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	ೇಖಕರ ಬಗ bೆ 

ಎ.ಎc. ಮತು- dಾeA 7c ರವರು ಅಂತರರಾ=fೕಯ #ಾಷಣ�ಾರರು, 	ೇಖಕರು ಮತು- ಸತ�Rೇದ 

+ೋಧಕರು. ಎ.ಎc ರವರ ಅL�ೊ-�ಕ �ೇRೆಯ ಪI ಾಣಗಳP ಅವರನು� `ಶ�ದ ಅರವತ-ಕೂh 9ೆಚುj 
ರಾಷfಗkಗೆ ಕರೆ�ೊGlRೆ, ಒಂದು ಲmOhಂತ 9ೆnjನ ಜನಸಮೂಹ�ೆh 6ೇರRಾ7 ಮತು- ಅ6ೇಕ ಲm ಜನಗೆ 
ರೇ�W ಮತು- ದೂರದಶUನದ ಮೂಲಕ +ೋoಸು�-�ಾlರೆ. 

ಅವರ ಅ� 9ೆಚುj SಾರಾಟRಾಗು�-ರುವ ಪ"ಸ-ಕಗಳP ಮತು- �ೈ��ಗಳP ಏಳP ದಶಲmಕೂh 9ೆಚುj ಪI�ಗಳP 
SಾರಾಟRಾ7Rೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನು� ಅ6ೇಕ #ಾrೆಗkಗೆ ಅನುRಾ(ಸ	ಾ7�ೆ, `ಶ��ಾದ�ಂತ ಸತ�Rೇದ 

ಅಧ�ಯನದ sಾ	ೆಗಳ�4 ಮತು- �ೆ_6ಾ8ಗಳ�4 ಅವ"ಗಳನು� ಬಳಸ	ಾಗು�-�ೆ. 

tೕವನವನು� ಬದ	ಾGಸುವ ಶO-ಯುತRಾದ �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಸತ�ಗಳP ಅವರ OI ಾಶಕ-Rಾದ ಉಪ�ೇಶ, 

+ೋಧ6ೆ, ದೂರದಶUನದ ಪIಸರಣ, ಬರವuಗೆ, `�Wೕ ಮತು- ಆ�W ಸುರುkಗಳ �ೇRೆಯ ಮೂಲಕ 

ಇತರರ tೕವನದ�4 ಒಳRಾ��/Rೆ. 

�ೇವರ ಪIಸನ�&ೆಯ ಅದುwತ ಮ,xಯನು� ಅವರ ಉtyೕವನದ�4, ಸು-� ಆರಾಧ6ೆಯ�4 ಮತು- �ೆ_6ಾ8
ಗಳ�4 ಅನುಭ`/�ಾlರೆ, `sಾ�/ಗYಾ7 �ೇವರ 0ಜRಾದ ಮತು- 0ಕಟRಾದ ಆರಾಧಕರಾಗುವ"ದು 9ೇಗೆ 
ಎಂದು ಕಂಡು�ೊಂ��ಾlರೆ. `sಾ�/ಗಳ ಅo�ಾರ ಎಂಬ ಅವರ +ೋಧ6ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಮತು- zೈಯUದ 

ಕು&ಾದ 9ೊಸ ಮತು- ಉ& -ೇಜಕ ಆ ಾಮವನು� ಅ6ೇಕರು ಕಂಡು�ೊಂ��ಾlರೆ. 

�ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶO-ಯು ಅವರ �ೈGಂದ ಹಯುವಂತಹ �ೇವರು �ೊಟ{ ಅ�ಾzಾರಣRಾದ �ೇRೆಗೆ 
�ಾ�ಡಲು 7cA ರವರು ಅ6ೇಕ `sಾ�/ಗkಗೆ ತರ+ೇ� 0ೕ��ಾlರೆ. ಅ6ೇಕರು ತಮa �ೈನಂ(ನ tೕವನದ�4 
ಮತು- �ೇRೆಗಳ�4 ಪ`&ಾIತaನ ಎ	ಾ4 ಒಂಬತು- ವರಗಳ�4 �ಾಯU0ವU,ಸಲು ಮುಕ-ರಾಗುವ"ದಂದ 

ಅ�ಾzಾರಣRಾ7 �ಾ�#ಾ`ಕರಾ7ರಲು ಕ���ಾlರೆ. 

ಎ.ಎc. ಮತು- dಾeA ಇಬ|ರೂ Sಾಸ{8 ಆ} ~W	ಾtಕc ಅಧ�ಯನಗಳ�4 ಪದ`ಗಳನು� 9ೊಂ(�ಾlರೆ. 
ಎ.ಎc. `ಷD OI�jಯD `ಶ�`�ಾ�ಲಯ(ಂದ ~W	ಾt ಪದ`ಯ�4 �ಾಕ{8 ಆ} �	ಾಸ� 

ಪದ`ಯನು� ಗk/�ಾlರೆ. ಅವರ �ೇRೆಯು �ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 ದೃಢRಾ7 ಆಧ/�ೆ, �ೕಸು`ನ xೕ	ೆ 
�ೇಂ(IೕಕೃತRಾ7�ೆ, ಪ`&ಾIತaನ ಶO-ಯ ಕು&ಾದ ನಂ<�ೆಯ�4 ಮತು- ಪ`&ಾIತaನ�4ದುl�ೊಂಡು 
ಕ�ಸುವ"ದರ�4 ಬಲRಾ7�ೆ. 

ಅವರ �ೇRೆಯು ತಂ�ೆಯ �Iೕ�ಯ ಹೃದಯದ ಪIದಶUನRಾ7�ೆ. �ೇವರ ಶO-ಯ ಅ�ಯ�4 ಶO-ಯುತ 

ಅJrೇಕ, ಸೂಚಕ�ಾಯUಗಳP, ಅದುwತಗಳP ಮತು- ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುwತಗಳP ಅವರ ಉಪ�ೇಶ ಮತು- 
+ೋಧ6ೆWಂ(ಗೆ ಉಂ�ಾಗುತ-Rೆ. 

ಕತUನ ಮುಂ�ೆ ಅಳPವ"ದು ಮತು- �ೇವರ ಮ,x ಮತು- ಶO-ಯ ಅದುwತಕರRಾದ ಪIದಶUನಗಳP �ೇದಂ&ೆ 
ಉtyೕವನದ ಗುರುತುಗಳP ಅವರ ಸ#ೆಗಳ�4 Hಾ	ೊbಳPQವ ಅ6ೇಕರು ಅನುಭ`ಸು�-�ಾlರೆ. 
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Sೋಧಕ�0ೆ ಮತು� @,ಾ*Z9ಗ[0ೆ \@<ಾತು 

�ೕಸು, “�ೕತು” ಎಂದು 9ೇkದನು. �ೕಸು`ನ `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUವ" ಪೂಣUಗೊಂ��ೆ. ಆದರೂ, 
ಅ�ೆrೊ{ೕ ಜನರು �ೋ�ನ�4 ಬದುಕು�-ರುವ"ದನು� 6ಾವ" 6ೋಡು& -ೇವ	ಾ4 ಅ�ೇ�ೆ? ಅ6ೇಕ `sಾ�/ಗಳP 
ಏ�ೆ ರೋಗದ�4 tೕ`ಸು�-�ಾlರೆ? �ೇವರ ಜನರು ಏ�ೆ �ೈ&ಾನನ ಶO-ಗಳ ಬಂಧನದ�4�ಾlರೆ? 

�ೈ&ಾನನು ನಮaನು� ವಂn/�ಾl6ೆ! ನಮa `�ೕಚ6ೆಯ�4 ಒಳಗೊಂ�ರುವ ಆಶjಯUಕರRಾದ ಸಂಗ�ಗಳ 
ಸತ�ವನು� �ಾ	ಾಂತರ(ಂದಲೂ 6ಾವ" ಕYೆದು�ೊಂ�� lೇRೆ. ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು: 

]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� 

ಎಲಾC ನೂತನ/ಾ_ತು. 2 6ೊ�ಂಥ 5:17 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಸ�ರೂಪ ಎಂಬುದರ ಕು&ಾದ ಈ ಅಧ�ಯನದ�4ರುವ tೕವನವನು� ಬದ	ಾGಸುವ 
ಪIಕಟ�ೆಯು `sಾ�/ಗಳನು� ತ�'ತಸ�, ಅಪರಾಧ 0ಣUಯ, ಅನಹU&ೆ, Oೕಳx ಮತು- ಅಸಮಥU&ೆ ಎಂಬ 
ಈ #ಾವ6ೆಗkಂದ <�ಸುತ-�ೆ, ಇದಂ�ಾ7 ಅವರು OIಸ-ನ ಸ�ರೂಪ�ೆh ಅನುಗುಣRಾ7 SಾHಾUಡು&ಾ-ರೆ. 
ಅವರು ಏ6ಾ7ರ+ೇ�ೆಂದು, ಏನು Sಾಡ+ೇ�ೆಂದು ಮತು- ಏನನು� 9ೊಂ(ರ+ೇ�ೆಂದು �ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 
ಸೃ={ಸಲ'�{ದlರೋ, ಅದರಂ&ೆ ಇರಲು, ಅದನು� Sಾಡಲು ಮತು- ಅದನು� 9ೊಂ(�ೊಂಡು ಆನಂ(ಸುವಂ&ೆ 
ಇದು `sಾ�/ಗkಗೆ ಸ9ಾಯ Sಾಡುತ-�ೆ. 

ಈ ಅಧ�ಯನವ" �ೕಸು OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ"ದು ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಕು&ಾದ ಮಹ&ಾ-ದ 
ಸತ�ಗಳನು� ಪIಕಟಪ�ಸುತ-�ೆ. ಇವ"ಗಳP ಪI�Wಬ| `sಾ�/ಗೂ "ಅವಶ�ಕRಾ7 +ೇ�ಾ7ರುವ" ಮೂಲಭೂತ 
ಸತ�ಗYಾ7Rೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ{ �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಸತ�ಗಳನು� 0ೕವ" ಎಷು{ 9ೆ?ಾj7 ಗI,ಸು�-ೕರೋ, ಅಷು{ 
9ೆ?ಾj7 ಈ ಸತ�ಗಳP 0ಮa ಮನ/A0ಂದ 0ಮa ಆತa�ೆh �ಾಗುತ-Rೆ. 0ೕವ" ಈ ಸತ�ಗಳನು� ಇತರಗೆ 
�k/�ೊಡುRಾಗ 0ೕವ" ಬಳಸುವ"ದ�ಾh7 ರೂಪರೇ�ೆಯನು� ಈ �ೈ��ಯು ಒದ7ಸುತ-�ೆ. 

ಪ�ಾಮ�ಾ +ೋಧ6ೆಗೆ RೈಯO-ಕ tೕವನದ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳP ಅತ�ಗತ�Rಾ7Rೆ. 	ೇಖಕನು ಈ ಕೃ�Gಂದ 

ಇವ"ಗಳನು� <ಟು{<�{�ಾl6ೆ, ಇದಂ�ಾ7 +ೋಧಕನು ತನ� ಸ�ಂತ ಅನುಭವಗkಂದ ಅಥRಾ `�ಾ�~UಗಳP 
ಸಂಬಂಧಕ�'ಸಲು �ಾಧ�Rಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಪ`&ಾIತa6ೇ ನಮಗೆ 
ಎಲ4ವನು� +ೋoಸಲು ಬಂ(�ಾl6ೆ ಎಂದು  ಾRಾಗಲೂ 6ೆನ�ನ�4ಡ+ೇಕು ಮತು- 6ಾವ" ಅಧ�ಯನ 

SಾಡುRಾಗ ಅಥRಾ 6ಾವ" +ೋoಸುRಾಗ 6ಾವ"  ಾRಾಗಲೂ ಪ`&ಾIತa0ಂದ ಬಲವನು� 9ೊಂದ+ೇಕು 
ಮತು- ಆತ0ಂದ ನ�ೆಸಲ'ಡ+ೇಕು. 

RೈಯO-ಕ ಅಥRಾ ಗುಂಪ" ಅಧ�ಯನಗkಗೆ, ಸತ�Rೇದ ಅಧ�ಯನ sಾ	ೆಗkಗೆ, #ಾನುRಾರ sಾ	ೆಗkಗೆ ಮತು- 
ಮ6ೆ ಗುಂಪ"ಗkಗೆ ಈ ಅಧ�ಯನವ" ಅತು�ತ-ಮRಾ7�ೆ. ಅಧ�ಯನದ ಸಮಯದ�4 +ೋಧಕ ಮತು- `�ಾ�~U 
ಇಬ|ರೂ ಈ �ೈ��ಯ ಪI�ಗಳನು� 9ೊಂ(ರುವ"ದು ಬಹಳ ಮುಖ�Rಾ7ರುತ-�ೆ. 
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ಅತು�ತ-ಮ ಪ"ಸ-ಕಗಳ�4 ಬರೆಯ	ಾಗುತ-�ೆ, ಅವ"ಗkಗೆ ಅ�ಗೆರೆ 9ಾಕ	ಾಗುತ-�ೆ, zಾ�0ಸ	ಾಗುತ-�ೆ ಮತು- 
ಮನನ Sಾಡ	ಾಗುತ-�ೆ. 0ಮa �ಪ'uಗkಗಾ7 ಮತು- �ೕ�ೆಗkಗಾ7 6ಾವ" dಾಗವನು� <�{� lೇRೆ. 
ಪರಾಮsೆUಗಾ7 ಮತು- `ಷಯಗಳನು� ಪ"ನಃ ಕಂಡು�ೊಳPQವ"ದ�ಾh7 0ಮಗೆ ಸ9ಾಯ Sಾಡಲು ತ�ತRಾ7 

ಉ	 4ೇ�ಸುವ ವ�ವ� �ೆWಂ(ಗೆ ಪ"ಸ-ಕದರೂಪವನು� `6ಾ�ಸಗೊkಸ	ಾ7�ೆ. ಪI�Wಬ| ವ�O-ಯು ಈ 

`ಷಯವನು� ಅಧ�ಯನ Sಾ�ದ ನಂತರ ಇತರಗೆ `ಷಯಗಳನು� +ೋoಸಲು ಈ `sೇಷ ಪ"ಸ-ಕದರೂಪವ" 
�ಾಧ�Rಾ7ಸುತ-�ೆ. 

Hೌಲನು ���ೆಯ0ಗೆ ,ೕಗೆ ಬರೆದನು: 

$ೕನು ನ$fಂದ ಅನೇಕ ಸಾgಗಳ ಮುಂ,ೆ 6ೇ[ದ ಉಪ,ೇಶವನುf ಇತರ�0ೆ Sೋ:ಸಶಕ�Vಾದ 

ನಂ�ಗಸ� ಮನುಷ*�0ೆ ಒKjM6ೊಡು 2 'klೆ 2:2 

ಈ �ೋ;U ಅನು� xೖಂ�A(_0/f �ೆRೆ	ಾ�xಂ�/ಸ{� MINDS) `6ಾ�ಸದ�4 HಾIWೕ7ಕ 

#ಾಗವ,ಸು`�ೆಯ +ೈಬc �ೋ;U ಆ7 `6ಾ�ಸಗೊkಸ	ಾ7�ೆ, ಇದು `ಷಯಕIಮRಾದ ಕ��ೆಗಾ7 

`sೇಷRಾ7 ಅJವೃ(�ಪ�/ದ `zಾನRಾ7�ೆ. ಈ ಪಕಲ'6ೆಯನು� tೕವನದ�4 ವೃ(�ಗಾ7, �ೇRೆಗಾ7 ಮತು- 
`�ಾ�~Uಗಳ ಭ`ಷ�ದ +ೋಧ6ೆಗಾ7 `6ಾ�ಸಗೊkಸ	ಾ7�ೆ. Sಾt `�ಾ�~UಗಳP, ಈ �ೈ��ಯನು� 
ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ �ೋ;U ಅನು� ಇತರಗೆ ಸುಲಭRಾ7 ಕ�ಸಬಹುದು. 
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Wಾಠ ಎರಡು ತಂ,ೆಯ ಕು�Pಾ� ನಮ�ರುವ ಸ
ರೂಪ ಅಥ/ಾ 
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ರೂಪ 59 
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Wಾಠ ಹತು� ,ೇವರ /ಾಕ* ಮತು� ನೂತನ ಸೃ�� 162 
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Wಾಠ ಒಂದು 

ಆತನ ಸ
ರೂಪದBC ಸೃ��ಸಲjo�,ೇ/ೆ 

Kೕu6ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಸ�ರೂಪದ ಕು&ಾದ ಅಧ�ಯನವ" 6ಾವ" 
OIಸ-ನ�4  ಾರಾ7� lೇRೆ - ನೂತನ ಸೃ={ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ 

ಬಗ bೆ ಶO-ಯುತRಾದ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ನಮಗೆ ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. 
ಇದು ತ�'ತಸ�, ಅಪರಾಧ 0ಣUಯ, ಅನಹU&ೆ, Oೕಳx ಮತು- 
ಅಸಮಥU&ೆ ಎಂಬ ಈ #ಾವ6ೆಗkಂದ <ಡುಗ�ೆಯನು� 
ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. ಇದು �ೕಸುOIಸ-6ೊಡ6ೆ ಒಂ�ಾ7ರುವ"ದು 
ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಕು&ಾದ ರೋSಾಂಚನ�ಾ ಾದ, 

tೕವನವನು� ಬದ	ಾGಸುವಂಥ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ನಮa�4 ಉಂಟು 
Sಾಡುತ-�ೆ. 

�ೇವರು ತನ� ಮ9ಾ `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUದ ಮೂಲಕ 6ಾವ" 
ಏ6ಾ7ರ+ೇ�ೆಂದು ಬಯ/ದlನು ಎಂಬುದನು� 6ಾವ" 
ಕಂಡು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 6ಾವ" ನಮa ಕುತು ಈ �ೆಳ7ನಂ&ೆ 
ಪIಕ�ಸಲ'�{ರುವ"ದನು� ಕಂಡು�ೊಳPQ& -ೇRೆ: 

� 9ೊಸ�ಾ7 ಹುಟು{ವ"ದು/ಪ"ನಜUನa 
� ನವ?ೈತನ� 9ೊಂ(ರುವ ಆತa 
� ನೂತನ ಸೃ={ 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು: 

2 6ೊ�ಂಥ 5:17 ]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ 

ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC 

ನೂತನ/ಾ_ತು. 

`sಾ�/ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" Sಾನವ ಕುಲದ 9ೊಸ ಜ6ಾಂಗವ", 
ತ�aಳಗೆ �ೇವರ tೕವವನು� 9ೊಂ(ರುವ “9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{ದ” 
Sಾನವರ ಜ6ಾಂಗವ" ಆ7� lೇRೆ. 6ಾವ" OIಸ-ನ�4 ನೂತನ 

ಸೃ={ಗYಾ7� lೇRೆ. ಈ ಅಧ�ಯನದ�4, ಅ6ೇಕRೇY  ೆ
`sಾ�/ಗಳನು� “ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP” ಎಂದು ಕರೆಯ	ಾಗುತ-�ೆ. 
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ಈ ಅಧ�ಯನವ" �ೕಸು  ಾರೆಂದು ಮತು- 6ಾವ" ಆತನ�4 
 ಾರಾ7� lೇRೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ 9ೊಸ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ತರುತ-�ೆ. 

ಈ ಶO-ಯುತ ಪIಕಟ�ೆWಂ(ಗೆ, `sಾ�/ಗYಾದ 6ಾವ" ನಮa 
tೕವನದ�4 ಮತು- �ೇRೆಗಳ�4 �ಾ�ತಂತI�, ಅo�ಾರ, zೈಯU, 
ಶO- ಮತು- ಜಯದ ರೋSಾಂಚನ�ಾ ಾದ 9ೊಸ 

ಆ ಾಮದ�4 tೕ`ಸಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

6ಾವ" zೈಯU(ಂದ ,ೕಗೆ �ೂೕ=ಸುವವರಾ7 �ಾಣಲ'ಡು& -ೇRೆ: 

�ೕಸು OIಸ-ನ�4 6ಾನು  ಾರೆಂದು ನನಗೆ �k(�ೆ! 
6ಾನು  ಾರೆಂದು ಆತನು 9ೇಳP&ಾ-6ೋ ಅ�ೇ 

6ಾ6ಾ7� lೇ6ೆ! 
6ಾನು ಏನು Sಾಡಬ	 4ೆನು ಎಂದು ಆತನು 9ೇಳP&ಾ-6ೋ 

ಅದನು� 6ಾನು Sಾಡಬ	 4ೆನು! 
6ಾನು ಏನನು� 9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು ಎಂದು ಆತನು 
9ೇಳP&ಾ-6ೋ 6ಾನು ಅದನು� 9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು! 

<ಾನವಕುಲವ� – ,ೇವರ ಸ
ರೂಪದBC ಸೃ��ಸಲjo�ತು�  

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 6ಾವ" ಏ6ಾ7� lೇRೆ ಎಂಬುದನು� 
ಅಥUSಾ��ೊಳQಲು, �ದಲು 6ಾವ" ಸೃ={ಸಲ'�ಾ{ಗ 6ಾವ" 
ಎಂತಹ ಪ"ರುಷರು ಮತು- /�ೕಯರು ಆ7� lೇವ" ಎಂಬುದನು� 6ಾವ" 
ಅಥUSಾ��ೊಳQ+ೇಕು. �ೇವರು ತನ� ಸ�ರೂಪದ�4 ಪ"ರುಷರನು� 
ಮತು- /�ೕಯರನು� ಸೃ={/�ಾಗ ಮತು- ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ 
ಅವಗೆ ಸಂಪೂಣU ಅo�ಾರವನು� �ೊ�ಾ{ಗ �ೇವಗೆ ಒಂದು 
ಉ� lೇಶವ" ಮತು- Wೕಜ6ೆಯು ಇತು- ಎಂಬುದನು� 6ಾವ" 
ಅಥUSಾ��ೊಳQ+ೇಕು. 

ಆv6ಾಂಡ 1:26-28 ಆ Fೕಲೆ ,ೇವರು ನಮ% ಸ
ರೂಪದBC ನಮ% 

AೋB6ೆ0ೆ ಸ�ಯಾ� ಮನುಷ*ರನುf ಉಂಟು <ಾwೋಣ ಅವರು 

ಸಮುದ&ದBCರುವ yೕನುಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಅಂತ�zದBC 

AಾVಾಡುವ ಪgಗಳ Fೕಲೆಯೂ ನೆಲದ Fೕಲೆ ಹ�,ಾಡುವ ಎಲಾC 

\&y\ೕಟಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಎಲಾC ಭೂyಯ Fೕಲೆಯೂ 

,ೊVೆತನ<ಾಡB ಅಂದನು.  
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]ೕ0ೆ ,ೇವರು ಮನುಷ*ನನುf ತನf ಸ
ರೂಪದBC ಉಂಟು 

<ಾ5ದನು. ,ೇವರ ಸ
ರೂಪದBC ಅವನನುf ಉಂಟು<ಾ5ದನು. 

ಅವರನುf ಗಂಡುAೆ|ಾ}� $y9Mದನು.  

ಇದಲC,ೆ ,ೇವರು ಅವರನುf ಆ8ೕವ9vM $ೕವ� ಬಹು 

ಸಂPಾನವ�ಳrವVಾ� Aೆ~��. ಭೂyಯBC ತುಂ�6ೊಂಡು ಅದನುf 

ವಶ<ಾ56ೊ[r�. ಸಮುದ&ದ yೕನುಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಆ6ಾಶದ 

ಪgಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಭೂyಯBC ಚBಸುವ ಎಲಾC Uೕ@ಗಳ 

Fೕಲೆಯೂ ,ೊVೆತನ <ಾ5� ಅಂದನು. 

ಸ
ರೂಪ 

6ಾವ" �ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. ನೂತನ 

ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ಆತನ ಮಗನ ಸ�ರೂಪ�ೆh 
ಅನುರೂಪರಾಗು�-� lೇRೆ. ಸ�ರೂಪ ಎಂದರೆ 0ಖರRಾದ 

9ೋ��ೆ ಾ7�ೆ. Rೆ�ಸ{8ನ ಅ0| �y¡ 0ಘಂ�ನ ಪI�ಾರ, 

“ಸ�ರೂಪ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥUವ" ಈ �ೆಳ7ನಂ��ೆ: 

� ವ�O-ಯ ಪI�ರೂಪ ಅಥRಾ HಾI�0ಧ� 
� ಕನ��ಯ ಪI�ಫಲನ(ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ  ಾವ"�ೋ 
ಒಂದರ ದೃಶ� nತI ಅಥRಾ ಪI�<ಂಬRಾ7�ೆ 

� ಒಬ| ವ�O-ಯು ಇ6ೊ�ಬ| ವ�O-ಯಂ&ೆ ಇರುವ"ದು; ಅದು 
ನಕಲು; ಪI�ರೂಪ; ಅಥRಾ 9ೋ��ೆ ಆ7�ೆ. 

� ಸ'ಷ{Rಾದ HಾI�0ಧ� ಅಥRಾ ಪI�ರೂಪ 

�ೇವರು ಆ�ಾಮನನು� ತನ� 0ಖರRಾದ 9ೋ��ೆಯ xೕರೆಗೆ 
ಸೃ={/ದನು. ಆತನು ಅವನನು� �ೇವರಂ&ೆ ಇರಲು ಸೃ={/ದನು – 

ಅಂದರೆ �ೇವರ tೕವ ಮತು- ಉ/6ೊಂ(ಗೆ tೕ`ಸು�-ರುವ 
ಅವನ #ೌ�ಕ �ೇಹದ�4, �ೇವರ ತರಹದ ಅವನ HಾIಣದ�4 ಮತು- 
ಅವನ ಆತaದ�4 ಇರುವ �ೇವರ ಪI�<ಂಬRಾ7�ೆ. 

ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ �ೇವರ ಪI�ರೂಪವ" ಮತು- ಪI#ಾವವ" 
ಆ7ರುವ"ದ�ಾh7 Sಾನವಕುಲವನು� ಸೃ={ಸ	ಾGತು. 

1 6ೊ�ಂಥ 11:7 ಪ�ರುಷನು ,ೇವರ ಪ&'ರೂಪವ^ ಪ&Nಾವವ^ 

ಆ�ರುವದ�ಂದ ತಲೆಯನುf ಮು~�6ೊಳrಕೂಡದು. 
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Pೆ�?ೕಕ ,ೇವರು 

�ೇವರು, “6ಾವ" ನಮa ಸ�ರೂಪದ�4 ಮನುಷ�ರನು� 
ಉಂಟುSಾ�ೋಣ” ಎಂದು 9ೇkದನು. ಆತನು “ನಮa” ಎಂದು 
9ೇkದನು ಏ�ೆಂದರೆ �ೇವರು ಏಕ �ೇವರಾ7ದlರೂ ಸಹ ಮೂವರು 
`Jನ� ವ�O-ತ�ಗಳ�4 &ೋಪU�/�ೊಂ��ಾl6ೆ. 

� ತಂ�ೆ ಾದ �ೇವರು 
� ಮಗ6ಾದ �ೇವರು  
� ಪ`&ಾIತa6ಾದ �ೇವರು 

/�ೕಪ"ರುಷರನು� ಆತನ ಸ�ರೂಪದ�4ಯೂ ಮತು- �Iತ� 
tೕ`ಗYಾ7ಯೂ ಸೃ={ಸ	ಾGತು. 

� ನಾವ� ಆತ%ವ�ಳrವVಾ�, 1ೇ/ೆ. 

ನಮa ಆತaವ" ನಮa�4 �ೇವರ ಪI£ೆಯನು� 
ಉಂಟುSಾಡುವ #ಾಗRಾ7�ೆ, ಅದು ಆತa ಮಂಡಲದ�4 
�ಾಯU 0ವU,ಸುತ-�ೆ - �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಸಂಬಂಧವನು� 
ಮತು- ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಇಟು{�ೊಳQಬಹು�ಾದ 

ನಮa�4ರುವ #ಾಗRಾ7�ೆ. 

� ನಮ0ೆ Wಾ&ಣ ಅಥ/ಾ ಮನಸು� ಇ,ೆ. 

ನಮa HಾIಣವ" ನಮa ಒಂದು #ಾಗRಾ7�ೆ, ಇದು 
Sಾನ/ಕ ಮಂಡಲದ�4 �ಾಯU 0ವU,ಸುತ-�ೆ. ಇದು 
ನಮa ಬು(�ಶO-, ನಮa #ಾವ6ೆಗಳP, ನಮa ಇ? ¤ೆಯು 
ಆ7�ೆ. ಇದು `Rೇnಸುವ ಮತು- Wೕnಸುವ 
ನಮa�4ರುವ ಒಂದು #ಾಗRಾ7�ೆ. 

� ನಾವ� ,ೇಹದBC Uೕ@ಸುP �ೇ/ೆ. 

ನಮa �ೇಹವ" ನಮa #ೌ�ಕ #ಾಗRಾ7�ೆ - ನಮa 
ಆತaಗಳP ಮತು- HಾIಣಗಳP Rಾ/ಸುವ ಮ6ೆ ಾ7�ೆ. 

�ೈವತ�ದ�4 `Jನ�ರಾದ ಮತು- `�ಷ{ರಾದ ಮೂವರು ವ�O-ಗಳP 
ಇದlರೂ ಅವರು ಏಕ �ೇವರಾ7�ಾlರೆ, ಅ�ೇ ಪI�ಾರ �ೇವರು 
ನಮaನು� ಸೃ={/ದಂಥ 0ಜRಾದ ವ�O-ಯ�4 ನಮa ಆತa, HಾIಣ 

ಮತು- �ೇಹವ" ಒಳಗೊಂ��ೆ. 
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ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆ�ಾಗ ನಮa �Iತ� ವ�O-ತ�ವನು� 
ಪI�ಾ-�/ದನು, 

1 lೆಸಲೋ$ಕ 5:23 Lಾಂ',ಾಯಕ/ಾದ ,ೇವರು Pಾನೇ 

$ಮ%ನುf ಪ�ಪ^ಣ9/ಾ� ಪ@ತ&<ಾಡB. ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು 

\&ಸ�ನು ಪ&ತ*zನಾ,ಾಗ $ಮ% ಆತ% Wಾ&ಣ ಶ�ೕರಗಳ# 

,ೋಷ@ಲC,ೆ ಸಂಪ^ಣ9/ಾ� 6ಾIಸುವಂPೆ 6ಾWಾಡಲjಡB. 

ನೂತನRಾ7 ಸೃ={ಸಲ'�{ರುವ ನಮa ಆತaದ ಬಗ bೆ ನಮಗೆ 
ಪIಕಟ�ೆ ಇರ+ೇಕು, ಮತು- ಆ ಪIಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ, ನಮa 
HಾIಣಗಳP ಮತು- �ೇಹಗಳP ಏನ�ಾh7 ಸೃ={ಸಲ'�{ದl¥ೕ 
ಅದರಂ&ೆ ಇರಲು �ೇವರು ಮ&ೊ-xa ಅವ"ಗಳನು� 
ಪ"ನU�ಾ��ಸು&ಾ-6ೆ. 9ಾಗೆ Sಾಡುವ"ದರ ಮೂಲಕ, 6ಾವ" 
“ಸಂಪೂಣURಾ7 ಪ`ತIರಾಗು& -ೇRೆ” ಮತು- “ನಮa ಕತU6ಾದ 

�ೕಸು OIಸ-ನ ಬರು`�ೆಯ�4 0�ೋU=ಗYಾ7 

ಸಂರ¦ಸಲ'ಡು& -ೇRೆ.” 

,ೇವರ Uೕವ,ೊಂv0ೆ 

�ೇವರು ತನ� �ೈGಂದ	ೇ ಆ�ಾಮನನು� ತನ� ಸ�ರೂಪದ�4 
ರೂ�/ದನು ಮತು- ತನ� tೕವsಾ�ಸವನು� ಅವ6ೊಳ�ೆh 
ಊ(ದl6ೆಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ. 

ಆv6ಾಂಡ 2:7 ]ೕ�ರಲು ?Aೋವ ,ೇವರು ನೆಲದ ಮI}$ಂದ 

ಮನುಷ*ನನುf ರೂKM ಅವನ ಮೂ�ನBC UೕವLಾ
ಸವನುf 

ಊvದನು. ಆಗ ಮನುಷ*ನು ಬದುಕುವ Wಾ&Iಯಾದನು. 

�ೇವರ tೕವವ" tೕವಂತRಾ7ರುವ /��7ಂತ 9ೆnjನದು ಆ7�ೆ. 
ಇದು ಎ	ಾ4 tೕವದ ಮೂಲRಾ7�ೆ. 

∗ �ೊ_ Uೕವ 

9ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ�4 “tೕವ” ಎಂಬ ಪದ�ೆh ಎರಡು ಪIಮುಖ 

7Iೕ@ ಪದಗಳನು� ಬಳಸ	ಾ7�ೆ. “ಸು?ೆ” (Psuche) ಎಂದರೆ 
6ೈಸ7Uಕ ಅಥRಾ ಮನುಷ� tೕವ ಎಂದಥU. “dೊG” (Zoe) 

ಎಂದರೆ �ೇವರ tೕವನ ಮತು- ಸ�#ಾವ ಎಂದಥU. dೊG tೕವ, 

ಅಂದರೆ �ೇವರ tೕವವನು� ಮತು- ಸ�#ಾವವನು� 9ೊಸ�ಾ7 

ಹು�{ದ ಪI�Wಬ| `sಾ�/ಗೂ 0ೕಡ	ಾ7�ೆ. 
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ಇದು ಎಂಥಹ ರೋSಾಂಚನ�ಾ - 6ಾವ" �ೇವರ tೕವ ಮತು- 
ಸ�#ಾವ�ೊಂ(ಗೆ tೕ`ಸು�-� lೇRೆ! ಆ�ಾ� ಮತು- ಹವ� Hಾಪ 

Sಾ��ಾಗ, ಅವರು �ೇವರ dೊG tೕವವನು� ಕYೆದು�ೊಂಡರು, 
ಆದರೆ 6ಾವ" 9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{�ಾಗ, ನಮa ಆತaಗಳನು� �ೇವರ 

tೕವ�ೊಂ(ಗೆ tೕ`ಸುವಂ&ೆ Sಾಡ	ಾGತು. 

�ೇವರ tೕವ�ೆh SಾತIRೇ ಸೃ={ಸುವ ಶO- ಇ�ೆ. ಮನುಷ�ನನು� 
ಸೃ={ಸುRಾಗ, �ೇವರ tೕವವನು� ಅದರ�4 ಊ(ದl �ಾರಣ 

ಭೂ_ಯ ಧೂಳP tೕ`ಸುವಂ&ೆ ಆGತು. 

(ೕAಾನ 1:3,4 ಆತನ ಮೂಲಕ/ಾ� ಸಮಸ�ವ^ ಉಂ�ಾ_ತು. 

ಉಂ�ಾ�ರುವ ವಸು�ಗಳBC ಆತ$ಲC,ೆ ಒಂ,ಾದರೂ ಉಂ�ಾಗBಲC. 

ಆತನBC Uೕವ@ತು�. ಆ Uೕವವ� ಮನುಷ*�0ೆ Sೆಳ6ಾ�ತು�. 

∗ ,ೇವರ Sೆಳ\ನೊಂv0ೆ 

�ೇವರ tೕವವ" +ೆಳ�ಾ7�ೆ; ಮತು- ಈ +ೆಳಕು ಅಥRಾ 

ಪI�ಾಶSಾನRಾದ ಪI#ಾವವ" ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು Hಾಪ Sಾಡುವ 

�ದಲು ಅವರ +ೆಳ�ಾ7ತು-. 

1 (ೕAಾನ 1:5 ನಾವ� ಆತ$ಂದ 6ೇ[ $ಮ0ೆ '[ಸುವ /ಾPೆ9 

ಯಾವದ,ೆಂದVೆ ,ೇವರು Sೆಳ6ಾ�,ಾ1ನೆ. ಮತು� ಆತನBC ಎಷು� 

<ಾತ&ವ^ ಕತ�ಲೆ_ಲC ಎಂಬ,ೇ. 

<ೕಳP`�ೆ7ಂತ �ದಲು, ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು �ೇವರ ಈ +ೆಳಕನು� 
–ಆತನ ಪI�ಾಶSಾನRಾದ ಪI#ಾವವನು� ಧ/�ೊಂ�ದlರು. 

∗ ,ೇವರ ಪ�ಪ^ಣ9Pೆ(ಂv0ೆ 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರ �ೇಹಗಳP ಪಪೂಣURಾದ ಆರೋಗ�, ಶO- ಮತು- 
ಬಲವನು� ಒಳಗೊಂ�ದlವ" ಎಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ ಏ�ೆಂದರೆ ಇವ" 
�ೇವರ tೕವದ #ಾಗRಾ7Rೆ. 

�ೇವರ tೕವsಾ�ಸವ" ಅವರ ರಕ-ದ ಮೂಲಕ ಪI�Wಂದು 
�ೋಶಕೂh ಪIವ,ಸು�-ತು-, ಅದು ಅವಗೆ ಪಪೂಣU ಆರೋಗ� 
ಮತು- 0ತ� tೕವವನು� �ೊಡು�-ತು-. ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು 
sಾಶ�ತRಾ7 tೕ`ಸಲು ಸೃ={ಸಲ'ಟ{ರಾ7ದlರು. ಅವರೊಳಗೆ 
�ೇವರ tೕವವ" ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರು �ಾಯದವರು ಆ7ದlರು. 
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ಆ�ಾಮ ಹವ�ರ HಾIಣಗಳP (ಮನಸುAಗಳP, #ಾವ6ೆಗಳP ಮತು- 
ಇ? ¤ೆಗಳP) ಸ�#ಾವದ�4 �ೇವರಂ&ೆ�ೕ ಇದlವ". ಅವರ HಾIಣಗಳ�4 
�ೇವರ tೕವವ" ಇತು-, ಮತು- ಅವರ ಮನಸುA, ಇ? ¤ೆ ಮತು- 
#ಾವ6ೆಗಳP �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7ದlವ". 

ಅವರ ಆತaಗಳP ಪಪೂಣURಾ7ದlವ" - �ೇವರೊಂ(ಗೆ 
ಒಂ�ಾ7ದlವ". 

,ೊVೆತನವನುf 6ೊಡಲಾ_ತು� 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರನು� ಸೃ={/ದ ನಂತರ �ೇವರು �ದಲ6ೆಯ�ಾ7 

9ೇkದ Sಾತು ಏ6ೆಂದರೆ, “ಅವರು �ೊರೆತನ Sಾಡ�!”  

ಆv6ಾಂಡ 1:26 ಆ Fೕಲೆ ,ೇವರು ನಮ% ಸ
ರೂಪದBC ನಮ% 

AೋB6ೆ0ೆ ಸ�ಯಾ� ಮನುಷ*ರನುf ಉಂಟು <ಾwೋಣ ಅವರು 

ಸಮುದ&ದBCರುವ yೕನುಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಅಂತ�zದBC 

AಾVಾಡುವ ಪgಗಳ Fೕಲೆಯೂ ನೆಲದ Fೕಲೆ ಹ�,ಾಡುವ ಎಲಾC 

\&y\ೕಟಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಎಲಾC ಭೂyಯ Fೕಲೆಯೂ 

,ೊVೆತನ<ಾಡB ಅಂದನು. 

�ೇವರು ಈ ಭೂ_ಯನು� ಆಳಲು ಆ�ಾಮ ಹವ�ಗೆ ಸಂಪೂಣU 
ಅo�ಾರವನು� ಮತು- �ೊರೆತನವನು� �ೊಟ{ನು. ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ 
9ೊರತುಪ�/ ಎ	ಾ4 `ಶ�ವನು� ಆಳPವ ಅo�ಾರವನು� ಮತು- 
�ೊರೆತನವನು� �ೇವರು ತನ� ಬkಯ�4 ಇ/�ೊಂಡನು. ಇ�4, 
ಆತನು ತನ�ಂ&ೆ�ೕ ಇರಲು ಸೃ={/ದ ತನ� ನೂತನ ಸೃ={ಗೆ ಆ 

ಅo�ಾರವನು� �ೊಟ{ನು. 

ರ~ಸುವ ಶ\�(ಂv0ೆ 

�ೇವರ ಶO-ಯು `ಶ�ವನು� ಸೃ={/ದಂ&ೆ�ೕ, ಆ�ಾಮ ಹವ�ಗೆ 
ಕ�'ಸುವ, ನಂಬುವ ಮತು- ರnಸುವ ಶO-ಯನು� �ೊಡ	ಾGತು. 

ಅವರ ಇ? ¤ೆಯು �ೇವರೊಂ(7ಗೆ ಒಂ�ಾ7ದlಂದ, ಅವರೊಳ7ನ 

�ೇವರ ಸೃಜನ�ೕಲ tೕವವ" ತHಾ'ದ ಉ� lೇಶಗkಗಾ7 

ದುರುಪWೕಗಪ�/�ೊಳPQವ ಅHಾಯ`ರ�ಲ4. ಈ ಭೂ_ಯ 

xೕ�ನ �ೇವರ ಸೃ={�ಲ4ವೂ ಸಂಪೂಣUವ" ಮತು- ಪಪೂಣUವ" 
ಆ7ತು- ಮತು- ಈಗಾಗ	ೇ ಪಪೂಣURಾ7 ಸೃ={ಸಲ'�{ದlನು� 
ವ"(�ಗೊkಸುವಂ&ೆ ಅವಗೆ ಆ£ಾ�ಸ	ಾGತು. 
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ಆv6ಾಂಡ 1:28 ಇದಲC,ೆ ,ೇವರು ಅವರನುf ಆ8ೕವ9vM $ೕವ� 

ಬಹು ಸಂPಾನವ�ಳrವVಾ� Aೆ~��. ಭೂyಯBC ತುಂ�6ೊಂಡು 

ಅದನುf ವಶ<ಾ56ೊ[r�. ಸಮುದ&ದ yೕನುಗಳ Fೕಲೆಯೂ 

ಆ6ಾಶದ ಪgಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಭೂyಯBC ಚBಸುವ ಎಲಾC 

Uೕ@ಗಳ Fೕಲೆಯೂ ,ೊVೆತನ <ಾ5� ಅಂದನು. 

,ೇವVೊಂv0ೆ ಅನೊ*ೕನ*Pೆ_ಂದ ಇರಲು 

�ೇವರು ಆ�ಾಮ ಹವ�ರನು� ಸೃ={/�ಾಗ, ಅವರು ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಪಪೂಣURಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ ಉಳQವರಾ7ದlರು. ಆತನು 
ಅವರೊಂ(ಗೆ ಮು�ಾಮು� ಾ7 Sಾತ6ಾ�ದನು. ಅವರು 
zೈಯU(ಂದ �ೇವರ ಬkಗೆ 9ೋಗಬಹು�ಾ7ತು-. ಅವಗೆ 
ತ�'ತಸ�, ಅಪರಾಧ 0ಣUಯ ಅಥRಾ Oೕಳxಯ #ಾವ6ೆಗಳP 
ಇರ�ಲ4. ಅವಗೆ �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಪಪೂಣURಾದ ಸಂಬಂಧವ" 
ಇತು-. 

ಆ�ಾಮನು 9ೆಸಡುವಂ&ೆ HಾIuಗಳನು� ಅವನ ಬkಗೆ 
ಬರSಾ��ಾಗ �ೇವರು ಅವನ xೕ��{ದl ತನ� ಗಾಢRಾದ 
ಭರವ�ೆಯನು� &ೋಪU�/ದನು. 

ಆv6ಾಂಡ 2:19 ಆಗ ಆತನು ಎಲಾC ಭೂಜಂತುಗಳನೂf ಆ6ಾಶದ 

ಪgಗಳನೂf ಮI}$ಂದ $y9M ಇವ�ಗ[0ೆ ಆ ಮನುಷ*ನು 

ಏನೇನು Aೆಸ�ಡುವನು ನೋwೋಣ ಎಂದು ಅವನ ಬ[0ೆ 

ಬರ<ಾ5ದನು. ಮನುಷ*ನು ಒಂ,ೊಂದು Wಾ&I0ೆ ಯಾವ ಯಾವ 

Aೆಸ�ಟ�ನೋ ಅ,ೇ AೆಸVಾ_ತು. 

ಸ
 ಇ� �ೆ 

�ೇವರು ಆ�ಾಮ ಹವ�ಗೆ ಆ�h Sಾ��ೊಳPQವ  - ಸ� 
ಇ? ¤ೆಯನು� – ಮುಕ- ಇ?ಾ¤ಶO-ಯನು� �ೊಟ{ನು. �ೇವರನು� 
ಆ/�ೊಳPQವ ಅಥRಾ `ರೋoಸುವ �ಾಮಥ�U`ಲ4ದ 

ರೋ+ೋ�ಗಳಂ&ೆ ಅವರನು� ಸೃ={ಸ�ಲ4. `zೇಯರಾಗಲು 
ಅಥRಾ ಅ`zೇಯರಾಗಲು ಆ/�ೊಳPQವಂಥ �ಾಮಥ�Uವ" 
ಅವಗೆ ಇತು-. 

ಈ ಆ�hಯು ಏ�ೇD&ೋಟದ�4ದl ಒY Qೆಯದರ ಮತು- �ೆಟ{ದlರ 

ಅರುಹನು� ಹು�{ಸುವ ಮರದ ಕುತು �ೇವರು �ೊಟ{ ಆ£ೆಗಳನು� 
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ಕು&ಾ7ತು-. ಅವರು ಆ ಮರದ ಹಣ̈ನು� �ಂದರೆ, ಅವರು 
ಖಂ�ತRಾ7ಯೂ �ಾಯುವರು ಎಂದು �ೇವರು 9ೇkದlನು. 

ಆv6ಾಂಡ 2:16,17 ಇದಲC,ೆ ?Aೋವ ,ೇವರು ಆ ಮನುಷ*$0ೆ 

$ೕನು PೋಟದBCರುವ ಎಲಾC ಮರಗಳ ಹಣು}ಗಳನುf ಯlೇಚ�/ಾ� 

'ನfಬಹುದು. ಒq rೇದರ 6ೆಟ�ದರ ಅರುಹನುf ಹುo�ಸುವ ಮರದ 

ಹಣ}ನುf <ಾತ& 'ನfSಾರದು. 'ಂದ vನ ಸP �ೇAೋಗು@ ಎಂದು 

@:Mದನು. 

Wಾಪದ ಪ&/ೇಶ – <ಾನುವಕುಲದ ನಷ� 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು �ೇವಗೆ ಅ`zೇಯರಾದರು ಎಂದು 
ಪ`ತIಗIಂಥವ" �kಸುತ-�ೆ. ಇದು HಾಪRಾ7ತು-. 

ಆv6ಾಂಡ 3:6 ಆಗ M�ೕಯು ಆ ಮರದ ಹಣು} 'ನುfವದ6ೆ+ 

ಉತ�ಮ/ಾ�ಯೂ ನೋಡುವದ6ೆ+ ರಮ*/ಾ�ಯೂ 

�ಾನೋದಯ6ೆ+ ಅWೇgಸತಕ+,ಾ1�ಯೂ ಇ,ೆ ಎಂದು '[ದು 

ಅದನುf Pೆ0ೆದು6ೊಂಡು 'ಂದಳ# ಸಂಗಡ ಇದ1 ಗಂಡ$ಗೂ 

6ೊಡಲು ಅವನೂ 'ಂದನು. 

Hಾಪದ ಮೂಲಕ, ಇ�ೕ Sಾನವಕುಲವ" #ಾ ನಷ{ವನು� 
ಅನುಭ`/ತು. 

ಅನೊ*ೕನ*Pೆಯನುf ಕqೆದು6ೊಂಡರು 

�ೇವಗೆ ತನ� ಪಪೂಣURಾದ ಪಶುದ�&ೆ ಮತು- 0ೕ�ವಂ��ೆಯ 

0_ತ- ಆ�ಾಮ ಹವ�ರೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಇಟು{�ೊಳQಲು 
�ಾಧ�Rಾಗ�ಲ4. ಅವರ Hಾಪವ" ಅವಗೂ ಮತು- �ೇವಗೂ 

ನಡುRೆ ಅಡ©ಗೋ�ೆ ಾGತು. ಅವರ ತ�'ತಸ� 
ಮ6ೋ#ಾವ6ೆಯು ಮತು- ಅಪರಾಧ 0ಣUಯವ" �ೇವಂದ 

ಅವರು ಅಡ7�ೊಳQಲು �ಾರಣRಾGತು. 

ಆv6ಾಂಡ 3:8 ತರು/ಾಯ ?Aೋವ ,ೇವರು ಸಂ�ೆಯ 

ತಂ0ಾ[ಯBC Pೋಟ,ೊಳ0ೆ ಸಂಚ�ಸು'�ರು/ಾಗ ಆ 

M�ೕಪ�ರುಷರು ಆತನ ಸಪjಳವನುf 6ೇ[ ಆತ$0ೆ 

6ಾIಸSಾರ,ೆಂದು Pೋಟದ ಮರಗಳ ]ಂ,ೆ ಅಡ�6ೊಂಡರು. 
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ಅವರು ತಮa ಅಮೂಲ�Rಾದ ಆ/-ಯನು�, �ೇವರೊಂ(7ನ ತಮa 
ಸಂಬಂಧವನು� ಮತು- ಪಪೂಣURಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� 
ಕYೆದು�ೊಂಡರು. 

,ೇವರ Uೕವವನುf ಕqೆದು6ೊಂಡರು 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು �ನ�+ಾರದ ಹಣ̈ನು� �ಂ�ಾಗ, ಅವರು 
ಆ�aಕRಾ7 ಸತು-9ೋದರು. �ೇವರ tೕವವ" ಅವರೊಳಗೆ ಇಲ4�ೆ 
9ೋGತು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 5:12 ಈ @ಷಯ Aೇ0ೆಂದVೆ ಒಬ� 

ಮನುಷ*$ಂದಲೇ Wಾಪವ^ Wಾಪvಂದ ಮರಣವ^ ಲೋಕ,ೊಳ0ೆ 

ಸೇ�ದವ�. ಎಲCರೂ Wಾಪ<ಾ5ದ1�ಂದ ಮರಣವ� ]ೕ0ೆ 

ಎಲCರBCಯೂ /ಾ*KMತು. 

ಅವರ ಆತaಗಳP ಆ�aಕRಾ7 ಸತು-9ೋದವ". ಅವರ ಆತaಗಳP 
0=h ಯRಾದವ". �ೇವರು ಆ�ಾಮ6ೊಳ�ೆh ಊ(ದl �ೇವರ 

ಆತaನ tೕವsಾ�ಸವ" ಅವರ�4 ಇಲ4�ೆ 9ೋGತು. 

,ೇವರ ಮ]Fಯನುf ಕqೆದು6ೊಂಡರು 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರ 9ೊ(�ೆ ಾ7ದl �ೇವರ ಮ,xಯು ಕೂಡ	ೇ 
ಅವರನು� <ಟು{9ೋGತು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 3:23 ಎಲCರೂ Wಾಪ <ಾ5 ,ೇವರ ಮ]Fಯನುf 

Aೊಂದ,ೇ Aೋ�,ಾ1Vೆ.  

ಅವರು +ೆತ-	ೆ ಾ7�ಾlರೆಂದು ಅವಗೆ ಕೂಡ	ೇ ಅRಾGತು. 

ಆv6ಾಂಡ 3:7 ಕೂಡಲೇ ಅವ�ಬ�ರ ಕಣು}ಗಳ# PೆVೆದವ� Pಾವ� 

Sೆತ�ಲೆಯಾ�, 1ೇ/ೆಂದು '[ದು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನುf AೊBದು 

ಉಟು�6ೊಂಡರು. 

ಆ'%ಕ ಅ�ವನುf ಕqೆದು6ೊಂಡರು 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು ಆ�aಕRಾ7 ಸ&ಾ-ಗ, ಅವರ HಾIಣಗಳP �ೇವರ 
ಸಂಗಡ tೕವಂತRಾ7ರ�ಲ4. ಅವರ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳP �ೇವರ 

ಆ	ೋಚ6ೆಗYಾ7 ಉkಯ�ಲ4. ಅವರ ಅ`ನ ಮೂಲವ" ಈಗ 

ಸ�-ರುವ ಅವರ ಅತa(ಂದ <ಟು{ ಅವರ 6ೈಸ7Uಕ ಶೕರಗಳP 
ಮೂಲಕ ಅವರು ಗI,ಸುವಂಥ `ಷಯಗಳ ಕ�ೆಗೆ �ಾ7ತು. 
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ಅವರು ತಮa ಪಂ?ೇಂ(Iಯಗಳ ಮೂಲಕ 6ೈಸ7Uಕ ಮಂಡಲದ�4 
�ಾಯU0ವU,ಸಲು HಾIರಂJ/ದರು. ಅವರು 6ೋಡುವ, �ೇಳPವ, 

Rಾಸ6ೆ ,�ಯುವ, ರುnಸುವ ಅಥRಾ ಸ'�Uಸುವ `ಷಯಗಳP 
ಅವಗೆ Rಾಸ-ವವ" ಮತು- ಸತ�ವ" ಆ7<ಟ{ವ". 

ಪ�ಪ^ಣ9/ಾದ ಆVೋಗ*ವನುf ಕqೆದು6ೊಂಡರು 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರ �ೇಹಗಳ�4, ಅವರ ರಕ-6ಾಳಗಳ�4 �ೇವರ 

tೕವವ" ಹಯುವ"ದು 0ಂತು9ೋGತು. ಆಗ ಅವರು �ಾG	ೆಗೆ, 
ರೋಗ�ೆh ಮತು- ¦ೕಣ&ೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರು Hಾಪ Sಾ�ದ 

mಣದ�4, ಅವರು ವಯ�ಾA7 �ೈ,ಕRಾ7 �ಾಯಲು 
HಾIರಂJ/ದರು. 

ಅ:6ಾರವನುf ಕqೆದು6ೊಂಡರು 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು ಈ ಭೂ_ಯ xೕ�ನ ಅo�ಾರವನು� ಮತು- 
�ೊರೆತನವನು� ಕYೆದು�ೊಂಡರು. ಅವರು ಅದನು� �ೈ&ಾನ0ಗೆ 
ಒ�'/�ೊಟ{ರು. ಆಗ ಅವರು ಅವನ ರಾಜ�ದ�4 Rಾ/ಸು�-ದlರು, 
“ಕ(ಯಲು, �ೊಲ4ಲು ಮತು- 6ಾಶSಾಡಲು” ಬಂದವ0ಗೆ 
ಹ&ಾಶರಾ7 ಅoೕನರಾದರು. 

ಪLಾ�Pಾ�ಪ ಪಡದವVಾದರು 

ಪsಾj&ಾ-ಪ ಪಡದ ಮನಸುA, ಮತು- �ೇವರ Rಾಕ�(ಂದ ನೂತನ 
ಪ�ಸಲ'ಡದ `sಾ�/ಯು ಮನಸುA �ಾSಾನ�Rಾ7 �ೆಟ{ 
Wೕಚ6ೆಗkಂದ ತುಂ<ರುತ-�ೆ. 

�ಾನೋ\� 6:16,17,18 ?Aೋವನು ಹ0ೆ<ಾಡುವ ವಸು�ಗಳ# 

ಆರು ಇ/ೆ. Aೌದು, ಏಳ# ಆತ$0ೆ ಅಸಹ*ಗqಾ� Pೋರುತ�/ೆ. 

ಯಾವವಂದVೆ, AೆF%ಯ ಕಣು}, ಸು[rನ ನಾB0ೆ, $,ೋ9ಷ 

ರಕ�ವನುf ಸು�ಸುವ 6ೈ, ದುVಾಲೋಚನೆಗಳನುf ಕBjಸುವ ಹೃದಯ, 

6ೇಡು<ಾಡಲು ತ
Vೆಪಡುವ 6ಾಲು ... 

�ೇವರು �ೆ�ೕ=ಸುವ `ಷಯಗkಂದ ಅವರು ತುಂಬಲ'�{�ಾlರೆ. 

� 9ೆxa 
� ಸುkQನ 6ಾ�ಗೆ 
� 0�ೋUಷ ರಕ-ವನು� ಸುಸುವ"ದು 
� ದುರಾ	ೋಚ6ೆಗಳನು�  ಕ�'ಸುವ"ದು 
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� �ೇಡನು� Sಾಡಲು ತ�ರೆಪಡುವ"ದು 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ಭO-,ೕನ6ಾದ, ಅ0ೕ�ವಂತ6ಾದ 

ವ�O-ಯ ಬಗ bೆ ,ೕಗೆ `ವಸು&ಾ-6ೆ: 

Vೋ<ಾಪ�ರ 1:18-22 ದುಷ�ತನವನುf ನ5M ಸತ*ವನುf 

ಅಣ�ಸುವವVಾದ ಮನುಷ*ರ ಎಲಾC @ಧ/ಾದ ಭ\�]ೕನPೆಯ 

Fೕಲೆಯೂ ದುಷ�ತನದ Fೕಲೆಯೂ ,ೇವರ 6ೋಪವ� 

ಪರಲೋಕvಂದ Pೋ�ಬರುತ�,ೆ,  

ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರ @ಷಯ/ಾ� '[ಯಬಹು,ಾದದು1 ಅವರ 

ಮನM�0ೆ ಸjಷ�/ಾ� '[v,ೆ. ಅದನುf ಅವ�0ೆ ,ೇವVೇ 

ಸjಷ�/ಾ� '[Mದನು. AೇಗಂದVೆ ಕI}0ೆ 6ಾಣvರುವ ಆತನ 

ಗುಣಲzಣಗಳ# ಅಂದVೆ ಆತನ $ತ* ಶ\�ಯೂ ,ೇವತ
ವ^ 

ಜಗದುತj'� kದಲು0ೊಂಡು ಆತನು <ಾ5ದ ಸೃ��ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಬುv10ೆ 0ೊPಾ�� 6ಾಣಬರುತ�,ೆ. ]ೕ�ರುವದ�ಂದ ಅವರು 

ಉತ�ರ@ಲCದವVಾ�,ಾ1Vೆ. ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರ @ಷಯ/ಾ� 

ಅವ�0ೆ 'ಳ#ವ[6ೆ_ದ1ರೂ ಅವರು ಆತನನುf ,ೇವVೆಂದು 

ಘನಪ5ಸBಲC. ಆತನ ಉಪ6ಾರಗಳನುf ನೆನM ಆತನನುf 

ಸು�'ಸBಲC. ಅವರು @�ಾರ <ಾ5 <ಾ5 ಫಲ 6ಾಣBಲC. 

@/ೇಕ@ಲCದ ಅವರ ಮನಸು� ಕತ�ಲಾ_ತು.  

Pಾವ� �ಾ$ಗqೆಂದು Aೇ[6ೊಂಡು ಹುಚ�Vಾದರು. 

@kೕಚಕನ /ಾ0ಾ1ನ 

kದಲ /ಾ0ಾ1ನ 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು ಏ�ೇD&ೋಟದ�4 ,ೕಗೆ 0ಂತರು: 

� �ೇವರೊಂ(7ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನು� ಮತು- 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಕYೆದು�ೊಂಡುವರಾ7 

� ಅವರ ಅo�ಾರವನು� ಕYೆದು�ೊಂಡವರಾ7 

� ಅವರ ಪಪೂಣURಾದ £ಾನ ಮತು- ಆರೋಗ�ವನು� 
ಕYೆದು�ೊಂಡವರಾ7 

ಆದರೂ, �ೇವರು �ೈ&ಾನ6ೊಂ(ಗೆ Sಾತ6ಾಡುRಾಗ, /�ೕಯ 
ಸಂ&ಾನದವ6ಾ7ರುವ `�ೕಚಕನ HಾIಯ�jತ- �ಾಯUದ 
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ಮೂಲಕ Sಾನವಕುಲವನು� ಪ"ನಃ�ಾ��ಸುವ"�ಾ7 ಆತನು 
Rಾಗಾlನ Sಾ�ದನು. 

ಆv6ಾಂಡ 3:15 $ನಗೂ ಈ M�ೕಗೂ $ನf ಸಂPಾನಕೂ+ ಈ M�ೕ 

ಸಂPಾನಕೂ+ ಹ0ೆತನ@ರುವ Aಾ0ೆ <ಾಡು/ೆನು. ಈ6ೆಯ 

ಸಂPಾನವ� $ನf ತಲೆಯನುf ಜಜು�ವದು. $ೕನು ಅದರ 

]ಮ%5ಯನುf ಕಚು�@. ಎಂದು Aೇ[ದನು. 

ಅಬ&Aಾಮನ ಸಂತ'ಯ ಮೂಲಕ 

ಅಬI9ಾಮನ ಮೂಲಕ 	ೋಕದ ಎ	ಾ4 ಜ6ಾಂಗಗಳP 
ಆ�ೕವU(ಸಲ'ಡುತ-Rೆ ಎಂದು �ೇವರು 9ೇk�ಾಗ `�ೕಚಕನ 

ಕು&ಾದ Rಾಗಾlನವನು� ಪ"ನಃ ನು�ಯ	ಾGತು. 

ಆv6ಾಂಡ 18:18 ಅವ$ಂದ ಬBಷ�/ಾದ ಮAಾಜನಾಂಗವ� 

ಹುಟ�SೇಕಲಾC; ಅವನ ಮೂಲಕ ಭೂyಯ ಎಲಾC ಜನಾಂಗಗ[ಗೂ 

ಆ8ೕ/ಾ9ದ ಉಂ�ಾಗುವದಲಾC. 

�ೇವರು ಈ ಒಡಂಬ��ೆಯ Rಾಗಾlನವನು� ಇ�ಾಕ0ಗೆ ಮತು- 
 ಾ�ೋಬ0ಗೆ ಪ"ನರಾವ�U/ 9ೇkದನು. ಭೂ_ಯ ಎ	ಾ4 
ಜ6ಾಂಗಗಳP ಅವರ ಸಂತ�ಯ ಮೂಲಕ ಆ�ೕವU(ಸಲ'ಡುತ-Rೆ 
ಎಂದು ಆತನು Rಾಗಾlನ Sಾ�ದನು. ಬರುವಂಥ `�ೕಚಕನು 
ಇದlನು! 

,ಾ@ೕದನ ಸಂತ'ಯ ಮೂಲಕ 

�ೇವರು ತನ� ಸಂತ�ಯ ಬಗ bೆ �ಾ`ೕದ0ಗೂ ಸಹ ಒಡಂಬ��ೆಯ 

Rಾಗಾlನವನೂ� Sಾ�ದನು. ಇದು ಕೂಡ ಬರ�Ohರುವ 

`�ೕಚಕ6ಾದ �ೕಸುOIಸ-ನ ಕು&ಾದ ಪI�ಾ-ಪRಾ7ತು-. 

\ೕತ9ನೆಗಳ# 89:34-36 ನನf ಒಡಂಬ56ೆಯನುf 

ಭಂಗಪ5ಸುವvಲC; ನನf <ಾತನುf ಬದBಸುವvಲC. ನನf 

ಪ@ತ&ತ
ದBC ಆ|ೆ_ಟು� ಒಂದು ಸಂಗ' Aೇ[, 1ೇನೆ; ಅದರ 

@ಷಯ ,ಾ@ೕದ$0ೆ ಸುಳ#r0ಾರನಾಗುವvಲC. ಅ,ೇನಂದVೆ - 

ಅವನ ಸಂತ'ಯು Lಾಶ
ತ/ಾ� ಇರುವದು. 

?Lಾಯ$ಂದ ಪ&/ಾvಸಲjo�ತು 

�sಾಯನು ಬರ�Ohರುವ `�ೕಚಕನ ಕುತು ಪIRಾ(/ದನು. 
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?Lಾಯ 9: 6,7 ಒಂದು ಮಗು ನಮ0ಾ� ಹುo�,ೆಯ�ೆ� ವರದ 

ಮಗನು ನಮ0ೆ ,ೊVೆತನು ಆಡ[ತವ� ಅವನ Sಾಹು@ನ 

FೕBರುವದು ಅದು�ತ ಸ
ರೂಪನು ಆಲೋಚನಾ ಕತ9ನು 

ಪVಾಕ&yಯಾದ ,ೇವರೂ $ತ*ನಾದ ತಂ,ೆ ಸ<ಾ�ಾನದ 

ಪ&ಭುವ� ಎಂಬುವ� ಆತನ Aೆಸರು. ಅವನ ಮು�ಾಂತರ ,ಾ@ೕದನ 

MಂAಾಸನದ ಆಡ[ತವ� ಅ�ವೃv1ಯಾಗುವದು. ,ಾ@ೕದನ 

Vಾಜ*ದBC $ತ* ಸ<ಾ�ಾನ@ರುವದು. ಆ Vಾಜ*ವ� ಇಂv$ಂದ 

ಯಾ/ಾಗಲೂ $ೕ'ನಾ*ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾOKತ/ಾ� 

MOರ0ೊಳ#rವದು. 

ನಮ% Wಾ&ಯ8�ತ�ದ ಬದB ಬB 

Hಾಪ ಮತು- ಮರಣವ" ಆ�ಾಮ ಹವ�ರ �ರು7 <ೕಳP`�ೆಯ  
ಫ�&ಾಂಶಗYಾ7Rೆ. ಕ�ೆಯ ಆ�ಾಮನು ನಮಗಾ7 ಈ�ಾಗಲು 
ಬದ� ಾ7 ಬರುವ ಮೂಲಕ SಾತIRೇ, ಈ ದಂಡ6ೆಗkಂದ 

ನಮaನು� ಮುಕ-ಗೊkಸಲು �ಾಧ�. �sಾಯನ ಗIಂಥದ 

ಐವತ-ಮೂರ6ೆಯ ಅzಾ�ಯವ" ನಮಗೆ ಬರ�Ohದl `�ೕಚಕನ 

ಬಗ bೆ ಅದುwತ ವಣU6ೆಯನು� �ೊಡುತ-�ೆ. 

?Lಾಯ 53:4,5 $ಜ/ಾ�ಯೂ ನಮ% /ಾ*:ಗಳನುf 

ಸಂಕಷ�ವನುf ಅನುಭ@Mದನು; ಅವನು Aೊತ� AೊVೆಯು ನಮ% 

ಸಂಕಟ/ೇ Aೌದು, ನಾ/ಾದVೋ ಅವನು ,ೇವ�ಂದ Sಾ:ತನು, 

Wೆಟು� 'ಂದವನು, ಕು��ಸಲjಟ�ವನು ಎಂದು Nಾ@M6ೊಂwೆವ�. 

ನಮ% ,ೊ&ೕಹಗಳ ,ೆಸೆ_ಂದ ಅವ$0ೆ 0ಾಯ/ಾ_ತು, ನಮ% 

ಅಪVಾಧಗಳ $yತ� ಅವನು ಜಜ�ಲjಟ�ನು; ನಮ0ೆ 

ಸು�ೇಮವನುfಂಟು<ಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುf ಅವನು 

ಅನುಭ@Mದನು; ಅವನ Sಾಸುಂwೆಗ[ಂದ ನಮ0ೆ ಗುಣ/ಾ_ತು. 

ಬರ�Ohರುವ x/Aೕಯನ `�ೕಚ6ಾಥUಕRಾದ HಾIಯ�jತ-ದ 
�ಾಯUದ ಮೂಲಕ, <ೕಳP`�ೆಯ�4 ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು 
ಕYೆದು�ೊಂ�ದl6ೆ�ಲ4 ಪ"ನಃ�ಾ��/ �ೊಡ	ಾGತು. ಅವರೆಲ4ರು 
 ಾವ"ದ�ಾh7 ಸೃ={ಸಲ'�{�ಾlರೋ Sಾನವಕುಲವ" ಅದರಂ&ೆ 
ಮ&ೊ-xa ಆಗಬಹುದು. ನೂತನ ಸೃ={ಯನು� 
ಪ"ನಃ�ಾ��ಸ	ಾಗುತ-�ೆ! 

 



22 

 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. ಆ�ಾಮ ಹವ�ರನು� ಸೃ={/�ಾಗ ಅವರ�4 ಏ�ೆ �ೇವರಂತಹ ಗುಣಲmಣಗಳನು� ಇದlವ"? 

 

 

 

 

2. �ೇವರು ಸೃ={/ದ ಇತರ HಾIuಗk7ಂತ ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು `Jನ�ರಾ7ರುವಂ&ೆ ಅವರ ಒಳಗೆ ಏ0ತು-? 

 

 

 

 

3. ನೂತನ ಸೃ={ಗೆ ಪ"ನಃ�ಾ��/ �ೊಡ	ಾಗುವಂಥ ಮತು- <ೕಳP`�ೆಯ�4 Sಾನವಕುಲವ" ಕYೆದು�ೊಂಡಂಥ 

�ೆಲವ" `ಷಯಗಳನು� ಪ�{Sಾ�. 
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Wಾಠ ಎರಡು 

ತಂ,ೆಯ ಕು�Pಾ� ನಮ�ರುವ ಸ
ರೂಪ ಅಥ/ಾ Nಾವನೆ 

Kೕu6ೆ 

ನಮa ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಸ�ರೂಪವನು� ಅಥUSಾ��ೊಳQಲು, 
ತಂ�ೆ ಾದ �ೇವರು  ಾರೆಂಬುದರ ಕುತು 6ಾವ" 
ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳPQವ"ದು ಅವಶ�ಕRಾ7�ೆ. 6ಾವ" ಆತನ 

ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{ದlಂದ, 6ಾವ" ತಂ�ೆಯ 0ಜRಾದ 

ಸ�ರೂಪವನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQವವರೆಗೆ 6ಾವ"  ಾರಾ7ರಲು 
ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇ¥ ಎಂದು ಅಥUSಾ��ೊಳQಲು ನ_aಂದ 
ಆಗುವ"(ಲ4. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು: 6ಾವ" ಕತUನ 

ಮ,xಯನು� 6ೋಡುRಾಗ, 6ಾವ" ಅ�ೇ �ಾರೂಪ�ವ"ಳQವರಾ7 

SಾHಾUಡುತ-Rೆ. ಪIಕಟ�ೆಯು ರೂHಾಂತರವನು� 
ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 3:18 ನಾ/ೆಲCರೂ ಮುಸುಕು Pೆ0ೆvರುವ ಮುಖvಂದ 

ಕತ9ನ ಪ&Nಾವವನುf ದಪ9ಣದBC 6ಾIಸುತ�,ೋ ಎಂಬಂPೆ 

ದೃ��ಸುವವVಾ�ದು1 ಪ&Nಾವvಂದ ಅ:ಕ ಪ&Nಾವ6ೆ+ AೋಗುPಾ� 

ಆ ಪ&Nಾವದ ಸಾರೂಪ*ವ�ಳrವVೇ ಆಗುP �ೇ/ೆ. ಇದು 

,ೇವVಾತ%ನಾ�ರುವ ಕತ9ನ 6ೆಲಸಕ+ನುಸಾರ/ಾದ, 1ೇ. 

ಈ Hಾಠದ�4, 6ಾವ" ತಂ�ೆಯ ಮ,xಯನು� 6ೋಡ�� lೇRೆ. 
ತಂ�ೆಯ ಕುತು ನಮ7ರುವ ತHಾ'ದ ಸ�ರೂಪಗಳನು� 6ಾವ" 
�ರಸhಸು& -ೇRೆ. �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆGಂದ ನಮa �Iೕ�ಯ 

ಪರ	ೋಕದ ತಂ�ೆಯ 0ಜRಾದ ಸ�ರೂಪವನು� ನಮಗೆ 
ಪIಕಟಪ�ಸಲು 6ಾವ" ಪ`&ಾIತaನನು� 
ಆತು�ೊಳPQವವರಾ7� lೇRೆ. 
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ಆತ%ನ ಮೂರು ಸಂಚಲನಗಳ# 

∗ Uೕಸ� Kೕಪ� 

tೕಸ; �ೕಪc ಮೂRೆaಂಟ��4 ಅಥRಾ ಸಂಚಲನದ�4, ಅ6ೇಕರು 
9ೊಸ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರು ಮತು- �ೕಸು`6ೊಂ(ಗೆ 
0ಕಟ ಸಂಬಂಧವನು� ಮತು- ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಂಡರು. 

∗ 6ಾM9<ಾo��ನೂ*ವ� 

�ಾ/USಾ�@ನೂ�ವcಅಥRಾ (ವ�ಶO-ಯ ನ`ೕಕರಣದ�4, 
ಅ6ೇಕರು ಪ`&ಾIತa6ೊಂ(ಗೆ 0ಕಟRಾದ ಸಂಬಂಧವನು� ಮತು- 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� 9ೊಂ(�ೊಂಡರು. 

ಜನರು ಪ`&ಾIತa0ಂದ ನ�ೆಸಲ'�ಾ{ಗ, ಅವರು ಹYೆಯ 

�ೊ-ೕತI7ೕ&ೆಯ ಪ"ಸ-ಕಗಳನು� ಬ(7ಟು{ ಸತ�Rೇದದ�4 
�ೕಸುವನು� ಸು-�ಸುವ ೕ�ಗಳಂ&ೆ ಸು-� Sಾಡುವ"ದರ�4ರುವ 

ಸಂ&ೋಷವನು� ಕಂಡು�ೊಂಡರು. 

     �ಾ`ೕದನು ಬರೆ�ಾಗ ಇದನು� ನಮಗಾ7 ,ೕಗೆ ವ�ಕ-ಪ�/ದನು, 

\ೕತ9ನೆ 100:4 ಕೃತ�Pಾಸು�'(ಡನೆ ಆತನ ಮಂvರ 

,ಾ
ರಗ[ಗೂ \ೕತ9ನೆ(ಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗ[ಗೂ ಬ$f�; 

ಆತನ ಉಪ6ಾರ ಸ%�M�; ಆತನ ನಾಮವನುf 6ೊಂwಾ5�. 

∗ ತಂ,ೆಯನುf '[ದು6ೊಳ#rವ�ದು 

�ೕಸು �ೕಘIRಾ7 ,ಂ(ರು7 ಬರುವ"ದOhಂತ �ದಲು �ೇವರ 

ಈ ಪIಸು-ತ ಸಂಚಲನದ�4, 6ಾವ" ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ 0ಕಟRಾದ 

ಸಂಬಂಧವನು� ಮತು- ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� 9ೊಂದ�� lೇRೆ. 6ಾವ" 
ಆತನ ಆರಾಧಕರಾಗ�� lೇRೆ. 

ಅಂಗಳದ�4 ಕತUನ ಮುಂ�ೆ 6ಾವ" 9ಾಡು�-�ೆlೕRೆ, �ೈ 
ಎತು-�-� lೇRೆ, ಚHಾ'Y  ೆ ತಟು{�-� lೇRೆ, ಅಭU�ಸು�-� lೇRೆ, 
ಕುuಯು�-� lೇRೆ ಮತು- ನೃತ� Sಾಡು�-� lೇRೆ. ಆದರೂ, ಈಗ 

ಮ9ಾ ಪಶುದ� ಸ�ಳ�ೆh - &ೆರೆWಳ�ೆh ಪIRೇ�ಸಲು, ತಂ�ೆಯ 

ಸ0�oಗೆ ಪIRೇ�ಸಲು ಅಗಾಧ ಬಯ�ೆಯು ಉಂ�ಾಗು�-�ೆ. 
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6ಾವ" ಅಂಗಳದ�4�ೕ ಇರುವ"ದರ�4 ತೃಪ-ರಾ7ರುವ"(ಲ4. 6ಾವ" 
ನಮa ತಂ�ೆಯ ಮುಖವನು� ಹುಡುಕಲು, ಆತನ ಕಣು̈ಗಳನು� 
6ೋಡಲು, ನಮaನು� ಅ�'�ೊಳPQವ ಆತನ �Iೕ�ಯ 

&ೋಳPಗಳನು� ಅನುಭ`ಸಲು ಮತು- ಆರಾಧ6ೆಯ�4 ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಆಪ-ರಾಗಲು 6ಾವ" 9ಾ&ೊರೆಯು& -ೇRೆ. 

(ೕAಾನ 4:23 ಅvರB, ಸತ*Nಾವvಂದ ಆVಾಧನೆ 

<ಾಡುವವರು ಆ'�ಯ �'ಯBC ಸತ*6ೆ+ ತಕ+ Aಾ0ೆ ತಂ,ೆಯನುf 

ಆVಾ:ಸುವ 6ಾಲ ಬುತ�,ೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂv,ೆ. ತಂ,ೆಯು 

ತನfನುf ಆVಾ:ಸುವವರು ಇಂಥವVೇ ಆ�ರSೇ6ೆಂದು 

ಅWೇgೕಸುPಾ�ನಲC/ೇ. 

ತಂ�ೆಯು ತನ�ನು� ಆತa(ಂದಲೂ ಮತು- ಸತ�(ಂದಲೂ 

ಆರಾoಸಲು ಸಮಯವನು� ಕYೆಯುವಂಥ 0ಜRಾದ ಆರಾಧಕರನು� 
ಹುಡುಕು�-�ಾl6ೆ, ಅವರು ಮ9ಾ ಪಶುದ� ಸ�ಳವನು� 
ಪIRೇ�ಸುವರು. 

ನಮ% ಲೌ\ಕ ತಂ,ೆ 

ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಸ�ರೂಪವ" ನಮa 	ೌOಕ ತಂ�ೆಗಳ 

ಗುಣಲmಣಗkಂದ �ಾSಾನ�Rಾ7 6ೆ	ೆಗೊಂ�ರುತ-�ೆ. ನಮa 
	ೌOಕ ತಂ�ೆಗY¬ೆಂ(7ನ ನಮa ಸಂಬಂಧಗಳP ಸ�7ೕUಯ 

ತಂ�ೆWಂ(7ನ ನಮa ಸಂಬಂಧಗಳ xೕ	ೆ ಪ�ಾಮ 

<ೕರುತ-Rೆ. 

�ಡು@ಲCvರು@6ೆ 

ಅ6ೇಕ ತಂ�ೆಯಂ(ರು ತಮa ಮಕhಳP +ೆYೆದು ಬರುRಾಗ ಅವರ 
ಸಂಗಡ ಸಮಯ ಕYೆಯಲು ಆಗದಷು{ ತುಂ+ಾ �ಾಯU0ರತರಾ7 
ಇರು&ಾ-ರೆ. ಇದು ತುಂ+ಾ ಒY Qೆಯ �ಾರಣಗkಗಾ7ರಬಹುದು, 
ಆದರೆ ಇದು “�ೇವರು ನ6ೊ�ಂ(ಗೆ ಸಮಯ ಕYೆಯ	ಾರದಷು{ 
�ಾಯU0ರತ6ಾ7�ಾl6ೆ” ಎಂಬ #ಾವ6ೆಯನು� ಅ6ೇಕರ�4 
ಉಂಟುSಾ��ೆ. 

ಕuಣ 8ಸು� 

�ೆಲವ" ತಂ�ೆಯಂ(ರು ತಮa ಮಕhY¬ೆಂ(ಗೆ �Iೕ�ಯನು� 
&ೋಸ�ೆ ಕಣ �ಸು-ನು� ಬಳ/ ಕ®ೋರRಾ7 ವ�U/�ಾlರೆ. 
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ಇಂತಹ ಮಕhಳP �ಾSಾನ�Rಾ7 ತಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯು ಸಹ 
�ೈಯ�4 +ೆತ-ವನು� ,�ದು ತHಾ'7 ವ�Uಸುವವಗಾ7 
�ಾಯು�-ರುವ, /ಡುOನ `ರೋಧ#ಾಸದ ಮುಖ#ಾವವ"ಳQ 
6ೋಟ(ಂದ ತಮaನು� 6ೋಡು�-�ಾlರೆಂದು #ಾ`ಸು&ಾ-ರೆ. 

K&ೕ'ಯ 6ೊರPೆ 

ತಂ�ೆಯಂ(ರು ತಮಗೆ ಸ�ಲ' �Iೕ�ಯನು� ಅಥRಾ ಗಮನವನು� 
SಾತI &ೋ/ದಂಥ ಮ6ೆಗಳ�4 ಅ6ೇಕರು +ೆYೆದು ಬಂ(�ಾlರೆ. 
ಅವರು ಎrೆ{ೕ ಪIಯ��/ದರೂ, ಅವರು ಎಂ(ಗೂ ತಮa 
ತಂ�ೆGಂದ xnj�ೆಯನು� ಅಥRಾ ಮನ��ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು 
�ಾಧ�Rಾಗ�ಲ4 ಎಂದು &ೋರುತ-�ೆ. 

