನು �ೇEೆ 
!ಾಯ-6ವ-geದನು ಎಂದು Fವ%e%. 

 

 

 

 

 

3. &ೈGಾನನು� ಏ!ೆ 6ಮHನು� �ೆBೕOಸುGಾ�5ೆಂದು Fವ%e%. ಆ �ೆBೕಷ ಉಂwಾಗುವಂGೆ 6ೕವ� 
(ಾ��ಾದರೂ ಏನು? 
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ಪಾಠ ಮೂರು 

&ೈGಾನನ ವಂಚ5ೆಯ 3ೕಜ5ೆ 

ಅ�ಾಮ �ಾಗೂ ಹವB ಮತು� ಮನುಷ
:ೆಲ8%ಗೂ �ೇವರು �ೊಂ ರುವಂತಹ ಅ�ೇ 
ಸB.ಾವವ� ಮತು� aೕವವ� !ೊಡಲ|�kರುವಂಥದVನು� &ೈGಾನನು ಕಂಡನು. ಭೂDಯ 

hೕ7ರುವಂತಹ ಎ2ಾ8ವ�ಗಳ hೕ2ೆ ಮನುಷ
ರು ಅY!ಾರ �ೊಂ ರುವಂಥದುV 
&ೈGಾನನು  Nಲುಪ�kರಬಹುದು.  

ಮನುಷ
ನು �ೇವರ �ಾEೆ !ಾಣಲ|ಟkನು. ಆತನು �ೇವರ �ಾEೆ !ಾಯ-(ಾ�ದನು. 
&ೈGಾನನು� �ೇವರ hೕ7�kದVಂತಹ ಎ2ಾ8 �ೆBೕಷವನು�, ಆತನು ಮನುಷ
6Eೆ 
Fರುದ�'ಾN ,ರುNeದನು. ಮನುಷ
ನು ಜಯ�ೊಂದಲು ಆತನು uಡ7ಲ8. 
ಆದV%ಂದ, &ೈGಾನನು� ತನ� ಸBಂತ ಉಪಾಯವನು� ಕ7|eದನು. 

&ೈGಾನನ ಉಪಾಯ 

ವಂಚ5ೆ 

&ೈGಾನನು� ಪರ2ೋಕದ78ದV ದೂತರನು� ವಂXeದVನು ಮತು� ಮೂರರ2ೊ8ಂದು 
.ಾಗ ದಂEೆಯ78 ಆತನನು� gಂ0ಾ7eದರು. ವಂಚ5ೆಯನು� 
ಉಪ3ೕNಸುವ�ದರ78 ಆತನು ಅನುಭವವ�ಳ#ವ5ಾN�ಾV5ೆ.  

�ೇವರು ಮನುಷ
%Eೆ ಸB-ಇ� ¹ೆಯನು� !ೊ�k�ಾV5ೆ – ಅವರು Fjೇಯ:ಾಗಲು ಅಥ'ಾ 

ಅFjೇಯ:ಾಗಲು ಆ%e!ೊಳ#ಬಹುದು. ಆ ಆtSಯ ಸBತಂತ*�ೊಂ Eೆ, ಆತನು 
ಅFjೇಯತBದ ದಂಡ5ೆಯನು� ಸಹ !ೊ�k�ಾV5ೆ.  

ಆ !ಾಂಡ 2:17 ಒ= #ೇದರ !ೆಟkದರ ಅರುಹನು� ಹು�kಸುವ ಮರದ ಹಣ�ನು� (ಾತ* 
,ನ�0ಾರದು; ,ಂದ  ನ ಸG �ೇ �ೋಗುF ಎಂದು FYeದನು.  

� $ಾ2ೇ �ಾರು+ೇಷ ಧ9� 

�ೇವರನು� ಪ*p�eದನು  

&ೈGಾನನು ಗುಪ�'ಾN ಏ�ೇo Gೋಟ!ೆS �ೋಗುವ�ದ!ೆS ಅವನು Gಾ5ೇ ಸಪ-ದ 

�ಾEೆ (ಾರು'ೇಷ ಧ%e!ೊಳ#ಲು ಆ%e!ೊಂಡನು. ಏ�ೇo Gೋಟದ78 ಇರಲು 
ಅವ6Eೆ 9ಾವ ಹಕುS ಇರ7ಲ8 ಮತು� (ಾರು'ೇಷFಲ8�ೆ &ೈGಾನನು jೈಯ-'ಾN 

ನqೆ�ಾ��ಾದ:ೆ ಅ�ಾಮನು ಆತನನು� �ೊರEೆ �ೊuluಡು,�ದVನು.  
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ಆ !ಾಂಡ 3:1ab t�ೋವ�ೇವರು ಉಂಟು (ಾ�ದ ಎ2ಾ8 ಭೂಜಂತುಗಳ78 
ಸಪ-ವ� ಯು��ಯುಳ#�ಾVNತು�.  

“ಯು��ಯುಳ#�ಾVNತು�” ಅಂದ:ೆ ಕುತಂತ*ವ� ಅಥ'ಾ ವಂಚ5ೆಯುಳ#ದು. &ೈGಾನನು 
ಹವB=�ೆ�kEೆ (ಾತ5ಾ��ಾಗ ಆತನು ಸಪ-ದ �ೇಹ�ೊಳNದVನು. ದು:ಾತHಗಳ" 
ಇಂ ಗೂ �ೇಹಗಳನು� &ಾBYೕನಪ�e!ೊಳ"#ತ�'ೆ. ಇದು ಅವ�ಗಳ" 
5ೇರ'ೇ%ಸ0ೇ!ಾದ ದುಷk!ಾಯ-ಗ;EಾNರುವಂತಹ ಅವ�ಗಳ (ಾರು'ೇಷ ಮತು� 
ಮ:ೆ(ಾಚುF!ೆ9ಾN�ೆ.  

ಆ !ಾಂಡ 3:1b ಅದು e¸ೕಯ ಬ;Eೆ ಬಂದು – ಏನ'ಾB, Gೋಟದ78ರುವ 9ಾವ 
ಮರದ ಹಣ�ನೂ� 6ೕವ� ,ನ�0ಾರ�ೆಂದು �ೇವರು ಅಪ|~ೆ!ೊ�kರುವದು 6ಜ�ೕ 
ಎಂದು !ೇಳಲು. 

�ೇವರು �ೇ;ರುವದಂಥದVನು� &ೈGಾನನು ಪ*p�eದನು ಮತು� ಅ�ೇ 
ಸಮಯದ78tೕ ಪಾಪ�Sರುವ ದಂಡ5ೆಯನು� uಟುk�ೋದನು.  

� &ೇವರನುC ಉಲ hೇq�ದನು 

ಗಮ6e% &ೈGಾನನು ಅವರನು� ತನ� ವಂಚ5ೆ3ಳ!ೆS &ೆ=ೆಯಲು �ೇವರ 

(ಾತುಗಳನು� ಉ2 8ೇ�eದನು.  

ಆ !ಾಂಡ 3:2,3 e¸ೕಯು – Gೋಟದ78ರುವ ಮರಗಳ ಹಣು�ಗಳನು� 5ಾವ� 
,ನ�ಬಹುದು; ಆದ:ೆ Gೋಟದ ಮಧ
ದ78ರುವ ಈ ಮರದ ಫಲದ Fಷಯ'ಾN – 

ಇದನು� ,ನ�ಲೂ ಕೂಡದು, ಮುಟkಲೂ ಕೂಡದು; ,ಂದ:ೆ &ಾಯುF% ಎಂದು 
�ೇವರು �ೇ;�ಾV5ೆ ಅಂದಳ". 

ಹವBಳ" “ಮುಟk0ಾರದೂ” ಎಂಬುದನು� �ೇವರು �ೇ;ರುವ�ದಂಥದV!ೆS &ೇ%eದಳ", 
ಆದ:ೆ ಆ!ೆಯು ಆಗಲೂ ದಂಡ5ೆಯನು� 5ೆನ\e!ೊಂಡಳ".  

� &ೈGಾನನ ಸುಳ"# 

ಆ !ಾಂಡ 3:4b “6ೕವ� �ೇಗೂ &ಾಯುವ ಲ8.” 

�ೇವರು �ೇ;ರುವ�ದಂಥದV!ೆS F:ೋಧ'ಾN &ೈGಾನನು �ೇ;ದನು, ಆದರೂ 

ಹವBಳ" ಇನೂ� !ೇ;ಸುವ�ದರ78 6ರತ=ಾದಳ". ಆಗ &ೈGಾನನು ಪಾಪ!ೆS 
ಬಹು(ಾನವನು� 'ಾEಾVನ(ಾ�ದನು. 
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� 6ೕನು �ೇವರಂGೆ ಆಗುF 

ಆ !ಾಂಡ 3:5 6ೕವ� ಇದರ ಹಣ�ನು� ,ಂ�ಾಗ2ೇ 6ಮH ಕಣು�ಗಳ" Gೆ:ೆಯುವವ�; 
6ೕವ� �ೇವರಂGೆ ಆN ಒ= #ೇದರ !ೆಟkದVರ .ೇದವನು� ಅ%ತವ:ಾಗುF%; ಇದು 
�ೇವ%Eೆ �ೆ5ಾ�N Eೊತು�ಂಟು ಅಂ ತು. 

&ೈGಾನನು ಹವB;ಗೂ ಅ�ಾಮ6ಗೂ, “6ಮH ಕಣು�ಗಳ" Gೆ:ೆಯುವವ�; 6ೕವ� 
�ೇವರಂGೆ ಆಗುF%!” ಎಂದು �ೇ;ದನು. ಅವರು ಈEಾಗ2ೇ �ೇವರಂGೆ ಇದVರು 
ಆದ:ೆ &ೈGಾನನು ಅವರು ಇನೂ� ಅYಕ'ಾN ಬಯಸುವಂGೆ ಅವರನು� ವಂXeದನು.  

ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳ" ಪಾಪ(ಾ�ದರು 

ಇಬlರು ಪಾಪ(ಾ�ದರು 

ಅ5ೇಕ 'ೇ=ೆಯ78 &ೈGಾನನು ಸಪ-ದಂGೆ (ಾರು'ೇಷದ78 ಹವBಳ ಬ;Eೆ ಬಂ�ಾಗ 

ಆ!ೆಯು (ಾತ* ಇದVಳ" ಎಂದು 5ಾವ� .ಾFಸುG �ೇ'ೆ. �ೇವರ 'ಾಕ
ವ� 
�ೇಳ"ವಂಥದುV ಅದVಲ8. ಆರ5ೇಯ 'ಾಕ
ದ78, “ಸಂಗಡ ಇದV ಗಂಡ6ಗೂ !ೊಡಲು 
ಅವನೂ ,ಂದನು” ಎಂದು 5ಾವ� ಓದುG �ೇ'ೆ.  

ಅವ%ಬlರು �ೇವರ (ಾತಗಳನು� ಅನುಸ%ಸುವ�ದನು� 678euಟುk, ಅವರ 

&ಾB.ಾFಕ .ಾವವನು� ಅನುಸ%e, &ೈGಾನ6Eೆ �FEೊಟkರು ಮತು� ಆ ಹಣ�ನು� 
,ಂದರು.  

ಆ !ಾಂಡ 3:6 ಆಗ ಆ e¸ೕಯು ಆ ಮರದ ಹಣು� ,ನು�ವ�ದ!ೆS ಉತ�ಮ'ಾNಯೂ 
5ೋಡುವ�ದ!ೆS ರಮ
'ಾNಯೂ �ಾ5ೋದಯ!ೆS ಅಪೇ�ಸತಕS�ಾVNಯೂ ಇ�ೆ 
ಎಂದು ,;ದು ಅದನು� ,ಂದಳ". ಸಂಗಡ ಇದV ಗಂಡ6ಗೂ !ೊಡಲು ಅವನೂ 
,ಂದನು. 

ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳ" �ೇವ%Eೆ ಅFjೇಯ:ಾN ಹಣ�ನು� ,ಂ�ಾಗ �ೇವರ 

ಸB.ಾವವ� ಅವರನು� uಟುk�ೋ@ತು. ಅವರು ಮg(ಾ6Bತ 0ೆಳಕನು� - �ೇವರ 

ಸB.ಾವವನು� ಧ%e!ೊಂಡವ:ಾNದVರು – ಈಗ ಅವರು 0ೆತ�2ೆ9ಾದರು. 

ಒ= #ೇದರ ಮತು� !ೆಟkದVರ ಅರುಹನು� ಹು�kಸುವ ಮರವನು� ಬಳe!ೊಂಡು 
&ೈGಾನನು ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳನು� �ೕಸEೊ;#eದನು, ಅವರನು� ವಂXe 

&ೋ7eದನು.  
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&ೈGಾನನು ಬದ2ಾಗ7ಲ8. ಇಂ ಗೂ ಆತನ ಉಪಾಯಗಳ" �ಾEೆtೕ ಇ'ೆ!  

ಅವರು ಉ;ಯಲ|ಟkರು 

� *ೋgಸಲaಟ6ವ>ಾ� 

� ನಗC>ಾ� 

&ೈGಾನನು ಅವರನು� ವಂXeದನು, ಮತು� ಮನುಷ
ರು ಅವರ �ೊ !ೆ, ಅYಪತ
 
�ಾಗೂ ಅY!ಾರ ಕಳಚಲ|ಟkವ:ಾದರು.  

ಆ !ಾಂಡ 3:7 ಕೂಡ2ೆ ಅವ%ಬlರ ಕಣು�ಗಳ" Gೆ:ೆದವ�; Gಾವ� 
0ೆತ�2ೆ9ಾN� Vೇ'ೆಂದು ,;ದು ಅಂಜೂರದ ಎ2ೆಗಳನು� �ೊ7ದು ಉಟುk!ೊಂಡರು. 

� ಭಯಪಟ6ರು 

� ಅಡ�
ೊಂಡರು 

&ೈGಾನನು ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳನು� &ೋ7eದನು. ಈಗ, ಈ ಭೂDಯ (ಾa 

ಪ*ಭುಗಳ" ��ೆಯ gಂ�ೆ ಮುದು� ಅಡN!ೊಂಡರು! 

ಆ !ಾಂಡ 3:10 ಅವನು – 6ೕನು Gೋಟದ78 ಸಂಚ%ಸುವ ಸಪ|ಳವನು� 5ಾನು 
!ೇ; 0ೆತ�2ೆ9ಾN� Vೇನ2ಾ8 ಎಂದು �ೆದ% ಅಡN!ೊಂqೆನು ಅಂದನು.  

� ಇನೂC &ೇವರ ಸ�ರೂಪದgh&ಾi>ೆ 

ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವB ಪಾಪ(ಾ�ದ ನಂತರ�ೕ ಇನೂ� �ೇವರ ಸBರೂಪದ78 
ಉಂಟು(ಾಡಲ|ಟkವ:ಾN Vೕ:ೆ ಎಂಬುದನು� ಅಥ- (ಾ�!ೊಳ"#ವ�ದು 
ಮುಖ
'ಾN�ೆ. ಅ�ಾಗೂ
, �ೇವರ aೕವ ಇ5ೆ�ಂ ಗೂ ಅವ:ೊಳEೆ ಇರ7ಲ8. ಅವರು 
ಆ,�ಕ'ಾN ಸತ�ರು.  

ಆ !ಾಂಡ 9:1,2,6 �ೇವರು 5ೋಹನನೂ� ಅವನ ಮಕSಳನೂ� ಆpೕವ- e 
ಅವ%Eೆ – ಬಹುಸಂGಾನವ�ಳ#ವ:ಾN �ೆXU%; ಭೂ2ೋಕದ2 8ೆ2ಾ8 ತುಂu!ೊ;#%. 
ಭೂDಯ hೕ7ರುವ ಎ2ಾ8 ಮೃಗಗಳ� ಆ!ಾಶದ ಎ2ಾ8 ಪ�ಗಳ� 5ೆಲದ hೕ2ೆ 
ಹ%�ಾಡುವ ಎ2ಾ8 �*Dಗಳ� ಸಮುದ*ದ Dೕನುಗಳ� 6ಮEೆ 0ೆದ% 
ಅಂa!ೊಳ"#ವವ�; 5ಾನು ಅವ�ಗಳ5ೆ�2ಾ8 6ಮH &ಾBYೕನ!ೆS !ೊ�k�ೆVೕ5ೆ.  

�ೇವರು ಮನುಷ
ರನು� ತನ� ಸBರೂಪದ78tೕ ಉಂಟು(ಾ�ದ5ಾದV%ಂದ 9ಾರು 
ಮನುಷ
ನ ರಕ�ವನು� ಸು%ಸುGಾ�:ೋ ಅವರ ರಕ�ವನು� ಮನುಷ
:ೇ ಸು%ಸುವರು. 
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ಮನುಷ
ನು ಇನೂ�: 

� ಬಹುಸಂGಾನವ�ಳ#:ಾಗಬಹುದು �ೆಚUಬಹುದು 
� ಭೂ2ೋಕದ2 8ೆ2ಾ8 ತುಂu!ೊಳ#ಬಹುದು 
� &ಾBYೕನ(ಾ�!ೊಳ#ಬಹುದು 
� ಅYಪತ
ವನು� �ಾಗೂ �ೊ:ೆತನವನು� (ಾಡಬಹುದು 

ಈಗ, ಇದನು� 5ೋFನ78, ಹ~ೆಯ 0ೆವ%6ಂದ (ಾಡ0ೇಕು ಮತು� ಎ2ಾ8 aೕFಸುವ 

ಪಾ*cಗಳ" ಮನುಷ
ರ �ೆದ%!ೆಯ78 aೕFಸ0ೇಕು. 

ಪ%pೕಲ5ೆ 

ಈ ಭೂDಯನು� ಆಳಲು �ೇವರು ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳನು� ಸೃOkeದನು. ಅ�ಾಗೂ
, 
ಮನುಷ
ನು �ೇವ%Eೆ ಅFjೇಯ5ಾN �ಾಗೂ �ೇವರ Xತ�!ೆS Fರುದ�'ಾN ತನ� 
Xತ�ವನು� ಪ*3ೕNe�ಾಗ, ಆತನು ಆ,�ಕ'ಾN ಸತ�ನು. ಆತನು ತನ�Eೆ �ೇವರು 
!ೊಟkಂಥ ತನ� ಅY!ಾರವನು� �ಾಗೂ ಅYಪತ
ವನು� ಸು7Eೆ(ಾಡಲ|ಟk5ಾದನು.  

 

ಪ�ರುಷರು �ಾಗೂ e¸ೕಯರು ಅY!ಾರ ಮತು� ಅYಪತ
 
ಉಳ#ವ:ಾNರ0ೇಕು ಎಂಬುದು �ೇವರ Xತ�. 

 

ಮನುಷ
ರು �ೇವ%Eೆ Fರುದ�'ಾN ದಂEೆtೕಳ0ೇ!ೆಂಬುದು &ೈGಾನನ Xತ�. 
ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳ" ಆtS (ಾ�!ೊಳ#ಬಹು ತು� –- 

ಪ*3ೕNಸುವ�ದ!ೆS ಅವ%Eೆ Xತ�Fತು� – 

ಅವರು ತಮH Xತ�ವನು� &ೈGಾನ5ೊಂ Eೆ ಒಗೂx�eದರು. 
 

&ೈGಾನನು ಅ�ಾಮ6ಂದ ಕದುV!ೊಂಡಂಥ pೕ:ೋ5ಾಮಗಳ": 
 ಈ 2ೋಕದ ಅYಪ,, ಈ 2ೋಕದ ಪ*ಭು. 

 

ಮನುಷ
ನು ಪಾಪ(ಾ�ದ ನಂತರ 

ಬಂದಂಥ _ಾಪಗಳ" 

� ಸಪ.ದ nೕಲೆ 
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ಸಪ-ವ� ಅದರ �ೇಹವನು� ಬಳಸುವ�ದ!ೆS &ೈGಾನ6Eೆ ಅನುಮ,eದV%ಂದ, ಎ2ಾ8 
ಸಪ-ಗಳ hೕಲೂ _ಾಪವ� ಬಂತು.  

ಆ !ಾಂಡ 3:14 ಆಗ t�ೋವ�ೇವರು ಸಪ-!ೆS – 6ೕನು ಈ !ಾಯ-ವನು� 
(ಾ�ದV%ಂದ ಎ2ಾ8 ಪಶುಗಳ78ಯೂ ಅಡFಯ ಎ2ಾ8 ಮೃಗಗಳ78ಯೂ 
_ಾಪಗ*ಸ�'ಾ ; 6ೕನು �ೊwೆk@ಂದ ಹ%ದು 6ನ� aೕವ(ಾನದ  ನಗಳ2 8ೆ2ಾ8 
ಮ~ �ೇ ,ನು�F. 

� �tೕಯ nೕಲೆ 

e¸ೕಯ hೕ2ೆ �ಾಕಲ|ಟk _ಾಪ!ೆS ಎರಡು .ಾಗಗ;'ೆ. ಆ!ೆಯು ಕಷk ಂದ2ೇ 
ಮಕSಳನು� �ೆರುF ಮತು� ಗಂಡನು 6ನ� hೕ2ೆ ಆಳ"ವನು.  

ಆ !ಾಂಡ 3:16 ಅ hೕ2ೆ e¸ೕEೆ – 6ೕನು ಗv-c9ಾNರುವ !ಾಲದ78 ಬಹು 
ಸಂಕಟಪಡ0ೇ!ೆಂದು 5ಾನು 5ೇDe� Vೇ5ೆ; ಕಷk ಂದ2ೇ ಮಕSಳನು� �ೆರುF; 

ಗಂಡನ hೕ2ೆ 6ನEೆ ಆ_ೆ@ರುವದು; ಅವನು 6ನEೆ ಒqೆಯ5ಾಗುವನು.  

e¸ೕಯು tೕಸುವನು� 'ೈಯು��ಕ ರWಕ5ಾN ಅಂNೕಕ%ಸು'ಾಗ, ಆ!ೆಯು 
ಸೃOkಸಲ|ಟk ಅವಳ e{,ಯನು� ಮರ; ಪqೆಯುGಾ�= .ೆ tೕಸುವ� ಆ!ೆEೋಸSರ 

_ಾಪ'ಾN (ಾಪ-ಟkನು. 

ಗ2ಾತ
 3:13 �*ಸ� tೕಸುFನ78 ಅನ
ಜನ%Eೆ ಉಂwಾಗುವಂGೆಯೂ �ೇವರು 
'ಾEಾVನ (ಾ�ದ ಆತHನು ನಮEೆ ನಂu!ೆಯ ಮೂಲಕ �ೊರಕುವಂGೆಯೂ 
�*ಸ�ನು ನಮH 6Dತ� _ಾಪ'ಾN ಧಮ-_ಾಸ¸ದ78 �ೇ;ರುವ _ಾಪ�ೊಳNಂದ 
ನಮHನು� u�eದನು. ಮರ!ೆS ತೂಗು�ಾಕಲ|ಟk ಪ*,3ಬlನು _ಾಪಗ*ಸ�ನು ಎಂದು 
_ಾಸ¸ದ78 ಬ:ೆದ�ೆಯ2ಾ8. 

� ಪHರುಷನ nೕಲೆ 

ಪ�ರುಷನ hೕ2ೆ �ಾಕಲ|ಟkಂಥ _ಾಪ'ೇ5ೆಂದ:ೆ 5ೋF6ಂದ 5ೆಲದ78 ಕಷkಪಟುk 
ದು�ದು ಆ�ಾರವನು� ಭದ*ಪ�e!ೊಳ#0ೇಕು ಎಂಬು�ೇ.  

ಆ !ಾಂಡ 3:17 ಮತು� ಪ�ರುಷ6Eೆ – ,ನ�0ಾರ�ೆಂದು 5ಾನು 6ನEೆ ಆ�ಾ\eದ 
ಮರದ ಫಲವನು� 6ೕನು �ೆಂಡ,ಯ (ಾತು !ೇ; ,ಂದ!ಾರಣ 6ನ� 6Dತ� 
ಭೂDEೆ _ಾಪ ಬಂತು. 6ನ� aೕವ(ಾನ'ೆ2ಾ8 ದು�ದು ದು�ದು ಭೂDಯ 
ಹುಟುkವ;ಯನು� ,ನ�0ೇಕು.  



36 

 

� ಭೂuಯ nೕಲೆ 

ಭೂDಯು ಸಹ ಶ\ಸಲ|�kತು. 

ವ. 18,19 ಆ ಭೂDಯ78 ಮುಳ"#Nಡಗಳ� ಕ=ೆಗಳ� ಬಹಳ'ಾN ಹುಟುkವವ�. 
�ೊಲದ 0ೆ=ೆಯನು� ಅನುಭFಸುF. 6ೕನು ,%N ಮc�Eೆ &ೇರುವ ತನಕ 
0ೆವ%ಡುGಾ� 0ೇ!ಾದ ಆ�ಾರವನು� ಸಂಪಾ ಸ0ೇಕು. 6ೕನು ಮc�6ಂದ 
GೆEೆಯಲ|ಟkನಲ8�ೕ; 6ೕನು ಮ~ �ೇ; ಪ�ನಃ ಮc�Eೆ &ೇರತಕSವ5ಾN Vೕ ಎಂದು 
�ೇ;ದನು.  

o *ೈ$ಾನನ nೕಲೆ 

&ೈGಾನನು ಮನುಷ
ರ hೕ2ೆ ಮ�ಾ ಜಯವನು� �ೊಂ ದ ಆ�ೇ ಸಮಯದ78tೕ, 
�ೇವರು ಆತನ hೕ2ೆ _ಾಪವನು� ಉಚU%eದನು.  

ಆ !ಾಂಡ 3:15 6ನಗೂ ಈ e¸ೕಗೂ, 6ನ� ಸಂGಾನಕೂS ಈ e¸ೕಯ ಸಂGಾನಕೂS 
ಹEೆತನFರುವ �ಾEೆ (ಾಡು'ೆನು. ಈ!ೆಯ ಸಂGಾನವ� 6ನ� ತ2ೆಯನು� 
ಜಜುiವದು, 6ೕನು ಅದರ gಮH�ಯನು� ಕಚುUF.  

ಸಪ-�ೊಳNದVಂತಹ &ೈGಾನ5ೊ�kEೆ �ೇವರು (ಾತ5ಾ�, ಆತ6Eೆ 
�ೇ;� Vೇ5ೆಂದ:ೆ e¸ೕಯ ಸಂGಾನವ� ಆತನ ತ2ೆಯನು� ಜಜುiವ�ದು ಎಂಬು�ೇ.  

F�ೕಚ5ೆಯ 'ಾEಾVನ! 

&ೈGಾನನ hೕ2ೆ �ಾಕಲ|ಟkಂಥ _ಾಪವ� heMೕಯನ ಬ:ೋಣದ �ದಲ5ೇಯ 

'ಾEಾVನವ� ಸಹ ಆN�ೆ. “ಸಂGಾನ” ಎಂಬುದು e¸ೕಯ78 ಹುಟುkವಂತಹ tೕಸುFನ 

ಬE xೆ@ರುವ ಪ*'ಾದ5ೆ9ಾN�ೆ.  

&ೈGಾನನು tೕಸುFನ ಪಾದದ ಅ�ಯ78ರುವನು. ಆತನ ತ2ೆಯು 
ತು;ಯಲ|ಡುವ�ದು ಮತು� ಜಜiಲ|ಡುವ�ದು. 

ಭFಷ
ದ ಸಂ!ೇತಗಳ" 

ಮನುಷ
ನ ಪತನದ ಕ�ೆಯ78 ಭFಷ
ದ ಬಹಳ (ಾದ%ಗಳ" ಅಥ'ಾ X�ೆ�ಗಳ" ಇ'ೆ.  
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� ಅಂಜೂರದ ಎಲೆ 

ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳ" ತಮHನು� Gಾ'ೇ ಮುXU!ೊಳ#ಲು ಬಳe!ೊಂಡಂಥ 

ಅಂಜೂರದ ಎ2ೆಗಳ" ತನ� ಸBಂತ ಪಾಪಗಳನು� ಮುXU!ೊಳ"#ವ ಮನುಷ
ನ 

ಸಂ!ೇತಗ=ಾN'ೆ. ಅವ�ಗಳ" ಮನುಷ
%ಂದ ಕ7|ಸಲ|�kರುವ ಮತಗಳನು� 
ಸಂ!ೇ,ಸುತ�'ೆ.  

� ?ಾ@�ಗಳ ವvೆ 

ಅ�ಾಮ ಮತು� ಹವBಳನು� ಮುಚUಲು �ೇವ%ಂದ2ೇ �ದಲು ರಕ�ವ� ಸು%ಸಲ|�kತು. 
ಇದು ಇ�ೕ 2ೋಕದ ಪಾಪಗ;EಾN ಪಾ*ಯpUತ'ಾN ವYಸಲ|ಡುವಂಥ tೕಸುFನ 

ಸಂ!ೇತ ಅಥ'ಾ (ಾದ%9ಾN�ೆ.  

�ೇವರ 3ೕಜ5ೆ 

(ಾನವ ಕುಲದ ಚ%Gೆ*ಯ ಕಗxತ�2ೆಯ ಹಂತದ78ಯೂ, ಮನುಷ
Kಾ,EಾN ರW~ೆಯ 

3ೕಜ5ೆಯು �ೇವ%Eೆ ಇತು�. 

�ೇವಕು(ಾರ5ಾದ tೕಸು �*ಸ�ನು, ತನ� ಸB ಇ� ¹ೆ@ಂದ, ತನ� ಪಾ*ಣವನು� 
ನಮHEಾN !ೊಡುವನು.  

ಆತನ ಮರಣ ಂದ, ಆತನು &ೈGಾನ6Eೆ &ೋಲನು� ತರುವನು. &ೈGಾನನು 
tೕಸುFನ gಮH�ಯನು� ಕಚುUವನು, ಆದ:ೆ tೕಸು &ೈGಾನನ ತ2ೆಯನು� 
ಜಜುiವನು. &ೈGಾನನ ಅY!ಾರವ� ಜಜiಲ|ಡುತ��ೆ ಮತು� �ೇವರ ಮೂಲಭೂತ 

3ೕಜ5ೆಯ ಪ*!ಾರ ಆ ಅY!ಾರವ� ಮನುಷ
6Eೆ ಮರ;!ೊಡಲ|ಡುವ�ದು.  

&ೈGಾನನ 3ೕಜ5ೆ 

&ೈGಾನನ ವಂಚ5ೆ 

�ೇವರಂGೆ !ಾಯ-(ಾಡಲು ಮತು� !ಾಣಲು ಸೃOkಸಲ|ಟkಂಥ ಪ�ರುಷ%Eೆ ಮತು� 
e¸ೕಯ%Eೆ ಭಯಪಡುವ�ದನು� ಮತು� �ೆBೕOಸುವ�ದನು� &ೈGಾನನು ಎಂ ಗೂ 

678ಸುವ� ಲ8. ಆತನ ವಂಚ5ೆಯ 3ೕಜ5ೆಯು ಎಂ ಗೂ 6ಲು8ವ� ಲ8. ವಂಚ5ೆಯ 

ಮೂಲಕ, ಆ,�ಕ 5ಾಯಕರು ಯುಗಗ;ಂದಲೂ ಅವರ ಶ��ಯನು� 
ಸು7Eೆ(ಾಡಲ|ಟkವ:ಾದರು. ಅವರು ಕುರುಡರ ಕುರುಡು 5ಾಯಕರುಗ=ಾದರು.  

&ೈGಾನನ ಕತ-ವ
ಗಳ" 
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&ೈGಾನನು ತನ� &ೇ5ಾಪqೆಯನು� ಪೂಣ- ಯುದ�ದ 3ೕಜ5ೆEಾN 

ಸಂಘ�e�ಾV5ೆ. ಪ*,3ಂದು �ೇಶವನು�, ಪ*,3ಬl ಪ�ರುಷ, e¸ೕ �ಾಗೂ 

ಮಗುವನು� ಬಂಧನದ78 ಇಡುವ�ದ!ಾSN ಇವ�ಗ|ಳ hೕ2ೆ ಅಂಧ!ಾರದ 

ಅYಪ,ಗಳನು� 5ೇDಸ2ಾN�ೆ. ಅವರ ಅಪ|~ೆಗಳ" ಕ Vಯುವ�ದು, !ೊಲು8ವ�ದು 
ಮತು� 5ಾಶಪ�ಸುವ�ದು ಆN�ೆ.  

�ೇವರು ಮನುಷ
%Eೆ 6ಯಮವನು� ತಂದನು ಆದV%ಂದ ಅವರು ಪಾಪ 

W(ಾಪ~ೆಯನು� �ೊಂ  �ೇವ:ೊಂ Nನ ಸಂಪಕ-ದ78 ನqೆಯಬಹುದು. ಆದ:ೆ 
5ಾಲುS &ಾFರ ವಷ-ಗಳ" &ೈGಾನನು ಭೂDಯ hೕ7ನ ಅYಪತ
ದ78 
aೕFeದನು 9ಾ!ೆಂದ:ೆ (ಾನವಕುಲದ ಅFjೇಯತBದ 6Dತ�. 

 

 

ಈ ಭೂಗ*ಹದ hೕ2ೆ ಆಳ"ವ�ದ!ಾSN  

ಸೃOkಸಲ|ಟk ಮನುಷ
ರು: 

ರ& �ೆಗಳ ಬ ಯ78 ಕುರುಡರು ಮತು� vWಕರು, 

�ೌಬ-ಲ
ದ ಆತHಗ;ಂದ ಬಂYಸಲ|ಟkವರು, 

�ೆವBಗಳ ದಂ�6ಂದ .ಾ ಸಲ|ಟkವ:ಾದರು. 

 

�ೇವರಂGೆ !ಾಣುವ�ದ!ಾSN ಸೃOkಸಲ|ಟkಂಥ, ಮುಖಗಳ" �ಾಗೂ �ೇಹಗಳ", 

ಭ9ಾನಕ'ಾದ ಕುಷ� ಂದ ಕಬ;ಸಲ|ಟkವ�. 

 

�ೊ:ೆತನ (ಾಡಲು �ಾಗೂ ಆಳಲು ಸೃOkಸಲ|ಟkಂಥ ಪ�ರುಷರು �ಾಗೂ e¸ೕಯರು 

&ೋ7ನ78 aೕFಸು,��ಾV:ೆ! 
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ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. ಪ�ರುಷ ಮತು� e¸ೕ ಎಂದು ಕ:ೆಯಲ|ಡುವಂಥ ಸೃOkಗಳನು� &ೈGಾನನು ಬಹಳ ,ೕವ*'ಾN ಏ!ೆ 
�ೆBೕOeದನು ಎಂಬುದನು� Fವ%e.  

 

 

 

2. ಮನುಷ
ನ ಪಾಪ �ಾಗೂ ಪತನದ ಪ%~ಾಮಗಳನು� Fವ%e.  

 

 

 

3. ಆ !ಾಂಡ 3:15 ರ78 ಪ*ಕಟ'ಾNರುವ �ೇವರ F�ೕಚ5ೆಯ 'ಾEಾVನ'ೇನು? 
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ಪಾಠ 5ಾಲುS  

ಆಗ tೕಸು ಬಂದನು – �ೇವರ 3ೕಜ5ೆ 

�ದಲ5ೇಯ ಅ�ಾಮನು – ಕqೆಯ ಅ�ಾಮನು 

�ೇವರು ತನ� ಮಗನು ಕಳ"geದನು 

ಅ�ಾಮ �ಾಗೂ ಹವBಳ" �ದಲು ಪಾಪ (ಾ��ಾಗ, &ೈGಾನನ ತ2ೆಯನು� 
ಜಜುiವ�ದ!ಾSN, e¸ೕಯ ಸಂGಾನ'ಾN, ತನ� ಮಗನು ಕಳ"gಸಲು �ೇವರು 'ಾEಾVನ 

(ಾ�ದನು. (ಆ !ಾಂಡ 3:15) ಪೌಲನು ಈ ಸಂಭವವನು� �ೇಳ"Gಾ�5ೆ ಮತು� 
ಅದನು� F�ೕಚಕನ �ದಲ 'ಾEಾVನ!ೆS ಸಂಬಂYಸುGಾ�5ೆ.  

ಗ2ಾತ
 4:4,5 ಆದ:ೆ !ಾಲವ� ಪ%ಪೂಣ-'ಾ�ಾಗ �ೇವರು ತನ� ಮಗನನು� 
ಕಳ"ge!ೊಟkನು. ಧಮ-_ಾ&ಾ¸Yೕನ:ಾದವರನು� F�ೕXಸ0ೇ!ೆಂತಲೂ ಪ�ತ*ರ 
ಪದFಯನು� ನಮEೆ �ೊರ�ಸ0ೇ!ೆಂತಲೂ ಆತನು e¸ೕಯ78 ಹು�kದವ5ಾNಯೂ 
ಧಮ-_ಾ&ಾ¸Yೕನ5ಾNಯೂ ಬಂದನು. 

pಲು0ೆಯ hೕ2ೆ tೕಸು ಸತು� ಆತನು (ಾ�ದ ಪ9ಾ-ಯ ಬ7@ಂದ ಮನುಷ
ನ 

ಸಂಬಂಧವ� �ೇವ:ೊಂ ಗೂ ಮತು� ಆತನ ಅY!ಾರ�ೊಂ ಗೂ 

ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಡುವ�ದು.  

ಇದು ಪಾಪದ ದಂಡ5ೆ@ಂದ ಮತು� ಧಮ-_ಾಸ¸ ಂದ ಉಂwಾದ _ಾಪ ಂದ 

F�ೕXeತು�, ಇದ%ಂದ ಮನುಷ
ನು �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ78 ಪ�ನಃ ಜ6ಸಬಹುದು. 
ಆತನು ನೂತನ ಸೃOk9ಾಗಬಹದು. ಆತನು ಇ5ೊ�ಂದು &ಾ%, �ೇವ:ಾತHವನು� 
ತ5ೊ�ಳEೆ �ೊಂ !ೊಳ#ಬಹುದು.  

ಅ�ಾಮನು ಪಾಪವನು� ತಂದನು 

ಅ�ಾಮನ ಅFjೇಯತBದ ಮೂಲಕ ಪಾಪವ� ಈ 2ೋಕ�ೊಳ!ೆS ಬಂತು.  

:ೋ(ಾಪ�ರ 5:12 ಈ Fಷಯ �ೇEೆಂದ:ೆ ಒಬl ಮನುಷ
6ಂದ2ೇ ಪಾಪವೂ 
ಪಾಪ ಂದ ಮರಣವೂ 2ೋಕ�ೊಳEೆ &ೇ%ದವ�. ಎಲ8ರೂ ಪಾಪ(ಾ�ದV%ಂದ 
ಮರಣವ� gೕEೆ ಎಲ8ರ78ಯೂ 'ಾ
\eತು. 
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tೕಸು ತಂ ದುV 

� Iೕ;ವಂ;
ೆ 

ಒಬl ಮನುಷ
ನ, tೕಸುFನ, ಪೂಣ- FjೇಯತBದ ಮೂಲಕ ಅ5ೇಕರು 
6ೕ,ವಂತ:ಾಗಬಹುದು. 

ವ. 19 ಒಬlನ ಅF�ೇಯತB ಂದ ಎಲ8ರೂ �ೇEೆ ಪಾ\ಗ=ಾದ:ೋ �ಾEೆtೕ 
ಒಬlನ FjೇಯತB ಂದ ಎಲ8ರೂ 6ೕ,ವಂತ:ಾಗುವರು. 

� ಶುಭ+ಾ$ೆ. 

ಅ�ಾಮ ನತು� ಹವBಳ" ಪಾಪ(ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವರು �ೇವರು ಬರುGಾ�5ೆಂದು 
,;ದು!ೊಂqಾಗ, ಅವರು ��ೆಗಳ gಂ�ೆ ಅಡN!ೊಂಡರು. ಈಗ 

�ೇವಕು(ಾರ5ಾದ tೕಸು ಬರು,��ಾV5ೆ ಮತು� �ೇವದೂತರು, “�ೆದರ0ೇ�%! 

ಇದು 6ಮHEೋಸSರ ಇರುವಂಥ ಶುಭ'ಾGೆ-” ಎಂದು �ೇ;ದರು.   

ಲೂಕನು 2:10,11 ಆ ದೂತನು ಅವ%Eೆ -- �ೆದರ0ೇ�%, !ೇ;%; ಜನ%Eೆ2ಾ8 ಮ�ಾ 
ಸಂGೋಷವನು�ಂಟು(ಾಡುವ ಶುಭಸ(ಾ�ಾರವನು� 6ಮEೆ ,;ಸುG �ೇ5ೆ. 
ಅ�ೇನಂದ:ೆ, ಈ �ೊತು� 6ಮEೋಸSರ �ಾFೕದನೂರ78 ಒಬl ರWಕನು 
ಹು�k�ಾV5ೆ. ಆತನು ಕತ-5ಾNರುವ �*ಸ�5ೇ. 

� ಮನುಷF9%ೆ ಸ�ಾvಾನ 

ಆ :ಾ,*ಯ78 0ೇG 8ೆ�ೇDನ 0ೆಟkದeೕhಯ78ದV ಕುರುಬ%Eೆ ಒಬl �ೇವದೂತನು 
ಈ ಸಂ�ೇಶವನು� �ೇಳಲು GೊಡNದನು, ಆದ:ೆ ಪರ2ೋಕದ78 ಉಂwಾದ 

ಸಂGೋಷವ� ಬಹಳ'ಾNತು�, ಆತH ಮಂಡಲವ� &ಾB.ಾFಕ ಮಂಡಲ!ೆS ಧುಮು�ತು. 

ವ. 13,14 ಫಕS5ೆ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ ಪರ2ೋಕ&ೈನ
ದವರ ಒಂದು �ೊಡµ ಗುಂಪ� 
!ಾce !ೊಂಡು -- hೕಲಣ2ೋಕಗಳ78 �ೇವ%Eೆ ಮgh, ಭೂ2ೋಕದ78 
ಮನುಷ
:ೊಳEೆ ಸ(ಾjಾನ �ೇವರು ಅವ%Eೆ ಒ7ಯುGಾ�5ೆ ಎಂದು �ೇವರನು� 
!ೊಂqಾಡುGಾ� �ೇ;ದರು.  

�*ಸ�ನು ಹು�k�ಾಗಲೂ, ಆ�ಾ, ಎಂಥಹ ಅಪೂವ-'ಾದ 'ಾEಾVನವ� !ೊಡಲ|�kತು. 
“ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಸ(ಾjಾನ, ಮನುಷ
ರ ಕqೆEೆ ಶುಭ” 
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ಇ�ೕ FಶBದ2 8ೆqೆ ಅನುಭFeದ ಆ ಸಂGೋಷವನು� 

ವc-ಸಲು 9ಾವ ಪದಗಳ" ಇಲ8. 

�ೇವದೂತರು 

ಬಹಳ .ಾ�ೕ�ೆ*ೕಕEೊಂಡರು 

ಅವರು ತಮH ಸು�,ಗಳನು� �ಾಡಲು 

ಕುರುಬರು Fೕ�ಸುವಂGೆ ಧುಮು�ದರು. 

ನWತ*ಗಳ" ಸಹ ಆತನ ಜನನವನು� &ಾ%ದವ�! 

 

tೕಸುವ� ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಮನುಷ
ನಂGೆ !ಾಯ-6ವ-geದನು! 

tೕಸುವ� ಈ ಭೂDಯ hೕ7�ಾVಗ ಅY!ಾರದ78 ಮತು� ಶ��ಯ78 
!ಾಯ-6ವ-geದುV �ೇವರಂGೆ3ೕ ಅಥ'ಾ ಪFGಾ*ತH6ಂದ ಶ��ಯನು� 
�ೊಂ ದಂಥ ಮನುಷ
ನಂGೆ3ೕ?  

tೕಸು, ಕqೆಯ ಅ�ಾಮನು 

ಪೌಲನು tೕಸುವನು� ಕqೆಯ ಅ�ಾಮ5ೆಂದು ಸೂXe�ಾV5ೆ. 

1 !ೊ%ಂಥ 15:45 �ದಲ5ೆಯ ಮನುಷ
5ಾದ ಆ�ಾಮನು ಬದುಕುವ 
ಪಾ*c9ಾದ5ೆಂದು ಬ:ೆದ�ೆಯ2ಾ8. ಕqೇ ಆ�ಾಮ5ೋ ಬದು�ಸುವ ಆತHನು. 

�ದಲ5ೇಯ ಅ�ಾಮನು ಏನು (ಾಡ0ೇ!ೆಂದು tೕಸು ಸೃOkeದ5ೋ; ಅದ5ೆ�ೕ 
ಕqೆಯ ಅ�ಾಮ5ಾದ, tೕಸುವ� ಸಹ, ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಅY!ಾರದ78 ನqೆದು 
ಮತು� &ೇ'ೆ (ಾ� Gೋ%eದನು.  

ಕqೆಯ ಅ�ಾಮನು ಧಮ-_ಾಸ¸ವನು� 5ೇರ'ೇ%ಸುವ ಮೂಲಕ (ಾತ*'ೇ ಆತನು 
ಧಮ-_ಾಸ¸ ಂದ uಡುಗqೆಯನು� ತಂದನು ಎಂಬುದನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ"#ವ�ದು 
ಬಹಳ ಮುಖ
'ಾN�ೆ. ಮನುಷ
5ಾNರುವ�ದV%ಂದ (ಾತ*'ೇ ಆತನು ನಮH 
ರWಕ5ಾಗಲು &ಾಧ
'ಾ@ತು. �ದಲ5ೇಯ ಅ�ಾಮ6ಂದ &ೈGಾನನು 
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ಕದುV!ೊಂಡಂಥ ಅY!ಾರವನು� ಮರ; Eೆಲು8ವ�ದ!ೆS; ಮನುಷ
5ಾN, ಆತನು 
&ೈGಾನನು &ೋ7ಸುವ�ದು ಅ6'ಾಯ-'ಾNತು. 

ಅ�ಾಮ6ಂದ ಇಂ ನವ:ೆಗೂ tೕಸು'ೇ �ದಲ ಪ%ಪೂಣ- 

ಮನುಷ
5ಾNರುವ�ದV%ಂದ, ಅ�ಾಮ6Eೆ !ೊಟkಂಥ ಅY!ಾರವನು� ಆತನು 
�ೊಂ ದVನು. ಪFGಾ*ತHನು ಆತನ hೕ2ೆ ಇ;ದುಬಂ�ಾಗ, ಆತನು ಸಹ �ೇವರ 

ಶ��ಯನು� ತ5ೊ�ಳEೆ �ೊಂ !ೊಂ�ದVನು.  

tೕಸುFನ  ೕ�ಾ&ಾ�ನ 

� ಆತwನು ಆತನ nೕಲೆ ಇYದುಬಂದನು 

tೕಸುFನ hೕ2ೆ ಪFGಾ*ತHನು ಇ;ದುಬರುವ�ದನು� &ಾ�6ಕ 3ೕ�ಾನನು 
ಕಂಡನು ಮತು� ಈ ಸಂಭವವ� ಬಹಳ ಪಾ*ಮುಖ
'ಾNರುವ�ದV%ಂದ 5ಾಲುS 
ಸು'ಾGೆ-ಗಳ78ಯೂ ಇದನು� ಉ2 8ೇ�ಸ2ಾN�ೆ ((ಾಕ- 1:10, ಲೂಕ 3:22, 

3ೕ�ಾನನು 1:32). 

ಮGಾ�ಯ 3:16 tೕಸು &ಾ�ನ(ಾ�e!ೊಂಡ ಕೂಡ2ೇ 6ೕ%6ಂದ hೕಲ!ೆS 
ಬರಲು ಇEೋ ಅತ6Eೆ ಆ!ಾಶವ� Gೆ:ೆ@ತು. ಮತು� �ೇವರ ಆತH ಪಾ%'ಾಳದ 
�ಾEೆ ಇ;ದು ತನ� hೕ2ೆ ಬರುವದನು� ಕಂಡನು. 

� ಅದುfತಗಳನು� (ಾ�ದನು 

tೕಸು ತನ� aೕFತದ �ದಲ ಮುವBತು� ವಷ-ಗಳ78 9ಾವ��ೇ ಅದುfತಗಳನು� 
(ಾಡ7ಲ8, ಆದ:ೆ ಆತನು ತನ� ಬgರಂಗ &ೇ'ೆಯನು� ಪಾ*ರಂve�ಾಗ 

ಪFGಾ*ತHನು ಆತನ hೕ2ೆ ಇ;ದುಬಂದನು. ಅನಂತರ, ಪFGಾ*ತHನ ಶ��@ಂದ 

tೕಸುFನ ಅದುfತ &ೇ'ೆಯು ಪಾ*ರಂಭ'ಾ@ತು.  

�ೇವರ ಅY!ಾರವ� �ೇವ:ಾತH5ೊಂ Eೆ !ಾಯ- 6ವ-gಸು,�ರು'ಾಗ ಅದು 
ಜಯದ ಇಮH� ಶ��9ಾN�ೆ! 

tೕಸುವ� �ೇವ:ಾNರುವಂತಹ ತನ� 
ಹಕುSಗಳನು� GೆEೆ ಟkನು 

� ಆತನು ತನCನುC $ಾ2ೇ ಬ9ದು�ಾ�
ೊಂಡನು 
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�*ಸ�ನು ಈ ಭೂDEೆ ಬಂ�ಾಗ ಆತನ ಮನeMನ ಕು%GಾN ಅ�ಸ�ಲ5ಾದ ಪೌಲನು 
ನಮEೆ ಅ%ವನು� !ೊಡುGಾ�5ೆ. tೕಸುವ� �ೇವ:ಾNರುವಂತಹ ತನ� ಲWಣಗಳನು� 
GೆEೆ ಟkನು ಎಂದು ಪೌಲನು ಬ:ೆದನು. 

r7\| 2:5-8 �*ಸ� tೕಸುFನ78ದVಂಥ ಮನಸುM 6ಮH78ಯೂ ಇರ7. ಆತನು 
�ೇವಸBರೂಪ5ಾNದVರೂ �ೇವ%Eೆ ಸ%ಸ(ಾನ5ಾNರುವ5ೆಂಬ ಅಮೂಲ
 ಪದFಯನು� 
uಡ2ೊ2 8ೆನು ಎಂ�ೆcಸ�ೆ ತನ�ನು� ಬ%ದು (ಾ�!ೊಂಡು �ಾಸನ ರೂಪವನು� 
ಧ%e!ೊಂಡು ಮನುಷ
%Eೆ ಸದೃಶ5ಾದನು. gೕEೆ ಆತನು ಆ!ಾರದ78 ಮನುಷ
5ಾN 
!ಾce!ೊಂ��ಾVಗ ತನ�ನು� ತNxe!ೊಂಡು ಮರಣವನು� ಅಂದ:ೆ pಲು0ೆಯ 
ಮರಣವ5ಾ�ದರೂ �ೊಂದುವಷುk Fjೇಯ5ಾದನು. 

tೕಸುವ�: 

� ಪದF ಇಲ8ದವ5ಾದನು 
� �ಾಸನ ರೂಪವನು� Gಾ;ದನು 
� ಮನುಷ
ನ ಆ!ಾರದ78 ಬಂದನು 
� ತನ�ನು� Gಾನು ತNxe!ೊಂಡನು 
� ಮರಣ!ೆS Fjೇಯ5ಾದನು 

tೕಸುFEೆ �ೇವಸBರೂಪFತು�, ಮತು� �ೇವ:ೊಂ Eೆ ಸ%ಸ(ಾನ5ಾNದVನು ಆದರೂ, 

ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಮನುಷ
5ಾN !ಾಯ-6ವ-gಸಲು ಆತನು �ೇವ:ಾNರುವಂತಹ 

ತನ� ಎ2ಾ8 ಹಕುSಗ;ಂದ ತನ�ನು� Gಾನು ಬ%ದು (ಾ�!ೊಂಡನು. ಆತನು �ಾಸನ 

ರೂಪವನು� ಮತು� ಮನುಷ
ನ ಸದೃಶವನು� �ಾಗೂ ಆ!ಾರವನು� Gಾ;ದನು. ಆತನು 
ತನ�ನು� ತNxe!ೊಂಡನು ಮತು� ಮರಣ!ೆS Fjೇಯ5ಾದನು. ಆತನು ಈ ಭೂDEೆ 
ಮನುಷ
5ಾN ಬಂದನು ಮತು� ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಆತ6NದV ಶ��ಯು ಪFGಾ*ತHನ 

ಮೂಲಕ ಬಂ ತು�. 

ಇದು 9ಾ!ೆ ಮುಖ
'ಾNತು�? 

�ದಲ5ೆಯ ಮನುಷ
5ಾದ ಆ�ಾಮನು �ೇವ%Eೆ ಅFjೇಯ5ಾದನು ಮತು� ತನ� 
ಅY!ಾರವನು� &ೈGಾನ6Eೆ ಒ\|euಟkನು. ಕqೆಯ ಆ�ಾಮ5ಾದ tೕಸುವ�, 
�ೇವ:ಾತH6ಂದ ಅY!ಾರದ ಶ��ಯನು� �ೊಂ ದ ಮನುಷ
ನ %ೕ,ಯ78 ಈ ಭೂDಯ 

hೕ2ೆ ಎಲ8ವನು� (ಾಡುವನು. ಆತನು ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ 6ವ-gಸು,�ರುವಂತಹ 
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ಪ%ಪೂಣ-5ಾದ ಮನುಷ
ನು: ಆ�ಾಮನು 9ಾವ�ದನು� (ಾಡುವ�ದ!ಾSN 

ಸೃOkಸಲ|ಟk5ೋ ಅದನು� ಆತನು 6ವ-geದನು. 

ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾN 

tೕಸುವ� ಈ ಭೂDಯ78�ಾVಗ, ಆತನು ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾN 

!ಾಯ-6ವ-geದನು. !ೆಳNರುವ 'ೇದ.ಾಗದ78 3ೕ�ಾನನು ಬಹಳ ಸೂಕ�'ಾದ 

ಪ9ಾ-ಯ ಪದಗಳನು� ಬಳe�ಾV5ೆ: “�ೇವಕು(ಾರನು” – “ಮನುಷ
ಕು(ಾರನು.” 

3ೕ�ಾನನು 5:25-27 6ಮEೆ 6ಜ6ಜ'ಾN �ೇಳ"G �ೇ5ೆ ಸತ�ವರು 
�ೇವಕು(ಾರನ ಧ©6ಯನು� !ೇಳ"ವ !ಾಲ ಬರುತ��ೆ. ಈಗ2ೇ ಬಂ �ೆ. 
!ೇ;ದವರು ಬದುಕುವರು. ತಂ�ೆಯು Gಾನು �ೇEೆ ಸBತಃ aೕವವ�ಳ#ವ5ಾN�ಾV5ೋ 
�ಾEೆtೕ ಮಗನೂ ಸBತಃ aೕವವ�ಳ#ವ5ಾNರುವಂGೆ (ಾ�ದನು. ಮತು� ಮಗನು 
ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾNರುವದ%ಂದ ,ೕಪ�- (ಾಡುವ ಅY!ಾರವನೂ� ಅವ6Eೆ 
!ೊಟkನು. 

ಸತ�ವರು �ೇವಕು(ಾರನ ಧ©6ಯನು� !ೇಳ"ವರು. ಈ ಭೂDಯ �ೊರಗqೆ, 
tೕಸುವ� Gೆ�tೕಕ �ೇವತBದ .ಾN9ಾN !ಾಯ- 6ವ-geದನು. 

tೕಸುವ� ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಅY!ಾರದ78 ನqೆದನು 9ಾ!ೆಂದ:ೆ ಆತನು 
ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾNದVನು. ಅY!ಾರದ78ಯೂ, �ೊ:ೆತನದ78ಯೂ 

ನqೆಯುವ�ದ!ಾSN ಮನುಷ
ನು ಸೃOkಸಲ|�kದVನು. ಮನುಷ
5ಾNದVಂತಹ tೕಸುವ� 
ಅY!ಾರ �ೊಂ ದVನು. ಆತನು �ೇವಕು(ಾರ5ಾದ !ಾರಣ ಂದಲ8, ಆತನು 
ಮನುಷ
ಕು(ಾರನು, ಕqೆಯ ಆ�ಾಮ5ಾದ !ಾರಣ ಂದ2ೇ ಅY!ಾರವನು� 
�ೊಂ ದVನು. 

tೕಸುವ� ಅದನು� (ಾ�ರುವ��ಾದ:ೆ 
5ಾವ� ಸಹ ಅದನು� (ಾಡಬಹುದು 

ಮೂಲತಃ ಮನುಷ
ನು ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಏನು (ಾಡ0ೇ!ೆಂದು 
ಸೃOkಸಲ|�kದV5ೋ ಅದ5ೆ�ೕ tೕಸುವ� (ಾ�ದನು. ಆತನು ಪFGಾ*ತHನ ಶ��ಯ78 
ಸಂಚ%eದ5ೇ �ೊರತು �ೇವಕು(ಾರನ ಶ��ಯ78 ಅಲ8! 

ಇದು ನಮEೆ ಬಹಳ ಮುಖ
'ಾN�ೆ! tೕಸುವ� ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಮನುಷ
5ಾN 

!ಾಯ-6ವ-ge�ಾVದ:ೆ, 5ಾವ� ಕೂಡ ಆತನು (ಾ�ದ ಅ�ೇ !ಾಯ-ಗಳನು� 
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(ಾಡಬಹುದು. tೕಸುವ� ಮನುಷ
5ಾN ಈ ಭೂDಯ hೕ7�ಾVಗ (ಾ�ದಂGೆ 
5ಾವ� ಸಹ ಎ2ಾ8ವನೂ� (ಾಡಲು ಅ�ೇ ಹಕುS, ಶ�� ಮತು� ಅY!ಾರ ನಮN� Vೆ.  

