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ಲೇಖಕರ ಬ+ 4ೆ 

ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ	
 �� ರವರು ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾಷಣ�ಾರರು, ಲೇಖಕರು ಮತು� ಸತ��ೇದ !ೋಧಕರು. 
ಎ.ಎ� ರವರ ಅ$%ೊ�&ಕ %ೇ�ೆಯ ಪ(ಯಾಣಗಳ, ಅವರನು. /ಶ1ದ ಐವತ�ಕೂ3 4ೆಚು6 �ಾಷ�ಗ78ೆ ಕ�ೆ9ೊ:;�ೆ, 
ಒಂದು ಲ>?3ಂತ 4ೆ@6ನ ಜನಸಮೂಹ�ೆ3 Cೇರ�ಾ� ಮತು� ಅCೇಕ ಲ> ಜನD8ೆ �ೇEF ಮತು� ದೂರದಶGನದ 

ಮೂಲಕ !ೋHಸುI�9ಾ;�ೆ. 

ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ	
 �� ರವರ ಅI 4ೆಚು6 Jಾ�ಾಟ�ಾಗುI�ರುವ ಪLಸ�ಕಗಳ, ಮತು� �ೈNEಗಳ, ಇಪPತು� ಲ>ಕೂ3 
4ೆಚು6 ಪ(Iಗಳ, ಯುCೈQೆR  %ೆTೕU
 ನ&V Jಾ�ಾಟ�ಾ��ೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನು. ಅCೇಕ �ಾXೆಗ78ೆ ಅನು�ಾYಸಲಾ�9ೆ, 
/ಶ19ಾದ�ಂತ ಸತ��ೇದ ಅಧ�ಯನದ Zಾಲೆಗಳ&V ಮತು� %ೆ[Cಾ\ಗಳ&V ಅವLಗಳನು. ಬಳಸಲಾಗುI�9ೆ. 

]ೕವನವನು. ಬದಲಾ:ಸುವ ಶ?�ಯುತ�ಾದ 9ೇವರ �ಾಕ�ದ ಸತ�ಗಳ, ಅವರ ?(ಯಾಶಕ��ಾದ ಉಪ9ೇಶ, !ೋಧCೆ, 
ದೂರದಶGನದ ಪ(ಸರಣ, ಬರವ_8ೆ, /EFೕ ಮತು� ಆEF ಸುರು7ಗಳ %ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರರ ]ೕವನದ&V 
ಒಳ�ಾ�Na�ೆ. 

9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಅದುcತ ಮdeಯನು. ಅವರ ಉ]fೕವನದ&V, ಸು�I ಆ�ಾಧCೆಯ&V ಮತು� %ೆ[Cಾ\ಗಳ&V 
ಅನುಭ/a9ಾ;�ೆ, /Zಾ1aಗhಾ� 9ೇವರ iಜ�ಾದ ಮತು� iಕಟ�ಾದ ಆ�ಾಧಕ�ಾಗುವLದು 4ೇ8ೆ ಎಂದು 
ಕಂಡು�ೊಂE9ಾ;�ೆ. /Zಾ1aಗಳ ಅH�ಾರ ಎಂಬ ಅವರ !ೋಧCೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಮತು� kೈಯGದ ಕುDbಾದ 4ೊಸ 

ಮತು� ಉbೆ�ೕಜಕ ಆಯಾಮವನು. ಅCೇಕರು ಕಂಡು�ೊಂE9ಾ;�ೆ. 

9ೇವರ ಗುಣಪEಸುವ ಶ?�ಯು ಅವರ �ೈ:ಂದ ಹDಯುವಂತಹ 9ೇವರು �ೊಟT ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ %ೇ�ೆ8ೆ �ಾ&ಡಲು 
��
 ರವರು ಅCೇಕ /Zಾ1aಗ78ೆ ತರ!ೇI iೕE9ಾ;�ೆ. ಅCೇಕರು ತಮl 9ೈನಂYನ ]ೕವನದ&V ಮತು� %ೇ�ೆಗಳ&V 
ಪ/bಾ(ತlನ ಎಲಾV ಒಂಬತು� ವರಗಳ&V �ಾಯGiವGdಸಲು ಮುಕ��ಾಗುವLದDಂದ ಅ%ಾkಾರಣ�ಾ� 

%ಾ1�ಾ/ಕ�ಾ�ರಲು ಕ&I9ಾ;�ೆ. 

ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ	
 ಇಬmರೂ JಾಸT\ ಆn oFಲಾ]ಕ� ಅಧ�ಯನಗಳ&V ಪದ/ಗಳನು. 4ೊಂY9ಾ;�ೆ. ಎ.ಎ�. 

/ಷp ?(q6ಯp /ಶ1/9ಾ�ಲಯYಂದ oFಲಾ] ಪದ/ಯ&V ಡಾಕT\ ಆn sಲಾಸs ಪದ/ಯನು. ಗ7a9ಾ;�ೆ. 
ಅವರ %ೇ�ೆಯು 9ೇವರ �ಾಕ�ದ&V ದೃಢ�ಾ� ಆಧDa9ೆ, vೕಸು/ನ eೕಲೆ �ೇಂY(ೕಕೃತ�ಾ�9ೆ, ಪ/bಾ(ತlನ ಶ?�ಯ 

ಕುDbಾದ ನಂw�ೆಯ&V ಮತು� ಪ/bಾ(ತlನ&Vದು;�ೊಂಡು ಕ&ಸುವLದರ&V ಬಲ�ಾ�9ೆ. 

ಅವರ %ೇ�ೆಯು ತಂ9ೆಯ N(ೕIಯ ಹೃದಯದ ಪ(ದಶGನ�ಾ�9ೆ. 9ೇವರ ಶ?�ಯ ಅEಯ&V ಶ?�ಯುತ ಅxXೇಕ, 

ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ,, ಅದುcತಗಳ, ಮತು� ಗುಣಪEಸುವ ಅದುcತಗಳ, ಅವರ ಉಪ9ೇಶ ಮತು� !ೋಧCೆFಂY8ೆ 
ಉಂQಾಗುತ��ೆ. ಕತGನ ಮುಂ9ೆ ಅಳ,ವLದು ಮತು� 9ೇವರ ಮde ಮತು� ಶ?�ಯ ಅದುcತಕರ�ಾದ ಪ(ದಶGನಗಳ, 
%ೇDದಂbೆ ಉ]fೕವನದ ಗುರುತುಗಳ, ಅವರ ಸ�ೆಗಳ&V ಪಾಲೊzಳ,{ವ ಅCೇಕರು ಅನುಭ/ಸುI�9ಾ;�ೆ. 

ಡಾ. ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ	
 �� ರವರು vೕಸು/ನ ?(vಗಳನು. Jಾಡಲು /Zಾ1aಗಳನು. 
ಸಜುf8ೊ7ಸುವLದ�ಾ3� ಪಾ(Fೕ�ಕ %ಾಧನಗಳನು. ತಯಾDಸಲು ತಮlನು. bಾವL ಸಮNGa�ೊಂE9ಾ;�ೆ. 

?(a�ೕಯ ಪDಪಕ1bೆಯ ಒಂ9ೊಂದು ಹಂತಗಳ&Vರುವ ಪ(IFಬm /Zಾ1aಯು ಜಯZಾ&ಯಾದ, 

ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ ]ೕವನವನು. ನEಸುವಂbೆ ಅವರನು. ಉb �ೇ]ಸುವLದು ಅವರ ಆ%ೆಯಾ�9ೆ. 
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9ೇವರ ಮdeಯು ಭೂ[ಯನು. ಆವDa�ೊಂಡಾಗ   

5ಾಠ 1  

ಮ��7ಳ�ೆ9 ಬ*: 

ಇI�ೕ@ನ ವಷGಗಳ&V, 9ೇವರ ಆತlನ ಅCೇಕ ಚ&ಸು/�ೆಗಳನು. 
CಾವL ಅನುಭ/a9 ;ೇ�ೆ. ಪ/bಾ(ತlನು ಇI�ೕ@ನ ಸಮಯಗಳ&V 
ಸ�ೆಯ&V ಸತ�ವನು. 4ೆ�ೆ6�ಾ6ದ DೕIಯ&V ಪLನಃ 
%ಾ�NಸುI�9ಾ;Cೆ. �ೈತನ�8ೊ7ಸುವ �ಾಲಗಳ, ಮತು� 
ಉ]fೕವನದ �ಾಲಗಳ, ಉಂQಾ��ೆ. ಅCೇಕರು “�ಾE�ೆಯ ಸ�ೆ” 

ಯ&V  ತೃಪ��ಾ�ಲV, vೕಸು ?(ಸ�ನ 4ೊಸ ಪ(ಕಟ�ೆಯ ಬ78ೆ 
ಮತು� ಆತCೊಂY�ನ ಸಂಬಂಧವನು. ಹರಸುbಾ� ಬರುI�9ಾ;�ೆ. 
ಇI�ೕ@ನ ಈ ಚ&ಸು/�ೆಗಳ ಸಮಯದ&V, ಅCೇಕರು 
ಪ/bಾ(ತlನ&V Yೕ�ಾ%ಾ.ನವನು. 4ೊಂY �ೊಂE9ಾ;�ೆ, eೕಲಣ 

ಲೋಕದ ಶ?�:ಂದ ತುಂwಸಲP}T9ಾ;�ೆ ಮತು� ಪ/bಾ(ತlನ ಎಲಾV 
ವರಗಳ&V �ಾಯGJಾಡಲು ಪಾ(ರಂxa9ಾ;�ೆ. ಅCೇಕರು 9ೇವರ 

ಸ1ರವನು. �ೇಳ,ವLದು 4ೇ8ೆಂದು ಕ&ತು�ೊಂE9ಾ;�ೆ ಮತು� 
ಪ(�ಾYಸಲು ಪಾ(ರಂxa9ಾ;�ೆ. 9ೇವರ ಈ ಚ&ಸು/�ೆಗಳ&V, 
ಅCೇಕರು ತಮl 9ೈನಂYನ ]ೕವನದ&V ಮತು� ಸ�ೆಗಳ&V 
ಗುಣಪEಸು/�ೆಯನು. ಮತು� ಇತರ ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ 

ಅದುcತಗಳನು. ಅನುಭ/ಸಲು ಪಾ(ರಂxa9ಾ;�ೆ. 

ಆ9ಾಗೂ�, ಯಾ�ಾಗಲೂ ಇನೂ. 4ೆ@6ನದು ಇ9ೆ ಎಂದು CಾವL 
ನಂಬುb �ೇ�ೆ. CಾವL ಇಂದು ಪ(�ೇqಸುI�ರುವ 9ೇವರ 

ಚ&ಸು/�ೆಯನು. ಉತ�ಮ�ಾ� /ವDಸುವ ಯಾವL9ಾದರೂ 

ಪದ/ರುವL9ಾದ�ೆ, ಅದು “ಮde” ಎಂಬ ಪದ�ಾ�9ೆ ಎಂದು 
CಾವL ನಂಬುb �ೇ�ೆ. ನಮl&V ಪ(IFಬmರೂ 9ೇವರ ಮdeಯ 

ಬ8 zೆ 4ೆ�ೆ6�ಾ6ದ Iಳ,ವ7�ೆಯನು. ಮತು� ಗ(d�ೆಯನು. 
4ೊಂY�ೊಳ{!ೇ�ೆಂಬುದು ಈ ಅಧ�ಯನದ ಉ9 ;ೇಶ�ಾ�9ೆ. 
ಮdeಯ ಮಂಡಲದ&V ]ೕ/ಸುವLದDಂದ aಗುವ ಅ8ಾಧ�ಾದ 

ಮತು� ]ೕವನವನು. ಬದಲಾ:ಸುವಂತಹ ಸಂbೋಷವನು. 
Cಾ�ೆಲVರೂ ಕಂಡು�ೊಳ,{b �ೇ�ೆ. 9ೇವರ ಮdeಯು ನಮl eೕಲೆ 
ಉದ:ಸು�ಾಗ, 9ೇವರು ತನ.ನು. bಾನು ಮdJಾಸ1ರೂಪCಾದ 

9ೇವ�ೆಂದು bೋಪGEa�ೊಳ,{�ಾಗ ಇನೂ. ಅCೇಕರು 9ೇವರ 
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ಅIಶಯ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆಯನು. ಕಂಡು�ೊಳ,{bಾ��ೆ ಮತು� 
ಅನುಭ/ಸುbಾ��ೆ. 

ಮ��ಯ ಕು:�ಾದ ಪ
<ಾದನೆಗಳ? 

� ಹ8ಾzಯನ ಮೂಲಕ 

ಪ(�ಾYಯಾದ ಹ8ಾzಯನು 9ೇವರ ಮdeಯು 
ಪLನಃ%ಾ�NಸಲPಡುವLದನು. ಕಂಡನು. ಗತ�ಾಲದ ಮde�ಂತ 

ಇದು 4ೆ@6ನದು ಆ�ರುತ�9ೆ ಎಂದು 4ೇ7ದನು. 

ಹ+ಾ4ಯ 2:1,3,7,9 … ಪ
<ಾAಯಾದ ಹ+ಾ4ಯನ ಮೂಲಕ ಈ 

<ಾಕCವನು ದಯ5ಾDEದನು … ಈ ಆಲಯದ ಪGವH 

<ೈಭವವನು ನೋ�ದವರು *ಮJDK ಎಷು/ ಮಂA ಉOAA0ೕ:. 

ಇದರ ಈ�ನ EQ-ಯು *ಮ+ೆ Rೇ+ೆ �ೋರುತ��ೆ. *ಮJ ದೃT/+ೆ 

ಏನೂ ಇಲK�ಾ� �ೋರುತ��ೆ. *ಮJ ದೃT/+ೆ ಏನೂ ಇಲK�ಾ� 

�ಾVಸುತ��ೆ … ಆಗ ಸಮಸ� ಜನಾಂಗಗಳ ಇಷ/ ವಸು�ಗಳ? ಬಂದು 

ಒದಗಲು ಈ ಆಲಯದ <ೈಭವAಂದ ತುಂYಸು<ೆನು. ಇದು 

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. 

ಈ ಆಲದಯದ ಮುಂAನ <ೈಭವವ_ �ಂAನ <ೈಭವವ`9ಂತ 

abೇಷ<ಾ�ರುವದು. ಇದು Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ 

ನು�. ಈ ಸQಳದDK ಸ&ಾcಾನವನು ಅನುಗ
�ಸು<ೆನು. ಇದು 

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. 

� vZಾಯನ ಮೂಲಕ 

ಭೂ[ಯು ಈ8ಾಗಲೇ ಕ\ತನ ಮde:ಂದ ತುಂw9ೆ ಎಂದು 
9ೇವದೂತರು ಒಬmD8ೊಬmರು ಕೂ� 4ೇಳ,ವLದನು. ಪ(�ಾY 

vZಾಯನು �ೇ7a�ೊಂಡನು. 

^bಾಯ 6:1-3 ಅರಸನಾದ ಉdeೕಯನ �ಾಲ<ಾದ ವರುಷದDK 

ಕತHನು ಉನ�ೋನತ EಂRಾಸನಾರೂಢನಾ�ರುವದನು 

ಕಂ�ೆನು. ಆತನ ವಸgದ ನೆ:+ೆಯೂ ಮಂAರದಲ KೆಲಾK ಹರ�ತು�. 

ಆತನ ಸುತ� Zೆ1ಾhಯರು ಇದ0ರು. ಪ
-7ಬiನು ಆ1ಾರು 

1ೆ�ೆ9ಯುಳjವನಾ� ಎರಡ:ಂದ ತನ ಮುಖವನು ಎರಡ:ಂದ ತನ 

�ಾಲುಗಳನು ಮುkl�ೊಂಡು ಎರಡನು ಬ�ೆಯು�ಾ� ನೆಲZೋಕ�ೇ 
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*ಂ-ದ0ನು. ಆಗ ಒಬiನು ಮ�ೊ�ಬi*+ೆ Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ 

^Rೋವನು ಪ:ಶುದ0ನು. ಪ:ಶುದ0ನು. ಪ:ಶುದ0ನು. 

ಭೂಮಂಡಲ<ೆಲಾK ಆತನ ಪ
mಾವAಂದ ತುಂY�ೆ ಎಂದು ಕೂ� 

RೇOದನು. 

� ಹಬಕೂ3ಕನ ಮೂಲಕ 

ಪ(�ಾYಯಾದ ಹಬಕೂ3ಕನು ಕ\ತನ ಮdeಯ ಕುDbಾದ 

I7ವ7�ೆಯು ಬರುವLದರ ಬ8 zೆ ಪ(�ಾYaದನು. 9ೇವರ ಮde 

ಈ8ಾಗಲೇ ಇ&V9ೆ. ಈಗ ಬರುವಂಥದು; ಆ ಮdeಯ ಕುDbಾದ 

�ಾನ ಮತು� Iಳ,ವ7�ೆ ಆ�9ೆ. 

ಹಬಕೂ9ಕ 2:14 ಸಮುದ
ದDK *ೕರು Rೇ+ೋ Rಾ+ೆ^ೕ 

ಭೂnಯDK ^Rೋವನ ಮ��ಯ oಾನವ_ 

ತುಂY�ೊಂ�ರುವದು. 

ಮ�� ಎಂದ1ೇನು? 

9ೇವರು ಮdeಯ 9ೇವ�ಾ�9ಾ;Cೆ. ಪ/bಾ(ತlನು ಮdeಯ 

ಆತlCಾ�9ಾ;Cೆ, ಮತು� vೕಸು ಮdeಯ ಅರಸCಾ�9ಾ;Cೆ, 
ಇದು ಆ ಮdeಯ ವ�ಕ�ಪEಸು/�ೆಯಾ�9ೆ. ಆದ;Dಂದ ಈ 

ಮde ಎಂದ�ೇನು ಎಂದು I7ದು�ೊಳ,{ವLದು ಮುಖ��ಾ�9ೆ; 
CಾವL ಅದನು. 4ೇ8ೆ /ವDಸಬಹುದು. 

�ೇವರ ಪ
ಸನ�ೆ 

ಮde ಎಂದ�ೆ ಪ(ತ�>�ಾ�ರುವ 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯಾ�9ೆ. 
ಮತು� ಈ ಮdeಯನು. ಸತ��ೇದ9ಾದ�ಂತ ಪ(ದqGಸಲಾ�9ೆ, 
ಈ ಮdeಯು ಹಲವL DೕIಗಳ&V ಪ(ತ�>�ಾ�9ೆ. 

ಮdeಯ ಬ8 zೆ:ರುವ dೕಬೂ( ಮತು� �(ೕ� �ಾ��ೆ�ಗಳ, 
ಸJಾCಾಥGವLಳ{ವLಗಳ, ಆ��ೆ. ಮdeಯು �ೈಭವವನು., 
ಪ(�ಾಶವನು. ಅಥ�ಾ 4ೊhೆಯುವ !ೆಳಕನು. (ಪ(�ಾಶJಾನ�ಾದ 

ಮೂಲYಂದ 4ೊhೆಯುವ) bೇಜಸ
ನು. ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. 

bೆ`ನಾ 
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“9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಪ(�ಾಶJಾನ�ಾದ eೕಘ” ಎಂಬುದು 
Zೆ?Cಾ ಎಂಬ dೕಬೂ( ಪದದ ಅಥG�ಾ�9ೆ. 

� ಪ(ಜ1&ಸುವ !ೆಂ?ಯಂbೆ 

apೕಚನ�ಾಂಡ 24:15-17 pೕbೆ rೆಟ/ವನು ಹ-��ಾಗ 

�ೕಘವ_ ಅದನು ಮುkl�ೊಂ�ತು. ^Rೋವನ �ೇಜಸು� 

Eೕನಾu rೆಟ/ದ �ೕಲೆ *ಂ-ತು. ಮತು� ಆ �ೕಘವ_ ಆರು 

Aನಗಳ ವ1ೆಗೂ rೆvಟವನು ಮುkl�ೊಂ�ತು. ಏಳನೇಯ 

AನದDK ^Rೋವನು �ೕಘ�ೊಳ�ಂದ ಕೂ� pೕbೆಯನು 

ಕ1ೆದನು. ^Rೋವನ �ೇಜಸು� rೆಟ/ದ wಖರದ �ೕಲೆ 

ಪ
ಜ]Dಸುವ rೆಂ`7ೕ5ಾAಯDK ಇZಾ
^ೕಲC:+ೆ �ಾVEತು. 

� ಹಗ&ನ&V eೕಘಸ�ಂಭ - �ಾI(ಯ&V ಅ�.ಸ�ಂಭ 

apೕಚನ�ಾಂಡ 40:34-38 ಆಗ �ೕಘವ_ �ೇವದಶHನದ 

ಗು�ಾರವನು ಮುklತು; ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಗು�ಾರವನು 

ತುಂYತು. �ೕಘವ_ �ೇವದಶHನದ ಗು�ಾರದ �ೕಲೆ 

ನೆಲೆಯಾ�ರುವದ:ಂದಲೂ ^Rೋವನ �ೇಜಸು� 

ಗು�ಾರ�ೊಳ+ೆ ತುಂYರುವದ :ಂದಲೂ pೕbೆ ಗು�ಾರದDK 

Rೋಗಲಾರ�ೆ ಇದ0ನು. ಆ �ೕಘವ_ ಗು�ಾರವನು Yಟು/ �ೕಲ�ೆ9 

Rೋ�ಾಗ ಇZಾ
^ೕಲCರು ಮುಂ�ೆ ಪ
ಯಾಣ &ಾಡುವರು; ಆ 

�ೕಘವ_ Yಡ�ೆ ಇರು<ಾಗ ಅದು Yಡುವ ತನಕ ಪ
ಯಾಣ&ಾಡ�ೆ 

ಇರುವರು. ಇZಾ
^ೕಲCರ ಎಲಾK ಪ
ಯಾಣ ಗಳDKಯೂ ಅವರ ಕಣುy 

ಮುಂ�ೆ ಹಗಲು Rೊ-�ನDK ^Rೋವನ �ೕಘವ_ ಗು�ಾರದ 

�ೕಲೆ ಇತು�; 1ಾ-
 <ೇzೆಯDK ಆ �ೕಘ�ೊಳ+ೆ ಅ�ಯು 

ಪ
�ಾwಸು-�ತು�. 

�ೊ�ಾ� 

ಡೊ�ಾ
 ಎಂಬ �(ೕ� ಪದದ ಅಥG�ೇನಂದ�ೆ “ಮde” 

ಎಂಬು9ಾ�. ಡೊ�ಾ
 ಎಂದ�ೆ ?(ಸ�ನ&Vರುವ /Zಾ1aಗ78ೆ 
�ಾ8ಾ;ನ JಾEರುವ ಅತ�ಂತ ಮdJಾi1ತ a�I, ಉನ.ತ�ಾದ 

a�I, ಧನ�bೆಯ ಪDಪೂಣG�ಾದ a�I ಆ�9ೆ. ಇದು ?(ಸ�ನ 

ಪDಪೂಣG�ಾದ Zೆ(ೕಷ�bೆ ಮತು� ಆತನ �ಾಜತ1�ಾದ ಭವ�bೆ 
ಆ�9ೆ. 
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CಾವL ಈಗ ಮde:ಂದ ಮde8ೆ ಅಥ�ಾ ಡೊ�ಾ
Yಂದ 

ಡೊ�ಾ
8ೆ 4ೋಗುI�9 ;ೇ�ೆ ಎಂದು �ಾಕ�ವL 4ೇಳ,ತ�9ೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 3:18 ನಾ<ೆಲKರೂ ಮುಸುಕು �ೆ+ೆAರುವ ಮುಖAಂದ 

ಕತHನ ಪ
mಾವವನು ದಪHಣದDK �ಾVಸುತ��ೋ ಎಂಬಂ�ೆ 

ದೃT/ಸುವವ1ಾ�ದು0 ಪ
mಾವAಂದ ಅ[ಕ ಪ
mಾವ�ೆ9 Rೋಗು�ಾ� 

ಆ ಪ
mಾವದ ZಾರೂಪCವ_ಳjವ1ೇ ಆಗು� �ೇ<ೆ. ಇದು 

�ೇವ1ಾತJನಾ�ರುವ ಕ|ತನ �ೆಲಸಕ9ನುZಾರ <ಾದ� 0ೇ. 

�ಾrೋ} 

ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯ&V ಮde ಎಂಬ ಪದ�ೆ3 4ೆ�ಾ6� 

ಬಳಸಲಾ�ರುವ ಪದ�ೆಂದ�ೆ ಅದು �ಾ!ೋ� ಎಂಬ dೕಬೂ( 
ಪದ�ಾ�9ೆ, ಇದರ ಅಥG�ೇನಂದ�ೆ “ತೂಕ,” ಅಥ�ಾ 

“�ಾರ�ಾ�ರುವLದು”, ಇದು ನಮl ಸು�I ಆ�ಾಧCೆ8ೆ 
ಅಹGರCಾ�ರುವ 9ೇವD8ೆ %ೇDದ ಗಣiೕಯ�ಾದ Zೆ(ೕಷ�bೆ, 
ಘನbೆ, ಪ(�ಾವ, ಭವ�bೆ, dDe, ಉತ�ಷTbೆಯನು. ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. 

� ಒಳ8ೆ ಪ(�ೇqಸಲು ಆಗ&ಲV 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 7:1,2 Zೊಲೊpೕನನು 

5ಾ
~Hಸುವದನು ಮು�Eದ ಕೂಡಲೆ ಆ�ಾಶAಂದ rೆಂ`Yದು0 

ಸ<ಾHಂಗRೋಮ ದ
ವCಗಳನೂ ಯ�&ಾಂಸವನೂ ದ�E 

Yಟ/ತು, ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂ�ತು. 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಆತನ ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂಡದ0:ಂದ 

ಯಾಜಕರು ಒಳ+ೆ ಪ
<ೇwಸಲಾರ�ೆ Rೋದರು. 

� %ೇ�ೆJಾಡುವLದನು. i&Vಸಲಾ:ತು 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 5:13,14 ಮಂಜೂಷವನು ಒಳ�ಟ/ 

ಯಾಜಕರೂ �ೇ<ಾಲಯAಂದ Rೊರ+ೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಒಬiನೋ 

ಎಂಬಂ�ೆ ಸ]ರ<ೆ-� ^Rೋವನನು `ೕ-Hಸುವದ�ಾ9� ತುತೂ: 

ಊದುವವರೂ +ಾಯನ&ಾಡುವವರೂ ಅDK *ಂ-ದ0ರು. ತುತೂ: 

�ಾಳ pದಲಾದ <ಾಲCಗಳ ಧ�*ಯೂ ^Rೋವನು 

ಒz jೆಯವನು, ಆತನ ಕೃ5ೆಯು bಾಶ]ತ <ಾ�ರುವದು ಎಂದು 

ಕೃತoಾಸು�- &ಾಡುವವರ ಸ]ರವG �ೇOE�ೊಡನೆ �ೕಘವ_ 
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^Rೋವನ ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂ�ತು. ^Rೋವನ 

�ೇಜE�*ಂದ <ಾCಪ�<ಾ�ದು0 �ೕಘವ_ �ೇ<ಾಲಯದDK 

ತುಂY�ೊಂಡದ:ಂದ ಯಾಜಕರು ಅDK *ಂತು Zೇ<ೆ &ಾಡಲಾರ�ೆ 

Rೋದರು. 

� ತೂಕ�ಾದ/8ೌರವ�ಾದ ಮde 

2 �ೊ:ಂಥ 4:17 Rೇ+ೆಂದ1ೆ �ಣ&ಾತ
aರುವ ನಮJ 

ಹಗುರ<ಾದ ಸಂಕಟವ_ ಅತCಂ�ಾ[ಕ<ಾ� ಪ
-ಫಲವನು 

ಉಂಟು&ಾ� ನಮ+ೆ *ರಂತರ<ಾ�ರುವ +ೌರವ<ಾದ 

ಪ
mಾವವನು �ೊರ`ಸುತ��ೆ, 

� ಎI��ೊಂಡು 4ೋಗುವ ಶ?�ಯುಳ{ದು 

ಪ(�ಾYಯಾದ v4ೆ�ೆ3ೕಲನು ತನ.ನು. ಎI��ೊಂಡು ಒಳಗಣ 

ಪಾ(�ಾರ�ೆ3 ಕ�ೆದು�ೊಂಡು 4ೋಗಲಾ:ತು ಎಂದು 4ೇ7ದನು. 
ಆತlನು ನಮlನು. �ೌIಕ ಮಂಡಲYಂದ ಮdeಯ ಮಂಡಲ�ೆ3 
ಎI��ೊಂಡು 4ೋಗಬಲVದು, ಆದ�ೆ ಇದು ಒಂದು “�ೌIಕ” 

ಸ�ಳYಂದ ಮbೊ�ಂದು “�ೌIಕ” ಸ�ಳ�ೆ3 �ೊಂಡೊಯು�ವLದು ಸಹ 

ಆ�9ೆ. 

^Rೆ�ೆ9ೕ� 43:5 �ೇವ1ಾತJವ_ ನನನು ಎ-� ಒಳಗಣ 

5ಾ
�ಾರ�ೆ9 ತರಲು ಆRಾ, ^Rೋವನ �ೇಜಸು� �ೇವZಾQನವನು 

ತುಂY�ೊಂ�ತು�. 

� iಲVಲಾಗ&ಲV 

ಅವರು ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮಂಜೂಷವನು. (9ೇ�ಾಲಯ9ೊಳ8ೆ 
9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯನು.) ತಂ9ಾಗ ಯಾಜಕನು iಂತು %ೇ�ೆ 
Jಾಡಲು ಆಗ&ಲV ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾ!ೋ�, ಮdeಯು 
9ೇ�ಾಲಯವನು. ತುಂw�ೊಂEತು�. 

� ನಡುಕವನು. ಉಂಟುJಾಡುತ�9ೆ 

9ಾivೕಲನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 
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�ಾ*^ೕಲ 10:10 ಆRಾ, ನನ+ೆ ಹಸ�ಸ�ಶH<ಾuತು; ನಾನು 

ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು�ಾ� pಣ�ಾಲೂ: ಅಂ+ೈಗಳ �ೕಲೆ 

*ಲುKವಂ�ೆ &ಾ�ತು. 

� ಅಡ�wೕಳ,ವಂbೆ Jಾಡುತ�9ೆ 

ಪ(�ಾYಯಾದ v4ೆ�ೆ3ೕಲನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

^Rೆ�ೆ9ೕಲ 44:4… ಬOಕ ಆ ಪ_ರುಷನು ಬಡಗಣ Rೆrಾi�ಲ 

&ಾಗH<ಾ� ನನನು �ೇವZಾQನದ ಮುಂದುಗ�ೆ+ೆ ಕ1ೆತಂದನು; 

ಆRಾ, ನಾನು ನೋಡಲಾ� ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ^Rೋವನ 

ಆಲಯವನು ತುಂY�ೊಂ�ತು�; ಅದನು ನೋ� ಅಡ�Y� 0ೆನು. 

�ಾ!ೋ� ಮdeಯು ಪ(ತ�>�ಾಗು�ಾಗ, iಲುVವLದ�ೆ3 ನಮ8ೆ 
ಆಗುವLYಲV. 

9ೇ�ಾಲಯದ �ಾವಲು8ಾರರು vೕಸುವನು. ಬಂHಸಲು ಬಂ9ಾಗ, 

“iೕವL ಯಾರನು. ಹುಡುಕುI�Y;ೕD?” ಎಂದು ಆತನು �ೇ7ದನು. 

ಅವರು “ನಜ�ೇIನ vೕಸುವನು.” ಎಂದು ಆತi8ೆ ಉತ�Daದರು. 

vೕಸು ಅವD8ೆ, “CಾCೇ ಆತನು” ಎಂದು 4ೇ7ದನು ಮತು� 
ಅವರು dಂ9ೆ ಸDದು Cೆಲದ eೕಲೆ wದ;ರು ಎಂದು ಸತ��ೇದವL 
4ೇಳ,ತ�9ೆ. (Fೕ4ಾನ 18:4-6) 

� eೕಘದಂbೆ ಬರಬಹುದು 

%ೊಲೊ�ೕನನು 9ೇ�ಾಲಯವನು. ಪ(IXಾ�ಪCೆ Jಾಡು�ಾಗ 

ಮdeಯು eೕಘದಂbೆ ಇ7ದುಬಂYತು. 

1 ಅರಸುಗಳ? 8:6 ಯಾಜಕರು ^Rೋವನ ಒಡಂಬ��ೆಯ 

ಮಂಜೂಷವನು �ೆ+ೆದು�ೊಂಡು ಬಂದು ಮRಾ ಪ:ಶುದ0 

ಸQಳ<ೆ*ಸುವ ಗಭHಗೃಹದDK �ೆರೂYಗಳ 1ೆ�ೆ9ಗಳ �ೆಳ+ೆ ಅದ�ೆ9 

ನೇಮಕ<ಾದ ಸQಳದDK ಇಟ/ರು. 

ವಚನಗಳ? 10,11 ಯಾಜಕರು ಪ:ಶುದ0 ಸQಳAಂದ Rೊರ+ೆ ಬಂದ 

ಕೂಡಲೆ �ೕಘವ_ ^Rೋವನ ಆಲಯವನು ತುಂY�ೊಂ�ತು. 

^Rೋವನ �ೇಜE]*ಂದ <ಾCಪ�<ಾ�ದ0 �ೕಘವ_ ಆಲಯವನು 
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ತುಂY�ೊಂ�ದ0:ಂದ ಯಾಜಕರು ಅDK *ಂತು 

Zೇ<ೆ&ಾಡಲಾರದವ1ಾದರು. 

� !ೆಂ?ಯಂbೆ ಬರಬಹುದು 

%ೊಲೊ�ೕನನ ಸಮಪG�ೆಯ ಪಾ(ಥGCೆಯ �ೊCೆಯ&V 9ೇವರ 

!ೆಂ? wY;ತು. 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 7:1-3 Zೊಲೊpೕನನು 

5ಾ
~Hಸುವದನು ಮು�Eದ ಕೂಡಲೆ ಆ�ಾಶAಂದ rೆಂ`Yದು0 

ಸ<ಾHಂಗRೋಮ ದ
ವCಗಳನೂ ಯ� &ಾಂಸವನೂ ದ�E 

Yಟ/ತು, ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂ�ತು. 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಆತನ ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂಡದ0:ಂದ 

ಯಾಜಕರು ಒಳ+ೆ ಪ
<ೇwಸಲಾರ�ೆ Rೋದರು. 

ಇZಾ
^ೕಲC1ೆಲKರೂ rೆಂ` ಇOದುಬರುವದನೂ ^Rೋವನ 

�ೇಜಸು� ಆಲಯದDKರುವದನೂ ನೋ� ನೆಲಗ./ನ �ೕಲೆ 

Zಾ�ಾ/ಂಗ<ೆರ� ಆ1ಾ[E - ^Rೋವನು ಒz jೆಯವನು, ಆತನ 

ಕೃ5ೆಯು bಾಶ]ತ<ಾ��ೆ ಎಂದು ಕೃತ��ಾಸು�-&ಾ�ದರು. 

ಮ��ಯ ಎರಡು :ೕ-ಗಳ? 

� ಹಂ@�ೊಳ{ಲಾಗದ ಮde 

9ೇವರ ಮdeಯ&V ಎರಡು DೕIಗ7�ೆ – ಒಂದು ಆತನು 
ತನ8ಾ� Jಾ�ರ�ೇ ಇ}T�ೊಂEರುವಂಥದು; (ಹಂ@�ೊಳ{ಲಾಗದ 

ಮde) ಮತು� ಇCೊ.ಂದು ಆತನು ಮನುಷ��ೊಂY8ೆ 
ಹಂ@�ೊಳ,{ವಂಥದು; ಆ�9ೆ (ಹಂ@�ೊಳ{ಲಾಗುವ ಮde). 

^bಾಯ 42:8 ನಾನೇ ^Rೋವನು; ಇ�ೇ ನನ ನಾಮವ_; ನನ 

ಮ��ಯನು ಮ�ೊ�ಬi*+ೆ ಸಲK+ೊ�Zೆನು, ನನ Zೊ�ೕತ
ವನು 

aಗ
ಹಗಳ 5ಾಲು &ಾ�ೆನು … 

ಅದ�ಾ3�vೕ ಆತನ Cಾಮ�ೆ3 Fೕಗ��ಾದ ಮdeಯನು. 
ಆತi8ೆ ಸ&Vಸಲು CಾವL �ಾಗರೂಕ�ಾ�ರ!ೇಕು. 
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`ೕತHನೆ 29:2 ^Rೋವನ ನಾಮ�ೆ9 7ೕಗC<ಾದ ಘನವನು 

ಸDKE:; ಪ:ಶುದ�ತ]<ೆಂಬ ಭೂಷಣ�ೊಡನೆ ^Rೋವ*+ೆ 

ಅಡ�YೕO:.  

`ೕತHನೆಗಳ? 96:7,8 ಭೂಜನಾಂಗಗz ೕೆ, ಬಲಪ
mಾವಗಳ? 

^Rೋವನ<ೇ ^Rೋವನ<ೇ ಎಂದು RೇO ಆತನನು 

ಘನಪ�E:. ^Rೋವನ ನಾಮ�ೆ9 7ೕಗC<ಾದ ಘನವನು 

ಸDKE:; �ಾV�ೆ7ಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗO+ೆ ಬ*:. 

ಮ�ಾ�ಯ 6:13 ಏ�ೆಂದ1ೆ 1ಾಜCವG ಬಲವG ಮ��ಯೂ 

ಸ�ಾ�ಾಲ *ಮJ<ೇ. 

� ಹಂ@�ೊಳ{ಲಾಗುವ ಮde 

ಹಂ@�ೊಳ{ಲಾಗುವ ಮde ಎಂದ�ೆ ಈ ಭೂ[ಯ&V ಮನುಷ�ರು 
ಅನುಭ/ಸುವLದ�ಾ3� ಮತು� ಪ(ದqGಸುವLದ�ಾ3� ಆತನು 
ಅವರನು. ಸೃ�Taದ ಮdeಯಾ�9ೆ. 

ಈ�ಾrೋ} 

ಈ�ಾ!ೋ� ಎಂಬುದು �ಾ!ೋ� ಎಂಬ ಪದದ /ರು9ಾ~ಥGಕ 

ಪದ�ಾ�9ೆ. ಮde wಟುT4ೋ:ತು ಎಂಬುದು 
ಅದರಥG�ಾ�9ೆ. 

ಇ%ಾ(vೕ� ಜನರು ಪಾಪ JಾE9ಾಗ ಮತು� 9ೇವರ 

ಮdeಯನು. ಪ(IiHಸುವ ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮಂಜೂಷವನು. 
s&�Tಯರು ವಶಪEa�ೊಂಡಾಗ, 

ಮ��ಯು ಇZಾ
^ೕಲCರನು Yಟು/ Rೋu�ೆಂದು RೇO ಆ 

ಕೂE+ೆ ಈ�ಾrೋ} ಎಂದು Rೆಸ:ಟ/ಳ?. �ೇವರ ಮಂಜೂಷವ_ 

ಶತು
ವಶ<ಾದದ:ಂದಲೇ ಇZಾ
^ೕಲCರ ಮ��ಯು 

Rೋu�ೆಂದು RೇOದಳ?. (1 ಸಮು<ೇಲ 4:21,22). 

ಈ�ಾ!ೋ� ಎಂದ�ೆ ಮdeಯು wಟುT4ೋ�9ೆ ಎಂಬ 

ಸಂಗIಯು ಇದು ಅCೇಕ �ೆ�ಸ�ರ ]ೕವನದ&V ಮತು� ಅCೇಕ 

ಸ�ೆಗಳ&V �ಾಸ�ವದ ಸಂಗIಯಾ�ರುವLದು Cಾ@�ೆ8ೇEನ 

/ಷಯ�ಾ�9ೆ. ನಮlನು. ಯಾವ ಮde8ಾ� ಸೃ�Tಸಲಾ�bೊ�ೕ 
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ಆ ಮdeಯು ನಮl&V ಪLನಃ%ಾ�Nಸುವವ�ೆಗೂ CಾವL 
ಯಾವLದ�ಾ3� ಸೃ�TಸಲP}T9 ;ೇ�ೕ ಆ ಎಲV /ಷಯಗಳ, ನಮl&V 
ಉಂQಾಗುವLYಲV. 

ಶ �̀ ಮತು� ಮ�� 

�ಾಕ�ದ ಪ(�ಾರ, 9ೇವರ ಶ?�ಯು ಮತು� ಮdeಯು ಒ}T8ೆ 
ಪ(ತ�>�ಾಗುತ��ೆ. 

`ೕತHನೆ 63:1,2 �ೇವ1ೇ, *ೕನೇ ನನ �ೇವರು; ನಾನು *ನ 

ದಶHನವನು ಕುತೂಹಲAಂದ ಎದುರುನೋಡು� �ೇನೆ; … *ನ 

ಮಂAರದDK ನಾನು *ನ ಮಹತ�ನೂ ಪ
mಾವವನೂ ಕಂಡ ಪ
�ಾರ 

ಈಗಲೂ �ಾಣrೇ�ೆಂದು ಅ5ೇ�ಸು� �ೇನೆ. 

`ೕತHನೆ 145:11 ಅವರು *ನ 1ಾಜCಮಹತ�ನು 

ಪ
Eದ�ಪ�ಸುವರು; *ನ ಪ
�ಾಪವನು ವVHಸುವರು. 

ಮ�ಾ�ಯ 6:13 ಏ�ೆಂದ1ೆ 1ಾಜCವG ಬಲವG ಮ��ಯೂ 

ಸ�ಾ�ಾಲ *ಮJ<ೇ. ಆ�". 

&ಾಕH 13:26 ಆಗ ಮನುಷCಕು&ಾರನು ಬಹು ಬಲAಂದಲೂ 

ಮ��uಂದಲೂ �ೕಘಗಳDK ಬರುವದನು �ಾಣುa:. 

ಯೂದ 1:25 ನಮJ ರ�ಕನಾದ ಒಬiನೇ �ೇವ:+ೆ ನಮJ 

ಕತHನಾದ ^ೕಸು `
ಸ�ನ ಮೂಲಕ ಪ
mಾವ ಮಹತ] ಆ[ಪತC 

ಅ[�ಾರಗಳ? ಎಲಾK �ಾಲ`9ಂತ pಲೂ ಇದ0 Rಾ+ೆ ಈಗಲೂ 

ಯಾ<ಾಗಲೂ ಇರD. ಆ�". 

ಪ
ಕಟನೆ 5:13 ಇದಲK�ೆ ಆ�ಾಶದDKಯೂ ಭೂnಯ �ೕಲೆಯೂ 

ಬೂnಯ �ೆಳ+ೆಯೂ ಸಮುದ
ದ �ೕಲೆಯೂ ಇರುವ ಎಲಾK 

ಸೃT/ಗಳ? ಅಂದ1ೆ ಭೂ&ಾC�ಾಶ ಸಮುದ
ಗz�ೆಳ+ೆ 

ಇರುವ�ೆಲKವG – EಂRಾಸನಾEೕನ*ಗೂ ಯ�ದ 

ಕು:ಯಾ�ಾತ*ಗೂ Zೊ�ೕತ
 &ಾನ ಪ
mಾವ ಆ[ಪತCಗಳ? 

ಯುಗಯು+ಾಂತರಗಳDKಯೂ ಇರD ಎಂದು Rೇಳ?ವದನು 

�ೇO�ೆನು. 



15 

 

ಪ
ಕಟನೆ 15:8 �ೇವರ �ೇಜZಾ�*ಧCAಂದಲೂ ಆತನ 

ಶ �̀uಂದಲೂ ಉಂಟಾದ Rೊ+ೆuಂದ ಪaತ
 ZಾQನವ_ ತುಂYದ 

�ಾರಣ… 

ಪ
ಕಟನೆ 19:1 ಇ�ಾದ �ೕಲೆ ಪರಲೋಕದDK �ೊಡ� ಗುಂ�ನ 

ಮRಾ ಶಬ0�ೕ ಎಂಬಂ�ೆ ಒಂದು ಶಬ0ವನು �ೇO�ೆನು. ಅವರು 

ಹಲ KೆಲೂKಯಾ ಜಯವG ಪ
mಾವವG ಶ �̀ಯೂ ನಮJ �ೇವರDK 

ಉಂಟು! 

CಾವL ಮdeಯ ಮಂಡಲ�ೆ3 4ೋಗು�ಾಗ, ಅHಕ ಶ?�ಯ&V 
�ಾಯGJಾಡಬಹು9ೆಂದು CಾವL iDೕ�ಸಬಹುದು. 

ಮ�&ಾಸ]ರೂಪನಾದ �ೇವರು 

ತಂ�ೆ 

� ಆತನ ಮdeಯ&V 9ೊಡ�ವನು 

9ೇವರ ಮdeಯ Zೆ(ೕಷ�bೆಯ ಬ8 zೆ 9ಾ/ೕದನು ಬ�ೆದನು. 

`ೕತHನೆ 138:5 ^Rೋವನ ಪ
mಾವವ_ �ೊಡ��ಾ��ೆಯಲಾK. 

� ಪ(�ಾವಸ1ರೂಪCಾದ ತಂ9ೆ 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಆತನನು. ಪ(�ಾವಸ1ರೂಪCಾದ ತಂ9ೆ 
ಎಂದು ಕ�ೆದನು. 

ಎ�ೆಸ 1:17 ನಮJ ಕತH<ಾದ ^ೕಸು `
ಸ�ನ �ೇವರೂ 

ಪ
mಾವಸ]ರೂಪನಾದ ತಂ�ೆಯೂ ಆ�ರು<ಾತನು ತನ 

aಷಯ<ಾ� -ಳ?ವO�ೆಯನು �ೊಟು/ ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 

ಸ�ಾCಥHಗಳನು -ಳ?�ೊಳ?jವ oಾನವ_ಳj ಆತJವನು *ಮ+ೆ 

ದಯ5ಾDಸrೇ�ೆಂದು 5ಾ
~Hಸು� �ೇನೆ, 

� ಪ(�ಾವಸ1ರೂಪCಾದ 9ೇವರು 

ಅ$ಸ�ಲರ ಕೃತ�ಗಳ&V, ಆತನನು. ಪ(�ಾವಸ1ರೂಪCಾದ 9ೇವರು 
ಎಂದು ಕ�ೆಯಲಾ�9ೆ. 
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ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 7:2 �ೇO: – ನಮJ ಮೂಲಪ_ರುಷನಾದ 

ಅಬ
Rಾಮನು �ಾ1ಾ*ನDK <ಾಸ&ಾ�ದ0`9ಂತ ಮುಂ�ೆ 

�Zೊ��ಾಮCದDK�ಾ0ಗ ಪ
mಾವಸ]ರೂಪನಾದ �ೇವರು. 

ಪa�ಾ
ತJನು 

� ಮdeಯ ಆತlನು 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೇತ(ನು ಪ/bಾ(ತlನನು. ಮdeಯ ಆತlನು 
ಎಂದು ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ. 

1 5ೇತ
 4:14… *ೕವ_ `
ಸ�ನ Rೆಸ:ನ *nತ� *ಂ�ೆ+ೆ 

ಗು:ಯಾದ1ೆ ಧನCರು. �ೇ�ೋಮಯ<ಾದ ಆತJನಾ�ರುವ 

�ೇವ1ಾತJನು *ಮJDK ನೆಲೆ+ೊಂ��ಾ0ನಲಾK …. 

ಮಗನು 

vೕಸುವನು. ಮತು� ಮdeಯನು. ಸೂ@ಸುವ ಹYCೈದು 
�ಾಕ��ಾಗಗ7�ೆ. 

� ಮdeಯ ಅರಸನು 

9ಾ/ೕದನು vೕಸು/ನ ಕುDತು ಮdeಯ ಅರಸCೆಂದು 
ಪ(�ಾYaದನು. 

`ೕತHನೆ 24:7 �ಾ]ರಗz ೕೆ, ಉನತ<ಾ�:
; ಪ_1ಾತನ<ಾದ 

ಕದಗz ೕೆ, �ೆ1ೆದು�ೊಂ�:
; ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಅರಸನು 

ಆಗnಸು�ಾ�ನೆ. 

� ಮdeಯ iDೕ�ೆ8ೆ ಆkಾರಭೂತನು 

ನಮl&Vರುವ vೕಸು ಮdeಯ iDೕ�ೆ8ೆ 
ಆkಾರಭೂತCಾ�9ಾ;Cೆ ಎಂದು ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು 
4ೇ7ದನು. 

�ೊಲೊZೆ� 1:27 ಅನC ಜನಗಳ aಷಯ<ಾದ ಈ ಮಮHದ 

ಮ�&ಾ-ಶಯವ_ ಎ�ೆ/ೕಂಬುದನು �ೇವರು ತನ ಜನ:+ೆ 

-OಸD�ೆ9 ಮನಸು� &ಾ��ೊಂಡನು. ಈ ಮಮHವ_ ಏನೆಂದ1ೆ 
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`
ಸ�ನು *ಮJDKದು0 ಪ
mಾವದ *:ೕ�ೆ+ೆ 

ಆcಾರಭೂತನಾ�ರುವ�ೇ. 

� ಮdeಯುಳ{ ಕತGನು 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಯಾ�ೋಬನು vೕಸುವನು. ಮdeಯುಳ{ 
ಕತGನು ಎಂದು ಉಲ Vೇ�a9ಾ;Cೆ. 

ಯಾ�ೋಬ 2:1 ನನ ಸRೋದರ1ೇ ಪ
mಾವವ_ಳj ನಮJ 

ಕತHನಾದ ^ೕಸು `
ಸ�ನDK ವಂY�ೆuಟ/ವ1ಾದ *ೕವ_ 

ಪ�5ಾ-ಗzಾ�ರrಾರದು. 

� �ಾಣಬಹು9ಾದ ಮde 

7ೕRಾನ 1:14 ಆ <ಾಕC<ೆಂಬವನು ನ1ಾವ�ಾರ<ೆ-� ನಮJ 

ಮಧCದDK <ಾಸ&ಾ�ದನು. ನಾವ_ ಆತನ ಮ��ಯನು 

ನೋ��ೆವ_. ಆ ಮ��ಯು ತಂ�ೆಯ ಬOuಂದ ಬಂದ ಒಬiನೇ 

ಮಗ*+ೆ ಇರತಕ9 ಮ��. ಆತ* ಕೃ5ೆuಂದಲೂ ಸತCAಂದಲೂ 

ತುಂYದವನಾ�ದ0ನು. 

� ಅದುcತಗಳ&V ಮdeಯು bೋಪG}Tತು 

vೕಸು/ನ ಮdeಯು ಅದುcತಗಳ&V bೋಪG}Tತು ಎಂದು 
ಅ$ಸ�ಲCಾದ Fೕ4ಾನನು 4ೇ7ದನು. 

7ೕRಾನ 2:11 ^ೕಸು ಈ pದಲನೆಯ ಸೂಚಕ�ಾಯHವನು 

ಗDಲಾಯದ �ಾನಾ ಊ:ನDK &ಾ� ತನ ಮ��ಯನು 

�ೋಪH�Eದನು. ಮತು� ಆತನ wಷCರು ಆತನDK ನಂY�ೆuಟ/ರು. 

� !ೆಳಕು ಮತು� ಮde 

vೕಸು !ೆಳಕೂ3 ಮತು� ಮdeಯೂ ಆ�9ಾ;Cೆ. 

ಪ
ಕಟ�ೆ 21:23-26 ಪಟ/ಣ�ೆ9 rೆಳಕನು �ೊಡುವದ�ಾ9� 

ಸೂಯHನಾಗD ಚಂದ
ನಾಗD rೇ�ಾ�ಲK. ಅದ�ೆ9 �ೇವರ 

ಪ
mಾವ<ೇ rೆಳಕನು �ೊ./ತು. ಯ�ದ ಕು:ಯಾ�ಾತನು ಅದರ 

Aೕಪವ_. ಅದರ rೆಳ`*ಂದ ಸವHಜನಾಂಗದವರು 

ಸಂ�ಾರ&ಾಡುವರು. ಭೂ1ಾಜರು ತಮJ <ೈಭವವನು ಅDK+ೆ 
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ತರುವರು. ಅದರ rಾ�ಲುಗಳನು ಹಗDನDK ಮುಚುlವ�ೇ ಇಲK. 

1ಾ-
ಯಂದೂ ಅDKಲK. ಜನಾಂಗಗಳ <ೈಭವವG ಘನವG ಅDK+ೆ 

ಬರುವವ_. 

� ಮdeಯ I7ವ7�ೆ 

ಆತನ ಮdeಯ �ಾನವನು. ನಮ8ೆ ದಯಪಾ&ಸಲು 9ೇವರು 
ನಮl ಹೃದಯದ&V ತನ. !ೆಳಕನು. 4ೊhೆಯುವಂbೆ JಾEದನು. 

2 �ೊ:ಂಥ 4:6 ಯಾಕಂದ1ೆ ಕತ�ಲೆ7ಳ�ಂದ rೆಳಕು 

RೊzೆಯD ಎಂದು RೇOದ �ೇವರು �ಾನೇ ^ೕಸು `
ಸ�ನ 

ಮುಖದDK �ೋರುವ �ೇವಪ
mಾವ oಾನ<ೆಂಬ ಪ
�ಾಶವ_ 

ಅನೇಕ:+ೆ ಉಂಟಾಗುವದ�ಾ9� ನಮJ ಹೃದಯಗಳDK Rೊzೆದನು. 

� ಮdeಯ ಪ(�ಾಶ 

vೕಸು ತಂ9ೆಯಾದ 9ೇವರ ಮdeಯ ಪ(�ಾಶ�ಾ�9ಾ;Cೆ. 

ಇY
ಯ 1:1-3 ಪ_1ಾತನ �ಾಲದDK ನಮJ �ತೃಗಳ ಸಂಗಡ 

ಪ
<ಾAಗಳ rಾuಂದ mಾಗ mಾಗ<ಾ�ಯೂ aಧ aಧ<ಾ�ಯೂ 

&ಾ�ಾ�ದ �ೇವರು ಈ ಅಂತC AನಗಳDK ನಮJ ಸಂಗಡ ಮಗನ 

ಮು�ಾಂತರ &ಾ�ಾ��ಾ0ನೆ. ಈತನನು ಎಲKದಕೂ9 

rಾಧCನನಾ� ನೇnEದನು. ಈತನ ಮೂಲಕ<ೇ ಜಗತ�ನು 

ಉಂಟು&ಾ�ದನು. ಈತನು �ೇವರ ಪ
mಾವದ ಪ
�ಾಶವG ಆತನ 

ತತ]ದ ಮೂ-Hಯೂ ತನ ಶ �̀ಯ <ಾಕCAಂದ ಸಮಸ��ೆ9 

ಆcಾರವG ಆ�ದು0 5ಾಪaಶುA0 &ಾ�ದ �ೕಲೆ ಉನತ 

ಲೋಕ�ೊಳ+ೆ ಮಹತ]ವ_ಳj �ೇವರ ಬಲಗ�ೆಯDK 

ಆಸನಾರೂಡನಾದನು. 

� ರೂಪಾಂತರ 

vೕಸುವನು. ಮdeFಡCೆ ರೂಪಾಂತರ8ೊಂಡನು. 

ಲೂಕ 9:28-32 ^ೕಸು ಈ &ಾತುಗಳನು �ೇO ಸು&ಾರು ಎಂಟು 

Aವಸಗzಾದ �ೕಲೆ 5ೇತ
 7ೕRಾನ ಯಾ�ೋಬರನು 

ಕರ�ೊಂಡು 5ಾ
ಥHನೆ&ಾಡುವದ�ೆ9 rೆvಟವನು ಹ-�ದನು. 

ಆತನು 5ಾ
ಥHನೆ &ಾಡು-�ರಲಾ� ಆತನ ಮುಖmಾವವ_ 
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rೇ1ೆಯಾuತು. ಆತನ ಉಡುಪ_ rೆಳj+ಾ� nಂಚು�ಾ� ಬಂತು. 

ಇದಲK�ೆ ಇಬiರು ಪ_ರುಷರು ಆತನ ಸಂಗಡ &ಾ�ಾಡು-�ದ0ರು. 

ಇವರು ಯಾರಂದ1ೆ pೕbೆಯೂ ಎDೕಯನೂ. ಇವರು 

<ೈಭವ�ೊಡನೆ �ಾVE�ೊಂಡು ^ರೂಸಲೇnನDK ಆತನು 

ನೆರ<ೇ:ಸrೇ�ಾ�ದ0 ಮರಣದ aಷಯ<ಾ� &ಾ�ಾಡು-�ದ0ರು. 

ಇಷ/ರDK 5ೇತ
*ಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ0ವ:ಗೂ *� 
ೆuಂದ 

�ೖmಾರ<ಾ�ತು�. ಆದ1ೆ ಎಚlರ<ಾದ �ೕಲೆ ಅವರು ಆತನ 

ಮ��ಯನೂ ಆತನ ಸಂಗಡ *ಂ-ದ0 ಆ ಇಬiರು ಪ_ರುಷರನೂ 

ಕಂಡರು. 

� ಪLನರುbಾ�ನ 

vೕಸು ಪ/bಾ(ತlನ ಶ?�:ಂದ ]ೕ/ತCಾ� ಎwmಸಲPಟTನು, 
ಮತು� ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಇದನು. ತಂ9ೆಯ ಮde ಎಂದು 
ಸೂ@aದನು. 

1ೋ&ಾಪ_ರ 6:4 �ೕ�ರಲಾ� ನಾವ_ Aೕ�ಾZಾನ 

&ಾ�E�ೊಂ�ಾಗ ಆತನ ಮರಣದDK 5ಾಲು+ಾರ1ಾ� 

ಆತನೊಂA+ೆ ಹೂಣಲ�ಟೆ/ವ_. ಆದದ:ಂದ `
ಸ�ನು ಸತು� ತಂ�ೆಯ 

ಮ��uಂದ dೕaತನಾ� ಎYiಸಲ�ಟ/ಂ�ೆ^ೕ ನಾವ_ ಕೂಡ 

dೕವAಂ�ೆದು0 Rೊಸಬ1ಾ� ನಡ�ೊಳjrೇಕು. 

� vೕಸು ಮdeಯ&V ಬರುbಾ�Cೆ 

vೕಸು ಮde:ಂದ dಂYರು� ಬರುವನು ಎಂದು ಲೂಕನು 
ಬ�ೆದನು. 

ಲೂಕ 21:27 ಆಗ ಮನುಷCಕು&ಾರನು ಬಲAಂದಲೂ ಬಹು 

ಮ��uಂದಲೂ �ೕಘದDK ಬರುವದನು �ಾಣುವರು. 

� ಆತನ ಪDಪೂಣGbೆಯ&V ಮdeಯು ಪ(ಕಟ�ಾ�9ೆ 

�ಾನ, ಶ?�, I7ವ7�ೆ, ಕರು�ೆ, Cಾ�ಯIೕಪLG ಮತು� N(ೕI 

ಎಂಬಂಥ ಆತನ ಪDಪೂಣG�ಾದ ಪ(IFಂದು /ಷಯದಲೂV 
9ೇವರ ಮdeಯು ಪ(ಕಟ�ಾ�9ೆ. 9ೇವರ ಮdeಯ ಎಂಬುದು 
ಕ\ತನ 8ೌರವ, ಘನbೆ ಮತು� bೇಜಸ
ನು. ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. 
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9ಾivೕಲನು ಇದನು. ಕಂಡನು. 

�ಾ*^ೕಲ 7:9,10 ನಾನು ನೋಡು-�ದ0 Rಾ+ೆ ನಾCಯಾಸನಗಳ? 

Rಾಕಲ�ಟ/ವ_, ಮRಾ ವೃದ�ನೊಬiನು ಆEೕನನಾದನು; ಆತನ 

ಉಡುಪ_ �ಮದಂ�ೆ ಶುಭ
<ಾ�ತು�, ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು 

*ಮHಲ<ಾದ YOಯ ಉ� yೆಯಂ-ತು�; ಆತನ ನಾCಯಾಸನವ_ 

ಅ��ಾ]ಲೆಗಳ?, ಅದರ ಚಕ
ಗಳ? ಧಗಧ�ಸುವ rೆಂ`^ೕ. 