ಇಂಥವಗೆ, ಅವರ ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಸ�ರೂಪವ" ಅವರ 

ಅಗತ�ಗkಗೆ ಅಸಮa�ಯನು� ಮತು- ಅಸ�ೆ©ಯನು� 
&ೋಸುವವನಂ&ೆ ಇರುತ-�ೆ. �ೇವರು ಅವರ �ಾಧ6ೆಗಳ ಬಗ bೆ 
ಗಮನ �ೊಡು�-ಲ4 ಮತು- ಆತನು ಅವರನು� 0ಜRಾ7ಯೂ 

�Iೕ�ಸುವ"(ಲ4 ಎಂದು ಅವರು #ಾ`ಸು&ಾ-ರೆ. 

ಬಡತನ 

ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ�ಗಳನು� ಸ ಾ7 Lೕ=ಸಲು 
�ಾಕದಷು{ ಆ�ಾಯವನು� ಒದ7ಸಲು ಆಗದಂಥ ಅಥRಾ ಒದ7/ 
�ೊಡಂಥ ತಂ�ೆಯಂ(ರು ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ�4 ಇತರರು 
+ೆYೆದು ಬಂದವರಾ7�ಾlರೆ. ಅವರು ಬಡತನದ�4 +ೆYೆದು ಬಂದರು. 

ಇಂತಹ ಜನರು �ಾSಾನ�Rಾ7 �ೇವರ ಕುತು "ಬಡತನದ 

�ಾರೂಪ�ವನು�" 9ೊಂ(ರುವವನು ಎಂದು 6ೆನಸು&ಾ-ರೆ. �ೇವರು 
ತಮa tೕವನದ ಪI�Wಂದು ಅಗತ�ವನು� ಪೂರೈಸು&ಾ-6ೆ ಎಂದು 
ನಂಬಲು ಅವಗೆ ಕಷ{ಕರRಾ7ರುತ-�ೆ. 

\ರುಕುಳ 

ಅ6ೇಕ ಮಕhಳP ತಮa 	ೌOಕ ತಂ�ೆಯಂ(ಂದ Oರುಕುಳ�ೆh 
ಒಳಗಾ7�ಾlರೆ. �ೆಲವರು #ಾವ6ಾತaಕRಾ7, ಇತರರು 
�ೈ,ಕRಾ7 Oರುಕುಳ�ೆh ಒಳಗಾ7�ಾlರೆ, ಮತು- ಇನೂ� �ೆಲವರು 
	ೈಂ7ಕ Oರುಕುಳದ ಆ¯ತವನು� ಅನುಭ`/�ಾlರೆ. 
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ಇದು ಅವರ ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯನು� ಸಂಪೂಣURಾ7 ನಂಬಲು 
ಅಥRಾ ಆತನ ಅHಾರ �Iೕ�ಯನು� ಮತು- ಮಮ&ೆಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಳQಲು �ಾಧ�Rಾಗದಂ&ೆ ಅವರನು� ತ�ೆ(�{�ೆ. ಅವರು 
�ೇವರ ಮುಂ�ೆ ತ�'ತಸ�ರೆಂದು #ಾ`ಸು&ಾ-ರೆ ಅಥRಾ ಆತನ 

xೕ	ೆ �ೋಪಗೊಳPQ&ಾ-ರೆ, ಮತು- ತಮa tೕವನದ�4 ಆತನನು� 
ಸಂಪೂಣURಾ7 ನಂಬಲು ಅವಗೆ �ಾಧ�Rಾಗುವ"(ಲ4. 

ನಮ% ಸ
�ೕ9ಯ ತಂ,ೆ 

K&ೕ' 

ನಮa 	ೌOಕ ತಂ�ೆಯಂ(ಂದ 6ಾವ" ಅನುಭ`/ರುವ 

6ೋವ"ಗಳ, �ರ�ಾhರಗಳ ಅಥRಾ Oರುಗಳಗಳ 9ೊರ&ಾ7ಯೂ, 

6ಾವ" ಅವರನು� m_ಸ+ೇಕು ಮತು- �ೇವಂದ ಸ�ಸ�&ೆಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು ಇದಂದ ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಅHಾರ 

�Iೕ�ಯನು� 6ಾವ" �kದು�ೊಳQಬಹುದು, /�ೕಕಸಬಹುದು ಮತು- 
ಆನಂ(ಸಬಹುದು. 

1 (ೕAಾನ 3:1 ,ೇವರ ಮಕ+qೆಂಬ Aೆಸರನುf ನಮ0ೆ 

6ೊಡುವದರBC ತಂ,ೆಯು ಎಂlಾ K&ೕ'ಯನುf ನಮ% Fೕಲೆ 

ಇo�,ಾ1ನೆ ನೋ5�! 

ನಮaನು� ತಂ�ೆಯ �Iೕ�Gಂದ ಆಗ�ಸಲು  ಾವ"ದಕೂh 
�ಾಧ�`ಲ4 ಎಂದು ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ಬರೆದನು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:38,39 AೇಗಂದVೆ ಮರಣ/ಾಗB Uೕವ/ಾಗB 

,ೇವದೂತVಾಗB ದುVಾತ%ಗqಾಗB ಈ�ನ ಸಂಗ'ಗqಾಗB 

ಮುಂದಣ ಸಂಗ'ಗqಾಗB, ಮಹತ
ಗqಾಗB, Fೕಲಣ 

ಲೋಕ/ಾಗB 6ೆಳಗಣ ಲೋಕ/ಾಗB SೇVೆ ಯಾವ ಸೃ��ಯಾಗB 

ನಮ%ನುf ನಮ% ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನBC Pೋ�ಬಂದ ,ೇವರ 

K&ೕ'_ಂದ ಅಗBಸಲಾರ/ೆಂದು ನನ0ೆ $ಶ�ಯುಂಟು. 

ತಂ,ೆಯು ನಮ%  @ಷಯದBC ಉಲಾCMಸುವನು 

ಕಣRಾದ, �ಾಳtGಲ4ದ ತಂ�ೆಯ 9ಾಗಲ4 ಬದ�ಗೆ, ನಮaನು� 
ಬಹಳRಾ7 �Iೕ�ಸುವ ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯು ನಮa7�ಾl6ೆ, 
ಆತನು ಸಂ&ೋಷ(ಂದ ಮತು- 9ಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮa 
`ಷಯದ�4 ಉ	ಾ4/ಸುವನು. 
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ಪIRಾ( ಾದ ?ೆಫನ�ನು �ೇವರ ಬಗ bೆ ,ೕಗೆ `ವಸು&ಾ-6ೆ: 

�ೆಫನ* 3:17 $ನf ,ೇವVಾದ ?Aೋವನು $ನf ಮಧ*ದBC 

ಶ�ರನಾ�,ಾ1ನೆ. $ನfನುf ರgಸುವನು $ನfBC ಉಲಾCMಸೇ 

ಉಲಾCMಸುವನು. ತನf K&ೕ'ಯBC ಮುಣು� <ೌನ/ಾ�ರುವನು. 

$ನfBC ಆನಂvM ಹಷ9ಧ�$0ೈಯುವನು ಎಂದು 

Aೇq�ೇಣ/ಾಗುವದು. 

ಉ	ಾ4ಸ ಎಂಬ ಪದ�ೆh ?ೆಫನ�ನು ಬಳ/ರುವ ,ೕಬೂI ಪದದ 

HಾIಥ_ಕ ಅಥUವ" "ಕುಪ'kಸು" ಅಥRಾ "ಕುu�ಾಡು" 

ಎಂಬು�ಾ7�ೆ. ಆತನ ಮಕhYಾ7ರುವ ನಮa�4 �ೇವರು ತುಂ+ಾ 

ಸಂ&ೋಷಪ�{�ಾl6ೆ, ಆತನು ಕುu�ಾಡು&ಾ-6ೆ ಮತು- ಅ� ಾದ 

ಆನಂದದ &ೋಪU�ಸು`�ೆಯ�4 ನೃತ� Sಾಡು&ಾ-6ೆ. 

ಇದು ತಂ�ೆಯ ಎಂ�ಾ `Jನ� ಸ�ರೂಪRಾ7�ೆ! �ೇವರು ನಮa 
ಸಂಗಡ ಸಮಯವನು� ಕYೆಯ	ಾರದ 9ಾಗೆ ತುಂ+ಾ 

�ಾಯU0ರತನು ಆ7ಲ4. ಆತನು ಕಣನು, �Iೕ�Gಲ4ದ �ಸು- 
Hಾಲಕನು ಅಲ4. ನಮaನು� �¦ಸುವ"ದರ�4 ಆತ0ಗೆ ಆಸO- ಇಲ4. 
ಆತನು 9ಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮa�4 ಉ	ಾ4/ಸು�-�ಾl6ೆ. ಆತನು 
ನಮa xೕ�ರುವ ಸಂ&ೋಷ(ಂದ ಕುಪ'kಸು�-�ಾl6ೆ! 

ತಂ,ೆಯ ಕwೆ0ೆ ಹೃದಯಗಳ# 'ರು�ದವ� 

ಹYೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯಂ&ೆ�ೕ, ಮಕhಳ ಹೃದಯಗಳನು� ಅವರ 

ತಂ�ೆಗಳ ಕ�ೆಗೆ �ರು7ಸಲು �ೇವರು ಇಂದು ಪIRಾ(ಗಳನು� 
ಉಪWೕ7ಸು�-�ಾl6ೆ. 

ಮಲಾ\ 4:5,6 ನಾನು ಬಂದು ,ೇಶವನುf Lಾಪvಂದ 

ಹತ<ಾಡದಂPೆ ?Aೋವನ ಆಗಮನದ ಭಯಂಕರ/ಾದ 

ಮAಾvನವ� ಬರುವದ6ೆ+ ಮುಂ�ೆ?ೕ ಪ&/ಾvಯಾದ 

ಎBೕಯನನುf $ಮ% ಬ[0ೆ ಕಳ#]ಸು/ೆನು. ಅವನು ತಂ,ೆಗಳ 

ಮನಸ�ನುf ಮಕ+ಳ ಕwೆಗೂ ಮಕ+ಳ ಮನಸ�ನುf ತಂ,ೆಗಳ ಕwೆಗೂ 

'ರು�ಸುವನು. 

�ೇವರು ಗಂಡು ಮಕhಳ ಮತು- 9ೆಣುಮ̈ಕhಳ ಹೃದಯಗಳನು� ಅವರ 

	ೌOಕ ತಂ�ೆಗಳ ಕ�ೆಗೆ ಮತು- �ೇವರು ತನ� ಗಂಡು ಮಕhಳ ಮತು- 
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9ೆಣುಮ̈ಕhಳ ಹೃದಯಗಳನು� ಅವರ ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಕ�ೆಗೆ 
�ರು7ಸು�-�ಾl6ೆ. 

ಅನೊ*ೕನ*Pೆ�ರುವ ಮೂರು ಅಡಚ|ೆಗಳ# 

Wಾಪ 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು Hಾಪ Sಾಡುವ mಣದವರೆಗೂ �ೇವರೊಂ(ಗೆ 
ಪಪೂಣURಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ ಅವ7ತು-. ಪಶುದ�ನು ಮತು- 
0ೕ�ವಂತನು ಆದ �ೇವಗೆ Hಾಪ�ೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ 
ಇಟು{�ೊಳQಲು �ಾಧ�`ಲ4. 

ರm�ೆಯನು� 9ೊಂ(ದ ಆ ಗkಗೆಯ�4, ನಮa Hಾಪಗಳನು� m_/ 

0Rಾಸ	ಾGತು. �ೇವರೊಂ(7ನ ನಮa ಸಂಬಂಧ ಮತು- 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯು HಾIರಂಭRಾGತು. �ೇವರೊಂ(7ನ ನಮa 
ಸಂಬಂಧ �ಾಗು�-ರುRಾಗಲೂ 6ಾವ" Hಾಪ Sಾ�ದರೆ, 
ಆತ6ೊಂ(7ನ ನಮa ಸಂಬಂಧ ಮುದು<ೕಳPತ-�ೆ. ನಮa 
Hಾಪಗಳನು� ಆತ0ಗೆ ಅ�ೆ Sಾಡುವ"ದರ ಮೂಲಕ SಾತIRೇ 
ಈ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಪ"ನಃ ಪ�ೆದು�ೊಳQಬಹುದು. 

1 (ೕAಾನ 1:9 ನಮ% Wಾಪಗಳನುf ಒKj6ೊಂಡು ಅ�6ೆ 

<ಾ5ದVೆ ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ $ೕ'ವಂತನೂ ಆ�ರುವದ�ಂದ 

ನಮ% Wಾಪಗಳನುf zyM�ಟು� ಸಕಲ ಅ$ೕ'ಯನುf ಪ�ಹ�M 

ನಮ%ನುf ಶುv1<ಾಡುವನು. 

'ರಸಾ+ರ 

ಅ6ೇಕರು ತಮa 	ೌOಕ ತಂ�ೆಗkಂದ �ರಸhಸಲ'�{�ಾlರೆ. 
ಅವರು Wೕtತವಲ4ದ ಅಥRಾ ಅನಗತ�Rಾದ ಗಭUzಾರ�ೆಯ 

ಪ�ಾಮRಾ7ರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ತಂ�ೆಯು Jನ� �ಂಗದ 

ಮಗುವನು� ಬಯ/ರಬಹುದು, ಅಥRಾ ಮಗುವ" ತನ� ತಂ�ೆಯ 

0ೕ°ೆಗೆ ತಕhಂ&ೆ ಇರ�ಲ4. 

ಒಬ| ವ�O-ಯು 0ಜRಾ7ಯೂ �ರ�ಾhರವನು� ಅಥRಾ 

�ರಸhಸಲ'�{� lೇ6ೆ ಎಂಬ ಅನಗತ� #ಾವ6ೆಗಳನು� 
ಅನುಭ`/ದರೂ, ಆ ವ�O-ಯ tೕವನದ�4 #ಾವ6ಾತaಕRಾದ 

�ೊಡ© ¯/ಯನು� ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. 
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ಇಂತಹ ಜನರು ತಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯೂ ಸಹ ತಮaನು� 
�ರಸhಸು&ಾ-6ೆಂದು #ಾ`ಸು&ಾ-ರೆ. ಆತನ �Iೕ�ಯನು� ಮತು- 
ಅಂ7ೕ�ಾರವನು� /�ೕಕ/�ೊಳPQವ"ದು ಅವಗೆ ಕಷ{ಕರRಾ7 
ಇರುತ-�ೆ. ತಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ 0ಕಟRಾದ RೈಯO-ಕ 

ಸಂಬಂಧವನು� 9ೊಂದದಂ&ೆ ಮತು- ಆತನ 0ಜRಾದ 

ಆರಾಧಕರಾಗದಂ&ೆ  ಾವ"�ೊಂದು ಅವರನು� ತ�ೆಯುವ"�ಾ7 

ಅವಗೆ  ಾRಾಗಲೂ ಅ0�ಸುತ-�ೆ. 

ತಮa tೕವನದ�4 �ರ�ಾhರದ #ಾವ6ೆಗಳನು� ಅನುಭ`/ರುವ 

ವ�O-ಯು ತನ�ನು� �ರಸh/ದವರನು� m_ಸ+ೇಕು ಮತು- ನಂತರ 

ತಮa ಆತaಗಳ�4 �ೇವರ ಸ�ಸ�&ೆಯ ಶO-ಯನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು. 

ಭಯ 

ತಂ�ೆಯ ಸ0�oಗೆ ಬರುವ"ದOhರುವ ಭಯವ" ಅ6ೇಕರನು� ಆತನ 

0ಜRಾದ ಆರಾಧಕರಾಗದಂ&ೆ Sಾ�<�{�ೆ. �ೇವರು ನಮಗೆ 
ಭಯವನು� �ೊಡ�ಲ4, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ"ತI /�ೕ�ಾರದ ಆತaವನು� 
�ೊ�{�ಾl6ೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ 6ಾವ" ಆತನ ಬkಗೆ ಬಂದು ಆತನನು� 
"ಅ+ಾ| ತಂ�ೆ�ೕ" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:15 $ೕವ� '�� ಭಯದBC �ೕಳ#ವ Aಾ0ೆ ,ಾಸನ 

Nಾವವನುf AೊಂvದವರಲC. ಮಗನ Nಾವವನುf Aೊಂvದವ

Vಾ�v1ೕ�. ಈ Nಾವvಂದ ,ೇವರನುf ಅWಾj ತಂ,ೆ?ೕ ಎಂದು 

ಕೂಗುP �ೇ/ೆ. 

“ಅ+ಾ|” ಎಂಬುದು ನಮa ತಂ�ೆWಂ(7ನ 0ಕಟRಾದ 
RೈಯO-ಕ ಸಂಬಂಧದ �Iೕ�ಯನು� &ೋಪU�ಸುವ 

ಅJವ�O- ಾ7�ೆ. ಇದನು� "ಅHಾ'" ಎಂದು ಅನುRಾ(ಸಬಹುದು. 

2 6ೊ�ಂಥ 6:18 ಇದಲC,ೆ ನಾನು $ಮ%ನುf ಸೇ�M6ೊಂಡು 

$ಮ0ೆ ತಂ,ೆಯಾ�ರು/ೆನು. $ೕವ� ನನ0ೆ ಕು<ಾರ 

ಕು<ಾ�ಯರು ಆ�ರು@Vೆಂದು ಸವ9ಶಕ�ನಾದ ಕತ9ನು 

Aೇಳ#Pಾ�ನೆ. 
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ತಂ�ೆಯು ನಮa xೕ��{ರುವ ಅ� ಾದ �Iೕ�ಯ 0_ತ-(ಂದ 

SಾತIRೇ ಆತನು ನಮaನು� ತನ� ಮಕhಳ6ಾ�7 

/�ೕಕ/�ೊಂ��ಾl6ೆ. 

1 (ೕAಾನ 3:1 ,ೇವರ ಮಕ+qೆಂಬ Aೆಸರನುf ನಮ0ೆ 

6ೊಡುವದರBC ತಂ,ೆಯು ಎಂlಾ K&ೕ'ಯನುf ನಮ% Fೕಲೆ 

ಇo�,ಾ1ನೆ ನೋ5�! 

�ೇವರು ನಮa xೕ��{ರುವ ಅHಾರRಾದ �Iೕ�ಯನು� 
ಅತು�ೊಳPQRಾಗ ಭಯವನು� ನಮaನು� <ಟು{9ೋಗುತ-�ೆ. 

,ಾ@ೕದನು, ನಮ0ೆ <ಾದ� 

�ಾ`ೕದನು �ೇವರ ಹೃದಯ�ೆh ಅನು�ಾರRಾ7ದl 
ಮನುಷ�6ಾ7ದl. ಆರಾಧ6ೆಯ�4 ತನ� ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ 
ಅ6ೊ�ೕನ�Rಾ7 ಇರಲು ಅವನು ಬಯ/ದನು. 

\ೕತ9ನೆ 27:4 ನನf Uೕವ<ಾನದಲ CೆಲಾC ?Aೋವನ ಮನೆಯBC 

/ಾಸ<ಾಡುPಾ� ಆತನ ಪ&ಸನfPೆಯನುf ನೋಡುವದಕೂ+ ಆತನ 

ಮಂvರದBC �ಾ*ನ<ಾಡುವದಕೂ+ ನನ0ೆ ಅಪj|ೆಯಾಗSೇ6ೆಂಬ 

ಒಂ,ೇ ವರವನುf ?Aೋವ$ಂದ 6ೇ[6ೊಂಡು ಅದನೆfೕ ಎದುರು 

ನೋಡು'�ರು/ೆನು. 

�ಾ`ೕದನು ತನ� tೕವSಾನದ ಪI�(ನವ" �ೇವರ ಸ0�oಯ�4 
Rಾ/ಸಲು ಬಯ/ದನು. ಅವನು ತಂ�ೆಯ ಸ0�oಗೆ 9ೋಗಲು 
ಮತು- ಆತನ ಪIಸನ�&ೆಯನು� 6ೋಡಲು ಬಯ/ದನು. 

∗ ಸು�' ಸೊ�ೕತ&ವನುf ಸಮK9Mದನು 

\ೕತ9ನೆ 27:6 ನಾನು ?Aೋವನ ಗುwಾರದBC ಉPಾ�ಹ 

ಧ�$(ಡನೆ ಯ�ಗಳನುf ಸಮK9ಸು/ೆನು. ಆತನನುf AಾಡುPಾ� 

/ಾದ*Sಾ�ಸು/ೆನು. 

“ಅಂಗಳಗಳ�4” ಕತUನ ಮುಂ�ೆ 9ೇಗೆ ಸು-�7ೕ&ೆಗಳನು� 
9ಾಡ+ೇಕು ಮತು- ನೃತ� Sಾಡ+ೇಕು ಎಂದು �ಾ`ೕದ0ಗೆ 
�k(ತು-. ಆ�ಾಗೂ�, ಅವನು 9ೆnjನದlನು� ಬಯ/ದನು. ಅವನು 
ತಂ�ೆಯ ಸ0�oಗೆ ಪIRೇ�ಸಲು ಮತು- ಆತನ ಮುಖವನು� 
6ೋಡಲು ಬಯ/ದನು. 
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\ೕತ9ನೆ 27:8 ನನf ಸಾ$fಧ*6ೆ+ Sಾ ಎಂಬ $ನf <ಾ'0ೆ ನಾನು – 

?Aೋವನೇ, $ನf ಸಾ$fಧ*6ೆ+ ಬರಲೇ ಬರು/ೆನು ಎಂದು 

ಉತ�ರ6ೊ�ೆ�ನು. 

∗ ,ೇವ�ಂದ 'ರಸ+�ಸಲjಡು/ೇನೋ ಎಂದು ಭಯಪಟ�ನು 

�ಾ`ೕದನು ತಂ�ೆಯನು� ಆರಾoಸಲು ಬಯ/ದನು, ಅವನು 
ಆ�±ಯ ಆರಾಧ6ೆಯ�4 ತಂ�ೆಯ ಸ0�oಗೆ ಪIRೇ�ಸಲು 
HಾIರಂJ/�ಾಗ, ಅವನು �ರ�ಾhರದ ಭಯ(ಂದ ಇದlOhದlಂ&ೆ 
,ಂ�ೆ ಸದನು. 

\ೕತ9ನೆ 27:9 ನನ0ೆ @ಮುಖನಾ�ರSೇಡ; $ನf ಸೇವಕನನುf 

6ೋಪvಂದ ತಳrSೇಡ. $ೕನೇ ನನ0ೆ ಸAಾಯಕನಾ�, 1ೆಯಲC/ೇ; 

ನನfನುf ರgMದ ,ೇವVೇ, 6ೈ �ಡSೇಡ, PೊVೆದು�ಡSೇಡ. 

∗ ಲೌ\ಕ ತಂ,ೆ_ಂದ 'ರಸಾ+ರ 

�ಾ`ೕದನು +ಾಲಕ6ಾ7�ಾlಗ ತನ� 	ೌOಕ ತಂ�ೆGಂದ 

�ರ�ಾhರವನು� ಅನುಭ`/ದlನು, ಮತು- ಈಗ ಅ�ೇ �ರ�ಾhರವ" 
ಭಯ`ಲ4�ೆ ತನ� ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಸ0�oಗೆ ಪIRೇ�ಸುವ"ದ�ೆh 
ಅವ0ಗೆ ಅ�©Sಾಡು�-�ೆ. 

�ಾ`ೕದನು ಯುವಕ6ಾ7�ಾlಗ, ಪIRಾ( ಾದ ಸಮುRೇಲನು 
ಮುಂ(ನ ಅರಸನನು� ಅJrೇಕ Sಾಡಲು +ೇ& 4ೆ9ೇ_ಗೆ ಬಂದನು. 
�ಾ`ೕದನ ತಂ�ೆಯು ತನ� ಗಂಡು ಮಕhಳ�4 ಒಬ|ನು ಅರಸ6ಾ7 

ಅJrೇOಸಲ'ಡು&ಾ-6ೆ ಎಂಬ ಭರವ�ೆWಂ(ಗೆ ಅವರೆಲ4ರನು� 
ಒ�ಾ{7 ಕರೆG/ದನು. ಆ ಮಹತ�ದ (ನದಂದು ಸಮುRೇಲನ 

ಮುಂ�ೆ ಬರಲು �ಾ`ೕದನನು� ಆ9ಾ�0ಸ�ಲ4. 

�ಾ`ೕದನು ತನ� 	ೌOಕ ತಂ�ೆGಂದ ಕಡುRಾದ �ರ�ಾhರ 

ಅನುಭ`/ದ ಸಮಯವ" ಇ�ಾ7ರಬಹುದು. ಇದು ತನ� ಸ�7ೕUಯ 

ತಂ�ೆGಂದಲೂ &ಾನು �ರಸhಸಲ'ಡು& -ೇ6ೆ ಎಂಬ ಭಯವನು� 
�ಾ`ೕದನ ಹೃದಯದ�4 ಉಂಟುSಾ�ತು. 

ಅವನು ತನ� ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಸ0�oಗೆ ಬರಲು, ಆತನ 

ಮುಖವನು� ಹುಡುಕಲು ಮತು- ಆತನ ಪIಸನ�&ೆಯನು� 6ೋಡಲು 
ಬಯ/ದನು, ಅವನು ಆಳRಾ7 ಆರಾoಸಲು HಾIರಂJ/ದ 

mಣದ�4, �ರ�ಾhರದ ಭಯವ" ಅವನ ಮನಸAನು� ಅವ/ತು-. 
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∗ 'ರಸಾ+ರvಂದ �ಡುಗwೆಯಾದನು 

�ಾ`ೕದನು ತನ� ತಂ�ೆ&ಾGಗkಂದ &ಾನು 
�ರಸhಸಲ'�{� lೇ6ೆ ಎಂದು ಅತು�ೊಂಡನು. ಅವನು 
ಸಮ�ೆ�ಯನು� �kದು�ೊಂಡನು, ಮತು- ಅವನು ಆ �ರ�ಾhರದ 

#ಾವ6ೆಯ `ರುದ�Rಾ7 ಬಲRಾದ �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾದನು. 

\ೕತ9ನೆ 27:10 ತಂ,ೆPಾ_ಗಳ# ನನfನುf PೊVೆದು�ಟ�Vೇನು; 

?Aೋವನು ನನfನುf ಸೇ�M6ೊಳ#rವನು. 

ಆ mಣದ�4, �ಾ`ೕದನು �ೇವರ ಸ0�oಗೆ zೈಯU(ಂದ 

9ೋದನು. ಅವನು ಆತನ ಮುಖವನು� 6ೋ�ದನು ಮತು- ಅವನ 

ತಂ�ೆಯ �Iೕ�ಯು ಮತು- ಅಂ7ೕ�ಾರವ" ಅವನ ಆತaದ�4 ಉOh 
ಹGತು. 

?ೕಸು ತನf ತಂ,ೆಯನುf ಪ&ಕಟಪ5Mದನು 

�ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯ�4ದl ಸಮಯದ ಮುಖ� ಉ� lೇಶRೆಂದರೆ 
ಆತನ ತಂ�ೆಯನು� ಪIಕಟಪ�ಸುವ"�ಾ7ತು-. �ೕಸು`ನ ಐ,ಕ 

�ೇRೆಯು ಅಂತ��ೆh ಬರು�-�ಾlಗ, ಆತನನು� ಬಂo/, `?ಾ/ 

�ಲು+ೆಗೇಸುವ"ದOhಂತ �ದಲು, Wೕ9ಾನ ಸುRಾ&ೆUಯ 

ಹ(6ಾಲುh ಂದ ಹ(6ೇಳ6ೇ ಅzಾ�ಯಗಳ�4 �ೕಸು ತನ� 
ತಂ�ೆಯ ಬಗ bೆ ಐವತು- �ಾ ಪI�ಾ-�/ದನು. 

ಆತನು ತನ� �ಷ�ಗೆ ಪ�ೇ ಪ�ೇ, “0ೕವ" ನನ� ತಂ�ೆಯನು� 
�kದು�ೊಳQ+ೇ�ೆಂದು 6ಾನು ಬಯಸು& -ೇ6ೆ!” ಎಂದು 9ೇkದನು. 

“ನನfನುf '[ದು6ೊ[r� - ತಂ,ೆಯನುf '[ದು6ೊ[r�” 

6ಾವ" �ೕಸುವನು� �kದು�ೊಂಡರೆ, 6ಾವ" ತಂ�ೆಯನು� ಸಹ 

�kದು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. ಸುRಾ&ೆUಗಳನು� ಓ( 6ಾವ" �ೕಸು`ನ 
ಬಗ bೆ �kದು�ೊಳQಲು ಎಷು{ 9ೆ?ಾj7 ಸಮಯವನು� ಕYೆಯು& -ೇRೆ, 
ಅಷು{ 9ೆ?ಾj7 6ಾವ" ತಂ�ೆಯನು� �kದು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 

(ೕAಾನ 14:7 $ೕವ� ನನfನುf ಅ�'ದ1Vೆ ನನf ತಂ,ೆಯನೂf 

ಅ�ಯು'�v1�. ಈ�$ಂದ ಆತನನುf ಅ�ತು6ೊಂ5v1ೕ�. ಆತನನುf 

ನೋ5v1ೕರಲಾC ಎಂದು Aೇ[ದನು. 



34 

 

ಸುRಾ&ೆUಗಳ�4, �ೕಸು ಸತತRಾ7 ಜನರ ಬkಗೆ 9ೋ7 
ಅವರನು� ಮು�{, ಅವರ ಅಗತ�ಗಳನು� ಪೂರೈ/, ಅವರ 

�ೇಹಗಳನು� ಗುಣಪ�/ ಮತು- ಅವರ ಆತaಗಳನು� 
ಪ"ನಃ�ಾ��/ದlರ�4 6ಾವ" ಆತನ �Iೕ�ಯನು� ಮತು- 
ಕರು�ೆಯನು� �ಾಣು& -ೇRೆ. ಇದು ತಂ�ೆಯ �Iೕ�ಯ 

ಪIಕಟ�ೆ ಾ7ತು-. 

(ೕAಾನ 14:9 ನನfನುf ನೋ5ದವನು ತಂ,ೆಯನುf 

ನೋ5,ಾ1ನೆ. 

ತಂ,ೆಯ K&ೕ' 

�ೕಸು ಮಕhಳನು� ತನ� &ೊ�ೆಯ xೕ	ೆ ಕೂ/�ೊಂಡು ತನ� 
�ೈಗಳನು� ಅವರ 9ೆಗಲ xೕ	ೆ 9ಾO�ಾಗ, ಆತನು ತನ� ಮಕhಳ 

xೕ�ರುವ ತಂ�ೆಯ �Iೕ�ಯನು� &ೋಪU�/ದನು. 

ಮPಾ�ಯ 19:14 ಆದVೆ ?ೕಸು ಮಕ+ಳನುf �5�. ನನf ಹತ�ರ 

ಬರುವದ6ೆ+ ಅವ�ಗ[0ೆ ಅ5�<ಾಡSೇ5� ಪರಲೋಕVಾಜ*ವ� 

ಇಂಥವರ,ೇ ಎಂದು Aೇ[ ಅವ�ಗಳ Fೕಲೆ 6ೈ_ಟು� ಅBCಂದ 

Aೊರಟು Aೋದನು.  

ನಮa ತಂ�ೆಯು ನಮaನು� ತನ� ಹ�-ರ�ೆh ಕರೆಯಲು ಮತು- ಆತನ 

�ೈಗಳನು� ನಮa 9ೆಗಲ xೕ	ೆ 9ಾಕಲು ಎಷು{ 9ೆ?ಾj7 
ಬಯಸು&ಾ-6ೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ ಇದು ಅದುwತRಾ7 ವuUಸುತ-�ೆ. 

�ೕಸು ತನ� ಸುತ-ಮುತ-�ದl ಜನಗೆ �ೇRೆ Sಾಡು�-�ಾlಗ, 

ಅವನು ತನ� ತಂ�ೆಯ �Iೕ�ಯನು� ಪIಕಟಪ�/ದನು. 

(ೕAಾನ 14:23 ?ೕಸು ಅವ$0ೆ – ಯಾVಾದರೂ ನನfನುf 

K&ೕ'ಸುವವನಾದVೆ ನನf <ಾತನುf 6ೈ6ೊಂಡು ನwೆಯುವನು. 

ಅವನನುf ನನf ತಂ,ೆಯು K&ೕ'ಸುವನು. ಮತು� ನಾ@ಬ�ರೂ ಅವನ 

ಬ[0ೆ ಬಂದು ಅವನ ಬ[ಯBC �wಾರವನುf <ಾ56ೊಳ#r/ೆವ�.  

ಇದು ಎಂತಹ ಶO-ಯುತRಾದ ಪIಕಟ�ೆ ಾ7�ೆ. ಅದನು� 
dೋರಾ7 9ೇk. 

ನನ� ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯು ನನ�ನು� �Iೕ�ಸು&ಾ-6ೆ! 

ಆತನು �ೕಸು`6ೊಂ(ಗೆ ಬಂದು ನ6ೊ�ಳಗೆ Rಾ/ಸಲು 
ಬಯಸು&ಾ-6ೆ! 
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ನನ� ತಂ�ೆಯು ನ6ೊ�ಳಗೆ ತನ� <�ಾರವನು� Sಾ��ೊಳQಲು 
ಬಯಸು&ಾ-6ೆ! 

∗ ತಂ,ೆಯ 6ೊಡು@6ೆ 

6ಾವ" ನಮa ಅಗತ�&ೆಗಳನು� ನಮa ತಂ�ೆಯ ಬk zೈಯU(ಂದ 

+ೇ��ೊಳQಬಹುದು ಎಂದು �ೕಸು 9ೇkದನು. 

(ೕAಾನ 16:23 $ಮ% ತಂ,ೆಯನುf ಏನಾದರೂ Sೇ56ೊಂಡVೆ 

ಅದನುf ಆತನು ನನf Aೆಸ�ನ Fೕಲೆ $ಮ0ೆ 6ೊಡುವನು. 

6ಾವ" �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 +ೇ��ೊಳPQ& -ೇRೆ ಏ�ೆಂದರೆ 
ತಂ�ೆಯು �ೕಸುವನು� �Iೕ�ಸು&ಾ-6ೆ ಮತು- ಆತ0ಗಾ7 SಾತI 
�ಾಯU Sಾಡು&ಾ-6ೆ. 6ಾವ" �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 
+ೇ��ೊಳPQ& -ೇRೆ ಏ�ೆಂದರೆ �ೕಸು`ನ ಯ³ದ ಮೂಲಕ 

ತಂ�ೆWಂ(7ನ ನಮa ಸಂಬಂಧವ" ಪ"ನಃ�ಾ��ಸಲ'�{�ೆ. 

∗ ತಂ,ೆಯ ಮನೆ 

�ೕಸು ತನ� ತಂ�ೆಯ ಮ6ೆಯ ಬಗ bೆ ನಮಗೆ 9ೇk�ಾl6ೆ. ಆತನು 
9ೋ7 ತನ� ತಂ�ೆಯ ಮ6ೆಯ�4 ನಮಗಾ7 ಸ�ಳವನು� 
/ದ�ಪ�ಸು& -ೇ6ೆ ಎಂದು 9ೇk�ಾl6ೆ. 

(ೕAಾನ 14:2 ನನf ತಂ,ೆಯ ಮನೆಯBC ಬಹಳ ಗುwಾರಗಳ# 

ಅ/ೆ. ಇಲCvದ1Vೆ $ಮ0ೆ Aೇಳ#'�, 1ೆನು. $ಮ0ೆ ಸOಳವನುf 

Mದ1<ಾಡುವದ6ೆ+ AೋಗುP �ೇನಲಾC. 

ಭ`ಷ�ದ�4, 6ಾವ" ತಂ�ೆಯ ಮ6ೆಯ�4 Rಾ/ಸು&ೆ-ೕRೆ. ಇದು 
ಕುಟುಂಬ Rಾ/ಸುವ ಸ�ಳRಾ7�ೆ. 6ಾವ" ನಮa ಸ�7ೕUಯ 

ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ 0ಕಟRಾದ ಸಂಬಂಧವನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 

"ನಾನು $ಮ0ೆ ಸjಷ�/ಾ� Aೇಳ#P �ೇನೆ" 

�ೕಸು ತನ� ತಂ�ೆಯ ಬಗ bೆ ಸ'ಷ{Rಾ7 9ೇಳ ಬಯ/ದನು. 

(ೕAಾನ 16:25 ಈ ಸಂಗ'ಗಳನುf ಗೂwಾಥ9/ಾ� $ಮ0ೆ 

Aೇ[, 1ೇನೆ. ಆದVೆ ಇನುf Fೕಲೆ ಸಾಮ*ರೂಪ/ಾ� $ಮ% ಸಂಗಡ 

<ಾPಾಡ,ೆ ತಂ,ೆಯ @ಷಯದBC ಸjಷ�/ಾ� '[ಸುವ 6ಾಲ 

ಬರುತ�,ೆ. 
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ಈ 6ಾಲುh ಅzಾ�ಯಗಳ�4 �ೕಸು ತನ� ತಂ�ೆಯ ಬಗ bೆ ಐವತು- 
�ಾ ಪI�ಾ-�/ದ `ಷಯಗಳ�4 ಇವ" �ೆಲRೇ �ೆಲವ" SಾತIRೇ 
ಆ7Rೆ. 6ಾವ" ಪI�Wಬ|ರೂ ತನ� ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ 0ಕಟ 

ಸಂಬಂಧವನು� 9ೊಂದ+ೇ�ೆಂಬ ತನ� ಮ9ಾ ಆ�ೆಯನು� �ೕಸು 
ವ�ಕ-ಪ�/ದನು. 

ದುಂದು0ಾರನಾದ ಅಥ/ಾ ಕqೆದುAೋದ ಮಗನು 

ಪsಾj&ಾ-ಪ�ೆh ಅಥRಾ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯ ಪ"ನಃ�ಾ�ಪ6ೆಗೆ 
ಆ9ಾ�0ಸುವ"ದ�ಾh7 ಸುRಾ&ಾU ಸಂ�ೇಶಗಳ�4 
ದುಂದುಗಾರ6ಾದ ಮಗನ �ಾಮ�ವನು� ಬಳಸ	ಾಗುತ-�ೆ. 6ಾವ" 
ಎrೆ{ೕ �ೆಟು{ 9ೋ7ದlರೂ ಸಹ 6ಾವ" ತಂ�ೆಯ ಬkಗೆ �ರು7 
ಬರಬಹು�ೆಂದು 6ಾವ" ಅಥUSಾ��ೊಂ��ೆlೕRೆ. 

ದುಂದುಗಾರ6ಾದ ಮಗನು �ರು7<ದುl ಮ6ೆ <ಟು{ 9ೋದನು 
ಮತು- Lೕ� ಾ7 tೕ`/ ತನ� ಆ/-ಯ6ೆ�	ಾ4 
9ಾಳPSಾ�ದನು. ಕಣ ಬರಗಾಲ ಬಂ�ಾಗ, ಅವನು ಹಂ(ಗಳನು� 
xೕGಸ+ೇ�ಾ7 ಬಂತು ಮತು- ಹಂ(ಗಳP �ನು��-ದl 
�ಾGಗಳನು� �ನ�ಲು ಬಯಸುವಂಥ /�� ಬಂತು. 

ಮಗ 

ನಮa�4 9ೆnjನವರು ನಮaನು� 6ಾವ" ಮಗ6ೊಂ(ಗೆ 
ಗುರು�ಸಬಹುದು. ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆGಂದ 

ದೂರRಾ7� lೇRೆ, �ರ�ಾhರದ ಭಯವನು� 6ಾವ" 
ಅನುಭ`/ರಬಹುದು ಅಥRಾ ಮುಂ�ೆ ಅನುಭ`ಸಬಹುದು, 
ಅಥRಾ ಅWೕಗ�&ೆಯ, ಪ&ಾಪದ ಮತು- ತ�'ತಸ� 
#ಾವ6ೆಗkಂದ 6ಾವ" ತುಂ<ರಬಹುದು. 

ಲೂಕ 15:17-20 ಆಗ ಅವ$0ೆ ಬುv� ಬಂದು ಅವನು ನನf ತಂ,ೆಯ 

ಬ[ಯBC ಎ�ೊ�ೕ ಮಂv ಕೂBಯಾಳ#ಗ[0ೆ Sೇ6ಾದಷು� 

ಆAಾರವ,ೆ; ನಾನಾದVೋ ಇBC ಹM@$ಂದ ಸಾಯುP �ೇನೆ.  

ನಾನು ಎದು1 ನನf ತಂ,ೆಯ ಬ[0ೆ Aೋ� ಅವ$0ೆ ಅWಾj, 

ಪರಲೋಕ6ೆ+ @Vೋಧ/ಾ�ಯೂ $ನf ಮುಂ,ೆಯೂ Wಾಪ 

<ಾ5, 1ೇನೆ; ಇನುf ನಾನು $ನf ಮಗನೆ$M6ೊಳ#rವದ6ೆ+ 

(ೕಗ*ನಲC; ನನfನುf $ನf ಕೂBಯಾಳ#ಗಳBC ಒಬ�ನಂPೆ <ಾಡು 
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ಎಂದು Aೇಳ#/ೆನು ಅಂದು6ೊಂಡು ಎದು1 ತನf ತಂ,ೆಯ ಕwೆ0ೆ 

ಬಂದನು. 

ಅವನು, “6ಾನು Wೕಗ�ನಲ4” ಎಂದು 9ೇkದನು. ಇಂ(ನ ಅ6ೇಕ 

`sಾ�/ಗಳP #ಾ`ಸುವ 9ಾಗೆ ಈ ಯುವಕ &ಾನು 
ಅWೕಗ�6ೆಂದು #ಾ`/ದನು. ಅವನು ತನ� ಬಗ bೆ ಅWೕಗ�6ೆಂಬ 

#ಾವ6ೆಯ◌್ಳಳವನು ಆ7ದlನು. ಆದರೆ ಆ #ಾವ6ೆWಂ(ಗೆ 
ಅವನು ಮ6ೆಗೆ ಬಂದನು. 

ತಂ,ೆ 

ಈ �ಾಮ�ವ" ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಕು&ಾದ ಅದುwತ 

ಪIಕಟ�ೆ ಾ7�ೆ. 

�ೇವರು ತಪ"' ಹುಡುಕುವವನಲ4. 

ಆತನು ಕಣನಲ4. 

ಆತನು ತನ� ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರು 

mx  ಾnಸುವ"ದ�ಾh7 �ಾಯುವವನಲ4. 
 

ಆತನು ಏನು Sಾ�ದ6ೆಂದು �ೕಸು 9ೇkದನು? 

ಲೂಕ 15:20 ಅವನು ಇನೂf ದೂರದBCರು/ಾಗ ಅವನ ತಂ,ೆಯು 

ಅವನನುf ಕಂಡು ಕ$ಕರಪಟು� ಓ5ಬಂದು ಅವನ 6ೊರಳನುf 

ಅKj6ೊಂಡು ಅವ$0ೆ ಬಹಳ/ಾ� ಮುv1ಟ�ನು. 

ನಮa ತಂ�ೆಯು �ರ�ಾhರ(ಂದ ತನ� ಮುಖವನು� ನ_aಂದ 

�ರು7/�ೊಳQ�ಲ4 ಬದ	ಾ7, 6ಾವ" ಆತನ ಬkಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ 

ಆತನು ನಮಗಾ7 �ಾಯು�-�ಾl6ೆ. ಆತನು ನಮaನು� ಅ�'�ೊಳQಲು 
ಮತು- ಆತನ ಮ9ಾ ಮತು- ಅHಾರ �Iೕ�ಯ &ೋಪU�ಸಲು 
ನಮಗೆ ಮು(lಡಲು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. 

ವಚನ 21 ಆದರೂ ಮಗನು ಅವ$0ೆ ಅWಾj, ಪರಲೋಕ6ೆ+ 

@Vೋಧ/ಾ�ಯೂ $ನf ಮುಂ,ೆಯೂ Wಾಪ<ಾ5, 1ೇನೆ; ಇನುf 

ನಾನು $ನf ಮಗನೆ$M 6ೊಳ#rವದ6ೆ+ (ೕಗ*ನಲC ಎಂದು 

Aೇಳಲು. 

ನಮaನು� �Iೕ�ಸು&ಾ-6ೆ! 
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ಮಗನು ಏನು Sಾ�ದನು, ಅಥRಾ ಅವನು ಏನು 9ೇಳP�-�ಾl6ೆ 
ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ ತಂ�ೆಯು Rಾ(ಸ�ಲ4. 

ವಚನಗಳ# 22-24 ತಂ,ೆಯು ತನf ಆಳ#ಗ[0ೆ Lೆ&ೕಷ�/ಾದ 

$ಲುವಂ�ಯನುf ತಟ�ನೆ ತಂದು ಇವ$0ೆ Pೊ5M; ಇವನ 6ೈ0ೆ 

ಉಂಗುರವನುf ಇ5�; 6ಾB0ೆ �ೋಡು F5M�; 6ೊ��Mದ ಆ 

ಕರುವನುf ತಂದು 6ೊ_*�; ಹಬ�<ಾwೋಣ, ಉಲಾCಸಪwೋಣ. 

ಈ ನನf ಮಗನು ಸತ�ವನಾ�ದ1ನು, '�� ಬದು\ ಬಂದನು; 

�ೕBAೋ�ದ1ನು, M\+ದನು ಎಂದು Aೇ[ದನು. ಆಗ ಅವರು 

ಉಲಾCಸಪಡುವದ6ೆ+ Pೊಡ�ದರು. 

ಮಗನ ಸ
ರೂಪ 

ತನ� ಮಗನ ಸ�ರೂಪವನು� ಅಥRಾ #ಾವ6ೆಯನು� 
ಬದ	ಾGಸ+ೇ�ಾ7�ೆ ಎಂದು ತಂ�ೆಗೆ �k(ತು-. ಆತನು ತನ� 
ಅತು�ತ-ಮ 0ಲುವಂ7ಯನು� ಅವ0ಗೆ ಉ�/ದನು. ಆತನು ತನ� 
ಉಂಗುರವನು� ಅವನ +ೆರkಗೆ &ೊ�/ದನು ಮತು- 9ೊಸ dೋ� 

�ೆರವನು� ಅವನ �ಾಲುಗkಗೆ x�/ದನು. 

6ಾವ" �ೕಸುವನು� ನಮa ರmಕ6ಾ7 ಅಂ7ೕಕ/ದ ನಂತರ, 

ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯು ನಮaನು� ಪ"ತI ಪ"�Iಯರ6ಾ�7 

�ಾಣು&ಾ-6ೆ. 6ಾವ" ಆತನ 0ೕ�ಯ ವಸ�ವನು� ಧ/� lೇRೆ. ನಮa 
+ೆರಳPಗಳ�4 ಆತನ ಅo�ಾರದ ಉಂಗುರ`�ೆ. 

ಆತನು �Iೕ�Gಂದ, “ಅವರು �ೕಸು OIಸ-ನ�4  ಾರಾ7�ಾlರೆ 
ಎಂದು �kದು�ೊಳQ+ೇ�ೆಂದು 6ಾನು ಬಯಸು& -ೇ6ೆ. ಅವರು ನನ� 
ಮಗ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7�ಾlರೆ! ಅವರು �ೕಸು OIಸ-ನ�4 �ೇವರ 

0ೕ� ಾ7�ಾರೆ” ಎಂದು 9ೇಳP�-�ಾl6ೆ. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ಇದರ ಬಗ bೆ ,ೕಗೆ ಬರೆದನು. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:21 ನಾವ� ಆತನBC ,ೇವ�0ೆ ಸಮಪ9ಕVಾದ 

$ೕ'ಸ
ರೂKಗqಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು Wಾಪ�ಾನ@ಲCದ ಆತನನುf 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾಪಸ
ರೂKಯಾಗ <ಾ5ದನು. 

ನಮ% ನೂತನ ಸೃ��ಯ ಸ
ರೂಪ 

�ೕಸು ತನ� ತಂ�ೆಯನು� ನಮಗೆ ಪIಕಟಪ�ಸಲು 6ಾವ" 
ಅನುಮ�ಸುRಾಗ, ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಕುತು 
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ನಮ7ರುವ ಅHಾಥURಾದ ಅಥRಾ ಪ_ತRಾದ ಸ�ರೂಪಗಳP 
ಬದ	ಾಗುತ-Rೆ. 

6ಾವ" �ಾ`ೕದನಂ&ೆ ಕತUನ ಪIಸನ�&ೆಯ �ೌಂದಯUವನು� 
6ೋಡು& -ೇRೆ. 6ಾವ" ಆತನ ಮುಖವನು� ಹುಡುಕು& -ೇRೆ. 6ಾವ" 
ಆತನ ಆರಾಧಕರಾಗು& -ೇRೆ. ಆತನ ಅಂ7ೕ�ಾರವನು� 6ಾವ" 
ನಮa�4 ಅನುಭ`ಸು& -ೇRೆ. 6ಾವ" ಕತUನ ಮ,xಯನು� 
6ೋಡುRಾಗ, ತಂ�ೆಯ ಕು&ಾ7ರುವ ನಮa ಸ�ರೂಪವ" ಅಥRಾ 
#ಾವ6ೆಯು ಬದ	ಾಗುತ-�ೆ, ಮತು- ಅ�ೇ ಸಮಯದ�4 ನಮa 
ಹYೆಯ ಸ�ರೂಪವ" ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಸ�ರೂಪRಾ7 

ಬದ	ಾಗುತ-�ೆ. 

ಅ6ೇಕರು �ೇವರ ಮುಖವನು� ಹುಡುಕುವ ಬದಲು �ೇವರ 

�ೈಯನು� ಹುಡುಕು�-�ಾlರೆ. ಅವರು ತಮa ಸ�ಂತ ಅಗತ�ಗಳP 
ಪೂರೈಸಲ'ಡುವ"ದ�ಾh7 �ೇವರ ಬkಗೆ ಬರಲು ತಮa 
ಸಮಯವನು� ಕYೆಯು�-�ಾlರೆ. 

ರೂWಾಂತರ0ೊ[r� 

∗ ತಂ,ೆಯನುf ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ 

ಬದ	ಾ7 6ಾವ" �ೇವರ ಬkಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಖವನು� 
ಹುಡುಕುವ"ದರ�4 ಮತು- ಆತನ ಮ,xಯನು� 6ೋಡುವ"ದರ�4 
ಸಮಯವನು� ಕYೆಯ+ೇಕು. ಆಗ 6ಾವ" ಆತನ �ಾರೂಪ�  
ಉಳQವರಾ7 ರೂHಾಂತರಗೊಳPQ& -ೇRೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 3:18 ನಾ/ೆಲCರೂ ಮುಸುಕು Pೆ0ೆvರುವ ಮುಖvಂದ 

ಕತ9ನ ಪ&Nಾವವನುf ದಪ9ಣದBC 6ಾIಸುತ�,ೋ ಎಂಬಂPೆ 

ದೃ��ಸುವವVಾ�ದು1 ಪ&Nಾವvಂದ ಅ:ಕ ಪ&Nಾವ6ೆ+ AೋಗುPಾ� 

ಆ ಪ&Nಾವದ ಸಾರೂಪ*ವ�ಳrವVೇ ಆಗುP �ೇ/ೆ. ಇದು 

,ೇವVಾತ%ನಾ�ರುವ ಕತ9ನ 6ೆಲಸಕ+ನುಸಾರ/ಾದ, 1ೇ. 

OೕತU6ೆಗಾರ6ಾದ �ಾ`ೕದನು ಅ�ೇ `ಷಯವನು� 
ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನಂ&ೆ�ೕ ವ�ಕ-ಪ�/ದನು. 

\ೕತ9ನೆ 17:15 ನಾನಾದVೋ $ರಪVಾ:ಯು; $ನf 

ಸಾ$fಧ*ವನುf ಸೇರು/ೆನು. ಎಚ�Pಾ�ಗ $ನf ಸ
ರೂಪ ದಶ9ನvಂದ 

ತೃಪ�ನಾ�ರು/ೆನು. 



40 

 

∗ ತಂ,ೆಯನುf ಆVಾ:ಸುವ ಮೂಲಕ 

ನಮaನು� 6ಾವ" 6ೋ��ೊಳPQವ"ದರ ಮೂಲಕ ಮತು- ನಮa 
tೕವನದ�4 ಆ ರೂHಾಂತರವ" ನ�ೆಯ+ೇ�ೆಂದು ಅHೇ¦ಸುವ 

ಮೂಲಕ 6ಾವ" ಆತನಂ&ೆ ಬದ	ಾಗಲು ಆಗುವ"(ಲ4. 6ಾವ" ನಮa 
ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ ಆ�±ಯ �Iೕ�ಯ�4 ಮತು- ಆತನು 
 ಾರಾ7� lೇ6ೆಂದು ಆತು ಆತನನು� ಆರಾoಸುವ"ದರ�4 
ಸಮಯವನು� ಕYೆಯುವ"ದಂದ 6ಾವ" ಆತನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ತಕhಂ&ೆ ಬದ	ಾಗು& -ೇRೆ. 

6ಾವ" �ೇವರ ಮುಖವನು� ಹುಡುಕುವ"ದರ�4 ಸಮಯವನು� 
ಕYೆಯು�-ರುRಾಗ, ನಮa ಮುಖಗಳP �ೇವರ ಮ,xGಂದ 

9ೊYೆಯುವ"ದನು� ಕಂಡು�ೊಳQಲು 6ಾವ" “ಅತು�ೊಳPQ& -ೇRೆ.” 

�ೕsೆಯು /ೕ6ಾG ಪವUತದ�4 �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಸಮಯ ಕYೆದು 
�ೆಳ7kದು ಬಂ�ಾಗ, ಅವನ ಮುಖವ" �ೇವರ ಮ,xGಂದ 

9ೊYೆಯು�-ತು- 9ಾಗೆ�ೕ 6ಾವ" ಸಹ ಆಗು& -ೇRೆ. 

ಲೂಕನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

ಲೂಕ 11:36 (oಂwೇ� B@ಂ� Sೈಬ� oಎ��) $ೕವ� 

Sೆಳ\ನ ತುಂಬಲjಟ�Vಾ�ದು1, ಯಾವ NಾಗದBCಯೂ 

ಕತ�BಲC,ಾ1�ದ1Vೆ, Aೊನಲು vೕಪವ� Aೊqೆದು $ನ0ೆ Sೆಳಕನುf 

6ೊಡುವ Aಾ0ೆ?ೕ $ಮ% ಮುಖವ� ಸಹ 

ಪ&6ಾಶ<ಾನ/ಾ�ರುತ�,ೆ. 

"ನಮa ಸ�ರೂಪದ�4 ಮನುಷ�ನನು� ಉಂಟುSಾ�ೋಣ" ಎಂದು 
�ೇವರು 9ೇk�ಾಗ ಮನುಷ�ರನು�  ಾವ"ದ�ಾh7 
ಸೃ={ಸಲ'�{�ಾlರೋ ಅದರಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" ಮ&ೊ-xa ಆಗು& -ೇRೆ. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. ನಮa +ಾಲ�ದ ಅನುಭವಗಳP ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಕು&ಾ7ರುವ ನಮa ಸ�ರೂಪದ ಅಥRಾ 
#ಾವ6ೆಯ xೕ	ೆ 9ೇಗೆ ಪI#ಾವ <ೕRೆ? 

2. �ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 ಪIಕಟRಾ7ರುವ 0ಜRಾದ ತಂ�ೆಯ ಸ�ರೂಪವನು� ಒ�'�ೊಳPQವಂ&ೆ ನಮa ಸ�7ೕUಯ 

ತಂ�ೆಯ ಕು&ಾ7ರುವ ನಮa ಸ�ರೂಪವನು� ಅಥRಾ #ಾವ6ೆಯನು� 9ೇಗೆ ಬದ	ಾG/�ೊಳQಬಹುದು? 

3. 2 �ೊಂಥ 3:18 ರ ಪI�ಾರ, 6ಾವ" ಕತUನ �ಾರೂಪ��ೆh ತಕhಂ&ೆ 9ೇಗೆ ರೂHಾಂತರಗೊಳQಬಹುದು? 
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Wಾಠ ಮೂರು 

ಮಗನ ಕು�Pಾ� ನಮ�ರುವ ಸ
ರೂಪ ಅಥ/ಾ Nಾವನೆ 

,ೇವಕು<ಾರನು 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ"  ಾರೆಂಬುದರ ಬಗ bೆ ಪೂಣU 
ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(�ೊಳQಲು, 6ಾವ" �ೇವರ ಮಗನ ಸ�ರೂಪದ 

ಕು&ಾ7ರುವ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. 

�ೇವರ ಮಗನ �ಾರೂಪ� ಉಳQವರಾ7ರಲು �ೇವರು ನಮaನು� 
�ದ	ೇ 0ಯತ Sಾ�ದನು, 0ಧU/ದನು ಅಥRಾ 

6ೇ_/ದನು ಎಂದು ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:29 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರು ತನf ಮಗ$0ೆ ಅನೇಕ 

ಮಂv ಸAೋದರvದು1 ಅವರBC ಆತನೇ ]�ಯನಾ�ರSೇ6ೆಂದು 

ಉ, 1ೇ8M Pಾನು ಯಾರನುf ತನfವVೆಂದು kದಲು 

'ಳ#6ೊಂಡನೋ ಅವರನುf ತನf ಮಗನ ಸಾರೂಪ*ವ�ಳrವ 

Vಾಗುವದ6ೆ+ kದಲೇ ನೇyMದನು. 

6ಾವ" ಆತನ ಮಗನ �ಾರೂಪ� ಉಳQವರಾಗುRಾಗ, 6ಾವ" 
sೆ¶ೕJಸಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ ಮತು- ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 

tೕ`ಸು& -ೇRೆ. �ೕಸು ತಂ�ೆWಂ(ಗೆ ಮತು- 
ಪ`&ಾIತa6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7�ಾl6ೆ ಎಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ, 
ಮತು- ಅವ7ರುವ ಗುಣಲmಣಗಳP – ನಮa�4ಯೂ ಇRೆ. 

,ೇವVಾ�,ಾ1ನೆ 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Wೕ9ಾನನು �ೇವರ ಮಗನ ಬಗ bೆ 6ಾಲುh 
ಪIಮುಖ `ಷಯಗಳನು� 9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 

� ಆತನು 0ತ�&ೆGಂದಲೂ ಇ�ಾl6ೆ. 
� ಆತನು �ೇವರ tೕ`ಸುವ Rಾಕ�Rಾ7�ಾl6ೆ. 
� ಆತನು ಎಲ4ದರ ಸೃ={ಕತU6ಾ7�ಾl6ೆ. 
� ಆತನು Sಾಂಸzಾ ಾ7 ನಮa ಮಧ� Rಾ//ದನು. 
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(ೕAಾನ 1:1-3,14 ಆvಯBC /ಾಕ*@ತು� ಆ /ಾಕ*ವ� ,ೇವರ 

ಬ[ಯBCತು�. ಆ /ಾಕ*ವ� ,ೇವVಾ�ತು�. ಆ /ಾಕ*/ೆಂಬವನು 

ಆvಯBC ,ೇವರ ಬ[ಯBCದ1ನು. ಆತನ ಮೂಲಕ/ಾ� ಸಮಸ�ವ^ 

ಉಂ�ಾ_ತು. ಉಂ�ಾ�ರುವ ವಸು�ಗಳBC ಆತ$ಲC,ೆ 

ಒಂ,ಾದರೂ ಉಂ�ಾಗBಲC. 

ಆ /ಾಕ*/ೆಂಬವನು ನVಾವPಾರ/ೆ'� ನಮ% ಮಧ*ದBC /ಾಸ 

<ಾ5ದನು. 

ಆ,ಾಮ ಹವ
ರನುf ಸೃ��Mದನು 

ಎಲ4ವ" �ೇವರ ಮಗ0ಂದ ಸೃ={ಸಲ'�{ತು- ಎಂದು Wೕ9ಾನನು 
ಸ'ಷ{ಪ�/�ಾl6ೆ. ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು ಸಹ ಅತ0ಂದ ಸೃ={ಸಲ'ಟ{ರು. 

ಆv6ಾಂಡ 1:27 ]ೕ0ೆ ,ೇವರು ಮನುಷ*ನನುf ತನf ಸ
ರೂಪದBC 

ಉಂಟು<ಾ5ದನು. ,ೇವರ ಸ
ರೂಪದBC ಅವನನುf 

ಉಂಟು<ಾ5ದನು. ಅವರನುf ಗಂಡುAೆ|ಾ}� $y9Mದನು. 

`�ೕnಸಲ'ಟ{ Sಾನವಕುಲವನು� ಪ"ನಃ ಸೃ={ಸ+ೇಕು, ಆ�ಾಮ 
ಹವ�ರನು� ತನ��ೇ ಸ�ಂತ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={/ದವನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ಅನುಗುಣರಾಗ+ೇಕು. 

ಮನುಷ*ಕು<ಾರನು 

,ೇವ0ಾ�ರುವ ಹಕು+ಗಳನುf �ಟು��ಟ�ನು 

�ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯ�4 ಕ0��ೆಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ�6ಾ7 

ಹು�{ದನು. ಆತನು ಆಗಲೂ 0ಜRಾ7ಯೂ �ೇವರಾ7ದlನು, ಆದರೆ 
ಆತನು �ೇವರಾ7ರುವ ತನ� ಹಕುhಗಳನು� <ಟು{<ಟ{ನು ಮತು- 
ಮನುಷ�6ಾ7 ಈ ಭೂ_ಗೆ ಬಂದನು. ಆತನು 0ಜRಾ7ಯೂ 

ಮನುಷ�6ಾ7ದlನು, ಆದರೆ �ೈವತ�ದ�4 ಕ�x ಾದವ6ಾಗ�ಲ4. 

 BKj 2:5-8 \&ಸ� ?ೕಸು@ನBCದ1ಂಥ ಮನಸು� $ಮ%BCಯೂ 

ಇರB. ಆತನು ,ೇವಸ
ರೂಪನಾ�ದ1ರೂ ,ೇವ�0ೆ ಸ�ಸ<ಾನ 

ನಾ�ರುವ,ೆಂಬ ಅಮೂಲ* ಪದ@ಯನುf �ಡಲೊಲ Cೆನು ಎಂ,ೆIಸ,ೆ 

ತನfನುf ಬ�ದು <ಾ56ೊಂಡು ,ಾಸನ ರೂಪವನುf ಧ�M6ೊಂಡು 

ಮನುಷ*�0ೆ ಸದೃಶನಾದನು. ]ೕ0ೆ ಆತನು ಆ6ಾರದBC 

ಮನುಷ*ನಾ� 6ಾIM6ೊಂ5,ಾ1ಗ ತನfನುf ತ��M6ೊಂಡು 
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ಮರಣವನುf ಅಂದVೆ 8ಲುSೆಯ ಮರಣವನಾfದರೂ Aೊಂದುವಷು� 

@�ೇಯನಾದನು. 

�ೕಸು �ೇವರಾ7ರುವ ತನ� ಹಕುhಗಳನು� ಬ(7ಟ{ನು ಎಂಬುದನು� 
ಅಥUSಾ��ೊಳPQವ"ದು ಬಹಳ ಮುಖ�Rಾ7�ೆ. ಆತನು 
ಮನುಷ�6ಾದನು. �ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯ�4 tೕ`ಸು�-�ಾlಗ ಮತು- 
�ೇRೆSಾಡು�-�ಾlಗ Sಾ�� lೆಲ4ವನು�, ಆತನು �ೇವರಾ7 

Sಾಡ�ಲ4 ಆದರೆ ಮನುಷ�6ಾ7 ಎಲ4ವನು� Sಾ�ದನು. 

ತWಾjದ ಕಲjನೆ 

ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ �ೕಸು �ೇವರಾ7ರುವ ತನ� ಶO-ಯ�4 
�ಾಯU0ವU,ಸು&ಾ- tೕ`/ದನು ಎಂದು 6ಾವ" 
Wೕnಸುವ"�ಾದರೆ, 6ಾವ" ಆತನ �ಾರೂಪ��ೆh 9ೇಗೆ 
ಅನುಗುಣರಾಗ+ೇಕು ಎಂಬುದನು� ನ_aಂದ ಅಥUSಾ��ೊಳQಲು 
ಆಗುವ"(ಲ4. 

“9ೌದು!” “�ೕಸು ರೋ7ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಬಹುದು, 
�ೆವ�ಗಳನು� ಓ�ಸಬಹುದು, ಮತು- <ರುಗಾkಯನು� 
sಾಂತಪ�ಸಬಹುದು. ಆತನು �ೇವರ ಮಗನಲ4Rೇ. ಆತನು 
ಸವUಶಕ-ನಲ4Rೇ! ಅದಕೂh ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?” ಎಂದು 
6ಾವ" 9ೇಳಬಹುದು. 

�ೕಸು �ೇವರಾ7 �ಾಯU0ವU,ಸು�-ದl� lೇ ಆದ�4 ನಮa 
tೕವನ�ೆh 9ೇಗೆ ಆದಶURಾ7ರಲು ಅಥRಾ Sಾದ ಾ7ರಲು 
�ಾಧ�? �ೕಸು ಅ�ಾಧರಣ ಮಂಡಲದ�4 Rಾ/ಸು&ಾ- ಮತು- 
�ೇRೆ Sಾಡು&ಾ- ಇದl�ೆlೕ ಆದ�4, 6ಾವ" �ೇವಲ ಮನುಷ�ರು 
ಎಂದು 6ಾವ"  ಕುಂಟ 6ೆವವನು� 9ೇಳP& -ೇRೆ. 

"ನಮa 9ೋರಾಟಗkಂದ, ರೋಗಗkಂದ ಅಥRಾ ಹಣ�ಾ/ನ 

ಸಮ�ೆ�ಗkಂದ ನಮaನು� <ಡುಗ�ೆ Sಾಡಲು �ೇವರ ಅ�ಾಧರಣ 

�ಾಯU�ಾh7 HಾI~Uಸುವ"ದು" SಾತIRೇ “ನಮ7ರುವ ಏ�ೈಕ 

0ೕ°ೆ ಾ7�ೆ" ಎಂದು 6ಾವ" Wೕnಸಬಹುದು. 

�ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ �ೇವರಾ7ರುವ ತನ� ಹಕುhಗಳನು� 
ಬ(7ಟು{, �ೇವರು ಮನುಷ�0ಗೆ �ೊಟ{ ಅo�ಾರದ�4 
ಮನುಷ�6ಾ7 ಬಂದು �ಾಯU0ವU,ಸು�-ದl�ಾl7 6ಾವ" 
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ಕ�'/�ೊಳPQವ"�ಾದರೆ - ಆಗ �ೕಸು Sಾ�ದಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" 
Sಾಡಬಹುದು ಎಂದು 6ಾವ" #ಾ`ಸಬಹುದು. 

ಭೂyಯ FೕBನ ಅ:6ಾರ 

�ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

(ೕAಾನ 5:24,25 $ಮ0ೆ $ಜ$ಜ/ಾ� Aೇಳ#P �ೇನೆ ನನf 

/ಾಕ*ವನುf 6ೇ[ ನನfನುf ಕಳ#]M,ಾತನನುf ನಂಬುವವನು $ತ* 

Uೕವವನುf Aೊಂv,ಾ1ನೆ, ಅವನು 'ೕK90ೆ ಗು�ಯಾಗುವvಲC. 

ಮರಣvಂದ WಾVಾ� Uೕವ6ೆ+ ಸೇ�,ಾ1ನೆ. $ಮ0ೆ $ಜ$ಜ/ಾ� 

Aೇಳ#P �ೇನೆ ಸತ�ವರು ,ೇವಕು<ಾರನ ಧ�$ಯನುf 6ೇಳ#ವ 6ಾಲ 

ಬರುತ�,ೆ. ಈಗಲೇ ಬಂv,ೆ. 6ೇ[ದವರು ಬದುಕುವರು. 

�ೇವರ ಮಗನ ಧ·0ಯನು� �ೇಳPವವರು ಬದುಕುವರು. 

ಅ�ಾದ ನಂತರ �ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು, 

(ೕAಾನ 5:26,27 ತಂ,ೆಯು Pಾನು Aೇ0ೆ ಸ
ತಃ Uೕವವ�ಳrವ 

ನಾ�,ಾ1ನೋ Aಾ0ೆ?ೕ ಮಗನೂ ಸ
ತಃ 

Uೕವವ�ಳrವನಾ�ರುವಂPೆ <ಾ5ದನು. ಮತು� ಮಗನು 

ಮನುಷ*ಕು<ಾರನಾ�ರುವದ�ಂದ 'ೕಪ�9 <ಾಡುವ 

ಅ:6ಾರವನೂf ಅವ$0ೆ 6ೊಟ�ನು. 

ಈ Rಾಕ�(ಂದ �ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯ�4 Rಾ/ಸು�-�ಾlಗ ಮತು- 
�ೇRೆSಾಡು�-�ಾlಗ ಉಪWೕ7/ದ ಆ ಅo�ಾರವ" �ೇವರ 

ಮಗ6ಾ7ರುವ ಆತನ ಅo�ಾರವಲ4 ಎಂಬುದು ಸ'ಷ{Rಾಗುತ-�ೆ. 
ಅದು ಮನುಷ�ಕುSಾರ6ಾ7ರುವ ಆತನ ಅo�ಾರRಾ7ತು-. 

�ೕಸು ನಮಗೆ Sಾದ ಾ7ರಲು ಅನನ�Rಾ7 ಅಹU6ಾ7�ಾl6ೆ. 
�ೕಸು`ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾಗುRಾಗ, ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ 
�ೇವರು �ೊ�{ದl ನಮa ಅo�ಾರವನು� ನಮಗೆ ಪ"ನಃ�ಾ��/ 
�ೊಡ	ಾಗುತ-�ೆ. ಮನುಷ�ಕುSಾರ6ಾದ �ೕಸು Sಾ�ದಂ&ೆ�ೕ 
6ಾವ" ಅ�ೇ ಅo�ಾರದ�4�ೕ �ಾಯU0ವU,ಸ+ೇಕು. 
ಪ`&ಾIತaನು ಆತನ xೕ	ೆ ಇkದು ಬಂದ ನಂತರ �ೕಸು 
�ಾಯU 0ವU,/ದ ಅ�ೇ ಶO-ಯ�4 �ಾಯU 0ವU,ಸಲು, 
ಪ`&ಾIತaನ (ೕ°ಾ�ಾ�ನವನು� 6ಾವ" 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. 
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ಈಗ, 6ಾವ" ಸುRಾ&ೆUಗಳನು� ಓದುRಾಗ, �ೕಸು 0ಜRಾ7ಯೂ 

ನಮa ಆದಶUವ" ಮತು- Sಾದಯು ಆ7�ಾl6ೆ ಎಂದು 6ಾವ" 
�ಾಣಬಹುದು. ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ �ೕಸು ಉಪWೕ7/ದ ಅ�ೇ 
ಅo�ಾರದ�4 ಮತು- ಶO-ಯ�4 6ಾವ" �ಾಯU0ವU,ಸ+ೇಕು. 
“ಅವರು �ೊರೆತನ Sಾಡ�!” ಎಂದು �ೇವರು 9ೇk�ಾಗ ಅವರು 
9ೇಗೆ tೕ`ಸ+ೇ�ೆಂದು ಸೃ={ಸಲ'�{�ಾlರೋ ಅ�ೇ ಅo�ಾರದ�4, 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ಮನುಷ�ರು tೕ`ಸಬಹುದು.  

ಕwೆಯ ಆ,ಾಮನಾ�ದ1ನು 

�ೕಸು ಕ�ೆಯ ಆ�ಾಮ6ಾ7 ಬಂದನು. 

1 6ೊ�ಂಥ 15:45 kದಲನೆಯ ಮನುಷ*ನಾದ ಆ,ಾಮನು 

ಬದುಕುವ Wಾ&Iಯಾದನೆಂದು ಬVೆದ,ೆಯಲಾC. ಕwೇ ಆ,ಾಮನೋ 

ಬದು\ಸುವ ಆತ%ನು. 

ಏನ�6ೆ	ಾ4 Sಾಡ+ೇ�ೆಂದು ಆ�ಾಮನನು� ಸೃ={ಸ	ಾ7&ೊ-ೕ,  
ಅ�ೆಲ4ವನು� �ೕಸು Sಾ�ದನು. �ೇವರು, “ಅವರು �ೊರೆತನ 
Sಾಡ�” ಎಂದು 9ೇkದನು - �ೕಸು �ೆವ�ಗಳ xೕ	ೆ, tೕ`ಗಳ 

xೕ	ೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳ xೕ	ೆ �ೊರೆತನವನು� Sಾ�ದನು. 
ಆತನು ಅo�ಾರ(ಂದ tೕ`/ದನು. 

ಮPಾ�ಯ 7:28,29 ?ೕಸು ಈ <ಾತುಗಳನುf ಮು�Mದ Fೕಲೆ ಆ 

ಜನರ ಗುಂಪ�ಗಳ# ಆತನ ಉಪ,ೇಶ6ೆ+ ಅPಾ*ಶ�ಯ9ಪಟ�ವ�. 

ಯಾಕಂದVೆ ಆತನು ಅವರ LಾM�ಗಳಂPೆ ಉಪ,ೇಶ<ಾಡ,ೆ 

ಅ:6ಾರ@ದ1ವನಂPೆ ಅವ�0ೆ ಉಪ,ೇಶ<ಾಡು'�ದ1ನು. 

∗ ನಮ% ಮನುಷ*ತ
ವನುf Nಾ�ಯಾದನು 

�ೕಸು ನಮa ಮನುಷ�ತ�ದ�4 #ಾ7 ಾದನು ಅಂದರೆ 
ರಕ-Sಾಂಸzಾ ಾದನು. 

ಇ�&ಯ 2:14 ಇದಲC,ೆ ಮಕ+ಳ# ರಕ�<ಾಂಸ�ಾ�ಗqಾ� 

ರುವದ�ಂದ ಆತನೂ ಅವರಂPೆ?ೕ ಆದನು. 

∗ Lೆ�ೕಧನೆಗಳನುf ಅನುಭ@Mದನು 

6ಾವ" ಅನುಭ`ಸುವ ಅ�ೇ sೆ¶ೕಧ6ೆ6ೆಗಳನು� ಆತನು 
ಅನುಭ`/ದನು. 
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ಇ�&ಯ 4:15 ಯಾಕಂದVೆ ನಮ�ರುವ ಮAಾಯಾಜಕನೂ ನಮ% 

$ಬ9ಲಾವಸ Oೆಯನುf ಕು�ತು ಅನುPಾಪ@ಲCದವನಲC. ಆತನು ಸವ9 

@ಷಯಗಳBC ನಮ% Aಾ0ೆ Lೆ�ೕಧನೆ0ೆ ಗು�ಯಾದನು Wಾಪ 

<ಾತ& <ಾಡBಲC. 

ಮನುಷ�ನು ಅನುಭ`ಸುವಂ&ೆ�ೕ ಆತನು sೆ¶ೕಧ6ೆಗಳನು� 
ಅನುಭ`/ದlರೂ ಸಹ, �ೕಸು ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು 9ೇಗೆ 
Hಾಪ`ಲ4ದವರಾ7 ಬದುಕಲು ಸೃ={ಸಲ'�{ದlರೋ ಅ�ೇ 
ೕ� ಾ7 Hಾಪ`ಲ4ದವ6ಾ7 ಬದುOದನು. 

∗ ಆತನ \&?ಗಳ# - ನಮ% \&?ಗಳ# 

ಮನುಷ�ರು 9ೇ7ರ+ೇ�ೆಂದು ಮತು- ಏನು Sಾಡ+ೇ�ೆಂದು ಆತನು 
ಅವರನು� ಸೃ={/ದl6ೋ ಅ�ೆಲ4ವನೂ� Sಾಡಲು ಮತು- 9ಾಗೆ 
ಇರಲು �ೕಸು ಬಂದನು. ಆತನು �ೇವರಾ7ರುವ ತನ� 
ಹಕುhಗಳನು� ಬ(7ಟು{ ಈ ಭೂ_ಯ�4 ಮನುಷ�6ಾ7 tೕ`/ದನು 
ಮತು- �ೇRೆ Sಾ�ದನು. 

(ೕAಾನ 14:12 $ಮ0ೆ $ಜ$ಜ/ಾ� Aೇಳ#P �ೇನೆ. ನನfನುf 

ನಂಬುವವನು ನಾನು ನ5ಸುವ \&?ಗಳನುf Pಾನೂ ನ5ಸುವನು 

ಮತು� ಅವ�ಗ[�ಂತ ಮಹPಾ�ದ \&?ಗಳನುf ನ5ಸುವನು. 

ಯಾಕಂದVೆ ನಾನು ತಂ,ೆಯ ಬ[0ೆ AೋಗುP �ೇನೆ. 

ಇದು �ಾಧ�Rಾ7ರ(ದlರೆ �ೕಸು, “ನನ�ನು� ನಂಬುವವನು 6ಾನು 
ನ�ಸುವ OI�ಗಳನು� &ಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು- ಅವ"ಗk7ಂತ 

ಮಹ&ಾ-ದ OI�ಗಳನು� ನ�ಸುವನು” ಎಂದು 9ೇಳP�-ರ�ಲ4. 

∗ ಆತನ ಶ\� – ನಮ% ಶ\� 

�ೕಸು ಎ	ಾ4 ಶO-ಯುತ OI�ಗಳನು� ಮತು- �ೇRೆಯನು� 
ಪ`&ಾIತaನ ಶO-Gಂದ Sಾ�ದನು. 

ಲೂಕ 3:22 ಮತು� ಪ@Pಾ&ತ%ನು ,ೇAಾ6ಾರ/ಾ� Wಾ�/ಾಳದ 

Aಾ0ೆ ಆತನ Fೕಲೆ ಇ[ದನು. 

ಆತನ (ೕ°ಾ�ಾ�ನ ಸಮಯದ�4 ಪ`&ಾIತaನು ಆತನ xೕ	ೆ 
ಇkದು ಬರುವ ತನಕ �ೕಸು  ಾವ"�ೇ ಅದುwತವನು� 
Sಾ��ಾl7 ಎ�4ಯೂ ಬರೆಯಲ'�{ಲ4. ಇದು �ೕಸು`ನ ಐ,ಕ 

�ೇRೆಯ HಾIರಂಭRಾ7ತು-. 
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ಸುRಾ&ೆUಯನು� �ಾರಲು, ರೋ7ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಮತು- 
�ೆವ�ಗಳನು� <�ಸಲು ಪ`&ಾIತa0ಂದ ಅJrೇOಸಲ'�{� lೇ6ೆ 
ಎಂದು �ೕಸು 9ೇkದನು. 

ಲೂಕ 4:18,19 ಕತ9ನ ಆತ%ವ� ನನf Fೕಲೆ ಅ,ೆ,  ಆತನು 

ನನfನುf ಬಡವ�0ೆ ಶುಭವತ9<ಾನವನುf ಸಾರುವದ6ೆ+ 

ಅ��ೇ\Mದನು. ಸೆVೆಯವ�0ೆ �ಡುಗwೆಯಾಗುವದನುf ಮತು� 

ಕುರುಡ�0ೆ ಕಣು}ಬರುವದನುf ಪ&Mv� ಪ5ಸುವದಕೂ+ 

ಕು��ಸಲjಟ�ವರನುf �5M ಕಳ#]ಸುವದಕೂ+ ಕತ9ನು ನೇyMರುವ 

ಶುಭವಷ9ವನುf ಪ&ಚುರಪ5ಸುವದಕೂ+. 

�ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯನು� <ಟು{9ೋಗಲು /ದ�6ಾಗು�-�ಾlಗ, 

ಆತನು ಪ`&ಾIತaನ ಬರು`�ೆಯ ಬಗ bೆ Sಾ&ಾ�ದನು ಮತು- 
ಪ`&ಾIತaನು ತನ� ,ಂ+ಾಲಕಗೆ ಶO-ಯನು� �ೊಡು&ಾ-6ೆ ಎಂದು 
9ೇkದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ*ಗಳ# 1:8 ಆದVೆ ಪ@Pಾ&ತ% $ಮ% Fೕಲೆ 

ಬರಲು $ೕವ� ಬಲವನುf Aೊಂv. 

