
1 

 

 
           

           ಸ�ೆಯ 

      �ಜ�ೕತ�ವ 

 

 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತ�ಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ ಆದ�ಂತ�ಾ�  

ಎ.ಎ  ಮತು� #ಾ$� �  ರವ%ಂದ 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gillministries.com 

 



2 

 

 
 
 

 ಈ ಸರ��ಾ�ೆಯ �ೈ�ಗಳ� 
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ಅದುFತಕರ<ಾದ ಸು<ಾ1ಾADೋಧGೆ 
�ೋಕವನು! ತಲುಪ�ವ 2ೇವರ HೕಜGೆ 
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�ೇಖಕರ ಬ/ Zೆ 

ಎ.ಎ\. ಮತು' ]ಾ^_ 4\ ರವರು ಅಂತರMಾJ`ೕಯ Cಾಷಣ�ಾರರು, �ೇಖಕರು ಮತು' ಸತa<ೇದ Dೋಧಕರು. 
ಎ.ಎ\ ರವರ ಅ>�ೊ'#ಕ �ೇ<ೆಯ ಪ+Lಾಣಗಳ� ಅವರನು! �ಶ�ದ ಅರವತ'ಕೂb .ೆಚುd Mಾಷ`ಗN/ೆ ಕMೆ2ೊ)e<ೆ, 
ಒಂದು ಲf8bಂತ .ೆgdನ ಜನಸಮೂಹ�ೆb Gೇರ<ಾ4 ಮತು' ಅGೇಕ ಲf ಜನ;/ೆ Mೇ�H ಮತು' ದೂರದಶAನದ 

ಮೂಲಕ Dೋ�ಸು@'2ಾeMೆ. 

ಅವರ ಅ@ .ೆಚುd �ಾMಾಟ<ಾಗು@'ರುವ ಪ�ಸ'ಕಗಳ� ಮತು' �ೈ�ಗಳ� ಏಳ� ದಶಲfಕೂb .ೆಚುd ಪ+@ಗಳ� 
�ಾMಾಟ<ಾ4<ೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನು! ಅGೇಕ CಾjೆಗN/ೆ ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ, �ಶ�2ಾದaಂತ ಸತa<ೇದ ಅಧaಯನದ 

�ಾ�ೆಗಳ#$ ಮತು' �ೆVGಾkಗಳ#$ ಅವ�ಗಳನು! ಬಳಸ�ಾಗು@'2ೆ. 

Oೕವನವನು! ಬದ�ಾ)ಸುವ ಶ8'ಯುತ<ಾದ 2ೇವರ <ಾಕaದ ಸತaಗಳ� ಅವರ 8+Lಾಶಕ'<ಾದ ಉಪ2ೇಶ, DೋಧGೆ, 
ದೂರದಶAನದ ಪ+ಸರಣ, ಬರವ�/ೆ, ��Hೕ ಮತು' ಆ�H ಸುರುNಗಳ �ೇ<ೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರರ Oೕವನದ#$ 
ಒಳ<ಾa�<ೆ. 

2ೇವರ ಪ+ಸನ!1ೆಯ ಅದುFತ ಮnoಯನು! ಅವರ ಉOpೕವನದ#$, ಸು'@ ಆMಾಧGೆಯ#$ ಮತು' �ೆVGಾkಗಳ#$ 
ಅನುಭ��2ಾeMೆ, ��ಾ��ಗQಾ4 2ೇವರ "ಜ<ಾದ ಮತು' "ಕಟ<ಾದ ಆMಾಧಕMಾಗುವ�ದು .ೇ/ೆ ಎಂದು 
ಕಂಡು�ೊಂ�2ಾeMೆ. ��ಾ��ಗಳ ಅ��ಾರ ಎಂಬ ಅವರ DೋಧGೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಮತು' qೈಯAದ ಕು;1ಾದ .ೊಸ 

ಮತು' ಉ1ೆ'ೕಜಕ ಆLಾಮವನು! ಅGೇಕರು ಕಂಡು�ೊಂ�2ಾeMೆ. 

2ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ8'ಯು ಅವರ �ೈ)ಂದ ಹ;ಯುವಂತಹ 2ೇವರು �ೊಟK ಅ�ಾqಾರಣ<ಾದ �ೇ<ೆ/ೆ �ಾ#ಡಲು 
4\_ ರವರು ಅGೇಕ ��ಾ��ಗN/ೆ ತರDೇ@ "ೕ�2ಾeMೆ. ಅGೇಕರು ತಮX 2ೈನಂ9ನ Oೕವನದ#$ ಮತು' �ೇ<ೆಗಳ#$ 
ಪ�1ಾ+ತXನ ಎ�ಾ$ ಒಂಬತು' ವರಗಳ#$ �ಾಯA"ವAnಸಲು ಮುಕ'Mಾಗುವ�ದ;ಂದ ಅ�ಾqಾರಣ<ಾ4 

�ಾ�Cಾ�ಕMಾ4ರಲು ಕ#@2ಾeMೆ. 

ಎ.ಎ\. ಮತು' ]ಾ^_ ಇಬrರೂ �ಾಸKk ಆs tH�ಾOಕ\ ಅಧaಯನಗಳ#$ ಪದ�ಗಳನು! .ೊಂ92ಾeMೆ. ಎ.ಎ\. 

�ಷu 8+vdಯu �ಶ��2ಾaಲಯ9ಂದ tH�ಾO ಪದ�ಯ#$ wಾಕKk ಆs x�ಾಸx ಪದ�ಯನು! ಗN�2ಾeMೆ. 
ಅವರ �ೇ<ೆಯು 2ೇವರ <ಾಕaದ#$ ದೃಢ<ಾ4 ಆಧ;�2ೆ, zೕಸು�ನ oೕ�ೆ �ೇಂ9+ೕಕೃತ<ಾ42ೆ, ಪ�1ಾ+ತXನ ಶ8'ಯ 

ಕು;1ಾದ ನಂ{�ೆಯ#$ ಮತು' ಪ�1ಾ+ತXನ#$ದುe�ೊಂಡು ಕ#ಸುವ�ದರ#$ ಬಲ<ಾ42ೆ. 

ಅವರ �ೇ<ೆಯು ತಂ2ೆಯ +ೕ@ಯ ಹೃದಯದ ಪ+ದಶAನ<ಾ42ೆ. 2ೇವರ ಶ8'ಯ ಅ�ಯ#$ ಶ8'ಯುತ ಅ-jೇಕ, 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ�, ಅದುFತಗಳ� ಮತು' ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುFತಗಳ� ಅವರ ಉಪ2ೇಶ ಮತು' DೋಧGೆHಂ9/ೆ 
ಉಂ|ಾಗುತ'<ೆ. 

ಕತAನ ಮುಂ2ೆ ಅಳ�ವ�ದು ಮತು' 2ೇವರ ಮno ಮತು' ಶ8'ಯ ಅದುFತಕರ<ಾದ ಪ+ದಶAನಗಳ� �ೇ;ದಂ1ೆ 
ಉOpೕವನದ ಗುರುತುಗಳ� ಅವರ ಸCೆಗಳ#$ *ಾ�ೊZಳ�:ವ ಅGೇಕರು ಅನುಭ�ಸು@'2ಾeMೆ. 
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Dೋಧಕ;/ೆ ಮತು' �2ಾatAಗN/ೆ 8��ಾತು 

Gಾನು ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು. *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು ಎಂದು zೕಸು }ೂೕJ�ದನು. 
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ ಈ Mೋ�ಾಂಚನ�ಾ;, �ಾಮ)ಕ ಅಧaಯನವ� ಸ8+ಯ<ಾ4ರುವ ಸCೆಯು ಈ.ೊತು' 
ನಮX Oೕವನ�ೆb ಮತು' �ೇ<ೆಗN/ೆ �ಾದ;Lಾ42ೆ ಎಂದು @Nಯಪ�ಸುತ'2ೆ. ಅವರ 2ೈನಂ9ನ Oೕವನದ#$ 
ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ�, ಮಹತ'�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತಗಳ� {ಡುಗwೆLಾಗುವ�ದ;ಂದ ಅ�ಾqಾರಣ<ಾದ Oೕವನದ 

.ೊಸ2ಾದ ಮತು' ಉನ!ತ<ಾದ ಆLಾಮ�ೆb �2ಾatAಯನು! *ೆ+ೕMೇಸುತ'2ೆ. 

ಈ �ೋ~A ಅನು! ಕ#ಸುವ �ದಲು "ಮX ಆತXದ#$ OೕವಕQೆ)ಂದ ತುಂಬುವ ತನಕ ಹಲ<ಾರು Dಾ; ಅ>ಸ'ಲರ 

ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! ಆದaಂತ<ಾ4 ಓದDೇ�ೆಂದು Gಾವ� ಸಲ.ೆ "ೕಡು1ೆ'ೕ<ೆ. .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಪ@+�ೆಗಳ� 
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ#$ ಕಂಡುಬಂ9ರುವ ಘಟGೆಗಳ�, ಸ0ಳಗಳ�, ಜನರು ಮತು' ಸತaಗN/ೆ 
ಸಂಬಂ��ರುವ�ದ;ಂದ Dೋಧಕರು ಅವ�ಗಳನು! ಸಹ  ಅಧaಯನ �ಾಡDೇಕು ಎಂದು ಸಲ.ೆ "ೕಡ�ಾ42ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ#$ರುವ ಸತaಗಳ�, Oೕವನ�ೈ# ಮತು' �ೇ<ೆಯ �ಾದ;ಗಳನು! "ೕವ� .ೆಚುd 
ಗ+n��ೊಂಡMೆ, ಈ ಸತaಗಳ� "ಮX ಮನ�_"ಂದ "ಮX ಆತX�ೆb ತಲುಪ�ತ'<ೆ. "ೕವ� ಈ ಸತaಗಳನು! ಇತರ;/ೆ 
@N��ೊಡು<ಾಗ "ೕವ� ಬಳಸುವ�ದ�ಾb4 ರೂಪMೇ�ೆಯನು! ಈ �ೈ�ಯು ಒದ4ಸುತ'2ೆ. 

ಪ;�ಾಮ�ಾ; DೋಧGೆ/ೆ <ೈಯ8'ಕ Oೕವನದ ಉ2ಾಹರ�ೆಗಳ� ಅತaಗತa<ಾ4<ೆ. �ೇಖಕನು ಈ ಕೃ@)ಂದ 

ಇವ�ಗಳನು! {ಟುK{�K2ಾeGೆ, ಇದ;ಂ2ಾ4 Dೋಧಕನು ತನ! ಸ�ಂತ ಅನುಭವಗNಂದ ಅಥ<ಾ �2ಾatAಗಳ� 
ಸಂಬಂಧಕ#�ಸಲು �ಾಧa<ಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಉ2ಾಹರ�ೆಗಳನು! ಬಳಸಬಹುದು. 

ಪ�1ಾ+ತXGೇ ನಮ/ೆ ಎಲ$ವನು! Dೋ�ಸಲು ಬಂ92ಾeGೆ ಎಂದು Lಾ<ಾಗಲೂ Gೆನನ#$ಡDೇಕು ಮತು' Gಾವ� 
ಅಧaಯನ �ಾಡು<ಾಗ ಅಥ<ಾ Gಾವ� Dೋ�ಸು<ಾಗ Gಾವ� Lಾ<ಾಗಲೂ ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ಬಲವನು! .ೊಂದDೇಕು 
ಮತು' ಆತ"ಂದ ನwೆಸಲ�ಡDೇಕು. 

<ೈಯ8'ಕ ಅಥ<ಾ ಗುಂಪ� ಅಧaಯನಗN/ೆ, ಸತa<ೇದ ಅಧaಯನ �ಾ�ೆಗN/ೆ, Cಾನು<ಾರ �ಾ�ೆಗN/ೆ ಮತು' ಮGೆ 
ಗುಂಪ�ಗN/ೆ ಈ ಅಧaಯನವ� ಅತುaತ'ಮ<ಾ42ೆ. ಅಧaಯನದ ಸಮಯದ#$ Dೋಧಕ ಮತು' �2ಾatA ಇಬrರೂ ಈ 

�ೈ�ಯ ಪ+@ಗಳನು! .ೊಂ9ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖa<ಾ4ರುತ'2ೆ. 

ಅತುaತ'ಮ ಪ�ಸ'ಕಗಳ#$ ಬMೆಯ�ಾಗುತ'2ೆ, ಅವ�ಗN/ೆ ಅ�/ೆMೆ .ಾಕ�ಾಗುತ'2ೆ, qಾa"ಸ�ಾಗುತ'2ೆ ಮತು' ಮನನ 

�ಾಡ�ಾಗುತ'2ೆ. "ಮX �ಪ��ಗN/ಾ4 ಮತು' �ೕ�ೆಗN/ಾ4 Gಾವ� ]ಾಗವನು! {�K2ೆeೕ<ೆ. ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4 ಮತು' 
�ಷಯಗಳನು! ಪ�ನಃ ಕಂಡು�ೊಳ�:ವ�ದ�ಾb4 "ಮ/ೆ ಸ.ಾಯ �ಾಡಲು ತ�;ತ<ಾ4 ಉ�ೆ$ೕ�ಸುವ ವaವ�ೆ0Hಂ9/ೆ 
ಪ�ಸ'ಕದರೂಪವನು! �Gಾaಸ/ೊNಸ�ಾ42ೆ. ಪ+@Hಬr ವa8'ಯು ಈ �ಷಯವನು! ಅಧaಯನ �ಾ�ದ ನಂತರ 

ಇತರ;/ೆ �ಷಯಗಳನು! Dೋ�ಸಲು ಈ ��ೇಷ ಪ�ಸ'ಕದರೂಪವ� �ಾಧa<ಾ4ಸುತ'2ೆ. 

*ೌಲನು @��ೆಯ"/ೆ nೕ/ೆ ಬMೆದನು: 

"ೕನು ನ"!ಂದ ಅGೇಕ �ಾ�ಗಳ ಮುಂ2ೆ �ೇNದ ಉಪ2ೇಶವನು! ಇತರ;/ೆ Dೋ�ಸಶಕ'Mಾದ ನಂ{ಗಸ' ಮನುಷa;/ೆ 
ಒ��ೊಡು 2 @��ೆಯ 2: 2 

ಈ �ೋ~A ಅನು! oೖಂ�_(V"�` wೆ<ೆ�ಾ�oಂ��ಸK� MINDS) �Gಾaಸದ#$ *ಾ+Hೕ4ಕ 

Cಾಗವnಸು��ೆಯ Dೈಬ\ �ೋ~A ಆ4 �Gಾaಸ/ೊNಸ�ಾ42ೆ, ಇದು �ಷಯಕ+ಮ<ಾದ ಕ#�ೆ/ಾ4 ��ೇಷ<ಾ4 
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ಅ-ವೃ9�ಪ��ದ �qಾನ<ಾ42ೆ. ಈ ಪ;ಕಲ�Gೆಯನು! Oೕವನದ#$ ವೃ9�/ಾ4, �ೇ<ೆ/ಾ4 ಮತು' �2ಾatAಗಳ ಭ�ಷaದ 

DೋಧGೆ/ಾ4 �Gಾaಸ/ೊNಸ�ಾ42ೆ. �ಾO �2ಾatAಗಳ�, ಈ �ೈ�ಯನು! ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ �ೋ~A ಅನು! 
ಇತರ;/ೆ ಸುಲಭ<ಾ4 ಕ#ಸಬಹುದು. 
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*ಾಠ ಆರು  ಇಂ9ನ �ಾಲ�ೆb �ಾದ; 72 
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*ಾಠ ಒಂದು  

ಸCೆಯ *ಾ+ರಂಭ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ �ೕ�ೆ 

ಸCೆಯ *ಾ+ರಂಭವ� ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ#$ ಕಂಡುಬರುತ'2ೆ, ಆದe;ಂದ 

ಸCೆಯ �ಜHೕತ_ವದ ಕು;1ಾದ ಈ �ೋ~A /ಾ4 ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ 

ಪ�ಸ'ಕವನು! �ೇಂ9+ೕಕ;ಸ�ಾ42ೆ. ಈ ಪ�ಸ'ಕವನು! ಪ�1ಾ+ತXನ ಶ8'ಯ ಮೂಲಕ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� ಅಥ<ಾ ಅ>ಸ'ಲರ ಮೂಲಕ ಪ�1ಾ+ತXನ �ಾಯAಗಳ� 
ಎಂದು ಮರುGಾಮಕರಣ �ಾಡಬಹುದು. 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಬ/ Zೆ ಕ#ಯ2ೆ ಸCೆಯ *ಾ+ರಂಭವನು! ಅಥ<ಾ ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ 

ಪ�ಸ'ಕವನು! ಅಧaಯನ �ಾಡುವ�ದು ಅ�ಾಧa. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! ಇ@.ಾಸದ ಪ�ಸ'ಕದಂ1ೆ ಅಧaಯನ 

�ಾಡDಾರದು. ಇದನು! ಇಂ9ನ ಸCೆ/ಾ4ರುವ 2ೇವರ HೕಜGೆಯ ಮತು' 
ಉ2 eೇಶದ �ೈ�ಯಂ1ೆ ಅಧaಯನ �ಾಡDೇಕು. 

ಉ2ಾಹರ�ೆ/ೆ, *ೌಲನು zೕಸು8+ಸ'ನ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ಎಫೆಸದ#$ರುವ ಜನರನು! 
�ಾ;2ಾeGೆಂದು GೆನಟುK�ೊಳ�:ವ�ದು ಅಷುK ಮುಖaವಲ$, ಆದMೆ ಎಫೆಸದ#$ರುವ 

ಜನ;/ೆ *ೌಲನು .ೇ/ೆ ಸು<ಾ1ೆA �ಾ;ದGೆಂಬುದನು! ಅಥA�ಾ��ೊಳ�:ವ�ದು 
ಇಂ9ನ ಸು<ಾ1ಾA�ಾMೋಣ�ೆb ಒಂದು �ಾದ;Lಾ42ೆ. 

2ೇವರು ತನ! �ಾದ;ಗಳನು! ಮತು' �qಾನಗಳನು! ಬದ�ಾ)�ಲ$. ನಮX 
ಸುತ'#ರುವವ;/ೆ Gಾವ� ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರDೇಕು, ಮತು'  ಆರಂ-ಕ vಷaರು 
�ಾ�ದಂ1ೆzೕ ಇ�ೕ �ೋ�ಾದaಂತ Gಾವ� �ಾಡDೇಕು. ಆರಂ-ಕ ��ಾ��ಗN/ೆ 
ಆತನು "ೕ�ದ ಶ8'ಯನು!, ಆತನು ಇಂದು ನಮಗೂ �ೊ�K2ಾeGೆ. 

ಎರಡು �Cಾಗಗಳ� 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! ಎರಡು �CಾಗಗQಾ4 �ಂಗ�ಸಬಹುದು. 

ಅqಾaಯಗಳ� 1-12  *ೇತ+ನು ಮತು' ಅವನ �ೇ<ೆ 

                            *ೇತ+ನು zಹೂದa;/ೆ ಅ>ಸ'ಲGಾ4ದeನು. 

ಅqಾaಯಗಳ� 13-28  *ೌಲನು ಮತು' ಅವನ �ೇ<ೆ 

                           *ೌಲನು ಅನaಜನ;/ೆ ಅ>ಸ'ಲGಾ4ದeನು. 
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ಪ+ಮುಖ �ೇ<ೆಗಳ� 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ#$ ಹಲ<ಾರು ಪ+ಮುಖ �ೇ<ೆಗN<ೆ, Gಾವ� ಇಂದು 
.ೇ/ೆ �ೇ<ೆ �ಾಡDೇ�ೆಂಬುದ�ೆb ಉ2ಾಹರ�ೆLಾ4 ಅವ�ಗಳನು! ಅಧaಯನ 

�ಾಡ#2 eೇ<ೆ. 

● *ೇತ+ 

● � 'ೇಫನ 

● x#� 

● *ೌಲ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ nGೆ!�ೆ 

ಏಳ� ಪ+ಮುಖ ಸCೆಗಳ� 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ#$ .ೇಳಲ��Kರುವ ಏಳ� ಪ+ಮುಖ ಸCೆಗಳ� 
ಮುಖa<ಾ4 ಇಂ9ನ ಟ8A 2ೇಶದ#$<ೆ. ಟ8Aಯ .ೊರಗwೆ ಅಂದMೆ 
zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಮತು' ಅಂ@Hೕಕaದ#$ಯೂ ಸCೆ ಇತು'. 

�ೇಖಕನು ಲೂಕನು 

ಅಂ@Hೕಕa ಮೂಲದವGಾದ 4+ೕ� <ೈದaGಾದ ಲೂಕನು ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ 

ಪ�ಸ'ಕದ �ೇಖಕGಾ42ಾeGೆ. ಇವನು .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ರುವ ಪ�ಸ'ಕಗಳನು! 
ಬMೆ9ರುವ ಏ�ೈಕ ಅನaಜGಾಂಗದವGಾ42ಾeGೆ. ಅವನು ��ಾರ�ೆ �ಾ�ದ 

nGೆ!�ೆ)ಂದ, zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ �ದ#"ಂದಲೂ ಇದeವMೊಂ9/ೆ ಸ�ಷK<ಾ4 

�ಾತGಾ� ಮತು' ಓ9 �ೇNದ ಅನುಭವ9ಂದ ಇದನು! ಬMೆ92ಾeGೆ. ನಮ/ೆ @Nದ 

ಮ�K/ೆ ಇವನು ಸCೆಯ �ದಲ ಇ@.ಾಸ�ಾರGಾ42ಾeGೆ. 

ಲೂಕ 1:1-4 v+ೕಮ� �ೆHxಲGೇ, ನಮX#$ "ಶdಯ�ೆb ಬಂ9ರುವ �ಾಯAಗಳನು! 
�ದ#ಂದ ಕ�ಾ�Mೆ ಕಂಡು ಸು<ಾ1ಾA<ಾಕaವನು! �ಾರು@'ದeವರು ನಮ/ೆ @N�ದ 

ಪ+�ಾರ ಆ �ಾಯAಗಳನು! ಚ;ತ+ರೂಪ<ಾ4 ಬMೆಯುವದ�ೆb ಅGೇಕರು 
ಪ+ಯ@!�ರ�ಾ4 Gಾನು ಬುಡ9ಂದ ಎಲ$ವನೂ! �ೆGಾ!4 ��ಾ;�ದವGಾದ �ಾರಣ 

ಅವ�ಗಳನು! "ನ/ೆ ಕ+ಮ<ಾ4 ಬMೆಯುವದು ಒQ :ೇ2ೆಂದು ನನ/ೆ 1ೋgತು. "ನ/ೆ 
ಉಪ2ೇv�ರುವ �ಷಯಗಳ� ಯ�ಾಥA<ಾದವ�ಗQೆಂದು ಇದ;ಂದ "ೕನು 
/ೊತು'�ಾ� �ೊಳ:ಬಹುದು.  
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ಲೂಕನು ತನ! ಬ/ Zೆ ಬMೆಯ#ಲ$. 

ಅವನು *ೌಲನ �ೆಲವ� ಪ+Lಾಣಗಳ#$ ಅವGೊಂ94ದeನು ಎಂದು ನಮ/ೆ @N92ೆ. 
ಲೂಕನು ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! *ೌಲGೊಂ942ಾeಗ ಬMೆದನು, 
ಆದe;ಂದ ಅವನು “Gಾವ�”ಎಂಬ ಪದವನು! ಬಳಸು1ಾ'Gೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:10 ಅವ"/ೆ ಆ ದಶAನ<ಾದ oೕ�ೆ ಆ �ೕoಯವ;/ೆ 
ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರುವದ�ೆb 2ೇವರು ನಮXನು! ಕMೆ92ಾeGೆಂದು Gಾವ� 
"ಶd)��ೊಂಡು ಕೂಡ�ೆ ಮ�ೆ2ೋನa�ೆb .ೊರಟು.ೋಗುವ ಪ+ಯತ!�ಾ�2ೆವ�.  

ಲೂಕನು <ೈದaGಾ4ದeನು ಎಂದು ನಮ/ೆ @N92ೆ. 

�ೊ�ೊ�ೆ_ 4:14 +ಯ <ೈದaGಾ4ರುವ ಲೂಕನು ಮತು' 2ೇಮನು "ಮ/ೆ ವಂದGೆ 
.ೇಳ�1ಾ'Mೆ. 

�ೆಲ�ಂದು ಸಮಯದ#$, ಲೂಕನು �ಾತ+<ೇ *ೌಲGೊಂ9/ೆ ಇದeನು. 
ಉNದವMೆಲ$ರೂ ಅವನನು! 1ೊMೆದು{�Kದeರು. 

2 @��ೆಯ 4: 11  ಲೂಕನು �ಾತ+ ನನ! ]ೊ1ೆಯ#$2ಾeGೆ. 

ಬMೆದ 9Gಾಂಕ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! ಸ;ಸು�ಾರು 8+.ಶ 63-65 ರ#$ ಬMೆಯ�ಾ42ೆ 
ಮತು' ಇದು ಮೂವತು' ವಷAಗಳ �ೇ<ೆಯನು! ಒಳ/ೊಂ�2ೆ. 

ಈ ಅಧaಯನವ� ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ ಸಂಪೂಣA, ಸಮಗ+ ಅಧaಯನವಲ$. 
ಸCೆಯ *ಾ+ರಂಭವ� ಮತು' ಅದು ಇಂದು ನಮ/ೆ .ೇ/ೆ ಸಂಬಂ��2ೆ ಎಂಬುದು 
ಇದರ ಗಮನ �ೇಂದ+<ಾ42ೆ.  

ಸCೆಯ �ದಲ ಉ� $ೇಖ 

�ೈಸMೈಯ x#�ಯ#$ zೕಸು ತನ! vಷaMೊಂ9/ೆ �ಾತGಾಡು@'2ಾeಗ “ಸCೆ” 

ಎಂಬ ಪದವನು! �ದಲು ಸತa<ೇದದ#$ ಉ� $ೇ�ಸ�ಾ42ೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 16:18 ಮತು' Gಾನು "ನ/ೆ ಒಂದು �ಾತನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ ,  "ೕನು 
*ೇತ+ನು ಈ ಬಂwೆಯ oೕ�ೆ ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು. *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� 
ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು.  

“"ೕನು 8+ಸ'ನು 2ೇವರ ಕು�ಾರನು” ಎಂದು *ೇತ+ನು ನಂ{�ೆಯ .ೇN�ೆಯನು! 
"ೕ�ದeನು. ಆಗ zೕಸು ಸತa<ೆಂಬ “ಬಂwೆ” ಯ oೕ�ೆ ತನ! ಸCೆಯನು! 
ಕಟುK<ೆGೆಂದು .ೇNದನು. 
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zೕಸು ಆ9 ಸCೆಯ ಮತು' ಅನಂತರದ ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ �ಾತGಾಡ#ಲ$. ಆತನು 
ಒಂ2ೇ ಒಂದು ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ ಪ+�ಾ'�ದನು ಮತು' ಆತನು ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ ಎರಡು 
�ಷಯಗಳನು! .ೇNದನು. �ದಲGೆಯದು ಆತನು ಅದನು! ಕಟುKವನು - “Gಾನು 
ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು.” ಎರಡGೆಯದು *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� ಸCೆಯನು! 
�ೋ#ಸ�ಾರದು. 

zೕಸು .ೇNದಂತಹ *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� �ೈ1ಾನನ ಆ�ಪತaವನು! 
ಸೂgಸುತ'2ೆ. zೕಸು 1ಾನು ತನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು ಮತು' �ೈ1ಾನನು ಅದನು! 
ಜ)ಸ�ಾಗದು ಎಂದು .ೇNದನು! 

zೕಸು ಕಟುKವಂತಹ ಸCೆಯು ಶ8'ಯುತ<ಾದ, �ಜಯ�ಾ#Lಾದ ಸCೆ 
ಆ4ರDೇಕು. 

ಸCೆಯ 2ಾಖ�ೆ 

ಅ>ಸ'ರಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ ಇಪ�1 'ೆಂಟು ಅqಾaಯಗಳ� zೕಸು ಕಟುK@'ದe 
ಸCೆಯ ಅGೇಕ ಘಟGೆಗಳನು! 2ಾಖ#�<ೆ ಅವ�ಗಳ� 1ೋ;ಸುವ�2ೇನಂದMೆ: 

●  ಪ�1ಾ+ತXನ *ಾ+ಮುಖa1ೆ 

●  ಪ�1ಾ+ತXನ ಶ8' (ಡುGಾV~) 

●  ಪ�1ಾ+ತXನ �ಾ0ನ 

●  ಪ�1ಾ+ತXನ ಉ2 eೇಶ: zೕಸು�ನ �ೆ+ೕಷ� ಆ�ೆಯನು! Gೆರ<ೇ;ಸಲು 
��ಾ��ಗಳನು! ಶಕ'ರGಾ!4ಸುವ�ದು. 

ಮ1ಾ'ಯ 28:19 ಆದe;ಂದ "ೕವ� .ೋರಟು.ೊ4 ಎ�ಾ$ 2ೇಶಗಳ ಜನರನು! 
vಷaರGಾ!4 �ಾ�; ಅವ;/ೆ ತಂ2ೆಯ ಮಗನ ಪ�1ಾ+ತXನ .ೆಸ;ನ#$ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ�� ... 

�ಾಕA 16:15 ಆ oೕ�ೆ ಅವ;/ೆ “"ೕವ� �ೋಕದ ಎ�ಾ$ ಕwೆ/ೆ .ೋ4 ಜಗ@'/ೆ�ಾ$ 
ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ;;.” 

�ೆ+ೕಷ� ಆ�ೆ 

zೕಸು ತನ! vಷa;/ೆ �ಾಡ�ಾಗದಂತಹ �ೆಲಸವನು! �ಾಡಲು ಆ�ಾಸ#ಲ$. 
ಆತನು ಈ ಭೂVಯನು! {ಟುK.ೋಗುವ ಮುನ! ಆತನು ತನ! ಅಂ@ಮ ಆ�ೆಗಳನು! 
�ೊಟKನು. Gಾವ� ಈ ಆ�ೆಗಳನು! “�ೆ+ೕಷ� ಆ�ೆ” ಎಂದು ಕMೆಯು1 'ೇ<ೆ. 
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�ಾಕA 16:15,17,18 ಆ oೕ�ೆ ಅವ;/ೆ “"ೕವ� �ೋಕದ ಎ�ಾ$ ಕwೆ/ೆ .ೋ4 

ಜಗ@'/ೆ�ಾ$ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ;;. ಇದಲ$2ೆ ನಂಬುವವ;ಂದ ಈ 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಉಂ|ಾಗುವವ�. ನನ! .ೆಸರನು! .ೇN 2ೆವ�ಗಳನು! 
{�ಸುವರು. .ೊಸ Cಾjೆಗಳನು! �ಾ1ಾಡುವರು. .ಾವ�ಗಳನು! ಎತು'ವರು. 
�ಷಪ2ಾಥAಗಳGೆ!Gಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ;/ೆ Lಾವ �ೇಡೂ ಆಗುವ9ಲ$. ಅವರು 
Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ)ಟKMೆ ಅವ;/ೆ ಗುಣ<ಾಗುವದು” ಎಂದು .ೇNದನು. 

zೕಸು ��ಾ��ಗN/ೆ ಇ�ೕ �ೋಕ�ೆb�ಾ$ .ೋ4 ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರುವಂ1ೆ 
ಆ�ಾ�ದನು. ಅನಂತರ zೕಸು ತನ! <ಾಕaವನು! ದೃಢಪ�ಸಲು ತನ! .ೆಸ;ನ#$ 
ನಂ{�ೆ)ಡುವವರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! �ಾಡುವ�2ಾ4 .ೇNದನು. 

�ಾಕA 16:20 ಇತ'�ಾ4 ಅವರು .ೊರಟು.ೋ4 ಎ� $ೆ#$ಯೂ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
�ಾ;ದರು. ಮತು' ಕತAನು ಅವರ ಕೂಡ �ೆಲಸ �ಾಡು1ಾ' , ಸೂಚಕ�ಾಯAಗNಂದ 

ಸು<ಾ1ೆAಯ <ಾಕaವನು! ಬಲಪ�ಸು1ಾ' ಇದeನು. 

2ೇವರ HೕಜGೆ ಬದ�ಾ4ಲ$. Gಾವ� ಈಗಲೂ �ೋಕ�ೆb�ಾ$ .ೋ4 zೕಸು8+ಸ'ನ 

ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ಎ�ಾ$ ಸೃJKಗNಗೂ �ಾರDೇಕು ಮತು' ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ ಅ2ೇ 
ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತಗಳ� ನwೆಯುತ'<ೆ ಎಂದು ನಂಬDೇಕು. 

"ಎಲ$ವ�ಗಳ" ಜಯ! 

ಮ1ಾ'ಯ 28:18-20 ಆಗ zೕಸು ಹ@'ರ�ೆb ಬಂದು – “ಪರ�ೋಕದ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಅ��ಾರವ� ನನ/ೆ �ೊಡಲ��K2ೆ. ಆದe;ಂದ "ೕವ� 
.ೋರಟು.ೊ4 ಎ�ಾ$ 2ೇಶಗಳ ಜನರನು! vಷaರGಾ!4 �ಾ�; ಅವ;/ೆ ತಂ2ೆಯ 

ಮಗನ ಪ�1ಾ+ತXನ .ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ��, Gಾನು "ಮ/ೆ 
ಆ�ಾ�ದeGೆ!�ಾ$ �ಾ*ಾ��ೊಳ�:ವದ�ೆbಅವ;/ೆ ಉಪ2ೇಶ �ಾ�;. Gೋ�;, 

Gಾನು ಯುಗದ ಸ�ಾ'ಯವMೆಗೂ ಎ�ಾ$ 9ವಸ "ಮX ಸಂಗಡ ಇರು1 'ೇGೆ” ಎಂದು 
.ೇNದನು. ಆou. 

● zೕಸು�/ೆ ಎಲ$ ಅ��ಾರ�2ೆ. 

● ಆ ಅ��ಾರದ ಮೂಲಕ Gಾವ� ಎ�ಾ$ 2ೇಶಗಳ ಜನರನು! vಷaರGಾ!4 

�ಾಡDೇಕು. 

● ನಮ/ೆ ಉಪ2ೇಶ �ಾ�ರುವ�ದದGೆ!�ಾ$ (ಎಲ$ವನೂ!) Gಾವ� ಅವ;/ೆ 
ಉಪ2ೇಶ �ಾಡDೇಕು. 
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● zೕಸು Lಾ<ಾಗಲೂ ನ�Xಂ942ಾeGೆ. ಈ ಭೂVಯ#$ ಆತನು ನಮXನು! 
ಕಳ�nಸುವ ಎ�ಾ$ ಕwೆಯ#$ಯೂ ಆತನು ನ�Xಂ94ರು1ಾ'Gೆ. ಆತನು ಈಗಲೂ 

ನ�Xಂ9/ೆ ಇ2ಾeGೆ ಮತು' ಯುಗದ ಸ�ಾ'ಯವMೆಗೂ ನ�Xಂ9/ೆ 
ಇರು1ಾ'Gೆ. 

● ಮತು' ಇವ�ಗQ ೕೆ ಎಲ$ವ�ಗಳ� ಆ4<ೆ ಆದe;ಂದ ಈ ಭೂVಯ oೕ#ರುವ 

ಪ+@Hಬr ವa8'ಯ ಬNಗೂ Gಾವ� ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ೊಂwೊಯaDೇಕು. 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಬ/ೆ4ನ ಪ;ಚಯ 

zೕಸು �ೈ1ಾನ"ಂದ �ೋ#ಸ�ಾಗದಂತಹ ಶ8'ಯುತ<ಾದ ಸCೆಯನು! 
ಕಟುKವ�2ಾದMೆ, ಸCೆಯ *ಾ+ರಂಭದ �ಾದ;ಗಳನು! Gಾವ� 
ಅಥA�ಾ��ೊಳ�:ವ�ದು ಬಹಳ *ಾ+ಮುಖa<ಾ4ರುತ'2ೆ. ಪ�1ಾ+ತXನು ಇಂದು 
�ೋಕದ#$ ಏ�ೆ ಇ2ಾeGೆ ಎಂದು @Nದು�ೊಳ:ಲು ಸCೆಯ ಅ-ವೃ9�ಯನು! 
ಅಥA�ಾ��ೊಳ:Dೇ�ಾದದುe "�ಾAಯಕ<ಾ42ೆ. 

ಸಲ.ೆ/ಾರನು 

ಪ�1ಾ+ತXನು ಬರಲು ಆಗುವಂ1ೆ 1ಾನು .ೊರಟು .ೋಗುವ�ದು ಮುಖa ಎಂದು 
zೕಸು .ೇNದನು. 

Hೕ.ಾನ 16:7-11 ಆದರೂ Gಾನು "ಮ/ೆ ಸತaವನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ. �ೇN;. Gಾನು 
.ೋಗುವದು "ಮ/ೆ nತಕರ<ಾ42ೆ. .ೇಗಂದMೆ Gಾನು .ೋಗ9ದeMೆ ಆ 

ಸ.ಾಯಕನು "ಮX ಬN/ೆ ಬರುವ9ಲ$. Gಾನು .ೋದMೆ ಆತನನು! "ಮX ಬN/ೆ 
ಕಳ�n��ೊಡು1 'ೇGೆ.  

ಮನವ;�ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾಡುವನು  

ಆತನು ಬಂದು *ಾಪ "ೕ@ Gಾaಯ@ೕ�A�ೆ ಈ �ಷಯಗಳ#$ �ೋಕ�ೆb ಅರುಹನು! 
ಹು�Kಸುವನು. ಅವರು ನನ!ನು! ನಂಬ2ೇ ಇರುವದ;ಂದ *ಾಪದ �ಷಯದ#$ಯೂ 

Gಾನು ನನ! ತಂ2ೆಯ ಬN/ೆ .ೋ4, ಇನು! oೕ�ೆ "ಮ/ೆ �ಾ�ಸ2ೆ ಇರುವದ;ಂದ 

"ೕ@ಯ �ಷಯದ#$ಯೂ, ಇಹ�ೋ�ಾ�ಪ@/ೆ Gಾaಯ@ೕ�A�ೆLಾದದ;ಂದ 

Gಾaಯ@ೕ�A�ೆಯ �ಷಯದ#$ಯೂ �ೋಕ�ೆb ಅರುಹನು! ಹು�Kಸುವನು. 
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ನಮX Oೕವನದ#$ ಅತaವಶaಕ 

ನಮX ಊ;ನ#$, ಸುತ'ಮುತ'#ನ ಪ+2ೇಶಗಳ#$ ಮತು' �ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆ/ೆ 
Gಾವ� �ಾ�ಗQಾ4ರಲು ಪ�1ಾ+ತXನ ಶ8'ಯು ನಮX oೕ�ೆ ಬರುವವMೆಗೂ 

�ಾಯುವಂ1ೆ zೕಸು ನಮ/ೆ ಆ�ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:4,5,8 nೕ4ರ�ಾ4 ಆತನು ಅವMೊಂ9/ೆ ಕೂ�2ಾeಗ 

“ಅವ;/ೆ Hೕ.ಾನನಂತೂ "ೕ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ��ದನು, "ಮ/ಾಗMೋ 
ಇನು! ಸ�ಲ� 9ವಸಗQ�ೆಳ/ಾ4 ಪ�1ಾ+ತXನ#$ �ಾ!ನ<ಾಗುವದು. ಆದ�ಾರಣ "ೕವ� 
zರೂಸ�ೇಮನು! {ಟುK.ೋಗ2ೆ ತಂ2ೆ �ಾ�ದಂಥ "ೕವ� ನ"!ಂದ �ೇNದಂಥ 

<ಾ/ಾeನ�ೆb �ಾದು�ೊಂ�;+ ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು. 

ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! .ೊಂ9 

zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು” ಅಂದನು. 

ತ+zೕಕತ� ಪ+ಕಟ<ಾ)ತು 

ಹQೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$, Gಾವ� ತಂ2ೆLಾದ 2ೇವರ ಬ/ Zೆ ಕ#ಯು1 'ೇ<ೆ. .ೊಸ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ ದೃJK�ೋನ9ಂದ Gೋಡು<ಾಗ, Gಾವ� ಮಗನ ಮತು' ಪ�1ಾ+ತXನ 

�ಾಯAವನು! Gೋಡು1 'ೇ<ೆ. 

ಸು<ಾ1ೆAಗಳ#$ 2ೇವರ ತ+zೕಕತ�ದ 9�@ೕಯ ವa8'ಯು ಪ+ಕಟ<ಾ42ಾeGೆ. Gಾವ� 
ಮಗGಾದ zೕಸು�ನ ಕು;1ಾದ  ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! .ೊಂ9�ೊಳ�:1 'ೇ<ೆ. 

zೕಸು ಪ�1ಾ+ತXನನು! ತ+zೕಕತ�ದ ತೃ@ೕಯ ವa8' ಎಂದು ಪ+ಕ��ದನು. 
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ ಅಧaಯನವ� ಪ�1ಾ+ತXನ "ಕಟ @ಳ�ವN�ೆಯನು! 
ನಮ/ೆ ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ. 

ಪ�1ಾ+ತXನ 8+zಗಳ� 

�ಾಗAದಶAನ �ಾಡುವನು 

Hೕ.ಾನ 16:13-15 ಸತaದ ಆತXನು ಬಂ2ಾಗ ಆತನು "ಮXನು! ನ���ೊಂಡು 
.ೋ4 ಸಕಲ �ಷಯದ#$ಯೂ ಸತa�ೆb �ೇ;ಸುವನು. ಆತನು ತನ!ಷK�ೆb 1ಾGೇ 
�ಾ1ಾಡ2ೆ �ೇNದ �ಾತುಗಳGೆ!ೕ ಆಡುವನು. ಮತು' ಮುಂ2ಾಗುವ ಸಂಗ@ಗಳನು! 
"ಮ/ೆ @Nಸು<ೆನು.  
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zೕಸುವನು! ಮnoಪ�ಸುವನು 

ಆತನು ನನ!ದMೊಳ4ಂದ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು "ಮ/ೆ @Nಸು1ಾ' ನನ!Gೆ!ೕ 
ಮnoಪ�ಸುವನು, ತಂ2ೆ/ೆ ಇರುವ2ೆ�ಾ$ ನನ!ದು. ಆದದ;ಂದ�ೇ 
ನನ!ದMೊಳ4ಂದ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು "ಮ/ೆ @NಸುವGೆಂದು .ೇNದನು. 

"2ೇAvಸುವನು ಮತು' ಆ�ಾಸುವನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:2 1ಾನು ಆ;��ೊಂ�ದe ಅ>ಸ'ಲ;/ೆ ಪ�1ಾ+ತXನ 

ಮೂಲಕ ಆ�ೆ�ೊಟುK oೕಲಣ�ೋಕವGೆ!ೕ;ದ 9ನದ ವMೆ/ೆ �ವ;�2ೆನjೆK. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:29 2ೇವMಾತXನು x#ಪ�"/ೆ – “"ೕನು ಆ ರಥದ ಹ@'ರ 

.ೋ4 ಅದರ ಸಂಗಡ�ೇ ನwೆ” ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:19-21 *ೇತ+ನು ಆ ದಶAನದ ಕು;1ಾ4 HೕಚGೆ 
�ಾಡು@'ರಲು 2ೇವMಾತXನು ಅವ"/ೆ; “ಅ/ೋ, ಮೂವರು ಮನುಷaರು "ನ!ನು! 
��ಾ;ಸು1ಾ'Mೆ; "ೕGೆದುe �ೆಳ4Nದು ಏನೂ ಸಂಶಯಪಡ2ೆ ಅವರ ]ೊ1ೆಯ#$ 
.ೋಗು; GಾGೇ ಅವರನು! ಕಳ�n�2 eೇGೆ” ಎಂದು .ೇNದನು.  

*ೇತ+ನು �ೆಳ4Nದು ಆ ಮನುಷaರ ಬN/ೆ ಬಂದು; “ಇ/ೋ, "ೕವ� ��ಾ;ಸುವವನು 
GಾGೇ; "ೕವ� ಬಂದ �ಾರಣ<ೇನು?” ಎಂದು �ೇNದನು. 

ಆ;��ೊಳ�:ವನು ಮತು' ಪ+ಕ���ೊಡುವನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:2 ಇವರ ಕತAನನು! �ೇ�ಸು1ಾ' ಉಪ<ಾಸ�ಾಡು1ಾ' 
ಇ2ಾeಗ ಪ�1ಾ+ತXನು – “Gಾನು DಾನAಬ �ೌಲರನು! ಕMೆದ �ೆಲಸ�ಾb4 ಅವರನು! 
ಪ+1ೆaೕ8�;” ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಬಲಪ�ಸುವನು ಮತು' >+ೕ1ಾ_nಸುವನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:31 nೕ4ರ�ಾ4 ಯೂ2ಾಯ ಗ#�ಾಯ ಸ�ಾಯA 

�ೕoಗಳ#$ದe ಸCೆಯು ಸ�ಾqಾನ .ೊಂ9ತು; ಮತು' ಭ8'ಯ#$ DೆQೆದು ಕತAನ 

ಭಯದ#$ ನwೆದು ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ >+ೕ1ಾ_ಹವನು! .ೊಂ9 .ೆಚುd1ಾ' ಬಂತು. 

ಶ8'ಯನು! �ೊಡುವನು 
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● �ಾ�ಗQಾ4ರಲು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು” ಅಂದನು. 

● ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡಲು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:4 ಆಗ ಅವMೆಲ$ರು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತMಾ4 ಆ ಆತX 
ತಮತಮ/ೆ ನು�ಯುವ ಶ8'ಯನು! �ೊಡುವ ಪ+�ಾರ DೇMೆDೇMೆ CಾjೆಗNಂದ 

�ಾ1ಾಡುವದ�ೆb *ಾ+ರಂ-�ದರು 

● ಕನಸುಗಳನು! ಮತು' ದಶAನಗಳನು! �ಾಣಲು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:17 ಕwೇ 9ವಸಗಳ#$ Gಾನು ಎ�ಾ$ ಮನುಷaರ oೕ�ೆ ನನ! 
ಆತXವನು! ಸು;ಸು<ೆನು; "ಮX#$ರುವ ಗಂಡಸರೂ .ೆಂಗಸರೂ ಪ+<ಾ9ಸುವರು; 
"ಮX Lೌವನಸ0;/ೆ 9ವaದಶAನಗQಾಗುವವ�; "ಮX n;ಯ;/ೆ ಕನಸುಗಳ� 
{ೕಳ�ವವ�. 

● ಪ+<ಾ9ಸಲು  

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:18 ಇದಲ$2ೆ ಆ 9ನಗಳ#$ ನನ! 2ಾಸ2ಾ�ಯರ 

oೕ�ೆಯೂ ನನ! ಆತXವನು! ಸು;ಸು<ೆನು; ಅವರೂ ಪ+<ಾ9ಸುವರು.  

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ#$ ಕ#ಯDೇ�ಾದ ಅ@ ಪ+ಮುಖ �ಷಯ Lಾವ�ದು? ಅದನು! .ೇ/ೆ 
ಅಧaಯನ �ಾಡDೇಕು? 

 

 

2. "�ೆ+ೕಷ� ಆ�ೆ" ಎಂದMೇನು? "VXಂದ ಆಗುವಷುK ಅದರ ಅGೇಕ ಅಂಶಗಳನು! ಪ�K �ಾ�;. 

 

 

3. ��ಾ��ಗಳ Oೕವನದ#$ ಪ�1ಾ+ತXನು �ಾಡುವ ಕ"ಷ� ಮೂರು 8+zಗಳನು! .ೆಸ;�. 
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*ಾಠ ಎರಡು 

ಬಲದ <ಾ/ಾeನ 

ಬಲ ಎಂದMೇನು? 

zೕಸು ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ಬಲ .ೊಂ9ದeನು ಮತು' ಆತನು ತನ! ��ಾ��ಗN/ೆ 
ಬಲವನು! �ೊಡುವ�2ಾ4 <ಾ/ಾeನ �ಾ�ದನು. 

Hೕ.ಾನ 16:7 ಆದರೂ Gಾನು "ಮ/ೆ ಸತaವನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ. �ೇN;. Gಾನು 
.ೋಗುವದು "ಮ/ೆ nತಕರ<ಾ42ೆ. .ೇಗಂದMೆ Gಾನು .ೋಗ9ದeMೆ ಆ 

ಸ.ಾಯಕನು "ಮX ಬN/ೆ ಬರುವ9ಲ$. Gಾನು .ೋದMೆ ಆತನನು! "ಮX ಬN/ೆ 
ಕಳ�n��ೊಡು1 'ೇGೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

ಬಲದ ಮೂಲ 

zೕಸು ಈ ಭೂVಯ#$2ಾeಗ ತನ! ಬಲದ ಮೂಲ<ಾ4ದe ಅ2ೇ ಪ�1ಾ+ತXನನು! 
ಕಳ�nಸುವ�2ಾ4 zೕಸು <ಾ/ಾeನ �ಾ�ದನು. 

Mೋ�ಾಪ�ರ 8:11 zೕಸುವನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ Oೕ�ತGಾ4 ಎ{r�2ಾತನ 

ಆತXನು "ಮX#$ <ಾಸ<ಾ4ದeMೆ 8+ಸ' zೕಸುವನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ 

ಎ{r�2ಾತನು "ಮX#$ <ಾಸ<ಾ4ರುವ ತನ! ಆತXನ ಮೂಲಕ "ಮX 
ಮತaA2ೇಹಗಳನು! ಸಹ ಬದು8ಸುವನು. 

zೕಸು ತನ! ��ಾ��ಗQಾದ Gಾವ� ಆತನು �ಾಡು@'ರುವಂಥ 8+zಗಳನು! 
�ಾಡಲು ಶಕ'Mಾಗುತ'<ೆ ಎಂದು ಇ2ೇ ಮ.ಾ ಬಲ9ಂದ <ಾ/ಾeನ �ಾ�ದನು. 

Hೕ.ಾನ 14:12 "ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ. ನನ!ನು! ನಂಬುವವನು Gಾನು 
ನ�ಸುವ 8+zಗಳನು! 1ಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು' ಅವ�ಗN4ಂತ ಮಹ1ಾ'ದ 

8+zಗಳನು! ನ�ಸುವನು. LಾಕಂದMೆ Gಾನು ತಂ2ೆಯ ಬN/ೆ .ೋಗು1 'ೇGೆ. 

ಜ)ಸುವ ಬಲ 
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ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು ಆತನ ಸCೆಯ ಪ+ಮುಖ Cಾಗ<ಾಗುವನು. ಆತನ ಸCೆಯ 

Cಾಗ<ಾ4ರುವ ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಗೂ ಪ�1ಾ+ತXನ �ಜHೕತ_ವದ 

ಜಯಕರ<ಾದ ಬಲದ ಅಗತa�2ೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 16:18 ಮತು' Gಾನು "ನ/ೆ ಒಂದು �ಾತನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ, - "ೕನು 
*ೇತ+ನು ಈ ಬಂwೆಯ oೕ�ೆ ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು. *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� 
ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು. 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲ 

zೕಸು ತನ! Oೕವನದ#$ �ಜಯ�ಾ#Lಾದeಂ1ೆ Gಾವ� ನಮX Oೕವನದ#$ 
�ಜಯ�ಾ#LಾಗDೇ�ಾದMೆ, Gಾವ� ನಮX Oೕವನವನು! ನಮX ಸ�ಂತ ಬಲ9ಂದ 

ಬದುಕಲು ಪ+ಯ@!ಸDಾರದು. ಬದ�ಾ4, ಆತನು ತನ! vಷa;/ೆ ಪ�1ಾ+ತXನ 

ಬಲವನು! .ೊಂ9�ೊಳ�:ವವMೆ/ೆ �ಾಯುವಂ1ೆ .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:4 nೕ4ರ�ಾ4 ಆತನು ಅವMೊಂ9/ೆ ಕೂ�2ಾeಗ ಅವ;/ೆ 
…. "ೕವ� zರೂಸ�ೇಮನು! {ಟುK.ೋಗ2ೆ ತಂ2ೆ �ಾ�ದಂಥ "ೕವ� ನ"!ಂದ 

�ೇNದಂಥ <ಾ/ಾeನ�ೆb �ಾದು�ೊಂ�;+ ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು. 

ಅ2ೇ ಶ8' 

ಎಫೆಸದ ��ಾ��ಗಳ� zೕಸುವನು! ತಮX ರfಕGಾ4 ಅಂ4ೕಕ;�2ಾಗ ಅಥ<ಾ 

ಅ2ಾದ ನಂತರದ#$ ಬಲವನು! .ೊಂ9�ೊಂಡMೋ ಎಂದು *ೌಲನು �ೇNದುe ಅ2ೇ 
ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲದ ಕು;1ಾ4zೕ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19: 2,6 “"ೕವ� ನಂ{2ಾಗ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! 
.ೊಂ99Mೋ” ಎಂದು ಅವರನು! �ೇಳಲು  

“ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಉಂ|ೆಂಬದGೆ!ೕ Gಾವ� �ೇಳ#ಲ$” ಅಂದರು.  

*ೌಲನು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡಲು ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಅವರ oೕ�ೆ ಬಂತು; 
ಅವರು GಾGಾ CಾjೆಗಳGಾ!�ದರು, ಪ+<ಾ9�ದರು.  

ಎಲ$;/ೋಸbರ<ಾ4ರುವ ಬಲ 

zೕಸು�ಗೂ ಮತು' ಆದa ��ಾ��ಗNಗೂ ಈ ಬಲದ ಅಗತa�2ಾeದeMೆ, ಇಂದು 
��ಾ��ಗQಾದ ನಮಗೂ ನಮX Oೕವನದ#$ ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲವ� ಅತaಗತa<ಾ42ೆ. 
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zೕಸು, ನಮX �ಾದ; 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಜನರ#$ ಆತನು .ೇ/ೆ 8+z �ಾ�ದGೆಂದು 
ಅಥA�ಾ��ೊಳ:ಲು ಮತು' ಇಂದು ನಮX#$ ಆತನು .ೇ/ೆ 8+z �ಾಡಲು 
ಬಯಸು1ಾ'Gೆ ಎಂಬುದನು! @Nಯಲು ಪ�1ಾ+ತXನು zೕಸು�ನ Oೕವನದ#$ .ೇ/ೆ 
8+z �ಾ�ದGೆಂದು Gಾವ� ಅಥA�ಾ��ೊಳ:Dೇಕು. 

ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ಅ-jೇ8ಸಲ�ಟKರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:38 2ೇವರು ನಜMೇ@ನ zೕಸುವನು! 
ಪ�1ಾ+ತX9ಂದಲೂ ಬಲ9ಂದಲೂ ಅ-jೇ8�ದನು; 2ೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ 

ಇದeದ;ಂದ ಆತನು ಉಪ�ಾರಗಳನು! �ಾಡು1ಾ' �ೈ1ಾನ"ಂದ 

Dಾ�ಸಲ�ಡು@'ರುವವMೆಲ$ರನು! ಗುಣ�ಾಡು1ಾ' ಸಂಚ;�ದನು; ಇ2ೆ�ಾ$ "ಮ/ೆ 
/ೊ1ಾ'4ರುವದjೆK. 

��ಾ��ಗಳ� ಎದು;ಸಲು ಕMೆಯಲ��Kರುವಂಥ ಎಲ$ದರ#$ಯೂ zೕಸು 
��ಾ��ಗN/ೆ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. ಆತನು ನಮX �ಾದ;: 

● DೋಧಕGಾ4 

● �ೇವಕGಾ4 

● GಾಯಕGಾ4 

● ಒQ :ೆಯ ಕುರುಬGಾ4 

● ಗುಣಪ�ಸುವವGಾ4 

● ಅ�ಪ@Lಾ4 

● "ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನದ#$ 

● �ೆ�ೕಧGೆಯನು! ಎದು;ಸುವ�ದರ#$ 

● <ೈಯ8'ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ#$ 

● ಆದa1ೆಗಳನು! �ೊಡುವ�ದರ#$ 

● <ೈಯ8'ಕ<ಾ4 �ಾ�Lಾಗುವ�ದರ#$ 

● ಅ��ಾರದ�ಯ#$ರುವ�ದರ#$ 

● nಂ�ೆಯನು! ಎದು;ಸುವ�ದರ#$ 
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● �ಾಯುವ�ದರ#$ 

● 9ೕನ1ೆಯ#$ 

● ಕರು�ೆಯ#$ 

● +ೕ@ಯ#$ 

● "ೕ@ಯುಳ: �ೋಪದ#$ 

● .ಾಸaಪ+�ೆಯ#$ 

● ದುಃಖದ#$ 

● Dೋ�ಸುವ�ದರ#$ ಮತು' ಗುಣಪ�ಸುವ�ದರ#$  

Gಾವೂ ಸಹ ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ಅ-jೇ8ಸಲ��Kರುವ �ಾರಣ ಆತನು ನಮX Oೕವನದ 

ಪ+@Hಂದು �ೇತ+ದಲೂ$ ನಮ/ೆ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತAನ ಆತXವ� ನನ! oೕ�ೆ ಅ2ೆ, ಆತನು ನನ!ನು! ಬಡವ;/ೆ 
ಶುಭವತA�ಾನವನು! �ಾರುವದ�ೆb ಅ-jೇ8�ದನು. �ೆMೆಯವ;/ೆ 
{ಡುಗwೆLಾಗುವದನು! ಮತು' ಕುರುಡ;/ೆ ಕಣು�ಬರುವದನು! ಪ+�9� ಪ�ಸುವದಕೂb 
ಕು4Zಸಲ�ಟKವರನು! {�� ಕಳ�nಸುವದಕೂb … 

zೕಸು ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲದ#$ �ೇ<ೆ �ಾ�ದಂ1ೆ, ಇಂದು Gಾವ� ಪ�1ಾ+ತXನ 

ಬಲದ#$ �ೇ<ೆಯನು! �ಾಡDೇಕು. zೕಸು ಆ ಬಲದ#$ �ೇ<ೆ �ಾ�ದಂಥವGಾ4 

vಷa;/ೆ �ಾದ;Lಾ4ದeನು. vಷaರು zೕಸು�ನ DೋಧGೆ)ಂದ 

ಕ#ಯುವ�ದ8bಂತ �ದಲು ಆತನು �ಾ�ದ �ಾಯAಗNಂದ ಅವರು ಕ#ತರು.  

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:1 �ೆHxಲGೇ, Gಾನು �ದಲು ಬMೆದ ಚ;1ೆ+ಯ#$ 
zೕಸು �ಾಡುವದಕೂb ಉಪ2ೇvಸುವದಕೂb *ಾ+ರಂ-�2 eೆಲ$ವನು! .ೇN. 

zೕಸು ನಮX ಪ;ಪೂಣA �ಾದ;Lಾಗಲು ಅಹAGಾ42ಾeGೆ, ಏ�ೆಂದMೆ ಆತನು ಈ 

ಭೂVಯ#$ �ಾ�ದ �ಾಯAಗಳನು! ಆತನು ಮನುಷaನಂ1ೆ �ಾ�ದGೇ .ೊರತು 
2ೇವರಂ1ೆ �ಾಡ#ಲ$. ಅವನು "ಜ<ಾ4ಯೂ ಮನುಷaGಾ4ದeನು, ಆದMೆ ಅ2ೇ 
ಸಮಯದ#$, ಅವನು "ಜ<ಾದ 2ೇವMಾ4ದeನು. 

2ೇವಸ�ರೂಪGಾ4ರುವ ಹಕುbಗಳನು!, 1ೆ/ೆ9ಟKನು 

x#� 2:5-7 8+ಸ' zೕಸು�ನ#$ದeಂಥ ಮನಸು_ "ಮX#$ಯೂ ಇರ#. ಆತನು 
2ೇವಸ�ರೂಪGಾ4ದeರೂ 2ೇವ;/ೆ ಸ;ಸ�ಾನGಾ4ರುವ2ೆಂಬ ಅಮೂಲa 
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ಪದ�ಯನು! {ಡ�ೊ� $ೆನು ಎಂ2ೆ�ಸ2ೆ ತನ!ನು! ಬ;ದು �ಾ��ೊಂಡು 2ಾಸನ 

ರೂಪವನು! ಧ;��ೊಂಡು ಮನುಷa;/ೆ ಸದೃಶGಾದನು.  

2ೇವರು ಆ2ಾಮ ಹವ�ರನು! ಸೃJK�2ಾಗ ಭೂVಯ oೕ#ನ ಎ�ಾ$ ಅ��ಾರ, 

ಪ+ಭುತ� ಮತು' ಅ�ಪತaವನು! � ೕಪ�ರುಷ;/ೆ �ೊಡ�ಾ)ತು'. ಇ�ೕ �ಶ�ದ#$, 
2ೇವರು ತನ! ಅ��ಾರವನು! ಮತು' ಅ�ಪತaವನು! ಉN��ೊಂ�2ಾeGೆ. ಆದರೂ, 

ಭೂVಯ oೕ�ೆ, ಎಲ$ವನೂ! �ಾನವಕುಲ�ೆb "ೕಡ�ಾ42ೆ. 

ಆ9�ಾಂಡ 1:26,28 ಆ oೕ�ೆ “2ೇವರು ನಮX ಸ�ರೂಪದ#$ ನಮX .ೋ#�ೆ/ೆ 
ಸ;Lಾ4 ಮನುಷaರನು! ಉಂಟು �ಾwೋಣ ಅವರು ಸಮುದ+ದ#$ರುವ Vೕನುಗಳ 

oೕ�ೆಯೂ ಅಂತ;fದ#$ .ಾMಾಡುವ ಪ�ಗಳ oೕ�ೆಯೂ Gೆಲದ oೕ�ೆ 
ಹ;2ಾಡುವ ಎ�ಾ$ 8+V8ೕಟಗಳ oೕ�ೆಯೂ ಎ�ಾ$ ಭೂVಯ oೕ�ೆಯೂ 

2ೊMೆತನ�ಾಡ# ಅಂದನು.” 

ಇದಲ$2ೆ 2ೇವರು ಅವರನು! ಆvೕವA9� “"ೕವ� ಬಹು ಸಂ1ಾನವ�ಳ:ವMಾ4 .ೆgd;. 

ಭೂVಯ#$ ತುಂ{�ೊಂಡು ಅದನು! ವಶ�ಾ��ೊN:;. ಸಮುದ+ದ Vೕನುಗಳ 

oೕ�ೆಯೂ ಆ�ಾಶದ ಪ�ಗಳ oೕ�ೆಯೂ ಭೂVಯ#$ ಚ#ಸುವ ಎ�ಾ$ Oೕ�ಗಳ 

oೕ�ೆಯೂ 2ೊMೆತನ �ಾ�; ಅಂದನು.” 

zೕಸು ಈ ಕ9eಯಲ�ಟKಂಥ ಅ��ಾರವನು! �ೈ1ಾನ"ಂದ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ಅದನು! 
ಮನುಷa;/ೆ ಪ�ನಃ �ೊಡDೇ�ಾದMೆ, ಸ�ತಃ ಆತGೇ ಈ ಭೂVಯ oೕ�ೆ 2ೇವMಾ4 

ಅಲ$ ಆದMೆ ಮನುಷaGಾ4 ಅ��ಾರದ#$ �ಾಯA"ವAnಸDೇ�ಾ4ತು'. ಈ 

�ಾರಣ�ಾb4 ಮತು' ನಮ/ಾ4 ಪ;ಪೂಣA<ಾದ ಪLಾAಯ ವa8'Lಾಗಲು, ಆತನು 
“ಕwೆಯ ಆ2ಾ�” ಎಂಬ ಮನುಷaGಾ4 ಈ ಭೂV/ೆ ಬಂದನು. 

● ಕwೆಯ ಆ2ಾಮGಾದನು 

● “ಮನುಷaಕು�ಾರ” Gಾದನು 

1 �ೊ;ಂಥ 15:45 “�ದಲGೆಯ ಮನುಷaGಾದ ಆ2ಾಮನು ಬದುಕುವ 

*ಾ+�LಾದGೆಂದು” ಬMೆದ2ೆಯ�ಾ$. ಕwೇ ಆ2ಾಮGೋ ಬದು8ಸುವ ಆತXನು. 

ಆತನು “ಮನುಷaಕು�ಾರನು” ಆ4ದe;ಂದ ಈ ಭೂVಯ oೕ�ೆ zೕಸು�/ೆ 
ಅ��ಾರ�ತು'. 

Hೕ.ಾನ 5:25-27 "ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ ಸತ'ವರು 2ೇವಕು�ಾರನ 

ಧ¡"ಯನು! �ೇಳ�ವ �ಾಲ ಬರುತ'2ೆ. ಈಗ�ೇ ಬಂ92ೆ. �ೇNದವರು ಬದುಕುವರು. 
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ತಂ2ೆಯು 1ಾನು .ೇ/ೆ ಸ�ತಃ Oೕವವ�ಳ:ವGಾ42ಾeGೋ .ಾ/ೆzೕ ಮಗನೂ ಸ�ತಃ 
Oೕವವ�ಳ:ವGಾ4ರುವಂ1ೆ �ಾ�ದನು. ಮತು' ಮಗನು 
ಮನುಷaಕು�ಾರGಾ4ರುವದ;ಂದ @ೕಪ�A �ಾಡುವ ಅ��ಾರವನೂ! ಅವ"/ೆ 
�ೊಟKನು.  

“ಮನುಷaಕು�ಾರ”, “�ೊGೆಯ ಆ2ಾಮನು” ಮತು' ಆತನು 2ೇವMಾ4ರುವ ತನ! 
ಹಕುbಗಳ� ಮತು' ಅ��ಾರಗಳನು! 1ೆ/ೆ9ಟK "ಜ<ಾದ ಮನುಷaGಾ4ದe;ಂದ, zೕಸು 
ನಮX ಪ;ಪೂಣA �ಾದ;Lಾದನು. ಮನುಷaGಾ4ದe zೕಸು�ನ Oೕವನದ#$ 
ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲವನು! .ೊಂ9�ೊಳ�:ವವMೆಗೂ Lಾವ�2ೇ ಅದುFತಗಳ� 
ನwೆಯ#ಲ$ ಎಂದು Gಾವ� ಗಮ"ಸು1 'ೇ<ೆ. ನಮX ಪ;ಪೂಣA<ಾದ �ಾದ;Lಾದ 

zೕಸು�/ೆ, ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲದ ಅಗತa�ದeMೆ, Gಾವೂ ಸಹ ನಮX Oೕವನದ#$ 
ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲವನು! .ೊಂ9�ೊಳ:Dೇ�ಾ42ೆ. 

● ತನ!ಷK�ೆb 1ಾನು ಏನೂ �ಾಡ#ಲ$  

zೕಸು ತನ!ಷK�ೆb 1ಾನು ಏನೂ �ಾಡುವ�9ಲ$ ಎಂದು .ೇNದನು 

Hೕ.ಾನ 5:19 ಅದ�ೆb zೕಸು ಅವ;/ೆ “"ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ 
ತಂ2ೆಯು �ಾಡುವದನು! ಕಂಡು ಮಗನು �ಾಡು1ಾ'Gೆ. .ೊರತು ತನ!ಷK�ೆb 1ಾGೇ 
ಏನೂ �ಾಡ�ಾರನು. ಆತನು �ಾಡುವದGೆ!�ಾ$ .ಾ/ೆzೕ ಮಗನು �ಾಡು1ಾ'Gೆ.” 

● ಪ�1ಾ+ತX9ಂದ ಅ-jೇ8ಸಲ�ಟKನು 

2ೇವರ gತ'ವನು! �ಾಡಲು zೕಸು ಪ�1ಾ+ತX9ಂದ ಅ-jೇ8ಸಲ�ಟKನು. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತAನ ಆತXವ� ನನ! oೕ�ೆ ಅ2ೆ, ಆತನು ನನ!ನು! ಬಡವ;/ೆ 
ಶುಭವತA�ಾನವನು! �ಾರುವದ�ೆb ಅ-jೇ8�ದನು. �ೆMೆಯವ;/ೆ 
{ಡುಗwೆLಾಗುವದನು! ಮತು' ಕುರುಡ;/ೆ ಕಣು�ಬರುವದನು! ಪ+�9� ಪ�ಸುವದಕೂb 
ಕು4Zಸಲ�ಟKವರನು! {�� ಕಳ�nಸುವದಕೂb …  

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:38 2ೇವರು ನಜMೇ@ನ zೕಸುವನು! 
ಪ�1ಾ+ತX9ಂದಲೂ ಬಲ9ಂದಲೂ ಅ-jೇ8�ದನು; 2ೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ 

ಇದeದ;ಂದ ಆತನು ಉಪ�ಾರಗಳನು! �ಾಡು1ಾ' �ೈ1ಾನ"ಂದ 

Dಾ�ಸಲ�ಡು@'ರುವವMೆಲ$ರನು! ಗುಣ�ಾಡು1ಾ' ಸಂಚ;�ದನು; ಇ2ೆ�ಾ$ "ಮ/ೆ 
/ೊ1ಾ'4ರುವದjೆK. 
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● ಪ�1ಾ+ತXನು  - ಅದುFತ �ಾಡುವವನು 

ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ� ನwೆಯDೇ�ಾದMೆ zೕಸು 2ೈnಕ<ಾ4 ಇ#$ ಇರDೇ�ಾ4ಲ$. 
zೕಸುವನು! ಬಲಪ��ದe ಅ2ೇ ಪ�1ಾ+ತXನು ಇಂದು ಎಲ$ ��ಾ��ಗಳನು! 
ಬಲಪ�ಸಲು ಇ#$2ಾeGೆ. 

Hೕ.ಾನ 14:12 "ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ. ನನ!ನು! ನಂಬುವವನು Gಾನು 
ನ�ಸುವ 8+zಗಳನು! 1ಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು' ಅವ�ಗN4ಂತ ಮಹ1ಾ'ದ 

8+zಗಳನು! ನ�ಸುವನು. LಾಕಂದMೆ Gಾನು ತಂ2ೆಯ ಬN/ೆ .ೋಗು1 'ೇGೆ.  

zೕಸು ತನ! ತಂ2ೆಯ ಬN/ೆ .ೋ2ಾಗ ಪ�1ಾ+ತXನನು! ಕಳ�nಸುವ�2ಾ4 ತನ! 
��ಾ��ಗN/ೆ <ಾ/ಾeನ �ಾ�ದನು. ಪ�1ಾ+ತXವ� ಅವರ oೕ�ೆ ಬಂ2ಾಗ ಅವರು 
ಆತನ �ಾ�ಗQಾಗುವರು ಎಂದು ಸಹ ಆತನು <ಾ/ಾeನ �ಾ�ದನು. ಆತನು 
ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲ9ಂದ �ಾಡು@'ದeನು! �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆತನ 

�ಾ�ಗQಾಗDೇ8ತು'. 

ಅಪನಂ{�ೆ)ಂದ zೕಸುವನು! �ೕVತ/ೊNಸ�ಾ)ತು 

�ಾಕA 6:1-5 ಆತನು ಅ#$ಂದ .ೊರಟು ತನ! ಊ;/ೆ ಬಂದನು; vಷaರು ಆತನ 

nಂ2ೆzೕ ಬಂದರು. ಸಬr�9ನ ಬಂ2ಾಗ ಆತನು ಸCಾಮಂ9ರ�ೆb .ೋ4 

ಉಪ2ೇಶ�ಾಡುವದ�ೆb *ಾ+ರಂ-�ದನು.  

ಇವನು ಆ ಬಡ4ಯಲ$<ೇ. ಇವನು ಮ;ಯಳ ಮಗನಲ$<ೇ. Lಾ�ೋಬ Hೕ�ೆ 
ಯೂದ �ೕ�ೕನ ಇವರ ಅಣ�ನಲ$<ೇ. ಇವನ ತಂ4ಯರು ಇ#$ ನಮX#$ ಇ2ಾeರಲ$<ೇ 
ಎಂದು �ಾ1ಾ��ೊಂಡು ಆತನ �ಷಯ<ಾ4 Dೇಸರ/ೊಂಡರು.  

zೕಸು ಅವ;/ೆ ಪ+<ಾ9ಯು DೇMೆ ಎ#$ದeರೂ ಅವ"/ೆ ಮLಾA2ೆ ಉಂಟು; ಆದMೆ 
ಸ�2ೇಶದ#$ಯೂ ಸ�ಂತ ಜನರ#$ಯೂ ಸ�ಂತ ಮGೆಯ#$ಯೂ �ಾತ+ 
ಮLಾA2ೆ)ಲ$ ಎಂದು .ೇNದನು. ಆತನು ಅ#$ �ೆಲವ� ಮಂ9 Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ 
�ೈ)ಟುK ಸ�ಸ0�ಾ�2 eೇ .ೊರತು DೇMೆ Lಾವ ಮಹ1ಾbಯAವನೂ! 
�ಾಡುವದ�ಾbಗ#ಲ$. 

2ೊಡ¢ ಜನಸಮೂಹವ� ಇತು' ಮತು' ಸ�ಸ01ೆಯ ಅಗತa�ದe ಅGೇಕರು ಅ#$ ಇದeರು 
ಆದMೆ zೕಸು �ೆಲವರನು! �ಾತ+ ಗುಣಪ��ದನು. ಏ�ೆ nೕ/ೆ �ಾ�ದನು? 
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Lಾ�ೆಂದMೆ ಅ#$ ನಂ{�ೆ)ಲ$ದವರು ಬಹಳಷುK ಮಂ9)ದeರು. ಪ�1ಾ+ತXನು 
ನಂ{�ೆ)ಂದ �ಾಯA �ಾಡು1ಾ'Gೆ ಆದe;ಂದ ಪ�1ಾ+ತXನು ��ೕಕ;ಸಲು 
ನಂ{�ೆ)ಂದ �ದ�<ಾ4ದe ಮನುಷaನ ಬN/ೆ �ಾತ+<ೇ ಆತನನು! ನ��ದನು! 

DೋಧGೆಯ ಮತು' ಅಪನಂ{�ೆಯ �ೊರ1ೆ)ಂ2ಾ4 ಇಂದು ಅGೇಕರು zೕಸು�ನ 

8+zಗಳನು! �ಾಡಲು ಮತು' zೕಸು�ನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ8'ಯನು! ಪwೆದು�ೊಳ:ಲು 
�ಫಲMಾ42ಾeMೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ �ದಲGೆಯ ಅqಾaಯ 

�ದಲGೆಯ <ಾ/ಾeನ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ �ದಲGೆಯ ಅqಾaಯದ#$ ಎರಡು <ಾ/ಾeನಗN<ೆ. 
�ದಲGೆಯದು ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲವ� ಬರುತ'2ೆ. 

ಈ ಭೂVಯ#$ನ zೕಸು�ನ ಸಮಯದ �ೊGೆಯ ಗN/ೆHಂ9/ೆ ಲೂಕನು 
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! *ಾ+ರಂ-�ದುe ಕುತೂಹಲ�ಾ;Lಾ42ೆ. 

ಅವನು zೕಸು�ನ �ಾತುಗQ�ೆಂ9/ೆ ಲೂಕನ ಪ�ಸ'ಕವನು! �ೊGೆ/ೊN�ದeನು, 

ಲೂಕ 24:49 ಇ/ೋ ನನ! ತಂ2ೆಯು <ಾ/ಾeನ �ಾ�ದeನು! "ಮ/ೆ 
ಕಳ�n��ೊಡು1 'ೇGೆ. 2ೇವರು oೕಲಣ �ೋಕ9ಂದ "ಮ/ೆ ಶ8'ಯನು! .ೊ9ಸುವ 

ತನಕ �ಾದು�ೊಂ�; ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಈಗ ಅವನು ಅ2ೇ <ಾಕaಗNಂದ ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕವನು! 
*ಾ+ರಂ-ಸು@'2ಾeGೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:4-5 nೕ4ರ�ಾ4 ಆತನು ಅವMೊಂ9/ೆ ಕೂ�2ಾeಗ ಅವ;/ೆ 
Hೕ.ಾನನಂತೂ "ೕ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ��ದನು, "ಮ/ಾದMೋ ಇನು! ಸ�ಲ� 
9ವಸಗQ�ೆಳ/ಾ4 ಪ�1ಾ+ತXದ#$ �ಾ!ನ<ಾಗುವದು. ಆದ�ಾರಣ "ೕವ� 
zರೂಸ�ೇಮನು! {ಟುK.ೋಗ2ೆ ತಂ2ೆ �ಾ�ದಂಥ "ೕವ� ನ"!ಂದ �ೇNದಂಥ 

<ಾ/ಾeನ�ೆb �ಾದು�ೊಂ�; ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು.   

ಅನಂತರ ಅವನು ಮುಂದುವ;� .ೇN2 eೇನಂದMೆ; 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 “ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತXನು "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� 
ಬಲವನು! .ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA 
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�ೕoಗಳ#$ಯೂ ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು 
ಅಂದನು.” 

ಎರಡGೆಯ <ಾ/ಾeನ 

ಎರಡGೆಯ <ಾ/ಾeನವ� zೕಸು ಪ�ನಃ ಭೂV/ೆ ಪ�ನMಾಗVಸುವ�ದರ ಕು;1ಾ42ೆ. 
ಸCೆಯ ಎ�ಾ$ �ಾಲಘಟKಗಳಲೂ$, ��ಾ��ಗಳ� zೕಸು ಭೂV/ೆ 
ಪ�ನMಾಗVಸುವ�ದನು! �ಾಯು@'ದeರು, ಎದುರು Gೋಡು@'ದeರು ಮತು' 
";ೕ�ಸು@'ದeರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:10,11 ಆತನು .ೋಗು@'ರು<ಾಗ ಅವರು ಆ�ಾಶದ ಕwೆ/ೆ 
ದೃJK� Gೋಡು1ಾ' ಇರ�ಾ4 ಶುಭ+ ವಸ qಾ;ಗQಾದ ಇಬrರು ಪ�ರುಷರು ಫಕbGೆ 
ಅವರ ಹತ'ರ "ಂತು�ೊಂಡು – “ಗ#�ಾಯದವMೇ, "ೕವ� Lಾ�ೆ ಆ�ಾಶದ ಕwೆ/ೆ 
Gೋಡು1ಾ' "ಂ@9eೕ;? "ಮX ಬN)ಂದ ಆ�ಾಶ2ೊಳ�ೆb �ೇ;ಸಲ��Kರುವ ಈ 

zೕಸು Lಾವ ;ೕ@ಯ#$ ಆ�ಾಶ2ೊಳ�ೆb .ೋ4ರುವದನು! "ೕವ� ಕಂ�Mೋ ಅ2ೇ 
;ೕ@ಯ#$ ಬರುವನು ಎಂದು .ೇNದರು." 

ಪ�ತ+ಗ+ಂಥದ ಅ2ೇ ವಚನ Cಾಗದ#$, ಈ ಭೂVಯ oೕ�ೆ �ಜಯ�ಾ#Lಾಗಲು 
ಮತು' zೕಸು�ನ ಪ�ನMಾಗಮನವನು! ಎದುರುGೋಡಲು >+ೕ1ಾ_ಹವನು! 
.ೊಂದಲು ಪ�1ಾ+ತXನ ಮೂಲಕ ನಮ/ೆ Dೇ�ಾದ ಬಲವನು! �ೊಡುವ 

<ಾ/ಾeನವನು! ನಮ/ೆ "ೕಡ�ಾ42ೆ. 

ಯೂದನ ಅಂತa 

��ಾ��ಗಳ� ಪ�1ಾ+ತXನ ಬರು��ೆ/ಾ4 �ಾಯು@'ರು<ಾಗ ಯೂದನ �ಷಯವನು! 
ಪ;ಹ;ಸ�ಾ)ತು. *ೇತ+ನು ಅವನ ಬ/ Zೆ �ಾತGಾಡು1ಾ' ಅವನ ಮರಣವ� ಸಹ 

ಪ+<ಾದGೆಯ Gೆರ<ೇ;�ೆLಾ42ೆ ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:20 ಅವನ �ಷಯ<ಾ4 - ಅವನ ಮGೆ .ಾಳ�{ೕಳ#, ಅದು 
ಜನಶ�ನa<ಾಗ# ಎಂತಲೂ ಅವನ ಉ2ೊaೕಗವ� ಮ1ೊ'ಬr"/ಾಗ# ಎಂತಲೂ 8ೕತAGೆಗಳ 

ಗ+ಂಥದ#$ ಬMೆದ2ೆ.  

ಆ9 ಸCೆಯು *ಾಪವನು! "ಲA�ಸ#ಲ$, ಅದನು! ಸ;ಪ��ತು. ಇಂದು ಕೂಡ ಅದು 
.ಾ/ೆzೕ ನwೆಯDೇಕು. ಯೂದನು ತನ/ೆ 1ಾನು @ೕಪ�A �ಾ��ೊಂ�ದe;ಂದ 

v�'ನ ಅಗತa�ರ#ಲ$. 
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2ಾ�ೕದನ ಪ+<ಾದGೆಯನು! ಓ9ದ ನಂತರ ಅವರು <ಾಕa�ೆb �qೇಯMಾ4 

ಮುಂ9ನ �ಾಯAವನು! �ಾ�ದರು ಮತು' ಯೂದನ �ಾ0ನವನು! .ೊಂದುವ�ದ�ೆb 
ಇGೊ!ಬr ಅ>ಸ'ಲನನು! ಆ;��ೊಂಡರು. 2ೇವರು �ಾತ+<ೇ ಅ>ಸ'ಲನನು! 
ಆ;ಸಬಲ$ವGಾ4ರುವ�ದ;ಂದ, ಅವರು ಇಬrರನು! ಆ;��ೊಂಡರು ಮತು' ನಂತರ 

gೕಟುಗಳನು! .ಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ;Lಾದವನನು! ಆ;ಸDೇ�ೆಂದು ಕತAನನು! 
*ಾ+tA�ದರು. 

ಮ@'ೕಯನ ಆzb 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:23-26 ಈ �ಾತುಗಳನು! �ೇN ಅವರು 
ಯೂಸ'Gೆ"��ೊಳ�:ವ DಾಸAಬGೆಂಬ Hೕ�ೇಫನನೂ! ಮ@'ೕಯವನೂ! "#$� 

*ಾ+ಥAGೆ �ಾಡು1ಾ', 

ಕತAGೇ, ಎಲ$ರ ಹೃದಯವನು! ಬ�ಾ$ತGೇ, ಯೂದನು ಅ>ಸ'ಲತನ<ೆಂಬ ಈ 

�ೇ<ಾ�ಾ0ನ9ಂದ ಭ+ಷKGಾ4 ತನ/ೆ ತಕb ಸ0ಳ�ೆb .ೋ4ರುವದ;ಂದ ಆ �ಾ0ನವನು! 
.ೊಂದುವದ�ೆb ಈ ಇಬrರ#$ "ೕನು ಆ;� �ೊಂಡವನನು! 1ೋ;��ೊಡು ಎಂದು 
.ೇNದರು. ಆ oೕ�ೆ ಅವ;/ೋಸbರ gೕಟು.ಾ8ದರು. gೕಟು ಮ@'ೕಯ"/ೆ 
ಬಂದದ;ಂದ ಅವನು ಹGೊ!ಂದು ಮಂ9 ಅ>ಸ'ಲರ ಸಂಗಡ �ೇ; ಎ�ಸಲ�ಟKನು. 

ಪ�1ಾ+ತXನು ಬಂದ �ಾರಣಗಳ� 

9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ�ಸಲು 

ಪ�1ಾ+ತXನು ನಮXನು! 8+ಸ'ನ 2ೇಹ�ೆb �ೇರುವ�ದ�ಾb4 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

�ಾ�ಸು1ಾ'Gೆ. 

I �ೊ;ಂಥ 12:13 .ಾ/ೆzೕ 8+ಸ'ನು zಹೂದaMಾಗ# 2ಾಸMಾಗ# ಸ�ತಂತ+Mಾಗ# 

Gಾ<ೆಲ$ರೂ ಒಂ2ೇ 2ೇಹ<ಾಗುವದ�ಾb4 ಒಂ2ೇ ಆತXದ#$ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂwೆವ�. ಒಂ2ೇ ಆತX ನoXಲ$;/ೆ *ಾನ<ಾ4 �ೊಡಲ��Kತು.   

Gೆ�ೆಸಲು 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯಲೂ$ Gೆ�ೆಸಲು ಆತನು ಬಂದನು. 

I �ೊ;ಂಥ 6:19,20 2ೇವ;ಂದ 2ೊರ8 "�Xಳ/ೆ Gೆ�ೆ/ೊಂ�ರುವ 

ಪ�1ಾ+ತX"/ೆ "ಮX 2ೇಹವ� ಗಭAಗು�Lಾ42ೆಂಬದು "ಮ/ೆ @Nಯ2ೋ? 
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"ೕವ� "ಮX ಸ�ಂತ �ೊತ'ಲ$ "ೕವ� ಕ+ಯ�ೆb �ೊಳ:ಲ�ಟKವರು ಆದ�ಾರಣ "ಮX 
2ೇಹದ#$ 2ೇವರ ಪ+Cಾವವನು! ಪ+�ಾಶಪ��;.  

ಬಲ "ೕಡಲು 

��ಾ��ಗN/ೆ ಬಲ "ೕಡಲು ಆತನು ಬಂದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

 ಪ+�ಾಶ/ೊNಸಲು 

ಆತನು ��ಾ��ಗಳನು! ಪ+�ಾಶ/ೊNಸು1ಾ'Gೆ. 

ಎಫೆಸ 1:17-23 ನಮX ಕತA<ಾದ zೕಸು 8+ಸ'ನ 2ೇವರೂ ಪ+Cಾವಸ�ರೂಪGಾದ 

ತಂ2ೆಯೂ ಆ4ರು<ಾತನು, 

● @ಳ�ವN�ೆಯನು! �ೊಟುK 

... �ಾನವ�ಳ: ಆತXವನು! "ಮ/ೆ ದಯ*ಾ#ಸDೇ�ೆಂದು... 

● ಪ+ಕಟGೆ 

... ಆತನು "ಮX ಮGೋGೇತ+ಗಳನು! Dೆಳ4�... 

● ನಮX ";ೕ�ೆಯನು! @Nಯಲು  

... ಆತ"ಂದ ಕ;��ೊಂಡವರು ";ೕ�ಸುವ ಪದ� ಎಂಥ2ೆಂಬದನೂ!... 

● �ಾ�ಸ0£ 

... 2ೇವಜನMೆಂಬ ಆತನ �ಾ�ಸ0£ದ ಮn�ಾ@ಶಯವ� ಎಂಥ2ೆಂಬದನೂ! 
ನಂಬುವವMಾದ ನಮX#$. ಆತನು �ಾ�ಸುವ ಪMಾಕ+ಮವ� ಎಷುK 
ಅ@ಶಯ<ಾದ2 eೆಂಬದನೂ! "ೕವ� @ಳ��ೊಳ�:ವಂ1ೆ ಅನುಗ+nಸ# ... 

● ಪ�ನರು1ಾ0ನದ ಶ8'ಯನು! "ೕಡಲು 

... ಆತನ ಬ�ಾ@ಶಯವ� ಎಷುK ಮಹ1ಾ'ದ2 eೆಂಬದು 8+ಸ'ನ#$ 1ೋ;ಬಂ92ೆ. 

