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%ಾಠ ಒಂದು 

ಪ��ಾ�ತ�ನು 

ಪ��ಾ�ತ�ನು ಯಾರು? 

9ಾವ� Uಜ�ಾ� �ೇವರನು+ KLದು.ೊಂSದWXೆ, 9ಾವ� ತಂ�ೆ ಮತು! ಮಗನನು+ 8ಾತ� 
KLದು.ೊಳ0Cಾರದು, ಆದXೆ 9ಾವ� ಪ��ಾ�ತ�ನನು+ ಸYಯಾದ ಮತು!     
�ೈಯುQ!ಕ�ಾದ YೕKಯ67 KLದು.ೊಳ0Cೇಕು. �ೇವರು ಸತ[ದ67 ಒಬ\Xೇ, ಆ�ಾಗೂ2 
ವ2�ಾ2ಸ�ಾದ ಮತು! ವ2Q!ಗತ�ಾದ ಮೂರು ವ2Q!ಗ]ಾ� ಗುರುKಸಲ^_`�ಾWXೆ.  

�ೈ�ಕ�ೆಯ ಪ�Kaಬ\ ವ2Q!ಯು ಸ8ಾನನು ಪ�K ವ2Q!ಯು, ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾ� 
ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುವ ಪ�.ಾರ, Uಖರ�ಾದ Q�Pಗಳನು+ ಮತು! ವ2Q!ತ[ವನು+ ,ೊಂ-�ಾWXೆ. 
ತಂ�ೆ ಮತು! ಮಗನಂ�ೆPೕ, ಪ��ಾ�ತ�ನು, ಸಹ 9ಾವ� ಆತ9ೊಂ-bೆ 
�ೈಯುQ!ಕ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನು+ ಇಟು`.ೊಳ0Cೇ.ೆಂದು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. 9ಾವ� 
ಆತ9ೊಂ-bೆ 
ೕ�ಸCೇಕು ಮತು! ಆಪ!�ಾ� ಆತನ67 ಒಂ�ಾ� ನeೆಯCೇ.ೆಂದು, 
ನಮ� �ೈನಂ-ನದ 
ೕವನದ67 ಆತನ Q�Pಯ %ಾ�ಮುಖ2�ೆಯನು+ 
KLದು.ೊಳ0Cೇ.ೆಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. 

ಹ]ೇ ಒಡಂಬS.ೆಯ67 ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ Q�Pಗಳ/  

ಸೃh`ಯ67                   

ಸೃh`ಯ67 ಪ��ಾ�ತ�ನು �ೆiPೕಕತ[ದ 3ಾಗ�ಾ�ದWನು. 

ಆ-.ಾಂಡ 1:1-3 ಆ-ಯ67 �ೇವರು ಆ.ಾಶವನೂ+ ಭೂkಯನು+ ಉಂಟು8ಾSದನು. 
ಭೂkಯು ಕ�ಮ�ಲ7�ೆಯೂ ಬY�ಾ�ಯೂ ಇತು!; ಆ-;ಾಗರದ lೕ�ೆ ಕತ!6ತು!; 
�ೇವXಾತ�ವ� ಜಲಸಮೂಹಗಳ lೕ�ೆ ಚ6ಸುK!ತು!. 

�ೇವXಾತ�ನು bಾL, nಾ[ಸ, OರುbಾL, ಚಂಡ8ಾರುತ, ಚಕ�8ಾರುತ ಆ�ದWನು. 

Qೕತ?9ೆ 104: 30 Uೕನು 
ೕವnಾ[ಸವನು+ ಊದಲು ಅವ� ,ೊಸ�ಾ� ಹುಟು`ತ!�ೆ. 
ಭೂkಯನು+ ನೂತನಪSಸುK!ರುK!ೕ. 
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ಮನುಷ2Xೊಂ-�ನ ಸಂವಹನ 

� ಮನುಷ2ರ lೕ�ೆ ಇLದುಬಂದನು  

ಹ]ೇ ಒಡಂಬS.ೆಯ .ಾಲದ67, ಪ��ಾ�ತ�ನು ಮನುಷ2Xೊಳbೆ 9ೆ�ೆbೊಂSರ6ಲ7. 
ಅವರನು+ �nೇಷ�ಾದ .ಾಯ?.ಾ:� ಅಥ�ಾ ;ೇ�ೆbಾ� ಅr4ೇQಸಲು ಅವರ lೕ�ೆ 
ಇLದುಬಂದನು. 

1 ಸಮು�ೇಲ 10:6 ಆಗ P,ೋವನ ಆತ�ವ� Uನ+ lೕಲೂ ಬರುವದWYಂದ Uೕನೂ 

8ಾಪ?ಟು` ಪ��ಾ-ಸು�. 

� ಮನುಷ2Ybೆ Nಾನವನು+ ದಯ%ಾ6sದನು 

�tೕಚನ.ಾಂಡ 28:3 ಯಾYbೆ 9ಾನು "ಾಣತನದ ವರವನು+ ಪYಪuK?ಯಾ� 

ಅನುಗ�v�ೆWೕ9ೋ ಅಂಥ "ಾಣXೆಲ7ರ ಸಂಗಡ Uೕನು 8ಾ�ಾS ಅವರ .ೈwಂದ ಆ 

ವಸxಗಳನು+ sದWಪSಸCೇಕು. 

� ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡ �ಾ-ಸುK!ದWನು 

ಆ-.ಾಂಡ 6:3 ಆಗ P,ೋವನು ನನ+ ಆತ�ವ� ಮನಷ2Xೊಡ9ೆ ಯಾ�ಾಗಲೂ  

�ಾ-ಸುವ�-ಲ7. 

� ಮನುಷ2Xೊಂ-bೆ 8ಾ�ಾSದನು 

P,ೆ"ೆ:ೕಲನು 2:2 ಆತನು ಈ 8ಾತನು+ ,ೇLದ ಕೂಡ�ೆ �ೇವXಾತ�ವ� ನ9ೊ+ಳbೆ 
;ೇY 9ಾನು ಎದುW Uಂತು.ೊಳ/0ವಂ�ೆ 8ಾSತು; ಆಗ ನ9ೊ+ಡ9ೆ 8ಾ�ಾS�ಾತನ 

ನುSಯನು+ Eೆ9ಾ+� .ೇL�ೆನು. 

ಸು�ಾ�ೆ?ಗಳ67 ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ Q�Pಗಳ/ 

Q�ಸ!ನ 
ೕ�ತದ .ಾಲದ67ಯೂ, ಪ��ಾ�ತ�ನು ಗಂಡಸರ ಮತು! ,ೆಂಗಸರ lೕಲೂ 
�nೇಷ�ಾದ .ಾಯ?.ಾ:� ಇLದು ಬರುK!ದWನು, ಆದXೆ Q�ಸ!ನು ಪರ�ೋಕ.ೆ: ಮರL 
,ೋದ ಅನಂತರ ಪಂಚಶತ!ಮ -ನದಂದು, ಗಂಡಸರ ಮತು! ,ೆಂಗಸರ ಒಳbೆ 9ೆ�ೆಸಲು 
ಆತನು ಇLದು ಬಂದನು. 
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;ಾ+Uಕ9ಾದ aೕ,ಾನ  

ಲೂಕ 1:15 ಅವನು ಕತ?ನ ದೃh`ಯ67 ಮ,ಾಪ�ರುಷ9ಾ�ರುವನು; �ಾ�zಾರಸವ9ಾ+ಗ6 

ಯಾವ ಮದ2ವ9ಾ+ಗ6 ಕುSಯದವ9ಾ�ರುವನು; ಅವನು ಹು_`ದಂ-Uಂದಲೂ 

ಪ��ಾ�ತ� ಭYತ9ಾ�ರುವನು. 

ಎ6ಸCೇತ 

ಲೂಕ 1:41 ಎ6ಸCೇತಳ/ ಮYಯಳ ವಂದ9ೆಯನು+ .ೇಳ/ತ!�ೇ ಆ.ೆಯ ಗಭ?ದ67ದW 
ಕೂಸು ,ಾXಾSತು. ಮತು! ಎ6ಸCೇತಳ/ ಪ��ಾ�ತ� ಭYತ]ಾ�… 

ಜಕYೕಯ  

ಲೂಕ 1:67 ಇದಲ7�ೆ ಆ ಮಗು�ನ ತಂ�ೆಯಾದ ಜಕYೕಯನು ಪ��ಾ�ತ� ಭYತ9ಾ� 

ಪ��ಾದನವಚನವನು+ ನುSದ�ೆWೕನಂದXೆ... 

Pೕಸು�ನ 
ೕವನದ67 ಮತು! ;ೇ�ೆಯ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ Q�Pಗಳ/ 

Pೕಸುವನು+ ಗಭ?�ಾLದು ಆತ�Uಂದ�ೇ 

ಮ�ಾ!ಯ 1:20,24 ಅವನು ಇದನು+ ಆ�ೋJಸುK!ರು�ಾಗ ಕತ?ನ ದೂತನು ಅವUbೆ 
ಕನsನ67 .ಾ{s.ೊಂಡು - ಎ�ೈ aೕ;ೇಫ9ೇ, �ಾ�ೕದನ ವಂಶದವ9ೇ, Uನ+ 
,ೆಂಡKಯಾದ ಮYಯಳನು+ ;ೇYs.ೊಳ/0ವದ.ೆ: ಅಂಜCೇಡ. ಆ.ೆಯ ಗಭ?ವ� 
ಪ��ಾ�ತ�-ಂದ�ೇ ಆದದುW. 

Pೕಸು ತನ+ ಕU.ೆ ಜನನ-ಂದ�ೇ, ಪuಣ?�ಾದ ಮನುಷ29ಾ�ದರೂ ಆತನು 
ಪuಣ?�ಾದ ಮತು! ಪYಪuಣ?�ಾದ �ೇವರು ಸಹ ಆ�ದWನು. ಆತನು 
ಮನುಷ29ಾ�ದರೂ ಯಾವ��ೇ YೕKಯ67 �ೇವರ ಸತ[�ಾಗ6 ಮತು! 
ಗುಣಲ}ಣ�ಾಗ6 ಕSlಯಾಗ6ಲ7. 

Pೕಸು ಹಕು:ಗಳನು+ �ೊXೆದುOಟ`ನು 

Pೕಸು ಈ �ೋಕದ67 
ೕ�ಸು�ಾಗ �ೇವXಾ� ಆತU�ರುವ ಎ�ಾ7 ಹಕು:ಗಳನು+ 
ಮತು! ಸವಲತು!ಗಳನು+ ಮನಃಪuವ?ಕ�ಾ� ಬ-bೆ ಇಟು`Oಟ`ನು. ಆತನು 
tದಲ9ೇಯ ಆ�ಾಮನನು+ ಆತನು ಮನುಷ2ನು ಭೂkಯ lೕ�ೆ ಏ9ೇನು 
8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಸೃh`sದ9ೋ ಅ�ೆಲ7ವ�ಗಳನು+ 9ೇರ�ೇYಸಲು “.ೊ9ೆಯ 
ಆ�ಾಮ9ಾ�” ಬಂದನು. 
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�6�^ 2:5-8 Q�ಸ! Pೕಸು�ನ67ದWಂಥ ಮನಸು$ Uಮ�67ಯೂ ಇರ6. 

ಆತನು�ೇವಸ[ರೂಪ9ಾ�ದWರೂ �ೇವYbೆ ಸYಸ8ಾನ9ಾ�ರುವ�ೆಂಬ ಅಮೂಲ2 
ಪದ�ಯನು+ Oಡ�ೊ�ೆ7ನು ಎಂ�ೆ{ಸ�ೆ ತನ+ನು+ ಬYದು 8ಾS.ೊಂಡು �ಾಸನ 

ರೂಪವನು+ ಧYs.ೊಂಡು ಮನುಷ2Ybೆ ಸದೃಶ9ಾದನು. vೕbೆ ಆತನು ಆ.ಾರದ67 
ಮನುಷ29ಾ� .ಾ{s.ೊಂS�ಾWಗ ತನ+ನು+ ತ��s.ೊಂಡು ಮರಣವನು+ ಅಂದXೆ 
�ಲುCೆಯ ಮರಣವ9ಾ+ದರೂ ,ೊಂದುವಷು` ��ೇಯ9ಾದನು. 

Pೕಸು ಆತ�Uಂದ ಅr4ೇQಸಲ^ಟ`ನು  

Pೕಸು UೕYನ67 -ೕzಾ;ಾನ+ 8ಾSs.ೊಂಡು ಮತು! ಪ��ಾ�ತ�ನು ಇLದುಬಂದು 
ಆತನನು+ ಶQ!bೊLs ಮತು! ಆತ9ೊಳbೆ �ಾಸ8ಾಡುವ ತನಕ ಆತನು ;ೇ�ೆಯನು+ 
ಆರಂrಸ6ಲ7. Pೕಸು ಆ ಸಮಯ tದಲುbೊಂಡು ಆತನ 
ೕವನದ67 ಮತು! 
;ೇ�ೆಯ67 ಏನ+9ೆ+�ಾ7 8ಾSದ9ೋ, ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ ಶQ!bೊLಸಲ^ಟ` 
ಮನುಷ2ನಂ�ೆPೕ ಆತನು ಎಲ7ವನು+  

8ಾSದನು. ಆತನು ಮನುಷ2ರನು+ ಸೃh`s�ಾಗ ಅವYbೋಸ:ರ�ಾ�ರುವ ಆತನ 
aೕಜ9ೆ ಮತು! 8ಾದY ಇ�ಾW�ತು!.  

ಮ�ಾ!ಯ 3:16,17 Pೕಸು ;ಾನ+8ಾSs.ೊಂಡ ಕೂಡ�ೆ UೕYUಂದ lೕಲ.ೆ: ಬರಲು 
ಇbೋ, ಆತUbೆ ಆ.ಾಶವ� �ೆXೆwತು; ಮತು! �ೇವರ ಆತ� %ಾY�ಾಳದ ,ಾbೆ ಇLದು 
ತನ+ lೕ�ೆ ಬರುವ�ದನು+ ಕಂಡನು. ಆಗ ಈತನು ��ಯ9ಾ�ರುವ ನನ+ ಮಗನು, 
ಈತನನು+ 9ಾನು lJ��ೆWೕ9ೆ ಎಂದು ಆ.ಾಶ�ಾ{ ಆwತು. 

8ಾಕ? 1:10 ಕೂಡ�ೆ ಆತನು UೕY9ೊಳ�ಂದ lೕಲ.ೆ: ಬರಲು ಆ.ಾಶ�eೆದು 
�ೇವXಾತ�ವ� %ಾY�ಾಳದ ,ಾbೆ ತನ+ ಇLಯುವ�ದನು+ ಕಂಡನು. 

ಆತ�Uಂದ ನeೆಸಲ^ಟ`ನು  

Pೕಸು�ನ 
ೕವನದ67 ಮತು! ;ೇ�ೆಯ67ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ .ಾಯ?ಗಳನು+ 
ಕ6ಯುವ�ದWYಂದ, ಈ�ನ ನಮ� 
ೕ�ತಗಳ67 ಮತು! ;ೇ�ೆಯ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ 
.ಾಯ?ವನು+ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0ಬಹುದು. Uಜ�ಾ�ಯೂ Pೕಸು ನಮ� 8ಾದYಯು. 

ಮ�ಾ!ಯ 4:1 ಆಗ Pೕಸು ;ೈ�ಾನUಂದ nೆ�ೕ�ಸಲ^ಡುವದ.ಾ:� ಆತ�ನು ಆತನನು+ 
ಅಡ�bೆ ಒಯWನು. 

8ಾಕ? 1:12 ಕೂಡ�ೆ Pೕಸು �ೇವXಾತ�%ೆ�ೕYತ9ಾ� ಅಡ�bೆ ,ೋದನು. 
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ಲೂಕ 4:1 Pೕಸು ಪ��ಾ�ತ�ಭYತ9ಾ� aದ?ನ ,ೊ]ೆwಂದ vಂKರು� 

�ೇವXಾತ�Uಂದ 9ಾಲ[ತು! -ವಸ ಅಡ�ಯ67 ನSಸಲ^ಡು�ಾ!... 

ಆತ�Uಂದ 3ೋ�ತ9ಾದನು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:2 �ಾನು ಆYs.ೊಂSದW ಅ�ಸ!ಲYbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ  

ಮೂಲಕ ಆ"ೆ� .ೊಟು` lೕಲಣ �ೋಕವ9ೆ+ೕYದ -ನದ ವXೆbೆ... 

aೕ,ಾನ 14:10 9ಾನು ತಂ�ೆಯ67�ೆWೕ9ೆ, ತಂ�ೆಯು ನನ+67 ಇ�ಾW9ೆ ಎಂದು Uೕನು 
ನಂಬುವ-ಲ7�? 9ಾನು Uಮbೆ ,ೇಳ/ವ 8ಾತುಗಳನು+ ನನ+ಷ`.ೆ: 9ಾ9ೇ ಆಡುವ�-ಲ7; 
ತಂ�ೆಯು ನನ+67 ಇದುW.ೊಂಡು ತನ+ Q�Pಗಳನು+ ನSಸು�ಾ!9ೆ. 

ಆತ�Uಂದ ಆr4ೇQಸಲ^ಟ`ನು 

ಲೂಕ 4:18 ಕತ?ನ ಆತ�ವ� ನನ+ lೕ�ೆ ಅ�ೆ, ಆತನು ನನ+ನು+ ಬಡವYbೆ  

ಶುಭವತ?8ಾನ ;ಾರುವ�ದ.ೆ: ಅr4ೇQsದನು, ;ೆXೆಯವYbೆ Oಡುಗeೆಯಾಗುವದನು+ 
ಮತು! ಕುರುಡYbೆ ಕಣು� ಬರುವ�ದನು+ ಪ�s-WಪSಸುವ�ದಕೂ: ಮನಮುYದವರನು+ OSs 

ಕಳ/vಸುವ�ದಕೂ:… 

ಆತ�Uಂದ �ೆವ[ಗಳನು+ OSsದನು 

ಮ�ಾ!ಯ 12:28 9ಾನು �ೇವರ ಆತ�ನ ಬಲ-ಂದ�ೇ �ೆವ[ಗಳನು+ OSಸುವ��ಾದXೆ 
�ೇವರ Xಾಜ2ವ� Uಮ� ಹK!ರ.ೆ: ಬಂತ�ಾ7. 

ಆತ�Uಂದ ತನ+ನು+ ಸಮ?�sದನು  

ಇO�ಯ 9:14 U�ಾ2ತ�Uಂದ ತನ+ನು+ �ಾ9ೇ U�ೋ?hಯ9ಾ+� �ೇವYbೆ 
ಸಮ?�s.ೊಂಡ Q�ಸ!ನ ರಕ!ವ� ಎ4ೊ`ೕ ,ೆEಾ�� ನಮ�ನು U
ೕ?ವಕಮ?ಗLಂದ OSs 


ೕವವ�ಳ0 �ೇವರನು+ ಆXಾ�ಸುವವXಾಗುವಂ�ೆ ನಮ� ಮನಸ$ನು+ 
ಶು-WೕಕYಸುವದಲ7�ೇ 

ಆತ�Uಂದ ಪ�ನರು�ಾ�ನ ,ೊಂ-ದನು 

Xೋ8ಾಪ�ರ 1:4 ಪ�ತ��ಾದ ಆತ�ವ�ಳ0ವ9ಾ�ದುW ಸತ! lೕ�ೆ 
ೕ�ತ9ಾ� ಎದುW 
ಬಂದ ಮಹ�ಾ:ಯ?-ಂದ �ೇವಕು8ಾರ9ೆಂದು Uಣ?wಸಲ^ಟ`ವನೂ ಆ��ಾW9ೆ. 
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Xೋ8ಾಪ�ರ 8:11 Pೕಸುವನು+ ಸತ!ವXೊಳ�ಂದ 
ೕ�ತ9ಾ� ಎO\s�ಾತನ ಆತ�ನು 
Uಮ�67 �ಾಸ�ಾ�ದWXೆ Q�ಸ! Pೕಸುವನು+ ಸತ!ವXೊಳ�ಂದ ಎO\s�ಾತನು Uಮ�67 
�ಾಸ�ಾ�ರುವ ತನ+ ಆತ�ನ ಮೂಲಕ Uಮ� ಮತ2?�ೇಹಗಳನು+ ಸಹ ಬದುQಸುವನು. 

ಪ��ಾ�ತ�ನು �ೇವರ ಶQ!     

Pೕಸು�bೆ ತನ+ 
ೕವನದ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ! ಅಗತ2�ಾ�ತು!, ,ಾbೆPೕ 9ಾವ� ಅ�ೇ 
ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ!ಯನು+ ಪuಣ?�ಾ� ನಮ� ಇಂ-ನ 
ೕ�ತಗಳ67 ,ೊಂ-.ೊಳ0Cೇಕು  

ಪ�ನರು�ಾ�ನದ ಶQ!  

ಎ�ೆಸ 1:19,20 ನಂಬುವವXಾದ ನಮ�67 ಆತನು ;ಾ�ಸುವ ಪXಾಕ�ಮವ� ಎಷು` 
ಅKಶಯ�ಾ�ೆWಂಬದನೂ+ Uೕವ� Kಳ/.ೊಳ/0ವಂ�ೆ ಅನುಗ�vಸ6. ಆತನ ಬ�ಾKಶಯವ� 
ಎಷು` ಮಹ�ಾ!ದ�ೆWಂಬದು Q�ಸ!ನ67 �ೋYಬಂ-�ೆ. ,ೇbೆಂದXೆ ಆತನು ಸK!ದW 
Q�ಸ!ನನು+… 

%ೌಲನ67ದW ಶQ!  

1 .ೊYಂಥ 2:4,5 Uಮ� ನಂO.ೆಯು 8ಾನುಷNಾನವನು+ ಆ�ಾರ8ಾS.ೊಳ0�ೆ 
�ೇವರ ಶQ!ಯನು+ ಆ�ಾರ8ಾS.ೊಂSರCೇ.ೆಂದು ನನ+ Cೋಧ9ೆಯ67ಯೂ 

ಪ�ಸಂಗದ67ಯೂ ಮನ�6ಸುವ Nಾನ�ಾಕ2ಗಳನು+ 9ಾನು ಪ�aೕ�ಸ�ೆ 
�ೇವXಾತ�ನ ಬಲವನು+ �ೋಪ?Sಸುವ �ಾಕ2ಗಳ9ೆ+ೕ ಪ�aೕ�s�ೆನು. 

Xೋ8ಾಪ�ರ 15:17-19 �ೇವರ ;ೇ�ೆಯ67 ,ೊಗL.ೊಳ/0ವ�ದ.ೆ: Q�ಸ! Pೕಸು�ನ67 
ನನbೆ .ಾರಣವ�ಂಟು. Q�ಸ!ನು ಅನ2ಜನಗಳನು+ ತನbೆ ಆ�ೕನ 8ಾS.ೊಳ0ವ�ದ.ಾ:� 

ನನ+ .ೈwಂದ 8ಾKನ67ಯೂ Q�Pಯ67ಯೂ ಸೂಚಕ.ಾಯ? ಅದುRತ .ಾಯ?ಗಳ 

ಬಲ-ಂದಲೂ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಬಲ-ಂದಲೂ 8ಾSsದ .ಾಯ?ಗಳ9ೆ+ೕ ,ೊರತು CೇXೆ 
ಯಾವ .ಾಯ?ಗಳನೂ+ ನನbೆ �ೈಯ?;ಾಲದು. 9ಾನು Pರೂಸ�ೇ� 

tದಲುbೊಂಡು ಇಲು7Yಕ sೕlಯ ಪಯ?ಂತರಕೂ: ಸುK! Q�ಸ!ನ ಸು�ಾ?�ೆಯ 

;ಾXೋಣವನು+ 9ೆರ�ೇYs�ೆWೕ9ೆ. 
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ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ೕಗಳ/ 

1. ಪ��ಾ�ತ�ನು ಯಾXೆಂದು Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 ಬXೆwY. 
 
 
 
 

2. Pೕಸು�ನ UೕYನ -ೕzಾ;ಾನ+ ಮತು! ಪ��ಾ�ತ�ನು ಇLದುಬಂದು ಆತನ67 
ೕ�sದWರ ನಂತರ ಆತನು ಈ 
�ೋಕದ67 
ೕ�ಸು�ಾಗ ಆತನು ,ೇbೆ .ಾಯ? Uವ?vsದನು?  

 

 
 
 

3. ಈ ,ೊತು! 9ಾವ� ,ೇbೆ .ಾಯ? Uವ?vಸು�ೆ!ೕ�ೆ? 
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%ಾಠ ಎರಡು 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಬಲವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದು 

ಪ�ಥಮ�ಾ� .ೊಡಲ^ಟ`ಂಥ �ಾbಾWನ 

aೕ�ೇಲ 2: 28,29. ತರು�ಾಯ 9ಾನು ಎ�ಾ7 ಮನುಷ2ರ lೕ�ೆ ನನ+ ಆತ�ವನು+ 
ಸುYಸು�ೆನು; Uಮ�67ರುವ ಗಂಡಸರೂ ,ೆಂಗಸರೂ ಪ��ಾ-ಸುವರು; Uಮ� vYಯYbೆ 
ಕನಸುಗಳ/ Oೕಳ/ವವ�, Uಮ� ಯೌವನಸ�Ybೆ -ವ2ದಶ?ನಗ]ಾಗುವವ�; ಇದಲ7�ೆ ಆ 

-ನಗಳ67 �ಾಸ�ಾsಯರ lೕ�ೆಯೂ ನನ+ ಆತ�ವನು+ ಸುYಸು�ೆನು. 

Pnಾಯ 28:11,12. ,ೌದು, �ೊದಲು 8ಾKನವರು, ಅನ23ಾ4ೆಗಳವರ 

ಮೂಲಕ�ಾ�Pೕ P,ೋವನು ಈ ಜನರ ಮಧ2ದ67 8ಾ�ಾಡುವನು. ಆತನು tದಲು 
– ಇ�ೇ Uಮbೆ ಆವಶ2ಕ�ಾದ �nಾ�ಂK, ಬಳ6ದವರನು+ �ಶ�ಮbೊLsY, Uಮbೆ 
ಅನುಕೂಲ�ಾದ ಉಪಶಮನವ� ಇ�ೇ ಎಂದು ,ೇL�ಾಗ ಇವರು .ೇಳ�ೊಲ7�ೆ 
,ೋದರು. 

,ೊಸ ಒಡಂಬS.ೆಯ67 .ೊಡಲ^ಟ`ಂಥ �ಾbಾWನ 

Pೕಸು�Uಂದ 

� lೕಲಣ �ೋಕ-ಂ-ರುವ ಶQ!  

ಲೂಕ 24:49. ಇbೋ ನನ+ ತಂ�ೆಯು �ಾbಾWನ 8ಾSದWನು+ Uಮbೆ 
ಕಳ/vs.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ.  �ೇವರು lೕಲಣ �ೋಕ-ಂದ Uಮbೆ ಶQ!ಯನು+ ,ೊ-ಸುವ 

ತನಕ .ಾದು.ೊಂSY ಎಂದು ,ೇLದನು. 

� ಪ��ಾ�ತ�Uಂದಲೂ CೆಂQwಂದಲೂ                                      

9ಾನಂತೂ Uಮ� ಮನಸು$ Kರು�.ೊಳ0Cೇ.ೆಂಬದ.ೆ: Uಮbೆ UೕYನ67 ;ಾ+ನ 

8ಾSಸು�ೆ!ೕ9ೆ. ಆದXೆ ನನ+ vಂ�ೆ ಬರುವವನು ನನ�ಂತ ಶಕ!ನು ಆತನ .ೆರಗಳನು+ 
,ೊರ6ಕೂ: 9ಾನು aೕಗ2ನಲ7. ಆತನು ಪ��ಾ�ತ�ದ67ಯೂ CೆಂQಯ67ಯೂ Uಮbೆ 
;ಾ+ನ8ಾSಸುವನು. 
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� ಒ] 0ೇಯ ವರ  

ಲೂಕ 11:9-13 ,ಾbೆPೕ 9ಾನು Uಮbೆ ,ೇಳ/ವ��ೇನಂದXೆ--CೇS.ೊL0Y, Uಮbೆ 
�ೊXೆಯುವದು; ಹುಡುQY, Uಮbೆ sಕು:ವದು; ತ_`Y, Uಮbೆ �ೆXೆಯುವದು. 
ಯಾ.ೆಂದXೆ CೇS.ೊಳ/0ವ ಪ�Kaಬ\ನು ,ೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವUbೆ sಕು:ವದು, 
ತಟು`ವವUbೆ �ೆXೆಯುವದು.  

Uಮ�67 ತಂ�ೆಯಾದವನು kೕನನು+ .ೇಳ/ವ ಮಗUbೆ kೕನು .ೊಡ�ೆ ,ಾವನು+ 
.ೊಡುವ9ೇ? ಅಥ�ಾ ತK!ಯನು+ .ೇLದXೆ Eೇಳನು+ .ೊಡುವ9ೇ? 

 ,ಾbಾದXೆ .ೆಟ`ವXಾದ Uೕವ� Uಮ� ಮಕ:Lbೆ ಒ] 0ೇ ಪ�ಾಥ?ಗಳನು+ 
.ೊಡಬಲ7ವXಾದXೆ ಪರ�ೋಕದ67ರುವ Uಮ� ತಂ�ೆಯು ತನ+ನು+ CೇS.ೊಳ/0ವವYbೆ 
ಎ4ೊ`ೕ ,ೆEಾ�� ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ .ೊಡುವನಲ7�ೇ ಅಂದನು. 

� 
ೕವಕರ�ಾದ UೕYನ ,ೊ]ೆಗಳ/                  

aೕ,ಾನ 7:37-39 ಆ "ಾ�ೆ�ಯ ಮ,ಾ-ವಸ�ಾದ ಕeೇ -ನದ67 Pೕಸು 
Uಂತು.ೊಂಡು – ಯಾವUbಾದರೂ UೕರS.ೆಯಾ�ದWXೆ ಅವನು ನನ+ ಬLbೆ ಬಂದು 
ಕುSಯ6.  ನನ+ನು+ ನಂOದವನ ,ೊ�ೆ`aಳ�ಂದ nಾಸxದ67 ,ೇLರುವ ಪ�.ಾರ 


ೕವಕರ�ಾದ UೕYನ ,ೊ]ೆಗಳ/ ಹYಯುವವ� ಎಂದು ಕೂ� ,ೇLದನು.  ಇದನು+ 
Pೕಸು ತನ+ನು+ ನಂOದವರು ,ೊಂದ6ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ಕುYತು ,ೇLದನು. 
ಆತನು ಇನೂ+ ತನ+ ಮvlಯ ಪದ�ಯನು+ ,ೊಂದ�ೆ ಇದW.ಾರಣ ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� 
ಇನೂ+ ಬಂ--Wಲ7. 

%ೇತ�Uಂದ  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:38, 39 %ೇತ�ನು ಅವYbೆ – Uಮ� %ಾಪಗಳ/ 
ಪY,ಾರ�ಾಗುವ�ದ.ಾ:� Uಮ�67 ಪ�Kaಬ\ರು �ೇವರ ಕeೆbೆ Kರು�.ೊಂಡು Pೕಸು 
Q�ಸ!ನ ,ೆಸYನ lೕ�ೆ -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊL0Y, ಆಗ Uೕವ� ಪ��ಾ�ತ��ಾನವನು+ 
,ೊಂದು�Y; ಆ �ಾbಾWನವ� Uಮಗೂ Uಮ� ಮಕ:Lಗೂ ದೂರ�ಾ�ರುವವXೆಲ7Yಗೂ 

ಅಂತೂ ನಮ� �ೇವXಾ�ರುವ ಕತ?ನು ತನ+ ಕeೆbೆ ಕXೆಯುವವXೆಲ7Ybೆ 
8ಾeೋಣ�ಾ��ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು 
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-ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸುವವನು ಯಾರು? 

ರ}@ೆಯನು+ ,ೊಂದುವ }ಣದ67 ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯನು+ Pೕಸು Q�ಸ!ನ ಶYೕರ.ೆ: 
;ೇYಸುವದ.ೆ: -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ .ಾಯ?ವನು+ ಮತು! 
�nಾ[sಗಳನು+ ಪ��ಾ�ತ�ನ67ಯೂ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದಲೂ -ೕzಾ;ಾ+ನ 

8ಾSಸುವ Pೕಸು�ನ .ಾಯ?ದ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ67 ಅ9ೇಕ ;ಾY 

bೊಂದಲಗಳ/ ಉಂ�ಾ��ೆ. 

-ೕzಾ;ಾ+ನದ �ವರ@ೆ  

-ೕzಾ;ಾ+ನ (baptize) ಎಂಬ ಪದವನು+ ನಮ� 3ಾ4ೆbೆ 3ಾ4ಾಂತರ 8ಾಡ�ೇ ಅದ.ೆ: 
ಬದ�ಾ� ಬರಹbಾರYಂದ ಉಪaೕ�ಸಲ^ಟ`ಂಥ ಮೂಲತ ��ೕ� 3ಾ4ೆಯಂ�ೆPೕ 
ಶಬWವನು+ .ೊಡುವ ,ಾbೆ 6%ಾ2ಂತರ 8ಾಡ�ಾ��ೆ. ಅದರ Uಜ�ಾದ ಅಥ?�ೆ9ೆಂದXೆ 
“ಸಂಪuಣ?�ಾ� ಮುಳ/�ಸು�.ೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂaೕ
ಸುವ�ದು.” ಒಂದು ವಸxವನು+ 
ಬಣ�ದ67 ಅ-W�ಾಗ ಅದು ಸಂಪuಣ?�ಾ� ಆ ಬಣ��ೊಂ-bೆ ಸಂaೕ
ಸಲ^ಡುತ!�ೆ.  
ಅದನು+ ಆ ಬಣ�ದ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸ�ಾwತು.  

ಪ��ಾ�ತ�ನು 9ಾವ� ರ}@ೆಯ ,ೊಂ-ದ ಸಮಯದ67 ನಮ�ನು ಸಂಪuಣ?�ಾ� Pೕಸು 
Q�ಸ!9ೊಂ-bೆ ಸಂaೕ
s�ಾW9ೆ. ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗೂ �ೇವYಂದ ಆNಾ�ಸಲ^ 
UೕYನ -ೕzಾ;ಾ+ನವ� ಮನುಷ2ರ ಮುಂ�ೆ 9ಾವ� ಈbಾಗ�ೇ Pೕಸು�ನ ಮರಣದ67, 
ಹೂ{ಡು�.ೆಯ67 ಮತು! ಪ�ನರು�ಾ�ನದ67 ಸಂaೕ
ಸಲ^_`�ೆWೕ�ೆ ಎಂಬುದರ Jತ�ಣ 

ಅಥ�ಾ ;ಾ�ಯನು+ .ೊಡುತ!�ೆ. ಆ�ಾಗೂ2, Pೕಸು ನಮ�ನು ಪ��ಾ�ತ�ನ67 
-ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸು�ಾಗ, 9ಾವ� ಸಹ ಪ��ಾ�ತ�9ೊಂ-bೆ ಸಂಪuಣ?�ಾ� 

ಸಂaೕ
ಸಲ^ಡು�ೆ!ೕ�ೆ. ನಮ� 
ೕ�ತಗಳ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ!ಯನು+ 
,ೊಂ-.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ. 

ಪ��ಾ�ತ�9ೇ -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸು�ಾತನು 

ರ}@ೆಯನು+ ,ೊಂದುವ ಸಮಯದ67, ಪ��ಾ�ತ�ನು ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯನು+ Pೕಸು 
Q�ಸ!ನ67 ;ೇYಸುವ�ದ.ೆ: -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸು�ಾ!9ೆ. Pೕಸು�9ೊಂ-bೆ 9ಾವ� 
ಅ9ೊ2ೕನ2�ಾ� ಐಕ2�ಾಗು�ೆವ�. 9ಾವ� ಆತನ ಶYೕರದ ಅಂಗಗ]ಾಗು�ೆ!ೕ�ೆ. 
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Xೋ8ಾಪ�ರ. 6:3 Q�ಸ! Pೕಸು�ನ67 ;ೇರುವದ.ೆ: -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊಂಡವXಾದ 

9ಾ�ೆಲ7ರೂ ಆತನ ಮರಣದ67 %ಾಲುbಾರXಾಗುವದ.ೆ: -ೕzಾ;ಾ+ನ 

8ಾSs.ೊಂeೆ�ೆಂದು Uಮbೆ KLಯ�ೋ? 

1 .ೊYಂಥ. 12:13 Pಹೂದ2Xಾಗ6 �ಾಸXಾಗ6 ಸ[ತಂತ�Xಾಗ6 9ಾ�ೆಲ7ರೂ ಒಂ�ೇ 
�ೇಹ�ಾಗುವದ.ಾ:� ಒಂ�ೇ ಆತ�ದ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊಂeೆವ�. ಒಂ�ೇ ಆತ� 
ನl�ಲ7Ybೆ %ಾನ�ಾ� .ೊಡಲ^_`ತು. 

ಎ�ೆಸ. 5:30 ಯಾವ �ೇಹ.ೆ: 9ಾವ� ಅಂಗಗ]ಾ��ೆWೕ�ೕ ಸ3ೆPಂಬ ಆ �ೇಹವನು+ 
Q�ಸ!ನು ,ಾbೆPೕ �ೕhs ಸಂರ�ಸು�ಾ!ನ�ಾ7. 

Pೕಸು�ೇ -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸು�ಾತನು 

ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾದ ,ಾಗೂ ��ಷ`�ಾದ YೕKಯ Q�Pwಂದಲೂ ಅನುಭವ-ಂದಲೂ 

ನಮನು+ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸಲು Pೕಸು ಬಯುಸು�ಾ!9ೆಂದು 
ಸತ2�ೇದ �ಾಕ2ಗಳ/ ಸ^ಷ`ಪSಸುತ!�ೆ. 

aೕ,ಾನUಂದ ಪ��ಾ-ಸಲ^ಟ`ದು 

ಲೂಕ 3:16 aೕ,ಾನನು ಅವXೆಲ7Ybೆ - 9ಾನಂತೂ Uಮbೆ UೕYನ 

;ಾ+ನ8ಾSಸುವವನು; ಆದXೆ ನನ�ಂತ ಶಕ!ನು ಬರು�ಾ!9ೆ. ಆತನ .ೆರಗಳ Cಾರನು+ 
Oಚು�ವದಕೂ: 9ಾನು aೕಗ2ನಲ7. ಆತನು ಪ��ಾ�ತ�ದ67ಯೂ CೆಂQಯ67ಯೂ Uಮbೆ 
;ಾ+ನ8ಾSಸುವನು. 

Pೕಸು�Uಂದ ಅಪ^@ೆ .ೊಡಲ^ಟ`ದು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:4,5 vೕ�ರ�ಾ� ಆತನು ಅವXೊಂ-bೆ ಕೂS�ಾWbೆ� ಅವYbೆ 
aೕ,ಾನನಂತೂ UೕYನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSsದನು, UಮbಾಗXೋ ಇನು+ ಸ[ಲ^ 
-ವಸಗ]�ೆಳbಾ� ಪ��ಾ�ತ�ದ67 ;ಾ+ನ�ಾಗುವದು. ಆದ.ಾರಣ Uೕವ� 
Pರೂಸ�ೇಮನು+ Oಟು`,ೋಗ�ೆ ತಂ�ೆ 8ಾSದಂಥ Uೕವ� ನU+ಂದ .ೇLದಂಥ 

�ಾbಾWನ.ೆ: .ಾದು.ೊಂSY� ಎಂದು ಅಪ^@ೆ .ೊಟ`ನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:8 ಆದXೆ ಪ��ಾ�ತ� Uಮ� lೕ�ೆ ಬರಲು Uೕವ� ಬಲವನು+ 
,ೊಂ- Pರೂಸ�ೇkನ67ಯೂ ಎ�ಾ7 ಯೂ�ಾಯ ಸ8ಾಯ? sೕlಗಳ67ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟ`ಕeೆಯವXೆಗೂ ನನbೆ ;ಾ�ಗ]ಾ�ರCೇಕು ಅಂದನು. 
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%ೇತ�Uಂದ �ಾbಾWನ 8ಾಡಲ^ಟ`ದು  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:38 %ೇತ�ನು ಅವYbೆ - Uಮ� %ಾಪಗಳ/ 
ಪY,ಾರ�ಾಗುವದ.ಾ:� Uಮ�67 ಪ�Kaಬ\ರು �ೇವರ ಕeೆbೆ Kರು�.ೊಂಡು Pೕಸು 
Q�ಸ!ನ ,ೆಸYನ lೕ�ೆ -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊL0Y, ಆಗ Uೕವ� ಪ��ಾ�ತ��ಾನವನು+ 
,ೊಂದು�Y. 

ಆ �ಾbಾWನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡವರು 

ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ67 Pಹೂದ2ರು  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:1-4 ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ ಹಬ\ವ� ಬಂ-ರ�ಾ� ಅವXೆಲ7ರು 
ಒಂ�ೇ ಸ�ಳದ67 ಕೂSದWರು.  ಆಗ OರುbಾL Oೕಸುತ!�ೋ ಎಂಬಂ�ೆ ಫಕ:9ೆ 
ಆ.ಾಶ�ೊಳ�ಂದ ಒಂದು ಶಬWವ�ಂ�ಾ� ಅವರು ಕೂKದW ಮ9ೆಯ9ೆ+�ಾ7 
ತುಂO.ೊಂSತು.  ಉYಯಂKದW 9ಾ6bೆಗಳ/ �ಂಗSs.ೊಳ/0ವ ,ಾbೆ ಅವYbೆ .ಾ{s 

ಅವರ67 ಒCೊ\ಬ\ರ lೕ�ೆ ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಕೂತು.ೊಂಡವ�. ಆಗ ಅವXೆಲ7ರು 
ಪ��ಾ�ತ�ಭYತXಾ� ಆ ಆತ� ತಮತಮbೆ ನುSಯುವ ಶQ!ಯನು+ .ೊಡುವ ಪ�.ಾರ 

CೇXೆCೇXೆ 3ಾ4ೆಗLಂದ 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದರು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:15,16 Uೕವ� 3ಾ�sದಂ�ೆ ಇವರು ಅಮ�ೇYದವರಲ7; ಈಗ 

CೆLbೆ� ಒಂಭತು! ಘಂ�ೆಯಾ��ೆಯ4ೆ`. ಆದXೆ ಇದು ಪ��ಾ-ಯಾದ aೕ�ೇಲನ 

ಮೂಲಕ�ಾ� ,ೇLsದ ಸಂಗK. 

ಇದು ಒಂದು CಾY ನeೆಯುವಂಥ ಘಟ9ೆ ಎಂಬ Cೋಧ9ೆw�ೆ. ಆ�ಾಗೂ2, 
ಪ��ಾ�ತ�ನು lೕಲಂತs!bೆಯ67ದW �nಾ[sಗಳ lೕ�ೆ ಇLದು ಬಂದ ನಂತರ, 

ಸುಂದರ�ಾ[ರ�ೆಂಬ Cಾ�6ನ67ದW ಹುಟು`ಕುಂಟನು ಸ[ಸ�9ಾದ ನಂತರ, ಅನUೕಯನೂ 

ಮತು! ಸ%ೆ�ೖರಳ� ಸತ! ನಂತರ, ಸ3ಾ;ೇವಕರನು+ (Sೕಕ�) ಆYs.ೊಂಡ ನಂತರ, 

;ೆ!ಫನನು+ ಕ�ೆ7ಸದು .ೊಂದ ಮತು! vಂ;ೆ ಆ�ಕ�ಾ� ಪ�ಬಲbೊಂಡ ನಂತರವu 
�nಾ[sಗಳ/ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ -ೕzಾ;ಾ+ನ ,ೊಂ-ದXೆಂಬ ಇ9ೊ+ಂದು ಉ�ೆ7ೕಖ��ೆ. 
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ಸ8ಾಯ?ದ67ರುವ ಅನ2ಜನರು  

�6ಪ^ನು ಸ8ಾಯ?ದವರ ಬLbೆ ,ೋದನು ಮತು! ಅ67 ಉ
�ೕವನವ� ಉಂ�ಾwತು. 
ಸ8ಾಯ?ದವರು �ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ s[ೕಕYsದರು ಆ�ಾಗ %ೇತ� aೕ,ಾನರು 
ಅವರ ಬLbೆ ಬಂದರು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 8:14 -17 ಸ8ಾಯ?ದವರು �ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ s[ೕಕYsದ 

ವತ?8ಾನವನು+ Pರೂಸ�ೇkನ67ದW ಅ�ಸ!ಲರು .ೇL %ೇತ� aೕ,ಾನರನು+ 
ಅವರ ಬLbೆ ಕಳ/vsದರು. ಇವರು ಅ67bೆ ಬಂದು ಆ ಜನYbೆ ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� 
�ೊXೆಯCೇ.ೆಂದು ಅವYbೋಸ:ರ %ಾ�ಥ?9ೆ8ಾSದರು. ಯಾಕಂದXೆ ಆ ವರವ� 
ಅವರ67 ಒಬ\ನ lೕ�ಾದರೂ ಇನೂ+ ಬಂ-ರ6ಲ7. ಅವರು ಕತ?9ಾದ Pೕಸ�ನ 

,ೆಸYನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ 8ಾತ�8ಾSs.ೊಂSದWರು.  ಅ�ಸ!ಲರು ಅವರ lೕ�ೆ 
.ೈಗಳU+ಡಲು ಅವರು ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ,ೊಂ-ದರು. 

.ೈಸXೈದ67ರುವ ಅನ2ಜನರು 

ಆದWYಂದ ಪ��ಾ�ತ�ನು Pಹೂದ2ರ lೕ�ೆ ಇLದುಬಂದದುW ಒಂದು CಾY ನeೆದ 

ಘಟ9ೆPಂದು, ತರು�ಾಯ ಅನ2ಜನರ ಪ��ಾ�ತ�ನು lೕ�ೆ ಇLದುಬಂದದುW ಒಂದು 
CಾY ನeೆದ ಘಟ9ೆPಂದು 9ಾವ� 3ಾ�ಸುವ�-ಲ7. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 10:44 - 46 %ೇತ�ನು ಈ 8ಾತುಗಳನು+ ಇನೂ+ ,ೇಳ/K!ರು�ಾಗ 

ಅವನ �ಾಕ2ವನು+ .ೇLದವXೆಲ7ರ lೕ�ೆ ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಇLwತು. ಅವರು 9ಾ9ಾ 

3ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡು�ಾ! �ೇವರನು+ .ೊಂeಾಡು�ಾ! ಇರುವದನು+ %ೇತ�ನ ಸಂಗಡ ಬಂ-ದW 
Pಹೂದ2Xಾದ �nಾ[sಗಳ/ .ೇL�ಾಗ – ಅನ2ಜನಗLಗೂ ಪ��ಾ�ತ� 
�ಾನ8ಾಡಲ^_`�ೆಯ�ಾ7 ಎಂದು ಅ�ಾ2ಶ�ಯ?ಪಟ`ರು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 11:15 9ಾನು 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: %ಾ�ರಂrs�ಾಗ 

ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� tದಲು ನಮ� lೕ�ೆ ಇLದಂ�ೆ ಅವರ lೕ�ೆಯೂ ಇLwತು. 
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ಎ�ೆಸದ67ರು ಅನ2ಜನರು  

ಪ��ಾ�ತ�ನ67ನ tದಲ9ೇಯ -ೕzಾ;ಾ+ನವ� Q�.ಶ. 33 (ಆ;ೆ$� ನ -9ಾಂಕ) ರ67 
ಸಂಭ�sತು. ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ ಪ�ಸ!ಕದ ಸು8ಾರು .ೊ9ೆಯ67 9ೋಡು�ಾಗ, 

ಸYಸು8ಾರು Q�.ಶ. 54 ರ67., %ೌಲನು ಎ�ೆಸ.ೆ: ಬಂದನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 19:2-6 Uೕವ� ನಂO�ಾಗ ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ,ೊಂ--Xೋ? 

ಎಂದು ಅವರನು+ .ೇಳಲು 

ಅವರು ಅವUbೆ – ಇಲ7, ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಉಂ�ೆಂಬದ9ೆ+ೕ 9ಾವ� .ೇಳ6ಲ7 ಅಂದರು.  

ಅವನು – Uೕವ� ಯಾವದನು+ ನಂO -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊಂSY ಎಂದು .ೇLದW.ೆ:? 

ಅವರು – aೕ,ಾನನ Cೋಧ9ೆಯನು+ ನಂO -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊಂeೆವ� ಅಂದರು.   

ಅದ.ೆ: %ೌಲನು – aೕ,ಾನನು �ೇವರ ಕeೆbೆ Kರು�.ೊಂಡವYbೆ 
-ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs ತನ+ vಂ�ೆ ಬರು�ಾತನ67 ಅಂದXೆ Pೕಸು�ನ67 
ನಂO.ೆwಡCೇ.ೆಂಬ�ಾ� ಜನYbೆ ,ೇLದನು ಎಂದು ,ೇಳಲು  

 ಅವರು ಆ 8ಾತನು+ .ೇL ಕತ?9ಾದ Pೕಸು�ನ ,ೆಸYನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ 

8ಾSs.ೊಂಡರು.  %ೌಲನು ಅವರ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+ಡಲು ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಅವರ 

lೕ�ೆ ಬಂತು; ಅವರು 9ಾ9ಾ 3ಾ4ೆಗಳ9ಾ+Sದರು, ಪ��ಾ-sದರು. 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಕುYತು %ೌಲನ Cೋಧ9ೆ 

Uೕವ� ,ೊಂ--Xೋ? 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 19:2a Uೕವ� ನಂO�ಾಗ ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ,ೊಂ--Xೋ? 

ಎಂದು ಅವರನು+ .ೇLದನು. 

ಅವರು ಎ�ೆಸ.ೆ: ಬಂ�ಾಗ ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗೂ %ೌಲನು .ೇLದ tದಲ9ೇಯ 

ಪ�nೆ+ ಇ�ಾ�ತು!. ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾದ ;ಾ�ಯಾಗCೇ.ಾದXೆ ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗೂ 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ! ಅಗತ2�ೆw�ೆ ಎಂದು %ೌಲUbೆ KL-ತು!. 

ಅವರ ಪ�ತು2ತ!ರವ� ಈ-ನದ ಅ9ೇಕ .ೆiಸ!ರ ಪ�ತು2ತ!ರದ ;ಾಂ.ೇKಕ�ಾ�ತು!.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 19:2b,6 ಅವರು ಅವUbೆ – ಇಲ7, ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� 
ಉಂ�ೆಂಬದ9ೆ+ೕ 9ಾವ� .ೇಳ6ಲ7 ಅಂದರು. 
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%ೌಲನು ಅವರ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+ಡಲು ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಅವರ lೕ�ೆ ಬಂತು; ಅವರು 
9ಾ9ಾ 3ಾ4ೆಗಳ9ಾ+Sದರು, ಪ��ಾ-sದರು. 

ಆಸ2 sೕlಯ ಚY�ೆ�ಯ67ಯ�ೆ7�ಾ7 ಇದು�ೇ nೆ�ೕಷ��ಾದ ಸು�ಾ�ೆ?ಯ ;ೇ�ೆಯ 

%ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು!. �nಾ[sಗಳ/ ಅವರ 
ೕ�ತಗಳ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನದ 

ಶQ!ಯನು+ ,ೊಂ-.ೊಂSದರ ಪY@ಾಮ�ಾ�Pೕ ಅದುRತ�ಾದ ಸು�ಾತ?;ೇ�ೆಯ 

ಮ,ಾ ತರಂಗವ� %ಾ�ರಂಭ�ಾwತು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 19:10 ಇದು ಎರಡು ವರುಷಗಳ ವXೆಗೂ ನeೆದದWYಂದ 

ಅಸ2sೕlಯ67 �ಾಸ�ಾ�ದW Pಹೂದ2ರೂ ��ೕಕರೂ ಎಲ7ರೂ ಕತ?ನ �ಾಕ2ವನು+ 
.ೇLದರು. 

ಈ-ನ ಪ��ಾ�ತ�ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದು 

ಪ�Kaಬ\Yಗೂ  

ಪ��ಾ�ತ� ನು ಬರು�ಾಗ 9ಾವ� ಬಲವನು+ ,ೊಂದು�ೆವ� ಎಂದು Pೕಸು ,ೇLದನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:8 “ಆದXೆ ಪ��ಾ�ತ� Uಮ� lೕ�ೆ ಬರಲು Uೕವ� ಬಲವನು+ 
,ೊಂ-…” 

ಪ�Kaಬ\ನು ಪ��ಾ�ತ��ಾನವನು+ ,ೊಂದು�Y ಎಂದು %ೇತ�ನು ,ೇLದನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:38 %ೇತ�ನು ಅವYbೆ - Uಮ� %ಾಪಗಳ/ 
ಪY,ಾರ�ಾಗುವದ.ಾ:� Uಮ�67 ಪ�Kaಬ\ರು �ೇವರ ಕeೆbೆ Kರು�.ೊಂಡು Pೕಸು 
Q�ಸ!ನ ,ೆಸYನ lೕ�ೆ -ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊL0Y, ಆಗ Uೕವ� ಪ��ಾ�ತ��ಾನವನು+ 
,ೊಂದು�Y. 

ಒ] 0ೇಯ ವರ 

ನಮ�bೋಸ:ರ�ಾ� ತಂ�ೆw_`ರುವ ಪ�Kaಂದು ಒ] 0ೇಯ ವರವನು+ 9ಾವ� 
ಅ%ೇ�ಸCೇಕು. 

ಲೂಕ 11:11-13 Uಮ�67 ತಂ�ೆಯಾದವನು kೕನನು+ .ೇಳ/ವ ಮಗUbೆ kೕನು 
.ೊಡ�ೆ ,ಾವನು+ .ೊಡುವ9ೇ? ಅಥ�ಾ ತK!ಯನು+ .ೇLದXೆ Eೇಳನು+ .ೊಡುವ9ೇ? 

,ಾbಾದXೆ .ೆಟ`ವXಾದ Uೕವ� Uಮ� ಮಕ:Lbೆ ಒ] 0ೇ ಪ�ಾಥ?ಗಳನು+ 
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.ೊಡಬಲ7ವXಾದXೆ ಪರ�ೋಕದ67ರುವ Uಮ� ತಂ�ೆಯು ತನ+ನು+ CೇS.ೊಳ/0ವವYbೆ 
ಎ4ೊ`ೕ ,ೆEಾ�� ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ .ೊಡುವನಲ7�ೇ ಅಂದನು. 

ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಲು 9ಾವ� .ೇವಲ ಅದನು+ .ೇL.ೊಳ0Cೇಕು ಮತು! 
ಅದನು+ ನಂO.ೆwಂದ ,ೊಂ-.ೊಳ0Cೇಕು. 

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಪ��ಾ�ತ�ನ ಬXೋಣದ ಕುYತು Pೕಸು 8ಾತ9ಾS�ಾಗ ಯಾವ �ವರ@ಾತ�ಕ�ಾದ ಪದಗಳನು+ 
ಆತನು ಬಳsದನು?  

 

 

 

 

2. �ೇವರ �ಾಕ2ದ ಪ�.ಾರ ಒಬ\ನು ,ೇbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವನು? 

 

 

 

 

 

3. ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನದ ಮತು! ಪ��ಾ�ತ�ನ67ಯೂ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದಲೂ 8ಾSಸುವ 

-ೕzಾ;ಾ+ನದ ಮ�ೆ2wರುವ ವ2�ಾ2ಸವನು+ �ವYsY. 

 

 

 

 

 

4. ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದರ ಅನುಭವ�ೊಂ-bೆ ;ಾ8ಾನ2�ಾ� .ಾಣಬರುವ 

ಯಾವ ಸೂಚ9ೆಯನು+ ,ೊಸ ಒಡಂಬS.ೆಯ67 ಉ�ೆ7ೕ�ಸ�ಾ7��ೆ?  
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%ಾಠ ಮೂರು 

ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದು 

U4ೇ�ಸCೇSY  

U4ೇ�ಸCೇSY ಎಂದು ,ೇಳ�ಾ�ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಏ.ೈಕ ವರವನು+ ಈ-ನದ67 ಅ9ೇಕ 

ಪಂಗಡಗಳವYಂದ U4ೇ�ಸ�ಾ��ೆ ಇದು �Jತ�ಕರ�ಾದWಲ7�ೇ? %ೌಲನು ಅದನು+ ಬXೆ�ೆ 
ಇಲ7�ೆಂಬ YೕKಯ67, 

1 .ೊYಂಥ 14:23 ಆದ.ಾರಣ ನನ+ ಸ,ೋದರXೇ, ಪ��ಾ-ಸುವದ.ೆ: ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY. ಮತು! 
�ಾ{ಯ9ಾ+ಡುವದ.ೆ: Cೇಡ�ೆನ+CೇSY (U4ೇ�ಸCೇSY). 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರದ ಕುYತು ಯಾ.ೆ ತುಂCಾ ��ಾದ��ೆ? ,ೇbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಯಾವ��ೇ 
ವರವನು+ vೕbೆ Kರ;ಾ:Yಸಬಹುದು ,ಾಗೂ Uಲ?�ಸಬಹುದು?  

ಈ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರದ ಮೂಲಕ ನಮ� ಆತ�ವ� 9ೇರ�ಾ� �ೇವYbೆ %ಾ��?ಸುK!ರಬಹುದು – 

ನಮ� ಆತ�ವ� ಆತUbೆ ;ೊ!ೕತ�8ಾಡುK!ರಬಹುದು – %ೌಲನು ,ೇLದ ,ಾbೆ ನಮ� ಮನಸು$ 
ನೂತನbೊಳ/0K!ರಬಹುದು ಅಲ7�ೇ?  

ಖಂSತ�ಾ�ಯೂ, ಶQ!ಯುತ�ಾದWದು ಯಾವ��ೇ ಇದರೂ ;ೈ�ಾನನು ಅದನು+ U6ಸಲು7 
ಪ�ಯK+ಸು�ಾ!9ೆ. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರವ� ಒಬ\ ವ2Q!ಯು ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ 
,ೊಂ-.ೊಂS�ಾW9ೆಂಬುದರ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. ಇದು ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sbಾ� 

�ೆXೆಯಲ^_`ರುವಂಥ �ೈ�ಕ�ಾದ ಮಂಡಲದ67 
ೕ�ಸುವ�ದ.ೆ: ಇರುವಂಥ Cಾ�ಲ 

�ಾYಯಾ��ೆ. 

ಪ��ಾ�ತ�ನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದರ ಸೂಚ9ೆ 

ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ67 

�nಾ[sಗಳ/ ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂeಾಗ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ 

ತುಂOಸಲ^ಟ`ವXಾ� ಆತ�ನು ಅವYbೆ ಉಚFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ೆಯನು+ .ೊಟ` ಪ�.ಾರ ಅವರು 
�ೈ�ಕ�ಾ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದರು. ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ67 ಇ�ೇ 
ಸಂಭ�sದುW.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:4 ಆಗ ಅವXೆಲ7ರು ಪ��ಾ�ತ�ಭYತXಾ� ಆ ಆತ� ತಮತಮbೆ ನುSಯುವ 

ಶQ!ಯನು+ .ೊಡುವ ಪ�.ಾರ CೇXೆCೇXೆ 3ಾ4ೆಗLಂದ 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದರು. 
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.ೈಸXೈಯದ67 ಅನ2ಜನರು 

ಅ9ೇಕ �ೇ] ,ೆ �ೇವರ ಶQ!ಯ ಪ�ಕಟ@ೆಯು ಪ��ಾ�ತ�ನ ಮೂಲಕ ಜನXೊಂ-bೆ ಹಂಚಲ^�ಾ`ಗ, 

ಪ��ಾ�ತ�ನು ಅವರ lೕ�ೆ “ಇLದುಬಂ�ಾಗ” ಅr4ೇಕವ� ಬಹಳ ಆ�ಕ�ಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಅವರು 
ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrs �ೇವರನು+ .ೊಂeಾಡು�ಾ!Xೆ.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 10:44-46a %ೇತ�ನು ಈ 8ಾತುಗಳನು+ ಇನೂ+ ,ೇಳ/K!ರು�ಾಗ ಅವನ 

�ಾಕ2ವನು+ .ೇLದವXೆಲ7ರ lೕ�ೆ ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಇLwತು. ಅವರು 9ಾ9ಾ 3ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡು�ಾ! 
�ೇವರನು+ .ೊಂeಾಡು�ಾ! ಇರುವದನು+ %ೇತ�ನ ಸಂಗಡ ಬಂ-ದW Pಹೂದ2Xಾದ �nಾ[sಗಳ/ .ೇLದರು. 

%ೌಲನು ಎ�ೆಸದ67  

ಆತ�Uಂದ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-ದವXಾದ �nಾ[sಗಳ/ ಜನರ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+�ಾ`ಗ 

ಅ9ೇಕ �ೇ]ೆಯ67 ಜನರು ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-ದರು. ಅ9ೇಕ ;ಾY, 

ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಅವರು 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದುW 8ಾತ�ವಲ7�ೇ ತ}ಣ�ೇ ಅವರ 


ೕ�ತಗಳ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ CೇXೆಯ ವರಗಳ/ ಸಹ ಸQ�ಯ�ಾದವ�. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 19:2,6 Uೕವ� ನಂO�ಾಗ ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ,ೊಂ--Xೋ? ಎಂದು 
ಅವರನು+ .ೇLದನು. 

ಅವರು ಅವUbೆ – ಇಲ7, ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಉಂ�ೆಂಬದ9ೆ+ೕ 9ಾವ� .ೇಳ6ಲ7 ಅಂದರು. 

%ೌಲನು ಅವರ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+ಡಲು ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಅವರ lೕ�ೆ ಬಂತು; ಅವರು 9ಾ9ಾ 

3ಾ4ೆಗಳ9ಾ+Sದರು, ಪ��ಾ-sದರು. 

%ೌಲನು ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾSದನು 

%ೌಲನು ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಅ9ೇಕ �ೇ]  ೆಮತು! -ೕಘ?.ಾಲದವXೆಗೂ 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ 

ಮಹತ[ವನು+ ಅYತು.ೊಂಡವನು ಮತು! ಕೃತ��ೆಯುಳ09ಾ�ದWನು. ಅ�ಸ!ಲ9ಾದ %ೌಲUbೆ 
ಅ9ೇಕ �ೇ]  ೆಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ ಅಗತ2��ಾWದXೆ, 9ಾವ� ಇಂದು ಎಷು` ,ೆEಾ�� 

ನಮ� 
ೕವನದ67 ಅದ9ೆ+ೕ 8ಾತ9ಾಡುವ ಅಗತ2��ೆWೕಯಲ7�ೇ?  

1 .ೊYಂಥ 14:18 9ಾನು Ul�ಲ7Y�ಂತಲೂ ,ೆEಾ�� �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡು�ೆ!ೕ9ೆಂದು �ೇವರನು+ 
.ೊಂeಾಡು�ೆ!ೕ9ೆ. 
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ಮೂಲಭೂತ�ಾದ ಎರಡು ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ 

� ಮನುಷ2ರ ಮತು! �ೇವದೂತರ 3ಾ4ೆ 

9ಾವ� ಮನುಷ2ರ 3ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ ಈ �ೋಕದ 3ಾ4ೆಗಳ67 ಯಾವ��ೊಂದರ67 
9ಾವ� 8ಾತ9ಾಡು�ೆ!ೕ�ೆ. ಆದXೆ %ೌಲನು �ೇವದೂತರ 8ಾತ9ಾಡುವ 3ಾ4ೆಯ67 ಅಂದXೆ 
ಪರ�ೋಕದ 3ಾ4ೆಯ67ಯೂ ಸಹ 8ಾತ9ಾS�ೆನು ಎಂದು ,ೇಳ/�ಾ!9ೆ.  

1 .ೊYಂಥ 13:1a 9ಾನು ಮನುಷ2ರ 3ಾ4ೆಗಳನೂ+ �ೇವದೂತರ Cಾ4ೆಗಳನೂ+ ಆಡುವವ9ಾದರೂ… 

ಅ9ೇಕ �ೇ]  ೆನಮ� �ೈಯುQ!ಕ�ಾದ ಆXಾಧ9ೆ ಸಮಯದ67 ನಮ� ��ೕKಯನು+ �ೇವYbೆ 
ವ2ಕ!ಪSಸು�ಾಗ ಮತು! ನಮ� ಹೃದಯವನು+ �ೇವYbೆ ವ2ಕ!ಪSಸುವ�ದರ67 ಮನುಷ2ರ 3ಾ4ೆಯ ಪದಗಳ/ 
ಮು�ದು,ೋಗುತ!�ೆ. ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡ ನಂತರ, %ೌಲನ ,ಾbೆ 9ಾವ� ಸಹ 

ಪರ�ೋಕದ ,ೊಸ 3ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸಬಹುದು. ಅದು ಪದಗಳ kKwಲ7ದ 

3ಾ4ೆ, ಆ�ೇ 3ಾ4ೆಯ67Pೕ �ೇವದೂತರು ಹಗ6ರಳ/ sಂ,ಾಸನದ ಮುಂ�ೆ �ೇವರನು+ ಆXಾ�ಸು�ಾ!Xೆ. 

9ಾವ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ ಏನು ಸಂಭ�ಸುತ!�ೆ? 

ನಮ� ಆತ�ವ� %ಾ��?ಸುತ!�ೆ 

9ಾವ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 %ಾ��?ಸು�ಾಗ, ನಮ� ಆತ�ವ� ಪ��ಾ�ತ�ನ �ೈ�ಕ ಪ�ತ2}�ೆwಂದ 

%ಾ��?ಸುವ�ದು. ನಮ� ಮನಸು$ Uಷ�ಲ�ಾ�ರುವ�ದು. 

1 .ೊYಂಥ 14:14 ಯಾ.ೆಂದXೆ 9ಾನು �ಾ{ಯ9ಾ+ಡು�ಾ! �ೇವರನು+ %ಾ��?sದXೆ ನ9ಾ+ತ�ವ� 
%ಾ��?ಸುವ�ೇ ,ೊರತು ನನ+ ಬು-W Uಷ^ಲ�ಾಗುವದು. 

�ೇವರ .ಾಯ?ಗಳನು+ ಪ�ಕ_ಸು�ೆ!ೕ�ೆ 

ಆತ�Uಂದ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-ದ �nಾ[sಗಳ/ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ, ಅವರು �ೇವರ 

ಮಹ�ಾ!ದ .ಾಯ?ಗಳನು+ 8ಾತ9ಾಡು�ಾ! ಆತUbೆ ;ೊ!ೕತ�ಗಳನು+ ಸ67ಸು�ಾ!Xೆ.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:11 .ೆ�ೕತ2ರೂ ಅರOೕ�ೇಶದವರೂ - ಆ�ರುವ 9ಾವ� ನಮ�ನಮ� 3ಾ4ೆಗಳ67 
ಇವರು �ೇವರ ಮಹತು!ಗಳ �ಷಯ�ಾ� ,ೇಳ/ವದನು+ .ೇಳ/�ೆ!ೕ�ೆ ಅಂದು.ೊಂಡರು. 
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ಆತ�ನು ಮಧ2ಸ� %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾಡು�ಾ!9ೆ 

ಅನ23ಾ4ೆಯ67 %ಾ��?ಸು�ಾಗ aೕಚ9ೆಗಳ/ ನನ+ ಮನs$Uಂದ ಬರುವ�-ಲ7 ಮತು! ಅವ� ನನ+ ಸ[ಂತ 

ಬು-Dbೆ sೕkತ�ಾ�ರುವ�-ಲ7. ಪ�Kಯಾ� ಪ��ಾ�ತ�ನು ನನ+ ಮನುಷ2 ಆತ�Uಂದ 9ೇರ�ಾ� 

ತಂ�ೆa_`bೆ %ಾ��?ಸುK!ರು�ಾ!9ೆ. 

ಎ�ೆಸ 6:18 Uೕವ� ಪ��ಾ�ತ� %ೆ�ೕYತXಾ� ಎ�ಾ7 ಸಮಯಗಳ67 ಸಕಲ�ಧ�ಾದ %ಾ�ಥ?9ೆwಂದಲೂ 

�Nಾಪ9ೆwಂದಲೂ �ೇವರನು+ %ಾ��?sY. ಇದರ67 ಪuಣ? s�ರJತ!Xಾ�ದುW �ೇವಜನXೆಲ7ರ 

�ಷಯದ67 �Nಾಪ9ೆ 8ಾಡು�ಾ! ಎಚ�ರ�ಾ�Y. ನನbೋಸ:ರ ಸಹ %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾSY. 

Xೋ8ಾಪ�ರ. 8:26,27 ,ಾbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು ಸಹ ನಮ� ಅಶQ!ಯನು+ 9ೋS ಸ,ಾಯ8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
,ೇಗಂದXೆ 9ಾವ� ತಕ: ಪ�.ಾರ ಏನು CೇS.ೊಳ0Cೇ.ೋ ನಮbೆ bೊK!ಲ7ದWYಂದ ಪ��ಾ�ತ�ನು �ಾ9ೇ 
8ಾKಲ7ದಂಥ ನರ]ಾಟ-ಂದ ನಮbೋಸ:ರ CೇS.ೊಳ/0�ಾ!9ೆ.  ಆದXೆ ಹೃದಯಗಳನು+ nೆ�ೕ�s 

9ೋಡು�ಾತUbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಮ9ೋ3ಾವವ� ಏ9ೆಂದು KLದ�ೆ. ಆ ಆತ�ನು �ೇವರ 

J�ಾ!ನು;ಾರ�ಾ� �ೇವಜನYbೋಸ:ರ CೇS.ೊಳ/0ವ9ೆಂದು ಆತನು ಬಲ7ನು. 