�ೕಸು`ನ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ �ೇRೆSಾಡು�-�ಾlಗ ಆತನ�4 
�ಾಯU0ವU,/ದ ಅ�ೇ ಶO-ಯನು� 6ಾವ" 9ೊಂ(� lೇRೆ. 

ಲೂಕನು �ೕಸು`ನ tೕವನದ ಬಗ bೆ ಬರೆ�ಾಗ “ಶO-” ಮತು- 
“ಪ`&ಾIತa” ಎಂಬ ಅ�ೇ ಪದಗಳನು� ಉಪWೕ7/�ಾl6ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ*ಗಳ# 10:38 ,ೇವರು ನಜVೇ'ನ ?ೕಸುವನುf 

ಪ@Pಾ&ತ%vಂದಲೂ ಬಲvಂದಲೂ ಅ��ೇ\Mದನು; ,ೇವರು 

ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ1ದ�ಂದ ಆತನು ಉಪ6ಾರಗಳನುf <ಾಡುPಾ� 

ಸೈPಾನ$ಂದ Sಾ:ಸಲjಡು'�ರುವವVೆಲCರನುf ಗುಣ<ಾಡುPಾ� 

ಸಂಚ�Mದನು; ಇ,ೆಲಾC $ಮ0ೆ 0ೊPಾ��ರುವದ�ೆ�. 

?ೕಸು  

∗ ತಂ,ೆಯನುf ಪ&ಕಟಪ5ಸಲು ಬಂದನು 

�ೇವರ ಮಗ6ಾದ �ೕಸು ತಂ�ೆಯ ಪI�ರೂಪRಾ7�ಾl6ೆ. 

�ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

(ೕAಾನ 10:30 ನಾನೂ ತಂ,ೆಯೂ ಒಂ,ಾ�, 1ೇ/ೆ ಅಂದನು. 
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ಆತನು ,ೕಗೆಂದು ಸಹ 9ೇkದನು, 

(ೕAಾನ 14:6,7 ?ೕಸು ಅವ$0ೆ ನಾನೇ <ಾಗ9ವ^ ಸತ*ವ^ 

Uೕವವ^ ಆ�, 1ೇನೆ ನನf ಮೂಲಕ/ಾ� Aೊರತು ಯಾರೂ 

ತಂ,ೆಯ ಬ[0ೆ ಬರುವvಲC. $ೕವ� ನನfನುf ಅ�'ದ1Vೆ ನನf 

ತಂ,ೆಯನೂf ಅ�ಯು'�v1�. ಈ�$ಂದ ಆತನನುf 

ಅ�ತು6ೊಂ5v1ೕ�. ಆತನನುf ನೋ5v1ೕರಲಾC ಎಂದು Aೇ[ದನು. 

�ೕಸು �ೇವರ ಪI�ರೂಪRಾ7�ಾl6ೆ ಎಂದು ಇ<Iಯ ಪ"ಸ-ಕದ 

	ೇಖಕನು 9ೇkದನು. 

ಇ�&ಯ 1:3 ಈತನು ,ೇವರ ಪ&Nಾವದ ಪ&6ಾಶವ^ ಆತನ ತತ
ದ 

ಮೂ'9ಯೂ ... 

OIಸ-ನು ಅದೃಶ�6ಾದ �ೇವರ ಪI�ರೂಪ ಎಂದು Hೌಲನು ಬರೆದನು. 

6ೊಲೊಸೆ� 1:15 ಆತನು ಅದೃಶ*ನಾದ ,ೇವರ ಪ&'ರೂಪನೂ 

ಸೃ��0ೆಲಾC �ೇಷ�ಪ�ತ&ನ ಸಾOನAೊಂvದವನೂ ಆ�,ಾ1ನೆ. 

ಸೃ={ಗೆ	ಾ4 dೇಷ̧ಪ"ತI6ಾ7ರಲು �ೕಸು ಆತನ ತಂ�ೆಯ 

ಪI�ರೂಪ6ಾ7�ಾl6ೆ. ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" ಆತನ 

�ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣರಾ7ರಲು 9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{�ೇRೆ. 

∗ ತಂ,ೆಯ ~ತ�ವನುf <ಾಡಲು ಬಂದನು 

�ೕಸು ಈ ಭೂ_ಗೆ ಬಂ�ಾಗ, ಆತನು ತನ� nತ-ವನು� ತಂ�ೆಗೆ 
ಒ�'/ದನು. ಆತನು ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ tೕ`ಸು�-�ಾlಗ, ಆತನು 
ತಂ�ೆಯ nತ-ವನು� Sಾ�ದನು. 

(ೕAಾನ 6:38 ನನf ~ತ�ದಂPೆ ನwೆಯುವದ6ಾ+� ನಾನು 

ಬಂvಲC. ನನfನುf ಕಳ#]M,ಾತನ ~ತ�ವನೆfೕ ನೆರ/ೇ�ಸುವದ6ೆ+ 

ಪರಲೋಕvಂದ ಬಂ,ೆನು. 

∗ ಸೈPಾನನ \&?ಗಳನುf ನಾಶ<ಾಡಲು ಬಂದನು 

�ೕಸು �ೇRೆSಾ�ದ ಕ�ೆಯ	 4ೆ	ಾ4, ಆತನು �ೈ&ಾನನ 

OI�ಗಳನು� 6ಾಶSಾ�ದನು. ಆತನು ಈ ಭೂ_ಗೆ ಬಂ(ದlರ 
ಉ� lೇಶಗಳ�4 ಇದು ಒಂದು ಮುಖ�Rಾದ ಉ� lೇಶRಾ7ತು- ಎಂದು 
Wೕ9ಾನನು 9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 
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1 (ೕAಾನ 3:8 ಸೈPಾನನ 6ೆಲಸಗಳನುf ಲಯ<ಾಡುವದ 

6ೊ+ೕಸ+ರ ,ೇವಕು<ಾರನು ಪ&ತ*zನಾದನು. 

?ೕಸು – @kೕಚನಾಥ9ಕ/ಾ�ರುವ ನಮ% ಬದBಯಾ�,ಾ1ನೆ  

Wಾಪದ ದಂಡನೆ 

Hಾಪ�ೊಂ(ಗೆ ಸಹ+ಾY �ೆ ನ�ೆಸಲು �ಾಧ�Rಾಗದ ಪಶುದ�6ಾದ 

�ೇವಂದ ಆ�ಾಮ ಹವ�ರನು� Hಾಪವನು� ಆಗ�/ತು. �Iೕ�ಯ 
0_ತ-Rಾ7 Hಾಪವನು� ಕ�ೆಗuಸಲು �ೇವರು 0ಧUಸ�ಲ4, 
ಏ�ೆಂದರೆ �ೇವರು ಪಪೂಣU6ಾದ 0ೕ�ವಂತ6ಾ7�ಾl6ೆ. 
ಪಶುದ�ನು ಮತು- 6ಾ�ಯವಂತನು ಆದ �ೇವರು Hಾಪವನು� 
ಸ,/�ೊಳPQವ"(ಲ4. 

�ೇವರು ,ೕಗೆ 9ೇk�ಾl6ೆ, 

ಆv6ಾಂಡ 2:17 ... 'ಂದ vನ ಸP �ೇAೋಗು@ ಎಂದು 

@:Mದನು. 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು �ೇವರೊಂ(7ನ ತಮa ಸಂಬಂಧವನು� 
ಕYೆದು�ೊಂಡರು. ಅವರು Hಾಪ Sಾ��ಾಗ ಅವರೊಳ7ದl �ೇವರ 

ಆತa�ೆh ಅವರ�4 6ೆ	ೆಗೊಳQಲು ಆಗ�ಲ4. ಆ�ಾಮ ಹವ�ರು &ಾವ" 
ಕYೆದು�ೊಂ�ದlನು� ತಮa ಮಕhkಗೆ �ೊಡಲು �ಾಧ�Rಾಗ�ಲ4. 
ಅವರೊಳ7ದl �ೈವ ಸ�#ಾವವ" ಅವರನು� <ಟು{9ೋGತು, ಮತು- 
Hಾಪ ಸ�#ಾವವ" ಅವರ�4 ಉಂ�ಾGತು. ಆ�ಾಮನ Hಾಪ 

ಸ�#ಾವವ" ಅವನ ವಂಶಸ�ಗೆ ವಗಾUವ�ೆ ಾGತು. 

1 6ೊ�ಂಥ 15:22 ಯಾವ ಪ&6ಾರ ಆ,ಾಮನ ಸಂಬಂಧvಂದ 

ಎಲCರೂ ಸಾಯುವವVಾದVೋ ಅ,ೇ ಪ&6ಾರ \&ಸ�ನ 

ಸಂಬಂಧvಂದ ಎಲCರೂ Uೕ@ತVಾಗುವರು. 

Hಾಪ ಸ�#ಾವವ" ಒಂದು ತ	ೆSಾ0ಂದ ಮ&ೊ-ಂದು 
ತ	ೆSಾಗೆ ತಂ�ೆಯ ಸಂತ�ಯ ಮೂಲಕ ವಗಾUವ�ೆ ಆಗುತ-�ೆ. 
ಈ ಭೂ_ಯ xೕ�ನ ಪI�Wಬ| ವ�O-ಗೂ ತಂ�ೆ ಇರುವ"ದಂದ 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

Vೋ<ಾಪ�ರ 3:23 ಎಲCರೂ Wಾಪ <ಾ5 ,ೇವರ ಮ]Fಯನುf 

Aೊಂದ,ೇ Aೋ�,ಾ1Vೆ. 
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Hಾಪದ �°ೆಯು ಆ�aಕ ಮರಣRಾ7�ೆ, ಮತು- ಇದು sಾೕಕ 
ಮರಣ�ೆh �ಾರಣRಾGತು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 6:23 ಯಾಕಂದVೆ Wಾಪವ� 6ೊಡುವ ಸಂಬಳ 

ಮರಣ. ,ೇವರ ಉ~Pಾಥ9 ವರವ� ನಮ% ಕತ9ನಾದ \&ಸ� 

?ೕಸು@ನBCರುವ $ತ*Uೕವ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 5:12 ಈ @ಷಯ Aೇ0ೆಂದVೆ ಒಬ� 

ಮನುಷ*$ಂದಲೇ Wಾಪವ^ Wಾಪvಂದ ಮರಣವ^ ಲೋಕ,ೊಳ0ೆ 

ಸೇ�ದವ�. ಎಲCರೂ Wಾಪ<ಾ5ದ1�ಂದ ಮರಣವ� ]ೕ0ೆ 

ಎಲCರBCಯೂ /ಾ*KMತು. 

?ೕಸು@ನ ಜನನ 

ಪ`&ಾIತa0ಂದ ಗಭU ಧಸಲ'ಟ{ವ6ಾ7 ಮತು- ಕ0��ೆಯ 
ಮೂಲಕ ಹು�{ದವ6ಾ7, ನಮa `�ೕಚ6ಾಥUಕ ಬದ� ಾಗಲು 
�ೕಸು ಈ ಭೂ_ಗೆ ಬಂದನು. ಅದುwತಕರRಾದ ಆತನ 

ಗಭUzಾರ�ೆಯ 0_ತ-Rಾ7 �ೕಸು`ನ�4 Hಾಪದ ಸ�#ಾವವ" 
ಇರ�ಲ4. ಮನುಷ�ರು ಕYೆದು�ೊಂ�ದlಂಥ �ೈವ ಸ�#ಾವವ" 
ಅವ6ೊಳ7ತು-. 

ಮPಾ�ಯ 1:20 (ೕಸೇಫನೇ, ,ಾ@ೕದನ ವಂಶದವನೇ, $ನf 

Aೆಂಡ'ಯಾದ ಮ�ಯಳನುf ಸೇ�M6ೊಳ#rವದ6ೆ+ ಅಂಜSೇಡ. 

ಆ6ೆಯ ಗಭ9ವ� ಪ@Pಾ&ತ%vಂದಲೇ ಆದದು1. 

ಮPಾ�ಯ 1:23 ಇ0ೋ, ಒಬ� ಕ$f6ೆಯು ಗ�9Iಯಾ� ಮಗನನುf 

ಹwೆಯುವಳ# ಆತ$0ೆ ಇ<ಾ%ನು/ೇ� ಎಂದು Aೆಸ�ಡುವರು. 

ಎಂಬದು. ,ೇವರು ನಮ% ಕೂಡ ಇ,ಾ1ನೆಂದು ಈ Aೆಸ�ನ ಅಥ9. 

,ೇವರ K&ೕ'ಯ (ೕಜನೆ 

ಮನುಷ�ರ xೕ�ನ �ೇವರ �Iೕ�ಯು ಕಲ'6ೆಗೂ _ೕದುl ಆ7�ೆ! 
Wೕ9ಾನನು ಮತು- Hೌಲನು ಇಬ|ರೂ ಇದರ ಬಗ bೆ ಬರೆ(�ಾlರೆ. 

(ೕAಾನ 3:16 ,ೇವರು ಲೋಕದ Fೕಲೆ ಎ�ೊ�ೕ K&ೕ'ಯ$fಟು� 

ತನf ಒಬ�ನೇ ಮಗನನುf 6ೊಟ�ನು ಆತನನುf ನಂಬುವ 

ಒಬ�ನಾದರೂ ನಾಶ/ಾಗ,ೆ ಎಲCರೂ $ತ*Uೕವವನುf 

ಪwೆಯSೇ6ೆಂದು ಆತನನುf 6ೊಟ�ನು. 
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Vೋ<ಾಪ�ರ 5:8 ಆದVೆ ನಾವ� WಾKಗqಾ�,ಾ1ಗಲೂ \&ಸ�ನು 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾ&ಣ6ೊಟ�ದ1ರBC ,ೇವರು ನಮ% Fೕಲೆ 

ತನ�ರುವ K&ೕ'ಯನುf M,ಾ1ಂತ ಪ5M,ಾ1ನೆ. 

ಮನುಷ�ರ xೕ�ನ �ೇವರ ಮ9ಾ �Iೕ�ಯ Wೕಜ6ೆಯ�4 
ಆತನ ಒಬ|6ೇ ಮಗ6ಾದ �ೕಸುವನು� ಪಪೂಣU ಮನುಷ�6ಾ7 

tೕ`ಸಲು ಕಳP,/�ೊಡುವ"ದು, ಮತು- ಆತನ ಮಗನು Hಾಪ�ಾh7 

Sಾನವಕುಲದ ದಂಡ6ೆಯನು� ತನ� xೕ	ೆ 9ೊತು-�ೊಳPQವ"ದು 
ಒಳಗೊಂ�ತು-. 

1 Wೇತ& 3:18 \&ಸ�ನು ಸಹ $ೕ'ವಂತನಾ�ದು1 ಅ$ೕ'ವಂತ 

�0ೋಸ+ರ Wಾ&ಣ 6ೊಟು� ನಮ%ನುf ,ೇವರ ಬ[0ೆ 

ಸೇ�ಸುವದ6ಾ+� ಒಂ,ೇ ಸಾ� Wಾಪ$/ಾರಣ6ೊ+ೕಸ+ರ 

Sಾ�ೆಪಟು� ಸತ�ನು. ಆತನು ಶ�ೕರಸಂಬಂಧದBC 6ೊಲCಲjಟ�ನು 

ಆತ% ಸಂಬಂಧದBC '�� ಬದುಕುವವನಾದನು. 

�ೕಸು ನಮa �ಾ�ನವನು� &ೆಗೆದು�ೊಂಡನು. 6ಾವ" ಅಹUರಾದ 

6ಾ�ಯ�ೕಪ"U6ೆ�	ಾ4, ಆತನು ತನ� xೕ	ೆ 9ೊತು-�ೊಂಡನು. 
6ಾವ" ಆತನ 0ೕ�ಯನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQವಂ&ೆ ಆತನು ನಮಗಾ7 

Hಾಪಸ�ರೂ� ಾದನು. ಆತನು ನಮa Hಾಪಗಳನು� 
9ೊತು-�ೊಂಡನು ಆದlಂದ 6ಾವ" ಅವ"ಗಳನು� 9ೊರುವ 
ಅಗತ�`ಲ4. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:21 ನಾವ� ಆತನBC ,ೇವ�0ೆ ಸಮಪ9ಕVಾದ 

$ೕ'ಸ
ರೂKಗqಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು Wಾಪ�ಾನ@ಲCದ ಆತನನುf 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾಪಸ
ರೂKಯಾಗ <ಾ5ದನು. 

ಆತನು ನಮa �ಾG	ೆಗಳನು�, ರೋಗಗಳನು� ಮತು- 
6ೋವ"ಗಳನು� 9ೊತು-�ೊಂಡನು ಆದlಂದ 6ಾವ" ಅವ"ಗಳನು� 
9ೊರುವ ಅಗತ�`ಲ4. 

?Lಾಯ 53:4 (ಆಂ ¢£ೈ¤ Sೈಬ�) ಖಂ5ತ/ಾ�ಯೂ ಆತನು 

ನಮ% ದುಃಖಗಳನುf - /ಾ*:ಯನುf, ,ೌಬ9ಲ*ವನುf ಮತು� 

ಯಾತನೆಗಳನುf Aೊತು�6ೊಂಡನು ಮತು� ನಮ% ಸಂಕಟಗಳನುf 

ಮತು� /ೇದನೆಯನುf [8�ೆಯ] Aೊತು�6ೊಂ5ನು. ಆದರೂ ನಾವ� 

[ಕುಷ�VೋಗದಂPೆ] ,ೇವ�ಂದ Kೕ5ತನು, Aೊwೆತ 'ಂದವನು 

ಮತು� Sಾ:ತನು ಎಂದು ಅ�ಾನvಂದ ಪ�ಗIM, 1ೇವ�. ಆದVೆ 
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ನಮ% ,ೊ&ೕಹಗ[0ಾ� ಆತನು 0ಾಯ0ೊಂಡನು, ನಮ% ಅಪVಾಧ 

ಮತು� ತಪ�jಗ[0ಾ� ಆತನು ಜಜ�ಲjಟ�ನು; ನಮ0ೆ 

ಸ<ಾ�ಾನವನುf ಮತು� ಸು�ೇಮವನುf ಉಂಟು<ಾಡುವ 

ದಂಡನೆಯು ಆತನ Fೕಲೆ �ತು�, ಮತು� ಆತನನುf 0ಾಯ0ೊ[Mದ 

Sಾಸುಂwೆಗ[ಂದ ನಾವ� ಗುಣ/ಾ, 1ೇವ� ಮತು� ಸ
ಸOVಾ, 1ೇವ�. 

?ೕಸು – ನಮ% @kೕಚಕನು  

ಹYೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಆದ� ಬರಹಗಳ�4, Wೕಬನು 
ಮುಂಬರ�Ohದl `�ೕಚಕನ ಬಗ bೆ ಪIRಾ(/ದನು. 

(ೕಬ 19:25 ನಾನಂತು ನನf ನಾ*ಯಸಾOಪಕನು Uೕವ 

ಸ
ರೂಪನೆಂದು ಬಲ Cೆನು; ಆತನು ಕwೆ0ೆ ದೂ[ನ Fೕಲೆ 

(ಸಾgಯಾ�) $ಂತು6ೊಳ#rವನು. 

�ಾ`ೕದನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

\ೕತ9ನೆಗಳ# 19:14 ?Aೋವನೇ ನನf ಶರಣನೇ, ನನf 

@kೕಚಕನೇ, ನನf <ಾತುಗಳ� ನನf ಹೃದಯದ �ಾ*ನವ^ 

$ನ0ೆ ಸಮಪ9ಕ/ಾ�ರB. 

�sಾಯನು `�ೕಚಕನ ಬಗ bೆ ಅ6ೇಕ +ಾ ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

?Lಾಯ 44:6 ಇಸಾ&?ೕಲ*ರ ಅರಸನೂ @kೕಚಕನೂ 

ಆ�ರುವ ಸೇನಾ:ೕಶ
ರನಾದ ?Aೋವನು ]ೕ0ೆನುfPಾ�ನೆ – 

ನಾನೇ ಆv, ಅಂತವ^ ನಾನೇ; ನಾನು Aೊರತು ಯಾವ ,ೇವರೂ 

ಇಲC.  

,ಾಸತ
vಂದ @kೕ~ತVಾ�, 1ೇ/ೆ 

ಹYೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ �ಾಲದ�4, ಹಣ�ಾ/ನ &ೊಂದರೆಯ�4ರುವ 

ವ�O-ಯು ತನ�ನು� ಅಥRಾ ತನ� ಕುಟುಂಬವನು� �ಾಸತ��ೆh 
Sಾ<ಡಬಹು(ತು-. ಈ ವ�O-ಯನು� ಅಥRಾ ವ�O-ಗಳನು� 
ಸಂಬಂoಯು ಅಥRಾ ಅವರೇ ಹಣವನು� �ೊಟು{ 
"`�ೕnಸಲ'ಟ{ರೆ" SಾತIRೇ ಅವರು ಅದಂದ <ಡುಗ�ೆ 
ಆಗಬಹು(ತು-. �ೆಲ¥xa ಅವರು �ೇRೆ Sಾ�ರುವ ವಷUಗಳನು� 
ಪಗu/ ಅಥRಾ ಅವರು Sಾ�ದ ಅ�ಾSಾನ�Rಾದ 
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zೈಯUsಾ�ಯ ಕೃತ�ವನು� ಪಗu/ ಅವರನು� <ಡುಗ�ೆ 
Sಾಡ	ಾಗು�-ತು-. 

ಪsಾj&ಾ-ಪ ಪಟು{ 9ೊಸ�ಾ7 ಹುಟ{ದ ಮನುಷ�ರನು� Hಾಪ�ೆh 
ಮತು- ಅವರ ಯಜSಾನ6ಾ7ರುವ �ೈ&ಾನ0ಗೆ �ಾಸರಾ7�ಾlರೆ 
ಎಂದು ಪ`ತIಗIಂಥಗಳP `ವಸುತ-Rೆ. 

  

ಆತನ ರಕ�vಂದ 

ಮನುಷ�ರು ನ�/ 9ೋಗುವ  ಾವ"�ೇ ವಸು-ಗkಂದ - +ೆkQ 
ಅಥRಾ ಬಂಗಾರ(ಂದ - ಅವರು Sಾ�ದ  ಾವ"�ೇ OI�Gಂದ 
`�ೕnತರಾಗ�ಲ4. ಮನುಷ�6ಾದ �ೇವರ 0ತ�6ಾದ ಮಗನ 

ರಕ-ವ" ಅವರ `�ೕಚ6ೆಯ ಕIಯRಾ7�ೆ. ಅದು 
ಅತ�ಮೂಲ�Rಾದ ರಕ-Rಾ7�ೆ, ಮನುಷ�ರೆಲ4ರ Hಾಪಗಳನು� 
ಶು(�ೕಕಸಲು ಶಕ-Rಾದ ರಕ-Rಾ7�ೆ. 

1 Wೇತ& 1:18,19 $ಮ% ]�ಯರು ಕBM6ೊಟ� ವ*ಥ9/ಾದ 

ನಡವ[6ೆ_ಂದ $ಮ0ೆ �ಡುಗwೆಯಾದದು1 Sೆ[r ಬಂ0ಾರ 

kದಲಾದ ನ8MAೋಗುವ ವಸು�ಗ[ಂದಲC, ಪ^|ಾ9ಂಗ/ಾದ 

$ಷ+ಳಂಕ ಯ�ದ ಕು�ಯ ರಕ�vಂದಲೋ ಎಂಬಂPೆ \&ಸ�ನ 

ಅಮೂಲ*/ಾದ ರಕ�vಂದಲೇ ಎಂದು ಬBCರಲC/ೇ. 

�ಡುಗwೆ0ೊ[ಸಲು 

ಈ ವಚನದ�4 “`�ೕಚ6ೆ” ಎಂದು #ಾrಾಂತರ Sಾ�ರುವ 
7Iೕ@ ಪದವ" ಕIಯ �ೊಟು{ �ೊಂಡು�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ 

<ಡುಗ�ೆಗೊkಸುವ ಅಥRಾ ಸ�ತಂತIಗೊkಸುವ OI�ಯನು� 
ಒ�-9ೇಳPತ-�ೆ. ಸೃ={ಯ OI�ಯ ಮೂಲಕ 6ಾವ" 
ಆತನವರಾ7� lೇವ" ಈಗ �ೊಂಡು�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ 

`�ೕಚಕ0ಗೆ �ೇದವರಾ7� lೇRೆ. 

(ೕAಾನ 8:36 ಆದದ�ಂದ ಮಗನು $ಮ%ನುf �ಡುಗwೆ 

<ಾ5ದVೆ $ಜ/ಾ� $ಮ0ೆ �ಡುಗwೆಯಾಗುವದು. 

�ೕಸು ನಮaನು� `�ೕn/ದುl SಾತIವಲ4�ೇ, ಆತನು ನಮaನು� 
<ಡುಗ�ೆಗೊk/ದನು! ಆತನು ತನ� ಸ�ಂತ ಅಮೂಲ�Rಾದ 

ರಕ-(ಂದ ನಮaನು� �ೊಂಡು�ೊಂಡನು. 6ಾವ" ಆತನ ಸ�ತ- 
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ಆ� lೇವ", ಮತು- ನಮaನು� <ಡುಗ�ೆಗೊkಸಲು ಆತ0ಗೆ 
6ಾಯ�ಯುಕ-Rಾದ ಹಕುh ಉಂಟು. 

Vಾಜರು ಮತು� ಯಾಜಕರು ಆ�ರಲು 

ಈ �ೆಳ7ನ ವಚನದ�4 “`�ೕn/ದನು” ಎಂದು 
ಅನುRಾ(ಸ	ಾದ “ಅಗೋರಾdೊ” ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದ 

ಅಥURೇನಂದರೆ “�ೊಂಡು�ೊಳPQವ"ದ�ಾh7 Sಾರುಕ�ೆ{ಗೆ 
9ೋಗುವ"ದು.” ಆತನ�4 ರಾಜರ6ಾ�7 ಮತು-  ಾಜಕರ6ಾ�7 

Sಾಡಲು �ೕಸು ನಮaನು� �ಾಸತ�(ಂದ �ೊಂಡು�ೊಂಡನು. 

ಪ&ಕಟನೆ 5:9,10 ಅವರು Aೊಸ Aಾಡನುf AಾಡುPಾ� $ೕನು 

ಸುರು[ಯನುf Pೆ0ೆದು6ೊಂಡು ಅದರ ಮು,ೆ&ಯನುf ಒwೆಯುವದ6ೆ+ 

(ೕಗ*ನು. $ೕನು ಯ�ಾK9ತನಾ� $ನf ರಕ�vಂದ ಸಕಲ ಕುಲ 

Nಾ�ೆ ಪ&�ೆ ಜನಾಂಗಗಳವ�ಂದ ಮನುಷ*ರನುf ,ೇವ�0ಾ� 

6ೊಂಡು6ೊಂ5. ಅವರನುf ನಮ% ,ೇವ�0ೊಸ+ರ 

Vಾಜ*ವನಾf�ಯೂ, ಯಾಜಕರನಾf�ಯೂ <ಾ5v ಅವರು 

ಭೂyಯ Fೕಲೆ ಆಳ#ವರು ಎಂದು Aೇ[ದನು. 

$ತ*Pೆ0ಾ� 

ಗ	ಾತ� 3:13 ರ�4 “`�ೕn/ದನು” ಎಂದು ಅನುRಾ(ಸ	ಾದ 

“ಎ�ಾAಗೊರಾdೊ” ಎಂಬ ಸಂಯುಕ- ಪದದ ಅಥURೇನಂದರೆ 
“ಅದನು� ಎಂ(ಗೂ ,ಂ(ರು7/ �ೊಡ(ರುವ"ದ�ಾh7 

�ೊಂಡು�ೊಳPQವ"ದು.” 

ಗಲಾತ* 3:13 ?ೕಸು \&ಸ�ನು ನಮ%ನುf Lಾಪvಂದ 

�5ಸುವ�ದ6ಾ+� Pಾನೇ Lಾಪಗ&ಸ�ನಾದನು ... 

ನಮa ಪರRಾ7 OIಸ-ನು Sಾ�ದ `�ೕಚ6ಾಥUಕ OI�Gಂದ, 

6ಾವ" Hಾಪದ �ಾಸತ�(ಂದ �ೊಂಡು�ೊಳQಲ'�{� lೇRೆ, ಆದlಂದ 

6ಾವ" ಮ& -ೆ �ಾಸರ Sಾರುಕ�ೆ{ಗೆ ,ಂ�ರು7ಸಲ'ಡುವ"(ಲ4 ಎಂದು 
ಸಂಪೂಣURಾ7 ಭರವ�ೆಯುಳQವರಾ7ರಬಹುದು. 

ಇದು `sೇಷRಾ7 ರೋಮD �ಾಲದ�4ದವಗೆ ಅಥUಪೂಣURಾ7 
ಇರುತ-�ೆ, ಆ7ನ �ಾಲದ�4 ಗು	ಾಮರ ಯಜSಾನರು ಅವರನು� 
ಹರಾtನ �ೇಯ�4 ಮ& -ೆ ಮ& -ೆ Sಾರಾಟ Sಾಡು�-ದlರು. 
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?ೕಸು – ನಮ% ಗುರುತು 

ಆತನೊಂv0ೆ ಒಂ,ಾ1�, 1ೇ/ೆ 

ನಮa ರmಕನು ಎಂದು 6ಾವ" �ೕಸುವನು� ನಂ<ದ mಣದ�4, 
ಒಂದು ಅದುwತ ನ�ೆGತು. ಪ`&ಾIತa6ಾದ �ೇವರು ನಮaನು� 
ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7 Sಾ�ದನು. 6ಾವ" ಆತನ �ೇಹRಾ� lೇವ". 

1 6ೊ�ಂಥ 12:13,17 Aಾ0ೆ?ೕ ?ಹೂದ*VಾಗB ,ಾಸVಾಗB 

ಸ
ತಂತ&VಾಗB ನಾ/ೆಲCರೂ ಒಂ,ೇ ,ೇಹ/ಾಗುವದ6ಾ+� ಒಂ,ೇ 

ಆತ%ದBC vೕ�ಾಸಾfನ <ಾ5M6ೊಂwೆವ�. ಒಂ,ೇ ಆತ% 

ನF%ಲC�0ೆ Wಾನ/ಾ� 6ೊಡಲjo�ತು. 

�ೕಸು`ನ `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUದ �ಾರಣವ" ಒಂದು (ನ 6ಾವ" 
ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಪರ	ೋಕದ�4 ಇರಲು �ಾಧ�Rಾಗುವಂ&ೆ 
Sಾಡುವಂಥದುl SಾತIRಾ7ರ�ಲ4. 6ಾವ" 0ೕ�ಗಾ7 ಬದುಕಲು 
�ೕಸು SಾಗUವನು� ಒದ7/�ಾl6ೆಂದು HೇತIನು ಬರೆದನು. 

1 Wೇತ& 2:22,24 ಆತನು ಯಾವ Wಾಪವನುf <ಾಡBಲC. ಆತನ 

SಾಯBC ಯಾವ ವಂಚನೆಯೂ Mಕ+BಲC. ನಾವ� Wಾಪದ WಾB0ೆ 

ಸತು� $ೕ'ವಂತVಾ� Uೕ@ಸುವಂPೆ ಆತನು ನಮ% Wಾಪಗಳನುf 

Pಾನೇ ತನf ,ೇಹದBC Aೊತು�6ೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನುf 

ಏ�ದನು. ಆತನ Sಾಸುಂwೆಗ[ಂದ ನಮ0ೆ ಗುಣ/ಾ_ತು. 

ನಮ0ಾ� Wಾಪಸ
ರೂKಯಾದನು 

ನಮa ಪರRಾ7 �ೕಸು Sಾ�ದ `�ೕಚ6ಾ OI�ಯ�4, 
ಆತನು ನಮಗಾ7 Hಾಪಸ�ರೂ� ಾದನು. ಆತನು 
ಮನಃಪೂವUಕRಾ7 �ಲು+ೆಯ�4 ನಮa Hಾಪಗಳನು� ತನ� �ೇಹದ 

xೕ	ೆ 9ೊತು-�ೊಂಡನು. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:21 ನಾವ� ಆತನBC ,ೇವ�0ೆ ಸಮಪ9ಕVಾದ 

$ೕ'ಸ
ರೂKಗqಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು Wಾಪ�ಾನ@ಲCದ ಆತನನುf 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾಪಸ
ರೂKಯಾಗ <ಾ5ದನು. 

ನಮ0ಾ� Lಾಪಗ&ಸ�ನಾದನು 

Hಾಪ(ಂ�ಾ7 ಮನುಷ�ಗೆ ಉಂ�ಾದ sಾಪವನು� �ೕಸು ತನ� 
xೕ	ೆ 9ೊತು-�ೊಂಡನು. 
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ಗಲಾತ* 3:13 ?ೕಸು \&ಸ�ನು ನಮನುf Lಾಪvಂದ 

�5ಸುವ�ದ6ಾ+� Pಾನೇ Lಾಪಗ&ಸ�ನಾದನು. ಏ6ೆಂದVೆ kೕLೆಯ 

ಧಮ9Lಾಸ�ದBC ಬVೆvರುವ ಪ&6ಾರ ಮರ6ೆ+ ತೂಗುAಾಕಲjಟು� 

ಪ&'(ಬ�ನು Lಾಪಗ&ಸ�ನು ಎಂದು '[v, 1ೇ/ೆ. 

ನಮ% Wಾಪಗಳನುf Aೊತು�6ೊಂಡನು 

�ಲು+ೆಯ�4, �ೕಸು “	ೋಕದ Hಾಪವನು� 0Rಾರ�ೆ Sಾಡುವ 

�ೇವರ ಕುಮ”  ಾದನು. �ೇವರು ಎಂ�ೆಂ(ಗೂ 
6ೆನ�/�ೊಳQದ 9ಾಗೆ ಆತನು ನಮa ಎ	ಾ4 Hಾಪಗಳನು� 9ೊತು- 
ಭೂ_ಯ ಆಗಾಧ�ೆh 9ಾO<ಟ{ನು. 

(ೕAಾನ 1:29 ಮರುvನ (ೕAಾನನು ತನf ಕwೆ0ೆ ಬರುವ 

?ೕಸುವನುf ನೋ5 – ಅ0ೋ ಯ�6ೆ+ ,ೇವರು ನೇyMದ ಕು�. 

ಲೋಕದ Wಾಪವನುf $/ಾರ|ೆ <ಾಡುವನು. 

\ೕತ9ನೆಗಳ# 88:3,6,7 ನನf Uೕವವ� ಕಷ�ಗ[ಂದ 

ತುಂ�Aೋ_ತು; ನನf Wಾ&ಣವ� WಾPಾಳ6ೆ+ ಹ'�ರ/ಾ_ತು. 

ಅ�ೋಲೋಕದBCಯೂ 0ಾ¥ಾಂಧ6ಾರದBCಯೂ ಅ0ಾಧ 

ಸOಳದBCಯೂ ನನfನುf ,ೊ���o�v1ೕ. $ನf 6ೋಪNಾರವ� 

ನನfನುf ಕು��M�o�,ೆ; $ನf ಎಲಾC PೆVೆಗ[ಂದ ನನfನುf 

Sಾ:Mv1ೕ. 

ಆತನ ಮರಣದ�4 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 6:6 WಾWಾ:ೕನ ಸ
Nಾವವ� ನಾಶ/ಾ� ನಾವ� 

ಇನೂf Wಾಪದ ವಶದBCರದಂPೆ ನಮ% ಪ^ವ9 ಸ
Nಾವವ� \&ಸ�ನ 

ಕೂಡ 8ಲುSೆ0ೆ Aಾಕಲjo�Pೆಂದು '[v, 1ೇ/ೆ. 

Uೕ@ತರನಾf� <ಾ5ದನು 

ನಮa Hಾಪಗಳನು� ಭೂ_ಯ ಆಗಾಧ�ೆh ಎ�ೆದನು, ಆತನು 
ಮರಣವನು�, ನರಕವನು� ಮತು- ಮೃತು�	ೋಕವನು� ಜG/ ಎದುl 
ಬಂದನು. ಆತನು “ಸತ-ವರೊಳ7ಂದ ಎದುl ಬಂದವರ�4 
�ದಲ6ೆಯವನು” ಆದನು. 

6ೊಲೊಸೆ� 1:18 ಸNೆ?ಂಬ ,ೇಹ6ೆ+ ಆತನು 8ರಸು�. ಆತನು ಆv 

ಸಂಭೂತನು ಎಲಾCದರBC ಪ&ಮುಖನಾಗುವಂPೆ ಸತ�ವVೊಳ�ಂದ 

kದಲು ಎದು1 ಬಂದವನು ಆತನೇ. 
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ಆತನು ಆತa0ಂದ “ಬದುಕುವವ6ಾದನು.” 

1 Wೇತ& 3:18 \&ಸ�ನು ಸಹ $ೕ'ವಂತನಾ�ದು1 

ಅ$ೕ'ವಂತ�0ೋಸ+ರ Wಾ&ಣ 6ೊಟು� ನಮ%ನುf ,ೇವರ ಬ[0ೆ 

ಸೇ�ಸುವದ6ಾ+� ಒಂ,ೇ ಸಾ� Wಾಪ$/ಾರಣ6ೊ+ೕಸ+ರ 

Sಾ�ೆಪಟು� ಸತ�ನು. ಆತನು ಶ�ೕರ ಸಂಬಂಧದBC 6ೊಲCಲjಟ�ನು 

ಆತ% ಸಂಬಂಧದBC '�� ಬದುಕುವವನಾದನು. 

�ೕಸುವನು� ಬದುಕುವವನ6ಾ�7 Sಾ��ಾಗ, 6ಾವ" 
ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಬದುಕುವವರಾ� lೇವ". 

ಎ£ೆಸ 2:5,6 ಸತ�ವVಾ�ದ1 ನಮ%ನುf \&ಸ�ನೊಂv0ೆ 

ಬದು\Mದನು. ಕೃWೆ_ಂದಲೇ ರz|ೆ AೊಂvದವVಾ�v1�. 

ಬದು\Mದ1ಲC,ೆ Pಾನು \&ಸ� ?ೕಸು@ನBC ನಮ0ೆ <ಾಡುವ 

ಉಪ6ಾರದ ಮೂಲಕ ತನf ಅWಾರ/ಾದ ಕೃWಾ'ಶಯವನುf ... 

�ೕಸುವನು� ಬದುಕುವವನ6ಾ�7 Sಾ��ಾಗ, ಆತನನು� ತಂ�ೆಯ 

ಪೂಣU tೕವ�ೆh ಮತು- ಸ�#ಾವ�ೆh ಪ"ನಃ�ಾ��ಸ	ಾGತು. 
ಆತನನು� ಮ&ೊ-xa 0ೕ�ವಂತನ6ಾ�7 Sಾಡ	ಾGತು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 3:26 ,ೇವರು ]ಂvನ 6ಾಲದ Wಾಪಗಳನುf 

ದಂ5ಸ,ೆ ಸ]M6ೊಂ5ರಲಾ� ತನf $ೕ'ಯನುf ಈ�ನ 6ಾಲದBC 

]ೕ0ೆ Pೋ�M Pಾನು $ೕ'ಸ
ರೂದನಾ�ಯೂ ?ೕಸು@ನBC 

ನಂ�6ೆ_ಡುವವರನುf $ೕ'ವಂತVೆಂದು $ಣ9_ಸುವವ 

ನಾ�ಯೂ 6ಾIM6ೊಂ5,ಾ1ನೆ. 

ನಮ% $ೕ'ಯಾದನು 

ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4, ನಮಗೆ �ೕಸು`ನ 0ೕ�ಯನು� 
�ೊಡ	ಾGತು. �ೕಸು 0ೕ�ವಂತ6ಾ7ರುವಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" 
0ೕ�ವಂತರಾ� lೇವ". 

Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

2 6ೊ�ಂಥ 5:21 ನಾವ� ಆತನBC ,ೇವ�0ೆ ಸಮಪ9ಕVಾದ 

$ೕ'ಸ
ರೂKಗqಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು Wಾಪ�ಾನ@ಲCದ ಆತನನುf 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾಪಸ
ರೂKಯಾಗ <ಾ5ದನು. 

ಈಗ 0ೕ�ವಂತರಾ7 Sಾಡಲ'�{ರುವವರಾದ 6ಾವ"  “0ೕ�ಗಾ7 

tೕ`ಸ+ೇಕು.” 
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HೇತIನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

1 Wೇತ& 2: 24 ನಾವ� Wಾಪದ WಾB0ೆ ಸತು� $ೕ'ವಂತVಾ� 

Uೕ@ಸುವಂPೆ ಆತನು ನಮ% Wಾಪಗಳನುf Pಾನೇ ತನf ,ೇಹದBC 
Aೊತು�6ೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನುf ಏ�ದನು.  

OIಸ- �ೕಸು`ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" Hಾ�ಗಳಲ4. 
ನಮaನು� 0ೕ�ವಂತರ6ಾ�7 Sಾಡ	ಾ7�ೆ! 

2 6ೊ�ಂಥ 5:17 ]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ 
ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC 
ನೂತನ/ಾ_ತು. 

6ಾವ" ತ�'ತಸ� ಮತು- ಅಪರಾಧ 0ಣUಯದ #ಾವ6ೆಯ ಅ�ಯ�4 
ಬದುಕುವ ಅಗತ�`ಲ4. ನಮaನು� 0ೕ�ವಂತರ6ಾ�7 

Sಾಡ	ಾ7�ೆ! 

6ಾವ" Hಾಪ ಪI£ೆ ಉಳQವರಾ7ರ+ಾರದು. 6ಾವ" 0ೕ� ಪI£ೆ 
ಉಳQವರಾ7ರ+ೇಕು. 

ನಮaನು� ತುkದು 9ಾಕಲು ಮತು- �ೋ�ಸಲು �ೈ&ಾನ0ಗೆ 6ಾವ" 
ಅವ�ಾಶವನು� �ೊಡ+ಾರದು. 

"6ಾವ" �ೕಸು OIಸ-ನ�4 �ೇವರ 0ೕ� ಾ7� lೇRೆ" ಎಂದು ನಮಗೆ 
�k(�ೆ. 6ಾವ" ತ�'ತಸ� ಮತು- ಅಪರಾಧ 0ಣUಯ(ಂದ 

<ಡುಗ�ೆ ಾ7� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:1 ಆದದ�ಂದ \&ಸ� ?ೕಸು@ನBCರುವವ�0ೆ 
ಅಪVಾಧ $ಣ9ಯವ� ಈಗ ಇಲC/ೇ ಇಲC. 

6ಾವ" OIಸ- �ೕಸು`ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7� lೇRೆ! �ೇವರು 
0ೕ�ವಂತ6ಾ7ರುವಂ&ೆ�ೕ ನಮa ಆತaಗಳP 0ೕ�ಯುಳQವಗಳP 
ಆ7Rೆ. ಪI�(ನವ", ನಮa ಆತaಗಳP ಮತು- ನಮa �ೇಹಗಳP 
ಆತನ ಮಗನ ಸ�ರೂಪ�ೆh ಅನುಗುಣRಾ7 ಬದ	ಾಗು�-Rೆ! 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. Wೕ9ಾನ 5:24-27 ರ ಪI�ಾರ, �ೕಸು ಈ ಭೂ_ಯ�4�ಾlಗ  ಾವ ಅo�ಾರ(ಂದ �ೇRೆ Sಾ�ದನು? 

 

2. ನಮa ಬದ� ಾ7ರುವ `�ೕಚಕ6ಾಧ �ೕಸು`ನ �ೆಲಸವನು� `ವ/. 

 

3. OIಸ-ನ�4 “�ೇವರ 0ೕ�” ಆಗಲು ನಮಗೆ 9ೇಗೆ �ಾಧ�? 
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Wಾಠ ನಾಲು+ 

ನೂತನ ಸೃ��ಯ ಸ
ರೂಪ 

\&ಸ�ನBC 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನ ಪI�ಾರ, 6ಾವ" �ೕಸುವನು� ನಮa 
ರmಕ6ಾ7 ಅಂ7ೕಕ/�ಾಗ, 6ಾವ" OIಸ-ನ�4� lೇRೆ. 6ಾವ" 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7� lೇRೆ. ನಮa tೕವನದ�4 ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP 
9ೊಸ�ಾಗುತ-Rೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:17 ]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ 

ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC 

ನೂತನ/ಾ_ತು. 

6ಾವ" �ೕಸುವನು� ನಮa ರmಕ6ಾ7 ಅಂ7ೕಕಸುವ mಣದ�4, 
ಪ`&ಾIತaನು ನಮaನು� �ೕಸು OIಸ-6ೊಡ6ೆ ಒಂ�ಾ7ಸು&ಾ-6ೆ. 
6ಾವ" 0ತ�Rಾ7 ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7ರು& -ೇRೆ. 

ಹqೆಯ ಸಂಗ'ಗಳ# ಗ'M Aೋ�/ೆ 

6ಾವ" “OIಸ-ನ�4” �ೇರುRಾಗ ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP ಗ�/ 
9ೋಗುತ-Rೆ. ಇದರಥU �ದಲು ನಮl�4ದl ಸಂಗ�ಗಳP ಇನು� 
ಮುಂ�ೆ ಇರುವ"(ಲ4. ಆ ಸಂಗ�ಗಳನು� "ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP" 

ಸತು-9ೋಗುತ-Rೆ ಎಂದು 9ೇಳ	ಾ7�ೆ. ಅ�ೇ ಸಮಯದ�4, 
ಪ"ನಜUನa ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ - ಆತaದ ನೂತನ ವ�O- ಜ0ಸು&ಾ-6ೆ. 

ಎಲಾC ಸಂಗ'ಗಳ# ನೂತನ/ಾ_ತು 

9ೊಸ `sಾ�/ಯು ಇನು� xೕ	ೆ ಅವನು ಅಥRಾ ಅವಳP ,ಂ�ೆ 
ಇರು�-ದl ವ�O-ಯಂ&ೆ ಇರುವ"(ಲ4. ಆ ವ�O- ಇನು� xೕ	ೆ 
ಇರುವ"(ಲ4. ಆ ವ�O-ಯು ಸತು-9ೋದನು. ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP 
9ೊಸ�ಾGತು. 

6ಾವ" ನವdಾತ �ಶುವನು� &ೋಸುRಾಗ,  ಾರಾದರೂ "ಈ 

�ಶು`ನ ಗತ�ಾಲ ಏ6ಾ7ತು-?" ಎಂದು �ೇಳPವ"�ಾದರೆ ಅದು 
ಎಷು{ ಅಶjಯUಕರRಾ7ರುತ-ದlಲ4Rೇ? 



60 

 

“ಈ �ಶುವ" ಈಗrೆ{ೕ ಹು�{�ೆ. ಇದ�ೆh ಗತ�ಾಲ`ಲ4!” ಎಂದು 
0ೕವ" ಉತ-ಸು�-ೕ. 

6ಾವ" 9ೊಸ�ಾ7 ಹುಟು{ವ"ದOhಂತ �ದ�ನ ನಮa 
Rೈಫಲ�ಗಳನು� ಮತು- Hಾಪಗಳನು� 6ೆನ�ಸಲು �ೈ&ಾನನು 
ಬರುRಾಗ ಅದು ಕೂಡ xೕ�ನ ಪIsೆ�ಯಂ&ೆ ಇರುತ-�ೆ. ನಮa 
ಹYೆಯ tೕವನದ ಆ #ಾಗವ" ಸತು-9ೋGತು. ಇದು ಇನು� xೕ	ೆ 
ಅ/-ತ�ದ�4 ಇರುವ"(ಲ4! ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮಗೆ 
`ರುದ�Rಾ7 �ೈ&ಾನನು ಆರೋಪಗಳನು� Sಾಡಲು ಆಗುವಂ&ೆ 
ನಮಗೆ  ಾವ"�ೇ ಗತ�ಾಲ`ರುವ"(ಲ4. “ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP 
ಗ�/9ೋ7Rೆ! ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP ನೂತನRಾ7Rೆ! ” ಎಂದು 
Hೌಲನು ಬರೆದನು. 

Aೊಸ,ಾ� ಹುಟು�ವ�ದು 

�ೕಸು 0�ೊ�ೇಮ6ೊಂ(ಗೆ Sಾ&ಾ��ಾಗ, 0ೕನು 9ೊಸ�ಾ7 

ಹುಟ{+ೇಕು ಎಂದು 9ೇkದನು. 

(ೕAಾನ 3:7 $ೕವ� Aೊಸ,ಾ� ಹುಟ�Sೇಕು ಎಂದು ನಾನು 

$ನ0ೆ Aೇ[ದ1�ಂದ ಆಶ�ಯ9ಪಡSೇಡ. 

0�ೊ�ೇಮನು ತನ� �ೇಹವ" 9ೊಸ�ಾ7 ಮ& -ೇ ಹುಟ{+ೇಕು 
ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ �ೕಸು Sಾತ6ಾಡು�-�ಾl6ೆಂದು �ದ�ಗೆ 
#ಾ`/ದನು. ತರುRಾಯ, 9ೊಸ ಜನನವನು� ಅನುಭ`ಸ+ೇ�ಾದ 

ಮನುಷ�ನ #ಾಗವ" �ೇಹವಲ4 ಅಥRಾ HಾIಣವಲ4 ಎಂದು �ೕಸು 
ಸ'ಷ{Rಾ7 9ೇkದನು. ಅದು ಮನುಷ�ನ ಆತaRಾ7�ೆ ಎಂದು 
9ೇkದನು. 

(ೕAಾನ 3:5,6 ಅದ6ೆ+ ?ೕಸು – ನಾನು $ನ0ೆ $ಜ$ಜ/ಾ� 

Aೇಳ#P �ೇನೆ. ಒಬ�ನು $ೕ�$ಂದಲೂ ಆತ%$ಂದಲೂ ಹುಟ�vದ1Vೆ 

,ೇವರ Vಾಜ*6ೆ+ ಸೇರಲಾರನು. ,ೇಹvಂದ ಹುo�ದು1 ,ೇಹ/ೇ, 

ಆತ%vಂದ ಹುo�ದು1 ಆತ%/ೇ. 

Aೊಸ ಆತ% 

ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4, 9ೊಸ�ಾ7 ಸೃ={ಸ	ಾದ ನಮa ಆತaವ" 
ಪಪೂಣURಾ7�ೆ. ಅದು ಆ mಣOhಂತ 9ೆ?ಾj7 +ೇರೊಂದು 



61 

 

mಣದ�4 ಪಪೂಣURಾ7 ಅಥRಾ 0ೕ�ಯುಳQ�ಾ7 SಾಪUಡು 
ವ"(ಲ4. 

ಆತaವ" ನಮa #ಾಗRಾ7ದುl ಅದು 0ತ�Rಾ7 tೕ`ಸುತ-�ೆ. ಇದು 
�ೇವರ ಪIಸನ�&ೆಯನು� ಅತು�ೊಳPQವ #ಾಗRಾ7�ೆ. 
`sಾ�/ಗಳ ಆತaವ" �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� 
ಇಟು{�ೊಳPQವಂಥ #ಾಗRಾ7�ೆ ಏ�ೆಂದರೆ ಅದು �ೇವರು 
0ೕ�ವಂತ6ಾ7ರುವಂ&ೆ� 0ೕ�ಯುಳQ�ಾ7ರುತ-�ೆ. 

"ಕ�4ನ ಹೃದಯ" 0ೕ7 9ೋGತು! �ೇವರು ನಮಗೆ 
“ಮೃದುRಾದ/Sಾಂಸದ ಹೃದಯ”ವನು� �ೊ�{�ಾl6ೆ. 
ಮೃದುRಾದ, �ೋಮಲRಾದ ಮತು- �Iೕ�ಯ ಹೃದಯವನು� 
ಆತನು ನಮಗೆ �ೊ�{�ಾl6ೆ. 0ೕ�ವಂತರಾ7 tೕ`ಸಲು 
ಅHೇ¦ಸುವ ಹೃದಯವನು� ಆತನು ನಮಗೆ �ೊ�{�ಾl6ೆ. 

?Aೆ�ೆ+ೕಲ 11:19 ಅವರು ನನf $ಯಮಗಳನುf ಅನುಸ�M ನನf 

@:ಗಳನುf 6ೈ6ೊಂಡು ನೆರ/ೇ�ಸB ಎಂದು ನಾನು ಅವ�0ೆ 

ಒಂ,ೇ ಮನಸ�ನುf ದಯWಾBM ನೂತನಸ
Nಾವವನುf ಅವರBC 

ಹುo�ಸು/ೆನು. 

ನಮa ಆತaಗಳP �ೕಸು`ನ�4 ಪಪೂಣU&ೆ ಉಳQವ"ಗYಾ7Rೆ. 
ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೇವರು ನಮa ಆತaಗಳನು� 
ಪ"ನಃ�ಾ��ಸಲು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. �ೇವರು ನಮa �ೇಹಗಳನು� 
ಪಪೂಣU ಆರೋಗ��ೆh ಪ"ನಃ�ಾ��ಸಲು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. ರm�ೆಯ 

ಸಮಯದ�4, 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ ಾ� lೇವ". �ೇಹವ" (ಮೂY ,ೆ 

Sಾಂಸ ಮತು- ರಕ-) ಮತು- HಾIಣವ" (ಬು(�ಶO-, ಇ? ¤ೆ,  ಮತು- 
#ಾವ6ೆ) ಸಂಪೂಣURಾ7 ಬದ	ಾ7ಲ4, ಆದರೆ ರm�ೆಯ 

ಸಮಯದ�4 ಆತaವ" 9ೊಸ�ಾGತು ಮತು- ಪಪೂಣURಾGತು. 

Hೌಲನು ���'ಯವಗೆ �ೆಲವ" ಆಸO-�ಾಯಕ Sಾತುಗಳನು� 
ಬರೆ(�ಾl6ೆ - “0ಮa 0ಮa ರm�ೆಯನು� �ಾo/�ೊkQ.” 

 BKj 2:12 ]ೕ�ರುವBC ನನf K&ಯVೇ, $ೕವ� ನನf <ಾತನುf 

ಯಾ/ಾಗಲೂ 6ೇ[ದಂPೆ ಈಗಲು 6ೇ[�. ನಾನು $ಮ%BCರು/ಾಗ 

<ಾತ&ವಲC,ೆ ನಾ$ಲCvರು/ಾಗಲೂ ಬಹು Aೆ�ಾ�� 

ಮನೋ�ೕ'_ಂದ ನಡುಗುವವVಾ� $ಮ% $ಮ% ರz|ೆಯನುf 

ಸಾ:M6ೊ[r�. 
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ರm�ೆಯು ಉnತ ಎಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ; ಮತು- ರm�ೆಯ 

ಸಮಯದ�4, ನಮa ಆತaಗಳP OIಸ-ನ�4 ಪಪೂಣURಾ7�ೆ�ಂದು 
6ಾವ" ಅಥUSಾ��ೊಳPQವವರೆಗೂ ಈ ವಚನವ" ಇತರ 
ವಚನಗY¬ೆಂ(ಗೆ ತ(�ರುದ�Rಾ7�ೆ ಎಂದು &ೋರುತ-�ೆ. ಆ 

ಸಮಯ(ಂದ, ನಮa ಮನಸುAಗಳನು� ಮತು- �ೇಹಗಳನು� OIಸ-ನ 

�ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣRಾ7 ಪವ�Uಸಲು ನಮa ಆತaಗಳP 
ಪ`&ಾIತa6ೊಂ(ಗೆ ಒಡ6ಾಡು�-Rೆ. ಅವ"ಗಳP ಅನು(ನವ" 
ಬದ	ಾಗು�-Rೆ. ನಮa ರm�ೆಯು ನಮa ಮನಸುA ಮತು- ನಮa 
�ೇಹದ ಮೂಲಕ �ಾಯU0ವU,ಸು�-�ೆ. 

Hೌಲನು ಮ& -ೇ 9ೇk� lೇನಂದರೆ, 

 BKj 2:13 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವVೇ ತನf ಸು~ತ�ವನುf 

ನೆರ/ೇ�ಸSೇ6ೆಂದು $ಮ%BC ಉ, 1ೇಶವನೂf ಪ&ಯತfವನೂf 

ಉಂಟು<ಾಡುವವನಾ�,ಾ1ನೆ. 

ಆತ% - ಹಣ6ಾಸು - ಆVೋಗ* 

OIಸ- �ೕಸು`ನ�4ರುವ ನಮa ಆಂತಯUದ ವ�O-ಯು 
0ಜRಾ7ಯೂ  ಾರೆಂಬುದರ ಬಗ bೆ 6ಾವ" ಪIಕಟ�ೆಯನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳPQವ"ದು ಮುಖ�Rಾ7�ೆ. ಮರುಸೃ={/ದ ನಮa ಆತaವ" 
�ೇವರ ದೃ={ಯ�4 ಪಪೂಣURಾ7�ೆ ಮತು- ಸಂಪೂಣURಾ7 

0ೕ�ಯುಳQ�ಾ7�ೆ ಎಂದು 6ಾವ" ಅಥUSಾ��ೊಳQ+ೇಕು. 

ಈ ಪIಕಟ�ೆWಂ(ಗೆ ಮತು- ನಮa ಪರRಾ7 �ೕಸು Sಾ�ದ 

`�ೕಚ6ಾ �ಾಯUದ �ಳPವk�ೆWಂ(ಗೆ, 6ಾವ" ನಮa 
HಾIಣಗಳ�4 ಮತು- �ೇಹಗಳ�4 ಸ�ಸ�ರಾ7 tೕ`ಸಲು 
HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಓದುವ"ದರ, �ೇಳPವ"ದರ, zಾ�0ಸುವ"ದರ, 

ನಂಬುವ"ದರ, Sಾತ6ಾಡುವ"ದರ ಮತು- �ಾಯU0ವU,ಸುವ"ದರ 
ಮೂಲಕ ನಮa ಮನಸುA ನೂತನRಾಗುRಾಗ ನಮa ಆತaಗಳP 
ಅJವೃ(� ಾಗುತ-Rೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವ[6ೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನುf Aೊಂv6ೊಂಡು ಪರಲೋಕNಾವದವVಾ��. 
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]ೕ0ಾದVೆ ,ೇವರ ~ತ�ಕ+ನುಸಾರದದು1 ಅಂದVೆ ಉತ�ಮ/ಾದದೂ1 

,ೋಷ@ಲCದೂ1 ಯಾವ ಯಾವ,ೆಂದು @/ೇ~M 'ಳ#6ೊಳ#r@�. 

ನಮa HಾIಣಗಳP ರೂHಾಂತರಗೊಳPQRಾಗ - ಆತನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ಅನುಗುಣRಾ7 SಾHಾUಡುತ-Rೆ - 6ಾವ" ಅJವೃ(� ಾಗು& -ೇRೆ, 
ಮತು- ನಮa �ೇಹಗಳP ಆರೋಗ�Rಾ7ರುತ-Rೆ. Wೕ9ಾನನು 
ಇದರ ಬಗ bೆ ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

3 (ೕAಾನ 1:2 K&ಯನೇ $ೕನು ಆತ%@ಷಯದBC ಅ�ವೃv1 

Aೊಂvರುವ ಪ&6ಾರ ಎಲಾC @ಷಯಗಳBCಯೂ ಅ�ವೃv1Aೋಂv 

ಸು�ೇಮ/ಾ�ರSೇ6ೆಂದು Wಾ&Z9ಸುP �ೇನೆ. 

,ೇವರ $ೕ' 

�ೇವರು ಎಷು{ 0ೕ�ವಂತ6ಾ7�ಾl6ೆ? 

� ಆತನು ತನ� ಸ�ರೂಪದ�4 ಮತು- ಆತನ ಎ	ಾ4 
SಾಗUಗಳ�4 ಸಂಪೂಣURಾ7 0ೕ�ವಂತ6ಾ7�ಾl6ೆ. 

� ಆತನ 0ೕ�ಯು Hಾಪ ಇಲ4(ರು`�ೆ7ಂತ ಅಥRಾ Hಾಪ 

Sಾಡ	ಾಗ(ರುವ �ಾಮಥ�UOhಂತ _ೕ�ಾ7�ೆ. 
� ಇದು Hಾಪವನು� 6ೋಡಲು ಅಥRಾ Hಾಪ�ೊಂ(ಗೆ 
ಸಹ+ಾY �ೆ Sಾಡಲು �ಾಧ�Rಾಗದಂಥ ಸಂಪೂಣURಾದ 

ಮತು- ಅHಾರRಾದ ಒY QೆಯತನRಾ7�ೆ. 
� �ೇವರು Hಾಪ Sಾಡುವ �ಾಮಥ�U`ಲ4ದವ6ಾ7�ಾl6ೆ. 

ಆತನ �Iೕ�ಯ 0_ತ-Rಾ7 ಆ�ಾಮ ಹವ�ರನು� ಮತು- ಅವರ 

ಸಂತ�ಯವರ Hಾಪವನು� ಆತನು ಕ�ೆಗuಸಲು ಬಯ/ದlರೂ 
ಕೂಡ, 0ೕ�ಯ 0_ತ-Rಾ7 ಅದನು� ಕ�ೆಗuಸಲು �ೇವಂದ 

ಆಗ�ಲ4. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 3:25,26 ಈತನು ತನf ರಕ�ವನುf ಸು�M 

ನಂ�6ೆ_ದ1ವ�0ಾ� ಕೃWಾ�ಾರ/ಾಗSೇ6ೆಂದು ,ೇವರು 

ಈತನನುf ಮುಂvಟ�ನು. ,ೇವರು ]ಂvನ 6ಾಲದ Wಾಪಗಳನುf 

ದಂ5ಸ,ೆ ಸ]M6ೊಂ5ರಲಾ� ತನf $ೕ'ಯನುf ಈ�ನ 6ಾಲದBC 

]ೕ0ೆ Pೋ�M Pಾನು $ೕ'ಸ
ರೂಪನಾ�ಯೂ ?ೕಸು@ನBC 

ನಂ�6ೆ_ಡುವವರನುf $ೕ'ವಂತVೆಂದು $ಣ9_ಸುವವ 

ನಾ�ಯೂ 6ಾIM6ೊಂ5,ಾ1ನೆ. 
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�ೇವರ 0ೕ�ಯು ನಂ<�ೆGಂದ ಪIಕಟRಾ7�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 1:17 AೇಗಂದVೆ ,ೇವ�ಂದ ,ೊರಕುವ $ೕ'ಯು 

ಅದರBC Pೋ�ಬರುತ�,ೆ. $ೕ'ವಂತನು ನಂ�6ೆ_ಂದಲೇ 

ಬದುಕುವನೆಂಬ Lಾಸೊ�ೕ\�ಯ ಪ&6ಾರ ಆ $ೕ'ಯು ನಂ�6ೆಯ 

ಫಲ/ಾ�ದು1 ನಂ�6ೆಯನುf ವೃv1ಪ5ಸುವಂಥ,ಾ�,ೆ. 

ನಮ% $ೕ' 

ನಮa ಸ�ಂತ OI�ಗkಂದ 6ಾವ" 0ೕ�ವಂತರಾಗಲು �ಾಧ�`ಲ4. 
ಪIRಾ( ಾದ �sಾಯನು ನಮa 0ೕ�ಯ ಕುತು ಸ'ಷ{Rಾದ 

nತIಣ�ೊಂ(ಗೆ ,ೕಗೆ ವuU/�ಾl6ೆ. 

?Lಾಯ 64:6 ನಾ/ೆಲCರು ಅಶುದ�ನ Aಾ�, 1ೇ/ೆ, ನಮ% ಧಮ9 

6ಾಯ9ಗqೆಲಾC Aೊಲೆಯ ಬ�ೆ�ಯಂ'/ೆ. 

6ಾವ" ಏ6ೇ Sಾ�ದರೂ, 6ಾವ" ಎrೆ{ೕ ಕಣRಾ7 ಶI_/ದರೂ, 

�ೇವರ ದೃ={ಯ�4 ಅದು 9ೊಲ�ಾದ ಬ�ೆ{ಯಂ&ೆ ಇರುತ-�ೆ. 
ನೂತನ ಸೃ={ ಾಗುವ"ದOhಂತ �ದಲು 6ಾವ" Sಾ�ದ ಎ	ಾ4 
ಒY Qೆಯ �ೆಲಸಗಳP 9ೊಲಸು ಬ�ೆ{ಯ �Hೆ'ಗೆ ಅವ"ಗಳನು� 
9ಾOದಂ&ೆ ಇರುತ-�ೆ. 

Aೊ�ಸಲಾದ $ೕ' 

�ೕಸು �ಲು+ೆಯ�4 ಸ&ಾ-ಗ, ಆತನು ನಮa ಎ	ಾ4 Hಾಪಗಳನು� - 
ನಮa ಅ0ೕ�ಯನು� ತನ� xೕ	ೆ 9ೊತು-�ೊಂಡನು. ಪI� ಾ7 

ಆತನು ತನ� 0ೕ�ಯನು� ನಮಗೆ �ೊಟ{ನು. ಇದು ಎಂತಹ 

ಅಶjಯUಕರRಾದ `0ಮಯRಾ7�ೆ! 

ನಮa Hಾಪವನು� ಆತನ xೕ	ೆ 9ೊಸ	ಾGತು. 
ಆತನ ಸಂಪೂಣURಾದ 0ೕ�ಯನು� ನಮa xೕ	ೆ  

9ೊಸ	ಾGತು. 
ನಮa ರmಕನು ಎಂದು �ೕಸು OIಸ-ನ�4 ನಂ<�ೆGಟ{ mಣದ�4, 
ನಮa ಆತaಗಳP “�ೇವರ 0ೕ� ಾ7” SಾಪUಟ{ವ". 

Vೋಮನfರು 3:22 ,ೇವ�ಂ,ಾಗುವ ಆ $ೕ'ಯು ಯಾವ/ೆಂದVೆ 

?ೕಸು \&ಸ�ನನುf ನಂಬುವದ�ಂದಲೇ ನಂಬುವವVೆಲC�0ೆ 

,ೊರಕುವಂಥದು1 Aೆಚು� ಕ5F ಏನೂ ಇಲC. 
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“ನಂಬು” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥURೇನಂದರೆ ನಮa ಪರRಾ7 �ೕಸು 
Sಾ�ದ `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUದ xೕ	ೆ ಭರವಸ`ಡುವ"ದು, 
`sಾ�ಸ`ಡುವ"ದು ಮತು- ಅತು�ೊಳPQವ"ದು. 

6ಾವ" 9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{ ನೂತನ ಸೃ={ ಾ�ಾಗ, 6ಾವ" 
�ೕಸು`ನ�4 �ೇವರ 0ೕ� ಾ� lೇವ" ಎಂದು Hೌಲನು 9ೇkದನು. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:21 ನಾವ� ಆತನBC ,ೇವ�0ೆ ಸಮಪ9ಕVಾದ 

$ೕ'ಸ
ರೂKಗqಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು Wಾಪ�ಾನ@ಲCದ ಆತನನುf 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾಪಸ
ರೂKಯಾಗ <ಾ5ದನು. 

6ಾವ" �ೇವರ 0ೕ� ಾ7 SಾಪU�ಾ{ಗ, 6ಾವ" Hಾ�ಗಳಲ4 
ಎಂಬುದು SಾತI ಅದರ ಅಥUವಲ4. ನಮa ಎ	ಾ4 Hಾಪಗಳನು� 
m_ಸ	ಾ7�ೆ ಎಂಬುದು SಾತI ಅದರ ಅಥUವಲ4 – ಅದರೆ ಅದು 
ಅದುwತಕರRಾ7�ೆ. 6ಾವ" �ೇವರ 0ೕ� ಾ7 SಾಪU�ಾ{ಗ, 

�ೇವರು 0ೕ�ವಂತ6ಾ7ರುವಂ&ೆ�ೕ ನಮa ಆತaಗಳP 
0ೕ�ಯುಳQವ"ಗYಾ7Rೆ ಎಂಬುದು ಇದರಥURಾ7�ೆ. 

ನಮ%ನುf $ೕ'ವಂತVೆಂದು ¦ೂೕ�ಸಲಾ�,ೆ. 

ನಾವ� ,ೇವರ $ೕ'ಯನುf ಪwೆದು6ೊಂ5,ೆ1ೕ/ೆ. 

ಅ$ೕ'ಯ ಹqೆಯ ಸ
ರೂಪ 

�ೇವರು 0ೕ�ವಂತ6ಾ7ರುವಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" 0ೕ�ವಂತರು 
ಆ7� lೇRೆ ಎಂಬುದನು� ಒ�'�ೊಳPQವ"ದು �ೆಲವಗೆ 
ಕಷ{ಕರRಾ7ರುತ-�ೆ. ಉತ-ಮ +ೋಧಕರು ನಮಗೆ `Jನ�Rಾ7 

+ೋo/�ಾlರೆ. 

ಅ6ೇಕ �ೆ.ಸ-ರು ತಮa ಇ�ೕ tೕವನವನು� ತ�'ತಸ� ಮತು- 
ಅಪರಾಧ 0ಣUಯದ #ಾRೆನಗkಂದ ಅವರು OIಸ- �ೕಸು`ನ�4 
 ಾರೆಂದು �kಯ�ೆ ಕುಂ(9ೋ7�ಾlರೆ.  

ನಂ<�ೆGಂದ 6ಾವ" �ೇವರ 0ೕ�ವಂತರಾ7�ೆlೕRೆ ಎಂದು 
ಅಂ7ೕಕ/�ೊಳQ+ೇಕು ಮತು- ನಂಬ+ೇಕು. 6ಾವ" 9ೆ?ಾj7 

�ೇವರ ಕುತು ಅವ"ಳQವರಾಗುRಾಗ, 6ಾವ" Hಾಪ-ಪI£ೆಯ 

ಬದಲು 0ೕ�-ಪI£ೆಯನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 

∗ WಾKಯಲC 
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6ಾವ" ನಮaನು� “ಕೃHೆGಂದ ರ¦ಸಲ'ಟ{ Hಾ�ಗಳP” ಎಂದು 
6ೋಡ+ಾರದು. 6ಾವ" Hಾ�ಗಳಲ4! 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP! 

ಅವರು Hಾ�ಗಳP ಎಂದು ಸತತRಾ7 ಅವಗೆ 9ೇಳP�-ರುವ 
�ಾರಣ ಅ6ೇಕ �ೆ.ಸ-ರು &ಾವ" Hಾಪ Sಾಡು�-ರುವವರಾ7 

�ಾಣಲ'ಡು&ಾ-ರೆ. 

ಅವರು Hಾಪದ ಬಗ bೆ ಅ6ೇಕ +ೋಧ6ೆಗಳನು� �ೇk�ಾlರೆ. ಅವರ 

ಆ	ೋಚ6ೆಗಳP ಸ�ಾ Hಾಪದ xೕ�ರುತ-Rೆ. ಅವರು 0ೕ�ಯ 

ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ಲ4, ಆದlಂದ Hಾಪವ" ಅವರ 

tೕವನವನು� ಇನೂ� ಆಳP�-�ೆ. �ೇವರ 0ೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯ 

ಮೂಲಕ 6ಾವ" 0ೕ�-ಪI£ೆಯನು� ಪ�ೆಯು& -ೇRೆ. �ೇವರು 
ನಮaನು� 6ೋಡುವ ೕ�ಯ�4�ೕ 6ಾವ" ನಮaನು� 
6ೋ��ೊಳPQ& -ೇRೆ. �ೇವರು 0ೕ�ವಂತ6ಾ7ರುವಂ&ೆ�ೕ 
ನಮaನು� 0ೕ�ವಂತರಾ7 Sಾ��ಾl6ೆಂದು ಎಂದು �ಾಣು& -ೇRೆ. 
ಆದlಂದ, Hಾಪ ಇನು� xೕ	ೆ ನಮa �ೇಹಗಳನು� ಆಳPವ"(ಲ4. 
6ಾವ" ,ಂ�ೆ Sಾಡು�-ದl ಇನು� xೕ	ೆ  ಾRಾಗಲೂ ಅಥRಾ 
ಉ� lೇಶಪೂವUಕRಾ7 Hಾಪ Sಾಡುವ"(ಲ4. 

�ೇವರು Hಾಪವನು� 6ೋಡುವಂ&ೆ 6ಾವ" Hಾಪವನು� 
6ೋಡು& -ೇRೆ. �ೇವರ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ"ದಂದ 

Hಾಪವ" ತನ� ಆಕಷU�ೆಯನು� ಕYೆದು�ೊಂ��ೆ. 

ಆತನ ಸಾರೂಪ*6ೆ+ ಅನುಗುಣVಾಗುವ�ದು 

OIಸ- �ೕಸು`ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 6ಾವ" �ೇವರ 0ೕ�ಯ 

ಪIಕಟ�ೆಯ�4 ನ�ೆಯುRಾಗ, ನಮa ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ 6ಾವ" ರೂHಾಂತರಗೊಳPQ& -ೇRೆ. ಇದು ಪIOI� ಾ7�ೆ. 
6ಾವ" ಅನು(ನವ" ಆತನ ಮಗನ �ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣರಾ7 
SಾHಾUಡು�-� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:29 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರು ತನf ಮಗ$0ೆ ಅನೇಕ 

ಮಂv ಸAೋದರvದು1 ಅವರBC ಆತನೇ ]�ಯನಾ�ರSೇ6ೆಂದು 

ಉ, 1ೇ8M Pಾನು ಯಾರನುf ತನfವVೆಂದು kದಲು 

'ಳ#6ೊಂಡನೋ ಅವರನುf ತನf ಮಗನ ಸಾರೂಪ*ವ�ಳrವ 

Vಾಗುವದ6ೆ+ kದಲೇ ನೇyMದನು. 
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Wಾಪಗಳನುf ಅ�6ೆ<ಾ5� 

`sಾ�/ಗYಾದ 6ಾವ" Hಾಪ Sಾ�ದರೆ, ನಮa tೕವSಾನದ 

ಉkದ (ನRೆ	ಾ4 6ಾವ" �ೋ�ನ�4, ತ�'ತಸ� ಮತು- ಅಪರಾo 
ಎಂಬ #ಾವ6ೆಗಳ�4 ಬದುಕ+ೇ�ಾ7ಲ4. 

6ಾವ" Hಾಪ Sಾ�� lೇRೆ ಎಂದು 6ಾವ" ಅತು�ೊಂಡ ತmಣRೇ, 
6ಾವ" ಆ Hಾಪವನು� �ೇವರ ಮುಂ�ೆ ಅ�ೆSಾಡ+ೇಕು ಮತು- 
ನಂ<�ೆGಂದ ಆತನ mSಾಪ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು. ಆಗ 

6ಾವ" ತ�'ತಸ� ಮತು- ಅಪರಾಧ #ಾವ6ೆGಂದ <ಡುಗ�ೆ ಾ7 

0ೕ�ಯ�4 tೕ`ಸಬಹುದು. 

1 (ೕAಾನ 1:9 ನಮ% Wಾಪಗಳನುf ಒKj6ೊಂಡು ಅ�6ೆ 

<ಾ5ದVೆ ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ $ೕ'ವಂತನೂ ಆ�ರುವದ�ಂದ 

ನಮ% Wಾಪಗಳನುf zyM�ಟು� ಸಕಲ ಅ$ೕ'ಯನುf ಪ�ಹ�M 

ನಮ%ನುf ಶುv1<ಾಡುವನು. 

Hಾಪದ ಅ�ೆSಾಡುವ"ದು ಎಂದರೆ ನಮa Hಾಪವನು� �ೇವರ 
ಮುಂ�ೆ ಒ�'�ೊಳPQವ"ದು. 6ಾವ" �ೇವರಂ&ೆ Hಾಪವನು� 
�ೆ�ೕ=ಸ+ೇಕು. 6ಾವ" �ೇವಗೆ ಎಷು{ ಹ�-ರRಾಗು& -ೇRೆWೕ 
ಅಷ{ರ ಮ�{ಗೆ 6ಾವ" 0ೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯ�4 ನ�ೆಯು& -ೇRೆ, 
ಆದರೆ 6ಾವ" ಹ�-ರRಾಗ(ದlರೆ 6ಾವ" Hಾಪ Sಾಡಲು 
sೆ¶ೕoಸಲ'ಡು& -ೇRೆ. 

ಪ�o,ೇಳಲು ಕB_� 

ನಮa tೕವನದ �ೆಲವ" °ೇತIಗಳ�4 6ಾವ" �ೋತು9ೋ�ಾಗ, 

�ೕಘIRಾ7 ಪ"��ೇಳಲು 6ಾವ" ಕ�ಯ+ೇಕು. 9ೊ�ೆದು x& -ೆಯ 

xೕಲ�ೆh ಉರುkಸಲ'ಟ{ ಕು/-ಪಟು{`ನಂ&ೆ, 6ಾವ" ನಮa ಬಗ bೆ 
ವ��ೆಪಡು&ಾ- ಅ�4�ೕ ಮಲ7ರ+ಾರದು. ಬದ	ಾ7, x& -ೆGಂದ 

ಪ"��ೇದುl 0ಂತು�ೊಳQಲು 6ಾವ" ನಮaನು� ಪಳ7/�ೊಳQ+ೇಕು. 
6ಾವ" ಪ"��ೇಳ+ೇಕು ಮತು- ಮುಂದ�ೆh �ಾಗು�-ರ+ೇಕು. 

6ಾವ" Hಾಪ Sಾ��ಾಗ, ತ�'ತಸ�, ಅಪರಾಧ ಮತು- �ೋ�ನ 

ಆ	ೋಚ6ೆಗkಗೆ 6ಾವ" ತು&ಾ-ಗ+ಾರದು. ಬದ	ಾ7, 6ಾವ" ನಮa 
Hಾಪಗಳನು� ತmಣRೇ ಒ�'�ೊಂಡು ಅ�ೆSಾಡ+ೇಕು ಮತು- 
�ೇವಂದ m_ಸಲ'�{� lೇRೆ ಎಂಬುದರ ಪೂಣU ಆsಾ�ಸ6ೆಯನು� 
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ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು. `ಜಯsಾ� ಾದ ಕು/-ಪಟು{`ನಂ&ೆ, 6ಾವ" 
ಪ"��ೇಳ+ೇಕು ಮತು- `ಜಯದತ- �ಾಗ+ೇಕು. 

ರೂWಾಂತರ0ೊ[r� 

ನಮa ಆತaಗಳ�4 �ೇವರ 0ೕ�G�ೆ, ಆದರೆ 6ಾವ" ನಮa 
�ೇಹಗಳನು� ಅನು(ನವ" �ೇವಗೆ ಸtೕವ ಯ³Rಾ7 

ಸಮ�Uಸ+ೇಕು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:1 ಆದದ�ಂದ ಸAೋದರVೇ ,ೇವರ ಕ$ಕರ 

ವನುf $ಮ% ನೆನK0ೆ ತಂದು $ಮ%ನುf Sೇ56ೊಳ#rವ,ೇನಂದVೆ 

$ೕವ� $ಮ% $ಮ% ,ೇಹಗಳನುf ,ೇವ�0ೆ yೕಸಲಾ�ಯೂ 

F~�6ೆಯಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸUೕವ ಯ�/ಾ� ಅK9M�. ಇ,ೇ 

$ಮ% @/ೇಕಪ^ವ9ಕ/ಾದ ಆVಾಧನೆಯು. 

ನಮa ಆತaಗಳ�4 �ೇವರ 0ೕ�G�ೆ, ಆದರೆ �ೇವರ Rಾಕ�ದ 

ಪIಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ 

ನಮa HಾIಣಗಳP ರೂHಾಂತರಗೊಳPQತ-Rೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವ[6ೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನುf Aೊಂv6ೊಂಡು ಪರಲೋಕNಾವದವVಾ��. 

]ೕ0ಾದVೆ ,ೇವರ ~ತ�ಕ+ನುಸಾರದದು1 ಅಂದVೆ ಉತ�ಮ/ಾದದೂ1 

,ೋಷ@ಲCದೂ1 ಯಾವ ಯಾವ,ೆಂದು @/ೇ~M 'ಳ#6ೊಳ#r@�. 

�ೈಯ9/ಾ�� 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ�4 �ೇವರು ಪIಕ�/ರುವ 0ೕ�Gಂದ, 6ಾವ" 
�ೇವರ /ಂ9ಾಸನದ ಬkಗೆ zೈಯU(ಂದ ಬರಬಹುದು. �ೇವರು 
ನಮಗೆ O`ಗೊಡು&ಾ-6ೆ ಎಂದು 6ಾವ" �kದು�ೊಳQಬಹುದು. 

