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ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ�� �� ರವರ ಪ8ಸ�ಕಗಳ: 

5ಮ; ಪ<"=ಂದು ಅಗತ%ಕೂ' �ೇವರ ?ಾ�ಾ@ನಗಳ: 

5ಮ�ೆ �ೇವರ ಒಡಂಬ�	ೆಯ ಆFೕ?ಾGದಗಳ:  

ಆHಪತ%	ೆ' 5ಯಾಮಕ Jಾಡಲಾ��ೆ 

ಇ�ೋ! Mೕಸು�ನ *ೆಸ&ನN, 

ವಂಚನೆಯ Qೕಲೆ ಜಯ! 

 

 

ಈ ಸರTJಾಲೆಯ 	ೈV�ಗಳ: 
�Wಾ$7ಗಳ ಅH	ಾರ 

4ೋಲುವ�ದನು� ,	0ಸುವ�ದು ಮತು) ಜ6ಸಲು 7ಾ8ರಂ9ಸುವ�ದು :ೇ;ೆ 
 

ಸXೆಯ �ಜ=ೕತ�ವ 

ಅ<ಸ)ಲರ ಕೃತ>ಗಳ ಪ�ಸ)ಕ�ಾದ>ಂತ 

 

ಸೇ?ೆಯ ವರಗಳ: 

ಅ<ಸ)ಲ, ಪ8?ಾ$, 4ೌ?ಾ�Aಕ, ಸ�ಾ7ಾಲಕ, 'ೋಧಕ 

 

ಅದುYತಕರ?ಾದ ಸು?ಾZಾG2ೋಧನೆ 

�ೋಕವನು� ತಲುಪ�ವ �ೇವರ Cೕಜ2ೆ 
 

ನೂತನ ಸೃ-\ಯ ಸ$ರೂಪ 

,ೕವ� D8ಸ)ನ	0 �ಾEೆಂದು �Fದು�ೊಳGHವ�ದು 
 

]ೕವನದ Jಾದ&ಗಳ: 

ಹJೆಯ ಒಡಂಬ��ೆ6ಂದ 

 

ಸು�" ಮತು� ಆರಾಧನೆ 

�ೇವರ ಆEಾಧಕEಾಗುವ�ದು 
 

_ಾ<ಥGನೆ 

ಸOಗAವನು� ಭೂQ;ೆ ತರುವ�ದು 
 

ಅ"Jಾನುಷ ]ೕವನ 

ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 
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ಲೇಖಕರ ಬ� cೆ 

 

ಎ.ಎU. ಮತು) VಾWX 3U ರವರು ಅಂತರEಾYZೕಯ �ಾಷಣ�ಾರರು, �ೇಖಕರು ಮತು) ಸತ>?ೇದ 

'ೋಧಕರು. ಎ.ಎU ರವರ ಅ<4ೊ)	ಕ 4ೇ?ೆಯ ಪ8�ಾಣಗಳG ಅವರನು� RಶOದ ಅರವತ)ಕೂ^ :ೆಚು` 
EಾಷZಗF;ೆ ಕEೆ�ೊ6a?ೆ, ಒಂದು ಲbD^ಂತ :ೆc`ನ ಜನಸಮೂಹ�ೆ^ 2ೇರ?ಾ3 ಮತು) ಅ2ೇಕ ಲb ಜನ�;ೆ 
Eೇ�C ಮತು) ದೂರದಶAನದ ಮೂಲಕ 'ೋdಸು�)�ಾaEೆ. 

ಅವರ ಅ� :ೆಚು` eಾEಾಟ?ಾಗು�)ರುವ ಪ�ಸ)ಕಗಳG ಮತು) �ೈ��ಗಳG ಏಳG ದಶಲbಕೂ^ :ೆಚು` ಪ8�ಗಳG 
eಾEಾಟ?ಾ3?ೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನು� ಅ2ೇಕ �ಾhೆಗF;ೆ ಅನು?ಾ$ಸ�ಾ3�ೆ, RಶO�ಾದ>ಂತ ಸತ>?ೇದ 

ಅಧ>ಯನದ iಾ�ೆಗಳ	0 ಮತು) 4ೆQ2ಾjಗಳ	0 ಅವ�ಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗು�)�ೆ. 

kೕವನವನು� ಬದ�ಾ6ಸುವ ಶD)ಯುತ?ಾದ �ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಸತ>ಗಳG ಅವರ D8�ಾಶಕ)?ಾದ ಉಪ�ೇಶ, 

'ೋಧ2ೆ, ದೂರದಶAನದ ಪ8ಸರಣ, ಬರವl;ೆ, R�Cೕ ಮತು) ಆ�C ಸುರುFಗಳ 4ೇ?ೆಯ ಮೂಲಕ 

ಇತರರ kೕವನದ	0 ಒಳ?ಾ>�+?ೆ. 

�ೇವರ ಪ8ಸನ�"ೆಯ ಅದುnತ ಮ(oಯನು� ಅವರ ಉkpೕವನದ	0, ಸು)� ಆEಾಧ2ೆಯ	0 ಮತು) 4ೆQ2ಾj
ಗಳ	0 ಅನುಭR+�ಾaEೆ, RiಾO+ಗJಾ3 �ೇವರ ,ಜ?ಾದ ಮತು) ,ಕಟ?ಾದ ಆEಾಧಕEಾಗುವ�ದು :ೇ;ೆ 
ಎಂದು ಕಂಡು�ೊಂ��ಾaEೆ. RiಾO+ಗಳ ಅd�ಾರ ಎಂಬ ಅವರ 'ೋಧ2ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಮತು) qೈಯAದ 

ಕು�"ಾದ :ೊಸ ಮತು) ಉ" )ೇಜಕ ಆ�ಾಮವನು� ಅ2ೇಕರು ಕಂಡು�ೊಂ��ಾaEೆ. 

�ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯು ಅವರ �ೈ6ಂದ ಹ�ಯುವಂತಹ �ೇವರು �ೊಟr ಅ4ಾqಾರಣ?ಾದ 4ೇ?ೆ;ೆ 
�ಾ	ಡಲು 3UX ರವರು ಅ2ೇಕ RiಾO+ಗF;ೆ ತರ'ೇ� ,ೕ��ಾaEೆ. ಅ2ೇಕರು ತಮS �ೈನಂ$ನ kೕವನದ	0 
ಮತು) 4ೇ?ೆಗಳ	0 ಪR"ಾ8ತSನ ಎ�ಾ0 ಒಂಬತು) ವರಗಳ	0 �ಾಯA,ವA(ಸಲು ಮುಕ)Eಾಗುವ�ದ�ಂದ 

ಅ4ಾqಾರಣ?ಾ3 4ಾO�ಾRಕEಾ3ರಲು ಕ	��ಾaEೆ. 

ಎ.ಎU. ಮತು) VಾWX ಇಬsರೂ eಾಸrj ಆt uC�ಾkಕU ಅಧ>ಯನಗಳ	0 ಪದRಗಳನು� :ೊಂ$�ಾaEೆ. 
ಎ.ಎU. Rಷv D8w`ಯv RಶOR�ಾ>ಲಯ$ಂದ uC�ಾk ಪದRಯ	0 �ಾಕrj ಆt x�ಾಸx 

ಪದRಯನು� ಗF+�ಾaEೆ. ಅವರ 4ೇ?ೆಯು �ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0 ದೃಢ?ಾ3 ಆಧ�+�ೆ, zೕಸುRನ oೕ�ೆ 
�ೇಂ$8ೕಕೃತ?ಾ3�ೆ, ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)ಯ ಕು�"ಾದ ನಂ{�ೆಯ	0 ಮತು) ಪR"ಾ8ತSನ	0ದುa�ೊಂಡು 
ಕ	ಸುವ�ದರ	0 ಬಲ?ಾ3�ೆ. 

ಅವರ 4ೇ?ೆಯು ತಂ�ೆಯ �8ೕ�ಯ ಹೃದಯದ ಪ8ದಶAನ?ಾ3�ೆ. �ೇವರ ಶD)ಯ ಅ�ಯ	0 ಶD)ಯುತ 

ಅ9hೇಕ, ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳG, ಅದುnತಗಳG ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುnತಗಳG ಅವರ ಉಪ�ೇಶ ಮತು) 
'ೋಧ2ೆCಂ$;ೆ ಉಂ|ಾಗುತ)?ೆ. 

ಕತAನ ಮುಂ�ೆ ಅಳGವ�ದು ಮತು) �ೇವರ ಮ(o ಮತು) ಶD)ಯ ಅದುnತಕರ?ಾದ ಪ8ದಶAನಗಳG 4ೇ�ದಂ"ೆ 
ಉkpೕವನದ ಗುರುತುಗಳG ಅವರ ಸ�ೆಗಳ	0 7ಾ�ೊ}ಳGHವ ಅ2ೇಕರು ಅನುಭRಸು�)�ಾaEೆ. 
 

 

 



5 

 

2ೋಧಕ&�ೆ ಮತು� ��ಾ%dGಗe�ೆ f�Jಾತು 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಕು�"ಾದ ಈ ಶD)ಯುತ?ಾದ 'ೋಧ2ೆಯು ?ಾಕ>ಕ^ನು4ಾರ?ಾದ ದೃಢ?ಾದ 

ಅ�7ಾಯವನು� :ಾಕುತ)�ೆ, ಇದು ತಮS ಸOಂತ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳHಲು, ಆEೋಗ>$ಂದ 

kೕRಸಲು ಮತು) qೈಯA$ಂದ ಇತರ�;ೆ ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆಯನು� eಾಡಲು R�ಾ>uAಗಳ	0 ನಂ{�ೆಯನು� 
ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ. ಈ ಪ8ಕಟ~ೆಯು ಅವರ ಆತSಗಳ	0 �ಾCೕAನುSಖ?ಾಗು?ಾಗ ಅ2ೇಕರು 
ಗುಣ?ಾಗು"ಾ)Eೆ. 

eಾಕAನು ಬEೆದ ಪ�ಸ)ಕದ ಪ8�ಾರ, ಈ ಭೂQಯನು� {ಟುr:ೋಗುವ �ದಲು zೕಸುRನ ಅಂ�ಮ ಆ�ೆಗಳG 
ಏ2ೆಂದEೆ, “ಅವರು Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ6ಟrEೆ ಇವ�;ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು.” ಈ ಪ�ಸ)ಕವ� Eೋ3ಗF;ೆ :ೇ;ೆ 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆ eಾಡ'ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು 7ಾ8Cೕ3ಕ ಸೂಚ2ೆಗಳನು� ,ೕಡುತ)�ೆ. 

ಈ �ೋ�A ಅನು� ಕ	ಸುವ �ದಲು ,ೕವ� ಈ ಸರleಾ�ೆಯ ಆ�Cೕ ಅಥ?ಾ R�Cೕ |ೇ�ಗಳನು� 
Rೕ�+ ಅಥ?ಾ ಆ	+ ಮತು) ಓದುವ�ದ�ಾ^3 ಸೂc+ ಪ�r eಾಡ�ಾದ ಪ�ಸ)ಕಗಳನು� ಸಹ ಓದ'ೇಕು ಎಂದು 
2ಾವ� ಸಲ:ೆ ,ೕಡು" )ೇ?ೆ. RiಾO+ಗಳ ಅd�ಾರ ಮತು) ಆ��ಕ :ೋEಾಟದ ಕು�"ಾ3ರುವ �ೇವರ ?ಾಕ>ದ 

ಸತ>ಗಳನು� ,ೕವ� ಎಷುr :ೆ�ಾ`3 ಗ8(ಸು�)ೕEೋ, ಅಷುr :ೆ�ಾ`3 ಈ ಸತ>ಗಳG ,ಮS ಮನ+X,ಂದ ,ಮS 
ಆತS�ೆ^ 4ಾಗುತ)?ೆ. ,ೕವ� ಈ ಸತ>ಗಳನು� ಇತರ�;ೆ �F+�ೊಡು?ಾಗ ,ೕವ� ಬಳಸುವ�ದ�ಾ^3 

ರೂಪEೇ�ೆಯನು� ಈ �ೈ��ಯು ಒದ3ಸುತ)�ೆ. 

ಪ�~ಾಮ�ಾ� 'ೋಧ2ೆ;ೆ ?ೈಯD)ಕ kೕವನದ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳG ಅತ>ಗತ>?ಾ3?ೆ. �ೇಖಕನು ಈ ಕೃ�6ಂದ 

ಇವ�ಗಳನು� {ಟುr{�r�ಾa2ೆ, ಇದ�ಂ�ಾ3 'ೋಧಕನು ತನ� ಸOಂತ ಅನುಭವಗFಂದ ಅಥ?ಾ R�ಾ>uAಗಳG 
ಸಂಬಂಧಕ	#ಸಲು 4ಾಧ>?ಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು. 

ಪR"ಾ8ತS2ೇ ನಮ;ೆ ಎಲ0ವನು� 'ೋdಸಲು ಬಂ$�ಾa2ೆ ಎಂದು �ಾ?ಾಗಲೂ 2ೆನ�ನ	0ಡ'ೇಕು ಮತು) 
2ಾವ� ಅಧ>ಯನ eಾಡು?ಾಗ ಅಥ?ಾ 2ಾವ� 'ೋdಸು?ಾಗ 2ಾವ� �ಾ?ಾಗಲೂ ಪR"ಾ8ತS,ಂದ 

ಬಲವನು� :ೊಂದ'ೇಕು ಮತು) ಆತ,ಂದ ನ�ೆಸಲ#ಡ'ೇಕು. 

?ೈಯD)ಕ ಅಥ?ಾ ಗುಂಪ� ಅಧ>ಯನಗF;ೆ, ಸತ>?ೇದ ಅಧ>ಯನ iಾ�ೆಗF;ೆ, �ಾನು?ಾರ iಾ�ೆಗF;ೆ ಮತು) 
ಮ2ೆ ಗುಂಪ�ಗF;ೆ ಈ ಅಧ>ಯನವ� ಅತು>ತ)ಮ?ಾ3�ೆ. ಅಧ>ಯನದ ಸಮಯದ	0 'ೋಧಕ ಮತು) R�ಾ>uA 

ಇಬsರೂ ಈ �ೈ��ಯ ಪ8�ಗಳನು� :ೊಂ$ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾ3ರುತ)�ೆ. 

ಅತು>ತ)ಮ ಪ�ಸ)ಕಗಳ	0 ಬEೆಯ�ಾಗುತ)�ೆ, ಅವ�ಗF;ೆ ಅ�;ೆEೆ :ಾಕ�ಾಗುತ)�ೆ, qಾ>,ಸ�ಾಗುತ)�ೆ ಮತು) 
ಮನನ eಾಡ�ಾಗುತ)�ೆ. ,ಮS �ಪ#lಗF;ಾ3 ಮತು) �ೕ�ೆಗF;ಾ3 2ಾವ� Vಾಗವನು� {�r� aೇ?ೆ. 
ಪEಾಮiೆA;ಾ3 ಮತು) Rಷಯಗಳನು� ಪ�ನಃ ಕಂಡು�ೊಳGHವ�ದ�ಾ^3 ,ಮ;ೆ ಸ:ಾಯ eಾಡಲು ತO�ತ?ಾ3 

ಉ� 0ೇ
ಸುವ ವ>ವ4 �ೆCಂ$;ೆ ಪ�ಸ)ಕದರೂಪವನು� R2ಾ>ಸ;ೊFಸ�ಾ3�ೆ. ಪ8�Cಬs ವ>D)ಯು ಈ 

Rಷಯವನು� ಅಧ>ಯನ eಾ�ದ ನಂತರ ಇತರ�;ೆ Rಷಯಗಳನು� 'ೋdಸಲು ಈ Riೇಷ ಪ�ಸ)ಕದರೂಪವ� 
4ಾಧ>?ಾ3ಸುತ)�ೆ. 

7ೌಲನು ���ೆಯ,;ೆ (ೕ;ೆ ಬEೆದನು: 

5ೕನು ನ5gಂದ ಅನೇಕ ಸಾhಗಳ ಮುಂ�ೆ 	ೇeದ ಉಪ�ೇಶವನುg ಇತರ&�ೆ 2ೋHಸಶಕ�ರಾದ ನಂ�ಗಸ� 
ಮನುಷ%&�ೆ ಒVk7	ೊಡು 2 "lmೆ 2:2 
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ಈ �ೋ�A ಅನು� oೖಂ�X(Q,+Z �ೆ?ೆ�ಾ�oಂ�+ಸr� MINDS) R2ಾ>ಸದ	0 7ಾ8Cೕ3ಕ 

�ಾಗವ(ಸುR�ೆಯ 'ೈಬU �ೋ�A ಆ3 R2ಾ>ಸ;ೊFಸ�ಾ3�ೆ, ಇದು Rಷಯಕ8ಮ?ಾದ ಕ	�ೆ;ಾ3 

Riೇಷ?ಾ3 ಅ9ವೃ$�ಪ�+ದ Rqಾನ?ಾ3�ೆ. ಈ ಪ�ಕಲ#2ೆಯನು� kೕವನದ	0 ವೃ$�;ಾ3, 4ೇ?ೆ;ಾ3 ಮತು) 
R�ಾ>uAಗಳ ಭRಷ>ದ 'ೋಧ2ೆ;ಾ3 R2ಾ>ಸ;ೊFಸ�ಾ3�ೆ. eಾk R�ಾ>uAಗಳG, ಈ �ೈ��ಯನು� 
ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ �ೋ�A ಅನು� ಇತರ�;ೆ ಸುಲಭ?ಾ3 ಕ	ಸಬಹುದು. 
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2ಾವ� eಾತ2ಾಡ'ೇ�ಾದ eಾತುಗಳG .................................................................................................82 

7ಾಠ ಏಳG 

�ಾಯA ಮತು) 7ಾ8ಥA2ೆ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ .....................................................................................97 

7ಾಠ ಎಂಟು 

ಅಂತರಂಗ$ಂದ ಬ(ರಂಗದವEೆಗೂ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ...............................................................................112 

7ಾಠ ಒಂಬತು) 

ಪR"ಾ8ತSನು ಮತು) ಆತನ ವರಗಳG ..................................................................................................128 

7ಾಠ ಹತು) 
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ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ �ೇವರ ಒದ3ಸುR�ೆ ಯ	0ರುವ ವಚನಗಳನು� 
ನೂ> Dಂ� Vೇ�X ವಷAv ,ಂದ "ೆ;ೆದು�ೊಳH�ಾ3�ೆ, �ಾxೕEೈ� 1979,1980,1982, �ಾಮ� 2ೆಲXv ಇಂ�., ಪ{0ಸ�A 

ಆಂ�0ಫೈ� ಎಂದು ಸೂc+ರುವ ವಚನಗಳನು� ಆಂ�0ಫೈ� 'ೈಬU, 

�ಾxೕEೈ� 1954-1965 �ಾಕSv ಫೌಂ�ೇಶv ಆಂ� Vೊಂಡ?ಾAv ಪ{0Yಂ� :ೌ�. 

Vೊಂ�ೆ?ಾAv 'ೈಬU ಪ{0ಸ�Aಅನುಮ�6ಂದ ಬಳಸ�ಾ3�ೆ 

 

 

ಓದು�	ೆ�ಾ� ಸೂo7ರುವ ಪ8ಸ�ಕಗಳ: 

	ೆp�\ q rೕಲ), 'ೈ ಎt.ಎt. 'ೋಸO�A 

*ೌ ಟು rೕ�q 73, 'ೈ �ಾUXA ಆಂ�ಫಾ8,X� ಹಂಟj  

rೕNಂ/ q 73, 'ೈ �.ಎU. ಓ4ೊsೕvA 
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7ಾಠ ಒಂದು 

Eೋಗ ಮತು) �ಾ6�ೆಯ ಕು�"ಾದ �ೇವರ ದೃYr�ೋನ 

�ೕ��ೆ 

� �ೇವರ ದೃYr�ೋನ 

�ೆಲ�oS ಒಂದು Rಷಯವನು� ಅಧ>ಯನ eಾಡು?ಾಗ, ಅದನು� 
,	0+ ಮತು) ಅದನು� �ೇವರ ದೃYr�ೋನ$ಂದ 2ೋಡುವ�ದು 
ಉತ)ಮ?ಾ3ರುತ)�ೆ. Eೋಗ ಮತು) �ಾ6�ೆಯ ಕು�ತು �ೇವರು 
ಏ2ೆಂದು �ಾRಸು"ಾ)2ೆ? 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಮತು) ಆEೋಗ>ವ� ಸತ>?ೇ�ಾದ>ಂತ �ೇವರ 

Cೕಜ2ೆಯ �ಾಗ?ಾ3ತು) ಮತು) ಇದು ನಮS kೕವನ :ಾಗೂ 

4ೇ?ೆಯ ಕು�"ಾ3ರುವ �ೇವರ Cೕಜ2ೆಯ ಒಂದು �ಾಗ?ಾ3 

ಮುಂದುವ�ಯುತ)�ೆ ಎಂಬುದನು� ಈ ಅಧ>ಯನದ	0 2ಾವ� 
2ೋಡು" )ೇ?ೆ. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು �ೇವರ ?ಾ;ಾaನಗಳ 7ೈD ಒಂ�ಾ3�ೆ. 
?ಾ;ಾaನವನು� ನಂಬು?ಾಗ ಮತು) ಅದರ ಪ8�ಾರ eಾಡು?ಾಗ, ಆ 

?ಾ;ಾaನವ� ನಮS kೕವನದ	0 �ೇವರ ಶD)ಯನು� ತರುತ)�ೆ. 2ಾವ� 
ಆತನ ?ಾ;ಾaನಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳH'ೇಕು, ನಂಬ'ೇಕು ಮತು) 
ಅವ�ಗಳ ಪ8�ಾರ eಾಡ'ೇಕು. 

uಾನೋf� 4:20,22 ಕಂ�ಾ, ನನg Jಾತುಗಳನುg ಆNಸು, ನನg 
ನು�ಗe�ೆ f��ೊಡು. 5ನg ದೃ-\ಯು ಅವ8ಗಳ Qೕಲೆ ತಪkqರN, 

ಅವ8ಗಳನುg 5ನg ಹೃದಯ�ೊಳ�ೆ ಇಟು\	ೋ. 

� Eೋಗದ ಮೂಲ 

Eೋಗದ ಮೂಲವ� �ೇವEೇ ಆ3ರಬಹುದು ಎಂದು 2ಾವ� 
ನಂ{ದEೆ, ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 2ಾವ� ಆತನ	0 
ನಂ{�ೆ6ಡಲು ನQSಂದ ಆಗುವ�$ಲ0. ಈ �ಾರಣ�ಾ^3, 2ಾವ� 
Eೋಗದ ಮೂಲವನು� ಅಥAeಾ��ೊಳH'ೇಕು. 
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ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 7ಾ8ಮುಖ>"ೆ 

�ೇವ&�ೆ ಮುಖ%?ಾದದು@ 

�ೇವರನು� ಸಂಪೂಣA?ಾ3 �Fದು�ೊಳH'ೇ�ೆಂದEೆ, 2ಾವ� 
ಆತನು ಗುಣಪ�ಸು?ಾತ2ಾ3�ಾa2ೆ ಎಂದು �Fದು�ೊಳH'ೇಕು. 

�lೕಚನ	ಾಂಡ 15:26 M*ೋವನೆಂಬ ನಾನೇ 5ಮ�ೆ 
ಆರೋಗ%�ಾಯಕನು. 

ಕತAನನು� ನಮSಆEೋಗ>�ಾಯಕ2ಾ3�ಾa2ೆ ಎಂದು 2ಾವ� 
�Fದು�ೊಳH$ದaEೆ, ಆತ2ೊಂ$3ನ ನಮS ಸಂಬಂಧದ ಪ8ಮುಖ 

ಅಂಶವ2ೆ�ೕ 2ಾವ� ತ7ಾ#3 ಅಥAeಾ��ೊಳGH" )ೇ?ೆ. 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು �ೇವ�;ೆ - ತಂ�ೆ;ೆ, ಮಗ,;ೆ ಮತು) 
ಪR"ಾ8ತS,;ೆ ಮುಖ>?ಾದದುa ಆ3�ೆ. 

� ತಂ�ೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ತಂ�ೆಯ cತ)?ಾ3�ೆ ಎಂದು ಬEೆಯಲು ಮತು) 
ನಮ;ೆ :ೇಳಲು ಪR"ಾ8ತSನು Cೕ:ಾನನನು� 7ೆ8ೕEೇ�+ದನು. 

3 =ೕ*ಾನ 2 V<ಯನೇ 5ೕನು ಆತ; �ಷಯದN, ಅwವೃq@ 
*ೊಂqರುವ ಪ<	ಾರ ಎಲಾ, �ಷಯಗಳN,ಯೂ ಅwವೃq@ *ೊಂq 

ಸುxೇಮ?ಾ�ರ2ೇ	ೆಂದು _ಾ<dGಸುZ �ೇನೆ. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು �ಾ?ಾಗಲೂ �ೇವರ cತ)?ಾ3�ೆ ಎಂದು 
2ಾವ� ಅಥAeಾ��ೊಳH'ೇ�ಾದದುa ಅವಶ>ಕ?ಾ3�ೆ. 

zೕಸು (ೕ;ೆ :ೇFರುವ�ದನು� ಸಹ ಬEೆ$ಡ�ಾ3�ೆ, 

=ೕ*ಾನ 6:38 ನನg oತ�ದಂZೆ ನyೆಯುವದ	ಾ'� ನಾನು 
ಬಂqಲ,. ನನgನುg ಕಳ:r7�ಾತನ oತ�ವನೆgೕ ನೆರ?ೇ&ಸುವದ	ೆ' 
ಪರಲೋಕqಂದ ಬಂ�ೆನು. 

� ಮಗ 

2ಾವ� ಸು?ಾ"ೆAಗಳ	0 zೕಸುವನು� 2ೋಡು?ಾಗ, ಆತನು 
ಅ2ೇಕ R9ನ�?ಾದ ಸಂದಭAಗಳ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

4ೇ?ೆಯನು� eಾ��ಾa3 2ಾವ� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. Eೋ3ಗಳ oೕ	ನ 

ಆತನ ಕ,ಕರವ� ಸತತ?ಾ3 "ೋ�ಬಂ$ರುವ�ದು ಸ#ಷr?ಾ3 
�ಾಣು" )ೇ?ೆ. ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಆತನ 4ೇ?ೆಯ ಬಹು �ೊಡ� 
�ಾಗ?ಾ3ತು). 
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JಾಕG 1:40,41 ಒಬz ಕುಷ{ರೋ�ಯು Mೕಸು�ನ ಬe�ೆ ಬಂದು 
ಆತನ ಮುಂ�ೆ lಣ	ಾಲೂ&	ೊಂಡು – 5ನ�ೆ ಮನ7�ದ@ರೆ 
ನನgನುg ಶುದ@Jಾಡಬಲೆ, ಎಂದು 2ೇ�	ೊಳ|ಲು  

ಆತನು ಕ5ಕರಪಟು\ 	ೈ5ೕ� ಅವನನುg ಮು}\- ನನ�ೆ 
ಮನಸು�ಂಟು ಶುದ@?ಾಗು ಅಂದನು.  

ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು zೕಸುR;ೆ ಮುಖ>?ಾ3ತು) ಏ�ೆಂದEೆ ಆತನು 
ತಂ�ೆಯ cತ)ವನು� eಾಡಲು ಬಂ�ಾತ2ಾ3ದaನು. 

ಇ�<ಯ 10:7 ಆಗ ನಾನು ಇ�ೋ �ೇವರು 5ನg oತ�ವನುg 
ನೆರ?ೇ&ಸುವದ	ೆ' ಬಂq� @ೇನೆ. ಗ<ಂಥದ ಸುರುeಯN, ನನgನುg 
ಕು&ತು ಬರೆq�ೆ ಎಂದು *ೇeದನು ಅನುgZಾ�ನೆ. 

zೕಸು ಜನರನು� ಗುಣಪ�ಸು?ಾಗ, ಆತನು ತಂ�ೆಯ cತ)ವನು� 
eಾಡು�)ದaನು. 

ಮZಾ�ಯ 9:35 Mೕಸು ಎಲ, ಊರುಗಳನೂg ಹe|ಪe|ಗಳನೂg 
ಸು"�	ೊಂಡು ಅವರ ಸXಾಮಂqರಗಳN, ಉಪ�ೇಶJಾಡುZಾ� 
ಪರಲೋಕರಾಜ%ದ ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ& *ೇಳ:Zಾ� ಎಲಾ, ತರದ 

ರೋಗಗಳನೂg ಎಲಾ, ತರದ 2ೇನೆಗಳನೂg ?ಾ7JಾಡುZಾ� 
ಬಂದನು. 

� ಪR"ಾ8ತSನು 

ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ಪR"ಾ8ತS,;ೆ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ ಮತು) ಆತನ 

ಅ9hೇಕD^ರುವ ಉ� aೇಶದ �ಾಗ?ಾ3�ೆ. ಮನಮು�ದವರನು� 
ಗುಣಪ�ಸಲು ಪR"ಾ8ತSನು zೕಸುವನು� :ೇ;ೆ 
ಅ9hೇD+ದ2ೆಂದು ಲೂಕನ ಸು?ಾಋ"ೆಯ	0 2ಾವ� ಓದು" )ೇ?ೆ. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತGನ ಆತ;ವ8 ನನg Qೕಲೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನgನುg 
ಬಡವ&�ೆ ಶುಭವತGJಾನವನುg ಸಾರುವದ	ೆ' ಅw�ೇf7ದನು. 
ಸೆರೆಯವ&�ೆ �ಡುಗyೆಯಾಗುವದನುg ಮತು� ಕುರುಡ&�ೆ 
ಕಣು�ಬರುವದನುg ಪ<7q� ಪ�ಸುವದಕೂ'ಕು�cಸಲkಟ\ವರನುg ��7 

ಕಳ:rಸುವದಕೂ'. 

4ೈ"ಾನ,ಂದ 'ಾdಸಲ#ಟrವರನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಆತನು 
zೕಸುವನು� ಅ9hೇD+ದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 10:38 �ೇವರು ನಜರೇ"ನ Mೕಸುವನುg 
ಪ�Zಾ<ತ;qಂದಲೂ ಬಲqಂದಲೂ ಅw�ೇf7ದನು; �ೇವರು 
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ@ದ&ಂದ ಆತನು ಉಪ	ಾರಗಳನುg JಾಡುZಾ� 
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ಸೈZಾನ5ಂದ 2ಾHಸಲkಡು"�ರುವವರೆಲ,ರನುg ಗುಣJಾಡುZಾ� 
ಸಂಚ&7ದನು; ಇ�ೆಲಾ, 5ಮ�ೆ �ೊZಾ��ರುವದ�ೆ\. 

�ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg ದೃಢಪ�ಸುತ��ೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಮುಖ>?ಾ3�ೆ ಏ�ೆಂದEೆ ಅದು ನw+ 
:ೋಗು�)ರುವ ಮತು) ಗ�+ :ೋಗು�)ರುವ �ೋಕ�ೆ^ ತನ� 
?ಾಕ>ವನು� ದೃಢಪ�ಸುವ ಕತAನ eಾಗA?ಾ3�ೆ. 

JಾಕG 16:20 ಇತ�ಲಾ� ಅವರು *ೊರಟು*ೋ� ಎಲ ,ೆN,ಯೂ 

ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&ದರು. ಮತು� ಕತGನು ಅವರ ಕೂಡ 	ೆಲಸ 

JಾಡುZಾ�, ಸೂಚಕ	ಾಯGಗeಂದ ಸು?ಾZೆGಯ ?ಾಕ%ವನುg 
ಬಲಪ�ಸುZಾ� ಇದ@ನು. ಆQ�. 

�ೋಕ�ೆ^ ಇಂದು zೕಸುRನ ಅಗತ>R�ೆ. ಆತನ ?ಾಕ>ವನು� 
ದೃಢಪ�ಸಲು ಸೂಚಕ�ಾಯAಗJ�ೆಂ$;ೆ ಎ� 0ೆ�ೆ :ೋಗ'ೇ�ೆಂದು 
�ೇವರು ನಮ;ೆ ಆ�ಾ�+�ಾa2ೆ. �ೆವOಗಳನು� {�ಸುವ�ದು ಮತು) 
Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ಸು?ಾ"ೆAಯ ಸತ>ವನು� 
�Fದು�ೊಳGHವಂ"ೆ ಜನರ ಕಣು� "ೆEೆಯಲು ಸ:ಾಯ eಾಡುತ)�ೆ. 

  

Mೕಸು ಶ<Qಯನುg ಅನುಭ�7ದು@ ವ%ಥG�ೕ? 

2ಾವ� Eೋ3ಗF;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� eಾಡ$ದaEೆ, 
zೕಸು ತನ� �ೇಹದ	0 ಅನುಭR+ದ 'ಾಸುಂ�ೆಗಳ 2ೋವ� 
ವ>ಥA?ಾ3 :ೋಗುತ)�ೆ. 

MWಾಯ 53:5 ನಮ; �ೊ<ೕಹಗಳ �ೆಸೆ�ಂದ ಅವ5�ೆ 
�ಾಯ?ಾ�ತು, ನಮ; ಅಪರಾಧಗಳ 5�ತ� ಅವನು ಜಜ�ಲkಟ\ನು; 
ನಮ�ೆ ಸುxೇಮವನುgಂಟುJಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುg ಅವನು 
ಅನುಭ�7ದನು; ಅವನ 2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಮ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಬ; }ೆ �ೇವರ ?ಾಕ>ವ� :ೇಳGವಂಥದaನು� 2ಾವ� 
,ಲA�ಸು?ಾಗ, 2ಾವ� �ೇವರ ಕೃ7ೆಯನು� ,ಲA�ಸು" )ೇ?ೆ. 
zೕಸು ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 ಅನುಭR+ದ ಸಂಕಟವನು� – 

'ಾಸುಂ�ೆಗಳನು� – 2ಾವ� ,ರಥAಕ;ೊFಸು" )ೇ?ೆ. 

ಗಲಾತ% 2:21 ನಾನು �ೇವರ ಕೃ_ೆಯನುg 5ರಥGಕ Jಾಡುವqಲ,. 
ಕಮG JಾಗGqಂದ 5ೕ"ಯುಂ�ಾಗುವ�ಾದರೆ f<ಸ�ನು 
ಮರಣವನುg *ೊಂqದ@	ೆ' 	ಾರಣ?ೇ ಇಲ,. 

]ೕವವನುg 	ಾ_ಾಡುತ��ೆ! 
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ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ,ಮS kೕವವನು�, ,ಮS ಕುಟುಂಬದವರ 

kೕವವನು� ಮತು) ,ಮS 4ೆ�ೕ(ತರ kೕವವನು� �ಾ7ಾಡುತ)�ೆ. 
:ೋiೇಯ2ೆಂಬ ಪ8?ಾ$ಯು (ೕ;ೆ ಬEೆ$�ಾa2ೆ, 

*ೋWೇಯ 4:6 ನನg ಜನರು uಾನrೕನರಾ� *ಾ�ಾ��ಾ@ರೆ. 

ನಮS �ೇಹ ಮತು) ಆತSವನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು �ೇವರು 
ನಮ;ಾ3 ಇ�rರುವ ಒದ3ಸುR�ೆ ಆ3�ೆ. �ಾRೕದನಂ"ೆ 2ಾವ� 
ಸಹ 4ಾಯ'ಾರದು ಆದEೆ zೕಸುR;ೆ 4ಾ�ಗJಾ3 

$ೕ�Aಯುಷ> ಉಳH ಮತು) ಆEೋಗ>ಕರ?ಾದ kೕವನವನು� 
ನ�ೆಸ'ೇಕು. 

fೕತGನೆ 118:17 ನಾನು ಸಾಯುವqಲ,; ]ೕವqಂqದು@ 
ಯಾಹು��ೆ f<Mಗಳನುg ಸಾರು?ೆನು. 

�ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0ರುವ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಕು�"ಾದ ಪ8ಕಟ~ೆಯು 
'ೇಗ2ೆ 4ಾಯದಂ"ೆ ಅ2ೇಕರನು� �ಾ7ಾ��ೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 5:14,15 5ಮ;N, ಅಸ$ಸ�ನಾ�ರುವವನು ಇ�ಾ@ನೋ? 

ಅವನು ಸXೆಯ r&ಯರನುg ಕರೆಕಳ:rಸN. ಅವರು ಕತGನ 

*ೆಸ&5ಂದ ಅವ5�ೆ ಎ( �ೆ ಹo� ಅವ5�ೋಸ'ರ �ೇವರನುg 
_ಾ<dGಸN.   

ನಂ�	ೆ�ಂದ Jಾ�ದ _ಾ<ಥGನೆಯು ರೋ�ಯನುg ರhಸುವದು 
ಕತGನು ಅವನನುg ಎ�zಸುವನು. ಮತು� _ಾಪJಾ�ದವನಾ�ದ@ರೆ 
ಅದು ಪ&*ಾರ?ಾಗುವದು.  

ಮ*ಾ ಆuೆಯ ಒಂದು Xಾಗ  

� wಷ>�;ೆ �ೊಟr ಆ�ೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು zೕಸುRನ wಷ>ರ ಮತು) (ಂ'ಾಲಕರ 

ತರ'ೇ�ಯ ಮತು) 4ೇ?ೆಯ ಒಂದು ಪ8ಮುಖ �ಾಗ?ಾ3ತು). 
zೕಸು Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�+ದಂ"ೆzೕ, ಹ2ೆ�ರಡು ಮಂ$ 
wಷ>�ಗೂ ಅ�ೇ �ೕ��ಾ3 eಾಡಲು ಆ�ಾ�+ದನು. 

ಮZಾ�ಯ 10:1,7,8 ಆತನು ತನg ಹನೆgರಡು ಮಂq Fಷ%ರನುg 
ಹತ�ರ	ೆ' ಕರೆದು �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವದಕೂ' ಎಲಾ, ತರದ 

ರೋಗಗಳನೂg ಎಲಾ, ತರದ 2ೇನೆಗಳನೂg ?ಾ7Jಾಡುವದಕೂ' 
ಅವ&�ೆ ಅH	ಾರ 	ೊಟ\ನು. 

ಪರಲೋಕ ರಾಜ%ವ8 ಸ�ೕಪ?ಾ�Zೆಂದು ಸಾ&*ೇಳ:Zಾ� 
*ೋ�&. ರೋ�ಗಳನುg ಸ$ಸ�Jಾ�&. ಸತ�ವರನುg ಬದುf7&. 
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ಕುಷ{ಹ"�ದವರನುg ಶುದ@Jಾ�&. �ೆವ$ಗಳನುg ��7&. 

ಉoತ?ಾ� *ೊಂqq@& ಉoತ?ಾ� 	ೊ�&. 

zೕಸು ತನ�ನು� ನಂಬುವವನು "ಾನು eಾ�ದ �ಾಯAಗಳನು� 
eಾಡು"ಾ)2ೆ ಎಂದು :ೇFದನು. zೕಸು eಾ�ದaನು� 2ಾವ� 
,ಜ?ಾ3 eಾಡ'ೇ�ಾದEೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 2ಾವ� 
ಮುಖ>?ೆಂದು ಎlಸ'ೇಕು. 

=ೕ*ಾನ 14:12 5ಮ�ೆ 5ಜ5ಜ?ಾ� *ೇಳ:Z �ೇನೆ. ನನgನುg 
ನಂಬುವವನು ನಾನು ನ�ಸುವ f<Mಗಳನುg Zಾನೂ ನ�ಸುವನು 
ಮತು� ಅವ8ಗe�ಂತ ಮಹZಾ�ದ f<Mಗಳನುg ನ�ಸುವನು. 
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತಂ�ೆಯ ಬe�ೆ *ೋಗುZ �ೇನೆ. 

ಆತನು eಾ�ದಂ"ೆzೕ 2ಾವ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು 4ೇ?ೆಯನು� 
ಮತು) ಅದುnತಗಳನು� eಾಡು" )ೇ?ೆ ಎಂದು zೕಸು :ೇFದನು. 

� ನಮ;ೆ �ೊ�rರುವ ಆ�ೆ 

Eೋ3ಯ oೕ�ೆ �ೈ6ಟುr ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� 
eಾಡುವ�ದು zೕಸು ಎ�ಾ0 RiಾO+ಗF;ೆ �ೊ�rರುವ ಮ:ಾ 

ಆ�ೆಯ ಒಂದು �ಾಗ?ಾ3�ೆ. 

zೕಸು (ೕ;ೆಂದು :ೇFದನು, 

=ೕ*ಾನ 14:15 5ೕವ8 ನನgನುg V<ೕ"ಸುವವರಾದರೆ ನನg 
ಆuೆಗಳನುg 	ೈ	ೊಂಡು ನyೆಯು�&. 

zೕಸು ಆ ಅಂ�ಮ ಆ�ೆಯನು� �ೊಟrನು: 

JಾಕG 16:15-18 ಆ Qೕಲೆ ಅವ&�ೆ 5ೕವ8 ಲೋಕದ ಎಲಾ, ಕyೆ�ೆ 
*ೋ� ಜಗ"��ೆಲಾ, ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&&. ನಂ� qೕxಾಸಾgನ 
Jಾ�7	ೊಳ:|ವವನು ರ�(ೆ *ೊಂದುವನು. ನಂಬ�ೇ 
*ೋಗುವವನು ದಂಡನೆ�ೆ ಗು&ಯಾಗುವನು. ಇದಲ,�ೆ 
ನಂಬುವವ&ಂದ ಈ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ: ಉಂ�ಾಗುವವ8. ನನg 
*ೆಸರನುg *ೇe �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವರು. *ೊಸ Xಾ�ೆಗಳನುg 
JಾZಾಡುವರು. *ಾವ8ಗಳನುg ಎತು�ವರು. �ಷಪ�ಾಥG 
ಗಳನೆgನಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ&�ೆ ಯಾವ 	ೇಡೂ ಆಗುವqಲ,. 
ಅವರು ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ 	ೈ�ಟ\ರೆ ಇವ&�ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು 
ಎಂದು *ೇeದನು. 

zೕಸು ತನ� RiಾO+ಗF;ೆ :ೇFದ �ೊ2ೆಯ eಾತುಗಳG 
ಸಲ:ೆ�ಾ3ರ	ಲ0. ಅದು ಆ�ೆ�ಾ3ತು)! 2ಾವ� Rqೇಯ 
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Eಾಗ'ೇ�ಾದEೆ Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ಮುಖ>?ೆಂದು 
ಎlಸ'ೇಕು. 

Eೋಗದ ಮೂಲ 

� ರೋಗವ8 ಬರುವಂಥದು@ �ೇವ&ಂದಲೋ ಅಥ?ಾ 

ಸೈZಾನ5ಂದಲೋ?  

ನಮS ಮನ+Xನ	0 ಈ Rಷಯಗಳ ಬ; }ೆ ಸಂ�ೇಹRದa	0, 2ಾವ� 
ಎರಡು ಮನಸುXವ�ಳHEಾ3ರು" )ೇ?ೆ, ಗುಣ:ೊಂದಲು ಅಲ# 
RiಾO+ಗಳG ಆ3ರು" )ೇ?ೆ, 4ೋ	ನ kೕವನವನು� ನ�ೆಸು" )ೇ?ೆ. 
Eೋಗದ ಸಮ4ೆ>ಯನು� :ೇ;ೆ ಎದು�ಸ'ೇ�ೆಂದು ಸ��ಾ3 

�Fಯ'ೇ�ಾದEೆ, ಅದರ ಉಗಮ, ಮೂಲ ಮತು) ಉ� aೇಶದ ಬ; }ೆ 
ನಮ;ೆ ದೃಢ?ಾದ �ಳGವF�ೆ ಇರ'ೇಕು. 

ಸತ%ವ8 �ಡುಗyೆಯನುg ಉಂಟುJಾಡುತ��ೆ 

Eೋಗ, �ಾ6�ೆ ಮತು) 2ೋRನ ಮೂಲದ ಬ; }ೆ 2ಾವ� ಸತ>ವನು� 
ಕಂಡು�ೊಂ�ಾಗ, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� qೈಯA$ಂದ 

:ೊಂ$�ೊಳHಲು ಮತು) 4ೇ?ೆeಾಡಲು 2ಾವ� {ಡುಗ�ೆ 
:ೊಂದು" )ೇ?ೆ. ಸತ>ವ� zೕಸುRನ	0 �ಾಣ+ಗುತ)�ೆ. 

=ೕ*ಾನ 14:6 Mೕಸು ಅವ5�ೆ ನಾನೇ JಾಗGವೂ ಸತ%ವೂ 

]ೕವವೂ ಆ�� @ೇನೆ ನನg ಮೂಲಕ?ಾ� *ೊರತು ಯಾರೂ 

ತಂ�ೆಯ ಬe�ೆ ಬರುವqಲ,. 

zೕಸುRನ eಾತುಗFಂದ ಮತು) D8zಗFಂದ ಸತ>ವ� 
ಪ8ಕಟ?ಾ6ತು. 

zೕಸು (ೕ;ೆಂದು :ೇFದನು,  

=ೕ*ಾನ 8:32 ಮತು� ಸತ%ವ8 5ಮ;ನುg �ಡುಗyೆ Jಾಡುವದು 
ಎಂದು *ೇeದನು. 

ರೋಗ	ೆ' ಸಂಬಂಧಪಟ\ ಪ<Wೆgಗಳ: 

Eೋಗದ ಉಗಮ, ಮೂಲ ಮತು) ಉ� aೇಶದ ಬ; }ೆ ಸತ>ವನು� 
ಕಂಡು�ೊಳHಲು, �ೆಲವ� Rwಷr?ಾದ ಮತು) 4ಾeಾನ>?ಾ3 

�ೇಳ�ಾಗುವ ಪ8iೆ�ಗF;ೆ ಉತ)ರಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳGHವ ಮೂಲಕ 

2ಾವ� 7ಾ8ರಂ94ೋಣ. 

� ಇದು �ೇವರ cತ)?ೇ? 

� ರೋ�ಗಳನುg ಗುಣಪ�ಸುವ8ದು �ೇವರ oತ�?ೇ? 
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ಎಲ0ರನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ ಕು�"ಾದ �ೇವರ cತ)ದ 

ಅ,w`ತ"ೆಯು ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ ಇದುವ �ೊಡ� ಅ�ೆತ�ೆ�ಾ3�ೆ. 
4ೈ"ಾನನು ನಮS Rರುದ�?ಾ3 ಬಂದು ನಮS ಮನ+Xನ	0 
ಸಂ�ೇಹದ eಾತುಗಳನು� :ಾಕು"ಾ)2ೆ, ಮತು) 2ಾವ� 
VಾಗರೂಕEಾ3ರ$ದaEೆ, 2ಾವ� ಆ ಸಂ�ೇಹವ� �ೆಲಸ eಾಡಲು 
{ಡು" )ೇ?ೆ. 

ಈ ಸಂ�ೇಹವನು� 4ಾಂಪ8�ಾ6ಕ 7ಾ8ಥA2ೆಗಳ eಾತುಗಳ	0 
ವ>ಕ)ಪ�ಸುವ�ದನು� 2ಾವ� �ೇಳG" )ೇ?ೆ, "ಕತA2ೇ, ,ನ� 
cತ)?ಾದEೆ, ,ೕನು ಮು�r ಗುಣಪ�ಸು ಎಂದು 2ಾವ� 
'ೇ��ೊಳGH" )ೇ?ೆ ..." 

ಇಂತಹ 7ಾ8ಥA2ೆಯು ಎಲ0ರೂ ಗುಣ?ಾಗುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ೇ 
ಎಂಬುದರ ಬ; }ೆ ಅ,w`ತ"ೆ ಮತು) ಸಂ�ೇಹವನು� ವ>ಕ)ಪ�ಸುತ)�ೆ. 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ಾ3�ೆ ಎಂದು ನಮS ಆತSಗಳ	0 
,w`ತ"ೆ6ಲ0�ೆ, ನಮ;ಾ3 ಅಥ?ಾ ಇತರ�;ಾ3 ನಂ{�ೆಯ 

7ಾ8ಥA2ೆಯನು� 7ಾ8uAಸುವ�ದು ಅ4ಾಧ>. 

ಕುಷ¡Eೋ3 ಮನುಷ>ನು ",ನ;ೆ ಮನ+XದaEೆ" ಎಂದು :ೇF�ಾಗ 

ಅಂತಹ ಸಂ�ೇಹದ ಉ�ಾಹರ~ೆಯನು� 2ಾವ� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. 

JಾಕG 1:39-41 ಬeಕ ಆತನು ಗNಲಾಯದಲ ,ೆಲಾ, *ೋ� ಅವರ 

ಸXಾಮಂqರಗಳN, ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾರುZಾ� �ೆವ$ಗಳನುg 
��ಸುZಾ� ಇದ@ನು. 

ಒಬz ಕುಷ{ರೋ�ಯು Mೕಸು�ನ ಬe�ೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂ�ೆ 
lಣ	ಾಲೂ&	ೊಂಡು  5ನ�ೆ ಮನ7�ದ@ರೆ ನನgನುg 
ಶುದ@Jಾಡಬಲ ,ೆ ಎಂದು 2ೇ�	ೊಳ|ಲು  

ಆತನು ಕ5ಕರಪಟು\ 	ೈ5ೕ� ಅವನನುg ಮು}\. ನನ�ೆ 
ಮನಸು�ಂಟು ಶುದ@?ಾಗು ಅಂದನು. 

"ನನ;ೆ ಮನಸುXಂಟು" ಎಂದು ಸರಳ?ಾ3 :ೇಳGವ ಮೂಲಕ 

zೕಸು "ಇದaEೆ" ಎಂಬುದನು� ,ೕ3+ದನು. zೕಸು eಾ�ದ 

ಪ8�Cಂದೂ ತನ� ಜನರ ಕು�"ಾದ ತಂ�ೆಯ cತ)ವನು� 
ಪ8ಕಟಪ�+ತು). 

� ನಾನು ರೋಗ	ೆ' ಒಳ�ಾಗುವ8ದು �ೇವರ oತ�?ೇ? 

ಎಲ0 RಷಯಗF3ಂತ Q3�ಾ3 2ಾವ� ಪ8�$ನ ಸು¢ೇಮ$ಂದ 

ಬದುಕ'ೇ�ೆಂಬುದು �ೇವರ cತ)?ಾ3�ೆ. 
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3 =ೕ*ಾನ 2 V<ಯನೇ 5ೕನು ಆತ;�ಷಯದN, ಅwವೃq@ 
*ೊಂqರುವ ಪ<	ಾರ ಎಲಾ, �ಷಯಗಳN,ಯೂ ಅwವೃq@ *ೊಂq 

ಸುxೇಮ?ಾ�ರ2ೇ	ೆಂದು _ಾ<dGಸುZ �ೇನೆ. 

zೕಸು Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�+ದaEೆ, Eೋ3ಗಳನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ತಂ�ೆಯ cತ)?ಾ3�ೆ. Eೋ3ಯನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ತಂ�ೆಯ cತ)?ಾ3ದaEೆ, ,ಮSನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ತಂ�ೆಯ cತ)?ಾ3�ೆ! 

� ನಮS ಒJ Hೆಯದ�ಾ^3? 

� ರೋಗವ8 ನಮ; ಒ� |ೆಯದ	ಾ'� �ೇವರು 	ಾಯG Jಾಡುವ 

ಒಂದು &ೕ"ಯಾ��ೆMೕ? 

ಎಲ0ವನು� ನಮS ಒJ Hೇಯದ�ಾ^3 �ೇವರು eಾಡುವನು ಎಂದು 
7ೌಲನು :ೇFದ “ಎಲ0 Rಷಯಗಳ	0” Eೋಗವ� ಕೂಡ ಒಂ�ಾ3�ೆ 
ಎಂದು ಅ2ೇಕ�;ೆ 'ೋdಸ�ಾ3�ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 8:28 ಇದಲ,�ೆ �ೇವರ ಸಂಕಲkದ Qೕರೆ�ೆ 
ಕರೆಯಲkಟು\ ಆತನನುg V<ೕ"ಸುವವರ rತ	ಾ'� ಎಲಾ, 
	ಾಯGಗಳ: ಅನುಕೂಲ?ಾಗುತ�?ೆ ಎಂದು ನಮ�ೆ �ೊತ��ೆ. 

ನೂ> ಇಂಟj2ಾ>ಷನU ವಷAv, ಈ ?ಾಕ>ದ ಬ; }ೆ ಸ#ಷr?ಾದ 

�ಳGವF�ೆಯನು� ನಮ;ೆ �ೊಡುತ)�ೆ. ಅದು (ೕ;ೆ :ೇಳGತ)�ೆ, 

�ೇವರ ಸಂಕಲ#ದ oೕEೆ;ೆ ಕEೆಯಲ#ಟುr ಆತನನು� 
�8ೕ�ಸುವವ�;ಾ3 ಎ�ಾ0 �ಾಯAಗಳನು� ಒJ Hೇಯದ�ಾ^3 

eಾಡು"ಾ)2ೆಂದು ನಮ;ೆ �F$�ೆ. 

ನಮS ಒJ Hೇಯದ�ಾ^3 �ೇವರು ಎಲ0 �ಾಯAಗಳನು� eಾಡು"ಾ)2ೆ 
ಎಂಬುದ�ೆ^ ಒತು) ,ೕಡ�ಾ3�ೆ. ನಮS ಒJ Hೇಯದ�ಾ^3 ಎ�ಾ0 
�ಾಯAಗಳG ಆಗುತ)?ೆ ಎಂಬುದ�ೆ^ ಬದ�ಾ3, “ಎ�ಾ0 
�ಾಯAಗಳ	0” ಅಥ?ಾ “ನಮS Eೋಗದ	0” �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಶD)ಯ �ೆಲಸವ� ಉತ)ಮ?ಾ3 ನ�ೆಯುತ)�ೆ. 

� ಆತ,;ಾ3 'ಾqೆಯನ�ನುಭRಸುವ�ದ�ೆ^? 

� ರೋಗವ8 ಆತ5�ಾ� ನಾವ8 2ಾ�ೆಯನgನುಭ�ಸ2ೇ	ಾದ ಒಂದು 
&ೕ"ಯಾ��ೆMೕ? 

�NVk 1:29 *ೇಗಂದರೆ f<ಸ�ನ Qೕಲೆ ನಂ�	ೆ�ಡುವದೂ 

ಆತ5�ೋಸ'ರ 2ಾ�ೆಯನgನುಭ�ಸುವದೂ 5ಮ�ೆ ಅನುಗ<ಹ?ಾ� 

�ೊರೆ�ತು. 
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?ಾಕ>ವನು� ತ7ಾ#3 ?ಾ>�ಾ>,ಸುವ�ದನು� ತ�#ಸಲು, ಒಂದು 
Rಷಯದ ಸಂದಭAವನು� ಅಥ?ಾ (2ೆ��ೆಯನು� ಪ�ಗlಸುವ�ದು 
ಅವಶ>ಕ?ಾ3ರುತ)�ೆ. ಈ ಸ,�?ೇಶದ	0, ಸು?ಾ"ೆA;ಾ3 7ೌಲನು 
'ೇ�ಗಳ	0 ಕಲ#�rರುವ ತನ� ಸಂಕಟದ ಬ; }ೆ ಬEೆಯು�)�ಾa2ೆ. 

�NVk 1:12-14 ಸ*ೋದರರೇ, ನನ�ೆ ಸಂಭ�7ರುವದು 
ಸು?ಾZೆGಯ ಪ<ಸರ(ೆ�ೆ ಸ*ಾಯ?ಾ�Zೆಂದು 5ೕವ8 
"eಯ2ೇ	ೆಂಬ�ಾ� ಅ_ೇhಸುZೆ�ೕನೆ. *ೇಗಂದರೆ ನನg 2ೇ�ಗಳ: 
f<ಸ�ನ 5�ತ�?ೇ ಎಂದು ಅರಮನೆಯ ಪಹರೆಯವರೆಲ,&ಗೂ 

�	ಾ'ದವರೆಲ,&ಗೂ ಪ<7ದ�?ಾ�ತು. ಇದಲ,�ೆ ಸ*ೋದರರN, 
ಬಹಳ ಜನರು ನನg 2ೇ�ಗeಂದಲೇ ಕತGನN, ಭರವಸವ8ಳ|ವರಾ� 

�ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg 5ಭGಯqಂದ *ೇಳ:ವದ	ೆ' ಇನೂg �Wೇಷ 

�ೈಯG *ೊಂq�ಾ@ರೆ. 

7ೌU eಾತ2ಾಡು�)ದa ಸಂಕಟವ� ಅ2ಾEೋಗ> ಅಥ?ಾ Eೋಗದ 

ಉ� 0ೇಖವಲ0 ಎಂಬುದು ಈ �ಾಗದ ಸಂದಭA$ಂದ ಸ#ಷr?ಾ3�ೆ. 
ಅದು ಬದ�ಾ3, ಸು?ಾ"ೆA;ಾ3 Dರುಕುಳ ಮತು) Vೈಲು?ಾಸದ 

ಬಳಲು�)�ೆ. 

� w+);ಾ3? 

� �ೇವರು ಜನರನುg ಸ&ಪ�ಸಲು, Fಸು��ೊeಸಲು, Fhಸಲು 
ಅಥ?ಾ ಅವ&�ೆ Zಾ� ;ೆ ಕNಸಲು 
ರೋಗವನುgಂಟುJಾಡುZಾ�ನೆMೕ? 

4ೈ"ಾನನು ಜನ�;ೆ �ಾ6�ೆಯನು� ಮತು) Eೋಗವನು� 
ಉಂಟುeಾಡು"ಾ)2ೆ, �ೇವರ ಉಂಟುeಾಡುವ�$ಲ0. 

=ೕಬ 2:7 ಆಗ ಸೈZಾನನು M*ೋವನ ಸ5g�ಾನqಂದ 

*ೊರಟು =ೕಬನ ಅಂ�ಾಲು lದಲು�ೊಂಡು ನಡುನೆ"�ಯ 

ವರೆಗೂ 	ೆಟ\ ಕುರುಗಳನುg ಹು}\7 ಅವನನುg 2ಾH7ದನು. 

�8ೕ�ಯುಳH, ಆಕ^EೆಯುಳH eಾನವ ತಂ�ೆಯು ಮಕ^ಳನು� 
wಸು);ೊFಸಲು �ಾ>ನXj ತಂದು:ಾಕುವ�ದನು� ನQSಂದ ಕ	#+ 
2ೋಡ�ಾಗುವ�$ಲ0. :ಾ;ಾದEೆ ನಮS ಸO3ೕAಯ ತಂ�ೆಯು ತನ� 
ಮಕ^ಳ oೕ�ೆ �ಾ6�ೆಯನು� ಅಥ?ಾ Eೋಗವನು� 
ತಂದು:ಾಕುವ�ದನು� 2ಾವ� :ೇ;ೆ ಕ	#+�ೊಳHಬಹುದು? 

=ೕ*ಾನ 10:10 ಕಳ|ನು ಕದು@	ೊಳ:|ವದಕೂ' 	ೊಯು%ವದಕೂ' 
*ಾಳ:Jಾಡುವದಕೂ' ಬರುZಾ�ನೆ *ೊರತು ಮZಾ�ವದಕೂ' 
ಬರುವqಲ,. ನಾನಾದರೂ ಅವ8ಗe�ೆ ]ೕವವ8 ಇರ2ೇ	ೆಂತಲೂ 

ಸಮೃq@ಯು ಇರ2ೇ	ೆಂತಲೂ ಬಂ�ೆನು. 
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ನಮSನು� �ೊಲ0ಲು, ನಮS ಆEೋಗ>ವನು� ಕ$ಯಲು ಮತು) 
Eೋಗ$ಂದ ಮತು) �ಾ6�ೆ6ಂದ ನಮSನು� :ಾಳeಾಡಲು 
ಬರುವವನು 4ೈ"ಾನನು ಎಂದು zೕಸು :ೇFದನು. 

ಆದEೆ zೕಸು ನಮ;ೆ ಸಮೃದ�?ಾದ kೕವವನು�, Eೋಗ, �ಾ6�ೆ 
ಮತು) 2ೋವ�ಗFಲ0ದ kೕವನವನು� �ೊಡಲು ಬಂದನು. ಆತನು 
ಆ�ಾಮ ಹವOರನು� ತನ� ಸOರೂಪದ	0 ಸೃYr+�ಾಗ ಆತನು 
eಾನವಕುಲವನು� �ಾವ�ದ�ಾ^3 ಸೃYr+ದ2ೋ ಅದನು� 
ಪ�ನಃ4ಾ��ಸಲು ಬಂದನು. 

� 7ೌಲನ ಶ�ೕರ	0ದa ಶ£ಲ/ಮುFHನ ಬ; }ೆ ಏನು? 

� _ೌಲನ ಶ&ೕರದN,ದ@ ಮುಳ:|, ರೋಗ?ಾ�ತು� ಎಂದು ಸತ%?ೇದವ8 
*ೇಳ:ತ��ೆMೕ? 

?ಾಕ>ವನು� ತ7ಾ#3 ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ ಮೂಲಕ, 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನ ಶ�ೕರದ	0ದa ಶ£ಲ ಆಥ?ಾ ಮುಳGH 
�ೕವ8?ಾದ ಕl�ನ �ಾ6�ೆ�ಾ3ತು) ಎಂದು �ೆಲವರು 
'ೋdಸು"ಾ)Eೆ. ಆ�ಾಗೂ>, ತನ�	0ದa ಶ£ಲ ಅಥ?ಾ ಮುಳGH 
ಅವನನು� ಗುದುaವ�ದ�ೆ^ ಅಥ?ಾ �ೕ�ಸುವ�ದ�ೆ^ ಕಳG(ಸಲ#ಟr 
4ೈ"ಾನನ ದೂತ2ಾದ ದುEಾತS?ಾ3ತು) ಎಂದು 7ೌಲನು 
ಬEೆದನು. 

2 	ೊ&ಂಥ 12:7 ಈ 	ಾರಣqಂದಲೂ ನನ�ೆ "eಸಲkಟ\ 
ರಹಸ%ಗಳ: ಬಹು �Wೇಷ?ಾ�ರುವದ&ಂದಲೂ ನಾನು 
*ೊಗe	ೊಳ|�ೇ ಸುಮ;5ರುZ �ೇನೆ. ನಾನು ನನgನುg ಅ"ಶಯ?ಾ� 

*ೆo�7	ೊಳ|2ಾರ�ೆಂದು ಒಂದು ಶ�ಲ ನನg ಶ&ೕರದN, 
ನಾ}�ೆ=ೕ ಎಂಬಂZೆ ನನgನುg ಗುದು@ವದ	ೆ' ಸೈZಾನನ 

ದೂತರN, ಒಬzನು ನನg ಬe�ೆ ಕಳ:rಸಲkಟ\ನು. ನಾನು 
ಅ"ಶಯ?ಾ� *ೆo�7	ೊಳ|2ಾರ�ೆಂತಲೇ ಇ�ಾ�ತು. 

7ೌಲನ ಶ�ೕರದ	0ದ ಮುಳGH �ೈ(ಕ �ಾ6�ೆ�ಾ3ತು) ಎಂದು 
ಸತ>?ೇದವ� ಎ	0ಯೂ 'ೋdಸುವ�$ಲ0. 

� ಮರಣವನು� ಉಂಟುeಾಡಲು ಅಗತ>R�ೆzೕ? 

� �ೇವರು ನಮ;ನುg ಮನೆ�ೆ ಕರೆದು	ೊಂಡು *ೋಗಲು 7ದ�ನಾ�ಾಗ, 

ನಾವ8 ಸಾಯುವ8ದ	ಾ'� ರೋಗ	ೆ' ತುZಾ��ಾಗ2ೇ	ೇ? 

ನಮS kೕವನದ ಪ8�$ನವ� 2ಾವ� ಆEೋಗ>?ಾ3 

ಬದುಕ'ೇ�ೆಂಬುದು �ೇವರ cತ)?ಾ3ದaEೆ, 2ಾವ� 4ಾಯುವ�ದ�ೆ^ 
Eೋಗ�ೆ^ ತು"ಾ);ಾಗುವ�ದನು� ಅ,?ಾಯA?ಾ3 ಆತನು ಏ�ೆ 
eಾಡು"ಾ)2ೆ? 
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�ೕiೆಯು ಅದುnತಕರ?ಾದ ಉ�ಾಹರ~ೆ�ಾ3�ಾa2ೆ! �ೇವರು 
ಅವನನು� ಮ2ೆ;ೆ ಕEೆ�ಾಗ ಅವ,;ೆ ನೂರ ಇಪ#ತು) ವಷA?ಾ3ತು). 
ಅವನ ಆEೋಗ>ವ� ತುಂ'ಾ �ೆ2ಾ�3ತು), ಆದa�ಂದ �ೇವರನು� 
�ೇ��ಾಗಲು 'ೆಟrವನು� ಹ�):ೋಗುವಷುr ಅವನು 
ಬ�ಾಢ>2ಾ3ದaನು. ಅವನು ತನ� ಕl�ನ ದೃYrಯ2ಾ�ಗ	 ಅಥ?ಾ 

4ಾO�ಾRಕ ಶD)ಯ2ಾ�ಗ	 ಕJೆದು�ೊಂ�ರ	ಲ0. 

ಧlೕGಪ�ೇಶ	ಾಂಡ 34:7 lೕWೆ ಸಾಯು?ಾಗ ನೂ&ಪkತು� 
ವರುಷದವನಾ�ದ@ನು. ಅವನ ಕಣು� l2ಾzಗNಲ,, ಅವನ ]ೕವಕ�  ೆ

ಕುಂq*ೋ�ರNಲ,. 

ವಯ4ಾXದ ವ>D)ಯು Eೋಗ�ೆ^ ಒಳ;ಾ�ಾಗ, ಅವರು 
ಗುಣ?ಾಗುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ಾ3�ೆ. �ೇವರ ಸಮಯ?ಾ�ಾಗ, 

ಅವರ ಆತSವ� ಅವರ �ೇಹವನು� {ಟುr:ೋಗುತ)�ೆ ಮತು) ಅವರ 

ಹೃದಯವ� ಬ�ಯುವ�ದು ,ಂತು:ೋಗುತ)�ೆ. 

� ಇದು ಸಂಭRಸುವಂ"ೆ �ೇವರು ಅನುಮ�ಸು"ಾ)2ೋ? 

 

� �ೇವರು ತನg ಜನ&�ೆ ರೋಗ ಅಥ?ಾ ಅ	ಾNಕ ಮರಣ ಬರಲು 
“ಅನುಮ"ಸುZಾ�ನೆMೕ”? 

Eೋಗವ� ಅಥ?ಾ ಮರಣವ� ಬಂ�ಾಗ ಅ2ೇಕರು "�ೇವರು ಇದು 
ಆಗುವಂ"ೆ ಏ�ೆ ಅನುಮ�+ದನು"? ಎಂದು �ೇವರನು� 
ದೂYಸು"ಾ)Eೆ. 

�ೇವರ ಸOರೂಪದ	0 ಸೃYrಸಲ#|ಾrಗ ಈ ಭೂQಯ	0 ನ�ೆಯುವ 

ಎಲ0ದರ oೕ�ೆ ಆ�ಾಮ ಹವO�;ೆ ಅd�ಾರವನು� ಮತು) 
�ೊEೆತನವನು� �ೊಡ�ಾ3ತು. 

ಆq	ಾಂಡ 1:26 ಆ Qೕಲೆ �ೇವರು ನಮ; ಸ$ರೂಪದN, ನಮ; 
*ೋN	ೆ�ೆ ಸ&ಯಾ� ಮನುಷ%ರನುg ಉಂಟು Jಾyೋಣ ಅವರು 
ಸಮುದ<ದN,ರುವ �ೕನುಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಅಂತ&�ದN, 
*ಾರಾಡುವ ಪhಗಳ Qೕಲೆಯೂ ನೆಲದ Qೕಲೆ ಹ&�ಾಡುವ ಎಲಾ, 
f<�fೕಟಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಎಲಾ, ಭೂ�ಯ Qೕಲೆಯೂ 

�ೊರೆತನJಾಡN ಅಂದನು. 

ಆ�ಾಮ ಹವOರು 7ಾಪ eಾ��ಾಗ ಕJೆದು�ೊಂಡ ಅd�ಾರವನು� 
ಅಥ?ಾ �ೊEೆತನವನು� zೕಸು ಪ�ನಃ4ಾ��+ �ೊಟrನು. 

ಮZಾ�ಯ 16:19 ಪರಲೋಕ ರಾಜ%ದ �ೕಗದ 	ೈಗಳನುg 5ನ�ೆ 
	ೊಡು?ೆನು. ಭೂಲೋಕದN, 5ೕನು ಯಾವ8ದನುg ಕಟು\"�ೕ=ೕ 
ಅದು ಪರಲೋಕದN,ಯೂ ಕಟು\ವದು. ಮತು� ಭೂಲೋಕದN, 5ೕನು 



20 

 

ಯಾವ8ದನುg �ಚು�"�ೕ=ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದN,ಯೂ 

�o�ರುವದು ಅಂದನು. 

Eೋಗವ� 4ೈ"ಾನನ ಶD)ಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ)�ೆ, ಆದEೆ ಇಂದು 
RiಾO+ಗF;ೆ ಶತು8ಗಳ ಶD)ಯ oೕ�ೆ ಅd�ಾರR�ೆ (ಅಥ?ಾ 

�ೊEೆತನR�ೆ) ಎಂದು zೕಸು :ೇFದನು. 

ಲೂಕ 10:19 ನೋ�&, *ಾವ8ಗಳನೂg 1ೇಳ:ಗಳನೂg ?ೈ&ಯ 

ಸಮಸ� ಬಲವನೂg ತುeಯುವದ	ೆ' 5ಮ�ೆ ಅH	ಾರ 	ೊ}\�ೆ@ೕನೆ. 
ಯಾವದೂ 5ಮ�ೆ 	ೇಡು Jಾಡುವ�ೇ ಇಲ,. 

ಈ ಭೂQಯ	0 �ೇವರು �ೊ�rರುವ �ೊEೆತನವನು� 
ಉಪCೕ3ಸ�ೆ, �ೇವರಲ0 ಆದEೆ 2ಾವ� 4ೈ"ಾನನು ನಮS 
oೕ�ೆ ಮತು) ನಮS �8ೕ�7ಾತ8ರ oೕ�ೆ Eೋಗವನು�, 
�ಾ6�ೆಯನು� ಮತು) ಮರಣವನು� ತಂದು:ಾಕುವಂ"ೆ 
ಅನುಮ�ಸು" )ೇ?ೆ. 

ರೋಗದ ಮೂಲ 

ಎ�ಾ0 Eೋಗವ� ಮತು) �ಾ6�ೆ 4ೈ"ಾನ,ಂದ ಬರುತ)?ೆzೕ 
:ೊರತು �ೇವ�ಂದ ಬರುವ�$ಲ0. ಅ2ೇಕರು Eೋಗ$ಂದ 

ಬಳಲು�)�ಾaEೆ ಏ�ೆಂದEೆ ಅವರು 7ಾಪeಾ��ಾaEೆ, 
ಅRqೇಯEಾ3�ಾaEೆ ಅಥ?ಾ ಉತ)ಮ ಆEೋಗ> :ಾಗೂ 

<ೕಷ�ಾಂಶದ ತತOಗಳನು� ,ಲA�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸOಸ�"ೆಯ 

ಆತSಗF;ೆ ಅವ�ಾಶ �ೊ�r�ಾaEೆ. 

ಎ4ೆಸ 4:27 ಸೈZಾನ5�ೆ ಅವ	ಾಶ	ೊಡ2ೇ�&. 

ನಮ;ೆ ಪ�ನಃ4ಾ��+ �ೊ�rರುವ ನಮS ಅd�ಾರವನು� 
ಉಪCೕ3+�ೊಂಡು, 2ಾವ� 4ೈ"ಾನನನು�, ಅಸOಸ�"ೆಯ 

ಆತSಗಳನು� ಅಥ?ಾ ಬಂ$ರುವ Eೋಗವನು� ಎದು�ಸಬಹುದು 
ಮತು) ಅವ� ನಮSನು� {ಟುr ಓ�:ೋಗುತ)?ೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 4:7 rೕ�ರಲಾ� �ೇವ&�ೆ ಒಳ�ಾ�& ಸೈZಾನನನುg 
ಎದು&7& ಅವನು 5ಮ;ನುg �ಟು\ ಓ�*ೋಗುವನು. 

ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತSವನು� ಓ�ಸಲು ಮತು) ಎ�ಾ0 ತರದ 

�ಾ6�ೆಗಳನು� :ಾಗೂ Eೋಗಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು 
RiಾO+ಗF;ೆ ಅd�ಾರR�ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 10:1 ಆತನು ತನg ಹನೆgರಡು ಮಂq Fಷ%ರನುg ಹತ�ರ	ೆ' 
ಕರೆದು �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವದಕೂ' ಎಲಾ, ತರದ ರೋಗಗಳನೂg 
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ಎಲಾ, ತರದ 2ೇನೆಗಳನೂg ?ಾ7Jಾಡುವದಕೂ' ಅವ&�ೆ 
ಅH	ಾರ 	ೊಟ\ನು. 

2ಾವ� ಅವ,;ೆ eಾಡಲು ಅವ�ಾಶ �ೊಡುವಂಥ �ಾಯAಗಳನು�
eಾತ8?ೇ 4ೈ"ಾನನು ಇಂದು ನಮ;ೆ eಾಡಲು 4ಾಧ>. "�ೇವರು 
ಇದನು� ಏ�ೆ ಅನುಮ�ಸು"ಾ)2ೆ?" ಎಂದು ಪ8w�ಸ'ಾರದು. ಅದ�ೆ^ 
ಬದ�ಾ3, “2ಾವ� ಇದನು� ಏ�ೆ ಅನುಮ�ಸು�)� aೇ?ೆ?” ಎಂದು 
ಪ8w�+�ೊಳH'ೇಕು. 

�ಪ#l: ಈ ಪ8iೆ�ಯನು� ಸಂಪೂಣA?ಾ3 ಅಥAeಾ��ೊಳHಲು, 
ಎ.ಎU. 3U ರವರ RiಾO+ಗಳ ಅd�ಾರ ಎಂಬ �ೈ��ಯನು� 
ಮತು) �ೆ4ೆrೖv� ಫಾj �ೊQ,ಯv ಎಂಬ ಅವರ ಪ�ಸ)ಕವನು� 
ಓದ'ೇ�ೆಂಬ ಸಲ:ೆಯನು� 2ಾವ� ,ೕಡು" )ೇ?ೆ. 

4ೈ"ಾನನು ನಮSನು� 4ೋ	ಸಲು Eೋಗವನು� ಆಯುಧವ2ಾ�3 ಉಪCೕ3ಸು"ಾ)2ೆ 

ಸೈZಾನನ �ೕಳ:�	ೆ 

4ೈ"ಾನನು ಮತು) ಅವನ ದೂತರು ಪರ�ೋಕದ	0 �ರು3{ದa 
ನಂತರ ಅವರನು� ಭೂQ;ೆ �ೊಬs�ಾ6ತು. 2ಾವ� ಇದರ ಬ; }ೆ 
�ೆಳ3ನ ?ಾಕ>�ಾಗದ	0 ಓದು" )ೇ?ೆ, 

ಪ<ಕಟನೆ 12:7-10 ಪರಲೋಕದN, ಯುದ@ ನyೆ�ತು. 
�ೕ	ಾMಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟಸಪGನ Qೕಲೆ ಯುದ@ 
Jಾಡುವದ	ೆ' *ೊರಟರು. ಘಟಸಪGನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ@ 
Jಾ� ಸೋತು*ೋದರು. ಮತು� ಪರಲೋಕ�ೊಳ�ೆ ಅವ&�ೆ 
ಸಾ�ನವ8 ತVk*ೋ�ತು.  

ಭೂಲೋಕದವರನೆgಲಾ, ಮರುಳ:�ೊeಸುವ ಆ ಮ*ಾ ಘಟಸಪGನು 
ಅಂದರೆ VWಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈZಾನನೆಂತಲೂ *ೆಸರುಳ| ಪ8ರಾತನ 

ಸಪGವ8 �ೊಬzಲkಟು\ ಭೂ��ೆ �ದ@ನು. ಅವನ ದೂತರು ಅವ5�ೆ 
�ೊಬzಲkಟ\ರು. 

ಆಗ ಪರಲೋಕದN, ಮ*ಾ ಶಬ@ವನುg 	ೇe�ೆನು. ಅದು, ಈಗ 

ಜಯವೂ ಶf�ಯೂ ರಾಜ%ವೂ ನಮ; �ೇವ&�ೆ ಉಂ�ಾ�ತು. 
ಆತನು ಅw�ೇf7ದವನ ಅH	ಾರವ8 ಈಗ ಸಾ�Vತ?ಾ�ತು. 
ಹಗNರುಳ: ನಮ; ಸ*ೋದರರ Qೕಲೆ ನಮ; �ೇವರ ಮುಂ�ೆ, 
ದೂರು *ೇeದ ದೂರು�ಾರನು �ೊಬzಲk}\�ಾ@ನೆ. 

�ೇವರ ಸ$ರೂಪದN,ರುವ ಮನುಷ% 

4ೈ"ಾನನ {ೕಳGR�ೆಯ ನಂತರ ಅವನನು� �ೊ{s:ಾDದ ಅ�ೇ 
ಗ8ಹದ	0 �ೇವರು ತನ� ಸOರೂಪದ	0 ಮನುಷ>ರನು� ಸೃYr+ದನು. ಆ 
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ಸಮಯದವEೆ;ೆ ಭೂQಯನು� ಆಳG�)ದa 4ೈ"ಾನನು oೕ�ೆ 
�ೊEೆತನ eಾಡಲು ಆತನು ಅವರನು� ಸೃYr+ದನು. 

ಆq	ಾಂಡ 1:26,28 ಆ Qೕಲೆ �ೇವರು ನಮ; ಸ$ರೂಪದN, ನಮ; 
*ೋN	ೆ�ೆ ಸ&ಯಾ� ಮನುಷ%ರನುg ಉಂಟು Jಾyೋಣ ಅವರು 
ಸಮುದ<ದN,ರುವ �ೕನುಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಅಂತ&�ದN, 
*ಾರಾಡುವ ಪhಗಳ Qೕಲೆಯೂ ನೆಲದ Qೕಲೆ ಹ&�ಾಡುವ ಎಲಾ, 
f<�fೕಟಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಎಲಾ, ಭೂ�ಯ Qೕಲೆಯೂ �ೊರೆತನ 
JಾಡN ಅಂದನು. 

ಇದಲ,�ೆ �ೇವರು ಅವರನುg ಆFೕವGq7 5ೕವ8 ಬಹು 
ಸಂZಾನವ8ಳ|ವರಾ� *ೆo�&. ಭೂ�ಯN, ತುಂ�	ೊಂಡು ಅದನುg 
ವಶJಾ�	ೊe|&. ಸಮುದ<ದ �ೕನುಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಆ	ಾಶದ 

ಪhಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಭೂ�ಯN, ಚNಸುವ ಎಲಾ, ]ೕ�ಗಳ 

Qೕಲೆಯೂ �ೊರೆತನ Jಾ�& ಅಂದನು. 

� ಮನುಷ%ರನುg ಈ 	ೆಳ�ನಂZೆ Jಾಡಲು ಸೃ-\7ದ@ನು: 

∗ �ೇವರಂ"ೆ �ಾಣಲು 
∗ �ೇವರಂ"ೆ ನ�ೆಯಲು 
∗ �ೇವರಂ"ೆ eಾತ2ಾಡಲು 
∗ ಮತು) ಈ ಭೂQಯ oೕ�ೆ �ೊEೆತನ eಾಡಲು! 

ಸೈZಾನನು 5ಮ;ನುg �ೆ$ೕ-ಸುZಾ�ನೆ 

,ಮSನು� ,ೕ?ೇ 4ೈ"ಾನನ 4ಾ�ನದ	0ರುವ��ಾ3 ಊ(+ 
2ೋ��. ಪರ�ೋಕದ ಅತು>ನ�ತ 4ಾ�ನಗಳ 7ೈD ಒಂದು 
4ಾ�ನದ	0 ಇದaವನನು� ಅ	0ಂದ :ೊರ:ಾD ಭೂQ;ೆ 
ತಳH�ಾ6ತು. �ೇವರ Rರುದ� �ೆOೕಷ �ಾರುವವನು, ತನ�ನು� 
"ಾ2ೇ ಅತು>ನ�ತನಂ"ೆ ಆಗಲು ಬಯ+ದವನು, �ೇವರು ತನ� 
ಸOರೂಪದ	0 ಮನುಷ>ರನು� ಸೃYrಸು?ಾಗ ಭಯ$ಂದ ಅದನು� 
2ೋ�$aರ'ೇಕು. ಆಗ �ೇವರು 4ೈ"ಾನನು ಆಳG�)ದa ಎಲ0ದರ 

oೕ�ೆ �ೊEೆತನವನು� ಅವ�;ೆ �ೊಟrನು! 

4ೈ"ಾನನು ಪ�ರುಷನನು� ಅಥ?ಾ +§ೕಯನು� 2ೋ��ಾಗ�ೆ�ಾ0 
ಅವನು ಬಹಳ?ಾ3 �ೆOೕYಸು�)ದa �ೇವರನು� ಅವ,;ೆ 
2ೆನ�ಸು�)ತು). ಮನುಷ>ರು �ೇವರಂ"ೆ �ಾಣುವ�ದನು� ಮತು) 
�ಾಯAeಾಡುವ�ದನು� ಅವನು 2ೋ��ಾಗ, ಅವನ �ೆOೕಷವ� 
:ೆ�ಾ`ಗು�)ತು). ಆ �ೆOೕಷದ ವ>ಕ)ಪ�ಸುR�ೆಯು ಕ$ಯುವ�ದು, 
�ೊಲು0ವ�ದು ಮತು) 2ಾಶಪ�ಸುವ�ದು ಆ3ತು). 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ Cೕ:ಾನನು (ೕ;ೆ ಬEೆದನು, 
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=ೕ*ಾನ 10:10 ಕಳ|ನು ಕದು@	ೊಳ:|ವದಕೂ' 	ೊಯು%ವದಕೂ' 
*ಾಳ:Jಾಡುವದಕೂ' ಬರುZಾ�ನೆ *ೊರತು ಮZಾ�ವದಕೂ' 
ಬರುವqಲ,. 

2ಾವ� ಭೂQಯ oೕ	ನ �ೇವರ ಪ8�,dಗJಾ3� aೇ?ೆ ಎಂಬುದು 
4ೈ"ಾನ,;ೆ �F$�ೆ. 2ಾವ� D8ಸ)ನ �ೇಹ?ಾ3� aೇ?ೆ, ಮತು) 
ನಮSನು� 4ೋ	ಸುವ�ದು ಅವನ �ೊಡ� ಆ4ೆ�ಾ3�ೆ. 

� ಮನುಷ>ನು 4ೈ"ಾನನ �ೆOೕಷ�ೆ^ ಗು��ಾ3ರುವ ವ>D) 

ನಷr, 4ಾವ� ಮತು) 2ಾಶನ �ಾ?ಾಗಲೂ 4ೈ"ಾನನ 

�ೆಲಸ?ಾ3ರುತ)�ೆ. ಆ�ಾಮ ಹವOರ {ೕಳGR�ೆಯ ನಂತರ 2ಾಲು^ 
4ಾRರ ವಷAಗಳ �ಾಲ, eಾನವಕುಲವ� 4ೈ"ಾನನ 4ೆEೆಯ	0, 
ಬಂಧನದ	0 ಮತು) �ೕಡ2ೆಯ�ಯ	0 ?ಾ+ಸು�)ತು). 

∗ �ೊEೆತನದ	0 ನ�ೆಯಲು ಸೃYrಸಲ#ಟr ಮನುಷ>ರು 
ದುಬAಲರು ಮತು) ಕುರುಡರು, ರ4 )ೆಗಳ ಪಕ^ದ	0 ಕುFತು 
9¢ೆ 'ೇಡುವವರು ಆ3ದaರು 

∗ 2ೇರ?ಾ3 ನ�ೆಯಲು ಸೃYrಸಲ#ಟr +§ೕಯು 
ದುಬAಲJಾದಳG ಮತು) 2ೋವ� :ಾಗೂ ಹ"ಾiೆ;ೆ 
ಅdೕನJಾದಳG. 

∗ ಪ�ರುಷರು ಮತು) +§ೕಯರನು� �ೇವರಂ"ೆ �ಾಣಲ#ಡಲು 
ಸೃYrಸ�ಾ3ತು) (ಆತನ ಸOರೂಪದ	0), ಈಗ ಅವರ ಮುಖದ 

ಮತು) �ೇಹಗಳ ಲbಣಗಳನು� ಕುಷ¡Eೋಗವ� 
�ಂದು:ಾD�ೆ. 
 

� Mೕಸು Jಾನವಕುಲವನುg ಸೆರೆಯ, ಬಂಧನದ ಮತು� 	ಾ�ಲೆಯ, 

ರೋಗದ *ಾಗೂ ನೋ�ನ 2ಾ�ೆ�ಂದ ��ಸಲು ಬಂದನು. 
2ಾವ� 4ೈ"ಾನನ �ೕಡ2ೆ6ಂದ {ಡುಗ�ೆ�ಾಗ'ೇ�ೆಂದು 
�ೇವರು ಬಯಸು"ಾ)2ೆ. 7ಾಪದ ಬಂಧನ$ಂದ 2ಾವ� 
{ಡುಗ�ೆ�ಾಗ'ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಬಯಸು"ಾ)2ೆ. 2ಾವ� 
�ೆ2ಾ�3ರ'ೇ�ೆಂದು �ೇವರು ಬಯಸು"ಾ)2ೆ! 

ರೋಗದ ಮತು� 	ಾ�ಲೆಯ ಮೂಲವ8 ಸೈZಾನನು - �ೇವರಲ,!  

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. ,ಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ,ೕವ� :ೊಂ$�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� ಇತರ�;ೆ 
eಾಡ'ೇಕು ಎಂಬುದು ಏ�ೆ �ೇವ�;ೆ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ? 
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2. �ೇವರು, ,ಮS �8ೕ�ಯ ತಂ�ೆ�ಾ3, ತನ� ಸOಂತ ಮಗುR;ೆ Eೋಗವನು�ಂಟುeಾಡು"ಾ)2ೆzೕ? 

?ಾಕ>ಗಳನು� ಬಳ+ Rವ�+�. 