ಪ��ಾ�ತ�ನು ನುSಯುವ ಶQ!ಯನು+ .ೊಡು�ಾ!9ೆ 

9ಾವ� ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂeಾಗ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: 9ಾವ� 
%ಾ�ರಂrಸCೇಕು. ಪ��ಾ�ತ�ನು ನಮbೆ ಉಚFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ೆಯನು+ .ೊಡು�ಾ!9ೆ. ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ67 
9ಾವ� ಎರಡು 3ಾ4ೆಗಳನು+ 8ಾತ9ಾಡ�ಾಗುವ�-ಲ7. 9ಾವ� ನಮ� ಪರ�ೋಕದ 3ಾ4ೆಯ67 
8ಾತ9ಾಡCೇಕು. “ನಮ� ಬು-Dಯು Uಷ�ಲ�ಾ�ರುವ�ದWYಂದ” 9ಾವ� ಈ 3ಾ4ೆಯ67 aೕJಸುವ�ದು 
Cೇಡ. ,ಾbಾದXೆ 9ಾವ� ಏನು 8ಾತ9ಾಡCೇಕು? 

ಅವರು 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದರು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:4 ಆಗ ಅವXೆಲ7ರು ಪ��ಾ�ತ�ಭYತXಾ� ಆ ಆತ� ತಮತಮbೆ ನುSಯುವ 

ಶQ!ಯನು+ .ೊಡುವ ಪ�.ಾರ CೇXೆCೇXೆ 3ಾ4ೆಗLಂದ 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದರು. 

9ಾವ� 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ 

ಎ�ಾ7 3ಾ4ೆಗಳ/ ಶಬDಗಳ ಸಂaೕಜ9ೆwರುವ ಪದಗLಂದ ಉಂಟು 8ಾಡಲ^_`�ೆ. ಪಂEಾಶತ!ಮ 

-ನದ67 .ೊಟ`ಂ�ೆ ಆತ�ನು ನಮbೆ ನುSಯುವ ಶQ!ಯನು+ ಅಥ�ಾ ಉಚFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ೆಯನು+ 
.ೊಡುವ��ಾದXೆ 9ಾವ� 8ಾತ9ಾಡಲು %ಾ�ರಂrಸCೇಕು ಆದXೆ ನಮbೆ bೊK!ರುವ 3ಾ4ೆಯ67 ಅಲ7. 
9ಾವ� ಆ ಆ- ಸ3ೆಯ �nಾ[sಗಳಂ�ೆ ಶಬDಗಳನು+ "ೋXಾ� 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸCೇಕು. 
9ಾವ� ನಮ� aೕಚ9ೆಗಳನು+ Pೕಸು�ನ67 .ೇಂ-WೕಕYಸಲು %ಾ�ರಂrs, CೇS.ೊಂಡ ಪ��ಾ�ತ�ನ67 
-ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ನಂO.ೆwಂದ ,ೊಂ-.ೊಂಡ 9ಾವ� 8ಾತ9ಾಡುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸCೇಕು. 
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ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ67 ಅವರು 8ಾತ9ಾSದಂ�ೆ 9ಾವ�ಗ] ೕೆ ಅದನು+ 8ಾತ9ಾಡುವವXಾ�ರು�ೆ!ೕ�ೆ. ಆಗ 

ಪ��ಾ�ತ�ನು ನಮbೆ ;ಾಮ?ಥ2ವನು+ .ೊಡು�ಾ!9ೆ. 

UೕYನ ,ೊ]ೆಗಳ/  

ನk�ಂದ ,ೊರ ಹYಯಲು %ಾ�ರಂrಸುವ 3ಾ4ೆಗಳ/ ನಮ� ಅಂತXಾಳ-ಂದ ಹYಯುವಂಥ 

“
ೕವಕರ�ಾದ UೕYನ ,ೊ]ೆಗಳ” ,ಾbೆ ಇರುತ!�ೆ. 

%ೇತ�ನು �ೋ{wಂದ ,ೊರbೆ ,ೆ"ೆ�ಯನು+ ಇ�ಾ`ಗ �ೇವರು ಆತನ %ಾದಗಳ ಅSಯ67ದW 
Uೕರನು+ ಗ_`8ಾSದನು ಮತು! ಆತನು UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆಯಲು %ಾ�ರಂrsದನು, 9ಾವ� 
�ೈಯ?�ಾ� "ೋXಾ� 8ಾತ9ಾಡಲು %ಾ�ರಂrಸು�ಾಗ ಪ��ಾ�ತ�ನು ಅದರಂ�ೆPೕ ನಮ� 
9ಾ6bೆಗಳ ಅSಯ67 ಶಬDಗಳನು+ “ಗ_`” 8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 

ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂದುವ�ದು 

ಈ %ಾ�ಥ?9ೆಯನು+ %ಾ��?sY 

��ಯ ಪರ�ೋಕದ ತಂ�ೆPೕ 

ರ}@ೆಯ ವರ.ಾ:� 9ಾನು Uನbೆ ವಂ-ಸು�ೆ!ೕ9ೆ! 

ತಂ�ೆPೕ ಆದXೆ, ನನ+bೋಸ:ರ�ಾ� Uೕನು ಇ_`ರುವ ಪ�Kaಂದು ವರವ� ನನbೆ Cೇಕು. ನನbೆ 
Uನ+ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ Cೇಕು! ನನ+ 
ೕವನದ67 ಆತನ ಶQ!ಯ ಅಗತ2 ನನ+��ೆ! 

Pೕಸು�ೇ, ನನ+ನು ಪ��ಾ�ತ�ನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSಸು ಎಂದು Uನ+ನು 9ಾನು 
CೇS.ೊಳ/0�ೆ!ೕ9ೆ! ಅದನು+ ನಂO.ೆwಂದ 9ಾನು ,ೊಂ-.ೊಳ/0�ೆ!ೕ9ೆ!  

ತಂ�ೆPೕ, ಈಗ�ೇ, ;ೊ!ೕತ�ದ67 ನನ+ .ೈಗಳನು+ Uನ+ ಕeೆbೆ lೕ�ೆತು!�ೆ!ೕ9ೆ. 9ಾನು ನನ+ 
Cಾಯನು+ ಅಗಲ�ಾ� �ೆXೆದು Uನ+ನು ಸು!Kಸುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ9ೆ ಆದXೆ ನನbೆ KL-ರುವ 

3ಾ4ೆಗಳ67 ಅಲ7. 

ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ67 ನeೆದಂ�ೆPೕ 9ಾನು 8ಾತ9ಾಡಲು %ಾ�ರಂrಸು�ೆನು. 9ಾನು vೕbೆ 
8ಾಡು�ಾಗ ಅದನು+ 8ಾಡಲು ಪ��ಾ�ತ�ನು ನನbೆ ;ಾಮ?ಥ2ವನು+ .ೊಡು�ಾ!9ೆ ಅದ.ಾ:� 

ತಂ�ೆPೕ 9ಾನು Uನ+ನು ವಂ-ಸು�ೆನು. 
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%ಾ�aೕ�ಕ�ಾದ ಸಲ,ೆಗಳ/ 

ಈಗ �ೇವರ ಸು!Kಯ67 Uಮ� .ೈಗಳನು+ lೕ�ೆK! ಆತನನು+ ಸು!Kಸುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsY. ಸ[ಲ^ 
ಶಬDಗಳ67Pೕ "ೋXಾ� 8ಾತ9ಾಡಲು %ಾ�ರಂrs. ಪ��ಾ�ತ�ನು Uಮbೆ ಉಚFರ@ೆಯ 

%ೆ�ೕರ@ೆಯನು+ .ೊಡು�ಾಗ�ೇ Uk�ಂದ 
ೕವಕರ�ಾದ UೕYನ ,ೊ]ೆಗಳ/ ಉQ: ಹYಯಲು 
%ಾ�ರಂrಸುವವ�. 

Uೕವ� �ೇವರನು+ ಸXಾಗ�ಾ� ಸು!Kಸಲು ಆಗುವವXೆಗೂ ಪರ�ೋಕದ Uಮ� ,ೊಸ 3ಾ4ೆಯ67 
"ೋXಾ� �ೇವರನು+ ಸು!Kಸುತ!ಲೂ ಆXಾ�ಸುತ!ಲೂ ಇY�. 

ಆತನು Uಮ� ಆತ��ೊಳ�ನ ಆಳ-ಂದ ಹYಯುವಂ�ೆ 8ಾಡ6. 

�ೇವರನು+ ಆXಾ�ಸುವ�ದರ67ಯೂ ಸು!Kಸುವ�ದರ67ಯೂ �ೇವದೂತರ ಸ[ರ�ೊಂ-bೆ Uಮ� 
ಸ[ರವ� ;ೇYಸಲ^ಡ6. 

ಪರ�ೋಕದ 3ಾ4ೆಯ ಉ�ೆWೕಶ 

ಸು!K 

����  ಆತ�ದ67 ,ಾಡುವ�ದು 

9ಾವ� ಆತ�ದ67 ,ಾಡು�ಾಗ ಪ��ಾ�ತ�ನು .ೇವಲ ಶಬDಗಳನು+ .ೊಡುವ�ದು 8ಾತ�ವಲ7 ಆತನು 
ಇಂ%ಾದ Xಾಗವನು+ ಸಹ .ೊಡು�ಾ!9ೆ. 

ಈಗ Uಮ� ಪರ�ೋಕದ 3ಾ4ೆಯ67 �ೇವರನು+ ,ಾS ಆXಾ�ಸುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsY. 

1 .ೊYಂಥ 14:15 ,ಾbಾದXೇನು? 9ಾನು ಆತ�-ಂದ %ಾ��?ಸು�ೆನು. ಬು-Wwಂದಲೂ %ಾ��?ಸು�ೆನು. 
ಆತ�-ಂದ ,ಾಡು�ೆನು ಬು-Wwಂದಲೂ ,ಾಡು�ೆನು. 

ನಮ� “ಪರ�ೋಕದ” 3ಾ4ೆಯ ಅಥ�ಾ “%ಾ�ಥ?9ೆಯ” 3ಾ4ೆಯ ಮೂಲಕ 9ಾವ� ನಮ� ಆತ�ದ 

ಮೂಲಕ�ಾ� �ೇವXೊಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡು�ೆ!ೕ�ೆ. ಅನ23ಾ4ೆಯ ವರವ�, ಅನ23ಾ4ೆಯ 

ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರ�ೊಂ-bೆ ,ೊಂ-.ೆಯಾ�ಾಗ �ೇವರು ಮನುಷ2Xೊಂ-bೆ 
8ಾತ9ಾಡು�ಾ!9ೆ.  

%ಾ�ಥ?9ೆ  

.ೆಲ�ಂದು ವ2Q!ಯ ಅಥ�ಾ ಪYs�Kಯ ಕುYತು 9ಾವ� ,ೇbೆ %ಾ��?ಸCೇ.ೆಂದು ನಮbೆ 
KLಯ-ರಬಹುದು. ಆದXೆ 9ಾವ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಮಧ2s�.ೆ %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾಡು�ಾಗ ನಮ� 
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ಮನಸು$ಗಳ Uಬಂಧ9ೆಗLಲ7�ೇ ಪ��ಾ�ತ�ನು ನಮ� ಆತ�ದ ಮೂಲಕ�ಾ� %ಾ��?ಸು�ಾ!9ೆ. 
�ೇವರ Jತ!�ೊಂ-bೆ ಪYಪuಣ?�ಾದ ;ೌ,ಾದ?ಯುತ-ಂದ 9ಾವ� %ಾ��?ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 

ಶQ!ಯುತ�ಾದ ಪY@ಾಮಗಳನು+ UYೕ�ಸಬಹುದು! 

ಪ�K-ವಸವ� ಮತು! ಸತತ�ಾ� ನಮ� ,ೊಸ 3ಾ4ೆಯ67 9ಾವ� �ೇವರನು+ ಸು!Ks 

ಆXಾ�ಸು�ಾಗ ಮ,ಾಶQ!ಯು ನಮ� 
ೕ�ತ-ಂದ ಸತತ�ಾ� ಹYಯುವ�ದು. 9ಾವ� “ಆತ�ದ67” 

%ಾ��?s ಸು!Kಸು�ಾಗ 
ೕವಕರ�ಾದ UೕYನ ,ೊ]ೆಗಳ/ ಸತತ�ಾ� ಹYಯುವವ�. ಆತ�ನ67 
%ಾ��?ಸುವ�ದYಂದ 9ಾವ� ನಂO.ೆಯ67 ವೃ-Wಯಾಗು�ೆ!ೕ�ೆ.  

ಯೂದ 1:20 ��ಯXೇ Uೕ�ಾದರೂ Uಮ�ರುವ ಅKೕ ಪYಶುದW�ಾದ Q�ಸ! ನಂO.ೆಯನು+ 
ಆ�ಾರ8ಾS.ೊಂಡು ಭQ!ಯ67 ಅrವೃ-W,ೊಂದು�ಾ! ಪ��ಾ�ತ�%ೆ�ೕYತXಾ� %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾಡು�ಾ!…   

ಅ�nಾ[sಗLbೆ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ 

�ೈ�ಕ�ಾದ ಪ�ತ2}�ೆwಂದ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ 9ಾವ� 
ಸು�ಾ�ೆ?ಯನು+ ;ಾರು�ಾಗ �ೇವರು ತನ+ �ಾಕ2ವನು+ ದೃಢಪದSಸಲು ಇJFಸು�ಾ!9ೆ. 9ಾವ� 
ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ��ಾದXೆ ಅ�nಾ[sಗLbೆ ಮುಜುಗರ ಉಂ�ಾಗುತ!�ೆಂದು 9ಾವ� 
ಅದನು+ ಎಂ-ಗೂ ಮXೆ8ಾಡCಾರದು ಅಥ�ಾ ,ಾbೇ 3ಾ�ಸಲುCಾರದು. �nಾ[sಗLಂದ 

ಬvರಂಗ�ಾ� ಉಪaೕ�ಸಲ^ಡCೇ.ೆಂ�ೆ �ೇವYಂದ .ೊಡಲ^_`ರುವ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. 

1.ೊYಂಥ 14:22a ಆದದYಂದ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವದು ನಂಬದವYbೆ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. ,ೊರತು 
ನಂಬುವವYbೆ ಸೂಚ9ೆಯಲ7�ೆಂದು 9ಾವ� Kಳ/.ೊಳ0Cೇಕು… 

���� ಪಂEಾಶತ!ಮ -ನದ67ದ 8ಾದY 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:4,5. ಆಗ ಅವXೆಲ7ರು ಪ��ಾ�ತ�ಭYತXಾ� ಆ ಆತ� ತಮತಮbೆ 
ನುSಯುವ ಶQ!ಯನು+ .ೊಡುವ ಪ�.ಾರ CೇXೆCೇXೆ 3ಾ4ೆಗLಂದ 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: 
%ಾ�ರಂrsದರು. ಆ.ಾಶದ .ೆಳ�ರುವ ಎ�ಾ7 �ೇಶದವXೊಳ�ಂದ ಬಂದ ಸದRಕ!Xಾದ Pಹೂದ2ರು 
Pರೂಸ�ೇkನ67 �ಾಸ�ಾ�ದWರು. 

ಅನ23ಾ4ೆಯ ವರವ� ಅ�nಾ[sಗLbೆ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. ಅವರು ಅದನು+ .ೇL, Cೆರbಾದರು 
ಮತು! ನಂOದರು. 
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���� ಜನಸಮೂಹವನು+ ಆಕ?hsತು!  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:6-8 ಆ ಸಪ^ಳ�ಾ�ಾಗ ಜನರು ಗುಂಪ� ಗುಂ%ಾ� ಕೂSಬಂದು ಪ�Kaಬ\ರು 
ತಮ�ತಮ� 3ಾ4ೆಯ�ೆ7ೕ ಇವರು 8ಾ�ಾಡುವದನು+ .ೇL ಭ�lbೊಂಡರು. ಎಲ7ರು ಆಶ�ಯ?-ಂದ 

Cೆರbಾ� - ಇbೋ, 8ಾ�ಾಡುK!ರುವ ಇವXೆಲ7ರು ಗ6�ಾಯದವರಲ7�ೇ. 9ಾವ� ಪ�Kaಬ\ರು 
ನಮ�ನಮ� ಹುಟು`3ಾ4ೆಯ67 ಇವರು 8ಾ�ಾಡುವದನು+ .ೇಳ/�ೆ!ೕವ�ಾ7, ಇದು ,ೇbೆ? 

���� �ೇವರ ಮಹ�ಾ:ಯ?ಗಳನು+ ಪ�ಕ_ಸುವ�ದು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:9-12 %ಾಥ2?ರೂ lೕದ2ರೂ ಏ�ಾಮ2ರೂ l;ೊ��ಾಮ2, ಯೂ�ಾಯ, 

ಕಪ^�ೋಕ2, �ಂತ, ಆಸ2, ಪ��ಗ2, ಪಂ ಲ2, ಐಗುಪ!, ಕುXೇ9ೆಯ ಮಗು�ಲ67ರುವ 6ಬ2, ಈ sೕlಗಳ67 
�ಾಸ�ಾ�ರುವವರೂ Xೋ8ಾಪ�ರ-ಂದ ಬಂದು ಇL-ರುವ Pಹೂದ2ರೂ Pಹೂದ2 
8ಾ�ಾವಲಂOಗಳ� .ೆ�ೕತ2ರೂ ಅರOೕ�ೇಶದವರೂ ಆ�ರುವ 9ಾವ� ನಮ�ನಮ� 3ಾ4ೆಗಳ67 ಇವರು 
�ೇವರ ಮಹತು!ಗಳ �ಷಯ�ಾ� ,ೇಳ/ವದನು+ .ೇಳ/�ೆ!ೕ�ೆ ಅಂದು.ೊಂಡರು.  

 ಎಲ7ರೂ Cೆರbಾ� ಕಳವಳbೊಂಡು - ಇ�ೇ9ಾ�ರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ\ರ9ೊ+ಬ\ರು .ೇಳ/K!ದWರು. 

���� KL-ರುವ 3ಾ4ೆಯ67 �ೈ�ಕ�ಾ� 8ಾತ9ಾಡುವ�ದು 

�nಾ[sಗಳ/ ಸು�ಾ�ೆ?ಯನು+ “;ಾರು�ಾಗ” ಅವರನು+ vಂCಾ6ಸುವ ಸೂಚ9ೆಗಳ67 ಒಂದು 
ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ ಎಂದು Pೕಸು ,ೇLದನು. ಪಂEಾಶತ!ಮ 

-ನದ67 ಸಂಭ�sದಂ�ೆ, .ೆಲ�l� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವವUbೆ ಅದು 
KL-ರುವ�-ಲ7 ಆದXೆ ಅವರು 8ಾತ9ಾಡುವ�ದನು+ .ೇಳ/ವಂಥರ67 ಯಾYbಾದರೂ ಒಬ\Ybೆ 
KL-ರುವಂಥ ಒಂದು 3ಾ4ೆಯ67 ಅವರು 8ಾತ9ಾಡು�ಾ!Xೆ. ಇಂದು ಇದು ಸಂಭ�ಸುK!ರುವ�ದರ 

ಕುY�ಾದ ಅ9ೇಕ ಉ�ಾಹರ@ೆಗL�ೆ. ಇದು ಯಾ�ಾಗಲೂ ಅ�nಾ[sಗLbೆ �ೈ�ಕ�ಾದ 

ಸೂಚ9ೆಯಾ�ದುW ಅದು ಅವರು ಸು�ಾ�ೆ?ಯ ಸಂ�ೇಶವನು+ s[ೕಕYಸುವಂ�ೆ ಮುನ+eೆಸುವಂಥದುW 
ಆ��ೆ.  

�ೈ�ಕ�ಾ� ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾ� 

Pೕಸು ಇಂದು ತನ+ ಸ3ೆbೆ ಮರL .ೊಡುವಂಥ ಸೂಚ9ೆಗಳ67 ಮತು! ಅದುRತಗಳ67 ಒಂದು 
ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವಂಥ�ಾ��ೆ. ಇದು ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sbೋಸ:ರ 

ಇರುವಂಥ�ಾ��ೆ! ಆ- ಸ3ೆಯ -ವಸಗಳ67 ಇದW ,ಾbೆ ಇಂದು ಸಹ ಇದು ಪ��ಾ�ತ�ನ 

-ೕ};ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-ರುವ�ದರ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. ಇದು ಅ�nಾ[sಗLbೆ �ೈ�ಕ�ಾದ 

ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. 



~ 27 ~ 

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ �ೈ�ಕ�ಾದ ಪ�ತ2}�ೆಯ67 �ೇವರ 3ಾಗ.ೆ: ಪ�Kಯಾ� ನಮ� 
3ಾಗವನು+ �ವYsY. 

 

 

 

 

 

2. �nಾ[sಗಳ 
ೕವನದ67 ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದು ಒಂದು CಾYಯ ಅನುಭವ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅ9ೇಕ 

CಾYಯ ಅನುಭವ�ೕ? 

 

 

 

 

 

3. 9ಾವ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದನು+ ಅ�nಾ[sಗಳ/ .ೇLವ�ದWYಂದ ಅವYbೆ ಉಂ�ಾಗುವ ಮುಜುಗರದ 

ಕುYತು 9ಾವ� JಂKಸCೇ.ೋ? 
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%ಾಠ 9ಾಲು: 

;ೇ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ�ಾದ ಉಪಕರಣಗಳ/ 
�ೕ¡.ೆ 

ಆತ�ಭYತXಾದ �nಾ[sಗLbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ ಪuಣ?�ಾದ ,ೊಸ ,ಾ-ಯನು+ 
ಒದ�s.ೊಡುತ!�ೆ. %ೇತ�ನು ತನ+ �ೋ{wಂದ ,ೊರbೆ ಬಂದು UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದಂ�ೆ 9ಾವ� 
ಸಹ “ಆK¢ಕ�ಾದ UೕYನ” lೕ�ೆ ನeೆಯುವ�ದ.ಾ:� %ಾ�ಕೃKಕ 
ೕವನದ ಸುಖಕರ�ಾದ 

ಮಂಡಲ-ಂದ ,ೊರbೆ ಬರCೇಕು. 9ಾವ� ಆತ�ನ67 
ೕ�ಸCೇಕು ಮತು! ಆತನ �ೈ�ಕ�ಾದ 

ಎ�ಾ7 ಒಂಭತು! ವರಗಳನು+ ಪ�K-ನವ� ನಮ� 
ೕ�ತದ67 9ಾವ� Uವ?vಸCೇಕು. 

1 ಸಮು�ೇಲನು 10:6 ಆಗ P,ೋವನ ಆತ�ವ� Uನ+ lೕಲೂ ಬರುವ�ದWYಂದ Uೕನೂ 

8ಾಪ?ಟು` ಪ��ಾ-ಸು�. 

ಸಮಸ! �nಾ[sಗLbೋಸ:ರ ಇರುವಂಥ ಉಪಕರಣಗಳ/ 

Kಳ/ವL.ೆ  

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಎ�ಾ7 ವರಗಳ67 ,ೇbೆ .ಾಯ? Uವ?vಸCೇ.ೆಂದು ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗಳ/ 
KLದು.ೊಳ0ವ�ದು ಮತು! ಗ�vs.ೊಳ/0ವ�ದು %ಾ�ಮುಖ2�ಾ��ೆ. ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ ಕುY�ಾದ 

ತನ+ Cೋಧ9ೆಯ %ಾ�ರಂಭದ67Pೕ %ೌಲನು ಇದನು+ ನಮbೆ ,ೇL�ಾW9ೆ.  

1.ೊYಂಥ 12:1 ಸ,ೋದರXೇ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದುಂ�ಾಗುವ ವರಗಳನು+ ಕುYತು Uಮbೆ 
KL-ರCೇ.ೆಂದು ಅ%ೇ�ಸು�ೆ!ೕ9ೆ. 

ವರಗ]�ೆಳbೆ ಪ��ೇ�ಸುವ �ಾ[ರ 

ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನ�ೇ ಈ ವರಗ]�ೆಳbೆ ಪ��ೇ�ಸುವ �ಾ[ರ�ಾ��ೆ. ಪ��ಾ�ತ�ನ67 
-ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-ದ ಮರು}ಣ�ೇ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದ.ೆ: 
9ಾವ� %ಾ�ರಂrಸCೇಕು. ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ!ಯು ನt�ಳbೆ ಬಂದ ಅ�ೇ }ಣದ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ 

ಪ�ಕಟ@ೆಗಳ67 ಒಂದನು+ ಆ ಶQ!ಯ ಮೂಲಕ ಪ�ದ?�ಸುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸCೇಕು.  

aೕ�ೇಲ 2: 28 ತರು�ಾಯ 9ಾನು ಎ�ಾ7 ಮನುಷ2ರ lೕ�ೆ ನನ+ ಆತ�ವನು+ ಸುYಸು�ೆನು; 
Uಮ�67ರುವ ಗಂಡಸರೂ ,ೆಂಗಸರೂ ಪ��ಾ-ಸುವರು; Uಮ� vYಯYbೆ ಕನಸುಗಳ/ Oೕಳ/ವವ�, 
Uಮ� ಯೌವನಸ�Ybೆ -ವ2ದಶ?ನಗ]ಾಗುವವ�. 
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ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:18 ಆದXೆ ಪ��ಾ�ತ� Uಮ� lೕ�ೆ ಬರಲು Uೕವ� ಬಲವನು+ ,ೊಂ- 

Pರೂಸ�ೇkನ67ಯೂ ಎ�ಾ7 ಯೂ�ಾಯ ಸ8ಾಯ? sೕlಗಳ67ಯೂ ಭೂ�ೋಕದ 

ಕಟ`ಕeೆಯವXೆಗೂ ನನbೆ ;ಾ�ಗ]ಾ�ರCೇಕು ಅಂದನು. 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಭತು! ವರಗಳ/  

1 .ೊYಂಥ 12:4-10 �ಧಗಳ67 CೇXೆ CೇXೆ �ಧಗಳ/ಂಟು. �ೇವXಾತ�ನು ಒಬ\9ೇ. ;ೇ�ೆಗಳ67 
CೇXೆ CೇXೆ �ಧಗಳ/ಂಟು ಕತ?ನು ಒ9ೆ�ೕ. .ಾಯ?ಗಳ67 CೇXೆ CೇXೆ �ಧಗಳ/ಂಟು ಸವ?ರ67ಯೂ 

ಸವ? .ಾಯ?ಗಳನು+ ;ಾ�ಸುವ �ೇವರು ಒಬ\9ೇ.  

ಆದXೆ ಪ�Kaಬ\ನ67 �ೋYಬರುವ �ೇವXಾತ�ನ (ಪ�ಕಟ@ೆ) ವರಗಳ/ ಸವ?ರ 

ಪ�aೕಜ9ಾಥ?�ಾ� .ೊಡಲ^_`�ೆ.  

ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� 

��ಾ2�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು  ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂ�ೇ 9ಾ9ಾ 

Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ 
ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� ಒಬ\Ubೆ ��ಧ 

�ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�.ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

_ಪ^{: ನೂ2 ಇಂಟ� 9ಾಷ2ನ  ವಷ?� “ಆತ�ಗಳ ನಡು�ನ Cೇಧವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು” 

ಎಂಬ ಪದವನು+ ಬಳs�ಾWXೆ. ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರ.ೆ: ಇದು ಬಹಳ 

�ವರ@ಾತ�ಕ�ಾದ �ೕh?.ೆಯಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಈ ಅಧ2ಯನದ ಉದWಕೂ: 9ಾವ� ಇದನು+ 
ಬಳಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 

ಎ�ಾ7 ವರಗಳ/ ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗLbೋಸ:ರ ಇರುವಂಥವ�ಗ]ಾ��ೆ 

ಏಳ9ೇ �ಾಕ2ದ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳನು+ �ೇವXಾತ�ನ ಪ�ಕಟ@ೆಗಳ/ ಎಂದು ಕXೆಯ�ಾ��ೆ. 
ಅ�ೆಲ7ವ�ಗಳ/ ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗಳ ;ಾಮು�ಾwಕದ ಒ] 0ೇಯದ.ಾ:� .ೊಡಲ^_`�ೆ. 
�nಾ[sಯು ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಭತು! ವರಗಳ67 ಯಾವ��ಾದರೂ ಒಂದರ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುವ�ದ.ೆ: ;ೋತXೆ “ಸವ?ರ ಪ�aೕಜ.ಾ:�” ಇರುವಂಥದನು+ ಕ]ೆದು.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ. 
�ೇವರು ಆತನ 
ೕವನ.ಾ:� ಸಂಕ6^sರುವ ಆK¢ಕ Cೆಳವ{bೆಯ ಮುಖ2�ಾದ 

ಫ6�ಾಂಶಗಳನು+ ಮತು! ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾದ ;ೇ�ೆಯನು+ ಅಂಥಹ �nಾ[sಯು 
ಕ]ೆದು.ೊಳ0ಬಹುದು. 
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1 .ೊYಂಥ 12:7 ಆದXೆ ಪ�Kaಬ\ನ67 �ೋYಬರುವ �ೇವXಾತ�ನ (ಪ�ಕಟ@ೆ) ವರಗಳ/ 
ಸವ?ರ ಪ�aೕಜ9ಾಥ?�ಾ� .ೊಡಲ^_`�ೆ.  

ಶYೕರದ ಸಂಪuಣ? ;ೇ�ೆ 

%ೌಲನು 1 9ೇ .ೊYಂಥದ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳನು+ ಕುYತು Cೋ�ಸು�ಾಗ�ೇ, ಆತನು 
ಸ3ೆaಳbೆ ಕೂಟದ67ರCೇ.ಾದ ವರಗಳ Q�Pಗಳ ಕುY�ಾ�ಯೂ ಸಹ ಸಂCೋ�sದನು. 1 

9ೇ .ೊYಂಥ 11 9ೇ ಅ�ಾ2ಯದ67 ಸ3ೆಯ67ರCೇ.ಾದ ಸೂಕ!�ಾದ ವಸxದ ಕುYತು ತರು�ಾಯ 

ಆ ಅ�ಾ2ಯದ .ೊ9ೆಯ67 ಕತ?ನ 3ೋಜನವನು+ �ೆbೆದು.ೊಳ/0ವ�ದರ67ರCೇ.ಾದ ಸYಯಾದ 

ಮ9ೋ3ಾವದ ಕುYತು ಚJ?s�ಾW9ೆ. 

ಎಂಟ9ೇ �ಾಕ2ದ67 ಬಳಸ�ಾ�ರುವ “ಒಬ\Ubೆ .ೊಡಲ^_`ರುವ” ಮತು! “ಮ�ೊ!ಬ\Ubೆ” ಎಂಬ 

ಈ ಪದಗಳ ಕುYತು ಬಹಳ bೊಂದಲಗL�ೆ. ಈ ಪದಗಳನು+ ಬಳs ನಮbೆ 
ಕ6ಸಲ^_`ರುವ��ೇನಂದXೆ 9ಾವ� ಪ�Kaಬ\ರು ಒಂ�ೇ ಒಂದು ವರದ67 ಅಥ�ಾ ಎರಡು 
ವರಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಬಹುದು ಎಂಬು�ಾ�. ಈ Cೋಧ9ೆಯು ತಪ�^ವ�ಳ0�ಾ��ೆ. 

ಸ3ೆಯ ಕೂಟದ67 ವರಗಳ/ ,ೇbೆ Q�P 8ಾಡCೇ.ೆಂದು %ೌಲನು Cೋ�ಸುK!�ಾW9ೆ. 
ಪ�Kaಂದು ಕೂಟದ67 ಒಬ\ ವ2Q! 8ಾತ� ಎ�ಾ7 ವರಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸCಾರದು. ಸ3ೆಯ 

ಕೂಟ ಎಂದXೆ ಅದು ಶYೕರದ ;ೇ�ೆಯಾ�ರCೇಕು. ಒಬ\ನು ಈ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vsದXೆ 
ಮ�ೊ!ಬ\ನು ಇ9ೊ+ಂದರ67 .ಾಯ? Uವ?vಸCೇಕು. 

9ಾ�ೆಲ7ರು ಪ��ಾ�ತ�Ubೆ ಸ^ಂ-ಸುವವXಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯು ಶYೕರದ CೇXೆಯ ಸದಸ2Ybೆ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡಬಹುದು. ಪ��ಾ�ತ�ನ 

ವರಗಳ/ ನಮ�67 ಚ6ಸಲು 9ಾವ� ಅನುಮKs�ಾಗ 9ಾ�ೆಲ7ರು ಒಬ\ರು ಇ9ೊ+ಬ\Ybೆ 
ಸYಸಮ�ಾದ ಮುಖ2�ೆಯುಳ0ವXಾ�ರು�ೆ!ೕ�ೆ.  

1 .ೊYಂಥ 12:11,12 ಈ ವರಗಳ9ೆ+�ಾ7 ಆ ಒಬ\ ಆತ��ೇ ತನ+ Jತ!.ೆ: ಬಂದ ,ಾbೆ 
ಒCೊ\ಬ\Ubೆ ಹಂJ.ೊಟು` ನSಸು�ಾ!9ೆ. ,ೇbೆ �ೇಹವ� ಒಂ�ಾ�ದWರೂ ಅದQ:ರುವ ಅಂಗಗಳ/ 
ಅ9ೇಕ�ಾ��ೆaೕ, ,ೇbೆ �ೇಹದ ಅಂಗಗ]ೆಲ7ವu ಅ9ೇಕ�ಾ�ದುW ಒಂ�ೇ �ೇಹ�ಾ�ರುವ�ೋ, 
,ಾbೆPೕ Q�ಸ!ನು ಇ�ಾW9ೆ. 

ಸ3ೆಯನು+ ಕಟು`ವ�ದ.ಾ:� ವರಗಳನು+ ಹುಡುQY 

ನಮ�9ೇ 9ಾವ� ,ೆJ�s.ೊಳ/0ವ�ದ.ಾ:�ಯಲ7 ಆದXೆ Q�ಸ!ನ ಶYೕರದ ವೃ-Dಯ67 
3ಾಗ�ಾ�ರುವ�ದ.ಾ:� 9ಾವ� ಆK¢ಕ�ಾದ ವರಗಳನು+ ಹುಡುಕCೇಕು.  
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1 .ೊYಂಥ 14:12 ,ಾbೆP Uೕವ� ಆK¢ಕ�ಾದ ವರಗಳ67 
ಅ�ಾ2ಸQ!ಯುಳ0ವವXಾ�ರುವದYಂದ ಸ3ೆbೆ ,ೆJ�ನ ಅrವೃ-W ಉಂ�ಾಗುವ ,ಾbೆ ತವಕ-ಂದ 

ಪ�ಯK+sY. 

ಪದಬಳ.ೆಯನು+ ಗಮUsY “ವರಗಳ/” ಎಂಬುದು ಬಹುವಚನ. 

Q�ಸ!ನ ಶYೕರದ ವೃ-Dbಾ�Pೕ ಎ�ಾ7 ವರಗಳ/ ಇರುವ��ೇ ,ೊರತು ಒಬ\ ವ2Q!ಯನು+ ಮುಖ2�ೆbೆ 
lೕ�ೆ ಎತು!ವ�ದ.ಾ:�ಯಲ7. 

ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗೂ ;ೇ�ೆಯುಂಟು. .ೆಲವ� �nಾ[sಗಳ/ ಐದು-�ಧ�ಾದ ;ೇ�ೆbಾ� 

�ೇವYಂದ ಕXೆಯಲ^_`�ಾXೆ (ಅ�ಸ!ಲ, ಪ��ಾ-, Cೋಧಕ, ;ೌ�ಾK?ಕ ಅಥ�ಾ 

ಸ3ಾ%ಾಲಕ). ಒಂಭತು! ಆK¢ಕ ವರಗಳನು+ ಈ �nಾ[sಗಳ/ ಬಹಳ ಸ[ತಂತ��ಾ� .ಾಯ? 
Uವ?vಸಬಹುದು ಯಾ.ೆಂದXೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು ಈ YೕKಯಾ� ಚ6ಸಲು ಅವರು ಅನುಮKಸುವ67 
ಒಲವ�ಳ0ವXಾ�ರುವ�ದWYಂದ. ಅವರು CೇXೆಯ zೇತ�Q:ಂತ ಒಂ�ೇ zೇತ�ದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸು�ಾಗ ಈ ವರಗಳ/ ಅವರ ;ೇ�ೆಯ67 ಪ�sದD�ಾಗುವವ�.  

ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯು ಎ�ಾ7 ವರಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸCೇಕು. ಅವರು ಮೂಖ?ತನ�ಾ� 

�ೋರವ��ೋ ಎಂದು ಭಯಪಡCಾರದು. ಅವರು ,ೊರbೆ ,ೆ"ೆ�wಡುವ�ದಕೂ: ಮತು! 
ತಪ�^ಗಳನು+ 8ಾಡುವಂಥ ಅ%ಾಯವನು+ ಎದುYಸುವ�ದ.ೆ: sದDXಾ�ರCೇಕು. ಇ�ೇ 
ಕ6ಯುವ�ದQ:ರುವಂಥ ಒಂ�ೇ ಒಂದು 8ಾಗ?.  

�ಷ2ರುಗಳ67 %ೇತ�ನು 8ಾತ� UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದನು. �ೋ{wಂದ ,ೊರbೆ ,ೆ"ೆ�wಡುವಂಥ 

ಅ%ಾಯವನು+ ಎದುYಸುವ�ದ.ೆ: sದD9ಾ�ದವನು ಆತ9ೊಬ\9ೆ. 

nೆ�ೕಷ� ವರಗಳನು+ ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY 

1 .ೊYಂಥ 12:31 ಇವ�ಗಳ67 nೆ�ೕಷ� ವರಗಳನು+ ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY. ಇನೂ+ ಉತ£ಷ`�ಾದ 

8ಾಗ?ವನು+ Uಮbೆ �ೋYಸು�ೆ!ೕ9ೆ. 

ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯು ಸXಾಗ�ಾ� ಅವರ 
ೕವನದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸCೇ.ಾದ nೆ�ೕಷ� 
ವರಗಳ/ ಎಂಥವ�ಗ]ೆಂದXೆ �ೇವರು ಅವYbೆ .ೊ_`ರುವ ;ೇ�ೆಯನು+ ಪuXೈಸಲು ಪ�Kaಂದು 
ಸಂದ?ಭಗLbೆ ಅಗತ2�ಾ�ರುವಂಥವ�ಗ]ಾ��ೆ.  
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ಶ��ೆDwಂದ �ೇವರನು+ ಹುಡುಕುವ�ದರ 8ಾದYಗಳ/ 

ಯಾ.ೋಬನ 8ಾದY  

ಅ-.ಾಂಡ 32:24-30 ಅವರನೂ+ ತನ+ ಆs!Pಲ7ವನೂ+ �ಾ_sದ lೕ�ೆ ಯಾ.ೋಬನು 
ಒಂ_ಗ9ಾ� vಂ�ೆ UಂKರಲು ಯಾXೋ ಒಬ\ ಪ�ರುಷನು Cೆಳbಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಗಡ 

,ೋXಾSದನು. ಆ ಪ�ರುಷನು �ಾನು bೆಲ7�ೆ ಇರುವ�ದನು+ ಕಂಡು ಯಾ.ೋಬನ �ೊeೆಯ 

Qೕಲನು+ ಮು_`ದWYಂದ ಯಾ.ೋಬನು ಅವನ ಸಂಗಡ ,ೋXಾಡುK!ರು�ಾಗ�ೇ ಅವನ �ೊeೆಯ 

Qೕಲು ತ�^ತು. ಆ ಪ�ರುಷನು – ನನ+ನು+ Oಡು, Cೆಳbಾಗುತ!�ೆ ಅನ+ಲು,  

ಯಾ.ೋಬನು Uೕನು ನನ+ನು+ ಆ�ೕವ?-sದ ,ೊರತು Uನ+ನು+ Oಡುವ�-ಲ7 ಅಂದನು.  

ಆ ಪ�ರುಷನು – Uನ+ ,ೆಸXೇನು ಎಂದು .ೇLದW.ೆ: ಅವನು – ಯಾ.ೋಬನು ಅಂ�ಾಗ,  

ಅವನು ಯಾ.ೋಬUbೆ ಇನು+ lೕ�ೆ Uೕನು ಯಾ.ೋಬ9ೆU+s.ೊಳ/0ವ�-ಲ7; �ೇವರ ಸಂಗಡಲೂ 

ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡಲೂ ,ೋXಾS bೆದWವ9ಾದWYಂದ Uನbೆ ಇ;ಾ�Pೕ�ೆಂದು ,ೆಸರುಂ�ಾಗುವ�ದು 
ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಯಾ.ೋಬನು – Uನ+ ,ೆಸರನು+ ನನbೆ KLಸCೇಕು ;ಾ[kೕ ಅಂ�ಾಗ 

 ಆ ಪ�ರುಷನು – ನನ+ ,ೆಸರನು+ �EಾYಸುವ�ೇ.ೆ? 

ಎಂದು ,ೇL ಆ�ೕವ?-sದನು. ಯಾ.ೋಬನು – 9ಾನು �ೇವರ9ೆ+ೕ ಪ�ತ2}�ಾ� 

9ೋS�ೆWೕನ�ಾ7; ಆದರೂ ನನ+ %ಾ�ಣ ಉLದ�ೆ ಅಂದು.ೊಂಡು ಆ ಸ�ಳ.ೆ: %ೆUೕPೕ  ಎಂದು 
,ೆಸYಟ`ನು. 

Pೕಸುವ� ;ಾಮ2ವನು+ ,ೇಳ/ವ�ದು 

� Xೊ_`bಾ� CೇS.ೊಳ/0ವ�ದು 

ಲೂಕ 11:5-13 ಮತು! ಅವYbೆ ,ೇL�ೆWೕನಂದXೆ--Uಮ�67 ಒಬ\Ubೆ ;ೆ+ೕvತU�ಾW9ೆ ಎಂದು 
,ೇ]�ೇಣ. ಅವನು ಸರು,ೊK!ನ67 ಆ ;ೆ+ೕvತನ ಬLbೆ ,ೋ�--;ೆ+ೕvತ9ೇ, ನನbೆ ಮೂರು 
Xೊ_`ಗಳನು+ ಕಡ�ಾ� .ೊಡು. ನನ+ ;ೆ+ೕvತರ67 ಒಬ\ನು ಎ67bೋ ಪ�ಯಾಣ�ಾ� ನನ+ ಬLbೆ 
ಬಂ-�ಾW9ೆ; ಅವUbೆ ಊಟಮSಸುವದ.ೆ: ನನ+67 ಏನೂ ಇಲ7 ಎಂದು .ೇಳಲು ಆ ;ೆ+ೕvತನು--
ನನbೆ �ೊಂದXೆ.ೊಡCೇಡ; ಈಗ ಕ�ಾ,ಾQ ಅ�ೆ; ನನ+ Jಕ: ಮಕ:ಳ/ ನನ+ ಕೂಡ ಮಲ��ಾWXೆ; 
9ಾನು ಎದುW Uನbೆ .ೊಡುವದ.ಾ:ಗುವ-ಲ7 ಎಂದು ಒಳ�Uಂದ ಉತ!ರ.ೊಟ`ರೂ .ೊಡಬಹುದು.  
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ಆದXೆ ;ೆ+ೕಹದ Ukತ!�ಾ� ಎದುW .ೊಡ�ೆ ಇದWರೂ ಅವನ .ಾಟದ �ೆ;ೆwಂದ ಎದುW ಬಂದು 
.ೇLದಷು` ಅವUbೆ .ೊಡುವ9ೆಂದು Uಮbೆ ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ. 

� CೇS.ೊL0Y, ಹುಡುQY, ತ_`Y 

,ಾbೆPೕ 9ಾನು Uಮbೆ ,ೇಳ/ವ�ೇನಂದXೆ--CೇS.ೊL0Y, Uಮbೆ �ೊXೆಯುವದು; ಹುಡುQY, 

Uಮbೆ sಕು:ವದು; ತ_`Y, Uಮbೆ �ೆXೆಯುವದು. ಯಾಕಂದXೆ CೇS.ೊಳ/0ವ ಪ�Kaಬ\ನು 
,ೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವUbೆ sಕು:ವದು, ತಟು`ವವUbೆ �ೆXೆಯುವದು. Uಮ�67 
ತಂ�ೆಯಾದವನು kೕನನು+ .ೇಳ/ವ ಮಗUbೆ kೕನು .ೊಡ�ೆ ,ಾವನು+ .ೊಡುವ9ೇ? ಅಥ�ಾ 

ತK!ಯನು+ .ೇLದXೆ Eೇಳನು+ .ೊಡುವ9ೇ? ,ಾbಾದXೆ .ೆಟ`ವXಾದ Uೕವ� Uಮ� ಮಕ:Lbೆ ಒ] 0ೇ 
ಪ�ಾಥ?ಗಳನು+ .ೊಡಬಲ7ವXಾದXೆ ಪರ�ೋಕದ67ರುವ Uಮ� ತಂ�ೆಯು ತನ+ನು+ 
CೇS.ೊಳ/0ವವYbೆ ಎ4ೊ`ೕ ,ೆEಾ�� ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ .ೊಡುವನಲ7�ೇ ಅಂದನು. 

ಕೃ%ಾವರಗಳನು+ ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ 8ಾಡು 

1 Kt¤ೆ. 1:6 ಆದ.ಾರಣ 9ಾನು Uನ+ ತ�ೆಯ lೕ�ೆ ಹಸ!ವU+ಟ`ದರ ಮೂಲಕ Uನbೆ �ೊರQದ 

�ೇವರ ಕೃ%ಾವರವ� ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು Uನbೆ Nಾಪಕ.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ. 

Uಮ�9ೆ+ೕ �ೇವYbೆ ಸಮ�?sY 

Uಮ�9ೇ ಅ�?sY 

Xೋ8ಾಪ�ರ. 6:13 ಇದು 8ಾತ�ವಲ7�ೆ Uೕವ� Uಮ� ಅಂಗಗಳನು+ %ಾಪ.ೆ: ಒ�^ಸುವವXಾ�ದುW 
ದುಷ`ತ[ವನು+ ನSಸುವ ;ಾಧನಗ]ಾಗ8ಾಡCೇSY. ಆದXೆ ಸತ!ವXೊಳ�ಂದ 


ೕ�ತXಾ�ರ�ಾ� Uಮ�ನು+ �ೇವYbೆ ಒ�^s.ೊಟು` Uಮ� ಅಂಗಗಳನು+ UೕKಕೃತ2ಗಳನು+ 
ನSಸುವ ;ಾಧನಗಳ9ಾ+� ಆತUbೆ ಸಮ�?sY. 

Xೋ8ಾಪ�ರ. 12:1 ಆದದYಂದ ಸ,ೋದರXೇ �ೇವರ ಕUಕರವನು+ Uಮ� 9ೆನ�bೆ ತಂದು 
Uಮ�ನು+ CೇS.ೊಳ/0ವ�ೇನಂದXೆ Uೕವ� Uಮ� Uಮ� �ೇಹಗಳನು+ �ೇವYbೆ kೕಸ�ಾ�ಯೂ 

lJ�.ೆಯಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸ
ೕವ ಯ��ಾ� ಅ�?sY. ಇ�ೇ Uಮ� ��ೇಕಪuವ?ಕ�ಾದ 

ಆXಾಧ9ೆಯು. 

ಆತ�ನ ಮಂಡಲ�ೊಳ0.ೆ: ನeೆwY 

ಆತ�ಭYತXಾದ �nಾ[sಗ]ಾ�ರುವ 9ಾವ� ನಮ� ಹ]ೆಯ %ಾ�ಕೃತ YೕKಯ67 ಇನೂ+ 
ನeೆಯCಾರದು. ಪ��ಾ�ತ�ನ ಮಂಡಲದ67ರುವ ನೂತನ�ಾದ �ೈ�ಕ ಆಯಾಮದ67 9ಾವ� 
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ೕ�ಸCೇಕು. 9ಾವ� ಆತ�Uಂದ 
ೕ�ಸುK!ರು�ಾಗ ಆತUbೆ ಸ^ಂ-ಸುವವXಾ� 

ಮುಂದುವXೆಯು�ೆ!ೕ�ೆ. 9ಾವ� �ೈ�ಕ�ಾ� ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾ�ರು�ೆ!ೕ�ೆ. ಆK¢ಕ�ಾದ ವರಗಳ 

.ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯು ನಮ� �ೈನಂ-ನ 
ೕ�ತದ 3ಾಗ�ಾ�ರುತ!�ೆ. 

1 .ೊYಂಥ 2:14 %ಾ�ಕೃತಮನುಷನು �ೇವXಾತ� �ಷಯಗಳನು+ Cೇಡ�ೆನು+�ಾ!9ೆ. ಅವ� ಅವUbೆ 
ಹುಚು� 8ಾ�ಾ� �ೋರುತ!�ೆ. ಅವ� ಆತ��Eಾರ-ಂದ KLಯತಕ:ವ�ಗ]ಾ�ರ�ಾ� ಅವನು 
ಅವ�ಗಳನು+ ಗ�vಸ�ಾರನು. 

ಗ�ಾತ2. 5:25 9ಾವ� ಆತ�Uಂದ 
ೕ�ಸುK!ರ�ಾ� ಆತ�ನನ+ನುಸYs ನeೆaೕಣ. 

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳನು+ ಪ_`8ಾSY. 

 

 

 

 

 

 

2. ಸವ?ರ ಪ�aೕಜನ.ಾ:� ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗೂ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ .ೊಡಲ^_`ರುವ��ಾದರೂ, ಯಾ.ೆ 
.ೆಲವ� ವರಗಳನು+ Uಯkತ �nಾ[sಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ� ಬಹಳ ಸ[ತಂತ��ಾ� .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದ.ೆ: 
.ೊಡಲ^_`�ೆ?  

 

 

 

 

 

 

3. �ೇವರು ನಮ�ನು+ ಕXೆ-ರುವ ;ೇ�ೆಯನು+ ಈeೇYಸುವ�ದ.ಾ:� %ಾ�ಮುಖ2�ಾ�ರುವಂಥವ�ಗ]ಾದ “nೆ�ೕಷ� ವರಗಳನು+” 

9ಾವ� ಯಾ.ೆ ಅ%ೇ�ಸCೇಕು?  
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%ಾಠ ಐದು 

ವರಗಳ ವ�ೕ?ಕರಣ ,ಾಗೂ �ವರ@ೆ 

(CೋಧಕYbೆ _ಪ^{: ಈ %ಾಠ.ಾ:� Uೕವ� Uಮ� ಸ[ಂತ ಅನುಭವ-ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? 
Uವ?ಹ@ೆಯನು+ �ವYಸುವಂಥ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳನು+ sದDಪS.ೊಳ0Cೇಕು ,ಾಗೂ ��ಾ2�?ಗಳನು+ ಅವರ 


ೕವನದ67ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಅನುಭವವನು+ ಹಂJ.ೊಳ/0ವಂ�ೆ ��ೕ�ಾ$vಸCೇಕು. 
ಇದು ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯನು+ ,ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಬಹಳ ಸ^ಷ`�ಾ� ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0ಲು 
ಸ,ಾಯ�ಾಗುತ!�ೆ.)  

ಆK¢ಕ ವರಗಳ ಕುYತು 8ಾತ9ಾಡುವ ಒಂಬತು! �ಾಕ2ಗಳ/ 

1 .ೊYಂಥ 12:1 ಸ,ೋದರXೇ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದುಂ�ಾಗುವ ವರಗಳನು+ ಕುYತು Uಮbೆ 
KL-ರCೇ.ೆಂದು ಅ%ೇ�ಸು�ೆ!ೕ9ೆ. 

1 .ೊYಂಥ 13:2 ನನbೆ ಪ��ಾದನವರ�ದWರೂ, ಎ�ಾ7 ರಹಸ2ಗಳ�, ಸಕಲ �ಧ�ಾದ ��ೆ2 
KLದರೂ, Cೆಟ`ಗಳನೂ+ �ೆbೆ-ಡುವ�ದ.ೆ: Cೇ.ಾದಷು` ನಂO.ೆwದWರೂ, ��ೕKwಲ7ದವ9ಾ�ದWXೆ 
9ಾನು ಏನೂ ಅಲ7ದವ9ಾ��ೆWೕ9ೆ.  

1 .ೊYಂಥ 14:1,12 ��ೕKಯನು+ ಅ3ಾ2ಸ8ಾS.ೊL0Y. ಆದರೂ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದುಂ�ಾಗುವ 

ವರಗಳನು+ ಅವ�ಗ]�ೆಳbೆ �nೇಷ�ಾ� ಪ��ಾ-ಸುವ ವರವ9ೆ+ೕ ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY.  

,ಾbೆP Uೕವ� ಆK¢ಕ�ಾದ ವರಗLಗಳ67 ಅ�ಾ2ಸQ!ಯುಳ0ವವXಾ�ರುವದYಂದ ಸ3ೆbೆ ,ೆJ�ನ 

ಅrವೃ-W ಉಂ�ಾಗುವ ,ಾbೆ ತವಕ-ಂದ ಪ�ಯK+sY. 

2 Kt¤ೆ. 1:6 ಆದ.ಾರಣ 9ಾನು Uನ+ ತ�ೆಯ lೕ�ೆ ಹಸ!ವU+ಟ`ದರ ಮೂಲಕ Uನbೆ �ೊರQದ 

�ೇವರ ಕೃ%ಾವರವ� ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು Uನbೆ Nಾಪಕ.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ. 

ಇO�ಯ. 2:4 ಮತು! �ೇವರು ಅವರ .ೈwಂದ ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳನೂ+ ಅದು\ತ.ಾಯ?ಗಳನೂ+ 
9ಾ9ಾ �ಧ�ಾದ ಮಹ�ಾ:ಯ?ಗಳನು+ ನSs ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ತನ+ J�ಾ!ನು;ಾರ�ಾ� 

ಅವYbೆ ಅನುಗ�vs ಅವರ 8ಾKbೆ ;ಾ�.ೊಡುK!ದWನು. 

1 %ೇತ� 4:10 Uೕ�ೆಲ7ರು �ೇವರ ��ಧ ಕೃ%ೆಯ �ಷಯದ67 ಒ] 0ೇ ಮ9ೆ�ಾ�ೆ?ಯವXಾ�ದುW 
ಪ�Kaಬ\ನು �ಾನು ,ೋ-ದ ಕೃ%ಾವರವನು+ ಎಲ7ರ ;ೇ�ೆಯ67 ಉಪaೕ�ಸ6. 

Xೋ8ಾಪ�ರ. 1:11 ನನ+ ಮುGಾಂತರ Uಮbೆ %ಾರ8ಾ�?ಕ ವರ�ೇ9ಾದರೂ �ೊರQ Uೕವ� 
ದೃಡ�ಾಗುವದ.ೊ:ೕಸ:ರ Uಮ�ನು+ 9ೋಡCೇ.ೆಂದು ಅ%ೇ�ಸು�ೆ!ೕ9ೆ. 
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Nಾ9ೋQ!ಗಳ/ 18:16 .ಾ{.ೆಯು ಅನುಕೂಲ�ೆಗೂ ��ೕಮಂತರ ;ಾU+ಧ2ಪ��ೇಶಕೂ: ;ಾಧನ. 

ಆತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

ಆತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/ ಪ��ಾ�ತ�ನು ತನ+ ಪ�ಸ+�ೆಯನು+ ಪ�ದ�?ಸುವಂಥ zೇತ�ಗ]ಾ��ೆ. 
ಅವ�ಗಳ/ ಇಂದು �ೋಕದ67 .ಾಯ?8ಾಡುವ �ೇವರ ಕೃ%ೆಯ �ೋಪ?Sಸು�.ೆಗ]ಾ��ೆ. 
ಅವ�ಗಳ/ ಮನುಷ2 ಕುಲದ ಒ6ತbಾ� ;ೇ�ೆ8ಾಡುವ �ೇವರ ಶQ!ಯ ಪ�ದ?ಶನಗ]ಾ��ೆ.  

1 .ೊYಂಥ 12:7-10 ಆದXೆ ಪ�Kaಬ\ನ67 �ೋYಬರುವ �ೇವXಾತ�ನ ವರಗಳ/ ಸವ?ರ 

ಪ�aೕಜ9ಾಥ?�ಾ� .ೊಡಲ^_`�ೆ.  ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ 

ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ2�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ 
ಆತ�Uಂ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ 

ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� 
ಒಬ\Ubೆ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ� ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� 
.ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

ವರಗಳ/ ಪ�Kaಬ\Ybಾ�ಯೂ  

ಆತ�ನ ಮಂಡಲದ67 3ಾ�ಗ]ಾದbೇ ಈ �ೋಕದ67 ಜನರು ಬದುಕCೇ.ೆಂದು �ೇವರು ಎಂ-ಗೂ 

ಇJFಸ6ಲ7. ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನದ ಮೂಲಕ�ಾ� ಈ 
ೕ�ತದ ,ೋXಾಟವನು+ ಜwಸಲು 
ಅಗತ2�ಾ�ರುವ ವರಗಳನು+ ಅವYbೆ .ೊಡಲ^_`�ೆ. 

���� �ೇವರು ಆತ�ನು  
���� ;ೈ�ಾನನು ಆತ�ನು 
���� ಮನುಷ2ನು ಆತ�ನು 

ಎ�ೆಸ. 6:12 9ಾವ� ,ೋXಾಡುವದು ಮನುಷ28ಾತ�ದವರ ಸಂಗಡವಲ7. Xಾಜತ[ಗಳ lೕ�ೆಯೂ 

ಅ�.ಾYಗಳ lೕ�ೆಯೂ ಈ ಅಂಧ.ಾರದ �ೋ.ಾ�ಪKಗಳ lೕ�ೆಯೂ ಆ.ಾಶ 

ಮಂಡಲದ67ರುವ ದುXಾತ�ಗಳ ;ೇ9ೆಯ lೕ�ೆಯೂ 9ಾವ� ,ೋXಾಡುವವXಾ��ೆWೕ�ೆ.  

ಉಪaೕ�ಸುದ.ೋಸ:ರ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ ನಮbೆ .ೊಡಲ^_`�ೆ. ಅವ�ಗಳ/ 
ನಂOಗಸ!�ಾದ ;ೇ�ೆbೋಸ:ರ�ಾ� �ತYಸಲ^_`ರುವ “�ೊ�ೕ�ಗಳ/” ಅಲ7. ವರಗಳ/ ಈ 


ೕ�ತದ67ರುವ ,ೋXಾಟ.ಾ:� �nಾ[sಯನು+ ಸಜು�bೊLಸುವಂಥ ;ಾಧನಗ]ಾ��ೆ.  
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ಮೂರು ಗುಂಪ�ಗಳ/ ಅಥ�ಾ ವಗ?ಗಳ/ 

ಶCೊWೕEಾ�ರದ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ವರಗಳ/ – (8ಾತ9ಾಡುವ�ದು) 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾGಾ2ನ 
ಪ��ಾದ9ೆ 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ/ – (.ೇಳ/ವ�ದು) 
ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 
Nಾನ �ಾಕ2 
ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ 
ನಂO.ೆಯ ವರ 
ಗುಣಪSಸುವ ವರ 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 
ಶCೊWೕEಾ�ರದ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ವರಗಳ/  

9ಾವ� tದಲು ಕ6ಯುವಂತಹ ಮೂರು ವರಗಳ/ ಉEಾFರ@ೆಯ ಅಥ�ಾ ಶCೊWೕEಾ�ರದ 

%ೆ�ೕರ@ೆಯ ವರಗ]ಾ��ೆ. ಪ��ಾ�ತ�ನು ನt�ಂ-bೆ ಮತು! ನಮ� ಮೂಲಕ�ಾ� 

8ಾತ9ಾಡುವಂಥವ�ಗಳ/ ಇವ�ಗ]ೇ. 
 
�ೇವರು ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ YೕKಯ67 �nಾ[sಗ]�ೆಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ ಶCೊWೕEಾ�ರದ 

%ೆ�ೕರ@ೆಯ ವರಗಳ/ ಪ�ಕಟ�ಾಗುವವ�. �nಾ[sಗಳ/ ಈ ವರಗಳನು+ ಉಪaೕ�ಸು�ಾಗ 

CೇXೆಯವರು ಬಲವನು+, ಉ�ೆ!ೕಜನವನು+ ,ಾಗೂ ಆದರ@ೆಯನು+ ,ೊಂದುವರು. �ೇವರು ಈ 

ವರಗಳ ಮೂಲಕ KದುWಪSಸು�.ೆಯನು+ ತರುವ9ೇ ,ೊರತು ಆತನು ಎಂ-ಗೂ ಖಂಡ9ೆಯನು+ 
ರುವ�-ಲ7.  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/  
ಪ��ಾ�ತ�ನು ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಉEಾFರ@ೆಯ ಅಂಗಗಳನು+ ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ�ಾ� 

.ೊಡುವಂತಹ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಉEಾFರ@ೆಯ 8ಾತುಗ]ೇ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರ. 

 
ಇದು 8ಾತ9ಾಡುವ ವ2Q!wಂದ ಎಂ-ಗೂ ಕ6ಯ�ಾಗಂಥ 3ಾ4ೆಯಾ��ೆ, 8ಾತ9ಾಡುವ 

ವ2Q!ಯ ಮನs$Uಂದ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0�ಾಗಂಥದು ಆ��ೆ.  
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8ಾತ9ಾಡುವಂತಹ ಆ 3ಾ4ೆಯು �ೇವದೂತರು ಬಳಸುವಂತಹ ಸ[�ೕ?ಯ 

3ಾ4ೆಯಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮನುಷ2ನ 3ಾ4ೆಯಾ�ರಬಹುದು.  
 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರವನು+ ತಮ� 8ಾತೃ3ಾ4ೆಯ67 .ೇಳ/ವಂಥ ವ2Q!ಗಳ/ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ 

;ಾಧ2�ೆw�ೆ. 
�ಾ2Gಾ2ನ 

ಉEಾFರ@ೆಯ 8ಾತುಗಳ ಸಂ�ೇಶದ ಅಥ?ವನು+ ಅಥ�ಾ �ವರ@ೆಯನು+ CೇXೊಂದು 3ಾ4ೆಯ67 
ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಬvರಂಗಪSಸುವ��ೇ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನದ 

ವರ�ಾ��ೆ. 
ಇದು ಮನs$ನ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆaೕ ಅಥ�ಾ ಗ�v.ೆaೕ ಅಲ7. ಇದು �ೇವXಾತ�Uಂದ 

.ೊಡಲ^ಟ`�ಾ��ೆ.  
 

�ಾ2Gಾ2ನ ಎಂದXೆ �ವYಸುವ�ದು, ಅಥ?,ೇಳ/ವ�ದು, ಪ�ಕ_ಸುವ��ಾ��ೆ. ಇದು ಅ}Xಾಥ?�ಾದ, 

ಪದ-ಂದ ಪದQ:ರುವ 3ಾ4ಾಂತರವಲ7.  
 

ಪ��ಾದ9ೆ 
ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಸಹಜ�ಾದWದು, ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ಶCೊWೕEಾFರದ 

8ಾತುಗಳನು+ KL-ರುವ 3ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವಂಥದುW, Q�ಸ!ನ ಶYೕರವನು+ 
ಬಲbೊL0ಸುವಂಥದುW, ಉ�ೆ!ೕಜನbೊL0ಸುವಂಥದುW ಮತು! ಆದರ@ೆbೊL0ಸುವಂಥದುW ಆ��ೆ.  
 

U-?ಷ`�ಾದ ವ2Q!bೆ ಅಥ�ಾ ಗುಂ�bೆ �ೇವYಂದ 9ೇರ�ಾ� .ೊ_`ರುವ ಸಂ�ೇಶ�ಾ��ೆ. 
 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ/ 

ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾದ ಸಂಧಭ?.ಾ:� ತನ+ ಜನYbೆ �ೇವರು ಆತ�ಗಳನು+, Kಳ/ವL.ೆಯನು+, Nಾನವನು+ 
ಪ�ಕಟಣ8ಾಡುವ��ೇ ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗ]ಾ��ೆ. ಈ ವರಗಳ/ ನಮbೆ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ, 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನದ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾದ9ೆಯ ಮೂಲಕ�ಾ� .ೊಡಲ^ಡಬಹುದು. 
ಕನಸುಗಳ, ದಶ?ನಗಳ ಅಥ�ಾ ಅಂತರಂಗದ ಅY�ನ ಮೂಲಕ�ಾ� ಅವ�ಗಳ/ ನಮbೆ 
.ೊಡಲ^ಡಬಹುದು. 

ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು 
ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು ಎಂಬುದು ಆತ� ಪ�ಪಂಚ�ೊಳQ:ರುವ �ೈ�ಕ 

ಒಳ9ೋಟ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ೇಕ�ಾ��ೆ. ಒಬ\ ವ2Q!ಯ, ಒಂದು ಪYs�Kಯ, ಒಂದು .ಾಯ?ದ 
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ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸಂ�ೇಶದ vಂ-ರುವಂತಹ ಆತ�ದ ಅಥ�ಾ ಅತ�ಗಳ �ಧವನು+ ಇದು 
�ೋYಸುತ!�ೆ.  
 

�ಂಗSಸಬಹು�ಾದ ಆತ�ಗಳ ಮೂರು bೋಲಗಳ/: 

���� �ೇವರದು – �ೇವರು ಮತು! ಆತನ ದೂತರು 
���� ;ೈ�ಾನUಂ-ರುವಂಥವ� – ;ೈ�ಾನ ಮತು! ಆತನ ದುXಾತ�ಗಳ 

���� ಮನುಷ2ನ ಆತ� – ಶYೕರ ಅಥ�ಾ %ಾ�ಕೃತ ಮನುಷ2 

��ಾ2 ಅಥ�ಾ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 
ಭೂತ.ಾಲದ ಅಥ�ಾ ವತ?8ಾನ.ಾಲದ ಕುYತು, ಒಬ\ ವ2Q!ಯ ಅಥ�ಾ ಪYs�ಯ ಕುY�ಾ� 

ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ .ೊಡಲ^ಡುವಂತಹ .ೆಲವ� ಸ�ಾ2ಂಶಗಳ �ೈ�ಕ ಪ�ಕಟ@ೆPೕ Kಳ/ವL.ೆಯ 

�ಾಕ2�ಾ��ೆ. ಇದು ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಮನs$ನ ಮೂಲಕ ಕ6KರುವಂಥದುW ಅಲ7. 
;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾ� KLದು.ೊಳ0ಲು ಆಗ-ರುವಂತಹ �ೇವYಂದ ಬರುವಂಥ 8ಾvKಗಳನು+ ಈ 

ವರವ� .ೊಡುತ!�ೆ.  
ಈ ವರವ� �ಾಕ2�ಾ��ೆPೕ ,ೊರತು ಯಾವ��ೇ �ಷಯದ ಕುY�ಾದ �ೇವರ ಪuK?ಯಾದ 

Kಳ/ವL.ೆಯಲ7, ಪuK? Jತ�ಣವಲ7 ಆದXೆ ಒಂದು 3ಾಗ�ರಬಹುದು ಅ4ೆ`ೕ. ಇದು 9ೈಜ�ಾದ 

8ಾvKaಂ-bೆ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ. ಸಂಗKಗಳ/ ಈ�ರುವ YೕKಯನು+ ನಮbೆ 
�ೋYs.ೊಟುತ!�ೆ. 

Nಾನ �ಾಕ2 
;ಾ�ಾರಣ ಅಥ�ಾ ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆwಂದ ,ೇbೆ .ಾಯ? ಪ�Q�Pಯ67 ಮುಂ�ೆ 
;ಾಗCೇ.ೆಂದು �nಾ[sbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು .ೊಡುವ �ೇವರ Nಾನದ ಕುY�ಾದ �ೈ�ಕ 

ಪ�ಕಟ@ೆPೕ Nಾನ �ಾಕ2�ಾ��ೆ. ಇದು ನಮ� 
ೕವನ.ಾ:� ಮತು! ;ೇ�ೆbಾ� ಇರುವ �ೇವರ 

ಸಂಕಲ^ವನು+ ಮತು! ಉ�ೆWೕಶವನು+ ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ. ತ}ಣ�ೇ, ಸ[ಲ^ .ಾಲದ67, ಸkೕಪದ67 
ಅಥ�ಾ ದೂರದ67ರುವ ಭ�ಷ2ದ67 �ೇವರು 8ಾಡಲು ಇJFಸುವಂಥವ�ಗಳನು+ ಇದು 
ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ. �ೈಯುQ!ಕ�ಾ� ಮತು! ;ಾಮೂvಕ ಸ3ೆಯಾ� ಏನು 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಮತು! 
�ೇವರ Jತ!ದ67 ,ೇbೆ ಮುಂ�ೆ ;ಾಗCೇ.ೆಂದು ಇದು ನಮbೆ ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ. ಅ9ೇಕ �ೇ]  ೆNಾನ 

�ಾಕ2ವ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2�ೊ_`bೆ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ.  



~ 40 ~ 

ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ 

ಶQ!ಯ ವರಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ� �ೇವರು ತನ+ ಶQ!ಯನು+ ನಮ�67 ಹYಯುವಂ�ೆ ಆತನು 
OಡುಗeೆbೊL0ಸು�ಾ!9ೆ. ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇವರು ನಮ�67 ಏ9ಾ+ದರೂ ;ಾ�ಸುವನು.  