.ೇಗಂದMೆ ಆತನು ಸ@'ದe 8+ಸ'ನನು! ಬದು8�ದ ಪರ�ೋಕ2ೊಳ/ೆ, ಸಕಲ Mಾಜತ� 
ಅ��ಾರ ಮಹತ� ಪ+ಭು1ಾ�9ಗಳ oೕ�ೆಯೂ ಈ�ೋಕದ#$ �ಾತ+ವಲ$2ೆ ಬರುವ 

�ೋಕದ#$ ಸಹ .ೆಸರು/ೊಂಡವMೆಲ$ರ oೕ�ೆಯೂ ತನ! ಬಲಗwೆಯ#$ 
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ಕೂ�+��ೊಂಡನು. ಆತನು ಸಮಸ'ವನೂ! 8+ಸ'ನ *ಾದಗಳ �ೆಳ/ೆ .ಾ8ದನು. 
ಇದಲ$2ೆ ಆತನನು! ಎ�ಾ$ದರ oೕ�ೆ ಇ;� ಸCೆ/ೆ vರ�ಾ_4 GೇV�ದನು. ಸCೆಯು 
ಆತವ 2ೇಹ<ಾ42ೆ. ಎಲ$ವನೂ! ಎ�ಾ$ ಸಂಬಂಧದ#$ <ಾaಸು<ಾತ"ಂದ ಅದು 
ಪ;ಪೂಣA1ೆಯುಳ:2ಾe42ೆ.  

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ �ದಲGೆಯ ಅqಾaಯದ#$ರುವ ಎರಡು �ೆ+ೕಷ� <ಾ/ಾeನಗಳ� Lಾವ�ವ�? 

 

 

2. ಇಂ9ನ ��ಾ��ಗNಗೂ ಸಹ �ಾಡಲು ಬಲ�ರುವ Lಾವ ;ೕ@ಯ �ಾಯAಗಳನು! �ಾಡಲು zೕಸು�/ೆ 
ಬಲವನು! "ೕಡ�ಾ)ತು? 

 

 

3. ಪ�1ಾ+ತXನು ��ಾ��ಗN/ಾ4 �ಾಡುವ Gಾಲುb �ಾಯAಗಳ� Lಾವ�ವ�? 
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*ಾಠ ಮೂರು 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಬMೋಣ 

ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:1-4 ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದ ಹಬrವ� ಬಂ9ರ�ಾ4 ಅವMೆಲ$ರು 
ಒಂ2ೇ ಸ0ಳದ#$ ಕೂ�ದeರು. ಆಗ {ರು/ಾN {ೕಸುತ'2ೋ ಎಂಬಂ1ೆ ಫಕbGೆ 
ಆ�ಾಶ2ೊಳ4ಂದ ಒಂದು ಶಬeವ�ಂ|ಾ4 ಅವರು ಕೂ@ದe ಮGೆಯGೆ!�ಾ$ 
ತುಂ{�ೊಂ�ತು. ಉ;ಯಂ@ದe Gಾ#/ೆಗಳ� �ಂಗ���ೊಳ�:ವ .ಾ/ೆ ಅವ;/ೆ 
�ಾ�� ಅವರ#$ ಒDೊrಬrರ oೕ�ೆ ಒಂ2ೊಂ2ಾ4 ಕೂತು�ೊಂಡವ�. ಆಗ ಅವMೆಲ$ರು 
ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತMಾ4 ಆ ಆತX ತಮತಮ/ೆ ನು�ಯುವ ಶ8'ಯನು! �ೊಡುವ ಪ+�ಾರ 

DೇMೆDೇMೆ CಾjೆಗNಂದ �ಾ1ಾಡುವದ�ೆb *ಾ+ರಂ-�ದರು. 

ಅನaCಾjೆಗಳ ಗುರುತು 

ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ�ದು, ಒಬr ವa8'ಯು ಪ�1ಾ+ತXನನು! 
.ೊಂ9�ೊಂ�2ಾeGೆ ಎಂಬುದ�ೆb ಗುರು1ಾ42ೆ. ಲೂಕನ ಪ+�ಾರ, ಅ#$ದe 
ಪ+@Hಬrರೂ ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ತುಂ{ಸಲ�ಟKರು ಮತು' ಅನaCಾjೆಗಳ#$ 
�ಾತGಾಡಲು *ಾ+ರಂ-�ದರು. ಪ�1ಾ+ತXನು ಅವ;/ೆ ಈ �ಾಮಥaAವನು! 
"ೕ�ದನು. 

ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ�ದು ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ೆb ಗುರು1ಾ42ೆ 
ಮತು' ಅವMೆಲ$ರೂ ಈ ಗುರುತನು! .ೊಂ9�ೊಂಡರು ಎಂದು ಪ�ತ+ಗ+ಂಥದ 

ವಚನಗಳ� .ೇಳ�ತ'<ೆ. 

�ಾಕA 16:17 ಇದಲ$2ೆ ನಂಬುವವ;ಂದ ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಉಂ|ಾಗುವವ�. 
ನನ! .ೆಸರನು! .ೇN 2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸುವರು. .ೊಸ Cಾjೆಗಳನು! �ಾ1ಾಡುವರು. 

● 2ೇವರ ವರ 

ಅನaCಾjೆಗಳ ವರವ� ಸCೆ/ೆ 2ೇವರು �ೊ�Kರುವ ವರಗಳ#$ ಒಂ2ಾ42ೆ. ಸCೆzಂಬ 

2ೇಹದ ವೃ9�/ಾ/ೆ �ೆಲವರು ��ಧ Cಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವರು. 

I �ೊ;ಂಥ 14:2,4,14 <ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವವನು 2ೇವರ ಸಂಗಡ �ಾ1ಾಡು1ಾ'Gೆ 
.ೊರತು ಮನುಷaರ ಸಂಗಡ ಆಡುವ9ಲ$. ಅವನು ಆತX *ೆ+ೕ;ತGಾ4 

ರಹ�ಾaಥAಗಳನು! ನು�ಯು@'ದeರೂ Lಾರೂ @ಳ��ೊಳ�:ವ9ಲ$. 
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<ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವವನು ತನ/ೆ �ಾತ+ ಭ8'ವೃ9eಯನು!ಂಟು�ಾಡು1ಾ'Gೆ. 
ಪ+<ಾ9ಸುವವನು ಸCೆ/ೆ ಭ8'ವೃ9eಯನು!ಂಟು�ಾಡು1ಾ'Gೆ. LಾಕಂದMೆ Gಾನು 
<ಾ�ಯGಾ!ಡು1ಾ' 2ೇವರನು! *ಾ+tA�ದMೆ ನGಾ!ತXವ� *ಾ+tAಸುವ2ೇ .ೊರತು 
ನನ! ಬು9e "ಷ�ಲ<ಾಗುವದು. 

● Gೇರ<ಾ4 2ೇವMೊಂ9/ೆ 

ಅನaCಾjೆಗಳ� ನಮX ಆತX9ಂದ 2ೇವ;/ೆ Gೇರ<ಾ4 ಸ#$ಸುವ *ಾ+ಥAGೆ ಮತು' 
ಸು'@ಯ CಾjೆLಾ42ೆ. Gಾವ� ಅನaCಾjೆಗಳ#$ *ಾ+tAಸು<ಾಗ Gಾವ� 
2ೇವMೊಂ9/ೆ �ಾತGಾಡು@'2 eೇ<ೆ .ೊರತು ಇತರMೊಂ9/ೆ �ಾತGಾಡುವ�9ಲ$. 
ಇತರ;/ೆ ಈ ಅನaCಾjೆಯನು! ಅಥA�ಾ��ೊಳ:ಲು �ಾಧa<ಾಗುವ�9ಲ$. 

ಇದು ಮನುಷaನ ಆತXನ ಮತು' 2ೇವರ ನಡು�ನ ಸ�4ೕAಯ CಾjೆLಾ42ೆ. 

● "ಮXನು! ವೃ9�ಪ�ಸುತ'2ೆ 

"ೕವ� ಅನaCಾjೆಗಳ#$ *ಾ+tAಸು<ಾಗ "ೕವ� ಆqಾa@Xಕ<ಾ4 DೆQೆಯಲು "ಮ/ೆ 
"ೕ<ೇ ಸ.ಾಯ �ಾ��ೊಳ�:@'ೕ;. ನಮX *ಾ+tAಸುವ ಅನaCಾjೆಯನು! 
<ಾa�ಾa"ಸುವ �ಾಮಥaAವನು! .ೊಂದುವ�ದ�ಾb4 Gಾವ� *ಾ+tAಸDೇಕು. 

1 �ೊ;ಂಥ 14: 13,14 ಆದe;ಂದ <ಾ�ಯGಾ!ಡುವವನು ತನ/ೆ ಅದರ ಅಥAವನು! 
.ೇಳ�ವ ಶ8'ಯೂ ಉಂ|ಾಗDೇ�ೆಂದು 2ೇವರನು! *ಾ+tAಸ#. LಾಕಂದMೆ Gಾನು 
<ಾ�ಯGಾ!ಡು1ಾ' 2ೇವರನು! *ಾ+tA�ದMೆ ನGಾ!ತXವ� *ಾ+tAಸುವ2ೇ .ೊರತು 
ನನ! ಬು9e "ಷ�ಲ<ಾಗುವದು.  

● ಅ��ಾ��ಗN/ೆ ಸೂಚGೆ 

1 �ೊ;ಂಥ 14:22 ಆದe;ಂದ <ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವದು ನಂಬದವ;/ೆ ಸೂಚGೆLಾ42ೆ. 
.ೊರತು ನಂಬುವವ;/ೆ ಸೂಚGೆಯಲ$<ೆಂದು Gಾವ� @ಳ��ೊಳ:Dೇಕು. ಆದMೆ 
ಪ+<ಾದGೆಯು ನಂಬದವ;/ೊಸbರವಲ$ ನಂಬುವವ;/ೋಸbರ<ಾ42ೆ. 

● ಆತXನ ವರ 

ಅನaCಾjೆಯ ವರವನು! ಬnರಂಗ<ಾದ ಕೂಟದ#$ ಉಪHೕ4ಸು<ಾಗ, ಇ�ೕ 
ಸCೆ/ೆ ವೃ9�Lಾಗುವ�ದ�ಾb4 ಅದನು! <ಾa�ಾa"ಸುವ ವರವ� Lಾ<ಾಗಲೂ 

ಇರDೇಕು! 
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1 �ೊ;ಂಥ 14:26-28 .ಾ/ಾದMೇನು ಸ.ೋದರMೇ? "ೕವ� ಕೂ�ಬಂ9ರು<ಾಗ 

ಒಬrನು .ಾಡುವದು ಒಬrನು ಉಪ2ೇಶ�ಾಡುವದೂ ಒಬrನು ತನ/ೆ 
ಪ+ಕಟ<ಾದದeನು! @Nಸುವದೂ ಒಬrನು <ಾ�ಯGಾ!ಡುವದೂ ಒಬrನು ಅದರ 

ಅಥAವನು! .ೇಳ�ವದು ಉಂಟjೆK. "ೕವ� ಏನೂ ನwೆ�ದರೂ ಭ8+ವೃ9e/ಾ4zೕ 
ನ��;. <ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವದದMೆ ಇಬrರು ಅಥ<ಾ ಅವಶa�ದeMೆ ಮೂವ;4ಂತ 

.ೆgdಲ$2ೆ ಒDೊrಬrMಾ4 �ಾ1ಾಡDೇಕು. ಮತು' ಒಬrGೇ ಅದರ ಅಥAವನು! 

.ೇಳDೇಕು. ಅಥAವನು! .ೇಳ�ವವ"ಲ$9ದeMೆ <ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವವನು ಸುಮX4ರ#. 

ತGೊ!ಂ9/ೆಯೂ 2ೇವMೊಂ9/ೆಯೂ �ಾ1ಾ��ೊಳ:#.  

ಅನaCಾjೆಗಳ#$ “ಸಂ2ೇಶ” �ೊ|ಾKಗ, ಅದು 2ೇವMೊಂ9/ೆ �ಾತGಾಡುವಂಥದುe 
ಆ4ರುವ�9ಲ$. 2ೇವರು ಮನುಷaGೊಂ9/ೆ �ಾತGಾಡುವಂಥ2ಾe4ರುತ'2ೆ. ಇದನು! 
Lಾ<ಾಗಲೂ <ಾa�ಾaನದ ವರ2ೊಂ9/ೆ ಉಪHೕ4ಸDೇಕು. 

● �ದಲGೆಯ ವರ 

Gಾವ� ಪ�1ಾ+ತXನನು! .ೊಂ9�ೊಂಡ ನಂತರ ಪ�1ಾ+ತXನ ವರಗಳ#$ Gಾವ� 
ಉಪHೕ4ಸDೇ�ಾದ �ದಲGೆಯ ವರವ� ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ 

ವರ<ಾ42ೆ. ನಮX ಸ�4ೕAಯ Cಾjೆಯ#$ ತಂ2ೆHಂ9/ೆ *ಾ+tAಸುವ�ದ;ಂದ 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಇತರ ಎಂಟು ವರಗಳ#$ �ಾಯA"ವAnಸಲು ನಮX ಆತXಗಳನು! 
ಮುಕ'<ಾ4ಸುತ'2ೆ. 

ಖಂ�ತ<ಾ4ಯೂ, �ೈ1ಾನನು ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ�ದರ oೕ�ೆ 
ಸಂಪೂಣA 2ಾN �ಾ�2ಾeGೆ. ಆತXನ ಈ ವರದ#$ �ೆ¤ಸ'ನು 
�ಾಯA"ವAnಸುವ�ದನು! "#$ಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ಇತರ ವರಗಳ#$ 
ವೃ9�Lಾಗುವ�ದನು! ತwೆಯಬಹುದು! 

ಅನaCಾjೆಯ ವರ ಅಥ<ಾ ಅನaCಾjೆಯ <ಾa�ಾaನದ ವರ "ಂತು.ೋ42ೆ ಎಂದು 
ಸತa<ೇದದ#$ ಎ#$ಯೂ "ೕವ� ಕಂಡುn�ಯಲು �ಾಧa�ಲ$, ಅಥ<ಾ 

�ಾ{ೕತುಪ�ಸಲು �ಾಧa�ಲ$. ಪ;ಪೂಣA<ಾದದುe ಬಂ2ಾಗ ಅಂದMೆ zೕಸು 
ಬರು<ಾಗ ಅನaCಾjೆಯ ವರವ� "ಂತು.ೋಗುತ'2ೆ ಮತು' Gಾ<ೆಲ$ರೂ ಒಂ2ೇ 
Cಾjೆಯ#$ �ಾತGಾಡು1 'ೇ<ೆ. 
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● Dೇಡ<ೆನ!Dೇ�; 

ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ�ದ�ೆb Dೇಡ<ೆನ!Dಾರದು ಎಂದು ನಮ/ೆ 
ಆ�ಾಸ�ಾ42ೆ. 

1 �ೊ;ಂಥ 14:39 ಆದ�ಾರಣ ನನ! ಸ.ೋದರMೇ, ಪ+<ಾ9ಸುವದ�ೆb ಆಸ8')ಂದ 

ಅ*ೇ��;. ಮತು' <ಾ�ಯGಾ!ಡುವದ�ೆb Dೇಡ<ೆನ!Dೇ�;. 

ಗಮ"�;: ಪ�1ಾ+ತXನ ಒಂಬತು' ವರಗಳ ಬ/ Zೆ .ೆ�ಾd4 ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಅಧaಯನ �ಾಡಲು 
ಎ.ಎ\. ಮತು' ]ಾ^_ 4\ ರವರು ಬMೆ9ರುವ ಪ�1ಾ+ತXನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಅ@�ಾನುಷ<ಾ4 

Oೕ�ಸುವ�ದು ಎಂಬ ಪ�ಸ'ಕವನು! ಬಳ�;. 

Cಾjೆಗಳ ಕು;@ರುವ 2ೇವರ ಉ2 eೇಶ 

ಆ9ಯ#$ ಎಲ$;ಗೂ ಒಂ2ೇ Cಾjೆ ಇತು'. 

ಐಕa1ೆ 

ಆ9�ಾಂಡ 11:1-6 �ೋಕದವMೆಲ$;ಗೂ ಒಂ2ೇ Cಾjೆ ಇತು'; CಾjಾCೇದ<ೇನೂ 

ಇರ#ಲ$. ಅವರು ಪೂವA 98b/ೆ ಮುಂ2ೆ ಪ+Lಾಣ�ಾಡು@'ರು<ಾಗ vGಾk 

2ೇಶದ#$ Dೆaಲು�ೕo �ಕbಲು ಅ� $ೇ <ಾಸ�ಾ��ೊಂಡು ತಮXತ�Xಳ/ೆ - ಬ"!, 
ಒQ�ೆ :Q :ೇ ಸುಟುK ಇ�K/ೆಗಳನು! �ಾwೋಣ; ಒಂದು ಪಟKಣವನೂ! ಆ�ಾಶವನು! 
ಮುಟುKವ /ೋಪ�ರವನೂ! ಕ�Kಬ 2ೊಡ¢ .ೆಸರನು! ಪwೆHೕಣ; nೕ/ೆ �ಾ�ಡMೆ 
ಭೂVಯ oೕ�ೆ�ಾ$ ಚದರುವದ�ೆb ಆಸ�ದ<ಾಗುವ�9ಲ$ ಅಂದು�ೊಂಡರು. ಕಟುK<ಾಗ 

ಕ#$/ೆ ಬದ�ಾ4 ಇ�K/ೆಯನೂ! ಸುಣ��ೆb ಬದ�ಾ4 ಕಲ$ರಗಳನೂ! ಉಪHೕ4�ದರು.  

ನರಪ�ತ+ರು ಕಟುK@'ದe ಆ ಪಟKಣವನೂ! /ೋಪ�ರವನೂ! Gೋಡುವ�ದ�ೆb 
z.ೋವನು ಇNದು ಬಂದನು. Gೋ�ದ oೕ�ೆ ಆತನು ಇವರು ಒಂ2ೇ ಜGಾಂಗ; 

ಇವMೆಲ$;ಗೂ ಒಂ2ೇ Cಾjೆ. *ಾ+ರಂಭದ� $ೇ ಇಷುK 2ೊಡ¢ �ೆಲಸ 

�ಾಡುವವMಾ4ರಲು ಮುಂ2ೆ ಏನು ಆ�ೋg�ದರೂ ಇವ;/ೆ ಅ�ಾಧaವಲ$. 

ಗ#{# 

ಜನ;/ೆ ಒಂ2ೇ Cಾjೆ ಇದeMೆ, ಅವರು ಆ�ೋgಸುವ Lಾವ�ದೂ ಅ�ಾಧaವಲ$ 
ಎಂದು 2ೇವರು .ೇNದನು. ಮನುಷaನ {ೕಳ���ೆಯ ನಂತರ, ಅವ;4ದe ಐಕa1ೆಯು 
*ಾಪ �ಾಡುವ�ದ�ಾb4ತು'. ಆದe;ಂದ 2ೇವರು ಅವರ Cಾjೆಗಳನು! ಬದ�ಾ)ಸುವ 

ಮೂಲಕ ಜನರನು! ಗ#{#/ೊN�ದನು. 
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ಆ9�ಾಂಡ 11:7,8 Gಾವ� ಇNದು ಇವರ#$ ಒಬrರ �ಾತು ಒಬr;/ೆ @Nಯದಂ1ೆ 
ಇವರ Cಾjೆಯನು! 1ಾರು�ಾರು �ಾwೋಣ ಬ"! ಅಂದನು. .ಾ/ೆzೕ �ಾ� 

z.ೋವನು ಅವರನು! ಅ#$ಂದ ಭೂ�ೋಕದ� $ೆ�ಾ$ ಚದ;�ದನು. ಅವರು ಆ ಪಟKಣ 

ಕಟುKವ�ದನು! "#$�{ಟKರು.  

ಪರಸ�ರ �ಾತGಾಡಲು ಅವ;/ೆ ಉಂ|ಾದ ಅಸಮಥA1ೆಯು ಅವರ ಐಕa1ೆಯನು! 
"#$�ತು ಮತು' ಈ ಪ;�0@ಯ#$, ಕಟKಡವನು! ಕಟುKವ ಪ+8+zಯು 
"ಂತು.ೋ)ತು. ಈ ಸಂಗ@ಯ#$ನ ಐಕa1ೆಯನು! �ೈ1ಾನನು ಆ@¥ಕ �ೇತ+ದ#$ 
ಮುನ!wೆ�ದನು. ಈ ;ೕ@ಯ ಐಕa1ೆಯನು! "#$ಸಲು 2ೇವರು ಗ#{#ಯನು! 
ಉಂಟು�ಾ�ದನು. 

ಆತXನ ನ�ಸು��ೆ)ಂದ ಉಂ|ಾಗುವ ಐಕa1ೆ 

��ಾ��ಗಳ� ತಮX *ಾ+ಥAGಾ Cಾjೆಯ#$ ಅಂದMೆ ಅನaCಾjೆಯ#$ 2ೇವರನು! 
*ಾ+tAಸು<ಾಗ, ಅವರು 2ೇವMೊಂ9/ೆ ಐಕa1ೆ)ಂದ ಒಡGಾಡು@'2ಾeMೆ. ಅವರ 

ಆತXವ� 2ೇವರನು! ಆMಾ�ಸು@'ರುವ�ದು. 

��ಾ��ಗಳ� ಒ|ಾK4 ತಮX *ಾ+ಥAGಾ Cಾjೆಗಳ#$ *ಾ+tAಸು<ಾಗ ಅವರು ಇತರ 

��ಾ��ಗQ�ೆಂ9/ೆ ಆತXನ ಐಕa1ೆ/ೆ ಬರು1ಾ'Mೆ. ಪ�1ಾ+ತXನನು! ಸು;ಸು��ೆಯ 

ಮೂಲಕ ಉಂ|ಾದ ಐಕa1ೆಯ#$, ��ಾ��ಗಳ� 2ೇವರ "2ೇAಶನದ#$ .ೊಸ 

ಸCೆಯನು! ಕಟುK1ಾ'Mೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕ2ಾದaಂತ ಪ�1ಾ+ತXನನು! ಪwೆದು�ೊಂ�ದುe 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕ2ಾದaಂತ ಜನರು ರf�ೆ .ೊಂ9ದರು ಮತು' ನಂತರ 

ಅವರು ಪ�1ಾ+ತXನ ವರವನು! ಪwೆದು�ೊಂಡರು ಮತು' ಅವರು ಅನaCಾjೆಗಳ#$ 
�ಾತGಾ�ದರು. 

�ದಲು zಹೂದaರು 

zೕಸು ��ಾ��ಗN/ೆ �ೇ<ೆ/ೆ .ೋಗಲು *ಾ+ರಂ-ಸುವ�ದ8bಂತ �ದಲು 
ಪ�1ಾ+ತXನ ತುಂ{ಸು��ೆ/ಾ4 �ಾಯುವಂ1ೆ ಆ�ಾ�ದeನು. ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 

9ನದಂದು ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ದಲ Dಾ;/ೆ ಬಂ2ಾಗ ಅವMೆಲ$ರೂ ಏಕ 

ಮನ�_"ಂದ oೕಲಂತ�'ನ �ೋ�ೆಯ#$ದeರು. 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:4 ಆಗ ಅವMೆಲ$ರು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತMಾ4 ಆ ಆತX 
ತಮತಮ/ೆ ನು�ಯುವ ಶ8'ಯನು! �ೊಡುವ ಪ+�ಾರ DೇMೆDೇMೆ CಾjೆಗNಂದ 

�ಾ1ಾಡುವದ�ೆb *ಾ+ರಂ-�ದರು. 

ಅನಂತರ ಸ�ಾಯAದವ;/ೆ 

ಸCಾ�ೇವಕGಾದ, x#ಪ�ನು ಸ�ಾಯAಯದವರ ಬN/ೆ .ೋ2ಾಗ, ಅವರು 
zೕಸುವನು! ನಂ{ದರು ಮತು' ರf�ೆ.ೊಂ9ದರು. ಆಗ ಅ>ಸ'ಲರು 
zರೂಸ�ೇV"ಂದ ಬಂದು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಟKರು ಮತು' ಅವರು 
ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ತುಂ{ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:15-17 ಇವರು ಅ#$/ೆ ಬಂದು ಆ ಜನ;/ೆ ಪ�1ಾ+ತXವರವ� 
2ೊMೆಯDೇ�ೆಂದು ಅವ;/ೋಸbರ *ಾ+ಥAGೆ�ಾ�ದರು.  

LಾಕಂದMೆ ಆ ವರವ� ಅವರ#$ ಒಬrನ oೕ�ಾದರೂ ಇನೂ! ಬಂ9ರ#ಲ$. ಅವರು 
ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! �ಾತ+�ಾ���ೊಂ�ದeರು. 
ಅ>ಸ'ಲರು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡಲು ಅವರು ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! .ೊಂ9ದರು. 

ಅವರ ಶತು+ಗN/ೆ 

ಸCೆಯ ಮುಖa nಂಸಕGಾದ *ೌಲನು, ದಮಸbದ#$ .ೆgdನ �ೆ¤ಸ'ರನು! ಬಂ�ಸಲು 
ಪ+Lಾಣ<ಾ4 .ೋಗು@'2ಾeಗ ಅವನ ಸುತ'ಲೂ ಒಂದು Dೆಳಕು .ೊQೆ)ತು ಮತು' 
ಅವನು Gೆಲ�ೆb {ದeನು. ಅ#$ ಅವನು zೕಸುವನು! ಸಂ��ದನು. ನಂತರ 2ೇವರು 
ಅನ"ೕಯನನು! ಅವನ ಬN/ೆ ಕಳ�n�ದನು ಮತು' ಅವನು *ೌಲನ oೕ�ೆ 
�ೈಗಳ"!ಟKನು ಮತು' *ೌಲನು ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! ಪwೆದು�ೊಂಡನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:17 ಆಗ ಅನ"ೕಯನು .ೊರಟು ಆ ಮGೆHಳ/ೆ .ೋ4 

ಅವನ oೕ�ೆ ತನ! �ೈಗಳ"!ಟುK – ಸ.ೋದರGಾದ �ೌಲGೇ, "ೕನು ಬಂದ 

2ಾ;ಯ#$ "ನ/ೆ �ಾ���ೊಂಡ ಕತAGಾದ zೕಸು "ನ/ೆ ಕಣು� �ಾಣುವಂ1ೆಯೂ 

"ೕನು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತGಾಗುವಂ1ೆಯೂ ನನ!ನು! "ನ! ಬN/ೆ ಕಳ�n�2ಾeGೆ ಎಂದು 
.ೇNದನು.  

ಅನaಜನ;/ೆ 

*ೇತ+"/ೆ ಒಂ2ೇ ದಶAನವನು! ಮೂರು �ಾ; �ೊಟುK, “2ೇವರು ಶುದ��ಾ�ದeನು! 
"ೕನು .ೊ�ೆ ಎನ!Dೇಡ<ೆಂದು” ಎಂದು ಆ�ಾ�ದ ನಂತರ, 2ೇವರು ಅವನನು! 
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Mೋಮu ಶ1ಾ�ಪ@Lಾದ, �ೊGೆAಲaನ ಬNಗೂ, ಅವನ ಸಂಬಂ�ಕರು ಮತು' ಆಪ' 
/ೆQೆಯರ ಬNಗೂ ಕಳ�n�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:44-46 *ೇತ+ನು ಈ �ಾತುಗಳನು! ಇನೂ! 
.ೇಳ�@'ರು<ಾಗ ಅವನ <ಾಕaವನು! �ೇNದವMೆಲ$ರ oೕ�ೆ ಪ�1ಾ+ತXವರವ� 
ಇN)ತು. ಅವರು GಾGಾ CಾjೆಗಳGಾ!ಡು1ಾ' 2ೇವರನು! �ೊಂwಾಡು1ಾ' 
ಇರುವದನು! *ೇತ+ನ ಸಂಗಡ ಬಂ9ದe zಹೂದaMಾದ ��ಾ��ಗಳ� �ೇN2ಾಗ 

ಅನaಜನಗNಗೂ ಪ�1ಾ+ತX 2ಾನ�ಾಡಲ��K2ೆಯ�ಾ$ ಎಂದು ಅ1ಾaಶdಯAಪಟKರು.  

ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ರf�ೆಯನು! .ೊಂದುವ ಸಮಯದ#$ ಉಂ|ಾಗುತ'2ೆ 
ಮತು' ಅದು 2ೇವರು ಪ+1ೆaೕಕ<ಾ4 �ಾಡುವ �ೆಲಸವಲ$ ಎಂದು �ಾಕಷುK 
DೋಧGೆಗN<ೆ. ಅನaCಾjೆಯ ವರವ� ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದ#$ �ಾತ+ ಸಂಭ��ದ 

ಒಂದು ಗುರುತು ಎಂದು ಸಹ Dೋ�ಸು1ಾ'Mೆ. ಆದMೆ, �ೈಸMೈಸದ#$ ಉಂ|ಾದ 

ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ಮತು' ಅನaCಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ ಘಟGೆಯು 
*ೆಂ|ೆ�ೋ~K ಆ4 ಹತು' ವಷAಗಳ ನಂತರ ಸಂಭ��ತು. 

ಎಫೆಸದ#$ 

ಎಫೆಸದ#$ರುವ ಸCೆಯ ಜನರು *ೆಂ|ೆ�ೋ~K ಆ4 ಇಪ�ತು' ವಷAಗಳ ನಂತರ 

ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! ಪwೆದು�ೊಂಡರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:2-6 "ೕವ� ನಂ{2ಾಗ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! 
.ೊಂ99Mೋ ಎಂದು ಅವರನು! �ೇಳಲು ಅವರು ಅವ"/ೆ – ಇಲ$, ಪ�1ಾ+ತXವರವ� 
ಉಂ|ೆಂಬದGೆ!ೕ Gಾವ� �ೇಳ#ಲ$ ಅಂದರು.  

ಅವನು – "ೕವ� Lಾವದನು! ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂ�; ಎಂದು �ೇNದe�ೆb  

ಅವರು – Hೕ.ಾನನ DೋಧGೆಯನು! ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂwೆವ� 
ಅಂದರು.  

ಅದ�ೆb *ೌಲನು – Hೕ.ಾನನು 2ೇವರ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡವ;/ೆ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ�� ತನ! nಂ2ೆ ಬರು<ಾತನ#$ ಅಂದMೆ zೕಸು�ನ#$ 
ನಂ{�ೆ)ಡDೇ�ೆಂಬ2ಾ4 ಜನ;/ೆ .ೇNದನು ಎಂದು .ೇಳಲು, 

 ಅವರು ಆ �ಾತನು! �ೇN ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

�ಾ���ೊಂಡರು. *ೌಲನು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡಲು ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಅವರ 

oೕ�ೆ ಬಂತು; ಅವರು GಾGಾ CಾjೆಗಳGಾ!�ದರು, ಪ+<ಾ9�ದರು.  
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ಪ�1ಾ+ತXನ ಪ+@ೕಕಗಳ� 

*ಾ;<ಾಳ 

ಯೂದAu ನ9ಯ#$ Hೕ.ಾನನು zೕಸು�/ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ��2ಾಗ 

*ಾ;<ಾಳವ� ಆತನ oೕ�ೆ ಇNದು ಬಂತು. 

ಲೂಕ 3:22 ಮತು' ಪ�1ಾ+ತXನು 2ೇ.ಾ�ಾರ<ಾ4 *ಾ;<ಾಳದ .ಾ/ೆ ಆತನ oೕ�ೆ 
ಇNದನು. ಆಗ "ೕನು +ಯGಾ4ರುವ ನನ! ಮಗನು, "ನ!ನು! Gಾನು ogd2 eೇGೆ 
ಎಂದು ಆ�ಾಶ<ಾ� ಆ)ತು.  

/ಾN 

ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದಂದು ಪ�1ಾ+ತXನು {ರು/ಾNಯ ಶಬe2ೊಂ9/ೆ ಬಂದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:2 ಆಗ {ರು/ಾN {ೕಸುತ'2ೋ ಎಂಬಂ1ೆ ಫಕbGೆ 
ಆ�ಾಶ2ೊಳ4ಂದ ಒಂದು ಶಬeವ�ಂ|ಾ4 ಅವರು ಕೂ@ದe ಮGೆಯGೆ!�ಾ$ 
ತುಂ{�ೊಂ�ತು.  

Dೆಂ8 

ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದಂದು ಅವರು /ಾNಯ ಶಬeವನು! �ೇNದರು ಮತು' ಅವರು 
Dೆಂ8ಯನು! ಕಂಡರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:3 ಉ;ಯಂ@ದe Gಾ#/ೆಗಳ� �ಂಗ���ೊಳ�:ವ .ಾ/ೆ ಅವ;/ೆ 
�ಾ�� ಅವರ#$ ಒDೊrಬrರ oೕ�ೆ ಒಂ2ೊಂ2ಾ4 ಕೂತು�ೊಂಡವ�.  

1ೈಲ 

1ೈಲವನು! ಪ�1ಾ+ತXನ ಪ+@ೕಕ<ಾ4 ಬಳಸ�ಾ42ೆ. ಇ{+ಯ ಪ@+�ೆಯ#$ ಆತನನು! 
“ಪರ�ಾನಂದ 1ೈಲ” ಎಂದು ಕMೆಯ�ಾ42ೆ. 

ಇ{+ಯ 1:9 "ೕನು ಧಮAವನು! +ೕ@�9eೕ ಅಧಮAವನು! 2ೆ�ೕJ�9eೕ. ಆದುದ;ಂದ 

2ೇವರು "ನ! 2ೇವMೇ. "ನ!ನು! "ನ! ]ೊ1ೆ/ಾರ;4ಂತ ಉನ!ತ�ಾ0ನ�ೆb ಏ;� 

ಪರ�ಾನಂದ 1ೈಲ9ಂದ ಅ-jೇ8�2ಾeGೆ. 

"ೕರು 

ಪ�1ಾ+ತXನನು! "Oೕವಕರ<ಾದ "ೕ;ನ" .ೊQೆಗಳ� ಎಂದು ಸೂgಸ�ಾ42ೆ. 
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Hೕ.ಾನ 7:38,39 ನನ!ನು! ನಂ{ದವನ .ೊ|ೆKHಳ4ಂದ �ಾಸ ದ#$ .ೇNರುವ 

ಪ+�ಾರ Oೕವಕರ<ಾದ "ೕ;ನ .ೊQೆಗಳ� ಹ;ಯುವವ� ಎಂದು ಕೂ4 .ೇNದನು. 
ಇದನು! zೕಸು ತನ!ನು! ನಂ{ದವರು .ೊಂದ#ರುವ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! ಕು;ತು 
.ೇNದನು. ಆತನು ಇನೂ! ತನ! ಮnoಯ ಪದ�ಯನು! .ೊಂದ2ೆ ಇದe�ಾರಣ 

ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಇನೂ! ಬಂ99eಲ$.  

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಅನaCಾjೆಗಳ ವರವನು! "ಮX ಸ�ಂತ <ಾಕaಗಳ#$ �ವ;�;. 

 

 

 

2. ��ಾ��ಗQೆಂಬ 2ೇಹದ oೕ�ೆ ಪ�1ಾ+ತXನು ಇNದು ಬಂದ ಎರಡು ಉ2ಾಹರ�ೆಗಳನು! ಅ>ಸ'ಲರ 

ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕ9ಂದ "ೕ�;. 
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*ಾಠ Gಾಲುb 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ oೕ�ೆ ಯುದ� 

�ೈ1ಾನನು ರಹಸaವನು! @N92ಾeGೆ 

��ಾ��ಯ ಪ;�ಾಮ�ಾ;ತ�ದ ರಹಸaವನು! �ೈ1ಾನನು ಕಂಡು�ೊಂ�2ಾeGೆ. 
ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲವನು! ಮತು' zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಅ��ಾರವನು! ��ಾ��ಗಳ� 
ಬಳಸು<ಾಗ ಅದ�ೆb �ರುದ�<ಾ4 �ೈ1ಾನನು ಪೂಣA ಶ8')ಂದ 2ಾN 

�ಾಡು1ಾ'Gೆ. 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲ 

��ಾ��ಗN/ೆ ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲವನು! "ೕಡ�ಾ42ೆ. ಅವರು ಈ ಭೂVಯ oೕ�ೆ ಆ 

ಬಲ9ಂದ �ಾಯA"ವAnಸು1ಾ'Mೆ ಆದMೆ ಅವರು zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ 

ಅ��ಾರವನು! .ೊಂ9ರDೇಕು. 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಅ��ಾರ 

�ೈ1ಾನನು ಪ�1ಾ+ತXನ ಬಲ�ೆb ಭಯಪಡು1ಾ'Gೆ, ಮತು' ��ಾ��ಗಳ 

Oೕವನದ#$ರುವ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಅ��ಾರಕೂb ಸಹ ಆತನು ಭಯಪಡು1ಾ'Gೆ. 

�ಾಕA 16: 17,18 ಇದಲ$2ೆ ನಂಬುವವ;ಂದ ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� 
ಉಂ|ಾಗುವವ�. ನನ! .ೆಸರನು! .ೇN 2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸುವರು. .ೊಸ Cಾjೆಗಳನು! 
�ಾ1ಾಡುವರು. .ಾವ�ಗಳನು! ಎತು'ವರು. �ಷಪ2ಾಥAಗಳGೆ!Gಾದರೂ ಕು�ದರೂ 

ಅವ;/ೆ Lಾವ �ೇಡೂ ಆಗುವ9ಲ$. ಅವರು Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ)ಟKMೆ ಇವ;/ೆ 
ಗುಣ<ಾಗುವದು ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅವರು 2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸುವರು, .ೊಸ Cಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವರು, 
.ಾವ�ಗಳನು! ಎತು'ವರು ಮತು' �ಾರ�ಾಂ@ಕ �ಷ9ಂದ �ೇwಾಗುವ�9ಲ$ ಮತು' 
Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ ಇಡುವರು ಎಂದು zೕಸು ಅವ;/ೆ .ೇN2ಾಗ, ಆತನ 

.ೆಸ;ನ#$ .ಾ/ೆ �ಾಡಲು ಅವ;/ೆ ಆ�ಾ�ದನು. ನನ! .ೆಸ;ನ#$ ಅವರು 
ಪ�1ಾ+ತXನನು! .ೊಂ9�ೊಳ�:ವರು ಮತು' zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಅ��ಾರದ#$ 
�ೇ<ೆ�ಾಡುವರು. 
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2ೇವರ HೕಜGೆ ಬದ�ಾ4ಲ$ ಎಂದು Gೆನನ#$ಟುK�ೊN:;! ��ಾ��ಗಳನು! 
�ೕಸ/ೊNಸಲು ಮತು' ಅವರ ಬಲವನು! ಮತು' ಅ��ಾರವನು! @Nದು�ೊಳ:ದಂ1ೆ 
�ಾಡಲು �ೈ1ಾನನು ತನ! �ೈ�ಾದಷುK ಪ+ಯತ! �ಾಡು1ಾ'Gೆ. 

ಕುಂಟGಾದ -ೕfುಕನು ಸ�ಸ0Gಾದನು 

ಈ ;ೕ@ಯ#$ �ವರ<ಾ4 ಘಟGೆಯ �ವರ�ೆಯನು! "ೕ�ರು<ಾಗ, Gಾವ� ಇಂದು 
ಅದ;ಂದ ನಮ/ೆ Dೇ�ಾದ *ಾಠಗಳನು! ಕಂಡು�ೊಳ:Dೇಕು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 3:1-8 ಒಂ2ಾGೊಂದು 9ವಸ *ೇತ+ Hೕ.ಾನರು 
ಮqಾaಹ!ದ oೕ�ೆ ಮೂರು ಘಂ|ೆ/ೆ ನwೆಯತಕb *ಾ+ಥAGೆ/ಾ4 2ೇ<ಾಲಯ�ೆb 
.ೋಗು@'ರಲು, 

 ಹುಟುK ಕುಂಟGಾ4ದe ಒಬr ಮನುಷaನನು! LಾMೋ .ೊತು'�ೊಂಡು ಬಂದರು. 
2ೇ<ಾಲಯ2ೊಳ�ೆb .ೋಗುವವ;ಂದ -�ೆDೇಡುವದ�ಾb4 ಅವನನು! 2ೇ<ಾಲಯದ 

ಸುಂದರ2ಾ�ರ<ೆಂಬ Dಾ4#ನ#$ 9Gಾಲು ಕೂ�+ಸು@'ದeರು. ಅವನು 
2ೇ<ಾಲಯ2ೊಳ�ೆb .ೋಗು@'ರುವ *ೇತ+ Hೕ.ಾನರನು! ಕಂಡು -�ೆ �ೊಡDೇಕು 
ಎಂದು �ೇಳಲು,  

*ೇತ+ Hೕ.ಾನ;ಬrರೂ ಅವನನು! ದೃJK� Gೋ�ದರು. *ೇತ+ನು – ನಮXನು! 
Gೋಡು ಅಂದನು. ಅವನು ಅವ;ಂದ ಏGಾದರೂ 2ೊರ8ೕ1ೆಂದು ";ೕ�� ಅವರನು! 
ಲf£�ಟುK Gೋ�ದನು.  

ಆಗ *ೇತ+ನು – DೆN: ಬಂ/ಾರವಂತೂ ನನ!#$ಲ$, ನನ!#$ರುವದನು! "ನ/ೆ 
�ೊಡು1 'ೇGೆ. ನಜMೇ@ನ zೕಸು8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ� $ೇ ಎದುe ನwೆ2ಾಡು ಎಂದು .ೇN 

ಅವನನು! ಬಲ/ೈn�ದು ಎ@'ದನು. ಆ fಣ<ೇ ಅವನ �ಾಲುಗNಗೂ ಹರಡುಗNಗೂ 

ಬಲಬಂತು;  

ಅವನು .ಾ;"ಂತು ನwೆ2ಾ�ದನು; ನwೆಯು1ಾ' .ಾರು1ಾ' 2ೇವರನು! 
�ೊಂwಾಡು1ಾ' ಅವರ ]ೊ1ೆಯ#$ 2ೇ<ಾಲಯ2ೊಳ/ೆ .ೋದನು. 

ಇಂದು ನಮ/ೆ Gಾವ� ಕ#ಯDೇ�ಾದ *ಾಠಗಳ� 

● ನwೆದು�ೊಂಡು .ೋಗು@'ರು<ಾಗ 

*ಾ+ಥAGೆ ಸಮಯದ#$ *ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರು 2ೇ<ಾಲಯ�ೆb .ೋಗು@'ದeರು. 
*ಾ+ಥAGೆ �ಾಡುವ�ದ�ೆb .ೋಗು@'ದe 2ಾ;ಯ#$ ಈ ಅದುFತವ� ನwೆ)ತು. ನಮ/ೆ 
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@Nದಂ1ೆ, ಅವMೆಲ$ರೂ “*ಾ+ಥAGೆ �ಾ�ರ#ಲ$.” *ಾ+ಥAGೆಯ ಸಮಯ ಎಂದMೆ, 
�ಾ;@+ಕ<ಾ4, <ೈಯ8'ಕ *ಾ+ಥAGೆ/ಾ4 ಪ+1ೆaೕ8�ದ ಸು�ಾರು ಮqಾaಹ!ದ 

ಮೂರು ಗಂ|ೆಯ ಸಮಯ<ಾ4ತು'. 

Gಾವ� ಎಷುK *ಾ+tAಸು1 'ೇ<ೆ ಅಥ<ಾ Gಾವ� ಎಷುK “*ಾ+tA�2 eೇ<ೆ” ಎಂಬುದರ 

ಮೂಲಕ ಅದುFತಗಳನು! .ೊಂ9�ೊಳ:�ಾಗುವ�9ಲ$. ಆ2ಾಗೂa, ��ಾ��ಗಳ� ತಮX 
*ಾ+ಥAGಾ Oೕವನದ ಬ/ Zೆ "ಲAf£ 1ೋರಲು ಇದು ಒಂದು Gೆಪವಲ$. 

o 2ೇ<ಾಲಯದ .ೊರಗwೆ 

ಈ ಅದುFತವ� 2ೇ<ಾಲಯದ .ೊರಗwೆ ನwೆ)ತು. ಇದು ಜನ;ದe {ೕ9ಯ#$ 
ನwೆ)ತು. 

Gಾವ� 8+ಸ'ನ 2ೇಹ<ಾ42 eೇ<ೆ, Gಾವ� ಸCೆLಾ42 eೇ<ೆ. Gಾವ� ಇರುವ#$zೕ 
ಸCೆಯು ಇರುತ'2ೆ. zೕಸು�ನ#$ರುವ ��ಾ��ಯು ಎ� $ೇ ಇದರೂ ಅ#$zೕ 
ಅದುFತವ� ನwೆಯುತ'2ೆ. ಸCೆಯ .ೊರಗwೆ ಅದುFತಗಳ� ನwೆಯುವ�ದು .ೆಚುd 
*ಾ+ಮುಖa<ಾ42ೆ ಏ�ೆಂದMೆ ಅ#$zೕ 2ೇವರ <ಾಕaವನು! ದೃ¦ಕ;ಸDೇ�ಾ42ೆ. 

o zೕಸು 2ೇವರ ಸಮಯ�ಾb4 �ಾ9ದeನು 

zೕಸು ತಂ2ೆಯು �ಾಡುವಂಥದeನು! Gೋ�ದeನು! �ಾತ+ �ಾ�2 eೆನು ಎಂದು 
.ೇNದನು. ಆತನು 2ೇವರ ಸಮಯ<ಾಗುವವMೆಗೂ �ಾ9ದeನು. 

ಈ ವa8'ಯನು! ಪ+@9ನ 2ೇ<ಾಲಯದ Dಾ4#ನ ಬNಯ#$ ಕೂ;ಸ�ಾಗು@'ತು'. 
zೕಸು ಅGೇಕ �ಾ; ಈ Dಾ4ಲನ ಮೂಲಕ 2ೇ<ಾಲಯ�ೆb .ೋಗು@'ದeನು 
ಆದe;ಂದ ಆತನು ಈ ಮನುಷaನನು! ಅGೇಕ �ಾ; 2ಾ� .ಾದು.ೋ4ದeನು, ಆದMೆ 
zೕಸು ಅವನನು! ಗುಣಪ�ಸ#ಲ$. 

o ಆತX"ಂದ ನwೆಸಲ�ಡು��ೆ 

vಷaರು ಈ ಮನುಷaನನು! ಎಷುK �ಾ; 2ಾ� .ಾದು.ೋ4ರಬಹುದು? ಆದMೆ ಈ 

ಸಮಯವ� �-ನ!<ಾ4ತು', ಈ �ಾ; *ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರು ಅವನನು! ದೃJK� 

Gೋ�ದರು ಮತು' ಅವರು ಅವನ ಗಮನವನು! ಅವರತ' �ೆQೆದರು. 

ನಮX �ೈಗಳ ಮೂಲಕ ಅದುFತಗಳ� ಆಗDೇ�ೆಂದು Gಾವ� ";ೕ��ದMೆ Gಾವ� 
ಪ�1ಾ+ತXನ ನwೆಸು��ೆ/ೆ ಮತು' ಆತನ ಸಮಯ�ೆb Dೇಗ ಪ+@8+)ಸDೇಕು. 
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o ";ೕf�ೆಯ ಕwೆ/ೆ 

ಆ ಮನುಷaನನು! ";ೕf�ೆಯ ಕwೆ/ೆ ನwೆಸ�ಾ)ತು. *ೇತ+ನು 9ಟK .ೇN�ೆಯನು! 
"ೕ� ಆ ";ೕ�ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾ�ದನು. 

o zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 

“ನಜMೇ@ನ zೕಸು8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ#$, ಎದುe ನwೆ2ಾಡು.” *ೇತ+ನ ಬN ಅವ"/ೆ 
�ೊಡುವ�ದ�ೆb ಇದeಂಥದುe zೕಸು�ನ .ೆಸMಾ4ತು'. 

o ಮನುಷaನನು! �ಾಯA �ಾಡುವಂ1ೆ �ಾ�ದನು  

�ಾಯA �ಾಡುವಂ1ೆ *ೇತ+ನು ಆ ಮನುಷaನನು! *ೆ+ೕMೇ�ದನು. ಅವನು Dಾ4 

ಅವನ �ೈಯನು! n�ದನು. 

ಮನುಷa "ಲು$ವ�ದ8bಂತ �ದಲು ಆ ಮನುಷaನ �ಾಲುಗNಗೂ ಮತು' 
ಹರಡುಗNಗೂ ಬಲ ಬರ#ಲ$. "ಅವನನು! ಬಲ/ೈn�ದು ಎ@'ದನು. ಆ fಣ<ೇ ಅವನ 

�ಾಲುಗNಗೂ ಹರಡುಗNಗೂ ಬಲಬಂತು." 

o ಆ ಮನುಷaನು 2ೇವರನು! ಸು'@�ದನು 

ಆ ಮನುಷaನು ನwೆಯು1ಾ' .ಾರು1ಾ' 2ೇವರನು! �ೊಂwಾಡು1ಾ' 2ೇ<ಾಲಯ�ೆb 
.ೋದನು. 

ಎಲ$ರು Gೋಡು@'ರು<ಾಗ�ೇ ಅವನು 2ೇವರನು! ಸು'@�ದನು ಮತು' ಆತನ 

ಅದುFತ�ಾb4 2ೇವ;/ೆ ಮnoಯನು! ಸ#$ಸಲು Gಾg�ೆಪಡ#ಲ$. 

o ಎಲ$ರು ಅದುFತವನು! ಗುರು@�ದರು  

ಅವನ ಸ�ಸ01ೆಯನು! ಎಲ$ರೂ ಅದುFತ<ೆಂದು ಗುರು@�ದರು. ಅವರು �ಸXಯ 

n�ದವMಾ4 ಬಹಳ Dೆರ/ಾದರು. 

o zೕಸು�ನ �ಾನವನು! @Nಯಪ��ದರು 

ಜನಸಮೂಹವ� ಒಟುKಗೂ�ತು ಮತು' ಪ�ನರು1ಾ0ನ/ೊಂಡ zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ 
*ೇತ+ನು ಅವ;/ೆ Dೋ��ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 3:15 ... OೕವGಾಯಕನನು! �ೊ#$�9;. ಆದMೆ 2ೇವರು 
ಆತನನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{r�ದನು; ಈ �ಷಯದ#$ Gಾ<ೇ �ಾ�ಗಳ�. 
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o zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ರುವ ನಂ{�ೆ 

�ದಲು *ೇತ+ನು zೕಸು LಾMೆಂದು ಜನಸಮೂಹ�ೆb @Nಯಪ��ದನು, 
ಅನಂತರ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$�Kರುವ ನಂ{�ೆ)ಂದ ಅದುFತವನು! 
�ಾ�ದGೆಂದು ಅವ;/ೆ @Nಯಪ��ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 3:16 "ೕವ� Gೋಡುವಂಥ "ಮ/ೆ ಗುರು@ರುವಂಥ ಈ 

ಮನುಷaನು GೆಟK/ಾದದe�ೆb ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ ಇಟK ನಂ{�ೆzೕ �ಾರಣ; ಆ .ೆಸMೇ 
ಇವನನು! ಬಲಪ��ತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂ|ಾ4ರುವ ನಂ{�ೆzೕ ಇವ"/ೆ 
"oXಲ$ರ ಮುಂ2ೆ ಪೂಣA �ೇಮವನು! �ೊ�Kತು.  

�ೈ1ಾನನ ತ�;ತ<ಾದ 2ಾN 

ಎಂ�ಾ ಬಲ9ಂದ ಅಥ<ಾ ಎಂ�ಾ .ೆಸ;"ಂದ? 

ಕುಂಟGಾದ ಮನುಷaನು ಸ�ಸ0Gಾ4ದeನು ಕಂಡು 2ೇ<ಾಲಯದ ಮುಖಂಡರು 
ಸಂ1ೋಷಪಟKರು ಎಂದು "ೕವ� Cಾ�ಸಬಹದು, ಆದMೆ *ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರು 
�ಾತGಾಡು@'ರು<ಾಗ�ೇ ಅವರು ಬಂದು ಅವರನು! n�ದು 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋ4 

�ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8ದರು. 

ಅವರು ಅವರನು! �ೇNದ �ದಲ ಪ+�ೆ! Lಾವ�ದು? 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:7 ಇವರು *ೇತ+ Hೕ.ಾನರನು! ನಡು<ೆ "#$�  "ೕವ� 
ಎಂ�ಾ ಶ8')ಂದ ಇಲ$<ೆ ಎಂ�ಾ .ೆಸ;"ಂದ ಇದನು! �ಾ�9; ಎಂದು �ೇNದರು. 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ oೕ�ೆ ಯುದ� 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:10 "oXಲ$;ಗೂ ಇ�ಾ+zೕ\ ಜನMೆಲ$;ಗೂ 

@NಯDೇ�ಾದ2 eೇನಂದMೆ, "ೕವ� vಲುDೆ/ೆ .ಾ8�ದಂಥ ಮತು' 2ೇವರು 
ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{r�ದಂಥ ನಜMೇ@ನ zೕಸು 8+ಸ'ನ .ೆಸ;"ಂದ�ೇ ಈ 

ಮನುಷaನು "oXದು;ನ#$ ಸ�ಸ0Gಾ4 "ಂ@ರು1ಾ'Gೆ. 

o ಸಂ9ಗ�1ೆ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:16-18, Gಾ<ೇನು �ಾwೋಣ? ಪ+�ದ�<ಾದ ಒಂದು 
ಸೂಚಕ�ಾಯAವ� ಇವರ ಮೂಲಕ<ಾ4 ನwೆ)1ೆಂಬದು zರೂಸ�ೇVನ#$ 
<ಾಸ�ಾಡುವವMೆಲ$;ಗೂ /ೊ1ಾ'42ೆಯjೆK; ಅದು ಆಗ#ಲ$<ೆನು!ವದ�ಾbಗದು.  
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o Dೆದ;�ೆ 

ಆದMೆ ಇದು ಜನರ#$ ಇನೂ! ಹಬrದಂ1ೆ ಮುಂ2ೆ ಆ .ೆಸರನು! ಎ@' Lಾರ 

ಸಂಗಡಲೂ �ಾ1ಾಡDಾರ2ೆಂದು ಅವರನು! Dೆದ;�ೋಣ ಎಂಬ2ಾ4 ಒಬrರ 

ಕೂwೊಬrರು ಆ�ೋಚGೆ �ಾ��ೊಂಡು,  

o ಆ�ೆ 

ಅವರನು! ಕMೆ)� – ಆ zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಎ@' .ೇಗೂ �ಾ1ಾಡDಾರದು, 
ಉಪ2ೇಶ �ಾಡಲು Dಾರದು ಎಂದು ಅವ;/ೆ ಖಂ�ತ<ಾ4 ಅಪ��ೆ�ೊಟKರು.  

o ಪ+@8+z 

*ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರು {ಡುಗwೆLಾದ ಕೂಡ�ೇ ಅವರು ತಮX ಜನರ ಬN/ೆ 
nಂ9ರು4 .ೋ4 ನwೆದದeರ ಬ/ Zೆ .ೇಳಲು *ಾ+ರಂ-�ದರು, ಮತು' ಅನಂತರ 

ಅವರು ಮ1 'ೆ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ �ಾತGಾ�ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:29,30 ಕತAGೇ, ಈಗ "ೕನು ಅವರ Dೆದ;ಸು��ೆಗಳನು! 
Gೋ� "ನ! ಪ�ತ+ �ೇವಕGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಮೂಲಕ<ಾ4 Mೋಗ 

ಪ;.ಾರವೂ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ� ಉಂ|ಾಗುವಂ1ೆ "ನ! 
�ೈ�ಾಚು@'ರುವ#$ "ನ! 2ಾಸರು "ನ! <ಾಕaವನು! qೈಯA9ಂದ .ೇಳ�ವ .ಾ/ೆ 
ಅನುಗ+nಸು ಅಂದರು. 

o v�ೆ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:28, "ೕವ� ಈ .ೆಸರನು! ಎ@' ಉಪ2ೇಶ�ಾಡ�ೇ 
Dಾರ2ೆಂದು Gಾವ� "ಮ/ೆ ಖಂ�ತ<ಾ4 ಅಪ��ೆ�ೊ|ೆKವ�ಾ$; ಆದರೂ "ೕವ� 
zರೂಸ�ೇಮನು! "ಮX ಉಪ2ೇಶ9ಂದ ತುಂ{�9;, ಮತು' ಆ ಮನುಷaನನು! 
�ೊ#$�ದe�ೆb ನಮXನು! .ೊ�ೆ�ಾಡDೇ�ೆಂ99eೕ; ಎಂದು .ೇNದರು. 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ ಅದುFತಗಳನು! �ಾಡುವ�ದನು! ಮತು' �ಾತGಾಡುವ�ದನು! 
ಮುಂದುವMೆ�ದe;ಂದ ಅ>ಸ'ಲರನು! �ೊಲ$ಲು zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆಯ 

ಸದಸaರು ಬಯ�ದರು. ಆದMೆ, ಅವರು ಎಚd;�ೆಯ �ಾಗAವನು! ಅನುಸ;�ದರು 
ಮತು' ಅವರನು! .ೊwೆ� ಮ1 'ೆ zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಬಳಸDಾರದು ಎಂದು 
ಆ�ಾ�ದರು. 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:40 ... zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! .ೇN �ಾ1ಾಡDಾರ2ೆಂದು 
ಅಪ��ೆ�ೊಟುK ಅವರನು! {ಟುK {ಟKರು. 

o ಫ#1ಾಂಶ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:41,42 ಅ>ಸ'ಲರು 1ಾವ� ಆ .ೆಸ;ನ "Vತ'<ಾ4 

ಅವ�ಾನಪಡುವದ�ೆb HೕಗaMೆ"��ೊಂwೆ<ೆಂದು ಸಂ1ೋJಸು1ಾ' n;ೕಸCೆಯ 

ಎದು;"ಂದ .ೊರಟು.ೋ4 ಪ+@9ನ ಎwೆ{ಡ2ೆ 2ೇ<ಾಲಯದ#$ಯೂ 

ಮGೆಮGೆಯ#$ಯೂ ಉಪ2ೇಶ�ಾಡು1ಾ' 8+ಸ'Gಾದ zೕಸು�ನ �ಷಯ<ಾದ 

ಶುಭವತA�ಾನವನು! �ಾರು1ಾ' ಇದeರು.  

�ೌಲನು (*ೌಲ) ಮತು' zೕಸು�ನ .ೆಸರು 

ಇತರರನು! nಂ��ದರು 

zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಸX;�ದe�ಾb4 ��ಾ��ಗಳ �ದಲ nಂ�ೆ ಉಂ|ಾ)ತು. 
ಅನ"ೕಯನ ಪ+�ಾರ, zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಸX;ಸುವಂಥವರನು! ಬಂ�ಸDೇ�ೆಂದು 
�ೌಲ"/ೆ @N9ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:13,14 ಅದ�ೆb ಅನ"ೕಯನು – ಕತAGೇ, ಆ ಮನುಷaನು 
zರೂಸ�ೇVನ#$ "ನ!ನು! ನಂ{ದ 2ೇವಜನ;/ೆ ಎjೊKೕ 
�ೇಡನು!ಂಟು�ಾ�ದGೆಂದು ಅವನ �ಷಯ<ಾ4 ಅGೇಕ;ಂದ �ೇN2 eೇGೆ; ಮತು' 
ಇ#$ಯೂ "ನ! .ೆಸರನು! ಸX;ಸುವವMೆಲ$;/ೆ Dೇ�.ಾ8ಸುವ ಅ��ಾರವನು! 
ಮ.ಾLಾಜಕ;ಂದ .ೊಂ92ಾeGೆ ಅಂದನು.  

.ೆಸರನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋಗಲು ಆ;��ೊಂ�2 eೇGೆ 

ಅನaಜನರ ಮುಂ2ೆ, ಅನaಜನರ Mಾಜರ ಮುಂ2ೆ ಮತು' ಇ�ಾ+zೕ\ ಜನರ ಮುಂ2ೆ 
zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! �ಾ4ಸಲು 2ೇವರು �ೌಲನನು! ಆ;�ದe;ಂದ 2ೇವರು 
ಅನನaನನು! �ೌಲನ ಬN/ೆ ಕಳ�n�ದನು. zೕಸು ಇತರ;/ೆ 
ದುಃಖವನು!ಂಟು�ಾ�ದಂ1ೆzೕ �ೌಲನ .ೆಸರನು! ಬಳಸುವ�ದ�ಾb4 �ೌಲನು ಸಹ 

ಬಳಲು@'ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9: 15,16 ಕತAನು ಅವ"/ೆ, "ೕನು .ೋಗು; ಆ ಮನುಷaನು 
ಅನaಜನ;ಗೂ ಅರಸುಗNಗೂ ಇ�ಾ+zೕಲa;ಗೂ ನನ! .ೆಸರನು! @Nಸುವದ�ಾb4 

Gಾನು ಆ;��ೊಂಡ �ಾಧನ<ಾ42ಾeGೆ. ಅವನು ನನ! .ೆಸ;ನ "Vತ' ಎಷುK nಂ�ೆ 
ಅನುಭ�ಸDೇ�ೆಂಬದನು! GಾGೇ ಅವ"/ೆ 1ೋ;ಸು<ೆನು ಎಂದು .ೇNದನು.  
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.ೆಸ;ನ "Vತ' �ಾಯಲು �ದ� 

*ೌಲನು zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ "Vತ' �ಾಯಲು �ದ�Gಾ4ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:13 ಅದ�ೆb *ೌಲನು, "ೕವ� ಅತ'ತು' Lಾ�ೆ ನನ!ನು! ಎ2ೆ 
ಬ�ಸು@'ೕ;? Gಾನು ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ "Vತ'<ಾ4 

zರೂಸ�ೇVನ#$ Dೇ�ೕ.ಾ8��ೊಳ�:ವದ�ೆb �ಾತ+ವಲ$2ೆ �ಾಯುವದಕೂb 
�ದ�<ಾ42 eೇGೆ ಅಂದನು.  

.ೆಸ;ನ ಬ/ Zೆ ಬMೆದನು 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ರುವ ಶ8'ಯನು! *ೌಲನು @N9ದeನು. ಆ ಶ8'/ೆ �ರುದ�<ಾ4 

.ೋMಾ� �ೋತವGಾ4ರುವ �ಾರಣ ಅದು ಅವ"/ೆ @N9ತು'. zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ 

ಮೂಲಕ ರ�ಸಲ�ಟKವGಾ4ರುವ �ಾರಣ ಅವ"/ೆ ಅದು @N9ತು'. *ೌಲನು 
zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಬ/ Zೆ ಬMೆದನು. 

Mೋ�ಾಪ�ರ 10:13 ಕತAನ Gಾಮವನು! .ೇN�ೊಳ�:ವವMೆಲ$;/ೆ 
ರf�ೆLಾಗುವ2ೆಂದು ಬMೆದ2ೆ.  

1 �ೊ;ಂಥ 5:4 "ೕವೂ ನGಾ!ತXನೂ ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ �ಾಮಥaA ಸnತ 

ಒಟುK ಗೂ� ಬಂ9ರ�ಾ4 ... 

x#� 2:9,10 ಈ �ಾರಣ9ಂದ 2ೇವರು ಆತನನು! ಅತುaನ!ತ �ಾ0ನ�ೆb ಏ;� ಎ�ಾ$ 
.ೆಸರುಗN4ಂತ �ೆ+ೕಷ�<ಾದ .ೆಸರನು! ಆತ"/ೆ ದಯ*ಾ#�2ಾeGೆ. ಆದದ;ಂದ 

ಸ�ಗA ಮತaA *ಾ1ಾಳಗಳ#$ರುವವMೆಲ$ರೂ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ ಅಡ¢{ದುe ... 

�ೊ�ೊ�ೆ_ 3:17 "ೕವ� ನು�)ಂ2ಾಗ# ನwೆ)ಂ2ಾಗ# ಏನು �ಾ�ದರೂ 

ಅ2ೆಲ$ವನೂ! ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$zೕ �ಾ�;. ಆತನ ಮೂಲಕ 

ತಂ2ೆLಾದ 2ೇವ;/ೆ ಕೃತ§1ಾಸು'@ಯನು! ಸ#$�;. 

zೕಸು�ನ .ೆಸರು 

ಆದa ��ಾ��ಗಳ� zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಬಳಸುವ�ದನು! {ಟುK{ಡ2ೇ ಏ�ೆ ಸತ'ರು? 

zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಬಳ�ದ �ದಲGೆಯ "ದಶAನದ oೕ�ೆzೕ qಾVAಕ 

ಮುಖಂಡರು ಏ�ೆ 2ಾN �ಾ�ದರು? 

ಆ .ೆಸರನು! ಬಳಸುವ�ದ;ಂದ ಬಂದ ಶ8'ಯನು! ��ಾ��ಗಳ� ಮತು' qಾVAಕ 

ಮುಖಂಡರು ಅಥA�ಾ��ೊಂ�ದeರು. 
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ರf�ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಮೂಲಕ<ೇ Gಾವ� ರf�ೆ/ೆ ಬಂ2ೆವ�. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:21 ಆದರೂ ಕತAನ Gಾಮವನು! .ೇN�ೊಳ�:ವವMೆಲ$;/ೆ 
ರf�ೆLಾಗುವ2ೆಂದು 2ೇವರು .ೇಳ�1ಾ'Gೆ ಎಂಬ2ೇ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:38 *ೇತ+ನು ಅವ;/ೆ, "ಮX *ಾಪಗಳ� 
ಪ;.ಾರ<ಾಗುವದ�ಾb4 "ಮX#$ ಪ+@Hಬrರು 2ೇವರ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡು 
zೕಸು 8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ oೕ�ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊN:;, ಆಗ "ೕವ� 
ಪ�1ಾ+ತX2ಾನವನು! .ೊಂದು�;. 

�ಜಯ 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಮೂಲಕ<ೇ Gಾವ� ಮ.ಾ ಆ�ೆಯನು! Gೆರ<ೇ;ಸಲು ಮತು' 
ಇ�ೕ �ೋಕ�ೆb ರf�ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾಡಲು �ಾಧa<ಾಗುತ'2ೆ. 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಮೂಲಕ<ೇ 2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸ�ಾಗುತ'2ೆ ಮತು' ಜನರನು! 
{ಡುಗwೆ/ೊNಸ�ಾಗುತ'2ೆ. 

ಸ�ಸ01ೆ 

zೕಸು�ನ .ೆಸರು ಸ�ಸ01ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 3:16 "ೕವ� Gೋಡುವಂಥ "ಮ/ೆ ಗುರು@ರುವಂಥ ಈ 

ಮನುಷaನು GೆಟK/ಾದದe�ೆb ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ ಇಟK ನಂ{�ೆzೕ �ಾರಣ; ಆ .ೆಸMೇ 
ಇವನನು! ಬಲಪ��ತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂ|ಾ4ರುವ ನಂ{�ೆzೕ ಇವ"/ೆ 
"oXಲ$ರ ಮುಂ2ೆ ಪೂಣA�ೇಮವನು! �ೊ�Kತು. 

2ೇವMೊಂ94ನ ಸಂಬಂಧ 

zೕಸು ನಮ/ಾ4 �ಾ�ದeಂಥ �ಾಯAವನು! ಮತು' ಆತನ .ೆಸರನು! ಬಳಸುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ Gಾವ� ತಂ2ೆLಾದ 2ೇವರನು! ಸVೕಪಸಬಹುದು. 

Hೕ.ಾನ 16:23 ಆ 9ನದ#$ "ೕವ� ನನ/ೆ Lಾವ ಪ+�ೆ!ಯನೂ! �ಾಡುವ9ಲ$. 
"ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ. "ಮX ತಂ2ೆಯನು! ಏGಾದರೂ Dೇ��ೊಂಡMೆ 
ಅದನು! ಆತನು ನನ! .ೆಸ;ನ oೕ�ೆ "ಮ/ೆ �ೊಡುವನು. 

ಎಫೆಸ 5:20 Lಾ<ಾಗಲೂ ಎ�ಾ$ �ಾಯAಗN/ಾ4 ನಮX ಕತAGಾದ zೕಸು 8+ಸ'ನ 

.ೆಸ;ನ#$ ತಂ2ೆLಾದ 2ೇವ;/ೆ �ೊ'ೕತ+ವನು! �ಾಡು1ಾ' ... 
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��ಾ��ಗN/ಾ4 �ಾತ+<ೇ Vೕಸ�ಾ42ೆ 

zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ ಬಳ�ೆಯು ಸCೆ/ೆ Vೕಸ�ಾ42ೆ. ನಂ{�ೆ)ಂದ ಬಳ�2ಾಗ 

zೕಸು�ನ .ೆಸರು ಶ8'ಯುತ<ಾಗುತ'2ೆ. 

�ೆbೕವನ ಏಳ� ಜನ ಗಂಡು ಮಕbಳ� 

zೕಸುವನು! @Nಯ2ೆ zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಬಳಸಲು ಪ+ಯ@!�ದ ಏಳ� ಜನ 

ಗಂಡು ಮಕbಳ� ಇದeರು ಮತು' ಅವರು "ಶdಯ<ಾ4ಯೂ 1ೊಂದMೆ/ೆ �ಲು8ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:13-16 2ೆವ�{�ಸುವವMೆ"��ೊಂಡು 
2ೇಶಸಂ�ಾ;ಗQಾದ zಹೂದa;ದeರು. ಅವರ#$ �ೆಲವರು 2ೆವ�n�ದವರ oೕ�ೆ – 

*ೌಲನು �ಾರುವ zೕಸು�ನ ಆ�ೆ ಎಂದು .ೇN ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! 
ಪ+Hೕಗ�ಾಡುವದ�ೆb 1ೊಡ4ದರು.  

ಮುಖa Lಾಜಕ �ೆbೕವGೆಂಬ ಒಬr zಹೂದaನ ಏಳ� ಮಂ9 ಮಕbಳ� .ಾ/ೆ 
�ಾಡು@'ದeರು. ಆದMೆ 2ೆವ�ವ� ಅವರ#$ ಇಬr;/ೆ, zೕಸು�ನ ಗುರುತು ನನಗುಂಟು, 
*ೌಲನನೂ! ಬ� $ೆನು, "ೕ<ಾದMೆ Lಾರು? ಎಂದು .ೇNತು;  

ಮತು' 2ೆವ�n�9ದe ಆ ಮನುಷaನು ಅವರ oೕ�ೆ .ಾ; {ದುe ಅವ;ಬrರನೂ! 
�ೋ#� ಬ�ಾತb;�ದe;ಂದ ಅವರು Dೆತ'�ೆLಾ4ಯೂ /ಾಯವ�ಳ:ವMಾ4ಯೂ ಆ 

ಮGೆHಳ4ಂದ ಓ�.ೋದರು.  

Dೆತ'�ೆ, /ಾಯ, �ೋಲು 

zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಯಂತ+ಮಂತ+ ಅಥ<ಾ �ಾಟಮಂತ+ದ .ಾ/ೆ 
ಬಳಸ�ಾಗುವ�9ಲ$. "ಜ<ಾದ ��ಾ��ಯು ನಂ{�ೆ)ಂದ ಬಳಸು<ಾಗ zೕಸು�ನ 

.ೆಸ;ನ ಬಳ�ೆಯ#$ರುವ ಶ8'ಯನು! �ವ;ಸ�ಾಗುವ�9ಲ$, ಆದMೆ ಅ��ಾ��ಯು 
ಬಳಸು<ಾಗ Lಾವ�2ೇ ಶ8')ರುವ�9ಲ$. 

ಪ+�ಾa@ ಪwೆದ .ೆಸರು  

zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಬಳಸಲು ಅ��ಾರ�ಲ$2ೆ .ಾ/ೆ �ಾಡಲು ಪ+ಯ@!�ದವರು 
ಅಪ�ಾನ�ೆb ಗು;Lಾದರು, ಆದMೆ zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಇನೂ! .ೆ�ಾdದ 

ಪ+�ಾa@ಯನು! ಪwೆ)ತು ಮತು' ಅGೇಕರು ಈ ಘಟGೆಯ ಮೂಲಕ zೕಸುವನು! 
@Nದು�ೊಂಡರು. 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:17,18 ಈ ಸಂಗ@ಯು ಎಫೆಸದ#$ <ಾಸ<ಾ4ದe ಎ�ಾ$ 
zಹೂದa;ಗೂ 4+ೕಕ;ಗೂ @Nದುಬಂ2ಾಗ ಅ<ೆMೆಲ$;/ೆ ಭಯn�)ತು. ಮತು' 
ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸರು ಪ+�ಾa@/ೆ ಬಂತು. ಆತನನು! ನಂ{ದವರ#$ 
ಅGೇಕರು ಬಂದು ತಮX ಕೃತaಗಳನು! ಒ��ೊಂಡು @N�ದರು. 

ಆತನ .ೆಸ;ನ ದುಬAಳ�ೆ 

��ಾ��ಗಳ� ನಂ{�ೆ)ಂದ �ಾತGಾಡು<ಾಗ zೕಸು�ನ .ೆಸ;"ಂದ 

ಉಂ|ಾಗುವ ಶ8'ಯ ಬ/ Zೆ �ೈ1ಾನ"/ೆ @N9ತು'. ಆದe;ಂದ, ಆ .ೆಸ;ನ ಶ8'ಯನು! 
ತ*ಾ�4 ಬಳಸುವ�ದು, ದುಬAಲ/ೊNಸುವ�ದು, ದೂJಸುವ�ದು ಮತು' 
Gಾಶಪ�ಸುವ�ದು ಅವನ 2ಾNಗಳ *ೈ8 ಒಂ2ಾ42ೆ. 

ಆತನ .ೆಸರನು! .ೆ�ಾd4 ಆ�ೆ�ಾಡುವ ಪದ<ಾ4 ಬಳಸ�ಾಗುತ'2ೆ. ಆತನ .ೆಸರನು! 
ದೂಷ�ೆ/ಾ4 .ೆ�ಾd4 ಉಚd;ಸ�ಾಗುತ'2ೆ. 

ರf�ೆ .ೊಂದದ ವa8'ಯು ಇತರ ಧಮA ಸಂ�ಾ0ಪಕರ .ೆಸರನು! ಆ�ೆಯ ಪದ<ಾ4 

ಉಚd;ಸುವ�ದನು! "ೕವ� ಎಂ2ಾದರೂ �ೇN9eೕMಾ? �ೇNರು@'ೕ;? 

ಆ .ೆಸರುಗN/ೆ, ಅಥ<ಾ ಸುಳ�: 2ೇವರ .ೆಸ;/ೆ Lಾವ�2ೇ ಶ8')ರುವ�9ಲ$. ಆ 

.ೆಸರುಗN/ೆ ಅಪ�ಾa@ಯನು! ಉಂಟು�ಾಡಲು �ೈ1ಾನ"/ೆ Lಾವ�2ೇ 
�ಾರಣ�ಲ$. ಬದ�ಾ4, ಅವನು ಅವ�ಗಳನು! ಪ+�ಾa@/ೆ ತರು1ಾ'Gೆ. ಅವ�ಗಳ� 
ಅವ"/ೆ �ೇ;ದವ�ಗQಾ4<ೆ. 

ಆತನ .ೆಸ;"ಂದ ಕMೆಯಲ��Kರು�; 

�ೆ¤ಸ'Mಾದ ನಮ/ೆ ಅದುFತಕರ<ಾದ ಆvೕ<ಾAದಗಳನು! ಅಂದMೆ ವಣAGೆ/ೆ Vೕ;ದ 

ಆvೕ<ಾAದಗಳನು! ದಯ*ಾ#ಸ�ಾ42ೆ. 8+ಸ'ನ .ೆಸ;"ಂದ ಕMೆಯಲ�ಡುವವರ 

oೕ�ೆ ಅಂದMೆ �ೆ¤ಸ'ರು ಎಂದು ಕMೆಯಲ�ಡುವವರ oೕ�ೆ ಮಹತ'ರ<ಾದ 

ಜ<ಾDಾe;ಗN<ೆ. 

2ೇವ;/ೆ ಮnoಯನು! ಉಂಟು�ಾಡಲು 

*ೌಲನು @��ೆಯ"/ೆ ಬMೆ2ಾಗ ಇದರ ಬ/ Zೆ .ೇNದನು. 

2 �ೆಸ�ೋ"ಕ 1:12 nೕ/ಾದMೆ ನಮX 2ೇವರ ಮತು' ಕತAGಾದ zೕಸು 8+ಸ'ನ 

ಕೃ*ೆ)ಂದ "ಮX ಮೂಲಕ ನಮX ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;/ೆ ಮno 

ಉಂ|ಾಗುವದು. ಆತನ ಮೂಲಕ "ಮಗೂ ಮno ಉಂ|ಾಗುವದು. 
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ನಮX Oೕವನವ� 2ೇವ;/ೆ ಮnoಯನು! ಉಂಟು�ಾಡುವಂಥದುe ಆ4ರDೇಕು. 

ಅಪ�ಾನವನು! ಉಂಟು�ಾಡDಾರದು 

zಹೂದa;/ೆ ಬMೆಯು<ಾಗ *ೌಲನು 2ೇವರ .ೆಸ;/ೆ ಉಂಟು�ಾ�ದ 

ಅಪ�ಾನ�ಾb4 ಅವರನು! ಗದ;�ದನು. "�ೆ¤ಸ'ರು" ಎಂಬ .ೆಸರನು! 
.ೊಂ9ರುವವ;/ೆ ಅ2ೇ ಎಚd;�ೆ ಅನ�)ಸುತ'2ೆ. 

Mೋ�ಾಪ�ರ 2:17-24 "ೕನು zಹೂದaGೆನ��ೊಂಡವನೂ ಧಮA�ಾಸ ದ#$ 
ಭರವಸ�ಟKವನೂ 2ೇವರ �ಷಯ<ಾ4 .ೊಗN�ೊಳ�:ವವನೂ ಆತನ gತ'ವನು! 
ಬಲ$ವನೂ ಧಮA�ಾಸ 9ಂದ ಉಪ2ೇಶವನು! .ೊಂ9 ಇದು ತಕbದುe ಅದು 
ತಕbದeಲ$<ೆಂದು �<ೇgಸುವವನೂ ಆ49eೕ. ಧಮA�ಾಸ ದ#$ �ಾನಸತaಗಳ 

ಸ�ರೂಪ<ೇ ನನ/ೆ ಇರುವದ;ಂದ ಕುರುಡ;/ೆ 2ಾ;1ೋ;ಸುವವನೂ 

ಕತ'�ೆಯ#$ರುವವ;/ೆ Dೆಳಕೂ, @ಳ�ವN�ೆ)ಲ$ದವ;/ೆ vfಕನೂ Dಾಲಕ;/ೆ 
ಉ*ಾ2ಾaಯನೂ ಆ42 eೇGೆಂದು ನಂ{�ೊಂ�9eೕ.   

nೕ4ರ�ಾ4 ಮ1ೊ'ಬr"/ೆ ಉಪ2ೇಶ �ಾಡುವ "ೕನು "ನ/ೆ ಉಪ2ೇಶ 

�ಾ��ೊಳ:2ೆ ಇ9eೕHೕ? ಕ9ಯDಾರ2ೆಂದು Dೋ�ಸುವ "ೕನು ಕ9ಯು@'Hೕ? 

.ಾದರ �ಾಡDಾರ2ೆಂದು .ೇಳ�ವ "ೕನು .ಾದರ �ಾಡು@'ೕHೕ? ಮೂ@Aಗಳ#$ 
ಅಸಹaಪಡು@'ರುವ "ೕನು 2ೇವ�ಾ0ನದ#$ ಕಳ:ತನ �ಾಡು@'ೕHೕ?  

ಧಮA�ಾಸ ದ#$ ಅ-�ಾ"Lಾ4ರುವ "ೕನು ಧಮA�ಾಸ ವನು! Vೕ; ನwೆದು 
2ೇವರನು! ಅವ�ಾನಪ�ಸು@'ೕHೕ? "ಮX 2ೆ�ೆ)ಂದ ಅನaಜನರ#$ 2ೇವರ 

Gಾಮವ� ದೂಷ�ೆ/ೆ ಗು;Lಾಗುತ'2ೆಂದು ಬMೆದ2ೆಯ�ಾ$. 

ದುಷKತನ9ಂದ @ರು4�ೊN:; 

*ೌಲನು @��ೆ/ೆ nೕ/ೆ ಬMೆದನು. 

2 @��ೆ 2:19 ಆದರೂ 2ೇವರ �0ರ<ಾರವ� "ಲು$ತ'2ೆ. ಅದರ oೕ�ೆ ತನ!ವರು 
LಾMೆಂಬದನು! ಕತAನು @N92ಾeGೆಂತಲೂ ಕತAನ Gಾಮವನು! 
.ೇN�ೊಳ�:ವವMೆಲ$ರು ದು�ಾAಗAತನವನು! {ಟುK{ಡDೇಕಂತಲೂ #ಯುಂಟು. 



50 

 

zೕಸುವನು! ನಂ{; ಮತು' ಆತನ .ೆಸರನು! ನಂ{;  

ನಮX ರf�ೆ/ಾ4 Gಾವ� zೕಸುವನು! ನಂಬುವಂ1ೆzೕ, ನಮX 2ೈನಂ9ನ 

Oೕವನದ#$ �ಜಯದ#$ ನwೆಯಲು ಆತನ .ೆಸ;ನ ಶ8'ಯನು! ಮತು' ಅ��ಾರವನು! 
Gಾವ� ನಂಬDೇಕು. 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ �Mೆ)ಡಲು ಮತು' zೕಸು�ನ 

.ೆಸರನು! ನಂಬುವಂ1ೆ ಎjೊKೕ Dಾ; ನಮ/ೆ .ೇಳ�ಾ42ೆ ಎಂಬುದು 
ಕುತೂಹಲ�ಾ;Lಾ42ೆ. zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ �Mೆ)ಡುವಂ1ೆ ಅಥ<ಾ 

zೕಸುವನು! ನಂಬುವಂ1ೆ �ೇವಲ ಒಂದು �ಾ; �ಾತ+<ೇ ಏ�ೆ ನಮ/ೆ 
.ೇಳ�ಾ4ಲ$? ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ ನಂ{�ೆ)ಡುವಂ1ೆ ಅಥ<ಾ ಆತನ .ೆಸರನು! 
ನಂಬುವಂ1ೆ ನಮ/ೆ ಏ�ೆ ಸತತ<ಾ4 ಆ�ಾಸ�ಾ42ೆ? 

zೕಸು vಲುDೆಯ#$ನ ತನ! ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮX ರf�ೆಯನು! 
�ೊಂಡು�ೊಂಡನು. ಪ;ಪೂಣA ಮನುಷaGಾ4ರುವ ಆತನ Oೕವನದ ಮೂಲಕ, ಆತನ 

ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಮತು' ಆತನ ಪ�ನರು1ಾ0ನದ ಮೂಲಕ, ಈ ಭೂVಯನು! ಆಳ�ವ 

ಅ��ಾರವನು! �ೈ1ಾನ"ಂದ @ರು4 ಪwೆದು�ೊಂಡನು. ಆತನ .ೆಸರನು! 
ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಈ ಭೂVಯನು! ಆಳ�ವ ಅ��ಾರವ� ಈಗ ��ಾ��ಗN2ೆ! 

zೕಸು ನಮ/ೆ ತನ! .ೆಸರನು! �ೊ�K2ಾeGೆ. Gಾವ� ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ 
�ಾತGಾಡDೇಕು ಮತು' �ಾಯA�ಾಡDೇಕು. Gಾವ� ಇದನು! �ಾಡು<ಾಗ ಮತು' 
ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ರುವ ಶ8'ಯ oೕ�ೆ ನಂ{�ೆ ಇಡು<ಾಗ, zೕಸು �ಾ�ದeಂಥದeನು! 
Gಾವ� �ಾಡಬಹುದು. ಆತನು �ಾ�ದe8bಂತ .ೆgdನ �ಾಯAಗಳನು! Gಾವ� 
�ಾಡಬಹುದು! 

zೕಸು ತನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುKವ�2ಾ4 .ೇN2ಾಗ ಆತನು ಈ ಭೂVಯ oೕ#ನ 

ನಮX Oೕ�ತ�ಾಲದ#$ ಕಷ�ಪಡಲು ಬಲnೕನMಾ4 {ಟುK.ೋಗ#ಲ$. ನಮ/ೆ ಶ8'ಯು 
ಮತು' ಅ��ಾರವ� ಇಲ$9ದeMೆ Gಾವ� �ೈ1ಾನನ ಮತು' ಅವನ ದುMಾತXಗಳ oೕ�ೆ 
.ೇ/ೆ ಜಯಗNಸಬಹುದು? Gಾವ� ಶ8'ಯನು! .ೊಂ9ದವMಾ4ರಲು zೕಸು ನಮ/ೆ 
ಪ�1ಾ+ತXವನು! ದಯ*ಾ#�2ಾeGೆ ಮತು' Gಾವ� ಅ��ಾರ .ೊಂ9ದವMಾ4ರಲು 
ಆತನ .ೆಸರನು! ಬಳಸುವ ಹಕbನು! ಆತನು ನಮ/ೆ �ೊ�K2ಾeGೆ. 



51 

 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. zೕಸು�ನ .ೆಸರು "ಮ/ೆ ಎಷುK *ಾ+ಮುಖa<ಾ42ೆ? 

 

 

2. zೕಸು�ನ .ೆಸರು ನಮ4ರುವ�ದ;ಂದ ಆಗುವ �ೆಲವ� ಆvೕ<ಾAದಗಳನು! @N�;. �ೆಲವ� 
ಜ<ಾDಾe;ಗಳನು! @N�;. 

 

 

3. �ೆbೕವನ ಮಕbN/ೆ ಏGಾ)ತು? ಏ�ೆ? 
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*ಾಠ ಐದು 

ಸCೆಯ ಕು;@ರುವ zೕಸು�ನ HೕಜGೆ 

zೕಸು ತನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುKವನು 

ಸCೆಯನು! ಕಟುKವವನು ಮನುಷaನಲ$, zೕಸು<ೇ ಕಟುK1ಾ'Gೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 16:18 ಮತು' Gಾನು "ನ/ೆ ಒಂದು �ಾತನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ, "ೕನು 
*ೇತ+ನು ಈ ಬಂwೆಯ oೕ�ೆ ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು. *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� 
ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು. 

ಅGೇಕ ವಷAಗNಂದ ಮನುಷaನು ತನ!2ೇ ಆದ �ಾಂಪ+2ಾ)ಕ ಕ+ಮಗಳನು! ಮತು' 
�qಾನಗಳನು! ಬಳ��ೊಂಡು ಸCೆಯನು! ಕಟKಲು ಪ+ಯ@!ಸು@'2ಾeGೆ. zೕಸು ತನ! 
ಸCೆಯನು! ಕಟKDೇ�ಾದMೆ, Gಾವ� ನಮX HೕಜGೆಗಳನು! ಮತು' 
ಸಂಪ+2ಾಯಗಳನು! ಬ94ಡDೇಕು ಮತು' zೕಸು ತನ! HೕಜGೆಯನು! ತನ! 
<ಾಕaದ ಮೂಲಕ ನಮ/ೆ @Nಯಪ�ಸ#. 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯನು! ಒಳ/ೊಂ�2ೆ 

● �ಾ�Lಾ4ರಲು 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು zೕಸು 8+ಸ'"/ೆ �ಾ�Lಾ4ರDೇಕು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

● zೕಸು �ಾ�ದ 8+zಗಳನು! �ಾಡಲು 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು zೕಸು �ಾ�ದ 8+zಗಳನು! �ಾಡDೇಕು. 

Hೕ.ಾನ 14:12 "ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ. ನನ!ನು! ನಂಬುವವನು Gಾನು 
ನ�ಸುವ 8+zಗಳನು! 1ಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು' ಅವ�ಗN4ಂತ ಮಹ1ಾ'ದ 

8+zಗಳನು! ನ�ಸುವನು. LಾಕಂದMೆ Gಾನು ತಂ2ೆಯ ಬN/ೆ .ೋಗು1 'ೇGೆ. 

