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cಾ6ಥCNೆ 
ಸEಗ6ವನು� ಭೂG�ೆ ತರುವ�ದು 

 

ಅ7
ಾನುಷ �ೕವನ 

ಪHIಾ�ತJನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 

]ೋಧಕ�>ೆ ಮತು� I<ಾ:fCಗg>ೆ 
ಾತು 

<ಾವ� *�ಸ�ನನು� ಅಂKೕಕ0L&ಾಗ, <ಾವ� �ೊಸ Nೕವನವನು� �ಾ�ರಂ�ಸುIೆ�ೕ1ೆ - ನಮJ� ಹಲವ0�ೆ 
ಅದು ಸಂಪPಣ61ಾK �ೊಸ Nೕವನ 0ೕ5=ಾKರುತ�&ೆ. <ಾವ� ನಮJ 8ೈಬS ಗಳನು� ಅಧ"ಯನ 
2ಾಡಲು �ಾ�ರಂ�ಸುIೆ�ೕ1ೆ ಮತು� ಅ<ೇಕ 8ೋಧಕ0ಂದ ಕಯುIೆ�ೕ1ೆ. �ೊಸ -ೆTಸ�0�ೆ �ೊಸ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ಕಯಲು �ೆUಾVK ��ೕIಾWXಸ:ಾಗುತ�&ೆ, �ೊಸ -ೆTಸ�0�ೆ ಅದು ಒA /ೆಯ ಸಲ�ೆ ಕೂಡ 
ಆKರುತ�&ೆ. ಆದ>ೆ, 8ೈಬS ಅನು� ಪP56=ಾK ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು ಆಗುವ�,ಲ�. ಏ-ೆಂದ>ೆ 
ಪ�5;ಂದು 7ಾಗವ� ಇತರ 7ಾಗ-ೆ\ ಸಂಬಂಧಪಟ^&ಾ_Kರುತ�&ೆ. 

<ಾವ� 8ೈಬS ಅನು� ಗೂಢ Hಷಯ1ಾK -ಾಣುI �ೇ1ೆ. ನಮ�ೆ &ೊರ*ರುವ 8ೋಧ<ೆಗಳ. 
ಅದುbತ1ಾದವ�ಗಳ., ಆದ>ೆ ಅವ�ಗಳ. ಒcಾ^K �ೕdLರುವ ಗುಂಪ�ಗಳಂIೆ ಇರುತ�1ೆ, ಆದ>ೆ ಇ(ೕ 
eತ�ಣ-ೆ\ �ೊಂ,-ೆ=ಾಗುವ�,ಲ�. <ಾವ� eಕ\ 7ಾಗ1ಾK ಪ�ಕಟfೆಗಳನುg �ೊಂ,-ೊಳ./I �ೇ1ೆ, ಆದ>ೆ 
ಅವ� ಕೂಡ ಇ(ೕ eತ�ಣದ ಒಂದು 7ಾಗ 2ಾತ�1ಾKರುತ�&ೆ. 

ಅ<ೇಕ -ೆTಸ�0�ೆ �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ಸ0=ಾK ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು �ಾಧ"Hಲ� ಏ-ೆಂದ>ೆ ಹA  ೆ
ಒಡಂಬ(-ೆಯ� �ಾಕ:ಾKರುವ ಅL�1ಾರಗಳ ಕು0Iಾದ 8ೋಧ<ೆಯನು� ಅವರು ಕ5�ಲ�. �ೊಸ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ�ರುವ ಒಂದು 1ಾಕ"ದ ಸಣh 7ಾಗವ� ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ�ರುವ ಪP56 ಒಂದು 
8ೋಧ<ೆಯ<ೆ�ೕ ಸೂeಸಬಹುದು. 

ಉ&ಾಹರfೆ�ೆ, ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ =ಾಜಕರ ಕತ6ವ"ಗಳ. ಏ<ೆಂದು ಅಥ1ಾ j\kೆ&ೇಕನು =ಾ>ೆಂದು 
ನಮ�ೆ �ೊ5�ರ,ದ_>ೆ, j\kೆ&ೇಕನು ತರಹ <ಾವ� lಾಶEತ1ಾದ >ಾಜರು ಮತು� =ಾಜಕರು ಎಂದು 
�ೌಲನು ಬ>ೆ&ಾಗ, ಅವನು ಏನನು� ಉ& _ೇnL �ೇ?ದನು ಎಂದು <ಾವ� �ೇ�ೆ Iಾ<ೇ 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದ-ೆ\ �ಾಧ"? ಒಡಂಬ(-ೆ ಎಂದ>ೇನು ಎಂದು ನಮ�ೆ �ೊ5�ಲ�,ದ_>ೆ, &ೇವರ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಮಕ\AಾK ನಮKರುವ ಹಕು\ಗಳನೂ� �ೌ7ಾಗ"ಗಳನೂ� <ಾವ� �ೇ�ೆ Iಾ<ೇ 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದ-ೆ\ �ಾಧ"? 

ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆ�ಂದ Iೆ�ೆದು-ೊಂ(ರುವ Nೕವನ-ಾ\Kರುವ 2ಾದ0ಗಳ. ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ ಕು0Iಾದ 
ಪPಣ6 ಅಧ"ಯನವಲ�. ಇದು ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ�ರುವ =ಾವ�&ೇ ಘಟ<ೆ ಅಥ1ಾ Hಷಯದ ಕು0Iಾದ 
ಪPಣ6 ಅಧ"ಯನವಲ�. ಇದು ಮುಖ" ಘಟ<ೆಗಳ ಮತು� Hಷಯಗಳ ಕು0Iಾದ ಪ0ಚಯವsೆ^ೕ ಅಥ1ಾ ಪt 
<ೋಟವsೆ^ೕ. 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಸಮಯ ಮತು� 8ೋಧ<ೆಯ ಕು0Iಾದ ಮುಖ"1ಾದ Hಷಯಗಳನು� <ಾವ� 
5?ದು-ೊಂಡ ನಂತರ, <ಾವ� ಓದುವ ಅಥ1ಾ -ೇಳ.ವ ಎಲ�ದರ ಮೂಲಭೂತ Hಷಯಗಳನು� <ಾವ� 
ಸ0=ಾK ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು �ಾಧ"1ಾಗುತ�&ೆ ಮತು� &ೇವರು ನಮ�ೆ -ೊv^ರುವ eತ�ಣವ� �ೆUೆVಚುV 
ಸwಷ^1ಾಗುIಾ� �ೋಗುತ�&ೆ. 
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1ೈಯ*�ಕ ಅಥ1ಾ ಗುಂಪ� ಅಧ"ಯನಗ?�ೆ, ಸತ"1ೇದ ಅ ಧ"ಯನ lಾ:ೆಗ?�ೆ, 7ಾನು1ಾರ lಾ:ೆಗ?�ೆ 
ಮತು� ಮ<ೆ ಗುಂಪ�ಗ?�ೆ ಈ ಅಧ"ಯನವ� ಅತು"ತ�ಮ1ಾK&ೆ. ಅಧ"ಯನದ ಸಮಯದ� 8ೋಧಕ ಮತು� 
H&ಾ"y6 ಇಬzರೂ ಈ -ೈ{(ಯ ಪ�5ಗಳನು� �ೊಂ,ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ"1ಾKರುತ�&ೆ. 