���� �ೇವರು ನt�ಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡು�ಾ!9ೆ – ಉEಾFರ@ೆಯ ಅಥ�ಾ ಶಬDದ ವರಗಳ/ 
���� ಆತನು ನಮbೆ ಸಂಗKಗಳನು+ ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೆ – ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ/  
���� .ಾಯ?8ಾಡುವ�ದ.ಾ:� ಆತನು ನಮ� ಮೂಲಕ ತನ+ ಶQ!ಯನು+ 
Oಡುಗeೆ8ಾಡುವನು – ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ 

ನಂO.ೆಯ ವರ  

U-?ಷ`�ಾದ ಸಮಯ.ಾ:� ,ಾಗೂ ಉ�ೆWೕಶ.ಾ:� ಇರುವಂಥ �ೈ�ಕ�ಾದ ನಂO.ೆPೕ 
ನಂO.ೆಯ ವರ�ಾ��ೆ. ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾದ ಸಮಯದ67 9ಾವ� ಇರುವಂತಹ ಪYs�K ಏ9ೇ ಆ�ದWರೂ 

ಅದರ67ರುವಂತಹ .ಾಯ?3ಾರಗಳನು+ Uವ?vಸುವ�ದQ:ರುವಂತಹ ಶQ!ಯ ವರವ� ಇ�ಾ��ೆ.  
ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಪ�ಕೃKಯ ಚಲನವಲನದ67 ಪ��ೇಶ 

8ಾಡುವಂಥ �ೈ�ಕ ಹಸ!zೇಪ�ಾ��ೆ. ಇದು .ೆಲವ� ಸಮಯ.ಾ:� ಪ�ಕೃKಯ Uಯಮಗಳನು+ 
8ಾ%ಾ?Sಸುವ, ಸ��ತbೊLಸುವ ಅಥ�ಾ UಯಂK�ಸುವ �ೇವರ ಶQ!ಯ ಪ�ದ?ಶನ�ಾ��ೆ.  
ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� �ೇವರ ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಶQ!ಯ ಪ�ದ?ಶನ-ಂದ 

9ೈಸ�?ಕ�ಾದ ,ಾಗೂ ಸವ?;ಾ8ಾನ2�ಾದ ವ2ವ;ೆ�ಯ �ಾತ:6ಕ�ಾದ �EೆFೕದವ� ಮತು! 
ರದುWಪSಸು�.ೆಯನು+ ಉಂಟು8ಾಡುವ��ೇ ಆ��ೆ.  

ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/ 
�ೇವರ ಗುಣಪSಸುವ ಶQ!ಯನು+ ಜನXೊಳbೆ ತಲು�ಸುವಂತಹ �ೈ�ಕ�ಾದ Uೕಡು�.ೆPೕ 
ಗುಣಪSಸುವ ವರಗ]ಾ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು+ ವರಗಳ/ (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು �ವYಸ�ಾ��ೆ 
ಯಾ.ೆಂದXೆ ಇದನು+ Uೕಡುವ�ದ.ೆ: ಅಥ�ಾ Xೋ�bೆ ಗುಣಪSಸುವ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡುವ�ದ.ೆ: 
ಅ9ೇಕ 8ಾಗ?ಗL�ೆ. 
ಇವ� ಪ��ಾ�ತ�ನ �ೈ�ಕ ಪ�ದ?ಶನಗ]ಾ��ೆ ,ಾಗೂ ಇವ� �ೈದQೕಯ �Nಾನದ 

YೕKಯ67ರುವಂಥಗಳ/ ಅಲ7. 
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ವರಗಳನು+ .ೊಡು�ಾತನನು+ ,ಾಗೂ ವರಗಳನು+ ಹುಡುQY 

ಹsವ� ,ಾಗೂ �ಾಹ 

ಮ�ಾ!ಯನು 5:6 UೕKbೆ ಹsದು CಾಯಾYದವರು ಧನ2ರು ಅವYbೆ ತೃ�!ಯಾಗುವದು. 
ಆತ�ನ ಮನಸ$ನು+ ಹುಡುQY 

Xೋ8ಾಪ�ರ. 8:5,6 ಶYೕರ3ಾವವನು+ ಅನುಸYಸುವವರು ಅದ.ೆ: ಸಂಬಂಧಪಟ`ವ�ಗಳ lೕ�ೆ 
ಮನs$ಡು�ಾ!Xೆ ಪ��ಾ�ತ�ನನು+ಸYಸುವವರು ಪ��ಾ�ತ�Ubೆ ಸಂಬಂಧಪಟ`ವ�ಗಳ lೕ�ೆ 
ಮನs$ಡು�ಾ!Xೆ. 
ಶYೕರ3ಾವದವ�ಗಳ lೕ�ೆ ಮನs$ಡುವದು ಮರಣ. ಪ��ಾ�ತ�ನವ�ಗಳ lೕ�ೆ ಮನs$ಡುವ�ದು 

ೕವವu ಮನnಾಂKಯೂ ಆ��ೆ. 

Xೋ8ಾಪ�ರ. 8:13,14 Uೕವ� ಶYೕರ3ಾವವನು+ ಅನುಸYs ಬದುQದXೆ ;ಾಯುವದು Uಶ�ಯ 

Uೕವ� ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ �ೇಹದ ದುರCಾ2ಸಗಳನು+ 9ಾಶ8ಾಡುವ�ಾದXೆ 
ೕ�ಸು�Y.  

ಯಾXಾರು �ೇವರ ಆತ�Uಂದ ನSs.ೊಳ/0�ಾ!Xೋ ಅವರು �ೇವರ ಮಕ:ಳ/ 

�ೋYಬರು�.ೆಯನು+ ,ೊಂ-Y 

1 .ೊYಂಥ 12:7 ಆದXೆ ಪ�Kaಬ\ನ67 �ೋYಬರುವ �ೇವXಾತ�ನ ವರಗಳ/ ಸವ?ರ 

ಪ�aೕಜ9ಾಥ?�ಾ� .ೊಡಲ^_`�ೆ. 
 

aೕ,ಾನ 14:12 Uಮbೆ UಜUಜ�ಾ� ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ. ನನ+ನು+ ನಂಬುವವನು 9ಾನು ನSಸುವ 

Q�Pಗಳನು+ �ಾನೂ ನSಸುವನು ಮತು! ಅವ�ಗL�ಂತ ಮಹ�ಾ!ದ Q�Pಗಳನು+ ನSಸುವನು. 
ಯಾಕಂದXೆ 9ಾನು ತಂ�ೆಯ ಬLbೆ ,ೋಗು�ೆ!ೕ9ೆ. 

2 Ktೕ¤ೆ 1:6 ಆದ.ಾರಣ 9ಾನು Uನ+ ತ�ೆಯ lೕ�ೆ ಹಸ!ವU+ಟ`ದರ ಮೂಲಕ Uನbೆ 
�ೊರQದ �ೇವರ ಕೃ%ಾವರವ� ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು Uನbೆ Nಾಪಕ.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ. 

ಸತತ�ಾ�, ಆತ�ನ ಎ�ಾ7 ವರಗಳನು+ Ut�ಳbೆ ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ 8ಾSY. 
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ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಉEಾFರ@ೆಯ ಅಥ�ಾ ಶಬDದ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ಪ�Kaಂದು ವರಗಳನು+ ಪ_` 8ಾS ಮತು! �ವYsY. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಪ�ಕಟ@ೆಯ ಪ�Kaಂದು ವರಗಳನು+ ಪ_` 8ಾS ಮತು! �ವYsY. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ಶQ!ಯ ಪ�Kaಂದು ವರಗಳನು+ ಪ_` 8ಾS ಮತು! �ವYsY. 
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%ಾಠ ಆರು 

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ ಮತು! �ಾ2Gಾ2ನ 

1 .ೊYಂಥ 12:8-10 ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� 

��ಾ2�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ 
�ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ 
ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� ಒಬ\Ubೆ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ 

ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

    ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

 ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ     ಶQ!  

� ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/      ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು           ನಂO.ೆ ವರ  

� ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                   ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ               Nಾನ �ಾಕ2                        ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರಗಳ/ – �ಾ2Gಾ2ನ – ಪ��ಾದ9ೆ  

�ೕ¡.ೆ 

�ೇವರು �nಾ[sಗ]�ೆ_`bೆ 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ 
ಪ�ಕಟ�ಾಗುತ!�ೆ. �nಾ[sಗಳ/ ಇವ�ಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸು�ಾಗ CೇXೆಯವರು ಬಲವನು+, 
ಉ�ೆ!ೕಜನವನು+ ,ಾಗೂ ಆದರ@ೆಯನು+ ,ೊಂದುವರು. �ೇವರು ಈ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 

KದುWಪSಸು�.ೆಯನು+ ತರಬಹು�ೇ ,ೊರತು ಆತನು ಎಂ-ಗೂ ಖಂಡ9ೆಯನು+ ತರುವ�-ಲ7.  
 

1 .ೊYಂಥ 14:3 ಪ��ಾ-ಸುವವ9ಾದXೋ ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡ 8ಾ�ಾಡುವವ9ಾ� ಅವYbೆ 
ಭQ!ವೃ-Wಯನೂ+ ��ೕ�ಾ$ಹವನೂ+ ಸಂ�ೈಸು�.ೆಯನೂ+ ಉಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
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ಈ ವರಗಳ/ ಇವ�ಗಳ67 8ಾತ9ಾಡುವಂಥ ದುಬ?ಲ9ಾದ ಮನುಷ29ೆಂಬ %ಾ�ೆ�ಯ ಅ�ೕನ.ೆ: 
ಒಳಪ_`�ೆ ಎಂದು ಅಥ?8ಾS.ೊಂಡು, ಅವರು KLಯಪSsದಂತಹ 8ಾKನ ಆ�.ಾರವ� ಮತು! 
�ೇವರ �ಾಕ2ದ ಆ�.ಾರವ� ಒಂ�ೇ ಎಂದು ಎಂ-ಗೂ ಪYಗ{ಸCಾರದು. ಆದXೆ ಇದು �ೇವYಂದ 

ಬಂದW�ೋ ಎಂದು ಯಾ�ಾಗಲೂ ಶ��ೆDwಂದ ��ೇJಸCೇಕು ಮತು! �EಾYಸCೇಕು.  
 

1 .ೊYಂಥ 14:29 ಪ��ಾ-ಗಳ/ ಇಬ\Xಾಗ6 ಮೂವXಾಗ6 8ಾ�ಾಡ6. k.ಾ:ದವರು .ೇL 

��ೇಚ9ೆ 8ಾಡ6. 

ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗLbಾ� 

ಮೂರ9ೇ %ಾಠದ67 9ಾವ� ಕ6ತ ,ಾbೇ, ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಕುರುಹು ಪ��ಾ�ತ�ನ67 
-ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡ ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗLbಾ� ಇರುವಂಥ�ಾ��ೆ. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ 

ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡCೇ.ೆಂದು %ಾ��?ಸುವಂ�ೆ %ೌಲನು ಅವYbೆ ಆ�ೇ�sದನು. 
 

1 .ೊYಂಥ 14:13 ಆದದYಂದ �ಾ{ಯ9ಾ+ಡುವವನು ತನbೆ ಅದರ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ 

ಶQ!ಯೂ ಉಂ�ಾಗCೇ.ೆಂದು �ೇವರನು+ %ಾ��?ಸ6.   

 

ಅನ23ಾ4ೆಯ ವರQ:ಂತ ಪ��ಾದನ ವರವ� ಅ�ಕ ಪ�aೕಜನ.ಾYPಂದು %ೌಲನು ,ೇಳ/�ಾ!9ೆ 
ಮತು! ಎ�ಾ7ರು ಪ��ಾ-ಸCೇ.ೆಂಬುದು ಆತನ ಅ%ೇzೆಯಾ�ತು!. 
 

1 .ೊYಂಥ 14:5 Uೕ�ೆಲ7ರೂ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡCೇ.ೆಂದು 9ಾನು ಅ%ೇ�sದರೂ ಅದQ:ಂತಲೂ 

Uೕವ� ಪ��ಾ-ಸCೇ.ೆಂಬು�ೆ ನU+ಷ`. �ಾUೕಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ಸ3ೆbೆ ಭQ!ವೃ-Wಯಾಗುವದ.ಾ:� 

ಆ �ಾ{ಯ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ�ೆ ,ೋದXೆ ಅವU�ಂತ ಪ��ಾ-ಸುವವನು nೆ�ೕಷ`. 
 

ಎ�ಾ7ರು ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 8ಾತ9ಾಡCೇಕು. ಎ�ಾ7ರು ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ 

,ೇಳ/ವ�ದ.ಾ:ಗುವಂ�ೆ %ಾ��?ಸ6, ಆದರೂ ಪ��ಾ-ಸುವ�ದು ಉತ!ಮ�ಾದWದು. %ೌಲನ ಈ 

Cೋಧ9ೆಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ� ಶCೊDೕEಾFರ@ಾ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ಮೂರು ವರಗಳ/ ಎ�ಾ7 
�nಾ[sಗLbಾ�ರುವಂಥವ�ಗಳ/ ಎಂದು 9ಾವ� KLದು.ೊಳ0ಬಹುದು. 
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ಶCೊDೕEಾFರ@ಾ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ವರಗಳ ,ೋ6.ೆ 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ ,ಾಗೂ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ 

 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರಗಳ/ ,ಾಗೂ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ವರವ� ಬಳಸುವ�ದ.ೆ: 
ಸುಲಭ�ಾದಂತಹ ವರಗ]ಾ��ೆ. ಅತ2ಂತ ;ಾ8ಾನ2�ಾ� ಇವ�ಗಳನು+ ಬಳಸುವ�ದWYಂದ 

ಇವ�ಗಳನು+ ಅKೕ ,ೆEಾ�� ದುರುಪaೕ�ಸ�ಾ��ೆ. 
 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನದ ವರದ ಮೂಲಕ ಯಾXಾದರೂ ಸಂ�ೇಶವನು+ 
,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದQ:ಂತ tದಲು ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 ಸಂ�ೇಶವ� .ೊಡಲ^ಡCೇಕು. vೕbೆ 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರಗಳ/ ,ಾಗೂ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ವರವ� ಒ_`bೆ ;ಾಗುತ!�ೆ.  
 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ ,ಾಗೂ ಪ��ಾದ9ೆ  
�ೈ�ಕ�ಾದ 3ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವವನು �ೇವರ ರಹಸ2ಗಳನು+ ನುSಯು�ಾ!9ೆ.  
 

1 .ೊYಂಥ 14:2-5,39 ಅನ23ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡುವವನು �ೇವರ ಸಂಗಡ 8ಾ�ಾಡು�ಾ!9ೆ ,ೊರತು 
ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡ ಅಲ7. ಅವನು ಆತ� %ೆ�ೕYತ9ಾ� ರಹ;ಾ2ಥ?ಗಳನು+ ನುSದರೂ ಯಾರೂ 

KLದು.ೊಳ/0ವ�-ಲ7. 
 

ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ,ೇಳ/ವವನು CೇXೆಯ �nಾ[sಗLbೆ ಸ,ಾಯ 8ಾಡುವವ9ಾ��ಾW9ೆ. 
 

�ಾಕ2 3 ಪ��ಾ-ಸುವವ9ಾದXೋ ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡ 8ಾ�ಾಡುವವ9ಾ� ಅವYbೆ 
ಭQ!ವೃ-Wಯನೂ+ ��ೕ�ಾ$ಹವನೂ+ ಸಂ�ೈಸು�.ೆಯನೂ+ ಉಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 8ಾತ9ಾಡುವವನು �nಾ[sಗಳನು+ ವ2Q!ಗತ�ಾ� ಆತ�ನ67 Cೆ]ೆಸು�ಾ!9ೆ 
ಅಥ�ಾ ವೃ-WಪSಸು�ಾ!9ೆ. ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಸ3ೆಯನು+ ವೃ-WಪSಸುತ!�ೆ.  
�ಾಕ2 4 ಅನ23ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ತನbೆ 8ಾತ� ಭQ!ವೃ-Wಯನು+ಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
ಪ��ಾ-ಸುವನು ಸ3ೆbೆ ಭQ!ವೃ-Wಯನು+ಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� nೆ�ೕಷ��ಾದWದು ಯಾ.ೆಂದXೆ ಅದು 9ೇರ�ಾ� ಸ3ೆಯನು+ ವೃ-WಪSಸುತ!�ೆ. 
 

 �ಾಕ2 5 Uೕ�ೆಲ7ರೂ ಅನ23ಾಷ4ೆಗಳ9ಾ+ಡCೇ.ೆಂದು 9ಾನು ಅ%ೇ�sದರೂ ಅದQ:ಂತಲೂ Uೕವ� 
ಪ��ಾ-ಸCೇ.ೆಂಬು�ೆ ನU+ಷ`. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ಸ3ೆbೆ ಭQ!ವೃ-Wಯಾಗುವದ.ಾ:� ಆ 

ಅನ23ಾ4ೆಯ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ�ೆ ,ೋದXೆ ಅವU�ಂತ ಪ��ಾ-ಸುವವನು nೆ�ೕಷ`. 
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ಈ ಅ�ಾ2ಯದ67 “ಸ3ೆ” ಎಂಬ ಪದವನು+ ಒಂಬತು! CಾY ಬಳಸ�ಾ��ೆ. ಇದು ಸ3ೆbಾ� 

ವರಗಳನು+ ಬಳಸುವ�ದರ %ಾ�ಮುಖ2�ೆಯನು+ ಸೂJಸುತ!�ೆ.  
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ ಯಾ.ೆ?  

ಪ��ಾದ9ೆಯು ಯಾ.ೆ?  

�ೇವರು ಯಾ.ೆ ಒಂದು CಾY ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ,ಾಗೂ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ಮೂಲಕ ಮತು! ಇ9ೊ+ಂದು 
CಾY ಪ��ಾದ9ೆಯ ಮೂಲಕ 8ಾತ9ಾಡು�ಾ!Xೆ?  

 

1 .ೊYಂಥ 14:22 ಆದದYಂದ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡುವದು ನಂಬದವYbೆ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. 
,ೊರತು ನಂಬುವವYbೆ ಸೂಚ9ೆಯಲ7�ೆಂದು 9ಾವ� Kಳ/.ೊಳ0Cೇಕು. ಆದXೆ ಪ��ಾದ9ೆಯು 
ನಂಬದವYbೊಸ:ರವಲ7 ನಂಬುವವYbೋಸ:ರ�ಾ��ೆ. 
 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ ಅ�nಾ[sಗLbೆ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನವ� �ೇವರು 
ತನ+ ಶYೕರ.ೆ: .ೊಡುವ ಸಂ�ೇಶ�ಾ��ೆ.  
 

ಪ��ಾದ9ೆಯು �nಾ[sbೋಸ:ರ�ಾ� ಇರುವಂಥ�ಾ��ೆ. ಈ ವರದ ಕುರುಹನು+ 
OಡುಗeೆbೊLಸುವ�ದ.ಾ:� tದಲು ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ .ೊಡ-ರು�ಾಗ ಪ��ಾ-ಸಲು ಅ�ಕ�ಾದ 

ಮಟ`ದ ನಂO.ೆಯು ಅಗತ2�ಾ�ರುತ!�ೆ. 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರ 

 

�ವರ@ೆ 
ಪ��ಾ�ತ�ನು ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಶಬDವನು+ ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ�ಾ� .ೊಡುವಂತಹ %ೆ�ೕರ@ೆಯ 

ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಉEಾFರ@ೆಯ 8ಾತುಗ]ೇ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರ. ಇದು 8ಾತ9ಾಡುವ 

ವ2Q!wಂದ ಎಂ-ಗೂ ಕ6ಯ�ಾಗಂಥ 3ಾ4ೆಯಾ��ೆ, 8ಾತ9ಾಡುವ ವ2Q!ಯ ಮನs$Uಂದ 

ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0�ಾಗಂಥದು ಆ��ೆ.  
 

8ಾತ9ಾಡುವಂತಹ ಆ 3ಾ4ೆಯು �ೇವದೂತರು ಬಳಸುವಂತಹ ಸ[�ೕ?ಯ 

3ಾ4ೆಯಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮನುಷ2ನ 3ಾ4ೆಯಾ�ರಬಹುದು. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರವನು+ ತಮ� 
8ಾತೃ3ಾ4ೆಯ67 .ೇಳ/ವಂಥ ವ2Q!ಗಳ/ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ ;ಾಧ2�ೆw�ೆ. 
 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಗ�v.ೆ 
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�nಾ[sಯು ಪ��ಾ�ತ�ನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂeಾಗ �ೊರಕುವಂತಹ ಸು!K ಮತು! 
ಮಧ2s�.ೆ %ಾ�ಥ?9ೆಯ �ೈ�ಕ�ಾದ 3ಾ4ೆಯಾ�ದುW ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ 

ಕುರುಹು�Uಂದ ಗುರುKಸಲ^ಡುವಂಥ ಆK¢ಕ�ಾದ ಒಂಬತು! ವರಗಳ67 ಒಂದು ವರ�ಾ��ೆ 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರ. 

 

ಅನ23ಾ4ೆಯ ವರದ67 �ೇವರು ಮನುಷ29ೊಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡು�ಾ!9ೆ. ನಮ� %ಾ�ಥ?9ೆಯ 

,ಾಗೂ ಸು!Kಯ 3ಾ4ೆಯ ಪ�ದ?ಶನ-ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ನು ಮನುಷ2ನ ಆತ�ದ ಮುGಾಂತರ 

�ೇವXೊಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡು�ಾ!9ೆ. ಒಂದು �ೇವYಂದ ಮನುಷ2ನ ಕeೆbೆ ಇರುವಂಥದುW 
ಮ�ೊ!ಂದು ಮನುಷ2Uಂದ �ೇವರ ಕeೆbೆ ಇರುವಂಥದುW.  
 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ .ಾಯ?Uವ?ಹ@ೆ 
ಒಬ\ ವ2Q!ಯ lೕ�ೆ ಅr4ೇಕ�ರು�ಾಗ ಆತನು ಬvರಂಗ�ಾದ ಕೂಟದ67 ಅನ23ಾ4ೆಯ67 
ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡು�ಾ!9ೆ ಆದXೆ ಅದು ಜನYಂದ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0ಲು ಆಗುವ�-ಲ7. ಅದು 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನವನು+ ಅನುಸYಸಲ^ಡCೇಕು ಆಗ ಜನYbೆ ಅಥ?�ಾಗುತ!�ೆ. 
 

1 .ೊYಂಥ 14:27 ಅನ23ಾ4ೆಗಳ9ಾ+ಡುವ�ಾದXೆ ಇಬ\ರು ಅಥ�ಾ ಅವಶ2�ದWXೆ ಮೂವY�ಂತ 

,ೆJ�ಲ7�ೆ ಒCೊ\ಬ\Xಾ� 8ಾ�ಾಡCೇಕು. ಮತು! ಒಬ\9ೇ ಅದರ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳCೇಕು. 
 

ಇSೕ ಗುಂಪ� ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 ,ಾಡುK!ರು�ಾಗ ಅದು ತಂ�ೆಯಾದ �ೇವYbೆ 9ೇರ�ಾ� ಸು!K 

8ಾಡುವ ಸಮಯ�ಾ��ೆ. ಸು!Kಯ ಸಮಯದ67 ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ 8ಾಡುವ�ದರ ಅಗತ2�ಲ7. 
ಏನು ನeೆಯುK!�ೆW ಎಂದು ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0�ಾಗಂತಹ ಜನರು ಆ ಗುಂ�ನ67ರುವ��ಾದXೆ, 
ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ,ಾSದುW ಏನು ಎಂಬುದರ ಅವYbೋಸ:ರ�ಾ�   

�ವYಸCೇಕು. 
 

ಬvರಂಗದ67  
ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡುವಂತಹ ವ2Q!bೆ .ೊಡಲ^ಟ`ಂಥ ಆ ಸಂ�ೇಶವ� ಅಥ?�ಾಗ-ರಬಹುದು, ಆದXೆ 
ಆ ಸಂ�ೇಶವನು+ ಅ67 .ೇLs.ೊಳ/0ವಂತಹ �ಾ2�!aಳbೆ UಂKರುವ ವ2Q!bೆ ಅಥ�ಾ ವ2Q!ಗLbೆ 
ಅದು ಅಥ?�ಾಗಬಹುದು.  

 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:4-6 ಆಗ ಅವXೆಲ7ರು ಪ��ಾ�ತ�ಭYತXಾ� ಆ ಆತ� ತಮತಮbೆ 
ನುSಯುವ ಶQ!ಯನು+ .ೊಡುವ ಪ�.ಾರ CೇXೆCೇXೆ 3ಾ4ೆಗLಂದ 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: 
%ಾ�ರಂrsದರು.  
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ಆ.ಾಶದ .ೆಳ�ರುವ ಎ�ಾ7 �ೇಶದವXೊಳ�ಂದ ಬಂದ ಸದRಕ!Xಾದ Pಹೂದ2ರು 
Pರೂಸ�ೇkನ67 �ಾಸ�ಾ�ದWರು. ಆ ಸಪ^ಳ�ಾ�ಾಗ ಜನರು ಗುಂಪ� ಗುಂ%ಾ� ಕೂSಬಂದು 
ಪ�Kaಬ\ರು ತಮ�ತಮ� 3ಾ4ೆಯ�ೆ7ೕ ಇವರು 8ಾ�ಾಡುವದನು+ .ೇL ಭ�lbೊಂಡರು.  

ಉ�ೆWೕಶ 

�ೇವರು ತನ+ ಜನXೊಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರದ ಒ_`bೆ 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನವನು+ ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆತನು ಇಂದು ನt�ಂ-bೆ 
8ಾತ9ಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ��ಾನ�ಾ��ೆ. 

ಬಳಸುವ�ದ.ಾ:�ರುವಂತಹ ಆ�ೇಶಗಳ/ 

ಅr4ೇಕವನು+ ,ೊಂ-ರು 

�ೇವರು ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ತನ+ ಶYೕರ.ೆ: ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡಲು ಬಯಸು�ಾಗ, ಆತನು ಯಾವ 

ವ2Q!ಯ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡಲು ಬಯಸು�ಾ!9ೋ ಆ ವ2Q!ಯು ಪ��ಾ�ತ�ನು ಆ 

YೕKಯಾ� 8ಾಡುವ�ದ.ೆ: ಪ�Eೋ-ಸುವಂಥದWನು+ KLದು.ೊಳ/0�ಾ!9ೆ. ಆ ಕೂಟದ67 ಮುಂ-ನ 

ಸೂಕ! ಸಮಯದ67 ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡುವ�ದ.ೆ: ಆ ವ2Q!ಯು ತನ+ ಆತ�ದ 

ಅಂತXಾಳ-ಂ-ರುವ aೕಚ9ೆa_`bೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಅr4ೇಕವನು+ ,ಾಗೂ ಪ�Eೋದ9ೆಯನು+ 
ಅನುಭ�ಸುವನು. ಅವನು ಕೂಟದ67 ಪ�ಸು!ತ�ಾ� ನeೆಯುK!ರುವ ಅಥ�ಾ ,ೇಳಲ^ಟುK!ರುವ 

.ಾಯ?ಗಳನು+ ಅS¥ಪSಸCಾರದು ಆದXೆ ಸೂಕ!�ಾದ ಸಮಯದವರbೆ ಆತನು .ಾ-ರCೇಕು. 
ಪ��ಾ�ತ�ನು ತನ+9ೇ �ಾನು ಅS¥ಪSs.ೊಳ/0ವ�-ಲ7 ಎಂಬುದು 9ೆನ�ನ67ರ6.  

ಗುರುKsY 

�nಾ[sಗಳ �ೊಡ¥ ಗುಂಪ�ಗಳ67 ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡುವ�ದQ:ಂತ tದಲು 9ಾಯಕತ[-ಂದ 

ಅದನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು ಅತು2ತ!ಮ�ಾದWದು. ಯಾ.ೆಂದXೆ ಸತ2�ೇದವ� “ಯಾರು Uಮ�67 
ಪ�ಯಾಸಪಡು�ಾ!Xೋ ಅವರನು+ ಲ�sY” ಎಂದು ,ೇಳ/ತ!�ೆ. ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ 8ಾಡುವವನು 
ಇಲ7�ಾದXೆ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡCಾರದು. ಅಥ�ಾ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 
ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡುವವ9ೇ ಅದರ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ 8ಾಡCೇ.ಾಗುತ!�ೆ. 

ಸ^ಷ`�ಾ� 8ಾತ9ಾS 

ನುSಗಳನು+ ಉEಾ�Yಸು�ಾಗ QರುಚCಾರದು, ಆದXೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು .ೊಡುವಂತಹ 

3ಾ��ೆ[ೕಗ�ೊಂ-bೆ ಸ^ಷ`�ಾ� 8ಾತ9ಾಡCೇಕು. ಉ�ಾಹರ@ೆbೆ, .ೆಲ�l� 
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�ೈಯ?�ೊಂ-bೆ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೋಷ�ೊಂ-bೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡಬಹುದು. 
Uೕವ� 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ Uೕವ� ಅನುಭ�ಸುವ 3ಾ��ೆ[ೕಗಳನು+ �ೋಪ?SsY.  

ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ�ರ6  

ಸಂ�ೇಶವ� .ೊಡಲ^ಡುK!ರು�ಾಗ, ಅನ23ಾ4ೆಯ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನದ ವರದ ಮೂಲಕ �ೇವರು 
ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ .ೊಡುವ�ದ.ಾ:� �nಾ[sಗಳ/ .ಾಯುK!ರು�ಾಗ ಅ67 Uಶ2ಬD�ಾದ 

ಸಮಯ�ರCೇಕು.  

1 .ೊYಂಥ 14:19,28 ಆದರೂ ಸ3ೆಯ67 �ಾ{wಂದ ಹತು! ;ಾ�ರ 8ಾತುಗಳ9ಾ+ಡುವದQ:ಂತ 

ನನ+ ಬು-Wwಂದ ಐ�ೇ 8ಾತುಗಳ9ಾ+S ಇತರYbೆ ಉಪ�ೇಶ8ಾಡುವದು ನನbೆ ಇಷ`�ಾದದುW. 

 

ಮತು! ಒಬ\9ೇ ಅದರ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳCೇಕು. ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವವUಲ7-ದWXೆ 
�ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ಸುಮ��ರ6. 

ಮೂವರು 8ಾತ� 

;ಾ8ಾನ2�ಾ� ನeೆಯುವಂತಹ ಕೂಟಗಳ67 ಮೂವY�ಂತ ,ೆJ�ನ ವ2Q!ಗಳ/ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 
ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡCಾರ�ೆಂದು %ೌಲನು ಸ3ೆbೆ ಆ�ೇ�sದWನು. 

 

1 .ೊYಂಥ 14:27 �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವದದXೆ ಇಬ\ರು ಅಥ�ಾ ಅವಶ2�ದWXೆ ಮೂವY�ಂತ 

,ೆJ�ಲ7�ೆ ಒCೊ\ಬ\Xಾ� 8ಾ�ಾಡCೇಕು. 

U4ೇ�ಸCಾರದು 
9ಾವ� U4ೇ�ಸCಾರ�ೆಂದು ನಮbೆ ಅNಾ�ಸಲ^_`ರುವಂತಹ ಏ.ೈಕ ವರ�ಾ��ೆ 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 8ಾತ9ಾಡುವಂತಹ ವರ.  

 

1 .ೊYಂಥ 14:39 ಆದ.ಾರಣ ನನ+ ಸ,ೋದರXೇ, ಪ��ಾ-ಸುವದ.ೆ: ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY. ಮತು! 
�ಾ{ಯ9ಾ+ಡುವದ.ೆ: Cೇಡ�ೆನ+CೇSY. 

ಇತರ ವರಗಳ/ 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರವ� .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67ರು�ಾಗ, ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ,ಾಗೂ 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರಗಳ/ ಕೂಡ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67ರುತ!�ೆ. ಈ ವರಗಳ/ 
ಕುYತು Cೋ�ಸು�ಾಗ ಇದರ ಬbೆ� ಚJ?ಸ�ಾಗುವ�ದು. 
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ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನದ ವರ 

 

�ವರ@ೆ 
ಉEಾFರ@ೆಯ 8ಾತುಗಳ ಸಂ�ೇಶದ ಅಥ?ವನು+ ಅಥ�ಾ �ವರ@ೆಯನು+ CೇXೊಂದು 3ಾ4ೆಯ67 
ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಬvರಂಗಪSಸುವ��ೇ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನದ 

ವರ�ಾ��ೆ. 
 

ಇದು ಮನs$ನ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆaೕ ಅಥ�ಾ ಗ�v.ೆaೕ ಅಲ7. ಇದು �ೇವXಾತ�Uಂದ 

.ೊಡಲ^ಟ`�ಾ��ೆ.  
 

�ಾ2Gಾ2ನ ಎಂದXೆ �ವYಸುವ�ದು, ಅಥ?,ೇಳ/ವ�ದು, ಪ�ಕ_ಸುವ��ಾ��ೆ. ಇದು 
ಅ}Xಾಥ?�ಾದ, ಪದ-ಂದ ಪದQ:ರುವ 3ಾ4ಾಂತರವಲ7. 
 

��ೇಶದ ವ2Q! 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ ಅನು�ಾದಕನ ಅಗತ2 ಬರಬಹುದು. ಇದು ಪ��ಾ�ತ�ನ 

ವರವಲ7, ಆದXೆ ಎರಡು 3ಾ4ೆಗಳನು+ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ ,ಾಗೂ ಸXಾಗ�ಾ� 8ಾತ9ಾಡುವ 

ವ2Q! ಅ4ೆ`ೕ. 
ಅ�ೇ .ಾ�ಾವ�ಯಲ7 

ಎರಡು .ಾರಣಗLbಾ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67ರುವ ಮೂಲ ಸಂ�ೇಶದ ಅ�ೇ .ಾ�ಾವ�ಯನು+ 
ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನವ� �ೆbೆದು.ೊಳ/0ವ�-ಲ7. 
 

ಇದು Uಜ�ಾದ 3ಾ4ಾಂತರವಲ7. ಇದು ಅಥ?�ವರ@ೆ ಮತು! ಪ��ಾ�ತ�ನ67 
,ೇಳಲ^_`ರುವಂಥದನು+ KLಸುವ�ದ.ಾ:� ಬಹಳ ಪದಗಳನು+ ಬಳಸುವ�-ಲ7 ಅಥ�ಾ ಬಹಳ 

ಪದಗಳನು+ ಬಳಸಬಹುದು. 
 

ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ .ೊಡುವಂತಹ ವ2Q!ಯು ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರ.ೆ: ;ಾಗಬಹುದು. ;ಾ8ಾನ2�ಾ� 

ಅ67 ವ2�ಾ2ಸ�ಾದ ಅr4ೇಕ�ರುತ!�ೆ ,ಾಗೂ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಸಂಚಲನವನು+ Uೕವ� KLದು.ೊಂಡ 

ಆನಂತರ ಆ ವ2�ಾ2ಸವನು+ KLದು.ೊಳ/0�Y.  

ಉ�ೆWೕಶ 

ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರದ ಒಂದು ಮುಖ2 ಉ�ೆWೕಶವ� .ೇಳ/ಗYbೆ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರವನು+ 
ಗ�vಸುವಂ�ೆ ಸ^ಷ`bೊL0ಸುವ��ಾ��ೆ, ಅದYಂದ ,ೇಳಲ^_`ದWನು+ ಸ3ೆಯು KLಯುವ�ದು ಮತು! 
ವೃ-Dಯಾಗಲು ;ಾಧ2�ಾಗುತ!�ೆ. 
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ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರದ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆ 

ಬvರಂಗದ67   
ಬvರಂಗ ಕೂಟದ67 ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 8ಾತ9ಾಡಲು ಅನ[wಸುವಂತಹ ಅ�ೇ Uಯಮಗ]ೇ 
ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರವನು+ Uವ?vಸಲು ಅನ[wಸುತ!�ೆ. ಪ��ಾ�ತ�ನು bೊಂದಲದ67ಯಾಗ6 

ಅಥ�ಾ ಅS¥bೊL0ಸುವ YೕKಯ67ಯಾಗ6 ಎಂ-ಗೂ ಯಾವ�ದನು+ 8ಾಡುವ�-ಲ7. 
 

ಒಬ\ ವ2Q! ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಸಂ�ೇಶವನು+ ನುSಯಬಹುದು ,ಾಗೂ ಆತ9ೇ ಅದರ �ವರ@ೆಯನು+ 
.ೊಡಬಹುದು. 
 

ಒಬ\ ವ2Q! ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡಬಹುದು ,ಾಗೂ ಇ9ೊ+ಬ\ ವ2Q! ಅದರ �ವರ@ೆಯನು+ 
.ೊಡಬಹುದು. 
 

.ೆಲ�l� ಒಬ\ ವ2Q! ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ ಆರಂrಸಬಹುದು ,ಾಗೂ ಇ9ೊ+ಬ\ ವ2Q! ಅದನು+ 
ಮುಂದುವYs ಅದನು+ ಮು.ಾ!ಯbೊL0ಸಬಹುದು. ವ2Q!ಯು ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರವನು+ 
Uವ?vಸುವ�ದರ67 ,ೊಸಬ9ಾ�ರು�ಾಗ ,ಾಗೂ ನಂO.ೆಯ67 ,ೆ"ೆ�ಯನು+ ಇಡು�ಾಗ ಉಂ�ಾದ 

bಾಬYwಂದ ಇದು ಸಂಭ�ಸಬಹುದು. ಆಗ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರದ67 ಅ�ಕ 

ಅನುಭವ�ರುವಂತಹ ವ2Q! ಆ ಸಂ�ೇಶವನು+ ಪuK?bೊL0ಸCೇಕು. ಆತ�ನ ವರಗಳನು+ 
Uವ?vಸುವ�ದರ67 %ೈ�ೕ_ ಮ9ೋ3ಾವವನು+ ಎಂ-ಗೂ ಅನುಮKಸCಾರದು. “9ಾನು 
ಇದQ:ಂತ ಉತ!ಮ�ಾದ �ವರ@ೆಯನು+ .ೊಡಬ�ೆ7” ಎಂಬ ಮ9ೋ3ಾವವ� 
�ೇವYಂ-ರುವಂಥದWಲ7.  
 

ಆತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67, ಯಾ�ಾಗಲೂ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ��ೇಚ9ೆಯ ವರವ� 
.ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67ರCೇ.ಾದುWದರ ಅಗತ2��ೆ. ಕೂಟದ67 ವರಗಳ/ Uರಗ?ಳ�ಾ� 

Uವ?vಸಲ^ಡುK!ರು�ಾಗ, Uವ?vಸುK!ರುವ ಪ�Kaಂದು ಆತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು ಮತು! 
�ೇವರ �ಾಕ2.ೆ: ಅಥ�ಾ �ೇವXಾತ�Ubೆ �ರುದD�ಾ�ರುವಂಥದWನು U67ಸುವ�ದು ಸ3ೆಯ 

ಮುಖ2ಸ�ನ ಜ�ಾCಾDYಯಾ��ೆ.  
�ೈಯುQ!ಕದ67 

�ಾನು ಇತರY�ಂತ ಅ�ಕ�ಾ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 %ಾ��?s�ೆನು ಎಂದು %ೌಲನು ,ೇL�ಾW9ೆ, 
ಆದXೆ ಆತನು %ಾ�ಥ?9ಾ ಕೂಟದ67 ಪ��ಾದ9ೆ ನುS�ೆನು ಎಂದು ಆತನು ,ೇLದನು. ಆತನು 
%ಾ�ಥ?9ಾ ಕೂಟದ67 ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡ-ದWXೆ, �ೈಯುQ!ಕ�ಾ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 
8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ ಕುYತು ಆತನು ಬXೆಯುK!�ಾW9ೆ.  
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ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರ.ಾ:� %ಾ��?sY ಎಂದು %ೌಲನು ನಮbೆ ಆ�ೇ�ಸು�ಾ!9ೆ.  
 

1 .ೊYಂಥ 14:13-15 ಆದದYಂದ �ಾ{ಯ9ಾ+ಡುವವನು ತನbೆ ಅದರ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ 

ಶQ!ಯೂ ಉಂ�ಾಗCೇ.ೆಂದು �ೇವರನು+ %ಾ��?ಸ6. ಯಾ.ೆಂದXೆ 9ಾನು �ಾ{ಯ9ಾ+ಡು�ಾ! 
�ೇವರನು+ %ಾ��?sದXೆ ನ9ಾ+ತ�ವ� %ಾ��?ಸುವ�ೇ ,ೊರತು ನನ+ ಬು-W Uಷ^ಲ�ಾಗುವದು. 
,ಾbಾದXೇನು? 9ಾನು ಆತ�-ಂದ %ಾ��?ಸು�ೆನು. ಬು-Wwಂದಲೂ %ಾ��?ಸು�ೆನು. ಆತ�-ಂದ 

,ಾಡು�ೆನು ಬು-Wwಂದಲೂ ,ಾಡು�ೆನು.  
  

9ಾವ� �ೈಯುQ!ಕ�ಾ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡು�ಾಗ, 9ಾವ� ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ 
.ೊಡುವಂ�ೆ �ೇವYಂದ .ೇL.ೊಳ/0ವ�ದ.ಾ:� ನeೆಸಲ^ಡಬಹುದು. ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆಪYs�Kಯ 

ಕುYತು ಕಳವಳbೊಂeಾಗ 9ಾವ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 %ಾ��?ಸುವ�ದ.ೆ: %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ, ಆನಂತರ 

9ಾವ� ನಮ� 8ಾತೃ3ಾ4ೆಯ67 %ಾ��?ಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ. ನಮbೆ bೊK!ಲ7ದ �ಷಯಗLbೆ 
9ಾವ� %ಾ��?ಸುK!ರುವ�ದನು+ ಅಥ�ಾ 9ಾವ� ಇದುವXೆಗೂ ಗ�vಸ�ೆ ಇರುವ YೕKಯ67 ಆ 

ಸಮ;ೆ2ಯನು+ Uವ?vಸುವ�ದ.ೆ: �ೇವರು CೇS.ೊಳ0ವ�ದನು+ 9ಾ�ೇ KLದು.ೊಳ0ಬಹುದು. 
ಇದು�ೇ ನಮ� �ೈಯುQ!ಕ %ಾ�ಥ?9ಾ 
ೕ�ತದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವಂತಹ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ 

ವರವ�.  
 

9ಾವ� �ೈಯುQ!ಕ�ಾ� ಅನ23ಾ4ೆಯ67 %ಾ��?ಸುವಂಥ�ೆಲ7ದರ ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ 9ಾವ� 
8ಾಡCೇ.ೆಂಬ ಅಗತ2�ಲ7. ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆ9ಾವ� �ೇವರನು+ ಸು!Kಸು�ೆ!ೕ�ೆ ,ಾಗೂ ಅದರ 

ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ 8ಾಡುವ�ದರ ಅಗತ2�ಲ7. ಅಥ�ಾ, ಒಂದು �ೇ]  ೆ�ೇವXಾತ�ನ67 9ಾವ� 
ಸದುತ!ರವನು+ %ಾ��?ಸುK!ರು�ೆ!ೕ�ೆ ಆದXೆ ಆ ಸಮಯದ67 ಸದುWತ!ರವನು+ ನಮbೆ ಪ�ಕ_ಸಲು 
�ೇವರು ಬಯಸುವ�-ಲ7.  

 

1 .ೊYಂಥ 14:2 �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವವನು �ೇವರ ಸಂಗಡ 8ಾ�ಾಡು�ಾ!9ೆ ,ೊರತು ಮನುಷ2ರ 

ಸಂಗಡ ಆಡುವ-ಲ7. ಅವನು ಆತ� %ೆ�ೕYತ9ಾ� ರಹ;ಾ2ಥ?ಗಳನು+ ನುSಯುK!ದWರೂ ಯಾರೂ 

Kಳ/.ೊಳ/7ವ-ಲ7.  
 

�ೈಯುQ!ಕ�ಾ� ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರದ67 9ಾವ� .ಾಯ? Uವ?vಸು�ಾಗ, ಬvರಂಗ�ಾ� 

ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಲು ನಮ�9ೆ+ೕ 9ಾವ� sದDಪSs.ೊಳ/0K!ರು�ೆ!ೕ�ೆ.  
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ಈ ವರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದು 

ಆತ�ನ ಎ�ಾ7 ವರಗ]�ೆಂ-bೆ, Uರಗ?ಳ�ಾ� ವರವನು+ Uವ?vಸಲು ಒಬ\ ವ2Q!ಯು 
�ೇವXೊಂ-bೆ ಸYಯಾದ ಸಂಬಂಧವ�ಳ0ವ9ಾ�ರCೇಕು. 
 

ನಮ� ;ೇ�ೆbೆ ಬಹಳ ಅಗತ2�ಾ�ರುವ ವರಗಳ Uರಗ?ಳ�ಾದ Uವ?ಹ@ೆbಾ� ತಂ�ೆಯಾದ 

�ೇವರನು+ CೇS.ೊಳ0Cೇ.ೆಂದು 9ಾವ� ಆ�ೇ�ಸಲ^ಟ`Xಾ��ೆWೕ�ೆ, ಆದWYಂದ tದಲ9ೇಯ ಹಂತ 

CೇS.ೊಳ/0ವ�ದು! ಅಥ?�ವರ@ೆಯು �ೊರಕು�ಾಗ ಅದು %ಾ�ರಂಭದ .ೆಲ�ಂದು 
ಪದಗ]ಾ�ರಬಹುದು ಮತು! ಆ ಪದಗಳನು+ 9ಾವ� ನಂO.ೆwಂದ 8ಾತ9ಾಡಲು 
%ಾ�ರಂrs�ಾಗ ಉLದ ಪದಗಳ/ �ೊರಕುವವ�. Jತ�ಗಳನು+, J,ೆ+ಗಳನು+ ಅಥ�ಾ 

ಆ�ೋಚ9ೆಯನು+ 9ಾವ� ,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು. .ೆಲ�l� ಸಂ�ೇಶವ� ,ಾSನ67 
.ೊಡಲ^ಡಬಹುದು, ಮತು! ಅಥ?�ವರ@ೆಯು ಸಹ ,ಾSನ67 .ೊಡಲ^ಡಬಹುದು. 

ಎಚ�Y.ೆ 
ಒಬ\ ವ2Q!ಯು ಖಂSಸುವಂತಹ ಅನ23ಾ4ೆಯ ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ ಎಂ-ಗೂ .ೊಡ�ಾರನು 
ಯಾ.ೆಂದXೆ ಖಂಡ9ೆಯು ;ೈ�ಾನUಂದ ಬರುತ!�ೆ.  
 

 ಒಬ\ ವ2Q!ಯು �ೇವರ �ಾಕ2.ೆ: �ರುದD�ಾದ ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ ಎಂ-ಗೂ .ೊಡ�ಾರನು.  
 

ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ ಮುಂದುವYಸುವ ವ2Q!ಯು ಈbಾಗ�ೇ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುK!ರುವ ಮ�ೊ!ಬ\ ವ2Q! ,ೇLರುವಂತಹ ಆ ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ ಎಂ-ಗೂ 

ಸYಪSಸುವ�-ಲ7. �ೇವXಾತ�ನ67 ಮುಂ�ೆ ;ಾಗದ ವ2Q!ಯನು+ 9ಾಯಕನು ��ೕKಯ67 
ಸYಪSಸುವ�ದು ಅಗತ2�ಾ��ೆ. ಆನಂತರ ಸYಯಾದ ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ .ೇಳCೇಕು ಅಥ�ಾ 

.ೊಡCೇಕು. 
 

ಪ��ಾ�ತ�ನು ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವನು+ ಸಹ ನಮbೆ .ೊ_`�ಾW9ೆ ಮತು! 
ಉEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ ಬಳಸಲ^ಡುK!ರು�ಾಗ ಈ ವರವ� Uವ?ಹ@ೆಯ67ರುವ�ದು ಬಹಳ 

%ಾ�ಮುಖ2�ಾದWದು. ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರದ ಕುY�ಾದ %ಾಠದ67 ಇದರ ಬbೆ� 
9ಾವ� ,ೆEಾ�� ಕ6ಯು�ೆ!ೕ�ೆ. ಅ�ಾಗೂ2, ಅನ23ಾ4ೆಯ67 ಸಂ�ೇಶವ� .ೊಡಲ^�ಾ`ಗ ,ೇbೆ 9ಾವ� 
ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರ.ಾ:� %ಾ��?ಸು�ೆ!ೕ�ೕ ,ಾbೆPೕ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ 

ವರ.ಾ:� %ಾ��?ಸCೇ.ೆಂಬುದನು+ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ�ದು %ಾ�ಮುಖ2�ಾ��ೆ. �ೇವರು 
ಎಂ-ಗೂ ತಪ�^ 8ಾಡುವ�-ಲ7, ಆದXೆ 9ಾ�ೆಲ7ರೂ ಮನುಷ2ರು ಮತು! ಮನುಷ2ರು ತಪ�^ 
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8ಾಡು�ಾ!Xೆ. 9ಾವ� .ೇLs.ೊಳ/0K!ರುವಂಥದುW ಯಾವ ಆತ��ೆಂದು KLದು.ೊಳ/0ವಂತಹ 

ಜವCಾWYಯನು+ �ೇವರು ನಮ� ಪ�Kaಬ\Yಗೂ .ೊ_`�ಾW9ೆ. 
Pೕಸುವ� ಮತು! ಉEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ 

Pೕಸುವ� ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ,ಾಗೂ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ವರಗಳನು+ ,ೊರತುಪSs ಆತ�ನ ಇ9ೆ+�ಾ7 
ವರಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vs�ಾW9ೆ. ಈ ಎರಡು ವರಗಳ/ ಆತನ 
ೕ�ತದ67 
ಉಪaೕ�ಸಲ^_`ರುವಂತಹ ಯಾವ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/ ಉ�ೆ7ೕ�ಸಲ^_`ಲ7.  

ಪ�aೕಗ 

ಸ�ಾ2ಂಶಗಳನು+ ಕ6ಯಲು 8ಾತ� ನಮ� ಸಮಯವನು+ �ೆಚ�8ಾಡ-ರುವ�ದು ಮುಖ2�ಾದWದು. 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ,ಾಗೂ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ವರಗಳನು+ Uವ?vಸಲು ಅವ.ಾಶ .ೊ�ಾ`ಗ 8ಾತ� 
ಅವ�ಗಳನು+ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ0ಲು ;ಾಧ2�ಾಗುತ!�ೆ.  
 

Uೕವ� %ಾಠದ ಅಂKಮ.ೆ: ಬಂ-ರು�ಾಗ ಸು!Kಯ ಸಮಯ�ೊಳ.ೆ: ಪ��ೇ�sY ಮತು! 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ,ಾಗೂ ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ವರಗಳನು+ Uಮ� ಮುGಾಂತರ ಪ��ಾ�ತ�ನು 
Uವ?vಸಲು ಅವ.ಾಶ .ೊSY.  

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವಂತಹ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರ ಎಂದXೇನು ಎಂದು Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 �ವYsY. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರ ಎಂದXೇನು ಎಂದು �ವYsY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ಅನ23ಾ4ೆಗಳ67 ಅಥ�ಾ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ67 ಸಂ�ೇಶವನು+ ,ೇbೆ .ೊಡCೇಕು? 

             



~ 55 ~ 

%ಾಠ ಏಳ/ 

ಉEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರ 

1 .ೊYಂಥ 12:8-10 ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ2�ಾಕ2ವ� 
ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ 
ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� 
ಒಬ\Ubೆ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

    ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

 ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ     ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/      ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು              ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ               Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                      ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

� ಪ��ಾದ9ೆ                                 Nಾನ �ಾಕ2                            ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರ  

 

�ವರ@ೆ 
ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಸಹಜ�ಾದWದು, ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ಶCೊWೕEಾFರದ 

8ಾತುಗಳನು+ KL-ರುವ 3ಾ4ೆಯ67 8ಾತ9ಾಡುವಂಥದುW, Q�ಸ!ನ ಶYೕರವನು+ 
ಬಲbೊL0ಸುವಂಥದುW, ಉ�ೆ!ೕಜನbೊL0ಸುವಂಥದುW ಮತು! ಆದರ@ೆbೊL0ಸುವಂಥದುW ಆ��ೆ. 
U-?ಷ`�ಾದ ವ2Q!bೆ ಅಥ�ಾ ಗುಂ�bೆ �ೇವYಂದ 9ೇರ�ಾ� .ೊ_`ರುವ ಸಂ�ೇಶ�ಾ��ೆ. 
 

ಪ��ಾದ9ೆ ಎಂಬ ಪದದ ��ೕ� ಪದವ� “���ೆ_ೕಯಾ” ಇದರ ಅಥ?�ೇ9ೆಂದXೆ �ೇವರ 

ಆ�ೋಚ9ೆಯನು+ ಮತು! ಮನಸ$ನು+ 8ಾತ9ಾಡುವ�ದು.  
ಉ�ೆWೕಶ 

ಪ��ಾದ9ೆ ವರದ ಉ�ೆWೕಶ�ೇ9ೆಂದXೆ ಬಲಪSಸುವ�ದು, ಉ�ೆ!ೕ
ಸುವ�ದು ಮತು! 
ಸಂ�ೈwಸುವ�ದು ಆ��ೆ. 
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1 .ೊYಂಥ 14:3 ಪ��ಾ-ಸುವವ9ಾದXೋ ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡ 8ಾ�ಾಡುವವ9ಾ� ಅವYbೆ 
ಭQ!ವೃ-Wಯನೂ+ ��ೕ�ಾ$ಹವನೂ+ ಸಂ�ೈಸು�.ೆಯನೂ+ ಉಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 

      ���� ಬಲಪSಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ವೃ-DಪSಸುವ�ದು 

ಅದರ ಮೂಲ ಅಥ?ವ� “ಬಲಪSಸುವ�ದು” ಆಥ�ಾ “ವೃ-DಪSಸುವ�ದು” ಇದು Uk?ಸು ಅಥ�ಾ 

ಅrವೃ-ಪSಸು ಎಂಬುದನು+ ಸೂJಸುತ!�ೆ. 
 

1 .ೊYಂಥ 14:4,5 �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ತನbೆ 8ಾತ� ಭQ!ವೃ-Wಯನು+ಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
ಪ��ಾ-ಸುವನು ಸ3ೆbೆ ಭQ!ವೃ-Wಯನು+ಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. Uೕ�ೆಲ7ರೂ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡCೇ.ೆಂದು 
9ಾನು ಅ%ೇ�sದರೂ ಅದQ:ಂತಲೂ Uೕವ� ಪ��ಾ-ಸCೇ.ೆಂಬು�ೆ ನU+ಷ`. 
�ಾUೕಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ಸ3ೆbೆ ಭQ!ವೃ-Wಯಾಗುವದ.ಾ:� ಆ �ಾ{ಯ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ�ೆ 
,ೋದXೆ ಅವU�ಂತ ಪ��ಾ-ಸುವವನು nೆ�ೕಷ`. 

      ���� ��ೕ�ಾ$ಹ ಅಥ�ಾ ಸೂ^K? 

3ಾ4ಾಂತYಸಲ^_`ರುವ “��ೕ�ಾ$ಹ” ಎಂಬ ಪದದ ��ೕ� ಅಥ?�ೇ9ೆಂದXೆ �ೇವರ ಸkೕಪ.ೆ: 
ಕXೆಯುವ�ದು. “��ೕ�ಾ$ಹ” ಎಂದXೆ �ೈಯ?ವನು+ .ೊಡುವ�ದು, UYೕzೆaಂ-bೆ ಸೂ^K? 
.ೊಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಶ�ರತನವನು+ .ೊಡುವ�ದು ಎಂದು ಶಬD.ೋಶ ,ೇಳ/ತ!�ೆ. 
 

      ����  ಸಂ�ೈwಸು�.ೆ 

1 .ೊYಂಥ 14:3 �ಾಕ2.ೆ: vಂ-ರು� ,ೋbೋಣ ಅದರ67ರುವ “%ಾರಮುK!ಯಾ” ಎಂಬ ��ೕ� 

ಪದದ ಅಥ?�ೇ9ೆಂದXೆ ಪ��ಾನ�ಾ� ಯಾXೊಂ-bಾದರೂ ಅಪ!�ಾ� 8ಾತ9ಾಡುವ�ದು ಮತು! 
;ಾಂತ[ನವನು+ ಸೂJಸುವ�ದು. “ಸಂ�ೈwಸು�.ೆ” ಎಂದXೆ ದುಃಖವನು+ ಅಥ�ಾ ಸಂಕಟವನು+ 
ಕSlbೊL0ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹಗುರbೊL0ಸುವ�ದು, ;ಾಂತ[ನಪSಸುವ�ದು, 
ಉ�ಾ7ಸಪSಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹಷ?ಪSಸುವ�ದು ಎಂದು ಶಬD.ೋಶ ,ೇಳ/ತ!�ೆ. 

ಪ��ಾದ9ೆಯು 
 

�ೇವರ ಮನs$ನ ಒಂದು ಅಂಶ 

ಪ��ಾದ9ೆಯು �ೇವರ ಮನs$ನ ಒಂದು ಅಂಶ�ೇ ,ೊರತು – ಪuಣ?�ಾದ Jತ�ಣವಲ7.  
 

1 .ೊYಂಥ 13:9 ಅಪuಣ?�ಾ� Kಳ/.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ. ಅಪuಣ?�ಾ� ಪ��ಾ-ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 
ಮೂರು ವರಗಳ67 nೆ�ೕಷ��ಾದWದು 
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ಪ��ಾದ9ೆಯು ಉEಾFರ@ಾ %ೆ�ೕರ@ೆಯ ಮೂರು ವರಗಳ67 nೆ�ೕಷ��ಾದWದು. 
 

1 .ೊYಂಥ 14:1,5,39 ��ೕKಯನು+ ಅ3ಾ2ಸ8ಾS.ೊL0Y. ಆದರೂ ಪ��ಾ�ತ�Uಂದುಂ�ಾಗುವ 

ವರಗಳನು+ ಅವ�ಗ]�ೆಳbೆ �nೇಷ�ಾ� ಪ��ಾ-ಸುವ ವರವ9ೆ+ೕ ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY. 

 

Uೕ�ೆಲ7ರೂ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡCೇ.ೆಂದು 9ಾನು ಅ%ೇ�sದರೂ ಅದQ:ಂತಲೂ Uೕವ� 
ಪ��ಾ-ಸCೇ.ೆಂಬು�ೆ ನU+ಷ`. �ಾUೕಗಳ9ಾ+ಡುವವನು ಸ3ೆbೆ ಭQ!ವೃ-Wಯಾಗುವದ.ಾ:� ಆ 

�ಾ{ಯ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ�ೆ ,ೋದXೆ ಅವU�ಂತ ಪ��ಾ-ಸುವವನು nೆ�ೕಷ`. 
 

ಆದ.ಾರಣ ನನ+ ಸ,ೋದರXೇ, ಪ��ಾ-ಸುವದ.ೆ: ಆಸQ!wಂದ ಅ%ೇ�sY. ಮತು! 
�ಾ{ಯ9ಾ+ಡುವದ.ೆ: Cೇಡ�ೆನ+CೇSY. 

ಅ�nಾ[sಗLbೆ ಸೂಚ9ೆಯಾ��ೆ 
1 .ೊYಂಥ 14:24,25 ಆದXೆ Uೕ�ೆಲ7ರು ಪ��ಾ-ಸುK!ರಲು Q�ಸ!ನಂO.ೆwಲ7ದವ9ಾಗ6 ಈ 

ವರ�ಲ7ದವ9ಾಗ6 ಒಳbೆ ಬಂದXೆ ಅವನು ಎಲ7ರ 8ಾತನು+ .ೇL �ಾನು %ಾ�Pಂಬ ಅರುಹನು+ 
,ೊಂದುವನು. ಎಲ7ರ 8ಾKUಂದ ಪYnೆ�ೕ�ತ9ಾಗುವನು. ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸ2ಗಳ/ 
Cೈ�ಾಗುವವ�. ಮತು! ಅಡ¥OದುW �ೇವರನು+ ಆXಾ�s- �ೇವರು Uಜ�ಾ� Uಮ�67ದW9ೆಂಬದನು+ 
ಪ�ಚುರ ಪSಸುವನು. 

ರದುWಪSಸಬಹುದು 
PXೆkೕಯ 18:7,8 9ಾನು ಒಂದು �ೇ]  ೆಒಂದು ಜ9ಾಂಗವ9ಾ+ಗ6 Xಾಜ2ವ9ಾ+ಗ6 Qತು! .ೆಡ� 

9ಾಶಪSಸCೇ.ೆಂದು ಅಪ^@ೆ.ೊ�ಾ`ಗ 9ಾನು ದಂಡ9ೆUಣ?wsದ ಆ ಜ9ಾಂಗದವರು ತಮ� 
.ೆಟ`ತನ-ಂದ Kರು�.ೊಂಡXೆ 9ಾನು 8ಾಡCೇ.ೆಂ-ದW .ೇಡನು+ ಮನಮರು� 8ಾಡ-ರು�ೆನು. 

�ಮ�?ಸಲ^ಡCೇ.ಾ�ರುವ ವರಗಳ/ 
 

ಎಚ�Y.ೆಗಳ/ 
ಪ��ಾದ9ೆಯು U-?ಷ` ಗುಂ�ನ ಜನYbೆ U-?ಷ`�ಾದ ಸಮಯದ67 U-?ಷ`�ಾದ ವ2Q!ಯ 

ಮೂಲಕ .ೊಡಲ^ಟ`ಂಥದುW. ಬXೆಯಲ^ಟ`ಂತಹ �ೇವರ �ಾಕ2.ೆ: .ೊಡಲ^_`ರುವ ಅ�ೇ 
�nಾ[ಸ?ಹ�ೆಯನು+ ಇದ.ೆ: .ೊಡCಾರದು.  
 

ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ಆ6ಸುK!ರುವ ವ2Q! ಅಥ�ಾ ವ2Q!ಗಳ/ �ೇವXಾತ�ನು ,ೇLದQ:ಂತ rನ+�ಾದ 

ಅಥ?ದ67 ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಡಬಹುದು.  
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ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ನುSಯುವಂತಹ ವ2Q!ಯು ಮನುಷ29ಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಅದು ತ%ಾ^ಗಬಹುದು. 
ಪ��ಾದ9ೆಗಳ/ ಎಂದು ಕXೆಯಲ^ಡುವ .ೆಲ�ಂದು “ಪ��ಾದ9ೆಗಳ/” ಅnಾ3ಾ�ಂKwಂದ, 

�nೇಷ�ಾದ ಆಸQ!wಂದ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾದ9ೆ ನುSಯುವಂಥವನ .ಾಳ
wಂದ, ಅಥ�ಾ ಸುಳ/0 
,ೇಳ/ವ ಆತ�-ಂದ .ೊ_`ರಬಹುದು.  
 

ಸ3ೆಯ67 �nಾ[sಗLbೆ ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ನುSಯುವಂತಹ ವ2Q!ಯು ಸ3ೆಯ �nಾ[sಗLbೆ 
bೊK!ರುವವ9ಾ�ರCೇಕು. ಒಂದು �ೇ]  ೆಆ ವ2Q!ಯು ಸ3ೆbೆ ಅಪYJತ9ಾ�ದWರೂ ಅವUbೆ 
ಪ��ಾದ9ೆ ಇರುವ��ಾದXೆ, ಅವನು 8ಾತ9ಾಡುವ�ದQ:ಂತ tದಲು ತನ+ನು+ �ಾನು 
ಗುರುKs.ೊಳ0Cೇಕು ಮತು! ಸ3ೆಯ 9ಾಯಕನ ಅನುಮKಯನು+ .ೇL.ೊಳ0Cೇಕು.  
 

"ಾಗರೂಕ�ೆwಂದ ��ೇJಸCೇಕು 
ಪ��ಾದ9ೆಯು, ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/ ಮತು! ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ವರ@ೆ ವರಗಳನು+ �ೇವರ 

�ಾಕ2-ಂದ ,ಾಗೂ �ೇವXಾತ�Uಂದ �ಮ?�ಸಲ^ಡCೇಕು.  
 

ಸಂ�ೇಶವನು+ ಆ6ಸುವಂತಹ ವ2Q!wಂದ ಅಥ�ಾ ವ2Q!ಗLಂದ ಉEಾ�ರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ 
"ಾಗರೂಕ�ೆwಂದ ��ೇJಸಲ^ಡCೇಕು. 
 

1 .ೊYಂಥ 14:29-32 ಪ��ಾ-ಗಳ/ ಇಬ\Xಾಗ6 ಮೂವXಾಗ6 8ಾ�ಾಡ6. k.ಾ:ದವರು .ೇL 

��ೇಚ9ೆ 8ಾಡ6. ಕೂKರುವ ಮ�ೊ!ಬ\Ubೆ ಪ�ಕಟ9ೆ ಉಂ�ಾದXೆ tದ6ನವನು 
ಸುಮ�bಾಗ6 Uೕ�ೆಲ7ರೂ ಒCೊ\ಬ\Xಾ� ಪ��ಾ-ಸುವದ.ೆ: ಅS¥wಲ7. vೕbೆ 8ಾSದXೆ ಎಲ7ರೂ 

ಕ6ತು.ೊಳ/0ವರು. ಎಲ7ರೂ ಎಚ�Y.ೆ ,ೊಂದುವರು. ಪ��ಾ-ಗಳ ಆತ�ಗಳ/ ಪ��ಾ-ಗಳ 

;ಾ[�ೕನದ67 ಅ�ೆ. 
�ಮ?�ಸCೇಕು 

%ೌಲನು ಅ�ಸ!ಲ9ಾ�ದWರೂ, ತನ+ ಸಂ�ೇಶವನು+ �ಮ?�sY ಎಂದು ಆ�ೇ�ಸು�ಾ!9ೆ. 
 

1 .ೊYಂಥ 10:15 Uೕವ� ��ೇQಗ]ೆಂದು ಇದನು+ ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ. 9ಾನು ,ೇಳ/ವದನು+ Uೕ�ೇ 
aೕJsY. 
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ಪ��ಾದ9ೆಯನು+, ಅನ23ಾ4ೆಗಳನು+, ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ .ೊಡುವ�ದQ:ರುವ ಏಳ/ ಪYೕzೆಗಳ/ 
 

�ೇವರ �ಾಕ2�ೊಂ-bೆ ,ೋಲುವಂಥ�ಾW�ರCೇಕು 
�ೇವYಂದ ,ೇಳಲ^ಡುವಂತಹ “8ಾತು” ಬXೆಯಲ^_`ರುವಂತಹ ಆತನ �ಾಕ2.ೆ: ಎಂ-ಗೂ 

�ರುದD�ಾ�ರುವ�-ಲ7. �ೇವರು ತನ+ Cೋಧ9ೆಯನು+ ಬದ�ಾwಸುವ�-ಲ7. �ೇವರ 

�ಾಕ2ದ67ರುವ �ಷಯಗಳ ಕುYತು ಇರುವಂತಹ Cೋಧ9ೆಗL�ಂತ ,ೊಸ�ಾ� 

�ೋರುವಂಥದWನು+ 9ಾವ� �ಮ?�ಸCೇಕು. ಅದರ67 �ರುದD�ಾದW�ೇನೂ ಇರಲು ;ಾಧ2�ಲ7. 
 

ಗ�ಾತ2 1:8 ಆದರೂ 9ಾವ� Uಮbೆ ;ಾYದ ಸು9ಾ�ೆ?bೆ �ರುದW�ಾದದWನು+ 9ಾ�ೇ ಆಗ6 

ಪರ�ೋಕ-ಂದ ಬಂದ �ೇವದೂತ9ೆ ಆಗ6 Uಮbೆ ;ಾYದXೆ nಾಪಗ�ಸ!9ಾಗ6. 

ವ2Q!ಯ 
ೕ�ತದ67ರುವ ಫಲಗಳ/ 
�ೇವರು 8ಾತ� ವ2Q!ಯನು+ Kೕಪ�?8ಾಡುವನು ಎಂಬುದು Uಜ, ಆದXೆ 9ಾವ� ಯಾYಂದ 

“ಸತ2ಗಳನು+” ,ೊಂ-.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೕ ಅವರಗಳ/ ಫಲವನು+ KLದು.ೊಳ0Cೇ.ಾದWದು ನಮ� 
ಪ�Kaಬ\ರ ಜ�ಾCಾWYಯಾ��ೆ. 
 

ಮ�ಾ!ಯ 7:15,16a ಸುಳ/0 ಪ��ಾ-ಗಳ �ಷಯದ67 ಎಚ�ರ�ಾ�Y� ಅವರು ಕುY�ೇಷ 

,ಾQ.ೊಂಡು Uಮ� ಬLbೆ ಬರು�ಾ!Xೆ. ಆದXೆ ಒಳbೆ 9ೋSದXೆ ಅವರು ಬಡ.ೊಂಡು ,ೋಗುವ 

�ೋಳಗ]ೇ. ಅವರ ಫಲಗLಂದ ಅವರನು+ Kಳ/.ೊಳ/0�Y. 

Q�ಸ!ನನು+ ಮvlಪSಸುವ�ದು 
ಸಂ�ೇಶವ� Q�ಸ!ನನು+ ಮvlಪSಸುK!-ೕaೕ? ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಟ` ವ2Q!bೆ ಆ ಸಂ�ೇಶವ� 
ಮvlಯನು+ ತರುK!-ೕaೕ? 