 

3. ,ೕವ� 4ೈ"ಾನ2ಾ3ದaEೆ ಮತು) eಾನವಕುಲದ oೕ�ೆ �ಾF eಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೇವರ oೕ	ನ ,ಮS 
�ೋಪವನು� "ೋ�ಸಲು ಬಯ+ದEೆ, ,ೕವ� eಾಡುವ ಮೂರು �ೆಲಸಗಳನು� ಪ�r eಾ��. 

 

4. zೕಸು ನಮSನು� {�ಸಲು ಬಂದನು. ,ಮS �ೇಹದ	0 Eೋಗವ�ಳHವEಾ3 kೕRಸುವ�ದD^ರುವ 

�ಾವ��ಾದರೂ �ಾರಣವನು� ,ೕವ� Cೕcಸಬಹು�ೇ? 

 

 

7ಾಠ ಎರಡು 

ನಮS R�ೕಚ2ೆಯ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ 
zೕಸು ತನ� ಸಂಕಷrದ	0, ಮರಣದ	0 ಮತು) ಪ�ನರು"ಾ�ನದ	0 
ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 ಒದ3+�ಾa2ೆ ಎಂಬ ಸತ>ವನು� 
�ೆ*ಸ)�ಂದ ಮEೆeಾಡಲು 4ೈ"ಾನನು ಕ�ಣ?ಾ3 

ಪ8ಯ��+�ಾa2ೆ! ನಮS ರb~ೆ;ಾ3 ಆತನನು� ಒದ3+�ಾa2ೆಂದು 
2ಾವ� ಅಥAeಾ��ೊಂ�� aೇ?ೆ, ಆದEೆ �ೆಲವ� ಜನ�;ೆ 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಎಂದEೆ �ೇವರ 4ಾವA�ೌಮ �ಾಯA?ೆಂದು - 

ಅಥ?ಾ ಅದನು� (ಂ$ನ ಯುಗ�ೆ^ eಾತ8 ಒದ3ಸ�ಾ3�ೆ ಎಂದು 
ಅ2ೇಕರು ಇನೂ� ನಂಬು"ಾ)Eೆ. 

"ನಮS ಅಪEಾಧಗF;ಾ3 ಆತನು ಜಜpಲ#ಟrನು" ಎಂಬ ಸತ>ವನು� 
2ಾವ� ಒ�#�ೊಂ�� aೇ?ೆ ಆದEೆ "ಆತನ 'ಾಸುಂ�ೆಗFಂದ ನಮ;ೆ 
ಗುಣ?ಾ6ತು" ಎಂಬ ಸತ>ವನು� ,ಲA�+� aೇ?ೆ. ಈ ಎರಡೂ 

:ೇF�ೆಗಳG ಒಂ�ೇ ವಚನದ	0ದaರೂ ಸಹ ,ಲA�+� aೇ?ೆ. 

MWಾಯ 53:5 ನಮ; �ೊ<ೕಹಗಳ �ೆಸೆ�ಂದ ಅವ5�ೆ 
�ಾಯ?ಾ�ತು, ನಮ; ಅಪರಾಧಗಳ 5�ತ� ಅವನು ಜಜ�ಲkಟ\ನು; 
ನಮ�ೆ ಸುxೇಮವನುgಂಟುJಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುg ಅವನು 
ಅನುಭ�7ದನು; ಅವನ 2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಮ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು. 

�ೇವರು ನ�Sಂ$;ೆ ಒಡಂಬ��ೆಯನು� eಾ��ೊಂ��ಾa2ೆ 
ಮತು) ಆ ಒಡಂಬ��ೆಯು ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಒಳ;ೊಂ��ೆ! 
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�ೇವEೊಂ$3ನ ಒಡಂಬ��ೆಗಳG 

�ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0ರುವ ಸಂ�ೇತiಾಸ§ವನು�, ಅಥ?ಾ 4ಾಂ�ೇ�ಕ 

ಅಥAಗಳನು� ಅಧ>ಯನ eಾಡು?ಾಗ, �ೇವರ Cೕಜ2ೆಯ ಬ; }ೆ 
ನಮ;ೆ w8ೕಮಂತ?ಾದ ಪ��ಾನವನು� ,ೕಡುತ)�ೆ. ಹJೆಯ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ ಸಂ�ೇತiಾಸ§ವ� :ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ	0 
zೕಸುD8ಸ)ನ ವ>D)ತOವ� ಮತು) �ಾಯA 2ೆರ?ೇ��ೆ ಎಂದು 
�Fಸುತ)�ೆ. ಇ4ಾ8zೕU ಜನರು �ೆಂಪ� ಸಮುದ8ವನು� �ಾಟುವ 

ಮೂಲಕ ಐಗುಪ)$ಂದ {ಡುಗ�ೆ�ಾ3ದುa 7ಾಪದ ಬಂಧನ$ಂದ 

{ಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ ನಮS R�ೕಚ2ೆಯ ಸಂ�ೇತ?ಾ3�ೆ. 

ಒಡಂಬ�	ೆ 

� ಒಡಂಬ�	ೆಯು ಸಮಪG(ೆಯ ಗಂwೕರ?ಾದ ?ಾ�ಾ@ನ?ಾ��ೆ 
ಮತು� ಎರಡು ಗುಂಪ8ಗಳ:, ಅಥ?ಾ ಇಬzರು ವ%f�ಗಳ ನಡು?ೆ 
ಅಥ?ಾ ಈ ಅಧ%ಯನದN, �ೇವರು ಮತು� ಆತನ ಜನರ ನಡು?ೆ 
ಬಂHಸುವ ಒಪkಂದ?ಾ��ೆ. 

ಇ4ಾ8zೕಲರು �ೆಂಪ� ಸಮುದ8ವನು� �ಾ�ದ ಕೂಡ�ೇ, �ೇವರು 
ಗುಣಪ�ಸುವ ಒಡಂಬ��ೆಯನು� eಾ��ೊಂಡನು ಮತು) ತನ�ನು� 
"ಾನು ಆEೋಗ>�ಾಯಕನು ಎಂದು ಪ8ಕಟಪ�+�ೊಂಡನು. 

�lೕಚನ	ಾಂಡ 15:26 5ೕವ8 5ಮ; �ೇವರಾದ M*ೋವನ 

Jಾತನುg ಶ<� �ೆ�ಂದ 	ೇe ಆತನ ದೃ-\�ೆ ಸ&�ೕಳ:ವದನುg 
Jಾ� ಆತನ ಆuೆಗe�ೆ ��ೇಯರಾ�ದು@ ಆತನ ಕಟ\�ೆಗಳನೆgಲಾ, 
ಅನುಸ&7 ನyೆದರೆ ನಾನು ಐಗುಪ�&�ೆ ಉಂಟುJಾ�ದ 

?ಾ%HಗಳN, ಒಂದನೂg 5ಮ�ೆ ಬರ�ೊ�ಸುವqಲ,. 
M*ೋವನೆಂಬ ನಾನೇ 5ಮ�ೆ ಆರೋಗ%�ಾಯಕನು. 

z:ೋವ-Eಾಫಾ ಎಂಬ (ೕಬೂ8 :ೆಸರನು� 2ಾನು ,ಮS 
?ೈದ>2ಾ3ರುವ ಕತAನು, ಅಥ?ಾ 2ಾನು ,ಮSನು� ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಕತAನು ಎಂಬ ಅಥAದ	0 ಬಳಸ�ಾ3�ೆ. 

�ೇವರ ಒಡಂಬ�	ೆಯ *ೆಸರುಗಳ: 

z:ೋವನು ಎಂಬ :ೆಸರು �ೇವರ R�ೕಚ2ಾಥAಕ?ಾದ 

:ೆಸರು ಆ3�ೆ ಮತು) ಅದರಥA?ೇನಂದEೆ: ತನ�ನು� "ಾನು ಪ8ಕಟ 
ಪ�+�ೊಳGHವ ಸOಯಂ ಇರು?ಾತನು ಆ3�ಾa2ೆ. 

z:ೋವ,;ೆ ಏಳG ಸಂಯುಕ)?ಾದ R�ೕಚ2ಾ :ೆಸರುಗF?ೆ, 
ಅದು ಆತನ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಜನರ ಪ8�Cಂದು ಅಗತ>ವನು� 
ಪೂEೈಸುತ)�ೆ ಎಂದು "ೋಪA�ಸುತ)�ೆ. 
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� z:ೋವ-ಶeಾS 

� ಕತGನು ಇ�ಾ@ನೆ ಅಥ?ಾ ನೆಲೆಯಾ��ಾ@ನೆ. 
M*ೆ�ೆ'ೕ� 48:35 ... ಅದನುg 5�G7ದಂq5ಂದ ಆ ಪಟ\ಣ	ೆ' 
ಯ*ೋವನ ನೆಲೆ ಎಂಬ *ೆಸರಾಗುವದು. 

� z:ೋವ-hಾ�ೋ� 

� ಕತGನು ಸJಾ�ಾನ ಸ$ರೂV. 

ನಾ%ಯಸಾ�ಪಕರು 6:23,24 ಆದರೆ M*ೋವನು ಅವ5�ೆ 
ಸJಾ�ಾನqಂqರು, *ೆದರ2ೇಡ; 5ೕನು ಸಾಯುವqಲ, ಅಂದನು.  

��ೊ%ೕನನು ಅN, M*ೋವ5�ೋಸ'ರ ಒಂದು ಯ�?ೇqಯನುg 
ಕ}\ ಅದ	ೆ' M*ೋವ �ಾಲೋ� ಎಂದು *ೆಸ&ಟ\ನು. 

� z:ೋವ-Eಾ¨ 

� ಕತGನು ನನg ಕುರುಬನು. 
fೕತGನೆ 23:1 M*ೋವನು ನನ�ೆ ಕುರುಬನು; 	ೊರZೆಪyೆನು. 

� z:ೋವ-6ೕEೆ 

� ಕತGನು ಒದ�ಸುZಾ�ನೆ. 
ಆq	ಾಂಡ 22:13,14 ಅಬ<*ಾಮನು ಕ( �ೆ"� ನೋಡು?ಾಗ ತನg 
rಂದುಗyೆ ಒಂದು ಟಗರು ��ೆಯN, 	ೊಂಬುಗeಂದ 

7f'	ೊಂ�ತು�. ಅವನು *ೋ� ಅದನುg r�ದುತಂದು ತನg 
ಮಗ5�ೆ ಬದಲಾ� *ೋಮJಾ�ದನು. ಆ ಸ�ಳ	ೆ' M*ೋವ 

�ೕರೆ ಎಂದು *ೆಸ&ಟ\ನು. M*ೋವನ 2ೆಟ\ದN, ಒದಗುವದು 
ಎಂಬು�ಾ� ಇಂqನ ವರೆಗೂ *ೇಳ:ವದುಂಟಲಾ,. 

� z:ೋವ-,+X 

� ಕತGನು ನಮ; ಜಯಧ�ಜ, ಜಯ, ಅಥ?ಾ ನಾಯಕ. 

�lೕಚನ	ಾಂಡ 17:12,13,15 rೕ�ರಲು lೕWೆಯು 	ೈಗಳ: 
Xಾರ?ಾದದ&ಂದ ಆರೋನ ಹೂರರು ಒಂದು ಕಲ,ನುg ತಂqಟು\ 
ಅದರ Qೕಲೆ ಅವನನುg ಕೂ�<7 ಬಲಗyೆ ಒಬzರು ಎಡಗyೆ ಒಬzರು 
ಅವನ 	ೈಗe�ೆ ಆ�ಾರ 	ೊಟ\ರು. ಈ &ೕ"ಯN, ಅವನ 	ೈಗಳ: 
*ೊತು� ಮುಣುಗುವ ತನಕ ಇeಯ�ೇ 5ಂZೇ ಇದ@ವ8. 
rೕ�ರುವದ&ಂದ M*ೋಶುವನು ಅJಾಲೇಕ%ರನುg ಅವರ 

ಭಟರನುg ಕ"��ಂದ 	ೆಡ��ಟ\ನು. 

ಆ ಸ�ಳ	ೆ' lೕWೆಯು ಯ�?ೇqಯನುg ಕ}\7 ಅದ	ೆ' M*ೋವ 

57� ಎಂದು *ೆಸ&ಟ\ನು. 



27 

 

� z:ೋವ-c�ೆ^ನು 

� ಕತGನು ನಮ; 5ೕ". 

Mರೆ�ೕಯ 23:6 ಅವನ 	ಾಲದN, Mಹೂದ%ರು 
ಸುರhತರಾ�ರುವರು, ಇಸಾ<Mೕಲ%ರು ನೆಮ;qಯಾ� 

?ಾ7ಸುವರು; M*ೋವ o�ೆ'ೕನು (ಅಂದರೆ M*ೋವನೇ ನಮ; 
ಸದ�ಮG) ಎಂಬ *ೆಸರು ಅವ5�ಾಗುವದು. 

� z:ೋವ-Eಾಫಾ 

� ನಾನು 5ಮ; ?ೈದ%ನಾ�ರುವ ಕತGನು, ಅಥ?ಾ ನಾನು 5ಮ;ನುg 
ಗುಣಪ�ಸುವ ಕತGನು. 
�lೕಚನ	ಾಂಡ 15:26 M*ೋವನೆಂಬ ನಾನೇ 5ಮ�ೆ 
ಆರೋಗ%�ಾಯಕನು. 

ಈ ಒಡಂಬ��ೆಯನು� �ೇವರು ರದುaಪ�+ರುವ��ಾ3 ?ಾಕ>ದ	0 
ಎ	0ಯೂ �ಾಣುವ�$ಲ0. ಆತನು “2ಾನು ,ನ� ?ೈದ>2ಾ3ದa 
ಕತAನು” ಅಥ?ಾ “2ಾನು ಅವರನು� ಗುಣಪ�ಸು�)ದa ಕತAನು” 

ಎಂದು ಎ	0ಯೂ 2ಾವ� �ಾಣುವ�$ಲ0. “2ಾನು ,ಮSನು� 
Eೋ3�ಾ3ಸುವ �ೇವEಾದ ಕತAನು” ಎಂದು �ೇವರು ಎ	0ಯೂ 

:ೇFಲ0. 

�ೇವರು ಎಂ$ಗೂ ಬದ�ಾಗುವ�$ಲ0. ಆತನು ,2ೆ�, ಇಂದು ಮತು) 
ಎಂ�ೆಂ$ಗೂ ಏಕ�ೕ��ಾ3ರುವನು, ಮತು) ಆತನು ಇಂ$ಗೂ 

ನಮS ?ೈದ>2ಾ3�ಾa2ೆ! 

ಒಡಂಬ�	ೆಯ ಗುಣಪ�ಸುವ ?ಾ�ಾ@ನ 

z:ೋವ-Eಾಫಾ ಎಂಬುದು ತನ� ಜನರನು� ಗುಣಪ�ಸುವ �ೇವರ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ ?ಾ;ಾaನದ "ೋಪA�+ದ ಪ8ಕಟ~ೆ�ಾ3�ೆ. 

�ಾRೕದನ ಪ8�ಾರ, z:ೋವ-Eಾಫಾ ಎಂಬ �ೇವರ 

ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� ಇ4ಾ8zೕಲ>ರು ಅಂ3ೕಕ�+�ೊಂಡರು ಮತು) 
ನಂ{ದaರು, ಎ�ಾ0 ಜನರು ಆEೋಗ>ವನು� ಅನುಭR+ದರು. 

fೕತGನೆ 105:37 ಅವರ ಕುಲಗಳN, ಒಬzನಾದರೂ 

ಎಡವ8ವವ5ರNಲ,. 

ಇ4ಾ8zೕಲರು 7ಾಪ eಾ� ಅವರ ಆEೋಗ>ವ� 'ಾdಸಲ#|ಾrಗ, 

ಅವರು ಪiಾ`"ಾ)ಪ ಪಡುವರು, �ಾಜಕರು ಯ©ಗಳನು� 
ಅ�Aಸು�)ದaರು, ಮತು) �ೇವರು ಅವEೆಲ0�ಗೂ z:ೋವ-Eಾಫಾ 

2ಾ3 ಮುಂದುವEೆಯು�)ದaನು. ಇಂದು, 2ಾವ� zೕಸುD8ಸ)ನ 

ಮೂಲಕRರುವ R�ೕಚ2ೆ ಮತು) 7ಾಪಪ�:ಾರದ ಕು�"ಾದ 
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ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 4ಾರು�)ರು?ಾಗ, Eೋ3ಗF;ೆ ಅ�ೇ ?ಾ;ಾaನವ� 
ಇ�ೆ. 

ziಾಯನ ವತAeಾನ – ಗುಣಪ�ಸುವ R�ೕಚಕನು 

ನೂEಾರು ವಷAಗFಂದ, ನಂ{�ೆ6ಲ0ದ (ೕಬೂ8 R�ಾOಂಸರು 
ziಾಯನ ಐವತ)ಮೂರ2ೆಯ ಅqಾ>ಯವ� zಹೂದ>ರ ಮೂಲ 

ಪRತ8ಗ8ಂಥಗಳ ?ಾಕ>ದ �ಾಗವಲ0 ಎಂದು 4ಾ{ೕತುಪ�ಸಲು 
ಪ8ಯ��+ದರು. ಆ�ಾಗೂ>, 1947 ರ	0 ಕುEಾ� ನ	0 
ಸುರುFಗಳನು� ಕಂಡು(��ಾಗ, ziಾಯನ ಪ�ಸ)ಕವ� eಾತ8?ೇ 
�ದ	,ಂದ �ೊ2ೆಯವEೆ;ೆ ಪೂಣA?ಾ3 �ೊರDದ ಏ�ೈಕ 

ಸುರುF�ಾ3�ೆ. ಅದರ	0 ಐವತ)ಮೂರ2ೇ ಅqಾ>ಯದ	0 
ಕಂಡುಬರುವ zೕಸುRನ ಕು�"ಾದ ಸಂಪೂಣA?ಾದ ಪ8?ಾದ2ೆ 
ಇ�ೆ. 

ಯಾರು ನಂಬುವರು? 

ziಾಯ (ೕ;ೆ ಬEೆದನು, 

MWಾಯ 53:1 ನಾವ8 	ೇeದ ಸಂಗ"ಯನುg (ನಮ;N,) ಯಾರು 
ನಂ�ದ@ರು? 

"ನಮS ವತAeಾನವನು� �ಾರು ನಂ{ದaರು?" 2ಾವ� ಈ 

ವತAeಾನವನು� ಅಧ>ಯನ eಾಡು?ಾಗ, ನಮ;ೆ ಒಂದು ಆz^ 
ಇ�ೆ. 2ಾವ� ವತAeಾನವನು� ನಂಬಬಹುದು ಮತು) ಅದರ 

ಸಂಪೂಣA ಪ8Cೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳHಬಹುದು, ಅಥ?ಾ 

2ಾವ� ವತAeಾನವನು� ಅನುeಾ,ಸಬಹುದು ಮತು) 
ಪ8CೕಜನಗFಲ0�ೆ ಪ�ೆದು�ೊಳH�ೇ :ೋಗಬಹುದು. 

�ೇವರು ಎಷು\ ಶf�WಾN? 

MWಾಯ 53:1 M*ೋವನ 2ಾಹುವ8 ಯಾ&�ೆ 
�ೋಚರ?ಾ�ತು�? 

ವತAeಾನವನು� ನಂಬುವವ�;ೆ ಕತAನ 'ಾಹು 
;ೋಚರ?ಾಗುತ)�ೆ. ಕತAನ 'ಾಹು ಆತನ ಪ8Eಾಕ8ಮ ಶD)ಯನು� 
ಸೂcಸುತ)�ೆ. 

“ನನ� �ೇವರು ಎಷುr ಪ8Eಾಕ8ಮiಾ	�ಾ3�ಾa2ೆ?” ಎಂಬ 

ಪ8iೆ�ಯನು� ನಮSನು� 2ಾ?ೇ �ೇF�ೊಳH'ೇಕು. 

ziಾಯನು ನಮ;ೆ �ೇವರ ಶD)ಯನು� Rವ�+�ಾa2ೆ. 
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MWಾಯ 45:12 ಭೂಲೋಕವನುgಂಟುJಾ� ಅದರN,ನ 

ಮನುಷ%ರನುg ಸೃ-\7ದವನು ನಾನೇ; ನನg 	ೈಗ� ೕೆ ಆ	ಾಶ 
ಮಂಡಲವನುg ಹರ�ದವ8; ನ�ತ<ಸೈನ%	ೆ' ಅಪk(ೆ	ೊಟ\ವನೂ 

ನಾನೇ. 

ಅನಂತರ, ziಾಯ �ೇವರ �ೈ ಮತು) DRಯ ಬ; }ೆ ಬEೆದನು. 

MWಾಯ 59:1 ಇ�ೋ, M*ೋವನ ಹಸ�ವ8 ರhಸಲಾರದಂZೆ 
lೕಟು�ೈಯಲ,; ಆತನ f�ಯು 	ೇಳಲಾರದ *ಾ�ೆ fವ8ಡಲ,. 

�ೇವರು ಸವAಶಕ)ನು! ಆತನ 'ಾಹುಗFಂದ ಮತು) ಹಸ)ಗFಂದ 

ಆತನು ಆ�ಾಶಮಂಡಲವನು� ಹರ�ದನು. zೕಸು, 
ಶ�ೕರqಾ��ಾ3 ಪ8ಕಟ?ಾದ �ೇವEಾ3ದುa, ಆತನ �ೈಗಳನು� 
�ಾc Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�+ದನು. ಆತನ 'ಾಹು 
;ೋಚರ?ಾ3�ೆ ಮತು) ಆತನು ಇಂದು {�ಸಲು ಮತು) 
ಗುಣಪ�ಸಲು ಆಗದಂ"ೆ ಆತನ �ೈ �ೕಟು;ೈ�ಾ3ಲ0. 

ಪ<ಕಟನೆ 

ನಂಬುವವರು ಈ ವತAeಾನದ ಸಂಪೂಣA ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳGH"ಾ)Eೆ. ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ �ೇವರ ಒದ3ಸುR�ೆಯು 
ಅವರ ಪರ?ಾ3 eಾ�ದ zೕಸುRನ R�ೕಚ2ಾ �ಾಯAದ 

ಒಂದು �ಾಗ?ಾ3�ೆ, ರb~ೆಯ ಒದ3ಸುR�ೆಯ ಪ8�ಾರ?ೇ ಇದು 
ಆ3�ೆ ಎಂದು ಅವರು ಅ�ತು�ೊಳGHವರು. 

ಈ ಆಂತ�ಕ �ಳGವF�ೆಯು ಅ4ಾಧರಣ?ಾದ ಪ8ಕಟ~ೆ6ಂದ 

ಬರುತ)�ೆ - ಹªಾ"ಾ)3 ನಮS ಆತSಗಳ	0 �ೇವರ ಸತ>ದ ಅ�ವ� 
ಉಂ|ಾಗುವ�ದು. ನಮS ಬು$�ಯ "ಾDAಕ ಶD)ಯ ಮೂಲಕ 

ಪ8ಕಟ~ೆಯು ಬರುವ�$ಲ0. “ಪ8ಕಟ~ೆ” ಎಂಬ ಪದವನು� ಗಮ,+�. 

MWಾಯ 53:1 M*ೋವನ 2ಾಹುವ8 ಯಾ&�ೆ 
�ೋಚರ?ಾ�ತು�? 

"�ೋ;ೊ�" ಎಂಬುದು ಬEೆಯಲ#ಟr �ೇವರ ?ಾಕ>D^ರುವ 38ೕ� 

ಪದ?ಾ3�ೆ. �ೇವರು ತನ� ?ಾಕ>ದ ಒಂದು ,$Aಷr �ಾಗದ 
ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� ನಮS	0 �ೊಡು?ಾಗ ಅದು Eೇeಾ ಆಗುತ)�ೆ. 
“Eೇeಾ” ಎಂಬುದು �ೇವರ ?ೈಯD)ಕ ?ಾಕ>�ೆ^ ಅಥ?ಾ ಪ8ಕಟ~ೆ;ೆ 
�ೊಡಲ#�rರುವ 38ೕ� ಪದ?ಾ3�ೆ, ಇದನು� ಪR"ಾ8ತSನು ನಮS 
ಆತSಗಳ	0 eಾತ2ಾಡು"ಾ)2ೆ. 

4ಾಧರಣ?ಾ3 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಓದು�)ರು?ಾಗ ಅಥ?ಾ 

qಾ>,ಸು�)ರು?ಾಗ, “'ೆಳಕು :ೊJೆಯುತ)�ೆ.” ಇದaD^ದaಂ"ೆ 
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ಸತ>ವ� ನಮS ಗ8(�ೆಯ	0 :ಾದು:ೋಗುತ)�ೆ. “?ಾ¨! �ೇವರು 
ನನ� ಸತ>?ೇದದ	0 :ೊಸ ವಚನವನು� ಇ�r�ಾa2ೆ! ಇದು?ೇ 2ಾನು 
ಹುಡುಕು�)ದa ಉತ)ರ. 2ಾನು ಇದನು� (ಂ�ೆಂದೂ ಈ �ೕ��ಾ3 
2ೋ�ಲ0!” ಎಂದು 2ಾವ� ಕೂಗ'ೇ�ೆಂದು ಅ,ಸಬಹುದು. 

�ೇವರು ನಮS ಆತSಗಳ	0 ಸತ>ವನು� ಪ8ಕಟಪ�+�ಾa2ೆ. 
�ೋ;ೊ� ನಮ;ೆ ?ೈಯD)ಕ Eೇeಾ ಆ3 eಾಪA�r�ೆ. ಆ 

bಣದ	0, ನಮS ಆತSಗಳ	0 ನಂ{�ೆಯು ಉಕು^ತ)�ೆ, ಮತು) ಆ 

ನಂ{�ೆಯು zೕಸು ಈ;ಾಗ�ೇ ಒದ3+ರುವ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ 
�ೈ�ಾc ಅದನು� :ೊಂ$�ೊಳHಲು ನಮ;ೆ ಅವ�ಾಶ �ೊಡುತ)�ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 10:17 ಆದ	ಾರಣ ಸಾ&ದ ಸು?ಾZೆGಯು ನಂ�	ೆ�ೆ 
ಆ�ಾರ. ಆ ?ಾZೆG�ೆ f<ಸ�ನ ?ಾಕ%?ೇ ಆ�ಾರ. 

ziಾಯನ ವತAeಾನ�ೆ^ (ಂ�ರು3 :ೋ;ೋಣ, 

MWಾಯ 53:3-7 ಅವನು Hಕ'&ಸಲkಟ\ವನು, ಮನುಷ%ರು 
ಸೇ&7	ೊಳ|ದವನು, ಸಂಕಟಪಡುವವನು, ?ಾ%HVೕ�ತನು, 
ಜನರು ಮುಖವನುg ಓರೆJಾ�	ೊಳ:|ವ H	ಾ'ರ	ೆ' ಒಳ�ಾದವನೂ 

ಆ�ದ@ನು.  

ಖಂ�ತ?ಾ�ಯೂ ಅವನು *ೊಂq�ಾ@ನೆ 
5ಜ?ಾ�ಯೂ ನಮ; ?ಾ%Hಗಳನುg ಸಂಕಷ\ವನುg 

ಅನುಭ�7ದನು; ಅವನು *ೊತ� *ೊರೆಯು ನಮ; ಸಂಕಟ?ೇ 

*ೌದು, ನಾ?ಾದರೋ ಅವನು �ೇವ&ಂದ 2ಾHತನು, _ೆಟು\ 

"ಂದವನು, ಕು�cಸಲkಟ\ವನು ಎಂದು Xಾ�7	ೊಂyೆವ8. ನಮ; 

�ೊ<ೕಹಗಳ �ೆಸೆ�ಂದ ಅವ5�ೆ �ಾಯ?ಾ�ತು, ನಮ; 

ಅಪರಾಧಗಳ 5�ತ� ಅವನು ಜಜ�ಲkಟ\ನು; ನಮ�ೆ 

ಸುxೇಮವನುgಂಟುJಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುg ಅವನು 

ಅನುಭ�7ದನು; ಅವನ 2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಮ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು.  

2ಾಲ^2ೇ ?ಾಕ>ವ� “,ಜ?ಾ3ಯೂ” ಎಂಬ ಪದ$ಂದ 

7ಾ8ರಂಭ?ಾಗುತ)�ೆ. ,ಜ?ಾ3ಯೂ ಎಂಬುದರ ಅಥA?ೇನು? ?ೆ¬
ಸrj ,ಘಂ�ನ ಪ8�ಾರ, ಇದರ ಅಥA?ೇನಂದEೆ: 

∗ ಭರವ4ೆ6ಂದ ಅಥ?ಾ ಅತSRiಾOಸ$ಂದ, 

∗ ಅ,w`ತವಲ0ದ �ೕ�ಯ	0, 
∗ ,ಸXಂಶಯ?ಾ3, 

∗ ,ಸXಂ�ೇಹ?ಾ3, 

∗ ,ಶ`ಯ?ಾ3, 
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∗ ನಂ{�ೆ;ೆ �ೕವ8?ಾ3 ಒತು) ,ೕಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ)�ೆ. 
Mೕಸು�ನ ಶ<Qಸಂಕಷ\ 

ಆಂxಫೈ�ವಷAv 'ೈಬU ಈ ?ಾಕ>�ಾಗದ ಬ; }ೆ 
ಸಂಪೂಣA?ಾದ �ಳGವF�ೆಯನು� �ೊಡುತ)�ೆ. 

MWಾಯ 53:4,5 (ಆಂ��4ೈ�) 5ಜ?ಾ�ಯೂ ಆತನು ನಮ; 
ದುಃಖಗಳನುg - 	ಾ�ಲೆಯನುg, �ೌಬGಲ%ವನುg ಮತು� ಕಷ\ಗಳನುg 
*ೊತು�	ೊಂಡನು ಮತು� ನಮ; ಸಂಕಟಗಳನುg ಮತು� ನೋವನುg 
[Fxೆಯ] *ೊತು�	ೊಂಡನು. ಆದರೂ ನಾವ8 [ಕುಷ{ರೋಗದಂZೆ] 
ಆತನು �ೇವ&ಂದ *ೊyೆಯಲkಟ\ವನು, 2ಾHತನು ಮತು� 
Vೕ�ತನು ಎಂದು ಅuಾನqಂದ ಪ&ಗT7� @ೇವ8. ಆದರೆ ನಮ; 
�ೊ<ೕಹಗe�ಾ� ಆತನು �ಾಯ�ೊಂಡನು, ನಮ; ಅಪರಾಧ ಮತು� 
ಅಧಮGಗe�ಾ� ಆತನು ಜಜ�ಲkಟ\ನು; ನಮ�ೆ ಸJಾ�ಾನವನುg 
ಮತು� ಸುxೇಮವನುg ಉಂಟುJಾಡಲು ಅಗತ%?ಾದ Fxೆಯು ಆತನ 

Qೕಲೆ �ತು�, ಮತು� ಆತನನುg �ಾಯ�ೊe7ದ 2ಾಸುಂyೆಗeಂದ 

ನಾವ8 ಗುಣ?ಾ�ೆವ8 ಮತು� ಸ$ಸ�ರಾ�ೆವ8. 

ziಾಯನು ಬEೆದದುa, “,ಜ?ಾ3ಯೂ ಆತನು ನಮS 
ದುಃಖಗಳನು� - �ಾ6�ೆಯನು�, �ೌಬAಲ>ವನು� ಮತು) ಕಷrಗಳನು� 
:ೊತು)�ೊಂಡನು ಮತು) ನಮS ಸಂಕಟಗಳನು� ಮತು) 2ೋವನು� 
:ೊತು)�ೊಂಡನು” ಎಂದು ಬEೆದನು. ಈ �ೆಲವ� ವಚನಗಳG ನಮ;ೆ 
ಆತSRiಾOಸವನು� ಮತು) ಭರವ4ೆಯನು� ಉಂಟುeಾಡುತ)?ೆ. 
zೕಸು ನಮS 7ಾಪಗಳನು� :ೊತು)�ೊಂಡ �ಾರಣ 2ಾವ� 
ಅವ�ಗಳನು� :ೊತು)�ೊಳH'ೇ�ಾ3ಲ0, ಅ�ೇ �ೕ�ಯ	0 ನಮS 
Eೋಗವನು�, �ಾ6�ೆಗಳನು� ಮತು) 2ೋವ�ಗಳನು� ಆತನು 
:ೊತು)�ೊಂಡನು, ಆದa�ಂದ 2ಾವ� ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಅವ�ಗಳನು� 
:ೊತು)�ೊಳH'ೇ�ಾ3ಲ0. 

ziಾಯನ ವತAeಾನ ಏನು? zೕಸು ಏ�ೆ ಕಷr 
ಅನುಭR+ದನು? 

∗ ನಮS ದುಃಖಗಳG - Eೋಗ, �ೌಬAಲ>, ಕಷr 

∗ ನಮS ಸಂಕಟಗಳG - 2ೋವ� 
∗ ನಮS �ೊ8ೕಹಗಳG 
∗ ನಮS ಅಪEಾಧಗಳG ಮತು) ಅಧಮAಗಳG 
∗ ನಮS ಸeಾqಾನ ಮತು) ಸು¢ೇಮ 

∗ ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಮತು) ಸOಸ�"ೆ 



32 

 

“,ಶ`ಯ?ಾ3ಯೂ, ಆತನು �ೇಹದ oೕ�ೆ :ೊತು)�ೊಂಡ 

'ಾಸು�ೆಗFಂದ, 2ಾವ� ಗುಣ?ಾ�ೆವ� ಎಂದು 2ಾವ� qೈಯA?ಾ3 

:ೇಳಬಹುದು!” 

ನಮ;ೆ ,ಶ`ಯ?ಾ3 �F$ರುವಂ"ೆzೕ ಆತನು ನಮS 
7ಾಪಗಳನು� :ೊತು)�ೊಂಡನು, ಆದa�ಂದ 2ಾವ� ಅವ�ಗಳನು� 
ಇನು� oೕ�ೆ :ೊತು)�ೊಳH'ೇ�ಾ3ಲ0, ನಮS Eೋಗ, �ಾ6�ೆ 
ಮತು) 2ೋವನು� ಸಹ ಆತನು :ೊತು)�ೊಂ��ಾa2ೆ ಎಂದು 2ಾವ� 
�Fದು�ೊಳHಬಹುದು. 

Mೕಸು ನಮ�ೆ ಬದNಯಾದ ವ%f� 

ನಮS ಪರ?ಾ3 eಾ�ದ ಕತA2ಾದ zೕಸುRನ R�ೕಚನ 

�ಾಯAದ	0, ಆತನು ನಮ;ೆ ಬದ	�ಾದ ವ>D)�ಾದನು. ಅತನು 
ನಮS 4ಾ�ನವನು� "ೆ;ೆದು�ೊಂಡನು. ಆತನು ನಮ;ೆ ಬದ	�ಾ3 

ನಮS 7ಾಪಗಳನು� :ೊತು)�ೊಂ�ದaಲ0�ೆ, 7ಾಪದ ಫಲಗಳನು� ಸಹ 

:ೊತು)�ೊಂಡನು. 

I _ೇತ< 2:24 ನಾವ8 _ಾಪದ _ಾN�ೆ ಸತು� 5ೕ"ವಂತರಾ� 

]ೕ�ಸುವಂZೆ ಆತನು ನಮ; _ಾಪಗಳನುg Zಾನೇ ತನg �ೇಹದN, 
*ೊತು�	ೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನುg ಏ&ದನು. ಆತನ 

2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಮ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು. 

zೕಸುವನು� wಲು'ೆ;ೆ ಜ�ಯುವ �ದಲು, ಆತನನು� 
�ೊರ�ೆಗFಂದ :ೊ�ೆದರು. 

ಮZಾ�ಯ 27:26 � ... Mೕಸುವನುg 	ೊರyೆಗeಂದ *ೊ�7 

Fಲು2ೆ�ೆ *ಾಕುವದ	ೆ' ಒVk7ದನು. 

�ೊರ�ೆಗಳ :ೊ�ೆತದ 2ೋRನ ಸಂಕಟ$ಂದ, eಾಂಸವ� ಆತನ 

'ೆ,�,ಂದ ತುಂಡುತುಂಡುಗJಾ3 Dತು) ಬರು�)ರು?ಾಗ ಆತನು 
ಅದನು� :ೊತು)�ೊಂಡು, ಆತನು ನಮS ಬದ	�ಾದನು. ಆತನು 
�ಾ6�ೆಯ ಮತು) Eೋಗದ 2ೋವನು� :ೊತು)�ೊಂಡನು. 

ನಮS ಪರ?ಾ3 ಆತನು eಾ�ದ R�ೕಚ2ಾ �ಾಯAವ� ನಮS 
7ಾಪದ w¢ೆಯ ಕ8ಯವನು� ಕ�rದುa eಾತ8ವಲ0�ೆ, ಆ 7ಾಪದ 

ಪ�~ಾಮ?ಾದ iಾ�ೕ�ಕ ಫಲಗಳನು� :ೊತು)�ೊಳHದಂ"ೆ ಅದು 
ನಮSನು� {�+ತು. 

ಗುಣಪ�ಸು�	ೆಯು - �lೕಚನೆಯ Xಾಗ?ಾ��ೆ 

� �lೕಚನೆಯ ಪೂಣG?ಾದ ಪ<ಕಟ(ೆಯು ಎರಡನೂg 
ಒದ�ಸುತ��ೆ: 
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∗ ನಮS ರbಕ2ಾ3ರುವ zೕಸುRನ	0�rರುವ ನಂ{�ೆಯ 

ಮೂಲಕ iಾಶOತ ರb~ೆಯುಂ|ಾಗುತ)�ೆ. 
∗ ನಮS ?ೈದ>2ಾ3ರುವ zೕಸುRನ	0�rರುವ ನಂ{�ೆಯ 

ಮೂಲಕ ನಮS �ೇಹಗಳG ಗುಣ?ಾಗುತ)?ೆ. 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು {ದುa:ೋದ eಾನವಕುಲ�ೆ^ �ೇವರು 
eಾ�ದ R�ೕಚ2ಾ �ಾಯAದ ಒಂದು �ಾಗ?ಾ3�ೆ ಎಂದು 
�ೆ*ಸ)ರು ಅ�ತು�ೊಳH'ೇ�ಾದದುa ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ. zೕಸು 
ಭೂQ;ೆ ಬಂದು ನಮS 7ಾಪಗF;ೆ ಕ8ಯವನು� ಕ�r�ಾaಗ, ಆತನು 
ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3ಯೂ ಕ8ಯವನೂ� ಕ�rದaನು. 
ಮನುಷ>ರು eಾನ+ಕ?ಾ3, �ೈ(ಕ?ಾ3 ಮತು) 
�ಾವ2ಾತSಕ?ಾ3 - ಪೂಣA ಆEೋಗ>ವನು� 
ಅನುಭRಸ'ೇ�ೆಂಬುದು �ೇವರ ಉ� aೇಶ?ಾ3�ೆ. 

ಈ ಒದ3ಸುR�ೆಯ ಸಂಪೂಣA?ಾದ ಪ8Cೕಜನವನು� 2ಾವ� 
ಪ�ೆಯ'ೇ�ಾದEೆ, 2ಾವ� ಅವ�ಗಳ ಬ; }ೆ �Fದು�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) 
�ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0 ಇ�rರುವ ನಂ{�ೆ6ಂದ ಅವ�ಗಳನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳH'ೇಕು. 

ನಂ{�ೆ ಮತು) �ಾವ2ೆಗಳG 

Xಾವನೆಗಳ Qೕಲೆ ಅವಲಂಬನೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೊಂ$�ೊಳGHವದ�ೆ^ ಇರುವ ಒಂದು 
ಪ8ಮುಖ ಅಡಚ~ೆzಂದEೆ �ಾವ2ೆಗಳ oೕ�ೆ ಅವಲಂಬ2ೆ 
ಆಗುವ��ಾ3�ೆ. �ಾEಾದರೂ ಗುಣ?ಾಗುವ�ದನು� 2ೋಡು?ಾಗ 
ಅದು ನಮS	0 ನಂ{�ೆಯನು� ಉಂಟುeಾ�ದರೂ ಸಹ, 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ ಇರುವ ನಂ{�ೆ;ೆ �ೇವರ ?ಾಕ>ವ� 
ಆqಾರ?ಾ3ರ'ೇಕು. ?ಾಕ>ವ� ಏನು :ೇಳGತ)�ೆ ಎಂಬುದನು� 2ಾವ� 
�Fದು�ೊಳH'ೇಕು! 

ziಾಯನ ಬF;ೆ �ರು3 :ೋ;ೋಣ, 

MWಾಯ 53:1 ನಾವ8 	ೇeದ ಸಂಗ"ಯನುg (ನಮ;N,) ಯಾರು 
ನಂ�ದ@ರು? 

ಇದು 2ಾ?ೆಲ0ರೂ 2ಾ?ೇ ಉತ)�ಸ'ೇ�ಾದ ಪ8iೆ��ಾ3�ೆ. 2ಾನು 
�ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನಂಬು" )ೇ2ೆzೕ? 

� ನಾನು ಆM'ಯನುg Jಾ�	ೊಳ|2ೇಕು. 
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∗ 2ಾನು ?ೈದ>ರ ವರ$ಯನು� ನಂಬು" )ೇ2ೆzೕ? 2ಾನು 
�ೇವರ ವರ$ಯನು� ನಂಬು" )ೇ2ೆzೕ? 

∗ 2ಾನು ನನ� ಸಂಪ8�ಾಯಗಳನು� ನಂಬು" )ೇ2ೆzೕ? 

�ೇವರು ನನ� ಆತS�ೊಂ$;ೆ :ೇFರುವಂಥದaನು� ಮತು) 
ಪ8ಕಟಪ�+ರುವಂಥದaನು� 2ಾನು ನಂಬು" )ೇ2ೆzೕ? 

2ಾವ� �ೇವ�ಂದ Eೇeಾ ?ಾಕ>ವನು� :ೊಂ$�ೊಂ�ಾಗ, ನಂ{�ೆ 
ನಮS ಆತSಗಳ	0 ಉD^ಹ�ಯುತ)�ೆ. ?ೈದ>ರ ವರ$, ನಮS 
ಸಂಪ8�ಾಯಗಳ, �ಾವ2ೆಗಳ ಅಥ?ಾ (ಂ$ನ ಅನುಭವಗಳ 

:ೊರ"ಾ3ಯೂ ನಂ{�ೆ ಬರುತ)�ೆ ಮತು) ನಂ{�ೆಯು �ೇವರ 

ವರ$ಯನು� ನಂಬುತ)�ೆ. 

�ೆಳ3ನ :ೋ	�ೆಯ	0, �ಾವ2ೆಗಳ oೕ	ನ ನಂ{�ೆ ಮತು) 
�ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0ನ ನಂ{�ೆಯ ನಡುRನ ವ>"ಾ>ಸವನು� ,ೕವ� 
c"ಾ8ತSಕ?ಾ3 2ೋಡಬಹುದು. 

ನಂ�	ೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸು�	ೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ನಂ{�ೆಯ ಮೂಲಕ ಉಂ|ಾಗುತ)�ೆ. 2ಾವ� 
�ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಕ	ಯು?ಾಗ, ನಂಬು?ಾಗ ಮತು) ಅದರ 
ಪ8�ಾರ eಾಡು?ಾಗ 2ಾವ� ಗುಣ?ಾಗು" )ೇ?ೆ. 

7ೌಲನು (ೕ;ೆ ಬEೆ$�ಾa2ೆ, 

ರೋJಾಪ8ರ 3:3,4 ಅವರN, 	ೆಲವರು ನಂಬ�ೇ *ೋ�ದ@ರೇನು? 

ಅವರು ನಂಬ�ೆ *ೋದದ&ಂದ �ೇವರು ವಚನ	ೆ' 
ತಪ8kವವನಾದನೋ? ಎಂqಗೂ ಇಲ,.  

ಎಲಾ, ಮನುಷ%ರು ಸುಳ:|�ಾರರಾದರೂ �ೇವರು ಸತ%ವಂತನೇ 
ಸ&. 

�ೇವರು ನಂ{ಗಸ)ನು. ಗುಣಪ�ಸುವ ?ಾ;ಾaನವನು� 2ೆರ?ೇ�ಸಲು 
ಅವನು +ದ�,�ಾa2ೆ. ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳHಲು 2ಾವ� eಾಡ'ೇ�ಾ3ರುವ��ೇನಂದEೆ 
ನಂಬುವ�ದು eಾತ8?ೇ ಆ3�ೆ! 

∗ “ಆತನ 'ಾಸುಂ�ೆಗFಂದ 2ಾವ� ಗುಣ?ಾ3� aೇ?ೆ!” 

∗ “ಆತನ 'ಾಸುಂ�ೆಗFಂದ 2ಾವ� ಗುಣ?ಾಗು" )ೇ?ೆ!” 

� �ೇವರು :ೇಳGವದa�ಂದ 2ಾನು ರb~ೆ :ೊಂ$� aೇ?ೆ! 
"�ೆಲ�oS 2ಾನು ರb~ೆ :ೊಂ$$aೕ, ಎಂದು ಅ,ಸುವ�$ಲ0 – 

ಆದEೆ 2ಾನು ರb~ೆ :ೊಂ$� aೇ2ೆ ಎಂದು ನನ;ೆ �F$�ೆ 
ಏ�ೆಂದEೆ 2ಾನು �ೇವರ ಸಂ�ೇಶವನು� ನಂ{� aೇ2ೆ." 
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1 =ೕ*ಾನ 5:13 �ೇವರ ಮಗನ *ೆಸ&ನN, 
ನಂ�	ೆ�}\ರುವವರಾದ 5ಮ;N, 5ತ%]ೕವ ಉಂ�ೆಂದು 5ಮ�ೆ 
�ೊZಾ�ಗುವಂZೆ ಈ Jಾತುಗಳನುg ಬರೆq� @ೇನೆ. 

� �ೇವರು :ೇFರುವ�ದa�ಂದ 2ಾನು ಗುಣ?ಾ3� aೇ2ೆ! 

"�ೆಲ�oS 2ಾನು ಗುಣ?ಾ3� aೇ2ೆ ಎಂದು ನನ;ೆ ಅ,ಸುವ�$ಲ0 
- ಆದEೆ 2ಾನು ಗುಣ?ಾ3� aೇ2ೆ ಎಂದು ನನ;ೆ �F$�ೆ ಏ�ೆಂದEೆ 
2ಾನು �ೇವರ ಸಂ�ೇಶವನು� ನಂ{� aೇ2ೆ." 

MWಾಯ 53:5 ನಮ; �ೊ<ೕಹಗಳ �ೆಸೆ�ಂದ ಅವ5�ೆ 
�ಾಯ?ಾ�ತು, ನಮ; ಅಪರಾಧಗಳ 5�ತ� ಅವನು ಜಜ�ಲkಟ\ನು; 
ನಮ�ೆ ಸುxೇಮವನುgಂಟುJಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುg ಅವನು 
ಅನುಭ�7ದನು; ಅವನ 2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಮ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು. 

ನನ;ೆ ಏನು ಅ,ಸುತ)�ೆ ಅಥ?ಾ 2ಾನು ಏನನು� 2ೋಡು" )ೇ?ೆ 
ಎಂಬುದರ :ೊರ"ಾ3ಯೂ ಹD^,ಂದ ನಮS�ಾa3ರುವ�ದನು� 
2ಾವ� ನಂ{�ೆ6ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳH'ೇಕು. ಇತರರ ಅಪನಂ{�ೆಯು 
ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಕ$ಯಲು 2ಾವ� {ಡ'ಾರದು. 

�ೆಲವರು (ೕ;ೆ �ೇಳG"ಾ)Eೆ, 

∗ “ಎಲ0ರೂ ಗುಣ?ಾಗುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ಾ3ದaEೆ, ಏ�ೆ 
ಎ�ಾ0 ಜನರು ಗುಣ?ಾಗುವ�$ಲ0?” 

2ಾವ� ಸಹ (ೕ;ೆ �ೇಳಬಹುದು, 

∗ “ಎಲ0ರೂ ರb~ೆ :ೊಂದ'ೇ�ೆಂಬುದು �ೇವರ cತ)?ಾ3ದaEೆ, 
ಏ�ೆ ಎಲ0 ಜನರು ರb~ೆ :ೊಂದುವ�$ಲ0?” 

ಎರಡೂ ಪ8iೆ�ಗF;ೆ ಉತ)ರ?ೇನಂದEೆ, 

∗ ಅವರು ನಂಬ'ೇಕು. 

�ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0 ಇಡುವ ನಂ{�ೆ6ಂದ 2ಾವ� ರb~ೆಯನು� 
:ೊಂದು" )ೇ?ೆ. 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0 ಇಡುವ ನಂ{�ೆ6ಂದ 

ಗುಣ?ಾಗು" )ೇ?ೆ. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು R�ೕಚ2ೆಯ �ಾಗ?ಾ3�ೆ ಎಂದು – ಅ<ಸ)ಲರು ನಂ{ದರು 

Eೋ3ಯನು� ಗುಣಪ�+�ಾಗ ಮತು) 7ೆ8ೕ�ತ?ಾದ ಅವರ 

ವರ$ಗಳನು� ಬEೆ�ಾಗ, ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ಅವರ R�ೕಚ2ೆಯ 

ಒಂದು �ಾಗ?ಾ3�ೆ ಎಂದು ಅ<ಸ)ಲರು ನಂ{ದaರು ಎಂಬುದು 
ಅವರ �ಾಯAಗFಂದ ಸ#ಷr?ಾ3 "ೋ�ಬರುತ)�ೆ. 
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ಮZಾ�ಯನು ನಂ�ದನು 

ziಾಯನು ಪ8?ಾ$+ದ �ೇವರ ವತAeಾನವನು� ಮ"ಾ)ಯನು 
ನಂ{ದನು. 

ಮZಾ�ಯ 8:16,17 ಸಂ�ೆಯಾಗಲು �ೆವ$r�ದ ಬಹಳ ಜನರನುg 
ಆತನ ಬe�ೆ ಕರತಂದರು ಆತನು Jಾತು Jಾತ<qಂದಲೇ 
�ೆವ$ಗಳನುg ��7ದ@ಲ,�ೆ QೖಯN, ನೆಟ\�ಲ,ದವರೆಲ,ರನುg 
?ಾ7Jಾ�ದನು. ಇದ&ಂದ ನಮ; 2ೇನೆಗಳನುg Zಾನೇ 
Zೆ�ೆದು	ೊಂಡು ನಮ; ರೋಗಗಳನುg *ೊತು�	ೊಂಡನು ಎಂದು 
MWಾಯನೆಂಬ ಪ<?ಾq�ಂದ *ೇeರುವ Jಾತು ನೆರ?ೇ&ತು. 

ziಾಯ 53:4 zೕಸುವನು� ಎಲ0ರನೂ� ಗುಣಪ�ಸುವ 

�ೆಲಸ$ಂದ eಾತ8?ೇ ಇದು 2ೆರ?ೇ�ತು), ಮತು) “ಎಲ0ರೂ” 

ಎಂಬುದು ಇಂದು ನಮS	0ರುವ ಪ8�Cಬsರನು� ಒಳ;ೊಂ��ೆ. 

_ೇತ<ನು ನಂ�ದನು 

ziಾಯನು ಪ8?ಾ$+ದ �ೇವರ ವತAeಾನವನು� 7ೇತ8ನು 
ನಂ{ದನು. 

I _ೇತ< 2:24 ನಾವ8 _ಾಪದ _ಾN�ೆ ಸತು� 5ೕ"ವಂತರಾ� 

]ೕ�ಸುವಂZೆ ಆತನು ನಮ; _ಾಪಗಳನುg Zಾನೇ ತನg �ೇಹದN, 
*ೊತು�	ೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನುg ಏ&ದನು. ಆತನ 

2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಮ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು. 

zೕಸು ಈ ಭೂQಯನು� {ಟುr :ೋದ ನಂತರದ	0 �ದಲ 

ವ>D)ಯನು� ಗುಣಪ�+�ಾಗ 7ೇತ8ನು �ೇವರ ವತAeಾನವನು� 
ನಂ{ದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:6 ಆಗ _ೇತ<ನು – 2ೆe| ಬಂ�ಾರವಂತೂ 

ನನgN,ಲ,, ನನgN,ರುವದನುg 5ನ�ೆ 	ೊಡುZ �ೇನೆ. ನಜರೇ"ನ 

Mೕಸುf<ಸ�ನ *ೆಸ&ನಲ ,ೇ ಎದು@ ನyೆ�ಾಡು ಎಂದು *ೇe 

ಕುಂಟನಂ"ೆzೕ, 2ಾವೂ ಸಹ �ೇವರ ?ಾಕ>ವ� ,ಜ?ೆಂದು 
ನಂಬ'ೇಕು. 

�ೇವರ ?ಾಕ% 

� ಬಹಳ ದೃಢ?ಾದದುa 

7ೇತ8ನು �ೇವರ ಸಂ�ೇಶವನು� ನಂ{ದುa eಾತ8ವಲ0�ೆ, "ಾನು 
ಅನುಭRಸುವ ಅಥ?ಾ �ಾRಸುವ ಎಲ0ದD^ಂತಲೂ �ೇವರ 

?ಾಕ>ವ� :ೆಚು` ದೃಢ?ಾದದುa ಎಂದು ಅವ,;ೆ �F$ತು). 
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2 _ೇತ< 1:19 ಇದಲ,�ೆ ಪ<?ಾದನ ?ಾಕ%ವ8 ನಮ�ೆ ಮತು� 
ದೃಢ?ಾ��ೆ ... 

� ಸ�ಾ ಇರುವಂಥದುa 

�ೇವರ ?ಾಕ>ವ� kೕRಸು�)�ೆ ಮತು) ,ರಂತರ?ಾ3�ೆ ಎಂದು 
7ೇತ8,;ೆ �F$ತು). ಇದು ಇ$ೕಗ ನಮS kೕವನದ	0 
kೕವಂತ?ಾ3�ೆ ಮತು) eಾನ>?ಾ3�ೆ. 

1 _ೇತ< 1:23 5ೕವ8 ಪ8ನಜGನ;*ೊಂqದವರಾ�q@ೕರಲಾ,. ಆ 

ಜನ;ವ8 ನಾಶ?ಾಗುವ �ೕಜqಂದ ಉಂ�ಾದದ@ಲ,. ನಾಶ?ಾಗದ 

�ೕಜqಂದಲೇ ಉಂ�ಾದದು. ಅದು �ೇವರ ಸ�ಾ ]ೕವವ8ಳ| 
?ಾಕ%ದ ಮೂಲಕ?ಾ� ಉಂ�ಾ�ತು. 

ನಾನು ನಂಬುZ �ೇನೆ 

?ಾಕ>ದ	0 2ೋಡು?ಾಗ ಇದು ನಮ;ೆ ಸ#ಷr?ಾ3 "ೋರುತ)�ೆ: 

∗ 1 7ೇತ8 2:24 ರ ಪ8�ಾರ 2ಾವ� ಗುಣ?ಾ3ದaEೆ, 

∗ ziಾಯ 53:5 ರ ಪ8�ಾರ 2ಾವ� ಗುಣ?ಾ3ದaEೆ, 
∗ ಆಗ 2ಾನು ಗುಣ?ಾ3� aೇ2ೆ! 

ನನ� ಸಂಪ8�ಾಯಗಳG, qಾQAಕ ಮುಖಂಡರು, 2ಾನು 2ೋಡುವ 

�ೕ� ಅಥ?ಾ 2ಾನು �ಾRಸುವ �ೕ� ನನ;ೆ R9ನ�?ಾ3 

:ೇFದರೂ ಸಹ, �ೇವರ ವತAeಾನವನು� ನಂಬುವ�ದು 
ಅವಶ>ಕ?ಾ3�ೆ! 

∗ ನಂ{�ೆ6ಂದ ನನ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 2ಾನು 
:ೊಂ$�ೊಳH'ೇಕು. 

∗ 2ಾನು eಾತ2ಾಡುವಂ"ೆ ಮತು) ನನ� ನಂ{�ೆಯು 
�ಾಯA,ವA(ಸುವಂ"ೆ 2ಾನು 7ಾ8ರಂ9ಸ'ೇಕು! 

∗ ನನ� ನಂ{�ೆ :ೆಚು`�)ರು?ಾಗ, 2ಾನು ಆ ನಂ{�ೆಯನು� 
ಸD8ಯ?ಾ3 {ಡುಗ�ೆ eಾಡು" )ೇ2ೆ, qೈಯA$ಂದ ನನ� 
ನಂ{�ೆಯನು� �ಾಯAಗತ;ೊFಸಲು 7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ2ೆ 
ಮತು) ನನ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೊಂದು" )ೇ2ೆ. 

∗ ಕುಂಟ2ಾ3ದa ಮನುಷ>ನಂ"ೆ, ನನ� ಲbಣಗಳG 
ಹಂತಹಂತ?ಾ3 ಅಥ?ಾ ತbಣ?ೇ ಕಣSEೆ�ಾಗುತ)?ೆ. 
2ಾನು ಕೂಡ �ೇವರನು� ಸು)�ಸು"ಾ) ನ�ೆಯು?ೆನು ಮತು) 
ಕುlಯು?ೆನು. 

5ೕವ8 ನಂಬು"�ೕರಾ? 

ziಾಯನ ವತAeಾನವನು� ,ೕವ� ನಂಬು�)ೕEಾ? 
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ಇದು?ೇ �ೇವ�ಂದ :ೊಂ$�ೊಳGHವ ಸಮಯ?ಾ3�ೆ. ,ಮS 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ "ೋಪA�ಸುR�ೆಯನು� ,ೕವ� ಈಗ�ೇ 
:ೊಂ$�ೊಳHಬಹುದು! 

�ೇವರ :ೆಸ�ನ	0 ಒಂ�ಾದ z:ೋವ-Eಾಫಾ ಎಂಬ 
:ೆಸ�,ಂದ, ನಮS ಪರ?ಾ3 ಸ(+�ೊಂಡ zೕಸುRನ 

ಸಂಕಟ$ಂದ, ziಾಯನ ಪ8?ಾದ2ೆ6ಂದ ಮತು) ಅ<ಸ)ಲರ 

4ಾ�6ಂದ ಗುಣಪ�ಸುRಎಕಯು ನಮS kೕವನದ ಕು�"ಾ3ರುವ 

�ೇವರ Cೕಜ2ೆಯ ಪ8ಮುಖ �ಾಗ?ಾ3�ೆ ಎಂದು 2ಾವ� 
2ೋ��ೊಂ�� aೇ?ೆ. 

� ನಮ; �ೇಹವ8 ಏನನೆgೕ ಅನುಭ�ಸು"�ದ@ರೂ, �ೇವರ ?ಾಕ%ವ8 
“ಆತನ 2ಾಸುಂyೆಗeಂದ ನಾವ8 ಗುಣ?ಾ�ೆವ8” ಎಂದು 
�ೂೕ-ಸುತ��ೆ. 

ಈ ಪ8ಕಟ~ೆಯು ,ಮS ಆತSದ	0 ಬಂದ ತbಣ?ೇ, ,ಮS 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ "ೋಪA�ಸುR�ೆಯನು� :ೊಂ$�ೊಳGHವ 

ನಂ{�ೆಯು ಬರುತ)�ೆ. qೈಯA$ಂದ (ೕ;ೆ ¯ೂೕY+�, “ಆತನ 

'ಾಸುಂ�ೆಗFಂದ 2ಾನು ಗುಣ?ಾ3� aೇ2ೆ!” $ಟr?ಾದ 

,�ೕ¢ೆCಂ$;ೆ ,ಮS �ೇಹವನು� ಪ�ೕ�ಸಲು 7ಾ8ರಂ9+�. 

,ೕವ� �ದಲು eಾಡಲು 4ಾಧ>?ಾಗದದನು� ಈಗ eಾ��. 

ನಂ{�ೆಯ $ಟr �ಾಯAವನು� eಾ�� ಮತು) ,ಮS 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ "ೋಪA�ಸುR�ೆ;ಾ3 �ೇವರನು� ಸು)�ಸಲು 
7ಾ8ರಂ9+�! 

�ಪ#l: ಈ 7ಾಠದ	0 ಕ	+ದ ಪ8ಕಟ~ೆಯು ನಮS �ೇಹದ	0 
EೋಗಲbಣಗಳG ಇ�ಾaಗೂ> - 2ಾವ� ಸುeಾರು ಎರಡು 4ಾRರ 

ವಷAಗಳ (ಂ�ೆzೕ ಗುಣ?ಾ3� aೇ?ೆ ಎಂದು �ೇವರ ?ಾಕ> 
:ೇಳGತ)�ೆ. ಈಗ ಅಥ?ಾ ಸOಲ# ಸಮಯದ ನಂತರ ಭRಷ>ದ	0 
ಗುಣ?ಾಗುವ ಬದಲು, ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಈಗ ನಮS 
�ೇಹದ	0 "ೋ�ಬರುತ)�ೆ ಎಂಬುದು ಸತ>?ಾ3�ೆ. ಈ ಅಧ>ಯನದ	0 
2ಾವ� “ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ "ೋಪA�ಸುR�ೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳ 

ಬಳ�ೆ6ಂದ ಈ ಸತ>ವನು� ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆಸೂcಸು" )ೇ?ೆ. 

"ೋಪA�ಸುR�ೆಯನು� "ದೃYr;ೆ ಮತು) �ಳGವF�ೆ;ೆ ಸ#ಷr?ಾ3 

;ೋಚ�ಸುವ, ಅಥ?ಾ ಪ8ಕಟ?ಾದದುa" ಎಂದು ?ಾ>�ಾ>,ಸಬಹುದು. 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಬ; }ೆ �ೇವರು ತನ� ಜನEೊಂ$;ೆ �ಾವ ಒಡಂಬ��ೆಯನು� eಾ��ೊಂ��ಾa2ೆ? ಇದು 
ಏ�ೆ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ? 
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2. ziಾಯ 53 ರ	0 ಕಂಡುಬರುವ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� ,ಮS ಸOಂತ ?ಾಕ>ದ	0 Rವ�+�. 

 

 

3. ,ಮS �ೇಹದ	0ನ EೋಗಲbಣಗಳG �ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0 ಕಂಡುಬರುವ ಸತ>ದ ಪ8ಟ~ೆCಂ$;ೆ 
"ಾJೆ�ಾಗ$ದaEೆ �ೇವರು �ಾವ ಕ8ಮವನು� "ೆ;ೆದು�ೊಳGH"ಾ)2ೆ ಎಂದು ,ೕವ� ನಂಬು�)ೕ�? 

 

 

7ಾಠ ಮೂರು 

zೕಸು – ನಮS eಾದ�  
ಮನುಷ%ನಾ� ಬಂದನು 

zೕಸು ಭೂQ;ೆ ಬಂ�ಾಗ �ೇವEಾ3ರುವ ತನ� ಹಕು^ಗಳನು� 
"ಾ"ಾ^	ಕ?ಾ3 ಬ$3�r�ಾa2ೆ ಎಂದು ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ�ದು 
ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ. ಆತನು ಕ�ೆಯ ಆ�ಾಮ2ಾ3, 

ಮನುಷ>ಕುeಾರ2ಾ3 ಬಂದನು. �ದಲ ಆ�ಾಮನು 
�ಾಯA,ವA(ಸುವ�ದ�ಾ^3 ಸೃYrಸಲ#�rದa2ೋ ಅದರ 
ಪ8�ಾರ?ಾ3zೕ zೕಸು ಭೂQಯ oೕ�ೆ eಾ�ದ 

ಪ8�Cಂದನು� �ಾಯA,ವA(+ದನು. ಇಂದು RiಾO+ಗಳG 
�ಾಯA ,ವA(ಸುವಂ"ೆzೕ zೕಸು ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳ	0 
�ಾಯA,ವA(+ದನು. 

zೕಸು ಮನುಷ>2ಾ3 ಬಂ$ದaರ ಕು�ತು ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನು 
ಬEೆದನು. 

�NVk 2:7 ತನgನುg ಬ&ದು Jಾ�	ೊಂಡು �ಾಸನ ರೂಪವನುg 
ಧ&7	ೊಂಡು ಮನುಷ%&�ೆ ಸದೃಶನಾದನು. 

zೕಸುRನ �ದಲ ಎರಡು ಅದುnತಗಳG 

5ೕರನುg �ಾ<xಾರಸವನಾg� ಪ&ವ"G7ದು@ 

� ಆತನು ಏನು *ೇಳ:ವನೋ, ಅದನುg Jಾ�&! 

zೕಸು eಾ�ದ �ದಲ2ೆಯ ಅದುnತವ� �ಾವ��ೆಂದEೆ 
ಮದು?ೆಯ ಔತಣದ	0 ,ೕರನು� �ಾ8¢ಾರಸವ2ಾ�3 ಪ�ವ�A+ದುa 
ಆ3ತು). zೕಸುRನ "ಾ6�ಾದ ಮ�ಯಳG ಅವರ	0 
�ಾ8¢ಾರಸವ� ಮು3ದುa :ೋ3�ೆ ಎಂದು :ೇFದ ನಂತರ, ಆ�ೆಯು 
4ೇವಕ�;ೆ �ೆಲವ� ಮುಖ>?ಾದ eಾತುಗಳನು� :ೇFದಳG, 
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=ೕ*ಾನ 2:5 ಆತನು 5ಮ�ೆ ಏನು *ೇಳ:ವನೋ ಅದನುg 
Jಾ�& ಅಂದಳ:. 

ನಮS kೕವನದ	0 zೕಸುRನ ಅದುnತಗಳನು� ಅನುಭRಸಲು, 
2ಾವ� �ೇವರ ಸOರವನು� �ೇF+�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) ಅದು ಎಷುr 
ಮೂಖAತನ?ಾ3�ೆ ಎಂದು ಅ,+ದರೂ ಅದನು� eಾಡಲು 
ತO�ತEಾಗ'ೇಕು. "ಆತನು ಏನು :ೇಳGವ2ೋ ಅದನು� eಾ��!" 

ಇದು ಪR"ಾ8ತSನು ನಮS ಮೂಲಕ �ಾಯA eಾಡಲು ಅನುವ� 
eಾ��ೊಡುತ)�ೆ. 

4ೇವಕರು zೕಸುR;ೆ RqೇಯEಾದರು; ಅವರು 'ಾ2ೆಗಳ	0 
,ೕರನು� ತುಂ{+ದರು. ಅವರು ,ೕರನು� "ೋ��ೊಂಡು, ಅದನು� 
ಔತಣದ 7ಾರು7ಾತ>;ಾರನ ಬF;ೆ "ೆ;ೆದು�ೊಂಡು :ೋಗುವ 

ಮೂಲಕ ಆತ,;ೆ RqೇಯEಾದರು. 7ಾರುಪತ>;ಾರನು ಅದರ 

ರುc 2ೋ��ಾಗ, “,ೕನು (�$ನ �ಾ8¢ಾರಸವನು� ಇದುವEೆಗೂ 

ಇಟುr�ೊಂ�$aೕ” ಎಂದು :ೇFದನು. 

,ೕರನು� "ೋ��ೊಂಡು, ಆ ,ೕರನು� ಔತಣದ 7ಾರುಪತ>;ಾರನ 

ಬF;ೆ "ೆ;ೆದು�ೊಂಡು :ೋ3� ಎಂದು zೕಸು ಅವ�;ೆ 
:ೇF�ಾಗ ಸಂ�ೇಹಪಡುವ�ದು ಅವ�;ೆ ಎಷುr ಸುಲಭ?ಾ3ತು). 
4ೇವಕರು ಆತ,;ೆ RqೇಯEಾಗ "ೊಡ3ದುa eಾತ8ವಲ0, 
ಕ�ಣ?ಾ�ಾಗಲೂ ಅವರು ಅದನು� eಾಡುವ�ದನು� 
ಮುಂದುವEೆ+ದರು! 

ನಮS kೕವನದ	0 ಅದುnತಗಳನು� ಅನುಭRಸಲು, 2ಾವೂ ಸಹ, 

“ಆತನು ನನ;ೆ ಏನು :ೇಳGವ2ೋ, 2ಾನು ಅದನು� 
eಾಡು" )ೇ2ೆ!” ಎಂದು :ೇಳ'ೇಕು. 

ಪ<�ಾನನ ಮಗನನುg ಗುಣಪ�7ದು@ 

� ಗುಣಪ�7ದು@ Mೕಸು�ನ ಎರಡನೆಯ ಅದುYತ?ಾ�ತು�! 

ಮದು?ೆಯ ಮ2ೆಯ	0 zೕಸು eಾ�ದ ಅದುnತದ ಬ; }ೆ ಒಬs 
ಪ8qಾನನು �ೇFದನು ಮತು) �ೇಳGR�ೆಯು ನಂ{�ೆಯನು� ಉಂಟು 
eಾ�ತು. ಆ ನಂ{�ೆಯ ಪ�~ಾಮ?ಾ3, 4ಾಯುವ :ಾ3ದa 
ಅವನ ಮಗನು ಗುಣ?ಾದನು. 

=ೕ*ಾನ 4:46-51 rೕ�ರಲಾ� Mೕಸು Zಾನು 5ೕರನುg 
�ಾ<xಾರಸವನಾg� Jಾ�ದ ಗNಲಾಯದ 	ಾನಾ ಊ&�ೆ ಮZ �ೇ 
ಬಂದನು. ಅN,�ಾ@ಗ ಅರಮನೆಯ ಒಬz ಪ<�ಾನನ ಮಗನು 
ಕ_ೆನೌG�ನN, ಅಸ$ಸ�ನಾ�ದ@ನು. Mೕಸು ಯೂ�ಾಯqಂದ 

ಗNಲಾಯ	ೆ' ಬಂದ ಸುq@ಯನುg ಆ ಪ<�ಾನನು 	ೇe�ಾಗ ತನg 
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ಮಗನು ಸಾಯುವ *ಾ�ದ@ದ&ಂದ Mೕಸು�ನ ಬe�ೆ *ೋ� – 

5ೕನು ಇeದು ಬಂದು ನನg ಮಗನನುg ಸ$ಸ�Jಾಡ2ೇ	ೆಂದು 
2ೇ�	ೊಂಡನು.   

Mೕಸು ಅವ5�ೆ – 5ೕವ8 ಸೂಚಕ 	ಾಯGಗಳನೂg 
ಅದುzತ	ಾಯGಗಳನೂg ನೋಡqದ@ರೆ ನಂಬುವ�ೇ ಇಲ,?ೆಂದು 
*ೇeದನು.  

ಆ ಪ<�ಾನನು- ಸಾ$�ೕ ನನg ಮಗನು ಸಾಯುವದ	ೆ' ಮುಂ1ೆ 
5ೕನು ಬರ2ೇಕು ಅನgಲು,  

Mೕಸು ಅವ5�ೆ 5ನg ಮಗನು ಬದುಕುZಾ�ನೆ *ೋಗು ಎಂದು 
ಉತ�ರ	ೊಟ\ನು.  

ಆ ಗೃಹಸ�ನು Mೕಸು ತನ�ೆ *ೇeದ Jಾತನುg ನಂ� *ೊರಟು 
*ೋದನು. ಅವನು ಇನೂg ಘ�ಾ\ ಇeದು *ೋಗು"�ರುವN, ಅವನ 

ಆಳ:ಗಳ: ಅವನೆದು&�ೆ ಬಂದು 5ನg ಮಗನು ಬದುf	ೊಂಡನು 
ಅಂದರು. 

ತನ� ಮಗನನು� ತನ��ೇ ಆದ �ೕ�ಯ	0 ಗುಣಪ�ಸುವಂ"ೆ 
zೕಸುವನು� ಮನ�	ಸುವ	0 ಆ ವ>D) Rಫಲ2ಾದನು. ಆತನು 
ಬಂದು ತನ� ಮಗನನು� ಗುಣಪ�ಸ'ೇ�ೆಂದು ಆತನನು� 
'ೇ��ೊಂಡನು.ಅದ�ೆ^ ಬದ�ಾ3, ಅವನು zೕಸು :ೇFದ 

eಾತನು� ನಂ{�ಾಗ ಆ ಮನುಷ>ನು ತನ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

ಅದುnತವನು� :ೊಂ$�ೊಂಡನು! 

ಅ2ೇಕರು ಅದುnತಗಳನು� ಅನುಭRಸುವ	0 RಫಲEಾ3�ಾaEೆ 
ಏ�ೆಂದEೆ ಅವರು ಅದನು� ತಮS�ೇ ಆದ �ೕ�ಯ	0 
eಾಡ'ೇ�ೆಂದು zೕಸುR;ೆ ಮನ�	ಸಲು ಪ8ಯ��+�ಾaEೆ. 
�ೇವರ oೕ�ೆ ಮತು) ಆತನ ?ಾಕ>ದ oೕ�ೆ ನಂ{�ೆಯನು� ಇಡುವ 

ಬದಲು ,$Aಷr?ಾದ ಒಬs ವ>D)ಯು ,$Aಷr?ಾದ �ೕ�ಯ	0 
7ಾ8uA+ದEೆ ಅವ�;ೆ ಗುಣ?ಾಗುತ)�ೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬು"ಾ)Eೆ. 

2ಾವ� zೕಸುRನ ಶಬa�ೆ^ DR;ೊಟrEೆ, ಆತನು eಾತ2ಾಡುವ 

eಾತನು� ನಂ{ದEೆ ಮತು) ಆತನು ನಮ;ೆ ಏ2ೇ :ೇFದರೂ 
2ಾವ� ಅದನು� 7ಾ	+ದEೆ, ಆ 4ೇವಕರಂ"ೆ ಮತು) ಪ8qಾನನಂ"ೆ 
2ಾವೂ ಸಹ ಅದುnತಗಳನು� ಅನುಭRಸಬಹುದು. 

zೕಸು ಬಂ$ದುa 

�ಡುಗyೆ�ೊeಸುವ8ದ	ಾ'�! 
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4ೆEೆ�ಾಳGಗF;ೆ {ಡುಗ�ೆಯನು� 4ಾರುವ�ದ�ೆ^ ಮತು) 
ಕು3}ಸಲ#ಟrವರನು� {�ಸುವದ�ೆ^ zೕಸುವನು� ಪR"ಾ8ತS,ಂದ 

ಅ9hೇDಸ�ಾ6ತು. Eೋಗದ ಮತು) ದುಬAಲ"ೆಯ ಬಂಧನ 

4ೇ�ದಂ"ೆ ಎ�ಾ0 ಬಂಧನಗಳG ಎಂ$ಗೂ �ೇವರ cತ)?ಾ3ರಲು 
4ಾಧ>Rಲ0, ಏ�ೆಂದEೆ ಪR"ಾ8ತSನ ಅ9hೇಕವ� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು 
ಮತು) {ಡುಗ�ೆ;ೊFಸುವ�ದು ಆ3�ೆ. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತGನ ಆತ;ವ8 ನನg Qೕಲೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನgನುg 
ಬಡವ&�ೆ ಶುಭವತGJಾನವನುg ಸಾರುವದ	ೆ' ಅw�ೇf7ದನು. 
ಸೆರೆಯವ&�ೆ �ಡುಗyೆಯಾಗುವದನುg ಮತು� ಕುರುಡ&�ೆ 
ಕಣು�ಬರುವದನುg ಪ<7q� ಪ�ಸುವದಕೂ' ಕು�cಸಲkಟ\ವರನುg ��7 

ಕಳ:rಸುವದಕೂ'. 

ಪ<"=ಂದು ನೊಗವನುg ಮು&ದು*ಾಕುವ8ದ	ಾ'� 

ಕು3}ಸಲ#ಟrವರನು� {�ಸುವ zೕಸುRನ 4ೇ?ೆಯ ಬ; }ೆ 
ziಾಯನು ಪ8?ಾ$+ದನು. 
ziಾಯ 58:6 ಇದು ನನ;ೆ ಸಮಪAಕ?ಾದ ಉಪ?ಾಸ 

ಎನು��)ೕEೋ? 

- �ೇ�ನ ಬಂಧಗಳನು� {ಚು`ವದು, 
- 2ೊಗದ ಕl�ಗಳನು� ಕಳಚುವದು, 
- ಜkp :ೋದವರನು� {ಡುಗ�ೆeಾಡುವದು, ಮತು) 
- 2ೊಗಗಳ2ೆ��ಾ0 ಮು�ಯುವದು. 

ಸೈZಾನನ 	ೆಲಸಗಳನುg ನಾಶJಾಡುವ8ದ	ಾ'� 

Cೕ:ಾನನ ಪ8�ಾರ, zೕಸು ಬಂದ �ಾರಣ?ೇನಂದEೆ, 

1 =ೕ*ಾನ 3:8 ... ಸೈZಾನನ 	ೆಲಸಗಳನುg ಲಯ 
Jಾಡುವದ	ೊ'ೕಸ'ರ �ೇವಕುJಾರನು ಪ<ತ%�ನಾದನು. 

ಸಂಪೂಣG ]ೕವವನುg 	ೊಡುವ8ದ	ಾ'� 

4ೈ"ಾನನ �ೆಲಸವನು� 2ಾಶeಾಡುವ ಮೂಲಕ, zೕಸು ತನ� 
ಜನ�;ೆ ಸಮೃ$��ಾದ kೕವವನು� ಒದ3+ �ೊಡು"ಾ)2ೆ. zೕಸು, 
(ೕ;ೆ :ೇFದನು, 

=ೕ*ಾನ 10:10 ನಾನಾದರೂ ಅವ8ಗe�ೆ ]ೕವವ8 
ಇರ2ೇ	ೆಂತಲೂ ಸಮೃq@ಯು ಇರ2ೇ	ೆಂತಲೂ ಬಂ�ೆನು. 

ಎಲ,ರನುg ಗುಣಪ�ಸುವ8ದ	ಾ'� 
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zೕಸುRನ ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆಯ ಬ; }ೆ ಸತ>?ೇದವ� �ೊಡುವ 
ಒತು) ಏ2ೆಂದEೆ ಆತನು ತನ� ಬF;ೆ ಬಂದವರ2ೆ�ಲ0 
ಗುಣಪ�+ದನು. 

ರb~ೆಯನು� ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� Rವ�ಸುವ �ೆಲವ� 
ಪದಗಳG ಸತ>?ೇದದ	0?ೆ. �ಾರು ಗುಣ?ಾಗ'ೇ�ೆಂದು 
Rವ�ಸುವ ಪದಗಳG �ಾರು :ೊಸ�ಾ3 ಹುಟr'ೇ�ೆಂದು 
Rವ�ಸುವ ಪದಗF;ೆ :ೋಲುತ)?ೆ. 

ರ�(ೆ�ಾ�:   ಗುಣಪ�ಸುವ8ದ	ಾ'�: 

* ಎಲ0ರು   * ಎಲ0ರು 

* �ಾEಾದರೂ   * ಪ8�Cಬsರೂ 

� ಗುಣಪ�ಸು�ಎಕಯು ಎಲ,&ಗೂ ಇರುವಂಥ�ಾ@��ೆ ಎಂದು 
Zೋ&ಸುವ ವಚನಗe?ೆ. 5ೕವ8 ಇವ8ಗಳನುg ಓದು?ಾಗ, 

ಪ<"=ಬzರೂ ಮತು� ಎಲ,ರೂ ಎಂಬ ಪದಗಳನುg ಗಮ57&. 

 

 

� ಎಲ0 

ಮZಾ�ಯ 9:35 Mೕಸು ಎಲ, ಊರುಗಳನೂg ಹe|ಪe|ಗಳನೂg 
ಸು"�	ೊಂಡು ಅವರ ಸXಾಮಂqರಗಳN, ಉಪ�ೇಶJಾಡುZಾ� 
ಪಜಲೋಕರಾಜ%ದ ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ& *ೇಳ:Zಾ� ಎಲಾ, ತರದ 

ರೋಗಗಳನೂg ಎಲಾ, ತರದ 2ೇನೆಗಳನೂg ?ಾ7JಾಡುZಾ� 
ಬಂದನು. 

� ಮು�rದವEೆಲ0ರು 

ಮZಾ�ಯ 14:36  ಆತನನುg 5ನg ಉಡುVನ �ೊಂyೆಯನಾgದರೂ 

ಮುಟ\�ೊ�ಸ2ೇ	ೆಂದು 2ೇ�	ೊಂಡರು. ಮು}\ದವರೆಲ,ರು 
ಸ$ಸ�ರಾದರು. 

� ಅವEೆಲ0ರನು� 
ಮZಾ�ಯ 12:15 ಅನೇಕರು ಆತನ rಂ�ೆ *ೋದರು ಆತನು 
ಅವರೆಲ,ರನುg ಸ$ಸ�Jಾ� Zಾನು ಇಂಥವನೆಂಬ�ಾ� ಯಾ&ಗೂ 

ಪ<ಕ}ಸ2ಾರ�ೆಂದು ಅವ&�ೆ ಖಂ�ತ?ಾ� *ೇeದನು. 

� 2ೆಟr3ಲ0ದವEೆಲ0ರನು� 
ಮZಾ�ಯ 8:16 ಸಂ�ೆಯಾಗಲು �ೆವ$r�ದ ಬಹಳ ಜನರನುg 
ಆತನ ಬe�ೆ ಕರತಂದರು ಆತನು Jಾತು Jಾತ<qಂದಲೇ 
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�ೆವ$ಗಳನುg ��7ದ@ಲ,�ೆ QೖಯN, ನೆಟ\�ಲ,ದವರೆಲ,ರನುg 
?ಾ7Jಾ�ದನು ... 

� ಎಲ0ರನು� 
ಲೂಕ 6:19 ಮತು� ಆತ5ಂದ ಶf� *ೊರಟು ಎಲ,ರನುg 
?ಾ7Jಾಡು"�ದ@ದ&ಂದ ಆ ಗುಂVನ ಜನರೆಲಾ, ಆತನನುg 
ಮುಟು\ವದ	ೆ' ಪ<ಯತgJಾ�ದರು. 

� 'ಾdಸಲ#ಡು�)ರುವವEೆಲ0ರನು� 
ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 10:38 �ೇವರು ನಜರೇ"ನ Mೕಸುವನುg 
ಪ�Zಾ<ತ;qಂದಲೂ ಬಲqಂದಲೂ ಅw�ೇf7ದನು; �ೇವರು 
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ@ದ&ಂದ ಆತನು ಉಪ	ಾರಗಳನುg JಾಡುZಾ� 
ಸೈZಾನ5ಂದ 2ಾHಸಲkಡು"�ರುವವರೆಲ,ರನುg ಗುಣJಾಡುZಾ� 
ಸಂಚ&7ದನು; ಇ�ೆಲಾ, 5ಮ�ೆ �ೊZಾ��ರುವದ�ೆ\. 

ಆತನು ಬದಲಾ�ಲ,! 

zೕಸು ಬದ�ಾ3ಲ0 ಎಂದು ಇ{8ಯ ಪ�ಸ)ಕದ �ೇಖಕನು 
ಬEೆ$�ಾa2ೆ; ಆತನು ಇಂ$ಗೂ ಏಕ�ೕ�ಯ	0�ಾa2ೆ. 

ಇ�<ಯ 13:8 Mೕಸು f<ಸ�ನು 5ನg ಇದ@ *ಾ�ೆ ಈ*ೊತು� ಇ�ಾ@ನೆ 
5ರಂತರವೂ *ಾ�ೆMೕ ಇರುವನು. 

ಆತನು ಈ ಭೂQಯ	0�ಾaಗ ಆತನು ಗುಣಪ�+ದaEೆ, ಆತನು 
ಇಂದು ಸಹ ಗುಣಪ�ಸು"ಾ)2ೆ! ನಂ{�ೆ6ಂದ ಆತನ ಬF;ೆ 
ಬರುವ ಪ8�Cಬsರೂ ಅವರ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳGH"ಾ)Eೆ. 

zೕಸು ಮ:ಾ ಆ�ೆಯನು� �ೊಟrನು 

ಅಂ"ಮ ಆuೆಗಳ: 

zೕಸು ಪರ�ೋಕ�ೆ^ ಏ�:ೋಗುವ ಮುನ�, ಆತನು ತನ� ಅಂ�ಮ 

ಆ�ೆಗಳನು� ನಮ;ೆ �ೊಟrನು. 2ಾವ� ಇದನು� ಮ:ಾ ಆ�ೆ ಎಂದು 
ಕEೆಯು" )ೇ?ೆ. 

eಾಕAನು ಈ ಪ8ಮುಖ?ಾದ zೕಸುRನ �ೊ2ೆಯ eಾತುಗಳನು� 
ಆತನ RiಾO+ಗF;ಾ3 ಬEೆ$�r�ಾa2ೆ. 

JಾಕG 16:15-19 ಆ Qೕಲೆ ಅವ&�ೆ 5ೕವ8 ಲೋಕದ ಎಲಾ, ಕyೆ�ೆ 
*ೋ� ಜಗ"��ೆಲಾ, ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&&. ನಂ� qೕxಾಸಾgನ 
Jಾ�7	ೊಳ:|ವವನು ರ�(ೆ *ೊಂದುವನು. ನಂಬ�ೇ 



45 

 

*ೋಗುವವನು ದಂಡನೆ�ೆ ಗು&ಯಾಗುವನು. ಇದಲ,�ೆ 
ನಂಬುವವ&ಂದ ಈ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ: ಉಂ�ಾಗುವವ8. ನನg 
*ೆಸರನುg *ೇe �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವರು. *ೊಸ Xಾ�ೆಗಳನುg 
JಾZಾಡುವರು. *ಾವ8ಗಳನುg ಎತು�ವರು. �ಷಪ�ಾಥG 
ಗಳನೆgನಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ&�ೆ ಯಾವ 	ೇಡೂ ಆಗುವqಲ,. 
ಅವರು ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ 	ೈ�ಟ\ರೆ ಇವ&�ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು 
ಎಂದು *ೇeದನು. 

Mೕಸು ಸಾ$�ಯು ಅವರ ಕೂಡ JಾZಾ� Qೕಲೆ ಆ	ಾಶ	ೆ' 
ಒಯ%ಲkಟು\ �ೇವರ ಬಲಗyೆಯN, ಆಸನಾರೂಡನಾದನು. 

ಇದು ಮ:ಾ ಸಲ:ೆಯಲ0 - ಇದು ಆ�ೆ�ಾ3�ೆ! 