● �ಾರಲು 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರDೇಕು (}ೂೕJಸಲು ಅಥ<ಾ 

ಹಂg�ೊಳ:ಲು). 
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�ಾಕA 16:15 ಆ oೕ�ೆ ಅವ;/ೆ "ೕವ� �ೋಕದ ಎ�ಾ$ ಕwೆ/ೆ .ೋ4 ಜಗ@'/ೆ�ಾ$ 
ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ;;. 

● ಅದುFತವನು! ";ೕ��; 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು ಆತನನು! nಂDಾ#ಸಲು ಅದುFತಕರ<ಾದ 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! ";ೕ�ಸDೇಕು. 

�ಾಕA 16:17,18 ಇದಲ$2ೆ ನಂಬುವವ;ಂದ ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� 
ಉಂ|ಾಗುವವ�. ನನ! .ೆಸರನು! .ೇN 2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸುವರು. .ೊಸ Cಾjೆಗಳನು! 
�ಾ1ಾಡುವರು. .ಾವ�ಗಳನು! ಎತು'ವರು. �ಷಪ2ಾಥAಗಳGೆ!Gಾದರೂ ಕು�ದರೂ 

ಅವ;/ೆ Lಾವ �ೇಡೂ ಆಗುವ9ಲ$. ಅವರು Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ)ಟKMೆ ಇವ;/ೆ 
ಗುಣ<ಾಗುವದು ಎಂದು .ೇNದನು. 

● �ೇ<ೆ/ಾ4 �ದ�/ೊNಸುತ'2ೆ 

2ೇವರ ಜನMೆಲ$ರೂ �ೇ<ಾ �ಾಯA�ಾb4 �ದ�Mಾ4ರDೇಕು. 

ಎಫೆಸ 4:12 2ೇವಜನರನು! Hೕಗa�0@/ೆ ತರುವ �ೆಲಸ�ೊbೕಸbರವೂ ಸCೆಯ 

�ೇ<ೆ/ೋಸbರವೂ 8+ಸ'ನ 2ೇಹವ� ಅ-ವೃ9�Lಾಗುವದ�ೊbೕಸbರವೂ… 

ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆ – 8+zಗQಾ4<ೆ, ಪದ�ಗಳ� ಅಲ$ 

zೕಸು ತನ! ತಂ2ೆಯ ಬN/ೆ ಏ; .ೋ2ಾಗ, ಆತನು ಮನುಷa;/ೆ 2ಾನಗಳನು! 
�ೊಟKನು. 

ಎಫೆಸ 4:8-13 ಆತನು ಉನ!ತ �ಾ0ನ�ೆb ಏ;2ಾಗ 1ಾನು ಜ)�ದ ಬಹು ಜನರನು! 
�ೆMೆ nಡು�ೊಂಡು .ೋ4 ಮನುಷa;/ೆ 2ಾನಗಳನು! �ಾ�ದನು ಎಂಬ2ಾ4 

ಪ+<ಾ9ಯು .ೇಳ�1ಾ'Gೆ. ಏ;.ೋದGೆಂದು .ೇNದeರ#$ ಭೂVಯ ಅqೋCಾಗ�ೆb 
ಇN9ದeGೆಂತಲೂ .ೇNದ .ಾ/ಾ)ತ�ಾ$. ಇNದು ಬಂದವನು oೕಲಣ ಎ�ಾ$ 
�ೋಕಗN4ಂತ ಉನ!ತ<ಾ4 ಏ;.ೋದವGೇ. ಆದದ;ಂದ ಸಮಸ' �ೋಕಗಳನು! 
ತುಂ{ದವGಾದನು.  

ಆತನು �ೆಲವರನು! ಅ>ಸ'ಲರGಾ!4ಯೂ �ೆಲವರನು! ಪ+<ಾ9ಗಳGಾ!4ಯೂ 

�ೆಲವರನು! �ೌ<ಾ@AಕರGಾ!4ಯೂ �ೆಲವರನು! ಸCಾ*ಾಲಕರGಾ!4ಯೂ 

ಉಪ2ೇvಗಳGಾ!4ಯೂ ಅನುಗ+n�ದನು. Gಾ<ೆಲ$ರೂ ನಂ{�ೆ)ಂದಲೂ 

2ೇವಕು�ಾರನ �ಷಯ<ಾದ �ಾನ9ಂದಲೂ ಉಂ|ಾಗುವ ಐಕaವನು! .ೊಂ9 
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ಪ+�ೕಣ1ೆ/ೆ ಬಂದವMಾ4 8+ಸ'ನ ಪ;ಪೂಣA1ೆzಂಬ ಪ+�ಾಣವನು! 
ಮುಟುKವತನಕ, 2ೇವಜನರನು! Hೕಗa�0@/ೆ ತರುವ �ೆಲಸ�ೊbೕಸbರವೂ ಸCೆಯ 

�ೇ<ೆ/ೋಸbರವೂ 8+ಸ'ನ 2ೇಹವ� ಅ-ವೃ9�Lಾಗುವದ�ೊbೕಸbವೂ ಆತನು 
ಇವರನು! ಅನುಗ+n�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲ, ಪ+<ಾ9, ಸು<ಾ@Aಕ, ಸCಾ*ಾಲಕ ಅಥ<ಾ Dೋಧಕ ಎಂಬುವ�ಗಳ� 
ಸCೆಯ#$ರುವ ಉನ!ತ ಪದ�ಗಳ� ಅಥ<ಾ �ಾ0ನವ� ಆ4ರDಾರದು. ಬದ�ಾ4 ಅವ� 
8+zಗQಾ4<ೆ. ಪ+@Hಂದು �ೇ<ೆಯ 8+zಯು 8+ಸ'ನ 2ೇಹವನು! 
ಅ-ವೃ9�ಪ�ಸುವ�ದರ#$ ತನ!2ೇ ಆದ ಪ+ಮುಖ Cಾಗವ� ಇ2ೆ. 

*ೌಲನು ಪ@+�ೆಗಳನು! ಬMೆ2ಾಗ, “ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲನು” ಎಂದು .ೇಳ�ವ 

ಮೂಲಕ ಆತನು *ಾ+ರಂ-�ದನು, ಅದು 8+ಸ'ನ 2ೇಹದ#$ರುವ �ೇ<ೆಯ ವರವನು! 
ಅಥ<ಾ 8+zಯನು! ಸೂgಸುತ'2ೆ. "ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲ" ಎಂಬುದು ಪದ�ಯನು! 
ಸೂgಸುತ'2ೆ ಎಂದು ಅವನು .ೇಳ#ಲ$. 

2ೇವ;ಂದ GೇVಸಲ�ಟKವರು 

1 �ೊ;ಂಥ 12:27,28 "ೕವ� 8+ಸ'ನ 2ೇಹವ� ಮತು' ಒDೊrಬrMಾ4 ಅದ�ೆb 
ಅಂಗಗQಾ49eೕ;. 2ೇವರು ತನ! ಸCೆಯ#$ �ದಲGೆಯ2ಾ4 ಅ>ಸ'ಲರನು! 
ಎರಡGೇಯ2ಾ4 ಪ+<ಾ9ಗಳನು! ಮೂರGೇಯ2ಾ4 ಉಪ2ೇಶಕರನು! ಇ�K2ಾeGೆ. 
ಆ oೕ�ೆ ಮಹ1ಾbಯA �ಾಡುವ ಶ8'ಯನು! GಾGಾ Mೋಗಗಳನು! <ಾ��ಾಡುವ 

ವರವನೂ! ಪರಸ.ಾಯ �ಾಡುವ ಗುಣವನೂ! �ಾಯAಗಳನು! "ವAnಸುವ 

�ಾನವನು! ��ಧ <ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವ ವರವನೂ! ಅವರವ;/ೆ �ೊ�K2ಾeGೆ. 

��ಾ��ಯು �ೇ<ೆಯ �ಾಯAಗN/ೆ �ದ�<ಾಗDೇ�ಾದMೆ ಮತು' 8+ಸ'ನ 

ಪ;ಪೂಣA1ೆಯ ಪ+�ೕಣ1ೆಯ ವMೆ/ೆ DೆQೆಯDೇ�ಾದMೆ ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ 

ವರಗQೆಲ$ವೂ ಪ+@Hಂದು ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ ಸ8+ಯ<ಾ4ರDೇಕು ಮತು' 
�ಾಯA"ವAnಸDೇಕು. 

�ೇವಕರು 

ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆ/ಾ4 Gಾವ� 2ೇವ;ಂದ ಕMೆಯಲ��KದeMೆ, Gಾವ� �ದಲು 8+ಸ'ನ 

2ೇಹ�ೆb �ೇವಕMಾ4ರDೇಕು. 

�ೇ<ೆಯ ಎ�ಾ$ ಐದು ವರಗಳ#$ zೕಸು ನಮ/ೆ �ಾದ;Lಾ4 

�ಾಯA"ವAn�ದನು. ಆ �ಾದ;ಯು �ೇವಕನ ;ೕ@ಯ �ಾದ;Lಾ4ತು'. 
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Hೕ.ಾನ 13:3-5 zೕಸು ತನ! �ೈಯ#$ ತಂ2ೆ ಎಲ$ವನು! �ೊ�K2ಾeGೆಂತಲೂ 

1ಾನು 2ೇವರ ಬN)ಂದ .ೊರಟು ಬಂ9ದುe ಮ1 'ೇ 2ೇವರ ಬN/ೆ 
.ೋಗು1 'ೇGೆಂತಲೂ @ಳ��ೊಂಡವGಾ4 ಊಟವನು! {ಟುK, ಎದುe .ೊ9eದe 
oೕ�ೊ¨9�ೆಯನು! 1ೆ/ೆ9ಟುK �ೈ*ಾವ�ಡವನು! ತ�ೊbಂಡು ನಡು�/ೆ ಕ�K�ೊಂಡನು. 
ಆಗ Dೋಗು�ಯ#$ "ೕರು .ಾ8�ೊಂಡು vಷaರ �ಾಲುಗಳನು! 1ೊQೆಯುವದಕೂb 
ನಡು�/ೆ ಕ�K�ೊಂ�ದe �ೈ*ಾವ�ಡ9ಂದ ಒರಸುವದಕೂb *ಾ+ರಂ-�ದನು. 

ವಚನಗಳ�. 12-17 ಆತನು ಅವರ �ಾಲುಗಳನು! 1ೊQೆದ oೕ�ೆ ತನ! 
oೕ�ೊ¨9�ೆಯನು! .ಾ8�ೊಂಡು @;4 ಕೂತು�ೊಂಡು ಅವ;/ೆ .ೇN2 eೇನಂದMೆ - 

Gಾನು "ಮ/ೆ �ಾ�ದುe ಏGೆಂದು /ೊ1ಾ')1ೋ? "ೕವ� ನನ!ನು! ಗುರು<ೆಂದೂ 

ಕತAGೆಂದೂ ಕMೆಯು@'ೕ; "ೕವ� ಕMೆಯುವದು ಸ;. Gಾನು ಅಂಥವGೇ .ೌದು. 
ಕತAನೂ ಗುರುವೂ ಆ4ರುವ Gಾನು "ಮX �ಾಲುಗಳನು! 1ೊQೆ9ರ�ಾ4 "ೕವ� ಸಹ 

ಒಬrರ �ಾಲನು! ಒಬrರು 1ೊQೆಯುವ ಹಂ4ೕನ#$9eೕ;. Gಾನು "ಮ/ೆ �ಾ�ದ 

oೕMೆ/ೆ "ೕವ� ಸಹ �ಾಡುವಂ1ೆ "ಮ/ೆ �ಾದ;ಯನು! 1ೋ;�2 eೇGೆ. "ಮ/ೆ 
"ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ. ದ�4ಂತ ಆಳ� 2ೊಡ¢ವನಲ$. ಕಳ�nಸಲ�ಟKವನು 
ಕಳ�n�ದವ"4ಂತ 2ೊಡ¢ವನಲ$. "ೕವ� ಇದನು! @ಳ��ೊಂಡು ಇದರಂ1ೆ �ಾ�ದMೆ 
ಧನaರು. 

ಅ>ಸ'ಲ 

�ವರ�ೆ 

“ಅ>�ೊKೕ�ೋ~” ಎಂಬ 4+ೕ� ಪದವನು! “ಅ>ಸ'ಲ” ಎಂದು 
ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ, “ಕಳ�n�ದವನು, ಅಥ<ಾ ಕಳ�nಸಲ�ಟKವನು” ಎಂಬುದು 
ಇದರಥA<ಾ42ೆ. 

ಸCೆಗಳನು! �ಾ0ಸುವ ಮತು' 2ೇವರ <ಾಕaದ ಮೂಲಭೂತ ಉಪ2ೇಶಗNಂದ 

ಮತು' *ಾ+Hೕ4ಕ DೋಧGೆಗNಂದ ಅ�'ತ�ದ#$ರುವ ಸCೆಗಳನು! ಬಲಪ�ಸುವ 

ಅ��ಾರ2ೊಂ9/ೆ ಕಳ�nಸಲ�ಟKವGೇ ಅ>ಸ'ಲGಾ42ಾeGೆ. ಅವನು qೈಯA9ಂದ, 

ಅ��ಾರ9ಂದ ಮತು' ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ಪ+ಕಟ<ಾಗುವ �ಾನ9ಂದ �ೇ<ೆ 
�ಾಡು1ಾ'Gೆ. 



56 

 

8+zಗಳ� 

ಅವನು �ೇ<ೆಯ ಎ�ಾ$ ವರಗಳ#$ �ಾಯA"ವAnಸು1ಾ'Gೆ ಮತು' ಪ�1ಾ+ತXನ 

ಎ�ಾ$ ವರಗಳ#$ �ಾಯA"ವAnಸು1ಾ'Gೆ. 

ಅ>ಸ'ಲನು 2ೇವMೊಂ94ನ ಆಳ<ಾದ <ೈಯ8'ಕ ಸಂಬಂಧ9ಂದ �ೇ<ೆಯನು! 
�ಾಡು1ಾ'Gೆ ಮತು' 1ಾನು �ೇ<ೆ �ಾಡುವವMೊಂ9/ೆ “ತಂ2ೆ” ;ೕ@ಯ ಸಂಬಂಧ 

ಉಳ:ವGಾ4ರು1ಾ'Gೆ. ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ�, ಅದುFತಗಳ� ಮತು' ಸ�ಸ01ೆಯ 

ಅದುFತಗಳ� "ರಂತರ<ಾ4 1ೋಪAಡುತ'<ೆ. 

ಅವನ �ೇ<ೆಯ ವರವನು! �ೆಲವ� ಸCೆಗಳ� ಮತು' ಇತರ �ೇ<ೆಗಳ� ಆತXದ 

ಸಂಬಂಧ<ೆಂದು ಗುರು@ಸು1ಾ'Mೆ ಮತು' ��ೕಕ;ಸು1ಾ'Mೆ. ಅದು �ಾನವ 

ಸಂಘಟGೆಯ ಅಥ<ಾ ಪಂಗಡದ ಸಂಬಂಧವಲ$. ಈ ಆ@¥ಕ ಸಂಬಂಧ9ಂದ, 

ಅ>ಸ'ಲನು �ಾಯA"ವAnಸುವನು ಮತು' vಸ'ನು!, .ೊ�ೆ/ಾ;�ೆಯನು!, 
�0ರ1ೆಯನು! ತರುವನು ಮತು' ��ಾ��ಗಳ, �ೇ<ೆಗಳ .ಾಗೂ ಸCೆಗಳ Oೕ�ತದ#$ 
ಉಂ|ಾಗುವ ವಂಚGೆ)ಂದ ಸಂರ�ಸುವನು. 

n;ಯರನು! Gೇಮಕ �ಾಡುವ#$ ಮತು' 9ೕ�ೆ �ೊಡುವ#$ ಮತು' ಸCಾ�ೇವಕMಾ4 

ಆzbLಾದವರನು! ದೃ¦ೕಕ;ಸುವ#$ ಅ>ಸ'ಲನು ಪ+<ಾ9ಯ �ೇ<ೆHಂ9/ೆ 
"ಕಟ<ಾದ ;ೕ@ಯ#$ �ಾಯA"ವAnಸುವನು. ಅವನು ಪ+<ಾ9Hಂ9/ೆ �ೇ;, 

��ಾd�ಗಳ Oೕವನದ#$ರುವ 2ೇವರ ಕMೆಯು��ೆಯನು! ದೃ¦ೕಕ;ಸು1ಾ'Gೆ ಮತು' 
ಅವರನು! �ೇ<ೆಯ ವರದ#$ �ಾಯA"ವAnಸುವಂ1ೆ Gೆ�ೆ/ೊNಸು1ಾ'Gೆ. ಅವನು 
�ೈಗಳ"!ಡುವ ಮೂಲಕ ��ಾ��ಗಳ� ಪ�1ಾ+ತXನ ವರಗಳ#$ 
�ಾಯA"ವAnಸುವಂ1ೆ �ಾಡುವನು. 

ಅ>ಸ'ಲನು ಅ��ಾರ9ಂದ �ೇ<ೆಯನು! �ಾಡು1ಾ'Gೆ ಮತು' �ಾತGಾಡು1ಾ'Gೆ 
ಆದMೆ ಅವನು ಅ��ಾರದ �ೆಳ4ರುವ ಮನುಷaGಾ4ರು1ಾ'Gೆ ಏ�ೆಂದMೆ ಅವನನು! 
ಕಳ�n�ದ ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ ಇತರ ಅ>ಸ'ಲ;/ೆ ಮತು' n;ಯ;/ೆ ಅವನು �ೆಕb 
�ೊಡDೇ�ಾದವGಾ4ರು1ಾ'Gೆ. 

�ಾದ;ಗಳ� 

*ೌಲ ಮತು' DಾನAಬರು ಅ>ಸ'ಲರ ಅತುaತ'ಮ �ಾದ;ಗQಾ42ಾeMೆ: 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:2,3 ಇವರ ಕತAನನು! �ೇ�ಸು1ಾ' ಉಪ<ಾಸ�ಾಡು1ಾ' 
ಇ2ಾeಗ ಪ�1ಾ+ತXನು – Gಾನು DಾನAಬ �ೌಲರನು! ಕMೆದ �ೆಲಸ�ಾb4 ಅವರನು! 
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ಪ+1ೆaೕ8�; ಎಂದು .ೇNದನು. ಆಗ ಅವರು ಉಪ<ಾಸ�ದುe *ಾ+ಥAGೆ �ಾ� ಆ 

ಇಬrರ oೕ�ೆ ಹ�ಾ'ಪAಣ�ಾ� ಅವರನು! ಕಳ�n��ೊಟKರು. 

Mೋ�ಾಪ�ರ 15:20 ಮ1ೊ'ಬrರು .ಾ8ದ ಅ�'<ಾರದ oೕ�ೆ ಕಟKDಾರ2ೆಂದು 
ಮನ�_ನ#$ Gೆನ� ಇತರರು 8+ಸ'ನ .ೆಸರನು! @N�ದ ಕwೆಯ#$ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
ಪ+ಕ�ಸುವ9ಲ$<ೆಂಬ2ಾ4 "ಷbjೆA�ಾ��ೊಂwೆನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:23 ಇದಲ$2ೆ ಪ+@ ಸCೆಯ#$ ಸCೆಯವರ ಸಮX@)ಂದ 

n;ಯರನು! /ೊತು'�ಾ� GೇV� ಉಪ<ಾಸ�ದುe *ಾ+ಥAGೆ �ಾ� ಅವರು 
ನಂ{ದe ಕತAನ �ೈ/ೆ ಅವರನು! ಒ��ದರು. 

ಪ+<ಾ9 

�ವರ�ೆ 

 “>+ಫೆ�H” ಎಂಬ 4+ೕ� ಪದ9ಂದ “ಪ+<ಾ9” ಎಂದು ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ, 
“ಸಂಗ@ಗಳನು! ಮುಂ@Nಸುವ�ದು ಮತು' *ೆ+ೕರ�ೆಯ�ಯ#$ �ಾತGಾಡುವ�ದು” 

ಎಂಬುದು ಇದರಥA<ಾ42ೆ. 

ಪ+<ಾ9ಯು 2ೇವ;/ಾ4 �ಾತGಾಡುವವನು. ಮನುಷaರ ಮುಂ2ೆ 2ೇವರನು! 
ಪ+@"�ಸುವ �vಷK �ೇ<ೆಯನು! ಅವ"/ೆ �ೊಡ�ಾ42ೆ. ಈ ಪ+ಕಟ�ೆಯು 
ಪ�ತ+ಗ+ಂಥ2ೊಂ9/ೆ ಸಂಪೂಣA �ಾಮರಸa ಉಳ:2ಾe4ರು<ಾಗ, "2ೇAಶನವನು! 
"ೕಡುತ'2ೆ, �ಾಗAದಶAನವನು! ಮತು' ದಶAನವನು! ದೃ¦ೕಕ;ಸುತ'2ೆ ಮತು' 
2ೇವರ <ಾಕaದ ಪ;�ಾನವನು! "ೕಡುತ'2ೆ. ಪ+<ಾ9ಯು ಜನರ Oೕವನದ ಕು;1ಾದ 

ಸತaಗಳನು! ಬnರಂಗಪ�ಸು1ಾ'Gೆ, ಅವರನು! ಗದ;ಸು1ಾ'Gೆ, Gಾaಯ@ೕ;ಸು1ಾ'Gೆ, 
ಸ;ಪ�ಸು1ಾ'Gೆ, ಎಚd;ಸು1ಾ'Gೆ ಮತು' ಮುಂ9ನ ಸಂಗ@ಗಳನು! 
ಬnರಂಗಪ�ಸು1ಾ'Gೆ. 

8+zಗಳ� 

ಆ@¥ಕ ವರ<ಾದ ಪ+<ಾದGೆಯ ವರದ#$ ಸರಳ<ಾ4 �ಾಯA"ವAnಸುವವ"4ಂತ 

ಒಬr ಪ+<ಾ9ಯು .ೆgdನ ಮಟKದ ಪ+<ಾದGಾXತಕ ಅ-jೇಕದ�ಯ#$ ಮತು' .ೆgdನ 

�ವರ2ೊಂ9/ೆ ಮತು' "ಖರ1ೆHಂ9/ೆ �ೇ<ೆ �ಾಡುವರು. ಪ+<ಾ9ಯ ನು�ಯು 
�ಾ�ಾನa<ಾ4 ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! ಒಳ/ೊಂ�ರುತ'2ೆ, ಅದು ಒಬr ��ಾ��ಯು 
ಪ+<ಾ9ಸು<ಾಗ ಉಂ|ಾಗುವ ಅ1ೊ¥2ಾeರ, >+ೕ1ಾ_ಹ ಮತು' ಸಂ1ೈಸು��ೆ4ಂತ 

.ೆgdನ2ಾ4ರುತ'2ೆ. 
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ಆ@¥ಕ ಅ�'<ಾರಗಳನು! .ಾಕುವ�ದರ#$ ಮತು' ಸCೆಗಳನು! �ಾ0ಸುವ�ದರ#$ ಮತು' 
ಬಲಪ�ಸುವ�ದರ#$ ಪ+<ಾ9ಯು ಅ>ಸ'ಲMೊಂ9/ೆ �ೇ<ೆ �ಾಡು1ಾ'Mೆ. 

ಎಫೆಸ 2:20 ಅ>ಸ'ಲರೂ ಪ+<ಾ9ಗಳ� ಎಂಬ ಅ�'<ಾರದ oೕ�ೆ "ೕವೂ 

ಮಂ9ರ2ೋ*ಾ9ಯ#$ ಕಟKಲ��K9eೕ;.  

�ಾದ; 

ಅಗಬನು ಪ+<ಾ9ಯ ಅತುaತ'ಮ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:10,11 Gಾವ� ಅ#$ ಅGೇಕ 9ವಸಗಳ� ಇದe oೕ�ೆ, 
ಅಗಬGೆಂಬ ಒಬr ಪ+<ಾ9ಯು ಯೂ2ಾಯ9ಂದ ನಮX ಬN/ೆ ಬಂದು *ೌಲನ 

ನಡುಕಟKನು! 1ೆ/ೆದು ತನ! �ೈ�ಾಲುಗಳನು! ಕ�K�ೊಂಡು, ಈ ನಡುಕಟುK 
Lಾವನ2ೋ ಆ ಮನುಷaನನು! zಹೂದaರು ಇ2ೇ ;ೕ@Lಾ4 zರೂಸ�ೇVನ#$ 
ಕ�K ಅನaಜನರ �ೈ/ೆ ಒ�� �ೊಡುವರು, nೕ/ೆ ಪ�1ಾ+ತXನು .ೇಳ�1ಾ'Gೆಂಬ2ಾ4 

.ೇNದನು. 

ಸು<ಾ@Aಕ 

�ವರ�ೆ 

 “ಇ<ಾಂ/ $ೇ�ೆKೕ~” ಎಂಬ 4+ೕ� ಪದ9ಂದ “ಸು<ಾ@Aಕ” ಎಂದು 
ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ, “ಶುಭ <ಾ1ೆAಯ ಸಂ2ೇಶಕ” ಎಂಬುದು ಇದರಥA<ಾ42ೆ. 

8+z 

ಸು<ಾ@Aಕನು ಇಂದು 2ೇವರ �ೈನaದ ಮುಂಚೂ�ಯ#$2ಾeGೆ. zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ 
1ಾನು Gೋಡುವ�ದರ ಕು;ತು ಪ+@Hಬr;ಗೂ .ೇಳDೇ�ೆಂಬ .ೆಬrಯ�ೆ 
ಅವನ#$2ೆ. ಈ �ೋಕದ#$ ನv� .ೋಗು@'ರುವವ;/ೆ "ರಂತರ<ಾ4 

ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ತಲುಸDೇ�ೆಂಬ ಮನಸು_ ಅವನ#$2ೆ. ಅವನು .ೋಗುವ� $ೆ�ಾ$, 
ಅವನು zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ ಜನ;/ೆ �ಾ�ಯನು! .ೇಳ�1ಾ'Gೆ ಅಥ<ಾ ಉಪ2ೇಶ 

�ಾಡು1ಾ'Gೆ. 

ಅದುFತಕರ<ಾದ ಸು<ಾ1ಾA�ೇ<ೆ/ಾ4 ಇತರ ��ಾ��ಗಳನು! 
ತರDೇ@/ೊNಸುವ�ದರ#$ ಮತು' ಅವರನು! ಸು<ಾ1ಾA�ೇ<ೆ/ೆ 
ಸಜುp/ೊNಸುವ�ದರ#$ ಅವನು ಸ8+ಯ<ಾ4 1ೊಡ42ಾeGೆ. ಸ0Nೕಯ, MಾJ`ೕಯ 
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ಮತು' �ೋಕದ ಸು<ಾ@ೕAಕರಣದ ದಶAನವನು! ಅವನು ಪ+@Hಂದು ಸCೆಯ 

��ಾ��ಗಳ ಹೃದಯದ#$ ಮೂ�ಸು1ಾ'Gೆ. 

ಸು<ಾ1ೆA �ಾರುವ�ದು ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯ �ೇ<ೆ ಮತು' ಜ<ಾDಾe; ಆ4ದeರೂ, 

ಸು<ಾ@Aಕರು ಈ �ೇತ+ದ#$ .ೆgdನ ಮಟKದ ಅ-jೇಕವ�ಳ:ವMಾ4 ಇದನು! 
�ಾಡು1ಾ'Mೆ. ಅವನು ಸು<ಾ1ೆA �ಾರುವ�ದರ#$ ಪ;�ತನು ಆ4ರು1ಾ'Gೆ. 
ಸು<ಾ1ಾADೋಧGೆಯ �ೆಲಸವನು! �ಾಡಲು ಎ�ಾ$ ��ಾ��ಗಳನು! 
�ದ�ಪ�ಸುವ�ದು ಅವನ ಆದa ಜ<ಾDಾe;Lಾ42ೆ. 

�ಾದ; 

x#ಪ�ನು ಸು<ಾ@Aಕನ ಅತುaತ'ಮ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:5-8 x#ಪ�ನು ಸ�ಾಯA<ೆಂಬ ಪಟKಣ�ೆb .ೋ4 

8+ಸ'ನನು! ಅ#$ರುವವ;/ೆ ಪ+ಕ��ದನು. ಗುಂ*ಾ4 ಕೂ�ದ ಜನಗಳ� x#ಪ�ನ 

�ಾತುಗಳನು! �ೇN ಅವನು �ಾ�ದ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! Gೋ� ಅವನು .ೇNದ 

ಸಂಗ@ಗN/ೆ ಏಕಮನ�ಾ_4 ಲf£�ೊಟKರು. LಾಕಂದMೆ ಅGೇಕMೊಳ4ಂದ 

2ೆವ�ಗಳ� ಮ.ಾಶಬe9ಂದ ಕೂ4 .ೊರ/ೆ ಬಂದವ�; ಮತು' ಅGೇಕ *ಾಶ�A<ಾಯು 
Mೋ4ಗಳ� ಕುಂಟರೂ ಸ�ಸ0�ಾಡಲ�ಟKರು. ಆ ಪಟKಣದ#$ ಬಹು 
ಸಂ1ೋಷ<ಾ)ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:12 ಆದMೆ x#ಪ�ನು 2ೇವರ Mಾಜaದ �ಷಯದ#$ಯೂ 

zೕಸು8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ �ಷಯದ#$ಯೂ ಶುಭವತA�ಾನವನು! �ಾರಲು ಗಂಡಸರೂ 

.ೆಂಗಸರೂ ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡರು. 

ಸCಾ*ಾಲಕ (ಕುರುಬ) 

�ವರ�ೆ 

“>)ou” ಎಂಬ 4+ೕ� ಪದ9ಂದ “ಸCಾ*ಾಲಕ” ಎಂದು ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ, 
“ಕುರುಬನು, nಂಡುಗಳನು! ಅಥ<ಾ ಮಂ2ೆಗಳನು! �ಾಯುವವನು, ಮಂ2ೆಗಳನು! 
ನwೆಸುವವನು ಮತು' >ೕJಸುವವನು, oೕ#��ಾರಕನು” ಎಂಬುದು 
ಇದರಥA<ಾ42ೆ. .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ >)ou ಎಂಬ ಪದವನು! ಹ9Gೆಂಟು 
Dಾ; ಬಳಸ�ಾ42ೆ. ಎಫೆಸ ಪ+@�ೆಯ GಾಲbGೆಯ ಅqಾaಯದ#$ ಇದನು! 
"ಸCಾ*ಾಲಕ" ಎಂದು ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ. ಇತರ ಹ9Gೇಳ� Dಾ; ಇದನು! 
"ಕುರುಬ" ಎಂದು "ಖರ<ಾ4 ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ. 
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8+z 

● ನwೆಸುವನು 

ಕುರುಬನು ಕು;ಗಳನು! ನwೆಸುವನು. 

Hೕ.ಾನ 10:4 ಅವನು ಸ�ಂತ ಕು;ಗಳನು! .ೆಸರು .ೇN ಕMೆದು .ೊರ/ೆ 
{ಡು1ಾ'Gೆ. ಸ�ಂತ ಕು;ಗಳGೆ!�ಾ$ .ೊರ/ೆ {ಟK oೕ�ೆ 1ಾನು ಅವ�ಗಳ ಮುಂ2ೆ 
.ೋಗು1ಾ'Gೆ. ಕು;ಗಳ� ಅವನ ಸ�ರವನು! @ಳ��ೊಂಡು ಅವನ nಂ2ೆ .ೋಗುತ'<ೆ. 

● "ಕಟ<ಾದ ಸಂಬಂಧವ�ಳ:ವGಾ4ರುವನು 

ಕುರುಬನು ತನ! ಕು;ಗQ�ೆಂ9/ೆ <ೈಯ8'ಕ<ಾದ "ಕಟ ಸಂಬಂಧ 

ಉಳ:ವGಾ4ರು1ಾ'Gೆ. 

z�ಾಯ 40:11 ಆತನು ಕುರುಬನಂ1ೆ ತನ! ಮಂ2ೆಯನು! oೕ)ಸುವನು, 
ಮ;ಗಳನು! �ೈ)ಂದ ಕೂ�� ಎ2ೆ/ೆ@'�ೊಳ�:ವನು. .ಾಲು ಕು�ಸುವ ಕು;ಗಳನು! 
oಲ$Gೆ ನ�ಸುವನು ಎಂದು �ಾರು. 

Hೕ.ಾನ 10:11 GಾGೇ ಒQ :ೇ ಕುರುಬನು. ಒQ :ೇ ಕುರುಬನು ತನ! ಕು;ಗN/ೊಸbರ 

ತನ! *ಾ+ಣವನು! �ೊಡು1ಾ'Gೆ. 

● ಕು;ಗಳನು! oೕ)ಸುವನು 

ಕುರುಬನು ಕು;ಗಳನು! oೕ)ಸುವನು. 

Hೕ.ಾನ 21:15-17 ಅವರ ಊಟ<ಾದ oೕ�ೆ zೕಸು �ೕ�ೕನ *ೇತ+ನನು! – 

Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ "ೕನು ಇವ;4ಂತ .ೆ�ಾd4 ನನ! oೕ�ೆ 
+ೕ@ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು �ೇಳಲು, 

 ಅವನು, .ೌದು �ಾ�V "ನ! oೕ�ೆ ಮಮ1ೆ ಇ�K2 eೇGೆಂಬದನು! "ೕGೇ ಬ� $ೆ 
ಅಂದನು.  

ಆತನು ಅವ"/ೆ ನನ! ಕು;ಮ;ಗಳನು! oೕ)ಸು ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಆತನು @;4 ಎರಡGೆಯ �ಾ; ಅವನನು! – Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ 
ನನ! oೕ�ೆ +ೕ@ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಅವನು .ೌದು �ಾ�V "ನ! oೕ�ೆ ಮಮ1ೆ ಇ�K2 eೇGೆಂಬದನು! "ೕGೇ ಬ� $ೆ 
ಅಂದನು.  
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ಆತನು ಅವ"/ೆ ನನ! ಕು;ಗಳನು! �ಾ) ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಆತನು ಮೂರGೆಯ �ಾ; – Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ ನನ! oೕ�ೆ 
+ೕ@ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು �ೇNದನು. 

ಮೂರGೆಯ �ಾ; ಆತನು ನನ! oೕ�ೆ ಮಮ1ೆ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು ತನ!ನು! 
�ೇNದe�ೆb,  

*ೇತ+ನು ದುಃಖಪಟುK �ಾ�Vೕ "ೕನು ಎ�ಾ$ ಬ� $ೆ "ನ! oೕ�ೆ Gಾನು ಮಮ1ೆ 
ಇ�Kೕ2 eೇGೆಂಬದು "ನ/ೆ @Nದ2ೆ ಅಂದನು.  

ಅವ"/ೆ zೕಸು ನನ! ಕು;ಗಳನು! oೕ)ಸು ಎಂದು .ೇNದನು. 

Dೋಧಕ 

�ವರ�ೆ 

 “�ಡಸb�ೋ” ಎಂಬ 4+ೕ� ಪದದ ಅಥA “Dೋಧಕ” ಎಂಬು2ಾ4. 

ಒಬr Dೋಧಕನು Dೋ�ಸುವವನು, ಮತು' ಅವನ DೋಧGೆ)ಂದ ಇತರರು 
ಕ#ಯಲು �ಾರಣ<ಾಗುತ'2ೆ. ಅವನ DೋಧGೆಯು ಪ�ತ+ಗ+ಂಥದ <ಾa�ಾaನವನು! 
ಮತು' �ವರ�ೆಯನು! ಮತು' ಇತರ;/ೆ ಉಪ2ೇಶವನು! �ವ;ಸುವ�ದನು! 
ಒಳ/ೊಂ�ರುತ'2ೆ. ಇದನು! �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ, ಅವನು ಇತರರನು! 
vಷaರGಾ!4 �ಾಡು1ಾ'Gೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 28:19,20 ಆದe;ಂದ "ೕವ� .ೋರಟು.ೊ4 ಎ�ಾ$ 2ೇಶಗಳ ಜನರನು! 
vಷaರGಾ!4 �ಾ�; ಅವ;/ೆ ತಂ2ೆಯ ಮಗನ ಪ�1ಾ+ತXನ .ೆಸ;ನ#$ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ��, Gಾನು "ಮ/ೆ ಆ�ಾ�ದeGೆ!�ಾ$ �ಾ*ಾ��ೊಳ�:ವದ�ೆb
ಅವ;/ೆ ಉಪ2ೇಶ �ಾ�;. Gೋ�;, Gಾನು ಯುಗದ ಸ�ಾ'ಯವMೆಗೂ ಎ�ಾ$ 
9ವಸ "ಮX ಸಂಗಡ ಇರು1 'ೇGೆ ಎಂದು .ೇNದರು. ಆou. 

8+zಗಳ� 

Dೋಧಕನು .ೊಸ ��ಾ��ಗN/ೆ Dೋ�ಸುವನು. 

● .ೊಸ ��ಾ��ಗN/ೆ Dೋ�ಸುವನು  

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 11:21-26 ಕತAನ ಹಸ'ವ� ಅವ;/ೆ ಸ.ಾಯ<ಾದe;ಂದ ಬಹು 
ಜನರು ನಂ{ ಕತAನ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡರು. ಇವರ �ಷಯ<ಾದ ವತA�ಾನವ� 
zರೂಸ�ೇVನ#$ದe ಸCೆಯವರ 8�/ೆ {2ಾeಗ ಅವರು DಾನAಬನನು! 
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ಅಂ@Hೕಕa�ೆb ಕಳ�n�ದರು. ಅವನು ಒQ :ೆಯವನೂ ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತನೂ 

ನಂ{�ೆ)ಂದ ತುಂ{ದವನೂ ಆ4ದeನು. ಆದ�ಾರಣ ಅ#$/ೆ ಬಂದು 2ೇವರ 

ಕೃ*ಾ�ಾಯAವನು! Gೋ�2ಾಗ ಸಂ1ೋಷಪಟುK – "ೕವ� ದೃಢಮನ�_"ಂದ 

ಕತAನ#$ Gೆ�ೆ/ೊಂ�;+ ಎಂದು ಅವMೆಲ$;/ೆ ಬು9�.ೇNದನು. ಆಗ ಬಹುಮಂ9 

ಕತA"/ೆ �ೇ;�ೊಂಡರು.  

ತರು<ಾಯ DಾನAಬನು �ೌಲನನು! ಹುಡುಕುವದ�ಾb4 1ಾಸA�ೆb .ೋ4 ಅವನನು! 
ಕಂಡು ಅಂ@Hೕಕa�ೆb ಕMೆದು�ೊಂಡು ಬಂದನು. ಆoೕ�ೆ ಅವರು ಪೂMಾ ಒಂದು 
ವರುಷ ಸCೆಯವರ ಸಂಗಡ ಕೂ�)ದುe ಬಹು ಜನ;/ೆ ಉಪ2ೇಶ�ಾ�ದರು. 
ಅಂ@Hೕಕaದ#$zೕ vಷa;/ೆ �ೆ¤ಸ'Mೆಂಬ .ೆಸರು �ದಲು ಬಂತು. 

● ನಂ{�ೆಯನು! Dೋ�ಸುವನು 

Dೋಧಕನು ��ಾ��ಗN/ೆ ನಂ{�ೆ)ಂದ Oೕ�ಸಲು Dೋ�ಸು1ಾ'Gೆ. 

1 @��ೆ 2:7 ಆ �ಾ�ಯನು! ಪ+�9�ಪ�ಸುವದ�ಾb4zೕ Gಾನು 
�ಾರುವವGಾ4ಯೂ ಅ>ಸ'ಲGಾ4ಯೂ ನಂ{�ೆ)ಂದಲೂ ಸತa9ಂದಲೂ 

ಅನaಜನ;/ೆ Dೋ�ಸುವವGಾ4ಯೂ GೇVಸಲ�|ೆKನು. Gಾನು ಇಂಥವGೆಂಬದು 
ಸುಳ:ಲ$, ಸತa<ೇ. 

● ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ Dೋ�ಸುವನು 

Dೋಧಕನು ಪ�1ಾ+ತXನ ಅ-jೇಕ9ಂದ Dೋ�ಸುವನು. 

1 Hೕ.ಾನ 2:20 "ೕವ� ಪ�ತ+Gಾ4ರು<ಾತ"ಂದ ಅ-jೇಕವನು! 
.ೊಂ9ದವMಾ4ದುe ಎಲ$ರೂ @NದವMಾ49eೕ;. 

1 Hೕ.ಾನ 2:27 ಆದMೆ ಆತ"ಂದ "ೕವ� .ೊಂ9ದ ಅ-jೇಕವ� "ಮX#$ 
Gೆ�ೆ/ೊಂ�ರುವದ;ಂದ LಾವGಾದರೂ "ಮ/ೆ ಉಪ2ೇಶ �ಾಡುವದು 
ಅವಶa�ಲ$. ಆತನು �ಾ�ದ ಅ-jೇಕವ� ಎ�ಾ$ �ಷಯಗಳ#$ "ಮ/ೆ 
ಉಪ2ೇಶ�ಾಡುವಂಥ2ಾ4ದುe ಸತa<ಾ42ೆ ಸುಳ:ಲ$. ಅದು "ಮ/ೆ ಉಪ2ೇಶ 

�ಾ�ದ ಪ+�ಾರ ಆತನ#$ Gೆ�ೆ/ೊಂ�;+. 

1 �ೊ;ಂಥ 2:13 ಇವ�ಗNಂದ ಮನುಷ�ಾನವ� ಕ#�ದ �ಾತುಗNಂದ .ೇಳ2ೇ 
2ೇವMಾತXGೇ ಕ#��ೊಟK �ಾತುಗNಂದ .ೇN ಆತXಸಂಬಂಧ<ಾದವ�ಗಳನು! 
ಆತX"/ೆ ಯುಕ'<ಾದ ;ೕ@ಯ#$ �ವ;ಸು1 'ೇ<ೆ. 
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● ಅ��ಾರ9ಂದ 

Dೋಧಕನು ಅ��ಾರ9ಂದ Dೋ�ಸು1ಾ'Gೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 7:28,29 zೕಸು ಈ �ಾತುಗಳನು! ಮು4�ದ oೕ�ೆ ಆ ಜನರ 

ಗುಂಪ�ಗಳ� ಆತನ ಉಪ2ೇಶ�ೆb ಅ1ಾaಶdಯAಪಟKವ�. LಾಕಂದMೆ ಆತನು ಅವರ 

�ಾ� ಗಳಂ1ೆ ಉಪ2ೇಶ�ಾಡ2ೆ ಅ��ಾರ�ದeವನಂ1ೆ ಅವ;/ೆ 
ಉಪ2ೇಶ�ಾಡು@'ದeನು. 

● ತನ!ನು! ವೃ9�/ೊN��ೊಳ�:1ಾ'Gೆ 

Dೋಧಕನು ತನ! �ೇ<ೆಯನು! ನಂ{ಗಸ'Mಾದ ಪ�ರುಷ;/ೆ ಒ���ೊಡು1ಾ'Gೆ, 
ಅವರು ಇತರರ Oೕವನದ#$ ತಮXನು! 1ಾವ� ವೃ9�/ೊN��ೊಳ�:1ಾ'Mೆ. 

2 @��ೆ 2:2 "ೕನು ನ"!ಂದ ಅGೇಕ �ಾ�ಗಳ ಮುಂ2ೆ �ೇNದ ಉಪ2ೇಶವನು! 
ಇತರ;/ೆ Dೋ�ಸ ಶಕ'Mಾದ ನಂ{ಗಸ' ಮನುಷa;/ೆ ಒ��ೊಡು. 

n;ಯರು ಮತು' ಸCಾ�ೇವಕರು 

n;ಯರು (oೕ#��ಾರಕರು ಎಂದೂ ಕMೆಯುಲ�ಡು1ಾ'Mೆ) ಮತು' ಸCಾ�ೇವಕರು 
ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ Gೆಲ�ರಲು 2ೇವರು �ಾ0�ದ ಎರಡು ಉ2ೋಗaಗQಾ4<ೆ. 

x#� 1:1 8+ಸ' zೕಸು�ನ 2ಾಸMಾದ *ೌಲ @��ೆಯರು x#�ಯ#$ 8+ಸ' 
zೕಸು�ನ ಮೂಲಕ 2ೇವ ಜನMಾ4ರುವವMೆಲ$;ಗೂ ಅವರ#$ರುವ ಸCಾಧaf;ಗೂ 

ಸCಾ�ೇವಕ;ಗೂ ಬMೆಯುವ2ೇನಂದMೆ ... 

n;ಯರು (oೕ#��ಾರಕರು) 

n;ಯರ ಅಥ<ಾ *ಾ+2ೇv�ಾ��ಾ;ಯ ಉ2ೋಗaವ� ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯನು! 
ಆಳ�ವ�ದು ಅಥ<ಾ ಆಡNತ �ಾಡುವ�ದು. ಅವರು 2ೇವ;ಂದ ಆ;ಸಲ�ಡDೇಕು 
ಮತು' ಅ>ಸ'ಲ;ಂದ GೇVಸಲ�ಡDೇಕು. 

1 @��ೆ 3:1 ಸCಾಧafನ ಉ2ೊaೕಗವನು! ಪಡ�ೊಳ:Dೇ�ೆಂ9ರುವವನು ಒQ :ೇ 
�ೆಲಸವನು! ಅ*ೇ�ಸುವವGಾ42ಾeGೆಂಬ �ಾತು ನಂಬತಕb2ಾe42ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:23 ಇದಲ$2ೆ ಪ+@ ಸCೆಯ#$ ಸCೆಯವರ ಸಮX@)ಂದ 

n;ಯರನು! /ೊತು'�ಾ� GೇV� ಉಪ<ಾಸ�ದುe *ಾ+ಥAGೆ �ಾ� ಅವರು 
ನಂ{ದe ಕತAನ �ೈ/ೆ ಅವರನು! ಒ��ದರು. 
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ಸCಾ�ೇವಕರು 

ಸCಾ�ೇವಕರ ಉ2ೋಗaವ� ಉಪ�ಾರ �ಾಡುವ�2ಾ42ೆ. ಅವರು ��ಾ��ಗNಂದ 

ಆ;��ೊಳ:ಲ�ಡು1ಾ'Mೆ ಮತು' ಅ>ಸ'ಲ;ಂದ ದೃ¦ೕಕ;ಸಲ�ಡು1ಾ'Mೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 6:2-4,6 ಆಗ ಹGೆ!ರಡು ಮಂ9 ಅ>ಸ'ಲರು 
vಷaಮಂಡ#ಯನು! ಕೂ�� – Gಾವ� 2ೇವರ <ಾ�ೊaೕಪ2ೇಶವನು! {ಟುK 
ಉಪ�ಾರ�ಾಡು@'ರುವದು ತಕbದeಲ$ವ�ಾ$, Gಾ<ಾದMೋ *ಾ+ಥAGೆಯನೂ! 
<ಾ�ೊaೕಪ2ೇಶವನೂ! �ಾಡುವದರ#$ "ರತMಾ4ರು<ೆವ� ಎಂದು .ೇNದರು.  

ಅ>ಸ'ಲರು *ಾ+ಥAGೆ�ಾ� ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಟುK GೇV�ದರು. 

1 @��ೆ 3:10 ಇದಲ$2ೆ ಅವರು �ದಲು ಪ;ೕ�ಸಲ�ಡDೇಕು; ತರು<ಾಯ ಅವರ 

oೕ�ೆ Lಾರೂ ತಪ��.ೊ;ಸ9ದeMೆ ಸCಾ�ೇವಕರ ಉ2ೋಗaವನು! ನ�ಸ#. 

ಉ2ೋಗaವನು! ಅಥA�ಾ��ೊಳ�:ವ�ದು – n;ಯರ 8+zಗಳ� (oೕ#��ಾರಕ) 

�ವರ�ೆ 

 4+ೕ� ಪದ<ಾದ “*ೆ+~ಬು|ೆMೋ~” ಎಂದMೆ ವೃದ�Gಾದ, ವಯ�ಾ_ದ ವa8' ಅಥ<ಾ 

n;ಯನು ಎಂದಥA. ಹQೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ ಇದು zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆಯ 

ಸದಸaರನು! ಅಥ<ಾ zಹೂದaರ ಸCಾಮಂ9ರದ Gಾಯಕರನು! ಸೂgಸುತ'2ೆ. 
ಇ{+ಯ ��ಾ��ಗN/ೆ ಬMೆಯು<ಾಗ ಈ ಪದವನು! .ೆ�ಾd4 .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ 

ಸCೆಯ#$ ಬಳಸ�ಾ42ೆ, ಏ�ೆಂದMೆ ಅವರು ಹQೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ರುವ 

"n;ಯರ" ���qಾನವನು! ಅಥA�ಾ��ೊಂ�ದeರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:23 ಇದಲ$2ೆ ಪ+@ ಸCೆಯ#$ ಸCೆಯವರ ಸಮX@)ಂದ 

n;ಯರನು! /ೊತು'�ಾ� GೇV� ಉಪ<ಾಸ�ದುe *ಾ+ಥAGೆ �ಾ� ಅವರು 
ನಂ{ದe ಕತAನ �ೈ/ೆ ಅವರನು! ಒ��ದರು. 

4+ೕ� ಪದ<ಾದ “ಎ�ೊbೕ>ೕ~” ಎಂದMೆ oೕ#��ಾರಕ, "<ಾAಹಕ ಅಥ<ಾ 

*ಾಲಕ ಎಂದಥA. ಇದನು! .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ ಐದು Dಾ; ಬಳಸ�ಾ42ೆ ಮತು' 
ನೂa ಇಂಟkGಾaಷನ\ ವಷAu ನ#$ ಸತತ<ಾ4 “oೕ#��ಾರಕ” ಎಂದು 
ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ. ಇದನು! 8ಂ© ]ೇ�_ ಆವೃ@'ಯ#$ Gಾಲುb Dಾ; 

“{ಷ�/ಸCಾಧaf” ಎಂದು ಅನು<ಾ9ಸ�ಾ42ೆ. “oೕ#��ಾರಕ” ಎಂಬ ಪದವ� 
ಸ;Lಾದ ಅನು<ಾದ<ಾ42ೆ. 4+ೕ� ��ಾ��ಗN/ೆ ಬMೆಯು<ಾಗ ಈ ಪದವನು! 
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.ೆ�ಾd4 ಬಳಸ�ಾ42ೆ ಏ�ೆಂದMೆ ಅದು ಆ@¥ಕ Gಾಯಕತ�ದ ಪದ<ಾ4ದುe, ಅವ;/ೆ 
ಅ@ ಸುಲಭ<ಾ4 ಅಥA<ಾಗು@'ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 20:28 2ೇವರು ಸ�ರಕ'9ಂದ ಸಂ*ಾ9��ೊಂಡ ಸCೆಯನು! 
ಪ;*ಾ#ಸುವದ�ಾb4 ಪ�1ಾ+ತXನು "ಮXGೆ!ೕ ಆ nಂ�ನ#$ ಅಧafMಾ4 

ಇ�Kರುವದ;ಂದ "ಮX �ಷಯದ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ nಂ�ನ �ಷಯದ#$ಯೂ 

ಎಚd;�ೆLಾ4; ... 

8+zಗಳ� 

ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡು�ನ 8+zಯ#$ ಸತa<ೇದಕbನುಗುಣ<ಾದ Lಾವ�2ೇ 
ವa1ಾaಸ�ಲ$. ಅವ� ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ರುವ ಅ2ೇ ಉ2ೋಗaವನು! ಸೂgಸುತ'<ೆ. 
ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ ಅಥ<ಾ ಅದರ oೕ�ೆ Lಾವ�2ೇ ಚgAನ *ಾ9+ಪ+ಭುತ�ವ� ಇಲ$. 
ಪ+@Hಂದು ಸCೆಯು ಪ+1ೆaೕಕ<ಾದದುe ಮತು' �ಾ���ಾರವ�ಳ:ದುe ಆ42ೆ. 

ಸCೆಯ ಆಡNತವ� ಮನುಷaರ ಸಂಘಟGೆಯು, ಸಂಘ-ಸಂ� 0ೆಯು ಅಥ<ಾ 

ಪಂಗಡಗಳ� ಆ4ರುವ ಬದಲು, ಅ>ಸ'ಲರು ಎಂದು ಕMೆಯಲ�ಡುವ ಪ�ರುಷರು ಮತು' 
ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ n;ಯರ ನಡು<ೆ)ರುವ ಆತXನ ಸಂಬಂಧ<ಾ42ೆ. ಸ0Nೕಯ 

ಸCೆಯು ಕಳ�nಸುವ ಸಂ� 0ೆLಾ4 �ಾಯA"ವAnಸುತ'2ೆ, ಆದMೆ ಇದನು! 
ಮ1ೊ'ಂದು ಸCೆಯನು! ಆಳ�ವ, ಅ��ಾರ ನwೆಸುವ ಅಥ<ಾ "ಬAಂ�ಸುವ "�ಾತೃ 
ಸCೆ" ಎಂದು ಪ;ಗ�ಸ�ಾಗುವ�9ಲ$. 

ಅ>ಸ'ಲರು ಮತು' ಪ+<ಾ9ಗಳ� ಅ�'<ಾರವನು! .ಾ82ಾಗ, ಸCೆಗಳನು! 
�ಾ0�2ಾಗ ಮತು' ಪ+@Hಂದು ಸCೆಯಲೂ$ n;ಯರನು! GೇV�2ಾಗ, ಅವರು 
ಆಳ<ಾದ ಆ@¥ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು! �ಾ0�ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ಾತ+<ೇ 
ಸ0Nೕಯ ಸCೆಗಳ Dಾಹa ಸಂಪಕA<ಾ4<ೆ ಮತು' ಅವ� ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಗಳ#$ 
�ಾಯA"ವAnಸು@'ರುವ ಜನ;/ೆ ಸಂಬಂಧಪಟುKವ�ಗQಾ4<ೆ, ಇತರ ಸCೆಗN/ೆ 
ಅಥ<ಾ ಪಂಗಡಗN/ೆ ಸಂಬಂಧಪಟKವ�ಗಳಲ$. 

.ೊಸ ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯನು! �ಾ0ಸುವ�ದರ#$ ಅ>ಸ'ಲನ ಮತು' ಪ+<ಾ9ಯ 

�ೇ<ೆ)ಂದ �ದಲು ಅ�'<ಾರವನು! .ಾಕ�ಾ)ತು. ಅ>ಸ'ಲರು ಆ ಸCೆಯ#$ 
n;ಯರನು! GೇVಸು@'ದeರು. n;ಯರು ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ ವaವ.ಾರಗಳನು! 
ನwೆಸುವ ಆಡNತ ಮಂಡNLಾ4ರುವರು. 
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1 @��ೆ 5:17 �ೆGಾ!4 ಅ��ಾರ ನ�ಸುವ ಸCೆಯ n;ಯರನು!, ಅವMೊಳ/ೆ 
��ೇಷ<ಾ4 ಪ+ಸಂಗದ#$ಯೂ ಉಪ2ೇಶ#$ಯೂ ಕಷKಪಡುವವರನು! ಇಮX�Lಾದ 

�ಾನ�ೆb HೕಗaMೆಂದು ಎ�ಸDೇಕು. 

ಐದು ;ೕ@ಯ n;ಯರು 

ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇವಕರುಗQೆ�ಾ$ n;ಯMಾ42ಾeMೆ. *ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರ#$ 
Gಾವ� ಇದರ �ಾದ;ಗಳನು! �ಾಣು1 'ೇ<ೆ. 

1 *ೇತ+ 5:1 ಸCೆಯ n;ಯMೇ, ]ೊ1ೆn;ಯವGಾದ Gಾನು 8+ಸ'ನ Dಾqೆಗಳನು! 
ಕ�ಾ�Mೆ ಕಂಡವನೂ ಇನು! ಮುಂ2ೆ ಪ+ತaf<ಾಗುವ ಪ+Cಾವದ#$ *ಾಲು/ಾರನೂ 

ಆ4ದುe "ಮXನು! ಎಚd;� .ೇಳ�ವ2ೇನಂದMೆ ... 

3 Hೕ.ಾನ 1:1 ಸCೆಯ n;ಯನು 1ಾನು ಸತa<ಾ4 +ೕ@ಸುವ +ಯ /ಾಯ"/ೆ 
ಬMೆಯುವ�2ೇನಂದMೆ ... 

zೕಸು ತನ! ಸCೆ/ೆ ದಯ*ಾ#�ರುವ ಅ>ಸ'ಲರು, ಪ+<ಾ9ಗಳ�, ಸು<ಾ@Aಕರು, 
ಸCಾ*ಾಲಕರು ಮತು' Dೋಧಕರು, “2ೇವರ ಜನರನು! �ೇ<ಾ �ಾಯAಗN/ಾ4 

�ದ�ಪ�ಸಲು” ಒ|ಾK4 �ಾಯA"ವAnಸDೇಕು. ಈ �ೇ<ೆಯ 8+zಗಳನು! 
ಸತa<ೇದದ#$ “ಉ2ೋಗa” ಎಂದು ಉ� $ೇ��ಲ$.  ಆದರೂ ಸCೆಯ#$ ಈ 

ಪ+@Hಂದು �ೇ<ೆಯು "n;ಯರ" ಉ2ೋಗa �ಾ0ನದ#$<ೆ. 

n;ಯರ �ೇ<ೆ 

n;ಯರು ಪ+@Hಂದು ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ ಅವರ oೕ#��ಾರ�ೆ/ೆ 
ಒ���ೊ�Kರುವ ಮಂ2ೆಯನು! �ಾಯುವವMಾ4 ಮತು' oೕ)ಸುವವMಾ4 

�ಾಯA"ವAnಸDೇಕು. 

1 *ೇತ+ 5:1-3 ಸCೆಯ n;ಯMೇ, ]ೊ1ೆn;ಯವGಾದ Gಾನು 8+ಸ'ನ Dಾqೆಗಳನು! 
ಕ�ಾ�Mೆ ಕಂಡವನೂ ಇನು! ಮುಂ2ೆ ಪ+ತaf<ಾಗುವ ಪ+Cಾವದ#$ *ಾಲು/ಾರನೂ 

ಆ4ದುe "ಮXನು! ಎಚd;� .ೇಳ�ವ2ೇನಂದMೆ.  "ಮX#$ರುವ 2ೇವರ ಮಂ2ೆಯನು! 
�ಾ);. ಬ�ಾ1ಾbರ9ಂದಲ$ 2ೇವರ gತ'ದ ಪ+�ಾರ ಇಷKಪೂವAಕ<ಾ4ಯೂ 

"ೕಚ<ಾದ ದ+<ಾa�ೆ)ಂದಲ$. �ದeಮನಸ_"ಂದಲೂ oೕ#��ಾರ�ೆ �ಾ�;. 

2ೇವರು "ಮX ವಶದ#$�Kರುವ ಸCೆಗಳ oೕ�ೆ 2ೊMೆತನ�ಾಡುವವರಂ1ೆ 
ನwೆಯ2ೆ ಮಂ2ೆ/ೆ �ಾದ;Lಾ4zೕ ನwೆದು�ೊN:; ... 
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n;ಯರು ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಗQಾ42ಾeMೆ 

ಎಫೆಸ ಪ@+�ೆಯ GಾಲbGೆಯ ಅqಾaಯದ#$ ಪ�K �ಾಡ�ಾ4ರುವ ಐದು �ೇ<ೆಯ 

ವರಗಳ#$ 2ೇವರು ಇ�Kರುವವ;/ೆ, ಭಕ'ರನು! ಸಜುp/ೊNಸಲು ಕೃ*ೆಯನು! ಮತು' 
ಅ-jೇಕವನು! ದಯ*ಾ#�2ಾeGೆ. ಮಂ2ೆಗಳನು! �ಾಯಲು, oೕ)ಸಲು ಮತು' 
oೕ#��ಾರ�ೆ �ಾಡಲು ಆ;��ೊಂಡವ;/ೆ ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ ಕೃ*ೆ ಮತು' 
ಅ-jೇಕದ ಅಗತa�ರುತ'2ೆ ಎಂಬುದು ಸ�ಷK<ಾ4 1ೋ;ಬರುತ'2ೆ. 

ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ n;ಯರನು! 2ೇವರು ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆ/ೆ ಕMೆ92ಾeGೆ ಎಂದು 
1ೋರುತ'2ೆ. ಅವರ#$ ಪ+@Hಬrರೂ n;ಯತ��ಾb4 Dೇ�ಾ4ರುವ 

ಸತa<ೇದಕbನುಗುಣ<ಾದ ಎಲ$ ಅಹA1ೆಗಳನು! ಈwೇ;�2ಾeMೆ. ಈ n;ಯ;/ೆ 
"ಸCೆಯ ವaವ.ಾರಗಳನು!" ನ�ಸುವ ಜ<ಾDಾe;ಯನು! �ೊಡ�ಾ42ೆ. 

1 @��ೆ 5:17 �ೆGಾ!4 ಅ��ಾರ ನ�ಸುವ ಸCೆಯ n;ಯರನು!, ಅವMೊಳ/ೆ 
��ೇಷ<ಾ4 ಪ+ಸಂಗದ#$ಯೂ ಉಪ2ೇಶ#$ಯೂ ಕಷKಪಡುವವರನು! ಇಮX�Lಾದ 

�ಾನ�ೆb HೕಗaMೆಂದು ಎ�ಸDೇಕು. 

 “Dೋ�ಸಲು ಶಕ'Mಾ4ರDೇಕು” ಎಂಬುದು n;ಯರ ಅಹA1ೆಗಳ *ೈ8 ಒಂ2ಾ42ೆ, 
ಆದMೆ ಎಲ$ರೂ ಸ0Nೕಯ ಸCೆHಳ/ೆ ಉಪ2ೇಶ ಅಥ<ಾ DೋಧGಾ �ೇ<ೆಯ#$ 
�ಾಯA"ವAnಸು@'2ಾeMೋ ಎಂದು ನಮ/ೆ @Nಸಲ��Kಲ$. 

8+zಗಳ� 

ಅ>ಸ'ಲರು ಮತು' ಪ+<ಾ9ಗಳ� ಅ�'<ಾರವನು! .ಾ8ದ ನಂತರ ಮತು' ಅವರು 
ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ n;ಯರನು! GೇV�ದ ನಂತರ, ಸCಾ*ಾಲಕMಾ4 ಮತು' 
DೋಧಕMಾ4 �ಾಯA"ವAnಸಲು 2ೇವರು ಆ;��ೊಂಡವರನು! GೇV�, 

ಪ;ಗ�� ಮತು' ಅವರು ತಮX �ೇ<ೆ �ಾಡಲು ಅ>ಸ'ಲರು, ಪ+<ಾ9ಗಳ� ಮತು' 
ಇತರ n;ಯರು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ನwೆಸು1ಾ'Mೆ. 

��ಾ��ಗಳ� 2ೇವರ <ಾಕaದ#$ DೆQೆಯು@'ರು<ಾಗ ಮತು' ಸCಾ*ಾಲಕMಾ4 .ಾಗೂ 

DೋಧಕMಾ4 �ಾಯA"ವAnಸುವವರ �ೇ<ೆಯ ಮೂಲಕ vಷaMಾ4 

�ಾಡಲ�ಡು@'ರು<ಾಗ, ಸು<ಾ@AಕMಾ4 �ಾಯA"ವAnಸಲು 2ೇವರು 
ಆ;��ೊಂಡವರನು! ಸಹ GೇVಸ�ಾಗುತ'2ೆ, ಪ;ಗ�ಸ�ಾಗುತ'2ೆ ಮತು' n;ಯರು 
�ೈಗಳ"!ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೇ<ೆ �ಾಡಲು ನwೆಸ�ಾಗುತ'2ೆ. ಸು<ಾ@Aಕನು 
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ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ರುವ ��ಾ��ಗಳನು! ಅದುFತಕರ<ಾದ ಸು<ಾ1ಾA �ೇ<ೆ/ಾ4 

ತರDೇ@/ೊNಸು1ಾ'Gೆ ಮತು' ಸಜುp/ೊNಸು1ಾ'Gೆ.  

ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ ವರಗNಂದ �ೇ<ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸCೆzಂಬ 2ೇಹವ� 
ಪ+ಬುದ�<ಾಗಲು ಮತು' �ೇ<ಾ �ಾಯAಗN/ೆ ಸಜುp/ೊಳ:ಲು �ಾಧa<ಾಗುತ'2ೆ. 

ಪ+qಾನ n;ಯನು 

ಪ+@Hಂದು ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ Gೇಮಕ/ೊಂಡ n;ಯರು ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ 

ವರಗಳ *ೈ8 ಒಂದರ#$ �ಾಯA"ವAnಸಲು 2ೇವ;ಂದ ಕMೆಯಲ�ಟKವMಾ42ಾeMೆ 
ಎಂಬುದು ಸ�ಷK<ಾ42ೆ, ಮತು' ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ n;ಯತನವ� ಒಬr ವa8'/ೆ �ಾತ+ 
�ೕVತ<ಾ4ಲ$. ಆದMೆ, 2ೇವರು ತನ! ಜನರನು! ನwೆಸಲು �ೕ�ೆಯನು! 
ಎ{r�ದಂ1ೆ ಆತನು Lಾ<ಾಗಲೂ ಆ@¥ಕ Gಾಯಕತ�ವನು! ಎ{r�2ಾeGೆ. ಈ 

Gಾಯಕತ�ವನು! ಪ+ಕಟ�ೆಯ ಪ�ಸ'ಕದ#$ ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ “ದೂತ” (ಸಂ2ೇಶಕ) 

ಎಂದು ಪ+�ಾ'ಸ�ಾ42ೆ. 

● “ದೂತ” ಅಥ<ಾ ಸಂ2ೇಶಕ 

ಪ+ಕಟGೆ 2:1 ಎಫೆಸದ#$ರುವ ಸCೆಯ ದೂತ"/ೆ ಬMೆ - ಏಳ� ನfತ+ಗಳನು! 
ಬಲ/ೈಯ#$ nಡು�ೊಂಡು ಏಳ� gನ!ದ 9ೕಪಸ'ಂಭಗಳ ಮಧaದ#$ 
@ರು/ಾಡು<ಾತನು .ೇಳ�ವ2ೇನಂದMೆ ...  

● ಪ+qಾನ n;ಯGಾದ Lಾ�ೋಬನು 

zರೂಸ�ೇVನ ಸCೆಯ#$ ಇತರ n;ಯ;/ೆ Gೇತೃತ� ವn�ದe Lಾ]ೋಬನು 
ಪ+qಾನ n;ಯGಾ4ದನು ಎಂದು 1ೋರುತ'2ೆ. n;ಯMೆಲ$ರೂ ಅ>ಸ'ಲರನು! 
Cೇ�Lಾ4 ಉಪ2ೇಶದ ಸಮ�ೆaಯ ಬ/ Zೆ ಆ�ೋg�ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 15:6 ಅ>ಸ'ಲರೂ ಸCೆಯ n;ಯರೂ ಈ �ಷಯವನು! 
ಕು;ತು ಆ�ೋgಸುವದ�ೆb ಕೂ� ಬಂ9ರು<ಾಗ … 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 15:13 ಅವರು �ಾತGಾಡುವ�ದನು! ಮು4�ದ oೕ�ೆ 
Lಾ�ೋಬನು ಆ ಸಂಗ@ಯನು! ಕು;ತು .ೇN2 eೇನಂದMೆ ... 

n;ಯMೆಲ$ರೂ ಸಮ�ೆaLಾ4 ಪ;ಣV�ದ ಉಪ2ೇಶದ �ಷಯಯನು! 
ಆ�ೋgಸುವ�ದ�ೆb 1ೊಡ4ದeರು. ಆದMೆ, ಮುಖa ಅಥ<ಾ ಪ+qಾನ n;ಯGಾದ 

Lಾ�ೋಬನು ಅಂ@ಮ<ಾದ "ಣAಯವನು! .ೇಳDೇ�ಾ4ತು'. 
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ಸCೆಯ#$ನ ಮುಖಂಡತ� 

zೕಸು ಸCೆಯ vರಸು_. ಆ2ಾಗೂa, zೕಸು�ನ ಮುಖಂಡತ�ದ ಅ�ಯ#$, ಸ0Nೕಯ 

ಸCೆಯ oೕ�ೆ 2ೇವರು GೇV�ದ ಮುಖಂಡತ�ವ� ಕೂಡ ಇ2ೆ. ಈ ಮುಖಂಡತ�ವ� 
ಎಲ$ n;ಯMೊಂ9/ೆ �ೇ; "ಸCೆಯ ವaವ.ಾರಗಳನು! ನwೆಸಲು" ಮತು' "2ೇವರ 

ಜನರನು! �ೇ<ಾ �ಾಯAಗN/ೆ �ದ�ಪ�ಸಲು" �ಾಯA"ವAnಸುವ ಪ+qಾನ 

n;ಯನ#$ ಕಂಡುಬರುತ'2ೆ. 

● .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ �ಾದ; 

ನಮX  ಸCೆಯ ಆಡNತದ �ಾಂಪ+2ಾ)ಕ �ಾದ;ಯು .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ 

�ಾದ;/ೆ ಅನು�ಾರ<ಾ4 ಇಲ$9ದeMೆ, ನಮX �ಾದ;ಯನು! ಬದ�ಾ)ಸಲು Gಾವ� 
"qಾAರಗಳನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಳ:ಲು �ದ�;ರDೇಕು. ನಮX �ಾಲದ#$ 2ೇವರು ತನ! 
ಸCೆ/ೆ ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯನು! ಪ�ನಃ�ಾ0ಸು@'2ಾeGೆ. 

● ಸಂಘಷA�ಲ$2ೆ ಬದ�ಾ)� 

Gಾವ� ಈ ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! .ೊಂ9�ೊಂwಾಗ, ಅಗತa ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು! ತರಲು 
ಪ+ಯ@!ಸುವ �ದಲು ಈ ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯು ��ೕಕ;ಸಲು Gಾವ� 
ಸಮಯವನು! �ೊಡDೇಕು. ಇದನು! �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ Gಾವ� ಕಲಹ ಮತು' 
ಸಂಘಷA ಉಂ|ಾಗುವ �ಾಧa1ೆಯನು! ತ�ಸಬಹುದು. ಸCೆಯ ಆಡNತ�ೆb 
ಸಂಬಂ��ದ "qಾAರಗಳನು! ಅ>ಸ'ಲನು (�ಾ0ಪಕ) ಎಂದು ಅಂ4ೕಕ;ಸಲ�ಟKವನು 
ಪ+qಾನ n;ಯ ಮತು' ಸCೆಯ n;ಯMೊಂ9/ೆ �ೇ; 1ೆ/ೆದು�ೊಳ�:ವ 

8+zLಾ42ೆ. ಇದು ಸCೆಯ ��ಾ��ಗಳ ನಡು<ೆ �ಭಜGೆ/ೆ �ಾರಣ<ಾಗುವ 

ಸಮ�ೆaLಾ4 �ಾಪAಡDಾರದು. 

ಮುಖಸು'@ಯ ಪದ�ಗಳ� 

ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ ವರಗಳ� 8+zಗQಾ4<ೆzೕ .ೊರತು ಪದ�ಗಳಲ$. 
ಮುಖಸು'@ಯ ಪದ�ಗಳನು! ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ Gಾವ� ಒಬrರGೊ!ಬrರು 
ಸಂDೋ�ಸDಾರದು. 

ಮ1ಾ'ಯ 23:6-12 ಇದಲ$2ೆ ಔತಣಪ+ಸ'ಗಳ#$ ಪ+ಥಮ�ಾ0ನ ಸCಾಮಂ9ರಗಳ#$ 
ಮುಖa ೕಠಗಳ� ಅಂಗ� {ೕ9ಗಳ#$ ನಮ�ಾbರಗಳ� ಜನ;ಂದ 

DೋಧಕMೆ"!��ೊಳ�:ವದು ಇವ�ಗQ ೕೆ ಅವ;/ೆ ಇಷK. ಆದMೆ "ೕವ� 
DೋಧಕMೆ"!��ೊಳ:Dೇ�;. ಒಬrGೇ "ಮX Dೋಧಕನು. "ೕ<ೆಲ$ರೂ 
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ಸ.ೋದರರು. ಇದಲ$2ೆ ಭೂ�ೋಕದ#$ Lಾರನೂ! "ಮX ತಂ2ೆ ಎಂದು 
ಕMೆಯDೇ�;. ಪರ�ೋಕದ#$ರು<ಾತGೇ "ಮ/ೆ ತಂ2ೆ  

ಮತು' ಗುರುಗಳ� ಅ"!��ೊಳ:Dೇ�; 8+ಸ'GೊಬrGೇ "ಮ/ೆ ಗುರುವ�.  

"ಮX#$ .ೆgdನವನು "ಮX �ೇವಕGಾ4ರDೇಕು. ತನ!ನು! .ೆgd��ೊಳ�:ವವನು 
ತ4Zಸಲ�ಡುವನು. ತನ!ನು! ತ4Z��ೊಳ�:ವವನು .ೆgdಸಲ�ಡುವನು. 

ಎಲ$ ಸ.ೋದರರು 

zೕಸು “"ೕ<ೆಲ$ರೂ ಸ.ೋದರರು” ಎಂದು .ೇNದನು. *ೌಲನು ತನ! 
ಪ@+�ೆಗಳನು!, “ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲನು” ಎಂದು *ಾ+ರಂ-�ದನು “ಅ>ಸ'ಲ 

*ೌಲನು” ಎಂದು *ಾ+ರಂ-ಸ#ಲ$, ಏ�ೆಂದMೆ “ಅ>ಸ'ಲ” ಎಂಬ ಪದವ� 8+ಸ'ನ 

2ೇಹದ#$ನ ಅವನ 8+zಯನು! ಸೂgಸುತ'2ೆ. 

*ೇತ+ನು *ೌಲನನು! ಸ.ೋದರ ಎಂದು ಪ+�ಾ'�ದನು. 

2 *ೇತ+ 3:15 ನಮX ಕತAನ 9ೕಘA�ಾಂ@ಯು ನಮX ರf�ಾಥA<ಾ4 ಅ2ೆ ಎಂದು 
ಎ���ೊN:;. ಇ2ೇ ಅ{*ಾ+ಯ�ೆb ಸ;Lಾ4 ನಮX +ಯ ಸ.ೋದರGಾದ 

*ೌಲನು ಸಹ ತನ/ೆ ಅನುಗ+n�ದ �ಾನದ ಪ+�ಾರ "ಮ/ೆ ಬMೆದನು.  

“MೆವMೆಂ�, wಾಕKk, �ೕಚk, ಫಾದk, *ಾಸKk” ಎಂಬುವ�ಗಳ ಬದ#/ೆ 
ಒಬrರGೊ!ಬrರು “ಸ.ೋದರ” ಎಂದು ಕMೆಯುವ�ದು ಎjೊKೕ ಉತ'ಮ<ಾ4ರುತ'2ೆ. 
zೕಸು ಕೂಡ ತನ! �ದಲ .ೆಸ;"ಂದ .ೊರಟು.ೋದನು. Gಾ<ೆಲ$ರೂ 

ಒಬr;/ೊಬrರು �ೇವಕMಾ42 eೇ<ೆ. 

ಉ2ೋಗaವನು! /ೌರ�� 

ಮುಖಸು'@ಯ ಪದ�ಗಳ ಮೂಲಕ Gಾವ� ಒಬrರGೊ!ಬrರು ಸಂDೋ�ಸDಾರದು, 
ಆದMೆ n;ಯನ ಉ2ೋಗa�ೆb 2ೇವರು ಕMೆದವರನು! Gಾವ� /ೌರ�ಸDೇಕು. ತನ! 
ಸCೆಯ#$ ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ ವರಗಳ#$ �ಾಯA"ವAnಸಲು 2ೇವರು 
�ೊಟKವರನು! Gಾವ� /ೌರ�ಸDೇಕು ಮತು' /ೌರವ9ಂದ ��ೕಕ;ಸDೇಕು. 

ಮ1ಾ'ಯ 10:40 "ಮXನು! �ೇ;��ೊಳ�:ವವನು ನನ!ನು! 
�ೇ;��ೊಳ�:ವವGಾ42ಾeGೆ. ನನ!ನು! �ೇ;��ೊಳ�:ವವನು ನನ!ನು! 
ಕಳ�n��ೊ|ಾKತನನು! �ೇ;��ೊಳ�:ವವGಾ42ಾeGೆ. 
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“"ೕ<ೆಲ$ರೂ ಸ.ೋದರರು” ಎಂದು zೕಸು .ೇNದನು, ಅ2ೇ ಸಮಯದ#$ Gಾವ� 
ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ#$ �ಾಯA"ವAnಸಲು ಕMೆಯಲ�ಟK ಪ+@Hಬrರನು! 
ಗುರು@� /ೌರವ9ಂದ ��ೕಕ;ಸDೇಕು. ಆದe;ಂದ Gಾವ� ನಮX ಸCಾ*ಾಲಕನನು! 
“ಸ.ೋದರ Lಾ�ೋಬ” ಎಂದು ಸೂgಸಲು ಬಯ�ದMೆ, ಅ2ೇ ಸಮಯದ#$ Gಾವ� 
ಆತನನು! “ನಮX ಸCಾ*ಾಲಕ” ಎಂದು ಗುರು@ಸDೇಕು ಮತು' /ೌರ�ಸDೇಕು. 
"ಸ_ಂಶಯ<ಾ4, �ೇ<ೆಯ ಇತರ ವರಗNಗೂ ಇದು ಅನ�ಯ<ಾಗುತ'2ೆ. 

ಗಮ"�;: ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ ಮತು' ಸCೆಯ ಆಡNತದ �ಷಯದ ಕು;1ಾದ .ೆಚುd ಆಳ<ಾದ 

DೋಧGೆ/ಾ4, ಎ.ಎ\. 4\ ರವರ �ೇ<ೆಯ ವರಗಳ� ಎಂಬ ಪ�ಸಕ'ವನು! ಅಧaಯನ �ಾ�; ಎಂದು 
Gಾವ� ಸಲ.ೆ "ೕಡು1 'ೇ<ೆ. 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಎಫೆಸ 4: 8-13 ರ#$ "ೕಡ�ಾ4ರುವ ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ *ಾ+ಮುಖa<ಾದ 8+z Lಾವ�ದು? 

 

 

 

2. ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ ವರಗಳನು! ಪ�K �ಾ�; ಮತು' ಅವ�ಗಳ ಪ+@Hಂದು 8+zಗಳನು! ಸಂ�ಪ'<ಾ4 

�ವ;�;. 

 

 

 

3. ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯ#$ನ n;ಯರ ಮತು' ಸCಾ�ೇವಕರ 8+zಯನು! �ವ;�;. 
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*ಾಠ ಆರು 

ಇಂ9ನ �ಾಲ�ೆb �ಾದ; 

zೕಸು .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಸCೆಯನು! ಕಟುK1ಾ'Gೆ 

zೕಸು ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ �ದಲು ಪ+�ಾ'�2ಾಗ, ಆತನು ಅದರ ಬ/ Zೆ ಅ@ 

*ಾ+ಮುಖa<ಾ4ರುವ ಎರಡು .ೇN�ೆಗಳನು! "ೕ�ದನು. zೕಸು 1ಾನು ಸCೆಯನು! 
ಕಟುKವ�2ಾ4 .ೇNದನು. Gಾವ� ಉಪಕರಣಗಳ� �ಾತ+<ೇ ಆ42 eೇ<ೆ ಅವ�ಗಳ 

ಮೂಲಕ<ಾ4 zೕಸು ತನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK@'ದeGೆ ಎಂದು Gಾವ� ಇಂದು 
ಅ;ತು�ೊಳ:Dೇಕು. 

ಅGೇಕ ವಷAಗNಂದ �ೆ¤ಸ'ರು zೕಸು�ನ ಮ.ಾ ಆ�ೆಯನು! �ೇN2ಾeMೆ ಮತು' ತಮX 
ಸ�ಂತ ಶ8', �ಾಮಥaA ಮತು' ಬು9�ವಂ@�ೆ)ಂದ ಅದನು! �ಾಡಲು 
ಪ+ಯ@!�2ಾeMೆ. ಅGೇಕ ವಷAಗNಂದ, ಮನುಷaರು ತಮX ಸ�ಂತ �qಾನಗNಂದ 

ಮತು' ಸಂಪ+2ಾಯಗNಂದ ಸCೆಯನು! ಕಟKಲು ಪ+ಯ@!ಸು@'2ಾeMೆ. ಆದMೆ 
ಸCೆಯನು! ಕಟುKವವರು ��ಾ��ಗಳಲ$, 1ಾನು ತನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು ಎಂದು 
zೕಸು .ೇNದನು. 

ಮ1ಾ'ಯ 16:18 ಮತು' Gಾನು "ನ/ೆ ಒಂದು �ಾತನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ – "ೕನು 
*ೇತ+ನು ಈ ಬಂwೆಯ oೕ�ೆ ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು. *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� 
ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು. 

zೕಸು ತನ! ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ .ೇNದ ಎರಡGೆಯ �ಷಯ<ೆಂದMೆ *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ 

ಬಲವ� (�ೈ1ಾನನ ಎ�ಾ$ ಅ��ಾರಗಳ�) ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು. 

zೕಸು ಸCೆಯನು! ಕಟುKವನು ಮತು' ಅದು ಶ8'ಯುತ<ಾದ ಸCೆLಾ4ರುತ'2ೆ. 
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕ2ಾದಂತa Gಾವ� �ಾಣುವ ಸCೆಯು ಅಂಥ ಸCೆLಾ42ೆ. 

ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

ಆತನ ಸCೆಯನು! “ಕಟುKವ ತಂಡದ” Cಾಗ<ಾ4ರಲು Dೇ�ಾದ �ಾಗAದಶAನ, 

DೋಧGೆ, �ಾಮಥaAಗಳನು! ನಮ/ೆ �ೊಡಲು ಪ�1ಾ+ತXನನು! zೕಸು ನಮ/ೆ 
ಕಳ�n��ೊಟKನು. 

ಲೂಕ 3:16 Hೕ.ಾನನು ಅವMೆಲ$;/ೆ - Gಾನಂತೂ "ಮ/ೆ "ೕ;ನ 

�ಾ!ನ�ಾ�ಸುವವನು; ಆದMೆ ನನ4ಂತ ಶಕ'ನು ಬರು1ಾ'Gೆ. ಆತನ �ೆರಗಳ Dಾರನು! 
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{ಚುdವದಕೂb Gಾನು Hೕಗaನಲ$. ಆತನು ಪ�1ಾ+ತXದ#$ಯೂ Dೆಂ8ಯ#$ಯೂ 

"ಮ/ೆ �ಾ!ನ�ಾ�ಸುವನು.  

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

Hೕ.ಾನ 14:16,17 ಆಗ Gಾನು ತಂ2ೆಯನು! �ೇN�ೊಳ�:<ೆನು ಆತನು "ಮ/ೆ 
DೇMೊಬr ಸ.ಾಯಕನನು! ಸ2ಾ�ಾಲ "ಮX ಸಂಗಡ ಇರುವದ�ೆb �ೊಡುವನು. ಆ 

ಸ.ಾಯಕನು LಾMೆಂದMೆ ಸತaದ ಆತXGೇ �ೋಕವ� ಆತನನು! Gೋಡ2ೆಯೂ 

@Nಯ2ೆಯೂ ಇರುವದ;ಂದ ಆತನನು! .ೊಂದ�ಾರನು. "ೕವ� ಆತನನು! ಬ#$;. 

.ೇಗಂದMೆ "ಮX ಬNಯ#$ <ಾಸ�ಾಡು1ಾ'Gೆ ಮತು' "�Xಳ/ೆ ಇರುವನು.  

<ಾಕaದ DೋಧGೆ 

LಾMಾದರೂ Dೋ�ಸು<ಾಗ ಅಥ<ಾ ಉಪ2ೇvಸು<ಾಗ, ಪ�1ಾ+ತXನು "ಜ<ಾದ 

DೋಧಕGಾ42ಾeGೆ ಎಂದು GೆನಟುK�ೊಳ�:ವ�ದು ಒQ :ೆಯದು. Gಾವ� 
ಸ1ಾaಂಶಗಳನು! ಪ+ಸು'ತಪ�ಸಬಹುದು ಆದMೆ ಅವ�ಗಳನು! �ೇಳ�ಗGೊಳ�ೆb 
�ೊಂwೊಯುaವವನು ಮತು' ಅವ�ಗಳನು! ಅವನ ಅಥ<ಾ ಅವಳ Oೕವನದ Cಾಗ<ಾ4 

�ಾಡು<ಾತನು ಪ�1ಾ+ತXGೇ ಆ42ಾeGೆ. 

Hೕ.ಾನ 14:26 ಆದMೆ ಆ ಸ.ಾಯಕನು ಅಂದMೆ ನನ! .ೆಸ;ನ#$ ತಂ2ೆಯು 
ಕಳ�n��ೊಡುವ ಪ�1ಾ+ತXGೇ "ಮ/ೆ ಎಲ$ವನು! ಉಪ2ೇv� Gಾನು "ಮ/ೆ 
.ೇNದeGೆ!ೕ�ಾ$ "ಮX Gೆನ/ೆ ತರುವನು. 

*ೌಲನು ಸತa<ೇದ ಅಧaಯನ �ಾ�ೆಯ#$ ಎರಡು ವಷAಗಳ �ಾಲ Dೋ��ದರ 

ಪ;�ಾಮ<ಾ4, ಅಸa�ೕoಯ#$ದe ಎ�ಾ$ zಹೂದaರು ಮತು' 4+ೕಕರು 
ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ೇNದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:9,10 �ೆಲವರು ತಮX ಮನಸು_ಗಳನು! 
ಕ�ಣ�ಾ��ೊಂಡು ಒಡಂಬಡ2ೆ ಗುಂಪ�ಕೂ�ದ ಜನರ ಮುಂ2ೆ ಈ �ಾಗAವ� 
�ೆಟK2 eೆಂದು .ೇಳಲು ಅವನು ಅವರನು! {ಟುK.ೋ4 vಷaರನು! DೇMೆ�ಾ� ತುರನ!ನ 

ತಕA�ಾ�ೆಯ#$ ಪ+@9ನವೂ <ಾ9�ದನು. ಇದು ಎರಡು ವರುಷಗಳ ವMೆಗೂ 

ನwೆದದe;ಂದ ಅಸa�ೕoಯ#$ <ಾಸ<ಾ4ದe zಹೂದaರೂ 4+ೕಕರೂ ಎಲ$ರೂ 

ಕತAನ <ಾಕaವನು! �ೇNದರು. 
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DೋಧGೆಯು 2ೇವರ <ಾಕaವ� ಹ{rಹರಡಲು ಮತು' ಪ+ಬಲ<ಾ4 .ೆಚdಲು ಅವ�ಾಶ 

�ಾ��ೊಡುತ'2ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:20 ಈ ;ೕ@Lಾ4 ಕತAನ <ಾಕaವ� ಬಹಳ<ಾ4 

.ೆಚುd1ಾ' ಪ+ಬಲ<ಾ)ತು. 

ಪ;ಶ+ಮ 

�ೈ1ಾನನು ಒಬr ��ಾ��/ೆ �ರುದ�<ಾ4 ಏನ!Gೇ ತಂದು .ಾ8ದeರೂ ಅವನು 
ಮುಂದುವ;ಯುವಂಥ �ಾಯA�ೆb *ೌಲನು �ೆ+ೕಷ� �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. 
ಸು<ಾ1ೆA/ಾ4 ತನ/ೆ ಸಂಭ��ದ �ಾಯAಗಳ ಪ�Kಯನು! ಅವನು "ೕಡು1ಾ'Gೆ. 