 

aೕ,ಾನ 16:13,14 ಸತ2ದ ಆತ�ನು ಬಂ�ಾಗ ಆತನು Uಮ�ನು+ ನSs.ೊಂಡು ,ೋ� ಸಕಲ 

�ಷಯದ67ಯೂ ಸತ2.ೆ: ;ೇYಸುವನು. ಆತನು ತನ+ಷ`.ೆ: �ಾ9ೇ 8ಾ�ಾಡ�ೆ .ೇLದ 

8ಾತುಗಳ9ೆ+ೕ ಆಡುವನು. ಮತು! ಮುಂ�ಾಗುವ ಸಂಗKಗಳನು+ Uಮbೆ KLಸು�ೆನು. ಆತನು 
ನನ+ದXೊಳ�ಂದ �ೆbೆದು.ೊಂಡು Uಮbೆ KLಸು�ಾ! ನನ+9ೆ+ೕ ಮvlಪSಸುವನು 
 

ಪ�ಕಟ@ೆ 19:10b Pೕಸು�ನ �ಷಯ�ಾದ ;ಾ�ಯು ಪ��ಾದ9ೆಯ �ಾಕ2�ೇ. 
9ೆರ�ೇರುK!-ೕaೕ 

ಸಂ�ೇಶವ� �ೇವYಂದ ಬಂ-�ಾWXೆ ಅದು 9ೆರ�ೇರುವ�ದು. ಒಂದು �ೇ] ,ೆ ಅದು ನಮ� .ಾಲದ 

Eೌಕ_`ನ67 ಸಂಭ�ಸುವ�-ಲ7 ಆದXೆ ಅದು ಸಂಭ�ಸುವ�ದು.   
 



~ 60 ~ 

ಧtೕ?ಪ�ೇಶ.ಾಂಡ 18:20-22 ಆದXೆ ಯಾವ ಪ��ಾ- ನU+ಂದ ಅ�.ಾರ,ೊಂದ�ೆ 9ಾನು 
%ೆ�ೕರ@ೆ8ಾಡದ 8ಾತುಗಳನು+ P,ೋವನ 8ಾ�ೆಂದು ,ೇL ಜನYbೆ KLಸುವ9ೋ ಇಲ7�ೆ 
ಇತರ �ೇವರುಗಳ ,ೆಸYನ67 8ಾತ9ಾಡುವ9ೋ ಅವUbೆ ಮರಣ�zೆಯಾಗCೇ.ೆಂದು 
,ೇLದನು. 
 

ಪ��ಾ-ಯು ,ೇLದ 8ಾತು P,ೋವನ 8ಾತಲ7�ೆಂದು KLದು.ೊಳ/0ವದು ,ೇbೆ 
ಅಂದು.ೊಳ/0K!ೕXೋ? ಪ��ಾ-ಯು P,ೋವನ 8ಾ�ೆಂದು ,ೇL ಮುಂKLsದ ಸಂಗK 

ನeೆಯ�ೆ ,ೋದXೆ ಅವನ 8ಾತು P,ೋವನ ದಲ7�ೆಂದು Uೕವ� KLದು.ೊಳ0Cೇಕು. ಅವನು 
ಅ�.ಾರ�ಲ7�ೆ 8ಾತ9ಾSದವನು; ಅವUbೆ ,ೆದರCಾರದು. 
 

P,ೆ"ೆ:ೕಲನು 12:25 9ಾ9ೇ P,ೋವನು; 9ಾನು ನುS�ೇ ನುSಯು�ೆನು; 9ಾನು ನುSದ 

8ಾತು 9ೆರ�ೇರುವ�ದು, ಇನು+ U�ಾನ�ಾಗದು; �ೊ�ೕv ವಂಶದವXೇ, 9ಾನು Uಮ� .ಾಲದ67 
ನುSಯುವದು 8ಾತ�ವಲ7�ೆ ನುSದದWನು+ 9ೆರ�ೇYಸು�ೆನು; ಇದು ಕತ?9ಾದ P,ೋವನ 

�ಾಕ2. 
�ೇವರ ಕeೆbೆ ನeೆಸುವ�ದು 

ಸುಳ/0 ಪ��ಾದ9ೆಗL�ೆ ಮತು! ಸುಳ/0 ಪ��ಾ-ಗಳ/ ಇ�ಾWXೆ. ಕತ?Uಂದ ಬರುವಂತಹ 

ಪ��ಾದ9ೆಯು ಯಾ�ಾಗಲೂ ನಮ�ನು+ ಆತನ ಹK!ರ.ೆ: ನeೆಸುವ�ದು. ;ೈ�ಾನUಂದ 

ಬರುವಂತಹ ಸಂ�ೇಶವ� �ೇವYಂದ ದೂರ.ೆ: ನಮ�ನು ನeೆಸುವ�ದು.  
 

ಧtೕ?ಪ�ೇಶ.ಾಂಡ 13:1-3 ಯಾವ ಪ��ಾ-ಯಾಗ6 ಕನಸುಕಂಡವ9ಾಗ6 Uಮ� ಮಧ2ದ67 
ಬಂದು Uಮbೆ bೊK!ಲ7ದ ಇತರ �ೇವರುಗಳನು+ ಸೂಚ9ೆ8ಾS – ಈ �ೇವ�ೆಗಳನು+ ಅವಲಂOs 

;ೇ�;ೋಣ ಎಂದು Cೋ�ಸು�ಾ! ಆ Cೋಧ9ೆಯನು+ ;ಾ��ಸುವ�ದ.ೆ: ಒಂದು ಅದುRತವ9ಾ+ಗ6 

ಮಹ�ಾ:ಯ?ವ9ಾ+ಗ6 �ೋYs .ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆಂದು ,ೇಳಲು ಅವನು ,ೇLದಂ�ೆPೕ ನeೆದರೂ 

Uೕವ� ಅವನ 8ಾKbೆ Q�bೊಡCಾರದು. Uಮ� �ೇವXಾದ P,ೋವನು – ಇವರು ಸಂಪuಣ? 
ಹೃದಯ-ಂದಲೂ ಮನs$Uಂದಲೂ ತನ+9ೆ+ೕ ��ೕKಸುವವರು ,ೌ�ೋ ಅಲ7�ೕ ಎಂಬುದನು+ 
KLದು.ೊಳ/0ವದ.ೆ: Uಮ�ನು+ ಪYೕ�ಸು�ಾ!9ೆ.  

Oಡುಗeೆಯನು+ ತರುತ!�ೆ 
�ೇವರು ;ೇ�ಸುವ�ದ.ೆ: ಹುಡುಕುವಂತಹ ವ2Q!ಗLbೆ, ಆ ಸಂ�ೇಶವ� ಅವರ ಆತ�ದ67 
Uರು�ಾ$ಹವನು+, ಸಂಕಟವನು+ ಅಥ�ಾ ಪ�ಯಾಸವನು+ ಉಂಟು8ಾಡುವ��ಾದXೆ ಅದು �ೇವYಂದ 

ಬಂದದಲ7.  
 



~ 61 ~ 

1 .ೊYಂಥ 14:3 ಪ��ಾ-ಸುವವ9ಾದXೋ ಮನುಷ2ರ ಸಂಗಡ 8ಾ�ಾಡುವವ9ಾ� ಅವYbೆ 
ಭQ!ವೃ-Wಯನೂ+ ��ೕ�ಾ$ಹವನೂ+ ಸಂ�ೈಸು�.ೆಯನೂ+ ಉಂಟು8ಾಡು�ಾ!9ೆ. 
 

Xೋ8ಾಪ�ರ 8:15 Uೕವ� KY� ಭಯದ67 Oೕಳ/ವ ,ಾbೆ �ಾಸನ 3ಾವವನು+ ,ೊಂ-ದವರಲ7. 
ಮಗನ 3ಾವವನು+ ,ೊಂ-ದವXಾ�-WೕY. ಈ 3ಾವ-ಂದ �ೇವರನು+ “ಅ%ಾ^ ತಂ�ೆPೕ” ಎಂದು 
ಕೂಗು�ೆ!ೕ�ೆ. 

ಆಂತYಕ ;ಾ�  

ನt�ಳbೆ ಪ��ಾ�ತ�U�ಾW9ೆ ಮತು! ಆತUಂದ .ೇಳಲು 9ಾವ� ಕ6ಯುವ��ಾWದXೆ, �ೇವYಂದ 

ಬರುವಂತಹ ಸಂ�ೇಶ.ೆ: ಆತನು ;ಾ� .ೊಡುವನು.  
 

1 aೕ,ಾನನು 2:20,27 Uೕವ� ಪ�ತ�9ಾ�ರು�ಾತUಂದ ಅr4ೇಕವನು+ ,ೊಂ-ದವXಾ�ದುW 
ಎಲ7ವನೂ+ KLದವXಾ�-WೕY. 

 

ಆದXೆ ಆತUಂದ Uೕವ� ,ೊಂ-ದ ಅr4ೇಕವ� Uಮ�67 9ೆ�ೆbೊಂSರುವದYಂದ ಯಾವ9ಾದರೂ 

Uಮbೆ ಉಪ�ೇಶ 8ಾಡುವದು ಅವಶ2�ಲ7. ಆತನು 8ಾSದ ಅr4ೇಕವ� ಎ�ಾ7 �ಷಯಗಳ67 
Uಮbೆ ಉಪ�ೇಶ8ಾಡುವಂಥ�ಾ�ದುW ಸತ2�ಾ��ೆ ಸುಳ0ಲ7. ಅದು Uಮbೆ ಉಪ�ೇಶ 8ಾSದ 

ಪ�.ಾರ ಆತನ67 9ೆ�ೆbೊಂSY. 

 

ಎ�ೆಸ. 1:17-19 ನಮ� ಕತ?�ಾದ Pೕಸು Q�ಸ!ನ �ೇವರೂ ಪ�3ಾವಸ[ರೂಪ9ಾದ ತಂ�ೆಯೂ 

ಆ�ರು�ಾತನು ತನ+ �ಷಯ�ಾ� Kಳ/ವL.ೆಯನು+ .ೊಟು` ಇದುವXೆbೆ ಗುಪ!�ಾ�ದW 
ಸ�ಾ2ಥ?ಗಳನು+ Kಳ/.ೊಳ/0ವ Nಾನವ�ಳ0 ಆತ�ವನು+ Uಮbೆ ದಯ%ಾ6ಸCೇ.ೆಂದು 
%ಾ��?ಸು�ೆ!ೕ9ೆ. ಆತನು Uಮ� ಮ9ೋ9ೇತ�ಗಳನು+ Cೆಳ�s ಆತUಂದ ಕYs.ೊಂಡವರು 
UYೕ�ಸುವ ಪದ� ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ+ �ೇವಜನXೆಂಬ ಆತನ ;ಾ[ಸ�¦ದ ಮv8ಾKಶಯವ� 
ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ+ ನಂಬುವವXಾದ ನಮ�67. ಆತನು ;ಾ�ಸುವ ಪXಾಕ�ಮವ� ಎಷು` 
ಅKಶಯ�ಾದ�ೆWಂಬದನೂ+ Uೕವ� Kಳ/.ೊಳ/0ವಂ�ೆ ಅನುಗ�vಸ6. 

�ೈಯುQ!ಕ ಪ��ಾದ9ೆಗಳ/ 
 

ಒಬ\ ವ2Q! “�ೈಯುQ!ಕ ಪ��ಾದ9ೆಯನು+” ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ��ಾದXೆ, ಇ�ೇ ಏಳ/ ಪYೕzೆಗLಂದ 

ಅವ�ಗಳನು+ �ಮ?�ಸCೇಕು. ಈ ಏಳ/ ಪYೕzೆಗಳನು+ ಅನ[wsದ ನಂತರ 8ಾತ��ೇ ಇದು 
�ೇವYಂದ ಬಂ-ರುವಂತಹ Uಜ�ಾದ �ಾಕ2�ೆಂದು ಆ ಸಂ�ೇಶವನು+ ಅವರು ತಮ� ಆತ�ದ67 
s[ೕಕYs.ೊಳ0Cೇಕು.   
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ಏಳ/ ಪYೕzೆಗಳ/  

      ���� �ೇವರ �ಾಕ2�ೊಂ-bೆ ,ೋಲುK!-ೕaೕ? 

      ���� ಸಂ�ೇಶbಾರನ 
ೕ�ತದ67 ಯಾವ ತರಹದ ಫಲಗL�ೆ? 

      ���� ಅದು Q�ಸ!ನನು+ ಮvlಪSಸುK!-ೕaೕ? 

      ���� ಅದು �ೇವರ ಹK!ರ.ೆ: ಅಥ�ಾ �ೇವYಂದ ದೂರ.ೆ: ನeೆಸುK!-ೕaೕ? 

      ���� ಅದು Oಡುಗeೆಯನು+ ಅಥ�ಾ ಬಂಧನವನು+ ತರುK!-ೕaೕ? 

      ���� ಪ��ಾ�ತ�ನ ಆಂತYಕ ;ಾ� ಏನು? 

      ���� ಅದು 9ೆರ�ೇರುK!-ೕaೕ? 

;ಾ[ಥ?;ಾಧಕ 

ಒಬ\ನು �nೇಷ�ಾ� �ೈಯುQ!ಕ ಪ��ಾದ9ೆಯ �ಷಯದ67, “;ಾ[ಥ?;ಾಧಕ” ಪ��ಾದ9ೆಗಳ 

ಕುYತು "ಾಗರೂಕ9ಾ�ರCೇಕು. CೇXೆ YೕKಯ67 ,ೇಳ/ವ��ಾದXೆ, s[ೕಕYಸುವವನು 
ಗವ?ಪಡುವಂ�ೆ ಪ��ಾದ9ೆಯು ಅವನನು+ ಆಕ?hಸುವ��ೋ.  

“Uೕನು ನನ+bೆ �nೇಷ�ಾದವನು…” 

“ಯಾರು ಎಂ-ಗೂ 8ಾಡ-ರುವಂಥದWನು+ 8ಾಡುವ�ದ.ಾ:� 9ಾನು Uನ+ನು+ ಕXೆ-�ೆWೕ9ೆ…” 

ಇದು ಸಂ�ೇಶbಾರನನು+ ಮುಖ2�ಾದ �nೇಷ ;ಾ�ನ.ೆ: ಏYಸುವ��ೋ?  

“9ಾನು ಕಳ/vsರುವಂತಹ ಈ ಪ�ರುಷUbೆ/ಮv]ೆbೆ Q�bೊSY…” 

ದೃ§ಕರಣ 

�ೇವರು ಈbಾಗ�ೇ Uಮ� ಸಂಗಡ 8ಾತ9ಾಡುK!ರುವ�ದನು+ ಆ ಸಂ�ೇಶವ� 
ದೃಢಪSಸುK!-ೕaೕ? 

ಸಂ�ೇಶವ� ಪuಣ?�ಾ� ,ೊಸ�ಾ�ದWರೂ; Uೕವ� ಆತ�ಗಳನು+ ಪYೕ�sದುW ಮತು! ಆ ವ2Q!ಯು 
�ೇವYbೆ ಸಂಬಂಧಪಟ`ವನು ಎಂದು KLದು.ೊL0Y; ಆ ಸಂ�ೇಶವನು+ Uಮ� ಆತ�ದ67ಟು`.ೊಂSY 

ಮತು! CೇXೊಂದು YೕKಯ67 ಅಥ�ಾ CೇXೊಬ\ ವ2Q!ಯ ಮೂಲಕ ದೃ§ಕರಣ ಬರುವ�ದ.ಾ:� 

.ಾwY. 
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ಅವ�ಗಳನು+ �ಮ?�sY 

vಂ-ನ .ಾಲದ67 �ೈಯುQ!ಕ ಪ��ಾದ9ೆಯು ದುರುಪaೕ�ಸಲ^_`ರಬಹುದು ಆದXೆ ಅದರ ಅಥ?ವ� 
�ೈಯುQ!ಕ ಪ��ಾದ9ೆಗಳನು+ ವ
?ಸCೇ.ೆಂಬುದಲ7. ಪ�Kಯಾ�, ಅವ�ಗಳನು+ �ಮ?�ಸಲು 
ಅಗತ2�ಾದ ಸಮಯವನು+ �ೆbೆದು.ೊL0Y ಆನಂತರ ಅವ�ಗಳನು+ s[ೕಕYsY. 

 Uೕವ� ಸಂಬಂಧವನು+ �ೊಡ�s.ೊಂSರುವ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧವನು+ �ೊಡ�s.ೊಳ0ಲು 
aೕJಸುK!ರುವ ಪYs�Kಯ ಅಥ�ಾ ವ2Q!ಯ ಕುYತು �ೊXೆK!ರುವಂಥದುW ಎಚ�Y.ೆಯ 

ಪ��ಾದ9ೆಯಾ�ರುವ��ಾದXೆ; ಆ ಸಂಬಂಧ.ಾ:� %ಾ��?ಸುವ�ದ.ೆ: ಸಮಯವನು+ �ೆbೆದು.ೊL0Y 

ಮತು! ಆ �ಷಯದ ಕುYತು ಅ�ಕ Kಳ/ವL.ೆಯನು+ .ೊಡುವಂ�ೆ ಕತ?ನನು+ CೇS.ೊL0Y.  

ಪ��ಾದ9ೆಗಳನು+ ಬXೆ-ಡುವಂತಹದುW ಒ] 0ೆಯ ಅ3ಾ2ಸ�ಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಭ�ಷ2ದ67ಯೂ Uೕವ� 
ಅವ�ಗಳನು+ ಪY�ೕ6ಸಬಹುದು. ಅವ�ಗಳ/ ��ೕ�ಾ$ಹದ ,ಾಗೂ ಸಂ�ೈwಸು�.ೆ ಉನ+ತ�ಾದ 

ಮೂಲ�ಾ�ರಬಹುದು; ಆ�ಾಗೂ2, ಅವ�ಗಳ/ ಎಂ-ಗೂ �ೇವರ �ಾಕ2ದ ;ಾ�ನವನು+ 
�ೆbೆದು.ೊಳ0Cಾರದು.  

ಪ��ಾ-ಯ ಕXೆಯು�.ೆಗೂ ,ಾಗೂ ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರಕೂ: ,ೋ6ಸ�ಾ��ೆ 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ,ಾಗೂ ಪ��ಾದ9ೆಯ ;ೇ�ೆ�ರುವ ಕXೆಯು�.ೆಯು ಒಂ�ೇ ಅಲ7. �ೇವರು 
ಐದು ಬbೆ�ಯ ;ೇ�ೆಗಳನು+ 9ೇks�ಾWXೆ.  

ಎ�ೆಸ 4:11 ಆತನು .ೆಲವರನು+ ಅ�ಸ!ಲರ9ಾ+�ಯೂ .ೆಲವರನು+ ಪ��ಾ-ಗಳ9ಾ+�ಯೂ 

.ೆಲವರನು+ ;ೌ�ಾK?ಕರ9ಾ+�ಯೂ .ೆಲವರನು+ ಸ3ಾ%ಾಲಕರ9ಾ+�ಯೂ 

ಉಪ�ೇಶಕರ9ಾ+�ಯೂ ಅನುಗ�vsದನು. 

ಪ��ಾ- ;ೇ�ೆಯ ವರವನು+ .ೊಡುವ�ದು 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಲು ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಗೂ 3ಾಗ2��ೆ, ಆದXೆ 
ಪ��ಾ-ಯ ಕXೆಯು�.ೆ ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗLಗೂ ಇಲ7. 

1 .ೊYಂಥ 12:7,28,29 ಆದXೆ ಪ�Kaಬ\ನ67 �ೋYಬರುವ �ೇವXಾತ�ನ ವರಗಳ/ ಸವ?ರ 

ಪ�aೕಜ9ಾಥ?�ಾ� .ೊಡಲ^_`�ೆ. 

�ೇವರು ತನ+ ಸ3ೆಯ67 tದಲ9ೆಯ�ಾ� ಅ�ಸ!ಲರನು+ ಎರಡ9ೇಯ�ಾ� ಪ��ಾ-ಗಳನು+ 
ಮೂರ9ೇಯ�ಾ� ಉಪ�ೇಶಕರನು+ ಇ_`�ಾW9ೆ. ಆ lೕ�ೆ ಮಹ�ಾ:ಯ? 8ಾಡುವ ಶQ!ಯನು+ 
9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವನೂ+ ಪರಸ,ಾಯ 8ಾಡುವ ಗುಣವನೂ+ 
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.ಾಯ?ಗಳನು+ Uವ?vಸುವ Nಾನವನು+ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವನೂ+ ಅವರವYbೆ 

.ೊ_`�ಾW9ೆ. 

ಎಲ7ರು ಅ�ಸ!ಲXೋ? ಎಲ7ರು ಪ��ಾ-ಗ]�ೇ? ಎಲ7ರೂ ಉಪ�ೇಶಕXೋ? ಎಲ7ರೂ 

ಮಹ�ಾ:ಯ?ಗಳನು+ 8ಾಡುವವXೋ? 

ಉ�ಾಹರ@ೆbೆ, �6ಪ^ನ 9ಾಲು: ಕು8ಾ�ೆ?ಯರು ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುವವXಾ�ದWರು, ಆದXೆ �ೇವರು ಅಗಬ9ೆಂಬನನು+ %ೌಲUbೆ 9ೇರ�ಾದ 

ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ನುSಯುವ�ದ.ಾ:� %ೌಲನ ಬLbೆ ಪ��ಾ-ಯ9ಾ+� ಕಳ/vsದನು. 

ಎಲ7ರೂ ಪ��ಾ-ಸಬಹುದು 

1 .ೊYಂಥ 14:31 Uೕ�ೆಲ7ರೂ ಒCೊ\ಬ\Xಾ� ಪ��ಾ-ಸುವದ.ೆ: ಅS¥wಲ7. vೕbೆ 8ಾSದXೆ 
ಎಲ7ರೂ ಕ6ತು.ೊಳ/0ವರು. ಎಲ7ರೂ ಎಚ�Y.ೆ ,ೊಂದುವರು. 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಒಬ\ ವ2Q!ಯ ಮೂಲಕ Q�P 8ಾಡಬಹುದು ಆದXೆ ಅದರ ಅಥ? ಅವನು 
ಪ��ಾ-Pಂದು ಅಲ7. 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಇಂ-ಗೂ ಇ�ೆWೕಯಾ? 

ನಮ� .ಾಲದ67ಯೂ ಪ��ಾದ9ೆ ಇರುವ�ದು ಎಂದು �ೇವರ �ಾಕ2ವ� ಪ��ಾ-s�ೆ.  

aೕ�ೇಲನು ಬXೆದನು 

aೕ�ೇಲ 2:28 ತರು�ಾಯ 9ಾನು ಎ�ಾ7 ಮನುಷ2ರ lೕ�ೆ ನನ+ ಆತ�ವನು+ ಸುYಸು�ೆನು; 
Uಮ�67ರುವ ಗಂಡಸರೂ ,ೆಂಗಸರೂ ಪ��ಾ-ಸುವರು; Uಮ� vYಯYbೆ ಕನಸುಗಳ/ Oೕಳ/ವವ�, 
Uಮ� ಯೌವನಸ�Ybೆ -ವ2ದಶ?ನಗ]ಾಗುವವ�… 

%ೇತ�ನು ,ೇLದನು 

2 %ೇತ�ನು 1:19 ಇದಲ7�ೆ ಪ��ಾದನ�ಾಕ2ವ� ನಮbೆ ಬಹುದೃಢ�ಾ� �ೊXೆK�ೆ. ಆ -ನವ� 
ಅರು@ೋದಯ�ಾಗುವXೆbೆ ಮತು! ಉದಯ ನ}ತ�ವ� Uಮ� ಹೃದಯಗಳ67 ಮೂಡುವತನಕ 

ಅದನು+ ಕತ!�ೆಯಾದ ಸ�ಳದ67 ಪ�.ಾ�ಸುವ -ೕಪ�ೆಂ�ೆ{s ಅದ.ೆ: ಲ}¦.ೊಟ`Xೆ ಒ] 0ೆಯದು. 

ಲೂಕನು ಉ�ೆ7ೕ�sದನು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:16-18 ಆದXೆ ಇದು ಪ��ಾ-ಯಾದ aೕ�ೇಲನ ಮೂಲಕ�ಾ� 

,ೇLsದ ಸಂಗK. ಅ�ೇನಂದXೆ– ಕeೇ -ವಸಗಳ67 9ಾನು ಎ�ಾ7 ಮನುಷ2ರ lೕ�ೆ ನನ+ 
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ಆತ�ವನು+ ಸುYಸು�ೆನು; Uಮ�67ರುವ ಗಂಡಸರೂ ,ೆಂಗಸರೂ ಪ��ಾ-ಸುವರು; Uಮ� 
ಯೌವನಸ�Ybೆ -ವ2ದಶ?ನಗ]ಾಗುವವ�; Uಮ� vYಯYbೆ ಕನಸುಗಳ/ Oೕಳ/ವವ�; ಇದಲ7�ೆ ಆ 

-ನಗಳ67 ನನ+ �ಾಸ�ಾsಯರ lೕ�ೆಯೂ ನನ+ ಆತ�ವನು+ ಸುYಸು�ೆನು; ಅವರೂ 

ಪ��ಾ-ಸುವರು. 

 

%ೌಲನು �ವYsದನು 

1 .ೊYಂಥ 13:8-13 ��ೕKಯು ಎಂ-ಗೂ OದುW,ೋಗುವ-ಲ7. ಪ��ಾದ9ೆಗ]ಾದರೂ 

ಇಲ7ದಂ�ಾಗುವವ�. �ಾ{ಗ]�ೇ Uಂತು,ೋಗುವವ�. ��ೆ2aೕ ಇಲ7ದಂ�ಾಗುವದು. 
ಅಪuಣ?�ಾ� Kಳ/.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ. ಅಪuಣ?�ಾ� ಪ��ಾ-ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. ಆದXೆ ಸಂಪuಣ?�ಾದದುW 
ಬಂ�ಾಗ ಅಪuಣ?�ಾದದುW ಇಲ7ದಂ�ಾಗುವದು. 9ಾನು Cಾಲಕ�ಾ��ಾWಗ Cಾಲಕನ 

8ಾತುಗಳ9ಾ+S�ೆನು. Cಾಲಕನ ಸುಖದುಃಖಗಳನು+ ಅನುಭ�s�ೆನು. Cಾಲಕನ 

ಆ�ೋಚ9ೆಗಳನು+ 8ಾS.ೊಂeೆನು. %ಾ�ಯಸ�9ಾದ l�ೆ Cಾಲ2ದವ�ಗಳನು+ Oಟು`O�ೆ`ನು.  

 

ಈಗ ಕಂJನ ದಪ?ಣದ67 .ಾ{ಸುವಂ�ೆ �ೇವರ ಮುಖವ� ನಮbೆ tCಾ\� .ಾ{ಸುತ!�ೆ. ಆಗ 

ಮುಖ ಮು�ಯಾ� ಆತನನು+ 9ೋಡು�ೆವ�. ಈಗ ಸ[ಲ^ 8ಾತ� ನನbೆ KL-�ೆಆಗ �ೇವರು 
ನನ+ನು+ ಸಂಪuಣ?�ಾ� Kಳ/.ೊಂಡಂ�ೆ 9ಾನು ಸಂಪuಣ?�ಾ� Kಳ/.ೊಳ/0�ೆನು. 
vೕ�ರುವದYಂದ ನಂO.ೆ UYೕzೆ ��ೕK ಈ ಮೂXೇ Uಲು7ತ!�ೆ. ಇವ�ಗಳ67 �ೊಡ¥ದು ��ೕKPೕ. 

ಸಂಪuಣ?�ಾದWದು ಬರುವ ತನಕ 

“ಸಂಪuಣ?�ಾದWದು ಬರುವ” ತನಕ ಪ��ಾದ9ೆಯು ಸ3ೆಯ67ರುವ�ದು. 

“ಆದXೆ ಸಂಪuಣ?�ಾದದುW ಬಂ�ಾಗ ಅಪuಣ?�ಾದದುW ಇಲ7ದಂ�ಾಗುವದು” ಎಂಬ �ಾಕ2ವ� 
�ೇವರ �ಾಕ2ದ .ೊ�ೕ§ಕರಣ nಾಸ9ೆಯು (.ಾ2ನ� ಆ¨ s:©ಪ��) ಪuಣ?bೊಂSದWನು+ 
ಸೂJಸುತ!�ೆ ಎಂದು .ೆಲವರು KLs�ಾWXೆ, ಇದYಂ�ಾ� �ೇವರ �ಾಕ2ವ� (Cೈಬ ) 

ಪuಣ?bೊಳ/0ವ ತನಕ .ೆಲ�ಂದು ವರಗಳ/ �ಾತ:6ಕ�ಾ�ದWವ� ಎಂಬ ಅಥ?ವನು+ .ೊಡುತ!�ೆ. 
ಆ�ಾಗೂ2, �ಾಕ2ದ ಸU+�ೇಶದ67, 9ಾವ� 9ೋಡುವ��ಾದXೆ ಈ �ಾಕ2ಗಳ/ 9ಾವ� 
Pೕಸು�9ೊಂ-bೆ ಮುGಾಮು�ಯಾ� ಇರುವಂತಹ -ನವನು+ ಸ^ಷ`�ಾ� ಸೂJಸುತ!�ೆ. 
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ಬಳಸುವ�ದ.ಾ:�ರುವಂತಹ ಆ�ೇಶಗಳ/ 

 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರQ:ಂತ rನ+�ಾದWದು ಮತು! ನಮ� Jತ!ದ ಪ�.ಾರ ಅದು 
.ಾಯ? Uವ?vಸುವ�-ಲ7. �ೈಯುQ!ಕ�ಾದ ಸ�ಳದ67 ಅಥ�ಾ ಕೂಟದ67 9ಾವ� ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ 
,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು.  

 

ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ� ಸು!K ಮತು! ಆXಾಧ9ೆಯ ಸಮಯದ67 ಅಥ�ಾ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ 

ಮತು! ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರಗಳ Uವ?ಹ@ೆಯ ಸಮಯದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುತ!�ೆ. 

�ೈಯುQ!ಕದ67 

9ಾವ� �ಾ2UಸುK!ರುವಂತಹ ಅಥ�ಾ ನಮ� ಸ[ಂತ ವೃ-Dbಾ� 9ಾವ� %ಾ��?ಸುK!ರುವ �ಷಯದ 

ಕುYತು 9ಾವ� ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು. ಮುಂ�ೆ 9ಾವ� ಬvರಂಗದ ಸಮಯದ67 
ಹಂJ.ೊಳ/0ವಂತಹ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಹಂJ.ೊಳ0ದಂತಹ�ಾ�ರಬಹುದು. 

ಬvರಂಗದ67 

���� ವ2Q!ಯು ;ಾ[�ೕನದ67ರCೇಕು 

ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ನುSಯುವಂತಹ ವ2Q!ಯು ತನ+ ಪuಣ?�ಾದ ;ಾ[�ೕನದ67ರCೇಕು. 

1 .ೊYಂಥ 14:32 ಪ��ಾ-ಗಳ ಆತ�ಗಳ/ ಪ��ಾ-ಗಳ ;ಾ[�ೕನದ67 ಅ�ೆ. 

���� ಸಹಜ�ಾದ ಸ[ರ 

ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ ಮಹತ[ದ �ಷಯ.ಾ:� ಸ[ರ3ೇದ ಬದ�ಾಗುವ ತನಕ ಪ��ಾದ9ೆಯು 
ಸಹಜ�ಾದ ಸ[ರದ67Pೕ ನುSಯಲ^ಡCೇಕು. 

���� ಸಮ.ಾ6ೕನ 3ಾ4ೆ 

;ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ಸರಳ�ಾದ, ಆಧುUಕ�ಾದ ,ಾಗೂ ಸುಲಭ�ಾ� 

ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ ಪದಗಳ67 .ೊಡಲ^ಡCೇಕು. ಸಂ�ೇಶದ ಸರಳ�ೆwಂದ ಗಮನವನು+ 
ಭಂಗbೊL0ಸುವಂತಹ ಪ�Xಾತನ�ಾದ (Qಂª "ೇ�$ ಇಂ�7ೕ«) 3ಾ4ೆಯನು+ ದೂರ�SY 

ಅಥ�ಾ ಬಳಸCೇSY.  
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���� ಅKYೕಕ�ಾದ 3ಾ�ೕ�ೆ[ೕಗ�ೊ_`bೆ ಅಲ7 

ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ಬಹಳಷು` 3ಾ�ೕ�ೆ[ೕಗ�ೊ_`bೆ .ೊಡCಾರದು ಯಾ.ೆಂದXೆ ಅದು ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆ

ಸಂ�ೇಶ-ಂದ Cೇಪ?ಡನು+ಂಟು8ಾಡುತ!�ೆ. ಅದನು+ QರುEಾಟ-ಂದ ನುSಯCಾರದು ಆದXೆ 
ಸ^ಷ`�ಾದ ಸ[ರ-ಂದ ನುSಯCೇಕು.  

���� ,ೆದY.ೆwಂದ ಪ�ನರುಚ�Yಸುವ�ದನು+ U67sY 

ಪ��ಾದ9ೆಯನು+ ನುSಯುವಂತಹ ವ2Q!ಯು ಒಂ�ೇ ನುSಯನು+ ಪ�ೇ ಪ�ೇ 
ಪ�ನರುಚ�Yಸುವ�ದನು+ U67ಸCೇಕು. “ಕತ?ನು vೕbೆ ನುSಯು�ಾ!9ೆ” ಎಂಬ ನುSಯು 
ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆ,ೆದY.ೆಯ67 ಪ�ನರುಚ�Yಸ�ಾಗುತ!�ೆ. ಸಂ�ೇಶವ� ಕತ?Uಂದ 

ಬಂ-ರುವಂಥ�ಾW�ದWXೆ, ಆತನ ಆತ�ವ� .ೇಳ/ಗರ ಆತ�ದ67 ಅದನು+ ದೃಢಪSಸು�ಾ!9ೆ. 

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವಂತಹ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರ ಎಂದXೇನು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವನು+ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ,ಾಗೂ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರ�ೊ_`bೆ ,ೋ6sY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ಸಂ�ೇಶವ� �ೇವYಂದ ಬಂದW�ೋ ಅಲ7�ೕ ಎಂದು �ಮ?�ಸಲು 9ಾವ� ಬಳಸCೇ.ಾದ ಏಳ/ ಪYೕzೆಗಳ/ ವ�? 
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%ಾಠ ಎಂಟು 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರ 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು 

1 .ೊYಂಥ 12:8-10 ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ2�ಾಕ2ವ� 
ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ 
ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� 
ಒಬ\Ubೆ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

    ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ                 ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/                # ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು                       ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                             Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                    ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ                                                    Nಾನ �ಾಕ2                                      ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ/ 

�ೕ¡.ೆ  

�ೇವರು ತನ+ ಜನYbೆ �ೈ�ಕ�ಾ� ಆತನ Nಾನವನು+ ಅಥ�ಾ Kಳ/ವL.ೆ ಪ�ಕ_ಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 

ಆತನ ವ2Q!ತ[ವನು+, ಸ[3ಾವವನು+ ಅಥ�ಾ ಆತ�ಗಳ Q�Pಗಳನು+ ಪ�ಕ_ಸು�ಾಗ ಪ�ಕಟ@ೆಯ 

ವರಗಳ/ �ೋರಬರುತ!�ೆ. ಈ ಪ�ಕಟ@ೆಯು ಆ�ೋಚ9ೆಯ, ಅUs.ೆಯ, 3ಾವ9ೆಯ, ಕನsನ, 

ಅಥ�ಾ ದಶ?ನದ ರೂಪದ67 ನಮ� ಆತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ� ಮನs$bೆ ಬರುತ!�ೆ. 
ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು (ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ 
ಗುರುKಸುವ�ದು), Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 ,ಾಗೂ Nಾನದ �ಾಕ2 ಎಂOವ�ಗ]ೇ ಪ�ಕಟ@ೆಯ ಮೂರು 
ವರಗಳ/.  

ಉEಾ�ರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ ಒ�ಾ`� ,ೇbೆ .ೆಲಸ 8ಾಡುತ!�, ಬಹು�ೇಕ ,ಾbೆPೕ 
ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ/ ಸಹ ಒಂ�ಾ� .ಾಯ?ದ67 ಮುಂ�ೆ ;ಾಗುತ!�ೆ. ಅವ�ಗಳನು+ 
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ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ ಉ�ೆWೕಶ-ಂದ 9ಾವ� ಅವ�ಗಳನು+ ಈ ಅಧ2ಯನದ67 �ಂಗSಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 
ಪ��ಾ�ತ�ನ ��ಧ ಪ�ಕಟ@ೆಗಳನು+ 9ಾವ� ಕ6ಯು�ಾಗ, ಅವ�ಗಳನು+ ನಮ� 
ೕ�ನದ67 
,ೊಂ-.ೊಳ0ಲು ಬಹಳ ಸರಳ�ಾಗುತ!�ೆ. 

Nಾನ �ಾಕ2ದ67aೕ, Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ67aೕ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ 
ಗುರುKಸುವ�ದರ67 9ಾವ� .ಾಯ? Uವ?vಸುK!�ೆWೕ�ೕ ಎಂಬ bೊಂದಲ ನಮ� 
ಮನs$ನ67ರಬಹುದು. ಅ9ೇಕ ;ಾY 9ಾವ� ಈ ಮೂರು ವರಗಳ67 ಒಂದು ವರQ:ಂತ ಅ�ಕ 

ವರಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ��ೇ bೊಂದಲQ:ರುವ ಒಂದು .ಾರಣ�ಾ��ೆ. 9ಾವ� ಯಾವ 

ವರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0K!�ೆWೕ�ೆ ಎಂದು KLದು.ೊಳ/0ವ ಅಗತ2�ಲ7. �ೇವರ Jತ!ದ ,ಾbೆ ಅವ� 
ನಮ�67 ಪ�ವvಸಲು 9ಾವ� ಸುಮ�9ೆ ಅನುಮKಸCೇಕು. 

ಉ�ಾಹರ@ೆbಾ� 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ��ೇJಸುವ ವರವ� %ಾ�ಥ?9ೆbೆ ಬಂ-ರುವಂತಹ ವ2Q!ಯ67 ದುXಾತ���ೆ 
ಎಂಬ ಸ�ಾ2ಂಶದ ಎಚ�Y.ೆಯನು+ ನಮ�bೆ .ೊಡಬಹುದು.  

ಆನಂತರ Nಾನದ �ಾಕ2ವ� ತ}ಣ�ಾದ ಫ6�ಾಂಶವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವಂ�ೆ 9ಾವ� ಯಾ�ಾಗ 

ಮತು! ,ೇbೆ ಆ ವ2Q!bೆ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ನಮ�bೆ ,ೇಳ/ತ!�ೆ.  

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು 

�ವರ@ೆ  

ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು ಎಂಬುದು ಆತ� ಪ�ಪಂಚ�ೊಳQ:ರುವ 

�ೈ�ಕ�ಾದ ಒಳ9ೋಟ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ೇಕ�ಾ��ೆ. ಒಬ\ ವ2Q!ಯ, ಒಂದು ಪYs�Kಯ, 

ಒಂದು .ಾಯ?ದ ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸಂ�ೇಶದ vಂ-ರುವಂತಹ ಆತ�ದ ಅಥ�ಾ ಅತ�ಗಳ �ಧವನು+ 
ಇದು �ೋYಸುತ!�ೆ. Uಮ�bೆ ಬರುವಂತಹ �ೈ�ಕ�ಾದ ಪ�ಕಟ@ೆwಂದ ಯಾವ��ೇ ಆತ�ದ 

ಮೂಲವನು+, ಸ[3ಾವವನು+ ಮತು! Q�Pಗಳನು+ ಕುYತು Uಮ� ಆತ�ಗಳ67 
KLದು.ೊಳ/0ವ��ಾ��ೆ.  
 

“ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು” ಎಂಬ ಪದವ� ��ೕಕನ67 “eೈQ�¬$,” ಇದರ ಅಥ? ಸ^ಷ`�ಾದ 

�ಾರ�ಾಮ2 ಎಂಬು�ೇ. 
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ಇದಲ7 
 

ಇದು “��ೇJಸುವ ವರ” ಅಲ7 – ಆ YೕKಯ ಒಂದು ವರವನು+ Cೈಬಲ+67 ಉ�ೆ7ೕ�ಸ�ಾ�ಲ7. ನೂ2 
Qಂª "ೇ�$ ವ?ಷ� ಆತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರವನು+ ಸೂJಸುತ!�ೆPೕ, 
,ೊರತು ��ೇಚ9ೆಯ ವರವನ+ಲ7. 
ೕ�ಾತ�ದ ವಲಯದ67ರುವ ಮನುಷ2ರ Nಾನದ 

Uವ?ಹ@ೆPೕ ��ೇಚ9ೆ.  

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು ಎಂದXೆ ಮ9ೋಗ�v.ೆಯಲ7, 8ಾನsಕ�ಾದ 

Kೕ ದೃh`ಯಲ7 ಅಥ�ಾ 8ಾನsಕ�ಾದ ಸೂ}® ದೃh`ಯಲ7. �ಮ�?ಸುವವXಾ�aೕ ಅಥ�ಾ 

Kೕಪ�?8ಾಡುವವXಾ�aೕ ಇರುವಂಥದWದಲ7.   

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು ಎಂದXೆ ಸ[3ಾವಗಳನು+ ಅಥ�ಾ ತಪ�^ಗಳನು+ 
��ೇJಸುವ�ದು ಅಲ7. 

ಮ�ಾ!ಯ 7:1 Kೕಪ�? 8ಾಡCೇSY ,ಾbೆ Uಮಗೂ Kೕ%ಾ?�ವ-ಲ7.  

ಆತ�ದ Q�Pಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳ/ 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರದ67 9ಾವ� .ಾಯ? Uವ?vಸು�ಾಗ, ಆತ�ದ 

Q�Pಯ ಮೂರು ವಲಯಗL�ೆ ಎಂದು 9ಾವ� ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ�ದು ಮುಖ2�ಾ��ೆ. 
ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರವ� ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳಲೂ7 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುವ��ೇ, ,ೊರತು .ೇವಲ ದುXಾತ�ಗ]�ೆಂ-bೆ 8ಾತ�ವಲ7. ಅವ�ಗಳ/: 

      ���� �ೇವರ ಆತ� 
      ���� ಮನುಷ2ನ ಆತ� 
      ���� ;ೈ�ಾನನ Xಾಜ2 

�ೇವರ ಆತ� 

�ೇವXಾತ� ಎಂದು ,ೇಳ/�ಾಗ ನಮ�bೋಸ:ರ ಯುದW 8ಾಡಲು ಮತು! ನಮ�bೆ ಸಂ�ೇಶವನು+ 
ತರುವಂತಹ ಆತನ ಸ[�ೕ?ಯ �ೇವದೂತರು ಸಹ ಒಳbೊಂS�ಾWXೆ.  

ಮನುಷ2ರ ಆತ�  

ಮನುಷ2ನ ಆತ�ವ� �ೇವXಾತ� ,ಾಗೂ ;ೈ�ಾನನ Xಾಜ2ದ ನಡು�ೆ ಅಥ�ಾ ಒ] 0ೇದರ ಮತು! 
.ೆಟ`ದರ ನಡು�ೆ ಆP:ಯನು+ 8ಾಡುತ!�ೆ. 
ೕ�ತದ ಸಹ�ಾಸಗಳ ಮತು! Kೕ8ಾ?ನಗಳ 
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ಪ�Q�Pಯ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ2ನ ಆತ�ವ� �ೈ�ೕಕ ಅಥ�ಾ %ಾ�ಪಂJಕ ಸ[3ಾವವನು+ 
ಪ�KOಂOಸುವ�ದು. 

ಮನುಷ2ನ ಆತ�ವ� �ೇವರ ��ೕKwಂದ ತುಂಬಲ^ಟ`�ಾ�ರಬಹುದು ಆದWYಂದ ವ2Q!ಯ 

ಮೂಲಕ�ಾ� ಶುದD�ೆಯು, ��ೕKಸುವ ನಡ�ೆಯನು+ �ೋಪ?Sಸುತ!�ೆ, ಅಥ�ಾ ಅದು 
ಕಪಟತನ-ಂದ, ಸುಳ/0ಗLಂದ ಅಥ�ಾ .ೋಪ-ಂದ ತುಂಬಲ^ಟ`�ಾ�ರಬಹುದು, ಹbೆತನದ, 

ಅ8ಾನುಷ�ೆಯ ಅಥ�ಾ ;ಾ[ಥ?�ೆಯ ನಡ�ೆಯನು+ �ೋಪ?Sಸುತ!�ೆ. 

;ೈ�ಾನನು ಮತು! ದುXಾತ�ಗಳ/ 

;ೈ�ಾನನ ಮತು! ಆತನ ದುXಾತ�ಗಳ ದುಷ` Xಾಜ2��ೆ. .ೆಲವ� ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/; 
.ಾ8ಾr�ಾ4ೆಯ, ಅಸೂPಯ, ಗವ?ದ, ಸುL0ನ, 8ಾಟಮಂತ�ದ ಮತು! ದಂbೆಯ ಆತ�ಗಳ/. 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರದ ಉ�ೆWೕಶ 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರದ67 9ಾವ� .ಾಯ? Uವ?vಸು�ಾಗ, 

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ, ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾದ9ೆಯ ಪ�ದಶ?ನದ vಂ-ರುವ ಆತ�ಗಳನು+ 
9ಾವ� ಪY�ೕ6ಸಬಹುದು. Oಡುಗeೆಯ ,ಾಗೂ ಸ[ಸ��ೆಯ67 ಒಳbೊಂSರುವ ಆತ�ಗಳನು+ 9ಾವ� 
KLದು.ೊಳ0ಬಹುದು. 

.ೇವಲ ದುXಾತ�ಗಳನು+ 8ಾತ�ವಲ7, ಆದXೆ ವ2Q!ಯ67ರುವ ಮನುಷ2 ಆತ�ವನು+ ಅಥ�ಾ 

�ೇವದೂತರ ಪ�ಸನ+�ೆಯ �ಾರತಮ2ವನು+ ಸಹ 9ಾವ� ಗುರುKಸು�ೆ!ೕ�ೆ. ಅಗತ2ದ �ೇ]ೆಯ67, 
�ೇವದೂತರ ಅಥ�ಾ ದುXಾತ�ಗಳ ಕುYತು ಬಲ�ಾದ 3ಾವ9ೆಯನು+ �nಾ[sbೆ .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

Q�ಸ!ನ ಶYೕರ�ೊಳbೆ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದರ Uವ?ಹ@ೆaಂ-bೆ: 

� ಬಂ�ತXಾದ �ೇವಭಕ!ರು Oಡುಗeೆಯಾಗಬಹದು; 
� ;ೈ�ಾನನ ಉ%ಾಯಗಳನು+ ಗುರುKಸಬಹುದು; 
� �ೇವಭಕ!ರ ನಡು�Uಂದ %ಾಪವನು+ ,ೊರ�ಡಬಹುದು; 
� ಮತು! ಸುಳ/0 ಪ�ಕಟ@ೆಯನು+ ಪ�ೆ! ಹಚ�ಬಹುದು.  

ವರದ %ಾ�ಮುಖ2�ೆ  

ಎ�ಾ7 ವರಗಳ/ U-?ಷ`�ಾದ ಉ�ೆWೕಶ.ಾ:� ಮತು! ಎ�ಾ7ರ ಪ�aೕಜನ.ಾ:� ಇ�ೆ. ಅ�ಾಗೂ2 
ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದರ ಕುYತು ಬಹಳ ವಷ?ಗLಂದ ಕSl 

Cೋಧ9ೆ 8ಾತ���ೆ.  
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1 aೕ,ಾನ 4:1-3 ��ಯXೇ ಅ9ೇಕ ಮಂ- ಸುಳ/0ಪ��ಾ-ಗಳ/ �ೋಕ�ೊಳbೆ 
ಬಂ-ರುವದYಂದ Uೕವ� ಆತ�ದ ಎ�ಾ7 ನುSಗಳನು+ ನಂಬ�ೆ ಆಯಾ ನುSಗಳ/ �ೇವYಂದ 

�ೆ�ೕYತ�ಾದವ�ಗ]�ೇ ಅಲ7�ೕ ಎಂದು ಅವ�ಗಳನು+ ಪYೕ�ಸCೇಕು. %ೆ�ೕYಸುವಂಥವನು �ೇವರ 

ಆತ�9ೇ ಎಂದು KLದು.ೊಳ/0ವದ.ೆ: ಲ}ಣ�ೇನಂದXೆ – ಮನುಷ29ಾ� ಬಂದ Pೕಸು Q�ಸ!ನನು+ 
ಒ�^.ೊಳ/0ವ ಆತ�ವ� �ೇವYಂದ %ೆ�ೕYತ�ಾದದುW. Pೕಸುವನು+ ಒಪ^�ೇ ಇರುವ ಆತ�ವ� 
�ೇವYಂದ %ೆ�ೕYತ�ಾದದWಲ7. ಅದು Q�ಸ!�Xೋ�ಯ ಆತ��ಾ��ೆ. ಅದು ಬರುವ�ೆಂಬದನು+ 
Uೕವ� .ೇL-Wೕರಲ7. ಈಗಲೂ �ೋಕದ67 ಅ�ೆ. 

ನಮ� ಸುರ}�ೆbಾ� 

ಈ Cೋಧ9ೆಯ .ೊರ�ೆಯು Q�ಸ!ನ ಶYೕರವನು+ ಅಸುರ�ತ�ಾ�ರುವಂ�ೆ 8ಾSO_`�ೆ! 

ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯು ತನ+ ಸುರ}�ೆbಾ�, ತನ+ ಕುಟುಂಬದ ಸುರ}�ೆbಾ� ಮತು! Q�ಸ!ನ 

ಶYೕರದ ಸುರ}�ೆbಾ� ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರವನು+ 
ಹುYದುಂOಸುವಂ�ೆ %ಾ�?ಸCೇಕು. 

ವಂಚ9ೆ 

ಅ�ಸ!ಲ9ಾದ %ೌಲUಂ-ರುವ ಎಚ�Y.ೆ 

ನಮ� ಸುತ!6ರುವ ವಂಚ9ೆಯ ಕುYತು %ೌಲನು ಎಚ�Ysದನು.  

� ಸುಳ/0 ಅ�ಸ!ಲರು 
� tೕಸbಾರXಾದ .ೆಲಸbಾರರು 

2 .ೊYಂಥ 11:13-15 ಆದXೆ ಅಂಥವರು ಸುಳ/7 ಅ�ಸ!ಲರೂ tೕಸbಾರರದ .ೆಲಸದವರೂ 

Q�ಸ!ನ ಅ�ಸ!ಲXಾ� .ಾ{ಸುವದ.ೆ: �ೇಷ,ಾQ.ೊಳ/0ವವರೂ ಆ��ಾWXೆ. ಇ�ೇನೂ 

ಆಶ�ಯ?ವಲ7. ;ೈ�ಾನನು �ಾ9ೇ ಪ�.ಾಶ ರೂಪವ�ಳ0 �ೇವದೂತನ �ೇಷವನು+ 
,ಾQ.ೊಳ/0�ಾಗ, ಅವನ ;ೇವಕರು ಸಹ UೕKbೆ ;ೇವಕXಾ� .ಾ{ಸುವದ.ೆ: 
�ೇಷ,ಾQ.ೊಳ/0ವದು �ೊಡ¥ದಲ7. ಅವರ ಅಂ�ಾ2ವ;ೆ�ಯು ಅವರ ಕೃತ2ಗLbೆ ತಕ: ,ಾbೆ 
ಆಗುವದು. 

� ನಂO.ೆwಂದ ಆಗ6,ೋ��ಾWXೆ 

1 Kt¤ೆ 4:1,2 ಆದರೂ ಮುಂದಣ -ನಗಳ67 .ೆಲವರು ವಂJಸುವ ಆತ�ಗಳ ನುSಗLಗೂ 

�ೆವ[ಗಳ Cೋಧ9ೆಗLಗೂ ಲ}¦.ೊಟು` Q�ಸ!ನಂO.ೆwಂದ ಭ�ಷ`XಾಗುವXೆಂದು �ೇವXಾತ�ನು 
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ಸ[ಷ`�ಾ� ,ೇಳ/�ಾ!9ೆ. ಸುಳ/0Cೋಧಕರು ಬಂದು ಸ[ಂತ ಮನs$ನ67 ಅಪXಾ�ಗ]ೆಂಬ 

ಬXೆಯುಳ0ವXಾದರೂ �ಾವ� UೕKವಂತXೆಂದು �ೋಪ?Ss.ೊಂಡು. 

� ಭQ!ಯ �ೇಷವ�ಳ0ವರು 

2 Kt¤ೆ 3:1-9 ಆದXೆ ಕeೇ -ವಸಗಳ67 ಕ¡ೕಣ.ಾಲಗಳ/ ಬರುವ�ೆಂಬದನು+ KLದು.ೋ. 
ಮನುಷ2ರು ;ಾ[ಥ?Jಂತಕರೂ ಹಣ�ಾ;ೆಯವರೂ ಬeಾw.ೊಚು�ವವರೂ ಅಹಂ.ಾYಗಳ� 

ದೂಷಕರೂ ತಂ�ೆ�ಾwಗLbೆ ಅ��ೇಯರೂ ಉಪ.ಾರ 9ೆನಸದವರೂ �ೇವಭಯ�ಲ7ದವರೂ 

ಮಮ�ೆwಲ7ದವರೂ ಸ8ಾ�ಾನ�ಾಗದವರೂ EಾS,ೇಳ/ವವರೂ ದlwಲ7ದವರೂ 

ಉಗ��ೆಯುಳ0ವರೂ ಒ] 0ೇದನು+ ��ೕKಸದವರೂ, �ೊ�ೕvಗಳ� ದುಡುQನವರೂ 

ಉO\.ೊಂಡವರೂ �ೇವರನು+ ��ೕKಸ�ೆ 3ೋಗಗಳ9ೆ+ೕ ��ೕKಸುವವರೂ, ಭQ!ಯ �ೇಷ�ದುW 
ಅದರ ಬಲವನು+ Cೇಡ�ೆನು+ವವರೂ ಆ�ರುವರು ಇಂಥವರ ಸಹ�ಾಸವನೂ+ 8ಾಡ-ರು.  

ಮ9ೆಗಳ67 ನುಸುL %ಾಪಗLಂದ ತುಂOದವರೂ 9ಾ9ಾ �ಧ�ಾದ ಇEೆFಗLಂದ %ೆ�ೕYತರೂ 

ಆ�ರುವ ಅ��ೇQಗ]ಾದ sxೕಯರನು+ ವಶ8ಾS.ೊಳ/0ವವರು ಇವXೊಳbೆ ;ೇYದವXೇ. ಆ 

sxೕಯರು ಯಾ�ಾಗಲೂ ಉಪ�ೇಶ .ೇಳ/K!ದ^ರೂ ಸತ2ದ ಪYNಾನವನು+ ,ೊಂದ�ಾರದವರು. 
ಯನ+ ಯಂಬ� ಎಂಬವರು tೕnೆಯನು+ �Xೋ�sದಂ�ೆPೕ ಆ ಮನುಷ2ರು ಸಹ ಸತ2ವನು+ 
�Xೋ-ಸು�ಾ!Xೆ. 

 ಬು-Wbೆಟ`ವರೂ Q�ಸ! ನಂO.ೆwಂದ ಬ�ಷ`ರೂ ಆದXೆ ಅವರ ಪ�ಯತ+ವ� ಇನು+ ;ಾಗುವ-ಲ7. ಆ 

ಯನ+ ಯಬ�ರ ಮೂಖ?ತನವ� ಎಲ7Yಗೂ ಪY4ಾ:ರ�ಾ� KLದು ಬಂದ ಪ�.ಾರ ಇವರದೂ KLದು 
ಬರುವದು. 

� ,ೆEಾ�ದ .ೆಟ`ತನ.ೆ: ,ೋಗುವರು 

2 Kt¤ೆ 3:1-9 ಆದXೆ ದುಷ`ರೂ ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು+ tೕಸ8ಾಡು�ಾ! �ಾ�ೇ 
tೕಸ,ೋಗು�ಾ! ,ೆEಾ�ದ .ೆಟ`ತನ.ೆ: ,ೋಗುವರು. 

ನಮ� ಜ�ಾCಾWY 

� ಆತ�ಗಳನು+ ಪYೕ�sY 

ದುXಾತ�ಗಳ �ರುದD�ಾ� 9ಾವ� ರ}@ೆರvತXಾ�ರCೇ.ೆಂದು �ೇವರು ಬಯಸುವ�-ಲ7. 
ಆತ�ಗಳನು+ ಪYೕ�ಸುವಂ�ೆ ಆತನು ನಮbೆ ಅNಾ�s�ಾW9ೆ ಮತು! ಇದನು+ ,ೇbೆ 
8ಾಡCೇ.ೆಂದು ನಮbೆ ಆ�ೇಶವನು+ .ೊ_`�ಾW9ೆ. ಆತನು ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ 
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ಗುರುKಸುವ ವರವನು+ ನಮbೆ .ೊ_`�ಾW9ೆ ಆದWYಂದ ನಮ� ಸುತ!ಮುತ! ಏನು ಸಂಭ�ಸುತ!�ೆಂದು 
9ಾವ� KLದು.ೊಳ0ಬಹುದು.  

��ಯXೇ ಅ9ೇಕ ಮಂ- ಸುಳ/0ಪ��ಾ-ಗಳ/ �ೋಕ�ೊಳbೆ ಬಂ-ರುವದYಂದ Uೕವ� ಆತ�ದ 

ಎ�ಾ7 ನುSಗಳನು+ ನಂಬ�ೆ ಆಯಾ ನುSಗಳ/ �ೇವYಂದ �ೆ�ೕYತ�ಾದವ�ಗ]�ೇ ಅಲ7�ೕ ಎಂದು 
ಅವ�ಗಳನು+ ಪYೕ�ಸCೇಕು. %ೆ�ೕYಸುವಂಥವನು �ೇವರ ಆತ�9ೇ ಎಂದು KLದು.ೊಳ/0ವದ.ೆ: 
ಲ}ಣ�ೇನಂದXೆ – ಮನುಷ29ಾ� ಬಂದ Pೕಸು Q�ಸ!ನನು+ ಒ�^.ೊಳ/0ವ ಆತ�ವ� �ೇವYಂದ 

%ೆ�ೕYತ�ಾದದುW.  

� ಎಂಥಹ ಪYೕzೆ 

Pೕಸುವನು+ ಒಪ^�ೇ ಇರುವ ಆತ�ವ� �ೇವYಂದ %ೆ�ೕYತ�ಾದದWಲ7. ಅದು Q�ಸ!�Xೋ�ಯ 

ಆತ��ಾ��ೆ. ಅದು ಬರುವ�ೆಂಬದನು+ Uೕವ� .ೇL-Wೕರಲ7. ಈಗಲೂ �ೋಕದ67 ಅ�ೆ.  

��ಯXಾದ ಮಕ:]ೇ, Uೕವಂತೂ �ೇವYಂದ ಹು_`ದವXಾ�-WೕY. ಮತು! 
�ೋಕದ67ರುವವY�ಂತ Uಮ�67ರು�ಾತನು ,ೆJ�ನವ9ಾ�ರುವದYಂದ Uೕವ� ಆ ಸುಳ/0 
ಪ��ಾ-ಗಳನು+ ಜws-WೕY. ಅವರು �ೋಕದ67 ಹು_`ದವXಾ��ಾWXೆ ಈ .ಾರಣ-ಂದ ಅವರು 
�ೋಕ%ೆ�ೕYತXಾ� 8ಾ�ಾಡು�ಾ!Xೆ. ಮತು! �ೋಕದವರು ಅವರ 8ಾತನು+ .ೇಳ/�ಾ!Xೆ. 
9ಾವಂತೂ �ೇವYಂದ ಹು_`ದವXಾ��ೆWೕ�ೆ. �ೇವರನು+ ಬಲ7ವರು ನಮ� 8ಾತನು+ .ೇಳ/�ಾ!Xೆ. 
�ೇವYಂದ ಹುಟ`ದವರು ನಮ� 8ಾತನು+ .ೇಳ/ವ-ಲ7. ಇದು ಸತ2ವನು+ Cೋ�ಸುವ ಆತ�. ಅದು 
ಸುಳ0ನು+ Cೋ�ಸುವ ಆತ� ಎಂದು ಇದYಂದ�ೇ Kಳ/.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ.  

ವಂಚ9ೆಯ ಎರಡು ವಲಯಗಳ/ 

ಮನುಷ2ರ ವಂಚ9ೆ 

� ಎದುರOೕಳ/ವ ಜನರು 

ಮನುಷ2ರು CೇXೆಯವರನು+ ಅ9ೇಕ .ಾರಣಗLbಾ� ವಂJಸು�ಾ!Xೆ, ಆದXೆ ಮುಖ2�ಾದ ಮೂರು 
.ಾರಣಗಳ/ ಯಾವ�ೆಂದXೆ ಹಣದ ಸಂ%ಾದ9ೆ, ;ಾ�ನದ ಆ;ೆ ಮತು! ಪ�ಶಂ;ೆ. 

KೕತUbೆ 1:10 ಅ9ೇಕರು ಬYೕ 8ಾKನವXಾ�ಯೂ tೕಸbಾರXಾ�ಯೂ ಇದುW ಅ�.ಾರ.ೆ: 
ಒಳbಾಗದವXಾ��ಾWXೆ. ಅವXೊಳbೆ ,ೆಚು� ಜನರು ಸುನ+Kಯವರು. 
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Xೋ8ಾಪ�ರ 16:18 ಅಂಥವರು ನಮ� ಕತ?9ಾದ Q�ಸ!ನ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡ�ೆ ತಮ� ,ೊ�ೆ`ಯ 

;ೇ�ೆಯ9ೆ+ೕ 8ಾಡುವವXಾ� ನಯದ ನುSಗLಂದಲೂ ,ೊಗL.ೆಯ 8ಾತುಗLಂದಲೂ 

Uಷ:ಪ_ಗಳ ಹೃದಯಗಳನು+ tೕಸbೊLಸು�ಾ!Xೆ. 

� ಅನUೕಯನು ,ಾಗೂ ಸ%ೆ�ೖರಳ/ 

%ೇತ�ನು ಈ ವರದ ಮೂಲಕ ಅನUೕಯನ ,ಾಗೂ ಸ%ೆ�ೖರಳ ಹೃದಯವ� ;ೈ�ಾನನ ಸುL0Uಂದ 

ತುಂOಲ^_`�ೆ ಎಂದು ಗ�vs.ೊಂಡನು. ;ೇ�ೆbಾ� ಪ�KNೆ8ಾSದಂತಹ ಹಣದ ಒಂದು 
3ಾಗವನು+ ಅವರು ಬJ�ಟ`ರು. ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರವ� ವಂಚಕರ 

ಒಳ ನುಸುಳ/�.ೆbೆ �Xೋಧ�ಾ� Q�ಸ!ನ ಶYೕರವನು+ ಭದ�ಪSಸುತ!�ೆ.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 5:1-3 ಆದXೆ ಅನUೕಯ9ೆಂಬ ಒಬ\ ಮನುಷ2ನು ಸ%ೆ�ೖರ]ೆಂಬ ತನ+ 
,ೆಂಡKಯ ಒ�^bೆwಂದ ಒಂದು ಭೂkಯನು+ 8ಾY ,ೆಂಡKಯ ಸಮ�Kwಂದ ಅದರ 

ಕ�ಯದ67 ಒಂದು 3ಾಗವನು+ ಬJ�ಟು`.ೊಂಡು ಒಂದು 3ಾಗವನು+ ತಂದು ಅ�ಸ!ಲರ %ಾದಗಳ 

ಬLಯ67 ಇಟ`ನು. ಆಗ %ೇತ�ನು – ಅನUೕಯಾ, ;ೈ�ಾನನು Uನ+ ಹೃದಯದ67 
ತುಂO.ೊಂಡ�ೆWೕನು? Uೕನು ಯಾ.ೆ ಆ ,ೊಲದ ಕ�ಯದ67 .ೆಲವನು+ ಬJ�ಟು`.ೊಂಡು 
ಪ��ಾ�ತ�ನನು+ ವಂJಸCೇ.ೆಂ--Wೕ? 

� ವಂಚಕರು 

2 Kt¤ೆ 3:13 ಆದXೆ ದುಷ`ರೂ ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು+ tೕಸ8ಾಡು�ಾ! �ಾ�ೇ 
tೕಸ,ೋಗು�ಾ! ,ೆEಾ�ದ .ೆಟ`ತನ.ೆ: ,ೋಗುವರು. 

;ೈ�ಾನನ ವಂಚ9ೆ 

2 aೕ,ಾನ 1:7 ಮನುಷ29ಾ� ಬಂ-ರುವ Pೕಸು Q�ಸ!ನನು+ ಒಪ^�ೆ ಇರುವ tೕಸbಾರರು 
ಅ9ೇಕ ಮಂ- ,ೊರಟು �ೋಕ�ೊಳbೆ ,ೋ��ಾWXೆ. Pೕಸುವನು+ ಒಪ^ದವನು tೕಸbಾರನೂ 

Q�ಸ!�Xೋ�ಯೂ ಆ��ಾW9ೆ. 

ಮ�ಾ!ಯ 24:24 ಸುಳ/0 Q�ಸ!ರೂ ಸುಳ/0 ಪ��ಾ-ಗಳ� ಎದುW ;ಾಧ2�ಾದXೆ 
�ೇವXಾದು.ೊಂಡವರನು+ ಸಹ tೕಸbೊLಸುವದ.ೊ:ೕಸ:ರ ದುಡ¥ �ೊಡ¥ ಸೂಚಕ 

.ಾಯ?ಗಳನೂ+ ಅದು\ತ.ಾಯ?ಗಳನೂ+ 8ಾS �ೋYಸುವರು. 

;ೈ�ಾನUಂದ ಜನರ ಅಥ�ಾ ಪYs�Kಯ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಜನYಂದ�ೇ 9ಾವ� 
ವಂJಸಲ^ಡುK!ರು�ಾಗ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರದ ಮೂಲಕ ಅದನು+ 
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9ಾವ� KLದು.ೊಳ0ಬಹುದು. ಪ�ಕಟbೊಂSರುವಂತಹ Kಳ/ವL.ೆಯು ನಮ� 
ಸಂರ}@ೆಯಾಗುತ!�ೆ. 

Pೕಸುವ� ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದರ67 .ಾಯ? Uವ?vs�ಾW9ೆ 

“Uೕ9ೇ Q�ಸ!ನು” 

%ೇತ�Uಂದ ,ೇಳಲ^ಟ`ಂತಹ ಎರಡು ,ೇL.ೆಗಳ/ ನಮbೆ ಉ�ಾಹರ@ೆಯಾ��ೆ. ಒಂದು 
�ೇವYಂ-ರುವಂಥದುW ಇ9ೊ+ಂದು ;ೈ�ಾನUಂ-ರುವಂಥದುW. Pೕಸು ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ 

ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದರ67 .ಾಯ? Uವ?vs�ಾಗ, 9ಾವ� ಸಹ ,ೇbೆ ಈ ವರದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸCೇ.ೆಂದು 9ಾವ� .ಾಣಬಹುದು. 

ಮ�ಾ!ಯ 16:16,17 %ೇತ�ನು – Uೕನು ಬರCೇ.ಾ�ರುವ Q�ಸ!ನು, 
ೕವಸ[ರೂಪ9ಾದ �ೇವರ 

ಕು8ಾರನು ಎಂದು ಉತ!ರ .ೊಟ`ನು.  

ಅದ.ೆ: Pೕಸು aೕನನ ಮಗ9ಾದ sೕtೕನ9ೇ Uೕನು ಧನ2ನು. ಈ ಗುಟು` Uನbೆ KLsದವನು 
ನರಮನುಷ2ನಲ7 ಪರ�ೋಕದ67ರುವ ನನ+ ತಂ�ೆPೕ KLsದನು. 

%ೇತ�ನ ,ೇL.ೆಯು ಮನುಷ2ನ ಬು-Dwಂದ ,ೇಳಲ^ಟ`ದಲ7, ಆದXೆ ಅದು ತಂ�ೆwಂದ 

ಪ�ಕ_ಸಲ^ಟ`ದು. 

;ೈ�ಾನನು ಗದYsದನು 

lೕ6ನ ,ೇL.ೆಯನು+ ,ೇLದ ಮರು }ಣ�ೇ, Pೕಸುವ� ಶ�lಯನು+ ಅನುಭ�ಸCಾರ�ೆಂದು 
,ೇಳ/�ಾ! %ೇತ�ನು Pೕಸುವನು+ ಗದYಸಲು �ೊಡ�ದನು. Pೕಸು�bಾ� %ೇತ�Ubೆ ಇದW .ಾಳ
 

Ukತ! ಆತನು Pೕಸುವನು+ ತeೆದನು ಎಂದು 9ಾವ� ಚJ?ಸಬಹುದು. ಇ9ೊ+ಂದು ಅಥ?ದ67, 
ಆತನ ,ೇL.ೆ ,ೊರ9ೋಟ.ೆ: ತ%ೆ^ಂದು .ಾಣವ�-ಲ7. ಆದXೆ Pೕಸುವ� %ೇತ�ನನು+ ;ೈ�ಾನ9ೇ 
ಎಂದು ಸಂ3ೋ-sದನು ಯಾ.ೆಂದXೆ Pೕಸುವ� %ೇತ�ನ ,ೇL.ೆಯ ಮೂಲ�ಾ�ರುವ ಆತ�ವ� 
ಯಾವ��ೆಂದು ಗ�vsದನು.  

ಮ�ಾ!ಯ 16:22,23 ಆಗ %ೇತ�ನು ಆತನ .ೈvSದು ;ಾ[k �ೇವರು Uನ+ನು+ .ಾಯ6 Uನbೆ 
vೕbೆ ಎಂ-ಗೂ ಆಗCಾರದು ಎಂದು ಆತನನು+ ಗದYಸುವದ.ೆ: %ಾ�ರಂrsದನು. 

 ಆತನು Kರು�.ೊಂಡು %ೇತ�Ubೆ – ;ೈ�ಾನ9ೇ ನನ+ ಮುಂ�ೆ Uಲ7Cೇಡ. ನನbೆ Uೕನು 
�ಘ+�ಾ�-W, Uನ+ aೕಚ9ೆ ಮನುಷ2ರ aೕಚ9ೆPೕ ,ೊರತು �ೇವರದಲ7 ಎಂದು ,ೇLದನು. 
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Qವ�ಡ ,ಾಗೂ ಮೂಕ ಆತ� 

Pೕಸುವ� ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆಸಮ;ೆ2bೆ .ಾರಣ�ಾ�ರುವಂತಹ ಆತ�ಗLbೆ 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ ಸ[ಸ��ೆಯ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾSದನು. 