ಅತು"ತ�ಮ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ಬ>ೆಯ:ಾಗುತ�&ೆ, ಅವ�ಗ?�ೆ ಅ(�ೆ>ೆ �ಾಕ:ಾಗುತ�&ೆ, |ಾ"�ಸ:ಾಗುತ�&ೆ ಮತು� 
ಮನನ 2ಾಡ:ಾಗುತ�&ೆ. �ಮJ vಪwdಗ?�ಾK ಮತು� vೕ-ೆಗ?�ಾK <ಾವ� kಾಗವನು� }v^&ೆ_ೕ1ೆ. 
ಪ>ಾಮlೆ6�ಾK ಮತು� Hಷಯಗಳನು� ಪ�ನಃ ಕಂಡು-ೊಳ./ವ�ದ-ಾ\K �ಮ�ೆ ಸ�ಾಯ 2ಾಡಲು 
ತE0ತ1ಾK ಉ:ೆ�ೕ�ಸುವ ವ"ವ�ೆ�;ಂ,�ೆ ಪ�ಸ�ಕದರೂಪವನು� H<ಾ"ಸ�ೊ?ಸ:ಾK&ೆ. ಪ�5;ಬz 
ವ"*�ಯು ಈ Hಷಯವನು� ಅಧ"ಯನ 2ಾ(ದ ನಂತರ ಇತರ0�ೆ Hಷಯಗಳನು� 8ೋ�ಸಲು ಈ Hlೇಷ 

ಪ�ಸ�ಕದರೂಪವ� �ಾಧ"1ಾKಸುತ�&ೆ. 

�ೌಲನು 5��ೆಯ��ೆ Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು: 

4ೕನು ನ4hಂದ ಅNೇಕ [ಾiಗಳ ಮುಂ<ೆ �ೇgದ ಉಪ<ೇಶವನುh ಇತರ�>ೆ ]ೋDಸಶಕ�bಾದ ನಂlಗಸ� 
ಮನುಷ:�>ೆ ಒTmW�ೊಡು 2 7noೆ 2:2 

ಈ -ೋ�6 ಅನು� jೖಂ�W  (G�L� �ೆ1ೆ:ಾ� jಂ� Lಸ^� MINDS) H<ಾ"ಸದ� �ಾ�;ೕKಕ 

7ಾಗವXಸುH-ೆಯ 8ೈಬS -ೋ�6 ಆK H<ಾ"ಸ�ೊ?ಸ:ಾK&ೆ, ಇದು Hಷಯಕ�ಮ1ಾದ ಕ-ೆ�ಾK 

Hlೇಷ1ಾK ಅ�ವೃ,�ಪ(Lದ H|ಾನ1ಾK&ೆ. ಈ ಪ0ಕಲw<ೆಯನು� Nೕವನದ� ವೃ,��ಾK, �ೇ1ೆ�ಾK 

ಮತು� H&ಾ"y6ಗಳ ಭHಷ"ದ 8ೋಧ<ೆ�ಾK H<ಾ"ಸ�ೊ?ಸ:ಾK&ೆ. 2ಾN H&ಾ"y6ಗಳ., ಈ 

-ೈ{(ಯನು� ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ -ೋ�6 ಅನು� ಇತರ0�ೆ ಸುಲಭ1ಾK ಕಸಬಹುದು. 
 

 

 

�ಾ. ಎ.ಎS. ಮತು� kಾ�W KS ರವರು �ೕಸುHನ *��ಗಳನು� 2ಾಡಲು HlಾELಗಳನು� 
ಸಜುg�ೊ?ಸುವ�ದ-ಾ\K �ಾ�;ೕKಕ �ಾಧನಗಳನು� ತ=ಾ0ಸಲು ತಮJನು� Iಾವ� 

ಸಮ{6L-ೊಂ(&ಾ_>ೆ. 

*�L�ೕಯ ಪ0ಪಕEIೆಯ ಒಂ&ೊಂದು ಹಂತಗಳ�ರುವ ಪ�5;ಬz HlಾELಯು ಜಯlಾ=ಾದ, 

ಅ�ಾ|ಾರಣ1ಾದ Nೕವನವನು� ನ(ಸುವಂIೆ ಅವರನು� ಉI �ೇNಸುವ�ದು ಅವರ ಆ�ೆ=ಾK&ೆ. 
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cಾಠ ಒಂದು 

ಇಂದು ನಮ>ಾ�ರುವ <ೇವರ =ಾಕ: 

ಸತ:=ೇದ – <ೇವರ =ಾಕ: 

Iವರ�ೆ 

ಸತ"1ೇದವ� ತನ� ಜನ0�ೆ &ೇವರು �ೕ(ರುವ ತನ� 1ಾಕ"1ಾK&ೆ. 
ಈ 1ಾಕ"ಗಳ ಮೂಲಕ, &ೇವರು =ಾರು ಮತು� 2ಾನವಕುಲ-ಾ\K 
ಆತನು �ೊಂ,ರುವ lಾಶEತ1ಾದ ಉ& _ೇಶ1ೇನು ಎಂಬುದರ ಬ� �ೆ 
ನಮ�ೆ ಪ�ಕಟ<ೆ &ೊ>ೆ5&ೆ. �ದಲ ಪ�ಟ,ಂದ -ೊ<ೆಯವ>ೆ�ೆ 
&ೇವರು ತನ� ಜನ>ೊಂ,�ೆ ವ"ವಹ0ಸುವ ಬ� �ೆ ಅದು �ೇಳ.ತ�&ೆ. 

IಷEಾಂಶ 

<ಾವ� ಸತ"1ೇದದ�, &ೇವರ eತ�ವನು�, &ೇವರ 2ಾಗ6ಗಳನು�, 
�&ೇ6ಶನಗಳನು� ಮತು� ಸೂಚ<ೆಗಳನು� -ಾಣುI �ೇ1ೆ. ನಮJ 
Nೕವನದ� ಬರುವ ಪ�5;ಂದು ಸಮ�ೆ"�ೆ ಉತ�ರಗಳನು� <ಾವ� 
ಕಂಡು-ೊಳ./I �ೇ1ೆ. ಅದು ನಮ�ೆ 8ೆಳ-ಾK&ೆ, ನಮJ >ೊv^=ಾK&ೆ 
ಮತು� ನಮJ Nೕವ1ಾK&ೆ.  