ನಾCಯಾಸನದ ಮುಂ�ೆ ಉ:ಯ ಪ
<ಾಹವ_ ಉ`9 ಹ:ದುಬಂತು; 

ಲ�ೋಪಲ� ದೂತರು ಆತನನು Zೇaಸು-�ದ0ರು, 

�ೋಟಾCನು�ೋ. `ಂಕರರು ಆತನ ಮುಂ�ೆ *ಂತು�ೊಂ�ದ0ರು; 

ನಾCಯಸmೆಯವರು ಕೂತು�ೊಂಡರು, ಪ_ಸ�ಕಗಳ? �ೆ1ೆಯಲ�ಟ/ವ_.  

ವಚನಗಳ?. 13,14 ನಾನು ಕಂಡ 1ಾ-
ಯ ಕನEನDK ಇ+ೋ, 

ಮನುಷCಕು&ಾರ ನಂ-ರುವವನು ಆ�ಾಶದ �ೕಘಗz�ೆಂA+ೆ 

ಬಂದು ಆ ಮRಾವೃದ�ನನು ಸnೕ�Eದನು, ಅವನನು ಆತನ 

ಸ*[+ೆ ತಂದರು. ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ mಾ�ೆಗಳವರು ಅವನನು 

Zೇaಸಲೆಂದು ಅವ*+ೆ �ೊ1ೆತನವG ಘನ�ೆಯೂ 1ಾಜCವG 

�ೊ�ೋಣ<ಾದವ_; ಅವನ ಆO�ೆಯು ಅಂತCaಲKದು0, 

bಾಶ]ತ<ಾದದು0; ಅವನ 1ಾಜCವ_ ಎಂAಗೂ ಅOಯದು. 

�ೇವದೂತರು �ೇವರ ಮ��ಯನು ಪ
ದwHಸು�ಾ�1ೆ 

ಆತನ ಮdeಯನು. ಪ(ದqGಸಲು 9ೇವದೂತರನು. 
ಸೃ�Tಸಲಾ�9ೆ. 

ಪ
ಕಟ�ೆ 18:1 ಇ�ಾದ �ೕಲೆ ಮRಾ ಅ[�ಾರವ_ಳj ಮ�ೊ�ಬi 

�ೇವದೂತನು ಪರಲೋಕAಂದ ಇOಯುವದನು ಕಂ�ೆನು. ಅವನ 

ಪ
mಾವAಂದ ಭೂn+ೆ ಪ
�ಾಶವ_ಂಟಾuತು. 

ಲೂಕ 2:9 ಕತHನ ದೂತನೊಬiನು ಬಂದು ಅವರ ಎದು:ನDK 

*ಂತನು. ಕತHನ ಪ
mೆಯು ಅವರ ಸುತ�ಲು ಪ
�ಾwEತು; ಅವರು 

ಬಹಳ<ಾ� Rೆದ:ದರು. 

ಮ��+ಾ� ಸೃT/ಸಲ�./� 0ೇ<ೆ 

ಆ9ಾಮ ಹವ1ರನು. 9ೇವರ ಮde8ಾ� ಸೃ�Tಸಲಾ�ತು�. ಅವD8ೆ 
ಆತನ ಮdJಾ ವಸ�ವನು. 4ೊYಸಲಾ�ತು� ಮತು� ಅವರು ಈ 
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ಭೂ[ಯ&V ಆತನ ಮdJಾi1ತ�ಾದ ಪDಪೂಣGbೆಗಳ 

ಗುಣ8ಾನ Jಾಡ!ೇ�ಾ�ತು�. 

ಅವರು ಪಾಪ JಾE9ಾಗ, ಅವರು ಆIlಕ�ಾ� ಸತು�4ೋದರು, 
ಮdeಯು ಅವರನು. wಟುT4ೋ:ತು. ಅವರು ಮdJಾ 

ವಸ�ವನು. ಕhೆದು�ೊಂಡರು; ಅವರು !ೆತ�ಲೆಯಾ�ದ;Dಂದ ಅವರು 
Cಾ@�ೆಪಟುT 9ೇವD8ೆ �ಾಣದಂbೆ ಬ@6ಟುT�ೊಂಡರು. 

1ೋ&ಾಪ_ರ 3:23 ಎಲKರೂ 5ಾಪ &ಾ� �ೇವರ ಮ��ಯನು 

Rೊಂದ�ೇ Rೋ��ಾ01ೆ. 

9ೇವರು ಮನುಷ�ರನು. ಈ ಅವ%ೆ�ಯ&V wಟುTwಡ&ಲV. ?(ಸ�ನ&V 
ಎಲVರೂ ]ೕ/ತರCಾ.� Jಾಡಲಾ:ತು ಎಂದು ಅ$ಸ�ಲCಾದ 

ಪೌಲನು 4ೇಳ,bಾ�Cೆ. 

1 �ೊ:ಂಥ 15:22 ಯಾವ ಪ
�ಾರ ಆ�ಾಮನ ಸಂಬಂಧAಂದ 

ಎಲKರೂ Zಾಯುವವ1ಾದ1ೋ ಅ�ೇ ಪ
�ಾರ `
ಸ�ನ 

ಸಂಬಂಧAಂದ ಎಲKರೂ dೕaತ1ಾಗುವರು. 

ಪ_ತ
ರನು ಮ��+ೆ Zೇ:ಸು�ಾ�ನೆ 

vೕಸು ತನ. ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಅCೇಕ ಗಂಡು ಮತು� 4ೆಣು� 
ಮಕ3ಳನು. ಮde8ೆ %ೇDಸುI�9ಾ;Cೆ. ನಮl 
ಸೃ�TಕತGCಾ�ರುವ, ಆತನು ನಮlನು. ಯಾವ ಉ9 ;ೇಶ�ಾ3� 

ಸೃ�Tಸಲಾ:bೋ ಆ ಉ9 ;ೇಶ�ೆ3 ನಮlನು. ಪLನಃ%ಾ�NಸುI�9ಾ;Cೆ. 

ಇY
ಯ 2:9-10 ಆದರೂ �ೇವದೂತ:�ಂತ ಸ]ಲ� ಕ��ಯಾ� 

&ಾಡಲ�ಟ/ ಒrಾiತನು ಅಂದ1ೆ ^ೕಸುವ_ ಪ
mಾವವನೂ 

&ಾನವನೂ `:ೕಟ<ಾ� RೊಂAರುವದನು ನಾವ_ ನೋಡು� �ೇ<ೆ. 

ಮೃತಪಟ/ದ0:ಂದಲೇ &ಾನ ಪ
mಾವಗಳನು RೊಂAದನು. ಆತನು 

�ೇವರ ಕೃ5ೆuಂದ ಎಲK:+ೋಸ9ರ ಮರಣವನು ಅನುಭaಸಲೇ 

rೇ�ಾ�ತು�. ಸಮಸ�ವ_ ಯಾವ*+ೋಸ9ರವG ಯಾವ*ಂದಲೂ 

ಉಂಟಾu�ೋ ಆತನು ಬಹು ಮಂA ಪ_ತ
ರನು ಪ
mಾವ�ೆ9 

Zೇ:ಸುವDK ಅವರ ರ��ಾ ಕತHನನು rಾcೆಗಳ ಮೂಲಕ EA0+ೆ 

ತರುವದು ಆತ*+ೆ ಯುಕ�<ಾ�ತು�. 
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/Zಾ1aಯಾ�ರುವ ಪ(IFಬmನೂ 9ೇವರ ಮdeಯನು. 
ಪ(ದqGಸುವLದ�ಾ3� ಸೃ�TಸಲP}T9ಾ;Cೆ. 

^bಾಯ 43:7 ನನ ಮ��+ಾ� ನಾನು ಸೃT/E ರೂ�E 

ಉಂಟು &ಾ�ದ ನನ Rೆಸ:ನವ1ೆಲKರನೂ ಬರ&ಾಡrೇ�ೆಂದು 

ಅಪ��ೆ�ೊಡು<ೆನು. 

CಾವL ಆತನ ಮdeಯನು. ಪ(�ಾ�IಪE!ೇಕು. 

ಎ�ೆಸ 1:11,12 `
ಸ�ನDK^ೕ ಸಮಸ�ವ_ ಒಂ�ಾಗುವದು ಇದಲK�ೆ 

ಆತನDK ನಾವ_ �ೇವರ ಸ]`ೕಯ ಪ
�ೆಯಾ�ೆವ_. ಬರrೇ�ಾದ 

`
ಸ�ನನು ಎದುರುನೋಡು-�ದ0 ನಾವ_ ತನ ಮ��ಯನು 

ಪ
�ಾC-ಪ�ಸrೇ�ೆಂದು ಸಮಸ� �ಾಯHಗಳನು ತನ ಇಷ/ದಂ�ೆ 

ನ�ಸುವ �ೇವರು ತನ ಸಂಕಲೊ� �ೕ1ೆ+ೆ ನಮJನು 

ಆAಯDK^ೕ ಆ:E�ೊಂಡನು. 

ಮVyನ ಘಟಕಗಳ? 

9ೇವರು ತನ. ಮdeಯನು., ಆತನ ಮ_�ನ ಘಟಕಗhಾದ ನಮl 
ಮೂಲಕ ಇತರD8ೆ ಪ(ಕಟಪEಸಲು iಧGDa9ಾ;Cೆ. 

vZಾಯನು ಇದರ ಕುDತು dೕ8ೆ ಬ�ೆದನು: 

^bಾಯ 60:1,2 ಏಳ?, ಪ
�ಾwಸು, *ನ+ೆ rೆಳಕು ಬಂತು, 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� *ನ �ೕಲೆ ಉದuE�ೆ. ಇ+ೋ, ಕತ�ಲು 

ಭೂnಯನು ಆವ:E�ೆ, �ಾಗHತ�ಲು ಜನಾಂಗಗಳನು ಮುkl�ೆ; 

*ನ �ೕಲಾದ1ೋ ^Rೋವನು ಉದuಸುವನು, ಆತನ 

�ೇಜಸು� *ನDK �ಾVಸುವದು. 

ಮತು� ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಅದರ ಕುDತು ಇನೂ. 4ೆ�ಾ6� 

4ೇ79ಾ;Cೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 4:6,7 ಯಾಕಂದ1ೆ ಕತ�ಲೆ7ಳ�ಂದ rೆಳಕು 

RೊzೆಯD ಎಂದು RೇOದ �ೇವರು �ಾನೇ ^ೕಸು `
ಸ�ನ 

ಮುಖದDK �ೋರುವ �ೇವಪ
mಾವ oಾನ<ೆಂಬ ಪ
�ಾಶವ_ 

ಅನೇಕ:+ೆ ಉಂಟಾಗುವದ�ಾ9� ನಮJ ಹೃದಯಗಳDK Rೊzೆದನು. 



23 

 

ಬಲಾ[ಕCವ_ �ೇವರ�ೇ Rೊತು ನpJಳ�ಂದ ಬಂದದಲK<ೆಂದು 

�ೋರುವದ�ಾ9� ಈ *ೕ�ೇಪವ_ ಮVyನ ಘಟಕಗಳDK ನಮಗುಂಟು. 

ಮ��ಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳ? 

CಾವL ಮdeಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳನು. �ಾಣುb �ೇ�ೆ. 

ಮ�� - ಇಂದು ಅCೇಕರು ಆತನ ಮdeಯನು. ಬಹು 
ಸಂbೋಷ9ೊಂY8ೆ ಮತು� ಅದುcತಕರ�ಾದ ಸೂಚCೆಗh�ೆಂY8ೆ 
ಅನುಭ/ಸುI�9ಾ;�ೆ. 

ಅ5ಾರ<ಾದ ಮ�� - CಾವL ಇಂದು �ೆಲ�el ಇದ�ೆಡೆ8ೆ 
4ೋಗುI�9 ;ೇ�ೆ. ಇದು ಮdeಯ ಅಪಾರ�ಾದ ಹಂತ�ಾ�9ೆ, 
ಇದರ&V CಾವL ಮdeಯ ಅಪಾರ�ಾದ ಮತು� ಅIಶಯ�ಾದ 

ಸೂಚCೆಗಳನು. ಅನುಭ/ಸುb �ೇ�ೆ. 

bೆ
ೕಷ�<ಾದ ಮ�� - ಇದು ಅಂತ��ಾಲದ ಮdeಯಾ�9ೆ, 
ಇದರ&V iೕರು ಸಮುದ(ವನು. ತುಂwರುವಂbೆ ಆತನ ಮdeಯ 

�ಾನವL ಭೂ[ಯCೆ.ಲV ತುಂwರುತ�9ೆ. ಇದರ&V vೕಸು/ನ 

ಮdeಯು ನಮl&V bೋDಬರುತ�9ೆ. 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಇದರ ಕುDತು dೕ8ೆ ಬ�ೆದನು, 

2 �ೊ:ಂಥ 3:18 ನಾ<ೆಲKರೂ ಮುಸುಕು �ೆ+ೆAರುವ ಮುಖAಂದ 

ಕತHನ ಪ
mಾವವನು ದಪHಣದDK �ಾVಸುತ��ೋ ಎಂಬಂ�ೆ 

ದೃT/ಸುವವ1ಾ�ದು0 ಪ
mಾವAಂದ ಅ[ಕ ಪ
mಾವ�ೆ9 Rೋಗು�ಾ� 

ಆ ಪ
mಾವದ ZಾರೂಪCವ_ಳjವ1ೇ ಆಗು� �ೇ<ೆ. ಇದು 

�ೇವ1ಾತJನಾ�ರುವ ಕತHನ �ೆಲಸಕ9ನುZಾರ<ಾದ� 0ೇ. 

vೕಸು, ತನ. ಮdeಯ ಪೂಣG bೋಪGEಸು/�ೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ನಮl&V �ಾ_a�ೊಳ{!ೇಕು ನಮl ಬಯ�ೆಯಾ�ರ!ೇಕು. 

ನಮlನು. ಆqೕವGYಸುವ ಮdeಯನು. ಅನುಭ/ಸುವ ಬಯ�ೆ 
Jಾತ(ವಲV, ಆದ�ೆ ಎಲV ಮನುಷ�ರನು. ಆತನ ಬ78ೆ %ೆhೆಯುವ 

ಮdeಯ ಮತು� ಶ?�ಯ ಕುDbಾದ ಬಯ�ೆಯು ಬರುತ�9ೆ. CಾವL 
ಸೃ�TಸಲP}Tರುವ ಉ9 ;ೇಶವL ಅ9ೇ ಆ�9ೆ. 
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ಪ1ಾಮbೆH+ಾ�ರುವ ಪ
bೆಗಳ? 

1. ಕiಷ� ಮೂರು ವಚನಗಳನು. ಉಪFೕ�a�ೊಂಡು ಮde ಬ8 zೆ iಮl ಸ1ಂತ /ವರ�ೆಯನು. ಬ�ೆ:D. 

 

2. ಸತ��ೇದದ&V ಶ?�ಯನು. ಮತು� ಮdeಯನು. 4ೇ8ೆ ಒQಾT� %ೇDಸಲಾ�9ೆ? 

 

3. ಮde8ೆ ಸಂಬಂHaದಂbೆ vೕಸುವನು. 4ೇ8ೆ ವ_Gಸಲಾ�9ೆ? ಮೂರು ಉ9ಾಹರ�ೆಗಳನು. �ೊED. 

 

 

5ಾಠ 2 

ಮ��+ಾ� ಪ
�ೆCೕ`ಸುa�ೆ 

ಒಳ+ೆ ಬರುವ_ದ�ಾ9� Rೊರಟು ಬ*: 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು �ೊDಂಥದವD8ೆ dೕ8ೆ ಬ�ೆದನು, 

2 �ೊ:ಂಥ 6:17 ಆದದ:ಂದ ಅನCಜನರ ಮಧCದDKಂದ 

Rೊರಟುಬಂದು ಪ
�ೆCೕಕ<ಾ�:. ಅಶುದ0<ಾದ ಯಾವ_ದನೂ 

ಮುಟ/A: ಎಂದು ಕತHನು Rೇಳ?�ಾ�ನೆ. 

CಾವL 9ೇವರ ಮdeFಳ�ೆ3 ಬರಲು ಬಯಸು�ಾಗ, ನಮlನು. 
dEY;ಡುವ ಅCೇಕ /ಷಯಗ7�ೆ ಅವLಗ7ಂದ �ೌIಕ�ಾದ 

ಪ(bೆ�ೕಕbೆಯು !ೇ�ಾಗುತ�9ೆ. 

ಇw(ಯ ಪLಸ�ಕದ ಗ(ಂಥಕತGನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

ಇY
ಯ 12:1 ನಮ+ೆ ಅಭCಂತರ &ಾಡುವ ಎಲಾK mಾರವನು 

ಹ-��ೊಳ?jವ 5ಾಪವನು ನಾವ_ ಸಹ �ೆ+ೆAಟು/. 

ಇw(ಯ ಪLಸ�ಕದ ಬರಹ8ಾರನು ಸೂ@ಸುI�ರುವ �ಾರಗಳ, 
ಯಾವL�ೆಂದ�ೆ ನಮl ?(vಗಳ,, �ೊbೆ8ಾರರು ಮತು� 
�ಾವCೆಗಳ, ಆ�ರಬಹುದು. 

ಸೂಚಕ�ಾಯHಗಳ Rೊಸ ಆರಂಭ 
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ಉDಯುವ $9ೆಯ&V 9ೇವರು �ೕZೆ8ೆ �ಾ_a�ೊಂಡಾಗ, ಅದು 
ಇ%ಾ(vೕ� ಜನD8ೆ ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ 4ೊಸ ಆರಂಭ�ಾ�ತು�. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 3:2-3 ಅDK ಮುOjನ ��ೆ7ಳ+ೆ ಉ:ಯುವ 

rೆಂ`ಯDK ^Rೋವನ ದೂತನು ಅವ*+ೆ �ಾVE�ೊಂಡನು. 

Rೇ+ೆಂದ1ೆ ಅವನು ಒಂದು ಮುOjನ ��ೆಯನು ಕಂಡನು. ಆ 

��ೆಯು rೆಂ`uಂದ ಉ:ಯು-�ದ0ರೂ ಅದು ಸುಟು/ Rೋಗ�ೇ 

ಇತು�. ಆಗ pೕbೆ ನಾನು �ಾ:Yಟು/ ಈ ಆಶlಯHವನು ನೋ� 

��ೆಯು ಸುಟು/ Rೋಗ�ೆ ಇರುವದ�ೆ9 �ಾರಣವನು 

-ಳ?�ೊಳ?j<ೆನು ಅಂದು�ೊಂಡು. 

ಈ ಅದುcತದ ನಂತರ ಐಗುಪ� ಜನರ eೕಲೆ ಹತು� !ಾkೆಗಳ, 
ಬಂದವL. ಅನಂತರ 9ೇವರು �ೆಂಪL ಸಮುದ(ವನು. 4ೇ8ೆ 
ಇ!ಾc�aದನು ಮತು� ಇ%ಾ(vೕ� ಜನರನು. ಐಗುಪ�Yಂದ 

wಡುಗಡೆ JಾEದನು; eೕಘವL ಅರಣ�ದ&V 4ೇ8ೆ ಹಗ&ನ&V 
Cೆರಳನು. ಮತು� �ಾI(ಯ&V !ೆಚ6�ರು/�ೆ8ಾ� !ೆಂ?ಯನು. 
ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನು. ನಡೆaತು ಎಂಬು9ಾ� CಾವL 
ಓದುb �ೇ�ೆ. 9ೇವರು ಅವD8ೆ iೕರು ಮತು� ಆ4ಾರವನು. 
ಒದ�aದನು. ಅವರ ಇEೕ ಪ(ಯಾಣವL ಅದುcತಗ7ಂದ ಕೂEತು�. 

ಆದ�ೆ 9ೇವರು ಧಮGZಾಸ�ವನು. �ೊಡುವLದ�ಾ3� �ೕZೆಯನು. 
aೕCಾ: !ೆಟT9ೆಡೆ8ೆ ಕ�ೆ:a�ೊಂಡಾಗ, ಜನರು 
�ೇಳ,ವಂbೆಯೂ ಮತು� ನಂಬುವಂbೆಯೂ /Zೇಷ�ಾದ 

ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳನು. �ೊಡಲಾಗುವLದು ಎಂದು 9ೇವರು 
4ೇ7ದನು. 

�ೇವರು �ೕಘ�ೊಳ�*ಂದ &ಾತನಾಡು�ಾ�ನೆ 

apೕಚನ�ಾಂಡ 19:9 ^Rೋವನು pೕbೆ+ೆ ಇ+ೋ ನಾನು 

*ನ ಸಂಗಡ &ಾ�ಾಡು<ಾಗ ಜನರು �ೇO ಯಾ<ಾಗಲೂ *ನನು 

ನಂಬುವಂ�ೆ ನಾನು �ಾಮುH�ಲDK *ನ ಬO+ೆ ಬರು<ೆನು ಎಂದು 

RೇOದನು. 

ಗುಡುಗುಗಳ? - nಂಚುಗಳ? - 

�ಾಮುH�ಲು - ತುತೂ�:ಯ ಧ�* - 

Rೊ+ೆ - rೆಂ` - ಕಂಪನ 
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ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ, ನಡೆಯು�ಾಗ, 9ೇವರು !ೆಟTದ eೕ&9ಾ;Cೆ 
ಮತು� ಆತನು �ೕZೆFಂY8ೆ JಾತCಾಡುI�9ಾ;Cೆ ಎಂಬುದರ 

ಬ8 zೆ ಜನರ ಮನa
ನ&V ಯಾವL9ೇ ಸಂ9ೇಹ/ರ&ಲV. ಅವರು 
ನಂಬುವಂbೆ ಇದCೆ.ಲV JಾE9ೆನು ಎಂದು 9ೇವರು �ೕZೆ8ೆ 
4ೇ7ದನು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 19:16 ಮೂರನೆಯ AನದDK 

ಸೂ7Hದಯ<ಾಗು<ಾಗ ಆ rೆಟ/ದ �ೕಲೆ ಗುಡುಗು nಂಚೂ 

�ಾಮುH�ಲೂ ತುತೂ: ಮRಾಧ�*ಯೂ ಉಂಟಾಗಲು 

5ಾzೆಯDKದ0 ಜನ1ೆಲKರೂ ನಡು�ದರು. 

ವಚನ. 18 ^Rೋವನು rೆಂ`7ಳ�ೆ9 Eೕನಾu rೆಟ/ದ 

�ೕಲ�ೆ9 ಇOದು ಬಂದದ0:ಂದ ಆ rೆಟ/<ೆಲಾK Rೊ+ೆuಂದ 

ಆವ:E�ೊಂ�ತು. ಆ Rೊ+ೆ ಆa+ೆಯ Rೊ+ೆಯಂ�ೆ ಏ:ತು. 

ಅದಲK�ೆ rೆಟ/<ೆಲಾK ಬಹಳ<ಾ� ಕಂ�Eತು. 

ಜನರ ಪ
-`
^ 

ಇ%ಾ(vೕ� ಜನರು ಕಂಡ9ೆಲVದರ ಬ8 zೆ ಒel Fೕ@a 

CೋED. ಐಗುಪ�ದವರ eೕಲೆ ಬಂದ !ಾkೆಗಳ,. 
ಅ%ಾkಾರಣ�ಾ� �ೆಂಪL ಸಮುದ(ವನು. ಇ!ಾcಗ JಾEದು;. 
ಅ%ಾkಾರಣ�ಾ� iೕರನು. ಒದ�aದು;, ಮತು� ಈಗ ಗುಡುಗು, 
[ಂಚು, �ಾಮುG�ಲು, 4ೊ8ೆ, ತುತೂ�D ಧ�i, ಮತು� !ೆಟTದ 

ಕಂಪನ ಉಂQಾ�ದು;. 9ೇವರು ಇ9ಾ;Cೆ ಎಂಬುದನು. ಇ�ೆಲVವL 
%ಾwೕತುಪEaದ;ರೂ ಸಹ, ಆತನು ಅವರ ಪರ�ಾ� 

iರಂತರ�ಾ� ಅದುcತಗಳನು. JಾEದನು. ಜನರು ಬಂ8ಾರದ 

4ೋDಯನು. JಾE ಅದ�ೆ3 ಅಡ�wದು; ಅದನು. ಪೂ]aದರು. ಎಂಥ 

ಅ/�ೇಕತನ! 

apೕಚನ�ಾಂಡ 32:4 ಅವನು ಆ kನವನು ತನ ವಶ�ೆ9 

�ೆ+ೆದು�ೊಂಡು ಬಸವನ ಆ�ಾರವನು ಉOuಂದ ರೂ�E ಎರಕ 

Rೊuಸಲಾ� ಅವರು ಇZಾ
^ೕಲC1ೇ ನೋ�:. ಇ�ೇ *ಮJನು 

ಐಗುಪ��ೇಶAಂದ ಕರ�ೊಂಡು ಬಂದ �ೇವರು ಎಂದು RೇOದನು. 
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ವಚನ. 7 �ೕ�ರಲಾ� ^Rೋವನು pೕbೆ+ೆ *ೕನು rೆಟ/Aಂದ 

ಇOದುRೋಗು ಐಗುಪ��ೇಶAಂದ *ೕನು ಕರ�ೊಂಡು ಬಂದ *ನ 

ಜನರು �ೆಟು/Rೋದರು. 

ವಚನ. 10 ಆದ�ಾರಣ *ೕನು ನನನು ತ�ೆಯrೇಡ. ನನ 

�ೋ5ಾ� ಉ:ಯD. ಅವರನು ಭಸJ&ಾಡು<ೆನು. ತರು<ಾಯ 

**ಂದಲೇ rೇ1ೆ ಒಂದು �ೊಡ� ಜನಾಂಗವ_ಂಟಾಗುವಂ�ೆ 

&ಾಡು<ೆನು ಎಂದು RೇOದನು.  

9ೇವರು ಅವರನು. CಾಶJಾಡಲು ಬಯaದ;ರ&V ಏCಾದರೂ 

ಅಚ6D ಅi.ಸುತ�9ೆvೕ? CಾವL ಈ �ಾಕ��ಾಗವನು. ಓದಬಹುದು 
ಮತು� ನಮl !ೆರಳ,ಗಳನು. ಅವರ ಕಡೆ8ೆ bೋDಸಬಹುದು ಮತು� 
ಅವರು ಈ �ೂೕರ�ಾದ �ೆಲಸವನು. Jಾಡಲು 4ೇ8ೆ %ಾಧ� ಎಂದು 
!ೆರ8ಾಗಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಏCಾ:ತು ಎಂಬುದನು. ಸೂ>��ಾ� 

CೋE�ೊh�ೆ {ಣ. 

�ೕZೆಯು ಅವರ CಾಯಕCಾ�ದ;ನು. ಅವನು ಅವD8ೆ 8ೊI�ರದ 

4ೊಸ 4ಾYಯ&V ಅವರನು. ನಡೆa�ೊಂಡು ಅವD8ೆ 8ೊI�ರದ 

4ೊಸ ಸ�ಳ�ೆ3 ಅವರನು. ಕ�ೆ9ೊಯು�I�ದ;ನು. ಇ%ಾ(vೕ� ಜನರು 
400 ನೂರು ವಷGಗಳ �ಾಲ ಐಗುಪ�ದ&Vದ;ರು. ಇದು ಅCೇಕ 

ತಲೆJಾರುಗಳನು. ಒಳ8ೊಂE9ೆ. ಅವD8ೆ 8ೊI�ಲVದ 9ೇವರನು. 
ಆ�ಾHಸಲು �ೕZೆ ಅವರನು. ಕ�ೆ9ೊಯು�I�ದ;ನು. �ೕZೆಯು 
9ೇವರು ಕ�ೆಯಲPಟTವCಾ�ದ;ನು. ಅವi8ೆ 9ೇವ�ೊಂY8ೆ 
�ೈಯ?�ಕ ಸಂಬಂಧ/ತು�, ಆದ�ೆ ಅವರು ಇರ&ಲV. 

�ೕZೆ ಸತು�4ೋದCೆಂದು ಅವರು �ಾ/aರ!ೇಕು. ಅವನು ಈ 

ಸಂYಗ~ /ಷಯಗಳಲೆಲಾV 4ಾದು9ೋದನು ಮತು� ಅವನು ಪ(I 

YನವL ಈ /ಷಯಗಳ ಮೂಲಕ 4ಾದು4ೋಗುI�ದ;ನು. 

ಅವರು ಬಂ8ಾರದ 4ೋDಯನು. ರೂNa9ಾಗ, ಅವರು ಐಗುಪ� 
9ೇಶದ&V ತಮl ]ೕವJಾನದಲ VೆಲಾV CೋEದಂಥ DೕIಯ&Vvೕ 
9ೇವರುಗಳನು. ಪೂ]ಸುವ �ಾಯG�ೆ3 dಂYರು� 4ೋದರು. ಅವರ 

ತಂ9ೆbಾ:ಗಳ, CೋEದ DೕIಯು ಅ9ಾ�ತು�. ಅವರ ಅಜf 
ಅ]fಯರು CೋEದ DೕIಯು ಅ9ಾ�ತು�. 
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ಇದು ಪಾಪವನು. ಕEe JಾಡುವLYಲV, ಅದು ನಡೆದ;ದರ ಬ8 zೆ 
4ೆಚು6 ಅಥG�ಾಗುವಂbೆ Jಾಡುತ�9ೆ. 

ಪ/bಾ(ತlನ ಶ?�ಯನು. i�ಾಕDಸು�ಾಗ ಇಂದು ಅCೇಕರು ಅ9ೇ 
�ಾಯGವನು. JಾಡುI�ರುವ %ಾಧ�bೆ:9ೆvೕ? ಅವರು ತಮ8ೆ 
ಅನುಕೂಲ�ಾದ DೕIಯ&V 9ೇವರನು. ಆ�ಾHಸಲು 
ಬಯಸುbಾ��ೆvೕ? ಪ/bಾ(ತlನ 4ೊಸ ಚ&ಸು/�ೆಗಳ ಕಡೆ8ೆ 
4ೋಗುವLದನು. wಟುT ಅದ�ೆ3 ಬದಲಾ� ಅವರು ತಮl ಜನರು 
Jಾಡುವ DೕIಗಳ&V ಮುಂದುವDಯಲು ಬಯಸುbಾ��ೆvೕ? 

ಆ^9ಯನು &ಾಡrೇಕು 

pೕbೆಯು -&ಾHನ &ಾ��ೊಂಡನು 

�ೕZೆಯು ತನ. ]ೕವನದ&V ಬಹಳಷುT /ಷಯಗಳನು. 
wಟುTwಟTನು. ಅವi8ೆ ಆv3 JಾE�ೊಳ,{ವ ಬುY~ ಬರುವLದ�ೆ3 
�ದಲೇ ಅವನನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬYಂದ bೆ8ೆದು�ೊಂಡು 4ೋ� 

ಬು}Tಯ&V ಇಟುT Cೈ� ನYಯ&V bೇ&wಟTರು. ಅವನು 
ಫ�ೋಹನi8ೆ ದತು� �ಮlಗCಾದನು, ಆದರೂ ಅವನು ಈ ಎಲV 
ಅH�ಾರವನು. ಮತು� ಐಶ1ಯGವನು. ತ�]awಟTನು. ಅವನು 
ಮರುಭೂ[ಯ&V ಸುಖಕರ�ಾದ ]ೕವನವನು. ನಡೆಸುI�ದ;ನು 
ಮತು� ಅ&V ಅವi8ೆ ಕುಟುಂಬವL ಸಹ ಇತು�, ಆದ�ೆ 9ೇವರು 
ಅವನನು. ಅ&Vಂದ ಕ�ೆ9ಾಗ ಅವನು ಅದ�ೆ3 /kೇಯCಾದನು. 

�ೕZೆಯು 9ೇವDಂದ ಆDa�ೊಳ{ಲPಟT ಮತು� aದ~ಪEಸಲPಟT 
Cಾಯಕi8ೆ ಅ�ೕಘ�ಾದ JಾದDಯಾ�9ಾ;Cೆ. 9ೇವರು 
ಇ%ಾ(vೕ� ಜನರನು. ದdawಡುb �ೇCೆ ಮತು� �ೕZೆಯ 

ಮೂಲಕ ನೂತನ�ಾದ ಮ4ಾ ಜCಾಂಗವನು. ಉಂಟುJಾಡುb �ೇCೆ 
ಎಂದು 4ೇ79ಾಗ, �ೕZೆಯು 4ಾ8ೆ Jಾಡಲು wಟುT�ೊಡ&ಲV. 
ಅವನು ತನ. ಜನD8ಾ� ಮಧ�a��ೆ ವda /�ಾNaದನು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 33:1,2,3 ^Rೋವನು pೕbೆ+ೆ 

RೇO� 0ೇನಂದ1ೆ, *ೕನು ಐಗುಪ��ೇಶAಂದ ಕರತಂದ ಜನರನು 

*ನ ಸಂಗಡ ಕರ�ೊಂಡು ಈ ಸQಳವನು Yಟು/ ನಾನು ಅಬ
Rಾಮ 

ಇZಾಕ ಯಾ�ೋಬ:+ೆ *ಮJ ಸಂತ-ಯವ:+ೆ �ೊಡು<ೆನೆಂದು 

ಪ
&ಾಣ &ಾ� �ೊಟ/ �ೇಶ�ೆ9 RೋರಟುRೋಗು. ನಾನು *ನ 
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ಮುಂದುಗ�ೆಯDK ದೂತರನು ಕಳ?�E… ಅದು Rಾಲು �ೇನು 

ಹ:ಯುವ �ೇಶ<ೆ. ಆದ1ೆ ನಾನು *ಮJ ಸಂಗಡ ಬರುವAಲK *ೕವ_ 

ನನ ಆoೆ+ೆ rೊಗ4ದವ1ಾದ0:ಂದ ನಾನು �ಾ:ಯDK *ಮJನು 

ಸಂಹ:Zೇನು ಅಂದನು. 

9ೇವರು ಅವ�ೊಂY8ೆ 9ೇವದೂತನನು. ಕಳ,dಸುವL9ಾ� 

4ೇ7ದನು, ಮತು� ಇದು �ೇವಲ ಯಾ�ೊಬm 9ೇವದೂತನ ಬ8 zೆ 
4ೇ7ದ;ಲV “ನನ. 9ೇವದೂತನು” ಎಂದು 9ೇವರು ಆ 9ೇವದೂತನ 

ಬ8 zೆ ಸೂ@ಸುI�9ಾ;Cೆ. ಆದ�ೆ �ೕZೆಯು dೕ8ೆ ಪ(I?(:aದನು, 

apೕಚನ�ಾಂಡ 33:15 ಅದ�ೆ9 pೕbೆ *ೕನು ನಮJ ಸಂಗಡ 

rಾರ�ೇ Rೋದ1ೆ ನಮJನು ಇDKಂದ Rೋಗ+ೊ�ಸrೇಡ. 

ಅವನು 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯನು. ಬಹಳ 4ೆ�ಾ6� ಬಯaದನು, 
ಆತiಲV9ೆ 4ೋಗಲು ಅವನು i�ಾಕDaದನು. 

� 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯನು. ಆDa�ೊಂಡನು 

ಅವರ ಪಾಪYಂ9ಾ�, �ೕZೆಯು ತನ. ಡೇ�ೆಯನು. ಪಾhೆಯದ 

4ೊರ�ೆ3 ಸ�hಾಂತDಸ!ೇ�ಾ:ತು. ಜನDಂದ 

ಪ(bೆ�ೕಕ�ಾ�ರುವLದರ ಮೂಲಕ Jಾತ(�ೇ 9ೇವರ ಮde ಅವನ 

eೕಲೆ ಮುಂದುವDಯಲು %ಾಧ��ಾಗುI�ತು�. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 33:7-11 pೕbೆ �ೇ1ೆಯನು 5ಾzೆಯದ 

Rೊರ+ೆ ದೂರ<ಾ� Rಾ`ಸು-�ದ0ನು. ಅದ�ೆ9 �ೇವದಶHನದ �ೇ1ೆ 

ಎಂದು Rೆಸ:ಟ/ರು. ^Rೋವನ ಉತ�ರವನು ಬಯEದವ1ೆಲKರು 

5ಾzೆಯದ Rೊರ�ದ0 �ೇವದ|ಶನದ �ೇ1ೆ+ೆ Rೋಗು-�ದ0ರು. 

pೕbೆ ಆ �ೇ1ೆ+ೆ Rೋಗು<ಾ+ೆಲಾK ಜನ1ೆಲKರೂ ಎದು0 ತಮJ 

ತಮJ �ೇ1ೆಗಳ rಾಗಲDK *ಂತು, pೕbೆಯು ಆ �ೇ1ೆ7ಳ�ೆ9 

Rೋಗುವ ತನಕ ಅವನ �ಂ�ೆ ನೋಡು-�ದ0ರು. pೕbೆ ಆ 

�ೇ1ೆ7ಳ�ೆ9 Rೋದ ಕೂಡಲೆ �ೕಘಸ�ಂಭವ_ ಇOದು ಆ �ೇ1ೆಯ 

rಾಗಲDK *ಲುK-�ತು�. ಆಗ ^Rೋವನು pೕbೆಯ ಸಂಗಡ 

&ಾ�ಾಡುವನು. ಆ �ೕಘಸ�ಂಭವ_ �ೇ1ೆಯ rಾಗಲDK *ಂ-ದ0ನು 

ಜನ1ೆಲKರೂ ನೋ� ತಮJ ತಮJ �ೇ1ೆಗಳ rಾಗಲಲ Kೇ 

ಅಡ�Yೕಳ?ವರು. ಮನುಷC1ೊಳ+ೆ ಒಬiನೂ ತನ Zೇ�ತನೊಡನೆ 

Rೇ+ೆ &ಾ�ಾಡುವನೋ Rಾ+ೆ^ೕ ^Rೋವನು pೕbೆಯ 
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ಸಂಗಡ ಮು�ಾಮು�ಯಾ� &ಾ�ಾಡು-�ದ0ನು. ತರು<ಾಯ 

pೕbೆ 5ಾzೆಯ�ೆ9 -:� ಬರುವನು.  

apೕಚನ�ಾಂಡ 33:17 ^Rೋವನು pೕbೆ+ೆ *ನ+ೆ ನನ 

ಅನುಗ
ಹ �ೊರ`ದ0:ಂದಲೂ ನಾನು *ನ Rೆಸರನು 

+ೊತು�&ಾ�ದ0:ಂದಲೂ *ನ+ೋಸ9ರ ಈ �ಾಯHವನು 

&ಾಡು<ೆನು ಎಂದು RೇOದನು. 

� ಅವನ ಹೃದಯದ !ೇE�ೆ 

ಆದರೂ �ೕZೆಯು ಇನೂ. ಸಂತೃಪ�Cಾ�ರ&ಲV. ಅವನು, “iನ. 
ಮdeಯನು. ನನ8ೆ bೋDಸು” ಎಂದು �ೇ7ದನು. �ೕZೆಯು 
ಯಾ�ಾಗಲೂ 9ೇವDಂದ 4ೆ@6ನದ;ನು. ಬಯಸುI�ದ;ನು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 33:18 ಅದ�ೆ9 pೕbೆ *ನ ಮ��ಯನು 

ದಯ&ಾ� ನನ+ೆ �ೋ:ಸು ಎಂದು �ೇಳಲಾ�. 

� ಮdeಯು ಇ7ದುಬಂತು 

9ೇವರ ಸi.Hಯ&V, ಮdeಯು �ೕZೆಯ eೕಲೆ ಇ7ದುಬಂತು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 34:29,30. pೕbೆ ಆoಾbಾಸನಗzಾದ ಆ 

ಎರಡು ಕDKನ ಹD+ೆಗಳನು �ೈಯDK ��ದು�ೊಂಡು Eೕನಾu 

rೆಟ/Aಂದ ಇOದುಬಂ�ಾಗ ಅವನು ^Rೋವನ ಸಂಗಡ 

ಸಂmಾTEದ0:ಂದ ಅವನ ಮುಖವ_ ಪ
�ಾಶ&ಾನ<ಾ�ತು�; ಆದ1ೆ 

ಆ ಸಂಗ- ಅವ*+ೆ -OಯDಲK. pೕbೆಯ ಮುಖವ_ 

ಪ
�ಾಶ<ಾ�ರುವದನು ಆ1ೋನನೂ ಇZಾ
^ೕಲC1ೆಲKರೂ ನೋ� 

ಅವನ ಹ-�ರ�ೆ9 ಬರುವದ�ೆ9 ಭಯಪಟ/ರು. 

ವಚನಗಳ?. 33-35 pೕbೆ ಅವರ ಸಂಗಡ &ಾ�ಾಡುವದನು 

ಮು�E�ಾಗ ತನ ಮುಖದ �ೕಲೆ ಮುಸುಕು Rಾ`�ೊಂಡನು. 

ಅವನು ^Rೋವನ ಸಂಗಡ &ಾ�ಾಡrೇ�ೆಂದು ಸ*[+ೆ 

Rೋಗು<ಾ+ೆಲಾK Rೊರ+ೆ ಬರುವ ತನಕ ಆ ಮುಸುಕನು 

�ೆ+ೆAಡುವನು. ಅವನು Rೊರ+ೆ ಬಂ�ಾಗ ^Rೋವನು 

ಆoಾ�Eದ0ನೆಲಾK ಇZಾ
^ೕಲC:+ೆ -Oಸುವನು. pೕbೆಯ 

ಮುಖವ_ ಪ
�ಾಶ&ಾನ<ಾ�ರುವದನು ಇZಾ
^ೕಲCರು 

ನೋಡು-�ದ0ರು. ಆದ�ಾರಣ ಅವನು ^Rೋವನ ಸಂಗಡ 



31 

 

&ಾ�ಾಡುವದ�ೆ9 Rೋಗುವ ವ1ೆ+ೆ ತನ ಮುಖದ �ೕಲೆ ಆ 

ಮುಸುಕನು -:� Rಾ` �ೊಂ�ರುವನು. 

�ೕZೆಯ ]ೕವನವL ಇಂದು ನಮ8ೆ 9ೊಡ� ಸ�ಾಲಾ�9ೆ. 
�ೕZೆಯು 9ೇವರ %ೆ.ೕdತCಾ�ದ;ನು, ಆದರೂ ಅವನು ಇನೂ. 
4ೆ@6ನದು !ೇ�ೆಂದು ಬಯaದನು. ಅವ�ೊಂY8ೆ 4ೋಗಲು ತನ. 
9ೇವದೂತನನು. ಕಳ,dಸುವL9ಾ� 9ೇವರು 4ೇ79ಾಗಲೂ, 

�ೕZೆಯು ಸ1ತಃ 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆvೕ !ೇಕು ಎಂದು 
�ೇ7�ೊಂಡನು. ಅವನು ತನ.ನು. 9ೇವDಂದ !ೇಪGEಸುವ 

ಎಲVದDಂದಲೂ ಮತು� ಎಲVDಂದಲೂ ತನ.ನು. bಾನು ಪ(bೆ�ೕ?ಸಲು 
aದ~Cಾ�ದ;ನು. ಅವನು ಯಾವL9ೇ �ಾ] JಾE�ೊಳ{&ಲV. 

ಅಬ
Rಾಮನ -&ಾHನ 

9ೇವರು ಅವCೊಂY8ೆ JಾತCಾE9ಾಗ ಅಬ(4ಾಮನ ]ೕವನದ 

ಕುDbಾದ ಸತ��ೇದದ ಕಥನವL ಪಾ(ರಂಭ�ಾ:ತು. 

ಆA�ಾಂಡ 12:1 ^Rೋವನು ಅrಾ
ಮ*+ೆ *ೕನು ಸ]�ೇಶವನೂ 

ಬಂಧುಬಳಗವನೂ ತಂ�ೆಯ ಮನೆಯನೂ Yಟು/ ನಾನು 

�ೋ:ಸುವ �ೇಶ�ೆ9 Rೊರಟು Rೋಗು. ನಾನು *ನನು �ೊಡ� 

ಜನಾಂಗ<ಾಗುವಂ�ೆ &ಾ� ಆwೕವHAE *ನ Rೆಸರನು 

ಪ
�ಾC-+ೆ ತರು<ೆನು. *ೕನು ಆwೕ<ಾHದ*[ಯಾಗುa. *ನನು 

ಹರಸುವವರನು ಹರಸು<ೆನು; *ನನು ಶ�ಸುವವರನು 

ಶ�ಸು<ೆನು. *ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾK ಕುಲದವ:ಗೂ 

ಆwೕ<ಾHದವ_ಂಟಾಗುವದು ಎಂದು RೇOದನು. 

9ೇವರು ಅ!ಾ(ಮi8ೆ ಅ�ೕಘ�ಾದ ಆv3ಯನು. 
JಾE�ೊಳ,{ವ ಅವ�ಾಶವನು. �ೊಟTನು, ಆದ�ೆ ಅವನು 9ೇವD8ೆ 
/kೇಯCಾಗಲು iಧGDa9ಾಗ ಮತು� ಅವನು ಇದ; 9ೇಶವನು. 
wಟುT 4ೊರಟು ಬಂ9ಾಗ ಇ9ೆಲVವೂ ಪಾ(ರಂಭ�ಾ:ತು. 

ಹz  ೆಒಡಂಬ��ೆಯ ಪ
<ಾAಗಳ? 

ಹh  ೆ ಒಡಂಬE�ೆಯ&V CಾವL ಅCೇಕ ಪ(�ಾYಗಳ ಕುDತು 
ಕ&ಯಬಹುದು ಮತು� ಅವರು 4ೇ8ೆ bಾ�ಗಗಳನು. Jಾಡ!ೇ�ೆಂದು 
9ೇವರು ಬಯaದನು ಎಂಬುದನು., 9ೇವರನು. iಕಟ�ಾ� 
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I7ದು�ೊಳ{ಲು ತಮlನು. ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಳ{!ೇ�ಾದದು; ಎಷುT 
ಅಗತ��ೆಂಬುದನು. ಅDತು�ೊಳ{ಬಹುದು. 

Zಾ*ಕನಾದ 7ೕRಾನನು 

Fೕ4ಾನನು ಇ%ಾ(vೕ� ಜನDಂದ ತನ.ನ. bಾನು 4ೇ8ೆ 
ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಂಡನು ಎಂಬುದರ ಕುDತು ನಮ8ೆ 4ೇಳಲಾ�ಲV, 
ಆದ�ೆ ಅವನ ಜನನ?3ಂತ ಮುಂ�ೆvೕ ಅವನು %ಾJಾನ�Dಂದ 

ಪ(bೆ�ೕ?ಸಲPಟTCಾ�ದ;ನು ಎಂಬುದು ನಮ8ೆ I7Y9ೆ. 

ಲೂಕ 1:15 ಅವನು ಕತHನ ದೃT/ಯDK ಮRಾ 

ಪ_ರುಷನಾ�ರುವನು; �ಾ
�ಾರಸವನಾಗD ಯಾವ ಮದCವನಾಗD 

ಕು�ಯದವನಾ�ರುವನು; ಅವನು ಹು./ದಂA*ಂದಲೂ 

ಪa�ಾ
ತJ ಭ:ತನಾ�ರುವನು. 

ಮbಾ�ಯನ ಸು�ಾbೆGಯ&V CಾವL dೕ8ೆ ಓದುb �ೇ�ೆ, 

ಮ�ಾ�ಯ 3:1-4 ಆ AನಗಳDK Zಾ*ಕನಾದ 7ೕRಾನನು 

ಪರಲೋಕ 1ಾಜCವ_ ಸnೕಪ<ಾuತು �ೇವರ ಕ�ೆ+ೆ 

-ರು��ೊOj: ಎಂದು ಯೂ�ಾಯದ ಅಡaಯDK Zಾ: Rೇಳ?�ಾ� 

ಬಂದನು. ಕತHನ �ಾ:ಯನು Eದ0&ಾ�: ಆತನ RಾAಯನು 

ನೆಟ/+ೆ &ಾ�: ಎಂದು ಅಡaಯDK ಕೂಗುವವನ ಶಬ�ವ�ೆ 

ಎಂಬ�ಾ� ಪ
<ಾAಯಾದ ^bಾಯ*ಂದ ಸೂkತನಾದವನೇ 

ಇವನೇ. ಈ 7ೕRಾನನು ಒಂಟೇ ಕೂದDನ RೊA�ೆಯೂ 

ZೊಂಟದDK �ೊಗDನ ನಡುಕಟು/ ಇದ0ವ_. ಅವ*+ೆ nಡ�ೆ ಮತು� 

�ಾಡು�ೇನು ಆRಾರ<ಾ�ದ0ವ_. 

Fೕ4ಾನನು ಜನDಂದ ತನ.ನು. ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಂಡು ಅರಣ��ೆ3 
4ೋದನು. ಅವನು bಾನು ವಸ�ವನು. ಧDa�ೊಳ,{ವLದರ&Vಯೂ 

ಮತು� Iನು.ವLದರ&Vಯೂ ಸಹ ತನ.ನು. ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಂಡನು. 

"Fೕ4ಾನನು ಒಂQೆ ಕೂದ&ನ ವಸ�ವನು. ಧDa�ೊಳ,{ವLದರ&V 
ಮತು� [ಡbೆಯನು. Iನು.ವLದರ&V ಆನಂYಸುI�ದ;ನು ಎಂದು 
iೕವL �ಾ/ಸುI�ೕ�ಾ?" ಎಂದು ಯಾ�ಾದರೂ �ೇಳಬಹುದು. 

ಇಲV, ಅವನು ಅದರ&V ಆನಂYಸುI�ದ;ನು ಎಂದು Cಾನು 
�ಾ/ಸುವLYಲV ಎಂದು CಾವL ಉತ�Dಸುb �ೇ�ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು ತನ. 
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]ೕವನದ ಕುDbಾ�ದ; 9ೇವರ ಕ�ೆಯು/�ೆ8ೆ iX �ೆ:ಂYರಲು 
ಅವನು ಕ}Tದ !ೆಲೆಯ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ�ತು�. 

�ೇವರ ಮಗನಾದ ^ೕಸು 

ಈ ಭೂ[8ೆ ಬಂದು ಇ&V ಮನುಷ�Cಾ� ]ೕ/ಸಲು ಸ1ಗGದ ಸಕಲ 

ಮdeಗಳನು. wಟುT�ೊಟT vೕಸು/�ಂತ 9ೊಡ� JಾದDಯು 
ಮbೊ�ಂY�ಲ. ಆತನು 9ೇವ�ಾ�ದ; ತನ. ಎಲV ಅH�ಾರಗ7ಂದ 

ಮತು� ಹಕು3ಗ7ಂದ ತನ.ನು. ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಂಡನು ಮತು� 
ಮನುಷ�Cಾ� ಈ ಭೂ[8ೆ ಬಂದನು. 

hD�� 2:7 ತನನು ಬ:ದು &ಾ��ೊಂಡು �ಾಸನ ರೂಪವನು 

ಧ:E�ೊಂಡು ಮನುಷC:+ೆ ಸದೃಶನಾದನು. 

ನಮJ -ೕ&ಾHನ 

ಅCೇಕ IೕJಾGನಗಳನು. �ೇವಲ ಒಂ9ೇ !ಾD JಾಡುವLYಲV, 
ಆದ�ೆ ಸತತ�ಾ� IೕJಾGನಗಳನು. Jಾಡುb �ೇ�ೆ ಮತು� ಅದು�ೇ 
]ೕವನZೈ&ಯಾ� wಡುತ�9ೆ. vೕಸು ನಮ8ೆ 4ೇ79 ;ೇನಂದ�ೆ, 

ಮ�ಾ�ಯ 6:33 … pದಲು �ೇವರ 1ಾಜC�ಾ9�ಯೂ 

*ೕ-+ಾ�ಯೂ ತವಕಪ�:.  

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು dೕ8ೆ 4ೇ7ದನು,  

1 �ೊ:ಂಥ 10:31 �ೕ�ರಲಾ� *ೕವ_ ಉಂಡರೂ ಕು�ದರೂ 

ಇನೇನು &ಾ�ದರೂ ಎಲKವನೂ �ೇವರ ಘನ�ೆ+ಾ� &ಾ�:. 

ನಮl ಸುತ�&ನ ಜಗI�8ೆ ಮdeಯನು. 4ೊತು� %ಾಗುವವ�ಾಗಲು 
– ನಮl ಕುDbಾದ 9ೈವ @ತ�ವನು. Cೆರ�ೇDಸಲು ಮತು� 
ಅದರಂbೆ ]ೕ/ಸಲು CಾವL ಪ(bೆ�ೕ?ಸಲPಟTವ�ಾ�ರುವLದು ಬಹಳ 

ಅಗತ��ಾ�ರುತ�9ೆ. 

v4ೋಶುವನು ಇ%ಾ(vೕಲ�ರು Jಾಡ!ೇ�ಾದ IೕJಾGನದ 

/ಷಯದ&V ಅವD8ೆ ಸ�ಾಲು 4ಾ?ದನು, ಮತು� Cಾ�ೆಲVರೂ ಸಹ 

ಅ9ೇ IೕJಾGನವನು. Jಾಡ!ೇ�ೆಂದು 9ೇವರು ಬಯಸುbಾ�Cೆ. 
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^Rೋಶುವ 24:15… ^Rೋವನನು Zೇaಸುವ_ದು *ಮ+ೆ 

ಸ: �ಾಣAದ01ೆ ಯಾರನು Zೇaಸrೇ�ೆಂAA0:? ಈ Rೊ� �ೇ 

ಆ:E�ೊOj:… ನಾನೂ, ನನ ಮನೆಯವರೂ ^Rೋವನನೇ 

Zೇaಸು<ೆವ_” ಎಂದನು. 

ಪ:ಶುದ� dೕವನ ನ�ೆಸುವ_ದು 

9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯು ಮತು� ಮdeಯು ಪಾಪ9ೊಂY8ೆ 
ಒQಾT�ರಲು %ಾಧ��ೇ ಇಲV. CಾವL 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯನು. ಮತು� 
ಮdeಯನು. ಅನುಭ/ಸ!ೇ�ಾದ�ೆ CಾವL 9ೇವರ 

ಪDಶುದ~bೆಯ&V ]ೕ/ಸುವ ಮತು� ನಡೆಯುವ ಸಲು�ಾ� ಶDೕರದ 

ಕಲlಶbೆ:ಂದ ನಮlನು. CಾವL ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಳ{!ೇಕು ಮತು� 
ಶು@JಾE�ೊಳ{!ೇಕು. 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

2 �ೊ:ಂಥ 6:17,18, 7:1 ಆದದ:ಂದ ಅನCಜನರ ಮಧCದDKಂದ 

Rೊಟುಬಂದು ಪ
�ೆCೕಕ<ಾ�:. ಅಶುದ0<ಾದ ಯಾವ_ದನೂ 

ಮುಟ/A: ಎಂದು ಕತHನು Rೇಳ?�ಾ�ನೆ. ಇದಲK�ೆ ನಾನು *ಮJನು 

Zೇ:E�ೊಂಡು *ಮ+ೆ ತಂ�ೆಯಾ�ರು<ೆನು. *ೕವ_ ನನ+ೆ 

ಕು&ಾರ ಕು&ಾ:ಯರು ಆ�ರುa1ೆಂದು ಸವHಶಕ�ನಾದ ಕತHನು 

Rೇಳ?�ಾ�ನೆ. �
ಯ1ೇ ಈ <ಾ+ಾ0ನಗಳ? ನಮ�ರುವದ:ಂದ ನಾವ_ 

ಶ:ೕ1ಾತJಗಳ ಕಲJಶವನು �ೊಲ�E ನಮJನು 

ಶುk&ಾ��ೊಂಡು �ೇವರ ಭಯAಂದ ಕೂ�ದವ1ಾ� 

ಪaತ
ತ]ವನು EA0+ೆ ತರುವದ�ೆ9 ಪ
ಯ-Zೋಣ. 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೇತ(ನು dೕ8ೆ 4ೇ79ಾ;Cೆ, 

1 5ೇತ
 1:13-16 ಆದದ:ಂದ *ೕವ_ ಮನE�ನ ನಡುವನು 

ಕ./�ೊಂಡು ಸ]ಸQ1ಾ�ದು0 ^ೕಸು `
ಸ�ನು ಪ
ತC�ನಾಗು<ಾಗ 

*ಮ+ೆ �ೊರಕುವ mಾಗCದ �ೕಲೆ *ಮJ *:ೕ�ೆಯನು 

ಸಂಪGಣH<ಾ� ಇ�:. *ೕವ_ ಮುಂ�ೆ ಅoಾ*ಗzಾ��ಾ0ಗ 

*ಮ�ದ0 ದು1ಾbೆಗಳನು ಅನುಸ:E ನ�ೆಯುವವ1ಾ�ರ�ೆ, 

*ಮJನು ಕ1ೆ�ಾತನು ಪ:ಶುದ0ನಾ�ರುವ ಪ
�ಾರ<ೇ *ೕವG 

acೇಯ:+ೆ ತಕ9ಂ�ೆ *ಮJ ಎಲಾK ನಡವO�ೆಯDK 
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ಪ:ಶುದ01ಾ�:. ನಾನು ಪ:ಶುದ0ನಾ�ರುವದ:ಂದ *ೕವG 

ಪ:ಶುದ01ಾ�ರrೇಕು ಎಂದು ಬ1ೆA�ೆಯಲಾK. 

ಯಾ�ೋಬನ ಸಂತ- 

9ೇವರು ತನ.ನು. ಸತ��ಾವYಂದ ಆ�ಾHಸು ವವರನು. 
ಹುಡುಕುI�9ಾ;Cೆ. ಅ$ಸ�ಲCಾದ Fೕ4ಾನನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

7ೕRಾನ 4:23,24 ಅAರD, ಸತCmಾವAಂದ ಆ1ಾಧನೆ 
&ಾಡುವವರು ಆ-�ಯ :-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ ತಂ�ೆಯನು 
ಆ1ಾ[ಸುವ �ಾಲ ಬರುತ��ೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂA�ೆ. ತಂ�ೆಯು 
ತನನು ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಇಂಥವ1ೇ ಆ�ರrೇ�ೆಂದು 
ಅ5ೇ�ೕಸು�ಾ�ನಲK<ೇ, �ೇವರು ಆತJಸ]ರೂಪನು ಆತನನು 
ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಆ-
ೕಯ :ೕ-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ 
ಆ1ಾ[ಸrೇಕು ಅಂದನು. 

�ೇವರ ಮುಖವನು ಹುಡುಕುವ_ದು 

CಾವL ಮde ಸಂತIಯ - ಯಾ�ೋಬನ ಸಂತIಯ - 

ಕತGನನು. ಮತು� ಆತನ ಮುಖವನು. ಹುಡುಕುವವರ ಸಂತIಯ 

�ಾಗ�ಾ�ರ!ೇಕು ಎಂಬುದು ನಮl IೕJಾGನ�ಾ�ರ!ೇಕು. 

�ೕZೆ ಯಾ�ಾಗಲೂ 9ೇವರನು. 4ೆ�ೆ6�ಾ6� I7ದು�ೊಳ{ಲು 
ಬಯaದಂbೆvೕ, CಾವL ಸಹ ಆತನನು. ಹುಡುಕ!ೇಕು. 

`ೕತHನೆ 24:6 ಇಂಥವ1ೇ ಆತನ ದಶHನವನು ಬಯಸುವವರು. 

ಯಾ�ೋಬCರ �ೇವ1ೇ, *ನ Zಾ*ಧCವನು Zೇರುವವರು 

ಇಂಥವ1ೇ. 

9ಾ/ೕದನು ಮುಂದುವ�ೆa dೕ8ೆ 4ೇ7ದನು, 

`ೕತHನೆಗಳ? 27:8 ನನ Zಾ*ಧC�ೆ9 rಾ ಎಂಬ *ನ &ಾ-+ೆ 

ನಾನು – ^Rೋವನೇ, *ನ Zಾ*ಧC�ೆ9 ಬರಲೇ ಬರು<ೆನು 

ಎಂದು ಉತ�ರ�ೊಟೆ/ನು. 

ವಚನ 4 ನನ dೕವ&ಾನದಲ KೆಲಾK ^Rೋವನ ಮನೆಯDK 

<ಾಸ&ಾಡು�ಾ� ಆತನ ಪ
ಸನ�ೆಯನು ನೋಡುವದಕೂ9 ಆತನ 

ಮಂAರದDK cಾCನ&ಾಡುವದಕೂ9 ನನ+ೆ ಅಪ��ೆಯಾಗrೇ�ೆಂಬ 
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ಒಂ�ೇ ವರವನು ^Rೋವ*ಂದ �ೇO�ೊಂಡು ಅದನೇ ಎದುರು 

ನೋಡು-�ರು<ೆನು. 