8ಾಕ? 9:25b ಆ �ೆವ[ವನು+ ಗದYs–ಎ�ೇ, Qವ�eಾದ ಮೂಗ�ೆವ[�ೇ, ಇವನನು+ Oಟು` 
,ೋಗು; ಇನು+ ಮುಂ�ೆ vSಯ Cೇಡ�ೆಂದು 9ಾನು Uನbೆ ಅಪ^@ೆ.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ ಅಂದನು. 

ಹ]ೇ ಒಡಂಬS.ೆಯ ಉ�ಾಹರ@ೆ - ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು 

;ೇವಕನು ಆತ�ದ ಪ�ಪಂಚವನು+ 9ೋSದನು 

ತನ+ ;ೇವಕನು ಆತ�ದ ಮಂಡಲವನು+ .ಾಣುವಂ�ೆ ಎ6ೕಷನು %ಾ��?sದನು.  

ಆಗ ಎ6ೕಷನು ಅವUbೆ – ,ೆದರCೇಡ; ಅವರ ಕeೆಯ67ರುವವY�ಂತಲೂ ನಮ� 
ಕeೆಯ67ರುವವರು ,ೆEಾ���ಾWXೆ ಎಂದು ,ೇL –  

P,ೋವ9ೇ, ಇವನು 9ೋಡುವಂ�ೆ ಇವನ ಕಣು�ಗಳನು+ �ೆXೆ ಎಂದು %ಾ��?ಸಲು P,ೋವನು 
ಅವನ ಕಣು�ಗಳನು+ �ೆXೆದನು. ಆಗ ಎ6ೕಷನ ರ}@ೆbಾ� ಸುತ!ಣ ಗುಡ¥ಗಳ67 ಬಂದು UಂKದW 
ಅ�+ಮಯ�ಾದ ರಥರ¤ಾಶ[ಗಳ/ ಆ ;ೇವಕUbೆ ಕಂಡವ�. 

ಯಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಾ7ದರೂ ವ2Q!ಯ ಆತ�ದ ಪ�ಪಂಚವನು+ 9ೋಡು�ಾಗ – ಆತUbೆ ಒ] 0ೆಯ 

ಅಥ�ಾ .ೆಟ` ಆತ�ಗಳ/ ಪ�ಕಟ�ಾಗುವ��ಾದXೆ ಅದು ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ 
ಗುರುKಸುವ��ಾ��ೆ. 

ನಮ� ಸ[ಂತ ಆK¢ಕ ಕಣು�ಗಳ/ �ೆXೆಯಲ^ಡುವಂ�ೆ, 9ಾವ� ಎ6ೕಷನ ,ಾbೆ %ಾ��?ಸCೇಕು.   

Pnಾಯನು ಕಂಡನು 

Pnಾಯ 6:1 ಅರಸ9ಾದ ಉ
�ೕಯನ .ಾಲ�ಾದ ವರುಷದ67 ಕತ?ನು ಉನ+�ೋನ+ತ 

sಂ,ಾಸ9ಾರೂಢ9ಾ�ರುವದನು+ ಕಂeೆನು. ಆತನ ವಸxದ 9ೆYbೆಯು ಮಂ-ರದ�ೆ7�ಾ7 ಹರSತು. 
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,ೊಸ ಒಡಂಬS.ೆಯ ಉ�ಾಹರ@ೆ - ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ�ದು 

%ೌಲನು ,ಾಗೂ �ಾsಯಾದ ಹುಡು�ಯು 

� ದುXಾತ�Uಂದ ಒ] 0ೆಯ 8ಾತು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 16:16-18 ಬLಕ %ಾ�ಥ?9ೆ ನeೆಯುವ ಆ ಸ�ಳ.ೆ: 9ಾವ� ,ೋಗುK!ರು�ಾಗ 

bಾರುಡbಾKಯಾದ ಒಬ\ �ಾsಯು ನl�ದುYbೆ ಬಂದಳ/. ಅವಳ/ ಕ{ ,ೇಳ/ವದYಂದ ಅವಳ 

ಯಜ8ಾನYbೆ ಬಹು ಆ�ಾಯ�ಾಗುK!ತು!.  

%ೌಲನೂ 9ಾವu ,ೋಗುK!ರು�ಾಗ ಅವಳ/ vಂ�ೆ ಬಂದು – ಈ ಮನುಷ2ರು ಪXಾತ^ರ9ಾದ 

�ೇವರ �ಾಸರು; Uಮbೆ ರ}@ೆಯ 8ಾಗ?ವನು+ ;ಾರು�ಾ!Xೆ ಎಂದು ಕೂಗುK!ದWಳ/. 

vೕbೆ ಅ9ೇಕ -ವಸ 8ಾSದWYಂದ %ೌಲನು ಬಹಳ�ಾ� Cೇಸರbೊಂಡು vಂKರು� ಆ �ೆವ[.ೆ: – 

ಅವಳನು+ Oಟು`,ೋಗು ಎಂದು Pೕಸು Q�ಸ!ನ ,ೆಸYನ67 Uನbೆ ಅಪ^@ೆ .ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ ಎಂದು 
,ೇLದನು. ಅ�ೇ ಗLbೆಯ67Pೕ ಅದು Oಟು` ,ೋwತು. 

ಆ ಹುಡು�ಯ ಒಳ�ದW ಕ{ ,ೇಳ/ವ ಆತ�ವ� “ಒ] 0ೆಯ ಸು-W” ಯನು+ .ೊಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ತನ+ 
ಇರು�.ೆಯನು+ ಮXೆ8ಾಡಲು ಪ�ಯK+ಸುK!ತು!. ಆ ಹುಡು�ಯು ,ೇLದಂಥದುW ಸತ2�ಾ�ತು!. 
ಅ9ೇಕ -ವಸಗLಂದ %ೌಲನು ಬಹಳ�ಾ� Cೇಸರbೊಂಡನು ಎಂದು ,ೇಳಲ^_`�ೆ. ಯಾ.ೆ? 

%ೌಲನು ಆ.ೆಯ ಆತ�ವನು+ KLದು.ೊಳ/0ವ�ದ.ೆ: .ಾಯುK!ದWನು. 

� ಆಶಯ 

ಆ.ೆaಳ�ದW ಆತ�ಗಳ/ "ೊ�ೆbಾY.ೆwಂದ 8ಾನ2�ೆಯನು+ ಎದುರು9ೋಡುK!ದW ;ಾಧ2�ೆ 
ಬಹಳ��ೆ. 

ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರ ಇಂದು 

ಅYವ� ಇಲ7ದವXಾ�ರCೇSY 

9ೆನ�ನ67ಟು`.ೊL0Y – ನಮ� ಸುತ!ಮುತ!6ರುವ ಆತ�ಗಳ ಮತು! 9ಾವ� ವ2ವ,ಾರದ67ರುವ 

ನಮ� %ಾ�ಂತಗಳ67 ಇರುವಂತಹ ಆತ�ಗಳ ಕುYತು 9ಾವ� ಅYವ� ಇಲ7ದವXಾ�ರCೇ.ೆಂದು 
�ೇವರು ಬಯಸುವ�-ಲ7.  

.ೇವಲ ಯಾವ��ಾದXೊಂದು ಸYw�ೆ ಎಂದು 9ಾವ� aೕJಸ�ಾಗುವ�-ಲ7, �ೇವYಂದ ಯಾವ 

ಆತ�ಗಳ/ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ ಎಂದು 9ಾವ� KLದು.ೊಳ0�ೇ Cೇಕು.  
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�ೇವರು ನಮbೆ �ೋYಸುವ ತನಕ ಒಬ\ ವ2Q!ಯು ಯಾವ ಆತ�ದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುK!�ಾW9ೆಂದು 9ಾವ� KLದು.ೊಳ0�ಾಗುವ�-ಲ7.  

1 aೕ,ಾನ 4:6 9ಾವಂತೂ �ೇವYಂದ ಹು_`ದವXಾ��ೆWೕ�ೆ. �ೇವರನು+ ಬಲ7ವರು ನಮ� 
8ಾತನು+ .ೇಳ/�ಾ!Xೆ. �ೇವYಂದ ಹುಟ`ದವರು ನಮ� 8ಾತನು+ .ೇಳ/ವ-ಲ7. ಇದು ಸತ2ವನು+ 
Cೋ�ಸುವ ಆತ�. ಅದು ಸುಳ0ನು+ Cೋ�ಸುವ ಆತ� ಎಂದು ಇದYಂದ�ೇ Kಳ/.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ. 

9ಾವ� �ೇವYbೆ ಸಂಬಂಧಪಟ`ವರು ಮತು! ಸತ2ದ ಆತ� ,ಾಗೂ ಸುL0ನ ಆತ�ದ ನಡು�ೆwರುವ 

ವ2�ಾ2ಸವನು+ KLದು.ೊಳ/0ವ ಅ�.ಾರ ನಮ��ೆW. 

ಕ�ಮ .ೈbೊL0Y 

�ೇವರು ಉ�ೆWೕಶ�ಲ7�ೆ ದುXಾತ�ಗಳನು+ �nಾ[sbೆ ಪ�ಕ_ಸುವ�-ಲ7. ಯಾ�ಾಗ�ಾದರೂ 

ದುXಾತ�ಗL�ೆ ಎಂದು ಗ�vs.ೊಂಡXೆ ಪYs�KಗLbೆ ಅನು;ಾರ�ಾ� ತ}ಣ�ೇ ಅವ�ಗಳನು+ 
ಬಂ�ಸCೇಕು ಅಥ�ಾ OSಸCೇಕು.  

8ಾಕ? 16:17 ಇದಲ7�ೆ ನಂಬುವವYಂದ ಈ ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳ/ ಉಂ�ಾಗುವವ�. ನನ+ 
,ೆಸರನು+ ,ೇL �ೆವ[ಗಳನು+ OSಸುವರು. ,ೊಸ 3ಾ4ೆಗಳನು+ 8ಾ�ಾಡುವರು. 

ಲೂಕ 10:19,20 9ೋSY, ,ಾವ�ಗಳನೂ+ Eೇಳ/ಗಳನು+ �ೈYಯ ಸಮಸ! ಬಲವನೂ+ 
ತುLಯುವದ.ೆ: Uಮbೆ ಅ�.ಾರ .ೊ_`�ೆWೕ9ೆ. ಯಾವದೂ Uಮbೆ .ೇಡು 8ಾಡುವ�ೇ ಇಲ7. 
ಆದರೂ �ೆವ[ಗಳ/ ನಮbೆ ಅ�ೕನ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೋಷಪಡ�ೆ ನಮ� ,ೆಸರುಗಳ/ 
ಪರ�ೋಕದ67 ಬXೆ-ರುತ!�ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೋಷಪSY ಎಂಬ�ಾಗ ,ೇLದನು. 

Uಮbೆ ಈbಾಗ�ೇ ಶತು��ನ lೕ�ೆ ಅ�.ಾರ .ೊಡಲ^_`�ೆ. 9ಾವ� ಏನು 8ಾಡCೇ.ೆಂದು 
Pೕಸುವ� ನಮbೆ ,ೇL�ಾW9ೆ. 

� �ೆವ[ಗಳನು+ OSsY 

� ,ಾವ�ಗಳನೂ+ Eೇಳ/ಗಳನೂ+ ತುLwY 

� ಶತು��ನ ಸಕಲ ಶQ!ಯನು+ ಜwsY 

� �ೆವ[ಗಳ/ ನಮbೆ ಅ�ೕನ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೋಷಪಡ�ೆ – 9ಾವ� �ೇವYbೆ 
;ೇYದವರು ಎಂದು ಸಂ�ೋಷಪSY 

 

ತ%ಾ^ದ ಆಶಯಗಳ ಅ%ಾಯ 
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ತ%ಾ^ದ ಆಶಯದ ಮೂಲಕ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳನು+ ಗLಸಲು ಪ�ಯK+ಸುವ�ದQ:ರುವ 

ಅ%ಾಯದ ಕುYತು 9ಾವ� ಎಚ�Yಸಲ^_`�ೆWೕ�ೆ. 

sೕtೕನ 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 8:7-9 ಯಾಕಂದXೆ ಅ9ೇಕXೊಳ�ಂದ �ೆವ[ಗಳ/ ಮ,ಾಶಬW-ಂದ ಕೂ� 

,ೊರbೆ ಬಂದವ�; ಮತು! ಅ9ೇಕ %ಾಶ[?�ಾಯು Xೋ�ಗಳ� ಕುಂಟರೂ ಸ[ಸ�8ಾಡಲ^ಟ`ರು. ಆ 

ಪಟ`ಣದ67 ಬಹು ಸಂ�ೋಷ�ಾwತು. ಆದXೆ .ೆಲವ� .ಾಲ-ಂದ ಆ ಪಟ`ಣದ67ದW sೕtೕನ9ೆಂಬ 

ಒಬ\ ಮನುಷ2ನು �ಾನು ಏ9ೋ ಒಬ\ ಮ,ಾತ�9ೆಂದು ,ೇL.ೊಂಡು ಮಂತ�ತಂತ�ಗಳನು+ ನSs 

ಸ8ಾಯ?ದ ಜನರ67 Cೆರಗನು+ ಹು_`ಸುK!ದWನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 8:13,18-24 ಆಗ sೕtೕನನು+ ಕೂಡ ನಂO 

-ೕzಾ;ಾ+ನ8ಾSs.ೊಂಡು �6ಪ^ನ ಸಂಗಡ ಯಾ�ಾಗಲೂ ಇದುW ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳ� 

ಮಹ�ಾ:ಯ?ಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವದನು+ 9ೋS Cೆರbಾದನು. 

� ಹಣವನು+ UೕSದನು 

ಅ�ಸ!ಲರು .ೈಗಳU+ಡುವದರ ಮೂಲಕ�ಾ� ಪ��ಾ�ತ��ಾನ�ಾಗುವದನು+ sೕtೕನನು 
9ೋS ಹಣವನು+ ತಂದು ಅವರ ಮುಂ-ಟು` - 9ಾನು ಯಾರ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+ಡು�ೆ!ೕ9ೋ ಅವರು 
ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ,ೊಂದುವಂ�ೆ ಈ ಅ�.ಾರವನು+ ನನಗೂ .ೊSY ಅಂದನು.  

� %ೇತ�Uಂದ ಖಂSಸಲ^ಟ`ನು 

ಆದXೆ %ೇತ�ನು ಅವUbೆ – Uನ+ CೆL0ಯು Uನ+ ಕೂಡ ,ಾ]ಾ�,ೋಗ6. �ೇವರ ವರವನು+ ಹಣ.ೆ: 
.ೊಂಡು.ೊಳ0ಬಹು�ೆಂದು 3ಾ�ಸುK!ೕaೕ? ಈ .ಾಯ?ದ67 Uನbೆ 3ಾಗವu ಇಲ7, %ಾಲೂ ಇಲ7; 
Uನ+ ಹೃದಯವ� �ೇವರ ಮುಂ�ೆ ಸYಯಲ7. ಆದದYಂದ ಈ Uನ+ .ೆಟ`ತನವನು+ Oಟು` �ೇವರ 

ಕeೆbೆ Kರು�.ೊಂಡು ಕತ?ನು Uನ+ ಮನs$ನ ಆ�ೋಚ9ೆಯನು+ }kಸುವ9ೋ ಏ9ೋ 
ಆತನನು+ CೇS.ೋ.  

sೕtೕನನ Q�Pbೆ ಪ�3ಾವವನು+ OೕYದ ಆತ�ವನು+ %ೇತ�ನು ��ೇJsದನು.  

ಯಾಕಂದXೆ Uೕನು ,ಾUಕರ�ಾದ �ಷವu ದುಷ`ತ[ದ67 O�ಯುವ ಬಂಧನವu ಆ�ರುವ9ೆಂದು 
.ಾಣುತ!�ೆ ಅಂದನು.  

ಅದ.ೆ: sೕtೕನನು – Uೕವ� ,ೇLರುವ ಸಂಗKಗಳ67 ಯಾವದೂ ನನ+ lೕ�ೆ Cಾರದಂ�ೆ 
ನನ+bೋಸ:ರ Uೕ�ೇ ಕತ?ನನು+ CೇS .ೊL0Y ಎಂದು ,ೇLದನು. 
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Cಾ�-Pೕಸು 

� ಅ�ಸ!ಲರನು+ �Xೋ�sದನು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 13:6-12 ಅವರು -[ೕಪದ�ೆ7�ಾ7 ಸಂEಾರ8ಾS %ಾ¯ೕ¬ ಎಂಬ ಊYನ 

ತನಕ ಬಂದು ಅ67 ಸುಳ/0ಪ��ಾ-ಯೂ ಮಂತ��ಾ-ಯೂ ಆ�ದW Cಾ�Pೕಸು ಎಂಬ ಒಬ\ 
Pಹೂದ2 ಮನುಷ2ನನು+ ಕಂಡರು. ಅವನು ಬು-Dವಂತ9ಾ�ದW ;ೆಗ2?%ೌಲ9ೆಂಬ ಅ�ಪKಯ 

ಹತ!ರದ67ದWನು. ಅ�ಪKಯು Cಾನ?ಬ ;ೌಲರನು+ ತನ+ ಬLbೆ ಕರs �ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ 
.ೇಳ/ವದ.ೆ: ಅ%ೇzೆ ಅ�ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು. ಆದXೆ ಆ ಮಂತ��ಾ-ಯಾದ ಎಲುಮನು ಅವYbೆ 
ಎದುರು Uಂತು ಅ�ಪKಯು Q�ಸ!ನನು+ ನಂಬದ ,ಾbೆ ಪ�ಯK+sದನು. ಎಲುಮ9ೆಂಬ ,ೆಸYbೆ 
ಮಂತ��ಾ- ಎಂಬ�ೇ ಅಥ?.  

� ಸ^ಷ`�ಾ� ಗುರುKಸ�ಾwತು 

ಆಗ %ೌಲ9ೆUs.ೊಳ/0ವ ;ೌಲನು ಪ��ಾ�ತ�ಭYತ9ಾ�  

ಅವನನು+ ದೃh`s9ೋS – ಎ�ೋ, ಎ�ಾ7 tೕಸ-ಂದಲೂ ಎ�ಾ7 .ೆಟ`ತನ-ಂದಲೂ 

ತುಂOರುವವ9ೇ, ;ೈ�ಾನನ ಮಗ9ೇ, ಎ�ಾ7 UೕKಗೂ �Xೋ�Pೕ, Uೕನು ಕತ?ನ Uೕ�ಾದ 

8ಾಗ?ಗಳನು+ eೊಂಕು 8ಾಡುವದನು+ Oಡುವ-ಲ7�ೕ?  

ಇbೋ, ಕತ?ನು Uನ+ lೕ�ೆ .ೈ ಎK!�ಾW9ೆ; Uೕನು ಕುರುಡ9ಾ� .ೆಲವ� .ಾಲ ಸೂಯ?ನನು+ 
.ಾಣ�ೆ ಇರು� ಎಂದು ,ೇLದನು.  

� 9ಾಯ2Kೕಪ�? 

ಆ }ಣ�ೇ ಅವUbೆ ಕಣು� tCಾ\� ಕತ!�ೆ ಉಂ�ಾwತು; ಅವನು .ೈvSಯುವವರನು+ 
ಹುಡುಕು�ಾ! KರುbಾSದನು. ಅ�ಪKಯು ಆ ಸಂಗKಯನು+ 9ೋS ಕತ?ನ Cೋಧ9ೆbೆ 
ಅ�ಾ2ಶ�ಯ?ಪಟು` ನಂಬುವವ9ಾದನು. 
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ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. Pೕಸು ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳ ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರವನು+ Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 �ವYsY. 

 

 

 

 

 

 

2. ಯಾ.ೆ ಈ ವರದ Uವ?ಹ@ೆ Uಮbೆ %ಾ�ಮುಖ2�ಾ��ೆ? 

 

 

 

 

 

 

3. Uೕವ� ಒಳಪಡಬಹುದಂತಹ ಆತ�ದ Q�Pಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳನು+ �ವYsY. 
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%ಾಠ ಒಂಬತು! 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರ 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 

1 .ೊYಂಥ 12:8-10 ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ2�ಾಕ2ವ� 
ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂದ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, 
ಒಬ\Ubೆ ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ 

ವರವ� ಒಬ\Ubೆ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/ 

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ                 ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/                 ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು                       ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                            # Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                     ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ                                                    Nಾನ �ಾಕ2                                     ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 

�ವರ@ೆ 

ಭೂತ.ಾಲದ ಅಥ�ಾ ವತ?8ಾನ.ಾಲದ ಕುYತು, ಒಬ\ ವ2Q!ಯ ಅಥ�ಾ ಪYs�Kಯ 

ಕುY�ಾ� ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ .ೊಡಲ^ಡುವಂತಹ .ೆಲವ� ಸ�ಾ2ಂಶಗಳ �ೈ�ಕ�ಾದ 

ಪ�ಕಟ@ೆPೕ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2�ಾ��ೆ. ಇದು ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಮನs$ನ ಮೂಲಕ 

ಕ6KರುವಂಥದುW ಅಲ7. ಇದು ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆನಮ� ಮನs$ನ ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ 

aೕಚ9ೆಗಳನು+ �JFನbೊL0ಸುತ!�ೆ. ಇದು ಆ�ೋಚ9ೆ, ಪದ, ,ೆಸರು, 3ಾವ9ೆ ಮತು! 
ಅUs.ೆ, ದಶ?ನ ಅಥ�ಾ ಅಂತYಕ ಅY�ನ YೕKಯಾ� ಬರುತ!�ೆ. ಪದವ� �ಾಕ2ದ Jಕ: 
ಅಂಶ�ಾ�ರುವ YೕKಯ67, Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಸಹ ಪYs�Kಯ ಕುYKರುವ �ೇವರ 

ಸಂಪuಣ? Kಳ/ವL.ೆಯ Jಕ: ಅಂಶ�ಾ��ೆ. 
 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� �ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ ಕ6ಯಲು ಸಮಯವನು+ 
�ೆಚ�8ಾಡ-ರುವ�ದQ:ರುವ ಒಂದು 9ೆಪವಲ7. 
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2 Kt¤ೆ 2:15 Uೕನು �ೇವರ ದೃh`bೆ aೕಗ2�ಾ� .ಾ{s.ೊಳ/0ವದ.ೆ: ಪ�ಯಾಸಪಡು. 
ಅವ8ಾವ.ೆ: ಗುYಯಾಗದ .ೆಲಸದವನೂ ಸತ2�ಾಕ2ವನು+ ಸYಯಾ� ಉಪ�ೇ�ಸುವವನೂ 

ಆ�ರು. 
 

ಅ�ಾಗೂ2, Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಅ9ೇಕ ವಷ?ಗLಂದ ಕತ?9ೊಂ-bೆ ನeೆಯುವ�ದWYಂದ 

ಮತು! ಆತನ �ಾಕ2ದ67 ಸಮಯವನು+ �ೆಚ�8ಾಡುವ�ದWYಂದ ಬರುವಂತಹ Kಳ/ವL.ೆಯು, 
Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವಲ7. 

9ಾಲು: ಬbೆಗಳ Kಳ/ವL.ೆ 

���� ಮನುಷ2ರ 

ಮನುಷ2ರ Kಳ/ವL.ೆಯು ;ಾ�ಾರಣ�ಾ� ��ಾ23ಾ2ಸ, �ೈNಾUಕ ಸಂnೆ�ೕಧ9ೆ ,ಾಗೂ 


ೕ�ತದ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಪeೆಯಬಹುದು. ಈ YೕKಯ Kಳ/ವL.ೆ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷು` 
ಒ] 0ೆಯ .ಾಯ?ಗಳ/ ಬಂ-�ೆ. ಆದXೆ �ೇವರ Kಳ/ವL.ೆwಲ7�ೆ, ಇದು ಅಪuಣ?�ಾದWದು 
ಅಥ�ಾ ತ%ಾ^� aೕJಸುವ�ದರ ಪY@ಾಮ�ಾ� ತ%ಾ^ದ ಸ8ಾ�!ಯುಳ0�ಾ��ೆ.  

���� ಅK8ಾನುಷ�ಾದ ದುಷ`ಶQ! 

ದುಷ`ಶQ!ಯ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದXೆ �ಾ8ಾEಾರ, ಇಂದ�"ಾಲದ ಒಳbಾಗು�.ೆ, 
�ಗ�,ಾXಾಧ9ೆ, �ಾk?ಕ �ೇವ�ೆ, ಆತ���ೆ2ಯ ಸಂnೆ�ೕಧ9ೆ ಮತು! ಇತರ ;ೈ�ಾನನ 

ಮಂಡಲಗಳ ಮೂಲಕ .ೆಲವರು ಕ6ಯುವಂಥ�ಾ��ೆ ಅK8ಾನುಷ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆ. ಈ 

YೕKಯ Kಳ/ವL.ೆಯು ಬಹಳ ಮರುಳ/bೊL0ಸುವಂಥ�ಾ��ೆ ಮತು! ಇದನು+ 
ಸಂಪuಣ?�ಾ� Kರ;ಾ:Yಸ�ೇ Cೇಕು. ಇದು �ೇವYಂದ U4ೇ�ಸಲ^ಟ`�ಾ��ೆ.  

���� ಆK¢ಕ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆ 

9ಾವ� Pೕಸುವನು+ ನಮ� ರ}ಕ9ಾ� ಅಂ�ೕಕYಸುವ }ಣದ67 ಈ ಆK¢ಕ ಮಂಡಲದ 

Kಳ/ವL.ೆಯು %ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ!�ೆ.  
 

aೕ,ಾನ 17:3 ಒಬ\9ೇ ಸತ2�ೇವXಾ�ರುವ Uನ+ನೂ+ Uೕನು ಕಳ/vs.ೊಟ` 
PೕಸುQ�ಸ!ನನೂ+ KLಯುವ�ೇ Uತ2
ೕವ. 

 

ಈ Kಳ/ವL.ೆಯು Cೈಬ  ಅಧ2ಯನ, Cೋಧ9ೆಗಳ, %ಾ�?ಸುವ, ಮತು! �ೇವXೊಂ-bೆ 
ಸಂಪಕ?ವನು+ ಇಟು`.ೊಳ/0ವ�ದರ ಮೂಲಕ ,ೆEಾ�ಗುತ!�ೆ. 
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���� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 

ಭೂತ.ಾಲದ ಅಥ�ಾ ವತ?8ಾನ.ಾಲದ ಕುYತು, ಒಬ\ ವ2Q!ಯ ಅಥ�ಾ ಪYs�Kಯ 

ಕುY�ಾ� ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ .ೊಡಲ^ಡುವಂತಹ .ೆಲವ� ಸ�ಾ2ಂಶಗಳ �ೈ�ಕ�ಾದ 

ಪ�ಕಟ@ೆPೕ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2�ಾ��ೆ. ಇದು ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಮನs$ನ ಮೂಲಕ 

ಕ6KರುವಂಥದುW ಅಲ7. 
ಉ�ೆWೕಶ 

�ೇವರು ತನ+ ಜನರು ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಮಟ`ದ67 
ೕ�ಸCೇ.ೆಂದು ಎಂ-ಗೂ ಬಯಸುವ�-ಲ7. 
9ಾವ� ಆK¢ಕ ವ2Q!ಗಳ/ ಮತು! ನಮ� ಮತು! ನಮ� ಸುತ!ಮುತ!6ರುವವರ ಸಂರ}@ೆbಾ� 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಮಂಡಲದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದನು+ ಕ6ಯ�ೇ Cೇಕು.  
 

ಅ9ೇಕ .ಾರಣಗLbಾ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ �ೇವರು ನಮ� ಸಂಗಡ ಸಂವvಸಲು 
ಬಯಸು�ಾ!Xೆ. ಪ��ಾನ�ಾದ ಉ�ೆWೕಶ�ೇ9ೆಂದXೆ �ೇವರ ಉ�ೆWೕಶಗಳನು+ ಆತನ ಜನರ 

ನಡು�ೆ ಪYಪuಣ?bೊL0ಸುವ67 ಸ,ಾಯವನು+ ಮತು! Cೆಂಬಲವನು+ Uೕಡುವ��ಾ��ೆ.  
 

ಪ�ರುಷUbಾಗ6 ಅಥ�ಾ sxೕbಾಗ6 ಎಂ-ಗೂ ಮvlಯನು+ ತರ�ೇ, ಯಾ�ಾಗಲೂ 

�ೇವYbೆ ಮvlಯನು+ ತರುವ YೕKಯ67 Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಪ�ಕ_ಸಲ^ಡುತ!�ೆ, 
;ಾದರಪSಸಲ^ಡುತ!�ೆ ಮತು! ;ೇ�ೆ 8ಾಡಲ^ಡುತ!�ೆ. �ೇವXೇ ಮೂಲ�ೆಂದು �ೋYಸಲು 
ಇದು ;ೇ�ೆಯ67 ಅವYbೆ ಸ,ಾಯವನು+ ಮತು! Cೆಂಬಲವನು+ Uಡುತ!�ೆ.  
 

Uಖರ�ಾ� ಮತು! ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾ� ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡಲು ಇದು ನಮbೆ ಸ,ಾಯ 

8ಾಡುತ!�ೆ. ಇದು ಅ%ಾಯದ ಬbೆ� ಎಚ�Y.ೆಯನು+ .ೊಡುತ!�ೆ, ಉ�ೆ!ೕಜನವನು+ ತರುತ!�ೆ, 
%ಾಪವನು+ ಬvರಂಗಪSಸುತ!�ೆ ಮತು! ನಮ� ಅನು-ನದ 
ೕ�ತದ67 ಮತು! ;ೇ�ೆಯ67 
ನಮ�ನು+ “ಪಥದ67” ಇYs %ಾ6ಸುತ!�ೆ.  

ಪ�Kaಬ\Ybಾ� 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗಳ ಮೂಲಕ .ಾಯ? Uವ?vಸುವ��ೋ?  

,ೌದು! 
1 .ೊYಂಥ 12:7 ಆದXೆ ಪ�Kaಬ\ನ67 �ೋYಬರುವ �ೇವXಾತ�ನ ವರಗಳ/ ಸವ?ರ 

ಪ�aೕಜ9ಾಥ?�ಾ� .ೊಡಲ^_`�ೆ.  



~ 86 ~ 

���� ಅನUೕಯನ ಉ�ಾಹರ@ೆ 

ಅನUೕಯನು ಅ�ಸ!ಲ9ೋ, ಸ3ಾ%ಾಲಕ9ೋ ಸು�ಾK?ಕ9ೋ ಅಥ�ಾ Cೋಧಕ9ೋ 
ಆ�ರ6ಲ7. ಅನUೕಯನು ;ಾ8ಾ2ನ2ನು (%ಾ-� ಅಥ�ಾ ;ೇ�ೆಯ -ೕzೆಯನು+ ಪeೆಯದ 

ಸ3ೆಯ ;ಾ8ಾನ2�ಾದ ಸದಸ2ನು), �nಾ[sಯಾ�ದನು.  
 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 9:10-12 ದಮಸ:ದ67 ಅನUೕಯ9ೆಂಬ ಒಬ\ �ಷ2UದWನು; ಕತ?ನು 
ದಶ?ನದ67 – ಅನUೕಯ9ೇ, ಎಂದು ಅವನನು+ ಕXೆಯಲು 

  

ಅವನು – ಕತ?9ೇ, ಇbೋ, ಇ�ೆWೕ9ೆ ಅಂದನು.  

 

ಕತ?ನು ಅವUbೆ – Uೕ9ೆದುW 9ೆಟ`9ೇOೕ- ಎಂಬ Oೕ-bೆ ,ೋ� ಯೂದನ ಮ9ೆಯ67 
�ಾಸ?ದ ;ೌಲ9ೆಂಬವನನು+ �EಾYಸು; ಅವನು %ಾ�ಥ?9ೆ8ಾಡು�ಾ!9ೆ. ಮತು! 
ಅನUೕಯ9ೆಂಬ ಒಬ\ ಮನುಷ2ನು ಒಳbೆ ಬಂದು ತನbೆ KY� ಕಣು� .ಾಣುವಂ�ೆ ತನ+ lೕ�ೆ 
.ೈwಡುವದನು+ 9ೋS�ಾW9ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು.  

 

�ೇವರು ಅನUೕಯUbೆ ,ೇLದನು: 

      ���� Oೕ-ಯ ,ೆಸರು 
      ���� ;ೌಲನ ,ೆಸರು 
      ���� ;ೌಲUbೆ ದಶ?ನ .ೊಡಲ^_`�ೆ 

ಆ ದಶ?ನವ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ ಮತು! Nಾನದ �ಾಕ2ವನು+ ಸಹ ಒಳbೊಂS�ೆ. 
�ಾಸ!�ಾಂಶಗ]ೇ Kಳ/ವL.ೆಯಾ��ೆ. ಅನUೕಯನು ಏನು 8ಾಡCೇಕು ಮತು! ಏನು 
ಸಂಭ�ಸುತ!�ೆಂಬುದರ ಬbೆ� .ೊಟ`ಂಥ ಪ�ಕಟ@ೆPೕ Nಾನ�ಾ��ೆ.  

Uವ?ಹ@ೆಯ67 Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ�  

9ಾವ� ಆತ�ದ67 ಒಬ\ ವ2Q!ಯ ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸ�ಳದ ಸುತ! ಏ9ಾದXೊಂದನು+ 
.ಾಣಬಹುದು. 

9ಾವ� ನಮ� ಆಂತYಕ ಮನುಷ2ನ67 ಒಂದು ಪದವನು+ ಅಥ�ಾ ನುSಗಟ`ನು 
.ೇLs.ೊಳ0ಬಹುದು. 
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CೇXೊಬ\ ವ2Q!ಯ ಕುYತು ಏ9ಾದXೊಂದು ಪ�ಕಟ@ೆ ಉಂ�ಾಗುವ�ದನು+ ನಮ� ಸ[ಂತ 

ಶYೕರದ67 9ಾವ� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು.  

9ಾವ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡು ಎಂಬ �ಾಸ!�ಾಂಶವ� 9ಾವ� ಕೂಡ�ೇ 
ಅದರ ಬbೆ� Q�P 8ಾಡCೇ.ೆಂಬ ಅಥ?ವಲ7. ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆ9ಾವ� ,ೇbೆ ಮುಂ�ೆ 
;ಾಗCೇ.ೆಂದು Nಾನ �ಾಕ2ವ� ,ೇಳ/ವವXೆbೆ .ಾಯುK!ರCೇಕು. CೇXೆ ಸಮಯಗಳ67 
Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ,ಾಗೂ Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಏಕ.ಾಲದ67Pೕ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ 
ಮತು! �ೇವರ ಉ�ೆWೕಶ ತ}ಣ�ೇ .ಾಯ? Uವ?vಸಲು ಅನುtೕ-ಸುತ!�ೆ.  

ತ%ಾ^ದ ಅವ;ೆ�ಯ67ರುವಂಥವರ ಅಥ�ಾ ಅವರ 
ೕ�ತದ67 %ಾಪದ67ರುವಂತಹ 

CೇXೊಬ\ ವ2Q!ಯನು+ �Xೋ�ಸಲು �ೇವರು Kಳ/ವL.ೆ �ಾಕ2ವನು+ 
ಉಪaೕ�ಸಬಹುದು. ಅಂಥ 8ಾತುಗಳನು+ ��ೕKಯ67, ;ಾ8ಾನ2�ಾ� 

�ೈಯುQ!ಕ�ಾ�, ಮತು! ಯಾ�ಾಗಲೂ Nಾನ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸು�ಾಗ 8ಾತ� 
.ೊಡಲ^ಡCೇಕು! 

ಎಚ�Y.ೆಗಳ/ 

ಒಬ\ ವ2Q!ಯನು+ ಮ�ೊ!ಬ\ ವ2Q!�ಂತ lೕ�ೇYಸಲು Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ 
ಪ��ಾ�ತ�ನು .ೊಡುವ�-ಲ7. ತನ+ ಕeೆbೆ ಗಮನವನು+ ;ೆ]ೆಯಲು ಉ�ೆWೕ�ಸುವಂತಹ 

ಅಥ�ಾ .ೆಲ�ಂದು ;ೇ�ೆಯನು+ ವೃ-DbೊL0ಸುವಂತಹ ಯಾವ��ೇ “Kಳ/ವL.ೆಯ 

�ಾಕ2ದ” "ಾಗರೂಕXಾ�Y. �ೇವರು “ರಹಸ2ಗಳ67” .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�-ಲ7.  

Pೕಸುವ� ತನ+ ಸ[ಂತ .ಾಯ?ತಂತ�ದ ಪ�.ಾರ ಎಂ-ಗೂ .ಾಯ? Uವ?vಸ6ಲ7. ಆತನು 
ಯಾ�ಾಗಲೂ ತನ+ ಆತ�ವನು+ ಪರ�ೋಕದ ಕeೆbೆ ಸಂaೕ
sದನು. ತಂ�ೆಯು 
ಏ9ಾದರೂ 8ಾಡುವ�ದನು+ ಅಥ�ಾ ,ೇಳ/ವ�ದನು+ ಆತನು ಕಂeಾಗ, ಆತನು 
Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 ಅಥ�ಾ Nಾನ �ಾಕ2ದ ಪ�.ಾರ .ೆಲಸ 8ಾSದನು.  

aೕ,ಾನನು 5:19 ಅದ.ೆ: Pೕಸು ಅವYbೆ Uಮbೆ UಜUಜ�ಾ� ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ 
ತಂ�ೆಯು 8ಾಡುವದನು+ ಕಂಡು ಮಗನು 8ಾಡು�ಾ!9ೆ. ,ೊರತು ತನ+ಷ`.ೆ: �ಾ9ೇ 
ಏನೂ 8ಾಡ�ಾರನು. ಆತನು 8ಾಡುವದ9ೆ+�ಾ7 ,ಾbೆPೕ ಮಗನು 8ಾಡು�ಾ!9ೆ.  

ಸತ2�ೇದ ಸಂಭವಗLbೆ ಸ�ಾ2ಂಶಗಳನು+ ;ೇYಸುವ ಯಾವ��ೇ “ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರ” 

ವನು+ ಬಹಳ ಶಂQತ�ಾದದುW ಎಂದು 3ಾ�ಸಬಹುದು. Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� 
ಯಾ�ಾಗಲೂ ಬXೆಯಲ^_`ರುವ �ೇವರ �ಾಕ2ದ ಪ�KOಂಬಕ�ಾ�ರುವ�ದು. �ೇವರ 
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�ಾಕ2ದ ಗ�ಂಥಕತ? ಪ��ಾ�ತ�9ಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಆತನು ಬXೆ-ರುವಂಥದWನು+ ಆತನು 
ಎಂ-ಗೂ 8ಾಪ?Sಸುವ�-ಲ7 ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾwಸುವ�-ಲ7.  

ರ}@ೆbೆ ಅಥ�ಾ �ೇವತ[ದ Kಳ/ವL.ೆbೆ ಏ9ಾದರೂ ;ೇYಸುವಂಥದುW ಅಥ�ಾ 

ಬದ�ಾwಸುವಂಥದುW ಆ�ರುವ ಯಾವ��ೇ “ಸ�ಾ2ಂಶವನು+” �ೇವYಂದ ಬಂದಂಥದಲ7 
ಎಂದು Kರ;ಾ:YಸCೇಕು.  

�ೇವXಾತ�ನು U-?ಷ`�ಾದ ಆ�ೋಚ9ೆಯ ಮಂಡಲದ67 ಅಥ�ಾ ಕೂಟ ಸಮಯದ 

;ೇ�ೆಯ67 ಚ6ಸುK!ರು�ಾಗ, ಸಂಪuಣ?�ಾ� rನ+�ಾದ ಮಂಡಲ.ೆ: ಥಟ`9ೆ 
ಚ6ಸುವಂತಹ Uಜ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಅ67 ಉಂ�ಾಗುವ�-ಲ7. Uೕವ� 
ಪ�ಕಟ@ೆಯ ಪ�.ಾರ .ೆಲಸ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು �ೇವರು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ, ಆದXೆ U-?ಷ`�ಾದ 

ಪ�Kaಂದು ಕೂಟದ ಪ�Q�Pbೆ, ಅr4ೇಕ.ೆ: ಮತು! ಸಮಯ.ೆ: 
ಸೂಕ!�ಾದW�ಾ�ರCೇಕು. 

�ೇವರ ಸಮಯ ಮತು! ಆತನ ಅಪ^@ೆಯ ಪ�.ಾರ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಆ�ೇಶವನು+ 9ಾವ� 
.ೈbೊಳ0ಲು ಎದುರು9ೋಡುವವXಾ�ರCೇಕು. ಆತನು ಎಂ-ಗೂ bೊಂದಲವನು+ 
ಉಂಟು8ಾಡುವವನಲ7.   

ಹ]ೆಯ ಒಡಂಬS.ೆಯ67ರುವ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/  

ಅvೕಯನನು ವಂಚ9ೆಯ ಬbೆ� ಎಚ�Yಸಲ^ಟ`ನು 

ಪ��ಾ-ಯಾದ ಅvೕಯನು ತನ+bೆ �Xೋಧ�ಾ� ಬರುವಂತಹ ವಂಚ9ೆಯ ಕುYತು 
�ೇವYಂದ ಎಚ�Yಸಲ^_`ದWನು.   

1 ಅರಸುಗಳ/ 14:2-6 ಆಗ ಯಾXೊCಾ\ಮನು ತನ+ ,ೆಂಡKbೆ – Uೕನು ಎದುW ನನ+ 
,ೆಂಡKPಂದು ಯಾYಗೂ bೊ�ಾ!ಗದಂ�ೆ �ೇಷ 8ಾಪ?Ss.ೊಂಡು �ೕ�ೋ�bೆ 
,ೋಗು. 9ಾನು ಈ ಜನರ lೕ�ೆ ಅರಸ9ಾಗCೇ.ೆಂದು ನನbೆ ಮೂಂKLsದ 

ಪ��ಾ-ಯಾದ ಅvೕಯನು ಅ67ರು�ಾ!9ೆ. Uೕನು ಹತು! Xೊ_`ಗಳನು+ 
k°ಾwಯನೂ+ಒಂದು ಕು�^ "ೇನುತುಪ^ವನೂ+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು ಅವನ ಬLbೆ ,ೋಗು; 
ಹುಡುಗUbೆ ಏ9ಾಗುವ�ೆಂದು ಅವನು KLಸುವನು ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಆ.ೆಯು ಅವನು ,ೇLದಂ�ೆPೕ 8ಾS �ೕ�ೋ�ನ67ದW ಅvೕಯನ ಮ9ೆbೆ ,ೋದಳ/. 
ಮು�^ನ �ೆ;ೆwಂದ ಅvೕಯನ ಕಣು�ಗಳ/ tCಾ\�ದWದWYಂದ .ಾ{ಸುK!ರ6ಲ7. ಆದXೆ 
P,ೋವನು ಅವUbೆ – ಯಾXೊCಾ\ಮನ ,ೆಂಡKಯು ಅಸ[ಸ�9ಾದ ತನ+ ಮಗನ 
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�ಷಯದ67 �ೈ�ೕತ!ರವನು+ .ೇಳ/ವದ.ೆ: ತನ+ನು+ ಅನ2]ೆಂದು �ೋಪ?Ss.ೊಂಡು 
ಬರು�ಾ!]ೆಂದೂ ಆ.ೆbೆ ಇಂ�ಂಥ ಉತ!ರ .ೊಡCೇ.ೆಂದೂ KLsದWನು.  

ಆ.ೆಯು ಅvೕಯನ ಮ9ೆಯನು+ ಪ��ೇ�ಸು�ಾಗ�ೇ ಅvೕಯನು ಆ.ೆಯ 

.ಾಲುಸಪ^ಳವನು+ .ೇL – ಯಾXೊCಾ\ಮನ ,ೆಂಡKPೕ, Cಾ; ಯಾ.ೆ Uನ+ನು+ 
ಅನ2]ೆಂದು �ೋಪ?Ss.ೊಳ/0K!ೕ? Uನbೆ ಕ¡ಣ�ಾದ ಉತ!ರವನು+ .ೊಡCೇ.ೆಂದು 
ನನbೆ ಅಪ^@ೆಯಾ��ೆ.  

�ೇವರು ಆತUbೆ ಇದನು+ ,ೇL�ಾಗ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2ಗಳ/ 
Uವ?ಹ@ೆಯ67ದWವ�: 

      ���� ಅವಳ/ ಯಾರು – ಯಾXೊCಾ\ಮನ ,ೆಂಡK 

      ���� ಅವಳ/ ಯಾ.ೆ ಬಂ-WದWಳ/ – ಮಗನ ಬbೆ� .ೇಳಲು 
      ���� ಆತನು ಏನು ,ೇಳCೇಕು – Uೕನು ಇಂ�ಂಥದನು+ ,ೇಳ/ 
      ���� ಅವಳ/ ಏನು 8ಾಡು�ಾ!]  ೆ– ಅನ2]ೆಂದು ನ_ಸು�ಾ!]  ೆ 

ಆಗ ಅvೕಯನು ಮುಂದುವYs ಯಾXೊCಾ\ಮನ ಆL[.ೆಯ ಅಂತ2ದ ಕುYತು ಆ.ೆbೆ 
ಪ��ಾ-sದನು. ಈ ವಂಚ9ೆಯ ಕುY�ಾದW ಆತನ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಆತನ 

ಪ��ಾದ9ೆbೆ ಅತ2�ಕ�ಾದ �nಾ[;ಾಹ?�ೆಯನು+ .ೊ_`ತು.  

ಎ6ೕಯನು ಉ�ೆ!ೕ
ಸಲ^ಟ`ನು 

ಪ��ಾ-ಯಾದ ಎ6ೕಯನು ಕl?  Cೆಟ`ದ67 �ೇವರ CೆಂQಯನು+ .ೆಳbೆ ಕXೆsದ 

ಆನಂತರ, ಈ"ೆCೆಲಳ/ ಆತUbೆ %ಾ�ಣ CೆದY.ೆ ,ಾQದಳ/. ಎ6ೕಯನು ಓS,ೋದನು 
ತರು�ಾಯ UXಾnೆಯ ಆಳದ67 ಆತನು �ೇವYbೆ tXೆwಟ`ನು.  

���� ನನ+ %ಾ�ಣವನು+ �ೆbೆದುOಡು 

1 ಅರಸುಗಳ/ 19:4,14 ತರು�ಾಯ �ಾ9ೊಬ\9ಾ� ಅರಣ2�ೊಳbೆ ಒಂದು -ವಸದ 

ಪ�ಯಾಣದಷು` ದೂರ ,ೋ� ಒಂದು "ಾ6ೕ�ಡದ .ೆಳbೆ ಕೂತು.ೊಂಡು ಮರಣವನು+ 
ಅ%ೇ�sದನು. ಅವನು – P,ೋವ9ೇ, ನನbೆ ;ಾ.ಾwತು; ನನ+ %ಾ�ಣವನು+ 
�ೆbೆದುOಡು; 9ಾನು ನನ+ �ತೃಗL�ಂತ ಉತ!ಮನಲ7 ಎಂದು �ೇವರನು+ %ಾ��?sದನು! 
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���� 9ಾ9ೊಬ\9ೇ ಉL-�ೆWೕ9ೆ 

ಅದ.ೆ: ಅವನು – ;ೇ9ಾ�ೕಶ[ರ9ಾದ P,ೋವ9ೇ, ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರು Uನ+ 
Uಬಂಧ9ೆಯನು+ kೕY�ಾWXೆ, ಯ��ೇ-ಗಳನು+ .ೆಡ�,ಾQ�ಾWXೆ, ಪ��ಾ-ಗಳನು+ 
ಕK!wಂದ ಸಂಹYs�ಾWXೆ, 9ಾ9ೊಬ\9ೇ ಉLದು Uನ+ bೌರವವನು+ .ಾ%ಾಡುವದರ67 
ಆಸಕ!9ಾ��ೆWನು; ಆದXೆ ಅವರು ನನ+ %ಾ�ಣವನೂ+ �ೆbೆಯCೇ.ೆಣ-�ಾWXೆ ಎಂದು 
ಉತ!ರ.ೊಟ`ನು.  

���� �ೇವYbೆ 7,000 ಮಂ-wದWರು 

�ೇವರ ಉತ!ರ, 

1 ಅರಸುಗಳ/ 19:18 ಆದXೆ Cಾಳನ �ಗ�ಹ.ೆ: ಅಡ¥Oೕಳ�ೆಯೂ ಅದನು+ ಮು-Wಡ�ೆಯೂ 

ಇರುವ ಏಳ/ ;ಾ�ರ ಮಂ- ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರನು+ ಉLsರು�ೆನು ಎಂದು ,ೇLದನು.  

bೇಹ
ಯನು+ ಬvರಂಗbೊL0sದುW 

ಹ]ೆಯ ಒಡಂಬS.ೆಯ67 ಉ�ೆ7ೕ�sರುವ CೇXೆ ಎ�ಾ7 ವ2Q!ಗL�ಂತ Kಳ/ವL.ೆಯ 

�ಾಕ2ವ� ಎ6ೕಷನ ಮುGಾಂತರ ಬಹಳ ;ಾY .ಾಯ? Uವ?vಸಲ^_`�ೆ.  

9ಾ8ಾನನು ಸ[ಸ�9ಾದ ನಂತರ ಆತನು ಎರಡು CಾY .ಾ{.ೆಯನು+ ಅಥ�ಾ 

ಬಹು8ಾನವನು+ ಎ6ೕಷUbೆ ಅ�?sದನು ಆದXೆ ಯಾವ��ೇ YೕKಯ ಸಂ�ಾಯವನು+ 
ಅಥ�ಾ ಕೃತ��ೆಯ �ೋಪ?Sಸು�.ೆಯನು+ ಎ6ೕಷನು Kರಸ:Ysದನು.  

���� 9ಾ8ಾನUbೆ ಸುಳ/0 ,ೇLದನು 

2 ಅರಸುಗಳ/ 5:20-27 9ಾ8ಾನನು ಸ[ಲ^ದೂರ.ೆ: ,ೋದನಂತರ �ೇವರ 

ಮನುಷ29ಾದ ಎ6ೕಷನ ;ೇವಕ bೇಹ
ಯು ಮನs$ನ67 – ನನ+ ಯಜ8ಾನನು ಆ 

ಅXಾಮ29ಾದ 9ಾ8ಾನUಂದ ಏನೂ �ೆbೆದು.ೊಳ0�ೆ ಅವನನು+ ,ಾbೆPೕ 
ಕಳ/vsOಟ`ನ�ಾ7; P,ೋವ9ಾ@ೆ, 9ಾನು ಅವನ vಂ�ೆ ಓಡು�ಾ! ,ೋ� ಅವUಂದ 

ಸ[ಲ^ವ9ಾ+ದರೂ CಾJ.ೊಂಡು ಬರು�ೆನು ಅಂದು.ೊಂಡು ,ೊರಟನು. 9ಾ8ಾನನು ತನ+ 
vಂ�ೆ ಓಡು�ಾ! ಬರುವ bೇಹ
ಯನು+ ಕಂಡು ರಥ-ಂ-Lದು ಅವನನು+ ಎದುರುbೊಂಡು – 

zೇಮ�ೕ ಎಂದು .ೇLದನು, ಅವನು – zೇಮ, ಎ�ಾ�w� ಪವ?ತ ಪ��ೇಶ-ಂದ 

ಪ��ಾ-ಮಂಡ6ಯವXಾದ ಇಬ\ರು ಯೌವನಸ�ರು ಬಂ-ರು�ಾ!Xೆ. ಆದWYಂದ 

ಅವYbೋಸ:ರ Cೇಗ9ೆ ಒಂದು ತ�ಾಂತು CೆL0ಯನೂ+ ಎರಡು ದುಸು! ಬ�ೆ`ಗಳನೂ+ 
�ೆbೆದು.ೊಂಡು ಬರCೇ.ೆಂಬು�ಾ� ನನ+ ಯಜ8ಾನನು ನನ+ನು+ Uನ+ ಬLbೆ 
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ಕಳ/vsದನು ಎಂದು ಉತ!ರ.ೊಟ`ನು. 9ಾ8ಾನನು – ಎರಡು ತ�ಾಂತ9ಾ+ದರೂ 

�ೆbೆದು.ೊಳ0Cಾರ�ೇ ಎಂದು ಅವನನು+ ಒ�ಾ!ಯಪSs ಅದನು+ ಎರಡು Jೕಲಗಳ67 
,ಾQs ಆ Jೕಲಗಳನೂ+ ಎರಡು ದುಸು! ಬ�ೆ`ಗಳನೂ+ ಇಬ\ರು ;ೇವಕರ lೕ�ೆ ,ೊYs 

ಅವರನು+ bೇಹ
ಯ ಸಂಗಡ ಕಳ/vsದನು. ಅವರು ,ೊತು!.ೊಂಡು ಇವನ ಮುಂ�ೆ 
ನeೆದರು.  

���� ಕಳವ� 8ಾSದ ವಸು!ಗಳನು+ ಅಡ�sಟ`ನು 

ಗುಡ¥ವನು+ ಮು_`�ಾಗ bೇಹ
ಯು ಅವ�ಗಳನು+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು ಮ9ೆಯ67 ಅಡ�sಟು` 
ಆಳ/ಗಳನು+ ಕಳ/vsOಟ`ನು.  

���� ಎ6ೕಷUbೆ ಸುಳ/0 ,ೇLದನು 

ಅವರು ,ೋದ ನಂತರ ಇವನು ತನ+ ಯಜ8ಾನನ ಬLbೆ ಬಂದನು. ಎ6ೕಷನು 
ಅವನನು+ – bೇಹ
Pೕ, ಎ67bೆ ,ೋ� ಬಂ- ಎಂದು .ೇLದನು. ಅದ.ೆ: ಅವನು – Uನ+ 
;ೇವಕ9ಾದ 9ಾನು ಎ67ಯೂ ,ೋಗ6ಲ7 ಎಂದು ಉತ!ರ.ೊಟ`ನು.  

ಎ6ೕಷನು �ೈ�ಕ�ಾ� (Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ Uವ?ಹ@ೆ) bೇಹ
 8ಾS�ೆW�ಾ7ವನೂ+ 
ಕಂಡನು. ಈ ವರದ ಮೂಲಕ ಆತನು 9ೋS�ೆWಲ7ವನೂ+ ಆತUbೆ �ವರ�ಾ� 

�ವYsದನು.  

���� ಪ�Kಫಲವ� ಕುಷ�Xೋಗ 

ಆಗ ಎ6ೕಷನು ಅವUbೆ – ಒಬ\ನು ರಥ-ಂ-Lದು ಬಂದು Uನ+ನು+ ಎದುರುbೊಂಡದು 
ನನ+ Nಾನ ದೃh`bೆ .ಾ{ಸ6ಲ7�ೆಂದು 9ೆನಸುK!ೕaೕ? ದ�ವ2, ಬ�ೆ`ಗಳ/, ಎ@ೆ�ೕಮರದ 

�ೋಪ�ಗಳ/, �ಾ�zೇ�ೋಟಗಳ/, ಕುYದನಗಳ/, �ಾಸ�ಾsೕ ಜನವ� ಇವ�ಗಳನು+ 
ಸಂ%ಾ-ಸುವ�ದ.ೆ: ಇದು ಸಮಯ�ೕ? 9ಾ8ಾನನ ಕುಷ�ವ� Uನ+ನೂ+ Uನ+ 
ಸಂ�ಾನದವರನೂ+ ಸ�ಾ.ಾಲ vS-ರುವದು ಅಂದನು. ಕೂಡ�ೇ ಅವUbೆ ಕುಷ� ಹK!ತು!. 
ಅವನು vಮದಂ�ೆ Oಳ/%ಾ� ಅವನ ಸU+�wಂದ ,ೊರಟು,ೋದನು. 

ಶತು��ನ aೕಜ9ೆಯ ಕುYತು ಎಚ�Y.ೆ 

ಎ6ೕಷನು �ೇವರ ಸ[ರ�ೊಂ-bೆ ಬಹಳ ಸಂaೕ
ತ9ಾ�ದWದYಂದ ಅXಾಮ2ರ 

ಅರಸನು Xಾಜ�ೊ�ೕv ತನ+ ಮಧ2ದ67 ಹುಡುಕಲು %ಾ�ರಂrsದನು. ಆಗ ಆತನ 

;ೇವಕನು ಅವUbೆ, ಎ6ೕಷ9ೆಂಬ ಪ��ಾ-ಯು Uೕನು ಮಲಗುವ .ೋ@ೆಯ67 
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8ಾತ9ಾಡುವ 8ಾತುಗಳನು+ ಸಹ ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ಅರಸUbೆ ,ೇಳ/�ಾ!9ೆಂದು 
,ೇLದನು!  

2 ಅರಸುಗಳ/ 6:9-12 �ೇವರ ಮನುಷ2ನು ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ಅರಸUbೆ – 

"ಾಕರೂಕ�ೆwಂ-Y�; Uೕವ� ಇಂ�ಂಥ ಸ�ಳದ67 ,ಾಯCಾರದು, ಅ67 ಅXಾಮ2ರು 
ಅಡ�.ೊಂS�ಾWXೆ ಎಂದು KLಸುK!ದWನು.  

�ೇವರ ಮನುಷ2ನು ಸೂJಸುವ ಎ�ಾ7 ಸ�ಳಗLಗೂ ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ಅರಸನು 
,ೇLಕಳ/vಸುK!ದWನು. vೕbೆ ಅವನು ಹಲವ� ;ಾY ಅXಾಮ2ರ ಅರಸನ .ೈbೆ sಕ:ದಂ�ೆ 
ತ�^s.ೊಂಡನು.  

ಇದರ �ೆ;ೆwಂದ ಅXಾಮ2ರ ಅರಸನು ಕಳವಳbೊಂಡು ತನ+ ;ೇ9ಾಪKಗಳನು+ ಕXೆದು 
ಅವರನು+ – ನಮ�ವರ67 ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ಪ}ದವರು ಯಾರು? ನನbೆ KLಸುವ-ಲ7�ೕ 
ಎಂದು .ೇLದನು. 

 ಆಗ ಅವರ�ೊ7ಬ\ನು ಅವUbೆ – ನನ+ ಒeೆಯ9ಾದ ಅರ;ೇ, ,ಾಗಲ7; ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ67 
ಎ6ೕಷ9ೆಂCೊಬ\ ಪ��ಾ-wರು�ಾ!9ೆ; Uೕನು ಮಲಗುವ .ೋ@ೆಯ67 ಆಡುವ 

8ಾತುಗಳನು+ ಸಹ ಅವನು ಅYತು.ೊಂಡು ಎಲ7ವನೂ+ ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ಅರಸUbೆ 
KLಸು�ಾ!9ೆ ಅಂದನು.  

Pೕಸು�ನ 
ೕ�ತದ67 Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� 

9ಾವ� Pೕಸು�ನ 
ೕ�ತದ ಕುYತು ಕ6ಯು�ಾಗ ಈ YೕKಯಾ� aೕJಸುವ�ದು 
ಸುಲಭ; “ಓ, ಆತನು ಅದನು+ 8ಾಡಬಲ7ನು. ಆತನು �ೇವರ ,ಾbೆ .ಾಯ? 
Uವ?vsದನು.” ಆದXೆ Pೕಸುವ� �ೇವXಾ�ರುವ ತನ+ ;ಾಮಥ2?ಗಳನು+ ಬ-�ಟು` 
ಮತು! ಈ ಭೂkಯ67 ನeೆಯುವ�ದ.ಾ:� ಸೃh`ಸಲ^ಟ` ಅ�ಾಮನ ,ಾbೆPೕ Pೕಸುವ� 
ಈ ಭೂkಯ lೕ�ೆ ನeೆದನು. ಆತ9ೇ ನಮ� ಆದಶ?. ಆತನು 8ಾSದಂತಹ 

.ಾಯ?ಗಳನು+ 9ಾವ� ಸಹ 8ಾಡCೇಕು! ಆತನು ಈ ಭೂkಯ67�ಾWಗ ಪ��ಾ�ತ�ನ 

ಶQ!ಯ67 .ೆಲಸ Uವ?vsದನು �nಾ[sಗ]ಾದ 9ಾವ� ಇಂದು ಆ�ೇ YೕKಯಾ� 

8ಾಡCೇಕು. 

ಸ8ಾಯ? sxೕ 

Pೕಸುವ� Cಾ� ಬLಯ67 ಆ sxೕaಂ-bೆ 8ಾತ9ಾಡುK!ರು�ಾಗ, ಆ.ೆಯ ಗಂಡಂ-ರ 

ಕುYತು ಆತನು Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡನು. ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾ� ಆತನು 
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KLಯ�ಾಗದಂತಹ ಈ Kಳ/ವL.ೆಯು ಆ ಊYನ67ದW ಬಹು ಜನರನು+ ರ}@ೆbೆ 
ನeೆsತು. Pೕಸು�bೆ ಖಂSಸCೇ.ಾ�ದಂತಹ �ಷಯವ� KL-ದWರೂ, ಆತನು 
ಖಂSಸುವ�ದ.ಾ:� ಆ Kಳ/ವL.ೆಯನು+ ಉಪaೕ�ಸ6ಲ7 ಎಂಬುದನು+ ಮುಖ2�ಾ� 

ಲ�sCೇಕು. ಆತನು ಆ.ೆಯನು+ ರ}@ೆbೆ ತರುವ�ದ.ಾ:� Nಾನ �ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ ಆ 

Kಳ/ವL.ೆಯನು+ ಉಪaೕ�sದನು.  

aೕ,ಾನನು 4:16-18, 39-42 Pೕಸು ಅವLbೆ ,ೋ� Uನ+ ಗಂಡನನು+ ಇ67bೆ 
ಕರ.ೊಂಡು Cಾ ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಅದ.ೆ: ಅ ,ೆಂಗಸು – ನನbೆ ಗಂಡUಲ7 ಅಂದಳ/.  

���� “Uನbೆ ಐದು ಮಂ- ಗಂಡಂ-YದWರು” 

Pೕಸು ಆ.ೆbೆ – ನನbೆ ಗಂಡUಲ7�ೆಂದು Uೕನು ,ೇLದುW ಸYಯಾದ 8ಾತು. Uನbೆ ಐದು 
ಮಂ- ಗಂಡಂ-YದWರು. ಈಗ ಇರುವವನು Uನbೆ ಗಂಡನಲ7. Uೕನು ,ೇLದುW Uಜ�ಾದ 

ಸಂಗK ಅಂದನು. 9ಾನು 8ಾSದW9ೆ+�ಾ7 ಆತನು ನನbೆ ,ೇLದ9ೆಂಬ�ಾ� 

;ಾ�.ೊಡುK!ರುವ ಆ ,ೆಂಗsನ 8ಾKನ lೕ�ೆ ಆ ಊYನ ಸ8ಾಯ?ರ67 ಅ9ೇಕರು 
ಆತನನು+ ನಂಬುವವXಾದರು.  

���� ಫ6�ಾಂಶ – ಅ9ೇಕರು ನಂOದWರು 

ಆದWYಂದ ಆ ಸ8ಾಯ?ರು ಆತನ ಬLbೆ ಬಂದು – Uೕನು ನಮ�67 ಇರCೇ.ೆಂದು 
ಆತನನು+ CೇS.ೊಳ0ಲು ಆತನು ಎರಡು -ವಸ ಅವರ�ೆ7ೕ ಇದWನು. ,ೆಚು� ಜನರು ಆತನ 

�ಾಕ2ವನು+ .ೇL ನಂO, ಆ ,ೆಂಗsbೆ – 9ಾವ� ಆತನನು+ ನಂOರುವದು ಇನು+ Uನ+ 
8ಾKನ lೕ�ೆ ಅಲ7. 9ಾವ� Q�ಯಾXೆ .ೇL ಈತನು �ೋಕರ}ಕ9ೇ ,ೌ�ೆಂದು 
Kಳ/.ೊಂS�ೆWೕ�ೆ ಎಂದು ,ೇLದರು. 

ಕುರುಡ9ಾದ ಮನುಷ2ನು 

ಆ ಮನುಷ2ನ ಕುರುಡುತನವ� ಆತನ ಅಥ�ಾ ಆತನ ತಂ�ೆಯ %ಾಪದ Ukತ!�ಾ� 

ಬಂದWದಲ7�ೆಂದು ಮತು! ಆತನ ಕುರುಡುತನQ:ರುವ .ಾರಣವನು+ Pೕಸು KL-ದWನು. 
ಆತನು ಇದನು+ KLದು.ೊಳ/0ವ�ದ.ೆ: ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ YೕKಯ67 CೇXೆ ಯಾವ 

8ಾಗ?�ಲ7. Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾ2ಕದ ಮೂಲಕ ಅದನು+ KLದು.ೊಂಡನು.  

aೕ,ಾನನು 9:3 Pೕಸು – ಇವನೂ %ಾಪ8ಾಡ6ಲ7. ಇವನ ತಂ�ೆ�ಾwಗಳ� 

%ಾಪ8ಾಡ6ಲ7. �ೇವರ Q�Pಗಳ/ ಇವನ67 �ೋYಬರುವದ.ೆ: ಇ�ಾwತು. 
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�ೆYbೆಯನು+ ಕಟ`ಲು 

Xೋ8ಾನ+ರ �ೆYbೆಯನು+ ಕಟ`ಲು ಸಮಯ�ಾ�ಾಗ Pೕಸುವ� %ೇತ�Ubೆ kೕನನು+ 
vSಯಲು, ಅದರ Cಾಯನು+ �ೆXೆದು ಮತು! ಅವYbೆ ಅಗತ2�ಾ�ರುವ 9ಾಣ2ವನು+ 
�ೆbೆದು.ೊಳ0ಲು ಆ�ೇ�sದನು.  

ಮ�ಾ!ಯನು 17:27 ಆದರೂ ನಮ� �ಷಯ�ಾ� ಅವರು Cೇಸರbೊಳ0Cಾರದು. Uೕನು 
ಸಮುದ�.ೆ: ,ೋ� bಾ]ಾ ,ಾQ tದಲು sಕು:ವ kೕನನು+ ಎತು!, ಅದರ Cಾw �ೆXೆದು 
9ೋSದXೆ ಅದರ67 ಒಂದು ರೂ%ಾw sಕು:ವದು ಅದನು+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು 
ನk�ಬ\ರದಂ�ೆ ,ೇL ಅವYbೆ .ೊಡು ಎಂದು ,ೇLದನು. 

ಪಸ:ಹಬ\ದ67  

UೕYನ .ೊಡವನು+ ,ೊತು!.ೊಂSರುವ ಮನುಷ2ನನು+ �ಷ2ರು 3ೇ_8ಾಡುವವರು 
ಎಂದು Pೕಸು�bೆ KL-ತು!. ಅವರು ಮ9ೆಯವXೆbೆ ಆತನನು+ vಂCಾ6ಸCೇಕು ಮತು! 
ಅವರು ಉಪaೕ�ಸಲು ಸಜು�bೊLsದ lೕಲಂತs!ನ .ೊಠSಯನು+ ಆ ಮ9ೆ 
,ೊಂ-�ೆ ಎಂಬುದು KL-ತು!.  

ಲೂಕನು 22:10-12 ಆತನು ಅವYbೆ - 9ೋSY, Uೕವ� ಪಟ`ಣ�ೊಳ.ೆ: ,ೋದ lೕ�ೆ 
ಒಬ\ ಮನುಷ2ನು ತುಂOದ .ೊಡವನು+ ,ೊತು!.ೊಂಡುUl�ದುYbೆ ಬರುವನು. ಅವನು 
,ೋಗುವ ಮ9ೆbೆ Uೕವ� ಅವನ vಂ�ೆ ,ೋ� ಆ ಮ9ೆಯ ಯಜ8ಾನUbೆ - ನಮ� 
Cೋಧಕನು ತನ+ �ಷ2ರ ಸಂಗಡ ಪಸ:ದ ಊಟವನು+ 8ಾಡುವದ.ೆ: 3ೋಜನnಾ�ೆ ಎ67 
ಎಂದು Uನ+ನು+ .ೇಳ/�ಾ!9ೆ ಎಂಬ�ಾ� ,ೇLY. ಅವನು ತಕ: ;ಾ8ಾU_`ರುವ 

lೕಲಂತs!ನ �ೊಡ¥ .ೊಠSಯನು+ Uಮbೆ �ೋYಸುವನು; ಅ67 sದD 8ಾSY ಎಂದು 
,ೇL ಕಳ/vsದನು. 

vSದು.ೊಂಡುವ �ೊ�ೕv ಯಾXೆಂದು 

Pೕಸು�bೆ ತನ+ನು+ vSದು.ೊಂಡುವ �ೊ�ೕv ಯಾXೆಂದು bೊK!ತು!.  

aೕ,ಾನ 13:26 ಅದ.ೆ: Pೕಸು 9ಾನು ಈ ತುತ!ನು+ ಅ-W ಯಾYbೆ .ೊಡು�ೆ!ೕ9ೋ 
ಅವ9ೇ ಎಂದು ,ೇL ಆ ತುತ!ನು+ ಅ-W �ೆbೆದು ಇಸ:Yaೕತ sೕtೕನನ ಮಗ9ಾದ 

ಯೂದUbೆ .ೊಟ`ನು. 