Jೊಂ��ೆ 

ಇ(ೕ ಸತ"1ೇದದ� =ಾವ�&ೇ Hಷಯದ ಬ� �ೆ ಆಗ ಒಂದು 
�ೊಂ&ಾd-ೆ ಇ&ೆ. ಬರರುವ jLWೕಯನ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. ಮತು� 
ಅದರ <ೆರ1ೇರುH-ೆಗಳ. ಇದ-ೆ\ ಒA /ೆಯ ಉ&ಾಹರfೆಗAಾK1ೆ. 
ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ�ರುವ ಬರರುವ jLWೕಯನ ಕು0Iಾದ 330 
ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� <ೆರ1ೇ01ೆ.  

ಧೃ�ೕಕರಣ 

ಪ�>ಾತನ ವಸು�lಾಸ�ವ� ಸತ"1ೇದವನು� ಅ<ೇಕ Hವರಗಳ� ಸತ"1ೆಂದು 
ಧೃ�ೕಕ0L&ೆ. ಅದು �ಜ1ಾದ H�ಾನ&ೊಂ,�ೆ 
�ೊಂ&ಾd-ೆ=ಾಗುತ�&ೆ.  

ಅINಾಶZೆ 

ಸತ"1ೇದವನು� �ಾವ6ಜ�ಕ1ಾK ಸುಟು^�ಾಕ:ಾK&ೆ - 
-ಾನೂನು8ಾXರ1ಾK&ೆ – ಅದನು� ಇಟು^-ೊಳ./ವವರನು� ಮರಣ-ೆ\ 
ಗು0ಪ(ಸ:ಾK&ೆ - ಆದರೂ ಅದನು� ಸಂಪPಣ61ಾK 
ಸಂರtLಡ:ಾK&ೆ. 2ಾನವಕುಲದ ಇ5�ಾಸದ ಕ>ಾಳ ಯುಗಗಳ 
-ಾಲದ� ಪ�>ೋXತರನು� �ೊರತುಪ(L ಎಲ�0ಗೂ 
-ಾನೂನು8ಾXರ1ಾKದ_ ಈ ಪ�ಸ�ಕವ� ಪ�ಪಂಚದ �ದಲ 
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ಮುದ�fಾಲಯದ� ಮು,�ತ1ಾದ �ದಲ ವಸು�1ಾK&ೆ. ಈ 
ಗುcೆ� ಬ�6 8ೈಬS ಗಳ� ಐದು ಪ�5ಗಳ. ಇನೂ� ಅL�ತEದ�1ೆ. 

ಪ6ಸರಣ 

ಸತ"1ೇದವನು� 1,000 ಕೂ\ �ೆಚುV 7ಾsೆಗ?�ೆ 7ಾsಾಂತ0ಸ:ಾK&ೆ 
ಮತು� ಪ�5ವಷ6 30 ದಶಲ�ಕೂ\ �ೆಚುV ಪ�5ಗಳನು� 
ಮು,�ಸ:ಾಗು5�&ೆ. ಇದು HಶEದ:ೆ�ೕ ಅತ"ಂತ �ೆಚುV 
2ಾ>ಾಟ1ಾಗುವ ಪ�ಸ�ಕ1ಾK&ೆ. 

ಪ6ಸು�ತZೆ 

ಸತ"1ೇದವನು� ಓದುವವರ Nೕವನವನು� ಅದು ಇಂ,ಗೂ 
ಬದ:ಾ�ಸು5�&ೆ ಮತು� ಅದನು� ನಂಬುವವರ Nೕವನದ� ಅದು 
ಇಂ,ಗೂ ಅದುbತಗಳನು� ಉಂಟು2ಾಡು5�&ೆ. 

&ಾHೕದನು &ೇವರ 1ಾಕ"ದ ಬ� �ೆ Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
uೕತCNೆ 119:105 4ನh =ಾಕ:ವ1 ನನh �ಾK>ೆ �ೕಪವ�, ನನh <ಾ�>ೆ 
]ೆಳಕೂ ಆ�<ೆ.  

�lಾಯನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
HUಾಯ 55:10,11 ಮ�ೆಯೂ, yಮವ� ಆ�ಾಶ�ಂದ lದು?, 
ಭೂ�ಯನುh Zೋ�W, ಹಸರು>ೊgW ಫKಸುವಂZೆ 
ಾ�, 

lತು�ವವ4>ೆ lೕಜವನುh, ಉಣು�ವವ4>ೆ ಆJಾರವನುh ಒದ�Wದ 

Jೊರತು Jೇ>ೆ ಆ�ಾಶ�ೆ� ಸುಮ5Nೆ yಂ�ರುಗುವ1�ಲL�ೕ, 
Jಾ>ೆHೕ ನನh ]ಾ�ಂದ Jೊರಟ 
ಾತು, ನನh ಇ�ಾaಥCವನುh 
Nೆರ=ೇ�W, Nಾನು ಉ<ೆ?ೕBWದ?ನುh �ೈಗೂ�Wದ Jೊರತು ನನh 
ಕ}ೆ>ೆ ವ:ಥC=ಾ� yಂ�ರುಗುವ1�ಲL. 

�ೕಸು Xೕ�ೆ �ೇ?ದರು, 
ಮZಾ�ಯ 4:4 “‘ಮನುಷ:ನು bೊ�a 7ಂದ 
ಾತ6�ಂದ 
ಬದುಕುವ1�ಲL, ಆದbೆ <ೇವರ ]ಾ�ಂದ ಬರುವ ಪ678ಂದು 
ನು��ಂದಲೂ ಬದುಕುವನು’ ಎಂದು ಬbೆ�<ೆ”  

ಪ68ೕಜನಕರ=ಾದದು? 

&ೇವರ 1ಾಕ"1ೆಲ�ವP ನಮJ Nೕವನ-ೆ\ ಉಪಯುಕ�1ಾದದು_ ಎಂದು 
�ೌಲನು 5�y�ೆ ಬ>ೆಯುIಾ�<ೆ. 
2 7nf 3:16,17 <ೈವcೆ6ೕ�ತ=ಾದ ಪ678ಂದು Uಾಸ�ವ1 
ಉಪ<ೇಶಕೂ� ಖಂಡNೆಗೂ 7ದು?cಾ�ಗೂ 4ೕ7B�ೆಗೂ 
ಉಪಯುಕ�=ಾ�<ೆ. ಅದ�ಂದ <ೇವರ ಮನುಷ:ನು ಪ6IೕಣNಾ� 
ಸಕಲಸZಾ�ಯC�ೆ� ಸನhದ�Nಾಗುವನು.  