Mೕಸು, ನಮ; Jಾದ& 

ಆತನ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಮತು) ಆದುnತ 4ೇ?ೆಯ Rಷಯದ	0 
zೕಸು ನಮ;ೆ eಾದ��ಾ3�ಾa2ೆ ಎಂದು ನಂಬುವ�ದರ	0 
ಅ2ೇಕ�;ೆ "ೊಂದEೆ6�ೆ. ಈ ಎ�ಾ0 ಅ4ಾಧರಣ?ಾದ 

"ೋಪA�ಸುR�ೆಗಳG �ೇವರ ಮಗ2ಾ3ರುವ ಆತನ 

ಶD)6ಂ�ಾ3 ಎಂದು ಅವರು ತDAಸು"ಾ)Eೆ. ಇದು ,ಜವಲ0. 

zೕಸು ನಮS eಾದ��ಾಗಲು ಅನನ>?ಾ3 ಅಹA2ಾ3�ಾa2ೆ 
ಏ�ೆಂದEೆ ಆತನು �ೇವರ ಮಗ2ಾ3ರುವ ತನ� ಹಕು^ಗಳನು� 
"ಾ"ಾ^	ಕ?ಾ3 ಬ$3ಟrನು ಮತು) ಕ�ೆಯ ಆ�ಾಮ2ಾ3, 
ಮನುಷ>2ಾ3 kೕRಸಲು ಮತು) 4ೇ?ೆ eಾಡಲು ಈ ಭೂQ;ೆ 
ಬಂದನು. ಆತನು ಇನೂ� ,ಜ?ಾದ �ೇವEಾ3ದaರೂ, ಆತನು ಈ 

ಭೂQಯ	0 ಮನುಷ>ಕುeಾರ2ಾ3 kೕR+ದನು ಮತು) 4ೇ?ೆ 
eಾ�ದನು. 

ಯೂ�ಾAv ನ$ಯ	0 $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ eಾ�+�ೊಂಡು, 
ಪR"ಾ8ತSನು ಆತನ oೕ�ೆ ಇFದು ಬರುವವEೆಗೂ ಆತನ 

kೕವನದ	0 �ಾವ��ೇ ಅದುnತಗಳG ನ�ೆ$a�ಾa3 ಬEೆಯಲ#�rಲ0. 
ಆತನು 4ೇ?ೆಯನು� ಶD)6ಂದ ಮತು) ಪR"ಾ8ತSನ 

ಅ4ಾಧರಣ?ಾದ ವರಗಳ �ಾಯA,ವAಹ~ೆ6ಂದ eಾ�ದನು, 
2ಾವ� ಸಹ :ಾ;ೆzೕ ಆತSನ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ eಾ�+�ೊಂಡ 

RiಾO+ಗJಾ3 kೕRಸ'ೇಕು ಮತು) 4ೇ?ೆ eಾಡ'ೇಕು. 

� ಪR"ಾ8ತS,ಂದ ಅ9hೇDಸಲ#ಟrನು 

ಪR"ಾ8ತSನು ತನ�ನು� ಅ9hೇD+�ಾa2ೆಂದು zೕಸು :ೇFದನು. 
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ಲೂಕ 4:18,19 ಕತGನ ಆತ;ವ8 ನನg Qೕಲೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನgನುg 
ಬಡವ&�ೆ ಶುಭವತGJಾನವನುg ಸಾರುವದ	ೆ' ಅw�ೇf7ದನು. 
ಸೆರೆಯವ&�ೆ �ಡುಗyೆಯಾಗುವದನುg ಮತು� ಕುರುಡ&�ೆ 
ಕಣು�ಬರುವದನುg ಪ<7q� ಪ�ಸುವದಕೂ' ಕು�cಸಲkಟ\ವರನುg ��7 

ಕಳ:rಸುವದಕೂ' ಕತGನು ನೇ�7ರುವ ಶುಭವಷGವನುg 
ಪ<ಚುರಪ�ಸುವದಕೂ' ಆತನು ನನgನುg ಕಳ:r7�ಾ@ನೆ. 

� ಮೂರು ಮುಖ> ¢ೇತ8ಗಳG 
� Mೕಸು�ನ ಸೇ?ೆಯN, ಇವ8ಗಳ: ಒಳ�ೊಂ�ದ@ವ8, 

∗ 'ೋಧ2ೆ/ಉಪ�ೇಶ 

∗ 4ಾEೋಣ/ಪ8�ಾರ 

∗ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಮತು) {ಡುಗ�ೆ 
ಮZಾ�ಯ 9:35 Mೕಸು ಎಲ, ಊರುಗಳನೂg ಹe|ಪe|ಗಳನೂg 
ಸು"�	ೊಂಡು ಅವರ ಸXಾಮಂqರಗಳN, ಉಪ�ೇಶJಾಡುZಾ� 
ಪಜಲೋಕರಾಜ%ದ ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ& *ೇಳ:Zಾ� ಎಲಾ, ತರದ 

ರೋಗಗಳನೂg ಎಲಾ, ತರದ 2ೇನೆಗಳನೂg ?ಾ7JಾಡುZಾ� 
ಬಂದನು. 

� +ೕQತ?ಾ3ತು) 

zೕಸುRನ 4ೇ?ೆಯು ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ	0 ಒಂದು ಹFH;ೆ ಅಥ?ಾ 

ಒಂದು ಪಟrಣ�ೆ^ +ೕQತ?ಾ3ತು). ಪ8�Cಂದು ಪಟrಣದ	0ರುವ 

ಜನಸಮೂಹದ ಅಗತ>ಗಳನು� ಪೂEೈಸುವ�ದು ಆತ,;ೆ 
ಅ4ಾಧ>?ಾ3ತು). �ೊ>60;ಾ3 ಇತರರನು� �ೆಲಸ;ಾರರ2ಾ�3 

ಕಳG(ಸ'ೇ�ೆಂದು 7ಾ8uAಸುವಂ"ೆ wಷ>�;ೆ ಆ�ಾ�+ದನು. 

ಮZಾ�ಯ 9:36-38 ಆದರೆ ಜನರ ಗುಂಪ8ಗಳನುg ನೋ� ಅವರು 
ಕುರುಬ5ಲ,ದ ಕು&ಗಳ *ಾ�ೆ ZೊಳN ಬಳN *ೋ��ಾ@ರಲ, ಎಂದು 
ಅವರ Qೕಲೆ ಕ5ಕರಪಟ\ನು. ಆಗ ತನg Fಷ%&�ೆ – 2ೆ�ೆಯು ಬಹಳ 

	ೆಲಸದವರು ಸ$ಲk. ಆದದ&ಂದ 2ೆ�ೆಯ ಯಜJಾನನನುg 5ನg 
2ೆ�ೆ�ೆ 	ೆಲಸದವರನುg ಕಳ:rಸ2ೇ	ೆಂದು 2ೇ�	ೊe|& ಎಂದು 
*ೇeದನು. 

zೕಸು ಇತರ�;ೆ ಆ�ಾ�+ದನು 

Fಷ%ರು 

zೕಸುRನ ಅ4ಾಧರಣ?ಾದ 4ೇ?ೆಯು ಹ2ೆ�ರಡು ಮಂ$ 

wಷ>ರನು� 2ೇQ+�ಾಗ :ೆ�ಾ`6ತು. ಆತನು ಅವ�;ೆ "ೋ�+ದ 

ಅ�ೇ 4ೇ?ೆಯನು� ಅವರು eಾಡ'ೇ�ಾ3ತು). 



47 

 

ಮZಾ�ಯ 10:1,7,8 ಆತನು ತನg ಹನೆgರಡು ಮಂq Fಷ%ರನುg 
ಹತ�ರ	ೆ' ಕರೆದು �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವದಕೂ' ಎಲಾ, ತರದ 

ರೋಗಗಳನೂg ಎಲಾ, ತರದ 2ೇನೆಗಳನೂg ?ಾ7Jಾಡುವದಕೂ' 
ಅವ&�ೆ ಅH	ಾರ 	ೊಟ\ನು. 

ಪರಲೋಕ ರಾಜ%ವ8 ಸ�ೕಪ?ಾ�Zೆಂದು ಸಾ&*ೇಳ:Zಾ� 
*ೋ�&. ರೋ�ಗಳನುg ಸ$ಸ�Jಾ�&. ಸತ�ವರನುg ಬದುf7&. 

ಕುಷ{ಹ"�ದವರನುg ಶುದ@Jಾ�&. �ೆವ$ಗಳನುg ��7&. 

ಉoತ?ಾ� *ೊಂqq@& ಉoತ?ಾ� 	ೊ�&. 

� *ೊಸ�ಾ� ನೇ�ಸಲkಟ\ Fಷ%ರು rೕ�ೆ Jಾಡ2ೇ	ಾ�ತು�: 

∗ 4ಾ��, 

∗ Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�+�, 

∗ ಕುಷ¡Eೋ3ಗಳನು� ಶುದ�eಾ��, 

∗ ಸತ)ವರನು� ಎ{s+�, 

∗ �ೆವOಗಳನು� {�+�. 

ಅವರು ಇದನು� ಉcತ?ಾ3, zೕಸುRನ	0ರುವಂಥ ಅ�ೇ 
�8ೕ�6ಂದ ಮತು) ಕ,ಕರ$ಂದ eಾಡ'ೇ�ಾ3ತು). ಅವರ 

4ೇ?ೆಯು zೕಸುRನ 4ೇ?ೆಯಂ"ೆ ಇರ'ೇDತು). 

ಎಪkತು� ಮಂq 

ಹ2ೆ�ರಡು ಜನರನು� 2ೇQ+ದ ನಂತರ ಮತು) ಅನುಭವದ	0 'ೆJೆದ 

ನಂತರ, zೕಸು ಎಪ#ತು) ಮಂ$ಯನು� ಕಳG(+ದನು. 

ಲೂಕ 10:1,9 ಇ�ಾದ Qೕಲೆ ಸಾ$�ಯು ಇನೂg ಎಪkತು� 
ಮಂqಯನುg ನೇ�7 ಅವರನುg ಇ�zಬzರಾ� Zಾನು 
*ೋಗ2ೇ	ೆಂqದ@ ಪ<"=ಂದೂ&ಗೂ ಪ<"=ಂದು ಸ�ಳಕೂ' 
ಮುಂ�ಾ� ಕಳ:r7ದನು. 

ಅN,ರುವ ರೋ�ಗe�ೆ ?ಾ7Jಾ� ಅವ&�ೆ �ೇವರ ರಾಜ%ವ8 
5ಮ; ಸ�ೕಪ	ೆ' ಬಂq�ೆ ಎಂದು *ೇe&. 

� ಆuೆಯು ಬದಲಾ�ಲ,. ಎಪkತು� ಮಂq rೕ�ೆ Jಾಡ2ೇ	ಾ�ತು�: 

∗ Eೋ3ಗಳನು� ?ಾ+eಾ�� 

∗ �ೇವರ Eಾಜ>ದ ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 4ಾ��. 

4ೇ?ೆಯು Rಸ)ರ?ಾಗು�)ತು). zೕಸು �ದಲು ತನ�ನು� ಹ2ೆ�ರಡು 
ಮಂ$ wಷ>ರ kೕವನದ	0, ಮತು) ನಂತರ ಎಪ#ತು) ಮಂ$ಯ 

kೕವನದ	0 ಪ8�ರೂಪ?ಾ3 eಾ�ದನು. ಖಂ�ತ?ಾ3ಯೂ 

ಅವರು ಕ	ಯ'ೇ�ಾದದುa ಇನೂ� :ೆ�ಾ`3 ಇತು), ಆದರೂ ಅವರು 
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ವೃ$��ಾಗು�)ದaರು. ಎಲ0D^ಂತ ಮುಖ>?ಾ3, ಅವರು zೕಸುR;ೆ 
RqೇಯEಾ3ದaರು. ಅದರ ಪ�~ಾಮ?ಾ3, ಅವರು ಮ:ಾ 

ಅದುnತಗಳನು�, ಸಂ"ೋಷವನು� ಮತು) ಜಯವನು� 
ಅನುಭR+ದರು. 

ಲೂಕ 10:17 ತರು?ಾಯ ಆ ಎಪkತು� ಮಂqಯು 
ಸಂZೋಷವ8ಳ|ವರಾ� rಂ"ರು� ಬಂದು ... 

ಎಲ, �Wಾ$7ಗಳ: 

ಮ:ಾ ಆ�ೆಯ ಆ�ೇಶಗJ�ೆಂ$;ೆ, zೕಸು ಎ�ಾ0 RiಾO+ಗಳನು� 
ಕಳG(+ದನು. :ೊಸ�ಾ3 ಹು�rದವEೆಲ0ರೂ zೕಸು D8ಸ)ನ 

:ೆಸ�ನ	0 :ೋಗ'ೇ�ೆಂಬ ಒಂ�ೇ ಆ�ೆಯನು� :ೊಂ$�ಾaEೆ. 

JಾಕG 16:15,17,18 ಆ Qೕಲೆ ಅವ&�ೆ 5ೕವ8 ಲೋಕದ ಎಲಾ, 
ಕyೆ�ೆ *ೋ� ಜಗ"��ೆಲಾ, ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&&. ಇದಲ,�ೆ 
ನಂಬುವವ&ಂದ ಈ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ: ಉಂ�ಾಗುವವ8. ನನg 
*ೆಸರನುg *ೇe �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವರು. *ೊಸ Xಾ�ೆಗಳನುg 
JಾZಾಡುವರು. *ಾವ8ಗಳನುg ಎತು�ವರು. �ಷಪ�ಾಥG 
ಗಳನೆgನಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ&�ೆ ಯಾವ 	ೇಡೂ ಆಗುವqಲ,. 
ಅವರು ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ 	ೈ�ಟ\ರೆ ಇವ&�ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು 
ಎಂದು *ೇeದನು. 

ಅ<ಸ)ಲರು ಸತು):ೋ�ಾಗ, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು 
,ಂತು:ೋ6"ೆ? 

ಇಲ0, ಮ:ಾ ಆ�ೆಯು ಆದ> ಅ<ಸ)ಲ�;ೆ eಾತ8ವಲ0, 
“ನಂಬುವವ�;ೋಸ^ರ?ಾ3ಯೂ” ಆ3�ೆ. ಆ3ನ ಮತು) ಈ3ನ 
RiಾO+ಗಳG, �ೋಕ�ೆ^ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಮುಂದುವ�ಸ 
'ೇಕು. 

ಇಂದು RiಾO+ಗಳG, zೕಸು D8ಸ)ನನು� ರbಕನು ಮತು) 
ಗುಣಪ�ಸುವವನು ಎಂದು 'ೋdಸ'ೇಕು ಮತು) 4ಾರ'ೇಕು, 
ಮತು) ಅವರು ಸತ>ವನು� 'ೋdಸು?ಾಗ, :ೊಂ$�ೊಳHಲು 
ನಂ{�ೆಯು ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯು ಉಂ|ಾಗುತ)�ೆ. 

� �Wಾ$7ಗಳನುg 	ೆಳ�ನ 	ಾಯGಗe�ಾ� ಕಳ:rಸಲಾ��ೆ: 

∗ :ೋ3 4ಾ�� 

∗ �ೆವOಗಳನು� {�+� 

∗ :ೊಸ �ಾhೆಗಳ	0 eಾತ2ಾ�� 

∗ Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ6�� 
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ನಂಬುವವEೆಲ0ರೂ (ಅ<ಸ)ಲರು, ಪ8?ಾ$ಗಳG, 
ಸು?ಾ"ಾA�ಕರು, ಸ�ಾ7ಾಲಕರು ಮತು) 'ೋಧಕರು eಾತ8ವಲ0) 
Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ6ಡ'ೇಕು, ಮತು) ಅವರು ಗುಣ?ಾಗುವರು. 

ಎ�ಾ0 RiಾO+ಗಳG zೕಸು eಾ�ದದaನು� ಪ8�$ನವೂ 

eಾಡ'ೇಕು. 

=ೕ*ಾನ 14:12 5ಮ�ೆ 5ಜ5ಜ?ಾ� *ೇಳ:Z �ೇನೆ. ನನgನುg 
ನಂಬುವವನು ನಾನು ನ�ಸುವ f<Mಗಳನುg Zಾನೂ ನ�ಸುವನು 
ಮತು� ಅವ8ಗe�ಂತ ಮಹZಾ�ದ f<Mಗಳನುg ನ�ಸುವನು. 
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತಂ�ೆಯ ಬe�ೆ *ೋಗುZ �ೇನೆ. 

ಎ�ಾ0 RiಾO+ಗಳG ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 4ಾರ'ೇಕು, ಕತAನು 
ಅವEೊಂ$;ೆ �ೆಲಸ eಾಡು"ಾ)2ೆಂದು ಮತು) ಆತನು ತನ� 
?ಾಕ>ವನು� ಸೂಚಕ�ಾಯAಗFಂದ ದೃಢಪ�ಸು"ಾ)2ೆ ಎಂದು 
,�ೕ�ಸ'ೇಕು. 

JಾಕG 16:20 ಇತ�ಲಾ� ಅವರು *ೊರಟು*ೋ� ಎಲ ,ೆN,ಯೂ 

ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&ದರು. ಮತು� ಕತGನು ಅವರ ಕೂಡ 	ೆಲಸ 

JಾಡುZಾ�, ಸೂಚಕ	ಾಯGಗeಂದ ಸು?ಾZೆGಯ ?ಾಕ%ವನುg 
ಬಲಪ�ಸುZಾ� ಇದ@ನು. ಆQ�. 

ಪR"ಾ8ತS,ಂದ ಬಲ:ೊಂ$ದ ಎಲ0 RiಾO+ಗಳG 
4ಾ�ಗJಾ3ರ'ೇಕು. ಅವರು ತಮS ಸOಂತ ಪಟrಣದ	0 
7ಾ8ರಂ9ಸ'ೇಕು, ಮತು) ನಂತರ ಅವರು �ೋಕದ� 0ೆ�ೆ 
4ಾರ'ೇಕು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 1:8 ಆದರೆ ಪ�Zಾ<ತ; 5ಮ; Qೕಲೆ 
ಬರಲು 5ೕವ8 ಬಲವನುg *ೊಂq Mರೂಸಲೇ�ನN,ಯೂ ಎಲಾ, 
ಯೂ�ಾಯ ಸJಾಯG 7ೕQಗಳN,ಯೂ ಭೂಲೋಕದ 

ಕಟ\ಕyೆಯವರೆಗೂ ನನ�ೆ ಸಾhಗ�ಾ�ರ2ೇಕು ಅಂದನು. 

ಮZಾ�ಯ 24:14 ಇದಲ,�ೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ%ದ ಈ ಸು?ಾZೆGಯು 
ಸವGಲೋಕದN, ಎಲಾ, ಜನಾಂಗಗe�ೆ ಸಾh�ಾ� 

ಸಾರಲಾಗುವದು. ಆಗ ಅಂತ%ವ8 ಬರುವದು. 

�ೇವರ ಮಗ2ಾದ zೕಸು D8ಸ)ನು ಇ�ೕ eಾನವಕುಲ�ೆ^ 
R�ೕಚ2ೆಯನು� ತರಲು ಭೂQ;ೆ ಬಂದನು. ಈ R�ೕಚ2ೆಯು 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಒಳ;ೊಂ��ೆ. zೕಸು ತನ� ?ೈಯD)ಕ 

4ೇ?ೆಯ	0 ಗುಣಪ�ಸುವ�ದನು� 7ಾ8ರಂ9+ದನು. ನಂತರ ಆತನು 
wಷ>�;ೆ ತರ'ೇ�ಯನು� �ೊಡುವ ಮತು) ,Cೕkಸುವ ಮೂಲಕ 

:ೆಚ`ಳಪ�ಸುR�ೆಯ ಪ8D8zಯನು� 7ಾ8ರಂ9+ದನು. ಈ 
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ಪ8D8zಯು ನಮS $ನದವEೆಗೂ ಮುಂದುವEೆ$�ೆ. 
ಸು?ಾ"ೆAಯನು� ನw+:ೋಗು�)ರುವ ಮತು) 4ಾಯು�)ರುವ 

�ೋಕ�ೆ^ �ೊಂ�ೊಯ>ಲು RiಾO+ಗJಾದ ನಮSನು� 
2ೇQಸ�ಾ3� aೇ?ೆ. ಎ�ಾ0 RiಾO+ಗಳG zೕಸು eಾ�ದ 

�ಾಯAಗಳನು� ಮುಂದುವ�ಸ'ೇಕು.  

ಆ$ ಸ�ೆಯ 2ಾಯಕರು ಗುಣಪ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವEೆ+ದರು 

zೕಸು ಪರ�ೋಕ�ೆ^ ಏ�:ೋದ ನಂತರ, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು 
,ಂತು:ೋ6"ೆ? ಇಲ0, wಷ>ರು ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 4ಾರು"ಾ) 
Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುತ)�ೇ ಇದaರು. ಇ	0 2ಾವ� 7ೇತ8, x	ಪ# 
ಮತು) 7ೌಲನ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳನು� 2ೋ��ೊJ�ೆ Hೕಣ. 

_ೇತ<ನು 

7ೇತ8ನು ಕುಂಟ2ಾದ ಮನುಷ>,;ೆ zೕಸು D8ಸ)ನ :ೆಸರನು� 
:ೇFದನು ಮತು) ಅವನು ಗುಣ?ಾದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:1-8 ಒಂ�ಾನೊಂದು qವಸ _ೇತ< 
=ೕ*ಾನರು ಮ�ಾ%ಹgದ Qೕಲೆ ಮೂರು ಘಂ�ೆ�ೆ ನyೆಯತಕ' 
_ಾ<ಥGನೆ�ಾ� �ೇ?ಾಲಯ	ೆ' *ೋಗು"�ರಲು  

ಹುಟು\ ಕುಂಟನಾ�ದ@ ಒಬz ಮನುಷ%ನನುg ಯಾರೋ 
*ೊತು�	ೊಂಡು ಬಂದರು. �ೇ?ಾಲಯ�ೊಳ	ೆ' *ೋಗುವವ&ಂದ 

w�2ೇಡುವದ	ಾ'� ಅವನನುg �ೇ?ಾಲಯದ ಸುಂದರ�ಾ$ರ?ೆಂಬ 

2ಾ�NನN, qನಾಲು ಕೂ�<ಸು"�ದ@ರು. ಅವನು 
�ೇ?ಾಲಯ�ೊಳ	ೆ' *ೋಗು"�ರುವ _ೇತ< =ೕ*ಾನರನುg ಕಂಡು 
wxೆ 	ೊಡ2ೇಕು ಎಂದು 	ೇಳಲು  

_ೇತ< =ೕ*ಾನ&ಬzರೂ ಅವನನುg ದೃ-\7 ನೋ�ದರು. 
_ೇತ<ನು ನಮ;ನುg ನೋಡು ಅಂದನು. ಅವನು ಅವ&ಂದ 

ಏನಾದರೂ �ೊರfೕZೆಂದು 5&ೕh7 ಅವರನುg ಲ���ಟು\ 
ನೋ�ದನು. ಆಗ _ೇತ<ನು – 2ೆe| ಬಂ�ಾರವಂತೂ ನನgN,ಲ,, 
ನನgN,ರುವದನುg 5ನ�ೆ 	ೊಡುZ �ೇನೆ. ನಜರೇ"ನ Mೕಸುf<ಸ�ನ 

*ೆಸ&ನಲ ,ೇ ಎದು@ ನyೆ�ಾಡು ಎಂದು *ೇe  

ಅವನನುg ಬಲ�ೈr�ದು ಎ"�ದನು. ಆ �ಣ?ೇ ಅವನ 	ಾಲುಗeಗೂ 

ಹರಡುಗeಗೂ ಬಲಬಂತು; ಅವನು *ಾ&5ಂತು ನyೆ�ಾ�ದನು; 
ನyೆಯುZಾ� *ಾರುZಾ� �ೇವರನುg 	ೊಂyಾಡುZಾ� ಅವರ 

�ೊZೆಯN, �ೇ?ಾಲಯ�ೊಳ�ೆ *ೋದನು. 
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�Nಪkನು 

�ದಲು ಸ�ಾ4ೇವಕ2ಾ3ದುa ನಂತರ ಸು?ಾ�Aಕ2ಾದ 

x	ಪ#ನು, ಸeಾಯAದವ�;ೆ zೕಸುD8ಸ)ನ ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 
4ಾ�ದನು ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುnತಗಳG ನ�ೆದವ�. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 8:5-8 �Nಪkನು ಸJಾಯG?ೆಂಬ 

ಪಟ\ಣ	ೆ' *ೋ� f<ಸ�ನನುg ಅN,ರುವವ&�ೆ ಪ<ಕ}7ದನು. 
ಗುಂ_ಾ� ಕೂ�ದ ಜನಗಳ: �Nಪkನ Jಾತುಗಳನುg 	ೇe ಅವನು 
Jಾ�ದ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳನುg ನೋ� ಅವನು *ೇeದ 

ಸಂಗ"ಗe�ೆ ಏಕಮನಸಾ�� ಲ��	ೊಟ\ರು. ಯಾಕಂದರೆ 
ಅನೇಕರೊಳ�ಂದ �ೆವ$ಗಳ: ಮ*ಾಶಬ@qಂದ ಕೂ� *ೊರ�ೆ 
ಬಂದವ8; ಮತು� ಅನೇಕ _ಾಶ$G?ಾಯು ರೋ�ಗಳ� ಕುಂಟರೂ 

ಸ$ಸ�Jಾಡಲkಟ\ರು.  

ಆ ಪಟ\ಣದN, ಬಹು ಸಂZೋಷ?ಾ�ತು. 

  

_ೌಲನು 

7ೌಲನು zೕಸು D8ಸ)ನ ಸು?ಾ"ೆAಯನು� ಕುಂಟ2ಾದ ಮನುಷ>,;ೆ 
4ಾ�ದನು ಮತು) ಆ ಮನುಷ>ನು ಗುಣ?ಾದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 14:8-10 ಲುಸ��ೊಳ�ೆ 	ಾಲುಗಳN, 
ಬಲ�ಲ,ದ ಒಬz ಮನುಷ%ನು ಕೂ"ದ@ನು. ಅವನು ಹುಟು\ 
ಕುಂಟನಾ�ದು@ ಎಂqಗೂ ನyೆಯ�ೆ ಇದ@ವನು. _ೌಲನು ಆಡುವ 

Jಾತುಗಳನುg ಅವನು f��ೊಟು\ 	ೇಳ:"�ದ@ನು. _ೌಲನು 
ಅವನನುg 7�ರ?ಾ� ನೋ� ?ಾ7ಯಾಗುವದ	ೆ' 2ೇ	ಾದ 

ನಂ�	ೆಯು ಅವನN, ಉಂ�ೆಂದು "eದು 5ನg 	ಾಲೂ& ನೆಟ\�ೆ 
5ಂತು	ೋ ಎಂದು ಮ*ಾಧ�5�ಂದ *ೇeದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ 

ಮನುಷ%ನು *ಾ& ನyೆ�ಾ�ದನು. 

ಜOರ ಮತು) �ೇ$6ಂದ ಬಳG�)ದa ಮನುಷ>ನನು� ಅವನು 
ಗುಣಪ�+ದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 28:8,9 ಅವನ ತಂ�ೆಯು ಜ$ರqಂದಲೂ 

ರಕ�Xೇq�ಂದಲೂ Vೕ�ತನಾ� ಮುಲ�ದ@ನು. _ೌಲನು ಅವನ 

ಬe�ೆ *ೋ� �ೇವರ _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಅವನ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಟು\ 
ಅವನನುg ?ಾ7Jಾ�ದನು. ಇ�ಾದ Qೕಲೆ ಆ q$ೕಪದN,ದ@ 
�	ಾ'ದ ರೋ�ಗಳ: ಅವನ ಬe�ೆ ಬಂದು ಸ$ಸ�ರಾದರು. 
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oೕ	ನ ವಚನಗFಂದ, ಆ$ ಸ�ೆಯ 2ಾಯಕರು 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� eಾಡು�)ದaರು ಎಂಬ ,ಣAಯ�ೆ^ 
2ಾವ� ಬರಬಹುದು. 

ಗುಪ�ಸುR�ೆಯು ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 4ಾರುವ�ದ�ೆ^ 'ಾ3ಲನು� "ೆEೆಯುತ)�ೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ರb~ೆ :ೊಂದದವEೊಂ$;ೆ ಸು?ಾ"ೆAಯನು� 
ಹಂc�ೊಳHಲು ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ3+�ೊಡುತ)�ೆ. ಒಬs ವ>D)ಯು 
ಸು?ಾ"ೆA;ೆ ಪ8�D86ಸುವ �ದಲು, 2ಾವ� ಅವರ ಗಮನವನು� 
4ೆJೆಯ'ೇಕು. 2ೋವ� ಮತು) ಮ2ೋ?ೇದ2ೆ ತುಂ{ರುವ ಈ 

ಜಗ�)ನ	0, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಒಬsರ ಗಮನವನು� 4ೆJೆದು 
ಭದ8ಪ�ಸುತ)�ೆ ಮತು) �ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಅಂ3ೕ�ಾEಾಹA"ೆಯನು� 
ತO�ತ?ಾ3 ದೃಢಪ�+ 4ಾ��ಸುತ)�ೆ. 

ಪ8ನರುZಾ�ನದ ನಂತರ ನyೆದ ಅದುYತಗಳ: 

ಪ�ನರು"ಾ�ನದ ನಂತರದ �ದಲ ಸು?ಾ"ಾA ಕೂಟವ� 
ಗುಣಪ�ಸುRಕCಂ$;ೆ 7ಾ8ರಂಭ?ಾ6ತು. ಸುಂದರ �ಾOರದ 
ಬF ಕುಂಟ2ಾದ ಮನುಷ>ನ ಅದುnತಕರ?ಾದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು 
ಐದು 4ಾRರ ಜನರು ರb~ೆ :ೊಂದಲು 'ಾ3ಲನು� "ೆEೆ6ತು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:8-11 ಅವನು *ಾ&5ಂತು 
ನyೆ�ಾ�ದನು; ನyೆಯುZಾ� *ಾರುZಾ� �ೇವರನುg 	ೊಂyಾಡುZಾ� 
ಅವರ �ೊZೆಯN, �ೇ?ಾಲಯ�ೊಳ�ೆ *ೋದನು. ಅವನು 
ನyೆಯುZಾ� �ೇವರನುg 	ೊಂyಾಡುZಾ� ಇರುವದನುg ಜನರೆಲ,ರು 
ನೋ� ಇವನು �ೇ?ಾಲಯದ ಸುಂದರ �ಾ$ರ?ೆಂಬ 2ಾ�NನN, 
ಕೂತು wxಾ2ೇಡು"�ದ@ವನೆಂದು ಗುರುತುr�ದು ಅವ5�ೆ 
ಸಂಭ�7ದ@	ೆ' �ಸ;ಯr�ದವರಾ� ಬಹಳ 2ೆರ�ಾದರು. 

ಅವನು _ೇತ< =ೕ*ಾನರನುg rಡು	ೊಂyೇ ಇರು?ಾಗ 

ಆಶ�ಯGಪಡು"�ರುವ ಆ ಜನರೆಲ,ರು ಅವರ ಬe�ೆ 
ಸೊಲೋlೕನನ�ೆಂಬ *ೆಸರುಳ| ಮಂಟಪ	ೆ' ಗುಂಪ8ಗುಂ_ಾ� 

ಓ�ಬಂದರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 4:4 ಆದರೆ ?ಾಕ%ವನುg 	ೇeದವರN, 
ಅನೇಕರು ನಂ�ದರು; ಗಂಡಸರ ಸಂ ೆ% ಸುJಾರು ಐದು ಸಾ�ರ 

ತನಕ 2ೆe�ತು. 

7ೇತ8ನ ಮತು) Cೕ:ಾನನ �ಾಯAಗಳನು� 2ೋ��ೊJ�ೆ Hೕಣ. 
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∗ ಅವರು 4ಾeಾನ> ಚಟುವ��ೆಯನು� eಾಡು�)ದaರು - 

ಅದುnತವ� ಸ�ೆಯ :ೊರ;ೆ ನ�ೆ6ತು. 

∗ ಅವರು ಆ ವ>D)ಯನು� ಗಮ,+ ಅವ2ೊಂ$;ೆ 
eಾತ2ಾ�ದರು. ಅವರು ಗುಣಪ�ಸಲು ಮುಂ�ಾದರು. 

∗ ಹಣದ ಆರಂ9ಕ ಅಗತ>ವ� ಅವರ ಗಮನವನು� 'ೇEೆ�ೆ;ೆ 
4ೆJೆಯ	ಲ0. 

∗ ಅವರು ತಮS	0ದaದaನು� �ೊಟrರು - �ೇವರ ?ಾಕ> ಮತು) 
zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ ಶD). 

∗ ಅವರು ಅd�ಾರ$ಂದ eಾತ2ಾ�ದರು. 
Jಾಡುವ &ೕ" ಬದಲಾ�ಲ,! 

�ೋಕವನು� ಸಂdಸುವ �ೕ�ಯು ಬದ�ಾ3ಲ0. 

Mೕಸು rೕ�ೆ ಸೇ?ೆ Jಾ�ದನು: 

∗ 'ೋಧ2ೆ/ ಉಪ�ೇಶ 

∗ 4ಾEೋಣ/ಪ8�ಾರ 

∗ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ 
ಹನೆgರಡು ಜನರನುg rೕ�ೆ Jಾಡುವ8ದ	ಾ'� ಕಳ:rಸಲಾ�ತು: 

∗ 4ಾರಲು 

∗ ಗುಣಪ�ಸಲು 
∗ ಶು$�ಪ�ಸಲು 
∗ ಸತ)ವರನು� ಎ{sಸಲು 
∗ �ೆವOಗಳನು� ಓ�ಸಲು 
ಎಪkತು� ಮಂqಯನುg rೕ�ೆ Jಾಡಲು ಕಳ:rಸಲಾ�ತು: 

∗ Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು 

∗ “ಪರ�ೋಕ Eಾಜ>ವ� ಸQೕ�+�ೆ” ಎಂದು ಅವ�;ೆ :ೇಳಲು 
ನಮ;ನುg rೕ�ೆ Jಾಡಲು 5=ೕ]ಸಲಾ��ೆ: 

∗ :ೋ3 4ಾರಲು 

∗ �ೆವOಗಳನು� {�ಸಲು 
∗ :ೊಸ �ಾhೆಯ	0 eಾತ2ಾಡಲು 
∗ Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ6ಡಲು 

� ಗುಣಪ�ಸು�	ೆಯು ನಂಬುವವ&�ೆ Jಾತ<ವಲ,, ರ�(ೆ 
*ೊಂದದವ&ಗೂ ಗುಣಪ�ಸುವ ಸೇ?ೆಯನುg ನಾವ8 
Jಾಡ2ೇ	ೆಂದು Mೕಸು ಬಯಸುZಾ�ನೆ, ಆದರ ಮೂಲಕ ಅವರು 
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?ಾಕ%ವ8 5ಜ?ೆಂದು "eದು	ೊಳ:|Zಾ�ರೆ ಮತು� ರ�(ೆ 
*ೊಂದುZಾ�ರೆ!  

 

 

 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. zೕಸುRನ �ದಲ ಎರಡು ಅದುnತಗFಂದ 2ಾವ� ಕ	ಯುವ ಪ8ಮುಖ RಷಯಗಳG �ಾವ�ವ�? 

 

 

2. eಾಕAನ ಸು?ಾ"ೆAಯ	0 �ೊಡ�ಾ3ರುವ ಮ:ಾ ಆ�ೆ �ಾವ�ದು? (ದಯRಟುr ಅದನು� 'ಾ67ಾಠ 
eಾ��.) 

 

 

3. �ೋಕವನು� ಸಂdಸುವ zೕಸುRನ �ೕ� �ಾವ��ಾ3ತು)? ನಮSದು �ಾವ��ಾ3ರ'ೇಕು? ಏ�ೆ? 
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7ಾಠ 2ಾಲು^ 

ಪR"ಾ8ತSನು ಮತು) ಆತನ ಶD) 
ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನು ಬEೆ$ರುವ��ೇನಂದEೆ, 

1 	ೊ&ಂಥ 2:4 5ಮ; ನಂ�	ೆಯು ಮನುಷ%uಾನವನುg ಆ�ಾರ 

Jಾ�	ೊಳ|�ೆ �ೇವರ ಶf�ಯನುg ಆ�ಾರJಾ�	ೊಳ|2ೇ	ೆಂದು 
ನನg 2ೋಧನೆಯಲ,ಯೂ ಪ<ಸಂಗದN,ಯೂ ಮನ�Nಸುವ 

uಾನ?ಾಕ%ಗಳನುg ನಾನು ಪ<=ೕ�ಸ�ೇ �ೇವರಾತ;ನ ಬಲವನುg 
ZೋಪG�ಸುವ ?ಾಕ%ಗಳನೆgೕ ಪ<=ೕ�7�ೆನು. 

,ಶ`ಯ?ಾ3ಯೂ, ಅವನ	0ದa ಅ�ೇ �ೇವರ ಶD) ನಮಗೂ 'ೇಕು, 
ಆದEೆ ಅದು ಏ2ಾ3�ೆ? 

zೕಸುRನ kೕವನದ	0ನ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಶD) 

ಯೂ�ಾAv ನ$ಯ	0 $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ eಾ�+�ೊಂ�ಾಗ 

ಪR"ಾ8ತSನು ಆತನ oೕ�ೆ ಬಂದ ಕೂಡ�ೇ zೕಸುRನ 

4ೇ?ೆಯ	0 ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)ಯ ಪ8ದಶAನಗಳG 7ಾ8ರಂಭ?ಾದವ�. 

zೕಸುRನ	0ದa ಶD)ಯು ನಂ{�ೆCಂ$;ೆ ಆತನನು� ಮು�r�ಾಗ 

ಅಥ?ಾ ಆತನು ಅವರನು� ಮು�r�ಾಗ ಸOಸ�"ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳH'ೇ�ಾ3ದaವರ �ೇಹ�ೆ^ ಪ8?ೇw+ತು. ಹ2ೆ�ರಡು 
ವಷAಗFಂದ ರಕ)ಕುಸುಮ Eೋಗ$ಂದ ಬಳಲು�)ದa +§ೕಯ ಕ�ೆ ಈ 

ಶD);ೆ ಒಂದು ಉ�ಾಹರ~ೆ�ಾ3�ೆ. 

ನನgನುg ಯಾರು ಮು}\ದರು? 

JಾಕG 5:25-34 ಆಗ ಹನ gೆರಡು ವರುಷqಂದ ರಕ�ಕುಸುಮ 
ರೋಗ�ದ@ ಒಬz *ೆಂಗಸು ಬಂದಳ:. ಆ	ೆಯು ಅನೇಕ ?ೈದ%&ಂದ 

ಬಹು ಕಷ\ವನುg ಅನುಭ�7 	ೈಯN,ದ@ದ@ನೆgಲಾ, ಕಳ	ೊಂಡರೂ 

ರೋಗವ8 *ೆಚು�Zಾ� ಬಂದ� @ೇ *ೊರತು ಮZ �ೇನು 
ಪ<=ೕಜನವನೂg *ೊಂqರNಲ,. ಆ *ೆಂಗಸು Mೕಸು�ನ 

ಸJಾ1ಾರವನುg 	ೇe ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನುg ಮು}\ದರೆ 
ಸಾಕು, ನೆಟ\�ಾಗು?ೆನು ಎಂದು ಆಲೋo7 ಗುಂVನN, rಂq5ಂದ 

ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನುg ಮು}\ದಳ:. ಮು}\ದ ಕೂಡಲೆ ಆ	ೆ�ೆ 
ರಕ�ಹ&ಯುವದು 5ಂತು*ೋದದ&ಂದ ಆ	ೆಯು ನನgನುg 	ಾ�ದ 
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ರೋಗವ8 *ೋ� ನನ�ೆ ಗುಣ?ಾ�ತು ಎಂದು ತನೊgಳ�ೆ 
"ಳ:	ೊಂಡಳ:.  

ಆ �ಣ?ೇ Mೕಸು ತ5gಂದ ಶf�ಯು *ೊರ}Zೆಂದು ತನgN, 
"ಳ:	ೊಂಡು ಗುಂVನN, rಂ"ರು� ನನg ಉಡುಪನುg ಯಾರು 
ಮು}\ದರು? ಎಂದು 	ೇಳಲು  

ಆತನ Fಷ%ರು ಆತ5�ೆ ಜನರು 5ನgನುg ನೂಕುವದನುg ಕಂಡೂ 

ಕಂಡು ನನgನುg ಯಾರು ಮು}\ದರೆಂದು 	ೇಳ:"�ೕಯಲಾ, ಎಂದು 
*ೇeದರು.  

ಆದರೆ ಆತನು ಈ 	ೆಲಸ Jಾ�ದವಳನುg 	ಾಣ2ೇ	ೆಂದು ಸುತ�ಲು 
ನೋಡುZಾ� ಇರಲಾ� ಆ *ೆಂಗಸು ತನ�ಾದದ@ನುg "ಳ:	ೊಂಡು 
ಅಂ] ನಡುಗುZಾ� ಬಂದು ಆತ5�ೆ ಅಡ¡�ದು@ ಇದ@ ಸಂಗ"ಯನೆgಲಾ, 
*ೇeದಳ:. ಆತನು ಆ	ೆ�ೆ ಮಗ� ೕೆ, 5ನg ನಂ�	ೆMೕ 5ನgನುg 
ಸ$ಸ�Jಾ�ತು; ಸJಾ�ಾನqಂದ *ೋಗು; 5ನgನುg 	ಾ�ದ 

ರೋಗವ8 *ೋ� 5ನ�ೆ ಗುಣ?ಾಗN ಎಂದು *ೇeದನು. 

zೕಸುR,ಂದ :ೊರಟುಬಂದ ಶD)ಯು ಬಹಳ ,ಜ?ಾ3ತು) ಮತು) 
ಸ#ಷr?ಾ3 ಅನುಭRಸುವಂಥುa ಆ3ತು), ಅದು ಆತನು ,ಂತು, "ನನ� 
ಉಡುಪನು� �ಾರು ಮು�rದರು?" ಎಂದು �ೇಳGವಂ"ೆ eಾ�ತು). 

ಡುನಾ�� ಶf� 

ಮೂವತ)2ೆಯ ವಚನದ	0ರುವ, “ಶD)” ಎಂಬ ಪದವನು� 38ೕ� 

ಪದ?ಾದ “ಡು2ಾQ�” ಎಂದ ಪದ$ಂದ ಅನು?ಾ$ಸ�ಾ3�ೆ, 
�ೇವರ ಶD) ಎಂಬುದು ಆ ಪದದ ಅಥA?ಾ3�ೆ. ಡು2ಾQ� ಎಂಬ 
ಪದವ� 38ೕ� �ಾhೆಯ	0 4ೊ±ೕಟಕ ಶD)ಯ ವ>ಕ)ಪ�ಸುವ 
ಪದ?ಾ3�ೆ. ?ಾಸ)ವ?ಾ3 ನಮ;ೆ ಈ ಪದವ� �F$� aೇ?ೆ 
ಏ�ೆಂದEೆ ನಮS ಇಂ30² ಪದಗಆಳದ - �ೈ2ಾQ�, �ೈನ�ೕ 
ಮತು) �ೈನoೖ� ಎಂಬ ಪದಗಳG ಈ ಪದ$ಂದ�ೇ ಬರುತ)?ೆ. 
�ೈನoೖ� ಶD)ಯು ತ,�ಂದ :ೊರಟುಬಂತು ಎಂದು zೕಸುR;ೆ 
�F$ತು). 

ಇ�ೇ 38ೕ� ಪದವನು� ಹಲವ� 'ಾ� ಬಳಸ�ಾ3�ೆ. 

ಲೂಕ 4:14 ತರು?ಾಯ Mೕಸು ಪ�Zಾ<ತ;ನ ಶf��ಂದ 

(ಡುನಾ��) ಕೂ�ದವನಾ� "&� ಗNಲಾಯ	ೆ' *ೋದನು; 
ಆತನ ಸುq@ಯು ಸುತ�Nರುವ _ಾ<ಂತ%ದಲ ,ೆಲಾ, ಹ�z	ೊಂ�ತು. 

ಈ ಶD)ಯು ತ,�ಂದ :ೊರಟುಬಂತು ಎಂದು zೕಸುR;ೆ �F$ತು). 
ಇದು ಸ#ಷr?ಾ3 ;ೋಚರ?ಾಗುವ, ಶD)ಯುತ ಶD)�ಾ3ದುa 
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ಸ#wAಸುವ ಮೂಲಕ ವ;ಾAವ~ೆ ಆ6ತು. ಸ#wAಸುವ�ದು 
ಸಂಪಕAದ ಒಂದು ಹಂತ?ಾ3�ೆ. 

ಲೂಕ 6:19 ಮತು� ಆತ5ಂದ ಶf� (yೈನQೖ¤) *ೊರಟು 
ಎಲ,ರನುg ?ಾ7Jಾಡು"�ದ@ದ&ಂದ ಆ ಗುಂVನ ಜನರೆಲಾ, 
ಆತನನುg ಮುಟು\ವದ	ೆ' ಪ<ಯತgJಾ�ದರು. 

ಈ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯು $ೕ¢ಾ4ಾ�ನದ ಸಮಯದ	0 zೕಸುRನ 
oೕ�ೆ ಇFದುಬಂ$ತು. ಈ ಶD);ೆ Cೕ:ಾನನು 4ಾ��ೊಟrನು. 

=ೕ*ಾನ 1:32 ಇದಲ,�ೆ =ೕ*ಾನನು ಸಾh 	ೊಟು\ 
*ೇe� @ೇನಂದರೆ – �ೇವರಾತ;ವ8 _ಾ&?ಾಳದಂZೆ ಆ	ಾಶqಂದ 

ಇeಯುವದನುg ನೋ��ೆನು. ಅದು ಆತನ Qೕಲೆ ನೆಲೆ�ೊಂ�ತು. 

�wನg ಅw�ೇಕಗಳ: 

zೕಸು ಆತSದ ಶD)6ಂದ 4ೇ?ೆ eಾಡು?ಾಗ, ಆತನು R9ನ� 
ಅ9hೇಕಗಳ	0 �ಾಯA,ವA(+ದನು. ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, 
�ೆವOಗಳನು� {�ಸುವ�ದD^ಂತ ಅಥ?ಾ Eೋ3ಗಳನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದD^ಂತ 4ಾರುವ�ದ�ೆ^ ಅಥ?ಾ 'ೋdಸುವ�ದ�ೆ^ 
ಆತನ	0 R9ನ�?ಾದ ಅ9hೇಕRತು). 

ಲೂಕನ ಸು?ಾ"ೆAಯ	0, zೕಸು 'ೋdಸು�)ದa ಸಮಯವನು� 
2ಾವ� 2ೋಡು" )ೇ?ೆ ಮತು) Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಆತನನು� 
ಅ9hೇDಸ�ಾ6ತು. 

ಲೂಕ 5:17 ಒಂ�ಾನೊಂದು qನದN, ಆತನು ಉಪ�ೇಶ 
Jಾಡು"�ರಲು ಗNಲಾಯ ಯೂ�ಾಯಗಳ ಎಲಾ, 
�ಾ<ಮಗeಂದಲೂ Mರೂಸಲೇ�5ಂದಲೂ ಬಂqದ@ 
ಫ&ಸಾಯರೂ ನಾ%ಯWಾ7�ಗಳ� ಆತನ ಹತ�ರ 

ಕೂತು	ೊಂ�ದ@ರು. ಗುಣJಾಡುವದ	ೆ' ಕತGನ ಶf�ಯು 
ಆತನN,ತು�. 

2ಾವೂ ಕೂಡ ಆ bಣದ ಅ9hೇಕದ	0 4ಾಗಲು ಕ	ಯ'ೇಕು. 
2ಾವ� zೕಸುRನಂ"ೆ �ೇವರ ಆತS$ಂದ ನ�ೆಸಲ#ಡ'ೇಕು. 

=ೕ*ಾನ 5:19 ಅದ	ೆ' Mೕಸು ಅವ&�ೆ 5ಮ�ೆ 5ಜ5ಜ?ಾ� 

*ೇಳ:Z �ೇನೆ ತಂ�ೆಯು Jಾಡುವದನುg ಕಂಡು ಮಗನು 
JಾಡುZಾ�ನೆ. *ೊರತು ತನgಷ\	ೆ' Zಾನೇ ಏನೂ Jಾಡಲಾರನು. 
ಆತನು Jಾಡುವದನೆgಲಾ, *ಾ�ೆMೕ ಮಗನು JಾಡುZಾ�ನೆ. 
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ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD) ಮತು) ಅ<ಸಲ2ಾದ 7ೌಲನು 

ಡುನಾ�� ಶf� 

7ೌಲನು ತನ� 4ೇ?ೆಯ	0ನ ಆತSನ ಮತು) ಶD)ಯ ಪ8ದಶAನದ ಬ; }ೆ 
ಬEೆ�ಾಗ 38ೕ� ಪದ?ಾದ ಡು2ಾQ� ಅನು� ಶD);ಾ3 

ಉಪCೕ3+ದನು. 

1 	ೊ&ಂಥ 2:4 5ಮ; ನಂ�	ೆಯು ಮನುಷ%uಾನವನುg ಆ�ಾರ 

Jಾ�	ೊಳ|�ೆ �ೇವರ ಶf�ಯನುg ಆ�ಾರJಾ�	ೊಳ|2ೇ	ೆಂದು 
ನನg 2ೋಧನೆಯಲ,ಯೂ ಪ<ಸಂಗದN,ಯೂ ಮನ�Nಸುವ 

uಾನ?ಾಕ%ಗಳನುg ನಾನು ಪ<=ೕ�ಸ�ೇ �ೇವರಾತ;ನ ಬಲವನುg 
ZೋಪG�ಸುವ ?ಾಕ%ಗಳನೆgೕ ಪ<=ೕ�7�ೆನು. 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನು zೕಸುRನಂ"ೆzೕ - ಡು2ಾQ� 

ಶD)ಯ	0 - ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)ಯ	0 4ೇ?ೆ eಾ�ದನು. 

ಅವನು Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ ಇ|ಾrಗ ಮತು) ಕರವಸ§ :ಾಗೂ 

ಉ�ವಸ§ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಶD)ಯನು� ವ;ಾA6+�ಾಗ, 7ೌಲನ 

4ೇ?ೆಯ	0 ಉಂ|ಾದ ಈ ಡು2ಾQ� ಶD)ಯ 

"ೋಪA�ಸುR�ೆಗಳನು� ಕು�ತು ಅ<ಸ)ಲರ ಕೃತ>ಗಳ ಪ�ಸ)ಕದ	0 
2ಾವ� ಅ2ೇಕ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳನು� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 19:11,12 �ೇವರು _ೌಲನ 	ೈ�ಂದ 

�Wೇಷ?ಾದ ಬಹZಾ'ಯGಗಳನುg ನ�ಸುZಾ� ಇದ@ದ&ಂದ ಜನರು 
ಅವನ QೖQೕN5ಂದ 	ೈವಸ�ಗಳನೂg ಉ�ವಸ�ಗಳನೂg ತಂದು 
ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ *ಾಕಲು ಅವರವರ ರೋಗಗಳ: ?ಾ7ಯಾದವ8, 
�ೆವ$ಗಳ� �ಟು\*ೋದವ8. 

ನಮ; ದೃ�ಾ\ಂತ 

ಈ ದೃhಾrಂತ$ಂದ, 2ಾವ� ಹಲ?ಾರು Rಷಯಗಳನು� 
ಕ	ಯಬಹುದು. 

∗ �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD) ಬಹಳ ,ಜ?ಾದದುa ಮತು) 
ಸ#ಷr?ಾ3 ಅನುಭRಸುವಂಥದುa ಆ3ದುa, ಅದು ಬ|ೆrಯ 

ಮೂಲಕ ವ;ಾA6ಸಲ#ಡಬಹುದು. 

∗ Eೋ3�ಾ3ರುವ ವ>D)ಯ ಬF;ೆ :ೋಗಲು 
4ಾಧ>?ಾಗ$�ಾaಗ ಅಥ?ಾ ಅವರನು� ಅವನ ಬF;ೆ ತರಲು 
4ಾಧ>?ಾಗ$�ಾaಗ ಗುಣಪ�ಸುವ ಈ Rqಾನವನು� 7ೌಲನು 
ಬಳ+�ೊಳHಬಹುದು. 
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∗ ನಂ{�ೆಯನು� ಉಂಟುeಾಡಲು ಬ|ೆrಯು ಸಂಪಕAದ 

{ಂದು?ಾ3�ೆ. 
∗ 7ೌಲನು ?ೈಯD)ಕ?ಾ3 ಬಂದು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈ ಇಟrಂಥ 

ಅ�ೇ ಪ�~ಾಮವನು� ಅದು {ೕರುತ)�ೆ. 
∗ 7ೌಲನು ತನ� 4ೇ?ೆಯ	0 �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ �ೈನoೖ� 

ಶD)Cಂ$;ೆ 4ೇ?ೆ eಾ�ದನು. 
zೕಸುRನಂ"ೆzೕ, 7ೌಲನು ತನ� kೕವನದ	0 �ಾಯA eಾಡುವ 

ಪR"ಾ8ತSನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� :ೊಂ$ದaನು ಮತು) 
ನಂ{�ೆ6ಂದ ಜನರು 4ೌಖ>ವನು� :ೊಂ$�ೊಂಡರು. 

ಆತSನ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ :ೊಂ$ರುವ RiಾO+ಗಳ	0ರುವ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD) 

ನಮ;N, ಶf� ಇ�ೆ 

“ಈ �ೈನoೖ� ಶD)ಯು zೕಸುRನ �ೈಯ	0ತು) ಎಂದು ನನ;ೆ 
;ೊ�)�ೆ! ಈ �ೈನoೖ� ಶD)ಯು iೆ8ೕಷ¡ ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನ 

�ೈಯ	0ತು) ಎಂದು ನನ;ೆ ;ೊ�)�ೆ. ಆದEೆ, ಅದು ಇಂದು ನನ�	0 
ಏನು eಾಡುತ)�ೆ? 2ಾನು �ೇವಲ 4ಾeಾನ> RiಾO+ಯhೆrೕ. 
ಇ�ೇ ಶD) ನನ� kೕವನದ	0 ಮತು) 4ೇ?ೆಯ	0 "ೋ�ಬರುತ)�ೆ 
ಎಂದು 2ಾನು :ೇ;ೆ ,�ೕ�ಸಬಹುದು?” ಎಂದು ಅ2ೇಕರು 
:ೇಳG"ಾ)Eೆ. 

ಈ Rwಷr?ಾದ ಪ8iೆ�ಗF;ೆ ಉತ)ರ?ಾ3, zೕಸು 'ೇಪAಟುr 
:ೋಗು?ಾಗ ಆ�ದ eಾತುಗಳG ಅ<ಸ)ಲರ ಕೃತ>ಗಳ 

ಪ�ಸ)ಕದ	0 ಬEೆಯಲ#�r?ೆ ಅ	0;ೆ :ೋ;ೋಣ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 1:8 ಆದರೆ ಪ�Zಾ<ತ; 5ಮ; Qೕಲೆ 
ಬರಲು 5ೕವ8 ಬಲವನುg (ಡುನಾ��) *ೊಂq 

Mರೂಸಲೇ�ನN,ಯೂ ಎಲಾ, ಯೂ�ಾಯ ಸJಾಯG 

7ೕQಗಳN,ಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ\ಕyೆಯವರೆಗೂ ನನ�ೆ 
ಸಾhಗ�ಾ�ರ2ೇಕು ಅಂದನು. 

zೕಸುRನ	0 ಮತು) 7ೌಲನ	0ಇದa ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
Rವ�ಸಲು ಉಪCೕ3ಸ�ಾದ ಡು2ಾQ� ಎಂಬ ಅ�ೇ 
ಪದವನು� ಶD) ಎಂಬ ಪದ�ೆ^ ಉಪCೕ3ಸ�ಾ3�ೆ. ಆತSನ 
$ೕ¢ಾ4ಾ�ನ :ೊಂ$ರುವ RiಾO+ಗಳ	0 ಇದaಂ"ೆzೕ, 
ನಮS	0ಯೂ ಸಹ ಅ�ೇ �ೈನoೖ� ಶD)ಯು ಇ�ೆ. 

2ಾವ� 4ಾ� :ೇಳG?ಾಗ ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
ಇತರರ	0 ಹ�ಯುವಂ"ೆ eಾಡು?ಾಗ ಡು2ಾQ� ಶD)ಯನು� 
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{ಡುಗ�ೆ ಆಗುತ)�ೆ. Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ 

�ೇವರು ನಮS ಮೂಲಕ ತನ� ?ಾಕ>ವನು� ದೃಢಪ�ಸು?ಾಗ, 

2ಾವ� ಸು?ಾ"ೆAಯನು� ನಮS zರೂಸ�ೇ�, ಯೂ�ಾಯ, 

ಸeಾಯA ಮತು) ಭೂQಯ ಕಟrಕ�ೆಯ �ಾಗಗF;ೆ 
"ೆ;ೆದು�ೊಂಡು :ೋಗುವ ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾದ 4ಾ�ಗJಾ3 
eಾ7ಾAಡು" )ೇ?ೆ. 

ಮ*ಾ ಶf� 

ಅ<ಸ)ಲರ ಕೃತ>ಗಳ ಪ�ಸ)ಕದ	0 ಇರುವಂ"ೆzೕ, ಆತನ 

4ಾ�ಗJಾಗಲು 2ಾವ� ಸಹ ಆ ಮ:ಾ ಶD) :ೊಂ$�ೊಳHಬಹುದು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 4:33 ಮತು� ಕತGನಾದ Mೕಸು 
]ೕವಂತನಾ� ಎದು@ ಬಂದನೆಂಬದ	ೆ' ಅ�ಸ�ಲರು ಬಹು ಬಲ?ಾ� 

ಸಾh *ೇಳ:"�ದ@ರು. ಬಹಳ ದಯವ8 ಅವರೆಲ,ರ Qೕಲೆ ಇತು�. 

ಅ�ಸ�ಲರ 	ಾಯGಗಳ: 6:8 ಸ �ೆಫನನು �ೇವರ ಕೃ_ೆ�ಂದಲೂ 

ಬಲqಂದಲೂ ತುಂ�ದವನಾ� ಜನರN, ಮ*ಾ ಅದುYತ 

	ಾಯGಗಳನೂg ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳನೂg JಾಡುZಾ� ಇದ@ನು. 

ನಮ;ಾ3 ಮತು) ನಮS ಮೂಲಕ ಮ:ಾ"ಾ^ಯAಗಳನು� eಾಡುವ 

�ೇವರ 4ಾಮಥ>Aವ� ನ�Sಳ;ೆ ?ಾ+ಸುವ ಪR"ಾ8ತSನ 

ಶD)6ಂದ ಬರುತ)�ೆ. 

ಅತ%Hಕ?ಾದ ಮ*ಾ ಶf� 

ಆತSನ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ :ೊಂ$ರುವ ಅ2ೇಕ RiಾO+ಗಳG ಅdಕ 

ಶD)ಯನು� ಕಳG(ಸ'ೇ�ೆಂದು �ೇವರನು� ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಮತು) 
ಆಸD)6ಂದ 'ೇ��ೊಂ��ಾaEೆ. �ೇವರು ಆ {ನ�ಹ�ೆ^ ಉತ)�+, 

2ಾವ� ಈ;ಾಗ�ೇ :ೊಂ$ರುವ�ದaD^ಂತ ಅdಕ ಶD)ಯನು� 
ಕಳG(+ದEೆ, ಬಹುಶಃ 2ಾವ� 4ೊ±ೕಟ;ೊಳGH" )ೇ?ೆ. ಈ;ಾಗ�ೇ 
ನಮS	0 �ೈನoೖ� ಶD) �ಾಯA,ವA(ಸು�)�ೆ. ಈ;ಾಗ�ೇ 
2ಾವ� ಪ8�Cಬsರೂ "�ೈನoೖಟ� ?ಾDಂ� +r� (ನ�ೆಯುವ 
�ೋಲು)!" ಆ3� aೇ?ೆ. 

ಎ4ೆಸ 3:20 ನಮ;N, 	ಾಯG ಸಾHಸುವ ತನg ಶf�ಯ ಪ<	ಾರ 

ನಾವ8 2ೇಡುವದf'ಂತಲೂ =ೕoಸುವದf'ಂತಲೂ 

ಅತ%Hಕ?ಾದದ@ನುg, Jಾಡಲು ಶಕ�ನಾದ �ೇವ&�ೆ ... 

ಆತನ ಪR"ಾ8ತSನ ಮೂಲಕ ಈ;ಾಗ�ೇ ನ�Sಳ;ೆ 2ೆ�ೆ+ರುವ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� ನಂ{�ೆ6ಂದ {ಡುಗ�ೆ eಾಡುವ 

ಬದಲು, 2ಾವ� ಗುಣಪ�ಸಲು �ೇವರು ತನ� ಶD)ಯನು� oೕ	,ಂದ 
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ಕಳG(ಸುವಂ"ೆ 'ೇ��ೊಳGHವ ಮೂಲಕ 2ಾವ� ಬಯಸುವ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಅನುಭRಸುವ	0 2ಾವ� ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆ

RಫಲEಾ3� aೇ?ೆ. 

ಅದು ಹ&ಯN 

=ೕ*ಾನ 7:38 ನನgನುg ನಂ�ದವನ *ೊ�ೆ\=ಳ�ಂದ 

Wಾಸ�ದN, *ೇeರುವ ಪ<	ಾರ ]ೕವಕರ?ಾದ 5ೕ&ನ *ೊ�ೆಗಳ: 
ಹ&ಯುವವ8 ಎಂದು ಕೂ� *ೇeದನು. 

�ೇವರು ವ>D)ಗF;ೆ ಪb7ಾತ eಾಡುವವನಲ0. zೕಸುRನಂಥ 

ಮತು) ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನಂಥ ಅ�ೇ ಶD) ನಮಗೂ ಇ�ೆ ಮತು) 
2ಾವ� ಆತSನ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ :ೊಂ$�ೊಂ�ಾಗ ಅದು ನ�Sಳ;ೆ 
ಬಂತು. ಈ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯು ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)�ಾ3�ೆ. 

ಸk-\ೕಕರಣ 

�ೆಲವ� ಸುಳGH ಧಮAಗಳG ಒಳ3ರುವ ಶD)ಯ ಬ; }ೆ 'ೋdಸುತ)?ೆ 
ಆದEೆ ಅವ� ಮನುಷ>ನ ಅತSವನು� ಸೂcಸು�)?ೆ. 2ಾವ� ಒಳ;ೆ 
ಇರುವ ಶD)ಯ ಬ; }ೆ eಾತ2ಾಡು?ಾಗ, zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 
ಅಥ?ಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮSನು� ಅಥ?ಾ ಇತರರನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ ಪR"ಾ8ತSನ ಬ; }ೆ 2ಾವ� eಾತ2ಾಡು�)� aೇ?ೆ. 
ನಮS	0, ಪR"ಾ8ತSನ ಪ8ಸನ�"ೆ6ಲ0�ೆ, ಅಥ?ಾ zೕಸುRನ 

:ೆಸ�ನ ಅd�ಾರRಲ0�ೆ, 2ಾವ� ಏನನೂ� eಾಡಲು 4ಾಧ>Rಲ0. 

ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)ಯನು� :ೊಂ$�ೊಳGHವ�ದು 

ಪR"ಾ8ತSನ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನವನು� ಎ�ಾ0 RiಾO+ಗFಗೂ 

ದಯ7ಾ	ಸುವ��ಾ3 ?ಾ;ಾaನ eಾಡ�ಾ3�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 1:4,5 rೕ�ರಲಾ� ಆತನು ಅವರೊಂq�ೆ 
ಕೂ��ಾ@� cೆ ಅವ&�ೆ =ೕ*ಾನನಂತೂ 5ೕ&ನN, qೕxಾಸಾgನ 

Jಾ�7ದನು, 5ಮ�ಾದರೋ ಇನುg ಸ$ಲk qವಸಗ��ೆಳ�ಾ� 

ಪ�Zಾ<ತ;ದN, ಸಾgನ?ಾಗುವದು. ಆದ	ಾರಣ 5ೕವ8 
Mರೂಸಲೇಮನುg �ಟು\*ೋಗ�ೆ ತಂ�ೆ Jಾ�ದಂಥ 5ೕವ8 
ನ5gಂದ 	ೇeದಂಥ ?ಾ�ಾ@ನ	ೆ' 	ಾದು	ೊಂ�&< ಎಂದು ಅಪk(ೆ 
	ೊಟ\ನು. 

RiಾO+ಗಳG ಆತನ 4ಾ�ಗJಾ3ರಲು ಶD)ಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳH'ೇಕು, ಈ ಶD)ಯು ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳG, 
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ಅದುnತಗಳG ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುnತಗಳ ಮೂಲಕ �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� ಪ8ದwAಸುವ ಮತು) ದೃಢಪ�ಸುವ ಶD)�ಾ3�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 1:8 ಆದರೆ ಪ�Zಾ<ತ; 5ಮ; Qೕಲೆ 
ಬರಲು 5ೕವ8 ಬಲವನುg *ೊಂq Mರೂಸಲೇ�ನN,ಯೂ ಎಲಾ, 
ಯೂ�ಾಯ ಸJಾಯG 7ೕQಗಳN,ಯೂ ಭೂಲೋಕದ 

ಕಟ\ಕyೆಯವರೆಗೂ ನನ�ೆ ಸಾhಗ�ಾ�ರ2ೇಕು ಅಂದನು. 

Mಹೂದ%ರು 

ಪಂ�ಾಶತ)ಮ $ನದಂದು ಪR"ಾ8ತS,ಂದ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನ 

ಪ�ೆದು�ೊಂಡ zರೂಸ�ೇQನ RiಾO+ಗಳG �ದಲು ಈ 

ಶD)ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 2:1-4 ಪಂ1ಾಶತ�ಮ qನದ ಹಬzವ8 
ಬಂqರಲಾ� ಅವರೆಲ,ರು ಒಂ�ೇ ಸ�ಳದN, ಕೂ�ದ@ರು. ಆಗ 

�ರು�ಾe �ೕಸುತ��ೋ ಎಂಬಂZೆ ಫಕ'ನೆ ಆ	ಾಶ�ೊಳ�ಂದ 

ಒಂದು ಶಬ@ವ8ಂ�ಾ� ಅವರು ಕೂ"ದ@ ಮನೆಯನೆgಲಾ, 
ತುಂ�	ೊಂ�ತು. ಉ&ಯಂ"ದ@ ನಾN�ೆಗಳ: �ಂಗ�7	ೊಳ:|ವ 

*ಾ�ೆ ಅವ&�ೆ 	ಾT7 ಅವರN, ಒ2ೊzಬzರ Qೕಲೆ ಒಂ�ೊಂ�ಾ� 

ಕೂತು	ೊಂಡವ8. ಆಗ ಅವರೆಲ,ರು ಪ�Zಾ<ತ;ಭ&ತರಾ� ಆ ಆತ; 
ತಮತಮ�ೆ ನು�ಯುವ ಶf�ಯನುg 	ೊಡುವ ಪ<	ಾರ 2ೇರೆ2ೇರೆ 
Xಾ�ೆಗeಂದ JಾZಾಡುವದ	ೆ' _ಾ<ರಂw7ದರು. 

ಸJಾಯGದವರು 

ಅನಂತರ ಸeಾಯAದವರು ಈ ಶD)ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 8:14-17 ಸJಾಯGದವರು �ೇವರ 

?ಾಕ%ವನುg 7$ೕಕ&7ದ ವತGJಾನವನುg Mರೂಸಲೇ�ನN,ದ@ 
ಅ�ಸ�ಲರು 	ೇe _ೇತ< =ೕ*ಾನರನುg ಅವರ ಬe�ೆ 
ಕಳ:r7ದರು. ಇವರು ಅN,�ೆ ಬಂದು ಆ ಜನ&�ೆ ಪ�Zಾ<ತ; ವರವ8 
�ೊರೆಯ2ೇ	ೆಂದು ಅವ&�ೋಸ'ರ _ಾ<ಥGನೆJಾ�ದರು. 
ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವರವ8 ಅವರN, ಒಬzನ Qೕಲಾದರೂ ಇನೂg 
ಬಂqರNಲ,. ಅವರು ಕತGನಾದ Mೕಸ�ನ *ೆಸ&ನN, 
qೕxಾಸಾgನವನುg Jಾತ< Jಾ�7	ೊಂ�ದ@ರು. ಅ�ಸ�ಲರು 
ಅವರ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಡಲು ಅವರು ಪ�Zಾ<ತ;ವರವನುg 
*ೊಂqದರು. 

ಅನ%ಜನರು 
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�ೈಸEೈಯದ ಅನ>ಜನರು ಈ ಶD)ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡ �ದಲ 

ಅನ>ಜನರEಾ3�ಾaEೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 10:44-46 _ೇತ<ನು ಈ Jಾತುಗಳನುg 
ಇನೂg *ೇಳ:"�ರು?ಾಗ ಅವನ ?ಾಕ%ವನುg 	ೇeದವರೆಲ,ರ Qೕಲೆ 
ಪ�Zಾ<ತ;ವರವ8 ಇe�ತು. ಅವರು ನಾನಾ Xಾ�ೆಗಳನಾgಡುZಾ� 
�ೇವರನುg 	ೊಂyಾಡುZಾ� ಇರುವದನುg _ೇತ<ನ ಸಂಗಡ ಬಂqದ@ 
Mಹೂದ%ರಾದ �Wಾ$7ಗಳ: 	ೇe�ಾಗ ಅನ%ಜನಗeಗೂ 

ಪ�Zಾ<ತ; �ಾನJಾಡಲk}\�ೆಯಲಾ, ಎಂದು 
ಅZಾ%ಶ�ಯGಪಟ\ರು. 

ಅನಂತರ ಎಫೆಸದ RiಾO+ಗಳG ಈ ಶD)ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 19:2-6 5ೕವ8 ನಂ��ಾಗ 

ಪ�Zಾ<ತ;ವರವನುg *ೊಂqqರೋ ಎಂದು ಅವರನುg 	ೇಳಲು  

ಅವರು ಅವ5�ೆ – ಇಲ,, ಪ�Zಾ<ತ;ವರವ8 ಉಂ�ೆಂಬದನೆgೕ ನಾವ8 
	ೇಳNಲ, ಅಂದರು.  

ಅವನು – 5ೕವ8 ಯಾವದನುg ನಂ� qೕxಾಸಾgನ Jಾ�7	ೊಂ�& 

ಎಂದು 	ೇeದ@	ೆ'  

ಅವರು =ೕ*ಾನನ 2ೋಧನೆಯನುg ನಂ� qೕxಾಸಾgನ 
Jಾ�7	ೊಂyೆವ8 ಅಂದರು.  

ಅದ	ೆ' _ೌಲನು – =ೕ*ಾನನು �ೇವರ ಕyೆ�ೆ 
"ರು�	ೊಂಡವ&�ೆ qೕxಾಸಾgನJಾ�7 ತನg rಂ�ೆ 
ಬರು?ಾತನN, ಅಂದರೆ Mೕಸು�ನN, ನಂ�	ೆ�ಡ2ೇ	ೆಂಬ�ಾ� 

ಜನ&�ೆ *ೇeದನು ಎಂದು *ೇಳಲು ಅವರು ಆ Jಾತನುg 	ೇe 

ಕತGನಾದ Mೕಸು�ನ *ೆಸ&ನN, qೕxಾಸಾgನ 

Jಾ�7	ೊಂಡರು. _ೌಲನು ಅವರ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಡಲು 
ಪ�Zಾ<ತ;ವರವ8 ಅವರ Qೕಲೆ ಬಂತು; ಅವರು ನಾನಾ 

Xಾ�ೆಗಳನಾg�ದರು, ಪ<?ಾq7ದರು.  

ಶD)6ಂದ 4ೇ?ೆeಾಡುವ�ದು 

ಮT�ನ ಘಕಟಗಳ: 

ಮl�ನ 7ಾ"ೆ8ಗJಾದ (Vೇ�ಮl�ನ Vಾ�ಗಳG) ನಮS	0,  
ಪR"ಾ8ತSನ ,¢ೇಪವನು� ಇ�ೆ. ಅದುnತಕರ?ಾದ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ನಮS ಶD)6ಂದಲ0, ಬದ�ಾ3 

ನ�Sಳ3ರುವ �ೇವರ ಶD)6ಂದ ಬರುತ)�ೆ. 
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2 	ೊ&ಂಥ 4:7 ಬಲಾHಕ%ವ8 �ೇವರ�ೇ *ೊತು ನl;ಳ�ಂದ 

ಬಂದದಲ,?ೆಂದು Zೋರುವದ	ಾ'� ಈ 5ೕxೇಪವ8 ಮT�ನ 

ಘಟಕಗಳN, ನಮಗುಂಟು. 

�ೕಕ 3:8 ನಾನಾದರೋ M*ೋವನ ಆZಾ;?ೇಶqಂದ ಬಲ 
ಪರಾಕ<ಮ ನಾ%ಯಭ&ತನಾ� ... 

ಪ�Zಾ<ತ;ನು ಶf�	ೊಡುವನು 

ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳ	0 4ೇ?ೆ eಾಡಲು 2ಾವ� ಪR"ಾ8ತS,ಂದ 

ನ�ೆಸಲ#ಡ'ೇಕು ಮತು) ಶD)ಯನು� ಪ�ೆಯ'ೇಕು. ನಮS ಸOಂತ 

ಶD)6ಂದ eಾ�ದEೆ 2ಾವ� RಫಲEಾಗು" )ೇ?ೆ. 

�ೆಕಯG 4: 6 ಆಗ ಅವನು ನನ�ೆ ಪ<ತು%ತ�ರ?ಾ� rೕ�ೆ *ೇeದನು. 
ಪರಾಕ<ಮqಂದಲ, ಬಲqಂದಲ,. ನನg ಆತ;qಂದಲೇ ಎಂಬದು 
ಸೇನಾHೕಶ$ರ M*ೋವನ ನು� ಎಂ�ೕ Jಾತನುg M*ೋವನು 
�ೆರು2ಾz2ೇN�ೆ ದಯ_ಾN7�ಾ@ನೆ. 

ಪ8ನರುZಾ�ನದ ಶf� 

RiಾO+ಗಳ �ೈಯ	0 ಹ�ಯುವ ಪR"ಾ8ತSನ ಈ ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಶD)ಯು zೕಸುವನು� ಸತ)ವEೊಳ3ಂದ ಎ{s+ದಂಥ ಅ�ೇ 
ಶD)�ಾ3�ೆ. 

ಎ4ೆಸ 1:19,20 ಆತನು ಸಾHಸುವ ಪರಾಕ<ಮವ8 ಎಷು\ 
ಅ"ಶಯ?ಾದ� @ೆಂಬದನೂg 5ೕವ8 "ಳ:	ೊಳ:|ವಂZೆ 
ಅನುಗ<rಸN. ಆತನ ಬಲಾ"ಶಯವ8 ಎಷು\ ಮಹZಾ�ದ� @ೆಂಬದು 
f<ಸ�ನN, Zೋ&ಬಂq�ೆ. *ೇಗಂದರೆ ಆತನು ಸ"�ದ@ f<ಸ�ನನುg 
ಬದುf7ದ ಪರಲೋಕ�ೊಳ�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 4:33 ಮತು� ಕತGನಾದ Mೕಸು 
]ೕವಂತನಾ� ಎದು@ ಬಂದನೆಂಬದ	ೆ' ಅ�ಸ�ಲರು ಬಹು ಬಲ?ಾ� 

ಸಾh *ೇಳ:"�ದ@ರು. ಬಹಳ ದಯವ8 ಅವರೆಲ,ರ Qೕಲೆ ಇತು�. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 5:12 ಇದಲ,�ೆ ಅ�ಸ�ಲರ 	ೈ�ಂದ 

ಅನೇಕ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ� ಅದುYತಕಯGಗಳ� ಜನರN, 
ನyೆಯುZಾ� ಇದ@ವ8. 

 

 

 

?ಾಕ%ವನುg ದೃಢಪ�ಸುತ��ೆ 
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ಅ<ಸ)ಲರ ಕೃತ>ಗಳ ಪ�ಸ)ಕವ� ಆದ> RiಾO+ಗಳ 4ೇ?ೆಯ	0 
�ೇವರ ಆತSನ ಮತು) �ೇವರ ಶD)ಯನು� "ೋಪA�ಸುವ 
ಕಥನಗಳನು� ಪ8�ಧµ,ಸುತ)�ೆ. 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನು :ೇF� aೇನಂದEೆ,  

1 	ೊ&ಂಥ 2:4,5 5ಮ; ನಂ�	ೆಯು ಮನುಷ%uಾನವನುg ಆ�ಾರ 

Jಾ�	ೊಳ|�ೆ �ೇವರ ಶf�ಯನುg ಆ�ಾರJಾ�	ೊಳ|2ೇ	ೆಂದು 
ನನg 2ೋಧನೆಯಲ,ಯೂ ಪ<ಸಂಗದN,ಯೂ ಮನ�Nಸುವ 

uಾನ?ಾಕ%ಗಳನುg ನಾನು ಪ<=ೕ�ಸ�ೇ �ೇವರಾತ;ನ ಬಲವನುg 
ZೋಪG�ಸುವ ?ಾಕ%ಗಳನೆgೕ ಪ<=ೕ�7�ೆನು. 

ಅವನ 'ೋಧ2ೆಯ	0 ಮತು) ಪ8�ಾರದ	0ದ 7ೌಲನ 4ೇ?ೆಯ 

ಪ�~ಾಮ�ಾ�ತOವ� "ಾDAಕ?ಾ3 ?ಾ$ಸುವ ಮತು) ಮನುಷ> 
�ಾನ$ಂದ ಇತರರನು� ಮನ�	ಸುವ ಅವನ 4ಾಮಥ>A$ಂದ 
ಉಂ|ಾಗ	ಲ0. 4ೇ?ೆಯ	0ನ ಅವನ ಪ�~ಾಮ�ಾ�ತOವ� 
ಅವ2ೊಳ3ದa �ೇವರ ಅದುnತಕರ?ಾದ ಶD)ಯನು� "ೋಪA�ಸುವ 
D8zಗಳನು� ,Qತ)?ಾ3ತು), ಅವನು ಆ ಶD)ಯನು� ಗುಣ?ಾಗಲು 
ಮತು) {ಡುಗ�ೆ�ಾಗಲು ಅಗತ>Rದaವರ �ೇಹಗಳ	0 
ಹ�ಯುವಂ"ೆ {ಡುಗ�ೆ eಾ�ದನು. 

7ೌಲನು 4ಾ�ದ ಸು?ಾ"ೆAಯ ?ಾಕ>ವ� ಈ ಶD)ಯುತ?ಾದ 

"ೋಪA�ಸುR�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಢಕ�ಸಲ#�rತು ಮತು) ಜನರ	0 
ನಂ{�ೆ ಉಂ|ಾ6ತು. 

JಾಕG 16:20 ಇತ�ಲಾ� ಅವರು *ೊರಟು*ೋ� ಎಲ ,ೆN,ಯೂ 

ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&ದರು. ಮತು� ಕತGನು ಅವರ ಕೂಡ 	ೆಲಸ 

JಾಡುZಾ�, ಸೂಚಕ	ಾಯGಗeಂದ ಸು?ಾZೆGಯ ?ಾಕ%ವನುg 
ಬಲಪ�ಸುZಾ� ಇದ@ನು. ಆQ�. 

ಶf�ಯನುg 5ರಾಕ&ಸುವ8ದು 

ಇಂದು ಅ2ೇಕ �ೆ*ಸ)ರು ತಮS kೕವನದ	0 �ೇವರ ಶD)ಯನು� 
ಅನುಭRಸುವ�$ಲ0 ಏ�ೆಂದEೆ ಅವ�;ೆ ಸ��ಾ3 'ೋd+ಲ0 
ಅಥ?ಾ ತ7ಾ#3 'ೋdಸ�ಾ3�ೆ, ಏ�ೆಂದEೆ ಅವರು ಪR"ಾ8ತSನ 

ಶD)ಯನು� ,Eಾಕ�ಸು"ಾ)Eೆ. 

2 "lmೆ 3:5 ಭf�ಯ ?ೇಷ�ದು@ ಅದರ ಬಲವನುg 
2ೇಡ?ೆನುgವವರೂ ಆ�ರುವರು ಇಂಥವರ ಸಹ?ಾಸವನೂg 
Jಾಡqರು. 
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ನಮ�ಾ� 

zೕಸುRನ	0 ಮತು) ಅ<ಸ)ಲರ	0 ಇದaಂಥ ಅ�ೇ ಶD)ಯು 
ಪR"ಾ8ತSನ $ೕ¢ಾ4ಾ�ನದ ಮೂಲಕ ನಮS oೕ�ೆಯೂ ಬಂ$�ೆ. 
ನಮS ನಂ{�ೆಯ ಅಥ?ಾ ಆತ2ೊಂ$3ರುವ ನಮS ಸಮಪA~ೆಯ 

�ೊರ"ೆ6ಂದ 2ಾವ� ಏನು eಾಡಬಹು�ೆಂಬ �ಾಯA�ೆ^ eಾತ8 
2ಾವ� +ೕQತEಾ3ರು" )ೇ?ೆ. 

2ಾವ� oೕಲಣ$ಂದ ಶD)ಯನು� :ೊಂ$� aೇ?ೆ! 

ಪR"ಾ8ತSನ ನ�ಸುR�ೆ 

Mೕಸು ತಂ�ೆ�ಂದ ನyೆಸಲkಟ\ನು 

,ಜ?ಾದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� �ಾ?ಾಗಲೂ 

ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)6ಂದ ಮತು) zೕಸು D8ಸ)ನ	0ರುವ ನಂ{�ೆಯ 

ಮೂಲಕ eಾಡ�ಾಗುತ)�ೆ. ಆ�ಾಗೂ>, ಅ2ೇಕ 'ಾ� ಜನರು 
RRಧ �ಾರಣಗFಂದ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳGHವ�$ಲ0. 2ಾವ� ಇದರ ಬ; }ೆ ಇ2ೊ�ಂದು 7ಾಠದ	0 
:ೆ�ಾ`3 ಅಧ>ಯನ eಾ�ೋಣ. 

zೕಸು “ಎಲ0ರನೂ�” “ಪ8�Cಬsರನೂ�” ಮತು) “ಅ2ೇಕರನೂ�” 

ಗುಣಪ�+ದನು, ಆದEೆ zೕಸು "ಾನು ತಂ�ೆಯು eಾಡುವ��ಾ3 

ಕಂಡದaನು� eಾತ8 eಾ�ದ2ೆಂದು :ೇFದನು. 

=ೕ*ಾನ 5:19,20,30 ಅದ	ೆ' Mೕಸು ಅವ&�ೆ 5ಮ�ೆ 
5ಜ5ಜ?ಾ� *ೇಳ:Z �ೇನೆ ತಂ�ೆಯು Jಾಡುವದನುg ಕಂಡು 
ಮಗನು JಾಡುZಾ�ನೆ. *ೊರತು ತನgಷ\	ೆ' Zಾನೇ ಏನೂ 

Jಾಡಲಾರನು. ಆತನು Jಾಡುವದನೆgಲಾ, *ಾ�ೆMೕ ಮಗನು 
JಾಡುZಾ�ನೆ. ತಂ�ೆಯು ಮಗನ Qೕಲೆ ಮಮZೆ�ಟು\ Zಾನು 
Jಾಡುವವ8ಗಳನೆgಲಾ, ಅವ5�ೆ Zೋ&ಸುZಾ�ನೆ. ಇದಲ,�ೆ 
ಇವ8ಗe�ಂತ �ೊಡ¡ 	ೆಲಸಗಳನುg ಅವ5�ೆ Zೋ&ಸುವನು. 
ಅವ8ಗಳನುg ನೋ� 5ಮ�ೆ ಆಶ�ಯG?ಾಗುವದು. 

ನನgಷ\	ೆ' ನಾನೇ ಏನೂ Jಾಡಲಾರೆನು ತಂ�ೆಯು *ೇeದ@ನುg 	ೇe 

ನಾ%ಯ"ೕ&ಸುZ �ೇನೆ. ಮತು� ಸ$ಂತ oತ� ನೆರ?ೇರ2ೇ	ೆಂದು 
ಅ_ೇhಸ�ೆ ನನgನುg ಕಳ:r7�ಾತನ oತ� ನೆರ?ೇರ2ೇ	ೆಂದು 
ಅ_ೇhಸುವದ&ಂದ ನಾನು Jಾಡುವ "ೕಪ8G ನಾ%ಯ?ಾ��ೆ. 
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ಮೂವತ)2ೆಯ ವಚನದ	0, zೕಸು ತನ� ಸOಂತ cತ)ವನು� 
ಬಯಸುವ�$ಲ0, ಆದEೆ ತಂ�ೆಯ cತ)ವನು� ಬಯಸು" )ೇ2ೆ ಎಂದು 
:ೇಳG"ಾ)2ೆ. 
 

Mೕಸು ಪ�Zಾ<ತ;5ಂದ ನyೆಸಲkಟ\ನು 

Cೕ:ಾನನ ಸು?ಾ"ೆAಯ	0, zೕಸು ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆಯನು� 
eಾಡು?ಾಗ ಪR"ಾ8ತS,ಂದ ನ�ೆಸಲ#ಟrನು ಎಂಬುದನು� 2ಾವ� 
�ಾಣು" )ೇ?ೆ. �ೆಳ3ನ ದೃhಾrಂತದ	0, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

ಅಗತ>Rದa ಅ2ೇಕರು ಇದaರು. ಆ�ಾಗೂ>, zೕಸು ಪR"ಾ8ತS,;ೆ 
ಸ#ಂ$+ದa�ಂದ, ಆತನು ಒಬs ,$Aಷr ಮನುಷ>ನ ಬF;ೆ 
ನ�ೆಸಲ#ಟrನು. 