ಇ�&ಯ 4:16 ಆದುದ�ಂದ ನಾವ� ಕರು|ೆಯನುf Aೊಂದು 

ವಂPೆಯೂ ಆತನ ದ?_ಂದ ಸಮ(ೕ~ತ/ಾದ ಸAಾಯವ� 

ನಮ0ೆ ,ೊVೆಯುವಂPೆಯೂ �ೈಯ9vಂದ ಕೃWಾಸನದ ಮುಂ,ೆ 

ಬVೋಣ. 

6ಾವ" �ೇವರ ಕೃHೆಯನು� ಅಥUSಾ��ೊಂ�ದlಂದ 6ಾವ" 
zೈಯU(ಂದ ಮತು- ಭರವಸ(ಂದ �ೇವರ ಬkಗೆ ಬರಬಹುದು. 
�ೕಸು ನಮa ಪರRಾ7 ಏನು Sಾ��ಾl6ೆಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ. 
6ಾವ" m_ಸಲ'ಟ{ವರು ಎಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ. 6ಾವ" �ೕಸು 
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OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP ಎಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ. 6ಾವ" 
�ೇವರ 0ೕ�ವಂತರಾ7�ೆlೕRೆ ಎಂದು ನಮಗೆ �k(�ೆ. 

Uೕವಂತ/ಾ�� 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, ನಮa ಒಳಗೆ 9ೊಸ tೕವ`�ೆ. ಈ 

9ೊಸ tೕವವ" OIಸ-ನ tೕವRಾ7�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 2:4,5 ಆದVೆ ಕರು|ಾ$:ಯಾ�ರುವ ,ೇವರು ನಮ% Fೕಲೆ 

ಮAಾ K&ೕ'ಯ$fಟು� ಅಪVಾಧಗಳ ,ೆಸೆ_ಂದ. ಸತ�ವVಾ�ದ1 

ನಮ%ನುf \&ಸ�ನೊಂv0ೆ ಬದು\Mದನು. ಕೃWೆ_ಂದಲೇ ರz|ೆ 

AೊಂvದವVಾ�v1�. 

ಈ 	ೋಕದ ಪI�ಾರ ನ�ೆಯು�-ದl ಹYೆಯ ಸ�#ಾವವ" ನಮa�4ಲ4. 
ಆಂತಕRಾದ ನೂತನ ವ�O-ಯನು� tೕ`ಸುವಂ&ೆ Sಾಡ	ಾ7�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 2:1-3 ಆತನು ಅಪVಾಧಗಳ Aಾಗೂ Wಾಪಗಳ ,ೆಸೆ_ಂದ 

ಸತ�ವVಾದ $ಮ%ನುf ಸಹ ಬದು\Mದನು. $ೕವ� ಪ^ವ9ದBC 

ಅಪVಾಧವನೂf Wಾಪಗಳನೂf <ಾಡುವವVಾ�ದು1 ಇಹಲೋ6ಾ 

�ಾರ6ೆ+ ಅನುಸಾರ/ಾ� ನwೆದು6ೊಂ5�. /ಾಯುಮಂಡಲದBC 

ಅ:6ಾರ ನ5ಸುವ ಅ:ಪ'0ೆ ಅಂದVೆ ನಂಬಲೊಲCದವರನುf 

ಅ@�ೇಯPೆ0ೆ ಈಗ Wೆ&ೕ�ಸುವ ಆತ%$0ೆ ಅನುಸಾರ/ಾ� 

ನwೆದು6ೊಂ5�. ನಾ/ೆಲCರೂ ಪ^ವ9ದBC ಅ@�ೇಯVಾ�ದು1 

ಶ�ೕರNಾವದ ಆLೆಗ[0ೆ ಅ:ೕನVಾ� ಶ�ೕರಕೂ+ ಮನM�ಗೂ 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಇ� �ೆಗಳನುf ನೆರ/ೇ�ಸುPಾ� ನwೆದು 

y6ಾ+ದವರಂPೆ ಸ
NಾವMದ�Vಾ� ,ೇವರ 6ೋಪ6ೆ+ 

ಗು�ಯಾ�, 1ೇವ�. 

ತುಂ�ದವVಾ�� 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, ನಮa ಆತaಗಳP �ೇವರ 

ಸಂಪೂಣU&ೆGಂದ ತುಂ<Rೆ. ಆತನು ಸವUಸ�(ಂದ - ನಮaನು� 
ತುಂ<�ಾl6ೆ. ಆತನ ಮ,Sಾ�ಯಶದ ಪೂಣU&ೆಯು 
ನಮa�ಾ7�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 3:19 �ಾನ6ೆ+ yೕರುವ \&ಸ�ನ K&ೕ'ಯನುf 'ಳ#6ೊಂಡು 

ಪ^ಣ9 ಶಕ�Vಾ�ದು1 ,ೇವರ ಸಂಪ^ಣ9Pೆಯ ಮo�ಗೂ ಪ�ಪ^ಣ9 
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Vಾಗುವ Aಾ0ೆ $ಮ0ೆ ದಯWಾBಸB ಎಂದು ಆತನನುf 

Sೇ56ೊಳ#rP �ೇನೆ. 

ಆಂ�4Bೈ� +ೈಬc ,ೕಗೆ 9ೇಳPತ-�ೆ, 

... $ೕವ� ,ೇವರ ಸವ9 ಸಂಪ^ಣ9Pೆ_ಂದ ($ಮ% ಇ5ೕ 

ಸ
ರೂಪ/ೆಲಾC/ವ*\�ತ
/ೆಲಾC) ತುಂಬಲjಡB - [ಅಂದVೆ] ,ೈ@ಕ 

ಪ&ಸನfPೆಯ ಮ]<ಾ'ಶಯವನುf Aೊಂv6ೊ[r, ಮತು� 

,ೇವ�ಂದ ಸಂಪ^ಣ9/ಾ� ತುಂ� ತುಳ#ಕುವ ,ೇಹ/ಾ��! 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ಬ�ಾದವರಲ4. ಬದ	ಾ7, 

6ಾವ" �ೇವಂದ ಭತರಾ7� lೇRೆ! 6ಾವ" ಆತನ 

ಸಂಪೂಣU&ೆGಂದ ತುಂ<ತುಳPಕುವವರಾ7� lೇRೆ! 

�ೇವರ 0ೕ�ಗಾ7 6ಾವ" ಹ/ದು +ಾ ಾದವರಾ7ರುRಾಗ, 

ನಮa HಾIಣಗಳ�4ಯೂ ಮತು- �ೇಹಗಳ�4ಯೂ ಸಹ 6ಾವ" 
�ೇವರ 0ೕ�Gಂದ ತುಂ<ದವರಾಗು& -ೇRೆ. 

ಮPಾ�ಯ 5:6 $ೕ'0ೆ ಹMದು Sಾಯಾ�ದವರು ಧನ*ರು ಅವ�0ೆ 

ತೃK�ಯಾಗುವದು. 

ಆತನ K&ೕ'ಯನುf ಪwೆದು6ೊ[r� 

�ೇವರು ನಮa xೕ	ೆ �ೋಪಗೊಂ�ಲ4 ಎಂದು �kದು�ೊಳPQವ"ದು 
ಎrೊ{ಂದು �ೊಡ© ಪIಕಟ�ೆ ಾ7�ೆ! ಆತನು ನಮaನು� 
�Iೕ�ಸು&ಾ-6ೆ! 6ಾವ" ಆತನ ಶತುIಗYಾ7�ಾlಗಲೂ ಆತನು 
ನಮaನು� �Iೕ�/ದನು. 

(ೕAಾನ 15:12,13,14 ನಾನು $ಮ%ನುf K&ೕ'Mದ FೕVೆ0ೆ 

$ೕವ� ಒಬ�ರನೊfಬ�ರು K&ೕ'ಸSೇ6ೆಂಬ,ೇ ನಾನು 6ೊಡುವ 

ಆ�ೆಯಾ�,ೆ. Wಾ&ಣವನೆfೕ ಸೆfೕ]ತ�0ೋಸ+ರ 6ೊಡುವ 

K&ೕ'�ಂತ Aೆ~�ನ K&ೕ'ಯು ಯಾವದೂ ಇಲC. ನಾನು $ಮ0ೆ 

6ೊಡುವ ಆ�ೆಗ[0ೆ ಸ�ಯಾ� $ೕವ� ನwೆದVೆ $ೕವ� ನನf 

ಸೆfೕ]ತರು. 

ಮೃದುRಾದ ಅಥRಾ Sಾಂಸದ 9ೊಸ ಹೃದಯವನು� ಪ�ೆ(ರುವ 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7, ಆತನು ನಮಗೆ ಏನು Sಾಡ+ೇ�ೆಂದು 
ಆ£ಾ�/�ಾl6ೋ ಅದನು� Sಾಡಲು 6ಾವ" ತ�ತರಾ7ರ+ೇಕು. 

∗ ,ೇವVೊಂv0ೆ ಸೆfೕ]ತVಾ�� 
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�ೇವರು ನಮa xೕ	ೆ �ೋಪಗೊಂ�ಲ4 ಎಂದು �kದು�ೊಳPQವ"ದು 
ಎಂತಹ �ೊಡ© `ಷಯRಾ7�ೆ. ಆತನು ಈಗ ನಮಗೆ, “0ೕವ" ನನ� 
�ೆ�ೕ,ತರು!” ಎಂದು 9ೇಳP�-�ಾl6ೆ. ಒಂದು �ಾಲದ�4 ಆತ0ಗೆ 
ಶತುIಗYಾ7ದl 6ಾವ" OIಸ-ನ ಮೂಲಕ ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಸSಾzಾನRಾ7� lೇRೆ. ಈಗ 6ಾವ" ಆತನ �ೆ�ೕ,ತ�ಾ7� lೇRೆ 
ಮತು- ಆತನು ನಮa �ೆ�ೕ,ತ6ಾ7�ಾl6ೆ. �ೇವರ �ೆ�ೕ,ತರಾದ 

ನಮಗೆ ಸSಾzಾನದ `ಷಯRಾದ �ೇRೆG�ೆ. ಇತರರು ನಮa 
�ೆ�ೕ,ತನನು� ಸಂoಸ+ೇ�ೆಂದು ಮತು- ನಮaಂ&ೆ�ೕ ಅವರು 
�ೇವರ �ೆ�ೕ,ತರಾಗ+ೇ�ೆಂದು 6ಾವ" ಬಯಸು& -ೇRೆ. 

∗ ಆತನೊಂv0ೆ ಸ<ಾ�ಾನ/ಾ�� 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಸSಾzಾನ 

ಅಥRಾ ಸಂzಾನ Sಾ��ೊಂ�� lೇRೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:17,18 ]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ 

ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC 

ನೂತನ/ಾ_ತು. ಇ,ೆಲಾC ,ೇವ�ಂದಲೇ ಉಂ�ಾದದು1. ಆತನು 

\&ಸ�ನ ಮೂಲಕ ನಮ%ನುf ತನ0ೆ ಸ<ಾ�ಾನ ಪ5M6ೊಂಡು 

ಸ<ಾ�ಾನ @ಷಯ/ಾದ ಸೇ/ೆಯನುf ನಮ0ೆ ಅನುಗ&]M,ಾ1ನೆ. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. ನೂತನ ಸೃ={ ಎಂದರೇನು? 

 

 

 

2. �ೇವರ 0ೕ�ಯ ಬಗ bೆ `ವ/. 

 

 

 

3. ನೂತನ ಸೃ={ಯ 0ೕ�ಯ ಬಗ bೆ `ವ/. 
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Wಾಠ ಐದು 

ನಮ% ಹqೆಯ ಸ
ಸ
ರೂಪವನುf ಬದಲಾ_M6ೊಳ#rವ�ದು 
ಆ?+ ನಮ%ದು 

6ಾವ" ಈ Hಾಠಗಳ ಸರuSಾ	ೆಯನು� ಅಧ�ಯನ SಾಡುRಾಗ, 

6ಾವ" ಆ�h Sಾಡ+ೇ�ಾದ ಹಂತ�ೆh 6ಾವ" ತಲುಪ�� lೇRೆ. 
6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ನಂಬು& -ೇ¥ೕ ಅಥRಾ 

ವಷUಗkಂದ 6ಾವ" 9ೊಂ(ರುವ �ಾಂಪI�ಾGಕ +ೋಧ6ೆಗkಗೆ 
ಅಂ��ೊಂ�ರು& -ೇ¥ೕ? 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ಈ �ೆಳ7ನಂ&ೆ ಬರೆ(ರುವ"ದನು� 6ಾವ" 
ಒ�'�ೊಳPQ& -ೇ¥ೕ? 

]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ ಅವನು ನೂತನ 

ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC ನೂತನ 

/ಾ_ತು. (2 6ೊ�ಂಥ 5:17) 

6ಾವ"  ಾರಾ7ರ+ೇ�ೆಂದು ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇವ" ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ, 
ನಮa �Iೕ�ಯ, ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಬಗ bೆ ಮತು- ನಮa ಪರRಾ7 

�ೕಸುOIಸ-ನು Sಾ�ದ ಮ9ಾ `�ೕಚ6ಾಥUಕ ಬದ� ಬ�ಯ 

�ಾಯUದ ಬಗ bೆ 6ಾವ" ಈಗಾಗ	ೇ ಕ��-� lೇRೆ. �ೇವರು ನಮಗಾ7 
ಇ�{ರುವಂಥದlರ ಕ�ೆಗೆ �ಾಗಲು ಪI£ಾಪೂವUಕRಾದ 0zಾUರ 

&ೆಗೆದು�ೊಳPQವ ಸಮಯ ಇ�ಾ7�ೆ. 

ಹqೆಯ ಸ
ಸ
ರೂಪವನುf Pೆ0ೆದುAಾಕುವ�ದು 

ಉತ-ಮ ಸ�ಸ�ರೂಪವನು� ಉಳQವರಾ7ರುವ"ದು ಮುಖ�Rಾದದುl. 
�ೇವರ ಆ�ೕRಾUದವನು� ಪ�ೆಯಲು 6ಾವ" ಅWೕಗ�ರು ಎಂದು 
�ೈ&ಾನನು ನಮಗೆ ಮನದಟು{ Sಾಡಲು <ಡ+ಾರದು. 6ಾವ" 
9ಾಗೆ Sಾ�ದರೆ, 6ಾವ" Rೈಫಲ�ದ tೕವನವನು� 
ನ�ೆಸ+ೇ�ಾಗುತ-�ೆ. 6ಾವ" Rೈಫಲ�ದ tೕವನವನು� 
ನ�ೆಸುವ"�ಾದರೆ, 6ಾವ" �ೈ&ಾನನ �ೇ6ೆಗY¬ೆಂ(ಗೆ 
ಯಶ/� ಾ7 9ೋರಾ� ಜGಸಲು ಆಗುವ"(ಲ4. 
`ಜಯsಾ�ಯಧ �ೆ./-ೕಯ tೕವನ ನ�ೆಸಲು ಮತು- ಇತರಗೆ 
ಪ�ಾಮ�ಾ ಾ7 �ೇRೆ Sಾಡಲು ನ_aಂದ ಆಗುವ"(ಲ4. 
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ನಮa�4 ಅ6ೇಕಗೆ, ಹYೆಯ ಮನುಷ�ನನು� - ,ಂ(ನ 

?ಾkಗಳನು� - ಉ� lೇಶಪೂವUಕRಾ7 &ೆಗೆದು9ಾಕುವ ಮತು- ನಮa 
ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಸೃ={ಯ 

ಸ�ರೂಪವನು� ಧ/�ೊಳPQವ ಸಮಯವ" ಬರ+ೇಕು. 

Hೌಲನು ಹYೆಯ ಮನುಷ�ನನು� &ೆಗೆದು9ಾಕುವ"ದರ ಬಗ bೆ 
ಬರೆದನು. ಇದು ನಮa ಮನಃಪೂವUಕRಾದ OI� ಾ7�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 4:22,23 ?ೕಸು@ನBCರುವ ಸPೊ*ೕಪ,ೇಶವ� ಯಾವ 

,ೆಂದVೆ $ೕವ� $ಮ% ]ಂvನ ನಡPೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೇ 

ಪ^ವ9ಸ
Nಾವವನುf Pೆ0ೆದುAಾ\�ಡSೇಕು. ಅದು 

kೕಸಕರ/ಾದ ದುVಾLೆಗ[ಂದ 6ೆಟು�Aೋಗುವಂಥದು1. $ೕವ� 

$ಮ% ಆಂತಯ9ದBC AೊಸಬVಾ� ನೂತನ ಸ
Nಾವವನುf 

ಧ�M6ೊ[r�. 

Aೊಸದನುf ಧ�M6ೊ[r� 

6ಾವ" ಹYೆಯ ಮನುಷ�ನನು� &ೆಗೆದು9ಾಕುRಾಗ, 6ಾವ" ನಮa 
ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳQ+ೇಕು. �ೇವರ Rಾಕ�ದ 

ಪIಕಟ�ೆGಂದ ನಮa ಮನಸAನು� ನಂ<�ೆಯ ಕ�ೆಗೆ 
ನೂತನಪ�/�ೊಳPQRಾಗ SಾತIRೇ ಈ ನೂತನಪ�ಸು`�ೆಯು 
ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. 

Hೌಲನು ಮುಂ(ನ Rಾಕ�ದ�4 ,ೕಗೆ 9ೇಳP�-�ಾl6ೆ. 

ಎ£ೆಸ 4:24 ಆ ಸ
Nಾವವ� ,ೇವರ AೋB6ೆಯ FೕVೆ0ೆ 

ಸPಾ*ನುಗುಣ/ಾದ $ೕ'ಯುಳr,ಾ1�ಯೂ ಪ�ಶುದ�Pೆಯುಳr 

,ಾ1�ಯೂ $y9ಸಲjo�,ೆ. 

6ಾವ" ಹYೆಯ ಮನುಷ�ನನು�, ಹYೆಯ ವ�O-ಯನು�, ಹYೆಯ 

ಸ�ಸ�ರೂಪವನು� &ೆಗೆದು9ಾಕುRಾಗ, ಮತು- �ೇವರ Rಾಕ�ದ 

ಪIಕಟ�ೆಗಾ7 ನಮa ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳPQRಾಗ, 6ಾವ" 
ನೂತನ ವ�O-ಯನು�, ನೂತನ ಸೃ={ಯನು� ಧ/�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯು ಅವನು ಅಥRಾ ಅವಳP ಪಂ?ೇಂ(Iಯಗಳ 
ಮೂಲಕ ಗI,ಸುವಂಥ `ಷಯಗkಗೆ /ೕ_ತRಾ7ಲ4. ನೂತನ 

ಸೃ={ಯು ನಂ<�ೆಯ ಮಂಡಲದ�4 tೕವಸು&ಾ-6ೆ. ನೂತನ ಸೃ={ಗೆ 
ಅವನು ಅಥRಾ ಅವಳP ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7�ಾlರೆ, �ೇವರ 
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0ೕ�ಯ ಮತು- ಪಶುದ�&ೆಯ ಅನುಗುಣRಾ7 ಸೃ={ಸಲ'�{�ಾlರೆ 
ಎಂದು �k(�ೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP ತಮaನು� &ಾವ" Hಾ�ಗYೆಂದು �ಾಣುವ"(ಲ4. 
ಅವರ ಆತaಗಳP �ೇವರಂ&ೆ 0ೕ�ಯುಳQವ"ಗಳP ಮತು- 
ಪಶುದ�Rಾದವ"ಗಳP ಎಂದು ಅವಗೆ �k(�ೆ. ಅವರ HಾIಣಗಳP 
ಮತು- �ೇಹಗಳP ಅವರ �ೈನಂ(ನ tೕವನದ�4 
ಅನುಭRಾತaಕRಾದ ಮತು- HಾIWೕ7ಕRಾದ 0ೕ�ಯ ಮತು- 
ಪಶುದ�&ೆಯ ಕ�ೆಗೆ �ಾಗು&ಾ- ಮಗನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ಅನುಗುಣರಾ7 SಾHಾUಡು�-�ಾlರೆ ಎಂದು ಅವಗೆ �k(�ೆ. 

ಹqೆಯ ಭದ&6ೋ�ೆಗಳ# 

6ಾವ" +ೆYೆಯು�-ರುRಾಗ, �ೈ&ಾನನು ನಮa ಮನ/Aನ�4 ``ಧ 

ಭದI�ೋ�ೆಗಳನು� �ಾ��ಸು&ಾ-6ೆ. ಈಗ, 

ವಯಸhರಾ7ರುRಾಗಲೂ, 6ಾವ" ಒಂದು 0(Uಷ{ �ೆಲಸವನು� 
Sಾಡಲು �ಾಧ�Rಾಗುವ"(ಲ4 ಎಂದು 6ಾವ" #ಾ`ಸು& -ೇRೆ 
ಏ�ೆಂದರೆ ಅದನು� Sಾಡಲು ಆಗುವ"(ಲ4 ಎಂದು ನಮಗೆ 
+ಾಲ�ದ�4 9ೇk�ೊಡ	ಾ7�ೆ. ಒಂದು ಸಮಯದವರೆಗೂ 

Sಾತ6ಾ�ದ 9ಾ0�ಾರಕ SಾತುಗಳP ಭದIRಾದ 

�ೋ�ೆಗYಾ7Rೆ, ಅವ"ಗಳನು� �ೆಡ`9ಾಕ+ೇ�ಾ7�ೆ. 

ಅಸಮಥ9Pೆಗಳ# 

ಬಹುಶಃ 0ಮಗೆ, “ಓ, ಅದನು� Sಾಡಲು ಪIಯ��ಸ+ೇಡ; 0ನ� ಅಣ̈ 

ಅದನು� 6ೋ��ೊಳPQ&ಾ-6ೆ.” ಎಂದು 9ೇkರಬಹುದು. “6ಾನು 
ನನ� ಸ9ೋದರನಂ&ೆ ಸಮಥUನಲ4” ಎಂದು 0ೕವ" Wೕnಸಲು 
HಾIರಂJಸು`. 

\ೕಳ�F 

ಒಬ| �mಕನು, “0ನಗೆ SಾತI  ಾ�ೆ ಸಮ�ೆ� ಎಂದು ನನಗೆ 
ಗೊ&ಾ-ಗು�-ಲ4, ತರಗ�ಯ�4ರುವ +ೇರೆ  ಾಗೂ ಇಂತಹ 

&ೊಂದರೆ ಇಲ4ವಲ4” ಎಂದು 9ೇkರಬಹುದು. ತmಣRೇ, 
“ತರಗ�ಯ�4ರುವ ಇತರರಂ&ೆ 6ಾನು dಾಣನಲ4" ಎಂಬ 
Wೕಚ6ೆಯು 0ನಗೆ ಬಂ(ರಬಹುದು.  
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ರೂಢNಾವನೆ 

ನಮa ಜ6ಾಂ7ೕಯ ,6ೆ�	ೆಯ ಬಗ bೆ ಅಥRಾ 6ಾವ" 
ಗುರು�/�ೊಳPQವ 0(Uಷ{ ಜನರ ಗುಂ�ನ ಬಗ bೆ ಇತರರು 
9ೇkರುವಂಥದlನು� 6ಾವ" ನಂ<� lೇRೆ. ಈ �ಾSಾನ�&ೆಗಳP 
ನಮa tೕವನವನು� /ೕ_ತಗೊkಸುವಂಥ ರೂಢ#ಾವ6ೆಗYಾ7 
SಾಪU�{ರಬಹುದು. 

0ಮಗೆ �ೆಂಪ" ಕೂದಲು ಇದlರೆ, “�ೆಂಚತ	ೆಗಳವರು  ಾRಾಗಲೂ 

�ೋ�ಷ̧ರಾ7ರು&ಾ-ರೆ” ಎಂದು 0ೕವ" �ೇkರಬಹುದು. 

ಮ&ೊ-ಂದು ರೂಢ#ಾವ6ೆಯು ,ೕ7ರಬಹುದು, "ನನ� &ಾG 

 ಾRಾಗಲೂ nಂ&ೆ Sಾಡು�-ದlಳP, ಆದlಂದ	ೇ 6ಾನು 
9ಾಗೆ�ೕ Sಾಡು�-� lೇ6ೆ." 

ನಮa ಜ6ಾಂಗ ಅಥRಾ ಜ6ಾಂ7ೕಯ ,6ೆ�	ೆಯ ಬಗ bೆ 6ಾವ" 
ಅ6ೇಕ `ಷಯಗಳನು� �ೇk� lೇRೆ ಮತು- ನಂ<� lೇRೆ, ಅದು ನಮa 
ಸುತ-�ರುವ ಇತರರೊಂ(ಗೆ ನಮaನು� 6ಾವ" ಸSಾನರಾ7 
�ಾಣಲು ಅಥRಾ ಸ ಾದ ೕ�ಯ�4 9ೋ��ೆ Sಾ��ೊಳQಲು 
ಆಗುವ"(ಲ4 ಎಂದು ನಂಬುವಂ&ೆ Sಾ��ೆ. “ಐ¹ ಜನರು 
 ಾRಾಗಲೂ ...” ಅಥRಾ “ಜಮUನ�ರು  ಾRಾಗಲೂ ....” 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯು, ,ಂ(ನ �ಾಲದ�4 ನಮa 
tೕವನದ�4 ವ��ೆಯನು� ಉಂಟುSಾ�ದ Oೕಳxಯ ಅಥRಾ 

ಅಸಮಥU&ೆಯ ಆ	ೋಚ6ೆಗkಂದ ನಮaನು� <�ಸುತ-�ೆ. 

ಪ^ವ9ಕBjತ Nಾವನೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯು ಜ6ಾಂಗದ  ಕು&ಾದ 

ಪೂವUಕ�'ತ #ಾವ6ೆGಂದ ನಮaನು� <�ಸುತ-�ೆ. ಎ	ಾ4 
ಜ6ಾಂಗ(ಂದ ಬಂ(ರುವ ನಮa dೊ&ೆ `sಾ�/ಗಳನು� OIಸ-ನ�4 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 �ಾಣಲು 6ಾವ" HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಬಗ bೆ Hೌಲ0ಗೆ �ೊರೆತ ಪIಕಟ�ೆಯ ,ಂ(ನ 

Rಾಕ�ದ�4, ಅವನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

2 6ೊ�ಂಥ 5:16 ]ೕ�ರಲಾ� ಇಂv$ಂದ ನಾವ� ಯಾರನೂf 

ಶ�ೕರ ಸಂಬಂಧ/ಾ� ಅ�ತು6ೊಳ#rವvಲC. 

Hೌಲನು ಗ	ಾತ� ಪ�I�ೆಯ�4 ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 
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ಗಲಾತ* 3:26-28 $ೕ/ೆಲCರೂ \&ಸ�?ೕಸುವನBCo�ರುವ 

ನಂ�6ೆಯ ಮೂಲಕ ,ೇವರ ಪ�ತ&Vಾ�v1ೕ�. AೇಗಂದVೆ \&ಸ�ನBC 

ಸೇರುವದ6ೆ+ vೕ�ಾಸಾfನ <ಾ5M6ೊಂ5ರುವ $ೕ/ೆಲCರೂ 

\&ಸ�ನನುf ಧ�M6ೊಂ5�. $ೕ/ೆಲCರೂ \&ಸ� ?ೕಸು@ನBC ಒಂ,ೇ 

ಆ�ರುವದ�ಂದ ?ಹೂದ*ನು �&ೕಕನು ಎಂದೂ ಆಳ# ಒwೆಯ 

ಎಂದೂ ಗಂಡು Aೆಣು} ಎಂದೂ Nೇಧ@ಲC. 

6ಾವ" �ೕಸುವನು� ನಮa RೈಯO-ಕ ರmಕ6ಾ7 

ಅಂ7ೕಕ/�ಾಗ, 6ಾವ" 9ೊಸ ಕುಟುಂಬದ�4 ಅಂದರೆ �ೇವರ 

ಕುಟುಂಬದ�4 9ೊಸ�ಾ7 ಹುಟು{� lೇವ". ಪೂವUಕ�'ತ 
#ಾವ6ೆ�ಂಬ ಭದI�ೋ�ೆಗಳP ನಮa tೕವನದ�4ರಲು 6ಾವ" 
ಅವ�ಾಶ �ೊಡ+ಾರದು. 6ಾವ" ಪI�Wಬ| `sಾ�/ಯನು� 
ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7 ಮತು- ಪI�Wಬ| ಅ`sಾ�/ಯನು� 
ಸಂ#ಾವ� ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7 �ಾಣ+ೇಕು. 

�ೇವರು ನಮaನು� 6ೋಡುವಂ&ೆ 6ಾವ" ನಮaನು� ಮತು- ಇತರ 

ಎಲ4 `sಾ�/ಗಳನು� 6ೋಡ+ೇಕು. 9ೊಸ�ಾ7 ಸೃ={ಸಲ'�{ರುವ  
ಆ�±ಕ tೕ`ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ನಮa ,ಂ(ನ ಕುಲದವರು 
ಅಥRಾ ಜ6ಾಂಗದವರು ಅಲ4. 6ಾವ" �ೇವರ ಕುಟುಂಬRೆಂಬ 
9ೊಸ ಕುಟುಂಬದ�4 ಜ0/� lೇRೆ. ಇತರ ವ�O-ಯ �ೇಹದ ಬಣ̈�ೆh 
ಅನುಗುಣRಾ7 6ಾವ" ಪಗuಸುವ"(ಲ4. 6ಾವ" ನಮaನು� ಮತು- 
ಇತರರನು� �ೕಸು OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 /�ೕಕಸ+ೇಕು. 

ಭದ&6ೋ�ೆಗಳನುf 6ೆಡ@Aಾಕುವ�ದು 

ನಮaನು� ಬಂಧನದ�4ಡಲು �ೈ&ಾನನು Oೕಳxಯ, 

ಅಸಮಥU&ೆಯ ಮತು- ಪೂವUಕ�'ತRಾದ ಹYೆಯ #ಾವ6ೆಗಳನು� 
ಬಳಸು&ಾ-6ೆ. ಈ ಭದI�ೋ�ೆಗಳನು� 6ಾಶSಾಡುವ ಸಮಯ ಈಗ 
ಬಂ(�ೆ. 

ಅವ�ಗಳನುf ನಾಶ<ಾ5� 

ಅಧ�ಯನ Sಾಡು�-ರುವ ಈ ಸಮಯದ�4 �ೇವರು 0ಮa 
ಮನ/Aನ�4 ಆ ಭದI�ೋ�ೆಗಳ ಬಗ bೆ �kಯಪ�/ದರೆ, ಈಗ	ೇ 
0ೕವ" ಅವ"ಗಳನು� ಮುದು9ಾಕಬಹುದು. �ೆಳ7ರುವಂಥ 
ಸಂಗ�ಯನು� dೋರಾ7 9ೇk, 
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�ೈ&ಾನ6ೇ, �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 6ಾನು 0ನ�ನು� 
ಬಂoಸು& -ೇ6ೆ. 

ಈಗ ಈ ಭದI�ೋ�ೆಯನು� (9ೆಸರು 9ೇಳ)  

�ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4, 

6ಾನು ಮುದು9ಾಕು& -ೇ6ೆ. 

ಅದು ಇರಲು 6ಾನು ಅನುಮ�ಸುವ"(ಲ4.  

�ೕಸುOIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ,  

6ಾನು  ಾರೆಂಬುದರ ಬಗ bೆ, 6ಾನು ಏನನು� 
Sಾಡಬಹುದು ಅಥRಾ 6ಾನು ಏನನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳQಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ 

�ೇವರ Rಾಕ�ವ" ಪIಕ�ಸುವಂಥ ಸಂಗ�ಗkಗೆ 
`ರುದ�Rಾ7ರುವ ಪI�Wಂದು ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� ಮತು- 

ಕಲ'6ೆಗಳನು� 6ಾನು �ೆಡ` 9ಾಕು& -ೇ6ೆ! 
 

ಹYೆಯ ನ�ಾರಾತaಕRಾದ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� Wೕnಸುವಂಥ 

ಅಥRಾ 9ೇಳPವಂಥ ಅ#ಾ�ಸವನು� ಮುದು 9ಾಕಲು ಸಮಯ 

&ೆಗೆದು�ೊಳQಬಹುದು. ಆದರೂ, ಈ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳP ಪI� +ಾ 
ನಮa ಮನ/Aನ�4 ಬರುRಾಗ, 6ಾವ" ತmಣRೇ ಅವ"ಗಳನು� 
0ರಾಕಸ+ೇಕು, ಅವ"ಗಳನು� �ೆಡ` 9ಾಕ+ೇಕು ಮತು- ನೂತನ 

ಸೃ={ಯ ಬಗ bೆ �ೇವರ Rಾಕ�ವ" ಪIಕಪ�ಸುವಂಥದlನು� 9ೇಳ+ೇಕು. 
,ೕಗೆ Sಾಡುವ"ದಂದ, ಆ ಅ#ಾ�ಸವ" +ೇಗ6ೇ ಮುದು 
9ೋಗುತ-�ೆ ಮತು- 0ೕವ" <ಡುಗ�ೆ ಾಗು�-ೕ. ಈ ೕ� ಾ7 
Wೕnಸಲು ಮತು- 9ೇಳಲು HಾIರಂJ/, 

6ಾನು ನೂತನ ಸೃ={ ಎಂದು �ೇವರ Rಾಕ�ವ" 9ೇಳPತ-�ೆ. 
6ಾನು �ೇವರ ಕುಟುಂಬದವನು ಮತು- �ೇವರ 

ಕುಟುಂಬದ�4 _____________ ಇಲ4. 
ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP 9ೋದವ". 
6ಾನು OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ವ�O-! 
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Lಾಪಗಳನುf ಮು�_� 

,ಂ(ನ ತ	ೆSಾರುಗಳ Hಾಪದ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ�ೆh sಾಪವನು� 
ತಂದು9ಾಕುವ�4 �ೈ&ಾನನು ಯಶ/� ಾ7(lರಬಹುದು. 
ಉ�ಾಹರ�ೆಗೆ, ಒಬ| ವ�O-ಯು ಆತaಹ&ೆ� Sಾ��ೊಂ�ಾಗ, 

�ೕಸು`ನ 9ೆಸನ ಶO-Gಂದ ಮುಯುವವರೆಗೂ ಆತaಹ&ೆ�ಯ 

ಆತaವ" ಆ ಕುಟುಂಬ�ೊಂ(ಗೆ ಇರುತ-�ೆ. 

ಒಬ| ವ�O-ಯು �ೊ	ೆ Sಾ��ಾಗ, �ೊ	ೆಯ ಅತaಗಳP ಆ 
ಕುಟುಂಬವನು� ತ	ೆSಾರುಗಳ ಪಯUಂತರ +ಾoಸುತ-�ೆ. 

ತ	ೆSಾರುಗಳ sಾಪಗಳP ಅಥRಾ ಆನುವಂ�ಕ&ೆಯ ಆತaವ" 
�ೆಲವ" �ಾG	ೆಗಳP ನಮa �ೇಹಗಳನು� ಅಂ��ೊಳPQವಂ&ೆ 
ಆ6ೇಕ RೇY  ೆ +ಾ7ಲು &ೆರೆದು�ೊಡುತ-�ೆ. "ಓ, 9ೌದು, ನಮa 
ಕುಟುಂಬದ�4 ಹೃದಯ &ೊಂದರೆಯು ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ." ಅಥRಾ 

"ನಮa ಕುಟುಂಬದ ಎಲ4 /�ೕಯಗೂ �ಾ�ನA8 ಬರುವಂ&ೆ 
&ೋರುತ-�ೆ." 

ನಮa ಮನ/Aನ�4ದl ಭದI�ೋ�ೆಯನು� ಮುಯುವrೆ{ೕ  
ತ	ೆSಾನ sಾಪವನು� ಮುಯುವ"ದು ಸುಲಭRಾ7�ೆ. ,ೕಗೆ 
9ೇk, 

�ೈ&ಾನ6ೇ, �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 6ಾನು 0ನ�ನು� 
ಬಂoಸು& -ೇ6ೆ! 

6ಾನು ____________, __________ ಮತು-  
________________ sಾಪಗಳನು� ಮುದು 

9ಾಕು& -ೇ6ೆ! 
 

ನನ� tೕವನದ xೕ�ರುವ ತ	ೆSಾನ ಎ	ಾ4 
sಾಪಗಳನು� ಮತು- HಾರಂಪಯUದ ಎ	ಾ4 ದುರಾತaವನು� 
ಈಗ	ೇ ಮುಯ+ೇ�ೆಂದು 6ಾನು ಆ£ಾ�ಸು& -ೇ6ೆ. 

 

6ಾನು ನೂತನ ಸೃ={! 6ಾನು �ೇವರ ಮಗು! 
6ಾನು 9ೊಸ ಕುಟುಂಬದ #ಾಗRಾ7� lೇ6ೆ! 
6ಾನು �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ #ಾಗRಾ7� lೇ6ೆ 

ಮತು- �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ�4  
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ಬಂಧನ`ಲ4, sಾಪ`ಲ4, ಮತು- �ಾG	ೆ ಇಲ4! 
 

ಬಂಧನದ, sಾಪದ ಅಥRಾ ರೋಗದ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳP ಅಥRಾ 

ಲmಣಗಳP 0ಮa ಬkಗೆ ಬರಲು ಪIಯ��ಸುRಾಗ, ಅವ"ಗಳನು� 
ಗದ/! 0ೕವ" ಈಗಾಗ	ೇ ರೋಗಲmಣಗಳನು� ಒ�'�ೊಳPQ 
ವವರಾ7ದlರೆ, ತmಣRೇ ಅವ"ಗಳನು� ಗದ/ ಮತು- 0ಮa 
�ಾ�ತಂತI�ದ ಬಗ bೆ �ೇವರ Rಾಕ�ವ" ಏನು 9ೇಳPತ-�ೆ ಎಂಬುದನು� 
zೈಯU(ಂದ �ೂೕ=ಸಲು HಾIರಂJ/. 

ಹqೆಯ ಸ
ಸ
ರೂಪವನುf ಬದಲಾ_M6ೊ[r� 

ನಮa ಬಗ bೆ 6ಾವ" �ೆಟ{�ಾದ ಸ�ರೂಪವನು� #ಾ`/�ೊಂ�ರುವ"ದು 
HಾಪRಾ7�ೆ. ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು `ವ/ದಂ&ೆ 6ಾವ" 
ಇರಲು ಬಯಸು�-ಲ4. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 1:21,22 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರ @ಷಯ/ಾ� ಅವ�0ೆ 

'ಳ#ವ[6ೆ_ದ1ರೂ ಅವರು ಆತನನುf ,ೇವVೆಂದು ಘನಪ5ಸBಲC. 

ಆತನ ಉಪ6ಾರಗಳನುf ನೆನM ಆತನನುf ಸು�'ಸBಲC. ಅವರು 

@�ಾರ <ಾ5 <ಾ5 ಫಲ 6ಾಣBಲC. @/ೇಕ@ಲCದ ಅವರ 

ಮನಸು� ಕತ�ಲಾ_ತು. Pಾವ� �ಾ$ಗqೆಂದು Aೇ[6ೊಂಡು 

ಹುಚ�Vಾದರು. 

�ೇವರು 6ಾವ"  ಾರೆಂದು 9ೇಳP&ಾ-6ೋ 6ಾವ" ಅಂಥವರೇ 
ಆ7� lೇRೆ. ಈ ಸಂಗ�ಗkಂದ ನಮaನು� <�ಸಲು �ೕಸು ಸತ- 
�ಾರಣ, ಅವ"ಗಳನು� ,�(ಟು{�ೊಂ�ರುವ"ದು �ೇವಗೆ Sಾಡುವ 

ಅವSಾನRಾ7�ೆ. 

\ೕಳ�F 

ಅ6ೇಕ `sಾ�/ಗkಗೆ ತಮa �ಾಮಥ�Uಗಳ ಬಗ bೆ ಶಂ�ೆG�ೆ. 
ಅವರು �ೋ�ನ ಭಯದ Hಾಶ�URಾಯು(ಂದ ಬಳಲು�-�ಾlರೆ. 
�ೇವರ Rಾಕ�ವ" ,ೕಗೆ 9ೇಳPತ-�ೆ, 

 BKj 4:13 ನನfನುf ಬಲಪ5ಸು/ಾತನBCದು16ೊಂಡು ಎಲCಕೂ+ 

ಶಕ�ನಾ�, 1ೇನೆ. 

2 'klೆ 1:7 ,ೇವರು ನಮ0ೆ 6ೊo�ರುವ ಆತ%ವ� ಬಲ K&ೕ' 

8zಣಗಳ ಆತ%/ೇ Aೊರತು Aೇ5ತನದ ಆತ%ವಲC. 
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6ಾವ" ಸತತRಾ7 ,ೕಗೆ �ೂೕ=ಸ+ೇ�ಾ7�ೆ, 

ನನ�ನು� ಬಲಪ�ಸುವಂಥ OIಸ-ನ ಮೂಲಕ 
6ಾನು ಎಲ4ವನು� Sಾಡಬ	 4ೆನು. 

�ೇವರು ನನಗೆ ಬಲದ, �Iೕ�ಯ ಮತು- �mಣದ 
ಆತaವನು� �ೊ�{�ಾl6ೆಂದು ನನಗೆ �k(�ೆ. 

 

Aೊರ�ನ Pೋ�6ೆ 

“6ಾನು ತುಂ+ಾ ದಪ'7� lೇ6ೆ,” “6ಾನು ತುಂ+ಾ &ೆಳQ7� lೇ6ೆ,” 

“ನನ� ಕೂದಲು +ೇರೆ ಬಣ̈�ಾl7ದlರೆ ?ೆ6ಾ�7ರು�-ತು-,” “ಅದು 
6ೇರRಾ7 ಇ(ದlರೆ ?ೆ6ಾ�7ರು�-ತು-” ಎಂದು Wೕnಸು&ಾ- ಮತು- 
9ೇಳP&ಾ- ಅ6ೇಕರು ತಮa ಚಹರೆಯ ಬಗ bೆ ಸಂ�ೋಚ ಪಡು&ಾ-ರೆ. 
ಅವರು ತಮa ಚಹರೆಯ ಬಗ bೆ ಮುಜುಗರ�ೊhಳಗಾಗು&ಾ-ರೆ ಅಥRಾ 

ಸಂ�ೋಚ ಪಡು&ಾ-ರೆ. 

ಎ	ಾ4 ಸುಂದರ ರೂಪದ�UಗಳP ಮತು- ಚಲನnತI &ಾರೆಯರು 
ತಮa ಚಹರೆಯ ರೂಪದ�4 ಏ6ಾದರೊಂದು ಬದ�/�ೊಳQ+ೇಕು 
ಎಂದು ಬಯಸು&ಾ-ರೆ ಎಂದು ಸ_ೕ°ೆಗಳP ಬ,ರಂಗಪ�/Rೆ. 

ನಮa ಸSಾಜದ�4, 9ೊರ7ನ ಚಹರೆಯ ರೂಪ�ೆh 9ೆnjನ ಒತು- 
0ೕಡ	ಾಗುತ-�ೆ. ಆದರೆ 6ಾವ" �ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸಲ'ಟ{ 
ಆತa-tೕ`ಗಳP ಎಂದು �ೇವರ Rಾಕ�ವ" �kಸುತ-�ೆ. 6ಾವ" 
�ೇವರಂ&ೆ �ಾಣಲ'ಡುವಂ&ೆ ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. ನಮa 
�ೌಂದಯUವ" - 0ಜRಾದ ವ�O- ಾದ - ನಮa ಒಳ7ನ ಆತaದ�4 
ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಆಂತಕ ವ�O-ಯ�4�ೆ. 6ಾವ" ನಮa 
ತ	ೆಯನು� xೕಲ�ೆh�- ನ�ೆWೕಣ �ೕಸು`ನ �ೌಂದಯUವ" 
ಮತು- ಪI�ಾಶವ" ನಮa ಮುಖಗಳ�4 9ೊYೆಯ�. 

ಪIRಾ( ಾದ ಸಮುRೇಲನು ಇಷಯನ ಪ"ತIರ�4 ಒಬ|ನನು� 
ಮುಂ(ನ ಅರಸ6ಾ7 ಅJrೇOಸಲು +ೇ& 4ೆ9ೇ_ಗೆ ಬಂ�ಾಗ, 

,ಯ ಮಗನು ಎಷು{ ಸುಂದರRಾ7�ಾl6ೆ ಎಂದು 6ೋ�ದನು, 
ಅವ0ಗೂ ಕೂಡ ಅದಂದ ತ�'/�ೊಳQಲು �ಾಧ�Rಾಗ�ಲ4. 
ಉನ�ತ �ಾ�ನಗಳP �ಾSಾನ�Rಾ7 ,ಯ ಮಗ0ಗೆ /ಗು�-ದlವ", 
ಮತು- ಅವನ ಮನ/Aಗೆ ತmಣRೇ ಬಂದ ಆ	ೋಚ6ೆ�ೕನಂದರೆ,  
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ಬಹುಶಃ ಅರಸ6ಾ7ರಲು �ೇವರು ಅವನನು� ಆ/�ೊಂ�ರ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ ಕತUನು ಅವನನು� ತ�ೆದನು. 

1 ಸಮು/ೇಲ 16:7 ಆದVೆ ?Aೋವನು ಸಮು/ೇಲ$0ೆ $ೕನು 

ಅವನ �ೆಲು@6ೆಯನೂf $ೕಳವನೂf ನೋಡSೇಡ; ನಾನು 

ಅವನನುf ತ[r�o�, 1ೇನೆ. ?Aೋವನು ಮನುಷ*ರಂPೆ Aೊರ�ನ 

Pೋ�6ೆಯನುf ನೋಡ,ೆ ಹೃದಯವನೆfೕ ನೋಡುವವನಾ�,ಾ1ನೆ 

ಅಂದನು.  

8zಣದ 6ೊರPೆ 

ಇತರರು ತಮa �mಣದ �ೊರ&ೆಯ ಬಗ bೆ ಸಂ�ೋಚ ಪಡು&ಾ-ರೆ; 
ಆದರೆ, OIಸ-ನ�4, ನಮಗೆ £ಾನದ ಮತು- `�ಾ�ದ 0°ೇಪಗkRೆ 
ಎಂದು �ೇವರ Rಾಕ�ವ" �kಸುತ-�ೆ. �ೇವರನು� 
�kದು�ೊಳPQವ"ದು 0ಜRಾದ £ಾನRಾ7�ೆ. 

6ೊಲೊಸೆ� 2:2,3 Aೇ0ೆಂದVೆ $ೕ/ೆಲCರು K&ೕ'_ಂದ 

Aೊಂv6ೆಯಾ�ದು1 ಬುv1ಪ^ವ9ಕ $ಶ�ಯ/ೆಂಬ Nಾಗ*ವನುf 

ಪwೆದು ,ೇವರು '[Mರುವ ಮಮ9ವನುf ಅಂದVೆ ತನfಲೆCೕ 

�ಾನ@,ಾ* ಸಂಬಂಧ/ಾದ $�ೇಪಗಳನೆfಲಾC ಅಡ�M6ೊಂ5ರುವ 

\&ಸ�ನನುf 'ಳ#6ೊಂಡವVಾ� ಹೃದಯದBC ದೃಡ/ಾ�ರSೇ6ೆಂದು 

ಕುತೂಗಲವ� ನನಗುಂಟು. 

'ರಸಾ+ರದ Nಾವನೆಗಳ# 

ಇಂದು ಅ6ೇಕ `sಾ�/ಗಳP ಏ�ೆ ತಮa ಮನ/Aನ�4 ಆಳRಾದ 

#ಾವ6ಾತaಕ ಗಾಯಗಳPಳQವರಾ7 �ರ�ಾhರ ಮತು- �ರ�ಾhರದ 

#ಾವ6ೆಗkಂದ ಬಳಲು�-ರುವ"ದನು� 6ಾವ" �ಾಣು& -ೇRೆ? 

�ೇವರು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು, 

ಎ£ೆಸ 1:5-7 ... ಆತನು ತನf ಕೃWೆಯನುf ಪ&�ಾ*'0ೆ 

ತರSೇ6ೆಂದು ನಮ%ನುf ?ೕಸು \&ಸ�ನ ಮೂಲಕ ತನf ಪ�ತ&ರನಾf� 

M
ೕಕ�ಸುವದ6ೆ+ ದಯಾಪ^ವ9ಕ/ಾದ ತನf ~Pಾ�ನುಸಾರ/ಾ� 

kದಲೇ ಸಂಕಲj <ಾ5ದ1ನು. ಈ ಕೃWಾ,ಾನವ� ಆತನ 

K&ಯನBC?ೕ ನಮ0ೆ ,ೊVೆ_ತು. ಈತನು ನಮ0ೋಸ+ರ ತನf 

ರಕ�ವನುf ಸು�Mದ1�ಂದ ನಮ% ಅಪVಾಧಗಳ# ಪ�Aಾರ/ಾ� 

ನಮ0ೆ �ಡುಗwೆಯಾ_ತು. ಇದು ,ೇವರ ಕೃWಾ'ಶಯ/ೇ. 
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“6ಾವ" �Iಯನ�4 ಅಂ7ೕಕಸಲ'�{ದlರೆ,” �ರ�ಾhರದ 

#ಾವ6ೆಗಳP ನಮಗೆ `ರುದ�Rಾ7 ಬರಲು 6ಾವ" ಅವ�ಾಶ 
�ೊಡ+ಾರದು. �ೕಸು OIಸ-ನ�4 ನಮa ಅಂ7ೕಕ/ರುವ"ದರ 
ಕು&ಾದ £ಾನದ�4 6ಾವ" ಸದೃಢರಾ7ರ+ೇಕು. 

ತಂ�ೆ ಾದ �ೇವರು ತನ� ಸ�ಂತ ಮಗ6ಾದ �ೕಸುವನು� 
/�ೕಕ/ದಂ&ೆ�ೕ �Iೕ�Gಂದ ನಮaನು� /�ೕಕಸು&ಾ-6ೆ. 
6ಾವ" �ರ�ಾhರದ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� &ೆಗೆದು9ಾಕ+ೇಕು ಮತು- 
ನಮa /�ೕ�ಾರದ ಬಗ bೆ ಸಂಪೂಣURಾದ ಅವ" ಮತು- ಭರವ�ೆಯು 
ಉಂ�ಾಗುವವರೆಗೂ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸ+ೇಕು. �ೇವರು 
ನಮaನು� /�ೕಕಸುವ �ಾರಣ, 6ಾವ" ನಮaನು� 
/�ೕಕ/�ೊಳQಬಹುದು. 

ಸುqಾrದ vೕನPೆ 

ಆ�aಕ ಗವUವ" ಅ6ೇಕ ವಷUಗkಂದ ವೃ(� ಾ7ದುl 
�ಾSಾನ�Rಾ7  ಅದನು� ನಮI&ೆ ಎಂದು ತHಾ'7 

ಕರೆಯ	ಾಗು�-�ೆ. 

"6ಾನು ಕೃHೆGಂದ ರ¦ಸಲ'ಟ{ ಕYೆದು9ೋದ ಬಡHಾG ಾದ 

Hಾ�" ಎಂಬಂತಹ ಪದಗkರುವ 9ಾಡುಗಳನು� 6ಾವ" 
9ಾಡು& -ೇRೆ. ಅದು 0ಜವಲ4. 6ಾವ" ರm�ೆ 9ೊಂ(ದ ನಂತರ 

6ಾವ" “ಕYೆದು9ೋದ ಬಡHಾG ಾದ Hಾ�ಗಳP” ಅಲ4! 

"6ಾನು OI_HಾIಯದಂಥವನು" ಎಂಬ ಪದಗುಚj`ರುವ 
ಪI/ದ�Rಾದ ಹYೆಯ �ೊ-ೕತI7ೕ&ೆWಂದನು� ಹಲRಾರು 
ವಷUಗkಂದ 6ಾವ" 9ಾಡು�-�ೆlೕRೆ. �ೇವರು ನಮaನು� ಈ 
ೕ� ಾ7 6ೋಡುವ"(ಲ4! ಇದು �ೇವರ Rಾಕ��ೆh 
`ರುದ�Rಾ7�ೆ. 6ಾವ" ಧೂkನ OI_ಗಳಲ4. 6ಾವ" ನೂತನ 

ಸೃ={ಗಳP! 6ಾವ" OIಸ-ನ�4� lೇRೆ! 6ಾವ" ಆತನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ಅನುಗುಣರಾಗು�-� lೇRೆ. 

ಗವUದಂ&ೆ�ೕ ಅWೕಗ�&ೆಯ ಸ�ಸ�ರೂಪವ" ಸಹ ನಮa 
tೕವನದ�4 �ೋಲನು�ಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. 

6ಾವ" ಎಷು{ ಅWೕಗ�ರು ಎಂಬುದರ ಕುತು Wೕnಸುವಂಥದುl 
(ೕನ&ೆಯ ವ�ಕ-ಪ�ಸುವಂಥ�ಾl7�ೆ ಎಂದು &ೋರುತ-�ೆ, ಆದರೆ 
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ಇದು ನಮa tೕವನದ�4 �ೋ�ನ ಭದI�ೋ�ೆಗಳನು� ಕಟು{ತ-�ೆ, 
ಅದು �ೕಸು OIಸ-ನ�4ರುವ ನಮa ಪೂಣU �ಾಮಥ�Uವನು� 
ಅತು�ೊಳQದಂ&ೆ Sಾಡುತ-�ೆ. 

$ಜ/ಾದ vೕನPೆ 

0ಜRಾದ (ೕನ&ೆಯು �ೇವರ ಕೃHೆಯನು� ಅತು�ೊಳPQವ"ದಂದ 
ಬರುತ-�ೆ. ,ಂ(ನ (ನಗಳ�4, 6ಾವ" �ೇವರ ಶತುIಗYಾ7�ಾlಗ, 

ಆತನ ಅHಾರ �Iೕ�ಗೆ ಅWೕಗ�ರಾ7�ಾlಗ, ಆತನು ನಮaನು� 
`�ೕn/ದನು, ಇದಂ�ಾ7 ಆತನು ನಮaನು� ಏನ�ಾh7 
ಸೃ={/ದl6ೊ�ೕ ಆ ೕ�ಯಂ&ೆ ಆಗುವಂ&ೆ Sಾ�ದನು 
ಎಂಬುದನು� ಅತು�ೊಳPQವ"ದು (ೕನ&ೆ ಾ7�ೆ. 

�ೇವರ ಬಗ bೆ ಉತ-ಮRಾ7 Wೕnಸುವ"ದು 0ಜRಾದ 

(ೕನ&ೆ ಾ7�ೆ. 6ಾವ" ಏ6ಾ7� lೇ¥ೕ ಮತು- 6ಾವ" ಏ6ೆ	ಾ4 
Sಾಡಬ	 4ೆ¥ೕ ಅ�ೆಲ4ವೂ ಆತನು ನಮa xೕ	ೆ &ೋದ ಆತನ 
ಮ9ಾ ಕೃHೆಯ ಮತು-  ಕರು�ೆಯ 0_ತ-Rಾ7�ೆ ಎಂದು 
�kಯುವ"ದು (ೕನ&ೆ ಾ7�ೆ. 

“6ಾವ" ಏ6ಾ7� lೇ¥ೕ ಅದOhಂತ 9ೆ?ಾj7 ನಮa 6ಾವ" ಬಗ bೆ 
#ಾ`/�ೊಳQ+ಾರದು” ಎಂಬುದು 0ಜ, ಆದರೆ 6ಾವ" ನಮa ಬಗ bೆ 
OೕYಾ7ಯೂ #ಾ`ಸ+ೇ�ಾ7ಲ4. 

6ಾವ" �ೕಸು`ನಂ&ೆ ಇರುವ"�ಾ7 ಮತು- �ೕಸು`ನ 

�ಾಯUಗಳನು� Sಾಡುವ"�ಾ7 ನಮaನು� 6ಾವ" 
6ೋಡ+ೇ�ಾದರೆ, 6ಾವ" �ದಲು ಅWೕಗ�Rಾದ, 

“Sಾಡ	ಾಗದ” ಎಂಬಂಥ ನಮa ಹYೆಯ ಸ�ರೂಪಗಳನು� 
&ೆಗೆದು9ಾಕ+ೇಕು ಮತು- ಅವ"ಗಳ �ಾ�ನದ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಯ 

ಸ�ರೂಪಗಳನು� ಇಡ+ೇಕು. 

,ಾಸ* ಸ
ರೂಪವನುf ಬದಲಾ_M6ೊಳrSೇಕು 

ಅ6ೇಕರು ತಮa ಬಗ bೆ �ಾಸ� ಸ�ರೂಪ ಉಳQವರಾ7�ಾlರೆ. ಅವರು 
�ಾಸ�ದ ಅ�(ೕ6ಾವ� �ೆಯ ಬಡತನದ�4 Rಾ/ಸು�-ರುವ"�ಾ7 

#ಾ`ಸು&ಾ-ರೆ. ಅವರು &ಾವ" �ೇವರ ಆ�ೕRಾUದವನು� ಮತು- 
ಸಮೃ(�ಯನು� 9ೊಂ(�ಾlರೆಂದು ಅವಗೆ ಊ,/�ೊಳQಲು 
ಆಗ�ಲ4. ಅವರು ತಮaನು� ರಾಜನ ಮಕhಳಂ&ೆ �ಾಣ�ಲ4. 
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ಇಸಾ&?ೕಲ*ರ ಉ,ಾಹರ|ೆ 

ಈt�{ನ�4, ಇ�ಾI�ೕc ಜನರು ನೂರಾರು ವಷUಗkಂದ 

�ಾಸತ�ವನು� 9ೊರತುಪ�/ +ೇರೆ ಏನನೂ� �k(ರ�ಲ4. 
9ೊಸ�ಾ7 `�ೕnಸಲ'ಟ{ �ೇವರ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರಾ7, 

�ೇವರ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಜನರು ಎಂದರೆ  ಾರೆಂಬುದರ 

ಪIಕಟ�ೆಯು ಅವಗೆ +ೇ�ಾ7ತು-. 

∗ ಬಂ0ಾರ, Sೆ[r 

�ಾಸ�ದ ಬಡತನ(ಂದ `�ೕnತರಾದ �ೇವರ ಮಕhಳP ಎಂಬ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಸ�ರೂಪ�ೆh ಅವರ ಸ�ರೂಪವನು� ಬದ	ಾGಸಲು 
�ೇವರು ಬಯ/ದನು. ಬಂಗಾರ ಮತು- +ೆkQಯ ಆಭರಣಗಳನು� 
ಮತು- ದು+ಾ ಅಲಂಕೃತ ಉಡುಪ"ಗಳನು� ಐಗುಪ-ದವಂದ 
�ೇk�ೊಳQ+ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಅವಗೆ ಆ£ಾ�/ದನು. 

ಅವರು ಬಂಗಾರ ಮತು- +ೆkQಯ ಆಭರಣಗಳನು� Hೆ�{ಗೆಗಳ�4 
9ಾOಡ+ಾರದು. ಅವರು ಮರುಭೂ_ಯ�4 ಪI ಾuಸುRಾಗ 

ಸುಂದರRಾದ ಬ�ೆ{ಗಳ ವಸು-ಗಳನು� ಸುರ¦ತRಾ7 

ಇಟು{�ೊಳQ+ಾರದು. +ೆkQ, ಬಂಗಾರವನು� ಮತು- ಬ�ೆ{ಗಳನು� 
ಅವರ ಪ"ತI ಮತು- ಪ"�Iಯಗೆ &ೊ�ಸ+ೇಕು ಎಂದು �ೇವರು 
ಅವಗೆ 9ೇkದನು. 

@kೕಚನ6ಾಂಡ 3:21,22 ಅದಲC,ೆ ಈ ನನf ಜನರು ಐಗುಪ©ರ 

ದ? ,ೊರಕುವಂPೆ <ಾಡು/ೆನು ಆದದ�ಂದ $ೕವ� 

Aೊರಡು/ಾಗ ಬ�0ೈಯB AೋಗುವvಲC. $ಮ%BC ಪ&' M�ೕಯು 

ನೆVೆ Aೆಂಗಸ�ಂದಲೂ $ಮ% ಮನೆಯBC ಇಳ#6ೊಂಡ 

Aೆಂಗಸ�ಂದಲೂ Sೆ[r ಬಂ0ಾರದ ಒಡ/ೆಗಳನೂf ಬ�ೆ�ಗಳನೂf 

6ೇ[6ೊಳrB. $ೕವ� ಅವ�ಗಳನುf $ಮ% ಗಂಡು Aೆಣು} ಮಕ+[0ೆ 

ಇ5�.  

�ೇವರು ಆ/�ೊಂಡ ಜನರಾದ - ಇ�ಾI�ೕ�ನ ಗಂಡುಮಕhಳP 
ಮತು- 9ೆಣುಮ̈ಕhಳP �ಾಸತ�ದ ಹರಕಲು ಬ�ೆ{ಗಳ�4 ಐಗುಪ-(ಂದ 

9ೊರಬರ�ಲ4. Rಾಗಾlನ �ೇಶ�ೆh ಪI ಾuಸುRಾಗ ವಸ�ಗಳP 
ಮತು- �ೆರಗಳP ಹದು9ೋಗ�ಲ4, ಅವ" �ೊಡ© ಸಂಪ�-ನ 

ವಸ�ಗಳP ಮತು- ಆಭರಣಗಳP ಆ7ದlವ". 
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�ೇವರು ಅವರ ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪವನು� ಬದ	ಾGಸು�-ದlನು. 
ಆತನು ಅವರ ಹYೆಯ �ಾಸ�-ಸ�ರೂಪವನು� ಮುಯು�-ದlನು. 

∗ Aೆಚ�ಳ/ಾಗಲು 

ತರುRಾಯ, �ೇವದಶUನ ಗು�ಾರವನು� ಕಟು{ವ ಸಮಯ 

ಬಂ�ಾಗ, ಇ�ಾI�ೕc ಮಕhಳ ಬk ತುಂ+ಾ ಬಂಗಾರ ಮತು- 
+ೆkQಯು ಇತು-, ಅವರು 9ೆ?ಾj7 �ೊಟ{ರು. ಅವರು �ೊಡುವ"ದನು� 
0�4ಸುವಂ&ೆ ಅವಗೆ 9ೇಳಲು ಕುಶಲಕ_UಗಳP �ೕsೆಗೆ 
9ೇkದರು. 

@kೕಚನ6ಾಂಡ 36:5-7 ತಮ% ತಮ% 6ೆಲಸವನುf �ಟು� 

kೕLೆಯ ಬ[0ೆ ಬಂದು ಅವ$0ೆ – ?Aೋವನು ಆ�ಾKMದ 

6ೆಲಸ6ೆ+ Sೇ6ಾದದ1\+ಂತಲೂ ಬಹಳ Aೆ�ಾ�� ಜನರು 

6ಾI6ೆಗಳನುf ತರು'�ರುPಾ�Vೆಂದು Aೇಳಲಾ�  

kೕLೆ – ,ೇವಮಂvರದ 6ೆಲಸ6ಾ+� ಯಾವ ಪ�ರುಷನಾಗB 

M�ೕಯಾಗB ಇನುf ಮುಂ,ೆ ಯಾವದನೂf Mದ�ಪ5ಸSಾರ,ೆಂದು 

ಅಪj|ೆ<ಾ5 WಾqೆಯದBC ಪ&ಕoM ಜನರ 6ಾI6ೆಗಳನುf 

$BCM�ಟ�ನು. 6ೆಲಸವನೆfಲಾC <ಾಡುವದ6ೆ+ ಸಾ6ಾಗುವ 

ದ\+ಂತಲೂ Aೆ�ಾ�ದ ಸಾಮ�&_ತು�. 

�ೇವರು ಇ�ಾI�ೕಲ�ರ ಸ�ರೂಪವನು� ಬದ	ಾG/ದ 

ೕ�ಯ�4�ೕ, ಆತನು Hಾಪದ ಬಡತನ ಮತು- �ಾಸತ� ಎಂಬ 

ನಮa ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪವನು� ಬದ	ಾGಸಲು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. 
ನಮa ರm�ೆಯ ಸಂ&ೋಷವನು� 6ಾವ" ಅನುಭ`ಸ+ೇ�ೆಂದು 
ಆತನು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. 

ಕಲjನೆಗಳನುf 6ೆಡ@Aಾಕುವ�ದು 

�ೇವಗೆ ಇಷ{Rಾಗದ ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪವನು� 6ಾವ" 9ೇಗೆ 
&ೊ�ೆದು9ಾಕಬಹುದು? 

Oೕಳx, ಅಭದI&ೆ, ಅಸಮಥU&ೆ, ತ�'ತಸ�, ಅಪರಾಧ ಖಂಡ6ೆ 
ಮತು- ಅನಹU&ೆಯ ಎಂಬ #ಾವ6ೆಗಳ ಬಂಧನವನು� 6ಾವ" 9ೇಗೆ 
&ೊ�ೆದು9ಾಕಬಹುದು? 
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ನಮa tೕವನದ�4ರುವ ಈ �ೋ�ನ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� ಮತು- 
ಕಲ'6ೆಗಳನು� 6ಾವ" 9ೇಗೆ ಬಗೆಹಸಬಹುದು? 

�ೇವರ Rಾಕ�ವ" ನಮಗೆ ಉತ-ರವನು� �ೊಡುತ-�ೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 10:5 ನಾವ� @ತಕ9ಗಳನೂf ,ೇವ�ಾನವನುf 

@Vೋ:ಸುವದ6ೆ+ ಏ�ಸಲjo�ರುವ ಉನfತ/ಾದ ಎಲಾC 

6ೊತ�ಲಗಳನುf 6ೆಡ@ Aಾ\ ಎಲಾC (ೕಚನೆಗಳನುf \&ಸ�$0ೆ 

@�ೆಯVಾಗುವಂPೆ ಸೆVೆ]5ದು. 

ಕಲ'6ೆಗಳP ಮನ/Aನ�4Rೆ. 6ಾವ" ನಮa ಮನಸುAಗಳನು� 
0ಯಂ�Iಸ+ೇಕು ಮತು- �ೇವರ Rಾಕ��ೆh `ರುದ�Rಾದ 

ಪI�Wಂದು ಆ	ೋಚ6ೆಯನೂ� �ೆಡ`9ಾಕ+ೇಕು. 

ಯುದ�ವ" ನಮa ಮನ/Aನ�4 - ನಮa HಾIಣಗಳ�4, ನಮa 
ಇ? ¤ೆಗಳ�4, ನಮa #ಾವ6ೆಗಳ�4 ಇ�ೆ. ಈ ಮಂಡಲದ�4�ೕ 
ಯುದ�ವನು� ಗೆಲು4& -ೇRೆ ಅಥRಾ �ೋಲು& -ೇRೆ. ನಮa 
ಮನಸುAಗಳನು� �ೇವರ Rಾಕ�(ಂದ ನೂತನಪ�/�ೊಳQ+ೇಕು. 

6ಾವ" ಪI�Wಂದು ಆ	ೋಚ6ೆಯನೂ� �ೆರೆ,�ಯ+ೇಕು ಅದನು� 
OIಸ-0ಗೆ `zೇಯRಾಗುವಂ&ೆ Sಾಡ+ೇಕು. 6ಾವ" ನಮa 
ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� 0ಯಂ�Iಸ+ೇಕು ಮತು- 6ಾವ" OIಸ-ನ�4 
 ಾರೆಂಬುದರ �ಳPವk�ೆಗೆ ಅವ"ಗಳನು� `zೇಯRಾಗುವಂ&ೆ 
Sಾಡ+ೇಕು. 

Aಾ@ನಂPೆ 

ಒಂದು `ಷಪೂತ 9ಾವ" ಮರ(ಂದ <ದುl ನಮa &ೋkನ 

ಸುತ-ಲೂ ಸು�-�ೊಂಡು, ಅದರ `ಷಪೂತ �ೋರೆಹಲು4ಗಳನು� 
ನಮa ಚಮU�ೊಳ�ೆh ಇkಸಲು ತ ಾರಾಗುRಾಗ 6ಾವ" ಅ�4 
6ೋಡು&ಾ- 0ಲು4ತ-RೆWೕ. ಇಲ4! 6ಾವ" ತmಣRೇ ನಮa 
&ೋಳನು� RೇಗRಾ7 ಮತು- ಬಲRಾ7 ºಾ�ಸು& -ೇRೆ. ಇದು 
ತ�ತRಾದ, 0ಷ»ಷ{Rಾದ, ಬಲಯುತRಾದ OI� ಾ7ರುತ-�ೆ. 
ಆ 9ಾವ" ಕಚುjವ �ದಲು 6ಾವ" ಅದನು� ºಾ�/<ಡು& -ೇRೆ. 

ಅ�ೇ ೕ�ಯ�4, 6ಾವ" ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪದ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� 
ಮತು- ಕಲ'6ೆಗಳನು� ಅrೆ{ೕ 9ೇ/ಗೆGಂದ ºಾ�/<ಡ+ೇಕು. 
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6ಾವ", “6ಾನು ಆ ಆ	ೋಚ6ೆಯನು� �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 
�ರಸhಸು& -ೇ6ೆ!” ಎಂದು ಕೂ7 9ೇಳ+ೇಕು. 

ನಮa ಹYೆಯ ಮನಸುA ,ೕಗೆ 9ೇಳPRಾಗ, 

"0ೕವ" ತುಂ+ಾ 6ಾn�ೆಪಡು�-ೕ ಆದlಂದ 0_aಂದ 

ಅದನು� Sಾಡಲು ಆಗುವ"(ಲ4." 

 

6ಾವ" ,ೕಗೆ 9ೇಳ+ೇಕು 
“6ಾನು �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 ಆ ಆ	ೋಚ6ೆಯನು� 

�ರಸhಸು&ೆ-ೕ6ೆ. 
ನನ�ನು� ಬಲಪ�ಸುವ OIಸ-ನ ಮೂಲಕ 6ಾನು ಎಲ4ವನು� 

Sಾಡಬ	 4ೆನು.” 

 

ನಮa ಹYೆಯ ಮನಸುA ,ೕಗೆ 9ೇಳPRಾಗ, 

"0ಮಗೆ �ಾ�ನA8 ಇ�ೆ." 

 

6ಾವ" ,ೕಗೆ 9ೇಳ+ೇಕು, 
“6ಾನು �ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4 ಆ ಆ	ೋಚ6ೆಯನು� 

�ರಸhಸು&ೆ-ೕ6ೆ. 
 

�ೇವರ Rಾಕ�ವ" 9ೇಳPತ-�ೆ, 
ನನ� ಗು�ಾರದ ಬk  ಾವ �ೇಡು +ಾರದು. 

�ೕಸು`ನ +ಾಸುಂ�ೆಗkಂದ 6ಾನು ಗುಣRಾ7� lೇ6ೆ 
ಎಂದು ನನಗೆ �k(�ೆ. " 

ಬಲ/ಾದ ಆಯುಧಗಳ# 

ನಮa tೕವನದ�4ರುವ ಭದI�ೋ�ೆಗಳನು� ಮುಯಲು ನಮa ಬk 

ಶO-ಯುತ ಆಯುಧಗkRೆ. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

2 6ೊ�ಂಥ 10:4 ನಾವ� ಉಪ(ೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳ# 

ಲೋಕಸಂಬಂಧ/ಾದ ಆಯುಧಗಳಲC ... 

�ೇವರ £ಾನ�ೆh `ರುದ�Rಾದ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� ಮತು- 
ಕಲ'6ೆಗಳನು� 6ಾವ" �ೆಡ`9ಾಕುRಾಗ ಮತು- �ರಸhಸುRಾಗ, 

ನಮa xೕ�ರುವ ಅವ"ಗಳ ಶO-ಯನು� 6ಾವ" ಧ·ಂಸSಾಡು& -ೇRೆ. 
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ಹqೆಯ ಸ
Nಾವವನುf Pೆ0ೆದುAಾ\� 

ನಮa ಹYೆಯ ಸ�#ಾವವನು� &ೆಗೆದು9ಾಕುವ ಪIOI�ಯನು� 
ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು �ೊ	ೊ�ೆAಯ ಪ"ಸ-ಕದ�4 `ವ/�ಾl6ೆ. 

6ೊಲೊಸೆ� 3:9,10 ಒಬ��0ೊಬ�ರು ಸುqಾrಡSೇ5�. $ೕವ� 

ಪ^ವ9 ಸ
Nಾವವನುf ಅದರ ಕೃತ*ಗಳ ಕೂಡ Pೆ0ೆvಟು� ನೂತನ 

ಸ
Nಾವವನುf ಧ�M6ೊಂ5v1ರಲC/ೇ. ಈ ಸ
Nಾವವ� ಅದನುf 

ಸೃ��M,ಾತನ AೋB6ೆಯ FೕVೆ0ೆ vನೇ vನೇ 

ನೂತನ/ಾಗುPಾ� ಪ^ಣ9 �ಾನವನುf ಉಂಟು<ಾಡುತ�,ೆ. 

�ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 6ಾವ" 9ೊಂ(�ೊಂಡ ನಂತರ, 

“ಹYೆಯ ಮನುಷ�ನನು� &ೆಗೆದು9ಾಕ+ೇಕು”, 6ಾವ" “9ೊಸ 

ಮನುಷ�ನನು� ಧ/�ೊಳQ+ೇಕು”, ಅದು £ಾನದ�4 ಅದರ 

ಸೃ={ಕತUನ �ಾರೂಪ��ೆh  ಅನುಗುಣRಾ7 ನೂತನRಾಗುತ-�ೆ. 

ನಮ% ಮನಸ�ನುf ನೂತನಪ5M6ೊಳ#rವ�ದು 

ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4 ನಮa ಇ? ¤ೆಯ ಮೂಲಕ Sಾಡುವ ಸರಳ 

OI�Gಂದ ನಮa HಾIಣಗಳP 6ಾವ" 9ೇಗೆ �ಾಯU0ವU,ಸ 
+ೇ�ೆಂದು 6ಾವ" ಬಯಸು& -ೇRೆWೕ 9ಾಗೆ ಅದನು� 
ಬದ	ಾGಸಲು ನ_aಂದ ಆಗುವ"(ಲ4. ಅದು �ದಲ 9ೆd yೆ 
SಾತIRೇ. 6ಾವ" �ೇವರRಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ 6ಾವ" ನಮa 
ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳPQ& -ೇRೆ ಮತು- ನಮa ಸೃ={ಕತUನ 

�ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣರಾಗು& -ೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವ[6ೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನುf Aೊಂv6ೊಂಡು ಪರಲೋಕNಾವದವVಾ��. 

]ೕ0ಾದVೆ ,ೇವರ ~ತ�ಕ+ನುಸಾರದದು1 ಅಂದVೆ ಉತ�ಮ/ಾದದೂ1 

,ೋಷ@ಲCದೂ1 ಯಾವ ಯಾವ,ೆಂದು @/ೇ~M 'ಳ#6ೊಳ#r@�. 

ಮನುಷ�ನು �ೇವರ ಪI�ರೂಪನು ಮತು- ಪI#ಾವವ" ಆ7�ಾl6ೆ 
ಎಂದು Hೌಲನು ಬರೆದನು. 

2 6ೊ�ಂಥ 3:18 ನಾ/ೆಲCರೂ ಮುಸುಕು Pೆ0ೆvರುವ ಮುಖvಂದ 

ಕತ9ನ ಪ&Nಾವವನುf ದಪ9ಣದBC 6ಾIಸುತ�,ೋ ಎಂಬಂPೆ 

ದೃ��ಸುವವVಾ�ದು1 ಪ&Nಾವvಂದ ಅ:ಕ ಪ&Nಾವ6ೆ+ AೋಗುPಾ� 
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ಆ ಪ&Nಾವದ ಸಾರೂಪ*ವ�ಳrವVೇ ಆಗುP �ೇ/ೆ. ಇದು 

,ೇವVಾತ%ನಾ�ರುವ ಕತ9ನ 6ೆಲಸಕ+ನುಸಾರ/ಾದ, 1ೇ. 

6ಾವ" �ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{ದlರೆ ಮತು- �ೇವರ 

ಸ�ರೂಪ�ೆh ಪ"ನಃ�ಾ��ಸಲ'ಟ{ ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ದlರೆ, ನಮa 
ಬಗ bೆ 6ಾವ" ನ�ಾರಾತaಕ `ಷಯಗಳನು� 9ೇಳPವ"ದು �ೇವಗೆ 
Sಾಡುವ ಅವSಾನRಾ7�ೆ. 

6ಾವ" ,ಂ�ೆ Sಾತ6ಾಡು�-ದl 9ಾಗೆ ನಮa ಬಗ bೆ 6ಾವ" ಈಗ 
Sಾತ6ಾಡ+ಾರದು. 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP. 6ಾವ" 
ಪI#ಾವ(ಂದ ಅoಕ ಪI#ಾವ�ೆh ಪವತU6ೆಗೊಳPQ�-� lೇRೆ. 

yಡPೆಯ ಸ
ರೂಪವನುf 6ೆಡ@AಾಕSೇಕು 

“<ಾಡಬಲ Cೆನು” ಎಂಬ ಸ
ರೂಪ 

6ಾವ" ಜಯsಾ� ಾದ, ಯಶ/� ಾದ, �ೆ./-ೕಯ tೕವನವನು� 
ನ�ೆಸ+ೇ�ಾದರೆ, ನಮa “Sಾಡಲು ಆಗುವ"(ಲ4” ಎಂಬ 

ಸ�ರೂಪವನು� “Sಾಡಬ	 4ೆನು” ಎಂಬ ಸ�ರೂಪ�ೆh 
ಬದ	ಾG/�ೊಳQ+ೇಕು. 6ಾವ" ಏನು Sಾಡಬಹು�ೆಂದು �ೇವರ 

Rಾಕ�ವ" 9ೇಳPತ-�ೆWೕ ಅದನು� 6ಾವ" Sಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
6ಾವ" ಅಥUSಾ��ೊಳQ+ೇಕು. 

  

ಹನೆfರಡು ಮಂv ಗೂಢ�ಾರರ ಉ,ಾಹರ|ೆ 

�ಾ6ಾD �ೇಶವನು� ಇ�ಾI�ೕಲ�ಗೆ �ೊಡುವ"�ಾ7 �ೇವರು 
Rಾಗಾlನ Sಾ�ದನು. �ೇಶವನು� ಸಂಚ/ 6ೋ�  ಸು(�ಯನು� 
ತರಲು ಹ6ೆ�ರಡು ಕುಲಗkಂದ ಒ+ೊ|ಬ| ವ�O-ಯನು� ಕಳP,ಸಲು 
ಕತUನು 9ೇkದ (ನ ಬಂತು. ನಲವತು- (ನಗಳ �ೊ6ೆಯ�4, 
ಅವರು ತಮa ಸು(�Wಂ(ಗೆ ,ಂ(ರು7 ಬಂದರು. 

ಅರಣ*6ಾಂಡ 13:27,28 30-33 ಅವರು kೕLೆ0ೆ - $ೕನು 

ನಮ%ನುf ಕಳ#]Mದ ,ೇಶ6ೆ+ Aೋ,ೆವ�; ಅದು Aಾಲೂ �ೇನೂ 

ಹ�ಯೂವ ,ೇಶ/ೇ; ಅBCನ ಹಣು}ಗಳ# ಇ೦ಥವ�.  

ಆದVೆ ಆ ,ೇಶದ $/ಾMಗಳ# ಬBಷ�ರು: ಅವ�ರುವ ಪಟ�ಣಗಳ# 

,ೊಡ�/ಾ�ಯೂ 6ೋ�ೆ 6ೊತ�ಲುಗಳ#ಳr/ಾ�ಯೂ ಅ/ೆ.  
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ನಾವ� ಸಮಥ9ರು 

ಇಸಾ&?ೕಲ*ರು kೕLೆ0ೆ @Vೋಧ/ಾ� ಗುಣುಗುಟ�ಲಾ� 

6ಾಲೇಬನು ಅವರನುf ಸುಮ%$�M - ನಾವ� $ಭ9ಯ/ಾ� ಆ 

Sೆಟ�ದ MೕF0ೆ ಹ'�Aೋ� ಅದನುf ಸಾ
:ೕನಪ5M6ೊq�ೆ rೕಣ, 

ಅದನುf ಜ_ಸಬಲ Cೆವ� ಎ೦ದು Aೇ[ದನು. 