2 �ೊ;ಂಥ 11:23-27 ಅವರು 8+ಸ'ನ �ೇವಕMೋ ಅವ;4ಂತ Gಾನು .ೆ�ಾd4 

�ೇ<ೆ�ಾಡುವವGಾ42 eೇGೆ. ಬು9e�ಾ�9ೕನ�ಲ$ದವGಾ4 �ಾ1ಾಡು1 'ೇGೆ. ಆತನ 

�ೇ<ೆಯ#$ ಅವ;4ಂತ .ೆ�ಾd4 ಪ+Lಾಸಪ|ೆKನು. .ೆ�ಾd4 �ೆMೆಮGೆHಳ/ೆ 
{2 eೆನು. V@Vೕ; *ೆಟುKಗಳನು! @ಂ2ೆನು. ಅGೇಕ �ಾ; ಮರಣದ DಾHಳ/ೆ 
�8b�ೊಂwೆನು.  

ಐದು �ಾ; zಹೂದa;ಂದ ನನ/ೆ ಒಂದು ಕ�o Gಾಲ�ತು' ಏಟುಗಳ� {ದeವ�. 
ಮೂರು �ಾ; ಸರ�ಾರದವರು ಚ�ಗNಂದ ನನ!ನು! .ೊwೆದರು. ಒಂದು �ಾ; ಜನರು 
ನನ!ನು! �ೊಲು$ವದ�ೆb ಕ� $ೆ�ೆದರು. ಮೂರು �ಾ; Gಾ"ದe ಹಡಗವ� ಒwೆದು 
.ೋ)ತು. ಒಂದು Mಾ@+ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಮುದ+ದ "ೕ;ನ#$ ಕQೆ2ೆನು. ಆತನ 

�ೇ<ೆಯ#$ ಎjೊKೕ ಪ+Lಾಣಗಳನು! �ಾ�2ೆನು. ನ9ಗಳ ಅ*ಾಯಗಳ� ಕಳ:ರ 

ಅ*ಾಯಗಳ� ಸ�ಂತ ಜನ;ಂದ ಅ*ಾಯಗಳ� ಅನaಜನ;ಂದ ಅ*ಾಯಗಳ� 

ಪಟKಣದ#$ ಅ*ಾಯಗಳ� �ಾ�ನ#$ ಅ*ಾಯಗಳ� ಸಮುದ+ದ#$ ಅ*ಾಯಗಳ� 

ಸುಳ�: ಸ.ೋದರMೊಳ/ೆ ಇರು<ಾಗ ಅ*ಾಯಗಳ� ನನ/ೆ ಸಂಭ��ದವ�. ಪ+Lಾಸ 

ಪ;ಶ+ಮಗNಂದ �ೆಲಸ ನ�� ಅGೇಕ �ಾ; "2ೆ+/ೆಟುK ಹ�<ೆ DಾLಾ;�ೆಗಳನು! 
ಪಟುK ಅGೇಕ �ಾ; ಉಪ<ಾಸ<ಾ4ಯೂ ಚNಯ#$ಯೂ ವಸ �ಲ$2ೆಯೂ ಇದುe 
ಆತನನು! �ೇ��2 eೇGೆ.  

zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಇತರರ ಬN/ೆ �ೊಂwೊಯaಲು 1ಾನು ಏನೂ Dೇ�ಾದರೂ  

�ಾಡಲು ತನ! *ಾ+ಣವನು! �ೊಡಲು ಸಹ *ೌಲನು ಮನಸು_ �ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:10-13 Gಾವ� ಅ#$ ಅGೇಕ 9ವಸಗಳ� ಇದe oೕ�ೆ, 
ಅಗಬGೆಂಬ ಒಬr ಪ+<ಾ9ಯು ಯೂ2ಾಯ9ಂದ ನಮX ಬN/ೆ ಬಂದು *ೌಲನ 
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ನಡುಕಟKನು! 1ೆ/ೆದು ತನ! �ೈ�ಾಲುಗಳನು! ಕ�K�ೊಂಡು - ಈ ನಡುಕಟುK 
Lಾವನ2ೋ ಆ ಮನುಷaನನು! zಹೂದaರು ಇ2ೇ ;ೕ@Lಾ4 zರೂಸ�ೇVನ#$ 
ಕ�K ಅನaಜನರ �ೈ/ೆ ಒ�� �ೊಡುವರು, nೕ/ೆ ಪ�1ಾ+ತXನು .ೇಳ�1ಾ'Gೆಂಬ2ಾ4 

.ೇNದನು.  

ಆ �ಾತನು! �ೇN2ಾಗ Gಾವ� ಆ ಸ0ಳದವರೂ - "ೕನು zರೂಸ�ೇV/ೆ 
.ೋಗDಾರ2ೆಂದು *ೌಲನನು! Dೇ��ೊಂwೆವ�. ಅದ�ೆb *ೌಲನು - "ೕವ� ಅತ'ತು' 
Lಾ�ೆ ನನ!ನು! ಎ2ೆ ಬ�ಸು@'ೕ;? Gಾನು ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ 

"Vತ'<ಾ4 zರೂಸ�ೇVನ#$ Dೇ�ೕ.ಾ8��ೊಳ�:ವದ�ೆb �ಾತ+ವಲ$2ೆ 
�ಾಯುವದಕೂb �ದ�<ಾ42 eೇGೆ ಅಂದನು.  

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ�, ಮಹ1ಾbಯAಗಳ�, ಅದುFತಗಳ� 

nಂ9ನ *ಾಠಗಳ#$, 2ೇವರು ಪ+ಪಂಚ2ಾದaಂತ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ಹ{rಹರ�ಸಲು 
ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು!, ಮಹ1ಾbಯAಗಳನು! ಮತು' ಅದುFತಗಳನು! .ೇ/ೆ 
ಬಳ�2ಾeGೆಂದು ಅಧaಯನ �ಾ�2 eೇ<ೆ.  

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:11,12 2ೇವರು *ೌಲನ �ೈ)ಂದ ��ೇಷ<ಾದ 

ಮಹ1ಾbಯAಗಳನು! ನ�ಸು1ಾ' ಇದeದ;ಂದ ಜನರು ಅವನ oೖoೕ#"ಂದ 

�ೈವಸ ಗಳನೂ! ಉ�ವಸ ಗಳನೂ! ತಂದು Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ .ಾಕಲು ಅವರವರ 

Mೋಗಗಳ� <ಾ�Lಾದವ�, 2ೆವ�ಗಳ� {ಟುK.ೋದವ�. 

"ಜ<ಾದ ಪ�ಾd1ಾ'ಪ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:18 ಮತು' ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸರು ಪ+�ಾa@/ೆ 
ಬಂತು. ಆತನನು! ನಂ{ದವರ#$ ಅGೇಕರು ಬಂದು ತಮX ಕೃತaಗಳನು! ಒ��ೊಂಡು 
@N�ದರು. 

ಅ-ವೃ9� 

Gಾವ� .ೋಗುವ� $ೆ�ಾ$ ಜನ;/ೆ zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ .ೇಳDೇಕು. ಆತನು LಾMೆಂದು 
ಮತು' ಆತನು ಏನು �ಾ�2ಾeGೆಂದು Gಾವ� ಅವ;/ೆ .ೇಳDೇಕು. Gಾವ� 2ೇವರ 

ಸ�ರೂಗQಾ42 eೇ<ೆ. ನಂ{�ೆ)ಲ$ದ �ೋಕವ� ಕತAನನು! �ಾಣುವ ಕನ!�ಯು 
Gಾವ� ಆ42 eೇ<ೆ.  

8ೕತAGೆಗಳ� 105:1,2 z.ೋವ"/ೆ ಕೃತ§1ಾಸು'@�ಾ�;; ಆತನ Gಾಮದ 

ಮಹತ�ವನು! ವ�A�;; ಜGಾಂಗಗಳ#$ ಆತನ ಕೃತaಗಳನು! ಪ+�ದ�ಪ��;.  
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ಆತನನು! 8ೕ@A�;, ಭO�;; ಆತನ ಅದುFಕೃತaಗಳGೆ!�ಾ$ qಾa"�;. 

z�ಾಯ 8:18 ಆ.ಾ Gಾನು ನನ/ೆ z.ೋವನು ದಯ*ಾ#�ರುವ ಮಕbಳ� 

gೕHೕನ ಪವAತದ#$ <ಾಸ<ಾ4ರುವ �ೇ<ಾ�ೕಶ�ರ<ಾದ 

z.ೋವ"ಂದುಂ|ಾದ ಗುರುತುಗQಾ4ಯೂ ಇ�ಾ+zೕಲaರ ಮಧaದ#$2 eೇ<ೆ. 

ಆ2ಾಮ ಮತು' ಹವ�ರ {ೕಳ���ೆಯ ನಂತರ, ಎ�ಾ$ ಮನುಷaರು 2ೇವರನು! 
ಹುಡುಕು@'2ಾeMೆ. ಅ�ೌ8ಕ1ೆಯನು! ಹುಡುಕುವ�ದು ಮನುಷaನ ಆತXದ#$2ೆ. 
��ಾ��ಗQಾದ 2ೇವರ ಪ+ಕಟ�ೆಯು ಮತು' �ೋಕವ� ಹುಡುಕು@'ರುವ 2ೇವರ 

ಶ8'ಯ 1ೋಪAಡು��ೆಯು ನಮ/ೆ ಉಂ|ಾ42ೆ. 

�ಾಕA 5:19 ಆದMೆ ಆತನು ಅವನನು! ಇರ/ೊಡ2ೆ ಅವ"/ೆ – "ೕನು "ನ! ಮGೆಗೂ 

"ನ! ಜನರ ಬNಗೂ .ೋ4 �ಾ�Vಯು "ನ!#$ ಕರು�ೆ)ಟುK "ನ/ೆ ಎಂ�ೆಂಥ 

ಉಪ�ಾರಗಳನು! �ಾ�2ಾeGೋ ಅದನು! .ೇಳ� ಅಂದನು. 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು ತ�;ತ �ಾ�LಾಗDೇಕು. Gಾವ� ನಮX ಸ�ಂತ Oೕವನದ 

ಅನುಭವಗಳ ಬ/ Zೆ ಅಂದMೆ Gಾವ� 2ೇವರನು! - ನಮX Oೕವನದ#$ ಸ�ಾqಾನವನು! 
.ೇ/ೆ ಕಂಡು�ೊಂwೆವ� - Gಾವ� Gೋ�ದ ಅದುFತಗಳ� - ಮತು' 2ೇವರು ನಮX 
ಪ+@Hಬrರನು! ಎಷುK +ೕ@ಸು1ಾ'Gೆ ಎಂಬುದರ ಬ/ Zೆ Gಾವ� .ೇಳDೇಕು. 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು ಅದುFತ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗQ�ೆಂ9/ೆ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
�ಾ�ೕಕ;ಸುವ�ದನು! ಮತು' �ಾರುವ�ದನು! ಮುಂದುವ;ಸು<ಾಗ ಅದುFತಕರ<ಾದ 

ಸು<ಾ1ಾADೋಧGೆಯ ಮೂಲಕ �ೋಕವನು! /ೆಲ$ಬಹುದು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:17 ಈ ಸಂಗ@ಯು ಎಫೆಸದ#$ <ಾಸ<ಾ4ದe ಎ�ಾ$ 
zಹೂದa;ಗೂ 4+ೕಕ;ಗೂ @Nದುಬಂ2ಾಗ ಅ<ೆMೆಲ$;/ೆ ಭಯn�)ತು. ಮತು' 
ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸರು ಪ+�ಾa@/ೆ ಬಂತು. 

ಏಳ� 9ೕ�ಾ�ಾ!ನಗಳ� 

“9ೕ�ಾ�ಾ!ನ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥAವ� ಒಂದMೊಂ9/ೆ ಸಂಪೂಣA<ಾ4 

ಗುರು@��ೊಳ�:ವ�ದು ಎಂಬು2ಾ42ೆ. 

ಸತa<ೇದದ#$ ಏಳ� 9ೕ�ಾ�ಾ!ನಗಳನು! ಉ� $ೇ�ಸ�ಾ42ೆ: 

● �ೕ�ೆಯ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

● Hೕ.ಾನನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 
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● zೕಸು�ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ, (ಆತ"/ೆ �ಾತ+<ೇ �vಷK<ಾದದುe) 

● Dೆಂ8ಯ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ  

● ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ (zೕಸು�ನ 2ೇಹ�ೆb) 

● zೕಸು�"ಂದ ಪ�1ಾ+ತXನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ (�ಾ�Lಾ4ರಲು ಶ8') 

● "ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ (8+ಸ'Gೊಂ94ನ ನಮX ಗುರು@ಸು��ೆ/ೆ �ಾ�) 

�ೕ�ೆಯ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ  

�ೆಂಪ� ಸಮುದ+ವನು! 2ಾಟುವ�ದರ#$ ಇ�ಾ+zೕ\ ಮಕbಳ� �ೕ�ೆHಂ9/ೆ 
ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಗುರು@ಸಲ�ಟKರು ಮತು' 2ೇವರು ಅವರನು! ಮರುಭೂVಯ 

ಮೂಲಕ ಹಗ#ನ#$ oೕಘಸ'ಂಭದ �ೆಳ/ೆ ಮತು' Mಾ@+ಯ#$ ಅ4!ಸ'ಂಭದ ಮೂಲಕ 

ನ��ದನು.  

1 �ೊ;ಂಥ 10:1-4 ಸ.ೋದರMೇ, ಮುಂ9ನ ಸಂಗ@ಯ#$ "ೕವ� ಲf�ಡDೇ�ೆಂದು 
Gಾನು ಅ*ೇ�ೕಸು1 'ೇGೆ. ಅ2ೇನಂದMೆ ನಮX ತೃಗQೆಲ$ರೂ ಸಮುದ+ದ#$ 2ಾ� 

.ೋದರು. ಅವMೆಲ$ರೂ �ೕ�ೆಯ vಷaMಾಗುವದ�ಾb4 oೕಘದ#$ಯೂ 

ಸಮುದ+ದ#$ಯೂ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! .ೊಂ9ದರು. ಅವMೆಲ$ರೂ 2ೈ�ೕಕ<ಾದ 

ಒಂ2ೇ ಆ.ಾರವನು! @ಂದರು. ಅವMೆಲ$ರೂ 2ೈ�ೕಕ<ಾದ ಒಂ2ೇ "ೕರನು! 
ಕು�ದರು. .ೇ/ೆಂದMೆ ಅವರ nಂ2ೆ .ೋಗು@'ದe 2ೈ�ಕ<ಾದ ಬಂwೆHಳ4ಂದ 

ಬಂದ "ೕರನು! ಕು�ಯು@'ದeರು. ಆ ಬಂwೆ 8+ಸ'Gೇ. 

Hೕ.ಾನನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

Hೕ.ಾನನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ಪ�ಾd1ಾ'ಪದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾ42ೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 3:11 Gಾನಂತೂ "ಮX ಮನಸು_ @ರು4�ೊಳ:Dೇ�ೆಂಬದ�ೆb "ಮ/ೆ 
"ೕ;ನ#$ �ಾ!ನ �ಾ�ಸು1 'ೇGೆ. ಆದMೆ ನನ! nಂ2ೆ ಬರುವವನು ನನ4ಂತ ಶಕ'ನು 
ಆತನ �ೆರಗಳನು! .ೊರ#ಕೂb Gಾನು Hೕಗaನಲ$. ಆತನು ಪ�1ಾ+ತXದ#$ಯೂ 

Dೆಂ8ಯ#$ಯೂ "ಮ/ೆ �ಾ!ನ�ಾ�ಸುವನು. 

zೕಸು�ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

zೕಸು�ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ಆತ"/ೆ �ಾತ+<ೇ �ಾ��ದ �vಷK<ಾದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

ಆ42ೆ. ಆತನು Hೕ.ಾನ"ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂದ�ದeರೂ 
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ಪ�ಾd1ಾ'ಪ�ಾb4 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಳ:#ಲ$. ಅದ�ಾb4zೕ Hೕ.ಾನನು 
ಆತGೊಂ9/ೆ <ಾ9�ದನು. 

ಮ1ಾ'ಯ 3:13-16 ಆ �ಾಲದ#$ zೕಸು Hೕ.ಾನ"ಂದ �ಾ!ನ 

�ಾ���ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು ಗ#�ಾಯ9ಂದ H2ಾAನ .ೊQೆ/ೆ ಬಂದನು. ಆಗ 

Hೕ.ಾನನು - Gಾನು ""!ಂದ �ಾ!ನ�ಾ���ೊಳ:ತಕbವGಾ4ರುವ#$ "ೕನು ನನ! 
ಬN/ೆ ಬರುವ2ೇನು ಎಂದು .ೇN ಆತನನು! ತwೆಯು1ಾ' ಇದeನು. ಆದMೆ zೕಸು 
ಅವ"/ೆ ಸದa�ೆb ಒ��ೋ. nೕ/ೆ Gಾವ� ಎಲ$ ಧಮAವನು! Gೆರ<ೇ;ಸತಕb2ಾe42ೆ 
ಎಂದು .ೇN2ಾಗ ಅವನು ಒ��ೊಂಡನು. 

zೕಸು 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂwಾಗ ಪ�1ಾ+ತXನು ಆತನ oೕ�ೆ ಇNದು 
ಬಂದನು ಮತು' ಆ ಸಮಯ9ಂದ ಆತನ Oೕವನದ#$ ಅದುFತಗಳ� 
1ೋ;ಬರು@'ದeವ�. 

Dೆಂ8)ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

zೕಸು ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ಮತು' Dೆಂ8)ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ�ಸುವನು ಎಂದು 
Hೕ.ಾನನು ಪ+<ಾ9�ದನು. 

ಮ1ಾ'ಯ 3: 11 {, 12 ... ಆದMೆ ನನ! nಂ2ೆ ಬರುವವನು ನನ4ಂತ ಶಕ'ನು ಆತನ 

�ೆರಗಳನು! .ೊರ#ಕೂb Gಾನು Hೕಗaನಲ$. ಆತನು ಪ�1ಾ+ತXದ#$ಯೂ 

Dೆಂ8ಯ#$ಯೂ "ಮ/ೆ �ಾ!ನ�ಾ�ಸುವನು.  

ಆತನು �ರವನು! �ೈಯ#$ n�92ಾeGೆ. ತನ! ಕಣದ#$ಯ Mಾvಯನು! ತೂ; 

ಹಸನು �ಾ� ತನ! /ೋ9ಯನು! ಕಣಜದ#$ ತುಂ{�ೊಂಡು .ೊಟKನು! ಆರದ 

Dೆಂ8ಯ#$ ಸುಟುK {ಡುವನು ಎಂದು .ೇNದನು. 

Dೆಂ8ಯ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನದ#$, ಶ;ೕರದ �ಾಯAಗQೆಂಬ, ".ೊಟುK" ಅನು! 
ಸುಟುK.ಾಕ�ಾಗುತ'2ೆ ಮತು' ನಮX Oೕವನ9ಂದ 1ೆ/ೆದು.ಾಕ�ಾಗುತ'2ೆ. ಆತXನ 

"ಜ<ಾದ ಫಲ<ಾದ, "/ೋ�" �ಾತ+ ಉNಯುತ'2ೆ. 

ಪ�1ಾ+ತX9ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

Gಾವ� ಪ�1ಾ+ತX9ಂದ 8+ಸ'ನ#$ �ೇರುವ�ದ�ೆb 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂ�2 eೇ<ೆ. 
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Mೋ�ಾಪ�ರ 6:3 8+ಸ' zೕಸು�ನ#$ �ೇರುವದ�ೆb 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡವMಾದ Gಾ<ೆಲ$ರೂ ಆತನ ಮರಣದ#$ 
*ಾಲು/ಾರMಾಗುವದ�ೆb 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂwೆ<ೆಂದು "ಮ/ೆ @Nಯ2ೋ? 

1 �ೊ;ಂಥ 12:13 .ಾ/ೆzೕ 8+ಸ'ನು zಹೂದaMಾಗ# 2ಾಸMಾಗ# 

ಸ�ತಂತ+Mಾಗ# Gಾ<ೆಲ$ರೂ ಒಂ2ೇ 2ೇಹ<ಾಗುವದ�ಾb4 ಒಂ2ೇ ಆತXದ#$ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂwೆವ�. ಒಂ2ೇ ಆತX ನoXಲ$;/ೆ *ಾನ<ಾ4 �ೊಡಲ��Kತು. 

@ೕತ 3:5 Gಾವ� �ಾ�ದ ಪ�ಣa8+zಗಳ "Vತ'9ಂದಲ$ ಆತನ ಕರು�ೆಯ#$zೕ 
ಪ�ನಜAನXವನು! ಸೂgಸುವ �ಾ!ನದ ಮೂಲಕ<ಾ4ಯೂ ಪ�1ಾ+ತXನು ನಮX#$ 
ನೂತನ ಸ�Cಾವವನು! ಉಂಟು �ಾಡುವದರ ಮೂಲಕ<ಾ4ಯೂ ಆತನು ನಮXನು! 
ರ��ದನು. 

zೕಸು�"ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

Gಾವ� zೕಸು�"ಂದ ಪ�1ಾ+ತXನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂ�2 eೇ<ೆ. 

ಲೂಕ 3:16 Hೕ.ಾನನು ಅವMೆಲ$;/ೆ - Gಾನಂತೂ "ಮ/ೆ "ೕ;ನ 

�ಾ!ನ�ಾ�ಸುವವನು; ಆದMೆ ನನ4ಂತ ಶಕ'ನು ಬರು1ಾ'Gೆ. ಆತನ �ೆರಗಳ Dಾರನು! 
{ಚುdವದಕೂb Gಾನು Hೕಗaನಲ$. ಆತನು ಪ�1ಾ+ತXದ#$ಯೂ Dೆಂ8ಯ#$ಯೂ 

"ಮ/ೆ �ಾ!ನ�ಾ�ಸುವನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:4,5,8 nೕ4ರ�ಾ4 ಆತನು ಅವMೊಂ9/ೆ ಕೂ�2ಾeಗ 

ಅವ;/ೆ Hೕ.ಾನನಂತೂ "ೕ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ��ದನು, "ಮ/ಾದMೋ 
ಇನು! ಸ�ಲ� 9ವಸಗQ�ೆಳ/ಾ4 ಪ�1ಾ+ತXದ#$ �ಾ!ನ<ಾಗುವದು. ಆದ�ಾರಣ "ೕವ� 
zರೂಸ�ೇಮನು! {ಟುK.ೋಗ2ೆ ತಂ2ೆ �ಾ�ದಂಥ "ೕವ� ನ"!ಂದ �ೇNದಂಥ 

<ಾ/ಾeನ�ೆb �ಾದು�ೊಂ�;+ ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು. 

ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! .ೊಂ9 

zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

"ೕ;"ಂದ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

"ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 8+ಸ'ನ ಮರಣ, ಹೂ�ಡು��ೆ ಮತು' ಪ�ನರು1ಾ0ನ2ೊಂ9/ೆ 
ಗುರು@��ೊಳ�:ವ�ದು ಆ42ೆ. 
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Mೋ�ಾಪ�ರ 6:3,4 8+ಸ' zೕಸು�ನ#$ �ೇರುವದ�ೆb 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡವMಾದ Gಾ<ೆಲ$ರೂ ಆತನ ಮರಣದ#$ 
*ಾಲು/ಾರMಾಗುವದ�ೆb 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂwೆ<ೆಂದು "ಮ/ೆ @Nಯ2ೋ? 

nೕ4ರ�ಾ4 Gಾವ� 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂwಾಗ ಆತನ ಮರಣದ#$ 
*ಾಲು/ಾರMಾ4 ಆತGೊಂ9/ೆ ಹೂಣಲ�|ೆKವ�. ಆದದ;ಂದ 8+ಸ'ನು ಸತು' ತಂ2ೆಯ 

ಮno)ಂದ Oೕ�ತGಾ4 ಎ{rಸಲ�ಟKಂ1ೆzೕ Gಾವ� ಕೂಡ Oೕವ9ಂ2ೆದುe 
.ೊಸಬMಾ4 ನಡ�ೊಳ:Dೇಕು. 

9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ಆ�ೆLಾ42ೆ 

Gಾವ� ಪ�ಾd1ಾ'ಪಪಟುK 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು ನಮ/ೆ 
ಆ�ಾಸ�ಾ42ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:38-41 *ೇತ+ನು ಅವ;/ೆ – "ಮX *ಾಪಗಳ� 
ಪ;.ಾರ<ಾಗುವದ�ಾb4 "ಮX#$ ಪ+@Hಬrರು 2ೇವರ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡು 
zೕಸು 8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ oೕ�ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊN:;, ಆಗ "ೕವ� 
ಪ�1ಾ+ತX2ಾನವನು! .ೊಂದು�;; ಆ <ಾ/ಾeನವ� "ಮಗೂ "ಮX ಮಕbNಗೂ 

ದೂರ<ಾ4ರುವವMೆಲ$;ಗೂ ಅಂತೂ ನಮX 2ೇವMಾ4ರುವ ಕತAನು ತನ! ಕwೆ/ೆ 
ಕMೆಯುವವMೆಲ$;/ೆ �ಾwೋಣ<ಾ42ೆ ಎಂದು .ೇNದನು.  

DೇMೆ ಅGೇಕ<ಾದ �ಾತುಗNಂದ ಅವನು ಖಂ�ತ<ಾ4 �ಾ�ನು�ದು – 

ವಕ+ಬು9�ಯುಳ: ಈ ಸಂತ@ಯವ;ಂದ ತ���ೊN:; ಎಂದು ಅವರನು! 
ಎಚd;�ದನು. ಅವನ �ಾ@/ೆ ಒ��ೊಂಡವರು 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ�� �ೊಂಡರು. ಆ 

9ವಸ ಸು�ಾರು ಮೂರು �ಾ�ರ ಜನರು ಅವರ#$ �ೇ;ದರು. 

ಇtHೕಪaದವನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

ಅ>ಸ'ಲರ �ಾಯAಗಳ� 8: 36-39 ಅವರು 2ಾ;ಯ#$ .ೋಗು@'ರು<ಾಗ "ೕ;ನ 

ಬN/ೆ ಬಂದರು. ಕಂಚು8ಯು – ಆ/ೋ, "ೕರು; ನನ/ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾಗುವದ�ೆb ಅ�¢ 
ಏನು ಎಂದು .ೇN ರಥವನು! "#$ಸು ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು;  

x#ಪ�ನು ಕಂಚು8ಯು ಇಬrರೂ "ೕ;Gೊಳ/ೆ ಇNದರು. x#ಪ�ನು ಅವ"/ೆ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ��ದನು. ಅವರು "ೕರನು! {ಟುK oೕಲ�ೆb ಬಂ2ಾಗ ಕತAನ ಆತX 
x#ಪ�ನನು! ಎ@' �ೊಂಡು.ೋಗ�ಾ4 ಕಂಚು8ಯು ಸಂ1ೋಷವ�ಳ:ವGಾ4 ತನ! 
2ಾ;ಯನು! n�ದು ಅವನನು! �ಾಣ�ೇ ಇಲ$. 
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�qಾನವ� ಮುಂದುವMೆ)ತು 

● ಹಕುb 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:47,48 ನಮX .ಾ/ೆzೕ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! .ೊಂ9ದ 

ಇವ;/ೆ "ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾಗದಂ1ೆ LಾMಾದರೂ ಅಭaಂತರ �ಾwಾMೇ ಎಂದು 
.ೇN ಅವ;/ೆ - "ೕವ� zೕಸು 8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ#$ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು ಅಪ��ೆ�ೊಟKನು. ಆ oೕ�ೆ ಅವರು ಅವನನು! 
ಇನೂ! �ೆಲವ� 9ವಸ ಇರDೇ�ೆಂದು Dೇ��ೊಂಡರು. 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ ಜನರನು! ರf�ೆ .ೊಂ9ದ ನಂತರ ತfಣ<ೇ ಅವ;/ೆ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ�ಸ�ಾ)ತು. 

● ಸ�ಾಯAದ ಜನರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:12 ಆದMೆ x#ಪ�ನು 2ೇವರ Mಾಜaದ �ಷಯದ#$ಯೂ 

zೕಸು8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ �ಷಯದ#$ಯೂ ಶುಭವತA�ಾನವನು! �ಾರಲು ಗಂಡಸರೂ 

.ೆಂಗಸರೂ ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡರು. 

● ಲುದa 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:15 ಆ�ೆಯೂ ಆ�ೆಯ ಮGೆಯವರೂ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

�ಾ���ೊಂಡ oೕ�ೆ ಆ�ೆ – Gಾನು ಕತAನನು! ನಂ{ದವQೆಂದು 
"ಶd)��ೊಂ�ದeMೆ ನನ! ಮGೆಯ#$ ಬಂದು ಇ;+ ಎಂದು Dೇ��ೊಂಡು ನಮXನು! 
ಬಲವಂತ �ಾ�ದಳ�. 

● �ೆMೆಮGೆಯ ಅ��ಾ; 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:33 ಅ2ೇ ಗN/ೆಯ#$ ಅವರನು! ಕರ�ೊಂಡು .ೋ4 

ಅವರ /ಾಯಗಳನು! 1ೊQೆದು ಕೂಡ�ೆ 1ಾನೂ ತನ!ವMೆಲ$ರ ಸnತ<ಾ4 

9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ�� �ೊಂಡನು. 

● ಸCಾಮಂ9ರದ ಅಧafನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 18:8 ಸCಾಮಂ9ರದ ಅಧafGಾದ 8+ಸrನು ತನ! 
ಮGೆಯವMೆಲ$ರ ಸnತ ಕತAನ#$ ನಂ{�ೆ)ಟKನು. ಮತು' �ೊ;ಂಥದವರ#$ 
ಅGೇಕರು �ೇN ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡರು. 
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● �ೊ;ಂಥದವರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19: 5 ಅವರು ಆ �ಾತನು! �ೇN ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ 

.ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಂಡರು. 

● ಅನ"ೕಯನು *ೌಲ"/ೆ ಆ�ಾ�ದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 22:16 ಈಗ "ೕGೇ�ೆ �ಾವ�ಾಶ�ಾಡು@'ೕ? ಎದುe ಆತನ 

.ೆಸರನು! .ೇN�ೊಳ�:ವವGಾ4 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ�� �ೊಂಡು "ನ! *ಾಪಗಳನು! 
1ೊQೆದು�ೋ ಅಂದನು. 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಮ1ಾ'ಯ 16:18 ರ#$ zೕಸು ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ .ೇNದ ಎರಡು ಪ+ಮುಖ .ೇN�ೆಗಳ� Lಾವ�ವ�? 

 

 

 

2. ಪ�1ಾ+ತX9ಂದ zೕಸು�ನ#$ �ೇರುವ�ದ8bರುವ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನಕೂb ಮತು' zೕಸು ಪ�1ಾ+ತXನ#$ �ೊಡುವ 

9ೕ�ಾ�ಾ!ನಕೂb ನಡು<ೆ)ರುವ ವa1ಾaಸವನು! �ವ;�;. 

 

 

 

3. "ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ಏ�ೆ *ಾ+ಮುಖa<ಾ42ೆ? 
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*ಾಠ ಏಳ� 

ದಂ|ಾ4ದe *ೇತ+ನು 

*ೇತ+ನು zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ ನwೆದನು 

ಇತರ vಷaರ Oೕವನದ ಘಟGೆಗN4ಂತಲೂ .ೆ�ಾd4 *ೇತ+ನ Oೕವನದ#$ನ 

ಘಟGೆಗಳನು! ನಮ/ೆ @Nಸ�ಾ42ೆ. *ೇತ+ನು vಷaರ GಾಯಕGಾ4ದeನು. ಅವನ 

.ೆಸರು Lಾ<ಾಗಲೂ ಪ�Kಯ#$ �ದಲ �ಾ0ನದ#$ರು@'ತು'. ಅವನು �ಾತ+<ೇ 

.ೆ�ಾd4 �ಾತGಾ�ದವನು. ಅವನು �ೕರನು, ಆತX��ಾ�ಸವ�ಳ:ವನು, 
qೈಯA�ಾ#ಯು, Gೇರನು�ಯವನು, ದುಡುಕು ಸ�Cಾವದವನು ಮತು' ಬ#ಷ�ನು 
ಆ4ದeನು. ಅವನು ಚಂಚಲನು ಮತು' ಅವನು �ೆಲ�oX qಾJKಕದ ಮತು' ದುಡು8ನ 
ವa8'ಯಂ1ೆ �ಾಣು@'ದeನು. 

zೕಸುವನು! ಸಂ��ದನು 

*ೇತ+ನು �ಾ!"ಕGಾದ Hೕ.ಾನನ nಂDಾಲಕನು ಆ4ರಬಹುದು. zೕಸುವನು! 
2ೇವರ ಕು;ಮ; ಎಂದು ಅವ"/ೆ 1ೋ;��ೊಟKವನು �ಾ!"ಕನು ಎಂದು ನಮ/ೆ 
@N92ೆ. ಸತa<ೇದದ#$ *ೇತ+ನ ಕು;1ಾ4 �ಾ�ರುವ �ದಲGೆಯ ಪ+�ಾ'ಪವ� 
zೕಸು ಅವ"/ೆ ಮ1ೊ'ಂದು .ೆಸರ"!ಟK ಸಮಯ<ಾ42ೆ. ಅವನ �ದಲ .ೆಸರು 
��ೕನನು, ಅದ�ೆb ದಂಟು ಎಂಬಥA�2ೆ ಎಂದು �ೆಲವರು .ೇN2ಾeMೆ. 
�ಾ�Cಾ�ಕ<ಾ4 ದಂಟು /ಾNಯ#$ ಅ@'ಂ9ತ' ಇ@'ಂದತ' ಅ�ಾಡು@'ರುತ'2ೆ. zೕಸು 
ತfಣ<ೇ ಅವ"/ೆ *ೇತ+ ಎಂದು .ೆಸ;ಟKನು, ಅಂದMೆ ಬಂwೆಗಲು$ 
ಎಂದರಥA<ಾ42ೆ, ಆದರೂ zೕಸು ಅವನನು! ��ೕನನು ಅಥ<ಾ *ೇತ+ನು ಎಂದು 
ಸು<ಾ1ೆAಗQಾದaಂತ ಅದಲು ಬದ�ಾ4 ಕMೆ92ಾeGೆ. 

Hೕ.ಾನ 1:35-42 ಮರು9ನ @ರು4 Hೕ.ಾನನೂ ಅವನ vಷaರ#$ ಇಬrರು 
"ಂತು�ೊಂ�2ಾeಗ Hೕ.ಾನನು ಅ#$ @ರು/ಾಡು@'ರುವ zೕಸುವನು! Gೋ� 

ಅ/ೋ ಯ§�ೆb 2ೇವರು GೇV�ರುವ ಕು; ಅಂದನು. ಆ ಇಬrರು vಷaರು ಅದನು! 
�ೇN zೕಸು�ನ nಂ2ೆ .ೋದರು.  

zೕಸು nಂ@ರು4 ಅವರು nಂ2ೆ ಬರುವದನು! ಕಂಡು – "ಮ/ೆ ಏನು Dೇ�ಾ42ೆ 
ಎಂದು �ೇಳಲು  
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ಅವರು – ರ{rೕzೕ "ೕನು ಇಳ��ೊಂ�ರುವದು ಎ#$? ಅಂದರು. ( ರ{r ಅಂದMೆ 
ಗುರು)  

ಆತನು ಬಂದು Gೋ�; ಅಂ2ಾಗ  

ಅವರು ಬಂದು ಆತನು ಇಳ��ೊಂ�ದe ಸ0ಳವನು! Gೋ� ಆ 9ವಸ ಆತನ ಸಂಗಡ 

ಇದeರು. ಆಗ .ೆಚುdಕ�o �ಾಯಂ�ಾಲ Gಾಲುb ಗಂ|ೆLಾ4ತು'. Hೕ.ಾನನ 

�ಾತನು! �ೇN zೕಸುವನು! nಂDಾ#�ದ ಆ ಇಬrರ#$ �ೕ�ೕನ *ೇತ+ನ 

ತಮXGಾದ ಅಂ2ೆ+ಯನು ಒಬrನು.  

ಇವನು �ದಲು ತನ! ಅಣ�Gಾದ �ೕ�ೕನನು! ಕಂಡು�ೊಂಡು ಅವ"/ೆ – 

o�_ಯನು ನಮ/ೆ �8bದನು ಎಂದು .ೇN ಅವನನು! zೕಸು�ನ ಬN/ೆ ಕರ�ೊಂಡು 
ಬಂದನು. (o�_ಯನು ಅಂದMೆ 8+ಸ'ನು)  

.ೆಸರನು! *ೇತ+ ಎಂದು ಬದ�ಾ)ಸ�ಾ)ತು 

zೕಸು ಅವನನು! Gೋ� – "ೕನು Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನನು ಇನು! 
oೕ�ೆ �ೇಫGೆ"��ೊಳ�:� ಅಂದನು. ( �ೇಫGೆಂದMೆ *ೇತ+). 

ಅದುFತಕರ<ಾ4 Vೕನುಗಳನು! n�9ದುe 

ಸತa<ೇದದ#$ ಸಂಭ��ದ ಅದುFತ<ಾದ ಸಂಗ@ಗಳನು! �ೆಲ�oX ಓದು<ಾಗ, 

Gಾವ� ಅದುFತಗಳನು! ತುಂDಾ ಆನಂ9ಸು1 'ೇ<ೆ, ಅದರ#$ 1ೊಡ4ರುವ ಜನರ 

Oೕವನದ#$ ಉಂ|ಾಗುವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು! �ಾಣಲು Gಾವ� ಮMೆತು.ೋಗು1 'ೇ<ೆ. 

zೕಸು *ೇತ+ನ 2ೋ�ಯನು! “DೋಧGಾ <ೇ9�ೆLಾ4” ಬಳ�ದನು. ಅವನು 
2ೋ�ಯನು! ದಡ9ಂದ ಸ�ಲ� ತN:ದe;ಂದ *ೇತ+ನು ಸ�ಇ� «ೆ)ಂದ ಆತ"/ೆ 
2ೋ�ಯನು! ಮತು' ತನ!ನು! {ಟುK�ೊಟKನು. zೕಸು DೋಧGೆ �ಾಡುವ�ದನು! 
ಮು4�2ಾಗ, ಆತನು *ೇತ+"/ೆ, “Vೕನು n�ಯಲು ಆಳ<ಾದ "ೕ;/ೆ ಬ�ೆಗಳನು! 
.ಾಕು” ಎಂದು .ೇNದನು. 

*ೇತ+ನ ಮುಂ2ೆ ಆzb ಇತು'. �ಾನುJಕ ��ಾರದ#$ Lಾವ�2ೇ ಹುರುNಲ$9ದeರೂ 
zೕಸು .ೇNದಂ1ೆ 1ಾನು �ಾಡಬಹು2ಾ4ತು', ಅಥ<ಾ ಅವನು 
"Mಾಕ;ಸಬಹು2ಾ4ತು'. *ೇತ+ನು �qೇಯGಾಗಲು "ಧA;�ದನು. 
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*ೇತ+ನು �qೇಯGಾದನು 

*ೇತ+ನು �qೇಯGಾದ �ಾರಣ, ಅವನು 2ೇವರ ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ ಶ8'ಯನು! 
Gೋ�ದನು. ಅವನು ತನ! *ಾಪ �0@ಯನು! ಅ;ತು�ೊಂಡನು ಮತು' ಅವನು 
zೕಸುವನು! ಕತAGೆಂದು ಎಂದು ಅ;ತು�ೊಂಡನು. ತfಣ<ೇ, zೕಸು ಅವನನು! 
ಕMೆದನು ಮತು' ಆತನನು! nಂDಾ#ಸಲು ಅವನು ಎಲ$ವನೂ! {ಟುK.ೋದನು. 

ಲೂಕ 5:1-11 ಒಂ2ಾGೊಂದು 9ವಸ ಜನರು ಒ1ಾ'4 ಬಂದು ಆತನ oೕ�ೆ 
{ದುe�ೊಂಡು 2ೇವರ <ಾಕaವನು! �ೇಳ�@'ರಲು /ೆGೇಜMೆ� �ೆMೆಯ ಅಂgನ#$ 
"ಂ@ದe ಆತನು ಆ �ೆMೆಯ ದಡದ#$ ಎರಡು 2ೋ�ಗಳನು! ಕಂಡನು. Dೆಸ'ರು 
ಅವ�ಗQ�ೆಳ4ಂದ .ೊರ/ೆ ಬಂದು ತಮX ಒ�ೆಗಳನು! 1ೊQೆಯು@'ದeರು.  

ಆ 2ೋ�ಗಳ#$ �ೕ�ೕನನ ಒಂದು 2ೋ�ಯನು! ಆತನು ಹ@' ದಡ9ಂದ ಸ�ಲ� 
ದೂರ�ೆb ನೂಕDೇ�ೆಂದು ಅವನು! �ೇN�ೊಂಡನು. ತರು<ಾಯ ಆತನು ಕೂತು�ೊಂಡು 
2ೋ�Hಳ4ಂದ�ೇ ಆ ಜನರ ಗುಂ/ೆ ಉಪ2ೇಶ�ಾ�ದನು.   

�ಾ1ಾಡುವದನು! ಮು4�ದ oೕ�ೆ �ೕ�ೕನ"/ೆ, ಆಳ<ಾದ ಸ0ಳ�ೆb 2ೋ�ಯನು! 
ನ�� VೕನುDೇ�/ಾ4 "ಮX ಬ�ೆಗಳನು! .ಾ8; ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಅದ�ೆb �ೕ�ೕನನು - ಗುರು<ೇ, Gಾವ� Mಾ@+z�ಾ$ ಪ+LಾಸಪಟKರೂ ಏನೂ 

�ಕb#ಲ$; ಆದMೆ "ನ! �ಾ@ನoೕ�ೆ ಬ�ೆಗಳನು! .ಾಕು1 'ೇGೆ ಅಂದನು.  

● ಆvೕ<ಾAದಗಳ� ಬಂತು 

ವಚನಗಳ� 6,7 .ಾ8ದ oೕ�ೆ Vೕನುಗಳನು! MಾvMಾvLಾ4 �8b�ೊಂಡು ಅವರ 

ಬ�ೆಗಳ� ಹ;ದು.ೋಗು@'ದeವ�. ಆಗ ಅವರು ಮ1ೊ'ಂದು 2ೋ�ಯ#$ದe ತಮX 
*ಾಲು/ಾರ;/ೆ, "ೕವ� ಬಂದು ನಮ/ೆ Gೆರ<ಾಗDೇ�ೆಂದ ಸGೆ!�ಾ�ದರು. ಅವರು 
ಬಂದು ಆ ಎರಡು 2ೋ�ಗಳ#$ Vೕನುಗಳನು! ತುಂ{ಸಲು ಅವ� ಮುಳ�ಗುವ 

.ಾ/ಾದವ�.  

● zೕಸು *ೇತ+ನನು! ಕMೆದನು 

ವಚನಗಳ� 8-11 �ೕ�ೕu *ೇತ+ನು ಇದನು! ಕಂಡು zೕಸು�ನ �ಣ�ಾ#/ೆ {ದುe 
�ಾ�Vೕ, Gಾನು *ಾ*ಾತXನು; ನನ!ನು! {ಟುK.ೋಗDೇಕು ಅಂದನು. LಾಕಂದMೆ 
ಅವ"ಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದeವMೆಲ$;ಗೂ 1ಾವ� n�ದ Vೕನುಗಳ "Vತ' �ಸXಯ 
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n�9ತು'; �ೕ�ೕನನ *ಾಲು/ಾರMಾ4ದeಂಥ ]ೆDೆ2ಾಯನ ಮಕbQಾದ Lಾ�ೋಬ 

Hೕ.ಾನರೂ .ಾ/ೆzೕ �ಸXಯಪಟKರು.  

zೕಸು �ೕ�ೕನ"/ೆ--ಅಂಜDೇಡ, ಇಂ9"ಂದ "ೕನು ಮನುಷaರನು! 
n�ಯುವವGಾ4ರು� ಎಂದು .ೇNದನು. ಅವರು ತಮX 2ೋ�ಗಳನು! ದಡ�ೆb 
ತಂದು ಎಲ$ವನೂ! {ಟುK ಆತನನು! nಂDಾ#�ದರು. 

*ೇತ+ನು "ೕ;ನ oೕ�ೆ ನwೆದನು 

zೕಸು "ೕ;ನ oೕ�ೆ ನwೆಯು1ಾ' 2ೋ�ಯ ಕwೆ/ೆ ಬರು@'ರು<ಾಗ, vಷaರು 
ಆತನನು! Gೋ� ಭಯಪಟKರು. ಆತನು zೕಸು ಎಂದು ಅವ;/ೆ @N9ರ#ಲ$, 
ಬದ#/ೆ ಆತನು ಭೂತ ಎಂದು ಅವರು Cಾ��ದರು. 2ೇವರ ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ 

�ಾಯAಗಳನು! Gೋ�2ಾಗ ಅGೇಕ ��ಾ��ಗಳ �ದಲ ಪ+@8+zಯು 
ಭಯ<ಾ4ರುತ'2ೆ. 

zೕಸು “ಇದು Gಾನು ಭಯಪಡDೇ�;” ಎಂದು ಕೂ4 .ೇNದನು. *ೇತ+ನು 
�ಾತ+<ೇ ಪ+@8+)�ದನು. ಅವನು 2ೋ�)ಂದ .ೊರ4Nದನು. ಅವನು "ೕ;ನ 

oೕ�ೆ ನwೆದನು ಮತು' ನಂತರ *ೇತ+ನು ಪ;�0@ಗಳನು! Gೋ�2ಾಗ, ಅವನು 
ಸಂಶಯಪಡಲು ಮತು' ಮುಳ�ಗಲು *ಾ+ರಂ-�ದನು. 

zೕಸು ಅವನ ಅಪನಂ{�ೆ/ಾ4 ಅವನನು! ಗದ;�ದನು ಆದMೆ *ೇತ+ನು "ೕ;ನ 

oೕ�ೆ ನwೆದನು ಎಂಬುದನು! GೆನಟುK�ೊಳ�:ವ�ದು ಒQ :ೆಯದು. *ೇತ+ನು 
ಅ*ಾಯ�ಾ; ಪ;�0@/ೆ .ೋಗಲು �ದ�Gಾ4ದeನು. *ೇತ+ನು �qೇಯGಾದನು. 
zೕಸು, “Dಾ” ಎಂದು .ೇNದನು ಮತು' *ೇತ+ನು .ೋದನು! 

ಮ1ಾ'ಯ 14:25-33 Mಾ@+ GಾಲbGೆಯ ]ಾವದ#$ zೕಸು ಸಮುದ+ದ oೕ�ೆ ನwೆದು 
ಅವರ ಕwೆ/ೆ ಬಂದನು. ಸಮುದ+ದ oೕ�ೆ ನwೆಯುವ ಆತನನು! vಷaರು Gೋ� 

ಭೂತ<ೆಂದು ತತ';� ಭಯ9ಂದ ಕೂ4ದರು.  

ಕೂಡ�ೆ zೕಸು �ಾ1ಾ� ಅವ;/ೆ – qೈಯA<ಾ4; Gಾನು ಅಂಜDೇ�; ಎಂದು 
.ೇNದನು.  

ಅದ�ೆb *ೇತ+ನು �ಾ�Vೕ "ೕGೇLಾದMೆ ನನ/ೆ "ೕ;ನ oೕ�ೆ ನwೆದು "ನ! ಬN/ೆ 
ಬರುವದ�ೆb ಅಪ��ೆ �ೊಡು ಅನ!ಲು,  

ಆತನು Dಾ ಅಂದನು.  
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ಆಗ *ೇತ+ನು zೕಸು�ನ ಬN/ೆ .ೋಗುವದ�ೆb 2ೋ�)ಂದ ಇNದು "ೕ;ನ oೕ�ೆ 
ನwೆದನು. ಆದMೆ /ಾNಯನು! Gೋ� ಭಯಪಟುK ಮುಣುಗು1ಾ' - �ಾ�Vೕ ನನ!ನು! 
�ಾ*ಾಡು ಎಂದು ಕೂ4�ೊಂಡನು.  

ಆ fಣ<ೇ zೕಸು �ೈ�ಾg ಅವನನು! n�ದು ಅಲ� ��ಾ��zೕ Lಾ�ೆ ಸಂ2ೇಹ 

ಪ|ೆK ಎಂದು .ೇNದನು.  

ತರು<ಾಯ ಅವರು 2ೋ�ಯನು! ಹ@'ದ oೕ�ೆ /ಾN "ಂತು .ೊ)ತು. ಆಗ 

2ೋ�ಯ#$ದeವರು "ಜ<ಾ4 "ೕನು 2ೇವಕು�ಾರನು ಎಂದು .ೇN ಆತ"/ೆ 
ನಮಸb;�ದರು. 

*ೇತ+ನು "ಂತು�ೊಂಡನು 

zೕಸುವನು! nಂDಾ#�ದ ಅGೇಕ vಷaರು ಆತನ �ಾಗAವ� ತುಂDಾ ಕ�ಣ<ಾ4 

ಎಂದು ಅ;ತು�ೊಂಡು nಂ9ರು4 .ೋದರು, ಆದMೆ *ೇತ+ನು .ೋಗ#ಲ$! 

Hೕ.ಾನ 6:67-69 zೕಸು ಇದನು! Gೋ� ತನ! ಹGೆ!ರಡು ಮಂ9ಯನು! – "ೕವ� 
ಸಹ .ೋಗDೇ�ೆಂ99eೕMಾ? ಎಂದು �ೇNದe�ೆb  

�ೕ�ೕನ *ೇತ+ನು �ಾ�Vೕ "ನ!ನು! {ಟುK Gಾವ� ಇGಾ!ರ ಬN/ೆ .ೋ/ೋಣ? 

"ನ!#$ "ತaOೕವವನು! ಉಂಟು�ಾಡುವ <ಾಕaಗಳ�ಂಟು. "ೕನು 2ೇವರು 
ಪ+@J��ದವGೇ ಎಂದು Gಾವ� ನಂ{2 eೇ<ೆ ಮತು' @N92 eೇ<ೆ. ಅಂದನು.  

“"ೕನು 8+ಸ'ನು” 

*ೇತ+ನು ಹGೆ!ರಡು ಮಂ9ಯ ಮುಖa ವ�ಾ'ರGಾ4ದeನು. ಅವನು ಹಲ<ಾರು 
ಸಂದಭAಗಳ#$ zೕಸು�/ೆ ಉತ'ರ �ೊಟKವGಾ42ಾeGೆ. ಅವರು ಪ+<ಾ9Lಾ4 

��ೕಕ;�ದ ವa8'ಯು o�_ೕಯನು ಎಂದು ಅ;�ೆ�ಾ�ದವನು *ೇತ+ನು. 

ಮ1ಾ'ಯ 16:13-20 zೕಸು x#ಪ�ನ �ೈಸMೈಯ ಎಂಬ ಪಟKಣದ *ಾ+ಂತ�ೆb 
ಬಂ2ಾಗ ಜನರು ಮನುಷaಕು�ಾರGೆಂಬ ನನ!ನು! Lಾರು ಅನು!1ಾ'Mೆ ಎಂದು ತನ! 
vಷaರನು! �ೇNದe�ೆb.  

ಅವರು – "ನ!ನು! �ೆಲವರು �ಾ!"ಕGಾದ Hೕ.ಾನನು ಅನು!1ಾ'Mೆ �ೆಲವರು 
ಎ#ೕಯನು ಅನು!1ಾ'Mೆ �ೆಲವರು zರVೕಯನು ಇಲ$<ೆ ಪ+<ಾ9ಗಳ#$ ಒಬrನು 
ಅನು!1ಾ'Mೆ ಎಂದು .ೇNದರು.  

ಆತನು ಅವರನು! – ಅದMೆ "ೕವ� ನನ!ನು! Lಾರನು!@'ೕ; ಎಂದು �ೇಳ�ಾ4  
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�ೕ�ೕನ *ೇತ+ನು – "ೕನು ಬರDೇ�ಾ4ರುವ 8+ಸ'ನು, Oೕವಸ�ರೂಪGಾದ 2ೇವರ 

ಕು�ಾರನು ಎಂದು ಉತ'ರ �ೊಟKನು.  

ಅದ�ೆb zೕಸು Hೕನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ "ೕನು ಧನaನು. ಈ ಗುಟುK "ನ/ೆ 
@N�ದವನು ನರಮನುಷaನಲ$ ಪರ�ೋಕದ#$ರುವ ನನ! ತಂ2ೆzೕ @N�ದನು.  

ಮತು' Gಾನು "ನ/ೆ ಒಂದು �ಾತನು! .ೇಳ�1 'ೇGೆ - "ೕನು *ೇತ+ನು ಈ ಬಂwೆಯ 

oೕ�ೆ ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು. *ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� ಅದನು! 
�ೋ#ಸ�ಾರದು. ಪರ�ೋಕ Mಾಜaದ {ೕಗದ �ೈಗಳನು! "ನ/ೆ �ೊಡು<ೆನು. 
ಭೂ�ೋಕದ#$ "ೕನು Lಾವ�ದನು! ಕಟುK@'ೕHೕ ಅದು ಪರ�ೋಕದ#$ಯೂ 

ಕಟುKವದು. ಮತು' ಭೂ�ೋಕದ#$ "ೕನು Lಾವ�ದನು! {ಚುd@'ೕHೕ ಅದು 
ಪರ�ೋಕದ#$ಯೂ {gdರುವದು ಅಂದನು. ಆಗ ಆತನು – Gಾನು 
8+ಸ'Gಾ42 eೆGೆಂಬದನು! Lಾ;ಗೂ .ೇಳDೇ�; ಎಂದು vಷa;/ೆ ಖಂ�ತ<ಾ4 

.ೇNದನು. 

“"ೕನು *ೇತ+ನು ಮತು' "ನ! oೕ�ೆ ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು” ಎಂದು zೕಸು 
.ೇಳ#ಲ$ ಎಂಬುದನು! ಗಮ"�;. zೕಸು "ೕನು *ೇತ+ನು (/ಾNಯ#$ ಅ�ಾ$ಡುವ 

ದಂ|ಾ4ರುವ �ೕ�ೕನನು ಅಲ$, ಆದMೆ ಬಂwೆಗ�ಾ$4ರುವ *ೇತ+ನು) ಮತು' 
zೕಸು<ೇ 8+ಸ'Gೆಂದು *ೇತ+ನು ಅ;�ೆ�ಾ�ದe;ಂದ ಸ�ಷK<ಾ4 1ೋ;ಬಂದ ಈ 

2ೊಡ¢ ಪ+ಕಟ�ೆಯ ಬಂwೆಯ oೕ�ೆ, ಆತನು ತನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK1ಾ'Gೆ. 

zೕಸು ಮುಂದುವMೆದು .ೇN2 eೇನಂದMೆ, ಆತನು ಅವ;/ೆ Mಾಜaದ 8ೕ#ಗಳನು! 
ಮತು' ಕಟುKವ .ಾಗೂ {ಚುdವ ಅ��ಾರವನು! �ೊಡು<ೆನು. ಆತನು ಎ�ಾ$ 
vಷaMೊಂ9/ೆ ಅವರು ತನ! ��ಾ��ಗQೆಂದು ಎ�� �ಾತGಾಡು@'ದeನು. 

ಈ ಶ8'ಯು ಮತು' ಅ��ಾರವ� *ೇತ+"/ೆ �ಾತ+<ೇ �ೊಡಲ��Kಲ$. ಆತನ ಮ.ಾ 

ಆ�ೆಯನು! Gೆರ<ೇ;ಸಲು ಇದು ಎ�ಾ$ ��ಾ��ಗNಗೂ �ೊಡಲ��K2ೆ. 

ಒoX zೕಸುವನು! ಗದ;�ದನು 

zೕಸು LಾMೆಂದು ಆತX"ಂದ *ೇತ+ನು ಅಥA�ಾ��ೊಂ�ದeನು. zೕಸು ಇದನು! 
ಮನುಷaನು ಪ+ಕಟಪ�ಸ#ಲ$, ಆದMೆ ಪರ�ೋಕದ#$ರುವ ತಂ2ೆಯು 
ಪ+ಕಟಪ��ದನು ಎಂದು .ೇNದನು. ಆದMೆ zೕಸು 1ಾನು ಅನುಭ�ಸ#8bರುವ 
ಸಂಕಷKಗಳನು!, ಅಂದMೆ ಆತನು �ೊಲ$ಲ�ಡು1ಾ'Gೆ ಮತು' ಆತನು Oೕವ9ಂದ ಎದುe 
ಬರು1ಾ'Gೆ ಎಂಬುದನು! �ವ;ಸಲು *ಾ+ರಂ-�2ಾಗ. *ೇತ+ನು ಬು9� ಮಂಡಲ�ೆb 
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�ಾ4ದನು. ಅವನ @ಳ�ವN�ೆಯ �ೊರ1ೆಯು ಮತು' zೕಸು�ನ oೕ#ದe ಅವನ 

+ೕ@ಯು 1ಾನು �ೆಟK2ೆಂದು ಎ��ದeನು! ತwೆಗಟKಲು ಪ+ಯ@!ಸುವಂ1ೆ �ಾ�ತು. 

ಆಗ zೕಸು ಅವನನು! ಗದ;ಸDೇ�ಾ4 ಬಂತು. 

ಮ1ಾ'ಯ 16:21-23 ಅಂ9"ಂದ zೕಸು 8+ಸ'ನು 1ಾನು zರೂಸ�ೇV/ೆ .ೋ4 

n;ಯ;ಂದಲೂ ಮ.ಾLಾಜಕ;ಂದಲೂ �ಾ� ಗNಂದಲೂ ಬಹು 
ಕಷKಗಳನ!ನುಭ�� �ೊಲ$ಲ�ಟುK ಮೂರGೇಯ 9ನದ#$ ಎ{rಸಲ�ಡDೇ�ೆಂದು ತನ! 
vಷa;/ೆ @Nಸುವದ�ೆb *ಾ+ರಂಭ �ಾ�ದನು. ಆಗ *ೇತ+ನು ಆತನ �ೈn�ದು �ಾ�V 

2ೇವರು "ನ!ನು! �ಾಯ# "ನ/ೆ nೕ/ೆ ಎಂ9ಗೂ ಆಗDಾರದು ಎಂದು ಆತನನು! 
ಗದ;ಸುವದ�ೆb *ಾ+ರಂ-�ದನು.  

ಆತನು @ರು4�ೊಂಡು *ೇತ+"/ೆ – �ೈ1ಾನGೇ ನನ! ಮುಂ2ೆ "ಲ$Dೇಡ. ನನ/ೆ 
"ೕನು �ಘ!<ಾ49e, "ನ! HೕಚGೆ ಮನುಷaರ HೕಚGೆzೕ .ೊರತು 2ೇವರದಲ$ 
ಎಂದು .ೇNದನು. 

ನಂ{�ೆಯ ಮನುಷa 

*ೇತ+ನು ನಂ{�ೆಯ ಮನುಷaGಾ4ದeನು. zೕಸು Lಾ)ೕರನ ಮಗಳನು! 
ಗುಣಪ�ಸಲು .ೊರ|ಾಗ *ೇತ+, Lಾ�ೋಬ ಮತು' Hೕ.ಾನರನು! 
.ೊರತುಪ�� DೇMೆ Lಾರನೂ! ತGೊ!ಂ9/ೆ ಬರ/ೊ�ಸ#ಲ$. 

ತನ! ಸುತ' ನಂ{�ೆಯುಳ:ವರು ಇರDೇಕು ಮತು' ಸಂಶಯಪಡುವವರು ಇರDಾರದು 
ಎಂದು zೕಸು�/ೆ @N9ತು'. 

�ಾಕA 5:35-42 ಆತನು ಇನೂ! �ಾ1ಾಡು@'ರುವ#$ ಸCಾಮಂ9ರದ ಅ��ಾ;ಯ 

ಕwೆಯವರು ಬಂದು – "ನ! ಮಗಳ� @ೕ;.ೋದಳ�; ಇGೆ!ೕ�ೆ ಗುರು�/ೆ 1ೊಂದMೆ 
�ೊಡುವದು? ಅಂದರು.  

ಅವರು ಆ�ದ �ಾತನು! zೕಸು ಲf£�ಾಡ2ೆ ಸCಾಮಂ9ರದ ಅ��ಾ;/ೆ – 

ಅಂಜDೇಡ, ನಂ{�ೆ �ಾತ+ ಇರ# ಎಂದು .ೇNದನು. ಮತು' ಆತನು *ೇತ+, 
Lಾ�ೋಬ, Lಾ�ೋಬನ ತಮXGಾದ Hೕ.ಾನ ಇವರGೆ!ೕ .ೊರತು DೇMೆ 
Lಾರನೂ! ತGೊ!ಂ9/ೆ ಬರ/ೊಡ#ಲ$.  

ಅವರು ಆ ಸCಾಮಂ9ರದ ಅ��ಾ;ಯ ಮGೆ/ೆ ಬಂ2ಾಗ ಆತನು ಗದeಲವನೂ! 
�ೆಲವರು ಬಹಳ<ಾ4 ಅಳ�ವದನೂ! /ೋQಾಡುವದನೂ! ಕಂಡನು. ಆತನು ಒಳ�ೆb 
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.ೋ4 – "ೕವ� ಗದeಲ �ಾಡುವದೂ ಅಳ�ವದೂ Lಾ�ೆ? ಹುಡು4 ಸ@'ಲ$; 
"2 eೆ�ಾಡು1ಾ'Q  ೆಅನ!ಲು ಅವರು ಆತನನು! .ಾಸa�ಾ�ದರು.  

ಆದMೆ ಆತನು ಎಲ$ರನು! .ೊರ�ೆb ಕಳ�n� ಆ ಹುಡು4ಯ ತಂ2ೆ1ಾ)ಗಳನೂ! 
ತGೊ!ಂ94ದeವರನೂ! ಹುಡು4)ದe#$/ೆ ಕರ�ೊಂಡು .ೋ4 ಅವಳ �ೈn�ದು – 

ತ#�ಾಕೂ� ಅಂದನು. ಈ �ಾ@/ೆ – ಅಮX��ೕ, ಏಳನು!1 'ೇGೆ ಎಂದಥA. ಕೂಡ�ೆ 
ಆ ಹುಡು4 ಎದುe ನwೆ2ಾ�ದಳ�; ಆ�ೆಯು ಹGೆ!ರಡು ವರುಷ ವಯ�_ನವಳ�. ಅವರು 
ಬಹಳ ಆಶdಯA9ಂದ Dೆರ/ಾದರು. ಆ oೕ�ೆ ಆತನು ಅವ;/ೆ – ಇದು Lಾ;ಗೂ 

@NಯDಾರ2ೆಂದು ಬಹು ಖಂ�ತ<ಾ4 .ೇN ಆ ಹುಡು4/ೆ ಊಟ�ಾ��; 

ಅಂದನು. 

ರೂ*ಾಂತರ�ೆb �ಾ� 

*ೇತ+ನನು! ಹGೆ!ರಡು ಜನರ ಮಧa9ಂದ ಹಲ<ಾರು Dಾ; ಆ;��ೊಳ:�ಾ)ತು. 
zೕಸು ರೂ*ಾಂತರ/ೊಳ�:ವ�ದನು! Gೋಡಲು *ೇತ+, Lಾ�ೋಬ ಮತು' 
Hೕ.ಾನ;/ೆ ಅವ�ಾಶ �ಾ� �ೊಡ�ಾ)ತು. 

ಮ1ಾ'ಯ 17:1-5 ಆರು 9ವಸಗQಾದ oೕ�ೆ zೕಸು *ೇತ+ನನೂ! Lಾ�ೋಬನನೂ! 
ಇವನ ತಮXGಾದ Hೕ.ಾನನನೂ! �ಾತ+ �ಂಗಡ<ಾ4 ಕರ�ೊಂಡು ಎತ'ರ<ಾದ 

DೆಟK�ೆb .ೋದನು. ಅ#$ ಅವರ ಕಣ� ಮುಂ2ೆ ಆತನ ರೂಪ DೇMೆLಾ)ತು. ಆತನ 

ಮುಖವ� ಸೂಯAನ .ಾ/ೆ ಪ+�ಾv�ತು. ಆತನ ವಸ ಗಳ� Dೆಳ8ನಂ1ೆ Dೆಳ:/ಾದವ�. 
ಇದಲ$2ೆ �ೕ�ೆಯೂ ಎ#ೕಯನೂ ಆತನ ಸಂಗಡ �ಾ1ಾಡು1ಾ' ಅವ;/ೆ 
�ಾ���ೊಂಡನು.  

ಆಗ *ೇತ+ನು zೕಸು�/ೆ – �ಾ�V Gಾವ� ಇ� $ೇ ಇರುವದು ಒQ :ೇದು ಅಪ��ೆLಾದMೆ 
ಇ#$ ಮೂರು ಪಣA�ಾ�ೆಗಳನು! ಕಟುK<ೆನು. "ನ/ೊಂದು �ೕ�ೆ/ೊಂದು 
ಎ#ೕಯ"/ೊಂದು ಎಂದು .ೇNದನು.  

nೕ/ೆ �ಾ1ಾಡು@'ರು<ಾಗ�ೇ �ಾಂ@ಯುಳ: �ೕಡವ� ಅವರ oೕ�ೆ ಕ�)ತು. 
ಇದಲ$2ೆ ಆ �ೕಡ2ೊಳ4ಂದ ಈತನು +ಯGಾ4ರುವ ನನ! ಮಗನು ಈತನನು! 
Gಾನು ogd2 eೇGೆ ಈತನ �ಾತನು! �ೇN; ಎಂಬ ಆ�ಾಶ<ಾ� ಆ)ತು.  

*ೇತ+ನು ಮತು' Vೕನು 

1ೆ;/ೆ ವಸೂ#/ಾರರು *ೇತ+ನ ಬN/ೆ ಬಂದರು ಮತು' *ೇತ+ನು zೕಸು�ನ ಬN/ೆ 
.ೋದನು. ಸಮ�ೆaಯ ಬ/ Zೆ zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ �ಾತGಾಡಲು *ೇತ+ನು .ೆದರದ 
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�ಾರಣ, ಸಮ�ೆaಯ ಪ;.ಾರ zೕಸು�/ೆ �ಾತ+ವಲ$ ಆದMೆ ಅವ"ಗೂ 

ಪ;.ಾರ<ಾ)ತು. 

ಮ1ಾ'ಯ 17:24-27 ಅವರು ಕ*ೆGೌAV/ೆ ಬಂ2ಾಗ 2ೇ<ಾಲಯ�ಾb4 1ೆ;/ೆಯನು! 
ಎತು'ವವರು *ೇತ+ನ ಬN/ೆ ಬಂದು – "ಮX Dೋಧಕನು 2ೇ<ಾಲಯದ 1ೆ;/ೆಯನು! 
ಸ#$ಸುವ9ಲ$<ೇ ಎಂದು �ೇಳಲು,  

.ೌದು ಸ#$ಸುವನು ಅಂದನು.  

*ೇತ+ನು ಮGೆHಳ�ೆb ಬಂ2ಾಗ zೕಸು ಅವ"4ಂತ �ದ�ೇ - �ೕ�ೕGಾ "ನ/ೆ 
.ೇ/ೆ 1ೋರುತ'2ೆ? ಭೂ�ೋಕದ ಅರಸರು ಸುಂಕವGಾ!ಗ# 

ಮಂwೇ1ೆ;/ೆಯGಾ!ಗ# Lಾ;ಂದ 1ೆ/ೆದು�ೊಳ�:1ಾ'Mೆ? ತಮX ಮಕbNಂದ�ೋ? 

DೇMೆಯವ;ಂದ�ೋ? ಎಂದು �ೇNದನು.  

ಅವನು – DೇMೆಯವ;ಂದ ಎಂದು ಉತ'ರ �ೊಡಲು, 

zೕಸು ಅವ"/ೆ .ಾ/ಾದMೆ ಮಕbಳ� ಅದ�ೆb ಒಳ/ಾದವರಲ$ವ�ಾ$. ಆದರೂ ನಮX 
�ಷಯ<ಾ4 ಅವರು Dೇಸರ/ೊಳ:Dಾರದು. "ೕನು ಸಮುದ+�ೆb .ೋ4 /ಾQಾ .ಾ8 

�ದಲು �ಕುbವ Vೕನನು! ಎತು', ಅದರ Dಾ) 1ೆMೆದು Gೋ�ದMೆ ಅದರ#$ ಒಂದು 
ರೂ*ಾ) �ಕುbವದು ಅದನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ನVXಬrರದಂ1ೆ .ೇN ಅವ;/ೆ �ೊಡು 
ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಮ1 'ೆ *ೇತ+"/ೆ zೕಸು�ನ ಅದುFತದ#$ *ಾ�ೊZಳ:ಲು ಅವ�ಾಶ "ೕಡ�ಾ)ತು. 
zೕಸು ಅವ"/ೆ ಒಂದು Vೕನು n�ಯಲು .ೇNದನು ಮತು' �ದಲGೆಯ Vೕ"ನ 

Dಾ)ಯ#$ ಒಂದು Gಾಣa ಇರುತ'2ೆ, ಅದ;ಂದ ಅವನು 1ೆ;/ೆಯನು! ಕಟKಬಹುದು 
ಎಂದು .ೇNದನು. 

zೕಸು *ೇತ+"/ೆ ಮ1ೊ'oX ಅಸಮಂಜಸ<ಾದ �ೆಲಸವನು! �ಾಡಲು .ೇNದನು 
ಮತು' *ೇತ+ನು ಅದ�ೆb �qೇಯGಾದನು ಮತು' ಆvೕ<ಾAದ .ೊಂ9ದನು. 

*ೇತ+ನು �ೋತು.ೋದನು! 

ಸಮ�ೆa 

zೕಸು �ೕ�ೕನನು! ಇತರರ ಮುಂ2ೆ ಕMೆದು ಮತು' ಮುಂ2ೆ ಸಂಭ�ಸ#8bರುವ 
�ಷಯದ ಬ/ Zೆ ಎಚd;�ೆ �ೊಟKನು. 
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● ಅ@Lಾದ ಆತX��ಾ�ಸ 

ಲೂಕ 22:31-34 �ೕ�ೕನGೇ, �ೕ�ೕನGೇ, Gೋಡು, �ೈ1ಾನನು "ಮXನು! 
/ೋ9ಯಂ1ೆ ಒGೆಯDೇ�ೆಂದು ಅಪ��ೆ �ೇN�ೊಂಡನು; ಆದMೆ "ನ! ನಂ{�ೆ 
ಕುಂ9.ೋಗDಾರ2ೆಂದು Gಾನು "ನ! �ಷಯದ#$ 2ೇವ;/ೆ ��ಾಪGೆ�ಾ� 

�ೊಂwೆನು. "ೕನು @ರು4�ೊಂಡ oೕ�ೆ "ನ! ಸ.ೋದರರನು! ದೃಢಪ�ಸು ಎಂದು 
.ೇNದನು.  

ಅದMೆ ಅವನು - �ಾ�Vೕ, "ನ! ಸಂಗಡ �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ೋಗುವದಕೂb �ಾಯುವದಕೂb 
�ದ�<ಾ42 eೇGೆ ಅನ!ಲು  

ಆತನು - *ೇತ+Gೇ, ನನ! �ಷಯದ#$ ಇವನನು! ಅ;zGೆಂದು "ೕನು ಮೂರು �ಾ; 

.ೇಳ�ವ ತನಕ ಈ.ೊತು' �ೋN ಕೂಗುವ9ಲ$<ೆಂದು "ನ/ೆ .ೇಳ�1 'ೇGೆ ಅಂದನು. 

ಮ1ಾ'ಯ 26:31-35 ಆಗ zೕಸು ಅವ;/ೆ "ೕ<ೆಲ$ರೂ ಈ Mಾ@+ ನನ! �ಷಯದ#$ 
94ಲುಪಟುK nಂಜ;ಯು�;. ಕುರುಬನನು! .ೊwೆಯು<ೆನು nಂ�ನ ಕು;ಗಳ� 
ಚದ;.ೋಗುವವ� ಎಂದು ಬMೆ92ೆಯ�ಾ$. ಆದMೆ Gಾನು Oೕ�ತGಾ4 ಎದe oೕ�ೆ 
"ಮX ಮುಂ2ೆ ಗ#�ಾಯ�ೆb .ೋಗು<ೆನು ಎಂದು .ೇNದನು 

● ಬwಾ) �ೊgd�ೊಳ�:ವ�ದು 

*ೇತ+ನು ಆತ"/ೆ – ಎಲ$ರೂ "ನ! �ಷಯದ#$ 94ಲುಪಟುK nಂಜ;ದರೂ Gಾನು 
ಎಂ9ಗೂ nಂಜ;ಯುವ9ಲ$ ಎಂದು ಉತ'ರ �ೊಡಲು,  

zೕಸು "ನ/ೆ ಸತa<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ ಇ2ೇ Mಾ@+ಯ#$ �ೋNಕೂಗುವದ8bಂತ 

ಮುಂ�ೆ "ೕನು ನನ! �ಷಯದ#$ ಅವನನು! ಅ;zGೆಂಬ2ಾ4 ಮೂರು �ಾ; .ೇಳ�� 

ಅಂದನು.  

*ೇತ+ನು ಆತ"/ೆ – Gಾನು "ನ! ಸಂಗಡ �ಾಯDೇ�ಾದರೂ "ನ!ನು! 
ಅ;zGೆಂಬ2ಾ4 .ೇಳ�ವ2ೇ ಇಲ$ ಎಂದು .ೇNದನು. ಅದರಂ1ೆ vಷaMೆಲ$ರೂ 

.ೇNದರು.  

/ೆ1ೆ_ೕಮGೆಯ#$ *ೇತ+ನು 

● zೕಸು�"ಂದ ಆ;��ೊಳ:ಲ�ಟKನು 

zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ 1ೋಟ�ೆb .ೋಗಲು ಮತು' ಆತGೊಂ9/ೆ �ಾಯು1ಾ' 
ಎಚd;�ೆ)ಂ9ರಲು Lಾ�ೋಬ ಮತು' Hೕ.ಾನMೊಂ9/ೆ �ೕ�ೕನನು! 
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ಆ;��ೊಳ:�ಾ)ತು. ಈ ಸಮಯವನು! *ಾ+ಥAGೆಯ#$ ಕQೆಯ9ದeMೆ ಅವನು 
�ೋತು.ೋಗು1ಾ'Gೆ ಎಂದು zೕಸು ಮ1 'ೆ ಎಚd;�ದನು, ಆದರೂ �ೕ�ೕನನು 
"2 eೆ�ಾ�ದನು. 

ಮ1ಾ'ಯ 26:36-46 ಅನಂತರ zೕಸು ತನ! vಷaರ ಸಂಗಡ /ೆ1ೆ_ೕಮGೆ ಎಂಬ 

1ೋಟ�ೆb ಬಂದು ಅವ;/ೆ – ಇ� $ೇ ಕೂತು�ೊN:; Gಾನು ಅತ'�ಾ4 .ೋ4 *ಾ+ಥAGೆ 
�ಾ� ಬರು1 'ೇGೆ ಎಂದು .ೇN, *ೇತ+ನನು! ]ೆDೆ2ಾಯವ ಇಬrರು ಮಕbಳನು! 
ಕರ�ೊಂಡು .ೋ4 ದುಃಖಪಟುK ಮನಗುಂ9ದವGಾದನು. ಮತು' ಅವ;/ೆ ನನ! 
*ಾ+ಣವ� �ಾಯುವಷುK ದುಃಖ�ೆb ಒಳ/ೆ42ೆ. "ೕವ� ಇ� $ೇ ಇದುe ನನ! ಸಂಗಡ 

ಎಚdರ<ಾ4;+ ಎಂದು .ೇN, ಸ�ಲ� ಮುಂ2ೆ .ೋ4 Dೋರಲ {ದುe – ನನ! ತಂ2ೆzೕ 
�ಾಧa<ಾ4ದeMೆ ಈ *ಾ1ೆ+ಯು ನನ!ನು! {ಟುK.ೋಗ#, .ೇಗೂ ನನ! gತ'ದಂ1ಾಗ2ೆ 
"ನ! gತ'ದಂ1ೆzೕ ಆಗ# ಎಂದು 2ೇವರನು! *ಾ+tA�ದನು.  

ಆ oೕ�ೆ ಆ vಷaರ ಬN/ೆ ಬಂದು "2 eೆ�ಾಡುವದನು! ಕಂಡು *ೇತ+"/ೆ nೕ/ೋ? 

ಒಂದು ಗN/ೆLಾದರೂ ನನ! ಸಂಗಡ ಎಚdರ<ಾ4ರ�ಾ;Mಾ? �ೆ�ೕಧGೆ/ೆ 
ಒಳ/ಾಗದಂ1ೆ ಎಚdರ<ಾ4ದುe *ಾ+tA�;. ಮನಸು_ �ದ�<ಾ42ೆ ಸ;. ಆದMೆ 
2ೇಹ�ೆb ಬಲ �ಾಲದು ಎಂದು .ೇNದನು.  

@;4 ಎರಡGೇ �ಾ; .ೋ4 – ನನ! ತಂ2ೆzೕ Gಾನು ಕು�ದ .ೊರತು ಈ *ಾ1ೆ+ 
{ಟK.ೋಗಕೂಡ2ಾ4ದeMೆ "ನ! gತ'<ೇ ಆಗ# ಎಂದು 2ೇವರನು! *ಾ+tA�ದನು. 
ಆತನು @;4 ಬಂ2ಾಗ ಅವರು "2 eೆ�ಾಡುವದನು! ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು�ಗಳ� 
Cಾರ<ಾ4ದeವ�. ಆ oೕ�ೆ @;4 ಅವರನು! {ಟುK.ೋ4 @;4 ಅ2ೇ �ಾತನು! 
.ೇಳ�1ಾ' ಮೂರGೇಯ �ಾ; *ಾ+tA�ದನು.  

ತರು<ಾಯ vಷaರ ಬN/ೆ ಬಂದು ಅವ;/ೆ - "ೕವ� ಇನು! "2 eೆ �ಾ� 

ದಣು<ಾ;��ೊN:;. ಇ/ೋ ಗN/ೆ ಸVೕ�ತು. ಈಗ ಮನುಷaಕು�ಾರನು 
ದುಜAನರ �ೈ/ೆ ಒ�ಸಲ�ಡುವನು. ಏN; .ೋ/ೋಣ. ನನ!ನು! nಡು�ೊಡುವವನು 
ಹ@'ರ�ೆb ಬಂ92ಾeGೆ Gೋ�; ಎಂದು .ೇNದನು. 

● ಮಲbನ 8�ಯನು! ಕತ';�ದನು 

*ೇತ+ನು zೕಸು�/ಾ4 .ೋMಾ� �ಾಯಲು �ದ�Gಾ4ದeನು ಏ�ೆಂದMೆ ಅದು 
�ಾತ+<ೇ ಅವ"/ೆ ಅಥA<ಾದ �ಷಯ<ಾ4ತು'. ಅದು 2ೇಹ�ೆb ಸಂಬಂಧಪಟK 
�ೆಲಸ<ಾ4ತು'. 
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Hೕ.ಾನ 18:10 �ೕ�ೕನ *ೇತ+ನ#$ ಒಂದು ಕ@' ಇತು'. ಅದನು! ಅವನು n;ದು 
ಮ.ಾLಾಜಕನ ಆಳನು! .ೊwೆದು ಅವನ ಬಲ4�ಯನು! ಕತ';�ದನು. ಆ ಆNನ 

.ೆಸರು ಮಲbನು. 

*ೇತ+ನು zೕಸುವನು! "Mಾಕ;�ದನು 

ಮ1ಾ'ಯ 26:56-58 ಆಗ vಷaMೆಲ$ರೂ ಆತನನು! {ಟುK ಓ�.ೋದರು. zೕಸುವನು! 
n�ದವರು ಆತನನು! ಮ.ಾLಾಜಕGಾದ �ಾಯಫನ ಬN/ೆ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು 
.ೋದರು. ಅ#$ �ಾ� ಗಳ� n;ಯರೂ ಕೂ�ಬಂ9ದeರು. *ೇತ+Gಾದರೂ ದೂರ9ಂದ 

ಆತನ nಂ2ೆ .ೋಗು1ಾ' ಮ.ಾLಾಜಕನ ಮಠದ ಅಂಗಳದ ತನಕ ಬಂದು ಒಳ/ೆ 
.ೊಕುb ಆತನ ಗ@ ಏGಾಗುವ2ೋ ಎಂದು GೋಡDೇ�ೆಂದು ಓ�ೇ�ಾರರ ಸಂಗಡ 

ಕೂತು�ೊಂಡನು. 

�ಾಕA 14:66-72 ಇತ'�ಾ4 *ೇತ+ನು �ೆಳ/ೆ ಅಂಗಳದ#$ ಇ2ಾeಗ ಮ.ಾLಾಜಕನ 

2ಾ�ಯರ#$ ಒಬrಳ� ಬಂದು ಅವನು ಚN�ಾ)��ೊಳ�:@'ರುವದನು! ಕಂಡು, 
ಅವನನು! Gೋ� - "ೕನು ಸಹ ಆ ನಜMೇ@ನವGಾದ zೕಸು�ನ ಕೂಡ ಇದeವನು 
ಅಂದಳ�.  

ಅವನು ಅಲ$. "ೕನು ಏನನು!@'ೕHೕ ನನ/ೆ /ೊ@'ಲ$, @Nಯುವ9ಲ$ ಎಂದು .ೇN 

.ೊರಂಗಳ�ೆb .ೋದನು.  

ಅ#$ 2ಾ�ಯು ಅವನನು! ಕಂಡು ಹತ'ರದ#$ "ಂ@ದeವ;/ೆ – ಇವನು ಅವರ#$ ಒಬrನು 
ಎಂದು @;4 .ೇಳ�ವದ�ೆb 1ೊಡ4ದಳ�. ಅವನು @;4 ಅಲ$ ಎಂದನು.  

ಸ�ಲ� .ೊ@'ನ oೕ�ೆ ಅ#$ "ಂತವರು *ೇತ+"/ೆ – "ಶdಯ<ಾ4 "ೕನು ಅವರ#$ 
ಒಬrನು, "ೕನು ಗ#�ಾಯದವನjೆK ಎಂದು @;4 .ೇNದರು.  

ಆದMೆ ಅವನು – "ೕವ� .ೇಳ�ವ ಆ ಮನುಷaನನು! Gಾನ;zೕನು ಎಂದು .ೇN 

ಶ��ೊಳ�:ವದಕೂb ಆ�ೆ)ಟುK�ೊಳ�:ವದಕೂb *ಾ+ರಂ-�ದನು. ಕೂಡ�ೆ �ೋN 

ಎರಡGೇಯ �ಾ; ಕೂ4ತು.   

ಆಗ *ೇತ+ನು – �ೋN ಎರಡು �ಾ; ಕೂಗುವದ8bಂತ ಮುಂ�ೆ ಮೂರು �ಾ; ನನ! 
�ಷಯ<ಾ4 ಅವನನು! ಅ;zGೆಂಬ2ಾ4 .ೇಳ�� ಎಂದು zೕಸು ತನ/ೆ .ೇNದ 

�ಾತನು! Gೆನ/ೆ ತಂದು�ೊಂಡು ಆ�ಷಯದ#$ Hೕg� ಅತ'ನು. 

�ದಲ ಮತು' ಎರಡGೆಯ *ೇತ+ನ ಪ�ಸ'ಕಗಳನು! �ಾತ+<ೇ .ೊಸ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ *ೇತ+ನು ಬMೆದನು. �ೆಲವ� <ೇದಪಂ�ತರು �ಾಕAನ 
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ಸು<ಾ1ೆAಯನು! *ೇತ+ನ �ಾಗAದಶAನದ#$ ಬMೆಯ�ಾ42ೆ ಎಂದು ಅ-*ಾ+ಯ 
ಪಡು1ಾ'Mೆ. ಈ ಸು<ಾ1ೆAಯ#$, *ೇತ+ನ "Mಾಕರ�ೆಯ ಕ�ೆಯನು! ಎಲ$ರೂ 

ಓದುವಂ1ೆ ಸ�ಷK<ಾ4 ಬMೆಯ�ಾ42ೆ. 

*ೇತ+ನ ಕ�ೆ ಇ#$/ೆ ಮು4ದು.ೋ4ದeMೆ ಅದು ಭಯಂಕರ<ಾ4ರು@'ತು'. ಅವನನು! 
ಯೂದ"4ಂತ ಸ�ಲ� ಉತ'ಮನು ಎಂದು ಇ@.ಾಸದ#$ ಪ;ಗ�ಸ�ಾಗು@'ತು'. ಆದMೆ 
*ೇತ+ನ Oೕವನವ�, Lಾ<ಾಗಲೂ fVಸುವ ಮತು' Oೕವನವನು! ಬದ�ಾ)ಸುವ 

2ೇವರ ಮ.ಾ ಶ8'ಯ 1ೋಪA�ಸುವ ಅಧaಯನ<ಾ4 �ಾ*ಾA�K2ೆ. 

ಪ�ನರು1ಾ0ನ 9Gನದ ಮುಂ]ಾGೆ 

ಮಗeಲದ ಮ;ಯಳ� ಸ�ಾ�ಯ ಬN/ೆ ಬಂದು ಕಲು$ ಉರುNಸಲ��Kರುವ�ದನು! 
ಕಂಡಳ� ಮತು' ಅವಳ� ತfಣ<ೇ Hೕ.ಾನ ಮತು' *ೇತ+ನ ಬN/ೆ ಓ�ದಳ�. ಅವರು 
ಸ�ಾ�ಯ ಬN/ೆ ಓ�.ೋದರು. 

Hೕ.ಾನ 20:1-10 <ಾರದ �ದಲGೆಯ 9ನದ#$ ಮಗeಲದ ಮರುಯಳ� 
ಮುಂ]ಾGೆ ಇನೂ! ಕತ'�ೆ ಇರು<ಾಗ�ೇ ಸ�ಾ�ಯ ಬN/ೆ ಬಂದು ಸ�ಾ�ಯ ಕಲು$ 
ಅ#$ಂದ 1ೆ/ೆ9ರುವದನು! ಕಂಡಳ�. ಆ�ೆ �ೕ�ೕನ *ೇತ+ನ ಬNಗೂ zೕಸು�/ೆ 
+ಯGಾ4ದe ಆ ಮ1ೊ'ಬr vಷaನ ಬNಗೂ ಓ� ಬಂದು ಅವ;/ೆ �ಾ�Vಯನು! 
ಸ�ಾ�Hಳ4ಂದ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋ4 ಆತನನು! ಎ#$�K2ಾeMೋ ನಮ/ೆ 
/ೊ@'ಲ$<ೆಂದು .ೇNದಳ�.  