=ೕ*ಾನ 5:1-9 ಇ�ಾದ Qೕಲೆ Mಹೂದ%ರ�ೊಂದು �ಾZೆ< 
ಬಂದದ&ಂದ Mೕಸು Mರೂಸಲೇ��ೆ *ೋದನು. 
Mರೂಸಲೇ�ನ ಕು& ಅಗಸೇ 2ಾಗNನ ಹ"�ರದN, ಒಂದು 
	ೊಳ��ೆ. ಇದ	ೆ' ಇ�<ಯ Jಾ"ನN, 2ೇತ�mಾ ಎಂದು *ೆಸರು. 
ಅN, ಐದು ಮಂಟಪಗe?ೆ. ಇವ8ಗಳN, ಬಹು ಮಂq ರೋ�ಗಳ� 

ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ Qೖಒಣ�ದವರೂ �ದು@	ೊಂ�ರುವರು. ಅN, 
ಮೂವZ �ೆಂಟು ವರುಷqಂದ ರೋ�ಯಾ�ದ@ ಒಬz ಮನುಷ%5ದ@ನು. 
ಅವನು �q@ರುವದನುg Mೕಸು ಕಂಡು ಇವನು rೕ�ಾ� ಬಹು 
	ಾಲ?ಾ��ೆ ಎಂದು "eದು, 5ನ�ೆ ಸ$ಸ�?ಾಗN	ೆ' 
ಮನಸು�ಂ�ೋ? ಎಂದು 	ೇeದ@	ೆ'  

ಆ ರೋ�ಯು ಸಾ$�ೕ 5ೕರು ಉಕು'?ಾಗ ನನgನುg 	ೊಳ�ೊಳ�ೆ 
ಇeಸುವವರು ಒಬzರೂ ಇಲ, ನಾನು ಬರುವದರೊಳ�ೆ ನನ�ಂತ 

ಮುಂ�ಾ� ಮZೊ�ಬzನು ಇeಯುZಾ�ನೆ ಅಂದನು.  

Mೕಸು ಅವ5�ೆ ಎದು@ 5ನg *ಾ7�ೆಯನುg *ೊತು�	ೊಂಡು ನyೆ 
ಎಂದು *ೇeದನು. ಆ �ಣ?ೆ ಅ ಮನುಷ%ನು ಸ$ಸ�ನಾ� ತನg 
*ಾ7�ೆಯನುg *ೊತು�	ೊಂಡು ನyೆದನು. ಅಂದು ಸಬz¦ 

qನ?ಾ�ತು�. 

2ಾವ� zೕಸುRನಂ"ೆzೕ, Eೋ3ಗF;ೆ ಗುಣಪ�ಸುವ 
4ೇ?ೆಯನು� eಾಡು?ಾಗ ಪR"ಾ8ತSನ ನ�ೆಸುR�ೆಯ ಬ; }ೆ 
ಸೂb¶"ೆ ಉಳHವEಾ3ರ'ೇಕು. zೕಸುವನು� “,$Aಷr ಮನುಷ>” 

ನ ಬF;ೆ ನ�ೆ+�)ದaಂ"ೆzೕ, ನಮS �ೈನಂ$ನ kೕವನದ 

�ಾಯAಗಳನು� 2ಾವ� eಾಡು?ಾಗ ಗುಣ?ಾಗಲು +ದ�Eಾ3ರುವ 

ವ>D)ಯ ಬF;ೆ ಪR"ಾ8ತSನು ನಮSನು� ನ�ೆಸು"ಾ)2ೆ. 
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ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� ನಂ{�ೆ6ಂದ {ಡುಗ�ೆ eಾಡ�ಾಗುತ)�ೆ 

ಅ2ೇಕರು, "ನನ�	0 ಈ ಎ�ಾ0 �ೈನoೖ� ಶD) ಇರುವ��ಾದEೆ, 
ನನ� kೕವನದ	0 2ಾನು :ೆಚು` ಅದುnತಗಳನು� ಏ�ೆ 
ಅನುಭRಸು�)ಲ0?" ಎಂದು �ೇಳG"ಾ)Eೆ. ಪR"ಾ8ತS,ಂದ :ೇ;ೆ 
ನ�ೆಸಲ#ಡ'ೇ�ೆಂದು 2ಾವ� ಕ	ಯ'ೇ�ಾ3�ೆ. ನಂ{�ೆಯ +Oಚು` 
ಅನು� :ೇ;ೆ :ಾಕ'ೇ�ೆಂದು 2ಾವ� ಕ	ತು�ೊಳH'ೇ�ಾ3�ೆ 
ಇದ�ಂದ ಆತSನ �ೈನoೖ� ಶD)ಯು ನಮS ಮೂಲಕ Eೋ3ಗಳ 

�ೇಹ�ೆ^ ಹ�ದು:ೋಗಬಹುದು. 

ನಂ�	ೆಯ 7$ಚು� 

ಇಂ$ನ ನಗರಗಳ	0 ಮತು) ಕಟrಡಗಳ	0 ಇರುವ Rದು>� ಶD) 
ವ>ವ4 �ೆಗಳ	0 ಇದ�ೆ^ ಉ�ಾಹರ~ೆಯನು� �ಾಣಬಹುದು. ಶD)ಯುತ 

ಜನEೇಟjಗFಂದ (�ೈನ�ೕಗಳG) ಉತ#�)�ಾಗುವ :ೈ 
�ೕ�ೆrೕ· Rದು>� ಬೃಹ� ತಂ�ಗಳ ಮೂಲಕ |ಾ8vXಫಾಮAj
ಗF;ೆ ಹ�ದು:ೋಗುತ)�ೆ. ಅ	0ಂದ ಅದನು� ಇತರ ತಂ�ಗಳ 

ಮೂಲಕ Rತ�ಸ�ಾಗುತ)�ೆ, ಅದು ಅ2ೇಕ ಕಟrಡಗF;ೆ ಮತು) 
ಅಂ�ಮ?ಾ3 2ಾವ� ಇರುವ ಕ�ೆಗಳ	0ರುವ $ೕಪಗಳ ವEೆಗೂ 
ಬರುತ)�ೆ. 

ಆ ಎ�ಾ0 ಶD)ಯು ನಮS ಸುತ)ಲೂ ಇದaರೂ ಸಹ, 'ೆಳಕು 
�ೋ~ೆಯನು� ಆವ�ಸುವಂ"ೆ �ಾEಾದರೂ +O¸ :ಾD, Rದು>� 

ಪ8ವ(ಸಲು ಅವ�ಾಶ ,ೕಡದ :ೊರತು ಪೂ�A ಕತ)�ೆಯ	0 
ಕುFತು�ೊಳH'ೇ�ಾಗುವ 4ಾಧ>"ೆ6ರುತ)�ೆ. ನಂ{�ೆಯು ಆ +O¸
ನಂ��ೆ. 

ರಕ)ಕುಸುಮ EೋಗRದa +§ೕಯು :ೊಂ$�ೊಂಡ ಅದುnತಕರ?ಾದ 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ Dೕ	ಯನು� zೕಸು ಪ8ಕಟಪ�+ದನು. 

JಾಕG 5:34 ಆತನು ಆ	ೆ�ೆ ಮಗ� ೕೆ, 5ನg ನಂ�	ೆMೕ 5ನgನುg 
ಸ$ಸ�Jಾ�ತು; ಸJಾ�ಾನqಂದ *ೋಗು; 5ನgನುg 	ಾ�ದ 

ರೋಗವ8 *ೋ� 5ನ�ೆ ಗುಣ?ಾಗN ಎಂದು *ೇeದನು. 

ಅವಳ ನಂ{�ೆzೕ zೕಸುRನ	0ದa �ೈನoೖ� ಶD)ಯನು� ಅವಳ 

�ೇಹ�ೆ^ ಹ�ಯುವಂ"ೆ eಾ�ತು. 

ನಂ{�ೆಯು �ಾ?ಾಗಲೂ �ೇವರ ಶD)ಯನು� ಹ�ಯುವಂ"ೆ 
eಾಡುವ +Oಚು` ಆ3�ೆ. ಅದು 4ೌಖ> ಅಗತ>Rರುವ ವ>D)ಯ 

ನಂ{�ೆ ಆ3ರಬಹುದು, ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವJ�ೆಂ$;ೆ ಇರುವ 
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ಇತರರ ನಂ{�ೆ ಆ3ರಬಹುದು, ಅಥ?ಾ ಗುಣಪ�ಸುವ 

4ೇ?ೆಯನು� eಾಡುವ ವ>D)ಯ ನಂ{�ೆ ಆ3ರಬಹುದು. 

ನಂ�	ೆ ಬರುತ��ೆ 

ಈ ನಂ{�ೆ :ೇ;ೆ ಬರುತ)�ೆ ಮತು) ಅದನು� :ೇ;ೆ 
ಸD8ಯ;ೊFಸ'ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಅಥAeಾ��ೊಳHಲು 2ಾವ� ಆ 
+§ೕಯ ಕ�ೆ;ೆ (ಂ�ರು3 ಬEೋಣ. 

JಾಕG 5:27 ಆ *ೆಂಗಸು Mೕಸು�ನ ಸJಾ1ಾರವನುg 	ೇe 

ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನುg ಮು}\ದರೆ ಸಾಕು, ನೆಟ\�ಾಗು?ೆನು 
ಎಂದು ಆಲೋo7. 

ರಕ)4ಾ8ವದ ಸಮ4ೆ>6ದa +§ೕಯು zೕಸುRನ ಬ; }ೆ �ೇF�ಾಗ 

ಆ�ೆಯ	0 ನಂ{�ೆಯು ಬಂ$ತು. ನಂ{�ೆಯು �ಾ?ಾಗಲೂ 

�ೇಳGವ�ದರ ಮೂಲಕ ಬರುತ)�ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 10:17 ಆದ	ಾರಣ ಸಾ&ದ ಸು?ಾZೆGಯು ನಂ�	ೆ�ೆ 
ಆ�ಾರ. ಆ ?ಾZೆG�ೆ f<ಸ�ನ ?ಾಕ%?ೇ ಆ�ಾರ. 

ಎ�ಾ0 ಅ�ೆತ�ೆಗಳ ನಡು?ೆಯೂ :ೋಗಲು ಅವF3ದa ದೃಢ 
,qಾAರವ�, ಈ +§ೕಯು zೕಸುRನ ಬ; }ೆ ಮತು) ಆತನ 

ಆದುnತಕರ?ಾದ �ಾಯA ಶD)ಯ ಬ; }ೆ ?ೈಯD)ಕ ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಂ�$aೕರ'ೇಕು. 

ಅವಳG ಒಬs ?ೈದ>�ಂದ ಇ2ೊ�ಬs ?ೈದ>�;ೆ :ೋ3ದaಳG ಆದEೆ 
ಪ8� 'ಾ�ಯೂ ಅವಳG ,Eಾiೆ;ೊಂಡು ಬಂ$ದaಳG. ಈಗ ಅವಳ 

ಹಣ ಮು3ದು:ೋ6ತು ಮತು) ಅವಳ +�� ಹದ;ೆ�rತು). 

ಆದEೆ ಅನಂತರ ಅವಳ ಆತSದ	0 ನಂ{�ೆ ಬಂ$ತು, ಅವಳG 
zೕಸುRನ ಬF;ೆ :ೋಗಲು ತನ� ಮ2ೆ6ಂದ 

:ೊರಟು:ೋದಳG. ಬಹುಶಃ ಆ�ೆಯ ಕುಟುಂಬವ� ಧಮAiಾಸ§ದ 

ಪ8�ಾರ ಅವಳG “ಅಶುದ�” +§ೕ ಎಂದು �Fದು ಮತು) qಾQAಕ 

ಮುಖಂಡರು ಅವಳನು� 2ೋ�ದEೆ ಕ� 0ೆ4ೆದು �ೊಲ0ಬಹುದು ಎಂದು 
ಆ�ೆಯನು� ತ�ೆಯಲು ಪ8ಯ��+ರಬಹುದು. 

ಅವಳ ಆತSದ	0 ನಂ{�ೆ ಬಂ�ಾಗ ಅವಳನು� ತ�ೆಯಲು ಆಗ	ಲ0. 
ಅವಳ ದುಬAಲ +��ಯ	0ಯೂ ಸಹ, ಅವಳG zೕಸುವನು� 
ಮುಟrಲು ಅವಸರ$ಂದ zೕಸುRನ ಸುತ)	ದa ಜನಗುಂ�ನ ನಡು?ೆ 
ಅವಳG �ಾ�eಾ��ೊಂಡು :ೋಗಲು ಪ8ಯ��+ದಳG. ಅವಳG 
zೕಸುವನು� ಹ�)ರ�ೆ^ ಬಂ�ಾಗ, ಸ�ಾಮಂ$ರದ ಅd�ಾ� 
ಒಬsನು ಆತ2ೊಂ$;ೆ ನ�ೆಯು�)ದaನು, ಆದರೂ ಆ�ೆಯು ,ಲ0	ಲ0. 
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ನಮS ಆತSಗಳ	0 ನಂ{�ೆ ಬರು?ಾಗ, 2ಾವ� ಈ +§ೕಯಂ"ೆ 
�ಾವ�ದು ನಮSನು� ತ�ೆಯಲು ಆಗುವ�$ಲ0. ನಮS �ಾವ2ೆಗಳG, 
(ಂ$ನ �ಾಲದ ನಮS ,EಾiೆಗಳG ಮತು) ನಮS qಾQAಕ 

ಸಂಪ8�ಾಯಗಳG ನಮSನು� ತ�ೆಯಲು 4ಾಧ>Rಲ0! 

ನಂ�	ೆಯು Jಾತನಾಡುತ��ೆ 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನು ಬEೆ� aೇನಂದEೆ, 

ರೋJಾಪ8ರ 10:6 ಆದರೆ ನಂ�	ೆ�ಂದುಂ�ಾಗುವ 5ೕ"ಯು 
ಏನು *ೇಳ:ತ��ೆ ... 

"2ಾನು ಎಲ0 ?ೈದ>ರ ಬF ಪ8ಯ��+�ೇ2ೆ ಮತು) ಅವರು ನನ;ೆ 
ಸ:ಾಯ eಾಡಲು ಆಗ	ಲ0" ಎಂದು ಆ +§ೕಯು :ೇಳ	ಲ0. 
"zೕಸು ನನ�ನು� ಗುಣಪ�ಸಬಹು�ೆಂದು 2ಾನು ,�ೕ�ಸು" )ೇ2ೆ 
ಮತು) 7ಾ8uAಸು" )ೇ2ೆ" ಎಂದು ಅವಳG :ೇಳ	ಲ0. ಬದ�ಾ3 

ಅವಳG ತನ� :ೊಸ ನಂ{�ೆ6ಂದ $ಟr ¯ೂೕಷ~ೆಯನು� 
eಾ�ದಳG. ಅವಳG, "2ಾನು ಆತನನು� ಮು�rದEೆ 4ಾಕು, 2ಾನು 
ಗುಣ?ಾಗು" )ೇ2ೆ!" ಎಂದು :ೇFದಳG. 

ಈಗ ನಂ�	ೆ 

ನಂ{�ೆ6ಂದ, ಅವF;ೆ ಗುಣ?ಾಗುತ)�ೆಂದು ಅವF;ೆ �F$ತು). 

ನಂ{�ೆ ಬರು?ಾಗ, ಮುಂ$ನ ಭRಷ>ದ	0 ನ�ೆಯುತ)?ೆ ಎಂದು 
2ಾವ� ,�ೕ�ಸುವ ಸಂಗ�ಗಳG, ಈ3ನ ಸಮಯ�ೆ�ೆ;ೆ 
4ಾಗುತ)�ೆ. 

ಇ�<ಯ 11:1 ನಂ�	ೆ=ೕ ನಾವ8 5&ೕhಸುವವ8ಗಳ 

�ಷಯ?ಾ� ಭರವಸqಂqರುವದೂ ಕT��ೆ 	ಾಣದವ8ಗಳನುg 
5ಜ?ೆಂದು "eದು	ೊಳ|ವದೂ ಆ��ೆ. 

ಇ{8ಯ ಪ�ಸ)ಕದ ಬರಹ;ಾರನು ಈಗ ಎಂಬ ಪದ�ೊಂ$;ೆ 
ನಂ{�ೆಯ ಕು�"ಾದ ತನ� Rವರ~ೆಯನು� Rವ�ಸಲು 
7ಾ8ರಂ9+ದನು. ನಂ{�ೆ ಎಂಬುದು, ಅದು �ಾ?ಾಗಲೂ ಈಗ 
ಎಂ�ಾ3ರುತ)�ೆ! ಅವಳG zೕಸುವನು� ಮು�rದ ಕೂಡ�ೇ ಅವಳ 

ಅದುnತವ� ಬರ	�ೆ ಎಂದು ಅವF;ೆ �F$ತು). ನಂ{�ೆಯು ಅವಳ 

ಅದುnತವನು� ,ಜ?ಾ3+ತು, ಆ�ೆಯ �ೇಹದ	0 
"ೋ�ಬರುವ�ದD^ಂತ �ದ�ೇ ಅವಳG ತನ� ಆತSದ	0 
ಪ8ಕಟ?ಾದ ಸಂಗ�ಗಳG ,ಜ?ೆಂದು ನಂ{ದaಳG. 

ನಂ�	ೆ f<Mಗಳ: 
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+§ೕಯು ತನ� ನಂ{�ೆ6ಂದ �ಾಯA eಾ�ದಳG ಮತು) ಆತನ 

ವಸ§ವನು� ಮು�rದಳG. 

∗ ಮುಟುrವ�ದು ಸಂಪಕAದ {ಂದು?ಾ3ತು). 

∗ ಇದು ಅದುnತವನು� :ೊಂ$�ೊಳHಲು ಅವಳ ನಂ{�ೆಯನು� 
{ಡುಗ�ೆ eಾ�ತು. 

∗ ಇದು ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� ಅವಳ �ೇಹ�ೆ^ ಹ�ಯುವಂ"ೆ 
eಾ�ತು. 

ನಂ{�ೆಯು �ಾ?ಾಗಲೂ ನಂ{�ೆ6ಂದ ತುಂ{ದ 

D8zಗJ�ೆಂ$;ೆ ಬರುತ)�ೆ. ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ �ಾ�ೋಬನು 
ಬEೆ$� aೇನಂದEೆ, 

ಯಾ	ೋಬ 2:20 ... ಅಪ<=ೕಜಕನೆ f<Mಗeಲ,ದ ನಂ�	ೆಯು 
ವ%ಥG?ಾ��ೆ ... 

ಪ8ಕಟ~ೆಯ Eೇeಾ ಎಂಬ ಪದವ� ನಂ{�ೆಯು ನಮS ಆತSಗಳ	0 
ಉಕು^ವಂ"ೆ eಾಡು?ಾಗ, 2ಾವ� ,�ೕ�ಸು�)ರುವ �ಾಯAಗಳG 
“ಈಗ” ಎಂಬ ಮಂಡಲ�ೆ^ k3ದು ಬರುತ)�ೆ. 2ಾವ� 
�ಾಯAರೂಪ�ೆ^ 4ಾಗು?ಾಗ 2ಾವ� qೈಯA$ಂದ ನಮS 
ನಂ{�ೆಯನು� ಬ; }ೆ eಾತ2ಾಡಲು 7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ. 

ನಂ{�ೆಯು �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಡು2ಾQ�, �ೈನoೖ� 

ಶD)ಯನು� :ೊಂ$�ೊಳGHವ ಅಥ?ಾ {ಡುಗ�ೆ eಾಡುವ +Oಚು` 
ಆ3�ೆ. ನಂ{�ೆzಂಬ +Oಚು` ಆನು� :ಾಕುವ�ದರ ಮೂಲಕ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಅಗತ>Rರುವವರ �ೇಹ�ೆ^ ನ�Sಳ3ರುವ 

�ೈನoೖ� ಶD)ಯನು� ಹ�ಯುವಂ"ೆ {ಡುಗ�ೆ eಾಡಬಹುದು. 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. zೕಸುRನ	0, 7ೌಲನ	0 ಮತು) ,ಮS	0 ಇರುವ ಡು2ಾQ� ಶD)ಯನು� ಕು�ತು ಮೂರು 7ಾ>Eಾಗಳನು� 
ಬEೆ6�. 

 

 

2. ಅದುnತಗಳನು� ಉಂಟುeಾಡಲು �ೇವರ ಡು2ಾQ� ಶD) ಮತು) ನಂ{�ೆ :ೇ;ೆ ಒ|ಾr3 �ೆಲಸ eಾಡುತ)�ೆ 
ಎಂಬುದನು� Rವ�+�. 

 

 

3. ಈ ಸತ>ವನು� ,ಮS kೕವನದ	0 :ೇ;ೆ ಸD8ಯ;ೊFಸಬಹುದು? 
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7ಾಠ ಐದು 

�ೈಗಳ,�ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ 
ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆeಾಡಲು ಹಲ?ಾರು �ೕ�ಗF?ೆ, ಆದEೆ :ೊಸ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ	0 �ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದು :ೆ�ಾ`3 ಬಳಸಲ#ಟr 
Rqಾನ?ಾ3�ೆ. 2ಾವ� ಪR"ಾ8ತS,;ೆ DR;ೊಡು?ಾಗ, 2ಾವ� 
�ಾವ ಸಮಯದ	0 :ೇ;ೆ 4ೇ?ೆ eಾಡ'ೇ�ೆಂಬುದನು� ಆತನು 
ಪ8ಕಟಪ�+�ೊಡು"ಾ)2ೆ. 

2ಾವ� Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡು?ಾಗ, �ೇವರ ಶD)ಯು ನQSಂದ 
ಇತರ�;ೆ ಹ�ಯಲು 4ಾಧ>?ಾಗುವಂಥ ಸಂಪಕAದ 4ಾ�ನವನು� 
ಒದ3+�ೊಡುತ)?ೆ. ಇದು ಎರಡು ಶD)ಯುತ ತಂ�ಗಳನು� ಒ�r;ೆ 
4ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ Rದು>� ಶD)ಯನು� ಪ8ವ(ಸುವಂ"ೆ 
eಾಡುವಂಥ�ಾa3�ೆ. �ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದು, ಎ~ �ೆಯನು� 
ಹಚು`ವ�ದು, ಕರವಸ§ವನು� ಅಥ?ಾ ಇತರ ವಸ§ಗಳನು� 
ಉಪCೕ3ಸುವ�ದು, ನಂ{�ೆಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾಡುವಂಥ 
ಸಂಪಕAದ 4ಾ�ನವನು� ಒದ3ಸುತ)�ೆ. 

2ಾವ� ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆeಾಡು?ಾಗ 2ಾವ� 
eಾತ2ಾಡ'ೇ�ಾದ ನಂ{�ೆಯ eಾತುಗಳ ಬ; }ೆ ಮುಂ$ನ 

7ಾಠದ	0 ಕ	ಯು" )ೇ?ೆ. ಅ2ೇಕ?ೇJ ,ೆ 2ಾವ� Eೋ3ಯ oೕ�ೆ �ೈ 
ಇಡುವ �ದಲು, ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ ಕು�"ಾ3ರುವ ವಚನಗಳನು� 
:ೇಳGವ ಮೂಲಕ ಅಥ?ಾ ಅ�ೇ �ೕ�ಯ 4ೌಖ>ವನು� 
:ೊಂ$�ೊಂಡ ಇತರರ 4ಾ�ಗಳನು� �Fಸುವ ಮೂಲಕ 2ಾವ� 
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ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವಳ ನಂ{�ೆಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾಡಲು ಸಮಯ 

"ೆ;ೆದು�ೊಳH'ೇಕು. 

�ೈಗಳ,�ಡುವ�ದD^ರುವ ಸತ>?ೇದದ ಆqಾರ 

�ೈಗಳನು� ಇಡುವಂಥದaರ 'ೇರು ಹJೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ	0 
2ೆಲ;ೊಂ��ೆ. 

�ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ?ಾ3 ,ಜ?ಾದ ಮತು) ಸ#ಷr?ಾ3 
ಸ#YA ಅನುಭRಸಬಹು�ಾದ ಅನುಗ8(ಸುR�ೆ ಆ3�ೆ ಎಂದು 2ಾವ� 
ಅಥAeಾ��ೊಳH'ೇ�ಾದದುa ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ. 

ಹ�ೆಯ ಒಡಂಬ�	ೆಯ ದೃ�ಾ\ಂತಗಳ: 

� 7ಾಪವನು� oೕ�ೆಯ oೕ�ೆ :ೊ�ಸ�ಾಗು�)ತು) 

�ಾಜಕ�ಾಂಡ ಪ�ಸ)ಕದ	0, 7ಾಪವನು� oೕ�ೆಯ oೕ�ೆ 
:ೊ�ಸ�ಾಗು�)ತು). 

ಯಾಜಕ	ಾಂಡ 16:21,22 ತ&7 ಅದರ ತಲೆಯ Qೕಲೆ ಎರಡು 
	ೈಗಳನೂg ಇಟು\ ಇಸಾ<Mೕಲ%ರ ಎಲಾ, _ಾಪಗಳನೂg 
�ೊ<ೕಹಗಳನೂg ಅಪರಾಧಗಳನೂg M*ೋವ5�ೆ ಅ&	ೆJಾ� ಆ 

*ೋತನ ತಲೆಯ Qೕಲೆ *ೊ&7 ಅದನುg ಆ 	ೆಲಸ	ೆ' 
ನೇಮಕ?ಾದವನ 	ೈ�ಂದ ಅರಣ%	ೆ' ಕಳ:r7�ಡ2ೇಕು. ಆ 

*ೋತ ಅವರ ಎಲಾ, _ಾಪಗಳನೂg ತನg Qೕಲೆ *ೊತು�	ೊಂಡು 
ದುಗGಮ?ಾದ ಪ<�ೇಶ	ೆ' ಒಯು%ವಂZೆ ಆ ಮನುಷ%ನು ಅದನುg 
ಅರಣ%	ೆ' Zೆ�ೆದು	ೊಂಡು*ೋ� ಅಲ ,ೇ �ಟು\�ಡ2ೇಕು. 

� �ಾನವನು� ಹ4ಾ)ಂತ�ಸ�ಾಗು�)ತು) 

�ೕiೆಯ �ೈಗಳನು� ಇಡುವ ಮೂಲಕ, �ಾನದ ಆತSವನು� 
z:ೋಶುವ,;ೆ ಹ4ಾ)ಂತ�ಸ�ಾ6ತು. 

ಧlೕGಪ�ೇಶ	ಾಂಡ 34:9 lೕWೆಯು ನೂನನ ಮಗನಾದ 

M*ೋಶುವನ Qೕಲೆ 	ೈ�ಟ\ದ&ಂದ ಅವನು 
uಾನವರಸಂಪನgನಾದನು. M*ೋವನು lೕWೆ�ೆ 	ೊಟ\ ಆuೆ�ೆ 
ಅನುಸಾರ?ಾ� ಇಸಾ<Mೕಲ%ರು M*ೋಶುವನ Jಾ"ನ ಪ<	ಾರ 

ನyೆದರು. 

_ಾ<ಥ�ಕ 2ೋಧನೆಗಳ: 

�ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದು D8ಸ)ನ 7ಾ8ಥQಕ 'ೋಧ2ೆಗಳ	0 
ಒಂ�ಾ3�ೆ ಎಂದು 2ಾವ� ಇ{8ಯ ಪ�ಸ)ಕದ	0 �ಾಣು" )ೇ?ೆ. 
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ಇ�<ಯ 6:1,2 ಆದುದ&ಂದ 5]Gವ ಕಮGಗಳ Qೕಲಣ 

ನಂ�	ೆಯನುg �ಟು\ �ಟು\ �ೇವರN,Mೕ ನಂ�	ೆ�ಡ2ೇ	ಾದದು@. 
ಸಾgನ ಹಸಾ�ಪG(ೆಗಳ �ಷಯ?ಾದ ಉಪ�ೇಶ ಸತ�ವ&�ೆ 
ಪ8ನರುZಾ�ನವ8 5ತ%?ಾದ ನಾ%ಯ"ೕಪ8G ಉಂ�ೆಂಬದು 
ಇವ8ಗಳನುg ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಅ7�?ಾರ?ಾ� *ಾಕ�ೆ f<ಸ�ನ 

�ಷಯ?ಾದ ಪ<ಥಮ 2ೋಧನೆಯನುg ಕು&ತು ಇನೂg 
Jಾತನಾಡ�ೆ ಪೂಣG?ಾದ "ಳ:ವe	ೆ�ೆ ಸಾಗುZಾ� *ೋ�ೋಣ. 

�ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದನು� �ಾ?ಾಗಲೂ ಒಬs�ಂದ ಇ2ೊ�ಬs�;ೆ 
�ೊಡಲು ಅಥ?ಾ ವ;ಾA6ಸಲು ಬಳಸ�ಾ3�ೆ. 

ಪ�Zಾ<ತ;ನನುg ಪyೆದು	ೊಳ|ಲಾ��ೆ 

7ೌಲನು ಎಫೆಸ�ೆ^ ಬಂ�ಾಗ, ಅವನು ತನ� �ೈಗಳನು� RiಾO+ಗಳ 

oೕ�ೆ ಇಟrನು ಮತು) ಪR"ಾ8ತSನು ಅವರ oೕ�ೆ ಇFದು 
ಬಂದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 19:6 _ೌಲನು ಅವರ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಡಲು 
ಪ�Zಾ<ತ; ವರವ8 ಅವರ Qೕಲೆ ಬಂತು; ಅವರು ನಾನಾ 

Xಾ�ೆಗಳನಾg�ದರು, ಪ<?ಾq7ದರು. 

�ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅವ,;ೆ �ೊಡಲ#ಟr ವರಗಳನು� 
ಪ8ಜO	ಸುವಂ"ೆ eಾಡ'ೇ�ೆಂದು 7ೌಲನು ���ೆಯ,;ೆ 
:ೇFದನು. 

2 "lmೆ 1:6 ಆದ	ಾರಣ ನಾನು 5ನg ತಲೆಯ Qೕಲೆ 
ಹಸ�ವ5gಟ\ದರ ಮೂಲಕ 5ನ�ೆ �ೊರfದ �ೇವರ ಕೃ_ಾವರವ8 
ಪ<ಜ$NಸುವಂZೆ Jಾಡ2ೇ	ೆಂದು 5ನ�ೆ uಾಪಕ	ೊಡುZ �ೇನೆ. 

ಈ ದೃhಾrಂತಗಳG Rವ�+ದ ಪ8�ಾರ, �ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ ಆ�Sಕ ವರವ� �ೊಡಲ#ಡುತ)�ೆ ಎಂದು ಸತ>?ೇದವ� 
'ೋdಸುತ)�ೆ. 

ಹಗುರ?ಾ� Zೆ�ೆದು	ೊಳ|2ೇ�& 

�ೈಗಳನ� ಇಡುವ 4ೇ?ೆಯನು� ಹಗುರ?ಾ3 "ೆ;ೆದು�ೊಳH'ಾರದು. 
ನಮS ಮqೆ> 4ೇ?ೆ eಾಡುವವರನು� 2ಾವ� ಗುರು�ಸ'ೇಕು, 
�Fದು�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) ;ೌರRಸ'ೇಕು. 

1 mೆಸಲೋ5ಕ 5:12 ಸ*ೋದರರೇ, ಯಾರು 5ಮ;N, 
ಪ<ಯಾಸಪಟು\ ಕತGನ 	ಾಯGಗಳN, 5ಮ; Qೕಲೆ 
ಮುಖ%ಸ�ರಾ�ದು@ 5ಮ�ೆ ಬುq@ *ೇಳ:ತ�ರೋ ... 
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ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳನು� ದಯ7ಾ	ಸಲು ಅಥ?ಾ 4ೇ?ೆ;ೆ 
ಅ9hೇDಸಲು ಮತು) ಅಂ3ೕ�ಾಋ eಾಡಲು 4ಾeಾನ>?ಾ3 

ಬಳಸ�ಾಗು�)ರುವ ಹ4ಾ)ಪA~ೆಯನು� ಹªಾ"ಾ)ದ ಪ8ವೃ�)6ಂದ 
eಾಡ'ಾರದು, ಆದEೆ �ೇವರ ಆತSನ ನ�ೆಸಲ#ಡುR�ೆ6ಂದ 
eಾಡ'ೇಕು. 

1 "lmೆ 5:22 ಅವಸರqಂದ ಯಾರ ತಲೆಯ Qೕಲೆಯಾದರೂ 

ಹಸ�ವ5gಟು\ ... 

zೕಸು �ೈಗಳ,�ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ 4ೇ?ೆeಾ�ದನು 

zೕಸು ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� eಾಡು�)�ಾaಗ, ಆತನು 
�ಾ?ಾಗಲೂ ಜನರ ಹ�)ರ :ೋಗು�)ದaನು, ಮುಟುr�)ದaನು, ಅವರ 
oೕ�ೆ �ೈ ಇಡು�)ದaನು. 

ಕುಷ{ರೋ� 

ಕುಷ¡Eೋಗವ� ಅ� 4ಾಂ�ಾ8Qಕ?ಾದ Eೋಗ ಎಂದು 
ಪ�ಗlಸಲ#�rತು). ಆದರೂ, ಕುಷ¡Eೋ3ಯು 4ೌಖ>�ೊ^ೕಸ^ರ 

�ೇF�ೊಂ�ಾಗ, zೕಸು �ೈಗಳನು� ಇಡುವ ಮೂಲಕ 4ೇ?ೆ 
eಾ�ದನು - ಆತನು ಅವನನು� ಮು�rದನು. 

JಾಕG 1:40,41 ಒಬz ಕುಷ{ರೋ�ಯು Mೕಸು�ನ ಬe�ೆ ಬಂದು 
ಆತನ ಮುಂ�ೆ lಣ	ಾಲೂ&	ೊಂಡು 5ನ�ೆ ಮನ7�ದ@ರೆ ನನgನುg 
ಶುದ@Jಾಡಬಲ ,ೆ ಎಂದು 2ೇ�	ೊಳ|ಲು  

ಆತನು ಕ5ಕರಪಟು\ 	ೈ5ೕ� ಅವನನುg ಮು}\ ನನ�ೆ ಮನಸು�ಂಟು 
ಶುದ@?ಾಗು ಅಂದನು. 

ಯಾ�ೕರನ ಮಗಳ: 

zೕಸುವನು� �ಾ6ೕರನ ಮಗಳ ಮರಣದ :ಾ+;ೆಯ ಬF;ೆ 
ಕEೆ+�ಾಗ, ಆತನು ಅವಳ �ೈ (�ದನು (�ೈಗಳ,�ಟುr) ಮತು) 
ಅವಳ �ೌ�ಕ �ೇಹ�ೆ^ kೕವವನು� ನು�ದನು. 

JಾಕG 5:35-42 ಆತನು ಇನೂg JಾZಾಡು"�ರುವN, 
ಸXಾಮಂqರದ ಅH	ಾ&ಯ ಕyೆಯವರು ಬಂದು 5ನg ಮಗಳ: 
"ೕ&*ೋದಳ:; ಇನೆgೕ	ೆ ಗುರು��ೆ Zೊಂದರೆ 	ೊಡುವದು? 

ಅಂದರು.  

ಅವರು ಆ�ದ Jಾತನುg Mೕಸು ಲ��Jಾಡ�ೆ ಸXಾಮಂqರದ 

ಅH	ಾ&�ೆ ಅಂಜ2ೇಡ, ನಂ�	ೆ Jಾತ< ಇರN ಎಂದು *ೇeದನು.  
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ಮತು� ಆತನು _ೇತ<, ಯಾ	ೋಬ, ಯಾ	ೋಬನ ತಮ;ನಾದ 

=ೕ*ಾನ ಇವರನೆgೕ *ೊರತು 2ೇರೆ ಯಾರನೂg ತನೊgಂq�ೆ 
ಬರ�ೊಡNಲ,. ಅವರು ಆ ಸXಾಮಂqರದ ಅH	ಾ&ಯ ಮನೆ�ೆ 
ಬಂ�ಾಗ ಆತನು ಗದ@ಲವನೂg 	ೆಲವರು ಬಹಳ?ಾ� ಅಳ:ವದನೂg 
�ೋ�ಾಡುವದನೂg ಕಂಡನು. ಆತನು ಒಳ	ೆ' *ೋ� 5ೕವ8 ಗದ@ಲ 

Jಾಡುವದೂ ಅಳ:ವದೂ ಯಾ	ೆ? ಹುಡು� ಸ"�ಲ,; 
5� @ೆJಾಡುZಾ��  ೆಅನgಲು ಅವರು ಆತನನುg *ಾಸ%Jಾ�ದರು.  

ಆದರೆ ಆತನು ಎಲ,ರನುg *ೊರ	ೆ' ಕಳ:r7 ಆ ಹುಡು�ಯ 

ತಂ�ೆZಾ�ಗಳನೂg ತನೊgಂq�ದ@ವರನೂg ಹುಡು��ದ@N,�ೆ 
ಕರ	ೊಂಡು *ೋ� ಅವಳ 	ೈr�ದು ತNmಾಕೂ� ಅಂದನು. ಈ 

Jಾ"�ೆ ಅಮ;T�ೕ, ಏಳನುgZ �ೇನೆ ಎಂದಥG. ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡು� 

ಎದು@ ನyೆ�ಾ�ದಳ:; ಆ	ೆಯು ಹನೆgರಡು ವರುಷ ವಯ7�ನವಳ:. 
ಅವರು ಬಹಳ ಆಶ�ಯGqಂದ 2ೆರ�ಾದರು. ಆ Qೕಲೆ ಆತನು 
ಅವ&�ೆ ಇದು ಯಾ&ಗೂ "eಯ2ಾರ�ೆಂದು ಬಹು ಖಂ�ತ?ಾ� 

*ೇe ಆ ಹುಡು��ೆ ಊಟJಾ�7& ಅಂದನು. 

fವ8ಡನು ಮತು� ಮೂಕನು ಆ�ದ@ ಮನುಷ%ನು 

Dವ�ಡನು ಮತು) ಮೂಕನು ಅ3ದa ಮನುಷ>ನ ಈ ದೃhಾrಂತದ	0, 
ಅಂಗRಕಲ"ೆ6ಂದ 'ಾdತ?ಾ3ದa �ೇಹದ �ಾಗವನು� zೕಸು 
ಮು�rದaನು� 2ಾವ� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. ಆತನು ತನ� 'ೆರಳGಗಳನು� 
ಮನುಷ>ನ DR;ೆ :ಾDದನು, ಅವನ 2ಾ	;ೆಯನು� ಮು�rದನು. 

JಾಕG 7:31-35 ಅನಂತರ ಆತನು ತೂ) ಪಟ\ಣದ 

_ಾ<ಂತ%ಗಳನುg �ಟು\ 7ೕ�ೋ� ಪಟ\ಣದ JಾಗG?ಾ� 

�ೆಕ�Nಯ _ಾ<ಂತ%ಗಳನುg *ಾದು ಗNಲಾಯ ಸಮುದ<	ೆ' 
ಬಂದನು. ಆಗ 	ೆಲವರು Zೊದಲು JಾZಾಡುವ ಒಬz fವ8ಡನನುg 
ಆತನ ಬe�ೆ ಕರತಂದು ಇವನ Qೕಲೆ 5ನg 	ೈ�ಡ2ೇಕು ಎಂದು 
ಆತನನುg 2ೇ�	ೊಂಡರು.  

ಆತನು ಅವನನುg ಜನರ ಗುಂV5ಂದ ಒತ�}\�ೆ ಕರ	ೊಂಡು *ೋ� 

ತನg 2ೆರಳ:ಗಳನುg ಅವನ f�ಗಳN, ಇಟು\ ಉಗುe ಅವನ 

ನಾN�ೆಯನುg ಮು}\ ಆ	ಾಶದ ಕyೆ�ೆ ನೋ� 5ಟು\ಸುರು�ಟು\ 
ಅವ5�ೆ ಎಪ§mಾ ಎಂದು *ೇeದನು. ಆ ಶಬ@	ೆ' ZೆರೆಯN ಎಂದಥG. 

*ೇಳ:ತ�ಲೇ ಅವನ f� Zೆರೆದವ8; ಅವನ ನಾN�ೆಯ ಕಟು\ 
�o�*ೋ�ತು; ಅವನು ನೆಟ\�ೆ JಾZಾ�ದನು. 

zೕಸು ಜನರ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡುವ �ೕ�ಯನು� ಗಮ,ಸುವ�ದು 
4ಾOರಸ>ಕರ?ಾ3�ೆ. ಅ2ೇಕ ?ೇJೆಗಳ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 
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ಅಗತ>Rರುವ �ಾಗದ oೕ�ೆ ಆತನು ಮು�rದನು. ಒಬs ವ>D)ಯ 

ತ�ೆಯ oೕ�ೆ �ಾ?ಾಗಲೂ ನಮS �ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದು ನಮS 
ಸಂಪ8�ಾಯ?ಾ3ದaEೆ, 2ಾವ� zೕಸುRನ eಾದ�6ಂದ 

ಕ	ಯಬಹುದು. 

ಎಲ0 RiಾO+ಗಳG �ೈಗಳ,�ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ 4ೇ?ೆeಾಡ'ೇಕು 

ಅ�ಸ�ಲನಾದ _ೌಲನು 

7ೌಲನು ಸಹ ಅಗತ>Rರುವವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ,�ಟrನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 28:8 ಅವನ ತಂ�ೆಯು ಜ$ರqಂದಲೂ 

ರಕ�Xೇq�ಂದಲೂ Vೕ�ತನಾ� ಮುಲ�ದ@ನು. _ೌಲನು ಅವನ 

ಬe�ೆ *ೋ� �ೇವರ _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಅವನ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಟು\ 
ಅವನನುg ?ಾ7Jಾ�ದನು. 

ಇಂqನ �Wಾ$7ಗಳ: 

zೕಸು ಮತು) 7ೌಲನು ಅ2ೇಕ ಜನರನು� ಗುಣಪ�+ದರು. ಅವರು 
Eೋ3�ಾದ ವ>D)ಯನು� ಗುಣಪ�ಸು?ಾಗ 4ಾeಾನ>?ಾ3 
ಅವರನು� ಮುಟುr�)ದaರು. Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ ನಮS �ೈ 
ಇಡ'ೇ�ೆಂದು RiಾO+ಗJಾದ ನಮಗೂ ಸಹ ಆ�ೆಯನು� 
�ೊಡ�ಾ3�ೆ. 

JಾಕG 16:17,18 ಇದಲ,�ೆ ನಂಬುವವ&ಂದ ಈ 

ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ: ಉಂ�ಾಗುವವ8. ನನg *ೆಸರನುg *ೇe 

�ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವರು. ಅವರು ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ 	ೈ�ಟ\ರೆ 
ಇವ&�ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು ಎಂದು *ೇeದನು. 

eಾಕA ಪ�ಸ)ಕದ ಪ8�ಾರ zೕಸು :ೇFದ ಅಂ�ಮ ಆ�ೆಗಳG 
Eೋ3ಗಳ ಬ; }ೆ ಆತ,3ದa ಅ7ಾರ �8ೕ�ಯನು� ಮತು) 
ಕ,ಕರವನು� ಪ8ಕಟಪ�ಸುತ)?ೆ. ಈ ?ಾಕ>ಗಳG ಇಂ$ನ 

RiಾO+ಗF;ೋಸ^ರ ಇರುವಂಥವ�ಗJಾ3?ೆ. 2ಾವೂ ಸಹ 

Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈಗಳನು� ಇಡ'ೇಕು. 

�ೈಗಳ,�ಡುವ�ದD^ರುವ 7ಾ8Cೕ3ಕ ಸೂಚ2ೆಗಳG 
�ಪ#l: Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆeಾಡುವ ಈ �ೆಳ3ನ 

7ಾ8Cೕ3ಕ Rqಾನಗಳನು� ಹಂc�ೊಳGHವ	0, ಇವ�ಗಳG eಾತ8?ೇ 
RqಾನಗJಾ3?ೆ ಅಥ?ಾ ಅ,?ಾಯA?ಾ3ರುವ ,ೕವ� 
ಬಳಸ'ೇ�ಾದ RqಾನಗಳG ಆ3?ೆ ಎಂದು 2ಾವ� ಸೂcಸು�)ಲ0. 
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ಆ�ಾಗೂ>, ಅವ� ನಮಗೂ ಮತು) �ೋಕ�ಾದ>ಂತRರುವ 4ಾREಾರು 
ಜನ�ಗೂ ಯಶ+Oಕರ?ಾ3?ೆ ಎಂದು 4ಾ{ೕ"ಾ3�ೆ. 

Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ ನಮS �ೈಗಳ,�ಡಲು �ೆಲವ� 7ಾ8Cೕ3ಕ 

eಾಗAಸೂcಗF?ೆ. ಇವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಮತು) ಹಲವ� 
ವಷAಗಳ ಅನುಭವವನು� ಆqಾರದ	0 eಾಡ�ಾ3�ೆ. 

ಎN, 5ಲ,2ೇಕು 

�ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD) ನಮS ಇ�ೕ �ೇಹದ	0ರುವ�ದ�ಂದ, 

2ಾವ� 4ಾಧ>?ಾದಷುr 2ೇರ?ಾ3 ವ>D)ಯ ಮುಂ�ೆ ,ಲ0'ೇಕು. 
ಇದು ಬಹಳಷುr ಅಡಚ~ೆಗಳನು� ,ಬAಂdಸುತ)�ೆ ಮತು) 2ಾವ� 
ಏನು :ೇಳG�)� aೇ?ೆ ಮತು) eಾಡು�)� aೇ?ೆ ಎಂಬುದರ ಬ; }ೆ 
ಗಮನಹ�ಸಲು ವ>D);ೆ ಅನುವ� eಾ��ೊಡುತ)�ೆ. ,ೕವ� 
ಪR"ಾ8ತS,ಂದ ನ�ೆಸಲ#ಡು?ಾಗ ಒಂದು ಅಥ?ಾ ಎರಡೂ 

�ೈಗಳನು� ಉಪCೕ3+�. 

ಅಗತ%Zೆಯನುg ಕಂಡು	ೊe|& 

ಅವರು �ಾವ�ದ�ಂದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೊಂದುವ�ದ�ಾ^3 
�ೇವರನು� ನಂಬು�)�ಾaEೆ ಎಂದು ಆ ವ>D)ಯನು� �ೇF�. 

ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, ಒಬs ವ>D)ಯು ;ಾ	 ಕುcAಯ	0 ಕುF�ರಬಹುದು 
ಮತು) ಅವರು ಆ Rಷಯದ	0 ಗುಣಮುಖEಾಗ'ೇ�ೆಂದು 
ಬಯಸು"ಾ)Eೆ ಎಂದು 2ಾವ� �ಾRಸು" )ೇ?ೆ, ಆದEೆ ?ಾಸ)ವ?ಾ3 

ಅವ�;ೆ ಭಯಂಕರ?ಾದ ತ�ೆ2ೋವ� ಇರಬಹುದು ಅದ�ಾ^3 

2ಾವ� 7ಾ8uAಸ'ೇ�ೆಂದು ಅವರು ಬಯಸು�)ರಬಹುದು. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಅಗತ>Rರುವ ವ>D)ಯು ಅವರ ನಂ{�ೆ6ಂದ 

ಸ�ಾEಾತSಕ :ೇF�ೆCಂ$;ೆ ಪ8�D86ಸುವ �ೕ�ಯ	0 ,ಮS 
ಪ8iೆ�ಯನು� ರc+�. 

ನ�ಾEಾತSಕ?ಾದ Rವರಗಳ ಉದa ಪ�rಯನು� ಆ ವ>D)ಯು ,ಮ;ೆ 
,ೕಡಲು {ಡ'ೇ��. (ೕ;ೆ eಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು 
:ೇಳG�)ರುವ�ದು ಏ2ೆಂದEೆ, “ನನ� ಪ�+��ಯು R9ನ�?ಾ3�ೆ. 
�ೇವ�;ೆ ಗುಣಪ�ಸಲು ಕಷrಕರ?ಾ3ರುತ)�ೆ.” 

ಅವರು ನ�ಾEಾತSಕ?ಾ3 ಪ�ನEಾವ�A+ :ೇಳGವ�ದನು� 
ತ�ೆ6�. "�ೇವರು ಇ$ೕಗ ,ಮ;ಾ3 ಏನು eಾಡ'ೇ�ೆಂದು 
,ೕವ� ನಂಬು�)ೕ�?" ಎಂದು ಅವರನು� ಮ" )ೆ �ೇF�. 

ಸೂb¶?ಾ3�, ಆದEೆ ಸ�ಾEಾತSಕ?ಾ3� ಮತು) ,ಮ;ೆ 
ನ�ಾEಾತSಕ ಸು$aಗಳನು� :ೇಳGವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು 
ಅವ�;ೆ ಅವ�ಾಶ �ೊಡ'ೇ��. ಇದು ನಂ{�ೆಯನು� 
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ಬ��ಾ3ಸುತ)�ೆ ಮತು) ಅವರ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
ತ�ೆಯಬಹುದು. 

ಅವರು ,ಮ;ೆ ಏನು :ೇFದರೂ ಪರ?ಾ3ಲ0, “ಅದು �ೇವ�;ೆ 
ಸುಲಭ!” ಎಂದು :ೇಳGವ ಮೂಲಕ �ಾ?ಾಗಲೂ ಉತ)�+�. 

:ೌದು ಅದು �ೇವ�;ೆ ಸುಲಭ?ಾಅ3�ೆ! �ೇವರು ಎಷುr ಶD)iಾ	, 

ಮತು) ಅವರು ಗುಣEಾಗ'ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಎಷುr :ೆ�ಾ`3 
ಬಯಸು"ಾ)2ೆ ಎಂಬುದನು� ,ಮS 2ೆನ�ನ	0ಟುr�ೊFH�! 

ಮZಾ�ಯ 19:26 Mೕಸು ಅವರನುg ದೃ-\7 ನೋ� ಇದು 
ಮನುಷ%&�ೆ ಅಸಾಧ%. ಆದರೆ �ೇವ&�ೆ ಎಲ,ವ8 ಸಾಧ%?ೇ ಅಂದನು. 

� ನ	ಾರಾತ;ಕ?ಾದ *ೇe	ೆಗಳ: ಸಂ�ೇಹವನುg 
ಉಂಟುJಾಡುತ�?ೆ. �ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg ಆಧ&7ರುವ 

ಸ	ಾರಾತ;ಕ *ೇe	ೆಗಳ: ನಂ�	ೆಯನುg ಉಂಟುJಾಡುತ�?ೆ. 

ಸ$ಸ�Zೆಯು ಅಗತ%�ರುವ Xಾಗವನುg ಮು}\& 

ಪR"ಾ8ತSನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯು 2ೇರ?ಾ3 

ವ;ಾA6ಸಲ#ಡುವಂ"ೆ ಸOಸ�"ೆಯು ಅಗತ>Rರುವ �ೇಹದ 

�ಾಗವನು� ಮು�r�. 

ಮZಾ�ಯ 9:29 ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಕಣು�ಗಳನುg ಮು}\ 5ೕವ8 
ನಂ�ದಂZೆ 5ಮ�ೆ ಆಗN ಅಂದನು ಆಗ ಅವ&�ೆ ಕಣು� ಬಂದವ8. 

ಇ2ೊ�ಬsರ �ೇಹದ �ಾಸ3 �ಾಗದ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡ'ೇ��. 9ನ� 
	ಂಗದ ವ>D);ೆ �ಾಸ3 �ಾಗದ	0 ಸOಸ�"ೆ ಅಗತ>RದaEೆ, 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಅಗತ>Rರುವ ವ>D)ಯ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡಲು ಅ�ೇ 
	ಂಗದ RiಾO+ಯು ತನ� �ೈಗಳನು� ಆ ವ>D)ಯ oೕ�ೆ ಇಡುವ 

ಮೂಲಕ ,ಮ;ೆ ಸ:ಾಯ eಾಡಲು �ೇF�ೊFH�. 

ಅಥ?ಾ, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಅಗತ>Rರುವ ವ>D)ಯು 
�ಾ$ತ?ಾ3ರುವ �ಾಗದ oೕ�ೆ ತನ� �ೈಗಳನು� ಇಟುr�ೊಳHಲು 
:ೇF� ಮತು) ,ಮS �ೈಯನು� ಅವರ �ೈoೕ�ೆ ಇ��. ಈ ಎರಡೂ 

�ಾಯAಗಳG 7ಾ8Cೕ3ಕ?ಾ3ಲ0$ದaEೆ, ಅವರ ತ�ೆಯ oೕ�ೆ 
,ಮS �ೈಯ,���. 

�ೇವರ ಶf�ಯನುg �ಡುಗyೆ�ೊe|7& 

,ೕವ� ಆ ವ>D)ಯ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡು?ಾಗ, �ೇವರ ?ಾಕ>ದ 

?ಾ;ಾaನ�ೆ^ ಅನುಗುಣ?ಾ3 ಅವರು ಗುಣ?ಾಗುವರು ಎಂದು 
eಾನ+ಕ?ಾದ cತ8ಣವನು� ಕ	#+�ೊFH�. ,ೕವ� qೈಯA$ಂದ 

eಾತ2ಾಡು?ಾಗ, �ಾಯA,ವA(ಸು?ಾಗ ಮತು) ಬಯ+ದ 
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ಸಂಗ�ಯು "ೋ�ಬರುತ)�ೆಂದು ,�ೕ�ಸು?ಾಗ ಪR"ಾ8ತSನ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� ಅವರ �ೇಹ�ೊಳ�ೆ^ ಪ8ವ(ಸುವಂ"ೆ 
{ಡುಗ�ೆ;ೊFH+�. 

ಅನೇಕ&�ೆ ಸೇ?ೆJಾಡುವ8ದು 

ಅ2ೇಕ ಜನ�;ೆ 4ೇ?ೆ eಾಡ'ೇ�ಾ�ಾaಗ ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಅ9hೇಕವ� ತುಂ'ಾ ಬಲ?ಾ3�ಾaಗ, 4ಾeಾನ>?ಾ3 

,$Aಷr?ಾದ ಅಗತ>"ೆಗಳ ಬ; }ೆ �ೇಳಲು ಸಮಯ "ೆ;ೆದು�ೊಳH�ೆ 
4ಾಧ>?ಾದಷುr 'ೇಗ?ಾ3 4ೇ?ೆ eಾಡುವ�ದು ಉತ)ಮ. 

ಜನರು ತಮS ಬ; }ೆ :ೆc`ನ ಗಮನ ಪ�ೆಯಲು ,ಮSನು� ತ�ೆಯಲು 
ಪ8ಯ��ಸಬಹುದು. ತಮS  ಸಂಗ�ಯು ಇತರ�3ಂತ ಕ�ಣ?ಾ3�ೆ 
ಮತು) �ೇವ�;ೆ :ೆಚು` ಸಮಯ 'ೇ�ಾಗುತ)�ೆ ಎಂದು ಅವರು 
�ಾRಸುವ�ದa�ಂದ ಅವರು (ೕ;ೆ eಾಡಬಹುದು, ಆದEೆ ಇದು 
ಅಪನಂ{�ೆ;ೆ ಅಥ?ಾ ಅಹಂ�ಾರ�ೆ^ ಗುರು"ಾ3�ೆ. ಜನರು ,ಮS 
ನಂ{�ೆಯನು� ಬ��ಾ3ಸಲು, ಅಥ?ಾ ಆ bಣದ	0ರುವ ಬಲ?ಾದ 

ಅ9hೇಕವನು� ನಂ$ಸಲು {ಡ'ೇ��. 

ಪR"ಾ8ತSನ ಬಲ?ಾದ ಅ9hೇಕದ	0 ಮುಂ�ೆ 4ಾ3� ಮತು) 
ಕ�o ಸಮಯದ	0 4ಾಧ>?ಾದಷುr ಜನರ oೕ�ೆ �ೈ ಇ��. 

5ಮ; ನಂ�	ೆಯನುg �ಡುಗyೆ�ೊe|7& 

Eೋ3ಯ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡು?ಾಗ, ಅವರು ಶD)ಯ ಅ�ಯ	0 
ಬರುವ�ದ�ಾ^3 ಅಥ?ಾ ಆತSದ	0 ಪರವಶEಾಗುವ�ದ�ಾ^3 ಅಲ0 
ಆದEೆ ಅವರು ಗುಣ?ಾಗಲು ,ಮS ನಂ{�ೆಯನು� {ಡುಗ�ೆ 
eಾ��. 

ಜನರನು� ಆತSದ	0 ಪರವಶEಾಗಬಹುದು, ಮತು) �ೇವರ ಶD)ಯು 
ಅವರ oೕ�ೆ ಬರಬಹುದು ಅದರೂ ಸಹ ಅವರು ಗುಣ?ಾಗ�ೆ 
ಇರಬಹುದು. ಇತರರು �ೇವರ ಶD)ಯ ಅ�ಯ	0 'ಾರ�ೆ 
ಗುಣ?ಾಗಬಹುದು. �ೆಲವರು �ೇವಲ ಆತSನ	0 ಪರವಶEಾಗುವ 

ಅನುಭವವನು� ಬಯಸು�)�ಾaEೆ ಮತು) ಅದನು� ಅವರು 
ಪ�ೆದು�ೊಳGH"ಾ)Eೆ. 

ವ>D)ಯು ಗುಣ?ಾಗಲು �ಾ?ಾಗಲೂ ,ಮS ನಂ{�ೆಯನು� 
{ಡುಗ�ೆ eಾ��. 
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'ೆನು�, ಕು�);ೆ ಮತು) 4ೊಂಟದ ಸOಸ�"ೆಗಳG 

'ೆನು�ಮೂJೆಗಳ ಏರು7ೇರು ಅಥ?ಾ 'ೆ,�ನ	0ರುವ ಮೃದO+�ಯ 

VಾರುR�ೆಯ ಅಥ?ಾ {ರುDನ �ಾರಣ$ಂ�ಾ3 ನರಗಳG 
ಮುದು��ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅ2ೇಕ ಜನರು 'ೆನು� 2ೋವನು� 
ಅನುಭRಸು"ಾ)Eೆ. 'ೆನು�2ೋRನ Vೊ"ೆ;ೆ �ೇಹದ	0 ಅ2ೇಕ 

ಸಮ4ೆ>ಗಳನು� ಉಂಟುeಾಡು�)ರುವ ಅದರ ಉ� aೇwತ 4ಾ�ಯು;ೆ 
ಅಥ?ಾ ಅಂಗ�ೆ^ oದುF,ಂದ ಉತ)ಮ ಸಂ�ೇತವನು� 
ರ?ಾ,ಸಲು ಮುದು��ೊಂ�ರುವ ನರ�ೆ^ 4ಾಧ>?ಾಗುವ�$ಲ0. 

'ೆ,�ನ 2ೋR,ಂದ ಬಳಲು�)ರುವ ಜನರು 'ೆ,�ನ	0ರುವ 

ಏರು7ೇ�ನ Vೋಡ~ೆ6ಂದ ಒಂದು �ೈ ಅಥ?ಾ �ಾಲು cಕ^�ಾ3 

ಇರುವಂ"ೆ �ಾlಸುತ)�ೆ. 'ೆ,�ನ :ೊಂ�ಾl�ೆ ಸ��ಾಗು?ಾಗ, 

ವ>D)ಯ 'ೆರಳGಗಳ ತು$ಗಳ ಅಥ?ಾ ವ>D)ಯ ಕಣ�ಾಲುಗಳG 
ಅಥ?ಾ (ಮS�ಗಳ Vೋಡ~ೆಯನು� 2ೋಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ 

�ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯ ಸ#ಷr?ಾದ ;ೋಚರ"ೆಯನು� 
�ಾಣಬಹುದು. 

2ೆ5gನ QೕಲುXಾಗವನುg ಗುಣಪ�ಸುವ8ದು 

'ೆ,�ನ oೕಲು�ಾಗ�ೆ^ ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆ eಾಡು?ಾಗ, 

ವ>D)ಯು ಅಡ�?ಾ3 ತಮS �ಾಲುಗಳ oೕ�ೆ ,ಲ0ಲು, ಅವರ 

"ೋಳGಗಳನು� ಸ�ಲ;ೊFಸಲು ಅವರ ಪಕ^ಗಳ	0 Vೋತು{��, 

ತದನಂತರ ಅವರ �ಣ�ೈಗಳನು� ಕ�r� ಮತು) "ೋಳGಗಳನು� 
ಅಗಲ?ಾ3 ಹರ��. ನಂತರ ಅಂ;ೈಗಳG ಒಂದ�ೊ^ಂದು 
ಎದುEಾ3ಟುr, 'ೆರಳGಗಳG ಸ#wAಸುವವEೆ;ೆ ,qಾನ?ಾ3 ಅವರ 

�ೈಗಳನು� ಒ�r;ೆ Vೋ�+�. 4ಾeಾನ>?ಾ3 ಒಂದು "ೋಳG 
ಇ2ೊ�ಂದD^ಂತ cಕ^�ಾ3 �ಾlಸುತ)�ೆ. 

ಆ ವ>D)ಗೂ ಮತು) 2ೋಡುವ ಎಲ0�ಗೂ ಕಣು� "ೆEೆ$ಡಲು :ೇF�. 

ವ>D)ಯು ತಮS �ೈಗಳನು� ಒಂದು ಇಂcನ 2ಾಲ^2ೇ �ಾಗದಷುr 
ಅಗಲ?ಾ3 ಇಟುr�ೊಳH	 ಆದa�ಂದ ಅವರ �ೈಗಳ ನಡು?ೆ 
�ಾವ��ೇ ��ಾ^ಟ ಉಂ|ಾಗುವ�$ಲ0. ,ಮS �ೈಯನು� "ೆEೆದು 
ಮುಖವನು� oೕಲ�ೆ^ eಾ�, ಅವರು ತಮS �ೈಗಳನು� ,ಮS 
�ೈಯ	0 ,qಾನ?ಾ3 ಇಡ	 (�ೈಗಳನು� ಇಡುವ�ದು). 

�ೇವರ ಶD)ಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾ��, 'ೆ,�ನ 'ೆನು�ಮೂJೆಗF;ೆ, 
ಮೃದO+�ಗF;ೆ, 4ಾ�ಯುಗF;ೆ ಮತು) 4ಾ�ಯುರಜುpಗF;ೆ 
ಗುಣ?ಾಗುವಂ"ೆ ಮತು) ಪ�ಪೂಣA?ಾದ :ೊಂ�ಾl�ೆ;ೆ 
ಬರುವಂ"ೆ qೈಯA$ಂದ ಆ�ಾ�+�. :ೊಂ�ಾl�ೆಯು 
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ಸ��ಾಗು�)ರು?ಾಗ ಅದನು� Rೕ�+�. :ೊಂ�ಾl�ೆಯು ಆದ 
ನಂತರ, ಅವರ 'ೆನ�ನು� ಪ�ೕ�ಸಲು �ರು;ಾಡಲು :ೇF�. 

“2ೋವ� ಏ2ಾ6ತು?” ಎಂದು qೈಯA$ಂದ �ೇF�,  ಕೂಡ�ೇ 
�ೇವ�;ೆ ಮ(o ಸ	0+�. 

ಆತನು eಾ�ದ �ಾಯAಗF;ಾ3 2ಾವ� �ೇವರನು� ಸು)�ಸಲು 
7ಾ8ರಂ9+�ಾಗ, ನಂ{�ೆಯು ಬಲ;ೊಳGHತ)�ೆ. ಇ$ೕಗ "ಾ2ೇ 
7ಾ8ರಂಭ?ಾದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಕೂಡ�ೇ ಪೂಣA;ೊಳGHವ�ದು. 
ಸು)�ಯು ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಪ8ಮುಖ �ಾಗ?ಾ3�ೆ. 

2ೆ5gನ 	ೆಳXಾಗವನುg ಗುಣಪ�ಸುವ8ದು 

'ೆ,�ನ �ೆಳ�ಾಗದ ಸOಸ�"ೆಯು ಅಗತ>Rರುವ ವ>D);ೆ 4ೇ?ೆ 
eಾಡು?ಾಗ ಅವರು ಕುcAಯ	0 ತಮS 4ೊಂಟವನು� 
ಒರ3�ೊಂಡು ಕುFತು�ೊಳGHವಂ"ೆ eಾ��. ಆ ವ>D)ಯ ಮುಂ�ೆ 
,ಂತು, 'ಾ3�ೊಂಡು ಮತು) ಅವರ 7ಾದಗಳನು� ಎ�)�ೊFH�. 

ಅವರ 7ಾದದ ಹರಡುಗಳನು� ಅಥ?ಾ ಬೂಟುಗಳ (ಮS�ಗಳ 

:ೊಂ�ಾl�ೆಯನು� ಗಮ,+�. 

�ೇವರ ಶD)ಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾ��, 'ೆ,�ನ 'ೆನು�ಮೂJೆಗF;ೆ, 
ಮೃದO+�ಗF;ೆ, 4ಾ�ಯುಗF;ೆ ಮತು) 4ಾ�ಯುರಜುpಗF;ೆ 
ಗುಣ?ಾಗುವಂ"ೆ ಮತು) ಪ�ಪೂಣA?ಾದ :ೊಂ�ಾl�ೆ;ೆ 
ಬರುವಂ"ೆ qೈಯA$ಂದ ಆ�ಾ�+�. :ೊಂ�ಾl�ೆಯು 
ಪೂಣA?ಾ�ಾಗ ಎದುa ,ಂತು 'ಾಗುವ�ದರ ಅಥ?ಾ 
ನ�ೆಯುವ�ದರ ಅಥ?ಾ ಮುಂ�ೆ ಏನು eಾಡ�ಾಗ�)ರ	ಲ0�ೕ 
ಅದನು� eಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅವರ 'ೆನ�ನು� ಪ�ೕ�+�ೊಳHಲು 
ಅವ�;ೆ :ೇF�. “2ೋವ� ಏ2ಾ6ತು?” ಎಂದು qೈಯA$ಂದ 

�ೇF�,  ಮತೂ) �ೇವ�;ೆ ಮ(o ಸ	0ಸುವ�ದನು� 
ಮEೆಯ'ೇ��. 

ಕು"��ೆಯನುg ಗುಣಪ�ಸುವ8ದು 

ಕು�);ೆಯ 2ೋR,ಂದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಅಗತ>Rರುವ ವ>D);ೆ 
4ೇ?ೆ eಾಡಲು, ಆ ವ>D)ಯ ಮುಂ�ೆ ,ಂತು, ಎರಡೂ �ೈಗಳ 

ಅಂ;ೈಗಳನು� ಅವರ ಕ�)ನ ಬ$ಗಳ	0 ಇ��, ಕ�)ನ ತು$ಯ 

ಕiೇರುಖಂಡಗಳ oೕ�ೆ ,ಮS 'ೆರಳGಗಳನು� ಇ��, ಕೂಡ�ೇ 
,ಮS "ೋರು 'ೆರಳನು� ತ�ೆಬುರು�ೆ �ೆಳ�ಾಗದ oೕ�ೆ ಇ��. 

�ೇವರ ಶD)ಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾ��, ಕು�);ೆಯ 
ಕiೇರುಖಂಡಗF;ೆ, ಮೃದO+�ಗF;ೆ, 4ಾ�ಯುಗF;ೆ ಮತು) 
4ಾ�ಯುರಜುpಗF;ೆ ಗುಣ?ಾಗುವಂ"ೆ ಮತು) ಪ�ಪೂಣA?ಾದ 
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:ೊಂ�ಾl�ೆ;ೆ ಬರುವಂ"ೆ ಆ�ಾ�+�. ಕು�);ೆಯನು� ಎ�ಾ0 
ಕ�ೆಗೂ ಬಹಳ ,qಾನ?ಾ3 �ರು3ಸಲು :ೇF�. ,ಮS �ೈಗಳನು� 
"ೆ;ೆ6� ಮತು) ಅವರು ಕು�);ೆಯನು� �ರು3ಸಲು {��. 

“2ೋವ� ಏ2ಾ6ತು?” ಎಂದು qೈಯA$ಂದ �ೇF�,  �ೇವ�;ೆ 
ಮ(o ಸ	0+�. 

ಸೊಂಟವನುg ಗುಣಪ�ಸುವ8ದು 

ಏರು7ೇEಾದ 4ೊಂಟದ ಮೂJೆಗಳG ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆ 7ಾದಗಳ	0 
ಏರು7ೇ�;ೆ, 4ೊಂಟದ ಬFಯ	0ರುವ ಅಂಗಗಳ "ೊಂದEೆಗF;ೆ, 
4ೊ^ೕ	Cೕ+� ಅಥ?ಾ +�ಾ��ಾ;ೆ �ಾರಣ?ಾಗುತ)�ೆ. 
ಪರಸ#ರ ಎದುರುಬದುEಾ3 ,ಂತು�ೊFH�, ,ಮS �ೈಗಳನು� ಅವರ 

4ೊಂಟದ ಮೂJೆಗಳ oೕ�ಾnಗದ (�ೆಳ3ನ ಪ�ೆ^ಲು{ನ ಸOಲ# 
�ೆಳ;ೆ) ಪಕ^ಗಳ	0 ಇ��. ಆ ವ>D)ಯು 9ನ� 	ಂಗದವEಾ3ದaEೆ, 
,ಮS �ೈಗಳನು� ಅವರ ತ�ೆಯ oೕ�ೆ ಅಥ?ಾ ಅವರ �ೈಗಳ 
oೕ�ೆ ಇ��. ನಂ{�ೆ6ಂದ �ೇವರ ಶD)ಯನು� ಪ8ವ(ಸಲು 
{ಡುಗ�ೆ eಾ��. 

,ೕವ� 4ೊಂಟದ ಮೂJೆಗF;ೆ, �8�ಾ+�;ೆ ಅಂದEೆ 4ೇಕ8� ;ೆ 
(ಮುಮೂS�ೆ ಮೂJೆಯ oೕ	ರುವ 'ೆನು�ಮೂJೆಯ 

ಬುಡದ	0ರುವ ಅಗಲ?ಾದ ಚಪ#|ೆ ಮೂJೆ) ಮತು) ಅಂ;ಾಂಗಗಳG 
ಸ��ಾದ 4ಾ�ನ�ೆ^ ಬರುವಂ"ೆ ಆ�ಾ�ಸು?ಾಗ 4ಾeಾನ>?ಾ3 

ಅವರ �ೇಹವ� ಅಕ^ಪಕ^�ೆ^ �ರುಗಲು 7ಾ8ರಂ9ಸುತ)�ೆ. ಮ" )ೆ, 
ವ>D)ಯು �ರು;ಾ�, ಅವರ �ೇಹವನು� ಪ�ೕ�+�ೊಳGHವಂ"ೆ 
eಾ��. . “2ೋವ� ಏ2ಾ6ತು?” ಎಂದು �ೇF�, ಮತೂ) 
�ೇವ�;ೆ ಮ(o ಸ	0+�! 

ಎ~ �ೆಯನು� ಹಚು`ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು 

ಎ~ �ೆಯನು� ಹಚು`ವ�ದು ತ�ೆಯ oೕ�ೆ ಎ~ �ೆಯನು� ಸು�ಯುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ ಅಥ?ಾ ,ಮS 'ೆರಳGಗFಂದ ವ>D)ಯ ಹ~ೆ;ೆ ಹಚು`ವ 

ಮೂಲಕ eಾಡಬಹುದು. 

r&ಯರು ಎ( �ೆಯನುg ಹಚು�Zಾ�ರೆ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಈ Rqಾನವನು� ಸ�ೆಯ (�ಯರು ಬಳಸ'ೇಕು. 
4ೈ"ಾನನು Eೋಗ$ಂದ �ಾF eಾಡಲು 7ಾಪವ� "ೆEೆದ 'ಾ3ಲು 
ಆ3�ಾaಗ, ಇದು ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾದ ಗುಣಪ�ಸುವ Rqಾನ?ಾ3 
�ಾಣಬರುತ)�ೆ. 7ಾಪವ� �ಾರಣ?ಾ3ದaEೆ, ಸOಸ�"ೆಯನು� 
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:ೊಂ$�ೊಳHಲು ಆ 7ಾಪದ ಅ��ೆಯನು� eಾಡುವ�ದು 
ಅಗತ>?ಾ3�ೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 5:14-16 5ಮ;N, ಅಸ$ಸ�ನಾ�ರುವವನು ಇ�ಾ@ನೋ? 

ಅವನು ಸXೆಯ r&ಯರನುg ಕರೆಕಳ:rಸN. ಅವರು ಕತGನ 

*ೆಸ&5ಂದ ಅವ5�ೆ ಎ( �ೆ ಹo� ಅವ5�ೋಸ'ರ �ೇವರನುg 
_ಾ<dGಸN.  

ನಂ�	ೆ�ಂದ Jಾ�ದ _ಾ<ಥGನೆಯು ರೋ�ಯನುg ರhಸುವದು 
ಕತGನು ಅವನನುg ಎ�zಸುವನು. ಮತು� _ಾಪJಾ�ದವನಾ�ದ@ರೆ 
ಅದು ಪ&*ಾರ?ಾಗುವದು.  

rೕ�ರಲು 5ೕವ8 ಸ$ಸ�?ಾಗ2ೇ	ಾದರೆ 5ಮ; _ಾಪಗಳನುg 
ಒಬz&�ೊಬzರು ಅ&	ೆ Jಾ� ಒಬz&�ೊಸ'ರ ಒಬzರು �ೇವರನುg 
_ಾ<dG7&. 5ೕ"ವಂತನ ಅZಾ%ಸf�ಯುಳ| �uಾಪನೆಯು ಬಹು 
ಬಲ?ಾ��ೆ. 

ಈ ?ಾ;ಾaನವ� Eೋಗ$ಂದ ಬಳಲು�)ರುವ ಗುಣ?ಾಗುವ�ದ�ಾ^3 
ಎ~ �ೆಯನು� ಹಚು`ವಂ"ೆ ಸ�ೆಯ (�ಯರನು� ಕEೆಕಳG(ಸುವ 
ಅಥ?ಾ �ೇF�ೊಳGHವ ಎಲ0�ಗೂ ಇರುವಂಥ�ಾa3�ೆ. 

Fಷ%ರು ಎ( �ೆಯನುg ಹo�ದರು 

wಷ>ರು ಎ~ �ೆಯನು� ಹc`ದರು. 

JಾಕG 6:13 ಅನೇಕ �ೆವzಗಳನುg ��7 ಅನೇಕ ರೋ�ಗe�ೆ 
ಎ( �ೆಹo� ?ಾ7Jಾ�ದರು. 

ಇಂದು ಎ( �ೆಯನುg ಹಚು�ವ8ದು 

ಸತ>?ೇ�ಾದ>ಂತ, ಎ~ �ೆಯು �ಾ?ಾಗಲೂ ಪR"ಾ8ತSನ 

ಸಂ�ೇತ?ಾ3�ೆ. ಒಬs ವ>D)ಯು ಪR"ಾ8ತSನ	0 $ೕ¢ಾ4ಾ�ನವನು� 
:ೊಂ$�ೊಂ�ಾಗ, ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವಳ ಒಳ;ೆ �ೇವರ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� ಇರುತ)�ೆ ಮತು) ಇನು� ಮುಂ�ೆ 
ಸಂ�ೇತದ ಅಗತ>ವ� ಇರುವ�$ಲ0; ಆದEೆ ನಂ{�ೆಯನು� {ಡುಗ�ೆ 
eಾಡಲು ಇದನು� ಸಂಪಕAದ �ೊಂ��ಾ3 ಬಳಸಬಹುದು! 

Eೋ3�ಾದ ವ>D)ಯನು� ಸOಸ�ಪ�ಸಲು ಎ~ �ೆಯನು� 
ಹಚು`ವ�ದEೊಂ$;ೆ ನಂ{�ೆ6ಂದ eಾ�ದ 7ಾ8ಥA2ೆಯು 
ಇರ'ೇಕು. 

ಯಾ	ೋಬ 5:15 ನಂ�	ೆ�ಂದ Jಾ�ದ _ಾ<ಥGನೆಯು 
ರೋ�ಯನುg ರhಸುವದು ಕತGನು ಅವನನುg ಎ�zಸುವನು. 
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ಎ~ �ೆಯನು� ಹಚು`ವಂಥದುa ಬ��ಾದ �ೕ��ಾ3ರ'ಾರದು. 
ಅದನು� ಸD8ಯ?ಾದ ನಂ{�ೆ6ಂದ eಾಡ'ೇಕು, �ೇವರ 

ಶD)ಯನು� ಪ8ವ(ಸುವಂ"ೆ {ಡುಗ�ೆ eಾಡ'ೇಕು. 

ವಸ§ಗಳ ಮತು) ಕರವಸ§ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು 

ಒಂ�ೇ ಒಂದು ಉಲ ,ೇಖದ �ಾಖಲೆ 

ಅ9hೇಕದ ವಸ§ಗಳ ಬಳ�ೆಯನು� :ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ	0 ಒoS 
eಾತ8 ಉ� 0ೇ
ಸ�ಾ3�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 19:11,12 �ೇವರು _ೌಲನ 	ೈ�ಂದ 

�Wೇಷ?ಾದ ಮಹZಾ'ಯGಗಳನುg ನ�ಸುZಾ� ಇದ@ದ&ಂದ ಜನರು 
ಅವನ QೖQೕN5ಂದ 	ೈವಸ�ಗಳನೂg ಉ�ವಸ�ಗಳನೂg ತಂದು 
ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ *ಾಕಲು ಅವರವರ ರೋಗಗಳ: ?ಾ7ಯಾದವ8, 
�ೆವ$ಗಳ� �ಟು\*ೋದವ8. 

ಪR"ಾ8ತSನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 7ೌಲನ �ೇಹ$ಂದ 

ಕರವಸ§�ೆ^ ಅಥ?ಾ ಉ�ವಸ§ಗF;ೆ ವ;ಾAಗವ~ೆ ಆ6ತು. 
Eೋಗವ� ಗುಣ?ಾ6ತು ಮತು) �ೆವOಗಳG ಅವರನು� 
{ಟುr:ೋದವ�. 

ಇಂqಗೂ ಅಂ�ೕ	ಾರಾಹG?ಾ��ೆMೕ? 

� ಅw�ೇಕದ ವಸ�ಗಳ: ಇಂqಗೂ ಅಂ�ೕ	ಾರಾಹG?ಾ��ೆMೕ? 

ಒಬs ವ>D)ಯನು� ನಂ{�ೆಯ ಹಂತ�ೆ^ ತರಲು �ೇವರು ಅ2ೇಕ 

R9ನ�?ಾದ Rqಾನಗಳನು� ಉಪCೕ3ಸು"ಾ)2ೆ. ಆತನನು� 
Q�;ೊFಸ'ೇ��! �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯು ಬಹಳ 

,ಜ?ಾದದುa ಮತು) ಸ#ಷr?ಾ3 ಅನುಭRಸ�ಾಗುವಂಥದುa ಮತು) 
ವಸ§ವನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕವೂ ವ;ಾA6ಸಲ#ಡಬಹುದು. 

ಗುಣಪ�ಸುವ �ೇವರ ಶD)ಯ ಬ; }ೆ ಸಂಪೂಣA?ಾದ ನಂ{�ೆಯನು� 
:ೊಂ$ರುವ ಒಬs ವ>D)6ಂದ eಾತ8?ೇ ಈ ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಶD)ಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾಡ�ಾಗುತ)�ೆ. ಒಬs ವ>D)ಯು ಇ2ೊ�ಬs 
ವ>D)ಯ ಬF;ೆ ಆ ವಸ§ವನು� ತಂದು ಆ ಬ|ೆrಯ ಅ9hೇಕವನು� 
�ೇF�ೊಂ�ಾಗ, ಒಬs ವ>D)ಯು ಗುಣ?ಾಗ'ೇ�ೆಂದು ಇಬsರು 
ಅಥ?ಾ :ೆc`ನ ಜನರು ಒಮSತದ 7ಾ8ಥA2ೆಯನು� eಾಡು"ಾ)Eೆ. 
ನಂತರ, ನಂ{�ೆ6ಂದ ಆ ವ>D)ಯು ವಸ§ವನು� "ೆ;ೆದು�ೊಂಡು 
Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ ಇಡು"ಾ)2ೆ. 
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ಅಗ ಅ9hೇಕದ ವಸ§ವ� ಸಂಪಕAದ �ೊಂ��ಾ3 

eಾ7ಾAಡುತ)�ೆ ಮತು) �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
ಸD8ಯ;ೊFಸಲು ಮ" )ೆ ನಂ{�ೆಯನು� {ಡುಗ�ೆ 
eಾಡ�ಾಗುತ)�ೆ. ಇದು ನಂ{�ೆ6ಂದ eಾಡುವಂಥ 
D8z�ಾ3�ೆ �ೇವರು ಅದನು� ;ೌರRಸು"ಾ)2ೆ. 

ಅವ8ಗಳನುg *ೇ�ೆ ಉಪ=ೕ�ಸ2ೇಕು? 

� ಅw�ೇಕದ ವಸ�ಗಳನುg ಇಂದು *ೇ�ೆ ಉಪ=ೕ�ಸ2ೇಕು? 

ಪR"ಾ8ತSನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� ನಂಬುವ, ಆತSನ 
$ೕ¢ಾ4ಾ�ನವನು� ಪ�ೆ$ರುವ RiಾO+ಯು ವಸ§ದ oೕ�ೆ �ೈ 
ಇಡಬಹುದು ಮತು) ನಂ{�ೆ6ಂದ �ೇವರ ಶD)ಯನು� ಅದEೊಳ�ೆ^ 
{ಡುಗ�ೆ eಾಡಬಹುದು. 

2ೈಸ3Aಕ?ಾದ ಬ|ೆrಯ ವಸ§ವನು� ಬಳಸ'ೇ�ೆಂದು 
ಸೂcಸ�ಾ3�ೆ, (+ಂ�ೆ��X, �ಾಗದ ಅಥ?ಾ ಇತರ ವಸು)ಗಳನು� 
ಅಲ0). 

�ೆವOಗಳನು� ಅಥ?ಾ ಅಸOಸ�"ೆಯ ಅತSಗಳನು� ಒಳ;ೊಂ�ರುವ 
ಸಂಗ�ಗಳ	0ಯೂ ಸಹ ಈ Rqಾನವನು� ಬಳಸಬಹುದು. 

ಅ2ೇಕ?ೇJೆಗಳ	0 ಆತSಭ�ತEಾದ RiಾO+ಯ ಬF;ೆ ಬರಲು 
ಆಗದಷrರ ಮ�r;ೆ ಒಬs ವ>D)ಯು Eೋಗ$ಂದ ಬಳಲು�)ರಬಹುದು. 
ಅ9hೇಕದ ವಸ§ದ ಬಳ�ೆಯು 2ೇರ?ಾ3 ಅವರ ಬF;ೆ :ೋ3ರಲು 
4ಾಧ>?ಾಗ$�ಾaಗ 4ೇ?ೆeಾಡಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು 
�ೕ��ಾ3�ೆ. 

ಎ~ �ೆಯನು� ಹc` ಮತು) ಅ97ೇಕದ ವಸ§ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ಸತ>?ೇದ ಆqಾ�ತ?ಾ3�ೆ ಮತು) ಇಂ$ಗೂ 

ಅಂ3ೕ�ಾEಾಹA?ಾ3�ೆ. 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. Eೋ3;ೆ ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆeಾಡು?ಾಗ ಅವರನು� ಮುಟುrವಂಥದುa ಏ�ೆ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ? 

 

 

2. �ೆಲ�oS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಅಗತ>Rರುವ �ೇಹದ �ಾಗದ oೕ�ೆ �ೈ6ಡುವ�ದು ಏ�ೆ 
ಉತ)ಮ?ಾ3ರುತ)�ೆ? 
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3. �ಾವ ಪ�+��ಗಳ	0 ಎ~ �ೆಯನು� ಹc` ಗುಣಪ�ಸುವ ಸತ>?ೇದ ಆqಾ�ತ?ಾದ Rqಾನವನು� 
ಬಳಸಬಹುದು? 

 

 

4. Eೋ3�ಾ3ರುವ ವ>D)ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ 4ೇ?ೆeಾಡಲು �ಾವ ಪ�+��ಗಳ	0 ವಸ§ವನು� 
ಬಳಸುವ�ದು ಸೂಕ)?ಾ3�ೆ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ಾಠ ಆರು 

2ಾವ� eಾತ2ಾಡ'ೇ�ಾದ eಾತುಗಳG 
2ಾವ� eಾತ2ಾಡುವ eಾತುಗFಂದ ನಂ{�ೆ 
+ೕQತ?ಾ3ರುತ)�ೆ ಅಥ?ಾ {ಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ)�ೆ. 2ಾಲ^2ೇ 
7ಾಠದ	0, ನಂ{�ೆಯು ಪR"ಾ8ತSನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಡು2ಾQ� 

ಶD)ಯನು� ಹ�ಯುವಂ"ೆ eಾಡುವ +Oಚು` ಎಂದು 2ಾವ� 
ಕ	�� aೇ?ೆ. ನಂ{�ೆ �ಾ?ಾಗಲೂ ನಂ{�ೆ6ಂದ ತುಂ{ದ 

eಾತುಗಳನು� eಾತ2ಾಡು�)�ೆ ಎಂದು 2ಾವ� ಕ	�� aೇ?ೆ. 
ರಕ)4ಾ8ವದ +§ೕಯ ದೃhಾrಂತವನು� 2ಾವ� 2ೋ��ೊಂ�� aೇ?ೆ, 
"2ಾನು ಗುಣ?ಾಗು" )ೇ2ೆ" ಎಂದು :ೇಳG?ಾಗ ಅವಳG ತನ� 
ನಂ{�ೆಯ ಬ; }ೆ eಾತ2ಾ�ದaಳG. 

ನಮS ನಂ{�ೆಯ ಸ�ಾEಾತSಕ?ಾದ ,�ೕ¢ೆಯನು� 
¯ೂೕYಸುವ�ದರ Vೊ"ೆ;ೆ 2ಾವ� eಾತ2ಾಡ'ೇ�ಾದ 

ನಂ{�ೆ6ಂದ ತುಂ{ದ 2ಾಲು^ ಬ;ೆಯ eಾತುಗF?ೆ. �ೇವರ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� �ೆಳಕಂಡಂ"ೆ {ಡುಗ�ೆ eಾಡಬಹುದು, 

∗ zೕಸುRನ :ೆಸರನು� :ೇಳGವ�ದು, 

∗ ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತSಗಳನು� {�ಸುವ�ದು, 
∗ ಸೃಜನwೕಲ ಅದುnತಗಳನು� :ೇಳGವ�ದು, 
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∗ ಮತು) �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� eಾತ2ಾಡುವ�ದು. 

zೕಸುRನ :ೆಸರನು� :ೇಳGವ�ದು 

zೕಸುRನ :ೆಸರನು� :ೇಳGವ�ದರ	0 ಏ2ಾದರೂ Riೇಷ?ಾದ 

7ಾ8ಮುಖ>"ೆ ಇ�ೆzೕ? ಆ :ೆಸರನು� :ೇಳGವ�ದರ	0 ,ಜ?ಾ3 ಶD) 
ಇ�ೆzೕ? 