ಮನುಷ
ನಂGೆ _ೆ±ೕಧ5ೆಯನು� ಎದು%eದನು 

ನಮHಂGೆtೕ _ೆ±ೕYಸಲ|ಟkನು 

�ೇವರು ಆ�ಾಮ �ಾಗೂ ಹವB;Eೆ &ೆBೕ� ¹ೆ, ಆtS, ಇ� ¹ೆಯನು� !ೊ�kದನು. tೕಸುವ� 
ಸಹ ಅ�ೇ ಇ� ¹ೆಯನು� �ೊಂ ದVನು. ಪ%ಪೂಣ-5ಾN ಕqೆಯ ಆ�ಾಮ5ಾNರಲು, 
tೕಸುವ� ಸಹ _ೆ±ೕಧ5ೆಯನು� ಅನುಭFಸ0ೇ!ಾNತು�. 

ಆ�ಾಮ �ಾಗೂ ಹವBಳ" ಮೂರು ಮಂಡಲಗಳ78 _ೆ±ೕYಸಲ|ಟkರು: 

� ಶ%ೕರ – ಹವBಳ" ಹಣ�ನು� ಕಂಡು ,ನು�ವ�ದ!ೆS ಉತ�ಮ'ಾN�ೆ 
ಅಂದು!ೊಂಡಳ". 

� ಪಾ*ಣ (ಮನಸುM) – &ೈGಾನನು ಆ!ೆEೆ �ಾನವನು� 'ಾEಾVನ (ಾ�ದನು, 
ಅಂದ:ೆ ಒ= #ೇದನು� !ೆಟkದVನು� ,;ಯುವ�ದು. 

� ಆತH – ಆತನು ಅಂ,ಮ'ಾN ಆ!ೆEೆ �ೇವರಂGೆ ಆಗುF ಎಂದು 'ಾEಾVನ 

(ಾ�ದನು. 

tೕಸುವ� ಸಹ ಈ ಮೂರು ಮಂಡಲಗಳ78 _ೆ±ೕYಸಲ|ಟkನು. 

�ದಲ5ೆಯ _ೆ±ೕಧ5ೆ - ಶ%ೕರ 

tೕಸುವ� ಅಡFಯ78 ನಲವತು�  ನಗಳ" ಇದVನು. tೕಸುವ� 
�ೇವಕು(ಾರ5ಾNರುವ ತನ� ಶ��ಯನು� ಬಳe!ೊಂಡು ತನ� ಮನುಷ
 ಶ%ೕರದ 

ಅಗತ
Gೆಗಳನು� ಪೂ:ೈe!ೊಳ"#ವಂGೆ, _ಾ%ೕ%ಕ ಬಲgೕನGೆಯ ಈ ಸಮಯದ78 
&ೈGಾನನು tೕಸುವನು� _ೆ±ೕYಸಲು ಪ*ಯ,�eದನು. ಆದ:ೆ 
ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾN !ಾಯ-6ವ-gಸಲು tೕಸುವ� ಈ ಭೂDEೆ ಬಂ�ಾಗ 

�ೇವರ ಲWಣಗಳನು� ಆತನು GೆEೆ �kದVನು.  

� �ಾನುಷ ಅಗತF$ೆಗಳನುC ಪx>ೈಸು 

ಮGಾ�ಯ 4:1-3 ಆಗ tೕಸು &ೈGಾನ6ಂದ _ೆ±ೕYಸಲ|ಡುವದ!ಾSN ಆತHನು 
ಆತನನು� ಅಡFEೆ ಒಯVನು. ಆತನು ಹಗ7ರುಳ" ಉಪ'ಾಸFದV ತರು'ಾಯ 
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ಆತ6Eೆ ಹe'ಾ@ತು. ಆಗ ಆ _ೆ±ೕಧಕನು ಆತನ ಬ;Eೆ ಬಂದು – 6ೕನು �ೇವರ 
ಮಗ5ಾNದV:ೆ ಈ ಕಲು8ಗಳನು� :ೊ�k9ಾಗುವಂGೆ ಅಪ|~ೆ!ೊಡು ಎಂದು �ೇಳಲು. 

_ೆ±ೕಧಕನು ಆತನ ಬ;Eೆ ಬಂದು; “6ೕನು �ೇವರ ಮಗ5ಾNದV:ೆ, 6ನ�ನು� 6ೕನು 
&ಾuತುಪ�e, �ೇವ:ಾNರುವಂತಹ 6ನ� ಹಕುSಗಳನು� ಮರ; GೆEೆದು!ೋ ಎಂದು 
�ೇ;ದನು. 6ೕನು �ೇವರ ಮಗ5ಾNದV:ೆ ಈ ಕಲು8ಗಳನು� :ೊ�k9ಾಗುವಂGೆ 
ಅಪ|~ೆ!ೊಡು ಎಂದು �ೇ;ದನು” 

tೕಸುವ� ಕಲು8ಗಳನು� :ೊ�k9ಾN (ಾಪ-�eದV:ೆ, ಆತನು 
ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾN !ಾಯ-6ವ-gಸಲು ಆಗು,�ರ7ಲ8. ಆತನು 
�ೇವ:ಾNರುವಂತಹ ತನ� ಲWಣಗಳನು� ಬಳಸು,�ದVನು. ಆತನು ಇದನು� 
(ಾ��ಾVದ:ೆ, &ೈGಾನನು �ದಲ ಆ�ಾಮ �ಾಗೂ ಕqೆಯ ಆ�ಾಮ ಇಬlರನು� 
&ೋ7ಸು,�ದVನು. 

� jೕಸು ಉತ:9�ದನು 

tೕಸುವ� �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ಉ2 8ೇ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ &ೈGಾನ6Eೆ 
ಉತ�%eದನು. 

ಮGಾ�ಯ 4:4 ಆತನು – ಮನುಷ
ನು :ೊ�k ,ಂದ (ಾತ* ಂದ ಬದುಕುವ ಲ8, 
�ೇವ%ಂದ �ೊರಡುವ ಪ*,3ಂದು (ಾ,6ಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬ:ೆ �ೆ 
ಅಂದನು. 

tೕಸು ತನ�ನು� Gಾನು ಮನುಷ
5ೆಂದು ಗುರು,e!ೊಂ�ದVನು ಗಮ6e%. 

ವ. 5 ಆಗ &ೈGಾನನು ಆತನನು� ಪ%ಶುದV ಪಟkಣ!ೆS ಕರ!ೊಂಡು �ೋN 
�ೇ'ಾಲಯದ pಖರದ hೕ2ೆ 678eದನು. 

ಎರಡ2ೆಯ �ೆyೕಧ2ೆ – ?ಾ@ಣ/ಮನಸು! 

ಎರಡ5ೆಯ _ೆ±ೕಧ5ೆಯು ಪಾ*ಣದ/ಮನeMನ ಮಂಡಲದ2ಾ8Nತು�. ಆತನ aೕವನದ 

ಕು%GಾNರುವ �ೇವರ Xತ�!ೆS Fರುದ�'ಾN 3ೕXಸುವಂGೆ ಮತು� ಆತನ 

.ಾವ5ೆಗ;Eೆ ಅನು&ಾರ'ಾN ವ,-ಸುವಂGೆ &ೈGಾನನು tೕಸುವನು� 
_ೆ±ೕYeದನು. 
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� 6ನ�ನು� 6ೕನು &ಾuೕತುಪ�e!ೋ 

ವಚನ 6 ಆತI%ೆ – Iೕನು &ೇವರ ಮಗ2ಾ�ದi>ೆ 
ೆಳ
ೆ~ ಧುಮುಕು; ಆತನು IನC 

�ಷಯ+ಾ� ತನC ದೂತ9%ೆ ಅಪa�ೆ
ೊಡುವನು. IನC 
ಾಲು ಕgh%ೆ ತಗgೕ$ೆಂದು 

ಅವರು IನCನುC 
ೈಗಳgh ಎ;:
ೊಳ��ವರು. 

ಇದು ಅ�ೇ ಮೂಲ _ೆ±ೕಧ5ೆಯ ಮುಂದುವ%!ೆ9ಾN�ೆ. “6ೕನು �ೇವರ 

ಮಗ5ಾNದV:ೆ...” ಆತನು �ೇವರ ಮಗ5ೆಂದು &ೈGಾನ6Eೆ ,; ತು�. ಈ ಭೂDಯ 

hೕ7ನ tೕಸುFನ aೕವನವ� ಕqೆಯ ಆ�ಾಮ5ಾN ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾN 

ಬದುಕ0ೇ!ಾNತು�. 

� tೕಸು ಉತ�%eದನು 

tೕಸು �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ಸ%9ಾN (ಾತ5ಾಡುವ ಮೂಲಕ &ೈGಾನನನು� 
&ೋ7eದನು. tೕಸುFEೆ Gಾನು ಕತ-5ೆಂದು ,; ತು� ಮತು� &ೈGಾನನು ಅದು 
,; ತು�. 

ವಚನ. 7 ಅದ
ೆ~ jೕಸು - IನC &ೇವ>ಾ�ರುವ ಕತ.ನನುC ಪ9ೕ\ಸ/ಾರದು 

ಎಂಬ&ಾ� ಸಹ ಬ>ೆk&ೆ ಅಂದನು. 

ಮೂರ2ೆಯ �ೆyೕಧ2ೆ - ಆತw 

ಮೂರ5ೆಯ _ೆ±ೕಧ5ೆಯ78, &ೈGಾನನು tೕಸುFEೆ ಈ 2ೋಕದ ಎ2ಾ8 
:ಾಜ
ಗಳನು� !ೊಡುವ��ಾN �ೇ;ದನು. tೕಸು ಈ ಭೂDEೆ ಬಂದುದVರ !ಾರಣವ� 
ಅದು'ೇ ಆNತ�ಲ8'ೇ? ಆತನು ಇ78 ಇದVದುV &ೈGಾನ6ಂದ ಭೂDಯನು� ,ರುN 

Eೆಲು8ವ�ದ!ಾSಗ7 ಅಲ8'ೇ? 

� ಈ 2ೋಕದ �ೇವ:ಾNರಲು 

ಮ$ಾ:ಯ 4:8,9 ಬYಕ *ೈ$ಾನನು ಆತನನುC ಬಹಳ ಎತ:ರ+ಾದ /ೆಟ6
ೆ~ ಕರ
ೊಂಡು 

lೋ� ಪ@ಪಂಚದ ಎಲh >ಾಜFಗಳನೂC ಅವHಗಳ +ೈಭವವನೂC ಆತI%ೆ $ೋ9� 

Iೕನು ನನ%ೆ *ಾ�ಾ6ಂಗ ನಮ*ಾ~ರ �ಾ�ದ>ೆ ಇವHಗಳ2ೆCಲಾh Iನ%ೆ 
ೊಡು+ೆನು 

ಅಂದನು. 

ಈ :ಾಜ
ಗಳನು� tೕಸುFEೆ !ೊಡುವ��ಾN �ೇಳ"ವ�ದ!ೆS &ೈGಾನ6Eೆ ಹ�Sತು�. 
&ೈGಾನನು ಆ�ಾಮನನು� ವಂXe ಅವನ ಅY!ಾರವನು� �ೋX!ೊಂ�ದVನು, 
ಆN6ಂದ ಅವನು ಈ ಭೂDಯ ಅYಪ,9ಾNದVನು. 
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ಆದ:ೆ 9ಾವ��ೇ %ೕ,ಯ78ಯೂ ತಂ�ೆEೆ ಅFjೇಯ5ಾಗುವ ಮೂಲಕ 

&ೈGಾನ6ಂದ ಭೂDಯನು� gಂ,ರುN ಪqೆಯಲು tೕಸು ಆಸಕ�5ಾNರ7ಲ8. 

� tೕಸು ಉತ�%eದನು 

tೕಸು &ೈGಾನ5ೊಂ Eೆ ಚ�ೆ-Eೆ ಇ;ಯ7ಲ8. ಈ 2ೋಕವನು� ಆಳ",�ರುವವರು 
9ಾರು ಎಂಬುದರ ಕು%ತು ಆತನು ಅವ5ೊಂ Eೆ 'ಾ ಸ7ಲ8. tೕಸು ಅವ6Eೆ 
GೊಲN �ೋಗು ಎಂದು �ೇ;ದನು. ಆತನು ಮG �ೆ �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ನು�ದನು. 

ಮ$ಾ:ಯ 4:10 jೕಸು ಅವI%ೆ - *ೈ$ಾನ2ೇ, Iೕನು $ೊಲ� lೋಗು. IನC 

&ೇವ>ಾ�ರುವ ಕತ.I%ೆ ಅಡ�`ದುi ಆತ2ೊಬ�ನ2ೆCೕ ಆ>ಾ	ಸ/ೇಕು ಎಂಬ&ಾ� 

ಬ>ೆದ&ೆ ಎಂದು lೇYದನು.  

ಅವಲೋಕನ 

&ೈGಾನನು ಆತನನು� _ೆ±ೕYeದ ಪ*!ಾರ tೕಸು �ೇವರ ಮಗ5ಾN ವ,-eದV:ೆ, 
ಆತನು ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾNರುವ ತನ� ಹಕುSಗಳನು� ತ
aeuಡು,�ದVನು. ಆತನು 
(ಾನವಕುಲದ F�ೕಚ5ೆEಾN ಪ%ಪೂಣ-'ಾದ ಬದ7ವ
��9ಾNರಲು ಅಹ-ನು 
ಆಗು,�ರ7ಲ8. 

tೕಸುವ� ,ರುN Eೆಲ8ಲು8 ಬಂದದVಂಥ ಆ�ೇ ಸಂಗ,ಯನು� ಅಂದ:ೆ ಈ ಭೂDಯನು� 
ಆಳ"ವ ಅY!ಾರವನು� !ೊಡುವ��ಾN ಆತ6Eೆ &ೈGಾನನು �ೇ;ದನು. &ೈGಾನನು 
ಬಯಸುವ %ೕ,ಯ78 ಅದನು� (ಾಡುವ�ದು ತುಂ0ಾ ಸುಲಭ'ಾNತು� ಅಂದ:ೆ 
pಲು0ೆಯ78 &ಾಯುವ�ದು ಅಗತ
Fರ7ಲ8. ತನ� ರಕ�ವನು� ಸು%ಸ ದV:ೆ ಪಾಪ 

ಪ%�ಾರ'ಾಗುವ� ಲ8 ಎಂದು tೕಸುFEೆ ,; ತು�. 

tೕಸು pಲು0ೆಯ78 &ಾಯು,��ಾVಗಲೂ, &ೈGಾನನು ಜನರ ಮೂಲಕ tೕಸುವನು� 
ಅ�ೇ (ಾತುಗ;ಂದ ಅಪ�ಾಸ
 (ಾ�ದನು. 

ಮ$ಾ:ಯ 27:40 &ೇ+ಾಲಯವನುC 
ೆಡ� ಮೂರು kನದgh ಕಟು6ವವ2ೇ IನCನುC 

ರ\�
ೊ &ೇವರು ಮಗನು ಆ�ದi>ೆ �ಲು/ೆ�ಂದ ಇYದು /ಾ ಎಂದು ಆತನನುC 

ಹಂ�ಸು;:ದiರು. 

ಅ5ೇಕ'ೇ= ,ೆ �ೇವರು ನಮEೆ 'ಾEಾVನ (ಾ�ದ Fಷಯಗಳನು� &ೈGಾನನು ನಮEೆ 
!ೊಡುವ��ಾN �ೇಳ"Gಾ�5ೆ. 5ಾವ� !ೆಲವ� %ೕ,ಯ78 :ಾa 

(ಾ�!ೊಳ#0ೇ!ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳನು� Eೆಲ8ಲು ನಮNರುವ 
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(ಾಗ-ವ� ಏ5ೆಂದ:ೆ �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ,;ದು!ೊಳ"#ವ�ದು ಮತು� 
(ಾತ5ಾಡುವ�ದು ಆN�ೆ. 

_ೆ±ೕಧ5ೆಯನು� 6ಗ*gಸುವ�ದರ78 tೕಸು ನಮEೆ (ಾದ%9ಾN�ಾV5ೆ 

tೕಸು _ೆ±ೕಧ5ೆಯನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಂಡನು 

ಮ$ಾ:ಯನ ಪHಸ:ಕದgh 
ೊಡಲa�6ರುವ jೕಸು�ನ �ೆyೕಧ2ೆಯ ಕು9$ಾದ ಕdೆಯ 

ಮೂಲಕ ಈ ಮಂಡಲದgh *ೈ$ಾನನನುC lೇ%ೆ *ೋgಸ/ೇ
ೆಂದು ಕgಯಲು ನಮ%ೆ 

ಅವ
ಾಶವನುC Iೕಡಲಾ�&ೆ. ನಮ%ೆ ಸ�-ಇo pೆಯು ಸಹ ಇ&ೆ. 2ಾವH ಸಹ �ೆyೕಧ2ೆ%ೆ 

ಒಳ%ಾಗು$ :ೇ+ೆ, ಆದ>ೆ jೕಸು �ಜಯkಂದ ನ�ೆದಂ$ೆ - 2ಾವH ನ�ೆಯಬಹುದು! 

jೕಸು �ೆyೕ	ಸಲaಟು6 /ಾvೆಯನುC ಅನುಭ��ದi9ಂದ, �ೆyೕಧ2ೆ%ೆ 

ಒಳ%ಾಗುವವ9%ೆ ಸlಾಯ �ಾಡಲು ಆತನು ಶಕ:2ಾ�&ಾi2ೆ ಎಂದು ?ೌಲನು 

lೇಳ�$ಾ:2ೆ. 

ಇu*ಯ 2:18 Gಾ5ೇ _ೆ±ೕYಸಲ|ಟುk 0ಾjೆಯನು� ಅನುಭFeರುವದ%ಂದ 
_ೆ±ೕYಸಲ|ಡುವವ%Eೆ ಸ�ಾಯ (ಾಡುವದ!ೆS ಶಕ�5ಾN�ಾV5ೆ. 

tೕಸು ನಮHಂGೆtೕ _ೆ±ೕYಸಲ|ಟkನು 

jೕಸು ನಮwಂ$ೆjೕ ಪ@;�ಂದು 9ೕ;ಯghಯೂ �ೆyೕ	ಸಲaಟ6ನು ಎಂದು 

;Yದು
ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ 2ಾವH kಟ6+ಾದ ಭರವ*ೆಯುಳ�ವ>ಾ�ರಬಹುದು. ಆತನು 

ಆ �ೆyೕಧ2ೆ%ೆ ಮ�ಯದ 
ಾರಣ, 2ಾವx ಸಹ &ೇವರ ಬY%ೆ lೋ� 

�ೆyೕಧ2ೆಯನುC ಎದು9ಸುವಂಥ ಆತನ ಅ*ಾಧರಣ+ಾದ ಸlಾಯವನುC 

ಪ�ೆದು
ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಇu*ಯ 4:14-16 ಆ
ಾಶಮಂಡಲಗಳನುC &ಾ�lೋದ &ೇವಕು�ಾರ2ಾದ 

jೕಸು+ೆಂಬ �ೆ@ೕಷ� ಮlಾDಾಜಕನು ನಮ�ರುವದ9ಂದ 2ಾವH �ಾ�ರುವ 

ಪ@;�ೆಯನುC `ಡ&ೇ ���ೕಣ. Dಾಕಂದ>ೆ ನಮ�ರುವ ಮlಾDಾಜಕನೂ 

ನಮw Iಬ.ಲಾವ* #ೆಯನುC ಕು9ತು ಅನು$ಾಪ�ಲhದವನಲh. ಆತನು ಸವ. 

�ಷಯಗಳgh ನಮw lಾ%ೆ �ೆyೕಧ2ೆ%ೆ ಗು9Dಾದನು ?ಾಪ �ಾತ@ �ಾಡgಲh. 

ಆದುದ9ಂದ 2ಾವH ಕರು�ೆಯನುC lೊಂದುವಂ$ೆಯೂ ಆತನ ದj�ಂದ 

ಸಮ�ೕ�ತ+ಾದ ಸlಾಯವH ನಮ%ೆ &ೊ>ೆಯುವಂ$ೆಯೂ vೈಯ.kಂದ 

ಕೃ?ಾಸನದ ಮುಂ&ೆ ಬ>ೋಣ. 
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ಎ2ಾ8 _ೆ±ೕಧ5ೆಗಳ" ಸ'ೇ-&ಾ(ಾನ
'ಾದವ�ಗ= ೕೆ 

5ಾವ� Fvನ�ರು, ನಮH _ೆ±ೕಧ5ೆಯು Fpಷk'ಾದುದು ಅಥ'ಾ ಇತರರು 
ಅನುಭFಸುವ�ದ�Sಂತ ಕ»ಣ'ಾದುದು ಆN�ೆ ಎಂದು .ಾFಸುವಂGೆ (ಾಡುವ�ದು 
&ೈGಾನನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯ'ಾN�ೆ. ಆದ:ೆ ಎ2ಾ8 _ೆ±ೕಧ5ೆಗಳ" 
ಸ'ೇ-&ಾ(ಾನ
'ಾN'ೆ ಮತು� &ೇವರು ನಮ%ೆ ತ�a�
ೊಳ��ವ �ಾಗ.ವನುC 


ೊ�6&ಾi2ೆ ಇದ9ಂದ 2ಾವH ಅದರ ನಡು+ೆ Iಂತು
ೊಳ�ಬಹುದು. 

1 !ೊ%ಂಥ 10:13 ಮನುಷ
ರು ಸgಸಬಹು�ಾದ _ೆ±ೕಧ5ೆtೕ �ೊರತು 0ೇ:ೆ 
9ಾವದೂ 6ಮEೆ ಸಂಭFಸ7ಲ8. �ೇವರು ನಂuಗಸ�ನು. 6ಮH ಶ��ಯನು� 
Dೕರುವ _ೆ±ೕಧ5ೆಯನು� 6ಮEೆ ಬರEೊ�ಸ�ೆ 6ೕವ� ಅದನು� ಸgಸುವದ!ೆS 
ಶಕ�:ಾಗುವಂGೆ _ೆ±ೕಧ5ೆ9ಾಗುತ�2ೇ ತ\|e!ೊಳ"#ವ (ಾಗ-ವನು� 
eದV(ಾಡುವನು.  

tೕಸುFನ (ಾದ%ಯನು� ಅನುಸ%e% 

jೕಸು ನಮw �ಾದ9Dಾ�&ಾi2ೆ. jೕಸು &ೇವರ +ಾಕFವನುC ಉಪ�ೕ�� 

*ೈ$ಾನI%ೆ ಉತ:9�ದಂ$ೆjೕ, 2ಾವH ಕೂಡ �ಾಡ/ೇಕು. 

*ೈ$ಾನನು jೕಸು�ನ ಬY%ೆ ಬಂ&ಾಗ, jೕಸು  

o *ೈ$ಾನ2ೊಂk%ೆ +ಾkಸgಲh 

o *ೈ$ಾನ2ೊಂk%ೆ ತZ.ಸgಲh 

o ಅದನುC *ೈ$ಾನನ 9ೕ;ಯgh �ಾಡgಲh  

jೕಸು ಬ>ೆಯಲaಟ6 &ೇವರ +ಾಕFವನುC ಪ@*ಾ:��ದನು. 

ಮGಾ�ಯ 4:4 ಆತನು – ಮನುಷ
ನು :ೊ�k ,ಂದ (ಾತ* ಂದ ಬದುಕುವ ಲ8. 
�ೇವ%ಂದ �ೊರಡುವ ಪ*,3ಂದು (ಾ,6ಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬ:ೆ �ೆ 
ಅಂದನು.  

*ೈ$ಾನನನುC �ೕ%ೆjೕ *ೋgಸ/ೇಕು. &ೇವರ +ಾಕFವH ನಮw /ಾ�ಂದ 

lೊರಡ/ೇಕು. 

ನಮw &ೇಹದgh >ೋಗವH ಬರು+ಾಗ, “ಆತನ /ಾಸುಂ�ೆಗYಂದ ನಮ%ೆ 

ಗುಣ+ಾ�ತು” ಎಂದು ಬ>ೆಯಲಾ�&ೆ ಎಂದು 2ಾವH lೇಳ/ೇಕು. 
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ಬಡತನವH ನಮw ಹಣ
ಾ�%ೆ �ರುದf+ಾ� ಬರಲು ಪ@ಯ;C�&ಾಗ, “ನನC &ೇವರು 

ನನC ಎಲh ಅಗತFಗಳನುC ಒದ��
ೊಡು$ಾ:2ೆ ...” ಎಂದು ಬ>ೆಯಲಾ�&ೆ ಎಂದು 

2ಾವH lೇಳ/ೇಕು. 

*ೈ$ಾನನು ನಮw ಮಕ~ಳನುC &ಾ9 ತ�aಸಲು ಪ@ಯ;C�&ಾಗ, “6ನ� ಮಕS=ೆಲ8ರೂ 

t�ೋವ6ಂದ p�ತ:ಾNರುವರು ...” ಎಂದು ಬ>ೆಯಲಾ�&ೆ ಎಂದು 2ಾವH 

lೇಳ/ೇಕು. 

 
ಪ%�ಾರವನು� ನು�@%  - ಸಮ&ೆ
ಯನ�ಲ8. 

ಉತ�ರವನು� ನು�@%  - ಅಗತ
ವನ�ಲ8, 

�ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ನು�@%  ಮತು� ನಂu%, 

ಮತು� &ೈGಾನನು: 

ಪೂ,-9ಾN, 

ಸಮಗ*'ಾN, 

ಸಂಪೂಣ-'ಾN, 

&ೋ7ಸಲ|ಟkವ5ಾNರುGಾ�5ೆ! 

ಮತು� 6ೕವ� Fಜಯ_ಾ79ಾಗು,�ೕ%! 

 

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. jೕಸು &ೇವ>ಾ�ರುವ ತನC ಹಕು~ಗಳನುC ತF8�`ಟ6ನು ಮತು: ಆತನು ಭೂuಯgh&ಾiಗ ಮನುಷF2ಾ� 

ಬದುZದiನು ಮತು: 
ಾಯ.Iವ.��ದನು ಎಂದು IೕವH ;Yದು
ೊಳ�/ೇ
ಾದುದು ಏ
ೆ ?ಾ@ಮುಖF+ಾ�&ೆ? 

 

2. jೕಸು ಭೂuಯgh&ಾiಗ ಮನುಷFನ ಅ	
ಾರದgh 
ಾಯ.Iವ.��ದiಂಥ
ೆ~ IೕವH Dಾವ 

ಉ&ಾಹರ�ೆಯನುC 
ೊಡಬgh9? 

 

3. *ೈ$ಾನನು ಅಥ+ಾ ಅವನ ದು>ಾತwಗಳ� &ೇವ9%ೆ ಅ�vೇಯ>ಾಗುವಂ$ೆ IಮwನುC �ೆyೕ	ಸಲು 

ಪ@ಯ;C�&ಾಗ, jೕಸು�ನ �ಾದ9ಯನುC ಅನುಸ9� IೕವH ಅವರನುC lೇ%ೆ *ೋgಸಬಹುದು? 
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?ಾಠ ಐದು 

jೕಸು ಅ	
ಾರkಂದ *ೇ+ೆ�ಾ�ದನು 

ಎ2ಾ8 F_ಾBeಗಳ ಕು%GಾNರುವ �ೇವರ 3ೕಜ5ೆ 

tೕಸು, ಮನುಷ
5ಾN 

jೕಸು ಮನುಷF2ಾ� ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ 
ಾಯ. Iವ.��ದನು. ಆತನು 

&ೇವ>ಾ�ರುವ ತನC ಹಕು~ಗಳನುC ಉ& iೇಶಪxವ.ಕ+ಾ� ಬ9ದು �ಾ�
ೊಂ�ದiನು. 

ಆತನು ಮನುಷF2ಾ� �ೆyೕಧ2ೆಗಳನುC ಅನುಭ��ದನು. ಆತನು ಮನುಷF2ಾ� 

*ೈ$ಾನನನುC ಜ��ದನು. 

ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ ಮನುಷF2ಾ� jೕಸು�%ೆ ಅ	
ಾರ�ತು:. ಆತನು ಕ�ೆಯ 

ಆ&ಾಮನು, ಮನುಷFಕು�ಾರನು ಆ�ದi9ಂದ, ಆತI%ೆ ಅ	
ಾರ�$ :ೇ �ನಹ 

ಆತನು &ೇವರ ಮಗ2ಾ�ದi9ಂದ ಆತI%ೆ ಅ	
ಾರ�ರgಲh. 

cದಲ ಆ&ಾಮನು ಏನC2ೆCಲಾh �ಾಡ/ೇ
ೆಂದು &ೇವರು ಅವನನುC ಸೃ56�ದi2ೊCೕ 

ಅ&ೆಲhವನುC 2ೆರ+ೇ9ಸಲು jೕಸು ಕ�ೆಯ ಆ&ಾಮ2ಾ� ಬಂದನು. cದಲ 

ಆ&ಾಮನ ಕು9ತು ಇದi &ೇವರ �ೕಜ2ೆಯನುC 2ೆರ+ೇ9ಸಲು jೕಸು ಈ 

ಭೂuಯ nೕಲೆ ಸಂಪxಣ. ಅ	
ಾರದgh ಮತು: &ೊ>ೆತನದgh 8ೕ��ದನು. 

jೕಸು 8ೕ��ದ ಅ	
ಾರವನುC ಅಥ.�ಾ�
ೊಳ��ವHದು ಬಹಳ ?ಾ@ಮುಖF+ಾ�&ೆ. 

ಈ ಅ	
ಾರವH &ೇವರು, ಸೃ56ಯgh �ಾನವಕುಲ
ೆ~ 
ೊಟ6 ಅ	
ಾರ+ಾ�ದi>ೆ, 

�cೕ�ತ>ಾದ �tೕ ಪHರುಷ>ಾದ 2ಾವH ಇಂದು ಅ&ೇ ಅ	
ಾರದgh 

8ೕ�ಸಬಹುದು. 

ಲೂಕ 10:19 5ೋ�%, �ಾವ�ಗಳನೂ� �ೇಳ"ಗಳನು� 'ೈ%ಯ ಸಮಸ� ಬಲವನೂ� 
ತು;ಯುವದ!ೆS 6ಮEೆ ಅY!ಾರ !ೊ�k�ೆVೕ5ೆ. 9ಾವದೂ 6ಮEೆ !ೇಡು 
(ಾಡುವ�ೇ ಇಲ8. 

jೕಸು�ನgh ನೂತನ ಸೃ56ಗ�ಾದ>ೆ �ಾತ@+ೇ, 2ಾವH &ೇವರ 

�ೕಜ2ೆಯghರಲು ಸೃ56ಸಲaಟ6ಂಥ �tೕ ಪHರುಷರು ಆ�ರಲು *ಾಧF. 2ಾವH 

ಸು+ಾ$ೆ.ಗಳನುC ಓದು+ಾಗ ಮತು: jೕಸು ಒಬ� ಪ9ಪxಣ. ಮನುಷF2ಾ� 

ನ�ೆಯುವHದನುC 2ೋ�&ಾಗ �ಾತ@ ನಮw 8ೕವನದ ಕು9$ಾ�ರುವ &ೇವರ 
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�ೕಜ2ೆಯನುC ಅಥ.�ಾ�
ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು: ನಮw 8ೕವನದ ಪ@;kನವx 

ಪxಣ.+ಾದ ಅ	
ಾರದgh ಮತು: &ೊ>ೆತನದgh 8ೕ�ಸಬಹುದು. 

ಲೂಕನು tೕಸುFನ ಅY!ಾರದ ಬE xೆ �ೇಳ"Gಾ�5ೆ 

�ದಲ ಸಂ�ೇಶ 

� “ಪ�$ಾ@ತwನ ಶZ:ಯgh” 

�ದ.� ನkಯgh jೕಸು kೕ�ಾ*ಾCನ �ಾ��
ೊಂ�ಾಗ, ಆತನ ಐ�ಕ *ೇ+ೆ%ೆ 

ಆತನನುC ಶಕ:%ೊYಸಲು ಪ�$ಾ@ತwನು ಆತನ nೕಲೆ ಇYದು ಬಂದನು. ಇ&ಾದ 

ತmಣ+ೇ, ಆತನನುC ಅರಣF
ೆ~ ಕ>ೆ&ೊಯFಲಾ�ತು, ಅgh ಆತನು &ೇವರ 

+ಾಕFವನುC �ಾತ2ಾಡುವHದರ ಮೂಲಕ *ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಅವನ 

�ೆyೕಧ2ೆಗಳನುC ಜ��ದನು. ಪ�$ಾ@ತwIಂದ ಶZ: ಪ�ೆದ ಮನುಷF2ಾ� ಈ 

ಭೂuಯ nೕಲೆ ತನC ಅ	
ಾರವನುC ಪ@ದ�.�ದ ನಂತರ, ಆತನು ತನC ಐ�ಕ 

*ೇ+ೆಯನುC ?ಾ@ರಂ�ಸಲು �ದf2ಾ�ದiನು. 

ಆತನು ಈ *ೇ+ೆಯನುC ಗgಲಾಯದgh ?ಾ@ರಂ��ದನು, ಪ�$ಾ@ತwನ ಶZ:�ಂದ 

ಅ��ೇZಸಲaಟ6ನು ಮತು: ಅ	
ಾರkಂದ �ಾತ2ಾ�ದನು. 

ಲೂಕ 4:14,16,18-21 ತರು'ಾಯ tೕಸು ಪFGಾ*ತHನ ಶ��@ಂದ ಕೂ�ದವ5ಾN 
,%N ಗ72ಾಯ!ೆS �ೋದನು; ಆತನ ಸು Vಯು ಸುತ�7ರುವ ಪಾ*ಂತ
ದ2 8ೆ2ಾ8 
ಹul!ೊಂ�ತು. 

gೕNರ2ಾN ಆತನು Gಾನು 0ೆ=ೆದ ನಜ:ೇ,Eೆ ಬಂದು ತನ� 'ಾ�!ೆಯ ಪ*!ಾರ 
ಸಬl¼  ನದ78 ಸ.ಾಮಂ ರ!ೆS �ೋN ಓದುವದ!ಾSN ಎದುV 6ಂತನು. 

ಕತ-ನ ಆತHವ� ನನ� hೕ2ೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನ�ನು� ಬಡವ%Eೆ 
ಶುಭವತ-(ಾನವನು� &ಾರುವದ!ೆS ಅv^ೇ�eದನು. &ೆ:ೆಯವ%Eೆ 
uಡುಗqೆ9ಾಗುವದನು� ಮತು� ಕುರುಡ%Eೆ ಕಣು�ಬರುವದನು� ಪ*e � ಪ�ಸುವದಕೂS 
ಕುNxಸಲ|ಟkವರನು� u�e ಕಳ"gಸುವದಕೂS ಕತ-ನು 5ೇDeರುವ ಶುಭವಷ-ವನು� 
ಪ*ಚುರಪ�ಸುವದಕೂS  

ಓ ದ hೕ2ೆ ಆತನು ಆ ಸುರ;ಯನು� ಸು,� ಸ.ಾಮಂ ರದ ಆ;ನ !ೈEೆ !ೊಟುk 
ಕೂತು!ೊಂಡನು. ಅ78ದVವ:ೆಲ8ರ ಕಣು�ಗಳ" ಆತನ hೕ2ೆtೕ u Vರ2ಾN ಆತನು 
ಅವ%Eೆ ಈ �ೊತು� 6ೕವ� ನನ� (ಾತನು� !ೇಳ"ವ78 ಈ 'ೇ�ೋ�� 5ೆರ'ೇ%�ೆ… 
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 (jೕಸು j�ಾಯ 61:1,2 ಓದು;:ದiನು) 

ಎರಡ5ೆಯ ಸಂ�ೇಶ 

jೕಸು ನಜ>ೇ;ನgh �ಾತ2ಾ�ದ ನಂತರ, ಆತನು ಕ?ೆ2ೌ.uನgh 

�ಾತ2ಾ�ದನು. ಅghನ ಜನರು ಆತನ ಅ	
ಾರವನುC ಕಂಡು 

ಆಶ�ಯ.ಚZತ>ಾದರು. 

� ಅ	
ಾರ�ತು: 

ಲೂಕ 4: 31,32 ಬ;ಕ ಆತನು ಗwಾk ಇ;ದು ಗ72ಾಯ!ೆS &ೇ%ದ ಕಪೆ5ೌ-hಂಬ 
ಊ%Eೆ ಬಂದನು. ಅ78 ಸಬl¼  ನದ78 ಅವ%Eೆ ಉಪ�ೇಶ(ಾಡು,�ರಲು ಆತನ 
(ಾತು ಅY!ಾರವ�ಳ# �ಾVNದVದ%ಂದ ಅವರು ಆತನ ಉಪ�ೇಶ!ೆS 
ಅGಾ
ಶUಯ-ಪಟkರು. 

� &ೆವ�ವನುC `�� ಓ��ದನು 

ವಚನಗಳ" 33-35 ಅ ಸ.ಾಮಂ ರದ78 �ೆವBg�ದ ಒಬl ಮನುಷ
6ದVನು. ಆ 
�ೆವBವ�  ಆ�ಾ! ನಜ:ೇ,ನ tೕಸು'ೇ, ನಮHEೊಡ'ೆ 6ನEೇ!ೆ? ನಮHನು� 
5ಾಶ(ಾಡುವದ!ೆS ಬಂ�ೆ9ಾ? 6ನ�ನು� ಬ2 8ೆನು. 6ೕನು �ೇವರು ಪ*,O�eದವ5ೇ 
ಎಂದು ಅಬl%e �ೇ;ತು.  

tೕಸು ಅದನು� ಗದ%e ಸುಮH6ರು, ಇವನನು� uಟುk �ೋಗು ಎನ�2ಾN ಆ 
�ೆವBವ� ಅವನನು� ನಡು'ೆ !ೆಡF ಅವ6Eೆ 9ಾವ !ೇಡನೂ� (ಾಡ�ೆ 
uಟುk�ೋ@ತು. 

jೕಸು &ೆವ�
ೆ~ lೊರ%ೆ ಬರಲು ಆ�ಾ��ದನು ಮತು: ಅದ
ೆ~ jೕಸು�ನ 

ಅ	
ಾರವನುC ;Ykದi9ಂದ ಅದು lೊರಬಂkತು. 

� “ಅ	
ಾರ ಮತು: ಶZ:” 

ವಚನ 36 ಅದ!ೆS ಎಲ8ರು 0ೆರEಾN ಇ�ೆಂಥ (ಾGಾNರಬಹುದು? ಈತನು 
ಅY!ಾರ ಂದಲೂ ಬಲ ಂದಲೂ �ೆವBಗ;Eೆ ಅಪ|~ೆ!ೊಡುGಾ�5ೆ, ಅವ� uಟುk 
�ೋಗುತ�'ೆ ಎಂದು ತಮHತ�HಳEೆ (ಾGಾ�!ೊಂಡರು. 
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�ೆವBಗಳ – :ೋಗದ – ಮರಗಳ – uರುEಾ;ಯ hೕ2ೆ tೕಸುFನ ಅY!ಾರ  

�ಾಕ.ನು ಕ?ೆ2ೌ.uನgh jೕಸು �ಾ�ದ *ೇ+ೆಯ ಬ% Wೆ ಮತು: ಆತನು *ೇ+ೆ 

�ಾ�ದ ಅ	
ಾರದ ಕು9ತು ಜನರ ಅಶ�ಯ.ಚZತ>ಾದುದiರ ಬ% Wೆ ಬ>ೆk&ಾi2ೆ. 

�ಾಕ.ನು &ೆವ� ��kದi ಮತು: >ೋಗkಂದ ಸ�ಸ#>ಾದ ಇತರ ಜನರ ಬ% Wೆ 

lೇY&ಾi2ೆ. 

�ೆವBಗಳ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ 

jೕಸು�%ೆ &ೆವ�ಗಳ nೕಲೆ ಅ	
ಾರ�ತು:. 

ವಚನಗಳ� 40,41 lೊತು: ಮುಣುಗು+ಾಗ ಆದ&ೆiೕನಂದ>ೆ Dಾ>ಾರ ಮ2ೆಯgh 

ತರತರದ >ೋಗಗYಂದ ಆಸ�ಸ#+ಾದವ9ದi>ೋ ಅವ>ೆಲhರು ಆ >ೋ�ಗಳನುC ಆತನ 

ಹತ:ರ
ೆ~ ಕರ
ೊಂಡು ಬಂದರು; ಆತನು ಪ@;�ಬ�ನ nೕಲೆಯೂ 
ೈ�ಟು6 

ಅವರನುC +ಾ��ಾ�ದನು. &ೆವ�ಗಳ� ಸಹ Iೕನು &ೇವರ ಕು�ಾರನು ಎಂದು 

ಅಬ�9� ಅ2ೇಕರನುC `ಟು6lೋದವH. $ಾನು Z@ಸ:2ೆಂದು ಅವHಗY%ೆ ;Yದದi9ಂದ 

ಆತನು ಅವHಗಳನುC �ಾ$ಾಡದಂ$ೆ ಗದ9�ದನು. 

:ೋಗದ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ 

>ೋಗದ nೕಲೆ jೕಸು�%ೆ ಅ	
ಾರ�ತು:. 

(ಾಕ- 1:40,41 ಆಗ ಒಬl ಕುಷ�:ೋNಯು tೕಸುFನ ಬ;Eೆ ಬಂದು ಆತನ 
ಮುಂ�ೆ �ಣ!ಾಲೂ%!ೊಂಡು – 6ನEೆ ಮನeMದV:ೆ ನನ�ನು� ಶುದV(ಾಡಬ2 8ೆ 
ಎಂದು 0ೇ�!ೊಳ#ಲು ಆತನು ಕ6ಕರಪಟುk !ೈ6ೕ� ಅವನನು� ಮು�k ನನEೆ 
ಮನಸುMಂಟು ಶುದV'ಾಗು ಅಂದನು. 

jೕಸು ಕIಕರಪಟ6ನು, ಆತನು ತನC 
ೈಯನುC oಾ� ಅವನನುC ಮು�6ದನು ಮತು: 

ಅವI%ೆ – “ನನ%ೆ ಮನಸು!ಂಟು; ಶುದf2ಾಗು" ಎಂದು lೇYದನು. 

ಮನುಷ
ನ �ೇಹದ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ 

jೕಸು !ೈಬ,��ೋNದV ವFZ:�ಂk%ೆ �ಾ$ಾ�ದನು. "IನC 
ೈಯನುC oಾಚು!" 

(ಾಕ- 3:1-3 ಇ5ೊ�ಂದು ಸಮಯದ78 tೕಸು ಸ.ಾಮಂ ರ!ೆS �ೋ�ಾಗ ಅ78 
!ೈಬ,��ೋದವ5ೊಬl6ದVನು. ಅವರು ಆತನ hೕ2ೆ ತಪ�|�ೊ%ಸ0ೇ!ೆಂದು 
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ಆ2ೋXe ಸಬl¼  ನದ78 ಅವಣು� ಸBಸ{(ಾಡುವ5ೋ ಏ5ೋ ಎಂದು �ೊಂX 
5ೋಡುGಾ� ಇದVರು. ಆತನು !ೈಬ,�ದVವ6Eೆ ಎದುV ನಡು'ೆ 0ಾ ಎಂದು �ೇ;. 

ಆ ಮನುಷFನು ಸ�ಸ#2ಾಗುವನು ಎಂದು jೕಸು�%ೆ ;Ykತು:. ಆತನು, “ಮುಂ&ೆ /ಾ” 

ಎಂದು lೇYದನು. 

ವಚನಗಳ" 4,5 ಸಬl¼  ನದ78 9ಾವದನು� (ಾಡುವದು 5ಾ
ಯ? hೕಲನು� 
(ಾಡುವ�ೋ, !ೇಡನು� (ಾಡುವ�ೋ? ಪಾ*ಣವನು� ಉ;ಸುವ�ೋ, 
GೆEೆಯುವ�ೋ? ಎಂದು �ೇಳಲು ಅವರು ಸುಮH6ದVರು.  

ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಮನಸುM ಕ2ಾ8Nರುವದನು� ಕಂಡು ದುಃಖಪಟುk !ೋಪ ಂದ 
ಸುತ�ಲೂ ಅವರನು� 5ೋ� ಆ ಮನುಷ
6Eೆ–6ನ� !ೈ�ಾಚು ಎಂದು �ೇ;ದನು. 
ಅವನು �ಾXದನು; !ೈ 'ಾe9ಾ@ತು. 

ಅ	
ಾರkಂದ, jೕಸು ಒಂದು �ಾತನುC ನು�ದನು ಮತು: ಆ ಮನುಷFನು ತನC 


ೈಯನುC oಾ� ಗುಣ+ಾದನು. 

ಸೃOkಯ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ 

� ಅಂಜೂರದ ಮರವನುC ಶ��ದನು 

ಅಂಜೂರದ ಮರದ nೕಲೆ jೕಸು�%ೆ ಅ	
ಾರ�ತು:. 

ಮGಾ�ಯ 21:19 �ಾ%ಯ78 ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು� ಕಂಡು ಅದರ ಹ,�ರ!ೆS 
�ೋN ಅದರ78 ಬ%ೕ ಎ2ೆಗಳ5ೆ�ೕ �ೊರತು ಮG �ೇನೂ !ಾಣ�ೆ ಅದ!ೆS  ಇನು� 
hೕ2ೆ 6ನ�78 ಫಲವ� ಎಂ�ೆಂ ಗೂ ಆಗ�ೆ �ೋಗ7 ಎಂದು �ೇ;ದನು. ಆ Wಣ'ೇ 
ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವ� ಒಣN �ೋ@ತು. 

'ಾGಾವರಣದ ಶ��ಗಳ hೕ2ೆ ಅY!ಾರ 

� `ರು%ಾYಯನುC �ಾಂತ%ೊY�ದನು 

jೕಸು %ಾYಗೂ ಮತು: ಸಮುದ@ಕೂ~ ಅ	
ಾರkಂದ ನು�ದನು ಮತು: ಅವH ಆತI%ೆ 

�vೇಯ+ಾದವH. 

(ಾಕ- 4:35-38 ಆ �ೊತು� &ಾಯಂ!ಾಲ'ಾ�ಾಗ ಆತನು ಅವ%Eೆ ಆ�ೇದಡ!ೆS 
�ೋEೋಣ ಎಂದು �ೇಳಲು,  
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ಅವರು ಆ ಜನರ ಗುಂಪನು� uಟುk ಆತನನು� ಅ�ೇ �ೋcಯ78 �ಾEೆtೕ 
ಕರ!ೊಂಡು�ೋದರು. 0ೇ:ೆ �ೋcಗಳ� ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದVವ�. ತರು'ಾಯ 
�ೊಡµ uರುEಾ; ಎದುV Gೆ:ೆಗಳ" ಆ �ೋcEೆ ಒqೆದು ಒಳEೆ ನುNxದV%ಂದ ಆ 
�ೋc ಆಗ2ೇ ತುಂಬುವದ!ೆS ಬಂ ತು�. ಆತನು �ೋcಯ gಂ.ಾಗದ78 
ತ2ೆ ಂಬನು� ಒರN 6� Vೆ(ಾಡು,�ದVನು. ಅವರು ಆತನನು� ಎule ಗುರು'ೇ, 5ಾವ� 
ಮುಳ"N�ೋಗುವದರ78 6ನEೆ XಂGೆ@ಲ8'ೇ ಎಂದು !ೇಳಲು. 

jೕಸು %ಾYಯನುC ಗದ9�ದನು ಮತು: ಸಮುದ@&ೊಂk%ೆ �ಾತ2ಾ�ದನು. 

ವಚನಗಳ" 39,40 ಆತನು ಎದುV Eಾ;ಯನು� ಗದ%e ಸಮುದ*!ೆS ಸುಮH6ರು, 
�:ೆಯ0ೇಡ ಎಂದು ಅಪ|~ೆ!ೊಟkನು. !ೊಡುತ�2ೆ Eಾ; 6ಂತು�ೋN ಎ2ಾ8 
_ಾಂತ'ಾ@ತು.  

ತರು'ಾಯ ಆತನು ಅವರನು� 9ಾ!ೆ jೈಯ-Eೆಡು,�ೕ%? ಇನೂ� 6ಮEೆ 
ನಂu!ೆ@ಲ8'ೇ ಎಂದು !ೇಳಲು 

“IೕವH Dಾ
ೆ ಬಹು ಭಯಪ�69? IೕವH `ರು%ಾYಯನುC 

�ಾಂತ%ೊYಸಬಹು&ಾ�ತು:. Iಮw ನಂ`
ೆ ಎgh&ೆ?” ಎಂಬುದು jೕಸು�ನ 

�ಾ;ನ ಅಥ.+ಾ�ತು:. 

ವಚನ 41 ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟುk – ಈತನು 9ಾ%ರಬಹುದು? Eಾ;ಯೂ 
ಸಮುದ*ವೂ ಸಹ ಈತನು �ೇ;ದ �ಾEೆ !ೇಳ"ತ�ವ2ಾ8 ಎಂದು ತಮHತ�HಳEೆ 
(ಾGಾ�!ೊಂಡರು. 

tೕಸು, ನಮH (ಾದ% 

2ಾವH ಅ	
ಾರದgh lೇ%ೆ ನ�ೆಯ/ೇಕು ಮತು: *ೇ+ೆ �ಾಡ/ೇಕು ಎಂಬುದ
ೆ~ 

jೕಸು ನಮ%ೆ �ಾದ9Dಾ�&ಾi2ೆ. ಕ�ೆಯ ಆ&ಾಮ2ಾ� ಭೂuಯ nೕಲೆ 

ಆತನು �ಾ�ದ 
ಾಯ.ಗಳ� �cೕ�ಸಲaಟ6 ಮತು: ಪHನಃ*ಾ#�ಸಲaಟ6 

ಮನುಷF>ಾದ 2ಾವH ಇಂದು ಭೂuಯ nೕಲೆ jೕಸು�ನ 
ಾಯ.ಗಳನುC lೇ%ೆ 

�ಾಡ/ೇ
ೆಂಬುದ
ೆ~ �ಾದ9Dಾ�+ೆ. 2ಾವH ಆತನ 
ಾಯ.ಗಳನುC �ಾಡು+ಾಗ 

jೕಸು �ಾ�ದ ಅ&ೇ kಟ6ತನದ ಅ	
ಾರದgh 2ಾವH 8ೕ�ಸ/ೇಕು ಮತು: *ೇ+ೆ 

�ಾಡ/ೇಕು. 
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3ೕ�ಾನ 14:12 6ಮEೆ 6ಜ6ಜ'ಾN �ೇಳ"G �ೇ5ೆ. ನನ�ನು� ನಂಬುವವನು 5ಾನು 
ನ�ಸುವ �*tಗಳನು� Gಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು� ಅವ�ಗ;Nಂತ ಮಹGಾ�ದ 
�*tಗಳನು� ನ�ಸುವನು. 9ಾಕಂದ:ೆ 5ಾನು ತಂ�ೆಯ ಬ;Eೆ �ೋಗುG �ೇ5ೆ. 

ಜBರವನು� ಗದ%eದನು 

?ೇತ@ನ ಅ$ :ೆಯ ಜ�ರವನುC ಗದ9�&ಾಗ jೕಸು ಅ	
ಾರkಂದ �ಾತ2ಾ�ದನು. 

ಲೂಕ 4:38,39 ಆತನು ಸ.ಾಮಂ ರ ಂ�ೆದುV eೕ�ೕನನ ಮ5ೆEೆ ಬಂದನು. ಅ78 
eೕ�ೕನನ ಅG �ೆಯು ಕ»ನ ಜBರ ಂದ ಬಹಳ ಕಷkಪಡು,�ರ2ಾN ಆ!ೆಯ 
Fಷಯದ78 ಆತನನು� 0ೇ�!ೊಂಡರು. ಆತನು ಆ!ೆಯ ಬ; 6ಂತು 0ಾN ಆ 
ಜBರವನು� ಗದ%ಸಲು ಅದು ಆ!ೆಯನು� uಟುk�ೋ@ತು. ಕೂಡ2ೆ ಆ!ೆಯು ಎದುV 
ಅವ%Eೆ ಉಪ�ಾರ (ಾ�ದಳ". 

2ಾಜರನನು� ಎuleದುV 

ಲಾಜರನ ಸ�ಾ	ಯ ಬYಯgh jೕಸು vೈಯ.kಂದ ಮತು: ಬಲkಂದ &ೊಡ� 

ಧ Iಯgh �ಾತ2ಾ�ದನು. 

3ೕ�ಾನ 11:43 ಅದನು� �ೇ;ದ hೕ2ೆ �ೊಡµ ಶಬV ಂದ  2ಾಜರ5ೇ �ೊರEೆ 
0ಾ. ಎಂದು ಕೂNದನು. 

tೕಸುFನ !ಾಯ-ಗಳನು� (ಾಡುವ�ದು 

jೕಸು lೋದಲ hೆಲಾh, ಆತನು ಮನುಷFಕು�ಾರ2ಾ�ರುವ ತನC ಅ	
ಾರವನುC 

;Yದು
ೊಂ�ದiರ ಪ9�ಾಮ+ಾ� ಬಂದಂಥ vೈಯ.kಂದ *ೇ+ೆ �ಾ�ದನು. 

ಆತನು ಆ ಅ	
ಾರವನುC ಪ�$ಾ@ತwನ ಶZ:�ಂದ ಉಪ�ೕ��&ಾಗ, ಆತನು 

>ೋ�ಗಳನುC ಗುಣಪ��ದನು, &ೆವ�ಗಳನುC ಓ��ದನು ಮತು: ಸತ:ವರನುC 

ಎ`��ದನು. ಅಂkನ ಮತು: ಇಂkನ ��ಾ��ಗY%ೆ �ಾದ9Dಾ� ಆತನು ಅದನುC 

�ಾ�ದನು. 

jೕಸು �ಷF9%ೆ ಅ&ೇ ಅ	
ಾರದgh *ೇ+ೆ �ಾಡುವಂ$ೆ ಮತು: ಆತನು �ಾಡು;:ದi 

ಅ&ೇ Z@jಗಳನುC �ಾಡುವಂ$ೆ lೇYದನು. 

ಮGಾ�ಯ 10:8 :ೋNಗಳನು� ಸBಸ{(ಾ�%. ಸತ�ವರನು� ಬದು�e%. ಕುಷ� 
ಹ,�ದವರನು� ಶುದ�(ಾ�%. �ೆವBಗಳನು� u�e%. ಉXತ'ಾN �ೊಂ  V% 
ಉXತ'ಾN !ೊ�%. 
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�ಷFರು jೕಸು�ನ 
ಾಯ.ಗಳನುC �ಾಡಬಲhವ>ಾ�ದiರು ಏ
ೆಂದ>ೆ ಆತನು Dಾವ 

ಅ	
ಾರದgh 8ೕ��ದi2ೊCೕ ಮತು: *ೇ+ೆ �ಾ�ದi2ೊCೕ ಅ&ೇ ಅ	
ಾರವನುC 

ಆತನು ಅವ9%ೆ 
ೊ�6ದiನು. 

ಲೂಕ 10:19 5ೋ�%, �ಾವ�ಗಳನೂ� �ೇಳ"ಗಳನು� 'ೈ%ಯ ಸಮಸ� ಬಲವನೂ� 
ತು;ಯುವದ!ೆS 6ಮEೆ ಅY!ಾರ !ೊ�k�ೆVೕ5ೆ. 9ಾವದೂ 6ಮEೆ !ೇಡು 
(ಾಡುವ�ೇ ಇಲ8. 

 ಟk ಅY!ಾರ 

jೕಸು�ನ *ೇ+ೆಯು ಭಯ ಮತು: lೇ�ತನವನುC ಅಲh ಆದ>ೆ ಅದ
ೆ~ ಬದಲಾ� 

vೈಯ. ಮತು: ಶZ:ಯ �ಾದ9ಯನುC Iೕ�ತು. 

2 ,��ೆ 1:7 �ೇವರು ನಮEೆ !ೊ�kರುವ ಆತHವ� ಬಲ \*ೕ, pWಣಗಳ ಆತH'ೇ 
�ೊರತು �ೇ�ತನದ ಆತHವಲ8. 

jೕಸು vೈಯ.kಂದ ಸು+ಾ$ೆ.ಯನುC *ಾ9ದನು, &ೆವ�ಗಳನುC `�� ಓ��ದನು 

ಮತು: >ೋ�ಗಳ nೕಲೆ 
ೈ�ಟ6ನು ಮತು: ಆತನು ಅ	
ಾರkಂದ *ೇ+ೆ 

�ಾಡು+ಾಗ ಅವರು ಗುಣ+ಾಗುವHದನುC ಕಂಡನು. ನಮw �ಾದ9Dಾ�ರುವ 

jೕಸು `ೕ�¡ೆ ~ಡು%ೆಯ ಸಮಯದgh ಈ �ಾತುಗಳನುC ನಮ%ೆ 
ೊಟ6ನು. 

(ಾಕ- 16:15-18 ಆ hೕ2ೆ ಅವ%Eೆ 6ೕವ� 2ೋಕದ ಎ2ಾ8 ಕqೆEೆ �ೋN 
ಜಗ,�Eೆ2ಾ8 ಸು'ಾGೆ-ಯನು� &ಾ%%. ನಂu  ೕ�ಾ&ಾ�ನ (ಾ�e!ೊಳ"#ವವನು 
ರW~ೆ �ೊಂದುವನು. ನಂಬ�ೇ �ೋಗುವವನು ದಂಡ5ೆEೆ ಗು%9ಾಗುವನು.  