ಆಗ *ೇತ+ನೂ ಆ ಮ1ೊ'ಬr vಷaನೂ .ೊರಟು ಸ�ಾ�ಯ ಕwೆ/ೆ .ೋದರು. 
ಅವ;ಬrರು ]ೊ1ೆLಾ4 ಓ�ದರು. ಆದMೆ ಆ ಮ1ೊ'ಬr vಷaನು *ೇತ+"4ಂತ 

ಮುಂ2ೆ ಓ� �ದ�ೇ ಸ�ಾ�/ೆ ಮು�K Dೊ4Z Gೋ� , ಆ Gಾರು ಬ|ೆKಗಳ� 
{9eರುವದನು! ಕಂಡನು. ಆದMೆ ಒಳ�ೆb .ೋಗ#ಲ$. �ೕ�ೕನ *ೇತ+ನು ಅವನ nಂ2ೆ 
ಬಂದು ಸ�ಾ�Hಳ�ೆb .ೋ4 ಆ Gಾರುಬ|ೆKಗಳ� {9eರುವದನೂ! ಆತನ ತ�ೆಯ 

oೕ#ದe �ೈ*ಾವ�ಡವ�, ಆ Gಾರು ಬ|ೆKಗಳ ಕೂಡ ಇರ2ೇ ಸು@' ಒಂದು ಕwೆಯ#$ 
DೇMೆ ಇರುವದನು! Gೋ�ದನು. ಆಗ ಸ�ಾ�ಯ ಬN/ೆ �ದಲು ಬಂ9ದe ಆ 

ಮ1ೊ'ಬr vಷaನು ಸಹ ಒಳ�ೆb .ೋ4 Gೋ� ನಂ{ದನು. ಆತನು ಸತ' oೕ�ೆ 
Oೕವ9ಂ2ೆದುe ಬರDೇ�ೆಂಬ2ಾ4 �ಾಸ ದ#$ ಬMೆ9ರುವ �ಾತು ಅವ;/ೆ ಇನೂ! 
@N9ರ#ಲ$. ತರು<ಾಯ ಆ vಷaರು @;4 ತಮXವರ ಬN/ೆ .ೋದರು. 
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�ಾಕAನ ಪ+�ಾರ, 2ೇವದೂತನು ಸ�ಾ�ಯ ಬNಯ#$ � ೕಯ;/ೆ �ಾ���ೊಂಡು 
vಷa;/ೆ ಮತು' *ೇತ+"/ೆ zೕಸು �ದಲು .ೇNದಂ1ೆzೕ, ಆತನು ಗ#�ಾಯ�ೆb 
.ೋಗು@'2ಾeGೆಂದು ಮತು' ಅವರು ಅ#$ ಆತನನು! GೋಡುವMೆಂದು .ೇಳDೇ�ೆಂದು 
ಅವ;/ೆ .ೇNದನು. 

�ಾಕA 16:7 ಆದMೆ "ೕವ� .ೋ4 ಆತನ vಷa;ಗೂ *ೇತ+"ಗೂ – ಆತನು "ಮ/ೆ 
.ೇNದಂ1ೆ "ಮX ಮುಂ2ೆ ಗ#�ಾಯ�ೆb .ೋಗು1ಾ'Gೆ. ಅ#$ ಆತನನು! �ಾಣು�; 

ಎಂದು @N�; ಎಂದು .ೇNದನು. 

*ೇತ+ನು ಪ�ನರು1ಾ0ನ .ೊಂ9ದ ಕತAನನು! ಕಂಡನು 

zೕಸು ಪ�ನರು1ಾ0ನ .ೊಂ9ದ ನಂತರ ಆತನನು! Gೋ�ದ vಷaರ#$ *ೇತ+ನು 
�ದ#ಗGಾ4ದeನು. ಎ�ಾXಹು ಎಂಬ ಹN:/ೆ .ೋಗು@'ದe 2ಾ;ಯ#$ ಇಬrರು 
ಮನುಷaರು zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ ನwೆದರು ಮತು' �ಾತGಾ�ದರು ಆದMೆ ಆತನು 
ಅವMೊಂ9/ೆ Mೊ�K ಮು;ಯುವವMೆಗೂ ಅವರು ಆತನನು! ಗುರು@ಸ#ಲ$. ಅವರು 
vಷa;/ೆ .ೇಳ�ವ�ದ�ಾb4 zರೂಸ�ೇV/ೆ ಮರN ಬಂದರು: 

ಲೂಕ 24:34, �ಾ�V ಎದeದುe "ಜ. ಆತನು �ೕ�ೕನ"/ೆ �ಾ���ೊಂಡನು ಎಂದು 
.ೇಳ�@'ದeರು. 

1 �ೊ;ಂಥ 15:3-5 Gಾನು "ಮ/ೆ @N�ದ �ದಲGೆಯ ಸಂಗ@ಗQ�ೆಳ/ೆ ಒಂದು 
ಸಂಗ@ಯನು! "ಮ/ೆ @N��ೊ|ೆKನು. ಅದು Gಾನು ಸಹ ಕ#ತು�ೊಂಡ2 eೇ. 
ಅ2ೇನಂದMೆ �ಾಸ ದ#$ ಮುಂ@Nಸುವ ಪ+�ಾರ 8+ಸ'ನು ನಮX *ಾಪಗಳ 

"<ಾರ�ೆ/ಾ4 ಸತ'ನು, ಹೂಣಲ�ಟKನು, �ಾಸ ದ ಪ+�ಾರ<ೇ ಮೂರGೇಯ 9ನದ#$ 
ಎ{rಸಲ�ಟKನು. �ೇಫ"ಗೂ ಆ oೕ�ೆ ಹGೆ!ರಡು ಮಂದು ಅ>ಸ'ಲ;/ೆ 
�ಾ���ೊಂಡನು.  

ಮೂರು �ಾ; ತ>��/ೆ 

zೕಸು vಷa;/ೆ ಮೂರGೆಯ Dಾ;/ೆ �ಾ���ೊಂಡನು. ಈ Dಾ; ಆತನು 
Gೇರ<ಾ4 *ೇತ+ನ ಬN �ಾತGಾ�ದನು. 

Hೕ.ಾನ 21:15-19 ಅವರ ಊಟ<ಾದ oೕ�ೆ zೕಸು �ೕ�ೕನ *ೇತ+ನನು! – 

Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ "ೕನು ಇವ;4ಂತ .ೆ�ಾd4 ನನ! oೕ�ೆ 
+ೕ@ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು �ೇಳಲು, 
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 ಅವನು, .ೌದು �ಾ�V "ನ! oೕ�ೆ ಮಮ1ೆ ಇ�K2 eೇGೆಂಬದನು! "ೕGೇ ಬ� $ೆ 
ಅಂದನು.  

ಆತನು ಅವ"/ೆ ನನ! ಕು;ಮ;ಗಳನು! oೕ)ಸು ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಆತನು @;4 ಎರಡGೆಯ �ಾ; ಅವನನು! – Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ 
ನನ! oೕ�ೆ +ೕ@ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಅವನು .ೌದು �ಾ�V "ನ! oೕ�ೆ ಮಮ1ೆ ಇ�K2 eೇGೆಂಬದನು! "ೕGೇ ಬ� $ೆ 
ಅಂದನು.  

ಆತನು ಅವ"/ೆ ನನ! ಕು;ಗಳನು! �ಾ) ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಆತನು ಮೂರGೆಯ �ಾ; – Hೕ.ಾನನ ಮಗGಾದ �ೕ�ೕನGೇ ನನ! oೕ�ೆ 
+ೕ@ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು �ೇNದನು. 

ಮೂರGೆಯ �ಾ; ಆತನು ನನ! oೕ�ೆ ಮಮ1ೆ ಇ�K9eೕHೕ ಎಂದು ತನ!ನು! 
�ೇNದe�ೆb,  

*ೇತ+ನು ದುಃಖಪಟುK �ಾ�Vೕ "ೕನು ಎ�ಾ$ ಬ� $ೆ "ನ! oೕ�ೆ Gಾನು ಮಮ1ೆ 
ಇ�Kೕ2 eೇGೆಂಬದು "ನ/ೆ @Nದ2ೆ ಅಂದನು.  

ಅವ"/ೆ zೕಸು ನನ! ಕು;ಗಳನು! oೕ)ಸು ಎಂದು .ೇNದನು. "ನ/ೆ 
"ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ "ೕನು Lೌವನಸ0Gಾ42ಾeಗ "ೕGೇ ನಡುವನು! 
ಕ�K�ೊಂಡು ಇಷKಬಂದ ಕwೆ/ೆ @ರು/ಾಡು@'ೕ9eೕ. ಆದMೆ "ೕನು ಮುದುಕGಾ2ಾಗ 

"ನ! �ೈಗಳನು! �ಾಚು� ಮ1ೊ'ಬrನು "ನ! ನಡುವನು! ಕ�K�ೊಂಡು "ನ/ೆ 
ಇಷK�ಲ$ದ ಕwೆ/ೆ "ನ!ನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋಗುವರು ಎಂದು .ೇNದನು. ಅವನು 
ಎಂ�ಾ �ಾ�"ಂದ 2ೇವರನು! ಮnoಪ�ಸುವನು ಎಂಬದನು! ಆತನು ಈ 

�ಾ@"ಂದ ಸೂg�ದನು. ಇದನು! .ೇN ಆತನು ಅವ"/ೆ ನನ!ನು! nಂDಾ#ಸು 
ಎಂದು .ೇNದನು 

*ೇತ+ನು zೕಸುವನು! ಮೂರು Dಾ; "Mಾಕ;�ದeನು ಮತು' ಈಗ zೕಸುವನು! 
1ಾನು +ೕ@ಸು1 'ೇGೆ ಎಂದು ಮೂರು Dಾ; .ೇಳ�ವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂಣA<ಾ4 

ಪ�ನಃ�ಾ0ಸಲ�ಟKನು. 
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�ಾMಾಂಶ 

zೕಸು ಅವನ Oೕವನ�ೆb ಬಂ2ಾಗ *ೇತ+ನು Dೆಸ'Gಾದ ಒಬr �ಾ�ಾನa 
�ೆಲಸ/ಾರGಾ4ದeನು. ಮೂರು ವಷAಗಳ �ಾಲ ಪ+@9ನ zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ 
ನwೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವನನು! �ೇ<ೆ/ಾ4 ತರDೇ@/ೊNಸ�ಾ)ತು. ಇಂದು 
Lಾವ�2ೇ ��ಾ��ಗೂ ಕೂಡ ಅ2ೇ ;ೕ@Lಾ4ರಬಹುದು. *ೇತ+ನ Oೕವನದ 

ರಹಸa<ೆಂದMೆ ಅವನ ಸಮಪA�ೆ. *ೇತ+ನು ತನ! Oೕವನವನು! ಸಂಪೂಣA<ಾ4 

zೕಸು�/ೆ ಸಮA�ದeನು. ಅವನು ತನ! �ೆಲಸವನು!, �ೆ!ೕnತರನು!, ಸಮಯವನು!, 
ಎಲ$ವನೂ! zೕಸು�/ೆ ಒ��ದeನು. ಕತAನು ಇಂದು ಸಮAಸಲ��Kರುವ 

*ಾ1ೆ+ಯನು! ಉಪHೕ4ಸು1ಾ'Gೆ. ಆತನು ನಮX ಪ+@Hಬrರನು! 
ಉಪHೕ4ಸಲು ಬಯಸು1ಾ'Gೆ! 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. zೕಸು�ನ ವa8'ತ��ೆb ಸಂಬಂ��ದಂಥ Lಾವ ಅ@�ಾನುಷ<ಾದ ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! *ೇತ+ನು 
ಪwೆದು�ೊಂಡನು? 

 

 

2. *ೇತ+ನ ನಂ{�ೆಯ ಕು;1ಾದ ಉ2ಾಹರ�ೆ "ೕ�;. 

 

 

3. *ೇತ+ನ <ೈಫಲaಗಳ ಕು;1ಾದ ಉ2ಾಹರ�ೆಗಳನು! "ೕ�;. 

 

 

4. *ೇತ+ನು zೕಸುವನು! +ೕ@ಸು1 'ೇGೆ ಎಂದು ದೃಢ<ಾ4 .ೇN2ಾಗ zೕಸು *ೇತ+"/ೆ �ೊಟK ಮೂರು 
ಆ�ೆಗಳ� Lಾವ�ವ�? 
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*ಾಠ ಎಂಟು 

ಬಂwೆLಾದ *ೇತ+ನು 

*ೇತ+ನ �ೇ<ೆಯ *ಾ+ರಂಭ 

*ೇತ+ನು ನಂ{�ೆಯ#$ ಬಲ�ಾ#Lಾದನು. zೕಸುವನು! "Mಾಕ;�ದ ಸಮಯದ 

ನಂತರ ಅವನ#$ ನಂ{�ೆಯ ಚಂಚಲ1ೆ ಉಂ|ಾಗ#ಲ$. ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದ#$ 
ಅವನು ಪ�1ಾ+ತXನ ಶ8'ಯನು! ಪwೆದು�ೊಂಡ oೕ�ೆ, ಅವನು �-ನ! 
ವa8'Lಾದನು. ಅವನು "ಜ<ಾ4ಯೂ ಬಂwೆLಾದ *ೇತ+Gಾದನು. 

*ೇತ+ನ �ೇ<ೆಯು ಇಂದು Gಾವ� ಏನು �ಾಡDೇ�ೆಂದು 2ೇವರು ಬಯಸು1ಾ'Gೆ 
ಎಂಬುದರ ಒಂದು �ಾದ;Lಾ42ೆ. �ದಲು, *ೇತ+ನು zರೂಸ�ೇVನ#$ ಮತು' 
ಯೂ2ಾಯದ#$, ನಂತರ ಸ�ಾಯAದ#$ �ಾ�Lಾದನು ಎಂಬುದು 
ಕುತೂಹಲ�ಾ;Lಾದ �ಷಯ<ಾ42ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

�ೇ<ಾ �ೇತ+ 

*ೇತ+ನ �ೇ<ೆಯು ಅನaಜನ;4ಂತ .ೆ�ಾd4 zಹೂದa ಜನ;/ೆ �ಾ�ದ 
�ೇ<ೆLಾ4ತು'. 

ಗ�ಾತa 2:7,8 ಸುನ!@Lಾದವರ#$ ಅ>ಸ'ಲತನವನು! ನ�ಸುವದ�ೊbೕಸbರ 

*ೇತ+ನನು! *ೆ+ೕ;�2ಾತನು ಅನaಜನರ#$ ಅದನು! ನ�ಸುವದ�ೆb ನನ!ನೂ! 
*ೆ+ೕ;�ದeನು. ಸುನ!@Lಾದವ;/ೆ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರುವ �ೆಲಸವ� .ೇ/ೆ 
*ೇತ+"/ೆ �ೊಡಲ�ಟK1ೋ .ಾ/ೆzೕ ಸುನ!@)ಲ$ದವ;/ೆ ಅದನು! �ಾರುವ �ೆಲಸವ� 
ನನ/ೆ �ೊ�Kರುವದನು!… 

2ೇವರು *ೇತ+ನನು! ಒಂದು "9AಷK ಜನರ ಗುಂ/ಾ4 ಕMೆದಂ1ೆzೕ, ಪ+@Hಬr 
��ಾ��/ಾ4 ಆತನು ��ೇಷ<ಾದ �ೇ<ೆಯ ಸ0ಳವ"!�K2ಾGೆ. �ೆಲವರನು! �ಾದಕ 

ವaಸ"ಗಳ�, ಮದaವaಸ"ಗಳ�, <ೇ�ೆaಯರು, "Mಾv+ತರು, �ೆ�ೕJತ ಮnQೆಯರು 
ಅಥ<ಾ ವೃ@'ಪರ ಜನರ ಮಧa �ೇ<ೆ �ಾಡಲು ಕMೆಯ�ಾ42ೆ. ಇತರರನು! 
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�ೆಲವರನು! "9AಷK Mಾಷ`ಗN/ಾ4 ಅಥ<ಾ ಜGಾಂಗಗN/ಾ4 ಕMೆಯ�ಾ42ೆ. 
"ಮX �ೇ<ೆ/ಾ4 2ೇವರ gತ'ವನು! ಕಂಡು�ೊಳ�:ವ�ದು ಮುಖa �ಷಯ<ಾ42ೆ. 

"ೕವ� .ಾ/ೆ �ಾಡು<ಾಗ, "ಮX �ೇ<ೆಯ#$ "ೕವ� ಅ�ಕ ಶ8'ಯನು! ಮತು' 
ಪ;�ಾಮ�ಾ;ತ�ವನು! ಅನುಭ�ಸು�;. 

�ದಲ ಸಂ2ೇಶ  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:14-41 

ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದಂದು *ೇತ+ನು ಪ+qಾನ ಸಂ2ೇಶಕGಾ4ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 2:14 ಆಗ *ೇತ+ನು ಹGೊ!ಂದು ಮಂ9 ಅ>ಸ'ಲರ ಸnತ 

ಎದುe "ಂತು ಗ�KLಾದ ಧ¡")ಂದ ಅವ;/ೆ nೕ/ೆ ಪ+ಸಂಗ�ಾ�ದನು - 

zಹೂದaMೇ, zರೂಸ�ೇVನ#$ <ಾಸ<ಾ4ರುವ ಎ�ಾ$ ಜನMೇ, ಈ ಸಂಗ@ಯು 
ಏGೆಂದು "ಮ/ೆ /ೊ1ಾ'ಗುವ .ಾ/ೆ ನನ! �ಾ@/ೆ 8�/ೊ�;. 

#�ತ<ಾದ �ದಲ ಅದುFತ  
ಅ>ಸ'ಲರ  ಕೃತaಗಳ� 3:1-11 

ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದ ನಂತರ ಅ>ಸ'ಲರು �ಾ�ದ �ವರ<ಾ4 ಬMೆಯಲ��Kರುವ 

�ದಲ ಅದುFತದ#$ *ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರು ಪ+ಮುಖMಾ4ದeರು. ಇದು 
2ೇ<ಾಲಯದ Dಾ4ಲ ಬN ಕುಂಟGಾದ ಮನುಷaನನು! ಗುಣಪ��ದುe. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 3:1-9 ಒಂ2ಾGೊಂದು 9ವಸ *ೇತ+ Hೕ.ಾನರು 
ಮqಾaಹ!ದ oೕ�ೆ ಮೂರು ಘಂ|ೆ/ೆ ನwೆಯತಕb *ಾ+ಥAGೆ/ಾ4 2ೇ<ಾಲಯ�ೆb 
.ೋಗು@'ರಲು ಹುಟುK ಕುಂಟGಾ4ದe ಒಬr ಮನುಷaನನು! LಾMೋ .ೊತು'�ೊಂಡು 
ಬಂದರು. 2ೇ<ಾಲಯ2ೊಳ�ೆb .ೋಗುವವ;ಂದ -fDೇಡುವದ�ಾb4 ಅವನನು! 
2ೇ<ಾಲಯದ ಸುಂದರ2ಾ�ರ<ೆಂಬ Dಾ4#ನ#$ 9Gಾಲು ಕೂ�+ಸು@'ದeರು. ಅವನು 
2ೇ<ಾಲಯ2ೊಳ�ೆb .ೋಗು@'ರುವ *ೇತ+ Hೕ.ಾನರನು! ಕಂಡು -�ಾ �ೊಡDೇಕು 
ಎಂದು �ೇಳಲು *ೇತ+ Hೕ.ಾನ;ಬrರೂ ಅವನನು! ದೃJK� Gೋ�ದರು. *ೇತ+ನು – 

ನಮXನು! Gೋಡು ಅಂದನು. ಅವನು ಅವ;ಂದ ಏGಾದರೂ 2ೊರ8ೕ1ೆಂದು ";ೕ�� 

ಅವರನು! ಲf£�ಟುK Gೋ�ದನು.  

ಆಗ *ೇತ+ನು – DೆN: ಬಂ/ಾರವಂತೂ ನನ!#$ಲ$, ನನ!#$ರುವದನು! "ನ/ೆ 
�ೊಡು1 'ೇGೆ. ನಜMೇ@ನ zೕಸು8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ� $ೇ ಎದುe ನwೆ2ಾಡು ಎಂದು .ೇN 

ಅವನನು! ಬಲ/ೈn�ದು ಎ@'ದನು. ಆ fಣ<ೇ ಅವನ �ಾಲುಗNಗೂ ಹರಡುಗNಗೂ 
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ಬಲಬಂತು; ಅವನು .ಾ;"ಂತು ನwೆ2ಾ�ದನು; ನwೆಯು1ಾ' .ಾರು1ಾ' 2ೇವರನು! 
�ೊಂwಾಡು1ಾ' ಅವರ ]ೊ1ೆಯ#$ 2ೇ<ಾಲಯ2ೊಳ/ೆ .ೋದನು.  

�ದಲ nಂ�ೆ  
ಅ>ಸ'ಲರ  ಕೃತaಗಳ� 4 

ಈ ಅದುFತದ ಪ;�ಾಮ<ಾ4, ಅGೇಕರು ರf�ೆ.ೊಂ9ದರು ಮತು' ಅವರ ಸಂ�ೆa 
5,000 ಪ�ರುಷರ ವMೆಗೂ DೆQೆ)ತು. zಹೂದa qಾVAಕ ಮುಖಂಡರು *ೇತ+ 
ಮತು' Hೕ.ಾನರನು! �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8ದರು ಮತು' ಮರು9ನ ಅವರನು! ಪ+v!ಸಲು 
*ಾ+ರಂ-�ದರು. ಈ nಂ�ೆಯ ಸಮಯದ#$ *ೇತ+ನು ಮುಖa ವ�ಾ'ರGಾ4ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:7,8 ಇವರು *ೇತ+ Hೕ.ಾನರನು! ನಡು<ೆ "#$� – "ೕವ� 
ಎಂ�ಾ ಶ8')ಂದ ಇಲ$<ೆ ಎಂ�ಾ .ೆಸ;"ಂದ ಇದನು! �ಾ�9; ಎಂದು �ೇಳಲು 
*ೇತ+ನು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತGಾ4 ಅವ;/ೆ – ಜನರ ಅ��ಾ;ಗQ ೕೆ, n;ಯMೇ ... 

*ೇತ+ನು ಅ��ಾರದ#$ �ಾಯA"ವAn�ದನು  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:1-11 

*ಾಪ ಮತು' ವಂಚGೆ)ಂದ ಸCೆಯನು! ಸಂರ�ಸಲು ಮತು' �ಾ*ಾಡಲು 
ಪ�1ಾ+ತXನು *ೆ+ೕತನನು! ಉಪHೕ4�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:1,2 ಅಂದMೆ ಅನ"ೕಯGೆಂಬ ಒಬr ಮನುಷaನು 
ಸ*ೆ°ೖರQೆಂಬ ತನ! .ೆಂಡ@ಯ ಒ�/ೆ)ಂದ ಒಂದು ಭೂVಯನು! �ಾ; 

.ೆಂಡ@ಯ ಸಮX@)ಂದ ಅದರ ಕ+ಯದ#$ ಒಂದು Cಾಗವನು! ಬgdಟುK�ೊಂಡು 
ಒಂದು Cಾಗವನು! ತಂದು ಅ>ಸ'ಲರ *ಾದಗಳ ಬNಯ#$ ಇಟKನು. 

�2ಾa<ಾಕaದ#$ �ಾಯA"ವAn�ದನು 

ವಚನಗಳ� 3-6 ಆಗ *ೇತ+ನು – ಅನ"ೕLಾ, �ೈ1ಾನನು "ನ! ಹೃದಯದ#$ 
ತುಂ{�ೊಂಡ2 eೇನು? "ೕನು Lಾ�ೆ ಆ .ೊಲದ ಕ+ಯದ#$ �ೆಲವನು! ಬgdಟುK�ೊಂಡು 
ಪ�1ಾ+ತXನನು! ವಂgಸDೇ�ೆಂ99eೕ? ಆ ಆ�' ಇ2ಾeಗ "ನ!2ಾ4zೕ ಇತ'ಲ$<ೇ. 
�ಾ;ದ oೕ�ೆಯೂ ಬಂದ ಹಣವ� "ನ! ಅ�ೕನದ� $ೇ ಇತ'ಲ$<ೇ, "ೕನು ಈ 

�ಾಯAವನು! "ನ! ಹೃದಯದ#$ Hೕg��ೊಂಡದುe Lಾ�ೆ? "ೕನು ಸುQಾ:�ದುe 
ಮನುಷa;ಗಲ$, 2ೇವ;/ೆ ಆ�9 ಅಂದನು.  
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ಈ �ಾತುಗಳನು! ಅನ"ೕಯನು �ೇNದ ಕೂಡ�ೆ {ದುe *ಾ+ಣ{ಟKನು; 
�ೇNದವMೆಲ$;ಗೂ ಮ.ಾ ಭಯ n�)ತು. ಆಗ Lೌವನಸ0ರು ಎದುe ಅವನನು! 
ವಸ ದ#$ ಸು@' .ೊತು'�ೊಂಡು .ೋ4 ಹೂ�ಟKರು. 

● ಸ*ೆ°ೖರN/ೆ ಅವ�ಾಶ "ೕಡ�ಾ4ತು' 

*ೇತ+ನು  ಸ*ೆ°ೖರN/ೆ *ಾ+�ಾ�ಕ<ಾ4ರಲು ಅವ�ಾಶವನು! �ೊಟKನು. 

ವಚನಗಳ� 7-9 ಸು�ಾರು ಮೂರು ಘಂ|ೆ .ೊ@'ನ oೕ�ೆ ಅವನ .ೆಂಡ@ಯು ನwೆದ 

ಸಂಗ@ಯನು! @Nಯ2ೆ ಒಳ/ೆ ಬಂದಳ�. *ೇತ+ನು ಆ�ೆಯನು! Gೋ� – "ೕವ� ಆ 

.ೊಲವನು! �ಾ;ದುe ಇjೆKೕ ಹಣ�ೊbೕ? ನನ/ೆ .ೇಳ� ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಆ�ೆಯು – .ೌದು, ಇಷK�ೆbೕ ಅಂದಳ�.  

ಆಗ *ೇತ+ನು ಆ�ೆ/ೆ – "ೕ�ಬrರೂ ಕತAನ ಆತXನನು! ಪ;ೕ�ಸುವದ�ೆb Lಾ�ೆ 
ಒಡಂಬ�K;? ಅ/ೋ, "ನ! ಗಂಡನನು! ಹೂ�ಟKವರು ಬಂದು Dಾ4#ನ#$ 
�ಾ#�K2ಾeMೆ, "ನ!ನೂ! .ೊತು'�ೊಂಡು .ೋಗುವರು ಎಂದು .ೇNದನು.  

● ಅದರ "Vತ' 2ೈ�ಕ ಭಯ ಉಂ|ಾ)ತು 

ವಚನಗಳ� 10,11 ಕೂಡ�ೆ ಆ�ೆಯು ಅವನ *ಾದಗಳ ಮುಂ2ೆ {ದುe *ಾ+ಣ{ಟKಳ�. ಆ 

Lೌವನಸ0ರು ಒಳ/ೆ ಬಂದು ಆ�ೆಯು ಸ@'ರುವದನು! ಕಂಡು ಆ�ೆಯನು! 
.ೊತು'�ೊಂಡು .ೋ4 ಗಂಡನ ಮಗುZಲ#$ ಹೂ�ಟKರು. ಮತು' ಸವAಸCೆಗೂ ಈ 

ಸಂಗ@ಗಳನು! �ೇNದವMೆಲ$;ಗೂ ಮ.ಾ ಭಯn�)ತು. 

ಎ�ಾ$ ಭಯಗಳ� �ೆಟKದeಲ$. ಈ ಜನ;/ೆ ಭಯ n�)ತು ಏ�ೆಂದMೆ ಅವರು 2ೇವರ 

ಮ.ಾ ಶ8'ಯನು! ಮತು' ಆತನು ತVXಂದ ಸತa1ೆಯನು! ಅ*ೇ�ಸು1ಾ'Gೆ ಎಂದು 
ಅ;ತು�ೊಂಡರು. ಕತAನ ಬ/ Zೆ ಭಯವ� ಮತು' ಭ8'ಯು ಇರDೇ�ಾದದುe 2ೇವರ 

ಜನ;/ೆ ಮುಖa<ಾದದುe ಆ42ೆ.  

● �ೆಟKದeನು! �<ೇgಸುವ�ದು 

ಸCೆಯು ಅದMೊಳ4ರುವ �ೆಟKದe;ಂದ ಸಂರ�ಸಲ�ಡDೇ�ಾ42ೆ. ಪ�1ಾ+ತXನು 
ಅನ"ೕಯ ಮತು' ಸ*ೆ°ೖರಳ ಬ/ Zೆ *ೇತ+"/ೆ ಎಚd;�ೆ "ೕ�ದಂ1ೆzೕ ಪ�1ಾ+ತXವ� 
oೕ#��ಾರಕ;/ೆ, �ೆಟKದeರ ಬ/ Zೆ ಎಚd;ಸು1ಾ'Gೆ. 

*ೇತ+ನು �2ಾa<ಾಕaದ ವರದ#$ �ಾಯA"ವAn�ದನು. ಹಣದ ವಂಚGೆಯ ಬ/ Zೆ 
ಅವ"/ೆ @N9ತು'. ಅವರು ತಮX ಆ�'ಯನು! �ಾ;{ಡDೇ�ೆಂದು Lಾರೂ 



103 

 

ಬಯಸ#ಲ$. ಅವರು ��ಾ��ಗಳ ಮಂಡNಯ#$ ಒಂದು “�ಾ0ನ” ವನು! 
ಬಯ�ದe;ಂದ ಅವರು .ಾ/ೆ �ಾ�ದರು ಮತು' ಸುಳ�: .ೇNದರು. ಅವರ "ಜ<ಾದ 

*ಾಪವ� ಸ�ಲ� ಹಣವನು! ಬgdಟುK�ೊಂ�ದುe ಅಲ$, ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX"/ೆ ಸುಳ�: 
.ೇNದುe. 

ಅನ"ೕಯನು ಸತ' ಸಮಯಕೂb ಮತು' ಅವನ .ೆಂಡ@ ಒಳ/ೆ ಬಂದ ಸಮಯಕೂb 
ನಡು<ೆ ಮೂರು ಗಂ|ೆಗಳ ಅಂತರ�ತು' ಮತು' ಆ ಸಮಯದ#$ ಏನು ನwೆ)ತು 
ಎಂಬುದರ ಬ/ Zೆ Lಾರೂ ಅವN/ೆ ಏನು .ೇಳ#ಲ$ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ�ಾ;Lಾದ 
�ಷಯ<ಾ42ೆ. ಜನರು 2ೇವರ ಶ8')ಂದ ತುಂDಾ ಭಯ-ೕತMಾ4ರDೇಕು, 
ಆದe;ಂದ ಅವರು *ಾಪ�ೆb �ಾರಣ<ಾಗಬಹು2ೆಂದು Gೆನ� ಏನನೂ! �ಾಡಲು 
ಬಯಸ#ಲ$! 

“GೆರNನ �ೇ<ೆ”  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:12-16 

*ೇತ+ನ ಮೂಲಕ ಪ+ವnಸು@'ದe 2ೇವರ ಶ8'ಯು ಬಹಳ ಪ+ಬಲ<ಾ4ತು', ಅವನ 

GೆರNಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ8')ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:14-16 ಮತು' ಇನು! ಎjೊKೕ ಮಂ9 ಗಂಡಸರೂ .ೆಂಗಸರೂ 

ಕತAನ#$ ನಂ{�ೆ)ಡುವವMಾ4 ಅವರ ಮಂಡ#ಯ#$ �ೇ; �ೊಳ�:@'ದeರು. 
nೕ4ರುವದ;ಂದ ಜನರು Mೋ4ಗಳನು! 2ೋ#ಗಳ oೕ�ೆಯೂ .ಾ�/ೆಗಳ 

oೕ�ೆಯೂ ಇಟುK *ೇತ+ನು ಬರು<ಾಗ ಅವನ Gೆರಳ� ಇವರ#$ Lಾವನ oೕ�ಾದರೂ 

{ೕಳ# ಎಂದು ಅವರನು! {ೕ9/ೆ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ಬರು@'ದeರು. zರೂಸ�ೇVನ 

ಸುತ'#ರುವ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ Mೋ4ಗಳನೂ! 2ೆವ�ಗಳ �ಾಟ�ದeವರನೂ! 
.ೊತು'�ೊಂಡು ಗುಂಪ�ಗುಂ*ಾ4 ಬರು@'ದeರು; ಅವMೆಲ$;ಗೂ <ಾ�Lಾಗುವದು. 
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ಅಂತರMಾJ`ೕಯ �ೇ<ೆ 

*ೇತ+ನು zರೂಸ�ೇ� ಮತು' ಯೂ2ಾಯದ .ೊರ4ರುವ ಅGೇಕ ಪ+2ೇಶಗಳ#$ 
ಪ+Lಾ�� �ೇ<ೆ �ಾ�ದನು. 

ಸ�ಾಯA  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:14-25 

● ಜನರು 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! .ೊಂ9�ೊಂಡರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:14-17 ಸ�ಾಯAದವರು 2ೇವರ <ಾಕaವನು! ��ೕಕ;�ದ 

ವತA�ಾನವನು! zರೂಸ�ೇVನ#$ದe ಅ>ಸ'ಲರು �ೇN, *ೇತ+ Hೕ.ಾನರನು! 
ಅವರ ಬN/ೆ ಕಳ�n�ದರು. ಇವರು ಅ#$/ೆ ಬಂದು ಆ ಜನ;/ೆ ಪ�1ಾ+ತXವರವ� 
2ೊMೆಯDೇ�ೆಂದು ಅವ;/ೋಸbರ *ಾ+ಥAGೆ�ಾ�ದರು. ಏ�ೆಂದMೆ 
ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಅವರ#$ ಒಬrನ oೕ�ಾದರೂ ಇನೂ! ಬಂ9ರ#ಲ$. ಅವರು 
ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! �ಾತ+ �ಾ���ೊಂ�ದeರು 
ಅ>ಸ'ಲರು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡಲು ಅವರು ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! .ೊಂ9ದರು. 

*ೇತ+ ಮತು' Hೕ.ಾನರು ಜನರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಟKರು ಮತು' ಅವರು ಪ�1ಾ+ತXನ 

9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! .ೊಂ9�ೊಂಡರು. 

Gಾವ� �ದಲು zರೂಸ�ೇVನ#$ (ತವರೂರು) ಮತು' ಯೂ2ಾಯದ#$ 
(ತವರೂ;ನ ಪ+2ೇಶ), ನಂತರ ಸ�ಾಯAದವ;/ೆ (Gಾವ� 8ೕQಾ4 �ಾಣುವವ;/ೆ) 
ಮತು' ಅನಂತರ ಭೂVಯ ಕಟKಕwೆಯವMೆ/ೆ �ೇ<ೆ �ಾಡDೇ�ೆಂದು zೕಸು 
.ೇNದನು. 

*ೇತ+ನ �ೇ<ೆಯ ;ೕ@ಯನು! ಗಮ"�;. 

● �ೆಟKದeನು! �<ೇg�ದನು 

ಮಂತ+<ಾ9Lಾದ �ೕ�ೕನನು, *ೇತ+ನ �ೈಗNಂದ 1ೋ;ಬರು@'ದe ಶ8'ಯನು! 
Gೋ�2ಾಗ, ಅವನು ಆ ಶ8'ಯನು! �ೊಂಡು�ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು ಬಯ�ದನು. *ೇತ+ನ 

ಪ+@8+zಯು Gೇರ ನು�Lಾ4ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:20-23 ಆದMೆ *ೇತ+ನು ಅವ"/ೆ – "ನ! DೆN:ಯು "ನ! 
ಕೂಡ .ಾQಾ4.ೋಗ#. 2ೇವರ ವರವನು! ಹಣ�ೆb �ೊಂಡು�ೊಳ:ಬಹು2ೆಂದು 
Cಾ�ಸು@'ೕHೕ? ಈ �ಾಯAದ#$ "ನ/ೆ Cಾಗವೂ ಇಲ$, *ಾಲೂ ಇಲ$; "ನ! 
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ಹೃದಯವ� 2ೇವರ ಮುಂ2ೆ ಸ;ಯಲ$. ಆದದ;ಂದ ಈ "ನ! �ೆಟKತನವನು! {ಟುK 
2ೇವರ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡು ಕತAನು "ನ! ಮನ�_ನ ಆ�ೋಚGೆಯನು! 
fVಸುವGೋ ಏGೋ ಆತನನು! Dೇ��ೋ. LಾಕಂದMೆ "ೕನು .ಾ"ಕರ<ಾದ 

�ಷವೂ ದುಷKತ�ದ#$ {4ಯುವ ಬಂಧನವೂ ಆ4ರುವGೆಂದು �ಾಣುತ'2ೆ ಅಂದನು. 

*ೇತ+ನು ಸತa ಅಸತa ಆತXಗಳನು! �<ೇgಸುವ ಆ@¥ಕ ವರದ#$ 
�ಾಯA"ವAn�ದನು. 

ಲುದe  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:32-35 

*ೇತ+ನು zೕಸು �ಾಡುವ�ದನು! Gೋ�ದeನು! ಮತು' ಅವನು ಪ+Lಾ�ಸು@'2ಾeಗ 

ಅವನು ಸಹ .ಾ/ೆzೕ �ಾ�ದನು. zೕಸು *ೇತ+"/ೆ ಮತು' ಎ�ಾ$ ��ಾ��ಗN/ೆ 
1ಾನು �ಾ�ದ �ಾಯAಗಳನು! �ಾಡDೇ�ೆಂದು ಆ�ಾ�ದeನು. 

● ಐGೇಯನು ಗುಣ<ಾದನು 

*ೇತ+ನು ಲುದeದ#$ದe ಭಕ'ರನು! Cೇ�Lಾಗಲು .ೋದನು. ಅ#$ ಅವನು ಎಂಟು 
ವಷAಗNಂದ .ಾ�/ೆ n�9ದe *ಾಶ�A<ಾಯು Mೋ4Lಾದ ಐGೇಯ ಎಂಬ 

ವa8'ಯನು! ಕಂಡನು. *ೇತ+ನು ಅವ"/ೆ, “ಐGೇಯGೇ, ಎದುe "ನ! .ಾ�/ೆಯನು! 
.ಾ��ೋ” ಎಂದು .ೇNದನು. ಆಗ ಅವನು ತfಣ<ೇ ಎದeನು. ಆದe;ಂದ ಲುದe ಮತು' 
�ಾMೋu *ಾ+ಂತaದ#$ <ಾ�ಸು@'ದeವMೆಲ$ರೂ ಅವನನು! Gೋ� ಕತAನ ಕwೆ/ೆ 
@ರು4�ೊಂಡರು. 

Hಪ�  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:36-43 

● 2ೊಕAಳನು! ಬದು8�ದುe 

zೕಸು Lಾ)ೕರನ ಮಗಳನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{r�2ಾಗ *ೇತ+ನು ಅ#$ದeನು. 
ಅವನು 2ೊಕAಳನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{rಸDೇ�ೆಂದು 2ೇವರು ಬಯ�ದನು 
ಎಂದು *ೇತ+ನು Cಾ��2ಾಗ, zೕಸು ಏನು �ಾಡು1ಾ'Gೆಂದು ಅವ"/ೆ @N9ತು' 
ಮತು' ಅವನು ಅ2ೇ ;ೕ@ �ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:36-42 Hಪ�ದ#$ ತ{�ಾ ಎಂಬ ಒಬr vಷaNದeಳ�. ಆ 

.ೆಸ;/ೆ 4+ೕ� Cಾjೆಯ#$ 2ೊಕA ಎಂದಥA. ಆ�ೆಯು ಸ@b±zಗಳನೂ! 
qಾನಧಮAಗಳನೂ! ಬಹಳ<ಾ4 �ಾಡು@'ದeಳ�. ಆ �ಾಲದ#$ ಆ�ೆ Mೋಗದ#$ {ದುe 
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ಸತ'ಳ�, ಮತು' ಆ�ೆಯ ಶವವನು! 1ೊQೆದು oೕಲಂತ�'ನ#$ಟKರು. Hಪ��ೆb ಲುದeವ� 
ಹ@'ರ<ಾ4ರ�ಾ4 *ೇತ+ನು ಅ#$ ಇ2ಾeGೆಂದು vಷaರು �ೇN ಇಬrರು ಮನುಷaರನು! 
ಅವನ ಬN/ೆ ಕಳ�n� – ತಡ�ಾಡ2ೆ ನಮX ತನಕ ಬರDೇ�ೆಂದು Dೇ��ೊಂಡರು. 
*ೇತ+ನು ಎದುe ಅವರ ]ೊ1ೆಯ#$ .ೋದನು. ಅವನು ಬಂದ ಕೂಡ�ೆ ಅವರು 
ಅವನನು! oೕಲಂತ�'/ೆ ಕMೆದು�ೊಂಡು .ೋದರು. ಅ#$ �ಧ<ೆಯMೆಲ$ರು ಅಳ�1ಾ' 
ಅವನ ಹ@'ರ "ಂತು�ೊಂಡು 2ೊಕAಳ� ತಮX ಸಂಗಡ ಇ2ಾeಗ �ಾ��ೊ�Kದe 
ಒಳಂ4ಗಳನೂ! oೕಲಂ4ಗಳನೂ! 1ೋ;�ದರು.  

*ೇತ+ನು ಅವMೆಲ$ರನು! .ೊರ�ೆb ಕಳ�n� �ಣ�ಾಲೂ; *ಾ+ಥAGೆ�ಾ� ಶವದ 

ಕwೆ/ೆ @ರು4 �ೊಂಡು – ತ{�ಾ, ಏಳ� ಅಂದನು. ಆ�ೆಯು ಕಣು� 1ೆMೆದು *ೇತ+ನನು! 
Gೋ� ಎದುe ಕೂತು�ೊಂಡಳ� ಅವನು ಆ�ೆಯನು! �ೈ�ೊಟುK ಎ{r� 2ೇವಜನರನೂ! 
ಕMೆದು Oೕ�ತQಾದ ಆ�ೆಯನು! ಅವMೆದು;/ೆ "#$�ದನು. ಈ ಸಂಗ@ಯು 
Hಪ�ದ� $ೆ�ಾ$ @Nಯಬಂತು ಅGೇಕರು ಕತAನ oೕ�ೆ ನಂ{�ೆ)ಟKರು. ಆ oೕ�ೆ 
*ೇತ+ನು Hಪ�ದ#$ ಚಮA�ಾರGಾದ �ೕ�ೕನGೆಂಬವನ ಬNಯ#$ ಬಹಳ 9ವಸದ 

ವMೆಗೂ ಇದeನು. 

ತಂ2ೆ1ಾ) ಮತು' ಮೂವರು vಷaರನು! .ೊರತುಪ�� zೕಸು ಎಲ$ರನು! 
�ೋ�ೆ)ಂದ .ೇ/ೆ .ೊರ/ೆ ಕಳ�n�ದನು ಎಂದು Gೆನ�9eೕLಾ? zೕಸು 
ನಂಬದವರನು! .ೊರ/ೆ .ಾ8ದeನು. *ೇತ+ನು ಕೂಡ ಅ2ೇ ;ೕ@ �ಾ�ದನು. 

ನಂ{�ೆಯು ಕರು�ೆಯ#$ �ಾಯA"ವAnಸುತ'2ೆ, ಆದMೆ ಸಂ1ಾಪದ ಆ@¥ಯ 

ಮಂಡಲದ#$ �ಾಯA "ವAnಸುವ�9ಲ$. ಸಂ1ಾಪ9ಂದ �ಾಯA"ವAn�ದMೆ, 
Gಾವ� ಎಲ$ರನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{rಸು1 'ೇ<ೆ. ಆದMೆ, ಪ+@Hಬr ವa8'ಯು 
ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{rಸಲ�ಡDೇ�ೆಂಬುದು 2ೇವರ gತ'ವಲ$. ನಂ{�ೆಯ ಈ 

ಮಂಡಲದ#$ ಕತA"ಂದ ಸ�ಷK<ಾದ �ಾತನು! �ೇಳ�ವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖa. zೕಸು 
ತನ! ತಂ2ೆಯು �ಾಡುವ�2ಾ4 ಕಂಡದeನು! �ಾತ+<ೇ 1ಾನು �ಾ�ದGೆಂದು 
.ೇNದeನು! Gೆನ��ೊN:;. ಒಬrನು ಅ@�ಾನುಷ<ಾದ �ಾನ<ಾಕaವನು! 
.ೊಂ9�ೊಂಡು, ಆ ಮೂಲಕ ನಂ{�ೆಯ ವರ9ಂದ �ಾತ+ ಸತ'ವರನು! 
ಎ{rಸ�ಾಗುತ'2ೆ. 

Hೕ.ಾನ 5:19 ಅದ�ೆb zೕಸು ಅವ;/ೆ "ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ 
ತಂ2ೆಯು �ಾಡುವದನು! ಕಂಡು ಮಗನು �ಾಡು1ಾ'Gೆ, .ೊರತು ತನ!ಷK�ೆb 1ಾGೇ 
ಏನೂ �ಾಡ�ಾರನು. ಆತನು �ಾಡುವದGೆ!�ಾ$ .ಾ/ೆzೕ ಮಗನು �ಾಡು1ಾ'Gೆ. 
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�ೈಸMೈಯ ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10  

• ದಶAನ 

*ೇತ+ನ ಮುಖa ಕMೆಯು��ೆಯು zಹೂದa ಜನರ ಮqೆa �ೇ<ೆ�ಾಡುವ�2ಾ4ತು'. 
2ೇವರು ಅನaಜGಾಂಗದ ಜಗ@'/ೆ Dಾ4ಲು 1ೆMೆಯಲು ಅವನನು! 
ಉಪHೕ4�ದನು. 

2ೇವರು *ೇತ+"/ೆ �ೊಟK ದಶAನ ಮತು' ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಂದ DೋಧGೆಯು ಬಹಳ 

��ೇಷ<ಾದದುe ಆ42ೆ, ಏ�ೆಂದMೆ Gಾವ� ಆತನ gತ'ವನು! �ಾಡ�ಾಗುವಂ1ೆ Gಾವ� 
@Nದು�ೊಳ:Dೇ�ಾದ ಅಥ<ಾ ಅಥA�ಾ��ೊಳ:Dೇ�ಾದ �ಷಯಗಳನು! ನಮ/ೆ 
Dೋ�ಸುವ 2ೇವರ ನಂ{ಗ�'�ೆಯನು! ಅದರ ಮೂಲಕ Gಾವ� �ಾಣಬಹುದು. 

zಹೂದaGಾ4ರುವ �ಾರಣ, *ೇತ+ನು ಅನaಜನರ �ರುದ� ಪೂವAಕ#�ತ 
CಾವGೆಯುಳ:ವGಾ4ದeನು. ಅನaಜನರನು! ತನ! ಮGೆ/ೆ ಬರಲು ಅವನು ಎಂ9ಗೂ 

ಸ�ಇ� «ೆ)ಂದ ಅನುಮ@ಸು@'ರ#ಲ$ ಮತು' ಅವನು ಎಂ9ಗೂ ಅವರ ಮGೆ/ೆ 
.ೋಗು@'ರ#ಲ$, ಆದMೆ 2ೇವರು *ೇತ+"/ಾ4 ��ೇಷ �ೇ<ಾ"Hೕಗವನು! 
ಇ�Kದeನು ಮತು' ಈ ಪೂವAಕ#�ತ CಾವGೆಯನು! ಮು;ದು .ಾಕDೇ�ಾ4ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:10-23 ಅವನು ಬಹಳ ಹ�ದು ಊಟ�ಾಡDೇ�ೆಂ9ದeನು. 
ಊಟ�ೆb �ದ�<ಾಗು@'ರುವಷKರ#$  ಅವನು qಾaನಪರವಶGಾ4 ಆ�ಾಶವ� 
1ೆMೆ9ರುವದನೂ! Gಾಲುb ಮೂ�ೆಗಳನು! n�9ದe 2ೊಡ¢ ]ೋN/ೆಯಂ@ರುವ 

ಏGೋ ಒಂದು ವಸು'ವ� ಭೂVಯ oೕ�ೆ ಇNಯುವದನೂ! ಕಂಡನು. ಅದMೊಳ/ೆ 
ಸಕಲ �ಧ<ಾದ ಪಶುಗಳ� Gೆಲದ oೕ�ೆ ಹ;2ಾಡುವ 8+V8ೕಟಗಳ� 

ಅಂತ;fದ#$ .ಾMಾಡುವ ಹ8bಗಳ� ಇದeವ�.  

ಆಗ – *ೇತ+Gೇ, ಎದುe �ೊಯುe @ನು! ಎಂದು ಅವ"/ೆ ಒಂದು <ಾ� �ೇN�ತು.  

ಅದ�ೆb *ೇತ+ನು – Dೇಡ<ೇ Dೇಡ �ಾ�Vೕ, Gಾನು ಎಂದೂ .ೊ�ೆ 
ಪ2ಾಥAವGಾ!ಗ# ಅಶುದ� ಪ2ಾಥAವGಾ!ಗ# @ಂದವನಲ$ ಅಂದನು.  

2ೇವರು ಶುದ��ಾ�ದeನು! "ೕನು .ೊ�ೆ ಎನ!Dೇಡ<ೆಂದು @;4 ಎರಡGೆಯ �ಾ; 

ಅವ"/ೆ <ಾ� �ೇN�ತು. nೕ/ೆ ಮೂರು �ಾ; ಆ)ತು. ಆದ ಕೂಡ�ೆ ಆ ವಸು'ವ� 
ಆ�ಾಶ2ೊಳ/ೆ �ೇ;�ೊಂ�ತು. *ೇತ+ನು ತನ/ಾದ ದಷAನವ� ಏGಾ4ರಬಹು2ೆಂದು 
ತನ!#$ ಕಳವಳ ಪಡು@'ರು<ಾಗ�ೇ �ೊGೆAಲaನು ಕಳ�n�ದe ಆ ಮನುಷaರು 
�ೕ�ೕನನ ಮGೆ Lಾವದು ಎಂದು �ೇN�ೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮGೆಯ Dಾ4ಲ#$ 
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"ಂತು – *ೇತ+Gೆ"��ೊಳ�:ವ �ೕ�ೕನನು ಇ#$ ಇಳ��ೊಂ�2ಾeGೋ ಎಂದು ಕೂ4 

�ೇNದರು.  

*ೇತ+ನು ಆ ದಶAನದ �ಷಯದ#$ ಆ�ೋಚGೆ �ಾಡು@'ರಲು 2ೇವMಾತXನು 
ಅವ"/ೆ – ಅ/ೋ, ಇಬrರು ಮನುಷaರು "ನ!ನು! ��ಾ;ಸು1ಾ'Mೆ; "ೕGೆದುe 
�ೆಳ4Nದು ಏನೂ ಸಂಶಯ ಪಡ2ೆ ಅವರ ]ೊ1ೆಯ#$ .ೋಗು, GಾGೇ ಅವರನು! 
ಕಳ�n�2 eೇGೆ ಎಂದು .ೇNದನು.  

*ೇತ+ನು �ೆಳ4Nದು ಆ ಮನುಷaರ ಬN/ೆ ಬಂದು – ಇ/ೋ, "ೕವ� ��ಾ;ಸುವವನು 
GಾGೇ; "ೕವ� ಬಂದ �ಾರಣ<ೇನು ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಅವರು – �ೊGೆAಲaGೆಂಬ ಒಬr ಶ1ಾ�ಪ@ ಇ2ಾeGೆ. ಅವನು "ೕ@ವಂತನೂ 

2ೇವ;/ೆ ಭಯಪಡುವವನೂ zಹೂದa ಜನMೆಲ$;ಂದ ಒQ :ೇ .ೆಸರು .ೊಂ9ದವನೂ 

ಆ42ಾeGೆ; "ನ!ನು! ತನ! ಮGೆ/ೆ ಕMೇಕಳ�n��ೊಂಡು ""!ಂದ DೋಧGೆಯನು! 
�ೇಳDೇ�ೆಂದು 2ೇವದೂತನ ಮು�ಾಂತರ<ಾ4 ಅಪ��ೆ .ೊಂ9ದನು ಎಂದು 
.ೇNದರು. *ೇತ+ನು ಇದನು! �ೇN ಅವರನು! ಒಳ�ೆb ಕMೆದು ಉಪಚ;�ದನು. 
ಮರು9ನ ಅವನು ಎದುe ಅವರ ]ೊ1ೆಯ#$ .ೊರಟನು; Hಪ�ದ#$ದe ಸ.ೋದರರ#$ 
�ೆಲವರು ಅವನ ಕೂಡ .ೋದರು.  

● ಅನaಜನರು ಪ�1ಾ+ತXನನು! .ೊಂ9�ೊಂಡರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:24,25,27,28 ಮರು9ನ ಅವನು �ೈಸMೈಯ�ೆb 
�ೇ;ದನು. �ೊGೆAಲaನು ತನ! ಬಂಧು ಬಳಗದವರನೂ! *ಾ+ಣVತ+ರನೂ! ಕೂಡ 

ಕ;� *ೇತ+ನನು! ಎದುರುGೋಡು@'ದeನು. ಅವನು ಬಂ2ಾಗ �ೊGೆAಲaನು ಅವನನು! 
ಎದುರು/ೊಂಡು ಅವನ *ಾದ�ೆb {ದುe ನಮ�ಾbರ �ಾ�ದನು.  

ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಂCಾಷ�ೆ�ಾಡು1ಾ' ಮGೆHಳ�ೆb ಬಂದನು. ಅ#$ ಬಹು ಜನರು 
ಕೂ� ಬಂ9ರುವದನು! ಕಂಡು ಅವ;/ೆ – zಹೂದaರು ಅನa ಜನರ ಕೂಡ 

.ೊಕುbಬN�ೆ�ಾಡುವದು zಹೂದaರ ಸಂಪ+2ಾಯ�ೆb �ರುದ�<ಾ42ೆ ಎಂದು "ೕವ� 
ಬ#$ರjೆK. ನನಗಂತೂ Lಾವ ಮನುಷaನGಾ!ದರೂ .ೊ�ೆಯನು ಇಲ$<ೆ ಅಶುದ�ನು 
ಅನ!Dಾರ2ೆಂದು 2ೇವರು 1ೋ;�2ಾeGೆ. 

ಅವರು �ಾತGಾಡುವ�ದನು! ಮುಂದುವMೆ�ದರು ಮತು' zೕಸು "ಜ<ಾ4ಯೂ 

LಾMೆಂದು *ೇತ+ನು ಅವ;/ೆ �ವ;� .ೇಳಲು *ಾ+ರಂ-�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:43-46 ಆತನ#$ ನಂ{�ೆ)ಡುವ ಪ+@Hಬrನು ಆತನ 

.ೆಸ;ನ ಮೂಲಕ<ಾ4 *ಾಪಪ;.ಾರವನು! .ೊಂದುವGೆಂದು ಆತನ �ಷಯದ#$ 
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ಪ+<ಾ9ಗQೆಲ$ರು �ಾ�.ೇN2ಾeMೆ ಅಂದನು. *ೇತ+ನು ಈ �ಾತುಗಳನು! ಇನೂ! 
.ೇಳ�@'ರು<ಾಗ ಅವನ <ಾಕaವನು! �ೇNದವMೆಲ$ರ oೕ�ೆ ಪ�1ಾ+ತXವರವ� 
ಇN)ತು. ಅವರು GಾGಾ CಾjೆಗಳGಾ!ಡು1ಾ' 2ೇವರನು! �ೊಂwಾಡು1ಾ' 
ಇರುವದನು! *ೇತ+ನ ಸಂಗಡ ಬಂ9ದe zಹೂದaMಾದ ��ಾ��ಗಳ� �ೇN2ಾಗ – 

ಅನaಜನಗNಗೂ ಪ�1ಾ+ತX 2ಾನ�ಾಡಲ��K2ೆಯ�ಾ$ ಎಂದು ಅ1ಾaಶdಯAಪಟKರು. 

*ೇತ+ನು ವ�A�ದುe  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 11:1-18 

*ೇತ+ನು ಮನುಷaರ ಸಂಪ+2ಾಯವನು! ಮು;ದು .ಾ8ದನು. ಅವನು ಸುನ!@ 

�ಾ���ೊಳ:ದವರ ಮGೆ/ೆ .ೋ4 ಅವMೊಂ9/ೆ ಊಟ �ಾ�ದನು. 

*ೇತ+ನು ನwೆದಂಥ ಘಟGೆ, ತನ/ೆ 2ೊMೆತ ದಶAನ, ತನ! ಬN/ೆ ಬಂದ ಮನುಷaರ 

ಬ/ Zೆ ಮತು' ಅವನು ಅವರ ಬN/ೆ .ೇ/ೆ .ೋದನು ಮತು' ಅವರು .ೇ/ೆ ರf�ೆಯನು! 
.ಾಗೂ ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! .ೊಂ9�ೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಬ/ Zೆ ಇತರ 

ಅ>ಸ'ಲ;/ೆ @N�ದನು. ಅವನು nೕ/ೆ "ಣA)�ದನು, 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 11:17,18 2ೇವರು ಕತAGಾ4ರುವ zೕಸು 8+ಸ'ನ#$ 
ನಂ{�ೆ)ಟK ನಮ/ೆ �ೊಟK ವರ�ೆb ಸ;Lಾದ ವರವನು! ಅವ;ಗೂ �ೊ�Kರ�ಾ4 

2ೇವರನು! ತwೆಯುವದ�ೆb Gಾನು ಶಕ'Gೋ?  

ಈ �ಾತುಗಳನು! ಆ ಸುನ!@ಯವರು �ೇN ಆ�ೇಪ�ೆ �ಾಡುವದನು! {ಟುK – 

.ಾ/ಾದMೆ 2ೇವರು ಅನaಜನ;ಗೂ Oೕವ�ೊಡDೇ�ೆಂದು ಅವರ ಮನಸು_ಗಳನು! ತನ! 
ಕwೆ/ೆ @ರು4�2ಾeGೆ ಎಂದು 2ೇವರನು! �ೊಂwಾ�ದರು. 

ರf�ೆಯು �ೋಕ2ಾದaಂತ Oೕ�ಸು@'ರುವ ಎಲ$ zಹೂದa;/ೆ �ಾತ+ವಲ$, ಆದMೆ 
�ೋಕದ#$ರುವ ಎಲ$;/ಾ4 ಎಂದು ಅ>ಸ'ಲರು ಅ;ತು�ೊಂಡದುe ಇ2ೇ �ದಲು. 

*ೇತ+ನನು!  �ೆMೆಮGೆ)ಂದ ಅದುFತಕರ<ಾ4 {��ದುe 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 12:1-19  

ಸ"!nತ<ಾ4ರುವ �ಾವ� 

zೕಸು ಅGೇಕ �ಾ; DೇMೆಯವರನು! .ೊರತುಪ�� *ೇತ+, Lಾ�ೋಬ ಮತು' 
Hೕ.ಾನರನು! ಕMೆದು�ೊಂಡು .ೋ42ಾeGೆ. ಅರಸGಾದ .ೆMೋದನು 
Lಾ�ೋಬನನು! ಕ@')ಂದ �ೊ#$�ದನು ಮತು' ನಂತರ ಅವನು *ೇತ+ನನು! 
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�ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8�ದನು. 1ಾನು �ಾಯಲು ಉತ'ಮ ಅವ�ಾಶ 2ೊರ8ತು ಎಂದು 
*ೇತ+ನು Cಾ��9eರDೇಕು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 12:1-16 ಆ ಸಮಯದ� $ೇ ಅರಸGಾದ .ೆMೋದನು 
ಸCೆಯವರ#$ �ೆಲವರನು! nಂ�ೆಪ�ಸುವದ�ೆb �ೈ.ಾ8 Hೕ.ಾನನ ಅಣ�Gಾದ 

Lಾ�ೋಬನನು! ಕ@')ಂದ �ೊ#$�ದನು. ಇದು zಹೂದa;/ೆ ogd�ೆLಾ42ೆ 
ಎಂದು Gೋ� ಅಷK�ೆb "ಲ$2ೆ *ೇತ+ನನೂ! n��ದನು. ಆ �ಾಲದ#$ ಹುN)ಲ$ದ 

Mೊ�Kಯ ಹಬr ನwೆಯು@'ತು'. ಅವನನು! ಪಸb ಹಬr<ಾದ oೕ�ೆ ಜನರ ಮುಂ2ೆ 
ತ;ಸDೇ�ೆಂಬ HೕಚGೆ)ಂದ �ೆMೆಯ#$ .ಾ8� ಅವನನು! �ಾಯ#�ೆb Gಾಲುb 
Gಾಲುb �*ಾ)ಗNದe Gಾಲುb ಗುಂಪ�ಗಳ ವಶ�ೆb �ೊಟKನು. 

ಸCೆಯವರು ಮಧa�0�ೆ *ಾ+ಥAGೆ �ಾ�ದರು 

ವವನಗಳ� 5-7 *ೇತ+ನು �ೆMೆಮGೆHಳ/ೆ �ಾವಲ#$2ಾeಗ ಸCೆಯವರು 
ಅವ"/ೋಸbರ ಆಸ8')ಂದ 2ೇವ;/ೆ *ಾ+ಥAGೆ �ಾಡು@'ದeರು. .ೆMೋದನು 
ಅವನನು! ಜನರ ಮುಂ2ೆ ತ;ಸDೇ�ೆಂ9ದದ 9ವಸದ nಂ9ನ Mಾ@+ಯ#$ *ೇತ+ನು 
ಎರಡು ಸರಪ�ಗNಂದ ಕಟKಲ�ಟKವGಾ4 ಇಬrರು �*ಾ)ಗಳ ನಡು<ೆ 
"2 eೆ�ಾಡು@'ದeನು. �ಾವಲು/ಾರರು Dಾ4ಲ ಮುಂ2ೆ "ಂತು �ೆMೆಮGೆಯನು! 
�ಾಯು@'ದeರು.  

ಫಕbGೆ ಕತAನ ದೂತನು *ೇತ+Gೆದು;/ೆ "ಂತನು. ಅವ"ದe �ೋ�ೆಯ#$ Dೆಳಕು 
.ೊQೆ)ತು. ಅವನು *ೇತ+ನನು! ಪ�ೆb ತ�K ಎ{r� – ತಟKGೆ ಏಳ� ಅಂದನು. ಆಗ�ೇ 
ಅವನ �ೈಗN/ೆ .ಾ8ದe ಸರಪ�ಗಳ� ಕಳg{ದeವ�. 

*ೇತ+ನ {ಡುಗwೆ 

ವಚನಗಳ� 8-11 ಆ ದೂತನು ಅವ"/ೆ – ನಡುಕ�K�ೊಂಡು "ನ! �ೆರಗಳನು! 
o�K�ೋ ಎಂದು .ೇಳಲು ಅವನು .ಾ/ೇ �ಾ�ದನು. "ನ! oೕಲಂ4ಯನು! 
.ಾ8�ೊಂಡು ನನ! nಂ2ೆ Dಾ ಅಂದನು. ಅವನು .ೊರ/ೆ ಬಂದು ಆ ದೂತನ 

nಂ2ೆzೕ .ೋಗು1ಾ' ದೂತನ ಮೂಲಕ<ಾ4 ನwೆದ ಸಂಗ@ "ಜ<ಾದ2 eೆಂದು 
@Nಯ2ೆ 1ಾನು Gೋ�ದುe ಕನಸು ಎಂದು Gೆನ�ದನು. ಅವರು �ದಲGೆಯ 

ಎರಡGೆಯ �ಾವಲುಗಳನು! 2ಾ� ಪಟKಣ�ೆb .ೋಗುವ ಕ{rಣದ Dಾ4#/ೆ ಬಂ2ಾಗ 

ಅದು ತನ!ಷK�ೆb 1ಾGೇ ಅವ;/ೆ 1ೆMೆ)ತು. ಅವರು .ೊರ/ೆ ಬಂದು ಒಂದು 
{ೕ9ಯನು! 2ಾ�ದರು; ಕೂಡ�ೇ ಆ ದೂತನು ಅವನನು! {ಟುK .ೋದನು.  
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ಆಗ *ೇತ+ನು ಎಚdರ<ಾ4 – ಕತAನು ತನ! ದೂತನನು! ಕಳ�n� .ೆMೋದನ 

�ೈ)ದಲೂ zಹೂದaಜನರು ನನ/ೆ �ಾಡDೇ�ೆಂ9ದe �ೇ�"ಂದಲೂ ನನ!ನು! 
{��ದGೆಂದು ನನ4ೕಗ "ಜ<ಾ4 @Nದು ಬಂ92ೆ ಅಂದು�ೊಂಡನು. 

ಇತರರು *ಾ+tA�ದರು 

ವಚನ 12 ತರು<ಾಯ ಅವನು HೕಚGೆ�ಾ��ೊಂಡು �ಾಕAGೆ"��ೊಳ�:ವ 

Hೕ.ಾನನ 1ಾ)Lಾದ ಮ;ಯಳ ಮGೆ/ೆ ಬಂದನು. ಅ#$ ಅGೇಕರು ಕೂ�ಬಂದು 
*ಾ+ಥAGೆ�ಾಡು@'ದeರು. 

*ಾ+ಥAGೆಗN/ೆ ಉತ'ರ 2ೊರ8ತು 

ವಚನಗಳ� 13,14 *ೇತ+ನು Dಾ4ಲನ ಕದವನು! ತಟKಲು Mೋ2ೆ ಎಂಬ ಒಬr 
�ಾಕ;ಯವಳ� Gೋಡುವ�ದ�ೆb ಬಂದಳ�. ಅವಳ� *ೇತ+ನ ಧ¡"ಯನು! /ೊತು'n�ದು 
ಸಂ1ೋಷದ "Vತ'9ಂದ�ೇ Dಾ4ಲನು! 1ೆMೆಯ2ೆ ಒಳ�ೆb ಓ�.ೋ4 – *ೇತ+ನು 
Dಾ4ಲ ಮುಂ2ೆ "ಂ@2ಾeGೆ ಎಂದು @N�ದಳ�.  

ಅಪನಂ{�ೆ 

ವಚನಗಳ� 15,16 ಅವರು ಅವN/ೆ – "ನ/ೆ ಹುಚುd n�ದ2ೆ ಎಂದು .ೇNದರು. 
ಆದMೆ ಅವಳ� 1ಾನು .ೇNದಂ1ೆzೕ ಅ2ೆ ಎಂದು ದೃಢ<ಾ4 .ೇಳ�1ಾ' ಇರಲು 
ಅವನ ದೂತGಾ4ರDೇಕು ಅಂದರು. ಅಷKರ#$ *ೇತ+ನು ಇನೂ! ತಟುK1ಾ' ಇರಲು 
ಅವರು Dಾ4ಲನು! 1ೆMೆದು ಅವನನು! ಕಂಡು Dೆರ/ಾದರು. 

�ೆಲ�oX ಒಂದು ಘಟGೆಯನು! .ೇಳ�ವ�ದರ#$ 2ೇವರು ನಮ/ಾ4 ಇ�Kರುವ 

"ಜ<ಾದ ಸಂ2ೇಶವನು! ಅಥA�ಾ��ೊಳ:2ೆ .ೋಗುವ�ದು ಸುಲಭ. .ೌದು, 
*ೇತ+ನನು! �ೆMೆಮGೆ)ಂದ {��2ಾಗ ಮತು' ಅವನು ಅವರ *ಾ+ಥAGಾ ಕೂಟ�ೆb 
ಬಂ2ಾಗ ಜನರು Dೆರ/ಾದರು. “ಅವರ "ಜ<ಾದ ನಂ{�ೆ ಎ#$2ೆ?” ಎಂದು Gಾವ� 
.ೇಳಬಹುದು. ಆದMೆ *ೇತ+ನ ಕು;ತು ಅವ;/ೆ ಇದe �ಾಳO ಮತು' ಅವರು ಒ|ಾK4 

ಬಂದು *ಾ+ಥAGೆ �ಾಡಲು ಸಮಯವನು! <ೆಚd�ಾ�ದeನು! Gಾವ� 
ಅಥA�ಾ��ೊಳ:Dೇ�ಾ42ೆ. 

ಅವರು *ಾ+tAಸ2ೇ ಇ9ದeMೆ Lಾ�ೋಬನ .ಾ/ೆ *ೇತ+ನು �ೊಲ$ಲ�ಡುವ 
�ಾಧa1ೆ)ತು'. 
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ಅರಸGಾದ .ೆMೋದನು ಸತು'.ೋದನು  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 12:19-23 

ಅರಸGಾದ .ೆMೋದನು Lಾ�ೋಬನನು! �ೊ#$�ದನು. ಅವನು *ೇತ+ನನು! 
�ೊಲ$ಲು HೕO�ದeನು. ಅವನು *ೇತ+ನನು! �ಾಯ2ೇ ತ���ೊಂಡು .ೋಗಲು 
"{ಟK" �ಾವಲು/ಾರರನು! �ೊ#$�ದನು. ಆದMೆ ಅರಸGಾದ .ೆMೋದನು DೇಗGೇ 
ಸತು'.ೋದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 12:21-24 /ೊತು'�ಾ�ದ ಒಂದು 9ನದ#$ .ೆMೋದನು 
Mಾಜವಸ ವನು! ಧ;��ೊಂಡು Mಾ]ಾಸನದ oೕ�ೆ ಕೂತು ಅವ;/ೆ ಉಪGಾaಸ 

�ಾ�ದನು. ಕೂ�ದe ಜನರು – ಇದು ಮನುಷaನ ನು�ಯಲ$, 2ೇವರ ನು�zೕ ಎಂದು 
ಅಭA��ದರು.  

ಆ ಘನವನು! ಅವನು 2ೇವ;/ೆ ಸ#$ಸ2ೆ .ೋದದ;ಂದ ಕತAನ ದೂತನು ಆ fಣದ� $ೇ 
ಅವನನು! ಬ�ದನು; ಅವನು ಹುಳ{ದುe ಸತ'ನು. 

*ೇತ+ನ ಮರಣ 

*ೇತ+ನ ಮರಣದ ಬ/ Zೆ ಸತa<ೇದದ#$ ನಮ/ೆ ಏನೂ .ೇಳಲ��Kಲ$. zೕಸು ಅದರ 

ಬ/ Zೆ ಪ+<ಾ9�ದುe ನಮ/ೆ @N92ೆ. 

Hೕ.ಾನ 21:18,19 "ನ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ "ೕನು Lೌವನಸ0Gಾ42ಾeಗ 

"ೕGೇ ನಡುವನು! ಕ�K�ೊಂಡು ಇಷKಬಂದ ಕwೆ/ೆ @ರು/ಾಡು@'ೕ9eೕ. ಆದMೆ "ೕನು 
ಮುದುಕGಾ2ಾಗ "ನ! �ೈಗಳನು! �ಾಚು� ಮ1ೊ'ಬrನು "ನ! ನಡುವನು! ಕ�K�ೊಂಡು 
"ನ/ೆ ಇಷK�ಲ$ದ ಕwೆ/ೆ "ನ!ನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋಗುವರು ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಅವನು ಎಂ�ಾ �ಾ�"ಂದ 2ೇವರನು! ಮnoಪ�ಸುವನು ಎಂಬದನು! ಆತನು ಈ 

�ಾ@"ಂದ ಸೂg�ದನು. ಇದನು! .ೇN ಆತನು ಅವ"/ೆ ನನ!ನು! nಂDಾ#ಸು 
ಎಂದು .ೇNದನು. 

�ೆಲವ� ಸಂಪ+2ಾಯಗಳ ಪ+�ಾರ, �ೆMೆಮGೆ)ಂದ ಅದುFತಕರ<ಾದ {ಡುಗwೆLಾದ 

ನಂತರ *ೇತ+ನು Gೇರ<ಾ4 Mೋ�/ೆ .ೋದನು ಮತು' "ೕMೋ ಅವನನು! 
vಲುDೆ/ೇ;�ದನು. ಅವನು zೕಸು�ನಂ1ೆ �ಾಯಲು "Mಾಕ;�ದನು ಮತು' 
ತನ!ನು!ತ�ೆ�ೆಳ/ಾ4 vಲುDೆ/ೇ;ಸುವಂ1ೆ ಅವನು �ೇN�ೊಂಡನು ಎಂಬುದು ಸಹ 
ಸಂಪ+2ಾಯ<ಾ42ೆ. ಇದನು! ರುಜು<ಾತು/ೊNಸಲು ಸತa<ೇದದ#$  ಇದರ ಬ/ Zೆ 
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ಏನೂ ಇಲ$. *ೌಲನು Mೋಮ!#$ದe ಬ/ Zೆ ನಮ/ೆ ಹಲ<ಾರು ಉ2ಾಹರ�ೆಗN<ೆ ಆದMೆ 
*ೇತ+ನು ಅ#$ರುವ�ದರ ಬ/ Zೆ ಅಥ<ಾ ಅ#$/ೆ .ೋ4ದeರ ಬ/ Zೆ ಅವನು ಬMೆ9ಲ$. 

�ಾMಾಂಶ 

*ೇತ+ನ Oೕವನವನು! ಅಧaಯನ �ಾಡುವ�ದು ಅದುFತಗಳನು! ಅಧaಯನ 
�ಾ�ದಂ1ೆ ಇರುತ'2ೆ. *ೇತ+ನು zೕಸುವನು! �ದಲು nಂDಾ#ಸಲು 
*ಾ+ರಂ-�ದ ಸಮಯ9ಂದ, zೕಸು�ನ ��ಾರ�ೆಯ#$ ಆತನನು! "Mಾಕ;�ದುe, 
ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! .ೊಂ9ದುe ಮತು' ತfಣ<ೇ qೈಯA�ಾ#Lಾ4ದುe, 
Lಾ;ಗೂ ಭಯಪಡ2ೇ, ಮತು' ಮರಣಕೂb ಸಹ .ೆದರ2ೆ ಇದe ಸಮಯದವMೆ4ನ 
ಅವನ Oೕವನದ#$ ಉಂ|ಾದ ಬದ�ಾವ�ೆಯು �ದಲ ಅದುFತ<ಾ42ೆ. 

zೕಸು ಅದುFತಗಳನು! �ಾಡುವ�ದನು! ಅವನು Gೋ�ದನು ಮತು' ಅವನು 
ಅದುFತಗಳನು! �ಾ�ದನು. �ೆಲ�oX ಅ-jೇಕವ� *ೇತ+ನ oೕ�ೆ ಬಲ<ಾ4ತು', 
ಅವನ Gೆರಳ� ಜನರ oೕ�ೆ {2ಾeಗ ಅವರು ಸ�ಸ0Mಾದರು. ಅವರು ಸCೆಯ#$ದe 
*ಾಪವನು! ಬಯಲು �ಾ�ದನು ಮತು' ಜನರು ಸತು'.ೋದರು. *ೇತ+ನು 
2ೊಕAಳನು! ಸತ'ವMೊಳ4ಂದ ಎ{r�ದನು. ಅವನು ಮರಣವನು! ಎದು;ಸು1ಾ' 
�ೆMೆಮGೆಯ#$ದeನು ಮತು' 2ೇವರು ಅವನನು! {�ಸಲು 2ೇವದೂತನನು! 
ಕಳ�n�ದನು. *ೇತ+ನು Oೕವಸ�ರೂಪGಾದ 2ೇವರ ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ ಅದುFತದ 

ಶ8'ಯ#$ ನwೆದನು, ಮತು' Gಾವ� ಕೂಡ ಅ2ೇ ;ೕ@ �ಾಡDೇಕು! 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಇಂದು "ಮX Oೕವನದ#$ ಪ�1ಾ+ತXನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾದ ನಂತರ "ೕವ� *ೇತ+ನ Oೕವನ9ಂದ ಏನ!ನು! 
ಕ#@9eೕ;? 

 

 

2. ಅನ"ೕಯನು ಮತು' ಸ*ೆ°ೖರಳ� ಕತA"/ೆ ಸುಳ�: .ೇN2ಾಗ ಅವರನು! ತfಣ<ೇ �ೊಲ$ಲ�ಟKರು. ಇಂದು 
ಸCೆಗಳ#$ .ಾ/ೆ ನwೆಯು@'ಲ$ ಅದು ಏ�ೆಂದು "ೕವ� Cಾ�ಸು@'ೕ;? 

 

 

3. �ೈಸMೈಯದ#$ ನwೆದ ಘಟGೆಗಳ� ಇಂದು ನಮ/ೆ ಏ�ೆ *ಾ+ಮುಖa<ಾ4<ೆ? 
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*ಾಠ ಒಂಬತು' 

�ಾಯುವ�ದು �ಾಭ<ೇ 

ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲನು ಮರಣವನು! ಎದು;�2ಾಗ, “ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವಂದಂದMೆ 
8+ಸ'Gೇ, �ಾಯುವದು �ಾಭ<ೇ” ಎಂದು .ೇNದನು 

ಒಬr ��ಾ��ಯು nಂ�ೆಯನು! ಮತು' ಮರಣವನು! .ೇ/ೆ ಎದು;ಸDೇ�ೆಂದು � 'ೇಫನನ 

Oೕವನದ ಮೂಲಕ Gಾವ� ಕ#ಯು1 'ೇ<ೆ. 

� 'ೇಫನನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 6,8,7  
� 'ೇಫನನು, ಸCಾ�ೇವಕರ#$ ಒಬrGಾ4ದeನು 

� 'ೇಫನನು ಸಂCಾ�ತನು, ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತನು ಮತು'  �ಾನಸಂಪನ!ನು ಆದ ವa8' 
ಎಂದು ನಮ/ೆ @N92ೆ ಏ�ೆಂದMೆ ಇವ� ಸCಾ�ೇವಕರ ಅಹA1ೆಗQಾ4<ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 6:3 ಆದದ;ಂದ ಸ.ೋದರMೇ, ಸಂCಾ�ತರೂ 

ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತರೂ �ಾನಸಂಪನ!ರೂ ಆ4ರುವ ಏಳ� ಮಂ9ಯನು! "�Xಳ4ಂದ 

Gೋ� ಆ;��ೊN:; ... 

ಅವನನು! ಸCಾ�ೇವಕGಾ4 ಆ;��ೊಂಡ ನಂತರ ಕೂಡ�ೇ ಅವರು ಜನರ#$ 
ಅದುFತಗಳನು! ಮತು' ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! �ಾಡಲು *ಾ+ರಂ-�ದನು. 

● ಅದುFತಗಳನು! �ಾ�ದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ �ಾಯAಗಳ� 6:8-15 � 'ೆಫನನು 2ೇವರ ಕೃ*ೆ)ಂದಲೂ ಬಲ9ಂದಲೂ 

ತುಂ{ದವGಾ4 ಜನರ#$ ಮ.ಾ ಅದುFತ �ಾಯAಗಳನೂ! ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನೂ! 
�ಾಡು1ಾ' ಇದeನು. 

● �Mೋಧವನು! ಎದು;�ದನು 

ವಚನ. 9 ಆದMೆ #Dೆ@ೕAನMೆಂಬವರ ಸ�ಾಜದವರ#$ಯೂ ಕುMೇನaದವರ ಮತು' 
ಅ�ೆ�ಾ_ಂ9+ಯದವರ ಸ�ಾಜದವರ#$ಯೂ 8#ಕa ಆಸa �ೕoಗNಂದ ಬಂದವರ 

ಸ�ಾಜದವರ#$ಯೂ �ೆಲವರು ಎದುe � 'ೆಫನನ ಸಂಗಡ ತಕA�ಾಡು1ಾ' ಇರಲು, 
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● 2ೇವರ �ಾನ ಇತು' 

ವಚನ 10 ಅವನ �ಾ@ನ#$ ಕಂಡುಬಂದ �ಾನವನೂ! ಪ�1ಾ+ತX ಶ8'ಯನೂ! 
ಎದು;ಸ�ಾರ2ೆ .ೋದರು. 

● ಅವನ ಕು;ತು ಸುQಾ:�ದರು  

ವಚನ 11 ಆಗ ಅವರು �ೆಲವ� ಮನುಷa;/ೆ – ಇವನು �ೕ�ೆ/ೆ �Mೋಧ<ಾ4ಯೂ 

2ೇವ;/ೆ �Mೋಧ<ಾ4ಯೂ ದೂಷ�ೆಯ �ಾತುಗಳGಾ!ಡುವದನು! �ೇN2ೆ<ೆಂದು 
.ೇN; ಎಂಬ2ಾ4 Dೋ��, 

● ಸುಳ�: ಆMೋಪ �ಾ�ದರು 

ವಚನಗಳ� 12-14 ಜನರನೂ! n;ಯರನೂ! �ಾ� ಗಳನೂ! Mೇ4�ದರು; ಮತು' 
ಬಂದು ಅವನನು! n�ದು n;ೕಸCೆ/ೆ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋ4 ಸುಳ�:�ಾ�ಗಳನು! 
ಕರತಂದು "#$�ದರು. ಆ �ಾ�ಗಳ� – ಈ ಮನುಷaನು ಈ ಪ;ಶುದ�<ಾದ ಸ0ಳ�ೆb 
�Mೋಧ<ಾ4ಯೂ ಧಮA�ಾಸ �ೆb �Mೋಧ<ಾ4ಯೂ �ಾ1ಾಡುವದನು! 
{ಡುವ2ೇ ಇಲ$. ಆ ನಜMೇ@ನ zೕಸು ಈ 2ೇ<ಾಲಯವನು! �ೆಡ� �ೕ�ೆ ನಮ/ೆ 
GೇV�ರುವ ಆ�ಾರಗಳನು! DೇMೆ �ಾಡುವGೆಂಬ2ಾ4 ಇವನು .ೇಳ�ವದನು! Gಾವ� 
�ೇN2 eೇ<ೆ ಅಂದರು. 

● 2ೇವರ ಮnoಯು ಪ+�ಾv�ತು 

ವಚನ 15 ಆಗ n;ೕಸCೆಯ#$ ಕೂ@ದeವMೆಲ$ರು ಅವನನು! ದೃJK� Gೋ� ಅವನ 

ಮುಖವ� 2ೇವದೂತನ ಮುಖದಂ1ೆ ಇರುವದನು! ಕಂಡರು. 

� 'ೇಫನನ ಮರಣ�ೆb ಮುಂ�ೆ ನwೆದ ಘಟGೆಗಳ�  

• ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ;ದನು 

ಈ ಆMೋಪಗಳ� "ಜ�ೕ ಎಂದು ಮ.ಾLಾಜಕನು � 'ೇಫನನು! �ೇNದನು ಮತು' 
� 'ೇಫನನು ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರುವ ಈ ಅವ�ಾಶವನು! ಉಪHೕ4��ೊಂಡನು. 
� 'ೇಫನನು ಅಬ+.ಾಮ"ಂದ *ಾ+ರಂ-� o�_ೕಯನ ಬMೋಣದ ತನಕ 

ಮುಂದುವMೆ�ದನು ಮತು' ಆತನನು! �ೊಂ9ದe�ಾb4 qಾVAಕ ಮುಖಂಡರ oೕ�ೆ 
ತಪ�� .ೊ;�ದನು. ಅವನು qೈಯA9ಂದ, "ೕ@ಯುಳ: �ೋಪ9ಂದ ಸಂ2ೇಶವನು! 
ಮು4�ದನು. 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 7:51-53 ಚಂ�ಗQ ೕೆ, ಮನಶು9�ಯೂ ಕಣAಶು9�ಯೂ 

ಇಲ$ದವMೇ, "ಮX ತೃಗಳ� .ೇ/ೋ .ಾ/ೇzೕ "ೕವೂ Lಾ<ಾಗಲೂ 

ಪ�1ಾ+ತXನನು! ಎದು;ಸುವವMಾ49eೕ;. ಪ+<ಾ9ಗಳ#$ "ಮX ತೃಗಳ� 
nಂ�ೆಪ�ಸದವರು Lಾ;2ಾeMೆ? ಅವರು ಆ "ೕ@ಸ�ರೂಪನ ಆಗಮನದ �ಷಯದ#$ 
ಮುಂ@N�ದವರನು! �ೊಂದರು, "ೕವ� ಈಗ ಆತನನು! nಡು�ೊಟುK �ೊಂದವMಾ9;. 

2ೇವದೂತರ ಮೂಲಕ Gೇಮಕ<ಾದ ಧಮA�ಾಸ ವನು! "ೕವ� .ೊಂ9ದವMಾದರೂ 

ಅದನು! ಅನುಸ;ಸುವ9ಲ$ ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅವರು .ೇ/ೆ ಉತ';ಸDೇ�ೆಂದು HೕgಸDಾರ2ೆಂದು zೕಸು vಷa;/ೆ .ೇNದeನು 
ಮತು' � 'ೇಫನನು ಅದ�ೆb ಉತ'ಮ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. ಪ�1ಾ+ತXನು ತನ! ಮೂಲಕ 

ಪ+ವnಸಲು ಮತು' .ೇಳDೇ�ಾದ �ಷಯಗಳನು! .ೇಳಲು ಅವನು ಅನುಮ@�ದನು. 

● ಅವರ �ೋಪವನು! ಪ+�ೋ9�ತು 

zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆಯವರು ಮತು' ಮ.ಾLಾಜಕನು ತುಂDಾ �ೋಪ/ೊಂಡು, 
ಅವರು ಹಲು$ ಕ�ಯು@'ದeರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 7:54-60 ಈ �ಾತುಗಳನು! �ೇN ಅವರು Mೌದ+ 
ಮನಸು_ಳ:ವMಾ4 ಅವನ oೕ�ೆ ಹಲು$ ಕ�ದರು. 

● � 'ೇಫನನು ಆತXಭ;ತGಾ4ದeನು 

ವಚನಗಳ� 55,56 ಆದMೆ ಅವನು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತGಾ4 ಆ�ಾಶದ ಕwೆ/ೆ ದೃJK� 

Gೋ� 2ೇವರ ಪ+Cಾವವನೂ! 2ೇವರ ಬಲಗwೆಯ#$ "ಂ@ದe zೕಸುವನೂ! ಕಂಡು 
ಅ/ೋ, ಅ�ಾಶವ� 1ೆMೆ9ರುವದನೂ! ಮನುಷaಕು�ಾರನು 2ೇವರ ಬಲಗwೆಯ#$ 
"ಂ@ರುವದನೂ! Gೋಡು1 'ೇGೆ ಎಂದು .ೇNದನು. 

� 'ೇಫನನು ಆತXಭ;ತGಾ4ದeನು ಮತು' 2ೇವರ ಮnoಯನು! Gೋಡಲು 
ಪರ�ೋಕದತ' Gೋ�ದನು ಮತು' zೕಸು ಆತನ ಪಕbದ#$ "ಂ@ರುವ�ದನು! 
ಕಂಡನು. 

● Gಾಯಕರು 8�/ೊಡಲು "Mಾಕ;�ದರು 

ವಚನಗಳ� 57,58 ಆದMೆ ಅವರು ಮ.ಾಶಬe9ಂದ ಕೂ4 8�ಗಳನು! ಮುgd�ೊಂಡು 
ಒ|ಾK4 ಅವನ oೕ�ೆ {ದುe ಅವನನು! ಊರ .ೊರ�ೆb ನೂ8�ೊಂಡು .ೋ4 

�ೊಲು$ವದ�ೆb ಕ� $ೆ�ೆದರು. 
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● � 'ೇಫನನು ಅವರನು! fV�ದನು 

ವಚನ 60 ಅವನು ಕತAನ .ೆಸರನು! .ೇN – zೕಸು �ಾ�Vzೕ, ನGಾ!ತXವನು! 
�ೇ;��ೋ ಎಂದು *ಾ+tA� �ಣ�ಾಲೂ; – ಕತAGೇ, ಈ *ಾಪವನು! ಅವರ 

oೕ�ೆ .ೊ;ಸDೇಡ<ೆಂದು ಮ.ಾಶಬe9ಂದ ಕೂ4ದನು. 