`ೕತHನೆಗಳ? 26: 8 ^Rೋವನೇ, *ನ *<ಾಸವ_ ನನ+ೆ ಎ�ೊ/ೕ 

�
ಯ; *ನ ಪ
mಾವZಾQನವ_ ನನ+ೆ ಇಷ/.  

ಪa�ಾ
ತJವರದDK 5ಾಲು+ಾರರು 

ಇY
ಯ 6:4 ಒಂದು Zಾ: oಾನಪ
�ಾಶದDK Zೇ: 

ಪರಲೋಕAಂ�ಾದ �ಾನದ ಅನುಭವವನು RೊಂA, 

ಪa�ಾ
ತJವರದDK 5ಾಲು+ಾರ1ಾ�, 

hD�� 3:12 ಇಷ/1ೊಳ+ೆ ನಾನು Yರುದನು ಪಡ�ೊಂಡು EA�+ೆ 

ಬಂದವನೆಂದು Rೇಳ?ವAಲK; ನಾನು ಯಾವದನು 

Rೊಂದುವದ�ಾ9� `
ಸ� ^ೕಸು ನನನು ��ದು �ೊಂಡನೋ 

ಅದನು ��ದು�ೊಳ?jವದ�ೊ9ೕಸ9ರ ಓಡು�ಾ� ಇ� 0ೇನೆ. 

4ೇ8ೆ �ೕZೆಯು ಅತ�ಲP /ಷಯ�ಾ�ರುವ 9ೇವದೂತನನು. 
ಕಳ,dಸುವLದರ&V ತೃಪ�Cಾ�ರಲು aದ~iರ&ಲV�ೕ, 4ಾ8ೆvೕ 
CಾವL ಸಹ ಎಂYನಂbೆ ಸ�ೆ8ಾ� ಅತ�ಲP�ಾದ /ಷಯದ&V 
ತೃಪ��ಾಗಲು aದ~DಲV, ಆದ�ೆ 9ೇವರ ಅIಶಯ�ಾದ 

ಪ(ಸನ.bೆಯ&V Jಾತ(�ೇ CಾವL ತೃಪ��ಾಗಲು ಬಯಸ!ೇಕು. 

ಆತJನDK dೕaಸುವ_ದು 

ಆತlನ 4ೊಸ ಚ&ಸು/�ೆಯ&V �ಾಗ�ಾ�ರುವವರು, 
%ಾJಾನ��ಾ� ಆತlನ ಹhೆಯ ಚ&ಸು/�ೆಯ 

�ಾಗ�ಾ�ರುವವDಂದ dಂ%ೆ8ೊಳ8ಾಗುbಾ��ೆ. ಇದು 
ಯಾ�ಾಗಲೂ iಜ�ಾ�ರುತ�9ೆ. ಈ8ಾಗಲೇ %ಾ�NಸಲP}Tರುವ 

ಪ(ಕಟ�ೆಯ&V Cೆಲೆ8ೊಳ,{ವLದು ಮತು� 9ೇವರು ಇಂದು 
4ೇಳ,I�ರುವಂಥದ;ರ ಕಡೆ8ೆ 4ೋಗYರುವಂಥದು; ಸುಲಭ�ಾದ 

�ಾಯG. ಈ ಗುಂNನವರು ಆತlನ ಮಂಡಲದ&V ]ೕ/ಸಲು 
ಪಾ(ರಂxaದರು, ಆದ�ೆ ಈಗ ಅವರು ಶDೕರದ ಮಂಡಲದ&V 
]ೕ/ಸುI�9ಾ;�ೆ. 
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ಗಲಾತC 4:29 ಆದ1ೆ ಪGವHದDK Zಾ]mಾaಕ<ಾ� ಹು./ದವನು 

�ೇವ1ಾತJ ಬಲAಂದ ಹು./ದವನನು �ಂZೆಪ�Eದಂ�ೆ^ೕ 

ಈಗಲೂ ಅ�ೆ. 

1 �ೊ:ಂಥ 2:14 5ಾ
ಕೃತ ಮನುಷCನು �ೇವ1ಾತJ aಷಯಗಳನು 

rೇಡ<ೆನು�ಾ�ನೆ. ಅವ_ ಅವ*+ೆ ಹುಚುl &ಾ�ಾ� �ೋರುತ�<ೆ. 

ಅವ_ ಆತJa�ಾರAಂದ -Oಯತಕ9ವ_ಗzಾ�ರಲಾ� ಅವನು 

ಅವ_ಗಳನು ಗ
�ಸಲಾರನು. 

ರೂ5ಾಂತರ+ೊಳ?j-�� 0ೇ<ೆ 

ಈ dಂ%ೆ ಮತು� ಸಂಕಟಗಳ ನಡು�ೆ, 9ೇವರು ನಮlನು. ಇನೂ. 
4ೆ�ಾ6ದ ಮdeಯ ಕಡೆ8ೆ �ೊಂಡೊಯ�ಲು ನಮl ]ೕವನದ&V 
�ಾಯG JಾಡುI�9ಾ;Cೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 4:17 Rೇ+ೆಂದ1ೆ �ಣ&ಾತ
aರುವ ನಮJ 

ಹಗುರ<ಾದ ಸಂಕಟವ_ ಅತCಂ�ಾ[ಕ<ಾ� ಪ
-ಫಲವನು 

ಉಂಟು&ಾ� ನಮ+ೆ *ರಂತರ<ಾ�ರುವ +ೌರವ<ಾದ 

ಪ
mಾವವನು �ೊರ`ಸುತ��ೆ. 

ಇY
ಯ 2:10 ಸಮಸ�ವ_ ಯಾವ*+ೋಸ9ವG ಯಾವ*ಂದಲೂ 

ಉಂಟಾu�ೋ ಆತನು ಬಹು ಮಂA ಪ_ತ
ರನು ಪ
mಾವ�ೆ9 

Zೇ:ಸುವDK ಅವರ ರ��ಾ ಕತHನನು rಾcೆಗಳ ಮೂಲಕ EA0+ೆ 

ತರುವದು ಆತ*+ೆ ಯುಕ�<ಾ�ತು�. 

ಆತನ ಮde ನಮlನು. ರೂಪಾಂತರ8ೊ7ಸುತ�9ೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 3:18 ನಾ<ೆಲKರೂ ಮುಸುಕು �ೆ+ೆAರುವ ಮುಖAಂದ 

ಕತHನ ಪ
mಾವವನು ದಪHಣದDK �ಾVಸುತ��ೋ ಎಂಬಂ�ೆ 

ದೃT/ಸುವವ1ಾ�ದು0 ಪ
mಾವAಂದ ಅ[ಕ ಪ
mಾವ�ೆ9 Rೋಗು�ಾ� 

ಆ ಪ
mಾವದ ZಾರೂಪCವ_ಳjವ1ೇ ಆಗು� �ೇ<ೆ. ಇದು 

�ೇವ1ಾತJನಾ�ರುವ ಕತHನ �ೆಲಸಕ9ನುZಾರ<ಾದ� 0ೇ. 

ಆತನು ತನ. ಮdeಯನು. ನಮ8ೆ �ೊ}T9ಾ;Cೆ. 
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7ೕRಾನ 17:22 ನಾವ_ ಒಂ�ಾ�ರುವ ಪ
�ಾರ ಅವರೂ 

ಒಂ�ಾ�ರrೇ�ೆಂದು *ೕನು ನನ+ೆ �ೊ./ರುವ ಮ��ಯನು 

ನಾನು ಅವ:+ೆ �ೊ./� 0ೇನೆ. 

CಾವL ಆತನ ಮdeಯುಳ{ ಸ�ೆಯಾ�9 ;ೇ�ೆ. 

ಎ�ೆಸ 5:27 ಅದನು ಕಳಂಕ ಸುಕು9 ಮುಂ�ಾ�ೊ0ಂದೂ ಇಲKದ 

ಕ*�ೆ7ೕ ಎಂಬಂ�ೆ ಪ:ಶುದ0ವG *�ೋHಷವG 

ಮ��ಯುಳjದೂ0 ಆ�ರುವ ಸmೆಯನಾ� ತನೆದು:ನDK 

*DKE�ೊಳjrೇ�ೆಂದು <ಾ�ೊCೕಪ�ೇಶ ಸ�ತ<ಾದ 

ಜಲZಾನವನು &ಾ�E ಶುದ�&ಾ�ದನು. 

ಆತನ ಮ��ಯು ಪ
�ಾwಸD  

ಆತನ ಮde ನಮl eೕಲೆ bೋDಬರುತ�9ೆ. ಅCೇಕರು 
ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ DೕIಯ&V ಮdeಯ ಕಡೆ8ೆ 
%ೆhೆಯಲPಡುbಾ��ೆ. ಬಹು ಸಂbೋಷವL ಮತು� 4ೇರಳ�ಾದ 

ಸಂಪತು� ಇರುತ�9ೆ. 

^bಾಯ 60:1-5 ಏಳ?, ಪ
�ಾwಸು, *ನ+ೆ rೆಳಕು ಬಂತು, 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� *ನ �ೕಲೆ ಉದuE�ೆ. ಇ+ೋ, ಕತ�ಲು 

ಭೂnಯನು ಆವ:E�ೆ, �ಾಗHತ�ಲು ಜನಾಂಗಗಳನು ಮುkl�ೆ; 

*ನ �ೕಲಾದ1ೋ ^Rೋವನು ಉದuಸುವನು, ಆತನ 

�ೇಜಸು� *ನDK �ಾVಸುವದು. ಜನಾಂಗಗಳ? *ನ rೆಳ`+ೆ 

ನೆ1ೆಯುವವ_, ಅರಸರು *ನDKನ ಉದಯಪ
�ಾಶ�ೆ9 ಬರುವರು. 

ಕ� yೆ-� ಸುತ�ಲು ನೋಡು, *ನ ಮಕ9zೆಲKರೂ ಗುಂಪ_ಕೂ� *ನ 

ಬO+ೆ Zೇರು-��ಾ01ೆ; ಗಂಡುಮಕ9ಳ? ದೂರAಂದ ಸnೕ�ಸು�ಾ�1ೆ, 

Rೆಣುyಮಕ9ಳ? ಕಂಕುOನDK ಕುOತು ಬರು�ಾ�1ೆ. *ೕನು ನೋ� 

ಕzೆ+ೊಳ?ja, *ನ ಹೃದಯವ_ ಅದರು�ಾ� ಉಬುiವದು; ಏ�ೆಂದ1ೆ 

ಸಮುದ
 <ಾC5ಾರ ಸಮೃA�ಯು *ನ ಕ�ೆ+ೆ -ರುಗುವದು, 

ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ]ಯHವ_ *ನ+ೆ �ೊ1ೆಯುವದು. 

ಲೂಕನು ಸಹ ಈ !ೆಳ?ನ ಬ8 zೆ ಉಲ Vೇ�a9ಾ;Cೆ. 

ಲೂಕ 11:36 *ನ �ೇಹ<ೆಲಾK rೆಳ�ಾ�ದು0 ಒಂದು mಾಗದDKಯೂ 

ಕತ�DಲK�ಾ0�ದ01ೆ Aೕಪವ_ Rೊzೆದು *ನ+ೆ rೆಳಕನು �ೊಡುವ 
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�ಾಲದDK Rೇ+ೋ Rಾ+ೆ^ೕ ಅದು ಪGಣH<ಾ� rೆಳ�ಾ�ರುವದು 

ಅಂದನು. 

ಆತನ ಮ��ಯನು ಅ5ೇ�ಸುವ_ದು 

� �ೕZೆ JಾEದಂbೆ Jಾಡ!ೇಕು 

�ೕZೆಯು ಮdeಯನು. �ಾಣ!ೇ�ೆಂದು 4ೇ8ೆ ಹಂಬ&aದನು 
ಎಂಬುದನು. CೆನNa�ೊ7{D. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 33:18 ಅದ�ೆ9 pೕbೆ *ನ ಮ��ಯನು 

ದಯ&ಾ� ನನ+ೆ �ೋ:ಸು ಎಂದು �ೇಳಲಾ�, 

� 9ಾ/ೕದನು JಾEದಂbೆ Jಾಡ!ೇಕು 

9ಾ/ೕದನು ಮde8ಾ� ಹಂಬ&aದನು. 

`ೕತHನೆಗಳ? 26:8 ^Rೋವನೇ, *ನ *<ಾಸವ_ ನನ+ೆ ಎ�ೊ/ೕ 

�
ಯ; *ನ ಪ
mಾವZಾQನವ_ ನನ+ೆ ಇಷ/. 

� vೕಸು JಾEದಂbೆ Jಾಡ!ೇಕು 

vೕಸು ಮde8ಾ� ಹಂಬ&aದನು. 

7ೕRಾನ 17:1 ^ೕಸು ಈ &ಾತುಗಳನಾ�ದ �ೕಲೆ ಆ�ಾಶದ 

ಕ�ೆ+ೆ ಕ� yೆ-� RೇO� 0ೇನಂದ1ೆ- ತಂ�ೆ^ೕ �ಾಲ ಬಂA�ೆ *ನ 

ಮಗನನು ಮ��ಪ�ಸು. ಆಗ ಮಗನು *ನನು 

ಮ��ಪ�ಸುವದ�ಾ9ಗುವದು. 

7ೕRಾನ 17:5 ಈಗ ತಂ�ೆ^ೕ *ೕನು *ನ ಬOಯDK ನನನು 

ಮ��ಪ�ಸು. ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವದ`9ಂತ ಮುಂ�ೆ *ನ 

ಬOಯDK ನನ�ದ0 ಮ��uಂದಲೇ ನನನು ಮ��ಪ�ಸು.  

vೕಸು ತನ. ಮdeಯನು. ನಮ8ೆ �ೊಡ!ೇ�ೆಂದು 
4ಾbೊ�ೆಯುbಾ�Cೆ. 

7ೕRಾನ 17:22 ನಾವ_ ಒಂ�ಾ�ರುವ ಪ
�ಾರ ಅವರೂ 

ಒಂ�ಾ�ರrೇ�ೆಂದು *ೕನು *ನ+ೆ �ೊ./ರುವ ಮ��ಯನು 

ನಾನು ಅವ:+ೆ �ೊ./� 0ೇನೆ. 
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7ೕRಾನ 17:24 ತಂ�ೆ^ೕ, *ೕನು ಯಾರನು ನನ+ೆ 

�ೊ./ೕ7ೕ ಅವರು ನಾ*ರುವ ಸQಳದDK ನನ ಕೂಡ ಇದು0�ೊಂಡು 

ಲೋಕವ_ ಹುಟು/ವದ`9ಂತ ಮುಂ�ೆ^ೕ *ೕನು ನನನು �
ೕ-E 

ನನ+ೆ �ೊ./ರುವ ಮ��ಯನು ನೋಡrೇ�ೆಂದು ಇ� �ೈಸು� �ೇನೆ.  

� ಮdeಯನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{ವLದು 

1 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 16:27 ಆತನ Zಾ*ಧCದDK &ಾನ 

ಮ��ಗಳ? ಆತನ ಪa�ಾ
ಲಯದDK ಬಲಸಂ�ೋಷಗಳ� 

ಇರುತ�<ೆ. 

ಆತJನ ಐಕC�ೆ 

vೕಸು ಇEೕ Jಾನವಕುಲ�ಾ3� ಯ¡�ಾ� qಲು!ೆ8ೇDಸಲPಡುವ 

ಸಂಗIಯನು. ಎದುರು8ೊಳ,{ 4ೋಗುI�ರು�ಾಗ, ಆತನು 
9ೇವರನು. ಮdeಪEಸುವLದ�ಾ3ಗುವಂbೆ 9ೇವರು ಆತನನು. 
ಮdeಪEಸ!ೇ�ೆಂದು ಪಾ(oGaದನು. 

� ತಂ9ೆಯು vೕಸು/ನ&V ಮde 4ೊಂYದನು 

7ೕRಾನ 17:1 ^ೕಸು ಈ &ಾತುಗಳನಾ�ದ �ೕಲೆ ಆ�ಾಶದ 

ಕ�ೆ+ೆ ಕ� yೆ-� RೇO� 0ೇನಂದ1ೆ- ತಂ�ೆ^ೕ �ಾಲ ಬಂA�ೆ *ನ 

ಮಗನನು ಮ��ಪ�ಸು. ಆಗ ಮಗನು *ನನು 

ಮ��ಪ�ಸುವದ�ಾ9ಗುವದು, 

ವಚನಗಳ? 4-5 &ಾಡrೇ�ೆಂದು *ೕನು ನನ+ೆ �ೊಟ/ �ೆಲಸವನು 

ನಾನು ನೆರ<ೇ:E *ನನು ಭೂಲೋಕದDK ಮ��ಪ�E�ೆನು. 

ಈಗ ತಂ�ೆ^ೕ *ೕನು *ನ ಬOಯDK ನನನು ಮ��ಪ�ಸು. 

ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವದ`9ಂತ ಮುಂ�ೆ *ನ ಬOಯDK ನನ�ದ0 

ಮ��uಂದಲೇ ನನನು ಮ��ಪ�ಸು. 

� vೕಸು ನಮl&V ಮde 4ೊಂYದನು 

vೕಸು ನಮl&V ಮde 4ೊಂದುವನು ಎಂದು ಆತನು 4ೇ7ದನು. 

ವಚನಗಳ? 9-10 ನಾನು ಇವ:+ೋಸ9ರ �ೇO�ೊಳ?j� �ೇನೆ. 

ಲೋಕ�ೊ9ೕಸ9ರ �ೇO�ೊಳj�ೆ *ೕನು ನನ+ೆ 

�ೊಟ/ವ:+ೋಸ9ರ<ೇ �ೇO�ೊಳ?j� �ೇನೆ *ನವ1ಾ��ಾ01ೆ. 
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ನ"ನ�ೆಲಾK *ನ�ೇ *ನ�ೆಲಾK ನನ�ೇ. ಮತು� ಇವ:ಂದ ನನ+ೆ 

ಮ�� ಉಂಟಾ��ೆ. 

� ಆತನ ಮdeಯನು. ನಮ8ೆ �ೊಡುI�9ಾ;Cೆ 

ವಚನಗಳ? 20-22 ಆದ1ೆ ಇವ:+ೋಸ9ರ &ಾತ
ವಲK�ೆ ಇವರ 

<ಾಕCAಂದ ನನನು ನಂಬುವವ:+ೋಸ9ರ ಸಹ �ೇO�ೊಳ?j� �ೇನೆ. 

*ೕನು ನನನು ಕಳ?�E�ೊ./A0ೕ ಎಂದು ಲೋಕವ_ 

ನಂಬುವದ�ಾ9� ಅವ1ೆಲKರೂ ಒಂ�ಾ�ರrೇ�ೆಂತಲೂ ತಂ�ೆ^ೕ 

*ೕನು ನನDKಯೂ ನಾನು *ನDKಯೂ ಇರುವ ಪ
�ಾರ ಅವರೂ 

ನಮJDK ಇರrೇ�ೆಂತಲೂ �ೇO�ೊಳ?j� �ೇನೆ. ನಾವ_ ಒಂ�ಾ�ರುವ 

ಪ
�ಾರ ಅವರೂ ಒಂ�ಾ�ರrೇ�ೆಂದು *ೕನು ನನ+ೆ �ೊ./ರುವ 

ಮ��ಯನು ನಾನು ಅವ:+ೆ �ೊ./� 0ೇನೆ. 

CಾವL ಆತನ ಮdeಯನು. Cೋಡುbಾ� iತ�bೆಯನು. 
ಕhೆಯ!ೇ�ಾ�9ೆ. 

ವಚನ 24 ತಂ�ೆ^ೕ, *ೕನು ಯಾರನು ನನ+ೆ �ೊ./ೕ7ೕ 

ಅವರು ನಾ*ರುವ ಸQಳದDK ನನ ಕೂಡ ಇದು0�ೊಂಡು ಲೋಕವ_ 

ಹುಟು/ವದ`9ಂತ ಮುಂ�ೆ^ೕ *ೕನು ನನನು �
ೕ-E ನನ+ೆ 

�ೊ./ರುವ ಮ��ಯನು ನೋಡrೇ�ೆಂದು ಇ� �ೈಸು� �ೇನೆ.  

�ೇವ:+ಾ� ಮತು� ಆತನ ಮ��+ಾ� ಇರುವ �ಾಹ 

CಾವL ಆತi8ಾ� 4ೇ8ೆ ಕEe 9ಾಹವLಳ{ವ�ಾ�ರಬಹುದು? 

CಾವL ಎಷುT 4ೆ�ಾ6� 9ಾಹವLಳ{ವ�ಾ�ರುbೆ�ೕ�ೕ ಅಷುT 4ೆ�ಾ6� 

CಾವL 4ೊಂY�ೊಳ,{b �ೇ�ೆ. 

`ೕತHನೆಗಳ? 63:1,2 �ೇವ1ೇ, *ೕನೇ ನನ �ೇವರು; ನಾನು *ನ 

ದಶHನವನು ಕುತೂಹಲAಂದ ಎದುರುನೋಡು� �ೇನೆ. *ೕ:ಲK�ೆ 

ಒಣ�ದ ಭೂnಯDKದ0ವನು *ೕ:+ಾ�7ೕ ಎಂಬಂ�ೆ ನನ 

ಆತJವ_ *ನ+ಾ� ಆತುರ+ೊಳ?jತ��ೆ; ಶ:ೕರವ_ ಕಂARೋಗುತ��ೆ. 

*ನ ಮಂAರದDK ನಾನು *ನ ಮಹತ�ನೂ ಪ
mಾವವನೂ ಕಂಡ 

ಪ
�ಾರ ಈಗಲೂ �ಾಣrೇ�ೆಂದು ಅ5ೇ�ಸು�ೆ�ೕನೆ. 

`ೕತHನೆಗಳ? 42:1,2 �ೇವ1ೇ, rಾಯಾ:ದ dಂ�ೆಯು *ೕ:ನ 

�ೊ1ೆಗಳನು Rೇ+ೋ Rಾ+ೆ^ೕ ನನ ಮನಸು *ನನು 
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ಬಯಸುತ��ೆ. ನನ ಮನಸು� �ೇವ:+ಾ�, �ೈತನCಸ]ರೂಪನಾದ 

�ೇವ:+ಾ� Rಾ1ೈಸುತ��ೆ; ನಾನು ಯಾ<ಾಗ Rೋ� �ೇವರ 

ಸ*[ಯDK Zೇರು<ೆನೋ? 

ಮ�ಾ�ಯ 5:6 *ೕ-+ೆ ಹEದು rಾಯಾ:ದವರು ಧನCರು ಅವ:+ೆ 

ತೃ��ಯಾಗುವದು.  

ಮುನುಗು4ವ_ದು 

CಾವL ಆತನನು. dEದು�ೊಳ{ಲು “ಮುನು.ಗz” !ೇಕು. 

hD�� 3:12 … ನಾನು ಯಾವದನು Rೊಂದುವದ�ಾ9� `
ಸ� 

^ೕಸು ನನನು ��ದು �ೊಂಡನೋ ಅದನು 

��ದು�ೊಳ?jವದ�ೊ9ೕಸ9ರ ಓಡು�ಾ� ಇ� 0ೇನೆ. 

9ಾ/ೕದನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

`ೕತHನೆಗಳ? 63:8 ನನ ಆತJವ_ *ನನು ಅಂ.�ೊಂಡು 

�ಂrಾDEರುವದು … 

ಒಳ+ೆ ಬರುವ_ದ�ಾ9� Rೊರ+ೆ ಬ*: 

ಇ9ೇ ಪದಗ7ಂದ CಾವL ಈ ಪಾಠವನು. ಪಾ(ರಂxa9ೆ;ೕ�ೆ. 9ೇವರು 
ನಮ8ಾ� ಇ}Tರುವ ಎಲVದರ ಬ78ೆ ಬರಲು CಾವL 4ೊರಬರ!ೇಕು 
ಮತು� ಪ(bೆ�ೕಕ�ಾ�ರ!ೇಕು. 9ೇವರು ತನ. ಅಪಾರ�ಾದ 

ಮde:ಂದ ನಮl ಮಧ�ದ&V ಬರುವLದ?3ಂತ �ದಲು, CಾವL 
!ೆರ�ೆಯಾ�ರುವಂಥ ಪDa�Iಗ7ಂದ ನಮlನು. 
ಪ(bೆ�ೕ?a�ೊಳ{!ೇಕು. ಇw(ಯ ಪLಸ�ಕದ ಬರಹ8ಾರನು ಇದನು. 
ಓಟ�ೆ3 4ೋ&a9ಾ;Cೆ. ಅವನು dೕ8ೆ 4ೇ79ಾ;Cೆ, 

ಇY
ಯ 12:1 ಆದ�ಾರಣ ಇಷು/ ಮಂA Zಾ�ಯವರು 

�ೕಘ�ೋ5ಾAಯDK ನಮJ ಸುತ�ಲು ಇರುವದ:ಂದ ನಮ+ೆ 

ಅಭCಂತರ &ಾಡುವ ಎಲಾK mಾರವನು ಹ-��ೊಳ?jವ 5ಾಪವನು 

ನಾವ_ ಸಹ �ೆ+ೆAಟು/. 

ಆ �ಾರವL ಎಂಥ9 ;ೆ ಆ�ರ&, ಅದು ನಮl ಮತು� 9ೇವರ ನಡು�ೆ 
ಇರುವLದ�ೆ3 Fೕ¢ಯವಲV. ಯಾವL9ೇ ಸಂಬಂಧ�ಾ�ರ&, 

ಯಾವL9ೇ ಸಂ% �ೆಯಾ�ರ&, ಯಾವL9ೇ ಸಂಪ(9ಾಯಗhಾ�ರ&, 
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ಭೂತ�ಾಲದ ಯಾವL9ೇ ಸಂಬಂಧಗhಾ�ರ&, ನಮl ಮತು� 
9ೇವರ 4ಾಗೂ ನಮl ]ೕವನ�ಾ3� ಆತನು ಇ}Tರುವ ಉ9 ;ೇಶದ 

ನಡು�ೆ ಬರಲು ಅವ�ಾಶ JಾE�ೊಡುವಷುT ಅವL Fೕಗ�ವಲV. 

CಾವL ನಮl IೕJಾGನವನು. JಾE�ೊಂE9 ;ೇ�ೆ. s&NP 3:13 

ಮತು� 14 ರ&V ಪೌಲನು 4ೇ7ರುವ Jಾತುಗh�ೆಂY8ೆ CಾವL 
ಅದನು. �ೂೕ�ಸಬಹುದು, 

ಸRೋದರ1ೇ, ನಾನಂತೂ ��ದು �ೊಂಡವನೆಂದು ನನನು ಈ ವ1ೆಗೂ 

ಎVE�ೊಳ?jವAಲK; ಆದ1ೆ ಒಂದು, ನಾನು �ಂAನ ಸಂಗ-ಗಳನು 

ಮ1ೆತುYಟು/ ಮುಂAನವ_ಗಳನು ��ಯುವದ�ೆ9 ಎ�ೆrೊ�4ದವನಾ� 

�ೇವರು `
ಸ�ನ ಮೂಲಕ<ಾ� ನಮJನು �ೕಲ�ೆ9 ಕ1ೆದು ನಮJ ಮುಂ�ೆ 

ಇ./ರುವ Yರುದನು ಗು:&ಾ��ೊಂಡು ಓಡು�ಾ� ಇ�ೆ0ೕನೆ. 

ಪ1ಾಮbೆH+ಾ�ರುವ ಪ
bೆಗಳ? 

1. �ೕZೆಯ IೕJಾGನ ಏCಾ�ತು�? ಇದು ದು!ಾDಯಾದ IೕJಾGನ�ಾ�bಾ�? 

2. ಯಾ�ೋಬನ ಸಂತIಯ ಆರು ಗುಣಲ>ಣಗಳನು. I7aD. 

5ಾಠ 3 

ಮ��ಯನು ಪ
<ೇwಸುವ_ದು 

pೕbೆಯ �ೇವದಶHನ ಗು�ಾರ 

�ೕZೆಯ 9ೇವದಶGನ ಗುಡಾರವL ಪ(ಗIಯ ಪ(ಕಟ�ೆಯನು. 
ನಮ8ೆ �ೊಡುತ�9ೆ, ಆ ಮೂಲಕ CಾವL ಇಂದು 9ೇವರ ಸi.H8ೆ 
ಪ(�ೇqಸಬಹುದು. 

�ೕZೆಯ 9ೇವದಶGನ ಗುಡಾರವL “ಪರಲೋಕದ&Vರುವ 

ವಸು�ಗಳ ಪ(Iರೂಪವೂ ಮತು� £ಾvಯು” ಆ�9ೆ ಎಂದು ಇw(ಯ 

ಪLಸ�ಕದ ಲೇಖಕನು 4ೇಳ,bಾ�Cೆ. ಇದು �ಾ>ುಷ ಪ(ದಶGನ�ಾ�ದು;, 
ಈ ಪ(?(vಯು CಾವL ಇಂದು 9ೇವರ ಅದುcತಕರ�ಾದ 

ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮdeಯನು. ಪ(�ೇqಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು. 
ಪ(ಕಟಪEಸುತ�9ೆ. 

ಇY
ಯ 8:5 ಅವರು ಪರಲೋಕದDKರುವ �ೇ<ಾಲಯದ 

ಪ
-ರೂಪವG �ಾ^ಯೂ ಆ�ರುವ ಆಲಯದDK ಯಾಜಕತ]ವನು 
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ನ�ಸುವವರು. pೕbೆಯು �ೇವದಶHನದ ಗು�ಾರವನು 

&ಾಡುವದ`9ರು<ಾಗ rೆಟ/ದDK ನಾನು *ನ+ೆ �ೋ:Eದ 

&ಾದ:ಯ ಪ
�ಾರ<ೇ ಎಲKವನು &ಾ�ಸrೇಕು. ಎಂಬ 

�ೈ�ೕ �̀ಯು ಅವ*+ೆ ಉಂಟಾuತಲಾK. 

Rೊರಗಣ ಅಂಗಳ 

�ಾ]ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ
<ೇwಸುವ_ದು 

`ೕತHನೆ 100:4 ಕೃತ��ಾಸು�-7ಡನೆ ಆತನ ಮಂAರ 

�ಾ]ರಗOಗೂ `ೕತHನೆ7ಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗOಗೂ ಬ*:; 

ಆತನ ಉಪ�ಾರ ಸJ:E:; ಆತನ ನಾಮವನು �ೊಂ�ಾ�:. 

ನಮl ಮ4ಾ ರ>�ೆ8ಾ� ಮತು� ಆತನು ನಮ8ಾ� ಒದ�aರುವ 

ಎಲVದ�ಾ3� 9ೇವD8ೆ ನಮl ಹೃತೂPವGಕ ಕೃತ¡bೆಯ 

ವ�ಕ�ಪEಸುವLದ�ೊಂY8ೆ 9ಾ1ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವLದರ ಮೂಲಕ 

CಾವL ಪಾ(ರಂxಸ!ೇಕು. 

!ಾ�ಲು, ಅಥ�ಾ JಾಗGವL vೕಸು/ನ ಮೂಲಕ/9ೆ. 

7ೕRಾನ 14:6 ^ೕಸು ಅವ*+ೆ ನಾನೇ &ಾಗHವG ಸತCವG 

dೕವವG ಆ�� 0ೇನೆ ನನ ಮೂಲಕ<ಾ� Rೊರತು ಯಾರೂ 

ತಂ�ೆಯ ಬO+ೆ ಬರುವAಲK. 

vೕಸು ?(ಸ�ನ ಮು�ಾಂತರ ರ>�ೆಯ 9ಾ1ರದ ಮೂಲಕ ಬರುವ 

ಮು�ೇನ 9ೇವರ ಅದುcತಕರ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮdeFಳ�ೆ3 
ಪ(�ೇqಸುವ ನಮl ಪ(ಯಾಣವನು. CಾವL ಪಾ(ರಂxಸುb �ೇ�ೆ. 
ಕತGCೊಂY�ನ iಕಟ ಸಂಬಂಧವನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{ವLದ�ೆ3 
ಮುಂ9ೆ %ಾಗುವ ಮತು� ಪ(ಯI.ಸುವ ಬದಲು ಅCೇಕರು 9ಾ1ರಗಳ 

ಒಳ8ೆ �ಾaಸಲು IೕJಾGia�ೊಂE9ಾ;�ೆ. ಅವರು 
/Zಾ1aಗhಾ�ದ;�ೆ, ಆದ�ೆ ಇನೂ. qಷ��ಾ�ಲV. 

ಅವರು ಐಗುಪ�ವನು. wಟುT ಬಂY9ಾ;�ೆ ಆದ�ೆ ಇನೂ. �ಾಗ;ತ� 
9ೇಶವನು. ಪ(�ೇqaಲV. 9ೇವ�ೊಂY�ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ 

ದೂರ�ಾ�9ೆ, ಅವರು 9ೇವರ ಹI�ರ�ಾ� ]ೕ/ಸುI�ಲV. 

4ೊರಗಣ ಅಂಗಳದ&V ಯಾವL9ೇ ಮ�ೆಯು ಇರ&ಲV, 
ಸುತ�ಮುತ�&ನ ಎಲಾV ಶಬ;ಗಳ, �ೇಳ,I�ದ;ವL. ಆIlಕ ಮಂಡಲದ&V 
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ಇ&V �ಾaಸುI�ರುವLದನು. ಎಂದ�ೆ 8ೋಡೆಯ eೕ&iಂದ ಬರುವ 

ಶತು(ಗಳ “ಅ�. !ಾಣಗ7ಂದ” ನಮ8ೆ ಯಾವL9ೇ ಸಂರ>�ೆ 
ಇರುವLYಲV ಎಂದಥG. 

5ಾಪದ ಪ
oೆಯುಳjವ1ಾ�ರುವ_ದು 

ಲೋಕ�ೆ3 ಹI�ರ�ಾ� ಅಪಾಯ�ೊ3ಳಪಟುT ]ೕ/ಸಲು 
iಧGDaದವರು ಲೋಕದ 8ೊಂದಲ, ಪ(�ಾವ ಮತು� 
ಪ(ಲೋಭCೆಗ78ೆ ಗುDಯಾಗುbಾ��ೆ. ಅವರು dಂ�ಾD 4ೋಗಲು 
ಅಥ�ಾ wದು; 4ೋಗಲು ಬಯಸುbಾ��ೆ. 

ಸ<ಾHಂಗRೋಮದ ಯ�<ೇA 

4ೊರಗಣ ಅಂಗಳದ&V bಾಮ(ದ ಯ¡�ೇY ಮತು� bಾಮ(ದ 

!ೋಗು_ ಇತು�. bಾಮ(ವL ಪಾಪದ ಕುDbಾದ Cಾ�ಯIೕNGನ 

ಬ8 zೆ 4ೇಳ,ತ�9ೆ. 

bಾಮ(ದ ಯ¡�ೇYಯು ಸ�ಾGಂಗ4ೋಮಗಳನು., ಸJಾkಾನ 

ಯ¡ಗಳನು. ಮತು� 9ೋಷಪD4ಾರಕ ಯ¡ಗಳನು. ಅNGಸುವ 

ಸ�ಳ�ಾ�ತು�. vೕಸು ನಮl ಪಾಪದ Cಾ�ಯIೕಪGನು. ತನ. eೕಲೆ 
4ೊತು��ೊಂಡನು. 

�ಾಮ
ದ rೋಗುV 

bಾಮ(ದ !ೋಗು_ಯು ಕJಾGಚರ�ೆಯ ಶುY~ೕಕರಣ�ಾ3�ತು�, 
ಮತು� ಇದು vೕಸು/ನ ರಕ�ವL ನಮl ಶುY~ೕಕDಸುವLದರ 

4ೋ&�ೆಯಾ�9ೆ. 

/Zಾ1aಗhಾದ CಾವL ಪಾಪ JಾE9ಾಗ, 9ೇವರು ನಮlನು. 
>[a ಎಲಾV ಪಾಪಗ7ಂದ ಶುY~ೕಕDಸುವ ಒದ�ಸು/�ೆಯನು. 
ಉಂಟುJಾE9ಾ;Cೆ. 

1 7ೕRಾನ 1:9 ನಮJ 5ಾಪಗಳನು ಒ���ೊಂಡು 

ಅ:�ೆ&ಾ�ದ1ೆ ಆತನು ನಂYಗಸ�ನೂ *ೕ-ವಂತನೂ 

ಆ�ರುವದ:ಂದ ನಮJ 5ಾಪಗಳನು �nEYಟು/ ಸಕಲ 

ಅ*ೕ-ಯನು ಪ:ಹ:E ನಮJನು ಶುA0&ಾಡುವನು. 
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CಾವL “ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ” �ೆ3 4ೋಗ!ೇ�ಾದ�ೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ� 
ಏ�ೆಂದ�ೆ ಪಾಪ�ೆ3 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಪDಶುದ~bೆ8ೆ ಬರಲು 
%ಾಧ�/ಲV. 

ಆ9ಾಗೂ�, ಆIlಕ�ಾ� 4ೊರಗಣ ಅಂಗಳದ&V ಇರುವLದು ಎಂದ�ೆ 
ಪಾಪದ ಮತು� Cಾ�ಯIೕNGನ ಕುDತು ಸತತ�ಾದ �ಾಪCೆ 
ಉಳ{ವ�ಾ�ರುವLದು. CಾವL “4ೊರಗಣ ಅಂಗಳದ �ೆ�ಸ��ಾ�” 

ಬದುಕುವLದನು. wಟುT ಅದ?3ಂತ 4ೆ�ಾ6� ಮುಂ9ೆ %ಾಗ!ೇ�ೆಂದು 
9ೇವರು ಬಯಸುbಾ�Cೆ. CಾವL ಆತCೊಂY�ರುವ ಅCೊ�ೕನ�bೆಯ 

ಅ8ಾಧ�ಾದ ಸ�ಳ�ೆ3 ಪ(�ೇqಸ!ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುbಾ�Cೆ. 

ಲೋಟನು 

ಲೋಟನು %ೊ9ೋ[ನ&V �ಾaಸಲು ಆv3JಾE�ೊಂಡಾಗ 

"4ೊರಂಗಣ ಅಂಗಳದ" �ೆ�ಸ�D8ೆ ಅವನು ದೃXಾTಂತ�ಾ�9ಾ;Cೆ. 

ಆA�ಾಂಡ 13:12 �ೕ+ೆ ಅವ:ಬiರೂ ಪ
�ೆCೕಕ<ಾದರು; 

ಅrಾ
ಮನು �ಾನಾ" �ೇಶದDK <ಾಸ&ಾ�ದನು; ಲೋಟನು 

ಯೂದH" Rೊzೆಯ ಸುತ�ಣ ಊರುಗಳDK ಗು�ಾರ Rಾ`E ವಸ- 

&ಾಡು�ಾ� Zೊ�ೋn+ೆ ಬಂದನು. 

ವಚನ 13 ಆದ1ೆ Zೊ�ೋ� ಪಟ/ಣದವರು ದುಷ/ರೂ 

ಯRೋವ*+ೆ ಮRಾಪ1ಾ[ಗಳ� ಆ�ದ0ರು. 

ಅವರು ಸುಲಭ�ಾ� %ೈbಾನiಂದ ಪ(ಲೋಭCೆ8ೆ ಒಳ8ಾದರು 
ಮತು� NೕEಸಲPಟTರು. 

ಅವರ ಆIlಕ ]ೕವನವL ಅCೇಕ�ೇh  ೆiೕರಸ, i�3¤ಯ, ದುಬGಲ 

ಮತು� ಶ?�dೕನ�ಾದದು; ಆ�ರುತ�9ೆ. ಅವರು ಅCೇಕ�ೇh  ೆ%ೋತು 
%ೊರ� 4ೋ�ರುವ ]ೕವನವನು. ನಡೆಸುbಾ��ೆ. 

ಆ9ಾಗೂ�, 4ೊರಂಗಣ ಅಂಗಳದ&V, ಪ(IFಬmರೂ 

9ೇವ�ೊಂY8ೆ iಕಟ�ಾದ 4ಾಗೂ ಅI ಅಪ��ಾದ ಸಂಬಂಧದ 

ಮತು� ಅCೊ�ೕನ�bೆಯ ಒಳ�ೆ3 ಪ(�ೇqಸಲು 9ೇವರು 
ಅವ�ಾಶವನು. JಾE�ೊ}T9ಾ;Cೆ. 

ಪ:ಶುದ� ಸQಳ 
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ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯ �ಾಲದ&V, ಯಾಜಕರು ಕ\ತi8ೆ %ೇ�ೆ 
Jಾಡಲು ಪ(IYನವL ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 4ೋಗುI�ದ;ರು. 
/Zಾ1aಗhಾ�ರುವ ಯಾಜಕ�ಾದ CಾವL ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 4ೋ� 

ಕತGi8ೆ %ೇ�ೆಯನು. Jಾಡ!ೇಕು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 13:2 ಇವರ ಕತHನನು Zೇaಸು�ಾ� 

ಉಪ<ಾಸ&ಾಡು�ಾ� ಇ�ಾ0ಗ ಪa�ಾ
ತJನು – ನಾನು rಾನHಬ 

Zೌಲರನು ಕ1ೆದ �ೆಲಸ�ಾ9� ಅವರನು ಪ
�ೆCೕ`E: ಎಂದು 

RೇOದನು. 

ಪDಶುದ~ ಸ�ಳವನು. ಮುಗ~ ಪಾ(_ಗಳ ಚಮGYಂದ 4ೊYಸಲಾ�ತು� 
ಆ 4ೊY�ೆಯನು. ಒದ�ಸಲು ಅವLಗಳ, ತಮl ರಕ�ವನು. 
ಸುDಸ!ೇ�ಾ�ತು�. “ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನು. i�ಾDಸುವ 9ೇವರ 

ಕುDಮD” ಆದ vೕಸು/ನ ರಕ�ವL ಸುDಸಲP}Tತು ಆ ರಕ�ವL 
ಒದ�aರುವ “4ೊY�ೆ:ರುವ/ಮ�ೆಯುಳ{” ಸ�ಳವL ಇಂದು 
/Zಾ1aಗhಾದ ನಮ�9ೆ. 

ಪa�ಾ
ತJನ ಪ
oೆಯುಳjವ1ಾ�ರುವ_ದು 

ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ ಸಂರ>�ೆಯ ಸ�ಳದ&VರುವLದು 
ಎಂದಥG ಮತು� ಇದು 4ೊರ�ನ ಪ(ಪಂಚದ ಶಬ;ಗ7ಂದ CಾವL 
!ೇಪGಟುT ಇರುವಂಥ ಸ�ಳ�ಾ�9ೆ. ಇದು 9ೇವರ ಸ1ರವನು. 
�ೇ7a�ೊಳ{ಲು ಸುಲಭ�ಾದ ಸ�ಳ�ಾ�9ೆ. 

ಬಂ+ಾರದ Aೕಪಸ�ಂಭ, 

ನೈ<ೇದCದ 1ೊ./ಯ �ೕಜು, 

ಧೂಪ<ೇA 

ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V, ಮೂರು Nೕ¦ೋಪಕರಣಗಳ, ಇದ;ವL, 
ಪ(IFಂದೂ iಖರ�ಾದ /Cಾ�ಸದ ಪ(�ಾರ JಾಡಲP}Tದ;ವL. 
ಇವLಗಳ&V ಪ(IFಂದೂ ವಸು�ವL ಆIlಕ ಸತ�ದ ಪ(ಕಟ�ೆಯನು. 
ಒದ�a �ೊಡುI�ದ;ವL. 

ಬಂ8ಾರದ Yೕಪಸ�ಂಭ�ೆ3 ಪ(IYನವL bಾ�ಾ�ಾದ bೈಲವನು. 
4ಾಕ!ೇ?ತು�. ಇದು ನಮl ]ೕವನದ&V ಪ/bಾ(ತlCೆಂಬ 

bೈಲYಂದ ಪ(IYನವL ತುಂwರುವಂಥ �ಾಯG�ೆ3 
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4ೋ&�ೆಯಾ�9ೆ. ಇ&V, “Cೈಸ�Gಕ !ೆಳ?8ೆ” ಬದಲಾ� 

ಪ/bಾ(ತlನ !ೆಳಕು ಇ9ೆ. ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ 
ಪ/bಾ(ತlCೊಂY�ನ iಕಟ�ಾದ ಸಂಬಂಧವLಳ{ 
ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ\ಥ. 

ಅ- ಪ:ಶುದ� ಸQಳ   

ಒಡಂಬ��ೆಯ ಮಂಜೂಷ 

ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮುಂಜೂಷವನು. ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V ಅಥ�ಾ 

"ಮ4ಾ ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ" ದ&V ಇಡಲಾ�ತು, ಇದು 9ೇವರ 

ಸ1�ೕGಯ aಂ4ಾಸನವನು. ಪ(IiHಸುತ�9ೆ. 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ ತಂ9ೆಯ aಂ4ಾಸನ 
ಇರುವ �ೋ�ೆಯ&VರುವLದು ಎಂದಥG. ಅI ಪDಶುದ~ 
ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ ಸಮೃY~ಕರ�ಾದ ]ೕವನವನು., 
ಅಥGಪೂಣG�ಾದ ]ೕವನವನು., ಉತ�ಷT�ಾದ ]ೕವನವನು., 
ಪLನರುbಾ�ನ8ೊಂEರುವ ]ೕವನವನು., �ೊ: ]ೕವನವನು. 
ಮತು� ಮdJಾi1ತ�ಾದ ]ೕವನವನು. ಅನುಭ/ಸುವLದು 
ಎಂದಥG. 

�ೇವರ ಪ
oೆಯುಳjವ1ಾ�ರುವ_ದು 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳವL 9ೇವರು ಯಾ�ಾ�9ಾ;Cೆ ಎಂಬುದರ ಕುDತು 
CಾವL ಸಂಪೂಣG�ಾ� ಪ(�ೆಯುಳ{ವ�ಾ�ರುವಂಥ ಸ�ಳ�ಾ�9ೆ. 
ಇ&V CಾವL ನಮl ಆIlಕ ಇಂY(ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆತl 
ಮಂಡಲದ&V �ಾಯGiವGdಸುb �ೇ�ೆ. 

ಇY
ಯ 5:14; 6:1 ಗ./ಯಾದ ಆRಾರವ_ 5ಾ
ಯಸQ:+ೋಸ9ರ 

ಅಂದ1ೆ oಾನೇಂA
ಯಗಳನು Zಾಧನೆuಂದ w�E�ೊಂಡು ಇದು 

ಒz jೆಯದು ಅದು �ೆಟ/ದು0 ಎಂಬ mೇಧವನು 

-Oದವ:+ೋಸ9ರ<ಾ�<ೆ. ಆದುದ:ಂದ *dHವ ಕಮHಗಳ 

�ೕಲಣ ನಂY�ೆಯನು Yಟು/ Yಟು/ �ೇವರDK^ೕ 

ನಂY�ೆuಡrೇ�ಾದದು0. 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ 9ೇವರ ಅ8ಾಧ�ಾದ 
ಮdeಯ eೕಘದ&V ಆವDಸಲPಟTವ�ಾ�ರುವLದು ಎಂದಥG. 
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9ೇವದ\ಶನ ಗುಡಾರವನು. ಕ}Ta ಮು�aದ ನಂತರ, 

ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮುಂಜೂಷವನು.  ಅದರ&V ತಂYಡಲಾ:ತು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 40:34-37 ಆಗ �ೕಘವ_ �ೇವದಶHನದ 

ಗು�ಾರವನು ಮುklತು; ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಗು�ಾರವನು 

ತುಂYತು. �ೕಘವ_ �ೇವದಶHನದ ಗು�ಾರದ �ೕಲೆ 

ನೆಲೆಯಾ�ರುವದ:ಂದಲೂ ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಗು�ಾರ�ೊಳ+ೆ 

ತುಂYರುವದ:ಂದಲೂ pೕbೆ ಗು�ಾರದDK Rೋಗಲಾರ�ೆ 

ಇದ0ನು. ಆ �ೕಘವ_ ಗು�ಾರವನು Yಟು/ �ೕಲ�ೆ9 Rೋ�ಾಗ 

ಇZಾ
^ೕಲCರು ಮುಂ�ೆ ಪ
ಯಾಣ &ಾಡುವರು; ಆ �ೕಘವ_ 

Yಡ�ೆ ಇರು<ಾಗ ಅದು Yಡುವ ತನಕ ಪ
ಯಾಣ&ಾಡ�ೆ ಇರುವರು. 

ಸ1�ೕGಯ aಂ4ಾಸನದ �ೋ�ೆಯನು. 4ೋಲುವ ಐdಕ 

ಪ(Iರೂಪ�ಾದ ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 4ೋಗುವLದು ಎಂದ�ೆ, 
9ೇವರ ಅದುcತಕರ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಅCೊ�ೕನ�bೆಯ ಮಂಡಲ�ೆ3 
4ೋಗುವLದು ಎಂದಥG. ಇದು ಅಲೌ?ಕ ಮಂಡಲ�ೆ3, ಆತl 
ಮಂಡಲ�ೆ3, ಮdeಯ �ಾbಾವರಣ�ೆ3, bೆ�ೆYರುವ ಸ1ಗG 

ಮಂಡಲ�ೆ3, 9ೇವದೂತರ ಮಂಡಲ�ೆ3, ಮತು� ಅದುcತಕರ�ಾದ 

ಮಂಡಲ�ೆ3 4ೋಗುವಂಥ9ಾ;�9ೆ. 

ಅ- ಪ:ಶುದ� ಸQಳ`9ರುವ &ಾಗH 

ವಷG�ೊ3el 9ೋಷ ಪD4ಾರಕ Yನದಂದು, ಮ4ಾ ಯಾಜಕನು 
ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 4ೋಗ!ೇ�ಾ�ತು�. ಇದು ಅ�ೕಘ�ಾದ 

ಅವ�ಾಶ�ಾ�ತು�. ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ 
ತಂ9ೆಯ aಂ4ಾಸನದ �ೋ�ೆಯ&V, 9ೇವರ ಅದುcತಕರ�ಾದ 

ಪ(ಸನ.bೆಯ&V ಇರುವLದು ಎಂದಥG. ಪಾಪ�ೆ3 9ೇವರ ಸi.H8ೆ 
ಪ(�ೇqಸಲು %ಾಧ��ಾಗುವLYಲV. ಆದ;Dಂದ 9ೇವರ 

ಪ(ಸನ.bೆಯ&Vರುವ ಪDಶುದ~bೆ8ೆ ಬರಲು ಮ4ಾಯಾಜಕನ 

]ೕವನದ&V ಪDಹDಸಲPಡದ ಯಾವL9ೇ ಪಾಪವL ಇರ!ಾರದು. 

ಆ Yನದ&V ಅವನು ಪDಶುದ~ ಸ�ಳವನು. ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳYಂದ 

!ೇಪGEaರುವ ದಪPCೆಯ bೆ�ೆಯ ಮುಂ9ೆ iಂIದ;ನು. ಅವನು 
ಈಗbಾCೇ ಮುಗ~ ಕುDಮDಯ ರಕ�ವನು. ಸುDaದ;ನು, ಅದು 
ಸುDಸಲP}Tರುವ vೕಸು/ನ ರಕ�ದ ಪ(Iರೂಪ�ಾ�9ೆ. ಅವನ 
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�ೈಯ&V ರಕ�ದ ಪಾbೆ(, d%ೊ
ೕ¨, ಧೂಪದ(ವ� ಮತು� 
ಯ¡�ೇYಯ �ೆಂಡಗಳ, ಇದ;ವL. ಅವನು bೆ�ೆಯ ಮುಂ9ೆ 
iಂIದ;ನು. ಇದು 8ೋಡೆ:ಂದ ಇCೊ.ಂದು 8ೋಡೆಯವ�ೆ8ೆ 
ಮತು� CೆಲYಂದ �ಾವ_ಯವ�ೆ8ೆ /ಸ�Da�ೊಂEತು. ಇದು 
ಅCೇಕ ಇಂಚುಗಳಷುT ದಪP�ಾ�ತು� ಎಂದು ಇI4ಾಸ�ಾರರು 
ನಮ8ೆ 4ೇಳ,bಾ��ೆ. ಈಗ ಒಳ8ೆ 4ೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂY9ೆ. 
ಆದ�ೆ ಅ&V !ಾ�ಲು ಇರ&ಲV. ಅವನು 4ೇ8ೆ ಒಳ8ೆ 
4ೋಗ!ೇ�ಾ�ತು�? ಈ ಪ(Zೆ.8ೆ ಸಂಬಂHaದಂbೆ ಇw(ಯ ಪLಸ�ಕದ 

ಲೇಖಕನು dೕ8ೆ 4ೇಳ,bಾ�Cೆ: 

ಇY
ಯ 9:6-9 ಇವ_ಗಳ? �ೕ+ೆ Eದ0&ಾಡಲ�ಟ/ �ೕಲೆ ಯಾಜಕರು 

ಯಾ<ಾಗಲೂ ಗು�ಾರದ ಮುಂದಣ mಾಗ�ೊಳ+ೆ Rೋ� 

�ೇ<ಾ1ಾcಾನೆಯನು ನ�ಸು�ಾ�1ೆ. ಆದ1ೆ ಎರಡನೆಯ 

mಾಗ�ೊಳ+ೆ ಮRಾಯಾಜಕನೊಬiನೇ ವರುಷ�ೆ9 ಒಂ�ೇ Zಾ: 

Rೊಗು�ಾ�ನೆ. ಅವನು ರಕ�ವನು ತ�ೊ9ಳj�ೆ RೋಗುವAಲK. ಆ 

ರಕ�ವನು ತನ+ೋಸ9ರವG ಜನರ ತಪ_�ಗO+ೋಸ9ರವG 

ಸಮ�Hಸು�ಾ�ನೆ. ಈ ಏ5ಾH.*ಂದ ಗು�ಾರದDK ಮುಂದಣ 

mಾಗವ_ ಇರುವ ತನಕ �ೇವರ ಸಮ�ಮ�ೆ9 Rೋಗುವ &ಾಗHವ_ 

ಇದುವ1ೆ+ೆ ಪ
ಕಟ<ಾಗDಲK<ೆಂಬದನು ಪa�ಾ
ತJನು 

ವCಕ�ಪ�ಸು�ಾ�ನೆ. ಆ ಗು�ಾರವ_ ಈ�ನ �ಾಲದವ:+ೋಸ9ರ 

ಒಂದು ಒಳಗಣ ಅಥHವನು ಸೂkಸುತ��ೆ. ಏನಂದ1ೆ ಅದರ ಕ
ಮದ 

�ೕ1ೆ+ೆ ಸಮಪH�ೆಯಾಗುವ �ಾV�ೆಗಳ� ಯ�ಗಳ� 

�ೇ<ಾ1ಾಧನೆ &ಾಡುವವರನು ಮನZಾ�ಯು ಒಪ_�ವಂ�ೆ EA0+ೆ 

ತರಲಾರ�ೆ … 

�ದಲ 9ೇವದಶGನ ಗುಡಾರ ಇನೂ. ಇರುವವ�ೆಗೂ 

ಮ4ಾಯಾಜಕನನು. 4ೊರತುಪEa !ೇ�ೆ ಯಾDಗೂ “JಾಗG” 

ವL ಪ(ಕಟ�ಾಗ&ಲV. “ಇದು ಪ(ಸು�ತ �ಾಲ�ೆ3 ಒಳಗಣ ಅಥGವನು. 
�ೊಡುವಂಥ9ಾ;�9ೆ…” CಾವL ಇಂದು “bೆ�ೆFಳ8ೆ” 9ೇವರ 

ಅದುcತಕರ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆ:ರುವ aಂ4ಾಸನದ-�ೋ�ೆ8ೆ 4ೇ8ೆ 
4ೋಗ!ೇಕು ಎಂಬುದರ ಒಳಗಣ ಅಥGವLಳ{9ಾ;�9ೆ. 

v4ೆ�ೆ3ೕಲನು "ಒಳಗಣ ಅಂಗಳ" �ೆ3 ಒಯ�ಲPಡುವLದರ ಬ8 zೆ 
ಉಲ Vೇ�a9ಾ;Cೆ. 
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^Rೆ�ೆ9ೕಲ 43:5 �ೇವ1ಾತJವ_ ನನನು ಎ-� ಒಳಗಣ 5ಾ
�ಾರ�ೆ9 

ತರಲು ಆRಾ, ^Rೋವನ �ೇಜಸು� �ೇವZಾQನವನು 

ತುಂY�ೊಂ�ತು�. 

ಇದು ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ �ಾಯGವL ಮತು� ಪ/bಾ(ತlನ 

bೋಪGEಸು/�ೆಯ �ಾಯGವL ಆ�9ೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 8ಾಜದ 

ಮರುಭೂ[ಯ&V ಐoFೕಪ�ದವCಾದ ಕಂಚು?8ೆ s&ಪPನು 
Yೕ�ಾ%ಾ.ನ JಾEaದ ನಂತರ ಅವನು ಅನುಭ/aದ; 
ಅನುಭವ�ಾ�ರಬಹುದು. ಅವನು ಇದ;?3ದ;ಂbೆ ಅCೇಕ 

eೖಲುಗಳಷುT ದೂರ/ರುವ ಅ�ೋ� ಪಟTಣದ&VರುವL9ಾ� 
ಕಂಡು�ೊಂಡನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 8:38-40 hDಪ�ನು ಕಂಚು`ಯು ಇಬiರೂ 

*ೕ:ನೊಳ+ೆ ಇOದರು. hDಪ�ನು ಅವ*+ೆ Aೕ�ಾZಾನ 

&ಾ�Eದನು. ಅವರು *ೕರನು Yಟು/ �ೕಲ�ೆ9 ಬಂ�ಾಗ ಕತHನ 

ಆತJ hDಪ�ನನು ಎ-� �ೊಂಡುRೋಗಲಾ� ಕಂಚು`ಯು 

ಸಂ�ೋಷವ_ಳjವನಾ� ತನ �ಾ:ಯನು ��ದು ಅವನನು 

�ಾಣಲೇ ಇಲK. ತರು<ಾಯ hDಪ�ನು ಅ�ೋ-ನDK �ಾVE�ೊಂಡು 

ಅDKಂದ �ೈಸ1ೈಯದ ತನಕ ಎಲಾK ಊರುಗಳDK ಸು<ಾ�ೆHಯನು 

Zಾರು�ಾ� Rೋದನು… 

ಅ9ೇ DೕIಯ&V ಮ4ಾ ಯಾಜಕನನು. ಆತlನು ಎI��ೊಂಡು 
bೆ�ೆFಳ�ಂದ ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 ಒಯ�ದನು ಎಂದು 
bೋರುತ�9ೆ. 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳವL 9ೇವರ aಂ4ಾಸನದ-�ೋ�ೆಯನು. 
ಪ(IiHಸುತ�9ೆ, ಅದು ತಂ9ೆಯನು. ಅbಾ�ಸ?�:ಂದ ಆ�ಾHಸುವ 

ಸ�ಳ�ಾ�ತು�. 

ನಾವ_ ಪ
<ೇwಸಬಹುದು 

7ೕRಾನ 4:23,24 ಅAರD, ಸತCmಾವAಂದ ಆ1ಾಧನೆ 

&ಾಡುವವರು ಆ-�ಯ :-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ ತಂ�ೆಯನು 

ಆ1ಾ[ಸುವ �ಾಲ ಬರುತ��ೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂA�ೆ. ತಂ�ೆಯು 

ತನನು ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಇಂಥವ1ೇ ಆ�ರrೇ�ೆಂದು 

ಅ5ೇ�ೕಸು�ಾ�ನಲK<ೇ, �ೇವರು ಆತJಸ]ರೂಪನು ಆತನನು 
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ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಆ-�ಯ :ೕ-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ 

ಆ1ಾ[ಸrೇಕು ಅಂದನು. 