ನಾವ� ಅಸಮಥ9ರು 

ಆದVೆ ಅವನ �ೊPೆಯBC Aೋದವರು - ಆ ಜನರು ನಮ�೦ತ 

ಬBಷ�ರು; ಅವರ Fೕಲೆ Aೋಗುವದ6ೆ+ ನಮ0ೆ ಶ\�ಸಾಲದು 

ಅ೦ದರು. ಅದಲC,ೆ ಇವರು Pಾವ� ಸ೦ಚ�M ನೋ5ದ ,ೇಶದ 

@ಷಯ/ಾ� ಇಸಾ&?ೕಲ*�0ೆ ಅಶುಭ ಸ<ಾ�ಾರವನುf 

Aೇಳ#ವವVಾ� - ನಾವ� ಸ೦ಚ�M ನೋ5ದ ,ೇಶವ� ತನfBC 

/ಾMಸುವವರನುf ನು೦��ಡುತ�,ೆ; ಅದಲC,ೆ ನಾವ� ಅದರBC 

ನೋ5ದ ಜನVೆಲCರೂ ಬಹಳ ಎತ�ರ/ಾದವರು;  

ಅBC ನೆ ೕBಯರನುf ಅ೦ದVೆ ನೆ ೕBಯ ವ೦ಶದವVಾದ 

ಉನfತಪ�ರುಷರನುf ನೋ5,ೆವ�. ನಾವ� ಅವರ ಮು೦,ೆ 

yಡPೆಗಳ೦Pೆ ಇ, 1ೇ/ೆ೦ದು '[ದು6ೊ೦wೆವ�; ಅವ�ಗೂ ನಾವ� 

Aಾ0ೆ?ೕ Pೋ�,ೆವ� ಅಂದರು. 

,ೇವರು <ಾತ&/ೇ ವ*Pಾ*ಸ 

�ೇವರು  ಾರೆಂಬುದರ ಬಗ bೆ �ಾ	ೇಬ0ಗೆ ಮತು- �9ೋಶುವ0ಗೆ 
0ಜRಾದ ಪIಕಟ�ೆGತು-. ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾದ ಜನರು 
Sಾತ6ಾಡ+ೇ�ಾದ ೕ�ಯ�4 ಅವರು Sಾತ6ಾ�ದರು. ಅವರು, 
"6ಾವ" 9ೋ7 �ಾ�oೕನಪ�/�ೊY¬ೆ Qೕಣ, ಏ�ೆಂದರೆ 6ಾವ" 
ಅದನು� ಜGಸಬ	 4ೆವ"" ಎಂದು 9ೇkದರು. 

ಅವರು ಮುಂದುವ/ 9ೇk� lೇನಂದರೆ, 

ಅರಣ*6ಾಂಡ 14:8,9 ಅದು Aಾಲೂ �ೇನೂ ಹ�ಯುವ ,ೇಶ; 

?Aೋವನು ನಮ%ನುf F~�6ೊ೦ಡVೆ ಅದರBC ನಮ%ನುf ಸೇ�M 

ಅದನುf ನಮ% ಸಾ
:ೕನ6ೆ+ 6ೊಡುವನು;  

]ೕ�ರುವದ�೦ದ ?Aೋವ$0ೆ 'ರು��ೕಳSೇ5�. ಅದಲC,ೆ ಆ 

,ೇಶದ ಜನ�0ೆ v�ಲುಪಡSೇ5�; ನಾವ� ಅವರನುf ನು೦� 

ಪ���ಯಾಗು/ೆವ�. ಅವ�0ೆ ನೆರqಾ�ದ1 ,ೇವರು ಅವರನುf 
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6ೈ�ಟ�ನು; ನಮ% ಕwೆ ?Aೋವನು ಇ,ಾ1ನೆ; ಅವ�0ೆ 

ಭಯಪಡSೇ5� ಅ೦ದರು. 

ಇತರ ಹತು- ಮಂ( ಪ"ರುಷರು �ಾ	ೇಬನು ಮತು- �9ೋಶುವನು 
6ೋ�ದl6ೆ�ೕ ಅವರು 6ೋ�ದರು. ಆ�ಾಗೂ�, ಅವರು �ೇವರ 

sೆIೕಷ̧&ೆಯ xೕ	ೆ ದೃ={ಯನು� ಇ�{ರ�ಲ4. ಅವರು ತಮa 
�ಾ�#ಾ`ಕ �ಾಮಥ�Uಗಳನು� 6ೋ�ದರು ಮತು- ತಮaನು� &ಾವ" 
_ಡ&ೆಗಳಂ&ೆ ಕಂಡರು. ಅವರು “_ಡ&ೆಯ ಸ�ರೂಪ” 
ಉಳQವರಾ7ದlರು. 

ನಮ% ಆ?+ 

ಇಂದು, ನಮಗೆ ನಮa ಕು&ಾ7ರುವ _ಡ&ೆಯ ಸ�ರೂಪವನು� 
&ೆಗೆದು9ಾಕ+ೇಕು ಮತು- ಅದನು� ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಸ�ರೂಪ�ೆh 
ಬದ	ಾG/�ೊಳQ+ೇಕು. �ಾ	ೇಬನು ಮತು- �9ೋಶುವರಂ&ೆ, 
6ಾವ" �ೇವರ sೆIೕಷ̧&ೆಯ�4 ನಮa ನಂ<�ೆಯನು� ಇಡ+ೇಕು 
ಮತು- “6ಾವ" ನಮa �ೇಶವನು� �ಾ�oೕನಪ�/�ೊಳQಲು ಬಲು 
ಸಮಥUರಾ7� lೇRೆ” ಎಂದು 9ೇಳಲು HಾIರಂJಸ+ೇಕು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮಗಾ7 �ೇವರು ಇ�{ರುವ, ಅಂದರೆ 
6ಾವ" tೕ`ಸ+ೇ�ಾದ, 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇ�ಾದ ಮತು- 
Sಾಡ+ೇ�ಾದ ಎಲ4ವನು� Sಾಡಲು ಅ6ೇಕಗೆ ನಮa ಹYೆಯ ಸ�-
ಸ�ರೂಪವ" ಬಲRಾದ ತ�ೆಗೋ�ೆ ಾ7 SಾಪU�{�ೆ. 

+ೆಟ{ದಂಥ ಪ/��ಗY¬ೆಂ(ಗೆ 6ಾವ" zೈಯU(ಂದ 

Sಾತ6ಾಡ+ೇಕು ಮತು- "Oತು-�ೊಂಡು 9ೋ7 ಸಮುದIದ�4 
<ೕಳP!" ಎಂದು 9ೇಳ+ೇಕು. 

ಮPಾ�ಯ 21:21 ಅದ6ೆ+ ?ೕಸು $ಮ0ೆ ಸತ*/ಾ� Aೇಳ#P �ೇನೆ 

$ೕವ� ಸಂಶಯ ಪಡ,ೆ ನಂ�ದVೆ ನಾನು ಅಂಜೂರ ಮರ6ೆ+ 

<ಾ5ದಂಥದನುf $ೕವ� <ಾಡು@�. ಇದು <ಾತ&ವಲC,ೆ ಈ 

Sೆಟ�6ೆ+ – $ೕನು \ತು�6ೊಂಡು Aೋ� ಸಮುದ&ದBC �ೕಳ# ಎಂದು 

Aೇ[ದVೆ ಅದೂ ಆಗುವದು. 

ನಮa ಯುದ�ದ ಆಯುಧಗಳP �ೇವರ ಮೂಲಕ ಭದI�ೋ�ೆಗಳನು� 
�ೆಡ` 9ಾಕುವಷು{ ಬಲRಾ7Rೆ. ನಮa ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪದ 

ಭದI�ೋ�ೆಗಳP ಕು/ದು <ೕಳPತ-Rೆ. 6ಾವ" ಏ6ಾ7ರ+ೇ�ೆಂದು 
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�ೇವರು 9ೇk�ಾl6ೋ 9ಾಗೆ�ೕ 6ಾವ" ಆಗುತ-Rೆ. ನೂತನ 

ಸೃ={ ಾ7ರುವ, ನಮa ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪವ" 0ೕ79ೋಗುತ-�ೆ 
ಮತು- 9ೊಸ�ಾ7 ಕಂಡು�ೊಂ�ರುವ ನಮa ಸ�-ಸ�ರೂಪವ" 
�ೇದಂ&ೆ ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP 9ೊಸ�ಾಗುತ-Rೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 5:17 ]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ 

ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC 

ನೂತನ/ಾ_ತು. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. ಈ ಅಧ�ಯನದ ಪ�ಾಮRಾ7 0ೕವ" "�ೆಡ` 9ಾOದ" ಹYೆಯ ಸ�-ಸ�ರೂಪದ �ೆಲವ" ಭದI�ೋ�ೆಗಳP 
 ಾವ"ವ"? 

 

 

 

2. �ೊ	ೊ�ೆA 3:9,10 ರ�4 ಪI�ಾ-�ಸ	ಾದ ಪIOI�ಯನು� ಅಂದರೆ ಹYೆಯ ಮನುಷ�ನನು� &ೆಗೆದು 9ಾಕುವ"ದು 
ಮತು- 9ೊಸ ಮನುಷ�ನನು� ಧ/�ೊಳPQವ"ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ bೆ `ವ/. 

 

 

 

3. ರೋSಾಪ"ರ 12:2 ರ�4 ಪI�ಾ-�/ರುವಂ&ೆ 6ಾವ" ನಮa ಮನಸAನು� 9ೇಗೆ ಪ�ಾಮ�ಾ ಾ7 

ನೂತನಪ�/�ೊಳQಬಹುದು? 
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Wಾಠ ಆರು 

\&ಸ�ನBCರುವ ನಮ% ಸ
ರೂಪ 

\&ಸ�ನBCರುವ ನಮ% ಕುಟುಂಬ 

Aೊಸ ಜನನ 

6ಾವ" �ೕಸು OIಸ-ನನು� ನಮa RೈಯO-ಕ ರmಕ6ಾ7 

ಅಂ7ೕಕ/ದ mಣದ�4, 6ಾವ" 9ೊಸ ಕುಟುಂಬದ�4 “9ೊಸ�ಾ7 

ಹುಟು{& -ೇRೆ.” 

�ೕಸು 0�ೊ�ೇಮ0ಗೆ, 

(ೕAಾನ 3:7 $ೕವ� Aೊಸ,ಾ� ಹುಟ�Sೇಕು ಎಂದು ನಾನು 

$ನ0ೆ Aೇ[ದ1�ಂದ ಆಶ�ಯ9ಪಡSೇಡ. 

�ೕಸು 0�ೊ�ೇಮ0ಗೆ �ೇಹ(ಂದ ಹುಟು{ವ"ದರ ಬಗ bೆ 
Sಾತ6ಾಡು�-ಲ4 ಎಂಬುದನು� ಸ'ಷ{ಪ�/ದನು, ಆದರೆ 
"9ೊಸ�ಾ7 ಹುಟು{ವ"ದು" ಎಂದರೆ ಆತa(ಂದ ಹುಟು{ವ"ದು. 

(ೕAಾನ 3:5,6 ಅದ6ೆ+ ?ೕಸು – ನಾನು $ನ0ೆ $ಜ$ಜ/ಾ� 

Aೇಳ#P �ೇನೆ. ಒಬ�ನು $ೕ�$ಂದಲೂ ಆತ%$ಂದಲೂ ಹುಟ�vದ1Vೆ 

,ೇವರ Vಾಜ*6ೆ+ ಸೇರಲಾರನು. ,ೇಹvಂದ ಹುo�ದು1 ,ೇಹ/ೇ, 

ಆತ%vಂದ ಹುo�ದು1 ಆತ%/ೇ.  

�ೕಸುವನು� ನಮa ರmಕ6ಾ7 ಅಂ7ೕಕಸುವ"ದOhಂತ �ದಲು, 
6ಾವ" ನಮa �ೇಹಗಳ�4 (ಮೂY ,ೆ Sಾಂಸ ಮತು- ರಕ-) ಮತು- 
ನಮa HಾIಣಗಳ�4 (ಬು(�ಶO-, #ಾವ6ೆಗಳP ಮತು- ಇ? ¤ೆಗಳP) 
tೕವಂತRಾ7�ಾlಗ, 6ಾವ" ಆ�aಕRಾ7 ಸತ-ವರಾ7� lೇವ". 
ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4 6ಾವ" ಆ�aಕRಾ7 “9ೊಸ�ಾ7 

ಹು�{� lೇRೆ.” ನಮa ಆತaಗಳP tೕವಂತRಾದವ". 6ಾವ" �ೕಸು 
OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ� lೆವ". 

�ೇವರ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ 9ೊಸ ಕುಟುಂಬದ�4 6ಾವ" ಹು�{� lೇವ". 
6ಾವ" �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ�4 ಹು�{�ಾಗ, 6ಾವ" ಆತನ 

ಮಕhYಾ� lೆವ". 
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,ೇವರ ಮಕ+ಳ# 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Wೕ9ಾನನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

1 (ೕAಾನ 3:1 ,ೇವರ ಮಕ+qೆಂಬ Aೆಸರನುf ನಮ0ೆ 

6ೊಡುವದರBC ತಂ,ೆಯು ಎಂlಾ K&ೕ'ಯನುf ನಮ% Fೕಲೆ 

ಇo�,ಾ1ನೆ ನೋ5�! 

6ಾವ" `ಶ�ದ ಅತ�ಂತ ಶO-sಾ�, ಅತ�ಂತ ಬು(�ವಂತ, £ಾ0 ಆದ 

ತಂ�ೆಯ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರು ಎಂದು 6ಾವ" 
ಅಥUSಾ��ೊಂಡರೆ, ನಮa tೕವನಗಳP, �ಾ�ನಗಳP, ಹಕುhಗಳP, 
ಪIWೕಜನಗಳP ಮತು- ಭ`ಷ�ಗಳP ಸಂಪೂಣURಾ7 ಬದ	ಾ7Rೆ 
ಎಂದು 6ಾವ" ಅತು�ೊಳQ	ೇ +ೇಕು. 

�ೇವರ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರು ಆ7ರುವ 6ಾವ" ನಮa 9ೊಸ 

ಕುಟುಂಬದ�4ರುವ ಸಂಬಂಧವನು� ಅಥUSಾ��ೊಳPQವ"ದು 6ಾವ" 
ನಮa ಬಗ bೆ Wೕnಸುವ ೕ�ಯನು� ಸಂಪೂಣURಾ7 

ಬದ	ಾG/�ೊಳQಬಹುದು. 

Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:14 ಯಾVಾರು ,ೇವರ ಆತ%$ಂದ ನ5M6ೊಳ#r 

Pಾ�Vೋ ಅವರು ,ೇವರ ಮಕ+ಳ#. 

6ಾವ" �ೕಸು OIಸ-ನನು� ನಮa ಕತU6ಾ7 ಮತು- ರmಕ6ಾ7 

ಅಂ7ೕಕ/�ಾಗ, 6ಾವ" �ೇವರ ಮಕhYಾಗು&ೆ-ೕRೆ. 

(ೕAಾನ 1:12 ಯಾVಾರು ಆತನನುf ಅಂ�ೕಕ�MದVೋ 

ಅಂದVೆ ಆತನ Aೆಸ�ನBC ನಂ�6ೆ_ಟ�Vೋ ಅವ�0ೆ ,ೇವರ 

ಮಕ+qಾಗುವ ಅ:6ಾರ 6ೊಟ�ನು. 

“ಅo�ಾರ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥU �ಾನೂ6ಾತaಕRಾದ 

ಅo�ಾರRಾ7�ೆ. 6ಾವ" ಒxa ನಂ<ದ xೕ	ೆ, �ೇವರ ಮಗ 

ಅಥRಾ ಮಗYಾಗುವ �ಾನೂ6ಾತaಕRಾದ ಅo�ಾರವ" ನಮ7�ೆ. 

,ೇವರ Sಾಧ*ಸOರು 

�ೇವರು ನಮaನು� ತನ� ಮಕhಳ6ಾ�7 Sಾ��ೊಂ�ದl SಾತIವಲ4, 
�ೕಸು`ನಂ&ೆ�ೕ ಪI�ಫಲಗಳನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQವ 
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+ಾಧ�&ೆಯನು� ಆತನು ನಮಗೆ �ೊ�{�ಾl6ೆ. 6ಾವ" OIಸ-6ೊಂ(ಗೆ 
ಸಹ +ಾಧ�ಸ�ರಾ7� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:17 ಮಕ+qಾ�ದ1Vೆ Sಾಧ*Vಾ�, 1ೇ/ೆ. ,ೇವ�0ೆ 

Sಾದ*ರು. \&ಸ�ನೊಂv0ೆ Sಾಧ*ರು ... 

ತಂ�ೆಯ ಸಂಪತು- ಮತು- ಆ/-ಗಳP ಅYೆಯ	ಾಗದಷು{ ಇ�ೆ, ಮತು- 
ತಂ�ೆಗೆ ಇರುವ"�ೆಲ4ವೂ ಆತನ ಮಗ0ಗೆ �ೇ�ಾl7�ೆ. 

6ಾವ" �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ�4 ಹು�{ದ xೕ	ೆ, �ೕಸುOIಸ-6ೊಂ(ಗೆ 
ಸಹ +ಾಧ�ಸ�ರಾ7� lೇRೆ ಎಂದು �kದು�ೊಳPQವ"ದು ಎಷು{ 
ರೋಚಕRಾ7�ೆ. ಆತನ ಎ	ಾ4 +ಾಧ�&ೆಯು ನಮa 
+ಾಧ�&ೆ ಾ7�ೆ. 

ಪರ	ೋಕದ ಎ	ಾ4 ಸಂಪತು- �ೕಸು`ಗೆ �ೇದುl, ಮತು- 6ಾವ" 
ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಸಹ +ಾಧ�ಸ�ರಾ7ರುವ"ದಂದ, ಪರ	ೋಕದ ಎ	ಾ4 
ಸಂಪತು- ನಮಗೂ ಸಹ �ೇ�ಾl7�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 1:3 ನಮ% ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನ ,ೇವರೂ ತಂ,ೆಯೂ 

ಆ�ರು/ಾತ$0ೆ ಸೊ�ೕತ&. ಆತನು ಪರಲೋಕದBCನ ಸಕಲ 

ಆ'�ಯ ವರಗಳನುf ನಮ0ೆ \&ಸ� ?ೕಸು@ನBC ಅನುಗ&]M,ಾ1ನೆ. 

ನಮ% Sಾಧ*Pೆಯನುf Aೊಂv6ೊಳ#rವ�ದು 

�ೕಸು`ನ�4ಟ{ ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ, 6ಾವ" �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ�4 
ಹು�{� lೇRೆ ಮತು- �ೇವರ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರು ಆ7� lೇRೆ. 
�ೇವರ ಮಕhYಾ7ರುವ 6ಾವ" RಾಗಾlನSಾ�ದ +ಾಧ�&ೆಯನು� 
9ೊಂ(Rೆ. 

ಗಲಾತ* 3:26 $ೕ/ೆಲCರೂ \&ಸ� ?ೕಸು@ನBCo�ರುವ ನಂ�6ೆಯ 

ಮೂಲಕ ,ೇವರ ಪ�ತ&Vಾ�v1ೕ�. 

?Aೆ�ೆ+ೕಲ 46:16 ಕತ9ನಾದ ?Aೋವನು ಇಂPೆನುfPಾ�ನೆ – 

ಪ&ಭುವ� ತನf ಮಕ+ಳBC ಒಬ�$0ೆ ಭೂ,ಾನ <ಾ5ದVೆ ಅದು 

ತಂ,ೆಯ ಸಾ
ಸ©/ಾದ 6ಾರಣ ಮಕ+[0ೆ ಹಕು+ ಬರುವದು, ಅದು 

Sಾಧ*/ಾ� M\+ದ ಸಾ
ಸ©/ೇ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" ನಮa ಆ/-ಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. +ಾಧ�Rಾ7 ನಮa�ಾ7ರುವ"ದನು� 6ಾವ" 
ಯುಕ-Rಾ7 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. 
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ನಮ% ಪ&(ೕಜನಗಳನುf ಪwೆದು6ೊಳ#rವ�ದು 

ನಮa ಸ�7ೕUಯ ತಂ�ೆಯ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರಾ7ರುವ 

ನಮa ಪIWೕಜನಗಳ ಬಗ bೆ �kದು�ೊಳPQವ"ದು ಎಷು{ 
ಅದುwತಕರRಾ7�ೆ. ನಮa +ಾಧ�&ೆಯನು� ಆನಂ(ಸಲು 
HಾIರಂJಸುವ"ದ�ೆh 6ಾವ" ಪರ	ೋಕ�ೆh 9ೋಗುವವರೆಗೂ 

�ಾಯ+ೇ�ಾ7ಲ4 ಎಂದು �kದು�ೊಳPQವ"ದು ಎಷು{ 
ರೋSಾಂಚನ�ಾ ಾ7�ೆ. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

 BKj 4:19 ನನf ,ೇವರು \&ಸ� ?ೕಸು@ನ ಮೂಲಕ ತನf 

ಪ&Nಾವದ ಐಶ
ಯ96ೆ+ ತಕ+ Aಾ0ೆ $ಮ% ಪ&'(ಂದು 

6ೊರPೆಯನುf $ೕ�ಸುವನು.  

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ", ಈಗಾಗ	ೇ �ೇವರ 

ಕುಟುಂಬದ�4 “9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{ರುವ” 6ಾವ" ಈಗ ನಮa 
+ಾಧ�&ೆಯನು� ಆನಂ(ಸಲು HಾIರಂJಸಬಹುದು.  

ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP, �ೇವರ ಮಕhಳP ಮತು- �ೕಸುOIಸ-6ೊಂ(ಗೆ 
ಸಹ +ಾಧ�ರಾ7ರುವ 6ಾವ", ಈ ಭೂ_ಯ�4 ನಮa ಅಗತ�ಗಳನು� 
ಒದ7ಸುವ"ದ�ಾh¼ 6ಾವ" ಅಳPವ"ದು ಮತು- �ೇವರನು� 
 ಾnಸುವ"ದು +ೇ�ಾ7ಲ4. �ೇವಗೆ ಇರುವ ಎಲ4ವೂ ಈಗಾಗ	ೇ 
ನಮa�ಾl7�ೆ. ನಂ<�ೆGಂದ ಮತು- `zೇಯ&ೆGಂದ �ೇವರ 

ಐಶ�ಯUವನು� 9ೇಗೆ ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು ಎಂಬುದನು� 6ಾವ" 
ಕಂಡು�ೊಳQ+ೇಕು. 

∗ ಸಂಪತ�ನುf Aೊಂv6ೊಳ#rವ�ದ\+ರುವ ಅ:6ಾರ 

�ೕsೆಯು ಇ�ಾI�ೕc ಜನಗೆ ಈ Sಾತುಗಳನು� 9ೇkದನು, 

ಧkೕ9ಪ,ೇಶ6ಾಂಡ 8:18 ಆದದ�ಂದ $ಮ% ,ೇವVಾದ 

?Aೋವನೇ Pಾನು $ಮ% Kತೃಗ[0ೆ ಪ&<ಾಣ ಪ^ವ9ಕ/ಾ� 

<ಾ5ದ /ಾ0ಾ1ನವನುf ಈಗ $ಮ% ಅನುಭವ6ೆ+ ಬಂದ �ೕ'ಯBC 

ನೆರ/ೇ�ಸುವವನಾ� $ಮ0ೆ ಇಷು� Nಾಗ*ವನುf ಸಂWಾvಸುವದ6ೆ+ 

ಸಾಮಥ*9ವನುf 6ೊಟ�ವನೆಂದು �ಾಪಕ<ಾ56ೊ[r�. 

∗ 6ೊಡುವ ಸ
Nಾವ 

�ೊಡುವ"ದು ತಂ�ೆಯ ಸ�#ಾವRಾ7�ೆ. 
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Wೕ9ಾನನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

(ೕAಾನ 3: 16 ,ೇವರು ಲೋಕದ Fೕಲೆ ಎ�ೊ�ೕ 

K&ೕ'ಯ$fಟು� ತನf ಒಬ�ನೇ ಮಗನನುf 6ೊಟ�ನು ... 

6ಾವ" ನಮa ತಂ�ೆಯ ಮಕhYಾ7ರುವ �ಾರಣ, �ೊಡುವಂಥದುl 
ನಮa 9ೊಸ ಸ�#ಾವದ�4ರ+ೇಕು. 

�ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

ಲೂಕ 6:38 6ೊ5�, ಆಗ $ಮಗೂ 6ೊಡುವರು; ಜ5ದು ಅಲಾC5M 

Aೊರ �ೆಲುCವ Aಾ0ೆ ತುಂSಾ ಅಳPೆಯನುf ಅqೆದು $ಮ% ಸೆ��0ೆ 

Aಾಕುವರು. $ೕವ� ಅqೆಯುವ ಅಳPೆ_ಂದಲೇ $ಮಗೂ 

ಅqೆಯುವರು ಅಂದನು. 

∗ ಆ8ೕ/ಾ9ದಗಳ ಭಂwಾರ 

6ಾವ" ನಂ<�ೆGಂದ ಮತು- `zೇಯ&ೆGಂದ �ೇವಗೆ 
�ೊಡುRಾಗ, ನಮaನು� ಆ�ೕವU(ಸಲು 6ಾವ" �ೇವಗೆ ಒಂದು 
ಅಳ&ೆಯನು� �ೊಡು�-� lೇRೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮa ಎ	ಾ4 
ಅಗತ�ಗಳನು� ನಮa 0ತ�Rಾದ +ಾಧ�&ೆಯ �ೊಡ© ಭಂ�ಾರ(ಂದ 

ಒದ7ಸ	ಾಗುತ-�ೆ. 

ಮ	ಾOಯ ಪ"ಸ-ಕದ�4 6ಾವ" ,ೕಗೆ ಓದು& -ೇRೆ, 

ಮಲಾ\ 3:10 ನನf ಆಲಯವ� ಆAಾರ ಶ�ನ*/ಾಗದಂPೆ $ೕವ� 

ದಶ<ಾಂಶ ಯಾವತ�ನೂf ಭಂwಾರ6ೆ+ Pೆ0ೆದು6ೊಂಡು ಬ$f�. 

ನಾನು ಪರಲೋಕದ ,ಾ
ರಗಳನುf PೆVೆದು $ಮ%BC 

ಸOಳ]5ಯಲಾಗದಷು� ಸುವರಗಳನುf ಸು�ಯು/ೆನೋ ಇಲC¬ೕ 

ನನfನುf ]ೕ0ೆ ಪ�ೕgMೕ�. ಇದು ಸೇನಾ:ೕಶ
ರ ?Aೋವನು 

ನು5. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP, �ೇವರ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರು ಆ7ರುವ 
6ಾವ" ನಮa ಆ�ೕRಾUದವನು� 9ೇಗೆ ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು ಎಂದು 
�kದು�ೊಳPQವ"ದು ಎಷು{ ಅದುwತಕರRಾ7�ೆ. 
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\&ಸ�ನ ,ೇಹ 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ 

ಅಂಗRಾ7� lೇRೆ, ಅಷು{ SಾತIವಲ4�ೆ ನೂತನ ಜನನದ ಅದುwತದ 
ಮೂಲಕ 6ಾವ" OIಸ-ನ �ೇಹದ ಅಂಗRಾ7� lೇRೆ. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

1 6ೊ�ಂಥ 12:27 $ೕವ� \&ಸ�ನ ,ೇಹವ� ಮತು� ಒSೊ�ಬ�Vಾ� 

ಅದ6ೆ+ ಅಂಗಗqಾ�v1ೕ�. 

ಎ	ಾ4 `sಾ�/ಗಳP ಒ�ಾ{7 �ೇ OIಸ-ನ �ೇಹRಾಗು&ಾ-ರೆ. 6ಾವ", 
RೈಯO-ಕRಾ7, ಆ �ೇಹದ ಸದಸ�ರು ಆ7� lೇRೆ. 

ನಾವ� ಪ&ಮುಖ ಅಂಗ 

ಆತನ �ೇಹದ�4 ಪI�Wಬ| `sಾ�/ಗೂ �ೇವರು ಒಂದು 
�ಾ�ನವನು� �ೊ�{�ಾl6ೆ. 6ಾವ" 6ೆರRೇಸ+ೇ�ಾದ ಒಂದು 
0(Uಷ{ �ಾಯUವ" ನಮa ಕು&ಾ7 ಆತ07�ೆ. 

ವಚನ 18 ಆದVೆ ,ೇವರು ಆ ಅಂಗಗಳBC ಪ&'(ಂದನುf ತನ0ೆ 

ಸ�ಯಾ� Pೋ~ದ ಪ&6ಾರ ,ೇಹ,ೊಳ0ೆ ಇo�,ಾ1ನೆ. 

∗ ಒಬ��0ೊಬ�ರ ಅಗತ*@,ೆ 

OIಸ-ನ �ೇಹದ�4ರುವ ಪI�Wಬ| `sಾ�/ಗೇ ಇತರ ಅಂಗಗಳ 

ಅಗತ�`�ೆ. 

ವಚನಗಳ# 21,22 ಕಣು} 6ೈ0ೆ – $ೕನು ನನ0ೆ ಅವಶ*@ಲC/ೆಂದೂ 

ತಲೆಯು 6ಾಲುಗಳ0ೆ $ೕವ� ನನ0ೆ ಅವಶ*@ಲC/ೆಂದೂ 

Aೇಳ#ವದ6ಾ+ಗುವvಲC ,ೇಹದBC ಅಲjಬಲವ�ಳrವ�ಗqಾ� 6ಾಣುವ 

ಅಂಗಗಳನುf ಅತ*ವಶ*/ೆಂದು '[ಯSೇಕಲC¬ೕ? 

ವಚನ 26 ಒಂದು ಅಂಗ6ೆ+ ನೋ/ಾದVೆ ಎಲಾC ಅಂಗಗ[ಗೂ 

ನೋ/ಾಗುತ�,ೆ. ಒಂದು ಅಂಗ6ೆ+ ಮಯಾ9,ೆ ಬಂದVೆ ಎಲಾC 

ಅಂಗಗ[ಗೂ ಸಂPೋಷ/ಾಗುತ�,ೆ. 

�ೇವರ �ೇಹದ ಪI�Wಂದು ಅಂಗವೂ ಮುಖ�Rಾ7�ೆ! Sಾನವನ 

�ೇಹವ" ಆರೈ�ೆ Sಾಡಲು, ಸ9ಾಯ Sಾಡಲು ಮತು- ರೂ�ಸಲು 
�ಾಮಥ�Uವನು� 9ೊಂ(ರುವಂ&ೆ�ೕ, OIಸ-ನ �ೇಹದ�4ಯೂ ಇ�ೆ. 
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\&ಸ�ನBCರುವ ನಮ% ಸಾOನ 

ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4, ಪ`&ಾIತaನು ನಮaನು� �ೕಸು OIಸ-ನ�4 
�ೇರುವ"ದ�ಾh7 (ೕ°ಾ�ಾ�ನ Sಾ�/�ಾl6ೆ. ನೂತನ ಜನನದ 

ಅದುwತ(ಂದ, 6ಾವ" �ೕಸು`6ೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�Rಾ7 

ಒಂ�ಾ7� lೇRೆ. 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7� lೇRೆ. 

1 6ೊ�ಂಥ 12:13 Aಾ0ೆ?ೕ \&ಸ�ನು ?ಹೂದ*VಾಗB 

,ಾಸVಾಗB ಸ
ತಂತ&VಾಗB ನಾ/ೆಲCರೂ ಒಂ,ೇ 

,ೇಹ/ಾಗುವದ6ಾ+� ಒಂ,ೇ ಆತ%ದBC vೕ�ಾಸಾfನ 

<ಾ5M6ೊಂwೆವ�. ಒಂ,ೇ ಆತ% ನF%ಲC�0ೆ Wಾನ/ಾ� 

6ೊಡಲjo�ತು. 

(ೕ°ಾ�ಾ�ನ ಎಂಬ ಪದದ ಅಥU: 

� ಸಂಪೂಣURಾ7 ಒಂದರೊಂ(ಗೆ ಗುರು�/�ೊಳPQವ"ದು 

ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4, 6ಾವ" �ೕಸು OIಸ-6ೊಂ(ಗೆ 
ಸಂಪೂಣURಾ7 ಗುರು�/�ೊಂ�� lೇRೆ. 

<k ಬ� {ೆಯ ತುಂಡನು� �ೆಂಪ" ಬಣ̈`ರುವ Hಾ&ೆIಯ�4 9ಾO�ಾಗ, 

ಆ ಬ�ೆ{ಯು ಅದರ�4ರುವ ಬಣ̈ದಂ&ೆ ಆಗುತ-�ೆ. ಬಣ̈�ೊಳ�ೆh 
ಅದನು� "ಅ(lದlಂದ/ಮುಳP7/ದlಂದ" ಅದನು� ಅದರೊಂ(ಗೆ 
ಗುರು�/�ೊಳPQತ-�ೆ. ಅ�ೇ ೕ�ಯ�4, ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4 
6ಾವ" ಪ`&ಾIತaನ ಮೂಲಕ ಆತನ�4 (ೕ°ಾ�ಾ�ನ 

Sಾ�/�ೊಂ�ಾಗ ನಮa ಆತaಗಳP �ೇವರ ಮಗನ ಸ�ರೂಪವನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳPQತ-Rೆ. 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಸಂಪೂಣURಾ7 

ಗುರು�/�ೊಳPQ& -ೇRೆ, ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�Rಾ7 

ಒಂ�ಾಗು& -ೇRೆ, ಆತನ �ೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗRಾಗು& -ೇRೆ, 
ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾಗು& -ೇRೆ. 

�ೕಸು  ಾರಾ7�ಾl6ೋ, 6ಾವ" 9ಾಗೆ ಆ7� lೇRೆ! 
�ೕಸು`ಗೆ ಇರುವ"�ೆಲ4ವೂ ನಮa�ಾl7�ೆ! 

6ಾವ" ಏ6ಾ7� lೇ¥ೕ  ಮತು- ನಮಗೆ ಏನು ಇ� lೇWೕ 
ಅದ�ೆh	ಾ4 �ಾರಣ 6ಾವ" ಆತನ�4ರುವ"�ೇ ಆ7�ೆ. 
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ಎ£ೆಸ ಪ�ಸ�ಕದBC Sೋ:Mರುವ ಪ&6ಾರ 

Hೌಲನು ಎBೆಸದವಗೆ ಬರೆದ ಪ�I�ೆಯ �ದಲ ಮೂರು 
ಅzಾ�ಯಗಳ�4 “OIಸ-ನ�4” ರುವ ನಮa �ಾ�ನವನು� ಮತು- 
ಸಂಪತ-ನು� ಪ"ನರಾವ�U/ ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

∗ ಆ'%ಕ ಆ8ೕ/ಾ9ದಗ[ಂದ ಆ8ೕವ9vಸಲjo�, 1ೇ/ೆ 

OIಸ-ನ�4 ಆ�aಕ ಆ�ೕRಾUದ(ಂದ 6ಾವ" ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{� lೇRೆ 
ಎಂದು ಅವನು ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

ಎ£ೆಸ 1:3 ನಮ% ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನ ,ೇವರೂ ತಂ,ೆಯೂ 

ಆ�ರು/ಾತ$0ೆ ಸೊ�ೕತ&. ಆತನು ಪರಲೋಕದBCನ ಸಕಲ 

ಆ'�ಯ ವರಗಳನುf ನಮ0ೆ \&ಸ� ?ೕಸು@ನBC ಅನುಗ&]M,ಾ1ನೆ. 

ನಮa ಅನು(ನದ tೕವನದ�4 9ೊಂ(�ೊಳQಲು ಮತು- 
ಆನಂ(ಸಲು +ೇ�ಾದ ಪರ	ೋಕದದ ಸಂಪದwತRಾದ, 

ಮ,xಯುಳQ ಮತು- ಸಂತೃ�-ಕರRಾದ ಎ	ಾ4  ಆ�aಕ 

ಆ�ೕRಾUದಗಳP ನಮಗೆ ಲಭ�Rಾ7Rೆ. 

∗ ಆತನBC ಆ�M6ೊಂ5,ಾ1ನೆ 

ತಂ�ೆಯು �ೕಸುವನು� ಆ/�ೊಂಡನು. ಆತನು ಆ/ 
�ೊಳQಲ'ಟ{ವನು. 6ಾವ" ಆತನ�4ರುವ"ದಂದ, ಈಗ 6ಾವ" ಆತನ 

ಆ/�ೊಳPQ`�ೆಯ�4 Hಾಲುಗಾರರಾ7� lೇRೆ. 

ಎ£ೆಸ 1:4 AೇಗಂದVೆ ನಾವ� K&ೕ'ಯBC ನwೆದು ಆತನ 

ಸ$f:ಯBC ಪ�ಶುದ�ರೂ ,ೋಷ@ಲCದವರೂ ಆ�ರSೇ6ೆಂದು 

ನಮ%ನುf ಜಗದುತj'�0ೆ ಮುಂ�ೆ \&ಸ�ನBC ಆ�M6ೊಂಡನು. 

ನಮa �ೌಂದಯU, ನಮa �ಾಮಥ�U ಅಥRಾ ನಮa 
�ಾ�JSಾನದ 0_ತ-Rಾ7 �ೇವರು ನಮaನು� ಆ/�ೊಳQ�ಲ4. 
0ತ�&ೆಯ�4�ೕ ಮುಂ�ಾ7 ಆತನು ನಮaನು� OIಸ-ನ�4 
6ೋ�ದlಂದ ಆತನು ನಮaನು� ಆ/�ೊಂಡನು. 

∗ ಆತನBC ಪ^ವ9 ಸಂಕಲj<ಾ5ದನು 

6ಾವ" ಆತನ�4ರುವ �ಾರಣ 6ಾವ" ಆತನ �ೌ#ಾಗ�ದ�4 
Hಾಲುಗಾರರಾಗು& -ೇRೆ. 
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ಎ£ೆಸ 1:5 ಆತನು ತನf ಕೃWೆಯನುf ಪ&�ಾ*'0ೆ ತರSೇ6ೆಂದು 

ನಮ%ನುf ?ೕಸು \&ಸ�ನ ಮೂಲಕ ತನf ಪ�ತ&ರನಾf� 

M
ೕಕ�ಸುವದ6ೆ+ ದಯಾಪ^ವ9ಕ/ಾದ ತನf ~Pಾ�ನುಸಾರ/ಾ� 

kದಲೇ ಸಂಕಲj<ಾ5ದ1ನು. 

ಆತನು ಇತರರನು� ಇಷ{ಪಡುವದOhಂತ 9ೆ?ಾj7 ನಮaನು� 
ಇಷ{ಪಡುವ �ಾರಣ �ೇವರೊಂ(ಗೆ 0ತ�&ೆಯನು� ಕYೆಯಲು 
�ದ	ೇ ಆತನು ನಮaನು� 0Wೕtಸ�ಲ4. ತಂ�ೆಯು 
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗkಂದ +ಾ7 6ೋ�, OIಸ-ನ�4 ನಮaನು� 
6ೋಡು&ಾ-6ೆ. ಆತನು �ೕಸುವನು� ಆ/�ೊಂ�ದlಂದ ಆತನು 
ನಮaನು� ಆ/�ೊಂಡನು, ಮತು- 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಒಂ�ಾ7� lೇRೆ. 

�ೕಸು OIಸ-ನ�4ರುವ ನಮa �ಾ�ನ(ಂ�ಾ7 ನಮಗೆ +ಾಧ�&ೆಯು 
ಇ�ೆ ಮತು- ನಮaನು� �ದ	ೇ 0Wೕtಸ	ಾ7�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 1:11 \&ಸ�ನBC?ೕ ಸಮಸ�ವ� ಒಂ,ಾಗುವದು ಇದಲC,ೆ 

ಆತನBC ನಾವ� ,ೇವರ ಸ
\ೕಯ ಪ&�ೆಯಾ,ೆವ�. 

∗ ಆತನBC ಅಂ�ೕಕ�ಸಲjo�,ೇ/ೆ 

6ಾವ" �Iಯನ�4 ಅಂ7ೕಕಸಲ'�{� lೇRೆ. 6ಾವ" OIಸ-ನ�4ರುವ 

�ಾರಣ ತಂ�ೆಯು ನಮaನು� ಅಂ7ೕಕ/ದನು. 

ಎ£ೆಸ 1:6 ಈ ಕೃWಾ,ಾನವ� ಆತನ K&ಯನBC?ೕ ನಮ0ೆ 

,ೊVೆ_ತು. 

6ಾವ" ಆತನ�4ರುವ"ದಂದ ನಮಗೆ `�ೕಚ6ೆ, mSಾಪ�ೆ ಮತು- 
ಆತನ ಕೃHೆಯ ಸಕಲ �Iೕಮಂ��ೆಯು ಉಂಟು. 

ಎ£ೆಸ 1:7 ಈತನು ನಮ0ೋಸ+ರ ತನf ರಕ�ವನುf ಸು�Mದ1�ಂದ 

ನಮ% ಅಪVಾಧಗಳ# ಪ�Aಾರ/ಾ� ನಮ0ೆ �ಡುಗwೆಯಾ_ತು. 

ಇದು ,ೇವರ ಕೃWಾ'ಶಯ/ೇ. 

∗ ಆತನBC ಮುv&ಸಲjo�, 1ೇ/ೆ 

ಪ`&ಾIತaನು 0ಕಟRಾ7 ಐಕ�Rಾ7ರುವ �ಾರಣ 6ಾವ" ಆತನ�4 
ಮು(Iಸಲ'�{� lೇRೆ ಮತು- ಆತನು 0ತ�Rಾ7 �ೕಸು OIಸ-6ೊಂ(ಗೆ 
ನಮaನು� ಒಂ�ಾ7 Sಾ��ಾl6ೆ. 
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ಎ£ೆಸ 1:13 $ಮ% ರz|ೆಯ @ಷಯ/ಾದ ಸು/ಾPೆ9?ಂಬ 

ಸತ*/ಾಕ*ವನುf 6ೇ[ \&ಸ�ನBC ನಂ�6ೆ_ಟ�ವVಾದ $ೕವ� ಸಹ 

/ಾ0ಾ1ನ <ಾಡಲjಟ� ಪ@Pಾ&ತ%ನೆಂಬ ಮು,ೆ&ಯನುf Aೊಂvv�. 

∗ ಆತನೊಂv0ೆ ಕು[', 1ೇ/ೆ 

6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7ರುವ"ದಂದ, 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಸ�7ೕUಯ ಸ�ಳಗಳ�4 ಕುk�� lೇRೆ. 

ಎ£ೆಸ 2:6 ಬದು\Mದ1ಲC,ೆ Pಾನು \&ಸ� ?ೕಸು@ನBC ನಮ0ೆ 

<ಾಡುವ ಉಪ6ಾರದ ಮೂಲಕ ತನf ಅWಾರ/ಾದ 

ಕೃWಾ'ಶಯವನುf … 

6ಾವ" ಈ ಭೂ_ಯ�4 ನಮa �ೇಹದ�4 �ಾ�ನದ�4 
Rಾ/ಸು�-ದlರೂ, OIಸ-ನ�4 6ಾವ" ಪರ	ೋಕದ�4 ಕುk�� lೇRೆ. 
�ೕಸು ತನ� `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUವನು� ಮು7/ದ ನಂತರ, 

ಆತನು ತಂ�ೆಯ ಬಲಗ�ೆಯ�4 ಕುkತು�ೊಂಡನು. 

\ೕತ9ನೆಗಳ# 110:1 ?Aೋವನು ನನf ಒwೆಯ$0ೆ – ನಾನು 

$ನf @Vೋ:ಗಳನುf $ನ0ೆ WಾದKೕಠ/ಾಗ <ಾಡುವ ತನಕ 

ನನf ಬಲಗwೆಯBC ಕೂತು6ೊಂ5ರು ಎಂದು ನು5ದನು. 

6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ �ಾ�0ಕRಾ7 ಕುk�� lೇRೆಂದು Hೌಲನು 
�kಯಪ�/ದನು. ಈ ಭೂ_ಯ�4 ಆತನು ಪೂಣUಗೊk/ದ 
�ೆಲಸದ ಎ	ಾ4 ಪIWೕಜನಗಳನು� 6ಾವ" ಆನಂ(ಸು�-� lೇRೆ. 
6ಾವ" ನಂ<�ೆGಂದ, tೕವನದ <ರುಗಾkಗಳ ನಡುRೆಯೂ 

ಪI�Wಬ| `sಾ�/ಗೂ ಲಭ�`ರುವ `sಾIಂ�ಯನು� ಪI� mಣವ" 
ಆನಂ(ಸು�-� lೇRೆ. 

∗ ಆತನBC ಸPಾ+ಯ9ಗಳ# 

ಸ&ಾhಯUಗkಗಾ7 6ಾವ" OIಸ- �ೕಸು`ನ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. 

ಎ£ೆಸ 2:10 ಸPಾ+ಯ9ಗಳನುf <ಾಡುವದ6ಾ+�?ೕ \&ಸ� 

?ೕಸು@ನBC ಸೃ��ಸಲj�ೆ�ವ�. ನಾವ� ಸPಾ+ಯ9ಗಳನುf 

ನ5ಸುವವVಾ� ಬದುಕSೇ6ೆಂದು ,ೇವರು ನಮ%ನುf kದಲೇ 

ನೇyMದನು. 

ಆ�ಾಮ ಹವ�ರನು� ಒಂದು ಉ� lೇಶ�ಾh7 ಸೃ={ಸ	ಾ7ತು-, ಮತು- 
OIಸ-ನ�4 6ಾವ" ಅ�ೇ ಉ� lೇಶ�ಾh7�ೕ ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. ಆತನ 
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�ಾಯUಗಳನು� ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ Sಾಡುವ"ದ�ಾh7 6ಾವ" 
ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. 6ಾವ" OIಸ-ನ �ಾ�ನದ�4 ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ 
�ಾಯU0ವU,ಸು�-ರುವ ಆತನ �ೇಹRಾ7� lೇRೆ. 

�ೕಸು ಇ�4 tೕ`ಸು�-�ಾlಗ ಮತು- ಈ ಭೂ_ಯ�4 �ೇRೆ 
Sಾಡು�-�ಾlಗ, ಆತನು ತನ� `sಾ�/ಗkಗೆ ,ೕಗೆ 9ೇkದನು, 

(ೕAಾನ 14:12 $ಮ0ೆ $ಜ$ಜ/ಾ� Aೇಳ#P �ೇನೆ. ನನfನುf 

ನಂಬುವವನು ನಾನು ನ5ಸುವ \&?ಗಳನುf Pಾನೂ ನ5ಸುವನು 

ಮತು� ಅವ�ಗ[�ಂತ ಮಹPಾ�ದ \&?ಗಳನುf ನ5ಸುವನು. 

ಯಾಕಂದVೆ ನಾನು ತಂ,ೆಯ ಬ[0ೆ AೋಗುP �ೇನೆ. 

�ೕಸು OIಸ-ನ�4ರುವ `sಾ�/ಗYಾದ 6ಾವ" �ೕಸು`ನ 

�ೇಹRಾ7� lೇRೆ. ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ 6ಾವ" ಆತನ �ಾಲುಗಳP, 
ಆತನ HಾದಗಳP, ಅತನ &ೋಳPಗಳP ಮತು- ಆತನ �ೈಗಳP 
ಆ7� lೇRೆ. �ೕಸು`ನ �ೇಹRಾ7ರುವ, 6ಾವ" ಇಂದು ಆತನ 

�ಾಯUಗಳನು� ಮುಂದುವಸು�-� lೇRೆ. 

OIಸ-ನ �ೇಹ: 

� OIಸ-ನನು� ಜಗ�-ಗೆ &ೋಸಲು 
� �ೇವರ �Iೕ�ಯನು� ಜಗ�-ಗೆ �kಸಲು 
� �ೇವರ ಸ�ಸ�&ೆಯನು� ಮತು- `�ೕಚ6ೆಯನು� ತರಲು 
� ಜನರನು� �ೇವರ ರm�ೆಯ £ಾನ�ೆh ನ�ಸಲು 

∗ ಆತನBC ಉಂಟು<ಾಡಲj�ೆ�ವ� 

ಆತನ ಶತುIಗYಾ7ದl ಮತು- ಆತ0ಂದ ದೂರRಾ7ದl 6ಾವ" 
ಆತನ�4ರುವ"ದಂದ ಆತನ ರಕ-ದ ಮೂಲಕ ಆತ0ಗೆ 
“ಸ_ೕಪಸ�ರಾ7” Sಾಡಲ'�{� lೇRೆ. 

ಎ£ೆಸ 2:13 ಈಗಲಾದVೋ kದಲು ದೂರ/ಾ�ದ1 $ೕವ� \&ಸ� 

?ೕಸುವನುf ಸೇ�ದವVಾ�ದು1 ಆತನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ 

ಸyೕಪಸOVಾv�. 

ಈಗ 6ಾವ" ಅತ6ೊಂ(ಗೆ 0ರಂತರRಾದ, 0ಕಟRಾದ 

ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಮತು- ಸಂಸಗUವನು� ಆನಂ(ಸಬಹುದು. 

∗ ಒಂ,ಾ�, 1ೇ/ೆ 
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6ಾವ" ಆತನ�4 ಸೃ={ಸಲ'�ಾ{ಗ, ನಮa ಮತು- �ೇವರ ನಡುRೆ ಇದl 
ಎ	ಾ4 �ೆ�ೕಷವನು� &ೆಗೆದು9ಾಕ	ಾGತು. ಕೂಡ	ೇ ಉಭಯರನು� 
ಒಂ�ಾ7 SಾHಾU�ೆ{ವ". 

ಎ£ೆಸ 2:15 ಆತನು ಸ<ಾ�ಾನ <ಾಡುವವನಾ� ಉಭಯರನೂf 

ತನfBC ಒಬ� ನೂತನ ಪ�ರುಷನನಾf� $y9M,ಾ1ನೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ ಾದ ವ�O-ಯು ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಇರುವವರೆಗೂ 
ಅವನ6ಾ�ಗ� ಅಥRಾ ಅವಳ6ಾ�ಗ� �ೕಸು`0ಂದ ಮತು- ಆತನ 

ಸSಾzಾನ(ಂದ ಅವರನು� +ೇಪU�ಸಲು �ಾಧ�`ಲ4. 

∗ ಪ�ಶುದ�/ಾದ ಆಲಯ 

ಆತನ�4, 6ಾವ" �ೇವರ ಪಶುದ� ಆಲಯRಾ7, �ೇವರ 

0Rಾಸ�ಾ�ನRಾ7 ಒ�ಾ{7 ಕಟ{ಲ'ಡು�-� lೇRೆ. 

ಎ£ೆಸ 2:20-22 ಅ�ಸ�ಲರೂ ಪ&/ಾvಗಳ� ಎಂಬ ಅM�/ಾರದ 

Fೕಲೆ $ೕವ^ ಮಂvರ,ೋWಾvಯBC ಕಟ�ಲjo�v1ೕ�. ?ೕಸು 

\&ಸ�ನೇ ಮುಖ*/ಾದ ಮೂಲೇಗಲುC. ಆತನBC ಕಟ�ಡದ ಎಲಾC 

Nಾಗಗಳ# ಒಂದ6ೊ+ಂದು Aೊಂv6ೆಯಾ� ಕಟ�ಡವ� 

ವೃv1ಯಾಗುPಾ� ಕತ9ನBC ಪ�ಶುದ1 ,ೇ/ಾಲಯ/ಾಗುತ�,ೆ. 

ಆತನBC $ೕವ^ ಸಹ ಪ@Pಾ&ತ%ನ ಮೂಲಕ/ಾ� ,ೇವ�0ೆ 

$/ಾಸಸಾOನ/ಾಗುವದ6ಾ+� ನಮ% ಸಂಗಡ ಕಟ�ಲjಡುPಾ� ಇv1�. 

ಈ ಭೂ_ಯ�4 ನ�aಂ(ಗೆ Rಾ/ಸಲು �ೇವರು 
ಆ/�ೊಂ��ಾl6ೆ ಎಂಬುದನು� ಅತು�ೊಳPQವ"ದು ಎrೊ{ಂದು 
ರೋSಾಂಚನ�ಾ ಾ7�ೆ. ಆತನು ನ�aಳಗೆ ವ�O-ಗತRಾ7 

Rಾ/ಸಲು ಮತು- ಆತನ ಸ#ೆ ಾ7ರುವ ನxaಲ4ರೊಳಗೆ 
�ಾಂ/�ಕRಾ7 Rಾ/ಸಲು ಆ/�ೊಂ��ಾl6ೆ. 

∗ ಆತನBCರುವ ಭರವಸವ�ಳr �ೈಯ9  

6ಾವ" ಆತನ�4ರುವ, ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7ರುವ, ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಸಂಪೂಣURಾ7 ಐಕ�ರಾ7ರುವ �ಾರಣ, ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ 

6ಾವ" ಅತನ�4ಯೂ ಮತು- ಆತ07ರುವ ಎಲ4ದರ�4ಯೂ 

Hಾಲು�ಾರರಾಗು& -ೇRೆ. 

ಆತನ 0ೕ�ಯು ನಮa 0ೕ� ಾ7�ೆ. ಆತನ �ೌ#ಾಗ�ವ" ನಮa 
�ೌ#ಾಗ�Rಾ7�ೆ. ಆತನ tೕವ ನಮa tೕವRಾ7�ೆ. 
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ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 6ಾವ" 9ೊಂ(�ೊಂ�ಾಗ, 6ಾವ" 
zೈಯU(ಂದ ,ೕಗೆ 9ೇಳಬಹುದು, 

�ೕಸು OIಸ-ನ�4 6ಾನು  ಾರೆಂದು ನನಗೆ �k(�ೆ! 
6ಾನು ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಒಂ�ಾ7� lೇ6ೆ! 

 

ಈಗ 6ಾನು ಆತನ 0ೕ�ಯ�4, ಆತನ �ೌ#ಾಗ�ದ�4, 
ಮತು- ಆತನ tೕವದ�4 Hಾಲು�ಾರ6ಾ7� lೇ6ೆ! 

 

6ಾನು ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7� lೇ6ೆ! 
ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP 9ೋGತು! 
ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP 9ೊಸ�ಾ7Rೆ! 

 

ಎ£ೆಸ 3:12 ,ೇವರ ಸಾ$ಧ* ಸೇರುವದ6ೆ+ ನಮ�ರುವ 

ಭರವಸವ�ಳr �ೈಯ9ವ� \&ಸ�ನBC ಇo�ರುವ ನಂ�6ೆಯ ಮೂಲಕ 

ಆತನBC?ೕ ನಮ0ೆ ಉಂ�ಾ_ತು. 

6ಾವ" ಆತನ�4 ಇರುವ"ದಂದ 6ಾವ" ಪೂಣU 
ಭರವ�ೆಯುಳQವರಾ7 zೈಯU(ಂದ ಆತನ ಸ0�oಗೆ ಬರಬಹುದು, 
6ಾವ" ತ�'ತಸ�ರಾ7 ಇರುವ"(ಲ4 ಮತು- ಅಪರಾಧ 0ಣUಯ�ೆh 
ಒಳಗಾಗುವ"(ಲ4. 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP. 6ಾವ" �ೕಸು 
OIಸ-ನ�4 �ೇವರ 0ೕ� ಾ7� lೇRೆ. 

Sೆಳ\ನ ಮಕ+ಳ# 

�ೕಸು Sಾನವ6ಾ7 ಬಂದ �ೇವರಾ7�ಾl6ೆ. ಆತನ�4 ನಂ<�ೆ 
ಇಡುವವಗೆ �ೇವರ �Iೕ�ಯನು� ಮತು- ಶO-ಯನು� 
ಪIಕಟಪ�ಸಲು ಆ�aಕRಾ7 ಕತ-	ಾ7ರುವ ಈ 	ೋಕ�ೆh +ೆಳ�ಾ7 

�ೕಸುವನು� ಕಳP,ಸ	ಾGತು. 

(ೕAಾನ 8:12 ?ೕಸು '�� ಅವರ ಸಂಗಡ <ಾPಾಡ 

ಲಾರಂ�M ನಾನೇ ಲೋಕ6ೆ+ Sೆಳಕು. ನನfನುf ಅನುಸ�ಸುವವನು 

ಕತ�ಲೆಯBC ನwೆಯ,ೆ Uೕವ6ೊಡುವ Sೆಳಕನುf Aೊಂvರುವವ 

ನಾ�ರುವನು ಎಂದು Aೇ[ದನು. 

1 lೆಸಲೊ$ೕಕ 5:5 $ೕ/ೆಲCರು Sೆಳ\ನವರೂ ಹಗBನವರೂ 

ಆ�v1ೕರ�ೆ�.  ನಾವ� Vಾ'&ಯವರೂ ಅಲC. ಕತ�ಲೆಯವರೂ ಅಲC. 
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`sಾ�/ಗಳP +ೆಳOನ ಮಕhಳಂ&ೆ tೕ`ಸ+ೇಕು. ಅವರು �ೇವರ 

Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆಯ +ೆಳOಗೆ ಅನುಗುಣRಾ7 ಜಯsಾ�ಗYಾ7 

tೕ`ಸ+ೇಕು. Hೌಲನು ,ೕಗೆ 9ೇಳPವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ,ೕಗೆ 
ಆ£ಾ�/�ಾl6ೆ, 

ಎ£ೆಸ 5:8 $ೕವ� ]ಂvನ 6ಾಲದBC ಕತ�ಲೆಯಾ�v1�. ಆದVೆ ಈಗ 

$ೕವ� \&ಸ�ನBCದು1 Sೆಳ6ಾ�v1ೕ�. Sೆಳ\ನವರಂPೆ ನwೆದು6ೊ[r�. 

Pೊqೆಯಲಾ�,ೆ, ಶುv�ೕಕ�ಸಲಾ�,ೆ, $ೕ'ವಂತರನಾf� <ಾಡಲಾ�,ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" Hಾಪ(ಂದ <ಡುಗ�ೆ 
9ೊಂ(� lೇRೆ. ನಮaನು� &ೊYೆಯ	ಾ7�ೆ, ಶು(�ೕಕಸ	ಾ7�ೆ 
ಮತು- 0ೕ�ವಂತರ6ಾ�7 Sಾಡ	ಾ7�ೆ. 

1 6ೊ�ಂಥ 6:10,11 ಲೋ�ಗಳ# ಕು5ಕರು Sೈಯುವವರು 

ಸುಲು6ೊಳ#rವವರು ಇವVೊಳ0ೆ ಒಬ�Vಾದರೂ ,ೇವರ Vಾಜ*6ೆ+ 

Sಾಧ*VಾಗುವvಲC. $ಮ%BC 6ೆಲವರು ಅಂಥವVಾ�v1ೕ�. ಆದರೂ 

ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನ Aೆಸ�ನBCಯೂ ನಮ% ,ೇವರ 

ಆತ%ದBCಯೂ Pೊqೆದು6ೊಂ5�. ,ೇವಜನVಾv�. 

$ೕ'ವಂತVೆಂಬ $ಣ9ಯವನುf Aೊಂvv�. 

&ೊYೆಯುವ"ದು ಎಂದರೆ ಸ�ಚ¤ಗೊkಸುವ"ದು ಆ7�ೆ. �ೇವರು ತನ� 
ಸ0�oಯ�4 ಅಶುದ�&ೆಯನು� ಬರಗೊಡುವ"(ಲ4. ಪಪೂಣURಾದ 

6ಾ�ಯ ಮತು- ಪಪೂಣURಾದ 0ೕ�ಯು Hಾಪ�ೊಂ(ಗೆ 
6ೆ	ೆಗೊಳQಲು �ಾಧ�`ಲ4. 

1 (ೕAಾನ 1:7 ಆದVೆ ಆತನು Sೆಳ\ನBCರುವಂPೆ?ೕ ನಾವ� 

Sೆಳ\ನBC ನwೆದVೆ ನಾವ� ಒಬ�ರ ಸಂಗಡಲೊಬ�ರು 

ಅನೊ*ೕನ*PೆಯBC, 1ೇ/ೆ. ಮತು� ಆತನ ಮಗನಾದ ?ೕಸು@ನ 

ರಕ�ವ� ಸಕಲ Wಾಪವನುf $/ಾರ|ೆ <ಾ5 ನಮ%ನುf ಶುv1 

<ಾಡುತ�,ೆ. 

OIಸ-ನ�4ರುವ ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ�ರು �ೇವರೊಂ(ಗೆ 
9ೊಂದಬಹು�ಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಗ bೆ “ಶು(�ೕಕಸು`�ೆಯು”  
`ವಸುತ-�ೆ. ಇದರಥU 6ಾವ" �ೆಟ{ದlಂದ ಪI&ೆ�ೕOಸಲ'�{� lೇRೆ 
ಮತು- OIಸ-0ಗಾ7 ಪI&ೆ�ೕOಸಲ'�{� lೇRೆ. 6ಾವ" 	ೋಕ(ಂದ 

ಪI&ೆ�ೕOಸಲ'�{� lೇRೆ ಮತು- �ೇವರು ನಮಗೆ �ೊ�{ರುವ ಆತನ 



107 

 

0ೕ�ಯ ಆzಾರದ xೕ	ೆ ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಸಂಬಂಧವನು� 
9ೊಂ(� lೇRೆ. 

6ಾವ" &ೊYೆಯಲ'ಟು{ ಶುದ�ರಾ7� lೇRೆ. ನಮaನು� 0ೕ�ವಂತ 
ರ6ಾ�7ಯೂ ಸಹ Sಾಡ	ಾ7�ೆ. 0ೕ�ವಂತರ6ಾ�7 Sಾಡುವ"ದು 
ಎಂದರೆ �ೇವಂದ 6ಾ�ಯಸಮaತRಾ7 0ೕ�ವಂತ6ೆಂದು 
�ೂೕ=ಸುವ"�ಾ7�ೆ. 6ಾವ" 0ೕ�ವಂತರು; ನಮa ಆತaಗಳP 
�ೇವರ ಮುಂ�ೆ ಪಪೂಣURಾ7Rೆ. OIಸ-ನ�4 6ಾವ" ನೂತನ 

ಸೃ={ಗಳP. ಹYೆಯ HಾಪಗಳP 0ೕ79ೋದವ" – �ೕಸು ಸು/ದ 
ಆತನ ರಕ-ದ ಮೂಲಕ &ೊYೆಯ	ಾGತು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 3:28 ಧಮ9ಪ&<ಾಣ ಸಂಬಂಧ/ಾದ ಕಮ9ಗ[ಲC,ೆ 

ನಂ�6ೆ_ಂದಲೇ ಮನುಷ*ರು $ೕ'ವಂತVೆಂದು $ಣ9_ಸಲjಡು 

ವVೆಂಬ,ಾ� $ಶ�ಯ<ಾ56ೊಂ5, 1ೇವಲಾC. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:31,33 ,ೇವರು ನಮ% ಕwೆ ಇದ1Vೆ ನಮ%ನುf 

ಎದು�ಸುವವರು ಯಾರು? 

,ೇವರು ಆದು6ೊಂಡವರ Fೕಲೆ ಯಾರು ತಪ�j Aೊ�ಸಾರು? 

,ೇವVೇ ನಮ%ನುf $ೕ'ವಂVೆಂದು $ಣ9_ಸುವವನಾ�,ಾ1ನೆ. 

�ೈ&ಾನನು ಮತು- ಅವನ �ೇ6ೆಯು ನಮಗೆ ಪೂವU�ಾಲವನು� 
6ೆನ�ಸಲು ಬರುRಾಗ, 6ಾವ"  ,ೕಗೆ 9ೇಳ+ೇಕು, 

�ೈ&ಾನ6ೇ, ಮರೆತು<ಡು, 
6ಾನು &ೊYೆಯಲ'ಟ{ವನು, ಶು(�ೕಕಸಲ'ಟ{ವನು ಮತು- 
0ೕ�ವಂತ6ಾ7 0ಣUGಸಲ'ಟ{ವನು ಆ7� lೇ6ೆ! 

 

6ಾನು ನೂತನ ಸೃ={! 
ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP 0ೕ79ೋದವ"! 
ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP 9ೊಸ�ಾ7Rೆ! 

ನಮ% Aೊಸ Wೌರತ
 

ನಮ% ಹಕು+ಗಳ# 

ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ, ನಮಗೆ 9ೊಸ Hೌರತ�`�ೆ. 
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�ೇಶದ ಪIdೆಗೆ ರಾಷfದ ಸಂ`zಾನದ ಅ�ಯ�4 �ೆಲವ" ಪರಮ 

ಹಕುhಗಳನು� �ಾತ ಾ7 �ೊಡ	ಾ7�ೆ. ಸಂ`zಾನವ" �ೇಶದ 

ಸ¥ೕUಚj 0ಯಮRಾ7�ೆ. ರಾಷfದ ಇತರ +ೇರೆ ಎ	ಾ4 
0ಯಮಗಳP ಸಂ`zಾನವ" 0ೕ�ದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುhಗkಗೆ 
ಒಳಪ�{ರುತ-Rೆ. ನಮa ಹಕುhಗಳP ಏ6ೆಂದು ನಮಗೆ �k(ಲ4(ದlರೆ, 
�ೆಲವ" 0ೕ�ಗೆಟ{ ವ�O-ಗkಂದ 6ಾವ" ಅವ"ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳQ�ೆ 
ವಂnತರಾಗಬಹುದು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, ನಮಗೆ ಅ6ೇಕ ಪರಮ ಹಕುhಗಳನು� 
0ೕಡ	ಾ7�ೆ, ಆದರೆ 0ೕ�ಗೆಟ{ವ6ಾದ �ೈ&ಾನನು ನಮa 
ಹಕುhಗkಂದ ನಮaನು� ವಂnತರಾಗುವಂ&ೆ Sಾಡಬಹುದು. 6ಾವ" 
ಅನಗತ�Rಾ7 ಕಷ{ವನು� ಅನುಭ`ಸುವಂ&ೆ Sಾಡಬಹುದು. 
ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ 6ಾವ" ನಮa ಎ	ಾ4 ಆ�aಕ 

ಆ�ೕRಾUದಗಳನು� ಆನಂ(ಸು& -ೇRೆ ಎಂದು �ಾತ �ೊಡಲು 
ಆಗುವ"(ಲ4, ಆದರೆ ಅದು ಅವ"ಗಳನು� ಪ"ನಃ ಪ�ೆದು�ೊಳQಲು 
ನಮಗೆ 0ಯಮಬದ� ಹಕhನು� �ೊಡುತ-�ೆ. 

ನಮ% ಆಯುಧಗಳ# 

9ೊಸ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮಗೆ ಈ 	ೋಕದ�4ರುವ, ನಮa 
ಹಕುhಗಳನು� �ೈ&ಾನನು Oತು-�ೊಂ��ಾl6ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, 6ಾವ" 
ಅವ"ಗಳನು� ಪ"ನಃ ಪ�ೆದು�ೊಳQಲು ಅಗತ�`ರುವ ಆ�aಕ 

ಆಯುಧಗಳನು� �ೇವರು ನಮಗೆ �ೊ�{�ಾl6ೆ. 

ನಮa ಆಯುಧಗಳP ಈ 	ೋಕದವ"ಗಳಲ4, ಮತು- ಅವ" 
ಭದI�ೋ�ೆಗಳನು� �ೆಡ` 9ಾಕುವಷು{ �ೈ`ಕ ಬಲವ"ಳQವ"ಗಳP 
ಆ7Rೆ ಎಂದು Hೌಲನು ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 10:4 ನಾವ� ಉಪ(ೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳ# ಲೋಕ 

ಸಂಬಂಧ/ಾದ ಆಯುಧಗಳಲC. ಅವ� ,ೇವರ ಎI6ೆಯBC 

ಬಲ/ಾ�ದು1 6ೋ�ೆಗಳನುf 6ೆಡ@Aಾಕುವಂಥವ�ಗqಾ�/ೆ ... 

ಭದI�ೋ�ೆಯು �ೋ�ೆ�ೊತ-ಲುಗಳಂ&ೆ ಇರುತ-�ೆ. ಇದು 
ಪ/��ಗಳ, ಆ	ೋಚ6ೆಗಳ, ವ�O-ಗಳ ಅಥRಾ ಸಂ� �ೆಗಳ xೕ	ೆ 
<7 ಾದ ,�ತವನು� 9ೊಂ(ರುತ-�ೆ. ಇದು ನಮa ಆರೋಗ� 
ಅಥRಾ ಹಣ�ಾ/ನ xೕ	ೆ �ೈ&ಾನನು �ಾ��/ದ 
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ಭದI�ೋ�ೆ ಾ7ರಬಹುದು.  ಾವ ಭದI�ೋ�ೆ ಾ7ದlರೂ, 

ಅದನು� �ೆಡ` 9ಾಕಲು ನಮa ಬk ಆಯುಧಗkRೆ! 

∗ ಪ�|ಾಮ6ಾ�ಯಾಗಲು 

 ಾವ"�ೇ ಆಯುಧವನು� ಉಪWೕ7ಸದ 9ೊರತು ಅದು 
ಪ�ಾಮ�ಾ ಾಗುವ"(ಲ4. 

ಆಯುಧವನು� ಧ/�ೊಂ�ರುವ ವ�O-ಯ xೕ	ೆ ಶತುIಗಳP �ಾk 

Sಾ��ಾಗ, ಆ ವ�O-ಯು ತನ� ಆಯುಧಗಳನು� 
ಉಪWೕ7ಸ(ದlರೆ ಅವನು ಆ ವ�O-ಗೆ ಇನೂ� 9ೆnjನ �ೇಡನು� 
Sಾಡಬಹುದು. �ಾkಗೆ ಒಳಗಾದ ವ�O-ಯು ನಡು6ೆ�-Gಂದ 
ಅಂಗಾ�ನವರೆಗೂ ಆಯುಧಗಳನು� ಧ/�ೊಂ�ರಬಹುದು, ಆದರೆ 
ಅವನು ತನ� ಅಯುಧಗಳನು� ಉಪWೕ7ಸದ 9ೊರತು, ಅವನನು� 
�ೋ�ಸುವನು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮಗೂ ಅದು ಅನ�Gಸುತ-�ೆ. 
ಶತುIಗಳನು� �ೋ�ಸಲು ನಮಗೆ +ೇ�ಾದ ಎ	ಾ4 ಆಯುಧಗಳP 
ನಮa ಬkGRೆ, ಆದರೆ ಅವ"  ಾವ"ವ" ಮತು- ಅವ"ಗಳನು� 9ೇಗೆ 
ಉಪWೕ7ಸ+ೇಕು ಎಂಬುದನು� 6ಾವ" ಕ�ತು�ೊಳQ+ೇಕು. 

∗ @ವ�ಸಲಾ�,ೆ 

Hೌಲನು ನೂತನ ಸೃ={ಯ ರ°ಾಕವಚ ಮತು- ಆಯುಧಗಳ ಬಗ bೆ 
ಎBೆಸ ಪ"ಸ-ಕದ�4 `ವ/�ಾl6ೆ. 

ಎ£ೆಸ 6:11-17 ಸೈPಾನನ ತಂPೊ&ೕWಾಯಗಳನುf $ೕವ� 

ಎದು�M $ಲುCವದ6ೆ+ ಶಕ�VಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು ದಯWಾBಸುವ 

ಸ/ಾ9ಯುಧಗಳನುf ಧ�M6ೊ[r�.  

ನಾವ� AೋVಾಡುವದು ಮನುಷ*<ಾತ&ದವರ ಸಂಗಡವಲC. 

Vಾಜತ
ಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಅ:6ಾ�ಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧ6ಾರದ 

ಲೋ6ಾ:ಪ'ಗಳ Fೕಲೆಯೂ ಆ6ಾಶ ಮಂಡಲದBCರುವ 

ದುVಾತ%ಗಳ ಸೇನೆಯ Fೕಲೆಯೂ ನಾವ� AೋVಾಡುವವ 

Vಾ�, 1ೇ/ೆ.  

ಆದದ�ಂದ ಕuಣ ಯುದ�ವ� ನwೆಯುವ vವಸದBC ಆ /ೈ�ಗಳನುf 

ಎದು�ಸುವದಕೂ+ <ಾಡSೇ6ಾದ, 1ೆಲCವನುf <ಾ5 ಜಯLಾB 
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ಗqಾ� $ಲುCವದಕೂ+ ಶಕ�VಾಗುವಂPೆ ,ೇವರು ದಯWಾBಸುವ 

ಸ/ಾ9ಯುಧಗಳನುf Pೆ0ೆದು6ೊ[r�.  

ಸತ*/ೆಂಬ ನಡುಕಟ�ನುf ಕo�6ೊಂಡು $ೕ'?ಂಬ ವಜ&ಕವಚವನುf 

ಧ�M6ೊಂಡು ಸ<ಾ�ಾನದ @ಷಯ/ಾದ ಸು/ಾPೆ9ಯನುf 

'[ಸುವದರBC Mದ�/ಾದ ಮನಸೆ�ಂಬ 6ೆರಗಳನುf Fo�6ೊಂಡು 

$BC�. ಮತು� ನಂ�6ೆ?ಂಬ ಗುVಾIಯನುf ]ಡು6ೊ[r�. 

ಅದ�ಂದ $ೕವ� 6ೆಡುಕನ SಾಣಗಳನೆfಲಾC ಆ�ಸುವದ6ೆ+ 

ಶಕ�Vಾಗು@�. ಇದಲC,ೆ ರz|ೆ?ಂಬ 8ರಸಾ�ಣವನುf ಇಟು�6ೊಂಡು 

ಪ@Pಾ&ತ%ನು 6ೊಡುವ ,ೇವರ /ಾಕ*/ೆಂಬ ಕ'�ಯನುf ]5_�. 

∗ ಆಕ&ಮಣ <ಾಡುವ ಒಂದು ಆಯುಧ 

�ಾSಾನ�Rಾ7 ರm�ಾತaಕ ಮತು- ಆಕIಮ�ಾತaಕ ಎಂಬ ಎರಡು 
ೕ�ಯ ಆಯುಧಗkರುತ-Rೆ. ನಮa xೕ	ೆ �ಾk Sಾ��ಾಗ 

ನಮa ರm�ೆಗಾ7 �ೆಲ¥ಂದು ಆಯುಧಗkRೆ, ಮತು- ಶತುIಗಳ 

xೕ	ೆ ಆಕIಮಣ Sಾಡುವ ಉ� lೇಶ�ಾh7 ಒಂದು ಆಯುಧ`�ೆ. 

�ೇವರ Rಾಕ� ಎಂಬ ಆತaನ ಕ�-ಯು – `ವಸಲ'ಟ{ ಈ Rಾಕ� 
#ಾಗದ�4 ಉ	 4ೇ�/ರುವ ಆಕIಮ�ಾತaಕRಾದ ಆಯುಧRಾ7�ೆ. 
6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ನಂ<�ೆGಂದ Sಾತ6ಾಡುRಾಗ, 

�ೈ&ಾನನು &ೊಲ7 9ೋಗ+ೇ�ಾಗುತ-�ೆ. ಈ ಆಯುಧದ 

`ರುದ�Rಾ7 9ೋರಾಡಲು ಅವನ ಬk +ೇರೆ  ಾವ"�ೇ 
ರm�ಾತaಕ ಆಯುಧ`ಲ4. 

�ೇವರು ಈ ಆಯುಧವನು� ನಮಗೆ �ೊ�{�ಾl6ೆ, ಆದರೆ ಅದನು� 
ಉಪWೕ7ಸಲು 6ಾವ" ಕ�ತು�ೊಳQ+ೇಕು. ನೂತನ 

ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ನಮaನು� �ೆಡ` 9ಾಕಲು ಪIಯ��ಸುವ 

ಪ/��ಗಳ�4 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� Sಾತ6ಾಡ+ೇಕು. 

ಉಪಸಂAಾರ 

\&ಸ�ನBC ನಮ0ೆ ನೂತನ ಸ
ರೂಪ@,ೆ. 

9ೊಸ ಜನನದ ಅದುwತದ ಮೂಲಕ, 6ಾವ" �ೇವರ ಕುಟುಂಬದ�4 
ಹು�{� lೇRೆ. �ೇವರ ಪ"ತIರು ಮತು- ಪ"�Iಯರಾದ 6ಾವ" 
�ೕಸು`6ೊಂ(ಗೆ ಸಹ +ಾಧ�ಸ�ರಾ7� lೇRೆ. ಆತ0ಗೆ 
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ಇರುವ"� lೆಲ4ವೂ ಈಗ ನಮa�ಾ7�ೆ ಅದರ�4 6ಾವ" 
Hಾಲು�ಾರರಾಗಬಹುದು. 

6ಾವ" ಆತನ�4� lೇRೆ, ಮತು- ನಮa 9ೊಸ �ಾ�ನ(ಂ�ಾ7, 6ಾವ" 
ಆ�aಕRಾದ ಎ	ಾ4 ಆ�ೕRಾUದಗkಂದ ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{� lೇRೆ, 
ಆ/�ೊಳQಲ'�{� lೇRೆ, �ದ	ೇ ಸಂಕಲ'Sಾಡಲ'�{� lೇRೆ, 
ಅಂ7ೕಕಸಲ'�{� lೇRೆ, ಮು(Iಸಲ'�{� lೇRೆ ಮತು- ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
ಕುk�� lೇRೆ. 

ಈ ಭೂ_ಯ xೕ	ೆ ಆತನ ಸ&ಾhಯUಗಳನು� Sಾಡುವ"ದ�ಾh7 

6ಾವ" OIಸ-ನ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. ಒಂದು �ಾಲದ�4 ಆತನ 

ಶತುIಗYಾ7ದl ನಮಗೆ ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 0ಕಟRಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ 
ಉಳQವರಾ7ರಲು ಅವ�ಾಶ Sಾ��ೊಡ	ಾ7�ೆ. 6ಾವ" ಆತನ 

ಪಶುದ� ಆಲಯ. ಆತನ�4ರುವ ನಂ<�ೆGಂ�ಾ7 ನಮಗೆ 9ೊಚj 
9ೊಸ zೈಯU ಮತು- ಭರವ�ೆ ಇ�ೆ. 

ಒಂದು �ಾಲದ�4 ಕತ-	ೆಯ�4ದl ನಮaನು� ಈಗ +ೆಳOನ ಮಕhಳP 
ಎಂದು ವuUಸ	ಾ7�ೆ. ನಮaನು� &ೊYೆಯ	ಾ7�ೆ, 
ಶು(�ೕಕಸ	ಾ7�ೆ ಮತು- 0ೕ�ವಂತರೆಂದು 0ಣUGಸ	ಾ7�ೆ. 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮಗೆ Hೌರತ�ದ ಹಕುhಗkRೆ. 6ಾವ" 
�ೇವರ ಸRಾUಯುಧಗಳನು� ಧ/�ೊಳQ+ೇಕು ಮತು- 
�ೕಸುOIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" ನಮa ಎ	ಾ4 
+ಾಧ�&ೆಯನು�, ನಮa ಪIWೕಜನಗಳನು� ಮತು- ನಮa 
ಹಕುhಗಳನು� ಪ"ನಃ ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. 9ೊಸ ಜನನ ಎಂದರೆ 0ಮa ಪI�ಾರ ಏನು? 

 

 

2. “OIಸ-ನ�4” ಇರುವ"ದು 0ಮa ಪI�ಾರ ಏನು? 

 

 

3. +ೆಳOನ ಮಕhಳ�4 Hಾಲು�ಾರರಾಗುವ"ದು ಎಂದರೆ 0ಮa ಪI�ಾರ ಏನು? 
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Wಾಠ ಏಳ# 

ನೂತನ ಸೃ��ಯ ಹಕು+ಗಳ# 

ಅಬ&Aಾಮನ ಮಕ+ಳ# 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು 6ಾವ" ನಂ<ದವರಾ7ದlರೆ 6ಾವ" 
ಅಬI9ಾಮನ ಮಕhYಾ7� lೇRೆ ಎಂದು ಬರೆ(�ಾl6ೆ. ಇದು 
ಮುಖ�Rಾದುದು ಆ7�ೆ ಏ�ೆಂದರೆ ಅಬI9ಾಮನ ಮಕhYಾದ ನಮಗೆ 
ಅ6ೇಕ ಹಕುhಗಳP ಮತು- �ೌ#ಾಗ�ಗkRೆ. 