� 'ೇಫನನ ರಕ'�ಾ� 

� 'ೇಫನನು �ದಲ ರಕ'�ಾ�Lಾದನು ಮತು' ಅವನ ಮರಣವ� ಆದa ��ಾ��ಗಳ 

�ರುದ�<ಾ4ರುವ ಕ�ಣ<ಾದ nಂ�ೆಯ *ಾ+ರಂಭ<ಾ4ತು'. ಅವನ ಮರಣವ� 
��ಾ��ಗಳ� DೇMೆ 2ೇಶಗN/ೆ ಚದು;.ೋಗುವಂ1ೆ �ಾ�ತು ಮತು' ಅವರು 
.ೋದ� $ೆ�ಾ$ ಆತನ <ಾಕaವನು! Dೋ��ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:1-3 ಆ 9ವಸದ#$ zರೂಸ�ೇVನ#$ದe ಸCೆ/ೆ 2ೊಡ¢ 
nಂ�ೆ ಉಂ|ಾ)ತು. ಅ>ಸ'ಲರು .ೊರ1ಾ4 ಎಲ$ರು ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA 

�ೕoಗಳ#$ ಚದ;.ೋದರು. ಭಕ'Mಾದ ಜನರು � 'ೆಫನನು! ಹೂ�ಟುK ಅವ"/ೋಸbರ 

ಬಹಳ<ಾ4 /ೋQಾ�ದರು. ಆದMೆ �ೌಲನು ಮGೆಮGೆಗಳ#$ .ೊಕುb ಗಂಡಸರನೂ! 
.ೆಂಗಸರನೂ! ಎಳ�ೊಂಡು ಬಂದು �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8� ಸCೆಯನು! 
.ಾಳ��ಾಡು@'ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 11:19-21 � 'ೆಫನನ �ಷಯದ#$ ಉಂ|ಾದ nಂ�ೆ)ಂದ 

ಚದ;.ೋದವರು zಹೂದa;/ೇ .ೊರತು ಮ1ಾ';ಗೂ 2ೇವರ <ಾಕaವನು! .ೇಳ2ೆ 
²)"�ೆ ಕುಪ+ ಅಂ@Hೕಕa *ಾ+ಂತaಗಳ ವMೆಗೂ ಸಂಚ;�ದರು. ಅವರ#$ 
ಕುಪ+9�ೕಪದವರು �ೆಲವರೂ ಕುMೇನaದವರು �ೆಲವರೂ ಅಂ@Hೕಕa�ೆb ಬಂದು 
4+ೕಕರ ಸಂಗಡಲೂ �ಾ1ಾ� ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ �ಷಯ<ಾದ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
@N�ದರು. ಕತAನ ಹಸ'ವ� ಅವ;/ೆ ಸ.ಾಯ<ಾದe;ಂದ ಬಹು ಜನರು ನಂ{ ಕತAನ 

ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡರು. 

● �ೌಲ"/ೆ �ಾ� 

ಆತ"/ಾ4 ಅನaಜGಾಂಗಗN/ೆ �ಾ�LಾಗDೇ�ೆಂದು 2ೇವರು ಕMೆದ ಮನುಷa"/ೆ 
� 'ೇಫನನ ಮರಣವ� �ಾ�Lಾ4ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 22:20 ಮತು' "ನ! �ಾ�Lಾದ � 'ೇಫನನ ರಕ'ವ� 
�ೆ#$ಸಲ�|ಾKಗ Gಾನೂ ಹತ'ರ "ಂತು ಒ��ೊಂಡು ಅವನನು! �ೊಂದವರ ವಸ ಗಳನು! 
�ಾಯು@'2 eೆನ�ಾ$ ಅಂ2ೆನು. 
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ರಕ'�ಾ�Lಾ2ಾಗ � 'ೇಫನನ ಮುಖವ� 2ೇವರ ಮno)ಂದ ಕೂ�ರುವ�ದನು! 
�ೌಲನು ಕಂಡನು. 

*ೌಲನ �ೇ<ೆಯ ಮೂಲಕ ಆತXಗಳ 2ೊಡ¢ ಸು4Z ಉಂ|ಾಗುವ�ದ�ೆb � 'ೇಫನನು ತನ! 
ಮರಣದ ಮೂಲಕ {ೕಜ<ಾದನು. 

�ಾMಾಂಶ 

� 'ೇಫನನು ಅ>ಸ'ಲGಾ4ರ#ಲ$ ಆದರೂ ಅವನು ಅದುFತಗಳನು! �ಾ�ದನು. 
ಅದುFತಗಳ� ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ#$ ಅ>ಸ'ಲ;/ೆ ಅಥ<ಾ ಇತರ;/ೆ �ಾತ+<ೇ 
�ೕVತ<ಾ4ಲ$. ಅದುFತಗಳ� � 'ೇಫನನ Oೕವನದ#$ �Mೋಧವನು! ಉಂಟು�ಾ�ದ 
.ಾ/ೆzೕ, ಇಂದು ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ� qಾVAಕ 

ಮುಖಂಡರು ಮತು' ಅ��ಾ��ಗಳ ಸಂಗಡ �Mೋಧವನು! ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ. 

qಾVAಕ ಮುಖಂಡರು <ಾ9ಸುವ ಮೂಲಕ ತಮX ನಂ{�ೆಗಳನು! 
ಸಮtA��ೊಳ:ಲು ಪ+ಯ@!�2ಾಗ, � 'ೇಫನನು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತನು ಮತು' ಆತನ 

�ಾನ9ಂದ ತುಂ{ದವನು ಆ4ದeನು, � 'ೇಫನನ �ಾನ�ೆb ಮತು' ಅವGೊಳ4ದe 
2ೇವರ ಆತX"/ೆ �ರುದ�<ಾ4 "ಲ$ಲು ಅವ;ಂದ ಆಗ#ಲ$. 

ಇಂ9ನ ಎಲ$ ��ಾ��ಗN/ೆ, � 'ೇಫನನು ನಂ{�ೆಯ#$, ಶ8'ಯ#$ ಮತು' �Mೋಧದ 

ನಡು<ೆ .ಾಗೂ ಮರಣದ Dೆದ;�ೆಯ ಮಧaದಲೂ$ ಭಯ�ಲ$ದ �ಾ�Lಾಗುವ�ದರ#$ 
�ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. 

nಂ�ೆ ಏ�ೆ ಬರುತ'2ೆ 

ಶು9�ೕಕ;ಸಲು, ಬಲಪ�ಸಲು, ಚದು;ಸಲು 

ಕಷKಗಳ ಮತು' nಂ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸCೆಯನು! ಶು9�ೕಕ;ಸ�ಾ)ತು, 
ಬಲಪ�ಸ�ಾ)ತು ಮತು' ಸು<ಾ1ಾADೋಧGೆ/ಾ4 ಚದು;ಸ�ಾ)ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:21,22 ಮರು9ನ DಾನAಬನ ]ೊ1ೆಯ#$ 2ೆDೆA/ೆ 
.ೊರಟನು. ಆ ಊ;ನ#$ ಅವರು ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ; ಅGೇಕರನು! vಷaMಾಗ 

�ಾ�ದ oೕ�ೆ nಂ@ರು4 ಲುಸ ಕೂb ಇ�ೋನaಕೂb ಅಂ@Hೕಕaಕೂb ಬಂದು vಷaರ 

ಮನಸು_ಗಳನು! ದೃಢಪ��ದರು. Gಾವ� ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನು! 1ಾN 2ೇವರ 

Mಾಜa2ೊಳ/ೆ �ೇರDೇ�ೆಂಬ2ಾ4 ಎಚd;�ೆಯ �ಾತನು! .ೇN 8+ಸ'ನಂ{�ೆಯ#$ 
�0ರ<ಾ4;+ ಎಂದು ಅವರನು! qೈಯA/ೊN�ದರು. 
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ಶ8'ಯುತ<ಾದ ಸCೆಯು .ೆದ;�ೆಯನು!ಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ 

Gಾವ� � 'ೇಫನನ Oೕವನದ#$ Gೋ��ೊಡಂ1ೆ, ಪ�1ಾ+ತXನ ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ 

ಶ8'ಯು �ಾಯA"ವAnಸಲು *ಾ+ರಂ-�2ಾಗ, ಅದು nಂ�ೆಯನು! 
ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ. ಸCೆಯ ಆರಂಭ 9ನಗಳ#$ ಈ nಂ�ೆಯು qಾVAಕ 

ಮುಖಂಡ;ಂದ ಬಂ9ತು. �ಾ�ಾನa<ಾ4 ಇಂದು ಇದು ಅ2ೇ ಮೂಲ9ಂದ 

ಬರುತ'2ೆ. 

�ೆ¤ಸ' ಧಮAವ� zಹೂದa ಮುಖಂಡ;/ೆ .ೆದ;�ೆಯನು!ಂಟು�ಾ�ತು. ಇದು 
2ೇ<ಾಲಯದ#$ 2ೇವರು ���ದ ಆMಾಧGೆ)ಂದ ಆತXದ#$ಯೂ ಮತು' 
ಸತaದ#$ಯೂ 2ೇವರನು! ಆMಾ�ಸುವಂಥ ಆMಾಧGೆLಾ4 ಬದ�ಾ)ಸುವ 2ೇವರ 

ಸಮಯ<ಾ4ತು'. 

ಈಗಲೂ ಸಹ, 2ೇವರು ತನ! ಸCೆಯನು! ಪ�ನಃ�ಾ0ಸು@'ರುವ�ದ;ಂದ .ೊಸ 

�ಾಯAಗಳನು! �ಾಡು@'2ಾeGೆ. �ೆಲವ� ವಷAಗಳ nಂ2ೆ 2ೇವರು ತನ! ಸCೆಯ#$ 
.ೇಳ�@'ದe ಮತು' �ಾಡು@'ದe ಅ2ೇ �ಾಯAಗಳನು! ಆತನು ಇಂದು ಪ+ಕಟಪ�ಸಲು 
ಮತು' �ಾಡಲು ಬಯಸು@'2ಾeGೆ ಎಂದು .ೇಳ�ವ�ದ�ಾbಗುವ�9ಲ$. Gಾವ� 
ಆತGೊಂ9/ೆ ಬದ�ಾಗಲು �ದ�;ರDೇಕು ಮತು' "Gೆ!ಯ �qಾನಗN/ೆ 
]ೋತು{ದeವMಾ4ರDಾರದು. 

��ಾ��ಗಳ ಶ8'ಯುತ<ಾದ ಮಂಡNಯು ಇಂ9ಗೂ ಸಮAತರಲ$ದ �ೆ¤ಸ';/ೆ 
.ೆದ;�ೆLಾ42ೆ. ಅGೇಕ�ಾ; nಂ�ೆಯು ಈ ಜನರ ಗುಂ"ಂದ ಬರುತ'2ೆ. 

ಸಮAತMಾದ �ೆ¤ಸ'ರು ನೂMಾರು ವಷAಗNಂದ ಬಲnೕನ ಸCೆಯನು! 
ಎದು;ಸು@'ರುವ ದುಷK ಶ8'ಗN/ೆ Dೆದ;�ೆLಾ42ಾeMೆ. ದುಷK ಸ�ಾಜ9ಂದ 

nಂ�ೆಯು ಬರುತ'2ೆ. 

ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು zೕಸು�ನ �ೇ<ಾ�ಾಯAಗಳನು! �ಾಡಲು, ಮ.ಾ 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! ಮತು' ಅದುFತಗಳನು! �ಾಡಲು *ಾ+ರಂ-�2ಾಗ, 

zೕಸು�/ಾ4 �ಾ�Mಾರು ಜನರನು! /ೆಲ$ಬಹುದು. 

nಂ�ೆಯನು! .ೇ/ೆ ಎದು;ಸDೇಕು 

nಂ�ೆಯ ;ೕ@ಗಳ� DೇMೆDೇMೆLಾ4<ೆ. �ೆಲವ� 2ೇಶಗಳ#$ ��ಾ��ಗಳ� �ೆMೆ<ಾಸ 
ಮತು' ಮರಣವನು! ಅನುಭ�ಸು@'2ಾeMೆ. �ೆಲ�oX nಂ�ೆಯು �ೆಲಸವನು! ಅಥ<ಾ 
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ಕುಟುಂಬವನು! ಕQೆದು�ೊಳ�:ವ�ದು ಆ42ೆ. �ೆಲ�oX �ೆ!ೕnತರನು! ಅಥ<ಾ 

ಸಮು2ಾಯದ#$ರುವ �ಾ0ನ�ಾನವನು! ಕQೆದು�ೊಳ�:ವ�ದು ಆ42ೆ. 

ಎ�ಾ$ ಸಂದಭAಗಳ#$ಯೂ Gಾವ� zೕಸು�ನಂ1ೆ ಪ+@8+)ಸDೇಕು. ಆತನನು! 
vಲುDೆ/ೆ .ಾ82ಾಗ, ಆತನು ತನ!ನು! �ೊಲು$ವವ;/ಾ4 *ಾ+tA�ದನು. "ತಂ2ೆಯು 
ಅವರನು! fVಸು, ಅವರು �ಾಡು@'ರುವ�ದು ಏGೆಂದು ಅವ;/ೆ @Nಯದು." 

ಮ1ಾ'ಯ 5:43-45 "ನ! GೆMೆಯವನನು! +ೕ@� "ನ! <ೈ;ಯನು! 
ಹ/ೆ�ಾಡDೇ�ೆಂದು .ೇNಯ2ೆ ಎಂಬ2ಾ4 �ೇN9eೕರjೆK. ಆದMೆ Gಾನು "ಮ/ೆ 
.ೇಳ�ವ2ೇನಂದMೆ – "ಮX <ೈ;ಗಳನು! +ೕ@�;. "ಮXನು! 
nಂ�ೆಪ�ಸುವವ;/ೊಸbರ 2ೇವರನು! *ಾ+tA�;. nೕ/ೆ �ಾ�ದMೆ "ೕವ� 
ಪರ�ೋಕದ#$ರುವ "ಮX ತಂ2ೆ/ೆ ಮಕbQಾಗು�;. 

zೕಸು ತನ! �ೇ<ೆಯ#$ f�ಾಪ�ೆಯ ಬ/ Zೆ .ೆ�ಾd4 ಕ#�2ಾeGೆ. ಮರಣದ 
ಸಮಯದಲೂ$, zೕಸು ತನ!ನು! �ೊಲು$@'ದeವರನು! fV�ದನು. 

� 'ೇಫನನು ನಮ/ೆ �ಾದ; 

● nಂಸಕರನು! fV�; 

� 'ೇಫನನು ತನ! ಮರಣದ ಸಮಯದ#$ fV�ದುe Gಾವ� fVಸDೇ�ೆಂಬುದ�ೆb 
ನಮ/ೆ 2ೊಡ¢ *ಾಠ<ಾ42ೆ! ನಮXನು! �ಾ)ಸುವಷುK �ೇಡು�ಾ�ಲ$, ಆದe;ಂದ 

ನಮX Oೕವನದ#$ Gಾವ� fVಸ�ಾರದಂಥ Lಾವ�2ೇ ತಪ�� ಇಲ$ ಮತು' Gಾವ� 
Lಾವ�2ೇ GೆಪವGೊ!ಡಲು ಆಗುವ�9ಲ$. 

ಸCೇಯ ಇ@.ಾಸದುದeಕೂb, ಅGೇಕರು ರಕ'�ಾ�Lಾ4 ಸ@'2ಾeMೆ. zೕಸು 
.ೇN2 eೇನಂದMೆ,  

Hೕ.ಾನ 15:13 *ಾ+ಣವGೆ!ೕ �ೆ!ೕnತ;/ೋಸbರ �ೊಡುವ +ೕ@4ಂತ .ೆgdನ 

+ೕ@ಯು Lಾವದೂ ಇಲ$. 

● qೈಯA<ಾ4; 

ನಮX#$ ಬಹು1ೇಕರು � 'ೇಫನನಂಥ qೈಯAವ� ನಮ4ಲ$ ಎಂದು .ೇಳ�1 'ೇ<ೆ. 
�ದ#/ೆ, � 'ೇಫನನು "ಜ<ಾದ 2ೇವರ ಮನುಷaGಾ4ದe ಎಂದು Gಾವ� 
Gೆನ��ೊಳ:Dೇಕು. ಅವನು ಆ;��ೊಳ:ಲ�ಟK ಏಳ� ಜನ ಸCಾ�ೇವಕರ#$ 
ಒಬrGಾ4ದeನು ಏ�ೆಂದMೆ ಅವನು ಒQ :ೆ .ೆಸರುಳ:ವನು, ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತನು ಮತು' 
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�ಾನಸಂಪನ!ನು ಆದ ಮನುಷaGಾ4ದeನು. ಈ ಸಮಯದ#$ "ಅವನು 
qೈಯAಗುಂದುವ�ದ�ೆbʻ" ಅವನ Oೕವನದ#$ Lಾವ�2ೇ ಗುಪ' *ಾಪವ� ಇರ#ಲ$. 

ಅವನನು! Gಾaಯ��ಾರ�ೆ �ಾಡು@'ದe ಸಮಯದ#$ 2ೇವರು ಅವ"/ೆ ��ೇಷ<ಾದ 

ವರಗಳನು! �ೊಟKನು. ಅವನು ಮರಣವನು! ಎದು;ಸು@'2ಾeಗಲೂ, 2ೇವರ 

ಮnoಯನು! Gೋಡಲು 2ೇವರು ಅವ"/ೆ ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊಟKನು. 2ೇವರು 
zೕಸುವನು! Gೋಡಲು ಅವ"/ೆ ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊಟKನು. 

● 2ೇವರು ಶ8'ಯನು! �ೊಡು1ಾ'Gೆ 

2ೇವರು � 'ೇಫನ"/ೆ ಶ8'ಯನು! �ೊಟKನು ಮತು' nಂ�ೆಯನು! .ಾಗೂ ಮರಣವನು! 
ಎದು;ಸುವ �ಾತುಗಳನು! �ೊಟKನು. 

ಮನುಷa;/ೆ ಅಲ$, 2ೇವ;/ೆ �qೇಯMಾಗDೇಕು ಎಂದು ಆದa ��ಾ��ಗN/ೆ 
@N9ತು'. ಅವರು ಪ�ನರು1ಾ0ನ/ೊಂಡ zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ Dೋ�ಸುವ�ದನು! ಮತು' 
zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ ಗುಣಪ�ಸುವ�ದನು! ಮುಂದುವMೆ�ದರು. 

��ಾ��ಗಳ� *ಾ+ಥAGೆ �ಾಡಲು ಮತು' ಒ|ಾK4 ಅGೊaೕನa1ೆ ಕೂಟ ಆಚ;ಸಲು 
ಮತು' ತಮX ಸುತ'ಮುತ'#ರುವ ಜನ;/ೆ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರ2ೇ ಇ9ದeMೆ, ಅವರು 
ಬಹುಶಃ qಾVAಕ ಮುಖಂಡರ ಗಮನವನು! ತಮXತ' �ೆQೆಯು@'ರ#ಲ$. ಆದMೆ 
ಅವ;/ೆ ಆ�ೆ)ತು'. zೕಸು8+ಸ'ನ ರf�ೆಯ �ಾನದ ಕwೆ/ೆ �ೋಕವನು! /ೆಲ$ಲು 
ಅವರನು! ಆ;��ೊಳ:�ಾ4ತು'. 

● ಸು<ಾ1ೆAಯು �<ಾದವನು! ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ 

ಇಂ9ಗೂ ಅದು "ಜ<ಾ42ೆ. Gಾವ� ಒ|ಾK4 ಕೂ�ಬಂದು *ಾ+ಥAGೆ �ಾ�ದMೆ 
ಮತು' 2ೇವರನು! ಆMಾ��ದMೆ ಮತು' ಅGೊaೕನa1ೆಯ ಕೂಟವನು! ಆಚ;�ದMೆ 
�ೋಕವ� "ಜ<ಾ4ಯೂ ಅದರ ಬ/ Zೆ gಂ@ಸುವ�9ಲ$. ಆದರೂ, zೕಸು 
ಆ2ೇv�ದಂ1ೆ Gಾವ� �ಾಯA"ವAnಸಲು *ಾ+ರಂ-�2ಾಗ, �<ಾದವ� 
ಉಂ|ಾಗುತ'2ೆ. �<ಾದವನು! ಬಯಸDಾರದು, ಅಥ<ಾ ಉ2 eೇಶಪೂವAಕ<ಾ4 

ಪ+�ೋ9ಸDಾರದು ಎಂದು Gಾವ� ಮನ�_ನ#$ಟುK�ೊಳ:Dೇಕು, ಆದMೆ ಅದು 
ಬಂ2ಾಗ, zೕಸು8+ಸ'ನ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರಲು �ಾಗAವನು! ಒದ4ಸುತ'2ೆ. 
ನಮXನು! Gಾವ� ಸ;Lಾದವರು ಎಂದು �ಾ{ೕತುಪ�ಸುವ �ಾಗA<ಾ4 Gಾವ� 
ಅದನು! ಎ�ಸDಾರದು. zೕಸು�/ೆ �ಾ�Lಾ4ರುವ�ದರ#$ �ಾ�ಥA�ೆb Lಾವ�2ೇ 
�ಾ0ನ�ಲ$. 
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.ೆಸರು nಂ�ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ 

ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದ ನಂತರ ಅವರು zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಮತು' ಆತನ 

ಪ�ನರು1ಾ0ನದ ಶ8'ಯನು! �ಾ;ದe;ಂದ zೕಸು�ನ ಅನುLಾ)ಗN/ೆ nಂ�ೆಯು 
ಉಂ|ಾ)ತು. ಆದರೂ, *ೇತ+ನು ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ ತುಂ{ದವGಾ4 ಅವರ 

ಪ+�ೆ!ಗN/ೆ qೈಯA9ಂದ ಉತ';�ದನು. 

Dೆದ;�ೆ .ಾ82ಾಗ, ಆ�ೆಯನು! �ೊ|ಾKಗ ಮತು' .ೊwೆ2ಾಗ, *ೇತ+ ಮತು' 
Hೕ.ಾನರು nಂಜ;ಯ#ಲ$. ಅವರು zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಮತು' ಆತನ 

ಪ�ನರು1ಾ0ನದ ಶ8'ಯನು! �ಾ;ದರು. 

*ೇತ+ನ / Hೕ.ಾನನ - �ಾದ; 

● Dೆದ;�ೆಯನು! "Mಾಕ;�ದರು 

ಅವರು Dೆದ;�ೆ/ೆ .ೆದರಲು "Mಾಕ;�ದರು. 

qಾVAಕ Gಾಯಕರು ಅವರ qೈಯAವನು! Gೋ�2ಾಗ ಅವರು 
ಆಶdಯAಚ8ತMಾದರು ಮತು' /ೊಂದಲ�ೊbಳ/ಾದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:13 *ೇತ+ Hೕ.ಾನರು qೈಯA9ಂದ �ಾ1ಾಡುವದನು! 
ಆ ಸ-ಕರು Gೋ� ಅವರು �ಾಸ Cಾaಸ�ಾಡದ �ಾqಾರಣMೆಂದು @Nದು 
ಆಶdಯAಪಟKರು, ಇವರು zಸು�ನ ಸಂಗಡ ಇದeವMೆಂದು ಗುರುತು n�ದರು. 

● ಅದುFತ ಶ8'ಯ#$ �ಾಯA"ವAn�ದರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:16,17, Gಾ<ೇನು �ಾwೋಣ? ಪ+�ದ�<ಾದ ಒಂದು 
ಸೂಚಕ�ಾಯAವ� ಇವರ ಮೂಲಕ<ಾ4 ನwೆ)1ೆಂಬದು zರೂಸ�ೇVನ#$ 
<ಾಸ�ಾಡುವವMೆಲ$;ಗೂ /ೊ1ಾ'42ೆಯjೆK; ಅದು ಆಗ#ಲ$<ೆನು!ವದ�ಾbಗದು. 
ಆದMೆ ಇದು ಜನರ#$ ಇನೂ! ಹಬrದಂ1ೆ ಮುಂ2ೆ ಆ .ೆಸರನು! ಎ@' Lಾರ ಸಂಗಡಲೂ 

�ಾ1ಾಡDಾರ2ೆಂದು ಅವರನು! Dೆದ;�ೋಣ ಎಂಬ2ಾ4 ಒಬrರ ಕೂwೊಬrರು 
ಆ�ೋಚGೆ �ಾ��ೊಂಡು. 

ಅದುFತವನು! ";ೕ��; 

ಅವರನು! ಬಂ�� �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾಕ�ಾ)ತು, ಆದMೆ Mಾ@+ಯ ಸಮಯದ#$ ಕತAನ 

ದೂತನು ಅವರನು! �ೆMೆಮGೆ)ಂದ {�� .ೊರ/ೆ ಕMೆತಂದನು ಮತು' 
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2ೇ<ಾಲಯದ ಅಂಗಳ�ೆb .ೋ4 ಅ#$ "ಂತು�ೊಂಡು ಜನ;/ೆ ಪೂಣA 

ಸಂ2ೇಶವನು! @Nಸುವಂ1ೆ .ೇNದನು. 

ಅವರು �ೆMೆಮGೆ)ಂದ {ಡುಗwೆLಾ2ಾಗ ಅವರು ಸುರf1ೆ/ಾ4 ಓ�.ೋಗ#ಲ$. 
ಅವರು ಕೂಡ�ೇ 2ೇ<ಾಲಯದ ಅಂಗಳ�ೆb .ೋ4 ಅ2ೇ ಸಂ2ೇಶವನು! Dೋ�ಸಲು 
*ಾ+ರಂ-�ದರು. 

ಅವರನು! ಮ1 'ೆ zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆ/ೆ ಕMೆತರ�ಾ)ತು, �ಾ)ಸುವ�2ಾ4 

Dೆದ;�ೆ .ಾ8ದರು ಮತು' ನಂತರ .ೊwೆದರು ಮತು' {ಡುಗwೆ �ಾ� ಕಳ�n�ದರು 
ಆದMೆ zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಮ1 'ೆ ಬಳಸದಂ1ೆ ಎಚd;�ೆ "ೕ�ದರು. 

● MಾOLಾಗಲು "Mಾಕ;�ದರು  

ಅವರು MಾOLಾಲು "Mಾಕ;�ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 5:40-42 ಅವರು ಅವನ �ಾ@/ೆ ಒ� ಅ>ಸ'ಲರನು! ಕMೆ� 

.ೊ�� zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! .ೇN �ಾ1ಾಡDಾರ2ೆಂದು ಅಪ��ೆ�ೊಟುK ಅವರನು! 
{ಟುK {ಟKರು.  

● ಸಂ1ೋJ�ದರು 

ಅ>ಸ'ಲರು 1ಾವ� ಆ .ೆಸ;ನ "Vತ'<ಾ4 ಅವ�ಾನಪಡುವದ�ೆb 
HೕಗaMೆ"��ೊಂwೆ<ೆಂದು ಸಂ1ೋJಸು1ಾ' n;ೕಸCೆಯ ಎದು;"ಂದ 

.ೊರಟು.ೋ4 ಪ+@9ನ ಎwೆ{ಡ2ೆ 2ೇ<ಾಲಯದ#$ಯೂ ಮGೆಮGೆಯ#$ಯೂ 

ಉಪ2ೇಶ�ಾಡು1ಾ' 8+ಸ'Gಾದ zೕಸು�ನ �ಷಯ<ಾದ ಶುಭವತA�ಾನವನು! 
�ಾರು1ಾ' ಇದeರು. 

● �qೇಯMಾದರು 

ಮ.ಾ nಂ�ೆಗಳ ನಡು<ೆಯೂ Gಾವ� 2ೇವ;/ೆ �qೇಯMಾಗDೇಕು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:3,4 ಆದMೆ �ೌಲನು ಮGೆಮGೆಗಳ#$ .ೊಕುb ಗಂಡಸರನೂ! 
.ೆಂಗಸರನೂ! ಎಳ�ೊಂಡು ಬಂದು �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8� ಸCೆಯನು! 
.ಾಳ��ಾಡು@'ದeನು. ಚದ;.ೋದವರು ಅಲ$#$ .ೋ4 ಸು<ಾ1ಾA <ಾಕaವನು! 
�ಾರು@'ದeರು. 
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● ಧೂಳನು! ³ಾ¦�{ಟKರು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:49-52 ಕತAನ <ಾಕaವ� ಆ �ೕoಯ ಎ�ಾ$ ಕwೆಗಳ#$ 
ಹಬುr1ಾ' ಬಂತು. ಆದMೆ zಹೂದaರು ತಮX ಮತ�ೆb �ೇ;ದe ಕು#ೕನ � ೕಯರನೂ! 
ಊ;ನ ಪ+ಮುಖರನೂ! *ೆ+ೕ;� *ೌಲ DಾನAಬರ oೕ�ೆ nಂ�ೆಯನು! ಎ{r� 

ಅವರನು! ತಮX oೕMೆ)ಂದ ಆ�ೆ/ೆ ಅ�Kದರು. ಅವರು ತಮX �ಾ#/ೆ ಹ@'ದe 
ಧೂಳನು! ಅವರ oೕ�ೆ ³ಾ��{ಟುK ಇ�ೋನa�ೆb .ೋದರು. vಷaMಾದವರು 
ಸಂ1ೋಷಪೂಣAರೂ ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತರೂ ಆದರು. 

● @ರ�ಾbರ9ಂದ ಮುಕ'Mಾದರು 

ಅವರನು! ಮತು' ಅವರ ಸಂ2ೇಶವನು! @ರಸb;�2ಾಗ ಅವರ �ಾಲುಗN/ೆ ಹ@'ದ 

ಧೂಳನು! ³ಾ¦�{ಡುವಂ1ೆ zೕಸು ಏ�ೆ vಷa;/ೆ .ೇNದನು? 

vಷaರು ಆ @ರಸbರದ Lಾವ�2ೇ �ಾಯAವನು! ಮನ�_ನ#$ಟುK�ೊಳ:2ೇ ಮುಂ9ನ 

ಪಟKಣ�ೆb .ೋಗDೇ�ಾ4ತು'. Gಾವ� @ರ�ಾbರ9ಂದ ಮುಕ'Mಾಗಲು ಅದರ#$ 
Cಾ4Lಾ4ರುವ ಜನರನು! fVಸDೇಕು ಮತು' ಆ ಪ;�0@)ಂದ ದೂರ 

.ೋಗDೇಕು. 

ಅವರು ಕೂಡ�ೇ ಸಂ1ೋಷಪೂಣAರು ಮತು' ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತು ಆದುeದನು! 
ಗಮ"�;. 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. � 0ೇಫನನು! Lಾ�ೆ nಂ��ದರು? ಅವರು ಯವ "ತಪ��" ನು! �ಾ�ದeನು? 

 

 

2. nಂ�ೆಯ ಎರಡು �ಾರಣಗಳನು! .ೆಸ;�. nಂ�ೆಯ ಸಮಯದ#$ "ೕವ� .ೇ/ೆ ಪ+@8+)ಸDೇಕು? 

 

 

3. nಂ�ೆಯ ಪ;�ಾಮ ಏನು? ಒಂದು ಉ2ಾಹರ�ೆ �ೊ�;. 
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*ಾಠ ಹತು' 

ಸು<ಾ@AಕGಾದ x#ಪ�ನು 

x#ಪ�ನ �ೇ<ೆ 

2ೇವ;/ಾ4 .ೆgdನದನು! �ಾಡಲು ಮತು' ಆತನ �ೇ<ೆಯ#$ .ೆಚುd 
ಪ;�ಾಮ�ಾ;LಾಗDೇ�ೆಂದು ಅ*ೇ�ಸುವ ಪ+@Hಬr ��ಾ��/ೆ x#ಪ�ನ 
ಕು;1ಾದ ಅಧaಯನವ� ಅತaಂತ >+ೕ1ಾ_ಹ2ಾಯಕ<ಾದ ಅಧaಯನ<ಾ4ರುತ'2ೆ. 

�ದಲGೆಯ2ಾ4, x#ಪ�ನು ನಂ{�ೆ)ಂದ ಮತು' ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ 

ತುಂ{ದವGಾ4ದeನು, ನಂತರ ಅವನನು! ಸCಾ�ೇವಕGಾ4 GೇVಸ�ಾ)ತು ಮತು' 
ಅಂ@ಮ<ಾ4 ಅವನು ಸು<ಾ@AಕGಾದನು. ಉಂ|ಾದ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಬ/ Zೆ ನಮ/ೆ 
ಏನೂ .ೇಳ�ಾ4ಲ$. 

ವa8'ಯ ಹೃದಯದ ಆ�ೆಗಳನು! 2ೇವರು Gೋಡು1ಾ'Gೆ. ಆ ಆ�ೆಯು .ೆ�ೆdಚುd 
zೕಸು�ನಂ1ೆ ಆಗಲು ಬದ�ಾಗು@'ರು<ಾಗ, ಆ ಆ�ೆಗಳನು! ಈwೇ;ಸಲು 2ೇವರು 
ನಮX Oೕವನದ#$ �ಾಗAವನು! �ಾಡು1ಾ'Gೆ. 

ಸCಾ�ೇವಕ   
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 6:1-7 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 6:5 ಈ �ಾತು ಸವAಮಂಡ#/ೆ ಒQ :ೇ2ೆಂದು 1ೋgತು. 
ಅವರು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತನೂ ನಂ{�ೆ)ಂದ ತುಂ{ದವನೂ ಆದ � 'ೆಫನನೂ!, x#ಪ� 
... 

� 'ೇಫನನು! ಸCಾ�ೇವಕGಾ4 ಆ;��ೊಂಡ .ಾ/ೆzೕ, x#ಪ�ನು ಸಹ 
ಸಂCಾ�ತನು, ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತನು ಮತು' �ಾನಸಂಪನ!ನು ಆದ ವa8' ಎಂದು 
ಆ;��ೊಳ:�ಾ)ತು. 

ಸು<ಾ@Aಕ 

x#ಪ�ನ ಕು;ತು �ೊGೆಯ2ಾ4 ಬMೆಯಲ�ಟK �ಷಯವ� ಅವನು 
ಸು<ಾ@AಕGಾ4ದeನು ಎಂದು @Nಯಪ�ಸುತ'2ೆ. x#ಪ�ನು ಸCಾ�ೇವಕGಾ4 

ನಂ{ಗ�'�ೆ)ಂದ 2ೇವರ �ೇ<ೆ�ಾಡುವ�ದನು! ಮುಂದುವ;�ದನು, ಆಗ ಅವನನು! 
ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ#$ ಒಂ2ಾದ ಸು<ಾ@Aಕನ �ೇ<ೆ/ೆ ಕMೆಯ�ಾ)ತು. 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:8 ಮರು9ನ .ೊರಟು �ೈಸMೈಯ�ೆb ಬಂದು 
�ೌ<ಾ@AಕGಾದ x#ಪ�ನ ಮGೆ/ೆ .ೋ4 ಅವನ ಬNಯ#$zೕ ಇಳ��ೊಂwೆವ�. 
ಅವನು ಆ ಏಳ�ರ#$ ಒಬrನು. 

� 'ೇಫನನು ರಕ'�ಾ�Lಾದ ನಂತರ, zಹೂದa ಧಮAದ ಮುಖಂಡರು �ೆ¤ಸ'ರನು! 
@ೕವ+<ಾ4 nಂ�ಸಲು *ಾ+ರಂ-�ದರು ಮತು' ಅವರು ತಮ/ೆ @N9ರುವ �ೋಕದ 

ಪ+2ೇಶಗN/ೆ�ಾ$ ಓ�.ೋದರು. ಇದು �ದಲ Vಷನ; ಚಳವNಯ 

*ಾ+ರಂಭ<ಾ4ತು'. zರೂಸ�ೇV"ಂದ ಓ�.ೋದ ��ಾ��ಗಳ�, ಎ�ಾ$ ಕwೆಗN/ೆ 
.ೋ4 zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಮತು' ಆತನ ಪ�ನರು1ಾ0ನದ ಶ8'ಯನು! 
Dೋ�ಸು@'ದeರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:4 ಚದ;.ೋದವರು ಅಲ$#$ .ೋ4 ಸು<ಾ1ಾA <ಾಕaವನು! 
�ಾರು@'ದeರು. 

�ೇ<ೆಯ#$ <ೈ�ಧa1ೆ 

x#ಪ�ನ �ೇ<ೆಯು ಆತXಭ;ತ<ಾದ Oೕವನದ#$ನ Mೋ�ಾಂಚಕ<ಾದ ��ಧ 

�ೇ<ೆಗಳ ಉ2ಾಹರ�ೆLಾ42ೆ. 

�ದಲು ಸ�ಾಯA�ೆb  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:4-25 

�ದಲು zರೂಸ�ೇV/ೆ, ನಂತರ ಸ�ಾಯA�ೆb, ನಂತರ �ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯ 

CಾಗಗN/ೆ .ೋಗDೇ�ೆಂದು zೕಸು ��ಾ��ಗN/ೆ ಆ�ಾ�ದeನು. ಈ ಆ�ೆಯ 

ಎರಡGೆಯ Cಾಗವನು! *ಾ#�ದವರ#$ �ದಲGೆಯವನು x#ಪ�Gಾ42ಾeGೆ ಎಂದು 
ನಮ/ೆ @N92ೆ. ಅವನು ಸ�ಾಯA�ೆb .ೋ4 ಅ#$ನ ಜನ;/ೆ 8+ಸ'ನ ಬ/ Zೆ 
.ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:4-8 ಚದ;.ೋದವರು ಅಲ$#$ .ೋ4 ಸು<ಾ1ಾA 

<ಾಕaವನು! �ಾರು@'ದeರು. x#ಪ�ನು ಸ�ಾಯA<ೆಂಬ ಪಟKಣ�ೆb .ೋ4 8+ಸ'ನನು! 
ಅ#$ರುವವ;/ೆ ಪ+ಕ��ದನು. ಗುಂ*ಾ4 ಕೂ�ದ ಜನಗಳ� x#ಪ�ನ �ಾತುಗಳನು! 
�ೇN ಅವನು �ಾ�ದ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! Gೋ� ಅವನು .ೇNದ ಸಂಗ@ಗN/ೆ 
ಏಕಮನ�ಾ_4 ಲf£�ೊಟKರು. LಾಕಂದMೆ ಅGೇಕMೊಳ4ಂದ 2ೆವ�ಗಳ� 
ಮ.ಾಶಬe9ಂದ ಕೂ4 .ೊರ/ೆ ಬಂದವ�; ಮತು' ಅGೇಕ *ಾಶ�A<ಾಯು Mೋ4ಗಳ� 

ಕುಂಟರೂ ಸ�ಸ0�ಾಡಲ�ಟKರು. ಆ ಪಟKಣದ#$ ಬಹು ಸಂ1ೋಷ<ಾ)ತು. 
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● ಅದುFತಗಳ� 

ಅವನ �ೇ<ೆಯ#$ ನwೆದ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ ಮತು' ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ "Vತ'<ಾ4 
ಈ ಶ8'ಯುತ Dೋಧಕನ ಸಂ2ೇಶವನು! �ೇಳಲು ಜನರು ಬಂದರು. 

● ಕುಂಟರು ಸ�ಸ0Mಾದರು 

● ಜನರು �ೇಳ�ವಂಥ ಮತು' Gೋಡುವಂಥ ಅದುFತಗಳ� ನwೆದವ� 

● ಅವರು ಅವನ �ಾತುಗN/ೆ 8�/ೊಟKರು 

● ಪಟKಣದ#$ ಬಹು ಸಂ1ೋಷ<ಾ)ತು 

● ಸಂ2ೇಶ 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ� ಜನಸಮೂಹದ ಗಮನವನು! 
�ೆQೆದವ�. ಆದMೆ x#ಪ�ನು 2ೇವರ Mಾಜaದ ಮತು' zೕಸು�ನ .ೆಸ9ನ ಬ/ Zೆ 
ಸಂ2ೇಶ �ೊಟKನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:12 ಆದMೆ x#ಪ�ನು 2ೇವರ Mಾಜaದ �ಷಯದ#$ಯೂ 

zೕಸು8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ �ಷಯದ#$ಯೂ ಶುಭವತA�ಾನವನು! �ಾರಲು ಗಂಡಸರೂ 

.ೆಂಗಸರೂ ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡರು. 

● ಪ;�ಾಮಗಳ� 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:14-17 ಸ�ಾಯAದವರು 2ೇವರ <ಾಕaವನು! ��ೕಕ;�ದ 

ವತA�ಾನವನು! zರೂಸ�ೇVನ#$ದe ಅ>ಸ'ಲರು �ೇN, *ೇತ+ Hೕ.ಾನರನು! 
ಅವರ ಬN/ೆ ಕಳ�n�ದರು. ಇವರು ಅ#$/ೆ ಬಂದು ಆ ಜನ;/ೆ ಪ�1ಾ+ತXವರವ� 
2ೊMೆಯDೇ�ೆಂದು ಅವ;/ೋಸbರ *ಾ+ಥAGೆ�ಾ�ದರು. ಏ�ೆಂದMೆ 
ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಅವರ#$ ಒಬrನ oೕ�ಾದರೂ ಇನೂ! ಬಂ9ರ#ಲ$. ಅವರು 
ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವನು! �ಾತ+ �ಾ���ೊಂ�ದeರು. 
ಅ>ಸ'ಲರು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡಲು ಅವರು ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! .ೊಂ9ದರು. 

x#ಪ�ನು, “Gಾನು ಸCಾ�ೇವಕನು. Gಾನು ಆ.ಾರವನು! ಹಂg�ೊಡDೇ�ಾದವನು. 
2ೇವರು ನನ!ನು! DೋಧGೆ �ಾಡುವ�ದ�ಾb4 ಕMೆಯ#ಲ$” ಎಂದು .ೇಳ#ಲ$ 
ಎಂಬುದನು! ಗಮ"�;. 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರಲು Dಾ4ಲನು! 1ೆMೆಯುತ'2ೆ ಮತು' 
ಅGೇಕರ ರf�ೆ .ೊಂದಲು �ಾರಣ<ಾಗುತ'2ೆ. 
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ಸು<ಾ1ಾA �ೇ<ೆಯ ಕು;1ಾ4ರುವ 2ೇವರ HೕಜGೆಯು ಬದ�ಾ4ಲ$. ಪ+@Hಬr 
��ಾ��ಯು zೕಸು�ನ �ೇ<ಾ�ಾಯAಗಳನು! �ಾಡDೇಕು, ಸೂಚಕ�ಾರುಗಳನು! 
ಮತು' ಅದುFತಗಳನು! �ಾಡDೇಕು ಮತು' 2ೇವರ Mಾಜaದ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
�ಾರDೇಕು. 

�qೇಯತ�ದ �ಾದ; 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:26-40 

2ೇವದೂತನು x#ಪ�"/ೆ �ಾ���ೊಂಡು ದ�ಣ ಕwೆ/ೆ .ೋಗDೇ�ೆಂದು ಅವ"/ೆ 
.ೇNದನು. x#ಪ�ನು ಅದುFತದ#$ ನwೆದನು. x#ಪ� 1ಾನು ಏನು 
�ಾಡDೇ�ೆಂಬುದರ ಪೂಣA gತ+ಣ�ಾb4 �ಾಯ#ಲ$. 2ೇವದೂತನು �ಾ���ೊಂಡು 
ದ�ಣ ಕwೆ/ೆ .ೋಗು ಎಂದು .ೇNದನು ಮತು' x#ಪ� ಅದ�ೆb �qೇಯGಾ4 

.ೋದನು. ಅವನು ಅ#$/ೆ .ೋ2ಾಗ ಏನು �ಾಡDೇ�ೆಂದು 2ೇವದೂತನು ಅವ"/ೆ 

.ೇಳ#ಲ$. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:26 ಅಷKರ#$ ಕತAನ ದೂತನು x#ಪ�"/ೆ – "ೕನು ಎದುe 
ದ�ಣ ಕwೆ/ೆ zರೂಸ�ೇV"ಂದ /ಾಜ�ೆb .ೋಗುವ 2ಾ;ಯ#$ .ೋಗು, ಅದು 
ಅಡ� ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:27,28 ಅವನು ಎದುe .ೊರಟು .ೋದನು; 
.ೋಗು@'ರು<ಾಗ ಐtHೕಪa 2ೇಶದ ಒಬr ಮನುಷaನನು! ಕಂಡನು. ಅವನು 
ಕಂಚು8ಯೂ ಐtHೕಪaದವರ Mಾ�Lಾ4ದe ಕಂ2ಾ�ೆಯ �ೈ�ೆಳ/ೆ 2ೊಡ¢ 
ಅ��ಾ;ಯೂ ಆ�ೆಯ ಎ�ಾ$ ಖ]ಾGೆಯ oೕ#��ಾರಕನೂ ಆ4ದeನು. ಅವನು 
2ೇ<ಾMಾಧGೆ/ೋಸbರ zರೂಸ�ೇV/ೆ ಬಂದು nಂ@ರು4 .ೋಗು<ಾಗ ತನ! 
ರಥದ#$ ಕೂತು�ೊಂಡು z�ಾಯ ಪ+<ಾ9ಯ ಗ+ಂಥವನು! ಓದು@'ದeನು. 

Gಾವ� Lಾ�ೆ .ೋಗು@'2 eೇ<ೆ ಎಂದು ನಮ/ೆ ಅಥA<ಾಗ9ದeರೂ ಕೂಡ Gಾವೂ 

2ೇವ;/ೆ �qೇಯMಾಗDೇಕು. ಈ ಕ�ೆಯ#$, 2ೇವರ ಸಮಯವ� ಬಹಳ 

ಮುಖa<ಾ42ೆ ಎಂಬುದನು! Gಾವ� �ಾಣು1 'ೇ<ೆ. x#ಪ�ನು �ಾಯು1ಾ' ಕುN@'ದeMೆ, 
ಅವರು ಈ ಅವ�ಾಶವನು! ಕQೆದು�ೊಳ�:@'ದeನು. 

ಐtHೕಪaದವ"/ೆ �ೇ<ೆ �ಾ�ದನು 

ಐtHೕಪaದವನು ಇದe ರಥವ� ಬಂ2ಾಗ, ಆತXನು, “ಅದರ ಹ@'ರ�ೆb .ೋಗು” 

ಎಂದು .ೇNದನು. ಮುಂ2ೆ ಏGಾಗ#2ೆ ಎಂಬುದರ ಬ/ Zೆ x#ಪ�"/ೆ ಸ�ಷK<ಾದ 
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gತ+ಣವನು! 2ೊರ8ದeರ ಬ/ Zೆ ನಮ/ೆ Lಾವ�2ೇ �ಾn@ಗNಲ$. ಅವ"/ೆ ಏನು 
�ಾಡDೇ�ೆಂದು �ಾತ+ .ೇಳ�ಾ)ತು ಮತು' ಅವನು ಅದನು! �ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:29 2ೇವMಾತXನು x#ಪ�"/ೆ – "ೕನು ಆ ರಥದ ಹ@'ರ 

.ೋ4 ಅದರ ಸಂಗಡ�ೇ ನwೆ ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:30 x#ಪ�ನು ಓ�.ೋ4 ಆ ಮನುಷaನು z�ಾಯ 

ಪ+<ಾ9ಯ ಗ+ಂಥವನು! ಓದು@'ರುವದನು! �ೇN – ಎ�ೈ, "ೕನು ಓದುವದು "ನ/ೆ 
@Nಯುತ'2ೋ? 

ಅಂ@ಮ<ಾ4, x#ಪ�ನು ಒಬr ವa8'ಯು z�ಾಯನು ಬMೆದ ಗ+ಂಥವನು! 
ಓದು@'ರುವ�ದನು! �ೇN2ಾಗ ಅವ"/ೆ 1ಾನು ಏನು �ಾಡDೇ�ೆಂದು @N)ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:35 x#ಪ�ನು ಉಪ2ೇvಸುವದ�ೆb 1ೊಡ4 ಅ2ೇ 
ವಚನವನು! ಆqಾರ�ಾ��ೊಂಡು ಅವ"/ೆ zೕಸು�ನ �ಷಯ<ಾದ 

ಸು<ಾ1ೆAಯನು! @N�ದನು. 

"ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� ಮುಖa<ಾದe2ಾ42ೆ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:36-38 ಅವರು 2ಾ;ಯ#$ .ೋಗು@'ರು<ಾಗ "ೕ;ನ ಬN/ೆ 
ಬಂದರು. ಕಂಚು8ಯು – ಆ/ೋ, "ೕರು; ನನ/ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾಗುವದ�ೆb ಅ�¢ ಏನು 
ಎಂದು .ೇN  

ರಥವನು! "#$ಸು ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು; x#ಪ�ನು ಕಂಚು8ಯು ಇಬrರೂ 

"ೕ;Gೊಳ/ೆ ಇNದರು. x#ಪ�ನು ಅವ"/ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ��ದನು. 

"ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನವ� zೕಸು�ನ ಮರಣ, ಹೂ�ಡು��ೆ ಮತು' ಪ�ನರು1ಾ0ನದ#$ 
Gಾವ� ಆತGೊಂ9/ೆ ಗುರು@��ೊಳ�:ವ�ದ�ೆb �ಾ�Lಾ42ೆ. ಇದು ನಮX “ಹQೆಯ 

ಸ�Cಾವ” ದ ಮರಣ ಮತು' “.ೊಸ ಸೃJK” ಯ ಪ�ನರು1ಾ0ನದ gತ+ಣ<ಾ42ೆ. 

ಗ�ಾತa 2:20 8+ಸ'Gೊಂ9/ೆ vಲುDೆ/ೆ .ಾ8��ೊಂಡವGಾ42 eೇGೆ. ಇನು! 
Oೕ�ಸುವವನು Gಾನಲ$. 8+ಸ'ನು ನನ!#$ Oೕ�ಸು1ಾ'Gೆ. ಈಗ ಶ;ೕರದ#$ರುವ Gಾನು 
Oೕ�ಸುವದು .ೇಗಂದMೆ 2ೇವಕು�ಾರನ oೕಲಣ ನಂ{�ೆಯ#$zೕ. ಆತನು 
ನನ!ನು! +ೕ@� ನನ/ೋಸbರ ತನ!ನು! ಒ���ೊಟKನು. 
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x#ಪ�ನನು! DೇMೆwೆ/ೆ �ೊಂwೊಯa�ಾ)ತು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:39 ಅವರು "ೕರನು! {ಟುK oೕಲ�ೆb ಬಂ2ಾಗ ಕತAನ ಆತX 
x#ಪ�ನನು! ಎ@'�ೊಂಡು .ೋಗ�ಾ4 ಕಂಚು8ಯು ಸಂ1ೋಷವ�ಳ:ವGಾ4 ತನ! 
2ಾ;ಯನು! n�ದು ಅವನನು! �ಾಣ�ೇ ಇಲ$. 

ಐtHೕಪaದವನ ]ೊ1ೆ ಇದe x#ಪ�ನು ಅ2ಾದ ನಂತರ ಅ]ೋ@ನ#$ 
�ಾ���ೊಂಡನು. ಅವನು {ಟುK.ೋದ ಸ0ಳ9ಂದ *ಾ+ರಂ-�ದನು ಮತು' 
ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರು1ಾ' .ೋದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:40 ತರು<ಾಯ x#ಪ�ನು ಅ]ೋ@ನ#$ �ಾ���ೊಂಡು 
ಅ#$ಂದ �ೈಸMೈಯದ ತನಕ ಎ�ಾ$ ಊರುಗಳ#$ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರು1ಾ' 
.ೋದನು. 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ �ೇ<ೆಯ �qಾನ 

�ೇ<ೆ 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ �ೇ<ೆಯನು! �ಾಡಲು ಬಯಸುವ ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಗೂ 

x#ಪ�ನು .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ �ೇ<ೆಯ �qಾನ�ೆb �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. ಅವನು 
�ದಲು �ೇವಕನಂತಹ �ಾ0ನದ#$ದುe�ೊಂಡು �qೇಯGಾ4ದeನು. 
ಸCಾ�ೇವಕGಾ4ರುವ�ದು ಉಪ�ಾರವನು! �ಾಡುವ �ೇ<ೆಯ �ಾ0ನ<ಾ4ತು'. 
x#ಪ�ನು �ೇವಕGಾ4ರDೇ�ೆಂದು zೕಸು �ಾ�ದ DೋಧGೆಯನು! 
Gೆರ<ೇ;ಸುವವGಾ42ಾeGೆ. 

Hೕ.ಾನ 13:14-16 ಕತAನೂ ಗುರುವೂ ಆ4ರುವ Gಾನು "ಮX �ಾಲುಗಳನು! 
1ೊQೆ9ರ�ಾ4 "ೕವ� ಸಹ ಒಬrರ �ಾಲನು! ಒಬrರು 1ೊQೆಯುವ ಹಂ4ೕನ#$9eೕ;. 

Gಾನು "ಮ/ೆ �ಾ�ದ oೕMೆ/ೆ "ೕವ� ಸಹ �ಾಡುವಂ1ೆ "ಮ/ೆ �ಾದ;ಯನು! 
1ೋ;�2 eೇGೆ. "ಮ/ೆ "ಜ"ಜ<ಾ4 .ೇಳ�1 'ೇGೆ. ದ�4ಂತ ಆಳ� 2ೊಡ¢ವನಲ$. 
ಕಳ�nಸಲ�ಟKವನು ಕಳ�n�ದವ"4ಂತ 2ೊಡ¢ವನಲ$. 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತಗಳ� 

Gಾವ� ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ�, ಮಹ1ಾbಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತಗQ�ೆಂ9/ೆ 
�ೇ<ೆ�ಾಡDೇಕು. Gಾವ� ಮನಗುಂ9ದವರ {ಡುಗwೆ/ಾ4 �ೇ<ೆ�ಾಡDೇಕು. 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:6-8 ಗುಂ*ಾ4 ಕೂ�ದ ಜನಗಳ� x#ಪ�ನ �ಾತುಗಳನು! 
�ೇN ಅವನು �ಾ�ದ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳನು! Gೋ� ಅವನು .ೇNದ ಸಂಗ@ಗN/ೆ 
ಏಕಮನ�ಾ_4 ಲf£�ೊಟKರು. LಾಕಂದMೆ ಅGೇಕMೊಳ4ಂದ 2ೆವ�ಗಳ� 
ಮ.ಾಶಬe9ಂದ ಕೂ4 .ೊರ/ೆ ಬಂದವ�; ಮತು' ಅGೇಕ *ಾಶ�A<ಾಯು Mೋ4ಗಳ� 

ಕುಂಟರೂ ಸ�ಸ0�ಾಡಲ�ಟKರು. ಆ ಪಟKಣದ#$ ಬಹು ಸಂ1ೋಷ<ಾ)ತು. 

ನಂ{�ೆಯನು! DೆQೆ�; 

ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತಗಳ� ರf�ೆ/ೆ ನwೆಸುವಂಥ ನಂ{�ೆಯನು! 
ಉಂಟು�ಾಡುತ'<ೆ. 

.ೊಸ ��ಾ��ಗಳ� zೕಸು8+ಸ'Gೊಂ9/ೆ ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಗುರು@ಸಲ�ಡುವಂ1ೆ 
�ಾ�/ಾ4 "ೕ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಳ:Dೇಕು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 8:36 ಅವರು 2ಾ;ಯ#$ .ೋಗು@'ರು<ಾಗ "ೕ;ನ ಬN/ೆ 
ಬಂದರು. ಕಂಚು8ಯು – ಆ/ೋ, "ೕರು; ನನ/ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾಗುವದ�ೆb ಅ�¢ ಏನು 
ಎಂದು .ೇN ರಥವನು! "#$ಸು ಎಂದು ಅಪ��ೆ �ೊಟKನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 10:47 ನಮX .ಾ/ೆzೕ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! .ೊಂ9ದ 

ಇವ;/ೆ "ೕ;ನ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ<ಾಗದಂ1ೆ LಾMಾದರೂ ಅಭaಂತರ �ಾwಾMೇ ಎಂದು 
.ೇN ಅವ;/ೆ, 

ಪ�1ಾ+ತXನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

ಎ�ಾ$ ��ಾ��ಗಳ� ಪ�1ಾ+ತXನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ .ೊಂ9�ೊಳ:Dೇ�ಾದeದು 
ಮುಖa<ಾದeದು ಆ42ೆ. ಈ .ೊಸ ಶ8')ಂದ, ಅವರೂ ಸಹ zೕಸು8+ಸ'"/ಾ4 

ಅದುFತ �ಾಯA �ಾಡುವ �ಾ�ಗQಾಗು1ಾ'Mೆ. 

ತಂಡ<ಾ4 �ಾಡುವ �ೇ<ೆ 

ಸ�ಾಯAದವರು zೕಸುವನು! ಅಂ4ೕಕ;�2ಾeMೆಂದು ಅ>ಸ'ಲರು �ೇN2ಾಗ 

ಅವರು ಅವ;/ೆ ಸ.ಾಯ �ಾಡಲು ಬಂದರು. ತಂಡ<ಾ4 �ಾಡುವ �ೇ<ೆಯ 

ಅಗತaವನು! x#ಪ�ನು ಅ;ತು�ೊಂಡನು. ಅ>�ೊ'ೕ#ಕ ತಂಡದ �ೇ<ೆ)ಂದ 

ಸ�ಾಯAದ#$ .ಾಕಲ�ಡDೇ�ಾದ ಅ�'<ಾರದ ಬ/ Zೆ ಅವ"/ೆ @N9ತು'. ಅವನು 
1ಾನು �ಾತ+<ೇ �ಾಯA"ವAnಸ#ಲ$, ಆದMೆ ಅವನ �ಾತೃ ಸCೆಯ#$ನ 

n;ಯತ��ೆb ಅ�ೕನGಾದನು ಮತು' ಐದು ;ೕ@ಯ �ೇ<ೆಯ#$ ಇತರMೊಂ9/ೆ 
ಸಮ1ೋ#ತ ;ೕ@ಯ#$ �ಾಯA"ವAn�ದನು. 
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ಇಪ�ತು' ವಷAಗಳ ನಂತರ 

ಇಪ�ತು' ವಷAಗಳ ನಂತರ x#ಪ�ನ ಬ/ Zೆ ಮ1ೊ'oX ನಮ/ೆ .ೇಳ�ಾ42ೆ. *ೌಲನು 
ಪ+Lಾ�ಸು@'2ಾeಗ ಅವನು ಸು<ಾ@AಕGಾದ x#ಪ�ನ ಮGೆಯ#$ 
ಇNದು�ೊಂ�ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:8,9 ಮರು9ನ .ೊರಟು �ೈಸMೈಯ�ೆb ಬಂದು 
�ೌ<ಾ@AಕGಾದ x#ಪ�ನ ಮGೆ/ೆ .ೋ4 ಅವನ ಬNಯ#$zೕ ಇಳ��ೊಂwೆವ�. 
ಅವನು ಆ ಏಳ�ರ#$ ಒಬrನು. ಅವ"/ೆ ಮದು<ೆLಾಗದ Gಾಲುbಮಂ9 .ೆಣು� 
ಮಕbNದeರು; ಅವರು ಪ+<ಾ9ಸುವವMಾ4ದeರು. 

�ಾMಾಂಶ 

x#ಪ�ನು �ಾ�ಾನa ವa8'Lಾ4ದeನು. ಅವನು ಸCಾ�ೇವಕMಾ4 ಆzbLಾದ ಏಳ� 
ಜನರ#$ ಒಬrGಾ4ದeನು. ಅ2ಾದ ನಂತರ, ಅವನು ಸು<ಾ@AಕGಾದನು. 

x#ಪ�ನು 2ೇವ;/ೆ �qೇಯGಾಗುವ�ದರ#$ ನಂ{ಗಸ'Gಾ4ದeನು. �ದಲು ಅವನು 
ಸCಾ�ೇವಕGಾ4 oೕOನ oೕ�ೆ �ೇ<ೆ�ಾ�ದನು. ಅನಂತರ ಅವನು 
ಅದುFತಕರ<ಾದ ಸು<ಾ1ಾA �ೇ<ೆ/ೆ �ಾ#ಟKನು. ಅನಂತರ ಅವನು 2ೇವದೂತ"/ೆ 
�qೇಯGಾದನು ಮತು' "9AಷK<ಾದ 2ಾ;/ೆ .ೋ4 ಪ�1ಾ+ತXನು ಮುಂ9ನ 

�ಾಯAವನು! ಅವ"/ೆ .ೇಳ�ವವMೆಗೂ �ಾಯು@'ದeನು. ಅವನು 
ಐtHೕಪaದವನನು! zೕಸು�ನ ಬN/ೆ ನ��ದನು, ಅವ"/ೆ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

�ಾ��ದನು ಮತು' ಅ@�ಾನುಷ<ಾ4 DೇMೆ *ಾ+ಂತa�ೆb ಒಯaಲ�ಟKನು. 

ಇಪ�ತು' ವಷAಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಇನೂ! ಸು<ಾ@AಕGಾ4ದeನು, ಅವನು ತನ! 
Gಾಲುb .ೆಣು�ಮಕbQ�ೆಂ9/ೆ �ೈಸMೈಯದ#$ �ೇ<ೆ�ಾಡು@'ದeನು ಎಂದು ನಮ/ೆ 
.ೇಳ�ಾ42ೆ. ಅವನು ಇನೂ! 2ೇವ;/ೆ ನಂ{ಗಸ'Gಾ4ದeನು. 

ಸು<ಾ@AಕGಾದ x#ಪ�ನ ಬ/ Zೆ .ೆಚುd ಆಳ<ಾ4 ಅಧaಯನ �ಾಡುವ�ದ�ಾb4, 

]ಾu ಎOೕ8z\ ಬMೆ9ರುವ VMಾಕ\ ಇ<ಾಂ]ೆ#ಸ� ಸK� /ೈ� ಅನು! 
Gೋ�;. 
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ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. x#ಪ�ನ �ದಲ �ೇ<ೆ Lಾವ�ದು? 

 

 

 

2. x#ಪ�ನ Oೕವನದ#$ ಅವನನು! ಸCಾ�ೇವಕ"ಂದ ಸು<ಾ@AಕGಾ4 �ಾ�ದ ಹಂತಗಳ� Lಾವ�ವ�? 

 

 

 

3. �ೇ<ೆಯ#$ ನಮX �ಾ0ನವನು! ಕಂಡು�ೊಳ�:ವ�ದರ#$ x#ಪ�ನು ಇಂದು ನಮ/ೆ .ೇ/ೆ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ? 
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*ಾಠ ಹGೊ!ಂದು 

�ೌಲನ ಮನಃಪ;ವತAGೆ 

*ೌಲನ nG !ೆ�ೆ 

ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲನು ಆಸ8'ಕರ<ಾದ nGೆ!�ೆಯುಳ:ವGಾ4ದeನು, .ೊಸ 

ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ರುವ ಅವನ ಅGೇಕ ಬರಹಗಳ#$ ಅದು ಪ+ಕಟ<ಾ42ೆ. ಅವನು 
zಹೂದaGಾ4ದeನು, Mೋಮu ಪ+]ೆLಾ4ದeನು ಮತು' 4+ೕ� ನಗರ<ಾದ 1ಾಷA 
ನಗರದ#$ DೆQೆದನು. 

ಅವನು ಫ;�ಾಯGಾದ �ಾರಣ ಅವನನು! zಹೂದa �2ಾ�ಂತಗಳ#$ DೆQೆಸಲ�ಟKನು 
ಮತು' ತರDೇ@ .ೊಂ9ದನು ಎಂದು ನಮ/ೆ @N92ೆ. 4+ೕ� ಸಂಸ´@ಯ ಬ/ Zೆ 
ಮತು' Mೋಮu �ಾನದ ಬ/ Zೆ ಅವ"/ೆ ಉತ'ಮ @ಳ�ವN�ೆ)ತು' ಎಂಬುದು ಅವನ 

ಬರಹಗNಂದ ಸ�ಷK<ಾ4 1ೋ;ಬರುತ'2ೆ. ಅವನು 4+ೕ� ಮತು' �ಾa�u 

Cಾjೆಗಳನು! �ಾತGಾ�ರುವ �ಾಧa1ೆ)2ೆ. ಅವನು ಒQ :ೆ �2ಾaವಂತGಾದ 

ವa8'Lಾ4ದeನು. 

ಮನಃಪ;ವತAGೆ4ಂತ ಮುಂ�ೆzೕ ಅವನು �ೆGಾ!4 ಪ+Lಾಣ �ಾ�ದಂಥ 

ವa8'Lಾ4ದeನು. �ೌಲನು ಎಂಬುದು zಹೂದa .ೆಸMಾ42ೆ, ಮತು' *ೌಲನು ಎಂಬ 

.ೆಸರು �ೌಲನು ಎಂಬ .ೆಸ;ನ Mೋಮu .ೆಸMಾ4ರಬಹುದು ಎಂದು 1ೋರುತ'2ೆ. 
ಸತa<ೇದದ#$ ಅವನು ಮನಃಪ;ವತAGೆ/ೊಳ�:ವವMೆಗೂ �ೌಲ ಎಂದು 
ಕMೆಯಲ�ಟKನು ಮತು' ಅ2ಾದ ನಂತರ ಬಹು1ೇಕ ಸಮಯದ#$ *ೌಲ ಎಂದು 
ಕMೆಯಲ�ಟKನು. 

*ೌಲನ nGೆ!�ೆ)ಂ2ಾ4, ಅನaಜನ;/ೆ ಅ>ಸ'ಲGಾ4ರುವ�ದ�ೆb ಅವನ Oೕವನದ#$ 
ಉಂ|ಾದ 2ೇವರ ಕMೆ/ೆ ಅವನು ಸೂಕ'Gಾ4ದeನು. 

ಈ �ೆಳ4ರುವ ಸತa<ೇದ ವಚನಗಳ#$ *ೌಲನ nGೆ!�ೆಯ ಕು;ತು �ೆಲವ� �ವರಗಳ� 
ನಮ/ೆ �ೊಡಲ��K<ೆ. 

1ಾಸAದ zಹೂದaನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:39 ಅದ�ೆb *ೌಲನು - Gಾನು zಹೂದaನು, 1ಾಸAದವನು,  

Mೋಮu ಪ+]ೆ 
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8#ಕa �ೕoಯ ಪ+�ಾaತ<ಾದ ಪಟKಣದವನು. ಈ ಜನ;/ೆ �ೆಲವ� �ಾತುಗಳನು! 
.ೇಳ�ವದ�ೆb ನನ/ೆ ಅಪ��ೆLಾಗDೇ�ೆಂದು �ೇN �ೊಳ�:1 'ೇGೆ ಅಂದನು. 

ಸಂಪ+2ಾಯಗಳ#$ ಮುಂ2ಾ4ದನು 

ಗ�ಾತa 1:14 ಇದಲ$2ೆ Gಾನು ನನ! ತೃಗNಂದ ಬಂದ ಸಂಪ+2ಾಯಗಳ#$ ಬಹು 
ಅ-�ಾನವ�ಳ:ವGಾ4 ನನ! ಜನMೊಳ/ೆ ಸಮ*ಾ+ಯದವMಾದ ಅGೇಕ;4ಂತ 

zಹೂದa ಮ1ಾ�ಾರದ#$ ಆಸಕ'Gಾ42 eೆನು. 

ಇ{+ಯ;ಂದ ಹು�Kದ ಇ{+ಯನು 

x#� 3:4,5 DೇMೆ LಾವGಾದರೂ ಶ;ೕರಸಂಬಂಧ<ಾದವ�ಗಳ#$ 
ಭರವಸ�ಡಬಹು2ೆಂದು Hೕgಸುವ2ಾದMೆ Gಾನು ಅವ"4ಂತಲೂ .ೆ�ಾd4 .ಾ/ೆ 
Hೕgಸಬಹುದು. ಹು�Kದ ಎಂಟGೆಯ 9ನದ#$ ನನ/ೆ ಸುನ!@Lಾ)ತು; Gಾನು 
ಇ�ಾ+zೕ\ ವಂಶದವನು, DೆGಾaVೕನನ ಕುಲದವನು, ಇ{+ಯ;ಂದ ಹು�Kದ 

ಇ{+ಯನು; Gೇಮ"j �ೆಗಳನು! Gೋ�ದMೆ Gಾನು ಫ;�ಾಯನು ... 

ಫ;�ಾಯನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 23:6 ಸCೆಯವರ#$ ಒಂದು *ಾಲು ಸದುe�ಾಯರೂ 

ಒಂದು*ಾಲು ಫ;�ಾಯರೂ ಇರುವದನು! *ೌಲನು @Nದು -- ಸ.ೋದರMೇ, Gಾನು 
ಫ;�ಾಯನು, ಫ;�ಾಯರ ಮಗನು; ಸತ'ವರು ಎದುe ಬರುವರು ಎಂಬ ";ೕ�ೆಯ 

�ಷಯ<ಾ4 ನನ!ನು! ��ಾರ�ೆ�ಾಡು1ಾ'Mೆ ಎಂದು ಕೂ4ದನು. 

�ೌಲನು ಸCೆಯವರನು! nಂ��ದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 7:57-8:3 | 

�ೌಲನ ಕು;1ಾದ �ದಲ ಉ� $ೇಖ 

� 'ೇಫನನ nಂ�ೆಯ ಸಮಯದ#$ �ೌಲನ ಕು;1ಾದ �ದಲ ಉ� $ೇಖವನು! 
�ಾಡ�ಾ42ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 7:57,58 ಆದMೆ ಅವರು ಮ.ಾಶಬe9ಂದ ಕೂ4 8�ಗಳನು! 
ಮುgd�ೊಂಡು ಒ|ಾK4 ಅವನ oೕ�ೆ {ದುe ಅವನನು! ಊರ .ೊರ�ೆb ನೂ8�ೊಂಡು 
.ೋ4 �ೊಲು$ವದ�ೆb ಕ� $ೆ�ೆದರು. �ಾ�ಯವರು ತಮX ಬ|ೆKಗಳನು! 1ೆ/ೆದು 
�ೌಲGೆಂಬ ಒಬr Lೌವನಸ0ನ �ಾಲುಗಳ ಬNಯ#$ ಇಟKರು. 
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�ೆ¤ಸ'ರನು! nಂ��ದುe 

*ೌಲನು ಈ ಸಮಯದ#$ ತನ! ಸ�ಂತ �ಾತುಗಳ#$, ಅವನು �ೆ¤ಸ'ರನು! .ೇ/ೆ 
nಂ��ದನು, ಅವರನು! .ೇ/ೆ ಮರಣದಂಡGೆ/ೆ ಒಳಪ��ದನು, � ೕಪ�ರುಷರನು! 
ಬಂ�� �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8�ದನು ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 22:4,5 8+ಸ' �ಾಗAದವರನು! nಂ�ಸುವವGಾ4 

ಗಂಡಸ;ಗೂ .ೆಂಗಸ;ಗೂ Dೇ� .ಾ8ಸು1ಾ' ಅವರನು! �ೆMೆಮGೆಗN/ೆ �ೊ�ಸು1ಾ' 
ಇ2 eೆನು, ಅವರ �ೊ�ೆ/ಾದರೂ nಂ1ೆ/ೆಯ#ಲ$. ಈ �ಷಯದ#$ ಮ.ಾLಾಜಕನೂ 

n;ೕಸCೆಯವMೆಲ$ರೂ �ಾ�ಗQಾ42ಾeMೆ. ಅವ;ಂದ�ೇ Gಾನು ದಮಸbದ#$ದe 
ಸ.ೋದರ;/ೆ �ಾಗದಗಳನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ಅ#$/ೆ .ೋದವರನೂ! Dೇ�ಗNಂದ 

ದಂಡGೆ/ಾ4 zರೂಸ�ೇV/ೆ ತರDೇ�ೆಂದು .ೊರ|ೆನು. 

zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! �Mೋ��ದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 26:9-11 ನಜMೇ@ನ zೕಸು�ನ .ೆಸ;/ೆ �ರುದ�<ಾ4 

ಅGೇಕ �ಾಯAಗಳನು! ನ�ಸDೇ�ೆಂದು Gಾನೂ Hೕg��ೊಂ�2 eೆನು. 
zರೂಸ�ೇVನ#$ .ಾ/ೆzೕ ನ��2ೆನು. ಮ.ಾLಾಜಕ;ಂದ ಅ��ಾರವನು! 
ಪwೆದು 2ೇವಜನರ#$ ಅGೇಕರನು! �ೆMೆಮGೆಗಳ#$ ಇ�� ಅವ;/ೆ ಮರಣದ 

@ೕ*ಾA2ಾಗ ನನ! ಸಮX@ಯನು! ಸೂg�2ೆನು. ಎ�ಾ$ ಸCಾಮಂ9ರಗಳ#$ಯೂ 

Gಾನು ಅGೇ�ಾವ@A ಅವರನು! ದಂ�� ಅವ;ಂದ ದೂಷ�ೆಯ 

�ಾತುಗಳGಾ!�ಸುವದ�ೆb ಪ+ಯ@!�2ೆನು. ಇದಲ$2ೆ ಅವರ oೕ�ೆ ಬಹು 
�ೋ*ಾ<ೇಶವ�ಳ:ವGಾ4 ಪಟKಣಪಟKಣಗಳ ತನಕ ಅವರನು! nಂ�ೆಪ��2ೆನು. 

ಮ.ಾLಾಜಕನ ಅ��ಾರ9ಂದ �ೌಲನು zರೂಸ�ೇVನ#$ ಅGೇಕ ಭಕ'ರನು! 
ಬಂ��ದನು. �ೆ¤ಸ'ರನು! ಬಂ�ಸಲು ಅವನು ಪಟKಣ ಪಟKಣಗN/ೆ .ೋಗಲು 
@ೕ�ಾA"��ೊಂಡನು. �ೆ¤ಸ'ರು zೕಸುವನು! ದೂJ� .ೇಳ�ವಂ1ೆ �ಾಡಲು 
ಪ+ಯ@!ಸುವ�ದ�ಾb4 nಂ�ೆಪ��ದನು. ಅವನು ಅವರನು! ಬಂ�ಸಲು ದೂರದ 

ಪಟKಣಗNಗೂ .ೋದನು. ಎ�ಾ$ �ೆ¤ಸ'ರನು! nಂ�ಸುವ�ದರ#$ *ೌಲನು 
ಮಗ!Gಾ4ದeನು. 

ಸCೆಯನು! .ಾಳ��ಾಡಲು ಪ+ಯ@!�ದನು 

ಗ�ಾತa 1:13,14 nಂ2ೆ Gಾನು zಹೂದa ಮತದ#$2ಾeಗ ನನ! ನಡ1ೆ ಎಂಥ2 eೆಂದು 
"ೕವ� �ೇN9eೕರjೆK. Gಾನು 2ೇವರ ಸCೆಯನು! ಅತaಂತ<ಾ4 nಂ�ೆ ಪ�� 
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.ಾಳ��ಾಡು@'2 eೇನು. ಇದಲ$2ೆ Gಾನು ನನ! ತೃಗNಂದ ಬಂದ ಸಂಪ+2ಾಯಗಳ#$ 
ಬಹು ಅ-�ಾನವ�ಳ:ವGಾ4 ನನ! ಜನMೊಳ/ೆ ಸಮ*ಾ+ಯದವMಾದ ಅGೇಕ;4ಂತ 

zಹೂದa ಮ1ಾ�ಾರದ#$ ಆಸಕ'Gಾ42 eೆನು. 

�ೌಲನು 2ೇವರ �ೇ<ೆ �ಾಡು@'2ಾeGೆಂದು Cಾ�� ಇ2ೆಲ$ವನು! �ಾಡು@'ದeನು. 
ಅವನು ತನ! zಹೂದa ಮತ�ಾb4 ತುಂDಾ ಉ1ಾ_ಹಭ;ತGಾ4ದeನು. 

�ೌಲನು zೕಸುವನು! ಸಂ��ದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9 

�ೌಲನು ತನ! ಶತು+<ಾ42ಾeಗಲೂ ಅವನ Oೕವನದ ಕು;ತು 2ೇವ;/ೆ ಒಂದು 
HೕಜGೆ)ತು'. 2ೇವರು ಅವನ ಹೃದಯವನು! ಮತು' ಅವ"4ರುವ ತ*ಾ�ದ 

ಉ1ಾ_ಹವನು! Gೋ�ದನು ಮತು' 2ೇವರು ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ ;ೕ@ಯ#$ ತನ!ನು! 
�ೌಲ"/ೆ ಪ+ಕಟಪ���ೊಂಡನು. 

Dೆಳಕು, ಆ�ಾಶ2ೊಳ4ಂದ ಬಂದ <ಾ� 

�ೌಲನು .ೆಚುd �ೆ¤ಸ'ರನು! �ೆMೆn�ಯಲು ದಮಸb�ೆb .ೋಗು@'2ಾeಗ 

ಆ�ಾಶ2ೊಳ4ಂದ ಒಂದು Dೆಳಕು ಅವನ ಸುತ'ಲೂ .ೊQೆ)ತು ಮತು' ಅವನು 
Gೆಲ�ೆb {ದeನು. zೕಸು Gೇರ<ಾ4 ಅವGೊಂ9/ೆ �ಾತGಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:3-9 ಅವನು ಪ+Lಾಣ �ಾಡು1ಾ' ದಮಸbದ ಹ@'ರ�ೆb 
ಬರಲು ಫಕbGೆ ಆ�ಾಶ2ೊಳ4ಂದ ಒಂದು Dೆಳಕು ಅವನ ಸುತ'ಲು Vಂgತು.  

ಅವನು Gೆಲ�ೆb {ದುe – �ೌಲGೇ, �ೌಲGೇ, ನನ!ನು! Lಾ�ೆ nಂ�ೆಪ�ಸು@'ೕ ಎಂದು 
.ೇಳ�ವ <ಾ�ಯನು! �ೇNದನು.  

ಅವನು – ಕತAGೇ, "ೕGಾರು ಎಂದು �ೇNದe�ೆb  

ಕತAನು – "ೕನು nಂ�ೆಪ�ಸುವ zೕಸು<ೇ Gಾನು.  

"ೕGೆದುe ಊMೊಳ�ೆb .ೋಗು, "ೕನು �ಾಡDೇ�ಾದದುe ಅ#$ "ನ/ೆ @Nಸಲ�ಡುವದು 
ಎಂದು .ೇNದನು. ಅವನ ]ೊ1ೆಯ#$ ಪ+Lಾಣ �ಾಡು@'ದeವರು ಧ¡"ಯನು! �ಾತ+ 
�ೇN Lಾರನೂ! �ಾಣ2ೆ ಮೂಕರಂ1ೆ "ಂತರು.  

�ೌಲನು Gೆಲ9ಂದ ಎದುe ಕಣು� 1ೆMೆ2ಾಗ ಏನೂ �ಾ�ಸ#ಲ$. ಆಗ ಅವರು ಅವನನು! 
�ೈn�ದು ದಮಸb2ೊಳ�ೆb ಕMೆದು�ೊಂಡು .ೋದರು. ಅವನು ಮೂರು 9ವಸ 

ಕಣು��ಾಣ2ೆ ಏನೂ @ನ!#ಲ$, ಏನೂ ಕು�ಯ#ಲ$.  
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zೕಸು �ೌಲನನು! Lಾ�ೆ ನನ!ನು! nಂ�ಸು@'ೕ ಎಂದು �ೇNದನು. ��ಾ��ಗಳನು! 
nಂ�ಸುವ�ದು zೕಸುವGೆ!ೕ nಂ��ದಂ1ೆ. 

zೕಸು�Gೊಂ9/ೆ �ೌಲನ ಸಂದಶAನವ� ಅವನು ಮೂರು 9ನಗಳ �ಾಲ 

ಉಪ<ಾಸ9ಂ9ರುವಂ1ೆ �ಾಡುವಷುK ಶ8'ಯುತ<ಾ4ತು' ಮತು' 
ಪ;�ಾಮ�ಾ;Lಾ4ತು'. 

ಅನ"ೕಯ"/ೆ ದಶAನ ಉಂ|ಾ)ತು 

ಅನ"ೕಯನು ಎಂ�ಾ 2ೇವರ ಮನುಷaGಾ4ರDೇಕು. ಆತನು ಅನ"ೕಯGೊಂ9/ೆ 
�ಾತGಾಡುವನು ಮತು' ಅವನು ತನ! *ಾ+ಣವನು! 1ೆತ'Dೇ�ಾದರೂ ತನ/ೆ 
�qೇಯGಾಗುವನು ಎಂದು 2ೇವ;/ೆ @N9ತು'. ಪ+@Hಬr �ೆ¤ಸ'"ಗೂ �ೌಲನ 

.ೆಸರು @N9ತು'. ಅವರನು! ಬಂ�ಸಲು ಮತು' ಅವರನು! �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾಕಲು ಅವನು 
ದಮಸb�ೆb ಬರು@'2ಾeGೆ ಎಂದು ಅವ;/ೆ @N9ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:10-16 ದಮಸbದ#$ ಅನ"ೕಯGೆಂಬ ಒಬr vಷa"ದeನು; 
ಕತAನು ದಶAನದ#$; ಅನ"ೕಯGೇ, ಎಂದು ಅವನನು! ಕMೆಯಲು,  

ಅವನು; <<ಕತAGೇ, ಇ/ೋ, ಇ2 eೇGೆ ಅಂದನು. 

ಕತAನು ಅವ"/ೆ, "ೕGೆದುe GೆಟKGೇ {ೕ9 ಎಂಬ {ೕ9/ೆ .ೋ4 ಯೂದನ ಮGೆಯ#$ 
1ಾಸAದ �ೌಲGೆಂಬವನನು! ಕು;ತು ��ಾ;ಸು; ಅವನು ಈಗ *ಾ+ಥAGೆ 
�ಾಡು@'2ಾeGೆ. ಮತು' ಅನ"ೕಯGೆಂಬ ಒಬr ಮನುಷaನು ಒಳ/ೆ ಬಂದು ತನ/ೆ ಪ�ನಃ 
ಕಣು� �ಾಣುವಂ1ೆ ತನ! oೕ�ೆ �ೈ)ಟುK *ಾ+ಥAGೆ�ಾಡುವ�ದನು! ದಶAನದ#$ 
Gೋ�2ಾeGೆ>> ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಅದ�ೆb ಅನ"ೕಯನು, <<ಕತAGೇ, ಆ ಮನುಷaನು zರೂಸ�ೇVನ#$ "ನ!ನು! 
ನಂ{ದ 2ೇವಜನ;/ೆ ಎjೊKೕ �ೇಡನು!ಂಟು�ಾ�ದGೆಂದು ಅವನ �ಷಯ<ಾ4 

ಅGೇಕ;ಂದ �ೇN2 eೇGೆ. ಮತು' ಇ#$ಯೂ "ನ! .ೆಸರನು! ಸX;ಸುವವMೆಲ$;/ೆ 
Dೇ�.ಾ8ಸುವ ಅ��ಾರವನು! ಮುಖaLಾಜಕ;ಂದ .ೊಂ92ಾeGೆ>> ಅಂದನು.  

�ೌಲನು ಆ;��ೊಂಡ �ಾಧನ<ಾ42ಾeGೆ 

ವಚನಗಳ� 15,16 ಕತAನು ಅವ"/ೆ, "ೕನು .ೋಗು; ಆ ಮನುಷaನು ಅನaಜನ;ಗೂ, 

ಅರಸುಗNಗೂ, ಇ�ಾ+zೕಲa;ಗೂ ನನ! .ೆಸರನು! @Nಸುವ�ದ�ಾb4 Gಾನು 
ಆ;��ೊಂಡ �ಾಧನ<ಾ42ಾeGೆ. ಅವನು ನನ! .ೆಸ;ನ "Vತ' ಎಷುK nಂ�ೆ 
ಅನುಭ�ಸDೇ�ೆಂಬುದನು! GಾGೇ ಅವ"/ೆ 1ೋ;ಸು<ೆನು ಎಂದು .ೇNದನು.  
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ಅನ"ೕಯ"/ೆ 2ೇವರ ಧ¡" @N9ತು'. ಅವನು ತfಣ<ೇ “.ೌದು, ಕತAGೇ” ಎಂದು 
ಉತ';�ದನು. ಅವನು 2ೇವರ �ಾ@/ೆ 8�/ೊಟKನು ಮತು' ಈ �ೌಲನು ಎಷುK 
ಭಯಂಕರನು ಎಂದು 2ೇವ;/ೆ Gೆನ�ದನು. 

2ೇವರು ನಂ{ಗಸ'Gಾ4ದeನು, �2ಾa<ಾಕa ಮತು' �ಾನ<ಾಕaದ#$ 
�ಾಯA"ವAnಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅನ"ೕಯ"/ೆ ಹಲ<ಾರು ಸಂಗ@ಗಳನು! 
@N�ದನು ಅದು ಅವನು �ೌಲನ ಬN/ೆ .ೋ4 �ೇ<ೆ�ಾಡುವಂ1ೆ ಅವನನು! 
�ದ��ಾ�ತು. 2ೇವರು ಅವ"/ೆ .ೇN2 eೇನಂದMೆ: 

● "ಖರ<ಾದ ಮGೆ ಮತು' �ಾ#ೕಕನ .ೆಸರು 

● {ೕ9ಯ .ೆಸರು 

● ವa8'ಯ .ೆಸರು 

● ಅವನು ಎ#$ಂದ ಬಂದನು 

● ಅವನು ಏನು �ಾಡು@'2ಾeGೆ 

● ಅವನು Gೋ�ದeಂಥ ಸಂಗ@ 

● ಮಂ2ೆ ನwೆಯುವಂಥದeರ ಕು;ತು "ಖರ<ಾದ .ೇN�ೆ 

ಆಗ 2ೇವರು ಅನ"ೕಯ"/ೆ �ೌಲನು 2ೇವರ Mಾಜaದ#$ ಏನು �ಾಡDೇ�ೆಂದು 
ಮತು' ಅವನು ಎಂ�ಾ ಕಷKವನು! ಅನುಭ�ಸDೇ�ೆಂದು .ೇNದನು. �ೌಲನು 
zೕಸುವನು! ಮತು' ಆತನ nಂDಾಲಕರನು! nಂ��ದಂ1ೆzೕ, zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ 
"Vತ'<ಾ4 ಅವನು ಬಹಳ nಂ�ೆಯನು! ಅನುಭ�ಸDೇ�ಾ4ತು'. 

ಅನ"ೕಯನು �qೇಯGಾದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:17-19 ಆಗ ಅನ"ೕಯನು .ೊರಟು ಆ ಮGೆHಳ/ೆ 
.ೋ4 ಅವನ oೕ�ೆ ತನ! �ೈಗಳ"!ಟುK – ಸ.ೋದರGಾದ �ೌಲGೇ, "ೕನು ಬಂದ 

2ಾ;ಯ#$ "ನ/ೆ �ಾ���ೊಂಡ ಕತAGಾದ zೕಸು "ನ/ೆ ಕಣು� �ಾಣುವಂ1ೆಯೂ 

"ೕನು ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತGಾಗುವಂ1ೆಯೂ ನನ!ನು! "ನ! ಬN/ೆ ಕಳ�n�2ಾeGೆ ಎಂದು 
.ೇNದನು. ಕೂಡ�ೇ ಅವನ ಕಣು�ಗNಂದ ಪMೆಗಳಂ1ೆ ಏGೋ {ದುe ಅವನ ಕಣು� 
�ಾ��ದವ�. ಅವನು ಎದುe 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂಡನು. ತರು<ಾಯ ಊಟ�ಾ� 

ಬಲ.ೊಂ9ದನು. 
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ತfಣ<ೇ �ೌಲ"ಂದ ಅಪನಂ{�ೆಯು ಮತು' qಾVAಕ ಸಂಪ+2ಾಯವ� 
{ಟುK.ೋದವ�. zೕಸು8+ಸ'Gೊಂ9/ೆ ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಗುರು@��ೊಂಡು 
�ಾ�Lಾಗಲು ಅವನು ತfಣ<ೇ �qೇಯGಾ4 "ೕ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

�ಾ���ೊಂಡನು. 

ಮನಃಪ;ವತAGೆ ಅಥ<ಾ ಮ1ಾಂತರ ಎಂದMೇನು? 