ಇದಲ8�ೆ ನಂಬುವವ%ಂದ ಈ ಸೂಚಕ!ಾಯ-ಗಳ" ಉಂwಾಗುವವ�. ನನ� �ೆಸರನು� 
�ೇ; �ೆವBಗಳನು� u�ಸುವರು. �ೊಸ .ಾ^ೆಗಳನು� (ಾGಾಡುವರು. �ಾವ�ಗಳನು� 
ಎತು�ವರು. Fಷಪ�ಾಥ-ಗಳ5ೆ�5ಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ%Eೆ 9ಾವ !ೇಡೂ 
ಆಗುವ ಲ8. ಅವರು :ೋNಗಳ hೕ2ೆ !ೈ@ಟk:ೆ ಇವ%Eೆ ಗುಣ'ಾಗುವದು ಎಂದು 
�ೇ;ದನು. 

ಕ�ೆಯ ಆ&ಾಮ2ಾ�ರುವ jೕಸು�ನ �ಾದ9ಯನುC 2ಾವH ಅನುಸ9�&ಾಗ, 

cದಲ ಆ&ಾಮನ ಸೃ56ಕತ.2ಾ�ರುವ jೕಸು�ನ �ಾತುಗಳನುC 2ಾವH 

ಅನುಸ9ಸುವH&ಾ� 2ಾವH ಕಂಡು
ೊಳ��$ :ೇ+ೆ. >ೋಗ, ಬಂಧನ, ಬಡತನ ಮತು: 

ಮರಣ ಒಳ%ೊಂಡಂ$ೆ ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ ಮತು: ಈ ಭೂuಯ nೕgರುವ 
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ಎಲhದರ nೕಲೆ 2ಾವH ಆಳ�;:ರುವHದನುC ಮತು: &ೊ>ೆತನ ನ�ೆಸು;:ರುವHದನುC 

ಕಂಡು
ೊಳ��$ :ೇ+ೆ. 2ಾವH DಾವHದನುC �ಾಡಲು ಸೃ56ಲa¢ೆ6ೕವH ಅದನುC ಮ$ೊ:nw 

2ಾವH �ಾಡು$ :ೇ+ೆ. 

&ೈGಾನನ ಭಯ 

jೕಸು ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ *ೇ+ೆ �ಾಡು;:ರು+ಾಗ, *ೈ$ಾನನು ಭಯkಂದ 

2ೋ�ರ/ೇಕು. ಇgh, jೕಸು ಮನುಷF2ಾ� 
ಾಯ.Iವ.�ಸು;:ದiನು, 

&ೊ>ೆತನವನುC $ೆ%ೆದು
ೊಳ��;:ದiನು, ಅ	
ಾರkಂದ �ಾತ2ಾಡು;:ದiನು ಮತು: 

*ೇ+ೆ �ಾಡು;:ದiನು lಾ%ೆ �ಾಡುವHದರ ಮೂಲಕ *ೈ$ಾನನ 
ಾಯ.ಗಳನುC 

2ಾಶ�ಾಡು;:ದiನು. 

1 3ೕ�ಾನ 3:8  &ೈGಾನನ !ೆಲಸಗಳನು� ಲಯ (ಾಡುವದ!ೊSೕಸSರ 
�ೇವಕು(ಾರನು ಪ*ತ
W5ಾದನು. 

2ಾವH ಇಂದು jೕಸು�ನ �ಾದ9ಯನುC ಅನುಸ9ಸು+ಾಗ, 2ಾವx ಸಹ &ೇವರು 


ೊ�6ರುವ ಅ	
ಾರದgh 8ೕ�ಸು$ :ೇ+ೆ ಮತು: *ೇ+ೆ �ಾಡು$ :ೇ+ೆ. 2ಾವx ಸಹ 

*ೈ$ಾನನ 
ೆಲಸವನುC 2ಾಶಪ�ಸು$ :ೇ+ೆ. 

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. �ೕlಾನ 5:25-27 ರ ಪ@
ಾರ, jೕಸು ಅ	
ಾರದgh 
ಾಯ.Iವ.��ದುi &ೇವರ ಮಗ2ಾ��ೕ ಅಥ+ಾ 

ಮನುಷFಕು�ಾರ2ಾ��ೕ? 

 

 

2. +ಾ$ಾವರಣದ ಶZ:ಗಳ nೕಲೆ, >ೋಗದ ಮತು: 
ಾ�ಲೆಯ nೕಲೆ ಮತು: &ೆವ� ಶZ:ಗಳ nೕಲೆ jೕಸು 

ಅ	
ಾರದgh ನ�ೆದ ಉ&ಾಹರ�ೆಗಳನುC 
ೊ�9. 

 

 

3. ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ jೕಸು ಅ	
ಾರದgh 
ಾಯ.Iವ.�ಸು+ಾಗ ಜನರ ಪ@;Z@j ಏ2ಾ�ತು:? 

 

 

4. ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ IೕವH ಅ	
ಾರದgh ನ�ೆಯು+ಾಗ ಇಂದು ಜನರ ಪ@;Z@j ಏ2ಾ�ರುತ:&ೆ? 
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?ಾಠ ಆರು 

�ಲು/ೆ�ಂದ �ಂlಾಸನದವ>ೆ%ೆ 

tೕಸುFನ ಮರಣ 

*ೈ$ಾನನ >ಾಜFವH 2ಾಶ+ಾಗು;:ತು:, ಮತು: ಅದನುC Ighಸಲು  jೕಸುವನುC 


ೊಲh/ೇಕು ಎಂದು *ೈ$ಾನI%ೆ ;Ykತು:. ವಂಚ2ೆಯು &ೇವದೂತರgh 
ೆಲಸ 

�ಾ�ತು:. ಅದು ಆ&ಾ£ ಮತು: ಹವ�9%ೆ �ರುದf+ಾ� 
ೆಲಸ �ಾ�ತು:. ಆದ>ೆ ಅದು 

jೕಸು�%ೆ �ರುದf+ಾ� 
ೆಲಸ �ಾಡgಲh! 

ಆ&ಾಗೂF, ಮ$ೊ:nw, *ೈ$ಾನನು ವಂಚ2ೆಯನುC ಬಳ�ದನು. jೕಸುವನುC 

*ಾ�ಸ/ೇ
ೆಂದು 
ೋ9
ೊಳ��ವಂ$ೆ ಆ kನದ vಾu.ಕ ಮುಖಂಡರನುC 

cೕಸ%ೊY�ದನು. ಆ&ಾಮ ಹವ�ರನುC cೕಸ%ೊYಸಲು ಅವನು ಸಪ.ದ 

&ೇಹವನುC ಪ@+ೇ��ದಂ$ೆjೕ &ೊ@ೕಹವನುC ಬ%ೆಯಲು ಅವನು ಯೂದನ 

&ೇಹವನುC ಪ@+ೇ��ದನು. 

*ೈ$ಾನನು jೕಸುವನುC ತುಂ/ಾ &ೆ�ೕ5ಸು;:ದiನು, ಆತನು *ಾಯ/ೇ
ೆಂದು 

�ಾತ@ವ ಅವನು ಬಯಸgಲh, ಆದ>ೆ ಆತನನುC �ಂ�ಸ/ೇ
ೆಂದು ಅವನು 

ಬಯ�ದನು. *ೈ$ಾನನ ಎಲಾh >ಾಜತ�ಗಳ�, ಅ	
ಾ9ಗಳ�, ಅಂಧ
ಾರದ 

ಅ	ಪ;ಗಳ� ಮತು: ದು>ಾತwಗಳ� �ಜ�ೕ$ಾ!ಹkಂದ �ಗWಲು ಕೂ�ಬಂದವH. 

ಅವHಗಳ� ತಮw ಮlಾ ಜಯ ಮತು: ಸಂಭ@�ಾಚರ�ೆಯ mಣ
ೆ~ ತDಾ9 

ನ�ೆಸು;:ರು+ಾಗ ಅವHಗಳ �2ಾಶವH ಬಂkತು:. 

tೕಸುFEೆ �ೊ*ೕಹ ಬEೆದರು, �ೊqೆದರು, pಲು0ೆEೇ%eದರು. 

ಮ�ಾ �ೕಸEಾರ6Eೆ, �ೕಸ(ಾಡ2ಾ@ತು 

ಮlಾ cೕಸ%ಾರ2ಾದ *ೈ$ಾನನು, ತನCನುC $ಾನು cೕಸ%ೊY�
ೊಂಡನು. 

ತನC ಕುರು�ಾದ &ೆ�ೕಷದgh, ಆ ವFZ:%ೆ ಮರಣವನುCಂಟು �ಾ�ದನು, ಆದ>ೆ ಆ 

ವFZ:ಯು ಆ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಮತು: ಅದರ ನಂತರದ ಪHನರು$ಾ#ನದ ಮೂಲಕ 

ಅವನನುC ಸಂಪxಣ.+ಾ� *ೋgಸು$ಾ:2ೆ ಮತು: ?ಾಪದ ಪ9�ಾಮಗYಂದ 

�ಾನವಕುಲವನುC �cೕ�ಸು$ಾ:2ೆ ಎಂದು ಅವI%ೆ ;Ykರgಲh. 

tೕಸು pಲು0ೆಯ78 &ಾಯುವ ಮೂಲಕ ನಮH ಪಾಪ!ೆS ಕ*ಯ ಕ�kದVನು. 
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ಅತನು ನಮw ಎಲಾh ?ಾಪಗಳನುC, 
ಾ�ಲೆಗಳನುC, >ೋಗಗಳನುC ಮತು: 

ದುಬ.ಲ$ೆಗಳನುC �ಂ*ೆಯ ಸ#ಳ
ೆ~ ತY�`ಟ6ನು. ಈ ಲೋಕದ ಎಲಾh ?ಾಪಗಳನುC 

jೕಸು I+ಾ9�&ಾಗ, &ೇವರ ಶZ:ಯು ಆತನ nೕಲೆ ಬಂkತು. ಈ ಮlಾ ಆ;¤ಕ 

ಯುದfದ ಸಮಯದgh ಇ�ೕ ಲೋಕವH  ನಡು�ತು. jೕಸು *ೈ$ಾನನನುC ಮತು: 

ಅವನ &ೆವ�ಗಳನುC ಸೂ>ೆ �ಾ�ದನು. *ೈ$ಾನನು ಆ&ಾಮನ 
ಾಲkಂದಲೂ 

ಮನುಷFರನುC ತನC ಅ	ೕನದgh ಇಟು6
ೊಂ�ದiನು. jೕಸು ಅ	
ಾರದ ZೕgಗಳನುC 

*ೈ$ಾನIಂದ ಕ�ದು
ೊಂಡನು. 

ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಏ5ಾ@ತು?  

ಮೂರು kನಗಳ 
ಾಲ ಯುದf ನ�ೆ�ತು:. &ೊಡ� uೕIನ lೊ¢ೆ6ಯgh �ೕನನು 

ಮೂರು ಹಗಲು ಮತು: ಮೂರು >ಾ;@ಗಳ� ಇದi lಾ%ೆjೕ, ಆತನು ಭೂಗಭ.ದgh 

ಮೂರು ಹಗಲು ಮತು: ಮೂರು >ಾ;@ಗಳ� ಇರು+ೆನು ಎಂದು jೕಸು lೇYದiನು. 

ಮGಾ�ಯ 12:40 ಅಂದ:ೆ 3ೕನನು �ೇEೆ ಮೂರು  ನ :ಾ,* ಹಗಲು �ೊಡµ 
Dೕ6ನ �ೊwೆk3ಳEೆ ಇದV5ೋ, �ಾEೆtೕ ಮನುಷ
ಕು(ಾರನು ಮೂರು  ನ 
:ಾ,* ಹಗಲು ಭೂಗಭ-�ೊಳEೆ ಇರುವನು. 

� $ೆ>ೆಯು ಹ9ದು ಎರಡು �ಾಗ+ಾ�ತು 

� ಭೂuಯು ನಡು�ತು 

� ಬಂ�ೆಗಳ� �ೕYlೋದವH 

� ಸ�ಾ	ಗಳ� $ೆ>ೆದವH 

ಇನುC nೕಲೆ &ೇವ9ಂದ ಮನುಷFರನುC /ೇಪ.�ಸಲಾಗುವHkಲh. &ೇ+ಾಲಯದgh 

ಮlಾ ಪ9ಶುದf ಸ#ಳದ ಮುಂkರುವ $ೆ>ೆಯು ಹ9ದು ಎರಡು �ಾಗ+ಾ�ತು. jೕಸು 

ಭೂಗಭ.ದgh ಮರಣದ /ೇ�ಗಳನುC ಮು9ದುlಾಕು+ಾಗ ಭೂuಯು ;ೕವ@+ಾ� 

ನಡು�ತು. 

ಮGಾ�ಯ 27: 50-53 tೕಸು ,%N ಮ�ಾ ಧ©6@ಂದ ಕೂN ಪಾ*ಣuಟkನು. ಆಗ 
ಇEೋ �ೇ'ಾಲಯದ Gೆ:ೆಯು hೕ7ಂದ !ೆಳNನವ:ೆಗೂ ಹ%ದು ಎರಡು 
.ಾಗ'ಾ@ತು. ಭೂDಯು ಅದ%ತು. ಬಂqೆಗಳ" eೕ;�ೋದವ�. ಸ(ಾYಗಳ" 
Gೆ:ೆದವ�. 6� Vೆ�ೋNದV ಅ5ೇಕ ಭಕ�ರ �ೇಹಗಳ" ಎದVವ�. ಮತು� ಆತನು ಎದV 
hೕ2ೆ ಸ(ಾYಗ=�ೆಳNಂದ �ೊರEೆ ಬಂದು ಅ5ೇಕ%Eೆ !ಾce!ೊಂಡನು. 
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ಆ,�ಕ 2ೋಕದ78 ಏ5ಾ@ತು?  

ನಮ%ೆ ಬದಲಾ� ಇರುವಂಥ ವFZ:Dಾ�ರುವ jೕಸು�ಗೂ ಮತು: *ೈ$ಾನIಗೂ 

ಅವನ ದು>ಾತw *ೇ2ೆಗೂ ನಡು+ೆ ಯುದf ನ�ೆ�ತು. 

jೕಸುವನುC �ಲು/ೆ%ೆ ಜ�ಯು;:&ಾiಗ, ಈ ಕ¥ಣ+ಾದ ಘಟ2ೆ%ೆ *ಾ\Dಾಗಲು 

*ೈ$ಾನನು ತನC ಎಲಾh ದು>ಾತwಗಳನುC ಕ>ೆ�
ೊಂ�ಬಹುದು. ಇದು ಅವHಗY%ೆ 

ತ�a�
ೊಳ�ಲಾಗಂಥ ಅ; ಮುಖF+ಾದ ಘಟ2ೆDಾ�ತು:! jೕಸು �ಲು/ೆಯgh 

*ಾಯು;:ರು+ಾಗ, *ೈ$ಾನನು ಮತು: ಅವನ ದು>ಾತwಗಳ� ಇದು ತಮw 

�ಜ�ೕತ!ವದ �ೆ@ೕಷ� mಣ+ೆಂದು �ಾ�� �ಕೃತ ಆನಂದ
ಾ~� ತDಾ9 

�ಾ�
ೊಳ��;:ದiವH. 

jೕಸು�ನ I8ೕ.ವ &ೇಹವH �ಲು/ೆಯgh ತೂ%ಾಡುವHದನುC 2ೋಡುವHದರgh 

*ೈ$ಾನನು ತೃಪ:2ಾಗ&ೆ. ಕುರು�ಾದ &ೆ�ೕಷkಂದ, “ಆತನನುC ಅvೋಲೋಕದ 

ಅ%ಾಧ
ೆ~ ಎ*ೆಯ/ೇಕು” ಎಂದು *ೈ$ಾನನು ಕೂ%ಾ�ರ/ೇಕು. *ೈ$ಾನನು ಮತು: 

ಅವನ ದು>ಾತwಗಳ� ತಮw ಅ�ಾನದ ಮೂಖ.ತನದgh ಸಂಭ@uಸಲು 

?ಾ@ರಂ��ರ/ೇಕು, ಆದ>ೆ ಸಂಭ@�ಾಚರ�ೆಯು ಅಲa 
ಾಲ �ಾತ@+ೇ ಇತು:, 

ಏ
ೆಂದ>ೆ ನರಕದ &ಾ�ರಗಳ� jೕಸು�ನ �ಂ&ೆ ಮುಚ�ಲaಟ6ವH. 

ಮನುಷF>ೆಲhರ §ೂೕರ+ಾದ ?ಾಪಗಳನುC jೕಸು lೊತು:
ೊಂಡು, ಅಸlಾಯಕ+ಾ� 

ಅvೋಲೋಕದ ಕೂಪದ ಅ%ಾಧ
ೆ~ ಇYದು lೋಗು+ಾಗ ಅvೋಲೋಕದ 

�ಂ*ೆಗಳ2ೆCಲಾh ಅನುಭ��ದನು. ಅgh, ಆತನು ಕು�ದುlೋದನು ಮತು: 

ಅದುವ>ೆಗೂ �ಾಡಲa�6ದi lಾಗೂ ಮುಂ&ೇ �ಾಡುವಂಥ ಎಲh ?ಾಪಗಳನುC 

ಪ9ಹ9�ದನು. 2ೆನ��
ೊಳ�ಲಾಗkರುವಂ$ೆ ಆತನು ನಮw ಎಲಾh ?ಾಪಗಳನುC 

ಸ�ಾ	 �ಾ�ದನು. 

�ೕತ-5ೆಗಳ" 103:12 ಪೂವ-ಕೂS ಪpUಮಕೂS ಎಷುk ದೂರ�ೕ ನಮH 
�ೊ*ೕಹಗಳನು� ನDHಂದ GೆEೆದು ಅಷುk ದೂರ (ಾ��ಾV5ೆ. 

�ಾFೕದನು ಮುಂ,;eದನು 

� ?ಾಪದ ದಂಡ2ೆಯನುC lೊತು:
ೊಂಡನು 

� ?ಾಪದ 2ಾFಯ;ೕಪ.ನುC lೊತು:
ೊಂಡನು 

jೕಸು�ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತI%ೆ ಏ2ಾ�ತು ಎಂದು &ಾ�ೕದನು 

�ವ9�&ಾi2ೆ. ನಮw ?ಾಪಗಳನುC lೊತು:
ೊಂ�&ಾiಗ, *ೈ$ಾನನು ಆತನ ಅಂ;ಮ 
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�2ಾಶವನುC �ೕ8ಸು;:&ಾiಗ ಆತನು ಅಸlಾಯಕನಂ$ೆ $ೋ9ದನು. ಆತನು 

ಅvೋಲೋಕದ ಅ%ಾಧ+ಾದ �ಾಗ
ೆ~ ಇYದುlೋದನು. ಅgh, ಅಪನಂ`
ೆ�ಂದ 

ಸತು:lೋದವರನುC �ಂ�ಸು;:ದiರು ಮತು: 2ಾFಯ;ೕ�.%ಾ� ಬಂ	�ಡಲಾ�ತು:. 

ನಮw ?ಾಪಗಳ ದಂಡ2ೆಯನುC ಮತು: 2ಾFಯ;ೕಪ.ನುC lೊತು:
ೊಂಡು jೕಸು 

ನರಕ
ೆ~ lೋದನು. 

�ೕತ-5ೆಗಳ" 88:3-7 ನನ� aೕವವ� ಕಷkಗ;ಂದ ತುಂu�ೋ@ತು; ನನ� ಪಾ*ಣವ� 
ಪಾGಾಳ!ೆS ಹ,�ರ'ಾ@ತು. ಸ(ಾYಯ78 &ೇರುವವ:ೊಳEೆ ಎcಸಲ|�k� Vೇ5ೆ; 
ಗ,Eೆಟk ಮನುಷ
ನಂ,� Vೇ5ೆ. ಸತ�ವನ �ಾEೆ ನನ�ನು� �ೊರEೆ �ಾ��ಾV:ೆ; 
ಸ(ಾYಯ78 u Vರುವ ಹತರಂ,� Vೇ5ೆ. ಅವನು 6ನ� ಪ%ಪಾಲ5ೆEೆ 
�ೊರEಾದವರು; ಅಂಥವರನು� 6ೕನು �ಾ\ಸವ�ೇ ಇಲ8.  

ಅjೋ2ೋಕದ78ಯೂ Eಾ½ಾಂಧ!ಾರದ78ಯೂ ಅEಾಧ ಸ{ಳದ78ಯೂ ನನ�ನು� 
�ೊulu�k Vೕ. 6ನ� !ೋಪ.ಾರವ� ನನ�ನು� ಕುNxeu�k�ೆ; 6ನ� ಎ2ಾ8 Gೆ:ೆಗ;ಂದ 
ನನ�ನು� 0ಾYe Vೕ. 

jೕಸು�ನ ಪHನರು$ಾ#ನದ ಬ% Wೆ &ಾ�ೕದನು ಪ@+ಾk�&ಾi2ೆ. 

�ೕತ-5ೆಗಳ" 16:10 9ಾಕಂದ:ೆ 6ೕನು ನನ� aೕ'ಾತHವನು� ಪಾGಾಳದ78 
uಡುವ ಲ8; 6ನ� \*ಯ6Eೆ ಅjೋ2ೋಕವನು� 5ೋಡEೊ�ಸುವ ಲ8. 

t_ಾಯನು ಮುಂ,;e�ಾV5ೆ 

ಪ@+ಾkDಾದ j�ಾಯನು jೕಸು�ನ ಮರಣ ಮತು: ಪHನರು$ಾ#ನದ ಬ% Wೆ 

ಮುಂ;Y�ದನು. 

t_ಾಯ 53:8-12 gಂ&ೆಯ 5ಾ
ಯ ಂದ !ೊಲ8ಲ|ಟkನು, ಆ�ಾ, ಇವನು 
aೕವ2ೋಕ ಂದ �ೕಳಲ|�k�ಾV5ೆ, ನಮH ಜನಗಳ �ೊ*ೕಹಗಳ �ೆ&ೆ@ಂದ ಈ 
ಪೆಟುk ಅವನ hೕ2ೆ uತ�2ಾ8 ಎಂದು ಅವನ !ಾಲದವರ78 9ಾರು ಮನಮು�k 
ಮರುNದರು? ಅವನು 9ಾವ ಅ5ಾ
ಯವನು� (ಾಡ ದVರೂ ಅವನ 0ಾಯ78 
9ಾವ ವಂಚ5ೆಯು ಇಲ8 ದVರೂ ಅವನು ಸGಾ�ಗ ದುಷkರ ಮjೆ
 ಪ�ಷkರ ನಡು'ೆ 
ಅವನನು� ಹೂcಟkರು.  

ಅವನನು� ಜಜುiವದು t�ೋವನ ಸಂಕಲ|'ಾNತು�. ಆತನು ಅವನನು� 'ಾ
Y@ಂದ 
0ಾYe gೕEೆಂದು!ೊಂಡನು – ಇವನು ತನ� ಆತHವನು� ಪಾ*ಯpUತ�ಯ¾!ಾSN 
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ಒ\|eದ hೕ2ೆ ತನ� ಸಂGಾನವನು� 5ೋಡುವನು, XರಂaೕF9ಾಗುವನು, ನನ� 
ಸಂಕಲ|ವ� ಇವನ !ೈ@ಂದ 5ೆರ'ೇರುವದು;  

ತನ� ಆತHವ� ಅನುಭFeದ ಶ*hಯ ಫಲವನು� ಕಂಡು ತೃಪ�5ಾಗುವನು; 
ಧ(ಾ-ತH5ಾದ ನನ� &ೇವಕನು ತನ� �ಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹು ಜನರನು� 
ಧಮ-(ಾಗ-!ೆS ತರುವನು; ಅವರ ಅಪ:ಾಧಗಳನು� �ೊತು�!ೊಂಡು �ೋಗುವನು.  

�ೇವರ ಕು%ಮ% 

� ಬಹುಜನರ ?ಾಪಗಳನುC lೊತು:
ೊಂಡನು 

� &ೊ@ೕ�ಗY%ಾ� ��ಾ��ದನು 

ಇವನು ಇಂಥವ2ಾ�ರುವದ9ಂದ 2ಾನು ಇವI%ೆ &ೊಡ�ವರ ಸಂಗಡ ?ಾಲು 


ೊಡು+ೆನು, ಇವನು ಬgಷ�>ೊಡ2ೆ ಸೂ>ೆಯನುC ಹಂ�
ೊಳ��ವನು; ತನC 

?ಾ@ಣವನುC vಾ>ೆj>ೆದು ಮರಣlೊಂk &ೊ@ೕ�ಗ�¡ೆಂk%ೆ ತನCನೂC 

ಎ��
ೊಂಡು ಬಹು ಜನ &ೊ@ೕ�ಗಳ ?ಾಪವನುC lೊರು$ಾ: ಅವ9%ಾ� 

��ಾಪ2ೆ�ಾ�ದನಲಾh. 

ಹ�ೆಯ ಒಡಂಬ�
ೆಯ ಯ¨ದ ಕು9ಮ9ಗಳ 
ಾಯ.ವನುC jೕಸು �ಲು/ೆಯgh 

2ೆರ+ೇ9�ದನು. 

3ೕ�ಾನ 1:29 ಮರು ನ 3ೕ�ಾನನು ತನ� ಕqೆEೆ ಬರುವ tೕಸುವನು� 5ೋ� 
– ಅEೋ ಯ¾!ೆS �ೇವರು 5ೇDeದ ಕು%. 2ೋಕದ ಪಾಪವನು� 6'ಾರ~ೆ 
(ಾಡುವನು. 

�ೋಷಪ%�ಾರಕ �ೋತ 

jೕಸು ನಮw ?ಾಪಗಳನುC ಭೂuಯ ಅ%ಾಧ
ೆ~ lೊತು:
ೊಂಡು lೋ&ಾಗ, ಜನರ 

?ಾಪಗಳನುC lೊತು:
ೊಂಡು lೋಗುವ &ೋಷಪ9lಾರಕ lೋತದ 
ಾಯ.ವನುC 

ಆತನು 2ೆರ+ೇ9�ದನು ಎಂಬುದನುC �ವ9ಸುತ:&ೆ. 

9ಾಜಕ!ಾಂಡ 16:10,21,22 9ಾವ �ೋತ ಅKಾKೇಲನ�ೆಂದು EೊGಾ�ಗುವ�ೋ 
ಅದನು� t�ೋವನ ಸ6�Yಯ78 ಸaೕವ'ಾNtೕ 678e ಅದರ hೕ2ೆ 
�ೋಷ�ೊ%e ಅರಣ
!ೆS ಅKಾKೇಲ6EಾN u�e uಡ0ೇಕು. 

ತ%e ಅದರ ತ2ೆಯ hೕ2ೆ ಎರಡು !ೈಗಳನೂ� ಇಟುk ಇ&ಾ*tೕಲ
ರ ಎ2ಾ8 
ಪಾಪಗಳನೂ� �ೊ*ೕಹಗಳನೂ� ಅಪ:ಾಧಗಳನೂ� t�ೋವ6Eೆ ಅ%!ೆ(ಾ� ಆ 
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�ೋತನ ತ2ೆಯ hೕ2ೆ �ೊ%e ಅದನು� ಆ !ೆಲಸ!ೆS 5ೇಮಕ'ಾದವನ !ೈ@ಂದ 
ಅರಣ
!ೆS ಕಳ"geuಡ0ೇಕು. ಆ �ೋತ ಅವರ ಎ2ಾ8 ಪಾಪಗಳನೂ� ತನ� hೕ2ೆ 
�ೊತು�!ೊಂಡು ದುಗ-ಮ'ಾದ ಪ*�ೇಶ!ೆS ಒಯು
ವಂGೆ ಆ ಮನುಷ
ನು ಅದನು� 
ಅರಣ
!ೆS GೆEೆದು!ೊಂಡು �ೋN ಅ2 8ೇ uಟುkuಡ0ೇಕು. 

tೕಸುವನು� g� ಡಲು ಆಗ7ಲ8! 

jೕಸು ನಮw ?ಾಪಗಳನುC ಅ%ಾಧ ಕೂಪದ ಸ#ಳ
ೆ~ lಾZ&ಾಗ, &ೇವರ ಶZ:ಯು 

ಆತನ nೕಲೆ ಬಂತು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ
ಗಳ" 2:27 9ಾಕಂದ:ೆ 6ೕನು ನನ� aೕ'ಾತHವನು� ಪಾGಾಳದ78 
uಡುವ ಲ8, 6ನ� \*ಯ6Eೆ !ೊ=ೆಯುವ ಅವ&ೆ{ಯನು� 5ೋಡEೊ�ಸುವ ಲ8. 

?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗY%ೆ (ಹ&ೆ©) jೕಸು�ನ �ರುದf ಜ�ಸಲು *ಾಧF+ಾಗgಲh. 

?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗಳನುC �ೇk�, ಮರಣ, ?ಾ$ಾಳ ಮತು: ಮೃತುFಲೋಕದ 

Zೕg
ೈಗಳನುC *ೈ$ಾನIಂದ ಕ�ದು
ೊಂಡನು. 

\_ಾಚನು ಮತು� ದು:ಾತHಗಳ" &ೋತು�ೋದವ� 

?ಾ@�ೕನ
ಾಲದ ಯುದfಗಳ ಇ;lಾಸವH ಮತು: ಶತು@ಗಳ *ೋಲು 
ೆಳ�ರುವ 

ವಚನದ ಮಹತ�ದ ಬ% Wೆ ��ೇಷ+ಾದ ಅ9ವನುC Iೕಡುತ:&ೆ. 

!ೊ2ೊ&ೆM 2:15 ಆತನು �ೊ:ೆತನಗಳನೂ� ಅY!ಾರಗಳನೂ� 6:ಾಯುಧರ5ಾ�N 
(ಾ� ಜ3ೕತMವ (ಾಡುGಾ�5ೋ ಎಂಬಂGೆ pಲು0ೆಯ hೕ2ೆ ಅವ�ಗಳನು� 
ಜ@ಸಲ|ಟkವ�ಗಳ5ಾ�N h:ೆಯುGಾ� Gೋ%eದನು. 

2ಾವH cದಲು ಅಧFಯನ �ಾ�ದಂ$ೆ &ೊ>ೆತನಗಳ� ಮತು: ಅ	
ಾ9ಗಳ� 

*ೈ$ಾನನ ದು>ಾತwಗಳ ಸಂಘಟ2ೆಯ ಬ% Wೆ ಸೂ�ಸುತ:&ೆ. 

?ಾ@�ೕನ 
ಾಲದgh, ಒಂದು *ೈನFವH ತಮw ಶತು@ವನುC *ೋg�&ಾಗ, ಅವರು 

ಅವರನುC I>ಾಯುಧರ2ಾC� �ಾ�, ಅವರ ಬ¢ೆ6ಗಳನುC $ೆ%ೆದುlಾZ, ಒಬ�ಬ�ರನುC 

ಸಂ
ೋಲೆಗYಂದ ಬಂ	�, ಸಂಪxಣ. ಅಪ�ಾನ%ೊY� ಅವರನುC ಗುಲಾಮರಂ$ೆ, 

ಜ��ದ >ಾಷª
ೆ~ �ಂ;ರು� nರವ�Dಾ� ಕ>ೆತರು;:ದiರು. 

jೕಸು $ಾ2ೇ *ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಪ@;�ಂದು ದು>ಾತwವನುC 

I>ಾಯುಧರ2ಾC� �ಾ�ದನು. ಆತನು ಅವರ ಆಯುಧಗಳನುC ಅವ9ಂದ 
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Zತು:
ೊಂಡನು. ಆತನು ಅವರ ಬ¢ 6ೆಗಳನುC $ೆ%ೆದುlಾZದನು. ಆತನು ಅವರನುC 

*ಾವ.ಜIಕ+ಾ� ಪ@ದ�.�ದನು. 

jೕಸುವನುC lೊ�ೆದು �ಲು/ೆಯgh ತೂಗlಾಕಲaಟ6, /ೆತ:ಲೆDಾ� 

ಅವ�ಾIಸಲaಟ6 kನಗಳgh ಸಂಭ@�ಾಚ9ಸು;:ದiವರು ಈಗ ಅ&ೇ 9ೕ;Dಾ� 

ಅವ�ಾIಸಲaಟ6ರು. 

&ೈGಾನನು ಆ�ಾಮ ಹವBರನು� &ೋ7eದನು 

o ಅವರನುC /ೆತ:ಲೆDಾ��ದನು, 

o ಅವರ ಅ	
ಾರವನುC ಬ9ದು�ಾ�ದನು. 

&ೈGಾನನು Gಾನು tೕಸುವನು� &ೋ7e� Vೇ5ೆ ಎಂದು .ಾFeದನು 

o ಮತು: ಆತನನುC ನಗC%ೊY�, /ೆತ:ಲೆDಾ��ದನು 

o �ಲು/ೆಯgh ತೂ%ಾಡುವಂ$ೆ �ಾ�ದನು. 

ಆ�ಾಗೂ
, tೕಸು &ೈGಾನನನು� ಮತು� ಅವನ ದು:ಾತHಗಳನು� &ೋ7eದನು 

o ಅವರನುC /ೆತ:ಲೆDಾ��ದನು, 

o �ಾಶ�ತ+ಾ� ಅವರ ಅ	
ಾರವನುC ಕ�ದು
ೊಂಡನು! 

ಪ�ನರುGಾ{ನ 

�ಲು/ೆಯghನ ತನC ಮರಣದ ಮೂಲಕ ?ಾಪ
ೆ~ ಕ@ಯವನುC ಕ�6ದನು ಮತು: ನಮw 

?ಾಪಗಳನುC ಕೂಪದ ಆಳ
ೆ~ ಎ*ೆದು`ಟ6ನು ಮತು: jೕಸು ಮರಣ, ?ಾ$ಾಳ lಾಗೂ 

ಮೃತುFಲೋಕದ Zೕg
ೈಗಳನುC *ೈ$ಾನIಂದ ಕ�ದು
ೊಂಡನು. 

*ೈ$ಾನನನುC *ೋg� ಮರಣದ nೕgನ ಅವನ ಶZ:ಯನುC 
ೊ2ೆ%ಾ��ದ 

ನಂತರ, ಸ�ಾ	%ೆ jೕಸು�ನ &ೇಹವನುC ��kಡಲು ಆಗgಲh. ಶZ:ಯುತ+ಾದ 

�ಜ�ೕತ!ವದ ಜ�ಲನkಂದ, jೕಸು ಸತ:ವ>ೊಳ�ಂದ ಎದುiಬಂದನು. *ೈ$ಾನನು 

ಮತು: ಪ@;�ಂದು ದು>ಾತwವH *ೋತುlೋದವH! 

ಎಫೆಸ 1:19-21 ಆತನು &ಾYಸುವ ಪ:ಾಕ*ಮವ� ಎಷುk ಅ,ಶಯ'ಾದ� Vೆಂಬದನೂ� 
6ೕವ� ,ಳ"!ೊಳ"#ವಂGೆ ಅನುಗ*gಸ7. ಆತನ ಬ2ಾ,ಶಯವ� ಎಷುk 
ಮಹGಾ�ದ� Vೆಂಬದು �*ಸ�ನ78 Gೋ%ಬಂ �ೆ. �ೇಗಂದ:ೆ ಆತನು ಸ,�ದV �*ಸ�ನನು� 
ಬದು�eದ ಪರ2ೋಕ�ೊಳEೆ, ಸಕಲ :ಾಜತB ಅY!ಾರ ಮಹತB ಪ*ಭುGಾB ಗಳ 
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hೕ2ೆಯೂ ಈ 2ೋಕದ78 (ಾತ*ವಲ8�ೆ ಬರುವ 2ೋಕದ78 ಸಹ 
�ೆಸರುEೊಂಡವ:ೆಲ8ರ hೕ2ೆಯೂ ತನ� ಬಲಗqೆಯ78 ಕೂ�*e!ೊಂಡನು. 

tೕಸು ಆ:ೋಹಣ'ಾದನು 

Fಜ3ೕತMವದ78 

jೕಸು �ಜಯ�ಾgDಾ� ಸ�ಗ.
ೆ~ ಏ9lೋದನು ಮತು: ಆತನು 

*ೆ>ೆDಾಳ�ಗಳನುC *ೆ>ೆ��ದು ಕ>ೆ&ೊಯiನು. 

ಎಫೆಸ 4:8-10 ಆತನು ಉನ�ತ &ಾ{ನ!ೆS ಏ%�ಾಗ Gಾನು ಜ@eದ ಬಹು ಜನರನು� 
&ೆ:ೆ gಡು!ೊಂಡು �ೋN ಮನುಷ
%Eೆ �ಾನಗಳನು� (ಾ�ದನು. ಎಂಬ�ಾN 
ಪ*'ಾ ಯು �ೇಳ"Gಾ�5ೆ.  

ಏ%�ೋದ5ೆಂದು �ೇ;ದVರ78 ಭೂDಯ ಅjೋ.ಾಗ!ೆS ಇ; ದV5ೆಂತಲೂ �ೇ;ದ 
�ಾEಾ@ತ2ಾ8. ಇ;ದು ಬಂದವನು hೕಲಣ ಎ2ಾ8 2ೋಕಗ;Nಂತ ಉನ�ತ'ಾN 
ಏ%�ೋದವ5ೇ. ಆದದ%ಂದ ಸಮಸ� 2ೋಕಗಳನು� ತುಂuದವ5ಾದನು. 

jೕಸು *ೆ>ೆDಾಳ�ಗಳನುC *ೆ>ೆ��ದು ಕ>ೆದು
ೊಂಡು lೋ&ಾiಗ, *ೋgಸಲaಟ6 

ಶತು@ಗಳನುC - I>ಾಯುಧರ2ಾC��, ನಗC%ೊY�, ಸಂ
ೋಲೆ�ಂದ ಬಂ	�, 

ಅವ�ಾನ%ೊY� ಸ�ಗ.ದ &ೇವದೂತ>ೆಲhರ ಮುಂ&ೆ ಬ�ರಂಗ+ಾ� nರವ�%ೆ 

�ಾ�ಸುವ ಜಯ�ಾgDಾದ *ೇ2ಾ	ಪ;ಯಂ$ೆ jೕಸುವನುC ವ�.ಸಲಾ�&ೆ. 

*ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಪ@;�ಂದು ದು>ಾತwವನುC ಸಂಪxಣ.+ಾ� 

*ೋgಸಲಾ�ತು ಮತು: ಅವHಗಳ �ಾನವನುC ಪxಣ.+ಾ� ಹ>ಾಜ lಾZ 

*ಾವ.ಜIಕ+ಾ� ಪ@ದ�.ಸಲಾ�ತು. 

jೕಸು *ೈ$ಾನIಂದ ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳನುC ಕ�ದು
ೊಂ�ಾಗ, ಆ&ಾಮನು 

ತನC ಅ�vೇಯ$ೆ�ಂದ *ೈ$ಾನI%ೆ ಒ�a�ದi ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳನುC 

�ಂ;ರು� ಪ�ೆದು
ೊಂಡನು. jೕಸು *ೈ$ಾನನ 
ೈ�ಂದ ಅ	
ಾರದ ZೕgಗಳನುC 

ಕ�ದು
ೊಂ�ಾಗ, ಮನುಷFರ ಮತು: ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ *ೈ$ಾನI%ೆ ಇದi 

ಅ	
ಾರವನುC 2ಾಶ%ೊY�ದನು. jೕಸು *ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಅವನ 

ಪ@;�ಂದು ದು>ಾತwವನುC +ೈಯZ:ಕ+ಾ� *ೋg�ದನು. 

ಸಂGೋಷ ಂದ eBೕಕ%ಸ2ಾ@ತು 
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&ೇವರ ಮಗನು ಪರಲೋಕದghನ ತನC ಯುಕ:+ಾದ ಸ#ಳ
ೆ~ �ಂkರು�&ಾಗ 

ಸ��ೕ.ಯ *ೈನFಗY%ೆ ಉಂ¢ಾದ ಸಂ$ೋಷವನುC �ವ9ಸಲು ಪದಗYಲh. 

ಆ �ಜಯ�ಾg �ಂkರುಗು�
ೆಯನುC ಮನುಷF lೇ%ೆ �ವ9ಸಬಹುದು? 

ಈ ಸಮಯದ �ವರ�ೆಯನುC ನಮ%ೆ Iೕಡಲು &ಾ�ೕದನು ?ೆ@ೕ>ೇ�ಸಲaಟ6ನು. 

�ೕತ-5ೆಗಳ" 24:7-10 �ಾBರಗ= ೕೆ, ಉನ�ತ'ಾN%*; ಪ�:ಾತನ'ಾದ ಕದಗ= ೕೆ, 
Gೆ:ೆದು!ೊಂ�%*; ಮ�ಾಪ*.ಾವವ�ಳ# ಅರಸನು ಆಗDಸುGಾ�5ೆ.  

ಮ�ಾಪ*.ಾವವ�ಳ# ಈ ಅರಸನು 9ಾರು? ಮ�ಾ ಬ7ಷ�ನೂ F_ೇಷ 
ಪ:ಾಕ*Dಯೂ ಆNರುವ t�ೋವ, ಯುದ�Fೕರ5ಾNರುವ t�ೋವ.  

�ಾBರಗ= ೕೆ, ಉನ�ತ'ಾN%*; ಪ�:ಾತನ'ಾದ ಕದಗ= ೕೆ, Gೆ:ೆದು!ೊಂ�%*; 
ಮ�ಾಪ*.ಾವವ�ಳ# ಅರಸನು ಆಗDಸುGಾ�5ೆ.  

ಮ�ಾಪ*.ಾವವ�ಳ# ಈ ಅರಸನು 9ಾರು? &ೇ5ಾYೕಶBರ5ಾದ t�ೋವ5ೇ; 
ಮ�ಾಪ*.ಾವವ�ಳ# ಅರಸನು ಈತ5ೇ. &ೆ2ಾ 

ªೂೕOತ Fಜಯ! 

jೕಸು ಆತನ �ಜಯವನುC §ೂೕ5�ದ ಆತನ �ಾತುಗಳನುC ಅ«ಸ:ಲ2ಾದ 

�ೕlಾನನು ನಮ%ೆ 
ೊ�6&ಾi2ೆ! 

ಪ*ಕಟ5ೆ 1:18 ಸತ�ವ5ಾ�ೆನು ಮತು� ಇEೋ ಯುಗಯುEಾಂತರಗಳ78ಯೂ 
ಬದುಕುವವ5ಾN� Vೆ5ೆ. ಮರಣದ ಮತು� ಪಾGಾಳದ uೕಗದ !ೈಗಳ" ನನ�78 ಅ'ೆ. 

tೕಸುFನ ಬ; �ೕ7!ೈಗ;'ೆ! 

jೕಸು ಸ�ಗ.
ೆ~ ಬಂದು, “ತಂ&ೆjೕ, ನನC ಬY Zೕg
ೈಗY+ೆ! *ೈ$ಾನನನುC 

*ೋತುlೋದನು, ನನC ಬY Zೕg
ೈಗY+ೆ! ” 

*ೈ$ಾನನು ಆ&ಾ£ ಮತು: ಹವ�ರನುC cೕಸ%ೊY� $ೋಟದgh ಅವ9ಂದ 

ಕದi
ೊಂಡಂಥ ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳನುC, jೕಸು ಅವIಂದ ಕ�ದು
ೊಂಡನು, 

ಅವHಗಳ� ಈಗ jೕಸು�ನ 
ೈಯgh+ೆ. 

�ೕ7!ೈಗಳ ಪಾ*ಮುಖ
Gೆ 
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jೕಸು *ೈ$ಾನIಂದ Zೕg
ೈಗಳನುC �ಂದ
ೆ~ $ೆ%ೆದು
ೊಂಡನು, ಆದ>ೆ ಆತನು 

ಅವHಗಳನುC ಇಟು6
ೊಳ�gಲh. ಆತನು ಅವHಗಳನುC ಮ$ :ೆ ಮನುಷF9%ೆ 
ೊಟ6ನು. 

ಸ�ೆಯ ಕು9$ಾದ cದಲ2ೆಯ ಪ@ಕಟ�ೆಯgh, jೕಸು �ಷF9%ೆ ಪರಲೋಕ 

>ಾಜFದ Zೕg
ೈಗಳನುC 
ೊಡುವH&ಾ� lೇYದನು. 

ಮGಾ�ಯ 16:19 ಪರ2ೋಕ :ಾಜ
ದ uೕಗದ !ೈಗಳನು� 6ನEೆ !ೊಡು'ೆನು. 
ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� ಕಟುk,�ೕ3ೕ ಅದು ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ 
ಕಟುkವದು. ಮತು� ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� uಚುU,�ೕ3ೕ ಅದು 
ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ uXUರುವದು ಅಂದನು. 

j�ಾಯನ ಗ@ಂಥದgh Zೕg
ೈಗಳ ಬ% Wೆ ಇ2ೊCಂದು ಪ@*ಾ:ಪ�&ೆ. 

t_ಾಯ 22:22 ಅವನು �ಾFೕದನ ಮ5ೆಯ uೕಗದ !ೈಯನು� ತನ� �ೆಗಲ hೕ2ೆ 
ವge!ೊಳ"#ವಂGೆ (ಾಡು'ೆನು; ಅವನು Gೆ:ೆದ:ೆ 9ಾರೂ ಮುಚUರು, ಮುXUದ:ೆ 
9ಾರೂ Gೆ:ೆಯರು. 

�ಂkನ 
ಾಲಗಳgh, Zೕg
ೈಗಳ� ತುಂ/ಾ &ೊಡ�ವHಗಳ�, �ಾರ+ಾದವHಗಳ� ಮತು: 

ಅಲಂಕೃತ+ಾದವHಗಳ� ಆ�ದiವH. �@ೕಮಂತರು ಅ2ೇಕ+ೇ�  ೆ ಅವHಗಳ ತೂಕದ 

Iuತ:+ಾ�, ಅವHಗಳ *ೌಂದಯ.ದ Iuತ:+ಾ� ಅವHಗಳನುC lೆಗಲ nೕಲೆ 

lೊತು:
ೊಳ��;:ದiರು. *ಾ�ಾನF+ಾ� ಇಬ�ರು ಅಥ+ಾ ಮೂವರು ಗುಲಾಮರು ತಮw 

lೆಗಲ nೕಲೆ Zೕg
ೈಗಳನುC lೊತು:
ೊಂಡು �@ೕಮಂತ ವFZ:ಯನುC 

�ಂ/ಾgಸು;:ದiರು. ಇದು ಸಂಪ;:ನ ಪ@ದಶ.ನ+ಾ�ತು:. 

n�!ೕಯನ ಬರು�
ೆಯ ಬ% Wೆ j�ಾಯನು ಪ@+ಾk�&ಾಗ, Zೕg
ೈಗಳನುC lೆಗಲ 

nೕಲೆ lೊತು:
ೊಳ��ವHದರ ಮಹತ�ದ ಬ% Wೆ ಅವನು ಸೂ��ದನು. 

t_ಾಯ 9:6 ಒಂದು ಮಗು ನಮEಾN ಹು�k�ೆಯ^ೆk ವರದ ಮಗನು ನಮEೆ 
�ೊ:ೆತನು ಆಡ;ತವ� ಅವನ 0ಾಹುFನ hೕ7ರುವದು ... 

Zೕg
ೈಗಳ�, ಅಡYತವH ಮತು: ಅ	
ಾರವH jೕಸು�ನ 
ೈಯghತು:! jೕಸು ಆ 

Zೕg
ೈಗಳನುC $ೆ%ೆದು
ೊಂಡು ತನC ಸ�ೆ%ೆ 
ೊಟ6ನು. 
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ಈ ಭೂDಯ hೕ7ನ ಅY!ಾರವನು� 

  (ಾನವಕುಲ!ೆS  

ಪ�ನ-&ಾ{\e !ೊಡ2ಾ@ತು! 

 

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. �ಲು/ೆಯ nೕgನ ಆತನ ಮರಣದ ನಂತರ, jೕಸು ನಮw ಎಲಾh ?ಾಪಗಳನುC ಮತು: ಅಪ>ಾಧಗಳನುC 

ಎgh%ೆ $ೆ%ೆದು
ೊಂಡು lೋದನು? 

 

 

 

2. jೕಸು >ಾಜತ�ಗಳನುC ಮತು: ಅ	
ಾರಗಳನುC 2ಾಶ�ಾ�ದನು ಮತು: ಅವHಗಳನುC ಬ�ರಂಗ+ಾ� 

ಅವ�ಾನ
ೆ~ ಒಳಪ��ದನು ಎಂದು ಪ�ತ@ಗ@ಂಥವH lೇಳ�+ಾಗ ಅದರ ಅಥ.+ೇನು? 

 

 

 

3. ಪ@ಕಟ2ೆ 1:18 ರgh jೕಸು ಸೂ��ರುವ Zೕg
ೈಗಳ� ಏನCನುC ಪ@;I	ಸುತ:+ೆ? 
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?ಾಠ ಏಳ� 

�ಾನವಕುಲ
ೆ~ ಅ	
ಾರವನುC ಪHನ.*ಾ#�� 
ೊಡಲಾ�ತು 

tೕಸುFನ !ಾಯ-ವ� ಪೂಣ-'ಾ@ತು!  

jೕಸು�ನ 
ಾಯ.ವH ಆಗಲೂ ಈಗಲೂ ಪxಣ.%ೊಂ�&ೆ! 

&ೇವರು ಆ&ಾಮ ಹವ�ರನುC ಸೃ56�&ಾಗ, ಈ ಭೂuಯನುC ಆಳ�ವ ಅ	
ಾರವನುC 

ಆತನು ಅವ9%ೆ 
ೊಟ6ನು. ?ಾಪದ Iuತ:, ಅವರು ಈ ಅ	
ಾರವನುC *ೈ$ಾನI%ೆ 


ೊಟು6 ಅದನುC ಕ�ೆದು
ೊಂಡರು. ಮನುಷFನು ಏನು �ಾಡ/ೇ
ೆಂದು &ೇವರು 

ಅವರನುC ಸೃ56�ದ2ೊCೕ ಅ&ೇ 9ೕ;ಯgh, ಪ9ಪxಣ. ಮನುಷFನು, ಕ�ೆಯ 

ಆ&ಾಮನು ಆದ jೕಸು ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ 8ೕ��ದನು. jೕಸು ಇ�ೕ 

�ಾನವಕುಲದ ?ಾಪಗಳನುC $ಾನು lೊತು:
ೊಂಡು ಅವರ ?ಾಪ
ಾ~� ಕ@ಯವನುC 

ಕಟ6ಲು �ಲು/ೆಯgh ಸತ:ನು. 

ಆತನು ಇ�ೕ �ಾನವಕುಲ
ಾ~� ಸತ:ನು. ಆತನು ಆ ?ಾಪಗಳನುC ಕೂಪದ ಆ%ಾಧ
ೆ~ 

lಾZ`ಟ6ನು ಮತು: ಆಗ &ೇವರ ಶZ:ಯು jೕಸು�ನ nೕಲೆ ಬಂkತು. ಆತನು 

*ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಎಲಾh ದು>ಾತwಗಳನುC ?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗಳgh *ೋg�ದನು. 

jೕಸು ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳನುC ಮ$ :ೇ $ೆ%ೆದು
ೊಂಡನು. 

*ೈ$ಾನನು �ಾನವಕುಲkಂದ ಕದುi
ೊಂ�ದi ಎಲhವನೂC jೕಸು ಮ$ :ೇ 

$ೆ%ೆದು
ೊಂಡನು. ಆ&ಾಮ ಹವ�ರನುC lೇ�ರ/ೇ
ೆಂದು &ೇವರು ಅವರನುC 

ಸೃ56�&ಾi2ೋ, ಅದನುC jೕಸು ಪHನಃ ಪ�ೆದು
ೊಂಡು �ಾನವಕುಲ
ೆ~ 

�ಂkರು��ದನು. 

jೕಸು $ಾನು ಕಟು6ವ ಸ�ೆಯ ಬ% Wೆ cದಲು �ಾತ2ಾ�&ಾಗ, ಆತನು �ೕ%ೆ 

lೇYದನು 

ಮGಾ�ಯ 16:18,19 6ೕನು ಪೇತ*ನು ಈ ಬಂqೆಯ hೕ2ೆ ನನ� ಸ.ೆಯನು� 
ಕಟುk'ೆನು. ಪಾGಾಳ2ೋಕದ ಬಲವ� ಅದನು� &ೋ7ಸ2ಾರದು. ಪರ2ೋಕ 
:ಾಜ
ದ uೕಗದ !ೈಗಳನು� 6ನEೆ !ೊಡು'ೆನು. ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� 
ಕಟುk,�ೕ3ೕ ಅದು ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ ಕಟುkವದು. ಮತು� ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 
9ಾವ�ದನು� uಚುU,�ೕ3ೕ ಅದು ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ uXUರುವದು ಅಂದನು. 
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tೕಸು ಪರ2ೋಕದ78�ಾV5ೆ  

ಇ`@ಯ ಪHಸ:ಕದ ಬರಹ%ಾರನು jೕಸು�ನ ಇಂkನ *ಾ#ನದ ಕು9ತು ನಮ%ೆ 

;Yಸು$ಾ:2ೆ. 

ಇu*ಯ 10:12,13 ಆದ:ೆ ಈ 9ಾಜಕನು ಪಾಪ6'ಾರ~ೆEೋಸSರ 6ರಂತರ'ಾN 
6ಲು8ವ ಒಂ�ೇ ಯ¾ವನು� ಸಮ\-e �ೇವರ ಬಲಗqೆಯ78 ಕೂತು!ೊಂಡನು. 
ಅಂ 6ಂದ ತನ� F:ೋYಗಳ" ತನ� ಪಾದ\ೕಠ'ಾN �ಾಕಲ|ಡುವ ತನಕ ಆತನು 
!ಾ ರುವನು. 

jೕಸು ತಂ&ೆಯ ಬಲಗ�ೆಯgh ಕುY;&ಾi2ೆ. 

jೕಸು�ನ ಇಂkನ *ಾ#ನದ ಕು9ತು &ಾ�ೕದನು ಸಹ ಮುಂ;Y�ದiನು. 

�ೕತ-5ೆ 110:1 t�ೋವನು ನನ� ಒqೆಯ6Eೆ – 5ಾನು 6ನ� F:ೋYಗಳನು� 
6ನEೆ ಪಾದ\ೕಠ'ಾಗ (ಾಡುವ ತನಕ ನನ� ಬಲಗqೆಯ78 ಕೂತು!ೊಂ�ರು 
ಎಂದು ನು�ದನು. 

jೕಸು ತಂ&ೆಯ ಬಲಗ�ೆಯgh ಕುYತು
ೊಳ��ವನು ಎಂದು &ಾ�ೕದನು ಪ@+ಾದ2ೆ 

ನು�kದiನು. 

tೕಸು !ಾಯು,��ಾV5ೆ 

jೕಸು ತಂ&ೆಯ ಬಲಗ�ೆಯgh ಕುYತು
ೊಳ��ವHದZ~ಂತ lೆ��ನದನುC 

�ಾಡು;:&ಾi2ೆಂದು &ಾ�ೕದ ಮತು: ಇ`@ಯ ಪHಸ:ಕದ ಬರಹ%ಾರ ಇಬ�ರೂ ನಮ%ೆ 

;Y�&ಾi>ೆ. jೕಸು ತನC ಶತು@ಗಳ� ತನ%ೆ ?ಾದ�ೕಠ+ಾ� �ಾಡಲaಡುವHದ
ಾ~� 


ಾಯು;:&ಾi2ೆ. 

ಆತನ ಶತು@ಗಳನುC ಆತನ ?ಾದ�ೕಠ+ಾ� Dಾರು �ಾಡು$ಾ:>ೆ? 

ತಮw ಪHನಃ*ಾ#�ಸಲaಟ6 ಅ	
ಾರವನುC ಕಂಡು
ೊಳ�ಲು ಮತು: *ೈ$ಾನನು 

*ೋgಸಲaಟ6 +ೈ9jಂದು Iರೂ�ಸಲು ಕತ.Iಂದ �cೕ�ಸಲaಟ6ವ9%ಾ� 

jೕಸು 
ಾಯು;:&ಾi2ೆ. jೕಸು�ನ 
ಾಯ.ವH ಪxಣ.%ೊಂ�&ೆ! ಆತನು ತನC 

ಶತು@ಗಳನುC ತನC ?ಾದ�ೕಠ+ಾ� �ಾಡಲaಡುವ ತನಕ 
ಾಯು;:&ಾi2ೆ. 

*ೈ$ಾನನನುC ಅವನ *ಾ#ನದgh ಇಡುವHದು ��ಾ��ಗಳ 
ೆಲಸ+ಾ�&ೆ. ��ಾ��ಗಳ� 

*ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಅವನ ದು>ಾತwಗಳನುC jೕಸು�ನ ?ಾದದ 
ೆಳ%ೆ lಾಕ/ೇಕು. 
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jೕಸು $ಾನು �ಾಡ/ೇ
ಾ�ದi ಎಲhವನೂC �ಾ�&ಾi2ೆ. ಈಗ ಆ ಜ+ಾ/ಾi9 

ನಮwದು. 2ಾವH ಈ ಭೂuಯgh ಆತನ &ೇಹ+ಾ�& iೇ+ೆ. 2ಾವH ಆತನ 
ೈಗಳ�, 

ಆತನ 
ಾಲುಗಳ�, ಆತನ ?ಾದಗಳ� ಆ�& iೇ+ೆ. ಇಂದು ನಮw ಲೋಕವನುC 

ಆಳ/ೇ
ಾದವರು 2ಾ+ಾ�& iೇ+ೆ. 

ಪೌಲನ ಪಾ*ಥ-5ೆ 

ಅ«ಸ:ಲ2ಾದ ?ೌಲನು ಎಲಾh ಭಕ:9%ಾ� ?ಾ@ಮುಖF+ಾದ, ಶZ:ಯುತ+ಾದ 

?ಾ@ಥ.2ೆಯನುC �ಾ�ದನು. ಅವನ ?ಾ@ಥ.2ೆಯು ತಂ&ೆಯ ಬಲಗ�ೆಯghರುವ 

jೕಸು�ನ *ಾ#ನವನುC, ನಮw *ಾ#ನವನುC, ನಮw ಶZ:ಯನುC ಮತು: ನಮw 

ಜ+ಾ/ಾi9ಗಳನುC ಒಳ%ೊಂ�&ೆ. 