ಗಲಾತ* 3:6,7 ಅಬ&Aಾಮನು ,ೇವರನುf ನಂ�ದನು. ಆ ನಂ�6ೆ 

ಅವನ ಲೆಕ+6ೆ+ $ೕ'?ಂದು ಎIಸಲjo�ತು. ಎಂಬ,ಾ� 

ಬVೆದ,ೆಯಲಾC. ಆದದ�ಂದ ನಂಬುವವVೇ ಅಬ&Aಾಮನ 

ಮಕ+qೆಂದು '[ದು6ೊ[r�. 

ಅಬ&Aಾಮನ $ೕ' 

�ೇವರು ಅಬI9ಾಮನನು� 0ೕ�ವಂತ6ಾ7 6ೋ�ದುl ಅವನ 

ಒY Qೆಯ �ಾಯUಗಳ, Sಾದಯ tೕವನ ಅಥRಾ ಅವನ �ೊಡ© 
ಸಂಪ�-ನ 0_ತ-ವಲ4, ಆದರೆ ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ ನಂ<�ೆGದl �ಾರಣ 
0ೕ�ವಂತ6ಾ7 ಕಂಡನು. ಅಬI9ಾಮನು ಪಪೂಣU6ಾ7ರ�ಲ4, 
ಆದರೆ ಅವನ ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನು 0ೕ�ವಂತ6ಾದನು. 

�ೇವರ 0ೕ�ಯನು� 9ೊಂದಲು 6ಾವ" 
ಪಪೂಣUರಾ7ರ+ೇ�ಾ7ಲ4. ಆ�ಾಗೂ�, 6ಾವ" �ೇವರನು� 
ನಂಬ+ೇಕು ಮತು- ಅಬI9ಾಮನಂ&ೆ ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ 

0ೕ�ಯನು� 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. 

sಾೕಕ ಮಂಡಲದ�4, 6ಾವ" ನಮa ಐ,ಕ ತಂ�ೆಗೆ 
�ೇದವರಾ7ದುl, ಅವನ 9ೆಸರುವ ಕುಟುಂಬದ�4 ಹು�{� lೇRೆ. 
6ಾವ" ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ 9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{�ಾಗ, 6ಾವ" 
ನಂ<�ೆಯ ಕುಟುಂಬದ�4 ಹುಟು{& -ೇRೆ ಮತು- ಕುಟುಂಬದ 9ೆಸರನು� 
ಅಂದರೆ ಅಬI9ಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಬಳಸುವ ಹಕುh ಉಂಟು. 

ಅಬ&Aಾಮ$0ೆ ,ೇವರು <ಾ5ದ /ಾ0ಾ1ನ 

�ೇವರು 9ಾರಾD ಪಟ{ಣ(ಂದ ಅ+ಾIಮನನು� (ನಂತರ ಅಬI9ಾಂ 
ಎಂದು ಕರೆಯಲ'ಟ{ನು) ಕರೆ�ಾಗ, ಆತನು ಅವ0ಗೆ ಅ6ೇಕ 
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Rಾಗಾlನಗಳನು� Sಾ�ದನು; ಮತು- 6ಾವ" ಅಬI9ಾಮನ 

ಕುಟುಂಬದ�4ರುವ"ದಂದ, 6ಾವ" ಈ Rಾಗಾlನಗಳ�4 
Hಾಲುಗಾರರಾಗಬಹುದು. 

ಆv6ಾಂಡ 12:1-3 ?Aೋವನು ಅSಾ&ಮ$0ೆ, $ೕನು 

ಸ
,ೇಶವನೂf ಬಂಧುಬಳಗವನೂf ತಂ,ೆಯ ಮನೆಯನೂf �ಟು� 

ನಾನು Pೋ�ಸುವ ,ೇಶ6ೆ+ Aೊರಟು Aೋಗು.  

ನಾನು $ನfನುf ,ೊಡ� ಜನಾಂಗ/ಾಗುವಂPೆ <ಾ5 ಆ8ೕವ9vM 

$ನf Aೆಸರನುf ಪ&�ಾ*'0ೆ ತರು/ೆನು. $ೕನು ಆ8ೕ/ಾ9ದ 

$:ಯಾಗು@. $ನfನುf ಹರಸುವವರನುf ಹರಸು/ೆನು; $ನfನುf 

ಶKಸುವವರನುf ಶKಸು/ೆನು. $ನf ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾC 

ಕುಲದವ�ಗೂ ಆ8ೕ/ಾ9ದವ�ಂ�ಾಗುವದು ಎಂದು Aೇ[ದನು. 

ಅಬI9ಾಮನ ಆ�ೕRಾUದಗಳ ಹಕhನು� ನಮಗೆ �ೊಡ	ಾ7�ೆ! ಈ 

Rಾಗಾlನಗಳನು� 6ಾವ" ನಮa�ೇ ಎಂದು ಹಕುh �ಾoಸಬಹುದು. 

ಅವನ ಸಂPಾನದವರು 

�ೇವರು ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ ಅoಕRಾದ ಸಂತತ�ಯನು� 
�ೊಡುವ"�ಾ7 Rಾಗಾlನ Sಾ�ದನು. ಅವನ ಸಂತ�ಯು 
ಭೂ_ಯ ಧೂkನrಾ{ಗುವ"ದು – ಇದು ಅವನ sಾೕಕ 

ಸಂತ�ಯನು� ಸೂnಸುತ-�ೆ. 

ಆv6ಾಂಡ 13:16 $ನf ಸಂPಾನದವರನುf ಭೂyಯ ಧೂ[ನಷು� 

ಅಸಂಖ*/ಾ� <ಾಡು/ೆನು. ಭೂyಯBCರುವ ಧೂಳನುf ಲೆಕ+ 

<ಾಡುವ,ಾದVೆ $ನf ಸಂPಾನವನೂf ಲೆ\+ಸಲಾvೕತು. 

�ೇವರು ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ ಅವನ ಸಂ&ಾನದವರು ಆ�ಾಶದ�4ರುವ 

ನmತIಗಳಷು{ ಅಸಂ�ಾ�ತರಾಗುವರು ಎಂದು 9ೇkದನು, ಇದು 
ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ`ರುವ ಅವನ ಆ�aಕ ಸಂ&ಾನವನು� 
ಸೂnಸುತ-�ೆ. 

ಆv6ಾಂಡ 15:5 ಆ6ಾಶದ ಕwೆ0ೆ ನೋಡು, ನzತ&ಗಳನುf 

ಲೆ\+ಸುವದು $$fಂ,ಾದVೆ ಲೆ\+ಸು, $ನf ಸಂPಾನವ� 

ಅ�ಾ�ಗುವದು ಅಂದನು. 
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Lಾಶ
ತ/ಾದ ಒಡಂಬ56ೆ 

�ೇವರು ಅಬI9ಾಮ6ೊಂ(ಗೆ ಮತು- ಅವನ ಸಂ&ಾನದರೊಂ(ಗೆ 
sಾಶ�ತRಾದ ಒಡಂಬ��ೆಯನು� Sಾ��ೊಂಡನು. ನಂ<�ೆಯ 

ಮೂಲಕ, 6ಾವ" ಅವನ ಸಂ&ಾನದವರು ಮತು- 6ಾವ" ಈ 

sಾಶ�ತRಾದ ಒಡಂಬ��ೆಯ Hಾಲುಗಾರರಾ7� lೇRೆ. 

ಆv6ಾಂಡ 17:7 $ನಗೂ $ನf ಸಂತ'ಗೂ ,ೇವVಾ�ರು/ೆನೆಂದು 

ನಾನು $ನ0ೋಸ+ರ $ನf ಸಂತ'ಯ ಎಲಾC ತಲಾಂತರ 

ಗ[0ೋಸ+ರವ^ <ಾ56ೊಂಡ ನನf ಒಂಡಬ56ೆಯನುf 

MOರಪ5ಸು/ೆನು. 

?ೕಸು, ಅಬ&Aಾಮನ ಸಂತ' 

6ಾವ" �ೕಸು`ನ�4ದlರೆ, �ೇವರ ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ �ೊಟ{ 
ಆ�ೕRಾUದದ Rಾಗಾlನ�ೆh 6ಾವ" +ಾಧ�ಸ�ರಾ7� lೇRೆ. 6ಾವ" 
ಅಬI9ಾಮನ ಒಡಂಬ��ೆಗೆ +ಾಧ�ಸ�ರಾ7� lೇRೆ. 

ಗಲಾತ* 3:16 ಒq rೆದು ,ೇವರು ಅಬ&Aಾಮ$0ೆ ಅವನ ಸಂತ'ಗೂ 

/ಾ0ಾ1ನಗಳನುf <ಾ5ದನು. ಆತನು $ನf ಸಂತ'ಗ[0ೆ ಎಂದು 

Aೇ[ ಅನೇಕರನುf ಸೂ~ಸ,ೆ $ನf ಸಂತ'0ೆ ಎಂದು Aೇ[ 

ಒಬ�ನನೆfೕ ಸೂ~M,ಾ1ನೆ. ಆ ಒಬ�ನು \&ಸ�ನೇ.. 

ಗಲಾತ* 3:29 $ೕವ� \&ಸ�ನವVಾ�ದ1Vೆ ಅಬ&Aಾಮನ 

ಸಂತ'ಯವರೂ /ಾ0ಾ1ನಕ+ನುಸಾರ/ಾ� Sಾಧ*ರೂ ಆ�v1ೕ�. 

ಅಬ&AಾಮನBCರುವ ನಮ% ಆ8ೕ/ಾ9ದಗಳ# 

6ಾವ" ಅಬI9ಾಮನ ಮಕhಳP - ಅವನ ಆ�aಕ ಸಂ&ಾನದವರು - 

ಮತು- ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ 6ಾವ" ಆತನ ಆ�ೕRಾUದವನು� 
9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು. 6ಾವ" ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ ಈ 

ಆ�ೕRಾUದಗಳನು� 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇ�ಾದರೆ, ಅವ"  ಾವ"ವ" 
ಎಂಬುದನು� 6ಾವ" �ದಲು �kದು�ೊಳQ+ೇಕು. 

ಆ8ೕ/ಾ9ದಗಳ ಪo� 

ಧkೕ9ಪ,ೇಶ6ಾಂಡ 28:1-14 $ೕವ� $ಮ% ,ೇವVಾದ 

?Aೋವನ <ಾತನುf ಶ&, �ೆ_ಂದ 6ೇ[ ನಾನು ಈಗ $ಮ0ೆ 

Sೋ:ಸುವ ಆತನ ಆ�ೆಗಳನೆfಲಾC ಅನುಸ�M ನwೆದVೆ ಆತನು 
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ಭೂyಯ FೕBರುವ ಎಲಾC ಜನಾಂಗಗ[�ಂತಲೂ $ಮ%ನುf 

ಉನfತMO'0ೆ ತರುವನು. $ಮ% ,ೇವVಾದ ?Aೋವನ <ಾ'0ೆ 

\@0ೊಟು� ನwೆದVೆ ಈ ಶುಭಗqೆಲಾC $ಮ0ೆ Wಾ&ಪ�/ಾಗುವವ�. 

ಯಾವವಂದVೆ: 

$ಮ0ೆ ಊರBCಯೂ ಅಡ@ಯBCಯೂ ಶುಭವ�ಂ�ಾಗುವದು. $ಮ% 

ಸಂPಾನ ವ*ವಸಾಯಗ[ಗೂ ದನಕು� ಮುಂPಾದ ಪಶುಗ[ಗೂ 

ಶುಭವ�ಂ�ಾಗುವದು. $ಮ% ಪ�o�ಗ[ಗೂ 6ೊಣ@0ೆಗ[ಗೂ 

ಶುಭವ�ಂ�ಾಗುವದು. $ೕವ� 6ೆಲಸ6ೆ+ Aೋಗು/ಾಗಲೂ ಬರು 

/ಾಗಲೂ ಶುಭವ�ಂ�ಾಗುವದು. 

$ಮ% Fೕಲೆ ಬರುವ ಶತು&ಗಳ# $y%ಂದ ಸೋತುAೋಗುವಂPೆ 

?Aೋವನು <ಾಡುವನು; ಅವರು ಒಂ,ೇ ,ಾ�_ಂದ $ಮ% 

Fೕಲೆ ಬಂದರೂ ಏಳ# ,ಾ�ಗ[ಂದ ಓ5Aೋಗುವರು. 

$ಮ% ಕಣಜಗಳ# ಯಾ/ಾಗಲೂ ತುಂ�ರುವಂPೆಯೂ $ಮ% 

ಪ&ಯತfಗqೆಲಾC ಸಫಲ/ಾಗುವಂPೆಯೂ $ಮ% ,ೇವVಾದ 

?Aೋವನು $ಮ0ೆ ಶುಭವನುf ಅನುಗ&]ಸುವನು. ಆತನು $ಮ0ೆ 

6ೊಡುವ ,ೇಶದBC $ಮ0ೆ ಶುಭವನೆfೕ ಉಂಟು<ಾಡುವನು. 

$ೕವ� $ಮ% ,ೇವVಾದ ?Aೋವನ ಆ�ೆಗಳನುf ಅನುಸ�M 

ಆತನು Aೇ[ದ <ಾಗ9ದಲ Cೇ ನwೆದVೆ ಆತನು 

/ಾ0ಾ1ನ<ಾ5ದಂPೆ $ಮ%ನುf ತನ0ೋಸ+ರ yೕಸಲಾದ 

ಜನರನಾf� ಸಾOKಸುವನು.  ಭೂyಯBCರುವ ಎಲಾC ಜನಗಳ� 

$ಮ%ನುf ?Aೋವನ ಜನVೆಂದು '[ದು6ೊಂಡು $ಮ0ೆ 

ಭಯಪಡುವರು. 

?Aೋವನು $ಮ% Kತೃಗ[0ೆ ಪ&<ಾಣ <ಾ5ದ FೕVೆ0ೆ 

$ಮ0ೆ 6ೊಡುವ ,ೇಶದBC ಆತನು $ಮ0ೆ ಸಂPಾನ ಪಶು 

ವ*ವಸಾಯಗಳ ಸಮೃv�ಯನುfಂಟು<ಾಡುವನು.  

?Aೋವನು ಆ6ಾಶದBCರುವ ತನf ಜಲ$:ಯನುf PೆVೆದು $ಮ% 

,ೇಶದ Fೕಲೆ Sೆqೆ0ೆ Sೇ6ಾದ Aಾ0ೆ ಮqೆಯನುf ಸು�M $ಮ% 

ಎಲಾC ವ*ವಸಾಯವನೂf ಸಫಲ <ಾಡುವನು. $ೕವ� 

ಅನೇಕಜನಗ[0ೆ ಸಾಲ6ೊಡು@Vೇ Aೊರತು ಸಾಲ Pೆ0ೆದು 

6ೊಳ#rವvಲC. ನಾನು ಈಗ $ಮ0ೆ Sೋ:ಸುವ <ಾತುಗಳನುf 

$ೕವ� �ಟು� ಎಡಬಲ6ೆ+ Pೊಲಗ,ೆ SೇVೆ ,ೇವರುಗಳನುf 
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ಅವಲಂ�ಸ,ೆ $ಮ% ,ೇವVಾದ ?Aೋವನ ಆ�ೆಗಳಲ Cೇ 

ಲz@ಟು� ಅವ�ಗಳನೆfೕ ಅನುಸ�M ನwೆದVೆ ಆತನು ಇತರ�0ೆ 

$ಮ%ನುf ಅ:ೕನ<ಾಡ,ೆ ಎಲC�ಗೂ 8ರಸ�ನಾf�?ೕ 

<ಾಡುವನು; $ೕವ� ಎಲC��ಂತಲೂ FೕಲಣವVಾ�ರು@Vೇ 

Aೊರತು 6ೆಳಗಣವVಾ�ರುವvಲC.. 

ನಮ0ೆ 6ೊಡಲಾ�,ೆ 

ಈ Rಾಗಾlನಗಳನು� �ದಲು ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ, ನಂತರ ಅವನ 

sಾೕಕ ಸಂ&ಾನದವಗೆ �ೊಡ	ಾGತು, ಮತು- ನಂತರ ಅವನ 

ಆ�aಕ ಸಂ&ಾನದವಗೆ ಅಂದರೆ ನಂ<ದlವಗೆ �ೊಡ	ಾGತು. 

ಗಲಾತ* 3:6,7,14 ಅಬ&Aಾಮನು ,ೇವರನುf ನಂ�ದನು. ಆ 

ನಂ�6ೆ ಅವನ ಲೆಕ+6ೆ+ $ೕ'?ಂದು ಎIಸಲjo�ತು. ಎಂಬ,ಾ� 

ಬVೆದ,ೆ ಯಲಾC. ಆದದ�ಂದ ನಂಬುವವVೇ ಅಬ&Aಾಮನ 

ಮಕ+qೆಂದು '[ದು6ೊ[r�. 

\&ಸ� ?ೕಸು@ನBC ಅನ*ಜನ�0ೆ ಉಂ�ಾಗುವಂPೆಯೂ ,ೇವರು 

/ಾ0ಾ1ನ <ಾ5ದ ಆತ%ನು ನಮ0ೆ ನಂ�6ೆಯ ಮೂಲಕ 

,ೊರಕುವಂPೆಯೂ \&ಸ�ನು ನಮ% $yತ� Lಾಪ/ಾ� 

ಧಮ9Lಾಸ�ದBC Aೇ[ರುವ Lಾಪ,ೊಳ�ಂದ ನಮ%ನುf 

�5Mದನು. 

ಇಂv0ಾ�ರುವಂಥವ�ಗಳ# 

ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ �ೊಟ{ಂಥ RಾಗಾlನಗಳP ಈ7ನ �ಾಲ�ಾh7 
ಇರುವಂಥವ"ಗಳP ಆ7Rೆ 9ೊರತು, 6ಾವ" ಸ�ಗU�ೆh 9ೋ�ಾಗ 

/ಗುವಂಥವ"ಗಳP ಅಲ4 ಎಂಬುದನು� ಗಮ0ಸ+ೇಕು. ಅವ"ಗಳP 
ಇಂ(ಗಾ7ರುವಂಥವ"ಗYಾ7Rೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ ನಮಗೆ ಇರುವ ನಮa 
ಆ�ೕRಾUದಗkಗಾ7 ಕತU0ಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� 9ೇಳಲು ಸಮಯ 

&ೆಗೆದು�ೊY¬ೆ Qೕಣ. 

ತಂ�ೆ�ೕ, 6ಾನು ಊನ�4 ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{� lೇ6ೆ,  
ಮತು- �ೇಶದ�4 ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{� lೇ6ೆ, 

6ಾನು ಎ�4ದlರೂ ಅ�4ಯೂ ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{� lೇ6ೆ, 
ಅದ�ಾh7 ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 
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ನನ� ಗಭUಫಲವ" ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{�ೆ, ನನ� ಮಕhಳP 
ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{�ಾlರೆ. ಅದ�ಾh7 6ಾನು 0ನಗೆ 

ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 
 

ನನ� dಾನುRಾರಗಳP 00�ಂದ ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{Rೆ ಅದ�ಾh7 
6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 

 

ನನ� ಪ"�{ಯು ತುಂ<�ೆ, 
ನನಗೆ ಪI�(ನವ" ಆ9ಾರ`�ೆ ಅದ�ಾh7 
6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 

 

6ಾನು ಒಳಗೆ ಬರುRಾಗಲೂ ಮತು- 9ೊರಗೆ 9ೋಗುRಾಗಲೂ  

6ಾನು ಆ�ೕವU(ಸಲ'�{� lೇ6ೆ ಅದ�ಾh7 6ಾನು 0ನಗೆ 
ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 

 

ಶತುIವ" ನನಗೆ `ರುದ�Rಾ7 ಬರಲು ಪIಯ��ಸುRಾಗ  

ಅವನು ಆಗಾಗ	ೇ �ೋ�ಸಲ'�{�ಾl6ೆ ಎಂದು ನನಗೆ �k(�ೆ. 
ಅವನು ನನಗೆ `ರುದ�Rಾ7 ಒಂದು (Oh0ಂದ ಬರು&ಾ-6ೆ, 
ಆದರೆ ಅವನು ಏಳP (ಕುhಗಳ�4 ಓ�9ೋಗುವನು. 

 

ಕತU6ೇ, 6ಾನು Sಾಡುವ ಎಲ4ವೂ ಶುಭRಾಗುತ-�ೆ ಅದ�ಾh7 

6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 
6ಾನು ಇಂದು, 6ಾY ,ೆ ಮತು- ನನ� tೕವನದ ಪI� (ನವ" 

0ನ� SಾಗUಗಳ�4 ನ�ೆಯು& -ೇ6ೆ. 
 

ಕತU6ೇ ನನ� tೕವನದ ಮು�ಾಂತರ 0ೕನು ಎಷು{ ಉನ�ತನು 
ಎಂದು ಜನರು �ಾಣುವರು ಅದ�ಾh7  

6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 
 

0ೕನು ನನಗೆ 9ೇರಳRಾದ ಸಮೃ(�ಯನು� �ೊಡು` ಅದ�ಾh7 

6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 
 

ಕತU6ೇ ಸ�ಗUದ�4 �ಾನದ ಕಣಜವನು� 0ೕನು &ೆರೆ(ದl�ಾh7 

ಮತು- 6ಾನು ಅದನು� ಭೂ	ೋಕದ�4 ಪ�ೆದು�ೊಳPQRೆನು  
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ಅದ�ಾh7 6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 
 

0ೕವ" ನನ�ನು� +ಾಲವ6ಾ�7ಯಲ4 �ರಸA6ಾ�7 Sಾ�(lೕ, 

0ೕವ" ನನ�ನು� �ೆಳಗೆಯಲ4 xೕ	ೆ ಇ�{(lೕ  
ಅದ�ಾh7 6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ. 

 

ಓ ತಂ�ೆ�ೕ, 0ನ� ಎ	ಾ4 ಆ�ೕRಾUದಗkಗಾ7  

6ಾನು 0ನಗೆ ಕೃತ³&ೆಯನು� ಸ�4ಸು& -ೇ6ೆ! 
ಓ ಕತU6ೇ, 6ಾನು 0ನ�ನು� ,ಂ+ಾ�ಸುವ"ದನು� 

<ಟು{<ಡುವ"(ಲ4. 
6ಾನು ಇತರ �ೇವರುಗಳನು� �ೇ`ಸುವ"(ಲ4. 
6ಾನು 0ನ� ಆ£ೆಗಳನು� �ೈಗೊಂಡು ನ�ೆಯು& -ೇ6ೆ. 

�ೕಸು`ನ 9ೆಸನ�4, ಆxD 

Wಾಪದ ಮತು� ಮರಣದ $ಯಮvಂದ �ಡುಗwೆ 

ಕೃWೆ_ಂದ ರgಸಲjo�, 1ೇ/ೆ 

�ೕಸುವನು� ತಮa ಕತUನು ಮತು- ರmಕ6ೆಂದು 
ಅ�ೆSಾಡುವವರ xೕ	ೆ Hಾಪ�ೆh 0ಯಮಬದ� ,�ತವ" ಅಥRಾ 

ಅo�ಾರವ" ಇಲ4 ಎಂದು Hೌಲನು 9ೇkದನು. 

6ಾವ" ಇನು� xೕ	ೆ ಧಮUsಾಸ��ೆh ಅoೕನರಾ7 tೕ`ಸುವ"(ಲ4. 
6ಾವ" ಧಮUsಾಸ�(ಂದದlಲ4 ಆದರೆ ಕೃHೆGಂದ ರ¦ಸಲ'�{� lೇRೆ 
- `�ೕnಸಲ'�{� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 6:14 ಯಾಕಂದVೆ Wಾಪವ� $ಮ% Fೕಲೆ ಅ:6ಾರ 

ನ5ಸದು. $ೕವ� ಧಮ9Lಾಸ�6ೆ+ ಅ:ೕನರಲC. ಕೃWೆ0ೆ ಅ:ೕನ 

Vಾ�v1ೕರ�ೆ�. 

ಎ£ೆಸ 2:8 ನಂ�6ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃWೆ_ಂದಲೇ ರz|ೆ Aೊಂvದವ 

Vಾ�v1ೕ�. ಆ ರz|ೆಯು $y%ಂದುಂ�ಾದದ1ಲC, ಅದು ,ೇವರ 

ವರ/ೇ. 

ಕೃHೆ ಎಂದರೆ ಅಹU&ೆGಲ4�ಾಗ �ೊರOದ ದ� ಾ7�ೆ - 6ಾವ" 
ಅಹUರಲ4(ರುRಾಗ ನಮಗೆ �ೊಡ	ಾ7ರುವಂಥ�ಾl7�ೆ. 
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6ಾವ" �ೇವರ ಅಪI�ಮ ದ�ಗೆ ಅನಹUರು SಾತIRಾ7ರ�ಲ4, 
6ಾವ" ಅದ�ೆh `ರುದ�Rಾ7ರುವಂಥ ಸಂಗ�ಗೆ ಅಹUರು ಆ7� lೇವ". 
ಗಂಡಸಗೂ ಮತು- 9ೆಂಗಸಗೂ ಧಮUsಾಸ�ವನು� 
6ೆರRೇಸಲು �ಾಧ�Rಾಗ�ಲ4; ಮತು- ಆದlಂದ, ಅದು ಅವಗೆ 
ರm�ೆಯನು� �ೊಡಲು �ಾಧ�Rಾಗ�ಲ4 - ಅದು ಮರಣವನು� SಾತI 
�ೊಡುತ-�ೆ. 

ರ¦ಸಲ'�{� lೇRೆ ಎಂದರೆ  ಾವ"�ೋ ಒಂದಂದ ರ¦ಸಲ'�{� lೇRೆ 
ಅಥRಾ  ಾವ"�ೋ ಒಂದಂದ <�ಸಲ'�{� lೇRೆ. 6ಾವ" 
 ಾವ"ದಂದ <�ಸಲ'�{�ೇRೆ? 

Lಾಪvಂದ �ಡುಗwೆ 

6ಾವ" ಇನು� xೕ	ೆ Hಾಪ�ೆh ಮತು- ಧಮUsಾಸ��ೆh ಅoೕನರಲ4, 
ಮತು- 6ಾವ" ಇನು� xೕ	ೆ ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪ�ೆh ಅoೕನರಲ4. 
6ಾವ" ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪ(ಂದ `�ೕnಸಲ'�{� lೇRೆ; ಮತು- 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮa ಹಕುhಗಳ ಬಗ bೆ ನಮಗೆ ಇನೂ� 
�kದು�ೊಂ�ಲ4Rಾದರೆ, �ೈ&ಾನನು ಅಥRಾ ಅವನ 

ದುರಾತaಗಳP ನಮa xೕ	ೆ ಶ�ಸಲು ಬರುRಾಗ, 6ಾವ" 
�ೋತು9ೋಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ ನಮa 
ಹಕುhಗಳನು� ಮತು- �ೌ#ಾಗ�ಗಳನು� 6ಾವ" �kದು�ೊಂ�ಾಗ, 

6ಾವ" ಪI�Wಂದು ಯುದ�ವನು� ಗೆಲ4ಬಹುದು. 

sಾಪದ #ಾಗ ಎಂದು ಪIಕಟಗೊಂ�ರುವ ಈ `ಷಯಗಳP ನಮa 
`ರುದ�Rಾ7 ಬರುRಾಗ, ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾದ 6ಾವ" 
zೈಯU(ಂದ ,ೕಗೆ 9ೇಳಬಹುದು, 

ನಾನು ಧಮ9Lಾಸ�ದ Lಾಪvಂದ @kೕ~ತನಾ�, 1ೇನೆ. 

∗ ?ೕಸು Lಾಪಗ&ಸ�ನಾದನು 

�ೕಸು ನಮಗಾ7 sಾಪಗIಸ-6ಾದನು! ಆತನು ಬ� ಾಗುವ 
ನಮa ಬದ� ವ�O- ಾದನು ಮತು- ಅವ"ಗkಂದ ನಮaನು� 
`�ೕnಸುವ ಸಲುRಾ7 ಈ sಾಪಗಳನು� ತನ� �ೇಹದ xೕ	ೆ 
9ೊತು-�ೊಂಡನು! �ಲು+ೆಯ�4 ನಮa ದಂಡವನು� ಕ�{�ಾಗ 

ಆತನು ಧಮUsಾಸ�ದ ಪI�Wಂದು sಾಪಗkಂದಲೂ ನಮaನು� 
<�/ದನು. 
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ಗಲಾತ* 3:13 ?ೕಸು \&ಸ�ನು ನಮ%ನುf Lಾಪvಂದ �5ಸುವ� 

ದ6ಾ+� Pಾನೇ Lಾಪಗ&ಸ�ನಾದನು. ಏ6ೆಂದVೆ kೕLೆಯ 

ಧಮ9Lಾಸ�ದBC ಬVೆvರುವ ಪ&6ಾರ ಮರ6ೆ+ ತೂಗುAಾಕಲjಟ� 

ಪ&'(ಬ�ನು Lಾಪಗ&ಸ�ನು ಎಂದು '[v, 1ೇ/ೆ. 

ಧಮUsಾಸ�ವನು� ಸಂಪೂಣURಾ7 6ೆರRೇಸುವ"ದು �ೕಸು`ಗೆ 
SಾತI �ಾಧ�Rಾ7ತು. ಆತನು ಧಮUsಾಸ�ದ�ಯ�4 
ಪಪೂಣURಾದ tೕವನವನು� ನ�ೆ/ದನು ಮತು- ಆದlಂದ 
ಆತನು ಪಪೂಣURಾದ ಬ� ಾದನು. 

∗ Lಾಪvಂದ @kೕ~ಸಲjo�, 1ೇ/ೆ 

sಾಪದ�4 ಏನು ಅಡಕRಾ7�ೆ ಎಂಬುದನು� �kದು�ೊಳPQವ"ದು 
ಬಹಳ HಾIಮುಖ�Rಾ7�ೆ. �ೕಸು ನಮಗಾ7 ಏನ�ನು 
9ೊತು-�ೊಂಡನು? ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪ ಏನು? 6ಾವ" ಈ 

ಸಂಗ�ಯನು� ಅಧ�ಯನ SಾಡುRಾಗ, 6ಾವ" ಒ�'�ೊಳQ+ಾರದ 
ಸಂಗ�ಗಳನು� 6ಾವ" �ೈ&ಾನ0ಂದ ಒ�'�ೊಳPQ�-� lೇRೆ ಎಂದು 
6ಾವ" ಕಂಡು�ೊಳQಬಹುದು. 

ಧ�ೕUಪ�ೇಶ�ಾಂಡ 28:15-68 ರ�4 sಾಪದ #ಾಗRಾ7ರುವ 

ಅ6ೇಕ ಸಂಗ�ಗಳನು� �ೕsೆಯು ಪ�{ ಾ7 ಬರೆ(�{�ಾl6ೆ. (ಈ 

ಇ�ೕ Rಾಕ�#ಾಗವನು� ಓದುವ"ದು ಉತ-ಮ). ಅ`zೇಯ&ೆಯ 

ಪ�ಾಮRಾ7 ಬರುವ sಾಪಗಳನು� �ೕsೆಯು ಪ�{ Sಾ� 
ಬರೆ(�ಾl6ೆ ಮತು- �ೆಳ7ನದು ಅದರ ಸಂ¦ಪ- �ಾರಾಂಶRಾ7�ೆ. 

ಧkೕ9ಪ,ೇಶ6ಾಂಡ 28:15,20 ಆದVೆ $ೕವ� $ಮ% ,ೇವVಾದ 

?Aೋವನ <ಾ'0ೆ \@0ೊಡ,ೆ ನಾನು ಈಗ $ಮ0ೆ 

Sೋ:ಸುವ ಆತನ ಆ�ಾ@:ಗಳನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ AೋದVೆ ಈ 

ಅಶುಭಗಳ# $ಮ0ೆ Wಾ&ಪ�/ಾಗುವವ�:  

$ೕವ� ದುನ9ಡPೆಯುಳrವVಾ� ?Aೋವನನುf �o�ದ1�ಂದ 

ಆತನು $ಮ% ಎಲಾC ಪ&ಯತfಗಳBCಯೂ @ಪತು�, ಕಳವಳ, Lಾಪ 

ಇವ�ಗಳನುfಂಟು<ಾಡುPಾ� $ಮ%ನುf Sೇಗನೆ ನಾಶ <ಾಡುವನು. 

ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪಗಳP  ಾವ"ವ"? ಧಮUsಾಸ�ವನು� 
�ೈಗೊಂಡು ನ�ೆಯ(ದlರೆ ಉಂ�ಾಗುವ �°ೆಗಳP  ಾವ"ವ"? 

� ರೋಗಗkಂದ +ಾzೆಪಡುವ"ದು 
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� ಜ�ರ, ಉಯೂತ 

� </ಗಾk ಮತು- ಬರ  

� ಉಪದIವ ಮತು- 6ಾಶನ 

� &ಾಮIದಂ�ರುವ ಆ�ಾಶ 

� ಕ<|ಣದಂ�ರುವ 6ೆಲ 

� ಮYೆಗೆ ಬದ	ಾ7 ಧೂಳP ಮತು- ಪ"� 

� �ೋಲು 
� �ೇಹಗಳP ಪ¦ಗkಗೂ ಮೃಗಗkಗೂ ಆ9ಾರRಾಗುತ-Rೆ 
� ಹುಣುಗ̈ಳP, ಗೆ� ©ೆಗಳP, +ಾವ"ಗಳP, ತುಕty 
� nತ-ಭIಮ�ೆ, ಕುರುಡುತನ, ಮ6ೋ`ಸaಯ 

� 6ಾವ" Sಾಡುವ ಎಲ4ದರಲೂ4 `ಫಲ, �ೕಡ6ೆ, ಸೂರೆ 
� �Iೕ�HಾತIರ, ಮ6ೆ, ಶIಮದ ಫಲ ನಷ{Rಾಗುವ"ದು 
� ಆ/-Hಾ/-ಗಳ, ಮಕhಳ ನಷ{ 

ಇದು ಪ�{ಯ HಾIರಂಭ SಾತI! 

Wಾ&(ೕ�ಕ/ಾದ ಅನ
_ಸು@6ೆ 

ಈಗ, ಧ�ೕUಪ�ೇಶ�ಾಂಡ ಪ"ಸ-ಕ(ಂದ ಧಮUsಾಸ�ದ 

sಾಪಗಳನು� ಮ&ೊ-xa ಓ(, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದ�4 �ೕಸು 
0ಮaನು� ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪ(ಂದ `�ೕn/�ಾl6ೆಂದು 
6ೆನ�ನ�4ಟು{�ೊkQ ಮತು- ಈ ಪದಗಳನು� ಅದ�ೆh �ೇ/, 
“�ೕಸು ನನ�ನು� ____________ ಂದ `�ೕn/�ಾl6ೆ 
ಎಂದು ಓ(.  

ಉ�ಾಹರ�ೆಗೆ, 

�ೕಸು ರೋಗಗಳ +ಾzೆGಂದ ನನ�ನು� `�ೕn/�ಾl6ೆ. 
�ೕಸು 6ಾಶSಾಡುವ ರೋಗಗkಂದ ನನ�ನು� `�ೕn/�ಾl6ೆ. 
�ೕಸು ಜ�ರ ಮತು- ಉಯೂತ(ಂದ ನನ�ನು� `�ೕn/�ಾl6ೆ. 

�ೕಸು ನನ�ನು� ಉಷ̈sಾಖ(ಂದ `�ೕn/�ಾl6ೆ 
�ೕಸು ನನ�ನು�  ಂದ `�ೕn/�ಾl6ೆ ... 

 

�ೈ&ಾನನು 0ಮa xೕ	ೆ 9ಾಕು�-ರುವ `ಷಯಗಳನು� 
ಧ�ೕUಪ�ೇಶ�ಾಂಡದ 28 ರ�4 ಪ�{ Sಾಡ	ಾದ `ಷಯಗಳ�4 
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ಕಂಡು�ೊkQ. ಅವ" ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪದ #ಾಗRಾ7Rೆ ಮತು- ಆ 

0(Uಷ{Rಾದ sಾಪ(ಂದ �ೕಸು 0ಮaನು� `�ೕn/�ಾl6ೆ! 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಒ�'�ೊಳQಲು ಶುರುSಾ�, 

�ೕಸು ನನ�ನು�  _______  sಾಪ(ಂದ 
`�ೕn/�ಾl6ೆ. 

�ೕಸು Hಾಪ�ಾh7 ನನ� ದಂಡ6ಾ ಕIಯವನು� ಕ�{�ಾl6ೆ. 
ಈ sಾಪದ ಪI�Wಂದು ಲmಣವ" 

ಈಗ ನನ�ನು� <ಟು{9ೋಗ� ಎಂದು ಆ£ಾ�ಸು& -ೇ6ೆ! 
 

�ೕಸುವನು� �ಲು+ೆಗೆ ಜ��ಾಗ, 6ಾವ" 0ೕ�ವಂತರಾಗುವಂ&ೆ 
ಆತನು ನಮಗಾ7 sಾಪಗIಸ-6ಾದನು. ಆತನು ನಮಗೆ 
0ತ�tೕವRೆಂಬ �ಾನವನು� �ೊಟ{ದುl SಾತIವಲ4�ೆ, ಈ 

tೕವನದ�4 6ಾವ" ಜಯsಾ� ಾಗಲು +ೇ�ಾದ ಎಲ4ವನೂ� 
�ೕಸು �ೊ�{�ಾl6ೆ. 

ಆ sಾಪಗಳ�4 ಒಂದನು� ಉಂಟುSಾಡಲು �ೈ&ಾನನು 
ಪIಯ��ಸುRಾಗ, ,ೕಗೆ 9ೇk, 

ಓ, �ೈ&ಾನ6ೇ 0ೕನು ಅದನು� Sಾಡ+ೇಡ! 

�ೕಸು ಆ sಾಪ(ಂದ ನನ�ನು� `�ೕn/�ಾl6ೆ! 
 

ಭೂತ6ಾಲvಂದ �ಡುಗwೆ 

ಅ6ೇಕ�ಾ �ೈ&ಾನನು 6ಾವ" Hಾಪವನು� Sಾ�� lೇRೆ ಮತು- ಈ 

sಾಪವ" ಆ Hಾಪದ �°ೆ ಾ7�ೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮನವ�ೆ 
Sಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ sಾಪಗಳ�4 ಒಂದನು� ಅಂ7ೕಕಸುವಂ&ೆ 
ನಮaನು� ಬ	ೆಗೆ <ೕkಸು&ಾ-6ೆ. ಅವನು ನಮa xೕ	ೆ 
9ೇರು�-ರುವ"ದ�ೆh 6ಾವ" ಅಹUರು ಎಂದು 6ಾವ" Wೕnಸಲು 
HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

Hಾಪದ ಪ�ಾಮRಾ7 sಾಪಗಳP ಬರುತ-Rೆ ಎಂದು �ೈ&ಾನನು 
9ೇಳPವ"ದು ಸ ಾ7�ೆ. ಆದರೆ ಆ Hಾಪದ ದಂಡ6ಾ ಕIಯವನು� 
�ೕಸು ಈಗಾಗ	ೇ ಕ�{�ಾl6ೆಂದು �ೈ&ಾನನು ಎಂ(ಗೂ ನಮಗೆ 
6ೆನ�ಸುವ"(ಲ4, ಆ Hಾಪವನು� ಅಥRಾ ಆ Hಾಪದ ಪ�ಾಮRಾ7 

ಬರುವ sಾಪವನು� 6ಾವ" ಇನು� xೕ	ೆ 9ೊರ+ೇ�ಾ7ಲ4. 
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2 6ೊ�ಂಥ 5:17 ]ೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ \&ಸ�ನBCದ1Vೆ 

ಅವನು ನೂತನ ಸೃ��ಯಾದನು ಇ0ೋ ಪ^ವ9MO' Aೋ� ಎಲಾC 

ನೂತನ/ಾ_ತು. 

 

ಜಯಕರ/ಾದ Uೕವನ 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" Hಾಪದ ಮತು- ಮರಣದ 

0ಯಮ(ಂದ <ಡುಗ�ೆ ಾ7� lೇRೆ. 6ಾವ" ಪI�Wಂದು 
Hಾಪ(ಂದ, ಪI�Wಂದು ದಂಡ(ಂದ ಮತು- ಪI�Wಂದು 
sಾಪ(ಂದ `�ೕnತರಾ7� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:2 ಯಾಕಂದVೆ Uೕವವನುfಂಟು<ಾಡುವ 

ಪ@Pಾ&ತ%$ಂ,ಾದ $ಯಮವ� $ನfನುf Wಾಪಮರಣಗ[0ೆ 

6ಾರಣ/ಾದ $ಯಮvಂದ \&ಸ� ?ೕಸು@ನ ಮೂಲಕ �5Mತು. 

6ಾವ" Hಾಪ Sಾ�ದರೆ, 6ಾವ" ಅದನು� ಒ�'�ೊಂಡು 
ಅ�ೆSಾಡ+ೇಕು ಮತು- ಅದ�ಾh7 mSಾಪ�ೆಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. 

1 (ೕAಾನ 1:9 ನಮ% Wಾಪಗಳನುf ಒKj6ೊಂಡು ಅ�6ೆ 

<ಾ5ದVೆ ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ $ೕ'ವಂತನೂ ಆ�ರುವದ�ಂದ 

ನಮ% Wಾಪಗಳನುf zyM�ಟು� ಸಕಲ ಅ$ೕ'ಯನುf ಪ�ಹ�M 

ನಮ%ನುf ಶುv�<ಾಡುವನು. 

6ಾವ" ನಮa Hಾಪವನು� ಒ�'�ೊಂಡು ಅ�ೆSಾ��ಾಗ, Hಾಪವ" 
ನಮa xೕ	ೆ 9ೊಂ(ರುವ ,�ತ(ಂದ 6ಾವ" ತmಣRೇ <ಡುಗ�ೆ 
9ೊಂದು& -ೇRೆ. ನಮa ಎ	ಾ4 ಅ0ೕ�ಯನು� ಪಹ/ 

ಶು(�ೕಕಸ	ಾ7�ೆ. ಅಪರಾಧ ಮತು- ದಂಡ6ಾ�ೕ�Uನ ಮೂಲಕ 

�ೈ&ಾನನು ಇನು� xೕ	ೆ ನಮaನು� �ೋ�ಸಲು �ಾಧ�`ಲ4. 

Hಾಪಕೂh, ಅದರ sಾಪಕೂh, Hಾಪ 9ಾಗೂ ಮರಣದ 0ಯಮಕೂh, 
�ೋಲನು� ಉಂಟುSಾಡಲು  ಾವ"�ೇ 0ಯಮಬದ� ಹಕುh ಇಲ4. 
6ಾವ" ನಮa tೕವನದ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಆ�ೕRಾUದಗಳನು� 
9ೊಂ(�ೊಂಡು tೕ`ಸಬಹುದು. 
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ಜ_ಸುವ ಶ\�(ಂv0ೆ 

ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ ನಂ<�ೆGತು- ಮತು- ಅದು ಅವನ 	ೆಕ�ೆh 
0ೕ��ಂದು ಎuಸಲ'�{ತು. ಅವ0ಗೆ 0ೕ�ದ ಆ�ೕRಾUದವನು� 
ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ 6ಾವ" 9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು. 

�ೕಸು ಬಂದು ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪವನು� ತನ� xೕ	ೆ 
9ೊತು-�ೊಂಡನು. ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ 6ಾವ" ನಮa ರm�ೆಯನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. ನಂ<�ೆಯ ಮೂಲಕ 6ಾವ" ಈ 	ೋಕದ 

ಸಂಗ�ಗಳನು� ಜGಸಬಹುದು. ನಂ<�ೆಯು ನಮಗೆ ಜGಸುವ 

ಶO-ಯನು� �ೊಡುತ-�ೆ! 

1 (ೕAಾನ 5:4 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವ�ಂದ ಹುo�ರುವಂಥ,ೆಲCವ� 

ಲೋಕವನುf ಜ_ಸುತ�/ೆ. ಲೋಕವನುf ಜ_ಸುವಂಥದು1 ನಮ% 

ನಂ�6ೆ?ೕ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, ನ�aಳಗೆ �ೇವರ ಜಯಕರRಾದ 

ಶO-G�ೆ. ಈ ಶO-ಯನು� �ಾಯU0ವU,ಸಲು 6ಾವ" 
ಅನುಮ�ಸು& -ೇRೆ�ೕ ಅಥRಾ ಇಲ4Rೇ ಎಂಬ ಆ�hಯು ನಮಗೆ 
<ಟ{ದುl. 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ನಂಬಲು ಆ/�ೊಳQಬಹುದು, 
ಅಥRಾ ನಮa ಸುತ-ಮುತ-�ನ ಪ/��ಗಳನು� ನಂಬಲು 6ಾವ" 
ಆ/�ೊಳQಬಹುದು. 

�ೇವರ ಜಯಕರRಾದ ಶO-ಯು 6ಾವ" ನಂಬುRಾಗ ಮತು- ಆತನ 

Rಾಕ�ವನು� zೈಯU(ಂದ Sಾತ6ಾಡುRಾಗ 
<ಡುಗ�ೆ ಾಗುತ-�ೆ. ಆತನ Rಾಕ�ದ�4�{ರುವ ನಮa ನಂ<�ೆಯು 
ನಮಗೆ ಜಯವನು� �ೊಡುತ-�ೆ. 

6ಾವ" ತ�'ತಸ�ರು, 0ಷ½Wೕಜಕ Hಾ�ಗಳP, ಮತು- sಾಪದ 

#ಾಗRಾ7ರುವ ರೋಗ, 6ೋವ", ಬಡತನ ಮತು- 0ರಾsೆಯ 

`ರುದ� 6ಾವ" ಅಸ9ಾಯಕರಾ7� lೇRೆ ಎಂದು �ೈ&ಾನನು 
9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 

� 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP, ಅಪರಾಧ, ದಂಡ6ಾ�ೕಪ"U 
ಮತು- ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪ(ಂದ <ಡುಗ�ೆ ಾ7� lೇRೆ 
ಎಂದು �ೇವರು 9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 
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� ಅಬI9ಾಮ0ಗೆ Rಾಗಾlನ Sಾ�ದ ಎ	ಾ4 
ಆ�ೕRಾUದಗkಗೆ 6ಾವ" +ಾಧ�ಸ�ರಾ7� lೇRೆ ಎಂದು 
�ೇವರು 9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 

� ಜಯsಾ�ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" ಆತನ 9ೇರಳRಾದ 

ಆ�ೕRಾUದಗಳ�4 ನ�ೆಯಬಹುದು ಎಂದು �ೇವರು 
9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 

�ೕಸು OIಸ-ನ `sಾ�/ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" �ೇವರು ನಮಗೆ 
ಒದ7/ �ೊ�{ರುವ ಸಕಲ �ಾಯUಗಳ ಪI�ಾರ ಇರಬಹುದು, 
Sಾಡಬಹುದು, ಮತು- 9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು. 

� 6ಾವ" �ೈ&ಾನನ ಸುkQಗೆ ಬದ	ಾ7 �ೇವರನು� 
ನಂಬುವ"ದ�ೆh ಆ/�ೊಳQ+ೇಕು. 

� �ೇವರು ನಮaನು� 6ೋಡುವಂ&ೆ 6ಾವ" ನಮaನು� 
6ೋಡಲು ಆ/�ೊಳQ+ೇಕು. 

� �ೇವರು ನಮa ಬಗ bೆ 9ೇkದl6ೆ�ಲ4ವನು� 6ಾವ" �ೂೕ=ಸಲು 
HಾIರಂJಸ+ೇಕು. 

ಆಗ �ೕಸುOIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" ನಮa 
ಅದುwತಕರRಾದ ಹಕುhಗಳನು� ಆನಂ(ಸಬಹುದು! 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. 6ಾವ" ಅಬI9ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂದು ಅಥUSಾ��ೊಳPQವ"ದು ಏ�ೆ HಾIಮುಖ�Rಾ7�ೆ? 

 

 

 

2. �ೇವರು ಅಬI9ಾಮ6ೊಂ(ಗೆ Sಾ��ೊಂಡ ಒಡಂಬ��ೆಯ Rಾಗಾlನದ�4 0ಮಗೆ HಾIಮುಖ�Rಾ7ರುವ 
�ೆಲವ" ಸಂಗ�ಗಳನು� ಪ�{ Sಾ�. 

 

 

 

3. ಧ�ೕUಪ�ೇಶ�ಾಂಡ 28:15-68 ಬಳ/�ೊಂಡು, ಧಮUsಾಸ�ದ sಾಪಗkಂದ 0ಮಗೆ �ೊರೆ�ರುವ 0ಮa 
�ಾ�ತಂತI�ವನು� �kಸಲು �ೂೕಷ�ೆಗಳ ಕುತು ಒಂದು ಪ"ಟದಷು{ ಬರೆG. 

 



126 

 

Wಾಠ ಎಂಟು 

ನೂತನ ಸೃ��ಯ ಪ&(ೕಜನಗಳ# 

Kೕu6ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯು ಮತು- �ೕಸು`ನ�4ರುವ ನಮa 
0ೕ�ಯು �ೕಸು OIಸ-ನ�4ರುವ `sಾ�/ಗkಗೆ ಅ6ೇಕ 

ಪIWೕಜನಗಳನು� ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. 

\ೕತ9ನೆ 68:19 ಅನುvನವ^ ನಮ% Nಾರವನುf Aೊರುವ 

ಕತ9$0ೆ ಸೊ�ೕತ&/ಾಗB ... 

,ೇವVೊಂv�ನ ಅನೊ*ೕನ*Pೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ ನಮ7ರುವ ಒಂದು �ೊಡ© 
ಪIWೕಜನRೇನಂದರೆ, �ೇವರ ಮ,xಯುಳQ ಪIಸನ�&ೆಯ 

+ೆಳOನ�4 6ಾವ" �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಭರವ�ೆಯುಳQವರಾ7 ಮತು- 
6ಾn�ೆGಲ4ದವರಾ7 ನ�ೆಯಬಹುದು. 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ 
Sಾತ6ಾಡಬಹುದು. 6ಾವ" ಆತ6ೊಂ(ಗೆ ಆಪ-Rಾದ ಮತು- 
0ಕಟRಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯುಳQವರಾ7ರಬಹುದು. 

1 (ೕAಾನ 1:3-7 ನಾನು ಕಂಡು 6ೇ[ದು1 $ಮಗೂ 0ೊPಾ�� 

ನಮ�ರುವ ಅನೊ*ೕನ*PೆಯBC $ೕವ^ ಸೇರSೇ6ೆಂದು ಅದನುf 

$ಮ0ೆ ಪ&Mv1ಪ5ಸುP �ೇ/ೆ. ನಮ�ರುವ ಅನೊ*ೕನ*Pೆಯು 

ತಂ,ೆಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನ ಸಂಗಡಲೂ 

ಇರುವಂಥದು1. ನಮು%ಭಯತರ ಸಂPೋಷವ� ಪ�ಪ^ಣ9/ಾಗ 

Sೇ6ೆಂದು ನಾವ� ಈ <ಾತುಗಳನುf ಬVೆಯುP �ೇ/ೆ. 

ನಾವ� ಆತ$ಂದ 6ೇ[ $ಮ0ೆ '[ಸುವ /ಾPೆ9 ಯಾವದ,ೆಂದVೆ 

,ೇವರು Sೆಳ6ಾ�,ಾ1ನೆ. ಮತು� ಆತನBC ಎಷು� <ಾತ&ವ^ ಕತ�ಲೆ 

_ಲC ಎಂಬ,ೇ. ನಾವ� ,ೇವರ ಸಂಗಡ ಅನೊ*ೕನ*Pೆ 

ಯುಳrವVಾ�, 1ೇ/ೆಂದು Aೇ[ ಕತ�ಲೆಯBC ನwೆದVೆ 

ಸುqಾrಡುವವVಾ�, 1ೇ/ೆ. ಸತ*ವನfನುಸ�ಸುವವರಲC. ಆದVೆ 

ಆತನು Sೆಳ\ನBCರುವಂPೆ?ೕ ನಾವ� Sೆಳ\ನBC ನwೆದVೆ ನಾವ� 

ಒಬ�ರ ಸಂಗಡಲೊಬ�ರು ಅನೊ*ೕನ*PೆಯBC, 1ೇ/ೆ. ಮತು� ಆತನ 

ಮಗನಾದ ?ೕಸು@ನ ರಕ�ವ� ಸಕಲ Wಾಪವನುf $/ಾರ|ೆ <ಾ5 

ನಮ%ನುf ಶುv1 <ಾಡುತ�,ೆ. 
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�ೆ.ಸ- ಧಮUವ" ಇತರ ಎಲ4 ಧಮUಗk7ಂತ `Jನ�Rಾ7�ೆ, 6ಾವ" 
OIಸ-ನನು� ಅಂ7ೕಕಸುRಾಗ, 6ಾವ" �ೇವರೊಂ(ಗೆ RೈಯO-ಕ 

ಸಂಬಂಧವ" (�ೇವರ 0ತ�Rಾದ ಕುಟುಂಬದ #ಾಗ) ಮತು- 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯು (�ೈನಂ(ನ ಸಂಸಗU) ಉಳQವರಾ7ರಬಹುದು. 

`�ೕಚ6ೆಯ�4 �ೇವರ ಉ� lೇಶವ" ಏ6ಾ7ತು- ಎಂದರೆ Sಾನವ 
ಕುಲ�ೊಂ(7ನ ಆತನ ಸಂಬಂಧವನು� ಪ"ನಃ�ಾ��ಸುವ"ದು ಮತು- 
ಆತ6ೊಂ(7ನ ನಮa ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಪ"ನಃ�ಾ��ಸುವ"ದು. 

ಅಥ9@ವರ|ೆ 

Rೆ�ಸ{8ʼ; ಆD<I�y� 0ಘಂ�ನ ಪI�ಾರ, ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯ 

�ೆಲವ" ಅಥU`ವರ�ೆಗಳP ,ೕ7Rೆ: 

� ಸಹRಾ/ ಾ7ರುವ /�� 

� ಸSಾನ ಮತು- �ೆ�ೕಹಪರ ಸಂಬಂಧ ಆzಾರದ xೕ	ೆ 
ವ�O-ಗಳ ನಡುRೆGರುವ ಅ6ೊ�ೕನ� ಸಂಬಂಧ 

� ಸಂಸಗU 
� ಒಡ6ಾಟ 

� 0ಕಟ ಸಂಬಂಧ 

� ಅ6ೊ�ೕನ� Hಾಲುಗಾ�ೆ 

ಕVೆಯು@6ೆ 

6ಾವ" �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ ಉಳQವರಾ7ರಲು 
ಕರೆಯಲ'�{� lೇRೆ. 

1 6ೊ�ಂಥ 1:9 ,ೇವರು ನಂ�ಗಸ�ನು. ನಮ% ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು 

\&ಸ�ನೆಂಬ ತನf ಮಗನ ಅನೊ*ೕನ*Pೆ0ೆ $ಮ%ನುf ಕVೆದವನು 

ಆತನೇ. 

ಇದು ಎಂತಹ ಅದುwತಕರRಾದ ಆ	ೋಚ6ೆ. �ೇವರು ತ6ೊ�ಂ(ಗೆ 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಗಾ7 ನಮaನು� ಕರೆ(�ಾl6ೆ. �ೇವರು ನ�aಂ(ಗೆ 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಇಟು{�ೊಳQಲು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ! 

�ೇವರೊಂ(7ನ ನಮa 0ಕಟRಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯು �ೇವರ 

ಕುಟುಂಬದ�4ರುವ ನಮa ಸ9ೋದರ ಸ9ೋದಯರೊಂ(ಗೆ 
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ಅ�ೇ ೕ�ಯ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ ನಮaನು� ಮುನ��ೆಸ+ೇಕು. 
ಅLಸ-ಲ6ಾದ Wೕ9ಾನನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

1 (ೕAಾನ 1:3,4 ನಾನು ಕಂಡು 6ೇ[ದು1 $ಮಗೂ 0ೊPಾ�� 

ನಮ�ರುವ ಅನೊ*ೕನ*PೆಯBC $ೕವ^ ಸೇರSೇ6ೆಂದು ಅದನುf 

$ಮ0ೆ ಪ&Mv1ಪ5ಸುP �ೇ/ೆ. ನಮ�ರುವ ಅನೊ*ೕನ*Pೆಯು 

ತಂ,ೆಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನ ಸಂಗಡಲೂ 

ಇರುವಂಥದು1. ನಮು%ಭಯತರ ಸಂPೋಷವ� ಪ�ಪ^ಣ9/ಾಗ 

Sೇ6ೆಂದು ನಾವ� ಈ <ಾತುಗಳನುf ಬVೆಯುP �ೇ/ೆ. 

ಸಂPೋಷವನುf ಉಂಟು<ಾಡುತ�,ೆ 

ಸಂ&ೋಷವ" �ೇವರೊಂ(7ನ ಮತು- �ೕಸುOIಸ-ನ�4ರುವ ಸಹ 

`sಾ�/ಗY¬ೆಂ(7ನ ಅ6ೊ�ೕನ�Rಾದ, ಅ�ೆತ�ೆGಲ4ದ 

ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯ ಫ�&ಾಂಶRಾ7�ೆ. 

\ೕತ9ನೆ 16:11 $ೕನು ನನ0ೆ Uೕವ<ಾಗ9ವನುf 

'[ಯಪ5ಸು@; $ನf ಸಮು%ಖದBC ಪ�ಪ^ಣ9ಸಂPೋಷ@,ೆ; 

$ನf ಬಲ0ೈಯBC Lಾಶ
ತNಾಗ*@,ೆ. 

�ೇವರ Rಾಕ�ದ ಮೂಲಕ �ೇವರೊಂ(7ನ 0ಕಟRಾದ 

ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಅನುಭ`ಸುವ ಸಂ&ೋಷOhಂತ �ೊಡ© 
ಸಂ&ೋಷ ಇ6ೊ�ಂ(ಲ4. �ರೆ_ೕಯನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

?Vೆyೕಯ 15:16 ನನ0ೆ ,ೊVೆತ $ನf <ಾತುಗಳನುf ಆAಾರ 

<ಾ56ೊಂwೆನು, $ನf ನು5ಗಳ# ನನ0ೆ ಹಷ9ವ^ 

ಹೃದಯಾನಂದವ^ ಆದವ�; ಸೇನಾ:ೕಶ
ರನಾದ ,ೇವVೇ, 

?Aೋವನೇ, ನಾನು $ನf Aೆಸ�ನವನಲC/ೇ. 

�ೕಸು`ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಅತು 
�ೊಂ�ರುವ `sಾ�/ಯು ಸಂ&ೋಷವನು� ಕಂಡು �ೊಂ��ಾl6ೆ. 

ಅಪರಾಧ, ದಂಡ6ಾ�ೕಪ"U ಮತು- ಅನಹU&ೆಯ 

ಆ	ೋಚ6ೆಗkಂದ +ಾzೆಗೊಳಗಾದವರು, 0ೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 
ಕಂಡು�ೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಬಂಧನ(ಂದ <ಡುಗ�ೆ ಾ7 

ಮ9ಾ ಹಷUವನು� ಮತು- ಸಂ&ೋಷವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ಾlರೆ. 
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ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಅನುಭ`/ದವರು SಾತIRೇ 
ದಂಡ6ಾ�ೕ�Uನ ಭಯ`ಲ4�ೆ �ೇವರೊಂ(7ನ 0ಕಟRಾದ 
ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯ ಮ9ಾ ಸಂ&ೋಷವನು� ಅನುಭ`ಸಬಹುದು. 

ಈ ಸಂ&ೋಷದ ಬಗ bೆ �ಾ`ೕದನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

\ೕತ9ನೆಗಳ# 32:1,2 ಯಾವನ ,ೊ&ೕಹವ� ಪ�Aಾರ/ಾ�,ೆ(ೕ 

ಯಾವನ Wಾಪವ� zyಸಲjo�,ೆ(ೕ ಅವನೇ ಧನ*ನು. 

?Aೋವನು ಯಾವನ ಲೆಕ+6ೆ+ ಅಪVಾಧವನುf ಎIಸುವvಲC¬ೕ? 

ಯಾವನ ಹೃದಯದBC ಕಪಟ@ರುವvಲC¬ೕ ಅವನು ಧನ*ನು. 

ಮು�ದುAೋ�ರುವ ಅನೊ*ೕನ*Pೆ 

6ಾವ" Hಾಪ Sಾ�ದರೆ, �ೇವರೊಂ(7ನ ನಮa ಸಂಬಂಧವ" 
ಮುದು9ೋಗುವ"(ಲ4. 6ಾವ" ಇನೂ� ಆತನ ಮಕhY ೕೆ 
ಆ7ರು& -ೇRೆ. 

Hಾಪದ ಮೂಲಕ, ಆತ6ೊಂ(7 ಇರುವ ನಮa ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯು 
ಮುದು9ೋಗುತ-�ೆ. ಮ&ೊ-xa, Hಾಪವ" ನಮa ಮತು- �ೇವರ 

ನಡುRೆ ತ�ೆಗೋ�ೆ ಾ7�ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇವರು ತನ� ಮ9ಾ 

ಕರು�ೆGಂದ, ಆತ6ೊಂ(7ನ ನಮa ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� 
ತmಣRೇ ಪ"ನಃ�ಾ��ಸಲು �ೇವರು ಅವ�ಾಶ Sಾ��ೊ�{�ಾl6ೆ. 

Wೕ9ಾನನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

1 (ೕAಾನ 1:8-10 ನಮ%BC Wಾಪ@ಲC/ೆಂದು ನಾವ� Aೇ[ದVೆ 

ನಮ%ನುf ನಾ/ೇ kೕಸಪ5M6ೊಳ#rP �ೇ/ೆ. ಮತು� ಸತ*/ೆಂಬುದು 

ನಮ%BCಲC. ನಮ% Wಾಪಗಳನುf ಒKj6ೊಂಡು ಅ�6ೆ<ಾ5ದVೆ 

ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ $ೕ'ವಂತನೂ ಆ�ರುವದ�ಂದ ನಮ% 

Wಾಫಗಳನುf zyM�ಟು� ಸಕಲ ಅ$ೕ'ಯನುf ಪ�ಹ�M 

ನಮ%ನುf ಶುv1<ಾಡುವನು. ನಾವ� Wಾಪ<ಾಡBಲC/ೆಂದು 

Aೇ[ದVೆ ಆತನನುf ಸುಳ#r0ಾರನನಾf� <ಾಡುP �ೇ/ೆ. ಮತು� 

ಆತನ /ಾಕ*ವ� ನಮ%BC ಇಲC. 

“Hಾಪದ�ೆ” ಎಂದರೆ ಅದರ 9ೆಸರನು� 9ೇk ಒ�'�ೊಳPQವ"ದು. 
6ಾವ" ನಮa Hಾಪದ 9ೆಸರನು� 9ೇಳ+ೇಕು ಮತು- 6ಾವ" 
Sಾ�ರುವ Hಾಪವನು� ಮರೆSಾಡಲು ಅಥRಾ 0ರಾಕಸಲು 
ಪIಯ��/ ನಮaನು� 6ಾವ" �ೕಸಪ�/�ೊಳQ+ಾರದು. 
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ಬದ	ಾ7, 6ಾವ" Sಾ�ದುl ಆತನ ದೃ={ಯ�4 ಮತು- ನಮa 
ದೃ={ಯ�4 HಾಪRಾ7�ೆ ಎಂದು 6ಾವ" +ೇಗ6ೆ �ೇವರ ಮುಂ�ೆ 
ಒ�'�ೊಳQ+ೇಕು. 

“Hಾಪ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥUವ" “ಗುಯನು� ತಪ"'ವ"ದು” 

ಎಂ�ಾ7�ೆ. 6ಾವ" ನಮa ಆ	ೋಚ6ೆಗkಂದ ಅಥRಾ 

�ಾಯUಗkಂದ Hಾಪ Sಾ��ಾಗ	ೆ	ಾ4 �ೇವರ ಪಪೂಣURಾದ 

0ೕ�ಯ ಗುಯನು� ತ�' 9ೋಗು& -ೇRೆ. 

6ಾವ" “ಗುಯನು� ತ�'� lೇRೆ” ಎಂದು 6ಾವ" ಅತು�ೊಂಡ 

ತmಣ, 6ಾವ" ನಮa Hಾಪವನು� ಒ�'�ೊಳQ+ೇಕು ಮತು- ಆ 

ಅ0ೕ�Gಂದ ಪ9ಾರ 9ೊಂ( �ೇವರ mSಾಪ�ೆಯನು� ಮತು- 
ಶು(�ೕಕರಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು. 

∗ ,ೇವರ ಕೃWೆಯನುf ದೂ�ಸುವ�ದು 

0ೕ�ಯ ಕು&ಾದ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(ರದ ಅ6ೇಕರು �ೇವರ 

ಕೃHೆಯನು� ದೂ=/�ಾlರೆ. ಅವರು ಉ� lೇಶಪೂವUಕRಾ7 Hಾಪ 

Sಾ� ನಂತರ ಅ�ೆSಾ� �ೇವರ mSಾಪ�ೆಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರಥURಾ7�ೆ ಎಂದು ಅವರು 
ತHಾ'7 ಅಥUSಾ��ೊಂ��ಾlರೆ. 

Hಾಪವ" ನಮa tೕವನದ�4 ಬರಲು 6ಾವ" ಉ� lೇಶಪೂವUಕRಾ7 

ಅನುಮ�ಸ+ಾರದು ಎಂದು ಮುಂ(ನ Rಾಕ�ದ�4 Wೕ9ಾನನು 
ಸ'ಷ{ಪ�/�ಾl6ೆ. 

1 (ೕAಾನ 2:1 ನನf K&ಯVಾದ ಮಕ+q ೕೆ $ೕವ� Wಾಪ 

<ಾಡದಂPೆ ಈ <ಾತುಗಳನುf $ಮ0ೆ ಬVೆಯುP �ೇನೆ. 

ಯಾವನಾದರೂ Wಾಪ<ಾ5ದVೆ ತಂ,ೆಯ ಬ[ಯBC 

$ೕ'ವಂತನಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನೆಂಬ ಸAಾಯಕನು ನಮ�,ಾ1ನೆ. 

ನಮaನು� �ೇವರ ಬkಗೆ ಕರೆ(ರುವ"ದು Hಾಪ(ಂದ 

ದೂರ`ರುವ"ದ�ೆh ಕರೆದ ಕರೆ ಾ7�ೆ. 
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ಅ�ವೃv� 

9ೊಸ�ಾ7 ಹು�{ದ - ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ - `sಾ�/ಯ 

ಮ&ೊ-ಂದು ಪIWೕಜನRೇನಂದರೆ 6ಾವ" 0ಜRಾದ 

ಅJವೃ(�ಯನು� 9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು. ಅJವೃ(�ಯ�4 ಎರಡು 
`ಧಗkRೆ, ಆತaದ�4 ಮತು- ಆ~Uಕ °ೇತIದ�4 ಅJವೃ(�. 

ನಮa ಆತa`ಷಯದ�4 ಅJವೃ(� ಾಗುವ ಪI�ಾರ 6ಾವ" 
ಅJವೃ(� ಾಗ+ೇಕು ಮತು- ಆರೋಗ�Rಾ7ರ+ೇಕು ಎಂದು 
�ೇವರು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ ಎಂದು ಅLಸ-ಲ6ಾದ Wೕ9ಾನನ 

ಮೂಲಕ ಆತನು ಬರೆ/�ಾl6ೆ. 

3 (ೕAಾನ 1:2 K&ಯನೇ $ೕನು ಆತ% @ಷಯದBC ಅ�ವೃv� 

Aೊಂvರುವ ಪ&6ಾರ ಎಲಾC @ಷಯಗಳBCಯೂ ಅ�ವೃv� Aೊಂv 

ಸು�ೇಮ/ಾ�ರSೇ6ೆಂದು Wಾ&Z9ಸುP �ೇನೆ. 

ಎಲ4Ohಂತ 9ೆ?ಾj7 �ೇವರು ಏನು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ? ನಮa ಆತaಗಳP 
ಅJವೃ(� 9ೊಂ(ರುವ ಪI�ಾರ 6ಾವ" ಅJವೃ(� ಾಗ+ೇಕು ಮತು- 
ಸು°ೇಮRಾ7ರ+ೇಕು. 

“0ಮa ಆತaವ" ಅJವೃ(� 9ೊಂ(ರುವ ಪI�ಾರ” ಎಂಬುದರ 

ಅಥURೇನು? 

ಆತ%ದBC ಅ�ವೃv� 

ನಮa ಆತa ಅಥRಾ HಾIಣವ" ನಮa ಬು(�ಶO-, ನಮa #ಾವ6ೆಗಳP 
ಮತು- ನಮa ಇ? ¤ೆಯು ಆ7�ೆ. ಆತaದ ಅJವೃ(� - +ೌ(�ಕ ಅJವೃ(� 
ಮತು- #ಾವ6ಾತaಕ ಅJವೃ(� ಆ7ದುl – �ೕಸು`ಗೆ ನಮa 
tೕವನವನು� ಸtೕವ ಯ³Rಾ7 ಪೂಣURಾ7 ಸಮ�Uಸುವ"ದರ 

ಮೂಲಕ ಮತು- �ೇವರ Rಾಕ�(ಂದ ನಮa ಮನಸAನು� 
ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ ಅದು ಅJವೃ(� ಾಗುತ-�ೆ. 
ಆತaದ ಅJವೃ(�ಯು ಸಮೃ(�ಗೆ ಮತು- �ೈ,ಕ ಆರೋಗ��ೆh 
+ೇ�ಾದ ಪೂವU#ಾ` ಷರ&ಾ-7�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:1,2 ಆದದ�ಂದ ಸAೋದರVೇ ,ೇವರ 

ಕ$ಕರವನುf $ಮ% ನೆನK0ೆ ತಂದು $ಮ%ನುf 

Sೇ56ೊಳ#rವ,ೇನಂದVೆ $ೕವ� $ಮ% $ಮ% ,ೇಹಗಳನುf 

,ೇವ�0ೆ yೕಸಲಾ�ಯೂ F~�6ೆಯಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸUೕವ 
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ಯ�/ಾ� ಅK9M�. ಇ,ೇ $ಮ% @/ೇಕಪ^ವ9ಕ/ಾದ 

ಆVಾಧನೆಯು.  

ಇಹಲೋಕದ ನಡವ[6ೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ ನೂತನ ಮನಸ�ನುf 

Aೊಂv6ೊಂಡು ಪರಲೋಕNಾವದವVಾ��. ]ೕ0ಾದVೆ ,ೇವರ 

~ತ�ಕ+ನುಸಾರದದು1 ಅಂದVೆ ಉತ�ಮ/ಾದದೂ1 ,ೋಷ@ಲCದೂ1 

ಯಾವ ಯಾವ,ೆಂದು @/ೇ~M 'ಳ#6ೊಳ#r@�. 

�ೇವರು ತನ� ಜನರು, ತನ� ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP ಆತaದ�4 ಮತು- 
�ೇಹದ�4 ಅJವೃ(� ಾಗ+ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. ನೂತನ 

ಸೃ={ಗಳP ಈ 	ೋಕದ ವ�ವ� �ೆಗೆ ಅನುಗುಣRಾ7 tೕ`ಸ+ಾರದು. 
ಅವರು �ೇವರ Rಾಕ��ೆh ಅನುಗುಣRಾ7 tೕ`ಸ+ೇಕು. 

∗ ಪ&\&? 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾದವರು ರೂHಾಂತರಗೊಳPQ�-ರುವ ಪIOI� 
ಯ�4�ಾlರೆ ಮತು- �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 0ರಂತರRಾ7 ಓದುವ"ದು, 
�ೇಳPವ"ದು, zಾ�ನ Sಾಡುವ"ದು, ನಂಬುವ"ದು ಮತು- ಅದರ 
ಪI�ಾರ �ಾಯU0ವU,ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸAನು� 
ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ"ದರ ಮೂಲಕ ಈ ರೂHಾಂತರವ" 
ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. 

ಸಂಪೂಣURಾದ ಆರೋಗ� ಮತು- ಅJವೃ(�ಯ ಕ�ೆ7ರುವ 

ಪIಮುಖRಾದ �ದಲ 9ೆd yೆ ನೂತ ಸೃ={ಯ ಕು&ಾದ 

ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳPQವ"�ಾ7�ೆ. ಈ ಪIಕಟ�ೆಯು 
`sಾ�/ಯನು� ಅಪರಾಧದ, ದಂಡ6ಾ�ೕ�U0 ಮತು- ಅನಹU&ೆಯ 

ಆ	ೋಚ6ೆಗkಂದ <�ಸುತ-�ೆ, ಇದಂ�ಾ7 ಅವನು ಅಥRಾ 

ಅವಳP ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಎ	ಾ4 ಪIWೕಜನಗಳನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳQಲು �ಾಧ�Rಾಗುತ-�ೆ, ಮತು- ಅJವೃ(�ಯ�4 ಮತು- 
ಸಂಪೂಣU ಆರೋಗ�ದ�4 tೕ`ಸಲು HಾIರಂJಸಬಹುದು. 

∗ @ವರ|ೆ 

0ಜRಾ7ಯೂ “ಅJವೃ(� ಾ7ರುವ” �ೇವರ ಮಗು`ನ ಬಗ bೆ 
�ದಲ6ೆಯ OೕತU6ೆಯ�4 `ವಸ	ಾ7�ೆ. 

\ೕತ9ನೆ 1:1-3 ಯಾವನು ದುಷ�ರ ಆಲೋಚನೆಯಂPೆ ನwೆಯ,ೆ 

WಾWಾತ%ರ <ಾಗ9ದBC $ಂತು6ೊಳr,ೆ ಧಮ9$ಂದಕVೊಡನೆ 
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ಕೂತು6ೊಳr,ೆ  ಯAೋವನ ಧಮ9Lಾಸ�ದBC ಆನಂದ 

ಪಡುವವನಾ� ಅದನೆfೕ ಹಗBರುಳ# �ಾ*$ಸು'�ರುವನೋ ಅವನು 

ಎ�ೊ�ೕ ಧನ*ನು. ಅವನು $ೕ�ನ 6ಾB/ೆಗಳ ಬ[ಯBC Sೆqೆvರುವ 

ಮರದ Aಾ�ರುವನು. ಅಂಥ ಮರವ� ತಕ+ 6ಾಲದBC 

ಫಲ6ೊಡುತ�ದಲಾC ಅದರ ಎಲೆ Sಾಡುವ,ೇ ಇಲC. ಅದರಂPೆ ಅವನ 

6ಾಯ9/ೆಲCವ^ ಸಫಲ/ಾಗುವದು. 

0ಜRಾ7ಯೂ ಅJವೃ(� ಾ7ರು ವ�O-ಯು ಇಂಥವ6ಾ7ರು&ಾ-6ೆ: 

� ನಂ<�ೆಯ�4 ನ�ೆಯುವವನು ಮತು- �ೇವರ Rಾಕ�ದ 

ಪIಕಟ�ೆಗೆ `zೇಯ6ಾ7ರುವವನು ಆ7ರು&ಾ-6ೆ 
� �Iೕ�ಯ�4 ನ�ೆಯುವವನು ಮತು- �ೇವರೊಂ(ಗೆ 9ಾಗೂ 

ಅವನ ಸಹ `sಾ�/ಗY¬ೆಂ(ಗೆ ಆಳRಾದ ಮತು- 
0ಕಟRಾದ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯನು� ಅನುಭ`ಸುವವನು 
ಆ7ರು&ಾ-6ೆ 

� ಅವನು Sಾಡುವ ಎಲ4ದರಲೂ4 �ೇವರ ಸSಾzಾನವನು� 
ಮತು- ಸಂತೃ�-ಯನು� ಅನುಭ`ಸುವವನು ಆ7ರು&ಾ-6ೆ 

� 0ರಂತರRಾ7 ಕತU0ಗಾ7 ಮತು- ಇತರರ ಅಗತ�&ೆಗkಗೆ 
�ೇRೆ ಸ�4ಸುವವನು ಆ7ರು&ಾ-6ೆ 

� ಅವ0ಗೆ ಉತ-ಮRಾ7 ಹಣ�ಾ/ನ ಅಗತ�&ೆಗಳನು� 
ಒದ7ಸ	ಾ7�ೆ ಆದlಂದ ಅವನು “ಎ	ಾ4 ಒY Qೆಯ 

�ೆಲಸಕೂh /ದ�6ಾ7�ಾl6ೆ” 

� ಕತU0ಗೂ ಮತು- ಇತರರ ಅಗತ�&ೆಗkಗೂ ಉ�ಾರRಾ7 

�ೊಡಲು ಶಕ-6ಾ7ರು&ಾ-6ೆ 

ಆZ9ಕ ಸಮೃv� 

ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ +ೋo/ರುವಂಥದl�ೆh 
ತ(�ರುದ�Rಾ7ರುವ"ದು ಏ6ೆಂದರೆ, ಹಣವ" �ೆಟ{ದlಲ4. ಆದರೆ ಹಣದ 

ಆ�ೆಯು �ೆಟ{ತನ�ೆh ಮೂಲRಾ7�ೆ. 

ಮ9ಾ ಆ£ೆಯನು� 6ೆರRೇಸುವ�4 ಹಣವ" ಒಂದು ಪIಮುಖ 

ಅವಶ�ಕ&ೆ ಾ7�ೆ. �ೕಸುOIಸ-ನ ಸುRಾ&ೆUಯನು� ನ�/ 
9ೋಗು�-ರುವ ಈ 	ೋಕ�ೆh �ಾರುವ"ದ�ಾh7 �ೇವರ ಆ~Uಕ 
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ಸಮೃ(�ಯನು� 9ೇಗೆ ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇ�ೆಂದು 6ಾವ" 
�kದು�ೊಳQ+ೇಕು. 

ಈ 	ೋಕದ `ಷಯಗಳನು� 6ಾವ" �Iೕ�ಸದಂ&ೆ 6ಾವ" 
dಾಗರೂಕರಾ7ರ+ೇಕು ಎಂದು Wೕ9ಾನ ನಮaನು� 
ಎಚj/�ಾl6ೆ. ಐಶ�ಯU(ಂ�ಾಗುವ �ೕಸ, ಅಥRಾ #ೌ�ಕ 

ವಸು-ಗಳನು� ಆ�ಸುವ"ದ�ೆh �ಾರಣRಾಗುವ ಬದುಕ +ಾkನ ಡಂಭ 

ಅಥRಾ ಮನುಷ�ರ ಪI�rೆ̧ಯ `ರುದ�Rಾ7 6ಾವ"  ಾRಾಗಲೂ 

dಾಗರೂಕರಾ7ರ+ೇಕು. 

6ಾವ" �ದಲು �ೇವರ ರಾಜ��ಾh7 ಮತು- ಆತನ 0ೕ�ಗಾ7 

ತವಕಪಡುವ"�ಾದರೆ ಆತನು ನಮaನು� ಆ ಸಂಗ�ಳನು� �ೊಟು{ 
ಆ�ೕವU(ಸು&ಾ-6ೆ ಎಂದು �ೇವರು 9ೇkದನು. 

ಮPಾ�ಯ 6:33 ]ೕ�ರುವದ�ಂದ $ೕವ� kದಲು ,ೇವರ 

Vಾಜ*6ಾ+�ಯೂ $ೕ'0ಾ�ಯೂ ತವಕಪ5�. ಇವ�ಗಳ ಕೂಡ 

ಅ/ೆಲCವ^ $ಮ0ೆ ,ೊರಕುವವ�. 

0ೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ ನೂತನ ಸೃ={ ಾದ 

ವ�O-ಯು,  ಾRಾಗಲೂ �ೇವರ ರಾಜ�ದ `ಸ-ರ�ೆ ಮತು- �ೇವರ 

0ೕ�ಯನು� ತನ� ಸ�ಂತRಾದ  ಾವ"�ೇ ಅಗತ�Ohಂತ 9ೆnjನ 
ಆದ�&ೆಯನು� �ೊಡು&ಾ-6ೆ. ಅವನು �ೇವರನು� ಮತು- ಆತನ 

0ೕ�ಯನು� ಹುಡುಕುವನು ಮತು- �ೇವರು ಅವ0ಗೆ “ಈ ಎಲ4ವನು�” 

�ೊಡುವನು. 