~ 95 ~ 

,ೊಸ ಒಡಂಬS.ೆಯ67ರುವ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/ 

.ೊ9ೆ?ಲ2ನು 

.ೊ9ೆ?ಲ2ನು ದಶ?ನದ ಮೂಲಕ ಆ�ೇಶಗಳನು+ ಪeೆದು.ೊಂಡನು. ಆತನು ಏನು 
8ಾಡCೇ.ೆಂದು ,ೇಳ/ವ�ದ.ಾ:� %ೇತ�ನನು+ ಆತನು ಕXೆwಸCೇ.ೆಂಬು�ೇ ಆ 

ಆ�ೇಶಗ]ಾ�ತು!.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 10:1-6 .ೈಸXೈಯದ67 ಇ�ಾಲ2ದ ಪ�ಾಲlUs.ೊಳ/0ವ 

ಒಂದು ಪ�ಾಲkನ ಶ�ಾ�ಪKಯಾದ .ೊ9ೆ?ಲ29ೆಂಬ ಒಬ\ ಮನುಷ2UದWನು. ಅವನು 
ಭಕ!ನೂ ತನ+ ಮ9ೆಯವXೆಲ7ರ ಸvತ�ಾ� �ೇವYbೆ ಭಯಪಡುವವನೂ ಆ�ದುW ಜನYbೆ 
ಬಹಳ�ಾ� �ಾನಧಮ?8ಾಡು�ಾ! �ೇವYbೆ Uತ2ವu %ಾ�ಥ?9ೆ8ಾಡು�ಾ! ಇದWನು. 
ಮ�ಾ2ಹ+ದ lೕ�ೆ ಸು8ಾರು ಮೂರು ಘಂ�ೆbೆ ಅವUbೆ ಒಂದು ದಶ?ನ ಉಂ�ಾ� ಒಬ\ 
�ೇವದೂತನು ತನ+ ಬLbೆ ಬಂದು – .ೊ9ೆ?ಲ29ೇ ಎಂದು ಕXೆಯುವದನು+ ಅವನು 
ಪ�ತ2}�ಾ� ಕಂಡನು.  

ಅವನು ಆ ದೂತನನು+ ದೃh`s9ೋS ಭಯvSದವ9ಾ� – ಏನು ;ಾ[kೕ ಎಂದು 
.ೇಳಲು  

ದೂತನು ಅವUbೆ – Uನ+ %ಾ�ಥ?9ೆಗಳ� Uನ+ �ಾನಧಮ?ಗಳ� �ೇವರ ಮುಂ�ೆ 
Nಾಪ.ಾಥ?�ಾ� ಏY ಬಂದವ�. ಈಗ Uೕನು aಪ^.ೆ: ಜನರನು+ ಕಳ/vs 

%ೇತ�9ೆUs.ೊಳ/0ವ sೕtೕನನನು+ ಕXೆwಸCೇಕು. ಅವನು ಚಮ?.ಾರ9ಾದ 

sೕtೕನನ ಬLಯ67 ಇಳ/.ೊಂS�ಾW9ೆ; ಆ sೕtೕನನ ಮ9ೆಯು ಸಮುದ�ದ 

ಬLಯ67 ಅ�ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು. 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಆತUbೆ ,ೇLದುW: 

���� ಮನುಷ2ನ ,ೆಸರು sೕtೕನ %ೇತ�,  
���� ಚಮ?.ಾರ9ಾದ sೕtೕನ9ೊಂ-bೆ �ಾಸ�ಾ��ಾW9ೆ, 
���� ಮ9ೆಯು ಸಮುದ�ದ ಬLಯ67�ೆ. 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� �ಾಸ!�ಾಂಶಗಳನು+ .ೊಡುವ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67ತು!, ಆದXೆ 
Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಏನು 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಆತUbೆ ,ೇಳ/ವ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67ತು!.  
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%ೇತ�ನು 

ದಶ?ನದ67 ಅK8ಾನುಷ�ಾದ �ೇವರ ಮಧ2s�.ೆಯು ಇಲ7�ೆ,ೋ�ದWXೆ %ೇತ�ನು 
ಅನ2ಜನರ ಮ9ೆbೆ ,ೋಗುK!ರ6ಲ7.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 10:17-19 %ೇತ�ನು ತನbಾದ ದಶ?ನವ� ಏ9ಾ�ರಬಹು�ೆಂದು 
ತನ+67 ಕಳವಳ ಪಡುK!ರು�ಾಗ�ೇ .ೊ9ೆ?ಲ2ನು ಕಳ/vsದW ಆ ಮನುಷ2ರು sೕtೕನನ 

ಮ9ೆಯಾವದು ಎಂದು .ೇL.ೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮ9ೆಯ Cಾ�ಲ67 Uಂತು – 

%ೇತ�9ೆUs.ೊಳ/0ವ sೕtೕನನು ಇ67 ಇಳ/.ೊಂS�ಾW9ೋ ಎಂದು ಕೂ� .ೇLದರು.  

� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� 

%ೇತ�ನು ಆ ದಶ?ನದ �ಷಯದ67 ಆ�ೋಚ9ೆ 8ಾಡುK!ರಲು �ೇವXಾತ�ನು ಅವUbೆ – 

ಅbೋ, ಇಬ\ರು ಮನುಷ2ರು Uನ+ನು+ �EಾYಸು�ಾ!Xೆ;  

%ೇತ�ನು �ಾನು ದಶ?ನದ67 ಕಂಡಂಥವ�ಗಳ ಕುYತು ಅಶ�ಯ?ಪಟ`ನು. ಆತUbೆ 
Cೋ�ಸಲ^_`ದಂತಹ ಎ�ಾ7 �ಷಯಗLbೆ ಅದು �Xೋಧ�ಾ�ತು!. ಆದXೆ �ೇವರು 
ತ}ಣ�ೇ ಆ ವ2Q!ಗಳ/ ಬರುವ�ದXೊಂ-bೆ ಆ ದಶ?ನವನು+ ದೃಢಪSsದನು. ಈ 

ಸಂದ?ಭದ67 Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಅನ2ಜನರ ಪ�ಪಂಚವನು+ PೕಸುQ�ಸ!ನ 

ಸು�ಾ�ೆ?bೆ �ೆXೆ-ತು!.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 10:44 %ೇತ�ನು ಈ 8ಾತುಗಳನು+ ಇನೂ+ ,ೇಳ/K!ರು�ಾಗ 

ಅವನ �ಾಕ2ವನು+ .ೇLದವXೆಲ7ರ lೕ�ೆ ಪ��ಾ�ತ�ವರವ� ಇLwತು. 

ಯಾ.ೆಂದXೆ .ೊ9ೆ?ಲ2ನು �ೇವರ �ಾಕ2ದ Kಳ/ವL.ೆಯು ಬರ6 ಎಂದು %ಾ��?sದನು.  

%ೌಲನು 

ಲುಸxದ67 %ೌಲನು 9ೋSದನು ಮತು! ಶQ!vೕನ9ಾದ ಮನುಷ2ನ ನಂO.ೆಯನು+ 
ಕಂಡನು. ಇದು ಸQ�Pಯ67ದW Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2�ಾ��ೆ.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 14:8-10 ಲುಸx�ೊಳbೆ .ಾಲುಗಳ67 ಬಲ�ಲ7ದ ಒಬ\ ಮನುಷ2ನು 
ಕೂKದWನು. ಅವನು ಹುಟು`ಕುಂಟ9ಾ�ದುW ಎಂ-ಗೂ ನeೆಯ�ೆ ಇದWವನು.  %ೌಲನು 
ಆಡುವ 8ಾತುಗಳನು+ ಅವನು Q�bೊಟು` .ೇಳ/K!ದWನು. %ೌಲನು ಅವನನು+ s�ರ�ಾ� 

9ೋS �ಾsಯಾಗುವದ.ೆ: Cೇ.ಾದ ನಂO.ೆಯು ಅವನ67 ಉಂ�ೆಂದು KLದು - Uನ+ 
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.ಾಲೂY 9ೆಟ`bೆ Uಂತು.ೋ ಎಂದು ಮ,ಾಧ²Uwಂದ ,ೇLದನು. ಕೂಡ�ೆ ಆ 

ಮನುಷ2ನು ,ಾY ನeೆ�ಾSದನು.  

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಎಂಥಹ �ಧದ Kಳ/ವL.ೆಯಾ��ೆ? ಇತರ Kಳ/ವL.ೆಯ ವಲಯಗ]�ೆಂ-bೆ ಅದನು+ 
,ೋ6sY. 

 

 

 

 

 

2. ಒಬ\ ವ2Q!ಯು ,ೇbೆ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು?  

 

 

 

 

 

3. Uಮ� ಮೂಲಕ .ಾಯ? 8ಾಡುವ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ ಕುYತು Uಮ� ಸ[ಂತ ಅನುಭವ-ಂದ ಒಂದು 
ಉ�ಾಹರ@ೆಯನು+ .ೊSY.  
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%ಾಠ ಹತು! 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರ 

Nಾನ �ಾಕ2 

1 .ೊYಂಥ 12:8-10 ಒಬ\Ubೆ �ೇವXಾತ�ನ ಮೂಲಕ Nಾನ�ಾಕ2ವ� ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�ನ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��ಾ2�ಾಕ2ವ� 
ಒಬ\Ubೆ ಆ ಆತ�Uಂದ�ೇ ನಂO.ೆಯು ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ 
ಮಹ�ಾ!ಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾಧ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� 
ಒಬ\Ubೆ ��ಧ �ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. 

    ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ                 ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/                ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು                       ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                             Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                     ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ                                                  # Nಾನ �ಾಕ2                           ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

Nಾನ �ಾಕ2 

�ವರ@ೆ 

;ಾ�ಾರಣ ಅಥ�ಾ ಅ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆwಂದ ,ೇbೆ .ಾಯ? ಪ�Q�Pಯ67 
ಮುಂ�ೆ ;ಾಗCೇ.ೆಂದು �nಾ[sbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು .ೊಡುವ �ೇವರ Nಾನದ ಕುY�ಾದ �ೈ�ಕ 

ಪ�ಕಟ@ೆPೕ Nಾನ �ಾಕ2�ಾ��ೆ. ಇದು ನಮ� 
ೕವನ.ಾ:� ಮತು! ;ೇ�ೆbಾ� ಇರುವ �ೇವರ 

ಸಂಕಲ^ವನು+ ಮತು! ಉ�ೆWೕಶವನು+ ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ. ತ}ಣ�ೇ, ಸ[ಲ^ .ಾಲದ67, ಸkೕಪದ67 
ಅಥ�ಾ ದೂರದ67ರುವ ಭ�ಷ2ದ67 �ೇವರು 8ಾಡಲು ಇJFಸುವಂಥವ�ಗಳನು+ ಇದು 
ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ. �ೈಯುQ!ಕ�ಾ� ಮತು! ;ಾಮೂvಕ ಸ3ೆಯಾ� ಏನು 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಮತು! 
�ೇವರ Jತ!ದ67 ,ೇbೆ ಮುಂ�ೆ ;ಾಗCೇ.ೆಂದು ಇದು ನಮbೆ ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ. ಅ9ೇಕ �ೇ]  ೆ

Nಾನ �ಾಕ2ವ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2�ೊ_`bೆ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ.  
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ಅ9ೇಕ �ಧಗಳ67 ಬರುತ!�ೆ 
Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಅ9ೇಕ �ಧಗಳ67 ಬರಬಹುದು: 

      ���� ಅಂತYಕ ಶಬD, 
      ���� ಚ�ರ�ಾ�ರು�ಾಗ�ೇ ದಶ?ನದ ಮೂಲಕ, 

      ���� ಮಲ�ರು�ಾಗ ಕನsನ ಮೂಲಕ, 

      ���� ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಮತು! ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರಗಳ, ಅಥ�ಾ 

ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ ಇತರ ವ2Q!ಗಳ ಮೂಲಕ. 

;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ Nಾನವಲ7 

Nಾನ �ಾಕ2ವ� ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ Nಾನದ ವರವಲ7. ಅದು ಪದ, ಅಥ�ಾ ನುSಗಟು` ಆ��ೆ, 
ಸಂಪuಣ?�ಾದWದಲ7 ಆದXೆ ಒಂದು 3ಾಗ�ಾ��ೆ.  

1 .ೊYಂಥ 13:9 ಅಪuಣ?�ಾ� Kಳ/.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ. ಅಪuಣ?�ಾ� ಪ��ಾ-ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 

Nಾನ �ಾಕ2ವ� .ಾಯ? Uವ?vಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ಾಗ, �ೇವರ Nಾನದ ಒಂದು 3ಾಗ 

8ಾತ� �nಾ[sಗ]�ೆಂ-bೆ ಹಂಚಲ^ಡುತ!�ೆ. �ೇವರು ತನ+ ಮುನ+Y�ನ sೕkತ�ಾದ 

3ಾಗವನು+ ಮನುಷ2ರ ಆತ�ದ ಮೂಲಕ �nಾ[saಂ-bೆ ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೆ. ಇದು 
ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಆ�ೋಚ9ೆಯ �ಧಗಳನು+ �JFನ+bೊLs �ೕಘ��ಾ� 

�nಾ[sbೆ .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. ಮನುಷ2ನ ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಆ�ೋಚ9ೆಗಳ/ }ಣದ67 
k�ಾwಸಲ^ಡುತ!�ೆ ಮತು!/ಅಥ�ಾ �ೇವರ ಆ�ೋಚ9ೆಗ]�ೆಂ-bೆ ತುಂOಸಲ^ಡುತ!�ೆ. 
ಅದರ ಪY@ಾಮ�ಾ� �nಾ[sಯು ತ}ಣ�ೇ �ೇವರ aೕಜ9ೆ ,ಾಗೂ ಉ�ೆWೕಶ ಮತು! 
,ೇbೆ �ೇವರ ಪYಪuಣ?�ಾದ Jತ!ದ67 ಮುಂ�ೆ ;ಾಗCೇ.ೆಂಬುದರ ಕುYತು 
ಅYವ�ಳ0ವ9ಾಗು�ಾ!9ೆ.  

ಅದು ಒಂದು 3ಾವ9ೆಯ ,ಾbೆ ಅಥ�ಾ 9ಾವ� 8ಾಡುವ�ದQ:ಂತ tದ�ೇ U-?ಷ`�ಾದ 

YೕKಯ67 .ೆಲ�ಂದು .ಾಯ?ವನು+ 8ಾಡುK!ರುವಂ�ೆ 9ಾವ� ನಮ�9ೆ+ೕ ಆತ�ದ67 
9ೋಡುವಂತಹ ದಶ?ನದ ,ಾbೆ ಬರುವ�ದು.  

1 .ೊYಂಥ 2:11-13 ಮನುಷ2 ಒಳ�ನ ಆ�ೋಚ9ೆಗಳ/ ಅವನ67ರುವ 
ೕ�ಾತ�.ೆ: 
,ೊರತು ಮ�ಾ!Ybೆ KLಯುವ-ಲ7? ,ಾbೆPೕ �ೇವXಾ�ೋಚ9ೆಗಳನು+ �ೇವರ 

ಆತ�9ೇ ,ೊರತು CೇXೆ ಯಾರೂ ಗ�vಸುವ-ಲ7. 
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 9ಾವ� %ಾ�ಪಂJಕ ಆತ�ವನು+ ,ೊಂದ�ೆ �ೇವರು ನಮbೆ ದಯ%ಾ6sರುವ 

ಕೃ%ಾವರಗಳನು+ Kಳ/.ೊಳ/0ವದ.ಾ:� �ೇವYಂದ ಬಂದ ಆತ�ವ9ೆ+ೕ ,ೊಂ-�ೆವ�. 
ಇವ�ಗLಂದ ಮನುಷNಾನವ� ಕ6sದ 8ಾತುಗLಂದ ,ೇಳ�ೇ �ೇವXಾತ�9ೇ 
ಕ6s.ೊಟ` 8ಾತುಗLಂದ ,ೇL ಆತ�ಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳನು+ ಆತ�Ubೆ ಯುಕ!�ಾದ 

YೕKಯ67 �ವYಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 

Nಾನವನು+ .ೇL.ೊL0Y 

Uಮ�67 ಯಾವ9ಾದರೂ Nಾನವನು+ .ೇL.ೊL0Y ಎಂದು �ೇವರು ,ೇL�ಾಗ 

;ಾ[3ಾ�ಕ ಮಂಡಲದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಲು Cೇ.ಾದ �ೈ�ಕ Nಾನದ ಕುYತು ಆತನು 
,ೇLದನು.  

ಯಾ.ೋಬನು 1:5 Uಮ�67 ಯಾವUbಾದರು Nಾನ ಕSlಯಾ�ದWXೆ ಅವನು 
�ೇವರನು+ .ೇL.ೊಳ06 ಅದು ಅವUbೆ �ೊರಕುವದು. �ೇವರು ಹಂ�ೕಸ�ೆ ಎಲ7Yಗೂ 

ಉ�ಾರ ಮನs$Uಂದ .ೊಡುವವ9ಾ��ಾW9ೆ. 

Nಾನವನು+ ಹುಡುQY 

ನಮ� 
ೕ�ತಗಳ ಮೂಲಕ Nಾನ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವಂ�ೆ ಪ��ಾ�ತ�ನನು+ 
9ಾವ� ಅನುಮKಸು�ಾಗ, ;ಾ[3ಾ�ಕ ಮಂಡಲ-ಂದ �ೈ�ಕ ಮಂಡಲ�ೊಳ.ೆ: 9ಾವ� 
ಚ6ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 9ಾವ� ನಮ�bಾ� ಮತು! CೇXೆಯವYbಾ� %ಾ��?ಸು�ಾಗ, 9ಾವ� ,ೇbೆ 
%ಾ��?ಸCೇಕು ಮತು! ಏನು ,ೇಳCೇಕು ಎಂದು ನಮbೆ ಪ�ಕ_ಸುವಂತಹ �ೈ�ಕ 

Nಾನವನು+ 9ಾವ� ,ೊಂ-.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ.  

�ೇವರ �ಾಕ2-ಂದ ತುಂಬಲ^ಟ`ವXಾ�Y 

Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಕ6Kರುವ ಅಥ�ಾ ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ Nಾನ�ೊ_`bೆ 
bೊಂದಲ.ೊ:ಳ0bಾಗCಾರದು. ಇದು Nಾ9ೋQ!ಗಳ ಪ�ಸ!ಕದ ಮೂಲಕ 

ಆ�ೇ�sರುವಂತಹ Nಾನವನು+ ಪeೆದು.ೊಳ0ಲು ಪ�ಯತ+ 8ಾಡ-ರುವ�ದQ:ರುವ ಒಂದು 
9ೆಪವಲ7.  

Nಾ9ೋQ!ಗಳ/ 2:1 ಕಂ�ಾ, ನನ+ 8ಾತುಗಳನು+ ಅಂ�ೕಕYs ನನ+ ��ಗಳನು+ 
U�ಯಂ�ೆ .ಾ%ಾS.ೋ, Uನ+ Q�ಯನು+ Nಾನದ ಕeೆಗೂ ಹೃದಯವನು+ ��ೇಕದ 

ಕeೆಗೂ Kರು�ಸು; ಬು-Dbಾ� tXೆwಟು` ��ೇಕ.ಾ:� ಕೂ�.ೊಂಡು ಅದನು+ 
CೆL0ಯಂ�ೆಯೂ Uzೇಪದಂ�ೆಯೂ ಹುಡುಕು; ಆಗ Uೕನು �ೈವNಾನವನು+ 
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ಪeೆದು.ೊಳ/0�. P,ೋವ9ೇ Nಾನವನು+ .ೊಡು�ಾತನು, ಆತನ Cಾwಂದ�ೇ 
Kಳ/ವL.ೆಯೂ ��ೇಕವu ,ೊರಟುಬರುತ!�ೆ.  

�ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ ಹಗ6ರುಳ/ �ಾ2UಸCೇ.ೆಂದು P,ೋಶುವUbೆ ,ೇಳ�ಾ�ತು!. 
vೕbೆ 8ಾಡುವ�ದWYಂದ Nಾನ �ಾಕ2ದ ವರವನು+ Uವ?vಸುವಂತಹ �ೇವರ �ಾಕ2ದ 

ಗ_`ಯಾದ ಅs!�ಾರವನು+ 9ಾವ� ,ಾಕುತ!�ೆ.   

P,ೋಶುವ 1:8 ಈ ಧಮ?nಾಸxವ� ಯಾ�ಾಗಲೂ Uನ+ Cಾಯ67ರ6; ಹಗ6ರುಳ/ 
ಅದನು+ �ಾ2Uಸು�ಾ! ಅದರ67 ಬXೆ-ರುವದ9ೆ+�ಾ7 .ೈ.ೊಂಡು ನS. ಆಗ Uನ+ 
8ಾಗ?ದ�ೆ7�ಾ7 ಸಫಲ9ಾಗು�, ಕೃ�ಾಥ?9ಾಗು�.  

ಉ�ೆWೕಶ 

Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಸಂರ}@ೆbಾ� ಮತು! ಆ�ೇಶ.ಾ:� .ೊಡಲ^_`�ೆ.  

ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆNಾನ �ಾಕ2ವ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2-ಂದ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ 
ವ2�ಾ2ಸವನು+ ಗುರುKಸುವ ವರದ ಮೂಲಕ ಪ�ಕಟ�ಾದಂತಹ Kಳ/ವL.ೆಯನು+ ,ೇbೆ 
ಅನ[ws.ೊಳ0Cೇ.ೆಂದು ನಮbೆ KLs.ೊಡುತ!�ೆ. ಇದು .ೆಲ�ಂದು ಸಂದ?ಭದ67 
,ೇbೆ %ಾ��?ಸCೇ.ೆಂಬ ಗ�v.ೆಯನು+ .ೊಡಬಹುದು. ಇದು 9ಾವ� %ಾ��?ಸುವಂತಹ 

ವ2Q!bೆ ಸ,ಾಯ 8ಾಡುವಂತಹ “Qೕಯನು+” ನಮbೆ .ೊಡಬಹುದು.  

,ೊಸ, �ಾ"ಾ, ಸೃಜ9ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು+ ಅಥ�ಾ ನುSಗಟು`ಗಳನು+ �nಾ[sಯು 
ತ}ಣ�ೇ ತನ+ ಆತ�ದ67 .ೇLs.ೊಳ/0ವನು. ಸ[ಯಂಸೂ�ತ?�ಾ� ಮನs$9ೊಳbೆ 
ಒಳನುಗು�ವ ,ಾbೆ ಈ ಪದಗಳ/ ಅ�ಕ ;ಾY ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಆ�ೋಚ9ೆಯ 

ಪ�Q�Pಯನು+ �JFನ+bೊL0ಸುವವ�. ಇದು ಆ ಸಂದ?ಭದ.ಾ:�ರುವಂತಹ �ೇವರ Jತ!ದ 

ಕುYತು �nಾ[sಯು ಅYವ�ಳ0ವ9ಾ�ರುವಂ�ೆ 8ಾಡುವಂತಹ ಪ��ಾ�ತ�ನ 

.ಾಯ?�ಾ��ೆ. ಇದು ಯಾ�ಾಗ�ಾದರೂ, ಎ67ಯಾದರೂ, .ೆಲವ� ;ಾY ಕUಷ��ಾ� 

ಎದುರು9ೋಡು�ಾಗ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು. ಇದು ಪ��ಾ�ತ�ನ�ೇ ಎಂದು ಮತು! ಈ 

ಸಂಗKಗಳನು+ Uೕ�ಾ�Pೕ aೕJಸುK!ರುವ�ದಲ7�ೆಂದು vೕbೆ Uೕವ� 
KLದು.ೊಳ/0�Y. ಇದು ಅUೕY�ತ�ಾ� ಬರುತ!�ೆ. ಆದXೆ, ಆ 

ಸಂದ?ಭದ.ಾ:�ರುವಂತಹ �ೇವರ aೕಜ9ೆಯನು+ ಮತು! ಉ�ೆWೕಶವನು+ 
ಪuXೈಸುವ�ದ.ಾ:� ನಮbೆ ಸ,ಾಯ8ಾಡಲು ಈ ಪ�ಕಟ@ೆಗಳ/ ಯಾ�ಾಗಲೂ 

ಅನುಮKಯನು+ .ೊಡುತ!�ೆ.  
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Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದು 

ಆತ�ನ ಎ�ಾ7 ವರಗಳನು+ ನಂO.ೆಯ ಮೂಲಕ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು. 9ಾವ� 
U-?ಷ`�ಾದ ವರದ67 .ಾಯ?ವನು+ Uವ?vಸ�ೆ ಇರುವ��ಾದXೆ, ವರಗಳ67 ಯಾವ 

ವರವ9ಾ+ದರೂ ನಮ� ಮೂಲಕ ,ೊರ,ೊಮು�ವಂ�ೆ 8ಾಡಲು 9ಾವ� �ೇವರನು+ 
.ೇL.ೊಳ0ಬಹುದು.  

ಮ�ಾ!ಯನು 7:7,8,11 CೇS.ೊL0ರು Uಮbೆ �ೊXೆಯುವದು. ಹುಡುQY Uಮbೆ 
sಕು:ವದು. ತ_`Y Uಮbೆ �ೆXೆಯುವದು. ಯಾಕಂದXೆ CೇS.ೊಳ/0ವ ಪ�Kaಬ\ನು 
,ೊಂದುವನು ಹುಡುಕುವವUbೆ sಕು:ವದು. ತಟು`ವವUbೆ �ೆXೆಯುವದು. 

kೕನು .ೇLದXೆ ,ಾವನು+ .ೊಡುವ9ೇ? ,ಾbಾದXೆ .ೆಟ`ವXಾದ Uೕವ� Uಮ� ಮಕ:Lbೆ 
ಒ] 0ೆಯ ಪ�ಾಥ?ಗಳನು+ .ೊಡಬಲ7ವXಾದXೆ ಪರ�ೋಕದ67ರುವ Uಮ� ತಂ�ೆಯು 
ತನ+ನು+ CೇS.ೊಳ/0ವವYbೆ ಎ4ೊ`ೕ ,ೆEಾ�� ಒ] 0ೆಯ ವರಗಳನು+ .ೊಡುವನಲ7�ೇ. 

Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಲು ಇರುವಂತಹ ಕ�ಮಗಳ/: 

���� Uಮ� 
ೕ�ತದ67 Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಪ�ದ?�ಸಲ^ಡುವಂ�ೆ �ೇವರನು+ %ಾ��?sY 

ಮತು! .ೇL.ೊL0Y. 

���� �ೇವರು .ಾಯ? 8ಾಡುವಂ�ೆ ನಂO.ೆಯ67 UYೕ�sY. 

���� ಅದು ಎಂಥಹ ಮೂಖ?ತನ�ಾ� �ೋYಬಂದರೂ ಪರ�ಾ�ಲ7, 
8ಾಗ?ದಶ?ನದ ಪ�.ಾರ .ಾಯ? 8ಾSY. 

���� ದೃ§ೕಕರಣ.ೋಸ:ರ .ಾwY.  

Kಳ/ವL.ೆಯ ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2ಗಳ ನಡು�ೆwರುವ ,ೋ6.ೆಗಳ/ 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ಕೂ: ,ಾಗೂ Nಾನ �ಾಕ2ಕೂ: ನಡು�ೆwರುವ ವ2�ಾ2ಸ�ೇ9ೆಂದXೆ 
Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಭೂತ ಅಥ�ಾ ವತ?8ಾನದ �ಾಸ!�ಾಂಶಗಳ ಬbೆ� 
.ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ. Nಾನ �ಾಕ2ವ� ,ೇbೆ ಈ �ಾಸ!�ಾಂಶಗಳನು+ �ೇವರ 

ಉತ!ಮ�ಾದ aೕಜ9ೆಯ ಪ�.ಾರ .ೆಲಸ 8ಾಡCೇ.ೆಂಬ ಗ�v.ೆa_`bೆ 
.ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ.  

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಭೂತ ಅಥ�ಾ ವತ?8ಾನದ �ಾಸ!�ಾಂಶಗಳ ಬbೆ� 
.ಾಯ?Uವ?vಸುವ�ದWYಂದ ಅದು ಭ�ಷ2�ೊಂ-bೆ .ಾಯ?Uವ?vಸುವ�-ಲ7. 
ಭ�ಷ2�ೊಂ-ಗೂ ಮತು! ಪ�ಕಟbೊಂSರುವಂತಹ �ೇವರ Jತ! ಸಂಭ�ಸುವ�ದQ:ಂತ 
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tದ�ೇ �ೈ�ಕ Nಾನದ67 ಆ Jತ!ದಂ�ೆ .ೆಲಸ 8ಾಡುವ�ದXೊಂ-ಗೂ Nಾನ �ಾಕ2ವ� 
.ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ.    

ವರಗಳ/ ಒ�ಾ`� .ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ 

ಅಧ2ಯನ 8ಾಡುವ ಉ�ೆWೕಶ.ಾ:� ಮತು! .ೊYಂಥ ಪ�K.ೆಯ67 ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾ� ಪ_` 
8ಾSರುವ�ದWYಂದ 9ಾವ� ಈ ಎರಡು ವರಗಳನು+ ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾ� ಕ6ಯು�ೆ!ೕ�ೆ. 
ಅ�ಾಗೂ2 ಬಹಳ ;ಾY ಅವ�ಗಳ/ Uಕಟ-ಂದ ಒ�ಾ`� .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ ಆದWYಂದ 

ಅವ�ಗಳನು+ ಪ��ೆ2ೕQಸಲು ಕ¡ಣ�ಾ��ೆ. 

���� aೕ,ಾನನು ಪ�ೊ�ಸನ67 

aೕ,ಾನನು ಪ�ೊ�ಸ -[ೕಪ.ೆ: ಗSೕ%ಾರು 8ಾS�ಾಗ, ಆಸ2 sೕlಯ ಸ3ೆಗಳ 

ಪ�ಸು!ತ�ಾದ ಅYವ� ಆತU�ರ6ಲ7. ಅವನು ಏಳ/ ಸ3ೆಗLbೆ ಪತ�ಗಳನು+ ಬXೆ�ಾಗ 

�ೇವರು ಆತUbೆ ಪ�ತ2}9ಾ� ಆ ಸ3ೆಗಳ ಪ�ಸು!ತ s�Kಯನು+ ಆತUbೆ KLs.ೊಟ`ನು. 
ಅದು �ಾಸ!�ಾಂಶಗಳ ಕುYತು ವ2ವಹYsದWYಂದ ಅದು Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 ವರದ 

.ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯಾ�ತು!.  ಆಗ ಆ ಪ�Kaಂದು ಸ3ೆಗಳ/ ಭ�ಷ2ದ67 ಏನು 
8ಾಡುತ!�ೆ ಎಂದು ಆತUbೆ ,ೇಳಲು �ೇವರು ಮುಂದುವYsದನು. ಅದು Nಾನ �ಾಕ2ದ 

.ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯಾ��ೆ.  

���� ಅನUೕಯನು 

�ೇವರು ಅನUೕಯUbೆ ;ೌಲನ ಬLbೆ ,ೋ� ಮತು! ಆತನ lೕ�ೆ .ೈwಡಲು 
,ೇL�ಾಗ 9ಾವ� ಒಂಬತ!9ೇ ಅ�ಾ2ಯದ67 ಚJ?s�ಾಗ ,ಾbೆ ಅ9ೇಕ 

�ಾಸ!�ಾಂಶಗಳ/ ಆತUbೆ .ೊಡಲ^_`ತು!. ಅ�ಾಗೂ2, ಅನUೕಯನು ,ೋಗಲು ಇನೂ+ 
ಭಯಪ�ಾ`ಗ, �ೇವರು ಯಾ.ೆ ;ೌಲನನು+ ಆYs.ೊಂS�ಾW9ೆ ಮತು! ಭ�ಷ2ದ67 
;ೌಲUbೆ ಸಂಭ�ಸುವಂತಹ ಸಂಗKಗಳನು+ ಆತUbೆ ,ೇಳ/ವ ಮೂಲಕ �ೇವರು 
ಆತನನು+ �ೈಯ?ಪSsದನು. ಇದು Nಾನ �ಾಕ2ದ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯಾ��ೆ.  

Pೕಸುವ� Nಾನ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? Uವ?vsದನು 

Pೕಸು�ನ 
ೕವನದ ಬbೆ� 9ಾವ� ಕ6ಯು�ಾಗ Pೕಸುವ� ತನ+ �ೈ�ಕ 

ಗುಣಲ}ಣಗಳನು+ �ಾ9ೇ ಬYದು8ಾS.ೊಂಡನು ಮತು! ಈ ಭೂkಯ67 .ಾಯ? 
8ಾಡಲು ಸೃh`ಸಲ^ಟ` ಮನುಷ2ರು ,ಾbೆPೕ ಆತನು ಈ ಭೂkಯ67 .ಾಯ? 
Uವ?vsದನು ಎಂಬುದನು+ ಕ6ಯುವ�ದು %ಾ�ಮುಖ2�ಾದದುW.  
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Cಾ�ಯ ಬLಯ67ದW sxೕ 

Pೕಸುವ� ಆ sxೕbೆ ಐದು ಮಂ- ಗಂಡಂ-YದWರು ಮತು! ಆ.ೆಯು ವ2rEಾರದ67 
ಇ9ೊ+ಬ\ ವ2Q!aಂ-bೆ 
ೕ�ಸುK!�ಾW]ೆಂಬ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ 
,ೊಂ-.ೊಂಡನು. ಈ Kಳ/ವL.ೆಯ67 ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾ� .ಾಯ? 8ಾಡುವ�ದ.ೆ: 
ಬದ�ಾ�, ಆತನು Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡನು ಮತು! �ೈ�ಕ�ಾದ 

ಪ�ಕಟ@ೆwಂದ .ಾಯ? 8ಾSದನು. ಆ.ೆಯನು+ ವ2rEಾರ{Pೕ ಎಂದು ಕXೆಯುವ�ದ.ೆ: 
,ಾಗೂ ಧಮ?nಾಸxದ ಪ�.ಾರ ಆ.ೆಯನು+ ಕ�ೆ7;ೆದು .ೊಲು7ವ�ದ.ೆ: ಕXೆಯುವ�ದ.ೆ: 
ಬದ�ಾ�, ಆತನು ,ೊಂ-.ೊಂಡಂತಹ Nಾನ �ಾಕ2ದ ಪ�.ಾರ .ಾಯ? 8ಾSದನು. 
(aೕ,ಾನನು 4:16-29) 

Nಾನ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದYಂದ 9ಾವ� ಕೂಡ ನಮ� ;ೇ�ೆಯ67 
ಅತ2�ಕ�ಾ� ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾಗು�ೆವ�. 

�ಾಜರನು 

Pೕಸುವ� �ಾಜರನ ಅಸ[ಸ��ೆಯ ಬbೆ� .ೇL�ಾಗ, ಈ ಮರಣವ� ಪ�ನರು�ಾ�ನದ ಮೂಲಕ 

�ೇವYbೆ ಮvlಯನು+ ತರುತ!�ೆಂದು ಆತನು ತ}ಣ�ಾ� KLದು.ೊಂಡನು.  

aೕ,ಾನನು 11:4,14,17,23 Pೕಸು ಅದನು+ .ೇL ಈ Xೋಗವ� ಮರಣ.ಾ:� 

ಬಂದದWಲ7. ಇದYಂದ �ೇವಕು8ಾರUbೆ ಮvl ಉಂ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೇವರ 

ಮvlbೋಸ:ರ ಬಂದದುW ಅಂದನು. 

ಆಗ Pೕಸು ಸ^ಷ`�ಾ� ಅವYbೆ �ಾಜರನು ಸತು! ,ೋದನು. 

Pೕಸು ಬಂ�ಾಗ �ಾಜರನನು+ ಸ8ಾ-ಯ67ಟು` 9ಾಲು: -ವಸ�ಾw�ೆಂದು ಆತUbೆ 
KLದು ಬಂತು. 

Pೕಸು ಆ.ೆbೆ – Uನ+ ತಮ�ನು ಎದುW ಬರುವ9ೆಂದು ,ೇLದನು. 

ಐಶ[ಯ?ವಂತ9ಾದ ಯೌವನಸ�ನು  

ಐಶ[ಯ?ವಂತ9ಾದ ಯೌವನಸ�ನು Pೕಸು�ನ ಬLbೆ ಓSಬಂ�ಾಗ, ಆತನು 
Pೕಸುವನು+ .ೇLದನು,  

ಮ�ಾ!ಯ 19:16b,17,21 Cೋಧಕ9ೇ 9ಾನು Uತ2
ೕವವನು+ ಪeೆಯCೇ.ೆಂದXೆ ಏನು 
ಒ] 0ೆ .ಾಯ?ವನು+ 8ಾಡCೇಕು ಎಂದು .ೇLದನು? 
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Pೕಸುವ� ಆತನ ಪ�nೆ+bೆ ಉತ!Yಸ6ಲ7. ಪ�Kಯಾ�, ಆತನು Uಜ�ಾದ ಸಮ;ೆ2bೆ 
,ೋದನು.  

ಆತನು ಅವUbೆ - ಒ] 0ೇದನು+ ಕುYತು ನನ+ನು+ ಯಾ.ೆ .ೇಳ/K!ೕ ಒ] 0ೆಯವನು ಒಬ\9ೇ. 
ಆದXೆ ಆ 
ೕವವನು+ ;ೇರCೇ.ೆಂ-ದWXೆ �ೇವXಾNೆಗLbೆ ಸYಯಾ� ನeೆದು.ೊ ಎಂದು 
,ೇLದW.ೆ:, 

ತರು�ಾಯ Pೕಸುವ� ದnಾNೆಗಳ67 ಆರು ಆNೆಗಳನು+ ಪ_` 8ಾSದWನು. ಆ 

ಯೌವನಸ�ನು ಅವ�ಗಳನು+ Cಾಲ2-ಂದ�ೇ 8ಾS�ೆWೕ9ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು. ತರು�ಾಯ 

Pೕಸುವ� ಉತ!Ysದನು,  

Pೕಸು ಅವUbೆ – Uೕನು ಸಂಪuಣ?9ಾಗCೇ.ೆಂ-ದWXೆ ,ೋ� Uನ+ ಆs!ಯನು+ 8ಾY 

ಬಡವYbೆ .ೊಡು ಪರ�ೋಕದ67 Uನbೆ ಸಂಪK!ರುವದು Uೕನು ಬಂದು ನನ+ನು+ 
vಂCಾ6ಸು ಎಂದು ,ೇLದನು. 

Uಜ�ಾದ ಸಮ;ೆ2ಯು ಆ ಮನುಷ2U�ದW ಆs!aಂ-�ರುವ ��ೕKಯ67 ಮತು! 
tೕಹದ67 ಆಡ��ೆ ಎಂದು Pೕಸು�bೆ ,ೇbೆ KLwತು? Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ 

.ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಮೂಲಕ ಆತUbೆ KLwತು. 

ಆ ಸಮ;ೆ2ಯನು+ ಪYಹYಸುವ ಉತ!ಮ�ಾದ 8ಾಗ? ಆತUbೆ ,ೇbೆ KLwತು? Nಾನ 

�ಾಕ2ದ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಮೂಲಕ ಆತUbೆ KLwತು.  

vಂ;ೆಗಳ ಬbೆ� ಎಚ�YsದುW 

Pೕಸುವ� ಮುಂಬರುವ vಂ;ೆಗಳ ಬbೆ� �ಷ2Ybೆ ಎಚ�Ysದನು. ಆದXೆ ಎಚ�Y.ೆaಂ-bೆ 
ಆತನು ಅವYbೆ �ೈ�ಕ�ಾದ Nಾನವನು+ �ಾಗDನವನು+ 8ಾSದನು.  

ಲೂಕ 21:12-15 ಆದXೆ ಇ�ೆ�ಾ7 ನeೆಯುವದQ:ಂತ ಮುಂEೆ ಅವರು Uಮ�ನು+ vSದು 
ಸ3ಾಮಂ-ರಗಳ ಮತು! ;ೆXೆಮ9ೆಗಳ ಅ�.ಾರಸ�ರ ವಶ.ೆ: .ೊಟು` ನನ+ ,ೆಸYನ 

Ukತ!�ಾ� ಅರಸುಗಳ/ ಮುಂದಕೂ: ಅ�ಪKಗಳ ಮುಂದಕೂ: �ೆbೆದು.ೊಂಡು,ೋ� 

vಂ;ೆ ಪSಸುವರು.  

ಇದು ;ಾ�,ೇಳ/ವದ.ೆ: Uಮbೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವದು. ಆದದYಂದ ಏನು ಉತ!ರ 

.ೊಡCೇ.ೆಂಬ �ಷಯದ67 9ಾವ� ಮುಂ�ಾ� aೕJಸುವ-ಲ7�ೆಂದು Uಮ� ಮನs$ನ67 
Uಶ�ಯ8ಾS.ೊL0Y. ಯಾಕಂದXೆ Uಮ� �Xೋ�ಗ]ೆಲ7ರೂ ಎದುರುUಲು7ವದಕೂ: 
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ಎದುರು8ಾ�ಾಡುವದಕೂ: ಆಗದಂಥ Cಾಯನೂ+ ಬು-Dಯನೂ+ 9ಾ9ೇ Uಮbೆ 
.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ.  

ಹ]ೆಯ ಒಡಂಬS.ೆಯ67ರುವ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/ 

v
:ೕಯನು 

v
:ೕಯನ 
ೕ��ಾವ�ಯನು+ ,ೆJ�ಸ�ಾwತು.  

2 ಅರಸುಗಳ/ 20:1-6 ಆ .ಾಲದ67 v
:ೕಯನು ಮರಣಕರ Xೋಗದ67 OದWನು. ಆಗ 

ಆtೕಚನ ಮಗನೂ ಪ��ಾ-ಯೂ ಆದ Pnಾಯನು ಅವನ ಬLbೆ ಬಂದು ಅವUbೆ – 

Uನ+ ಮ9ೆಯ �ಷಯ�ಾ� ವ2ವ;ೆ� 8ಾಡು; ಯಾ.ೆಂದXೆ Uೕನು ಉLಯುವ ,ಾ�ಲ7, 
;ಾಯCೇ.ಾ��ೆ ಎಂಬ�ಾ� P,ೋವನು ಅನು+�ಾ!9ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಇದನು+ .ೇL�ೊಡ9ೆ v
:ೕಯನು tೕXೆಯನು+ bೋeೆಯ ಕeೆbೆ Kರು�s – 

P,ೋವ9ೇ, 9ಾನು ನಂOಗಸ!9ಾ�ಯೂ ಯ¤ಾಥ?Jತ!9ಾ�ಯೂ Uನbೆ 
ನeೆದು.ೊಂಡು Uನ+ ದೃh`ಯ67 ಒ] 0ೆಯವ9ಾ�ದWದWನು+ 9ೆನಪ� 8ಾS.ೋ ಎಂದು 
%ಾ��?s ಬಹಳ�ಾ� ಅತ!ನು.  

Pnಾಯನು ಅರಮ9ೆಯ ಮಧ2%ಾ�.ಾರವನು+ �ಾಟುವದ.ೆ: tದಲು P,ೋವನು 
ಅವUbೆ – Uೕನು vಂ-ರು� ,ೋ� ನನ+ ಪ�"ೆಗಳ ಪ�ಭು�ಾ�ರುವ v
:ೕಯUbೆ – 

9ಾನು Uನ+ %ಾ�ಥ?9ೆಯನು+ .ೇL�ೆWೕ9ೆ; Uನ+ ಕ{�ೕರನು+ 9ೋS�ೆWೕ9ೆ; Uೕನು 
ಗುಣ,ೊಂ- 9ಾಡದು ನನ+ ಆಲಯ.ೆ: ಬರು�. ಇದಲ7�ೆ Uನ+ ಆಯುಷ2.ೆ: ಹ-9ೈದು 
ವರುಷಗಳನು+ ಕೂSಸು�ೆ!ೕ9ೆ. Uನ+ನೂ+ ಈ ಪಟ`ಣವನೂ+ ಅಶ�2ರದ ಅರಸನ .ೈbೆ 
Oೕಳದಂ�ೆ ತ�^ಸು�ೆನು; ನನbೋಸ:ರ�ಾ�ಯೂ ನನ+ ;ೇವಕ9ಾದ 

�ಾ�ೕದUbೋಸ:ರ�ಾ�ಯೂ ಈ ಪಟ`ಣವನು+ ಉLs .ಾ%ಾಡು�ೆನು ಎಂಬ�ಾ� Uನ+ 
ಪu�?ಕ9ಾದ �ಾ�ೕದನ �ೇವXಾ�ರುವ P,ೋವನು ,ೇಳ/�ಾ!9ೆ ಎಂದು KLಸು 
ಎಂದು ಆNಾ�sದನು.  

ಬರುವಂಥ ಪ��ಾಹ 

ಬರುವಂಥ ಪ��ಾಹದ ಕುYತು 9ೋಹUbೆ ಉಂ�ಾದ ಪ�ಕಟ@ೆwಂದ 8ಾನವ ಕುಲವ� 
ಮತು! %ಾ�{ಗಳ/ ರ}@ೆ ,ೊಂ-ದWವ�.  

ಆ-.ಾಂಡ 6:12,13 �ೇವರು �ೋಕವನು+ 9ೋS�ಾಗ ಅದು .ೆಟು`,ೋ�ತು!; 
ಭೂU�ಾsಗ]ೆಲ7ರೂ ತಮ� ನಡವL.ೆಯನು+ .ೆSs.ೊಂSದWರು. ಆಗ �ೇವರು 



~ 107 ~ 

9ೋಹUbೆ – ಎ�ಾ7 �ೇvಗLಗೂ ಅಂತ2ವನು+ Kೕ8ಾ?Us�ೆWೕ9ೆ; ಭೂ�ೋಕವ� ಅವರ 

ಅ9ಾ2ಯ-ಂದ ತುಂO ಅ�ೆ; 9ಾನು ಅವರನೂ+ ಭೂkಯ lೕ6ರುವ�ೆಲ7ವನೂ+ ಅLs 

Oಡು�ೆ!ೕ9ೆ.  

�ೇವರ ಒಡಂಬS.ೆ 

.ೆಲವ� �ೇ]  ೆNಾನ �ಾಕ2ವ� ಅಪYkತ�ಾದದುW. �ೇವರು 9ೋಹ9ೊ_`bೆ 
8ಾS.ೊಂಡಂಥಹ ಒಡಂಬS.ೆPೕ ಇದ.ೆ: ಉ�ಾಹರ@ೆಯಾ��ೆ.  

ಆ-.ಾಂಡ 9:12-16 �ೇವರು ಮತೂ! ,ೇL�ೆWೕನಂದXೆ – 9ಾನು Uಮ�ನೂ+ Uಮ� 
ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಮಸ!
ೕವXಾ�ಗಳನೂ+ ಕುYತು ಎ�ಾ7 ತಲತ�ಾಂತರಗಳ67ಯೂ 

8ಾಡುವ ಈ ಪ�KNೆbೆ lೕಘಗಳ67 9ಾU_`ರುವ ಮು�ಲುO�ೆ7ೕ ಗುರು�ಾ�ರುವದು. 
ನನಗೂ ಭೂ%ಾ�{ಗLಗೂ ಆದ ಒಡಂಬS.ೆbೆ ಇ�ೇ ಗುರು�ಾ�ರ6. 9ಾನು ಭೂ�ೋಕದ 

lೕ�ೆ lೕಘಗಳನು+ ಕ�ಸು�ಾಗ ಆ Oಲು7 lೕಘಗಳ67 ಕಂಡು ಬರುವದು. ಆಗ 9ಾನು 
Uಮ�ನೂ+ ಎ�ಾ7 
ೕವXಾ�ಗಳನೂ+ ಕುYತು 8ಾSದ ಪ�KNೆಯನು+ 
Nಾಪಕ8ಾS.ೊಳ/0�ೆನು. ಇನು+ ಮುಂ�ೆ Uೕರು ,ೆJ� ಎ�ಾ7 ಭೂ%ಾ�{ಗಳನು+ 
,ಾಳ/8ಾಡುವ ಪ�ಳಯ�ಾಗುವ-ಲ7. ಆ Oಲು7 lೕಘಗಳ67 .ಾ{ಸು�ಾಗ 9ಾನು ಅದನು+ 
9ೋS �ೇವXಾದ ನನಗೂ ಭೂkಯ lೕ6ರುವ ಎ�ಾ7 
ೕವಜಂತುಗLಗೂ ಆದ 

nಾಶ[ತ�ಾದ ಒಡಂಬS.ೆಯನು+ Nಾಪಕ8ಾS.ೊಳ/0�ೆನು ಅಂದನು.  

�ೋಟನು ಎಚ�Yಸಲ^_`ದನು 

.ೆಲವ� �ೇ]  ೆNಾನ �ಾಕ2ವ� kತ�ಾದದುW ಮತು! ಇದು ಅದರ ಉ�ಾಹರ@ೆಯಾ��ೆ. 
�ೋಟನು ;ೋ�ೋಮನು+ Oಟು` ,ೋಗುವಂ�ೆ ಎಚ�Yಸಲ^_`ದನು ಮತು! ಆತನು 
ಎಚ�Y.ೆbೆ Q�bೊ_`ದWYಂದ ಆತನ %ಾ�ಣವ� ಉLwತು. ಇತರರು ಎಚ�Y.ೆಗLbೆ 
Q�bೊಡ�ೇ ಅ�ೕ�ೆಯXಾದರು ಮತು! %ಾ�ಣವನು+ ಕ]ೆದು.ೊಂಡರು. 

ಆ-.ಾಂಡ 19:12-16 ಆಗ ಆ ದೂತರು �ೋಟUbೆ – ಇ67 Uನbೆ ಇ9ಾ+Y�ಾWXೆ? 

ಅLಯಂ-ರನೂ+ ಗಂಡು ,ೆಣು� ಮಕ:ಳನೂ+ ಪಟ`ಣದ67 Uನ�ರುವ CೇXೆ ಎಲ7ರನೂ+ 
ಊರ,ೋರ.ೆ: ಕXೆದು.ೊಂಡು Cಾ. 9ಾವ� ಈ ಸ�ಳವನು+ 9ಾಶ8ಾಡುವದ.ೆ: ಬಂದವರು. 
ಇ67ಯವರ �ಷಯ�ಾ� ಬಲು �ೊಡ¥ tXೆಯು P,ೋವUbೆ ಮು_`ದWYಂದ ಇವರನು+ 
9ಾಶ8ಾಡುವ�ದ.ಾ:� ಆತನು ನಮ�ನು+ ಕಳ/vs�ಾW9ೆ ಎಂದು ,ೇLದರು. ಆಗ 

�ೋಟನು ,ೊರ.ೆ: ,ೋ� ತನ+ ,ೆಣು� ಮಕ:ಳನು+ bೊತು!8ಾS.ೊಂSದW ಅLಯಂ-Ybೆ 
ಈ ಸಂಗKಗಳನು+ KLs – Uೕ�ೆದುW ಈ ಸ�ಳವನು+ Oಟು` ,ೋ�Y, P,ೋವನು ಈ 
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ಊರನು+ 9ಾಶ8ಾಡು�ಾ!9ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು. ಆದXೆ ಅವನು ಅವYbೆ 
bೇ68ಾಡುವವ9ಾ� .ಾ{sದನು. ,ೊತು! ಮೂಡುವದ.ೆ: ಮುಂEೆ ಆ ದೂತರು 
�ೋಟUbೆ – Uೕ9ೆದುW ಇ67ರುವ Uನ+ ,ೆಂಡKಯನೂ+ Uನ+ ಇಬ\ರು ,ೆಣು�ಮಕ:ಳನೂ+ 
Cೇಗ ಕರ.ೊಂಡು ,ೋಗು; ಊYbೆ ಉಂ�ಾಗುವ ದಂಡ9ೆwಂದ Uನಗೂ 

9ಾಶವ�ಂ�ಾ-ೕತು ಎಂದು ,ೇL ತ[XೆಪSsದರು. ಅವನನು+ ಕUಕYsದWYಂದ ಆ 

ಮನುಷ2ರು ಅವನನೂ+ ಅವನ ,ೆಂಡK ಮಕ:ಳನೂ+ .ೈvSದು ,ೊರbೆ ತಂದು 
ಊXಾEೆbೆ Oಟ`ರು. 

�ಾUPೕಲನು 

9ೆಬೂಕ�ೆ+ಚ�ರUbೆ ಕನಸು Oತು! ಮತು! ಆತನ ಆತ�ವ� ಕಳವಳbೊಂSತು! ಆದXೆ ಆತನು 
ಕನಸನು+ ಮXೆತುOಟ`ನು. ಆನಂತರ ಆತನು NಾUಗಳ/ ಕನಸನು+ ಮತು! ಅದರ 

ಅಥ?ವನು+ ಸಹ ,ೇಳCೇ.ೆಂದು ಆಗ�vsದನು. ಅವರು ಇದನು+ 8ಾಡ�ೇ ,ೋದXೆ ಆ 

�ೇಶದ67ರುವ ಎ�ಾ7 “NಾUಗಳ/” .ೊಲ7ಲ^ಡCೇ.ೆಂದು ಎಂದು ,ೇLದನು. ಇದು 
�ಾUPೕಲನನು+ ಸಹ ಒಳbೊಂS�ೆ. ಕನಸನು+ ಮತು! ಅದರ ಅಥ?ವನು+ ಆತUbೆ 
,ೇLದಂತಹ XಾK�ಯ ದಶ?ನವನು+ �ಾUPೕಲನು ,ೊಂ-.ೊಂಡನು.  

�ಾUPೕಲನು 2:19 ಆಗ ಆ ರಹಸ2ವ� XಾK�ಯ ಸ[ಪ+ದ67 �ಾUPೕಲUbೆ 
ವ2ಕ!�ಾwತು. ಕೂಡ�ೆ �ಾUPೕಲನು ಪರ�ೋಕ �ೇವರನು+ vೕbೆ ಸು!Ksದನು. 

,ೊಸ ಒಡಂಬS.ೆಯ67ರುವ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/ 

ಬರುವಂಥ zಾಮ 

ಬರುವಂಥ zಾಮದ ಕುYತು �nಾ[sಗಳ/ ಎಚ�Yಸಲ^ಟ`ರು ಮತು! ಪY,ಾರವ� 
ಕಳ/vಸಲ^_`ತು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 11:28-30 ಅವರ67 ಅಗಬ9ೆಂಬವ9ೊಬ\ನು ಎದುW �ೋಕ.ೆ:�ಾ7 
�ೊಡ¥ zಾಮ ಬರುವದು ಎಂದು ಪ��ಾ�ತ� %ೆ�ೕರ@ೆwಂದ ಸೂJsದನು. ಅದು . 7ೌದ2 
ಚಕ�ವK?ಯ .ಾಲದ67 ಉಂ�ಾwತು;  

ಆಗ ಆ �ಷ2ರ67 ಪ�Kaಬ\ರು ಯೂ�ಾಯ sೕlಯ67 �ಾಸ�ಾ�ದW ಸ,ೋದರYbೆ 
ತಮ�ತಮ� ಶಕ³ನು;ಾರ ದ�ವ2ಸ,ಾಯ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು Uಶ�ws.ೊಂಡರು. ,ಾbೆPೕ 
8ಾS ಅದನು+ Cಾನ?ಬ ;ೌಲರ .ೈwಂದ ಸ3ೆಯ vYಯYbೆ ಕಳ/vsದರು. 
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%ೌಲನ ಬಂಧನ 

ಅಗಬನು %ೌಲನ ಬಂಧನದ ಬbೆ� tದ�ೇ ,ೇLದನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 21:10,11 9ಾವ� ಅ67 ಅ9ೇಕ -ವಸಗಳ/ ಇದW lೕ�ೆ, 
ಅಗಬ9ೆಂಬ ಒ�^ ಪ��ಾ-ಯು ಯೂ�ಾಯ-ಂದ ನಮ� ಬLbೆ ಬಂದು %ೌಲನ 

ನಡುಕಟ`ನು+ �ೆbೆದು ತನ+ .ೈ.ಾಲುಗಳನು+ ಕ_`.ೊಂಡು -- ಈ ನಡುಕಟು` ಯಾವನ�ೋ 
ಆ ಮನುಷ2ನನು+ Pಹೂದ2ರು ಇ�ೇ YೕKಯಾ� Pರೂಸ�ೇkನ67 ಕ_` ಅನ2ಜನರ 

.ೈbೆ ಒ�^s .ೊಡುವರು, vೕbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನು ,ೇಳ/�ಾ!9ೆಂಬ�ಾ� ,ೇLದನು. 

ಹಡಗು9ಾಶನ 

.ೆ�ೕತ.ೆ: ,ೋಗುವ�ದQ:ಂತ tದ�ೇ %ೌಲನು ಅ�ಕ %ಾ�ಣ ಮತು! ಸರQನ ನಷ`�ೊ_`bೆ 
ಹಡಗು 9ಾಶ�ಾಗುತ!�ೆಂದು ಎಚ�Yಸಲ^ಟ`ನು. ಆತನು ಅವರನು+ ಎಚ�Ysದನು ಆದXೆ 
ಅವರು Q�bೊಡ6ಲ7ವದWYಂದ ಹಡಗು, ;ಾ8ಾ��ಗಳ/ ಮತು! ಸರಕು ನಷ`�ಾದವ�.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 27:10,21-26 ಜನXೇ, ಈ ಪ�ಯಾಣ-ಂದ ಸರQಗೂ ಹಡ�ಗೂ 

8ಾತ�ವಲ7�ೆ ನಮ� %ಾ�ಣಗLಗೂ ಕಷ`ವu ಬಹು ನಷ`ವu ಸಂಭ�ಸುವ�ೆಂದು ನನbೆ 
�ೋರುತ!�ೆ ಎಂದು ಅವರನು+ ಎಚ�Ysದನು. 

ಅವರು ಈ ಎಚ�Y.ೆbೆ Q�bೊಡ6ಲ7.  

ಅವರು ಬಹು.ಾಲ ಊಟ�ಲ7�ೆ ಇದW lೕ�ೆ %ೌಲನು ಅವರ ಮಧ2ದ67 Uಂತು.ೊಂಡು -- 
ಎ�ೈ ಜನXೇ, Uೕವ� .ೆ�ೕತ-ಂದ ,ೊರಟು ಈ ಕಷ`ನಷ`ಗLbೆ ಗುYಯಾಗದಂ�ೆ ನನ+ 
8ಾತನು+ .ೇಳCೇ.ಾ�ತು!. ಈಗ�ಾದರೂ Uೕವ� �ೈಯ?-ಂ-ರCೇ.ೆಂದು Uಮbೆ 
ಬು-D,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ; ಹಡಗು ನಷ`�ಾಗುವ�ೇ ,ೊರತು Uಮ�67 ಒಬ\Yಗೂ 

%ಾ�ಣನಷ`�ಾಗುವ-ಲ7. 9ಾನು ಯಾರವ9ಾ��ೆWೕ9ೋ ಯಾರನು+ ;ೇ�ಸು�ೆ!ೕ9ೋ ಆ 

�ೇವYಂದ ಬಂದ ಒಬ\ ದೂತನು ಕ]ೆದ XಾK�ಯ67 ನನ+ ಹK!ರ Uಂತು - %ೌಲ9ೇ, 
ಭಯಪಡCೇಡ, Uೕನು ಚಕ�ವK?ಯ ಮುಂ�ೆ Uಲ7Cೇಕು; ಇದಲ7�ೆ Uನ+ ಸಂಗಡ ಈ 

ಹಡ�ನ67 ಪ�ಯಾಣ8ಾಡುವವXೆಲ7ರ %ಾ�ಣ �ೇವರು Uನ+ lೕಲಣ ದPwಂದ 

ಉLs.ೊ_`�ಾW9ೆಂದು ನನ+ ಸಂಗಡ ,ೇLದನು. ಆದದYಂದ ಜನXೇ �ೈಯ?�ಾ�Y�. 
ನನbೆ ,ೇಳಲ^ಟ` ಪ�.ಾರ�ೇ ಆಗುವ�ೆಂದು �ೇವರನು+ ನಂಬು�ೆ!ೕ9ೆ. ಆದXೆ 9ಾವ� 
ಯಾವ�ೋ ಒಂದು -[ೕಪದ ದಡವನು+ �ಾಕCೇ.ಾ��ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು. 
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%ೌಲನು Nಾನ �ಾಕ2ಗಳನು+ ಅವYbೆ KLs.ೊಟ`ರೂ ಅವರ67 .ೆಲವರು 
ಅ��ೇಯXಾಗಲು %ಾ�ರಂrsದರು.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 27:30,31,44 ಆದXೆ 9ಾ�ಕರು ಮುಂ3ಾಗದ67 ಲಂಗರಗಳನು+ 
,ಾಕCೇ.ೆಂಬುವ 9ೆವ-ಂದ �ೋ{ಯನು+ ಸಮುದ�ದ67 ಇLs ಹಡಗನು+ Oಟು` 
ತ�^s.ೊಂಡು,ೋಗುವದ.ೆ: ಪ�ಯK+ಸುK!ರು�ಾಗ %ೌಲನು ಶ�ಾ�ಪKಗೂ 

s%ಾwಗLಗೂ -- ಇವರು ಹಡ�ನ67 Uಲ7�ೆ ,ೋದXೆ Uೕವu 
ಉಳ/.ೊಳ/0ವದ.ಾ:ಗುವ-ಲ7�ೆಂದು ,ೇLದನು. 

k.ಾ:ದವರ67 .ೆಲವರು ಹ6bೆಗಳ lೕ�ೆ .ೆಲವರು ಹಡ�ನ ತುಂಡುಗಳ lೕ�ೆ 
,ೋಗCೇ.ೆಂತಲೂ ಅಪ^@ೆ.ೊಟ`ನು. ಈ YೕKwಂದ ಎಲ7ರೂ ಸುರ�ತ�ಾ� Kೕರ.ೆ: 
;ೇYದರು. 

�nೇಷ�ಾದ ;ೇ�ೆbಾ� ಪ��ೆ2ೕQಸಲು ಉಪaೕ�ಸಲ^_`ತು 

ಅನUೕಯನು ;ೌಲನ ಬLbೆ ಕಳ/vಸಲ^ಟ`ನು 

ಆಗ ಕತ?ನು ಅನUೕಯ9ೊ_`bೆ 8ಾತ9ಾSದನು ಮತು! ಆತನು ;ೌಲನು ದೃh`ಯನು+ 
,ೊಂ-.ೊಳ/0ವಂ�ೆ ಆತನ ಬLbೆ ,ೋ� ಆತನ lೕ�ೆ .ೈwಡು ಎಂದು ಅನUೕಯUbೆ 
,ೇLದನು. ಆ ಸಮಯ-ಂದ ;ೌಲನು %ೌಲ9ಾದನು ಮತು! ರ}@ೆಯ ಸಂ�ೇಶವನು+ 
ಅನ2ಜನರ ಬLbೆ �ೆbೆದು.ೊಂಡು ,ೋಗಲು ಪ��ೆ2ೕ�ಸಲ^ಟ`ನು.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 9:11-15 ಕತ?ನು ಅವUbೆ – Uೕ9ೆದುW 9ೆಟ`9ೇOೕ- ಎಂಬ 

Oೕ-bೆ ,ೋ� ಯೂದನ ಮ9ೆಯ67 �ಾಸ?ದ ;ೌಲ9ೆಂಬವನನು+ �EಾYಸು; ಅವನು 
%ಾ�ಥ?9ೆ8ಾಡು�ಾ!9ೆ. ಮತು! ಅನUೕಯ9ೆಂಬ ಒಬ\ ಮನುಷ2ನು ಒಳbೆ ಬಂದು ತನbೆ 
KY� ಕಣು� .ಾಣುವಂ�ೆ ತನ+ lೕ�ೆ .ೈwಡುವದನು+ 9ೋS�ಾW9ೆ ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಅದ.ೆ: ಅನUೕಯನು – ಕತ?9ೇ, ಆ ಮನುಷ2ನು Pರೂಸ�ೇkನ67 Uನ+ನು+ ನಂOದ 

�ೇವಜನYbೆ ಎ4ೊ`ೕ .ೇಡನು+ಂಟು8ಾSದ9ೆಂದು ಅವನ �ಷಯ�ಾ� ಅ9ೇಕYಂದ 

.ೇL�ೆWೕ9ೆ; ಮತು! ಇ67ಯೂ Uನ+ ,ೆಸರನು+ ಸ�YಸುವವXೆಲ7Ybೆ CೇS,ಾQಸುವ 

ಅ�.ಾರವನು+ ಮ,ಾಯಾಜಕYಂದ ,ೊಂ-�ಾW9ೆ ಅಂದನು.  

ಕತ?ನು ಅವUbೆ – Uೕನು ,ೋಗು; ಆ ಮನುಷ2ನು ಅನ2ಜನYಗೂ ಅರಸುಗLಗೂ 

ಇ;ಾ�Pೕಲ2Yಗೂ ನನ+ ,ೆಸರನು+ KLಸುವದ.ಾ:� 9ಾನು ಆYs.ೊಂಡ 

;ಾಧನ�ಾ��ಾW9ೆ.  



~ 111 ~ 

;ೌಲನು ಮತು! Cಾನ?ಬನು  

;ೌಲನು ಮತು! Cಾನ?ಬನು ಪ��ಾ�ತ�ನ ಆ�ೇಶದಂ�ೆ �nೇಷ .ೆಲಸ.ಾ:� 

ಪ��ೆ2ೕQಸಲ^ಟ`ರು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 13:1-4 ಅಂKaೕಕ2ದ67ದW ಸ3ೆaಳbೆ ಪ��ಾ-ಗಳ� 

Cೋಧಕರೂ ಇದWರು; ಯಾXಾರಂದXೆ – ಬಬ?ಬ, Uೕಗರ9ೆಂಬ slaೕನ, ಕುXೇನ2ದ 

ಲೂಕ2 ಉಪXಾಜ9ಾದ ,ೆXೋದನ ;ಾಕತಮ�9ಾದ lನ,ೇನ, ;ೌಲ ಇವXೇ. ಇವರ 

ಕತ?ನನು+ ;ೇ�ಸು�ಾ! ಉಪ�ಾಸ8ಾಡು�ಾ! ಇ�ಾWಗ ಪ��ಾ�ತ�ನು – 9ಾನು Cಾನ?ಬ 

;ೌಲರನು+ ಕXೆದ .ೆಲಸ.ಾ:� ಅವರನು+ ಪ��ೆ2ೕQsY ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಆಗ ಅವರು ಉಪ�ಾಸ�ದುW %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾS ಆ ಇಬ\ರ lೕ�ೆ ಹ;ಾ!ಪ?ಣ8ಾS 

ಅವರನು+ ಕಳ/vs.ೊಟ`ರು. vೕbೆ ಅವರು ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ ಕಳ/vs .ೊಂಡವXಾ� 

;ೆಲೂ2ಕ2.ೆ: ಬಂದರು; ಅ67ಂದ ಸಮುದ� ಪ�ಯಾಣ�ಾ� ಕುಪ�-[ೕಪ.ೆ: ,ೋದರು. 

ಅ�ಸ!ಲ9ಾದ aೕ,ಾನನು 

ಅ�ಸ!ಲ9ಾದ aೕ,ಾನನು ಕತ?ನ -ನದ67 �ೇವXಾತ�ವಶ9ಾದನು ಮತು! ಇSೕ 
ಪ�ಕಟ@ೆ ಪ�ಸ!ಕ ಆತನ ಮುಂ�ೆ ಪ�ಕಟ�ಾwತು. 

ಪ�ಕಟ@ೆ 1:10 9ಾನು ಕತ?ನ -ನದ67 �ೇವXಾತ�ವಶ9ಾ� ನನ+ vಂದುಗeೆ 
ತೂತೂYಯ ಶಬWದಂKರುವ ಮ,ಾ ಶಬWವನು+ .ೇL�ೆನು. 

4:2 ಆಗ ಇbೋ ಪರ�ೋಕದ67 ಒಂದು sಂ,ಾಸನ�ತು!. sಂ,ಾಸನದ lೕ�ೆ ಒಬ\ನು 
ಕೂKದWನು. 

17:3 ಆಗ ಅವನು �ೇವXಾತ�ವಶ9ಾದ ನನ+ನು+ ಎK!.ೊಂಡು ಅಡ�bೆ ,ೋದನು. ಅ67 
9ಾನು ರಕ!ವಣ?ದ ಮೃಗದ lೕ�ೆ ಕೂKದW ಒಬ\ sxೕಯನು+ ಕಂeೆನು. ಆ ಮೃಗದ 

lೖlೕ�ೆ�ಾ7 �ೇವದೂಷ@ೆಯ ,ೆಸರುಗಳ/ ತುಂOದWವ�. 

21:10 �ೇವXಾತ�ವಶ9ಾದ ನನ+ನು+ ಎತ!ರ�ಾದ �ೊಡ¥ Cೆಟ`.ೆ: ಎK!.ೊಂಡು ,ೋ� 

Pರೂಸ�ೇlಂಬ ಪYಶುದW ಪಟ`ಣವ� �ೇವರ �ೇಜಸು$ಳ0�ಾW� ಪರ�ೋಕ�ೊಳ�ಂದ 

�ೇವರ ಕeೆwಂದ ಇLದುಬರುವದನು+ ನನbೆ �ೋYsದನು. 

Uಜ�ಾದ ಏಳ/ ಸ3ೆಗಳ �ಾಸ!�ಾಂಶಗಳ ಕುYತು aೕ,ಾನUbೆ KL�ಾಗ, ಆತನು 
Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುK!ದWನು.  
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ಬರುವಂತಹ ಸಂಗKಗಳ ಬbೆ� ಆತನು KL�ಾಗ, ಆತನು Nಾನ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸುK!ದWನು.  

ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. Nಾನ �ಾಕ2�ೆಂದXೇನು ಎಂದು Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 ಬXೆwY. 

 

 

 

 

 

 
2. Pೕಸುವ� Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ67 ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2ದ67 .ಾಯ? Uವ?vsರುವ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳನು+ 
.ೊSY. 