ಎಫೆಸ 1:18-23 ಆತನು 6ಮH ಮ5ೋ5ೇತ*ಗಳನು� 0ೆಳNe ಆತ6ಂದ 
ಕ%e!ೊಂಡವರು 6%ೕ�ಸುವ ಪದF ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ� �ೇವಜನ:ೆಂಬ ಆತನ 
&ಾBಸ{®ದ ಮg(ಾ,ಶಯವ� ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ� ನಂಬುವವ:ಾದ ನಮH78 ಆತನು 
&ಾYಸುವ ಪ:ಾಕ*ಮವ� ಎಷುk ಅ,ಶಯ'ಾದ� Vೆಂಬದನೂ� 6ೕವ� ,ಳ"!ೊಳ"#ವಂGೆ 
ಅನುಗ*gಸ7. ಆತನ ಬ2ಾ,ಶಯವ� ಎಷುk ಮಹGಾ�ದ� Vೆಂಬದು �*ಸ�ನ78 
Gೋ%ಬಂ �ೆ. �ೇಗಂದ:ೆ ಆತನು ಸ,�ದV �*ಸ�ನನು� ಬದು�eದ 
ಪರ2ೋಕ�ೊಳEೆ, ಸಕಲ :ಾಜತB ಅY!ಾರ ಮಹತB ಪ*ಭುGಾB ಗಳ hೕ2ೆಯೂ 
ಈ 2ೋಕದ78 (ಾತ*ವಲ8�ೆ ಬರುವ 2ೋಕದ78 ಸಹ �ೆಸರುEೊಂಡವ:ೆಲ8ರ 
hೕ2ೆಯೂ ತನ� ಬಲಗqೆಯ78 ಕೂ�*e!ೊಂಡನು.  

ಆತನು ಸಮಸ�ವನೂ� �*ಸ�ನ ಪಾದಗಳ !ೆಳEೆ �ಾ�ದನು. ಇದಲ8�ೆ ಆತನನು� 
ಎ2ಾ8ದರ hೕ2ೆ ಇ%e ಸ.ೆEೆ pರ&ಾMN 5ೇDeದನು. ಸ.ೆಯು ಆತನ 
�ೇಹ'ಾN�ೆ. ಎಲ8ವನೂ� ಎ2ಾ8 ಸಂಬಂಧದ78 'ಾ
\ಸು'ಾತ6ಂದ ಅದು 
ಪ%ಪೂಣ-Gೆಯುಳ#�ಾVN�ೆ. 

tೕಸುFನ &ಾ{ನ 

ಅ«ಸ:ಲ2ಾದ ?ೌಲನ ಪ@
ಾರ, 

o jೕಸು ಸತ:ವ>ೊಳ�ಂದ ಎ`�ಸಲa�6&ಾi2ೆ 

o ಸ��ೕ.ಯ ಸ#ಳಗಳgh ಬಲಗ�ೆಯgh ಕುY;&ಾi2ೆ 

o ಸಕಲ >ಾಜತ�, ಅ	
ಾರ, ಮಹತ� ಮತು: ಪ@ಭುತ�Z~ಂತ nೕg&ಾi2ೆ 

o 
ೊಡಬಹು&ಾದ ಎಲಾh `ರುದುಗY�ಂತ nೕಲಾ�&ಾi2ೆ 
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o ಸಕಲವH ಆತನ ?ಾದಗಳ 
ೆಳ%ೆ ಇ&ೆ 

o �ರ*ಾ!� 2ೇuಸಲa�6&ಾi2ೆ 

jೕಸು ಎಲಾh ದು>ಾತw ಶZ:ಗY�ಂತ lೆ��ನವನು. 
ೊಡಬಹು&ಾದ ಅಥ+ಾ 


ೊಡಲಾಗುವ ಎಲh `ರುದುಗY�ಂತಲೂ jೕಸು lೆ��ನವನು. ಸಕಲವH jೕಸು�ನ 

?ಾದದ 
ೆಳ%ೆ ಇ&ೆ. 

ಶ��ಯ Eಾಂvೕಯ-Gೆ  

ಶZ:ಯ ಎರಡು %ಾಂ�ೕಯ.$ೆಗY+ೆ. ಒಂದು ಹ�ೆಯ ಒಡಂಬ�
ೆಯgh&ೆ ಇ2ೊCಂದು 

lೊಸ ಒಡಂಬ�
ೆಯgh&ೆ. 

ಹ�ೆಯ ಒಡಂಬ�
ೆಯgh ಶZ:ಯ %ಾಂ�ೕಯ.$ೆಯು 
ೆಂಪH ಸಮುದ@ದ 

��ಾ��ದiರgh&ೆ. 

jೕಸು�ನ Z@ಸ:ನ ಪHನರು$ಾ#ನದ ಶZ:ಯು lೊಸ ಒಡಂಬ�
ೆಯghನ ಶZ:ಯ 

%ಾಂ�ೕಯ.$ೆDಾ�ತು: ಮತು: ಈಗಲೂ %ಾಂ�ೕಯ.$ೆDಾ�&ೆ. 

?ೌಲನು �ೕ%ೆ ಬ>ೆk&ಾi2ೆ, 

ಎಫೆಸ 1:19,20 ಆತನು &ಾYಸುವ ಪ:ಾಕ*ಮವ� ಎಷುk ಅ,ಶಯ'ಾದ� Vೆಂಬದನೂ� 
6ೕವ� ,ಳ"!ೊಳ"#ವಂGೆ ಅನುಗ*gಸ7. ಆತನ ಬ2ಾ,ಶಯವ� ಎಷುk 
ಮಹGಾ�ದ� Vೆಂಬದು �*ಸ�ನ78 Gೋ%ಬಂ �ೆ. �ೇಗಂದ:ೆ ಆತನು ಸ,�ದV �*ಸ�ನನು� 
ಬದು�eದ ಪರ2ೋಕ�ೊಳEೆ ... 

F_ಾBeಗಳ &ಾ{ನ 

ಅವರು ಈ 
ೆಳ�ನ ಸಂಗ;ಗಳನುC ;Yದು
ೊಳ��ವಂ$ೆ ��ಾ��ಗಳ 

ಮ2ೋ2ೇತ@ಗಳ� /ೆಳ�ಸಲaಡg ಎಂದು ಅ«ಸ:ಲ2ಾದ ?ೌಲನು ?ಾ@X.�ದನು; 

o ಆತನ ಕ>ೆಯು�
ೆ I9ೕ�ೆ 

o ಆತನ *ಾ�ಸ#¬ದ ಮ��ಾ;ಶಯ 

o ಆತನ ಬಲಾ;ಶಯದ ಮಹತು: 

o 2ಾವH ಆತನ &ೇಹ 

o 2ಾವH ಆತನ ಪ9ಪxಣ.$ೆ 
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ಆತನ *ಾ�ಸ#ಯ ಮ��ಾ;ಶಯದ ಮತು: ನಂಬುವವ>ಾದ ನಮ%ಾ�ರುವ ಆತನ 

ಬಲಾ;ಶಯದ ಮಹ;:ನ ;YವY
ೆಯನುC 2ಾವH ಪ�ೆದು
ೊಳ�/ೇಕು. jೕಸುವನುC 

ಸತ:ವ>ೊಳ�ಂದ ಎ`��ದ ಅ&ೇ ಮlಾ ಶZ:ಯgh 2ಾವH 
ಾಯ.Iವ.�ಸ/ೇಕು! 

ಆತನ ಪ%ಪೂಣ-Gೆ 

?ೌಲನು “ಆತನ &ೇಹ+ಾ�ರುವ, ಎಲ8ವನೂ� ಎ2ಾ8 ಸಂಬಂಧದ78 'ಾ
\ಸು'ಾತನ 

ಪ%ಪೂಣ-Gೆ9ಾNರುವ ಸ�ೆ%ಾ�” ?ಾ@X.�ದನು. 

ಆತನ ಸ�ೆDಾದ 2ಾವH, &ೇವರ ಮಗನgh ಬ9&ಾ�ರು�
ೆಯನುC ಅಥ+ಾ 

ಶyನF$ೆಯನುC ತುಂಬು;:ರುವH&ಾದ>ೆ, ಈ ಶyನF$ೆಯು Dಾ+ಾಗ ಸಂಭ��ತು? 

ಬಹುಶಃ ಈ ಶyನF$ೆಯು ಲೂ�ಫ® ಎಂಬ ಅ�ೕ5ಕ: 
ೆರೂ`ಯ 
ಾಲ
ೆ~ 

lೋಗುತ:&ೆ, ಅವನ ;ರು�`ೕಳ��
ೆಯgh ಅವನನುC �ಂ/ಾg�ದ 

&ೇವದೂತ>ೊಂk%ೆ ಪರಲೋಕkಂದ lೊರ
ೆ~ ದೂಡಲಾ�ತು. 

t�ೆKೆSೕJ 28:14 6ೕನು :ೆ!ೆSGೆ:ೆದು 5ೆರಳ" !ೊಡುವ !ೆರೂu9ಾN V; 5ಾನು 
6ನ�ನು� �ೇವರ ಪ%ಶುದ�ಪವ-ತದ78 5ೆ2ೆEೊ;e�ೆನು; 6ೕನು !ೆಂಡದ ಮ=ೆಯ78 
F�ಾರ(ಾಡುGಾ� ಇ V.  

�ೇವದೂತರ 5ಾಯಕತB 

&ೈವತ�ದgh $ೆ¯jೕಕತ� ಇರುವHದ9ಂದ, &ೇವದೂತರ 2ಾಯಕತ�ದghಯೂ ;@ತ�ವH 

ಇ&ೆ ಅಥ+ಾ ಮೂವರು ಇ&ಾi>ೆ. uೕ
ಾjೕ�, ಲೂ�ಫ® ಮತು: ಗ`@jೕ� 

ಇ&ಾi>ೆ. 

� ಮೂರರgh ಒಂದು �ಾಗ 

ಲೂ�ಫರನು ;ರು�`&ಾiಗ, “ಅವನ ದೂತರ” ಅನುC ಅವ2ೊಂk%ೆ 

lೊರ&ೊಬ�ಲಾ�ತು ಎಂದು lೇಳಲಾ�&ೆ. 

ಪ*ಕಟ5ೆ 12:7-9 ಪರ2ೋಕದ78 ಯುದV ನqೆ@ತು. Dೕ!ಾtಲನೂ ಅವನ 
ದೂತರೂ ಘಟಸಪ-ನ hೕ2ೆ ಯುದV (ಾಡುವದ!ೆS �ೊರಟರು. ಘಟಸಪ-ನೂ 
ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದV (ಾ� &ೋತು�ೋದರು. ಮತು� ಪರ2ೋಕ�ೊಳEೆ 
ಅವ%Eೆ &ಾ{ನವ� ತ\|�ೋ@ತು.  
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ಭೂ2ೋಕದವರ5ೆ�2ಾ8 ಮರುಳ"Eೊ;ಸುವ ಆ ಮ�ಾ ಘಟಸಪ-ನು ಅಂದ:ೆ 
\_ಾಚ5ೆಂತಲೂ &ೈGಾನ5ೆಂತಲೂ �ೆಸರುಳ# ಪ�:ಾತನ ಸಪ-ವ� �ೊಬlಲ|ಟುk 
ಭೂDEೆ uದVನು. ಅವನ ದೂತರು ಅವ6Eೆ �ೊಬlಲ|ಟkರು. 

*ೈ$ಾನನ ದೂತರಗ�ೆಂದು ವ�.ಸಲaಟ6 ದೂತರನುC ಅವ2ೊಂk%ೆ ಭೂu%ೆ 

&ೊಬ�ಲಾ�ತು, ಅವರು ಪರಲೋಕದ &ೇವದೂತರ ಮೂರರgh ಒಂದು 

�ಾಗ+ಾ�ತು:. 

ಪ*ಕಟ5ೆ 12:4 ಅದರ 0ಾಲವ� ಆ!ಾಶದ78ರುವ ನWತ*ಗ=�ೆಳEೆ ಮೂರರ2ೊ8ಂದು 
.ಾಗವನು� ಎ=ೆದು ಭೂDEೆ �ಾ�ತು. 

� uೕ
ಾjೕ� 

uೕ
ಾjೕಲನನುC �ಾತ@+ೇ ಪ@vಾನ &ೇವದೂತನು ಎಂದು ಸೂ�ಸಲಾ�&ೆ. 

ಯೂದ 1:9 ಆದ:ೆ ಪ*jಾನ �ೇವದೂತ5ಾದ Dೕ!ಾtೕಲನು ... 

uೕ
ಾjೕ� ಮತು: “ಅವನ ದೂತರು”, “ಘಟಸಪ.+ಾದ *ೈ$ಾನI%ೆ ಮತು: 

ಅವನ ದೂತ9%ೆ” �ರುದf lೋ>ಾ�ದ ಯುದf �ಾಡುವ ದೂತರುಗ�ಾ�&ಾi>ೆ. 

ಪ*ಕಟ5ೆ 12:7 ಪರ2ೋಕದ78 ಯುದV ನqೆ@ತು. Dೕ!ಾtಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ 
ಘಟಸಪ-ನ hೕ2ೆ ಯುದV (ಾಡುವದ!ೆS �ೊರಟರು. ಘಟಸಪ-ನೂ ಅವನ 
ದೂತರೂ ಯುದV (ಾ� &ೋತು�ೋದರು. 

ಬಹುಶಃ ಪ@vಾನ &ೇವದೂತ2ಾದ, uೕ
ಾjೕಲನು ಮತು: ಅವನ 

2ಾಯಕತ�ದ�ಯghರುವ &ೇವದೂತರ ಮೂರ2ೆಯ ಒಂದು �ಾಗವH, ತಂ&ೆ%ೆ 

*ೇ+ೆ�ಾಡಬಹುದು. 

� ಗ`@jೕ� 

Dಾ+ಾಗಲೂ ಸಂ&ೇಶವನುC ;Yಸುವ &ೇವದೂತ2ಾ� 
ಾ��
ೊಳ��ವ 

ಗ`@jೕಲನು ಮತು: ಅವನ 2ಾಯಕತ�ದ�ಯghರುವ ಮೂರ2ೆಯ ಒಂದು �ಾಗದ 

&ೇವದೂತರು ಬಹುಶಃ ಪ�$ಾ@ತwI%ೆ *ೇ+ೆ�ಾಡಬಹುದು. 

ಅವನ lೆಂಡ;Dಾದ ಎgಸ/ೇತಳ� ಒಬ� ಮಗನನುC lೆರುವಳ� ಆ ಮಗುವH 

“ಹು�6Iಂದಲೂ ಪ�$ಾ@ತwಭ9ತ2ಾ�ರುವನು” ಎಂಬ ಸಂ&ೇಶವನುC ;Yಸಲು 

ಅವನು ಜಕ9ೕಯI%ೆ ಪ@ತFm2ಾದನು. 
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ಲೂಕ 1:19 ಆ ದೂತನು 5ಾನು �ೇವರ ಸ6�Yಯ78 6ಲು8ವ ಗu*tೕಲನು; 6ನ� 
ಕೂಡ (ಾGಾ� ಈ ಶುಭವತ-(ಾನವನು� 6ನEೆ ,;ಸುವದ!ಾSN 5ಾನು 
ಕಳ"gಸಲ|�k� Vೇ5ೆ. 

ಗ`@jೕಲನು ಮ9ಯ�ೆಂಬ ಕIC
ೆI%ೆ ಪ@ತFm2ಾದನು. 

ಲೂಕ 1:30,31,35 ಆ ದೂತನು ಆ!ೆEೆ - ಮ%ಯ= ೕೆ, �ೆದರ0ೇಡ; 6ನEೆ �ೇವರ 
ದt �ೊರ�ತು. ಇEೋ, 6ೕನು ಗv-c9ಾN ಒಬl ಮಗನನು� �ೆರುF; ಆತ6Eೆ 
tೕಸು'ೆಂದು �ೆಸ%ಡ0ೇಕು.  

ಮ9ಯಳ�, "ಇದು lೇ%ೆ ಸಂಭ�ಸುತ:&ೇ ... 2ಾನು ಪHರುಷನನುC 

ಅ9ತವಳಲhವಲಾh?" ಎಂದು 
ೇYದಳ�. 

6ನ� hೕ2ೆ ಪFGಾ*ತH ಬರುವದು; ಪ:ಾತ|ರನ ಶ��ಯ 5ೆರಳ" 6ನ� hೕ2ೆ 
uೕಳ"ವದು; ಆದದ%ಂದ ಹುಟುkವ ಆ ಪFತ* pಶು �ೇವರ ಮಗ5ೆ6e!ೊಳ"#ವದು. 

ಗ`@jೕಲನು ಪ�$ಾ@ತwನ 
ಾಯ.ವನುC ಪ@ಕಟಪ��ದನು. 

� ಲೂ�ಫ® 

lಾ%ಾದ>ೆ ಲೂ�ಫರನು ಮತು: ಅವನ ದೂತರು &ೇವರ ಮಗI%ೆ *ೇ+ೆ 

�ಾಡು;:kiರಬಹು&ೇ? 

ಲೂ�ಫರನು ಅoಾpkತ 
ೆರೂ`Dಾ� *ೇ+ೆ �ಾಡು;:ದiನು, ಮತು: ಕೃ?ಾಸನದ 

ಸುತ:�ದi ಅoಾpkತ 
ೆರೂ`ಗYಂದ ಆವ9�ದi 
ೆರೂ`Dಾ� ಅವನನುC 

ವ�.ಸಲಾ�&ೆ. ಅವನು &ೇವರ �ಂlಾಸನದ ಪಕ~ದghದiನು. 2ಾವH 

2ೋ�
ೊಂಡಂ$ೆ, ಅoಾpkತ *ೇ+ೆಯು ಸು:; ಆ>ಾಧ2ೆ *ೇ+ೆDಾ�&ೆ. 

ಇದiZ~ದiಂ$ೆ ಅವನು ;ರು�`&ಾiಗ, ಲೂ�ಫರನನುC ಮತು: ಅವನ ದೂತ>ೆಲhರನುC 

ಪರಲೋಕkಂದ lೊರದೂ�&ಾಗ, ಈ ಶyನF$ೆಯನುC lೇ%ೆ ತುಂಬಲಾ�ತು? 

ಮಗI%ೆ *ೇ+ೆ ಸgh� ಈ ಶyನF$ೆಯನುC ತುಂಬಲು ತಂ&ೆಯು uೕ
ಾjೕಲIಗೂ 

ಮತು: ಗ`@jೕಲIಗೂ ಅವರ 
ೆಲವH ದೂತರುಗಳನುC ಪHನಃ I�ೕ8ಸುವಂ$ೆ 

lೇYದ2ೋ? ಅದು ನ�ೆದುದiರ ಬ% Wೆ ನಮ%ೆ DಾವH&ೇ &ಾಖಲೆಗYಲh. 

ಆತನನುC ಆ>ಾ	ಸುವವ2ಾ�ರಲು, ಆತ2ೊಂk%ೆ ಸ��ೕ.ಯ ಸ#ಳಗಳgh 

ಕುYತು
ೊಳ�ಲು, ಆತನ ಬYಯghರಲು ಮತು: IತF$ೆಯಲ hೆಲಾh ಆತ2ೊಂk%ೆ ಆಳಲು 
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ಮತು: &ೊ>ೆತನ �ಾಡಲು &ೇವರು ತನC ಸ�ರೂಪದgh ಮನುಷFರನುC ಸೃ56�&ಾಗ, 

&ೇವರು ಉತ:ಮ+ಾದ �ೕಜ2ೆಯನುC �ಾ�ರಬಹು&ೇ? 

ಶ±ನ
Gೆಯನು� ತುಂಬ2ಾ@ತು 

&ೇವರ ಸ�ರೂಪದgh ಸೃ56ಸಲa�6ರುವ �tೕಪHರುಷರು, ರm�ೆಯನುC lೊಂದುವ 

mಣದgh ಸೃ56ಕತ.ನು ಮ$ೊ:nw ಅವ>ೊಳ
ೆ~ �ಾ�ಸವನುC ಊದು+ಾಗ �ಾತ@+ೇ 

ಅವರು ಪxಣ.+ಾ�ರಲು ಮತು: ಸಂಪxಣ.+ಾ�ರಲು *ಾಧF. ಆತನು $ಾನು 

$ಾ2ಾ�jೕ 8ೕ�ತಗಳ ಶyನF$ೆಯನುC ತುಂ`ಸು$ಾ:2ೆ. ಈಗ ಆತನ 

&ೇಹ+ಾ�ರುವ ಸ�ೆಯವರು ಸು:; ಆ>ಾಧ2ೆಯ *ೇ+ೆಯgh ತಮwನುC $ಾವH 

ಒ�a�
ೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನghರುವ ಶyನF$ೆಯನುC ತುಂ`ಸ/ೇಕು. 

ಆkಯgh, 
ೇವಲ ಒಂ&ೇ ಒಂದು *ೇ+ೆ �ಾತ@�ತು:, ಅದು+ೇ ಸು:; ಆ>ಾಧ2ೆಯ 

*ೇ+ೆDಾ�ತು:. ಅದು Iಂತುlೋ&ಾಗ, ಇತರ ಅ2ೇಕ *ೇ+ೆಗಳ� 

ಅಗತFವHಂ¢ಾ�ತು - ಸ�ಸ#$ೆಯ, `ಡುಗ�ೆಯ, ಸಂvಾನದ, ಪHನಃ*ಾ#ಪ2ೆಯ 

*ೇ+ೆಗಳ� ಮತು: ಇತರ *ೇ+ೆಗಳ�. 

ಸು:; ಆ>ಾಧ2ೆಯ *ೇ+ೆಯನುC ಸ�ೆ%ೆ ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊಟ6 ನಂತರ, Z@ಸ:ನ 

&ೇಹ&ೊಳ%ೆ ಇಂದು ಅಗತF�ರುವ ಈ ಇತರ *ೇ+ೆಗಳ� lಾ%ೆjೕ ಇನುC ಮುಂ&ೆ 

ಅಗತF�ರುತ:±ೕ? 

&ೇವರ ಸು:; ಆ>ಾಧ2ೆಯ *ೇ+ೆಯgh 2ಾವH lೆoೆ�ಚು� ಸಮಯವನುC ಕ�ೆಯು+ಾಗ, 

ನಮw 8ೕವನದgh ಸ�ಸ#$ೆಯ ಅಥ+ಾ `ಡುಗ�ೆಯ ಅಥ+ಾ ಇತರ *ೇ+ೆಗಳ 

ಅವಶFಕ$ೆ ಕ�nDಾಗುವHದನುC ಎಂದು 2ಾವH ಕಂಡು
ೊಳ��$ :ೇ+ೆ. 

2ಾವH &ೇವ9%ೆ ಮುಖF>ಾದವರು! 2ಾವH ಆತನgh ತುಂ`
ೊಳ��ವವ>ಾ�ರ/ೇಕು. 

2ಾವH ಸು:; ಆ>ಾಧ2ೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ *ೇ+ೆ�ಾಡ/ೇಕು. ಆತನ &ೇಹ+ಾ�ರುವ 

2ಾವH �ೕ%ೆ �ಾಡುವHದರ ಮೂಲಕ, “ಎಲ8ವನೂ� ಎ2ಾ8 ಸಂಬಂಧದ78 
'ಾ
\ಸು'ಾತ6ಂದ ಅದು ಪ%ಪೂಣ-Gೆಯುಳ#ವರು” ಆಗು$ :ೇ+ೆ. 

ಎಫೆಸ 1:22,23 ಆತನು ಸಮಸ�ವನೂ� �*ಸ�ನ ಪಾದಗಳ !ೆಳEೆ �ಾ�ದನು. ಇದಲ8�ೆ 
ಆತನನು� ಎ2ಾ8ದರ hೕ2ೆ ಇ%e ಸ.ೆEೆ pರ&ಾMN 5ೇDeದನು. ಸ.ೆಯು ಆತನ 
�ೇಹ'ಾN�ೆ. ಎಲ8ವನೂ� ಎ2ಾ8 ಸಂಬಂಧದ78 'ಾ
\ಸು'ಾತ6ಂದ ಅದು 
ಪ%ಪೂಣ-Gೆಯುಳ#�ಾVN�ೆ. 
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2ಾವH &ೇವರನುC ಸು:;� ಆ>ಾ	ಸು;:ರು+ಾಗ, 2ಾವH ಲೂ�ಫರನ ಮತು: ಅವನ 

ದೂತರ �ಂkನ 
ಾಯ.ವನುC 2ೆರ+ೇ9ಸು;:& iೇ+ೆ ಎಂಬುದು �ಾತ@ವಲh, ಅವರು 

*ೋgಸಲaಟ6ರು ಮತು: ಪರಲೋಕದgh *ಾ#ನ�ಲh ಎಂಬ IಜಾಂಶವನುC 2ಾವH 

ಪ@ದ�.ಸು;:& iೇ+ೆ. 2ಾವH ಅವHಗಳನುC ಅವ�ಾIಸು;:& iೇ+ೆ ಮತು: ಅವHಗಳನುC 

ನಮw 
ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ lಾZ
ೊಳ��;:& iೇ+ೆ. 2ಾವH ಕತ.ನ ಮುಂ&ೆ ನೃತF 

�ಾಡು+ಾಗ, ನಮw 
ಾಲುಗಳ Z@j�ಂದ 2ಾವH *ೈ$ಾನನನುC ಜ8³ 

*ೋgಸು;:& iೇ+ೆ. 

ಗಮ6e%: ಸು:; ಮತು: ಆ>ಾಧ2ೆಯ ಆಳ+ಾದ ಅಧFಯನ
ಾ~�, ಎ.ಎ� ಮತು: ಜಾ´! �� ರವರ 

ಸು:; ಮತು: ಆ>ಾಧ2ೆ ಎಂಬ 
ೈ��ಯನುC ಓk9. 

ಇದ%ಂದ 5ಾವ� ಏನ�ನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ#ಬಹುದು 

�ಲು/ೆಯgh jೕಸು �ಾ�ದ 
ಾಯ.kಂದ ಮತು: ನಂತರದ ಘಟ2ೆಗYಂದ, 

*ೈ$ಾನನನುC *ೋgಸಲಾ�&ೆ! ಎಲಾh ದು>ಾತwಗಳನುC *ೋgಸಲಾ�&ೆ! jೕಸು 

ಅವರನುC *ೋg� ಅವರನುC ಏನೂ ಅಲhದಂ$ೆ �ಾ�&ಾi2ೆ! ಆತನು ಅವರನುC 

&ೊಡ� “ಶyನF” +ಾ� �ಾ�&ಾi2ೆ. 

o ಈಗ ನಮwನುC *ೋgಸಲು *ೈ$ಾನI%ೆ 2ಾವH ಏ
ೆ ಅವ
ಾಶ Iೕಡು;:& iೇ+ೆ? 

o ಅವನು ನಮw ಮ2ೆಗಳನುC, ನಮw ಪಟ6ಣಗಳನುC, ನಮw &ೇಶಗಳನುC 

$ೆ%ೆದು
ೊಂಡು lೋಗಲು 2ಾವH ಏ
ೆ ಅವ
ಾಶ Iೕಡು;:& iೇ+ೆ? 

o ನಮ%ೆ >ೋಗವನುC ಉಂಟು�ಾಡಲು 2ಾವH Dಾ
ೆ ಅವI%ೆ ಅವ
ಾಶ 

Iೕಡು;:& iೇ+ೆ? 

o ಬಡತನವನುC 2ಾವH ಏ
ೆ ��ೕಕ9�
ೊಳ��;:& iೇ+ೆ? 

ಉತ:ರ+ೇ2ೆಂದ>ೆ ನಮ%ೆ jೕಸು Z@ಸ:ನgh ಏನನುC Iೕಡಲಾ�&ೆ ಎಂಬುದನುC 

ಅಧFಯನ �ಾಡ/ೇಕು ಮತು: ;Yದು
ೊಳ�/ೇಕು. ನಮ%ೆ ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊಟ6 

ನಮw ಅ	
ಾರವನುC 2ಾವH ಕಂಡು
ೊಳ�/ೇಕು. 

5ಾವ� uಡುಗqೆ �ೊಂ � Vೇ'ೆ! 

ಅ«ಸ:ಲ2ಾದ ?ೌಲನು 
ೊಲೊ*ೆ!ಯವ9%ೆ ಬ>ೆ&ಾಗ, ಅತನು �ೕ%ೆ lೇYದನು, 

2ಾವH: 

o `ಡುಗ�ೆDಾ�& iೇ+ೆ 

o ವ%ಾ.�ಸಲa�6& iೇ+ೆ/*ೇ9ಸಲa�6& iೇ+ೆ 
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o �cೕ�ಸಲa�6& iೇ+ೆ 

o muಸಲa�6& iೇ+ೆ 

!ೊ2ೊ&ೆM 1:13,14 �ೇವರು ನಮHನು� ಅಂಧ!ಾರದ �ೊ:ೆತನ ಂದ u�e ತನ� 
\*ಯ ಕು(ಾರನ :ಾಜ
�ೊಳEೆ &ೇ%eದನು. ಆ ಕು(ಾರನ78 ನಮH ಪಾಪಗಳ" 
ಪ%�ಾರ'ಾN ನಮEೆ uಡುಗqೆ9ಾ@ತು. 

:ಾಜ
 ಇ78�ೆ 

ಮಗನ >ಾಜF ಎಂದ>ೇನು? 

jೕಸು �ಷF9%ೆ ?ಾ@ಥ.2ೆ �ಾಡಲು ಕg�&ಾಗ, ಆತನು ಈ �ಾತುಗಳನುC lೇY 

?ಾ@X.�ದನು 

ಮGಾ�ಯ 6:10 6ನ� :ಾಜ
ವ� ಬರ7. 6ನ� Xತ�ವ� ಪರ2ೋಕದ78 5ೆರ'ೇರುವ 
ಪ*!ಾರ ಭೂ2ೋಕದ78ಯೂ 5ೆರ'ೇರ7. 

&ೇವರ >ಾಜFವH ಮುಂ&ೆ ಭ�ಷFದgh ಬರುವಂಥದುi �ಾತ@ವಲh. ಅದು ಈಗ ಇgh&ೆ. 

2ಾವH ಅಂಧ
ಾರದ &ೊ>ೆತನkಂದ `ಡುಗ�ೆDಾ�& iೇ+ೆ. �cೕಚ2ೆ ಮತು: ನಮw 

?ಾಪಗಳ mnಯ ಮೂಲಕ ಮಗನ >ಾಜF
ೆ~ *ೇ9ಸಲa�6& iೇ+ೆ. 

ನಮ%ೆ ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊಡಲಾದ ನಮw ಅ	
ಾರದ ;YವY
ೆ�ಂದ, 2ಾವH ಈ 

ಭೂuಯ nೕಲೆ ಪರಲೋಕ >ಾಜFವನುC ಶZ:ಯುತ+ಾ� ವೃkf%ೊYಸುವgh ಪ@ಮುಖ 

?ಾತ@ವ�ಸುವ ಶZ:�ಾgDಾದ �tೕಪHರುಷರು ಆ�& iೇ+ೆ. 

ಮGಾ�ಯ 11:12 ಇದಲ8�ೆ &ಾ�6ಕ5ಾದ 3ೕ�ಾನನ !ಾಲ ಂದ ಈ ವ:ೆಗೂ 
ಪರ2ೋಕ :ಾಜ
ವ� ಬ2ಾGಾSರ!ೆS ಗು%9ಾNರುತ��ೆ. ಬ2ಾGಾS%ಗಳ" ನುNx 
ಅದನು� &ಾBYೕನ(ಾ�!ೊಳ"#Gಾ�:ೆ. 

?ೌಲನು jೕಸು�ನ ಬ% Wೆ ಅದು,ತಕರ+ಾ� �ವ9�&ಾi2ೆ. 

!ೊ2ೊ&ೆM 1: 15-18 ಆತನು ಅದೃಶ
5ಾದ �ೇವರ ಪ*,ರೂಪನೂ ಸೃOkEೆ2ಾ8 
Kೇಷ�ಪ�ತ*ನ &ಾ{ನ�ೊಂ ದವನೂ ಆN�ಾV5ೆ.  ಭೂಪರ2ೋಕಗಳ78ರುವ 
ದೃ_ಾ
ದೃಶ
'ಾದವ�ಗ=ೆಲ8ವೂ eಂ�ಾಸನಗ=ಾಗ7 ಪ*ಭುತBಗ=ಾಗ7 
�ೊ:ೆತನಗ=ಾಗ7 ಆತನ78 ಸೃOkಸಲ|ಟkವ�. ಸವ-ವೂ ಆತನ 
ಮು�ಾಂತರ'ಾNಯೂ ಆತ6EೋಸSರ'ಾNಯೂ ಸೃOkಸಲ|�kತು. ಆತನು ಎಲ8ಕೂS 
�ದಲು ಇದVವನು ಆತನು ಸಮಸ�ಕೂS ಆjಾರ ಭೂತನು. ಸ.ೆtಂಬ �ೇಹ!ೆS 
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ಆತನು pರಸುM ಸ.ೆtಂಬ �ೇಹ!ೆS ಆತನು pರಸುM. ಆತನು ಆ ಸಂಭೂತನು 
ಎ2ಾ8ದರ78 ಪ*ಮುಖ5ಾಗುವಂGೆ ಸತ�ವ:ೊಳNಂದ �ದಲು ಎದುV ಬಂದವನು 
ಆತ5ೇ. 

tೕಸು ನಮH pರಸುM 

tೕಸು: 

o �ೇವರ ಪ*,ರೂಪನು 
o ಎಲ8ವ�ಗಳ ಸೃOkಕತ-ನು 
o ಎಲ8ದಕೂS �ದಲು ಇದVವನು 
o ಸಮಸ�ಕೂS ಆjಾರಭೂತನು 
o ಸ.ೆtಂಬ �ೇಹದ pರಸುM 
o ಆ ಸಂಭೂತನು, ಸತ�ವ:ೊಳNಂದ ಎದುVಬಂದವರ78 �ದಲ5ೆಯವನು. 

jೕಸು ನಮw �ರಸು!. 2ಾವH ಆತನ &ೇಹ+ಾ�& iೇ+ೆ. ಆತನ &ೇಹವH ಎಲಾh 

��ಾ��ಗYಂದ ಕೂ�&ಾi�&ೆ. ಆತನ &ೇಹ+ಾ�ರುವ, 2ಾವH ಈ%ಾಗಲೇ *ೈ$ಾನನ 

&ೊ>ೆತನkಂದ ರ\ಸಲa�6& iೇ+ೆ ಮತು: lೊಚ� lೊಸ >ಾಜF
ೆ~ *ೇ9ಸಲa�6& iೇ+ೆ 

ಎಂದು �ವ9ಸಲಾ�&ೆ, ಅgh 2ಾವH &ೇವರ ಮಗ2ಾದ jೕಸು�2ೊಂk%ೆ ಆY�
ೆ 

�ಾಡು$ :ೇ+ೆ. ನಮwನುC �cೕ�ಸಲಾ�&ೆ ಮತು: ಎಲಾh ?ಾಪಗYಂದ 

ಸಂಪxಣ.+ಾ� muಸಲಾ�&ೆ ಎಂದು �ವ9ಸಲಾ�&ೆ. 

&ೇಹದ �ರ*ಾ!�ರುವ jೕಸು ಪರಲೋಕದgh&ಾi2ೆ. ಆತನ ?ಾದಗಳ� *ೇ9ದಂ$ೆ 

ಆತನ &ೇಹದ ಉYದ �ಾಗವH ಭೂuಯgh&ೆ. ಭೂuಯ nೕಲೆ ಮನುಷFನು ತನC 

ಸಂಪxಣ. &ೊ>ೆತನದ 
ಾಯ.ವನುC 2ೆರ+ೇ9ಸ/ೇಕು. ಪ9�ಾಮ
ಾ9Dಾದ 

ಆ;¤ಕ ಯುದfದ ಮೂಲಕ 2ಾವH &ೇವರ >ಾಜFವನುC ಬಲ+ಾ� ವೃkfಪ�ಸ/ೇಕು. 

&ೈGಾನನ &ಾ{ನ 

tೕಸುFನ ಪಾದದ ಅ�ಯ78 

&ೇವರು *ೈ$ಾನನನುC jೕಸು�ನ ?ಾದಗಳ 
ೆಳ%ೆ lಾZ&ಾi2ೆ, ಸ�ೆ%ೆ 

ಸಂಬಂ	�ದ ಎಲhದರ nೕಲೆ jೕಸುವನುC �ರಸ!2ಾC� 2ೇu�&ಾi2ೆ. 

ಎಫೆಸ 1:22 ಆತನು ಸಮಸ�ವನೂ� �*ಸ�ನ ಪಾದಗಳ !ೆಳEೆ �ಾ�ದನು. ಇದಲ8�ೆ 
ಆತನನು� ಎ2ಾ8ದರ hೕ2ೆ ಇ%e ಸ.ೆEೆ pರ&ಾMN 5ೇDeದನು. 
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ನಮH ಪಾದಗಳ ಅ�ಯ78 

:ೋ(ಾಪ�ರ 16:20 _ಾಂ,�ಾಯಕ5ಾದ �ೇವರು pೕಘ*'ಾN &ೈGಾನನನು� 
6ಮH !ಾಲುಗಳ !ೆಳEೆ �ಾ� ತು;e uಡುವನು. 

ಒಬ�ನ 
ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ ಇರುವHದು ಸಂಪxಣ.+ಾ� ಜ�ಸಲa�6ರುವHದರ, 

*ೋgಸಲa�6ರುವHದರ ಮತು: ಅ	ೕನ+ಾ�ರುವHದರ �ತ@ಣ+ಾ�&ೆ. ಇದು 

ಸಂಪxಣ. ಅ	
ಾರ ಮತು: &ೊ>ೆತನದ �ತ@ಣ+ಾ�&ೆ. 

ಆ !ಾಂಡ 3:15 6ನಗೂ ಈ e¸ೕಗೂ 6ನ� ಸಂGಾನಕೂS ಈ e¸ೕ ಸಂGಾನಕೂS 
ಹEೆತನFರುವ �ಾEೆ (ಾಡು'ೆನು. ಈ!ೆಯ ಸಂGಾನವ� 6ನ� ತ2ೆಯನು� 
ಜಜುiವದು. 6ೕನು ಅದರ gಮH�ಯನು� ಕಚುUF. 

ನಮH ಅY!ಾರದ ಅ�ಯ78 

*ೈ$ಾನನು jೕಸು�ನ 
ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ ಇ&ಾi2ೆ ಏ
ೆಂದ>ೆ jೕಸು ಅವನನುC 

ಸಂಪxಣ.+ಾ� *ೋg�ದನು, ಅವI�ಂತ ಮತು: ಅವನ ಎಲಾh ದು>ಾತwಗYಂತ 

nೕಲೆ ಏ9&ಾi2ೆ. ನಮ%ೆ ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊಡಲaಟ6 ನಮw ಅ	
ಾರವನುC 2ಾವH 

ಕಂಡು
ೊಳ��+ಾಗ ಮತು: ಆ ಅ	
ಾರವನುC ಭೂuಯ nೕಲೆ ಉಪ�ೕ�ಸಲು 

?ಾ@ರಂ��&ಾಗ *ೈ$ಾನನನುC ಮತು: ಅವನ ದು>ಾತwಗಳನುC ಈಗ ನಮw 


ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ lಾಕಲಾಗುತ:&ೆ. 

ತು;ದು�ಾ�2ಾN�ೆ 

*ೈ$ಾನನ *ಾ#ನದ ಕು9ತು ಲೂಕನು ನಮ%ೆ ಸaಷ6 �ತ@ಣವನುC Iೕಡು$ಾ:2ೆ. 

ಅವನನುC ನಮw 
ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ lಾZ ತುYದುlಾZಸಲಾಗುತ:&ೆ. DಾವHದೂ 

ನಮ%ೆ DಾವH&ೇ 9ೕ;ಯghಯೂ 
ೇಡು�ಾಡುವHkಲh ಎಂದು ನಮ%ೆ +ಾ%ಾiನ 

Iೕಡಲಾ�&ೆ. 

ಲೂಕ 10:19 (ಆಂ\8ಫೈ�) ಇEೋ! ಸಪ-ಗಳನು� ಮತು� �ೇಳ"ಗಳನು� ತು;ಯಲು 
ಮತು� ಶತು*Fನ [�ೊಂ ರುವ] ಎ2ಾ8 ಶ��ಯ hೕ2ೆ (�ೈgಕ ಮತು� (ಾನeಕ ಶ�� 
�ಾಗೂ &ಾಮಥ
-) 5ಾನು 6ಮEೆ ಅY!ಾರವನು� ಮತು� ಶ��ಯನು� !ೊ�k�ೆVೕ5ೆ, 
ಮತು� 9ಾವ�ದೂ 6ಮEೆ 9ಾವ��ೇ %ೕ,ಯ78ಯೂ !ೇಡು (ಾಡುವ� ಲ8. 

�ಾನವಕುಲವನುC ರ\ಸಲಾ�&ೆ, 
ೊಂಡು
ೊಳ�ಲಾ�&ೆ, �cೕ�ಸಲಾ�&ೆ, 

muಸಲಾ�&ೆ ಮತು: ಭೂuಯ nೕಲೆ &ೇವರ ಸ�ರೂಪ
ೆ~ ಸಂಪxಣ.+ಾ� 
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ಪHನಃ*ಾ#�ಸಲಾ�&ೆ, ಈಗ *ೈ$ಾನನನುC ಅವನ 
ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ lಾZ 

ತುYದುlಾಕ/ೇಕು, ಅವನು *ೋತುlೋದ ಶತು@ ಎಂದು Iರೂ�ಸ/ೇಕು. 

j�ಾಯನು *ೈ$ಾನನ ಅಂತFವನುC �ವ9�&ಾಗ, ಅವನು ಆತನನುC ?ಾದಗಳ 


ೆಳ%ೆ ತುYತ
ೆ~ ಈ�ಾದವನು ಎಂದು ಪ@*ಾ:��ದನು. 

t_ಾಯ 14:18-20 ಜ5ಾಂಗಗಳ ಎ2ಾ8 ಅರಸರೂ, �ೌದು, ಸಕಲ :ಾಜರೂ ತಮH 
ತಮH ಮ5ೆಗಳ78 'ೈಭವ�ೊಡ5ೆ  ೕಘ- 6�ೆ*(ಾಡುGಾ�:ೆ. 6ೕ5ಾದ:ೋ 6ನ� 
Eೋ%Eೆ ದೂರ'ಾN !ೆಟk �;!ೆಯಂGೆ u&ಾಡಲ|�k Vೕ; 6ನ� ಶವವ� ತು;ತ!ೆS 
ಈqಾN�ೆ, ಕ,� ,Fದು ಗುಂ�ಯ ಕಲು8ಗಳ ಪಾ2ಾದ ಹತ:ೇ ಅದ!ೆS �ೊ !ೆ.  

6ೕನು ಆ :ಾಜರಂGೆ Eೋ%Eೆ &ೇರುವ ಲ8; 6ನ� ಪ*Kೆಯನು� !ೊಂದು 6ನ� 
�ೇಶವನು� �ಾಳ"(ಾ� Vೕ, ದುಷkರ ಸಂGಾನವ� 6ರಂತರವೂ 
65ಾ-ಮ'ಾNರುವದಲ8'ೆ.. 

ಆ�ೆಯ ಸರಪc 

jೕಸು ತನC ತಂ&ೆಯ ಬY%ೆ �ಂkರು�&ಾಗ, ಅವನು ಮನುಷFಕು�ಾರ2ಾ� ತನC 

ಹಕು~ಗಳನುC ಬk�ಟು6 &ೇವರ ಮಗ2ಾ� ತನC ಎಲಾh ಹಕು~ಗಳನುC ಪHನಃ 

$ೆ%ೆದು
ೊಂಡನು. 

ಭೂDಯ hೕ7ನ ಮನುಷ
ನ ಹಕುSಗಳ" 

&ೇವ>ಾ�, ಆತನು ಈಗ ಭೂuಯ nೕಲೆ &ೊ>ೆತನವನುC ಚಲಾ�ಸುವHkಲh 

ಏ
ೆಂದ>ೆ, ಇgh ಆತನು ಮನುಷFI%ೆ ಎಲಾh &ೊ>ೆತನವನುC 
ೊಟ6ನು. 

ಮನುಷF2ೇ *ೈ$ಾನನನುC ಭೂuಯ nೕಲೆ ತನC 
ಾಲುಗಳ 
ೆಳ%ೆ 

lಾZ
ೊಳ�/ೇಕು. 

ಪ@+ಾkDಾದ j�ಾಯನು ನಮ%ೆ ಅದು,ತಕರ+ಾದ, ಉ$ :ೇಜನಕರ+ಾದ 

ಪ@+ಾದ2ೆಯನುC 
ೊ�6&ಾi2ೆ. 

o Iೕ;ಯgh IಮwನುC *ಾ#�ಸಲಾಗುವHದು 

o �ಂ*ೆಯು Iuwಂದ ದೂರ�ರುವHದು 

o Iಮ%ೆ lೆದ9
ೆ�ರುವHkಲh 

o ಭಯವH Iಮw ಹ;:ರ
ೆ~ ಬರುವHkಲh 

o Dಾ>ಾದರೂ Iಮw nೕಲೆ ಯುದf �ಾ�ದ>ೆ, ಅವರು Iಮ%ೆ ಶರ�ಾಗು$ಾ:>ೆ 
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o Iಮ%ೆ �ರುದf+ಾ� ಕga�ದ DಾವH&ೇ ಆಯುಧವH ಜ�ಸುವHkಲh 

o Iಮ%ೆ �ರುದf+ಾ� ಏಳ�ವ ಪ@;�ಂದು 2ಾg%ೆಯನುC IೕವH ಖಂ�ಸು�9 

t_ಾಯ 54:14-17 ಧಮ-'ೇ 6ನEೆ ಆjಾರ; 6ೕನು gಂ&ೆEೆ ದೂರ'ಾNರುF, 

6ನEೆ �ೆದ%!ೆ ಇರುವ ಲ8, 5ಾಶನವ� ದೂರ'ಾNರುವದು, 6ನ� ಹ,�ರ!ೆS 0ಾರದು.  

5ೋಡು, 9ಾ:ಾದರೂ 6ನ� ಸಂಗಡ 'ಾ
ಜ
'ಾ�ದ:ೆ ಅದು ನನ� ಅಪ|~ೆ@ಂದ 
ಅಲ8; 9ಾರು 6ನ� hೕ2ೆ 'ಾ
ಜ
'ಾಡುGಾ�:ೋ ಅವರು 6ನ� 6Dತ� 
!ೆಡವಲ|ಡುವರು.  

!ೇಳ", !ೆಂಡವನು� ಊದುGಾ� ಉಪಯುಕ�'ಾದ ಆಯುಧವನು�ಂಟು(ಾಡುವ 
ಕ(ಾHರನನು� ಸೃOkeದವನು 5ಾ5ೇ, �ಾಳ"(ಾಡುವ !ೆಡುಕನನು� 
6D-eದವನೂ 5ಾ5ೇ. 6ನ�ನು� ಎದು%ಸಲು ಕ7|eದ 9ಾವ ಆಯುಧವೂ 
ಜ@ಸದು; 5ಾ
ಯF�ಾರ~ೆಯ78 6ನEೆ Fರುದ�'ಾN ಏಳ"ವ ಪ*,3ಂದು 
5ಾ7Eೆಯನು� �ೋOtಂದು 6ೕನು ಖಂ�ಸುF. ಈ e{,tೕ t�ೋವನ 
&ೇವಕರ &ಾBಸ¿ವೂ 5ಾನು ದಯಪಾ7ಸುವ ಸದ�ಮ-ಫಲವೂ ಆN�ೆ ಎಂದು 
t�ೋವನು ಅನು�Gಾ�5ೆ. 

ನಮw *ಾ�ಸ#¬ವH ಜನwಃತ ಹZ~Iಂದ ನಮ%ೆ *ೇ9&ಾi�&ೆ. 

j�ಾಯನು �ೕ%ೆ ಪ@+ಾk�ದನು, 

t�ೋವನ &ೇವಕರ &ಾBಸ¿ವೂ 5ಾನು ದಯಪಾ7ಸುವ ಸದ�ಮ-ಫಲವೂ ಆN�ೆ! 

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. ಎಲಾh �ಷಯಗಳ� jೕಸು�ನ ?ಾದಗಳ�ಯgh ಇರುವH&ಾದ>ೆ, *ೈ$ಾನನ ಮತು: ದು>ಾತwನ ಶZ:ಗಳ� ಈ 

ಭೂuಯgh ತಮw ದುಷ6 
ಾಯ.ವನುC ಮುಂದುವ9ಸಲು ಇನೂC ಏ
ೆ ಸಮಥ.+ಾ�+ೆ? 

 

2. �ಲು/ೆಯgh ಮರಣkಂದ ಮತು: ಆತನ ಪHನರು$ಾ#ನkಂದ jೕಸು ಅವನನುC *ೋg�ದ ನಂತರ &ೇವರು 

*ೈ$ಾನನನುC ಭೂuಯ nೕಲೆ ತನC ದುಷ6ತನವನುC ಮುಂದುವ9ಸಲು ಏ
ೆ ಅನುಮ;�&ಾi2ೆ? 

 

 

3. Iಮw ಪHನಃ*ಾ#�ಸಲaಟ6 ಅ	
ಾರದgh ನ�ೆಯ/ೇ
ಾದ>ೆ - *ೈ$ಾನನು *ೋತುlೋದ ಶತು@ ಎಂದು 

Iರೂ�ಸ/ೇ
ಾದ>ೆ Iಮw 8ೕವನದgh Dಾವ ಬದಲಾವ�ೆಗಳ� ಅಗತF+ಾ�+ೆ? 
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?ಾಠ ಎಂಟು 

*ೈ$ಾನನ ಇಂkನ ತಂ$ೊ@ೕ?ಾಯಗಳ� 

ಏ5ಾ@ತು? 

 

2,000 ವಷ-ಗಳ ನಂತರ - &ೈGಾನನು ಆ ಅY!ಾರದ78 GೊಡNe!ೊಂ��ಾV5ೆ 

 

2,000 ವಷ-ಗಳ ನಂತರ 5ಾವ� 5ೋಡುವ��ೇನಂದ:ೆ: 

tೕಸುFನ �ೆಸರು  

ಇಲ8�ೆ ಜನರು aೕFಸು,��ಾV:ೆ. 

ಜನರು ಬಡತನದ78 aೕFಸು,��ಾV:ೆ 

ಜನರು ಪಾಪದ78 aೕFಸು,��ಾV:ೆ  

ಜನರು &ೋ7ನ78 aೕFಸು,��ಾV:ೆ 

ಜನರು F� ¹ೇದ5ೆ ಪqೆಯು,��ಾV:ೆ 

ಜನರು ತಮH ಮಕS=�ೆಂ Eೆ (ಾದಕದ*ವ
ಗ;Eೆ �ಾಸ:ಾN�ಾV:ೆ 

ಜನರು ಅ,ೕಂ *ಯ'ಾದವ�ಗಳನು� ಪೂaಸು,��ಾV:ೆ. 

&ೈGಾನನು ಈ 2ೋಕದ �ೇವರಂGೆ  

ಇನೂ� ಏ!ೆ ವ,-ಸು,��ಾV5ೆ? 

ಅವನನು� tೕಸು &ೋ7e�ಾV5ೆ 

  ಮತು� ಶ��@ಲ8ದ &ಾ{ನ!ೆS ತ;#�ಾV5ೆ. 

ನಮHನು� uಡುಗqೆ (ಾಡಲು tೕಸು ತನ� !ಾಯ-ವನ� (ಾ��ಾV5ೆ! 

ನಮH ಶ��  - �ೊ:ೆತನ  - ಅY!ಾರ�ೊಂ Eೆ 

5ಾವ� ನಮH !ಾಯ-ವನ� (ಾ�� Vೇ�ೕ? 
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&ೈGಾನನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳ"  

ಕ ಯುವ�ದು, !ೊಲು8ವ�ದು ಮತು� 5ಾಶ(ಾಡುವ�ದು 

ಎಲಾh ಯುಗಗಳಲೂh *ೈ$ಾನನ ಆಶಯವH ಒಂ&ೇ ಆ�&ೆ ಅದು ಬದಲಾ�ಲh. 

3ೕ�ಾನ 10:10 ಕಳ#ನು ಕದುV!ೊಳ"#ವದಕೂS !ೊಯು
ವದಕೂS 
�ಾಳ"(ಾಡುವದಕೂS ಬರುGಾ�5ೆ �ೊರತು ಮGಾ�ವದಕೂS ಬರುವ ಲ8. 

��ಾಚನು ನಮwನುC ತುಂ/ಾ &ೆ�ೕ5ಸು$ಾ:2ೆ, ಆದi9ಂದ ಅವನು ತನC ದು>ಾತw 

*ೇ2ೆಯ *ೈIಕ ಪಂZ:ಗY%ೆ ಕkಯಲು, 
ೊಲhಲು ಮತು: 2ಾಶ�ಾಡಲು ಆ&ೇಶ 

Iೕ�&ಾi2ೆ! ನಮw 8ೕವನದ ಮತು: *ೇ+ೆಯ ಅವಶFಕ$ೆಗಳನುC ಕದುi
ೊಳ�ಲು 

I�ೕಜ2ೆಗಳನುC �ಾಡಲಾ�&ೆ. >ೋಗದ, 
ೊಲೆ ಮತು: ಆತwಹ$ೆFಯ ಆತwಗಳ 

ಮೂಲಕ ನಮwನುC 
ೊಲhಲು ಆ&ೇಶವನುC Iೕಡಲಾ�&ೆ. ನಮw 8ೕವನದgh ದುರಂತ 

ಅಪµತಗಳ� ಉಂಟು�ಾಡಲು ಯ;Cಸುತ:+ೆ. ��ಾಚನು, "ಏ2ೇ ಆದರೂ ಸ9, 

ಅವರನುC 2ಾಶ�ಾಡ/ೇಕು!" ಎಂಬ ತನC ಆ�ೆಯನುC lೊರ��&ಾi2ೆ. 

ದು>ಾತwಗಳ� ನಮwನುC 
ೊಲhಲು *ಾಧF+ಾಗkದi>ೆ, ಅವHಗಳ� ನಮwನುC 

Ivಾನ%ೊYಸುತ:+ೆ ಅಥ+ಾ &ೇವರು 
ೊ�6ರುವ ನಮw *ೇ+ೆಗಳನುC 

ಪx;.ಕ9ಸದಂ$ೆ Igh�`�6+ೆ ಎಂದು ಅವHಗಳ� ;Yಸಬಹುದು. 

:ೋಗದ ಆತHಗಳನು� 63ೕae'ೆ 

>ೋಗದ ದು>ಾತwಗಳನುC ಬಳ�
ೊಂಡು *ೈ$ಾನನು ನಮw ಆ>ೋಗFವನುC 

ಕkಯಲು ಪ@ಯ;Cಸು$ಾ:2ೆ. 

ಲೂಕ 13:11-13 ಅ78 ಹ 5ೆಂಟು ವರುಷಗ;ಂದ �ೆವB ಬ�ದು hೖಯ78 :ೋಗವ�ಳ# 
ಒಬl e¸ೕಯು ಇದVಳ". ಆ!ೆಯು ನಡು 0ೊNx �ೋN ಸBಲ|'ಾದರೂ hೖಯನು� 
hೕಲ!ೆS ಇತ�2ಾರ�ೆ ಇದVಳ". tೕಸು ಆ!ೆಯನು� 5ೋ� ಹ,�ರ!ೆS ಕ:ೆದು ಆ!ೆEೆ 
— ಅ(ಾH 6ನEೆ :ೋಗ uಗುಗqೆ9ಾ@ತು ಎಂದು �ೇ; ಆ!ೆಯ hೕ2ೆ ತನ� 
!ೈಗಳ6�ಟkನು. ಇಟkಕೂಡ2ೆ ಆ!ೆ 5ೆಟkEಾದಳ". �ೇವರನು� !ೊಂqಾ�ದಳ. 

3ೕ�ಾನ 5:5 ಅ78 ಮೂವG �ೆಂಟು ವರುಷ ಂದ :ೋN9ಾNದV ಒಬl 
ಮನುಷ
6ದVನು. 
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ಒತ�ಡ'ೇರುವ�ದು, ಕಂEೆ�ಸುವ�ದು, gಂeಸುವ�ದು 

ಅ«ಸ:ಲ2ಾದ ?ೌಲನು ತನC 8ೕವನ ಮತು: *ೇ+ೆಯ nೕಲೆ ಆದ *ೈ$ಾನನ 

ಆಕ@ಮಣದ ಬ% Wೆ �ವ9�&ಾi2ೆ. ?ೌಲನು ಕತ.I%ಾ� �ಾ�ದ *ೇ+ೆಯನುC 

ತ�ೆಯಲು *ೈ$ಾನನ ಎಲಾh ಪ@ಯತCಗಳ� �ಫಲ+ಾದವH ಎಂದು 2ೋಡುವHದು 

ಉ$ :ೇಜನ
ಾ9Dಾ�&ೆ. 

2 !ೊ%ಂಥ 4:8,9 ಸವ- Fಧದ78ಯೂ ನಮEೆ ಇಕSಟುk ಇದVರೂ 5ಾವ� ಅ ೕ 
ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ8. 5ಾವ�  ಕುS!ಾಣದವ:ಾNದVರೂ !ೇವಲ �ೆ&ೆEೆಟkವರಲ8. 
gಂ&ೆಪಡುವವ:ಾNದVರೂ !ೈuಡಲ|ಟkವರಲ8. !ೆಡವಲ|ಟkವ:ಾNದVರೂ ಪಾ*ಣನಷk 
ಪಡುವವರಲ8. 