&ೇವರ 1ಾಕ"ವ� ಇವ�ಗ?�ೆ ಉಪಯುಕ�1ಾದದು_: 
� ಉಪ&ೇಶ-ೆ\ 
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� ಖಂಡ<ೆ�ೆ (�ಾಪವನು� ಗುರು5ಸುತ�&ೆ – <ಾವ� ಎ� ತ{w&ೆವ� 
ಎಂಬುದನು� Iೋ0ಸುತ�&ೆ)  

� 5ದು_�ಾv�ೆ (ನಮJ 2ಾಗ6ಗಳನು� �ೇ�ೆ 
ಸ0ಪ(L-ೊಳ/8ೇ-ೆಂದು Iೋ0L-ೊಡುತ�&ೆ)  

� �ೕ5n�ೆ�ೆ 
� ನಮJ ಪ�HೕಣIೆ�ೆ 
� ಸಕಲ ಸIಾ\ಯ6ವನು� 2ಾಡಲು ನಮJನು� 

ಸಜುg�ೊ?ಸುವ�ದ-ಾ\K 

ಸತ:=ೇದ – <ೇವ�ಂದ cೆ6ೕ�ತ=ಾದದು? 

ನಲವತು� ಪ�ರುಷರು, ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಮೂವIೊ�ಂದು ಮತು� 
�ೊಸದರ� ಒಂಬತು� ಮಂ, 1,500 ವಷ6ಗಳ ಅವ�ಯ� 
ಸತ"1ೇದದ ವಚನಗಳನು� ಬ>ೆ,&ಾ_>ೆ. �ಸWಂ&ೇಹ1ಾK, ಅವರ� 
�ೆeVನವರು ಒಬzರ<ೊ�ಬzರು 5?,ರಲ� ಮತು� ವ"Iಾ"ಸ1ಾದ 
ಐ5�ಾLಕ -ಾಲ,ಂದ ಬಂದವ>ಾKದ_ರು, ಆ&ಾಗೂ" ಅ� 
=ಾವ�&ೇ ಸಂಘಷ6Hಲ�. ಸತ"1ೇದವನು� ಜನರು ಪ0ಶು&ಾ�ತJನ 
�ೆ�ೕರfೆಯ ಅ(ಯ� ಬ>ೆದದ_0ಂದ 2ಾತ� Xೕ�ೆ ಸಂಭHಸಲು 
�ಾಧ"1ಾ�ತು.  

<ೇವ�ಂದ ಉW�ಸಲm�aದು? 

&ೇವರ 1ಾಕ"ವ� &ೇವ�ೆ�ೕ0ತ1ಾದದು_ ಎಂದು ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ �ೌಲನು 
ಬ>ೆಯುIಾ�<ೆ. 
2 7nf 3:16A <ೈವ cೆ6ೕ�ತ=ಾದ ಪ678ಂದು Uಾಸ�ವ1 ... 

“&ೇವ�ೆ�ೕ0ತ1ಾದದು_” ಎಂಬುದ-ೆ\ K�ೕ¡ ಪದವ� “&ೈHಕ1ಾK 
ಉL0ಸಲwv^ದು_” ಎಂಬ ಅಥ6ವನು� �ೊಂ,&ೆ. ಸತ"1ೇದದ� ಇ� 
2ಾತ� ಈ ಪದವನು� ಬಳಸ:ಾK&ೆ. 
&ೇವರು �ೇ�ೆ ಆ&ಾ<ೊಳ�ೆ ತನ� NೕವlಾEಸವನು� ಊ,ದ>ೋ 
�ಾ�ೆ�ೕ &ೇವರ ಮಗ<ಾದ Nೕವವ�ಳ/ 1ಾಕ"1ಾದವನು &ೇವರ 
1ಾಕ"&ೊಳ�ೆ ತನ� NೕವlಾEಸವನು� ಊ,ದನು. 1ಾಕ"ವ� 
Nೕವವ�ಳ/ದು_ =ಾ-ೆಂದ>ೆ ಅದು &ೇವರ NೕವlಾEಸವ<ೆ�ೕ �ೊಂ,&ೆ. 

ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ ;ೕ�ಾನನು ಇದನು� Hವ0Lದನು.  
8ೕJಾನ 1:1 ಆ�ಯKL =ಾಕ:Iತು�; ಆ =ಾಕ:ವ1 <ೇವbೊಂ��ತು�; 
ಆ =ಾಕ:ವ1 <ೇವbಾ�ತು�.  
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ಇವ�ಂದ ಧೃ�ೕಕ�ಸಲm�a<ೆ 

ಸತ"1ೇದದ Hಷಯವಸು� 2ಾತ� &ೇವ�ೆ�ೕ0ತ1ಾದದ_ಲ�, ಅದರ 
ಪ�5;ಂದು ಪದವP - ಪ�5;ಂದು �ೊ<ೆ�ಯೂ ಪ�5;ಂದೂ 
ಗುಡುಸೂ – &ೇವ�ೆ�ೕ0ತ1ಾದದು_. ಇದನು� ಪ�1ಾ,=ಾದ 
�>ೆGೕಯನು ಮತು� ಅ�ೕಸ�ಲ>ಾದ ಮIಾ�ಯ ಮತು� 
;ೕ�ಾನರು ಧೃ�ೕಕ0L&ಾ_>ೆ. 

� �>ೆGೕಯ 

�>ೆGೕಯನು &ೇವ0ಂದ ಬಂದ ಸೂಚ<ೆಗಳ ಬ�ೆ� ಬ>ೆ&ಾಗ 
&ೈವ�ೆ�ೕರfೆಯ -ೆಲವ� ಪ�*��ಯನು� ಬXರಂಗಪ(ಸುIಾ�<ೆ. 
Hbೆ�ೕಯ 36:2 4ೕನು ಗ6ಂಥ ಬbೆಯತಕ� ಸುರುgಯನುh 
Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು, Nಾನು 8ೕ`ೕಯನ �ಾಲದKL 4ನh ಸಂಗಡ 

ಾತNಾ�ದ �ನ�ಂದ ಇಂ�ನವbೆಗೂ ಇ[ಾ6Hೕಲು, Hಹೂದ, 

ಸಕಲ ಜNಾಂಗಗಳ� ಇವ1ಗಳ Iಷಯ=ಾ� 4ನ>ೆ ನು�ಯುZಾ� 
ಬಂ�ರುವ 
ಾತುಗಳNೆhFಾL ಬbೆ. 