ಆದ;Dಂದ /Zಾ1aಗhಾ�ರುವ-ಯಾಜಕ�ಾದ CಾವL ಸಹ 

ತಂ9ೆಯನು. ಆತlದ&Vಯೂ ಮತು� ಸತ�ದ&Vಯೂ ಆ�ಾHಸ!ೇಕು. 
ಆbಾ�ಸ?�:ಂದ ಆ�ಾಧCೆ Jಾಡುವ ಸ�ಳವL ಆತl ಮಂಡಲದ&V 
ಇರುವಂಥ9ಾ;�9ೆ. ಆತನು ನಮ8ಾ� JಾEದಂಥ ಎಲVದ�ಾ3� 

CಾವL 9ೇವರನು. ಸು�IಸುI�ರು�ಾಗ CಾವL “ಸು�Iಯ ಅಂಗಳ” 

ವನು. 4ಾದು ಬಂY9 ;ೇ�ೆ. ಇದ;?3ದ;ಂbೆ 9ೇವರ ಆತlನು “ನಮlನು. 
ಎI��ೊಂಡಾಗ” ನಮlನು. bೆ�ೆFಳ�ೆ3 �ೊಂಡೊಯು�bಾ�Cೆ. 
CಾವL ಈ ಸ�ಳದ&V ತಂ9ೆಯು ಎಂಥವCಾ�9ಾ;Cೆ ಎಂಬುದನು. 
ಅDತು ಆತlದ&Vಯೂ ಮತು� ಸತ�ದ&Vಯೂ ಆತನನು. 
ಆ�ಾHಸುb �ೇ�ೆ. 

ಇY
ಯ 10:19-22 �ೕ�ರುವDK ಸRೋದರ1ೇ ^ೕಸು 

ನಮ+ೋಸ9ರ ಪ
-T�Eದ dೕವವ_ಳj Rೊಸ �ಾ:ಯDK ಆತನ 

ರಕ�ದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶ:ೕರ<ೆಂಬ �ೆ1ೆಯ ಮು�ಾಂತರ �ೇವರ 

ಸಮ�ಮದDK ಪ
<ೇwಸುವದ�ೆ9 ನಮ+ೆ cೈಯHವ_ಂಟಾuತು. 

�ೇವರ ಮನೆಯ �ೕಲೆ ಅ[�ಾ:ಯಾ�ರುವ bೆ
ೕಷ/ನಾದ 

ಯಾಜಕನು ನಮ��ಾ0ನೆ. ಆದ�ಾರಣ *ರಪ1ಾ[^ಂದು ನಮJ 

ಮನಸು� ನಮ+ೆ Zಾ� Rೇಳದಂ�ೆ ನಾವ_ ಹೃದಯವನು 

�
ೕ�E�ೊಂಡು �ೇಹವನು -O*ೕ:*ಂದ �ೊzೆದು�ೊಂಡು 

ಪ:ಪGಣH<ಾದ ನಂY�ೆಯುಳjವ1ಾ�ಯೂ ಯ�ಾಥH 

ಹೃದಯವ_ಳjವ1ಾ�ಯೂ �ೇವರ ಮುಂ�ೆ ಬ1ೋಣ. 

CಾವL /Zೇಷ ಸಂದಭGಗಳ&Vನ �ೇ}8ಾ� Jಾ�ರ ಈ 

�ೇತ(ದ&V ಪ(�ೇqಸುವಂಥ�ಾ�ರ!ಾರದು, ಆದ�ೆ 9ೇವರ 

ಅದುcತಕರ�ಾದ ಮdeಯ ಸ�ಳದ&V �ಾaಸಲು CಾವL 
ಪ(�ೇqಸ!ೇಕು. 

ಬಂ+ಾರದ ಧೂಪ<ೇA 

ಬಂ8ಾರದ ಧೂಪ�ೇYಯು 9ೇವರ ಚ&ಸು/�ೆಯ ಕುDbಾದ 

ಪ(�ಾದCಾತlಕ ಪ(ಕಟ�ೆಯಾ�9ೆ, ಅದು 9ೇವರ ಅಂIಮ 

ಚ&ಸು/�ೆಯ - ಮdeಯ ಕಡೆ8ೆ ನಮlನು. �ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ! 
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9ೇವರು �ೕZೆ8ೆ �ೊಟT ಆ�ೆಗಳ ಪ(�ಾರ, ಬಂ8ಾರದ 

ಧೂಪ�ೇYಯನು. ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V, bೆ�ೆ8ೆ ಎದು�ಾ�, ಆದ�ೆ 
ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂ9ೆ ಇಡಲಾ:ತು. ಇದು 
ಆ�ಾಧCೆ ಮತು� ಪಾ(ಥGCೆಯ ಕುDತು 4ೇಳ,ತ�9ೆ.  

apೕಚಕನ�ಾಂಡ 30:1,6-8 ಸುಗಂಧದ
ವCಗOಂದ ಧೂಪ 

Rಾಕುವದ�ೆ9 �ಾDೕಮರದ ಧೂಪ<ೇAಯನು &ಾ�ಸrೇಕು. 

ಆoಾbಾಸನದ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಣ �ೆ1ೆ+ೆ ಎದು1ಾ� ಅಂದ1ೆ 

ಆoಾbಾಸನಗಳ �ೕDರುವಂಥ ಮತು� ನಾನು *ನ+ೆ ದಶHನ 

�ೊಡುವಂಥ ಕೃ5ಾಸನದ ಮುಂ�ೆ ಅದನು ಇ:ಸrೇಕು. 

ಆ1ೋನನು ಪ
-*ತC Rೊ�ಾ�1ೆಯDK Aೕಪಗಳನು 

ಸ:ಪ�ಸು<ಾಗಲೂ Zಾಯಂ�ಾಲದDK Aೕಪಗಳನು 

Rೊ-�ಸು<ಾಗಲೂ ಅದರ �ೕಲೆ ಸುಗಂಧದ
ವCಗOಂದ ಧೂಪವನು 

Rಾಕrೇಕು. �ೕ+ೆ *nJಂದಲೂ *ಮJ ಸಂತ-ಯವ:ಂದಲೂ 

^Rೋವನ ಸ*[ಯDK *ತC<ಾದ ಧೂಪ ಸಮಪH�ೆಯು 

ಇರrೇಕು. 

ಧೂಪ�ೇYಯು ಪರಲೋಕದ aಂ4ಾಸನದ ಬ7ಯ&Vರುವ 

ಬಂ8ಾರದ ಯ¡�ೇYಯ ಪ(Iರೂಪ�ಾ�9ೆ. 

ಪ
ಕಟನೆ 8:3 ಆ �ೕಲೆ ಮ�ೊ�ಬi �ೇವದೂತನು ಬಂದು 

ಯ�<ೇAಯ ಬOಯDK *ಂತನು. ಅವನ �ೈಯDK kನದ 

ಧೂ5ಾರ- ಇತು�. EಂRಾಸನದ ಮುಂದಣ kನದ ಧೂಪ<ೇAಯ 

�ೕಲೆ �ೇವಜನ1ೆಲKರ 5ಾ
ಥHನೆಗಳ �ೊ�ೆಯDK 

ಸಮ�Hಸುವದ�ಾ9� ಅವ*+ೆ ಬಹಳ ಧೂಪ �ೊಡಲ�./ತು. 

ಧೂಪ<ೇAಯ ಸQಳ ಬದಲಾವ�ೆ &ಾಡಲಾuತು 

ಬಂ8ಾರದ ಧೂಪ�ೇYಯು ಈಗ ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V ಇ9ೆ 
ಎಂದು ಇw(ಯ ಪLಸ�ಕವL I7ಯಪEಸುತ�9ೆ. ಅbಾ�ಸ?�ಯುಳ{ 
ಆ�ಾಧCೆ ಮತು� ಪಾ(ಥGCೆಯು 9ೇವರ ಸi.HFಳ�ೆ3 
%ೇರುವಂಥ ಸಂಪೂಣG�ಾದ ಬದಲಾವ�ೆಯನು. ಮತು� 
ವ8ಾGವ�ೆಯನು. ಉಂಟುJಾE9ೆ. 

ಇY
ಯ 9:2-4 ಅದರ pದಲನೆಯ mಾಗದDK Aೕಪಸ�ಂಭ �ೕಜು 

ಸಮ�HEದ 1ೊ./ ಇವ_ಗOದ0ವ_. ಅದ�ೆ9 ಪaತ
ZಾQನ ಎಂದು 
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Rೆಸರು. ಎರಡನೆಯ �ೆ1ೆಯ ಆ�ೆಯDK ಅ- ಪaತ
 

ZಾQನ<ೆ*E�ೊಳ?jವ ಇನೊಂದು mಾಗaತು�. ಅದರDK kನದ 

ಧೂ5ಾರ- ಒಳಗೂ Rೊರಗೂ kನದ ತಗಡನು ಮ�ಾuEದ0 

ಒಡಂಬ��ೆಯ ಮಂಜೂಷ ಇವ_ಗOದ0ವ_.  

ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V ಮತು� ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V ಕಂಡುಬರುವ 

ವಸು�ಗಳನು. �ೋEaರುವ ವ�ವ% �ೆಯ ಮೂಲಕ, 9ೇವರ 

ಅಂತ��ಾಲದ ಚ&ಸು/�ೆಗಳ ಕುDbಾದ ಪ(�ಾದCಾತlಕ�ಾದ 

ಪ(ಕಟ�ೆಯನು. CಾವL �ಾಣುb �ೇ�ೆ. 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&Vರುವ ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಮೂಲಕ 

ಅಂIಮ ಚ&ಸು/�ೆಯು bೋDಬರುತ�9ೆ. ಇದು ಮdeಯ, 

ಶ?�ಯ ಮತು� ಪDಶುದ~bೆಯ ಚ&ಸು/�ೆಯಾ�9ೆ. ಆ9ಾಗೂ�, ಈ 

ಚ&ಸು/�ೆ�ಂತ ಮುಂ�ೆ:ರುವ, ಇCೊ.ಂದು ಚ&ಸು/�ೆ:9ೆ 
ಅದು ನಮlನು. ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 �ೊಂಡೊಯು�ವಂಥ9ಾ;�9ೆ. 

ಈ ಚ&ಸು/�ೆಯ ಪ(ಕಟ�ೆಯು ಬಂ8ಾರದ ಧೂಪ�ೇYಯನು. 
ಇ}Tರುವ DೕIಯ&V ಕಂಡುಬರುತ�9ೆ, (ಇದನು. ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V, 
bೆ�ೆಯ 4ೊರಗಡೆ, ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ ಬ7ಯ&V ಮತು� 
ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಹI�ರದ&V ಇಡಲಾ�9ೆ). 

ಬಂ8ಾರದ ಧೂಪ�ೇYಯು bೆ�ೆಯನು. 9ಾ} ಉನ.ತ ಮಂಡಲ�ೆ3 
ಅಂದ�ೆ ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 ನಮlನು. �ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ. 

ಇದು ಮಧ�a��ೆ ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಯ ಕುDತು JಾತCಾಡುತ�9ೆ. 

ಪ
ಕಟನೆ 5:8… ಆ ನಾಲು9 dೕaಗಳ� ಇಪ�ತು� ನಾಲು9 ಮಂA 

�:ಯರೂ ಯ�ದ ಕು:ಯಾ�ಾತನ 5ಾದ�ೆ9 Yದ0ರು. �:ಯರ 

�ೈಗಳDK aೕ�ೆಗಳ� �ೇವ ಜನರ 5ಾ
ಥHನೆಗzೆಂಬ ಧೂಪAಂದ 

ತುಂYದ0 kನದ ಧೂ5ಾರ-ಗಳ? ಇದ0ವ_. 

/ೕ�ೆಯು ಮತು� ಧೂಪದ 4ೊ8ೆಯು ಅbಾ�ಸ?�ಯುಳ{ ಪಾ(ಥGCೆ 
ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಯನು. ಪ(Iwಂwಸುತ�9ೆ. 

ಪ
ಕಟನೆ 8:3,4 ಆ �ೕಲೆ ಮ�ೊ�ಬi �ೇವದೂತನು ಬಂದು 

ಯ�<ೇAಯ ಬOಯDK *ಂತನು. ಅವನ �ೈಯDK kನದ 

ಧೂ5ಾರ- ಇತು�. EಂRಾಸನದ ಮುಂದಣ kನದ ಧೂಪ<ೇAಯ 
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�ೕಲೆ �ೇವಜನ1ೆಲKರ 5ಾ
ಥHನೆಗಳ �ೊ�ೆಯDK 

ಸಮ�Hಸುವದ�ಾ9� ಅವ*+ೆ ಬಹಳ ಧೂಪ �ೊಡಲ�./ತು. ಆಗ 

ಧೂಪದ Rೊ+ೆಯು �ೇವದೂತನ �ೈ7ಳ�ಂದ Rೊರಟು 

�ೇವಜನರ 5ಾ
ಥHನೆಗz�ೆಂA+ೆ ಕೂ� �ೇವರ ಸ*[+ೆ 

ಏ:Rೋuತು. 

ಪ(�ಾದCಾತlಕ�ಾದ ಪಾ(ಥGCೆ ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಯು ನಮlನು. 
ಮdeಯ ಮಂಡಲ�ೆ3, ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 - 9ೇವರ 

ಅದುcತಕರ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆ:ರುವ aಂ4ಾಸನದ �ೋ�ೆ8ೆ 
�ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ. ನಮl ಪಾ(ಥGCೆಗಳ, ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಗಳ, 
ಸುಗಂಧ �ಾಸCೆಯುಳ{ ಯ¡�ಾ� ಏD4ೋಗು�ಾಗ CಾವL ಆತl 
ಮಂಡಲ�ೆ3 ಒಯ�ಲPಡುb �ೇ�ೆ. ಪಾ(oGಸುವLದ�ೆ3 ನಮ8ೆ 8ೊI�ಲVದ 

/ಷಯಗ78ಾ�ಯೂ CಾವL ಪಾ(oGಸುI�ರುವL9ಾ� CಾವL 
ಗಮiಸುb �ೇ�ೆ. ಪ(�ಾದCಾತlಕ ಆ�ಾಧCೆಯ&V, ಕ\ತನ 4ಾಡು 
ನಮlನು. 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮತು� ಮdeಯ ಉನ.ತ 

ಮಂಡಲಗ78ೆ ಎI��ೊಂಡು 4ೋಗುತ�9ೆ. 

ಬಂ8ಾರದ ಧೂಪ�ೇYಯು (ನಮl ಪಾ(ಥGCೆಗಳ, ಮತು� ನಮl 
ಆ�ಾಧCೆ) ನಮlನು. ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ ಉನ.ತ ಮಂಡಲ�ೆ3 
�ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ ಎಂದು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ8ೆ ಪ(ಕಟ�ೆಯು 
ಉಂQಾಗುತ�9ೆ. ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಸ[ೕಪ/ರುವ 

ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&V ಪಾ(ರಂಭ�ಾಗುವ ಈ %ೇ�ೆಯು ನಮlನು. 
bೆ�ೆಯನು. 9ಾ} ಆ�ೆ ಕಡೆ8ೆ �ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ. 

ಅಂತ� Yನಗಳ&V ಕೃಪೆಯ ಮತು� wನ.ಹದ ಆತlವL 
ಸುDಸಲPಡುತ�9ೆ. 

�ೆಕಯH 12:10 �ಾaೕದ ವಂಶದವರDKಯೂ ^ರೂಸಲೇn- 

ನವರDKಯೂ �ೇವರ ದ^ಯನು ಹಂಬDE rೇಡುವ mಾವವನು 

ಸು:ಸು<ೆನು.  

9ೇವದೂತರು ನಮl ಪಾ(ಥGCೆ ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಯ&V ಸ?(ಯ�ಾ� 

bೊಡ�a�ೊಂE9ಾ;�ೆ ಮತು� ಅವರು ಅಂIಮ�ಾದ ಚ&ಸು/�ೆ8ೆ 
- 9ೇವರ ಮdeಯ ಪ(ದಶGನ�ೆ3 4ಾಗೂ ಅCಾವರಣ�ೆ3 
JಾಗGವನು. aದ~ಪEಸುI�9ಾ;�ೆ. 
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ಮ��ಯನು ಪ
<ೇwಸುವ_ದು 

5ಾ
ಥHನೆ 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 7:1 Zೊಲೊpೕನನು 5ಾ
~Hಸುವದನು 

ಮು�Eದ ಕೂಡಲೆ ಆ�ಾಶAಂದ rೆಂ`Yದು0… 

ವಚನ. 12 ಅವ*+ೆ 1ಾ-
ಯDK ಪ
ತC�ನಾ� - *ೕನು ನನ+ೆ 

&ಾ�ದ 5ಾ
ಥHನೆಯನು ಲಾDE … 

ಆ�ಾಧCೆFಂY�ರುವ ಪಾ(ಥGCೆಯು ಮdeಯ ಕಡೆ�ರುವ 

4ಾYಯಾ�9ೆ. ಪಾ(ಥGCೆ ಇಲV9ೆ, ಮde ಇಲV! 

ಲೂಕ 9:28,29 ^ೕಸು ಈ &ಾತುಗಳನು �ೇO ಸು&ಾರು ಎಂಟು 

Aವಸಗzಾದ �ೕಲೆ 5ೇತ
 7ೕRಾನ ಯಾ�ೋಬರನು 

ಕರ�ೊಂಡು 5ಾ
ಥHನೆ &ಾಡುವದ�ೆ9 rೆಟ/ವನು ಹ-�ದನು. ಆತನು 

5ಾ
ಥHನೆ &ಾಡು-�ರಲಾ� ಆತನ ಮುಖmಾವವ_ rೇ1ೆಯಾuತು. 

ಆ1ಾಧನೆ 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 5:12-14… ನಾರು ಬಟೆ/ಗಳನು 

ಧ:E�ೊಂಡು �ಾಳ ಸ]ರಮಂಡಲ`ನ: ಇವ_ಗಳನು 

��ದು�ೊಂಡ ಲೇaಯ +ಾಯಕ1ಾದ ಆZಾ� Rೇ&ಾ" 

^ದುತೂನರೂ ಇವರ ಮಕ9ಳ� ಸRೋದರರೂ ತುತೂ:ಗಳನು 

ಊದುತಕ9 ನೂ:ಪ�ತು� ಮಂA ಯಾಜಕರೂ ಯ�<ೇAಯ 

ಪGವHA`9ನDK *ಂತು�ೊಂಡರು. ಮಂಜೂಷವನು ಒಳ�ಟ/ 

ಯಾಜಕರೂ �ೇ<ಾಲಯAಂದ Rೊರ+ೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಒಬiನೋ 

ಎಂಬಂ�ೆ ಸ]ರ<ೆ-� ^Rೋವನನು `ೕ-Hಸುವದ�ಾ9� ತುತೂ: 

ಊದುವವರೂ +ಾಯನ&ಾಡುವವರೂ ಅDK *ಂ-ದ0ರು. ತುತೂ: 

�ಾಳ pದಲಾದ <ಾದCಗಳ ಧ�*ಯೂ ^Rೋವನು 

ಒz jೆಯವನು, ಆತನ ಕೃ5ೆಯು bಾಶ]ತ<ಾ�ರುವದು ಎಂದು 

ಕೃತoಾಸು�-&ಾಡುವವರ ಸ]ರವG �ೇOE�ೊಡನೆ �ೕಘವ_ 

^Rೋವನ ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂ�ತು. ^Rೋವನ 

�ೇಜE�*ಂದ <ಾCಪ�<ಾ�ದು0 �ೕಘವ_ �ೇ<ಾಲಯದDK 

ತುಂY�ೊಂಡದ:ಂದ ಯಾಜಕರು ಅDK *ಂತು Zೇ<ೆ &ಾಡಲಾರ�ೆ 

Rೋದರು. 
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ಆ�ಾಧCೆಯು ನಮlನು. bೆ�ೆಯನು. 9ಾ}a 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ 

ಮde8ೆ �ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ. 

ಪ
<ಾದನಾತJಕ 5ಾ
ಥHನೆ ಮತು� ಆ1ಾಧನೆ 

ನ«ಮ ಪಾ(ಥGCೆಗಳ, ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಗಳ, ಕತGi8ೆ ಸುಗಂಧ 

�ಾಸCೆಯ ಯ¡�ಾ� ಏD4ೋಗು�ಾಗ CಾವL ಆತl ಮಂಡಲ�ೆ3 
ಒಯ�ಲPಡುb �ೇ�ೆ. ಪಾ(oGಸುವLದ�ೆ3 ನಮ8ೆ 8ೊI�ಲVದ 

/ಷಯಗ78ಾ�ಯೂ CಾವL ಪಾ(oGಸುI�ರುವL9ಾ� CಾವL 
ಗಮiಸುb �ೇ�ೆ. ಪ(�ಾದCಾತlಕ ಆ�ಾಧCೆಯ&V, ಕ\ತನ 4ಾಡು 
ನಮlನು. 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮತು� ಮdeಯ ಉನ.ತ 

ಮಂಡಲಗ78ೆ ಎI��ೊಂಡು 4ೋಗುತ�9ೆ. 

ಆತನ ಪ
ಸನ�ೆಯDK ತDKೕನ1ಾಗುವ_ದು 

CಾವL ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆಯ&V ತ&Vೕನ�ಾಗುವLದರ&V ಸಮಯವನು. 
ಕhೆಯು�ಾಗ ನಮl ಆತlವL ಬಲ8ೊಳ,{ತ�9ೆ, ಶ?� 
ಪಡೆದು�ೊಳ,{ತ�9ೆ ಮತು� ಶ?�ಯುತ�ಾ�ರುತ�9ೆ. CಾವL ಆತನ 

ಪ(ಸನ.bೆಯ&V ಆಳ�ಾ� 4ೋಗ!ೇಕು ಮತು� ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆಯ 

ಮdeಯ&V ತ&Vೕನ�ಾ� HೕಘG ಸಮಯವನು. ಕhೆಯ!ೇಕು. 

ಈ �ಾರಣ�ಾ3�vೕ, ಆದ� ಅ$ಸ�ಲರು dೕ8ೆ 4ೇ79ಾ;�ೆ: 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 6:4 ನಾ<ಾದ1ೋ 5ಾ
ಥHನೆಯನೂ 

<ಾ�ೊCೕಪ�ೇಶವನೂ &ಾಡುವದರDK *ರತ1ಾ�ರು<ೆವ_ ಎಂದು 

RೇOದರು. 

CಾವL Jಾಡುವ ಕೃತ¡bಾಸು�I, %ೊ�ೕತ(, ಸತ��ೇದದ ಓದು/�ೆ, 
kಾ�ನ ಮತು� ಅಧ�ಯನ, ಪಾ(ಥGCೆ, ಆತl ಪDZೆ¬ೕಧCೆ, 
ಪZಾ6bಾ�ಪ, ಅD�ೆ, ಆ&ಸುವLದು, 4ೊಂY�ೊಳ,{ವLದು, ಮಧ�a��ೆ 
ಮತು� YೕಘG�ಾಲದ ಆ�ಾಧCೆಯ&V 9ೇವ�ೊಂY8ೆ ಒಡCಾಡುವ 

ಈ ಸಮಯಗಳ&V, 9ೇವರು ತನ. �ಾಕ�ದ ಮೂಲಕ ನ�lಂY8ೆ 
JಾತCಾಡುbಾ�Cೆ. DೕJಾ ನಮ8ೆ 9ೊರ?9ಾಗ, ಅದರ ಬ8 zೆ 
kಾ�ನ Jಾಡಲು ಸಮಯ bೆ8ೆದು�ೊ7{D, ಅದರ /ಷಯ�ಾ� 
ಪಾ(oGaD, ಅದನು. ಅಥGJಾE�ೊಂಡು ನಮl ]ೕವನದ&V 
ಮತು� %ೇ�ೆಯ&V ಉಪFೕ�a�ೊಳ{!ೇಕು. 
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ಇದು ಪ
ಗ-wೕಲ<ಾದದು0! 

9ೇವ�ೊಂY�ನ ನಮl ಸಂಬಂಧ, /Zಾ1aಗhಾ�ರುವ ನಮl 
ನಡೆಯು, ಆತCೊಂY�ನ ನಮl ಸಮಯ ಯಾ�ಾಗಲೂ 

ಪ(ಗIqೕಲ�ಾ�ರುತ�9ೆ.  

&ಾಗH - ಸತC - dೕವ 

7ೕRಾನ 14:6 ^ೕಸು ಅವ*+ೆ ನಾನೇ &ಾಗHವG ಸತCವG 

dೕವವG ಆ�� 0ೇನೆ ನನ ಮೂಲಕ<ಾ� Rೊರತು ಯಾರೂ 

ತಂ�ೆಯ ಬO+ೆ ಬರುವAಲK. 

� JಾಗG 

4ೊರಂಗಣ ಅಂಗಳವL JಾಗG�ಾ�9ೆ - vೕಸು/CೊಂY�ನ 

ಸಂಬಂಧ�ಾ�9ೆ 

vೕಸು Jಾತ(�ೇ ತಂ9ೆಯ ಬ78ೆ 4ೋಗಲು ಇರುವ ಏ�ೈಕ 

JಾಗG�ಾ�9ಾ;Cೆ. ಇ&V, CಾವL vೕಸು/CೊಂY�ನ 

ಸಂಬಂಧವLಳ{ವ�ಾ�9 ;ೇ�ೆ 

� ಸತ� 

ಪDಶುದ~ ಸ�ಳವL ಸತ��ಾ�9ೆ - ಪ/bಾ(ತl9ೊಂY�ನ 

ಸಂಬಂಧ�ಾ�9ೆ 

1 7ೕRಾನ 5:6. *ೕ:*ಂದ &ಾತ
ವಲK *ೕ:*ಂದಲೂ 

ರಕ�Aಂದಲೂ Zಾ� RೊಂAದವನಾ�ದ0ನೆ. 

`ೕತHನೆ 51:6 ಯ�ಾಥHkತ�<ೇ *ನ+ೆ ಸಂ�ೋಷ; ಸುoಾನದ 

ರಹಸCಗಳನು ನನ+ೆ -Oಯಪ�ಸು. 

ಇ&V CಾವL ಪ/bಾ(ತl9ೊಂY�ನ ಸಂಬಂಧವLಳ{ವ�ಾ�9 ;ೇ�ೆ. 

� ]ೕವ 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳವL ]ೕವ�ಾ�9ೆ - ತಂ9ೆFಂY�ನ 

ಸಂಬಂಧ�ಾ�9ೆ 
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ಇY
ಯ 10:19 �ೕ�ರುವDK ಸRೋದರ1ೇ ^ೕಸು … ರಕ�ದ 

ಮೂಲಕ … �ೆ1ೆಯ ಮು�ಾಂತರ �ೇವರ ಸಮ�ಮದDK 

ಪ
<ೇwಸುವದ�ೆ9 ನಮ+ೆ cೈಯHವ_ಂಟಾuತು. 

7ೕRಾನ 4:23,24 ಅAರD, ಸತCmಾವAಂದ ಆ1ಾಧನೆ 

&ಾಡುವವರು ಆ-�ಯ :-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ ತಂ�ೆಯನು 

ಆ1ಾ[ಸುವ �ಾಲ ಬರುತ��ೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂA�ೆ. ತಂ�ೆಯು 

ತನನು ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಇಂಥವ1ೇ ಆ�ರrೇ�ೆಂದು 

ಅ5ೇ�ೕಸು�ಾ�ನಲK<ೇ, �ೇವರು ಆತJಸ]ರೂಪನು ಆತನನು 

ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಆ-�ಯ :ೕ-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ 

ಆ1ಾ[ಸrೇಕು ಅಂದನು. 

ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&VರುವLದು ಎಂದ�ೆ ತಂ9ೆಯ ಪ(ಸನ.bೆಯ&V 
ಮತು� ಆತCೊಂY�ನ ಆIಯ ಸಂಬಂಧದ&V ಇರುವL9ಾ�9ೆ. 

5ಾಪ ಪ
oೆ - ಪa�ಾ
ತJ ಪ
oೆ - �ೇವರ ಪ
oೆ 

4ೊಸ /Zಾ1aಗhಾ�ರುವ CಾವL ನಮl dಂYನ ಪಾಪಗಳ 

ಪ(�ೆಯುಳ{�ಾ�ರಬಹುದು. dಂIರು� 4ೋಗುವ ಬಯ�ೆ 
ಇರಬಹುದು. 

CಾವL ಪ/bಾ(ತlನ&V Yೕ�ಾ%ಾ.ನವನು. 4ೊಂY�ೊಂಡಾಗ, ನಮl 
ಅa�ತ1ಗಳ, ನಮl ಅಗತ�bೆಗಳ, ನಮl ಆ%ೆಗಳ ಬ8 zೆ CಾವL ಇನೂ. 
ಬಹಳಷುT ಪ(�ೆಯುಳ{ವ�ಾ�ರುb �ೇ�ೆ, ಆದ�ೆ ನ�lಳ8ೆ 9ೇವರ 

ಶ?� ಉಳ{ವ�ಾ�ರುವ ಆಯಾಮವನು. CಾವL 4ೊಂY�ೊಂE9 ;ೇ�ೆ. 

ಆದ�ೆ ಉನ.ತ ಸ�ಳ/9ೆ, ಮತು� ಅದು 9ೇವರ ಸi.Hಯ&V9ೆ. ಇ&V 
CಾವL ನಮl ಬ8 zೆ ಮ�ೆತು ಆತನ eೕಲೆ ಗಮನ/ಡುb �ೇ�ೆ. 

ಮಗನ ಪ
ಕಟ�ೆ - ಆತJನ ಪ
ಕಟ�ೆ - ತಂ�ೆಯ ಪ
ಕಟನೆ 

CಾವL ಕತGCೊಂY8ೆ ನಡೆಯು�ಾಗ, 9ೇವರ ಪ(ಗIqೕಲ�ಾದ 

ಪ(ಕಟ�ೆಯು ಉಂQಾಗುತ�9ೆ. 

ಒz jೆಯದು - ಉತ�ಮ - ಅತುC ತಮ 

ಒh {ೆಯದು ರ>�ೆಯಾ�9ೆ. ಉತ�ಮ�ಾದದು; ಪ/bಾ(ತlನ 

Yೕ�ಾ%ಾ.ನವನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{ವLದು ಆ�9ೆ, ಮತು� 
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ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು; ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮdeಯ&V 
ಪ(�ೇqಸುವLದು ಮತು� ]ೕ/ಸುವLದು ಆ�9ೆ. 

CಾವL vೕಸು/CೊಂY�ನ ಸಂಬಂಧYಂದ 

ಪ/bಾ(ತlCೊಂY�ನ ಸಂಬಂಧದ ಕಡೆ8ೆ ಪ(ಗI 4ೊಂದುb �ೇ�ೆ. 
CಾವL ಆತನನು. ಆತlದ&V ಮತು� ಸತ�ದ&V ಆ�ಾHಸು�ಾಗ 

ತಂ9ೆಯ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮdeಯ&V Cೆಲೆ8ೊಳ{ಲು ಅ&Vಂದ 

ಮುಂ9ೆ 4ೋಗುb �ೇ�ೆ. 



61 

 

 

�ೇಹ - 5ಾ
ಣ - ಆತJ 

1 �ೆಸಲೊ*ೕಕ 5:23 bಾಂ-�ಾಯಕ<ಾದ �ೇವರು �ಾನೇ 

*ಮJನು ಪ:ಪGಣH<ಾ� ಪaತ
&ಾಡD. ಕತHನಾದ ^ೕಸು 

`
ಸ�ವ_ ಪ
ತC�ನಾ�ಾಗ *ಮJ ಆತJ 5ಾ
ಣ ಶ:ೕರಗಳ? 

�ೋಷaಲK�ೆ ಸಂಪGಣH<ಾ� �ಾVಸುವಂ�ೆ �ಾ5ಾಡಲ�ಡD. 

� 9ೇಹ 

9ೇಹ ಎಂಬುದು ನಮl ವ�?�ಯ �ೌIಕ ಮತು� ಲೌ?ಕ ಪ(�ೆಯ 

�ಾಗ�ಾ�9ೆ. ಇದು Cೈಸ�Gಕ ಇಂY(ಯಗಳ I7ವ7�ೆಯಾ�9ೆ, 
ಮತು� ಶDೕರ�ಾವದ ]ೕವನವL ಇದರ eೕಲೆ 9ೊ�ೆತನ 
Jಾಡುತ�9ೆ. 

1 �ೊ:ಂಥ 3:1-3 ಸRೋದರ1ೇ, ನಾನಂತೂ �ೇವ1ಾತJ*ಂದ 

ನ�E�ೊಳ?jವವ:+ೆ ತಕ9ಂ�ೆ *ಮJ ಸಂಗಡ &ಾ�ಾಡಲಾರ�ೆ 

5ಾ
ಪಂkಕರೂ `
ಸ�ನ aಷಯದDK ಎzೆಗೂಸುಗಳ� 

ಆ�ರುವಂಥವ:+ೆ ತಕ9ಂ�ೆ *ಮJ ಸಂಗಡ &ಾ�ಾಡrೇ�ಾuತು. 

*ಮ+ೆ Rಾಲು ಕು�E�ೆನು ಅನ �ೊಡDಲK. ಅನ -ನುವದ�ೆ9 

*ಮ+ೆ ಇನೂ ಶ �̀ ಇರDಲK. ಈಗಲಾದರೂ ಶ �̀ ಇಲK. ಯಾಕಂದ1ೆ 

ಇನೂ ಶ:ೕ1ಾ[ೕನ ಸ]mಾವವ_ಳjವ1ಾ�A0ೕ:. *ಮJDK 

Rೊಟೆ/`ಚುl ಜಗಳಗಳ? ಇರುವDK, *ೕವ_ ಶ:ೕ1ಾ[ೕನ 

ಸ]mಾವವ_ಳjವ1ಾ�ದು0 �ೇವಲ ನರ5ಾ
Vಗಳಂ�ೆ 

ನ�ೆಯು-�ೕರಲK<ೆ? 

ಗಲಾತC 5:16 ನಾನು Rೇಳ?ವ�ೇನಂದ1ೆ ಪa�ಾ
ತJನನು 

ಅನುಸ:E ನ�ೆದು�ೊOj:. ಆಗ *ೕವ_ ಶ:ೕರ mಾವದ 

ಅ¡ಲಾ�ೆಗಳನು ಎಷು/ &ಾತ
ಕೂ9 ನೆರ<ೇ:ಸುವAಲK. 

ವಚನ 17 ಯಾಕಂದ1ೆ ಶ:ೕರmಾವವ_ ಅ¡ಲಾTಸುವದು ಆತJ�ೆ9 

aರುದ0<ಾ��ೆ. ಆತJನು ಅ¡ಲಾTಸುವದು ಶ:ೕರmಾವ�ೆ9 

aರುದ0<ಾ��ೆ. *ೕವ_ &ಾಡDklಸುವದನು &ಾಡದಂ�ೆ ಇವ_ 

ಒಂದ�ೊ9ಂದು Rೋ1ಾಡುತ�<ೆ. 

� ಪಾ(ಣ 
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ಪಾ(ಣ ಎಂಬುದು ನಮl ವ�?�ಯ (ಇ� ®ೆ, ಬುY~ಶ?� ಮತು� 
�ಾವCೆಗಳ,) ಸ1ಪ(�ೆಯ �ಾಗ�ಾ�9ೆ. ಇದು ಸ1ಪ(�ೆಯಾ�9ೆ, 
ಪಾ(ಣವL 9ೊ�ೆತನJಾಡುವ ]ೕವನದ&V ]ೕ/ಸುವL9ಾ�9ೆ. 
ಪಾ(ಣವL ಸ1�ೇಂY(ತ�ಾದದು; ಆ�9ೆ ಮತು� ಆ�ಾಧCೆ 
JಾಡುವLದ�ೆ3 ಸಮಥG�ಾ�ಲV. 

7ೕRಾನ 4:24 �ೇವರು ಆತJಸ]ರೂಪನು ಆತನನು 

ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಆ-�ಯ :ೕ-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ 

ಆ1ಾ[ಸrೇಕು ಅಂದನು. 

1ೋ&ಾಪ_ರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವO�ೆಯನು ಅನುಸ:ಸ�ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನು RೊಂA�ೊಂಡು ಪರಲೋಕmಾವದವ1ಾ�:. 

�ೕ+ಾದ1ೆ �ೇವರ kತ�ಕ9ನುZಾರದದು0 ಅಂದ1ೆ ಉತ�ಮ<ಾದದೂ0 

�ೋಷaಲKದೂ0 ಯಾವ ಯಾವ�ೆಂದು a<ೇkE -ಳ?�ೊಳ?ja:. 

� ಆತl 

ನಮl ವ�?�ಯ ಈ �ಾಗವL 9ೇವರ ಪ(�ೆಯುಳ{ದು;, ಆತlದ 

ಮಂಡಲ�ೆ3 ಸೂ>��ಾ� ಪ(I?(:ಸುವಂಥದು; ಆ�9ೆ. ಆತl-
iಯಂI(ತ ]ೕವನವL ಕೃಪೆ, %ೌಂದಯG, ಉ9 ;ೇಶ ಮತು� 
ಶ?�:ಂದ ತುಂwರುತ�9ೆ. 

ಎ�ೆಸ 3:16-19 *ೕವ_ �ೇವ1ಾತJನ ಮೂಲಕ ಆಂತಯHದDK 

abೇಷ ಬಲ RೊಂAದವ1ಾಗುವ Rಾ+ೆಯೂ, `
ಸ�ನು *ಮJ 

ನಂY�ೆಯ ಮೂಲಕ *ಮJ ಹೃದಯಗಳDK <ಾಸ&ಾಡುವ 

Rಾ+ೆಯೂ ಆತನು ತನ ಮ�&ಾ-ಶಯದ ಪ
�ಾರ ಅನುಗ
�ಸD. 

*ೕವ_ �ೇವರ �
ೕ-ಯDK ನೆಲೆ+ೊಂಡು *ಂತು ಅದರ ಅಗಲ ಉದ0 

ಎತ�ರ ಆಳ ಎ�ೆ/ಂಬದನು �ೇವಜನ1ೆಲK1ೊಂA+ೆ ಗ
�ಸಲೂ 

oಾವ�ೆ9 nೕರುವ `
ಸ�ನ �
ೕ-ಯನು -ಳ?�ೊಳjನೂ ಪGಣH 

ಶಕ�1ಾ�ದು0 �ೇವರ ಸಂಪGಣH�ೆಯ ಮ./ಗೂ ಪ:ಪGಣH1ಾಗುವ 

Rಾ+ೆ *ಮ+ೆ ದಯ5ಾDಸD ಎಂದು ಆತನನು rೇ��ೊಳ?j� �ೇನೆ. 

ಇY
ಯ 6:1 ಆದುದ:ಂದ *dHವ ಕಮHಗಳ �ೕಲಣ 

ನಂY�ೆಯನು Yಟು/ Yಟು/ �ೇವರDK^ೕ ನಂY�ೆuಡrೇ�ಾದದು0. 
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ಮ�ಾ�ಯ 5:48 ಆದದ:ಂದ ಪರಲೋಕದDKರುವ *ಮJ ತಂ�ೆಯು 

ಯಾವ �ೋಷವG ಇಲKದವನಾ�ರುವಂ�ೆ *ೕವG 

�ೋಷaಲKದವ1ಾ�:
. 

ಪDಪೂಣGbೆಯ ಕಡೆ8ೆ %ಾಗುವಂಥದು; (ಪ(ಬುದ~bೆ ಮತು� 
ಸಂಪೂಣGbೆ) ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳದ&Vರುವ (aಂ4ಾಸನ �ೋ�ೆ) 
ಪDಪೂಣGCಾದವi8ೆ ಹI�ರ�ಾಗುವLದನು. ಒಳ8ೊಂEರುತ�9ೆ. 
ಆತನು ತನ. ಪDಶುದ~bೆ, ಗುಣಲ>ಣ, JಾಗGಗಳ,, ನಡವ7�ೆ, 
N(ೕI, I7ವ7�ೆ, �ಾನ ಮತು� ಶ?�ಯ&V ಪDಪೂಣG�ಾ�9ಾ;Cೆ. 
ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆಯ&Vರು�ಾಗ CಾವL ಆತನ %ಾರೂಪ��ೆ3 
ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುb �ೇ�ೆ. CಾವL ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆಯ&V ಸಮಯ 
ಕhೆಯು�ಾಗ ಆತನ ]ೕವ ಮತು� ಗುಣಲ>ಣ ನಮl&V 
ಸುDಸಲPಡುತ��ೆ. 

�ೇವರ ಒz jೆಯ kತ� - �ೇವರ ಅಂ�ೕ�ಾ1ಾಹH kತ� - �ೇವರ ಪ:ಪGಣH kತ� 

1ೋ&ಾಪ_ರ 12:2 ಇಹಲೋಕದ ನಡವO�ೆಯನು ಅನುಸ:ಸ�ೆ 

ನೂತನ ಮನಸ�ನು RೊಂA�ೊಂಡು ಪರಲೋಕ mಾವದವ1ಾ�:. 

�ೕ+ಾದ1ೆ �ೇವರ kತ�ಕ9ನುZಾರದದು0 ಅಂದ1ೆ ಉತ�ಮ<ಾದದೂ0 

�ೋಷaಲKದೂ0 ಯಾವ ಯಾವ�ೆಂದು a<ೇkE -ಳ?�ೊಳ?ja:. 

� ಒh {ೆಯ 

4ೊರಂಗಣ ಅಂಗಳದ ಪ(9ೇಶದ&V �ಾaಸಲು iಧGDಸುವವರು 
9ೇವರ ಅನುಮIa �ೊಡುವ @ತ�ದ&V9ಾ;�ೆ. ಅವರು ಅಂ�ೕ�ಾರದ 

eೕ�ೆFಳ8ೆ �ಾaಸುbಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಆತನ @ತ�ದ 

�ೇಂದ(wಂದು/iಂದ ದೂರ/ರುbಾ��ೆ. ಅವರು ಆತನನು. 
ರ>ಕCೆಂದು I7Y9ಾ;�ೆ 4ೊರತು ಕತGCೆಂದು I7YಲV. ಅವರು 
9ೇವರ ಆqೕ�ಾGದವನು. ಬಯಸುbಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಲೋಕದ 

/ಷಯಗಳನು. ಹಂಬ&ಸುbಾ��ೆ. ಅವರು ಇಬmರು ಯಜJಾನರನು. 
%ೇ/ಸಲು ಪ(ಯI.ಸುI�ರುbಾ��ೆ. 

� ಅಂ�ೕ�ಾ�ಾಹG 
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ಅಂ�ೕ�ಾ�ಾಹG @ತ�ವL 4ೆ@6ನ Cೆರ�ೇD�ೆ ಉಳ{9ಾ;�9ೆ ಆದರೂ 

9ೇವರ ಪDಪೂಣG @ತ�?3ಂತ �ೆಳಮಟT9ಾ;�ರುತ�9ೆ. ಇ&V CಾವL 
ಇನೂ. ಆತನ ಮdeಯನು. 4ೊಂದವವ�ಾ�ರುb �ೇ�ೆ. 

1ೋ&ಾಪ_ರ 3:23 ಎಲKರೂ 5ಾಪ &ಾ� �ೇವರ ಮ��ಯನು 

Rೊಂದ�ೇ Rೋ��ಾ01ೆ, 

� ಪDಪೂ\ಣ 

9ೇವರ ಪDಪೂ\ಣ�ಾದ @ತ�ವL 9ೇವರ @ತ�ದ 

�ೇಂದ(wಂದು/ನ&Vರುತ�9ೆ, 9ೇವD8ೆ e@6�ೆಯಾದದು; 
ಆ�ರುತ�9ೆ. 

ಲೂಕ 11:2 ಅದ�ಾ9ತನು *ೕವ_ 5ಾ
~Hಸು<ಾಗ ತಂ�ೆ^ೕ, *ನ 

ನಾಮವ_ ಪ:ಶುದ�<ೆಂದು ಎVಸಲ�ಡD. *ನ 1ಾಜCವ_ ಬರD. 

7ೕRಾನ 4:34 ^ೕಸು ಅವ:+ೆ ನನನು ಕಳ?�E�ಾತನ 

kತ�ವನು &ಾ� ಆತನ �ೆಲಸವನು ಪG1ೈಸುವ�ೇ ನನ 

ಆRಾರವ_. 

`ೕತHನೆ 143:10 *ನ kತ�ದಂ�ೆ ನಡ�ೊಳ?jವದನು ನನ+ೆ 

ಕDಸು; ನನ �ೇವರು *ೕನಲK�ೕ? ಶುಭ�ಾ:ಯಾ�ರುವ *ನ 

ಆತJನು ನನನು ಮಟ/ ನೆಲದDK ನ�ಸD. 

ಆರಂ¡ಕ ಅನುಭವ - mಾಗಶಃ ಅನುಭವ - ಸಂಪGಣH<ಾದ ಅನುಭವ 

ಎ�ೆಸ 3:19 oಾನ�ೆ9 nೕರುವ `
ಸ�ನ �
ೕ-ಯನು -ಳ?�ೊಳjನೂ 

ಪGಣH ಶಕ�1ಾ�ದು0 �ೇವರ ಸಂಪGಣH�ೆಯ ಮ./ಗೂ 

ಪ:ಪGಣH1ಾಗುವ Rಾ+ೆ *ಮ+ೆ ದಯ5ಾDಸD ಎಂದು ಆತನನು 

rೇ��ೊಳ?j� �ೇನೆ. 

ಎ�ೆಸ 4:13 �ೇವಜನರನು 7ೕಗC EQ-+ೆ ತರುವ 

�ೆಲಸ�ೊ9ೕಸ9ರವG ಸmೆಯ Zೇ<ೆ+ೋಸ9ರವG `
ಸ�ನ �ೇಹವ_ 

ಅ¡ವೃA�ಯಾಗುವದ�ೊ9ೕಸ9ರವG ಆತನು ಇವರನು 

ಅನುಗ
�Eದನು. 

ಮೂವತು� ಪಟು/ - ಅರವತು� ಪಟು/ - ನೂರು ಪಟು/ 
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CಾವL ಫಲ�ೊಡುವ 4ೊಸ ಹಂತಗ78ೆ ಬರಬಹುದು. 

ಮ�ಾ�ಯ 13:23 ಒಬiನು <ಾಕCವನು �ೇO -ಳ?�ೊಂಡು 

ಫಲವಂತನಾ� ನೂರರ�ಾ/ಗD ಅರವತ�ರ�ಾ/ಗD, 

ಮೂವತ�ರ�ಾ/ಗD ಫಲವನು �ೊಡು�ಾ�ನೆ. ಇವನೇ ಒz jೆಯ 

ನೆಲ<ಾ�ರುವವನು ಎಂದು RೇOದನು. 

ಎ�ೆಸ 1:3 ನಮJ ಕತHನಾದ ^ೕಸು `
ಸ�ನ �ೇವರೂ ತಂ�ೆಯೂ 

ಆ�ರು<ಾತ*+ೆ Zೊ�ೕತ
. ಆತನು ಪರಲೋಕದDKನ ಸಕಲ ಆ-�ಯ 

ವರಗಳನು ನಮ+ೆ `
ಸ� ^ೕಸುaನDK ಅನುಗ
�E�ಾ0ನೆ. 

`ೕತHನೆ 1:3 ಅವನು *ೕ:ನ �ಾD<ೆಗಳ ಬOಯDK rೆzೆAರುವ 

ಮರದ Rಾ�ರುವನು. ಅಂಥ ಮರವ_ ತಕ9 �ಾಲದDK 

ಫಲ�ೊಡುತ�ದಲಾK ಅದರ ಎಲೆ rಾಡುವ�ೇ ಇಲK. ಅದರಂ�ೆ ಅವನ 

�ಾಯH<ೆಲKವG ಸಫಲ<ಾಗುವದು. 

ಉಪಸಂRಾರ 

CಾವL … 

          5ಾ
ಪಂkಕ ಕಲrೆರ�ೆuಂದ - 5ಾ
ಣ ಮತು� ಆತJ�ೆ9 - ಶುದ� ಆತJ�ೆ9 4ೋಗಬಹುದು 

 CಾವL … 

         Cೈಸ�Gಕ ಪ
�ಾಶAಂದ - ಆತJ ಪ
�ಾಶ�ೆ9 - �ೇವರ ಮ��+ೆ 4ೋಗಬಹುದು 

ಒಳ�iಂದ … 

          ಕೂಗುವಷು/ - &ಾತನಾಡುವಷು/ – �ಸು&ಾತು ಆಡುವಷು/ ದೂರದವ1ೆಗೂ 4ೋಗಬಹುದು 

ಇದು … 

           *ನೆ - ಇಂದು - ಎಂ�ೆಂAಗೂ 

CಾವL … 

           abಾ]Eಯ ಅ¡�ೇಕAಂದ - ಯಾಜಕನ ಅ¡�ೇಕ�ೆ9 - 1ಾಜನ ಅ¡�ೇಕ�ೆ9 4ೋಗಬಹುದು 

ಆತನ … 

           ಪ
ಸನ�ೆಯDK - ಆತನ ಬಲ<ಾದ ಪ
ಸನ�ೆಯDK – ಮ��ಯDK ಇರುವವ1ೆಗೂ 4ೋಗಬಹುದು  

ಇಂದು, ಕತGCೊಂY�ರುವ ನಮl ನಡೆಯು ಏCೇ ಆ�ರ&, ಅದು 
ಯಾ�ಾಗಲೂ 4ೆಚು6 ಇರುತ�9ೆ. ಆತCೊಂY�ನ ನಮl ಸಂಬಂಧವL 
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ಪ(ಗIqೕಲ�ಾದದು; ಆ�9ೆ. CಾವL ಮde:ಂದ, 

ಮdeಯವ�ೆಗೂ %ಾಗುತ�ಲೇ ಇರಬಹುದು. 

ಪ1ಾಮbೆH+ಾ�ರುವ ಪ
bೆಗಳ? 

1. �ೕZೆಯ 9ೇವದಶGನ ಗುಡಾರದ ಬ8 zೆ ಮತು� ಅದು ಸು�I ಆ�ಾಧCೆ8ೆ 4ೇ8ೆ ಸಂಬಂHa9ೆ ಎಂಬುದರ ಬ8 zೆ 
iಮl ಸ1ಂತ �ಾಕ�ದ&V /ವDa. 

2. �ೕZೆಯ 9ೇವದಶGನ ಗುಡಾರ�ೆ3 ಸಂಬಂHaದ Cಾಲು3 ಪ(ಗI �ಾಯGಗಳ ಪೈ? ಮೂರು �ಾಯGಗಳನು. 
I7aD, ಆದ�ೆ ಅದ?3ಂತಲೂ ಮುಖ��ಾ� ಅವLಗಳನು. i�lಂY8ೆ ಸಂಬಂಧ ಕ&Pa�ೊ7{. ಅವL iಮ8ೆ 
4ೇ8ೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳ{ವLಗhಾ��ೆ ಎಂಬುದನು. /ವDaD. 

 

5ಾಠ 4 

ಮ��7ಳ�ೆ9 Rೋಗಲು mೇದನ 

ಕತ�ಲೆಯ ಮುಸುಕು 

9ೇವರ ಮdeಯ bೋಪGEಸು/�ೆಯನು. ಅನುಭ/ಸುವ&V 
ಅCೇಕರು /ಫಲ�ಾ�9ಾ;�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಶತು(ವL “?(ಸ�ನ ಮdeಯ 
ಸು�ಾbೆGಯ !ೆಳಕು… ಅವರ eೕಲೆ ಉದ:aದಂbೆ” ತಡೆಯುವ 
ಪ(ಯತ.ದ&V ಅವರ ಕಣು�ಗಳನು. ಕುರುಡಾ�ಸಲು ಕತ�ಲೆಯ 
ಮುಸುಕನು. 4ಾ?9ಾ;Cೆ. 

Zೈ�ಾನ*ಂದ ಕಳ?�ಸಲ�./�ೆ 

2 �ೊ:ಂಥ 4:3,4 ನಾವ_ Zಾರುವ ಸು<ಾ�ೆHಯು �ೆಲವ:+ೆ 

ಮ1ೆಯಾ�ರುವ�ಾದ1ೆ ನಾಶನ &ಾಗHದDKರುವವ:+ೆ 

ಮ1ೆಯಾ�ರುವದು. ಇದರDK �ೇವರ ಪ
-ರೂಪ<ಾ�ರುವ `
ಸ�ನ 

ಪ
mಾವವನು �ೋ:ಸುವ ಸು<ಾ�ೆHಯ ಪ
�ಾಶವ_ 

ಉದಯ<ಾಗrಾರ�ೆಂದು ಈ ಪ
ಪಂಚದ �ೇವರು 

ನಂY�ೆuಲKದವರ ಮನಸ�ನು ಮಂಕು &ಾ�ದನು. 

ಮ�ೆJಾಡುವLದು ಅಥ�ಾ Cೆರಳ, �ೊಡುವ ಲೂaಫ\ ನ ಮೂಲ 
ಸ1�ಾವ�ಾ�ತು�. 
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^Rೆ�ೆ9ೕಲ 28:14 *ೕನು 1ೆ�ೆ9 �ೆ1ೆದು ನೆರಳ? �ೊಡುವ 

�ೆರೂYಯಾ�A0; ನಾನು *ನನು �ೇವರ ಪ:ಶುದ�ಪವHತದDK 

ನೆಲೆ+ೊOE�ೆನು; *ೕನು �ೆಂಡದ ಮzೆಯDK aRಾರ&ಾಡು�ಾ� 

ಇA0. 

ಲೂaಫ\ ನು ದಂ8ೆ ಏಳ,ವLದ?3ಂತ ಮುಂ@ತ�ಾ�, 

ಒಡಂಬE�ೆಯ ಮೂಜೂಷದ eೕ&ರುವ ಕೃಪಾಸನದ ಎರಡೂ 
ಬYಗಳ&V �ೆರೂwಗಳ, @I(ಸಲP}Tರುವಂbೆvೕ ಆತನ 
aಂ4ಾಸನವನು. ಮ�ೆJಾಡುವLದ�ಾ3� ತನ. ಪಕ3ದ&Vvೕ 
ಇರುವಂbೆ 9ೇವರು ಅವನನು. Cೇ[a9ಾ;Cೆಂದು bೋರುತ�9ೆ. 
ಅದು ಮdeಯ ಮ�ೆ ಅಥ�ಾ 4ೊY�ೆ ಆ�ತು�. ಲೂaಫ\ ನು 
wದು;4ೋ�ರುವ a�Iಯ&Vದ;ರೂ, ಮ�ೆJಾಡುವಂಥದು; ಈಗಲೂ 
ಅವನ ಸ1�ಾವ�ಾ�9ೆ. ಆದ�ೆ, ಈಗ ?(ಸ�ನ ಮdeಯ 
ಸು�ಾbೆGಯ !ೆಳಕು ಕತ�ಲೆಯ&V ಸಂಚDಸುI�ರುವವD8ೆ 
ಪ(�ಾqಸದಂbೆ ಅಥ�ಾ ತಲುಪದಂbೆ Jಾಡುವ ಪ(ಯತ.ದ&V 
ಆIlಕ ಕತ�ಲೆಯ ಮುಸುಕನು. 4ಾ? ಮ�ೆJಾಡುವLದು ಅವನ 
ಉನlತ� ಉ9 ;ೇಶ�ಾ�9ೆ. 

ಪGಣH<ಾದ ಆ-Jಕ ಕತ�ಲು 

ಇಂದು ಅCೇಕರು ಪೂಣG�ಾದ ಆIlಕ ಕತ�ಲೆಯನು. 
ಅನುಭ/ಸುI�9ಾ;�ೆ ಮತು� eೕ&ನ ಆ�ಾಶವL bಾಮ(ದಂbೆ 
bೋರುI�9ೆ. 

^bಾಯ 60: 2 ಇ+ೋ, ಕತ�ಲು ಭೂnಯನು ಆವ:E�ೆ, 

�ಾಗHತ�ಲು ಜನಾಂಗಗಳನು ಮುkl�ೆ ... 

ಧpೕHಪ�ೇಶ�ಾಂಡ 28:23 �ೕಲೆ ಆ�ಾಶವ_ (ಮzೆಸು:ಸ�ೆ) 

�ಾಮ
ದಂ�ೆಯೂ �ೆಳ+ೆ ಭೂnಯು (rೆzೆ�ೊಡ�ೆ) 

ಕYiಣದಂ�ೆಯೂ ಇರುವವ_. 

?(ಸ�ನ ಮdeಯ ಸು�ಾbೆGಯ !ೆಳಕು ತಮl eೕಲೆ 
ಉದ:ಸುವಂbೆ ಅCೇಕರು ��ೆ:ಡುI�9ಾ;�ೆ. vZಾಯನಂbೆ 
ಅವರು ��ೆ:ಡುI�9ಾ;�ೆ. 
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^bಾಯ 62:1-2 kೕ7ೕ*ನ ಧಮHವ_ ಪ
�ಾಶ+ೊಳ?jವ ತನಕ, 

^ರೂಸಲೇnನ ರ��ೆಯು Aೕa.+ೆಯಂ�ೆ ಪ
ಜ]Dಸುವ ವ1ೆ+ೆ 

ನಾನು &ೌನ<ಾ�ರ�ೆ kೕ7ೕ*ನ �ತವನು ಲ�ಸು-�ರು<ೆನು; 

ಸುಮJ*ರ�ೆ ^ರೂಸಲೇnನ �ೇಮವನು kಂ-ಸು-�ರು<ೆನು. 

ಜನಾಂಗಗಳ? *ನ ಧಮHವನು, ಸಕಲ 1ಾಜರು *ನ <ೈಭವವನು 

ನೋಡುವರು. 

^bಾಯ 64:1-3 ಆRಾ, *ೕನು ಆ�ಾಶವನು EೕO ಇOದು 

rಾರ�ೇ! *ನ ದಶHನವ_ ಉಂಟಾ� ಪವHತಗಳ? ಅಲು�ದ1ೆ 

ಎ�ೊ/ೕ ಒz jೇದು! ಒಣ�ಡ�ೆ9 ಹತು�ವ `klನ ಪ
�ಾರವG *ೕರನು 

ಕುAಸುವ ಉ:7ೕ5ಾAಯDKಯೂ (*ೕನು ಪ
ತC�ನಾ�) ನಮJ 

*:ೕ�ೆ+ೆ nೕ:ದ ಭಯಂಕರ ಕೃತCಗಳನು ನ�E *ನ 

ನಾಮಮಹತ�ನು *ನ ಶತು
ಗO+ೆ -Oಯಪ�E ಜನಾಂಗಗಳನು 

*ನ ದಶHನAಂದ ನಡು�ಸrಾರ�ೇ! Rೌದು, *ೕನು ಇOದು ಬಂದು 

ಪವHತಗಳ? *ನ ದಶHನAಂದ ಅಲು�ದ1ೆ ಎ�ೊ/ೕ ಲೇಸು! 
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mೇದನದ ಕು:ತು <ಾ+ಾ0ನ 

9ೇವರು ತನ. ಮdeಯ ಅCಾವರಣದ ಕುDbಾ� ನಮ8ೆ 
�ಾ8ಾ;ನ JಾE9ಾ;Cೆ. 

^bಾಯ 25:7 ಮತು� ಸಮಸ� ಜನಾಂಗಗಳನು ಮುklರುವ 

ಮುಸುಕನೂ ಸಕಲ �ೇwೕಯರ �ೕಲೆ Rಾ`ರುವ �ೆ1ೆಯನೂ 

ಇ�ೇ ಪವHತದDK ನಾಶ&ಾಡುವನು. 

^bಾಯ 60:1-5 ಏಳ?, ಪ
�ಾwಸು, *ನ+ೆ rೆಳಕು ಬಂತು, 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� *ನ �ೕಲೆ ಉದuE�ೆ. ಇ+ೋ, ಕತ�ಲು 

ಭೂnಯನು ಆವ:E�ೆ, �ಾಗHತ�ಲು ಜನಾಂಗಗಳನು ಮುkl�ೆ; 

*ನ �ೕಲಾದ1ೋ ^Rೋವನು ಉದuಸುವನು, ಆತನ 

�ೇಜಸು� *ನDK �ಾVಸುವದು. ಜನಾಂಗಗಳ? *ನ rೆಳ`+ೆ 

ನೆ1ೆಯುವವ_, ಅರಸರು *ನDKನ ಉದಯ ಪ
�ಾಶ�ೆ9 ಬರುವರು. 