*ೈ$ಾನನು ನಮw 8ೕವನದghನ ಒ� �ೆಯದರ ಮತು: ಸ
ಾ>ಾತwಕ ಆದದi2ೆCಲhದರ 

nೕಲೆ ಆಕ@ಮಣ �ಾಡು$ಾ:2ೆ: 

o ಮದು+ೆಗಳ� 

o ಮಕ~ಳ� 

o ಕುಟುಂಬಗಳ� 

o *ೆCೕ�ತರು 

o *ೇ+ೆಗಳ� 

o ಆ>ೋಗF 

o ಸಂ$ೋಷ 

o ಸ�ಾvಾನ 

ನಮH  ಪ*,ರW~ೆ 

ಶತು*Fನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯವನು� ,;ದು!ೊ;#% 

ಅ�ಾನದ Iuತ:+ಾ� ಮನುಷFರು 2ಾಶ+ಾಗು;:&ಾi>ೆ. ಕkಯುವ, 
ೊಲುhವ ಮತು: 

2ಾಶಪ�ಸುವ *ೈ$ಾನನ ಆ ಗು9ಯನುC ಅವರು ತ�ೆಯ/ೇ
ಾದ>ೆ, ಅವರು 

ಶತು@ವನುC ಮತು: ಅವನ ತಂ$ೊ@ೕ?ಾಯವನುC ;Yದು
ೊಳ�/ೇಕು. 

o *ೈ$ಾನನು ಮರಣವನುC ಉಂಟು�ಾಡು$ಾ:2ೆ - &ೇವರು 8ೕವವನುC 

ಉಂಟು�ಾಡು$ಾ:2ೆ. 
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o *ೈ$ಾನನು &ೆ�ೕಷವನುC ಉಂಟು�ಾಡು$ಾ:2ೆ - &ೇವರು �@ೕ;ಯನುC 

ಉಂಟು�ಾಡು$ಾ:2ೆ. 

tೕಸು 

� ಮರಣವನುC 2ಾಶ�ಾ�ದನು 

jೕಸು ಮರಣವನುC 2ಾಶ�ಾ� 8ೕವವನುC ಮತು: ಅಮರತ�ವನುC 

ಉಂಟು�ಾ�&ಾi2ೆ. 

2 ,��ೆ 1:10 ಆತನು ಅ5ಾ !ಾಲದ78 ಆ ಕೃಪೆಯನು� �*ಸ� tೕಸುFನ78 
ನಮEೆ ಅನುಗ*ge ಈಗ ನಮH ರWಕ5ಾದ �*ಸ� tೕಸುFನ ಪ*ತ
WGೆಯ ಮೂಲಕ 
ಅದನು� ಪ*!ಾಶಪ�e�ಾV5ೆ. ಈತನು ಮರಣವನು� 6ವೃ,� (ಾ� ಸು'ಾGೆ-ಯ 
ಮೂಲಕ aೕವವನೂ� 6ಲ-ಯತBವನೂ� ಪ*!ಾಶEೊ;eದನು. 

� *ೈ$ಾನನ ಶZ:ಯನುC 2ಾಶ�ಾ�ದನು 

jೕಸು *ೈ$ಾನನನುC 2ಾಶ�ಾ�&ಾi2ೆ ಮತು: ಮರಣದ ಭಯkಂದ ನಮwನುC 

`��&ಾi2ೆ. 

ಇu*ಯ 2:14,15 ಇದಲ8�ೆ ಮಕSಳ" ರಕ�(ಾಂಸjಾ%ಗಳ" ಆNರುವದ%ಂದ ಆತನೂ 
ಅವರಂGೆtೕ ಆದನು. ತನ� ಮರಣ ಂದ2ೇ ಮರ~ಾY!ಾ%ಯನು� ಅಂದ:ೆ 
&ೈGಾನನನು� ಅಡNeuಡುವದಕೂS ಮರಣ ಭಯದ �ೆ&ೆ@ಂದ ತಮH 
aೕವ(ಾನದ2 8ೆ2ಾ8 �ಾಸತB�ೊಳNದVವರನು� u�ಸುವದಕೂS ಅವರಂGೆ 
ರಕ�(ಾಂಸjಾ%9ಾದನು. 

� &ಾಸತ�kಂದ `ಡುಗ�ೆ �ಾಡಲಾ�&ೆ 

ನಮwನುC &ಾಸತ�ದgh ��kಡಲು *ೈ$ಾನI%ೆ ಹZ~ಲh. 2ಾವH, jೕಸು 

Z@ಸ:ನgh�6ರುವ ನಂ`
ೆಯ ಮೂಲಕ, *ೈ$ಾನನ ಮತು: ಅವನ >ಾಜFದ &ಾಸತ�ದ 

ಬಂಧನkಂದ `ಡುಗ�ೆDಾ�& iೇ+ೆ. 

*ೈ$ಾನನು ಅಥ+ಾ ಅವನ ದು>ಾತwಗಳ� ಕkಯಲು, 
ೊಲhಲು ಮತು: 2ಾಶ�ಾಡಲು 

ಬರು+ಾಗ, ಅವH ನಮwನುC ದುಬ.ಲ>ಾ�, ಅಸುರ\ತ>ಾ� ಅಥ+ಾ 

ಸಂರm�ೆ�ಲhದವ>ಾ� 
ಾಣಲaಡ/ಾರದು. &ೇವರ +ಾಕFದ �ಾನದ ಮೂಲಕ, 

2ಾವH jೕಸು�ನ ರಕ:kಂದ ಮ>ೆ�ಾಡಲa�6& iೇ+ೆ ಎಂಬುದನುC ಅ9ತು
ೊಳ�/ೇಕು. 

ನಮw ನಂ`
ೆjಂಬ ಗು>ಾ��ಂk%ೆ 2ಾವH ದೃಢ+ಾ� Iಂತು
ೊಳ�/ೇಕು. 
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ಪ@+ಾkDಾದ j�ಾಯ2ೊಂk%ೆ 2ಾವH vೈಯ.kಂದ ಮತು: Iಭ.ಯ+ಾ� 

&ೇವರ +ಾಕFವನುC lೇಳ/ೇಕು. 

t_ಾಯ 54:17 6ನEೆ Fರುದ�'ಾN ಕ7|eರುವ 9ಾವ ಆಯುಧವ� 
ಜ@ಸುವ� ಲ8 ... 

&ೈGಾನನ �ದಲ ಆದ
Gೆ – ನDHಂದ �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ಕ ಯುವ��ಾN�ೆ  

6ಮH ಕ,�ಯನು� ಹ%ತ (ಾ�% 

ನಮw ಮನ�!ನgh ಮತು: ನಮw ಆತwಗಳgh +ಾಕF�ಲhkದi>ೆ, 2ಾವH *ೈ$ಾನನನುC 

ಮತು: ಅವನ ಅನುDಾ�ಗಳನುC +ಾಕFkಂದ *ೋgಸಲು *ಾಧF�ಲh. ನಮw 

8ೕವನದ ಎಲಾh ನ�ೆಗಳghಯೂ 2ಾವH +ಾಕFವನುC lೇರಳ+ಾ� lೊಂkರ/ೇಕು 

ಎಂದು jೕಸು ಬಯಸು$ಾ:2ೆ. ನಮwgh ಅದು ಇಲhkದi>ೆ, ನಮwನುC *ೈ$ಾನನು 

&ೋ�&ಾi2ೆ ಎಂದಥ.. 

2ಾವH ಈ%ಾಗಲೇ ಯುದfವನುC %ೆki& iೇ+ೆಂದು ;Yದು
ೊಳ�ಲು 2ಾವH Z@ಸ:ನgh 

Dಾ>ೆಂದು ಮದಲು ;Ykರ/ೇಕು! 

uತು�ವವನ &ಾಮ
  - Fಜಯದ ಪ*ಕಟ~ೆ 

&ಾಮ
 
�ಾಕ. 4:3-8 

"!ೇ;%! uತು�ವವನು uತು�ವದ!ೆS �ೊರಟನು.  
 

uತು�'ಾಗ !ೆಲವ� uೕಜ �ಾ%ಯ ಮಗುxಲ78 
uದVವ�; ಹ�Sಗಳ" ಬಂದು ಅವ�ಗಳನು� 
,ಂದುuಟkವ�.  
 

0ೇ:ೆ !ೆಲವ� uೕಜ ಬಹಳ ಮc�ಲ8ದ ಬಂqೆಯ 

5ೆಲದ78 uದVವ�; ಅ78 ಮಣು� Gೆಳ#NದVದ%ಂದ 

ಅವ� 0ೇಗ �=ೆತವ�; ಆದ:ೆ uಸ2ೇ%�ಾಗ 

0ಾ� 0ೇ%ಲ8ದ !ಾರಣ ಒಣN�ೋದವ�.  
 

ಮG �ೆ !ೆಲವ� uೕಜ ಮುಳ"#Nಡಗಳ78 uದVವ�; 
ಮುಳ"#Nಡಗಳ" 0ೆ=ೆದು ಅವ�ಗಳನು� 
ಅಡNeuಟkದV%ಂದ ಅವ� ಫಲ!ೊಡ7ಲ8.   

tೕಸು &ಾಮ
ವನು� Fವ%eದನು  
�ಾಕ. 4:14-20 

“ಆ uತು�ವವನು 'ಾಕ
'ೆಂಬ uೕಜವನು� 
uತು�Gಾ�5ೆ.  
 

!ೆಲವರು 'ಾಕ
ವನು� !ೇ;ೕದ ಕೂಡ2ೆ &ೈGಾನನು 
ಬಂದು ಅವರ78 u,�ದV 'ಾಕ
ವನು� GೆEೆದು 
uಡುGಾ�5ೆ. ಇವ:ೇ 'ಾಕ
ವನು� uತ�ಲ|ಟk �ಾ%ಯ 

ಮಗುx2ಾNರುವವರು.  
 

ಅ�ೇ ಪ*!ಾರ 0ೇ:ೆ !ೆಲವರು 'ಾಕ
ವನು� !ೇ;ದ 

ಕೂಡ2ೆ ಸಂGೋಷ ಂದ ಅದನು� eBೕಕ%ಸುGಾ�:ೆ; 
ತಮEೆ 0ೇ%ಲ8ದ !ಾರಣ ಇವರು ಸBಲ| !ಾಲ 

(ಾತ*'ೇ ಇದುV ಬ;ಕ ಆ 'ಾಕ
ದ 6Dತ�'ಾN 

ಸಂಕಟ'ಾಗ7 gಂ&ೆ9ಾಗ7 ಬಂದ:ೆ 0ೇಗ 

ಎಡFuೕಳ"Gಾ�:ೆ; ಇವ:ೇ uೕಜuದV ಬಂqೆಯ 
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ಇನು� !ೆಲವ� uೕಜ ಒ= #ೆಯ 5ೆಲದ78 uದುV 
ಹು�k 0ೆ=ೆಯುGಾ� ಬಂದು ಒಂದು 
ಮೂವತ�ರಷುk, ಒಂದು ಅರುವತ�ರಷುk, ಒಂದು 
ನೂರರಷುk ಫಲವನು� !ೊಟkವ�” 

5ೆಲ'ಾNರುವವರು.  
 

ಇನು� !ೆಲವರು 'ಾಕ
ವನು� !ೇ;�ಾಗೂ
 ಪ*ಪಂಚದ 

XಂGೆಗಳ� ಐಶBಯ- ಂದುಂwಾಗುವ �ೕಸವೂ 

ಇತರ Fಷಯಗಳ hೕಲಣ ಆ_ೆಗಳ� ಒಳEೆ &ೇ% 

ಆ 'ಾಕ
ವನು� ಅಡNeuಡುವದ%ಂದ ಫಲವನು� 
!ೊಡ�ೆ ಇರುGಾ�:ೆ; ಇವ:ೇ ಮುಳ"#Nಡಗಳ78 
uೕಜuದV 5ೆಲ'ಾNರುವವರು.  
 

ಮG �ೆ !ೆಲವರು 'ಾಕ
ವನು� !ೇ; !ೈ!ೊಂಡು 
ಮೂವತ�ರ^ಾkಗ7 ಅರುವತ�ರ^ಾkಗ7 

ನೂರರ^ಾkಗ7 ಫಲವನು� !ೊಡುGಾ�:ೆ; ಇವ:ೇ 
uೕಜuದV ಒ= #ೆಯ 5ೆಲ'ಾNರುವವರು ಅಂದನು.” 

  

ಇದು `ತ:ಲaಡು;:ರುವ ರm�ೆಯ `ೕಜವನುC ಮತು: ಸು+ಾ$ಾ. *ಾ>ೋಣದ ��ನC 

ಫg$ಾಂಶಗಳನುC ಸೂ�ಸುತ:&ೆ ಎಂದು ಅ2ೇಕರು ಈ *ಾಮFವನುC 

ಅಥ.�ಾ�
ೊಂ�&ಾi>ೆ ಮತು: ಅದು Iಜ+ೇ ಆ�&ೆ. 

ಆ&ಾಗೂF, jೕಸು &ೇವರ +ಾಕFದ ಬ% Wೆ �ಾತ2ಾಡು;:&ಾi2ೆಂದು lೇYದನು. 

2ಾವH &ೇವರ +ಾಕFದ ಕು9$ಾ�ರುವ lೊಸ ಅ9ವನುC ಪ�ೆದು
ೊಂ�ಾಗ, ಅದನುC 

ನuwಂದ ಕkಯಲು *ೈ$ಾನನು ಕೂಡಲೇ ಬರು$ಾ:2ೆ ಎಂದು jೕಸು 

/ೋ	�ದನು. ಈ *ಾಮFವH ನಮw 8ೕವನದ ಪ@;�ಂದು �ೇತ@ಕೂ~ 

ಅನ�ಯ+ಾಗುವ &ೇವರ +ಾಕF+ಾ�&ೆ. 

ಕತ.2ೊಂk�ನ Iಕಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಂಕಟಗಳ� Dಾ+ಾಗಲೂ ಬರುತ:+ೆ 

ಎಂದು ಜನರು lೇಳ�ವHದನುC IೕವH ಎಷು6 /ಾ9 
ೇYkiೕ9? ಅದು,ತಕರ+ಾದ 

ಸn¤ಳನ ಅಥ+ಾ *ೆu2ಾ® ನಂತರ, ಎಲhವx “*ೋತುlೋ�&ೆ” ಎಂದು 

$ೋರುತ:&ೆ. ಇದ2ೆCೕ +ಾಕFವನುC ಕkಯಲು ಬರುವ *ೈ$ಾನ2ೆಂದು jೕಸು 

lೇYದನು. 

ಮೂರು ಸಂಗ,ಗಳ78 ಒಂದು 

+ಾಕFವನುC `;:&ಾಗ ಮೂರು ಸಂಗ;ಗಳ� ಸಂಭ�ಸಬಹುದು: 
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o *ೈ$ಾನನು ಸಂಕಷ6 ಮತು: �ಂ*ೆಯನುC ತರು+ಾಗ 2ಾವH 8ಗು?ೆ!%ೊಳ%ಾದi>ೆ 

*ೈ$ಾನನು +ಾಕFವನುC ಕೂಡಲೇ ಕkಯು$ಾ:2ೆ. 

o ಈ 8ೕವನದ �ಂ$ೆಗYಂದ, ಐಶ�ಯ.ದ cೕಸkಂದ ಅಥ+ಾ ?ಾಪದ 

ಆ*ೆಗYಂದ +ಾಕFವನುC ಅಡ��`ಡಬಹುದು. 

o +ಾಕFವH /ೇರೂರುವಂ$ೆ ಮತು: cಳ
ೆ��ೆದು /ೆ�ೆಯುವಂ$ೆ 

ಅನುಮ;ಸಬಹುದು. 

ಸಂಕಟ / gಂ&ೆ 

+ಾಕFದ Iuತ:+ಾ� ಸಂಕಟ ಮತು: �ಂ*ೆ ಉಂ¢ಾಗುತ:&ೆ ಎಂದು jೕಸು ಅವ9%ೆ 

ಎಚ�9�ದನು. 

(ಾಕ- 4:17 ... ತಮEೆ 0ೇ%ಲ8ದ !ಾರಣ ಇವರು ಸBಲ| !ಾಲ (ಾತ*'ೇ ಇದುV 
ಬ;ಕ ಆ 'ಾಕ
ದ 6Dತ�'ಾN ಸಂಕಟ'ಾಗ7 gಂ&ೆ9ಾಗ7 ಬಂದ:ೆ 0ೇಗ 
ಎಡFuೕಳ"Gಾ�:ೆ; ಇವ:ೇ uೕಜuದV ಬಂqೆಯ 5ೆಲ'ಾNರುವವರು. 

&ೈGಾನನು ಕೂಡ2ೇ ಬರುGಾ�5ೆ 

&ೇವರ +ಾಕFದ ಪ@ಕಟ�ೆಯು ನಮw ಹೃದಯದgh 2ೆಲೆ%ೊಳ�ಲು ಅನುಮ;�ದ>ೆ, 

ಅ&ೇ +ಾಕFkಂದ, ಅವನನುC *ೋgಸಬಹುದು ಎಂದು *ೈ$ಾನI%ೆ ;Yk&ೆ. ನಮw 

8ೕವನದgh *ೋಲನುC ಉಂಟು�ಾಡಲು ಅವI%ೆ ಅ2ೇಕ �ೕಜ2ೆಗಳ� ಮತು: 

ತಂ$ೊ@ೕ?ಾಯಗಳ� ಇದiರೂ ಕೂಡ, &ೇವರ +ಾಕFದ ಪ@ಕಟ�ೆಯನುC ನuwಂದ 

ಕದುi
ೊಳ��ವHದು ಅವನ cದಲ ಆದF$ೆDಾ�&ೆ. ಅವರು 
ೇY�
ೊಳ��+ಾಗ 

*ೈ$ಾನನು Dಾ+ಾಗಲೂ ಬರು$ಾ:2ೆ ಎಂದು jೕಸು lೇYದನು. 

(ಾಕ- 4:15 !ೆಲವರು 'ಾಕ
ವನು� !ೇ;ೕದ ಕೂಡ2ೆ &ೈGಾನನು ಬಂದು ಅವರ78 
u,�ದV 'ಾಕ
ವನು� GೆEೆದುuಡುGಾ�5ೆ. ಇವ:ೇ 'ಾಕ
ವನು� uತ�ಲ|ಟk �ಾ%ಯ 
ಮಗುx2ಾNರುವವರು. 

tೕಸು ಸಮುದ*ವನು� _ಾಂತEೊ;eದನು 

jೕಸು /ೋ	ಸುವHದನುC ಮು��&ಾಗ, ಅವನು ಮತು: �ಷFರು &ೋ�ಯgh 

lೊರಟುlೋದರು. jೕಸು /ೇಗ2ೇ &ೋ�ಯ �ಂ�ಾಗದgh ಮಲ� Ik@�ದiನು. 

ಆಗ *ೈ$ಾನನು ಈ 8ೕವನದ �ಂ$ೆಗ�¡ೆಂk%ೆ ಬಂದನು. 
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(ಾಕ- 4:35-41 ಆ �ೊತು� &ಾಯಂ!ಾಲ'ಾ�ಾಗ ಆತನು ಅವ%Eೆ – ಆ�ೇದಡ!ೆS 
�ೋEೋಣ ಎಂದು �ೇಳಲು ಅವರು ಆ ಜನರ ಗುಂಪನು� uಟುk ಆತನನು� ಅ�ೇ 
�ೋcಯ78 �ಾEೆtೕ ಕರ!ೊಂಡು�ೋದರು.  

0ೇ:ೆ �ೋcಗಳ� ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದVವ�. ತರು'ಾಯ �ೊಡµ uರುEಾ; ಎದುV 
Gೆ:ೆಗಳ" ಆ �ೋcEೆ ಒ�ದು ಒಳEೆ ನುNxದV%ಂದ ಆ �ೋc ಆಗ2ೇ ತುಂಬುವದ!ೆS 
ಬಂ ತು�. ಆತನು �ೋcಯ gಂ.ಾಗದ78 ತ2ೆNಂಬನು� ಒರN 6� Vೆ(ಾಡು,�ದVನು. 
ಅವರು ಆತನನು� ಎule – ಗುರು'ೇ, 5ಾವ� ಮುಳ"N�ೋಗುವದರ78 6ನEೆ 
XಂGೆ@ಲ8'ೇ ಎಂದು !ೇಳಲು  

ಆತನು ಎದುV Eಾ;ಯನು� ಗದ%e ಸಮುದ*!ೆS ಸುಮH6ರು, �:ೆಯ0ೇಡ ಎಂದು 
ಅಪ|~ೆ!ೊಟkನು. !ೊಡುತ�2ೆ Eಾ; 6ಂತು�ೋN ಎ2ಾ8 _ಾಂತ'ಾ@ತು. 
ತರು'ಾಯ ಆತನು ಅವರನು� 9ಾ!ೆ jೈಯ-Eೆಡು,�ೕ%? ಇನೂ� 6ಮEೆ 
ನಂu!ೆ@ಲ8'ೇ ಎಂದು !ೇಳಲು ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟುk – ಈತನು 
9ಾ%ರಬಹುದು? Eಾ;ಯೂ ಸಮುದ*ವೂ ಸಹ ಈತನು �ೇ;ದ �ಾEೆ !ೇಳ"ತ�ವ2ಾ8 
ಎಂದು ತಮHತ�HಳEೆ (ಾGಾ�!ೊಂಡರು. 

ಬಂದ `ರು%ಾYಯು +ಾಕF+ೆಂಬ `ೕಜವನುC `;:ದ ಕೂಡಲೇ *ೈ$ಾನನು 

ಬರ�ಾಡು$ಾ:2ೆಂದು jೕಸು lೇYದi ಸಂಕಟಗಳgh ಅಥ+ಾ �ಂ*ೆಗಳgh 

ಒಂ&ಾ�&ೆ. 

�ಷFರ ಪ@;Z@jಯನುC ಗಮI�9. ಅವರು 8ಗು?ೆ!%ೆ ಒಳ%ಾ�ದiರು. “ಗುರು+ೇ, 

2ಾವH 2ಾಶ+ಾಗು;:ರುವHದರ ಕು9ತು Iನ%ೆ �ಂ$ೆ�ಲh+ೇ?” jೕಸು Ik@ಸು;:ದi 


ಾರಣ ಮತು: ಅವರು lೆದ9ದ lಾ%ೆ ಆತನು lೆದರದ 
ಾರಣ ಅವರು 8ಗು?ೆ!%ೆ 

ಒಳ%ಾ�ದiರು ಮತು: ಅವರು ಆತನು ತಮ%ೆ �ಂ;ಸು;:ಲh ಎಂದು ಆ>ೋ��ದರು. 

ನಮEೆ ಆtS ಇ�ೆ 

&ೇವರ +ಾಕFವನುC ಕದುi
ೊಳ��ವ ಪ@ಯತCದgh *ೈ$ಾನನು ನಮw �ರುದf ಸಂಕಟ 

ಮತು: �ಂ*ೆಯನುC ಬರ�ಾಡು+ಾಗ, ನಮ%ೆ ಆj~ ಇರುತ:&ೆ. 2ಾವH *ೈ$ಾನನ 

ತಂತ@ಗಳನುC ಕು9ತು ;Yದವ>ಾ�ರಲು ಮತು: ಅವನನುC ಗದ9ಸಲು ನಮ%ೆ 

ಎಚ�9
ೆ Iೕ�ದi
ಾ~� 2ಾವH ಕತ.I%ೆ ಕೃತ¨$ೆ ಸghಸಬಹುದು. 2ಾವH 8ಗು?ೆ!%ೆ 

ಒಳ%ಾ�, ನಮw ಸಂ$ೋಷವನುC ಕ�ೆದು
ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು: ಆದರ ಮೂಲಕ ನಮw 
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ಹೃದಯದgh `ತ:ಲaಟ6 &ೇವರ +ಾಕFದ ಪ@ಕಟ�ೆಯನುC *ೈ$ಾನನು ನuwಂದ 

ಕದುi
ೊಳ�ಲು ಅನುಮ;ಸಬಹುದು. 

ಸಂಕಟ ಮತು: �ಂ*ೆಗಳ� ಬಂ&ಾಗ, 2ಾವH ಎಷು6 /ಾ9 &ೇವ9%ೆ c>ೆ�ಟು6 

ಆತನನುC ದೂ5ಸಲು ?ಾ@ರಂ��&ೆiೕ+ೆ? 

o “ಗುರು+ೇ, 2ಾವH ಮುಳ�� *ಾಯg& iೇ+ೆ ಅದರ ಕು9ತು Iನ%ೆ 

�ಂ$ೆ�ಲh+ೇ? 

o “&ೇವ>ೇ, ನನC ಮಕ~ಳ� &ಾ9 ತ�a lೋಗು;:&ಾi>ೆ ಅದರ ಕು9ತು Iನ%ೆ 

�ಂ$ೆ�ಲh+ೇ? 

o “&ೇವ>ೇ, ನನC 8ೕವ
ೆ~ ಕು$ಾ:� >ೋಗವH ಬಂk&ೆ ಅದರ ಕು9ತು Iನ%ೆ 

�ಂ$ೆ�ಲh+ೇ? 

o “&ೇವ>ೇ, ನನC `ಲುhಗಳನುC ಕಟ6ಲು *ಾಧF+ಾಗು;:ಲh ಅದರ ಕು9ತು Iನ%ೆ 

�ಂ$ೆ�ಲh+ೇ?” 

ನಮw 8ೕವನದgh ಏಳ�ವ `ರು%ಾYಗY%ೆ 2ಾವH ಮನ2ೊಂದು &ೇವರನುC 

ದೂ5ಸು+ಾಗ, &ೇವರ +ಾಕF+ೆಂಬ ಅಮೂಲF+ಾದ `ೕಜವನುC ಕದುi
ೊಂಡು 

lೋಗುವಂ$ೆ 2ಾವH *ೈ$ಾನI%ೆ ಅವ
ಾಶ 
ೊಡು$ :ೇ+ೆ. 

ನಂu!ೆ@ಂದ (ಾತ5ಾ�% 

2ಾವH +ಾಕF+ೆಂಬ `ೕಜವನುC ನಮw ಹೃದಯದgh ಇಟು6
ೊಳ�ಲು ಮತು: `ತ:ಲaಟ6 

`ೕಜವH ಮೂವತ:ರಷು6, ಅರವತ:ರಷು6 ಅಥ+ಾ ನೂರು ಪಟು6 &ೊಡ� /ೆ�ೆಯನುC 


ೊಡ/ೇ
ೆಂದು I9ೕ\ಸ/ೇ
ಾದ>ೆ ನಂ`
ೆಯ ಸ
ಾ>ಾತwಕ Z@jಯ ಅಗತF�&ೆ. 

(ಾಕ- 4:40 ತರು'ಾಯ ಆತನು ಅವರನು�  9ಾ!ೆ jೈಯ-Eೆಡು,�ೕ%? ಇನೂ� 
6ಮEೆ ನಂu!ೆ@ಲ8'ೇ ಎಂದು !ೇಳಲು.  

ಅY!ಾರ�ೊಂ Eೆ (ಾತ5ಾ�% 

ನಮw &ೋ�%ೆ �ರುದf+ಾ� 8ೕವನದ `ರು%ಾYಗಳ� ಅಪaYಸು+ಾಗ 

ಮನ2ೊಂkದವರು ಆ�ರುವ ಬದಲು, 2ಾವH *ೈ$ಾನI%ೆ �ರುದf+ಾ� ಎದುiIಂತು 

&ೇವರ +ಾಕFವನುC vೈಯ.kಂದ �ಾತ2ಾಡ/ೇಕು. 
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(ಾಕ- 4:39 ಆತನು ಎದುV Eಾ;ಯನು� ಗದ%e ಸಮುದ*!ೆS ಸುಮH6ರು, 
�:ೆಯ0ೇಡ ಎಂದು ಅಪ|~ೆ!ೊಟkನು. !ೊಡುತ�2ೆ Eಾ; 6ಂತು�ೋN ಎ2ಾ8 
_ಾಂತ'ಾ@ತು. 

ಎಚUರ'ಾN% 

*ೈ$ಾನನು *ೋgಸಲaಟ6 +ೈ9Dಾ�ದiರೂ, &ೇವರು ನಮ%ೆ 
ೊ�6ರುವ ನಮw 

ಅ	
ಾರದgh ನ�ೆಯದಂ$ೆ ತ�ೆಯಲು /ೇ
ಾದ ಎಲh 
ಾಯ.ಗಳನುC ಅವನು 

�ಾಡು$ಾ:2ೆ. 2ಾವH ಎಚ�ರ+ಾ�ರ/ೇಕು, ಜಾಗರೂಕ>ಾ�ರ/ೇಕು ಮತು: ನಮw 

8ೕವನ
ೆ~ �ರುದfದ ಬರುವ ಪ@;�ಂದು &ಾYಯನುC ಜ�ಸಲು �ದf>ಾ�ರ/ೇಕು 

1 ಪೇತ* 5:8 ಸBಸ{Xತ�:ಾN% ಎಚUರ'ಾN%. 6ಮH F:ೋY9ಾNರುವ 
&ೈGಾನನು ಗa-ಸುವ eಂಹ�ೋಪಾ ಯ78 9ಾರನು� ನುಂಗ7 ಎಂದು 
ಹುಡು!ಾಡುGಾ� ,ರುಗುGಾ�5ೆ. 

�ೇವರ ಸ'ಾ-ಯುಧ 

ನಂ`
ೆ�ಂದ, 2ಾವH &ೇವರ ಸ+ಾ.ಯುಧಗಳನುC ಧ9�
ೊಳ�/ೇಕು ಇದ9ಂದ 

2ಾವH *ೈ$ಾನನ ತಂತ@ಗಳನುC ಎದು9� Iಲhಬಹುದು. 

ಎಫೆಸ 6:10,11 ಕqೇ (ಾGೇನಂದ:ೆ, 6ೕವ� ಕತ-ನನೂ� ಆತನ ಅYಕ'ಾದ 
ಶ��ಯನೂ� ಆಶ*@e!ೊಂಡವ:ಾN ಬಲEೊ;#%. &ೈGಾನನ 
ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳನು� 6ೕವ� ಎದು%e 6ಲು8ವದ!ೆS ಶಕ�:ಾಗುವಂGೆ �ೇವರು 
ದಯಪಾ7ಸುವ ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� ಧ%e!ೊ;#%. 

2ಾವH ಇದನುC �ಾಡು+ಾಗ, `ರು%ಾYಯ ಮಧFದghಯೂ 2ಾವH *ೈ$ಾನನನುC 

ಎದು9� Iಲhಬಹುದು. 

ಎಫೆಸ 6:13 ಆದದ%ಂದ ಕ»ಣ ಯುದ�ವ� ನqೆಯುವ  ವಸದ78 ಆ 'ೈ%ಗಳನು� 
ಎದು%ಸುವದಕೂS (ಾಡ0ೇ!ಾದ� Vೆಲ8ವನು� (ಾ� ಜಯ_ಾ7ಗ=ಾN 6ಲು8ವದಕೂS 
ಶಕ�:ಾಗುವಂGೆ �ೇವರು ದಯಪಾ7ಸುವ ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� GೆEೆದು!ೊ;#%. 

ನಮH ಅY!ಾರ 

jೕಸು�ನ 
ಾಯ.ವH ಪxಣ.%ೊಂ�&ೆ! ಆತನು ಈ%ಾಗಲೇ *ೈ$ಾನನನುC ಮತು: 

ಅವನ ದು>ಾತwಗಳನುC *ೋg�&ಾi2ೆ. 
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ಭೂuಯ nೕಲೆ ಅ	
ಾರದgh ನ�ೆಯಲು ಆತನು ಮನುಷFರನುC ಸೃ56�&ಾi2ೆ. 

ಆತನು ನಮw ಅ	
ಾರವನುC ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊ�6&ಾi2ೆ, ಮತು: ಈಗ 2ಾವH 

nೕಲೆದುi *ೈ$ಾನನು *ೋgಸಲaಟ6 +ೈ9jಂದು $ೋ9ಸ/ೇಕು. ಈ ಭೂuಯ 

nೕಲೆ 2ಾವH &ೇವರ >ಾಜFವನುC ಬಲಯುತ+ಾ� ವೃkf%ೊYಸ/ೇಕು. 

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. �ೕlಾನ 10:10 ರ ಪ@
ಾರ, *ೈ$ಾನನು ಮೂರು ?ಾ@ಥuಕ ಉ& iೇಶಗ�¡ೆಂk%ೆ ನಮw 8ೕವನದ nೕಲೆ 

ಆಕ@ಮಣ �ಾಡಲು ಬರು$ಾ:2ೆ. ಆ ಮೂರು ಉ& iೇಶಗಳನುC ;Y�9. 

 

 

 

2. `ತು:ವವನ *ಾಮFದ ಪ@
ಾರ ಕಳ�2ಾ�ರುವ *ೈ$ಾನನ ಆದF$ೆ ಏನು? 

 

 

 

3. 2ಾವH ಸಂಕಟವನುC ಮತು: �ಂ*ೆಯನುC ಎದು9ಸು+ಾಗ 2ಾವH ಅ	
ಾರದgh 
ಾಯ.Iವ.�ಸುವHದು ಮತು: 


ೋಪ%ೊಳ�kರುವHದು ಏ
ೆ ?ಾ@ಮುಖF+ಾ�&ೆ? 
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?ಾಠ ಒಂಬತು: 

ಸ�ೆ ಮತು: ಅ	
ಾರ 

ಸ.ೆ ಎಂದ:ೇನು? 

�ದಲ ಪ*&ಾ�ಪ 

ಹ�ೆಯ ಒಡಂಬ�
ೆಯgh, ಆ>ಾಧ2ೆಯು Dಾ+ಾಗಲೂ &ೇವದಶ.ನ ಗು�ಾರದ, 

&ೇ+ಾಲಯದ ಅಥ+ಾ jಹೂದFರ ಸ�ಾಮಂkರದ (�2ಾ%ಾ·) ಸುತ:ಲೂ 


ೇಂk@ೕಕೃತ+ಾ�ತು:. ಇಂದು ನಮ%ೆ ;Ykರುವಂ$ೆ DಾವH&ೇ ಸ�ೆಯು ಅಂದು 

ಇರgಲh. 

jೕಸು ಸ�ೆಯ ಬ% Wೆ cದಲು ಪ@*ಾ:��&ಾಗ, ಅದರ ಇತರ ಎಲಾh 
ಾಯ.ಗY�ಂತ 

lೆoಾ�� ಅದನುC Iರೂ�ಸುವ ಮೂರು �ಷಯಗಳನುC ಆತನು ಪ@ಕ��ದನು. ಇದು 

jೕಸು�Iಂದ ಕಟ6ಲaಡುವHದು. ಇದು �ಜಯ�ಾgDಾದ *ೈನF+ಾ�ರ/ೇಕು, ಅದು 

?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗಳ �ರುದf ಜಯವನುC *ಾ	ಸುತ:&ೆ. ಇದ
ೆ~ ಕಟು6ವHದಕೂ~ ಮತು: 

`ಚು�ವHದಕೂ~ ಶZ:ಯನುC ಇರುತ:&ೆ. 

ಮGಾ�ಯ 16:13-18 tೕಸು r7ಪ|ನ !ೈಸ:ೈಯ ಎಂಬ ಪಟkಣದ ಪಾ*ಂತ!ೆS 
ಬಂ�ಾಗ ಜನರು ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ೆಂಬ ನನ�ನು� 9ಾರು ಅನು�Gಾ�:ೆ ಎಂದು ತನ� 
pಷ
ರನು� !ೇ;ದV!ೆS.  

ಅವರು – 6ನ�ನು� !ೆಲವರು &ಾ�6ಕ5ಾದ 3ೕ�ಾನನು ಅನು�Gಾ�:ೆ !ೆಲವರು 
ಎ7ೕಯನು ಅನು�Gಾ�:ೆ !ೆಲವರು tರDೕಯನು ಇಲ8'ೆ ಪ*'ಾ ಗಳ78 ಒಬlನು 
ಅನು�Gಾ�:ೆ ಎಂದು �ೇ;ದರು.  

ಆತನು ಅವರನು� – ಅದ:ೆ 6ೕವ� ನನ�ನು� 9ಾರನು�,�ೕ% ಎಂದು !ೇಳ2ಾN  

eೕ�ೕನ ಪೇತ*ನು – 6ೕನು ಬರ0ೇ!ಾNರುವ �*ಸ�ನು, aೕವಸBರೂಪ5ಾದ �ೇವರ ಕು(ಾರನು 
ಎಂದು ಉತ�ರ !ೊಟkನು.  

ಅದ!ೆS tೕಸು 3ೕನನ ಮಗ5ಾದ eೕ�ೕನ5ೇ 6ೕನು ಧನ
ನು. ಈ ಗುಟುk 
6ನEೆ ,;eದವನು ನರಮನುಷ
ನಲ8 ಪರ2ೋಕದ78ರುವ ನನ� ತಂ�ೆtೕ 
,;eದನು. 
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ಮತು� 5ಾನು 6ನEೆ ಒಂದು (ಾತನು� �ೇಳ"G �ೇ5ೆ, - 6ೕನು ಪೇತ*ನು ಈ ಬಂqೆಯ 
hೕ2ೆ ನನ� ಸ.ೆಯನು� ಕಟುk'ೆನು. ಪಾGಾಳ2ೋಕದ ಬಲವ� ಅದನು� 
&ೋ7ಸ2ಾರದು.. 

ಮೂಲಭೂತ ಸತ
 

jೕಸು &ೇವರ ಮಗ2ಾದ Z@ಸ:2ೆಂದು ?ೇತ@ನು &ೇವರು 
ೊಟ6 ಪ@ಕಟ�ೆ�ಂದ 

;Yದು
ೊಂ�ದiನು. ಈ ಸತFದ nೕಲೆ ಸ�ೆಯು ಕಟ6ಲaಡುತ:&ೆ. 

tೕಸುF6ಂದ ಕಟkಲ|ಡುತ��ೆ 

ಸ�ೆಯ cದಲ ಗುಣಲmಣ+ೆಂದ>ೆ jೕಸು ಅದನುC ಕಟು6$ಾ:2ೆ. ಇದು 

ಮನುಷF9ಂದ, ಮನುಷFರ ಸಂಪ@&ಾಯಗYಂದ ಅಥ+ಾ 
ಾಯ.ಕ@ಮಗYಂದ 

ಕಟ6ಲaಡುವHkಲh. 

ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗಳನು� ಜ@ಸುತ��ೆ 

ಎರಡ2ೆಯ ಗುಣಲmಣ+ೆಂದ>ೆ ?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗಳ� ಅದನುC ಜ�ಸುವHkಲh. 

2ಾವH ಆಂ�h¸ೈ¹ /ೈಬ�ನgh �ೕ%ೆ ಓದು$ :ೇ+ೆ, 

5ಾನು ನನ� ಸ.ೆಯನು� ಕಟುkG �ೇ5ೆ, ಮತು� ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗಳ" (ನರಕದ 
ಶ��ಗಳ") ಅದನು� ಜ@ಸುವ� ಲ8 - ಅಥ'ಾ ಅದ!ೆS !ೇಡು (ಾಡುವಷುk ಬಲFಲ8 
ಅಥ'ಾ ಅದನು� ಎದು%ಸ2ಾಗುವ� ಲ8. 

ಕಟkಲು ಮತು� uಚUಲು �ೕ7!ೈಗಳ" 

ಕಟು6ವ ಮತು: `ಚು�ವ ಶZ:ಯು ಸ�ೆ%ೆ ಇ&ೆ. 

ಮGಾ�ಯ 16:19 ಪರ2ೋಕ :ಾಜ
ದ uೕಗದ !ೈಗಳನು� 6ನEೆ !ೊಡು'ೆನು. 
ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� ಕಟುk,�ೕ3ೕ ಅದು ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ 
ಕಟುkವದು. ಮತು� ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� uಚುU,�ೕ3ೕ ಅದು 
ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ uXUರುವದು ಅಂದನು. 

jೕಸು ಸ�ೆಯ ಬ% Wೆ cದಲ /ಾ9%ೆ ಪ@*ಾ:��ರುವ ಸಂಗ;�ಂದ 2ಾವH ಮೂರು 

�ಷಯಗಳನುC ಕgಯ/ೇ
ಾ�&ೆ. 
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o jೕಸು Z@ಸ:ನು, 8ೕವಸ�ರೂಪ2ಾದ &ೇವರ ಮಗ2ೆಂದು ತಂ&ೆಯು 

ಪ@ಕಟಪ��ದ ಪ@ಕಟ�ೆಯ nೕಲೆ ಸ�ೆಯನುC jೕಸು ಕಟು6$ಾ:2ೆ. 

o ?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗಳ� ಸ�ೆಯನುC ಎದು9ಸಲು *ಾಧF+ಾಗುವHkಲh. 

o ಸ�ೆ%ೆ ಪರಲೋಕ >ಾಜFದ Zೕg
ೈಗಳನುC 
ೊಡಲಾಗುವHದು ಮತು: ಕಟು6ವ 

lಾಗೂ `ಚು�ವ ಶZ:ಯು ಅದ
ೆ~ ಇರುತ:&ೆ. 

�ೕ7!ೈಗಳನು� ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಡ2ಾN�ೆ 

Zೕg
ೈಗಳ� ಈ ಭೂuಯ nೕgನ ಅ	
ಾರವನುC ಸೂ�ಸುತ:+ೆ ಎಂದು 2ಾವH 

ದೃಢಪ��& iೇ+ೆ. DಾವH&ೇ ವFZ:, ಕುಟುಂಬ, ಸಂ* #ೆ, ನಗರ, >ಾಜF ಅಥ+ಾ >ಾಷªದ 

ಈ DಾವH&ೇ ಘಟಕದ nೕgರುವ ಸ
ಾ.ರಗಳ /ಾ�ಲಗಳನುC Zೕg
ೈಗಳ� 

ಮುಚ�ಬಹುದು ಅಥ+ಾ `ಚ�ಬಹುದು ಎಂದು 2ಾವH 2ೋ�
ೊಂ�& iೇ+ೆ. 

ಆಳ"ವ�ದ�Sರುವ �ೕ7!ೈಗಳ" 

ಇವH &ೇವರು ಮನುಷFನನುC ತನC ಸ�ರೂಪದgh ಸೃ56�&ಾಗ &ೇವರು 

�ಾನವಕುಲ
ೆ~ 
ೊಟ6ಂಥ ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗ�ಾ�+ೆ. 

ಆ !ಾಂಡ 1:26 ಆ hೕ2ೆ �ೇವರು ನಮH ಸBರೂಪದ78 ನಮH �ೋ7!ೆEೆ 
ಸ%9ಾN ಮನುಷ
ರನು� ಉಂಟು (ಾqೋಣ ಅವರು ಸಮುದ*ದ78ರುವ Dೕನುಗಳ 
hೕ2ೆಯೂ ಅಂತ%Wದ78 �ಾ:ಾಡುವ ಪ�ಗಳ hೕ2ೆಯೂ 5ೆಲದ hೕ2ೆ 
ಹ%�ಾಡುವ ಎ2ಾ8 �*D�ೕಟಗಳ hೕ2ೆಯೂ ಎ2ಾ8 ಭೂDಯ hೕ2ೆಯೂ 
�ೊ:ೆತನ(ಾಡ7 ಅಂದನು. 

&ೈGಾನನು ಕದುV!ೊಂಡನು 

ಈ Zೕg
ೈಗಳನುC &ೇವರು ಈ ಭೂuಯgh ಒ� �ೆಯದ
ಾ~� ಬಳಸ/ೇ
ೆಂದು 

ಉ& iೇ��ದiನು. ಆದ>ೆ, ಆ&ಾ£ ಹವ�ರು ?ಾಪ �ಾ�&ಾಗ, ಕkಯಲು, 
ೊಲhಲು 

ಮತು: 2ಾಶ�ಾಡಲು ಬಂದ *ೈ$ಾನI%ೆ ಅವರು ಈ Zೕg
ೈಗಳನುC 

ಒ�a�
ೊಟ6ರು. 

ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳ�, *ೈ$ಾನನ Iಯಂತ@ಣದ�ಯgh ಮರಣದ ಮತು: 

?ಾ$ಾಳದ Zೕg
ೈಗ�ಾ� �ಾ?ಾ.ಟ6ವH. 

ಪ*ಕಟ5ೆ 1:18 ಸತ�ವ5ಾ�ೆನು ಮತು� ಇEೋ ಯುಗಯುEಾಂತರ ಗಳ78ಯೂ 
ಬದುಕುವವ5ಾN� Vೇ5ೆ. ಮರಣದ ಮತು� ಪಾGಾಳದ uೕಗದ !ೈಗಳ" ನನ�78 ಅ'ೆ. 
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tೕಸು ಪ�ನಃ ಪqೆದು!ೊಂಡನು 

jೕಸು ನಮw ?ಾಪಗಳನುC ಪ@?ಾತದ ಆಳ
ೆ~ ಎ*ೆದು`ಟ6 ನಂತರ *ೈ$ಾನIಂದ 

Zತು:
ೊಂಡ ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗ� ೕೆ ಇವH. jೕಸು ?ಾ$ಾಳದ &ಾ�ರಗಳ ಮೂಲಕ 

�ಜಯ�ಾgDಾ� ಸ&ೆಬ�&ಾಗ, ಆತನು ಈ ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳನುC 

*ೈ$ಾನIಂದ Zತು:
ೊಂಡನು. *ೈ$ಾನI%ೆ ಈ ಭೂuಯgh ಇನೂC DಾವH&ೇ 

Iಯಮಬದf ಅ	
ಾರ�ಲh. 

ಮನುಷ
6Eೆ ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಡ2ಾN�ೆ 

ಈ Zೕg
ೈಗಳ� jೕಸು ತನC ಪHನರು$ಾ#ನದ ಮತು: ತಂ&ೆಯ ಬY%ೆ ಏ9lೋದ 

ನಂತರ lೊಸ ಸೃ56Dಾ�ರುವ �ಾನವಕುಲ
ೆ~ ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊಟ6ಂಥ 

ಅ	
ಾರ+ಾ�&ೆ. ಈ Zೕg
ೈಗಳನುC ಈ ಭೂuಯ nೕgನ ಆಸg �ಾgೕಕ9%ೆ 

ಪHನಃ*ಾ#�� 
ೊಡಲಾ�ದi9ಂದ, ಅವHಗಳನುC ಇನುC nೕಲೆ ಮರಣದ ಮತು: 

?ಾ$ಾಳದ Zೕg
ೈಗ�ಾ� ದುರುಪ�ೕಗ ಪ��
ೊಳ�ಲಾಗುವHkಲh. ಆದ>ೆ ಅದ
ೆ~ 

ಬದಲಾ� ಅವHಗಳ� ಪರಲೋಕದ >ಾಜFದ Zೕg
ೈಗಳ� ಎಂದು ಅ9ಯಲa�6+ೆ. 

:ಾಜ
ದ �ೕ7!ೈಗಳ" 

ಮGಾ�ಯ 16:19 ಪರ2ೋಕ :ಾಜ
ದ uೕಗದ !ೈಗಳನು� 6ನEೆ !ೊಡು'ೆನು. 
ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� ಕಟುk,�ೕ3ೕ ಅದು ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ 
ಕಟುkವದು. ಮತು� ಭೂ2ೋಕದ78 6ೕನು 9ಾವ�ದನು� uಚುU,�ೕ3ೕ ಅದು 
ಪರ2ೋಕದ78ಯೂ uXUರುವದು ಅಂದನು. 

ಈ Zೕg
ೈಗYಂದ 2ಾವH &ೇವರ �ತ:ವನುC 2ೆರ+ೇ9ಸಬಹುದು ಮತು: &ೇವರ 

>ಾಜFವನುC ಭೂuಯ nೕಲೆ *ಾ#�ಸಬಹುದು. 

jೕಸು ತನC �ಷF9%ೆ ಈ ಜಯ
ಾ~� ?ಾ@ಥ.2ೆ �ಾಡಲು ಕg�ದನು. 

ಮGಾ�ಯ 6:9,10 ಆದದ%ಂದ 6ೕವ� gೕEೆ ಪಾ*ಥ-5ೆ(ಾಡತಕSದುV. 
ಪರ2ೋಕದ78ರುವ ನಮH ತಂ�ೆtೕ 6ನ� 5ಾಮವ� ಪ%ಶುದV'ೆಂದು ಎcಸಲ|ಡ7. 
6ನ� :ಾಜ
ವ� ಬರ7. 6ನ� Xತ�ವ� ಪರ2ೋಕದ78 5ೆರ'ೇರುವ ಪ*!ಾರ 
ಭೂ2ೋಕದ78ಯೂ 5ೆರ'ೇರ7. 
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Z@ಸ:ನ &ೇಹ+ಾ�ರುವ 2ಾವH, &ೇವರು 
ೊ�6ರುವ ಅ	
ಾರದ Zೕg
ೈಗಳನುC 

ಆತನ �ತ:
ೆ~ ಅನುಗುಣ+ಾ� ಉಪ�ೕ��, 2ಾವH ಈ ಭೂuಯ nೕಲೆ 

ಪರಲೋಕದ >ಾಜFವನುC *ಾ#�ಸು$ :ೇ+ೆ. 

ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗಳ" 

ಆಕ@ಮಣದ nೕಲೆ ಸ�ೆ 

tೕಸು ಸ.ೆ ಎಂಬ ಪದವನು� �ದಲು ಪ*&ಾ�\e�ಾಗ, ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗಳ" 
ಅದನು� ಜ@ಸುವ� ಲ8 ಎಂದು ಆತನು ತWಣ'ೇ �ೇ;ದನು. 

ಮ$ಾ:ಯ 16:18 ... ನನC ಸ�ೆಯನುC ಕಟು6+ೆನು. ?ಾ$ಾಳಲೋಕದ ಬಲವH ಅದನುC 

*ೋgಸಲಾರದು. 

ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗಳ" ಸ.ೆಯನು� ಜ@ಸುವ� ಲ8 ಎಂದು tೕಸು �ೇ;�ಾಗ ಆತನು 
ಅದ%ಂದ ಏನು ಉ� VೇpeದVನು� ಎಂಬುದನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ"#ವ�ದು ಬಹಳ 

ಪಾ*ಮುಖ
'ಾN�ೆ. 

ಈNನ ಸಮಯದ78, �ಾBರದ ಕು%ತು ಸುತು�EೋqೆEೆ ಅಥ'ಾ EೋqೆEೆ ಇರುವ 

0ಾNಲು ಎಂದು .ಾFಸುG �ೇ'ೆ. ಆ Xತ*ಣವನು� ನಮH ಮನeMನ78ಟುk!ೊಂ�ದV:ೆ, ಈ 

ವಚನದ 6ಜ'ಾದ ಅಥ-ವನು� ಗ*ge!ೊಳ"#ವ�ದು ಕಷkಕರ'ಾNರುತ��ೆ. ನಮH78 
�ೆXUನವರ hೕ2ೆ �ಾBರವ� �ಾ; (ಾ�ಲ8. 

&ಾ�ರಗಳ� DಾವHವH? 

ಸತ
'ೇದದ !ಾಲದ78, ಪಟkಣದ ಆಡ;ತವನು� ಮತು� ವ
ವ�ಾರವನು� ಅದರ 

�ಾBರಗಳ78 ನqೆಸ2ಾಗು,�ತು. ಆದV%ಂದ, �ಾBರಗಳ" !ೋwೆಗಳ"#ಳ# ಪಟkಣ!ೆS 
ಭದ*Gೆಯನು� ಒದNಸು,�ದVವ� ಅ�ೇ ಸಮಯದ78 ಪಟkಣದ ಅಥ'ಾ :ಾಷPದ 

ಆಡ;ತದ ಪ*&ಾ�ಪ'ಾNಯೂ (ಾಪ-ಟkವ�. ಅರಸ5ಾದ &ೊ2ೊ�ೕನನು ತನ� 
ಒಂದು �ಾ5ೋ��ಯ78 ಇದನು� ಪ*&ಾ�\e�ಾV5ೆ. 

�ಾ2ೋZ: 31:23 ಆ
ೆಯ ಪ;ಯು 2ಾFಯ*ಾ#ನದgh &ೇಶದ �9ಯರ ಮvೆF 

ಕೂ;ರು+ಾಗ ಪ@�ದf2ಾ� 
ಾಣುವನು. 

&ಾ�ರಗಳನುC *ಾ�	ೕನಪ��
ೊಳ��ವರು 
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�ೇವರು ಅಬ*�ಾಮನನು� ಆpೕವ- e�ಾಗ, ಅವನು ತನ� ಶತು*ಗಳ �ಾBರಗಳನು� 
&ಾBYೕನಪ�e!ೊಳ"#ವರು ಎಂದು ಸೂXeದನು. ಅದು ಆpೕ'ಾ-ದ'ಾNತು�. 

ಆk
ಾಂಡ 22:17 IನC ಸಂತ;ಯನುC lೆ��*ೇ lೆ��ಸು+ೆನು, ಅದನುC ಆ
ಾಶದ 

ನmತ@ಗಳಂ$ೆಯೂ ಸಮುದ@ ;ೕರದghರುವ ಉಸು`ನಂ$ೆಯೂ ಅಸಂಖF+ಾ� 

�ಾಡು+ೆನು, ಅವರು ಶತು@ಗಳ ಪಟ6ಣಗಳನುC *ಾ�	ೕನ�ಾ�
ೊಳ��ವರು. 

:ೆ0ೆಕS;Eೆ ಉಂwಾದ ಆpೕ'ಾ-ದವ� ಸಹ ಶತು*ಗಳ �ಾBರಗಳನು� 
&ಾBYೕನಪ�e!ೊಳ"#ವ�ದನು� ಸೂXಸುತ��ೆ. 

ಆk
ಾಂಡ 24:60 ಮತು: >ೆ/ೆಕ~Y%ೆ - ತಂ�jೕ, IICಂದ ಲ�ಾಂತರ 

ಸಂ$ಾನ+ಾಗg; IನC ಸಂ$ಾನದವರು ತಮw +ೆF9ಗಳ ಪಟ6ಣಗಳನುC 

*ಾ�	ೕನ�ಾ�
ೊಳ�g ಎಂದು lೇY ಹರ�ದರು. 

ಶತು*Fನ ಪಟkಣಗಳ �ಾBರಗಳನು� &ಾBYೕನಪ�e!ೊಳ"#ವ�ದು ಎಂದ:ೆ ಅದರ 

ಆ;B!ೆಯನು� &ಾBYೕನಪ�e!ೊಳ"#ವ�ದು ಮತು� 6ಯಂ,*ಸುವ�ದು ಆN�ೆ. ಇಂದು 
5ಾವ� ನಮH ಶತು*ಗಳ ಪಟkಣಗಳ �ಾBರಗಳನು� ಆ,�ಕ �ೇತ*ದ78 
&ಾBYೕಪ�e!ೊಳ#0ೇಕು. ಅY!ಾರ ಂದ, �ೊ:ೆತನ ಂದ ಮತು� 
ಆಕ*ಮಣ!ಾ%9ಾN, :ೋ^ಾ'ೇಶ'ಾದ ಆ,�ಕ ಯುದ� ಂದ �ಾBರಗಳನು� 
ಬ2ಾGಾSರ'ಾN &ಾBYೕನಪ�e!ೊಳ#0ೇಕು. 

ಅರಸ5ಾದ &ೊ2ೊ�ೕನ ಇದರ ಬE xೆ (ಾತ5ಾ�ದನು. 

�ಾ2ೋZ: 14:19 
ೆಟ6ವರು ಒ� �ೆಯವ9%ೆ /ಾಗುವರು; ದುಷ6ರು �ಷ6ರ /ಾ�ಲgh 

ಅಡ�`ೕಳ�ವರು. 

ಆತಂಕದ ಭಯದ78 �ಾBರಗಳ ಒಳEೆ ಮುದು��ೋNರು'ಾಗ &ೈGಾನನು ತಮH 
hೕ2ೆ ಆಕ*ಮಣ (ಾ�ರುವ��ಾN ಅ5ೇಕರು ತಮHನು� Gಾವ� ವc-e!ೊಂ��ಾV:ೆ. 
ಆಕ*ಮಣ!ೆS (ಾಡ0ೇ!ಾದವನು &ೈGಾನನಲ8 ಆದ:ೆ ಸ.ೆಯು ಆಕ*ಮಣ 

(ಾಡ0ೇಕು. 

ಸ.ೆ9ಾದ 5ಾವ�, ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗ;Eೆ �ಾ; (ಾಡ0ೇಕು ಮತು� 
ಪ*ಪಂಚ�ಾದ
ಂತ �ೇವರ :ಾಜ
ವನು� ಬಲಯುತ'ಾN ವೃ �Eೊ;ಸ0ೇಕು. 
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:ಾಜ
�Sರುವ �ೕ7!ೈಗಳ" 

tೕಸು ಸ.ೆಯ ಬE xೆ �ದಲು ಪ*&ಾ�\e�ಾಗ, “5ಾನು 6ಮEೆ uೕಗ!ೈಗಳನು� 
!ೊಡುG �ೇ5ೆ” ಎಂದು �ೇ;ದನು. ಇದು ಭFಷ
ದ78 ನqೆಯ0ೇ!ಾNತು�. ತರು'ಾಯ, 

ಆತನ ಮರಣ ಮತು� ಪ�ನರುGಾ{ನದ ನಂತರ, ಆತನು ತಂ�ೆEೆ, “uೕಗ!ೈಗಳ" 
ನನ�78'ೆ!” ಎಂದು �ೇ;ದನು. 