&ೇವರ1ಾಕ"ವನು� ಬ>ೆಯುವವರು &ೇವರು ಪ0ಶು&ಾ�ತJನ ಮೂಲಕ 
ಅವ>ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾ(ದ ಎ:ಾ� ಪದಗಳನು� ಪ�ಸ�ಕದ ಸುರು?ಯ 
jೕ:ೆ ಬ>ೆಯ8ೇ-ಾKತು�. ಆದ_0ಂದ, ಮೂಲ ಗ�ಂಥಗಳ�ನ 
ಪ�5;ಂದು ಪದವP <ೇರ1ಾK &ೇವ0ಂದ �ೆ�ೕ0ತ1ಾKತು� 

� ಮIಾ�ಯ 

ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ ಮIಾ�ಯನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
ಮZಾ�ಯ 5:18 4ಮ>ೆ ಸತ:=ಾ� Jೇಳ�Zೆ�ೕNೆ, ಆ�ಾಶವ� 
ಭೂ�ಯೂ ಅgದುJೋಗುವ ತನಕ ಧಮC4ಯಮ=ೆFಾL Nೆರ=ೇ�ದ 
Jೊರತು ಅದbೊಳ�ಂದ ಒಂದು ಚು�ೆ�EಾಗK, ಒಂದು ಅ�ರ=ಾಗK 
ಅgದುJೋಗುವ1�ಲL.  

� ;ೕ�ಾನ 

ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ ;ೕ�ಾನನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
ಪ6ಕಟNೆ 1:19 ಆದ?�ಂದ 4ೕನು ಕಂಡವ1ಗಳನೂh ಈಗ 
ನ}ೆಯು7�ರುವವ1ಗಳನೂh ಮುಂ<ೆ ಆಗ]ೇ�ಾದವ1ಗಳನೂh ಬbೆ. 

&ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� ಬ>ೆಯುವವರು ಪ0ಶು&ಾ�ತJ�ಂದ ಅವ0�ೆ 
ಬXರಂಗ1ಾದ ಸತ"ಗಳನು� ಬ>ೆಯ8ೇ-ಾKತು�. ಅವರು ಆತJನ� 
<ೋ(ದ Hಷಯಗಳ ಬ�ೆ�, ಬ>ೆಯು5�ದ_ ಸಮಯದ� ಅL�ತEದ�ದ_ 
Hಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ಮತು� ಭHಷ"ದ� ನ�ೆಯರುವ Hಷಯಗಳ ಬ�ೆ� 
ಪ�5;ಂದು ಪದವನು� ಬ>ೆಯುವಂIೆ ಆತನು ಅವರನು� 
�ೆ�ೕ>ೇ{Lದನು. 
&ೈವ�ೆ�ೕರfೆಯ ಪ�*��ಯು ಅ:ೌ*ಕ ದಶ6ನಗಳ ಮತು� 
ಪ�ಕಟ<ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ೕಡ:ಾದ �ಖರ1ಾದ ಪದಗಳ� 
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ವ"ಕ�ಪ(Lದ ಆ:ೋಚ<ೆಗAಾK ಬಂ,ತು. 2ಾನವ :ೇಖಕರ 
ವ"*�ತEಗಳನು� ಬಳಸು1ಾಗಲೂ, &ೇವರ 1ಾಕ"ದ ಮೂಲ ಪ�5ಗಳ 
ಪ�5;ಂದು ಪದವ� ಪ0ಶು&ಾ�ತJನ ಅ:ೌ*ಕ *��ಯ ಮೂಲಕ 
�ೆ�ೕ0ತ1ಾKತು� (ಅಥ1ಾ ಉL0ಸಲwv^ತು). 

ಸತ:=ೇದದ <ೋಷರyತZೆ 

ಪ0ಶುದ� ಗ�ಂಥದ HlಾE�ಾಹ6Iೆಯನು� ಉ: �ೇ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ 
ಸತ"1ೇದದ &ೋಷರXತIೆಯನು� &ೇವರ 1ಾಕ"ದ� 
ಪ�ಕvಸ:ಾK&ೆ. 

ಅ�ೕಸ�ಲNಾದ cೇತ6ನು  

�ೕಸುH<ೊಂ,�ೆ ರೂ�ಾಂತರದ ಪವ6ತದ�&ಾ_ಗ �ೇತ�ನು 
ಅನುಭHLದ &ೊಡ¥ ಅನುಭವ*\ಂತಲೂ &ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� 
“ಮತೂ� ದೃಢ1ಾK&ೆ” ಎಂದು ಕ>ೆಯ:ಾಗುತ�&ೆ. ಈ &ೊಡ¥ 
ಅನುಭವವನು� Hವ0Lದ ನಂತರ �ೇತ�ನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
2 cೇತ6 1:19 ಇದಲL<ೆ ಪ6=ಾದನ=ಾಕ:ವ1 ನಮ>ೆ ಬಹುದೃಢ=ಾ� 
<ೊbೆ7<ೆ. ಆ �ನವ1 ಅರು�ೋದಯ=ಾಗುವbೆ>ೆ ಮತು� ಉದಯ 
ನ�ತ6ವ1 4ಮ5 ಹೃದಯಗಳKL ಮೂಡುವ ತನಕ ಅದನುh ಕತ�FೆEಾದ 
ಸYಳದKL ಪ6�ಾBಸುವ �ೕಪ=ೆಂ<ೆRW ಅದ�ೆ� ಲ���ೊಟabೆ 
ಒ� |ೆಯದು. 

}ಾ. ಲೂಕನು 

ಪ0ಶುದ� ಗ�ಂಥದ �nVತIೆಯನು� ಲೂಕನು ಸಹ ದೃಢಪ(ಸುIಾ�<ೆ. 
ಅವನು ತನ�ೆ 5?ಸಲwಟ^ 1ಾಕ"ದ ಬ� �ೆ ಬ>ೆಯುವ�ದರ ಮೂಲಕ ತನ� 
ಸು1ಾIೆ6ಯ &ಾಖ:ೆಯನು� ಆರಂ�ಸುIಾ�<ೆ. ನಂತರ �ನ�ೆ 
ಉಪ&ೇnLರುವ Hಷಯಗಳ. ಯ�ಾಥ61ಾದವ�ಗAೆಂದು ಇದ0ಂದ 
�ೕನು �ೊತು�2ಾ(-ೊಳ./ವ�ದ-ಾ\K ಈ Hಷಯಗಳ. 
ಬ>ೆಯಲwಟ^ವ� ಎಂದು ಮುಂದುವ>ೆಸುIಾ�<ೆ (ಲೂಕ 1 :4). 