ಕ� yೆ-� ಸುತ�ಲು ನೋಡು, *ನ ಮಕ9zೆಲKರೂ ಗುಂಪ_ಕೂ� *ನ 

ಬO+ೆ Zೇರು-��ಾ01ೆ; ಗಂಡುಮಕ9ಳ? ದೂರAಂದ ಸnೕ�ಸು�ಾ�1ೆ, 

Rೆಣುyಮಕ9ಳ? ಕಂಕುOನDK ಕುOತು ಬರು�ಾ�1ೆ. *ೕನು ನೋ� 

ಕzೆ+ೊಳ?ja, *ನ ಹೃದಯವ_ ಅದರು�ಾ� ಉಬುiವದು; ಏ�ೆಂದ1ೆ 

ಸಮುದ
 <ಾC5ಾರ ಸಮೃA�ಯು *ನ ಕ�ೆ+ೆ -ರುಗುವದು, 

ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ]ಯHವ_ *ನ+ೆ �ೊ1ೆಯುವದು. 

ಹಬಕೂ9ಕ 2:14 ಸಮುದ
ದDK *ೕರು Rೇ+ೋ Rಾ+ೆ^ೕ 

ಭೂnಯDK ^Rೋವನ ಮ��ಯ oಾನವ_ 

ತುಂY�ೊಂ�ರುವದು. 

mೇAಸುವ ಕತHನು 

4ಾ8ಾದ�ೆ ಈಗ ಉದc/ಸುವ ಪ(Zೆ.vಂದ�ೆ, “9ೇವರ 
ಮdeಯ �ೇದನವL ಉಂQಾಗುವವ�ೆ8ೆ CಾವL ಕು7ತು 
�ಾಯ!ೇ�ೇ ಅಥ�ಾ 9ೇವರ ಅದುcತಕರ�ಾದ ಮdeಯ ಈ 
�ೇದನವನು. ಅನುಭ/ಸಲು vೕಸು/ನ dಂ!ಾಲಕ�ಾ�ರುವ 
CಾವL ಏCಾದರೂ Jಾಡ!ೇ�ೇ?”  



70 

 

�ದಲCೆಯ9ಾ�, 9ೇವರು �ೇYಸುವ ಕತGನು ಎಂದು CಾವL 
I7Yರ!ೇಕು. 

�ಾaೕದನ mೇದನ 

� ಮೂರCೆಯ ಅxXೇಕವನು. 4ೊಂY�ೊಂಡನು 

9ಾ/ೕದನು ತನ. ಮೂರCೆಯ ಮತು� ಅತು�ನ.ತ�ಾದ 
ಅxXೇಕವನು. 4ೊಂY�ೊಂಡಾಗ, ಶತು(ವL 9ಾ/ೕದನನು. 
ಹುಡುಕುbಾ� ಬಂದನು. ಯೌವನಸ�Cಾ�ದ; 9ಾ/ೕದನನು. ಒಂದು 
Yನ ಅರಸನCಾ.� ಸಮು�ೇಲನು ಅxXೇ?aದನು. ಅನಂತರ 
ಅವನನು. vಹೂದದ ಅರಸನCಾ.� ಅxXೇ?ಸಲಾ:ತು. 
ಆ9ಾಗೂ�, �ೆಳ�ನ �ಾಕ��ಾಗದ&V, ಅವನು ತನ. ಮೂರCೆಯ 
ಮತು� ಅತು�ನ.ತ�ಾದ ಅxXೇಕವನು. 4ೊಂY�ೊಂಡನು. 
ಅವನನು. ಇ%ಾ(vೕಲ��ೆಲVರ eೕಲೆ ಅರಸನCಾ.� 

ಅxXೇ?ಸಲಾ:ತು. 

ಬಂಧನದ ಪ(IFಂದು Cೊಗವನು. CಾಶJಾಡಲು 9ೇವಜನರ 
eೕಲೆ ಇ7ದು ಬರುವ ಅxXೇಕದ ಶ?�ಯ ಬ8 zೆ ಶತು(/8ೆ I7Y9ೆ. 

^bಾಯ 10:27 … *ೕವ_ ಪ_ಷ/1ಾದ �ಾರಣ ನೊಗವ_ ಮು:ದು 

Rೋಗುವದು. 

� ಶತು(ವL ಬಂದನು 

ಶತು(ಗhೆಲVರು (s&�Tಯರು) 9ಾ/ೕದನನು. ಹುಡುಕಲು 4ೊರಟು 
4ೋದರು. ಅವನನು. ತಡೆಯ!ೇಕು ಎಂದು ಅವD8ೆ I7Yತು�. 

2 ಸಮು<ೇಲ 5:17-20 ಇZಾ
^ೕಲCರು �ಾaೕದನನು ಅ¡ೕ�ೆ`E 

ತಮJ ಅರಸನನು &ಾ��ೊಂಡ1ೆಂಬ ವತH&ಾನವ_ 

hDT/ಯ:+ೆ ಮು./�ಾಗ ಅವರು ಅವನನು ��ಯುವದ�ೆ9 

Rೊರಟರು. �ಾaೕದನು ಇದನು �ೇO ದುಗH�ೆ9 Rೋದನು. 

hDT/ಯರು �ೇಶ�ೊಳ+ೆ ನು�4 1ೆ�ಾuಮ �ೆ�4+ೆ ಬಂದು 

5ಾzೆಯ &ಾ��ೊಂ��ಾ01ೆಂದು -Oದು  �ಾaೕದನು 

^Rೋವನನು ನಾನು hDT/ಯ:+ೆ a1ೋಧ<ಾ� 

Rೋಗಬಹು�ೋ? ಅವರನು ನನ �ೈ+ೆ ಒ��E�ೊಡುa7ೕ 

ಎಂದು �ೇಳಲು,  
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� !ಾ´ ಪೆ�ಾ@ೕ« 

ಆತನು - Rೋಗು ನಾನು Rೇಗೂ ಅವರನು *ನ �ೈ+ೆ 

ಒ��E�ೊಡು<ೆನು. ಎಂದು ಉತ�ರ�ೊಟ/ದ0:ಂದ, ಅವನು Rೋ� 

ಅವರನು ZೋDE ^Rೋವನು ಕಟೆ/ ಒ�ೆದ ಪ
<ಾಹದಂ�ೆ ನನ 

ಶತು
ಗಳ �ೕಲೆ Yದು0 ಅವರನು ನನ ಕಣy ಮುಂ�ೆ^ೕ 

ನಾಶ&ಾ��ಾ0ನೆಂದು RೇO ಆ ಯುದ0 ಸQಳ�ೆ9 rಾಳ5ೆ1ಾkೕ� 

ಎಂದು Rೆಸ:ಟ/ನು. 

!ಾ´ ಪೆ�ಾ@ೕ« ಎಂದ�ೆ ಕತGನು �ೇYಸುವ ಕತGCಾ�9ಾ;Cೆ 
ಎಂದಥG! 

9ೇವರು ಈಗಲೂ “�ೇYಸುವ ಕತGನು” ಆ�9ಾ;Cೆ. CಾವL 
/kೇಯ�ಾ� ನಮl �ಾಯGವನು. JಾEದ�ೆ ಆತನು ತನ. 
�ಾಯGವನು. Jಾಡುbಾ�Cೆ ಎಂದು ನಮ8ೆ I7Y9ೆ. 

ಇಂದು ಅCೇಕರು ನಂw�ೆಯ&V ಮತು� /kೇಯbೆಯ&V 
iಂತು�ೊಂE9ಾ;�ೆ, ತಮl ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು ಮತು� %ೆ.ೕdತರು 
ರ>�ೆಯನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{ವಂbೆ wಡುಗಡೆಯಾಗ!ೇ�ೆಂದು 
9ೇವರನು. ನಂಬುI�9ಾ;�ೆ. ಅCೇಕರು ತಮl ಪಾ(ಂತ�ವನು. 
iಯಂI(ಸುI�ರುವ ಅಂಧ�ಾರ ಶ?�ಗ7ಂದ ಆIlಕ wಡುಗಡೆ8ಾ� 
9ೇವರನು. ನಂಬುI�9ಾ;�ೆ. ಇನೂ. ಅCೇಕD8ೆ ಅವರ 
ಸಂಬಂಧಗಳ&V, ಅವರ ಆ�ೋಗ�ದ&V ಮತು� ಅವರ ಆoGಕbೆಯ&V 
wಡುಗಡೆಯ ಅಗತ�/9ೆ. ಆದ;Dಂದ CಾವL 9ೇವರನು. �ೇYಸುವ 
ಅಥ�ಾ wಡುಗಡೆ8ೊ7ಸುವ ಕತGCಾ�9ಾ;Cೆ ಎಂದು 
I7ದು�ೊಳ,{ವLದು ಬಹಳ ಮುಖ�. CಾವL ನಮl �ಾಯGವನು. 
JಾEದ�ೆ, CಾವL ಯಾವL9ೇ ಪDa�Iಯ&Vದ;ರೂ ಸD ಆತನು 
ತನ.ನು. bಾನು wಡುಗಡೆಯ ಕತGನು ಎಂದು bೋಪGEಸುbಾ�Cೆ. 

�ಾ*^ೕಲನ Yಡುಗ�ೆ 

� 21 Yನಗಳ, ಉಪ�ಾಸ JಾEದನು 

9ಾivೕಲನು wಡುಗಡೆ8ಾ� ಇಪPbೊ�ಂದು Yನಗಳ �ಾಲ 
ಪಾ(oGaದನು ಮತು� ಉಪ�ಾಸ JಾEದನು. 
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�ಾ*^ೕಲ 10:1-3 5ಾರEಯ 1ಾಜನಾದ �ೋ1ೆಷನ ಆO�ೆಯ 

ಮೂರನೆಯ ವರುಷದDK rೇಲ �ೆಶಚlರನೆಂಬ �ಾ*^ೕಲ*+ೆ ಒಂದು 

ಸಂಗ-ಯು ಪ
ಕಟ<ಾuತು; ಬಹು ಕಷ/ದ ಗಡುaನ ಆ ಸಂಗ-ಯು 

ಸತC; ಅವನು ಕಂಡ ಕನಸನು ಗಮ*E ಆ ಸಂಗ-ಯನು 

ಮಂದಟು/&ಾ��ೊಂಡನು. ಆ �ಾಲದDK �ಾ*^ೕಲನಾದ ನಾನು 

ಮೂರು <ಾರ bೆ§ೕ`ಸು-�� 0ೆನು. ಮೂರು <ಾರ ಮು�ಯುವ ತನಕ 

ನಾನು ರುk ಪ�ಾಥHವನು -ನDಲK, &ಾಂಸವನೂ 

�ಾ
�ಾರಸವನೂ ನನ rಾu+ೆ RಾಕDಲK, ಎ� yೆಯನು 

ಹkl�ೊಳjDಲK. 

� ದಶGನ ಉಂQಾ:ತು 

ಆಗ 9ಾivೕಲನ wಡುಗಡೆ ಬಂYತು. 

ವಚನಗಳ? 4-6 pದಲನೆಯ -ಂಗOನ ಇಪ�ತು� ನಾಲ9ನೆಯ 

AನದDK ನಾನು �� 0ೆ�ೆಲೆಂಬ ಮRಾನAಯ ದಡದ �ೕಲೆ ಇದು0 

ಕ� yೆ-� ನೋಡಲು ಇ+ೋ, ನಾ:ನ ಬಟೆ/ಯನು Rೊದು0�ೊಂಡು 

ಊಫdನ ಅಪರಂdಯ ಪ./ಯನು Zೊಂಟ�ೆ9 Y�ದು�ೊಂಡ ಒಬi 

ಪ_ರುಷನು ನನ+ೆ �ಾVEದನು; ಅವನ ಶ:ೕರವ_ �ೕತರತದ Rಾ+ೆ 

ಕಂ+ೊOEತು, ಅವನ ಮುಖವ_ nಂkನಂ�ೆ Rೊzೆuತು, ಅವನ 

ಕಣುyಗಳ? ಉ:ಯುವ ಪಂಜುಗz�ೇ5ಾAಯDK *�*�Eದವ_, 

ಅವನ �ೈ�ಾಲುಗಳ? rೆಳ�ದ �ಾಮ
ದ Rಾ+ೆ ಥಳಥOEದವ_, 

ಅವನ &ಾ-ನ ಶಬ0ವ_ ಸಂದVಯ �ೋಲಾಹಲದಂ�ೆ �ೇOEತು. 

ವಚನಗಳ? 7-9 �ಾ*^ೕಲನಾದ ನಾನೊಬiನೇ ಆ ದಶHನವನು 

ಕಂ�ೆನು; ನನೊಂA�ದ0ವರು ಅದನು �ಾಣDಲK; �ೊಡ� ನಡುಕವ_ 

ಅವರನು ��uತು, ಓ� Rೋ� ಅaತು�ೊಂಡರು. ನಾನು 

ಏ�ಾಂ�ಯಾ� ಉOದು ಆ ಅದು¨ತದಶHನವನು ಕಂಡು 

ಶ �̀ಯನೆಲಾK ಕಳ�ೊಂ�ೆನು, ನನ +ಾಂ¡ೕಯHವ_ Rಾzಾuತು, 

*�ಾ
ಣನಾ�ೆನು. ಆದರೂ ಅವನು &ಾ�ಾಡುವ ಸದ0ನು �ೇO�ೆನು; 

ಅವನ &ಾ-ನ ಶಬ0ವ_ ನನ `a+ೆ Y�ಾ0ಗ ನಾನು �ೖಮ1ೆತು 

ಅ�pಗ<ಾ� ಅಡ�YA0� 0ೆನು. 

� wಡುಗಡೆ ಬಂYತು 
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"ಅವನ Jಾತುಗಳ i[ತ��ಾ�" 9ಾivೕಲನ ಉಪ�ಾಸದ 
�ದಲ Yನದಂದು 9ಾivೕಲನ wಡುಗಡೆಯು 
ಪಾ(ರಂಭ�ಾ:ತು. ಆದರೂ, 9ಾivೕಲನು ಭೂ[ಯ&V 
JಾಡುI�ರುವ ಮತು� 4ೇಳ,I�ರುವ ಸಂಗIಗಳ i[ತ��ಾ� ಆತl 
ಮಂಡಲದ&V ಯುದ~ ನಡೆಯುI�ತು�. ಆ ಇಪPbೊ�ಂದು Yನಗಳ&V 
9ಾivೕಲನ Cೋಡಬಹು9ಾದ ಯಾವL9ೇ Cೈಸ�Gಕ�ಾದ 
ಬದಲಾವ�ೆಗಳ, ಆಗ&ಲV. ಆದ�ೆ, ಆತl ಜಗI�ನ&V ಶ?�ಯುತ 
ಸಂಗIಗಳ, ನಡೆಯುI�ದ;ವL. 

ವಚನಗಳ? 10-13 ಆRಾ, ನನ+ೆ ಹಸ�ಸ�ಶH<ಾuತು; ನಾನು 

ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು�ಾ� pಣ�ಾಲೂ: ಅಂ+ೈಗಳ �ೕಲೆ 

*ಲುKವಂ�ೆ &ಾ�ತು. ಆಗ ಅವರು ನನ+ೆ – �ಾ*^ೕಲನೇ, ಅ- 

�
ಯನೇ, ನಾನು ನು�ಯುವ &ಾತುಗಳನು ಗ
�ಸು; *ಂತು�ೋ, 

ಈಗ *ನ ಬO+ೇ ಕಳ?�ಸಲ�./� 0ೇನೆ ಎಂದು RೇOದನು; RೇOದ 

ಕೂಡಲೆ ನಾನು ನಡುಗು�ಾ� *ಂತು�ೊಂ�ೆನು. ಆ �ೕಲೆ ಅವನು 

ನನ+ೆ �ಾ*^ೕಲನೇ, ಭಯಪಡrೇಡ, *ೕನು (�ೈವಸಂಕಲ�ವನು) 

aಮwHಸುವದಕೂ9 *ನನು *ನ �ೇವರ ಮುಂ�ೆ 

ತ�4E�ೊಳ?jವದಕೂ9 ಮನE�ಟ/ pದಲನೆಯ AನದDK^ೕ *ನ 

aoಾಪನೆಯು �ೇವ:+ೆ ಮು./ತು; ಆ aoಾಪನೆಯ *nತ�<ೇ 

ನಾನು ಬಂ�ೆನು. 5ಾರEಯ 1ಾಜCದ AವC5ಾಲಕನು ಇಪ��ೊ�ಂದು 

Aವಸ ನನನು ತ�ೆಯಲು ಇ+ೋ, ಪ
cಾನ 

AವC5ಾಲಕರಲೊKಬiನಾದ nೕ�ಾ^ೕಲನು ನನ ಸRಾಯ�ೆ9 

ಬಂದನು; ಅDK 5ಾರEಯ 1ಾಜರ ಸಂಗಡ Rೋ1ಾ�.  

ಲೂaಫರನು ಮತು� ಅವನ dಂ!ಾಲಕರು 9ೇವD8ೆ /ರುದ~�ಾ� 
ದಂ8ೆ ಎ9ಾ;ಗ ಅವರನು. ಪರಲೋಕYಂದ 4ೊರ8ೆ 9ೊwmದವರು 
ಈ ಪ(kಾನ ದೂತCಾದ [�ಾvೕಲನು ಮತು� ಅವನ ದೂತರು 
ಆ�ದ;ರು. ಇದರ&V ಪಾರaಯ ಅHಪIಯೂ ಇ9ಾ;Cೆ. 
9ಾivೕಲನು ಭೂ[ಯ&V JಾಡುI�ದ; ಮತು� 4ೇಳ,I�ದ; 
ಸಂಗIಗಳ i[ತ��ಾ�, [�ಾvೕಲನು ಬಂದನು ಮತು� 
9ಾivೕಲನು ತನ. “wಡುಗಡೆಯನು.” ಅನುಭ/aದನು. 

^Rೋ�ಾ�ಾಟನ Yಡುಗ�ೆ 
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� ಸುತು�ವDYದ;ರು, ಸಂ�ಾ�ಬಲದ&V ಅHಕರು 

ಅರಸCಾದ v4ೋXಾಫಾಟನನು. ಮತು� vಹೂದದ 
ಜನ�ೆಲVರನು. ಅ�p, �ೕ�ಾ· ಮತು� %ೇ:\ ಪವGತದ 
%ೈನ�ಗಳವರು ಸುತು�ವDYದ;ರು. ಅವರು ಸಂ�ಾ�ಬಲದ&V 
ಅHಕರು ಆ�ದ;ರು ಎಂದು bೋರುತ�9ೆ. 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 20:3,4 ^Rೋ�ಾ�ಾಟನು Rೆದ: 

^Rೋವನನೇ ಆಶ
uE�ೊಳjrೇ�ೆಂದು *ಣHuE�ೊಂಡು 

^ಹೂದC1ೆಲKರೂ ಉಪ<ಾಸ&ಾಡrೇ�ೆಂದು ಪ
ಕ.Eದನು. ಆಗ 

^ಹೂದCರು ^Rೋವನ ಸRಾಯವನು �ೇO�ೊಳ?jವದ�ಾ9� 

ತಮJ ಎಲಾK ಪಟ/ಣಗOಂದ ಆತನ ಸ*[ಯDK ಕೂ�ಬಂದರು. 

� ಜನರು ಕತGನ JಾಗGಗಳನು. I7ದವ�ಾ�ದ;ರು 

}ಪP_: ಇದಕೂ3 �ದಲು, v4ೋXಾಫಾಟನು ಜನD8ೆ ಕತGನ 
JಾಗGಗಳನು. ಕ&aದ;ನು 4ಾಗೂ ಅವರನು. ಕತGನ ಬ78ೆ 
Iರು�aದ;ನು. 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 19:4 ^Rೋ�ಾ�ಾಟನು 

^ರೂಸಲೇnನDK <ಾಸ<ಾ�ದು0 ಇನೊ�J rೇ�ೆHಬAಂದ 

ಎ�ಾ
u� ಪವHತದ ವ1ೆಗೂ ಸಂಚ:E ತನ ಪ
�ೆಗಳನು ಅವರ 

�ತೃಗಳ �ೇವ1ಾದ ^Rೋವನ ಕ�ೆ+ೆ -ರು�Eದನು. 

ಶತು(ವL ನಮ8ೆ /ರುದ~�ಾ� ಬಂ9ಾಗ, CಾವL ಈ vಹೂದದವರ 
4ಾ8ೆ �ಾಕ�ವನು. ಕ&ತವರು ಮತು� “ನಮl Nತೃಗಳ 9ೇವ�ಾದ 
ಕತGನ ಬ78ೆ Iರು�ಸಲPಟTವರು ಆ�ರ!ೇ�ಾದದು; 
ಮುಖ��ಾ�9ೆ.” 

� iೕವL iಂತು�ೊ7{D 

ಅವರು ಪಾ(oGಸಲು ಪಾ(ರಂxaದರು. ಅವರು ಉಪ�ಾಸ JಾE 
“wಡುಗಡೆ8ಾ�” ಕತGನನು. ಹುಡು?ದರು. 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 20:12,13 ನಮJ �ೇವ1ೇ, ಅವರನು 

ದಂ�ಸ�ೆ Yಡುa7ೕ? ನಮJ �ೕಲೆ ಬಂದ ಈ ಮRಾಸಮೂಹದ 

ಮುಂ�ೆ *ಲುKವದ�ೆ9 ನಮJDK ಬಲaಲK, ಏನು &ಾಡrೇ�ೆಂಬದೂ 
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-Oಯದು; ನಮJ ಕಣುyಗಳ? *ನನೇ ನೋಡುತ�<ೆ ಎಂದು 

5ಾ
~HEದನು. ಎಲಾK ^ಹೂದCರೂ ಅವರ Rೆಂಡ- ಮಕ9ಳ� 

^Rೋವನ ಸ*[ಯDK *ಂ-ದ0ರು. 

ಕತGನು ಪ(�ಾYಯಾದ ಯಹ]ೕvೕಲನ ಮೂಲಕ 
JಾbಾEದನು: 

ವಚನಗಳ?. 15,17 ಈ ಮRಾಸಮೂಹದ *nತ�<ಾ� 

ಕಳವಳ+ೊಳjrೇ�:, Rೆದರrೇ�:. ಯುದ�ವ_ *ಮJದಲK. 

�ೇವರ�ೇ. ನಾz  ೆ rೆಳ+ 4ೆ ಅವ:+ೆ a1ೋಧ<ಾ� Rೊರ�:; 

ಇ+ೋ ಅವರು ಹklೕ© ಗ./ದ &ಾಗH<ಾ� ಬರು�ಾ�1ೆ. 

^ರೂ<ೇ� ಅರಣCದ ಮುಂAರುವ ಕV<ೆಯ ತುAಯDK ಅವರನು 

ಸಂ[ಸುa:. ಈ Zಾ: *ೕವ_ ಯುದ�&ಾಡುವದು ಅವಶCaಲK. 

^ಹೂದC1ೇ, ^ರೂಸಲೇnನವ1ೇ, ಸುಮJನೆ *ಂತು�ೊಂಡು 

^Rೋವನು *ಮ+ೋಸ9ರ ನ�ಸುವ ರ��ಾ�ಾಯHವನು 

ನೋ�:; Rೆದರrೇ�:, ಕಳವಳ+ೊಳjrೇ�:. ನಾz  ೆ

ಅವ1ೆದು:+ೆ Rೊರ�:, ^Rೋವನು *ಮJ ಸಂಗಡ ಇರುವನು 

ಎಂದು RೇOದನು. 

� 9ೇವರ ಮುಂ9ೆ ಅಡ�wದು; ಆ�ಾHaದರು 

ವಚನ. 18,19 ಆಗ ^Rೋ�ಾ�ಾಟನು ನೆಲದ ಮ./ಗೂ 

ತಲೆrಾ�Eದನು. ಎಲಾK ^ಹೂದCರೂ ^ರೂಸಲೇnನವರೂ 

^Rೋವನ ಮುಂ�ೆ ಅಡ�Yದು0 ನಮಸ9:Eದರು. ಆ �ೕಲೆ 

ಲೇaಯರDK �ೆRಾತCರೂ �ೋರ�ಯರೂ ಎದು0 ಇZಾ
^ೕ� 

�ೇವ1ಾದ ^Rೋವನನು ಮRಾಸ]ರAಂದ `ೕ-HEದರು. 

CಾವL ಕತGನನು. ಮತು� ಆತನ ಪ(�ಾYಗಳನು. ನಂಬ!ೇಕು. 

ವಚನ. 20 ಅವರು ಮರುAನ rೆO+ 4ೆ ಎದು0 �ೆ�ೋವ ಅರಣC�ೆ9 

Rೊರಟರು. ಅವ:+ೆ - ^ಹೂದC1ೇ, ^ರೂಸಲೇnನವ1ೇ, ನನ 

&ಾತನು �ೇO:, ^RೋವನDK ಭರವಸa�:, ಆಗ 

ಸು�ತ1ಾ�ರುa:; ಆತನ ಪ
<ಾAಗಳನು ನಂY:, ಆಗ 

ZಾಥHಕ1ಾಗುa: ಎಂದು RೇOದನು. 
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v4ೋXಾಫಾಟನು ಜನ�ೊಂY8ೆ %ೇD ಆಲೋ@ಸಬಹು9ಾ�ತು� 
ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವನು ಅವD8ೆ ಕತGನ �ಾಕ�ವನು. ಕ&aದ;ನು. 
ಅವನು 4ಾಡ!ೇ�ಾದವರನು. ಮತು� ಸು�Iಸ!ೇ�ಾದವರನು. 
%ೈನ�ದ ಮುಂ9ೆ i&Vaದನು. 

ವಚನ. 21 ಆ �ೕಲೆ ಅವನು ಜನರ ಸಮJ-uಂದ 

^Rೋವ*+ೋಸ9ರ +ಾಯನ&ಾಡುವದ�ಾ9� �ೆಲವರನನು 

ಆ:E�ೊಂಡು ಅವ:+ೆ - ಪ:ಶುದ�ತ]<ೆಂಬ ಭೂಷಣ�ೊಡನೆ ಭಟರ 

ಮುಂ�ೆ Rೋಗು�ಾ� - ^Rೋವ*+ೆ ಕೃತ��ಾಸು�-&ಾ�:, 

ಆತನ ಕೃ5ೆಯು bಾಶ]ತ<ಾ��ೆ ಎಂದು ಭಜE: ಎಂಬ�ಾ� 

ಆoಾ�Eದನು.  

� ಅವರ ಶತು(ಗಳ, ಒಬmರCೊ.ಬmರು ಸಂ4ಾರJಾE�ೊಂಡರು 

ಅವರ ಎಲಾV ಶತು(ಗ78ೆ 9ೇವದೂತ ದಂಡು 4ೊಂಚು 4ಾ?ದ;ರು. 

ವಚನ. 22,23 ಅವರು ಉ�ಾ�ಹಧ�*ಂದ `ೕ-Hಸುವದ�ೆ9 

5ಾ
ರಂ¡ಸಲು ^Rೋವನು ^ಹೂದC:+ೆ a1ೋಧ<ಾ� ಬಂದ 

ಅp�*ಯರನೂ pೕ<ಾಬCರನೂ Zೇu| ಪವHತದವರನೂ 

ನwಸುವದ�ೊ9ೕಸ9ರ ಅವರDK RೊಂಚುRಾಕುವವರನು 

ಇ:Eದ0:ಂದ ಅp�*ಯರೂ pೕ<ಾಬCರೂ Zೇu| 

ಪವHತದವರ �ೕಲೆ Yದು0 ಅವರನು ಪGಣH<ಾ� 

ಸಂಹ:EYಟ/ರು; ಅವರನು ಮು�EYಟ/ �ೕಲೆ �ಾ<ೇ 

ಒಬiರನೊಬiರು �ೊಲುKವದ�ೆ9 5ಾ
ರಂ¡Eದರು ^ಹೂದCರು 

ಅರಣCದDKನ ಬುರುd+ೆ ಬಂದು ಆ ಸಮೂಹaದ0 ಕ�ೆ+ೆ ನೋ��ಾಗ 

ನೆಲದ �ೕಲೆ YA0ರುವ Rೆಣಗಳ Rೊರ�ಾ�, dೕವAಂದುOದವರು 

ಯಾರು �ಾVಸDಲK. 

� ನಮ8ಾ�ರುವ ಒಂದು ದೃXಾTಂತ 

ಲೂaಫರನನು. "ಅx�ೕಕ� �ೆರೂ·" ಎಂದು ವ_Gಸಲಾ�9ೆ. 
ಸತ��ೇದವL “iನ.&Vದ; ದಮlEಗಳ, ಮತು� �ೊಳಲುಗಳ,… 
(v4ೆ�ೆ3ೕಲ 28:13) ಇವL bಾಳ�ಾದ� ಮತು� Cಾದ�ಾದ� 
ಉಪಕರಣಗhಾ��ೆ. ಇದು “iನ. /ೕ�ಾCಾದ” (vZಾಯ 
14:11) ಎಂಬುದನು. ಸಹ ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. ಲೂaಫರನನು. 
ಸಂ�ೕತ�ಾ3� ಸೃ�Tಸಲಾ�ತು�. 
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ಅವನು ಮತು� ಅವCೊಂY8ೆ ಪರಲೋಕYಂದ 9ೊಬmಲPಟT “ಅವನ 
ದೂತರು” ಪರಲೋಕದ&V Jಾ] ಆ�ಾಧಕ�ಾ�ದ;ರು ಎಂದು 
bೋರುತ�9ೆ. ಅವD8ೆ ಎದುDa iಲVಲು %ಾಧ��ಾಗದಂಥದು; 
ಯಾವL9ಾದರೂ ಇರುವL9ಾದ�ೆ, ಅದು ಸು�I ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಯ 
ಶಬ;�ಾ�9ೆ. ಇದು ಅವರು ತಮl ಕI�ಗಳನು. ಮತು� 
ಗು�ಾ_ಗಳನು. w%ಾE, �ೈಗ7ಂದ ?/ಗಳನು. ಮು@6�ೊಂಡು 
ಭಯxೕತ�ಾ� ?ರುಚುI�ರುವ�ೋ ಎಂಬಂIರುತ�9ೆ. ಅದು 
ಅವರನು. �ಾD 8ೊಂದಲ�ೆ3 ದೂಡುತ�9ೆ. ಈ 8ೊಂದಲದ&V, 
ಅವರು ಪರಸPರ ಒಬmD8ೆ /ರುದ~�ಾ� ಇCೊ.ಬmರು Iರು� 
wೕಳ,bಾ��ೆ. 9ೇವರನು. ಮತು� 9ೇವರ ಮಕ3hಾ�ರುವ ನಮl 
ಪ(IFಬmರನು. 9ೆ1ೕ�ಸುವLದರ&V ಒಂ9ಾ�ರುವ �ೈDಯು, 
ಪಾ(9ೇqಕ�ಾದ %ೈನ�ವL ಸಹ ಆ�9ಾ�ೆ. ಅವರು ತಮl 
8ೊಂದಲYಂದ ಪರಸPರ ಒಬmರCೊ.ಬmರು Cಾಶ 

JಾE�ೊಂE9ಾ;�ೆ. 

(}ಪP_: ಸು�I ಮತು� ಆ�ಾಧCೆ 9ೇವರ 
ಆ�ಾಧಕ�ಾಗುವLದು ಎಂಬ ��  ರವರ �ೈNEಯ&V ಈ 
/ಷಯದ ಕುDbಾದ ಪೂಣG�ಾದ ಅಧ�ಯನ/9ೆ.) 

ಆ1ಾಧನೆಯು ಪರಲೋಕವನು �ೆ1ೆಯುತ��ೆ 

rೇ�ೇDನDK  

9ೇವರ %ೆ.ೕdತCಾ�ರುವ ಅಬ(4ಾಮನು 4ೋದಲ VೆಲಾV 
ಯ¡�ೇYಯನು. ಕ}T 9ೇವರನು. ಆ�ಾHಸುI�ದ;ನು. ಅವನು 
ಯ¡�ೇYಯನು. ಕ}T 9ೇವರನು. ಆ�ಾHaದ ನಂತರ, 

9ೇವದೂತರು ಅಥ�ಾ ಸ1ತಃ 9ೇವ�ೇ ಅಬ(4ಾಮi8ೆ 
�ಾ_a�ೊಂಡು JಾತCಾEದನು  ಎಂಬುದನು. CಾವL ಓದುb �ೇ�ೆ. 
ಆ ಸ�ಳಗಳ ಪೈ? !ೇbೇ� ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ�ಳ�ಾ�ತು�. ಅCೇಕ 
ವಷGಗಳ ನಂತರ ಅಬ(4ಾಮನ �ಮlಗCಾದ ಯಾ�ೋಬನು 
!ೇbೇ&8ೆ 4ೋದನು. 

ಆA�ಾಂಡ 28: 10,11 ಯಾ�ೋಬನು �ಾ1ಾ*+ೆ Rೋಗrೇ�ೆಂದು 

rೇ�ೆHಬAಂದ Rೊರಟುನು. ಅವನು Rೋಗು-�ರಲು ಒಂದು ಸQಳ�ೆ9 

Zೇ:�ಾಗ Rೊತು� ಮುಣು�ದ0:ಂದ ಆ 1ಾ-
 ಅDK^ೕ 
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ಇOದು�ೊಂಡನು. ಅವನು ಅDKದ0 ಕಲುKಗಳDK ಒಂದು ಕಲKನು 

ತಲೆAಂrಾ� ಇಟು/�ೊಂಡು ಆ ಸQಳದDK ಮಲ��ೊಂಡನು. 

� ಆ ಸ�ಳ 

ಆ ಸ�ಳ ಎಂಬ ಪದಗಳನು. ಗಮiaD. ಯಾ�ೋಬನು ಅ&V 
ಇ7ದು�ೊಳ{ಲು bಾCಾ�vೕ ಬಯaದ;ಲV. ಅವi8ೆ 
8ೊI�ಲVYದ;ರೂ ಅದು ಆ ಸ�ಳ�ಾ�ತು�. ಅಬ(4ಾಮನು 
ಯ¡�ೇYಯನು. ಕ}T 9ೇವರನು. ಆ�ಾHaದ iಖರ�ಾದ 
ಸ�ಳದ&V ಯಾ�ೋಬನು ಇದ;ನು ಎಂದು bೋರುತ�9ೆ. ಬಹುಶಃ ಆ 
“ಕಲುVಗಳ,” ಅವನ ಅಜfನು ಕ}Tದ; ಯ¡�ೇYಯ 
�ಾಗ�ಾ�ದ;ವLಗಳ, ಆ�ರಬಹುದು. 

� 9ೇವದೂತರ �ಾಯGಕಲಾಪದ ಕನಸು 

ವಚನ. 12 ಆ 1ಾ-
 ಅವನು ಕನಸುಕಂಡನು ಆ ಕನEನDK ಒಂದು 

*ಚl�ೆ+ೆ ನೆಲದ �ೕಲೆ*ಂ-ತು�; ಅದರ ತುA ಆ�ಾಶವನು 

ಮು./ತು�; ಅದರ �ೕಲೆ �ೇವದೂತರು ಹತು��ಾ� ಇOಯು�ಾ� 

ಇದ0ರು. 

ಯಾ�ೋಬi8ೆ ಆIlಕ ಕನಸು wತು�, ಆ ಸಮಯದ&V ಆ ಸ�ಳದ&V 
ಬಹಳಷುT 9ೇವದೂತರು JಾಡುI�ರುವ �ಾಯGಕಲಾಪಗಳನು. 
ಕಂಡನು. ಆ ಸ�ಳದ&V ಪರಲೋಕವL bೆ�ೆYತು�. ನಮ8ಾ� 
ಆqೕ�ಾGದವನು. ತರಲು 9ೇವದೂತರು eೕಲ�ೆ3 
ಏD4ೋಗುI�ದ;ರು ಮತು� �ೆಳ�ೆ3 ಇ7ದು ಬರುI�ದ;ರು. 
“bೆ�ೆಯಲPಟT ಪರಲೋಕದ”  ಈ ಸ�ಳವL 9ೇವರು JಾತCಾಡುವ 
ಸ�ಳ�ಾ�ತು�: 

13-15 ಇದಲK�ೆ ^Rೋವನು ಅವನ ಬOಯDK *ಂತು - ನಾನು 

*ನ ತಂ�ೆಯಾದ ಅಬ
Rಾಮನ �ೇಶವನು *ನಗೂ *ನ 

ಸಂತ-ಗೂ �ೊಡು� �ೇನೆ. *ನ ಸಂತ-ಯು ಭೂnಯ ಧೂOನಂ�ೆ 

ಅಸಂಖC<ಾಗುವದು; *ೕನು ಪGವHಪwlಮದ��ೋತ�ರ Aಕು9ಗO+ೆ 

ಹರು��ೊಳ?ja *ನ ಮೂಲಕವG *ನ ಸಂತ-ಯ ಮೂಲಕವG 

ಭೂnಯ ಎಲಾK ಕುಲದವ:ಗು ಆwೕ<ಾHದವ_ಂಟಾಗುವದು. 

ಇದಲK�ೆ ನಾನು *ನ ಸಂಗಡ ಇದು0 *ೕನು Rೋಗುವ ಎಲಾK 

ಸQಳಗಳDK *ನನು �ಾ5ಾ� -:� ಈ �ೇಶ�ೆ9 ಬರ&ಾಡು� �ೇನೆ. 
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ಏ�ೆಂದ1ೆ ನಾನು *ನ+ೆ RೇOದ0ನೆಲಾK ನೆರ<ೇ:ಸದ Rೊರತು 

Yಡುವ_AಲK ಎಂದನು 

iಜ�ಾದ ಆ�ಾಧCೆ ನಡೆದ ಈ ಸ�ಳದ ಕುDತು /xನ.�ಾದ 
ಸಂಗI ಇತು�. "ಈ ಸ�ಳ ಎಷುT ಅIಶಯ�ಾ�9ೆ!" 

� ಪರಲೋಕದ !ಾ�ಲು 

ವಚನ 16,17 ಯಾ�ೋಬನು *� 0ೆuಂದ ಎ�ೆlತು� - *ಜ<ಾ� 

^Rೋವನು ಈ ಸQಳದDK ಇ�ಾ0ನೆ; ಅದು ನನ+ೆ -Oಯ�ೆ 

Rೋuತು ಅಂದು�ೊಂಡು ಭಯಪಟ/ವನಾ� - ಈ ಸQಳವ_ ಎ�ೊ/ೕ 

ಭಯಂಕರ<ಾದದು0; ಇದು �ೇವರ ಮನೆ^ೕ Rೊರತು rೇ1ೆಯಲK 

ಇದು ಪರಲೋಕದ rಾ�ಲು ಎಂದು RೇOದನು. 

ಅCೇಕ ವಷGಗಳ dಂ9ೆ ಈ ಸ�ಳದ&V ಅಬ(4ಾಮನು JಾEದ 
ಆ�ಾಧCೆಯ ಮೂಲಕ, ಪರಲೋಕದ !ಾ�ಲುಗಳ, 
bೆ�ೆಯಲP}Tದ;ವL. ಇದು “bೆ�ೆಯಲPಟT ಪರಲೋಕದ" ಸ�ಳ�ಾ�ತು�, 
ಇದು ಮdeಯ ಅರಸನು JಾತCಾಡುI�ದ; ಅIಶಯ�ಾದ 
ಸ�ಳ�ಾ�9ೆ. ಅಬ(4ಾಮನು ಯ¡�ೇYಯನು. ಕ}T 9ೇವರನು. 
ಆ�ಾHಸುI�ದ; ಆ ಸ�ಳದ&V ಮdeಯು ಪ(ಕಟ�ಾ�ತು�. 

rಾ�ಲುಗಳನು �ೆ1ೆu: 

9ಾ/ೕದನ ಮೂಲಕ 9ೇವDಂದ ನಮ8ೆ �ೊಡಲP}Tರುವ 
ಅIಶಯ�ಾದ �ಾ8ಾ;ನವL ನಮಗುಂಟು. CಾವL 9ೇವರನು. 
ಆ�ಾHಸಲು ಸಮಯ ಕhೆದ�ೆ, ಮdeಯ ಅರಸನು ಇ7ದು 
ಬರುbಾ�Cೆ. 

`ೕತHನೆ 24:7-10 �ಾ]ರಗz ೕೆ, ಉನತ<ಾ�:
; ಪ_1ಾತನ<ಾದ 

ಕದಗz ೕೆ, �ೆ1ೆದು�ೊಂ�:
; ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಅರಸನು 

ಆಗnಸು�ಾ�ನೆ. ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಈ ಅರಸನು ಯಾರು? ಮRಾ 

ಬDಷ�ನೂ abೇಷ ಪ1ಾಕ
nಯೂ ಆ�ರುವ ^Rೋವ, 

ಯುದ�aೕರನಾ�ರುವ ^Rೋವ. �ಾ]ರಗz ೕೆ, ಉನತ<ಾ�:
; 

ಪ_1ಾತನ<ಾದ ಕದಗz ೕೆ, �ೆ1ೆದು�ೊಂ�:
; ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj 

ಅರಸನು ಆಗnಸು�ಾ�ನೆ. ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಈ ಅರಸನು 
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ಯಾರು? Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನೇ; ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj 

ಅರಸನು ಈತನೇ. 

9ೇವರ ಅIಶಯ�ಾದ ಮdeಯು wಡುಗಡೆಯಾಗುವLದನು. 
ಅನುಭ/ಸಲು ಆತlದ&V ಅbಾ�ಸ?�:ಂದ ಮತು� YೕಘG�ಾಲ 

Jಾಡುವ ಆ�ಾಧCೆಯು ಒಂದು ಪ(ಮುಖ wೕಗ�ೈಯಾ�9ೆ. 

� ಕನಸುಗಳ, ಮತು� ದಶGನಗಳ,, 

ಜನರು 9ೇವರನು. ಆ�ಾHಸುI�ರುವ bೆ�ೆಯಲP}Tರುವ 
ಪರಲೋಕದ ಈ ಸ�ಳಗ78ೆ CಾವL ಅCೇಕ %ಾD 4ೋಗುb �ೇ�ೆ, 
ಮತು� 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಅIಶಯ�ಾದ ಮdeಯನು. 
ಹಠbಾ�� ಅನುಭ/ಸುತ��ೆ. ಈ ಸ�ಳಗಳ&V ಯಾ�ೋಬನಂbೆ 
ಆIlಕ ಕನಸುಗಳನು. ಅಥ�ಾ v4ೆ�ೆ3ೕಲನಂbೆ ಆIlಕ 
ದಶGನಗಳನು. �ಾಣುವ ಅನುಭವ ನಮ8ೆ ಉಂQಾಗುತ�9ೆ. 

^Rೆ�ೆ9ೕಲ 1:1 �ೆrಾ| ನAಯ ಹ-�ರ Zೆ1ೆಯಾ� <ಾEಸು-�ದ0 

^ಹೂದCರ ಮಧCದDK ನಾನು Zೇ:�ೊಂಡುರು<ಾಗ ಮೂವತ�ನೆಯ 

ವರುಷದ ನಾಲ9ನೆಯ -ಂಗOನ ಐದನೆಯ AನದDK ಆ�ಾಶವ_ 

ಒ�ೆದು ನನ+ೆ �ೇವದಶHನಗಳ? ಉಂಟಾದವ_. 

� 9ೇವರ ಸ1ರವನು. �ೇ7a�ೊಳ,{ವLದು 

ಈ ಸಮಯಗಳ&V ಮತು� “bೆ�ೆಯಲP}Tರುವ ಪರಲೋಕದ”  ಈ 
ಸ�ಳಗಳ&V, ನಮl ಆIlಕ ?/ಗಳ, bೆ�ೆಯಲPಡುತ��ೆ ಮತು� 
“ಇ&V8ೆ ಏD !ಾ…” ಎಂಬ 9ೇವರ ಸ1ರವನು. CಾವL ಅCೇಕ%ಾD 
�ೇ7a�ೊಳ,{b �ೇ�ೆ 

ಪ
ಕಟನೆ 4:1,2 ಇವ_ಗzಾದ �ೕಲೆ ನಾನು ನೋ��ಾಗ 

ಪರಲೋಕದDK �ೆ1ೆAದ0 rಾ�ಲು �ಾVEತು. ಮತು� ನನ ಸಂಗಡ 

ತುತೂ:ಯು &ಾ�ಾಡುತ��ೋ ಎಂಬಂ�ೆ ನಾನು pದಲು �ೇOದ0 

<ಾVಯು �ೇOEತು. ಇDK+ೆ ಏ: rಾ ಮುಂ�ೆ 

ಆಗrೇ�ಾದವ_ಗಳನು *ನ+ೆ �ೋ:ಸು<ೆನು. ಎಂದು RೇOತು. 

ಕೂಡಲೆ �ೇವ1ಾತJವಶನಾ�ೆನು. ಆಗ ಇ+ೋ ಪರಲೋಕದDK 

ಒಂದು EಂRಾಸನaತು�. EಂRಾಸನದ �ೕಲೆ ಒಬiನು ಕೂ-ದ0ನು. 

� ಆIlಕ ಕಣು�ಗಳ, ಮತು� ?/ಗಳ, bೆ�ೆಯಲPಡುತ��ೆ 
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CಾವL ಆತlನ ಮdeಯ ಮಂಡಲ�ೆ3 ಏD 4ೋ9ಾಗ, ನಮl 
ಆIlಕ ಕಣು�ಗಳ, ಸಹ bೆ�ೆಯಲPಡುತ��ೆ ಮತು� CಾವL ಅ&V 
9ೇವರ ಸ1ರವನು. �ೇ7a�ೊಳ,{ವLದು Jಾತ(ವಲV, ಆದ�ೆ ಆ 
ಸಮಯದ&V 9ೇವರು ನಮ8ಾ� aದ~ಪEaದ;ನು. ನಮl ಆIlಕ 
ಕಣು�ಗ7ಂದ CಾವL “�ಾಣುb �ೇ�ೆ”. ಮತು� ಆತl ಮಂಡಲದ&V 
9ೇವರು ತನ. aಂ4ಾಸನದ eೕಲೆ ಕು7IರುವLದನು. CಾವL 
Cೋಡುb �ೇ�ೆ. ಇ&V, CಾವL 9ೇವರ aಂ4ಾಸನದ ಮುಂ9ೆ 
ಮdeಯ ಮಂಡಲ9ೊಳ�ೆ3, ಅCೊ�ೕನ�bೆಯ ಮಂಡಲ9ೊಳ�ೆ3 
ಪ(�ೇqa9 ;ೇ�ೆ. 

ಮdeಯ ಈ ಮಂಡಲವL 9ೇವದೂತರ %ಾiಧ�ವನು. 
Cೋಡುವ, ಸPqGಸುವ ಅಥ�ಾ ಅನುಭ/ಸುವ ಸ�ಳ�ಾ�ರುತ�9ೆ. 

ಪ
ಕಟನೆ 19:10 ಆಗ ನಾನು ಅವ*+ೆ ನಮZಾ9ರ &ಾಡrೇ�ೆಂದು 

ಅವನ 5ಾದಗಳ ಮುಂ�ೆ Yೕಳಲು ಅವನು – &ಾಡrೇಡ ನೋಡು 

ನಾನು *ನಗೂ ^ೕಸುaನ Zಾ�ಯನು RೇOರುವ *ನ 

ಸRೋದರ:ಗೂ �ೊ�ೆಯ �ಾಸನಾ�� 0ೇನೆ. �ೇವ:+ೇ 

ನಮZಾ9ರ &ಾಡು ಅಂದನು. ^ೕಸುaನ aಷಯ<ಾದ Zಾ�ಯು 

ಪ
<ಾದನೆಯ <ಾಕC<ೇ. 

�ೇವರು ಏಳD - ಶತು
ಗಳ? ಚದು:RೋಗD 

`ೕತHನೆ 68:1  �ೇವರು ಎದು0 Rೊರಡು<ಾಗ ಆತನ <ೈ:ಗಳ? 

ಚದ:Rೋಗುವರು; ಆತನ ಹ+ೆ+ಾರರು rೆಂ+ೊಟು/ 

ಓ�Rೋಗುವರು. 

`ೕತHನೆ 149:6 ಅವರ rಾಯDK ^Rೋವನ Zೊ�ೕತ
ವG 

�ೈಯDK ಇrಾiuಕ-�ಯೂ ಇರD. 

^bಾಯ 30:31,32 �ೕ+ೆ ^Rೋವನು ದಂಡAಂದ 

ದಂ�ಸು<ಾಗ ಅಶ§ªಯHರು ಆತನ ಧ�*uಂದಲೇ 

ಭಂಗಪಡುವರು. ಮತು� ^Rೋವನು ಸಂಕD�Eದ ದಂಡದ 

ಪ
-7ಂದು 5ೆಟೂ/ ದಮJ� `ನ:ಗಳ ನಾದ�ೊಡನೆ ಅವರ 

�ೕಲೆ Yೕಳ?ವದು. ಆತನು ಅವ1ೊಂA+ೆ Rೋ1ಾಡು�ಾ� �ೈYೕE 

ಯುದ�&ಾಡುವನು. 
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5ೌಲ ಮತು� Eೕಲರು 

� 4ೊEa �ೋಳಗಳನು. 4ಾ?ದರು 

ಅ�ಸ�ಲರ �ಾಯHಗಳ? 16: 19-24 ಅವಳ ಯಜ&ಾನರು ತಮJ 

ಆ�ಾಯದ *:ೕ�ೆ ತ��ತಲಾK ಎಂದು -Oದು 5ೌಲನನೂ 

Eೕಲನನೂ ��ದು �ಾವ�+ೆ ಅ[�ಾ:ಗಳ ಬO+ೆ ಎಳ�ೊಂಡು 

Rೋದರು. ಅವರನು ಅ[ಪ-ಗಳ ಮುಂ�ೆ ತಂದು – ಈ ಮನುಷCರು 

ನಮJ ಪಟ/ಣವನು ಬಹಳ<ಾ� ಗDYD &ಾಡು�ಾ�1ೆ; ಇವರು 

^ಹೂದC1ಾ�ದು0 1ೋ&ಾಯ1ಾದ ನಾವ_ ಅವಲಂYE 

ನ�ಸಕೂಡದಂಥ ಆ�ಾರಗಳನು ಪ
ಕ.ಸು�ಾ�1ೆ ಅಂದರು.  

ಆಗ �ೊಂYೕ ಜನರು ಕೂ� ಅವ:+ೆ a1ೋಧ<ಾ� ಒಟಾ/� 

ಎದ0ರು; ಮತು� ಅ[ಪ-ಗಳ? – ಇವರ ವಸgಗಳನು ಹ:ದು �ೆ+ೆದು 

ಚ�ೆಗOಂದ Rೊ�ೆಯrೇ�ೆಂದು ಅಪ��ೆ�ೊಟ/ರು. ಅವ:+ೆ ಬಹಳ 

5ೆಟು/ಗಳನು Rೊ�Eದ �ೕಲೆ Zೆ1ೆಮನೆ7ಳ+ೆ Rಾ`E – 

ಇವರನು ಭದ
<ಾ� �ಾಯrೇ�ೆಂದು Zೆ1ೆಯ ಯಜ&ಾನ*+ೆ 

ಖಂ�ತ<ಾ� RೇOದರು. ಅವನು ಇಂ�ಾ ಅಪ��ೆಯನು RೊಂA 

ಅವರನು Zೆ1ೆಮನೆಯ ಒಳ�ೋ�ೆಯDK Rಾ` ಅವರ �ಾಲುಗO+ೆ 

�ೋಳವನು Rಾ` Y�Eದನು. 

� ಪಾ(oGಸಲು ಮತು� 4ಾಡಲು ಪಾ(ರಂxaದರು 

wಡುಗಡೆಯು �ಾI(ಯ ಕ�ಾಳ�ಾದ ಸಮಯದ&V ಅಂದ�ೆ  
ಮಧ��ಾI(ಯ&V ಬಂYತು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 16:25,26 ಮಧC1ಾ-
ಯDK 5ೌಲನೂ 

Eೕಲನೂ 5ಾ
ಥHನೆ&ಾಡುವವ1ಾ� �ೇವ:+ೆ ಸು�-ಪದಗಳನು 

Rಾಡು-�ದ0ರು; Zೆ1ೆಯDKದ0ವರು ಲ�«aಟು/ �ೇಳ?-�ದ0ರು. 

ಅಕZಾJ�ಾ�� ಮRಾಭೂಕಂಪ ವ_ಂಟಾuತು; Zೆ1ೆಮನೆಯ 

ಅE�<ಾರಗಳ? ಕದDದವ_. ಅ�ೇ �ಣದDK ಕದಗzೆಲಾK �ೆ1ೆದವ_, 

ಎಲKರ rೇ�ಗಳ? ಕಳkYದ0ವ_. 

ವೃY~ಯಾಗು/�ೆಯನು. - ಎಲಾV !ಾ�ಲುಗಳನು. bೆ�ೆಯಲP}Tದ;ನು. 
- ಎಲVರ ಸರಪ7ಗಳ, ಕಳ@wದ;ದ;ನು. ಗಮiaD. CಾವL 
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9ೇವರನು. ಸು�Iಸಲು ಪಾ(ರಂxa9ಾಗ ಇತರರು 
ಪ(Fೕಜನವನು. ಅನುಭ/ಸುbಾ��ೆ. 

� ಅCೇಕರು ನಂwದರು 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 16:27-34 Zೆ1ೆಯ ಯಜ&ಾನನು 

*� 0ೆuಂದ ಎಚlತು� Zೆ1ೆಮನೆಯ ಕದಗಳ? �ೆ1ೆAರುವದನು ಕಂಡು 

Zೆ1ೆಯDKದ0ವರು ಓ�Rೋದ1ೆಂದು mಾaE ಕ-�ಯನು �:ದು 

ಆತJಹತC &ಾ��ೊಳjrೇ�ೆಂAದ0ನು. ಆದ1ೆ 5ೌಲನು ಮRಾ 

ಶಬ0Aಂದ ಕೂ� ಅವ*+ೆ – *ೕನೇನೂ �ೇಡು&ಾ��ೊಳjrೇಡ, 

ನಾ<ೆಲKರೂ ಇಲ Kೇ ಇ� 0ೇ<ೆ ಎಂದು Rೇಳಲು ಅವನು – Aೕಪ 

ತರrೇ�ೆಂದು ಕೂ� ಒಳ�ೆ9 Rಾ: ನಡುಗು�ಾ� 5ೌಲ Eೕಲರ ಮುಂ�ೆ 

Yದ0ನು. ಮತು� ಅವರನು Rೊರ+ೆ ಕರ�ೊಂಡು ಬಂದು – 

Zಾ]nಗz ೕೆ, ನಾನು ರ��ೆRೊಂದುವದ�ೆ9 ಏನು &ಾಡrೇ�ೆಂದು 

�ೇಳಲು ಅವರು – ಕತHನಾದ ^ೕಸುaನ �ೕಲೆ ನಂY�ೆuಡು, 

ಆಗ *ೕನು ರ��ೆ Rೊಂದುa, *ನ ಮನೆಯವರೂ 

ರ��ೆRೊಂದುವರು ಎಂದು RೇO ಅವ*ಗೂ ಅವನ 

ಮನೆಯDKದ0ವ1ೆಲK:ಗೂ �ೇವರ <ಾಕCವನು -OEದರು. ಆ �ೕಲೆ 

ಅವನು 1ಾ-
ಯ ಅ�ೇ ಗO+ೆಯDK ಅವರನು ಕರ�ೊಂಡು Rೋ� 

ಅವರ +ಾಯಗಳನು �ೊzೆದು ಕೂಡಲೆ �ಾನೂ ತನವ1ೆಲKರ 

ಸ�ತ<ಾ� Aೕ�ಾZಾನ&ಾ�E �ೊಂಡನು. ತರು<ಾಯ ಅವರನು 

ತನ ಮನೆ+ೆ ಕರ�ೊಂಡುRೋ� ಊಟ&ಾ�Eದನು. ಅವನು ತನ 

ಮನೆಯವ1ೆಲKರ ಸಂಗಡ ನಂY ಉಲಾKಸ +ೊಂಡನು. 

� %ೊ�ೕತ( ಯ¡ 

ಇw(ಯ ಪLಸ�ಕದ ಬರಹ8ಾರನು ಇದನು. %ೊ�ೕತ( ಯ¡ ಎಂದು 
ಸೂ@a9ಾ;Cೆ. ಅವರ ಹbಾಶ ಪDa�Iಯ ನಡು�ೆ ಸು�I  
%ೊ�ೕತ(ವನು. ಅNGaದ;ರ ಪD�ಾಮ�ಾ� ಅವರ wಡುಗಡೆಯು 
ಉಂQಾ:ತು. 

ಇY
ಯ 13:15 ಆದುದ:ಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ<ಾ�^ೕ �ೇವ:+ೆ 

Zೊ�ೕತ
 ಯ�ವನು ಎಡYಡ�ೆ ಸಮ�HZೋಣ ಆತನು 

ಕತHನೆಂದು rಾuಂದ ಪ
-oೆ &ಾಡುವ�ೇ ನಾವ_ ಅ�Hಸುವ 

ಯ�<ಾ��ೆ. 
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�ೆ1ೆಯಲ�ಟ/ ಪರಲೋಕ 

9ೇವರನು. ಆ�ಾHಸುವ ಮೂಲಕ CಾವL ಪರಲೋಕವನು. 
bೆ�ೆಯಬಹುದು. 

� ಅ$ಸ�ಲCಾದ Fೕ4ಾನನು 

ಪರಲೋಕದ&V bೆ�ೆಯಲP}Tರುವ !ಾ�ಲನು. CೋE9ಾ;� 
Fೕ4ಾನನು I7a9ಾ;Cೆ. 

ಪ
ಕಟನೆ 4:1,2 ಇವ_ಗzಾದ �ೕಲೆ ನಾನು ನೋ��ಾಗ 

ಪರಲೋಕದDK �ೆ1ೆAದ0 rಾ�ಲು �ಾVEತು. ಮತು� ನನ ಸಂಗಡ 

ತುತೂ:ಯು &ಾ�ಾಡುತ��ೋ ಎಂಬಂ�ೆ ನಾನು pದಲು �ೇOದ0 

<ಾVಯು �ೇOEತು. ಇDK+ೆ ಏ: rಾ ಮುಂ�ೆ 

ಆಗrೇ�ಾದವ_ಗಳನು *ನ+ೆ �ೋ:ಸು<ೆನು. ಎಂದು RೇOತು. 

ಕೂಡಲೆ �ೇವ1ಾತJವಶನಾ�ೆನು. ಆಗ ಇ+ೋ ಪರಲೋಕದDK 

ಒಂದು EಂRಾಸನaತು�. EಂRಾಸನದ �ೕಲೆ ಒಬiನು ಕೂ-ದ0ನು. 

"9ೇವರನು. ಆ�ಾHಸು" ಎಂದು 9ೇವದೂತನು ಆ�ಾaದ 
ಕೂಡಲೇ ಪರಲೋಕವL bೆ�ೆYರುವLದನು. ಮತು� vೕಸು 
aಂ4ಾಸನದ eೕಲೆ ಕು7IರುವLದನು. CೋE9ಾ;� 
Fೕ4ಾನನು I7aದನು. 

ಪ
ಕಟನೆ 19:10,11 ಆಗ ನಾನು ಅವ*+ೆ ನಮZಾ9ರ 

&ಾಡrೇ�ೆಂದು ಅವನ 5ಾದಗಳ ಮುಂ�ೆ Yೕಳಲು ಅವನು – 

&ಾಡrೇಡ ನೋಡು ನಾನು *ನಗೂ ^ೕಸುaನ Zಾ�ಯನು 

RೇOರುವ *ನ ಸRೋದರ:ಗೂ �ೊ�ೆಯ �ಾಸನಾ�� 0ೇನೆ. 

�ೇವ:+ೇ ನಮZಾ9ರ &ಾಡು ಅಂದನು. ^ೕಸುaನ aಷಯ<ಾದ 

Zಾ�ಯು ಪ
<ಾದನೆಯ <ಾಕC<ೇ. ಪರಲೋಕವ_ �ೆ1ೆAರುವದನು 

ನಾನು ಕಂ�ೆನು. ಆಗ ಇ+ೋ YOೕ ಕುದು1ೆಯು ನನ+ೆ �ಾVEತು. 