ಮನಃಪ;ವತAGೆಯ ಅನುಭವದ ಅತaಂತ ಗಮGಾಹA<ಾದ ಉ2ಾಹರ�ೆಗಳ#$ 
�ೌಲನ ಮನಃಪ;ವತAGೆಯು ಒಂ2ಾ42ೆ. 

● ಮನಃಪ;ವತAGೆ ಅಥ<ಾ ಮ1ಾಂತರ ಎಂದMೆ ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಬದ�ಾವ�ೆ 
�ಾಡುವ�ದು, ಒಂದು 98bನ#$ ನwೆಯುವ�ದನು! ಹµಾತ'Gೆ ಬದ�ಾ)� ಅದ�ೆb 
�ರುದ� 98bನ#$ ನwೆಯುವ�2ಾ42ೆ. 

*ೌಲನು ಕತ'�ೆ)ಂದ Dೆಳ8/ೆ .ೋದನು. ಅವನು ತನ! Oೕವನದ �ೈ#ಯGೆ!�ಾ$ 
ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಬದ�ಾ)��ೊಂಡನು. ಅವನು zೕಸು 8+ಸ'ನ#$ ನೂತ 

ಸೃJKLಾದನು. 

*ೌಲನು, ಕೂಡ�ೇ zೕಸು 8+ಸ'"/ಾ4 ಶ8'ಯುತ �ಾ�Lಾ4 �ಾಪAಟKನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:19 -22 ಮುಂ2ೆ ಅವನು ದಮಸbದ#$ದe vಷaರ ಸಂಗಡ 

�ೆಲವ� 9ವಸ ಇದುe ತಡ�ಾಡ2ೆ ಸCಾಮಂ9ರಗಳ#$ zೕಸು�ನ �ಷಯ<ಾ4 

ಆತGೇ 2ೇವಕು�ಾರGೆಂದು �ಾರುವದ�ೆb *ಾ+ರಂಭ�ಾ�ದನು.  

�ೇNದವMೆಲ$ರು Dೆರ/ಾ4 – ಈ .ೆಸರು .ೇಳ�ವವರನು! zರೂಸ�ೇVನ#$ 
.ಾಳ��ಾ�ದವನು ಇವನಲ$<ೇ. ಅಂಥವರನು! Dೇ�.ಾ8� ಮುಖaLಾಜಕರ ಬN/ೆ 
1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು .ೋಗDೇ�ೆಂ2ೇ ಇ#$/ೆ ಬಂದನಲ$<ೇ ಎಂದು �ಾ1ಾ��ೊಂಡರು. 
ಆದMೆ �ೌಲನು ಇನೂ! ಅ�ಕ �ಾಮಥaAವ�ಳ:ವGಾ4 zೕಸು<ೇ 8+ಸ'Gೆಂದು 
�2ಾ�ಂತಪ�� ದಮಸbದ#$ದe zಹೂದaರನು! ಉತ'ರ�ಲ$ದವMಾಗ �ಾ�ದನು. 

*ೌಲನ nಂ�ೆ 

ತfಣ<ೇ *ೌಲನ Oೕವನ�ೆb �ರುದ�<ಾ4 nಂ�ೆಯು *ಾ+ರಂಭ<ಾ)ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:23-25 ಅGೇಕ 9ವಸಗಳ� .ೋದ oೕ�ೆ zಹೂದaರು 
ಅವನನು! �ೊಲ$Dೇ�ೆಂದು ಆ�ೋಚGೆ �ಾ��ೊಂಡರು. ಅವರ ಆ�ೋಚGೆಯು 
�ೌಲ"/ೆ @Nಯಬಂತು. ಅವನನು! �ೊಲು$ವದ�ಾb4 ಅವರು ಹಗ#ರುಳ� ಪಟKಣದ 
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Dಾ4ಲುಗಳನು! �ಾಯು@'ದeರು. ಆದMೆ ಅವನ vಷaರು Mಾ@+�ಾಲದ#$ ಅವನನು! 
ಕMೆದು�ೊಂಡು.ೋ4 ಒಂದು .ೆ�/ೆಯ#$ ಕೂ�+� /ೋwೆHಳ4ಂದ ಇN�ದರು. 

*ೌಲನ �ೇ<ೆಯು ಅ-ವೃ9�Lಾ)ತು 

�ದ�1ೆಯ ಸಮಯ 

ದಮಸbದ#$ ಉಂ|ಾದ *ೌಲನ ಮನಃಪ;ವತAGೆಗೂ ಮತು' zರೂಸ�ೇV/ೆ 
.ೋದ ಅವನ �ದಲ ಪ+<ಾಸಕೂb ನಡು<ೆ ಮೂರು ವಷAಗಳ ಅಂತರ�2ೆ. 
*ೌಲನು 1ಾನು Dೋ��ದ ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! ಮತು' ಸಂ2ೇಶವನು! ಈ 

�ಾ�ಾವ�ಯ#$ .ೊಂ9�ೊಂಡನು. 2ೇವರ Gೇರ<ಾದ ಪ+ಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಈ 

ಸತaವನು! *ೌಲ"/ೆ @Nಸ�ಾ)ತು. 

ಗ�ಾತa 1:11,12,15-19 ಸ.ೋದರMೇ Gಾನು �ಾ;ದ ಸು<ಾ1ೆAಯಂತೂ ಮನುಷa 
ಕಲ�Gೆಯಲ$<ೆಂದು "ಮ/ೆ @Nಯಪ�ಸು1 'ೇGೆ. Gಾನು ಅದನು! ಮನುಷa"ಂದ 

.ೊಂದ#ಲ$. ನನ/ೆ Lಾರೂ ಉಪ2ೇvಸ#ಲ$. zೕಸು 8+ಸ'Gೇ ಅದನು! ನನ/ೆ 
ಪ+ಕ��ದನು. 

ಆದMೆ Gಾನು 1ಾ)ಯ ಗಭAದ#$2ಾeಗ�ೇ ನನ!ನು! ಪ+1ೆaೕ8� ತನ! ಕೃ*ೆ)ಂದ 

ಕMೆದ 2ೇವರು ತನ! ಮಗನನು!, Gಾನು ಅನaಜನರ#$ ಪ+�9e 
ಪ�ಸುವವGಾಗDೇ�ೆಂದು ಆತನನು! ನGೊ!ಳ/ೆ ಪ+ಕ�ಸುವದ�ೆb ಇ� «ೈ�2ಾಗ�ೇ 
Gಾನು ಮನುಷaರ ಆ�ೋಚGೆಯನು!, ��ಾ;ಸ2ೇ zರೂಸ�ೇV/ೆ ನನ4ಂತ 

ಮುಂ�ೆ ಅ>ಸ'ಲMಾ4ದeವರ ಬNಗೂ .ೋಗ2ೆ ಅರಬ�ಾ0ನ�ೆb .ೋ4 @;4 

ದಮಸb�ೆb ಬಂ2ೆನು. 

ಮೂರು ವರುಷಗQಾದ oೕ�ೆ �ೇಫನ ಪ;g@ಯನು! �ಾ��ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು 
zರೂಸ�ೇV/ೆ .ೋ4 ಅವನ ಬNಯ#$ ಹ9Gೈದು 9ವಸ ಇ2 eೆನು. ಕತAನ 

ತಮXGಾದ Lಾ�ೋಬನನ!ಲ$2ೆ ಅ>ಸ'ಲರ#$ DೇMೆ Lಾರನೂ! �ಾಣ#ಲ$. 

�ೌನದ ವಷAಗಳ#$ ಸCೆಯ ಪ+ಕಟ�ೆಯನು! *ೌಲ"/ೆ @Nಯಪ�ಸ�ಾ)ತು. 
*ೌಲನು �ಾಯು1ಾ', ಕ#ಯು1ಾ' “ಇದeನು” ಮತು' 2ೇವ;/ೆ ನಂ{ಗಸ'Gಾ4ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲನು .ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಹ9ಮೂರು ಪ�ಸ'ಕಗಳನು! 
ಬMೆಯDೇ�ಾ4ತು'. ಅವನ ಮನಃಪ;ವತAGೆಯ ನಂತರ, zೕಸು8+ಸ'ನು �ೊಟK 
Gೇರ<ಾದ ಪ+ಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ 1ಾನು Dೋ�ಸDೇ�ಾದ ಸತaಗಳನು! ಅವನು 
.ೊಂ9�ೊಂಡನು. 
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�ೆಲ�oX 2ೇವರು ನಮXನು! �ೌನದ ಸಮಯದ#$ ನwೆಸು1ಾ'Gೆ ಮತು' Gಾವ� ಈ 

ಸಮಯಗಳ#$ ನಂ{ಗಸ'Mಾ4ರDೇಕು ಮತು' ಆತನ ಧ¡"/ೆ 8�/ೊಡDೇಕು. 

8ೕತAGೆಗಳ� 32:8 (z.ೋವನು) – "ನ!ನು! ಉಪ2ೇv� ನwೆಯDೇ�ಾದ 

�ಾಗAವನು! @Nಸು<ೆನು; "ನ!ನು! ಕ|ಾ�� ಆ�ೋಚGೆ .ೇಳ�<ೆನು 
(ಅನು!1ಾ'ನ�ಾ$). 

ಅತನು ನಮX Oೕವನದ#$ �ಾಯA �ಾಡಲು Gಾವ� ಉತ'ಮ<ಾ4 

�ದ�Mಾಗುವ�ದ�ಾb4 2ೇವರು ನಮX Oೕವನದ#$ �ಾಯA �ಾಡಲು ಬಯಸು1ಾ'Gೆ. 

zರೂಸ�ೇV/ೆ �ದಲ ಪ+Lಾಣ  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:26-30 

�ೌಲನನು! ಮನಃಪ;ವತAGೆ .ೊಂ92ಾeGೆ ಎಂದು .ೇN2ಾಗ zರೂಸ�ೇVನ#$ದe 
�ೆ¤ಸ'ರು ಅದನು! ನಂಬ#ಲ$ ಮತು' ಅವರು ಅವನನು! Cೇ�Lಾಗಲು "Mಾಕ;�ದರು. 

2ೇವರು ದಮಸbದ#$ ಅನ"ೕಯನನು! ಇಟKಂ1ೆ, ಆತನು zರೂಸ�ೇVನ#$ 
DಾನAಬನನು! ಇ�Kದeನು. ಅವನು �ದಲು ತನ! ಬN)ದe ಎಲ$ವನೂ! �ಾ; ಬಂದ 

ಹಣವನು! ಅ>ಸ'ಲರ ಬN/ೆ ತಂದು �ೊ�Kದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 4:36,37 ಈ ಪ+�ಾರ �ಾ�ದವMೊಳ/ೆ ಕುಪ+9�ೕಪದ#$ 
ಹು�Kದ �ೇ�ಯGಾ4ದe Hೕ�ೇಫGೆಂಬವನು ಒಬrನು. ಅವ"/ೆ ಅ>ಸ'ಲರು 
DಾನAಬ ಅಂದMೆ qೈಯA2ಾಯಕ ಎಂದು .ೆಸ;�Kದeರು. ಅವನು ತನ4ದe 
ಭೂVಯನು! �ಾ; ಬಂದ ಹಣವನು! ತಂದು ಅ>ಸ'ಲರ *ಾದಗಳ ಬNಯ#$ 
ಇಟKನು. 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ#$ DಾನAಬನ ಕು;ತು ಹಲ<ಾರು Dಾ; ಉ� $ೇ�ಸ�ಾ42ೆ. 
*ೌಲನನು! ಅ>ಸ'ಲರ ಬN/ೆ ಕMೆತರಲು 2ೇವರು ಅವನನು! ಉಪHೕ4�ದನು. 
ನಂತರದ#$ �ೆಲವ� Vಷನ; ಪ+Lಾಣಗಳ#$ ಅವನು *ೌಲನ ಸಂಗಡ .ೋದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:26-30 ಅವನು zರೂಸ�ೇV/ೆ ಬಂದು vಷaMೊಳ/ೆ 
�ೇ;�ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು ಪ+ಯತ!�ಾ�2ಾಗ ಎಲ$ರು ಅವನನು! vಷaGೆಂದು ನಂಬ2ೆ 
ಅವ"/ೆ ಭಯಪಟKರು. ಆದMೆ DಾನAಬನು ಅವನನು! �ೈn�ದು ಅ>ಸ'ಲರ ಬN/ೆ 
ಕMೆದು�ೊಂಡು.ೋ4 ಅವನು 2ಾ;ಯ#$ ಕತAನನು! ಕಂಡದeನೂ! ಕತAನು ಅವನ 

ಸಂಗಡ �ಾ1ಾ�ದeನೂ! ದಮಸb2ೊಳ/ೆ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ qೈಯA9ಂದ 

�ಾ1ಾ�ದeನೂ! ಅವ;/ೆ �ವರ<ಾ4 .ೇNದನು. ಆ oೕ�ೆ ಅವನು 



143 

 

zರೂಸ�ೇVನ#$ದುe�ೊಂಡು ಅವರ#$ ಬರು1ಾ' .ೋಗು1ಾ' ಕತAನ .ೆಸ;ನ#$ 
qೈಯA9ಂದ Dೋ��ದನು.  

ಮತು' 4+ೕ� CಾjೆಯGಾ!ಡುವ zಹೂದaರ ಸಂಗಡ �ಾ1ಾ� ತ8Aಸು@'ದeನು. 
ಆದMೆ ಅವರು ಅವನನು! �ೊಲು$ವದ�ೆb ಪ+ಯತ!�ಾ�ದರು. ಇದು ಸ.ೋದರ;/ೆ 
@Nದು ಬರಲು ಅವರು ಅವನನು! �ೈಸMೈಯ�ೆb ಕರ�ೊಂಡು.ೋ4 ಅ#$ಂದ 1ಾಸA�ೆb 
ಕಳ�n�ದರು. 

ಸ�ಾqಾನದ �ಾ�ಾವ� 

�ೌಲನ ಮನಃಪ;ವತAGೆಯ ಮತು' ಅವನನು! �ೊಲ$ಲು ಪ+ಯ@!ಸು@'ದeವ;ಂದ 

ತ���ೊಂಡ ನಂತರ, ಸCೆಯು ಸ�ಾqಾನವನು! ಅನುಭ��ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:31 nೕ4ರ�ಾ4 ಯೂ2ಾಯ ಗ#�ಾಯ ಸ�ಾಯA 

�ೕoಗಳ#$ದe ಸCೆಯು ಸ�ಾqಾನ .ೊಂ9ತು; ಮತು' ಭ8'ಯ#$ DೆQೆದು ಕತAನ 

ಭಯದ#$ ನwೆದು ಪ�1ಾ+ತX"ಂದ >+ೕ1ಾ_ಹವನು! .ೊಂ9 .ೆಚುd1ಾ' ಬಂತು. 

ಇಂದು ನಮ/ೆ �ಾದ; 

ಅವನು ಇದe ಕwೆ)ಂದ *ಾ+ರಂ-�ದನು 

*ೌಲನ Oೕವನವ� ಇಂದು ನಮ/ೆ �ಾದ;Lಾ42ೆ. ಅವನು 1ಾನು ಇದe ಕwೆ)ಂದ 

*ಾ+ರಂ-�ದನು ಮತು' ಕತAನ ನ�ಸು��ೆ/ೆ �qೇಯGಾ4ದeನು. *ೌಲನು ಕೂಡ�ೇ 
ಉಪ2ೇvಸಲು *ಾ+ರಂ-�ದನು. ಅವನು ಒಂದು "ಲುವನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡನು ಮತು' 
ಅವನು ದಮಸbದ#$ ಇದe ಸ0ಳದ#$zೕ ಅವನ ಮನಃಪ;ವತAGೆಯ ಬ/ Zೆ ಎಲ$;ಗೂ 

@Nಯಪ��ದನು. ಅವನು ಇದನು! �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನು 2ೇವ;ಂದ 

ಕ#ಯುವ�ದರ#$ ಮೂರು ವಷAಗಳನು! ಕQೆದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

Gಾವ� ಇರುವಂಥ ಕwೆ)ಂದ�ೇ Gಾವ� *ಾ+ರಂ-ಸDೇಕು, ಆದMೆ ಆತXನ 

ನ�ಸು�ಕ/ೆ �qೇಯMಾ4ರDೇಕು. 

zರೂಸ�ೇVನ#$ ನಂ{ಗಸ'Mಾ4ರುವ�ದು ಎಂದMೆ "ೕವ� ಇರುವಂಥ ಕwೆಯ#$, 
<ಾ�ಸು@'ರುವಂಥ ಕwೆಯ#$ ನಂ{ಗಸ'Mಾ4ರDೇಕು ಎಂದಥA. 
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ಸಫಲ1ೆ ಉಂ|ಾ)ತು 

2ೇವರು ಇತರರ ಮೂಲಕ *ೌಲನ �ೇ<ೆ/ೆ ಸಫಲ1ೆಯನು! ಉಂಟು�ಾ�ದನು. 
2ೇವರು ಮ1 'ೆ DಾನAಬನನು! ಉಪHೕ4�ದನು. 

nಂ�ೆ)ಂದ ತ���ೊಳ:ಲು �ೆಲವ� ��ಾ��ಗಳ� ಅಂ@Hೕಕa�ೆb .ೋ4ದeರು 
ಮತು' 4+ೕಕರು ಕತAನ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡರು. zರೂಸ�ೇVನ#$ರುವ 

ಅ>ಸ'ಲರು ಇದನು! �ೇN2ಾಗ DಾನAಬನನು! ಅಂ@Hೕಕa�ೆb ಕಳ�n�ದರು. 
DಾನAಬನು .ೆಚುd 4+ೕಕರನು! ಕತA"/ಾ4 /ೆದeನು ಮತು' ಅವನು *ೌಲನನು! 
ಹುಡು8�ೊಂಡು .ೋದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 11:25,26 ಆಗ ಬಹುಮಂ9 ಕತA"/ೆ �ೇ;�ೊಂಡರು. 
ತರು<ಾಯ DಾನAಬನು �ೌಲನನು! ಹುಡುಕುವದ�ಾb4 1ಾಸA�ೆb .ೋ4 ಅವನನು! 
ಕಂಡು ಅಂ@Hೕಕa�ೆb ಕMೆದು�ೊಂಡು ಬಂದನು. ಆoೕ�ೆ ಅವರು ಪೂMಾ ಒಂದು 
ವರುಷ ಸCೆಯವರ ಸಂಗಡ ಕೂ�)ದುe ಬಹು ಜನ;/ೆ ಉಪ2ೇಶ�ಾ�ದರು. 
ಅಂ@Hೕಕaದ#$zೕ vಷa;/ೆ �ೆ¤ಸ'Mೆಂಬ .ೆಸರು �ದಲು ಬಂತು. 

2ೇವರು ಉನ!@/ೇ;�ದನು 

*ೌಲನು ಪ+<ಾ9ಯು ಮತು' Dೋಧಕನು ಆ4ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:1-3 ಅಂ@Hೕಕaದ#$ದe ಸCೆHಳ/ೆ ಪ+<ಾ9ಗಳ� 

Dೋಧಕರೂ ಇದeರು; LಾMಾರಂದMೆ – DಾನAಬ, "ೕಗರGೆಂಬ �oHೕನ, 

ಕುMೇನaದ ಲೂಕa ಉಪMಾಜGಾದ .ೆMೋದನ �ಾಕತಮXGಾದ oನ.ೇನ, �ೌಲ 

ಇವMೇ. ಇವರು ಕತAನನು! �ೇ�ಸು1ಾ' ಉಪ<ಾಸ�ಾಡು1ಾ' ಇ2ಾeಗ ಪ�1ಾ+ತXನು 
– Gಾನು DಾನAಬ �ೌಲರನು! ಕMೆದ �ೆಲಸ�ಾb4 ಅವರನು! ಪ+1ೆaೕ8�; ಎಂದು 
.ೇNದನು. ಆಗ ಅವರು ಉಪ<ಾಸ�ದುe *ಾ+ಥAGೆ �ಾ� ಆ ಇಬrರ oೕ�ೆ 
ಹ�ಾ'ಪAಣ�ಾ� ಅವರನು! ಕಳ�n��ೊಟKರು. 

ಅ>ಸ'ಲGಾಗುವ�ದ�ೆb 2ೇವರು *ೌಲನನು! ಆ;��ೊಂಡನು. ಅಂ@Hೕಕaದ#$ರುವ 

ಸCೆಯು ಉಪ<ಾಸ�ಾ�, *ಾ+ಥAGೆ�ಾ�, DಾನAಬ ಮತು' �ೌಲರ oೕ�ೆ 
ಹ�ಾ'ಪAಣ�ಾ� ಅವರನು! ಕಳ�n��ೊಟKರು. ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ 

ಮುಂ9ನ ಅqಾaಯದ#$ ಅವರನು! ಅ>ಸ'ಲರು ಎಂದು ಕMೆಯ�ಾ)ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:14 ಇದನು! �ೇN ಅ>ಸ'ಲMಾದ DಾನAಬ *ೌಲರು ತಮX 
ವಸ ಗಳನು! ಹರ�ೊಂಡು ಜನರ ಗುಂGೊಳ/ೆ ಕೂಗು1ಾ' ನು4Z ... 



145 

 

Oೕವನವ� ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಬದ�ಾ)ತು 

*ೌಲನು ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಬದ�ಾದನು. ಅವನು �ೆ¤ಸ'ರನು! Mೋಷ9ಂದ 

nಂ�ಸುವ�ದನು! {ಟುK ಅವGೇ ಒಬr �ೆ¤ಸ'Gಾದನು. ಅವನು ಮನುಷaನ 

ಉಪ2ೇಶಗಳ#$ ಮನುಷa"ಂದ ತರDೇ@ ಪwೆಯುವ�ದನು! {ಟುK 2ೇವರ 

ಉಪ2ೇಶಗಳ#$ 2ೇವ;ಂದ ತರDೇ@ ಪwೆದeನು. ಅವನು 2ೆ�ೕJಸುವ�ದನು! {ಟುK 
8+ಸ'ನ 2ೇಹ<ೆಂಬ ಸCೆ/ೆ GಾಯಕGಾಗಲು ಭಯಪಡುವಂಥವGಾದನು. ಅವನು 
ಅನaಜGಾಂಗಗN/ೆ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ತಲುಸಲು 2ೇವರು ಆ;��ೊಂಡಂಥ 

ಮನುಷaGಾ4ದeನು. 

ಅವನ Oೕವನವ� ನಮX#$ ಪ+@Hಬr;ಗೂ ಉ1 'ೇಜ<ಾ42ೆ. ಅವನ 

ಮನಃಪ;ವತAGೆಯು ಇತರ;/ೆ ಸೂ°@ALಾ42ೆ. ಒಬr ವa8'ಯು ಎjೆKೕ ಆಳ<ಾದ 

*ಾಪದ#$ದeರೂ, ಅವ"/ೆ zೕಸು�ನ#$ f�ಾಪ�ೆ ಉಂಟು. 

1 @��ೆ 1:15,16 8+ಸ'zೕಸು *ಾಗಳನು! ರ�ಸುವದ�ೊbೕಸbರ ಈ �ೋಕ�ೆb 
ಬಂದನು ಎಂಬ <ಾಕaವ� ನಂಬತಕb2ಾe4ಯೂ ಸ<ಾAಂ4ೕ�ಾರ�ೆb 
Hೕಗa<ಾದ2ಾe4ಯೂ ಅ2ೆ; ಆ *ಾಗಳ#$ GಾGೇ ಮುಖaನು. ಆದMೆ ಇನು! ಮುಂ2ೆ 
"ತaOೕವ�ಾb4 ತನ! oೕ�ೆ ನಂ{�ೆ)ಡುವವ;/ೆ ತನ! 9ೕಘA�ಾಂ@ಯ 

ದೃjಾKಂತ�ರDೇ�ೆಂದು 8+ಸ' zೕಸು ಮುಖa*ಾLಾದ ನನ!ನು! ಕರು�� ನನ!#$ 
ತನ! ಪೂಣA 9ೕಘA�ಾಂ@ಯನು! 1ೋಪA��ದನು. 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಅ>ಸ'ಲGಾದ *ೌಲನ nGೆ!�ೆಯನು! "ಮX ಸ�ಂತ <ಾಕaಗಳ#$ �ವ;�;. 

 

 

 

2. ಮನಃಪ;ವತAGೆಯ ಅಥ<ಾ ಮ1ಾಂತರದ <ಾa�ಾaನವನು! �ವ;�;. 

 

 

 

3. ಈ *ಾಠದ#$ "ೕವ� ಅಧaಯನ �ಾ�ದ *ೌಲನ Oೕವನದ �ಾದ;ಯು "ಮX Oೕವನದ#$ .ೇ/ೆ 
ಬದ�ಾವ�ೆಯನು!ಂಟು �ಾಡುತ'2ೆ? 
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*ಾಠ ಹGೆ!ರಡು 

*ೌಲನ �ೇ<ೆ ಮತು' ಮರಣ 

ಮ.ಾ nಂ�ೆHಂ9/ೆ 

zೕಸು8+ಸ'ನನು! <ೈಯ8'ಕ<ಾ4 ಸಂ��2ಾಗ *ೌಲನು ಸಂಪೂಣA<ಾ4 

ಬದ�ಾದನು. ಅವನ Oೕವನವ� ಕಷKಗಳ, ಪ;�ೆ�ೕಧGೆಗಳ, nಂ�ೆಗಳ, ಸ<ಾಲುಗಳ 

ಮತು' �ಜಯಗಳ ಅಧaಯನ<ಾ42ೆ. 

ಮನುಷaನನು! ಕುರುಡನGಾ!4 �ಾ�ದುe  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:4-12 

ಅಂ@Hೕಕaದ#$ರುವ ಸCೆಯು �ೌಲ ಮತು' DಾನAಬರ oೕ�ೆ ಹ�ಾ'ಪA�ೆ �ಾ� 
ಅವರನು! ಕಳ�n��ೊಟK ನಂತರ ಅವರು ಕುಪ+ 9�ೕಪ�ೆb .ೋದರು. ಅ�ಪ@ಯು 
2ೇವರ <ಾಕaವನು! �ೇಳಲು ಬಯ�ದe;ಂದ ಅವನು ಅವರನು! ಕMೇಳ�n�ದನು. 
ಆದMೆ ಅವನ ಪ;�ಾರಕನು, ಮಂತ+<ಾ9ಯು ಆದ ಎಲುಮನು ಅವರನು! 
�Mೋ��ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:8-12 ಆದMೆ ಆ ಮಂತ+<ಾ9Lಾದ ಎಲುಮನು ಅವ;/ೆ 
ಎದುರು "ಂತು ಅ�ಪ@ಯು 8+ಸ'ನನು! ನಂಬದ .ಾ/ೆ ಪ+ಯ@!�ದನು. ಎಲುಮGೆಂಬ 

.ೆಸ;/ೆ ಮಂತ+<ಾ9 ಎಂಬ2ೇ ಅಥA. ಆಗ *ೌಲGೆ"��ೊಳ�:ವ �ೌಲನು 
ಪ�1ಾ+ತXಭ;ತGಾ4 ಅವನನು! ದೃJK�Gೋ� ಎ�ೋ, ಎ�ಾ$ �ೕಸ9ಂದಲೂ 

ಎ�ಾ$ �ೆಟKತನ9ಂದಲೂ ತುಂ{ರುವವGೇ, �ೈ1ಾನನ ಮಗGೇ, ಎ�ಾ$ "ೕ@ಗೂ 

�Mೋ�zೕ, "ೕನು ಕತAನ "ೕ|ಾದ �ಾಗAಗಳನು! wೊಂಕು �ಾಡುವದನು! 
{ಡುವ9ಲ$�ೕ? ಇ/ೋ, ಕತAನು "ನ! oೕ�ೆ �ೈ ಎ@'2ಾeGೆ; "ೕನು ಕುರುಡGಾ4 

�ೆಲವ� �ಾಲ ಸೂಯAನನು! �ಾಣ2ೆ ಇರು� ಎಂದು .ೇNದನು.  

ಆ fಣ<ೇ ಅವ"/ೆ ಕಣು� �Dಾr4 ಕತ'�ೆ ಉಂ|ಾ)ತು; ಅವನು 
�ೈn�ಯುವವರನು! ಹುಡುಕು1ಾ' @ರು/ಾ�ದನು. ಅ�ಪ@ಯು ಆ ಸಂಗ@ಯನು! 
Gೋ� ಕತAನ DೋಧGೆ/ೆ ಅ1ಾaಶdಯAಪಟುK ನಂಬುವವGಾದನು. 

*ೌಲನು ಅ��ಾರದ#$ Oೕ��ದನು ಮತು' ಎಲುಮನ#$ದe ದುMಾತX ಶ8'ಗಳ� 
zೕಸು8+ಸ'ನ#$ರುವ ನಂ{�ೆ)ಂದ ಅ�ಪ@ಯನು! DೇMೆ ಕwೆ/ೆ @ರು4� {ಡದಂ1ೆ 
ತwೆಯಲು ಆ ಅ��ಾರವನು! ಉಪHೕ4�ದನು. 
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*ಾ+ಂತa9ಂದ .ೊರಗ�Kದರು  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 13:14-52 

*ೌಲನು ಮತು' DಾನAಬನು �ದa �ೕo/ೆ �ೇ;ದ ಅಂ@Hೕಕa�ೆb ಬಂ2ಾಗ 

>+ೕ1ಾ_ಹ2ಾಯಕ �ಾ1ೇGಾದರೂ "ಮ4ದeMೆ ಸCಾಮಂ9ರದ#$ .ೇN; ಎಂದು 
�ೇN�ೊಳ:�ಾ)ತು. o�_ೕಯನು ಬಂ92ಾeGೆ ಎಂಬುದ8bಂತ .ೆಚುd 
ಉ1 'ೇಜಕ<ಾದ �ಾತು ಮ1ಾ¶ವ�92ೆ? *ೌಲನು "ಂತು�ೊಂಡು ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
�ಾರುವ ಪ+�ೕಣ �ೆಲಸವನು! �ಾ�ದನು. ಅವನು ಐಗುಪ'ದ#$ದe ಇ�ಾ+zೕ\ 

ಜನ;ಂದ *ಾ+ರಂ-�, �ೕ�ೆ, ಪ+<ಾ9ಗಳ�, 2ಾ�ೕದ, �ಾ!"ಕGಾದ Hೕ.ಾನ 

ಮತು' zೕಸು�ನ ಮರಣದಂಡGೆ .ಾಗೂ ಪ�ನರು1ಾ0ನದ ಬ/ Zೆ .ೇNದನು. �ೊGೆ/ೆ 
zೕಸು�ನ ಮೂಲಕ ಅವ;/ೆ ತಮX *ಾಪಗಳ ಪ;.ಾರ ಉಂ|ೆಂದು ಅವನು 
.ೇNದನು. 

ಮುಂ9ನ ಸಬr� 9ನದ#$, ಇ�ೕ ಪಟKಣವ� <ಾಕaವನು! �ೇಳಲು ಕೂ�ಬಂತು ಆದMೆ 
zಹೂದaರು ಅಸೂzಯುಳ:ವMಾದeರು, ಅನaಜನರು �ಾತ+ <ಾಕaವನು! �ೇNದರು 
ಮತು' ಸಂ1ೋಷಪಟKರು. 

zಹೂದaರು ಕು#ೕನMಾದ � ೕಯರನು! ಮತು' ಪಟKಣದ ಪ+ಮುಖ ಪ�ರುಷರನು! 
ಪ+�ೋ9�ದರು ಮತು' ಅವರು ಅವರನು! ಆ *ಾ+ಂತa9ಂದ .ೊರಗ�Kದರು. *ೌಲನು 
ಮತು' DಾನAಬನು .ೊರಟು.ೋಗು<ಾಗ ಅವರು ತಮX �ಾಲುಗಳ ಧೂಳನು! 
³ಾ��{ಟKರು. 

*ೌಲನನು! �ೊಲು$ವ�ದ�ೆb ಕ� $ೆ�ೆದರು, ಸತ'Gೆಂದು {ಟುK.ೋದರು  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:1-20 

*ೌಲ ಮತು' DಾನAಬರು ಇ�ೋನa�ೆb .ೋ4 ಅ#$ದe ಸCಾಮಂ9ರ�ೆb .ೋದರು. 
ಅವರು ಪ;�ಾಮ�ಾ;Lಾ4 �ಾತGಾ�ದರು zಹೂದaರ#$ ಮತು' ಅನaಜನರ#$ 
ಬಹುಮಂ9 ನಂ{ದeರು, ಆದMೆ ನಂ{�ೆ)ಲ$ದ zಹೂದaರು ಅನaಜನರ ಮನಸ_ನು! 
ಪ+�ೋ9� �ೆ��ದರು. 

*ೌಲ ಮತು' DಾನAಬರು qೈಯA9ಂದ �ಾತGಾಡುವ�ದನು! ಮುಂದುವMೆ�ದರು, 
ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ� ಅವರ ಸಂ2ೇಶವನು! 
ದೃ¦ೕಕ;�ದವ�, ಆದMೆ ಪಟKಣದ ಜನರ#$ -Gಾ!-*ಾ+ಯ ಉಂ|ಾ)ತು. 
zಹೂದaರು ಮತು' ಅನaಜನರು ಅವರನು! ಕ� $ೆ�ೆದು �ೊಲು$ವ�ದ�ೆb DೇಗGೇ 
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ಒಳಸಂಚು �ಾ�ದeರು ಮತು' ಅವರು ಪಟKಣವನು! {ಟುK.ೋಗುವಂ1ೆ ಮ1ೊ'oX 
ಅವರನು! ಬಲವಂತ �ಾ�ದರು. 

ನಮX#$ ಬಹು1ೇಕ ಮಂ9 ಬಯಸದಂಥ ಸಂಗ@ಗಳನು! *ೌಲನು ತನ! �ದಲ 

Vಷನ; ಪ+Lಾಣದ#$ ಅನುಭ��ದ. ಲುಸ ದ#$, ಒಬr ಮನುಷaನು ಸ�ಸ0Gಾದನು 
ಮತು' ಜನರು *ೌಲನನು! ಮತು' DಾನAಬನನು! ಪೂOಸಲು ಪ+ಯ@!�ದರು. 
ಅಂ@Hೕಕa9ಂದ ಮತು' ಇ�ೋನa9ಂದ zಹೂದaರು ಬಂದು ಜನರ ಗುಂಪನು! 
ಪ+�ೋ9�ದರು. ಅವರು *ೌಲನನು! �ೊಲು$ವ�ದ�ೆb ಕ� $ೆ�ೆದರು ಅವನು ಸತ'Gೆಂದು 
Cಾ�� ಪಟKಣದ .ೊರ/ೆ ಎQೆದು.ಾ8ದರು. ಆದMೆ vಷaರು ಅವನ ಸುತ'ಲೂ 

ಕೂ�ಬಂದರು ಆಗ ಅವನು ಎದeನು. 

<ಾಸ'�ಕ1ೆಯನು! ಎದು;ಸುವ�ದು 

ಅ>ಸ'ಲರ ವೃ1ಾ'ಂತಗಳನು! ಓದುವ�ದು, Mೋ�ಾಂಚ�ಾ;Lಾ4ರುವ ಮತು' 
ಅದುFತಕರ<ಾ4ರುವ Cಾಗಗಳನು! �ಾತ+ ಗ+nಸುವ�ದು ಸುಲಭ. zೕಸು ತನ! 
ಸCೆಯನು! ಇಂದು .ೇ/ೆ ಕಟKDೇ�ೆಂದು ಬಯಸು1ಾ'Gೆ ಎಂದು Gಾವ� ಅವ;ಂದ 

ಕ#ಯDೇ�ಾದMೆ, Gಾವ� ಅವರನು! "ಜ<ಾದ ಜನMೆಂದು ಪ;ಗ�ಸDೇ�ಾದeದು 
ಅವಶaಕ<ಾ42ೆ. ಅವರು ನಮXಂ1ೆzೕ ಕಷKಗಳನು! ಮತು' ಪ;�ೆ�ೕಧGೆಗಳನು! 
ಅನುಭ��ದರು. ಅವರು �ಜಯ�ಾ#Lಾಗಲು �ಾರಣ<ೇನಂದMೆ ಅವರು 
nಂ2ೆ/ೆಯ#ಲ$! 

zೕಸು �ಾ�ದeನು! Gಾವ� �ಾಡುವ�2ಾದeMೆ Gಾವ� �ೋಲುವ�9ಲ$. Gಾವ� ಆತ"/ೆ 
ಒ���ೊಡುವ�2ಾದMೆ 2ೇವರು ನಮX �ೋಲುಗಳನು! ಸಹ ಜಯಗಳGಾ!4 

�ಾಡಬಲ$ನು. 

<ಾಸ'ವ<ಾ4 ಈ ಎರಡು ಪಟKಣಗಳ#$ಯೂ ಜನರು ರf�ೆ .ೊಂ9ದರು. ಅದುFತಗಳ� 
ನwೆದವ�. zೕಸು�ನ .ೆಸರನು! ಘನಪ�ಸ�ಾ)ತು. ಆದMೆ Gಾವ� *ೌಲನ 

ಅದುFತಗಳನು! ಕ#ಯುವ �ದಲು, �ೆಲವ� ಕಷKಗಳನು!, ಪ;�ೆ�ೕಧGೆಗಳನು! ಮತು' 
nಂ�ೆಗಳನು! @Nಯಪ�ಸDೇ�ಾದeದು ಅಗತa<ಾ42ೆ. 

2 �ೊ;ಂಥ 4:7-10 ಬ�ಾ�ಕaವ� 2ೇವರ2ೇ .ೊತು ನ�Xಳ4ಂದ ಬಂದದಲ$<ೆಂದು 
1ೋರುವದ�ಾb4 ಈ "ೕ�ೇಪವ� ಮ��ನ ಘಟಕಗಳ#$ ನಮಗುಂಟು ಸವA 

�ಧದ#$ಯೂ ನಮ/ೆ ಇಕbಟುK ಇದeರೂ Gಾವ� ಅ@ ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ$. Gಾವ� 9ಕುb 
�ಾಣದವMಾ4ದeರೂ �ೇವಲ 2ೆ�ೆ/ೆಟKವರಲ$. nಂ�ೆಪಡುವವMಾ4ದeರೂ 
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�ೈ{ಡಲ�ಟKವರಲ$. �ೆಡವಲ�ಟKವMಾ4ದeರೂ *ಾ+ಣನಷKಪಡುವವರಲ$. zೕಸು�ನ 

Oೕವವ� ನಮX 2ೇಹದ#$ ಉಂ|ೆಂದು 1ೋ;ಬರುವದ�ಾb4 zೕಸು�ನ 

ಮರ�ಾವ� 0ೆಯನು! Gಾವ� Lಾ<ಾಗಲೂ 2ೇಹದ#$ ಅನುಭ�ಸು1ಾ' 
@ರು/ಾಡು1 'ೇ<ೆ. 

ಪ�1ಾ+ತXನ ಮೂಲಕ ಅದುFತಕರ<ಾದ �ೇ<ೆ 

*ೌಲನ �ೇ<ೆಯ ಎಲ$ ಮುಖa ಅಂಶಗಳನು! ಇ#$ ಕ#ಯಲು ಅಗುವ�9ಲ$. ಈ �ೋ~A
ನ ಉ2 eೇಶ�ಾb4, Oೕವಸ�ರೂಪGಾದ 2ೇವರ ಸCೆಯು .ೇ/ೆ Oೕ�ಸDೇಕು ಮತು' 
�ಾಯA"ವAnಸDೇಕು ಎಂದು ಅಥA�ಾ��ೊಳ:ಲು, ಇಂದು ನಮ/ಾ4 2ೇವರು 
ಇ�Kರುವ HೕಜGೆಯ ಉ2ಾಹರ�ೆಗQಾ4 �ೆಲ�ಂದು ಘಟGೆಗಳನು! Gಾವ� 
Gೋ��ೊಳ�:1 'ೇ<ೆ. 

zೕಸು ಆ9 ಸCೆ ಮತು' ಅನಂತರದ ಸCೆಯ ಬ/ Zೆ �ಾತGಾಡ#ಲ$. ಆತನು "ತನ! 
ಸCೆ" ಯನು! ಕಟುK<ೆನು ಎಂದು .ೇNದನು. ಆತನು ದಯ*ಾ#�ರುವ ಪ�1ಾ+ತXನ 

ವರಗಳ� �ದಲ ಶತ�ಾನದ#$ನ ��ಾ��ಗN/ೆ ಎಷುK ಅಗತa<ಾ4ದeವ� ಅjೆKೕ 
ಇಂ9ನ ��ಾ��ಗNಗೂ ಅಗತa<ಾ4<ೆ. ಆ9 ಸCೆಯ#$ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! 
ಪ+ಸ;ಸುವ�ದರ#$ ಅವ� .ೇ/ೆ �ಾಯA"ವAnಸು1 'ೇ<ೆ ಎಂಬುದನು! 
ಬnರಂಗಪ�ಸಲು 2ೇವರು ಪ�1ಾ+ತXನ ವರಗಳನು! �ೊಡ#ಲ$ ಮತು' ಅನಂತರದ 
Lಾವ�2ೊಂದು ಸಮಯದ#$ ಆ ವರಗಳನು! "ಗೂಢ<ಾ4 nಂ1ೆ/ೆದು�ೊಳ:#ಲ$. 

*ೇತ+, Lಾ�ೋಬ ಮತು' Hೕ.ಾನರು �ಾ�ದeಂಥದeನು!, *ೌಲನು 
�ಾ�ದeಂಥದeನು!, zೕಸು �ಾ�ದeಂಥದeನು! Gಾವ� ಕೂಡ �ಾಡDೇಕು. zೕಸು 
“Gಾನು �ಾಡುವ 8+zಗಳನು! 1ಾನೂ �ಾಡುವನು ಮತು' ಅವ�ಗN4ಂತ 

ಮಹ1ಾ'ದ 8+zಗಳನು! �ಾಡುವನು” ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅದುFತಕರ<ಾದ ನ�ಸು��ೆ 

*ೌಲನು ದಶAನವನು! ಪwೆದು�ೊಳ�:ವ�ದ8bಂತಲೂ ಮತು' ಮ�ೆ2ೋನaದ ಜನ;/ೆ 
�ೇ<ೆ�ಾಡಲು ಕMೆಯಲ�ಡುವ�ದ8bಂತಲೂ �ದಲು �ಾ�ರಸaಕರ<ಾದ ಒಂದು 
<ಾಕaCಾಗ�2ೆ. ಆಸa �ೕoಯ#$ <ಾಕaವನು! �ಾರದಂ1ೆ ಅವರನು! 
ತwೆಯ�ಾ)ತು ಎಂದು ಅದು .ೇಳ�ತ'2ೆ. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:6,7 ಆಸa�ೕoಯ#$ <ಾಕaವನು! .ೇಳDಾರ2ೆಂದು 
ಪ�1ಾ+ತXನು ತwೆದದe;ಂದ ಅವರು ·+ಗaಗ�ಾತa �ೕoಯನು! .ಾದು.ೋ4 
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ಮೂಸa�ೆb ಎದುMಾ4 ಬಂ2ಾಗ {ಥೂನa�ೆb .ೋಗುವ ಪ+ಯತ!�ಾ�ದರು. ಅ#$ಯೂ 

zೕಸು�ನ ಆತXನು ಅವರನು! .ೋಗ/ೊ�ಸ#ಲ$. 

ಅದು ಏ�ೆ ಎಂಬುದ�ೆb ನಮ/ೆ Lಾವ�2ೇ �ಾರಣವನು! @N�ಲ$. ಪ�1ಾ+ತXನು ಈ 

2ೇಶಗN/ೆ .ೋಗದಂ1ೆ ಅವರನು! ತwೆದನು ಎಂದು ನಮ/ೆ @Nಸ�ಾ42ೆ. 2ೇವರು 
ಏನGಾ!ದರೂ �ಾಡDೇ�ೆಂದು .ೇN2ಾಗ 2ೇವರ ಸ�ರವನು! ಎಷKರ ಮ�K/ೆ 
�ೇಳDೇ�ೋ ಅಷKರ ಮ�K/ೆ ಏನGಾ!ದರೂ �ಾಡDೇ�; ಎಂದು ಆತನು 
.ೇN2ಾಗಲೂ ಆತನ ಸ�ರವನು! Gಾವ� �ೇಳDೇಕು. 

zೕಸು ತಂ2ೆಯು �ಾಡುವ�2ಾ4 ಕಂಡದeನು! �ಾತ+ �ಾ�ದGೆಂದು Gಾವ� 
GೆನಟುK�ೊಳ:Dೇ�ಾದeದು ಬಹಳ *ಾ+ಮುಖa<ಾ42ೆ. ಏನGಾ!ದರೂ �ಾಡಲು - 

ಅಥ<ಾ ಏನGಾ!ದರೂ �ಾಡ9ರಲು 2ೇವರ ನ�ಸು��ೆಯ ಬ/ Zೆ 
ಸಂ<ೇದGಾvೕಲMಾ4ರಲು Gಾವ� ಕ#ಯDೇಕು. ಇದು ನಮX ಸಂರf�ೆ/ಾ4 
ಇರುವಂಥ2ಾe42ೆ. 

ಅದುFತಕರ<ಾದ ದಶAನ 

ಅವರ �ೇ<ೆಯ#$ Dೇ�ಾದ ತನ! "2ೇAಶನದ ಕು;1ಾದ 2ೇವರ ಪ+ಕಟ�ೆಯು 
ದಶAನದ#$ ಅವ;/ೆ ಉಂ|ಾ)ತು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:9-11 ಅ#$ Mಾ@+�ಾಲದ#$ *ೌಲ"/ೆ ಒಂದು 
ದಶAನ<ಾ)ತು, ಏನಂದMೆ – ಮ�ೆ2ೋನa 2ೇಶದವGಾದ ಒಬr ಮನುಷaನು "ಂತು 
�ೊಂಡು – "ೕನು ಸಮುದ+ವನು! 2ಾ� ಮ�ೆ2ೋನa�ೆb ಬಂದು ನಮ/ೆ 
Gೆರ<ಾಗDೇ�ೆಂದು ಅವನನು! Dೇ��ೊಳ�:@'ದeನು.  

ಅವ"/ೆ ಆ ದಶAನ<ಾದ oೕ�ೆ ಆ �ೕoಯವ;/ೆ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾರುವದ�ೆb 
2ೇವರು ನಮXನು! ಕMೆ92ಾeGೆಂದು Gಾವ� "ಶd)��ೊಂಡು ಕೂಡ�ೆ ಮ�ೆ2ೋನa�ೆb 
.ೊರಟು.ೋಗುವ ಪ+ಯತ!�ಾ�2ೆವ�. Gಾವ� 1ೊ+ೕವ9ಂದ ಸಮುದ+ 
ಪ+Lಾಣ�ಾ� GೆಟK/ೆ ಸ��ಾ+�ೆ/ೆ ಬಂದು ಮರು9ನ GೆLಾ>#/ೆ �ೇ; 

ಅ#$ಂದ x#�/ೆ ಮು�K2ೆವ� ... 

ಅವರು Mೋಮu ವ�ಾಹತು ಮತು' ಮ�ೆ2ೋನaದ ಪ+ಮುಖ ಪಟKಣ<ಾದ x#�/ೆ 
ಬಂದರು. ಅ#$ ಅವರು ಲುದa ಎಂಬ � ೕಯನು! Cೇ�Lಾದರು. ಅವಳ� ಮತು' ಅವಳ 

ಮGೆಯವರು ರf�ೆ .ೊಂ9ದeರು. 
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2ೇವರು ಅವರನು! ಅ#$/ೆ ಕಳ�n�ದನು ಮತು' ಅ#$ �ೇ<ೆ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ�ತು'. 
ಅದು 2ೊಡ¢ ಜನಗುಂ*ೇನು ಆ4#ಲ$ ಆದMೆ ನ9ಯ @ೕರದ#$ ಕೂ�ಬಬರು@'ದe 
*ಾ+ಥAGಾ ಗುಂ*ಾ4ತು'. 

ಅದುFತಕರ<ಾದ @NವN�ೆ 

*ೌಲನು ಮತು' ಇತರರು *ಾ+ಥAGಾ ಸ0ಳ�ೆb .ೋಗು@'2ಾeಗ ಒಬr ಹುಡು4ಯು 
ಅವರನು! nಂDಾ#ಸಲು *ಾ+ರಂ-�, “ಈ ಮನುಷaರು ಪMಾತ�ರGಾದ 2ೇವರ 

2ಾಸರು; "ಮ/ೆ ರf�ೆಯ �ಾಗAವನು! �ಾರು1ಾ'Mೆ” ಎಂದು ಕೂಗು@'ದeಳ�. ಅವಳ� 
ಈ ಸಂ2ೇಶವ� ಹಲವ� 9ನಗಳವMೆ/ೆ ಕೂ4 .ೇಳ�ವ�ದನು! ಮುಂದುವMೆ�ದಳ�. 

ಅವಳ� .ೇNದುe ಸತa<ಾ4ತು'. ಅವಳ� ಅವರತ' ಗಮನ ಹ;ಸಲು .ೇಳ�@'ದeಳ� 
ಮತು' ಬಹುಶಃ ಅವ;/ೆ �ೇ<ೆ�ಾಡಲು Dಾ4ಲಗಳನು! 1ೆMೆದಳ�. ಆದMೆ *ೌಲನು 
ತನ! ಆತXದ#$ Dೇಸರ/ೊಂಡನು ಮತು' ಅಂ@ಮ<ಾ4 ಬಹಳ 9ನಗಳ ನಂತರ 

ಅವನು ಅದರ ಬ/ Zೆ ಒಂದು �ಾಯAವನು! �ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:16-18 ಬNಕ *ಾ+ಥAGೆ ನwೆಯುವ ಆ ಸ0ಳ�ೆb Gಾವ� 
.ೋಗು@'ರು<ಾಗ /ಾರುಡ/ಾ@Lಾದ ಒಬr 2ಾ�ಯು ನoXದು;/ೆ ಬಂದಳ�. 
ಅವಳ� ಕ� .ೇಳ�ವದ;ಂದ ಅವಳ ಯಜ�ಾನ;/ೆ ಬಹು ಆ2ಾಯ<ಾಗು@'ತು'. 
*ೌಲನೂ Gಾವೂ .ೋಗು@'ರು<ಾಗ ಅವಳ� nಂ2ೆ ಬಂದು – ಈ ಮನುಷaರು 
ಪMಾತ�ರGಾದ 2ೇವರ 2ಾಸರು; "ಮ/ೆ ರf�ೆಯ �ಾಗAವನು! �ಾರು1ಾ'Mೆ ಎಂದು 
ಕೂಗು@'ದeಳ�.  

nೕ/ೆ ಅGೇಕ 9ವಸ �ಾ�ದe;ಂದ *ೌಲನು ಬಹಳ<ಾ4 Dೇಸರ/ೊಂಡು nಂ@ರು4 

ಆ 2ೆವ��ೆb – ಅವಳನು! {ಟುK.ೋಗು ಎಂದು zೕಸು 8+ಸ'ನ .ೆಸ;ನ#$ "ನ/ೆ ಅಪ��ೆ 
�ೊಡು1 'ೇGೆ ಎಂದು .ೇNದನು. ಅ2ೇ ಗN/ೆಯ#$zೕ ಅದು {ಟುK .ೋ)ತು. 

*ೌಲನು, ಪ�1ಾ+ತXನ ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ ವರದ ಮೂಲಕ, ಈ ಹುಡು4ಯ ಮೂಲಕ 

8+z�ಾಡು@'ದe ಆತXವನು! ಗುರು@�ದನು ಮತು' ಅವನು ಅದನು! ಓ��ದನು. ಇದು 
�ದಲGೆಯ �ೊ;ಂಥ ಪ�ಸ'ಕದ ಹGೆ!ರಡGೆಯ ಅqಾaಯದ#$ ಉ� $ೇ�ಸ�ಾ4ರುವ 

“ಆತXಗಳನು! �<ೇgಸುವ” ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ ವರ<ಾ42ೆ. 

ಅದುFತಕರ<ಾದ {ಡುಗwೆ 

2ಾ�ಯ ಯಜ�ಾನರು *ೌಲನನು! ಮತು' �ೕಲನನು! �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8�ದರು. 
ಅವರ ವಸ ಗಳನು! ಹ;ದು.ಾ8, ಅವರನು! .ೊwೆದು, �ೆMೆಮGೆಯ ಒಳ �ೋ�ೆ/ೆ 
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.ಾ8, �ಾಲುಗN/ೆ �ೋಳವನು! .ಾ8 {4�ದರು. ಆದMೆ *ೌಲ ಮತು' �ೕಲರು 
*ಾ+ಥAGೆ �ಾಡುವ�ದರ#$, 2ೇವ;/ೆ ಸು'@4ೕ1ೆಗಳನು! .ಾಡುವ�ದರ#$ ಮತು' ಇತರ 

�ೈ9ಗN/ೆ �ಾ�ಗQಾಗುವ�ದರ#$ "ರತMಾ4ದeರು. 

“2ೇವMೇ ಇ#$/ೆ ಬರಲು "ೕನು ನಮ/ೆ Lಾ�ೆ .ೇN9eೕ?” ಎಂದು .ೇಳ�1ಾ' 
ಸಮಯವನು! ಅವರು ಕQೆಯ#ಲ$, “Gಾವ� 2ೇವರ �ಾಗAದಶAನವನು! ತ�2 eೇ<ೆ 
ಎಂದು Gಾನು Gೆನಸು1 'ೇGೆ. ಮ�ೆ2ೋನa�ೆb ಬರಲು ಆತನು ನಮ/ೆ .ೇಳ�ೇ ಇಲ$” 

ಎಂದು ಅವರು .ೇಳ#ಲ$. ಅವರು ಆತXದ#$ ಇ9ದe;ಂದ, 2ೇವರು ಅವರ ಪರ<ಾ4 

�ಾಯA�ಾಡಬಲ$ನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 16:25-30 ಮಧaMಾ@+ಯ#$ *ೌಲನೂ �ೕಲನೂ 

*ಾ+ಥAGೆ�ಾಡುವವMಾ4 2ೇವ;/ೆ ಸು'@ಪದಗಳನು! .ಾಡು@'ದeರು; 
�ೆMೆಯ#$ದeವರು ಲf£�ಟುK �ೇಳ�@'ದeರು. ಅಕ�ಾX1ಾ'4 ಮ.ಾ 
ಭೂಕಂಪವ�ಂ|ಾ)ತು; �ೆMೆಮGೆಯ ಅ�'<ಾರಗಳ� ಕದ#ದವ�. ಅ2ೇ fಣದ#$ 
ಕದಗQೆ�ಾ$ 1ೆMೆದವ�, ಎಲ$ರ Dೇ�ಗಳ� ಕಳg{ದeವ�. �ೆMೆಯ ಯಜ�ಾನನು 
"2 eೆ)ಂದ ಎಚdತು' �ೆMೆಮGೆಯ ಕದಗಳ� 1ೆMೆ9ರುವದನು! ಕಂಡು �ೆMೆಯ#$ದeವರು 
ಓ�.ೋದMೆಂದು Cಾ�� ಕ@'ಯನು! n;ದು ಆತXಹತa �ಾ��ೊಳ:Dೇ�ೆಂ9ದeನು.  

ಆದMೆ *ೌಲನು ಮ.ಾ ಶಬe9ಂದ ಕೂ4 ಅವ"/ೆ – "ೕGೇನೂ 

�ೇಡು�ಾ��ೊಳ:Dೇಡ, Gಾ<ೆಲ$ರೂ ಇ� $ೇ ಇ2 eೇ<ೆ ಎಂದು .ೇಳಲು  

ಅವನು – 9ೕಪ ತರDೇ�ೆಂದು ಕೂ4 ಒಳ�ೆb .ಾ; ನಡುಗು1ಾ' *ೌಲ �ೕಲರ ಮುಂ2ೆ 
{ದeನು. ಮತು' ಅವರನು! .ೊರ/ೆ ಕರ�ೊಂಡು ಬಂದು – �ಾ�VಗQ ೕೆ, Gಾನು 
ರf�ೆ.ೊಂದುವದ�ೆb ಏನು �ಾಡDೇ�ೆಂದು �ೇಳಲು. 

*ೌಲ ಮತು' �ೕಲರನು! �ೆMೆಮGೆ)ಂದ {ಡುಗwೆ �ಾಡಲು 2ೇವರು ಭೂಕಂಪವನು! 
ಬರ�ಾ�ದನು ಆದMೆ �ೆMೆಮGೆಯ ಅ��ಾ;ಯು ಮತು' ಅವನ 

ಕುಟುಂಬದವMೆಲ$ರೂ "ಜ<ಾ4 {ಡುಗwೆಯನು! .ೊಂ9ದರು. 

vಷaರು x#�ಯನು! {ಟುK �ೆಸ�ೋ"ಕ�ೆb ಪ+Lಾಣ<ಾ4 .ೋದರು, ಅ#$ ಅವರು 
ಮ1 'ೆ Dೋ��ದರು .ಾಗೂ ಅವ;/ೆ �ರುದe<ಾ4 ಮ1 'ೆ �Mೋಧ ಉಂ|ಾ)ತು. 
ಖಂ�ತ<ಾ4ಯೂ ಅವರ �ಾa@ ಅವMೊಂ9/ೆ .ೋಗು@'ತು', ಏ�ೆಂದMೆ ಜನರು 
"�ೋಕವನು! ಅಲ$ಕ�ೊ$ೕಲ �ಾ�ದ ಆ ಮನುಷaರು ಇ#$ಗೂ ಬಂ92ಾeMೆ ..." ಎಂದು 
.ೇNದರು. 
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ಪಟKಣವನು! {ಟುK.ೋಗುವಂ1ೆ ಮ1 'ೆ ಅವರನು! ಬಲವಂತ �ಾಡ�ಾ)ತು 
ಆದe;ಂದ *ೌಲನು ಅ�ೇGೆ/ೆ .ೋದನು. 

ಅದುFತಕರ<ಾದ >+ೕ1ಾ_ಹ 

● ಅ�ೇGೆ 

ಅ�ೇGೆಯ#$, *ೌಲನು ಸCಾಮಂ9ರಗಳ#$ zಹೂದaMೊಂ9/ೆ ತ8Aಸು1ಾ' ಮತು' 
<ಾ9ಸು1ಾ' ಸಮಯವನು! ಕQೆದನು. ಅವನು ಉಪ2ೇಶದ ಕು;ತು ಚgAಸು@'ದeನು 
ಮತು' zೕಸು<ೇ o�_ೕಯGೆಂದು ಒಡಬ�ಸಲು ಪ+ಯ@!ಸು@'ದeನು ಮತು' ಅವರ#$ 
�ೆಲವರು ನಂ{ದeರು. zಹೂದaರು ತುಂDಾ "ಂ9�ದರು ಮತು' ಅಂ@ಮ<ಾ4 

*ೌಲನು ಪಟKಣವನು! {ಟುK.ೋದನು. ಅವ"/ೆ "ರು1ಾ_ಹ/ೊಳ:ಲು �ಾರಣ�ತು'. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 18:4-6 ಅವನು ಪ+@ಸಬr� 9ನವೂ ಸCಾಮಂ9ರದ#$ 
ಚgA� zಹೂದaರನೂ! 4+ೕಕರನೂ! ಒಡಂಬ�ಸು@'ದeನು. �ೕಲನೂ @��ೆಯನೂ 

ಮ�ೆ2ೋನa9ಂದ ಬಂ2ಾಗ *ೌಲನು 2ೇವರ <ಾಕaವನು! Dೋ�ಸುವದರ#$ 
ಅ1ಾaಸ8'ಯುಳ:ವGಾ4 zೕಸು<ೇ ಬರDೇ�ಾದ 8+ಸ'Gೆಂದು zಹೂದa;/ೆ 
ಖಂ�ತ<ಾ4 �ಾ�.ೇNದನು. ಅವರು ಎದು;� ದೂJಸ�ಾ4 ಅವನು ತನ! 
ವಸ ಗಳನು! ³ಾ�� ಅವ;/ೆ – "ಮX Gಾಶನ�ೆb "ೕ<ೇ .ೊ�ೆ. Gಾನು ಇಂ9"ಂದ 

ಶುದ�ಮನಸು_ಳ:ವGಾ4 ಅನaಜನರ ಬN/ೆ .ೋಗು1 'ೇGೆ ಎಂದು .ೇNದನು. 

● �ೊ;ಂಥ 

*ೌಲನು ಅ�ೇGೆ)ಂದ �ೊ;ಂಥ�ೆb .ೋ4 ಅ2ೇ ಸಂಗ@ಗಳನು! �ಾ�ದನು ಮತು' 
ಅGೇಕರು ನಂ{ದeರು. 2ೇವರು ಮ1 'ೆ *ೌಲGೊಂ9/ೆ ದಶAನದ#$ �ಾತGಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 18:9,10 ಇದಲ$2ೆ ಕತAನು Mಾ@+�ಾಲದ#$ *ೌಲ"/ೆ ದಶAನ 

�ೊಟುK – "ೕನು .ೆದರDೇಡ; ಸುಮX"ರ2ೆ �ಾ1ಾಡು1ಾ' ಇರು, GಾGೇ 
"Gೊ!ಂ942 eೇGೆ; Lಾರೂ "ನ! oೕ�ೆ {ದುe �ೇಡು �ಾಡುವ9ಲ$; ಈ ಪಟKಣದ#$ 
ನನ/ೆ ಬಹಳ ಮಂ9 ಇ2ಾeMೆ ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಈ ದಶAನವ� >+ೕ1ಾ_ಹ2ಾಯಕ<ಾ4ತು'. “*ೌಲGೇ. "ೕವ� ಉತ'ಮ<ಾದ 
�ಾಯAವನು! �ಾಡು@'ರು�. Dೋ�ಸುವ�ದನು! ಮುಂದುವ;ಸು ಮತು' ಈ 

ಪಟKಣದ#$ Lಾರೂ "ಮX oೕ�ೆ 2ಾN �ಾಡುವ�9ಲ$!” *ೌಲನು ಒಂದೂವMೆ 
ವಷA �ೊ;ಂಥದ#$zೕ ಇದeನು. 
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�qಾನಗಳ#$ ಬದ�ಾವ�ೆ 

ಎಫೆಸ 

*ೌಲನು ಎಫೆಸ�ೆb ಬಂ2ಾಗ ಅವನ �ೇ<ೆಯ �qಾನವ� �-ನ!<ಾ4ತು'. ಅವನು 
ಉಪ2ೇಶವನು! ಚgAಸುವ�ದರ#$ ಮತು' ಸು<ಾ1ೆAಯ ತಕAಬದe1ೆಯನು! 
�ವ;ಸುವ�ದರ#$ ಸಮಯವನು! ಕQೆಯ#ಲ$. ಅವನು ��ಾ��ಗಳ ಗುಂನ ಬN/ೆ 
.ೋ4, “"ೕವ� ನಂ{2ಾಗ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! .ೊಂ99Mೋ?” ಎಂದು 
�ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:2-7 "ೕವ� ನಂ{2ಾಗ ಪ�1ಾ+ತXವರವನು! 
.ೊಂ99Mೋ ಎಂದು ಅವರನು! �ೇಳಲು  

ಅವರು ಅವ"/ೆ – ಇಲ$, ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಉಂ|ೆಂಬದGೆ!ೕ Gಾವ� �ೇಳ#ಲ$ 
ಅಂದರು.  

ಅವನು – "ೕವ� Lಾವದನು! ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂ�; ಎಂದು �ೇNದe�ೆb  

ಅವರು – Hೕ.ಾನನ DೋಧGೆಯನು! ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಂwೆವ� 
ಅಂದರು.  

ಅದ�ೆb *ೌಲನು – Hೕ.ಾನನು 2ೇವರ ಕwೆ/ೆ @ರು4�ೊಂಡವ;/ೆ 
9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ�� ತನ! nಂ2ೆ ಬರು<ಾತನ#$ ಅಂದMೆ zೕಸು�ನ#$ 
ನಂ{�ೆ)ಡDೇ�ೆಂಬ2ಾ4 ಜನ;/ೆ .ೇNದನು ಎಂದು .ೇಳಲು,  

ಅವರು ಆ �ಾತನು! �ೇN ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ 

�ಾ���ೊಂಡರು. *ೌಲನು ಅವರ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಡಲು ಪ�1ಾ+ತXವರವ� ಅವರ 

oೕ�ೆ ಬಂತು; ಅವರು GಾGಾ CಾjೆಗಳGಾ!�ದರು, ಪ+<ಾ9�ದರು. ಅವರು 
ಸು�ಾರು ಹGೆ!ರಡು ಮಂ9 ಗಂಡಸರು. 

ಅನಂತರ *ೌಲನು ಸCಾಮಂ9ರ�ೆb .ೋ4 ಮೂರು @ಂಗಳ� qೈಯA9ಂದ 

�ಾ1ಾ�ದನು ಮತು' �Mೋಧವ� .ೆ�ಾdಗಲು *ಾ+ರಂ-�2ಾಗ ಅವನು 
.ೊರಟು.ೋದನು, ಆದMೆ ಅವನು ಪಟKಣವನು! {ಟುK.ೋಗ#ಲ$. 

*ೌಲನು vಷaರನು! ತುರನ!ನ ತಕA�ಾ�ೆ/ೆ ಕMೆ2ೊಯುeನು ಮತು' ಎರಡು ವಷAಗಳ 

�ಾಲ ಪ+@9ನ ಚgAಸು@'ದeನು. ಈ .ೇN�ೆ)ಂದ, *ೌಲನು ಸತa<ೇದ ಅಧaಯನದ 

�ಾ�ೆಯನು! *ಾ+ರಂ-�ದನು ಮತು' ಅವನು ಇತರರ Oೕವನವನು! ವೃ9�ಪ��ದನು. 
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ಇದರ ಪ;�ಾಮ<ಾ4 ಆಸa �ೕoಯ#$ <ಾಸ<ಾ4ದe ಎ�ಾ$ zಹೂದaರು ಮತು' 
4+ೕಕರು ಕತAನ <ಾಕaವನು! �ೇNದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 19:8-10 ಆ ಪಟKಣದ#$ *ೌಲನು ಸCಾಮಂ9ರ2ೊಳ/ೆ 
.ೋ4 ಮೂರು @ಂಗಳ� ಅ� $ೇ 2ೇವರ Mಾಜaದ �ಷಯಗಳನು! ಕು;ತು <ಾ9ಸು1ಾ' 
ಜನರನು! ಒಡಬ�ಸು1ಾ' qೈಯA9ಂದ �ಾ1ಾ�ದನು. �ೆಲವರು ತಮX 
ಮನಸು_ಗಳನು! ಕ�ಣ�ಾ��ೊಂಡು ಒಡಂಬಡ2ೆ ಗುಂಪ�ಕೂ�ದ ಜನರ ಮುಂ2ೆ ಈ 

�ಾಗAವ� �ೆಟK2 eೆಂದು .ೇಳಲು ಅವನು ಅವರನು! {ಟುK.ೋ4 vಷaರನು! DೇMೆ�ಾ� 

ತುರನ!ನ ತಕA�ಾ�ೆಯ#$ ಪ+@9ನವೂ <ಾ9�ದನು. ಇದು ಎರಡು ವರುಷಗಳ 

ವMೆಗೂ ನwೆದದe;ಂದ ಅಸa�ೕoಯ#$ <ಾಸ<ಾ4ದe zಹೂದaರೂ 4+ೕಕರೂ 

ಎಲ$ರೂ ಕತAನ <ಾಕaವನು! �ೇNದರು. 

2ೇವರು �ದಲು ಆಸa �ೕo/ೆ .ೋಗುವ�ದನು! 2ೇವರು ತwೆ9ದeನು, ಆದMೆ ಈಗ 

ಅಸa �ೕoಯವMೆಲ$ರೂ ಕತAನ <ಾಕaವನು! �ೇNದರು. *ೌಲನನು! ಆಸa �ೕo/ೆ 
ಕMೆ2ೊಯುaವ �ದಲು ಅವನನು! ಬದ�ಾ)ಸಲು 2ೇವರು ಬಯ�9eರಬಹುದು. 

● ಮರಣ9ಂದ Oೕವ�ೆb ಮರN�ದುe 

*ೌಲನು 1ೊ+ೕವದ#$ Dೋ�ಸು@'ದeನು ಮತು' ಯೂ@ಖನು 8ಟ8ಯ#$ ಕುN@ದeನು 
ಮತು' ಅವನು "2ೆ+/ೆ ]ಾ;ದನು ಮತು' ಮೂರGೆಯ ಅಂತ�'"ಂದ �ೆಳ�ೆb {ದುe 
ಸತು'.ೋದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 20:7-11 <ಾರದ �ದಲGೆಯ 9ವಸದ#$ Gಾವ� Mೊ�K 
ಮು;ಯುವ "ಯಮ�ಾb4 ಕೂ�ಬಂ2ಾಗ ಮರು9ನ .ೊರಡDೇ�ೆಂ9ದe *ೌಲನು 
ಅವ;/ೆ ಪ+ಸಂ4ಸು1ಾ' ಸ;.ೊ@'ನ ವMೆಗೂ ಉಪGಾaಸವನು! ನ��ದನು. Gಾವ� 
ಕೂ�ದe oೕಲಂತ�'ನ#$ ಅGೇಕ 9ೕಪಗNದeವ�. ಯೂ@ಖGೆಂಬ ಒಬr Lೌವನಸ0ನು 
8�8ಯ#$ ಕೂತು�ೊಂಡು /ಾಢ"2ೆ+)ಂದ ತೂಕ��ದನು. *ೌಲನು ಇನೂ! ಪ+ಸಂಗ 

�ಾಡು1ಾ' ಇ2ಾeಗ ಆ Lೌವನಸ0ನು "2ೆ+)ಂದ ತೂಕ��ೆ .ೆ�ಾd4 ಮೂರGೆಯ 

ಅಂತ�'"ಂದ �ೆಳ�ೆb {ದeನು; ಅವನನು! ಎ@'Gೋಡು<ಾಗ ಸ@'ದeನು.  

ಆದMೆ *ೌಲನು ಇNದು.ೋ4 ಅವನ oೕ�ೆ {ದುe ತ{r�ೊಂಡು -- /ೋQಾಡDೇ�;, 

ಅವನ *ಾ+ಣ ಅವನ#$ ಅ2ೆ ಎಂದು .ೇNದನು. ಆಗ ಅವನು oೕಲ�ೆb .ೋ4 Mೊ�K 
ಮು;ದು ಊಟ�ಾ� ಬಹಳ .ೊತು' Dೆಳ/ಾಗುವ ತನಕ ಸ�ಾ$ಪ�ಾ� .ಾ/ೆ 
.ೊರಟು.ೋದನು. 
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ಅವನ �ೇ<ೆಯ ಕು;ತು *ೌಲನು .ೇNದ �ಾMಾಂಶ 

*ೌಲನು zರೂಸ�ೇV/ೆ nಂ9ರು4 .ೋಗುವ�ದ8bದeನು ಮತು' ಅವನು ಎಫೆಸ 

ಸCೆಯ n;ಯMೊಂ9/ೆ �ೊGೆಯ Dಾ;/ೆ Cೇ�Lಾಗು@'ದeನು. *ೌಲನು ಈ 

ಹಂತದವMೆ4ನ ತನ! �ೇ<ೆಯನು! ಸಂ�ಪ'/ೊN� .ೇNದನು. 

*ೌಲನು ತನ! ಪ;�0@ಗಳನು! ಗಮ"�9eರಬಹುದು. ಅವನು, “2ೇವMೇ Gಾನು 
"ನ/ಾ4 ಬಹಳಷುK ಸಂಗ@ಗಳನು! {ಟುK{�K2 eೇGೆ. Gಾನು /ೌರ<ಾ"�ತ 

ಪದ�ಯನು! ತaO�2 eೇGೆ. Gಾನು ಸುರ�ತಕರ<ಾದ ಭ�ಷaವನು! ತaO�2 eೇGೆ. 
Gಾನು �2ಾaವಂತನು. Gಾನು ಹಲ<ಾರು Cಾjೆಗಳನು! �ಾತGಾಡು1 'ೇGೆ. ಆದರೂ, 

"ೕನು ಇ/ೋ ಇ#$ರುವ ಒಬr ಮನುಷa"/ೆ ಮತು' ಅ/ೋ ಅ#$ರುವ �ೆಲವ� 
ಮನುಷa;/ೆ �ೇ<ೆ �ಾಡಲು ನನ/ೆ .ೇN9eೕLಾ. "ೕವ� ನನ!ನು! ಕಳ�n�ದ 

ಪ+@Hಂದು ಪಟKಣ9ಂದಲೂ Gಾನು ಓ�.ೋಗDೇ�ಾ4 ಬಂತು. ನನ!ನು! .ೊwೆದು 
ಸತ'Gೆಂದು Cಾ�� {ಟುK.ೋದರು. ಕತAGೇ, Gಾನು ದ�92 eೇGೆ ಮತು' 
ಎ2ೆಗುಂ9ದವGಾ42 eೇGೆ. Gಾನು {ಟುK{ಡಲು ಮತು' "#$�{ಡಲು ಬಯಸು1 'ೇGೆ!" 
ಎಂದು .ೇಳಬಹು2ಾ4ತು'. 

*ೌಲನು ಆ ;ೕ@Lಾದ Lಾವ�2ೇ �ಾತುಕ1ೆಯ#$ 1ೊಡಗ#ಲ$! 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 20:19-24 ... Gಾನು ಬಹು ನಮ+1ೆ)ಂದಲೂ 

ಕ��ೕ;"ಂದಲೂ ಕತAನ �ೇ<ೆ �ಾಡು@'2 eೇGೆ. ಇದರ#$ zಹೂದaರ 

ಒಳಸಂಚುಗNಂದ ಸಂಭ��ದ ಕಷKಗಳನು! ಸnಸು@'2 eೆನು. Gಾನು "ಮ/ೆ 
nತಕರ<ಾದ2 eೆಲ$ವನು! .ೇಳ�ವದಕೂb ಸCೆಯ#$ಯೂ ಮGೆಮGೆಯ#$ಯೂ 

ಉಪ2ೇvಸುವದಕೂb nಂ1ೆ4ಯ2ೆ zಹೂದa;ಗೂ 4+ೕಕ;ಗೂ 2ೇವರ ಕwೆ/ೆ 
@ರುಗDೇ�ೆಂತಲೂ ನಮX ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ oೕ�ೆ ನಂ{�ೆ)ಡDೇ�ೆಂತಲೂ 

ಖಂ�ತ<ಾ4 Dೋ�ಸುವವGಾ42 eೆನು; ಇ2ೆ�ಾ$ "ಮ/ೇ @N92ೆ. ಇ/ೋ, Gಾನು 
ಈಗ ಆತX"ಬAಂಧವ�ಳ:ವGಾ4 zರೂಸ�ೇV/ೆ .ೋಗು1 'ೇGೆ. ಅ#$ ನನ/ೆ ಏನು 
ಸಂಭ�ಸುವ2ೋ Gಾನ;z. "ನ/ೆ Dೇ�ಗಳ� ಸಂಕಟಗಳ� �ಾದು�ೊಂಡ<ೆ 
ಎಂದು ಪ�1ಾ+ತXನು ಎ�ಾ$ ಪಟKಣಗಳ#$ಯೂ ನನ/ೆ ಖಂ�ತ<ಾ4 .ೇಳ�1ಾ'Gೆ; 
ಇಷುK�ಾತ+ ಬ� $ೆನು. ಆದMೆ *ಾ+ಣವನು! ಉN��ೊಳ�:ವ2ೇ ��ೇಷ<ೆಂದು Gಾನು 
ಎ�ಸುವ9ಲ$. 2ೇವರ ಕೃ*ೆಯ �ಷಯ<ಾದ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ಆಸ8')ಂದ 

ಪ+ಕ�ಸDೇ�ೆಂಬ2ಾ4 ಕತAGಾದ zೕಸು�"ಂದ Gಾನು .ೊಂ9ರುವ �ೇ<ೆzಂಬ 

ಓಟವನು! ಕwೆ/ಾ�ಸುವ2ೊಂ2ೇ ನನ! ಅ*ೇ�ೇ. 
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zರೂಸ�ೇV/ಾ4 ಮತು' Mೋ�ಾಪ�ರ�ಾb4 "ಬAಂ�ಸಲ�ಟKನು 

*ೌಲನ �ೆMೆ<ಾಸದ ಬ/ Zೆ ಪ+<ಾ9�ದುe 

*ೌಲನು zರೂಸ�ೇV/ೆ ಪ+Lಾ�ಸು@'2ಾeಗ, ಅವನು �ೈಸMೈಯ�ೆb ಬಂದು 
ಸು<ಾ@AಕGಾದ x#ಪ�ನ ಮGೆಯ#$ ಇNದು�ೊಂಡನು. ಅವನು ಅ#$2ಾeಗ 

ಅಗಬGೆಂಬ ಪ+<ಾ9ಯು ಅ#$/ೆ ಬಂದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:10-11 Gಾವ� ಅ#$ ಅGೇಕ 9ವಸಗಳ� ಇದe oೕ�ೆ, 
ಅಗಬGೆಂಬ ಒಬr ಪ+<ಾ9ಯು ಯೂ2ಾಯ9ಂದ ನಮX ಬN/ೆ ಬಂದು *ೌಲನ 

ನಡುಕಟKನು! 1ೆ/ೆದು ತನ! �ೈ�ಾಲುಗಳನು! ಕ�K�ೊಂಡು, ಈ ನಡುಕಟುK Lಾವನ2ೋ 
ಆ ಮನುಷaನನು! zಹೂದaರು ಇ2ೇ ;ೕ@Lಾ4 zರೂಸ�ೇVನ#$ ಕ�K 
ಅನaಜನರ �ೈ/ೆ ಒ�� �ೊಡುವರು, nೕ/ೆ ಪ�1ಾ+ತXನು .ೇಳ�1ಾ'Gೆಂಬ2ಾ4 

.ೇNದನು.  

*ೌಲನ ಬಂಧನ  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:1-23:22 

zರೂಸ�ೇVನ#$ದe ��ಾ��ಗಳ� ಅ;ಯ2ೆ *ೌಲನ ಬಂಧನ�ೆb �ಾರಣMಾದರು. 
ಅವನು ಶು2ಾ��ಾರದ ��/ೆ ಒಳ/ಾಗDೇ�ೆಂದು ಮತು' ಅದು ಇ�ಾ+zೕ#ನ#$ದe 
zಹೂದaರ ನಡು<ೆ)ರುವ ಸಮ�ೆaಯನು! ಬ/ೆಹ;ಸುತ'2ೆ ಎಂದು ಅವರು 
�ೇN�ೊಂಡರು. *ೌಲನು ಒ�ದನು ಮತು' �ೊGೆಯ 9ನ<ಾದ ಏಳGೆಯ 9ನದ#$, 
ಅವನು 2ೇ<ಾಲಯದ#$2ಾeಗ ಅಸa �ೕo)ಂದ ಬಂದ zಹೂದaರು ಅವನನು! 
Gೋ�ದರು. ಈ zಹೂದaರು *ೌಲನು 4+ೕ� ��ಾ��ಗಳನು! ಧಮA�ಾಸ �ೆb 
�ರುದ�<ಾ4 2ೇ<ಾಲಯ�ೆb ಕMೆತಂದGೆಂದು Cಾ�� ಅವರು ಕೂಗ�ಾರಂ-�ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 21:30-36 ಆಗ ಪಟKಣ<ೆ�ಾ$ ಕಲ8.ೋ)ತು, ಜನರು ಎ�ಾ$ 
ಕwೆ)ಂದ ಓ�ಬಂದು ಕೂ�ದರು. ಮತು' *ೌಲನನು! n�ದು 2ೇ<ಾಲಯದ .ೊರ/ೆ 
ಎQೆದು�ೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೂಡ�ೇ Dಾ4ಲುಗಳನು! ಮುgdದರು. ಅವರು ಅವನನು! 
�ೊಲು$ವದ�ೆb ಪ+ಯ@!ಸು@'2ಾeಗ zರೂಸ�ೇVನ� $ೆ�ಾ$ ಗ#{#Lಾ)1ೆಂದು 
ಪ|ಾಲVನ ಸಹ�ಾ+�ಪ@/ೆ ವರ9 ಬಂತು. ಅವನು ತfಣ<ೇ �*ಾ)ಗಳನೂ! 
ಶ1ಾtಪ@ಗಳನೂ! 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ಅವರ oೕ�ೆ ಓ�ಬಂದನು.  

ಅವರು ಸಹ�ಾ+�ಪ@ಯನೂ! �*ಾ)ಗಳನೂ! Gೋ� *ೌಲನನು! 
.ೊwೆಯುವದನು! {ಟKರು. ಸಹ�ಾ+�ಪ@ಯು ಹತ'ರ�ೆb ಬಂದು ಅವನನು! n�ದು 
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ಅವ"/ೆ ]ೋಡು Dೇ�ಯನು! .ಾಕDೇ�ೆಂದು ಅಪ��ೆ�ೊಟುK, ಇವGಾರು? ಏನು 
�ಾ�2ಾeGೆ ಎಂದು �ೇಳಲು �ೆಲವರು nೕ/ೆ �ೆಲವರು .ಾ/ೆ ಕೂಗು@'ರಲು ಗದeಲದ 

"Vತ' "ಜ �0@ಯನು! @Nಯ�ಾರ2ೆ ಅವನನು! �ೋ|ೆHಳ/ೆ 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು 
.ೋ4Mೆಂದು ಅಪ��ೆ�ೊಟKನು. *ೌಲನು oಟು$ಗಳ oೕ�ೆ ಬಂ2ಾಗ ಜನರ 

ನೂ�ಾಟದ "Vತ' �*ಾ)ಗಳ� ಅವನನು! .ೊತು'�ೊಂಡು .ೋಗDೇ�ಾ)ತು. 
LಾಕಂದMೆ ಗುಂ*ಾ4 ಕೂ�ದ ಜನರು nಂ9"ಂದ ಬಂದು ಅವನನು! �ೊ#$; ಎಂದು 
ಕೂಗು@'ದeರು. 

*ೌಲನು ಜನಸಮೂಹ�ೆb �ಾ�Lಾದನು 

*ೌಲನು o�Kಲುಗಳ oೕ#"ಂದ ಜನMೊಂ9/ೆ �ಾ1ಾ�ದನು ಆದMೆ ಅವರು 
ನಂಬ#ಲ$. ಮ1 'ೆ ಅವರು ಕೂಗಲು *ಾ+ರಂ-�ದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 22:22-24 ಈ �ಾ@ನ ತನಕ ಅವರು �ೇಳ�@'ದeರು; ಆ oೕ�ೆ 
-- ಇಂಥವನನು! ಭೂV)ಂದ 1ೆ/ೆದು.ಾ8{ಡು; ಇವನು ಬದುಕುವದು 
ಯುಕ'ವಲ$<ೆಂದು ಕೂ4.ೇNದರು. ಅವರು ಕೂಗು1ಾ' ತಮX ವಸ ಗಳನು! 
8ತು'.ಾಕು1ಾ' ಧೂಳನು! ತೂರು1ಾ' ಇರ�ಾ4 Lಾವ �ಾರಣ9ಂದ nೕ/ೆ ಅವ"/ೆ 
�ರುದ�<ಾ4 ಕೂ/ಾಡು1ಾ'Mೆಂಬದನು! ಸಹ�ಾ+�ಪ@ಯು @ಳ��ೊಳ�:ವದ�ಾb4 

ಅವನನು! �ೋ�Hಳ/ೆ ತಂದು �ೊರwೆಗNಂದ .ೊwೆದು ��ಾ;ಸDೇ�ೆಂದು 
ಆ�ಾ�ದನು. 

ಅವರು *ೌಲನನು! �ೊರwೆಗNಂದ .ೊwೆಯಲು *ಾ+ರಂ-�2ಾಗ ತ�ತಸ0Gೆಂದು 
�ಾ{ೕತು ಆಗದ Mೋಮu ಪ+]ೆಯನು! �ೊರwೆಗNಂದ .ೊwೆಯುವ�ದು 
�ಾನೂನುಬದ��ೕ ಎಂದು ಅವನು ಅವರನು! �ೇNದನು. 

*ೌಲನು ಮ.ಾLಾಜಕ"ಗೂ ಮತು' zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆಗೂ �ಾ�Lಾದನು 

�ಾನೂನ1ಾXಕ<ಾದ ಆMೋಪಗNಲ$2ೆ *ೌಲನನು! n�9ಡಲು �ಾಧa�ಲ$ ಎಂದು 
Mೋಮu ಶ1ಾ�ಪ@ಯು ಅ;ತು�ೊಂಡನು ಆದe;ಂದ ಅವನು ಅವನನು! ಮುಖa 
Lಾಜಕರ ಮತು' zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆಯವMೆಲ$ರ ಮುಂ2ೆ ಕMೆತಂದನು. ಈ 

ಪ;�0@ಯ ಮೂಲಕ *ೌಲ"/ೆ zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ zಹೂದaರ 
GಾaಯಸCೆಯವMೆಲ$;/ೆ �ಾ�Lಾಗಲು ಅವ�ಾಶ<ಾ)ತು. 
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zಹೂದaರ GಾaಯಸCೆಯ ಬಣಗಳ ನಡು�ನ ಜಗಳವ� @ೕವ+<ಾ)ತು, 
ಸಹ�ಾ+�ಪ@ಯು ತನ! �ೈ"ಕ;/ೆ *ೌಲನನು! ಬಲವಂತ<ಾ4 n�ದು 
�ೋ|ೆHಳ�ೆb ಕMೆದು�ೊಂಡು .ೋಗುವಂ1ೆ ಆ�ಾ�ದನು. 

ಕತA"ಂದ ಎರಡGೆಯ ಸಂದಶAನ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 23:11 ಆ 9ನದ Mಾ@+ ಕತAನು *ೌಲನ ಬNಯ#$ 
"ಂತು�ೊಂಡು -- qೈಯA9ಂ9ರು; "ೕನು zರೂಸ�ೇVನ#$ ನನ! 
ಸಂಗ@ಯGೆ!�ಾ$ �ಾ�Lಾ4 .ೇNದಂ1ೆzೕ Mೋ�ಾಪ�ರದ#$ಯೂ 

�ಾ�.ೇಳDೇ�ಾಗುವದು ಅಂದನು. 

*ೌಲನು �ೆMೆಮGೆಯ#$ದeನು, ಆದMೆ ಅವನ �ೇ<ೆಯು ಮು49ರ#ಲ$. Mೋಮu 

ಪ+]ೆLಾ4ರುವ�ದ;ಂದ ಅವ"/ೆ �ೆMೆಮGೆಯ#$ ��ೇಷ �ೌಲಭaವನು! 
�ೊಡ�ಾ)ತು ಮತು' zೕಸು ಅವನನು! ಕಳ�n�ದ ಕwೆಯ� $ೆ�ಾ$ ಅವನು 
�ಾ��ೊಡು<ಾಗ ಅದು ಅವ"/ೆ ಸಂರf�ೆLಾ4 �ಾಪA�Kತು. 

�ೈಸMೈಯದ#$ 

�ೈನaದ ಸಂರf�ೆ  
ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 23:23-26:32 

ನಲವತು' ಮಂ9 zಹೂದaರು *ೌಲನನು! �ೊಲು$ವ ಸಂಚನು! �ಾ�ದರು. 
*ೌಲನನು! ಪಟKಣ9ಂದ .ೊರ/ೆ ಕMೆ2ೊಯaಲು ಇನೂ!ರು ಮಂ9 �ೈ"ಕರನು!, 
ಎಪ�ತು' ಕುದುMೆ ಸ<ಾರರನು! ಮತು' ಇನೂ!ರು ಮಂ9 ಭ� $ೆಯವರನೂ! �ದeಪ�ಸಲು 
ಸಹ�ಾ+�ಪ@ಯು ಆ�ಾ�ದನು. ಅನಂತರ ಅಶ��ೈನaವ� ಆ Mಾ@+ಯ#$ 
�ೈಸMೈಯದ#$ರುವ Mೋಮu 2ೇ�ಾ�ಪ@Lಾದ ಫೆ#�_ನ ಬN/ೆ ಅವನನು! 
ಕMೆದು�ೊಂಡು .ೋದರು. 