ಅ�ೕಸ�ಲNಾದ 8ೕJಾನನು 

ಪ0ಶುದ� ಗ�ಂಥದ ಪ0ಪPಣ6 ಸತ"ದ ಬ� �ೆ ;ೕ�ಾನನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು. 
8ೕJಾನ 19:35 ಅದನುh ಕಂಡವNೇ [ಾi Jೇg<ಾ?Nೆ. ಅವನ 
[ಾiಯು ಸತ:=ೇ; Zಾನು Jೇಳ�ವ1ದು ಸತ:=ೆಂದು ಅವನು ಬಲLನು. 
4ೕವ1 ಸಹ ನಂಬ]ೇ�ೆಂದು ಇದನುh Jೇg<ಾ?Nೆ.  

ಅ�ೕಸ�ಲNಾದ cೌಲನು 

ಪ0ಶುದ� ಗ�ಂಥ1ೆಲ�ವP ನಮJ LEೕ-ಾರ-ೆ\ ;ೕಗ"1ಾದು&ಾ_K&ೆ. 
1 7nf 4:9 ಈ =ಾಕ:ವ1 ನಂಬತಕ�<ಾ?�ಯೂ ಸ=ಾCಂ�ೕ�ಾರ�ೆ� 
8ೕಗ:=ಾದ<ಾ?�ಯೂ ಇ<ೆ. 
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ಸತ:=ೇದದ ಸಂಪ�ಣC ಅD�ಾರ 

ತಪ1m ಮತು� ಸ�ಯನುh 7gದು�ೊಳ�|ವ1ದು 

ಆಧು�ಕ ತತ�̈ lಾಸ�ದ 8ೋಧ<ೆ�ೆ Hರುದ�1ಾK, HಶEದ� ಸಂಪPಣ6 
ಸತ"ಗಳ., 2ೌಲ"ಗಳ., �ೕ5lಾಸ� ಮತು� ಅ�-ಾರH&ೆ. ಈ 
�ರಂಕುಶಗಳ. &ೇವರ 1ಾಕ"ದ� ಪ�ಕvಸ:ಾK1ೆ. 

ಈ �ರ�ೇ�Iೆಗಳ ಮೂಲಕ1ೇ <ಾವ� ತಪwನು� ಮತು� ಸ0ಯನು� 
5?ದು-ೊಳ/ಬಹುದು. ನಮJ Nೕವನ-ೆ\ ಸತ"1ೇದವ� 2ಾತ� 
ಸಂಪPಣ6 ಅ�-ಾರವ�ಳ/&ಾ_K&ೆ. 
uೕತCNೆ 119:11 4ನ>ೆ Iರುದ�=ಾ� cಾಪ
ಾಡದಂZೆ, 4ನh 
ನು�ಗಳನುh ನನh ಹೃದಯದKL ಇಟುa�ೊಂ�<ೆ?ೕNೆ.  

ಒಂ<ೇ 4ಜ=ಾದ ಸು=ಾZೆC 

&ೇವರ 1ಾಕ"ದ� ಪ�ಕvಸ:ಾದ ಸು1ಾIೆ6ಯನು� �ೊರತುಪ(L 8ೇ>ೆ 
�ಜ1ಾದ ಸು1ಾIೆ6 ಇಲ�. 
ಗFಾತ: 1:8 ಆದರೂ Nಾವ1 4ಮ>ೆ [ಾ�ದ ಸು=ಾZೆC>ೆ 
Iರುದ�=ಾದದ?ನುh, Nಾ=ೇ ಆಗK ಅಥ=ಾ ಪರFೋಕ�ಂದ ಬಂದ 
<ೇವದೂತNೇ ಆಗK, 4ಮ>ೆ [ಾ�ದbೆ ಅವನು Uಾಪಗ6ಸ�NಾಗK.   

ಸಂಪ�ಣC ಅD�ಾರ 

&ೇವರ 1ಾಕ"ವ� ಸಂಪPಣ61ಾದ ಅ�-ಾರವ�ಳ/ದು_ =ಾ-ೆಂದ>ೆ ಅದು 
ಸಂಪPಣ61ಾK ಸತ"1ಾದದು_. 
�ೕಸು Xೕ�ೆ �ೇ?ದರು, 
8ೕJಾನ 17:17 4ೕನು ಸತ:�ಂದ ಇವರನುh ಪ67�ೆ�ಪ�ಸು, 4ನh 
=ಾಕ:=ೇ ಸತ:. 

I�ೇಯZೆಯನುh �ೋರುತ�<ೆ 

&ೇವರ 1ಾಕ"ದ ಸಂಪPಣ61ಾದ ಅ�-ಾರವ� ನಮJ H|ೇಯIೆಯನು� 
-ೋರುತ�&ೆ. 
2 oೆಸFೋ4ಕ 3:14 ಈ ಪ76�ೆಯ ಮೂಲಕ=ಾ� Jೇgರುವ ನಮ5 

ಾ7>ೆ EಾವNಾದರೂ ಒಳ>ಾಗ�ದ?bೆ ಅವನನುh ಗುರು7W 
ಅವ4>ೆ Nಾ��ೆEಾಗುವಂZೆ ಅವನ ಸಹ=ಾಸದKL [ೇರ]ೇ��.   

&ೇವರ 1ಾಕ"-ೆ\ ಸಂಪPಣ61ಾದ ಅ�-ಾರHರುವ�ದ0ಂದ <ಾವ� ಅದರ 
ಸತ"ಗಳನು� ಓದು1ಾಗ, -ೇ?L-ೊಳ./1ಾಗ ಮತು� �ಾಸು1ಾಗ 
ಆnೕ1ಾ6ದವ<ೆ�ೕ �ೊಂ,-ೊಳ./I �ೇ1ೆ.  
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HJೋಶುವ 1:8 ಈ ಧಮCUಾಸ�ವ1 Eಾ=ಾಗಲೂ 4ನh 
]ಾಯKLರK; ಹಗKರುಳ� ಅದನುh �ಾ:4ಸುZಾ� ಅದರKL 
ಬbೆ�ರುವ1ದNೆhFಾL �ೈ�ೊಂಡು ನ}ೆ. ಆಗ 4ನh �ಾಯC=ೆಲLವ�, 

4ೕನು Jೋಗುವ 
ಾಗCಗಳ� ಸಫಲ=ಾಗುವ1ದು.  