 

 

 

 

 
3. ,ೇbೆ Kಳ/ವL.ೆಯ ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಒ�ಾ`� .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ? Uಮ� ಸ[ಂತ 
ೕವನದ 

ಅನುಭವ-ಂದ ಉ�ಾಹರ@ೆಯನು+ .ೊSY.  
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%ಾಠ ಹ9ೊ+ಂದು 
ನಂO.ೆPಂಬ ಶQ!ಯ ವರ 

.ೊYಂಥ 12:9-11 ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂದ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ ಮಹತು!ಗಳನು+ 
8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� ಒಬ\Ubೆ ��ಧ 

�ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. ಈ ವರಗಳ9ೆ+�ಾ7 ಆ ಒಬ\ 
ಆತ��ೇ ತನ+ Jತ!.ೆ: ಬಂದ ,ಾbೆ ಒCೊ\ಬ\Ubೆ ಹಂJ.ೊಟು` ನSಸು�ಾ!9ೆ. 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/ 

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ                 ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/                ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು                       ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                             Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                     ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ                                                  # Nಾನ �ಾಕ2                           ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

ನಂO.ೆ, ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ, ಗುಣಪSಸು ವರಗಳ/ 

�ೕ¡.ೆ 

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ ವರಗಳ/ ಮೂರು ಇ�ೇ – ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/, ಅಥ?�ವರ@ೆ ಅಥ�ಾ 

ಅಥ?�ಾ2Gಾ2ನ ಮತು! ಪ��ಾದ9ೆ. ನಮ� ಮೂಲಕ �ೇವರು 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ ಪ�ದ?ಶನ�ೇ ಈ 

ವರಗಳ/.  

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ/ ಮೂರು ಇ�ೇ – ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು, Kಳ/ವL.ೆಯ 

�ಾಕ2 ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2. ;ಾ[3ಾ�ಕ ಪ�ಪಂಚದ ಮತು! ಆತ� ಮಂಡಲದ ಸಂಗKಗಳನು+ �ೇವರು 
ನಮbೆ ಪ�ಕ_ಸುವ�ದರ ಪ�ದ?ಶನ�ೇ ಈ ವರಗಳ/.  

ಅಂKಮ�ಾ�, ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ ಮೂರು ಇ�ೇ – ನಂO.ೆಯ ವರ, ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

ಮತು! ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/. �ೇವರು ತನ+ �ೈ�ಕ�ಾದ ನಂO.ೆಯನು+ ಅಥ�ಾ ಶQ!ಯನು+ 
ನಮ� ಮೂಲಕ ಪ�ವvಸುವಂ�ೆ ದಯ%ಾ6ಸುವ�ದWYಂದ ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ ಪ�ದ?ಶನ�ಾಗುತ!�ೆ. 
ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ ಮೂರು ಅವ�ಗಳ/ ಯಾವ�ಗ]ೆಂದXೆ ನಂO.ೆಯ ವರ, ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ 

ವರ ಮತು! ಗುಣಪSಸುವ ವರಗ]ೇ.  
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ಈ �ೋಕದ ಜನXೊಂ-bೆ �ೇವರು 8ಾತ9ಾಡCೇ.ೆಂದು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. �ೇವರು ಅ9ೇಕ ;ಾY 

ತನ+ �nಾ[sಗಳ ಮೂಲಕ 8ಾತ9ಾಡು�ಾ!9ೆ. �ೇವರು ಈ �ೋಕ.ೆ: ಅ9ೇಕ �ಷಯಗಳನು+ 
ಪ�ಕ_ಸCೇ.ೆಂದು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. ಪ�ನಃ, ಆತನು �nಾ[sಗಳ ಮೂಲಕ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು 
ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. ಈ ತ�ೆ8ಾYನ ಅಗತ2ಗಳನು+ ಪuXೈಸCೇ.ೆಂದು �ೇವರು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ, ಆದXೆ 
ಆತನು ತನ+ ಜನರ ಮೂಲಕ .ಾಯ? 8ಾಡು�ಾ!9ೆ.  

ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗLbಾ�  

�ೇವXಾತ�ನ ಪ�Kaಂದು ವರಗಳ/ �ೇವXಾತ�ನ Q�Pಯ ಗುರುತುಗ]ಾ��ೆ, ಆತನು Q�ಸ!ನ 

ಶYೕರದ ಮೂಲಕ ಒಂಬತು! 8ಾಗ?ಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸು�ಾ!9ೆ.  

ಒಂದು ವರ�ೕ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾ7�ೕ  

ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯು ಒಂದು ವರದ67 ಅಥ�ಾ ಎರಡರ67 .ಾಯ? Uವ?vಸCೇ.ೆಂಬ Cೋಧ9ೆ 
vಂ-ನ .ಾಲದ67ತು!. ಈ Cೋಧ9ೆಯನು+ ಆಂ�ೕಕYಸಲು, 9ಾವ� ನಮ�9ೆ+ೕ ಒಂದು ಪ�nೆ+ಯನು+ 
8ಾS.ೊಳ0Cೇಕು, “ಪ��ಾ�ತ�ನು ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರದ ಮೂಲಕ .ಾ2ನ$Yನ ದುXಾತ�ದ 

ಪ�ಸ+ನ�ೆಯನು+ ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೆ ಆದXೆ ಶQ!ಯ ವರಗಳ67 ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಆ ದುXಾತ�ವನು+ 
ಓSs Oಡಲು ತನ+ ಶQ!ಯನು+ ಯಾ.ೆ Kರಸ:Yಸು�ಾ!9ೆ?” 

ನk�ಂದ�ೆ sೕkತbೊಳ/0ತ!�ೆ 

ನಮ� 
ೕ�ತಗಳ67ರುವ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯನು+ ನk�ಂದ�ೆ 8ಾತ� 
sೕkತ�ಾಗುತ!�ೆ. ನಮ� ಮೂಲಕ �ೇವರು ಏನು 8ಾಡCೇ.ೆಂದು 9ಾವ� ಒ�^s.ೊಡುತ!�ೆ? 

9ಾವ� ಆತUbೆ ಎಷು` ಸಮಯವನು+ .ೊಡಲು ಬಯಸುತ!�ೆ? ಆತನ ಬಳ.ೆbಾ� 9ಾವ� ಆತUbೆ 
ಅ�?ಸುವಂತಹ %ಾ�ೆ� ಎಷು` ಶುದD�ಾ��ೆ?  

1 .ೊYಂಥ 12:4 �ಧಗಳ67 CೇXೆ CೇXೆ �ಧಗಳ/ಂಟು. �ೇವXಾತ�ನು ಒಬ\9ೇ. 

ವರಗಳ/ ಒ_`bೆ ಪ�ವvಸುತ!�ೆ 

9ಾವ� tದಲು ಕ6ತ ,ಾbೆPೕ, ವರಗಳ ಗುಂಪ�ಗಳ/ Uಕಟ�ಾ� ಒ_`bೆ .ೆಲಸ 8ಾಡುತ!�ೆ. 
9ಾವ� ಪ��ಾ�ತ�ನ -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-�ಾಗ ಅನ23ಾ4ೆಯ67 9ಾವ� 8ಾತ9ಾಡCೇಕು. 
ಅದು tದಲ9ೇಯ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?ಸಲು ನಮ�ನು+ ಸಜು�bೊL0ಸುತ!�ೆ. ಆನಂತರ 9ಾವ� 
ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರ.ಾ:� %ಾ��?ಸCೇಕು. ಇದು�ೇ ಎರಡ9ೇಯ ವರವ�. 
ಆನಂತರ 9ಾವ� ಪ��ಾ-ಸಲು ಇJFಸCೇಕು. ಇದು�ೇ ಮೂರ9ೇಯ ವರವ�. 
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ಆನಂತರ 9ಾವ� ಎರಡ9ೇಯ ಗುಂ�ನ ವರಗ]ಾದ ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ ಕeೆbೆ ಚ6ಸCೇಕು. 
�ೇವರು ಇವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅ9ೇಕ �ಷಯಗಳನು+ ನಮbೆ ಪ�ಕ_ಸುವನು. ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುವಂತಹ 

Kಳ/ವL.ೆಯ ಒಂದು ಮಂಡಲವ� ನಮ� 
ೕ�ತದ ಅಗತ2ಗ]�ೆಂ-bೆ ಅಥ�ಾ ನಮbೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ`ವರ 
ೕ�ತಗ]�ೆಂ-bೆ .ಾಯ? Uವ?vಸುವಂಥ�ಾ��ೆ. ಆನಂತರ 9ಾವ� ನಮ� 
ಅಗತ2ಗಳನು+ ಪuXೈಸುವ�ದ.ೆ: �ೇವರ ಶQ!ಯನು+ ಪ�ವvಸಲು Oಡುವಂತಹ ಶQ!ಯ ವರಗಳ 

ಕeೆbೆ ಚ6ಸCೇಕು.   

ನಂO.ೆಯ ವರ  

�ವರ@ೆ 

ನಂO.ೆಯ ವರ�ೆಂದXೆ U-?ಷ`�ಾದ ಸಮಯ.ಾ:� ಮತು! ಉ�ೆWೕಶ.ಾ:� ಇರುವಂತಹ 

�ೈ�ಕ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಅK8ಾನುಷ�ಾದ ನಂO.ೆಯಾ��ೆ. ಇದು .ೆಲ�ಂದು �ೇ]ೆಯ67 9ಾವ� 
ಇರುವಂತಹ ಯಾವ��ೇ ಪYs�Kಯ67 U-?ಷ`�ಾದ .ಾಯ?3ಾರವನು+ 9ೇರ�ೇYಸಲು 
ಇರುವಂತಹ ಶQ!ಯ ವರ�ಾ��ೆ.  

ನಂO.ೆಯ ವರವ� ತ}ಣದ67 ಅಥ�ಾ ಮುಂಬರುವ ಭ�ಷ2ದ67ರುವಂತಹ U-?ಷ`�ಾದ 

.ಾಯ?3ಾರ.ೆ: ಅಗತ2 ಬಂ�ಾಗ .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. Nಾನ �ಾಕ2ವ� ನಮbೆ ಉಂ�ಾ�ಾಗ 9ಾವ� 
,ೇbೆ .ಾಯ?3ಾರವನು+ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ,ೇಳ/ತ!�ೆ ಮತು! ಇದು �ೈಯ?�ಾ� �ೇವರ 

Uaೕ
sರುವ aೕಜ9ೆಯ ಪ�.ಾರ .ಾಯ?3ಾರವನು+ ಪuXೈಸುವಂ�ೆ ನಂO.ೆಯ ವರವನು+ 
ಪ�Eೋ-ಸುತ!�ೆ.  

,ೇbೆ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು 

ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಮೂಲಕ ನಂO.ೆಯ ವರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ0ಬಹುದು. 
ಪ�ಕಟ�ಾಗ6ದಂತಹ �ೇವರ ಶQ!ಯ ಪ�ದ?ಶನವನು+ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� KLಯಪSs�ಾಗ 

ಈ �ೈ�ಕ�ಾದ ನಂO.ೆಯು �nಾ[sಗಳ lೕ�ೆ ಬರುವ�ದು. ಇದು 9ಾವ� ಈಗ�ಾ9ೇ 
,ೊಂ-.ೊಂಡ ಪ�ಕಟ@ೆಯ ಪ�.ಾರ �ೈಯ?�ಾ� .ೆಲಸ 8ಾಡಲು ನಮ�bೆ ಅವ.ಾಶ 

8ಾS.ೊಡುತ!�ೆ.  

,ೇbೆ ಪ�ಕಟ�ಾಗುತ!�ೆ  

ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆಶQ!ಯ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67 �ೈ�ಕ ನಂO.ೆಯ ವರವ� 
ಒಳbೊಂSರುತ!�ೆ. ಇದು Pೕಸು ,ೇLದಂತಹ “nಾಂತ�ಾ�ರು tXೆಯCೇಡ” ಅಥ�ಾ ಆತನು 



~ 116 ~ 

,ೇLದಂತಹ “�ಾಜರ9ೇ ,ೊರbೆ Cಾ” ಎಂದು ಶQ!ಯುತ�ಾ� ಆNಾ�ಸುವಂಥ ,ೇL.ೆಯ67 
ಪ�ಕಟ�ಾಗುತ!�ೆ.  

Nಾನ �ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ �ೇವರು ಏನು 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಬಯಸು�ಾ!Xೋ ಎಂಬ ಪ�ಕಟ@ೆಯನು+ 
,ೊಂ-.ೊಂಡ lೕ�ೆ, ಆ .ಾಯ?3ಾರವನು+ ಪuK?bೊL0ಸಲು ನಂO.ೆಯ ವರವ� �nಾ[sಗಳ 

lೕ�ೆ ಬರುತ!�ೆ. ,ೇbೆ ಮುಂ�ೆ ;ಾಗCೇ.ೆಂಬ aೕಜ9ೆಯು Nಾನ �ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ 

ಪ�ಕಟ�ಾ�ಾಗ ಈ �nೇಷ ನಂO.ೆಯು bೋಚರ�ಾಗುತ!�ೆ. ಇದು ಆತUbೆ �ೇವYಂದ 

.ೊಡಲ^_`ರುವಂಥದನು+ �ೈಯ?�ಾ� 8ಾಡಲು �nಾ[sಗLbೆ ಅವ.ಾಶ 8ಾS.ೊಡುತ!�ೆ.   

ಇದು �nಾ[sಯು ನಂಬಲು ಪ�ಯK+ಸ-ರುವಂತಹ ಆತನ 
ೕ�ತದ67ರುವ ಸಮಯ�ಾ�ರುತ!�ೆ. 
�ೇವರ �ಾಕ2 ಏನು ,ೇಳ/ತ!�ೆ, �ೇವರ Jತ!�ೇನು ಮತು! .ಾಯ?ಗಳನು+ 9ೇರ�ೇYಸುವಂತಹ 

�ೇವರ �ೈ�ಕ ಶQ!ಯು ತ9ೊ+ಳbೆ 9ೆ�ೆbೊಂS�ೆ ಎಂದು ಆತನು KL-ರುವನು. ನಂO.ೆಯ 

ವರವ� Q�Pಯ67ರು�ಾಗ 8ಾತ9ಾಡುವಂತಹ 8ಾತುಗಳ/ 9ೇರ�ಾ� ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ�ೆ 
%ೆ�ೕYತ�ಾದವ�ಗ]ಾ��ೆ ಮತು! �ೇವರು 8ಾತ9ಾಡುವ��ಾದXೆ ಇರುವಂತಹ ಅ�ೇ ಅ�.ಾರ 

ಅವ�ಗL�ರುತ!�ೆ. ನಂO.ೆಯ ವರದ ಪY@ಾಮಗಳ/ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ಅಥ�ಾ 

ಗುಣಪSಸುವ ವರ�ಾ��ೆ.  

ನಂO.ೆಯ ವರQ:ರುವ ಪY@ಾಮಗಳ/  

ನಂO.ೆಯ ವರ.ೆ: ಅ9ೇಕ ಪY@ಾಮಗL�ೆ. 

���� ಇದು �ೇವYbೆ ಮvlಯನು+ ತರುತ!�ೆ. 
���� CೇXೆಯವರು �ೇವರನು+ ನಂಬುವಂ�ೆ 8ಾಡುತ!�ೆ. 
���� ಇದು ಅಶ�ಯ?ವನು+ ಮತು! ಭಯವನು+ ತರುತ!�ೆ. 

ಮನುಷ2ರ ವ2ವ,ಾರಗಳ67 ಒಳbೊಂSರುವ 
ೕ�ಸುವ �ೇವರ ಸತ2�ೆಯು ಪ�ದ?ಶನ�ಾಗುತ!�ೆ.  

9ಾಲು: �ಧಗಳ ನಂO.ೆ 

ರ�ಸುವ ನಂO.ೆ 

9ಾವ� Pೕಸುವನು+ ನಮ� ರ}ಕ9ಾ� ಆಂ�ೕಕYಸುವಂತಹ ನಂO.ೆಯು �ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ 
.ೇಳ/ವ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ    �ೇವರ ವರ�ೇ.   

ಎ�ೆಸ 2:8 ನಂO.ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ%ೆwಂದ�ೇ ರ}@ೆ ,ೊಂ-ದವXಾ�-WೕY. ಆ ರ}@ೆಯು 
Uk�ಂದುಂ�ಾದದWಲ7, ಅದು �ೇವರ ವರ�ೇ. 
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ಫಲ�ೆಂಬ ನಂO.ೆ 

ನಂOಗs!.ೆಯನು+ �ೇವXಾತ�ನ ಫಲಗಳ67 ಒಂದು ಫಲ�ಾ� ಪ_`8ಾಡ�ಾ��ೆ. ಇದು .ೆiಸ!ನನು+ 
ಆK¢ಕ�ಾದ ಸ[3ಾವಗಳ67 9ೆ�ೆbೊL0ಸಲು ಆತನ 
ೕ�ತದ67 Cೆ]ೆಯುವಂತಹ ನಂO.ೆ.  

ಗ�ಾತ2 5:22,23 ಆದXೆ �ೇವXಾತ�Uಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಫಲ�ೇನಂದXೆ – ��ೕK ಸಂ�ೋಷ 

ಸ8ಾಧನ -ೕಘ?nಾಂK ದP ಉಪ.ಾರ ನಂO.ೆ ;ಾದತ[ ಶlದl ಇಂಥವ�ಗ]ೇ. 
ಇಂಥವ�ಗಳನು+ ಯಾವ ಧಮ?nಾಸxವu ಆzೆ�ಸುವ-ಲ7. 

;ಾ8ಾನ2�ಾದ ನಂO.ೆ 

�ೇವರನು+, ಆತನ �ಾಕ2ವನು+ KLದು.ೊಳ/0ವ ಮತು! ನಂಬುವ� ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ 

ಪ�K-ನ.ೆ: Cೇ.ಾದಂತಹ ;ಾ8ಾನ2�ಾದ ನಂO.ೆw�ೆ. ಇದು ಆತನು ,ೇLದನು ಆತನು 
8ಾಡು�ಾ!9ೆಂದು ನಂಬುವಂತಹ ನಂO.ೆ. ಈ ನಂO.ೆಯು 9ಾವ� ಪ�K ;ಾY %ಾ��?ಸುವ ಮತು! 
ಆ %ಾ�ಥ?9ೆbೆ ಉತ!ರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ ಸಮಯದ67 ಬಲbೊಳ/0ತ!�ೆ.  

8ಾಕ? 11:24 ಆದ.ಾರಣ Uೕವ� %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾS ಏ9ೇನು CೇS.ೊಳ/0K!ೕXೋ ಅದ9ೆ+�ಾ7 
,ೊಂ-�ೆWೕ�ೆಂದು ನಂOY. ಅದು Uಮbೆ sಕು:ವ�ೆಂದು Uಮbೆ ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ. 

ನಂO.ೆಯ ವರ 

ನಂO.ೆಯ ವರ�ೆಂದXೆ U-?ಷ`�ಾದ ಸಮಯ.ಾ:� ಮತು! ಉ�ೆWೕಶ.ಾ:� ಇರುವಂತಹ 

�ೈ�ಕ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಅK8ಾನುಷ�ಾದ ನಂO.ೆಯಾ��ೆ. 

Pೕಸು�ನ ;ೇ�ೆಯ67ದಂತಹ ನಂO.ೆ ವರದ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/ 

ಪ�ನರು�ಾ�ನದ ನಂO.ೆ 

Pೕಸುವ� ಅ9ೇಕ ;ಾY ನಂO.ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vs�ಾW9ೆ. .ೆಲವ� �ೇ]ೆಯ67 ಆತನು 
Uವ?vsರುವಂಥವ�ಗಳ/ ಈ .ೆಳ�ನಂK�ೆ.   

���� ಸತ! ಮನುಷ2ನನು+ 
ೕವ-ಂದ ಎO\sದನು 

ಲೂಕ 7:12-15a ಆತನು ಊರCಾಗ6ನ ಹK!ರ.ೆ: ಬಂ�ಾಗ ಸತು!,ೋ�ದW ಒಬ\ನನು+ ,ೊರbೆ 
ತರುK!ದWರು. ಇವನು ತನ+ �ಾwbೆ ಒಬ\9ೇ ಮಗನು; ಆ.ೆಯು ಗಂಡಸತ!ವ]ಾ�ದWಳ/. ಆ.ೆಯ 

ಸಂಗಡ bಾ�ಮಸ�ರು ಅ9ೇಕYದWರು.  

;ಾ[kಯು ಆ.ೆಯನು+ ಕಂಡು ಕUಕYs - ಅಳCೇಡ ಎಂದು ಆ.ೆbೆ ,ೇL  
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ಚಟ`ದ ಹK!ರ.ೆ: ,ೋ� ಅದನು+ ಮುಟ`ಲು ,ೊತು!.ೊಂಡವರು Uಂತರು. ಆಗ ಆತನು - 
ಯೌವನಸ�9ೇ, ಏಳ/ ಎಂದು Uನbೆ ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ ಅಂದನು. 

 ಅನು+ತ!�ೇ ಸK!ದWವನು ಎದುW ಕೂತು.ೊಂಡು 8ಾ�ಾಡುವದ.ೆ: �ೊಡ�ದನು. 

���� �ಾಜರನು 

Pೕಸುವ� �ಾಜರನ ಅಸ[ಸ��ೆಯ ಬbೆ� ,ೇಳ/�ಾಗಲೂ, �ಾಜರನ ಮರಣ ಮತು! ಪ�ನರು�ಾ�ನವ� 
ತನ+ ಸ[ಂತ ಮರಣ ಮತು! ಪ�ನರು�ಾ�ನದ ಕುYತು Cೋ�ಸುವ ಸಮಯ�ಾ�ರುತ!�ೆಂದು ಆತನು 
KL-ದನು. 

aೕ,ಾನನು 11:43,44 ಅದನು+ ,ೇLದ lೕ�ೆ �ೊಡ¥ ಶಬW-ಂದ – �ಾಜರ9ೇ ,ೊರbೆ Cಾ. 

ಎಂದು ಕೂ�ದನು. ಸK!ದWವನು ,ೊರbೆ ಬಂದನು ಅವನ .ೈ.ಾಲುಗಳ/ ಬ�ೆ`ಗLಂದ ಕ_`ದWವ�. 
ಅವನ ಮುಖವ� .ೈ%ಾವಡ-ಂದ ಸುK!ತು!. Pೕಸು ಅವYbೆ – ಅವನನು+ OJ�Y ,ೋಗ6 ಎಂದು 
,ೇLದನು.  

���� ಆತನ ಸ[ಂತ ಪ�ನರು�ಾ�ನ.ಾ:�  

Pೕಸು�ನ ಅಂKಮ�ಾದ ನಂO.ೆಯ ವರದ .ಾಯ? ಯಾವ��ೆಂದXೆ Pೕಸುವ� 
ಪ�ನರು�ಾ�ನವನು+ ,ೊಂದುವ9ೆಂದು KLದು ಆತನು ತನ+ %ಾ�ಣವನು+ ಸವ? 8ಾನವ ಕುಲದ 

%ಾಪಗLbಾ� ದಂಡ9ೆಯ ಕ�ಯ�ಾ� %ಾವKಸುವ�ದ.ಾ:� .ೊಡು�ೆನು ಎಂಬು�ೇ ಆ�ತು!.  

aೕ,ಾನನು 11:25,26 Pೕಸು ಆ.ೆbೆ 9ಾ9ೇ ಪ�ನರು�ಾ�ನವu 
ೕವವu ಆ��ೆWೕ9ೆ ನನ+ನು+ 
ನಂಬುವವನು ಸತ!ರೂ ಬದುಕುವನು. ಮತು! ಬದುಕು�ಾ! ನನ+ನು+ ನಂಬುವ ಪ�Kaಬ\ನು 
ಎಂ-ಗೂ ;ಾಯುವ-ಲ7. ಇದನು+ ನಂಬುK!ೕಯಾ? ಎಂದು ,ೇLದನು. 

ಅದುRತ 8ಾಡುವ ನಂO.ೆ 

���� �ೊಡ¥ OರುbಾL 

8ಾಕ? 4:37-39 CೇXೆ �ೋ{ಗಳ� ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದWವ�. ತರು�ಾಯ �ೊಡ¥ OರುbಾL ಎದುW 
�ೆXೆಗಳ/ ಆ �ೋ{bೆ ಒSದು ಒಳbೆ ನು��ದWYಂದ ಆ �ೋ{ ಆಗ�ೇ ತುಂಬುವದ.ೆ: ಬಂ-ತು!. 
ಆತನು �ೋ{ಯ vಂ3ಾಗದ67 ತ�ೆ�ಂಬನು+ ಒರ� U�ೆW8ಾಡುK!ದWನು. ಅವರು ಆತನನು+ 
ಎO\s–ಗುರು�ೇ, 9ಾವ� ಮುಳ/�,ೋಗುವದರ67 Uನbೆ Jಂ�ೆwಲ7�ೇ ಎಂದು .ೇಳಲು  

ಆತನು ಎದುW bಾLಯನು+ ಗದYs ಸಮುದ�.ೆ: – ಸುಮ�Uರು, tXೆಯCೇಡ ಎಂದು 
ಅಪ^@ೆ.ೊಟ`ನು. .ೊಡುತ!�ೆ bಾL Uಂತು,ೋ� ಎ�ಾ7 nಾಂತ�ಾwತು. 
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���� UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದನು 

9ಾವ� ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆPೕಸು ಮನುಷ29ಾ� UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದನು ಎಂಬ ಸ�ಾ2ಂಶವನು+ 
ಕeೆಗ{ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. ಆತನು ಈ ಭೂkಯ67 ಮನುಷ2ನ ,ಾbೆ .ಾಯ? Uವ?vs�ಾW9ೆ ,ೊರತು 
�ೇವರ ,ಾbೆ ಅಲ7. 9ಾವ� ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆಈ ಘಟ9ೆಯ67 %ೇತ�ನನು+ �ೈಫಲ2ದ J,ೆ+ಯಾ� 

.ಾಣು�ೆ!ೕ�ೆ. Pೕಸು 8ಾSದ ,ಾbೆ %ೇತ�ನು 8ಾSದನು ಎಂಬುದನು+ 9ಾವ� 
9ೆನ�s.ೊಳ/0ವ�ದು ನಮbೆ ಒ] 0ೆಯ�ಾ�ರುತ!�ೆ. ಆತನು ಈ ಸಂದ?ಭದ67 ಸ[ಲ^ 
ಸಮಯ.ಾ:ದರೂ “Pೕಸು�ನ .ಾಯ?ಗಳನು+” Uವ?vsದನು.  

ಮ�ಾ!ಯನು 14:25-32 XಾK� 9ಾಲ:9ೆಯ "ಾವದ67 Pೕಸು ಸಮುದ�ದ lೕ�ೆ ನeೆದು ಅವರ 

ಕeೆbೆ ಬಂದನು. ಸಮುದ�ದ lೕ�ೆ ನeೆಯುವ ಆತನನು+ �ಷ2ರು 9ೋS ಬೂತ�ೆಂದು ತತ!Ys 

ಭಯ-ಂದ ಕೂ�ದರು.  

ಕೂಡ�ೆ Pೕಸು 8ಾ�ಾS ಅವYbೆ – �ೈಯ?�ಾ�Y 9ಾನು ಅಂಜCೇSY ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಅದ.ೆ: %ೇತ�ನು ;ಾ[kೕ Uೕ9ೇಯಾದXೆ ನನbೆ UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದು Uನ+ ಬLbೆ ಬರುವದ.ೆ: 
ಅಪ^@ೆ .ೊಡು ಅನ+ಲು, ಆತನು Cಾ ಅಂದನು. 

 ಆಗ %ೇತ�ನು Pೕಸು�ನ ಬLbೆ ,ೋಗುವದ.ೆ: �ೋ{wಂದ ಇLದು UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದನು.  

ಆದXೆ bಾLಯನು+ 9ೋS ಭಯಪಟು` ಮುಣುಗು�ಾ! - ;ಾ[kೕ ನನ+ನು+ .ಾ%ಾಡು ಎಂದು 
ಕೂ�.ೊಂಡನು. 

 ಆ }ಣ�ೇ Pೕಸು .ೈEಾJ ಅವನನು+ vSದು ಅಲ^ �nಾ[sPೕ ಯಾ.ೆ ಸಂ�ೇಹ ಪ�ೆ` ಎಂದು 
,ೇLದನು.  

ತರು�ಾಯ ಅವರು �ೋ{ಯನು+ ಹK!ದ lೕ�ೆ bಾL Uಂತು ,ೊwತು.  

�ೇವರ 9ಾ2ಯKೕಪ�?ನು+ 8ಾತ9ಾಡುವ�ದರ67 ನಂO.ೆ ವರ 

9ಾ2ಯKೕಪ�?  

Q�ಸ!ನ ಶYೕರದ ಸಂರ}@ೆbಾ� �ೋY.ೆbೆ �9ಾಶನದ YೕKಯ67 ನಂO.ೆ ವರವ� .ಾಯ? 
Uವ?vಸುತ!�ೆ. ಬಹುಶಃ, Q�ಸ!ನ ಶYೕರವ� ಅವರ 
ೕ�ತದ67ರುವ %ಾಪ�ರುವ�ದWYಂದ ಅಥ�ಾ 

ಜನರು ಏನು ,ೇಳ/�ಾ!Xೆಂಬ ಭಯ ಅಥ�ಾ ಈ ಮಂಡಲಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಲು 
ಅ;ಾಮಥ2?ದ 3ಾವ9ೆಗಳ Ukತ!  
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ಇಷ`�ಲ7-ರುವ�ದWYಂದ ಆ�ರಬಹುದು. ನಮ� 
ೕ�ತದ67 ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸ�ೆ ನಂO.ೆಯ ವರದ67 .ೆಳbೆ.ೊ_`ರುವ YೕKಯ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದು ಅ;ಾಧ2.  

���� Pೕಸು�Uಂದ 

Pೕಸುವ� ಅಂಜೂರದ ಮರವನು+ ಶ�sದನು. 

ಮ�ಾ!ಯನು 21:19 �ಾYಯ67 ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು+ ಕಂಡು ಅದರ ಹK!ರ.ೆ: ,ೋ� 

ಅದರ67 ಬYೕ ಎ�ೆಗಳ9ೆ+ೕ ,ೊರತು ಮ�ೆ!ೕನೂ .ಾಣ�ೆ ಅದ.ೆ: – ಇನು+ lೕ�ೆ Uನ+67 ಫಲವ� 
ಎಂ�ೆಂ-ಗೂ ಆಗ�ೆ ,ೋಗ6 ಎಂದು ,ೇLದನು. ಆ }ಣ�ೇ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವ� ಒಣ� 

,ೋwತು.  

���� %ೇತ�Uಂದ 

ಅನUೕಯನ ಕೂಡ�ೆ ಸತ! OದW ಆನಂತರ Nಾನ �ಾಕ2-ಂದ ,ೊರಪSsದ ನಂO.ೆಯ ವರ.ೆ: 
ತಕ:ಂ�ೆ %ೇತ�ನು ಸ%ೆ�ೖರಳನು+ ಶ�sದನು.  

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 5:9-11 ಆಗ %ೇತ�ನು ಆ.ೆbೆ - Uೕ�ಬ\ರೂ ಕತ?ನ ಆತ�ನನು+ 
ಪYೕ�ಸುವದ.ೆ: ಯಾ.ೆ ಒಡಂಬ_`Y? ಅbೋ, Uನ+ ಗಂಡನನು+ ಹೂ{ಟ`ವರು ಬಂದು Cಾ�6ನ67 
.ಾ6_`�ಾWXೆ, Uನ+ನೂ+ ,ೊತು!.ೊಂಡು ,ೋಗುವರು ಎಂದು ,ೇLದನು. 

 ಕೂಡ�ೆ ಆ.ೆಯು ಅವನ %ಾದಗಳ ಮುಂ�ೆ OದುW %ಾ�ಣOಟ`ಳ/. ಆ ಯೌವನಸ�ರು ಒಳbೆ ಬಂದು 
ಆ.ೆಯು ಸK!ರುವದನು+ ಕಂಡು ಆ.ೆಯನು+ ,ೊತು!.ೊಂಡು ,ೋ� ಗಂಡನ ಮಗು�ಲ67 ಹೂ{ಟ`ರು. 
ಮತು! ಸವ?ಸ3ೆಗೂ ಈ ಸಂಗKಗಳನು+ .ೇLದವXೆಲ7Yಗೂ ಮ,ಾ ಭಯvSwತು. 

���� %ೌಲUಂದ 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 13:8-12 ಆದXೆ ಆ ಮಂತ��ಾ-ಯಾದ ಎಲುಮನು ಅವYbೆ ಎದುರು 
Uಂತು ಅ�ಪKಯು Q�ಸ!ನನು+ ನಂಬದ ,ಾbೆ ಪ�ಯK+sದನು.  

ಎಲುಮ9ೆಂಬ ,ೆಸYbೆ ಮಂತ��ಾ- ಎಂಬ�ೇ ಅಥ?. ಆಗ %ೌಲ9ೆUs.ೊಳ/0ವ ;ೌಲನು 
ಪ��ಾ�ತ�ಭYತ9ಾ� ಅವನನು+ ದೃh`s9ೋS – ಎ�ೋ, ಎ�ಾ7 tೕಸ-ಂದಲೂ ಎ�ಾ7 
.ೆಟ`ತನ-ಂದಲೂ ತುಂOರುವವ9ೇ, ;ೈ�ಾನನ ಮಗ9ೇ, ಎ�ಾ7 UೕKಗೂ �Xೋ�Pೕ, Uೕನು 
ಕತ?ನ Uೕ�ಾದ 8ಾಗ?ಗಳನು+ eೊಂಕು 8ಾಡುವದನು+ Oಡುವ-ಲ7�ೕ? ಇbೋ, ಕತ?ನು 
Uನ+ lೕ�ೆ .ೈ ಎK!�ಾW9ೆ; Uೕನು ಕುರುಡ9ಾ� .ೆಲವ� .ಾಲ ಸೂಯ?ನನು+ .ಾಣ�ೆ ಇರು� ಎಂದು 
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,ೇLದನು. ಆ }ಣ�ೇ ಅವUbೆ ಕಣು� tCಾ\� ಕತ!�ೆ ಉಂ�ಾwತು; ಅವನು 
.ೈvSಯುವವರನು+ ಹುಡುಕು�ಾ! KರುbಾSದನು.  

ಅ�ಪKಯು ಆ ಸಂಗKಯನು+ 9ೋS ಕತ?ನ Cೋಧ9ೆbೆ ಅ�ಾ2ಶ�ಯ?ಪಟು` 
ನಂಬುವವ9ಾದನು.  

ನಂO.ೆಯ ವರವ� ಸಂರ}@ೆಯನು+ ಒದ�ಸುತ!�ೆ 

�ಾ�ೕದನು ಮತು! bೊ�ಾ2ತನು 

1 ಸಮು�ೇಲನು 17:32, 38-40, 45-49 �ಾ�ೕದನು ;ೌಲUbೆ – ಆ �6h`ಯನ 

Ukತ!�ಾ� ಯಾವನೂ ಎ�ೆbೆಡCಾರದು; Uನ+ ;ೇವಕ9ಾದ 9ಾನು ,ೋ� 

ಅವ9ೊಡ9ೆ ಯುದD 8ಾಡು�ೆನು ಅನ+ಲು… 

���� ಮನುಷ2ರ ��ಾನವನು+ ಬ-�ಟ`ನು 

ಅವUbೆ ಯುದD ವಸxಗಳನೂ+ ಕವಚಗಳನೂ+ �ೊSs ತ�ೆbೊಂದು �ಾಮ�ದ 

�ರ;ಾ�´ಣವU+ಟ`ನು; �ಾ�ೕದನು ಯುದD ವಸxದ lೕ�ೆ ಕK!ಯನು+ 
O�ದು.ೊಂಡನಂತರ ನeೆಯಬಹು�ೋ ಎಂದು ಪYೕ�sದ lೕ�ೆ ;ೌಲUbೆ – ನನbೆ 
ಅ3ಾ2ಸ�ಲ7ದWYಂದ ಇವ�ಗಳನು+ ಧYs.ೊಂಡು ನeೆಯ�ಾXೆ ಎಂದು ,ೇL  

ಅವ�ಗಳನು+ �ೆbೆ-ಟು` ತನ+ .ೋಲನು+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು ,ೊರಟು ಹಳ0ದ67 ಐದು 
ನುಣುಪ�ಕಲು7ಗಳನು+ ಆYs.ೊಂಡು ಅವ�ಗಳನು+ ಕುರುಬರ ಪದDKಯಂ�ೆ ತನ�ರುವ 

;ೊಂಟJೕಲದ67 ,ಾQ .ೈಯ67 ಕವ@ೆಯನು+ vSದು �6h`ಯನ ಬLbೆ ,ೋದನು.  

���� ನಂO.ೆಯ ವರ  

    Nಾನ �ಾಕ2 

ಆಗ �ಾ�ೕದನು ಅವUbೆ – Uೕನು ಈ_ ಕK! ಬ
?ಗ]�ೆಡ9ೆ ನನ+ ಬLbೆ ಬರುK!; 
9ಾ9ಾದXೋ Uೕನು vೕಯಾLsದಂಥ ;ೇ9ಾ�ೕಸಶ[ರನೂ ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ಯುದD 
ಭಟರ �ೇವರೂ ಆ�ರುವ P,ೋವನ 9ಾಮ�ೊಡ9ೆ Uನ+ ಬLbೆ ಬರು�ೆ!ೕ9ೆ. ಆತನು 
ಈ ,ೊತು! Uನ+ನು+ ನನ+ .ೈbೆ ಒ�^s.ೊಡುವನು; 9ಾನು Uನ+ನು+ .ೊಂದು Uನ+ 
ತ�ೆಯನು+ ಕSದು,ಾQ �6h`ಯ;ೈನ2ದ ಶವಗಳನು+ ಮೃಗಪ�ಗLbೆ 
ಹಂJ.ೊಡು�ೆನು. ಇದYಂದ ಇ;ಾ�Pೕಲ2Xೊಳbೆ �ೇವYರು�ಾ!9ೆಂಬದು 



~ 122 ~ 

ಭೂ�ೋಕದವYbೆ�ಾ7 bೊ�ಾ!ಗುವದು; ಯಾಕಂದXೆ ಯುದDಫಲವ� P,ೋವನ 

.ೈಯ67�ೆ; ಆತನು Uಮ�ನು+ ನಮ� .ೈbೆ ಒ�^s.ೊಡುವನು ಅಂದನು.  

���� ನಂO.ೆ ಜಯವನು+ ತರುತ!�ೆ 

ಕೂಡ�ೆ ಆ �6h`ಯನು ,ೊರಟು �ಾ�ೕದ9ೊಡ9ೆ ಯುದD8ಾಡುವದ.ೆ: 
ಸkೕ�s�ಾಗ �ಾ�ೕದನು �6h`ಯ ;ೈನ2ದ ಕeೆbೆ ಓS,ೋ� ಆ �6h`ಯನನು+ 
ಸಂ�s .ೈಯನು+ Jೕಲದ67 ,ಾQ ಒಂದು ಕಲ7ನು+ �ೆbೆದು ಅವನ ಹ@ೆbೆ ಗುYwಟು` 
ಕವ@ೆಯನು+ Oೕs ,ೊeೆಯಲು ಕಲು7 ಅವನ ಹ@ೆaಳbೆ ,ೊQ:ತು; ಅವನು 
CೋರಲOದWನು.  

�ಾUPೕಲನು 

���� Xಾಜನ ನಂO.ೆಯ ,ೇL.ೆ 

�ಾUPೕಲನು 6:16-22 �ಾUPೕಲನನು+ ತಂದು sಂಹಗಳ ಗ�ಯ67 ,ಾQOಟ`ರು. 
ಆಗ Xಾಜನು �ಾUPೕಲUbೆ – Uೕನು Uತ2ವu ಭ
ಸುವ �ೇವರು Uನ+ನು+ದDYಸ6 

ಎಂದು ಹರsದನು.  

ಕೂಡ�ೆ ಬಂeೆಯನು+ ತಂದು ಗ�ಯ Cಾಯನು+ ಮುJ�ದರು; �ಾUPೕಲನ ಗKಯು 
CೇXೆಯಾಗದಂ�ೆ Xಾಜನು ತನ+ ಮು�ೆ�wಂದಲೂ ಅದ.ೆ: tಹರು8ಾSದನು. 

 ಅನಂತರ Xಾಜನು ಅರಮ9ೆbೆ ,ೋ� �9ೋದ �ಾದ2ಗಳನು+ ತನ+ ಮುಂ�ೆ ತYಸ�ೆ 
ಉಪ�ಾಸ�ಾ� XಾK�ಯನು+ ಕ]ೆದನು; ಅವUbೆ U�ೆ� ತ�^ತು. 8ಾರ@ೆಯ CೆL0bೆ 
Xಾಜನು ಉದಯದ�ೆ7ೕ ಎದುW sಂಹಗಳ ಗ�ಯ ಬLbೆ ತ[Xೆಯಾ� ,ೋದನು. 
�ಾUPೕಲUದW ಗ�ಯ ಸkೕಪ.ೆ: ಬಂದು ಅವನು ದುಃಖಧ²Uwಂದ �ಾUPೕಲನನು+ 
ಕೂ� – �ಾUPೕಲ9ೇ, 
ೕವಸ[ರೂಪ9ಾದ �ೇವರ ;ೇವಕ9ೇ, Uೕನು Uತ2ವu 
ಭ
ಸುವ Uನ+ �ೇವರು Uನ+ನು+ sಂಹಗLಂದ ಉದDYಸ ಶಕ!9ಾದ9ೋ ಎಂದು .ೇಳಲು  

���� ಜಯ 

�ಾUPೕಲನು XಾಜUbೆ – ಅರ;ೇ, Jರಂ
ೕ�ಯಾ�ರು! ನನ+ �ೇವರು ತನ+ 
ದೂತನನು+ ಕಳ/vs, sಂಹಗಳ Cಾwಗಳನು+ ಬಂ�sದನು; ಅವ�ಗLಂದ ನನbೆ 
ಯಾವ ,ಾUಯೂ ಆಗ6ಲ7; ಏ.ೆಂದXೆ ಆತನ ದೃh`bೆ 9ಾನು Uಮ?ಲ9ಾ� 

ಕಂಡುಬಂ�ೆನು, Xಾಜ9ಾದ Uನಗೂ ಯಾವ �ೊ�ೕಹವನೂ+ 8ಾಡ6ಲ7 ಎಂದು 
,ೇLದನು. 
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ಶದ��, lೕಶ� ಮತು! ಅCೇµ-9ೆbೋ 

ಅವರು Xಾಜನನು+ ಆXಾ�ಸುವಂ�ೆ ಅವYbೆ ಆNಾ�s�ಾಗ ಅವರು ತಮbೆ 
ಮರಣವ�ಂ�ಾದರೂ ಅದನು+ 8ಾಡುವ�-ಲ7�ೆಂದು Kರಸ:Ysದರು. ಆದXೆ ಅವರ 

8ಾತುಗಳನು+ ಗಮUಸುವ��ಾದXೆ �ೇವರು ಅವರನು+ OSಸು�ಾ!9ೆಂದು ಅವರು 
ನಂOದರು.  

�ಾUPೕಲನು 3:16-18,20-26 ಇದನು+ .ೇL ಶದ��, lೕಶ� ಅCೇµ-9ೆbೋ 
ಎಂಬವರು XಾಜUbೆ – 9ೆಬೂಕ�ೆ+ಚ�ರ9ೇ, ಈ �ಷಯದ67 9ಾವ� Uನbೆ ಏನೂ 

,ೇಳCೇ.ಾ�ಲ7.  

���� ನಂO.ೆಯ ವರ 

ಅರ;ೇ, 9ಾವ� ;ೇ�ಸುವ �ೇವYbೆ Jತ!�ದWXೆ ಆತನು ಧಗಧಗ9ೆ ಉYಯುವ 

ಆ�bೆaಳ�ಂದ, ನಮ�ನು+ OSಸಬಲ7ನು; ,ೇಗೂ Uನ+ .ೈwಂದ ನಮ�ನು+ 
OSಸುವನು.  

���� ಸಂಪuಣ? ಸಮ?ಪ@ೆ 

Jತ!�ಲ7-ದWರೂ Xಾಜ9ೇ, ಇದು Uನbೆ KL-ರ6, 9ಾವ� Uನ+ �ೇವರುಗಳನೂ+ 
;ೇ�ಸುವ�-ಲ7, Uೕನು U6sದ ಬಂbಾರದ ಪ�Klಯನು+ ಪu
ಸುವ�-ಲ7 
ಎಂದುತ!ರ.ೊಟ`ರು.  

ಇದಲ7�ೆ ತನ+ ;ೈನ2ದ .ೆಲವ� ಮಂ- ಶ�ರYbೆ ಶದ��, lೕಶ� ಅCೇµ-9ೆbೋ 
ಎಂಬುವರನು+ ಕ_` ಧಗಧಗ9ೆ ಉYಯುವ ಆ�bೆaಳbೆ ಎK!,ಾಕCೇ.ೆಂದು 
ಅಪ^@ೆ.ೊಟ`ನು. ಅದರಂ�ೆ ಶಲ2 ಇ"ಾರು ಮುಂeಾಸ tದ�ಾದ ಉಡುಪನು+ 
ಧYs.ೊಂSದW ,ಾbೆPೕ ಅವರನು+ ಕ_` ಧಗಧಗ9ೆ ಉYಯುವ ಆ�bೆaಳbೆ 
,ಾQOಟ`ರು.  

vೕbಾಗಲು Xಾ"ಾNೆಯು ಖಂSತ�ಾ�ದದWYಂದಲೂ ಆ�bೆಯ .ಾವ� 
ಅKKೕ�ಾ�ದದWYಂದಲೂ ಅ�+"ಾ[�ೆಯು ಶದ�� lೕಶ� ಅCೇµ 9ೆbೋ 
ಎಂಬವರನು+ ಎK!,ಾQದವರ9ೆ+ ಸಂಹYsತು. ಶದ�� lೕಶ� ಅCೇµ 9ೆbೋ ಈ 

ಮೂವರು ಕಟ`ಲ^ಟ`ವXಾ� ಧಗಧಗ9ೆ ಉYಯುವ ಆ�bೆಯ ಮಧ2ದ67 OದುWOಟ`ರು.  
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���� �ೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ 

ಆಗ Xಾಜ9ಾದ 9ೆಬೂಕ�ೆ+ಚ�ರನು CೆJ�OದುW ತಟ`9ೆದುW ತನ+ ಮಂK�ಗಳನು+ – ಕ_`ದ 

ಮೂವರನು+ 9ಾವ� CೆಂQaಳbೆ ,ಾQಸ6ಲ7�ೕ ಎಂದು .ೇಳಲು  

ಅವರು XಾಜUbೆ – ಅರ;ೇ, ,ೌದು, ಸತ2 ಎಂದುತ!ರ.ೊಟ`ರು.  

ಅದ.ೆ: ಅವನು – ಇbೋ, ಕ_`ಲ7ದ 9ಾಲ[ರನು+ 9ೋಡು�ೆ!ೕ9ೆ, CೆಂQಯ67 
KರುbಾಡುK!�ಾWXೆ, ಅವYbೆ ಯಾವ ,ಾUಯೂ ಇಲ7; 9ಾಲ:9ೆಯವನ ರೂಪವ� 
�ೇವಕು8ಾರನ ರೂಪದಂK�ೆ ಎಂದು ,ೇL ಧಗಧಗ9ೆ ಉYಯುವ ಆ�bೆಯ Cಾwಯ 

ಬLbೆ ,ೋ� – ಪXಾತ^ರ�ೇವರ ;ೇವಕXಾದ ಶದ�� lೕಶ� ಅCೇµ 9ೆbೋ 
ಎಂಬವXೇ ಬU+, ,ೊರbೆ ಬU+, ಎಂದು ಕೂಗಲು  

ಶದ�� lೕಶ� ಅCೇµ 9ೆbೋ ಎಂಬವXೇ CೆಂQaಳ�ಂದ ,ೊರಟು ಬಂದರು.  

ಇಂದು ನಂO.ೆಯ ವರವ� Uವ?ಹ@ೆಯ67  

ನಂO.ೆಯ ವರವ� ಅ9ೇಕ .ಾರಣಗLbಾ� Q�ಸ!ನ ಶYೕರ.ೆ: .ೊಡಲ^_`�ೆ. 9ಾವ� 
ಇದರ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದ.ೆ: ಕ6ಯು�ಾಗ ನಮ�, ನಮ� 
ಸುತ!ಮುತ!6ರುವಂಥವರ ಮತು! Q�ಸ!ನ ಶYೕರದ ಸಂರ}@ೆbಾ� ಇದು �ೇವYಂದ 

ಉಪaೕ�ಸಲ^ಡುತ!�ೆ.  

ನಂO.ೆwಲ7�ೆ �ೇವರನ+ lJ�ಸುವ�ದು ಅ;ಾಧ2.  

ನಂO.ೆwಂದ ಯಾವ�ದು ಅ;ಾಧ2ವಲ7 ಯಾ.ೆಂದXೆ 9ಾವ� ನಂO.ೆಯ ವರವ� .ಾಯ? 
Uವ?ಹ@ೆಯ67ರು�ಾಗ ಅದುRತಗLbಾ� �ೇವರ ಶQ!ಯು Oಡುಗeೆಯಾಗುವ�ದು.  

9ಾವ� ನಮ� ಸ[ಂತ ನಂO.ೆಯನು+ ಅ3ಾಸ2sಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 
9ಾವ� ಆ ನಂO.ೆಯ ಅಂತ2 ಬರು�ಾಗ ಅ9ೇಕ ;ಾY, �ೇವರು ನಮbೆ Nಾನ �ಾಕ2ವನು+  

.ೊಡು�ಾಗ ಈ �nೇಷ�ಾದ ನಂO.ೆಯ ವರವ� ,ೊರ,ೊಮು�ತ!�ೆ.  
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ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 ಶQ!ಯ ವರಗಳನು+ �ವYsY ಮತು! ಎ�ಾ7 ಮೂರು ವರಗಳನು+ ಪ_`8ಾSY. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ನಂO.ೆಯ ವರ ಎಂದXೇನು? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uಮ� 
ೕ�ತದ67 Uೕವ� ನಂO.ೆಯ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vsರುವಂತಹ ಉ�ಾಹರ@ೆಯನು+ .ೊSY ಅಥ�ಾ 

ಸತ2�ೇದ-ಂದ ಒಂದು ಉ�ಾಹರ@ೆಯನು+ Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 .ೊSY. 
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%ಾಠ ಹ9ೆ+ರಡು 

ಶQ!ಯ ವರ 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

.ೊYಂಥ 12:9-11 ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂದ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ ಮಹತು!ಗಳನು+ 
8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� ಒಬ\Ubೆ ��ಧ 

�ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. ಈ ವರಗಳ9ೆ+�ಾ7 ಆ ಒಬ\ 
ಆತ��ೇ ತನ+ Jತ!.ೆ: ಬಂದ ,ಾbೆ ಒCೊ\ಬ\Ubೆ ಹಂJ.ೊಟು` ನSಸು�ಾ!9ೆ. 

    ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ                 ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/                ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು                       ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                             Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2                     ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ                                                   Nಾನ �ಾಕ2                                # ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

�ವರ@ೆ  

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� ;ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಪ�ಕೃKಯ ಚಲನವಲನದ67 ಪ��ೇಶ 

8ಾಡುವಂಥ �ೈ�ಕ ಹಸ!zೇಪ�ಾ��ೆ.  
 
ಇದು ಪ�ಕೃKಯ Uಯಮಗಳನು+ 8ಾ%ಾ?Sಸುವ, ಸ��ತbೊLಸುವ ಅಥ�ಾ 

UಯಂK�ಸುವ �ೇವರ ಶQ!ಯ �ೈ�ಕ ಪ�ದ?ಶನ�ಾ��ೆ.  
 

ಇದು �nಾ[sಯು ಅದುRತ 8ಾಡುವಂ�ೆ .ೊಡಲ^_`ರುವಂತಹ �ೇವXಾತ�ನ 

ವರ�ಾ��ೆ.  
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ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ ಒಂದXೊ_`bೆ ಒಂದು ಮತು! ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗ]�ೆ_`bೆ ಬಹಳ 

Uಕಟ�ಾ� .ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ.  
 

ವರವ� ,ೇbೆ .ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ 
ಆK¢ಕ ವರ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆwಂದ 

,ೊಂ-.ೊಂSರುವಂತಹ ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಅಥ�ಾ �ೈ�ಕ�ಾದ Kಳ/ವL.ೆaಂ-bೆ 
ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� %ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ!�ೆ. ನಂತರ, ಆK¢ಕ ವರ�ಾದ Nಾನ 

�ಾಕ2ವ� .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ67ರುತ!�ೆ. ಇದು ಸಂಭ�ಸು�ಾಗ, ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆಅದುRತ 

ಸಂಭ�ಸುವ�ದQ:ಂತ tದ�ೆ 9ಾವ� ಅದುRತವನು+ 8ಾಡುವ�ದನು+ 9ಾ�ೇ .ಾಣುತ!�ೆ. 
ಈ “Nಾನ �ಾಕ2ವ�” ನಂO.ೆಯ ವರವನು+ OಡುಗeೆbೊL0ಸುತ!�ೆ. ಇದು 
ಸಂಭ�ಸು�ಾಗ, Nಾನ �ಾಕ2 ಮೂಲಕ 9ಾವ� 8ಾಡುK!ರುವ��ಾ� ಏನನು+ 9ಾವ� 
ಕಂeೆವ� ಅದ9ೆ+ೕ 9ಾವ� �ೈಯ?�ಾ� 8ಾಡಲು %ಾ�ರಂrಸುತ!�ೆ.  
 

ಇದನು+ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ�ೆಂದು ಕXೆಯ�ಾಗುತ!�ೆ ಯಾ.ೆಂದXೆ 9ಾವ� 
ಅದುRತದ67 ಸQ�ಯ�ಾದ ಸಹ3ಾ�ಯಾ��ೆWೕ�ೆ. �ೇವXಾತ�ನ67 Nಾನ �ಾಕ2ದ 

ಮೂಲಕ 9ಾವ� ಏನನು+ .ಾಣು�ೆ!ೕ�ೕ; ನಂO.ೆಯ ವರವ� Oಡುಗeೆಯಾ�ಾಗ 9ಾವ� 
�ೈಯ?�ಾ� ಅದನು+ 8ಾಡಲು ಆರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ. ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರದ67 
9ಾವ� .ಾಯ? Uವ?vಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ಾಗ �ೇವರ ಶQ!ಯು Oಡುಗeೆಯಾಗುತ!�ೆ 
ಮತು! ಆದುRತವ� ನeೆಯುತ!�ೆ. ಅದ.ಾರಣ �ೇವರ 3ಾಗವ� ಮತು! ನಮ� 3ಾಗವ� ಇ�ೆ. 

ಇದು ಸುಲಭ 

ಇದು ಸುಲಭ�ಾ�ರುವ�ದWYಂದ ಮತು! �ೕಘ��ಾದ ಪ�ಗKಯ67   
ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ .ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದWYಂದ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ಅಥ?�ವರ@ೆಯನು+ 
.ೊಡುವ ,ಾbೆ ಅಥ�ಾ �ೇವXಾತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ67 ಯಾವ��ಾದರೂ ಒಂದರ67 
.ಾಯ? Uವ?vಸುವ ,ಾbೆPೕ ಆK¢ಕ ವರ�ಾದ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ಈ ವರದ67 
.ಾಯ? Uವ?vಸುವ�ದು ಸುಲಭ�ೆಂದು 9ಾವ� ಕಂಡು.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ.   
 

Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಪ�ಕಟ@ೆಯನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ��ೆ 
ಇದQ:ರುವಂತಹ Qೕ6ಯಾ��ೆ.  

ಅದುRತಗಳ ಉ�ೆWೕಶ 

ಅದುRತಗL�ರುವಂತಹ �ೈ�ಕ ಉ�ೆWೕಶಗಳ/ ಇವ�ಗ]ಾ�ರಬಹುದು: 

���� ಅಪK!Uಂದ Oಡುಗeೆ 
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���� ಸಂರ}@ೆ 
���� .ೊರ�ೆಯ67ರುವಂಥವYbೆ ಒದ�ಸುವ�ದು 
���� 9ಾ2ಯKೕಪ�? 9ೆರ�ೇYಸುವ�ದು 
���� ವ2Q!ಯ ಕXೆಯನು+ ದೃಢಪSಸುವ�ದು 
���� Cೋ�sರುವಂತಹ 8ಾತುಗಳನು+ ದೃಢಪSಸುವ�ದು 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� ಯಾ�ಾಗಲೂ �ೇವYbೆ ಮvlಯನು+ ತರುತ!�ೆ 
ಮತು! ಜನರ ನಂO.ೆಯು ,ೆEಾ�ಗುವಂ�ೆ 8ಾಡುತ!�ೆ.  

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ Pೕಸು�ನ 
ೕ�ತದ67 

Pೕಸು�ನ tದಲ ಮೂವತು! ವಷ?ಗಳ 
ೕ��ಾವ�ಯ67 ಯಾವ��ೇ 
ಅದುRತಗಳನು+ ಉ�ೆ7ೕ�sಲ7. ಆತನು ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ!ಯನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡ 

ಅನಂತರ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� ಆತನ 
ೕ�ತದ67 ಸಂಭ�ಸಲು 
%ಾ�ರಂಭ�ಾwತು.  

Pೕಸು�ನ tದಲ9ೇಯ ಅದುRತ 

Pೕಸು�ನ ;ೇ�ೆಯ 
ೕ�ತದ67 tಟ` tದ6bೆ �ೋYಬಂದ �ೈ�ಕ 

ಪ�ತ2}�ೆಯು ಅದುRತ�ಾ�ತು!. ಆತನು ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಸಂಗKಗಳ 

ಚಲನವಲನವನು+ �JFನ+bೊLsದನು ಮತು! Uೕರನು+ �ಾ�zಾರಸವ9ಾ+� 

8ಾಪ?Ssದನು. ಸಹಜ�ಾದ ಪ�Q�Pಯ67 �ೕಘ��ಾ� �ಾ�zಾರಸ�ಾಗುವಂತಹ 

�ಾ��ಯ ದ�ವವನು+ ಆತನು �ಾ�zಾರಸ�ಾ� 8ಾಪ?Sಸ6ಲ7. ಆತನು Uೕರನು+ 
�ಾ�zಾರಸ�ಾ� 8ಾಪ?Ssದನು. �ೇವರ ಹಸ!zೇಪ�ಲ7�ೆ ಇದು ಎಂ-ಗೂ 

ಸಂಭ�ಸುK!ರ6ಲ7. 

���� Pೕಸು 8ಾತ9ಾSದನು – ಅವರು 8ಾSದರು 

aೕ,ಾನನು 2:7-11 Pೕಸು ಅವYbೆ ಆ Cಾ9ೆಗಳ67 Uೕರು ತುಂOY ಅನ+ಲು 
ಅವ�ಗಳನು+ ಕಂಠದ ಮ_`bೆ ತುಂOದರು.  

ಆಗ ಅವYbೆ – ಈಗ ಅದನು+ �ೋS.ೊಂಡು ,ೋ� ಔತಣದ %ಾರುಪತ2bಾರUbೆ 
.ೊSY ಎಂದು ,ೇL�ಾಗ ತ.ೊ:ಂಡು ,ೋ� .ೊಟ`ರು.  

ಅದು ಎ67ಂದ ಬಂ�ೋ Uೕರನು+ �ೋSದ .ೆಲಸದವYbೆ KL-W�ೆ!ೕ ,ೊರತು 
ಔತಣದ %ಾರುಪತ2bಾರUbೆ KLಯ-ರ�ಾ� ಅವನು ಅಷ`Xೊಳbೆ �ಾ�zಾರಸ�ಾದ 
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ಆ Uೕರನು+ ರುJ9ೋS�ಾಗ, ಮದ6ಂಗನನು+ ಕXೆದು – ಎಲ7ರೂ vY-ನ 

�ಾ�zಾರಸವನು+ tದಲು .ೊಟು` ಅಮ�ೇYದ lೕ�ೆ QY-ನ �ಾ�zಾರಸವನು+ 
.ೊಡು�ಾ!Xೆ. Uೕನು vY-ನ �ಾ�zಾರಸವನು+ ಇದುವXೆಗೂ ಇಟು`.ೊಂS-Wೕ 
ಅಂದನು.  

���� ಫ6�ಾಂಶ 

Pೕಸು ಈ tದಲ9ೆಯ ಸೂಚಕವನು+ ಗ6�ಾಯದ .ಾ9ಾ ಊYನ678ಾS ತನ+ 
ಮvlಯನು+ �ೋಪ?Ssದನು ಮತು! ಆತನ �ಷ2ರು ಆತನ67 ನಂO.ೆwಟ`ರು. 

9ಾಲು: ;ಾ�ರ ಜನರನು+ �ೕhsದುW 

Pೕಸು 8ಾSದಂತಹ .ೆಲವ� ಅದುRತಗಳ/ ಜನYbಾ� ಆ,ಾರವನು+ 
ಒದ�s.ೊಟ`ಂಥವ�ಗ]ಾ�ದWವ�.  

ಮ�ಾ!ಯ 15:33-38 �ಷ2ರು – ಇಷು` ಜನರನು+ ತೃ�!ಪSಸ�ಾಗುವಷು` Xೊ_` ಈ 

ಅಡ�ಯ67 ನಮbೆ ಎ67ಂದ ಬಂ-ೕತು? ಅನ+ಲು,  

Pೕಸು – Uಮ�67 ಎಷು` Xೊ_`ಗL�ೆ ಎಂದು .ೇLದW.ೆ:  

ಅವರು – ಏಳ/ Xೊ_`ಗL�ೆ ಮತು! .ೆಲವ� ಸಣ� kೕನುಗಳ/ ಅ�ೆ ಅಂದರು.  

ಆಗ ಆತನು ಜನರ ಗುಂ�bೆ 9ೆಲದ lೕ�ೆ ಕೂತು.ೊL0Y ಎಂದು ಅಪ^@ೆ .ೊಟು`, ಆ 

ಏಳ/ Xೊ_`ಗಳನೂ+ ಆ kೕನುಗಳನೂ+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು �ೇವರ ;ೊ!ೕತ� 8ಾS 

ಅವ�ಗಳನು+ ಮುYದು �ಷ2Ybೆ .ೊಡಲು �ಷ2ರು ಗುಂ�ನವYbೆ ಹಂJ.ೊಟ`ರು. 
ಎಲ7ರೂ ಊಟ8ಾS ತೃಪ!Xಾದರು. kಕ: ತುಂಡುಗಳನು+ ಕೂSಸ�ಾ� ಏಳ/ ,ೆSbೆ 
ತುಂOದವ�. ಊಟ8ಾSದವರು ,ೆಂಗಸರು ಮಕ:ಳ/ ಅಲ7�ೆ ಗಂಡಸXೇ 9ಾಲು: 
;ಾ�ರ ಮಂ-. 

;ಾ�ಗಳ/ ನಂO.ೆಯನು+ ತರುತ!�ೆ 

aೕ,ಾನನು 20:31,31 Pೕಸು ಇನು+ CೇXೆ ಎ4ೊ`ೕ ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳನು+ ತನ+ 
�ಷ2ರ ಮುಂ�ೆ 8ಾSದನು. ಅವ�ಗಳ/ ಈ ಗ�ಂಥದ67 ಬXೆ-ರುವ-ಲ7. ಆದXೆ Pೕಸು 
�ೇವಕು8ಾರ9ಾದ Q�ಸ!9ೆಂದು Uೕವ� ನಂಬುವಂ�ೆಯೂ ನಂO ಆತನ ,ೆಸYನ 

ಮೂಲಕ�ಾ� 
ೕವವನು+ ಪಡ.ೊಳ/0ವಂ�ೆಯೂ ಇ4ೆ`�ಾ7 ಬXೆದ�ೆ 
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ಹ]ೆಯ ಒಡಂಬS.ೆಯ67ರುವ ಅದುRತಗಳ ಉ�ಾಹರ@ೆಗಳ/  

tೕnೆ 

ಫXೋಹನ ಮುಂ�ೆ tೕnೆಯ �ೈ�ಕ ಅ�.ಾರವನು+ ದೃಢಪSಸಲು ಅದುRತಗಳನು+ 
ಬಳಸ�ಾwತು.  

���� ಅ�.ಾರವನು+ ದೃಢಪSsತು 

�tೕಚನ.ಾಂಡ 7:9 ಫXೋಹನು Uಮbೆ – 9ಾನು Uಮ� 8ಾತನು+ ನಂಬುವಂ�ೆ 
Uೕವ� ಮಹ�ಾ:ಯ?ವನು+ ನನ+ ಮುಂ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ,ೇLದXೆ tೕnೆಯು 
ಆXೋನUbೆ – Uನ+ .ೈಯಲ7ರುವ .ೋಲನು+ ಫXೋಹನ ಮುಂ�ೆ Oೕ;ಾಡು ಎಂದು 
,ೇಳCೇಕು, ಅದು ಸಪ?�ಾಗುವದು ಎಂದು ಆNಾ�sದನು.  

�tೕಚನ.ಾಂಡ 7:4,5 ಫXೋಹನು Uಮ� 8ಾತನು+ .ೇಳ/ವ�-ಲ7; ಆಗ 9ಾನು 
ಐಗುಪ³�ೇಶವದವರನ+ Cಾ�s ಅವYbೆ ಮ,ಾ�zೆಗಳನು+ ��s ನನ+ 
ಜನXಾ�ರುವ ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರ ;ೈನ2ವ9ೆ+�ಾ7 ಐಗುಪ³�ೇಶ-ಂದ ,ೊರತರು�ೆನು. 
9ಾನು ಐಗುಪ³Ybೆ �Xೋಧ�ಾ� .ೈ EಾJ ಅವರ ಮಧ2-ಂದ ಇ;ಾ�Pೕಲ2ರನು+ 
,ೊರತಂ�ಾಗ 9ಾನು P,ೋವ9ೆಂಬದನು+ ಐಗುಪ³ರು KLದು.ೊಳ/0ವರು 
ಅಂದನು.  

ಎ6ೕಯನು ಮತು! ಎ6ೕಷನು  

���� ಎ6ೕಯನು a�ಾ?ನನು+ �3ಾ�sದನು 

2 ಅರಸುಗಳ/ 2:8 ಅನಂತರ ಎ6ೕಯನು ತನ+ ಕಂಬLಯನು+ ಮಡJ ಅದYಂದ 

Uೕರನು+ ,ೊeೆಯಲು Uೕರು ಎರಡು 3ಾಗ�ಾwತು; ಇಬ\ರೂ ಒಣ9ೆಲದ lೕ�ೆ 
�ಾ_ ,ೋದರು.  

ಎ6ೕಯನನು+ �ೇವರ ಮನುಷ29ೆಂದು ದೃಢಪSಸ�ಾwತು ಮತು! ಆತನು ಬಹಳಷು` 
�ೇ]  ೆಅದುRತದ67 ನeೆದನು. ಆತನು ಕತ?9ೊಂ-bೆ ,ೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ 

ಎ6ೕಷನು ಪYೕ�ಸಲ^ಟ`ನು. ಎ6ೕಯನು ಅ�+ಮಯ�ಾದ ರಥರ¤ಾಶ[ಗಳ67 
lೕಲ.ೆ: ಎತ!ಲ7.ೊಳ0ಲ^�ಾ`ಗ ಆತ�ದ ಪ�ಪಂಚವನು+ 9ೋಡಲು ಎ6ೕಷUbೆ 
;ಾಧ2�ಾwತು ಮತು! ಆತನು ,ೋಗುವ�ದನು+ ಕಂಡನು. ಎ6ೕಯನು lೕಲ.ೆ: 
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ಎತ!ಲ7.ೊಳ0ಲ^ಡುವ�ದನು+ 9ೋಡುವವXೆ�ಗೂ ಎ6ೕಷನು ಯಾವ ಅದುRತವನು+ 
8ಾSರ6ಲ7.  

ಅನಂತರ ಎ6ೕಷನು ಎ6ೕಯನ ಕಂಬLಯನು+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು a�ಾ?ನ ನ-ಯ 

ಬLbೆ vಂKರು� ಬಂದನು. ಎ6ೕಯನು ನ-ಯನು+ �3ಾ�sದನು ಮತು! ಅವರು 
ಮುಂEೆ ಆ�ೇ -ನದ67Pೕ ಐವತು! ಮಂ- ಪ��ಾ-ಗಳ/ 9ೋಡುK!ರು�ಾಗ�ೆ 
ಅದನು+ �ಾ_ ,ೋ�ದರು. ಎ6ೕಷನು ಏನು 8ಾSರಬಹುದು? ಎ6ೕಯನ ಆತ�ದ67 
ಎರಡರಷು` %ಾಲನು+ .ೊಡುವಂ�ೆ ಎ6ೕಷನು .ೇL.ೊಂSದWನು. “UU+ಂದ 9ಾನು 
lೕ�ೆ ಎತ!ಲ7.ೊಳ0ಲ^ಡು�ಾಗ Uೕನು ನನ+ನು+ 9ೋಡುವ��ಾದXೆ ಅದು 
Uನ+�ಾಗುವ�ದು” ಎಂಬು�ಾ� �ಾbಾDನ 8ಾಡಲ^_`ತು. ಎ6ೕಯನು lೕ�ೆ 
ಎತ!ಲ7.ೊಳ0ಲ^ಡುವ�ದನು+ ಆತನು 9ೋSದನು. ಈಗ ಆತನು ನಂO.ೆಯ67 .ಾಯ? 
8ಾಡುವ9ೋ?  