ಅದರ �ೕಲೆ ಕೂ-ದ0ವ*+ೆ ನಂYಗಸ�ನೂ ಸತCವಂತನೂ ಎಂದು 

Rೆಸರು. ಆತನು *ೕ-uಂದ ನಾCಯ a�ಾ:ಸು�ಾ�ನೆ. *ೕ-uಂದ 

ಯುದ0&ಾಡು�ಾ�ನೆ. 
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� ಪ(�ಾYಯಾದ v4ೆ�ೆ3ೕಲನು 

ಪರಲೋಕವL bೆ�ೆYರುವLದನು. CೋE9ಾ;� v4ೆ�ೆ3ೕಲನು 
I7aದನು. 

^Rೆ�ೆ9ೕಲ 1:1 �ೆrಾ| ನAಯ ಹ-�ರ Zೆ1ೆಯಾ� <ಾEಸು-�ದ0 

^ಹೂದCರ ಮಧCದDK ನಾನು Zೇ:�ೊಂಡುರು<ಾಗ ಮೂವತ�ನೆಯ 

ವರುಷದ ನಾಲ9ನೆಯ -ಂಗOನ ಐದನೆಯ AನದDK ಆ�ಾಶವ_ 

ಒ�ೆದು ನನ+ೆ �ೇವದಶHನಗಳ? ಉಂಟಾದವ_. 

� ಪ(�ಾYಯಾದ vZಾಯನು  

^bಾಯ 62:1-3 kೕ7ೕ*ನ ಧಮHವ_ ಪ
�ಾಶ+ೊಳ?jವ ತನಕ, 

^ರೂಸಲೇnನ ರ��ೆಯು Aೕa.+ೆಯಂ�ೆ ಪ
ಜ]Dಸುವ ವ1ೆ+ೆ 

ನಾನು &ೌನ<ಾ�ರ�ೆ kೕ7ೕ*ನ �ತವನು ಲ�ಸು-�ರು<ೆನು; 

ಸುಮJ*ರ�ೆ ^ರೂಸಲೇnನ �ೇಮವನು kಂ-ಸು-�ರು<ೆನು. 

ಜನಾಂಗಗಳ? *ನ ಧಮHವನು, ಸಕಲ 1ಾಜರು *ನ <ೈಭವವನು 

ನೋಡುವರು; ^Rೋವನ rಾu ನೇnEದ Rೊಸ Rೆಸರು *ನ+ೆ 

�ೊ1ೆಯುವದು. *ೕನು ^Rೋವನ �ೈಯDK ಸುಂದರ 

`:ೕಟ<ಾ�ಯೂ *ನ �ೇವರ ಹಸ�ದDK 1ಾಜ 

w1ೋ<ೇಷ/ನ<ಾ�ಯೂ ಇರುa. 

ವಚನ 10 ಊರ rಾ�ಲುಗಳDK Rಾದು ಬ*:, Rಾದು ಬ*:, 

ಜನ:+ೆ �ಾ:ಯನು ಸ:&ಾ�:, 1ಾಜ&ಾಗHವನು ಎತ�:E:, 

ಎತ�:E:, ಕಲುKಗಳನು �ೆ+ೆದುRಾ`:, ಜನಾಂಗಗO+ೆ 

ಧ�ಜವನೆ-�:! 

Zೈ�ಾನನ ಕುತಂತ
 

ಪಾಪ ಪ(�ೇqಸುವLದ?3ಂತ �ದಲು ಲೂaಫರನು 
ಪರಲೋಕದ&V 9ೇವರನು. ಸು�Iಸುವವನು ಮತು� 
ಆ�ಾHಸುವವನು ಆ�ದ;ನು. ಅವನ ದಂ8ೆಯ&V ಅವನನು. 
dಂ!ಾ&aದ 9ೇವದೂತರು 9ೇವರ ಸು�Iಸುವವರು ಮತು� 
ಆ�ಾಧಕರು. ಅವರನು. 4ೊರ 9ೊಬುmವLದ?3ಂತ �ದಲು ಅವರು 
9ೇವರ aಂ4ಾಸನದ ಮುಂ9ೆ ಇದ;ರು. 
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ಆಗ 9ೇವರು ಆ9ಾಮ ಹವ1ರನು. ಸೃ�Taದನು, ಆದ�ೆ %ೈbಾನನು 
ಅವರನು. ಮತು� ಅವರ ಎಲಾV ವಂಶಸ�ರನು. ಮ&ನ8ೊ7aದನು. 
ಅನಂತರ vೕಸು ಪ(IFಬm ಪLರುಷ, a�ೕ ಮತು� ಮಗು/8ಾ� 
ಬ&ಯಾದನು. ಈಗ, ಆತನು ಸುDaದ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ, 9ೇವರ 
aಂ4ಾಸನ �ೋ�ೆ8ೆ ಬರಲು ನಮlನು. ಆ4ಾ1iಸಲಾ�9ೆ, ಆದ�ೆ 
CಾವL ಅದನು. ಪ/bಾ(ತlನ ಬಲಪEಸು/�ೆಯ ಮೂಲಕ Jಾತ( 
Jಾಡಬಹುದು. 

?(ಸ�ನ 9ೇಹವನು. CಾಶJಾಡುವLದು %ೈbಾನನ ಬಯ�ೆಯಾ�9ೆ. 
ಅವನ ತಂತ(�ೇನಂದ�ೆ ನಕ& “ಸ�ೆಯನು.” - ಬಲdೕನ�ಾದ 
ಸಂಘಟCೆಯನು. %ಾ�NಸುವLದು - ಪ/bಾ(ತlನ ಬಲವನು. 
I7ದು�ೊಳ{ದಂbೆ ತಡೆಯುವLದು - CಾವL ಸು�I ಆ�ಾಧCೆಯ 
ಮೂಲಕ 9ೇವರ ಸi.H8ೆ 4ೋಗು�ಾಗ ನಮl9ಾ�ರುವ 
ಬಲವನು. I7ದು�ೊಳ{ದಂbೆ ತಡೆಯುವLದು ಆ�9ೆ. 

ಮ��7ಳ�ೆ9 Rೋಗಲು rೇಧನ 

ಅbಾ�ಸ?�ಯುಳ{ ಸು�I ಆ�ಾಧCೆಯ ಮೂಲಕ, CಾವL 
ಪರಲೋಕದ&V bೆ�ೆYರುವ !ಾ�ಲನು. ಅನುಭ/ಸಬಹುದು. 
“ಇ&V8ೆ ಏD !ಾ…” ಎಂಬ 9ೇವರ ಸ1ರವನು. CಾವL �ೇಳಬಹುದು. 
CಾವL “ಆತlದ&V” 9ೇವರ aಂ4ಾಸನ/ರುವ �ೋ�ೆ8ೆ 
ಒಯ�ಲPಡಬಹುದು. 

!ೇಧನ ಅಥ�ಾ wಡುಗಡೆಯ ಆ�ಾಧCೆಯ ಮೂಲಕ CಾವL 
ಪರಲೋಕವನು. bೆ�ೆY9 ;ೇ�ೆ. ಕತ�ಲೆಯ ಮುಸುಕು Cಾಶ�ಾ�9ೆ. 
!ೇbೇ&ನ&Vರುವ ಯಾ�ೋಬನಂbೆ CಾವL ಸಹ  !ಾ�ಲು 
bೆ�ೆYರುವ, 9ೇವದೂತರ ಅಪಾರ�ಾದ �ಾಯGಕಲಾಪ/ರುವ, 
9ೇವರು eೕಲೆ iಂತು JಾತCಾಡುI�ರುವ ಅIಶಯ�ಾದ 
ಸ�ಳವನು. ಅನುಭ/ಸುb �ೇ�ೆ. 9ೇವರ ಅದುcತಕರ�ಾದ 
ಮdeಯನು. CಾವL ಅನುಭ/ಸಬಹುದು! 

ನಾವ_ �ಾaೕದನೊಂA+ೆ �ೕ+ೆ ¬ೂೕTಸಬಹುದು, 

ಇಂಥವ1ೇ ಆತನ ದಶHನವನು ಬಯಸುವವರು.  

ಯಾ�ೋಬCರ �ೇವ1ೇ, *ನ Zಾ*ಧCವನು Zೇರುವವರು ಇಂಥವ1ೇ. Zೆಲಾ.  
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�ಾ]ರಗz ೕೆ, ಉನತ<ಾ�:
; ಪ_1ಾತನ<ಾದ ಕದಗz ೕೆ, �ೆ1ೆದು�ೊಂ�:
;  

ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಅರಸನು ಆಗnಸು�ಾ�ನೆ.  

ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಈ ಅರಸನು ಯಾರು?  

ಮRಾ ಬDಷ�ನೂ abೇಷ ಪ1ಾಕ
nಯೂ ಆ�ರುವ ^Rೋವ, ಯುದ�aೕರನಾ�ರುವ ^Rೋವ.  

�ಾ]ರಗz ೕೆ, ಉನತ<ಾ�:
; ಪ_1ಾತನ<ಾದ ಕದಗz ೕೆ, �ೆ1ೆದು�ೊಂ�:
;  

ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಅರಸನು ಆಗnಸು�ಾ�ನೆ.  

ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಈ ಅರಸನು ಯಾರು?  

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನೇ; ಮRಾಪ
mಾವವ_ಳj ಅರಸನು ಈತನೇ. Zೆಲಾ 

?ೕತGCೆ 24: 3-10 

 

ಪ1ಾಮbೆH+ಾ�ರುವ ಪ
bೆಗಳ? 

1. ಕತ�ಲೆಯ ಮುಸುಕು ಎಂದ�ೇನು? 

 

2. ಅದನು. 4ೇ8ೆ bೆ8ೆದು4ಾಕಬಹುದು? 

 

3. ಕತ�ಲೆಯ ಮುಸುಕನು. bೆ8ೆದು4ಾ?ರುವLದರ ಕುDbಾದ ಮೂರು ಸತ��ೇದದ ವಚನಗಳನು. I7aD. 
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5ಾಠ 5 

ಮ��ಯ ಅ¡ವC`�ಗಳ? 

CಾವL ನಮl Cೈಸ�Gಕ ಮಂಡಲYಂದ ಆತl ಮಂಡಲ�ೆ3 
4ೋ9ಾಗ ಮdeಯ ಅxವ�?�ಗಳ, bೋDಬರುತ��ೆ. 

ಎರಡು ಮಂಡಲಗಳ? 

� Cೈಸ�Gಕ 

CಾವL ಲ>¹�ೊಡ!ೇ�ಾದ ಎರಡು ಮಂಡಲಗ7�ೆ. ನಮl ಸುತ�ಲೂ 
ಇರುವ Cೈಸ�Gಕ ಮಂಡಲ/9ೆ. 

► ಈ ಮಂಡಲದ&V CಾವL Cೋಡು/�ೆ, ಆ&ಸು/�ೆ, ರು@, 

ಸPಶG/ಅನುಭವ ಮತು� �ಾಸCೆಯ ಎಂಬ ನಮl Cೈಸ�Gಕ 
ಇಂY(ಯಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಯGJಾಡುb �ೇ�ೆ. 

► ಈ ಮಂಡಲವL bಾbಾ3&ಕ�ಾ�9ೆ, ಅಂದ�ೆ ಇದು 
Zಾಶ1ತವಲV, ಆದ�ೆ ಒಂದು aೕ[ತ �ಾಲಾವH8ೆ 
ಇರುವಂಥ9ಾ;�9ೆ. 

► ಇದು �ೌIಕ�ಾದದು;. 

► Cೈಸ�Gಕ ಮಂಡಲದ&V CಾವL 9ೇವರನು. ಸು�Iಸಬಹುದು. 
CಾವL �ಾಕ�ವನು. ಕ&ಯಬಹುದು. CಾವL 9ೇವರ ಬ8 zೆ 
I7ದು�ೊಳ{ಬಹುದು. 

� ಆIlಕ 

ಆIlಕ ಮಂಡಲವೂ ಸಹ ಇ9ೆ. ಈ ಮಂಡಲವL ಸಹ ನಮl 
ಸುತ�ಲೂ ಇ9ೆ. 

► ಆದ�ೆ, ನಮl Cೈಸ�Gಕ ಇಂY(ಯಗಳ ಮೂಲಕ CಾವL ಈ 
ಮಂಡಲದ&V �ಾಯGJಾಡಲು %ಾಧ�/ಲV. CಾವL ನಮl ಆIlಕ 
ಇಂY(ಯಗಳನು. ಅನು8ೊ7ಸ!ೇಕು. 

► ಈ ಮಂಡಲವL Zಾಶ1ತ�ಾ�9ೆ. 

► ಆತl ಮಂಡಲದ&V ಸಮಯ�ಾಗ& ಅಥ�ಾ ದೂರ�ಾಗ& 
ಇಲV. 
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► ಈ ಮಂಡಲದ&V CಾವL 9ೇವರನು. ಆ�ಾHಸಬಹುದು. ಇ&V 
�ಾಕ�ವL ]ೕವವLಳ{ದು; ಮತು� ಶ?�ಯುಳ{ದು; ಆಗುತ�9ೆ. CಾವL 
9ೇವರನು. I7ದು�ೊಳ{ಬಹುದು. 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

2 �ೊ:ಂಥ 4:18 ನಾವ_ �ಾಣುವಂಥದ0ನು ಲೆ`9ಸ�ೇ 

�ಾಣAರುವಂಥದ0ನು ಲೆ`9ಸುವವ1ಾ��ೆ0ೕ<ೆ. �ಾಣುವಂಥದು0 ಸ]ಲ� 

�ಾಲ &ಾತ
 ಇರುವದು. �ಾಣAರುವಂಥದು0 ಸ�ಾ�ಾಲವG 

ಇರುವದು. 

ಎರಡು 1ಾಜCಗಳ? 

ಆIlಕ ಮಂಡಲದ&V ಎರಡು �ಾಜ�ಗ7�ೆ. 9ೇವರ �ಾಜ� ಮತು� 
%ೈbಾನನ �ಾಜ� ಇ9ೆ. 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಈ ಎರಡು �ಾಜ�ಗಳ ಬ8 zೆ 
ಉಲ Vೇ�a9ಾ;Cೆ. 

�ೊಲೊZೆ� 1:12-14 rೆಳ`ನ 1ಾಜC�ೊಳ+ೆ �ೇವಜನರ 

mಾದC�ೆಯDK 5ಾಲು+ಾರ+ಾಗುವದ�ೆ9 *ಮJನು 7ೕಗCರನಾ� 

&ಾ�ದ ತಂ�ೆ+ೆ ಕೃತ��ಾಸು�- &ಾಡುವವ1ಾ�ರrೇಕಂತಲೂ 

�ೇವರನು rೇ��ೊಳ?j� �ೇನೆ. �ೇವರು ನಮJನು ಅಂಧ�ಾರದ 

�ೊ1ೆತನAಂದ Y�E ತನ �
ಯ ಕು&ಾರನ 1ಾಜC�ೊಳ+ೆ 

Zೇ:Eದನು. ಆ ಕು&ಾರನDK ನಮJ 5ಾಪಗಳ? ಪ:Rಾರ<ಾ� 

ನಮ+ೆ Yಡುಗ�ೆಯಾuತು. 

CಾವL %ೈbಾನನ �ಾಜ�ದ&V ಹು}T9 ;ೇ�ೆ, ಆದ�ೆ 4ೊಸ9ಾ� 
ಹುಟುTವLದರ ಮೂಲಕ CಾವL 9ೇವರ �ಾಜ��ೆ3 %ೇರುb �ೇ�ೆ. 

ಮೂರು ಆ�ಾಶಗಳ? (ಸ]ಗH) 

1. ಸತ��ೇದದ&V ಮೂರು ಆ�ಾಶಗಳ ಬ8 zೆ ಉಲ Vೇ�ಸಲಾ�9ೆ. 
�ದಲCೆಯದು ಭೂ[ಯ �ಾbಾವರಣ, ಸೂಯG, ಚಂದ( ಮತು� 
ನ>ತ(ಗಳ,. 

2. ಎರಡCೆಯ ಆ�ಾಶ 9ೇವದೂತರ ಮತು� %ೈbಾನನ ಆತl 
ಮಂಡಲ�ಾ�9ೆ. 
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3. ಮೂರCೆಯ ಆ�ಾಶ ಬ8 zೆ ಸತ��ೇದದ 2 �ೊDಂಥ 12:2 ರ&V 
ಒಂದು !ಾD ಉಲ Vೇ�ಸಲಾ�9ೆ, ಮತು� ಇದು 9ೇವರ 
i�ಾಸ�ಾ�9ೆ. 4 Cೇ ವಚನದ&V ಪೌಲನು ಇದನು. ಪರ9ೈಸ 
ಎಂದು ಉಲ Vೇ�a9ಾ;Cೆ. aಂ4ಾಸನದ �ೋ�ೆಯು ಈ 
ಮಂಡಲದ&V9ೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 12:2-4 `
ಸ�ನDKದ0 ಒಬi ಮನುಷCನನು ಬಲ Kೆನು. 

ಅವನು ಹAನಾಲು9 ವರುಷಗಳ �ಂ�ೆ ಮೂರನೇಯ ಆ�ಾಶದ 

ಪಯHಂತರಕೂ9 ಒಯCಲ�ಟ/ನು. ಅವನು �ೇಹಸ�ತನಾ� 

ಒಯCಲ�ಟ/ನೋ �ೇಹರ�ತನಾ� ಒಯCಲ�ಟ/ನೋ ನಾನ:^. 

�ೇವ1ೇ ಬಲKನು. ಮನುಷCನು ಪರ�ೈಸ�ೆ9 ಒಯCಲ�ಟು/ ಮನುಷCನು 

ನು�ಯಲಶಕC<ಾದ Rೇಳrಾರದ &ಾತುಗಳನು �ೇOದನೆಂದೂ 

ಬಲ Kೆನು. ಆ ಸಮಯದDK ಆತನು �ೇಹಸ�ತನಾ�ದ0ನೋ 

�ೇಹರ�ತನಾ�ದ0ನೋ ನಾನ:^ �ೇವ1ೇ ಬಲKನು… 

CಾವL 9ೇವರ ಮde8ೆ ಅಥ�ಾ ಪ(ಸನ.bೆ8ೆ ಬರು�ಾಗ, CಾವL 
ಆತl ಮಂಡಲದ&Vರುb �ೇ�ೆ. CಾವL Cೈಸ�Gಕ ಮಂಡಲದ&V 
�ಾaಸುI�ದ;ರೂ ಸಹ, CಾವL ಆತl ಮಂಡಲ�ೆ3 
ಅನು8ೊಳ{ಬಹುದು. 

CಾವL ಆತl ಮಂಡಲವನು. ಪ(�ೇqa9ಾಗ CಾವL �ಾಸ�ವ�ಾ� 
ಸ1ಗGದ&V - 9ೇವರ aಂ4ಾಸನದ �ೋ�ೆಯ&V ಇರುb �ೇ�ೆ. 

ಸತ��ೇದದ&V ಆ�ಾಶದ ಬ8 zೆ 750 ಕೂ3 4ೆಚು6 ಉಲ Vೇಖಗ7�ೆ, 
ಆದ�ೆ ಅವLಗಳ&V ಯಾವLದೂ ಮೂರCೆಯ ಆ�ಾಶವನು. [ೕD 

4ೋಗುವLYಲV. 

ಆತJ ಮಂಡಲವನು ಪ
<ೇwಸುವ_ದು 

ಪa�ಾ
ತJನನು RೊಂA�ೊಳ?jವ_ದು 

CಾವL ಆತlನ ಮdeಯ ಮಂಡಲವನು. ಅನುಭ/ಸ!ೇ�ಾದ�ೆ, 
CಾವL �ದಲು ಪ/bಾ(ತlನ Yೕ�ಾ%ಾ.ನವನು. 
4ೊಂY�ೊಳ{!ೇಕು. 

ಲೂಕ 3:16 7ೕRಾನನು ಅವ1ೆಲK:+ೆ - ನಾನಂತೂ *ಮ+ೆ 

*ೕ:ನ Zಾನ&ಾ�ಸುವವನು; ಆದ1ೆ ನನ�ಂತ ಶಕ�ನು 
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ಬರು�ಾ�ನೆ. ಆತನ �ೆರಗಳ rಾರನು Yಚುlವದಕೂ9 ನಾನು 

7ೕಗCನಲK. ಆತನು ಪa�ಾ
ತJದDKಯೂ rೆಂ`ಯDKಯೂ *ಮ+ೆ 

Zಾನ&ಾ�ಸುವನು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 2:1-4 ಪಂ�ಾಶತ�ಮ Aನದ ಹಬiವ_ 

ಬಂAರಲಾ� ಅವ1ೆಲKರು ಒಂ�ೇ ಸQಳದDK ಕೂ�ದ0ರು. ಆಗ 

Yರು+ಾO Yೕಸುತ��ೋ ಎಂಬಂ�ೆ ಫಕ9ನೆ ಆ�ಾಶ�ೊಳ�ಂದ 

ಒಂದು ಶಬ0ವ_ಂಟಾ� ಅವರು ಕೂ-ದ0 ಮನೆಯನೆಲಾK 

ತುಂY�ೊಂ�ತು. ಉ:ಯಂ-ದ0 ನಾD+ೆಗಳ? aಂಗ�E�ೊಳ?jವ 

Rಾ+ೆ ಅವ:+ೆ �ಾVE ಅವರDK ಒrೊiಬiರ �ೕಲೆ ಒಂ�ೊಂ�ಾ� 

ಕೂತು�ೊಂಡವ_. ಆಗ ಅವ1ೆಲKರು ಪa�ಾ
ತJಭ:ತ1ಾ� ಆ ಆತJ 

ತಮತಮ+ೆ ನು�ಯುವ ಶ �̀ಯನು �ೊಡುವ ಪ
�ಾರ rೇ1ೆrೇ1ೆ 

mಾ�ೆಗOಂದ &ಾ�ಾಡುವದ�ೆ9 5ಾ
ರಂ¡Eದರು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 19:2 *ೕವ_ ನಂY�ಾಗ 

ಪa�ಾ
ತJವರವನು RೊಂAA1ೋ ಎಂದು ಅವರನು �ೇಳಲು 

ಅವರು ಅವ*+ೆ – ಇಲK, ಪa�ಾ
ತJವರವ_ ಉಂಟೆಂಬದನೇ ನಾವ_ 

�ೇಳDಲK ಅಂದರು. 

ವಚನ. 6 5ೌಲನು ಅವರ �ೕಲೆ �ೈಗಳ*ಡಲು ಪa�ಾ
ತJವರವ_ 

ಅವರ �ೕಲೆ ಬಂತು; ಅವರು ನಾನಾ mಾ�ೆಗಳನಾ�ದರು, 

ಪ
<ಾAEದರು. 

ಆತJನDK dೕaಸುವ_ದು 

ನಮl ]ೕವನದ ಪ(IYನವL CಾವL ಆತl ಮಂಡಲದ&V 
]ೕ/ಸ!ೇಕು ಮತು� ನಡೆಯ!ೇಕು ಎಂಬುದು ನಮl ]ೕವನದ 
ಕುDbಾ�ರುವ 9ೇವರ FೕಜCೆಯು ಮತು� ಉ9 ;ೇಶವL ಆ�9ೆ. 

ಗಲಾತC 5:25 ನಾವ_ ಆತJ*ಂದ dೕaಸು-�ರಲಾ� 

ಆತJನನನುಸ:E ನ�ೆ7ೕಣ. 

ವಚನ. 16 ನಾನು Rೇಳ?ವ�ೇನಂದ1ೆ ಪa�ಾ
ತJನನು ಅನುಸ:E 

ನ�ೆದು�ೊOj:. ಆಗ *ೕವ_ ಶ:ೕರ mಾವದ ಅ¡ಲಾ�ೆಗಳನು ಎಷು/ 

&ಾತ
ಕೂ9 ನೆರ<ೇ:ಸುವAಲK. 
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ಪ
ಕಟ�ೆಯ ಆತJವನು ಪ�ೆದು�ೊOj: 

9ೇವರ iಜ�ಾದ ಮdeಯನು. ಅನುಭ/ಸಲು, CಾವL ಆತl 
ಮಂಡಲವನು. ಪ(�ೇqಸ!ೇಕು. ಪ/bಾ(ತlನು �ಾನದ ಮತು� 
ಪ(ಕಟ�ೆಯ ಆತl�ಾ� ನಮl eೕಲೆ ಇ7ದು ಬರು�ಾಗ ಅದು 
ಪಾ(ರಂಭ�ಾಗುತ�9ೆ. ಆತl ಮಂಡಲದ&V, CಾವL 9ೇವರ 
ಮdeಯನು. ಕಂಡು�ೊಳ,{ವLದು Jಾತ(ವಲV, CಾವL ಆತನನು. 
ಮdeಪEಸುವL9ಾ� CಾವL ಕಂಡು�ೊಳ,{b �ೇ�ೆ. 

ಎ�ೆಸ 1:16-18 ನನ 5ಾ
ಥHನೆಗಳDK *ಮ+ೋಸ9ರ aoಾಪನೆ 

&ಾ� ನಮJ ಕತH<ಾದ ^ೕಸು `
ಸ�ನ �ೇವರೂ 

ಪ
mಾವಸ]ರೂಪನಾದ ತಂ�ೆಯೂ ಆ�ರು<ಾತನು ತನ 

aಷಯ<ಾ� -ಳ?ವO�ೆಯನು �ೊಟು/ ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 

ಸ�ಾCಥHಗಳನು -ಳ?�ೊಳ?jವ oಾನವ_ಳj ಆತJವನು *ಮ+ೆ 

ದಯ5ಾDಸrೇ�ೆಂದು 5ಾ
~Hಸು� �ೇನೆ. ಆತನು *ಮJ 

ಮನೋನೇತ
ಗಳನು rೆಳ�E ಆತ*ಂದ ಕ:E�ೊಂಡವರು 

*:ೕ�ಸುವ ಪದa ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ �ೇವಜನ1ೆಂಬ ಆತನ 

Zಾ]ಸQ«ದ ಮ�&ಾ-ಶಯವ_ ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ ನಂಬುವವ1ಾದ 

ನಮJDK. 

ಆತನ !ಾಧ�ಸ��ಾ�ರುವ ನಮ8ೆ ?(ಸ�ನ&V, ಆತi8ೆ 
ಮdeಯನು. ಉಂಟುJಾಡುವLದ�ೆ3 ಮdeಯ ಮಂಡಲವನು. 
ಪ(�ೇqಸಲು ನಮ8ೆ kೈಯGಯುಂಟು. 

ಇY
ಯ 10:19 ಆತನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶ:ೕರ<ೆಂಬ �ೆ1ೆಯ 

ಮು�ಾಂತರ �ೇವರ ಸಮ�ಮದDK ಪ
<ೇwಸುವದ�ೆ9 ನಮ+ೆ 

cೈಯHವ_ಂಟಾuತು… 

ಆತJದDK 5ಾ
~Hಸುವ_ದು 

CಾವL ಆತlನ ಮdeಯ ಮಂಡಲದ&V ]ೕ/ಸು�ಾಗ ಮತು� 
ನಡೆಯುI�ರು�ಾಗ, CಾವL ಕೂಡ ಆತlದ&V ಪಾ(oGಸುb �ೇ�ೆ. 
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1 �ೊ:ಂಥ 14:14,15 ಯಾಕಂದ1ೆ ನಾನು <ಾVಯನಾಡು�ಾ� 

�ೇವರನು 5ಾ
~HEದ1ೆ ನನಾತJವ_ 5ಾ
~Hಸುವ�ೇ Rೊರತು 

ನನ ಬುA0 *ಷ�ಲ<ಾಗುವದು. Rಾ+ಾದ1ೇನು? ನಾನು ಆತJAಂದ 

5ಾ
~Hಸು<ೆನು. ಬುA0uಂದಲೂ 5ಾ
~Hಸು<ೆನು. ಆತJAಂದ 

Rಾಡು<ೆನು ಬುA0uಂದಲೂ Rಾಡು<ೆನು. 

1ೋ&ಾಪ_ರ 8:26 Rೇ+ೆ ಪa�ಾ
ತJನು ಸಹ ನಮJ ಅಶ �̀ಯನು 

ನೋ� ಸRಾಯ&ಾಡು�ಾ�ನೆ. Rೇಗಂದ1ೆ ನಾವ_ ತಕ9 ಪ
�ಾರ 

ಏನು rೇ��ೊಳjrೇ�ೋ ನಮ+ೆ +ೊ-�ಲKದ0:ಂದ ಪa�ಾ
ತJನು 

�ಾನೇ &ಾ-ಲKದಂಥ ನರzಾಟAಂದ ನಮ+ೋಸ9ರ 

rೇ��ೊಳ?j�ಾ�ನೆ. 

ಆತlದ&V CಾವL Jಾಡುವ ನಮl ಪಾ(ಥGCೆಗಳ, 9ೇವರ 
aಂ4ಾಸನದ ಮುಂYರುವ ಬಂ8ಾರದ ಧೂಪಾರIಯ&V 4ಾ?ರುವ 
ಸುಗಂಧ �ಾಸCೆಯುಳ{ ಧೂಪದಂbೆ 9ೇವD8ೆ 
e@68ೆಯಾ�ರುತ�9ೆ. 

ಪ
ಕಟನೆ 5:8 �ೆ+ೆದು�ೊಂ�ಾಗ ಆ ನಾಲು9 dೕaಗಳ� ಇಪ�ತು� 

ನಾಲು9 ಮಂA �:ಯರೂ ಯ�ದ ಕು:ಯಾ�ಾತನ 5ಾದ�ೆ9 

Yದ0ರು. �:ಯರ �ೈಗಳDK aೕ�ೆಗಳ� �ೇವ ಜನರ 

5ಾ
ಥHನೆಗzೆಂಬ ಧೂಪAಂದ ತುಂYದ0 kನದ ಧೂ5ಾರ-ಗಳ? 

ಇದ0ವ_. 

ಪ
ಕಟನೆ 8:3,4 ಆ �ೕಲೆ ಮ�ೊ�ಬi �ೇವದೂತನು ಬಂದು 

ಯ�<ೇAಯ ಬOಯDK *ಂತನು. ಅವನ �ೈಯDK kನದ 

ಧೂ5ಾರ- ಇತು�. EಂRಾಸನದ ಮುಂದಣ kನದ ಧೂಪ<ೇAಯ 

�ೕಲೆ �ೇವಜನ1ೆಲKರ 5ಾ
ಥHನೆಗಳ �ೊ�ೆಯDK 

ಸಮ�Hಸುವದ�ಾ9� ಅವ*+ೆ ಬಹಳ ಧೂಪ �ೊಡಲ�./ತು. ಆಗ 

ಧೂಪದ Rೊ+ೆಯು �ೇವದೂತನ �ೈ7ಳ�ಂದ Rೊರಟು 

�ೇವಜನರ 5ಾ
ಥHನೆಗz�ೆಂA+ೆ ಕೂ� �ೇವರ ಸ*[+ೆ 

ಏ:Rೋuತು. 

ಆತJದDK Rಾಡುವ_ದು 

CಾವL ಆತlದ&V ಮde ಮಂಡಲವನು. ಪ(�ೇqa9ಾಗ, CಾವL 
ಆತlದ&V 4ಾಡಲು ಪಾ(ರಂxಸುb �ೇ�ೆ. 
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1 �ೊ:ಂಥ 14:15 ಆತJAಂದ Rಾಡು<ೆನು ಬುA0uಂದಲೂ 

Rಾಡು<ೆನು. 

ಪ
ಕಟನೆ 14:3 ಅವರು EಂRಾಸನದ ಮುಂ�ೆಯೂ ಆ ನಾಲು9 

dೕaಗಳ ಮತು� �:ಯರ ಮುಂ�ೆಯೂ Rೊಸ Rಾಡನು 

Rಾ�ದರು… 

ಪ
ಕಟನೆ 5: 8,9 �ೆ+ೆದು�ೊಂ�ಾಗ ಆ ನಾಲು9 dೕaಗಳ� ಇಪ�ತು� 

ನಾಲು9 ಮಂA �:ಯರೂ ಯ�ದ ಕು:ಯಾ�ಾತನ 5ಾದ�ೆ9 

Yದ0ರು. �:ಯರ �ೈಗಳDK aೕ�ೆಗಳ� �ೇವ ಜನರ 

5ಾ
ಥHನೆಗzೆಂಬ ಧೂಪAಂದ ತುಂYದ0 kನದ ಧೂ5ಾರ-ಗಳ? 

ಇದ0ವ_. ಅವರು Rೊಸ Rಾಡನು Rಾಡು�ಾ� *ೕನು ಸುರುOಯನು 

�ೆ+ೆದು�ೊಂಡು ಅದರ ಮು�ೆ
ಯನು ಒ�ೆಯುವದ�ೆ9 7ೕಗCನು. 

*ೕನು ಯoಾ�Hತನಾ� *ನ ರಕ�Aಂದ ಸಕಲ ಕುಲ mಾ�ೆ ಪ
�ೆ 

ಜನಾಂಗಗಳವ:ಂದ ಮನುಷCರನು �ೇವ:+ಾ� �ೊಂಡು�ೊಂ�. 

ಅವರನು ನಮJ �ೇವ:+ೊಸ9ರ 1ಾಜCವನಾ�ಯೂ, 

ಆತJದDK ಆ1ಾ[ಸುವ_ದು 

ಆತlದ&Vನ ಮdeಯ ಮಂಡಲದ&V, ಆತlದ&V ಮತು� ಸತ�ದ&V 
ಆತನನು. ಆ�ಾHಸುವಂbೆ 9ೇವರ ಸi.Hಯ&V ಆತlವL ನಮlನು. 
eೕಲ�ೆ3I�ರುವL9ಾ� CಾವL ಕಂಡು�ೊಳ,{b �ೇ�ೆ. 

7ೕRಾನ 4:23,24 ಅAರD, ಸತCmಾವAಂದ ಆ1ಾಧನೆ 

&ಾಡುವವರು ಆ-�ಯ :-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ ತಂ�ೆಯನು 

ಆ1ಾ[ಸುವ �ಾಲ ಬರುತ��ೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂA�ೆ. ತಂ�ೆಯು 

ತನನು ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಇಂಥವ1ೇ ಆ�ರrೇ�ೆಂದು 

ಅ5ೇ�ೕಸು�ಾ�ನಲK<ೇ, �ೇವರು ಆತJಸ]ರೂಪನು ಆತನನು 

ಆ1ಾ[ಸುವವರು ಆ-�ಯ :ೕ-ಯDK ಸತC�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ 

ಆ1ಾ[ಸrೇಕು ಅಂದನು. 

ಆತJ*ಂದ ಒಯCಲ�ಡುವ_ದು 

ಆತlನು s&ಪPನನು. "ಒಯ�ದ" ಪ(�ಾರ�ೇ, ಆತನು ನಮlನು. 
ಎI��ೊಂಡು ಆತlನ ಮdeಯ ಮಂಡಲ�ೆ3 ಒಯು�bಾ�Cೆ. 
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ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 8:39 ಆದ1ೆ �ೆಲವ_ �ಾಲAಂದ ಆ 

ಪಟ/ಣದDKದ0 Eೕpೕನನೆಂಬ ಒಬi ಮನುಷCನು �ಾನು ಏನೋ 

ಒಬi ಮRಾತJನೆಂದು RೇO�ೊಂಡು ಮಂತ
ತಂತ
ಗಳನು ನ�E 

ಸ&ಾಯHದ ಜನರDK rೆರಗನು ಹು./ಸು-�ದ0ನು. 

9ೇವರು v4ೆ�ೆ3ೕಲನನು. ಮCೆ8ೆ ಕ�ೆ9ೊಯು��ಾಗ 
ಪ(�ಾYಯಾದ v4ೆ�ೆ3ೕಲನು ಒಯ�ಲPಟTನು. 

�ೇವರ ಮ��ಯ ಅ¡ವC �̀ಗಳ? 

pದಲನೆಯ ಎಚl:�ೆ  

ಸಮುದ( Iೕರದ&V ಆಡುI�ರುವ ಮಕ3ಳ ಗುಂಪನು. 
ಊda�ೊ7{D. ಅವರು ಮರ7ನ �ೋQೆಗಳನು. ಕಟುTI�ದ;ರು 
ಮತು� ಅವರು ರ@aದ;ನು. CೋE ಸಂbೋಷYಂದ ನಗುI�ದ;ರು. 
ಆದರೂ, CಾವL ಅವLಗಳನು. CೋಡುI�ರು�ಾಗ, ಅವರು ರ@aದ 
ಎಲVವೂ ಸ1ಲP ಸಮಯದ&Vvೕ Cಾಶ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ನಮ8ೆ 
I7Y9ೆ. CಾವL ಈ ಮಕ3ಳಂbೆ ಇ9 ;ೇ�ೆvೕ? 

ಇEೕ ಸಮುದ(ವನು. iಲG�a Iೕರದ&V ಆಟ�ಾಡುವLದು 
ಎXೊTಂದು ಸುಲಭ. 9ೇವರ ಮdeಯು �ಾD ಅ8ಾಧ�ಾದದು; 
ಆ�9ೆ, ಅದರ @ಕ3 �ಾಗಗಳನು. ಸಹ ಗ(dಸುವLದು 
ಕಷTಕರ�ಾ�9ೆ. 

CಾವL ಪಾ(oGಸು�ಾಗ ಮಗು ಗುಣ�ಾದ�ೆ, 9ೇವರ ಮdeಯನು. 
CಾವL �ಾಣುb �ೇ�ೆ. CಾವL 9ೇವರು �ೊ}Tರುವ ಅH�ಾರದ&V 
iಂತು�ೊಂಡು Cಾಶವನು. ಉಂಟುJಾಡಲು ಕಳ,dಸಲP}Tರುವ 
wರು8ಾ7ಯು ಬರುI�ರು�ಾಗ ಅದನು. bೊಲ�awQಾTಗ, CಾವL 
9ೇವರ ಮdeಯನು. �ಾಣುb �ೇ�ೆ. CಾವL �ಾEನ&V 
ಗುಡು�ನಂbೆ �ಳಗುವ ಜಲಪಾತದ ಬYಯ&V 
iಂತು�ೊಂEರು�ಾಗ, 9ೇವರ ಮdeಯನು. CಾವL �ಾಣುb �ೇ�ೆ. 

ಆತನ ಮ�� ಎಲ Kೆ�ೆ ಇ�ೆ 

ಆತನ ಮde ಎಲ Vೆಡೆ ಇ9ೆ. ಇದು ನಮl ಸುತ�ಲೂ ಇ9ೆ. 
ಪ(�ಾYಯಾದ vZಾಯನು ಕತGನ ಮdeಯನು. ಕಂಡನು 
ಮತು� ಅವನು ನಮ8ೆ dೕ8ೆ 4ೇಳ,bಾ�Cೆ, 
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^bಾಯ 6:2,3 ಆತನ ಸುತ� Zೆ1ಾhಯರು ಇದ0ರು. ಪ
-7ಬiನು 

ಆ1ಾರು 1ೆ�ೆ9ಯುಳjವನಾ� ಎರಡ:ಂದ ತನ ಮುಖವನು 

ಎರಡ:ಂದ ತನ �ಾಲುಗಳನು ಮುkl�ೊಂಡು ಎರಡನು 

ಬ�ೆಯು�ಾ� ನೆಲZೋಕ�ೇ *ಂ-ದ0ನು. ಆಗ ಒಬiನು ಮ�ೊ�ಬi*+ೆ 

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನು ಪ:ಶುದ0ನು. ಪ:ಶುದ0ನು. 

ಪ:ಶುದ0ನು. ಭೂಮಂಡಲ<ೆಲಾK ಆತನ ಪ
mಾವAಂದ ತುಂY�ೆ 

ಎಂದು ಕೂ� RೇOದನು. 

ಸೂಚಕ�ಾಯHಗಳ ಉ� 0ೇಶ 

ಸತ��ೇದದ&Vರುವ ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ, 9ೇವರ ಮdeಯ 
ಅxವ�?�ಗhಾ��ೆ. 

vೕಸು bಾನು JಾEದ ಅದುcತಗಳ, ಮಹbಾ3ಯGಗಳ ಮತು� 
ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ ಮೂಲಕ 9ೇವDಂದ ಆತನು 
ಪ(Jಾ_ೕಕDಸಲPಟTನು ಅಥ�ಾ ದೃ»ೕಕDಸಲPಟTನು. 
“ದೃ»ಕDಸಲPಟTನು” ಎಂದ�ೆ ಅHಕೃತ�ಾ� %ಾಮಥ�GವLಳ{ವನು 
ಎಂದು ಪ(Jಾ_ೕಕDಸುವLದು ಎಂದಥG. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 2:22 ಇZಾ
^ೕ� ಜನ1ೇ, ನನ 

&ಾತುಗಳನು ಲಾDE: - ನಜ1ೇ-ನ ^ೕಸು ಇದ0ನಲಾK, �ೇವರು 

*ಮಗೂ -OAರುವಂ�ೆ ಆತನ �ೈuದ ಮಹತು�ಗಳನೂ 

ಅದು¨ತಗಳನೂ ಸೂಚಕ�ಾಯHಗಳನೂ *ಮJDK ನ�E ಆತನನು 

ತನ+ೆ �kl�ೆಯಾದವನೆಂದು *ಮ+ೆ �ೋ:E�ೊಟ/ನು. 

ಅದುcತಗಳನು. ಮತು� ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳನು. CೋE ಅCೇಕರು 
ನಂಬುbಾ��ೆ ಮತು� ಆಶ6ಯGಚ?ತ�ಾಗುbಾ��ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 8:13 ಆಗ Eೕpೕನನು ಕೂಡ ನಂY 

Aೕ�ಾZಾನ&ಾ�E�ೊಂಡು hDಪ�ನ ಸಂಗಡ ಯಾ<ಾಗಲೂ 

ಇದು0 ಸೂಚಕ�ಾಯHಗಳ� ಮಹ�ಾ9ಯHಗಳ� ಉಂಟಾಗುವದನು 

ನೋ� rೆರ+ಾದನು. 

9ೇವರು ತನ. ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ, ಮಹತು�ಗಳ ಮತು� ಅದುcತಗಳ 

ಮೂಲಕ %ಾ� �ೊಡಲು iಧGDa9ಾ;Cೆ. 
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ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 2:19 �ೕಲೆ ಆ�ಾಶದDK 

ಅದು¨ತ�ಾಯHಗಳನೂ, �ೆಳ+ೆ ಭೂnಯDK ಸೂಚಕ 

�ಾಯHಗಳನೂ ಉಂಟು&ಾಡು<ೆನು. 

ಇY
ಯ 2:4 ಮತು� �ೇವರು ಅವರ �ೈuಂದ 

ಸೂಚಕ�ಾಯHಗಳನೂ ಅದುiತ�ಾಯHಗಳನೂ ನಾನಾ aಧ<ಾದ 

ಮಹ�ಾ9ಯHಗಳನು ನ�E ಪa�ಾ
ತJ ವರವನು ತನ 

k�ಾ�ನುZಾರ<ಾ� ಅವ:+ೆ ಅನುಗ
�E ಅವರ &ಾ-+ೆ 

Zಾ��ೊಡು-�ದ0ನು 

^ೕಸು &ಾ�ದ pದಲ ಸೂಚಕ�ಾಯH 

vೕಸು/ನ �ದಲ ಅದುcತವL iೕರನು. 9ಾ(�ಾರಸವCಾ.� 
JಾEದು;, ಮತು� ಸತ��ೇದವL ಅದನು. “ಸೂಚಕ�ಾ\ಯಗಳ 
ಆರಂಭ” ಎಂದು ಕ�ೆಯುತ�9ೆ. ಸೂಚಕ�ಾಯGವL ಯಾವL9ೊಂದು 
ಸಂಗIಯನು. I7ಸುತ�9ೆ ಅಥ�ಾ ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. 

7ೕRಾನ 2:7-11 ^ೕಸು ಅವ:+ೆ ಆ rಾನೆಗಳDK *ೕರು 

ತುಂY: ಅನಲು ಅವ_ಗಳನು ಕಂಠದ ಮ./+ೆ ತುಂYದರು. ಆಗ 

ಅವ:+ೆ – ಈಗ ಅದನು �ೋ��ೊಂಡು Rೋ� ಔತಣದ 

5ಾರುಪತC+ಾರ*+ೆ �ೊ�: ಎಂದು RೇO�ಾಗ ತ�ೊ9ಂಡು Rೋ� 

�ೊಟ/ರು. ಅದು ಎDKಂದ ಬಂ�ೋ *ೕರನು �ೋ�ದ �ೆಲಸದವ:+ೆ 

-OA0� �ೇ Rೊರತು ಔತಣದ 5ಾರುಪತC+ಾರ*+ೆ -OಯAರಲಾ� 

ಅವನು ಅಷ/1ೊಳ+ೆ �ಾ
�ಾರಸ<ಾದ ಆ *ೕರನು 

ರುkನೋ��ಾಗ, ಮದDಂಗನನು ಕ1ೆದು – ಎಲKರೂ �:Aನ 

�ಾ
�ಾರಸವನು pದಲು �ೊಟು/ ಅಮಲೇ:ದ �ೕಲೆ `:Aನ 

�ಾ
�ಾರಸವನು �ೊಡು�ಾ�1ೆ. *ೕನು �:Aನ �ಾ
�ಾರಸವನು 

ಇದುವ1ೆಗೂ ಇಟು/�ೊಂ�A0ೕ ಅಂದನು. ^ೕಸು ಈ pದಲನೆಯ 

ಸೂಚಕ�ಾಯHವನು ಗDಲಾಯದ �ಾನಾ ಊ:ನDK &ಾ� ತನ 

ಮ��ಯನು �ೋಪH�Eದನು. ಮತು� ಆತನ wಷCರು ಆತನDK 

ನಂY�ೆuಟ/ರು. 

iೕರನು. 9ಾ(�ಾರಸವCಾ.� JಾEದ ಈ ಅದುcತವL 
Cೈಸ�Gಕ�ಾದ �ಾಯGವನು. ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ �ಾಯGವCಾ.� 
JಾEದ ಅದುcತ�ಾ�ತು�. Fೕ4ಾನನ ಸು�ಾbೆGಯ ಎರಡCೆಯ 
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ಅkಾ�ಯದ&V, Cೈಸ�Gಕ�ಾದ �ಾಯGವನು. ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ 
�ಾಯGವCಾ.� JಾEದ ಈ ಸೂಚಕ�ಾಯGವL, Fೕ4ಾನ 
ಸು�ಾbೆGಯ ಮೂರCೆಯ ಅkಾ�ಯದ&V “iೕವL 4ೊಸ9ಾ� 
ಹುಟT!ೇಕು” ಎಂದು vೕಸು 4ೇ7ರುವನು ಅದರ ಪ(�ಾರ 
ರೂಪಾಂತರ8ೊಂEರುವ ]ೕವನದ ಅದುcತ�ಾಯGವನು. 
ಸೂ@ಸುವಂಥ �ಾಯGವL %ಾ1ರಸ�ಕರ�ಾ�9ೆ. 
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ಮ��ಯ �ೕಘಗಳ? 

ಆಳ�ಾದ ಆ�ಾಧCೆಯ ಸಮಯದ&V bೋDಬರುವಂಥ 
"ಮdeಯ eೕಘಗಳನು." ಅCೇಕರು ಅನುಭ/a9ಾ;�ೆ. 
ಅCೇಕರು 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಅIಶಯ�ಾದ ಮdeಯನು. 
ಅನುಭ/ಸುI�ರುವ ಸಮಯದ&V E]ಟ� �ಾ�e�ಾಗಳ&V bೆ8ೆದ 
@ತ(ಗಳ&V ಈ ಅxವ�?�ಗಳ, ಅCೇಕ�ೇh  ೆಕಂಡುಬರುತ��ೆ. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 16:10 ಆ1ೋನನು ಇZಾ
^ೕಲ ಸಮೂಹ�ೆ9ಲಾK 

ಈ &ಾತುಗಳನು -Oಸು-�ರು<ಾಗ ಅವರು ಅರಣCದ ಕ�ೆ+ೆ 

ನೋಡಲಾ� �ೕಘದDK ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಅವ:+ೆ �ಾVEತು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 24:15 pೕbೆ rೆಟ/ವನು ಹ-��ಾಗ �ೕಘವ_ 

ಅದನು ಮುkl�ೊಂ�ತು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 40:34-38 ಆಗ �ೕಘವ_ �ೇವದಶHನದ 

ಗು�ಾರವನು ಮುklತು; ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಗು�ಾರವನು 

ತುಂYತು. �ೕಘವ_ �ೇವದಶHನದ ಗು�ಾರದ �ೕಲೆ 

ನೆಲೆಯಾ�ರುವದ:ಂದಲೂ ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ಗು�ಾರ�ೊಳ+ೆ 

ತುಂYರುವದ:ಂದಲೂ pೕbೆ ಗು�ಾರದDK Rೋಗಲಾರ�ೆ 

ಇದ0ನು. ಆ �ೕಘವ_ ಗು�ಾರವನು Yಟು/ �ೕಲ�ೆ9 Rೋ�ಾಗ 

ಇZಾ
^ೕಲCರು ಮುಂ�ೆ ಪ
ಯಾಣ &ಾಡುವರು; ಆ �ೕಘವ_ 

Yಡ�ೆ ಇರು<ಾಗ ಅದು Yಡುವ ತನಕ ಪ
ಯಾಣ&ಾಡ�ೆ ಇರುವರು. 

ಇZಾ
^ೕಲCರ ಎಲಾK ಪ
ಯಾಣಗಳDKಯೂ ಅವರ ಕಣy ಮುಂ�ೆ 

ಹಗಲು Rೊ-�ನDK ^Rೋವನ �ೕಘವ_ ಗು�ಾರದ �ೕಲೆ ಇತು�; 

1ಾ-
 <ೇzೆಯDK ಆ �ೕಘ�ೊಳ+ೆ ಅ�ಯು ಪ
�ಾwಸು-�ತು�. 

ಮ�ಾ�ಯ 17:5 �ೕ+ೆ &ಾ�ಾಡು-�ರು<ಾಗಲೇ �ಾಂ-ಯುಳj 

pೕಡವ_ ಅವರ �ೕಲೆ ಕauತು. ಇದಲK�ೆ ಆ pೕಡ�ೊಳ�ಂದ 

ಈತನು �
ಯನಾ�ರುವ ನನ ಮಗನು ಈತನನು ನಾನು 

�kl� 0ೇನೆ ಈತನ &ಾತನು �ೇO: ಎಂಬ ಆ�ಾಶ<ಾV ಆuತು. 

rೆಂ`ಯ ಅ¡ವC �̀ 
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9ೇವರ ಮdeಯು %ಾಂದxGಕ�ಾ� !ೆಂ?ಯ �ಾ1ಲೆಗhಾ� 
bೋDಬರುತ�9ೆ. ಮdeಯ eೕಘಗಳ /ಷಯದ&V ಅCೇಕ%ಾD 

E]ಟ� �ಾ�e�ಾಗಳ&V bೆ8ೆದ @ತ(ಗಳ&V �ೇ�ೆಗಳ, ಅಥ�ಾ 
!ೆಂ?ಯ �ೆಂಡುಗಳ, �ಾಣಬರುತ��ೆ. 

ಯಾಜಕ�ಾಂಡ 9:23,24 ತರು<ಾಯ pೕbೆಯೂ ಆ1ೋನನೂ 

�ೇವದಶHನದ ಗು�ಾರ�ೊಳ+ೆ Rೋದರು. ಅವರು ಅDKಂದ 

Rೊರ+ೆ ಬಂ�ಾಗ ಜನರನು ಆwೕವHAEದರು. ಆಗ ^Rೋವನ 

ಮ��ಯನು ಜನ1ೆಲK:+ೆ ಪ
ತC�<ಾuತು. ^Rೋವನ 

ಸ*[uಂದ rೆಂ`ಯು Rೊರಟು ಯ�<ೇAಯ �ೕDದ0 

ಸ<ಾHಂRೋಮ ದ
ವCವನೂ �ೊಬiನೂ ದ�EY./ತು. 

ಜನ1ೆಲKರೂ ಅದನು ಕಂಡು ಉ�ಾ�ಹAಂದ ಆಬH.E ಅಡ�Yದು0 

ನಮಸ9:Eದರು. 

1 ಅರಸುಗಳ? 18:24 (ಎDೕಯ) *ೕವ_ *ಮJ �ೇವರ Rೆಸರು 

RೇO 5ಾ
~HE: ಅನಂತರ ನಾನು ^Rೋವನ Rೆಸರು RೇO 

5ಾ
~Hಸು<ೆನು. ಆ ಇಬiರDK ಯಾವನು ಲಾDE rೆಂ`ಯನು 

ಕಳ?�ಸುವನೋ ಅವನೇ �ೇವ1ೆಂದೂ *ಶluZೋಣ ಅಂದನು. 

ಎಲಾK ಜನರು ಸ: *ೕನು RೇOದಂ�ೆ^ೕ ಆಗD ಎಂದು ಉತ�ರ 

�ೊಟ/ರು. 

ವಚನ 38,39 ಕೂಡಲೇ ^Rೋವನ ಕ�ೆuಂದ rೆಂ`Yದು0 ಯ� 

&ಾಂಸವನೂ ಕ./+ೆ ಕಲುK ಮಣುyಗಳನೂ ದ�EYಟು/ 

�ಾD<ೆಯDKದ0 *ೕರನೆಲಾK �ೕ:Y./ತು. ಜನ1ೆಲKರೂ ಅದನು 

ಕಂಡು rೋಲHYದು0 ^Rೋವನೇ �ೇವರು ^Rೋವನೇ 

�ೇವರು ಎಂದು ಕೂ�ದರು.  

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 7:1 Zೊಲೊpೕನನು 5ಾ
~Hಸುವದನು 

ಮು�Eದ ಕೂಡಲೆ ಆ�ಾಶAಂದ rೆಂ`Yದು0… 

^bಾಯ 4:4,5 ಆಗ ಕತHನಾದ ^Rೋವನು ನಾCಯ-ೕ�Hನ 

ಆತJAಂದಲೂ ದ�ಸುವ ಆತJAಂದಲೂ kೕ7ೕ*ನ Egೕಯರ 

ಕಲJಷವನೂ ^ರೂಸಲೇnನ ಮಧCದDKನ ರಕ�ವನೂ 

�ೊzೆದುYಟ/ �ೕಲೆ kೕ7ೕನ ಪವHತದ ಸಂಪGಣH ಮಂAರದ 

�ೕಲೆಯೂ ಹಗಲDK ಧೂಮ�ೕಘವನೂ ಇರುಳDK ಪ
ಜ]Dಸುವ 
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ಅ�ಯ ಪ
�ಾಶವನೂ ಉಂಟು&ಾಡುವನು. ಈ ಪ
mಾವದ 

�ೕಲೆಲಾK ಆವರಣaರುವದು. 
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ಗುಡುಗು ಮತು� nಂಚು 

apೕಚನ�ಾಂಡ 19:16 ಮೂರನೆಯ AನದDK 

ಸೂ7Hದಯ<ಾಗು<ಾಗ ಆ rೆಟ/ದ �ೕಲೆ ಗುಡುಗು nಂಚೂ 

�ಾಮುH�ಲೂ ತುತೂ: ಮRಾಧ�*ಯೂ ಉಂಟಾಗಲು 

5ಾzೆಯDKದ0 ಜನ1ೆಲKರೂ ನಡು�ದರು. 

ಪ
ಕಟನೆ 4:5 EಂRಾಸನ�ೊಳ�ಂದ nಂಚುಗಳ? <ಾVಗಳ? 

ಗುಡುಗುಗಳ� Rೊರಡುತ�<ೆ. ಅದರ ಮುಂ�ೆ �ೇವರ ಏಳ? 

ಆತJಗಳನು ಸೂkಸುವ ಏಳ? Aೕಪಗಳ? ಉ:ಯು-�ದ0ವ_. 

�ೈಲದ ಅ¡ವC �̀ (ಅ¡�ೇಕ) 

ಅCೇಕರು ತಮl �ೈ, �ಾಲು ಅಥ�ಾ ಚಮGದ ಇತರ �ಾಗಗ7ಂದ 
bೈಲವL ಹDಯುವಂಥ ಅxವ�?�ಯನು. ಅನುಭ/a9ಾ;�ೆ. 
bೈಲವನು. ಅxXೇಕ�ಾ3� ಬಳಸಲಾಗುI�ತು�. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 30:25 ಬು`9ಟು/+ಾರರ ಪದ0-ಯ �ೕ1ೆ+ೆ 

nಶ
&ಾ� �ೇವರ Zೇ<ೆ+ಾ� ಅ¡ೕ�ೇಕ�ೈಲವನು 

&ಾ�ಸrೇಕು. 

ವಚನ 30,31. ಅದಲK�ೆ ಆ1ೋನನೂ ಅವನ ಮಕ9ಳ� ನನ+ೆ 

ಯಾಜಕ1ಾಗುವಂ�ೆ ಅವರನು ಅ¡ೕ�ೇ`E ಪ
-T�ಸrೇಕು. *ೕನು 

ಇZಾ
^ೕಲC:+ೆ ಆoಾ�ಸತಕ9� 0ೇನಂದ1ೆ, *ೕವG *ಮJ 

ಸಂತ-ಯವರೂ ಈ �ೈಲವನು ನನ Zೇ<ೆ+ೆ ನೇಮಕ<ಾದ 

ಅ¡�ೇಕ �ೈಲ<ೆಂದು -Oದು�ೊಳjrೇಕು.  

�ೆಲವL ಸಂದಭGಗಳ&V, bೈಲವL @ನ.ದಂಥ ಬಣ�ದ&V 
bೋDಬರುತ�9ೆ. 

�ೆಕಯH 4:11,12 ಇದನು �ೇO ನಾನು �ೇವದೂತನನು 

Aೕಪಸ�ಂಭದ ಎಡಬಲದDKರುವ ಈ ಎ� yೆಯ ಮರಗಳ? ಏನು ಎಂದು 

ಪ
bೆ &ಾ� ಮ� �ೇ ಅವನನು ತpJಳ�ಂದ kನದಂಥ ಎ� yೆಯನು 

5ಾ�ೆ
ಯDK ತುಂYಸುವ ಎರಡು ಬಂ+ಾರದ ನಾಳಗO<ೆಯಲಾK. ಆ 
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ನಾಳಗಳ rಾu+ೆ Zೇ:ರುವ ಎರಡು ಎ� yೆ�ಾu ಗು-�ಗಳ? ಏನು 

ಎಂದು a�ಾ:ಸದ0�ೆ9, 
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kನದ ಅ¡ವC �̀ 

9ೇವರ ಅ8ಾಧ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆಯ&V ಆ�ಾಧCೆ Jಾಡುವ 
ಸಮಯದ&V ಮdeಯ @ನ.ದಂಥ ಪLEಯು �ೆಲ�el 
bೋDಬರುತ�9ೆ. 

7ೕಬ 28:5,6 ಭೂnಯು ಅನವನು �ೊಡುವದು, ಅದರ 

�ೆಳmಾಗವ_ rೆಂ`Yದ0ಂ�ೆ Rಾzಾ�ರುವದು. ಅದರ ಕಲುKಗಳDK 

ಇಂದ
*ೕಲ ಮVಗಳ? Eಕು9ವವ_, ಅದರDK kನದ ಪ_�ಯೂ 

ಇರುವದು. 

vಹೂದ� ಸಂಪ(9ಾಯದ ಪ(�ಾರ, ಮದುಮಗನು ತನ. ವಧು/ನ 
ಬ78ೆ ಬರುವLದ?3ಂತ �ದಲು Jಾಡುವ �ೊCೆಯ �ೆಲಸವL 
@ನ.ದ ಉಡು8ೊ�ೆಯನು. ಕಳ,dಸುವL9ಾ;�ರುತ�9ೆ. �ೆ!ೆಕ3ಳ, 
ಇ%ಾಕನನು. ಮದು�ೆಯಾಗಲು ಒNP9ಾಗ @ನ.ದ 
ಉಡು8ೊ�ೆಗಳನು. �ೊಡಲಾ:ತು. 