ಪ�ಶುದ� ಗ6ಂಥದ ಅಂ�ೕಕೃತ ಪ1ಸ�ಕಗಳ� 

“ಪ0ಶುದ� ಗ�ಂಥದ ಅಂKೕಕೃತ ಪ�ಸ�ಕಗಳ.” ಎಂಬುದು ಪಂ(ತ0ಂದ 
ಆ0ಸಲwಟ^ಂತಹ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಉ: �ೇ�ಸುತ�&ೆ, ಅವರು 
ಪ0ಶು&ಾ�ತJ�ಂದ ನ�ೆಸಲwಟು^ ಬಹಳ �ಾ�ಥ6<ೆ ಮತು� ಅಧ"ಯನ 
2ಾ(ದ ನಂತರ �|ಾ6ರ Iೆ�ೆದು-ೊಂಡರು, ಏ<ೆಂದ>ೆ 
&ೇವಜನ0�ೆ &ೇವರ ಸಂಪPಣ61ಾದ ಮತು� ಪPಣ61ಾದ �ತ 
ಪ�ಕಟ<ೆಯು ಅರವIಾ�ರು ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ಒಳ�ೊಂ(&ೆ ಮತು� ಆ 
ಅರವIಾ�ರು ಪ�ಸ�ಕಗ?�ೆ 2ಾತ� ಅದನು� LೕGತ�ೊ?ಸಲwv^&ೆ. 
=ಾವ ಪ�ಸ�ಕವ� �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ 7ಾಗ1ಾಗ8ೇ-ೆಂದು 
�ಧ60ಸಲು ಅವರು ಹಲ1ಾರು ಪ0ೕ�ೆಗಳನು� ಬಳLದರು.  
� ಒಬz ಅ�ೕಸ�ಲ�ಂದ ಅಥ1ಾ ಒಬz ಅ�ೕಸ�ಲ��ೆ 

�ಕಟ1ಾದ ವ"*��ಂದ ಬ>ೆಯಲwv^ರ8ೇಕು 
� 1ಾ"ಪಕ1ಾK ಓದಲwv^ರ8ೇಕು 
� Nೕವನ-ಾ\K ಮತು� 8ೋಧ<ೆ�ಾK ಅಂKೕಕೃತ1ಾKರ8ೇಕು 
� �ಾವ6ಜ�ಕ ಆ>ಾಧ<ೆಯ� ಉಪ;ೕKಸಲwv^ರ8ೇಕು 
� ಸ7ೆಗAಾದ"ಂತ ಅಂKೕಕೃತ1ಾKರ8ೇಕು 
� ಇ(ೕ ಸ7ೆಯ �|ಾ6ರ,ಂದ ಅನು�ೕ,ಸಲwv^ರ8ೇಕು 

1,500 ವಷ6ಗಳ ಅವ�ಯ�, ನಲವತು� ಪ�ರುಷರು ಸತ"1ೇದವನು� 
ಬ>ೆದರು. ಪ0ಶು&ಾ�ತJ<ೆಂಬ ಒಬz<ೇ ಮೂಲ ಇದ_ದ_0ಂದ 
=ಾವ�&ೇ H>ೋ|ಾ7ಾಸಗ?ಲ�. ಪ�5;ಬz ವ"*�ಯು ಒಬz<ೇ 
ಪ0ಶು&ಾ�ತJ�ಂದ �ೆ�ೕ>ೇ{ಸಲwಟು^ ಬ>ೆದರು. 

-ೆಲವರು -ೇಳಬಹುದು, “ಇತ>ೆ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥಗಳ 

7ಾಗ1ಾK �ೇ0ಸ8ಾರದು ಎಂದು ನಮ�ೆ �ೇ�ೆ �ೊತು�?” 

ಎ:ಾ� ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥಗಳ� ಒಂದು ಪ�|ಾನ HಷಯH&ೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ� 
ಉತ�ರವ� ಕಂಡುಬರುತ�&ೆ – �ಾಪ,ಂದ ತುಂ}ದ 2ಾನವಕುಲ-ೆ\ 
ರ�ಕನ ರೂಪದ� �ೕಸು*�ಸ�ನು ಪ�ಕಟ1ಾಗುವ�ದು.  
ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ., 1ಾ�ಾ_ನಗಳ., Iಾ"ಗಬಗಳ. 
ಮತು� ಆ>ಾಧ<ೆಗಳ. ಎಲ�ವP �ೕಸುHನ ಕ�ೆ�ೆ ಮುಂದ-ೆ\ 8ೆರಳ. 
2ಾ( Iೋ0ಸುತ�&ೆ. �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯು �ೕಸುHನ 
ಇಹ:ೋಕ Nೕವನದ ಕ�ೆಯನು� ನಮ�ೆ �ೕಡುತ�&ೆ, ಮತು� 
nಲು8ೆಯ jೕ:ೆ ತನ� ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ�ಾK 
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-ೊಂಡು-ೊಂಡದ_ರ ಕ�ೆ�ೆ Xಂದ-ೆ\ 8ೆರಳ. 2ಾ( Iೋ0ಸುತ�&ೆ 
ಮತು� <ಾವ� ಭHಷ"ದ� ಏನನು� �0ೕtಸ8ೇ-ೆಂದು ನಮ�ೆ 
�ೇಳ.ತ�&ೆ. 
�ೕಸು ತನ� 8ೋಧ<ೆಯ� ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಇಪwತೂJರು 
ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಅನು�ೕ,Lದರು.  

ಅ�ೕu6ಫ  

ನಮJ ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಅವ�ಯ� ಬ>ೆದ ಇತರ ಪ�ಸ�ಕಗ?1ೆ. 
�ದಲ ಶತ2ಾನದ�, ಸತ"1ೇದ H&ಾEಂಸರು ಈ ಕೃ5ಗಳನು� 
ಅಧ"ಯನ 2ಾ(ದರು ಮತು� ಈ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� �ೆeVನವ� &ೇವ0ಂದ 
�ೆ�ೕ0ತ1ಾKಲ� ಎಂದು ಅವರು ಒ{w-ೊಂಡರು. 

ಈ -ೆಲವ� ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ನಂತರ -ಾ"�ೊ¡ ಚ©6 ಆª >ೋ� 
ಅಂKೕಕ0Lತು ಮತು� ಅವರ ಸತ"1ೇದದ 7ಾಗ1ಾ�ತು. ಈ 
ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಅ�ೕ*�«ಾ ಎಂದು ಕ>ೆಯ:ಾಗುತ�&ೆ. 