“zೕಸು” ಎಂಬ :ೆಸ�ನ ಅಥAವ� ,ಜ?ಾ3ಯೂ “�ೇವEೇ 
ನಮSನು� ರ�ಸು” ಎಂಬ 7ಾ8ಥA2ೆ�ಾ3�ೆ ಅಥ?ಾ 

“z:ೋವ2ೇ ರb~ೆ” ಎಂಬ :ೇF�ೆ�ಾ3�ೆ. zೕಸುRನ 

:ೆಸರನು� :ೇಳGವ�ದರ	0 ,ಜ?ಾ3ಯೂ ಶD) ಇ�ೆ. 

*ೆಸ&ನN, ಅH	ಾರ 

zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 �ಾವ ಅd�ಾರR�ೆ? 

ಪರ�ೋಕದ ಮತು) ಭೂ�ೋಕದ ಎಲ0 ಅd�ಾರR�ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 28:18 ಆಗ Mೕಸು ಹತ�ರ	ೆ' ಬಂದು  
ಪರಲೋಕದN,ಯೂ ಭೂಲೋಕದN,ಯೂ ಎಲಾ, ಅH	ಾರವ8 ನನ�ೆ 
	ೊಡಲk}\�ೆ. 

 

 

ಎಲಾ, *ೆಸರುಗe�ಂತ Wೆ<ೕಷ{?ಾದ *ೆಸರು 

zೕಸುRನ :ೆಸರು ಎ�ಾ0 :ೆಸರುಗF3ಂತ iೆ8ೕಷ¡?ಾದ 
:ೆಸEಾ3�ೆ. 

�NVk 2:5-11 f<ಸ� Mೕಸು�ನN,ದ@ಂಥ ಮನಸು� 5ಮ;N,ಯೂ 

ಇರN. ಆತನು �ೇವಸ$ರೂಪನಾ�ದ@ರೂ �ೇವ&�ೆ ಸ&ಸJಾನ 
ನಾ�ರುವ�ೆಂಬ ಅಮೂಲ% ಪದ�ಯನುg �ಡಲೊಲ ,ೆನು ಎಂ�ೆTಸ�ೆ 
ತನgನುg ಬ&ದು Jಾ�	ೊಂಡು �ಾಸನ ರೂಪವನುg ಧ&7	ೊಂಡು 
ಮನುಷ%&�ೆ ಸದೃಶನಾದನು. rೕ�ೆ ಆತನು ಆ	ಾರದN, 
ಮನುಷ%ನಾ� 	ಾT7	ೊಂ��ಾ@ಗ ತನgನುg ತ�c7	ೊಂಡು 
ಮರಣವನುg ಅಂದರೆ Fಲು2ೆಯ ಮರಣವನಾgದರೂ *ೊಂದುವಷು\ 
��ೇಯನಾದನು.  

ಈ 	ಾರಣqಂದ �ೇವರು ಆತನನುg ಅತು%ನgತ ಸಾ�ನ	ೆ' ಏ&7 

ಎಲಾ, *ೆಸರುಗe�ಂತ Wೆ<ೕಷ{?ಾದ *ೆಸರನುg ಆತ5�ೆ 
ದಯ_ಾN7�ಾ@ನೆ. ಆದದ&ಂದ ಸ$ಗG ಮತ%G 
_ಾZಾಳಗಳN,ರುವವರೆಲ,ರೂ Mೕಸು�ನ *ೆಸ&ನN, ಅಡ¡�ದು@ 
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Mೕಸು f<ಸ�ನನುg ಒyೆಯನೆಂದು ಪ<"uೆJಾ� ತಂ�ೆಯಾದ 

�ೇವ&�ೆ ಘನವನುg ಸN,ಸುವರು. 

ಪ8�Cಂದು Eೋಗಕೂ^ ಮತು) �ಾ6�ೆಗೂ ಒಂದು :ೆಸ��ೆ. 
�ಾ>ನXj, ಸಂd?ಾತ ಮತು) 4ೆEೆಬ8U 7ಾ	X ಎಂಬಂಥವ�ಗಳG 
:ೆಸರುಗಳG. zೕಸುRನ :ೆಸರು ಈ Eೋಗಗಳ :ೆಸ�3ಂತ 

oೕ�ಾದ :ೆಸEಾ3�ೆ, ಮತು) ನಂ{�ೆ6ಂದ 2ಾವ� “zೕಸು!” 

ಎಂದು :ೇಳG?ಾಗ ಅವರು ಅಡ�{ೕಳ'ೇಕು. 

*ೆಸ&ನ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸು�	ೆ 

ಆ$ �ೆ*ಸ)ರು zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 ಗುಣ?ಾಗ	 ಎಂದು 
:ೇFದರು. 7ೇತ8 ಮತು) Cೕ:ಾನನು ಹುಟುr ಕುಂಟ2ಾದ 

ಮನುಷ>ನನು� ಗುಣಪ�+ದ ದೃhಾrಂತವನು� ಮ"ೊ)oS 
ಪ�ಗl+�. ಅವರು ಅದನು� zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 eಾ�ದರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:6 ಆಗ _ೇತ<ನು – 2ೆe| ಬಂ�ಾರವಂತೂ 

ನನgN,ಲ,, ನನgN,ರುವದನುg 5ನ�ೆ 	ೊಡುZ �ೇನೆ. ನಜರೇ"ನ 

Mೕಸುf<ಸ�ನ *ೆಸ&ನಲ ,ೇ ಎದು@ ನyೆ�ಾಡು ಎಂದು *ೇe, 

� ಆತನ :ೆಸ�ನ	0ಟr ನಂ{�ೆ 

ಪR"ಾ8ತSನ ಅ9hೇಕದ�ಯ	0 7ೇತ8ನು zೕಸುRನ 

:ೆಸ�ನ	0ಟr ನಂ{�ೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಮನುಷ>ನು ಗುಣ?ಾದ2ೆಂದು 
:ೇFದನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:16 5ೕವ8 ನೋಡುವಂಥ 5ಮ�ೆ 
ಗುರು"ರುವಂಥ ಈ ಮನುಷ%ನು ನೆಟ\�ಾದದ@	ೆ' ಆತನ *ೆಸ&ನN, 
ಇಟ\ ನಂ�	ೆMೕ 	ಾರಣ; ಆ *ೆಸರೇ ಇವನನುg ಬಲಪ�7ತು. 
ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂ�ಾ�ರುವ ನಂ�	ೆMೕ ಇವ5�ೆ 5Q;ಲ,ರ 

ಮುಂ�ೆ ಪೂಣGxೇಮವನುg 	ೊ}\ತು. 

� ಆ :ೆಸರನು� ಬಳ+ದ�ಾ^3 'ೆದ�+ದರು 

ಈ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಪ�~ಾಮ?ಾ3, 7ೇತ8 ಮತು) 
Cೕ:ಾನರನು� ಬಂdಸ�ಾ6ತು, Eಾ�86�ೕ 4ೆEೆಮ2ೆಯ	0 
ಇಡ�ಾ6ತು ಮತು) zಹೂದ> 2ಾಯಕರು zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 
eಾತ2ಾಡ'ಾರದು ಎಂದು 'ೆದ�+ದರು. qಾQAಕ ಮುಖಂಡರು 
zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0ರುವ ಶD)ಯನು� ಗುರು�+ದರು. 

ಕುಂಟನ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಕು�"ಾದ ಅವರ ಪ8iೆ�;ೆ 7ೇತ8ನು 
qೈಯA$ಂದ ಉತ)�+ದನು. 
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ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 4:10 5Q;ಲ,&ಗೂ ಇಸಾ<Mೕ� 

ಜನರೆಲ,&ಗೂ "eಯ2ೇ	ಾದ� @ೇನಂದರೆ 5ೕವ8 Fಲು2ೆ�ೆ 
*ಾf7ದಂಥ ಮತು� �ೇವರು ಸತ�ವರೊಳ�ಂದ ಎ�z7ದಂಥ 

ನಜರೇ"ನ Mೕಸು f<ಸ�ನ *ೆಸ&5ಂದಲೇ ಈ ಮನುಷ%ನು 
5Q;ದು&ನN, ಸ$ಸ�ನಾ� 5ಂ"ರುZಾ�ನೆ. 

� ಆತನ :ೆಸ�ನ	0 ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳG ಮತು) ಅದುnತಗಳG 

7ೇತ8 ಮತು) Cೕ:ಾನರು ತಮS ಜನರ ಬF;ೆ (ಂ�ರು3 :ೋ3 
ನ�ೆದದaರ ಕು�ತು �F+�ಾಗ, ಅವರು 7ಾ8ಥA2ೆಯ	0 �ೇವ�;ೆ 
ಒ|ಾr3 �Eೆ6ಟrರು. :ೆ�ಾ`ದ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳG ಮತು) 
ಅದುnತಗಳG ನ�ೆಯ'ೇ�ೆಂಬ {ನ�ಹ�ೊಂ$;ೆ ಅವರು ಈ 

7ಾ8ಥA2ೆಯನು� ಮು3+ದರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 4:29-31 ಕತGನೇ, ಈಗ 5ೕನು ಅವರ 

2ೆದ&ಸು�	ೆಗಳನುg ನೋ� 5ನg ಪ�ತ< ಸೇವಕನಾದ Mೕಸು�ನ 

*ೆಸ&ನ ಮೂಲಕ?ಾ� ರೋಗ ಪ&*ಾರವೂ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ� 

ಅದುYತ	ಾಯGಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವಂZೆ 5ನg 	ೈ1ಾಚು"�ರುವN, 
5ನg �ಾಸರು 5ನg ?ಾಕ%ವನುg �ೈಯGqಂದ *ೇಳ:ವ *ಾ�ೆ 
ಅನುಗ<rಸು ಅಂದರು. rೕ�ೆ _ಾ<ಥGನೆ Jಾ�ದ Qೕಲೆ ಅವರು 
ಕೂ�ದ@ ಸ�ಳವ8 ನಡು�ತು, ಅವರೆಲ,ರು ಪ�Zಾ<ತ; ಭ&ತರಾ� 

�ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg �ೈಯGqಂದ *ೇಳ:ವವರಾದರು. 

� ಎಲ0ವನೂ� ಆತನ :ೆಸ�ನ	0 eಾ�� 

�ೊ�ೊ4ೆXಯವರ ಪ�8�ೆಯ	0 ಎಲ0ವನೂ� zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 
eಾಡ'ೇ�ೆಂದು ನಮ;ೆ ಆ�ಾ�ಸ�ಾ3�ೆ. 

	ೊಲೊಸೆ� 3:17 5ೕವ8 ನು��ಂ�ಾಗN ನyೆ�ಂ�ಾಗN ಏನು 
Jಾ�ದರೂ ಅ�ೆಲ,ವನೂg ಕತGನಾದ Mೕಸು�ನ *ೆಸ&ನN,Mೕ 
Jಾ�&. ಆತನ ಮೂಲಕ ತಂ�ೆಯಾದ �ೇವ&�ೆ ಕೃತ�Zಾ 
ಸು�"ಯನುg ಸN,7&. 

� ಆತನ :ೆಸ�ನ	0 ನಂ{�ೆ6�� 

JಾಕG 16:17,18 ಇದಲ,�ೆ ನಂಬುವವ&ಂದ ಈ 

ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ: ಉಂ�ಾಗುವವ8. ನನg *ೆಸರನುg *ೇe 

�ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವರು. *ೊಸ Xಾ�ೆಗಳನುg JಾZಾಡುವರು. 
*ಾವ8ಗಳನುg ಎತು�ವರು. �ಷಪ�ಾಥGಗಳನೆgನಾದರೂ ಕು�ದರೂ 

ಅವ&�ೆ ಯಾವ 	ೇಡೂ ಆಗುವqಲ,. ಅವರು ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ 
	ೈ�ಟ\ರೆ ಇವ&�ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು ಎಂದು *ೇeದನು. 
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ಮೂಲ 38ೕ� �ಾhೆಯ	0 �ಾವ��ೇ REಾಮc:ೆ� ಇರ	ಲ0. 2ಾವ� 
ಈ �ೆಳ3ನ ?ಾಕ>�ಾಗವನು� ,ಖರ?ಾ3 (ೕ;ೆ ಓದಬಹುದು, 

ನನ� :ೆಸ�ನ	0 ನಂ{�ೆ6ಡುವವರನು� ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳG 
(ಂ'ಾ	ಸುವವ�: 

∗ ಅವರು �ೆವOಗಳನು� {�ಸುವರು. 

∗ ಅವರು :ೊಸ �ಾhೆ6ಂದ eಾತ2ಾಡುವರು. 
∗ ಅವರು ಸಪAಗಳನು� (�ೆವO) ಎತು)ವರು. 
∗ ಅವರು Rಷ�ಾ��ಾದ �ಾವ�ದ2ಾ�ದರೂ ಕು�ದEೆ, ಅದು 

ಖಂ�ತ?ಾ3ಯೂ ಅವ�;ೆ �ೇಡು eಾಡುವ�$ಲ0. 
∗ ಅವರು Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡುವರು, ಮತು) ಅವ�;ೆ 

ಗುಣ?ಾಗುವ�ದು. 
ಎಲ0 :ೆಸರುಗF3ಂತಲೂ iೆ8ೕಷ¡?ಾದ :ೆಸEಾದ zೕಸುRನ 

:ೆಸ�ನ	0 ಅd�ಾರR�ೆ. ಆ$ �ೆ*ಸ)ರು ನಂ{�ೆ6ಂದ zೕಸುRನ 

:ೆಸ�ನ	0 ಗುಣ?ಾಗ	 ಎಂದು :ೇFದರು. ಮರಣದ 

'ೆದ��ೆಯಲೂ0 ಸಹ, 7ೇತ8ನು zೕಸುRನ :ೆಸ�,ಂದ 

ಗುಣ?ಾ6ತು ಎಂದು ,ಶ`ಯ?ಾ3 :ೇFದನು. 

ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತSಗಳನು� {�ಸುವ�ದು 

Mೕಸು�ನ ಸೇ?ೆ 

zೕಸುRನ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯ	0 ಬಹು"ೇಕ 7ಾಲು 
ದುEಾತSಗಳನು� {�ಸುವ�ದು ಆ3ತು). ಶತು8ವ� ಕ$ಯಲು, 
�ೊಲ0ಲು ಮತು) 2ಾಶeಾಡಲು ,Cೕk+ರುವ ಆ ಆತSಗಳ 

oೕ�ೆ ಅd�ಾರವನು� :ೊಂ$ RiಾO+ಗಳFಂದ ಇಂ$ಗೂ 
Eೋಗ$ಂದ ಮತು) �ಾ6�ೆ6ಂದ ಬಳಲು�)ರುವ ಅ2ೇಕರು 
{ಡುಗ�ೆ�ಾಗು�)�ಾaEೆ. 

ಲೂಕನ ಸು?ಾ"ೆAಯ	0, ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತS$ಂದ 4ೈ"ಾನನ 

ಬಂಧನ�ೊ^ಳ;ಾ3ದ +§ೕಯ ಬ; }ೆ 2ಾವ� ಓದು" )ೇ?ೆ. 

ಲೂಕ 13:11-13,16 ಅN, ಹqನೆಂಟು ವರುಷಗeಂದ �ೆವ$ ಬ�ದು 
QೖಯN, ರೋಗವ8ಳ| ಒಬz 7�ೕಯು ಇದ@ಳ:. ಆ	ೆಯು ನಡು 2ೊ�c 
*ೋ� ಸ$ಲk?ಾದರೂ Qೖಯನುg Qೕಲ	ೆ' ಇತ�ಲಾರ�ೆ ಇದ@ಳ:.  

Mೕಸು ಆ	ೆಯನುg ನೋ� ಹ"�ರ	ೆ' ಕರೆದು ಆ	ೆ�ೆ ಅJಾ; 5ನ�ೆ 
ರೋಗ �ಗುಗyೆಯಾ�ತು ಎಂದು *ೇe ಆ	ೆಯ Qೕಲೆ ತನg 
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	ೈಗಳ5gಟ\ನು. ಇಟ\ಕೂಡಲೆ ಆ	ೆ ನೆಟ\�ಾದಳ:. �ೇವರನುg 
	ೊಂyಾ�ದಳ:. 

zೕಸು Eೋಗದ ಆತSವನು� 4ೈ"ಾನನ ಬಂಧನ?ೆಂದು ಸ#ಷr?ಾ3 
ಸೂc+ದನು. 

*ಾ�ಾದರೆ ಹqನೆಂಟು ವರುಷಗಳ ತನಕ ಸೈZಾನನು ಕ}\ 
*ಾfದ@ವಳ� ಅಬ<*ಾಮನ ವಂಶದವಳ� ಆ�ರುವ ಈ	ೆಯನುg 
ಸಬz¦ qನದN, ಈ ಕ}\ನೊಳ�ಂದ ��ಸ2ಾರ�ೋ ಎಂದು 
ಉತ�ರ 	ೊಟ\ನು. 

“ಅಸOಸ�"ೆ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥA?ೇನಂದEೆ Eೋಗ ಅಥ?ಾ 

�ೌಬAಲ>. ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತSವ� Eೋಗದ ಅಥ?ಾ �ೌಬAಲ>ದ 

ಆತS?ಾ3�ೆ. ಇದು �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ Eೋಗ?ಾ3ರಬಹುದು. 

ಗುಣಪ�ಸಲಾಗದ 	ಾ�ಲೆಗಳ: 

�ೇವ�;ೆ, ಗುಣಪ�ಸ�ಾಗದ �ಾ6�ೆಗಳG �ಾವ�ದು ಇಲ0. 
ಗುಣಪ�ಸ�ಾಗದು ಎಂದು ?ೈದ>ರು Rವ�ಸುವ ಬಹು"ೇಕ ಎ�ಾ0 
�ಾ6�ೆಗಳG ದುEಾತSಗFಂದ ಉಂ|ಾಗುತ)?ೆ. ಇವ�ಗF;ೆ 4ೇ?ೆ 
eಾಡು?ಾಗ, 2ಾವ� ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತSಗF;ೆ ನು�ಯಬಹುದು, 
ಅಥ?ಾ Eೋಗದ ,$Aಷr :ೆಸ�,ಂದ ಅವ�ಗಳನು� 
ಕEೆಯಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, 2ಾವ� �ಾ>ನXj, ರಕ)�ಾ>ನXj 

ಅಥ?ಾ ಸಂd?ಾತದ ಆತSಗF;ೆ ನು�ಯಬಹುದು. 

4ಾeಾನ>?ಾ3 ಅಸOಸ�"ೆಯ ಅತSಗFಂದ ಉಂ|ಾಗುವ 

Eೋಗಗಳ ಪ�rಯ	0 ಈ �ೆಳ3ನಂ�?ೆ: 
ಏ�X 
ಮದ>7ಾನ, ತಂ'ಾಕು, eಾದಕ �ಾಸ> 
ಅಲkA 

ಸಂd?ಾತ 

ಆಸ)eಾ 

ಕುರುಡುತನ 

�ಾ>ನXj 

4ೆEೆಬ8U 7ಾ	X/QದುಳG ಲಕO 
Dವ�ಡುತನ 


ನ�"ೆ 
ಮಧುoೕಹ 

ಮೂºೆAEೋಗ 
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4ೋಂಕು 
ಹುಚು`ತನ 

ಕುಷ¡Eೋಗ 

ಲು>�ೇQ�ಾ/ರಕ) �ಾ>ನXj 

ಲೂಪ�/ಚಮA bಯ 

ಬಹು ಅಂ;ಾಂಗ ಗಡಸುಗ�r�ೆ ಆಗುವ Eೋಗ 

4ಾ�ಯು bಯ 

7ಾDAನXv �ಾ6�ೆ 
2ೋವ� 
ಲಕ`/ಅದುರು?ಾಯು 
ಗಡಸುಗ�r�ೆ 
;ೆ� �ೆಗಳG 

ಸತ%?ೇದದ ಉ�ಾಹರ(ೆಗಳ: 

� ಮೂಕ 

ಮZಾ�ಯ 9: 32,33 ಅವರು *ೊರಟು*ೋಗು"�ರು?ಾಗ 

�ೆವ$r�ದ ಒಬz ಮೂಕನನುg ಆತನ ಬe�ೆ ಕರತಂದರು ಆತನು 
ದವ$��7ದ Qೕಲೆ ಆ ಮೂಕನು JಾZಾಡುವವನಾದನು. 

  

� Dವ�ಡ ಮತು) ಮೂಕ 

JಾಕG 9:25 ಆಗ Mೕಸು ಜನರ ಗುಂಪ8 ಓ�ಬರುವದನುg ಕಂಡು 
ಆ �ೆವ$ವನುg ಗದ&7 ಎಲೇ, fವ8yಾದ ಮೂಗ �ೆವ$?ೇ, ಇವನನುg 
�ಟು\ *ೋಗು; ಇನುg ಮುಂ�ೆ r�ಯ 2ೇಡ?ೆಂದು ನಾನು 5ನ�ೆ 
ಅಪk(ೆ	ೊಡುZ �ೇನೆ ಅಂದನು. 

� ಮೂºೆA 

ಮZಾ�ಯ 17:15,18 ಸಾ$�ೕ ನನg ಮಗನನುg ಕರುTಸು ಅವನು 
ಮೂ¨ಾGರೋಗqಂದ ಬಹಳ ಕಷ\ಪಡು"��ಾ@ನೆ. ಆ�ಾ� cೆ 
2ೆಂfಯN,ಯೂ ಆ�ಾ� cೆ 5ೕ&ನN,ಯೂ �ೕಳ:"�ರುವನು. 

Mೕಸು ಅವನನುg ಗದ&ಸಲು �ೆವ$ ಅವನನುg �ಟು\*ೋ�ತು. 
ಆ�ಣ?ೇ ಆ ಹುಡುಗ5�ೆ ಸ$ಸ�?ಾ�ತು. 

� ಕುರುಡ ಮತು) ಮೂಕ 
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ಮZಾ�ಯ 12:22 �ೆವ$ r�ದ ಕುರುಡನೂ ಮೂಕನೂ ಆ�ರುವ 

ಒಬzನನುg ಆತನ ಬe�ೆ ಕರತಂದರು. ಆಲನು ಅವನನುg 
ಸ$ಸ�Jಾಡಲು ಆಮೂಕ5�ೆ 2ಾ� ಕಣು� ಎರಡೂ ಬಂದವ8. 

� ಸಂd?ಾತ 

ಲೂಕ 13:11,12 ಅN, ಹqನೆಂಟು ವರುಷಗeಂದ �ೆವ$ ಬ�ದು 
QೖಯN, ರೋಗವ8ಳ| ಒಬz 7�ೕಯು ಇದ@ಳ:. ಆ	ೆಯು ನಡು 2ೊ�c 
*ೋ� ಸ$ಲk?ಾದರೂ Qೖಯನುg Qೕಲ	ೆ' ಇತ�ಲಾರ�ೆ ಇದ@ಳ:. 
Mೕಸು ಆ	ೆಯನುg ನೋ� ಹ"�ರ	ೆ' ಕರೆದು ಆ	ೆ�ೆ ಅJಾ; 5ನ�ೆ 
ರೋಗ �ಗುಗyೆಯಾ�ತು ಎಂದು *ೇe ಆ	ೆಯ Qೕಲೆ ತನg 
	ೈಗಳ5gಟ\ನು. 

ಕಟು\ವ8ದು ಮತು� �ಚು�ವ8ದು 

ಅಸOಸ�"ೆಯ ಅತSಗJ�ೆಂ$;ೆ �ಾಯA ,ವA(ಸು?ಾಗ, 

ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾದ 4ೇ?ೆ;ಾ3 ನಮ;ೆ ಅd�ಾರ ಮತು) 
ಆ�ೆಗಳನು� ,ೕಡ�ಾ3�ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 16:19 ಪರಲೋಕ ರಾಜ%ದ �ೕಗದ 	ೈಗಳನುg 5ನ�ೆ 
	ೊಡು?ೆನು. ಭೂಲೋಕದN, 5ೕನು ಯಾವ8ದನುg ಕಟು\"�ೕ=ೕ 
ಅದು ಪರಲೋಕದN,ಯೂ ಕಟು\ವದು. ಮತು� ಭೂಲೋಕದN, 5ೕನು 
ಯಾವ8ದನುg �ಚು�"�ೕ=ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದN,ಯೂ 

�o�ರುವದು ಅಂದನು. 

� ಕಟುrವ�ದು 

ಕಟುrವ�ದು ಎಂದEೆ ಬಂdಸುವ�ದು, ಕ�r:ಾಕುವ�ದು ಅಥ?ಾ 

�ಾಯA,ವA(ಸುವ 4ಾಮಥ>Aವನು� Q�;ೊFಸುವ�ದು. 
ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ: 

∗ “ಈ ವ>D)ಯ �ೇಹದ oೕ�ೆ �ಾಯAeಾಡದಂ"ೆ 
4ೈ"ಾನ2ೇ 2ಾನು ,ನ�ನು� ಕ�r:ಾಕು" )ೇ2ೆ ...” 

∗ “�ಾ>ನXj ಆತS?ೇ 2ಾನು ,ನ�ನು� ಬಂdಸು" )ೇ2ೆ ...” 

� {ಚು`ವ�ದು 
{ಚು`ವ�ದು ಎಂದEೆ Eೋಗದ ಬಂಧನ$ಂದ ವ>D)ಯನು� {ಡುಗ�ೆ 
eಾಡುವ�ದು. 

ಲೂಕ 13:12 ಅJಾ; 5ನ�ೆ ರೋಗ �ಗುಗyೆಯಾ�ತು ಎಂದು 
*ೇe ಆ	ೆಯ Qೕಲೆ ತನg 	ೈಗಳ5gಟ\ನು. 

 

 



95 

 

�ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವ8ದು 

ನಮ;ೆ �ೊಡ�ಾ3ರುವ ಆ�ೆಯ ಒಂದು �ಾಗ?ೇನಂದEೆ, 
�ೆವOಗಳನು� {�ಸುವ�ದು. 

JಾಕG 16:17 ಇದಲ,�ೆ ನಂಬುವವ&ಂದ ಈ ಸೂಚಕ	ಾಯGಗಳ: 
ಉಂ�ಾಗುವವ8. ನನg *ೆಸರನುg *ೇe �ೆವ$ಗಳನುg ��ಸುವರು ... 

ಮZಾ�ಯ 9:33 ಆತನು �ೆವ$ ��7ದ Qೕಲೆ ಆ ಮೂಕನು 
JಾZಾಡುವವನಾದನು. ಅದ	ೆ' ಆ ಜನರು – ಇಸಾ<Mೕಲ ಜನರN, 
ಇಂಥ 	ಾಯGವನುg ಇದುವರೆ�ೆ ಯರೂ ನೋಡNಲ,?ೆಂದು 
2ೆರ�ಾದರು. 

� �ಾ>ನXj - ಒಂದು ಉ�ಾಹರ~ೆ 

ಒಬs ವ>D);ೆ �ಾ>ನXj ಬಂ�ಾಗ, {ೕಜವನು� {ತು)ವ �ೕ�ಯ	0 
�ಾ>ನXರನು� ದುEಾತSವ� ಅವರ �ೇಹದ	0 {ತು)ತ)�ೆ. �ಾ>ನXj 

ಗುಣಪ�ಸಲು �ೆಲವ� 7ಾ8Cೕ3ಕ ಸಲ:ೆಗಳನು� 
2ೋ��ೊJ�ೆ Hೕಣ. 

∗ �ದಲು, 4ೈ"ಾನನನು� zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 ಬಂd+�. 

∗ �ಾ>ನXjನ� ಆತSವನು� ಬಂd+� ಮತು) zೕಸುRನ 

:ೆಸ�ನ	0 :ೊರಬರಲು ಆ�ಾ�+�. 

∗ �ಾ>ನXj ಅಥ?ಾ ;ೆ� �ೆಯ {ೕಜವನು� ಶ�+� ಮತು) ಅದ�ೆ^ 
4ಾಯುವಂ"ೆ ಆ�ಾ�+�. 

2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>?ೆಂಬ �ೊಡ	ಯನು� �ಾ>ನXj 'ೇ�;ೆ 
:ಾಕ'ೇಕು. 

ಮZಾ�ಯ 3:10 ಈಗಲೇ ಮರಗಳ 2ೇ&�ೆ 	ೊಡN *ಾfಯ�ೆ. 
ಒ� |ೇ ಫಲವನುg 	ೊಡದ ಪ<"=ಂದು ಮರವನುg ಕ�ದು 
2ೆಂfಯN, *ಾಕುವರು. 

�ಾ>ನXj ಖಂ�ತ?ಾ3ಯೂ ಒJ Hೆಯ ಫಲವಲ0. 2ಾವ� ಅದ�ೆ^ 
4ಾಯುವಂ"ೆ ಮತು) 'ೇರುಸ(ತ 2ಾಶ?ಾಗುವಂ"ೆ qೈಯA$ಂದ 

ಆ�ಾ�ಸ'ೇಕು. 

�ೇಹದ �ೕ�ತ �ಾಗದ oೕ�ೆ �ೈ ಇ��, ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಶD)ಯನು� ನಂ{�ೆ6ಂದ {ಡುಗ�ೆ eಾ��, ಸೃYrwೕಲ?ಾದ 

ಅದುnತ ನ�ೆಯುವಂ"ೆ ನು�6�, ಮತು) 2ಾಶ?ಾದ, ಸತ) 
ಅಂ;ಾಂಶ ಮತು) ಅಂಗಗಳG kೕವಂತ?ಾ3 ಬರಲು zೕಸುRನ 

:ೆಸ�ನ	0 ಮ" )ೆ ಸOಸ�Eಾಗಲು ಆ�ಾ�+�. 
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Eೋಗದ 'ೆಟr�ೆ^ ನು�6� 

ಅ2ೇಕ 'ಾ�, ಅಪ�ತಗಳ, ಶಸ§cD"ೆX, ಜನS �ೋಷಗಳ 

ಅಥ?ಾ ಹದ;ೆ�ಸುವ �ಾ6�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ೇಹದ �ಾಗಗಳG 
ಕJೆದು :ೋ3ರುತ)?ೆ. Eೋಗಗಳ “'ೆಟr�ೆ^ ನು�ಯುವ” ಮೂಲಕ 

ಮತು) �ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಸೃYrwೕಲ ಶD)ಯನು� ನು�ಯುವ ಮೂಲಕ 

:ೊಸ �ಾಗಗಳನು� ರೂಪ;ೊಳGHವಂ"ೆ ಆ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ 

2ಾವ� ಅದುnತಗಳನು� eಾಡಬಹುದು. 

JಾಕG 11:23 5ಮ�ೆ ಸತ%?ಾ� *ೇಳ:Z �ೇನೆ. ಯಾವನಾದರೂ 

ಈ 2ೆಟ\	ೆ' 5ೕನು fತು�	ೊಂಡು *ೋ� ಸಮುದ<ದN, �ೕಳ: ಎಂದು 
*ೇe ತನg ಮನ7�ನN, ಸಂಶಯಪಡ�ೆ Zಾನು *ೇeದು@ 
ಆಗುವ�ೆಂದು ನಂ�ದರೆ ಅವನು *ೇeದಂZೆMೕ ಆಗುವದು. 

(ಂ$ನ $ನ, zೕಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು� ಶ�+ದaನು. 
ನಂತರದ	0 ಅದರ ಬF6ಂದ :ಾದು:ೋಗು?ಾಗ wಷ>ರು 
ಆಶ`ಯAಚDತEಾದರು ಮತು) ಅದು ಸತು):ೋ3ತು). 
ಇಪ#ತೂSರ2ೆಯ ವಚನವ� zೕಸು ಅವ�;ೆ Rವ�ಸುವ 

�ಾಗ?ಾ3�ೆ. ಆತನು ಅದರ 4ಾEಾಂಶ?ಾ3, "ಅಂಜೂರದ 

ಮರಗಳG cಕ^�ಾ3?ೆ, ,ೕವ� 'ೆಟr�ೆ^ Dತು)�ೊಂಡು :ೋಗುವಂ"ೆ 
ಆ�ಾ�ಸಬಹುದು!" ಎಂದು :ೇFದನು. 

ನಮS kೕವನದ	0ರುವ 'ೆಟrಗಳG ಆ�Sಕ, �ಾವ2ಾತSಕ ಅಥ?ಾ 

�ೈ(ಕ?ಾ3ರಬಹುದು. 'ೆಟrಗಳG ಶD) ಮತು) +�ರ"ೆಯ ಬ; }ೆ 
eಾತ2ಾಡುತ)�ೆ, ಆದEೆ �ೇವರು ಮತು) ಆತನ ?ಾಕ>ವ� 
�ಾವ��ೇ 'ೆಟrD^ಂತ :ೆಚು` ಬಲ?ಾದದುa ಮತು) +�ರ?ಾದದುa 
ಆ3ರುತ)�ೆ. 

ಆuಾV7&! 

zೕಸು, “�ಾವ2ಾದರೂ :ೇFದEೆ” ಎಂದು :ೇFದನು. 
"�ಾವ2ಾದರೂ 7ಾ8uA+ದEೆ ಮತು) ಅದನು� eಾಡಲು 
�ೇವರನು� 'ೇ��ೊಂಡEೆ" ಎಂದು ಆತನು :ೇಳ	ಲ0. :ೇಳGವ�ದು 
ಎಂದEೆ ಆ�ಾ�ಸುವ�ದು. 

ಪR"ಾ8ತSನು ಬಂದ ನಂತರ wಷ>ರು Eೋ3ಗF;ಾ3 7ಾ8uAಸುವ 

�ಾವ��ೇ ಉ� 0ೇಖವ� ಸತ>?ೇದದ	0 ಇಲ0. ಅವರು ಆತನ ಶD)ಯ 

- ಈಗ ನಮS	0ರುವ ಅ�ೇ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD) ಮೂಲಕ 

Eೋ3ಗF;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 4ೇ?ೆಯನು� eಾ�ದರು. 

ರೋ�ಯನುg ಗುಣಪ�7&! 
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ನಮS	0 ಅ2ೇಕರು Eೋ3;ಾ3 7ಾ8uAಸು?ಾಗ, 2ಾವ� 
ಗುಣಪ�ಸುವಂ"ೆ ಸುಲಭ?ಾ3 ನ�ೆಯದ �ಾಯA�ಾ^3 �ೇವರನು� 
'ೇ��ೊಳGH�)� aೇ�ೕ ಎಂಬಂ"ೆ ಮತು) ಸOಲ# ಫ	"ಾಂಶಗಳನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳGH" )ೇ?ೆ ಎಂಬಂ"ೆ 7ಾ8uAಸು" )ೇ?ೆ. ಆತನ ಶD)ಯ 

ಮೂಲಕ eಾಡ'ೇ�ೆಂದು �ೇವರು :ೇFದaನು� eಾಡುವ�ದ�ಾ^3 

2ಾವ� �ೇವರನು� �ೇಳ'ಾರದು. 

ಮZಾ�ಯ 10:8 ರೋ�ಗಳನುg ಸ$ಸ�Jಾ�&. ಸತ�ವರನುg 
ಬದುf7&. ಕುಷ{ಹ"�ದವರನುg ಶುದ@Jಾ�&. �ೆವ$ಗಳನುg 
��7&. ಉoತ?ಾ� *ೊಂqq@& ಉoತ?ಾ� 	ೊ�&. 

JಾಕG 16:18 ಅವರು ರೋ�ಗಳ Qೕಲೆ 	ೈ�ಟ\ರೆ ಇವ&�ೆ 
ಗುಣ?ಾಗುವದು ಎಂದು *ೇeದನು. 

�ೊರೆತನವನುg 	ೈ�ೆ"�	ೊe|& 

�ೇವರು eಾನವಕುಲ�ೆ^ �ೊEೆತನವನು� ಮತು) ಆಳGವ 

ಅd�ಾರವನು� �ೊಟrನು. 

ಆq	ಾಂಡ 1:26 ಆ Qೕಲೆ �ೇವರು ನಮ; ಸ$ರೂಪದN, ನಮ; 
*ೋN	ೆ�ೆ ಸ&ಯಾ� ಮನುಷ%ರನುg ಉಂಟು Jಾyೋಣ ಅವರು 
ಸಮುದ<ದN,ರುವ �ೕನುಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಅಂತ&�ದN, 
*ಾರಾಡುವ ಪhಗಳ Qೕಲೆಯೂ ನೆಲದ Qೕಲೆ ಹ&�ಾಡುವ ಎಲಾ, 
f<�fೕಟಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಎಲಾ, ಭೂ�ಯ Qೕಲೆಯೂ 

�ೊರೆತನJಾಡN ಅಂದನು. 

zೕಸು eಾ�ದಂ"ೆzೕ 2ಾವ� ಅd�ಾರ$ಂದ ಮತು) ಶD)6ಂದ 

eಾತ2ಾಡ'ೇಕು ಏ�ೆಂದEೆ ಆತನು ಆ ಶD)ಯನು� ನಮ;ೆ 
�ೊ�r�ಾa2ೆ. 

ಲೂಕ 4:32 ಅN, ಸಬz¦qನದN, ಅವ&�ೆ ಉಪ�ೇಶJಾಡು"�ರಲು 
ಆತನ Jಾತು ಅH	ಾರವ8ಳ|�ಾ@�ದ@ದ&ಂದ ಅವರು ಆತನ 

ಉಪ�ೇಶ	ೆ' ಅZಾ%ಶ�ಯGಪಟ\ರು. 

ಲೂಕ 10:19 ನೋ�&, *ಾವ8ಗಳನೂg 1ೇಳ:ಗಳನುg ?ೈ&ಯ 

ಸಮಸ� ಬಲವನೂg ತುeಯುವದ	ೆ' 5ಮ�ೆ ಅH	ಾರ 	ೊ}\�ೆ@ೕನೆ. 
ಯಾವದೂ 5ಮ�ೆ 	ೇಡು Jಾಡುವ�ೇ ಇಲ,. 

zೕಸುRನ ಸಂ�ೇಶ ಮತು) ಅd�ಾರವ� ನಮS	0�ೆ ಮತು) ಅದ�ೆ^ 
ಈಗಲೂ ಶD) ಇ�ೆ! 

Jಾತನುg ನು��& 

2ಾವ� Eೋಗದ ಮರ�ೆ^ ನು�ಯಬಹುದು. 
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ಲೂಕ 17:6 ಸಾ$�ಯು, ಸಾ7?ೇ 	ಾಳಷು\ ನಂ�	ೆ 5ಮ�ದ@ರೆ 
5ೕವ8 ಈ ಅ"�ೕ ಮರ	ೆ' 5ೕನು 2ೇರುಸrತ fತು�	ೊಂಡು*ೋ� 

ಸಮುದ<ದN, ನಾ}	ೋ ಎಂದು *ೇeದರೂ ಅದು 5ಮ; Jಾತನುg 
	ೇಳ:ವದು. 

+�ೕನನ ಅ" )ೆಯ Rಪ�ೕತ ಜOರವನು� zೕಸು ಗದ�+ದನು. 
ಆತನು ಅದರ oೕ�ೆ ಅd�ಾರವನು� "ೆ;ೆದು�ೊಂಡನು. 

ಲೂಕ 4:39 ಆತನು ಆ	ೆಯ ಬe 5ಂತು 2ಾ� ಆ ಜ$ರವನುg 
ಗದ&ಸಲು ಅದು ಆ	ೆಯನುg �ಟು\*ೋ�ತು. ಕೂಡಲೆ ಆ	ೆಯು 
ಎದು@ ಅವ&�ೆ ಉಪ1ಾರ Jಾ�ದಳ:. 

ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, �ೇಹವ� ಸಹಜ +��;ೆ ಬರ	 ಎಂದು 2ಾವ� 
ಆ�ಾ�ಸು" )ೇ?ೆ. 

∗ “ರಕ)�ೊತ)ಡ – ಸಹಜ +��;ೆ ಬರ	!” 

∗ “ಈ ಮೂತ8�ಂಡಗಳG ಸಹಜ +��ಯ	0 �ಾಯA eಾಡ	 
ಎಂದು 2ಾನು zೕಸುRನ :ೆಸ�ನ	0 ಆ�ಾ�ಸು" )ೇ2ೆ!” 

2ಾವ� ಸೃYrwೕಲ ಅದುnತಗಳನು� ನು�ಯು" )ೇ?ೆ. 

∗ “ಈ �ೇಹದ	0 :ೊಸ ಹೃದಯ ಉಂ|ಾಗ	 ಎಂದು 2ಾನು 
ನು�ಯು" )ೇ2ೆ!” 

∗ “ಈ 'ೆರಳGಗಳG 'ೆJೆಯ	 ಎಂದು 2ಾನು ಆ�ಾ�ಸು" )ೇ2ೆ!” 

JಾಕG 3:1,3,5 ಇನೊgಂದು ಸಮಯದN, Mೕಸು ಸXಾಮಂqರ	ೆ' 
*ೋ�ಾಗ ಅN, 	ೈಬ"�*ೋದವನೊಬz5ದ@ನು. 

ಆತನು 	ೈಬ"�ದ@ವ5�ೆ– ಎದು@ ನಡು?ೆ 2ಾ ಎಂದು *ೇe, 

ಆ ಮನುಷ%5�ೆ 5ನg 	ೈ1ಾಚು ಎಂದು *ೇeದನು. ಅವನು 
1ಾoದನು; 	ೈ ?ಾ7ಯಾ�ತು. 

�ೈಯGqಂದ ಮತು� ಬಲಯುತ?ಾ� Jಾತನಾ�& 

:ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಕಥನಗಳನು� 2ಾವ� 
ಓದು?ಾಗ, 2ಾವ� ಆಶ`ಯAಸೂಚಕ ಪದಗಳನು� ಓದು" )ೇ?ೆ: 

Cೕ:ಾನ 11:43 ಅದನು� :ೇFದ oೕ�ೆ �ೊಡ� ಶಬa$ಂದ 

�ಾಜರ2ೇ :ೊರ;ೆ 'ಾ! ಎಂದು ಕೂ3ದನು. 

ಅ<ಸ)ಲರ ಕೃತ>ಗಳG 3:6 ನಜEೇ�ನ zೕಸುD8ಸ)ನ :ೆಸ�ನ� 0ೇ 
ಎದುa ನ�ೆ�ಾಡು ಎಂದು :ೇF, 

7ೌಲನು ಲುಸ§ದ	0 ಕುಂಟ2ೊಬs,;ೆ 4ೇ?ೆ eಾ�ದನು. 
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ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 14:9,10 _ೌಲನು ಆಡುವ Jಾತುಗಳನುg 
ಅವನು f��ೊಟು\ 	ೇಳ:"�ದ@ನು. _ೌಲನು ಅವನನುg 7�ರ?ಾ� 

ನೋ� ?ಾ7ಯಾಗುವದ	ೆ' 2ೇ	ಾದ ನಂ�	ೆಯು ಅವನN, 
ಉಂ�ೆಂದು "eದು. 5ನg 	ಾಲೂ& ನೆಟ\�ೆ 5ಂತು	ೋ ಎಂದು 
ಮ*ಾಧ�5�ಂದ *ೇeದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ%ನು *ಾ& 

ನyೆ�ಾ�ದನು.  

ಗುಣಪ�ಸುವ eಾತುಗಳನು� qೈಯA$ಂದ eಾತ2ಾಡಲು 
ನಮ;ೆ ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳG ಮತು) ,�ೇAಶನಗಳG ಇ?ೆ. ಇದು ನಮS 
ಸಂಪ8�ಾಯಗF3ಂತ 9ನ�?ಾ3ದaರೂ, �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� 
ಅನುಸ�4ೋಣ. 

�ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನು�6� 

2ಾವ� :ೇಳGವಂಥದುa �ೇವರ ಜನರನು� ಗುಣಪ�ಸುವ	0 ಬಹಳ 

ಮುಖ>?ಾದ 7ಾತ8ವನು� ವ(ಸುತ)�ೆ. ನಮS eಾತುಗಳG 
kೕವವನು� ಅಥ?ಾ ಮರಣವನು�, ಅ2ಾEೋಗ>ವನು� ಅಥ?ಾ 

ಆEೋಗ>ವನು� ಉಂಟುeಾಡಬಹುದು. 2ಾವ� �ೇವರ 

?ಾಕ>ಗಳನು� eಾತ2ಾಡ'ೇಕು. �ೇವರ ?ಾಕ>ಗಳG 
ಗುಣಪ�ಸುತ)?ೆ. 

]ೕವ ಅಥ?ಾ ಮರಣ 

kೕವ ಮತು) ಮರಣವ� 2ಾ	;ೆಯ ಶD)ಯ	0�ೆ ಎಂದು Eಾಜ2ಾದ 

4ೊ�ೊ�ೕನನು ಸ#ಷrಪ�+ದನು. 

uಾನೋf� 18:21 ]ೕವನಮರಣಗಳ: ನಾN�ೆಯ ವಶ, 

ವಚನV<ಯರು ಅದರ ಫಲವನುg ಅನುಭ�ಸುವರು. 

ಅ2ೇಕ ಜನರು "ಾವ� :ೇಳGವ�ದ�ಂದ ತಮSನು� ಮತು) 
ಇತರರನು� �ೊಲು0�)�ಾaEೆ. ಇತರರು �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� 
ನಂ{�ೆ6ಂದ eಾತ2ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಲು ಕ	ಯು�)�ಾaEೆ. 

  

ರ�(ೆಯನುg ಅ&	ೆJಾ�& 

ಹೃದಯವ� ನಂಬುತ)�ೆ, ಮತು) 'ಾ6 ರb~ೆಯನು� ಅ��ೆ 
eಾಡುತ)�ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 10:8-10 �ೇವರ ?ಾಕ%ವ8 5ನg ಸ�ೕಪದN,Mೕ 
ಇ�ೆ. ಅದು 5ನg 2ಾಯN,ಯೂ ಹೃದಯದN,ಯೂ ಇ�ೆ ಅನುgತ��ೆ. 
ಆ ?ಾಕ%ವ8 ನಾವ8 ಸಾರುವ ನಂ�	ೆಯ �ಷಯ?ಾದ ?ಾಕ%?ೇ 
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ಅ�ೇನಂದರೆ 5ೕನು Mೕಸುವನುg ಕತGನೆಂದು 2ಾ�ಂದ 

ಅ&	ೆJಾ�	ೊಂಡು �ೇವರು ಆತನನುg ಸತ�ವರೊಳ�ಂದ 

ಎ�z7ದನೆಂದು ಹೃದಯqಂದ ನಂ�ದರೆ 5ನ�ೆ ರ�(ೆಯಾಗುವದು 
ಎಂಬ�ೆ. ಹೃದಯqಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ 5ೕ"ಯು 
�ೊರಕುತ��ೆ. 2ಾ�ಂದ ಅ&	ೆ Jಾಡುವದರ ಮೂಲಕ 

ರ�(ೆಯಾಗುತ��ೆ. 

ಸಂಪೂಣA?ಾದ ರb~ೆಯು ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಮತು) 
{ಡುಗ�ೆಯನು� ಒಳ;ೊಂ��ೆ. 2ಾವ� ನಮS ಹೃದಯ$ಂದ 

ನಂಬುವಂ"ೆzೕ ಮತು) ರb~ೆ;ಾ3 ನಮS 'ಾ6ಂದ ಅ��ೆ 
eಾಡುವಂ"ೆzೕ, ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 2ಾವ� ನಮS 
ಹೃದಯ$ಂದ ನಂಬ'ೇಕು ಮತು) ನಮS 'ಾ6ಂದ ಅ��ೆ 
eಾಡ'ೇಕು. 

Jಾತನುg Jಾತನಾ�& 

ಶ"ಾdಪ�ಯು zೕಸುRನ ಬF;ೆ ಬಂದು ತನ� 4ೇವಕನನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವಂ"ೆ �ೇF�ೊಂ�ಾಗ, ಅವ,;ೆ ಅd�ಾರದ ಮತು) 
eಾತುಗಳ ಶD)ಯು �F$ತು). ಅವನು zೕಸುR;ೆ, “ಒಂದು 
eಾತು eಾತ8 :ೇಳG, ನನ� 4ೇವಕನು ಗುಣ?ಾಗು"ಾ)2ೆ” ಎಂದು 
:ೇFದನು. 

ಮZಾ�ಯ 8:5-10,13 ಆತನು ಕ_ೆನೌG��ೆ ಬಂ�ಾಗ ದಂ�ನ 

ಶZಾHಪ"ಯು ಆತನ ಬe�ೆ ಬಂದು ಪ<ಭು?ೇ ನನg ಆಳ: 
_ಾಶ$G?ಾಯು�5ಂದ ಬಹಳ ಕಷ\ಪಡುZಾ� ಮನೆಯN, �q@�ಾ@ನೆ 
ಎಂದು *ೇe	ೊಂಡನು.  

ಆತನು ಅವ5�ೆ ನಾನು ಬಂದು ಅವನನುg ?ಾ7JಾಡುZ �ೆನೆ ಎಂದು 
*ೇeದ@	ೆ' ,  

ಆ ಶZಾHಪ"ಯು ಪ<ಭು?ೇ 5ೕನು ನನg ಮನೆ�ೆ ಬರತಕ' 
=ೕಗ%Zೆ ನನgN,ಲ,. 5ೕನು ಒಂದು Jಾತು *ೇeದರೆ ಸಾಕು ನನg 
ಆe�ೆ ಗುಣ?ಾಗುವದು. ನಾನು ಸಹ ಮZೊ�ಬzರ 

	ೈ	ೆಳ�ರುವವನು. ನನg 	ೈ	ೆಳ�ೆ 7_ಾ�ಗe�ಾ@ರೆ ನಾನು 
ಅವರN, ಒಬz5�ೆ *ೋಗು ಎಂದು *ೇeದರೆ *ೋಗುZಾ�ನೆ. 
ಮZೊ�ಬz5�ೆ 2ಾ ಎಂದು *ೇeದರೆ ಬರುZಾ�ನೆ. ನನg ಆe�ೆ 
ಇಂdಂಥದನುg Jಾಡು ಎಂದು *ೇeದರೆ JಾಡುZಾ�ನೆ ಅಂದನು.  

Mೕಸು ಇದನುg 	ೇe ಆಶ�ಯGಪಟು\ ತನg rಂ�ೆ ಬರು"�ದ@ವ&�ೆ 
ನಾನು ಇಂmಾ �ೊಡ¡ ನಂ�	ೆಯನುg ಇಸಾ<Mೕ� ಜನರN,ಯೂ 

	ಾಣNಲ,?ೆಂದು ನುಮ�ೆ ಸತ%?ಾ� *ೇಳ:Z �ೇನೆ. 



101 

 

ಬeಕ Mೕಸು ಆ ಶZಾHಪ"�ೆ 5ೕನು ನಂ�ದಂZೆ 5ನ�ಾಗN. 

*ೋಗು ಎಂದು *ೇeದನು. ಅ�ೇ ಗe�ೆಯN, ಅವನ ಆe�ೆ 
ಗುಣ?ಾ�ತು. 

zೕಸು eಾಡ'ೇ�ಾದದುa �ೇಲವ ನು�ಯುವಂಥದುa ಆ3ತು) ಮತು) 
ಅವನ 4ೇವಕನು ಗುಣ?ಾಗುವನು ಎಂದು ಅ�ತು�ೊಂಡ ಅವನ 
ನಂ{�ೆ;ಾ3 zೕಸು ಈ ಶ"ಾdಪ�ಯನು� ಬಹಳ?ಾ3 

ಅ9ನಂ$+ದನು. ಅವನು ಅd�ಾರವನು� ಅಥAeಾ��ೊಂ�ದುa 
eಾತ8ವಲ0, eಾತ2ಾಡುವ eಾ�ನ 7ಾ8ಮುಖ>"ೆಯನು� 
�Fದು�ೊಂ�ದaನು. 2ಾವ� eಾತನು� eಾತ8 ನು�ಯು?ಾಗ, 

2ಾವ� ನಮS �ಾವ2ೆಗಳನು�, ನಮS ಸಂ�ೇಹಗಳನು� ಅಥ?ಾ 

ನಮS ಅಪನಂ{�ೆಯನು� :ೇಳGವ�$ಲ0. 

Jಾತನುg ಆN7& 

ಆತನ eಾತುಗಳನು� ಆ	ಸುವಂ"ೆ ನಮ;ೆ ಆ�ಾ�ಸ�ಾ3�ೆ. 

uಾನೋf� 4:20-22 ಕಂ�ಾ, ನನg Jಾತುಗಳನುg ಆNಸು, ನನg 
ನು�ಗe�ೆ f��ೊಡು. 5ನg ದೃ-\ಯು ಅವ8ಗಳ Qೕಲೆ ತಪkqರN, 

ಅವ8ಗಳನುg 5ನg ಹೃದಯ�ೊಳ�ೆ ಇಟು\	ೋ. ಅವ8ಗಳನುg 
*ೊಂದುವವ&�ೆ ಅವ8 ]ೕವವ8, �ೇಹ	ೆ'ಲಾ, ಅ?ೇ ಆರೋಗ%ವ8. 

ಆತನ ?ಾಕ%ವನುg ಕಳ:rಸುವನು 

DೕತA2ೆಗಳ	0, �ೇವರು ತನ� ?ಾಕ>ವನು� ಕಳG(+ದನು ಮತು) 
ಅವರನು� ಗುಣಪ�+ದನು ಎಂದು 2ಾವ� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. 

fೕತGನೆ 107:20 ಆತನು (ದೂತನನೊgೕ ಎಂಬಂZೆ) ತನg 
?ಾಕ%ವನುg ಕಳ:r7 ಅವರನುg ಗುಣಪ�7ದನು; ಸJಾH�ೆ 
ಸೇರದಂZೆ Jಾ�ದನು. 

2ಾವ� ಅವ�ಗಳನು� eಾತ2ಾಡುವ ಮೂಲಕ ?ಾಕ>ಗಳನು� 
ಕಳG(ಸು" )ೇ?ೆ. ನಮ;ೆ zೕಸುRನ ಅd�ಾರR�ೆ. 2ಾವ� �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� ನಂ{�ೆ6ಂದ ಮತು) ಅd�ಾರ$ಂದ eಾತ2ಾಡುವ 

ಮೂಲಕ 2ಾವ� ಅದನು� ಕಳG(ಸಬಹುದು. 

ವ%ಥG?ಾ� rಂqರುಗುವ8qಲ,  

�ೇವರು ತನ� ?ಾಕ>ವ� ಫಲಗFಲ0�ೆ ಸುಮS2ೆ (ಂ$ರುಗುವ�$ಲ0 
ಎಂದು ?ಾ;ಾaನ eಾ��ಾa2ೆ. ಅದು ವ>ಥA?ಾ3 
(ಂ$ರುಗುವ�$ಲ0. 

MWಾಯ 55:10,11 ಮ�ೆಯೂ rಮವೂ ಆ	ಾಶqಂದ �ದು@ 
ಭೂ�ಯನುg Zೋ�7 ಹಸರು�ೊe7 ಫNಸುವಂZೆ Jಾ� 
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�ತು�ವವ5�ೆ �ೕಜವನುg, ಉಣು�ವವ5�ೆ ಆ*ಾರವನುg ಒದ�7ದ 

*ೊರತು *ೇ�ೆ ಆ	ಾಶ	ೆ' ಸುಮ;ನೆ rಂqರುಗುವqಲ,�ೕ 
*ಾ�ೆMೕ ನನg 2ಾ�ಂದ *ೊರಟ Jಾತು ನನg ಇ�ಾ\ಥGವನುg 
ನೆರ?ೇ&7 ನಾನು ಉ� @ೇF7ದ@ನುg 	ೈಗೂ�7ದ *ೊರತು ನನg 
ಕyೆ�ೆ ವ%ಥG?ಾ� rಂqರುಗುವqಲ,. 

�ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಒಂದು ಉ� aೇಶ�ಾ^3 �ೊಡ�ಾ3�ೆ ಮತು) 
ಅದು ?ೈಫಲ>?ಾ3 (ಂ$ರುಗುವ�$ಲ0 ಎಂದು 2ಾವ� ಸ#ಷr?ಾ3 

2ೋಡು" )ೇ?ೆ. EಾಷZಗF;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
ಉಂಟುeಾಡುವ�ದು �ೇವರ Cೕಜ2ೆಯ ಒಂದು �ಾಗ?ಾ3�ೆ. 
2ಾವ� ಇಂದು �ೇವರ �ೈ ಮತು) 'ಾ6 ಆ3� aೇ?ೆ. 2ಾವ� ಆತನ 

ಸOರವನು� ಆ	4ೋಣ, ಆತನ ರb~ೆಯ eಾತುಗಳನು� 
eಾತ2ಾ�ೋಣ ಮತು) ಆತನ ಜನ�;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
ತEೋಣ.  

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸು?ಾಗ zೕಸುRನ :ೆಸರನು� ಬಳ+ದEೆ ಏ2ಾಗಬಹುದು ಎಂದು ,ೕವ� 
,�ೕ�ಸು�)ೕ�? �ಾ�ೆಂದು Rವ�+�. 

 

 

2. �ಾ>ನXj ,ಂದ 4ಾಯುವ�ದD^ದaEೆ ಅಥ?ಾ ಇ,�ತರ “ಗುಣಪ�ಸ�ಾಗದ” �ಾ6�ೆ6ಂದ ಬಳಲು�)�ಾaEೆ 
ಎಂದು ?ೈದ>ರು :ೇಳGವಂಥವ�;ಾ3 7ಾ8uAಸಲು ,ಮSನು� ಕEೆದEೆ, ,ೕವ� ಅವ�;ೆ :ೇ;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 
4ೇ?ೆಯನು� eಾಡು�)ೕ�? 

 

 

3. ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯ	0 ಬಲಯುತ?ಾ3 eಾತ2ಾಡುವ ಸತ>?ೇದದ ಐದು ಉ�ಾಹರ~ೆಗಳನು� ಪ�r 
eಾ��. 
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7ಾಠ ಏಳG 

�ಾಯA ಮತು) 7ಾ8ಥA2ೆ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ 
Eೋ3ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದ�ೆ^ ಸಂಬಂd+ದಂ"ೆ �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ> ಎಂದು 2ಾವ� 
(ಂ$ನ 7ಾಠಗಳ	0 ಕ	�� aೇ?ೆ. ಆದEೆ 2ಾವ� ಎhೆrೕ �F$ದaರೂ, 

ನಮS ಕ�ೆ6ಂದ �ಾವ��ೇ D8z ಇಲ0$ದaEೆ, ಗುಣ?ಾಗುವ�$ಲ0. 
2ಾವ� ನಮS ನಂ{�ೆಯನು� ನು�ಯ'ೇಕು. 2ಾವ� D8z 
eಾಡ'ೇಕು. 2ಾವ� Eೋ3ಯನು� ಸಂdಸ'ೇಕು. 

�ೇವರ �ಾಗ – ನಮS �ಾಗ 

ಅದುYತಗಳ: ಸಂಭ�ಸ2ೇ	ಾದರೆ, ನಾವ8 ನಮ; Xಾಗವನುg Jಾಡ2ೇಕು 
ಮತು� �ೇವರು ಆತನ Xಾಗವನುg Jಾಡಲು 5&ೕhಸ2ೇಕು. 

 

ನೋಹ ನಾ?ೆಯನುg ಕ}\ದನು - �ೇವರು ಭೂ�ಯN, ಪ<?ಾಹ ಬರJಾ�ದನು. 
lೕWೆ 	ೋಲನುg 1ಾoದನು - �ೇವರು 5ೕರನುg ಇ2ಾY�7ದನು. 

M*ೋಶುವ �ೋyೆಗಳ ಸುತ�ಲೂ ನyೆದನು - �ೇವರು ಅವ8ಗಳನುg 	ೆಡ�*ಾfದನು. 
ಎNೕಷ 	ೋಲನುg ನq�ೆ ಎಸೆದನು - �ೇವರು 	ೊಡNಯು ZೇಲುವಂZೆ Jಾ�ದನು. 

 

 

�ೇವರ Xಾಗ 

Eೋ3ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆeಾಡು?ಾಗ, 2ಾವ� 
eಾಡ'ೇ�ಾದ D8z6�ೆ, ಮತು) ಅದ�ೆ^ ತಕ^ಂ"ೆ �ೇವರು 
eಾಡ'ೇ�ಾದ D8zಯು ಇ�ೆ. ಈ ಎರಡು �ಾಗಗFರುವ 
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ಪ8D8zಯನು� ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ. 
2ಾವ� zೕಸುRನ eಾತುಗಳನು� ನಂ{ ಆ ನಂ{�ೆಯ ಆqಾರದ 

oೕ�ೆ �ಾಯA eಾಡು?ಾಗ, �ೇವರು ತನ� �ಾಗವನು� 
eಾಡು"ಾ)2ೆ ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಲbಣವನು� 
ಉಂಟುeಾಡು"ಾ)2ೆ. 

� ಎಲ0 �ಾಯAಗಳG 4ಾಧ> 

“�ೇವ�;ೆ ಎಲ0ವೂ 4ಾಧ>” ಎಂದು zೕಸುR2ೊಂ$;ೆ 
:ೇಳGವ�ದು ಸುಲಭ! 

ಲೂಕ 18:27 ಆತನು ಮನುಷ%&�ೆ ಅಸಾಧ%?ಾದ 	ಾಯGಗಳ: 
�ೇವ&�ೆ ಸಾಧ%?ಾ�?ೆ ಅಂದನು. 

JಾಕG 10:27 Mೕಸು ಅವರನುg ದೃ-\7 ನೋ�, ಇದು 
ಮನುಷ%&�ೆ ಅಸಾಧ% �ೇವ&�ೆ ಅಸಾಧ%ವಲ, �ೇವ&�ೆ ಎಲ,ವೂ 

ಸಾಧ%?ೆ ಅಂದನು. 

“ನಂಬುವವ,;ೆ ಎಲ0ವೂ 4ಾಧ>” ಎಂದು zೕಸು :ೇF�ಾಗ 

ಆತ2ೊಂ$;ೆ ಸಮS�ಸುವ�ದು ಕಷrಕರ?ಾ3�ೆ. 

JಾಕG 9:23 Mೕಸು ಅವ5�ೆ 5ನg 	ೈN ಆಗುವ *ಾ�ದ@ರೆ 
ಅನುg"�ೕ=ೕ? ನಂಬುವವ5�ೆ ಎಲಾ, ಆಗುವದು ಎಂದು *ೇeದನು. 

4ಾO�ಾRಕ?ಾ3, ಇದು ಅ4ಾಧ>?ೆಂದು "ೋರಬಹುದು. ಆದEೆ 
�ೇವರು ಅದನು� :ೇFದaEೆ, ಅದನು� ನಮS ಸOಂತ ಶD)6ಂದಲ0, 
ಆದEೆ �ೇವರ ಶD)6ಂದ eಾಡಲು 4ಾಧ>R�ೆ. ನQSಂದ 

eಾಡ�ಾಗದಂಥ �ಾಯAವನು� eಾಡಲು �ೇವರು ಎಂ$ಗೂ 

ನಮ;ೆ :ೇಳGವ�$ಲ0. 

ಮZಾ�ಯ 17:20 ... ಆತನು ಅವ&�ೆ 5ಮ; ನಂ�	ೆ 
ಕ�Qಯಾ�ರುವದ&ಂದಲೇ ಆಗNಲ, 5ಮ�ೆ ಸತ%?ಾ� 

*ೇಳ:Z �ೇನೆ. ಸಾ7?ೇ 	ಾಳಷು\ ನಂ�	ೆ 5ಮ�ೆ ಇರುವ�ಾದರೆ, 
5ೕವ8 ಈ 2ೆಟ\	ೆ' ಇN,ಂದ ಅN,�ೆ *ೋಗು ಎಂದು *ೇeದರೂ ಅದು 
*ೋಗುವದು ಮತು� 5ಮ; 	ೈ�ಂ�ಾಗದಂಥದು ಒಂದೂ 

ಇರುವqಲ, ಅಂದನು. 

ನಮ; Xಾಗ 

� RqೇಯEಾ3ರುವ�ದು 

Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡ'ೇ�ೆಂದು zೕಸು ನಮ;ೆ 
ಆ�ಾ�+�ಾa2ೆ. ಈ ಆ�ೆ;ೆ 2ಾವ� ಅRqೇಯEಾಗುವಂ"ೆ ಭಯವ� 
�ಾಯAeಾಡುವ�ದ�ೆ^ 2ಾವ� {ಡ'ಾರದು! 
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1 ಸಮು?ೇಲ 15:22 ಅದ	ೆ' ಸಮು?ೇಲನು M*ೋವನು 
��ೇಯತ$	ೆ' Qಚು�ವಷು\ ಯ�*ೋಮಗe�ೆ Qಚು�Zಾ�ನೋ? 
ಯ�ವನgVGಸುವದf'ಂತ Jಾತು 	ೇಳ:ವದು ಉತ�ಮ?ಾ��ೆ; 
ಟಗರುಗಳ 	ೊ�z�ಂತ ��ೇಯತ$ವ8 �Wೇಷ?ಾ��ೆ. 

ನಮS kೕವನದ	0 ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುnತಗಳನು� 2ಾವ� 
ಅನುಭRಸ'ೇ�ಾದEೆ, 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಆ�ೇಶಗF;ೆ ಮತು) 
ಆ�ೆಗF;ೆ RqೇಯEಾ3ರ'ೇಕು. ಪR"ಾ8ತSನು ನಮ;ೆ 
ಸೂcಸುವಂಥದುa ಎhೆrೕ Rcತ8?ಾ3 ಅ,�+ದರೂ, ಅದ�ೆ^ 
RqೇಯEಾಗಲು 2ಾವ� ತO�ತEಾ3ರ'ೇಕು. 

� “eಾಡಬಹುದು” ಎಂಬ ಮ2ೋ�ಾವವನು� 'ೆJೆ+�ೊFH� 

“ನ,�ಂದ 4ಾಧ>Rಲ0!” ಎಂದು :ೇಳGವ�ದನು� ,	0+ದEೆ. ಮತು) 
“2ಾನು eಾಡಬ� 0ೆನು” ಎಂದು :ೇಳGವ ಮೂಲಕ �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� ಒ�#�ೊಳHಲು 7ಾ8ರಂ9+ದEೆ; 2ಾವ� ನಮS 
ನಂ{�ೆಯನು� 'ೆJೆ+�ೊಂಡEೆ �ೇವರು eಾಡ'ೇ�ೆಂದು ನಮ;ೆ 
ಏನ2ೆ�ೕ ಆ�ಾ�+ದರೂ 2ಾವ� ಅದನು� eಾಡಬಹುದು. 

�NVk 4:13 ನನgನುg ಬಲಪ�ಸು?ಾತನN,ದು@ 	ೊಂಡು ಎಲ,ಕೂ' 
ಶಕ�ನಾ�� @ೇನೆ. 

� ಭಯವನು� ಜ6ಸುವ�ದು 

4ೋ	ನ ಭಯ ಅಥ?ಾ ಸಂ�ೋಚವ� �ೇವ�ಂದ ಬರುವಂಥದaಲ0. 
�ೇವರು ನಮS kೕವನದ ಕು�ತು Cೕk+ರುವ ಎಲ0ವನು� 
eಾಡದಂ"ೆ ಅದು ನಮSನು� ತ�ೆಯುತ)�ೆ. ಅಸಹಜ?ಾದ ಭಯವ� 
�ೇವ�;ೆ RqೇಯEಾಗುವ�ದನು� ತ�ೆಯುವ�ದ�ಾ^3 

4ೈ"ಾನ,ಂದ ಕಳG(ಸಲ#ಟr ಭಯದ ಅತS?ಾ3�ೆ. 

2 "lmೆ 1:7 �ೇವರು ನಮ�ೆ 	ೊ}\ರುವ ಆತ;ವ8 ಬಲ V<ೕ" 

F�ಣಗಳ ಆತ;?ೇ *ೊರತು *ೇ�ತನದ ಆತ;ವಲ,. 

�ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಪ8�ಾರ �ಾಯA,ವA(ಸಲು, 2ಾವ� 4ೋ	ನ 

ಭಯವನು� ಜ6ಸ'ೇಕು ಮತು) ಅದುnತ�ಾಯA ನ�ೆಯ$ದaEೆ 
ನಮS ಪ8�h ¡ೆ;ೆ ಧ�ೆ^ ಬರುತ)�ೆ ಎಂದು ಭಯಪಡ'ಾರದು. zೕಸು 
ನಮ;ಾ3 ತನ� ಪದR ಪ8�h ¡ೆಯನು�  {ಟುr�ೊ�rರುವ��ಾದEೆ, 
2ಾವ� ನಮS ಪ8�h ¡ೆಯ ಬ; }ೆ ಏ�ೆ cಂ�ಸ'ೇಕು? 

�NVk 2:7 ತನgನುg ಬ&ದು Jಾ�	ೊಂಡು �ಾಸನ ರೂಪವನುg 
ಧ&7	ೊಂಡು ಮನುಷ%&�ೆ ಸದೃಶನಾದನು. 
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"ಆದEೆ ಏನೂ ನ�ೆಯ$ದaEೆ :ೇ;ೆ?"  ಎಂದು ,ಮS2ೆ�ೕ ,ೕವ� 
�ೇF�ೊಳGHವ�ದರ ಬದಲು, "2ಾನು Rqೇಯ2ಾಗುವ�ದa�ಂದ 
ಅವರು ತಮS ಸOಸ�"ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡEೆ :ೇ;ೆ?" ಎಂದು 
�ೇF�ೊFH�. 

�ಾವ2ೆಗFಂದಲ0, ನಂ{�ೆ6ಂದ �ಾಯAeಾ�� 

ಭಯ, ಸಂ�ೋಚ, ಅಸಮಥA"ೆ ಮತು) Dೕಳ�oಯ �ಾವ2ೆಗಳG 
ಅ2ೇಕರು ತಮS ಸOಸ�"ೆಯ ಲbಣವನು� :ೊಂ$�ೊಳHದಂ"ೆ 
ತ�ೆಯುತ)�ೆ, ಅಥ?ಾ ನಂ{�ೆ6ಂದ ಇತರ�;ೆ ಸOಸ�"ೆಯನು� 
ಉಂಟುeಾಡುವ�ದನು� ತ�ೆಯುತ)�ೆ. 2ಾವ� ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ	0 
ಭಯ$ಂದ ಮತು) ನಂ{�ೆ6ಂದ �ಾಯAeಾಡಲು 4ಾಧ>Rಲ0. 

RiಾO+ಗJಾದ 2ಾವ� ಆತSದ	0 kೕRಸ'ೇಕು. �ೇವರ ?ಾಕ>ದ 

ಪ8ಕಟ~ೆ6ಂದ ನಮS ಮನಸXನು� ನೂತನಪ�+�ೊಳH'ೇಕು. 
ನಮS �ಾಯAಗಳG �ೇವರು ತನ� ?ಾಕ>ದ ಮೂಲಕ ಪ8ಕಟಪ�+ದ 

ಮತು) ನಮS ಆತSಗJ�ೆಂ$;ೆ eಾತ2ಾ�ದಂಥ RಷಯಗF;ೆ 
ಅನುಗುಣ?ಾ3ರ'ೇಕು. 

ನಮS 7ಾ8ಣಗಳG ಪ�ನಃ4ಾ��ಸಲ#|ಾrಗ, ನಮS �ಾವ2ೆಗಳG 
ಮತು) ಮ2ೋR�ಾರಗಳG ನಮS ಆತS�ೆ^ RqೇಯEಾ3 

ಪ8�D86ಸುತ)?ೆ ಮತು) (ಂ$ನ �ಾಲದ ನಕEಾತSಕ 

ಅನುಭವಗF;ೆ ಪ8�D86ಸುವ�$ಲ0. �ೇವ�;ೆ RqೇಯEಾಗದಂ"ೆ 
ತ�ೆಯಲು 4ೈ"ಾನ,;ೆ 4ಾಧ>?ಾಗುವ�$ಲ0. 

?ಾಕ%ದN, ನಂ�	ೆ�ಡ2ೇಕು 

ಸOಸ�"ೆಯ ಅದುnತಗಳನು� :ೊಂ$�ೊಳGHವ�ದ�ಾ^3 2ಾವ� 
�ೇವರನು� ನಂಬ'ೇ�ಾದEೆ, ಆತನು "ಾನು ಏನು 
eಾಡು"ಾ)2ೆಂದು :ೇFದa2ೊ�ೕ ಅದನು� 2ಾವ� �ದಲು �ೇವರ 

?ಾಕ>$ಂದ �Fದು�ೊಳH'ೇಕು. 

� ನಂ�	ೆಯು: 

∗ �ಾವ2ೆ ಅಲ0 ಮತು) �ಾವ2ೆಯು ನಂ{�ೆಯಲ0 
∗ �ಾವ2ೆCಂ$;ೆ eಾಡುವ�ದ�ೆ^ ಏನೂ ಇಲ0 - 

�ಾವ2ೆಗಳನು� ,ಲA�ಸುತ)�ೆ 
∗ �ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಮೂಲಕ ಬರುತ)�ೆ 
∗ �ೇವರು ತನ� ?ಾಕ>ದ	0 ಪ8ಕಟಪ�+ದ ಎಲ0ವನು� �F$� aೆ, 

ನಂಬುತ)�ೆ ಮತು) :ೊಂ$�ೊಳGHತ)�ೆ. 
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"2ಾನು ತುಂ'ಾ ದl$� aೇ2ೆ" ":ೇ;ೆಂದು ನನ;ೆ ;ೊ�)ಲ0 ... 

ಬಹುಶಃ 2ಾನು 4ೋಲಬಹುದು." "2ಾನು �ದಲು ಅದನು� 
eಾಡಲು ಪ8ಯ��+�ೆನು ಮತು) ..." "2ಾನು ಈಗಲೂ eಾಡಲು 
ಬಯಸು" )ೇ2ೆ, ಆದEೆ ನನ;ೆ ಅಷುr qೈಯARಲ0 ಎಂದು ,ಮ;ೆ 
�F$�ೆ ...." ಎಂದು �ಾವ2ೆ :ೇಳGತ)�ೆ. 

ನಂ{�ೆಯು, “2ಾನು �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನಂಬು" )ೇ2ೆ ಮತು) 
ಅದ�ೆ^ ತಕ^ಂ"ೆ �ಾಯAeಾಡು" )ೇ2ೆ” “2ಾನು ನಂಬು" )ೇ2ೆ ಮತು) 
ಪ�ೆದು�ೊಳGH" )ೇ2ೆ” “2ಾನು ಸಂ�ೇಹಪಡುವ�$ಲ0 ಮತು) 
ಸಂ�ೇಹ ಇಲ0�ೆ eಾಡು" )ೇ2ೆ!” ಎಂದು :ೇಳGತ)�ೆ. 

ಒಬs ವ>D)ಯು �ೇವರ ಶD)6ಂದ ಅವರ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳHಬಹುದು ಮತು) �ಾವ �ಾಯAವನು� ಅನುಭRಸ�ೆ 
ಇರಬಹುದು. ಇ2ೊ�ಬsರು �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD), {+, ತಂಪ� 
ಅಥ?ಾ Rದು>� ಪ8ವ(ಸುR�ೆಯಂತಹ ಕಂಪನವನು� 
ಅನುಭRಸಬಹುದು. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ವ>ಕ)ಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3, ಒಬsರು �ಾವ2ೆಗಳನು� 
2ೋಡ'ಾರದು, ಆದEೆ ?ಾ;ಾaನ eಾಡಲ#�rರುವ 

ಫ	"ಾಂಶಗಳನು� 2ೋಡ'ೇಕು, ನಂಬ'ೇಕು ಮತು) 
,�ೕ�ಸ'ೇಕು. 

�ೇವರ ?ಾಕ>�ೆ^ ಅನುಗುಣ?ಾ3 �ಾಯAeಾ�� 

Mೕಸು �ೈಯGqಂದ ಸೇ?ೆ Jಾ�ದನು 

�ೆಲವ� qೈಯAiಾ	 �ಾಯAವನು� ಬಯಸುವ ಮೂಲಕ zೕಸು 
ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆಗುಣಪ�+ದನು. 

� “�ೈಯನು� �ಾಚು” 

ಅವನು eಾಡ�ಾಗದ �ಾಯAವನು� eಾಡ'ೇ�ೆಂದು ಆ�ಾ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ zೕಸು �ೈ ಬ�)ದa ಮನುಷ>ನನು� ಗುಣಪ�+ದನು. 

ಮZಾ�ಯ 12:10,13 ಆಗ ಅN, 	ೈಬ"�ದವನೊಬz5ದ@ನು ... 

ಆ ಮನುಷ%5�ೆ 5ನg 	ೈ 1ಾಚು ಎಂದು *ೇeದನು. ಅವನು 
1ಾoದನು. ಅದು ಸಂಪೂಣG ?ಾ7ಯಾ� ಮZೊ�ಂದರ 

*ಾ�ಾ�ತು. 

ಇ�ೇ ಕ�ೆಯನು� eಾಕA 3:1-5, ಮತು) ಲೂಕ 6:6-10 ರ	0 
:ೇಳ�ಾ3�ೆ. ಈ ವಚನಗಳG �ಾಯAದ ಬ; }ೆ eಾತ2ಾಡುತ)?ೆ. 
zೕಸು ಮನುಷ>,;ೆ ಏ2ೋ ಒಂದು �ಾಯAವನು� 
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eಾಡ'ೇ�ೆಂದು ಆ�ಾ�+ದನು. ಆ ಮನುಷ>ನು zೕಸು 
:ೇFದಂ"ೆzೕ eಾ�ದನು, ಅವನು ತನ� �ೈಯನು� �ಾcದನು. 
zೕಸು :ೇFದಂ"ೆ eಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು 
ಗುಣಮುಖ2ಾದನು. 

� “:ೋ3 "ೊJೆದು�ೋ” 

zೕಸು ಕುರುಡ,;ೆ ಒಂದು ,$Aಷr?ಾದ �ೊಳ�ೆ^ :ೋ3 

"ೊJೆದು�ೋ ಎಂದು :ೇಳGವ ಮೂಲಕ ಅವನನು� 
ಗುಣಪ�+ದನು. 

=ೕ*ಾನ 9:6,7 ಇದನುg *ೇe ನೆಲದ Qೕಲೆ ಉಗುe ಆ 

ಉಗುe5ಂದ 	ೆಸರು Jಾ� ಆ 	ೆಸರನುg ಅವನ ಕಣು�ಗe�ೆ ಹo� 
5ೕನು 7ಲೋವ 	ೊಳ	ೆ' *ೋ� Zೊಳ	ೋ ಅಂದನು. (7ಲೋವ 

ಎಂಬ Jಾ"�ೆ ಕಳ:rಸಲkಟ\ವನು ಎಂದಥG) ಅವನು *ೋ� 

Zೊಳ	ೊಂಡು ಕಣು� *ೊಂqದವನಾ� ಬಂದನು. 

zೕಸು ಮಣ�ನು� �ೆಸರು eಾ��ಾಗ, zೕಸು ಅವನ ಕಣು�ಗF;ೆ 
ಹc`�ಾಗ ಅಥ?ಾ �ೊಳದ	0 "ೊJೆದು�ೊಂ�ಾಗ ಇದರ	0 
�ಾ?ಾಗ ಆ ಮನುಷ>ನು ತನ� ದೃYrಯನು� :ೊಂ$�ೊಂಡನು? 

ಅವನು ನಂ{�ಾಗ, �ೇವ�;ೆ Rqೇಯ2ಾ�ಾಗ ಮತು) ಅವನ 

ನಂ{�ೆ6ಂದ �ಾಯAeಾ��ಾಗ ಆ ಮನುಷ>ನು ತನ� 
ದೃYrಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡನು. 

� “,ನ� :ಾ+;ೆಯನು� ಎ�)�ೋ” 

“ಎದುa, ,ನ� :ಾ+;ೆಯನು� ಎ�)�ೊಂಡು :ೋಗು” ಎಂದು zೕಸು 
7ಾಶOA?ಾಯು ಇದa ವ>D);ೆ ಆ�ಾ�+ದನು. 

JಾಕG 2:11,12 ಎದು@ 5ನg *ಾ7�ೆಯನುg ಎ"�	ೊಂಡು ಮನೆ�ೆ 
*ೋ�ೆಂದು 5ನ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ ಅಂದನು.  

ಅವನು ಎದು@ ಕೂಡಲೆ ತನg *ಾ7�ೆಯನುg Zೆ�ೆದು	ೊಂಡು ಎಲ,ರ 

ಮುಂ�ೆ *ೊರಟು*ೋದನು.ಅದ	ೆ' ಎಲ,ರು 2ೆರ�ಾ� ಇದುವರೆ�ೆ 
ನಾವ8ಇಂಥದ@ನುg ಎಂqಗೂ ನೋ�� @ೇ ಇಲ,?ೆಂದು *ೇಳ:Zಾ� 
�ೇವರನುg 	ೊಂyಾ�ದರು. 

4ಾO�ಾRಕ?ಾ3, ಆ ಮನುಷ>,;ೆ ಎ� aೇಳಲು, :ಾ+;ೆಯನು� 
ಎ�)�ೊಂಡು ಎ	0;ಾದರೂ :ೋಗುವ�ದು ಅ4ಾಧ>?ಾ3ತು)! ಆದEೆ 
�ೇವರು :ೇFದುa ಅವ,;ೆ �F$ತು). ಅವನು ಕೂಡ�ೇ ಅದ�ೆ^ 
ತಕ^ಂ"ೆ �ಾಯAeಾ�ದನು ಮತು) ಅವನು ಗುಣಮುಖ2ಾದನು. 

Fಷ%ರು ಆ Jಾದ&ಯನುg ಅನುಸ&7ದರು 
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zೕಸು "ೋ�+�ೊಟr ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ eಾದ�ಯನು� 
7ೇತ8ನು ಮತು) Cೕ:ಾನರು ಅನುಸ�+ದರು. ಅವರು ಕುಂಟ,;ೆ 
ಎದುa ನ�ೆಯಲು ಆ�ಾ�+ದರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:6,7 ಆಗ _ೇತ<ನು 2ೆe| ಬಂ�ಾರವಂತೂ 

ನನgN,ಲ,, ನನgN,ರುವದನುg 5ನ�ೆ 	ೊಡುZ �ೇನೆ. ನಜರೇ"ನ 

Mೕಸುf<ಸ�ನ *ೆಸ&ನಲ ,ೇ ಎದು@ ನyೆ�ಾಡು ಎಂದು *ೇe  

ಅವನನುg ಬಲ�ೈr�ದು ಎ"�ದನು. ಆ �ಣ?ೇ ಅವನ 	ಾಲುಗeಗೂ 

ಹರಡುಗeಗೂ ಬಲಬಂತು. 

ನಂ�	ೆ ಮತು� 	ಾಯG 

D8z6ಲ0ದ ನಂ{�ೆ ಸತ)ದುa ಎಂದು �ಾ�ೋಬನು :ೇಳG"ಾ)2ೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 2:14,17,18,20 ನನg ಸ*ೋದರರೇ, ಒಬzನು ತನ�ೆ 
ನಂ�	ೆಯುಂ�ೆಂದು *ೇe	ೊಂಡು ತಕ' f<Mಗeಲ,ದವನಾ�ದ@ರೆ 
ಪ<=ೕಜ?ೇನು? ಅಂಥ ನಂ�	ೆಯು ಇವನನುg ರhಸುವ�ೋ? 

*ಾ�ೆMೕ f<Mಗeಲ,ದ ನಂ�	ೆಯು ತನgN, ]ೕವ�ಲ,ದು@. 

rೕಗಲ,?ಾದರೆ ಒಬz ಮನುಷ%ನು 5ನ�ೆ ನಂ�	ೆಯುಂಟು ನನ�ೆ 
f<Mಗಳ:ಂಟು ನಾನು ನನg f<Mಗಳ ಮು ಾಂತರ ನನg 
ನಂ�	ೆಯನುg Zೋ&ಸುZ �ೆನೆ. 5ೕನು f<Mಗeಲ,�ೆ 5ನg 
ನಂ�	ೆಯನುg ನನ�ೆ Zೋ&ಸು ನೋyೋಣ ಎಂದು 
*ೇಳ:ವನಲ,?ೇ. 

ಅಪ<=ೕಜಕನೆ f<Mಗeಲ,ದ ನಂ�	ೆಯು ವ%ಥG?ಾ��ೆ 
ಎಂಬುದ	ೆ' ದೃ�ಾ\ಂತ 2ೇ	ೋ? 

2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ದಂ"ೆ �ಾಯAeಾಡ'ೇಕು, ಏ�ೆಂದEೆ 
D8z6ಲ0ದ ನಂ{�ೆ ಸತ)�ಾa3�ೆ. ನಮS ನಂ{�ೆಯು 
�ಾಯAರೂಪ�ೆ^ ಬರು?ಾಗ, �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
2ಾವ� "ೆEೆದು {ಡು" )ೇ?ೆ. �ೇವರ ಶD)ಯನು� �ಾಯAರೂಪ�ೆ^ 
ತಂ�ಾಗ, Eೋಗವ� {ಟುr:ೋಗ'ೇಕು. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆeಾಡಲು ನಂ{�ೆ-D8z ಮುಖ>?ಾ3�ೆ. 
�ೆಲ�oS ಅದು ಗುಣಪ�ಸುವವರ ಮೂಲಕ ಬರುತ)�ೆ. 'ೇEೆ 
ಸಮಯಗಳ	0, ಆ�ೇಶಗF;ೆ RqೇಯEಾ3 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
,�ೕ�ಸುವವರು �ಾಯAeಾಡ'ೇ�ಾಗುತ)�ೆ. 

	ಾಯGJಾಡುವ8ದf'ರುವ ಸಲ*ೆಗಳ: 
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,ೕವ� �ಾ�;ಾದರೂ ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆ eಾ�ದ ತbಣ, 

ಅವರು �ದಲು eಾಡ�ಾಗದ �ಾಯAವನು� eಾಡಲು :ೇF�. 

ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ: 

∗ “ಆ "ೋಳನು� ಚ	+�” - “'ಾ3�” - “ಅದನು� ಪ�ೕ�+�” 

∗  “2ೋವ� ಏ2ಾ6ತು?” ಎಂದು qೈಯA$ಂದ �ೇF�. 
� �ೇವರ ?ಾಕ%ವ8 5ಜ?ೆಂದು 5ೕವ8 ನಂಬು"�ೕ&! ಅದರಂZೆ 

	ಾಯGJಾ�&! �ೇವರ ?ಾಕ%ದಂZೆ 	ಾಯGJಾ�&. 5ಮ; 
ನಂ�	ೆಯ ಮಟ\	ೆ' ತಕ'ಂZೆ 	ಾಯGJಾ�&. 

∗ ನಂ{�ೆ �ಾಯAರೂಪ�ೆ^ ಬರುತ)�ೆ. 
∗ �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD) {ಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ)�ೆ. 
∗ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಬರುತ)�ೆ! 