∗ ,ೇವ�0ೆ 6ೊಡುವ�ದು 

�ೇವರು ತನ� ಆ~Uಕ ಆ�ೕRಾUದವನು� ಸುಸಲು ಕ�ೆ{ಗಳನು� 
ಹುಡುಕು�-ಲ4. ಆದರೆ, ಆತನು ತನ� ರಾಜ��ೆh �ೊಡುವಂಥ 
ನ(ಗಳನು� ಹುಡುಕು�-�ಾl6ೆ. 

�ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

ಲೂಕ 6:38 6ೊ5�, ಆಗ $ಮಗೂ 6ೊಡುವರು; ಜ5ದು ಅಲಾC5M 

Aೊರ �ೆಲುCವ Aಾ0ೆ ತುಂSಾ ಅಳPೆಯನುf ಅqೆದು $ಮ% ಸೆ��0ೆ 

Aಾಕುವರು. $ೕವ� ಅqೆಯುವ ಅಳPೆ_ಂದಲೇ $ಮಗೂ 

ಅqೆಯುವರು ಅಂದನು. 
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6ಾವ" �ೇವಗೆ ನಂ<�ೆGಂದ ಮತು- `zೇಯ&ೆGಂದ 

�ೊಡುRಾಗ, ಆತನು ಅದನು� ನಮಗೆ �ರು7 9ೆ?ಾj7/ 
�ೊಡು&ಾ-6ೆ, ಇದಂದ 6ಾವ" ಅದನು� ಆತ0ಗೆ �ರು7 
�ೊಡುತ-	ೇ ಇರಬಹುದು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗೆ Rಾಗಾlನ Sಾಡಲ'�{ರುವ ಪIWೕಜನಗಳ�4 
ಸಮೃ(� ಅಥRಾ ಅJವೃ(�ಯು ಕೂಡ ಒಂ�ಾ7�ೆ. �ೇವರು ತನಗೆ 
`zೇಯರಾಗುವ ತನ� ಜನರೊಂ(ಗೆ ಆ~Uಕ ಆ�ೕRಾUದದ 

ಒಡಂಬ��ೆಯನು� Sಾ��ೊಂ��ಾl6ೆ 

ಆVೋಗ* ಮತು� ಗುಣಪ5ಸು@6ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಮ&ೊ-ಂದು �ೊಡ© ಪIWೕಜನRೇನಂದರೆ 
ಅವನ ಅಥRಾ ಅವಳ �ೇಹವನು� ಗುಣಪ�ಸುವ �ೇವರ 

ಪHಾಲ6ೆ  ಾ7�ೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ 0ೕ�ಯ ಕು&ಾದ ಪIಕಟ�ೆಯು, ಅಪರಾಧದ, 

ದಂಡ6ಾ�ೕಪ"U ಮತು- ಅನಹU&ೆಯ #ಾವ6ೆಗkಂದ ಬಂoಸ 
ಲ'�{ರುವ �ೆಲವರನು� <ಡುಗ�ೆಗೊkಸುತ-�ೆ, ಇದಂದ ಅವರು 
zೈಯU(ಂದ ತಮa ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಯನು� �ೇವಂದ 

9ೊಂ(�ೊಳQಲು �ಾಧ�Rಾಗುತ-�ೆ. 

ನಮa ಪರRಾ7 Sಾ�ರುವ �ೕಸು`ನ `�ೕಚ6ಾ 

�ಾಯUದ�4, ಆತನು 0ತ�&ೆಗಾ7 ನಮಗೆ ರm�ೆಯನು� 
ಒದ7/ದನು, ಮತು- ಆತನು ನಮa �ೇಹಗkಗೆ 
ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಯನು� ಸಹ ಒದ7/ದನು. 

ಆತನ Sಾಸುಂwೆಗ[ಂದ ಗುಣ/ಾ_ತು 

ಮುಂಬರುವ x/Aೕಯನ ಕು&ಾ7ರುವ �sಾಯನ sೆIೕಷ̧Rಾದ 

ಪIRಾದ6ೆಯ�4, ಅವನು ನಮa ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಯ ಬಗ bೆ ಸ'ಷ{Rಾ7 

9ೇk�ಾl6ೆ. 

?Lಾಯ 53:5 ನಮ% ,ೊ&ೕಹಗಳ ,ೆಸೆ_ಂದ ಅವ$0ೆ 

0ಾಯ/ಾ_ತು, ನಮ% ಅಪVಾಧಗಳ $yತ� ಅವನು ಜಜ�ಲjಟ�ನು; 

ನಮ0ೆ ಸು�ೇಮವನುfಂಟು<ಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುf ಅವನು 

ಅನುಭ@Mದನು; ಅವನ Sಾಸುಂwೆಗ[ಂದ ನಮ0ೆ ಗುಣ/ಾ_ತು. 
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ಅ�ೇ Sಾತುಗಳನು� ಬಳ/ �ೕಸು`ನ `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUದ 

ಬಗ bೆ ಬರೆ�ಾಗ HೇತIನು �sಾಯನ ಸಂ�ೇಶವನು� 
ದೃಢಪ�/ದನು. 

1 Wೇತ& 2:24 ನಾವ� Wಾಪದ WಾB0ೆ ಸತು� $ೕ'ವಂತVಾ� 

Uೕ@ಸುವಂPೆ ಆತನು ನಮ% Wಾಪಗಳನುf Pಾನೇ ತನf ,ೇಹದBC 

Aೊತು�6ೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನುf ಏ�ದನು. ಆತನ 

Sಾಸುಂwೆಗ[ಂದ ನಮ0ೆ ಗುಣ/ಾ_ತು. 

?Aೋವ-Vಾ£ಾ 

ಇ�ಾI�ೕc ಜನರು ಐಗುಪ-(ಂದ 9ೊರಬಂದ ನಂತರ, �ೇವರು 
ತನ�ನು� ಆರೋಗ��ಾಯಕ6ಾದ �ೇವರು, �9ೋವ ರಾಫ ಎಂದು 
ಪIಕಟಪ�/�ೊಂಡನು. 

@kೕಚನ6ಾಂಡ 15:26 $ೕವ� $ಮ% ,ೇವVಾದ ?Aೋವನ 

<ಾತನುf ಶ&, �ೆ_ಂದ 6ೇ[ ಆತನ ದೃ��0ೆ ಸ��ೕಳ#ವದನುf 

<ಾ5 ಆತನ ಆ�ೆಗ[0ೆ @�ೇಯVಾ�ದು1 ಆತನ ಕಟ�qೆಗಳನೆfಲಾC 

ಅನುಸ�M ನwೆದVೆ ನಾನು ಐಗುಪ©�0ೆ ಉಂಟು<ಾ5ದ 

/ಾ*:ಗಳBC ಒಂದನೂf $ಮ0ೆ ಬರ0ೊ5ಸುವvಲC. 

?Aೋವನೆಂಬ ನಾನೇ $ಮ0ೆ ಆVೋಗ*,ಾಯಕನು.  

�ೇವರು ಎಂ(ಗೂ ಬದ	ಾಗುವ"(ಲ4. ಈ9ೊತು- ಗುಣಪ�ಸು&ಾ-6ೆ! 

,ೇವರ /ಾಕ*ವ� ಆVೋಗ*ವನುf ಉಂಟು<ಾಡುತ�,ೆ 

ಮನುಷ�ನ ಇ�ೕ �ೇಹ�ೆh tೕವವ" ಮತು- ಆರೋಗ�ವ" �ೇವರ 

Rಾಕ�ದ ಮೂಲಕ ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ ಎಂದು ಅರಸ6ಾದ 
�ೊ	ೊ�ೕನನನು 9ೇಳP&ಾ-6ೆ. 

�ಾನೋ\� 4:20-22 ಕಂ,ಾ, ನನf <ಾತುಗಳನುf ಆBಸು, ನನf 

ನು5ಗ[0ೆ \@0ೊಡು. $ನf ದೃ��ಯು ಅವ�ಗಳ Fೕಲೆ ತಪjvರB, 

ಅವ�ಗಳನುf $ನf ಹೃದಯ,ೊಳ0ೆ ಇಟು�6ೋ. ಅವ�ಗಳನುf 

Aೊಂದುವವ�0ೆ ಅವ� Uೕವವ�, ,ೇಹ6ೆ+ಲಾC ಅ/ೇ ಆVೋಗ*ವ�. 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ��ೆh ಲm� �ೊಟ{ರೆ ಮತು- ಆರೋಗ�ದ�4 
tೕ`ಸುವ"ದರ ಬಗ bೆ ಆತನು 9ೇಳPವ"ದನು� zಾ�0/ದರೆ, ಅದು 
ನಮa tೕವನದ�4 0ಜRಾ7 SಾHಾUಡುತ-�ೆ. ನಮa ಮನಸAಗಳP 
ನೂತನRಾಗುRಾಗ, ನಮa �ೇಹಗಳ¬ ಸಹ ನೂತನRಾಗುತ-Rೆ. 
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ಈ ಪIಕಟ�ೆಯು ನಮa ಆತaಗkಂದ ನಮa ಮನ/Aಗೆ �ಾ7�ಾಗ, 

6ಾವ" ನಂ<�ೆಯ�4 �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zೈಯU(ಂದ 

ನು�ಯು& -ೇRೆ ಮತು- ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಯು ಮತು- ಆರೋಗ�ವ" 
0ಜRಾಗುತ-�ೆ. 

ಗಮ0/: ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಯ ಕು&ಾದ ಆಳRಾದ ಅಧ�ಯನ�ಾh7 

ಎ.ಎc. ಮತು- dಾeA 7c ರವರು ಬರೆ(ರುವ ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಗೆ 
�ೇವರ ಒದ7ಸು`�ೆ ಎಂಬ ಪ"ಸ-ಕವನು� ಓ(. 

,ೇವರ ಶ\� 

ಪ`&ಾIತaನ ಶO-ಯನು� ನ�aಳ70ಂದ 9ೊರಸೂಸುವಂ&ೆ 
Sಾಡುವ �ಾಮಥ�Uವ" ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಮ&ೊ-ಂದು sೆIೕಷ̧Rಾದ 
ಪIWೕಜನRಾ7�ೆ. 

ನ6ಾVಾತ%ಕ/ಾದ ಅwೆತwೆಗಳ# 

ಆತaಭತರಾ7ರುವ ಅ6ೇಕ `sಾ�/ಗಳP ತ�aಳ7ನ �ೇವರ 

ಶO-ಯನು� ಹೂರಸೂಸುವಂ&ೆ Sಾಡುವ"ದರ�4 `ಫಲರಾ7�ಾlರೆ 
ಏ�ೆಂದರೆ ಅವರ ನ�ಾರಾತaಕRಾದ ಆ	ೋಚ6ೆಗkಂದ ಮತು- ಸ�-
ಸ�ರೂಪಗkಂದ ಅವರನು� ಬಂo/ಡ	ಾ7�ೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ�4ರುವ �ೇವರ 0ೕ�ಯ ಕು&ಾದ ಪIಕಟ�ೆ 
ಇಲ4ದ ಅ6ೇಕರು, Hಾಪವ" ತಮa tೕವನದ�4 ಇರುವ"ದ�ೆh 
ಅವ�ಾಶ Sಾ��ೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಡಚ�ೆಗೊಳಗಾ7�ಾlರೆ. 
ಅವರು 0ೕ�-ಪI£ೆಗೆ ಬದ	ಾ7 Hಾಪ-ಪI£ೆ ಉಳQವರಾ7�ಾlರೆ. 
ಅವರು ತಮaನು� &ಾವ" Hಾ�ಗಳಂ&ೆ �ಾಣು&ಾ-ರೆ, ಆದlಂದ 

ಅವರ tೕವನದ�4 ಅವಗೆ ಗೆಲುವ" �ಾoಸಲು ಆಗ�ಲ4. ಅವರು 
ಪ`&ಾIತaನನು� ದುಃ�ಸಲು ಅಥRಾ ಅವರ tೕವನದ�4 ಅತನನು� 
ನಂ(ಸಲು ಎ�ೆ Sಾ��ೊ�{�ಾlರೆ. 

Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆ(�ಾl6ೆ, 

ಎ£ೆಸ 4:30,31 ,ೇವರ ಪ@Pಾ&ತ%ವನುf ದುಃ®ಸSೇ5�. 

ಆತನBC?ೕ @kೕಚನೆಯ vನ6ಾ+� ಮು,ೆ& Aೊಂvv1ೕರಲಾC. 

ಎಲಾC ,ೆ
ೕಷ 6ೋಪ 6ೊ&ೕಧ ಕಲಹ ದೂಷ|ೆ ಇವ�ಗಳನೂf ಸಕಲ 

@ಧ/ಾದ ದುಷ�ತನವನೂf $y%ಂದ ದೂರ <ಾ5�. 
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Hಾಪ ಪI£ೆ ಉಳQ ವ�O-ಯು Hಾಪ Sಾಡುವ"ದನು� 
ಮುಂದುವಸು&ಾ-6ೆ, ಮತು- ಈ �ಾರಣ(ಂ�ಾ7, ಪ`&ಾIತaನನು� 
ದುಃಖಪ�ಸು&ಾ-6ೆ ಮತು- ಬಲ,ೕನRಾದ, Rೈಫಲ�ದ tೕವನವನು� 
ನ�ೆಸು&ಾ-6ೆ. 

$ೕ'ಯ ಪ&ಕಟ|ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(�ೊಂ�ರುವ `sಾ�/ಯು 
ತಮaನು� &ಾವ" 0ೕ�ವಂತರಾ7 �ಾಣು&ಾ-ರೆ. ಅವರು 
 ಾವ"ದ�ಾh7 ಸೃ={ಸಲ'�{�ಾlರೋ ಆ ೕ� ಾ7 ಅವರು 
ತಮaನು� &ಾವ" �ಾಣು&ಾ-ರೆ. ಅವರು &ಾವ" �ೕಸು`ನ 

�ಾಯUಗಳನು� Sಾಡು�-ರುವ"�ಾ7 ತಮaನು� &ಾವ" 
ಕಂಡು�ೊಳPQ&ಾ-ರೆ. ಅವರು ತಮaನು� &ಾವ" 0ೕ�ವಂತರೆಂದು 
�ಾಣು&ಾ-ರೆ, �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆ ಉಳQವರಾ7ರುವ"�ಾ7 

ಮತು- ಇತರಗೆ �ೇRೆ ಸ�4ಸಲು ಆತ0ಂದ 

ಉಪWೕ7ಸಲ'ಡುವ"�ಾ7 ಕಂಡು�ೊಳPQ&ಾ-ರೆ. 

ಅವರು ತಮa tೕವನದ &ೋಬಂ(ರುವ �ೇವರ 

ಅJrೇಕ�ೊಂ(ಗೆ �ಾಯU0ವU,ಸು�-ರುವ"�ಾ7 ಅವರು 
ಕಂಡು�ೊಳPQ&ಾ-ರೆ. �ೕಸು 9ೇkದಂ&ೆ�ೕ, tೕವಕರRಾದ 

0ೕನ 9ೊYೆಗಳP ಅವರ tೕವನ ಮತು- �ೇRೆಯ ಮೂಲಕ 

 ಾವ"�ೇ ಅ�ೆತ�ೆGಲ4�ೆ ಹಯುತ-Rೆ. 

�ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

(ೕAಾನ 7:38 ನನfನುf ನಂ�ದವನ Aೊ�ೆ�(ಳ�ಂದ 

Lಾಸ�ದBC Aೇ[ರುವ ಪ&6ಾರ Uೕವಕರ/ಾದ $ೕ�ನ Aೊqೆಗಳ# 

ಹ�ಯುವವ� ಎಂದು ಕೂ� Aೇ[ದನು. 

ಸಾgಯಾ�ರಲು ಶ\� 

6ಾವ" ಪ`&ಾIತaನ�4 (ೕ°ಾ�ಾ�ನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ಾಗ ಬರುವ 

ಶO-ಯ ಉ� lೇಶವ" �ೕಸು OIಸ-0ಗಾ7 ನಮaನು� ಪ�ಾಮ�ಾ 
 ಾದ �ಾ¦ಗಳ6ಾ�7 Sಾಡುವ"�ಾ7�ೆ ಎಂದು �ೕಸು 
9ೇkದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ*ಗಳ# 1:8 ಆದVೆ ಪ@Pಾ&ತ% $ಮ% Fೕಲೆ 

ಬರಲು $ೕವ� ಬಲವನುf Aೊಂv ?ರೂಸಲೇyನBCಯೂ ಎಲಾC 
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ಯೂ,ಾಯ ಸ<ಾಯ9 MೕFಗಳBCಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ�ಕwೆ 

ಯವVೆಗೂ ನನ0ೆ ಸಾgಗqಾ�ರSೇಕು ಅಂದನು. 

∗ ಸೂಚಕ6ಾಯ9ಗಳ# ಮತು� ಅದುRತ6ಾಯ9ಗಳ# 

ಕYೆದು9ೋದವರನು� ಹುಡುO ರ¦ಸುವ �ೇವರ Wೕಜ6ೆಯು 
ಅದುwತಕರRಾದ ಸುRಾ&ಾU �ಾರೋಣRಾ7�ೆ. ಸೂಚಕ 
�ಾಯUಗಳP, ಅದುwತ�ಾಯUಗಳP ಮತು- ಮಹ&ಾhಯUಗಳP 
ಸುRಾ&ೆUಯ Rಾಕ�ವನು� �ಾರುRಾಗ ಅಥRಾ +ೋoಸುRಾಗ 

 ಾRಾಗಲೂ ಅದನು� ದೃ¾ಪ�ಸುತ-�ೆ. 

SಾಕU ಪ"ಸ-ಕದ ಪI�ಾರ ಈ ಭೂ_ಯನು� <ಟು{9ೋಗುವ 

�ದಲು �ೕಸು ತನ� `sಾ�/ಗkಗೆ 9ೇkದ ಅಂ�ಮ 

SಾತುಗಳP ಏ6ೆಂದರೆ, 

<ಾಕ9 16:15-20 ಆ Fೕಲೆ ಅವ�0ೆ $ೕವ� ಲೋಕದ ಎಲಾC ಕwೆ0ೆ 

Aೋ� ಜಗ'�0ೆಲಾC ಸು/ಾPೆ9ಯನುf ಸಾ��. ನಂ� vೕ�ಾಸಾfನ 

<ಾ5M6ೊಳ#rವವನು ರz|ೆ Aೊಂದುವನು. ನಂಬ,ೇ 

Aೋಗುವವನು ದಂಡನೆ0ೆ ಗು�ಯಾಗುವನು.  

ಇದಲC,ೆ ನಂಬುವವ�ಂದ ಈ ಸೂಚಕ6ಾಯ9ಗಳ# ಉಂ�ಾಗುವವ�. 

ನನf Aೆಸರನುf Aೇ[ ,ೆವ
ಗಳನುf �5ಸುವರು. Aೊಸ 

Sಾ�ೆಗಳನುf <ಾPಾಡುವರು. Aಾವ�ಗಳನುf ಎತು�ವರು. 

@ಷಪ,ಾಥ9 ಗಳನೆfನಾದರೂ ಕು5ದರೂ ಅವ�0ೆ ಯಾವ 6ೇಡೂ 

ಆಗುವvಲC. ಅವರು Vೋ�ಗಳ Fೕಲೆ 6ೈ_ಟ�Vೆ ಇವ�0ೆ 

ಗುಣ/ಾಗುವದು ಎಂದು Aೇ[ದನು. ?ೕಸು ಸಾ
yಯು ಅವರ 

ಕೂಡ <ಾPಾ5 Fೕಲೆ ಆ6ಾಶ6ೆ+ ಒಯ*ಲjಟು� ,ೇವರ 

ಬಲಗwೆಯBC ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. 

<ಾಕ9 16:20 ಇತ�ಲಾ� ಅವರು AೊರಟುAೋ� ಎಲ CೆBCಯೂ 

ಸು/ಾPೆ9ಯನುf ಸಾ�ದರು. ಮತು� ಕತ9ನು ಅವರ ಕೂಡ 6ೆಲಸ 

<ಾಡುPಾ�, ಸೂಚಕ6ಾಯ9ಗ[ಂದ ಸು/ಾPೆ9ಯ /ಾಕ*ವನುf 

ಬಲಪ5ಸುPಾ� ಇದ1ನು. 

ನೂಥನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ, `sಾ�/ಗಳP 
ಪ`&ಾIತaನ ಶO-Gಂದ �ೕಸುOIಸ-0ಗಾ7 zೈಯU(ಂದ �ಾ¦ 
9ೇಳಲು ಶಕ-ರಾಗು&ಾ-ರೆ. 
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∗ ಭಯvಂದ �ಡುಗwೆ 

ಮನುಷ�ನ ಭಯವ" ಅವಗೆ ಇನು� xೕ	ೆ ಅ�© ಾಗುವ"(ಲ4. 

ಅವರು zೈಯU(ಂದ ,ೕಗೆ 9ೇಳP&ಾ-ರೆ, 

2 'klೆ 1:7,8 ,ೇವರು ನಮ0ೆ 6ೊo�ರುವ ಆತ%ವ� ಬಲ K&ೕ' 

8zಣಗಳ ಆತ%/ೇ Aೊರತು Aೇ5ತನದ ಆತ%ವಲC. ಆದದ�ಂದ 

$ೕನು ನಮ% ಕತ9ನನುf ಕು�ತು Aೇಳ#ವ ಸಾgಯ 

@ಷಯದಲಾCಗB ಆತನ ಸೆVೆಯವನಾದ ನನf @ಷಯದಲಾCಗB 

ನಾ~6ೆ ಪಡ,ೆ ... 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(ರುವ `sಾ�/ಗಳP 
�ೕಸು`ಗಾ7 ಭಯ`ಲ4ದ ಮತು- 6ಾn�ೆGಲ4ದ �ಾ¦ಗYಾ 
7ರು&ಾ-ರೆ. 

ಅವರು zೈಯU(ಂದ ,ೕಗೆ 9ೇಳP&ಾ-ರೆ, 

 BKj 4:13 ನನfನುf ಬಲಪ5ಸು/ಾತನBCದು16ೊಂಡು ಎಲCದಕೂ+ 

ಶಕ�ನಾ�, 1ೇನೆ. 

∗ ಅwೆತwೆ_ಲCದ ಶ\� 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯುಳQ `sಾ�/ಯು, �ೇವರ 

ಅ�ೆತ�ೆGಲ4ದ ಶO-ಯು ಸೂಚಕ�ಾಯUಗಳನು�, ಮಹ&ಾhಯU 
ಗಳನು� ಮತು- ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುwತಗಳನು� Sಾ� 
&ೋಪU�ಸುವಂ&ೆ ಎ�ೆ Sಾ��ೊಡು&ಾ-6ೆ. 

zೈಯU(ಂದ �ೆವ�ಗಳನು� <�/ ಓ�/ದಂ&ೆ ಅಥRಾ ರೋ7ಗಳ 

xೕ	ೆ �ೈGಟು{ ಅವರ �ೇಹದ�4 �ೇವರ ಶO-ಯನು� ಹಯುವಂ&ೆ 
<ಡುಗ�ೆ Sಾಡದಂ&ೆ ಅವನನು� ತ�ೆ,�ಯಲು ಅಪರಾಧ�ೆh 
ಮತು- ದಂಡ6ಾ�ೕ�Uಗೆ ಆಗುವ"(ಲ4. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯುಳQ ವ�O-ಯು �ೇವರೊಂ(7ನ 

ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಯ ಪIWೕಜನಗಳನು� ಅನುಭ`ಸು&ಾ-6ೆ: 
ಸಂ&ೋಷ, ಗುಣಪ�ಸು`�ೆ ಮತು- ಆರೋಗ�, ಸಮೃ(�/ಅJವೃ(� 
ಮತು- �ೇವರ ಅ�ೆತ�ೆGಲ4ದ ಶO-. ಈ ಪIWೕಜನಗಳನು� 
`sಾ�/ಯು SಾತI ಅನುಭ`ಸುವ"ದಲ4. ಅವರು 
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ನ�/9ೋಗು�-ರುವ ಮತು- �ಾಯು�-ರುವ 	ೋಕ�ೆh 
ಹಯುವಂ&ೆ Sಾಡ+ೇಕು. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. ಅಪರಾಧ, ದಂಡ6ಾ�ೕಪ"U ಮತು- ಅನಹU&ೆಯ #ಾವ6ೆಗಳP �ೇವರೊಂ(7ನ `sಾ�/ಯ ಅ6ೊ�ೕನ�&ೆಗೆ 
9ೇಗೆ ಅ�© ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� `ವ/. 

 

 

 

2. ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಮತು- 0ೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯು ಅವನ ಅಥRಾ ಅವಳ ಗುಣಪ�ಸು`�ೆಯ 

&ೋಪU�ಸು`�ೆಯನು� �ೇವಂದ 9ೊಂದಲು �ಾಧ�Rಾಗುವಂ&ೆ ಒಬ| ವ�O-ಯನು�  ಾವ ೕ�ಯ�4 
<ಡುಗ�ೆಗೊkಸಬಹುದು? 

 

 

 

3. ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಮತು- 0ೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯು �ೕಸು`ಗೆ ಪ�ಾಮ�ಾ ಾದ ಮತು- zೈಯUsಾ� 

�ಾ¦ ಾಗುವಂ&ೆ ಒಬ| `sಾ�/ಯನು�  ಾವ ೕ�ಯ�4 <ಡುಗ�ೆಗೊkಸಬಹುದು? 
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Wಾಠ ಒಂಬತು� 

,ೈ@ಕ ಸ
NಾವದBC Wಾಲು,ಾರVಾಗುವ�ದು 

,ೇವರ ಸ
Nಾವ 

6ಾವ" �ೕಸುವನು� ನಮa RೈಯO-ಕ ರmಕ6ಾ7 

ಅಂ7ೕಕ/�ಾಗ, 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ ಾಗು& -ೇRೆ. 6ಾವ" 
9ೊಚj 9ೊಸ ಸ�#ಾವವನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQ& -ೇRೆ. ಅದು �ೇವರ 

ಸ�#ಾವRೇ ಆ7�ೆ. 6ಾವ" �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರು 
ಆ7� lೇRೆ ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು�ೊಳPQವ"ದು ಎಷು{ ರೋಚಕRಾ7�ೆ. 

2 Wೇತ& 1: 4 $ೕವ� ಲೋಕದBC ದುVಾLೆ_ಂದುಂ�ಾದ 

6ೆಟ�ತನ6ೆ+ ತKjM6ೊಂಡು ,ೈವ ಸ
NಾವದBC Wಾಲನುf 

Aೊಂದುವವ VಾಗSೇ6ೆಂಬ ... 

�ೇವರ ಸ�#ಾವRೇನು? 

�ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದದ�4 �ೆಲವ" #ಾಗಗkRೆ, ಅಂದರೆ �ೇವರ 

ಗುಣಲmಣಗkRೆ ಅವ" �ೇವಗೆ SಾತI _ೕಸ	ಾ7Rೆ. ಅವ"ಗಳP 
 ಾವRೆಂದರೆ: 

� 0ತ�ನು - ಆ(ಯು ಅಥRಾ ಅಂತ�ವ" ಇಲ4ದವನು 
� SಾHಾUಡದವನು - ಬದ	ಾಗದವನು 
� ಸವUಶಕ-ನು - ಸಕಲ ಶO-sಾ� 

� ಸವURಾ�� - ಎ	 4ೆ�ೆ ಇರುವವನು 

ನಮ0ೆ ದಯWಾBಸಲಾ�,ೆ 

ಆದರೂ, �ೇವರ ಸ�#ಾವದ �ೆಲವ" #ಾಗಗಳನು� ರm�ೆಯ 

ಸಮಯದ�4 ನಮಗೆ ದಯHಾ�ಸ	ಾ7�ೆ. ಅವ" ನಮa ನೂತನ 

ಸೃ={ಯ ಅ`#ಾಜ� #ಾಗRಾ7Rೆ. ನಮಗೆ ಇವ"ಗಳನು� 
�ೊಡ	ಾ7�ೆ: 

� 0ೕ� 

� ಪಶುದ�&ೆ 
� �Iೕ� 

� ಒY Qೆಯತನ, ಕೃHೆ ಮತು- ಕರು�ೆ 
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�ೇವರ ಸ�#ಾವದ ಈ #ಾಗಗಳನು� ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4 
9ೊಸ�ಾ7 ಸೃ={ಸ	ಾ7ರುವ ನಮa ಅತa�ೆh ದಯHಾ�ಸ	ಾ7�ೆ. 

ಆತನ /ಾ0ಾ1ನಗ[ಂದ ಪ&ಕಟಪ5ಸಲಾ�,ೆ 

�ೇವರ ಶO-Gಂದ ನಮa tೕವಕೂh ಮತು- �ೈವಭO-ಗೂ +ೇ�ಾದ 

ಎಲ4 ಸಂಗ�ಗಳನು� ನಮಗೆ �ೊಡ	ಾ7�ೆ ಎಂದು HೇತIನು 
ಬರೆದನು. �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆGಂದ 6ಾವ" �ೈ`ಕ 

ಸ�#ಾವದ Hಾಲು�ಾರರಾಗು& -ೇRೆ. ಉತ»ಷ{Rಾದ ಮತು- 
ಅಮೂಲ�Rಾದ Rಾಗಾlನಗkಂದ ಇವ"ಗಳನು� ನಮಗೆ 
�ೊಡ	ಾ7�ೆ. 

2 Wೇತ& 1:2-4 ನಮ%ನುf ತನf ಪ&Nಾವvಂದಲೂ 

ಗು|ಾ'ಶಯvಂದಲೂ ಕVೆದ ,ೇವರ @ಷಯ/ಾ� ?ೕಸು@ನ 

vವ* ಶ\�ಯು ನಮ0ೆ ಪ��ಾನವನುf 6ೊಟ�ದ1ರBC Uೕವಕೂ+ 

ಭ\�ಗೂ Sೇ6ಾದ, 1ೆಲCವ^ ,ೊVೆ_Pೆಂದು ಬಲ Cೆವ�ೆ�. $ೕವ� 

ಲೋಕದBC ದುVಾLೆ_ಂದುಂ�ಾದ 6ೆಟ�ತನ6ೆ+ ತKjM6ೊಂಡು 

,ೈವ ಸ
NಾವದBC Wಾಲನುf AೊಂದುವವVಾಗSೇ6ೆಂಬ 

ಉ, 1ೇಶvಂದ ,ೇವರು ತನf ಪ&Nಾವ ಗು|ಾ'ಶಯಗ[ಂದ 

ಅಮೂಲ*/ಾ�ಯೂ ಉತ¯ಷ�/ಾ�ಯೂ ಇರುವ /ಾ0ಾ1ನಗಳನುf 

ನಮ0ೆ ದಯWಾBM,ಾ1ನೆ. 

Wಾಲು,ಾರVಾಗುವ�ದು 

ನಮa ಅನುಭವದ�4 �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರ6ಾಗ�ೆ 
�ೇವರ ಸ�#ಾವವನು� ನಮa ಆತaದ�4 9ೊಂ(�ೊಳQಲು 
�ಾಧ�`�ೆ. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

 BKj 2:12,13 ]ೕ�ರುವBC ನನf K&ಯVೇ, $ೕವ� ನನf 

<ಾತನುf ಯಾ/ಾಗಲೂ 6ೇ[ದಂPೆ ಈಗಲು 6ೇ[�. ನಾನು 

$ಮ%BCರು/ಾಗ <ಾತ&ವಲC,ೆ ನಾ$ಲCvರು/ಾಗಲೂ ಬಹು Aೆ�ಾ�� 

ಮನೋ�ೕ'_ಂದ ನಡುಗುವವVಾ� $ಮ% $ಮ% ರz|ೆಯನುf 

ಸಾ:M6ೊ[r�. ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವVೇ ತನf ಸು~ತ�ವನುf 

ನೆರ/ೇ�ಸSೇ6ೆಂದು $ಮ%BC ಉ, 1ೇಶವನೂf ಪ&ಯತfವನೂf 

ಉಂಟು<ಾಡುವವನಾ�,ಾ1ನೆ. 
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ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4, �ೇವರ ಈ ಗುಣಲmಣಗಳನು� 6ಾವ" ನಮa 
ಆತaಗಳ�4 ಪ�ೆದು�ೊಳPQ& -ೇRೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಪIOI�ಯ 

ಮೂಲಕRೇ ಅವ" �ಾಯUರೂಪ�ೆh ಬಂದು ನಮa ಮನ/Aನ ಮತು- 
�ೇಹದ #ಾಗRಾಗುತ-Rೆ. ಎ	ಾ4 `sಾ�/ಗಳP ತಮa ಆತaಗಳ�4 
ಆತನ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾ7�ಾlರೆ. ಆದರೆ, 
ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆGಂದ SಾತIRೇ 6ಾವ" ನಮa 
ಆತaಗಳ�4 ಮತು- �ೇಹಗಳ�4 ಆತನ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾಗಬಹುದು. 

`sಾ�/ಗಳP Hಾಲು�ಾರರಾಗಬಹುದು ಮತು- ಅವರು ಈಗಾಗ	ೇ 
�ೈ`ಕ ಸ�#ಾವವನು� 9ೊಂ(�ೊಂ��ಾlರೆಂದು �kಯಪ�ಸುವ 

ಸತ�ಗಳ ಪIಕಟ�ೆGಂದ ಈಗಾಗ	ೇ ತಮa�ಾ7ರುವ"ದನು� 
ಆನಂ(ಸಬಹುದು. 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ ಮತು- ನಂ<�ೆGಂದ 

ಆತನ Rಾಕ�ದ�4ರುವ Rಾಗಾlನಗಳನು� 9ೇk ಪ�ೆದು 
�ೊಳPQವ"ದಂದ SಾತIRೇ, 6ಾವ" 0ಜRಾ7ಯೂ ನಮa 
ಆತaಗಳ�4 ಮತು- �ೇಹಗಳ�4 ಆತನ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾಗು& -ೇRೆ. 

9ೊಸ�ಾ7 ಸೃ={ಸಲ'�{ರುವ ನಮa ಆತaಗಳP ಆತನ �ೈ`ಕ 

ಸ�#ಾವವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದlರೂ, ಈ Hಾಠದ�4 6ಾವ" ನಮa 
HಾIಣಗಳ�4 ಮತು- �ೇಹಗಳ�4 ಆತನ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾಗುವ"ದು 9ೇಗೆ ಎಂದು ಕ�ಯು& -ೇRೆ. 

ಆತನಂPೆ ಆಗುವ�ದು 

ಆತನ �ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣರಾಗಲು OIಸ-ನ�4 ನಮaನು� 
�ದ	ೇ 6ೇ_ಸ	ಾ7�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 8:29 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರು ತನf ಮಗ$0ೆ ಅನೇಕ 

ಮಂv ಸAೋದರvದು1 ಅವರBC ಆತನೇ ]�ಯನಾ�ರSೇ6ೆಂದು 

ಉ, 1ೇ8M Pಾನು ಯಾರನುf ತನfವVೆಂದು kದಲು 

'ಳ#6ೊಂಡನೋ ಅವರನುf ತನf ಮಗನ ಸಾರೂಪ*ವ�ಳrವ 

Vಾಗುವದ6ೆ+ kದಲೇ ನೇyMದನು. 
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ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಆತaವನು� �ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸ	ಾ7�ೆ, 
ಮತು- �ೆ.ಸ-ರು ತಮa �ೇಹಗಳ�4 ಮತು- HಾIಣಗಳ�4 ಆತನ 

ಸ�ರೂಪ�ೆh ಅನುಗುಣರಾಗುವ ಪIOI�ಯ�4�ಾlರೆ. 

ರೂWಾಂತರ0ೊ[ಸುವ ಪ&\&? 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ರೋSಾಪ"ರದವಗೆ ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:1,2 ಆದದ�ಂದ ಸAೋದರVೇ ,ೇವರ 

ಕ$ಕರವನುf $ಮ% ನೆನK0ೆ ತಂದು $ಮ%ನುf 

Sೇ56ೊಳ#rವ,ೇನಂದVೆ $ೕವ� $ಮ% $ಮ% ,ೇಹಗಳನುf 

,ೇವ�0ೆ yೕಸಲಾ�ಯೂ F~�6ೆಯಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸUೕವ 

ಯ�/ಾ� ಅK9M�. ಇ,ೇ $ಮ% @/ೇಕಪ^ವ9ಕ/ಾದ 

ಆVಾಧನೆಯು. ಇಹಲೋಕದ ನಡವ[6ೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನುf Aೊಂv6ೊಂಡು ಪರಲೋಕNಾವದವVಾ��. 

]ೕ0ಾದVೆ ,ೇವರ ~ತ�ಕ+ನುಸಾರದದು1 ಅಂದVೆ ಉತ�ಮ/ಾದದೂ1 

,ೋಷ@ಲCದೂ1 ಯಾವ ಯಾವ,ೆಂದು @/ೇ~M 'ಳ#6ೊಳ#r@�. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ಇನು� xೕ	ೆ ಈ 	ೋಕ�ೆh 
ಅನುಗುಣRಾ7 tೕ`ಸ+ಾರದು. 6ಾವ" �ೇವರ ಮಗನ 

�ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣರಾಗು�-ರುವ"ದಂದ 6ಾವ" ಸತತRಾ7 

ರೂHಾಂತರದ ಪIOI�ಯ�4 tೕ`ಸ+ೇಕು. 

∗ ಪ&ಸು�ತ ,ೇಹಗಳ# 

ನಮa �ೇಹವನು� ಸಂಪೂಣURಾ7 �ೇವಗೆ ಸಮ�Uಸುವ 

ಮೂಲಕ 6ಾವ" ರೂHಾಂತರದ ಪIOI�ಯನು� HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 
ನಮa �ೇಹಗಳP ಪ`&ಾIತaನ ಆಲಯRಾ7Rೆ, 6ಾವ" ಅವ"ಗಳನು� 
“�ೇವಗೆ ಸtೕವ ಯ³Rಾ7” ಅ�Uಸ+ೇಕು. 

6ಾವ" �ೕಸು`ನ�4ರುವ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ Hಾಲು�ಾರರಾಗಲು, 
6ಾವ" ಪI�(ನವ" �ೕಸುOIಸ-ನ ಕತUತ��ೆh ನಮa tೕವನವನು� 
ಸಂಪೂಣURಾ7 ಸಮ�Uಸ+ೇಕು. 

∗ ಮನಸು�ಗಳನುf ನೂತನಪ5M6ೊಳ#rವ�ದು 

ನಮa �ೇಹಗಳP ರೂHಾಂತರಗೊಳPQ�-ರುRಾಗ, ಮನಸAನು� 
ನೂತನಪ�/�ೊಳPQ`�ೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ'ಡುವ 0ರಂತರRಾದ 

ಪIOI�ಯ ಮೂಲಕ ನಮa HಾIಣಗಳP ರೂHಾಂತರಗೊಳQ+ೇಕು. 
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6ಾವ" ಸತತRಾ7 �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಓದುವ"ದು, �ೇಳPವ"ದು, 
zಾ�0ಸುವ"ದು, ನಂಬುವ"ದು ಮತು- ಅದನು� �ೈ�ೊಂಡು 
ನ�ೆಯುRಾಗ ಈ ರೂHಾಂತರದ ಪIOI�ಯು ನ�ೆಯುತ-�ೆ. ಇದು 
ಪ`&ಾIತaನ ಅ�ಾಧರಣRಾದ OI� ಾ7�ೆ. 

ಈ ಅ�ಾಧರಣRಾದ ಪIOI�ಯ ಮೂಲಕ, ನಮa �ೇಹಗಳP ಮತು- 
ನಮa HಾIಣಗಳP �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾಗುತ-Rೆ. 

,ೇವರು ನಮ%BC 6ಾಯ9 <ಾಡು'�,ಾ1ನೆ 

Hೌಲನು ಪIಸವ Rೇದ6ೆ ಪಡುವ /�ೕಯ 9ಾಗೆ, OIಸ-ನ 
�ಾರೂಪ�ವ" ಅವರ�4 ಉಂ�ಾಗ� ಎಂದು ಗ	ಾತ�ದ 

`sಾ�/ಗkಗಾ7 HಾI~U/ದನು. 

ಗಲಾತ* 4:19 ನನf K&ಯVಾದ ಮಕ+q ೕೆ \&ಸ�ನ ಸಾರೂಪ*ವ� 

$ಮ%BC ಉಂ�ಾಗುವ ತನಕ $ಮ0ೋಸ+ರ '�� ಪ&ಸವ/ೇದನೆ 

ಪಡುP �ೇನೆ. 

�ೇವರು ಅವರ�4 �ಾಯU Sಾಡು�-�ಾl6ೆ ಎಂದು ���'ಯದ 

`sಾ�/ಗkಗೆ 9ೇkದನು. 

 BKj 2:13 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವVೇ ತನf ಸು~ತ�ವನುf ನೆರ/ೇ� 

ಸSೇ6ೆಂದು $ಮ%BC ಉ, 1ೇಶವನೂf ಪ&ಯತfವನೂf 

ಉಂಟು<ಾಡು ವವನಾ�,ಾ1ನೆ. 

ತನ� ಮಗನ �ಾರೂಪ�ವ" ಉಂ�ಾಗುವ ತನಕ �ೇವರು 
ಸತತRಾ7 ತನ� ನೂತನ ಸೃ={ಗಳ tೕವನದ�4 �ಾಯU 
Sಾಡು&ಾ-6ೆ. 

ನಮa ಒಳಗೆ ಆತನ �ಾಯUವನು� Sಾಡಲು 6ಾವ" ಅತ0ಗೆ ಎಷು{ 
9ೆ?ಾj7 ಅನುಮ�ಸು& -ೇ¥ೕ, ಅಷು{ 9ೆ?ಾj7 6ಾವ" OIಸ-ನಂ&ೆ 
ಆಗು& -ೇRೆ. 

`sೇಷ �ಪ'u: �ೇವರ 0ೕ�ಯ ಬಗ bೆ ಮತು- ಅದು ನಮಗೆ 9ೇಗೆ 
�ೊಡಲ'�{�ೆ ಎಂಬುದರ ಕುತು 6ಾವ" ಈಗಾಗ	ೇ ಅಧ�ಯನ 

Sಾ�� lೇRೆ. 0ೕ�ಯು �ೇವರ ಗುಣಲmಣಗಳ�4 ಒಂ�ಾ7�ೆ. ಈ 

Hಾಠದ�4, ಆತನ 0ೕ�ಯ ಬಗ bೆ ಮತು- ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4 ಅದು 
ನಮಗೆ 9ೇಗೆ �ೊಡಲ'�{�ೆ ಎಂಬುದರ ಕುತು 0ಮಗೆ �k(�ೆ 
ಎಂದು 6ಾವ" #ಾ`ಸು& -ೇRೆ ಮತು- �ೇವರ ಇತರ ಗುಣಲmಣಗಳನು� 
ಕ�ಯ�h� lೇRೆ. 
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ಆತನ ಪ�ಶುದ�PೆಯBC Wಾಲು,ಾರVಾಗುವ�ದು 

,ೇವರು ಪ�ಶುದ�ನು 

�ೇವರ ಪಶುದ�&ೆಯು ಭಯಂಕರRಾದlದು, ಸಂಪೂಣURಾದ 

ಶುದ�&ೆ ಮತು- ಪಪೂಣU&ೆ ಆ7ದುl ಅದು `ವರ�ೆಗೆ _ೕ�ಾl7�ೆ. 
ಇದು Hಾಪ(ಂದ ಮತು- ಅಶುದ�&ೆGಂದ ಸಂಪೂಣURಾದ 

ಪI&ೆ�ೕಕ&ೆಯನು� ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. 

�ೇವರು ತನ� ಸ�#ಾವದ�4 ಮತು- ತನ� ಎ	ಾ4 SಾಗUಗಳ�4 
ಸಂಪೂಣURಾ7 ಪಶುದ�6ಾ7�ಾl6ೆ. �ೇವದೂತರು ಆತನ 

ಪಶುದ�&ೆಯನು� �ೂೕ=ಸು&ಾ-ರೆ. 

?Lಾಯ 6:3 ಆಗ ಒಬ�ನು ಮPೊ�ಬ�$0ೆ ಸೇನಾ:ೕಶ
ರನಾದ 

?Aೋವನು ಪ�ಶುದ1ನು. ಪ�ಶುದ1ನು. ಪ�ಶುದ1ನು. 

ಭೂಮಂಡಲ/ೆಲಾC ಆತನ ಪ&Nಾವvಂದ ತುಂ�,ೆ ಎಂದು ಕೂ� 

Aೇ[ದನು. 

ಪ�ಶುದ�Vಾ�ರSೇ6ೆಂದು ಆ�ಾKಸಲಾ�,ೆ 

�ೇವರು ಪಶುದ�Rಾ7ರುವಂ&ೆ�ೕ ನೂತನ ಸೃ={ಯ ನಮa 
ಆತaವ" ಪಶುದ�Rಾ7�ೆ. 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

ಎ£ೆಸ 1:4 AೇಗಂದVೆ ನಾವ� K&ೕ'ಯBC ನwೆದು ಆತನ 

ಸ$fvಯBC ಪ�ಶುದ�ರೂ ,ೋಷ@ಲCದವರೂ ಆ�ರSೇ6ೆಂದು 

ನಮ%ನುf ಜಗದುತj'�0ೆ ಮುಂ�ೆ \&ಸ�ನBC ಆ�M6ೊಂಡನು. 

ನಮa �ೇಹಗಳP ಮತು- ನಮa HಾIಣಗಳP OIಸ-ನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ಅನುಗುಣRಾ7 SಾಪUಡು�-Rೆ ಎಂಬುದನು� 
6ೆನ�ನ�4ಟು{�ೊkQ. ನಮa �ೈನಂ(ನ tೕವನದ�4 6ಾವ" 
ಪಶುದ�ರಾ7ರಲು 0ಧUಸ+ೇಕು. ಈ ಅನುಭRಾತaಕRಾದ 

ಪಶುದ�&ೆ ಆ7�ೆ. 

ಯಾಜಕ6ಾಂಡ 19:2  $ಮ% ,ೇವVಾದ ?Aೋವನೆಂಬ ನಾನು 

ಪ�ಶುದ�ನಾ�ರುವದ�ಂದ $ೕವ^ ಪ�ಶುದ�Vಾ�ರSೇಕು. 

ನಮa ನಡವk�ೆಯ�4 6ಾವ" ಪಶುದ�ರಾ7ರಲು 0ಧUಸ+ೇಕು. 
6ಾವ" ನಮa tೕವನವನು� ಪಶುದ� Hಾ&ೆIಗYಾ7 �ೇವಗೆ 
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ಸಂಪೂಣURಾ7 ಸಮ�Uಸ+ೇಕು. 6ಾವ" ನಮaನು� Hಾಪ�ೆh 
ಸತ-ವರು ಮತು- �ೕಸು`ಗೆ tೕ`ಸುವವರು ಎಂದು 
ಪಗuಸ+ೇಕು. 

ಇದು ಅನುಭRಾತaಕRಾದ ಶು(lೕಕರಣRಾ7ದುl, ಈ 	ೋಕದ 

ವ�ವ� �ೆGಂದ ಮತು- �ೕಸು OIಸ-0ಗಾ7 ಪI&ೆ�ೕOಸಲ'ಡುವ 

ಪIOI� ಾ7�ೆ. ಇದು ನಮa �ೈನಂ(ನ tೕವನದ�4 ಮತು- 
ನಡವk�ೆಯ�4 �ೕಸು`ನಂ&ೆ ಆಗುವ"�ಾ7�ೆ. 

1 Wೇತ& 1:15,16 $ಮ%ನುf ಕVೆ,ಾತನು ಪ�ಶುದ1ನಾ�ರುವ 

ಪ&6ಾರ/ೇ $ೕವ^ @�ೇಯ�0ೆ ತಕ+ಂPೆ $ಮ% ಎಲಾC 

ನಡವ[6ೆಯBC ಪ�ಶುದ1Vಾ��. ನಾನು ಪ�ಶುದ1ನಾ�ರುವದ�ಂದ 

$ೕವ^ ಪ�ಶುದ1Vಾ�ರSೇಕು ಎಂದು ಬVೆv,ೆಯಲಾC. 

6ಾವ" ಪಶುದ�ರಾ7ರ+ೇ�ೆಂದು ಆ£ಾ�ಸಲ'�{� lೇRೆ ಮತು- 
�ೇವರ ಪಶುದ�&ೆಯ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾಗುವ ಮೂಲಕ 

6ಾವ" ಇದನು� Sಾಡಬಹುದು. 

ಆತನ K&ೕ'ಯBC Wಾಲು,ಾರVಾಗುವ�ದು 

,ೇವರು K&ೕ'ಸ
ರೂಪನು 

�ೇವರು ಸ�#ಾವRೇ �Iೕ� ಾ7�ೆ. ಆತನು ಸಕಲ �Iೕ�ಯ 

ಮೂಲRಾ7�ಾl6ೆ. 

1 (ೕAಾನ 4:16 ,ೇವರು ನಮ%BCo�ರುವ K&ೕ'ಯನುf ನಾವ� 

'[ದು6ೊಂ5, 1ೇ/ೆ. ಅದನುf ನಂ�, 1ೇ/ೆ. ,ೇವರು K&ೕ'ಸ
ರೂK 

K&ೕ'ಯBC ನೆಲೆ0ೊಂ5ರುವವನು ,ೇವರBC ನೆಲೆ0ೊಂ5,ಾ1ನೆ. 

,ೇವರು ಅವನBC ನೆಲೆ0ೊಂ5,ಾ1ನೆ. 

Sಾನವಕುಲದ xೕ�ನ �ೇವರ �Iೕ�ಯ ಅ� �ೊಡ© 
ವ�ಕ-ಪ�ಸು`�ೆಯು ಆತನ ಅಮೂಲ�Rಾದ ಮಗನನು� �ಾನRಾ7 
�ೊ�{ದlರ�4 &ೋಬಂ(�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 5:8 ಆದVೆ ನಾವ� WಾKಗqಾ�,ಾ1ಗಲೂ \&ಸ�ನು 

ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾ&ಣ6ೊಟ�ದ1ರBC ,ೇವರು ನಮ% Fೕಲೆ 

ತನ�ರುವ K&ೕ'ಯನುf M,ಾ1ಂತ ಪ5M,ಾ1ನೆ. 
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(ೕAಾನ 3:16 ,ೇವರು ಲೋಕದ Fೕಲೆ ಎ�ೊ�ೕ K&ೕ'ಯ$fಟು� 

ತನf ಒಬ�ನೇ ಮಗನನುf 6ೊಟ�ನು ಆತನನುf ನಂಬುವ 

ಒಬ�ನಾದರೂ ನಾಶ/ಾಗ,ೆ ಎಲCರೂ $ತ*Uೕವವನುf 

ಪwೆಯSೇ6ೆಂದು ಆತನನುf 6ೊಟ�ನು. 

K&ೕ'ಯ ನಾಲು+ @ಧಗಳ# 

ಆಧು0ಕ ಜಗ�-ನ�4 “�Iೕ�” ಎಂಬ ಪದವನು� �ಾSಾನ�Rಾ7 

ತHಾ'7 ಅಥUSಾ��ೊಳPQವ"ದಂದ, 7Iೕ@ #ಾrೆಯ�4 
�Iೕ�ಗಾ7 ಬಳಸುವ 6ಾಲುh ಪದಗಳನು� �kದು�ೊಳPQವ"ದು 
ಉತ-ಮRಾ7�ೆ. 

∗ ಎVೋ� 

“ಎರೋ;” ಎಂಬುದು �ೈ,ಕ �Iೕ� ಾ7�ೆ. ಇದನು� 9ೊಸ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ�4 ಬಳ/ಲ4. ಪರಮ7ೕ&ೆಯ�4 `ವ/ರುವ, 
�ೇವರು ಗಂಡ ಮತು- 9ೆಂಡ�ಯ ನಡುRೆ `o/ರುವ 	ೈಂ7ಕ 

�Iೕ�ಯನು� ಇದು ಸೂnಸುತ-�ೆ. ಗಂಡ ಮತು- 9ೆಂಡ�ಯ 

ನಡು`ನ �Iೕ�ಯನು� 0ಕಟRಾ7 ವ�ಕ-ಪ�ಸುವ"ದರ�4 SಾತIRೇ 
�ೇವರು ಇದನು� ಅನುಮ�/�ಾl6ೆ ಆದರೆ ಗಂಡ 9ೆಂಡ�ಯ 
ಸಂಬಂಧದ 9ೊರಗೆ �ೇವರು ಇದನು� 0rೇo/�ಾl6ೆ. 

∗ ಸಾ�°9 

“�ಾ{¿U” ಎಂಬುದು �ೈ,ಕ �Iೕ�ಯಲ4. ಅದು ಕುಟುಂಬದ �Iೕ� 

ಅಥRಾ RಾತAಲ�. ಇದನು� "�	ೋ�ಾ{ಗೊU;" ಎಂಬ 

`sೇಷಣದ�4 ಮೂಲ ಪದRಾ7 ಬಳಸ	ಾ7�ೆ, ಇದರಥU 
ಮಮ&ೆಯ �Iೕ�Gಂ(ರುವ"�ಾ7�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:10 6ೆ�ಸ� ಸAೋದರರು ಅಣ} ತಮ%ಂvVೆಂದು 

ಒಬ�ರನೊfಬ�ರು K&ೕ'M�. <ಾನಮಯಾ9,ೆಯನುf Pೋ�ಸು 

ವದರBC ಒಬ���ಂತ ಒಬ�ರು ಮುಂ,ಾ��. 

�ಾ{¿U ಎಂಬುದು 6ೈಸ7Uಕ ಕುಟುಂಬಗಳ�4 ಮತು- �ೇವರ 

ಕುಟುಂಬದ�4 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು ಪರಸ'ರ ಒಬ|ಗೊಬ|ರು 
&ೋಸುವ �Iೕ� ಾ7�ೆ. 
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∗  Bಯಾ 

“�� ಾ” ಎಂದರೆ ಆಳRಾದ �ೆ�ೕಹ ಅಥRಾ 

 ಾರೊಂ(ಗಾದರೂ ಇರುವ ಅಕhರೆಯ +ಾಂಧವ�. “�	ೆSಾ” 

ಎಂಬುದು ಸಂಬಂoಕ 6ಾಮಪದRಾ7�ೆ, “ಮು(ಡುವ"ದು” 

ಎಂಬುದು ಇದರಥURಾ7�ೆ. �� ಾ ಎಂದರೆ ಬಹಳ �ೆ�ೕಹದ 

ಮತು- ಮಮ&ೆಯ �Iೕ� ಾ7�ೆ. 

(ೕAಾನ 5:20 ತಂ,ೆಯು ಮಗನ Fೕಲೆ ಮಮPೆ_ಟು� Pಾನು 

<ಾಡುವವ�ಗಳನೆfಲಾC ಅವ$0ೆ Pೋ�ಸುPಾ�ನೆ. 

�ೕಸು ಮತು- 	ಾಜರನ ನಡು`ನ �Iೕ�ಯ ಸಂಬಂಧವನು� 
`ವಸಲು �� ಾ ಎಂಬ ಪದವನು� ಬಳಸ	ಾ7�ೆ. 

(ೕAಾನ 11:3 ]ೕ�ರಲಾ� ಅವನ ಅಕ+ಂvರು – ಸಾ
yೕ $ನf 

K&ಯyತ&ನು ಅಸ
ಸOನಾ�,ಾ1ನೆ ಎಂಬ,ಾ� ?ೕಸು@ನ ಬ[0ೆ 

Aೇ[ಕಳ#]Mದರು. 

“�	ೋ;” ಎಂಬುದು ಮ&ೊ-ಂದು ಸಂಬಂoಕ ಪದRಾ7�ೆ, 
ಒಬ|ರ ಮಮ&ೆಗೆ ತುಂ+ಾ �Iಯ6ಾ7ರುವ"ದು ಎಂಬುದು 
ಇದರಥU. 

(ೕAಾನ 15:13 Wಾ&ಣವನೆfೕ ಸೆfೕ]ತ�0ೋಸ+ರ 6ೊಡುವ 

K&ೕ'�ಂತ Aೆ~�ನ K&ೕ'ಯು ಯಾವದೂ ಇಲC. 

ಇದು ಗಂಡ 9ೆಂಡ�ಯಗೆ ಪರಸ'ರ ಒಬ|ರ xೕ	ೊಬ|ಗೆ 
(�	ಾಂ�ೊI;) ಇರುವ 0ಕಟRಾದ �Iೕ� ಾ7�ೆ. 

	ಾಜರನ xೕ	ೆ �ೕಸು`ಗೆ ಇದl 0ಕಟRಾದ ಮತು- 
ಸ9ಾನುಭೂ�ಯುಳQ �Iೕ�ಯ ಸಂಬಂಧದ�4, �ಾ`ೕದ ಮತು- 
Wೕ6ಾ&ಾನನ ನಡುRೆ ಇದl �Iೕ�ಯ ಸಂಬಂಧವ" 
ಕಂಡುಬರುತ-�ೆ. ಇದು ಇಬ|ರು ವ�O-ಗಳ ನಡುRೆGರುವ �ೆಲವ" 
0ಕಟRಾದ ಸಂಬಂಧಗkಗೆ /ೕ_ತRಾದ `sೇಷ �Iೕ� ಾ7�ೆ. 

∗ ಅ0ಾWೆ 

ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯು �ೈ,ಕ �Iೕ�ಯಲ4, ಇದು �ೇವರ 

�Iೕ� ಾ7�ೆ, ಇದು `sಾ�/ಯ tೕವನದ�4 &ೋಬರುವ 
ಆತaನ ಫಲRಾ7�ೆ. 
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ಗಲಾತ* 5:22,23 ಆದVೆ ,ೇವVಾತ%$ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

ಫಲ/ೇನಂದVೆ  K&ೕ' ಸಂPೋಷ ಸ<ಾಧನ vೕಘ9Lಾಂ' ದ? 

ಉಪ6ಾರ ನಂ�6ೆ ಸಾಧುತ
 ಶFದF ಇಂಥವ�ಗq ೕೆ. 

ಇಂಥವ�ಗಳನುf ಯಾವ ಧಮ9Lಾಸ�ವ^ ಆ�ೆKಸುವvಲC. 

ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯು ಅ�ಾಧರಣRಾದ �Iೕ� ಾ7�ೆ. ಇದು ನಮa 
ಹೃದಯದ�4 ಪ`&ಾIತa0ಂದ &ೋಬಂದ �ೇವರ 

�Iೕ� ಾ7�ೆ, ನಮa tೕವನದ ಮೂಲಕ ಮತು- ಇತರಗಾ7 

6ಾವ" Sಾಡುವ OI�ಗಳ�4 &ೋಬರುವ �ೇವರ 

�Iೕ� ಾ7�ೆ. 

ಈ �Iೕ�ಯು �ೇವಂದ ಬರುವ �ಾರಣ, ನೂತನ ಸೃ={ಯ 

ಮೂಲಕ - ನಮa ಮೂಲಕ 	ೋಕವ" ಅನುಭ`ಸಬಹು�ಾದ 

�Iೕ� ಾ7�ೆ. ಇದು ನಮa 6ೆರೆ9ೊರೆಯವಗಾ7, ನಮa 
�ೆ�ೕ,ತಗಾ7 ಮತು- 	ೋಕ�ೆh `nತIRಾ7 &ೋರುವಂಥ 
�ಾlದರೂ ನಮa ಶತುIಗkಗಾ7 ಇರುವ �Iೕ� ಾ7�ೆ. 

1 (ೕAಾನ 3:16 \&ಸ�ನು ನಮ0ೋಸ+ರ Wಾ&ಣವನುf 

6ೊಟ�ದ1ರBC?ೕ K&ೕ' ಇಂಥ,ೆಂದು ನಮ0ೆ '[ದು ಬಂv,ೆ. 

ನಾವ� ಸಹ ಸAೋದರ�0ೋಸ+ರ ನಮ% Wಾ&ಣಗಳನುf 6ೊಡುವ 

ಹಂ�ನBC, 1ೇ/ೆ. 

ಸಾVಾಂಶ 

ಎರೋ; ನಮa ಸಂಗಾ�ಗೆ SಾತI /ೕ_ತRಾ7ರುವ �ೇವರ 

0ಯಮಗYಾ7�ೆ. 

�ಾ{¿U ನಮa 6ೈಸ7Uಕ ಮತು- ಆ�aಕ ಕುಟುಂಬಗkಗೆ 
/ೕ_ತRಾ7�ೆ. 

�� ಾ ನಮa ಸಂಗಾ�ಗೆ ಅಥRಾ ಆಪ-ರಾದ RೈಯO-ಕ 

�ೆ�ೕ,ತ0ಗೆ /ೕ_ತRಾ7�ೆ. 

ಆದರೆ, ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಮೂಲಕ, �ೇವರ ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯನು� 
ನಮa ಶತುIಗಳP �ೇದಂ&ೆ ಎಲ4ಗೂ &ೋಸ+ೇಕು. 
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ಅ0ಾWೆ K&ೕ'ಯು 6ಾಯ9ರೂಪದBC 

∗ ಒಬ�ರನೊfಬ�ರು K&ೕ'M� 

�ೇವರ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ ಅ�ಾಧರಣRಾದ �ೊಡು`�ೆGಂದ 

ಮತು- ಆತaನ ಫಲದ 0_ತ-Rಾ7, ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP ಪರಸ'ರ 

ಒಬ|ರ6ೊ�ಬ|ರು �Iೕ�ಸುವ HೆIೕ_ಗYಾ7 SಾಪU�{�ಾlರೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 13:8 ಒಬ�ರನೊfಬ�ರು K&ೕ'ಸSೇ6ೆಂಬ ಋಣ/ೇ 

Aೊತು SೇVೆ ಯಾವ ಸಾಲವ^ $ಮ0ೆ ಇರSಾರದು ಮPೊ�ಬ�ರನುf 

K&ೕ'ಸುವವನು ಧಮ9ಪ&<ಾಣವನೆfಲಾC ನೆ/ೇ�M,ಾ1ನೆ. 

�ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

(ೕAಾನ 13:34,35 ನಾನು $ಮ0ೆ ಒಂದು Aೊಸ ಆ�ೆಯನುf 

6ೊಡುP �ೇನೆ ಏನಂದVೆ $ೕವ� ಒಬ�ರನೊಬ�ರು K&'ಸSೇಕು. ನಾನು 

$ಮ0ೆ K&ೕ'Mದ FೕVೆ0ೆ $ೕವ^ ಸಹ ಒಬ�ರನೊfಬ�ರು 

K&ೕ'ಸSೇಕು. ಎಂಬ,ೇ. $k%ಳ0ೆ ಒಬ�ರFೕಲೊಬ��0ೆ 

K&ೕ'_ದ1Vೆ ಎಲCರೂ $ಮ%ನುf ನನf 8ಷ*Vೆಂದು 'ಳ#6ೊಳ#rವರು. 

ಅಂದನು. 

�ೕಸು`ನ �ಷ�ರನು� ಇತರ ಎಲ4ಂದ Jನ�ಗೊkಸುವ 

ಸಂಗ�ಯು ಏ6ೆಂದರೆ ಅವರು ಒಬ|ರ6ೊ�ಬ|ರು 
�Iೕ�ಸುವ"�ಾ7�ೆ. 

∗ K&ಯ 8ಷ*  

�ೕಸು`ನ �/-ನ ಅ�ಯ�4 ಇರುವವ6ೇ �ಷ�ನು. ಅವನು 
�ೆ.ಸ-07ಂತ 9ೆnjನವನು. ಅವನು ನಂ<�ೆGಂದ ಮತು- 
`zೇಯ&ೆGಂದ �ೕಸು`ನ �Iೕ�-ಸ�#ಾವ�ೆh ಮತು- 
�ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣ6ಾ7 SಾಪUಡುವವ6ಾ7ರು&ಾ-6ೆ. ಒಬ| 
�ಷ�ನು ಅLಸ-ಲ6ಾದ Wೕ9ಾನ6ೊಂ(ಗೆ ,ೕಗೆ 9ೇಳPವನು, 

1 (ೕAಾನ 4:7 K&ಯVೇ, ನಾವ� ಒಬ�ರನೊಬ�ರು K&ೕ'ಸೋಣ. 

K&ೕ'ಯು ,ೇವ�ಂ,ಾ�,ೆ. ಮತು� K&ೕ' <ಾಡುವ ಪ&'(ಬ�ನು 

,ೇವ�ಂದ ಹುo�ದವನೂ ,ೇವರನುf ಬಲCವನೂ ಆ�,ಾ1ನೆ. 
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ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, �ೇವರ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾ7ರುವವರು �ೇವರ ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯ�4 
ನ�ೆಯು&ಾ-ರೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 5:5 … ನಮ0ೆ 6ೊo�ರುವ ಪ@Pಾ&ತ%ನ 

ಮೂಲಕ/ಾ� ,ೇವರ K&ೕ'ರಸವ� ನಮ% ಹೃದಯಗಳBC 

�ಾVಾಳ/ಾ� ಸು�ದ,ೆಯಲಾC. 

∗ K&ೕ'ಸSೇಕು ಎಂದು ಧಮ9Lಾಸ�ವ� ಆ�ಾKM,ೆ 

6ಾವ" ಒಬ|ರ6ೊ�ಬ|ರು �Iೕ�ಸ+ೇ�ೆಂದು �ೕsೆಯ 

ಧಮUsಾಸ�ವ" ಆ£ಾ�/�ೆ. 

ಯಾಜಕ6ಾಂಡ 19:18 $ಮ% ಸ
ಜನರBC ಯಾ�0ಾದರೂ 6ೇ50ೆ 

6ೇಡನುf <ಾಡ,ೆ ಮನM�ನBC ಮತ�ರವನುf ಇಟು�6ೊಳr,ೆ $ಮ% 

ನೆVೆಯವರನುf $ಮ%ಂPೆ?ೕ K&ೕ'ಸSೇಕು ... 

9ೊಸ�ಾ7 ಹುಟ{ದ ಗಂಡಸಗೆ ಮತು- 9ೆಂಗಸಗೆ 
ಧಮUsಾಸ�ವನು� 6ೆರRೇಸಲು ಆಗ�ಲ4. ಅವರು ತಮa 
6ೆರೆ9ೊರೆಯವರನು� ತಮaಂ&ೆ�ೕ �Iೕ�ಸಲು ಅವಂದ ಆಗ�ಲ4. 

�ೕಸು ತನ� ನೂತನ ಸೃ={ಗkಗೆ �Iೕ� ಎಂಬ 9ೊಸ ಆ£ೆಯನು� 
�ೊಟ{ನು. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 13:9 AೇಗಂದVೆ ವ*��ಾರ <ಾಡSಾರದು 

ನರಹತ* <ಾಡSಾರದು ಕvಯSಾರದು ಪರರ ಸೊತ�ನುf 

ಆ8ಸSಾರದು. ಈ kದಲಾದ ಎಲಾC ಕಟ�qೆಗಳ# $ನf 

ನೆVೆಯವನನುf $ನfಂPೆ?ೕ K&ೕ'ಸSೇಕು ಎಂಬ ಒಂ,ೇ 

<ಾ'ನBC ಅಡಕ/ಾ�,ೆ. 

∗ ಧಮ9Lಾಸ�ವನುf K&ೕ'_ಂದ ನೆರ/ೇ�ಸಬಹುದು 

�Iೕ�ಯು ಧಮUsಾಸ�ದ 6ೆರRೇ�ೆ ಾ7�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 13:10 K&ೕ'ಯು ಮPೊ�ಬ��0ೆ ಯಾವ 6ೇಡನೂf 

<ಾಡುವvಲC. ಆದ6ಾರಣ K&ೕ'_ಂದಲೇ ಧಮ9ಪ&<ಾಣವ� 

ನೆರ/ೇರುತ�,ೆ. 

Hೌಲನು ಗ	ಾತ�ದವಗೆ ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 
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ಗಲಾತ* 5:14 $ನf ನೆVೆಯವನನುf $ನfಂPೆ?ೕ K&ೕ'ಸು ಎಂಬ 

ಒಂ,ೇ <ಾ'ನBC ಧಮ9Lಾಸ�/ೆಲಾC ಅಡಕ/ಾ�,ೆ.  

ನಮ% ಶತು&ಗಳನುf K&ೕ'ಸುವ�ದು 

�ೇವರು, ತನ� ಅHಾರ �Iೕ�ಯ-ಸ�#ಾವದ�4, 6ಾವ" ಆತನ 

ಶತುIಗYಾ7�ಾlಗಲೂ ನಮaನು� �Iೕ�/ದನು. ನೂತನ 

ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ಸಹ �ೇವರ �Iೕ�ಯ ಸ�#ಾವ 
ಉಳQವರಾ7ರ+ೇಕು. 6ಾವೂ ಸಹ ನ�/9ೋಗು�-ರುವ ಈ 

	ೋಕದವರನು� �Iೕ�ಸ+ೇಕು ಮತು- ಅವರೊಂ(ಗೆ �ೇವರ 

ಅHಾರ �Iೕ�ಯನು� ಮತು- ಕ0ಕರವನು� ಹಂn�ೊಳQ+ೇಕು. 

6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ"ದಂದ, 6ಾವ" �ೇವರ 

�Iೕ�ಯ-ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾ7� lೇRೆ. ಪ`&ಾIತa0ಂದ, 

6ಾವ" ನಮa ಶತುIಗಳನೂ� ಸಹ �Iೕ�ಸ+ೇಕು. 

ಮPಾ�ಯ 5:44 ಆದVೆ ನಾನು $ಮ0ೆ Aೇಳ#ವ,ೇನಂದVೆ – $ಮ% 

/ೈ�ಗಳನುf K&ೕ'M�. $ಮ%ನುf ]ಂಸೆಪ5ಸುವವ�0ೊಸ+ರ 

,ೇವರನುf Wಾ&Z9M�. 

ನಮಗೆ Sಾಡಲು ಅ�ಾಧ�Rಾದದlನು� Sಾಡ+ೇ�ೆಂದು �ೕಸು 
ಆ£ಾ�ಸು�-ರ�ಲ4. �ೇವರ ಅಗಾHೆ �Iೕ�Gಂದ 6ಾವ" ನಮa 
ಶತುIಗಳನು� �Iೕ�ಸ+ೇಕು. 

∗ ಅ0ಾWೆ K&ೕ'ಯನುf ವ*ಕ�ಪ5ಸುವ�ದು 

�ೕಸು ತನ� ,ಂ+ಾಲಕಗೆ ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯನು� ಅವರ 

ಶತುIಗಳನು� �ೇದಂ&ೆ ಇತರಗೆ  9ೇಗೆ ವ�ಕ-ಪ�ಸ+ೇಕು ಎಂದು 
ಆ�ೇ�/ದನು. 

ಲೂಕ 6:27-30 6ೇಳ#ವವVಾದ $ಮ0ೆ ನಾನು 

Aೇಳ#ವ,ೇನಂದVೆ, $ಮ% /ೈ�ಗಳನುf K&ೕ'M�; $ಮ%ನುf 

ಹ0ೆ<ಾಡುವವ�0ೆ ಉಪ6ಾರ<ಾ5�; $ಮ%ನುf ಶKಸುವವ�0ೆ 

ಆ8ೕ/ಾ9ದ<ಾ5�; $ಮ%ನುf ಬಯು*ವವರ0ೋಸ+ರ ,ೇವರನುf 

Wಾ&Z9M�. $ನfನುf 6ೆನೆfಯ Fೕಲೆ ಬ5ದವ$0ೆ ಮPೊ�ಂದು 

6ೆನೆfಯನೂf 'ರು�ಸು; $ನf Fೕಲಂ�ಯನುf ಕಸು6ೊಳ#rವವ$0ೆ 

ಒಳಂ�ಯನೂf ತwೆಯSೇಡ. $ನfನುf SೇಡುವವVೆಲC�0ೆ 6ೊಡು; 

$ನf ಸೊತು� ಕಸು6ೊಳ#rವವನನುf ]ಂದ6ೆ+ 6ೊwೆಂದು 6ೇಳSೇಡ. 
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ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:20 Aಾ0ಾದVೆ $ನf /ೈ� ಹMvದ1Vೆ ಅವ$0ೆ 

ಊಟ6ೆ+ ಬ5ಸು. Sಾಯಾ�ದ1Vೆ ಕು5ಯುವದ6ೆ+ 6ೊಡು. ]ೕ0ೆ 

<ಾಡುವದ�ಂದ ಅವನ ತಲೆಯ Fೕಲೆ 6ೆಂಡಗಳನುf 

ಕೂ5Mಟ�ಂPಾಗುವದು. 

∗ ಅ0ಾWೆ K&ೕ'ಯ <ಾದ� 

� -ೆಫನನನು� ತನ� ಶತುIಗಳP ತನ� xೕ	ೆ ಕ	 4ೆ�ೆಯು�-ದlರೂ 

�ಾಯUರೂಪದ�4 ಅ�ಾಧರಣRಾದ ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯನು� 
&ೋ/ದ ಅತು�ತ-ಮRಾದ Sಾದ ಾ7�ಾl6ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ*ಗಳ# 7:59,60 ಅವರು ಸ �ೆಫನನ Fೕಲೆ 

ಕಲ CೆಸೆಯುPಾ� ಇರಲು ಅವನು ಕತ9ನ Aೆಸರನುf Aೇ[ – ?ೕಸು 

ಸಾ
y?ೕ, ನನಾfತ%ವನುf ಸೇ�M6ೋ ಎಂದು Wಾ&Z9M 

kಣ6ಾಲೂ� – ಕತ9ನೇ, ಈ Wಾಪವನುf ಅವರ Fೕಲೆ 

Aೊ�ಸSೇಡ/ೆಂದು ಮAಾಶಬ1vಂದ ಕೂ�ದನು. 

�ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾ7ರುವ 6ಾವ", 
ಪ`&ಾIತa0ಂದ ಇತರಗೆ, ನಮa ಶತುIಗYಾ7ರುವವಗೂ ಸಹ 

ಈ ಅ�ಾಧರಣRಾದ �Iೕ�ಯನು� &ೋಸಬಹುದು ಮತು- 
&ೋಸ	ೇ +ೇಕು. 

ಅವನ ಅಥRಾ ಅವಳ #ಾವ6ೆಗkಂದ tೕ`ಸುವ ವ�O-ಯು ಈ 

ೕ�ಯ �Iೕ�ಯನು� ಅನುಭ`ಸಲು ಆಗುವ"(ಲ4. ತ�aಳಗೆ 
�ೇವರ �Iೕ�ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(ರುವವಗೆ SಾತIRೇ 
ಅದನು� ಅನುಭ`ಸಲು ಮತು- ವ�ಕ-ಪ�ಸಲು �ಾಧ�. 

∗ K&ೕ'ಸಲು $ಧ9�ಸುವ�ದು 

ನಮa ಶತುIಗಳನು� �Iೕ�ಸುವ"ದು ನಮa #ಾವ6ೆಗkಗೆ ಮತು- 
�ಾ�#ಾ`ಕ&ೆಗೆ ತ(�ರುದ�Rಾ7ರುವ"ದಂದ, �ೇವರ �Iೕ�ಯ 

ಸ�#ಾವವನು� ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ 6ಾವ" �ೇವರು 
�Iೕ�ಸುವಂ&ೆ�ೕ �Iೕ�ಸಲು 0ಧUಸ+ೇಕು. 

1 Wೇತ& 1:22 $ೕವ� ಸPೊ*ೕಪ,ೇಶ6ೆ+ @�ೇಯVಾ�ದು1 $ಮ% 

ಆತ%ಗಳನುf ಶುv1<ಾ56ೊಂಡವVಾದ1�ಂದ $ಷ+ಪಟ ಸAೋದರ 
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ಸೆfೕಹವ�ಳrವVಾ�ರತಕ+ದು1. ]ೕ�ರಲಾ� ಒಬ�ರನೊಬ�ರು ಹೃದಯ 

ಪ^ವ9ಕ/ಾ�ಯೂ ಯlಾಥ9/ಾ�ಯೂ K&ೕ'M�. 

,ೇವರನುf K&ೕ'ಸುವವನು 

&ಾವ" OIಸ-ನ�4� lೇRೆ ಮತು- ಆತನ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾ7� lೇRೆ ಎಂಬ ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವವರು, ಎಲ4Ohಂತ _7	ಾ7 �ೇವರನು� 
�Iೕ�ಸುವವರಾ7ರು&ಾ-ರೆ. 

�ೇವರ Rಾಕ��ೆh `zೇಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ �ೇವರನು� xnjಸಲು 
ಅವರು ಎಲ4ವನೂ� Sಾಡು&ಾ-ರೆ. ಅವರು �ೇವರ ಆರಾಧಕರು 
ಆ7ರು&ಾ-ರೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗಾಳ7ರುವವರು �ೇವರನು� ಆತನ ಅದುwತಕರRಾದ 

ಆ�ೕRಾUದಗkಗಾ7 0ರಂತರRಾ7 ಸು-�ಸು�-ರು&ಾ-ರೆ. �ೇವರು 
 ಾರಾ7�ಾl6ೆ ಎಂಬುದ�ಾh7 ಅವರು ಆತನನು� ಆರಾoಸು&ಾ-ರೆ. 
�ೇವರ ಸು-�ಯು  ಾRಾಗಲೂ ಅವರ ತು�ಗಳ xೕ	ೆ ಇರುತ-�ೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗಳP �ೇವರೊಂ(ಗೆ ಆಳRಾದ ಮತು- 0ಕಟRಾದ 

�Iೕ�ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಳQವರಾ7ರು&ಾ-ರೆ. 

\ೕತ9ನೆ 42:1,2 ,ೇವVೇ, Sಾಯಾ�ದ Uಂ6ೆಯು $ೕ�ನ 

PೊVೆಗಳನುf Aೇ0ೋ Aಾ0ೆ?ೕ ನನf ಮನಸು� $ನfನುf 

ಬಯಸುತ�,ೆ. ನನf ಮನಸು� ,ೇವ�0ಾ�, �ೈತನ*ಸ
ರೂಪನಾದ 

,ೇವ�0ಾ� AಾVೈಸುತ�,ೆ; ನಾನು ಯಾ/ಾಗ Aೋ� ,ೇವರ 

ಸ$f:ಯBC ಸೇರು/ೆನೋ? 

ನೂತನ ಸೃ={ಯು OIಸ-ನ ಅಗಾHೆ �Iೕ�ಯ�4 ತನ� ಸಹ 

`sಾ�/ಗY¬ೆಂ(ಗೆ, ತನ� ಶತುIಗY¬ೆಂ(ಗೆ ಮತು- �ೇವರೊಂ(ಗೆ 
ನ�ೆಯು&ಾ-6ೆ.  
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ಆತನ ಒq rೆಯತನದBC ಮತು� ಕರು|ೆಯBC Wಾಲು,ಾರVಾಗುವ�ದು 

,ೇವರು ಒq rೆಯವನು 

�ೇವರು ಸ�#ಾವRೇ ಒY QೆಯತನRಾ7�ೆ. 

\ೕತ9ನೆ 52:1 ,ೇವರ ಕೃWೆಯು ಯಾ/ಾಗಲೂ ಇರುವದು. 

�ೇವರ ಒY Qೆಯತನವ" ಪಪೂಣU&ೆಯುಳQ�ಾ7�ೆ. ಆತನ ಕರು�ೆ 
ಮತು- ಕೃHೆGಂದ ಆತನ ಒY Qೆಯತನವನು� ಅತನ ಎ	ಾ4 ಸೃ={ಗೆ 
ವ�ಕ-ಪ�ಸ	ಾ7�ೆ. 

,ೇವರ ಕರು|ೆ ಮತು� ಕೃWೆ 

ನಮಗೆ ಬದ	ಾ7 ನಮa �ಾ�ನದ�4 �ಾಯಲು ತನ� ಮಗನನು� 
�ೊ�ಾ{ಗ Hಾ�ಗYಾದ Sಾನವಕುಲ�ೆh �ೇವರ ಕರು�ೆಯನು� 
ಬಹಳ ಸ'ಷ{Rಾ7 ಮತು- ಸಂಪೂಣURಾ7 &ೋಪU�ಸ	ಾ7�ೆ. 
ಕರು�ೆಯ `ವರ�ೆಗಳ�4 ಒಂದು `ವರ�ೆ ಇ�ಾ7�ೆ: 

� 0ಯಮ ಉಲ4ಂ¼ಸುವವ0ಗೆ �°ೆಯನು� �ೊಡುವ"ದನು� 
0�4/<ಡುವ"�ಾ7�ೆ 

�ೇವರ ಕರು�ೆಯು ನಮa ಅಗತ�&ೆಯ ಪರRಾ7 �ಾಯUSಾಡುವ 

�ೇವರ ಒY QೆಯತನRಾ7�ೆ. �ೇವರು ಕರು�ೆಯ�4 
�Iೕಮಂತ6ಾ7�ಾl6ೆ! 