�ೕ7!ೈಗಳ" ಮನುಷ
6Eೆ ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಟkಂಥ ಅY!ಾರವನು� ಪ*,6Yಸುತ��ೆ. 
ಈ �ೕ7!ೈಗಳ" tೕಸು ಅY!ಾ%ಗಳನು� ಮತು� :ಾಜತBಗಳನು� 
6:ಾಯುಧEೊ;e�ಾಗ &ೈGಾನ6ಂದ ಕeದು!ೊಂಡಂಥ �ೕ7!ೈಗ=ಾN'ೆ. 

5ಾವ� ಪರ2ೋಕ :ಾಜ
ದ �ೕ7!ೈಗಳನು� �ೊಂ � Vೇ'ೆ ಆ ಪರ2ೋಕವ� :ಾಜ
 
9ಾವ�ದು? 

:ಾKಾY:ಾಜ5ಾದ tೕಸು ತಂ�ೆ3ಂ Eೆ ಇ�ೕ ಪ*ಪಂಚವನು� ಆಳ",��ಾV5ೆ. 
ಆದ:ೆ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಆತನ :ಾಜ
ವ� &ಾ{\ಸಲ|ಡ0ೇಕು. 

F�ೕXತ:ಾದ e¸ೕಪ�ರುಷರು ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಟk ತಮH ಆ,Hಕ ಅY!ಾರದ 

�ೕ7!ೈಗಳನು� ಉಪ3ೕNಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೇವರ :ಾಜ
ವನು� 2ೋಕ�ಾದ
ಂತ 

ಬಲಯುತ'ಾN ವೃ �Eೊ;ಸಬಹುದು. 

5ಾವ� ಕಟkಲು ಮತು� uಚUಲು ಉಪ3ೕNಸ0ೇಕು ಎಂದು tೕಸು �ೇ;ದಂಥ 

�ೕ7!ೈಗಳ" ಇ'ೇ ಆN'ೆ. &ೈGಾನನನು� ಮತು� ಅವನ ದು:ಾತHಗಳನು� ಬಂYಸುವ 

ಅY!ಾರ ನಮN�ೆ ಮತು� &ೆ:ೆ9ಾಳ"ಗಳನು� u�ಸುವ ಅY!ಾರದ �ೕ7!ೈಗಳ" 
ನಮN'ೆ! 5ಾವ� ಆ,�ಕ �ೇತ*ದ78 ಯುದ�ವನು� Eೆ�ಾVಗ ಅದು 5ೈಸN-ಕ ಅಥ'ಾ 

�ೈgಕ �ೇತ*ದ78 Gೋಪ-ಡುತ��ೆ. 

ಕಟುkವ ಮತು� uಚುUವ ಸೂತ*ಗಳ" 

tೕಸು ನಮEೆ ಪರ2ೋಕದ :ಾಜ
ದ �ೕ7!ೈಗಳನು� !ೊಡುವ��ಾN �ೇ;ದನು 
ಮತು� 5ಾವ� ಭೂDಯ78 ಕಟುkವಂಥದುV ಪರ2ೋಕದ78 ಕಟkಲ|�kರುವ�ದು ಮತು� 
5ಾವ� ಭೂDಯ hೕ2ೆ uಚುUವಂಥದುV ಪರ2ೋಕದ78 uಚUಲ|�kರುವ�ದು. 

ಇದರಥ-'ೇನು? 

jೕಸು ಬgಷ�ನನುC ಕ�6lಾZದನು 

tೕಸು ಬ7ಷ�ನನು� ಕ�k�ಾಕುವ�ದರ ಬE xೆ (ಾGಾ�ದನು. 
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ಮ$ಾ:ಯ 12:28,29 2ಾನು &ೇವರ ಆತwನ ಬಲkಂದಲೇ &ೆವ�ಗಳನುC 

`�ಸುವ&ಾದ>ೆ &ೇವರ >ಾಜFವH Iಮw ಹ;:ರ
ೆ~ ಬಂತಲಾh ಇದಲh&ೆ ಒಬ�ನು 

cದಲು ಬgಷ�ನನುC ಕ�6lಾಕ&ೆ ಆ ಬgಷ�ನ ಮ2ೆಯನುC lೊಕು~ ಅವನ *ೊತ:ನುC 

ಸುಲು
ೊಳ��ವದು lೇ%ೆ? ಕ�6lಾZದ nೕಲೆ ಅವನ ಮ2ೆಯನುC ಸುಲು
ೊಂ�ಾನು. 

ಬgಷ�2ಾದ ಮನುಷF Dಾರು? 

ಆ ಬ7ಷ�5ಾದ ಮನುಷ
ನು &ೈGಾನ5ಾN�ಾV5ೆ ಅಥ'ಾ ಸ!ಾ-ರ, ಸಂ& {ೆ ಅಥ'ಾ 

ವ
��ಯ aೕವನದ hೕ2ೆ ಅವನು 63ೕaeರುವ ಆಳ",�ರುವ ದು:ಾತH'ಾN�ೆ. 

tೕಸು ಬ7ಷ�ನ ಮ5ೆ3ಳ!ೆS �ೋN ಆ ಬ7ಷ�ನನು� ಅಂದ:ೆ &ೈGಾನನನು� ಮತು� 
ಆಳ",�ರುವ ಅವನ ದು:ಾತHಗಳನು� ಕ�k�ಾ��ಾV5ೆ. 

5ಾವ� ಅY!ಾರ ಂದ ನು�ಯುವ ಮೂಲಕ &ೈGಾನನನು� ಅನಂತರ ಆಳ",�ರುವ 

ಅವನ ದು:ಾತHಗಳನು� ಕ�k�ಾಕುG �ೇ'ೆ, 

o “&ೈGಾನ5ೇ, 5ಾನು 6ನ�ನು� tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 ಕ�k�ಾಕುG �ೇ5ೆ!” 

ತರು'ಾಯ ಆಳ",�ರುವ ಆ ದು:ಾತH6Eೆ 5ಾವ� jೈಯ- ಂದ gೕEೆ ನು�ಯುವ 

ಮೂಲಕ ಬ7ಷ�ನನು� ಕ�k�ಾಕ0ೇಕು, 

o “ಎ2ೈ ದು:ಾತH'ೇ, 5ಾನು 6ನ�ನು� tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 ಕ�k�ಾಕುG �ೇ5ೆ!” 

ಕ�6lಾಕುವHದು ಎಂದ>ೇನು? 

ಕ�k�ಾಕುವ�ದು ಎಂದ:ೆ �ೇವರು ನಮHನು� ಆ,Hಕ ಯುದ�!ೆS ನ�eರುವ ಒಂದು 
6 -ಷk ಪ%e{,ಯ hೕ2ೆ &ೈGಾನನನು� ಅಥ'ಾ ಆಳ",�ರುವ ದು:ಾತHವನು� 
eೕDತEೊ;ಸುವ��ಾN�ೆ. 

ಉ�ಾಹರ~ೆEೆ, 5ಾವ� 5ಾ@ಯನು� ಸರಪ;@ಂದ ಕ�k�ಾ��ಾಗ ಅದು ಕಂಬ!ೆS 
ಅಥ'ಾ ಗೂಟ!ೆS ಕಟkಲ|�kರುತ��ೆ, 5ಾ@Eೆ ಸBಲ| ದೂರದವ:ೆEೆ (ಾತ*'ೇ 
�ೋಗಲು ಆಗುತ��ೆ. 5ಾವ� ಕ�k�ಾ�ರುವ ಸ{ಳ ಂದ ಸರಪcಯ ಉದVವ� 
ಎOkರುತ��ೋ ಅಷkರ'ೆEೆ (ಾತ*'ೇ ಅದು eೕDತ'ಾNರುತ��ೆ ಅದನು� Dೕ% 0ೇ:ೆ 
ಸ{ಳ!ೆS �ೋಗಲು ಅದ!ೆS ಆಗುವ� ಲ8. 5ಾವ� ಅವನ ಪ*.ಾವದ �ೇತ*ವನು� 
eೕDತEೊ;e� Vೇ'ೆ. ಕ�k�ಾಕುವ�ದು ಎಂಬ ಪದದ ಅಥ-ವ� ಇ�ೇ ಆN�ೆ. 
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ಅವನ ಮ2ೆಯನುC ಸೂ>ೆ �ಾಡ/ೇಕು 

ತರು'ಾಯ, 5ಾವ� ಅವನ ಮ5ೆಯನು� ಸೂ:ೆ (ಾಡ0ೇಕು. ಬ7ಷ�5ಾದ ಮನುಷ
ನ 

ಅY!ಾರದ�ಯ78ರುವ ದು:ಾತHಗ;Eೆ ಆ�ಾ\ಸುವ ಮೂಲಕ 5ಾವ� ಇದನು� 
(ಾಡ0ೇಕು, 

o “tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 GೊಲN�ೋಗು!” 

ಆತHಗಳ F'ೇಚ5ೆ ಮತು� F�ಾ
 'ಾಕ
 ಎಂಬ ಆ,Hಕ ವರಗಳ78 
!ಾಯ-6ವ-gಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆತHಗಳ ಗುರುತನು� 5ಾವ� ,;ದು!ೊಳ#ಬಹುದು. 
ಅವ�ಗಳ ವ
ಕ�'ಾದ �*tಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳ ಗುರುತನು� ಸಹ 5ಾವ� 
,;ದು!ೊಳ#ಬಹುದು. ಇವ�ಗಳ78 !ೆಲವ� !ೆಳNನಂ,'ೆ: 

o (ಾಂ,*ಕ ಶ��ಗಳ", 
o ಅ�µಪ�ಸುವ ಆತHಗಳ", 
o ಅಶುದ� ಆತHಗಳ" - !ಾ(ಾಸ��ಯ, Fಕೃತ !ಾಮದ ಆತHಗಳ", 
o :ೋಗದ ಆತHಗಳ", 
o 0ಾYಸುವ ಆತHಗಳ", 
o ಆತHಹGೆ
ಯ ಆತHಗಳ" 

ಆತwಗಳನುC `��9! 

ಈ ಆತHಗಳನು� u�ಸುವ ಮೂಲಕ 5ಾವ� ಬ7ಷ�5ಾದ ಮನುಷ
ನ ಮ5ೆಯನು� 
ಸೂ:ೆ (ಾಡು,�� Vೇ'ೆ. ಅವನ ಮ5ೆ ಸೂ:ೆ (ಾ��ಾಗ, ಅವನು 
ಅಸ�ಾಯಕ5ಾಗುGಾ�5ೆ ಮತು� tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 uಟುk �ೋಗುವಂGೆ 5ಾವ� 
ಅವ6Eೆ ಆ�ಾ\ಸಬಹುದು. 

ಲೂಕ 11:21,22 ಒಬ� ಬgಷ�ನು ಸ+ಾ.ಯುಧಗಳನುC ಧ9�
ೊಂಡು ತನC ಮ2ೆಯನುC 


ಾ?ಾ�
ೊಂ�ರು+ಾಗ ಅವನ ವಸು:ಗಳ� ಭದ@+ಾ�jೕ ಇರುವವH; ಆದ>ೆ 

ಅವI�ಂತ ಬgಷ�ನು ಬಂದು ಅವನನುC *ೋg�ದ nೕಲೆ ಆ cದgನವನು 

2ೆ��
ೊಂ�ದi ಆಯುಧಗಳ2ೆCಲಾh $ೆ%ೆದು
ೊಂಡು $ಾನು ಸುg%ೆ�ಾ�ದiನುC 

ಹಂ�
ೊಡುವನು. 

tೕಸು ಈEಾಗ2ೇ ಅY!ಾ%ಗಳನು� ಮತು� :ಾಜತBಗಳನು� 6:ಾಯುಧರ5ಾ�N 

(ಾ��ಾV5ೆ ಮತು� ಅವರನು� ಅವ(ಾ6e &ಾವ-ಜ6ಕ'ಾN ಪ*ದp-e�ಾV5ೆ. 
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ಆತನು ಅವ:ೆಲ8%Nಂತಲೂ hೕ2ೇ% ತಂ�ೆಯ ಬಲಗqೆಯ78 ಕು;,�ಾV5ೆ. ಇದು 
ಪರ2ೋಕದ78 ಪೂಣ-Eೊ;ಸಲ|ಟk ಸGಾ
ಂಶ'ಾN�ೆ. 

��ಾ��ಯ ಅ	
ಾರ 

F_ಾBeಗ=ಾದ 5ಾವ� ಭೂDಯ hೕ2ೆ ನಮH ಅY!ಾರವನು� ಮತು� 
�ೊ:ೆತನವನು� ಚ2ಾ@ಸ0ೇಕು. FಶBದ ಉ;ದ .ಾಗಗಳ78 ಈEಾಗ2ೇ 
&ಾYಸ2ಾNರುವದನು� 5ಾವ� ಈಗ ಭೂDಯ hೕ2ೆ &ಾYಸ0ೇಕು ಮತು� 
Kಾ%Eೊ;ಸ0ೇಕು – ಇದು ಪರ2ೋಕದ78 &ಾ{\ತ'ಾದ ಸGಾ
ಂಶ'ಾN�ೆ. 
ಭೂDಯ hೕ2ೆ, 5ಾವ� &ೈGಾನನನು� ಮತು� ಆಳ",�ರುವ ಅವನ ದು:ಾತHಗಳನು� 
ಕ�k�ಾಕ0ೇಕು ಮತು� &ೆ:ೆ9ಾಳ"ಗಳನು� u�ಸ0ೇಕು. 5ಾವ� ಅವನ ಪ*.ಾವದ 

�ೇತ*ವನು� D,Eೊ;ಸ0ೇಕು. 

ಮ$ಾ:ಯ 16:19 ಭೂಲೋಕದgh Iೕನು DಾವHದನುC ಕಟು6;:ೕ�ೕ ಅದು 

ಪರಲೋಕದghಯೂ ಕಟು6ವದು. ಮತು: ಭೂಲೋಕದgh Iೕನು DಾವHದನುC 

`ಚು�;:ೕ�ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದghಯೂ `��ರುವದು ಅಂದನು. 

5ಾವ� ಇದನು� (ಾಡು'ಾಗ, 5ಾವೂ ಸಹ ಅY!ಾ%ಗಳನು� ಮತು� :ಾಜತBಗಳನು� 
6:ಾಯುಧರ5ಾ�N (ಾಡುG �ೇ'ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವ(ಾ6e &ಾವ-ಜ6ಕ'ಾN 

ಪ*ದp-ಸುG �ೇ'ೆ, pಲು0ೆಯ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳ hೕ2ೆ ಜಯ &ಾYಸುG �ೇ'ೆ. 

&ೈGಾನನ &ಾ{ನ 

Iರಥ.ಕ%ೊY�ದನು 

tೕಸು ತನ� ಮರಣ ಮತು� ಪ�ನರುGಾ{ನದ ಮೂಲಕ &ೈGಾನನನು� 
6ರಥ-ಕEೊ;eದನು. 

ಇ`@ಯ 2:14 (ಆಂ�h¸ೈ¹ /ೈಬ�) [ಆತನ] ಮಕ~ಳ� ರಕ:�ಾಂಸvಾ9ಗಳ� 

ಆ�ರುವHದi9ಂದ - ಅಂದ>ೆ, �ಾನವ &ೈ�ಕ ಸ�ರೂಪದgh ಇರುವHದi9ಂದ - ಆತನು 

[ಸ�ತಃ] ಅ&ೇ [ಸ�ರೂಪ] 9ೕ;Dಾದನು, ಮರಣದ ಮೂಲಕ [lಾದುlೋಗುವHದರ 

ಮೂಲಕ] ಆತನು ಮರ�ಾ	
ಾ9ಯನುC ಅಂದ>ೆ *ೈ$ಾನನನುC ಇಲh+ಾ��`ಟ6ನು, 

ಅಂದ>ೆ Iರಥ.ಕ%ೊY�ದನು. 

ನಮwನುC &ಾಸತ�ದgh ಬಂ	�ಡುವವನಲh 

ಮರಣದ ಭಯ ಮತು� ಬಂಧನ ಂದ 5ಾವ� uಡುಗqೆ9ಾN� Vೇ'ೆ. 
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ಇ`@ಯ 2:15 ... ಮರಣ ಭಯದ &ೆ*ೆ�ಂದ ತಮw 8ೕವ�ಾನದಲ hೆಲಾh 

&ಾಸತ�&ೊಳ�ದiವರನುC `�ಸುವದಕೂ~ ಅವರಂ$ೆ ರಕ:�ಾಂಸvಾ9Dಾದನು. 

tೕಸುFನ ಮರಣ ಮತು� Fಜಯಕರ'ಾದ ಪ�ನರುGಾ{ನದ78 ಆತನು (ಾ� 

ಮುNeರುವ !ಾಯ-ದ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ
ರು ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಮರಣದ ಭಯ!ೆS 
�ಾಸ:ಾNರ0ೇ!ಾNಲ8. 5ಾವ� ಈ ಸತ
ವನು� ಅ%ತು!ೊಂqಾಗ, 5ಾವ� 
uಡುಗqೆ9ಾN VೕF ಮತು� &ೈGಾನನ ಬಂಧನ ಂದ �ಾಗೂ ಭಯ ಂದ 

ಸಂಪೂಣ-'ಾN uಡುಗqೆ9ಾN VೕF. 


ೆಲಸಗಳನುC 2ಾಶ�ಾಡಲಾ�&ೆ 

�ೇವರ ಮಗನು ಏ!ೆ ಪ*ತ
W'ಾದನು? 

o &ೈGಾನನ !ೆಲಸಗಳನು� 5ಾಶ(ಾಡಲು! 
o ಅವ�ಗಳನು� ಅವ(ಾ6e &ಾವ-ಜ6ಕ'ಾN ಪ*ದp-ಸಲು! 

1 �ೕlಾನ 3:8 ?ಾಪ�ಾಡುವವನು *ೈ$ಾನIಂದ ಹು�6ದವ2ಾ�&ಾi2ೆ. 

ಆk�ಂದಲೂ *ೈ$ಾನನು ?ಾಪ�ಾಡುವವ2ಾ�&ಾiನಲಾh *ೈ$ಾನನ 


ೆಲಸಗಳನುC ಲಯ�ಾಡುವದ
ೊ~ೕಸ~ರ &ೇವಕು�ಾರನು ಪ@ತFm2ಾದನು. 


ೊಲೊ*ೆ! 2:15 ಆತನು &ೊ>ೆತನಗಳನೂC ಅ	
ಾರಗಳನೂC I>ಾಯುಧರ2ಾC� 

�ಾ� ಜ�ೕತ!ವ �ಾಡು$ಾ:2ೋ ಎಂಬಂ$ೆ �ಲು/ೆಯ nೕಲೆ ಅವHಗಳನುC 

ಜ�ಸಲaಟ6ವHಗಳ2ಾC� n>ೆಯು$ಾ: $ೋ9�ದನು. 

6 *ಸು,�ರುವ ಸ.ೆtೕ ಎಚUರEೊಳ"#! 

&ೈGಾನನ !ೆಲಸಗಳನು� 5ಾಶ(ಾಡಲು tೕಸು ಈ ಭೂDEೆ ಬಂ�ಾಗ, ಆತನು 
�ೇವ:ಾNರುವ ತನ� ಅY!ಾರವನು� ಬ Nಟkನು. ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಕqೆಯ 

ಆ�ಾಮ5ಾN, ಆತನು ಅY!ಾರ ಂದ ಮತು� �ೊ:ೆತನ ಂದ aೕFeದನು ಮತು� 
&ೇ'ೆ(ಾ�ದನು. 

&ೈGಾನನು tೕಸುF6ಂದ ಸಂಪೂಣ-'ಾN &ೋ7ಸಲ|ಟkನು. ಅವನನು� 
ಇಲ8ವ5ಾ�Neದನು ಮತು� 6ರಥ-ಕEೊ;eದನು. tೕಸು &ೈGಾನನನು� �ೊಡµ 
“ಶ±ನ
” ವ5ಾ�N (ಾ�ದನು. 
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ಈಗ ಈ ಅY!ಾರವ� ಮತು� �ೊ:ೆತನವ�, ನಂu!ೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಆತನ ಸ.ೆಯು 
ಮತು� ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಆತನ �ೇಹವ� ಆNರುವ F�ೕಚ5ೆEೊಂಡ 

(ಾನವಕುಲ!ೆS ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಡಲ|ಟk �ೕ7!ೈಗ=ಾN'ೆ. 

&ೋತು�ೋದ 'ೈ%9ಾN, ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ &ೈGಾನನು (ಾಡಬಹು�ಾದ 

ಏ!ೈಕ !ೆಲಸ'ೇನಂದ:ೆ ನಮH ಅ�ಾನದ 6Dತ� 5ಾವ� ಅವ6Eೆ (ಾಡಲು 
ಅವ!ಾಶ !ೊಡುವ !ೆಲಸವನು� (ಾತ*'ೇ ಅವನು (ಾಡುGಾ�5ೆ. �ೇವರ 'ಾಕ
ದ ಈ 

ಪ*ಕಟ~ೆ3ಂ Eೆ, 5ಾವ� ಎದುV &ೈGಾನನನು� ಮತು� ಆಳ"ವ ಅವನ 

ದು:ಾತHಗಳನು� ಕ�k�ಾಕಬಹುದು. 5ಾವ� ಬ7ಷ�ನನು� ಕ�k�ಾ��ಾಗ ಮತು� ಅವನ 

ಮ5ೆಯನು� ಸೂ:ೆ (ಾ��ಾಗ, tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 uಟುk�ೋಗುವಂGೆ 
ದು:ಾತHಗ;Eೆ 5ಾವ� ಆ�ಾ\e�ಾಗ 5ಾವ� &ೈGಾನನ ಭದ*!ೋwೆಗಳನು� 
!ೆಡF�ಾಕಬಹುದು. 

2 
ೊ9ಂಥ 10:4 2ಾವH ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳ� ಲೋಕ ಸಂಬಂಧ+ಾದ 

ಆಯುಧಗಳಲh. ಅವH &ೇವರ ಎ�
ೆಯgh ಬಲ+ಾ�ದುi 
ೋ¢ೆಗಳನುC 


ೆಡ�lಾಕುವಂಥವHಗ�ಾ�+ೆ. 

tೕಸು Gಾನು ಕಟುkವ��ಾN �ೇ;ದ ಸ.ೆಯು 6 *ಸುವ �ೈತ
'ಾNu�kತು�. ಈಗ, 

ಇದು �ೇವರು !ೊ�kರುವ ಅY!ಾರದ78 !ಾಯ-6ವ-gಸುವ�ದ!ೆS ಎಚUರEೊಂ��ೆ 
ಮತು� ಅದು &ೈGಾನನ ಭದ*!ೋwೆಗಳನು� !ೆಡF�ಾಕುತ��ೆ! 

ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. “ಪಾGಾಳದ �ಾBರಗಳ"/ಶ��ಗಳ" ಸ.ೆಯನು� ಜ@ಸುವ� ಲ8” ಎಂದು tೕಸು �ೇ;�ಾಗ ಆತನ 

ಉ� Vೇಶ'ೇ5ಾNತು�? 

2. 5ಾವ� ಕಟk�ಾಕ0ೇಕು ಮತು� 5ಾವ� uಚU0ೇಕು ಎಂದು tೕಸು �ೇ;ದನು. tೕಸು !ೊಟk ಈ ಪ*ಮುಖ ಆ�ೇ 

ಶಗಳನು� �ೇEೆ 6ವ-gಸ0ೇ!ೆಂದು 6ೕವ� 3ೕaಸು,� Vೕ% ಎಂಬುದನು� Fವ%e%. 

3. &ೈGಾನನ ಭದ*!ೋwೆಗಳ hೕ7ರುವ ಒಬl ಬ7ಷ�ನನು� ಕ�k�ಾ�, ಅವನ ವಸು�ಗಳನು� ಸೂ:ೆ (ಾಡ0ೇಕು 
ಎಂದು tೕಸು �ೇ;ದನು. ಬ7ಷ� ವ
��9ಾN ವc-ಸಲ|�kರುವವನು 9ಾರು? ಅವನ ವಸು�ಗಳನು� ಸೂ:ೆ 
(ಾಡುವ !ಾಯ-Fjಾನ 9ಾವ�ದು? 
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?ಾಠ ಹತು: 

>ಾಜFದ Zೕg
ೈಗಳ� 

tೕಸುFನ ಬ; �ೕ7!ೈಗ;'ೆ 

tೕಸು ಪರ2ೋಕ!ೆS gಂ ರುN ಬಂ�ಾಗ ಕೂNದ Fಜ3ೕತMವದ (ಾತುಗಳ" 
6ಮEೆ 5ೆನ\�ೆtೕ? 

ಪ@ಕಟ2ೆ 1:18 ಸತ:ವ2ಾ&ೆನು ಮತು: ಇ%ೋ ಯುಗಯು%ಾಂತರಗಳghಯೂ 

ಬದುಕುವವ2ಾ�& iೆ2ೆ. ಮರಣದ ಮತು: ?ಾ$ಾಳದ `ೕಗದ 
ೈಗಳ� ನನCgh ಅ+ೆ. 

tೕಸು ಪಾGಾಳದ ಮತು� ಮರಣದ uೕಗದ !ೈಗಳನು� &ೈGಾನ6ಂದ 

�ತು�!ೊಂಡನು. tೕಸು ನಮH ಪಾಪಗಳನು� ಅjೋ2ೋಕದ ಆಳ!ೆS ಎ&ೆದ ನಂತರ, 

ಆತನನು� ಅ78 g� ಡಲು &ಾಧ
'ಾಗ7ಲ8. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 2:24 ಆತನನುC &ೇವರು ಮರಣ +ೇದ2ೆಗYಂದ `�� 

ಎ`��ದನು; Dಾಕಂದ>ೆ ಮರಣವH ಆತನನುC �ಡು
ೊಂ�ರುವದು ಅ*ಾಧF+ಾ�ತು:. 

tೕಸು ಮರಣವನು� &ೋ7eದನು! 

tೕಸು ಮನುಷ
6Eೆ ಅY!ಾರವನು�, �ೊ:ೆತನವನು� ಮತು� :ಾಜತBವನು� 
ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಟkನು. &ೈGಾನನು ಕದುV!ೊಂ�ದV ಎಲ8ವನೂ� ಆತನು ನಮEೆ 
ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಟkನು. 

5ಾವ� &ೈGಾನನ hೕ2ೆ ಸಂಪೂಣ- �ೊ:ೆತನ (ಾಡ0ೇಕು ಮತು� ಅY!ಾರ 

ನqೆಸ0ೇಕು ಎಂದು �ೇವರು ಬಯಸುGಾ�5ೆಂದು ನಮEೆ ,; �ೆ, ಏ!ೆಂದ:ೆ ಈ 

ಭೂDಯ hೕ2ೆ 5ಾವ� 9ಾ:ಾNರ0ೇಕು ಮತು� ಏನು (ಾಡ0ೇಕು ಎಂದು ಆತನು 
ನಮHನು� ಸೃOkeದV5ೊ�ೕ ಅ�ೆಲ8ವನು� ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಡಲು ತನ� ಮಗನನು� 
ಯ¾'ಾN ಅ\-eದನು. 

ಈ ಭೂDಯ78 tೕಸು (ಾ�ದ ಎಲ8ವ�, ಅಂದ:ೆ ಆತನ aೕವನ, ಆತನ ಮರಣ 

ಮತು� ಆತನ ಪ�ನರುGಾ{ನವ� 5ಾವ� ಮGೊ�hH ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಡಲು 
&ಾಧ
'ಾಗುವಂGೆ (ಾ�ತು�. &ೈGಾನನ hೕ2ೆ, ಅವನ ದು:ಾತHಗಳ hೕ2ೆ ಮತು� 
ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ2ಾ8 ಅY!ಾರ ಂದ aೕFಸಲು ಮತು� Fಜಯ_ಾ7ಗ=ಾಗಲು 
ಆತನು ಇ�ೆಲ8ವನ� (ಾ�ದನು. 
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tೕಸುFನ ರಕ�ವ� – ಜಯದ ಪ*ಮುಖ'ಾದ uೕಗದ!ೈ9ಾN�ೆ 

�ೇವರು ಆ�ಾಮನನು� ಸೃOke�ಾಗ, ಆತನು ತನ� ಸBಂತ aೕವ_ಾBಸವನು� 
ಅವ5ೊಳ!ೆS ಊ ದನು. ಈ aೕವವ� ಆ�ಾಮನ �ೇಹದ ಒಂದು ಪ*Gೆ
ೕಕ .ಾಗ!ೆS 
eೕDತ'ಾNರ7ಲ8. �ೇವರು ತನ� aೕವವನು� ಆ�ಾಮನ ರಕ�ದ78 ಇಟkನು. ಇದು 
ಆ�ಾಮನ �ೇಹದ ಪ*,3ಂದು .ಾಗಕೂS ಸತತ'ಾN &ಾಗು,�ತು�. 

ಒಂದು ಪಾ*cಯ aೕವವ� ಅದರ ರಕ�ದ78�ೆ ಎಂದು �ೕ_ೆ ಬ:ೆ �ಾV5ೆ. 

Dಾಜಕ
ಾಂಡ 17:11 Dಾಕಂದ>ೆ ಪ@;&ೇ�ಗೂ ರಕ:+ೇ ?ಾ@�ಾvಾರ ... 

ಆ&ಾಮನ ?ಾಪ - ಮರಣ 

ಪಾಪದ ಮೂಲಕ, ಆ�ಾಮನು ತನ� ರಕ�ದ78ದV �ೇವರ aೕವವನು� ಕ=ೆದು!ೊಂಡನು. 
�ೇವರ F�ೕಚ5ೆಯ 3ೕಜ5ೆಯ ಮೂಲಕ (ಾತ*'ೇ ಈ aೕವವನು� 
ಮನುಷ
6Eೆ ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊಡಲು &ಾಧ
. ಮನುಷ
ನು �ೇವರ ಸBರೂಪ!ೆS 
ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಡ 0ೇ!ಾದ:ೆ, ಅವನು ಮGೊ�hH �ೇವರ aೕವವನು� ತನ� ರಕ�ದ78 
�ೊಂ !ೊಳ#0ೇಕು. 

�ೇವರ F�ೕಚ5ಾ 3ೕಜ5ೆಯ78, ಆತನ ಮಗ5ಾದ tೕಸು ತನ� ರಕ�ವನು� 
ಸು%ಸ0ೇ!ಾ@ತು. 

ಇ`@ಯ 9:22 ಧಮ.�ಾಸtದ ಪ@
ಾರ ಸ�ಲa ಕ�n ಎಲಾh ವಸು:ಗಳ� ರಕ:kಂದಲೇ 

ಶುkfೕಕ9ಸಲaಡುವವH. ರಕ:vಾ>ೆ�ಲh&ೆ ?ಾಪಹ9lಾರ ಉಂ¢ಾಗುವkಲh. 

ಪಾಪದ ದಂಡ5ೆಯು ಮರಣ'ಾN�ೆ, ಪಾಪದ ಮೂಲಕ �ೇವರ aೕವವನು� ತನ� 
ರಕ�ದ78 ಕ=ೆದು!ೊಂ�ಲ8ದಂಥ ಪ%ಪೂಣ-'ಾದ ಪ*,9ಾದ/ಬದ79ಾದ 

ವ
��@ಂದ ಆ ದಂಡವ� ಕಟkಲ|ಡ0ೇಕು. 

ಪFGಾ*ತH6ಂದ ಗಭ-ಧ%ಸಲ|ಟುk ಮತು� ಕ6!ೆಯ78 ಜ6eದ tೕಸು ಆ�ಾಮನ 

ರಕ�ವನು� ಆನುವಂpಕ'ಾN �ೊಂ ರ7ಲ8. ಆತನು ತನ� ಸBಂತ 6ಷSಂಳಕ ರಕ�ವನು� 
ಸು%ಸುವ ಮೂಲಕ ಸBಇ� ¹ೆ@ಂದ ತನ� aೕವವನು� !ೊಟುk ಪ%ಪೂಣ- ಬದ7 

ವ
��9ಾದನು ಅಥ'ಾ ಪಾ*ಯpUತ� ಬ79ಾದನು. 
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jೕಸು�ನ ರಕ:ದ ಮೂಲಕ 

ನಮ%ೆ 

� ಪಾಪಗಳ W(ಾಪ~ೆ ಉಂಟು 

ನಮH F�ೕಚ5ೆ tೕಸುFನ ರಕ�ದ78�ೆ. 

ಎ¸ೆಸ 1:7 ಈತನು ನಮ%ೋಸ~ರ ತನC ರಕ:ವನುC ಸು9�ದi9ಂದ ನಮw 

ಅಪ>ಾಧಗಳ� ಪ9lಾರ+ಾ� ನಮ%ೆ `ಡುಗ�ೆDಾ�ತು. ಇದು &ೇವರ 

ಕೃ?ಾ;ಶಯ+ೇ. 

1 ?ೇತ@ 1:18,19 Iಮw �9ಯರು ಕg�
ೊಟ6 ವFಥ.+ಾದ ನಡವY
ೆ�ಂದ 

Iಮ%ೆ `ಡುಗ�ೆDಾದದುi /ೆY� ಬಂ%ಾರ cದಲಾದ ನ��lೋಗುವ 

ವಸು:ಗYಂದಲh, ಪx�ಾ.ಂಗ+ಾದ Iಷ~ಳಂಕ ಯ¨ದ ಕು9ಯ ರಕ:kಂದಲೋ 

ಎಂಬಂ$ೆ Z@ಸ:ನ ಅಮೂಲF+ಾದ ರಕ:kಂದಲೇ ಎಂದು ಬghರಲh+ೇ. 

� 6ೕ,ಕರಣ ಉಂಟು 
� ರW~ೆ ಉಂಟು 

5ಾವ� 6ೕ,ಕ%ಸಲ|�k� Vೇ'ೆ ಮತು� tೕಸುFನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ �ೇವರ 6ೕ,ಯನು� 
ನಮH aೕವನದ78 ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸ2ಾ@ತು. 

>ೋ�ಾಪHರ 5:8,9 ಆದ>ೆ 2ಾವH ?ಾ�ಗ�ಾ�&ಾiಗಲೂ Z@ಸ:ನು ನಮ%ೋಸ~ರ 

?ಾ@ಣ
ೊಟ6ದiರgh &ೇವರು ನಮw nೕಲೆ ತನ�ರುವ �@ೕ;ಯನುC �&ಾiಂತ 

ಪ��&ಾi2ೆ. ಈಗ 2ಾವH ಆತನ ರಕ:kಂದ Iೕ;ವಂತ>ಾ�ರಲಾ� ಆತನ ಮೂಲಕ 

ಬರುವ 
ೋಪ
ೆ~ ತ�a�
ೊಳ��ವದು ಮತೂ: Iಶ�ಯವಲh+ೇ. 

tೕಸು ನಮH ಬದ7 ವ
��9ಾ�ಾಗ ಅಥ'ಾ ಪಾ*ಯpUತ� ಬ79ಾ�ಾಗ ಮತು� 
ಆತನು ತನ� ರಕ�ವನು� pಲು0ೆಯ hೕ2ೆ ಸು%ಸುವ ಮೂಲಕ ನಮH 
ಮರಣದಂಡ5ೆಯನು� ಅನುಭFe�ಾVಗ �ೇವರ ಪ%ಪೂಣ-'ಾದ 6ೕ,ಯು 
5ೆರ'ೇ%ತು ಮತು� �ೇವರ !ೋಪ ಂದ 5ಾವ� ರ�ಸಲ|wೆkವ�. 

�ೇವರ aೕವವನು� �ೊಂ ರುವ ಮತು� ಸು%ಸಲ|ಟk tೕಸುFನ ರಕ�ದ78 
.ಾNಗ=ಾಗುವ�ದ%ಂದ (ಾತ*'ೇ, 5ಾವ� ಮGೊ�hH �ೇವರ aೕವವನು� ನಮH78 
ಪqೆದು!ೊಳ#ಬಹುದು. 
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�ೕlಾನ 6:53 jೕಸು ಅವ9%ೆ Iಮ%ೆ Iಜ Iಜ+ಾ� lೇಳ�$ :ೇ2ೆ IೕವH 

ಮನುಷFಕು�ಾರನ �ಾಂಸವನುC ;ನC&ೆ ಅವನ ರಕ:ವನುC ಕು�ಯ&ೆ lೋದ>ೆ 

Icwಳ%ೆ 8ೕವ�ಲh. 

� ಅ5ೊ
ೕನ
Gೆ ಉಂಟು 

ನಮH aೕವನದ hೕ2ೆ ಪಾಪವ� ಉಂಟು(ಾ�ರುವ ಎ2ಾ8 ಪ%~ಾಮಗಳನು� 
tೕಸುFನ ರಕ�ವ� 6'ಾ%ಸುತ��ೆ ಇದ%ಂದ �ೇವರ aೕವವ� ನಮH78 ಮGೊ�hH 
ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಡುತ��ೆ. 

1 �ೕlಾನ 1:7 ಆದ>ೆ ಆತನು /ೆಳZನghರುವಂ$ೆjೕ 2ಾವH /ೆಳZನgh ನ�ೆದ>ೆ 

2ಾವH ಒಬ�ರ ಸಂಗಡಲೊಬ�ರು ಅ2ೊFೕನF$ೆಯgh& iೇ+ೆ. ಮತು: ಆತನ ಮಗ2ಾದ 

jೕಸು�ನ ರಕ:ವH ಸಕಲ?ಾಪವನುC I+ಾರ�ೆ �ಾ� ನಮwನುC ಶುkf �ಾಡುತ:&ೆ. 

� F�ೕಚ5ೆ ಉಂಟು 

ನಮH F�ೕಚ5ೆಯು ಮತು� ನಮH ಸಂಪೂಣ- W(ಾಪ~ೆಯು ಆತನ ರಕ�ದ 

ಮೂಲಕ (ಾತ* ಉಂwಾಗುತ��ೆ. 


ೊಲೊ*ೆ! 1:13,14 &ೇವರು ನಮwನುC ಅಂಧ
ಾರದ &ೊ>ೆತನkಂದ `�� ತನC 

�@ಯ ಕು�ಾರನ >ಾಜF&ೊಳ%ೆ *ೇ9�ದನು. ಆ ಕು�ಾರನgh ನಮw ?ಾಪಗಳ� 

ಪ9lಾರ+ಾ� ನಮ%ೆ `ಡುಗ�ೆDಾ�ತು. 

ಸು%ಸಲ|ಟk tೕಸುFನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕFರು F�ೕಚ5ೆಯ ಯ¾ವನು� ಮತು� 
�ೇವರ ರW~ೆಯ �ಾನವನು� ಅಂNೕಕ%e!ೊಳ#�ೆ, ಮನುಷ
ನು ಪಾಪ ಪ%�ಾರವನು� 
�ೊಂದಲು ಮತು� ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಡಲು 0ೇ:ೆ 9ಾವ��ೇ (ಾಗ-Fಲ8. 

ಇ`@ಯ 9:22 ಧಮ.�ಾಸtದ ಪ@
ಾರ ಸ�ಲa ಕ�n ಎಲಾh ವಸು:ಗಳ� ರಕ:kಂದಲೇ 

ಶುkiಕ9ಸಲaಡುವವH. ರಕ:vಾ>ೆ�ಲh&ೆ ?ಾಪಹ9lಾರ ಉಂ¢ಾಗುವkಲh. 

ಇ`@ಯ 9:12 lೋತಗಳ ಮತು: lೋ9ಕರಗಳ ರಕ:ವನುC $ೆ%ೆದು
ೊಳ�&ೆ ಸ�ಂತ 

ರಕ:ವ2ೆCೕ $ೆ%ೆದು
ೊಂಡು ನಮ%ೋಸ~ರ IತF�cೕಚ2ೆಯನುC 

ಸಂ?ಾk�
ೊಂಡವ2ಾ� ಒಂ&ೇ *ಾ9 &ೇವರ ಸICvಾನ
ೆ~ ಪ@+ೇ��ದನು. 
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� 6�ೋ-O9ಾN 

� &ೇFಸಲು ಶಕ�:ಾ� Vೇವ� 

5ಾವ� �ೇವರನು� &ೇFಸುವಂGೆ tೕಸುFನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ ಶು �ೕಕ%ಸಲ|�k� Vೇ'ೆ. 

ಇ`@ಯ 9:14 I$ಾFತwIಂದ ತನCನುC $ಾ2ೇ I&ೋ.5ಯ2ಾC� &ೇವ9%ೆ 

ಸಮ�.�
ೊಂಡ Z@ಸ:ನ ರಕ:ವH ಎ�ೊ6ೕ lೆoಾ�� ನಮwನುC I8.ವ ಕಮ.ಗYಂದ 

`�� 2ಾವH 8ೕವವHಳ� &ೇವರನುC ಆ>ಾ	ಸುವವ>ಾಗುವಂ$ೆ ನಮw ಮನಸ!ನುC 

ಶುkfೕಕ9ಸುವದಲh+ೇ? 

 

� jೈಯ- ಉಂಟು 

ಆ�ಾಮನು ಪಾಪ (ಾಡುವ �ದಲು �ೇವರ ಸ6�Yಯ78 ಅನು ನ 

ಅ5ೊ
ೕನ
Gೆಯ78 ನqೆಯು,�ದV ಪ*!ಾರ'ೇ, tೕಸುFನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ, ಎ2ಾ8 
ತ\|6ಂದ ಮತು� ಅಪ:ಾಧ6ಣ-ಯ ಂದ uಡುಗqೆ9ಾದ ಮನುಷ
ನು ಮGೊ�hH 
�ೇವರ ಸ6�YEೆ jೈಯ- ಂದ �ೋಗಬಹುದು. 

ಇ`@ಯ 10:19 �ೕ�ರುವgh ಸlೋದರ>ೇ jೕಸು ನಮ%ೋಸ~ರ ಪ@;5��ದ 

8ೕವವHಳ� lೊಸ &ಾ9ಯgh ಆತನ ರಕ:ದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶ9ೕರ+ೆಂಬ $ೆ>ೆಯ 

ಮುÁಾಂತರ &ೇವರ ಸಮmಮದgh ಪ@+ೇ�ಸುವದ
ೆ~ ನಮ%ೆ vೈಯ.ವHಂ¢ಾ�ತು. 

� ಸ(ಾjಾನ ಉಂಟು 

ಆತನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ ಸ(ಾjಾನವ� ಮತು� ಸಂjಾನವ� ಉಂwಾ@ತು. 


ೊಲೊ*ೆ! 1:19,20 ತಂ&ೆDಾದ &ೇವರು ಆತನgh ತನC ಸವ.ಸಂಪxಣ.$ೆಯು 

+ಾಸ+ಾ�ರ/ೇ
ೆಂತಲೂ, ಆತನು �ಲು/ೆಯ nೕಲೆ ಸು9�ದ ರಕ:kಂದ $ಾನು 

ಸ�ಾvಾನವನುCಂಟು�ಾ� ಭೂಪರಲೋಕಗಳghರುವ ಸಮಸ:ವನೂC ಆತನ 

ಮೂಲಕ ತನ%ೆ ಸಂvಾನಪ��
ೊಳ�/ೇಕಂತಲೂ Iಷ~�ೆ. �ಾ�ದನು. 

� ಮೂಲ &ಾ{ನ!ೆS ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸ2ಾ@ತು 

ನೂತನ ಜನನದ ಮೂಲಕ (ಾನವಕುಲ!ೆS �ೇವರ aೕವವನು� ಉಂಟು(ಾಡಲು 
ಅವರನು� F�ೕXeದ ಮತು� ಪ�ನಃ&ಾ{\eದ tೕಸುFನ ರಕ�ವ� &ೈGಾನನನು� 
ಜ@eತು. 
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ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ �ೇವರು ತನ� 6ಖರ ಸBರೂಪ ಮತು� �ೋ7!ೆಯ hೕ:ೆEೆ 
ಸೃOkeದ ಮನುಷ
ನನು� ಕ ಯಲು, !ೊಲ8ಲು ಮತು� 5ಾಶ(ಾಡಲು &ೈGಾನನು 
ಬಂದನು. ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ
ನು �ೇವರ aೕವವನು� ಕ=ೆದು!ೊಂ�ದVನು. 
&ೈGಾನನು ತನ� aೕವನದ hೕ2ೆ (ಾಡುವ ಆಕ*ಮಣ!ೆS ಮನುಷ
ನು F:ೋಧ'ಾN 

ಏನು (ಾಡ2ಾಗಂಥ ಅಸ�ಾಯಕ5ಾNದVನು. ತನ� ಸBಂತ ಮಗನ ರಕ�ವನು� 
ಸು%ಸುವ ಮೂಲಕ F�ೕಚ5ೆಯನು� ಉಂಟು(ಾಡುವ �ೇವರ 3ೕಜ5ೆ@ಂದ, 

ಮನುಷ
ನು 9ಾವ�ದ!ಾSN ಸೃOkಸಲ|ಟk5ೋ ಆ ತನ� ಮೂಲ &ಾ{ನ!ೆS ಮತು� 
�ೇವ:ೊಂ Nನ ಸಂಬಂಧ!ೆS ಸಂಪೂಣ-'ಾN ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಡಬಹುದು. ಒhH 
ಹGಾಶ'ಾದ &ೋ7ನ78ದV ಮನುಷ
ನು ಈಗ ಮGೊ�hH tೕಸುFನ ರಕ� ಂದ 

Fಜಯ_ಾ79ಾಗಬಹುದು. 

� ಸಂರW~ೆಯ ಮ:ೆ 

ಹ=ೆಯ ಒಡಂಬ�!ೆಯ78ನ 9ಾಜಕನು ಯ¾ದ ಕು%ಮ%ಯ ರಕ�ವನು� 
GೆEೆದು!ೊಂಡು ಅದನು� �ೇವರ ಕೃಪಾಸನದ hೕ2ೆ XಮುH�e ಜನರ ಪಾಪಗ;Eೆ 
ಮ:ೆಯು ಅಥ'ಾ ಪಾ*ಯpUತ�ವ� ಉಂwಾಗುವಂGೆ (ಾಡು,�ದVರೂ, ಇಂ ಗೂ 

�ಾEೆtೕ ನಂu!ೆಯ ಮೂಲಕ ಕು%ಮ%ಯ ರಕ�ವ� F�ೕXತ:ಾದ (ಾನವಕುಲ!ೆS 
ಸಂರW~ೆಯ ಮ:ೆ9ಾಗುತ��ೆ. 

� ಜಯ 

tೕಸುFನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ, ನಮEೆ ಜಯ ಉಂಟು! 

5ಾವ� W(ಾಪ~ೆಯ78, �ೇವ%Eೆ Fjೇಯ:ಾN ಮತು� ನಂu!ೆ@ಂದ ನqೆಯು'ಾಗ, 

5ಾವ� jೈಯ- ಂದ gೕEೆ �ೇಳಬಹುದು: 

o “&ೈGಾನ5ೇ, 5ಾನು tೕಸುFನ ರಕ� ಂದ ಮ:ೆ(ಾಡಲ|�k�ೆVೕ5ೆ!” 

o “ನನ� ಕುಟುಂಬ ಮತು� ನನ� ಆe� tೕಸುFನ ರಕ� ಂದ ಮ:ೆ(ಾಡಲ|�k�ೆVೕ5ೆ!” 

o “&ೈGಾನ5ೇ, tೕಸುFನ ರಕ� ಂದ 6ನ�ನು� ಜ@ಸ2ಾN�ೆ!” 

o “tೕಸುFನ ರಕ�ದ !ಾರಣ'ಾN, 6ೕವ� ನನ�ನು� ಮುಟkಲು ಆಗುವ� ಲ8!” 

tೕಸು ತನ� ರಕ� ಂದ &ೈGಾನನನು� ಜ@eದಂGೆtೕ, 5ಾವೂ ಸಹ tೕಸುFನ 

ರಕ� ಂದ ಅವನನು� ಜ@ಸಬಹುದು! ಆತನ ರಕ�ದ ಸಂರW~ೆ@ಂದ, ನಮH 
Fರುದ�'ಾN ಕ7|eರುವ 9ಾವ ಆಯುಧವ� ಜ@ಸುವ� ಲ8. 
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ಪ@ಕಟ2ೆ 12:11 ಅವರು ?ಾ@ಣದ nೕgನ �@ೕ;ಯನುC $ೊ>ೆದು ಮರಣ
ೆ~ 

�ಂ$ೆ%ೆಯ&ೇ ಯ¨ದ ಕು9Dಾ&ಾತನ ರಕ:ದ ಬಲkಂದಲೂ  ತಮw +ಾಕFದ 

ಬಲkಂದಲೂ ಅವನನುC ಜ��ದರು. 

tೕಸುFನ ರಕ�ವ� &ೈGಾನನನು� ಜ@e�ೆ. 

tೕಸುFನ ರಕ�ದ ಅY!ಾರದ uೕಗದ!ೈಯನು� ನಮH78 ಪ*,3ಬl6ಗೂ 

!ೊಡ2ಾN�ೆ, ಆ ರಕ�ವ� F�ೕಚ5ೆಯನು� ಉಂಟು(ಾ�ತು. ಆತನ ರಕ�ದ 

ಶ��ಯುತ uೕಗ!ೈ3ಂ Eೆ 5ಾವ� ಜಯ_ಾ7ಗ=ಾN� Vೇ'ೆ ಮತು� &ೈGಾನನು 
ನಮH aೕವನದ78 &ೋಲನುಭFಸುGಾ�5ೆ. 

�ೇವರ 'ಾಕ
ವ� – ಜಯದ ಪ*ಮುಖ uೕಗದ!ೈ9ಾN�ೆ 

ಆತwನ ಕ;: 

ಎಫೆಸ ಪ,*!ೆಯ78, ಯುದ�ದ78 ಜಯ!ಾSN 0ೇ!ಾNರುವ ನಮH ಆಯುಧವನು� 
"�ೇವರ 'ಾಕ
'ೆಂಬ ಆತHನ ಕ,�" ಎಂದು Fವ%ಸ2ಾN�ೆ (6:17). �ೇವರ 

'ಾಕ
ವನು� ನಮH 0ಾ@ಂದ ನು�ಯು'ಾಗ ಅದು &ೈGಾನ6Eೆ Fರುದ�'ಾNರುವ 

ಶ��ಯುತ ಆಯುಧ'ಾಗುತ��ೆ ಅದ%ಂದ ರ�e!ೊಳ#ಲು &ೈGಾನ6Eೆ ಆಗುವ� ಲ8. 
5ಾವ� �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ಅY!ಾರ ಂದ (ಾತ5ಾಡು'ಾಗ, 5ಾವ� ನಮH 
aೕವನದ78 &ೈGಾನನನು� ಜ@ಸುG �ೇ'ೆ. 

ಪ@ಕಟ2ೆ 12:11 ಅವರು ?ಾ@ಣದ nೕgನ �@ೕ;ಯನುC $ೊ>ೆದು ಮರಣ
ೆ~ 

�ಂ$ೆ%ೆಯ&ೇ ಯ¨ದ ಕು9Dಾ&ಾತನ ರಕ:ದ ಬಲkಂದಲೂ  ತಮw +ಾಕFದ 

ಬಲkಂದಲೂ ಅವನನುC ಜ��ದರು. 

*ಾ\ಯ +ಾಕF 

“ಅವರ &ಾ�ಯ 'ಾಕ
”  ಂದ ಎಂಬುದನು� “ಅವರ &ಾ�ಯ78ರುವ 'ಾಕ
” 

ಎಂದು 6ಖರ'ಾN ಅನು'ಾ ಸಬಹುದು. 5ಾವ� (ಾತ5ಾಡುವಂಥ� Vೇ ನಮH 
&ಾ�9ಾN�ೆ. 5ಾವ� ಸಮ&ೆ
ಯನು�, ನಮH ಆ2ೋಚ5ೆಗಳನು� ಅಥ'ಾ ನಮH 
ಭಯದ ಕು%GಾN (ಾತ5ಾಡುವ�ದನು� 678e�ಾಗ ಮತು� ನಮH ಪ%e{,ಯ ಬE xೆ 
�ೇವರ 'ಾಕ
ವ� ಏನು �ೇಳ"ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� jೈಯ- ಂದ (ಾತ5ಾಡಲು 
ಪಾ*ರಂve�ಾಗ 5ಾವ� ಕೂಡ ಜಯ_ಾ7ಗಳ" ಆಗುG �ೇ'ೆ. 
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+ಾಕFವH ಜಯವನುC ಉಂಟು�ಾಡುತ:&ೆ 

�ೇವರ 'ಾಕ
ವ� ಸತತ'ಾN ನಮH 0ಾ@ಂದ ಬರ0ೇ!ಾದ:ೆ, 5ಾವ� 'ಾಕ
ವನು� 
ಓದುವ�ದು, ಅಧ
ಯನ (ಾಡುವ�ದು ಮತು� jಾ
6ಸುವ�ದು ಅವಶ
ಕ'ಾN�ೆ. ಆಗ 

ಅದು ನಮH aೕವನದ78 ಆಳ'ಾN 0ೇರೂ%ರುವ ನಂu!ೆ9ಾಗುತ��ೆ. 

1 �ೕlಾನ 2:13,14 ತಂ&ೆಗ� ೕೆ ಆk�ಂkರು+ಾತನನುC IೕವH 

ಬಲhವ>ಾ�ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ ಬ>ೆಯು$ :ೇ2ೆ. Dೌವನಸ#>ೇ IೕವH 
ೆಡುಕನನುC 

ಜ��ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ ಬ>ೆಯು$ :ೇ2ೆ. ಮಕ~Y>ಾ IೕವH ತಂ&ೆಯನುC 

ಬಲhವ>ಾ�ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ ಬ>ೆk& iೇ2ೆ.  

ತಂ&ೆಗ� ೕೆ ಆk�ಂkರು+ಾತನನುC IೕವH ಬಲhವ>ಾ�ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ 

ಬ>ೆಯು$ :ೇ2ೆ. Dೌವನಸ#>ೇ IೕವH ಶಕ:>ಾ�ರುವದ9ಂದಲೂ &ೇವರ +ಾಕFವH 

Iಮwgh 2ೆಲೆ%ೊಂ�ರುವದ9ಂದಲೂ IೕವH 
ೆಡುಕನನುC ಜ��ರುವದ9ಂದಲೂ 

Iಮ%ೆ ಬ>ೆk& iೆ2ೆ. 

�ೇವರ 'ಾಕ
ವ� ಅವರ78 5ೆ2ೆEೊಂ�ದV%ಂದ ಈ ಯುವಕರು ಜಯ_ಾ7ಗ=ಾNದVರು 
ಎಂದು �ೇಳಲ|�k�ೆ. �ೇವರು !ೊಟk ಅY!ಾರದ78 ಮತು� �ೊ:ೆತನದ78 ಅವರು ಆ 

'ಾಕ
ವನು� ತಮH 0ಾ@ಂದ jೈಯ- ಂದ (ಾತ5ಾಡು'ಾಗ ಅವರು !ೆಡುಕನನು� 
ಜ@eದರು. 

ಎ¸ೆಸ 6:17 ಇದಲh&ೆ ರm�ೆjಂಬ �ರ*ಾtಣವನುC ಇಟು6
ೊಂಡು ಪ�$ಾ@ತwನು 


ೊಡುವ &ೇವರ +ಾಕF+ೆಂಬ ಕ;:ಯನುC ���9. 

ಆತHನ ಕ,�ಯು �ೇವರ 'ಾಕ
'ಾN�ೆ. 

ಪ@ಕಟ2ೆ 19:13-16 ಆತನು ರಕ:«@\ತ+ಾದ ವಸtವನುC ಧ9�
ೊಂ�ದiನು. ಆತI%ೆ 

&ೇವರ +ಾಕF+ೆಂದು lೆಸರು. ಪರಲೋಕದghರುವ *ೈನFದವರು ಶುಭ@+ಾ�ಯೂ 

Iಮ.ಲ+ಾ�ಯೂ ಇರುವ ನಯ+ಾದ +ಾರುಮ�ಯನುC ಧ9�
ೊಂಡು `Yೕ 

ಕುದು>ೆಗಳ nೕಲೆ ಹ;:ದವ>ಾ� ಆತನ �ಂ&ೆ ಬರು;:ದiರು. ಜ2ಾಂಗಗಳನುC 

lೊ�ೆಯುವದ
ಾ~� ಹದ+ಾದ ಕ;:ಯು ಆತನ /ಾ�ಂದ ಬರುತ:&ೆ. ಆತನು 

ಅವರನುC ಕ`�ಣದ 
ೋgIಂದ ಆಳ�ವನು. ಆತನು ಸವ.ಶಕ:+ಾದ &ೇವರ 

ಉಗ@
ೋಪ+ೆಂಬ &ಾ@�ೇಯ $ೊ�6ಯghರುವದನುC ತುYಯು$ಾ:2ೆ. ಆತನ $ೊ�ೆಯ 

nೕಲಣ ವಸtದgh –  
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>ಾಜಾ	 >ಾಜನೂ ಕತ.ರ ಕತ.ನೂ ಎಂಬ lೆಸರು ಬ>ೆk&ೆ. 

+ಾಕFವನುC ನು��9 

ಅY!ಾರವನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಂ�ರುವ ಮತು� 'ಾಕ
ವನು� ನು�ಯುವ ಮೂಲಕ 

ಅದನು� �ೇEೆ ಉಪ3ೕNಸ0ೇ!ೆಂದು ,; ರುವ ಮನುಷ
ನು ನಂu!ೆಯ �ೊಡµ 
(ಾದ%9ಾN�ಾ�5ೆ ಎಂದು tೕಸು �ೇ;ದನು. 

ಮ$ಾ:ಯ 8:8-10 ಆ ಶ$ಾ	ಪ;ಯು - ಪ@ಭು+ೇ Iೕನು ನನC ಮ2ೆ%ೆ ಬರತಕ~ 

�ೕಗF$ೆ ನನCghಲh. Iೕನು ಒಂದು �ಾತು lೇYದ>ೆ *ಾಕು ನನC ಆY%ೆ 

ಗುಣ+ಾಗುವದು. 2ಾನು ಸಹ ಮ$ೊ:ಬ�ರ 
ೈ
ೆಳ�ರುವವನು. ನನC 
ೈ
ೆಳ%ೆ 

�?ಾ�ಗY&ಾi>ೆ 2ಾನು ಅವರgh ಒಬ�I%ೆ lೋಗು ಎಂದು lೇYದ>ೆ lೋಗು$ಾ:2ೆ. 