� ಎಚ`��ೆ! 
ಒಬs ವ>D);ೆ ಕಟುrಪ�rಯನು� "ೆ;ೆಯಲು ಅಥ?ಾ ಔಷd 

"ೆ;ೆದು�ೊಳGHವ�ದನು� ,	0ಸಲು 2ಾವ� ಎಂ$ಗೂ :ೇಳ'ಾರದು, 
ಸೂಚ>?ಾ3ಯೂ ಸಹ :ೇಳ'ಾರದು. ಆ ವ>D)ಯ ನಂ{�ೆ �ಾವ 
ಹಂತದ	0�ೆ ಎಂದು ನಮ;ೆ �F$ಲ0, ಅಥ?ಾ ಅವರ kೕವನದ	0 
ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು� ಇದaEೆ ಅದು ಸಹ ಅವರ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

ಲbಣವನು� ಪ�ೆಯದಂ"ೆ eಾಡುತ)�ೆ. 

2ಾವ� ಸ�ಾEಾತSಕ?ಾ3 eಾತ2ಾಡ'ೇಕು ಮತು) ಅವರ	0 
ನಂ{�ೆ :ೆ�ಾ`ಗುವಂ"ೆ eಾತ2ಾಡ'ೇಕು. ಕಟುrಪ�rಯನು� 
"ೆ;ೆಯಲು ಅವ�;ೆ ನಂ{�ೆ ಇದaEೆ ಅದು ಪ8ಶಂಸ,ೕಯ?ಾದದುa! 

�ಪ#l: ?ೈದ>ರು ,ೕ�ರುವ ಸೂಚ2ೆಗF;ೆ ವ>��ಕ)?ಾ3 ,ೕವ� 
,ೕ�ದ ಸೂಚ2ೆಗಳ oೕEೆ;ೆ "ೆ;ೆದು�ೊಳH�ಾದ �ಾವ��ೇ 
�ಾಯAಗಳ ,Qತ)?ಾ3 ಕೂಡ�ೇ ಅಥ?ಾ ಭRಷ>ದ	0 ಉಂ|ಾಗುವ 
ನಕEಾತSಕ?ಾದ ಫ	"ಾಂಶಗF;ಾ3 ,ಮSನು� �ಾನೂನುಬದ�?ಾ3 

ಅದ�ೆ^ :ೊ~ೆ;ಾರರ2ಾ�3 eಾಡಲು ,ಣA6ಸಬಹುದು. 

7ಾ8ಥA2ೆಯನು� ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ�ದು 

ತಪ8k ಕಲkನೆಗಳ: 

7ಾ8ಥA2ೆಯ ಬ; }ೆ ಮತು) Eೋ3ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆ 
eಾಡುವ�ದರ	0ರುವ ಅದರ �ಾಯAದ ಬ; }ೆ �ೆಲವ� ತಪ�# 
ಕಲ#2ೆಗF?ೆ. ಗುಣಪ�ಸಲು �ೇವರು (ಂಜ�ಯು"ಾ)2ೆ ಅದ�ಾ^3 

2ಾವ� �ೇವರನು� 7ಾ8uAಸ'ೇಕು ಮತು) �ೇF�ೊಳH'ೇಕು, ಅಥ?ಾ 

'ೇ��ೊಳH'ೇಕು ಎಂದು �ೆಲವರು �ಾRಸು"ಾ)Eೆ. ಒಬs ವ>D)ಯನು� 
ಗುಣಪ�ಸಲು ಅವರು �ೇವ�;ೆ �ಾರಣಗಳನು� �ೊಡು"ಾ)Eೆ. 
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ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, "ಅವನು �ೈಸ) ಸಮು�ಾಯದ	0 ಎಂತಹ 

2ಾಯಕನು ... ಅವನು ಎಂತಹ ಒJ Hೆಯ ವ>D), ,ೕನು ಅವನನು� 
ಗುಣಪ�ಸ'ೇಕು." 

Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು �ೇವರು (ಂಜ�ಯುವ�$ಲ0! zೕಸು 
ನಮS 2ೋವನು� ಮತು) ನಮS Eೋಗಗಳನು� ತನ� �ೇಹದ oೕ�ೆ 
'ಾಸುಂ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ :ೊತು)�ೊಂ�ದa�ಂದ ಆತನು ಎರಡು 
4ಾRರ ವಷAಗಳ (ಂ�ೆ ತನ� �ಾಯAವನು� eಾ�ದನು. ಈಗ, 

ಆತನು eಾ�ದaನು� eಾಡಲು ನಮ;ೆ :ೇF�ಾa2ೆ; Eೋ3ಗಳನು� 
ಗುಣಪ�ಸಲು ಮತು) ಸತ)ವರನು� ಎ{sಸಲು; Eೋ3ಗಳ oೕ�ೆ 
ನಮS �ೈಗಳನು� ಇಡಲು ಮತು) ಅವರು ಸOಸ�Eಾಗು"ಾ)Eೆ! 

ನಮS 4ಾಂಪ8�ಾ6ಕ eಾದ�ಯ 7ಾ8ಥA2ೆಗಳ	0 ಮತು) 
Eೋ3ಗF;ಾ3 7ಾ8uAಸುವ�ದರ	0 4ಾಲುಗಳG ಇರಬಹುದು, 
ಆದEೆ �ೇವರು ಅವರನು� ಗುಣಪ�ಸುವಂ"ೆ :ೇFದನು. 

�ಾ�ೋಬ 5:14 ಮತು) 15 ರ :ೊರತುಪ�+, Eೋ3ಗF;ೆ 
ಎ~ �ೆಯನು� ಹಚು`ವಂ"ೆ (�ಯರನು� ಕEೆಕಳG(ಸುವ ಮತು) 
ನಂ{�ೆ6ಂದ eಾಡುವ 7ಾ8ಥA2ೆಯು Eೋ3�ಾ3ರುವ 

ವ>D)ಯನು� ಸOಸ�ಪ�ಸುತ)�ೆ ಎಂಬುದು 'ೇEೆ ಕ�ೆ ಇಲ0, 
ಪಂಚಶ"ಾ)ಮ $ನದ ನಂತರ RiಾO+ಗಳG “Eೋ3ಗF;ಾ3 

7ಾ8uA+” ಅವರನು� ಗುಣಪ�+ರುವ �ಾವ��ೇ 
ಉ�ಾಹರ~ೆಗFಲ0.  

_ಾ<ಥGನೆಯ �ವರ(ೆ 

7ಾ8ಥA2ೆಯು ನಮ;ಾ3 ಏ2ಾದರೂ eಾಡ'ೇ�ೆಂದು �ೇವರನು� 
�ಾcಸುವ ಒಂದು �ೕ��ಾ3ರ'ಾರದು. 

� _ಾ<ಥGನೆಯು �ೇವರ ?ಾಕ%ದN,ರುವ, ತನg ?ಾಕ%ವನುg 
ನೆರ?ೇ&ಸುವ �ೇವರ ಸಾಮಥ%GದN,ರುವ ನಂ�	ೆಯನುg 
ವ%ಕ�ಪ�ಸುವ8ದು ಆ��ೆ, ಮತು� �ೇವರು ?ಾ�ಾ@ನ Jಾ�ದ@ನುg 
ಆತನು JಾಡುZಾ�ನೆ ಎಂದು ಒVk	ೊಳ:|ವ8ದು ಆ��ೆ. 

2ಾವ� 7ಾ8uA+�ಾಗ �ೇವರ ?ಾಕ>ವ�, ನಮS ,�ೕ¢ೆಯು 
ನಂ{�ೆ�ಾಗುತ)�ೆ, ಮತು) ನಮS ನಂ{�ೆಯು ನಂ{�ೆ6ಂದ 

ತುಂ{ರುವ D8zಗFಂದ �ೇವ�;ೆ RqೆಯEಾಗುವಂ"ೆ ನಮSನು� 
ನ�ೆಸುತ)�ೆ. 2ಾವ� ನಂ{�ೆಯ ವ>ಕ)ಪ�ಸುR�ೆಯ	0 
7ಾ8uA+�ಾಗ, �ೇವರು ಈ;ಾಗ�ೇ ನಮSದು ಎಂದು 
:ೇFರುವ�ದನು� 2ಾವ� :ೊಂ$�ೊಳHಲು 7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ. 2ಾವ� 
zೕಸುRನ �ಾಯAಗಳನು� eಾಡಲು 7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ. 
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7ಾ8ಥA2ೆಯು ನಮS ನಂ{�ೆಯನು� ಸ�ಾEಾತSಕ D8zಯ2ಾ�3 

eಾಡುತ)�ೆ. 

7ಾ8ಥA2ೆಯು �ೇವರ ?ಾಕ>ದ	0 ಇ�rರುವ ನಂ{�ೆಯ 

ವ>ಕ)ಪ�ಸುR�ೆ�ಾ3�ೆ, ಅದು �ೇವ�ಂದ �ೇಳGವ 

ಸಮಯ?ಾ3ದುa, �ೇವರ ?ಾಕ>�ೆ^ RqೇಯEಾ3 Eೋ3ಗಳನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆಯ ಸಮಯ�ಾ^3 ಅದು ನಮSನು� 
+ದ�ಪ�ಸುತ)�ೆ. 

ಒಮSತದ 7ಾ8ಥA2ೆ 

5ಮ;N, ಇಬzರು ಒಂ�ೇ ಮನಸು�ವ8ಳ|ವರಾ� 

7ಾ8ಥA2ೆಯ	0ರುವ ಒಮSತವ� ಸತ>?ೇದದ ಪ�ಕಲ#2ೆ�ಾ3ದುa 
Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುವ	0 2ಾವ� ಅಥAeಾ��ೊಳH'ೇ�ಾದ 

ಮತು) ಅನO6+�ೊಳH'ೇ�ಾದ ಒಂದು ಪ8ಮುಖ ಅಂಶ?ಾ3�ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 18:19,20 ಇದಲ,�ೆ Zಾವ8 ಇಬzರು 2ೇ�	ೊಳ|ತಕ' 
ಯಾವ8�ಾದರು ಒಂದು 	ಾಯGದ �ಷಯ?ಾ� ಭೂಲೋಕದN, 
ಒಂ�ೇ ಮನಸು�ಳ|ವರಾ�ದ@ರೆ, ಅದು ಪರಲೋಕದN,ರುವ ನನg 
ತಂ�ೆ�ಂದ ಅವ&�ೆ ಆಗುವ�ೆಂದು 5ಮ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ. 
ಯಾಕಂದರೆ ಇಬzರು ಮೂವರು ನನg *ೆಸ&ನN, ಎN, ಕೂ� 

ಬಂqರುZಾ�ರೋ ಅN, ಅವರ ನಡು?ೆ ನಾನು ಇ� @ೇನೆ ಅಂದನು. 

ಒಮ;ತ 

,ೕವ� ಒ�#�ೊಂ�ಾಗ, ,ೕವ� ಇತರ ವ>D)Cಂ$;ೆ ಸಂಪೂಣA 

4ಾಮರಸ> ಉಳHವEಾ3ರು�)ೕ�. ಎ	0 ಇಬsರು ಒಂ�ಾ3, ಮತು) 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದ�ಾ^3 zೕಸುRನ :ೆಸರನು� ನಂಬು"ಾ)Eೋ, 
�ೇವರು ಅ	0zೕ ಇರುವ�ದ�ಂದ 7ಾ8ಥA2ೆ;ೆ ಉತ)ರ +ಗುತ)�ೆ! 

2ಾವ� 'ೇEೊಬsEೊಡ2ೆ ಒಮSತ$ಂದ 7ಾ8uAಸು?ಾಗ ಅದರ	0 
:ೆc`ನ ಶD) ಇರುತ)�ೆ. 

M*ೋಶುವ 23:10 5ಮ; �ೇವರಾದ M*ೋವನು ತನg 
?ಾ�ಾ@ನದಂZೆMೕ 5ಮ�ೋಸ'ರ ಯುದ� Jಾ�ದ@&ಂದ 5ಮ;N, 
ಒಬzನು ಸಾ�ರ ಜನರನುg ಓ�ಸುವ8ದ	ೆ' ಶಕ�ನಾದನು. 

ಧlೕGಪ�ೇಶ	ಾಂಡ 32:30 ಅವರ ಶರಣನು ಅವರನುg 
ಶತ<ಗe�ೆ ಒVk7	ೊಡqದ@ರೆ ಒಬz5ಂದ ಸಾ�ರ ಮಂq 

ಸೋತು*ೋಗು"�ದ@ರೋ? M*ೋವನು 	ೈ�ಡqದ@ರೆ ಇಬz&�ೆ 
*ೆದ& ಹತು� ಸಾ�ರ ಮಂq ಓ�*ೋಗು"�ದ@ರೋ ... 
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ನಮ;ೆ ಒಬs�;ೊಬsರ ಅವಶ>ಕ"ೆ6�ೆ. ಒಬsನು 4ಾRರವನು� 
ಓ�ಸುವನು, ಆದEೆ ಇಬsರು ಹತು) 4ಾRರವನು� ಓ�ಸುವರು 
ಎಂಬುದು 2ೆನ�ನ	0ರ	. ಒಮSತದ 7ಾ8ಥA2ೆಯು ನಮS 
ಪ�~ಾಮ�ಾ�ತOವನು� ಹತು) ಪಟುr :ೆc`ಸುತ)�ೆ. 

4ಾಧ>?ಾ�ಾಗ, Eೋ3�ಾ3ರುವ ವ>D)ಯನು� ನ�Sಂ$;ೆ 
ಒಮSತದ ಮಟr�ೆ^ ಕEೆತರಲು ಅವರ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 ಅವ�;ೆ 
?ಾಕ>ವನು� 'ೋdಸುವ ಮೂಲಕ 2ಾವ� ಅವರ ನಂ{�ೆಯನು� 
'ೆJೆಸ'ೇಕು. 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಕು�"ಾದ ಸತ>?ೇದದ ಸತ>ಗಳನು� ಗ8(+�ೊಳHಲು 
ಅಥ?ಾ �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� �ೇಳಲು ಆಗದಷುr ಒಬs ವ>D)ಯು 
ತುಂ'ಾ Eೋಗ$ಂದ ಬಳಲು�)ರುವ �ೆಲವ� ಘಟ2ೆಗF?ೆ, ಮತು) 
ಅಂತಹ ಸಂದಭAಗಳ	0 ಇಬsರು RiಾO+ಗಳG ಆ ವ>D);ಾ3 

7ಾ8ಥA2ೆಯ	0 ಬಲ?ಾ3 ಒಂ�ೇ ಮನಸುXವ�ಳHವEಾ3 
7ಾ8uAಸ'ೇಕು. 

2ಾವ� ಒ|ಾr3 ಒಂ�ೇ ಮನುಸುXವ�ಳHವEಾ3ರು?ಾಗ, ನಮS 
ನಂ{�ೆ :ೆ�ಾ`ಗುತ)�ೆ ಮತು) 4ೇ?ೆಯ	0 ನಮS 
ಪ�~ಾಮ�ಾ�ತOವ� :ೆ�ಾ`ಗುತ)�ೆ. 

ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆ 

�ೇವರ ?ಾಕ%ದN, ಇ}\ರುವ ನಂ�	ೆ 

7ಾ8ಥA2ೆಯು 4ೇ?ೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ?ಾ3�ೆ. ನಮS 
7ಾ8ಥA2ೆಯು ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3ರ'ೇಕು ಮತು) 
ಅಥAಶ£ನ>?ಾದ ಪ�ನEಾವತA2ೆಗJಾ3ರ'ಾರದು. ನಂ{�ೆಯ 

7ಾ8ಥA2ೆಯನು� eಾಡುವ�ದು ಶD)ಯುತ?ಾದ ಫ	"ಾಂಶಗಳನು� 
�ಾಣಲು Dೕ	�ೈ�ಾ3�ೆ. 

� ನಂ�	ೆಯ _ಾ<ಥGನೆಯು �ೇವರ ಸತ%ಗಳ, ಆuೆಗಳ ಮತು� 
?ಾ�ಾ@ನಗ��ೆಂq�ೆ ಒಮ;ತ?ಾ�ರುವ8ದು ಆ��ೆ. ನಂ�	ೆಯ 

_ಾ<ಥGನೆಯು 	ಾಣದ ಮಂಡಲವನುg ನೋಡುತ��ೆ ಮತು� ಅದನುg 
Jಾಡಲಾ��ೆ ಎಂದು ಎTಸುತ��ೆ. ನಂ�	ೆಯ _ಾ<ಥGನೆಯು 
ಪೂರೈ	ೆಯನುg ಉಂಟುJಾಡುತ��ೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 5:14,15 5ಮ;N, ಅಸ$ಸ�ನಾ�ರುವವನು ಇ�ಾ@ನೋ? 

ಅವನು ಸXೆಯ r&ಯರನುg ಕರೆಕಳ:rಸN. ಅವರು ಕತGನ 

*ೆಸ&5ಂದ ಅವ5�ೆ ಎ( �ೆ ಹo� ಅವ5�ೋಸ'ರ �ೇವರನುg 
_ಾ<dGಸN.  
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ನಂ�	ೆ�ಂದ Jಾ�ದ _ಾ<ಥGನೆಯು ರೋ�ಯನುg ರhಸುವದು 
ಕತGನು ಅವನನುg ಎ�zಸುವನು. ಮತು� _ಾಪJಾ�ದವನಾ�ದ@ರೆ 
ಅದು ಪ&*ಾರ?ಾಗುವದು. 

JಾಕG 11:22-24 Mೕಸು *ೇe� @ೇನಂದರೆ 5ಮ�ೆ �ೇವರN, 
ನಂ�	ೆ�ರN. 5ಮ�ೆ ಸತ%?ಾ� *ೇಳ:Z �ೇನೆ, ಯಾವನಾದರೂ 

ಈ 2ೆಟ\	ೆ' 5ೕನು fತು�	ೊಂಡು *ೋ� ಸಮುದ<ದN, �ೕಳ: ಎಂದು 
*ೇe ತನg ಮನ7�ನN, ಸಂಶಯಪಡ�ೆ Zಾನು *ೇeದು@ 
ಆಗುವ�ೆಂದು ನಂ�ದರೆ ಅವನು *ೇeದಂZೆMೕ ಆಗುವದು. 
ಆದ	ಾರಣ 5ೕವ8 _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಏನೇನು 2ೇ�	ೊಳ:|"�ೕರೋ 
ಅದನೆgಲಾ, *ೊಂq� @ೇ?ೆಂದು ನಂ�&. ಅದು 5ಮ�ೆ 7ಕು'ವ�ೆಂದು 
5ಮ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ. 

ನಂ�	ೆಯ ಶತು<ಗಳ: 

ನಂ{�ೆಯ ಬ	ಷ¡ ಶತು8ಗಳG ನೂತನ?ಾಗ$ರುವ ನಮS 
ಮನ+Xನ	0?ೆ. 2ಾವ� ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ	0 ಆತSದ	0ಯೂ ಮತು) 
ನಮS ಬು$�ಶD)ಯ	0ಯೂ �ಾಯA,ವA(ಸಲು 4ಾಧ>Rಲ0. 

� bQಸ$ರುR�ೆ 

ನಮS kೕವನದ	0 bQಸ$ರುR�ೆ ಇರುವ��ಾದEೆ 
ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆಯನು� eಾಡಲು 
4ಾಧ>Rಲ0. bQಸ$ರುR�ೆಯು ನಮS ಮತು) �ೇವರ ನಡು?ೆ 
ತ�ೆ�ಾ3 eಾ7ಾAಡುತ)�ೆ. 2ಾವ� bQಸ$ರುR�ೆಯನು� 
ನಮS	0 ಇಟುr�ೊಂಡು ಮತು) ಅ�ೇ ಸಮಯದ	0 ನಂ{�ೆ6ಂದ 

�ಾಯA,ವA(ಸಲು 4ಾಧ>Rಲ0. 

JಾಕG 11:25 ಇದಲ,�ೆ 5ೕವ8 5ಂತು	ೊಂಡು _ಾ<ಥGನೆ 
Jಾಡು?ಾ�ೆಲಾ, ಯಾರ Qೕಲೆ ಏನಾದರೂ �ರೋಧ�ದ@ರೆ 
ಅದನುg ಅವ5�ೆ ��7&. 

� ಅಪನಂ{�ೆ 

ಅಪನಂ{�ೆಯು ನಂ{�ೆ;ೆ Rರುದ�?ಾದ�ಾa3�ೆ. ನಂ{�ೆಯ 

7ಾ8ಥA2ೆ “,ೕವ� ಅದನು� :ೊಂ$�ೊಂ�$aೕ� ಎಂದು 
ನಂಬುತ)�ೆ.” �ೇವರು ಈ;ಾಗ�ೇ ನಮ;ಾ3 eಾ�ದaನು� 
:ೊಂ$�ೊಳHದಂ"ೆ ಅಪನಂ{�ೆಯು ನಮSನು� ತ�ೆಯುತ)�ೆ. 

,ಜ?ಾದ ನಂ{�ೆ �ಾEೊಬsರ 4ಾ�ಯನು� oೕ�ೆ 
ಆಧ�ತ?ಾ3ಲ0 ಆದರೂ 4ಾ�ಗಳG ಖಂ�ತ?ಾ3ಯೂ ನಮS 
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ನಂ{�ೆಯನು� <8ೕ"ಾX(ಸುವ ಒಂದು eಾಗA?ಾ3�ೆ. ,ಜ?ಾದ 

ನಂ{�ೆ �ೇವರ ?ಾಕ>ದ oೕ�ೆ ಆಧ�ತ?ಾ3�ೆ. 

� ಸಂ�ೇಹ 

ಸಂ�ೇಹವ� ಸಹ ನಂ{�ೆ;ೆ Rರುದ�?ಾದ�ಾa3�ೆ. ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು 
�ೇವರ cತ)?ಾ3$aೕCೕ ಇಲ0�ೕ ಎಂದು ,ೕವ� ಸಂ�ೇಹ 
ಪಟrEೆ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದ�ಾ^3 ನಂ{�ೆ6ಂದ 7ಾ8ಥA2ೆ eಾಡಲು 
ಆಗುವ�$ಲ0. �ೇವರ ?ಾಕ>�ೆ^ Rರುದ�?ಾ3ರುವ 'ೋಧ2ೆಯು 
ಅಪನಂ{�ೆಯನು� ಮತು) ಸಂ�ೇಹವನು� ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ. 
bQಸ$ರುR�ೆ, ಅಪನಂ{�ೆ ಮತು) ಸಂ�ೇಹವ� ಮನ+Xನ ಎಲ0 
ಮಂಡಲಗಳ	0 ಇರುತ)?ೆ. 

2ಾವ� Eೋ3ಗJಾಗುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ಾ3ದaEೆ, 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದ�ಾ^3 ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆಯನು� eಾಡುವ�ದು 
ತಪ#ಲ0?ೇ? �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ?ೈದ>Dೕಯ ವೃ�)ಪರ�ಂದ 

ಸ:ಾಯ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅಥ?ಾ ಔಷd "ೆ;ೆದು�ೊಳGHವ�ದು ಸಹ 

ತಪ#ಲ0?ೇ? 

w¢ೆಯ ,Qತ)?ಾ3 ಅಥ?ಾ ನಮ;ೆ ಏನ2ಾ�ದರೂ ಕ	ಸ'ೇಕು, 
ಅಥ?ಾ ತನ;ೆ "ಾ2ೇ ಮ(oಯನು� ಉಂಟುeಾ��ೊಳH'ೇಕು 
ಎನು�ವ�ದರ ಸಲು?ಾ3 �ೇವರು ನಮSನು� Eೋ3ಗಳ2ಾ�3 

eಾಡಲು ಬಯ+ದEೆ, 2ಾವ� Eೋ3ಗJಾ3 ಬಳಲುವ�ದನು� 
ಅಂ3ೕಕ�+�ೊಳH'ೇಕಲ0?ೇ ಮತು) �ೇವರ cತ)�ೆ^ ಅ��ಪ�ಸಲು 
ಏನನೂ� eಾಡ'ಾರದಲ0?ೇ? 

�ೇವ�;ೆ 4ೊ)ೕತ8! 2ಾವ� ಆತ,;ಾ3 Eೋಗವನು� 
ಅನುಭRಸ'ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಬಯಸು"ಾ)2ೆ ಎಂದು ಆತನು 
:ೇಳ	ಲ0, ಆತರು ನಮ;ಾ3 Eೋಗ, 2ೋವ� ಮತು) ದುಃಖವನು� 
ಅನುಭR+ದನು ಎಂದು ಆತನು :ೇF�ಾa2ೆ! 

ತ$&ತ ಫNZಾಂಶಗಳ:? 

ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆಯು �ಾ?ಾಗಲೂ ತO�ತ?ಾದ, 

;ೋಚರ?ಾದ ಫ	"ಾಂಶಗಳನು� ತರುತ)�ೆzೕ? 

2ಾವ� ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆಯನು� eಾಡು?ಾಗ 2ಾವ� ತO�ತ 

ಫ	"ಾಂಶಗಳನು� ಅನುಭRಸ$ದaEೆ, 2ಾವ� ಅದನು� :ೊಂ$� aೇ?ೆ 
ಎಂದು 2ಾವ� ಇನೂ� ನಂಬು" )ೇ?ೆ. �ೇವರ ?ಾಕ>ವ� ,ಜ?ಾ3�ೆ. 
Eೋಗದ ಎ�ಾ0 ಲbಣಗಳನು� ಪೂ�A�ಾ3 ಮತು) ಸಂಪೂಣA?ಾ3 

"ೆ;ೆದು:ಾಕು"ಾ)2ೆ ಎಂದು 2ಾವ� ಆತನನು� ನಂಬ'ೇಕು ಮತು) 
ಸಂ�ೇಹಪಡ'ಾರದು. ಅ2ೇಕ 'ಾ�, ತO�ತ?ಾದ ಅದುnತ�ೆ^ 
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ಬದ�ಾ3 ಸOಲ# �ಾ�ಾವdಯ ನಂತರದ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

ಲbಣವನು� 2ಾವ� ಅನುಭRಸು" )ೇ?ೆ. 

ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆಯು ಗುಣಪ�ಸುವ ಪ8D8zಯ ಪ8ಮುಖ 

�ಾಗ?ಾ3�ೆ. 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>�ೊಂ$;ೆ ಒಮSತEಾ3 ಮತು) 
ಅದು ,ಜ?ಾ3�ೆ ಎಂಬಂ"ೆ �ಾಯAeಾ�ದEೆ, �ೊಡ� 'ೆಟrಗಳG 
,ೕ3:ೋಗುತ)?ೆ. 

ಉF$ರುವ Eೋಗದ �ೆಟr ಲbಣಗಳ oೕ�ೆ ಗಮನRಡುವ 

ಬದಲು, �ೇವರ ?ಾಕ>ವ� ,ಜ?ೆಂದು ,ಮ;ೆ �F$ರುವ�ದa�ಂದ 

�ೇವರನು� ಸು)�ಸಲು 7ಾ8ರಂ9+�. Eೋಗಲbಣಗಳ	0 
ಕಂಡುಬರುವ ಒJ Hೆಯ ಬದ�ಾವ~ೆಗF;ಾ3, ಅವ�ಗಳG ಎhೆrೕ 
ಕ�o ಎಂದು "ೋ�ದರೂ ಕೂಡ ಅದ�ಾ^3 ಆತನನು� ಸು)�ಸಲು 
7ಾ8ರಂ9+�. ,ಮS ಭರವ4ೆಯನು� {ಟುr{ಡ'ೇ��. 

ಪೂಣA?ಾ3 ಗುಣ?ಾದ ಲbಣವ� ಕಂಡುಬರುವವEೆಗೂ ನಂ{� 

ಮತು) :ೊಂ$�ೊFH�. 

?ಾಕ>$ಂದ 7ಾ8uAಸುವ�ದು 

�ವರ(ೆ 

� ?ಾಕ%qಂದ _ಾ<dGಸುವ8ದು ಎಂದರೆ 5ಜ?ಾದ ?ಾಕ%ಗಳನುg 
Zೆ�ೆದು	ೊಂಡು ಅದ&ಂದ �ೇವರನುg _ಾ<dGಸುವ8ದು, ಆದರೆ 
?ೈಯf�ಕ?ಾ�7	ೊಳ|ಲು ?ಾಕ%ವನುg ಬದಲಾ�7	ೊe|&. 

�ೇವರು *ೇeದ@ನುg 5ವGrಸಲು ಇದು �ೇವರ QೕNನ ನಮ; 
ನಂ�	ೆಯನುg �ಡುಗyೆ Jಾಡುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ(ೆ�ೆ, 

ತಂ�ೆzೕ, ನನ� �ೊ8ೕಹಗಳ �ೆ4ೆ6ಂದ zೕಸುR;ೆ 
;ಾಯ?ಾ6ತು, ನನ� ಅಪEಾಧಗಳ ,Qತ) ಆತನು ಜಜpಲ#ಟrನು; 
ನನ;ೆ ಸು¢ೇಮವನು�ಂಟುeಾಡುವ ದಂಡ2ೆಯನು� ಅತನು 
ಅನುಭR+ದನು; ಆತನ 'ಾಸುಂ�ೆಗFಂದ ನನ;ೆ ಗುಣ?ಾ6ತು. 
ಎಂದು ,ೕನು ziಾಯ 53:5 ರ	0 ಬEೆ$$aೕ: ಈಗ ,ೕನು 
ಬEೆದದaನು� ,ೕನು ,ಖರ?ಾ3 eಾ�$aೕ ಎಂದು 2ಾನು 
ನಂಬು" )ೇ2ೆ. ನನ;ೆ ಗುಣ?ಾ6ತು! 

,ೕವ� 7ಾ8ಥA2ೆಯ	0 ಆತನ ಬF;ೆ :ೋಗು?ಾಗ �ೇವರ 

?ಾಕ>ಗಳನು� ,�Sಂ$;ೆ "ೆ;ೆದು�ೊಂಡು :ೋ3�. 

ಎ4ೆಸ 6:17,18 ಇದಲ,�ೆ ರ�(ೆMಂಬ Fರಸಾ�ಣವನುg 
ಇಟು\	ೊಂಡು ಪ�Zಾ<ತ;ನು 	ೊಡುವ �ೇವರ ?ಾಕ%?ೆಂಬ 

ಕ"�ಯನುg r��&. 5ೕವ8 ಪ�Zಾ<ತ; _ೆ<ೕ&ತರಾ� ಎಲಾ, 
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ಸಮಯಗಳN, ಸಕಲ�ಧ?ಾದ _ಾ<ಥGನೆ�ಂದಲೂ 

�uಾಪನೆ�ಂದಲೂ �ೇವರನುg _ಾ<dG7& ... 

ಆತSನ ಕ�)ಯು �ೇವರ ?ಾಕ>?ಾ3�ೆ. �ೇವರು ನಮ;ೆ �ೊ�rರುವ 

ಆಯುಧಗಳನು� "ೆ;ೆದು�ೊಂಡು 4ೈ"ಾನನನು� 4ೋ	4ೋಣ. 

2ಾವ� ?ಾಕ>ವನು� (�ದು 7ಾ8uAಸು?ಾಗ, 2ಾವ� �ೇವEೊಂ$;ೆ 
ಒಮSತEಾ3� aೇ?ೆ ಎಂದು 2ಾವ� ನಂಬಬಹುದು. 

ಪ&(ಾಮ	ಾ&ಯಾದ _ಾ<ಥGನೆ 

ನಂ{�ೆಯ	0 ಮತು) ಒಮSತದ	0 �ೇವರ ?ಾಕ>�ೊಂ$;ೆ 
ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 7ಾ8uAಸುವ�ದು zೕಸುRನ �ಾಯAಗಳನು� 
eಾಡುವ	0 ಮತು) Eೋ3ಗF;ೆ ಗುಣಪ�ಸುವ	0 ಪ8ಮುಖ 

7ಾತ8ವನು� ವ(ಸುತ)�ೆ. 

JಾಕG 1:35 ಮುಂ�ಾನೆ ಇನೂg l�zರು?ಾಗ ಆತನು ಎದು@ 
*ೊರಟು ಅಡ�ಯ ಸ�ಳ	ೆ' *ೋ� �ೇವರನುg _ಾ<dGಸು"�ದ@ನು. 

ಯಾ	ೋಬ 5:16 rೕ�ರಲು 5ೕವ8 ಸ$ಸ�?ಾಗ2ೇ	ಾದರೆ 5ಮ; 
_ಾಪಗಳನುg ಒಬz&�ೊಬzರು ಅ&	ೆ Jಾ� ಒಬz&�ೊಸ'ರ ಒಬzರು 
�ೇವರನುg _ಾ<dG7&. 5ೕ"ವಂತನ ಅZಾ%ಸf�ಯುಳ| 
�uಾಪನೆಯು ಬಹು ಬಲ?ಾ��ೆ. 

ಆ�ೇಶಗF;ಾ3 7ಾ8uAಸುವ�ದು 

2ಾವ� :ೇ;ೆ 7ಾ8uAಸ'ೇಕು ಅಥ?ಾ ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆಯನು� 
eಾಡ'ೇಕು ಎಂದು �ೇವರ ,$Aಷr?ಾದ ಆ�ೇಶಗF;ಾ3 
ಆತನನು� 'ೇ��ೊಳHಲು 2ಾವ� �ದಲು ಸಮಯ 

"ೆ;ೆದು�ೊಂಡEೆ, ನಮ;ಾ3 ಮತು) ಇತರ�;ಾ3 

7ಾ8uAಸುವ�ದರ	0 2ಾವ� :ೆಚು` ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3ರಬಹುದು. 
7ೌಲನು o	ೕ"ೆ $Oೕಪದ	0 4ೇ?ೆ eಾಡು�)�ಾaಗ ನಮ;ೆ ಇದರ 

ಒಂದು ಉ�ಾಹರ~ೆ +ಗುತ)�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 28:8 ಅವನ ತಂ�ೆಯು ಜ$ರqಂದಲೂ 

ರಕ�Xೇq�ಂದಲೂ Vೕ�ತನಾ� ಮಲ�ದ@ನು. _ೌಲನು ಅವನ 

ಬe�ೆ *ೋ� �ೇವರ _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಅವನ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಟು\ 
ಅವನನುg ?ಾ7Jಾ�ದನು. 

7ಾ8ಥA2ೆ ಮು3ದ ನಂತರ 7ೌಲನು ಈ ಮನುಷ>ನನು� 
?ಾ+eಾ��ಾa2ೆಂದು ಸತ>?ೇದವ� ಏ�ೆ ಸ#ಷr?ಾ3 :ೇಳGತ)�ೆ? 

ಅವನ 7ಾ8ಥA2ೆಯು �ೇವರ ಸOರವನು� �ೇಳGವ�ದಕೂ^ - :ೇ;ೆ 
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ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 4ೇ?ೆ eಾಡುವ�ದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು 
,$Aಷr?ಾದ ಆ�ೇಶಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದಕೂ^ ಆ3ತು) ಎಂದು 
"ೋರುತ)�ೆ. ಅದ�ೆ^ Rqೇಯ2ಾ3 7ೌಲನು ಅವನ oೕ�ೆ �ೈ 
ಇಟುr ?ಾ+eಾ�ದನು. 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. Eೋ3ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ	0 ನಮS �ಾಗ ಮತು) �ೇವರ �ಾಗ ಎರಡನೂ� Rವ�+�. 

2. 7ಾ8ಥA2ೆಯ	0 �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ,ೕವ� :ೇ;ೆ 4ೇಪA�+�ೊಳH'ೇಕು ಎಂಬುದನು� Rವ�+�. 

3. ಒಮSತದ 7ಾ8ಥA2ೆಯನು� ಮತು) ನಂ{�ೆಯ 7ಾ8ಥA2ೆಯನು� Rವ�+�, ಮತು) ಸ��ಾದ 7ಾ8ಥA2ೆಯು 
Eೋ3ಯನು� ಗುಣಪ�ಸುವ	0 ,ಮSನು� :ೇ;ೆ :ೆಚು` ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3ಸುತ)�ೆ ಎಂಬುದನು� �F+�. 
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7ಾಠ ಎಂಟು 

ಅಂತರಂಗ$ಂದ ಬ(ರಂಗದವEೆಗೂ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು 
�ೇವರ ?ಾಕ>ವ� ಸತ>ವನು� ಪ8ಕಟಪ�ಸುತ)�ೆ ಅ�ೇನಂದEೆ ನಮS 
�ೇಹದ ಆEೋಗ> ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ನಮS kೕ?ಾತSಗಳ 

ಆEೋಗ> ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ oೕ�ೆ 
ಅವಲಂ{ತ?ಾ3ರುತ)�ೆ. ?ೈದ>Dೕಯ ವೃ�)ಪರರ ಅಧ>ಯನಗಳG 
bQಸ$ರುR�ೆ, �ೋಪ, ಕ(�ಾದ ಮ2ೋ�ಾವ ಮತು) �ೆOೕಷವ� 
ಸಂd?ಾತ, Dೕಲು?ಾಯು ಮತು) �ಾ>ನXj ತರಹದ ಮುಂ"ಾದ 

Eೋಗಗಳನು� ಉಂಟುeಾಡಬಹುದು ಎಂದು ,ಣA6+�ಾaEೆ. 

2ಾ�ಲನುg ಮುo�&! 

ಮನ+Xನ	0ರುವ ಅಥ?ಾ �ಾವ2ೆಗಳ	0ರುವ ನಕEಾತSಕ?ಾದ 

ಮ2ೋ�ಾವಗಳG, ನಮS �ೌ�ಕ �ೇಹಗಳ oೕ�ೆ �ಾF 

eಾಡುವ�ದ�ೆ^ 4ೈ"ಾನ,;ೆ ಅವ�ಾಶವನು�, ಅನುಮ�ಯನು�, 
ಹಕ^ನು� �ೊಡುತ)?ೆ. 

ಎ4ೆಸ 4:26,27 	ೋಪJಾಡ2ೇ	ಾದರೂ _ಾಪJಾಡ2ೇ�&. 

ಸೂಯGನು ಮುಳ:ಗುವದf'ಂತ ಮುಂ1ೆ 5ಮ; 7ಟು\ "ೕರN 

ಸೈZಾನ5�ೆ ಅವ	ಾಶ	ೊಡ2ೇ�&. 

ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆ �ೈ(ಕ Eೋಗವ� ಒಬsನ 7ಾ8ಣದ	0/ಮನ+Xನ	0, 
ಆ3ರುವ 2ೋವ�ಗಳ ಲbಣ?ಾ3�ೆ. ನಮSನು� �ರಸ^�+ದ, 

�ೊ8ೕಹ ಬ;ೆದ ಅಥ?ಾ ;ಾಯ;ೊF+ದವರನು� bQಸುವ 
ಮೂಲಕ, �ೇವರ ?ಾಕ>$ಂದ ನಮS ಮನಸXನು� 
ನೂತನಪ�+�ೊಳGHವ ಮೂಲಕ ಮತು) �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ 

ಶD)6ಂದ ನಮS ಆತSಗಳನು� ಪ�ನಃ4ಾ��ಸುವ ಮೂಲಕ, 2ಾವ� 
ಈ 'ಾ3ಲುಗಳನು� ಅಥ?ಾ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಮುಚ`ಬಹುದು ಮತು) 
ನಮS �ೇಹದ oೕ�ೆ ಆಕ8ಮಣ eಾಡುವ 4ೈ"ಾನನ ಹಕ^ನು� 
Dತು):ಾಕಬಹುದು. 

bQಸ$ರುR�ೆ ಮತು) ಇತರ ನ�ಾEಾತSಕ?ಾದ 
ಮ2ೋ�ಾವಗಳG ವ>D)ಗಳG ಅವರ �ೇಹದ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

ಲbಣವನು� :ೊಂ$�ೊಳHಲು ಆಗದಂ"ೆ ಅ��ಪ�ಸುತ)?ೆ. �ೈ(ಕ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ :ೊಂ$�ೊಂಡವರು ತಮSನು� 
2ೋ6+ದವರನು� bQಸಲು ,Eಾಕ�+ದEೆ ಅಂಥವರು ತಮS 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಕJೆದು�ೊಳHಬಹುದು. 
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ಒಬs ವ>D)ಯು ಒo� �ೇವ�;ೆ RqೇಯEಾದ oೕ�ೆ,  ಅವ�;ೆ 
2ೋವ�ಂಟು eಾ�ದವರನು� bQ+ದEೆ, ಅವರ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೊಂ$�ೊಳHಲು ಮತು) �ಾ7ಾ��ೊಳHಲು 
ಸುಲಭ?ಾಗುತ)�ೆ. ಇದನು� ಅಂತರಂಗ$ಂದ ಬ(ರಂಗವEೆ;ೆ 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು ಎಂದು 2ಾವ� ಕEೆಯು" )ೇ?ೆ! 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ Cೕ:ಾನನು (ೕ;ೆ ಬEೆದನು, 

3 =ೕ*ಾನ 2 V<ಯನೇ 5ೕನು ಆತ; �ಷಯದN, ಅwವೃq@ 
*ೊಂqರುವ ಪ<	ಾರ ಎಲಾ, �ಷಯಗಳN,ಯೂ ಅwವೃq@*ೊಂq 

ಸುxೇಮ?ಾ�ರ2ೇ	ೆಂದು _ಾ<dGಸುZ �ೇನೆ. 

7ಾ8ಣವನು� ಅಥ?ಾ ಮನಸXನು� ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ�ದು 

ನಮS �ೈ(ಕ ಆEೋಗ> ಮತು) ಸಮೃ$� ಎರಡೂ ಆತSದ ಅಥ?ಾ 
7ಾ8ಣದ ಆEೋಗ>ದ oೕ�ೆ ಅವಲಂ{ತ?ಾ3ರುವ�ದ�ಂದ, ಆತSದ 
ಅಥ?ಾ 7ಾ8ಣದ ಬ; }ೆ :ೆಚು` ಅಥAeಾ��ೊಳGHವ�ದು ಬಹಳ 

ಮುಖ>. 

� _ಾ<ಣವ8 ನಮ; ಒಂದು Xಾಗ?ಾ�ದು@, ಅದು ನಮ; _ಾ<ಕೃ"ಕ 

ಇಂq<ಯಗ��ೆಂq�ೆ ಮತು� Jಾನ7ಕ ಅಥ?ಾ Xಾವನಾತ;ಕ 

ಮಂಡಲದN, ಅವ8 ಗ<rಸುವ8ದ	ೆ' ನಾವ8 *ೇ�ೆ ಪ<"f<�ಸುZ �ೇ?ೆ 
ಎಂಬುದ	ೆ' ಸಂಬಂಧಪಟ\�ಾ��ೆ. ಇದು ಇವ8ಗಳನುg 
ಒಳ�ೊಂ��ೆ: 

∗ ನಮS ಬು$�ಶD) - R?ೇcಸುವ ಮತು) Cೕcಸುವ �ಾಗ 

∗ ನಮS ಮ2ೋR�ಾರಗಳG - ನಮS ಇಂ$8ಯಗF;ೆ 
ಸ#ಂ$ಸುವ ನಮS �ಾವ2ೆಗಳG 

∗ ನಮS ಇ� »ೆ - ನಮS ಆz^ಗಳನು� eಾಡುವ ನಮS ಇ�ಾ»ಶD) 
ಆತ;, _ಾ<ಣ ಮತು� �ೇಹ 

ನಮS 7ಾ8ಣವನು� ಅಥAeಾ��ೊಳHಲು, 2ಾವ� ನಮS ಆತS$ಂದ 

ಮತು) ನಮS �ೇಹ$ಂದ ಅದನು� 'ೇEೆ'ೇEೆ eಾ� ವ>"ಾ>ಸವನು� 
�Fದು�ೊಳHಲು ಶಕ)Eಾ3ರ'ೇಕು. ನಮSನು� �8ತO kೕRಗJಾ3 

ಸೃYrಸ�ಾ3�ೆ ಮತು) ನಮS ಒಟುr ಸOರೂಪವನು� ರೂ�ಸಲು ಈ 

ಪ8�Cಂದು �ಾಗಗಳG 'ೇ�ಾಗುತ)�ೆ. 

2ಾವ� :ೊಸ�ಾ3 ಹುಟುrವ �ದಲು, 2ಾವ� ಆ�Sಕ?ಾ3 

ಸತ)ವEಾ3� aೇವ�. 7ಾಪ$ಂ�ಾ3 ನಮS ಆತSಗಳG 
,Y^¼ಯ?ಾ3ದaವ�. ರb~ೆಯ bಣದ	0, 2ಾವ� zೕಸು D8ಸ)ನ	0 
ನೂತನ ಸೃYrಗJಾ3 ಆ�Sಕ?ಾ3 kೕRತEಾ�ೆವ�. ನಮS 
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�ೇಹವನು� ನಮS 7ಾ8ಣದ ಮತು) ನಮS ಆತSದ ಮ2ೆ�ಾ3�ೆ 
ಎಂದು :ೇಳಬಹುದು. ಸರಳ?ಾದ ಪದಗಳ	0 2ಾವ� (ೕ;ೆ 
:ೇಳಬಹುದು: 

∗ 2ಾವ� ಆತS?ಾ3� aೇ?ೆ.  

∗ ನಮ;ೆ 7ಾ8ಣR�ೆ. 
∗ 2ಾವ� �ೇಹದ	0 ?ಾ+ಸು"ೆ)ೕ?ೆ. 
:ೊಸ�ಾ3 ಹು�rರುವ ನಮS ಆತSಗಳ	0 �ೇವರ kೕವR�ೆ. ನಮS 
ಆತSಗಳG �ೇವರ ಅ�Rರುವ ಮತು) �ೇವEೊಂ$;ೆ ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆ 
ಇಟುr�ೊಳGHವ ಮತು) ಆತನನು� ಆEಾdಸುವ ನಮS �ಾಗ?ಾ3�ೆ. 
ನೂತನ ಸೃYrಗJಾ3ರುವ, ನಮS ಆತSಗಳG ಎಂ$ನಂ"ೆzೕ 
ಪ�ಶುದ�?ಾದವ�ಗಳG, ,ೕ�ಯುಳHವ�ಗಳG, ,�ೋAYಗಳG ಮತು) 
ಪೂಣA?ಾದವ�ಗಳG ಆ3?ೆ. 

ನಮ; ಆತ;ಗಳ ರ�(ೆ 

(ಂ$ನ �ಾಲದ 2ೋRನ ಅನುಭವಗFಂ�ಾ3, ನಮS 
�ೇಹಗಳಂ"ೆ ನಮS 7ಾ8ಣಗಳG ಗುಣ?ಾಗ'ೇD�ೆ. ನಮS 
ಮನಸXಗಳನು� �ೇವರ ?ಾಕ>$ಂದ 

ನೂತನಪ�+�ೊಳH'ೇ�ಾ3�ೆ. ನಮSನು� 2ೋ6+ದವರನು� 
bQಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು) �ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳGHವ ಮೂಲಕ ನಮS ಮ2ೋR�ಾರಗಳನು� 
ಗುಣಪ�+�ೊಳH'ೇ�ಾ3�ೆ. ನಮS ಇ� »ೆಯನು� zೕಸುRನ 

ಕತAತO�ೆ^ ಅdೕನಪ�ಸ'ೇಕು. 

7ೇತ8ನು ಈ wಷ>ತOವನು� ನಂ{�ೆಯ ಪ8D8z, ನಮS ಆತSಗಳ 

ರb~ೆ ಎಂದು ಕEೆದನು. 

1 _ೇತ< 1:9 5ೕವ8 ಈಗ ಆತನನುg 	ಾಣqದ@ರೂ ಆತನN, 
ನಂ�	ೆ�ಟು\ 5ಮ; ನಂ�	ೆಯ ಅಂತ%ಫಲ?ಾ�ರುವ 

ಆತ;ರ�(ೆಯನುg *ೊಂದುವವರಾ� *ೇಳಲಶಕ%?ಾದ 

ಪ<Xಾವವ8ಳ| ಸಂZೋಷqಂದ ಹ-Gಸು"�ೕ&. 

ಇದು ಶು$�ೕಕರಣದ ಅನುಭ?ಾತSಕ?ಾದ ಪ8D8z�ಾ3�ೆ, 
�ೇವ�;ಾ3 ಪ8"ೆ>ೕDಸಲ#ಡುವ�ದು, ಇದು ನಮS 7ಾ8ಣ ಮತು) 
�ೇಹವನು� :ೆ�ೆ`�ಾ`3 ನಮS ಆತSದಂ"ೆ ಸಂಪೂಣA"ೆಯ ಸ�ಳ�ೆ^ 
ತರುವಂಥ�ಾa3�ೆ. 

1 mೆಸಲೊ5ೕಕ 5:23 Wಾಂ"�ಾಯಕ?ಾದ �ೇವರು Zಾನೇ 
5ಮ;ನುg ಪ&ಪೂಣG?ಾ� ಪ�ತ<JಾಡN. ಕತGನಾದ Mೕಸು 
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f<ಸ�ನು ಪ<ತ%�ನಾ�ಾಗ 5ಮ; ಆತ; _ಾ<ಣ ಶ&ೕರಗಳ: 
�ೋಷ�ಲ,�ೆ ಸಂಪೂಣG?ಾ� 	ಾTಸುವಂZೆ 	ಾ_ಾಡಲkಡN. 

7ಾ8ಣದ ಅಥ?ಾ ಮನ+Xನ ಕಷrಗಳG 

Zೊಂದರೆಯ ಮೂಲ 

ನಮS 7ಾ8ಣದ Rರುದ� ಯುದ� eಾಡುವ ಕಷrಗF;ೆ ಅ2ೇಕ 

ಮೂಲಗF?ೆ. ನಮS ತಂ�ೆ"ಾ6ಗಳG, ಸ:ೋದ�ಯರು, 
ಸ:ೋದರರು ಅಥ?ಾ ನಮS ಅRಭಕ) ಕುಟುಂಬಗಳವರು 
ಪ�ಪೂಣAರಲ0ದ �ಾರಣ, 2ಾ?ೆಲ0ರೂ 'ೆJೆದುಬರು?ಾಗ 

2ಾ?ೆಲ0ರೂ �ಾವ2ಾತSಕ?ಾ3, �ೈ(ಕ?ಾ3 ಅಥ?ಾ 

�ೈಂ3ಕ?ಾ3 ಸOಲ# ಮ�r;ೆ iೆ£ೕಷ~ೆ;ೆ ಒಳ;ಾ3� aೇ?ೆ. 
,Eಾಕರ~ೆಗಳG ಅಥ?ಾ ,Eಾಕರ~ೆಯ �ಾವ2ೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ಇನೂ� ಅ2ೇಕ 2ೋವ�ಗಳG ಬಂ$?ೆ. �ೆಲವರು �8ೕ�ಸಲ#�rಲ0, 
ಅಥ?ಾ ಕುಟುಂಬ ಅಥ?ಾ 4ೆ�ೕ(ತ�ಂದ �ೊ8ೕಹವನು� 
ಅನುಭR+�ಾaEೆ. 

�ಾRೕದನು (ೕ;ೆ ಬEೆ$�ಾa2ೆ, 

fೕತGನೆ 34:19 5ೕ"ವಂತ5�ೆ ಸಂಭ�ಸುವ ಕಷ\ಗಳ: 
ಅನೇಕ�ದ@ರೂ M*ೋವನು ಅ?ೆಲ,ವ8ಗeಂದ ಅವನನುg 
��ಸುZಾ�ನೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 5:13 5ಮ;N, 2ಾ�ೆಪಡುವವನು ಇದ@ನೋ? ಅವನು 
�ೇವರನುg _ಾ<dGಸN. 5ಮ;N, ಸಂZೋಷಪಡುವವನು 
ಇ�ಾ@ನೋ? ಅವನು fೕತGನೆ *ಾಡN. 

� ತಂ�ೆ"ಾಯಂ$ರ ಒರ|ಾದ ವತA2ೆಗಳG 

ತಂ�ೆ"ಾಯಂ$ರ ಒರ|ಾದ ವತA2ೆಗಳG 7ಾ8ಣ�ೆ^ ;ಾಯವನು� 
ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ ಮತು) ಅದು ಸಂಭR+�ಾಗ ಮತು) ಭRಷ>ದ	0 
ಮಗುR;ೆ "ೊಂದEೆಯನು� ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ. 

ಎ4ೆಸ 6:4 ತಂ�ೆಗ� ೕೆ, 5ಮ; ಮಕ'e�ೆ 	ೋಪವನೆg�ಸ�ೆ 
ಕತG5�ೆ Qo�	ೆಯಾಗುವ 2ಾಲFxೆಯನೂg 
2ಾಲೋಪ�ೇಶವನೂg JಾಡುZಾ� ಅವರನುg ಸಾf ಸಲr&. 

� ಅ2ೈ�ಕ"ೆ 

ಅ2ೈ�ಕ"ೆಯು 7ಾ8ಣ�ೆ^ ;ಾಯeಾಡುತ)�ೆ ಮತು) ಅದರ	0 
�ಾ3�ಾ3ರುವ ವ>D)ಗF;ೆ eಾತ8ವಲ0�ೆ ಸುತ)ಮುತ)	ನವ�;ೆ 
"ೊಂದEೆಯನು� ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ. 
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uಾನೋf� 6:32-34 ವ%w1ಾ&=ೕ 	ೇವಲ ಬುq�ಶ�ನ%ನು, ಇಂಥ 

	ಾಯGವನುg Jಾಡುವವನು ತನgನೆgೕ ನಾಶಪ�7	ೊಳ:|ವನು. 
ಅವ5�ೆ �ಾಯವೂ ಅವJಾನವೂ ಆಗುವವ8, ಅವನ 	ೆಟ\ *ೆಸರು 
ಎಂqಗೂ ಅeಸಲkಡದು. ಏ	ೆಂದರೆ ಮತ�ರವ8 ಪ"�ೆ 	ೊ<ೕಧವನುg 
ಉಂಟುJಾಡುತ��ೆ, ಮು�%"ೕ&ಸತಕ' qನದN, ವ%w1ಾ&ಯನುg 
ಉeಸನು. 

� 7ಾಪದ ಆ4ೆಗಳG 

�ಾeಾ9�ಾhೆ, ಐಶOಯAದ ಅಥ?ಾ 4ಾ�ನeಾನದ ಆ4ೆಯಂತಹ 

7ಾಪದ ಆ4ೆಗಳG 7ಾ8ಣದ ಶತು8ಗಳG. 

1 _ೇತ< 2:11 V<ಯರೇ ಪ<?ಾ7ಗಳ� ಪರ�ೇಶಸ�ರೂ ಆ�ರುವ 

5ೕವ8 5ಮ; ಆತ;ದ Qೕಲೆ ಯುದ@ Jಾಡುವ Wಾ&ೕ&ಕ 

ಅwಲಾ�ೆಗe�ೆ ದೂರ?ಾ�ರ2ೇ	ೆಂದು 5ಮ;ನುg ಎಚ�&ಸುZ �ೇನೆ. 

� 7ಾಪ ಕೃತ>ಗಳG 

7ಾಪ ಕೃತ>ಗಳG 7ಾ8ಣವನು� ಅಸOಸ�;ೊFಸುತ)?ೆ. 

ಗಲಾತ% 5:19-21 ಶ&ೕರXಾವದ ಕಮGಗಳ: ಪ<7ದ@?ಾ�Mೕ 
ಅ?ೆ. ಯಾವವಂದರೆ �ಾರತ$, ಬಂಡುತನ ನಾo�ೇ�ತನ 

�ಗ<*ಾರಾಧನೆ Jಾಟ ಹ�ೆತನ ಜಗಳ *ೊ�ೆ\fಚು� ಕ�2ೇಧ 

wನgಮತ ಮತ�ರ ಕು�ಕತನ ದುಂ�ೌತಣದಂಥವ8ಗ� ೕೆ. ಇವ8ಗಳ 

�ಷಯದN, ಇಂಥ 	ಾಯGಗಳನುg ನ�ಸುವವರು �ೇವರ ರಾಜ%	ೆ' 
2ಾಧ%ರಾಗುವqಲ,?ೆಂದು ನಾನು rಂ�ೆ *ೇeದಂZೆMೕ ಈಗಲೂ 

5ಮ;ನುg ಎಚ�&ಸುZ �ೇನೆ. 

ಆತನು ನನ� 7ಾ8ಣವನು� ಉkpೕRಸ eಾಡು"ಾ)2ೆ 

2ಾವ� �ೈ(ಕ ಮಂಡಲಗಳ	0 ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ ಬ; }ೆ 
'ೋdಸು�)� aೇ?ೆ, ಆದEೆ ನಮS 7ಾ8ಣಗF;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು 
ಇ�ೆzೕ? 

ಅರಸನಾದ �ಾ�ೕದನ _ಾ<ಥGನೆ 

�ಾRೕದನು ತನ� 7ಾ8ಣವನು� ಗುಣಪ�ಸುವಂ"ೆ 7ಾ8uA+ದನು. 

fೕತGನೆ 41:4 ನಾನಂತೂ M*ೋವನೇ, 5ನg ಆuೆಯನುg �ೕ& 

_ಾಪJಾ�� @ೇನೆ; ನನgನುg ಕರುT7 ಸ$ಸ�Jಾಡು ಅಂ�ೆನು. 

ಗಮ,+�, �ಾRೕದನ 7ಾ8ಣವ� ಅವನ ಸOಂತ 7ಾಪ$ಂದ 

ಸಂಕಷr�ೆ^ ಒಳ;ಾ6ತು. 
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fೕತGನೆಗಳ: 6:1-4 M*ೋವನೇ, 	ೋಪqಂದ ನನgನುg 
Fhಸ2ೇಡ; ರೋಷqಂದ ದಂ�ಸ2ೇಡ. M*ೋವನೇ, 
ಕ5ಕ&ಸು; ನಾನು 5ಶ©ಕ�ನಾ� *ೋ��ೆ@ೕನೆ. M*ೋವನೇ, 
?ಾ7Jಾಡು; ನನg ಎಲುಬುಗ�ೆಲಾ, ತತ�&ಸುತ�?ೆ. ನನg _ಾ<ಣವ8 
ಸಹ ಬಹಳ?ಾ� ತತ�&ಸುತ��ೆ; M*ೋವನೇ, ಎಷ\ರ ವರೆಗೂ 

(ನನg 	ೈ�}\ರು�)? M*ೋವನೇ, ಅwಮುಖನಾ� ನನgನುg 
��ಸು; 5ನg ಕೃ_ೆಯ 5�ತ�?ೇ ನನgನುg ರhಸು ... 

DೕತA2ೆ ಇಪ#ತೂSರು 2ಾವ� ಪ8�Cಂದು ಪ�+��ಯಲೂ0 
ಸeಾqಾನ?ಾ3ರ'ೇ�ೆಂದು �ೇವರು ಬಯಸುವ ಸeಾqಾನದ 

ಸುಂದರ?ಾದ cತ8ಣ?ಾ3�ೆ. ನಮS 7ಾ8ಣಗಳನು� 
ಉkpೕRಸುವಂ"ೆ eಾಡುವ�ದರ	0 2ಾವ� ಸಹ �ಾRೕದ2ೊಂ$;ೆ 
ಸಂ"ೋYಸಬಹುದು. 

fೕತGನೆಗಳ: 23:1-3 M*ೋವನು ನನ�ೆ ಕುರುಬನು; 
	ೊರZೆಪyೆನು. ಆತನು ಹಸುರು�ಾವಲುಗಳN, ನನgನುg 
ತಂ�ಸುZಾ�ನೆ; �Wಾ<ಂ"ಕರ?ಾದ 5ೕರುಗಳ ಬe�ೆ 
ಬರJಾಡುZಾ�ನೆ. ನನg _ಾ<ಣವನುg ಉ]�ೕ�ಸJಾ� ತನg 
*ೆಸ&�ೆ ತಕ'ಂZೆ 5ೕ"JಾಗGದN, ನನgನುg ನ�ಸುZಾ�ನೆ. 

ತೃV�*ೊಂqದ _ಾ<ಣ 

7ಾ8ಣದ ತೃ�);ಾ3 Riೇಷ?ಾದ ?ಾ;ಾaನ ಇ�ೆ. 

MWಾಯ 58:10,11 ನು�ಯನೂg *ೋಗಲಾ�7 5ಮ�ೆ 
V<ಯ?ಾದದ@ನುg ಹ7ದವ&�ೆ ಒದ�7 ಕು�cದವರ ಆWೆಯನುg 
ನೆರ?ೇ&7ದರೆ ಆಗ 5ಮ�ೆ ಕತ�ಲN, 2ೆಳಕು ಉದ�ಸುವದು, 
5ಮ; ಅಂಧ	ಾರವ8 ಪ&*ಾರ?ಾ� ಮ�ಾ%ಹg?ಾಗುವದು. ಮತು� 
M*ೋವನು 5ಮ;ನುg 5ತ%ವೂ ನ�ಸುZಾ� 
ಮರುಭೂ�ಯN,ಯೂ 5ಮ; ಆತ;ವನುg ತೃV��ೊe7 5ಮ; 
ಎಲುಬುಗಳನುg ಸಸಾರJಾಡುವನು; 5ೕವ8 ತಂ_ಾದ Zೋಟಕೂ' 
5ೕ&�ೆ lೕಸ�ಲ,�ೆ ಬು� cೆಗೂ ಸJಾನ?ಾಗು�&. 

ಇತರ�;ೆ ಸ:ಾಯ eಾಡಲು 2ಾವ� ,4ಾOಥA?ಾ3 ನಮSನು� 
2ಾವ� �ೊಟrEೆ, ನಮS ಕತ)ಲು 'ೆಳ�ಾಗುತ)�ೆ ಎಂದು ziಾಯ 

ಬEೆ$�ಾa2ೆ. ಕತAನು ನಮSನು� ನ�ೆಸು"ಾ)2ೆ, ನಮSನು� 
ಬಲಪ�ಸು"ಾ)2ೆ ಮತು) ನಮS 7ಾ8ಣದ ಅಗತ>ಗಳನು� ಪೂEೈ+ 
ತೃ�);ೊFಸು"ಾ)2ೆ. 

Mೕಸು ಮು&ದ ಮನಸ�ನುg ಗುಣಪ�ಸುZಾ�ನೆ 
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zೕಸು ಮು�ದ ಮನಸXನು� ಗುಣಪ�+ದನು. ಆತನು 
:ೇF� aೇನಂದEೆ, 

ಲೂಕ 4:18 ಕತGನ ಆತ;ವ8 ನನg Qೕಲೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನgನುg 
ಬಡವ&�ೆ ಶುಭವತGJಾನವನುg ಸಾರುವದ	ೆ' ಅw�ೇf7ದನು. 
ಸೆರೆಯವ&�ೆ �ಡುಗyೆಯಾಗುವದನುg ಮತು� ಕುರುಡ&�ೆ ಕಣು� 
ಬರುವದನುg ಪ<7q�ಪ�ಸುವದಕೂ' ಕು�cಸಲkಟ\ವರನುg ��7 

ಕಳ:rಸುವದಕೂ'.  

ಅಂತ�ಕ ಯುದ� 

ಆತ; 

ರb~ೆ :ೊಂದುವ�ದD^ಂತ �ದಲು, 2ಾವ� ಆ�Sಕ?ಾ3 

ಸತ)ವEಾ3� aೇವ�. ನಮS 7ಾ8ಣಗಳG ಮತು) �ೇಹಗಳG ನಮS 
kೕವನವನು� ಆಳG�)ದaವ�. 2ಾವ� :ೊಸ�ಾ3 ಹು�r�ಾಗ, 2ಾವ� 
ಆತS$ಂದ ಹು�r� aೇವ�. 2ಾವ� ನೂತನ ಸೃYr�ಾ� aೇವ� - 

kೕRಸುವ ಅತS?ಾ�ೇವ�. 

ನಮS 7ಾ8ಣಗಳG ಗುಣ?ಾಗುವವEೆಗೂ ಮತು) ನಮS ಇ�ೆ`ಗಳG 
ನಮS kೕವನದ ಕತA2ಾದ ಎಂದು zೕಸುR;ೆ 
ಅdೕನ?ಾಗುವವEೆಗೂ, ಅಂತಯAದ	0 ,ರಂತರ?ಾ3 ಯುದ� 
ನ�ೆಯು�)ರುತ)�ೆ. 

�ೇವರು ಆತSಸOರೂಪನು. 2ಾವ� ಆತ2ೊಂ$;ೆ ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆ 
ಉಳHವEಾ3ರಲು ಇರುವ ಏ�ೈಕ eಾಗA?ೆಂದEೆ ಆತSದ	0 
kೕRಸುವ�ದು ಮತು) ನ�ೆಯುವ�ದು. 

=ೕ*ಾನ 4:24 �ೇವರು ಆತ;ಸ$ರೂಪನು ಆತನನುg 
ಆರಾHಸುವವರು ಆ"<ೕಯ &ೕ"ಯN, ಸತ%	ೆ' ತಕ' *ಾ�ೆ 
ಆರಾHಸ2ೇಕು ಅಂದನು. 

=ೕ*ಾನ 3:5,6 ಅದ	ೆ' Mೕಸು – ನಾನು 5ನ�ೆ 5ಜ5ಜ?ಾ� 

*ೇಳ:Z �ೇನೆ. ಒಬzನು 5ೕ&5ಂದಲೂ ಆತ;5ಂದಲೂ ಹುಟ\qದ@ರೆ 
�ೇವರ ರಾಜ%	ೆ' ಸೇರಲಾರನು. �ೇಹqಂದ ಹು}\ದು@ �ೇಹ?ೇ, 
ಆತ;qಂದ ಹು}\ದು@ ಆತ;?ೇ. 

2 	ೊ&ಂಥ 5:17 rೕ�ರಲಾ� ಯಾವನಾದರೂ f<ಸ�ನN,ದ@ರೆ 
ಅವನು ನೂತನ ಸೃ-\ಯಾದನು ಇ�ೋ ಪೂವG7�" *ೋ� ಎಲಾ, 
ನೂತನ?ಾ�ತು. 

ಶ&ೕರXಾವ 
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2ಾವ� :ೊಸ�ಾ3 ಹು�r ಈಗ ನೂತನ ಸೃYrಗJಾ3, ಆ�Sಕ?ಾ3 

kೕವಂತ?ಾ3ದaರೂ, ನಮS �ೌ�ಕ ಶ�ೕರಗಳG ಮತು) 7ಾ8ಣಗಳG 
ಇನೂ� ನಮS kೕವನವನು� ,ಯಂ�8ಸಲು ಬಯಸುತ)?ೆ ಎಂದು 
2ಾವ� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. 2ಾವ� ಆತSದ	0 kೕRಸಲು ಮತು) ನ�ೆಯಲು 
,qಾAರ eಾಡ'ೇಕು. 

ಗಲಾತ% 5:16,17,24,25 ನಾನು *ೇಳ:ವ�ೇನಂದರೆ 
ಪ�Zಾ<ತ;ನನುg ಅನುಸ&7 ನyೆದು	ೊe|&. ಆಗ 5ೕವ8 ಶ&ೕರ 

Xಾವದ ಅwಲಾ�ೆಗಳನುg ಎಷು\ Jಾತ<ಕೂ' ನೆರ?ೇ&ಸುವqಲ,. 
ಯಾಕಂದರೆ ಶ&ೕರXಾವವ8 ಅwಲಾ-ಸುವದು ಆತ;5�ೆ 
�ರುದ@?ಾ��ೆ. ಆತ;ನು ಅwಲಾ-ಸುವದು ಶ&ೕರXಾವ	ೆ' 
�ರುದ@?ಾ��ೆ. 5ೕವ8 JಾಡNo�ಸುವದನುg JಾಡದಂZೆ ಇವ8 
ಒಂದ	ೊ'ಂದು *ೋರಾಡುತ�?ೆ. 

f<ಸ� Mೕಸು�ನವರು ತಮ; ಶ&ೕರXಾವವನುg ಅದರ 

�ಷಯಾwಲಾ�ೆ ಸೆ$ೕ1ಾªwಲಾ�ೆ ಸrತ Fಲು2ೆ�ೆ *ಾfದವರು. 
ನಾವ8 ಆತ;5ಂದ ]ೕ�ಸು"�ರಲಾ� ಆತ;ನನgನುಸ&7 

ನyೆ=ೕಣ. 

2ಾವ� ನಮS ಇ� »ೆಗಳನು� zೕಸು D8ಸ)ನ ಕತAತO�ೆ^ ಒ�#+�ಾಗ, 

2ಾವ� 7ಾಪ�ೆ^ 4ಾಯುವ ಪ8D8zಯನು� 7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ. 
ಪ�~ಾಮ, 2ಾವ� ಶ�ೕರ�ಾವವನು� ಅದರ ಅ9�ಾhೆಗಳ ಮತು) 
ಆ4ೆಗಳ ಸ(ತ?ಾ3 wಲು'ೆ;ೆ :ಾಕು" )ೇ?ೆ, ಇದ�ಂದ 2ಾವ� 
ಆತSದ	0 kೕRಸಬಹುದು ಮತು) ನ�ೆಯಬಹುದು. 

ಬುq�ಶf� 

ಮನಸXನು� ನೂತನಪ�+�ೊಳGHವ ಮೂಲಕ ರೂ7ಾಂತರವನು� 
:ೊಂದದವರ ಬು$�ಶD);ೆ (7ಾ8ಣದ ಒಂದು �ಾಗ) ಆತSನ 

Rಷಯಗಳನು� ಅಥAeಾ��ೊಳHಲು ಅಗುವ�$ಲ0. ಅವ� 7ಾ8ಕೃ�ಕ 

ಮನ+X;ೆ ಹುಚು`ತನ?ಾ3ರುತ)?ೆ. 

1 	ೊ&ಂಥ 2:13,14 ಇವ8ಗeಂದ ಮನುಷuಾನವ8 ಕN7ದ 

Jಾತುಗeಂದ *ೇಳ�ೇ �ೇವರಾತ;?ೇ ಕN7	ೊಟ\ 
Jಾತುಗeಂದ *ೇe ಆತ; ಸಂಬಂಧ?ಾದವ8ಗಳನುg ಆತ;5�ೆ 
ಯುಕ�?ಾದ &ೕ"ಯN, �ವ&ಸುZ �ೇ?ೆ. _ಾ<ಕೃತ ಮನುಷ%ನು 
�ೇವರಾತ; �ಷಯಗಳನುg 2ೇಡ?ೆನುgZಾ�ನೆ. ಅವ8 ಅವ5�ೆ ಹುಚು� 
JಾZಾ� Zೋರುತ�?ೆ. ಅವ8 ಆತ; �1ಾರqಂದ 

"eಯತಕ'ವ8ಗ�ಾ�ರಲಾ� ಅವನು ಅವ8ಗಳನುg ಗ<rಸಲಾರನು. 
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ಆತSದ Rಷಯಗಳನು� ಆ�Sಕ?ಾ3 ಗ8(+�ೊಳHಬಹು�ೇ 
:ೊರತು, eಾನ+ಕ?ಾ3 ಅಲ0. 

� ರೂ7ಾಂತರ;ೊಂ�ರುವ ಮತು) ನೂತನ?ಾ3ರುವ 

ನಮS ಆತS�ೆ^ ಅdೕನ?ಾ3ರಲು, ಮನಸುX 
ರೂ7ಾಂತರ;ೊಳH'ೇಕು. 

ರೋJಾಪ8ರ 12:1,2 ಆದದ&ಂದ ಸ*ೋದರರೇ �ೇವರ 

ಕ5ಕರವನುg 5ಮ; ನೆನV�ೆ ತಂದು 5ಮ;ನುg 
2ೇ�	ೊಳ:|ವ�ೇನಂದರೆ 5ೕವ8 5ಮ; 5ಮ; �ೇಹಗಳನುg 
�ೇವ&�ೆ �ೕಸಲಾ�ಯೂ Qo�	ೆಯಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸ]ೕವ 

ಯ�?ಾ� ಅVG7&. ಇ�ೇ 5ಮ; �?ೇಕಪೂವGಕ?ಾದ 

ಆರಾಧನೆಯು. ಇಹಲೋಕದ ನಡವe	ೆಯನುg ಅನುಸ&ಸ�ೆ 
ನೂತನ ಮನಸ�ನುg *ೊಂq	ೊಂಡು ಪರಲೋಕ Xಾವದವರಾ�&. 

rೕ�ಾದರೆ �ೇವರ oತ�ಕ'ನುಸಾರದದು@ ಅಂದರೆ ಉತ�ಮ?ಾದದೂ@ 
�ೋಷ�ಲ,ದೂ@ ಯಾವ ಯಾವ�ೆಂದು �?ೇo7 "ಳ:	ೊಳ:|�&. 

ಪR"ಾ8ತSನ ರೂ7ಾಂತರ;ೊFHಸುವ ಶD)ಯ :ೊರ"ಾ3, 

ಮನಸXನು� ನೂತನಪ�ಸಲು ಪ8ಯ��ಸುವ ಮ2ೋR�ಾನದ 

ಮತು) ಸeಾ�ೋಚ2ೆಯ ಶ8ಮಗಳG �ಾ?ಾಗಲೂ 

Rಫಲ?ಾಗುತ)?ೆ. eಾನವನ "ಾDAಕ D8zಯ ಮೂಲಕ (ಂ$ನ 

2ೋವನು� ,?ಾ�ಸುವ�ದ�ೆ^ ನಮS ಸOಂತ ಪ8ಯತ�ಗFಂದ ನಮS 
ಮನಸXನು� ನೂತನಪ�ಸಲು ಆಗುವ�$ಲ0. ಮನಸXನು� 
ನೂತನಪ�ಸುವ �ಾಯAವ� ಪR"ಾ8ತSನ ಅ4ಾಧರಣ?ಾದ, 

ರೂ7ಾಂತರ;ೊFHಸುವ �ಾಯA$ಂದ eಾತ8?ೇ 
4ಾಧ>?ಾಗುತ)�ೆ. 

� ನಮ; ಮನಸ�ನುg �ೇವರ ?ಾಕ%qಂದ Jಾತ<?ೇ 
ನೂತನಪ�7	ೊಳ|ಲು ಸಾಧ%. 

∗ ಪ8�$ನ �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಓದುವ�ದರ, ಕ	ಯುವ�ದರ 

ಮತು) qಾ>,ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ. 

∗ �ೇವರ ?ಾಕ>$ಂದ ತುಂ{ರುವ ಮತು) ಪR"ಾ8ತSನ ಶD) 
ಮತು) ಪ8ಕಟ~ೆ6ಂದ 'ೋdಸುವ ಅ9Yಕ) 'ೋಧಕರ 

'ೋಧ2ೆಯನು� �ೇಳGವ ಮೂಲಕ. 

∗ ಸಮ4ೆ>3ಂತ ?ಾಕ>ವ� ನಮ;ೆ :ೆ�ೆ`�ಾ`3 ,ಜ?ಾ3 
eಾ7ಾAಡುವವEೆ;ೆ ?ಾಕ>ವನು� qಾ>,ಸುವ ಮೂಲಕ. 

ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, 2ಾವ� ಭಯ9ೕತEಾ3ದaEೆ, 2 ���ೆ 1:7 ಅನು� 
?ೈಯD)ಕ?ಾ3 eಾ7ಾA�+�ೊಳHಬಹುದು. 



128 

 

�ೇವರು ನನ;ೆ ಭಯದ ಆತSವನು� �ೊ�rಲ0, ಆದEೆ ಶD)ಯ, 

�8ೕ�ಯ ಮತು) ಸOಸ� ಮನ+Xನ ಆತSವನು� �ೊ�r�ಾa2ೆ. 

2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಓದು?ಾಗ, ಕ	ಯು?ಾಗ ಮತು) 
qಾ>,ಸು?ಾಗ, ಪR"ಾ8ತSನು ತನ� ಆ�ೋಚ2ೆಗಳನು� ನಮS 
ಆತSಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ;ೆ �Fಸು"ಾ)2ೆ. 

MWಾಯ 55:8,9 M*ೋವನು rೕಗನುgZಾ�ನೆ ನನg 
ಆಲೋಚನೆಗಳ: 5ಮ; ಆಲೋಚನೆಗಳಲ,, 5ಮ; JಾಗGಗಳ: 
ನನg JಾಗGಗಳಲ,. ಭೂ�ಯ Qೕಲೆ ಆ	ಾಶವ8 ಎಷು\ 
ಉನgತ�ೕ 5ಮ; JಾಗGಗe�ಂತ ನನg JಾಗGಗಳ� 5ಮ; 
ಆಲೋಚನೆಗe�ಂತ ನನg ಆಲೋಚನೆಗಳ� ಅಷು\ ಉನgತ?ಾ�?ೆ. 

7ಾ8ಣವನು� ಗುಣಪ�ಸುವ�ದು 

ಗುಣಪ�ಸುವ ನಂ�	ೆ 

�ೇವರು ತನ� ಆ�ೋಚ2ೆಗಳನು� ನಮ;ೆ ಪ8ಕಟಪ�+�ಾಗ, 

ನಂ{�ೆಯು ನಮS ಆತSಗಳ	0 ಉD^ಹ�ಯುತ)�ೆ. ಈ ನಂ{�ೆಯು 
ನಮS 7ಾ8ಣಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಮತು) ಉkpೕRಸಲು �ೇವರ 

ಶD)ಯನು� {ಡುಗ�ೆ eಾಡುತ)�ೆ. 

ನಂ{�ೆ ಈ �ೕ� eಾತ2ಾಡುತ)�ೆ: 

∗ “2ಾನು ತ�#ತಸ� ಮತು) ದಂಡ2ಾ�ೕ�Aನ ಮ2ೋ�ಾವ�ೆ^ 
ಒಳ;ಾಗುವ�$ಲ0. zೕಸುRನ ಮೂಲಕ, ನನ�	0 �ೇವರ ,ೕ� 

ಇ�ೆ!” 

∗ “2ಾನು ಭRಷ>ದ	0 ಗುಣ?ಾಗ'ೇ�ೆಂದು ಆwಸು�)ಲ0. �ೇವರ 

?ಾಕ>ವ�, 'ಆತನ 'ಾಸುಂ�ೆಗFಂದ 2ಾನು ಈ;ಾಗ�ೇ 
ಗುಣ?ಾ3� aೇ2ೆ' ಎಂದು :ೇಳGತ)�ೆ. ಸಂಪೂಣA?ಾದ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಈಗ ವ>ಕ)?ಾ3 "ೋ�ಬರುತ)�ೆ ಎಂದು 
2ಾನು ನಂಬು" )ೇ2ೆ.” 

∗ “�ೇಹವ� ಮತು) 7ಾ8ಣವ� �ೇವರ ?ಾಕ>�ೆ^ ಅನುಗುಣ?ಾ3 
eಾ7ಾAಡುತ)?ೆ! �ೇವರ cತ)?ೇನಂದEೆ, 2ಾನು ಎಲ0 
Rಷಯಗಳಲೂ0 ಅ9ವೃ$��ಾಗ'ೇಕು ಮತು) ನನ� ಆತSವ� 
ಅ9ವೃ$� :ೊಂದು�)ರುವಂ"ೆzೕ 2ಾನು ಆEೋಗ>?ಾ3 
ಇರ'ೇಕು.” 

ನಮ;ೆ ಅಥ?ಾ ಇತರ�;ೆ 4ೇ?ೆಯು ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 
eಾ7ಾAಡ'ೇ�ಾದEೆ, ಅದನು� ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)ಯ ಮೂಲಕ 

ನಂ{�ೆ6ಂದ eಾಡ'ೇಕು. 
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�ೇವರ �Jಾಪ(ೆಯು ಗುಣಪ�ಸು�	ೆಯನುg ಉಂಟುJಾಡುತ��ೆ 

� ರb~ೆಯ ಸಮಯದ	0 

?ೈಯD)ಕ?ಾ3 ಪiಾ`"ಾ)ಪ ಪಡುವ ಮತು) zೕಸು D8ಸ)ನ	0 
ನಂ{�ೆ6ಡುವ ಮೂಲಕ 2ಾವ� :ೊಸ�ಾ3 ಹು�r�ಾಗ, ನಮS 
(ಂ$ನ ಎ�ಾ0 7ಾಪಗಳG bQಸಲ#ಟrವ�. 2ಾವ� �ೇವರ 

,ೕ�ಯನು� :ೊಂ$�ೊಂ�� aೇ?ೆ. ಅ�ಾನದ ,Qತ)?ಾ3 

ಅ2ೇಕರು ತ�#ತಸ� ಮತು) ದಂಡ2ಾ�ೕ�Aನ �ಾವ2ೆಗFಂದ 

�ೕ�ಸಲ#�r�ಾaEೆ, ಆದEೆ ಅವರು ಈ;ಾಗ�ೇ 
bQಸಲ#�r�ಾaEೆಂದು ಅ�ತು�ೊಂ�ಲ0. 

2 	ೊ&ಂಥ 5:21 ನಾವ8 ಆತನN, �ೇವ&�ೆ ಸಮಪGಕರಾದ 

5ೕ"ಸ$ರೂVಗ�ಾಗುವಂZೆ �ೇವರು _ಾಪuಾನ�ಲ,ದ ಆತನನುg 
ನಮ�ೋಸ'ರ _ಾಪಸ$ರೂVಯಾಗ Jಾ�ದನು. 

ರೋJಾಪ8ರ 8:1 ಆದದ&ಂದ f<ಸ� Mೕಸು�ನN,ರುವವ&�ೆ 
ಅಪರಾಧ 5ಣGಯವ8 ಈಗ ಇಲ,?ೇ ಇಲ,. 

� ರb~ೆಯ ನಂತರ 

2ಾವ� RiಾO+ಗJಾದ ನಂತರ, 2ಾವ� 7ಾಪ eಾ�ದEೆ, 2ಾವ� 
ಪiಾ`"ಾ)ಪ ಪಡ'ೇಕು, ಆ 7ಾಪವನು� {ಟುr ��3�ೊಳH'ೇಕು 
ಮತು) ಅದನು� �ೇವರ ಬF ಅ��ೆeಾಡ'ೇಕು. 

1 =ೕ*ಾನ 1:9 ನಮ; _ಾಪಗಳನುg ಒVk	ೊಂಡು 
ಅ&	ೆJಾ�ದರೆ ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ 5ೕ"ವಂತನೂ 

ಆ�ರುವದ&ಂದ ನಮ; _ಾಪಗಳನುg ��7�ಟು\ ಸಕಲ 

ಅ5ೕ"ಯನುg ಪ&ಹ&7 ನಮ;ನುg ಶುq@Jಾಡುವನು. 

ಇದು ಎಂತಹ ಅದುnತಕರ?ಾದ ?ಾಕ>. 2ಾವ� 7ಾಪ eಾ�ದEೆ, 
2ಾವ� 7ಾಪವನು� ಒ�#�ೊಂಡು ಅ��ೆeಾಡ'ೇಕು ಮತು) �ೇವರು 
ನಮSನು� bQಸು"ಾ)2ೆ. ಇಂದು ಅ2ೇಕ ಜನರು 7ಾಪ eಾ�ಲ0 
ಎಂದು ,Eಾಕ�ಸು�)ರು?ಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾ3�ೆ, ಅವರು 
(ೕ;ೆ :ೇಳG"ಾ)Eೆ, 

"2ಾನು ಜ?ಾ'ಾaರನಲ0." 

∗ “'ಾಲ>ದ	0 ನನ�ನು� ನ�+�ೊಂಡ �ೕ�ಯು (ೕ;ೆ ಇತು).” 

∗ “ಇದು ನನ� ಗಂಡನ/:ೆಂಡ�ಯ ತಪ�#.” 

∗ “ಇದು ನನ� 2ೆEೆ:ೊEೆಯ "ೊಂದEೆ.” 

∗ “ಇದು ನನ� ಆuAಕ ಪ�+��.” 
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ನಮS ಸeಾಜದ	0, ನಮS �ಾಯAಗಳG 'ೇEೊಬsರು eಾ�ರುವ 

ತಪ�# ಎಂದು Cೕcಸಲು 2ಾವ� ಕ	�� aೇ?ೆ. 2ಾವ� ನಮS 
ಪ�+��ಯ ,Qತ)?ಾ3 ಅಸ:ಾಯಕ?ಾದ ಉತ#ನ�ಗಳG 
ಆ3� aೇ?ೆ ಎಂದು ನಮ;ೆ ಕ	ಸ�ಾ3�ೆ. ಆದEೆ ಇದು �ೇವರ 

?ಾಕ>�ೊಂ$;ೆ :ೊಂ�ಾl�ೆ�ಾಗುವ�$ಲ0. 

2ಾವ� eಾಡುವ �ೆಲಸ�ೆ^ 2ಾವ� 7ಾ8eಾlಕ?ಾ3 

ಜ?ಾ'ಾa�ಯನು� "ೆ;ೆದು�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) ಅದನು� �ೇವರ 
ಬFಯ	0 7ಾಪ?ೆಂದು ಒ�#�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) ಅ��ೆeಾಡ'ೇಕು. 
ನಂ{�ೆಯ ಮೂಲಕ, 2ಾವ� bQಸಲ#�r� aೇ?ೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂಣA 

ಭರವ4ೆಯನು� 2ಾವ� :ೊಂ$�ೊಳHಬಹುದು. 

ಇತರರನುg ��ಸುವ ಮೂಲಕ 

bQಸ$ರುವ 4ಾeಾನ>?ಾದ ಮೂರು RಷಯಗF?ೆ: 

∗ ಇತರರನು� 

∗ ನಮSನು� 
∗ �ೇವರನು� 
ಮZಾ�ಯ 6:14,15 5ೕವ8 ಜನರ ತಪ8kಗಳನುg ��7ದರೆ 
ಪರಲೋಕದN,ರುವ 5ಮ; ತಂ�ೆಯು 5ಮ; ತಪ8kಗಳನೂg 
��ಸುವನು. ಆದರೆ 5ೕವ8 ಜನರ ತಪ8kಗಳನುg ��ಸ�ೆ *ೋದರೆ 
5ಮ; ತಂ�ೆ ಸಹ 5ಮ; ತಪ8kಗಳನುg ��ಸುವqಲ,. 

2ಾವ� ಇತರರನು� bQ+�ಾಗ 7ಾ8ಣದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
2ಾವ� �ಾಣು" )ೇ?ೆ. bQಸುವ�ದು ಪ�+��ಯನು� �ೊ2ೆ;ೊFಸುವ 

ಏ�ೈಕ eಾಗA?ಾ3�ೆ. 