ಎ£ೆಸ 2:4 ಆದVೆ ಕರು|ಾ$:ಯಾ�ರುವ ,ೇವರು ನಮ% Fೕಲೆ 

ಮAಾ K&ೕ'ಯ$fಟು� ಅಪVಾಧಗಳ ,ೆಸೆ_ಂದ ... 

�ೇವರನು� ಕರು�ೆಯುಳQ ತಂ�ೆ ಎಂದು ಕರೆಯ	ಾಗುತ-�ೆ. 

2 6ೊ�ಂಥ 1:3 ನಮ% ಕತ9/ಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನು ,ೇವರೂ 

ತಂ,ೆಯೂ ಆ�ರು/ಾತ$0ೆ ಸೊ�ೕತ&/ಾಗB. ಆತನು ಕ$ಕರವ�ಳr 

ತಂ,ೆಯು ಸಕಲ @ಧ/ಾ� ಸಂPೈಸುವ ,ೇವರೂ ಆ�ದು1. 

∗ ಕೃWೆ_ಂದ ರz|ೆ Aೊಂv, 1ೇ/ೆ 

ಕೃHೆಯ `ವರ�ೆ: 

� ಅಹUರಲ4ದ Sಾನವಕುಲ�ೆh �ೇವರು &ೋದ ದ�. 

ಇದು ಆತನ ಮ9ಾD �Iೕ�ಯ ಮ&ೊ-ಂದು ವ�ಕ-ಪ�ಸು`�ೆ 
ಆ7�ೆ. 
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ಎ£ೆಸ 2:5,8 ಸತ�ವVಾ�ದ1 ನಮ%ನುf \&ಸ�ನೊಂv0ೆ 

ಬದು\Mದನು. ಕೃWೆ_ಂದಲೇ ರz|ೆ AೊಂvದವVಾ�v1� ... 

ನಂ�6ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃWೆ_ಂದಲೇ ರz|ೆ AೊಂvದವVಾ�v1ೕ�. 

ಆ ರz|ೆಯು $y%ಂದುಂ�ಾದದ1ಲC, ಅದು ,ೇವರ ವರ/ೇ. 

∗ ಕೃWಾಸನ 

ಈಗ, ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ಆತನ ಕೃHಾಸನದ ಬkಗೆ 
zೈಯU(ಂದ ಬರಬಹುದು. 

ಇ�&ಯ 4:16 ಆದುದ�ಂದ ನಾವ� ಕರು|ೆಯನುf 

AೊಂದುವಂPೆಯೂ ಆತನ ದ?_ಂದ ಸಮ(ೕ~ತ/ಾದ 

ಸAಾಯವ� ನಮ0ೆ ,ೊVೆಯುವಂPೆಯೂ �ೈಯ9vಂದ 

ಕೃWಾಸನದ ಮುಂ,ೆ ಬVೋಣ. 

ಆತನ z<ಾಪ|ೆಯBC Wಾಲು,ಾರVಾಗುವ�ದು 

,ೇವರು zyಸುPಾ�ನೆ 

�ೇವರ ಕೃHೆಯ ಮತು- ಕರು�ೆಯ sೆIೕಷ̧Rಾದ ವ�ಕ-ಪ�ಸು`�ೆಯು 
ಆತನ mSಾಪ�ೆಯ�4 &ೋಬರುತ-�ೆ. �ೕಸುವನು� ತಮa 
ರmಕ6ಾ7 – ತಮಗೆ ಬದ	ಾ7 ಬ� ಾದ ಬದ� ವ�O- ಾ7 
ಅಂ7ೕಕ/�ಾಗ ಪI�Wಬ| Hಾ�ಗೂ ಆತನ mSಾಪ�ೆಯು 
�ೊರಕುತ-�ೆ. 

ಎ£ೆಸ 1:7 ಈತನು ನಮ0ೋಸ+ರ ತನf ರಕ�ವನುf ಸು�Mದ1�ಂದ 

ನಮ% ಅಪVಾಧಗಳ# ಪ�Aಾರ/ಾ� ನಮ0ೆ �ಡುಗwೆಯಾ_ತು. 

ಇದು ,ೇವರ ಕೃWಾ'ಶಯ/ೇ. 

`sಾ�/ಗಳP ತಮa Hಾಪವನು� ಒ�'�ೊಂಡು ಅ�ೆSಾ��ಾಗ 

ಆತನ mSಾಪ�ೆಯು ಅವಗೆ �ೊರಕುತ-�ೆ. 

1 (ೕAಾನ 1:9 ನಮ% Wಾಪಗಳನುf ಒKj6ೊಂಡು 

ಅ�6ೆ<ಾ5ದVೆ ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ $ೕ'ವಂತನೂ 

ಆ�ರುವದ�ಂದ ನಮ% Wಾಫಗಳನುf zyM�ಟು� ಸಕಲ 

ಅ$ೕ'ಯನುf ಪ�ಹ�M ನಮ%ನುf ಶುv1<ಾಡುವನು. 

9ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ�4, mSಾಪ�ೆ ಎಂದರೇನು: 

� ಕಳP,/ <ಡುವ"ದು 
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� �ಾಲವನು� ಅಥRಾ Hಾಪವನು� ಸಂಪೂಣURಾ7 ಮನ� 
Sಾಡುವ"ದು 

� Hಾಪಗಳನು� ಅಥRಾ ಅಪರಾಧಗಳನು� <ಚುjವ ಮೂಲಕ, 

<ಡುಗ�ೆ Sಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥRಾ ವdಾಗೊkಸುವ 

ಮೂಲಕ +ೇಷರ&ಾ-ದ ದ�ಯನು� ದಯHಾ�ಸುವ"ದು. 

�ೇವರು m_ಸು&ಾ-6ೆ ಮತು- ಆತನು ಮರೆತು<ಡು&ಾ-6ೆ! ಆತನ 

mSಾಪ�ೆಯು �ೕಸು`ನ `�ೕಚ6ಾ �ಾಯUದ xೕ	ೆ 
ಆಧತRಾ7�ೆ, ಆತನು ನಮa Hಾಪಗಳ ಕIಯವನು� ಕ�{ದುl 
SಾತIವಲ4, ಆದರೆ ನಮa Hಾಪಗಳನು� ಭೂ_ಯ ಆಗಾಧ�ೆh 
9ಾO<�{�ಾl6ೆ, ಅದನು� ಎಂ(ಗೂ 6ೆನ�/�ೊಳPQವ"(ಲ4 ಅಥRಾ 

ನಮಗೆ `ರುದ�Rಾ7 �ೇಡು �ೕಸುವ"(ಲ4. 

ಇ�&ಯ 8:12 ನಾನು ಅವರ ದುಷ¯ತ*ಗಳ @ಷಯ/ಾ� 

zFಯುಳrವನಾ�ರು/ೆನು. ಅವರ Wಾಪಗಳನುf ನನf ನೆನK0ೆ 

ಎಂvಗೂ ತರುವvಲC ಎಂದು ಕತ9ನು ನು5ಯುPಾ�ನೆ. 

ನಾವ� zyಸSೇಕು 

�ೇವರ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾ7ರುವ, ನೂತನ 

ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ", �ೇವರ ಕರು�ೆGಂದ ಮತು- ಕೃHೆGಂದ 

ಇತರರ ಸಂಗಡ ವ�Uಸ+ೇಕು. �ೇವರು m_/ದಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" 
m_ಸ+ೇಕು. 

ಎ£ೆಸ 4:32 ಒಬ��0ೊಬ�ರು ಉಪ6ಾ�ಗqಾ�ಯೂ ಕರು|ೆ 

ಯುಳrವVಾ�ಯೂ zyಸುವವVಾ�ಯೂ ಇ�&. ,ೇವರು $ಮ0ೆ 

\&ಸ�ನBC zyMದನಲಾC. 

∗ zyಸುವ�ದನುf ಮುಂದುವ�M� 

ಒಬ| ವ�O-ಯು ನಮa `ರುದ�Rಾ7 Hಾಪ Sಾಡುವ"ದನು� 
ಮುಂದುವ/ದರೂ, 6ಾವ" m_ಸುವ"ದನು� ಮುಂದುವಸ+ೇಕು. 

ಮPಾ�ಯ 18:21, 22 ಆಗ Wೇತ&ನು ಆತನ ಬ[0ೆ ಬಂದು – ಸಾ
y 

ನನf ಸAೋದರನು ನನ0ೆ ತಪ�j <ಾಡುPಾ� ಬಂದVೆ ನಾನು ಎಷು� 

ಸಾ� ಅವ$0ೆ zyಸSೇಕು? ಏಳ# ಸಾ�(ೕ ಎಂದು 6ೇಳಲು?  
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?ೕಸು ಅವ$0ೆ ಏಳ# ಸಾ� ಎಂದಲC ಏqೆಪjತು� ಸಾ� ಎಂದು 

$ನ0ೆ Aೇಳ#P �ೇನೆ. 

ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ, 6ಾವ" �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾ7ರುವ"ದlಂದ 6ಾವ" m_ಸಬಹುದು. �ೕಸು 
m_/ದ �ಾರಣ 6ಾವ" m_ಸಬಹುದು ಮತು- m_ಸ	ೇ +ೇಕು. 

∗ zyಸಲು $ಧ9�M� 

mSಾಪ�ೆಯು ಒಂದು ಆ�h ಾ7�ೆ. ಇದು �ೇವಗೆ 
`zೇಯರಾಗುವ OI� ಾ7�ೆ. m_ಸ+ೇ�ೆಂದು ನಮಗೆ 
ಅ0�ಸುವವರೆಗೆ m_ಸುವ"ದ�ಾh7 6ಾವ" �ಾಯ+ಾರದು. 6ಾವ" 
�ೇವಗೆ `zೇಯರಾಗ+ೇಕು ಮತು- m_ಸುವ 0zಾUರ 

&ೆಗೆದು�ೊಳQ+ೇಕು ಏ�ೆಂದರೆ �ೇವರು ತನ� ಕರು�ೆGಂದ ಮತು- 
ಕೃHೆGಂದ ನಮaನು� m_/�ಾl6ೆ. 

�ೕಸು ತನ� ಶತುIಗಳ ಸಮುaಖದ�4 �ಲು+ೆಗೆ 9ಾಕಲ'ಟ{ನು. 
ಅವರು ಆತನನು� 9ೊ�ೆದರು, ಆತನ xೕ	ೆ ಉಗುkದರು, 
ಅತನನು� ಅಪ9ಾಸ� Sಾ�ದರು, ಆತನ ಕುತು ಸುಳPQ 
9ೇkದರು, ಮುkQನ Oೕಟವನು� ಆತನ ತ	ೆಯ &ೊ�/ದರು 
ಮತು- ಆತನನು� �ಲು+ೆಗೇ/ದರು. ಆತನನು� �ಲು+ೆಗೆ 
9ಾO�ಾಗಲೂ, ಆತನು ಅವರನು� m_/ದನು. 

ಲೂಕ 23:34 ಆಗ ?ೕಸು ತಂ,ೆ?ೕ ಅವ�0ೆ zyಸು Pಾವ� ಏನು 

<ಾಡುP �ೇ/ೆಂಬದನುf ಅ�ಯರು ಅಂದನು. 

�ೕಸು ನಮa Sಾದ. ಆತನು m_/�ಾl6ೆ ಮತು- ಆತನು 
ನಮa�4�ಾl6ೆ ಆದlಂದ 6ಾವೂ m_ಸಬಹುದು. 

zyಸುವ�ದ6ಾ+� zyಸಲjo�, 1ೇ/ೆ 

ಇದರ ಕುತು �ೕಸು ,ೕಗೆ 9ೇkದನು,  

<ಾಕ9 11:25 ಇದಲC,ೆ $ೕವ� $ಂತು6ೊಂಡು Wಾ&ಥ9ನೆ 

<ಾಡು/ಾ0ೆಲಾC ಯಾರ Fೕಲೆ ಏನಾದರೂ @Vೋಧ@ದ1Vೆ 

ಅದನುf ಅವ$0ೆ zyM�. 

�Iೕ�, ಕರು�ೆ ಮತು- ಕೃHೆ ಎಂಬ �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವವನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ, �ೕಸು OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 
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6ಾವ" ನಮಗೆ `ರುದ�Rಾ7 ಅಥRಾ ನಮa �Iೕ�HಾತIಗೆ 
`ರುದ�Rಾ7 Hಾಪ Sಾ�ದ ಎಲ4ರನು� m_ಸಲು 6ಾವ" ಸಹ 

/ದ�ರಾಗ+ೇಕು. 6ಾವ" mSಾಪ�ೆಯನು� 9ೊಂದುವಂ&ೆ 6ಾವ" 
m_ಸ+ೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ಆ£ಾ�ಸ	ಾ7�ೆ. 

ಸ<ಾK� 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, ನಮa ಆತaಗಳ�4 �ೇವರ tೕವವ" 
ಮತು- ಸ�#ಾವವ" ಇ�ೆ. 6ಾವ" ಆತನ ಮಗನ �ಾರೂಪ��ೆh 
ಅನುಗುಣRಾ7ರುವ"ದಂದ ನಮa HಾIಣಗಳP ಮತು- �ೇಹಗಳP 
�ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 #ಾ7 ಾಗುತ-Rೆ. 

ನಮa �ೇಹವನು� �ೇವಗೆ ಸtೕವ ಯ³Rಾ7 ಅ�Uಸ+ೇಕು, 
�ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 ಸಮಯವನು� ಕYೆಯ+ೇಕು ಮತು- ಆತನ 

+ೋಧಕಗೆ O`ಗೊಡ+ೇಕು ಆಗ �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆGಂದ 

ನಮa tೕRಾತaಗಳP ರೂHಾಂತರಗೊಳPQತ-Rೆ. 

6ಾವ" �ೇವರ 0ೕ�, ಪಶುದ�&ೆ, �Iೕ� ಮತು- ಒY Qೆಯತನದ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾಗ+ೇಕು. 6ಾವ" ಆತನಂ&ೆ ಇತರರ m_ಸುವವ 
ರಾಗುವವರೆಗೂ 6ಾವ" ಆತನ ಕರು�ೆ ಮತು- ಕೃHೆಯ�4 
Hಾಲು�ಾರರಾಗ+ೇಕು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, ನಮa ಆತaಗಳP �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವವನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಂ�Rೆ. ನಮa tೕವನದ�4ರುವ ರೂHಾಂತರಗೊkಸುವ 

�ೇವರ Rಾಕ�ದ ಶO-Gಂದ ನಮa HಾIಣಗಳP ಮತು- �ೇಹಗಳP 
�ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 #ಾ7 ಾಗುತ-Rೆ. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. 6ಾವ" �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾಗಬಹು�ಾದ ಪIOI�ಯನು� `ವ/. 

 

2. 0ೕವ" �ೈ`ಕ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರರಾಗು�-ರುRಾಗ, ಇತರರೊಂ(7ನ 0ಮa ವತU6ೆಗಳ�4, 
ಸಂಬಂಧಗಳ�4 ಮತು- �ಾಯUಗಳ�4 0ೕವ"  ಾRೆ	ಾ4 ಬದ	ಾವ�ೆಗಳನು� 0ೕ¦ಸಬಹುದು? 

 

3. ನಮಗೆ `ರುದ�Rಾ7 Hಾಪ Sಾ�ದ ಎಲ4ರನು� m_ಸುವ"ದು ಏ�ೆ HಾIಮುಖ�Rಾ7�ೆ? 
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Wಾಠ ಹತು� 

,ೇವರ /ಾಕ* ಮತು� ನೂತನ ಸೃ�� 

,ೇವರ /ಾಕ* 

Kೕu6ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� �ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 �ಾಣಬಹುದು. 
ಆತನ Rಾಕ�ವ" �ೕಸುವನು� ಮತು- ಆತನ�4 ನಮa �ಾ�ನವನು� 
ಪIಕಟಪ�ಸುತ-�ೆ. �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಶO-ಯ ಮೂಲಕ ನಮa 
ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ SಾತIRೇ ನಮa 
HಾIಣಗಳ�4 ಮತು- �ೇಹಗಳ�4 ರೂHಾಂತರವ" ಬರಲು �ಾಧ�. 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ, �ೇವರು ನಮaನು� 
6ೋಡುವಂ&ೆ ನಮaನು� 6ಾವ" 6ೋಡುRಾಗ ಈ ರೂHಾಂತರದ 

ಪIOI�ಯು ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. ನಮಗೆ 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 
ಪ�ೇ ಪ�ೇ 9ೇk�ೊಳQಲು HಾIರಂJ/�ಾಗ, ನಮa ಕಲ'6ೆಗಳP 
�ೇವರಂತಹ ಕಲ'6ೆಗYಾ7 ರೂಪಗೊಳQಲು HಾIರಂಭRಾಗುತ-Rೆ. 
ನಮa ನಂ<�ೆಯು <ಡುಗ�ೆ ಾಗುತ-�ೆ ಮತು- ಆತನ ಮಗನ�4 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" 9ೇ7ರ+ೇಕು, ಏನು Sಾಡ+ೇಕು 
ಮತು- ಏನನು� ಪ�ೆದು�ೊಳQ+ೇಕು ಎಂದು ನಮa ಬಗ bೆ �ೇವರು 
9ೇkರುವ ಎಲ4ವನು� 6ಾವ" ನಮa�4 �ಾಣಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

?ೕಸು, Uೕ@ಸುವ /ಾಕ* 

�ೕಸುವ" ಮತು- Rಾಕ�ವ" ಒಂ�ೇ ಆ7�ೆ. ಆತನ Rಾಕ�ವನು� 
�kದು�ೊಳPQವ"ದು ಎಂದರೆ ಆತನನು� �kದು�ೊಳPQವ"ದು ಆ7�ೆ. 

(ೕAಾನ 1:1,14 ಆvಯBC /ಾಕ*@ತು� ಆ /ಾಕ*ವ� ,ೇವರ 

ಬ[ಯBCತು�. ಆ /ಾಕ*ವ� ,ೇವVಾ�ತು� ಆ /ಾಕ*/ೆಂಬವನು 

ನVಾವPಾರ/ೆ'� ನಮ% ಮಧ*ದBC /ಾಸ<ಾ5ದನು. ನಾವ� ಆತನ 

ಮ]Fಯನುf ನೋ5,ೆವ�. ಆ ಮ]Fಯು ತಂ,ೆಯ ಬ[_ಂದ 

ಬಂದ ಒಬ�ನೇ ಮಗ@0ೆ ಇರತಕ+ ಮ]F. ಆತ$ ಕೃWೆ_ಂದಲೂ 

ಸತ*vಂದಲೂ ತುಂ�ದವನಾ�ದ1ನು. 

�ೕಸು �ೇವರ Rಾಕ�Rಾ7�ಾl6ೆ, ಮತು- Rಾಕ�ವ" �ೕಸು`ನ 

ಪIಕಟ�ೆ ಾ7�ೆ. ಸತ�Rೇದದ ಪI�Wಂದು ಪ"ಸ-ಕದಲೂ4 
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�ೕಸುವನು� ಪIಕಟಪ�ಸ	ಾ7�ೆ. Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುವ"ದು 
ಎಂದರೆ �ೕಸುವನು� ಸಂoಸುವ"�ಾ7�ೆ. 

�ೕಸು ನಮಗೆ ಪIಕಟRಾ�ಾಗ, 6ಾವ" ಆತನಂ&ೆ ಆಗುRೆವ"! 

1 (ೕAಾನ 3:2 K&ಯVೇ ಈಗ ,ೇವರ ಮಕ+qಾ�, 1ೇ/ೆ. ಮುಂ,ೆ 

ನಾವ� ಏನಾಗು/ೆ¬ೕ ಅದು ಇನುf ಪ&ತ*z/ಾಗBಲC. \&ಸ�ನು 

ಪ&ತ*zನಾದVೆ ನಾವ� ಆತನ Aಾ�ರು/ೆ/ೆಂದು ಬಲ Cೆವ�. 

ಯಾಕಂದVೆ ಆತ$ರುವ ಪ&6ಾರ/ೇ ಆತನನುf ನೋಡು/ೆವ�. 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಅಥUSಾ��ೊಳPQವ ಮೂಲಕRೇ 6ಾವ" 
ನೂತನ ಸೃ={ಯ tೕವನವನು� ಬದ	ಾGಸುವ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 
ಕಂಡು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 

Wೆ&ೕರ|ೆ_ಂದ 6ೊಡಲಾ�,ೆ 

ಸತ�Rೇದವನು� �ೇವರು ಬರೆ(�ಾl6ೆ. ಇದು ಯುಗ 
ಯುಗಾಂತರಗkಂದ ``ಧ ಮನುಷ�ರು ಬರೆದ ಪ"ಸ-ಕಗಳ ಸಂಗIಹ 

SಾತIವಲ4, ಇದು �ೈವ sಾ�ಸRಾ7�ೆ ಮತು- �ೈವ 

HೆIೕತRಾ7�ೆ. 

2 'klೆ 3:16,17 ,ೈವ Wೆ&ೕ�ತ/ಾದ ಪ&'(ಂದು Lಾಸ�ವ� 

ಉಪ,ೇಶಕೂ+ ಖಂಡನೆಗೂ 'ದು1Wಾoಗೂ $ೕ'8�ೆಗೂ 

ಉಪಯುಕ�/ಾ�,ೆ. ಅದ�ಂದ ,ೇವರ ಮನುಷ*ನು ಪ&@ೕಣನಾ� 

ಸಕಲಸPಾ+ಯ96ೆ+ ಸನfದ1ನಾಗುವನು. 

"�ೈವ HೆIೕತ" ಎಂದು ಅನುRಾ(ಸ	ಾ7ರುವ ಮೂಲ ಪದಗಳ 

ಅಥUವ" "�ೇವರು ಊ(ದನು" ಎಂಬು�ಾ7�ೆ. 

�ೇವರು ತನ� sಾ�ಸವನು� ಆ�ಾಮ6ೊಳ�ೆh ಊ(�ಾಗ, 

ಆ�ಾಮನು ಬದುಕುವ HಾIu ಾದನು. ಆ�ಾಮನು ತ6ೊ�ಳಗೆ 
�ೇವರ tೕವವ"ಳQವ6ಾ7ದlನು. 

ಅ�ೇ ೕ�ಯ�4, �ೇವರು ತನ� tೕವವನು� ತನ� Rಾಕ�ದ�4 
ಊ(�ಾl6ೆ. �ೇವರ Rಾಕ�ವ" �ೋಷರ,ತRಾ7�ೆ ಮತು- 
ಪಪೂಣURಾ7�ೆ ಏ�ೆಂದರೆ ಅದು ಪ`&ಾIತa0ಂದ 

HೆIೕತRಾ7�ೆ. 

2 Wೇತ& 1:20,21 Lಾಸ�ದBCರುವ ಯಾವ ಪ&/ಾದನೆ /ಾಕ*ವ^ 

6ೇವಲ ಮನುಷ*ಬುv1_ಂದ @ವ�ಸತಕ+ಂಥದಲC/ೆಂಬದನುf 
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ಮುಖ*/ಾ� '[ದು6ೊ[r�. ಯಾಕಂದVೆ ಯಾವ ಪ&/ಾದನೆಯೂ 

ಎಂದೂ ಮನುಷ*ರ ~ತ�vಂದ ಉಂ�ಾಗBಲC. ಮನುಷ*ರು 

ಪ@Pಾ&ತ%Wೆ&ೕ�ತVಾ� ,ೇವ�ಂದ Aೊಂvದ1ನೆfೕ <ಾPಾ5ದರು. 

ಸUೕವ/ಾದ1ದು ಮತು� ಶ\�ಯುತ/ಾದ1ದು 

�ೇವರ Rಾಕ�ವ" �ೇವರ tೕವ�ೊಂ(ಗೆ ಸtೕವRಾ7�ೆ. �ೇವರ 

Rಾಕ�ವ" �ೇವರ ಪ`&ಾIತaನ ಶO-Gಂದ ನಮa tೕವನವನು� 
ಬದ	ಾGಸುವಷು{ ಶಕ-Rಾ7�ೆ. 

ಇ�&ಯ 4:12 ಯಾಕಂದVೆ ,ೇವರ /ಾಕ*ವ� ಸUೕವ/ಾದದು1. 

6ಾಯ9ಸಾಧಕ/ಾದದು1. ಯಾವ ಇSಾ�_ ಕ'��ಂತಲೂ 

ಹದ/ಾದದು1. Wಾ&ಣ ಆತ%ಗಳನೂf \ೕಳ#ಮ� �ೆಗಳನೂf 

@Nಾ�ಸುವಷು� ಮಟ�ಗೂ ತೂ�Aೋಗುವಂತದು1. ಹೃದಯದ 

ಆಲೋಚನೆಗಳನುf ಉಪ,ೇಶಗಳನೂf @/ೇ~ಸುವಂಥದು1 ಆ�,ೆ. 

,ೇವರ Uೕವವನುf ಒಳ0ೊಂ5,ೆ 

�ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 ಊ(ರುವ �ೇವರ tೕವsಾ�ಸವ" �ೇವರ 

ಪIಸನ�&ೆಯ�4 ಮತು- ಶO-ಯ�4, ಅದು ಬರೆಯಲ'ಟ{ (ನದ�4 ಎಷು{ 
tೕವವ"ಳQ�ಾ7&ೊ-ೕ ಇಂ(ಗೂ ಅrೆ{ೕ tೕವವ"ಳQ�ಾ7�ೆ. ಆತನ 

Rಾಕ�ದ�4ರುವ �ೇವರ tೕವವ", ಅದರೊಂ(ಗೆ ಸಮಯ 

ಕYೆಯುವವರ tೕವನದ�4 9ೊರಹೂಸುತ-�ೆ. 

�ಾನೋ\� 4:20-22 ಕಂ,ಾ, ನನf <ಾತುಗಳನುf ಆBಸು, ನನf 

ನು5ಗ[0ೆ \@0ೊಡು. $ನf ದೃ��ಯು ಅವ�ಗಳ Fೕಲೆ ತಪjvರB, 

ಅವ�ಗಳನುf $ನf ಹೃದಯ,ೊಳ0ೆ ಇಟು�6ೋ. ಅವ�ಗಳನುf 

Aೊಂದುವವ�0ೆ ಅವ� Uೕವವ�, ,ೇಹ6ೆ+ಲಾC ಅ/ೇ ಆVೋಗ*ವ�. 

/ಾಕ*vಂದ Uೕ@ಸುವ�ದು 

ನೂತನ ಸೃ={ಯು �ೇವರ Rಾಕ�(ಂದ tೕ`ಸು&ಾ-6ೆ. 

ಮPಾ�ಯ 4:4 ಆತನು ಮನುಷ*ನು Vೊo� 'ಂದ <ಾತ&vಂದ 

ಬದುಕುವvಲC. ,ೇವ�ಂದ Aೊರಡುವ ಪ&'(ಂದು 

<ಾ'$ಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬVೆv,ೆ ಅಂದನು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯು Rಾಕ�ದ�4 tೕ`ಸ+ೇಕು, ಅದರ�4 ಹಗಲು ರಾ�I 
6ೆಲಗೊಂ�ರ+ೇಕು. 
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?Aೋಶುವ 1:8 ಈ ಧಮ9Lಾಸ�ವ� ಯಾ/ಾಗಲೂ $ನf 

SಾಯBCರB; ಹಗBರುಳ# ಅದನುf �ಾ*$ಸುPಾ� ಅದರBC 

ಬVೆvರುವದನೆfಲಾC 6ೈ6ೊಂಡು ನ5. ಆಗ $ನf <ಾಗ9ದಲ CೆಲಾC 

ಸಫಲನಾಗು@, ಕೃPಾಥ9ನಾಗು@. 

ಪ&ಬಲ/ಾಗುವ /ಾಕ* 

6ಾವ" �ೇವರ ಸtೕವ Rಾಕ�ವನು� ಓದುRಾಗ, zಾ�0ಸುRಾಗ, 

ನಂಬುRಾಗ, ಅ�ೆSಾಡುRಾಗ ಮತು- �ೈ�ೊಂಡು ನ�ೆಯುRಾಗ, 

ಅದು ಎBೆಸ ಪಟ{ಣದ�4 ಆದಂ&ೆ�ೕ ಪIಬಲRಾಗುತ-�ೆ. 

Hೌಲನು ತುರನ�ನ ತಕUsಾ	ೆಯ�4 ಪI�(ನ �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 
+ೋoಸು�-ದlನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ*ಗಳ# 19:10-12 ಇದು ಎರಡು ವರುಷಗಳ 

ವVೆಗೂ ನwೆದದ1�ಂದ ಅಸ*MೕFಯBC /ಾಸ/ಾ�ದ1 

?ಹೂದ*ರೂ �&ೕಕರೂ ಎಲCರೂ ಕತ9ನ /ಾಕ*ವನುf 6ೇ[ದರು. 

 ,ೇವರು Wೌಲನ 6ೈ_ಂದ @Lೇಷ/ಾದ ಮಹPಾ+ಯ9ಗಳನುf 

ನ5ಸುPಾ� ಇದ1ದ�ಂದ ಜನರು ಅವನ FೖFೕB$ಂದ 

6ೈವಸ�ಗಳನೂf ಉ5ವಸ�ಗಳನೂf ತಂದು Vೋ�ಗಳ Fೕಲೆ 

Aಾಕಲು ಅವರವರ Vೋಗಗಳ# /ಾMಯಾದವ�, ,ೆವ
ಗಳ� 

�ಟು�Aೋದವ�. 

Hೌಲನು ಎBೆಸದ�4 Rಾಕ�ವನು� +ೋoಸುವ"ದನು� ಮತು- 
ಉಪ�ೇ�ಸುವ"ದನು� ಮುಂದುವಸು�-ರುRಾಗ, ಮಹ&ಾhಯU 
ಗಳP ನ�ೆಯುತ-	ೇ ಇದlವ". 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ*ಗಳ# 19:17-20 ಈ ಸಂಗ'ಯು ಎ£ೆಸದBC 

/ಾಸ/ಾ�ದ1 ಎಲಾC ?ಹೂದ*�ಗೂ �&ೕಕ�ಗೂ '[ದುಬಂ,ಾಗ 

ಅ/ೆVೆಲC�0ೆ ಭಯ]5_ತು. ಮತು� ಕತ9ನಾದ ?ೕಸು@ನ 

Aೆಸರು ಪ&�ಾ*'0ೆ ಬಂತು. ಆತನನುf ನಂ�ದವರBC ಅನೇಕರು 

ಬಂದು ತಮ% ಕೃತ*ಗಳನುf ಒKj6ೊಂಡು '[Mದರು. ಇದಲC,ೆ 

<ಾಟ ಮಂತ&ಗಳನುf ನ5MದವರBC ಅನೇಕರು ತಮ% 

ಪ�ಸ�ಕಗಳನುf ತಂದು ಕೂ5M ಎಲCರ ಮುಂ,ೆ ಸುಟು��ಟ�ರು. 

ಅವ�ಗಳ ಕ&ಯವನುf ಲೆಕ+<ಾ5 ಐವತು� ಸಾ@ರ Sೆ[rೕ ನಾಣ* 
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ಆ_Pೆಂದು '[ದು6ೊಂಡರು. ಈ �ೕ'ಯಾ� ಕತ9ನ /ಾಕ*ವ� 

ಬಹಳ/ಾ� Aೆಚು�Pಾ� ಪ&ಬಲ/ಾ_ತು. 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 6ೆಲಗೊಂ�ದlರೆ, ಹಗಲು-ರಾ�I ಅದನು� 
ಓ( zಾ�0ಸು�-ದlರೆ, ನಂ<ದರೆ, ನು�ಯು�-ದlರೆ ಮತು- 
zೈಯU(ಂದ ಅದರ ಪI�ಾರ �ಾಯU0ವU,ಸು�-ದlರೆ, ಎBೆಸದ�4 
ಮತು- ಆಸ� /ೕxಯ�4 ಆದಂ&ೆ�ೕ �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆಯು 
ನಮa tೕವನದ�4 ಮತು- ನಮa ಪಟ{ಣಗಳ�4 9ೆ?ಾj7 +ೆYೆಯುತ-�ೆ 
ಮತು- ಪIಬಲRಾಗುತ-�ೆ.  

ನಮ% UೕವನದBC ,ೇವರ /ಾಕ*ದ Wಾ&ಮುಖ*Pೆ 

ನಮ% ಆತ%ವನುf �ೕ�ಸುತ�,ೆ 

�ೇವರ Rಾಕ�ವ" ನಮa ಆತaಗkಗೆ ನಂ<�ೆಯನು� �ೊಡುತ-�ೆ, 
ಮತು- ಅದು �ೇವಗಾ7 ಮತು- ಒಬ|ಗೊಬ|ಗಾ7 ಇರುವ ನಮa 
�Iೕ�ಯನು� ವೃ(�ಪ�ಸುತ-�ೆ. �ೇಹವನು� Lೕ=ಸುವ 6ೈಸ7Uಕ 
ಆ9ಾರವನು� �ನು�ವ"ದOhಂತ 9ೆ?ಾj7 ನೂತನ ಸೃ={ಯ 
ಆತaವನು� Lೕ=ಸುವ �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� �ನು�ವ"ದು ಬಹಳ 

ಮುಖ�Rಾ7�ೆ. 

(ೕಬ 23:12 ಆತನ ತುoಗ[ಂದ Aೊರಟ $ಯಮಗ[0ೆ ನಾನು 

]ಂ,ೆ0ೆಯBಲC, ಆತನ Sಾ_ಂದ ಬಂದ <ಾತುಗಳನುf ಎ,ೆಯBC 

$:ಯನಾf� ಬ~�ಟು�6ೊಂ5, 1ೇನೆ. 

?Vೆyೕಯ 15:16 ನನ0ೆ ,ೊVೆತ $ನf <ಾತುಗಳನುf 

ಆAಾರ<ಾ56ೊಂwೆನು, $ನf ನು5ಗಳ# ನನ0ೆ ಹಷ9ವ^ 

ಹೃದಯಾನಂದವ^ ಆದವ�. 

ಮPಾ�ಯ 4:4 ಆತನು ಮನುಷ*ನು Vೊo� 'ಂದ <ಾತ&vಂದ 

ಬದುಕುವvಲC. ,ೇವ�ಂದ Aೊರಡುವ ಪ&'(ಂದು 

<ಾ'$ಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬVೆv,ೆ ಅಂದನು.  

F~�0ೆಯನುf ಉಂಟು<ಾಡುತ�,ೆ 

Hೌಲನು ���ೆಯ0ಗೆ Sಾಡ+ೇ�ೆಂದು ಆ£ಾ/ದಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" 
ಆತನ Rಾಕ�ವನು� ಅಧ�ಯನ Sಾ� �kದು�ೊಳQ+ೇ�ೆಂದು 
�ೇವರು ಬಯಸು&ಾ-6ೆ. 
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2 'klೆ 2:15 $ೕನು ,ೇವರ ದೃ��0ೆ (ೕಗ*/ಾ� 

6ಾIM6ೊಳ#rವದ6ೆ+ ಪ&ಯಾಸಪಡು. ಅವ<ಾವ6ೆ+ ಗು�ಯಾಗದ 

6ೆಲಸದವನೂ ಸತ*/ಾಕ*ವನುf ಸ�ಯಾ� ಉಪ,ೇ8ಸುವವನೂ 

ಆ�ರು. 

ನಮ% ನಂ�6ೆಯನುf ವೃv�ಪ5ಸುತ�,ೆ 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಓದುವ ಮತು- �ೇಳPವ ಮೂಲಕ ನಂ<�ೆ 
ಬರುತ-�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 10:17 ಆದ6ಾರಣ ಸಾ�ದ ಸು/ಾPೆ9ಯು ನಂ�6ೆ0ೆ 

ಆ�ಾರ. ಆ /ಾPೆ90ೆ \&ಸ�ನ /ಾಕ*/ೇ ಆ�ಾರ. 

Rಾಕ�ವನು� �ೇಳPವ"ದರ ಮೂಲಕ ನಂ<�ೆ ಬರುRಾಗ, ಆ 

ನಂ<�ೆಯು �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಸತ�Rೆಂದು Sಾತ6ಾಡಲು, 
ಅ�ೆ Sಾಡಲು ಮತು- �ೂೕ=ಸಲು HಾIರಂJಸುತ-�ೆ. 

,ೇವರ /ಾಕ*ವನುf �ಾ*$ಸುವ�ದು 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುವ"ದು HಾIಮುಖ�Rಾ7�ೆ, 
ನಮa ,6ೆ�	ೆ, ನೂ�ನ&ೆಗಳP, �ಾಮಥ�Uಗಳ �ೊರ&ೆ, 
ಪ/��ಗಳP ಅಥRಾ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಬಗ bೆ zಾ�0ಸುವ"ದು 
HಾIಮುಖ�ವಲ4. ಈ ನ�ಾರಾತaಕ `ಷಯಗಳ ಬಗ bೆ 6ಾವ" 
ಆ	ೋnಸುವ"ದನು� ಮುಂದುವ/ದರೆ, ನಮa ಮನಸAನು� 
ನೂತನRಾಗುವ"(ಲ4. 

 BKj 4:8,9 ಕwೇ <ಾPೇನಂದVೆ, ಸAೋದರVೇ, ಯಾ/ಾವದು 

ಸತ*ವ^ <ಾನ*ವ^ ನಾ*ಯವ^ ಶುದ�ವ^ K&ೕ'ಕರವ^ 

ಮನೋಹರವ^ ಆ�,ೆ(ೕ, ಯಾವದು ಸದು�ಣ/ಾ�,ೆ(ೕ, 

ಯಾವದು \ೕ'90ೆ (ೕಗ*¬ೕ, ಅ/ೆಲCವ�ಗಳನೂf ಲz6ೆ+ 

ತಂದು6ೊ[r�. $ೕವ� ಯಾವದನುf ನ$fಂದ ಕBತು 

AೊಂvvVೋ, ಮತು� ಯಾವದನುf ನನfBC 6ೇ[ ಕಂ5Vೋ 

ಅದನೆfೕ <ಾಡುPಾ� ಬ$f�, ]ೕ0ೆ <ಾ5ದVೆ Lಾಂ',ಾಯಕನಾದ 

,ೇವರು $k%ಂv�ರುವನು. 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುವ"ದು ನಮa ಮನಸAನು� 
ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ ಮೂಲಕ ರೂHಾಂತರ�ೆh ನ�ೆಸುವ 

Oೕ��ೈ ಾ7�ೆ. 
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\ೕತ9ನೆಗಳ# 1:1-3 ಯಾವನು ದುಷ�ರ ಆಲೋಚನೆಯಂPೆ 

ನwೆಯ,ೆ WಾWಾತ%ರ <ಾಗ9ದBC $ಂತು6ೊಳr,ೆ 

ಧಮ9$ಂದಕVೊಡನೆ ಕೂತು6ೊಳr,ೆ ?Aೋವನ 

ಧಮ9Lಾಸ�ದBC ಆನಂದಪಡುವವನಾ� ಅದನೆfೕ ಹಗBರುಳ# 

�ಾ*$ಸು'�ರುವನೋ ಅವನು ಎ�ೊ�ೕ ಧನ*ನು. ಅವನು $ೕ�ನ 

6ಾB/ೆಗಳ ಬ[ಯBC Sೆqೆvರುವ ಮರದ Aಾ�ರುವನು. ಅಂಥ 

ಮರವ� ತಕ+ 6ಾಲದBC ಫಲ6ೊಡುತ�ದಲಾC ಅದರ ಎಲೆ Sಾಡುವ,ೇ 

ಇಲC. ಅದರಂPೆ ಅವನ 6ಾಯ9/ೆಲCವ^ ಸಫಲ/ಾಗುವದು. 

ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7ರುವ ವ�O-ಯು ಹಗಲು ಇರಳP �ೇವರ 

Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸು�-Rಾಗ, ಅವನ ಅಥRಾ ಅವಳ tೕವನದ�4 
ರೂHಾಂತರವ" ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. 

ಒಬ| ವ�O-ಯು �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಸತತRಾ7 zಾ�0ಸುRಾಗ 

ಉಂ�ಾಗುವ 6ಾಲುh ಫ�&ಾಂಶಗಳನು� ಮೂರ6ೆಯ Rಾಕ�ವ" 
�kಸುತ-�ೆ. 

� /�ರ&ೆ - ಅವ"ಗಳ +ೇರುಗಳP ಸತತRಾ7 tೕವಕರRಾದ 

0ೕನ ಪೂರೈ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳPQತ-Rೆ. 
� ಫಲಪIದ&ೆ – ಅವ" ತಕh �ಾಲದ�4 ಫಲವನು� �ೊಡುತ-Rೆ. 
� `sಾ��ಾಹU&ೆ - ಅವ"ಗಳ ಎ	ೆ ಒಣ7 9ೋಗುವ"(ಲ4. 
� ಸಮೃ(� - ಅವರು Sಾಡುವ"�ೆಲ4ವ" ಸಫಲRಾಗುತ-�ೆ. 

ನಮ% ಮನಸ�ನುf ನೂತನಪ5M6ೊಳ#rವ�ದು 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ, 6ಾವ" “ನಮa 
ಮನಸAನು� ನೂತನಪ�/�ೊಳPQವ"ದರ ಮೂಲಕ ರೂHಾಂತರ 
ಗೊಳPQ& -ೇRೆ.” 

Vೋ<ಾಪ�ರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವ[6ೆಯನುf ಅನುಸ�ಸ,ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನುf Aೊಂv6ೊಂಡು ಪರಲೋಕNಾವದವVಾ�� 

... 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುವ"ದರ ಮೂಲಕ, ರೂHಾಂತರವ" 
ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. ರm�ೆಯ ಸಮಯದ�4 ನಮa ಆತaಗಳ�4 
ಏ6ಾG&ೋ 9ಾಗೆ�ೕ ನಮa HಾIಣಗಳP (ಬು(�ಶO-ಗಳP, 
#ಾವ6ೆಗಳP ಮತು- ಇ? ¤ೆಗಳP) ರೂHಾಂತರಗೊಳPQತ-Rೆ. 
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ಅರಸ6ಾದ �ೊ	ೊ�ೕನನು ,ೕಗೆ ಬರೆದನು, 

�ಾನೋ\� 23:7 ಅವನು ತನf ಒಳ�ನ (ೕಚನೆಯಂPೆ?ೕ 

ಇ,ಾ1ನೆ. 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ, ರೂHಾಂತರವ" 
ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. ನಮa ಹYೆಯ +ೌ(�ಕ ಸ�#ಾವದ ಮಹುಳP 
ಸುಂದರRಾದ n�ೆ{ ಾ7 ರೂHಾಂತರಗೊಳPQತ-�ೆ, ಇದು OIಸ-ನ 

�ಾರೂಪ��ೆh ಅನುಗುಣRಾ7 SಾಪUಡುತ-�ೆ. 

�ಾ*ನ ಎಂದVೇನು 

∗ ಏ6ಾಗ&Pೆ 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ, �ೇವರು 9ೇkದ 

Sಾತುಗಳ xೕ	ೆ ನಮa ಸಂಪೂಣU ಗಮನವನು� 
�ೇಂ(Iೕಕಸು& -ೇRೆ. 6ಾವ" ಅವ"ಗಳನು� ಪ�ೇ ಪ�ೇ 
ಪ"ನರಾವ�Uಸು& -ೇRೆ. 

1 'klೆ 4:15 ಈ 6ಾಯ9ಗಳನುf ಸಾ:M6ೊಳ#rವದರBC 

ಆಸಕ�ನಾ�ರು. ಇದ�ಂದ $ನf ಅ�ವೃv�ಯು ಎಲC�ಗೂ 

ಪ&Mದ�/ಾಗುವದು. 

∗ ದೃ8*ೕಕ�ಸು 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಸತತRಾ7 zಾ�0ಸುRಾಗ, 6ಾವ" 
ನೂತನ ಸೃ={ಯನು� ದೃ��ೕಕಸಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. �ೇವರು 
ನಮaನು� 6ೋಡುವಂ&ೆ�ೕ 6ಾವ" ನಮaನು� 6ೋಡಲು 
HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ, 

� 6ಾವ" ಏ6ಾ7ರ+ೇ�ೆಂದು ಆತನು 9ೇಳP&ಾ-6ೋ 
9ಾ7ರುವ"ದು 

� 6ಾವ" ಏನು Sಾಡಬಹು�ೆಂದು ಆತನು 9ೇk�ಾl6ೋ 
ಅದನು� Sಾಡುವ"ದು 

� 6ಾವ" ಏನನು� ಪ�ೆದು�ೊಳQಬಹು�ೆಂದು ಆತನು 
9ೇk�ಾl6ೋ ಅದನು� ಪ�ೆದು�ೊಳPQವ"ದು 
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Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ, ಅವನ ಅJವೃ(�ಯು ಎಲ4ಗೂ 

ಸ'ಷ{Rಾ7 &ೋಬರುವ"ದು ಎಂದು ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು 
���ೆಯ0ಗೆ ಬರೆದನು. 

1 'klೆ 4:15 ಈ 6ಾಯ9ಗಳನುf ಸಾ:M6ೊಳ#rವದರBC 

ಆಸಕ�ನಾ�ರು. ಇದ�ಂದ $ನf ಅ�ವೃv�ಯು ಎಲC�ಗೂ 

ಪ&Mದ�/ಾಗುವದು. 

6ಾವ" ಹಗಲು ಇರುಳP Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸ+ೇಕು, ಆxೕ	ೆ ಅದು 
9ೇಳPವ"ದನು� 6ಾವ" Sಾಡ+ೇಕು, ಮತು- ಅಂ�ಮRಾ7 ನಮa 
�ಾ ಸಫಲRಾಗುತ-�ೆ ಮತು- ನಮಗೆ ಉತ-ಮ ಯಶಸುA 
�ೊರಕುತ-�ೆ ಎಂದು �9ೋಶುವನು �ದಲು ಬರೆ(�ಾl6ೆ. 

?Aೋಶುವ 1:8 ಈ ಧಮ9Lಾಸ�ವ� ಯಾ/ಾಗಲೂ $ನf 

SಾಯBCರB; ಹಗBರುಳ# ಅದನುf �ಾ*$ಸುPಾ� ಅದರBC 

ಬVೆvರುವದನೆfಲಾC 6ೈ6ೊಂಡು ನ5. ಆಗ $ನf <ಾಗ9ದಲ CೆಲಾC 

ಸಫಲನಾಗು@, ಕೃPಾಥ9ನಾಗು@. 

6ಾವ" �ೕಸುವನು� ಆತನಂ�ರುವಂ&ೆ�ೕ ಕ�'/ 6ೋಡಲು 
HಾIರಂJ/�ಾಗ, 6ಾವ" ಆತನ�4ರುವ 9ೊಸ ಸೃ={ಗಳP ಎಂದು 
ಅಥUSಾ��ೊಳPQವ"ದಂದ, ನಮaನು� 6ಾವ" ಆತನಂ&ೆ 6ೋಡ 
	ಾರಂJಸು& -ೇRೆ. 6ಾವ" ಆತನಂ&ೆ�ೕ ಆಗು& -ೇRೆ ಎಂದು 
Wೕ9ಾನನು ಬರೆದನು. ಎಂತಹ ಅದುwತಕರRಾದ Rಾಗಾlನ! 

1 (ೕAಾನ 3:2 K&ಯVೇ ಈಗ ,ೇವರ ಮಕ+qಾ�, 1ೇ/ೆ. ಮುಂ,ೆ 

ನಾವ� ಏನಾಗು/ೆ¬ೕ ಅದು ಇನುf ಪ&ತ*z/ಾಗBಲC. \&ಸ�ನು 

ಪ&ತ*zನಾದVೆ ನಾವ� ಆತನ Aಾ�ರು/ೆ/ೆಂದು ಬಲ Cೆವ�. 

ಯಾಕಂದVೆ ಆತ$ರುವ ಪ&6ಾರ/ೇ ಆತನನುf ನೋಡು/ೆವ�. 

6ಾವ" zಾ�0ಸು�-ರುRಾಗ, �ೇವರ Rಾಕ�ವ" ನಮa ಬಗ bೆ ಏನು 
9ೇಳPತ-�ೆWೕ ಅದು ನಮa tೕವನದ�4 0ಜRಾಗುವವರೆಗೂ 

ಅದನು� Sಾತ6ಾಡಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

∗ Kಸುಗುಟು� 

zಾ�ನ ಎಂಬ ,ೕಬೂI ಪದದ ಅಥUವ" “�ಸುಗುಟು{ವ"ದು” 

ಎಂಬು�ಾ7�ೆ. 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� �ಸುಗುಟು{�-ರುRಾಗ 
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ಅಥRಾ �ೂೕ=ಸುRಾಗ, ಅದು �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಶO-ಯನು� ನಮa 
tೕವನದ�4 �ಾಯUರೂಪ�ೆh ತರುತ-�ೆ. 

?Lಾಯ 59:21 ನಾನಂತೂ ಅವVೊಂv0ೆ ಈ ಒಡಂಬ56ೆಯನುf 

<ಾ56ೊಳ#r/ೆನು, ನೋ5�; $ಮ%BC ಆ/ೇ8Mರುವ ನನf 

ಆತ%ವ^ $ಮ% Sಾ_0ೆ ನಾನು 6ೊo�ರುವ <ಾತುಗಳ� $ಮ% 

Sಾ_ಂ,ಾಗB $ಮ% ಸಂತ'ಯ Sಾ_ಂ,ಾಗB $ಮ% 

ಸಂತ'ಯ ಸಂPಾನದ Sಾ_ಂ,ಾಗB ಇಂv$ಂದ ಎಂvಗೂ 

PೊಲಗುವvಲC ಎಂದು ?Aೋವನು ಅನುfPಾ�ನೆ. 

6ಾವ" ನಮa�4�ೕ �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� �ಸುಗುಟು{�-ರುRಾಗ 

ಅಥRಾ �ೂೕ=ಸುRಾಗ, ಅದು ನಮa ಮನ/Aನ�4 
ಅkಸ	ಾಗದಷ{ರ ಮ�{ಗೆ ಅ?ೊj�-ರುವ"ದನು� ಮತು- 6ಾವ" 
ಅದನು� +ಾGHಾಠ Sಾ�ರುವ"ದನು� 6ಾವ" ಕಂಡು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 

∗ ಊ]M6ೊಳ#rವ�ದು 

6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಕು&ಾದ �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಸತ�ಗಳ ಬಗ bೆ 
zಾ�ನ Sಾಡು�-ರುRಾಗ, ಅದು ನಮa ಕಲ'6ೆಗಳನು� �ೇವರಂತಹ 

ಕಲ'6ೆಗYಾ7 Sಾಡುತ-�ೆ. 6ಾವ" �ೇವರ ಆ	ೋಚ6ೆಗಳನು� 
Wೕnಸಲು ಮತು- �ೇವರ ಕಣು̈ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮaನು� 6ಾವ" 
ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 �ಾಣಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

?Lಾಯ 55:8,9 ?Aೋವನು ]ೕಗನುfPಾ�ನೆ – ನನf 

ಆಲೋಚನೆಗಳ# $ಮ% ಆಲೋಚನೆಗಳಲC, $ಮ% <ಾಗ9ಗಳ# 

ನನf <ಾಗ9ಗಳಲC. ಭೂyಯ Fೕಲೆ ಆ6ಾಶವ� ಎಷು� 

ಉನfತ¬ೕ $ಮ% <ಾಗ9ಗ[�ಂತ ನನf <ಾಗ9ಗಳ� $ಮ% 

ಆಲೋಚನೆಗ[�ಂತ ನನf ಆಲೋಚನೆಗಳ� ಅಷು� ಉನfತ/ಾ�/ೆ. 

∗ ಗ&]M6ೊಳ#rವ�ದು 

6ಾವ" �ೇವರ £ಾನವನು� ಮತು- ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಗI,ಸಲು ಅಥRಾ 

ಅಥUSಾ��ೊಳQಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 

ಎ£ೆಸ 1:17,18 ನಮ% ಕತ9/ಾದ ?ೕಸು \&ಸ�ನ ,ೇವರೂ 

ಪ&Nಾವಸ
ರೂಪನಾದ ತಂ,ೆಯೂ ಆ�ರು/ಾತನು ತನf 

@ಷಯ/ಾ� 'ಳ#ವ[6ೆಯನುf 6ೊಟು� ಇದುವVೆ0ೆ ಗುಪ�/ಾ�ದ1 

ಸPಾ*ಥ9ಗಳನುf 'ಳ#6ೊಳ#rವ �ಾನವ�ಳr ಆತ%ವನುf $ಮ0ೆ 
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ದಯWಾBಸSೇ6ೆಂದು Wಾ&Z9ಸುP �ೇನೆ. ಆತನು $ಮ% 

ಮನೋನೇತ&ಗಳನುf Sೆಳ�M ಆತ$ಂದ ಕ�M6ೊಂಡವರು 

$�ೕgಸುವ ಪದ@ ಎಂಥ,ೆಂಬದನೂf ,ೇವಜನVೆಂಬ ಆತನ 

ಸಾ
ಸOದ ಮ]<ಾ'ಶಯವ� ಎಂಥ,ೆಂಬದನೂf ನಂಬುವವVಾದ 

ನಮ%BC. 

,ೇವರ /ಾಕ* 

�ೇವರ Rಾಕ��ೆh 7Iೕ@ 9ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ�4 ಎರಡು ಪIಮುಖ 

ಪದಗಳನು� ಬಳಸ	ಾ7�ೆ. 

�ದಲ6ೆಯದು 	ೋಗೊ;, ಇದು ಬರೆಯಲ'ಟ{ �ೇವರ 

Rಾಕ�Rಾ7�ೆ. ಎರಡ6ೆಯದು ರೇSಾ, ಇದು ನು�ಯಲ'ಟ{ �ೇವರ 

Rಾಕ�Rಾ7�ೆ. 

∗ ಲೋ0ೊ� 

	ೋಗೊ; ಇ�ೕ ಸತ�Rೇದವನು� ಸೂnಸಲು ಉಪWೕ7ಸುವ 

ಪದRಾ7�ೆ. ಇದು �ೇವರ ಎ	ಾ4 ಜನಗೂ �ೊಡಲ'ಟ{ 
�ಾವU�IಕRಾದ Rಾಕ�ಗYಾ7Rೆ. 

∗ Vೇ<ಾ 

ರೇSಾ ಎಂಬುದು ನ6ೊ�ಂ(ಗೆ RೈಯO-ಕRಾ7 Sಾತ6ಾಡುವ 

�ೇವರ Rಾಕ�Rಾ7�ೆ. 

ರೇSಾ ಎಂದರೆ 6ಾವ" 	ೋಗೊ;ಅನು� (ಸತ�Rೇದವನು�) 
zಾ�0ಸುRಾಗ ಪ`&ಾIತaನ ಪIಕಟ�ೆGಂದ RೈಯO-ಕRಾ7 

ನಮಗೆ ಉಂ�ಾಗುವ ಅ�ಾಧರಣRಾದ £ಾನದ ಪI�ಾಶRಾ7�ೆ. 

ರೇSಾ ಬಂ�ಾಗ, ಅದು ನಮa ಆತaದ�4 +ೆಳಕು 
ಉಂಟುSಾಡುತ-�ೆ. �ೇವರು ನ�aಂ(ಗೆ RೈಯO-ಕRಾ7 

Sಾತ6ಾ��ಾl6ೆಂದು ನಮಗೆ �kದು ಬರುತ-�ೆ. ನಮa 
ನಂ<�ೆಯನು� ಉಂಟುSಾಡಲು, 	ೋಗೋ;Rಾಕ�ದ ಕುತು 
ಪ`&ಾIತaನು ನಮಗೆ £ಾನದ ಪI�ಾಶವನು� ಉಂಟುSಾ�ದನು, 
ಅದ6ೆ�ೕ 6ಾವ" ರೇSಾ Rಾಕ� ಎನು�& -ೇRೆ. 
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,ೇವರ /ಾಕ*ವನುf ¦ೂೕ�ಸುವ�ದರ ಶ\� 

ಅLಸ-ಲ6ಾದ Hೌಲನು �ೇಳP`�ೆಯು ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ �ೇವರ 

Rಾಕ�ವನು� �ೇಳPವ"ದರ ಮೂಲಕ ನಂ<�ೆಯು ಬರುತ-�ೆ ಎಂದು 
ಬರೆದನು. 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 6ಾRೇ ಓದುವ ಮೂಲಕ, 

ಅದನು� 6ಾRೇ ಪ"ನರಾವ�Uಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು- ಒY Qೆಯ 

+ೋಧ6ೆಯ ಮೂಲಕ �ೇಳP& -ೇRೆ. 

ನಮa tೕವನದ�4 ಒಂದು 0(Uಷ{ ಅಗತ�`ದlರೆ, ಅಗತ�&ೆಗkಗೆ 
ಉತ-ರ �ೊಡುವ Rಾಕ�ಗಳನು� �ೇವರ Rಾಕ�ದ�4 6ಾವ" ಹುಡುO 
ಕಂಡು�ೊಳQ+ೇಕು ಮತು- ಅವ"ಗಳನು� ಮ& -ೆ ಮ& -ೆ ಓದ+ೇಕು. 
�ೇಳP`�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ �ೇವರ ರೇSಾ Rಾಕ�ವನು� 
�ೇಳPವ ಮೂಲಕ ನಂ<�ೆಯು ಬರುತ-�ೆ. 6ಾವ" ಈ Rಾಕ�ಗಳನು� 
ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಓದು�-ರುRಾಗ ಅಥRಾ ಪI�ಾ-�ಸುRಾಗ, ಕೂಡ	ೇ 
ಅವ" 6ಾವ" ಇರುವ ಪ/��7ಂತ 9ೆ?ಾj7 ನಮಗೆ Rಾಸ-`ಕRಾ7 
SಾಪUಡುತ-Rೆ. ನಂ<�ೆಯು ಬರುತ-�ೆ. 

	ೋಗೊ; Rಾಕ�ವನು� ಪ`&ಾIತaನು ನಮa ಆತaಗಳ�4 
ಪIಕ�ಸುRಾಗ ಮತು- Sಾತ6ಾಡುRಾಗ ಅದು �ೇವರ RೈಯO-ಕ 

ರೇSಾ Rಾಕ�Rಾ7 ಪಣ_ಸುತ-�ೆ. 6ಾವ" ಆ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 
9ೊಂ(�ೊಂಡ ತmಣ, ನಂ<�ೆಯು ನಮa ಆತaಗಳ�4 nಮುaತ-�ೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 10:17 ಆದ6ಾರಣ ಸಾ�ದ ಸು/ಾPೆ9ಯು ನಂ�6ೆ0ೆ 

ಆ�ಾರ. ಆ /ಾPೆ90ೆ \&ಸ�ನ /ಾಕ*/ೇ ಆ�ಾರ. 

ನಮa �ಳPವk�ೆಯು �ೇವರ ರೇSಾ(ಂದ £ಾನ ಪI�ಾಶವನು� 
9ೊಂ(�ೊಂ�ಾಗ, 0ಜRಾ7 6ಾವ" �ೕಸು`ನ�4  ಾರಾ7� lೇRೆ 
ಎಂದು �kದು�ೊಳPQ& -ೇRೆ. 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ ಾ7 

ರೂHಾಂತರಗೊಳPQ& -ೇRೆ. 

,ೇವರ /ಾಕ*ವನುf ¦ೂೕ�ಸುವ�ದು 

�ೇವರ ರೇSಾವನು� �ೂೕ=ಸುವ OI�ಯನು� �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 
ಅ�ೆ Sಾಡುವ"ದು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯ	ಾಗುತ-�ೆ. ಅ�ೆ 
Sಾಡುವ"ದು ಎಂದು ಅನುRಾ(/ರುವ 7Iೕ@ ಪದ ಮೂಲ ಪದವ" 
“9ೋ�ೕ-	ೋtW.” �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಅ�ೆ Sಾಡುವ"ದು 
ಎಂದರೆ: 
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� ಅ�ೇ ಸಂಗ�ಯನು� Sಾತ6ಾಡುವ"ದು 
� ಅದರೊಂ(ಗೆ ಸಮa�ಸುವ"ದು 
� ಅದರೊಂ(ಗೆ ಅನುಗುಣರಾಗುವ"ದು 

ಸುRಾ&ೆUಯ ರೇSಾ ಎಂಬ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 9ೊಂ(�ಾಗ 

ನಮa�4 ಪI�Wಬ|ಗೂ ಇ�ೇ ಸಂಭ`ಸುತ-�ೆ. �ೕಸು �ೇವರ 

ಮಗ6ೆಂದು, ಆತನು ನಮa ಪರRಾ7 ನಮa �ಾ�ನದ�4 ಸತ-ನು 
ಮತು- ಆತನು ಸತ-ವರೊಳ7ಂದ ಎದುlಬಂದನು ಎಂದು 6ಾವ" 
ನಂ<� lೇRೆ ಮತು- ಅ�ೆSಾ�� lೇRೆ. 

Vೋ<ಾಪ�ರ 10:9,10 ಅ,ೇನಂದVೆ $ೕನು ?ೕಸುವನುf 

ಕತ9ನೆಂದು Sಾ_ಂದ ಅ�6ೆ<ಾ56ೊಂಡು ,ೇವರು ಆತನನುf 

ಸತ�ವVೊಳ�ಂದ ಎ��Mದನೆಂದು ಹೃದಯvಂದ ನಂ�ದVೆ $ನ0ೆ 

ರz|ೆಯಾಗುವದು ಎಂಬ,ೆ. ಹೃದಯvಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ 

$ೕ'ಯು ,ೊರಕುತ�,ೆ. Sಾ_ಂದ ಅ�6ೆ <ಾಡುವದರ ಮೂಲಕ 

ರz|ೆಯಾಗುತ�,ೆ. 

∗ ನಾನು ನಂ�,ೆನು - ನಾನು <ಾತನಾ5,ೆನು 

6ಾವ" ನಂ<ದ mಣದ�4, ನಮಗೆ ಪIಕಟRಾದದlನು� ಅ�ೆ Sಾಡಲು 
6ಾವ" Sಾತ6ಾಡ+ೇಕು. ನಂ<�ೆಯ #ಾವ`�ೆ, ಅದು 6ಾನು 
ನಂ<�ೆನು ಆದlಂದ 6ಾನು Sಾತ6ಾಡು& -ೇ6ೆ ಎಂದು 
9ೇಳPತ-�ೆ! 

2 6ೊ�ಂಥ 4:13 ]ೕ�ದ1ರೂ ನಂ�,ೆನು. ಆದ1�ಂದ 

<ಾPಾ5,ೆನು. ಎಂಬ Lಾಸೊ�ೕ\�ಯBC 6ಾಣುವ ನಂ�6ೆಯ 

Nಾವವನೆfೕ Aೊಂv ನಾವ^ ನಂ�ದವರು ಆದ1�ಂದ 

<ಾPಾಡುP �ೇ/ೆ. 

∗ ಅ�6ೆ <ಾಡುವ�ದನುf ತWಾj� ಅಥ9<ಾ56ೊಳrಲಾ�,ೆ 

ಅ6ೇಕರು ಈ ಸತ�ವನು� ತHಾ'7 ಅಥUSಾ��ೊಂ��ಾlರೆ ಮತು- 
ಅವರು ಆ�ೆಪಡುವ `ಷಯವನು� ಅ�ೆSಾಡಲು ಪIಯ��/�ಾlರೆ. 
ತಮa ಆ�ೆಗಳನು� ತೃ�-ಪ�ಸುವಂ&ೆ �ೇವರನು� ಒ&ಾ-Gಸುವ 

ಪIಯತ�ದ�4 ತಮa ಆ�ೆಗಳನು� +ೆಂಬ�ಸುವಂ&ೆ &ೋರುವ 

Rಾಕ�ವನು� ಅವರು ಹುಡುಕು&ಾ-ರೆ. 
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�ೇವರು ನ�aಂ(ಗೆ RೈಯO-ಕRಾ7 Sಾತ6ಾ�ದ ಮತು- 
ಪIಕಟಪ�/ದ, zೈಯU(ಂದ ಅ�ೆSಾಡಲು ಮತು- ನಮaದನು� 
6ಾ�ಯಯುತRಾ7 �ೇk�ೊಳQಲು ನಮa ನಂ<�ೆಯನು� 
ಹುದುಂ<ಸುವಂಥದುl ರೇSಾ ಆ7�ೆ. ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾದ 

6ಾವ" ರೇSಾವನು� zೈಯU(ಂದ �ೂೕ=ಸ+ೇಕು. �ೇವರು 
�ೊ�{ರುವ ಈ Rಾಕ�ಗಳನು� 6ಾವ" Sಾತ6ಾಡುRಾಗ, 

ಶO-ಯುತRಾದ �ಾಯUಗಳP ನ�ೆಯಲು HಾIರಂJಸುತ-Rೆ. 

,ೇವರು ನು5ಯುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸೃ��Mದನು 

6ಾವ" �ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{� lೇRೆ. �ೇವರು 
ಸೃ={ಕತUನು ಮತು- ಆತನು Sಾತುಗಳನು� ನು�ಯುವ ಮೂಲಕ 

ಸೃ={/ದನು. 

ಇ�&ಯ 11:3 ಲೋಕಗಳ# ,ೇವರ <ಾ'$ಂದ 

$y9ತ/ಾದ/ೆಂದು ನಂ�6ೆ_ಂದಲೆ ನಾವ� '[ದು6ೊಂಡು 

6ಾIಸುವ ಈ ಜಗತು� ದೃಶ*ವಸು�ಗ[ಂದ ಉಂ�ಾಗBಲC/ೆಂದು 

ಗ&]ಸುP �ೇನೆ. 

�ೇವರ ಸೃ={Sಾಡುವ ಶO-ಯನು� 6ಾವ" ಆ(�ಾಂಡದ 

�ದಲ6ೆಯ ಅzಾ�ಯದ�4 6ೋಡು& -ೇRೆ, ಅ�4 "�ೇವರು ಎಂದು 
9ೇkದನು" ಎಂಬ ನು�ಗಟ{ನು� ಅ6ೇಕ �ಾ ಪ"ನರಾವ�U/ 
9ೇಳ	ಾ7�ೆ. 

<ಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವ� ರ~ಸುP �ೇ/ೆ 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ 6ಾವ" Sಾತ6ಾಡುವ Sಾತುಗkಂದ 

6ಾವ" ಸಹ ರnಸು& -ೇRೆ. 

�ಾನೋ\� 18:20 ಮನುಷ*ನು ತನf Sಾಯ Sೆqೆಯನುf Aೊ�ೆ� 

ತುಂSಾ ಉಣು}ವನು; ತನf ತುoಗಳ ಫಲವನುf ಸಾ6ಾದಷು� 

'ನುfವನು. 

∗ ನಾB0ೆಯ ಶ\� 

ನಮa SಾತುಗಳP ನಮa xೕ	ೆ sಾಪವನು�ಂಟುSಾಡುವ 

SಾತುಗYಾ7ರಬಹುದು ಅಥRಾ ಅವ" tೕವವನು�ಂಟುSಾಡುವ 

SಾತುಗYಾ7ರಬಹುದು. 



176 

 

�ಾನೋ\� 18:21 Uೕವನ ಮರಣಗಳ# ನಾB0ೆಯ ವಶ, 

ವಚನK&ಯರು ಅದರ ಫಲವನುf ಅನುಭ@ಸುವರು. 

�ೇವರ ಸ�ರೂಪದ�4 ಸೃ={ಸಲ'�{ರುವ ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 

6ಾವ" Sಾತುಗkಂದ ರnಸು& -ೇRೆ. 6ಾ�ಗೆಯ ಶO-ಯ ಮೂಲಕ 

6ಾವ" tೕವದ Sಾತುಗಳನು� ಅಥRಾ ಮರಣದ Sಾತುಗಳನು� 
ಆಡಬಹುದು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" ನಮa +ಾGಯನು� 
�ಾದು�ೊಳQ+ೇಕು ಮತು- 6ಾವ" Sಾತ6ಾಡುವ `ಷಯದ�4 
dಾಗರೂಕರಾ7ರ+ೇಕು. 6ಾವ" Sಾತ6ಾಡುವ ನಮa ೕ�ಯನು� 
ಬದ	ಾG/�ೊಳQ+ೇಕು. ಇನು� xೕ	ೆ ನಮa +ಾGಂದ ಮರಣದ 

ಅಥRಾ �ೆಟ{ SಾತುಗಳP ಬರಲು <ಡ+ಾರದು. 

/ಾಕ*ವನುf ¦ೂೕ�ಸುವ�ದು 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� zಾ�0ಸುRಾಗ, ನಂ<�ೆಯು ನಮa 
ಆತaಗಳ�4 n_a ಬರುತ-�ೆ; ಮತು- �ೇವರು ತನ� Rಾಕ�ವನು� 
ನಮಗೆ ಪIಕಟಪ�ಸುವನು. �ೇವರು ತನ� Rಾಕ�ದ�4 ನು�(ರುವ 
`ಷಯವನು� 6ಾವ" zೈಯU(ಂದ �ೂೕ=ಸು& -ೇRೆ. 

1 Wೇತ& 4:11 ಒಬ�ನು Sೋ:ಸುವವನಾದVೆ ,ೈ¬ೕ\�ಗಳನುf 

ನು5ಯುವವನಾ� Sೋ:ಸB. 

∗ Sೆಟ�6ೆ+ ನು5_� 

�ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ನು�ಯುವ, �ೂೕ=ಸುವ ನಂ<�ೆಯ 

ಮಹತ�ವನು� �ೕಸು �kಯಪ�/ದನು. 

<ಾಕ9 11:22-24 ?ೕಸು Aೇ[, 1ೇನಂದVೆ $ಮ0ೆ ,ೇವರBC 

ನಂ�6ೆ_ರB. $ಮ0ೆ ಸತ*/ಾ� Aೇಳ#P �ೇನೆ. ಯಾವನಾದರೂ 

ಈ Sೆಟ�6ೆ+ $ೕನು \ತು�6ೊಂಡು Aೋ� ಸಮುದ&ದBC �ೕಳ# ಎಂದು 

Aೇ[ ತನf ಮನM�ನBC ಸಂಶಯಪಡ,ೆ Pಾನು Aೇ[ದು1 

ಆಗುವ,ೆಂದು ನಂ�ದVೆ ಅವನು Aೇ[ದಂPೆ?ೕ ಆಗುವದು.  

ಆದ6ಾರಣ $ೕವ� Wಾ&ಥ9ನೆ <ಾ5 ಏನೇನು Sೇ56ೊಳ#r'�ೕVೋ 

ಅದನೆfಲಾC Aೊಂv, 1ೇ/ೆಂದು ನಂ��. ಅದು $ಮ0ೆ Mಕು+ವ,ೆಂದು 

$ಮ0ೆ Aೇಳ#P �ೇನೆ.  
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∗ ನಾವ� Aೊಂv, 1ೇ/ೆಂದು ನಂ�� 

ನಮa ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಆತaಗಳ�4 �ೇವರ ರೇSಾವನು� 6ಾವ" 
9ೊಂ(�ೊಂ�ಾಗ, �ೇವರು ನ�aಂ(ಗೆ Sಾ&ಾ�ದlನು� 6ಾವ" 
9ೊಂ(�ೊಂ�� lೇRೆ ಎಂದು 6ಾವ" ನಂಬು& -ೇRೆ. 6ಾವ" ನಮa 
tೕವನದ�4ರುವ +ೆಟ{ಗಳಂಥ ಪ/��ಗkಗೆ ನು�ಯಲು 
HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. ನೂತನ ಸೃ={ ಾದ ವ�O-ಯು &ಾ6ೋ ಏನು 
9ೇಳP&ಾ-6ೋ ಅದನು� 9ೊಂ(�ೊಳPQ&ಾ-6ೆ. 

ನೂತನ ಸೃ��ಯ ¦ೂೕಷ|ೆಗಳ# 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� ಪ�ೆಡು�ೊಂಡವರು ತಮa 
ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಹಕುhಗಳನು� ಮತು- �ೌ#ಾಗ�ಗಳನು� 
�ೂೕ=ಸಲು HಾIರಂJಸು&ಾ-ರೆ. 

�ೈಯ9vಂದ ¦ೂೕ�M� 

�ೕಸು OIಸ-ನ�4 6ಾನು  ಾರೆಂದು ನನಗೆ �k(�ೆ! 
6ಾನು ನೂತನ ಸೃ={! 

ಹYೆಯ ಸಂಗ�ಗಳP 0ೕ79ೋ7Rೆ! 
ಎ	ಾ4 ಸಂಗ�ಗಳP 9ೊಸ�ಾ7Rೆ! 

 

6ಾನು �ೕಸು OIಸ-ನ�4 �ೇವರ 0ೕ� ಾ7� lೇ6ೆ! 
6ಾನು OIಸ- �ೕಸು`ನ�4ರುವದlಂದ 
ಈಗ  ಾವ"�ೇ ದಂಡ6ಾ�ೕಪ"U ಇಲ4! 

 

6ಾನು ಅಬI9ಾಮನ ನಂ<�ೆಯ ಸಂತ�. 

ಅಬI9ಾಮನ Rಾಗಾlನ Sಾ�ದ ಆ�ೕRಾUದಗYೆಲ4ವೂ ನನ�ದು. 
 

�ೇವರು ನನಗೆ ಭಯದ ಆತaವನು� �ೊ�{ಲ4, 
ಆದರೆ ಶO-, ಮತು- �Iೕ�, ಮತು- �mಣದ ಆತaವನು� �ೊ�{�ಾl6ೆ! 

 

ನನ�ನು� ಬಲಪ�ಸುವ OIಸ-ನ ಮೂಲಕ 6ಾನು ಎಲ4ವನು� 
Sಾಡಬ	 4ೆನು!  

�ೕಸು Sಾ�ದ �ಾಯUಗಳP, 6ಾನು ಕೂಡ Sಾಡಬ	 4ೆನು! 
ಕತUನ ಆನಂದವ" ನನ� ಬಲ! 
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Rಾಕ�ವ", “ಬಲ,ೕನನು 6ಾನು ಬಲsಾ� ಎಂದು 9ೇಳ�” ಎಂದು 
9ೇಳPತ-�ೆ, ಆದlಂದ, 6ಾನು ಬಲsಾ� ಾ7� lೇ6ೆ! 

 

0ಶjಯRಾ7ಯೂ, �ೕಸು ನನ� ರೋಗವನು�, �ಾG	ೆಗಳನು� 
ಮತು- 6ೋವ"ಗಳನು� 9ೊತು-�ೊಂಡನು,  

6ಾನು ಅವ"ಗಳನು� ಇನು� xೕ	ೆ 9ೊರ+ೇ�ಾ7ಲ4! 
 

�ೕಸು`ನ +ಾಸುಂ�ೆಗkಂದ 6ಾನು ಗುಣRಾ�ೆನು! 
ಈ  ಾವ"�ೇ �ಾG	ೆಗಳP ನನಗೆ ಬರುವ"(ಲ4! 
ಇ�ೆಲ4Ohಂತ 9ೆ?ಾj7 �ೇವರ nತ- 6ೆರRೇರುತ-�ೆ, 

6ಾನು ಅJವೃ(� ಾಗುRೆನು ಮತು- ಆರೋಗ�Rಾ7ರುRೆನು! 
 

ನನ� �ೇವರು ತನ� ಮ,xಯ ಐಶ�ಯU�ೆh ತಕhಂ&ೆ  
ನನ� ಎಲ4 ಅಗತ�ಗಳನು� ಪೂರೈಸುವನು! 

�ೇವರು ನನಗೆ ಐಶ�ಯUವನು� ಪ�ೆಯುವ ಶO-ಯನು� �ೊ�{�ಾl6ೆ! 
 

6ಾನು �ೇವಗೆ �ೊ�{�ೆlೕ6ೆ, 
ಮತು- ಆತನು ತನ� ಆ~Uಕ ಸಮೃ(�ಯನು� ಪೂಣURಾ7 ಮತು- 

ತುಂ< ತುಳPಕುವ 9ಾಗೆ ನನಗೆ �ೊಡುವನು!  
6ಾನು <�-ದದlನು� 6ಾನು �ೊಯು�&ೆ-ೕ6ೆ! 

 

6ಾನು ಒಳಗೆ ಬರುRಾಗಲೂ 6ಾನು ಆ�ೕವU(ಸಲ'ಡುRೆನು 
ಮತು- 6ಾನು 9ೊರಗೆ 9ೋಗುRಾಗಲೂ ಆ�ೕವU(ಸಲ'ಡುRೆನು! 

6ಾನು �ೈ 9ಾಕುವ �ೆಲಸವ6ೆ�	ಾ4 
�ೇವರು ಆ�ೕವU(ಸುವನು! 
6ಾನು �ೋಲನುಭ`ಸುವ"(ಲ4! 

6ಾನು �ೕಸು OIಸ-ನ�4 ನೂತನ ಸೃ={! 
ಸ<ಾK� 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� ಓದುRಾಗ, �ೇಳPRಾಗ, ಅಧ�ಯನ 

SಾಡುRಾಗ ಮತು- zಾ�0ಸುRಾಗ ನಮa ಹೃದಯದ�4 ನಂ<�ೆಯು 
ಉಂ�ಾಗುತ-�ೆ. ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7ರುವ, 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ದ 

ಸೃ={�ೕಲ ಶO-ಯನು� <ಡುಗ�ೆ Sಾಡಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ. 
ನಂ<�ೆGಂದ, 6ಾವ" Sಾತ6ಾಡುRಾಗ ಆ Rಾಕ�ವನು� 
�ೂೕ=ಸು& -ೇRೆ. 
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�ೇವರ Rಾಕ�ವ" ಸtೕವRಾದದುl ಮತು- ಶO-ಯುತRಾದದುl. 
ಅದರ�4 �ೇವರ tೕವ`�ೆ. ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯನು� 
6ಾವ" �ೂೕ=ಸು�-Rಾಗ, 6ಾವ" �ೇವರ ಸ�#ಾವದ�4 Hಾಲು�ಾರ 
ರಾಗು& -ೇRೆ. 

6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ದ ಪIಕಟ�ೆಯನು� �ೂೕ=ಸು&ಾ- ಇರುRಾಗ, 

ನಮaನು� 6ಾವ" ನೂತನ ಸೃ={ಗYಾ7 �ಾಣಲು HಾIರಂJಸು& -ೇRೆ, 

6ಾವ" ಏ6ಾ7� lೇRೆ ಎಂದು �ೇವರು 9ೇಳP&ಾ-6ೋ 
6ಾವ" 9ಾಗೆ�ೕ ಇರ+ೇಕು, 

6ಾವ" ಏನು Sಾಡಬಹು�ೆಂದು �ೇವರು 9ೇಳP&ಾ-6ೋ 
ಅ�ೆಲ4ವನೂ� 6ಾವ" Sಾಡ+ೇಕು, 

6ಾವ" ಏನನು� 9ೊಂ(�ೊಳQಬಹುದು ಎಂದು �ೇವರು 
9ೇಳP&ಾ-6ೋ ಅ�ೆಲ4ವನೂ� 9ೊಂ(�ೊಳQ+ೇಕು. 

ನೂತನ ಸೃ={ಯ ಪIಕಟ�ೆಯು 
ನಮa tೕವನದ�4 0ಜRಾಗುತ-�ೆ. 

ಪVಾಮLೆ90ಾ�ರುವ ಪ&Lೆfಗಳ# 

1. 6ಾವ" �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 9ೇಗೆ zಾ�0ಸ+ೇಕು ಎಂಬುದನು� `ವ/. 

 

 

2. 	ೋಗೊ; ಮತು- ರೇSಾದ ನಡುRೆGರುವ ವ�&ಾ�ಸವನು� `ವ/. 

 

 

3. �ೇವರ Rಾಕ�ವನು� 0ಮa +ಾGಂದ �ೂೕ=ಸುವ"ದು, Sಾತ6ಾಡುವ"ದು ಅಥRಾ ಅ�ೆ Sಾಡುವ"ದು ಏ�ೆ 
HಾIಮುಖ�Rಾ7�ೆ? 

 