ಮ$ೊ:ಬ�I%ೆ /ಾ ಎಂದು lೇYದ>ೆ ಬರು$ಾ:2ೆ. ನನC ಆY%ೆ ಇಂXಂಥದನುC �ಾಡು 

ಎಂದು lೇYದ>ೆ �ಾಡು$ಾ:2ೆ ಅಂದನು.  

jೕಸು ಇದನುC 
ೇY ಆಶ�ಯ.ಪಟು6 ತನC �ಂ&ೆ ಬರು;:ದiವ9%ೆ – 2ಾನು ಇಂdಾ 

&ೊಡ� ನಂ`
ೆಯನುC ಇ*ಾ@jೕ� ಜನರghಯೂ 
ಾಣgಲh+ೆಂದು ನುಮ%ೆ ಸತF+ಾ� 

lೇಳ�$ :ೇ2ೆ. 

+ಾಕFವನುC ದೃಢಪ�ಸ/ೇಕು 

�ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ಸೂಚಕ!ಾಯ-ಗ;ಂದ ಮತು� ಅದುfತಗ;ಂದ 

ದೃÀೕಕ%ಸಲ|ಡುತ��ೆ. 

�ಾಕ. 16:19-20 jೕಸು *ಾ�uಯು ಅವರ ಕೂಡ �ಾ$ಾ� nೕಲೆ ಆ
ಾಶ
ೆ~ 

ಒಯFಲaಟು6 &ೇವರ ಬಲಗ�ೆಯgh ಆಸ2ಾರೂಢ2ಾದನು.  

ಇತ:ಲಾ� ಅವರು lೊರಟುlೋ� ಎಲ hೆghಯೂ ಸು+ಾ$ೆ.ಯನುC *ಾ9ದರು. ಮತು: 

ಕತ.ನು ಅವರ ಕೂಡ 
ೆಲಸ �ಾಡು$ಾ:, ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗYಂದ ಸು+ಾ$ೆ.ಯ 

+ಾಕFವನುC ಬಲಪ�ಸು$ಾ: ಇದiನು. ಆn�. 

jೕಸು +ಾಕF+ಾ�&ಾi2ೆ 

tೕಸುFನ �ೆಸರು �ೇವರ 'ಾಕ
 ಎಂಬು�ಾN�ೆ. 

ಪ@ಕಟ2ೆ 19:13 ಆತನು ರಕ:«@\ತ+ಾದ ವಸtವನುC ಧ9�
ೊಂ�ದiನು. ಆತI%ೆ 

&ೇವರ +ಾಕF+ೆಂದು lೆಸರು. 
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�ೕlಾನ 1:1 ಆkಯgh +ಾಕF�ತು: ಆ +ಾಕFವH &ೇವರ ಬYಯghತು:. ಆ +ಾಕFವH 

&ೇವ>ಾ�ತು:. 

�ಾತು ವFಥ.+ಾ� �ಂ;ರುಗುವHkಲh 

�ೇವರು ತನ� 'ಾಕ
ದ ಶ��ಯನು� t_ಾಯನ ಮೂಲಕ ,;eದನು. 

j�ಾಯ 55:11 ಸುಮw2ೆ �ಂkರುಗುವkಲh±ೕ lಾ%ೆjೕ ನನC /ಾ�ಂದ 

lೊರಟ �ಾತು ನನC ಇ�ಾ6ಥ.ವನುC 2ೆರ+ೇ9� 2ಾನು ಉ& iೇ��ದiನುC 


ೈಗೂ��ದ lೊರತು ನನC ಕ�ೆ%ೆ ವFಥ.+ಾ� �ಂkರುಗುವkಲh. 

�ೇವರು ತನ� 'ಾಕ
ದ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ��ಯನು� �ಾFೕದನ ಮೂಲಕ �ೇ;eದನು. 

Zೕತ.2ೆಗಳ� 107:20 ಆತನು (ದೂತನ2ೊCೕ ಎಂಬಂ$ೆ) ತನC +ಾಕFವನುC ಕಳ��� 

ಅವರನುC ಗುಣಪ��ದನು; ಸ�ಾ	%ೆ *ೇರದಂ$ೆ �ಾ�ದನು. 

5ಾವ� ಅY!ಾರ ಂದ (ಾತ5ಾಡುವ 'ಾಕ
ವ� �ೇವರನು� hXUಸುವ !ೆಲಸಗಳನು� 
5ೆರ'ೇ%ಸುವ78 ಪ%~ಾಮ!ಾ%9ಾN�ೆ. ಅದು 5ೆರ'ೇ%ಸುತ��ೆ ಎಂದು �ೇವರ 

'ಾಕ
ವ� ನಮEೆ 'ಾEಾVನ (ಾಡುತ��ೆ! 

+ಾಕFಗಳ� ಸೃ56ಸುತ:+ೆ 

'ಾಕ
ಗ;Eೆ ಸೃOkಸುವ ಶ�� ಇ�ೆ. 

ಇ`@ಯ 11:3 ಲೋಕಗಳ� &ೇವರ �ಾ;Iಂದ Iu.ತ+ಾದ+ೆಂದು 

ನಂ`
ೆ�ಂದಲೇ 2ಾವH ;Yದು
ೊಂಡು 
ಾ�ಸುವ ಈ ಜಗತು: ದೃಶFವಸು:ಗYಂದ 

ಉಂ¢ಾಗgಲh+ೆಂದು ಗ@�ಸು$ :ೇ2ೆ. 

�ಾತುಗY%ೆ ಅ	
ಾರ�&ೆ 

tೕಸು ಅY!ಾರ ಂದ 'ಾಕ
ವನು� ನು�ದನು. 

ಲೂಕ 4:36 ಅದ
ೆ~ ಎಲhರು /ೆರ%ಾ� ಇ&ೆಂಥ �ಾ$ಾ�ರಬಹುದು? ಈತನು 

ಅ	
ಾರkಂದಲೂ ಬಲkಂದಲೂ &ೆವ�ಗY%ೆ ಅಪa�ೆ
ೊಡು$ಾ:2ೆ, ಅವH `ಟು6 

lೋಗುತ:+ೆ ಎಂದು ತಮwತcwಳ%ೆ �ಾ$ಾ�
ೊಂಡರು. 

ಒಳ�ರುವ +ಾಕF – lೊರಬರುವ +ಾಕF! 
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'ಾಕ
ವನು� ,;ದು!ೊಳ"#ವ�ದು ಒ= #ೆಯದು, ಆದ:ೆ ನಮH 0ಾ@ಂದ �ೊರಡುವ 

�ೇವರ 'ಾಕ
�ೊಂ Eೆ ನಮH ಪ%e{,ಗಳನು� 5ಾವ� ಎದು%ಸ ದV:ೆ, 5ಾವ� 
ಜ@ಸಲು ಆಗುವ� ಲ8! 

tೕಸು ಅY!ಾರ ಂದ ಮತು� ಶ��@ಂದ 'ಾಕ
ವನು� (ಾGಾ�ದನು. 

&ೇವರ 9ೕ;ಯ ನಂ`
ೆ: 

o +ಾಕFವನುC ನಂಬುವHದು, 

o +ಾಕFವನುC ನು�ಯುವHದು, 

o +ಾಕFವH ಅದು,ತಗಳನುC �ಾಡುವHದನುC 2ೋಡುವHದು. 

5ಾವ� ಅY!ಾರ ಂದ ಮತು� �ೊ:ೆತನ ಂದ (ಾತ5ಾಡುವ�ದನು� 
ಮುಂದುವ%ಸು'ಾಗ �ೇವರ 'ಾಕ
'ೆಂಬ uೕಗದ!ೈಯು Fಫಲ'ಾಗುವ� ಲ8. 

5ಾವ� 9ಾವ ಉ� Vೇಶ!ಾSN ಸೃOkಸಲ|ಟkವ� ಅದ5ೆ�ೕ ಭೂDಯ hೕ2ೆ 
�ೊ:ೆತನ ಂದ !ಾಯ-6ವ-gಸಲು, tೕಸು ಆತನ ಸ.ೆ9ಾದ ನಮEೆ, 
ಜಯಕರ'ಾದ ಆ,Hಕ ಯುದ�!ಾSN ಅY!ಾರದ uೕಗದ!ೈಗಳನು� !ೊ�k�ಾV5ೆ. ಈ 

uೕಗ!ೈಗಳನು� 5ಾವ� ಕಂಡು!ೊಂqಾಗ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ೇEೆ 
ಪ%~ಾಮ!ಾ%9ಾN ಉಪ3ೕNಸ0ೇಕು ಎಂದು ಅ%ತು!ೊಂqಾಗ, 5ಾವ� 
aೕವನದ �ೋ:ಾಟಗಳ hೕ2ೆ ಜಯದ78 aೕFಸುG �ೇ'ೆ. 5ಾವ� ಏ5ಾNರ0ೇ!ೆಂದು 
tೕಸು ಈEಾಗ2ೇ ªೂೕOeದV5ೊ�ೕ ಅದರಂGೆtೕ 5ಾವ� ಇರುವ��ಾN 

ಕಂಡು!ೊಳ"#G �ೇ'ೆ: 

5ಾವ� ಪೂಣ- ಜಯ_ಾ7ಗ=ಾN� Vೇ'ೆ, 

5ಾವ� ಆತನ �ೆಸ%ನ78 ಜಯ_ಾ7ಗ=ಾN� Vೇ'ೆ. 
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ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. &ೈGಾನನನು� ಅಥ'ಾ ದು:ಾತHಗಳ �ಾ;ಯನು� ಜ@ಸುವ78 tೕಸುFನ ರಕ� ಏ!ೆ ಪ%~ಾಮ!ಾ%9ಾN�ೆ 
ಎಂಬುದನು� Fವ%e%. 

 

 

 

2. �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� (ಾತ5ಾಡುವ�ದು 6ಮH ಸBಂತ aೕವನದ78 �ೇEೆ ಜಯವನು� !ೊ�k�ೆ ಎಂಬುದ!ೆS 
ಉ�ಾಹರ~ೆ !ೊ�%. 

 

 

 

3. 6ಮH ಆ,Hಕ �ೋ:ಾಟಗಳ78 ಆಯುಧಗ=ಾN ಉಪ3ೕNಸಲು 6ೕವ� 9ಾವ 'ಾಕ
ಗಳನು� 0ಾ@ಪಾಠ 

(ಾಡ7 Vೕ%? 
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?ಾಠ ಹ2ೊCಂದು 

jೕಸು�ನ lೆಸರು 

tೕಸುFನ �ೆಸರು – ಜಯದ ಪ*ಮುಖ uೕಗ!ೈ9ಾN�ೆ  

5ಾವ� tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸು'ಾಗ, 5ಾವ� tೕಸುFನ 

ಅY!ಾರ ಂದ (ಾತ5ಾಡು,�� Vೇ'ೆ. 5ಾವ� ಆ �ೆಸ%ನ78 (ಾತ5ಾಡು'ಾಗ, 

tೕಸು ಅ78 6ಂತು ಪ%e{,ಯನು� 5ೋ� (ಾತ5ಾಡು,�ರುವ ಅ�ೇ 
ಪ%~ಾಮವ�ಳ#�ಾVNರುತ��ೆ. ಆತನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸುವ ಹಕSನು� ಆತನು 
ನಮEೆ !ೊ�k�ಾV5ೆ. 

lೆಸ9ನgh ನಂ`
ೆಯನುC ಇಡು+ಾಗ ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗಳ� ಉಂ¢ಾಗುತ:+ೆ 

tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಕ!ಾಯ-ಗಳ" ಉಂwಾಗುತ�'ೆ. 

�ಾಕ. 16:15-18 ಆ nೕಲೆ ಅವ9%ೆ IೕವH ಲೋಕದ ಎಲಾh ಕ�ೆ%ೆ lೋ� 

ಜಗ;:%ೆಲಾh ಸು+ಾ$ೆ.ಯನುC *ಾ99. ನಂ` kೕ�ಾ*ಾCನ �ಾ��
ೊಳ��ವವನು 

ರm�ೆ lೊಂದುವನು. ನಂಬ&ೇ lೋಗುವವನು ದಂಡ2ೆ%ೆ ಗು9Dಾಗುವನು.  

ಇದಲh&ೆ ನಂಬುವವ9ಂದ ಈ ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗಳ� ಉಂ¢ಾಗುವವH. ನನC lೆಸರನುC 

lೇY &ೆವ�ಗಳನುC `�ಸುವರು. lೊಸ /ಾ�ೆಗಳನುC �ಾ$ಾಡುವರು. lಾವHಗಳನುC 

ಎತು:ವರು. �ಷಪ&ಾಥ.ಗಳ2ೆC2ಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ9%ೆ Dಾವ 
ೇಡೂ 

ಆಗುವkಲh. ಅವರು >ೋ�ಗಳ nೕಲೆ 
ೈ�ಟ6>ೆ ಇವ9%ೆ ಗುಣ+ಾಗುವದು ಎಂದು 

lೇYದನು. 

�ೊಸ ಒಡಂಬ�!ೆಯನು� ಬ:ೆಯ2ಾNರುವ ಮೂಲತಃ N*ೕÁ .ಾ^ೆಯ78 9ಾವ��ೇ 
F:ಾಮX�ೆ� ಇರ7ಲ8. ನಮH ಸತ
'ೇದಗಳ78ರುವ F:ಾಮX�ೆ�ಯನು� 
.ಾ^ಾಂತರ!ಾರರು ತಮH F'ೇಚ5ೆEೆ ಅನು&ಾರ'ಾN &ೇ%e�ಾV:ೆ. 

(ಾಕ- 16:17 ಅನು� gೕEೆ ಓದಬಹುದು, 

ಮತು: ನಂಬುವವ9ಂದ ಈ ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗಳ� ಉಂ¢ಾಗುತ:+ೆ... 

ಈ .ಾಗವನು� 6ಖರ'ಾN ಅನು'ಾ ಸಬಹುದು, 

ಮತು: ನನC lೆಸ9ನgh ನಂಬುವವ9ಂದ ಈ ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗಳ� ಉಂ¢ಾಗುತ:+ೆ ... 
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5ಾವ� ಆತನ �ೆಸರನು� ನಂಬುವ�ದು ಬಹಳ ಪಾ*ಮುಖ
'ಾದುದುV ಎಂದು tೕಸು 
�ೇ;ದನು. tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78ರುವ ನಮH ಅY!ಾರವನು� 5ಾವ� 
ಅಥ-(ಾ�!ೊಳ#0ೇಕು. 5ಾವ� tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸು'ಾಗ ಈ 

ಅY!ಾರವನು� ನಂu!ೆ@ಂದ jೈಯ- ಂದ ಚ2ಾ@ಸ0ೇಕು. 

5ಾವ� tೕಸುFನ �ೆಸ%6ಂದ jೈಯ-'ಾN (ಾತ5ಾಡು'ಾಗ ಮತು� tೕಸುFನ 

�ೆಸ%ನ78�kರುವ ನಂu!ೆ@ಂದ !ಾಯ-(ಾಡು'ಾಗ, 5ಾವ� �ೆವBಗಳನು� 
ಓ�ಸುG �ೇ'ೆ. :ೋNಗಳ hೕ2ೆ 5ಾವ� !ೈ@ಡು'ಾಗ ಅವರು ಗುಣ'ಾಗುGಾ�:ೆ. 

ಅದು,ತಕರ+ಾದ ಅ	
ಾರ 

pಲು0ೆಯ hೕ2ೆ tೕಸು !ಾಯ-ವನು� ಪೂಣ-Eೊ;ಸುವ�ದ!ೆS ಮುಂXತ'ಾN, 

�ೇವರ �ೆಸರುಗಳನು� �ೇಳಲು 9ಾರೂ jೈಯ-(ಾಡು,�ರ7ಲ8. ಅವ�ಗಳನು� ಅ, 

ಪFತ*'ೆಂದು ಗ�k9ಾN (ಾತ5ಾಡ0ಾರ�ೆಂದು ಪ%ಗceದರು. ಅವ�ಗಳನು� 
ಮ�ಾ ಪ%ಶುದ� ಸ{ಳ�ೊಳEೆ !ೆತ�2ಾNತು�, ಮತು� 9ಾಜಕ6Eೆ (ಾತ*'ೇ ಅವ�ಗಳ" 
,; ದVವ�. 

tೕಸು ತನ� �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸುವ ಅY!ಾರವನು� F_ಾBeಗ;Eೆ !ೊwಾkಗ, 

ಅದು ಅದುfತಕರ'ಾದ F_ೇ^ಾY!ಾರ ಆNತು�, ಮತು� ಅದನು� ಹಗುರ'ಾN 

ಎcಸ0ಾರದು. 

jೕಸು�ನ ಅ	
ಾರವನುC `ಡುಗ�ೆ �ಾಡು 

tೕಸು �ೇವರ ಮಗ5ಾNದV%ಂದ, 

o ಪರ2ೋಕದ78 ಆತ6Eೆ ಎ2ಾ8 ಅY!ಾರFತು�. 

tೕಸು ಮನುಷ
ಕು(ಾರ5ಾNದV%ಂದ, 

o ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಆತ6Eೆ ಎ2ಾ8 ಅY!ಾರFತು�. 

ಮ$ಾ:ಯ 28:18 ಆಗ jೕಸು ಹತ:ರ
ೆ~ ಬಂದು  ಪರಲೋಕದghಯೂ 

ಭೂಲೋಕದghಯೂ ಎಲಾh ಅ	
ಾರವH ನನ%ೆ 
ೊಡಲa�6&ೆ. 

5ಾವ� ಆತನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸು'ಾಗ, ಅಪಾರ ಅY!ಾರವ� ಮತು� ಶ��ಯು 
uಡುಗqೆ9ಾಗುತ��ೆ. 5ಾವ� ಆತನ &ಾ{ನದ78 6ಂತು ಆತನ ಅY!ಾರವನು� 
ಉಪ3ೕNಸು,�ರುವಂGೆ ಇರುವ�ದು. 
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ವ
ಾಲತು: 2ಾn ಅ	
ಾರ 

tೕಸು ತನ� �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸುವ !ಾನೂನುಬದ� ಹಕSನು� ನಮEೆ !ೊwಾkಗ, 

ಆತನು ನಮH78 ತನ� ಅತ
ಂತ ನಂu!ೆಯನು� ಇ%eದನು. !ಾನೂನು ಪ%.ಾ^ೆಯ78 
�ೇಳ"ವ��ಾದ:ೆ, ಆತನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸಲು ಆತನು ನಮEೆ ವ!ಾಲತು� 
5ಾh ಅY!ಾರವನು� !ೊ�k�ಾV5ೆ. 

ನಮH 5ಾ
9ಾಂಗ ವ
ವ& {ೆಯ78 ವ!ಾಲತು� 5ಾh ಅY!ಾರ ಎನು�ವ�ದು ಒಬl 
ವ
��ಯ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸುವ ಹಕSನು� ಮತು� F_ೇ^ಾY!ಾರವನು� !ೊಡುವ 

!ಾನೂ6ನ ಪತ*'ಾN�ೆ. �ಾEೆ ಅದನು� ವge!ೊಂಡ ವ
��ಯು, ಆ ವ
��ಯ ಪರ'ಾN 

ಒಪ|ಂದ!ೆS ಸg �ಾ��ಾಗ ಮತು� ಆ ಒಪ|ಂದ!ೆS ವ!ಾಲತು� 5ಾh ಅY!ಾರದ 

ಪತ*ದ ನಕಲನು� ಲಗ,�e�ಾಗ,  ವge!ೊಡುವ ವ
��ಯು 'ೈಯ��ಕ'ಾN ಒಪ|ಂದ!ೆS 
ಸg (ಾ�ದಂGೆtೕ ಇರುವ�ದು, ಅದು !ಾನೂನುಬದ�'ಾN !ಾಯ-ರೂಪ!ೆS  
ಬರುತ��ೆ. 

&ೇವ9ಂದ 
ೇY�
ೊಳ��ವHದು 

tೕಸು ಈ ಭೂDಯ78 &ೇ'ೆ (ಾಡು,��ಾVಗ, ಆತನು ತನ� ತಂ�ೆಯ ಪರ'ಾN 

!ಾಯ-6ವ-gಸು,�ದVನು. 

�ೕlಾನ 5:19 ಅದ
ೆ~ jೕಸು ಅವ9%ೆ Iಮ%ೆ IಜIಜ+ಾ� lೇಳ�$ :ೇ2ೆ 

ತಂ&ೆಯು �ಾಡುವದನುC ಕಂಡು ಮಗನು �ಾಡು$ಾ:2ೆ. lೊರತು ತನCಷ6
ೆ~ $ಾ2ೇ 

ಏನೂ �ಾಡಲಾರನು. ಆತನು �ಾಡುವದ2ೆCಲಾh lಾ%ೆjೕ ಮಗನು �ಾಡು$ಾ:2ೆ. 

ಈಗ 5ಾವ� ಭೂDಯ hೕ2ೆ &ೇ'ೆ(ಾಡು'ಾಗ, 5ಾವ� ಮಗನ ಪರ'ಾN 

!ಾಯ-6ವ-gಸ0ೇಕು. �ದಲು �ೇವ%ಂದ ಆ7ಸಲು ಮತು� !ೇ;e!ೊಳ#ಲು 
ಸಮಯ GೆEೆದು!ೊಳ#�ೆ 5ಾವ� ನಮH ಸBಂತ ಆ&ೆಗಳನು� ಈqೇ%ಸುವ�ದ!ಾSN 

tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸ0ಾರದು. 

lೆಸರನುC ವFಥ.+ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವHದು 

�ೇವರ Xತ�ವನು� �ದಲು ಗ*ge!ೊಳ#�ೆ ನಮH ಸBಂತ ಆ&ೆಗಳನು� ಈqೇ%ಸಲು 
tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸಲು ಪ*ಯ,�ಸುವ�ದು, ಆತನ �ೆಸರನು� 
ವ
ಥ-'ಾN ಉಪ3ೕNeದಂGೆ ಇರುತ��ೆ. 
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ಧcೕ.ಪ&ೇಶ 5:11 IನC &ೇವ>ಾದ jlೋವನ lೆಸರನುC 

ಅ�ೕಗF
ಾಯ.
ಾ~� ಎತ:/ಾರದು. jlೋವನು ತನC lೆಸರನುC ಅ�ೕಗF 


ಾಯ.
ಾ~� ಎತು:ವವನನುC �\ಸ&ೆ `ಡುವkಲh.  

ಎಲh lೆಸರುಗY�ಂತ �ೆ@ೕಷ�+ಾದ lೆಸರು 

tೕಸುFನ �ೆಸರು ಎಲ8 �ೆಸರುಗ;Nಂತ _ೆ*ೕಷ�'ಾN�ೆ. 

Âg�a 2:5-11 Z@ಸ: jೕಸು�ನghದiಂಥ ಮನಸು! Iಮwghಯೂ ಇರg. ಆತನು 

&ೇವಸ�ರೂಪ2ಾ�ದiರೂ &ೇವ9%ೆ ಸ9ಸ�ಾನ2ಾ�ರುವ&ೆಂಬ ಅಮೂಲF 

ಪದ�ಯನುC `ಡಲೊಲ hೆನು ಎಂ&ೆ�ಸ&ೆ ತನCನುC ಬ9ದು �ಾ�
ೊಂಡು &ಾಸನ 

ರೂಪವನುC ಧ9�
ೊಂಡು ಮನುಷF9%ೆ ಸದೃಶ2ಾದನು.  

�ೕ%ೆ ಆತನು ಆ
ಾರದgh ಮನುಷF2ಾ� 
ಾ��
ೊಂ�&ಾiಗ ತನCನುC ತ�W�
ೊಂಡು 

ಮರಣವನುC ಅಂದ>ೆ �ಲು/ೆಯ ಮರಣವ2ಾCದರೂ lೊಂದುವಷು6 �vೇಯ2ಾದನು.  

ಈ 
ಾರಣkಂದ &ೇವರು ಆತನನುC ಅತುFನCತ *ಾ#ನ
ೆ~ ಏ9� ಎಲಾh lೆಸರುಗY�ಂತ 

�ೆ@ೕಷ�+ಾದ lೆಸರನುC ಆತI%ೆ ದಯ?ಾg�&ಾi2ೆ. ಆದದ9ಂದ ಸ�ಗ. ಮತF. 

?ಾ$ಾಳಗಳghರುವವ>ೆಲhರೂ jೕಸು�ನ lೆಸ9ನgh ಅಡ�`ದುi jೕಸು Z@ಸ:ನನುC 

ಒ�ೆಯ2ೆಂದು ಪ@;�ೆ�ಾ� ತಂ&ೆDಾದ &ೇವ9%ೆ ಘನವನುC ಸghಸುವರು. 

o ಪ*,3ಂದು ದು:ಾತH ಶ��ಗೂ �ೆಸ%�ೆ. 
o ಪ*,3ಬl ವ
��ಗೂ �ೆಸ%�ೆ. 
o ಪ*,3ಂದು :ೋಗಕೂS ಮತು� !ಾ@2ೆಗೂ �ೆಸ%�ೆ. 
o ದು:ಾತHನ ಪ*,3ಂದು 3ೕಜ5ೆಗೂ �ೆಸ%�ೆ. 
o tೕಸುFನ �ೆಸರನು� �ೇ;�ಾಗ, ದು:ಾತH ಶ��ಗಳ" ಓ��ೋಗುತ�'ೆ. 

o tೕಸುFನ �ೆಸರನು� �ೇ;�ಾಗ, !ಾ
ನM` ಮತು� ಇತರ ಎ2ಾ8 
!ಾ@2ೆಗಳ" ತ2ೆ0ಾಗುತ��ೆ. 

o tೕಸುFನ �ೆಸರನು� �ೇ;�ಾಗ, &ೈGಾನನ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳ" 
&ೋಲುತ�'ೆ. 

tೕಸುFನ �ೆಸರು ಇತರ ಎಲ8 �ೆಸರುಗ;Nಂತ _ೆ*ೕಷ�'ಾದ �ೆಸರು. 
tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ನಂu!ೆಯ78 �ೇ;�ಾಗ ಪ*,3ಬlರು ಆತನ ಕತ-ತB!ೆS 
FjೇಯGೆ@ಂದ �ಣ!ಾಲೂರ0ೇಕು. 
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&ೆವ�ಗಳ� ಆ lೆಸ9%ೆ ಅ	ೕನ+ಾಗುತ:+ೆ 

�ೆವBಗಳ" tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ ಶ��ಯನು� ,; 'ೆ ಮತು� ಅವ� ಆ �ೆಸ%Eೆ 
ಅYೕನ'ಾಗುತ�'ೆ. 

ಲೂಕ 10:17,19 ತರು+ಾಯ ಆ ಎಪaತು: ಮಂkಯು ಸಂ$ೋಷವHಳ�ವ>ಾ� 

�ಂ;ರು� ಬಂದು *ಾ�uೕ, &ೆವ�ಗಳ� ಕೂ�ಾ IನC lೆಸರನುC 
ೇY ನಮ%ೆ 

ಅ	ೕನ+ಾಗುತ:+ೆ ಅಂದರು.  

2ೋ�9, lಾವHಗಳನೂC oೇಳ�ಗಳನುC +ೈ9ಯ ಸಮಸ: ಬಲವನೂC 

ತುYಯುವದ
ೆ~ Iಮ%ೆ ಅ	
ಾರ 
ೊ�6& iೇ2ೆ. Dಾವದೂ Iಮ%ೆ 
ೇಡು 

�ಾಡುವ&ೇ ಇಲh.  

ಮ$ಾ:ಯ 28:18 ಆಗ jೕಸು ಹತ:ರ
ೆ~ ಬಂದು ಪರಲೋಕದghಯೂ 

ಭೂಲೋಕದghಯೂ ಎಲಾh ಅ	
ಾರವH ನನ%ೆ 
ೊಡಲa�6&ೆ. 

ಎ2ಾ8 ಅY!ಾರವನು� tೕಸುFEೆ !ೊಡ2ಾN�ೆ. tೕಸುFನ �ೆಸರನು� 
ಉಪ3ೕNಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ನಮEೆ ಅ�ೇ 
ಅY!ಾರFರುತ��ೆ. 

lೆಸರನುC ನಂ`9 

tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ನಂಬುವಂGೆ ನಮEೆ ಆ�ಾ\ಸ2ಾN�ೆ. 

I �ೕlಾನ 3:23 &ೇವರ ಆ�ೆ Dಾವದಂದ>ೆ 2ಾವH ಆತನ ಮಗ2ಾದ jೕಸು 

Z@ಸ:ನ lೆಸರನುC ನಂ` Z@ಸ:ನು ನಮ%ೆ ಅಪa�ೆ 
ೊಟ6 ಪ@
ಾರ ಒಬ�ರ2ೊಬ�ರು 

�@ೕ;ಸ/ೇ
ೆಂಬ&ೇ. 

6ತ
aೕವ!ಾSN 5ಾವ� tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ನಂಬ0ೇಕು. 

�ೕlಾನ 3:18 ಆತನನುC ನಂಬುವವI%ೆ ;ೕಪH. ಆಗುವkಲh. ಆದ>ೆ 

ನಂಬದವI%ೆ &ೇವರ ಒಬ�2ೇ ಮಗನ lೆಸರನುC ನಂಬ&ೇ lೋದದ9ಂದ 

ಆಗಲೇ ;ೕಪH. ಆ�lೋ�ತು. 

�ೕlಾನ 20:31 ಆದ>ೆ jೕಸು &ೇವಕು�ಾರ2ಾದ Z@ಸ:2ೆಂದು IೕವH 

ನಂಬುವಂ$ೆಯೂ ನಂ` ಆತನ lೆಸ9ನ ಮೂಲಕ+ಾ� 8ೕವವನುC 

ಪಡ
ೊಳ��ವಂ$ೆಯೂ ಇ�ೆ6ಲಾh ಬ>ೆದ&ೆ. 
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5ಾವ� ಆತನ �ೆಸರನು� ನಂಬುವ�ದ%ಂದ ನಮH ರW~ೆಯ ಬE xೆ 5ಾವ� ಸಂಪೂಣ- 

ಭರವ&ೆಯುಳ#ವ:ಾN ಇರಬಹುದು. 

1 �ೕlಾನ 5:13 &ೇವರ ಮಗನ lೆಸ9ನgh ನಂ`
ೆ��6ರುವವ>ಾದ 

Iಮwgh IತF8ೕವ ಉಂ¢ೆಂದು Iಮ%ೆ %ೊ$ಾ:ಗುವಂತರ ಈ �ಾತುಗಳನುC 

ಬ>ೆk& iೇ2ೆ. 

ಆತನ lೆಸ9ನgh /ೇ�
ೊY�9 

tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 0ೇ�!ೊಳ#0ೇ!ೆಂದು ನಮEೆ ಆ�ಾ\ಸ2ಾN�ೆ. 

�ೕlಾನ 14:12-14 Iಮ%ೆ IಜIಜ+ಾ� lೇಳ�$ :ೇ2ೆ. ನನCನುC ನಂಬುವವನು 

2ಾನು ನ�ಸುವ Z@jಗಳನುC $ಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು: ಅವHಗY�ಂತ ಮಹ$ಾ:ದ 

Z@jಗಳನುC ನ�ಸುವನು. Dಾಕಂದ>ೆ 2ಾನು ತಂ&ೆಯ ಬY%ೆ lೋಗು$ :ೇ2ೆ. 

ಇದಲh&ೆ IೕವH ನನC lೆಸ9ನgh ಏ2ೇನು /ೇ�
ೊಳ���>ೋ ಅದನುC 

2ೆರ+ೇ9ಸು+ೆನು. �ೕ%ೆ ಮಗನ ಮೂಲಕ+ಾ� ತಂ&ೆ%ೆ ಮ�n ಉಂ¢ಾಗುವದು. 

IೕವH ನನC lೆಸ9ನgh ನನCನುC ಏ2ಾದರೂ /ೇ�
ೊಂಡ>ೆ ಅದನುC 2ೆರ+ೇ9ಸು+ೆನು. 

tೕಸು ತಂ�ೆಯ ಬ;Eೆ �ೋಗಲು �ೊರ��ಾVಗ, ತನ� �ೆಸರನು� 
ಉಪ3ೕNಸುವಂGೆ ಆತನು ತನ� gಂ0ಾಲಕ%Eೆ ಆ�ಾ\eದನು. ಅವರು 
ಏ5ಾದರೂ 0ೇ�!ೊಂಡ:ೆ ಆತನು ಅದನು� (ಾಡುವ��ಾN �ೇ;ದನು, ಅದರ 

ಮೂಲಕ ತಂ�ೆಯು ಮಗನ78 ಮgh �ೊಂದುವನು. 

�ೕlಾನ 15:16 IೕವH ನನCನುC ಆ9� $ೆ%ೆದು
ೊಂ�ಲh. 2ಾನು IಮwನುC ಆ9� 

$ೆ%ೆದು
ೊಂ�& iೇ2ೆ. IೕವH lೊರಟು lೋ� ಫಲ
ೊಡ/ೇ
ೆಂತಲೂ IೕವH 
ೊಡುವ 

ಫಲವH Iಲುhವಂಥ&ಾiಗ/ೇಕಂತಲೂ IಮwನುC 2ೇu�& iೇ2ೆ. �ೕ�ರಲಾ� ನನC 

lೆಸ9ನgh ತಂ&ೆಯನುC ಏ2ೇನು /ೇ�
ೊಳ���>ೋ ಅದನುC ಆತನು Iಮ%ೆ 


ೊಡುವನು. 

�ೕlಾನ 16:23,24 ಆ kನದgh IೕವH ನನ%ೆ Dಾವ ಪ@�ೆCಯನೂC �ಾಡುವkಲh. 

Iಮ%ೆ IಜIಜ+ಾ� lೇಳ�$ :ೇ2ೆ. Iಮw ತಂ&ೆಯನುC ಏ2ಾದರೂ /ೇ�
ೊಂಡ>ೆ 

ಅದನುC ಆತನು ನನC lೆಸ9ನ nೕಲೆ Iಮ%ೆ 
ೊಡುವನು. IೕವH ಇದುವ>ೆ%ೆ ನನC 

lೆಸ9ನ nೕಲೆ DಾವH&ೊಂದನೂC /ೇ�
ೊಂ�ಲh /ೇ�
ೊY�9 Iಮ%ೆ �ಕು~ವದು. 

ಆಗ Iಮw ಆನಂದವH ಪ9ಪxಣ.+ಾಗುವದು. 
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tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 0ೇ�!ೊಳ#ಲು ನಮEೆ ಆ�ಾ\ಸ2ಾN�ೆ. 

 ಆತನ lೆಸ9ನgh ಎಲhವನೂC �ಾ�9 

5ಾವ� ಎಲ8ವನೂ� tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 (ಾಡ0ೇಕು. ಇದು ಎಂತಹ 

ಅದುfತಕರ'ಾದ &ೌ.ಾಗ
! 


ೊಲೊ*ೆ! 3:17 IೕವH ನು��ಂ&ಾಗg ನ�ೆ�ಂ&ಾಗg ಏನು �ಾ�ದರೂ 

ಅ&ೆಲhವನೂC ಕತ.2ಾದ jೕಸು�ನ lೆಸ9ನghjೕ �ಾ�9. ಆತನ ಮೂಲಕ 

ತಂ&ೆDಾದ &ೇವ9%ೆ ಕೃತ¨$ಾ ಸು:;ಯನುC ಸgh�9. 

5ಾವ� (ಾಡುವ ಪ*,3ಂದೂ tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 (ಾಡಲು ಸೂಕ�'ಾNರ0ೇಕು 
ಎಂಬುದನು� 5ಾವ� ಪ%ಗcಸ0ೇಕು. ಇದನು� (ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ನಮH aೕವನ 

_ೈ7ಯ78 ಸಂಪೂಣ-'ಾN ಬದ2ಾ@ಸುತ��ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರು tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNeದರು 

ಅ�ಸ�ಲರು ಮತು� ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ
ಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ78ರುವ ಆದ
 F_ಾBeಗಳ" 
tೕಸುFನ �ೆಸರನು� jೈಯ- ಂದ ಉಪ3ೕNeದರು ಮತು� ಅದುfತಕರ'ಾದ 

ಪ%~ಾಮಗಳ" ಉಂwಾದವ�. 

ಆತನ lೆಸ9ನgh ಶZ:�&ೆ 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 3:1-10 ಒಂ&ಾ2ೊಂದು kವಸ ?ೇತ@ �ೕlಾನರು 

ಮvಾFಹCದ nೕಲೆ ಮೂರು ಘಂ¢ೆ%ೆ ನ�ೆಯತಕ~ ?ಾ@ಥ.2ೆ%ಾ� &ೇ+ಾಲಯ
ೆ~ 

lೋಗು;:ರಲು  

ಹುಟು6 ಕುಂಟ2ಾ�ದi ಒಬ� ಮನುಷFನನುC Dಾ>ೋ lೊತು:
ೊಂಡು ಬಂದರು. 

&ೇ+ಾಲಯ&ೊಳ
ೆ~ lೋಗುವವ9ಂದ �m/ೇಡುವದ
ಾ~� ಅವನನುC &ೇ+ಾಲಯದ 

ಸುಂದರ&ಾ�ರ+ೆಂಬ /ಾ�gನgh k2ಾಲು ಕೂ�@ಸು;:ದiರು. ಅವನು 

&ೇ+ಾಲಯ&ೊಳ
ೆ~ lೋಗು;:ರುವ ?ೇತ@ �ೕlಾನರನುC ಕಂಡು ��ಾ 
ೊಡ/ೇಕು 

ಎಂದು 
ೇಳಲು  

?ೇತ@ �ೕlಾನ9ಬ�ರೂ ಅವನನುC ದೃ56� 2ೋ�ದರು. ?ೇತ@ನು ನಮwನುC 

2ೋಡು ಅಂದನು. ಅವನು ಅವ9ಂದ ಏ2ಾದರೂ &ೊರZೕ$ೆಂದು I9ೕ\� ಅವರನುC 

ಲm¬�ಟು6 2ೋ�ದನು.  
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ಆಗ ?ೇತ@ನು – /ೆY� ಬಂ%ಾರವಂತೂ ನನCghಲh, ನನCghರುವದನುC Iನ%ೆ 


ೊಡು$ :ೇ2ೆ. ನಜ>ೇ;ನ jೕಸುZ@ಸ:ನ lೆಸ9ನಲ hೇ ಎದುi ನ�ೆ&ಾಡು ಎಂದು lೇY  

ಅವನನುC ಬಲ%ೈ��ದು ಎ;:ದನು. ಆ mಣ+ೇ ಅವನ 
ಾಲುಗYಗೂ ಹರಡುಗYಗೂ 

ಬಲಬಂತು;  

ಅವನು lಾ9Iಂತು ನ�ೆ&ಾ�ದನು; ನ�ೆಯು$ಾ: lಾರು$ಾ: &ೇವರನುC 


ೊಂ�ಾಡು$ಾ: ಅವರ ಜೊ$ೆಯgh &ೇ+ಾಲಯ&ೊಳ%ೆ lೋದನು. ಅವನು 

ನ�ೆಯು$ಾ: &ೇವರನುC 
ೊಂ�ಾಡು$ಾ: ಇರುವದನುC ಜನ>ೆಲhರು 2ೋ� ಇವನು 

&ೇ+ಾಲಯದ ಸುಂದರ &ಾ�ರ+ೆಂಬ /ಾ�gನgh ಕೂತು ��ಾ/ೇಡು;:ದiವ2ೆಂದು 

ಗುರುತು��ದು ಅವI%ೆ ಸಂಭ��ದi
ೆ~ �ಸwಯ��ದವ>ಾ� ಬಹಳ /ೆರ%ಾದರು. 

ಆತನ lೆಸ9ನgh ನಂ`
ೆ 

tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNಸುವ�ದರ uೕದ!ೈಯು 9ಾವ��ೆಂದ:ೆ, ಆ 

�ೆಸ%ನ ಅY!ಾರವನು� ನಂu!ೆ@ಂದ uಡುಗqೆ (ಾಡುವ�ದು ಅN�ೆ ಎಂದು 
ಪೇತ*ನು Fವ%eದನು. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 3:12 ?ೇತ@ನು ಇದನುC 2ೋ� ಜನ9%ೆ – ಇ*ಾ@jೕ� 

ಜನ>ೇ, IೕವH Dಾ
ೆ ಇದ
ೆ~ ಆಶ�ಯ.ಪಡು;:ೕ9? IೕವH ನಮw nೕಲೆ ದೃ56�ಟು6 

2ೋಡುವ&ೇನು? 2ಾವH ಸ�ಂತ ಶZ:�ಂ&ಾಗg &ೇವಭZ:�ಂ&ಾಗg ಇವನನುC 

ನ�ೆಯುವಂ$ೆ �ಾ�&ೆ+ೆಂದು �ಾ�ಸ/ೇ�9. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 3:16 IೕವH 2ೋಡುವಂಥ Iಮ%ೆ ಗುರು;ರುವಂಥ ಈ 

ಮನುಷFನು 2ೆಟ6%ಾದದi
ೆ~ ಆತನ lೆಸ9ನgh ಇಟ6 ನಂ`
ೆjೕ 
ಾರಣ; ಆ lೆಸ>ೇ 

ಇವನನುC ಬಲಪ��ತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂ¢ಾ�ರುವ ನಂ`
ೆjೕ ಇವI%ೆ 

Inwಲhರ ಮುಂ&ೆ ಪxಣ.�ೇಮವನುC 
ೊ�6ತು. 

ಆತನ lೆಸ9ನgh ಸ�ಸ#$ೆ 

ಈ ಸBಸ{Gೆಯ ಪ%~ಾಮ'ಾN ಪೇತ* ಮತು� 3ೕ�ಾನರನು� ಬಂYಸ2ಾ@ತು, 
:ಾ,*@�ೕ &ೆ:ೆಮ5ೆಯ78%ಸ2ಾ@ತು ಮತು� tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 ಇನು� hೕ2ೆ 
(ಾತ5ಾಡ0ಾರದು ಎಂದು jಾD-ಕ ಮುಖಂಡರು 0ೆದ%eದರು. ಈ ಸBಸ{Gೆಯ 

ಕು%Gಾದ ಅವರ ಪ*_ೆ�Eೆ ಪೇತ*ನು jೈಯ- ಂದ gೕEೆ ಉತ�%eದನು: 
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ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 4:10 ... IೕವH �ಲು/ೆ%ೆ lಾZ�ದಂಥ ಮತು: &ೇವರು 

ಸತ:ವ>ೊಳ�ಂದ ಎ`��ದಂಥ ನಜ>ೇ;ನ jೕಸು Z@ಸ:ನ lೆಸ9Iಂದಲೇ ಈ 

ಮನುಷFನು Inwದು9ನgh ಸ�ಸ#2ಾ� Iಂ;ರು$ಾ:2ೆ.  

ಆತನ lೆಸ9ನgh ರm�ೆ 

ಕುಂಟ5ಾದ ವ
��ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ78 ಪೇತ* ಮತು� 3ೕ�ಾನರು tೕಸುFನ 

�ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNeದರ ಪ%~ಾಮ'ಾN, ನಂuದ ಗಂಡಸರ ಸಂ�ೆ
ಯು 
ಸು(ಾರು ಐದು &ಾFರ!ೆS ಏ%ತು. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 4:4 ಆದ>ೆ +ಾಕFವನುC 
ೇYದವರgh ಅ2ೇಕರು ನಂ`ದರು; 

ಗಂಡಸರ ಸಂÁೆF ಸು�ಾರು ಐದು *ಾ�ರ ತನಕ /ೆY�ತು. 

ನಮH ಅಮೂಲ
'ಾದ ರW~ೆಯು tೕಸುFನ ಶ��ಯುತ'ಾದ �ೆಸ%ನ78�ೆ. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 4:12 ಬರ/ೇ
ಾದ ರm�ೆಯು ಇ2ಾCರghಯೂ �ಕು~ವHkಲh; ಆ 

lೆಸ9Iಂದಲೇ lೊರತು ಆ
ಾಶದ 
ೆಳ%ೆ ಮನುಷF>ೊಳ%ೆ 
ೊಡಲa�6ರುವ /ೇ>ೆ 

Dಾವ lೆಸ9Iಂದಲೂ ನಮ%ೆ ರm�ೆDಾಗುವkಲh ಎಂದು lೇYದನು.  

ಮನುಷFರು ಆತನ lೆಸ9%ೆ ಭಯಪಡು$ಾ:>ೆ 

ಆ �ೆಸ%ನ78 ಮG �ೆ (ಾತ5ಾಡ0ಾರ�ೆಂದು jಾD-ಕ ಮುಖಂಡರು ಪೇತ* ಮತು� 
3ೕ�ಾನ%Eೆ 0ೆದ%!ೆ �ಾ�ದರು. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 4:17,18 ಆದ>ೆ ಇದು ಜನರgh ಇನೂC ಹಬ�ದಂ$ೆ ಮುಂ&ೆ ಆ 

lೆಸರನುC ಎ;: Dಾರ ಸಂಗಡಲೂ �ಾ$ಾಡ/ಾರ&ೆಂದು ಅವರನುC /ೆದ9*ೋಣ 

ಎಂಬ&ಾ� ಒಬ�ರ ಕೂ�ೊಬ�ರು ಆಲೋಚ2ೆ �ಾ�
ೊಂಡು ಅವರನುC ಕ>ೆ�� ಆ 

jೕಸು�ನ lೆಸರನುC ಎ;: lೇಗೂ �ಾ$ಾಡ/ಾರದು, ಉಪ&ೇಶ �ಾಡಲು /ಾರದು 

ಎಂದು ಅವ9%ೆ ಖಂ�ತ+ಾ� ಅಪa�ೆ
ೊಟ6ರು. 

ಆತನ lೆಸ9ನgh vೈಯ. 

ಆ Wಣದ78 ಪೇತ* ಮತು� 3ೕ�ಾನರ hೕ2ೆ jೈಯ-ದ ಆತHವ� ಇ;ದುಬಂ ತು. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 4:29,30 ಕತ.2ೇ, ಈಗ Iೕನು ಅವರ /ೆದ9ಸು�
ೆಗಳನುC 

2ೋ� IನC ಪ�ತ@ *ೇವಕ2ಾದ jೕಸು�ನ lೆಸ9ನ ಮೂಲಕ+ಾ� >ೋಗ 

ಪ9lಾರವx ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗಳ¡ ಅದು,ತ
ಾಯ.ಗಳ¡ ಉಂ¢ಾಗುವಂ$ೆ IನC 
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ೈoಾಚು;:ರುವgh IನC &ಾಸರು IನC +ಾಕFವನುC vೈಯ.kಂದ lೇಳ�ವ lಾ%ೆ 

ಅನುಗ@�ಸು ಅಂದರು. 

Âgಪaನು ಆತನ lೆಸರನುC *ಾ9ದನು 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 8:12 ಆದ>ೆ Âgಪaನು &ೇವರ >ಾಜFದ �ಷಯದghಯೂ 

jೕಸುZ@ಸ:ನ lೆಸ9ನ �ಷಯದghಯೂ ಶುಭವತ.�ಾನವನುC *ಾರಲು ಗಂಡಸರೂ 

lೆಂಗಸರೂ ನಂ` kೕ�ಾ*ಾCನ�ಾ��
ೊಂಡರು. 

ಆ lೆಸ9ನ Iuತ:+ಾ� ಬಂ	ಸಲaಟ6ರು 

tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಸH%ಸುವವರನು� ಬಂYಸಲು ಪೌಲನನು� ಕಳ"gಸ2ಾ@ತು. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 9:14 ಮತು: ಇghಯೂ IನC lೆಸರನುC ಸw9ಸುವವ>ೆಲh9%ೆ 

/ೇ�lಾZಸುವ ಅ	
ಾರವನುC ಮlಾDಾಜಕ9ಂದ lೊಂk&ಾi2ೆ ಅಂದನು. 

ಆತನ lೆಸರನುC ;YಸುವHದ
ೆ~ ಆ9�
ೊಳ�ಲಾ�&ೆ 

tೕಸುFನ �ೆಸರನು� 2ೋಕ!ೆS ,;ಸುವ�ದ!ಾSN ಪೌಲನನು� �ೇವರು 
ಆ%e!ೊಂಡನು. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 9:15 ಕತ.ನು ಅವI%ೆ Iೕನು lೋಗು; ಆ ಮನುಷFನು 

ಅನFಜನ9ಗೂ ಅರಸುಗYಗೂ ಇ*ಾ@jೕಲF9ಗೂ ನನC lೆಸರನುC ;Yಸುವದ
ಾ~� 

2ಾನು ಆ9�
ೊಂಡ *ಾಧನ+ಾ�&ಾi2ೆ.  

lೆಸ9ನgh Iಭ.ಯ+ಾ� *ಾ9ದರು 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 9:27 ಆದ>ೆ /ಾನ.ಬನು ಅವನನುC 
ೈ��ದು ಅ«ಸ:ಲರ 

ಬY%ೆ ಕ>ೆದು
ೊಂಡುlೋ� ಅವನು &ಾ9ಯgh ಕತ.ನನುC ಕಂಡದiನೂC ಕತ.ನು 

ಅವನ ಸಂಗಡ �ಾ$ಾ�ದiನೂC ದಮಸ~&ೊಳ%ೆ jೕಸು�ನ lೆಸ9ನgh 

vೈಯ.kಂದ �ಾ$ಾ�ದiನೂC ಅವ9%ೆ �ವರ+ಾ� lೇYದನು. 

lೆಸ9ನ ಮೂಲಕ `ಡುಗ�ೆ 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 16:18 �ೕ%ೆ ಅ2ೇಕ kವಸ �ಾ�ದi9ಂದ ?ೌಲನು 

ಬಹಳ+ಾ� /ೇಸರ%ೊಂಡು �ಂ;ರು� ಆ &ೆವ�
ೆ~ ಅವಳನುC `ಟು6lೋಗು ಎಂದು 

jೕಸು Z@ಸ:ನ lೆಸ9ನgh Iನ%ೆ ಅಪa�ೆ 
ೊಡು$ :ೇ2ೆ ಎಂದು lೇYದನು. ಅ&ೇ 

ಗY%ೆಯghjೕ ಅದು `ಟು6 lೋ�ತು. 
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ಆತನ lೆಸ9%ೆ ಅತುFನCತ ಘನ$ೆ%ೌರವ 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 19:17,18 ಈ ಸಂಗ;ಯು ಎ¸ೆಸದgh +ಾಸ+ಾ�ದi ಎಲಾh 

jಹೂದF9ಗೂ �@ೕಕ9ಗೂ ;Yದುಬಂ&ಾಗ ಅ+ೆ>ೆಲh9%ೆ ಭಯ���ತು. ಮತು: 

ಕತ.2ಾದ jೕಸು�ನ lೆಸರು ಪ@ÁಾF;%ೆ ಬಂತು. ಆತನನುC ನಂ`ದವರgh 

ಅ2ೇಕರು ಬಂದು ತಮw ಕೃತFಗಳನುC ಒ�a
ೊಂಡು ;Y�ದರು. 

tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 ಸೂಚಕ!ಾಯ-ಗಳ" ಮತು� ಅದುfತ!ಾಯ-ಗಳ" 

5ಾವ� �ೇವರ ಸBರವನು� !ೇಳ"'ಾಗ ಮತು� ಆತನ ಸBರ!ೆS Fjೇಯ:ಾಗು'ಾಗ, 

5ಾವ� jೈಯ- ಂದ ಮುಂ�ೆ ಬರ0ೇಕು ಮತು� ನಂu!ೆ@ಂದ tೕಸುFನ 

�ೆಸ%ನ78ರುವ ಅದುfತ ಅY!ಾರವನು� ಉಪ3ೕNಸ0ೇಕು. 5ಾವ� �ಾEೆ 
(ಾಡು'ಾಗ, ನಮH ಅನು ನದ aೕವನದ78 ಮತು� &ೇ'ೆಯ78 5ಾವ� 
ಸೂಚಕ!ಾಯ-ಗಳನು� ಮತು� ಅದುfತಗಳನು� ಅನುಭFಸುG �ೇ'ೆ. 

ಅ«ಸ:ಲರ ಕೃತFಗಳ� 4:29-31 ಕತ.2ೇ, ಈಗ Iೕನು ಅವರ /ೆದ9ಸು�
ೆಗಳನುC 

2ೋ� IನC ಪ�ತ@ *ೇವಕ2ಾದ jೕಸು�ನ lೆಸ9ನ ಮೂಲಕ+ಾ� >ೋಗ 

ಪ9lಾರವx ಸೂಚಕ
ಾಯ.ಗಳ¡ ಅದು,ತ
ಾಯ.ಗಳ¡ ಉಂ¢ಾಗುವಂ$ೆ IನC 


ೈoಾಚು;:ರುವgh IನC &ಾಸರು IನC +ಾಕFವನುC vೈಯ.kಂದ lೇಳ�ವ lಾ%ೆ 

ಅನುಗ@�ಸು ಅಂದರು.  

�ೕ%ೆ ?ಾ@ಥ.2ೆ �ಾ�ದ nೕಲೆ ಅವರು ಕೂ�ದi ಸ#ಳವH ನಡು�ತು, ಅವ>ೆಲhರು 

ಪ�$ಾ@ತwಭ9ತ>ಾ� &ೇವರ +ಾಕFವನುC vೈಯ.kಂದ lೇಳ�ವವ>ಾದರು. 

5ಾವ� tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ ಅY!ಾರವನು� ಮತು� ಶ��ಯನು� ಉಪ3ೕNಸುವ�ದನು� 
ಮುಂದುವ%ಸು'ಾಗ, 5ಾವೂ ಸಹ ಪರಮ �ೇವರ ಪ*ಸನ�Gೆ@ಂದ ಮತು� ಶ��@ಂದ 

ನಮH 2ೋಕವನು� ಕದ7ಸುG �ೇ'ೆ. 

ಜಯಕರ'ಾದ !ೆ�e�ೕಯ aೕವನದ �ೕ7!ೈಯು tೕಸುFನ ಶ��ಯುತ �ೆಸ%ನ78�ೆ. 

tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ ಅY!ಾರವನು� ಉಪ3ೕNಸುವ�ದರ78 5ಾವ� ಆದ
 
F_ಾBeಗ=�ೆಂ Eೆ &ೇ%�ಾಗ, ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ
ಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ78 Fವ%eದ ಅ�ೇ 
ಶ��3ಂ Eೆ 5ಾವ� aೕFಸಬಹುದು. 
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ಪ:ಾಮ_ೆ-EಾNರುವ ಪ*_ೆ�ಗಳ" 

1. ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ
ಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ78 ಅ�ಸ�ಲರು tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNeದಂಥ ಎರಡು 
ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳನು� !ೊ�%. 

 

 

 

 

2. tೕಸುFನ �ೆಸ%ನ78 ವ!ಾಲತು� 5ಾh ಅY!ಾರF�ೆ ಎಂಬುದರ ಅಥ-'ೇನು? 

 

 

 

 

3. ಈಗ 6ೕವ� ಎದು%ಸು,�ರುವ 9ಾವ ಸ'ಾಲುಗಳ78, tೕಸುFನ �ೆಸರನು� ಉಪ3ೕNe!ೊಂಡು 
ಜಯವನು� ಅನುಭFಸಲು 6ೕವ� 3ೕXಸು,�ರುF%? 
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?ಾಠ ಹ2ೆCರಡು 

ಜಯಕರ+ಾದ ಆ;wಕ ಯುದf 

ಯುದ�!ಾSN eದ{Eೊಂ�� Vೇ'ೆ! 

&ೈ�ಕ ಶZ: 

ಈಗ 5ಾವ� 6ತ
'ಾದ ಸಂಘಷ-ವನು� ಅಥ-(ಾ�!ೊಂ��ೆVೕ'ೆ ಮತು� ನಮH 
ಅY!ಾರವನು� ಮತು� ನಮH ಶ��ಯುತ ಆಯುಧಗಳನು� ,;ದು!ೊಂ�� Vೇ'ೆ, 5ಾವ� 
ಶ��ಯುತ'ಾದ, Fಜಯ_ಾ79ಾದ, ಜಯಕರ'ಾದ ಯುದ�!ಾSN eದ�Eೊಂ�� Vೇ'ೆ. 

ಪೌಲನು gೕEೆ ಬ:ೆ �ಾV5ೆ, 

2 
ೊ9ಂಥ 10:4 2ಾವH ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳ� ಲೋಕಸಂಬಂಧ+ಾದ 

ಆಯುಧಗಳಲh. ಅವH &ೇವರ ಎ�
ೆಯgh ಬಲ+ಾ�ದುi 
ೋ¢ೆಗಳನುC 


ೆಡ�lಾಕುವಂಥವHಗ�ಾ�+ೆ. 

ಈ ಪ*ಕಟ~ೆ ಇಲ8�ೆ ಅ5ೇಕರು ಯುದ� (ಾಡಲು ಪ*ಯ,�e�ಾV:ೆ. ಅವರು 
tೕಸುFನ78 9ಾ:ಾN�ಾV:ೆ ಎಂಬುದರ 6Dತ�'ಾN ಅವ%Eೆ ಇರುವ 

ಅY!ಾರವನು� ಅವರು ಅಥ-(ಾ�!ೊಂ�ಲ8. 