"ಅವರು bQಸಲು ಅಹAರಲ0" ಅಥ?ಾ "ಅವರು ತಪ�# 
eಾ��ಾaEೆಂದು ಅವರು ಎಂ$ಗೂ ಒ�#�ೊಳGHವ�$ಲ0!" ಎಂದು 
ಜನರು ಅ;ಾ; }ೆ :ೇಳGವ�ದನು� 2ಾವ� �ೇF� aೇ?ೆ. ನಮSನು� 
bQಸುವ�ದD^ಂತ �ದಲು �ೇವರು ಇದನು� ಪೂವA�ಾR 
ಷರ"ಾ)3 eಾಡ	ಲ0. ಅವರು ತಪ�# eಾ��ಾaEೆಂದು ಅವ�;ೆ 
ಅ,�ಸುವ�$ಲ0. ಅವರು beಾಪ~ೆಯನು� :ೊಂದಲು 
ಬಯಸ$ರಬಹುದು. ಇ?ಾ>ವವ� ನಮ;ೆ �ಾವ��ೇ ವ>"ಾ>ಸವನು� 
ಉಂಟುeಾಡ'ಾರದು. 

� 2ಾವ� 4ಾOತಂತ8½�ೆ^ ಅಹAರು 
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� ಆ 	ಾಯGದN, Xಾ�ಯಾ�ರುವ ಜನರು ��ಸಲು 
ಅಹGರಲ,qದ@ರೂ, ಆ ನೋ�5ಂದ �ಡುಗyೆಯಾಗಲು ನಾವ8 
ಅಹGರಾ�� @ೇ?ೆ, ಮತು� �ಡುಗyೆಯಾಗಲು ಇರುವ ಏ	ೈಕ 

JಾಗG?ೆಂದರೆ ಅದು ��ಸುವ8�ಾ��ೆ. 

ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ, ,ೕವ� 'ಾಲ>ದ	0 iೆ£ೕಷ~ೆ;ೆ ಒಳ;ಾ3ದaEೆ ಅದನು� 
eಾ�ದವರು ಅದನು� ಎಂ$ಗೂ ಒ�#�ೊಳGHವ�$ಲ0. ಅವ�;ೆ 
w¢ೆ�ಾಗುವ�ದನು� 2ೋಡುವ ಬಯ�ೆಯನು� ಇಟುr�ೊಳH'ೇ��, 

ಅಥ?ಾ ಅವರನು� ಮ" )ೆ �+;ೊFಸ'ೇ��. 2ೋವನು� 
ಅನುಭRಸುವಂ"ೆ ಅದನು� ಮನ+Xನ	0ಟುr�ೊಳH'ೇ��. 

2ಾವ� bQಸ$ದaEೆ, ನಮSನು� �ಾಡು�)ರುವ 2ೆನಪ�ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪ�ೇ ಪ�ೇ, ವಷA$ಂದ ವಷA�ೆ^ ಆ ವ>D)ಯು ನಮSನು� 
2ೋ6ಸಲು 2ಾವ� ಅನುಮ� �ೊಡು�)� aೇ?ೆ. 2ಾವ� �ದಲು 
�+;ೊಂಡ ಸಮಯದ	0 :ೇ;ೋ :ಾ;ೆzೕ ಭ�ಾನಕ?ಾದ 

ಬಂಧನದ	0 ನಮSನು� +D^+�ೊಂ�� aೇ?ೆ. 

� ನಮ�ೆ �ೊಡ¡ ಹf'�ೆ! ಆ Vೕಡನೆಯ ಫNZಾಂಶಗeಂದ 

�ಡುಗyೆಯಾಗಲು ನಾವ8 ಅಹGರಾ�� @ೇ?ೆ. 

ಆದa�ಂದ ಅವರನು� bQ+�! ಅದ2ೆ�ಲ0ವನು� �ೇವರ �ೈ;ೆ 
�ೊಟುr{��, ತದನಂತರ ಐಶOಯAಕರ?ಾದ, ಸಂಪೂಣA?ಾದ 

kೕವನ�ೆ�ೆ;ೆ 4ಾ3�. 

� ಇದು Rqೇಯ"ೆ 

ಇತರರನು� bQಸ'ೇ�ೆಂದು zೕಸು ನಮ;ೆ ಆ�ಾ�+�ಾa2ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 18:21,22 ಆಗ _ೇತ<ನು ಆತನ ಬe�ೆ ಬಂದು ಸಾ$� 

ನನg ಸ*ೋದರನು ನನ�ೆ ತಪ8k JಾಡುZಾ� ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಷು\ 
ಸಾ& ಅವ5�ೆ ��ಸ2ೇಕು? ಏಳ: ಸಾ&=ೕ ಎಂದು 	ೇಳಲು,  

Mೕಸು ಅವ5�ೆ ಏಳ: ಸಾ& ಎಂದಲ, ಏ�ೆಪkತು� ಸಾ& ಎಂದು 
5ನ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ. 

ಎ4ೆಸ 4:32 ಒಬz&�ೊಬzರು ಉಪ	ಾ&ಗ�ಾ�ಯೂ 

ಕರು(ೆಯುಳ|ವರಾ�ಯೂ ��ಸುವವರಾ�ಯೂ ಇ&<. �ೇವರು 
5ಮ�ೆ f<ಸ�ನN, ��7ದನಲಾ,. 

JಾಕG 11:25 ಇದಲ,�ೆ 5ೕವ8 5ಂತು	ೊಂಡು _ಾ<ಥGನೆ 
Jಾಡು?ಾ�ೆಲಾ, ಯಾರ Qೕಲೆ ಏನಾದರೂ �ರೋಧ�ದ@ರೆ 
ಅದನುg ಅವ5�ೆ ��7&. ��7ದರೆ ಪರಲೋಕದN,ರುವ 5ಮ; 
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ತಂ�ೆಯು ಸಹ 5ಮ; ತಪ8kಗಳನುg 5ಮ�ೆ ��7 �ಡುವನು 
ಅಂದನು. 

zೕಸುRನ ಆ�ೆಗF;ೆ RqೇಯEಾ3 2ಾವ� ಇತರರನು� 
bQಸ'ೇಕು. ಈಗ ನಮS	0 ?ಾ+ಸುವ zೕಸು 
bQ+ರುವ�ದa�ಂದ 2ಾವ� bQಸಬಹುದು. beಾಪ~ೆಯು ನಮ;ೆ 
eಾಡಲು ಅ,�+�ಾಗ 2ಾವ� eಾಡಲು �ಾಯ'ೇ�ಾದaಂಥ 

Rಷಯವಲ0. beಾಪ~ೆಯು ಆz^�ಾ3�ೆ. ಇದು �ೇವರ ಆ�ೆ;ೆ 
RqೇಯEಾ3 2ಾವ� eಾಡ'ೇ�ಾದ �ಾಯA?ಾ3�ೆ. 

ಮರೆಯುವ ಮೂಲಕ 

�ೆOೕಷವನು� (�$ಟುr�ೊಳH$ರುವ�ದರ ಮೂಲಕ 2ಾವ� ನಮS 
7ಾ8ಣಗಳ	0 ಗುಣಮುಖEಾಗಬಹುದು. 

ಎ4ೆಸ 4:26,27 	ೋಪJಾಡ2ೇ	ಾದರೂ _ಾಪJಾಡ2ೇ�&. 

ಸೂಯGನು ಮುಳ:ಗುವದf'ಂತ ಮುಂ1ೆ 5ಮ; 7ಟು\ "ೕರN 

ಸೈZಾನ5�ೆ ಅವ	ಾಶ	ೊಡ2ೇ�&. 

�NVk 3:13 ಸ*ೋದರರೇ, ನಾನಂತೂ r�ದು 	ೊಂಡವನೆಂದು 
ನನgನುg ಈ ವರೆಗೂ ಎT7	ೊಳ:|ವqಲ,; ಆದರೆ ಒಂದು, ನಾನು 
rಂqನ ಸಂಗ"ಗಳನುg ಮರೆತು�ಟು\ ಮುಂqನವ8ಗಳನುg 
r�ಯುವದ	ೆ' ಎ�ೆ2ೊ�cದವನಾ� ... 

2ಾವ� bQಸ$ರುR�ೆ ಮತು) �ೋಪವನು� (�$ಟುr�ೊಂ�ಾಗ, 

�ೈ(ಕ, eಾನ+ಕ ಮತು) �ಾವ2ಾತSಕ ಮಂಡಲಗಳ	0 �iಾಚನು 
ನಮS oೕ�ೆ �ಾF eಾಡಲು 2ಾವ� ಅವ�ಾಶವನು� �ೊಡು" )ೇ?ೆ, 
ಅಥ?ಾ 'ಾ3ಲನು� "ೆEೆದು�ೊಡು" )ೇ?ೆ. 

bQ+ದ ನಂತರ, 2ಾವ� zೕಸುRನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)ಯನು� 
ನಮS ಮು�ದ ಮನಸುXಗಳ	0 :ೊಂ$�ೊಳHಬಹುದು. ಕು3}:ೋದ 

ನಮS 7ಾ8ಣಗಳನು� {�ಸಬಹುದು ಮತು) 
ಸOತಂತ8;ೊFಸಬಹುದು. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತGನ ಆತ;ವ8 ನನg Qೕಲೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನgನುg 
ಬಡವ&�ೆ ಶುಭವತGJಾನವನುg ಸಾರುವದ	ೆ' ಅw�ೇf7ದನು. 
ಸೆರೆಯವ&�ೆ �ಡುಗyೆಯಾಗುವದನುg ಮತು� ಕುರುಡ&�ೆ 
ಕಣು�ಬರುವದನುg ಪ<7q� ಪ�ಸುವದಕೂ' ಕು�cಸಲkಟ\ವರನುg ��7 

ಕಳ:rಸುವದಕೂ'. 

2ಾವ� (ಂ$ನ �ಾಲದ ನಕEಾತSಕ?ಾದ Rಷಯಗಳ ಬ; }ೆ 
eಾತ2ಾಡು�)ದaEೆ ಮತು) ಹJೆಯ 2ೋವ�ಗಳG, ಉ$Oಗ�"ೆಗಳG 
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ಮತು) �ೋಪಗಳG ಇನೂ� ಇದa	0, 2ಾವ� ಆ ಪ�+��ಯ	0ದa 
ಪ8�Cಬsರನು� ,ಜ?ಾ3ಯೂ bQಸ�ೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥ?ಾ 

ನಮS 7ಾ8ಣದ ಶತು8R;ೆ ಎಲ0 “ಕಸ” ವನು� ತಂದು ನಮS oೕ�ೆ 
:ಾಕಲು 2ಾವ� ಅನುವ� eಾ��ೊಡು�)� aೇ?ೆ. 

ಒoS 2ಾವ� bQ+ದ ನಂತರ, 2ಾವ� ಸOಲ# ಸಮಯದವEೆ;ೆ 
2ೆನಪ�ಗಳನು� �ರು3 'ಾರದಂ"ೆ :ೋEಾಡ'ೇ�ಾಗಬಹುದು, 
ಆದEೆ ಅಂ�ಮ?ಾ3, 2ಾವ� bQ+� aೇ?ೆ ಎಂದು eಾತ8ವಲ0, 
ಆದEೆ 2ಾವ� ಅವ�ಗಳನು� ಮEೆ�� aೇ?ೆ ಮತು) ಎ�ಾ0 2ೋವನು� 
{ಟುr{�r� aೇ?ೆ ಎಂಬುದನು� 2ಾವ� ಕಂಡು�ೊಳGH" )ೇ?ೆ. 

�Wಾ<ಂ" ಮತು� ಪ8ನಃಸಾ�ಪನೆ 

�ೇವರ Riಾ8ಂ� ಮತು) ಪ�ನಃ4ಾ�ಪ2ೆಯ ಮೂಲಕ 2ಾವ� 
7ಾ8ಣದ	0 ಗುಣಮುಖEಾಗಬಹುದು. ಅ2ೇಕ 'ಾ� ನಮS 
7ಾ8ಣಗಳG $ನದ 4ಾeಾನ> cಂ"ೆಗFಂದ ಕು3}:ೋಗುತ)?ೆ. 
2ಾವ� ತುಂ'ಾ �ಾಯA,ರತEಾ3� aೇ?ೆ, 2ಾವ� �ೇವEೊಂ$;ೆ 
ಕJೆಯಲು ಅಥ?ಾ 2ಾವ� ,ಜ?ಾ3ಯೂ eಾಡ ಬಯಸುವ 

�ೆಲಸಗಳನು� eಾಡಲು ಸಮಯ "ೆ;ೆದು�ೊಂ�ಲ0. 

ಇದು ಕ�ಣ?ಾ3ದaರೂ ಸಹ, ನಮS ಆದ>"ೆಗಳನು� 2ಾವ� ಪ�ನಃ 
ಪ�wೕ	ಸ'ೇಕು. ಹಲ?ಾರು Cೕಜ2ೆಗಳನು� "ೆ;ೆದು�ೊಳH'ೇಕು 
ಎಂದು ಒತ)ಡ ಬಂ�ಾಗ ಇಲ0 ಎಂದು :ೇಳಲು ಕ	6�. �ೇವ�;ೆ 
DR;ೊಡಲು ಕ	6� ಮತು) ಅವನು :ೇಳGವದನು� eಾತ8 
eಾ��. 

zೕಸು (ೕ;ೆ :ೇFದನು, 

ಮZಾ�ಯ 11:28,29 ಎಲೈ ಕಷ\ಪಡುವವರೇ, *ೊರೆ*ೊತ�ವರೇ, 
5ೕ?ೆಲ,ರೂ ನನg ಬe�ೆ ಬ5g& ನಾನು 5ಮ�ೆ �Wಾ<ಂ" 

	ೊಡು?ೆನು. ನಾನು ಸಾ"$ಕನೂ qೕನಮನಸು�ಳ|ವನೂ 

ಆ�ರುವದ&ಂದ ನನg ನೊಗವನುg 5ಮ; Qೕಲೆ Zೆ�ೆದು	ೊಂಡು 
ನನgN, ಕNತು	ೊe|&. 

ಇ{8ಯ ಪ�ಸ)ಕದ ಬರಹ;ಾರನು ಆತನ Riಾ8ಂ�;ೆ 4ೇರವ�ದರ 

ಬ; }ೆ eಾತ2ಾಡು"ಾ)2ೆ. 

ಇ�<ಯ 4:1-3 rೕ�ರಲಾ� �ೇವರ �Wಾ<ಂ"ಯN, 
ಸೇರಬಹು�ೆಂಬ ?ಾ�ಾ@ನವ8 ಇನೂg ಇರುವN, 5l;ಳ�ೆ 
ಯಾವನಾದರೂ ಆ ?ಾ�ಾ@ನದ ಫಲವನುg *ೊಂದ�ೆ 
ತಪ8kವವನಾ�ಾನೋ ಎಂದು ನಾವ8 ಭಯಪyೋಣ. ಅವ&�ೆ 
ಶುಭವತGJಾನವ8 ಸಾರೋಣ?ಾದಂZೆMೕ ನಮಗೂ 
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ಸಾರೋಣ?ಾ�ತು. ಆದರೆ ಆ 	ಾಲದN, 	ೇeದವರು ನಂಬ�ೆ 
*ೋದ 	ಾರಣ ಆ ?ಾಕ%qಂದ ಅವ&�ೆ ಪ<=ೕಜನ?ಾಗNಲ,. 
�ೇವರ 	ೆಲಸಗಳ: ಲೋ	ಾq�ಂದ ಮು�ದು*ೋ� ಆತನ 

�Wಾ<ಂ"ಯು 7ದ@?ಾ�ದ@ರೂ ಆತನು ನನg �Wಾ<ಂ"ಯN, 5ೕವ8 
ಸೇರುವ�ೇ ಇಲ,?ೆಂದು ಯಾರನುg ಕು&ತು ಪ<Jಾಣ Jಾ�ದನು 
ಎಂಬ�ಾ� *ೇeದನ�ೆ\. 

ನಂ{�ೆ6ಂದ ಮತು) ಸOಯಂ-w+),ಂದ, 2ಾವ� ಪ8� bಣವ� 
Riಾ8ಂ� ಪ�ೆದು�ೊಳHಬಹುದು ಮತು) ನಮS 7ಾ8ಣಗಳ	0 
iಾಂ�ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳHಬಹುದು. 

5ಮ; ಗುಣಪ�ಸು�	ೆ�ಾ� �ೇವರನುg ಸು�"7& 

ನಮS 7ಾ8ಣಗಳG ಗುಣ?ಾ�ಾಗ, 2ಾವ� ಕತAನನು� ಸು)�ಯನು� 
ವ>ಕ)ಪ�ಸುವ D8zಗFಂದ ಆತನನು� ಸು)�ಸಲು 
7ಾ8ರಂ9ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ>?ಾದದುa ಆ3�ೆ. 

fೕತGನೆಗಳ: 103:1-5 ನನg ಮನ?ೇ, M*ೋವನನುg 
	ೊಂyಾಡು; ನನg ಸ?ೇGಂq<ಯಗ� ೕೆ, ಆತನ ಪ�ತ<ನಾಮವನುg 
fೕ"G7&. ನನg ಮನ?ೇ, M*ೋವನನುg 	ೊಂyಾಡು; ಆತನ 

ಉಪ	ಾರಗಳN, ಒಂದನೂg ಮರೆಯ2ೇಡ. ಆತನು 5ನg ಎಲಾ, 
ಅಪರಾಧಗಳನುg ��ಸುವವನೂ ಸಮಸ� ರೋಗಗಳನುg 
?ಾ7Jಾಡುವವನೂ 5ನg ]ೕವವನುg ನಾಶqಂದ ತVkಸುವವನೂ 

V<ೕ"ಕೃ_ೆಗ�ೆಂಬ f&ೕಟqಂದ 5ನgನುg ಶೃಂಗ&ಸವವನೂ 

ಆ��ಾ@ನೆ. Wೆ<ೕಷ{ವರಗeಂದ 5ನg ಆWೆಯನುg 
ಪೂ"G�ೊeಸುZಾ�ನೆ; ಹq@�ೆ ಬರುವಂZೆMೕ 5ನ�ೆ ಯೌವನವನುg 
"&� ಬರJಾಡುZಾ�ನೆ. 

ಸು)�ಯು ನಮS ನಂ{�ೆಯನು� ವ>ಕ)ಪ�ಸುವಂಥ�ಾa3�ೆ. 2ಾವ� 
ಅಧ>ಯನ eಾ�ದ ಪ8�Cಂದು ಮಂಡಲದಲೂ0 �ೇವ�;ೆ 
RqೇಯEಾ3, 2ಾವ� ನಂ{�ೆಯ	0ದುa�ೊಂಡು, ನಮS 7ಾ8ಣಗಳ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 �ೇವರನು� 'ೇ��ೊಳH'ೇಕು, ನಮS 
ಸಂಪೂಣA"ೆಯ, 7ಾ8ಣ ಮತು) �ೇಹದ ಪೂಣA?ಾದ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಲbಣವನು� 2ಾವ� :ೊಂ$� aೇ?ೆ ಎಂದು 
ನಂಬ'ೇಕು. 

JಾಕG 11:24 ಆದ	ಾರಣ 5ೕವ8 _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಏನೇನು 
2ೇ�	ೊಳ:|"�ೕರೋ ಅದನೆgಲಾ, *ೊಂq� @ೇ?ೆಂದು ನಂ�&. ಅದು 
5ಮ�ೆ 7ಕು'ವ�ೆಂದು 5ಮ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ. 
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� ನಮ; _ಾ<ಣಗಳನುg ಮತು� ನಮ; �ೇಹಗಳನುg ಆತನು 
ಗುಣಪ�7ದ	ಾ'� ನಾವ8 �ೇವರನುg ಸು�"ಸುZ �ೇ?ೆ, ಇದ&ಂ�ಾ� 

ಆತನು ನಮ;ನುg ತನg ಸ$ರೂಪದN,ರಲು ಸೃ-\7ದ ಉ� @ೇಶ	ೆ' 
ತಕ'ಂZೆ ಎಲ,ದರN, ಪ8ನಃಸಾ�Vಸಲkಡಬಹುದು - _ಾ<ಣ ಮತು� 
�ೇಹ. 

2ಾವ� ಅಂತರಂಗ$ಂದ ಬ(ರಂಗವEೆ;ೆ ಗುಣಮುಖEಾ3�ೆaೕ?ೆಂದು 
�Fದು�ೊಳGHವ�ದು ಎಷುr ಸಂ"ೋಷಕರ?ಾ3�ೆ! ನಮS 7ಾ8ಣವ� 
ಸOಸ�?ಾದ �ಾರಣ, 4ೈ"ಾನ,;ೆ ನಮS �ೇಹದ	0 Eೋಗ ಮತು) 
�ಾ6�ೆಯನು� ತಂದು:ಾಕುವ ಅವ�ಾಶRಲ0, ಅನುಮ� ಇಲ0, 
ಅಥ?ಾ ಹD^ಲ0. 

2ಾವ� ಆEೋಗ>ದ	0 kೕRಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಬಹುದು. 
2ಾವ� qೈಯA$ಂದ ಇತರ�;ೆ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆ 
eಾಡುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಬಹುದು. ಇದು �ೇವರ cತ)! ಇದು 
ನಮS ಒಡಂಬ��ೆಯ ಹಕು^! ,ಜ?ಾ3ಯೂ, ಆತನು ನಮSನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ ಕತA2ಾದ, z:ೋವ Eಾಫ2ಾ3 ನಮ;ೆ 
ಪ8ಕಟ?ಾ3�ಾa2ೆ! 

�ಪ#l: ಈ Rಷಯದ ಕು�ತು :ೆc`ನ 'ೋಧ2ೆ;ಾ3 ಎ.ಎU ಮತು) 
VಾWX 3U ರವರ ನೂತನ ಸೃYrಯ ಸOರೂಪ ಎಂಬ �ೈ��ಯನು� 
ಓ$�. 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. 7ಾ8ಣದ ಮೂರು �ಾಗಗಳನು� Rವ�+�. 

 

 

2. 7ಾ8ಣ ಮತು) ಆತSದ ನಡುRನ ಯುದ�ವನು� ,ಮS ಸOಂತ ?ಾಕ>ದ	0 Rವ�+�. 

 

 

3. 7ಾ8ಣದ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೇ;ೆ :ೊಂ$�ೊಳGHವ�ದು ಎಂಬುದನು� Rವ�+�. 
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7ಾಠ ಒಂಬತು) 

ಪR"ಾ8ತSನು ಮತು) ಆತನ ವರಗಳG 

ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳG 

1 �ೊ�ಂಥ 12 ರ	0 ಪ�r eಾಡ�ಾದ ಪR"ಾ8ತSನ ಒಂಬತು) 
ವರಗಳ	0 7ೈD, ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳG ಒಂ�ಾ3�ೆ. ಅವ�ಗಳನು� 
ವರಗಳG (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು ಕEೆಯ�ಾಗುತ)�ೆ ಏ�ೆಂದEೆ 2ಾವ� 
ಗುಣಪ�ಸುವ 4ೇ?ೆ eಾಡು?ಾಗ ಅ2ೇಕ ವರಗಳG ಪ8ವ(ಸುತ)?ೆ 
ಮತು) ಒ�r;ೆ �ಾಯA,ವA(ಸುತ)?ೆ. 

ಪR"ಾ8ತSನು ತನ� ಗುಣಪ�ಸುವ ಶD)6ಂದ ಅತSಭ�ತEಾದ 

RiಾO+ಗಳ ಮೂಲಕ 4ೇ?ೆ eಾಡು?ಾಗ ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳG 
ಪ8ಕಟ?ಾಗುತ)�ೆ. ಅವ� ನಮS ವರಗಳಲ0, ಆತನ ವರಗJಾ3?ೆ. 
2ಾವ� ವರಗಳ ಅಗತ>Rರುವವ�;ೆ ತಲು�ಸಲು ಆತನು ಬಳಸುವ 

7ಾ"ೆ8ಗJಾ3� aೇ?ೆ. 

2ಾವ� ಪR"ಾ8ತS2ೊಂ$;ೆ ;ಾಢ?ಾದ, ?ೈಯD)ಕ?ಾದ ಸಂಬಂಧ 
ಉಳHವEಾ3ರು?ಾಗ, ಅಗತ>"ೆಗಳG ಉದnRಸು?ಾಗ ಅವ�ಗF;ೆ 
ತಕ^ಂ"ೆ ಈ ವರಗಳG R9ನ� ಸಮಯಗಳ	0 ನಮS ಮೂಲಕ 

�ಾಯA,ವA(ಸುತ)?ೆ. 

�ೇವತ$ದ ವ%f� 

� �ೇವರು ಸಾರದN, ಒಬzನಾ��ಾ@ನೆ, ಆದರೂ ಮೂರು �Fಷ\ ಮತು� 
?ೈಯf�ಕ ವ%f�ಗಳN, ಗುರು"ಸಲk}\�ಾ@ನೆ. �ೇವತ$ದ ಪ<"=ಬz 
ವ%f�ಯು ಸJಾನನು ಮತು� ಪ<"=ಬzರೂ �ೇವತ$ದ ಎಲಾ, 
ಗುಣಲ�ಣಗಳನುg _ಾಲು�ಾರರಾಗುZಾ�ರೆ. ಪ<"=ಬzನನುg 
ಪ<Zೆ%ೕಕ?ಾ� ಪ<ಕಟ?ಾ��ಾ@ರೆ ಮತು� 5qGಷ\?ಾದ 	ಾಯG 

ಮತು� ವ%f�ತ$ವನುg *ೊಂq�ಾ@ರೆ. 

ಪR"ಾ8ತSನು, ತಂ�ೆ ಮತು) ಮಗನಂ"ೆ, ಪ8�Cಬs 
RiಾO+Cಂ$;ೆ ,ಕಟ?ಾದ ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆಯನು� :ೊಂದಲು 
ಬಯಸು"ಾ)2ೆ. 
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2 	ೊ&ಂಥ 13:14 ನಮ; ಕತGನಾದ Mೕಸು f<ಸ�ನ ಕೃ_ೆಯೂ 

�ೇವರ V<ೕ"ಯೂ ಪ�Zಾ<ತ;ನ ಅನೊ%ೕನ%Zೆಯೂ 5Q;ಲ,ರ 

ಸಂಗಡ�ರN. ಆQ�. 

7ೌಲನು “ಪR"ಾ8ತSನ ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆ” ಯನು� ಉ� 0ೇ
+ದನು. 
ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆ ಎಂಬುದರ 38ೕ� ಪದ “�ೊ62ೋ,�ಾ” ಮತು) 
ಇದರ ಅಥA?ೇನಂದEೆ ಸಹ�ಾ3ತO ಅಥ?ಾ �ಾಗವ(ಸುR�ೆ. 
2ಾವ� ಪR"ಾ8ತS2ೊಂ$;ೆ ಸಹ�ಾ3ತOದ	0ರ'ೇಕು. 2ಾವ� 
ಆತನ	0 �ಾಗವ(ಸ'ೇಕು ಮತು) ಸಹ?ಾಸ ಉಳHವEಾ3ರ'ೇಕು. 

ಸ*ಾಯಕ ಅಥ?ಾ ಸಾಂತ$ನ	ಾರ 

Cೕ:ಾನನ ಸು?ಾ"ೆAಯ	0, ಪR"ಾ8ತSನನು� 2ಾಲು^ 'ೇEೆ'ೇEೆ 
?ಾಕ>�ಾಗಗಳ	0 ಸ:ಾಯಕ ಎಂದು ಉ� 0ೇ
ಸ�ಾ3�ೆ. Dಂ� 

Vೇ�X ವಷAv ಕಂಫಟAj/4ಾಂತOನ�ಾರ ಎಂಬ :ೆಸರನು� 
ಬಳಸುತ)�ೆ. ಮೂಲ 38ೕ� ಪದವ� “7ಾ>Eಾ� 0ೆ|ೋ�” ಇದರಥA 
ಒಬsರ ಕ�ೆ;ೆ ಕEೆಯುವ�ದು. ಮಧ>ಸ�;ಾರ2ಾ3 ಅಥ?ಾ 

ಸಲ:ೆ;ಾರ2ಾ3 ಸ:ಾಯವನು� ,ೕಡುವ ಗುಣವನು� ಇದು 
ಸೂcಸುತ)�ೆ. 

ನ�Sಂ$;ೆ ನ�ೆಯಲು, ,ಕಟ?ಾದ ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆಯ	0 
ನ�Sಂ$;ೆ ಸಂ?ಾ$ಸಲು ಪR"ಾ8ತSನನು� ನಮS 
ಸ:ಾಯಕ2ಾ3 ನಮS ಕ�ೆ;ೆ ಕEೆಯ�ಾ3�ೆ. ಆತನು ನಮ;ಾ3 

ಮಧ>+��ೆ ವ(ಸು"ಾ)2ೆ, ನಮ;ೆ 4ಾಂತOನ ,ೕಡು"ಾ)2ೆ ಮತು) 
ನಮSನು� ಸeಾqಾನಪ�ಸು"ಾ)2ೆ. 

"ಾನು :ೋಗುವ�ದು ಅವರ (ತ�ಾ^3 ಎಂದು zೕಸು :ೇF�ಾಗ 
ಆತನು ತನ� wಷ>�;ೆ ಆಶ`ಯAವನು� ಉಂಟುeಾ�ದನು. ಈ 

:ೇF�ೆ6ಂದ, zೕಸು ಶ�ೕರqಾ��ಾ3 ನಮS ಪಕ^ದ	0 
ನ�ೆಯುವ�ದD^ಂತ :ೆ�ಾ`3 ಪR"ಾ8ತSನ ,ಕಟ?ಾದ 
ಪ8ಸನ�"ೆಯನು 2ಾವ� ಪ8ಶಂ+ಸ'ೇಕು ಮತು) ಅಮೂಲ> ಎಂದು 
�ಾRಸ'ೇಕು  ಎಂದು ಆತನು ಸ#ಷrಪ�+ದaನು. 

=ೕ*ಾನ 16:7 ಆದರೂ ನಾನು 5ಮ�ೆ ಸತ%ವನುg *ೇಳ:Z �ೇನೆ. 
	ೇe&, ನಾನು *ೋಗುವದು 5ಮ�ೆ rತಕರ?ಾ��ೆ. *ೇಗಂದರೆ 
ನಾನು *ೋಗqದ@ರೆ ಆ ಸ*ಾಯಕನು 5ಮ; ಬe�ೆ ಬರುವqಲ,. 
ನಾನು *ೋದರೆ ಆತನನುg 5ಮ; ಬe�ೆ ಕಳ:r7	ೊಡುZ �ೇನೆ. 

Cೕ:ಾನ 14:15, Cೕ:ಾನ 14:26 ಮತು) Cೕ:ಾನ 15:26 

ರ	0ರುವ zೕಸುRನ eಾತುಗಳ ಪ8�ಾರ ಪR"ಾ8ತSನು ಆತನ 

ಬ; }ೆ 4ಾ� :ೇಳG"ಾ)2ೆ, ನಮ;ೆ ಎಲ0ವನೂ� ಕ	ಸು"ಾ)2ೆ, ಎಲ0ವನು� 



138 

 

ನಮS 2ೆನ�;ೆ ತರು"ಾ)2ೆ ಮತು) ನ�Sಂ$;ೆ iಾಶOತ?ಾ3 

2ೆ�ೆಸು"ಾ)2ೆ. 

ಆತನನು� �Fದು�ೊಳGHವ�ದು 

ಆEಾಧ2ೆ ಮತು) 7ಾ8ಥA2ೆಯ	0 ತಂ�ೆ ಮತು) ಮಗ2ೊಂ$3ನ 

ನಮS ಅ2ೊ>ೕನ>"ೆಯ ಸಮಯವನು� 2ಾವ� ಅಮೂಲ>?ೆಂದು 
�ಾRಸು�)ದaರೂ ಸಹ, ಪR"ಾ8ತSನ ,ರಂತರ?ಾದ 

ಪ8ಸನ�"ೆಯನು� 2ಾವ� ಅಮೂಲ>?ೆಂದು �ಾRಸ'ೇಕು ಮತು) 
ಪ8ಶಂ+ಸ'ೇಕು, ಏ�ೆಂದEೆ ಆತನು ನಮS ಸ:ಾಯಕ2ಾ3, 

4ಾOಂತನ�ಾರ2ಾ3, ಸಲ:ೆ;ಾರ2ಾ3, 'ೋಧಕ2ಾ3 ಮತು) 
eಾಗAದಶAಕ2ಾ3 ನಮS ಬFಯ	0ರು"ಾ)2ೆ. 

ಪR"ಾ8ತSನ ಶD)ಯು 4ೊ±ೕಟಕ?ಾದದುa, ಆಶ`ಯAಕರ?ಾದದುa 
ಮತು) ಅಳ"ೆ;ೆ Qೕ�ದುa ಆ3�ೆ. ಆದರೂ, ಆತನು ಬಹಳ 

ದ�ಾ7ಾರನು, �ಾಳkಯುಳHವನು, �8ೕ�ಸುವ ವ>D)�ಾ3�ಾa2ೆ, 
ಅಲb½, ಅRqೇಯ"ೆ ಮತು) 7ಾಪದ ಮೂಲಕ ಆತನನು� 2ಾಔು 
ದುಃ
ಸಬಹುದು ಅಥ?ಾ ನಂ$ಸಬಹುದು. 

� ನಮS	0 ?ಾ+ಸು"ಾ)2ೆ 

zೕಸು ಮನುಷ>2ಾ3 ಈ ಭೂQಯ oೕ�ೆ �ಾಯA 
eಾಡು�)ದa�ಂದ, ಆತ,;ೆ ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ	0 ಒಂ�ೇ 
ಸ�ಳದ	0ರಲು 4ಾಧ>?ಾಗು�)ತು). ಪR"ಾ8ತSನು ಮತು) zೕಸುವ� 
ನಮS ಪ8�Cಬsರ kೕವನದ	0 ,ರಂತರ?ಾ3 

?ಾ+ಸು�)ರುವ�ದ�ಂದ ಅದು ಇಂದು ನಮ;ೆ ಎಷುr iೆ8ೕಷ¡?ಾದದುa 
ಆ3�ೆ. 

=ೕ*ಾನ 14:16,17 ಆಗ ನಾನು ತಂ�ೆಯನುg 	ೇe	ೊಳ:|?ೆನು 
ಆತನು 5ಮ�ೆ 2ೇರೊಬz ಸ*ಾಯಕನನುg ಸ�ಾ	ಾಲ 5ಮ; 
ಸಂಗಡ ಇರುವದ	ೆ' 	ೊಡುವನು. ಆ ಸ*ಾಯಕನು ಯಾರೆಂದರೆ 
ಸತ%ದ ಆತ;ನೇ ಲೋಕವ8 ಆತನನುg ನೋಡ�ೆಯೂ 

"eಯ�ೆಯೂ ಇರುವದ&ಂದ ಆತನನುg *ೊಂದಲಾರನು. 5ೕವ8 
ಆತನನುg ಬN,&. *ೇಗಂದರೆ 5ಮ; ಬeಯN, ?ಾಸJಾಡುZಾ�ನೆ 
ಮತು� 5l;ಳ�ೆ ಇರುವನು. ನಾನು 5ಮ;ನುg ಅನಾಥರಾ� 

�ಡುವ8qಲ,. 5ಮ; ಬe�ೆ ಬರುZ �ೇನೆ. 

� ನಮ;ೆ ಕ	+�ೊಡು"ಾ)2ೆ 

ಪR"ಾ8ತSನು ನಮS 'ೋಧಕನು. 
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1 	ೊ&ಂಥ 2:13 ಇವ8ಗeಂದ ಮನುಷ uಾನವ8 ಕN7ದ 

Jಾತುಗeಂದ *ೇಳ�ೇ �ೇವರಾತ;?ೇ ಕN7	ೊಟ\ 
Jಾತುಗeಂದ *ೇe ಆತ;ಸಂಬಂಧ?ಾದವ8ಗಳನುg ಆತ;5�ೆ 
ಯುಕ�?ಾದ &ೕ"ಯN, �ವ&ಸುZ �ೇ?ೆ. 

ಪR"ಾ8ತSನು ಇಕ^�rನ ಸಮಯದ	0 :ೇಳGವ�ದ�ೆ^ ನಮ;ೆ 
eಾತುಗಳನು� �ೊಡು"ಾ)2ೆ. 

ಲೂಕ 12:11,12 ಅವರು 5ಮ;ನುg ಸXಾಮಂqರಗಳ ಅಧ%�ರ 

ಮುಂದಕೂ' ಅH	ಾ&ಗಳ ಮುಂದಕೂ' ಅHಪ"ಗಳ ಮುಂದಕೂ' 
rಡು	ೊಂಡು *ೋಗು?ಾಗ *ೇ�ೆ ಉತ�ರ 	ೊಡ2ೇಕು? ಏನು 
ಉತ�ರ 	ೊಡ2ೇಕು? ಏನು *ೇಳ2ೇಕು ಎಂದು oಂZೆJಾಡ2ೇ�&. 

ಯಾಕಂದರೆ 5ೕವ8 *ೇಳತಕ'ದ@ನುg ಪ�Zಾ<ತ;ನು ಆ 

ಗe�ೆಯN,Mೕ 5ಮ�ೆ ಕN7	ೊಡುವನು ಅಂದನು. 

� ಶD)ಯನು� �ೊಡು"ಾ)2ೆ 

2ಾವ� �ಾಯA,ವA(ಸ'ೇ�ಾದ ಶD)ಯು ಪR"ಾ8ತSನ 

ಶD)�ಾ3�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 1:8 ಆದರೆ ಪ�Zಾ<ತ;ನು 5ಮ; Qೕಲೆ 
ಬರಲು 5ೕವ8 ಬಲವನುg *ೊಂq ... 

� qೈಯAವನು� �ೊಡು"ಾ)2ೆ 

ಪR"ಾ8ತSನು ನಮ;ೆ qೈಯAವನು� �ೊಡು"ಾ)2ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 4:31 � ... ಅವರೆಲ,ರು ಪ�Zಾ<ತ; 
ಭ&ತರಾ� �ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg �ೈಯGqಂದ *ೇಳ:ವವರಾದರು. 

� eಾಗAದಶAನ ,ೕಡು"ಾ)2ೆ 

ಆತ ನಮ;ೆ eಾಗAದಶAನ ,ೕಡು"ಾ)2ೆ. 

ಲೂಕ 2:26 ... ಪ�Zಾ<ತ;ನ ಮೂಲಕ ಅವ5�ೆ �ೈ�ೕf� 
ಉಂ�ಾ�ತು�.  

ಲೂಕ 4:1 Mೕಸು ಪ�Zಾ<ತ;ಭ&ತನಾ� =ದG� *ೊ�ೆ�ಂದ 

rಂ"ರು� �ೇವರಾತ;5ಂದ ನಾಲ$ತು� qವಸ ಅಡ�ಯN, 
ನ�ಸಲkಡುZಾ� ... 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 13: 4 rೕ�ೆ ಅವರು ಪ�Zಾ<ತ;5ಂದ 

ಕಳ:r7 	ೊಂಡವರಾ� ಸೆಲೂ%ಕ%	ೆ' ಬಂದರು ... 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 16: 6 ಪ�Zಾ<ತ;ನು ತyೆದದ@&ಂದ ಅವರು  
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� �8ೕ�ಯನು� �ೊಡು"ಾ)2ೆ 

ಪR"ಾ8ತSನು �ೇವರ �8ೕ�ಯನು� ನಮ;ೆ ,ಜ?ಾ3 
ಅನುಭRಸುವಂ"ೆ eಾಡುವವ2ಾ3�ಾa2ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 5:5 ಈ 5&ೕxೆಯು ನಮ; ಆWೆಯನುg 
ಭಂಗಪ�ಸುವqಲ,. ನಮ�ೆ 	ೊ}\ರುವ ಪ�Zಾ<ತ;ನ 

ಮೂಲಕ?ಾ� �ೇವರ V<ೕ"ರಸವ8 ನಮ; ಹೃದಯಗಳN, 
�ಾರಾಳ?ಾ� ಸು&ದ�ೆಯಲಾ,. 

� ,ೕ�, ಸeಾqಾನ ಮತು) ಸಂ"ೋಷ 

ಪR"ಾ8ತSನ ಮೂಲಕ, ನಮ;ೆ ,ೕ�, ಸeಾqಾನ ಮತು) 
ಸಂ"ೋಷ ಇ�ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 14:17 ಯಾಕಂದರೆ "ನುgವದೂ ಕು�ಯುವದೂ 

�ೇವರ ರಾಜ%ವಲ,. 5ೕ"ಯೂ ಸJಾ�ಾನವೂ 

ಪ�Zಾ<ತ;5ಂ�ಾಗುವ ಆನಂದವೂ ಆ��ೆ. 

�lೕಚನೆಯ  ಾತ& 

ಪR"ಾ8ತSನು ನಮS 'ಾಧ>"ೆ;ೆ �ಾತ��ಾ3�ಾa2ೆ. 

ಎ4ೆಸ 1:13,14 5ಮ; ರ�(ೆಯ �ಷಯ?ಾದ ಸು?ಾZೆGMಂಬ 

ಸತ%?ಾಕ%ವನುg 	ೇe f<ಸ�ನN, ನಂ�	ೆ�ಟ\ವರಾದ 5ೕವ8 ಸಹ 

?ಾ�ಾ@ನ Jಾಡಲkಟ\ ಪ�Zಾ<ತ;ನೆಂಬ ಮು�ೆ<ಯನುg *ೊಂqq&. 

�ೇವರು ಸಂ_ಾq7	ೊಂಡ ಜನ&�ೆ �lೕಚನೆ 
ಯಾಗುವ�ೆಂಬದ	ೆ' ಪ�Zಾ<ತ;ನು ನಮ; 2ಾಧ%Zೆ�ೆ 
ಸಂಚ	ಾರ?ಾ��ಾ@ನೆ. ಆ �lೕಚನೆಯು �ೇವರ ಮrQ�ೆ 
ಎ�ೊ\ೕ ಪ< ಾ%"ಯನುg ಉಂಟುJಾಡುತ��ೆ. 

ಎ4ೆಸ 4:30 �ೇವರ ಪ�Zಾ<ತ;ವನುg 
ದುಃ¬ಸ2ೇ�&.ಆತನN,Mೕ �lೕಚನೆಯ qನ	ಾ'� ಮು�ೆ< 
*ೊಂqq@ೕರಲಾ,. 

ವರಗಳ: ವ%ಕ�?ಾ�?ೆ 

ಪR"ಾ8ತSನು ನಮ;ೆ ಒಂಬತು) R9ನ�?ಾದ ಆ�Sಕ ವರಗಳನು� 
�ೊ�r�ಾa2ೆ. ಈ ಅ2ೇಕ ವರಗಳG Eೋ3ಗಳನು� 
ಗುಣಪ�ಸುವ�ದ�ೆ^ 2ೇರ?ಾ3 ಸಂಬಂಧಪಟrವ�ಗಳG ಆ3?ೆ. 
2ಾ?ೆಲ0ರೂ ಈ ವರಗಳ	0 4ೇ?ೆ eಾಡಲು ಕ	ಯ'ೇಕು ಆದa�ಂದ 

2ಾವ� 4ೇ?ೆಯ	0 ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾಗು" )ೇ?ೆ. 
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1 	ೊ&ಂಥ 12:1,7-10 ಸ*ೋದರರೇ 
ಪ�Zಾ<ತ;5ಂದುಂ�ಾಗುವ ವರಗಳನುg ಕು&ತು 5ಮ�ೆ 
"eಯqರ2ಾರ�ೆಂದು ಅ_ೇhಸುZ �ೇನೆ. ಆದರೆ ಪ<"=ಬzನN, 
Zೋ&ಬರುವ �ೇವರಾತ;ನ ವರಗಳ: ಸವGರ 

ಪ<=ೕಜನಾಥG?ಾ� 	ೊಡಲk}\?ೆ: 
- ಒಬz5�ೆ �ೇವರಾತ;ನ ಮೂಲಕ uಾನ?ಾಕ%ವ8  

- ಒಬz5�ೆ ಆ ಆತ;ನ ಅನುಗುಣ?ಾ� ��ಾ%?ಾಕ%ವ8  

- ಒಬz5�ೆ ಆ ಆತ;5ಂದಲೇ ನಂ�	ೆಯು  

- ಒಬz5�ೆ ಆ ಒಬz ಆತ;5ಂದಲೇ ನಾನಾ ರೋಗಗಳನುg 

?ಾ7Jಾಡುವ ವರವ8,  

- ಒಬz5�ೆ ಮಹತು�ಗಳನುg Jಾಡುವ ವರವ8.  

- ಒಬz5�ೆ ಪ<?ಾದನೆಯ ವರವ8.  

- ಒಬz5�ೆ ಸತ%ಸZಾ%ತ;ಗಳನುg �?ೇoಸುವ ವರವ8  

- ಒಬz5�ೆ ��ಧ ?ಾTಗಳನಾgಡುವ ವರವ8.  

- ಒಬz5�ೆ ?ಾTಗಳ ಅಥGವನುg *ೇಳ:ವ ವರವ8 	ೊಡಲkಡುತ��ೆ. 

ನಮS kೕವನದ	0ರುವ ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳ D8zಯು 
ನ�Sಂ$3ರುವ ಆತನ ಪ8ಸನ�"ೆಯ ಗುರು"ಾ3�ೆ. ನಮS 
:ೆoSಯ ಪ8�h ¡ೆಯನು� :ೆc`+�ೊಳHಲು ಅವ�ಗಳನು� ಎಂ$ಗೂ 

ಬಳಸ'ಾರದು. 2ೋವ�ಂ�ರುವ ಜಗ�);ೆ �ೇವರ �8ೕ�ಯನು� 
ಪ8ದwAಸಲು ಅವ�ಗಳನು� �ಾವ��ೇ ಬೂ|ಾ��ೆ ಅಥ?ಾ 

ಆಡಂಬರದ ಪ8ದಶAನ ಇಲ0�ೆ ಸಹಜ?ಾ3 ಪ8ವ(ಸ'ೇಕು. 

ಮುಂ$ನ R�ಾಗಗಳ	0, 2ಾವ� ಪR"ಾ8ತSನ ಆರು ವರಗಳನು� 
ಮತು) ಅವ� ,$Aಷr?ಾ3 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ :ೇ;ೆ ಸಂಬಂಧ 

ಪ�r?ೆ ಎಂಬುದನು� ಕ	ಯ	� aೇ?ೆ. 

ಆತSಗಳನು� R?ೇcಸುವ�ದು 

�ವರ(ೆ 

� ಆತ;ಗಳನುg �?ೇoಸುವ8ದು ಆತ; ಲೋಕದ ಮಂಡಲವನುg 
ಅJಾನು-ಕ?ಾ� ಒಳ*ೊf' ನೋಡುವ ಶf�ಯಾ��ೆ. ಇದು 
ವ%f�ಯ, ಪ&7�"ಯ, f<Mಯ, ಸಂ�ೇಶದ rಂ�ೆ ಇರುವ ಆತ; 
ಅಥ?ಾ ಆತ;ಗಳನುg ಬrರಂಗಪ�ಸುತ��ೆ. ಇದು ಯಾವ8�ೇ 
ಆತ;ದ ಮೂಲ, ಸ$Xಾವ ಮತು� f<M ಬ� cೆ ಅJಾನು-ಕ?ಾದ 

ಬrರಂಗಪ�ಸು�	ೆ�ಂದ ನಮ; ಆತ;ದN, ಉಂ�ಾಗುವ 
"eವe	ೆ ಆ��ೆ. 
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ಈ ವರದ D8zಯ ಮೂಲಕ ಆತSದ ಮಂಡಲದ	0 ಮೂರು 
�ಾಗಗಳನು� ಗುರು�ಸಬಹುದು. 

∗ �ೇವರ ಆತS, ಅಥ?ಾ ಆತನ �ೇವದೂತರು 

∗ ಮನುಷ>ನ ಅತS 
∗ 4ೈ"ಾನನು ಅಥ?ಾ ದುEಾತSಗಳG 

ಅಸ$ಸ�Zೆಯ ಆತ; 

ಅ2ೇಕ?ೇJ ,ೆ ಅಸOಸ�"ೆಯ ದುEಾತSಗಳG ವ>D)ಯ Eೋಗ�ೆ^ 
ಅಥ?ಾ �ಾ6�ೆ;ೆ �ಾರಣ?ಾ3ರುತ)?ೆ. ಉ�ಾಹರ~ೆ;ೆ �ಾ>ನXj, 

ಸಂd?ಾತ, �ೋಪ ಮತು) ಕ(ತನದ ಅತSಗF?ೆ. ಆತSಗಳನು� 
R?ೇcಸುವ ಆ�Sಕ ವರ$ಂದ, ಪR"ಾ8ತSನು ಸಮ4ೆ>ಯ 

,ಖರ?ಾದ ಮೂಲವನು� ಬ(ರಂಗಪ�ಸು"ಾ)2ೆ, ಅಥ?ಾ "ೋ�+ 
�ೊಡು"ಾ)2ೆ, ಇದ�ಂದ ವ>D)ಯನು� {ಡು�ೆ;ೊFಸಬಹುದು ಮತು) 
ಗುಣಪ�ಸಬಹುದು. 

ಲೂಕ 11:20 ನಾನು �ೇವರ ಬಲqಂದಲೇ �ೆವ$ಗಳನುg 
��ಸುವ�ಾದರೆ �ೇವರ ರಾಜ%ವ8 5ಮ; ಹತ�ರ	ೆ' ಬಂತಲಾ,. 

 

ವರವ8 *ೇ�ೆ 	ಾಯG5ವGrಸುತ��ೆ 

ಒಬs ವ>D)ಯು �ೇವರ ಆತS$ಂದ ನ�ೆಸಲ#ಡು?ಾಗ, ಆತSಗಳನು� 
R?ೇcಸುವ ವರದ ವ>ಕ)ಪ�ಸುR�ೆಗಳG ಒಂದು ಅ,+�ೆ ಅಥ?ಾ 

ಆ�ೋಚ2ೆ6ಂದ ಬರುತ)?ೆ, ಅದು ಸಮ4ೆ>ಯ ಮೂಲ?ಾ3ರುವ 

ಆತSದ ಗುರುತನು� ಅಥ?ಾ :ೆಸರನು� ಬ(ರಂಗಪ�ಸುತ)�ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 9:32,33 ಅವರು *ೊರಟು *ೋಗು"�ರು?ಾಗ 

�ೆವ$r�ದ ಒಬz ಮೂಕನನುg ಆತನ ಬe�ೆ ಕರತಂದರು ಆತನು 
�ೆವ$ ��7ದ Qೕಲೆ ಆ ಮೂಕನು JಾZಾಡುವವನಾದನು. ಅದ	ೆ' 
ಆ ಜನರು – ಇಸಾ<Mೕಲ ಜನರN, ಇಂಥ 	ಾಯGವನುg ಇದುವರೆ�ೆ 
ಯರೂ ನೋಡNಲ,?ೆಂದು 2ೆರ�ಾದರು. 

ಆತS ಮಂಡಲದ	0 �ಾಯA,ವA(ಸಲು ಮತು) ಆ�Sಕ ಯುದ�ದ	0 
:ೆಚು` ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 :ೋEಾಡಲು, 2ಾವ� ಆತSಗಳನು� 
R?ೇcಸುವ ವರದ D8zಯನು� 2ಾವ� ಅಥAeಾ��ೊಳH'ೇಕು 
ಮತು) ನಮSನು� ಅದ�ೆ^ ಒ�#+�ೊಡ'ೇಕು. ಈ ವರದ ಮೂಲಕ, 

ಪR"ಾ8ತSನು ನಮSನು� ,�ೇAwಸು"ಾ)2ೆ ಮತು) 
ಬಲಪ�ಸು"ಾ)2ೆ. 
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R�ಾ> ?ಾಕ> 

�ವರ(ೆ 

� R�ಾ> ?ಾಕ%ವ8 ಒಬz ವ%f� ಅಥ?ಾ ಸ5g?ೇಶದ ಬ� cೆ ಪ<ಸು�ತ 

ಅಥ?ಾ rಂqನ 	ೆಲವ8 ಸಂಗ"ಗಳನುg ಪ�Zಾ<ತ;ನು 
ಅಲೌfಕ?ಾ� ಪ<ಕ}ಸುವ8�ಾ��ೆ, ಅದು _ಾ<ಕೃ"ಕ ಮನ7�ನ 

ಮೂಲಕ ಕNತದ@ಲ,. ಈ ವರವ8 ಸಾ$Xಾ�ಕ?ಾ� "eqಲ,ದ 

Jಾr"ಯನುg �ೇವ&ಂದ ನಮ�ೆ ಒದ�7	ೊಡುತ��ೆ. 

Mೕಸು ಮತು� ಸJಾಯG 7�ೕ 

ಸeಾಯA +§ೕಯ ಕ�ೆಯ	0, ಆ�ೆ;ೆ ಐದು ಮಂ$ ಗಂಡಂ$ರು 
ಇದaರು ಮತು) ಈ3ರುವ ಅವಳ ಗಂಡನು ಮದು?ೆ6ಂದ ಆ�ೆ;ೆ 
ಗಂಡ2ಾ3ಲ0 ಎಂಬುದು zೕಸುR;ೆ R�ಾ> ?ಾಕ>ದ ಮೂಲಕ 
;ೊ�)ತು). 

=ೕ*ಾನ 4:18 5ನ�ೆ ಐದು ಮಂq ಗಂಡಂq&ದ@ರು. ಈಗ 

ಇರುವವನು 5ನ�ೆ ಗಂಡನಲ,. 5ೕನು *ೇeದು@ 5ಜ?ಾದ ಸಂಗ" 

ಅಂದನು. 

ಈ +§ೕಯ ಬ;ೆ3ನ �FವF�ೆಯು zೕಸುR;ೆ ಬಂದದುa ಆತನು 
�ೇವರ ಮಗ2ಾ3ದa�ಂದಲ0, ಬದ�ಾ3, ಆತನು ಆತSನ ವರಗಳ 

ಮೂಲಕ ಮನುಷ>ಕುeಾರ2ಾ3 �ಾಯAeಾಡು�)ದa �ಾರಣ. 

 

ಗುಣಪ�ಸು�	ೆ�ೆ ��ಾ% ?ಾಕ% 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� eಾಡು?ಾಗ, �ೇವರು ,$Aಷr 
Eೋಗದ ಬ; }ೆ R�ಾ> ?ಾಕ>ವನು� ಪ8ಕಟಪ�ಸು"ಾ)2ೆ. �ೆಲ�oS 
ಇದು ಒಬs ,$Aಷr ವ>D) ಬ; }ೆ, ಮತು) �ೆಲ�oS ಅ2ೇಕ ಜನರ 
ಬ; }ೆ ಆ3ರುತ)�ೆ. 

ಇದನು� Eೋಗದ :ೆಸ�,ಂದ, 2ೋRನ ಸ�ಳ$ಂದ ಅಥ?ಾ 

�ೇಹದ �ಾಗದ :ೆಸ�,ಂದ ಗುರು�ಸಬಹುದು, ಆ ಸಮಯದ	0 
�ೇವರು ತನ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಪ8ಕಟಪ�ಸು"ಾ)2ೆ. 

ಅದು *ೇ�ೆ ಬರುತ��ೆ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 4ೇ?ೆಯನು� eಾಡು?ಾಗ R�ಾ> ?ಾಕ>ವ� 
R9ನ� �ೕ�ಯ	0 ಬರುತ)�ೆ. 
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∗ ಅಸOಸ�"ೆಯ �ಾವ2ೆ ಉಂ|ಾಗುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಒತ)ಡ, 

ಜುoS,ಸುR�ೆ ಅಥ?ಾ ಸಂ?ೇದ2ೆ ಎಂದು 
Rವ�ಸ�ಾಗುತ)�ೆ. 

∗ �ೆಲ�oS ಇದು ಸOಲ# 2ೋRನ ಅನುಭ?ಾಗಬಹುದು. 
R�ಾ> ?ಾಕ>ವ� �ಾ6�ೆ, Eೋಗ, ಅಥ?ಾ 2ೋವವನು� 
Rವ�ಸುವ ಪದ, ಅಥ?ಾ Cೕಚ2ೆಯ ಮೂಲಕ 

"ೋಪAಡಬಹುದು. 

∗ Eೋಗದ :ೆಸರು 

∗ 'ಾdತ?ಾ3ರುವ �ೇಹದ �ಾಗದ :ೆಸರು  
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಅಗತ>Rರುವ �ೇಹದ �ಾಗದ ದಶAನದ 
ಮೂಕವ� ಸಹ R�ಾ> ?ಾಕ>ವ� ಉಂ|ಾಗಬಹುದು. 

� Eೋ3�ಾ3ರುವ ವ>D)ಯನು� ಪ8ಕಟಪ�ಸುತ)�ೆ 

�ೆಲ�oS, �ೇವರು �ಾವ ವ>D);ೆ ಸOಸ�"ೆಯು ಸ#ಷr?ಾ3 

ಉಂ|ಾಗುತ)�ೆCೕ ಆ ವ>D)ಯ 4ಾeಾನ> ಸ�ಳ, ಅಥ?ಾ 

,ಖರ?ಾದ ಆ ವ>D)ಯನು� "ೋ�+�ೊಡು"ಾ)2ೆ. ಇದನು� 
�ೆಲ�oS �ೋ~ೆಯ ಆ �ಾಗದ ಕ�ೆ;ೆ, ,$Aಷr?ಾದ 

ಪಡ4ಾ�ೆ;ೆ ಅಥ?ಾ ವ>D)ಯ ,ಖರ?ಾದ ಸ�ಳ�ೆ^ ಎJೆಯುವ�ದು 
(ಆಯ4ಾ^ಂತದಂ"ೆ) ಎಂದು Rವ�ಸ�ಾ3�ೆ. 

ಇತರ ಸಮಯಗಳ	0, ಇದು ,$Aಷr?ಾದ ವ>D)ಯ ಕ�ೆ;ೆ ,ಮS 
ಗಮನವನು� 4ೆJೆಯುವ 'ೆಳಕು, ಅಥ?ಾ ಪ8�ಾಶ ಅಥ?ಾ ಇತರ 

�ಾವ2ೆ�ಾ3 ಉಂ|ಾಗಬಹುದು. 

�ೆಲ�oS, ಕತAನು ಜನರ :ೆಸರುಗಳನು� ಪ8ಕಟಪ�ಸು"ಾ)2ೆ, 
ಅಥ?ಾ ಇತರ ಗುರುತನು� �ೊಡು"ಾ)2ೆ, ಅದು ,$Aಷr?ಾದ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 ಪR"ಾ8ತSನು ಅವರನು� ಸೂcಸು�)�ಾa2ೆ 
ಎಂದು ಅವ�;ೆ ಭರವ4ೆ ,ೕಡುತ)�ೆ. 

� ನಂ{�ೆ {ಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ)�ೆ 

ಪR"ಾ8ತSನು R�ಾ> ?ಾಕ>ದ ಮೂಲಕ ,$Aಷr?ಾದ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಪ8ಕಟಪ�+�ಾಗ, ಮತು) ಆ ವ>D)ಯು 
:ೇಳಲ#ಟrಂಥ ಅವನು ಅಥ?ಾ ಅವಳG 2ಾ2ೇ ಕೂಡ�ೇ 
ಒ�#�ೊಂ�ಾಗ, ನಂ{�ೆಯು {ಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ)�ೆ ಮತು) 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯು ಪ8ಕಟ?ಾಗುತ)�ೆ. 

� ಭೂತ ಆತSಗಳ Rರುದ� ಎಚ`��ೆ 
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ಈ ವರದ	0 �ಾಯA eಾಡುವ ವ>D)ಯು ಅವನು ಅಥ?ಾ ಅವಳG 
,ಜ?ಾ3ಯೂ R�ಾ> ?ಾಕ>ವನು� :ೊಂ$�ೊಳGH�)�ಾaEೆ 
ಎಂಬುದರ ಮತು) ಭೂತ ಆತSಗF;ೆ DR;ೊಡದಂ"ೆ ಎಚ`��ೆ 
ವ(ಸ'ೇಕು. ಭೂತ ಆತSಗಳ ಉಪ+��ಯನು� �Fಯಲು ಒಂದು 
ಸರಳ eಾಗA?ೆಂದEೆ, �ಾರು ಮ(o :ೊಂದು�)�ಾaEೆ 
ಎಂಬುದನು� 2ೋಡುವ�ದು. 

∗ 4ೇ?ೆeಾಡು�)ರುವವನು ತನ� ಕ�ೆ;ೆ ಮತು) ತನ� 
4ಾಮಥ>Aಗಳತ) ಗಮನ 4ೆJೆಯು�)�ಾa2ೆzೕ? 

∗ ಜನರು 7ೆ8ೕbಕEಾ3 eಾಪAಡು�)�ಾaEೆzೕ ಮತು) 
"ಪ8ದಶAನ" ವನು� ಆನಂ$ಸು�)�ಾaEೆzೕ? 

∗ R�ಾ> ?ಾಕ>ದ �ಾಯAವ� ಸ9ಕರನು� �ೇವರ oೕ	ನ 

ನಂ{�ೆಯ�ೊ0ೕ ಅಥ?ಾ 4ೇ?ೆeಾಡು�)ರುವ ವ>D)ಯ 

oೕ	ನ ನಂ{�ೆಯ�ೊ0ೕ ಇ?ೆರಡರ	0 �ಾವ�ದರ	0 ಉನ�ತ 

ಮಟr�ೆ^ �ೊಂ�ೊ>ಯು�)� aೆzೕ? 

ಪR"ಾ8ತSನು ಎಂ$ಗೂ ಒಬs ವ>D);ೆ ಮ(oಯನು� 
ಉಂಟುeಾಡುವ�$ಲ0, �ಾ?ಾಗಲೂ �ೇವ�;ೆ ಮ(o 
ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ! 

� :ೆV pೆ6ಡಲು +ದ�Eಾ3� 

R�ಾ> ?ಾಕ>ದ ಈ ಮಂಡಲದ	0 4ೇ?ೆ eಾಡಲು ಕ	ಯುವ 

ವ>D)ಯು �ೇವ�ಂದ ,$Aಷr?ಾದ ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� :ೊಂ$�ಾಗ, 

ಅವನು ನಂ{�ೆ6ಂದ :ೆV pೆ ಇಡ'ೇಕು ಮತು) ಆ eಾತನು� 
:ೇಳ'ೇಕು. 

∗ 2ಾವ� ತ7ಾ#3ದaEೆ ಮೂಖAEಾ3 �ಾಣುವ�ದ�ೆ^ 2ಾವ� 
+ದ��ರ'ೇಕು. 

∗ 4ೋ	ನ ಭಯ$ಂದ 2ಾವ� (ಂಜ�ಯ'ಾರದು. 
∗ 2ಾವ� ಪR"ಾ8ತS,;ೆ ಸೂb¶?ಾ3 ಸ#ಂ$ಸಲು ಕ	ಯ'ೇಕು. 
∗ 2ಾವ� �ೇವ�;ೆ RqೇಯEಾಗ'ೇಕು, ನಂ{�ೆ6ಂದ :ೆV pೆ 

ಇಡ'ೇಕು ಮತು) ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ	0 �ೇವರು ಮ(o 

:ೊಂದ	. 

�ಾನ ?ಾಕ> 

�ವರ(ೆ 

� uಾನ ?ಾಕ%ವ8 �Wಾ$7�ೆ 	ೊಡಲkಡುವ ಅಲೌfಕ 

ಪ<ಕಟ(ೆಯಾ��ೆ. _ಾ<ಕೃ"ಕ ಅಥ?ಾ ಅಲೌfಕ uಾನದ ಆ�ಾರದ 
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Qೕಲೆ 	ಾಯGವನುg ಮುಂದುವ&ಸುವ �ೇವರ uಾನ?ಾ��ೆ. ಇದು 
�ೇವರ =ೕಜನೆಯನುg ಮತು� ಉ� @ೇಶವನುg ಪ<ಕಟಪ�ಸುತ��ೆ: 

∗ ನಮS kೕವನ�ಾ^3 ಮತು) 4ೇ?ೆ;ಾ3 

∗ ತbಣ?ೇ ಅಥ?ಾ ಭRಷ>ದ	0 eಾಡ'ೇ�ಾದ �ಾಯA�ಾ^3 

∗ 2ಾವ� �ೆಲ�ಂದು ,$Aಷr ಅಗತ>"ೆಯ	0 :ೇ;ೆ 4ೇ?ೆ 
eಾಡ'ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು 

�ಾನ ?ಾಕ>ವ� ಅ2ೇಕ Rಧಗಳ	0 ಬರುತ)�ೆ: ಆಂತ�ಕ ಧµ,, 

ಎಚ`ರ?ಾ3ರು?ಾಗ ದಶAನದ ಮೂಲಕ, ,� aೆ eಾಡು?ಾಗ 

ಕನಸುಗಳ ಮೂಲಕ, ಉD)ಯ ವರಗಳ	0 �ಾಯA,ವA(ಸುವ 

ಮೂಲಕ. 

ಗುಣಪ�ಸು�	ೆಯN, 

�ಾನ ?ಾಕ>ವ� ಆತSಗಳನು� R?ೇcಸುವ ವರ�ೊಂ$;ೆ ಮತು) 
R�ಾ> ?ಾಕ>�ೊಂ$;ೆ ,ಕಟ?ಾ3 �ಾಯA,ವA(ಸುತ)�ೆ. ಇದು 
ಒಂದು ,$Aಷr?ಾದ ಅಗತ>"ೆಯ	0 :ೇ;ೆ 4ೇ?ೆ eಾಡ'ೇಕು 
ಎಂಬುದರ ಪ8ಕಟ~ೆ�ಾ3�ೆ. 

�ಾನ ?ಾಕ>ವನು� ಸಂರb~ೆ;ಾ3 ಮತು) 'ೋಧ2ೆ;ಾ3 

�ೊಡ�ಾ3�ೆ ಮತು) R�ಾ> ?ಾಕ> :ಾಗೂ ಆತSಗಳನು� 
R?ೇcಸುವ ವರದ ಮೂಲಕ ಪ8ಕಟ?ಾದ �FವF�ೆಯನು� :ೇ;ೆ 
ಅನO6+�ೊಳH'ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆ
ಪ8ಕಟಪ�ಸುತ)�ೆ. ಇದು ,$Aಷr?ಾದ �ೕ�ಯ	0 4ೇ?ೆeಾಡಲು 
ಪ��ಾನವನು� �ೊಡುತ)�ೆ. 

�ಾನ ?ಾಕ>ವ� ನಮ;ೆ ಈ �ೕ� ಸೂಚ2ೆ ,ೕಡಬಹುದು: 

∗ ವ>D)ಯ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡು 

∗ ಒಂದು eಾತನು� :ೇಳG 
∗ ಸೃYrwೕಲ ಅದುnತವನು� eಾಡು 
∗ �ೆವOವನು� {�ಸು 
ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳ	0 ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 4ೇ?ೆ eಾಡುವ 

�ಾನವನು� �ಾನ ?ಾಕ>ವ� ನಮ;ೆ ,ೕಡುತ)�ೆ. ಇದು qೈಯA$ಂದ 

4ೇ?ೆeಾಡಲು ನಂ{�ೆಯನು� ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ. 

ನಂ{�ೆಯ ವರ 

�ವರ(ೆ 
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� ನಂ�	ೆಯ ವರವ8 ಒಂದು 5qGಷ\?ಾದ ಸಮಯ	ಾ'� ಮತು� 
ಉ� @ೇಶ	ಾ'� ಇರುವ ಅಸಾ�ಾರಣ?ಾದ ನಂ�	ೆಯಾ��ೆ. ಇದು 
ಆ 5qGಷ\ ಸಮಯದN, 5ೕವ8 ಯಾವ8�ೇ ಪ&7�"ಯN,ದ@ರೂ 

ಒಂದು 5qGಷ\?ಾದ 	ಾಯGವನುg JಾಡNf'ರುವ ಶf�ಯ 

ವರ?ಾ��ೆ. 

ಅಸಾ�ಾರಣ 

ನಂ{�ೆಯ ವರವ� ಅ4ಾqಾರಣ?ಾ3ಯೂ ಮತು) 4ೇ?ೆ 
eಾಡುವವನ ಕ�ೆ6ಂದ �ಾವ��ೇ ಶ8ಮRಲ0�ೆಯೂ ಬರುತ)�ೆ. 

∗ ಇದು ಪ8�Cಬs RiಾO+ಗೂ �ೊಡಲ#�rರುವ ನಂ{�ೆಯ 

ಅಳ"ೆಯಲ0. 

∗ ಇದು �ೇವರ ?ಾಕ>ದ ಅಧ>ಯನ$ಂದ ಬರುವ ನಂ{�ೆಯಲ0. 
∗ ಇದು Riೇಷ?ಾದ ಅದುnತದ ಅಗತ>R�ಾaಗ 

ಅ4ಾಧರಣ?ಾ3 ಪR"ಾ8ತS,ಂದ ಬರುತ)�ೆ. 
� ಅದುnತಗJ�ೆಂ$;ೆ 

ಸೃYrwೕಲ ಅದುnತವ� ಪ8ಕಟ?ಾಗ'ೇ�ಾ�ಾಗ �ೆಲ�oS 
ನಂ{�ೆಯ ವರವ� �ೊಡಲ#ಡುತ)�ೆ. ಇದaD^ದaಂ"ೆ, 4ೇ?ೆeಾಡುವ 

4ೇವಕನು ಆತSದ	0, �ೇಹದ ಕJೆದು:ೋದ ಒಂದು �ಾಗವ� 
ಪ�ನಃ4ಾ��ಸಲ#ಡುವ�ದನು� 2ೋಡು"ಾ)2ೆ. ಇದು ಆ�Sಕ ವರ?ಾದ 
�ಾನ ?ಾಕ>ದ �ಾಯA?ಾ3�ೆ. 

ಉ�ಾಹರ(ೆ 

ಕುಂಟ2ಾ3ದa ಮನುಷ>,;ೆ qೈಯA$ಂದ :ೇF�ಾಗ 7ೇತ8,;ೆ 
ನಂ{�ೆಯ ವರವ� �ೊಡಲ#�rತು) ಎಂದು "ೋರುತ)�ೆ; 

ಆಗ _ೇತ<ನು – 2ೆe| ಬಂ�ಾರವಂತೂ ನನgN,ಲ,, ನನgN,ರುವದನುg 
5ನ�ೆ 	ೊಡುZ �ೇನೆ. ನಜರೇ"ನ Mೕಸುf<ಸ�ನ *ೆಸ&ನಲ ,ೇ ಎದು@ 
ನyೆ�ಾಡು ಎಂದು *ೇe (ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 3:6). 

ಮಹZಾ'ಯGಗಳನುg eಾಡುವ ವರ 

�ವರ(ೆ 

� ಮಹZಾ'ಯGಗಳನುg Jಾಡುವ ವರವ8 ಪ<ಕೃ"ಯ ಸಹಜಕ<ಮದN, 
ನyೆಯುವ ಅಸಾ�ಾರಣ?ಾದ 	ಾಯG?ಾ��ೆ. ಇದು �ೇವರ 

ಶf�ಯ ಅಸಾ�ಾರಣ?ಾದ ಪ<ದಶGನ?ಾ�ದು@, ಅದು ಪ<ಕೃ"ಯ 

5ಯಮಗಳನುg ಬದಲಾ�ಸುತ��ೆ, ತyೆr�ಯುತ��ೆ ಅಥ?ಾ 

5ಯಂ"<ಸುತ��ೆ. 
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�ೌ�ಕ �ೇಹ�ೆ^ ಸೃYr�ಾರಕ ಅದುnತದ ಮೂಲಕ 
ಪ�ನಃ4ಾ�ಪ2ೆಯನು� ಉಂಟುeಾಡಲು ಉಪCೕ3+�ಾಗ, ಇದು 
ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳ	0 ಒಂದರಂ"ೆ �ಾಯA eಾಡುತ)�ೆ. 

ಸೃ-\	ಾರಕ ಅದುYತಗಳ: 

ಅ2ೇಕ 'ಾ�, ಜನರ �ೇಹದ ಅಂ;ಾಂಗಗಳG ಅಪ�ತಗಳ, 

ಶಸ§cD"ೆXಗಳ, ಜನS �ೋಷಗಳ ಅಥ?ಾ b6ಸುವ �ಾ6�ೆಗಳ 
,Qತ)?ಾ3 ಕJೆದು:ೋ3ರುತ)?ೆ. ಬಹುಶಃ, ಸೃYr�ಾರಕ 

ಅದುnತಗಳG ನ�ೆಯುವಷrರ ಮ�r;ೆ 2ಾವ� �ೇವರನು� ನಂಬುವ 

ಹಂತದವEೆ;ೆ ನಮS ನಂ{�ೆ 'ೆಳಯ�ೆ ಇರಬಹುದು. 

ನಮ;ೆ ಅಗತ>Rರುವ ನಂ{�ೆಯು ನಮS3ರುವ �ೇವರ ?ಾಕ>ದ 

�FವF�ೆಯನು� ಆಧ�+ರ'ೇಕು. 

?ಾಕ%ದN, ಪ<ಕಟಪ�ಸಲಾ��ೆ 

ಸೃYr�ಾರಕ ಅದುnತಗಳ ಬ; }ೆ �ೇವರ ?ಾಕ>ವ� ಏನು :ೇಳGತ)�ೆ 
ಎಂಬುದನು� 2ಾವ� ಓದ'ೇಕು, ಅಧ>ಯನ eಾಡ'ೇಕು ಮತು) 
qಾ>,ಸ'ೇಕು. �ೇವ�;ೆ ಎಲ0ವೂ 4ಾಧ> ಎಂದು 2ಾವ� 
�Fದು�ೊಳH'ೇಕು. 

ಮZಾ�ಯ 19:26 Mೕಸು ಅವರನುg ದೃ-\7 ನೋ� ಇದು 
ಮನುಷ%&�ೆ ಅಸಾಧ%. ಆದರೆ �ೇವ&�ೆ ಎಲ,ವ8 ಸಾಧ%?ೇ ಅಂದನು. 

zೕಸು ಸೃY¡�ಾರಕ ಅದುnತವನು� eಾ�ದನು. 

JಾಕG 3:3,5 ಆತನು 	ೈಬ"�ದ@ವ5�ೆ– ಎದು@ ನಡು?ೆ 2ಾ ಎಂದು 
*ೇe ಅವ&�ೆ ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಮನಸು� ಕಲಾ,�ರುವದನುg 
ಕಂಡು ದುಃಖಪಟು\ 	ೋಪqಂದ ಸುತ�ಲೂ ಅವರನುg ನೋ� ಆ 

ಮನುಷ%5�ೆ 5ನg 	ೈ1ಾಚು ಎಂದು *ೇeದನು. 

zೕಸು "ಾನು eಾ�ದ �ಾಯAಗಳನು� 2ಾವ� eಾಡು?ೆವ� ಎಂದು 
:ೇFರುವ�ದು ನಮ;ೆ �F$�ೆ. zೕಸುRನ ?ಾ;ಾaನವನು� 2ಾವ� 
�FದವEಾ3� aೇ?ೆ. 

JಾಕG 9:23 Mೕಸು ಅವ5�ೆ 5ನg 	ೈN ಆಗುವ *ಾ�ದ@ರೆ 
ಅನುg"�ೕ=ೕ? ನಂಬುವವ5�ೆ ಎಲಾ, ಆಗುವದು ಎಂದು *ೇeದನು. 

uಾನ ?ಾಕ% - ನಂ�	ೆಯ ವರ 

ಇದaD^ದaಂ"ೆ, �ಾವ2ೆ ಅಥ?ಾ ದಶAನದ ರೂಪದ	0 �ಾನ ?ಾಕ>ವ� 
ನಮS ಆತSಗಳ	0 ಬರುತ)�ೆ. 2ಾವ� ಆ ವ>D);ೆ ,$Aಷr?ಾದ 

�ೕ�ಯ	0 ಸೃYr�ಾರಕ?ಾದ ಅದುnತವನು� eಾಡುವ�ದನು� 2ಾವ� 
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�ಾಣು" )ೇ?ೆ. ಅದುnವ� �ೌ�ಕ ಮಂಡಲದ	0 ನ�ೆಯುವ�ದD^ಂತ 

�ದಲು 2ಾವ� ಅದು ನ�ೆಯು�)ರುವ�ದನು� ಆತSದ	0 
2ೋಡು" )ೇ?ೆ. 

ಇನು� ನಂಬಲು �ಾವ��ೇ ಪ8�ಾಸRಲ0. ನಂ{�ೆಯ ವರವ� 
ನಮS ಆತSಗಳ	0 ಬರುತ)�ೆ. ಅದುnತವ� ನ�ೆಯ	�ೆ ಎಂಬ $ಟr 
ಭರವ4ೆ6ಂದ ನಮS ನಂ{�ೆಯು ಅತ>dಕ?ಾ3 ಬಲ;ೊಳGHತ)�ೆ. 

ಮಹZಾ'ಯGಗಳನುg Jಾಡುವ ವರ 

2ಾವ� ಈ;ಾಗ�ೇ ಆತSದ	0 ಏನು eಾಡು�)� aೇ?ೆಂದು 2ಾವ� 
2ೋ�� aೇ�ೕ ಅದನು� 2ಾವ� ತbಣ?ೇ eಾಡಲು 
7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ. ಇದು ಮಹ"ಾ^ಯAಗಳನು� eಾಡುವ 
ವರ?ಾ3�ೆ. 

2ಾವ� qೈಯA$ಂದ eಾತ2ಾಡಲು ಮತು) :ೊಸ ಅಂ;ಾಂಶ, 

ಮೂJ  ೆ ಅಥ?ಾ ಅಂಗಗಳG ಸೃYಸಲ#ಡುವಂ"ೆ ಆ�ಾ�ಸಲು 
7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ. ಸೃYr�ಾರಕ ಅದುnತದ ವ>ಕ)ಪ�ಸುR�ೆಯು 
ಪೂಣA;ೊಳGHವವEೆ;ೆ 2ಾವ� ಸ�ಾEಾತSಕ?ಾದ ,�ೕ¢ೆCಂ$;ೆ 
ನಮS ನಂ{�ೆಯ ಸೃYrಸು" )ೇ?ೆ.  

Mೕಸು ನl;ಂq�ೆ 	ಾಯG Jಾಡು"��ಾ@ನೆ 

ಆತನು ಆ$ RiಾO+ಗJ�ೆಂ$;ೆ �ಾಯA eಾ�ದ :ಾ;ೆzೕ 
zೕಸು ನ�Sಂ$;ೆ �ಾಯA eಾಡು�)�ಾa2ೆ ಎಂದು ನಮ;ೆ 
�F$�ೆ. 

JಾಕG 16:20 ಇತ�ಲಾ� ಅವರು *ೊರಟು*ೋ� ಎಲ ,ೆN,ಯೂ 

ಸು?ಾZೆGಯನುg ಸಾ&ದರು. ಮತು� ಕತGನು ಅವರ ಕೂಡ 	ೆಲಸ 

JಾಡುZಾ�, ಸೂಚಕ	ಾಯGಗeಂದ ಸು?ಾZೆGಯ ?ಾಕ%ವನುg 
ಬಲಪ�ಸುZಾ� ಇದ@ನು. 

ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳG 

�ವರ(ೆ 

� ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳ: ಸೌಖ%ದ ಅಗತ%Zೆ�ರುವ ಜನರನುg 
ಗುಣಪ�ಸುವ �ೇವರ ಶf�ಯ ಅಸಾ�ಾರಣ?ಾದ f<Mಗ�ಾ�?ೆ. 
ಅವ8ಗಳನುg ವರಗಳ: (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು �ವ&ಸಲಾ��ೆ 
ಏ	ೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವರಗಳ: ಪ<ವrಸುತ�?ೆ ಮತು� ಗುಣಪ�ಸುವ 

ವರಗ�ಾ� ಒ}\�ೆ 	ಾಯG5ವGrಸುತ�?ೆ. ಗುಣಪ�ಸು�	ೆಯನುg 
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*ೊಂq	ೊಳ:|ವ ವ%f�ಯು ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳನುg 
*ೊಂq	ೊಂ��ಾ@ನೆ. 

ಅಸಾ�ಾರಣ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಆ�Sಕ ವರಗಳG ?ೈದ>Dೕಯ R�ಾನದ :ಾ;ೆ 
ಇರುವಂಥವ�ಗಳಲ0. ಲೂಕನ ಸು?ಾ"ೆA ಮತು) ಅ<ಸ)ಲರ 
ಕೃತ>ಗಳ ಪ�ಸ)ಕಗಳ �ೇಖಕ2ಾದ ಲೂಕನು ಇದ�ೆ^ ಉತ)ಮ 

ಉ�ಾಹರ~ೆ�ಾ3�ಾa2ೆ. �ೊ�ೊ4ೆXಯವ�;ೆ ಪ�8�ೆಯನು� 
ಬEೆಯು?ಾಗ, 7ೌಲನು ಅವನನು� ?ೈದ>2ೆಂದು ಸೂc+ದನು. 

	ೊಲೊಸೆ� 4:14 V<ಯ ?ೈದ%ನಾ�ರುವ ಲೂಕನು ... 

ಲೂಕನು 7ೌಲನ Vೊ"ೆ o	ೕ"ೆ $Oೕಪದ	0ದaನು, ಆದEೆ 
Eೋ3ಯು ಅವನ ಬF;ೆ ಬರುವ�ದರ ಬ; }ೆ �ಾವ��ೇ �ಾಖ�ೆ 
ಇಲ0. 7ೌಲನು <�0ಯನ ತಂ�ೆಯನು� ಗುಣಪ�+ದ ನಂತರ, 

ಜನರು Eೋ3ಗಳನು� ಅವನ ಬF;ೆ ಕEೆತಂದರು ಮತು) ಅವರು 
ಗುಣಮುಖEಾದರು 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 28:8,9 ಅವನ ತಂ�ೆಯು ಜ$ರqಂದಲೂ 

ರಕ�Xೇq�ಂದಲೂ Vೕ�ತನಾ� ಮುಲ�ದ@ನು. _ೌಲನು ಅವನ 

ಬe�ೆ *ೋ� �ೇವರ _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಅವನ Qೕಲೆ 	ೈಗಳ5gಟು\ 
ಅವನನುg ?ಾ7Jಾ�ದನು. ಇ�ಾದ Qೕಲೆ ಆ q$ೕಪದN,ದ@ 
�	ಾ'ದ ರೋ�ಗಳ: ಅವನ ಬe�ೆ ಬಂದು ಸ$ಸ�ರಾದರು. 

?ೈದ>ನು ಅ	0 ಇದaರೂ ಕೂಡ, ಜನರನು� ಅ4ಾqಾರಣ?ಾ3 

ಗುಣಪ�+ದವನು ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲ2ಾ3ದaನು. 
�ಪ#l: 2ಾವ� 4ೇ?ೆ eಾಡು?ಾಗ, 2ಾವ� ?ೈದ>ರು ಮತು) 
?ೈದ>Dೕಯ R�ಾನ�ೊಂ$;ೆ ಸಮ"ೋಲನದ	0ರಲು ಮತು) 
ಸಹಕ�ಸಲು ಬಯಸು" )ೇ?ೆ. ನಮS	0 ಅ2ೇಕರು ಇಂದು 
kೕವಂತ?ಾ3� aೇ?ೆ ಏ�ೆಂದEೆ ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
ಪ�ೆಯಲು ನಮS ನಂ{�ೆಯು ಬಲ?ಾ3 'ೆJೆಯುವವEೆಗೂ ?ೈದ>ರು 
ನಮSನು� kೕವಂತ?ಾ3ರುವಂ"ೆ eಾ��ಾaEೆ. ಆದEೆ ಗುಣಪ�ಸುವ 

ವರಗJ�ೆಂ$;ೆ ?ೈದ>Dೕಯ R�ಾನವನು� :ೋ	+ 
;ೊಂದಲ�ೊ^ಳ;ಾಗ'ೇ��. 

ಅವರ ?ೈದ>ರ ಬF;ೆ :ೋಗ'ೇ�� ಅಥ?ಾ ಅವರ ಔಷdಯನು� 
"ೆ;ೆದು�ೊಳGHವ�ದನು� ,	0+{�� ಎಂದು �ಾ�ಗೂ :ೇಳ'ೇ��. 

ಅವರು ಸOಸ�Eಾ�ಾಗ, ಅವ�;ೆ ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಔಷdಯ 

ಅಗತ>Rರುವ�$ಲ0. ಅವರ ?ೈದ>ರು ಔಷdಯನು� ಬEೆದು 
�ೊಡುವ�ದ�ಂದ, ಅದನು� ,	0ಸುವಂ"ೆ ಅವEೇ ?ೈದ>�;ೆ 
:ೇಳ'ೇಕು! 

ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳ ಉ� @ೇಶ 
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ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗF;ೆ ಮೂರು ಉ� aೇಶಗF?ೆ: 

∗ Eೋ3ಗಳನು� {�ಸುವ�ದು, 

∗ ಮನುಷ>ರ �ೇಹಗಳ	0ರುವ 4ೈ"ಾನನ �ಾಯAಗಳನು� 
2ಾಶeಾಡುವ�ದು, 

∗ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ ಮತು) ಅದುnತಗಳ ಮೂಲಕ ರb~ೆಯ 

ಸಂ�ೇಶವನು� ದೃಢಪ�ಸುವ�ದು. 
2ಾವ� ಪR"ಾ8ತS2ೊಂ$;ೆ ,ಕಟ?ಾದ ಸಂಬಂಧ�ೆ^ 
�ಾ	ಡು?ಾಗ, ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳG ಮತು) ಪR"ಾ8ತSನ ಇತರ 

ವರಗಳG ನಮS ಮೂಲಕ ಪ8ವ(ಸುತ)?ೆ ಮತು) 
�ಾಯA,ವA(ಸುತ)?ೆ. 

R�ಾ> ?ಾಕ>ದ ಮೂಲಕ, �ೇವರು ಒಬs ,$Aಷr ವ>D)ಯನು� 
ಅಥ?ಾ Eೋಗವನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಬಯಸು"ಾ)2ೆ ಎಂಬುದನು� 
ಪ8ಕಟಪ�ಸುವ ಅ4ಾqಾರಣ?ಾದ �ಾನವನು� 2ಾವ� 
ಪ�ೆದು�ೊಳHಬಹುದು. ಆತSಗಳನು� R?ೇcಸುವ ವರವ� 
{�ಸ'ೇ�ಾದ Eೋಗದ 7ೈiಾcಕ ಮೂಲವನು� 
ಪ8ಕಟಪ�ಸಬಹುದು. 