ಆA�ಾಂಡ 24:15 ಅವನು �ೕ+ೆ ಅಂದು�ೊಳ?j-�ರು<ಾಗಲೇ 

ಅಬ
Rಾಮನ ತಮJನಾದ ನಾRೋರನ Rೆಂಡ-ಯಾ�ರುವ nಲ9ಳ 

ಮಗನಾದ rೆತೂ<ೇಲ*+ೆ ಹು./ದ 1ೆrೆಕ9ಳ? RೆಗDನ �ೕಲೆ 

�ೊಡವ*ಟು/�ೊಂಡು ಊರ Rೊರ+ೆ ಬರುವದನು ಕಂಡನು. 

ವಚನ 53 ಆ �ೕಲೆ �ಾನು ತಂAದ0 rೆOj ಬಂ+ಾರದ 

ಒಡ<ೆಗಳನೂ ವಸgಗಳನೂ �ೆ+ೆದು 1ೆrೆಕ9O+ೆ �ೊಟ/ನು. ಆ�ೆಯ 

ಅಣy*ಗೂ �ಾuಗೂ ಸಹ rೆಲೆಯುಳj ಊಡು+ೆ1ೆಗಳನು �ೊಟ/ನು. 

ಅಬ(4ಾಮನ “ಅCಾ[ಕCಾದ” %ೇವಕನು ಪ/bಾ(ತlನ 
�ಾಯG�ೆ3 ಒಂದು 4ೋ&�ೆಯಾ�9ಾ;Cೆ. vೕಸು/8ೆ 
4ೋ&�ೆಯಾ�ರುವ ಇ%ಾಕನನು. ಮದು�ೆಯಾಗಲು ಅವಳ, 
ಒNP�ೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ವಧು�ಾದ �ೆ!ೆಕ378ೆ @ನ.ವನು. 
�ೊಟTನು. 

7ೕಬ 22: 24,25 *ನ kನವನು ಧೂOನDK Rಾಕು, ಓhೕ| 

�ೇಶದ ಅಪರಂdಯನು Rೊzೆಗಳ ಬಂ�ೆಗO+ೆ ಎZೆದುYಡು. 



105 

 

ಸವHಶಕ�ನು *ನ+ೆ kನ<ಾ�ಯೂ rೆOjಯ 1ಾwಗzಾ�ಯೂ 

ಇರುವನು; 

`ೕತHನೆ 68:13 *ೕವ_ ಕು:ಹ./ಗಳDK ಮಲ��ೊಂ�ರುವ�ೇನು? 

5ಾ:<ಾಳದ 1ೆ�ೆ9ಗಳ? rೆOjuಂದಲು ಅದರ ಗ:ಗಳ? 

ಬಂ+ಾರAಂದಲೂ ಥಳಥOಸುತ�<ೆ. 

ಹ+ಾ4ಯ 2:7-9 ಆಗ ಸಮಸ� ಜನಾಂಗಗಳ ಇಷ/ ವಸು�ಗಳ? ಬಂದು 

ಒದಗಲು ಈ ಆಲಯದ <ೈಭವAಂದ ತುಂYಸು<ೆನು. ಇದು 

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. rೆOj^ಲಾK ನನದು 

ಬಂ+ಾರ<ೆಲಾK ನನದು ಇದು Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ 

ನು�. ಈ ಆಲದಯದ ಮುಂAನ <ೈಭವವ_ �ಂAನ <ೈಭವವ`9ಂತ 

abೇಷ<ಾ�ರುವದು. ಇದು ZೇನಾAೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. 

ಈ ಸQಳದDK ಸ&ಾcಾನವನು ಅನುಗ
�ಸು<ೆನು. ಇದು 

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�.  

ಪ
ಕಟನೆ 21:18,21 ಆ 5ಾ
�ಾರವ_ ಸೂಯH�ಾಂತwಲೆuಂದ 

ಕಟ/ಲ�./ತು� ಪಟ/ಣವ_ ಶುದ0 +ಾdನಂ-ರುವ ZೋEದ 

ಬಂ+ಾರ<ೇ.  

ವಚನ 21 ಹನೆರಡು Rೆrಾi�ಲುಗಳ? ಹನೇರಡು 

ಮುತು�ಗzಾ�ದ0ವ_. ಒಂ�ೊಂದು rಾ�ಲು ಒಂ�ೊಂದು ಮು-�*ಂದ 

&ಾಡಲ�./ತು�. ಪಟ/ಣದ YೕAಯು ಸ]ಚ�<ಾದ +ಾdನಂ-ರುವ 

ZೋEದ ಬಂ+ಾರ<ಾ�ತು�. 

ರತಗಳ ಅ¡ವC �̀ 

ಹಲ�ಾರು ಸಂದಭGಗಳ&V, 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಅ8ಾಧ 
ಮdeಯ bೋDಬರುವ ಸಮಯದ&V ಸುಂದರ�ಾದ ರತ.ಗಳ, 
wY;�ೆ. 

ಅವನ ಮೂಲ a�Iಯ&V “Cೆರಳ, �ೊಡುವ ಅx�ಕ� �ೆರೂw,” 
�ೆಂಡದ ಮhೆಯ ಮkೆ� dಂದ�ೆ3 ಮತು� ಮುಂದ�ೆ3 ನಡೆದು�ೊಂಡು 
4ೋಗುI�9ಾ;ಗ ಸ1ಗGದ aಂ4ಾಸನ �ೋ�ೆಯ&V ಲೂaಫರನ 
%ೇ�ೆಯ bೋDಬರುವ /ವರ�ೆ:9ೆ. 
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^Rೆ�ೆ9ೕಲ 28:11-14 ^Rೋವನು ಇನೊಂದು <ಾಕCವನು 

ನನ+ೆ ದಯ5ಾDEದನು - ನರಪ_ತ
ನೇ, *ೕನು ತೂ:ನ ಅರಸನ 

aಷಯದDK bೆ§ೕಕ�ೕತವನೆತು�, ಅವ*+ೆ �ೕ+ೆ ನು� – ಕತHನಾದ 

^Rೋವನು ಇಂ�ೆನು�ಾ�ನೆ – *ೕನು ಸವH ಸುಲ�ಣ w1ೋಮV, 

ಪGಣHoಾ*, ಪ:ಪGಣHಸುಂದರ. �ೇವರ ಉ�ಾCನವನ<ಾದ 

ಏ�ೆ*ನDK *ೕ*A0; &ಾVಕC ಪ_ಷC1ಾಗ ಪ�ೆl �ೕತರತ rೆರುಲK 

<ೈಡೂಯH *ೕಲ �ೆಂಪರಲು ಸ®.ಕ ಈ ನವರತಗOಂದ 

ಭೂTತ<ಾ�A0ೕ; *ನDKನ (ಈ ರತಗಳ) ಗೂಡುಗಳ� ಮನೆಗಳ� 

ಸುವಣHರkತ<ಾ�ದ0ವ_; *ನ ಸೃT/ಯ AನದDK Eದ�<ಾದವ_. 

*ೕನು 1ೆ�ೆ9�ೆ1ೆದು ನೆರಳ? �ೊಡುವ �ೆರೂYಯಾ�A0; ನಾನು 

*ನನು �ೇವರ ಪ:ಶುದ�ಪವHತದDK ನೆಲೆ+ೊOE�ೆನು; *ೕನು 

�ೆಂಡದ ಮzೆಯDK aRಾರ&ಾಡು�ಾ� ಇA0. 

"�ೆಂಡದ ಮh "ೆ ಪರಲೋಕದ aಂ4ಾಸನ �ೋ�ೆಯ&Vರುವ 
/ಪLಲ�ಾದ ಅಮೂಲ� ರತ.ಗಳನು. ಸೂ@ಸುತ��ೆ, ಅದು 
9ೇವDಂದ 4ೊರ4ೊಮುlವ ಮdJಾi1ತ�ಾದ !ೆಳಕನು. 
ಪ(Iwಂwಸುತ�9ೆ.  

ಪ
ಕಟನೆ 21:10,11, 18-21 �ೇವ1ಾತJವಶನಾದ ನನನು 

ಎತ�ರ<ಾದ �ೊಡ� rೆಟ/�ೆ9 ಎ-��ೊಂಡು Rೋ� ^ರೂಸಲೇ�ಂಬ 

ಪ:ಶುದ0 ಪಟ/ಣವ_ �ೇವರ �ೇಜಸು�ಳj�ಾ0� ಪರಲೋಕ�ೊಳ�ಂದ 

�ೇವರ ಕ�ೆuಂದ ಇOದುಬರುವದನು ನನ+ೆ �ೋ:Eದನು. 

ಪಟ/ಣದ ಪ
�ಾಶವ_ ಅಮೂಲCರತದ ಪ
�ಾಶ�ೆ9 ಸ&ಾನ<ಾ�ತು�. 

ಥಳಥOಸುವ ವಜ
�ೕ ಎಂಬಂ�ೆ �ಾVEತು… 

18-21 ಆ 5ಾ
�ಾರವ_ ಸೂಯH�ಾಂತwಲೆuಂದ ಕಟ/ಲ�./ತು� 

ಪಟ/ಣವ_ ಶುದ0 +ಾdನಂ-ರುವ ZೋEದ ಬಂ+ಾರ<ೇ. ಪಟ/ಣದ 

5ಾ
�ಾರದ ಅE�<ಾರಗಳ? ಸಕಲ aಧ<ಾದ ರತಗOಂದ 

ಅಲಂಕೃತ<ಾ�ದ0ವ_. pದಲನೆಯ ಅE�<ಾರವ_ ವಜ
 

ಎರಡನೇಯದು <ೈಡೂಯH ಮೂರನೆಯದು ಪ�ೆl. ನಾಲ9ನೆಯದು 

ಪದJ1ಾಗ, ಐದನೆಯದು +ೋ�ೕ[ಕ, ಆರನೇಯದು ಮVಕC. 

ಏಳನೇಯದು �ೕತರತ. ಎಂಟನೇಯದು rೆರುಲK. 

ಒಂಬiತ�ನೇಯದು ಪ_ಷ�1ಾಗ ಹತ�ನೇಯದು ಗರುಡಪ�ೆl, 

ಹನೊಂದನೇದು ಇಂದ
*ೕಲ, ಹನೆರಡನೇದು *ೕಲಸ�.ಕ, 
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ಹನೆರಡು Rೆrಾi�ಲುಗಳ? ಹನೇರಡು ಮುತು�ಗzಾ�ದ0ವ_. 

ಒಂ�ೊಂದು rಾ�ಲು ಒಂ�ೊಂದು ಮು-�*ಂದ &ಾಡಲ�ಟ/ತು�. 

ಪಟ/ಣದ YೕAಯು ಸ]ಚ�<ಾದ +ಾdನಂ-ರುವ ZೋEದ 

ಬಂ+ಾರ<ಾ�ತು�. 

“ವಧು” ವL ಆಭರಣಗ7ಂದ ಅಲಂಕDa�ೊಂE9ಾ;h  ೆ ಎಂದು 
vZಾಯ /ವDಸುbಾ�Cೆ. 

^bಾಯ 61:10 ನಾನು ^RೋವನDK ಪರ&ಾನಂದಪಡು<ೆನು, 

ನನ ಆತJವ_ ನನ �ೇವರDK �ಗು4ವದು; ವರನು rಾEಂಗವನು 

ಧ:E�ೊಳ?jವಂ�ೆಯೂ ವಧುವ_ ತನನು ಆಭರಣಗOಂದ 

ಅಲಂಕ:E�ೊಳ?jವ Rಾಗೂ ಆತನು ನನ+ೆ ರ��ೆ^ಂಬ ವಸgವನು 

RೊAE ಧಮH<ೆಂಬ *ಲುವಂ�ಯನು �ೊ�E�ಾ0ನಲಾK. 

1ೆ�ೆ9ಗಳ ಅ¡ವC �̀ 

9ೇವರ ಅ8ಾಧ ಉಪa�Iಯ �ೈಭವದ �ೇತ(ದ&V ಗDಗಳ, 
wೕಳ,ತ��ೆ ಎಂದು I7ದುಬಂY9ೆ. 

`ೕತHನೆ 91: 4 ತನು *ನನು ತನ 1ೆ�ೆ9ಗOಂದ Rೊದ�ಸುವನು; 

ಆತನ ಪಕ9ಗಳ ಮ1ೆಯನು ಆಶ
uE�ೊಳ?ja. ಆತನ ಸತC�ೆ^ೕ 

*ನ+ೆ �ೇಡCವG ಗು1ಾVಯೂ ಆ��ೆ. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 19:4 ಏನೆಂದ1ೆ ನಾನು ಐಗುಪ�:+ೆ ಏನು 

&ಾ��ೆನೋ ಹದು0 ತನ ಮ:ಗಳನು 1ೆ�ೆ9ಗಳ �ೕಲೆ 

Rೊತು��ೊಳ?jವಂ�ೆ ನಾನು *ಮJನು Rೊತು��ೊಂಡು ನನ ಸQಳ�ೆ9 

Rೇ+ೆ Zೇ:�ೆನೋ ಇದನೆಲಾK *ೕವ_ ನೋ�A0ೕರ�ೆ/. 

ಮಲಾk 4: 2 ನನ ನಾಮದDK ಭಯಭ �̀u./ರುವ *ಮ+ೋ 

�ೇವರ ಧಮH<ೆಂಬ ಸೂಯHನು ಸ]ಸQ�ೆಯನುಂಟು&ಾಡುವ 

`ರಣಗಳ?ಳjವನಾ� ಮೂಡುವನು. �ೊ./+ೆuಂದ Yಟ/ 

ಕರುಗಳಂ�ೆ *ೕವ_ Rೊರಟು ಬಂದು ಕುV�ಾಡುa:. ದುಷ/ರನು 

ತುOದುYಡುa:. 

`ೕತHನೆ 17:8 ನನನು ಸು-��ೊಂಡು rಾ[ಸು-�ರುವ 

ದುಷ/:ಂದಲೂ 5ಾ
ಣ <ೈ:ಗOಂದಲೂ ತ��EA, 



108 

 

ಮ�ಾ�ಯ 23:37 ಅ7Cೕ ಕಪ.ಗzಾದ bಾEgಗz ೕೆ ಫ:Zಾಯ1ೇ 

*ೕವ_ ಸು�ಾy ಹklದ ಸ&ಾ[ಗO+ೆ RೋD�ೆಯಾ�A0ೕ:. ಇವ_ 

Rೊರ+ೆ ಚಂದ<ಾ� �ಾಣುತ�<ೆ. ಒಳ+ೆ ನೋ�ದ1ೆ ಸತ�ವರ 

ಎಲುಬುಗOಂದಲೂ ಎಲಾK RೊಲE*ಂದಲೂ ತುಂYರುತ�<ೆ. 

`ೕತHನೆ 36:7 �ೇವ1ೇ, *ನ �
ೕ- ಎ�ೊ/ೕ ಅಮೂಲC<ಾದದು0; 

&ಾನವರು *ನ 1ೆ�ೆ9ಗಳ ಮ1ೆಯನು ಆಶ
uE�ೊಳ?j�ಾ�1ೆ. 

�ೆ�ೆ3ಗಳ ಅxವ�?� 9ೇವದೂತರ ಪ(ಸನ.bೆಯನು. ಸಹ 
ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. 

ಪ:ಮಳದ ಅ¡ವC �̀ 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ನಮlನು. “?(ಸ�ನ ಪDಮಳ” ಎಂದು 
ಸೂ@a9ಾ;Cೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 2:14-16 `
ಸ�ನ ಅನೊCೕನC�ೆಯDK ನಮJನು 

ಯಾ<ಾಗಲೂ ಜ7ೕತ�ವ�ೊಡನೆ �1ೆಸು�ಾ� ಆತನ 

aಷಯ<ಾದ oಾನ<ೆಂಬ ಸು<ಾಸನೆಯನು ನಮJ ಮೂಲಕ ಎಲಾK 

ಸQಳಗಳDK <ಾCಪನ+ೊOಸು�ಾ� ಬರುವ �ೇವ:+ೆ Zೊ�ೕತ
ವ_. 

ರ��ಾ &ಾಗHದDKರುವವರDKಯೂ ನಾಶನ 

&ಾಗHದDKರುವವರDKಯೂ ನಾವ_ �ೇವರ ಮುಂ�ೆಯೂ `
ಸ�ನ 

ಪ:ಮಳ<ಾ�� 0ೇ<ೆ. ನಾವ_ ನಾಶನ &ಾಗHದDKರುವವ:+ೆ 

ಮರಣAಂದ ಹು./ ಮರಣವನು ಹು./ಸುವ <ಾಸನೆಯಾ�ಯೂ 

ರ��ಾ &ಾಗHದDKರುವವ:+ೆ dೕವAಂದ ಹು./ dೕವವನು 

ಹು./ಸುವ <ಾಸನೆಯಾ�ಯೂ ಇ� 0ೆ<ೆ. ಇಂಥ �ಾಯHಗO+ೆ 

ಯಾರು 7ೕಗCರು? 

ನಮl ಮೂ�ನ 4ೊh {ೆಯ&Vರುವ 9ೇವರ Zಾ1ಸದ ಪDಮಳದ ಬ8 zೆ 
Fೕಬನು /ವDa9ಾ;Cೆ. ಈ ಅxವ�?�ಯು 9ೇವ�ೊಂY�ನ 
iಕಟbೆ ಮತು� ಆಪ� ಸಂಬಂಧವನು. ವ_Gಸುತ�9ೆ. 

7ೕಬ 27:3 ನನDK dೕವವ_ ಇನೂ ಪGಣH<ಾ��ೆ, �ೇವರು 

ಊAದ bಾ]ಸವ_ ನನ ಮೂ�ನDK ಇನೂ ಆಡು-��ೆ… 

`ೕತHನೆಗಳ? 45:7,8 *ೕನು ಧಮHವನು �
ೕ-EA, ಅಧಮHವನು 

�ೆ]ೕTEA; ಆದದ:ಂದ �ೇವರು, *ನ �ೇವ1ೇ, *ನನು *ನ 
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�ೊ�ೆ+ಾರ:�ಂತ ಉನತZಾQನ�ೆ9 ಏ:E ಪರ&ಾನಂದ 

�ೈಲAಂದ ಅ¡�ೇ`E�ಾ0ನೆ. *ನ A<ಾCಂಬರಗಳ? ರಕ�rೋಳ 

ಅಗರು ಚಂದನಗOಂದ ಎ�ೊ/ೕ ಸು<ಾಸನೆಯುಳjವ_ಗzಾ�<ೆ; 

ಗಜದಂತ ಮಂAರಗz�ೆಳ+ೆ ಉತ¯ಷ/<ಾದCಗಳ? *ನನು 

ಆನಂದ+ೊOಸುವವ_. 

ಪರಮ�ೕbೆಯ&V, ಮದುಮಗ (?(ಸ�) ಮತು� ವಧು�ಾ�ರುವ ನಮl 
ನಡು/ನ N(ೕIಯ ಸಂಬಂಧದ %ೊಗ%ಾದ ವಣGCೆ:9ೆ. 

ಪರಮ�ೕ�ೆ 3:6 ರಕ�rೋಳ, ಧೂಪ, ವತHಕದ ಸಕಲ ಸುಗಂಧ 

ದ
ವCಗಳನು ಧೂ�Eದ ಧೂಮಸ�ಂಭಗಳಂ�ೆ ಅರಣCAಂದ ಬರುವ 

ಈ �ರವV+ೆ ಯಾರದು? 

ಪರಮ�ೕ�ೆ 4:11 ವಧು<ೇ, *ನ ತು.ಗಳ? �ೇನುಗ1ೆಯುತ�<ೆ; 

�ೇನೂ Rಾಲೂ *ನ ನಾD+ೆ7ಳ�<ೆ; *ನ ವಸgಗಳ 

ಸು<ಾಸನೆ7ೕ ಲೆಬನೋ*ನ ಪ:ಮಳ<ೇ. 

ವಚನಗಳ? 13,14 *ನ ಉ�ಾCನದDK �ಾOಂಬರದ ವನ, ಉತ�ಮ 

ಫಲ, ಜಟಾ&ಾಂE, +ೋರಂಟೆ, ಜಟ&ಾಂE, ಕುಂಕುಮ, ಬ�ೆ, 

ಲವಂಗಚ�ೆ9, ಸಮಸ�aಧಧೂಪ, ರಕ�rೋಳ, ಅಗುರು, ಸಕಲ ಮುಖC 

ಮುಖC ಸುಗಂಧದ
ವC ಇವ_ಗz ೕೆ kಗುರುತ�<ೆ… 

9ೇವರ ಅIಶಯ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮdeಯ ಕುDbಾ�ರುವ 
ಈ ಮತು� ಇತರ ಅCೇಕ ಅxವ�?�ಗಳ, 9ೇವರ ಅಪಾರ�ಾದ 
N(ೕIಯನು., ಆತನ ವಧು�ಾ�ರುವ ನ�lಂY�ನ 
ಅCೊ�ೕನ�bೆ8ಾ� ಮತು� !ೇಗCೇ ಬರ&ರುವ ಆತನ 

ಪLನ�ಾಗಮನ�ಾ3� ಇರುವ ಆತನ ಬಯ�ೆಯನು. CೆನNಸುವ 
ಸತ��ೇದದ ಸೂಚಕಗhಾ��ೆ. 

  

 

ಪ1ಾಮbೆH+ಾ�ರುವ ಪ
bೆಗಳ? 

1. CಾವL ಆತl ಮಂಡಲವನು. 4ೇ8ೆ ಪ(�ೇqಸುb �ೇ�ೆ. 
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2. iೕವL CೋEರುವ ಅಥ�ಾ iೕವL Cೋಡಲು ಬಯಸುವ 9ೇವರ ಮdeಯ ಮೂರು ಅxವ�?�ಗಳ ಬ8 zೆ 
4ೇ7D? ಈ ಅxವ�?�ಗ78ೆ ಸತ��ೇದದ ಆkಾರವನು. �ೊED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ಾಠ 6 

ಮ��ಯುಳj ಸmೆಯ ಪ
ಕಟ�ೆ 

ಮ��ಯ oಾನ 

ಹಬಕೂ3ಕನ ಪ(�ಾದCೆFಂY8ೆ ಕತGನ ಮdeಯ ಕುDbಾದ 
ಈ ಅಧ�ಯನವನು. CಾವL ಪಾ(ರಂxa9ೆ;ೕ�ೆ. ಅವನು 
ಭೂ[ಯCೆ.ಲV ತುಂw�ೊಳ,{ವ ಕತGನ ಮdeಯ I7ವ7�ೆಯ 
ಬ8 zೆ 4ೇ79ಾ;Cೆ., “ಆ I7ವ7�ೆಯನು. ಪಡೆದು�ೊಳ,{ವLದ�ಾ3� 
ಮತು� ಕತGನ ಮdeಯ �ಾನವನು. ಅನುಭ/ಸುವLದ�ಾ3� 
CಾವL ಈ ಅಧ�ಯನವನು. aದ~ಪEa9 ;ೇ�ೆ” ಎಂದು CಾವL 
ಬ�ೆY9 ;ೇ�ೆ. 

ಹಬಕೂ9ಕ 2:14 ಸಮುದ
ದDK *ೕರು Rೇ+ೋ Rಾ+ೆ^ೕ 

ಭೂnಯDK ^Rೋವನ ಮ��ಯ oಾನವ_ 

ತುಂY�ೊಂ�ರುವದು. 

�ೕಬೂ
 ಪದ - ಯಾ�ಾ 

eೕ&ನ ವಚನದ&V “�ಾನ” ಎಂದು ಅನು�ಾYಸಲಾ�ರುವ 
dೕಬೂ( ಪದ ಯಾ9ಾ ಎಂಬು9ಾ�9ೆ ಮತು� ಇದರ 



111 

 

ಅಥG�ೇCೆಂದ�ೆ “I7ಯುವLದು, ಅಥ�ಾ CೋಡುವLದರ, 

ಗಮiಸುವLದರ ಅಥ�ಾ ಗುರುIಸುವLದರ ಮೂಲಕ ಸDಯಾ� 
/�ಾDa I7ದು�ೊಳ,{ವLದು.” 

ಈ �ಾನವL ತಲೆಯ-�ಾನವಲV, ಆದ�ೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ 
ಪಡೆದು�ೊಳ,{ವ �ಾನ�ಾ�9ೆ. ಈ ಪ(�ಾದCೆಯ 
ಅಥG�ೇCೆಂದ�ೆ, ಕತGನ ಮdeಯನು. - ಕತGನ 
�ಾಯGಗಳನು. Cೋಡುವ, ಗಮiಸುವ ಮತು� ಗುರುIಸುವ 
ಜನDಂದ ಇEೕ ಭೂ[ಯು ತುಂw9ೆ. 

�
ೕ° ಪದ - +ೋE± 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಸಹ ಕತGನ ಮdeಯ �ಾನವನೂ. 
ಸೂ@a9ಾ;Cೆ. 

2 �ೊ:ಂಥ 4:6 ಯಾಕಂದ1ೆ ಕತ�ಲೆ7ಳ�ಂದ rೆಳಕು RೊzೆಯD 

ಎಂದು RೇOದ �ೇವರು �ಾನೇ ^ೕಸು `
ಸ�ನ ಮುಖದDK 

�ೋರುವ �ೇವಪ
mಾವ oಾನ<ೆಂಬ ಪ
�ಾಶವ_ ಅನೇಕ:+ೆ 

ಉಂಟಾಗುವದ�ಾ9� ನಮJ ಹೃದಯಗಳDK Rೊzೆದನು. 

8ೊ.ೕa� ಎಂಬ �(ೕ� ಪದವನು. �ಾನ ಎಂದು 
�ಾXಾಂತDಸಲಾ�9ೆ, ಇದರ ಅಥGವL “�ೈಯ?�ಕ ಅನುಭವದ 
ಮೂಲಕ ಸೂಚ��ಾ� I7ದು�ೊಳ,{ವLದು” ಎಂಬು9ಾ�9ೆ. 

¼ೕ� ಎಂಬ �(ೕ� ಪದವನು. !ೆಳಕು ಎಂದು 
�ಾXಾಂತDಸಲಾ�9ೆ, ಇದರ ಅಥGವL “/Zೇಷ�ಾ� ?ರಣಗಳ 

ಮೂಲಕ 4ೊhೆಯುವLದು ಅಥ�ಾ ವ�ಕ�ಪEಸುವLದು” 
ಎಂಬು9ಾ�9ೆ. 

ಡೊ�ಾ
�ೊ
 ಎಂಬ �(ೕ� ಪದವನು. ಮde ಎಂದು 
�ಾXಾಂತDಸಲಾ�9ೆ, ಇದರ ಅಥGವL “ಮdeಯನು. 
ಸ&VಸುವLದು ಅಥ�ಾ ಮನ.�ೆ �ೊಡುವLದು” ಎಂಬು9ಾ�9ೆ. 

ಡಬೂV¹.ಇ. �ೈp ರವರ ಎ�
 $ೕaಟD E>ನD ಆn ನೂ� 
QೆಸTeಂU ವR
G dೕ8ೆ 4ೇಳ,ತ�9ೆ: “�ೕCೋ%ೊ3 ಎಂಬುದು 
(8ೊ.ೕaಸ. kಾತು ಪದ) �ಾನವನು. ಪಡೆದು�ೊಳ,{ವLದನು., 
I7ದು�ೊಳ,{ವLದು, ಗುರುIಸುವLದು, ಅಥGJಾE�ೊಳ,{ವLದು 
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ಅಥ�ಾ ಸಂಪೂಣG�ಾ� ಅಥGJಾE�ೊಳ,{ವLದು ಎಂಬುದನು. 
ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. ಇದು ಅCೇಕ%ಾD I7Yರುವ ವ�?� ಮತು� 
I7Yರುವ ವಸು�/ನ ನಡು/ನ ಸಂಬಂಧವನು., I7Yರುವದು 
I7Yರುವವi8ೆ !ೆಲೆಯನು. ಅಥ�ಾ ಪಾ(ಮುಖ�bೆಯನು. 
iೕಡುತ�9ೆ ಎಂಬುದನು. ಸೂ@ಸುತ�9ೆ, ಆದ;Dಂದ ಇದು ಸಂಬಂಧದ 
%ಾ�ಪCೆಯಾ�9ೆ.” 

�
ೕ° ಪದ - ಎ�+ೋE± 

ಪೌಲನು �ಾನದ ಬ8 zೆ ಮb �ೆ dೕ8ೆ ಬ�ೆY9ಾ;Cೆ, 

ನಮJ ಕತH<ಾದ ^ೕಸು `
ಸ�ನ �ೇವರೂ ಪ
mಾವಸ]ರೂಪನಾದ 

ತಂ�ೆಯೂ ಆ�ರು<ಾತನು ತನ aಷಯ<ಾ� -ಳ?ವO�ೆಯನು 

�ೊಟು/ ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 ಸ�ಾCಥHಗಳನು -ಳ?�ೊಳ?jವ 

oಾನವ_ಳj ಆತJವನು *ಮ+ೆ ದಯ5ಾDಸrೇ�ೆಂದು 

5ಾ
~Hಸು� �ೇನೆ. ಎ�ೆಸ 1:17, 

ಇ&V ಬಳಸಲಾ�ರುವ �(ೕ� ಪದ�ಾದ, ಎN8ೊ.ೕa� (�ಾನ) 
ಎಂದ�ೆ “ಗುರುIಸು/�ೆ” ಅಥ�ಾ ಸೂಚ��ಾ� “ಸಂಪೂಣG 
/�ೇಚCೆ, ಅಂ�ೕ�ಾರ” ಮತು� ಪLನಃ ಸೂಚ��ಾ� 
“ಸಂಪೂಣG�ಾ� I7ದು�ೊಳ,{ವLದು, ಅಂ�ೕಕDಸುವLದು” 
ಎಂದಥG�ಾ�9ೆ. 

ವಚನ. 18 ಆತನು *ಮJ ಮನೋನೇತ
ಗಳನು rೆಳ�E ಆತ*ಂದ 

ಕ:E�ೊಂಡವರು *:ೕ�ಸುವ ಪದa ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ 

�ೇವಜನ1ೆಂಬ ಆತನ Zಾ]ಸQ«ದ ಮ�&ಾ-ಶಯವ_ 

ಎಂಥ�ೆಂಬದನೂ ನಂಬುವವ1ಾದ ನಮJDK. 

ಡಬೂV¹.ಇ. �ೈp dೕ8ೆ ಬ�ೆಯುbಾ��ೆ, “ಎN�Cೋ%ೊ3 
ಗಮiಸುವLದು, ಪೂಣG�ಾ� ಗ(dಸುವLದು, ಲ>¹Yಂದ 
ಗಮiಸುವLದು, ಗ(dಸುವLದು, ಗುರುIಸುವLದು ಎಂಬುಬುಗಳನು. 
ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. ಇದು �Cೋ%ೊ3 �ಂತ 4ೆ�ಾ6� I7Yರುವ 
ವಸು�ವನು. i9ೇGqಸುವ, 4ೆಚು6 /Zೇಷ�ಾದ, 

ಗುರುIಸು/�ೆಯನು. ಸೂ@ಸುತ�9ೆ. 
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ಮdeಯ ಅxವ�?�ಗಳ �ೊbೆಯ&V, ಜನರು ಅನುಭ/aರುವ, 

CೋEರುವ, �ೇ7ರುವ ಸಂಗIಗಳ %ಾ>¹ಗಳ, ಭೂ[ಯCೆ.ಲV 
ತುಂಬ&�ೆ. ಇದು 9ೇವರು �ೊ}Tರುವ ಶ?�ಯ&V ?(ಸ�ನ 9ೇಹವL 
�ಾಯGJಾಡುವ ಫ&bಾಂಶಗhಾ�ರುತ�9ೆ, ಅದು 9ೇವರ 
ಮdeಯನು. ಎಲVDಗೂ 8ೋಚDಸುವಂbೆ Jಾಡುತ�9ೆ. 

CಾವL 9ೇವರ ಮುಖವನು. ಹುಡುಕು�ಾಗ, CಾವL ಆತನ 
ಪ(ಸನ.bೆಯ ಮde8ೆ ಬರು�ಾಗ, ಪ(�ಾYಯಾದ 9ಾivೕಲನು 
ನಮ8ೆ ಅದುcತಕರ�ಾದ �ಾ8ಾ;ನವನು. �ೊಡುbಾ�Cೆ. 

�ಾ*^ೕಲ 11:32 ತಮJ �ೇವರನು ಅ:ತವ1ೋ ದೃಢkತ�1ಾ� 

ಕೃ�ಾಥH1ಾಗುವರು. 

ಆ1ಾಧನಾ ಸQಳಗಳDKನ ಮ�� 

� ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯEಯ&V 

ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯEಯ&V, ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯ 
�ಾಲಾವHಯ&V, 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆಯು ಆ�ಾಧCಾ ಸ�ಳಗಳ&V 
�ಾaಸುI�ತು�. 9ೇವದಶGನ ಗುಡಾರದ&V, ಅವರು ಒಡಂಬE�ೆಯ 
ಮಂಜೂಷವನು. ಅI ಪDಶುದ~ ಸ�ಳ�ೆ3 ತಂ9ಾಗ ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆ, 
ಆತನ ಮdeಯು ಇ7ದು ಬರುI�ತು�. 

%ೊಲೊ�ೕನನ 9ೇ�ಾಲಯದ&V, ಯಾಜಕರು ಮತು� ಜನರು 
ಐಕ�bೆಯ&V ಒಂ9ಾ9ಾಗ, ಅವರು ಸು�I ಆ�ಾಧCೆ Jಾಡು�ಾಗ, 

ಕತGನ ಮdeಯು 9ೇವರ ಮCೆಯನು. ತುಂw�ೊಂEತು. 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 5:12-14 ನಾರು ಬಟೆ/ಗಳನು 

ಧ:E�ೊಂಡು �ಾಳ ಸ]ರಮಂಡಲ `ನ: ಇವ_ಗಳನು 

��ದು�ೊಂಡ ಲೇaಯ +ಾಯಕ1ಾದ ಆZಾ� Rೇ&ಾ" 

^ದುತೂನರೂ ಇವರ ಮಕ9ಳ� ಸRೋದರರೂ ತುತೂ:ಗಳನು 

ಊದುತಕ9 ನೂ:ಪ�ತು� ಮಂA ಯಾಜಕರೂ ಯ�<ೇAಯ 

ಪGವHA`9ನDK *ಂತು�ೊಂಡರು. ಮಂಜೂಷವನು ಒಳ�ಟ/ 

ಯಾಜಕರೂ �ೇ<ಾಲಯAಂದ Rೊರ+ೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಒಬiನೋ 

ಎಂಬಂ�ೆ ಸ]ರ<ೆ-� ^Rೋವನನು `ೕ-Hಸುವದ�ಾ9� ತುತೂ: 

ಊದುವವರೂ +ಾಯನ&ಾಡುವವರೂ ಅDK *ಂ-ದ0ರು. ತುತೂ: 
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�ಾಳ pದಲಾದ <ಾದCಗಳ ಧ�*ಯೂ ^Rೋವನು 

ಒz jೆಯವನು, ಆತನ ಕೃ5ೆಯು bಾಶ]ತ<ಾ�ರುವದು ಎಂದು 

ಕೃತoಾಸು�-&ಾಡುವವರ ಸ]ರವG �ೇOE�ೊಡನೆ �ೕಘವ_ 

^Rೋವನ ಆಲಯದDK ತುಂY�ೊಂ�ತು. ^Rೋವನ 

�ೇಜE�*ಂದ <ಾCಪ�<ಾ�ದು0 �ೕಘವ_ �ೇ<ಾಲಯದDK 

ತುಂY�ೊಂಡದ:ಂದ ಯಾಜಕರು ಅDK *ಂತು Zೇ<ೆ &ಾಡಲಾರ�ೆ 

Rೋದರು. 

� 4ೊಸ ಒಡಂಬE�ೆಯEಯ&V 

ಸುDಸಲPಟT vೕಸು/ನ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ, CಾವL 4ೊಸ 
ಒಡಂಬE�ೆಯನು. ಪ(�ೇqa9 ;ೇ�ೆ. ನಮl ಪರ�ಾ� ಬ&ಯಾದ 
vೕಸು/ನ ಯ¡ದ ಮೂಲಕ, 9ೇವರು ಈಗ Jಾನವ�ೊಂY8ೆ 
�ಾaಸಬಹುದು. ಆತನ ಮde ನಮl eೕ&9ೆ. ಆತನ ಮde 
ನಮl&V Cೆಲೆa9ೆ. 

ಮಮH – ಮ��ಯುಳj ಸmೆ 

ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯ ಪ(�ಾYಗಳ, CಾವL ]ೕ/ಸುI�ರುವ 
�ಾಲವನು. Cೋಡ&ಲV. ಅವರು ಸ�ೆಯ �ಾಲವನು. Cೋಡ&ಲV. 
iಜ�ಾ�ಯೂ, ಇದು ಒಂದು ಮಮG�ಾ�ತು�. 

vೕಸು�ೇ “?(ಸ�ನು (ಅx�ಕ�ನು), ]ೕವಸ1ರೂಪCಾದ 9ೇವರ 
ಮಗನು” ಎಂದು ಪೇತ(ನು 4ೇ7ದ ಪ(ಕಟ�ೆಯು, dಂYನ 
�ಾಲಗಳ&V ಮಮG�ಾ�ದ; ಪ(ಕಟ�ೆಯ ಪಾ(ರಂಭ�ಾ�ತು�. 

^ೕಸು ಸmೆಯ ಬ+ 4ೆ pದಲು ಪ
Zಾ��Eದು0 

ಪ/bಾ(ತliಂದ ತಂ9ೆಯು ಪೇತ(i8ೆ �ೊಟT ಪ(ಕಟ�ೆಯ ಕುDತು 
JಾತCಾಡು�ಾಗ vೕಸು �ದಲು “ಸ�ೆ” ಎಂಬ ಪದವನು. 
ಪ(%ಾ�Na9ಾ;Cೆ. ಇದು dಂYನ �ಾಲಗಳ&V ಮಮG�ಾ�ದ; 
ಪ(ಕಟ�ೆಯ ಪಾ(ರಂಭ�ಾ�ತು�. ಈ ಪ(ಕಟ�ೆಯ eೕಲೆ ತನ. 
ಸ�ೆಯನು. ಕಟುTವL9ಾ� ಆತನು 4ೇ7ದನು. 

� ಮೂಲಭೂತ ಸತ� 
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ಮ�ಾ�ಯ 16:13-15 ^ೕಸು hDಪ�ನ �ೈಸ1ೈಯ ಎಂಬ ಪಟ/ಣದ 

5ಾ
ಂತ�ೆ9 ಬಂ�ಾಗ ಜನರು ಮನುಷCಕು&ಾರನೆಂಬ ನನನು 

ಯಾರು ಅನು�ಾ�1ೆ ಎಂದು ತನ wಷCರನು �ೇOದ0�ೆ9. ಅವರು – 

*ನನು �ೆಲವರು Zಾ*ಕನಾದ 7ೕRಾನನು ಅನು�ಾ�1ೆ �ೆಲವರು 

ಎDೕಯನು ಅನು�ಾ�1ೆ �ೆಲವರು ^ರnೕಯನು ಇಲK<ೆ 

ಪ
<ಾAಗಳDK ಒಬiನು ಅನು�ಾ�1ೆ ಎಂದು RೇOದರು. ಆತನು 

ಅವರನು – ಅದ1ೆ *ೕವ_ ನನನು ಯಾರನು-�ೕ: ಎಂದು 

�ೇಳಲಾ�? 

� ಪೇತ(ನ ಪ(ಕಟ�ೆ 

ವಚನಗಳ? 16-17 Eೕpೕನ 5ೇತ
ನು – *ೕನು ಬರrೇ�ಾ�ರುವ 

`
ಸ�ನು, dೕವಸ]ರೂಪನಾದ �ೇವರ ಕು&ಾರನು ಎಂದು ಉತ�ರ 

�ೊಟ/ನು. ಅದ�ೆ9 ^ೕಸು 7ೕನನ ಮಗನಾದ Eೕpೕನನೇ 

*ೕನು ಧನCನು. ಈ ಗುಟು/ *ನ+ೆ -OEದವನು ನರಮನುಷCನಲK 

ಪರಲೋಕದDKರುವ ನನ ತಂ�ೆ^ೕ -OEದನು. ಮತು� ನಾನು 

*ನ+ೆ ಒಂದು &ಾತನು Rೇಳ?�ೆ�ೕನೆ, - *ೕನು 5ೇತ
ನು ಈ 

ಬಂ�ೆಯ (ಮಮHದ ಪ
ಕಟ�ೆ) �ೕಲೆ ನನ ಸmೆಯನು ಕಟು/<ೆನು. 

� Cಾಲು3 ಗುಣಲ>ಣಗಳ, 

1 - ವಚನ 18-19 ನನ ಸmೆಯನು ಕಟು/<ೆನು. 5ಾ�ಾಳಲೋಕದ 

ಬಲವ_ ಅದನು ZೋDಸಲಾರದು. 

2 - ಪರಲೋಕ 1ಾಜCದ Yೕಗದ �ೈಗಳನು *ನ+ೆ �ೊಡು<ೆನು. 

3 - ಭೂಲೋಕದDK *ೕನು ಯಾವ_ದನು ಕಟು/-�ೕ7ೕ ಅದು 

ಪರಲೋಕದDKಯೂ ಕಟು/ವದು. ಮತು�  

4 - ಭೂಲೋಕದDK *ೕನು ಯಾವ_ದನು Yಚುl-�ೕ7ೕ ಅದು 

ಪರಲೋಕದDKಯೂ Yklರುವದು ಅಂದನು. 

vೕಸು bಾನು ಕಟುTವ ಸ�ೆಯ ಬ8 zೆ /ವDaದನು. ಇದು 
%ೈbಾನನು ಮತು� ಅವನ 9ೊ�ೆತನಗಳ, %ೋ&ಸಲಾಗದಂಥ 
ಶ?�ಯುತ ಸ�ೆಯಾ�ರ!ೇ?ತು�. ಇದ�ೆ3 9ೇವರ �ಾಜ�ದ 
wೕಗದ�ೈಗಳನು. ಇತು�. ಕಟುTವ ಮತು� wಚು6ವ ಶ?�:ತು�. 
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ಸmೆಯ ಕು:�ಾದ 5ೌಲನ ಪ
ಕಟ�ೆ 

ಈ “ಮಮG” ದ ಬ8 zೆ JಾತCಾಡು�ಾಗ, ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು 
dೕ8ೆ 4ೇ79ಾ;Cೆ, 

ಎ�ೆಸ 5:32 ನಾನು `
ಸ�*ಗೂ ಸmೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು 

ಕು:ತು &ಾ�ಾಡು�ಾ� ಇ� 0ೇನೆ ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 ಈ 

ಸ�ಾCಥHವ_ ಬಹು ಗಂ¡ೕರ<ಾದದು0. 

� ಮಮG 

ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು ಸ�ೆಯ ಒಂದು ಮಮG�ೆಂದು 
ಸೂ@a9ಾ;Cೆ, ಅದು dಂYನ �ಾಲಗಳ&V ಪ(ಕಟ�ಾ�ರ&ಲV. 

ಎ�ೆಸ 3:1-5 �ೕ�ರುವದ:ಂದ ಅನCಜನ1ಾ�ರುವ *ಮJ *nತ� 

`
ಸ� ^ೕಸುaನ Zೆ1ೆಯವನಾದ 5ೌಲನೆಂಬ ನಾನು *ಮ+ೋಸ9ರ 

5ಾ
~Hಸು� �ೇನೆ. *ಮ+ೋಸ9ರ *ವH�ಸುವದ�ಾ9� �ೇವರು 

ನನ+ೆ ಕೃ5ೆಯಾ� �ೊಟ/ �ೆಲಸವನು ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 

ಒಂದು ಸಂಗ- �ೈವ ಪ
ಕಟ�ೆuಂದ ನನ+ೆ 

-Oಸಲ�./�ೆಂಬದನೂ *ೕವ_ �ೇOA0ೕರಲಾK. ಅದನು ಕು:ತು 

ನಾನು �ಂ�ೆ ಸಂ�ೇಪ<ಾ� ಬ1ೆA� 0ೆನೆ. ಬ1ೆದದ0ನು ಓA 

ನೋ�ದ1ೆ `
ಸ�ನ aಷಯ<ಾದ ಮಮHವನು ಕು:ತು ನನ�ರುವ 

ಗ
��ೆಯನು *ೕವ_ -ಳ?�ೊಳjಬಹುದು. ಆ ಮಮHವ_ ಈ �ಾಲದDK 

�ೇವರ ಪ:ಶುದ� ಅ�ಸ�ಲ:ಗೂ ಪ
<ಾAಗOಗೂ ಪa�ಾ
ತJ*ಂದ 

-Oಸಲ�ಟ/ಂ�ೆ rೇ1ೆ �ಾಲಗಳDKದ0 ಜನ:+ೆ -Oಸಲ�ಡDಲK. 

� ಅನ�ಜನರನು. ಒಳ8ೊಂE9ೆ! 

ಅನ�ಜನರು �ೊbೆ !ಾಧ�ಸ�ರು ಎಂದು ಅವನು 
ಅಥGJಾE�ೊಂಡನು. 

ವಚನಗಳ? 6-9… ಅದು ಯಾವದಂದ1ೆ ಅನC ಜನರು ಸು<ಾ�ೆHಯ 

ಮೂಲಕ `
ಸ� ^ೕಸುaನDKರುವವ1ಾ� ^ಹೂದC1ೊಂA+ೆ 

rಾಧCರೂ ಒಂ�ೇ �ೇಹ�ೊಳಗಣ ಅಂಗಗಳ� 

ಅಬ
Rಾಮ*�ಂಟಾದ <ಾ+ಾ0ನದDK 5ಾಲು+ಾರರು 

ಆ��ಾ01ೆಂಬ�ೇ. �ೇವರು ತನ ಶ �̀ಯ ಪ
7ೕಗದDK ನನ+ೆ 

ಉk�ಾಥH<ಾ� ಅನುಗ
�Eದ �ೆಲಸವನನುಸ:E ನಾನು ಈ 
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ಸು<ಾ�ೆH+ೆ Zೇವಕನಾ�ೆನು. ನಾನು `
ಸ�ನ ಅಪ
�ೕಯ<ಾದ 

ಐಶ]ಯHದ aಷಯ<ಾದ ಶುಭಸ&ಾ�ಾರವನು ಅನCಜನ:+ೆ 

ಪ
EA� ಪ�ಸುವ Rಾ+ೆಯೂ ಸಮಸ�ವನು ಸೃT/Eದ �ೇವರDK 

ಆAuಂದ ಮ1ೆಯಾ�ದ0 ಮಮHವ_ ಪ
ಕಟ<ಾಗುವ aಧ 

ಎಂಥ�ೆಂದು -Oಸುವ Rಾ+ೆಯೂ �ೇವಜನ1ೊಳ+ೆ ಅತCಲ�ನಾದ 

ನನ+ೆ ಅನುಗ
�Zೋಣ<ಾuತು. 

� 9ೇವರ CಾCಾ /ಧ�ಾದ  
�ಾನವನು. I7ಯಪEಸಲು 

9ೇವರ �ಾನದ ಅCೇಕ ಅಂಶಗಳನು. ಆತl ಮಂಡಲದ&Vರುವ 
�ಾಜತ1ಗ7ಗೂ ಮತು� ಅH�ಾDಗ7ಗೂ I7ಸುವLದು ಸ�ೆಯ 
ಉ9 ;ೇಶ�ಾ�9ೆ ಎಂದು ಪೌಲನು 4ೇ7ದನು. 

ವಚನಗಳ?. 10-12.  �ೇವರು ನಮJ ಕತHನಾದ `
ಸ� 

^ೕಸುaನDK ಅನಾA �ಾಲAಂದ &ಾ�ದ ಸಂಕಲ�ದ �ೕ1ೆ+ೆ 

ತನ ನಾನಾ aಧ<ಾದ oಾನವ_ ಪರಲೋಕದDK 1ಾಜತ]ಗOಗೂ 

ಅ[�ಾ:ಗOಗೂ ಈಗ �ೆ²ಸ� ಸmೆಯ ಮೂಲಕ 

+ೊ�ಾ�ಗrೇ�ೆಂಬದನು ಉ� 0ೇwEದನು. �ೇವರ Zಾ*ಧC 

Zೇರುವದ�ೆ9 ನಮ�ರುವ ಭರವಸವ_ಳj cೈಯHವ_ `
ಸ�ನDK 

ಇ./ರುವ ನಂY�ೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನDK^ೕ ನಮ+ೆ ಉಂಟಾuತು.  

vೕಸು bಾನು ಕಟುTವL9ಾ� 4ೇ7ದ ಸ�ೆಯ iಜ�ಾದ 
ಅಥGವನು., 9ೇವರ �ಾಜ�ದ ಪಾಲು9ಾರ�ಾ�ರುವ ನಮl ಪೂಣG 
%ಾಮಥ�Gವನು. ಅDತು�ೊಳ{ದಂbೆ ಮ�ೆJಾಚುವ ಮೂಲಕ 
%ೈbಾನನು ನಮlನು. ತಡೆdEY9ಾ;Cೆ. 

ಮb �ೆ ಎಫೆಸ 5 ರ&V ಪೌಲನು ಸ�ೆಯನು. ಮಮG�ೆಂದು 
ಉಲ Vೇ�a9ಾ;Cೆ. 

ಎ�ೆಸ 5:32 ನಾನು `
ಸ�*ಗೂ ಸmೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು 

ಕು:ತು &ಾ�ಾಡು�ಾ� ಇ� 0ೇನೆ ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 ಈ 

ಸ�ಾCಥHವ_ ಬಹು ಗಂ¡ೕರ<ಾದದು0. 

ಸmೆ^ಂಬ - ಪದದ ಅಥH 
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ಸ�ೆಯು ಒಂದು ಜCಾಂಗದ eೕಲೆ ಕಟTಲPಡುವLYಲV, ಆದ�ೆ ಅದು 
ಅನ�ಜನರನು. ಸಹ ಒಳ8ೊಂEರ!ೇಕು. (“ಅನ�ಜನರು” ಎಂಬುದು 
vಹೂದ�ರಲVದ ಪ(IFಂದು ಜCಾಂಗವನು. ಸೂ@ಸುತ�9ೆ.) ಸ�ೆ 
ಎಂಬುದು ?(ಸ�ನ&Vರುವ ಎಲVರನು. ಒಳ8ೊಂEರುವಂಥ9ಾ;�9ೆ. 
ಆತನ&V, ಗಂಡು 4ೆಣು� ಎಂಬ, vಹೂದ�ನು �(ೕಕನು ಎಂಬ, 

9ಾಸನು ಸ1ತಂತ(ನು ಎಂಬ !ೇಧ/ಲV. ಜCಾಂಗ, &ಂಗ ಅಥ�ಾ 
ಆoGಕ a�Iಯು ಯಾವL9ೇ ವ�bಾ�ಸವನು.ಂಟುJಾಡುವLYಲV. 

ಗಲಾತC 3:28 *ೕ<ೆಲKರೂ `
ಸ� ^ೕಸುaನDK ಒಂ�ೇ 

ಆ�ರುವದ:ಂದ ^ಹೂದCನು �
ೕಕನು ಎಂದೂ ಆಳ? ಒ�ೆಯ 

ಎಂದೂ ಗಂಡು Rೆಣುy ಎಂದೂ mೇಧaಲK. 

ಅCೇಕ ವಷGಗಳ ಸಂಪ(9ಾಯದ 9ೆ%ೆ:ಂದ, "ಸ�ೆ" ಎಂಬ 
ಪದವL ಇಂದು ಸಂಪೂಣG�ಾ� ಸತ��ೇದ ಆಧDತವಲVದ 
ಅಥGವನು. ಪಡೆದು�ೊಂE9ೆ. ಅCೇಕರು ಇದನು. kಾ[Gಕ ಕಟTಡ 
ಅಥ�ಾ ಮನುಷ�ನ ಸಂಘಟCೆ ಎಂಬ ಅಥGJಾE�ೊಂE9ಾ;�ೆ. 

vೕಸು bಾನು ಕಟುTವL9ಾ� 4ೇ7ದ ಸ�ೆಯ iಜ�ಾದ 
ಅಥGವನು. ಮ�ೆJಾಚುವ ಮೂಲಕ, ಸ�ೆಯಾ� 
�ಾಯGiವGdಸದಂbೆ %ೈbಾನನು ನಮlನು. ತಡೆdEY9ಾ;Cೆ. 

ನಾ<ೇ ಸmೆಯಾ�� 0ೇ<ೆ! 

ಸ�ೆ8ಾ� CಾವL 4ೊಂYರುವ ಪ(IFಂದು �ಾ8ಾ;ನವL 
ನಮ8ಾ�ರುವ �ಾ8ಾ;ನ�ಾ�9ೆ. Cಾ�ೇ ಸ�ೆಯಾ�9 ;ೇ�ೆ! 

� ಮdeಯುಳ{ ಸ�ೆ 

vೕಸು bಾನು ಕಟುTವL9ಾ� 4ೇ7ದ ಸ�ೆಯ ಕುDbಾದ ಈ 4ೊಸ 
ಪ(ಕಟ�ೆಯು “ನಮl ಮde8ಾ�” ಆ�ರುತ�9ೆ. 

1 �ೊ:ಂಥ 2:7 ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 ಸ�ಾCಥHವನು 

-OಸುವDK �ೇವರ oಾನವನೇ Rೇಳ?� �ೇ<ೆ. ಅದು ಯಾವ�ೆಂದ1ೆ 

�ೇವರು ನಮJ ಮ��+ಾ� ಲೋ�ೋತ�-��ಂತ pದಲೇ 

ನೇnE ಇದುವ1ೆ+ೆ ಮ1ೆ&ಾ�ದ oಾನ<ೆ, 



119 

 

ಆ9ಾಮ ಹವ1ರು ಪಾಪ JಾE9ಾಗ ಮತು� "ಮdeಯನು. 
4ೊಂದ9ೆ 4ೋ9ಾಗ" ಕhೆದು�ೊಂಡ ಮdeಯನು. ಆತನ 
ಸ�ೆಯ&Vರುವ "ನೂತನ ಸೃ�Tಗಳ," ಆ�ರುವ ನಮ8ೆ 
ಪLನಃ%ಾ�NಸಲPಡುತ�9ೆ. 

� ಮdeಯ iDೕ�ೆ 

?(ಸ�ನು ಯಾ�ೆಂಬ ಪ(ಕಟ�ೆಯು, “]ೕವಸ1ರೂಪCಾದ 9ೇವರ 
ಮಗ” ಎಂಬುದು “ಮdJಾIಶಯ” ಎಂದು ಕ�ೆಯಲPಡುತ�9ೆ. 
"ಮdeಯ iDೕ�ೆ" ಎಂದು ಸೂ@aರುವ ?(ಸ�ನು bಾCೇ, 
(ಅx�ಕ�ನು) ಆತನ ಸ�ೆಯಾ�ರುವ ನಮl&V �ಾaಸುbಾ�Cೆ. 

�ೊಲೊZೆ� 1:27 ಅನC ಜನಗಳ aಷಯ<ಾದ ಈ ಮಮHದ 

ಮ�&ಾ-ಶಯವ_ ಎ�ೆ/ೕಂಬುದನು �ೇವರು ತನ ಜನ:+ೆ 

-OಸD�ೆ9 ಮನಸು� &ಾ��ೊಂಡನು. ಈ ಮಮHವ_ ಏನೆಂದ1ೆ 

`
ಸ�ನು *ಮJDKದು0 ಪ
mಾವದ *:ೕ�ೆ+ೆ ಆcಾರ 

ಭೂತನಾ�ರುವ�ೇ. 

� 9ೇವರ �ಾನದ ಅxವ�?� 

ಯುಗಗಳ ಆರಂಭYಂದಲೂ ಮ�ೆJಾಡಲಾ�ದ; ಈ “ಮಮG” 
ವನು. ಸ�ೆಯ ಮೂಲಕ “ಸ1�ೕGಯ ಸ�ಳಗಳ&Vನ �ಾಜತ1ಗಳ 
ಮತು� ಅH�ಾDಗಳ” ಇEೕ 9ೇವದೂತರ ಮಂಡಲ�ೆ3 ಈಗ 
ಪ(ಕಟಪEಸಲಾ�9ೆ. ಅ$ಸ�ಲCಾದ ಪೌಲನು dೕ8ೆ ಬ�ೆದನು: 

ಎ�ೆಸ 3:8-10 ನಾನು `
ಸ�ನ ಅಪ
�ೕಯ<ಾದ ಐಶ]ಯHದ 

aಷಯ<ಾದ ಶುಭಸ&ಾ�ಾರವನು ಅನCಜನ:+ೆ ಪ
EA�ಪ�ಸುವ 

Rಾ+ೆಯೂ ಸಮಸ�ವನು ಸೃT/Eದ �ೇವರDK ಆAuಂದ 

ಮ1ೆಯಾ�ದ0 ಮಮHವ_ ಪ
ಕಟ<ಾಗುವ aಧ ಎಂಥ�ೆಂದು 

-Oಸುವ Rಾ+ೆಯೂ �ೇವಜನ1ೊಳ+ೆ ಅತCಲ�ನಾದ ನನ+ೆ 

ಅನುಗ
�Zೋಣ<ಾuತು. �ೇವರು ನಮJ ಕತHನಾದ `
ಸ� 

^ೕಸುaನDK ಅನಾA �ಾಲAಂದ &ಾ�ದ ಸಂಕಲ�ದ �ೕ1ೆ+ೆ 

ತನ ನಾನಾ aಧ<ಾದ oಾನವ_ ಪರಲೋಕದDK 1ಾಜತ]ಗOಗೂ 

ಅ[�ಾ:ಗOಗೂ ಈಗ �ೆ²ಸ� ಸmೆಯ ಮೂಲಕ 

+ೊ�ಾ�ಗrೇ�ೆಂಬದನು ಉ� 0ೇwEದನು. 
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� 4ೊರ�ೆ3 ಕ�ೆಯಲPಟTವರು 

ಎ� Vೆaಯಾ ಎಂಬ ಮೂಲ �(ೕ� ಪದವನು. "ಸ�ೆ" ಎಂದು 
�ಾXಾಂತDಸಲಾ�9ೆ, ಇದರ ಎ�  ಎಂಬ ಪದYಂದ "4ೊರ�ೆ3" 
ಎಂಬ ಅಥGವL ಬರುತ�9ೆ ಮತು� �ಾ�&F ಎಂಬ ಪದದ ಅಥG 
"ಕ�ೆಯಲPಡುವLದು" ಎಂಬು9ಾ�9ೆ. ಇದರ ಅಥG�ೇನಂದ�ೆ 
“4ೊರ�ೆ3 ಕ�ೆಯಲPಟTವರು.” 

ಸ�ೆಯಾ�ರುವ CಾವL ಆತನ ಉ9 ;ೇಶದ eೕ�ೆ8ೆ 
ಕ�ೆಯಲP}T9 ;ೇ�ೆ. 

2 -p�ೆ 1:8-10 ಆದದ:ಂದ *ೕನು ನಮJ ಕತHನನು ಕು:ತು 

Rೇಳ?ವ Zಾ�ಯ aಷಯದಲಾKಗD ಆತವ Zೆ1ೆಯವನಾದ ನನ 

aಷಯದಲಾKಗD ನಾk�ೆ ಪಡ�ೆ �ೇವರ ಬಲವನು ಆಶ
uE 

ನನೊಂA+ೆ ಸು<ಾ�ೆH+ೋಸ9ರ ಶ
�ಯನನುಭaಸು. ಆತನು 

ನಮJDK ಸುಕೃತCಗಳನು ನೋ�ದ0:ಂದಲK. ತನ ಸಂಕಲ�ವನು 

ಅನುಸ:E ಕೃ5ೆuಂದಲೇ ನಮJನು ರ�E ಪ:ಶುದ�1ಾಗುವದ�ೆ9 

ಕ1ೆದನು. ಆತನು ಅನಾA �ಾಲದDK ಆ ಕೃ5ೆಯನು `
ಸ� 

^ೕಸುaನDK ನಮ+ೆ ಅನುಗ
�E ಈಗ ನಮJ ರ�ಕನಾದ `
ಸ� 

^ೕಸುaನ ಪ
ತC��ೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನು ಪ
�ಾಶಪ�E�ಾ0ನೆ. 