���� ಎ6ೕಷನು a�ಾ?ನನು+ �3ಾ�sದನು 

2 ಅರಸುಗಳ/ 2:13-15 ಅನಂತರ ಅವನು lೕಲ{ಂದ OದW ಎ6ೕಯನ 

ಕಂಬLಯನು+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು a�ಾ?� ನ-ೕ Kೕರ.ೆ: ಬಂದು ಎ6ೕಯನ 

�ೇವXಾದ P,ೋವ9ೆ67 ಅಂದು.ೊಂಡು ಆ ಕಂಬLwಂದ Uೕರನು+ ,ೊeೆಯಲು 
ಅದು ಎರಡು 3ಾಗ�ಾwತು; ಅವನು �ಾ_ ,ೋದನು.  

ದೂರದ67 UಂKದW PY.ೋ�ನ ಪ��ಾ- ಮಂಡ6ಯವರು ಇದನು+ ಕಂಡು 
ಎ6ೕಯU�ದW ಆತ�ವ� ಎ6ೕಷನ lೕ�ೆ ಬಂ-�ೆಂದು KLದು.ೊಂಡು ಅವನನು+ 
ಎದುರುbೊಂಡು ಅವUbೆ ;ಾ4ಾ`ಂಗನಮ;ಾ:ರ8ಾSದರು.  

ಈ ಅದುRತವ� ಎ6ೕಷನನು+ ಪ��ಾ-Pಂದು ದೃಢಪSsತು.  

.ೊಡ6ಯ �ೇ�ಾSತು 

ಅಗತ2�ದWYಂದ ಈ ಅದುRತವ� ಸಂಭ�sತು. 9ಾವ� ಬಹಳ ಅದುRತಗಳನು+ .ಾಣ�ೆ 
ಇರುವ�ದQ:ರುವ ಒಂದು .ಾರಣ�ೇನಂದXೆ ನಮ� ಸ[ಂತ ನಂO.ೆಯ .ೊರ�ೆPೕ. 
9ಾವ� ಇದ.ಾ:ಗ6 ಅಥ�ಾ ಅದ.ಾ:ಗ6 �ೇವರ ಹಸ!zೇಪ %ಾ�ಮುಖ2ವಲ7 ಎಂದು 
ಆ�ೋJಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 9ಾವ� ನಂO.ೆಯ67 ,ೆ"ೆ�wಡಲು %ಾ�ರಂrಸು�ಾಗ ಮತು! 
�ೇವರ ವರಗಳ/ ನಮ� 
ೕ�ತದ67 .ಾಯ? 8ಾಡCೇ.ೆಂದು UYೕ�ಸು�ಾಗ, 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� .ಾಯ? 8ಾಡುವ�ದನು+ 9ಾವ� 9ೋಡು�ೆವ�.  
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2 ಅರಸುಗಳ/ 6:4-7 ಅವರು aದ?ನನು+ ಮು_` ಮರಗಳನು+ ಕSಯುK!ರು�ಾಗ 

ಒಬ\ನ .ೊಡ6ಯು .ಾವ� ತ�^ UೕXೊಳbೆ O-Wತು. ಆದದYಂದ ಅವನು – ಅa2ೕ, 
;ಾ[kೕ, 9ಾನು ಅದನು+ ಎರ�ಾ� ತಂ-�ೆWನು ಎಂದು ಕೂ�ದನು.  

�ೇವರ ಮನುಷ2ನು ಅವನನು+ – ಅದು ಎ67 O-Wತು ಎಂದು .ೇಳಲು ಅದು OದW 
ಸ�ಳವನು+ ಅವನು �ೋYsದನು. ಆಗ �ೇವರ ಮನುಷ2ನು ಮರ-ಂದ ಒಂದು 
ತುಂಡು ಕ_`bೆಯನು+ ಕSದು ಅ67 ,ಾQದನು; ಕೂಡ�ೆ .ೊಡ6ಯು �ೇ�ಾSತು.  

ಸಂ;ೋನನು 

ಸಂ;ೋನನು ತನ+ ಸ[ಂತ �ೇಶದ ಜನYಂದ �ಾನು ಕಟ`ಲ^ಟ`ವ9ಾ� ತನ+ನು+ 
�6h`ಯರ .ೈbೆ vSದು.ೊಡಲ^ಡುವ�ದ.ೆ: ಅನುಮKsದನು. 

9ಾ2ಯ;ಾ�ಪಕರು 15:14,15 ಸಂ;ೋನನು �ೆvೕಯ ಸkೕಪ.ೆ: ಬರಲು 
�6h`ಯರು ಅವನನು+ ಕಂಡು ಆಭ?_sದರು. P,ೋವನ ಆತ�ವ� ಅವನ lೕ�ೆ 
ಬಂದದYಂದ ಅವನ ರ�ೆ`ಗLbೆ ಸುತ!ಲೂ ಕ_`ದ ಹಗ�ಗಳ/ ಸುಟ` ;ೆಣOನ 

,ಾbಾದವ�; .ೈbೆ ,ಾQದ CೇSಗಳ/ ಕಳJ OದWವ�. ಅ67 ಒಂದು ಕ�ೆ!ಯ ದವeೇ 
ಎಲುಬು O-Wತು!. ಅದು ಇನೂ+ ಹs ಇತು!. ಅವನು ಅದನು+ �ೆbೆದು.ೊಂಡು ಅದYಂದ 

;ಾ�ರ ಜನರನು+ ಹKsOಟ`ನು. 

ಇ�ಾದ ನಂತರ ಸಂ;ೋನನು �ಾಹbೊಂಡನು ಮತು! �ೇವರು ಆತUbಾ� 

ಇ9ೊ+ಂದು ಅದುRತವನು+ 8ಾSದನು.  

9ಾ2ಯ;ಾ�ಪಕರು 15:18,19a ಮತು! ಅವನು ಬಹಳ �ಾಹವ�ಳ0ವ9ಾ� 

P,ೋವUbೆ – Uೕನು Uನ+ ;ೇವಕನ ಮೂಲಕ�ಾ� ಈ ಮ,ಾಜಯವನು+ಂಟು 
8ಾSದ lೕ�ೆ 9ಾನು �ಾಹ-ಂದ ಸತು! ಸುನ+Kwಲ7ದವರ .ೈಯ67 OೕಳCೇ.ೋ 
ಎಂದು tXೆwಡಲು  

ಆತನು �ೆvೕಯ67 ಒರಳಬಂeೆಯನು+ sೕL ಅದXೊಳ�ಂದ Uೕರು ಬರುವಂ�ೆ 
8ಾಡಲು ಅವನು ಕುSದು ಪ�ನಃ Eೈತನ2 ,ೊಂ-ದನು. ಆದದYಂದ ಅದ.ೆ: ಏ� 

ಹ.ೊ:ೕXೇ ಎಂದು ,ೆಸXಾwತು. 

�ೇವರು ಸಂ;ೋನನ �ಾಹವನು+ ತ{ಸುವ�ದರ67 ಆಸಕ!9ಾ��ಾWದXೆ ನಮ� 
ಅಗತ2ಗಳ ಬbೆ� ಖಳ
 ವvಸುವ�ದರ67 ಆತನು ಆಸಕ!9ಾ�ರುವ�-ಲ7�ೇ? �ೇವರು 
ನಮ� 
ೕ�ತದ ಎ�ಾ7 ಮಂಡಲಗಳ67ಯೂ 3ಾ�ಯಾ�ರಲು ಬಯಸು�ಾ!9ೆ.  
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ಸಂ;ೋನನು ತನ+ ಅಗತ2ಗಳನು+ �ೇವYbೆ ,ೇL�ಾಗ ಆತನು “nೆ�ೕಷ` ಆK¢ಕನು” 

ಎಂ�ೇನು ಅU+ಸುವ�-ಲ7. ಆದರೂ ಆತನು �ೇವYbೆ ತನ+ ಅಗತ2ಗಳನು+ 
,ೇL.ೊಂಡನು ಎಂದು ಗಮUಸCೇಕು.  

ಸು�ಾ�ೆ?ಗಳ67 �nಾ[sಗಳ/ ಅದುRತಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vsದುW 

UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆಯುವ�ದು 

Pೕಸು UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದು ಬಂ�ಾಗ �nಾ[sಗಳ/ ಭಯಪಟ`ರು.  

ಮ�ಾ!ಯನು 14:27-29 ಕೂಡ�ೆ Pೕಸು 8ಾ�ಾS ಅವYbೆ – �ೈಯ?�ಾ�Y 

9ಾನು ಅಂಜCೇSY ಎಂದು ,ೇLದನು.  

ಅದ.ೆ: %ೇತ�ನು ;ಾ[kೕ Uೕ9ೇಯಾದXೆ ನನbೆ UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದು Uನ+ ಬLbೆ 
ಬರುವದ.ೆ: ಅಪ^@ೆ .ೊಡು ಅನ+ಲು,  

ಆತನು Cಾ ಅಂದನು. ಆಗ %ೇತ�ನು Pೕಸು�ನ ಬLbೆ ,ೋಗುವದ.ೆ: 
�ೋ{wಂದ ಇLದು UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದನು. 

9ಾವ� ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸ Cೇ.ಾದXೆ, 9ಾವ� 
ನಮ� ;ೋ6ನ ಭಯವನು+ ಮತು! 9ಾವ� ಹುಚ�Xಾ� �ೋರು�ೆ!ೕ�ೆಂಬ ಭಯವನು+ 
ಜwಸCೇಕು. 9ಾವ� ನಮ� ಸಂಪ��ಾಯಗಳ ಆXಾಮ�ಾಯಕ�ಾದ s�KಗLಂದ 

,ೊರbೆ ಬರCೇಕು. “UೕYನ lೕ�ೆ ನeೆದು Uನ+ ಬLbೆ ಬರುವ�ದ.ೆ: ಅಪ^@ೆ .ೊಡು” 

ಎಂದು %ೇತ�ನು ,ೇL�ಾಗ �ೈ�ಕ ವರಗಳ67 ನeೆಯುವ�ದ.ೆ: ಆತನು tದಲು 
.ಾತುರ-ಂದ ಇJFsದನು ಎಂದು ಗಮUಸಬಹುದು. Pೕಸು “Cಾ” ಎಂದು ,ೇಳ/ವ 

ಧ²Uಯನು+ %ೇತ�ನು .ೇL�ಾಗ ಆತನು Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ ಮತು! ನಂO.ೆಯ 

ವರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡನು. %ೇತ�ನು ತ}ಣ�ೇ ��ೇಯ9ಾ� �ೋ{wಂದ 

,ೊರbೆ ,ೆ"ೆ�wಟ`ನು ಮತು! UೕYನ lೕ�ೆ ಆತನು ನeೆದು ಅದುRತಗಳನು+ 
8ಾಡುವ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಲು %ಾ�ರಂrsದನು.  

kೕUನ �ೊಡ¥ Xಾ�ಯನು+ vS-ದುW 

Pೕಸುವ� sೕtೕನ %ೇತ�Ubೆ ,ೇL�ೆWೕನಂದXೆ, 
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ಲೂಕನು 5:4-7 8ಾ�ಾಡುವದನು+ ಮು�sದ lೕ�ೆ sೕtೕನUbೆ -ಆಳ�ಾದ 

ಸ�ಳ.ೆ: �ೋ{ಯನು+ ನSs kೕನುCೇ_bಾ� Uಮ� ಬ�ೆಗಳನು+ ,ಾQY ಎಂದು 
,ೇLದನು.  

ಅದ.ೆ: sೕtೕನನು--ಗುರು�ೇ, 9ಾವ� XಾK�P�ಾ7 ಪ�ಯಾಸಪಟ`ರೂ ಏನೂ 

sಕ:6ಲ7; ಆದXೆ Uನ+ 8ಾKನlೕ�ೆ ಬ�ೆಗಳನು+ ,ಾಕು�ೆ!ೕ9ೆ ಅಂದನು. 
,ಾQದlೕ�ೆ kೕನುಗಳನು+ Xಾ�Xಾ�ಯಾ� sQ:.ೊಂಡು ಅವರ ಬ�ೆಗಳ/ 
ಹYದು,ೋಗುK!ದWವ�. ಆಗ ಅವರು ಮ�ೊ!ಂದು �ೋ{ಯ67ದW ತಮ� 
%ಾಲುbಾರYbೆ--Uೕವ� ಬಂದು ನಮbೆ 9ೆರ�ಾಗCೇ.ೆಂದ ಸ9ೆ+8ಾSದರು. ಅವರು 
ಬಂದು ಆ ಎರಡು �ೋ{ಗಳ67 kೕನುಗಳನು+ ತುಂOಸಲು ಅವ� ಮುಳ/ಗುವ 

,ಾbಾದವ�. 

Pೕಸು “9ಾನು Uಮ�ನು+ ಮನುಷ2ರನು+ vSಯುವ Cೆಸ!ರ9ಾ+� 8ಾಡು�ೆ!ೕ9ೆ” 

ಎಂದು ,ೇL�ಾಗ ತನ+ �ಷ2ರ ತರCೇKbಾ� ತನ+ ಉ�ೆWೕಶವನು+ KLಸಲು ಆತನು 
ಈ ಸಂದ?ಭವನು+ ಬಳsದನು. ಸು�ಾ�ೆ?ಯನು+ ;ಾರುವ�ದು Pೕಸು�ನ ;ೇ�ೆಯ 

ಹೃದಯ 3ಾಗ�ಾ�ತು!. 9ಾವ� ;ೇ�ೆಯ67 ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾ�ರ Cೇ.ಾದXೆ; ಅದು 
ನಮbೆ ಎ4ೆ`ೕ ಹುಚು�ತನ�ಾ� �ೋYದರೂ ಪರ�ಾ�ಲ7 9ಾವ� Pೕಸು�ನ 

8ಾತುಗLbೆ �ೕಘ��ಾ� ��ೇಯXಾಗCೇಕು. 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ67 

ಅದುRತಗಳ/ �ೇವರ �ಾಕ2ವನು+ ದೃಢಪSsತು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 8:5,6 �6ಪ^ನು ಸ8ಾಯ?�ೆಂಬ ಪಟ`ಣ.ೆ: ,ೋ� 

Q�ಸ!ನನು+ ಅ67ರುವವYbೆ ಪ�ಕ_sದನು. ಗುಂ%ಾ� ಕೂSದ ಜನಗಳ/ �6ಪ^ನ 

8ಾತುಗಳನು+ .ೇL ಅವನು 8ಾSದ ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳನು+ 9ೋS ಅವನು 
,ೇLದ ಸಂಗKಗLbೆ ಏಕಮನ;ಾ$� ಲ}¦.ೊಟ`ರು. 

ಅದುRತ ಶQ!ಯು �ಾbಾDನ8ಾಡಲ^_`ತು 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:4,5 vೕ�ರ�ಾ� ಆತನು ಅವXೊಂ-bೆ ಕೂS�ಾWbೆ� 
ಅವYbೆ aೕ,ಾನನಂತೂ UೕYನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ 8ಾSsದನು, UಮbಾಗXೋ 
ಇನು+ ಸ[ಲ^ -ವಸಗ]�ೆಳbಾ� ಪ��ಾ�ತ�ದ67 ;ಾ+ನ�ಾಗುವದು. ಆದ.ಾರಣ Uೕವ� 
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Pರೂಸ�ೇಮನು+ Oಟು`,ೋಗ�ೆ ತಂ�ೆ 8ಾSದಂಥ Uೕವ� ನU+ಂದ .ೇLದಂಥ 

�ಾbಾWನ.ೆ: .ಾದು.ೊಂSY� ಎಂದು ಅಪ^@ೆ .ೊಟ`ನು. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 1:8 ಆದXೆ ಪ��ಾ�ತ� Uಮ� lೕ�ೆ ಬರಲು Uೕವ� ಬಲವನು+ 
,ೊಂ- Pರೂಸ�ೇkನ67ಯೂ ಎ�ಾ7 ಯೂ�ಾಯ ಸ8ಾಯ? sೕlಗಳ67ಯೂ 

ಭೂ�ೋಕದ ಕಟ`ಕeೆಯವXೆಗೂ ನನbೆ ;ಾ�ಗ]ಾ�ರCೇಕು ಅಂದನು. 

Pೕಸುವ� ಈ ಭೂkಯ67 ತನ+ �nಾ[sಗ]�ೆಂ-bೆ ತನ+ .ೊ9ೆಯ 

8ಾತುಗಳ9ಾ+Sದ ಮತು! ಮ,ಾ ಆNೆPಂದು 9ಾವ� ಪ�;ಾ!�ಸುವಂಥದWನು+ ಅವYbೆ 
.ೊಟ` ಅನಂತರ; 8ಾಕ?ನು ನಮbೆ ,ೇಳ/ವ��ೇನಂದXೆ,  

8ಾಕ?ನು 16:20 ಅವರು ,ೊರಟು,ೋ� ಎ�ೆ767ಯೂ ಸು�ಾ�ೆ?ಯನು+ ;ಾYದರು. 
ಮತು! ಕತ?ನು ಅವರ ಕೂಡ .ೆಲಸ 8ಾಡು�ಾ!, ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗLಂದ 

ಸು�ಾ�ೆ?ಯ �ಾಕ2ವನು+ ಬಲಪSಸು�ಾ! ಇದWನು. 

tದಲ9ೇಯ ಸಂ�ೇಶ 

ಪಂEಾಶತ!8ಾನ -ನದಂದು ಪ��ಾ�ತ�ನು ಇLದು ಬಂದ ಅನಂತರ %ೇತ�ನು ಎದುW 
Uಂತು ತನ+ tದಲ9ೇಯ ಸಂ�ೇಶವನು+ .ೊಟ`ನು. ಅದುRತಗಳ/ ಮತು! 
ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳ/ ಅದರ 3ಾಗ�ಾ�ದWವ�. 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 2:22,43 ಇ;ಾ�Pೕ  ಜನXೇ, ನನ+ 8ಾತುಗಳನು+ 
�ಾ6sY - ನಜXೇKನ Pೕಸು ಇದWನ�ಾ7, �ೇವರು Uಮಗೂ KL-ರುವಂ�ೆ ಆತನ 

.ೈwದ ಮಹತು!ಗಳನೂ+ ಅದುRತಗಳನೂ+ ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳನೂ+ Uಮ�67 ನSs 

ಆತನನು+ ತನbೆ lJ�.ೆಯಾದವ9ೆಂದು Uಮbೆ �ೋYs.ೊಟ`ನು. 

ಎಲ7Yಗೂ ಭಯ ಉಂ�ಾwತು; ಇದಲ7�ೆ ಅ9ೇಕ ಅದುRತ.ಾಯ?ಗಳ� 

ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳ� ಅ�ಸ!ಲರ .ೈwಂದ ನeೆದವ�. 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ ಇಂ-ನ �nಾ[sಗLbಾ� 

ಅದುRತಗಳ/ ಸಂ�ೇಶbಾರನನು ಮತು! ಸಂ�ೇಶವನು+ ದೃಢಪSಸುವವ�. 
ಅದುRತಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸ�ೆ ನ�ಸುK!ರುವವರನು+, Xೋ�ಗಳನು+ ಮತು! 
;ಾಯುK!ರುವ �ೋಕವನು+ ,ೇbೆ ರ�ಸುವ Pೕಸು�ನ ಅY�ನ ಕeೆbೆ 9ಾವ� 
bೆಲ7ಬಹುದು? 
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ಇO�ಯYbೆ 2:3,4 ನಮ� ಮುಂ-_`ರುವ ಈ ಅತ2ಂತ �nೇಷ ರ}@ೆಯನು+ 9ಾವ� 
ಅಲ} 8ಾSದXೆ ತ�^s.ೊಳ/7ವದು ,ೇbೆ? ಇದು ಕತ?Uಂದ tದಲು 
,ೇಳಲ^_`ತು. ಆತUಂದ .ೇLದವರು ಇದನು+ ನಮbೆ s�ರಪSsದರು. ಮತು! 
�ೇವರು ಅವರ .ೈwಂದ ಸೂಚಕ.ಾಯ?ಗಳನೂ+ ಅದು\ತ.ಾಯ?ಗಳನೂ+ 9ಾ9ಾ 

�ಧ�ಾದ ಮಹ�ಾ:ಯ?ಗಳನು+ ನSs ಪ��ಾ�ತ�ವರವನು+ ತನ+ 
J�ಾ!ನು;ಾರ�ಾ� ಅವYbೆ ಅನುಗ�vs ಅವರ 8ಾKbೆ ;ಾ�.ೊಡುK!ದWನು. 

%ೇತ�ನು ಯಾವ��ೇ ಫ6�ಾಂಶಗLಲ7�ೆ ಪuK? XಾK�ಯನು+ ಕ]ೆದನು. ಅ9ೇಕ 

�ೇ]  ೆ9ಾವ� ಸಹ %ೇತ�ನ ,ಾbೆ ನಮ� ಸ[ಂತ ಬು-Dbೆ ಅನು;ಾರ�ಾ� .ೆಲಸ 

8ಾಡಲು ಪ�ಯK+ಸು�ೆ!ೕ�ೆ. “ಆ�ಾಗೂ2, Uನ+ 8ಾKನ lೕ�ೆ…” ಎಂದು 
,ೇಳ/ವ�ದ.ೆ: 9ಾವ� ಕ6ಯCೇಕು. ಆತನು 8ಾತ9ಾಡುವ�ದನು+ 
.ೇLs.ೊಳ/0ವ�ದಕೂ:; ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ, Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 
ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2ಗ]ೆಂಬ ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನ 8ಾತನು+ 
,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದಕೂ: ಸಮಯವನು+ �ೆbೆದು.ೊಳ0Cೇಕು. �ೕಘ��ಾ� 

��ೇಯXಾಗಲು ಮತು! �ೈ�ಕ ವರ�ಾದ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರದ67 
,ೆ"ೆ�wಡಲು 9ಾವ� ಕ6ಯು�ಾಗ ನಂO.ೆಯು ಬರುವ�ದು.   

ಮಹ�ಾ!ದ Q�Pಗಳನು+ 8ಾಡು�Y 

aೕ,ಾನನು 14:12 Uಮbೆ UಜUಜ�ಾ� ,ೇಳ/�ೆ!ೕ9ೆ. ನನ+ನು+ ನಂಬುವವನು 
9ಾನು ನSಸುವ Q�Pಗಳನು+ �ಾನೂ ನSಸುವನು ಮತು! ಅವ�ಗL�ಂತ ಮಹ�ಾ!ದ 

Q�Pಗಳನು+ ನSಸುವನು. ಯಾಕಂದXೆ 9ಾನು ತಂ�ೆಯ ಬLbೆ ,ೋಗು�ೆ!ೕ9ೆ. 

Pೕಸು ಇದನು+ ಉ�ೆWೕ�ಸ-ದWXೆ ಆತನು “ಮಹ�ಾ!ದ Q�Pಗಳನು+” ಎಂದು ಯಾ.ೆ 
,ೇLದನು? ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ� 

ೕ�ತಗಳ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ ಶQ!ಯು ಪ�ಕಟ�ಾಗು�ಾಗ Pೕಸು�ನ 8ಾತುಗಳ 

ಪ�.ಾರ ಇವ�ಗL�ಂತಲೂ “ಮಹ�ಾ!ದ Q�Pಗಳನು+” 9ಾವ� 8ಾಡಬಹುದು. ನಮ� 
ನಂO.ೆwಂದ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವ� .ಾಯ? Uವ?vಸುವಂ�ೆ 
Oಡುಗeೆಯಾ�ಾಗ �ೇವರು ತನ+ 8ಾತುಗಳನು+ ಸತತ�ಾ� ದೃಢಪSಸಲು 
ಬಯಸು�ಾ!9ೆ. 9ಾವಲ7 �ೇವರು 8ಾತ� ಸಕಲ ಮvlಯನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವನು.  
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ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವನು+ Uಮ� ಸ[ಂತ �ಾಕ2ಗಳ67 �ವYs. 

 

 

 

 

2. ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವನು+ OಡುಗeೆbೊL0ಸಲು ;ಾ8ಾನ2�ಾ� Q�P 8ಾಡುವಂತಹ 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಇತರ ವರಗಳ ಅನುಕ�ಮವನು+ �ವYs.  

 

 

 

 

3. �ೇವರು ಸಂ;ೋನUbಾ� 8ಾSದಂತಹ �ೈಯುQ!ಕ ಅದುRತವನು+ �ವYs. ಯಾ.ೆ ಇದು Uಮbೆ %ಾ�ಮುಖ2�ಾ��ೆ?  
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%ಾಠ ಹ-ಮೂರು 

ಗುಣಪSಸುವ ಶQ!ಯ ವರಗಳ/ 

.ೊYಂಥ 12:9-11 ಒಬ\Ubೆ ಆ ಒಬ\ ಆತ�Uಂದ�ೇ 9ಾ9ಾ Xೋಗಗಳನು+ �ಾs8ಾಡುವ ವರವ�, ಒಬ\Ubೆ ಮಹತು!ಗಳನು+ 
8ಾಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರವ� ಒಬ\Ubೆ ��ಧ 

�ಾ{ಗಳ9ಾ+ಡುವ ವರವ�. ಒಬ\Ubೆ �ಾ{ಗಳ ಅಥ?ವನು+ ,ೇಳ/ವ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ. ಈ ವರಗಳ9ೆ+�ಾ7 ಆ ಒಬ\ 
ಆತ��ೇ ತನ+ Jತ!.ೆ: ಬಂದ ,ಾbೆ ಒCೊ\ಬ\Ubೆ ಹಂJ.ೊಟು` ನSಸು�ಾ!9ೆ. 

    ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/  

ಶCೊDೕEಾFರ@ೆಯ %ೆ�ೕರ@ಾ   ಪ�ಕಟ@ೆ                 ಶQ!  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ/                ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು                       ನಂO.ೆ ವರ  

ಅನ23ಾ4ೆಗಳ �ಾ2Gಾ2ನ                             Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2               # ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/  

ಪ��ಾದ9ೆ                                                   Nಾನ �ಾಕ2                                 ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/ 

�ವರ@ೆ 

ಸ[ಸ��ೆ ಅಗತ2�ರುವ ಜನYbೆ Uೕಡುವಂತಹ �ೇವರ ಗುಣಪSಸುವ ಶQ!ಯ �ೈ�ಕ 

Uೕಡು�.ೆPೕ ಗುಣಪSಸುವ ವರಗ]ಾ��ೆ.  
 

ಇವ�ಗಳನು+ ವರಗಳ/ (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು �ವYಸ�ಾ��ೆ ಯಾ.ೆಂದXೆ ಇದನು+ 
Uೕಡುವ�ದ.ೆ: ಅಥ�ಾ Xೋ�bೆ ಗುಣಪSಸುವ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡುವ�ದ.ೆ: ಅ9ೇಕ 

8ಾಗ?ಗL�ೆ. ಇವ�ಗಳನು+ ವರಗಳ/ (ಬಹುವಚನ) ಎಂದು �ವYಸ�ಾ��ೆ ಯಾ.ೆಂದXೆ 
9ಾವ� Xೋ�bೆ ;ೇ�ೆ 8ಾಡು�ಾಗ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಇತರ ಒಂಬತು! ವರಗಳ/ ಅದರ67 
ಸQ�ಯ�ಾ� ಒಳbೊಂSರುತ!�ೆ. ಇದನು+ Uೕಡುವ�ದ.ೆ: ಅಥ�ಾ Xೋ�bೆ ಗುಣಪSಸುವ 

;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡುವ�ದ.ೆ: ಅ9ೇಕ 8ಾಗ?ಗಳ/ ಇರುವ�ದWYಂದ ಈ ವರಗಳನು+ 
ಬಹುವಚನ-ಂದ ಕXೆಯ�ಾ��ೆ.  
 

ಇವ� ಪ��ಾ�ತ�ನ �ೈ�ಕ ಪ�ದ?ಶನಗ]ಾ��ೆ ,ಾಗೂ ಇವ� �ೈದQೕಯ �Nಾನದ 

YೕKಯ67ರುವಂಥಗಳ/ ಅಲ7. 
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ವರಗಳ/ Q�Pಯ67  

ಗುಣಪSಸುವ ವರಗಳ/ .ೆಲ�ಬ\ �nಾ[sಯ ಅಥ�ಾ ಆತನ ;ೇ�ೆಯ lೕ�ೆ 
ದಯ%ಾ6ಸುವಂತಹ �nೇಷ�ಾದ ;ಾಮಥ2?ವಲ7. ಇವ� Q�ಸ!ನ ಶYೕರ.ೆ: ಮತು! 
U-?ಷ`�ಾ� ಸ[ಸ��ೆಯ ಅಗತ2�ರುವವUbೆ ಇರುವಂತಹ �ೇವರ ವರ.  

ಈ ವರಗಳ/ ಪ��ಾ�ತ� ಭYತXಾದ ಯಾವ��ೇ �nಾ[sಗಳ ಮೂಲಕ�ಾ� Cೇ.ಾದರೂ 

.ಾಯ? Uವ?vಸಬಹದು.  

�nಾ[sಗಳ/ Pೕಸು�ನ .ಾಯ?ಗಳನು+ 8ಾಡು�ಾಗ ಮತು! ಅವರು Pೕಸು�ನ ,ಾbೆ 
ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ ಅr4ೇQಸಲ^�ಾ`ಗ ಎ�ಾ7 �nಾ[sಗಳ/ ಈ ವರಗಳ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸಬಹುದು.  

ಸ[ಸ��ೆ ಮತು! �ೇವXಾತ�ನ ವರಗಳ/ 

�ೇವರು ತನ+ ಸ3ೆbೆ ಒಂಬತು! �ಧ�ಾದ ಆK¢ಕ ವರಗಳನು+ .ೊ_`�ಾW9ೆ. ಈ ವರಗಳ67 
ಅ9ೇಕ ವರಗಳ/ Xೋ�ಯನು+ ಸ[ಸ�ಪSಸುವ�ದXೊ_`bೆ 9ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ�s�ೆ. 
9ಾವ� ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾ� Xೋ�ಯನು+ ಗುಣಪSಸುವ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡCೇ.ಾದXೆ 
ಈ ವರಗಳ67 ;ೇ�ೆ 8ಾಡುವ�ದನು+ 9ಾವ� ಕ6ಯCೇಕು.  

ಸ[ಸ��ೆಯು ಮತು! Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2 

�ವರ@ೆ 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ �ವರ@ೆಯು Uಮbೆ 9ೆನ�-Wೕಯಾ? ಭೂತ.ಾಲದ ಅಥ�ಾ 

ವತ?8ಾನ.ಾಲದ ಕುYತು, ಒಬ\ ವ2Q!ಯ ಅಥ�ಾ ಪYs�ಯ ಕುY�ಾ� 

ಪ��ಾ�ತ�Uಂದ .ೊಡಲ^ಡುವಂತಹ .ೆಲವ� ಸ�ಾ2ಂಶಗಳ �ೈ�ಕ ಪ�ಕಟ@ೆPೕ 
Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2�ಾ��ೆ. ಇದು ;ಾ[3ಾ�ಕ�ಾದ ಮನs$ನ ಮೂಲಕ 

ಕ6KರುವಂಥದುW ಅಲ7.  
 

ಗುಣಪSಸುವ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡುವ�ದರ67 ಅ9ೇಕ ;ಾY; �ೇವರು ಗುಣಪSಸಲು 
ಬಯಸುವಂತಹ Xೋಗದ ಕುYತು ಆತನು ನಮbೆ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ 
ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೆ.  
 

.ೆಲವ� �ೇ]ೆಗಳ67 ಇದು ಒಬ\ U-?ಷ` ವ2Q!bೋಸ:ರ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ .ೆಲವ� 
�ೇ]ೆಗಳ67 ಬಹು ಜನYbೋಸ:ರ�ಾ�ರಬಹುದು.  
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ಬರುವಂತಹ YೕKಗಳ/ 
ಸ[ಸ��ೆಯ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡು�ಾಗ Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ��ಧ YೕKಗಳ67 
ಬರುತ!�ೆ.  
 

���� ಅನುಭವ 

ಇದು ;ೇ�ೆ 8ಾಡುK!ರುವವನ ಶYೕರದ U-?ಷ`�ಾದ 3ಾಗದ67 ಯಾತ9ೆಯ 

ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು. 
 

ಅ9ೇಕ ;ಾY ಈ ಯಾತ9ೆಯನು+ ಒತ!ಡ, ಚುಚು�ವ ಅಥ�ಾ K�ಯುವ ,ಾbೆ 
ಇರುತ!�ೆಂದು ಬ{�ಸ�ಾ��ೆ.  
 

ಇದು ಸ[ಲ^ 9ೋ�ನ ,ಾbೆ ಅU+ಸಬಹುದು. 
 

���� 8ಾತು ಅಥ�ಾ ಆ�ೋಚ9ೆ 

 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� Xೋಗವನು+, .ಾw�ೆಯನು+ ಅಥ�ಾ �ೇದ9ೆಯನು+ 
ಬ{�ಸುವಂತಹ 8ಾKUಂದ ಅಥ�ಾ ಆ�ೋಚ9ೆwಂದ ಉಂ�ಾಗಬಹುದು.  
 

ಇದು .ಾw�ೆಯ ,ೆಸರು ಅಥ�ಾ Cಾ�ಸಲ^_`ರುವಂತಹ ಶYೕರದ 3ಾಗದ 

,ೆಸXಾ�ರಬಹುದು.  
 

���� ದಶ?ನ 

ಸ[ಸ��ೆ ಅಗತ2�ಾ�ರುವಂತಹ 3ಾಗದ ಬbೆ�wರುವ ದಶ?ನದ ಮೂಲಕ ಸಹ ಇದು 
ಬರಬಹುದು.  

���� ಸ�ಳ 

ಅ9ೇಕ�ೇ]  ೆ�ೇವರು ವ2Q!ಯ ಸ�ಳವನು+ ಅಥ�ಾ ಆ ಸಮಯದ67 ಆತನು ಗುಣಪSಸಲು 
ಬಯಸುವಂತಹ Uಖರ ವ2Q!ಯನು+ ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೆ.  
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ಇದು .ೆಲ�l� ವ2Q!ಯ Uಖರ�ಾದ ಸ�ಳದ, U-?ಷ`�ಾದ ಪಡ;ಾ�ೆಯ ಅಥ�ಾ 

.ೊಠSಯ 3ಾಗದ ಕeೆ�ರುವ (ಅಯ;ಾ:ಂತದ YೕKಯ67) ;ೆ]ೆತ ,ಾbೆ ಇರುತ!�ೆಂದು 
ಬ{�ಸ�ಾ��ೆ.  
 

CೇXೆ ಸಮಯಗಳ67, ಪ��ಾ�ತ�ನ67 Uಮ� ಗಮನವನು+ U-?ಷ` ವ2Q!ಯ ಕeೆbೆ 
;ೆ]ೆಯುವಂತಹ CೆಳQನ ಅಥ�ಾ ಪ�.ಾಶದ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಅನುಭವಗಳ ,ಾbೆ ಇದು 
ಬರಬಹುದು.  
 

8ಾತ9ಾಡಲ^�ಾ`ಗ U-?ಷ` ಸ[ಸ��ೆbಾ� ಪ��ಾ�ತ�ನು ಸೂJಸುವಂತಹ ವ2Q! �ಾ�ೇ 
ಎಂದು ದೃಢಪSಸಲು ವ2Q!ಯ ,ೆಸರನು+ ಅಥ�ಾ CೇXೆ ಗುರುತನು+ ಕತ?ನು 
ಪ�ಕ_ಸುವನು.  
 

ನಂO.ೆ Oಡುಗeೆಯಾಗುತ!�ೆ 
ಪ��ಾ�ತ�ನು ಗುಣಪSಸಲು ಬಯಸುವಂತಹ U-?ಷ` ವ2Q!ಯನು+ ಅಥ�ಾ U-?ಷ` 
.ಾw�ೆಯನು+ ಆತನು Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ ಪ�ಕ_ಸು�ಾಗ ನಂO.ೆಯು 
Oಡುಗeೆಯಾಗುತ!�ೆ. ಅ9ೇಕ�ೇ]ೆಯ67 ಅದು ನಂO.ೆಯ ವರ. ಅ9ೇಕ ;ಾY 

Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಗುಣಪSಸುವ ಶQ!ಯ ವರವನು+ ಸಹ OಡುಗeೆbೊL0ಸುತ!�ೆ.  
 

�ೇವರು ಏನು ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೋ, ಆತ9ೇ ಅದನು+ ಗುಣಪSಸು�ಾ!9ೆ!! 
 

ಸ[ಸ��ೆ ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2 
 

U-?ಷ`�ಾದ ಅಗತ2.ೆ: ಪY@ಾಮ.ಾYಯಾ� ;ೇ�ೆ 8ಾಡುವಂ�ೆ ,ೇbೆ .ಾಯ? 
��ಾನವನು+ ಮುಂದುವYಸCೇ.ೆಂದು ಪ�ಕ_ಸುವಂತಹ �ೇವರ Nಾನದ �ೈ�ಕ 

Uೕಡು�.ೆPೕ Nಾನ �ಾಕ2ದ ವರ�ಾ��ೆ. ಇದು 9ಾವ� ಈbಾಗ�ೇ 
,ೊಂ-.ೊಂSರುವಂತಹ ;ಾ[3ಾ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೈ�ಕ Kಳ/ವL.ೆaಂ-bೆ ಏನು 
8ಾಡCೇ.ೆಂಬ Nಾನವನು+ ನಮbೆ .ೊಡುತ!�ೆ. ಇದು �ೇವರ aೕಜ9ೆ ಮತು! 
ಉ�ೆWೕಶದ ಪ�.ಾರ 9ಾವ� .ೊರ�ೆbೆ ,ೇbೆ ;ೇ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ.  
 

ತಂ�ೆಯ Jತ!ವನು+ .ೇಳಲು ಮತು! 9ೋಡಲು 9ಾವ� ಸಮಯವನು+ 
�ೆbೆದು.ೊಳ0Cೇ.ಾದದುW %ಾ�ಮುಖ2�ಾ��ೆ vೕbೆ 8ಾಡುವ��ಾದXೆ ಯಾYbೆ 
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ಯಾ�ಾಗ, ಎ67, ಮತು! ,ೇbೆ ಒಂದು .ೊರ�ೆbೆ 9ಾವ� ;ೇ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು ಆತನು 
ಬಯಸು�ಾ!9ೆಂದು KLದು.ೊಳ/0�ೆ!ೕ�ೆ.  
 

aೕ,ಾನನು 8:28 vೕ�ರ�ಾ� Pೕಸು Uೕವ� ಮನುಷ2ಕು8ಾರನನು+ ಎತ!ರದ67�ಾ`ಗ 

ಇವ9ೇ ಆತ9ೆಂದೂ ತನ+ಷ`.ೆ: �ಾ9ೇ ಏನೂ 8ಾಡ�ೆ ತಂ�ೆಯು ತನbೆ Cೋ�sದ 

,ಾbೆ ಅದ9ೆ+�ಾ7 8ಾ�ಾSದ9ೆಂದೂ ನನ+ �ಷಯ�ಾ� Uಮbೆ KೕLಯುವದು. 
 

aೕ,ಾನನು 14:10 9ಾನು ತಂ�ೆಯ67�ೆWೕ9ೆ ತಂ�ೆಯು ನನ+67�ಾW9ೆ ಎಂದು Uೕನು 
ನಂಬುವ�-ಲ7�ೕ 9ಾಣು Uಮbೆ ,ೇಳ/ವ 8ಾತುಗಳನು+ ನನ+ಷ`.ೆ: 9ಾ9ೇ ಆಡುವ-ಲ7 
ತಂ�ೆಯು ನನ+67 ಇದುW.ೊಂಡು ತನ+ Q�Pಗಳನು+ ನSಸು�ಾ!9ೆ. 
 

Cೇತ$ಥದ .ೊಳದ ಬLಯ67ದW U-?ಷ` ವ2Q!ಯ ಬLbೆ Pೕಸುವ� Nಾನ �ಾಕ2ದ 

ಮೂಲಕ ನeೆಸಲ^ಟ`ನು ಮತು! rನ+�ಾದ YೕKಯ67 ಸ[ಸ��ೆ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾSದನು. 
rನ+�ಾದ ಅ9ೇಕ YೕKಗಳ67 ಆತನು ಅ9ೇಕರನು+ ಗುಣಪSsದನು. ಆತನು ಅವರ 

lೕ�ೆ .ೈwಟ`ನು, ಆತನು ಅವರ Q�ಗಳ67 Cೆರಳನು+ ,ಾQದನು, ಆತನು ಉಗುLದನು 
ಮತು! ಅವರ 9ಾ6bೆಯನು+ ಮು_`ದನು, ಆತನು ದುXಾತ�ಗಳನು+ ಓSsOಟ`ನು, ಆತನು 
.ೇವಲ 8ಾತ9ಾಡುವ ಮೂಲಕ�ಾ�ಯೂ ಗುಣಪSsದನು.  
 

%ೌಲನ ಸ[ಸ��ೆಯ ;ೇ�ೆಯ67  
%ೌಲನು Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ದ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಮೂಲಕ ನeೆಸಲ^ಟ`ವ9ಾ� 

ಆತನು ಸಹ rನ+�ಾದ ಅ9ೇಕ YೕKಗಳ67 ಸ[ಸ��ೆಯ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾSದನು. %ೌಲನು 
.ೈಗಳU+ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಮತು! ಆತನ .ೈಗLಂದ �ೆbೆದು.ೊಳ0ಲ^ಟ`ಂತಹ 

.ೈವಸxಗಳನು+ ಮತು! ರು8ಾಲುಗಳನು+ Xೋ�ಗಳ lೕ�ೆ ,ಾಕುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆತನು 
ಸ[ಸ��ೆಯ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾSದನು. %ೌಲನು ಯೂKಖ9ೆಂಬ ಯೌವನಸ�ನ lೕ�ೆ OದುW 
ಮತು! ಆತನನು+ ತO\.ೊಳ/0ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆತನನು+ ಮರಣ-ಂದ 
ೕ�ತ9ಾ� 

ಎO\sದನು.  
 

ಲನು ��7ಯನ ತಂ�ೆbೆ ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡುವ�ದQ:ಂತ tದಲು ಆತನು 
%ಾ��?sದನು (ಆ ಮನುಷ2Ubೆ ,ೇbೆ ;ೇ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂಬ Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ 
ಸ^ಷ`�ಾ� ,ೊಂ-.ೊಳ/0ವ�ದ.ಾ:�) ತರು�ಾಯ ಆತನು ಅವನ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+ಟು` 
ಆತನನು+ ಗುಣಪSsದನು.  
 



~ 143 ~ 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 28:8 ಅವನ ತಂ�ೆಯು ಜ[ರ-ಂದಲೂ ರಕ!3ೇ-wಂದಲೂ 

�ೕSತ9ಾ� ಮುಲ�ದWನು. %ೌಲನು ಅವನ ಬLbೆ ,ೋ� �ೇವರ %ಾ�ಥ?9ೆ 8ಾS 

ಅವನ lೕ�ೆ .ೈಗಳU+ಟು` ಅವನನು+ �ಾs8ಾSದನು. 
 

ಒಬ\ ವ2Q!bೆ ಸ[ಸ��ೆ ;ೇ�ೆಯನು+ ಅUYೕ�ತ YೕKಯ67 9ಾ�ೇ 8ಾಡುವ�ದನು+ Nಾನ 

�ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ 9ಾವ� .ಾಣಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭ�ಸು�ಾಗ ಅ9ೇಕ ;ಾY ನಂO.ೆಯ 

ವರವ� .ಾಯ? Uವ?vಸಲು %ಾ�ರಂrಸುತ!�ೆ ಮತು! �ೇವರು ಪ�ಕ_sದನು+ 8ಾತ� 
9ಾವ� 8ಾಡು�ೆ!ೕ�ೆ. ಇದು ಸಂಭ�ಸು�ಾಗ ಸ[ಸ��ೆಯ �ೋYಬರು�.ೆಯು 
ಯಾ�ಾಗಲೂ ಬರುತ!�ೆ.  
 

ಸ[ಸ��ೆ ಮತು! ಸ�ಾ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇಚ9ೆ 
 

ಅಸ[ಸ��ೆಯ ಆತ�ಗಳ/ 
ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದು ಎಂಬುದು ಆತ� ಪ�ಪಂಚ�ೊಳQ:ರುವ �ೈ�ಕ 

ಒಳ9ೋಟ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ೇಕ�ಾ��ೆ. ಒಬ\ ವ2Q!ಯ, ಒಂದು ಪYs�Kಯ, ಒಂದು 
.ಾಯ?ದ ಅಥ�ಾ ಒಂದು ಸಂ�ೇಶದ vಂ-ರುವಂತಹ ಆತ�ದ ಅಥ�ಾ ಅತ�ಗಳ �ಧವನು+ 
ಇದು �ೋYಸುತ!�ೆ.  
 

ಅ9ೇಕ�ೇ]ೆಯ67 ಒಬ\ ವ2Q!ಯ Xೋಗ.ೆ: ಅಥ�ಾ .ಾw�ೆbೆ ಅಸ[ಸ��ೆಯ ದುXಾತ�ಗ]ೇ 
,ೊ@ೆಯಾ�ರುತ!�ೆ. ಉ�ಾಹರ@ೆbೆ; .ಾ2ನ$Yನ, ಅ¤ೆi?_ಸ+ ಅಥ�ಾ ಸಂ��ಾತದ, 

ಹbೆತನದ ಮತು! �ೆ[ೕಷದ ಆತ�ಗಳ/.  
 

ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸಮ;ೆ2ಯ ಮೂಲವನು+ ಪ��ಾ�ತ�ನು 
ಪ�ಕ_ಸು�ಾ!9ೆ ಅಥ�ಾ ಆತನು ಗುರುKs .ೊಡು�ಾ!9ೆ ಮತು! ಆ ವ2Q!ಯು Oಡುಗeೆಯನು+ 
ಮತು! ಸ[ಸ��ೆಯನು+ ,ೊಂದಬಹುದು.  
 

ಲೂಕನು 11:20 9ಾನು �ೇವರ ಬಲ-ಂದ�ೇ �ೆವ[ಗಳನು+ OSಸುವ�ಾದXೆ �ೇವರ 

Xಾಜ2ವ� Uಮ� ಹK!ರ.ೆ: ಬಂತ�ಾ7. 
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ವರವ� ,ೇbೆ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ 
ಒಬ\ ವ2Q!ಯು �ೇವXಾತ�Uಂದ ನeೆಸಲ^ಡು�ಾಗ ಸತ2ಸ�ಾ2ತ�ಗಳನು+ ��ೇJಸುವ ವರದ 

�ೋYಬರು�.ೆಯು 3ಾವ9ೆಯ ಅಥ�ಾ ಆ�ೋಚ9ೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ�ದು; ಅದು 
ಸಮ;ೆ2ಯ ಮೂಲ�ಾ�ರುವ ಅಸ[ಸ��ೆಯ ದುXಾತ�ನ ,ೆಸರನು+ ಪ�ಕ_ಸುತ!�ೆ.  
 

ಆ ದುXಾತ�ವನು+ Pೕಸು�ನ 9ಾಮದ67 ಓSsOSY ಮತು! ಆ ವ2Q!ಯು ಸ[ಸ�9ಾಗುವನು. 
 

ಮ�ಾ!ಯನು 9:32,33 ಅವರು ,ೊರಟು,ೋಗುK!ರು�ಾಗ �ೆವ[vSದ ಒಬ\ ಮೂಕನನು+ 
ಆತನ ಬLbೆ ಕರತಂದರು ಆತನು �ೆವ[OSsದ lೕ�ೆ ಆ ಮೂಕನು 8ಾ�ಾಡುವವ9ಾದನು. 
ಅದ.ೆ: ಆ ಜನರು – ಇ;ಾ�Pೕಲ ಜನರ67 ಇಂಥ .ಾಯ?ವನು+ ಇದುವXೆbೆ ಯಾರೂ 

9ೋಡ6ಲ7�ೆಂದು Cೆರbಾದರು. 
 

ಸ[ಸ��ೆ – ನಂO.ೆಯ ವರ – ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

 

ನಂO.ೆಯ ವರ  

���� �ೈ�ಕ�ಾ� ಬರುತ!�ೆ 

U-?ಷ`�ಾದ ಸಮಯ.ಾ:� ,ಾಗೂ ಉ�ೆWೕಶ.ಾ:� ಇರುವಂಥ �ೈ�ಕ�ಾದ ನಂO.ೆPೕ 
ನಂO.ೆಯ ವರ�ಾ��ೆ. ಪ��ೆ2ೕಕ�ಾದ ಸಮಯದ67 9ಾವ� ಇರುವಂತಹ ಪYs�K ಏ9ೇ 
ಆ�ದWರೂ ಅದರ67ರುವಂತಹ .ಾಯ?3ಾರಗಳನು+ Uವ?vಸುವ�ದQ:ರುವಂತಹ ಶQ!ಯ 

ವರವ� ಇ�ಾ��ೆ.  
 

.ೆಲ�l�, ಸೃh`�ೕಲ�ೆಯ ಅದುRತ.ಾ:� .ೊರ�ೆಯನು+ 9ಾವ� ಎದುYಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 

9ಾವ� ;ೇ�ೆ 8ಾಡುK!ರು�ಾಗ ಆ ವ2Q!ಯ .ೊರ�ೆಯ ಸ[ಸ��ೆbಾ� ಇದುವXೆಗೂ 

Cೆ]ೆ-ರುವಂತಹ ನಮ� ನಂO.ೆ�ಂತಲೂ ಉನ+ತ ಮಟ`ದ ನಂO.ೆ ಅಗತ2�ರು�ಾಗ; 

�ೇವರು �ೈ�ಕ�ಾ� �nೇಷ�ಾದ ನಂO.ೆಯನು+ ನಮbೆ .ೊಡು�ಾ!9ೆ. ಆದWYಂದ ಅದು 
ಮನುಷ2Ubೆ ಎ4ೆ`ೕ ಅ;ಾಧ2�ಾ� �ೋYದರೂ ಪರ�ಾ�ಲ7 ಸಂಪuಣ?�ಾದ ಸ[ಸ��ೆಯ 

ಪ�ದ?ಶನ ಉಂ�ಾಗುತ!�ೆಂದು ಯಾವ ಸಂ�ೇಹ�ಲ7�ೆ 9ಾವ� KL-ರು�ೆ!ೕ�ೆ.  
 

.ೆಲ�l�, ಜನ� �ೋಷದ, ಶಸxJQ�ೆ$ಯ ಅಥ�ಾ ಅಪ·ತದ ಮೂಲಕ ತಮ� 
�ೇಹಗಳ ಅಂಗವನು+ ಕ]ೆದು.ೊಂSರುವಂತಹ ಜನರು ನಮ� ಬLbೆ ಬರು�ಾ!Xೆ. ಬಹುಶಃ 
ಅಗತ2�ರುವಂತಹ ಅದುRತ.ಾ:� �ೇವರನು+ ನಂಬುವಷ`ರ ಮ_`bೆ ನಮ� ನಂO.ೆ 
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Cೆ]ೆ-ಲ7-ರಬಹುದು. ಅ�ಾಗೂ2, Nಾನ �ಾಕ2ದ ಮೂಲಕ ನಮbೆ ದಶ?ನ 

ಉಂ�ಾಗಬಹುದು ಮತು! ಸೃh`�ೕಲ�ೆಯ ಅದುRತ ಸಂಭ�ಸುವ�ದQ:ಂತ tದ�ೇ 
9ಾ�ೇ ಸೃh`�ೕಲ�ೆಯ ಅದುRತ�ೊ_`bೆ �ೈಯ?�ಾ� U-?ಷ`�ಾದ YೕKಯ67 ;ೇ�ೆ 
8ಾಡುK!ರುವ��ಾ� 9ಾವ� .ಾಣಬಹುದು.  
 

9ಾವ� ದಶ?ನದ ಮೂಲಕ Nಾನ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂeಾಗ ನಂO.ೆಯ ವರವ� 
Oಡುಗeೆಯಾಗುತ!�ೆ ಮತು! ;ೇವಕXಾದ 9ಾವ� ಅದುRತವ� ಸಂಭ�ಸುವ��ಾ� 

ಈbಾಗ�ೇ 9ಾವ� ಆತ�ದ67 ಕಂSರುವಂ�ೆPೕ ಆ ಅದುRತವ� ಸಂಭ�ಸುತ!�ೆಂಬುದರ67 
ಯಾವ ಸಂ�ೇಹ�ಲ7�ೆಂದು 9ಾವ� KL-ರು�ೆ!ೕ�ೆ.  
 

���� ನಂO.ೆಯ ವರವ� Q�Pಯ67 

%ೇತ� ಮತು! aೕ,ಾನರು �ೇ�ಾಲಯದ Cಾ�ಲ ಬ-ಯ67ದW ಕುಂಟ9ಾದ 

ಮನುಷ2ನನು+ 9ೋSದ -ನದ67 ನಂO.ೆಯ ವರವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡರು.  
 

ಅ�ಸ!ಲರ ಕೃತ2ಗಳ/ 3:6 ಆಗ %ೇತ�ನು – CೆL0 ಭಂbಾರವಂತೂ ನನ+67ಲ7, 
ನನ+67ರುವದನು+ Uನbೆ .ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ. ನಜXೇKನ PೕಸುQ�ಸ!ನ ,ೆಸYನ�ೆ7ೕ ಎದುW 
ನeೆ�ಾಡು ಎಂದು ,ೇL… 

 

ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ 

Kಳ/ವL.ೆಯ ಮತು! Nಾನ �ಾಕ2ವ� ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರವನು+ 
OಡುಗeೆbೊL0ಸುತ!�ೆ. Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂಡು; ಸೃh`�ೕಲ�ೆಯ 

ಅದುRತಕರ ಸ[ಸ��ೆಯ ಅಗತ2�ರುವಂತಹ ವ2Q!bೆ 9ಾವ� ;ೇ�ೆಯನು+ 8ಾಡಲು 
%ಾ�ರಂrಸುವ�ದQ:ಂತ tದ�ೇ ಅದುRತ ಸಂಭ�ಸುK!ರುವ��ಾ� ದಶ?ನದ ಅಥ�ಾ 

3ಾವ9ೆಯ ಮೂಲಕ 9ಾವ� ಆತ�ದ67 ಕಂಡಂ�ೆPೕ ಸಂಭ�ಸುತ!�ೆ.  
 

}ಣ 8ಾತ�ದ67Pೕ 9ಾವ� ನಂO.ೆಯ ವರವನು+ ,ೊಂದು.ೊಂeೆವ�.  ನಂಬುವ�ದ.ೆ: 
ಇನು�ಂ�ೆ ಪ�ಯಾಸ�ಾ�ರುವ�-ಲ7. ಅದು ಸಂಭ�ಸುವ��ಾ� 9ಾವ� ಈbಾಗ�ೇ ಕಂಡ 

YೕKಯ67 ಸ[ಸ��ೆ ;ೇ�ೆಯನು+ 9ಾವ� 8ಾಡು�ಾಗ ಅದುRತವ� ಸಂಭ�ಸುತ!�ೇ 
ಎಂಬುದರ67 ಯಾವ ಸಂ�ೇಹ�ಲ7�ೆ 9ಾವ� KL-ರು�ೆ!ೕ�ೆ. 9ಾವ� �ೈಯ?�ಾ� 

ಅದುRಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರದ67 .ಾಯ? Uವ?vಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ.  
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8ಾಕ? 3:3,5 ಆತನು .ೈಬK!ದWವUbೆ - ಎದುW ನಡು�ೆ Cಾ ಎಂದು ,ೇL ಅವYbೆ - ಆಗ 

ಆತನು ಅವರ ಮನಸು$ ಕ�ಾ7�ರುವದನು+ ಕಂಡು ದುಃಖಪಟು` .ೋಪ-ಂದ ಸುತ!ಲೂ 

ಅವರನು+ 9ೋS ಆ ಮನುಷ2Ubೆ –Uನ+ .ೈEಾಚು ಎಂದು ,ೇLದನು. 
 

ವರಗಳ/ ಒ_`bೆ .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ 
 

nೆ�ೕ�s 9ಾವ� KLದು.ೊಂಡ ,ಾbೆ; �ೇವರ �ಾಕ2ದ67 ಉ�ೆ7ೕ�ಸಲ^_`ರುವ ಆ ಘಟ9ೆ 
ಅಥ�ಾ ಈ ಘಟ9ೆಯು ಆ ವರದ ಅಥ�ಾ ಈ ವರದ ಮೂಲಕ ಸಂಭ�ಸುK!�ೆಂದು 
,ೇಳ/ವ�ದ.ೆ: Uಜ�ಾ�ಯೂ ಅ;ಾಧ2.  
 

.ಾರಣವ� ಸರಳ�ಾದWದು.  
 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ ಒಬ\9ೇ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಪ�ದ?ಶನಗ]ಾ��ೆ. ಇವ� ಅ9ೊ2ೕನ2�ಾ� 

CೆXೆತು.ೊಂS�ೆ ಅ9ೇಕ�ೇ]ೆಗಳ67 ಅವ�ಗಳನು+ Cೇಪ?Sಸುವ�ದು ಅ;ಾಧ2.  
 

.ೆಲ�l� ವರಗಳ/ ಒ_`bೆ ಒಬ\ ವ2Q!ಯ67 ಅಥ�ಾ ಇಬ\ರ67 ಅಥ�ಾ .ೆಲ�l� 
ಪuK? ಗುಂ�ನ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುತ!�ೆ. ಯಾವ��ೇ ವರದ ಅಗತ2�ದWರೂ ಅದು 
ಯಾ�ಾಗಲೂ ನಮbೆ ಲಭ2�ರುತ!�ೆ ಎಂಬಂಥ ಮ9ೋಹರ�ಾದ ಭರವ;ೆ ನಮ�ಗುಂಟು! 
 

�ೇವರು ಪ�ಕ_sರುವಂಥದರ ಪ�.ಾರ 9ಾವ� �ೈಯ?�ಾ� .ಾಯ? 8ಾಡು�ಾಗ 

ಸ[ಸ��ೆಯು ಯಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ದ?ಶನ�ಾದುತ!�ೆ.  
 

ಒಬ\ ವ2Q!bೆ ಒಂ�ೇ ವರ�ರುವ��ೋ? 

 

ಇಲ7! 
ಒಬ\ ವ2Q!bೆ ನಂO.ೆಯ ವರ�ೕ, ಇ9ೊ+ಬ\Ubೆ ಅದುRತಗಳನು+ 8ಾಡುವ ವರ�ೕ 
,ಾಗೂ ಮ�ೊ!ಬ\Ubೆ ಗುಣಪSಸುವ ವರ�ೕ ಉಂ�ೋ? 

 

 

;ೇ�ೆಯ ಪ�aೕಜನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಳ0Cೇ.ಾದ ವ2Q!Pೕ ಅಥ�ಾ ಜನXೇ 
ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? Uವ?ಹ@ೆಯ ಮುGಾಂತರ �ೇವYಂದ ವರವನು+ 
,ೊಂ-.ೊಳ0Cೇ.ಾದವರು.  “ನನbೆ ಆ ವರ��ೆ ಅಥ�ಾ ಈ ವರ��ೆ!” ಎಂದು 
,ೇಳ/ವ�ದ.ೆ: ಬದ�ಾ�; ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳನು+ ಅಥ?8ಾS.ೊಳ/0ವ�ದು ಉತ!ಮ 
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ಮತು! ಯಾವ��ೇ ಸಮಯದ67 ಪ��ಾ�ತ�ನ ಒಂಬತು! ವರಗಳ %ೈQ ಒಂದರ67 ಅಥ�ಾ 

ಎ�ಾ7 ವರಗಳ67 CೇXೆಯವYbೆ ;ೇ�ೆ 8ಾಡುವ�ದ.ೆ: sದDXಾ�Y.  

 

“ನಂO.ೆಯ ;ಾ+ಯುಗಳನು+” ಅrವೃ-DಪS.ೊL0 
ಒಬ\ ವ2Q!bೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನ�ಾ�ರುವ��ಾWದXೆ ಆತUbೆ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಎ�ಾ7 
ವರಗಳ/ ಲಭ2�ಾ�ರುತ!�ೆ. ಆದXೆ ಸುಳ0 Cೋಧ9ೆಯ ಅಥ�ಾ ತನ+ ಸ[ಂತ 


ೕ�ತದ67ರುವ %ಾಪದ ಮುGೇನ; ಆತನು ತನ+ ಮೂಲಕ ಪ�ವvಸCೇ.ಾ��ೆ 
ಪ��ಾ�ತ�ನ ಸಂಪuಣ?�ಾದ �ೊXೆಯನು+ U67sರಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ಅS¥ಪSsರಬಹುದು.  
 

ಪ��ಾ�ತ�ನ ಅrವ2Q!ಗಳ67 .ಾಯ? Uವ?vಸುದQ:ರುವ ಆತನ 3ಾಗ2ವನು+ ಆತನು 
ಪ�aೕ�ಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ಾಗ ಅವ� ಆತನ 
ೕ�ತದ67 Cೆ]ೆಯುವವ�.  
 

 “ಆ ವ2Q!ಯು Uಜ�ಾ�ಯೂ ಗುಣಪSಸುವ ವರದ67 .ಾಯ? 8ಾಡು�ಾ!9ೆಂದು” ,ೇL 

ಅನಂತರ “ಅವYbೆ ಗುಣಪSಸುವ ವರ��ೆ” ಎಂದು aೕJಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 
(ಪ�Kಕೂಲ�ಾದ aೕಚ9ೆaಂ-bೆ “ನನbೆ ಆ ವರ�ಲ7�ೆಂದು”) “ಅವ� ನನಗೂ 

ಉಂ�ಾಗುವಂ�ೆ ನನbಾ� %ಾ��?sY.” ಎಂದು .ೆಲ�l� 9ಾವ� ,ೇಳ/�ೆ!ೕ�ೆ. 
 

ಸತ2�ೇನಂದXೆ ಅವರು ಅವರ ನಂO.ೆಯನು+ ಅ3ಾ2ssದWXೆ ಮತು! U-?ಷ`�ಾದ 

ವರದ67 Uಮ��ಂತ ಅ�ಕ�ಾ� ಮುಂದುವXೆ-�ಾWXೆ ಆದWYಂದ ಅವರ “ಆK¢ಕ 

;ಾ+ಯುಗಳ/” ಆ ಮಂಡಲದ67 ಬ6ಷ��ಾ��ೆ.  
 

ಬvರಂಗದ67 
Q�ಸ!ನ ಶYೕರವ� ಒ_`bೆ ;ೇY ಬಂ�ಾಗ ಮತು! �ೇವXಾತ�ನ ವರಗಳ67 .ಾಯ? 
Uವ?vಸಲು ಅನುಮKs ಅವ.ಾಶ .ೊ�ಾ`ಗ; ಒಬ\Ubೆ ಅನ23ಾ4ೆಗಳ ವರವ� ,ಾಗೂ 

ಇ9ೊ+ಬ\Ubೆ ಅವ�ಗಳ ಅಥ?�ವರ@ೆಯ ವರವ� ಅಥ�ಾ ಒಬ\Ubೆ ಪ��ಾದ9ೆಯು ,ಾಗೂ 

ಮ�ೊ!ಬ\Ubೆ ಪ�ಕಟ@ೆಯ ವರವ� .ೊಡಲ^ಡುತ!�ೆ.  
 

�ೇವರು ವರಗಳನು+ ಶYೕರದ ನಡು�ೆ �ಂಗSs .ೊಡು�ಾ!9ೆ ಆದWYಂದ ಎ�ಾ7ವ� ಒ_`bೆ 
ಪ�ವvಸುತ!�ೆ. ಆದXೆ ಪ��ಾದ9ೆಗಳನು+ ನುSಯುವ ಮಂಡಲದ67 ತನ+ ನಂO.ೆಯನು+ 
ಪ�aೕ�ಸುವಂತಹ ವ2Q!ಯು ಬಹುಶಃ �ೕಘ��ಾ� ಪ��ಾದ9ೆಯ67 ಮುಂ�ೆ;ಾಗುವನು. 
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ಅದ.ಾರಣ, “ಓ, ಆತUbೆ ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರ��ೆ. (ನನbೆ ಪ��ಾದ9ೆಯ ವರ�ಲ7)” 

ಎಂದು ಪ�ನಃ 9ಾವ� aೕJಸಲು %ಾ�ರಂrಸು�ೆ!ೕ�ೆ. 
 

ಪ��ಾ�ತ�ನ67 -ೕzಾ;ಾ+ನವನು+ ,ೊಂ-.ೊಂSರುವಂಥ ಮತು! ಪ��ಾ�ತ�ನು ;ೇ�ೆ 
8ಾಡಲು ಅನುಮKಸುವಂಥ ಪ�Kaಬ\ �nಾ[sಯ ಮೂಲಕ ಪ��ಾ�ತ�ನ ಎ�ಾ7 
ವರಗಳ/ .ಾಯ? 8ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ 8ಾಡು�ೆ!ೕ�ೆ ಎಂಬುದನು+ 9ೆನ�ನ67SY.  

 

ಸ8ಾ�!ಯ67  
2 Kt¤ೆ 1:6 ಆದ.ಾರಣ 9ಾನು Uನ+ ತ�ೆಯ lೕ�ೆ ಹಸ!ವU+ಟ`ದರ ಮೂಲಕ Uನbೆ 
�ೊರQದ �ೇವರ ಕೃ%ಾವರವ� ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ 8ಾಡCೇ.ೆಂದು Uನbೆ 
Nಾಪಕ.ೊಡು�ೆ!ೕ9ೆ. 
 

ಅ9ೇಕ�ೇ]ೆಗಳ67 .ೈಗಳU+ಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ .ಾಯ? 
Uವ?ಹ@ೆಯ Uೕಡು�.ೆ ಅಥ�ಾ Oಡುಗeೆ ಉಂ�ಾಗುತ!�ೆ. ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ67 
ಸXಾಗ�ಾ� .ಾಯ? Uವ?vಸುವಂತಹ ಅrhೕಕ!9ಾದ ;ೇವಕನನು+ ಅಥ�ಾ 

�nಾ[sಯನು+ ಕಂಡು.ೊL0Y. ಅವರ .ೈಗಳನು+ Uಮ� lೕ6wಡುವಂ�ೆ ಮತು! ಈ 

ವರಗಳನು+ Uಮ� 
ೕ�ತದ67 ಮತು! ;ೇ�ೆಯ67 OಡುಗeೆbೊL0ಸುವಂ�ೆ ಅವರನು+ 
.ೇL.ೊL0Y.  

 

%ೌಲನು ಬXೆ-W�ೇನಂದXೆ, 
 

Xೋ8ಾಪ�ರ 1:11 ನನ+ ಮುGಾಂತರ Uಮbೆ %ಾರ8ಾ�?ಕ ವರ�ೇ9ಾದರೂ �ೊರQ 

Uೕವ� ದೃಢ�ಾಗುವದ.ೊ:ೕಸ:ರ… Uಮ�ನು+ 9ೋಡCೇ.ೆಂದು ಅ%ೇ�ಸು�ೆ!ೕ9ೆ. 
 

ಸು�ಾತ?;ೇ�ೆbೋಸ:ರ ಮತು! Q�ಸ!ನ ಸಂಪuಣ? ಶYೕರವನು+ 
ವೃ-DಪSಸುವ�ದ.ೋಸ:ರ ಪ��ಾ�ತ�ನ ವರಗಳ/ %ಾ�ಮುಖ2�ಾದಂತಹ ;ೇ�ೆಯ 

ಉಪಕರಣಗ]ಾ��ೆ.  

���� ಸತತ�ಾ� ಈ ವರಗಳನು+ “ಪ�ಜ[6ಸುK!ರುವಂ�ೆ” ಇYsY. 

���� ಅವ� ಕ]ೆದು ,ೋಗುವ�ದ.ೆ: ಅವ.ಾಶ.ೊಡCೇSY. 

���� ಅವ� Uಮ� 
ೕ�ತದ67 .ಾಯ?Uವ?vಸುವಂ�ೆ UYೕ�sY. 

���� ಅನು-ನ ನಂO.ೆwಂದ ಅವ�ಗಳ ಸಂಪuಣ? ಮತು! Uಖರ�ಾದ �ೋYಬರು�.ೆ 
ಉಂ�ಾಗುವಂ�ೆ ಅವ�ಗಳನು+ OಡುಗeೆbೊL0sY. 
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ಪXಾಮnೆ?bಾ�ರುವಂತಹ ಪ�nೆ+ಗಳ/ 

1. ಗುಣಪSಸುವ ವರಗ]ಾವವ�? CೇXೆ ಎ�ಾ7 ವರಗಳನು+ ಏಕವಚನದ67ರು�ಾಗ, ಇದನು+ 8ಾತ� ಬಹುವಚನದ67 
“ವರಗಳ/” ಎಂದು ಯಾ.ೆ ಕXೆಯು�ಾ!Xೆ?  

 

 

 

 

 

2. Kಳ/ವL.ೆಯ �ಾಕ2ವ� ಗುಣಪSಸುವ ವರ�ೊ_`bೆ ,ೇbೆ .ಾಯ?Uವ?vಸುತ!�ೆ? 

 

 

 

 

 

3. Uಮ�bೋಸ:ರ�ಾ� �ೇವರು ಆYs.ೊಂSರುವಂತಹ ವರ ಯಾವ�ದು? ಎ�ಾ7 ಎಂಬು�ೇ ಉತ!ರ! ಈಗ, ಕUಷ` 
ಪ} ಒಂದು ;ಾYಯಾದರೂ Uೕವ� .ಾಯ? Uವ?vsರುವಂತಹ ವರಗಳನು+ ಪ_`8ಾSY. 

 

 

 

 

 

4. Uಮ� ಸ[ಂತ 
ೕವನವನು+ “ಪ�ಜ[6ಸುವಂ�ೆ” 8ಾಡಲು ಪ��ಾ�ತ�ನ ಯಾವ ವರಗಳ/ Uಮbೆ Cೇಕು?  

 

 

 

 