�ಾನ ?ಾಕ>ದ ಮೂಲಕ, ಆ ವ>D);ೆ :ೇ;ೆ ಪ�~ಾಮ�ಾ��ಾ3 

4ೇ?ೆeಾಡ'ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಅ4ಾqಾರಣ?ಾದ 

ಪ8ಕಟ~ೆಯನು� 2ಾವ� :ೊಂ$�ೊಳGH" )ೇ?ೆ. 2ಾವ� ಅದನು� 
eಾಡು�)ರುವ��ಾ3 2ಾವ� 2ೋಡು" )ೇ?ೆ. ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಅಥ?ಾ 

ಅದುnತ ನ�ೆಯು�)ರುವ�ದನು� 2ಾವ� 2ೋಡು" )ೇ?ೆ. ಇದು 
ನಂ{�ೆಯ ವರವನು� {ಡುಗ�ೆ eಾಡುತ)�ೆ ಮತು) 2ಾವ� 
ಮಹ"ಾ^ಯAಗಳನು� eಾಡುವ ವರದ	0 qೈಯA?ಾ3 

4ೇ?ೆeಾಡಲು 7ಾ8ರಂ9ಸು" )ೇ?ೆ.  

2ಾವ� ಪR"ಾ8ತSನ ಎ�ಾ0 ವರಗಳ	0 4ೇ?ೆ eಾಡುವ�ದನು� 
ಕ	ಯು?ಾಗ ಮತು) ನಂ{�ೆ6ಂದ ಅವ� ನಮS kೕವನದ	0 
ಪ8ವ(ಸುವ�ದನು� ಮತು) �ಾಯA,ವA(ಸುವ�ದನು� ಎದುರು 
2ೋಡುವ�ದ�ಂದ, ಮಹ"ಾ^ಯAಗಳನು� eಾಡುವಂಥದುa, 
ಅನ>�ಾhೆಗಳ	0 ಸಂ�ೇಶವನು� ,ೕಡುವhೆrೕ ಅಥ?ಾ ಪR"ಾ8ತSನ 

ಇತರ �ಾವ��ೇ ವರಗಳ	0 �ಾಯA,ವA(ಸುವhೆrೕ ಸುಲಭ 

ಎಂದು 2ಾವ� ಕಂಡು�ೊಳGH" )ೇ?ೆ. 
�ಪ#l: ಎ.ಎU ಮತು) VಾWX 3U ರವರ ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳ 

ಮೂಲಕ ಅ4ಾqಾರಣ?ಾ3 kೕRಸುವ�ದು ಎಂಬ ಪ�ಸ)ಕವ�  
ಪR"ಾ8ತSನ ವರಗಳ ಕು�"ಾದ :ೆಚು` ಆಳ?ಾದ ಅಧ>ಯನ?ಾ3�ೆ. 
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ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. ಪR"ಾ8ತSನು �ಾರು ಮತು) ಆತನು ನಮS kೕವನದ	0 ಏನು eಾಡು"ಾ)2ೆ ಎಂಬುದನು� Rವ�+�.  

 

 

2. Eೋ3;ಾ3 7ಾ8uAಸು?ಾಗ ಆತSಗಳನು� R?ೇcಸುವ ವರವ� :ೇ;ೆ ಸ:ಾಯ eಾಡುತ)�ೆ? 

 

 

3. 2ಾವ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಮತು) ಸೃYr�ಾರಕ ಅದುnತಗಳನು� eಾಡುವ 4ೇ?ೆeಾಡು?ಾಗ �ಾನ ?ಾಕ>ದ 

ಮತು) ನಂ{�ೆಯ ವರದ D8zಯನು� Rವ�+�. 
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7ಾಠ ಹತು) 

,ಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೊಂ$�ೊಳGHವ�ದು ಮತು) �ಾ7ಾ��ೊಳGHವ�ದು 
ಈ 7ಾಠದ	0, 2ಾವ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ ಇರುವ ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು� 
ಮತು) ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೇ;ೆ �ಾ7ಾ��ೊಳH'ೇಕು 
ಎಂಬುದನು� ಕ	ಯು" )ೇ?ೆ. ಅ2ೇಕ 'ಾ� ನಮSನು� 
ಗುಣಪ�ಸದಂ"ೆ ತ�ೆಯುವ RಷಯಗಳG, ಮರF ಬರಲು 
ಅನುಮ�+ದEೆ, ಅದು ಒಬs ವ>D)ಯು ಅವರ 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� ಕJೆದು�ೊಳGHವಂ"ೆ eಾಡುತ)�ೆ. 

ಈ 7ಾಠದ �ದಲ �ಾಗವ� 2ಾವ� ಕ	ತಂಥ Rಷಯಗಳನು� 
ಪ�ನರವ�ೋಕನ eಾಡುವ�ದು. ಇದು ಈ ಸತ>ಗಳನು� ನಮS 
kೕವನದ	0 ಸ#ಷrಪ�ಸುವ ಅಥ?ಾ ಗಮನ ಹ�ಸುವ ಸಮಯ. 

ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ3ರುವ ಅ�ೆತ�ೆಗಳG 

ಒಬs ವ>D)ಯು ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವಳ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ 

ಲbಣವನು� :ೊಂದ$�ಾaಗ, ಅದ�ೆ^ ಒಂದು �ಾರಣR�ೆ. ಆ 

ವ>D)ಯು �ಾರಣವನು� ಹುಡುಕುವ�ದ�ಾ^3 ಕತA2ೊಂ$;ೆ ಸಮಯ 

ಕJೆಯ'ೇಕು. ಹುಡುಕುವ ಈ ಸಮಯದ	0 ಖಂಡ2ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳHದಂ"ೆ ಅವನು ಅಥ?ಾ ಅವಳG VಾಗರೂಕEಾ3 
ಇರ'ೇಕು. �ೇವರು ಖಂ�ಸುವ�$ಲ0. ಆತನು ನಮSನು� ತನ� 
ಮಗನ 4ಾರೂಪ�ೆ^ ಅನುಗುಣEಾ3 eಾ7ಾA�ಸುವ�ದ�ಂದ 

ಆತನು ತನ� ,ೕ�ಯ	0 ಸ�ಪ�ಸು"ಾ)2ೆ ಮತು) 'ೋdಸು"ಾ)2ೆ. 

,ೕವ� ಇ$ೕಗ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 �ೇವರನು� ನಂಬುವ��ಾದaEೆ, 
ಇ	0 ,	0+ ಮತು) ,ಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಲbಣವನು� ,ೕವ� 
ಏ�ೆ :ೊಂ$�ೊಂ�ಲ0 ಎಂದು ,ಮ;ೆ ಪ8ಕಟಪ�ಸಲು 
ಪR"ಾ8ತSನನು� �ೇF�ೊFH�. ,ೕವ� ಈ ಅಧ>ಯನವನು� 
eಾಡು?ಾಗ �ೇವರು ,ಮ;ೆ ಪ8ಕಟಪ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
Rಷಯದ ಬ; }ೆ ತO�ತ?ಾ3 �ಾಯA eಾ��. 

ನಮ;ನುg ನಾವ8 	ೇe	ೊಳ|2ೇ	ಾದ ಪ<Wೆgಗಳ: 

� bQಸಲ#ಡ$ರುವ 7ಾಪ 

� ��ಸಲkಡqರುವ _ಾಪ ನನg ಮತು� �ೇವರ ನಡು?ೆ 
ಅyೆತyೆಯನುg ಉಂಟುJಾಡು"�� @ೆMೕ? 

7ಾಪವ� 7ಾ8ಣವನು� ;ಾಯ;ೊFಸುತ)�ೆ ಮತು) ನಮS �ೇಹ�ೆ^ 
Eೋಗವನು� ತರಲು ಅಸOಸ�"ೆಯ ಅತSಗF;ೆ 'ಾ3ಲು "ೆEೆದು 
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�ೊಡುತ)�ೆ. �F$ರುವ 7ಾಪಗಳನು� �ೇವರ ಬF ಅ��ೆ 
eಾಡುವ�ದು ಮತು) ಆತನ beಾಪ~ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳGHವ�ದು 
ಸOಸ�Eಾಗಲು ಅವಶ>ಕ?ಾ3�ೆ. 

ಯಾ	ೋಬ 5:15,16 ನಂ�	ೆ�ಂದ Jಾ�ದ _ಾ<ಥGನೆಯು 
ರೋ�ಯನುg ರhಸುವದು ಕತGನು ಅವನನುg ಎ�zಸುವನು. ಮತು� 
_ಾಪJಾ�ದವನಾ�ದ@ರೆ ಅದು ಪ&*ಾರ?ಾಗುವದು. rೕ�ರಲು 
5ೕವ8 ಸ$ಸ�?ಾಗ2ೇ	ಾದರೆ 5ಮ; _ಾಪಗಳನುg ಒಬz&�ೊಬzರು 
ಅ&	ೆ Jಾ� ಒಬz&�ೊಸ'ರ ಒಬzರು �ೇವರನುg _ಾ<dG7&. 

5ೕ"ವಂತನ ಅZಾ%ಸf�ಯುಳ| �uಾಪನೆಯು ಬಹು ಬಲ?ಾ��ೆ. 

bQಸಲ#ಡ$ರುವ 7ಾಪವ� Eೋಗವ� ಇರುವಂ"ೆ ಅನುವ� 
eಾ��ೊಡುತ)�ೆ. ಈ 7ಾಪವನು� ನQSಂದ ಮEೆeಾಡಲು 
4ೈ"ಾನನು ಪ8ಯ��ಸಬಹುದು. 2ಾವ� ಅದನು� ತಕAeಾಡಲು 
ಪ8ಯ��ಸಬಹುದು, ಆದEೆ Eೋಗವ� :ಾ;ೆzೕ ಇರುತ)�ೆ. �ೇವರ 

beಾಪಡ~ೆಯನು� :ೊಂ$�ೊಳHಲು 2ಾವ� ಈ 7ಾಪವನು� ಆತನ 
ಮುಂ�ೆ ಅ��ೆeಾಡ'ೇಕು. 

ಮZಾ�ಯ 9:2,5-7 ಅN,�ೆ ಬಂ�ಾಗ *ಾ7�ೆಯ Qೕಲೆ 
�ದು@	ೊಂ�ರುವ ಒಬz _ಾಶ$G?ಾಯು ರೋ�ಯನುg ಆತನ ಬe�ೆ 
ಬe�ೆ *ೊತು�	ೊಂಡು ಬಂದರು. Mೕಸು ಅವರ ನಂ�	ೆಯನುg 
ನೋ� _ಾಶ$G?ಾಯು ರೋ��ೆ – ಮಗನೇ �ೈಯG?ಾ�ರು 5ನg 
_ಾಪಗಳ: ��ಸಲk}\?ೆ ಎಂದು *ೇeದನು. 

ಯಾವ8ದು ಸುಲಭ? 5ನg _ಾಪಗಳ: ��ಸಲk}\?ೆ ಅನುgವ�ೋ? 

ಎದು@ ನyೆ ಅನುgವ�ೋ? ಆದರೆ _ಾಪಗಳನುg ��7�ಡುವದ	ೆ' 
ಮನುಷ%ಕುJಾರ5�ೆ ಭೂಲೋಕದN, ಅH	ಾರ ಉಂ�ೆಂಬದು 
5ಮ�ೆ "eಯ2ೇಕು ಎಂದು *ೇe _ಾಶ$G?ಾಯು ರೋ�ಯನುg 
ನೋ� ಎದು@ 5ನg *ಾ7�ೆಯನುg ಎ"�	ೊಂಡು ಮನೆ�ೆ *ೋಗು 
ಅಂದನು. ಅವನು ಎದು@ ಮನೆ�ೆ *ೋದನು. 

ನಮS kೕವನದ	0 �ಾವ��ಾದರೂ 7ಾಪ ಇರುವ��ಾದEೆ, 2ಾವ� 
ಅದನು� �ೇವರ ಬF ಅ��ೆeಾ� beಾಪ~ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಳH'ೇಕು. 

1 =ೕ*ಾನ 1:9 ನಮ; _ಾಪಗಳನುg ಒVk	ೊಂಡು ಅ&	ೆ 
Jಾ�ದರೆ ಆತನು ನಂ�ಗಸ�ನೂ 5ೕ"ವಂತನೂ ಆ�ರುವದ&ಂದ 

ನಮ; _ಾಪಗಳನುg ��7�ಟು\ ಸಕಲ ಅ5ೕ"ಯನುg ಪ&ಹ&7 

ನಮ;ನುg ಶುq@Jಾಡುವನು. 

� ಇತರರನು� bQಸ$ರುR�ೆ 
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� ನನgನುg ನೋ�7ದ ಪ<"=ಬz ವ%f�ಯನುg ನಾನು 
��7� @ೇನೆMೕ? ನಾನು ನನgನುg ��7� @ೇನೆMೕ? ನಾನು 
�ೇವರನುg ��7� @ೇನೆMೕ? 

ಅ2ೇಕ ವಷAಗಳG ಜನ�;ೆ 4ೇ?ೆ eಾಡುವ�ದರ	0, ಮತು) ಇತರ 

4ೇವಕEೊಂ$;ೆ eಾತ2ಾಡುವ�ದರ	0, ಒಬs ವ>D)ಯು 
ಸOಸ�2ಾಗ$ರಲು bQಸ$ರುR�ೆzೕ ಮುಖ> �ಾರಣ ಎಂದು 2ಾವ� 
ಕಂಡು�ೊಂ�� aೇ?ೆ. 

ನಮSನು� 2ಾವ� bQಸುವ�ದD^ಂತ ಇತರರನು� bQಸುವ�ದು 
ಸುಲಭ. ಜನರು (ೕ;ೆ :ೇಳGವ�ದನು� 2ಾವ� �ೇF� aೇ?ೆ, “2ಾನು 
ಇಷುr ಮೂಖA2ಾ3ದುa :ೇ;ೆ. ಈ ಪ�+��;ೆ ಬರಲು 2ಾನು �ಾ�ೆ 
ಅವ�ಾಶ eಾ��ೊ|ೆr?” 2ಾವ� ಎಷುr 'ಾ� ಇತರರನು� 
bQಸು" )ೇ?ೆ ಮತು) ನಮS	0 ಪ�ಪೂಣA"ೆಯನು� ,�ೕ�ಸು" )ೇ?ೆ. 

,ಮSನು� bQ+�! 

¯ೂೕರ ಸಂಗ�ಗಳG ಉಂ|ಾ�ಾಗ, ಜನರು ಅ2ೇಕ?ೇJ  ೆ
�ೇವರನು� ದೂYಸು"ಾ)Eೆ. "ಇದು ನನ;ೆ ಸಂಭRಸುವಂ"ೆ �ೇವರು 
ಏ�ೆ ಅನುಮ�+ದನು? ಆತನು �ೇವರು! ಆತನು ಇದನು� 
,	0+ರಬಹು$ತು)!" 

,ಮS ಪ�+��ಯು (ೕ3ದaEೆ, ,ಮS �ಾವ2ೆಗಳನು� �ೇವರ ಬF 

ಯ�ಾಥA?ಾ3 ಅ��ೆeಾ��. ,ಮ;ೆ :ೇ;ೆ ಅ,�ಸುತ)�ೆ ಎಂದು 
ಆತ,;ೆ ಈ;ಾಗ�ೇ �F$�ೆ. 

(ೕ;ೆ :ೇF�, “�ೇವEೇ, 2ಾನು ತ7ಾ#3 

ಅಥAeಾ��ೊಂ��ೆaೕ2ೆ. ,ೕವ� �8ೕ�ಯ �ೇವರು ಎಂದು ನನ;ೆ 
�F$�ೆ. 2ಾನು ಊ(+�ೊಳGHವ�ದD^ಂತಲೂ :ೆ�ಾ`3 ,ೕನು 
ನನ�ನು� �8ೕ�ಸು�)ೕ ಎಂದು ನನ;ೆ �F$�ೆ. ನನ� kೕವನದ	0ನ 

ಈ ದುರಂತ�ೆ^ �ಾರಣ2ಾದವನು 4ೈ"ಾನ2ಾ3�ಾa2ೆಂದು 
,ೕನಲ0?ೆಂದು 2ಾನು   ಈಗ ಅ�ತು�ೊಂ�� aೇ2ೆ. 2ಾನು ಇದನು� 
,ನ� Rರುದ�?ಾ3 �ೆOೕYಸು�)� aೇನು. ಆದEೆ ಈಗ 2ಾನು 
bQಸು" )ೇ2ೆ ಮತು) ಈ ಎಲ0 ನ�ಾEಾತSಕ �ಾವ2ೆಗಳನು� ,ನ;ೆ 
ಒ�#+�ೊಡು" )ೇ2ೆ.” 

JಾಕG 11:24,25 ಆದ	ಾರಣ 5ೕವ8 _ಾ<ಥGನೆ Jಾ� ಏನೇನು 
2ೇ�	ೊಳ:|"�ೕರೋ ಅದನೆgಲಾ, *ೊಂq� @ೇ?ೆಂದು ನಂ�&. ಅದು 
5ಮ�ೆ 7ಕು'ವ�ೆಂದು 5ಮ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ. ಇದಲ,�ೆ 5ೕವ8 
5ಂತು	ೊಂಡು _ಾ<ಥGನೆ Jಾಡು?ಾ�ೆಲಾ, ಯಾರ Qೕಲೆ 
ಏನಾದರೂ �ರೋಧ�ದ@ರೆ ಅದನುg ಅವ5�ೆ ��7&. 
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� ಅನಹA"ೆ, ಅಪEಾಧ, ಖಂಡ2ೆ 

� ನಾನು ಅನಹGZೆ, ಅಪರಾಧ ಮತು� ಖಂಡನೆ Xಾವನೆಗe�ೆ 
�ೇವ&ಂದ *ೊಂq	ೊಳ:|ವ8ದನುg ತyೆಯುವಂZೆ ನಾನು 
ಅನುಮ"ಸು"�� @ೇನೆMೕ? 

4ೈ"ಾನನ �ೆಲವ� ಕುತಂತ8ದ ಮತು) ಅ7ಾಯ�ಾ��ಾದ 

ಆಯುಧಗಳG ಅನಹA"ೆ, ಅಪEಾಧ ಮತು) ಖಂಡ2ೆಯ 

ಆ�ೋಚ2ೆಗJಾ3?ೆ. ಅಪEಾಧದ �ಾವ2ೆಯನು� 7ಾಪದ ಅ��ೆ 
eಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು) ನಂ{�ೆ6ಂದ beಾಪ~ೆಯನು� 
ಪ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ�ಪ�+�ೊಳHಬಹುದು. ಅಪEಾಧದ 

�ಾವ2ೆಗಳG ಮುಂದುವ�ದEೆ, ಅವ� ಅನಹA"ೆ ಮತು) ಖಂಡ2ೆಯ 

�ಾವ2ೆಗJ�ೆಂ$;ೆ 4ೈ"ಾನ,ಂದ ಬಂದವ�ಗJಾ3?ೆ ಎಂದಥA. 

ನಮS Cೕಗ>"ೆಯು zೕಸುRನ ಮೂಲಕ ಬರುತ)�ೆ. 2ಾವ� 
ಆತನ	0 �ೇವರ ,ೕ��ಾ3� aೇ?ೆ. zೕಸುRನ ,Qತ)?ಾ3 

2ಾವ� ತಂ�ೆ�ಾದ �ೇವEೊಂ$;ೆ ಸ��ಾದ ಸಂಬಂಧ 
ಉಳHವEಾ3� aೇ?ೆ. 

2ಾವ� ಅನಹAEೆಂದು �ಾRಸುವ�ದು ಎಂದEೆ zೕಸುRನ 

R�ೕಚ2ಾ �ಾಯAವನು�, ಆತನ ,ೕ� ಮತು) ಆತನ	0ರುವ 

ನಮS 4ಾ�ನವನು� ,Eಾಕ�ಸುವ��ಾ3�ೆ. 

ರೋJಾಪ8ರ 8:1 ಆದದ&ಂದ f<ಸ� Mೕಸು�ನN,ರುವವ&�ೆ 
ಅಪರಾಧ 5ಣGಯವ8 ಈಗ ಇಲ,?ೇ ಇಲ,. 

2 	ೊ&ಂಥ 5:21 ನಾವ8 ಆತನN, �ೇವ&�ೆ ಸಮಪGಕರಾದ 

5ೕ"ಸ$ರೂVಗ�ಾಗುವಂZೆ �ೇವರು _ಾಪuಾನ�ಲ,ದ ಆತನನುg 
ನಮ�ೋಸ'ರ _ಾಪಸ$ರೂVಯಾಗJಾ�ದನು. 

ಆ �ಾವ2ೆಗಳನು� �ರಸ^�+�. �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ¯ೂೕYಸಲು 
7ಾ8ರಂ9+� ಮತು) ಈ ಮಂಡಲಗಳ	0 ಬಲiಾ	�ಾ3�. 

� ಹು+ ,�ೕ¢ೆ 

� ನಾನು ಹು7 5&ೕxೆಯಯನುg ಸ��ಾವ	ಾಶ 	ೊಡು"�� @ೇನೆMೕ, 
ಭ�ಷ%ದN, ನಾನು ಸ$ಸ�ನಾಗುZ �ೇನೆ ಎಂಬ ಭ<Qಯು, ನಂ�	ೆಯ 

ಸಾ�ನವನುg Zೆ�ೆದು	ೊಳ:|"��ೆMೕ? 

ನಂ{�ೆ3ಂತ �ದಲು ,ಜ?ಾದ ,�ೕ¢ೆಯು ಬರುತ)�ೆ. 
ಭRಷ>ದ	0 2ಾವ� ಬಯ+ದ ಆEೋಗ>ದ ಲbಣವನು� 2ಾವ� 
:ೊಂದು" )ೇ?ೆ ಎಂದು ಅದು ನಂಬುತ)�ೆ. 
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2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� �ೇF�ಾಗ ಅಥ?ಾ ಓ$�ಾಗ, 2ಾವ� 
,Eಾiೆ6ಂದ ,�ೕ¢ೆಯತ) 4ಾಗು" )ೇ?ೆ. ಆದರೂ, 2ಾವ� 
,�ೕ¢ೆ6ಂದ ನಂ{�ೆಯತ) 4ಾಗ$ದaEೆ, ಅದು ಹು+�ಾದ 

,�ೕ¢ೆ�ಾಗಬಹುದು. 

ಇ�<ಯ 11:1 ನಂ�	ೆ=ೕ ನಾವ8 5&ೕhಸುವವ8ಗಳ 

�ಷಯ?ಾ� ಭರವಸqಂqರುವದೂ ಕT��ೆ 	ಾಣದವ8ಗಳನುg 
5ಜ?ೆಂದು "eದು	ೊಳ:|ವದೂ ಆ��ೆ. 

ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 2ಾವ� ,�ೕ�+�ಾಗ, ಇದರಥA 

2ಾವ� ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 ಇನೂ� ನಂ{�ೆಯನು� 
:ೊಂ$�ೊಂ�ಲ0, ಆದEೆ ಭRಷ>ದ	0 ಅದನು� :ೊಂ$�ೊಳHಲು 
2ಾವ� ,�ೕ�ಸು" )ೇ?ೆ. 

ಭRಷ>ದ ಸಂಗ�ಯ	0 ಅಥ?ಾ ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ �ೆಲ�oS 
ಅವನು ಅಥ?ಾ ಅವಳG ಸOಸ�Eಾಗು"ಾ)Eೆ ಎಂದು ವ>D)ಯು 
ನಂಬು"ಾ)2ೆ. ಅ2ೇಕ 4ಾ� ಅವರು ತಮS oೕ�ೆ ,ಜವಲ0ದ 

,�ೕ¢ೆಗಳನು� :ಾD�ೊಳGH"ಾ)Eೆ ಮತು) ನಂತರ ತಮSನು� "ಾವ� 
ಖಂ�+�ೊಳGH"ಾ)Eೆ. 

ನಂ{�ೆ;ೆ ನ�ೆಸದ ಹು+ ,�ೕ¢ೆಯು ಭ8o�ಾ3�ೆ. ಇದು 
ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಇದು ಅ���ಾ3ದುa 4ೈ"ಾನನು ,ೕವ� 
ಅಂ3ೕಕ�+�ೊಳH'ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು"ಾ)2ೆ - ಅದನು� �ರಸ^�+�! 

� ಸುಳGH 'ೋಧ2ೆ 

� ನಾನು rಂ�ೆ ಪyೆದು	ೊಂಡ ಸುಳ:| 2ೋಧನೆಯ �ೕಜಗಳ: 
ನನgನುg ಸ$ಸ�ನಾಗದಂZೆ ಅ�¡ಪ�ಸು"��ೆMೕ? 

�ೇವರ ?ಾಕ>�ೆ^ Rರುದ�?ಾದ 'ೋಧ2ೆಯು, ಅಥ?ಾ ಒJ Hೆಯ 

'ೋಧ2ೆಯ �ೊರ"ೆಯು �ೆ*ಸ)�ಂದ 2ಾ>ಯ?ಾ3 
ನಮS�ಾ3ರುವಂಥದaನು� ಕ$ಯಲು 4ೈ"ಾನ,;ೆ ಅವ�ಾಶ 

eಾ��ೊ�r�ೆ. ಸುಳGH 'ೋಧ2ೆ (ೕ;ೆ :ೇಳGತ)�ೆ: 

∗ Eೋಗವ� �ೇವರ cತ)?ಾ3�ೆ. 

∗ 2ೋವ� ,ಮ;ೆ "ಾJ Sೆಯನು� ಕ	ಸುತ)�ೆ. 
∗ Eೋಗವ� ,ಮSನು� �ೇವರ ಹ�)ರ�ೆ^ ಕEೆತರುತ)�ೆ. 
∗ ಸಂಕಷrವ� �ೇವ�;ೆ ಮ(oಯನು� ಉಂಟುeಾಡುತ)�ೆ. 
,ೕವ� :ೊಂ$�ೊಂ�ರುವಂಥ �ಾವ��ೇ ಸುಳGH 'ೋಧ2ೆಯನು� 
"ೆ;ೆದು�ೊಂಡು, “2ಾನು ..... ಇಂದು �ರಸ^�ಸು"ೆ)ೕ2ೆ.  �ೇವರ 

?ಾಕ>�ೆ^ Rರುದ�?ಾದ ಪ8�Cಂದು ಆ�ೋಚ2ೆಯನೂ� 
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ಪ8ಕಟ?ಾಗ	 ಮತು) ನನ� ಆ�ೋಚ2ೆ6ಂದ :ೊರಬರ	 ಎಂದು 
2ಾನು ಆ�ಾ�ಸು" )ೇ2ೆ” ಎಂದು :ೇF�. 

� ಸಂ�ೇಹ ಮತು) ಅಪನಂ{�ೆ 
� ನನg ಹೃದಯದN, ನಾನು ಅಪನಂ�	ೆಯನುg ಇಟು\	ೊಂ��ೇನಾ? 

ಅಪನಂ{�ೆಯು (ಂ$ನ 'ೋಧ2ೆ6ಂದ ಉಂ|ಾ3ರಬಹುದು, 
ನಮS kೕವನದ	0ರುವ ಪ�ಹ�ಸಲ#ಡದ 7ಾಪ$ಂದ ಅಥ?ಾ 

(ಂ$ನ �ಾಲದ	0 ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ಾ3 �ೇವರನು� ನಂಬಲು 
ಪ8ಯ��ಸು?ಾಗ ಆದ ,Eಾiೆಯ ಸಮಯಗFಂದಲೂ 

ಉಂ|ಾ3ರಬಹುದು. ಅಪನಂ{�ೆಯು ನಂ{�ೆ;ೆ Rರುದ�?ಾದದುa 
ಆ3�ೆ. 

2ಾವ� ಅಪನಂ{�ೆCಂ$;ೆ :ೋEಾಡು�)ದaEೆ, “ಕತA2ೇ ನನ�	0 
ಅಪನಂ{�ೆ ಇ�ೆ ಅದ�ೆ^ ಸ:ಾಯ eಾಡು!” ಎಂದು 2ಾವ� 
7ಾ8uAಸಬಹುದು. ತದನಂತರ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ ಬ; }ೆ �ೇವರ 

?ಾಕ>ವ� ಏನು :ೇಳGತ)�ೆ ಎಂಬುದನು� qಾ>,+�. 

JಾಕG 9:24 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂ�ೆಯು ನಂಬುZ �ೇನೆ, ನನ�ೆ 
ನಂ�	ೆ ಕ�Qಯಾ�ದ@ರೂ ಸ*ಾಯJಾಡು ಎಂದು ಕೂ� 

*ೇeದನು. 

� 4ಾO�ಾRಕ ಇಂ$8ಯಗಳನು� ನಂಬುವ�ದು 

� ನಾನು ನನg ಆತ;ವ8 �ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg ನಂಬಲು ಅವ	ಾಶ 

5ೕಡುವ ಬದಲು ನನg ಸಾ$Xಾ�ಕ ಇಂq<ಯಗಳನುg ನಾನು 
ನಂಬು"�� @ೇನೆMೕ? 

ನಮS 4ಾO�ಾRಕ ಇಂ$8ಯಗFಂದ, 2ಾವ� 2ೋಡಬಹು�ಾದ, 

�ೇಳGಬಹು�ಾದ, ಸ#wAಸಬಹು�ಾದ, ಮೂ+ 2ೋಡಬಹು�ಾದ 

ಅಥ?ಾ ರುc 2ೋಡಬಹು�ಾದ Rಷಯಗಳನು� 2ಾವ� 
ನಂಬು" )ೇ?ೆ. 2ಾವ� ಗ8(ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ�ದD^ಂತಲೂ �ೇವರ 

?ಾಕ>ದ ಪ8ಕಟ~ೆಯು :ೆ�ಾ`3 ,ಜವ� ಮತು) ಸತ>ವ� ಆ3�ೆ ಎಂದು 
2ಾವ� ಅ�ತು�ೊಳH'ೇಕು. ಸಂ�ೇಹಪಟr "ೋಮನನು� 
ಗಮ,4ೋಣ. 

=ೕ*ಾನ 20:24-28 Mೕಸು ಬಂ�ಾಗ ಹನೆgರಡು ಮಂq 

Fಷ%ರೊಳ�ೆ ಒಬzನಾದ qದುಮನೆ57	ೊಳ:|ವ Zೋಮನು ಅವರ 

ಸಂಗಡ ಇರNಲ,.  

ಆದದ&ಂದ ಉeದ Fಷ%ರು ನಾವ8 ಸಾ$�ಯನುg ನೋ�� @ೇ?ೆ 
ಎಂದು ಅವ5�ೆ *ೇeದರು. ಅದ	ೆ' ಅವನು ನಾನು ಆತನ 	ೈಗಳN, 
l�ೆಗeಂ�ಾದ �ಾಯವನುg ನೋ� ಆ l�ೆಯ �ಾಯದN, 
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ನನg 2ೆರಳನುg ಇಟು\ ಆತನ ಪ	ೆ'ಯN, ನನg 	ೈಯನುg *ಾfದರೆ 
*ೊರತು 5ಮ; Jಾತನುg ನಂಬುವ�ೇ ಇಲ, ಅಂದನು.  

ಎಂಟು qವಸಗ�ಾದ Qೕಲೆ ಆತನ Fಷ%ರು "&� ಒಳ��ಾ@ಗ 

Zೋಮನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ@ನು. 2ಾಗಲುಗಳ: ಮುo�ದ@ವ8 ಆಗ 

Mೕಸು ಬಂದು ನಡು?ೆ 5ಂತು 5ಮ�ೆ ಸJಾ�ಾನ?ಾಗN 

ಅಂದನು.  

ಆ Qೕಲೆ Zೋಮ5�ೆ – 5ನg 2ೆರಳನುg ಈ ಕyೆ 1ಾo ನನg 
	ೈಗಳನುg ಮು}\ ನೋಡು. 5ನg 	ೈ 1ಾo ನನg ಪ	ೆ'ಯN, *ಾಕು. 
ನಂಬದವನಾ�ರ2ೇಡ. ನಂಬುವವನಾಗು ಎಂದು *ೇeದನು.  

Zೋಮನು ಆತ5�ೆ – ನನg ಸಾ$� ನನg �ೇವರು ಎಂದು 
*ೇeದನು. 

"ೋಮ,;ೆ zೕಸು �ೊಟr ಉತ)ರವ� ಇಂ$ಗೂ ನಮ;ೆ 
ಅತು>ತ)ಮ?ಾದ ಉತ)ರ?ಾ3�ೆ! 

ವಚನ 29 Mೕಸು ಆತ5�ೆ – 5ೕನು ನನgನುg ನೋ�ದ@&ಂದ 

ನಂ�q@ೕ. ನೋಡ�ೆ ನಂ�ದವರು ಧನ%ರು ಎಂದು *ೇeದನು. 

“ಕತA2ೇ, 2ಾನು 2ೋಡುವ, �ೇಳGವ, ಸ#wAಸುವ, 

ಮೂ+ 2ೋಡುವ ಅಥ?ಾ ರುc 2ೋಡುವ 

ಎಲ0ದD^ಂತಲೂ :ೆ�ಾ`3 ,ನ� ?ಾಕ>ವ� ನನ;ೆ 
?ಾಸ)ವ?ಾ3 eಾ7ಾAಡ	. 2ಾನು :ೆ�ೆ`�ಾ`3 ಆತSದ 

ಮಂಡಲ�ೆ^ 4ಾಗುವಂ"ಾಗ	 ಮತು) ,ನ� ?ಾಕ>ವನು� 
:ೆ�ಾ`3 ನಂಬುವಂ"ಾಗ	!” ಎಂದು 7ಾ8uA+�. 

ಯುದ�ಸನ�ದ�Eಾ3ರುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� �ಾ7ಾ��ೊJ�ೆ Hೕಣ 

ಶತು<ವನುg "eದು	ೊe|& 

4ೈ"ಾನನು ದEೋ�ೆ�ೋರನು ಮತು) ಕಳHನು ಆ3�ಾa2ೆ. ಅವನು 
ನಮS ಆEೋಗ>ದ ಶತು8?ಾ3�ಾa2ೆ. 

=ೕ*ಾನ 10:10 ಕಳ|ನು ಕದು@	ೊಳ:|ವದಕೂ' 	ೊಯು%ವದಕೂ' 
*ಾಳ:Jಾಡುವದಕೂ' ಬರುZಾ�ನೆ *ೊರತು ಮZಾ�ವದಕೂ' 
ಬರುವqಲ,. ನಾನಾದರೂ ಅವ8ಗe�ೆ ]ೕವವ8 ಇರ2ೇ	ೆಂತಲೂ 

ಸಮೃq@ಯು ಇರ2ೇ	ೆಂತಲೂ ಬಂ�ೆನು. 

4ೈ"ಾನನು 2ಾಶeಾಡಲು ಹುಡುಕು�)ರುವ ಘkAಸುವ 

+ಂಹದಂ"ೆ ಬರು"ಾ)2ೆ. 
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1 _ೇತ< 5:8,9 ಸ$ಸ�oತ�ರಾ�& ಎಚ�ರ?ಾ�&. 5ಮ; 
�ರೋHಯಾ�ರುವ ಸೈZಾನನು ಗ]Gಸುವ 7ಂಹ�ೋ_ಾqಯN, 
ಯಾರನುg ನುಂಗN ಎಂದು ಹುಡು	ಾಡುZಾ� "ರುಗುZಾ�ನೆ. 5ೕವ8 
ನಂ�	ೆಯN, ದೃಢ?ಾ�ದು@ ಅವನನುg ಎದು&7&. ಲೋಕದN,ರುವ 

5ಮ; ಸ*ೋದರರೂ ಅಂಥ 2ಾ�ೆಗಳನೆgೕ ಅನುಭ�ಸು"��ಾ@ರೆಂದು 
5ಮ�ೆ "eದ�ೆಯಲಾ,? 

4ೈ"ಾನನು ನಮS �ೇಹ, 7ಾ8ಣ ಮತು) ಆತSದ ಶತು8?ಾ3�ಾa2ೆ. 
2ಾವ� ಅವನ ತಂತ)Eೋ7ಾಯವನು� �Fದು�ೊಳH'ೇಕು ಮತು) 
ಅವನನು� ನಮS kೕವನದ	0 4ೋ	ಸ'ೇಕು. 

ಕತGನN, ಬಲ�ೊe|& 

2ಾವ� ಕತAನ	0 ಬಲ;ೊಳHಲು, ನಮS ಸ?ಾAಯುಧಗಳನು� 
ಧ�+�ೊಳHಲು, ಎಚ`ರ?ಾ3ರಲು, ಪ8�Cಂದು ಯುದ�ವನು� 
;ೆಲ0ಲು +ದ�Eಾ3ರಲು ಕ	ತು�ೊಳH'ೇಕು. ಮ:ಾ Rೕರ2ಾದ, 

ಅ<ಸ)ಲ2ಾದ 7ೌಲನು ಈ ಬ; }ೆ ನಮ;ೆ (ೕ;ೆ ಬEೆ$�ಾa2ೆ. 

ಎ4ೆಸ 6:10-13 ಕyೇ JಾZೇನಂದರೆ, 5ೕವ8 ಕತGನನೂg ಆತನ 

ಅHಕ?ಾದ ಶf�ಯನೂg ಆಶ<�7	ೊಂಡವರಾ� ಬಲ�ೊe|&. 

ಸೈZಾನನ ತಂZೊ<ೕ_ಾಯಗಳನುg 5ೕವ8 ಎದು&7 5ಲು,ವದ	ೆ' 
ಶಕ�ರಾಗುವಂZೆ �ೇವರು ದಯ_ಾNಸುವ ಸ?ಾGಯುಧಗಳನುg 
ಧ&7	ೊe|&.  

ನಾವ8 *ೋರಾಡುವದು ಮನುಷ% Jಾತ<ದವರ ಸಂಗಡವಲ,. 
ರಾಜತ$ಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಅH	ಾ&ಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧ	ಾರದ 

ಲೋ	ಾHಪ"ಗಳ Qೕಲೆಯೂ ಆ	ಾಶ ಮಂಡಲದN,ರುವ 

ದುರಾತ;ಗಳ ಸೇನೆಯ Qೕಲೆಯೂ ನಾವ8 
*ೋರಾಡುವವರಾ�� @ೇ?ೆ. ಆದದ&ಂದ ಕಣ ಯುದ�ವ8 ನyೆಯುವ 

qವಸದN, ಆ ?ೈ&ಗಳನುg ಎದು&ಸುವದಕೂ' 
Jಾಡ2ೇ	ಾದ� @ೆಲ,ವನುg Jಾ� ಜಯWಾNಗ�ಾ� 5ಲು,ವದಕೂ' 
ಶಕ�ರಾಗುವಂZೆ �ೇವರು ದಯ_ಾNಸುವ ಸ?ಾGಯುಧಗಳನುg 
Zೆ�ೆದು	ೊe|&. 

ಸೈZಾನನ 2ಾಣಗಳನುg ಅ&ತು	ೊe|& 

2ೋವ�, EೋಗಲbಣಗಳG, ನ�ಾEಾತSಕ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳG ಮತು) 
ಸಂ�ೇಹದ ಅ3� 'ಾಣಗಳನು� ಬಳ+ 4ೈ"ಾನನು ನಮS 
ಆEೋಗ>ವನು� �ೋಚಲು ಪ8ಯ��ಸು"ಾ)2ೆ. 
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ಎ4ೆಸ 6:16 ಮತು� ನಂ�	ೆMಂಬ ಗುರಾTಯನುg rಡು	ೊe|&. 

ಅದ&ಂದ 5ೕವ8 	ೆಡುಕನ ಅ�g2ಾಣಗಳನೆgಲಾ, ಆ&ಸುವದ	ೆ' 
ಶಕ�ರಾಗು�&. 

4ೈ"ಾನನ �ಾFಯನು� ತ�ೆಯಲು ನಮ;ೆ ನಂ{�ೆzಂಬ 

ಗುEಾlಯನು� �ೊಡ�ಾ3�ೆ. ನಮS ನಂ{�ೆzಂಬ ಗುEಾlಯನು� 
2ಾವ� qೈಯA?ಾ3 ಬಳಸುವ��ಾದEೆ 2ೋವ�, EೋಗಲbಣಗಳG 
ಮತು) ಸಂ�ೇಹದ ನ�ಾEಾತSಕ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳG ನಮSನು� 
2ಾಶeಾಡ�ಾಗುವ�$ಲ0. 

� ನ�ಾEಾತSಕ?ಾದ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳG 

2ಾವ� ನಮS ಆ�ೋಚ2ೆಗಳ oೕ�ೆ ,;ಾ ಇಡ'ೇಕು ಮತು) 
ಸಂ�ೇಹವ� ನಮS ಮನ+Xನ	0 2ೆ�ೆ;ೊಳHಲು {ಡ'ಾರದು. 
ಇದನು� eಾಡುವ ಉತ)ಮ eಾಗAವ� ನಮS ದೃYrಯನು� 
zೕಸುRನ oೕ�ೆ ಇಡುವ�ದು ಆ3�ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 14:27-31 ಕೂಡಲೆ Mೕಸು JಾZಾ� ಅವ&�ೆ 
�ೈಯG?ಾ�& ನಾನು ಅಂಜ2ೇ�& ಎಂದು *ೇeದನು.  

ಅದ	ೆ' _ೇತ<ನು ಸಾ$�ೕ 5ೕನೇಯಾದರೆ ನನ�ೆ 5ೕ&ನ Qೕಲೆ 
ನyೆದು 5ನg ಬe�ೆ ಬರುವದ	ೆ' ಅಪk(ೆ 	ೊಡು ಅನgಲು,  

ಆತನು 2ಾ ಅಂದನು. ಆಗ _ೇತ<ನು Mೕಸು�ನ ಬe�ೆ 
*ೋಗುವದ	ೆ' �ೋT�ಂದ ಇeದು 5ೕ&ನ Qೕಲೆ ನyೆದನು. 
ಆದರೆ �ಾeಯನುg ನೋ� ಭಯಪಟು\ ಮುಣುಗುZಾ� - ಸಾ$�ೕ 
ನನgನುg 	ಾ_ಾಡು ಎಂದು ಕೂ�	ೊಂಡನು.  

ಆ �ಣ?ೇ Mೕಸು 	ೈ1ಾo ಅವನನುg r�ದು ಅಲk �Wಾ$7Mೕ 
ಯಾ	ೆ ಸಂ�ೇಹ ಪ�ೆ\ ಎಂದು *ೇeದನು. 

ನಮS �ಾವ2ೆಗFಂದ, ನಮS ಭಯಗFಂದ, ನ�ಾEಾತSಕ 

2ೋಟಗFಂದ ಅಥ?ಾ ಇತರರ eಾತುಗFಂದ 2ಾವ� 
ಪ8�ಾRತEಾಗಲು 7ಾ8ರಂ9+�ಾಗ, 2ಾವ� ಮುಳGಗು" )ೇ?ೆ. 

� cಂ"ೆ 

cಂ"ೆ, ಸಂ�ೇಹದಂ"ೆzೕ, ನಂ{�ೆ;ೆ Rರುದ�?ಾದದುa ಆ3�ೆ. ಒಬs 
ವ>D)ಯು ನಂ{�ೆಯ	0 ನ�ೆಯಲು ಮತು) ಅ�ೇ ಸಮಯದ	0 cಂ"ೆ 
eಾಡಲು 4ಾಧ>Rಲ0! cಂ"ೆಯು 7ಾಪ?ಾ3�ೆ. cಂ"ೆಯು �ೇವರ 

?ಾಕ>ವ� ,ಜವಲ0?ೆಂದು ನಂಬುತ)�ೆ. 

ಲೂಕ 12:22,29 ಇದಲ,�ೆ ಆತನು ತನg Fಷ%&�ೆ *ೇe� @ೇನಂದರೆ 
ಈ 	ಾರಣqಂದ _ಾ<ಣ�ಾರ(ೆ�ೆ ಏನು ಊಟ Jಾಡ2ೇಕು? �ೇಹ 
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ರ�(ೆ�ೆ ಏನು *ೊದು@	ೊಳ|2ೇಕು ಎಂದು oಂZೆJಾಡ2ೇ�& 

ಎಂಬ�ಾ� 5ಮ�ೆ *ೇಳ:Z �ೇನೆ. ಏನು ಊಟ Jಾಡ2ೇಕು? ಏನು 
ಕು�ಯ2ೇಕು? ಎಂದು ತವಕಪಡ2ೇ�&, ಮತು� ಅನುJಾನ 

ಪಡ2ೇ�&. 

� ಅವ�ಗಳನು� �ರಸ^�+� 

ನ�ಾEಾತSಕ?ಾದ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳನು� ತbಣ?ೇ 
�ರಸ^�ಸುವ�ದನು� 2ಾವ� ಕ	ತು�ೊಳH'ೇಕು. Eೋಗದ ಮತು) 
�ಾ6�ೆಯ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳG ನಮS ಮನಸುXಗಳ	0 
ಉದnRಸು?ಾಗ�ೇ 2ಾವ� ಅವ�ಗಳನು� ಉ� aೇಶಪೂವAಕ?ಾ3 

�ರಸ^�ಸ'ೇಕು. 2ಾವ� ಪ8�Cಂದು ಆ�ೋಚ2ೆಯನು� 
zೕಸುR;ೆ RqೇಯEಾಗುವಂ"ೆ 4ೆEೆ(�ಯ'ೇಕು ಎಂದು 
7ೌಲನು ಬEೆದನು. 

2 	ೊ&ಂಥ 10:3-5 ನಾವ8 ಲೋಕದN,ದ@ರೂ ಲೋ	ಾನುಸಾರ?ಾ� 

ಯುದ@Jಾಡುವವರಲ,. ನಾವ8 ಉಪ=ೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳ: 
ಲೋಕಸಂಬಂಧ?ಾದ ಆಯುಧಗಳಲ,. ಅವ8 �ೇವರ ಎT	ೆಯN, 
ಬಲ?ಾ�ದು@ 	ೋ�ೆಗಳನುg 	ೆಡ�*ಾಕುವಂಥವ8ಗ�ಾ�?ೆ. ನಾವ8 
�ತಕGಗಳನೂg �ೇವuಾನವನುg �ರೋHಸುವದ	ೆ' 
ಏ&ಸಲk}\ರುವ ಉನgತ?ಾದ ಎಲಾ, 	ೊತ�ಲಗಳನುg 	ೆಡ� *ಾf 

ಎಲಾ, =ೕಚನೆಗಳನುg f<ಸ�5�ೆ ��ೆಯರಾಗುವಂZೆ ಸೆರೆr�ದು 
... 

ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ ಮತು) ಆEೋಗ>ದ ಬ; }ೆ 2ಾವ� 
�ಾ?ಾಗಲೂ ನಮS ಆ�ೋಚ2ೆಗಳನು� �ಾ7ಾ��ೊಳH'ೇಕು 
ಮತು) D8ಸ)ನ ಆ�ೋಚ2ೆಗF;ೆ ಒ�#�ೊಳGHವಂ"ೆ ಮತು) 
ಅdೕನ?ಾಗುವಂ"ೆ 2ೋ��ೊಳH'ೇಕು. 

�ೇವರ ?ಾಕ>�ೊಂ$;ೆ :ೊಂ$�ೆ�ಾಗದ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳನು� 
ಅಥ?ಾ Eೋಗಲbಣಗಳನು� �ರಸ^�ಸಲು ನಮS ಮನಸುXಗಳನು� 
wಸು)ಬದ�;ೊF+ರ'ೇಕು. 

Eೋಗವನು� ತರುವಂತ "2ಾನು ಜOರ$ಂದ ಬಳಲು" )ೇ2ೆ ಎಂದು 
2ಾನು �ಾRಸು" )ೇ2ೆ" ಎಂಬಂತಹ ಆ�ೋಚ2ೆಗಳನು� 2ಾವ� 
�ರಸ^�ಸ'ೇಕು. 4ೈ"ಾನನು ನಮSನು� 4ೋ	ಸಲು ಇದು 
'ಾ3ಲು "ೆEೆದು�ೊಡುತ)�ೆ. 2ಾವ� 4ೈ"ಾನನ Cೕಜ2ೆಗಳ ಬ; }ೆ 
VಾಗರೂಕEಾ3ರು?ಾಗ, 2ಾವ� ನಮS ಆEೋಗ>ವನು� 
�ಾ7ಾ��ೊಳHಬಹುದು. 
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kೕವನದ {ರು;ಾFಗಳನು� ಎದು�+ ,	0� 

{ತು)ವವನ 4ಾಮ>ದ	0, 2ಾವ� ನಮS ಹೃದಯದ	0 ?ಾಕ>?ೆಂಬ 

{ೕಜವನು� +Oೕಕ�+�ೊಂಡ ನಂತರ, :ೊಲದ ಪ�ಗF;ೆ 
:ೋ	ಸಲ#�rರುವ 4ೈ"ಾನನು ಆ {ೕಜವನು� ಕ$ಯಲು ತbಣ 

ಬರು"ಾ)2ೆ ಎಂದು ಎಚ`�ಸ�ಾ3�ೆ. 

JಾಕG 4:3,4,14-17 	ೇe&! �ತು�ವವನು �ತು�ವದ	ೆ' 
*ೊರಟನು. �ತು�?ಾಗ 	ೆಲವ8 �ೕಜ �ಾ&ಯ ಮಗುcಲN, �ದ@ವ8; 
ಹf'ಗಳ: ಬಂದು ಅವ8ಗಳನುg "ಂದು�ಟ\ವ8. 

ಈ 4ಾಮ>ವನು� Rವ�ಸು?ಾಗ zೕಸು :ೇF� aೇನಂದEೆ,  

ಆ �ತು�ವವನು ?ಾಕ%?ೆಂಬ �ೕಜವನುg �ತು�Zಾ�ನೆ. 	ೆಲವರು 
?ಾಕ%ವನುg 	ೇeೕದ ಕೂಡಲೆ ಸೈZಾನನು ಬಂದು ಅವರN, �"�ದ@ 
?ಾಕ%ವನುg Zೆ�ೆದು�ಡುZಾ�ನೆ. ಇವರೇ ?ಾಕ%ವನುg �ತ�ಲkಟ\ 
�ಾ&ಯ ಮಗುcಲಾ�ರುವವರು. ಅ�ೇ ಪ<	ಾರ 2ೇರೆ 	ೆಲವರು 
?ಾಕ%ವನುg 	ೇeೕದ ಕೂಡಲೆ ಸಂZೋಷqಂದ ಅದನುg 
7$ೕಕ&ಸುZಾ�ರೆ; ತಮ�ೆ 2ೇ&ಲ,ದ 	ಾರಣ ಇವರು ಸ$ಲk 	ಾಲ 

Jಾತ<?ೇ ಇದು@ ಬeಕ ಆ ?ಾಕ%ದ 5�ತ�?ಾ� ಸಂಕಟ?ಾಗN 

rಂಸೆಯಾಗN ಬಂದರೆ 2ೇಗ ಎಡ��ೕಳ:Zಾ�ರೆ; ಇವರೇ �ೕಜ�ದ@ 
ಬಂyೆಯ ನೆಲ?ಾ�ರುವವರು. 

2ಾವ� ಆತನ ?ಾಕ>$ಂದ �ೆಲವ� ಸತ>ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡ 

ನಂತರ, ಅದನು� ಕ$ಯಲು 4ೈ"ಾನನು ಕೂಡ�ೇ ಬರು"ಾ)2ೆ 
ಎಂದು zೕಸು ಎಚ`��ೆ �ೊಟrನು. ನಮSನು� �ೋಚುವ 4ೈ"ಾನನ 

ತಂ"ೊ8ೕ7ಾಯವ� ಏ2ೆಂದEೆ ಕಷr ಮತು) (ಂ4ೆಯನು� 
ಬಳಸುವ��ಾ3�ೆ ಎಂದು ಸಹ zೕಸು ಸ#ಷrಪ�+ದನು. 
 

ಕಷ\ ಮತು� rಂಸೆ 

ಕಷr ಮತು) (ಂ4ೆ ಎಂದEೇನು? 

ಕಷrವನು� Rವ�ಸಲು ?ೆ¬ಸrj ,ಘಂಟು �ಾತ2ೆ, ?ೇದ2ೆ, 
ದುಃಖ, �ೕಡ2ೆ, ವ>ಸನ, ಸಂಕಟ ಮತು) �ೆ0ೕಶಗಳಂತಹ ಪದಗಳನು� 
ಬಳಸುತ)�ೆ. (ಂ4ೆಯ ಎಂದEೆ REೋಧ, ಅನ7ೇ�ತ?ಾದ ಗಮನ, 

2ೋವನು�ಂಟುeಾಡುವ�ದು, w¢ೆ ಅಥ?ಾ Riೇಷ?ಾ3 ಧಮAದ 

�ಾರಣಗF;ಾ3 ಮರಣ Rdಸುವ�ದು ಎಂದು ಅದು :ೇಳGತ)�ೆ. 

�ೇವರ ?ಾಕ>ವ� ವ>D)ಯ kೕವನದ	0 2ೆ�ೆ;ೊಳHಲು 
ಅನುಮ�+ದEೆ, ಅವರನು� 4ೋ	ಸುವ�ದ�ೆ^ 4ಾಧ>?ಾಗುವ�$ಲ0 
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ಎಂದು 4ೈ"ಾನ,;ೆ �F$�ೆ. ಆ ,$Aಷr?ಾದ ?ಾಕ>ವನು� 
ಅನುeಾ,ಸುವಂ"ೆ eಾಡಲು ಅವನು ಏನು 'ೇ�ಾದರೂ 

eಾಡುವ�ದ�ೆ^ ಪ8ಯ��ಸು"ಾ)2ೆ. 

ಒಬs ವ>D)ಯು ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ ಸಂಬಂd+ದಂಥ �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� ಅಂ3ೕಕ�+�ೊಂ�ದaEೆ ಮತು) ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವಳ 

�ೇಹದ	0 ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯ ಲbಣವನು� :ೊಂ$�ೊಂ�ದaEೆ, 
4ೈ"ಾನನು ಅವರ oೕ�ೆ ಆ;ಾ; }ೆ ತನ� ಅ3�ಮಯ?ಾದ 
'ಾಣಗJಾದ Eೋಗಲbಣಗಳನು� ಮತು) 2ೋವನು� 
ಎ4ೆಯು"ಾ)2ೆ. Eೋಗವ� ಮರF ಬಂ$�ೆ ಎಂದು :ೇಳGವ 

ನ�ಾEಾತSಕ?ಾದ Cೕಚ2ೆಯನು�ಂಟುeಾಡುವ ಅ3�ಮಯ?ಾದ 
'ಾಣಗಳನು� ಅವರ ಮನ+Xನ	0 2ಾಟಲು ಅವನು 
ಪ8ಯ��ಸು"ಾ)2ೆ. 

�ೊಡ¡ �ರು�ಾe  

ಸಮುದ8ದ �ೕರದ	0 4ೇ�ಬಂ$ದa ಜನಸಮೂಹ�ೆ^ zೕಸು 
�ೋlಯ	0 ಕುFತು�ೊಂಡು {ತು)ವವನ 4ಾಮ>ವನು� 
'ೋd+ದನು. ?ಾಕ>?ೆಂಬ {ೕಜವನು� ಕ$ಯಲು 4ೈ"ಾನನು 
ತbಣ?ೇ ಬರು"ಾ)2ೆ ಎಂದು ಆತನು ಆ ಸಮಯದ	0 ಜನ�;ೆ 
ಎಚ`�+ದನು. 

ಅ�ೇ $ನದ	0 ಸOಲ# ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಆ�ೆ ದಡ�ೆ^ 
:ೋಗು�)�ಾaಗ, ಆತನು �ೋlಯ (ಂ�ಾಗದ	0 ಮಲಗುವ�ದ�ೆ^ 
:ೋದನು. 

JಾಕG 4:37-39 2ೇರೆ �ೋTಗಳ� ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ@ವ8. 
ತರು?ಾಯ �ೊಡ¡ �ರು�ಾe ಎದು@ Zೆರೆಗಳ: ಆ �ೋT�ೆ ಒ�ದು 
ಒಳ�ೆ ನು�cದ@&ಂದ ಆ �ೋT ಆಗಲೇ ತುಂಬುವದ	ೆ' ಬಂqತು�. 
ಆತನು �ೋTಯ rಂXಾಗದN, ತಲೆqಂಬನುg ಒರ� 

5� @ೆJಾಡು"�ದ@ನು. ಅವರು ಆತನನುg ಎ�z7 ಗುರು?ೇ, ನಾವ8 
ಮುಳ:�*ೋಗುವದರN, 5ನ�ೆ oಂZೆ�ಲ,?ೇ ಎಂದು 	ೇಳಲು 
ಆತನು ಎದು@ �ಾeಯನುg ಗದ&7 ಸಮುದ<	ೆ' ಸುಮ;5ರು, 
lರೆಯ2ೇಡ ಎಂದು ಅಪk(ೆ	ೊಟ\ನು. 	ೊಡುತ�ಲೆ �ಾe 

5ಂತು*ೋ� ಎಲಾ, Wಾಂತ?ಾ�ತು. 

� ?ಾಕ>ದ ,Qತ)?ಾ3 ಬರುವ 

?ಾಕ>ದ ,Qತ)?ಾ3 ಏಳGವ ಕಷr ಮತು) (ಂ4ೆಯು �ೊಡ� 
{ರು;ಾFಯ ರೂಪದ	0 ಬರುತ)�ೆ. zೕಸು :ೇFದಂ"ೆzೕ, 
4ೈ"ಾನನು ಅವರ ಹೃದಯ$ಂದ ?ಾಕ>?ೆಂಬ {ೕಜವನು� 
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ಕ$ಯಲು ತbಣ?ೇ ಬಂದು{ಟrನು.ನಂ{�ೆ6ಂದ 

�ಾಯAeಾಡುವ ಮತು) {ರು;ಾF;ೆ ನು�ಯುವ ಬದಲು 
4ಾಮ>ದ	0ರುವವರಂ"ೆ ಅವರು ಎಡR{ದaರು. 

ಸಮುದ8ದ oೕ�ೆ ಆ;ಾ; }ೆ {ೕಸುವ {ರು;ಾFಗಳನು� 
,�ಾ6ಸುವ	0 ಅನುಭRಗJಾದ ಈ Qೕನು;ಾರರು 
ಭಯ9ೕತEಾ3 "ಾವ� ಮುಳGಗುತ)?ೆ ಎಂದು ಭಯಪಟrರು. zೕಸು 
,� aೆ eಾಡು�)�ಾa2ೆ ಮತು) ಅವರ ಪ�+��ಯ ಬ; }ೆ 
cಂ�ಸುವ�$ಲ0?ೆಂದು 2ೆನ+ ಅವರು ಎಡR{ದaರು. ಅವರು 
zೕಸುವನು� ಎ{s+ದರು ಮತು) "ಗುರು?ೇ, 2ಾವ� 
2ಾಶ?ಾಗುವ�ದರ	0 ,ನ;ೆ cಂ"ೆ6ಲ0?ೇ?" ಎಂದು :ೇF 
ಆತನನು� ದೂY+ದರು. 

ಬಹುಶಃ 2ಾವ�, “2ಾನು 2ಾಶ?ಾಗುವ�ದರ	0 ,ನ;ೆ 
cಂ"ೆ6ಲ0?ೇ? ಈ EೋಗಲbಣಗಳG ನನ;ೆ ಬಂ�ೊ�ಾ3?ೆ 
ಅದರ ಬ; }ೆ ,ನ;ೆ cಂ"ೆ6ಲ0?ೇ?” ಎಂದು �ೇವ�;ೆ 
�Eೆ6ಡುವ ಮೂಲಕ Eೋಗದ, �ಾ6�ೆಯ ಮತು) 2ೋRನ 
ಕಷrಗF;ೆ :ಾಗೂ (ಂ4ೆಗF;ೆ ಪ8�D86+ರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ, 
2ಾವ� ಆದ> wಷ>ರ :ಾ3� aೇ?ೆ, ಇದು ನಮ;ೆ ಸಂಭRಸುವಂ"ೆ 
ಅನುಮ�+ದa�ಾ^3 'ೇಸರ;ೊಂಡು �ೇವರನು� ದೂYಸು" )ೇ?ೆ. 
:ಾ;ೆ eಾಡುವ�ದ�ಂದ, 2ಾವೂ ಸಹ 4ೈ"ಾನ,;ೆ ?ಾಕ>?ೆಂಬ 

{ೕಜವನು� ನಮS ಹೃದಯ$ಂದ ಕ$ಯಲು ಅನುವ� 
eಾ��ೊ�r� aೇ?ೆ. 

� “iಾಂತ?ಾಗು” 

JಾಕG 4:39-41 ಆತನು ಎದು@ �ಾeಯನುg ಗದ&7 ಸಮುದ<	ೆ' 
ಸುಮ;5ರು, lರೆಯ2ೇಡ ಎಂದು ಅಪk(ೆ	ೊಟ\ನು 	ೊಡುತ�ಲೆ 
�ಾe 5ಂತು*ೋ� ಎಲಾ, Wಾಂತ?ಾ�ತು. ತರು?ಾಯ ಆತನು 
ಅವರನುg ಯಾ	ೆ �ೈಯG�ೆಡು"�ೕ&? ಇನೂg 5ಮ�ೆ 
ನಂ�	ೆ�ಲ,?ೇ ಎಂದು 	ೇಳಲು  

ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟು\ ಈತನು ಯಾ&ರಬಹುದು? �ಾeಯೂ 

ಸಮುದ<ವೂ ಸಹ ಈತನು *ೇeದ *ಾ�ೆ 	ೇಳ:ತ�ವಲಾ, ಎಂದು 
ತಮ;ತl;ಳ�ೆ JಾZಾ�	ೊಂಡರು. 

2ಾವ� :ೊಂ$�ೊಂಡ ?ಾಕ>ವನು� 4ೈ"ಾನನು ಕ$ಯುವ��ಾದEೆ, 
ಅವನು ನಮS oೕ�ೆ �ಾ6�ೆಯನು� ಮತು) Eೋಗದ ಲbಣಗಳನು� 
ಸಹ ಉಂಟುeಾಡಬಹುದು. 
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4ೈ"ಾನನು ನಮS kೕವನದ Rರುದ�?ಾ3 {ರು;ಾFಗಳನು� 
{ೕಸeಾಡು?ಾಗ, 2ಾವ� zೕಸುRನಂ"ೆ ನಮS �ೋlಯ	0 
ಎದುa ,ಂತು qೈಯA$ಂದ, ಭರವ4ೆ6ಂದ �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� 
eಾತ2ಾಡ'ೇಕು. 2ಾವ� :ಾ;ೆ eಾ��ಾಗ, ನಮS ನಂ{�ೆಯು 
ವೃ$��ಾಗುತ)�ೆ. 2ಾವ� ನಮS kೕವನದ	0 �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� 
4ಾ{ೕತುಪ�ಸು" )ೇ?ೆ ಮತು) 2ಾವ� ನಂ{�ೆಯ	0 :ೆ�ೆ`�ಾ`3 
ಬ	ಷ¡Eಾಗು" )ೇ?ೆ! 

ನಮ; 5�ಾGರ 

ಕಷrದ ಮತು) (ಂ4ೆಯ ಅ3� 'ಾಣಗಳG ಬರುವ bಣದ	0, 2ಾವ� 
,qಾAರ eಾಡ'ೇಕು. 

∗ 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ ಅಥ?ಾ ನಮS 
4ಾಂಪ8�ಾ6ಕ ನಂ{�ೆಗಳನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ? 

∗ 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ ಅಥ?ಾ ನಮS 
Eೋಗಲbಣಗಳನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ? 

∗ 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ ಅಥ?ಾ 2ಾವ� 
ಸಂ�ೇಹವನು� ಹು�rಸುವ ನಮS 4ೆ�ೕ(ತರ eಾತುಗಳನು� 
ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ? 

∗ 2ಾವ� �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ ಅಥ?ಾ ?ೈದ>ರ 

ವರ$ಯನು� ನಂಬು" )ೇ?ೆzೕ? 

?ೈದ>ರು, 4ೆ�ೕ(ತರು ಅಥ?ಾ EೋಗಲbಣಗಳG ಏ2ೇ :ೇFದರೂ 

ಸಹ �ೇವರ ?ಾಕ>ದ oೕ�ೆ ,ಲ0ಲು 2ಾವ� ನ�Sಳ;ೆ 
,ಧA�ಸ'ೇಕು. 2ಾವ� ಈ bಣದ	0 ಇ2ೊ�ಬsರ ನಂ{�ೆ, 'ೋಧ2ೆ 
ಅಥ?ಾ 4ಾ�ಯ oೕ�ೆ ,ಲ0ಲು 4ಾಧ>Rಲ0. 2ಾವ� �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� +�ರ?ಾ3 ಆಧ�+ರುವ ನಮS ಸOಂತ ನಂ{�ೆCಂ$;ೆ 
,ಲ0'ೇಕು. 

ಈ ಪ<ಪಂಚದ oಂZೆಗಳ: 

ಈ ಪ8ಪಂಚದ cಂ"ೆಗಳನು�, �ೌDಕ Cೕಚ2ೆಗಳನು� ಮತು) ನಮS 
ಮನ+Xನ	0 ಬರುವ ಮ2ೋ�ಾವಗಳನು� 2ಾವ� ಅನುಮ�+ದEೆ, 
2ಾವ� :ೊಂ$�ೊಂಡಂಥ ?ಾಕ>ವನು� ನಮS kೕವನದ	0 
ಅಡ3+ಡಬಹುದು ಎಂದು zೕಸು ಎಚ`�+�ಾa2ೆ. 

JಾಕG 4:19 ... ಪ<ಪಂಚದ oಂZೆಗಳ� ಐಶ$ಯGqಂದುಂ�ಾಗುವ 

lೕಸವೂ ಇತರ �ಷಯಗಳ Qೕಲಣ ಆWೆಗಳ� ಒಳ�ೆ ಸೇ& ಆ 

?ಾಕ%ವನುg ಅಡ�7�ಡುವದ&ಂದ ಫಲವನುg 	ೊಡ�ೆ ಇರುZಾ�ರೆ. 
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2ಾವ� ನಮS ಹೃದಯ?ೆಂಬ ಮಣ�ನು� 'ೇ4ಾಯ eಾಡುವ 
�ೕ�ಯ	0 +ದ�eಾಡು?ಾಗ ಮತು) �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� qಾ>ನ 

eಾಡುವ�ದನು� ಮುಂದುವEೆಸುವ ಮೂಲಕ ,ೕರು :ಾಕು?ಾಗ, 

ನಮS ಹೃದಯಗಳG ಒJ Hೆಯ 2ೆಲ?ಾ3 ಇರುತ)?ೆ. 2ಾವ� 
ಜಯಕರ?ಾದ ಮತು) :ೇರಳ?ಾದ ಆwೕ?ಾAದದ	0 kೕRಸು" )ೇ?ೆ. 

JಾಕG 4:20 ಮZ �ೆ 	ೆಲವರು ?ಾಕ%ವನುg 	ೇe 	ೈ	ೊಂಡು 
ಮೂವತ�ರ�ಾ\ಗN ಅರುವತ�ರ�ಾ\ಗN ನೂರರ�ಾ\ಗN ಫಲವನುg 
	ೊಡುZಾ�ರೆ; ಇವರೇ �ೕಜ�ದ@ ಒ� |ೆಯ ನೆಲ?ಾ�ರುವವರು 
ಅಂದನು. 

4ೈ"ಾನ,;ೆ ಅವ�ಾಶ �ೊಡ'ೇ�� 

ನಮS kೕವನದ	0 7ಾಪ eಾಡುವ ಮೂಲಕ 2ಾವ� 4ೈ"ಾನ,;ೆ 
�ಾವ��ೇ ಅವ�ಾಶವನು� �ೊಡ'ಾರದು. 

“_ಾಪ Jಾಡ2ೇ�&”  

ಮೂವ" )ೆಂಟು ವಷAಗಳ �ಾಲ ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತS ಇದa 
ದುಬAಲ2ಾದ ವ>D)ಯನು� 'ೇತX�ಾ �ೊಳದ ಬFಯ	0 zೕಸು 
ಗುಣಪ�+ದ ನಂತರ, zೕಸು ಅವ,;ೆ ಒಂದು ಪ8ಮುಖ 

ಸಂ�ೇಶವನು� �Fಸಲು ಅವನನು� ಹುಡುDದನು. 

=ೕ*ಾನ 5:14 ಇ�ಾದ Qೕಲೆ Mೕಸು ಅವನನುg 
�ೇ?ಾಲಯದN, ಕಂಡು	ೊಂಡು 5ನ�ೆ ಸ$ಸ�?ಾ�ತಲಾ, ಇನುg 
Qೕಲೆ _ಾಪ Jಾಡ2ೇಡ 5ನ�ೆ *ೆo�ನ 	ೇಡು ಬಂqೕತು ಅಂದನು. 

ನಮS kೕವನದ	0 2ಾವ� ಅ��ೆeಾಡ$ರುವ 7ಾಪವನು� ಅಥ?ಾ 

ಪiಾ`"ಾ)ಪ ಪಡ$ರುವ 7ಾಪ ಇಟುr�ೊಂ�ದaEೆ, ನಮ;ೆ 
Eೋಗವನು� ಉಂಟುeಾಡಲು ಮತು) ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
ಕ$ಯಲು 2ಾವ� 4ೈ"ಾನ,;ೆ ಅವ�ಾಶವನು� �ೊಡು" )ೇ?ೆ. 

ಎ4ೆಸ 4:27 ... ಸೈZಾನ5�ೆ ಅವ	ಾಶ	ೊಡ2ೇ�&. 

ಆತ;ಗe�ೆ ಯಾವ8�ೇ ಅವ	ಾಶವನುg 	ೊಡ2ೇ�& 

ಅಸOಸ�"ೆಯ ಆತSಗಳG �ಾ?ಾಗಲೂ (ಂ�ರು3 ಮ2ೆ;ೆ ಮರಳಲು 
ಒಂದು ಅವ�ಾಶವನು� ಹುಡುಕು�)ರುತ)?ೆ. 

ಮZಾ�ಯ 12:43-45 �ೆವ$ವ8 ಮನುಷ%ನನುg �ಟು\ *ೋದ Qೕಲೆ 
�Wಾ<ಂ"ಯನುg ಹುಡುಕುZಾ� 5ೕ&ಲ,ದ ಸ�ಳಗಳN, "ರು�ಾಡುತ��ೆ. 
�Wಾ<ಂ" 7ಕ'ದ 	ಾರಣ ಅದು ನಾನು �ಟು\ ಬಂದ ನನg ಮನೆ�ೆ 
"&� *ೋಗುZ �ೇನೆ ಅಂದು	ೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ ಒಕ'Nಲ,ದೂ@ 
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ಗು�7 ಅಲಂಕ&7ದೂ@ ಆ�ರುವದನುg ಕಂಡು, *ೊರಟು*ೋ� 

ತನ�ಂತ 	ೆಟ\ವ8ಗ�ಾದ 2ೇರೆ ಏಳ: �ೆವ$ಗಳನುg ತನೊgಂq�ೆ 
ಕರ	ೊಂಡು ಬರುವದು. ಅವ8 ಒಳ *ೊಕು' ಅN, ?ಾಸ Jಾಡುವವ8. 
ಆಗ ಆ ಮನುಷ%ನ ಅಂತ% 7�"ಯು lದN�ಂತ 	ೆಟ\�ಾಗುವದು . 
ಇದರಂZೆMೕ ಈ 	ೆಟ\ ಸಂತ"ಯು ಆಗುವದು ಅಂದನು. 

ಮನೆಯನುg ತುಂ�7�& 

2ಾವ� ನಮS ಮ2ೆಗಳನು�, ನಮS �ೇಹವನು� ತುಂ{+ಡ'ೇಕು. 

� zೕಸುR,ಂದ 

ಪ<ಕಟನೆ 3:20 ಇ�ೋ 2ಾಗಲN, 5ಂತು	ೊಂಡು ತಟು\Zಾ� ಇ� @ೇನೆ. 
ಯಾವನಾದರೂ ನನg ಶಬ@ವನುg 	ೇe 2ಾ�ಲನುg Zೆರೆದರೆ, ನಾನು 
ಒಳ�ೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ Jಾಡು?ೆನು. ಅವನು ನನg 
ಸಂಗಡ ಊಟ Jಾಡುವನು. 

� ಪR"ಾ8ತS,ಂದ 

1 	ೊ&ಂಥ 3:16 5ೕವ8 �ೇವರ ಆಲಯ?ಾ�q@ೕರೆಂದೂ �ೇವರ 

ಆತ;ನು 5ಮ;N, ?ಾಸJಾಡುZಾ�ನೆಂದೂ 5ಮ�ೆ �ೊ"�ಲ,�ೕ? 

� �ೇವರ ?ಾಕ>$ಂದ 

=ೕ*ಾನ 15:7 5ೕವ8 ನನgN,ಯೂ ನನg ?ಾಕ%ಗಳ: 5ಮ;N,ಯೂ 

ನೆಲೆ�ೊಂ�ದ@ರೆ 5ೕವ8 ಏನಾದರೂ 2ೇ�	ೊe|& ಅದು 5ಮ�ೆ 
�ೊರೆಯುವದು. 

� ನಂ{�ೆ6ಂದ 

1 =ೕ*ಾನ 5:4 ಯಾಕಂದರೆ �ೇವ&ಂದ ಹು}\ರುವಂಥ�ೆಲ,ವ8 
ಲೋಕವನುg ಜ�ಸುತ�?ೆ. ಲೋಕವನುg ಜ�ಸುವಂಥದು@ ನಮ; 
ನಂ�	ೆMೕ. 

�ೇವರ ಪ�ಪೂಣA ಸO�ಾವವ� 7ಾಪವನು� ಸ(ಸುವ�$ಲ0. ನಮS 
kೕವನದ	0 7ಾಪವ� ಮುಂದುವ�ಯಲು 2ಾವ� ಅನುಮ�+ದEೆ, 
2ಾವ� �ೇವರ ಸಂರb~ೆ6ಂದ ನಮSನು� 2ಾವ� :ೊರ 
:ಾD�ೊಳGH" )ೇ?ೆ ಮತು) ನಮS ಆEೋಗ>ವನು� ಮತು) 
ಮನಃiಾಂ�ಯನು� ಕ+ದು�ೊಳHಲು 4ೈ"ಾನ,;ೆ 'ಾ3ಲು 
"ೆEೆದು�ೊಡು" )ೇ?ೆ. 

,ಮS ಸOಸ�"ೆಯನು� �ಾ7ಾ��ೊಳHಲು :ೋEಾ��! 

ಸ?ಾGಯುಧಗಳನುg ಧ&7	ೊe|& 
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,ಮS ನಂ{�ೆಯ ಗುEಾlಯನು� ದೃಢ?ಾ3ಟುr�ೊFH� ಮತು) 
ಅನುeಾನ ಮತು) ಅಪನಂ{�ೆ ಎಂಬ 4ೈ"ಾನನ ಅ3� 
'ಾಣಗಳನು� ನಂ$ಸಲು �ಾ?ಾಗಲೂ +ದ�Eಾ3�. 

 

ಆರೋಗ%ವ8 �ೇವರ oತ�?ಾ��ೆ 

,ೕವ� ಗುಣಮುಖEಾಗುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ೆಂದು �Fದು�ೊಳGHವ 

ಮೂಲಕ ,ೕವ� �ೈRಕ ಆEೋಗ>ದ	0 kೕRಸಬಹುದು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ%ಗಳ: 10:38 �ೇವರು ನಜರೇ"ನ Mೕಸುವನುg 
ಪ�Zಾ<ತ;qಂದಲೂ ಬಲqಂದಲೂ ಅw�ೇf7ದನು; �ೇವರು 
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ@ದ&ಂದ ಆತನು ಉಪ	ಾರಗಳನುg JಾಡುZಾ� 
ಸೈZಾನ5ಂದ 2ಾHಸಲkಡು"�ರುವವರೆಲ,ರನುg ಗುಣJಾಡುZಾ� 
ಸಂಚ&7ದನು; ಇ�ೆಲಾ, 5ಮ�ೆ �ೊZಾ��ರುವದ�ೆ\. 

3 =ೕ*ಾನ 2 V<ಯನೇ 5ೕನು ಆತ;�ಷಯದN, ಅwವೃq@ 
*ೊಂqರುವ ಪ<	ಾರ ಎಲಾ, �ಷಯಗಳN,ಯೂ ಅwವೃq@*ೋಂq 

ಸುxೇಮ?ಾ�ರ2ೇ	ೆಂದು _ಾ<dGಸುZ �ೇನೆ. 

ನಂ�	ೆಯನುg ದೃಢ?ಾ� r�ದು	ೊe|& 

2ಾವ� ಪ8��ೆ eಾ�ರುವ ನಂ{�ೆಯನು� 2ಾವ� ದೃಢ?ಾ3 

(�ದು�ೊಳH'ೇಕು. 2ಾವ� :ೇ;ೆ kೕRಸು" )ೇ?ೆ, 2ಾವ� ಏನು 
eಾಡು" )ೇ?ೆ ಮತು) 2ಾವ� ಏನು :ೇಳG" )ೇ?ೆ ಎಂಬು�ೇ 2ಾವ� 
eಾ�ರುವ ಪ8��ೆ�ಾ3�ೆ. 

ಇ�<ಯ 4:14 ಆ	ಾಶಮಂಡಲಗಳನುg �ಾ}*ೋದ 

�ೇವಕುJಾರನಾದ Mೕಸು?ೆಂಬ Wೆ<ೕಷ{ ಮ*ಾಯಾಜಕನು 
ನಮ�ರುವದ&ಂದ ನಾವ8 Jಾ�ರುವ ಪ<"uೆಯನುg �ಡ�ೇ 
r�=ೕಣ. 

ರೋJಾಪ8ರ 10:6-10 ಆದರೆ ನಂ�	ೆ�ಂದುಂ�ಾಗುವ 5ೕ"ಯು 
ಏನು *ೇಳ:ತ��ೆ? f<ಸ�ನನುg 	ೆಳ	ೆ' ಕರೆದು	ೊಂಡು ಬರುವದ	ೆ' 
ಯಾರು Qೕಲಣ ಲೋಕ	ೆ' ಏ&*ೋ�ಾರು? ಎಂ�ಾಗN f<ಸ�ನನುg 
ಸತ�ವರೊಳ�ಂದ ಎ�z7	ೊಂಡು ಬರುವದ	ೆ' ಯಾರು 
_ೆ<ೕತಲೋ	ೆ' ಏ&*ೋ�ಾರು? ಎಂ�ಾಗN 5ನg ಮನ7�ನN, 
ಅಂದು	ೊಳ|2ೇಡ  

�ೇವರ ?ಾಕ%ವ8 5ನg ಸ�ೕಪದN,Mೕ ಇ�ೆ. ಅದು 5ನg 
2ಾಯN,ಯೂ ಹೃದಯದN,ಯೂ ಇ�ೆ ಅನುgತ��ೆ. ಆ ?ಾಕ%ವ8 
ನಾವ8 ಸಾರುವ ನಂ�	ೆಯ �ಷಯ?ಾದ ?ಾಕ%?ೇ ಅ�ೇನಂದರೆ 
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5ೕನು Mೕಸುವನುg ಕತGನೆಂದು 2ಾ�ಂದ ಅ&	ೆJಾ�	ೊಂಡು 
�ೇವರು ಆತನನುg ಸತ�ವರೊಳ�ಂದ ಎ�z7ದನೆಂದು 
ಹೃದಯqಂದ ನಂ�ದರೆ 5ನ�ೆ ರ�(ೆಯಾಗುವದು ಎಂಬು�ೆ. 
ಹೃದಯqಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ 5ೕ"ಯು �ೊರಕುತ��ೆ. 
2ಾ�ಂದ ಅ&	ೆ Jಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ರ�(ೆಯಾಗುತ��ೆ. 

ತಪ�#ತ7ಾ#ದ eಾತುಗFಂದ ನಮS 4ಾ�ಯನು� :ಾಳGeಾಡಲು 
ನಮS 'ಾ6ಯನು� {ಡದಂ"ೆ 2ಾವ� VಾಗರೂಕEಾ3ರ'ೇಕು. 
�ೇವರ ?ಾಕ>ವ� :ೇಳGವ�ದನು� �ಾ?ಾಗಲೂ :ೇಳGವ ಮೂಲಕ 

2ಾವ� ನಂ{�ೆಯನು� ಮತು) �ೇವರ ?ಾಕ>ವನು� ಗ�r�ಾ3 
(�ದು�ೊಳGH" )ೇ?ೆ. 

�ೇವರ ?ಾಕ%ವನುg Jಾತನಾ�& 

ವ>��ಕ)?ಾ3ರುವ Eೋಗಲbಣಗಳ :ೊರ"ಾ3ಯೂ, �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� ನಂಬುವ�ದನು� ಮತು) eಾತ2ಾಡುವ�ದನು� 
ಮುಂದುವ�+�. 

=ೕ?ೇಲ 3: 10 � ... ದುಬGಲನು ಶ�ರನೆಂದು 	ೊಳ|N. 

2 	ೊ&ಂಥ 4:13 rೕ�ದ@ರೂ ನಂ��ೆನು ಆದದ&ಂದ 

JಾZಾ��ೆನು ಎಂಬ Wಾಸೊ�ೕf�ಯN, 	ಾಣವ ನಂ�	ೆಯ 

Xಾವವನೆgೕ *ೊಂq ನಾವೂ ನಂ�ದವರು ಆದದ&ಂದ 

JಾZಾಡುZ �ೇ?ೆ. 

�ದ	;ೆ ಇದು Rcತ8?ೆಂದು ಮತು) ಕಷrಕರ?ೆಂದು "ೋರುತ)�ೆ, 
ಆದEೆ 2ಾವ� ?ಾಕ>ವನು� eಾತ2ಾಡಲು ನಮSನು� wಸು) 
ಪ�+�ೊಂಡEೆ ಮತು) ಅನುeಾ,ಸ$ದaEೆ, 2ಾವ� D8ಸ)ನ	0 
ನಮS�ಾ3ರುವ ಜಯದ	0 kೕRಸು" )ೇ?ೆ! 

ಪೂಣG ಜಯWಾNಗಳ:! 

2ಾವ� ಪೂಣA ಜಯiಾ	ಗಳG ಎಂದು 2ಾವ� �F$ರ'ೇಕು! 

ರೋJಾಪ8ರ 8:37-39 ಆದರೆ ನಮ;ನುg V<ೕ"7�ಾತನ 

ಮೂಲಕ?ಾ� ನಾವ8 ಎಲಾ, �ಷಯಗಳN, ಪೂಣG 

ಜಯWಾNಗ�ಾಗುZ �ೇ?ೆ. *ೇಗಂದರೆ ಮರಣ?ಾಗN ]ೕವ?ಾಗN 

�ೇವದೂತರಾಗN ದುರಾತ;ಗ�ಾಗN ಈ�ನ ಸಂಗ"ಗ�ಾಗN 

ಮುಂದಣ ಸಂಗ"ಗ�ಾಗN, ಮಹತ$ಗ�ಾಗN, Qೕಲಣ 

ಲೋಕ?ಾಗN 	ೆಳಗಣ ಲೋಕ?ಾಗN 2ೇರೆ ಯಾವ ಸೃ-\ಯಾಗN 

ನಮ;ನುg ನಮ; ಕತGನಾದ Mೕಸು f<ಸ�ನN, Zೋ&ಬಂದ �ೇವರ 

V<ೕ"�ಂದ ಅಗNಸಲಾರ?ೆಂದು ನನ�ೆ 5ಶ�ಯುಂಟು. 
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ಪ�+��ಗಳG, ದುEಾತSಗಳG ಅಥ?ಾ ಇತರ ಜನರು ನಮSನು� 
�ೇವರ ಸಂರb~ೆ6ಂದ ಆಗ	ಸಲು 4ಾಧ>Rಲ0. 2ಾವ� eಾತ8 
ನಮSನು� ಆಗ	+�ೊಳHಬ� 0ೆವ�. ?ಾಕ>ವನು� ಮತು) 2ಾವ� D8ಸ)ನ	0 
�ಾರು ಎಂಬುದನು� �Fದು�ೊಳGHವ ಮೂಲಕ, 2ಾವ� 
ನಂ{�ೆಯನು� �ಾ7ಾ��ೊಳHಬಹುದು ಮತು) ಆEೋಗ>ವಂತEಾ3 

ಇರಬಹುದು. 

ಜನರು ಗುಣಮುಖEಾಗುವ�ದು, ಅವರ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� 
�ಾ7ಾ��ೊಳGHವ�ದು ಮತು) ಪ�ಪೂಣA?ಾದ ಆEೋಗ>$ಂದ 

kೕRಸುವ�ದು �ೇವರ cತ)?ಾ3�ೆ. ಆ�Sಕ ಯುದ� ಮತು) 
ನಂ{�ೆಯ ಕು�"ಾದ �ೇವರ Cೕಜ2ೆಯನು� 2ಾವ� 
ಅಥAeಾ��ೊಳH'ೇಕು ಮತು) ಅನುಸ�ಸ'ೇಕು. 2ಾವ� 
ಸಂ�ೇಹವನು� ಮತು) 7ಾಪವನು� ದೂರRಡ'ೇಕು. �ೇವರ 

?ಾಕ>ವನು� �Fದು�ೊಳGHವ�ದರ, ನಂಬುವ�ದರ, 

eಾತ2ಾಡುವ�ದರ ಮತು) �ಾಯAeಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ, 2ಾವ� 
�ೇಹ ಮತು) 7ಾ8ಣದ	0 ಒJ Hೆಯ ಆEೋಗ>$ಂದ kೕRಸು" )ೇ?ೆ! 

ಪEಾಮiೆA;ಾ3ರುವ ಪ8iೆ�ಗಳG 

1. ವ>D)ಯ ಗುಣಪ�ಸುR�ೆ;ೆ ಅ���ಾಗುವ ಮೂರು RಷಯಗಳG �ಾವ�ವ� ಮತು) ಅವ�ಗಳನು� :ೇ;ೆ 
ಜ6ಸ'ೇಕು? 

 

 

2. {ತು)ವವನ ಮತು) �ೊಡ� {ರು;ಾFಯ ದೃhಾrಂತದ ನಡುRನ ಸಂಬಂಧ?ೇನು ಮತು) ಇದು ,ಮ;ೆ :ೇ;ೆ 
ಅನO6ಸುತ)�ೆ? 

 

 

3. 2ಾವ� 4ೈ"ಾನ2ೊಂ$;ೆ :ೇ;ೆ :ೋEಾಡ'ೇಕು ಮತು) ನಮS ಗುಣಪ�ಸುR�ೆಯನು� :ೇ;ೆ 
�ಾ7ಾ��ೊಳH'ೇಕು? 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 