ಈತನು ಮರಣವನು *ವೃ-� &ಾ� ಸು<ಾ�ೆHಯ ಮೂಲಕ 

dೕವವನೂ *ಲHಯತ]ವನೂ ಪ
�ಾಶ+ೊOEದನು. 

1ೋ&ಾಪ_ರ 8:28 ಇದಲK�ೆ �ೇವರ ಸಂಕಲ�ದ �ೕ1ೆ+ೆ 

ಕ1ೆಯಲ�ಟು/ ಆತನನು �
ೕ-ಸುವವರ �ತ�ಾ9� ಎಲಾK 

�ಾಯHಗಳ? ಅನುಕೂಲ<ಾಗುತ�<ೆ ಎಂದು ನಮ+ೆ +ೊತ��ೆ. 

ಆತನ ಉ9 ;ೇಶಗಳ eೕ�ೆ8ೆ ಕ�ೆಯಲPಟTವರು ಎಂದು 
ಸೂ@ಸಲPಟTವ�ಾದ Cಾ�ೇ ಸ�ೆಯಾ�9 ;ೇ�ೆ. CಾವL “ಸ�ೆ8ೆ 
4ೋಗಲು %ಾಧ�/ಲV.” Cಾ�ೇ ಸ�ೆಯಾ�9 ;ೇ�ೆ! 9ೇವD8ೆ 
Zಾಶ1ತ�ಾದ ಉ9 ;ೇಶ/9ೆ ಮತು� CಾವL “ಆತನ ಉ9 ;ೇಶದ 
eೕ�ೆ8ೆ ಕ�ೆಯಲP}T9 ;ೇ�ೆ.” 

� ?(ಸ�ನ ಮದ&ಂ�I� 

?(ಸ�ನ ಮದ&ಂ�I�ಯಾ�ರಲು CಾವL ಕ�ೆಯಲP}T9 ;ೇ�ೆ. 
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ಎ�ೆಸ 5:25-32 ಪ_ರುಷ1ೇ `
ಸ�ನು ಸmೆಯನು �
ೕ-Eದ 

ಪ
�ಾರ<ೇ *ಮJ *ಮJ Rೆಂಡ-ಯರನು �
ೕ-E:. ಆತನು 

ಅದನು ಪ
-� �ೆಪ�ಸುವದ�ಾ9� ತನನು ಒ��E�ೊಟ/ನು. ಅದನು 

ಕಳಂಕ ಸುಕು9 ಮುಂ�ಾ�ೊ0ಂದೂ ಇಲKದ ಕ*�ೆ7ೕ ಎಂಬಂ�ೆ 

ಪ:ಶುದ0ವG *�ೋHಷವG ಮ��ಯುಳjದೂ0 ಆ�ರುವ 

ಸmೆಯನಾ� ತನೆದು:ನDK *DKE�ೊಳjrೇ�ೆಂದು <ಾ�ೊCೕಪ�ೇಶ 

ಸ�ತ<ಾದ ಜಲZಾನವನು &ಾ�E ಶುದ�&ಾ�ದನು. Rಾ+ೆ^ೕ 

ಪ_ರುಷನು ಸಹ ಸ]ಂತ ಶ:ೕರವನು �
ೕ-E�ೊಳ?jವ ಪ
�ಾರ<ೇ 

ತಮJ Rೆಂಡ-ಯನು �
ೕ-ಸುವ ಹಂ�ನವ1ಾ��ಾ01ೆ. ತನ 

Rೆಂಡ-ಯನು �
ೕ-E�ೊಳ?jವವನು ತನನೇ 

�
ೕ-E�ೊಳ?jವವನಾ��ಾ0ನೆ. ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಸ]ಶ:ೕರವನು 

ಹ+ೆ&ಾ�A0ಲK. ಎಲKರೂ ತಮJ ಶ:ೕರಗಳನು �ೕTE 

ಸಂರ�ಸು�ಾ�1ೆ. ಯಾವ �ೇಹ�ೆ9 ನಾವ_ ಅಂಗಗzಾ�� 0ೇ�ೕ 

ಸmೆ^ಂಬ ಆ �ೇಹವನು `
ಸ�ನು Rಾ+ೆ^ೕ �ೕTE 

ಸಂರ�ಸು�ಾ�ನಲಾK. ಇದರ *nತ�Aಂದ ಪ_ರುಷನು 

ತಂ�ೆ�ಾuಗಳನು Yಟು/ ತನ Rೆಂಡ-ಯನು Zೇ:�ೊಳ?jವನು 

ಅವ:ಬiರೂ ಒಂ�ೇ ಶ:ೕರ<ಾ�ರುವರು. ಎಂದು ಬ1ೆದ�ೆ. ನಾನು 

`
ಸ�*ಗೂ ಸmೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು ಕು:ತು &ಾ�ಾಡು�ಾ� 

ಇ� 0ೇನೆ ಇದುವ1ೆ+ೆ ಗುಪ�<ಾ�ದ0 ಈ ಸ�ಾCಥHವ_ ಬಹು 

ಗಂ¡ೕರ<ಾದದು0. 

9ೇವರು �ೊ}Tರುವ ಮದು�ೆಯ ಪದ;Iಯ /ಷಯದ&V 
%ೈbಾನನು ಏ�ೆ 4ೋ�ಾಡುI�9ಾ;Cೆ ಎಂಬುದರ ಬ8 zೆ 
ಯಾವL9ಾದರೂ ಸಂ9ೇಹ/9ೆvೕ? ಮದು�ೆಯು ?(ಸ�ನ ಮತು� 
ಸ�ೆಯ ಸಂಬಂಧದ @ತ(ಣ�ಾ�ರ!ೇಕು. 

� 9ೇವರ ಉ9 ;ೇಶ 

ಎ�ೆಸ 3:21… ಸmೆಯDKಯೂ `
ಸ� ^ೕಸುaನDKಯೂ 

ತಲತಲಾಂತರಕೂ9 ಯುಗಯು+ಾಂತರಕೂ9 Zೊ�ೕತ
. ಆ�" 

"ಆತನ ಉ9 ;ೇಶಗಳ eೕ�ೆ8ೆ ಕ�ೆಯಲPಟTವ�ಾದ, CಾವL 
ವ�?�ಗತ�ಾ� ಮತು� %ಾಂa�ಕ�ಾ� ಆತನ ಸ�ೆಯಾ�9 ;ೇ�ೆ. 
CಾವL ಪ(IFಬmರೂ "ನನ. ಸ�ೆ" ಎಂದು ಕ�ೆಯಲು ಆತನು 
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ಆDa�ೊಂEರುವ "ಕ�ೆಯಲPಟTವರ" ಸ�ೆಯ ಅಥ�ಾ /Zಾ1aಗಳ 
ಸ�ೆಯ �ಾಗ�ಾ�9 ;ೇ�ೆ. ಸ�ೆಯಾ� ಕೂEಬರುವ 9ೇವದಶGನ 
ಗುಡಾರದ, �ೕZೆಯ ಗುಡಾರದ, 9ಾ/ೕದನ ಗುಡಾರದ ಮತು� 
9ಾ/ೕದನ ಮಗCಾದ %ೊಲೊ�ೕನನು ಕ}Tದ 9ೇ�ಾಲಯದ 
ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯ ಸಂ�ೇತZಾಸ�ವL ಮುಂಬರುವ “ಆಲಯ” 
ಅಂದ�ೆ ?(ಸ�ನ ಮದ&ಂ�I�ಯಾದ ಸ�ೆಯ ಕುDbಾದ 
�ಾಗಶಃ�ಾದ %ಾಂ�ೇIಕ ಪ(ಕಟ�ೆಗಳನು. ಒಳ8ೊಂEತು�. 

^bಾಯ 60:7 … ನನ ಸುಂದ1ಾಲಯವನು ಚಂದ+ೊOಸು<ೆನು. 

`ೕತHನೆ 26:8 ^Rೋವನೇ, *ನ *<ಾಸವ_ ನನ+ೆ ಎ�ೊ/ೕ 

�
ಯ; *ನ ಪ
mಾವZಾQನವ_ ನನ+ೆ ಇಷ/. 

^Rೆ�ೆ9ೕಲ 44: 4 ಬOಕ ಆ ಪ_ರುಷನು ಬಡಗಣ Rೆrಾi�ಲ 

&ಾಗH<ಾ� ನನನು �ೇವZಾQನದ ಮುಂದುಗ�ೆ+ೆ ಕರ ತಂದನು; 

ಆRಾ, ನಾನು ನೋಡಲಾ� ^Rೋವನ �ೇಜಸು� ^Rೋವನ 

ಆಲಯವನು ತುಂY�ೊಂ�ತು�; ಅದನು ನೋ� ಅಡ�Y� 0ೆನು. 

ಹ+ಾ4ಯ 2:9 ಈ ಆಲದಯದ ಮುಂAನ <ೈಭವವ_ �ಂAನ 

<ೈಭವವ`9ಂತ abೇಷ<ಾ�ರುವದು. ಇದು Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ 

^Rೋವನ ನು�. ಈ ಸQಳದDK ಸ&ಾcಾನವನು 

ಅನುಗ
�ಸು<ೆನು. ಇದು Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. 

ಪ1ಾತ�ರನ ಮ1ೆRೊಕು9ವ ಸQಳ 

ಪ�ಾತPರನ ಮ�ೆ4ೊಕು3ವ ಸ�ಳದ&V CಾವL 9ೇವD8ೆ ಹI�ರ/ರುವ 
ಆತl ಮಂಡಲ�ೆ3 ಎತ�ಲPಡುತ��ೆ ಮತು� ಸವGಶಕ�ನ ಆಶ(ಯದ&V 
CಾವL �ಾಣಲPಡುb �ೇ�ೆ. iಜ�ಾದ ಆ�ಾಧಕD8ೆ, ಇದು 
%ಾಂದxGಕ �ೇ}ಯ ಸ�ಳ�ಾ�ರುವLYಲV, ಆದ�ೆ ಇದು CಾವL 
ಆತನ ಅIಶಯ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆಯ&V “�ಾaಸುವ” ಅಥ�ಾ 
“Cೆಲೆಸುವ” ಸ�ಳ�ಾ�9ೆ.  

`ೕತHನೆಗಳ? 91:1-12 

� ಮ�ೆ4ೊಕು3ವ ಸ�ಳ 

ವಚನ. 1 ಪ1ಾತ�ರನ ಮ1ೆRೊ`9ರುವವನು, 
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ಇ&V �ೇಥ\ ಎಂಬ dೕಬೂ( ಪದವನು. ಬಳಸಲಾ�9ೆ ಮತು� ಇದರ 
ಅಥG�ೇCೆಂದ�ೆ ಮ�ೆಯ, ಮ�ೆJಾಚುವ ಸ�ಳ ಅಥ�ಾ 
ಸಂರ>�ೆಯ ಸ�ಳ. 

� ಸವGಶಕ�ನ ಆಶ(ಯದ&V 

ವಚನ. 1 ಸವHಶಕ�ನ ಆಶ
ಯದDK ಸುರ�ತನಾ�ರುವನು. 

ಪೇತ(ನ Cೆರ7ನEಯ&V 4ಾದು4ೋಗು�ಾಗ ಜನರು ಸ1ಸ��ಾಗಲು 
ಮತು� wಡುಗಡೆಯಾಗಲು %ಾಧ��ಾಗುವL9ಾದ�ೆ, ಸವGಶಕ�ನ 
Cೆರ7ನEಯ&V CಾವL “�ಾaಸುವL9ಾದ�ೆ” CಾವL ಇCೆ.ಷುT 
4ೆ@6ನದ;ನು. iDೕ�ಸಬಹುದು. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 5:15,16 �ೕ�ರುವದ:ಂದ ಜನರು 

1ೋ�ಗಳನು �ೋDಗಳ �ೕಲೆಯೂ RಾE+ೆಗಳ �ೕಲೆಯೂ 

ಇಟು/ 5ೇತ
ನು ಬರು<ಾಗ ಅವನ ನೆರಳ? ಇವರDK ಯಾವನ 

�ೕಲಾದರೂ YೕಳD ಎಂದು ಅವರನು YೕA+ೆ �ೆ+ೆದು�ೊಂಡು 

ಬರು-�ದ0ರು. ^ರೂಸಲೇnನ ಸುತ�Dರುವ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ 

1ೋ�ಗಳನೂ �ೆವ]ಗಳ �ಾಟaದ0ವರನೂ Rೊತು��ೊಂಡು 

ಗುಂಪ_ಗುಂ5ಾ� ಬರು-�ದ0ರು; ಅವ1ೆಲK:ಗೂ <ಾEಯಾಗುವದು. 

� ನನ. ಆಶ(ಯ - ನನ. �ೋQೆ 

ವಚನ. 2-3 ನಾನು ^Rೋವ*+ೆ - *ೕನೇ ನನ ಶರಣನು ನನ 

ದುಗHವ_ ನಾನು ಭರವಸa./ರುವ ನನ �ೇವರು ಎಂದು 

Rೇಳ?<ೆನು. *ನನು rೇಟೆ+ಾರನ ಬಲೆuಂದಲೂ ಮರಣಕರ 

<ಾC[uಂದಲೂ ತ��ಸುವವನು ಆತನೇ.  

ಆತನು %ೈbಾನನ ಕುತಂತ(ಗ7ಂದ ಮತು� �ಾ�H:ಂದ 
ನಮlನು. ರ�ಸುವನು. 

� ಆತನ �ೆ�ೆ3ಗಳEಯ&V 

ವಚನ. 4-7 ಆತನು *ನನು ತನ 1ೆ�ೆ9ಗOಂದ Rೊದ�ಸುವನು; 

ಆತನ ಪಕ9ಗಳ ಮ1ೆಯನು ಆಶ
uE�ೊಳ?ja. ಆತನ ಸತC�ೆ^ೕ 

*ನ+ೆ �ೇಡCವG ಗು1ಾVಯೂ ಆ��ೆ. 

� ಅಂಜ �ಾರಣ/ಲV 
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ಇರುಳDK ಭಯಹು./ಸುವ ಯಾವದಕೂ9 ಹಗಲDK Rಾ:ಬರುವ 

rಾಣಕೂ9 ಕತ�ಲೆಯDK ಸಂಚ:ಸುವ aಪ-�ಗೂ Rಾ*ಕರ<ಾದ 

ಮcಾCಹದ �ೇ�ಗೂ ಅಂಜ �ಾರಣaಲK. *ನ ಮಗು4ಲDK Zಾaರ 

ಜನರು, *ನ ಬಲಗ�ೆಯDK ಹತು� Zಾaರ ಜನರು ಸತು� Yದ0ರೂ 

*ನ+ೇನೂ ತಟ/ದು. 

�ಾI(ಯ 4ೊI�ನ ಭಯxೕIಗ7ಂದ - ಅbಾ��ಾDಗಳ,, ಕಳ{ರು, 
ಭFೕbಾPದಕರು, ಭೂಕಂಪಗಳ,, ಚಂಡJಾರುತಗಳ,, 
ಸುಂಟರ8ಾ7ಗ7ಂದ ಆತನು ನಮlನು. ರ�ಸುವನು. 

� ನಮl i�ಾಸ%ಾ�ನ 

ವಚನ. 8-10 *ೕನು ಅದನು ಕ�ಾy1ೆ ಕಂಡು ದುಷ/:+ೆ 

ಪ
-ದಂಡನೆಯುಂಟೆಂಬದ�ೆ9 Zಾ�ಯಾ�ರುaಯ�ೆ/. ^Rೋವನೇ 

ನನ ಶರಣನು! ಪ1ಾತ�ರನನು *<ಾಸZಾQನ 

&ಾ��ೊಂ�A0ೕಯಲಾK. ಯಾವ �ೇಡೂ *ನ+ೆ ಸಂಭaಸದು; 

ಉಪದ
ವವ_ *ನ ಗು�ಾರದ ಸnೕಪಕೂ9 rಾರದು. 

� 9ೇವದೂತರ ಸಂರ>�ೆ 

ವಚನ. 11-12 *ೕನು Rೋಗುವಲ KೆಲಾK *ನನು �ಾಯುವದ�ೆ9 

ಆತನು *ನ aಷಯ<ಾ� ತನ ದೂತ:+ೆ ಅಪ��ೆ�ೊಡುವನು. *ನ 

�ಾಲು ಕDK+ೆ ತಗಲದಂ�ೆ ಅವರು *ನನು �ೈಗಳDK 

ಎ-��ೊಳ?jವರು. 

ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ ಸಂರ>�ೆಯನು. CಾವL iDೕ�ಸಬಹುದು. 

ಮ��ಯುಳj ಸmೆ 

CಾವL ಇಂದು ಸ�ೆಯ ಕೂಟಗಳ&V ನಡೆಯುI�ರುವ ಸಂಗIಗಳನು. 
ಅಂದ�ೆ ಸ�ೆಯ ಬ8 zೆ 9ೇವರು 4ೇ7ರುವ ಅದುcತಕರ�ಾದ 
ಸಂಗIಗಳನು. CಾವL ಕhೆದು�ೊಳ,{I�ರುವLದನು. CೋಡುವLದರ 
ಮತು� ಅನುಭ/ಸುವLದರ ಮೂಲಕ ತುಂ!ಾ 
iರುbಾ
ಹ�ಾಗಬಹುದು. ಆತನು ನಮl ಸಂಪ(9ಾ:ಕ ಸ�ೆಗಳ 
ಬ8 zೆ JಾತCಾಡುI�ಲV. ಆತನು ತನ. 9ೇಹದ ಬ8 zೆ, ಆತನ 
/Zಾ1aಗಳ ಬ8 zೆ JಾತCಾಡುI�ದ;ನು. Cಾ�ೇ ಸ�ೆಯಾ�9 ;ೇ�ೆ. 
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`
ಸ�ನು ಸmೆಯನು �
ೕ-ಸು�ಾ�ನೆ 

ಎ�ೆಸ 5:25-27 ಪ_ರುಷ1ೇ `
ಸ�ನು ಸmೆಯನು �
ೕ-Eದ 

ಪ
�ಾರ<ೇ *ಮJ *ಮJ Rೆಂಡ-ಯರನು �
ೕ-E:. ಆತನು 

ಅದನು ಪ
-� �ೆಪ�ಸುವದ�ಾ9� ತನನು ಒ��E�ೊಟ/ನು. ಅದನು 

ಕಳಂಕ ಸುಕು9 ಮುಂ�ಾ�ೊ0ಂದೂ ಇಲKದ ಕ*�ೆ7ೕ ಎಂಬಂ�ೆ 

ಪ:ಶುದ0ವG *�ೋHಷವG ಮ��ಯುಳjದೂ0 ಆ�ರುವ 

ಸmೆಯನಾ� ತನೆದು:ನDK *DKE�ೊಳjrೇ�ೆಂದು <ಾ�ೊCೕಪ�ೇಶ 

ಸ�ತ<ಾದ ಜಲZಾನವನು &ಾ�E ಶುದ�&ಾ�ದನು. 

ಸಂಕಟಗಳ? ನಮ+ಾ� �ಾಯH&ಾಡುತ�<ೆ 

2 �ೊ:ಂಥ 4:17 Rೇ+ೆಂದ1ೆ �ಣ&ಾತ
aರುವ ನಮJ ಹಗುರ<ಾದ 

ಸಂಕಟವ_ ಅತCಂ�ಾ[ಕ<ಾ� ಪ
-ಫಲವನು ಉಂಟು&ಾ� ನಮ+ೆ 

*ರಂತರ<ಾ�ರುವ +ೌರವ<ಾದ ಪ
mಾವವನು �ೊರ`ಸುತ��ೆ. 

ನಮJನು ಮ��+ೆ �ೊಂ�ೊಯುCವ_ದು 

1ೋ&ಾಪ_ರ 8:18,19 ನಮ+ೋಸ9ರ ಮುಂAನ �ಾಲದDK 

ಪ
ತC�<ಾಗುವ ಮ�ಮಪದaಯನು ಆಲೋkE ಈ�ನ �ಾಲದ 

ಕಷ/ಗಳ? ಅಲ�<ೇ ಸ: ಎಂದು ಎVಸು� �ೇನೆ. �ೇವಪ_ತ
ರ 

ಮ��ಯು ಯಾ<ಾಗ ಪ
ತC�<ಾAೕ�ೆಂದು ಜಗತು� ಬಹು 

ಲವಲa�ೆuಂದ ಎದುರು ನೋಡು-�ರುವದು. 

ಕತ�ಲೆ7ಳ�ಂದ rೆಳಕು Rೊzೆಯುತ��ೆ 

2 �ೊ:ಂಥ 4:6 ಯಾಕಂದ1ೆ ಕತ�ಲೆ7ಳ�ಂದ rೆಳಕು RೊzೆಯD 

ಎಂದು RೇOದ �ೇವರು �ಾನೇ ^ೕಸು `
ಸ�ನ ಮುಖದDK 

�ೋರುವ �ೇವಪ
mಾವ oಾನ<ೆಂಬ ಪ
�ಾಶವ_ ಅನೇಕ:+ೆ 

ಉಂಟಾಗುವದ�ಾ9� ನಮJ ಹೃದಯಗಳDK Rೊzೆದನು. 

^bಾಯ 58:8 ಇದನು ಆಚ:ಸು<ಾಗ *ಮ+ೆ rೆಳಕು 

ಉದಯದಂ�ೆ mೇAE�ೊಂಡು ಬರುವದು, *ಮJ �ೇಮವ_ rೇಗನೆ 

aಕEಸುವದು; *ಮJ ಧಮHವ_ *ಮ+ೆ ಮುಂಬಲ<ಾ� 

ಮುಂದ:ಯುವದು, ^Rೋವನ ಮ��ಯು *ಮ+ೆ 

�ಂಬಲ<ಾ�ರುವದು. 
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ಎ�ೆಸ 3:21 `
ಸ� ^ೕಸುaನDKಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕೂ9 

ಯುಗಯು+ಾಂತರಕೂ9 Zೊ�ೕತ
. 

ಉdeೕವನವ_ ಬರು-��ೆ 

ಉ]fೕವನವL ಸ�ೆ8ೆ dಂYರುಗುI�ರುವ 9ೇವರ ಮdeಯಾ�9ೆ. 

^bಾಯ 60:7… ನನ ಸುಂದ1ಾಲಯವನು ಚಂದ+ೊOಸು<ೆನು. 

ಹ+ಾ4ಯ 2:7 ಆಗ ಸಮಸ� ಜನಾಂಗಗಳ ಇಷ/ ವಸು�ಗಳ? ಬಂದು 

ಒದಗಲು ಈ ಆಲಯದ <ೈಭವAಂದ ತುಂYಸು<ೆನು. ಇದು 

Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. 

ವಚನ. 9 ಈ ಆಲದಯದ ಮುಂAನ <ೈಭವವ_ �ಂAನ 

<ೈಭವವ`9ಂತ abೇಷ<ಾ�ರುವದು. ಇದು Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ 

^Rೋವನ ನು�. ಈ ಸQಳದDK ಸ&ಾcಾನವನು 

ಅನುಗ
�ಸು<ೆನು. ಇದು Zೇನಾ[ೕಶ]ರನಾದ ^Rೋವನ ನು�. 

^bಾಯ 60:1-4 ಏಳ?, ಪ
�ಾwಸು, *ನ+ೆ rೆಳಕು ಬಂತು, 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� *ನ �ೕಲೆ ಉದuE�ೆ. ಇ+ೋ, ಕತ�ಲು 

ಭೂnಯನು ಆವ:E�ೆ, �ಾಗHತ�ಲು ಜನಾಂಗಗಳನು ಮುkl�ೆ; 

*ನ �ೕಲಾದ1ೋ ^Rೋವನು ಉದuಸುವನು, ಆತನ 

�ೇಜಸು� *ನDK �ಾVಸುವದು. ಜನಾಂಗಗಳ? *ನ rೆಳ`+ೆ 

ನೆ1ೆಯುವವ_, ಅರಸರು *ನDKನ ಉದಯಪ
�ಾಶ�ೆ9 ಬರುವರು. 

ಕ� yೆ-� ಸುತ�ಲು ನೋಡು, *ನ ಮಕ9zೆಲKರೂ ಗುಂಪ_ಕೂ� *ನ 

ಬO+ೆ Zೇರು-��ಾ01ೆ; ಗಂಡುಮಕ9ಳ? ದೂರAಂದ ಸnೕ�ಸು�ಾ�1ೆ, 

Rೆಣುyಮಕ9ಳ? ಕಂಕುOನDK ಕುOತು ಬರು�ಾ�1ೆ. 

ಅನCಜನರ ಐಶ]ಯHವನು ತರುವ_ದು 

ವಚನ 5 *ೕನು ನೋ� ಕzೆ+ೊಳ?ja, *ನ ಹೃದಯವ_ ಅದರು�ಾ� 

ಉಬುiವದು; ಏ�ೆಂದ1ೆ ಸಮುದ
 <ಾC5ಾರ ಸಮೃA�ಯು *ನ ಕ�ೆ+ೆ 

-ರುಗುವದು, ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ]ಯHವ_ *ನ+ೆ �ೊ1ೆಯುವದು. 

ವಚನ 7 ನನ ಸುಂದ1ಾಲಯವನು ಚಂದ+ೊOಸು<ೆನು. 

�ೇವರ ಮ��ಯು ಭೂnಯನು ಆವ:E�ೊಂ�ಾಗ 
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9ೇವರ ಮdeಯು ಭೂ[ಯನು. ಅವDa�ೊಂಡಾಗ ಅದು 
ಎಂತಹ ಮdeಯುಳ{ Yನ�ಾ�ರುತ�9ೆ! CಾವL ಅಪಾರ�ಾದ 
ಮdeಯನು. - ಎಂ9ೆಂYಗೂ 4ೆ�ಾ6ಗುI�ರುವ ಮdeಯನು. - 
ಭೂ[ಯCೆ.ಲV ತುಂw�ೊಳ,{ವ ಮdeಯನು. ಅನುಭ/ಸುb �ೇ�ೆ! 
ಇದು iಮ8ಾ� ಮತು� ನನ8ಾ� ಸಂಭ/ಸ!ೇ�ೆಂದು 9ೇವರು 
ಬಯಸುbಾ�Cೆ. CಾವL ನಮl %ಾ1�ಾ/ಕ�ಾದ ಮCೋ�ಾವವನು. 
ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ ಮCೋ�ಾವ�ಾ� ಬದಲಾ:a�ೊಂಡಾಗ 
ಮತು� ಆತನು 4ೇ7ದಂಥ9 ;ೆಲVವೂ iಜ�ೆಂದು ನಂಬಲು ನಮl 
ಆತlಗಳನು. ಒNPa�ೊಡು�ಾಗ, CಾವL 4ೋಗುವಲ VೆಲಾV 
ಅದುcತಗಳ, ನಡೆಯುವLದನು. CಾವL �ಾಣುb �ೇ�ೆ.  

CಾವL ಈ �ೆಳ�ನವLಗಳನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{b �ೇ�ೆ ... 

ಅZಾcಾರಣ<ಾದ ಆ1ೋಗC ಮತು� ಒದ�ಸುa�ೆ 

3 Fೕ4ಾನ, 2 Cೇ ವಚನ�ೆ3 ಅನುಗುಣ�ಾ�, ತನ. ಜನರು 
ಅxವೃY~ಯಾಗುವLದು ಮತು� ಆ�ೋಗ�YಂYರುವLದು 9ೇವರ 
@ತ��ಾ�9ೆ. 

�
ಯನೇ *ೕನು ಆತJaಷಯದDK ಅ¡ವೃA0 RೊಂAರುವ ಪ
�ಾರ 

ಎಲಾK aಷಯಗಳDKಯೂ ಅ¡ವೃA0 RೊಂA 

ಸು�ೇಮ<ಾ�ರrೇ�ೆಂದು 5ಾ
~Hಸು� �ೇನೆ. 

ಅZಾcಾರಣ<ಾದ ಒದ�ಸುa�ೆ 

s&NP 4:19 ಪ(�ಾರ 9ೇವರು ನಮl ಎಲV ಅಗತ�bೆಗಳನು. 
ಒದ�a �ೊಡುವನು ಎಂಬುದು ನಮ8ೆ I7Y9ೆ. 

ನನ �ೇವರು `
ಸ� ^ೕಸುaನ ಮೂಲಕ ತನ ಪ
mಾವದ 

ಐಶ]ಯH�ೆ9 ತಕ9 Rಾ+ೆ *ಮJ ಪ
-7ಂದು �ೊರ�ೆಯನು 

*ೕ�ಸುವನು. 

?ೕತGCೆಗಳ, 105:37 ಮತು� 39-41 ರ ಪ(�ಾರ CಾವL !ೆ7{ 
ಬಂ8ಾರ, ಸಧೃಢ�ಾದ 9ೇಹಗಳ, ಮತು� ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ 
ಆ4ಾರ ಮತು� iೕD8ಾ� ಆತನನು. ನಂಬುb �ೇ�ೆ. 
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ಇZಾ
^ೕಲCರನು rೆOjಬಂ+ಾರಗಳ ಸ�ತ<ಾ� Rೊರ+ೆ 

ಬರ&ಾ�ದನು; ಅವರ ಕುಲಗಳDK ಒಬiನಾದರೂ 

ಎಡವ_ವವ*ರDಲK.  

ಅವ:+ೆ (ಹಗಲDK) ನೆರO+ೋಸ9ರ pೕಡವನೂ ಇರುಳDK 

rೆಳ`+ೋಸ9ರ rೆಂ`ಯನೂ �ೕಲೆ ಹರaದನು. ಅವರು 

rೇ��ೊಳjಲು ಲಾವ`9ಗಳನು ಬರ&ಾ�ದನು; A<ಾCRಾರAಂದ 

ಅವರನು ತೃ��+ೊOEದನು. ಆತನು ಬಂ�ೆಯನು Eೕಳಲು *ೕರು 

knJ ಬಂದು ಅರಣCದDK ನAಯಾ� ಹ:uತು. 
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ಅZಾcಾರಣ<ಾದ ಸಂ�ೋಷ 

ಆತನ ಸi.Hಯ&V CಾವL ಅಪಾರ�ಾದ ಸಂbೋಷವನು. 
ಅನುಭ/ಸಬಹುದು. 

`ೕತHನೆಗಳ? 105:43 ತನ ಪ
�ೆಯು ಉಲಾKಸAಂದಲೂ �ಾನು 

ಆ:E�ೊಂಡವ_ ಉ�ಾ�ಹಧ�*uಂದಲೂ Rೊರ+ೆ ಬರುವಂ�ೆ 

&ಾ�ದನು. 

`ೕತHನೆಗಳ? 16:11… *ನ ಸಮುJಖದDK ಪ:ಪGಣH 

ಸಂ�ೋಷa�ೆ; *ನ ಬಲ+ೈಯDK bಾಶ]ತmಾಗCa�ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲರ ಕೃತCಗಳ? 2:28 dೕವ&ಾಗHಗಳನು ನನ+ೆ 

-Oಯಪ�EA0ೕ; *ನ ಸಮುJಖದDK ನನನು 

ಆನಂದಭ:ತನಾಗ&ಾಡುa. 

 ಆತನ ಮುಖವನು ಮತು� ರಮC�ೆಯನು ನೋಡು 

ಕತGನ ಮುಖವನು. ಮತು� ರಮ�bೆಯನು. Cೋಡುವ ಸ�ಳ�ೆ3 
CಾವL ಬರಬಹುದು. 

`ೕತHನೆ 27:4 ನನ dೕವ&ಾನದಲ KೆಲಾK ^Rೋವನ ಮನೆಯDK 

<ಾಸ&ಾಡು�ಾ� ಆತನ ಪ
ಸನ�ೆಯನು ನೋಡುವದಕೂ9 ಆತನ 

ಮಂAರದDK cಾCನ&ಾಡುವದಕೂ9 ನನ+ೆ ಅಪ��ೆಯಾಗrೇ�ೆಂಬ 

ಒಂ�ೇ ವರವನು ^Rೋವ*ಂದ �ೇO�ೊಂಡು ಅದನೇ ಎದುರು 

ನೋಡು-�ರು<ೆನು. 

`ೕತHನೆ 27:8 ನನ Zಾ*ಧC�ೆ9 rಾ ಎಂಬ *ನ &ಾ-+ೆ ನಾನು – 

^Rೋವನೇ, *ನ Zಾ*ಧC�ೆ9 ಬರಲೇ ಬರು<ೆನು ಎಂದು 

ಉತ�ರ�ೊಟೆ/ನು. 

ನೆಲೆ+ೊಂ�ರುವ �ೇವರ ಪ
ಸನ�ೆಯನು ಅನುಭaಸುವ_ದು 

ನಮl ಶತು(ಗಳ ಮುಂ9ೆಯು CಾವL Cೆಲೆ8ೊಂEರುವ ಆತನ 
ಪ(ಸನ.bೆಯನು. ಅನುಭ/ಸಬಹುದು. 
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`ೕತHನೆಗಳ? 23:5 <ೈ:ಗಳ ಮುಂ�ೆ^ೕ *ೕನು ನನ+ೋಸ9ರ 

ಔತಣವನು Eದ�ಪ�ಸು-�ೕ; ನನ ತಲೆ+ೆ �ೈಲವನು ಹklಸು-�ೕ. 

ನನ 5ಾ�ೆ
ಯು ತುಂY Rೊರಸೂಸುತ��ೆ. 

ಆತನ ಸ]ರವನು �ೇಳ?ವ_ದು 

CಾವL ಆತನ ಸ1ರವನು. �ೇಳಬಹುದು. 

7ೕRಾನ 10:3,4 rಾಗಲು �ಾಯುವವನು ಅವ*+ೆ rಾಗಲನು 

�ೆ1ೆಯು�ಾ�ನೆ. ಕು:ಗಳ? ಅವನ ಸ]ರ�ೆ9 `a+ೊಡುತ�<ೆ. ಅವನು 

ಸ]ಂತ ಕು:ಗಳನು Rೆಸರು RೇO ಕ1ೆದು Rೊರ+ೆ Yಡುತ�ನೆ. ಸ]ಂತ 

ಕು:ಗಳನೆಲಾK Rೊರ+ೆ Yಟ/ �ೕಲೆ �ಾನು ಅವ_ಗಳ ಮುಂ�ೆ 

Rೋಗು�ಾ�ನೆ. ಕು:ಗಳ? ಅವನ ಸ]ರವನು -ಳ?�ೊಂಡು ಅವನ 

�ಂ�ೆ Rೋಗುತ�<ೆ. 

ಸಂರ�ಸುವ ನೆರOನ�ಯDK 

CಾವL ಆತನ ಸಂರ�ಸುವ Cೆರ7ನEಯ&Vರಬಹುದು. 

`ೕತHನೆ 105:39 ಅವ:+ೆ (ಹಗಲDK) ನೆರO+ೋಸ9ರ 
pೕಡವನೂ ಇರುಳDK rೆಳ`+ೋಸ9ರ rೆಂ`ಯನೂ �ೕಲೆ 

ಹರaದನು. 

ಆತನ ಮ��ಯ ಸು�ೋಷy�ೆಯDK rೆಚl�ರುವ_ದು 

ಆತನು ನನ. ಸಂರ>�ೆ8ಾ� ತನ. ಮdeಯ !ೆಂ?ಯನು. 
ಕಳ,dಸುವನು.  

�ೆಕಯH 2:5 ನಾನೇ ಅದರ ಸುತ�ಮುತ�ಲೂ ಅ�5ಾ
�ಾರವG 

ಅದ1ೊಳ+ೆ <ೈಭವವG ಆ�ರು<ೆನು ಎಂಬುದು ^Rೋವನ ನು�. 

ಪ
ಕಟನೆಯನು - ಪ
�ಾಶವನು ಮತು� 

rೆಳಕನು RೊಂA�ೊಳ?jವ_ದು 

ಆತನು ನಮ8ೆ ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ !ೆಳಕನು. ಒದ�a �ೊಡುವನು. 

2 �ೊ:ಂಥ 4:6 ಯಾಕಂದ1ೆ ಕತ�ಲೆ7ಳ�ಂದ rೆಳಕು RೊzೆಯD 

ಎಂದು RೇOದ �ೇವರು �ಾನೇ ^ೕಸು `
ಸ�ನ ಮುಖದDK 



131 

 

�ೋರುವ �ೇವಪ
mಾವ oಾನ<ೆಂಬ ಪ
�ಾಶವ_ ಅನೇಕ:+ೆ 

ಉಂಟಾಗುವದ�ಾ9� ನಮJ ಹೃದಯಗಳDK Rೊzೆದನು. 

&ಾಗHದಶHನ ಮತು� *�ೇHಶನ 

ಆತನು ನಮ8ೆ JಾಗGದಶGನ ಮತು� i9ೇGಶನ bೋರುbಾ�Cೆ. 

ನೆRೆnೕಯ 9:19 ಕರು�ಾ*[ಯಾದ *ೕನು ಅವರನು ಅರಣCದDK 

�ೈYಡDಲK, ಹಗDನDK ಅವ:+ೆ �ಾ:�ೋ:ಸು-�ದ0 

�ೕಘಸ�ಂಭವG 1ಾ-
 <ೇzೆಯDK ಅವರು ನ�ೆಯುತಕ9 �ಾ:ಯDK 

rೆಳಕು �ೊಡು-�ದ0 ಅ�ಸ�ಂಭವG ಅವರನು Yಟು/RೋಗDಲK. 

ಶತು
ಗOಂದ ಸಂರ��ೆ 

ನಮl ಶತು(ಗ7ಂದ ನಮlನು. ಸಂರ�ಸಲು ಆತನು ತನ. 
ದೂತರನು. ಕಳ,dಸುವನು. 

apೕಚನ�ಾಂಡ 14:19,20 ಆಗ ಇZಾ
^ೕಲCರು ದಂ�ನ 

ಮುಂ�ೆ Rೋಗು-�ದ0 �ೇವದೂತನು ತನ ಸQಳವನು Yಟು/ ಅವರ 

�ಂದ�ೆ9 ಬಂದನು ಅವರ ಮುಂ�ಾ�ದ0 �ೕಘಸ�ಂಭವ_ ಅDKಂದ 

ಬಂದು ಅವರ �ಂ�ೆ *ಂತು�ೊಂ�ತು. ಆ �ೕಘಸ�ಂಭವ_ ಐಗುಪ³ರ 

5ಾzೆಯಕೂ9 ಇZಾ
^ೕಲCರ 5ಾzೆಯಕೂ9 ನಡು<ೆ ಬಂದು 

ಐಗುಪ³:+ೆ ಕತ�ಲನೂ ಉಂಟು&ಾ�ದರೂ 

ಇZಾ
^ೕಲC:+ೋಸ9ರ 1ಾ-
ಯನು rೆಳಕು &ಾ�ತು. ಆ 

1ಾ-
^ಲಾK ಒಬiರ ಹ-�ರ�ೆ9 ಒಬiರು ಬರDಲK. 

^bಾಯ 58:8 ಇದನು ಆಚ:ಸು<ಾಗ *ಮ+ೆ rೆಳಕು 

ಉದಯದಂ�ೆ mೇAE�ೊಂಡು ಬರುವದು, *ಮJ �ೇಮವ_ rೇಗನೆ 

aಕEಸುವದು; *ಮJ ಧಮHವ_ *ಮ+ೆ ಮುಂಬಲ<ಾ� 

ಮುಂದ:ಯುವದು, ^Rೋವನ ಮ��ಯು *ಮ+ೆ 

�ಂಬಲ<ಾ�ರುವದು. 

ನಮJ �ೇಶದ ಸಂರ��ೆ 

ಆತನು ನಮl 9ೇಶವನು. ಗುಣಪEಸುವನು. 

2 ಪGವH�ಾಲವೃ�ಾ�ಂತ 7:14 ನನವ1ೆಂದು Rೆಸರು+ೊಂಡ ನನ 

ಪ
�ೆಗಳ? ತಮJನು ತ�4E�ೊಂಡು ತಮJ �ೆಟ/ ನಡ�ೆಯನು Yಟು/ 
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-ರು��ೊಂಡು ನನನು 5ಾ
~HE ನನ ದಶHನವನು 

ಬಯಸುವ�ಾದ1ೆ ನಾನು ಪರಲೋಕAಂದ ಲಾDE ಅವರ 

5ಾಪಗಳನು �nE ಅವರ �ೇಶದDK ಆ1ೋಗCವನು 

ದಯ5ಾDಸು<ೆ. 

ಬಲಪ�ಸುವ_ದು 

ಆತನು ನಮl ಆಂತಯG ಮನುಷ�ನನು. ಬಲಪEಸುವನು. 

ಎ�ೆಸ 3:16 *ೕವ_ �ೇವ1ಾತJನ ಮೂಲಕ ಆಂತಯHದDK 

abೇಷಬಲ RೊಂAದವ1ಾಗುವ Rಾ+ೆಯೂ, 

ಅZಾcಾರಣ<ಾದ ಮ�� 

9ೇವರು ನಮl ಮdeಯಾ�9ಾ;Cೆ! 

`ೕತHನೆಗಳ? 3:3 ಆದರೂ ^Rೋವನೇ, *ೕನು ನನನು 

�ಾಯುವ ಗು1ಾV; *ೕನು ನನ +ೌರವ�ೆ9 ಆcಾರನೂ ನನ 

ತಲೆಯನು ಎತು�ವಂ�ೆ &ಾಡುವವನೂ ಆ�A0ೕ. 

^bಾಯ 60:1 ಏಳ?, ಪ
�ಾwಸು, *ನ+ೆ rೆಳಕು ಬಂತು, 

^Rೋವನ �ೇಜಸು� *ನ �ೕಲೆ ಉದuE�ೆ. 

ವಚನ 5,6 *ೕನು ನೋ� ಕzೆ+ೊಳ?ja, *ನ ಹೃದಯವ_ 

ಅದರು�ಾ� ಉಬುiವದು; ಏ�ೆಂದ1ೆ ಸಮುದ
 <ಾC5ಾರ ಸಮೃA�ಯು 

*ನ ಕ�ೆ+ೆ -ರುಗುವದು, ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ]ಯHವ_ *ನ+ೆ 

�ೊ1ೆಯುವದು. ಉಷ´ ಸಮೂಹವG n�ಾC*ನ ಮತು� ಏಫದ 

5ಾ
ಯದ ಒಂಟೆಗಳ� *ನDK ತುಂYರುವವ_; ಆ ZಾಥH<ಾಹ1ೆಲಾK 

ಕನಕವನೂ ಧೂಪವನೂ �ೆ+ೆದು�ೊಂಡು bೆಬAಂದ ಬಂದು 

^Rೋವನ ಸು�ತCಕೃತCಗಳನು Zಾರುವರು. 

�ೇವರು �ೕ+ೆ RೇO�ಾ0ನೆ 

“ಇ+ೋ ಒಂದು <ಾV!-  

ಅರಣCದDK ^Rೋವನ �ಾ:ಯನು ಸ:ಪ�E:,  

ಅಡaಯDK ನಮJ �ೇವ:+ೆ 1ಾಜ&ಾಗHವನು ನೆಟ/+ೆ &ಾ�:;  

ಎಲಾK ಹಳj�ೊಳjಗಳ? ಮುಚlಲ�ಡುವವ_,  

ಎಲಾK rೆಟ/ಗುಡ�ಗಳ? ತ�4ಸಲ�ಡುವವ_, ಮಲೆನಾಡು rೈಲುEೕ�ಯಾಗುವದು.  
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�ೊರಕಲ ನೆಲವ_ ಸಮ<ಾಗುವದು.  

^Rೋವನ ಮ��ಯು +ೋಚರ<ಾಗುವದು,  

ಎಲಾK ಮನುಷCರೂ ಒ./+ೆ ಅದನು �ಾಣುವರು,  

^Rೋವನ rಾ^ೕ ಇದನು ನು�A�ೆ ಎಂದು ಒಬiನು ಕೂಗು�ಾ�ನೆ.” 

vZಾಯ 40:3-5 
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ಪ1ಾಮbೆH+ಾ�ರುವ ಪ
bೆಗಳ? 

1. ಪ�ಾತPರನ ಮ�ೆ4ೊಕು3ವ ಸ�ಳ ಯಾವLದು? iಮl ಉತ�ರವನು. /ವDಸಲು ಕiಷ� ಮೂರು ವಚನಗಳನು. 
�ೊED. 

2. ಆತನ ಪ(ಸನ.bೆಯ&V ಮುಳ,�ರುವLದ;Dಂ9ಾಗುವ ಪ(Fೕಜನಗhೇನು? 
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ತರrೇ-ಯ ಸಂಪGಣH ಸರV&ಾಲೆ 

ಸತC<ೇದದ ತರrೇ- �ೇಂದ
ಗO+ೆ ~ ಸತC<ೇದದ ಅಧCಯನ bಾಲೆಗO+ೆ ~ 

~ mಾನು<ಾರ bಾಲೆಗO+ೆ ~ ಅಧCಯನ ಗುಂಪ_ಗO+ೆ ~ ಮತು� <ೈಯ �̀ಕ ಅಧCಯನ�ೆ9 ಅತುCತ�ಮ<ಾ��ೆ 

4ೋZೇಯನ ಪLಸ�ಕದ&V, ನನ. ಜನರು �ಾನdೕನ�ಾ� 4ಾhಾ�9ಾ;�ೆ (4:6) ಎಂದು CಾವL ಓY9 ;ೇ�ೆ. 
9ೇವರು ನಮ8ಾ� ಒದ�aರುವಂಥದ;ನು. CಾವL I7ದು�ೊಳ{ದ;Dಂದ CಾವL ಬಹಳಷTನು. ಕhೆದು�ೊಂE9 ;ೇ�ೆ. 
ನಮ8ೆ I7ಯದ /ಷಯಗಳ&V ನಮ8ೆ ನಂw�ೆ:ಡಲು ಆಗುವLYಲV! CಾವL 9ೇವರ �ಾಜ�ದ&V ಆ�ೋಗ�ದ&V 
ಮತು� ಅH�ಾರದ&V ಬದುಕಲು ಆಗುವಂbೆ ಈ ತರ!ೇIಯ ಸರ_Jಾಲೆಯನು. ಅxವೃY~ಪEಸಲಾ�9ೆ! 

CಾವL ಶ?�ಯುತ�ಾದ, ಅದುcತ-�ೆಲಸ Jಾಡುವವ�ಾದ /Zಾ1aಗಳ ಸ�ೆvಂಬ 9ೇಹ�ಾ�ರ!ೇಕು. ಈ 
ಶ?�ಯುತ, ಮೂಲಭೂತ, ಪಾ(Fೕ�ಕ�ಾದ ]ೕವನವನು. ಬದಲಾ:ಸುವ ಸರ_Jಾಲೆಯ 
ಉ9 ;ೇಶ�ೇನಂದ�ೆ - Cಾ�ೆಲVರೂ ನಂw�ೆ:ಂದಲೂ 9ೇವಕುJಾರನ /ಷಯ�ಾದ �ಾನYಂದಲೂ 
ಉಂQಾಗುವ ಐಕ�ವನು. 4ೊಂY ಪ(/ೕಣbೆ8ೆ ಬಂದವ�ಾ� ?(ಸ� ಪDಪೂಣGbೆvಂಬ ಪ(Jಾಣವನು. 
ಮುಟುTವತನಕ, 9ೇವಜನರನು. Fೕಗ�a�I8ೆ ತರುವ �ೆಲಸ�ೊ3ೕಸ3ರವೂ ಸ�ೆಯ %ೇ�ೆ8ೋಸ3ರವೂ ?(ಸ�ನ 
9ೇಹವL ಅxವೃY~ಯಾಗುವದ�ೊ3ೕಸ3ವೂ ಆತನು ಇವರನು. ಅನುಗ(daದನು… (ಎಫೆ. 4:12,13) ಪ(IFಬm 
/Zಾ1aಯು vೕಸು/ನ �ಾಯGಗಳನು. JಾಡುI�9ಾ;Cೆ. 

ಈ /ಷಯಗಳನು. ಈ ಕ(ಮದ&V ಕ&ಯಲು CಾವL ಸಲ4ೆ iೕಡುb �ೇ�ೆ. 

ನೂತನ ಸೃT/ಯ ಸ]ರೂಪ - iೕವL ?(ಸ�ನ&V ಯಾ�ೆಂದು I7ದು�ೊಳ,{ವLದು 

CಾವL ಯಾ�ಾ�ರ!ೇ�ೆಂದು ಸೃ�TಸಲP}T9 ;ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು. ಕಂಡು�ೊಳ,{ವLದು! ಇದರ ಅಥG�ೇನಂದ�ೆ 
“4ೊಸ9ಾ� ಹುಟುTವLದು.” iೕIಯ ಕುDbಾದ ಪ(ಕಟ�ೆಯು ?(ಸ�ನ %ಾರೂಪ��ೆ3 ಅನುಗುಣ�ಾಗದಂbೆ 
/Zಾ1aಗಳನು. %ೋ&ಸುವ ತNPತಸ� ಮCೋ�ಾವCೆ, ದಂಡCಾIೕಪLG, ?ೕಳDe ಮತು� ಅ%ಾಮಥ�Gದ 
ಆಲೋಚCೆಗ7ಂದ wಡುಗಡೆ Jಾಡುತ�9ೆ. 

abಾ]Eಗಳ ಅ[�ಾರ - %ೋಲುವLದನು. i&VಸುವLದು ಮತು� ಜ:ಸಲು ಪಾ(ರಂxಸುವLದು 4ೇ8ೆ 

"ಅವರು 9ೊ�ೆತನ Jಾಡ&" ಎಂದು 4ೇ79ಾಗ 9ೇವರು Jಾನವಕುಲ�ಾ3�ರುವ ತನ. Zಾಶ1ತ ಉ9 ;ೇಶವನು. 
ಪ(ಕಟಪEaದನು. iೕವL 4ೊಸ kೈಯGದ&V ನಡೆಯು/D. iಮl 9ೈನಂYನ ]ೕವನದ&V ಮತು� %ೇ�ೆಯ&V 
%ೈbಾನನ ಮತು� ದು�ಾತlನ ಶ?�ಗಳ eೕಲೆ iೕವL ಜಯ 4ೊಂದು/D. 

ಅ-&ಾನುಷ dೕವನ - ಪ/bಾ(ತlನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 
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ಪ/bಾ(ತlCೊಂY8ೆ 4ೊಸ9ಾದ, iಕಟ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನು. !ೆ%ೆಯುವLದು. ಪ/bಾ(ತlನ ಒಂಬತು� 
ವರಗಳ&V 4ೇ8ೆ �ಾಯGJಾಡ!ೇಕು ಎಂಬುದನು. ಕಂಡು�ೊಳ{ಲು iಮ8ೆ ಸ4ಾಯ Jಾಡುತ�9ೆ. iೕವL 
ಅIJಾನುಷ�ಾದ 4ೊಸ ]ೕವನ ನಡೆಸಲು ಪ(�ೇqಸು�ಾಗ ಈ ವರಗಳನು. ತವಕYಂದ ಬಯaD, 

ಪಡೆದು�ೊ7{D ಮತು� ಪ(ಜ1&ಸುವಂbೆ JಾED. 

ನಂY�ೆ - ಅ%ಾkಾರಣ�ಾ� ]ೕ/ಸುವLದು 

iೕವL ನಂw�ೆಯ ಮಂಡಲಗ78ೆ 4ೇ8ೆ 4ೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು. ಕ&ತು�ೊ7{D. iೕವL 9ೇವD8ಾ� 4ೇ8ೆ 
/ೕರಕೃತ�ಗಳನು. Jಾಡಬಹುದು. /Zಾ1aಗಳ, ತಮl ನಂw�ೆಯನು. ಹDwಡಲು, ಅ%ಾkಾರಣ�ಾದ 
ಮಂಡಲಗ78ೆ �ಾ&ಡಲು, 9ೇವರ Zೆ(ೕಷ�bೆಯನು. ಪ(ಪಂಚ9ಾದ�ಂತ bೋDಸಲು ಇದು ಸ�ಾಲ�ಾ�9ೆ!  

ಗುಣಪ�ಸುa�ೆ+ೆ �ೇವರ ಒದ�ಸುa�ೆ - 9ೇವರ ಗುಣಪEಸುವ ಶ?�ಯನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{ವLದು ಮತು� %ೇ�ೆJಾಡುವLದು 

ಪD�ಾಮ�ಾDಯಾದ DೕIಯ&V ಗುಣಪEಸು/�ೆಯನು. 4ೊಂY�ೊಳ,{ವLದ�ೆ3 ಅಥ�ಾ %ೇ�ೆJಾಡುವLದ�ೆ3 
ನಂw�ೆಯನು. wಡುಗಡೆ8ೊ7ಸಲು �ಾಕ�ದ ದೃಢ�ಾದ ಅa��ಾರವನು. 4ಾಕುವLದು. ಇದು vೕಸು/ನ ಮತು� 
ಅ$ಸ�ಲರ %ೇ�ೆಯನು. ಇಂYನ ಗುಣಪEಸು/�ೆಯ %ೇ�ೆ8ೆ JಾದDಯCಾ.� ಪ(ಸು�ತಪEಸುತ�9ೆ. 

ಸು�- ಮತು� ಆ1ಾಧನೆ - 9ೇವರ ಆ�ಾಧಕ�ಾಗುವLದು 

ಸು�I ಮತು� ಆ�ಾಧCೆಯ ಕುDbಾ�ರುವ 9ೇವರ Zಾಶ1ತ ಉ9 ;ೇಶವನು. ಪ(ಕಟಪEಸುತ�9ೆ. 
�ೋJಾಂಚನ8ೊ7ಸುವ ಅಪಾರ�ಾದ ಸು�Iಯ ಕುDbಾ�ರುವ ಸತ��ೇದದ ಅxವ�?�ಗಳ&V /Zಾ1aಗಳ, 
%ಾಗುವಂbೆ ಅವರನು. �ೊಂಡೊಯು�ತ�9ೆ. iಕಟ�ಾದ ಆ�ಾಧCೆಯ&V 9ೇವರ ಅ8ಾಧ�ಾದ ಪ(ಸನ.bೆ8ೆ 4ೇ8ೆ 
ಪ(�ೇqಸ!ೇಕು ಎಂಬುದನು. !ೋHಸುತ�9ೆ. 

ಮ�� - 9ೇವರ ಪ(ಸನ.bೆ 

CಾವL �ಾaಸುI�ರುವ YನವL ಎಷುT ಅದುcತಕರ�ಾದ Yನ�ಾ�9ೆ! CಾವL 9ೇವರ ಮdeಯನು. 
ಅನುಭ/ಸಬಹುದು. ಆತನು ನಮl ಸುತ�ಲೂ ಪ(ಕಟ�ಾಗುI�9ಾ;Cೆ. ಈ ಮde ಎಂಥದು; ಮತು� iೕವL ಅದನು. 
4ೇ8ೆ ಅನುಭ/ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು. ಕ&ತು�ೊಳ,{/D. 

ಅದು¨ತಕರ<ಾದ ಸು<ಾ�ಾHZೇ<ೆ – ಲೋಕ�ೆ3 ಸು�ಾbೆGಯನು. ತಲುNಸುವ 9ೇವರ FೕಜCೆ 

ಅ$ಸ�ಲರ ಕೃತ�ಗಳ ಪLಸ�ಕದ&Vರುವವರಂbೆ, CಾವL ಸಹ  ನಮl ]ೕವನದ&V ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ,, 
ಮಹತು�ಗಳ, ಮತು� ಗುಣಪEಸುವ ಅದುcತಗಳನು. ಅನುಭ/ಸಬಹುದು. ಅದುcತಕರ�ಾದ ಸು�ಾbಾG%ೇ�ೆಯು 
ನಮl ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂbೆ ಅನುಮIಸುವ ಮೂಲಕ CಾವL ಸಹ ಅಂತ��ಾಲದ �ೊ:Vನ&V 
�ಾ�ಗhಾಗಬಹುದು! 

5ಾ
ಥHನೆ - ಸ1ಗGವನು. ಭೂ[8ೆ ತರುವLದು 
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ಪರಲೋಕದ&V 9ೇವರ @ತ� Cೆರ�ೇರುವ ಪ(�ಾರ ಭೂ[ಯ&Vಯೂ Cೆರ�ೇರುವಂbೆ iೕವL 4ೇ8ೆ 
Jಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು. ಕಂಡು�ೊಳ,{/D. ಮಧ�a��ೆಯ ಪಾ(ಥGCೆ, �ಾಕ�ವನು. dEದು ಪಾ(oGಸುವLದರ, 

ನಂw�ೆಯ ಮತು� ಒಪPಂದದ ಪಾ(ಥGCೆಗಳನು. JಾಡುವLದರ ಮೂಲಕ, iಮl ]ೕವನವನು. ಮತು� 
ಲೋಕವನು. ಸಹ iೕವL ಬದಲಾ:ಸಬಹುದು. 

ಸmೆಯ aಜ7ೕತ�ವ – ಅ$ಸ�ಲರ ಕೃತ�ಗಳ ಪLಸ�ಕ9ಾದ�ಂತ 

vೕಸು, “Cಾನು ನನ. ಸ�ೆಯನು. ಕಟುT�ೆನು ಪಾbಾಳಲೋಕದ ಬಲವL ಅದನು. %ೋ&ಸಲಾರದು” ಎಂದು 
4ೇ7ದನು. ಈ ಅಧ�ಯನದ&V, ಅ$ಸ�ಲರ ಕೃತ�ಗಳ ಪLಸ�ಕದ&V ಆY ಸ�ೆಯು 4ೇ8ೆ �ಾಯGಪ(ವೃI�ಯುಳ{ದು; 
ಮತು� ಇಂYನ ಆತನ ಸ�ೆ8ೆ ಸೂಚಕ�ಾಯGಗಳ, ಮತು� ಅದುcತಗಳ, ಪLನಃ%ಾ�NಸಲPಡುವLದ�ೆ3 4ೇ8ೆ 
JಾದDಯಾ�9ೆ ಎಂಬುದನು. iೕವL CೋಡುI�ೕD. 

Zೇ<ೆಯ ವರಗಳ? - ಅ$ಸ�ಲರು, ಪ(�ಾYಗಳ,, ಸು�ಾIGಕರು, ಸ�ಾಪಾಲಕರು, !ೋಧಕರು 

vೕಸು ಮನುಷ�D8ೆ 9ಾನಗಳನು./ವರಗಳನು. �ೊಟTನು. 9ೇವರ ಜನರನು. %ೇ�ಾ �ಾಯGಗ78ಾ� 
aದ~ಪEಸಲು ಸ�ೆಯ&V ಈ ವರಗಳ, 4ೇ8ೆ ಒQಾT� �ಾಯGiವGdಸ!ೇಕು ಎಂಬುದನು. ಕಂಡು�ೊಳ,{/D. 
iಮl ]ೕವನದ&Vರುವ 9ೇವರ ಕ�ೆಯನು. ಅಥGJಾE�ೊಳ,{/D! 

dೕವನದ &ಾದ:ಗಳ? - ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆ:ಂದ 

ಈ /ಷಯಾkಾDತ ಅಧ�ಯನದ&V 9ೇವರ ಅಮೂಲ��ಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸತ�ಗಳ, ]ೕವಕh  ೆಉಳ{ವLಗhಾ� 
ಬರುತ�9ೆ. ಬರ&?3ರುವ ea
ೕಯನ ಕುDbಾದ ಪ(�ಾದCೆಗಳ,, ಹhೆಯ ಒಡಂಬE�ೆಯ ಹಬmಗಳ,, ಯ¡ಗಳ, 
ಮತು� ಅದುcತಗಳ, ಇ�ೆಲVವೂ 9ೇವರ Zಾಶ1ತ FೕಜCೆಯನು. ಪ(ಕಟಪEಸುತ��ೆ. 

 

ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ�� �� ರವರ ಪ_ಸ�ಕಗಳ? 

ಆHಪತ��ೆ3 iಯಾಮಕ Jಾಡಲಾ�9ೆ 
ಇ8ೋ! vೕಸು/ನ 4ೆಸDನ&V 
ವಂಚCೆಯ eೕಲೆ ಜಯ! 

 

ಅಧCಯನದ &ಾಗHದwH 

ಮ��7ಳ�ೆ9 Rೋಗಲು mೇದನ 

ಅನಾCಯAಂದ ಮುಕ�1ಾ� 
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ಎಲಾK �ೈ��ಗಳ?, ಪ_ಸ�ಕಗಳ? ಮತು� ಅಧCಯನ &ಾಗHದwHಗಳ?  
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