ಅವ%Eೆ, ಆ,Hಕ ಯುದ�ವ� ಬ7ಷ� ಶತು*F5ೊಂ Nನ ಉಗ*'ಾದ, ಸತತ'ಾದ 

�ೋ:ಾಟ'ಾN (ಾಪ-�k�ೆ. ಅವರು \_ಾಚ6ಂದ ಮತು� ಅವನ 

ದು:ಾತHಗ=�ೆಂ Eೆ \ೕ�ತ:ಾN�ಾV:ೆ. ಅವರ ಗಮನವ� ಎಷುk �ೆ�ಾUN \_ಾಚನ 

ಮತು� ದು:ಾತHಗಳ hೕ2ೆ !ೇಂ *ೕಕೃತ'ಾNರುತ��ೆ3ೕ, ಅಷುk ಅವ� 
�ೊಡµವ�ಗ=ಾN, ಆಕ*ಮಣ!ಾ%9ಾN ಮತು� �ೆಚುU ಶ��_ಾ7ಗ=ಾN !ಾಣಲ|ಡುತ�'ೆ. 

*ೋತುlೋದ ಶತು@ 

ಪ*'ಾ 9ಾದ t_ಾಯನು &ೈGಾನನ ಭFಷ
ದ ಬE xೆ ಬ:ೆ �ಾV5ೆ. ಅವನ 

ಅjೋಗ,ಯ ಸ|ಷk Xತ*ಣವನು� ಅವನು ನಮEೆ !ೊ�k�ಾV5ೆ. 

j�ಾಯ 14:15-17 ಆದ>ೆ Iೕನು ?ಾ$ಾಳ
ೆ~, ಅvೋಲೋಕದ ಅ%ಾಧಸ#ಳಗY%ೆ, 

ತಳ�ಲaಡು;:kiೕ. IನCನುC ಕಂಡವರು k�6� 2ೋ� �ೕ�ಸು$ಾ: ಭೂuಯನುC 

ನಡು�� >ಾಜFಗಳನುC ಕದg�  ಪಟ6ಣಗಳನುC 
ೆಡ� ಲೋಕವನುC 
ಾಡ2ಾC� �ಾ� 

*ೆ>ೆ��ದವರನುC ಮ2ೆ%ೆ `ಡ&ೆ ಇದiವನು ಇವ2ೋ? ಅಂದು
ೊಳ��ವರು.  
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ಹGಾಶ'ಾN &ೋ7ಸಲ|ಟk ಮತು� ಅವ(ಾ6ಸಲ|ಟk &ೈGಾನ ಎಂದು 
ಕ:ೆಯಲ|ಡುವವನನು� ಜನರು  �ke 5ೋಡುGಾ�:ೆ. ಅವರು ಬಹು �ೊಡµವನು ಮತು� 
ಬ7ಷ�ನು ಎಂದು .ಾFeದ ಈ Fಷಯದ78 ಅವರು ಆಶUಯ- ಂದ 5ೋಡುGಾ�:ೆ. 
ಅವರು ಅವ(ಾನ ಂದ ಮುಚUಲ|�kರುವ�ದನು� ಅವರು 5ೋಡುGಾ�:ೆ. "ಇದು ಆ 

ಮನುಷ
5ಾ ...?" "ಎಲ8ರು �ೊಡµವ5ೆಂದು 5ೆನeದ ವ
��ಯು ಇವ5ಾ?" ಎಂದು 
ಅವರು !ೇಳ"Gಾ�:ೆ. 

6ರಥ-ಕEೊ;ಸಲ|ಟk ಈ ವ
��ಯನು� ಅವರು  �ke 5ೋಡುGಾ�:ೆ. ಅವರು 
ಅವನನು� ಅಪ�ಾಸ
 ಂದ 5ೋಡುGಾ�:ೆ. ಅವರು ಅವನನು� ಸಂಪೂಣ- 

&ೋತವ5ಾN 5ೋಡುGಾ�:ೆ. 

5ಾವ� tೕಸುFನ78 9ಾ:ೆಂಬುದರ ಪ*ಕಟ~ೆಯನು� ಪqೆದು!ೊಂqಾಗ, 5ಾವ� ಇನು� 
hೕ2ೆ \_ಾಚನ Fಷಯದ78 ಮಗ�:ಾNರುವ� ಲ8. 5ಾವ� ಸತತ'ಾN tೕಸುFನ 

Fಷಯದ78 ಮಗ�:ಾNರುG �ೇ'ೆ! 

\_ಾಚನು &ೋತು�ೋದ 'ೈ%9ಾN�ಾV5ೆ. ಅವನ ಶ�� 5ಾಶ'ಾN�ೆ. tೕಸು 
ಅವನನು� “ಶ±ನ
” ವ5ಾ�N (ಾ��ಾV5ೆ. ಅವನನು� 6:ಾಯುಧನ5ಾ�N, 

6OS·ಯನ5ಾ�N (ಾಡ2ಾN�ೆ ಮತು� ಬgರಂಗ'ಾN ಅವ(ಾನ!ೆS 
ಒಳಪ�ಸ2ಾN�ೆ. 

Iರಥ.ಕ%ೊYಸಲಾ�&ೆ 

ಇ`@ಯ 2:14 (ಆಂ�h¸ೈ¹ /ೈಬ�) [ಆತನ] ಮಕ~ಳ� ರಕ:�ಾಂಸvಾ9ಗಳ� 

ಆ�ರುವHದi9ಂದ - ಅಂದ>ೆ, �ಾನವ &ೈ�ಕ ಸ�ರೂಪದgh ಇರುವHದi9ಂದ - ಆತನು 

[ಸ�ತಃ] ಅ&ೇ [ಸ�ರೂಪ] 9ೕ;Dಾದನು, ಮರಣದ ಮೂಲಕ [lಾದುlೋಗುವHದರ 

ಮೂಲಕ] ಆತನು ಮರ�ಾ	
ಾ9ಯನುC ಅಂದ>ೆ *ೈ$ಾನನನುC ಇಲh+ಾ��`ಟ6ನು, 

ಅಂದ>ೆ Iರಥ.ಕ%ೊY�ದನು. 

\_ಾಚ5ೊಂ Eೆ ಮತು� ಅವನ ದು:ಾತHಗ=�ೆಂ Eೆ ವ
ವಹ%ಸು'ಾಗ ನಮEೆ 
9ಾವ��ೇ !ೇಡು ಉಂwಾಗುವ� ಲ8. ಶತು*Fನ ಸಮಸ� ಬಲದ hೕ2ೆ ನಮEೆ 
ಅY!ಾರ !ೊಡ2ಾN�ೆ. 

5ಾವ� ಯುದ� (ಾಡುವ�ದ!ೆS �ೋಗು'ಾಗ, 5ಾವ� Eೆಲು8G �ೇ'ೆ ಎಂಬ ಭರವ&ೆ@ಂದ 

ಮತು� ನಂu!ೆ@ಂದ ಇರ0ೇಕು. 5ಾವ� tೕಸುFನ78 9ಾರು ಎಂಬ 

,;ವ;!ೆ@ಂದ 5ಾವ� ಯುದ� (ಾಡುವ�ದ!ೆS �ೋಗ0ೇಕು. 5ಾವ� ಬ7ಷ� 
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ಶತು*F5ೊಂ Nನ ಉಗ*'ಾದ �ೋ:ಾಟದ ಬE xೆ 3ೕaಸ0ೇ!ಾNಲ8. ಬದ2ಾN, 

\_ಾಚನು ಈEಾಗ2ೇ &ೋತು�ೋN�ಾV5ೆ ಎಂಬ ಸGಾ
ಂಶವನು� 5ಾವ� 
ಪ*ದp-ಸು'ಾಗ 5ಾವ� ಸಂGೋಷ�ಾಯಕ'ಾದ ಜಯವನು� ಎದುರು 5ೋಡ0ೇಕು. 

o \_ಾಚನು "�ೊಡµವ5ೇನು" ಅಲ8. 
o tೕಸು “�ೊಡµವನು!” 

o 5ಾವ� ಆತನ ಮೂಲಕ ಎಲ8ವನು� (ಾಡಬಹುದು! 

Âg�a 4:13 ನನCನುC ಬಲಪ�ಸು+ಾತನghದುi 
ೊಂಡು ಎಲhಕೂ~ ಶಕ:2ಾ�& iೇ2ೆ. 

ಜಯದ �ೆK iೆಗಳ" 

F_ಾBeಯ ಶ��ಯು ಮತು� ಅY!ಾರವ� ನಮH ಸBಂತ &ಾBಥ-ಪರ ಆ&ೆಗಳನು� 
ಈqೇ%ಸಲು ಇರುವ “ಆ�!ೆ” ಅಲ8. 5ಾವ� �ೇವರ Xತ�!ೆS ಸಂಪೂಣ-'ಾN 

�ೊಂ !ೆಯುಳ#ವ:ಾNರ0ೇಕು. 

?ಾಪದ ಅ9
ೆ 

ನಮH ಆ,Hಕ ಯುದ�ದ78 5ಾವ� Fಜಯ_ಾ7ಗ=ಾಗ0ೇ!ಾದ:ೆ, 5ಾವ� �ದಲು 
ಪ_ಾUGಾ�ಪಪಟುk ನಮH ಪಾಪಗಳನು� �ೇವ%Eೆ ಅ%!ೆ(ಾಡ0ೇಕು ಮತು� ಆತನ 

W(ಾಪ~ೆಯನು� �ೊಂ !ೊಳ#0ೇಕು. ಇದನು� �ೇEೆ (ಾಡ0ೇ!ೆಂದು 
ಅ�ಸ�ಲ5ಾದ 3ೕ�ಾನನು �ೇ;�ಾV5ೆ. 

1 �ೕlಾನ 1:9 ನಮw ?ಾಪಗಳನುC ಒ�a
ೊಂಡು ಅ9
ೆ�ಾ�ದ>ೆ ಆತನು 

ನಂ`ಗಸ:ನೂ Iೕ;ವಂತನೂ ಆ�ರುವದ9ಂದ ನಮw ?ಾಪಗಳನುC mu�`ಟು6 

ಸಕಲ ಅIೕ;ಯನುC ಪ9ಹ9� ನಮwನುC ಶುkfೕ�ಾಡುವನು. 

ಸಮಪ.�ೆ 

5ಾವ� ನಮH aೕವನವನು� ಸಂಪೂಣ-'ಾN, ನಮH aೕವನದ ಕತ-5ಾದ tೕಸುFEೆ 
ಸಮ\-ಸ0ೇಕು. 

>ೋ�ಾಪHರ 12:1,2 ಆದದ9ಂದ ಸlೋದರ>ೇ &ೇವರ ಕIಕರವನುC Iಮw 

2ೆನ�%ೆ ತಂದು IಮwನುC /ೇ�
ೊಳ��ವ&ೇನಂದ>ೆ IೕವH Iಮw Iಮw &ೇಹಗಳನುC 

&ೇವ9%ೆ uೕಸಲಾ�ಯೂ n��
ೆDಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸ8ೕವ ಯ¨+ಾ� ಅ�.�9. 

ಇ&ೇ Iಮw �+ೇಕಪxವ.ಕ+ಾದ ಆ>ಾಧ2ೆಯು. ಇಹಲೋಕದ ನಡವY
ೆಯನುC 

ಅನುಸ9ಸ&ೆ ನೂತನ ಮನಸ!ನುC lೊಂk
ೊಂಡು ಪರಲೋಕ�ಾವದವ>ಾ�9. 
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�ೕ%ಾದ>ೆ &ೇವರ �ತ:ಕ~ನು*ಾರದದುi ಅಂದ>ೆ ಉತ:ಮ+ಾದದೂi &ೋಷ�ಲhದೂi 

Dಾವ Dಾವ&ೆಂದು �+ೇ�� ;ಳ�
ೊಳ���9. 

ಲೋಕkಂದ ಪ@$ೆFೕಕ$ೆ 

2ೋಕದ ವ
ವ�ಾರಗಳ78 .ಾN9ಾಗುವ�ದ%ಂದ 5ಾವ� ನಮHನು� 
ಪ*Gೆ
ೕ�e!ೊಳ#0ೇಕು. 

2 ;cdೆ 2:4 ಯುದi
ೆ~ lೋಗುವ *ೈIಕನು ಲೋಕವFವlಾರದgh �Z~
ೊಳ�&ೆ 

ತನCನುC *ೈನFದgh *ೇ9�
ೊಂಡವನನುC n��ಸುವದ
ೆ~ ಪ@Dಾಸ 

ಪಡು;:ರುವನಲh+ೇ. 

ನಮw ಆ*ೆಗಳನುC ತF8ಸ/ೇಕು 

5ಾವ� ನಮH ಸBಂತ ಆ&ೆಗಳನು� ತ
aeuಡ0ೇಕು �ೇವರ ಆತH6ಂದ 

ನqೆಸಲ|ಡ0ೇಕು. 5ಾವ� tೕಸುFನಂGೆ, “ನನ� ತಂ�ೆಯು (ಾಡುವ�ದನು� ಕಂಡು 
5ಾನು (ಾಡುG �ೇ5ೆ” ಎಂದು �ೇಳ0ೇಕು 

�ೕlಾನ 5:19 ಅದ
ೆ~ jೕಸು ಅವ9%ೆ Iಮ%ೆ IಜIಜ+ಾ� lೇಳ�$ :ೇ2ೆ 

ತಂ&ೆಯು �ಾಡುವದನುC ಕಂಡು ಮಗನು �ಾಡು$ಾ:2ೆ. lೊರತು ತನCಷ6
ೆ~ $ಾ2ೇ 

ಏನೂ �ಾಡಲಾರನು. ಆತನು �ಾಡುವದ2ೆCಲಾh lಾ%ೆjೕ ಮಗನು �ಾಡು$ಾ:2ೆ. 

�ೇವರು ಪ*,3ಬl F_ಾBeಗೂ !ೆಲ�ಂದು �ೇತ*ವಲಯಗಳ hೕ2ೆ 
ಅY!ಾರವನು� !ೊ�k�ಾV5ೆ: 

o ಅವರ ಮದು'ೆಗಳ", ಮಕSಳ" ಮತು� ಕುಟುಂಬಗಳ" 
o ಅವರು 'ಾeಸುವ ಸ{ಳಗಳ" - 5ೆ:ೆ�ೊ:ೆಯವರು, ನಗರಗಳ", :ಾಷPಗಳ" 
o �ೇವರ &ೇ'ೆ(ಾಡಲು ಅವರನು� ಕಳ"geದ ಸ{ಳ 

�ೇವರು ನಮEೆ !ೊ�kರುವ ಅY!ಾರ �ೇತ*ವಲಯದ �ೊರNನ ಪ*�ೇಶದ78 
&ೈGಾನನ ಭದ*!ೋwೆಯ hೕ2ೆ ಯುದ�!ೆS �ೋಗಲು ನಮH ಆತHಗಳ78 ಪೆ*ೕರ~ೆ 
ಉಂwಾಗುವ� ಲ8. ಆ ಪ*�ೇಶದ F_ಾBeಗಳ" ತಮH ಅY!ಾರದ ಬE xೆ 
ಕ7ಯ0ೇ!ೆಂದು ಮತು� ಭದ*!ೋwೆಗಳನು� !ೆಡF�ಾಕ0ೇ!ೆಂದು �ೇವರು 
ಬಯಸುGಾ�5ೆ. 
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�@ೕ;ಯ ಮ2ೋ�ಾವವHಳ�ವ>ಾ�9  

�ೇವರ &ೈನ
ದ78ರುವ ನಂu!ೆಯುಳ# e¸ೕಪ�ರುಷರು, &ೈ6ಕರಂGೆ, 5ಾವ� 
ಇತರ:ೊಂ Eೆ &ೊ�Sನ ಮತು� ಒರwಾದ ಮ5ೋ.ಾವ ಂದ ವ,-ಸ0ಾರದು. 

Âಲೆcೕನ 1:4,5 ಕತ.2ಾದ jೕಸು�ನ nೕಲೆ Iೕನು ಇ�6ರುವ ನಂ`
ೆಯನುC 

ಕು9ತು &ೇವಜನ>ೆಲhರ nೕgರುವ IನC �@ೕ;ಯನುC ಕು9ತು 
ೇYದi9ಂದ, 2ಾನು 

?ಾ@ಥ.2ೆ �ಾಡು+ಾ%ೆಲಾh &ೇವ9%ೆ Dಾ+ಾಗಲೂ *ೊ:ೕತ@ವನುC ಸgh� 

Iನ%ೋಸ~ರ ��ಾಪ2ೆ �ಾಡು$ :ೇ2ೆ. 

5ಾವ� \_ಾಚನು ಮತು� ದು:ಾತHಗಳ Fರುದ�'ಾN ಒರwಾN ವ,-ಸ0ೇಕು, ಆದ:ೆ 
5ಾವ� ಇತರ ಜನ:ೊಂ Eೆ \*ೕ,@ಂದ ನqೆದು!ೊಳ#0ೇಕು. 5ಾವ� \_ಾಚನನು� 
�ೆBೕOಸ0ೇಕು, ಆದ:ೆ 5ಾವ� ಜನರನು� \*ೕ,ಸ0ೇಕು. 

F_ಾBeಗ=ಾNರುವ ನಮH ಅY!ಾರವ� ಇತರ ಜನರ hೕ2ೆ �ೊ:ೆತನ 

(ಾಡುವ�ದಲ8, ಆದ:ೆ \_ಾಚನ ಮತು� ಅವನ ದು:ಾತHಗಳ hೕ2ೆ �ೊ:ೆತನ 

(ಾಡುವ��ಾN�ೆ ಎಂದು 5ಾವ� 9ಾ'ಾಗಲೂ 5ೆನ\ನ78ಟುk!ೊಳ#0ೇಕು. 

5ಾವ� �ೇವ:ೊಂ Eೆ ಮತು� ಇತರ ಜನ:ೊಂ Eೆ \*ೕ,@ಂದ ನqೆದು!ೊಳ"#'ಾಗ, 

5ಾವ� \_ಾಚ5ೊಂ Nನ ಯುದ�ದ ಬE xೆ ಸತತ'ಾN 3ೕXಸು,�ರ0ಾರದು. 

>ಾ8 /ೇಡ 

5ಾವ� �ೇವ:ೊಂ Eೆ 6ಕಟ ಸಂಬಂಧದ78 ನqೆಯು'ಾಗ - ನಮH aೕವನದ78 :ಾa, 

ಪಾಪ ಅಥ'ಾ 2ೌ�ಕGೆಯ ಕಲ0ೆರ!ೆ ಇರ0ಾರದು - ಆತHಗಳ F'ೇಚ5ೆಯ ಎಂಬ 

ಆ,Hಕ ವರದ78 5ಾವ� !ಾಯ-6ವ-gಸು'ಾಗ ನಮHನು� &ೋ7ಸಲು &ೈGಾನನು 
(ಾ�ರುವ ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳ ಬE xೆ �ೇವರು ನಮHನು� ಎಚU%ಸುGಾ�5ೆ. 5ಾವ� 
�ೇವ%Eೆ ಎಷುk ಹ,�ರ'ಾNರುG �ೇ'ೆ3ೕ, !ೆಟkತನ, ವಂಚ5ೆ, :ಾa ಅಥ'ಾ 

ಕಲ0ೆರ!ೆಯ ಪ*ಸನ�Gೆಯ ಬE xೆ 5ಾವ� ಅಷುk �ೆ�ಾUN Kಾಗರೂಕ:ಾNರುG �ೇ'ೆ. 

5ಾವ� tೕಸುFನ hೕ2ೆ ದೃOkಡ0ೇಕು. &ೈGಾನನು ಅಥ'ಾ ಅವನ ದು:ಾತHಗಳ" 
ಅ�µ9ಾN ಬರುವ��ಾದ:ೆ - ಅವ�ಗ=�ೆಂ Eೆ �ೋ:ಾ�%, ಅವ�ಗಳನು� 
F:ೋYe%, ಓ�e% – �ೇವ%ಂದ ಬರದ ಆ2ೋಚ5ೆಗಳನು� ಮತು� ಕಲ|5ೆಗಳನು� 
ಒಸ� �ಾ�%. ಜಯ!ಾSN 5ಾವ� ಆತನನು� ಸು�,ಸು'ಾಗ 5ಾವ� ಮG �ೆ tೕಸುವನು� 
ದೃOke0ೇಕು. 
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2 
ೊ9ಂಥ 2:14 Z@ಸ:ನ ಅ2ೊFೕನF$ೆಯgh ನಮwನುC Dಾ+ಾಗಲೂ 

ಜ�ೕತ!ವ&ೊಡ2ೆ n>ೆಸು$ಾ: ಆತನ �ಷಯ+ಾದ �ಾನ+ೆಂಬ ಸು+ಾಸ2ೆಯನುC 

ನಮw ಮೂಲಕ ಎಲಾh ಸ#ಳಗಳgh +ಾFಪನ%ೊYಸು$ಾ: ಬರುವ &ೇವ9%ೆ *ೊ:ೕತ@ವH. 

ಆ;wಕ ��ೇಷ¨ನು ಇಲh 

�ೇವರ :ಾಜ
ದ78, F_ೇಷ¾ನನು� ಅಥ'ಾ “�ೆವBಗಳನು� u�ಸುವ ಬ7ಷ�ನನು�” 

ಕ:ೆ@ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಥ'ಾ ಅವರ ಬ;Eೆ �ೋಗುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆ,Hಕ 

�ೋ:ಾಟವನು� ಮತು� uಡುಗqೆಯನು� &ಾYಸುವ�ದು ಆತನ 3ೕಜ5ೆಯಲ8. 
ಬದ2ಾN, ಅ�ಸ�ಲ5ಾದ 9ಾ!ೋಬನು ಬ:ೆದಂGೆ, ಪ*,3ಬl F_ಾBeಯು 
&ೈGಾನನನು� ಎದು%ಸ0ೇಕು. 

Dಾ
ೋಬ 4:7 �ೕ�ರಲಾ� &ೇವ9%ೆ ಒಳ%ಾ�9 *ೈ$ಾನನನುC ಎದು9�9 ಅವನು 

IಮwನುC `ಟು6 ಓ�lೋಗುವನು. 

�ೇವರ ಸ'ಾ-ಯುಧ 

5ಾವ� (ಾಡ0ೇ!ಾದ ಯುದ�!ಾSN �ೇವರು ನಮEೆ ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� 
ಒದNe�ಾV5ೆ. 5ಾವ� ನಮH ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� ಧ%e!ೊಂ�ದವರು 
ಆNರ0ೇ!ೆಂದು ಅ�ಸ�ಲ ಪೌಲನು ಬ:ೆಯ7ಲ8; 5ಾವ� �ೇವರ ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� 
ಧ%ಸ0ೇ!ೆಂದು ಅವನು ಬ:ೆ �ಾV5ೆ. 

ಮಧ
 ಯುಗದ Fರ3ೕಧರು ತಮH ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� ಮತು� ತಮH 
pರ&ಾ¸ಣಗಳನು� ಧ%e!ೊಂqಾಗ ಮತು� ಮುಖಗ;Eೆ ಮುಖಕವಚಗಳನು� 
�ಾ�!ೊಂqಾಗ, ಅವ:ೆಲ8ರೂ ಶತು*ಗ;Eೆ ಶ��_ಾ7ಗಳ", ಬ7ಷ�ರು, ಅಪಾಯ!ಾ% 

3ೕಧರಂGೆ !ಾಣು,�ದVರು. ಆ ರ�ಾಕವಚದ ಒಳಗqೆಯ78ರುವ �ೇಹದ 

ನೂ
ನGೆಗಳ" ಇದVರೂ, ಅವರು Fೕರ 3ೕಧರಂGೆ !ಾಣು,�ದVರು. 

5ಾವ� �ೇವರ ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� ಧ%e!ೊಂqಾಗ, \_ಾಚ6Eೆ 5ಾವ� �ೇವರಂGೆ 
!ಾಣುG �ೇ'ೆ. ಆಗ ಯುದ�ವನು� Eೆಲ8ಲು 5ಾವ� �ೇವರಂGೆ (ಾತ5ಾಡ0ೇಕು, 
�ೇವರಂGೆ ನqೆಯ0ೇಕು ಮತು� �ೇವರಂGೆ !ಾಯ-(ಾಡ0ೇಕು! 

ನಮw ಶZ: 

5ಾವ� �ೇವರ ಪ*:ಾಕ*ಮ ಶ��ಯ78 !ಾಯ-6ವ-gಸ0ೇಕು. 5ಾವ� ನಮH ಸBಂತ 

ಬಲ ಂದ ಯುದ�!ೆS �ೋಗ0ಾರದು. 
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ಎ¸ೆಸ 6:10,11 ಕ�ೇ �ಾ$ೇನಂದ>ೆ, IೕವH ಕತ.ನನೂC ಆತನ ಅ	ಕ+ಾದ 

ಶZ:ಯನೂC ಆಶ@��
ೊಂಡವ>ಾ� ಬಲ%ೊY�9. *ೈ$ಾನನ 

ತಂ$ೊ@ೕ?ಾಯಗಳನುC IೕವH ಎದು9� Iಲುhವದ
ೆ~ ಶಕ:>ಾಗುವಂ$ೆ &ೇವರು 

ದಯ?ಾgಸುವ ಸ+ಾ.ಯುಧಗಳನುC ಧ9�
ೊY�9. 

ನಮw lೋ>ಾಟ 

ವಚನ 12 2ಾವH lೋ>ಾಡುವದು ಮನುಷF�ಾತ@ದವರ ಸಂಗಡವಲh. >ಾಜತ�ಗಳ 

nೕಲೆಯೂ ಅ	
ಾ9ಗಳ nೕಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧ
ಾರದ ಲೋ
ಾ	ಪ;ಗಳ 

nೕಲೆಯೂ ಆ
ಾಶ ಮಂಡಲದghರುವ ದು>ಾತwಗಳ *ೇ2ೆಯ nೕಲೆಯೂ 2ಾವH 

lೋ>ಾಡುವವ>ಾ�& iೇ+ೆ. 

ನಮH �ೋ:ಾಟವ� ಮನುಷ
(ಾತ*ದವರ ಸಂಗಡವಲ8, ಆದ:ೆ :ಾಜತBಗಳ", 
ಅY!ಾ%ಗಳ" ಮತು� ದು:ಾತHಗಳ ಶ��ಗ=�ೆಂ Eೆ �ೋ:ಾಡುG �ೇ'ೆ ಎಂದು ಪೌಲನು 
ನಮEೆ 5ೆನ\ಸುGಾ�5ೆ. ನಮH �ೋ:ಾಟವ� &ಾB.ಾFಕ 2ೋಕದ �ೇತ*ಗಳ78 ಅಲ8, 
ಆದ:ೆ ಆ,Hಕ �ೇತ*ದ78�ೆ. 

ನಮw ಸ+ಾ.ಯುಧಗಳ� 

� ಸತ
'ೆಂಬ ನಡುಕಟುk 
� 6ೕ,tಂಬ ಎ�ೆಕವಚ 

� ಸು'ಾGೆ-ಯನು� ,;ಸುವ�ದರ78 eದ�'ಾದ ಮನ&ೆMಂಬ !ೆರ 

ವಚನಗಳ� 13-15 ಆದದ9ಂದ ಕ¥ಣ ಯುದfವH ನ�ೆಯುವ kವಸದgh ಆ +ೈ9ಗಳನುC 

ಎದು9ಸುವದಕೂ~ �ಾಡ/ೇ
ಾದ& iೆಲhವನುC �ಾ� ಜಯ�ಾgಗ�ಾ� Iಲುhವದಕೂ~ 

ಶಕ:>ಾಗುವಂ$ೆ &ೇವರು ದಯ?ಾgಸುವ ಸ+ಾ.ಯುಧಗಳನುC $ೆ%ೆದು
ೊY�9. 

ಸತF+ೆಂಬ ನಡುಕಟ6ನುC ಕ�6
ೊಂಡು Iೕ;jಂಬ ವಜ@ಕವಚವನುC ಧ9�
ೊಂಡು 

ಸ�ಾvಾನದ �ಷಯ+ಾದ ಸು+ಾ$ೆ.ಯನುC ;Yಸುವದರgh �ದf+ಾದ ಮನ*ೆ!ಂಬ 


ೆರಗಳನುC n�6
ೊಂಡು Igh9. 

ಪೌಲನು “6ಂತು!ೊ;#%” ಎಂಬ ಪದವನು� ಮೂರು 0ಾ% ಪ�ನ:ಾವ,-e 

�ೇ;�ಾV5ೆ. ಅವನು �ದಲು ಕ»ಣ  ನ ಬರು'ಾಗ, 5ಾವ� ದೃಢ'ಾN 6ಲ80ೇಕು 
ಎಂದು �ೇ;ದನು. ನಂತರ ಅವನು 5ಾವ� (ಾಡ0ೇ!ಾದV�ೆಲ8ವನೂ� (ಾ�ದ 

ನಂತರ 5ಾವ� 6ಲ80ೇಕು ಎಂದು �ೇ;ದನು. ಅಂ,ಮ'ಾN, ಅವನು 6ೕ,tಂಬ 

ಎ�ೆಕವಚವನು� ಧ%e!ೊಂಡು, ಮತು� ಸ(ಾjಾನದ Fಷಯ'ಾದ ಸು'ಾGೆ-ಯನು� 
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,;ಸುವ�ದರ78 eದ�'ಾದ ಮನ&ೆMಂಬ !ೆರಗಳನು� h�k!ೊಂಡು 6ಂತು!ೊ;#% 

ಎಂದು �ೇ;ದನು. 

ಸತ
ವ� �ೇವರ 'ಾಕ
'ಾN�ೆ. ಅದು ನಮEೆ ಸಂರW~ೆ9ಾಗ 0ೇ!ಾದ:ೆ, ಅದು ಏನು 
�ೇಳ"ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� 5ಾವ� ,;ದು!ೊಳ#0ೇಕು. 

ನಮH 6ೕ,tಂಬ ಎ�ೆಕವಚ �ೇವರ 6ೕ,9ಾN�ೆ. 5ಾವ� 
ಪ%ಪೂಣ-:ಾNರ0ೇ!ಾNಲ8, ಆದ:ೆ ಈ 6ೕ,tಂಬ ಎ�ೆಕವಚವ�  ಸ%9ಾದ 

&ಾ{ನದ78ರ0ೇ!ಾದ:ೆ 5ಾವ� ನಮH aೕವನದ78 ,;ದು (ಾಡುವ ಪಾಪವ� 
ಇರ0ಾರದು. 

ಸ(ಾjಾನದ Fಷಯ'ಾದ ಸು'ಾGೆ-ಯನು� &ಾರುವ�ದರ78 eದ�'ಾದ ಮನ&ೆMಂಬ 

!ೆರಗಳನು� h�k!ೊಂ�ರ0ೇಕು. eದ�Gೆಯು ನಮH .ಾಗ'ಾN�ೆ ಮತು� �ೇವರ 

'ಾಕ
ವನು� ಅಧ
ಯನ (ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� (ಾಡ0ೇಕು. 

ಪೌಲನು ,��ೆಯ6Eೆ gೕEೆ ಬ:ೆ �ಾV5ೆ, 

2 ;cdೆ 2:15 Iೕನು &ೇವರ ದೃ56%ೆ �ೕಗF+ಾ� 


ಾ��
ೊಳ��ವದ
ೆ~ ಪ@Dಾಸಪಡು. ಅವ�ಾನ
ೆ~ ಗು9Dಾಗದ 


ೆಲಸದವನೂ ಸತF+ಾಕFವನುC ಸ9Dಾ� ಉಪ&ೇ�ಸುವವನೂ 

ಆ�ರು.  

� ನಂu!ೆtಂಬ ಗು:ಾc 

� ರW~ೆtಂಬ pರ&ಾ¸ಣ 

� ಪFGಾ*ತHನು !ೊಡುವ �ೇವರ 'ಾಕ
'ೆಂಬ ಕ,� 

ಎ¸ೆಸ 6:16,17 ಮತು: ನಂ`
ೆjಂಬ ಗು>ಾ�ಯನುC �ಡು
ೊY�9. 

ಅದ9ಂದ IೕವH 
ೆಡುಕನ /ಾಣಗಳ2ೆCಲಾh ಆ9ಸುವದ
ೆ~ 

ಶಕ:>ಾಗು�9. ಇದಲh&ೆ ರm�ೆjಂಬ �ರ*ಾtಣವನುC ಇಟು6
ೊಂಡು 

ಪ�$ಾ@ತwನು 
ೊಡುವ &ೇವರ +ಾಕF+ೆಂಬ ಕ;:ಯನುC ���9. 

\_ಾಚನ ಅN� 0ಾಣಗಳನು� ಆ%ಸಲು 5ಾವ� ನಂu!ೆtಂಬ ಗು:ಾcಯನು� 
ಉಪ3ೕNಸ0ೇಕು. ಅN�ಯ 0ಾಣಗಳ" ಎಂದ:ೆ &ೈGಾನನು ನಮEೆ Fರುದ�'ಾN 

uಡುವ ಆ2ೋಚ5ೆಗಳ", _ೆ±ೕಧ5ೆಗಳ", !ಾ@2ೆಗಳ" ಮತು� ಇತರ 
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ತಂGೊ*ೕಪಾಯಗಳ". �ೇವರ hೕ7ನ ನಂu!ೆ@ಂದ ಮತು� ಆತನ 'ಾಕ
ದ78ನ 

ನಂu!ೆ@ಂದ 5ಾವ� ಅವ�ಗಳನು� ಅ%ಸ0ೇಕು. 

5ಾವ� ರW~ೆಯನು� �ೊಂ !ೊಂqಾಗ ರW~ೆtಂಬ pರ&ಾ¸ಣವನು� 
ಧ%e!ೊಳ"#G �ೇ'ೆ. ಈ ರW~ೆಯು ನಮH 6ತ
'ಾದ ಅಂGಾ
ವ& {ೆಯನು� 
5ೆ2ೆEೊ;ಸುತ��ೆ, ಅಷುk (ಾತ*ವಲ8�ೆ �ೇವರ ಸBರೂಪದ78 5ಾವ� ಸೃOk9ಾ�ಾಗ 

5ಾವ� 9ಾವ�ದ!ಾSN ಸೃOkಸಲ|wೆkವ� ಅ'ೆಲ8ದಕೂS ನಮHನು� ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸುತ��ೆ. 
ರW~ೆtಂಬ pರ&ಾ¸ಣವ� ನಮH ರW~ೆಯ ಪೂಣ- ಪ*(ಾಣದ ಪ*ಕಟ~ೆಯನು� 
ಅ%ತು!ೊಳ"#ವ �ಾEೆ ನಮH ಮನಸMನು� ನೂತನಪ�ಸುತ��ೆ. 

>ೋ�ಾಪHರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವY
ೆಯನುC ಅನುಸ9ಸ&ೆ ನೂತನ ಮನಸ!ನುC 

lೊಂk
ೊಂಡು ಪರಲೋಕ�ಾವದವ>ಾ�9. 

5ಾವ� �ೇವರ 'ಾಕ
ವನು� ಓದು'ಾಗ, ಅಧ
ಯನ (ಾಡು'ಾಗ ಮತು� jಾ
ನ 

(ಾಡು'ಾಗ �ೇವರ 'ಾಕ
'ೆಂಬ aೕವ “ಜಲ”  ಂದ ನಮH ಮನಸMನು� 
Gೊ=ೆಯುವ�ದರ ಮೂಲಕ ನಮH ಮನಸMನು� ನೂತನಪ�ಸುತ��ೆ. 

ಎ¸ೆಸ 5:26 ... +ಾ
ೊFೕಪ&ೇಶ ಸ�ತ+ಾದ ಜಲ*ಾCನವನುC �ಾ�� 

ಶುದf�ಾ�ದನು. 

ಆಕ*ಮಣ (ಾಡಲು ನಮEೆ ಒಂದು ಆಯುಧವನು� !ೊಡ2ಾN�ೆ, ಅದು ಆತHನು 
!ೊಡುವ �ೇವರ 'ಾಕ
'ೆಂಬ ಕ,�9ಾN�ೆ. ಪೌಲನು ಆತHನ ಕ,�ಯ ಬE xೆ ಇu*ಯ 

ಪ�ಸ�ಕದ78 �ೆ�ಾUN �ೇ;�ಾ�5ೆ. 

ಇ`@ಯ 4:12 Dಾಕಂದ>ೆ &ೇವರ +ಾಕFವH ಸ8ೕವ+ಾದದುi. 


ಾಯ.*ಾಧಕ+ಾದದುi. ಯವ ಇ/ಾ�� ಕ;:�ಂತಲೂ ಹದ+ಾದದುi. ?ಾ@ಣ 

ಆತwಗಳನೂC Zೕಲುಮಜ ³ೆಗಳನೂC ��ಾ�ಸುವಷು6 ಮ�6ಗೂ ತೂ9lೋಗುವಂತದುi. 

ಹೃದಯದ ಆಲೋಚ2ೆಗಳನುC ಉಪ&ೇಶಗಳನೂC �+ೇ�ಸುವಂಥದುi ಆ�&ೆ. 

�ೇವರ 'ಾಕ
ವ� ನಮH ಸತ
ದ ನಡುಕಟುk ಆN�ೆ, ನಮH ಪಾದಗ;Eೆ ಮತು� ನಮH 
ಕ,�Eೆ ರW~ೆ9ಾN�ೆ! 'ಾಕ
ವನು� ಅಧ
ಯನ (ಾಡುವ�ದರ ಪಾ*ಮುಖ
Gೆಯ ಬE xೆ 
9ಾವ��ಾದರೂ ಸಂ�ೇಹF�ೆtೕ? 
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ಜಯಕರ+ಾದ ?ಾ@ಥ.2ೆ 

ಒhH 5ಾವ� ನಂu!ೆ@ಂದ, �ೇವರ ಎ2ಾ8 ಸ'ಾ-ಯುಧಗಳನು� ಧ%e!ೊಂಡ 

hೕ2ೆ, 5ಾವ� ಎ2ಾ8 ಸಂದಭ-ಗಳ78 ಆತHನ78 ಪಾ*n-ಸ0ೇಕು. 

ಎ¸ೆಸ 6:18  IೕವH ಪ�$ಾ@ತw ?ೆ@ೕ9ತ>ಾ� ಎಲಾh ಸಮಯಗಳgh ಸಕಲ�ಧ+ಾದ 

?ಾ@ಥ.2ೆ�ಂದಲೂ ��ಾಪ2ೆ�ಂದಲೂ &ೇವರನುC ?ಾ@X.�9. ಇದರgh ಪxಣ. 

�#ರ�ತ:>ಾ�ದುi &ೇವಜನ>ೆಲhರ �ಷಯದgh ��ಾಪ2ೆ �ಾಡು$ಾ: ಎಚ�ರ+ಾ�9. 

ನನ%ೋಸ~ರ ಸಹ ?ಾ@ಥ.2ೆ �ಾ�9. 

ಪ�ನಃ&ಾ{\ಸಲ|ಟk ನಮH ಅY!ಾರವನು� ಉಪ3ೕNe!ೊಂಡು 5ಾವ� ಎ2ಾ8 
ಭಕ�%EಾN ನಂu!ೆ@ಂದ ಪಾ*n-ಸು,�ರು'ಾಗ, &ೈGಾನನ ಭದ*!ೋwೆಗಳ" 
uೕಳ"ವ�ದನು� 5ಾವ� !ಾಣುG �ೇ'ೆ. 5ಾವ� ಯುದ�ದ78 ಶ±ರ:ಾಗುG �ೇ'ೆ ಮತು� 
&ೈGಾನನ ಪqೆಗಳನು� ಸ�ೆಬqೆಯುG �ೇ'ೆ. 

ಇ`@ಯ 11: 33,34 ನಂ`
ೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು >ಾಜFದgh *ಾ�	ೕನ 

�ಾ�
ೊಂಡರು Iೕ;ಯನುC ನ��ದರು. +ಾ%ಾiನಗಳನುC ಪಡ
ೊಂಡರು. �ಂಹಗಳ 

/ಾ� ಕ�6ದರು. /ೆಂZಯ ಭಲವನುC ಆ9�ದರು. ಕ;:ಯ /ಾ�%ೆ ತ�a�
ೊಂಡರು. 

Iಬ.ಲ>ಾ�ದುi ಬgಷ�>ಾದರು. ಯುದiದgh ಪ>ಾಕ@ಮ�ಾg ಗ�ಾದರು. ಪರರ 

ದಂಡುಗಳನುC ಓ��`ಟ6ರು. 

&ೇ'ೆಯ !ೆಲಸ!ಾSN eದ�:ಾN� Vೇ'ೆ 

5ಾವ� 2ೋಕ�ಾದ
ಂತ �ೋN ಸು'ಾGೆ-ಯನು� &ಾರ0ೇಕು ಎಂದು tೕಸು 
�ೇ;ದನು. 

�ಾಕ. 16:15 ಆ nೕಲೆ ಅವ9%ೆ IೕವH ಲೋಕದ ಎಲಾh ಕ�ೆ%ೆ lೋ� ಜಗ;:%ೆಲಾh 

ಸು+ಾ$ೆ.ಯನುC *ಾ99. 

t_ಾಯನು ಸು'ಾGೆ- &ಾರುವವರ ಬE xೆ gೕEೆ ನು��ಾV5ೆ. 

j�ಾಯ 52:7 ಪವ.ತಗಳ nೕಲೆ ತ�>ೆಪಡು$ಾ: ಶುಭಸ�ಾoಾರವನುC ತಂದು 

ಸ�ಾvಾನವನುC *ಾರುವ ದೂತನ ?ಾದಗಳ� ಎ�ೊ6ೕ ಅಂದ+ಾ�+ೆ! ಒ� �ೆಯ 

ಶುಭವತ.�ಾನವನುC, ಶುಭದ ಸು+ಾ$ೆ.ಯನುC ತಂದು ರm�ೆಯನುC ಪ@ಕ�ಸು$ಾ: – 

IನC &ೇವರು >ಾಜF�ಾರವನುC ವ��&ಾi2ೆ ಎಂದು �ೕ�ೕI%ೆ 

;Yಸುವವ2ಾ�&ಾi2ೆ. 
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5ಾವ� ಪೂಣ- ಜಯ_ಾ7ಗ=ಾN� Vೇ'ೆ, �ೇವರ \*ೕ,@ಂದ 9ಾವ�ದೂ ನಮHನು� 
ಆಗ7ಸಲು &ಾಧ
Fಲ8 ಎಂದು ಪೌಲನು �ೇ;�ಾV5ೆ. 

>ೋ�ಾಪHರ 8:37-39 ಆದ>ೆ ನಮwನುC �@ೕ;�&ಾತನ ಮೂಲಕ+ಾ� 2ಾವH ಎಲಾh 

�ಷಯಗಳgh ಪxಣ. ಜಯ�ಾgಗ�ಾಗು$ :ೇ+ೆ. lೇಗಂದ>ೆ ಮರಣ+ಾಗg 

8ೕವ+ಾಗg &ೇವದೂತ>ಾಗg ದು>ಾತwಗ�ಾಗg ಈ�ನ ಸಂಗ;ಗ�ಾಗg 

ಮುಂದಣ ಸಂಗ;ಗ�ಾಗg, ಮಹತ�ಗ�ಾಗg, nೕಲಣ ಲೋಕ+ಾಗg 
ೆಳಗಣ 

ಲೋಕ+ಾಗg /ೇ>ೆ Dಾವ ಸೃ56Dಾಗg ನಮwನುC ನಮw ಕತ.2ಾದ jೕಸು 

Z@ಸ:ನgh $ೋ9ಬಂದ &ೇವರ �@ೕ;�ಂದ ಅಗgಸಲಾರ+ೆಂದು ನನ%ೆ 

Iಶ�ಯುಂಟು. 

&ಾ�6ಕ5ಾದ 3ೕ�ಾನ !ಾಲ ಂದ ಇ78ಯ ತನಕ �ೇವರ :ಾಜ
ವ� ಬ2ಾGಾSರ!ೆS 
ಗು%9ಾN�ೆ ಎಂದು tೕಸು �ೇ;�ಾV5ೆ. 

ಮ$ಾ:ಯ 11:12 ಇದಲh&ೆ *ಾCIಕ2ಾದ �ೕlಾನನ 
ಾಲkಂದ ಈ ವ>ೆಗೂ 

ಪರಲೋಕ >ಾಜFವH ಬಲಾ$ಾ~ರ
ೆ~ ಗು9Dಾ�ರುತ:&ೆ. ಬಲಾ$ಾ~9ಗಳ� ನು�W 

ಅದನುC *ಾ�	ೕನ�ಾ�
ೊಳ��$ಾ:>ೆ. 

ನಂu!ೆಯು &ೇ5ೆಯ ಬಲ'ಾN�ೆ ಎಂದು ಪೌಲನು �ೇ;�ಾV5ೆ! 

ಇ`@ಯ 11:33 ನಂ`
ೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು >ಾಜFದgh *ಾ�	ೕನ �ಾ�
ೊಂಡರು 

Iೕ;ಯನುC ನ��ದರು. +ಾ%ಾiನಗಳನುC ಪಡ
ೊಂಡರು. �ಂಹಗಳ /ಾ� ಕ�6ದರು. 

ಸ�ಾ�: 

 

tೕಸುFನ !ಾಯ-ವ� ಪೂಣ-Eೊಂ��ೆ! 
ಆತನು &ೈGಾನನನು� &ೋ7e�ಾV5ೆ 

ಮತು� &ೈGಾನನು ಆ�ಾ� ಮತು� ಹವB%ಂದ 
�ತು�!ೊಂ�ದV ಎಲ8ವನೂ�  

ಪ�ನಃ ವಶಪ�e!ೊಂ��ಾV5ೆ. 
 

F�ೕXತ:ಾದ (ಾನವಕುಲ!ೆS ಅಂದ:ೆ  
ಆತನ ಸ.ೆಯು - ಆತನ ಬ7ಷ� &ೈನ
ವ� ಆNರುವವ%Eೆ  
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ಆತನು ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ ಅY!ಾರವನು�  
ಪ�ನಃ&ಾ{\e !ೊ�k�ಾV5ೆ! 

 

ಈಗ ಅದು ನಮH !ೆಲಸ! 
5ಾವ� ಈ _ೆ*ೕಷ� ರW~ೆಯ ಸಂ�ೇಶವನು� 

ಇ�ೕ 2ೋಕ!ೆS2ಾ8 &ಾರ0ೇಕು.  
 

5ಾವ� ಬಲಯುತ'ಾN  
�ೇವರ :ಾಜ
ವನು� &ಾBYೕನ(ಾ�!ೊಳ#0ೇಕು. 

 

5ಾವ� tೕಸುFನ ಶತು*ಗಳನು�  
ಆತನ ಪಾದ\ೕಠ'ಾN (ಾಡ0ೇಕು. 

 

ಇಂದು  
ಈ ಭೂDಯ hೕ2ೆ  

5ಾವ� ಅY!ಾರದ78 ನqೆಯ0ೇಕು! 
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/ಾ�?ಾಠ ವಚನಗಳ� 

ಎ¸ೆಸ 6:12  2ಾವH lೋ>ಾಡುವದು ಮನುಷF�ಾತ@ದವರ ಸಂಗಡವಲh. >ಾಜತ�ಗಳ 

nೕಲೆಯೂ ಅ	
ಾ9ಗಳ nೕಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧ
ಾರದ ಲೋ
ಾ	ಪ;ಗಳ 

nೕಲೆಯೂ ಆ
ಾಶ ಮಂಡಲದghರುವ ದು>ಾತwಗಳ *ೇ2ೆಯ nೕಲೆಯೂ 

2ಾವH lೋ>ಾಡುವವ>ಾ�& iೇ+ೆ. 

1 ?ೇತ@ 5:8,9  ಸ�ಸ#�ತ:>ಾ�9 ಎಚ�ರ+ಾ�9. Iಮw �>ೋ	Dಾ�ರುವ *ೈ$ಾನನು 

ಗ8.ಸುವ �ಂಹ&ೋ?ಾkಯgh DಾರನುC ನುಂಗg ಎಂದು 

ಹುಡು
ಾಡು$ಾ: ;ರುಗು$ಾ:2ೆ. IೕವH ನಂ`
ೆಯgh ದೃಡ+ಾ�ದುi ಅವನನುC 

ಎದು9�9. ಲೋಕದghರುವ Iಮw ಸlೋದರರೂ ಅಂಥ /ಾvೆಗಳ2ೆCೕ 

ಅನುಭ�ಸು;:&ಾi>ೆಂದು Iಮ%ೆ ;Yದ&ೆಯಲಾh. 

�ೕlಾನ 10:10  ಕಳ�ನು ಕದುi
ೊಳ��ವದಕೂ~ 
ೊಯುFವದಕೂ~ lಾಳ��ಾಡುವದಕೂ~ 

ಬರು$ಾ:2ೆ lೊರತು ಮ$ಾ:ವದಕೂ~ ಬರುವkಲh. 2ಾ2ಾದರೂ ಅವHಗY%ೆ 

8ೕವವH ಇರ/ೇ
ೆಂತಲೂ ಸಮೃkiDಾ� ಇರ/ೇ
ೆಂತಲೂ ಬಂ&ೆನು. 

ಆk
ಾಂಡ 1:26  ಆ nೕಲೆ &ೇವರು ನಮw ಸ�ರೂಪದgh ನಮw lೋg
ೆ%ೆ ಸ9Dಾ� 

ಮನುಷFರನುC ಉಂಟು �ಾ�ೋಣ ಅವರು ಸಮುದ@ದghರುವ uೕನುಗಳ 

nೕಲೆಯೂ ಅಂತ9mದgh lಾ>ಾಡುವ ಪ\ಗಳ nೕಲೆಯೂ 2ೆಲದ nೕಲೆ 

ಹ9&ಾಡುವ ಎಲಾh Z@uZೕಟಗಳ nೕಲೆಯೂ ಎಲಾh ಭೂuಯ nೕಲೆಯೂ 

&ೊ>ೆತನ�ಾಡg ಅಂದನು. 

ಆk
ಾಂಡ 3:15  Iನಗೂ ಈ �tೕಗೂ IನC ಸಂ$ಾನಕೂ~ ಈ �tೕ ಸಂ$ಾನಕೂ~ 

ಹ%ೆತನ�ರುವ lಾ%ೆ �ಾಡು+ೆನು. ಈ
ೆಯ ಸಂ$ಾನವH IನC ತಲೆಯನುC 

ಜಜು³ವದು. Iೕನು ಅದರ �ಮw�ಯನುC ಕಚು�� ಎಂದು lೇYದನು. 

ಇ`@ಯ 2:14  ಇದಲh&ೆ ಮಕ~ಳ� ರಕ:�ಾಂಸvಾ9ಗ�ಾ�ರುವದ9ಂದ ಆತನೂ 

ಅವರಂ$ೆjೕ ಆದನು. ತನC ಮರಣkಂದಲೇ ಮರ�ಾ	
ಾ9ಯನುC ಅಂದ>ೆ 

*ೈ$ಾನನನುC ಅಡ��`ಡುವದಕೂ~ … 

1 �ೕlಾನ 3:8  ?ಾಪ�ಾಡುವವನು *ೈ$ಾನIಂದ ಹು�6ದವ2ಾ�&ಾi2ೆ. ಆk�ಂದಲೂ 

*ೈ$ಾನನು ?ಾಪ�ಾಡುವವ2ಾ�&ಾiನಲಾh *ೈ$ಾನನ 
ೆಲಸಗಳನುC 

ಲಯ�ಾಡುವದ
ೊ~ೕಸ~ರ &ೇವಕು�ಾರನು ಪ@ತFm2ಾದನು. 
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ೊಲೊ*ೆ! 2:15  ಆತನು &ೊ>ೆತನಗಳನೂC ಅ	
ಾರಗಳನೂC I>ಾಯುಧರ2ಾC� �ಾ� 

ಜ�ತ!ವ�ಾಡು$ಾ:2ೋ ಎಂಬಂ$ೆ �ಲು/ೆಯ nೕಲೆ ಅವHಗಳನುC 

ಜ�ಸಲaಟ6ವHಗಳ2ಾC� n>ೆಯು$ಾ: $ೋ9�ದನು. 

ಪ@ಕಟ2ೆ 1:18  ಸತ:ವ2ಾ&ೆನು ಮತು: ಇ%ೋ ಯುಗಯು%ಾಂತರಗಳghಯೂ 

ಬದುಕುವವ2ಾ�& iೆ2ೆ. ಮರಣದ ಮತು: ?ಾ$ಾಳದ `ೕಗದ 
ೈಗಳ� ನನCgh 

ಅ+ೆ. 

ಎ¸ೆಸ 1:22,23  ಆತನು ಸಮಸ:ವನೂC Z@ಸ:ನ ?ಾದಗಳ 
ೆಳ%ೆ lಾZದನು. ಇದಲh&ೆ ಆತನನುC 

ಎಲಾhದರ nೕಲೆ ಇ9� ಸ�ೆ%ೆ �ರ*ಾ!� 2ೇu�ದನು. ಸ�ೆಯು ಆತನ 

&ೇಹ+ಾ�&ೆ. ಎಲhವನೂC ಎಲಾh ಸಂಬಂಧದgh +ಾF�ಸು+ಾತIಂದ ಅದು 

ಪ9ಪxಣ.$ೆಯುಳ�&ಾi�&ೆ. 


ೊಲೊ*ೆ! 1:13  &ೇವರು ನಮwನುC ಅಂಧ
ಾರದ &ೊ>ೆತನkಂದ `�� ತನC �@ಯ 

ಕು�ಾರನ >ಾಜF&ೊಳ%ೆ *ೇ9�ದನು. 

>ೋ�ಾಪHರ 16:20  �ಾಂ;&ಾಯಕ2ಾದ &ೇವರು �ೕಘ@+ಾ� *ೈ$ಾನನನುC Iಮw 
ಾಲುಗಳ 


ೆಳ%ೆ lಾZ ತುY� `ಡುವನು. ನಮw ಕತ.2ಾದ jೕಸು Z@ಸ:ನ ಕೃ?ೆಯು 

Icwಂk�ರg. ಆn�. 

ಲೂಕ 10:19  2ೋ�9, lಾವHಗಳನೂC oೇಳ�ಗಳನುC +ೈ9ಯ ಸಮಸ: ಬಲವನೂC 

ತುYಯುವದ
ೆ~ Iಮ%ೆ ಅ	
ಾರ 
ೊ�6&ೆiೕ2ೆ. Dಾವದೂ Iಮ%ೆ 
ೇಡು 

�ಾಡುವ&ೇ ಇಲh. 

ಮ$ಾ:ಯ 16:18,19  ಮತು: 2ಾನು Iನ%ೆ ಒಂದು �ಾತನುC lೇಳ�$ :ೇ2ೆ, - Iೕನು ?ೇತ@ನು ಈ 

ಬಂ�ೆಯ nೕಲೆ ನನC ಸ�ೆಯನುC ಕಟು6+ೆನು. ?ಾ$ಾಳಲೋಕದ ಬಲವH 

ಅದನುC *ೋgಸಲಾರದು. ಪರಲೋಕ >ಾಜFದ `ೕಗದ 
ೈಗಳನುC Iನ%ೆ 


ೊಡು+ೆನು. ಭೂಲೋಕದgh Iೕನು DಾವHದನುC ಕಟು6;:ೕ�ೕ ಅದು 

ಪರಲೋಕದghಯೂ ಕಟು6ವದು. ಮತು: ಭೂಲೋಕದgh Iೕನು DಾವHದನುC 

`ಚು�;:ೕ�ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದghಯೂ `��ರುವದು ಅಂದನು. 

ಪ@ಕಟ2ೆ 12:11  ಅವರು ?ಾ@ಣದ nೕgನ �@ೕ;ಯನುC $ೊ>ೆದು ಮರಣ
ೆ~ �ಂ$ೆ%ೆಯ&ೇ 

ಯ¨ದ ಕು9Dಾ&ಾತನ ರಕ:ದ ಬಲkಂದಲೂ ತಮw +ಾಕFದ ಬಲkಂದಲೂ 

ಅವನನುC ಜ��ದರು. 
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1 �ೕlಾನ 2:13,14  ತಂ&ೆಗ� ೕೆ ಆk�ಂkರು+ಾತನನುC IೕವH ಬಲhವ>ಾ�ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ 

ಬ>ೆಯು$ :ೇ2ೆ. Dೌವನಸ#>ೇ IೕವH 
ೆಡುಕನನುC ಜ�ಸರುವದ9ಂದ 

Iಮ%ೆ ಬ>ೆಯು$ :ೇ2ೆ. ಮಕ~Y>ಾ IೕವH ತಂ&ೆಯನುC 

ಬಲhವ>ಾ�ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ ಬ>ೆk& iೇ2ೆ. 

ತಂ&ೆಗ� ೕೆ ಆk�ಂkರು+ಾತನನುC IೕವH ಬಲhವ>ಾ�ರುವದ9ಂದ Iಮ%ೆ 

ಬ>ೆಯು$ :ೇ2ೆ. Dೌವನಸ#>ೇ IೕವH ಶಕ:>ಾ�ರುವದ9ಂದಲೂ &ೇವರ 

+ಾಕFವH Iಮwgh 2ೆಲೆ%ೊಂ�ರುವದ9ಂದಲೂ IೕವH 
ೆಡುಕನನುC 

ಜ��ರುವದ9ಂದಲೂ Iಮ%ೆ ಬ>ೆk& iೆ2ೆ. 

Âg�a 2:9,10  ಈ 
ಾರಣkಂದ &ೇವರು ಆತನನುC ಅತುFನCತ *ಾ#ನ
ೆ~ ಏ9� ಎಲಾh 

lೆಸರುಗY�ಂತ �ೆ@ೕಷ�+ಾದ lೆಸರನುC ಆತI%ೆ ದಯ?ಾg�&ಾi2ೆ. 

ಆದದ9ಂದ ಸ�ಗ. ಮತF.?ಾ$ಾಳಗಳghರುವವ>ೆಲhರೂ jೕಸು�ನ 

lೆಸ9ನgh ಅಡ�`ದುi, 