2ೇ�ಾ�ಪ@Lಾದ ಫೆ#�_ನು *ೌಲನನು! �ೆMೆಮGೆ/ೆ .ಾ8�ದನು ಆದMೆ 
ಅವGೊಂ9/ೆ ಮತು' zಹೂದaQಾ4ದe ಅವನ .ೆಂಡ@Hಂ9/ೆ �ಾತGಾಡಲು 
ಮತು' �ಾ��ೊಡಲು ಅವ"/ೆ ಅGೇಕ ಅವ�ಾಶಗಳ� 2ೊರ8ದeವ�. ಫೆ#�_ನು 
*ೌಲನನು! ಎರಡು ವಷAಗಳ �ಾಲ �ೆMೆಮGೆಯ#$ .ಾ8�ದನು ಆದMೆ ಅವ"/ೆ ಸ�ಲ� 
�ಾ�ತಂತ+£ವನು! �ೊಟKನು ಮತು' ಅವನ �ೆ!ೕnತರು ಬಂದು ಅವನನು! 
Gೋಡಬಹು2ಾ4ತು'. 
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ಫೆ#�_ನು "ವೃತ'Gಾದನು ಮತು' ಫೆಸ'ನು Mಾಜa*ಾಲMಾ4 ಅವನ �ಾ0ನವನು! 
1ೆ/ೆದು�ೊಂಡನು. zಹೂದaರ ಪ+�ೋದGೆಯ oೕMೆ/ೆ ಫೆಸ'ನು *ೌಲನನು! ಮ1 'ೆ 
GಾaLಾಲಯ�ೆb ಕMೆತಂದನು ಮತು' zರೂಸ�ೇVನ#$ Gಾaಯ��ಾರ�ೆ/ೆ 
ಒಳ/ಾಗಲು �ದ�"9eೕHೕ ಎಂದು *ೌಲನನು! �ೇNದನು. 1ಾನು zರೂಸ�ೇV/ೆ 
Oೕವಂತ<ಾ4 .ೋಗಲು ಆಗುವ�9ಲ$ ಎಂದು *ೌಲ"/ೆ @N9ತು'. Mೋಮu#$ 
ಆತನ ಬ/ Zೆ �ಾ� .ೇಳDೇ�ೆಂದು ಕತAನು .ೇNದುe ಅವ"/ೆ @N9ತು', ಆದe;ಂದ 

ಅವನು �ೈಸರ"/ೆ ಮನ� �ಾ��ೊಂಡನು. ಅದು Mೋಮu ಪ+]ೆLಾ4ರುವ 

ಅವನ ಹ�ಾb4ತು'. 

*ೌಲನು ಅ�ಪ@ಗN/ೆ �ಾ�Lಾದನು 

ಫೆಸ'ನು *ೌಲನನು! ಕMೇಕಳ�n�2ಾಗ ಅರಸGಾದ ಅ4+ಪ�ನು ಮತು' Dೆ"A�ೆಯು 
ಮತು' 2ೇ�ಾ�ಪ@Lಾದ ಫೆಸ'ನು ಉನ!ತ ಅ��ಾ;ಗಳ� ಮತು' �ೈಸMೈಯದ 

ಮುಖಂಡರು *ೆ+ೕfಕMಾ4 ಅ#$ ಕೂ�ಬಂ9ದeರು. ಎಂಥ ಅವ�ಾಶ! *ೌಲನು ಮ1 'ೆ 
ದಮಸb�ೆb .ೋಗುವ 2ಾ;ಯ#$ ಉಂ|ಾದ Dೆಳ8ನ ಬ/ Zೆ, ತನ! ಮನಃಪ;ವತAGೆಯ 

ಬ/ Zೆ ಮತು' ಪ�ನರು1ಾ0ನ/ೊಂಡ zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 26:28,29 ಅದ�ೆb ಅ4+ಪ�ನು, ಅಲ�ಪ+ಯತ!9ಂದ ನನ!ನು! 
�ೆ¤ಸ'Gಾಗುವದ�ೆb ಒಡಂಬ�ಸು@'ೕLಾ? ಎಂದು .ೇಳಲು  

*ೌಲನು, ಅಲ�ಪ+ಯತ!9ಂ2ಾಗ# ಅ�ಕ ಪ+ಯತ!9ಂ2ಾಗ# "ೕನು �ಾತ+ವಲ$2ೆ 
ಈ.ೊತು' ನನ! �ಾತುಗಳನು! �ೇಳ�ವವMೆಲ$ರೂ ಈ Dೇ�ಗಳ .ೊರತು ನನ!ಂ1ೆ 
ಆಗDೇ�ೆಂದು 2ೇವರನು! *ಾ+tAಸು1 'ೇGೆ ಅಂದನು. 

�ೆMೆಮGೆಯ#$ ಇರ# ಅಥ<ಾ .ೊರ/ೆ ಇರ# - �ೋಕವನು! zೕಸು�/ಾ4 

/ೆಲು$ವ�ದು *ೌಲನ ಒಂ2ೇ ಗು;Lಾ4ತು'. ಅದು<ೇ ನಮX ಒಂ2ೇ 
ಗು;Lಾ4ರDೇಕು. 

*ೌಲನು Mೋ�ಾಪ�ರ�ೆb ಸಮುದ+Lಾನ �ಾ�ದನು 

�ಪ@'ನ#$ �ಜಯ ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 27 

*ೌಲನನು! ಯೂಲa ಎಂಬ ಶ1ಾ�ಪ@ಯ ವಶ�ೆb �ೊಡ�ಾ)ತು ಮತು' ಹಡ4ನ 

ಮೂಲಕ Mೋ�ಾಪ�ರ�ೆb ಕಳ�nಸ�ಾ)ತು. ಆ4ನ ಪ+Lಾಣವನು! ನVXಂದ 

ಊn� Gೋಡಲು ಕೂಡ ಆಗುವ�9ಲ$. ಅವರು ಒಂದು <ಾರಗಟK�ೆ, ಒಂದು 
@ಂಗಳಗಟK�ೆ, ಚN/ಾಲದ� $ೆ�ಾ$ ಬಂದ;ನ#$ ಹಡಗನು! "#$�{ಡು@'ದeರು. ಉತ'ಮ 
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<ಾ1ಾವರಣದಲೂ$ ಸಹ Mೋ�ಾಪ�ರ�ೆb ಪ+Lಾಣ �ಾಡಲು ಹಲ<ಾರು 
<ಾರಗಟK�ೆ n�ಯು@'ತು'. 

● *ೌಲನು ಎಚd;�ೆಯನು! �ೊಟKನು 

ಅವರು �ೆ+ೕತದ#$ "#$�2ಾಗ, ಪ+Lಾಣವನು! ಮುಂದುವ;ಸDಾರದು ಎಂದು 
�ಾನ<ಾಕaದ ಮೂಲಕ *ೌಲನು ಅವರನು! ಎಚd;�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 27:10,11, ಜನMೇ, ಈ ಪ+Lಾಣ9ಂದ ಸರ8ಗೂ ಹಡ4ಗೂ 

�ಾತ+ವಲ$2ೆ ನಮX *ಾ+ಣಗNಗೂ ಕಷKವೂ ಬಹು ನಷKವೂ ಸಂಭ�ಸುವ2ೆಂದು ನನ/ೆ 
1ೋರುತ'2ೆ ಎಂದು ಅವರನು! ಎಚd;�ದನು. ಆದMೆ *ೌಲನು .ೇNದ 

�ಾತುಗN4ಂತ Gಾ�ಕನೂ ಹಡ4ನ ಯಜ�ಾನನೂ .ೇNದ �ಾ@/ೆ 
ಶ1ಾ�ಪ@ಯು .ೆ�ಾd4 ಲf£�ೊಟKನು. 

*ೌಲನು .ೇNದಂ1ೆzೕ, ಅವರು -ೕಕರ {ರು/ಾN/ೆ �ಲು8ದರು. ಅವರು ಹಡಗನು! 
{49ಡಲು ಪ+ಯ@!ಸು1ಾ' ಹಗZಗಳನು! .ೊರ/ೆ .ಾ8ದರು. ಅವರು ಸರಕು ಮತು' 
ಅಡ¢ಮರವನು! .ೊರ�ೆb ಎ�ೆದರು. {ರು/ಾNಯು ಹಲವ� 9ನಗಳವMೆ/ೆ 
{ೕಸು@'ದe;ಂದ, ಅವರು Oೕ�ಸುವ ಎ�ಾ$ ";ೕ�ೆಯನು! ಕQೆದು�ೊಂಡರು. 

● “ಒಬrರು Gಾಶ<ಾಗುವ�9ಲ$” ಎಂದು ಪ+<ಾ9�ದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 27:21-26 ಅವರು ಬಹು�ಾಲ ಊಟ�ಲ$2ೆ ಇದe oೕ�ೆ 
*ೌಲನು ಅವರ ಮಧaದ#$ "ಂತು�ೊಂಡು - ಎ�ೈ ಜನMೇ, "ೕವ� �ೆ+ೕತ9ಂದ 

.ೊರಟು ಈ ಕಷKನಷKಗN/ೆ ಗು;Lಾಗದಂ1ೆ ನನ! �ಾತನು! �ೇಳDೇ�ಾ4ತು'. 
ಈಗ�ಾದರೂ "ೕವ� qೈಯA9ಂ9ರDೇ�ೆಂದು "ಮ/ೆ ಬು9�.ೇಳ�1 'ೇGೆ; ಹಡಗು 
ನಷK<ಾಗುವ2ೇ .ೊರತು "ಮX#$ ಒಬr;ಗೂ *ಾ+ಣನಷK<ಾಗುವ9ಲ$.  

Gಾನು LಾರವGಾ42 eೇGೋ Lಾರನು! �ೇ�ಸು1 'ೇGೋ ಆ 2ೇವ;ಂದ ಬಂದ ಒಬr 
ದೂತನು ಕQೆದ Mಾ@+ಯ#$ ನನ! ಹ@'ರ "ಂತು - *ೌಲGೇ, ಭಯಪಡDೇಡ, "ೕನು 
ಚಕ+ವ@Aಯ ಮುಂ2ೆ "ಲ$Dೇಕು; ಇದಲ$2ೆ "ನ! ಸಂಗಡ ಈ ಹಡ4ನ#$ 
ಪ+Lಾಣ�ಾಡುವವMೆಲ$ರ *ಾ+ಣ 2ೇವರು "ನ! oೕಲಣ ದz)ಂದ 

ಉN��ೊ�K2ಾeGೆಂದು ನನ! ಸಂಗಡ .ೇNದನು. ಆದದ;ಂದ ಜನMೇ 
qೈಯA<ಾ4;+. ನನ/ೆ .ೇಳಲ�ಟK ಪ+�ಾರ<ೇ ಆಗುವ2ೆಂದು 2ೇವರನು! ನಂಬು1 'ೇGೆ. 
ಆದMೆ Gಾವ� Lಾವ2ೋ ಒಂದು 9�ೕಪದ ದಡವನು! 1ಾಕDೇ�ಾ42ೆ ಎಂದು 
.ೇNದನು.  
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Gಾ�ಕರು 2ೋ�ಯ#$ ತ���ೊಂಡು .ೋಗಲು ಪ+ಯ@!�ದರು ಆದMೆ *ೌಲನು 
ಶ1ಾ�ಪ@ಯ ಬN/ೆ .ೋದನು. ಈ Dಾ; ಅವನು *ೌಲನ �ಾತನು! �ೇNದನು. 
*ೌಲನು .ೇNದಂ1ೆzೕ �ೈ"ಕರು 2ೋ�ಗಳ ಹಗZಗಳನು! ಕತ';� {ಟKರು ಮತು' 
Gಾ�ಕರನು! ಹಡ4ನ#$ ಉN��ೊಂಡರು. 

● �ೈ"ಕ;ಗೂ Gಾ�ಕ;ಗೂ �ಾ��ೊಟKನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 27:33-37 Dೆಳ/ಾಗು@'ರುವಷKರ#$ *ೌಲನು ಏGಾದರೂ 

ಆ.ಾರವನು! 1ೆ/ೆದು�ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು ಎಲ$ರನು! Dೇ��ೊಳ�:ವವGಾ4 -- "ೕವ� 
ಈ.ೊ@'/ೆ ಹ9Gಾಲುb 9ವಸ9ಂದ �ಾದು�ೊಂಡು ಆ.ಾರವನೂ! 1ೆ/ೆದು�ೊಳ:2ೆ 
ಉಪ<ಾಸ<ಾ4zೕ ಇ9eೕMಾದe;ಂದ ಆ.ಾರ 1ೆ/ೆದು�ೊಳ:Dೇ�ೆಂದು "ಮXನು! 
Dೇ��ೊಳ�:1 'ೇGೆ. ಇದು "ಮX *ಾ+ಣರf�ೆ/ೆ ಅವಶa. "ಮX#$ Lಾರ 

ತ�ೆ)ಂ2ಾದರೂ ಒಂದು ಕೂದಲೂ ಉದು;.ೋಗುವ9ಲ$<ೆಂದು .ೇN Mೊ�Kಯನು! 
1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ಎಲ$ರ ಮುಂ2ೆ 2ೇವರ �ೊ'ೕತ+�ಾ� ಅದನು! ಮು;ದು @ನು!ವದ�ೆb 
*ಾ+ರಂ-�ದನು. ಆಗ ಎಲ$ರ qೈಯAತಂದು �ೊಂಡು 1ಾವೂ ಆ.ಾರವನು! 
1ೆ/ೆದು�ೊಂಡರು. ಆ ಹಡ4ನ#$ದe Gಾ<ೆಲ$ರು ಇನೂ!ರ ಎಪ�1ಾ'ರು ಮಂ9. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 27:41-44 ಆದMೆ ಮಧaದ#$ ಅವ;/ೆ ಮರಳ 9ಬr �8b2ಾಗ 

ಅದ�ೆb Gಾ<ೆಯನು! ಹ@'�ದರು. ಮುಂCಾಗವ� ತಗ#�ೊಂಡು ಅ�ಾ$ಡ2ೆ "ಂ@ತು. 
nಂCಾಗವ� 1ೆMೆಗಳ .ೊಡತ9ಂದ ಒwೆದು.ೋಗು1ಾ' ಬಂತು. 

● ಎಲ$ರೂ ಉNದು�ೊಂಡರು 

�ೆMೆಯವರ#$ �ೆಲವರು ಈO ತ���ೊಂwಾMೆಂದು �*ಾ)ಗಳ� ಅವರನು! 
�ೊಲ$Dೇ�ೆಂಬ2ಾ4 ಆ�ೋಚGೆ .ೇNದರು. ಆದMೆ ಶ1ಾ�ಪ@ಯು *ೌಲನು! 
ಉNಸDೇ�ೆಂದು ಅ*ೇ�� ಅವರ ಆ�ೋಚGೆಯನು! Dೇಡ<ೆಂದು - ಈಜಬಲ$ವರು 
ಹಡಗ9ಂದ ಧುಮು8 �ದ�ಾ4 @ೕರ�ೆb .ೋಗDೇ�ೆಂತಲೂ V�ಾbದವರ#$ 
�ೆಲವರು ಹ#/ೆಗಳ oೕ�ೆ �ೆಲವರು ಹಡ4ನ ತುಂಡುಗಳ oೕ�ೆ .ೋಗDೇ�ೆಂತಲೂ 

ಅಪ��ೆ�ೊಟKನು. ಈ ;ೕ@)ಂದ ಎಲ$ರೂ ಸುರ�ತ<ಾ4 @ೕರ�ೆb �ೇ;ದರು. 
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o#ೕ1ೆ 9�ೕಪ 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:1-10  

�ಷಸಪAದ 2ಾN 

ಅವರು o#ೕ1ೆ 9�ೕಪದ#$ �ಲು8�ೊಂಡರು ಮತು' ಆ 9�ೕಪದ ಜನರು 
ಒಣ4��ೊಳ:ಲು ಮತು' Dೆಚd/ಾಗುವಂ1ೆ ಸ.ಾಯ �ಾಡಲು Dೆಂ8ಯನು! ಹgdದರು 
ಮತು' *ೌಲನು ಮರದ ಕ�K/ೆಯನು! ಕೂ��ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:3-6 *ೌಲನು ಒಂದು .ೊMೆ ಕ�K/ೆಯನು! ಕೂ�� Dೆಂ8ಯ 

oೕ�ೆ .ಾಕಲು ಆ �ಾ�ನ 2ೆ�ೆ)ಂದ ಒಂದು .ಾವ� .ೊರ/ೆ ಬಂದು ಅವನ �ೈಯನು! 
{4Lಾ4 nಡು�ೊಂ�ತು. ಆ ಜಂತು ಅವನ �ೈ)ಂದ ]ೊ1ಾಡುವದನು! 
9�ೕಪದವರು Gೋ� - ಈ ಮನುಷaನು �ೊ�ೆ*ಾತಕGೇ ಸ;; ಸಮುದ+9ಂದ 

ತ���ೊಂಡು ಬಂದರೂ Gಾaಯವ� ಇವನನು! ಬದುಕ/ೊ�ಸುವ9ಲ$<ೆಂದು 
ತಮXತ�Xಳ/ೆ �ಾ1ಾ��ೊಂಡರು.  

ಆದMೆ *ೌಲನು ಆ ಜಂತುವನು! Dೆಂ8Hಳ�ೆb ³ಾ��{ಟKನು; ಅವ"/ೆ ಏನೂ 

�ೇwಾಗ#ಲ$. ಇವನು Dಾತು.ೋ2ಾನು ಇಲ$<ೆ ಅಕ�ಾX1ಾ'4 ಸತು'{2ಾeನು ಎಂದು 
Gೋ� �ೊಂ�ದe oೕ�ೆ ಅವ"/ೆ ��ಾರ<ೇನೂ ಆ4ಲ$<ೆಂದು ಕಂಡು DೇMೆ 
HೕಚGೆಯುಳ:ವMಾ4 - ಇವನು ಒಬr 2ೇವರು ಎಂದು .ೇN�ೊಂಡರು. 

��ಾ��ಗಳನು! ಸೂಚಕ�ಾಯAವ� nಂDಾ#ಸುತ'2ೆ ಎಂದು zೕಸು .ೇNದeನು. 
ಅವರು ಸಪAಗಳನು! �ೈಗಳ#$ ಎ@'�ೊಳ�:ವರು. ಆತನ .ೆಸರನು! ನಂಬುವ ಎಲ$;ಗೂ 

zೕಸು ತನ! 2ೈ�ಕ ಸಂರf�ೆಯನು! �ೊಡುವನು. 

*ೌಲನು >$ಯ"/ೆ �ಾ� .ೇNದನು 

>$ಯನು o�ೇ1ೆ 9�ೕಪದ ಮುಖa ಅ��ಾ;Lಾ4ದeನು. ಅವನ ತಂ2ೆಯು 
ಅGಾMೋಗa9ಂದ ಬಳಲು@'ದeನು ಮತು' <ೈದaGಾದ ಲೂಕನು ಅ#$ದeರೂ ಸಹ, 

*ೌಲನು ಅವನನು! <ಾ��ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:8,9 ಅವನ ತಂ2ೆಯು ಜ�ರ9ಂದಲೂ ರಕ'Cೇ9)ಂದಲೂ 

ೕ�ತGಾ4 ಮುಲ4ದeನು. *ೌಲನು ಅವನ ಬN/ೆ .ೋ4 2ೇವರ *ಾ+ಥAGೆ �ಾ� 

ಅವನ oೕ�ೆ �ೈಗಳ"!ಟುK ಅವನನು! <ಾ��ಾ�ದನು. ಇ2ಾದ oೕ�ೆ ಆ 

9�ೕಪದ#$ದe V�ಾbದ Mೋ4ಗಳ� ಅವನ ಬN/ೆ ಬಂದು ಸ�ಸ0Mಾದರು. 
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*ೌಲನು Mೋ�ಾಪ�ರದ#$ �ಾ� .ೇNದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:15-31 

Mೋ�ಾಪ�ರ�ೆb �ಾ�ದ ಪ+Lಾಣದ#$ *ೌಲನ �0@ಯು ಖಂ�ತ<ಾ4ಯೂ 

ಬದ�ಾ4ತು'. ಅವರು ಇನೂ! �ೆMೆLಾQಾ4ದeನು ಆದMೆ ಅವ"/ೆ ಸ�ಲ� 
�ಾ�ತಂತ+£ವನು! �ೊಡ�ಾ4ತು. 

ಸCೆಯವರು �ಾ�ಗ@�ದುe 

*ೌಲನು ಮತು' ಲೂಕನು Mೋ�ಾಪ�ರ�ೆb ಬರು@'2ಾeMೆಂದು ��ಾ��ಗಳ� �ೇNದeರು 
ಮತು' ಅವರು ಅವರನು! Cೇ�Lಾಗಲು ಬಂದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:15 ಅ#$ದe ಸ.ೋದರರು ನಮX ಸ�ಾ�ಾರವನು! 
�ೇN2ಾಗ ನಮXನು! ಎದುರು/ೊಳ�:ವದ�ಾb4 �ೆಲವರು ಅ�ಯ *ೇ|ೆಯ ವMೆಗೂ 

�ೆಲವರು @+ಛತ+<ೆಂಬ ಸ0ಳದ ವMೆಗೂ ಬಂದರು. *ೌಲನು ಅವರನು! Gೋ� 2ೇವರ 

�ೊ'ೕತ+ವನು! �ಾ� qೈಯA/ೊಂಡನು. 

*ೌಲನು zಹೂದa;/ೆ �ಾ�.ೇNದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:23-25  ಅವರು ಅವ"/ೆ ಒಂದು 9ವಸವನು! 
/ೊತು'�ಾಡಲು ಬಹುಮಂ9 ಅವನ {wಾರದ#$ ಅವನ ಬN/ೆ ಬಂದರು. ಅವನು 
Dೆಳ4"ಂದ �ಾಯಂ�ಾಲದ ವMೆಗೂ 2ೇವರ Mಾಜaವನು! ಕು;ತು ಪ+�ಾಣ<ಾ4 

�ಾ�.ೇಳ�1ಾ' �ೕ�ೆಯ ಧಮA�ಾಸ ವನೂ! ಪ+<ಾ9ಗಳ ಗ+ಂಥಗಳನೂ! 
ಆqಾರ�ಾ��ೊಂಡು zೕಸು�ನ �ಷಯದ#$ ಅವರನು! ಒಡಂಬ�ಸು1ಾ' ಇದeನು. 
ಅವನು .ೇNದ �ಾತುಗN/ೆ �ೆಲವರು ಒ��ೊಂಡರು; �ೆಲವರು ನಂಬ2ೆ .ೋದರು. 
ಅವರ#$ ಐಕಮತa�ಲ$2ೆ ಇರು<ಾಗ *ೌಲನು ಅವ;/ೆ -- ಪ�1ಾ+ತXನು 
ಪ+<ಾ9Lಾದ z�ಾಯನ Dಾ)ಂದ ... 

*ೌಲನು ಅನaಜನ;/ೆ �ಾ�.ೇNದನು 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:28,29 ಆದ�ಾರಣ 2ೇವ;ಂ2ಾದ ಈ ರf�ೆಯು 
ಅನaಜನ;/ೆ .ೇNಕಳ�nಸಲ��K2ೆ ಎಂದು "ಮ/ೆ �ೆGಾ!4 @N9ರ#; ಅವMಾದರೂ 

�ೇಳ�ವರು ಎಂದು .ೇNದನು. ಅವನು ಈ �ಾತನು! .ೇNದ oೕ�ೆ ಅವರು 
.ೊರಟು.ೋದರು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ ಸ�ಾ' 
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ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 28:30-31 ತರು<ಾಯ ಅವನು 1ಾGೇ �ಾ��ೊಂಡ 

Dಾ�/ೆಯ ಮGೆಯ#$ ಪೂMಾ ಎರಡು ವರುಷ ಇದುe ತನ! ಬN/ೆ ಬರುವವMೆಲ$ರನು! 
�ೇ;��ೊಂಡು Lಾವ ಅ�¢ಯೂ ಇಲ$2ೆ ತುಂDಾ qೈಯA9ಂದ 2ೇವರ Mಾಜaವನು! 
ಪ+�9�ಪ�ಸು1ಾ' ಕತAGಾದ zೕಸು 8+ಸ'ನ �ಷಯ<ಾ4 ಉಪ2ೇಶ�ಾಡು1ಾ' 
ಇದeನು. 

*ೌಲನ ಮರಣ 

ಸಂಪ+2ಾಯದ ಪ+�ಾರ *ೌಲನನು! Mೋ�ಾಪ�ರದ#$ vರ� «ೇದ �ಾಡ�ಾ)ತು. 
ಅವನ Mೋಮu *ೌರತ�ವ� vಲುDೆ/ೇ;ಸುವ�ದರ ಬದಲು vರ� «ೇದ�ೆb ಒಳ/ಾಗುವ 
"ಹಕbನು!" ಅವ"/ೆ ಒದ4�ತು. 

�ಾMಾಂಶ 

.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಅGೇಕ ಪ�ಸ'ಕಗಳನು! ಅ>ಸ'ಲ *ೌಲನು ಬMೆ92ಾeGೆ. 
ಅವನು 2ೇವರ ಕೃ*ೆಯ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. 

ಅವನು ತನಗೂ ಮತು' 2ೇವರ �qೇಯ1ೆಗೂ ನಡು<ೆ ಮಧaಪ+<ೇvಸಲು DೇMೆ 
Lಾವ�ದಕೂb ಅನುಮ@ಸದಂಥ ��ಾ��ಯ �ಾದ;Lಾ42ಾeGೆ. ಅವನು 
zೕಸು�ನ ಸಂ2ೇಶವನು! ಸCಾಮಂ9ರ�ೆb �ೊಂwೊಯaದನು. ಅಗತa�2ಾeಗ 

ಅವರು ತ8A�ದನು, <ಾ9�ದನು, Dೋ��ದನು ಮತು' ಗದ;�ದನು. ತಂ2ೆಯ 

gತ'ವನು! �ಾಡಲು Lಾವ�ದು ಅವನನು! ತwೆಯುವ�9ಲ$, ಮರಣ ಭಯವೂ ಸಹ 

ತwೆಯಲು ಆಗುವ�9ಲ$ ಎಂದು ಅವನು "ಧA;��ೊಂ�ದeನು. 2ೇವರು ಇಂ9ಗೂ 

ಭಯ�ಲ$ದಂಥ *ೌಲ;/ಾ4 ಎದುರುGೋಡು@'2ಾeGೆ! 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. *ೌಲನ �ದಲ Vಷನ; ಪ+Lಾಣದ �ೆಲವ� ಘಟGೆಗಳ� ಮತು' ಅದು "ಮ/ೆ .ೇ/ೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ'2ೆ 
ಎಂಬುದನು! "ಮX ಸ�ಂತ <ಾಕaಗಳ#$ �ವ;�;. 

 

 

2. *ೌಲನ Oೕವನದ#$ನ ಅ�ಾಧರಣ<ಾದ ನ�ಸು��ೆಯ ಒಂದು ಉ2ಾಹರ�ೆಯನು! �ೊ�;. 

 

 

3. ಏGಾಗುತ'2ೆಂದು @N9ದeರೂ *ೌಲನು zರೂಸ�ೇV/ೆ .ೋಗDೇ�ೆಂದು ಏ�ೆ ಒ1ಾ')�ದನು? 
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*ಾಠ ಹ9ಮೂರು 

Gಾವ�ಗQ ೕೆ �ಜHೕತ_ವದ ಸCೆ 

2ೇವರ HೕಜGೆಯು ಬದ�ಾ4ಲ$ 

ಆದa vಷaರು, ಅ>ಸ'ಲರು, ಪ+<ಾ9ಗಳ�, ಸCಾ*ಾಲಕರು, Dೋಧಕರು ಮತು' 
ಸು<ಾ@Aಕರು ಸCೆಯ ಅರಂಭ ವಷAಗಳ#$ �ಾಯA"ವAn�ದeಂ1ೆzೕ ಅವರು 
ಇಂದು �ಾಯA"ವAnಸDೇಕು. 

ಆ 9ನದ#$ ��ಾ��ಗಳ� �ಾಯA"ವAn�ದಂ1ೆzೕ, ಅವರು ಇಂದು 
�ಾಯA"ವAnಸDೇಕು. 

ಅದುFತ�ಾಯAಗಳ� ಮತು' ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಅ9 ಸCೆಯ Dೆಳವ�/ೆ/ೆ 
ಉ1 'ೇಜನ "ೕ�ದಂ1ೆzೕ ಅವ�ಗಳ� ಇಂದು ಸಹ ಉ1 'ೇಜಕ<ಾ4 
�ಾಯA"ವAnಸುತ'<ೆ. 

zೕಸು ಆದa ��ಾ��ಗN/ೆ �ೊಟK ಮ.ಾ ಆ�ೆಯನು! ರದುe/ೊN�ಲ$. zೕಸು 
.ೇN2 eೇನಂದMೆ,  

�ಾಕA 16:15-20 ಆ oೕ�ೆ ಅವ;/ೆ "ೕವ� �ೋಕದ ಎ�ಾ$ ಕwೆ/ೆ .ೋ4 

ಜಗ@'/ೆ�ಾ$ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ;;. ನಂ{ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ�ಾ���ೊಳ�:ವವನು 
ರf�ೆ .ೊಂದುವನು. ನಂಬ2ೇ .ೋಗುವವನು ದಂಡGೆ/ೆ ಗು;Lಾಗುವನು. ಇದಲ$2ೆ 
ನಂಬುವವ;ಂದ ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ� ಉಂ|ಾಗುವವ�. ನನ! .ೆಸರನು! .ೇN 

2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸುವರು. .ೊಸ Cಾjೆಗಳನು! �ಾ1ಾಡುವರು. .ಾವ�ಗಳನು! 
ಎತು'ವರು. �ಷಪ2ಾಥAಗಳGೆ!Gಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ;/ೆ Lಾವ �ೇಡೂ 

ಆಗುವ9ಲ$. ಅವರು Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ)ಟKMೆ ಇವ;/ೆ ಗುಣ<ಾಗುವದು ಎಂದು 
.ೇNದನು. zೕಸು �ಾ�Vಯು ಅವರ ಕೂಡ �ಾ1ಾ� oೕ�ೆ ಆ�ಾಶ�ೆb ಒಯaಲ�ಟುK 
2ೇವರ ಬಲಗwೆಯ#$ ಆಸGಾರೂಢGಾದನು. ಇತ'�ಾ4 ಅವರು .ೊರಟು.ೋ4 

ಎ� $ೆ#$ಯೂ ಸು<ಾ1ೆAಯನು! �ಾ;ದರು. ಮತು' ಕತAನು ಅವರ ಕೂಡ �ೆಲಸ 

�ಾಡು1ಾ', ಸೂಚಕ�ಾಯAಗNಂದ ಸು<ಾ1ೆAಯ <ಾಕaವನು! ಬಲಪ�ಸು1ಾ' 
ಇದeನು. ಆou. 
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ಆ9 ಸCೆಯು .ೇ/ೆ �ಾಯA"ವAn�ತು?  

ಪೂಣA ಸಮಪA�ೆHಂ9/ೆ 

Gಾವ� ಸCೆಯ ಹಲ<ಾರು Gಾಯಕರ Oೕವನವನು! ಅಧaಯನ �ಾ�2 eೇ<ೆ. ಮರಣದ 

ಹಂgನವMೆಗೂ ಇರುವ ಅವರ ಪೂಣA ಸಮಪA�ೆಯನು! Gಾವ� Gೋ��ೊಂ�2 eೇ<ೆ. 
�ೆಲ�oX, ಈ �ೋಕದ 1ೊಂದMೆಗಳ#$ ಬದುಕುವ�ದ8bಂತ ನಮX ನಂ{�ೆ/ಾ4 

�ಾಯುವ�ದು ಸುಲಭ<ೆಂದು 1ೋರುತ'2ೆ, ಆದMೆ ಪೂಣA<ಾದ ಸಮಪA�ೆಯು ಆ 

ಕಷKಗಳ ಕು;1ಾದ ಸ;Lಾದ ದೃJK�ೋನವನು! ಉಂಟು�ಾಡುತ'2ೆ. 

x#� 3:13 ಸ.ೋದರMೇ, Gಾನಂತೂ n�ದು �ೊಂಡವGೆಂದು ನನ!ನು! ಈ 

ವMೆಗೂ ಎ���ೊಳ�:ವ9ಲ$; ಆದMೆ ಒಂದು, Gಾನು nಂ9ನ ಸಂಗ@ಗಳನು! 
ಮMೆತು{ಟುK ಮುಂ9ನವ�ಗಳನು! n�ಯುವದ�ೆb ಎ2ೆDೊ4ZದವGಾ4 ... 

ಇ{+ಯ 12:1,2 ಆದ�ಾರಣ ಇಷುK ಮಂ9 �ಾ�ಯವರು oೕಘ2ೋ*ಾ9ಯ#$ 
ನಮX ಸುತ'ಲು ಇರುವದ;ಂದ ನಮ/ೆ ಅಭaಂತರ �ಾಡುವ ಎ�ಾ$ Cಾರವನು! 
ಹ@'�ೊಳ�:ವ *ಾಫವನು! Gಾವ� ಸಹ 1ೆ/ೆ9ಟುK ನಂ{�ೆಯನು! ಹು�Kಸುವವನೂ 

ಪೂMೈಸುವವನೂ ಆ4ರುವ 2ೇಸು�ನ oೕ�ೆ ದೃJK ಇಟುK ನಮ/ೆ Gೇಮಕ<ಾದ 

ಓಟವನು! �0ರgತ'9ಂದ ಓwೋಣ. ಆತನು ತನ! ಮುಂ2ೆ ಇ�Kದe ಸಂ1ೋಷ�ೊbೕಸbರ 

ಅಪ�ಾನವನು! ಅಲf �ಾ� vಲುDೆಯ ಮರಣವನು! ಸn��ೊಂಡು 2ೇವರ 

�ಂ.ಾಸನದ ಬಲಗwೆಯ#$ ಆಸGಾರೂಢGಾ42ಾeGೆ. 

x#� 1:21 ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವಂದಂದMೆ 8+ಸ'Gೇ, �ಾಯುವದು �ಾಭ<ೇ. 

ನಮX ಏ�ೈಕ ಗು;ಯು zೕಸು<ೇ ಆ4ರು<ಾಗ ಮತು' �ಾಯುವ�ದು �ಾಭ<ೇ ಎಂದು 
Gಾವ� "ಜ<ಾ4ಯೂ ನಂ{ರು<ಾಗ, ಈ �ೋಕದ#$Lಾಗ# ಅಥ<ಾ ಆತX 
ಜಗ@'ನ#$Lಾಗ# ನಮXನು! ತwೆಯುವಂಥದುe Lಾವ�ದೂ ಇರುವ�9ಲ$. 

f�ಾಪ�ೆಯ#$ 

● zೕಸು fVಸುವ�ದನು! ಆ;��ೊಂಡನು 

zೕಸು vಲುDೆಯ#$ �ಾಯು@'ರು<ಾಗ, ಆತನು ಇ�ೕ �ಾನವಕುಲವನು! 
fV�ದನು. ತನ! �ಾ�/ೆ ಸಂಚು ರೂ�ದ qಾVAಕ zಹೂದaರನು! ಆತನು 
fV�ದನು. ಆತನು �ಾತನನು! fV�ದನು. ಆತನು �ೈ"ಕರನು! fV�ದನು. 
ತನ!ನು! vಲುDೆ/ೆ .ಾ8ಸDೇ�ೆಂದು ಕೂ4ದ ಜನಸಮೂಹವನು! ಆತನು fV�ದನು. 
ತನ!ನು! @ರಸb;�ದe�ಾb4 ಮತು' ತನ/ೆ ಮರಣದಂಡGೆಯನು! ���ದe�ಾb4 1ಾನು 
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ಸೃJK�ದ Oೕ�ಗಳನು! zೕಸು fV�ದನು. ಅದ8bಂತ .ೆಚುd �ೆಟK2ಾ4ರುವಂಥದುe 
ನಮ/ೆ ಸಂಭ��9eೕLಾ? 

f�ಾಪ�ೆಯು ನಮX ಸ� ಇ� «ೆಯ 8+zLಾ42ೆ. zೕಸು fV�ದಂ1ೆzೕ, Gಾವ� 
fVಸDೇಕು. 

zೕಸು 2ೇವರು ಮತು' ಮನುಷaGಾ4ದe;ಂದ fVಸಲು �ಾಧ'<ಾ)ತು ಎಂದು 
Gಾವ� Cಾ�ಸುವ�2ಾದeMೆ, � 'ೇಫನನು ಸಹ ಅವನನು! �ೊಲು$@'2ಾeಗ .ೇ/ೆ 
fV�ದನು ಎಂದು ನಮ/ೆ @Nಸ�ಾ42ೆ. ಅವನೂ, ಮರಣದ �ೊGೆಯ fಣಗಳ#$, 
“ಕತAGೇ, ಈ *ಾಪವನು! ಅವರ oೕ�ೆ .ೊ;ಸDೇಡ” ಎಂದು ಕೂ4ದನು. 

● � 'ೇಫನನು fVಸುವ�ದನು! ಆ;��ೊಂಡನು 

� 'ೇಫನನು ಮತ_ರವ�ಳ:ವGಾ4, "2ೇವMೇ, ಅವರು ಇದನು! ನನ/ೆ �ಾಡುವಂ1ೆ 
"ೕನು ಅವರನು! {�K2ೇ�ೆ?" ಎಂದು ದೂJ�ದeMೆ, 2ೇವರು ಅವರನು! fVಸುವಂ1ೆ 
�ೇN�ೊಳ�:ವ ಬದಲು ಅವನು ಅವರನು! ಶ�ದeMೆ, ಅವನ ಮುಖವ� 
ಪ+�ಾಶ�ಾನ<ಾ4ರು@'1 'ೇ? zೕಸು ತಂ2ೆಯ ಬಲಗwೆಯ#$ "ಂ@ರುವ�ದನು! 
Gೋಡಲು ಅವ"/ೆ ಅವ�ಾಶ �ಗು@'1 'ೇ? ಅ#$ "ಂ@ದe, ಅವನ �ಾ�/ೆ 
ಇತರMೊಂ9/ೆ ಸಮX@�ದ �ೌಲನು ಇದ;ಂದ ಪ+Cಾ�ತGಾ2ಾeGೋ? 

● Gಾವ� fVಸDೇಕು 

Gಾವ� f�ಾಪ�ೆಯನು! .ೊಂ9�ೊಳ:ಲು Gಾವ� fVಸುವ�ದು ಅವಶaಕ<ಾ42ೆ! 

ಮ1ಾ'ಯ 6:14,15 "ೕವ� ಜನರ ತಪ��ಗಳನು! fV�ದMೆ ಪರ�ೋಕದ#$ರುವ "ಮX 
ತಂ2ೆಯು "ಮX ತಪ��ಗಳನೂ! fVಸುವನು. ಆದMೆ "ೕವ� ಜನರ ತಪ��ಗಳನು! 
fVಸ2ೆ .ೋದMೆ "ಮX ತಂ2ೆ ಸಹ "ಮX ತಪ��ಗಳನು! fVಸುವ9ಲ$. 

ಎಫೆಸ 4:31,32 ಎ�ಾ$ 2ೆ�ೕಷ �ೋಪ �ೊ+ೕಧ ಕಲಹ ದೂಷ�ೆ ಇವ�ಗಳನೂ! ಸಕಲ 

�ಧ<ಾದ ದುಷKತನವನೂ! "VXಂದ ದೂರ �ಾ�;. ಒಬr;/ೊಬrರು 
ಉಪ�ಾ;ಗQಾ4ಯೂ ಕರು�ೆಯುಳ:ವMಾ4ಯೂ fVಸುವವMಾ4ಯೂ ಇ;+. 
2ೇವರು "ಮ/ೆ 8+ಸ'ನ#$ fV�ದನ�ಾ$. 
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ಅ�ೕನ1ೆಯ#$ 

ಆ9 ಸCೆಯ ��ಾ��ಗಳ� ಒಬr;/ೊಬrರು ಅ�ೕನMಾ4ದeರು ಮತು' ಎಲ$ರೂ 

zೕಸು�/ೆ ಅ�ೕನMಾ4ದeರು. ಅವರು ತಮXನು! ಆಳ�@'ದe ಸ�ಾAರಗNಗೂ 

ಅ�ೕನMಾ4ದeರು. 

1 *ೇತ+ 2:13-20 ಮನುಷaರು GೇV�ರುವ Lಾವ ಅ��ಾರ�ಾbದರೂ ಕತAನ 

"Vತ' ಅ�ೕನMಾ4;.  ಅರಸನು ಸ<ಾA��ಾ;zಂತಲೂ DೇMೆ ಅ�ಪ@ಗಳ� �ೆಟK 
ನಡ1ೆಯುಳ:ವರನು! ದಂ�ಸುವದಕೂb ಒQ :ೇ ನಡ1ೆಯುಳ:ವರನು! 
>+1ಾ_ಹಪ�ಸುವದಕೂb ಅರಸ"ಂದ ಕಳ�nಸಲ�ಟKವMೆಂತಲೂ @Nದು ಅವ;/ೆ 
ಅ�ೕನMಾ4;. @Nಯ2ೆ �ಾ1ಾಡುವ ಮೂಢ ಜನರ Dಾಯನು! "ೕವ� ಒQ :ೆ 
ನಡ1ೆ)ಂದ ಕಟKDೇ�ೆಂಬ2ೇ 2ೇವರ gತ'. �ಾ�ತಂತ+£ರಂ1ೆ ನwೆದು�ೊN:;. ಆದMೆ 
�ೆಟKತನವನು! ಮMೆ�ಾಜುವದ�ೆb "ಮX �ಾ�ತಂತ+£ವನು! ಉಪHೕ4ಸDೇ�;. 

"ೕವ� 2ೇವರ 2ಾಸMಾ49eೕರ�ಾ$.  

ಎಲ$ರನು! ಸGಾX"�;. ಸ.ೋದರರನು! +ೕ@�;. 2ೇವ;/ೆ ಭಯಪ�;. 

ಅರಸನನು! ಸGಾX"�;. �ೇವಕMೇ "ಮX ಯಜ�ಾನ;/ೆ ಪೂಣA ಭಯ9ಂದ 

ಅ�ನMಾ4;. ಒQ :ೆಯವರೂ �ಾ@�ಕರೂ ಆ4ರುವವ;/ೆ �ಾತ+ವಲ$2ೆ 
ವಕ+ಬು9eಯುಳ:ವ;ಗೂ �qೇಯMಾ4;. ಒಬrನು ಅGಾaಯ<ಾ4 

DಾqೆಪಡುವವGಾ4ದುe 2ೇವರು Gೋಡು1ಾ'Gೆಂದು ಅ;ತು ಆ ಕಷKವನು! 
ಸn��ೊಂಡMೆ ಅದು �ಾ$ಘa<ಾ42ೆ. ತಪ�� �ಾ� ಗುದುe @ನು!ವದರ#$ "ೕವ� 
1ಾQ Xೆ)ಂ9ದeMೆ ಅದ;ಂ2ೇನು 8ೕ@A? ಆದMೆ ಒQ :ೆದನು! �ಾ� Dಾqೆಪಡುವದರ#$ 
"ೕವ� 1ಾQ Xೆ)ಂ9ದeMೆ ಅದು 2ೇವರ ಮುಂ2ೆ �ಾ$ಘa<ಾ42ೆ. 

�qೇಯ1ೆಯ#$ 

ಆತ"/ೆ �qೇಯMಾ4ರುವ ಮೂಲಕ Gಾವ� ಆತನ oೕ#ರುವ ನಮX +ೕ@ಯನು! 
1ೋ;ಸು1 'ೇ<ೆ ಎಂದು zೕಸು .ೇNದನು. �ೆಲ�oX, “ಕತAGೇ Gಾನು ಏನು 
�ಾಡDೇ�ೆಂದು "ೕನು ಬಯಸು@'ೕMೋ ಅದನು! ನನ/ೆ 1ೋ;ಸು ಮತು' Gಾನು 
ಅದನು! �ಾಡು1 'ೇGೆ!” ಎಂದು Gಾವ� *ಾ+tAಸು1 'ೇ<ೆ. ಆದMೆ Gಾವ� ಪೂಣA<ಾದ 

*ಾ+�ಾ�ಕ1ೆ)ಂದ *ಾ+tAಸುವ�9ಲ$. Gಾವ� ಏನು �ಾಡDೇ�ೆಂಬುದನು! 2ೇವರು 
ತನ! <ಾಕaದ ಮೂಲಕ ನಮ/ೆ 1ೋ;�2ಾeGೆ. �qೇಯMಾಗಲು Gಾವ� �ದಲು ಈ 

�ೆಲಸಗಳನು! ಪ+@9ನವೂ �ಾಡDೇಕು. ಅನಂತರ 2ೇವರು Gಾವ� �ಾಡDೇ�ೆಂದು 



170 

 

ನಮ/ಾ4 GೇV�ರುವ "9AಷK<ಾದ �ಾಯACಾರಗಳನು! ನಮ/ೆ 1ೋ;ಸಲು 
Gಾವ� ಆತನ#$ ಭರವಸ�ಡDೇಕು. Gಾವ� �qೇಯ1ೆಯ#$ ನwೆಯು<ಾಗ ಈ ಇತರ 

�ಷಯಗಳ� ನಮ/ೆ /ೋಚರ<ಾಗುತ'<ೆ. 

Hೕ.ಾನ 14:15,21 "ೕವ� ನನ!ನು! +ೕ@ಸುವವMಾದMೆ ನನ! ಆ�ೆಗಳನು! 
�ೈ�ೊಂಡು ನwೆಯು�;. ನನ! ಆ�ೆಗಳನು! .ೊಂ9 ಅವ�ಗಳನು! �ೈ�ೊಂಡು 
ನwೆಯುವವGೇ ನನ!ನು! +ೕ@ಸುವವನು. ನನ!ನು! +ೕ@ಸುವವವನು ನನ! ತಂ2ೆ/ೆ 
+ಯGಾ4ರುವನು. Gಾನೂ ಅವನನು! +ೕ@� ಅವ"/ೆ �ಾ���ೊಳ�:<ೆನು ಎಂದು 
.ೇNೕದನು. 

1 Hೕ.ಾನ 2:3-6 Gಾವ� ಆತನ ಆ�ೆಗಳನು! �ೈ�ೊಂಡು ನwೆದMೆ ಅದ;ಂದ�ೇ 
ಆತನನು! ಬಲ$ವMಾ42 eೇ<ೆಂದು @ಳ��ೊಳ�:1 'ೇ<ೆ. ಆತನನು! ಬ� $ೆ<ೆಂದು .ೇN 

ಆತನ ಆ�ೆಗಳನು! �ೈ�ೊಳ:2ೆ ನwೆಯುವವನು ಸುಳ�:/ಾರGಾ42ಾeGೆ. ಸತa<ೆಂಬದು 
ಅವನ#$ ಇಲ$. LಾವGಾದರೂ ಆತನ <ಾಕaವನು! �ೈ�ೊಂಡು ನwೆದMೆ ಅವನ#$ 
"ಜ<ಾ4 2ೇವರ oೕಲಣ +ೕ@ಯು ಪ;ಪೂಣA<ಾ42ೆ. ಇದ;ಂದ�ೇ ಆತನ#$ 
ಇ2 eೇ<ೆಂಬದನು! @ಳ��ೊಳ�:1 'ೇ<ೆ. ಆತನ#$ Gೆ�ೆ/ೊಂಡವGಾ42 eೇ<ೆಂದು 
.ೇಳ�ವವನು 8+ಸ'ನು ನwೆದಂ1ೆzೕ 1ಾನು ನwೆಯುವದ�ೆb ಬದeGಾ42ಾeGೆ. 

ಆತನ ಆ�ೆಗಳ� Lಾವ�ವ�? 

● Gಾವ� ಆತನ ಪ�1ಾ+ತXನನು! .ೊಂ9�ೊಳ:Dೇಕು 

● Gಾವ� "ೕ;ನ#$ 9ೕ�ಾ�ಾ!ನ �ಾ���ೊಳ:Dೇಕು 

● Gಾವ� ಒಬrರGೊ!ಬrರು fVಸDೇಕು 

● Gಾವ� ಒಬrರGೊ!ಬrರು +ೕ@ಸDೇಕು 

● Gಾವ� ಅGೊaೕನa1ೆಯ ಕೂಟದ#$ ಒ|ಾK4 ಕೂ�ಬರDೇಕು 

● Gಾವ� ದ�ಾಂಶಗಳನು! ಮತು' �ಾ��ೆಗಳನು! �ೊಡDೇಕು 

● Gಾವ� ಪ�ನರು1ಾ0ನ<ಾದ 8+ಸ'ನ ಬ/ Zೆ ಇತರ;/ೆ .ೇಳDೇಕು 

● Gಾವ� ಆತನ <ಾಕaವನು! ಅಧaಯನ �ಾಡDೇಕು 

● Gಾವ� *ಾ+�ಾ�ಕ1ೆಯ#$ ನwೆಯDೇಕು 
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ಐಕa1ೆHಂ9/ೆ 

ಐಕa1ೆ)ಂದ ಇರುವ�ದು ಅಂದMೆ ನಮX ನಡು<ೆ -Gಾ!-*ಾ+ಯಗಳ� 
ಉಂ|ಾಗುವ�9ಲ$ ಎಂದಥAವಲ$. ಇದರಥA Gಾವ� ಆ -Gಾ!-*ಾ+ಯಗಳನು! 
+ೕ@)ಂದ "Cಾ)ಸDೇಕು, ಏ�ಾ-*ಾ+ಯ�ೆb ಬರDೇಕು, ಆತXನ .ೊರ1ಾ4 

.ೇಳಲ�ಟK ಎಲ$ವನು! fVಸDೇಕು, ಮತು' ಈ �ೋಕವನು! zೕಸು�/ೆ /ೆಲ$ಲು 
ಒ|ಾK4 ಮುನು!ಗZDೇಕು. 

ಉಪ2ೇಶದ#$ನ -Gಾ!-*ಾ+ಯಗಳನು! .ೇ/ೆ "Cಾ)ಸDೇಕು ಎಂಬುದನು! 
ಅಧaಯನ �ಾಡಲು ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕದ ಹ9GೈದGೇ ಅqಾaಯದ#$ 
ನಮ/ೆ ಒಂದು ಉ2ಾಹರ�ೆ)2ೆ ಅ2ೇನಂದMೆ ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು 
ಸುನ!@ಯನು! �ಾ���ೊಳ:Dೇ�ೇ ಎಂಬ �ಷಯ<ಾ42ೆ. 

<ೈಯ8'ಕ -Gಾ!-*ಾ+ಯಗಳನು!, ಅಥ<ಾ DೇMೊಬr ��ಾ��ಯ Oೕವನದ#$ರುವ 

*ಾಪವನು! .ೇ/ೆ "Cಾ)ಸDೇಕು ಎಂದು zೕಸು ನಮ/ೆ "9AಷK<ಾದ ಆ�ೆಯನು! 
�ೊ�K2ಾeGೆ. 

ಮ1ಾ'ಯ 18:15-17 ಇದಲ$2ೆ "ನ! ಸ.ೋದರನು ತಪ�� �ಾ�ದMೆ "ೕನು .ೋ4 

"ೕನೂ ಅವನೂ ಇಬrMೇ ಇರು<ಾಗ ಅವನ ತಪ�ನು! ಅವ"/ೆ @Nಸು. ಅವನು "ನ! 
�ಾತನು! �ೇNದMೆ "ನ! ಸ.ೋದರನನು! ಸಂ*ಾ9� �ೊಂ�ರು�. ಅವನು �ೇಳ2ೇ 
.ೋದMೆ ಎರಡು ಮೂರು �ಾ�ಗಳ Dಾ)ಂದ ಪ+@Hಂದು ಮತು �ಾ0ಪGೆLಾಗುವ 

.ಾ/ೆ ಇನೂ! ಒ{rಬrರನು! "ನ! ಸಂಗಡ ಕರ�ೊಂಡು .ೋಗು. ಅವನು ಅವರ 

�ಾತನು! �ೇಳ2ೆ .ೋದMೆ ಸCೆ/ೆ .ೇಳ�. ಆದMೆ ಸCೆಯ �ಾತನು! �ೇಳ2ೆ 
.ೋದMೆ ಅವನು "ನ/ೆ ಅ�ಾ"ಯಂ1ೆಯೂ ಭ+ಷKನಂ1ೆಯೂ ಇರ#. 

ನಮX ಮತು' ]ೊ1ೆ ��ಾ��ಯ ನಡು<ೆ ಏGಾದರೂ ಇ2ಾeಗ �ಾಡDೇ�ಾದ ಮೂರು 
ಹಂತಗN<ೆ. 

● �ದಲು, Gಾವ� Gೇರ<ಾ4 ಅವನ ಬN/ೆ .ೋ4 ಅದರ ಬ/ Zೆ �ಾತGಾಡDೇಕು. 

● ಅದು ಪ;ಹರ<ಾಗ9ದeMೆ, Gಾವ� ಒ{rಬrರನು! ನ�Xಂ9/ೆ ಕMೆದು�ೊಂಡು ಆ 

ಸ.ೋದರನ ಬN/ೆ .ೋಗDೇಕು. 

● ಅಂ@ಮ<ಾ4, ಅವನು �ೇಳಲು "Mಾಕ;�ದMೆ Gಾವ� ಆ �ಷಯವನು! ಸCೆ/ೆ 
@NಸDೇಕು ಮತು' ಅವನು ಅದನು! ಕೂಡ �ೇಳಲು "Mಾಕ;�ದMೆ, Gಾವ� 
ಅವ"ಂದ ದೂರ�ರDೇಕು. 
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�ೊ�ೊ�ೆ_ 3:16 8+ಸ'ನ <ಾಕaವ� "ಮX#$ ಸಮೃ9eLಾ4 <ಾ�ಸ#. 

ಸಕಲ�ಾನ9ಂದ ಕೂ�ದವMಾ4 ಒಬr;/ೊಬrರು ಉಪ2ೇಶ�ಾ��ೊN:;. 

ಬು9e.ೇN�ೊN:;. ಕತAನ ಕೃ*ೆಯನು! Gೆನ��ೊಳ�:ವವMಾ4 8ೕತAGೆಗNಂದಲೂ 

ಸಂ4ೕತಗNಂದಲೂ ಆತX ಸಂಬಂಧ<ಾದ .ಾಡುಗNಂದಲೂ "ಮX ಹೃದಯಗಳ#$ 
2ೇವ;/ೆ /ಾನ �ಾ�;. 

x#� 1:27 .ೇಗೂ 8+ಸ'ನ ಸು<ಾ1ೆA/ೆ HೕಗaMಾ4 ನwೆದು�ೊN:;. ಆಗ Gಾನು 
ಬಂದು "ಮXನು! Gೋ�ದರೂ ಸ;zೕ, ದೂರದ#$ದುe "ಮX ಸು9�ಯನು! �ೇNದರೂ 

ಸ;zೕ, "ೕವ� "ಮX �Mೋ�ಗN/ೆ Lಾವ �ಷಯದ�ಾ$ದರೂ .ೆದರ2ೆ ಒಂ2ೇ 
ಆತXದ#$ ದೃಢ<ಾ4 "ಂತು ಸು<ಾ1ೆAಯ#$ಟK ನಂ{�ೆ/ೋಸbರ ಐಕಮತa9ಂದ 

.ೋMಾಡುವವMಾ49eೕMೆಂದು Gಾನು @Nದು�ೊಳ�:<ೆನು ... 

x#� 2:2 ಐಕಮತaವ�ಳ:ವMಾ4ದುe ನನ! ಸಂ1ೋಷವನು! ಪ;ಪೂಣA�ಾ�;, 

"oXಲ$ರ#$ ಒಂ2ೇ +ೕ@)ರ#; ಅGೊaೕನaCಾವವ�ಳ:ವರೂ ಒಂ2ೇ 
ಗು;)ಟುK�ೊಂಡವರೂ ಆ4;+. 

2ೇವರು ನಮ/ೆ ಆತನ ಬಲವನು! �ೊ�K2ಾeGೆ 

vಷaರು ಬಲವನು! .ೊಂ9�ೊಳ�:ವವMೆಗೂ zರೂಸ�ೇVನ#$ �ಾಯುವಂ1ೆ zೕಸು 
ಅವ;/ೆ ಆ�ಾ�ದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

*ೌಲನ ಪ+�ಾರ ಆ ಬಲವ� ಈ �ೆಳ4ನವ�ಗಳನು! ಒಳ/ೊಂ�2ೆ: 

● �ಾನ<ಾಕa 

● �2ಾa<ಾಕa 

● ನಂ{�ೆ 

● ಗುಣಪ�ಸುವ ವರಗಳ� 

● ಅದುFತ �ಾಡುವ ಶ8' 

● ಪ+<ಾದGೆ 

● ಆತXಗಳನು! �<ೇgಸುವ�ದು 
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● ��ಧ Cಾjೆಗಳ#$ �ಾತGಾಡುವ�ದು 

● ಅನaCಾjೆಗಳ ಅಥA�ವರ�ೆ 

ಇವ�ಗಳನು! ಪ�1ಾ+ತXನ ವರಗಳ� ಅಥ<ಾ ಸಂ2ೇಶಗಳ� ಎಂದು Gಾವ� 
ಕMೆಯು1 'ೇ<ೆ. 

I �ೊ;ಂಥ 12:8-11 ಒಬr"/ೆ 2ೇವMಾತXನ ಮೂಲಕ �ಾನ<ಾಕaವ� ಒಬr"/ೆ ಆ 

ಆತXನ ಅನುಗುಣ<ಾ4 �2ಾa<ಾಕaವ� ಒಬr"/ೆ ಆ ಆತX"ಂದ�ೇ ನಂ{�ೆಯು 
ಒಬr"/ೆ ಆ ಒಬr ಆತX"ಂದ�ೇ GಾGಾ Mೋಗಗಳನು! <ಾ��ಾಡುವ ವರವ�, 
ಒಬr"/ೆ ಮಹತು'ಗಳನು! �ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬr"/ೆ ಪ+<ಾದGೆಯ ವರವ�. ಒಬr"/ೆ 
ಸತaಸ1ಾaತXಗಳನು! �<ೇgಸುವ ವರವ� ಒಬr"/ೆ ��ಧ <ಾ�ಗಳGಾ!ಡುವ ವರವ�. 
ಒಬr"/ೆ <ಾ�ಗಳ ಅಥAವನು! .ೇಳ�ವ ವರವ� �ೊಡಲ�ಡುತ'2ೆ. ಈ ವರಗಳGೆ!�ಾ$ ಆ 

ಒಬr ಆತX<ೇ ತನ! gತ'�ೆb ಬಂದ .ಾ/ೆ ಒDೊrಬr"/ೆ ಹಂg�ೊಟುK ನ�ಸು1ಾ'Gೆ. 

ನಮX#$ ಪ�1ಾ+ತXನ ತುಂ{ಸು��ೆಯು ಇರುವ�2ಾದeMೆ, ಅವ�ಗಳ� ಹುದು<ಾದ 

ಒN@/ಾ4 ಅಗತa<ಾ4ರುವ �ಾರಣ ಆತನ ಎ�ಾ$ ವರಗಳ� ನಮX ಮೂಲಕ 

�ಾಯA"ವAnಸುತ'<ೆ. 

I �ೊ;ಂಥ 12:4-7 �ಧಗಳ#$ DೇMೆ DೇMೆ �ಧಗಳ�ಂಟು. 2ೇವMಾತXನು ಒಬrGೇ. 
�ೇ<ೆಗಳ#$ DೇMೆ DೇMೆ �ಧಗಳ�ಂಟು ಕತAನು ಒG �ೇ. �ಾಯAಗಳ#$ DೇMೆ DೇMೆ 
�ಧಗಳ�ಂಟು ಸವAರ#$ಯೂ ಸವA �ಾಯAಗಳನು! �ಾ�ಸುವ 2ೇವರು ಒಬrGೇ. 
ಆದMೆ ಪ+@Hಬrನ#$ 1ೋ;ಬರುವ 2ೇವMಾತXನ ವರಗಳ� ಸವAರ 

ಪ+HೕಜGಾಥA<ಾ4 �ೊಡಲ��K<ೆ ... 

2ೇವರು ನಮ/ೆ ಆತನ .ೆಸರನು! �ೊ�K2ಾeGೆ 

�ೆ¤ಸ'Gಾಗಲು zೕಸು 2ೇವರ ಮಗನು, ಆತನು ಕ"!�ೆಯ#$ ಹು�Kದನು ಮತು' 
*ಾಪ�ಲ$ದವನು, ಆತನು ನಮX *ಾಪಗN/ಾ4 ಯ§<ಾ4 vಲುDೆಯ#$ ಸತ'ನು, 
ಆತನು ಮರಣವನು! ಮತು' ಮೃತುa�ೋಕವನು! ಜ)�ದನು ಮತು' ಇಂದು ತಂ2ೆಯ 

ಬಲಗwೆಯ#$ Oೕ�ಸು@'2ಾeGೆ ಎಂದು Gಾವ� ನಂಬDೇಕು. 

�ೆ¤ಸ'Mಾ4 ಬಲ9ಂದ �ಾಯA"ವAnಸಲು Gಾವ� ಆತನ .ೆಸ;ನ#$ರುವ ಬಲವನು! 
ನಂಬDೇಕು. ಈ ಭೂVಯ oೕ�ೆ �ಾಯA"ವAnಸಲು ನಮ/ೆ ಇರುವ ಏ�ೈಕ 

ಅ��ಾರವ� ಆತನ .ೆಸMಾ42 eೆ. ಎಲ$ವನೂ! zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ �ಾಡDೇ�ೆಂದು 
ನಮ/ೆ @Nಸ�ಾ42ೆ! 
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�ೊ�ೊ�ೆ_ 3:17 "ೕವ� ನು�)ಂ2ಾಗ# ನwೆ)ಂ2ಾಗ# ಏನು �ಾ�ದರೂ 

ಅ2ೆಲ$ವನೂ! ಕತAGಾದ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$zೕ �ಾ�;. ಆತನ ಮೂಲಕ 

ತಂ2ೆLಾದ 2ೇವ;/ೆ ಕೃತ§1ಾಸು'@ಯನು! ಸ#$�;. 

ಮ.ಾ ಆ�ೆ ಎಂದMೇನು? zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ �ಾಡDೇ�ಾದ �ಾಯAಗಳ 
ಕು;1ಾದ ಆ�ೆLಾ42ೆ. 

�ಾಕA 16:17,18 ನನ! .ೆಸರನು! .ೇN 2ೆವ�ಗಳನು! {�ಸುವರು. .ೊಸ 

Cಾjೆಗಳನು! �ಾ1ಾಡುವರು. .ಾವ�ಗಳನು! ಎತು'ವರು. 
�ಷಪ2ಾಥAಗಳGೆ!Gಾದರೂ ಕು�ದರೂ ಅವ;/ೆ Lಾವ �ೇಡೂ ಆಗುವ9ಲ$. ಅವರು 
Mೋ4ಗಳ oೕ�ೆ �ೈ)ಟKMೆ ಇವ;/ೆ ಗುಣ<ಾಗುವದು ಎಂದು .ೇNದನು. 

Gಾವ� ಎ#$ಂದ *ಾ+ರಂ-ಸDೇಕು? 

Gಾವ� ಇರುವಂಥ ಕwೆ)ಂದ�ೇ  

zೕಸು vಷa;/ೆ �ದಲು zರೂಸ�ೇVನ#$ �ೇ<ೆ�ಾಡDೇಕು, ಅನಂತರ 

�ೋಕದ ಇತರ ಪ+2ೇಶಗN/ೆ .ೋ4 �ೇ<ೆ�ಾಡDೇಕು ಎಂದು .ೇNದನು. 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 1:8 ಆದMೆ ಪ�1ಾ+ತX "ಮX oೕ�ೆ ಬರಲು "ೕವ� ಬಲವನು! 
.ೊಂ9 zರೂಸ�ೇVನ#$ಯೂ ಎ�ಾ$ ಯೂ2ಾಯ ಸ�ಾಯA �ೕoಗಳ#$ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟKಕwೆಯವMೆಗೂ ನನ/ೆ �ಾ�ಗQಾ4ರDೇಕು ಅಂದನು. 

ಸCೆ/ೆ ಸಮಪA�ೆ 

*ೌಲನನು! ಉ2ಾಹರ�ೆLಾ4 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡMೆ, ದಮಸbದ#$ 
ಮನಃಪ;ವAತGೆ/ೊಂwಾಗ  zೕಸು�ನ ಬ/ Zೆ ಅವ"/ೆ �ದಲು .ೇNದeನು! Gಾವ� 
ಗಮ"ಸು1 'ೇ<ೆ. ಆತನು ಸCಾಮಂ9ರದ#$ Dೋ��ದನು ಆದMೆ ಅವನು 
vಷaMೊಂ9/ೆ ತಂ4ದeನು. ಅನಂತರ *ೌಲನು �ೌನ �ಾಲದ#$ದeನು - ಅವನು ಮತು' 
ಕತAನು �ಾತ+. ಈ ಸಮಯದ#$ ಅವನು DೇMೆಯವ;/ೆ �ೇ<ೆ �ಾಡು@'ರ#ಲ$. 

ಅನಂತರ *ೌಲನು zರೂಸ�ೇV/ೆ .ೋ4 �ೆಲವ� ಮಂ� ಅ>ಸ'ಲರನು! 
Cೇ�Lಾ4 ಅವMೊಂ9/ೆ ಸ�ಲ� ಸಮಯ ಕQೆದನು ಮತು' ಅವರು ಅವನನು! 
1ಾಸA�ೆb ಕಳ�n��ೊಟKರು. DಾನAಬನು *ೌಲನನು! ಹುಡು8�ೊಂಡು .ೋ4 
ಅವನನು! ಅಂ@Hೕಕaದ#$ರುವ ಸCೆ/ೆ ಕMೆ2ೊಯeನು. ತನ! �ದಲ Vಷನ; 

ಪ+Lಾಣದ ನಂತರ, *ೌಲನು ಅಂ@Hೕಕaದ#$ರುವ ಸCೆ/ೆ nಂ9ರು4 .ೋದನು. 



175 

 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 14:26-28 ಅವರು Gೆರ<ೇ;� ಬಂದ �ೆಲಸ�ೊbೕಸbರ 2ೇವರ 

ಕೃ*ಾಶಯ�ೆb ಒ�ಸಲ�ಟKವMಾ4 ಆ ಊ;ಂದ�ೇ .ೊರ�ದeರು. ಅ#$ ಸCೆಯನು! 
ಕೂ�� 2ೇವರು ತ�Xಂ94ದುe �ಾ�2 eೆಲ$ವನೂ! ಆತನು ಅನaಜನ;/ೆ ನಂ{�ೆಯ 

Dಾ4ಲನು! 1ೆMೆದದeನೂ! �ವರ<ಾ4 .ೇNದರು. ತರು<ಾಯ ಅವರು ಅ#$ vಷaರ 

ಸಂಗಡ ಬಹು�ಾಲ ಇದeರು. 

*ೌಲನು zರೂಸ�ೇVನ#$ರುವ ಅ>ಸ'ಲMೊಂ9/ೆ ಸಂಪಕAದ#$ದeನು ಮತು' 
ಆ/ಾ/ Zೆ ಅ#$/ೆ .ೋಗು@'ದeನು. 

ಅ>ಸ'ಲMೆಲ$ರೂ ಪರಸ�ರ ಸಂಪಕAದ#$ದeರು. ಅವರ#$ -Gಾ!-*ಾ+ಯಗNದeವ� 
ಆದMೆ ಅವರು ಅವ�ಗಳನು! ಬ/ೆಹ;��ೊಂಡರು ಮತು' ಒಂ2ೇ ಉ2 eೇಶ9ಂದ 

ಐಕa1ೆಯ#$ದeರು ಅ2 eೇನಂದMೆ ಸCೆzಂಬ 2ೇಹವನು! ಬಲಪ�ಸುವ�ದು ಮತು' 
�ೋಕವನು! zೕಸು 8+ಸ'"/ಾ4 /ೆಲು$ವ�ದು. 

ಉತ';ಸಲ�ಡDೇ�ಾದಂಥ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

ಅGೊaೕನa1ೆ 

● 8+ಸ'ನ 2ೇಹದ#$ರುವ ಇತರMೊಂ9/ೆ ಕೂ�ಬರುವ�ದರ#$ "ೕವ� 
ನಂ{ಗಸ'Mಾ49eೕMಾ? 

1 Hೕ.ಾನ 1:3,7 Gಾನು ಕಂಡು �ೇNದುe "ಮಗೂ /ೊ1ಾ'4 ನಮ4ರುವ 

ಅGೊaೕನa1ೆಯ#$ "ೕವೂ �ೇರDೇ�ೆಂದು ಅದನು! "ಮ/ೆ ಪ+�9eಪ�ಸು1 'ೇ<ೆ. 
ನಮ4ರುವ ಅGೊaೕನa1ೆಯು ತಂ2ೆಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗGಾದ zೕಸು 8+ಸ'ನ 

ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವಂಥದುe. ಆದMೆ ಆತನು Dೆಳ8ನ#$ರುವಂ1ೆzೕ Gಾವ� Dೆಳ8ನ#$ 
ನwೆದMೆ Gಾವ� ಒಬrರ ಸಂಗಡ�ೊಬrರು ಅGೊaೕನa1ೆಯ#$2 eೇ<ೆ. ಮತು' ಆತನ 

ಮಗGಾದ zೕಸು�ನ ರಕ'ವ� ಸಕಲ*ಾಪವನು! "<ಾರ�ೆ �ಾ� ನಮXನು! ಶು9� 
�ಾಡುತ'2ೆ. 

ಎಫೆಸ 2:19-22 nೕ4ರ�ಾ4 "ೕವೂ ಇನು! oೕ�ೆ ಪರ2ೇಶದವರೂ ಅನaರೂ 

ಆ4ರ2ೇ 2ೇವಜನMೊಂ9/ೆ ಒಂ2ೇ ಸಂ�ಾ0ನದವರೂ 2ೇವರ ಮGೆಯವರೂ 

ಆ49eೕ;. ಅ>ಸ'ಲರೂ ಪ+<ಾ9ಗಳ� ಎಂಬ ಅ�'<ಾರದ oೕ�ೆ "ೕವೂ 

ಮಂ9ರ2ೋ*ಾ9ಯ#$ ಕಟKಲ��K9eೕ;. zೕಸು 8+ಸ'Gೇ ಮುಖa<ಾದ ಮೂ�ೇಗಲು$. 
ಆತನ#$ ಕಟKಡದ ಎ�ಾ$ Cಾಗಗಳ� ಒಂದ�ೊbಂದು .ೊಂ9�ೆLಾ4 ಕಟKಡವ� 
ವೃ9eLಾಗು1ಾ' ಕತAನ#$ ಪ;ಶುದe 2ೇ<ಾಲಯ<ಾಗುತ'2ೆ. ಆತನ#$ "ೕವೂ ಸಹ 
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ಪ�1ಾ+ತXನ ಮೂಲಕ<ಾ4 2ೇವ;/ೆ "<ಾಸ�ಾ0ನ<ಾಗುವದ�ಾb4 ನಮX ಸಂಗಡ 

ಕಟKಲ�ಡು1ಾ' ಇ9e;. 

ಇ{+ಯ 10:24,25 Gಾವ� ಪರಸ�ರ nತgಂತಕMಾ4ದುe +ೕ@ಸು@'ರDೇ�ೆಂತಲೂ 

ಸ1ಾbಯA�ಾಡDೇ�ೆಂತಲೂ ಒಬrರGೊಬrರು *ೆ+ೕMೇ�ೋಣ. ಸCೆLಾ4 

ಕೂ��ೊಳ�:ವದನು! �ೆಲವರು ರೂ¦Lಾ4 {�Kರುವ ಪ+�ಾರ Gಾವ� {ಟುK{ಡ2ೇ 
ಒಬrರGೊಬrರು ಎಚd;�ೋಣ. ಕತAನ ಪ+ತaf1ೆಯ 9ನವ� ಸVೕಸು1ಾ' ಬರುತ'2ೆ 
ಎಂದು "ೕವ� Gೋಡುವದ;ಂದ ಇದನು! ಮತ'ಷುK �ಾ�;. 

ದ�ಾಂಶಗಳ� ಮತು' �ಾ��ೆಗಳ� 

● "ಮX ದ�ಾಂಶ ಮತು' �ಾ��ೆಗಳನು! �ೊಡುವ�ದರ#$ "ೕವ� 
ನಂ{ಗಸ'Mಾ49eೕMಾ? 

2ೇವ;/ೆ ಸಂಪೂಣA<ಾ4 ಸಮAಸುವ�ದರ#$ ಹಣವ� ಕ�ಣ �ಾಯA<ಾ42ೆ ಎಂದು 
ಅGೇಕ ��ಾ��ಗಳ� Gೆನ��ೊಂ�2ಾeMೆ. Gಾವ� 2ೇವರ �ೇ<ೆ �ಾಡಲು 
ಬಯಸು1 'ೇ<ೆ, ಆದMೆ ನಮX ಸ�ಂತ ಹಣವನು! "ಯಂ@+ಸಲು Gಾವ� ಬಯಸು1 'ೇ<ೆ. 
ಹಣದ �ಷಯದ#$ ಅGೇಕ ವಚನಗN<ೆ, ಆದMೆ Gಾವ� �ೇವಲ ಒಂದು 
ವಚನCಾಗವನು! �ಾತ+ ಬಳಸು1ೆ'ೕ<ೆ ಏ�ೆಂದMೆ Gಾವ� ದ�ಾಂಶ ಮತು' �ಾ��ೆ 
ಎರಡನೂ! �ೊಡDೇ�ೆಂದು ಅದು ಸ�ಷKಪ�ಸುತ'2ೆ. �ಾ��ೆಯು ನಮX ದ�ಾಂಶ8bಂತ 

.ೆgdನ �ತ'<ಾ42ೆ. 

2ೇವರು ನಮXನು! ಆvೕವA9ಸುವ ಸಲು<ಾ4 Gಾವ� ದ�ಾಂಶ ಮತು' �ಾ��ೆಗಳನು! 
�ೊಡDೇ�ೆಂದು 2ೇವರು ಬಯಸು1ಾ'Gೆ. ಆತನು ತನ! <ಾಕa�ೆb �ರುದ�<ಾ4 

�ಾಡ�ಾರನು ಮತು' Gಾವ� ಆತ"/ೆ �qೇಯMಾಗುವ�ದ8bಂತ �ದಲು ಆತನು 
ನಮXನು! ಆvೕವA9ಸ�ಾರನು. 

“ನನ/ೆ �ೆಲ�ಂದು ಅಗತaಗN<ೆ ಮತು' ಅವ�ಗಳನು! ಈwೇ;�ದ ನಂತರ Gಾನು 
ದ�ಾಂಶ �ೊಡಲು *ಾ+ರಂ-ಸು1 'ೇGೆ” ಎಂದು �ೆಲವರು .ೇಳ�1ಾ'Mೆ. “ನನ/ೆ .ೆgdನ 

ಆ2ಾಯ ಬಂ2ಾಗ Gಾನು ಆತ"/ೆ ದ�ಾಂಶಗಳನು! �ೊಡು1 'ೇGೆ” ಎಂದು �ೆಲವರು 
.ೇಳ�1ಾ'Mೆ. ಪ+@Hಬr ��ಾ��ಯು ದ�ಾಂಶವನು! ಮತು' �ಾ��ೆಗಳನು! 
�ೊಡDೇ�ೆಂದು 2ೇವರ <ಾಕaವ� ಬಹಳ ಸ�ಷK<ಾ4 .ೇಳ�ತ'2ೆ. 

ಮ�ಾ8 3:8-12 ನರಮನುಷaನು 2ೇವ;ಂದ ಕದುe�ೊಳ:ಬಹು2ೇ? "ೕ�ೕ ನ"!ಂದ 

ಕದುe�ೊಳ�:@'ೕ9eೕ;. ""!ಂದ ಏನು ಕದುe�ೊಂ�2 eೇ<ೆ ಎಂದು �ೇಳ�@'ೕMೋ 
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ದಶ�ಾಂಶ ನನ/ೋಸbರ ಪ+1ೆaೕ8ಸ Dೇ�ಾದ ಪ2ಾಥA. ಇವ�ಗಳGೆ!ೕ. "ೕವ� 
ಅಂದMೆ ಈ ಜGಾಂಗದವMೆ�ಾ$ ನ"!ಂದ ಕದುe�ೊಳ�:ವವMಾದ �ಾರಣ 

�ಾಪಗ+ಸ'Mಾ42ಾeMೆ. ನನ! ಆಲಯವ� ಆ.ಾರಶ�ನa<ಾಗದಂ1ೆ "ೕವ� ದಶ�ಾಂಶ 

Lಾವತ'ನೂ! ಭಂwಾರ�ೆb 1ೆ/ೆದು�ೊಂಡು ಬ"!;. Gಾನು ಪರ�ೋಕದ 2ಾ�ರಗಳನು! 
1ೆMೆದು "ಮX#$ ಸ0ಳn�ಯ�ಾಗದಷುK ಸುವರಗಳನು! ಸು;ಯು<ೆGೋ ಇಲ$�ೕ 
ನನ!ನು! nೕ/ೆ ಪ;ೕ��ೕ;. ಇದು �ೇGಾ�ೕಶ�ರ z.ೋವನ ನು�, ನುಂಗುವ 

ಹುಳವನು! Gಾನು "ಮ/ಾ4 ತwೆಯು<ೆನು. ಅದು "ಮX ಭೂVಯ ಫಲವನು! 
Gಾಶ�ಾಡದು. "ಮX 2ಾ+�ಯ ಹಣು� 1ೋಟದ#$ ಉದು;.ೋಗದು. ಇದು 
�ೇGಾ�ೕಶ�ರ z.ೋವನ ನು�, ಆಗ ಸಕಲ ಜGಾಂಗಗಳವರು "ಮXನು! 
ಧನaMೆಂದು �ೊಂwಾಡುವರು. "ಮX 2ೇಶವ� ಆನಂದ<ಾ4ರುವದು. ಇದು 
�ೇGಾ�ೕಶ�ರ z.ೋವನ ನು�. 

2ೇವ;/ೆ �qೇಯMಾ4ರಲು ದ�ಾಂಶವನು! �ೊಡುವ�ದರ ಅವಶaಕ1ೆಯ ಬ/ Zೆ ಇಂದು 
��ಾ��ಗN/ೆ Dೋ��ಲ$, ಆದe;ಂದ ಅವರು �ಾಪ�ೆb ಒಳ/ಾ42ಾeMೆ. ಈ ಒಂದು 
�ಾಯAದ#$ ಆತನನು! ಪ;ೕ�ಸಲು, ನಮX ದ�ಾಂಶವನು! ಆತನ ಭಂwಾರ�ೆb ತರಲು 
ಮತು' ನಮX oೕ�ೆ ಆvೕ<ಾAದಗಳನು! ಸು;ಸಲು ಆತನು ಸ�ಗAದ 2ಾ�ರಗಳನು! 
1ೆMೆದು ಸು;ಸುವGೋ ಇಲ$�ೕ ಎಂದು Gೋಡಲು 2ೇವರು ನಮ/ೆ ಸ<ಾಲು 
.ಾಕು1ಾ'Gೆ. 

ಇ#$ “ಭಂwಾರ” �ೆb ಬಳಸ�ಾ4ರುವ nೕಬೂ+ ಪದವ� ಶ�ಾ ಸ , ಶ�ಾ ಸ ಗಳನು! 
ಸಂಗ+n�ರುವ ಸ0ಳ ಎಂಬಥAವನು! �ೊಡುತ'2ೆ. ಅದು ಬಲವನು! ಸಂಗ+n��Kರುವ 

ಸ0ಳ<ಾ42ೆ. ಇಂದು, Gಾವ� ನಮX ದ�ಾಂಶಗಳನು! ಮತು' �ಾ��ೆಗಳನು! ಸ0Nೕಯ 

ಸCೆಗN/ೆ �ೊಡDೇಕು. 

"ಮX 8ೕ@A 

● ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯು "ಮXನು! vಫಾರಸು �ಾಡುತ'2ೆzೕ? 

ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ� 9:27 ಆದMೆ DಾನAಬನು ಅವನನು! �ೈn�ದು ಅ>ಸ'ಲರ 

ಬN/ೆ ಕMೆದು�ೊಂಡು .ೋ4 ಅವನು 2ಾ;ಯ#$ ಕತAನನು! ಕಂಡದeನೂ! ಕತAನು 
ಅವನ ಸಂಗಡ �ಾ1ಾ�ದeನೂ! ದಮಸb2ೊಳ/ೆ zೕಸು�ನ .ೆಸ;ನ#$ 
qೈಯA9ಂದ �ಾ1ಾ�ದeನೂ! ಅವ;/ೆ �ವರ<ಾ4 .ೇNದನು. 
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● "ಮX ಜ<ಾDಾe;ಯನು!, *ಾ+�ಾ�ಕ1ೆಯನು! ಮತು' ನಂ{ಗ�'�ೆಯನು! "ಮX 
ಸCೆಯ n;ಯರು ಗುರು@�2ಾeMೆzೕ? 

ನಂ{ಗ�'�ೆಯು �ೇ<ಾ ಮGೋCಾವ ಉಳ:ವMಾ4ರುವ�ದನು!, ಅಗತa�2ಾeಗ 

ಅ#$ರುವ�ದನು!, "ಮX ದ�ಾಂಶವನು! �ೊಡುವ�ದನು! ಮತು' <ಾಕaದ ಅಧaಯನದ#$ 
1ೊಡ4��ೊಳ�:ವ�ದನು! ಒಳ/ೊಂ�2ೆ. 

<ಾಕaದ ಅಧaಯನ 

● ಅಧaಯನ �ಾಡಲು ಮತು' ಕ#ಯಲು ಸಮಯವನು! �"Hೕ4ಸಲು "ೕವ� 
�ದ�;9eೕMಾ? 

2 @��ೆ 2:15 "ೕನು 2ೇವರ ದೃJK/ೆ Hೕಗa<ಾ4 �ಾ���ೊಳ�:ವದ�ೆb 
ಪ+Lಾಸಪಡು. ಅವ�ಾನ�ೆb ಗು;Lಾಗದ �ೆಲಸದವನೂ ಸತa<ಾಕaವನು! 
ಸ;Lಾ4 ಉಪ2ೇvಸುವವನೂ ಆ4ರು. 

ಸು<ಾ1ೆAಯನು! ".ೇಳಲು", �ದಲು "ೕವ� 2ೇವರ <ಾಕaದ ಸತaಗಳನು! 
"@Nದು�ೊಳ:Dೇಕು." 

ಪMಾಮ�ೆA/ಾ4ರುವ ಪ+�ೆ!ಗಳ� 

1. ಸCೆಯು ಆರಂಭದ#$ .ೇ/ೆ �ಾಯA"ವAn�ತು ಎಂಬುದರ ಬ/ Zೆ ಐದು ಅಂಶಗಳನು! .ೆಸ;�;. 

 

2. zೕಸು ತನ! �ದಲ vಷa;/ೆ zರೂಸ�ೇVನ#$ �ಾಯುವಂ1ೆ ಏ�ೆ ಆ�ಾ�ದನು? 

 

3. ಸ0Nೕಯ ಸCೆಯು "ಮXನು! vಫಾರಸು �ಾಡುತ'2ೆzೕ? ಏ�ೆ �ಾಡುತ'2ೆ ಅಥ<ಾ ಏ�ೆ �ಾಡಲ$? 
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ಸ�ಾ')ಲ$! 

zೕಸು 8+ಸ'ನ �ಜHೕತ_ವದ ಸCೆಯ ಕು;1ಾದ ಅಧaಯನವನು! Gಾವ� �ಾ� ಮು4ಸಲು ಆಗುವ�9ಲ$. 
.ೊಸ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಅ>ಸ'ಲರ ಕೃತaಗಳ ಪ�ಸ'ಕ9ಂದ ಯೂದನ ಪ�ಸ'ಕದವMೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಗ@ಗಳ� 
�ೇವಲ ಅದರ ಆರಂಭದ ಕ�ೆ �ಾತ+<ೇ ಆ42ೆ. ಪ+ಕಟ�ೆಯ ಪ�ಸ'ಕವ� ಅದರ ಅಂ@ಮ ಗN/ೆಗಳ ಕು;1ಾದ 
ಪ+<ಾದGೆLಾ42ೆ. 

2ೇವರ HೕಜGೆಯು ಬದ�ಾ4ಲ$. 

ಪಂ�ಾಶತ'ಮ 9ನದಂದು *ಾ+ರಂಭ<ಾದ ಸCೆಯು, 

*ೇತ+ನ ಮತು' ಇತರ ಅ>ಸ'ಲರ �ೇ<ೆಯ ಮೂಲಕ DೆQೆ)ತು', 

ಇಂ9ಗೂ DೆQೆಯು@'2ೆ. 

� 'ೇಫನನ nಂ�ೆHಂ9/ೆ ಮತು' ಅವನ ನಂತರದ ಇತರ ರಕ'�ಾ�ಗQ�ೆಂ9/ೆ 

ಕಷKವನು! ಅನುಭ��ದ ಸCೆಯು, 

ಇಂ9ಗೂ ತನ! ರಕ'�ಾ�ಗQ�ೆಂ9/ೆ ಕಷKವನು! ಅನುಭ�ಸು@'2ೆ. 

zೕಸು LಾMೆಂದು ದೃ¦ೕಪ�ಸು1ಾ' ಅದುFತಗಳ ಮತು' ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ  

ಮೂಲಕ DೆQೆದ ಸCೆಯು 

 ಇಂ9ಗೂ ಅದುFತಗಳ ಮತು' ಸೂಚಕ�ಾಯAಗಳ ಮೂಲಕ DೆQೆಯು@'2ೆ. 

zೕಸು �ಾ�ದಂಥ �ಾಯAಗಳನು! �ಾ�ದಂಥ ಸCೆಯು, 

ಇಂ9ಗೂ ಅತನ �ಾಯAಗಳನು! �ಾಡು@'2ೆ. 

Mಾಷ`ಗಳ� ಬಂದವ� .ೋದವ� ಆದMೆ zೕಸು8+ಸ'ನ ಸCೆಯು 

ಇಂ9ಗೂ ಬಹಳಷುK OೕವಕQೆ)ಂದ ತುಂ{2ೆ ಮತು' DೆQೆಯು@'2ೆ. 

ಇದು Oೕವಂತ<ಾ42ೆ, ಇಂ9ನ ಸಮಪA�ೆಯುಳ: ��ಾ��ಗQಾದ, 

Oೕವಕರ<ಾದ Oೕ�ಗNಂದ ಅದು ಉಂಟು�ಾಡಲ��K2ೆ. 

zೕಸು .ೇN2 eೇನಂದMೆ, 

“Gಾನು ನನ! ಸCೆಯನು! ಕಟುK<ೆನು  

*ಾ1ಾಳ�ೋಕದ ಬಲವ� ಅದನು! �ೋ#ಸ�ಾರದು.” 

 