K�ೕ¡ 7ಾsೆಯ� ಅ�ೕ*�«ಾ ಎಂದ>ೆ “ಗುಪ�” ಅಥ1ಾ “ರಹಸ"”. ಈ 

ಪ�ಸ�ಕಗಳ :ೇಖಕ<ಾಗ, ಬ>ೆಯಲwಟ^ ,<ಾಂಕ1ಾಗ ಮತು� 
ಮೂಲ1ಾಗ ಬಹಳ ಅನು2ಾ<ಾಸwದ1ಾKರುವ�ದ0ಂದ ಈ 

�ೆಸರನು� ಇv^ರಬಹುದು. ಈ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� -ೆಲವ� 
&ೇವ�ೆ�ೕ0ತ1ಾದ& _ೆಂದು ಸೂ�1ಾK ಆ0ಸಲwಟ^ ಪ�ಸ�ಕಗ?�ೆ 
Hರುದ�1ಾದ &ಾಖ:ೆಗಳನು� ಮತು� 8ೋದ<ೆಗಳನು� �ೕಡುತ�1ೆ. 

�ೆeVನವ� 5ರಸ\0ಸಲwಟ^ವ� ಏ-ೆಂದ>ೆ ಅವ� H�ನ� ಮ<ೋ7ಾವ, H�ನ� 
ಅ�sೇಕ ಮತು� ಇತರ ಧಮ6ಗ�ಂಥಗ?�ೆ �ೋLದ>ೆ 
&ೋಷ1ೆಂದು ಪ0ಗdಸಲwಟ^ ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ(1ೆ. 
ಅವ�ಗಳ� �ೆeVನವ� 5ರಸ\0ಸಲwಡಲು -ಾರಣ1ೆಂದ>ೆ ಅವ� 
ವ"Iಾ"ಸ1ಾದ ಮ<ೋ7ಾವ, ವ"Iಾ"ಸ1ಾದ ಅ�sೇಕವನು� 
�ೊಂ,ದ_ವ� ಮತು� ಇತರ ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥಗ?�ೆ �ೋL&ಾಗ 
&ೋಷ1ೆಂದು ಪ0ಗdಸಲwಟ^ ಅಂಶಗಳನು� ಅವ� ಒಳ�ೊಂ(ದ_ವ�. 

ಈ ಪ�ಸ�ಕಗಳ. ಆಸ*�ಕರ1ಾದ ಐ5�ಾLಕ 2ಾX5ಯನು� 
�ೊಂ,ದ_ರೂ, <ಾವ� 2ಾನ"Iೆ ಪ�ೆದ ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥಗಳ ಸಂಪPಣ6 
ಅ�-ಾರವನು� LEೕಕ0ಸುವಂIೆ ಅವ�ಗಳನು� LEೕಕ0ಸದ �ಾ�ೆ <ಾವ� 
kಾಗರೂಕ>ಾKರ8ೇಕು. 

ಗಮ4W: ಈ Hಷಯದ ಕು0ತು �ೆeVನ 2ಾX5�ಾK « �ೆGಂ� �ೆ©. >ೆ1ೆS 
ಪ�ಕvLದ L(� -ೊ:ೆ� ಬ>ೆದ ಆ� ಅ]ೌ� ]ೈಬ� ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓದ8ೇ-ೆಂದು 
<ಾವ� ಸೂeಸುI �ೇ1ೆ. 
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ಸತ:=ೇದ JೊರZಾದ ಪ6ಕಟNೆಗಳ�  

ಕನಸುಗಳ., ದಶ6ನಗಳ., ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. 
ಮತು� &ೇವದೂತರ 
-ಾdಸುH-ೆಗಳ. ಇಂದು 
2ಾನ"Iೆಯುಳ/&ಾ_K1ೆ. ಆ&ಾಗೂ", 
ಅವ�ಗಳ� =ಾವ�ದಕೂ\ &ೇವರ 
1ಾಕ"-ೆ\ -ೊv^ರುವ ಅ�-ಾರವನು� 
-ೊಡ:ಾಗುವ�,ಲ�. ಸತ"1ೇದವ�  
8ೋ�ಸುವಂತದ-ೆ\ <ಾವ� 
=ಾವ�ದನೂ� �ೇ0ಸ8ಾರದು 
ಅಥ1ಾ ಬದ:ಾ�ಸ8ಾರದು ಎಂದು 
ನಮ�ೆ ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥದ� 
ಎಚV0ಸ:ಾK&ೆ. ಪ�1ಾದ<ೆಯ, 

ದಶ6ನಗಳ ಅಥ1ಾ ಇ<ಾ"ವ�&ೇ 
ಮೂಲಕ &ೇವರ 1ಾಕ"-ೆ\ 
=ಾ>ಾದರೂ “Hವರಗಳನು�” 

�ೇ0ಸುವದರ� &ೊಡ¥ 
ಅ�ಾಯH&ೆ. 

ಪ6ಕಟNೆ 22:18,19 ಈ ಪ1ಸ�ಕದ ಪ6=ಾದNಾ =ಾಕ:ಗಳನುh �ೇಳ�ವ 
ಪ678ಬw4>ೆ Nಾನು Jೇಳ�ವ [ಾi ಏNೆಂದbೆ, ಇವ1ಗg>ೆ 
EಾವNಾದರೂ Jೆಚು� 
ಾತುಗಳನುh ಕೂ�Wದbೆ, <ೇವರು ಅವನ 
OೕFೆ ಈ ಪ1ಸ�ಕದKL ಬbೆ�ರುವ ಉಪದ6ವಗಳನುh 
�ೊಡುವನು. EಾವNಾದರೂ ಈ ಪ6=ಾದNಾ ಪ1ಸ�ಕದKLರುವ 

ಾತುಗಳKL ಒಂದNಾhದರೂ Zೆ>ೆದುlಟabೆ ಈ ಪ1ಸ�ಕದKL 
ಬbೆ�ರುವ ಪ�ಶುದ� ಪಟaಣದKLಯೂ �ೕವವೃ�ದKLಯೂ 
ಅವ4�ರುವ cಾಲನುh <ೇವರು Zೆ>ೆದುlಡುವನು.  

ಬಹುIೇಕ ವಂಚ<ೆಗಳ., ಸುಳ./ 8ೋಧ<ೆಗಳ., ಸುಳ./ ಪಂಥ ಮತು� 
ಸುಳ./ ಧಮ6ಗಳ. ಸತ"ದ �ೆಚುV ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ(ರುತ�1ೆ. 
ಸತ"ದ ಈ ಅಂಶಗಳನು� ನಂತರ �ೈIಾನನ ವಂಚ<ೆಯ kೊIೆ�ೆ 
8ೆ>ೆಸ:ಾಗುತ�&ೆ. ಆತJಗಳನು� H1ೇeಸುವ ವರದ ಮೂಲಕ, <ಾವ� 
ಸತ" =ಾವ�ದು �ಾಗೂ ಸುಳ./ =ಾವ�ದು ಎಂಬುದನು� 
ಕಂಡುX(ಯಬಹುದು. 

ಮೂಲ Xಾ�ೆಗಳ� 

ಸತ"1ೇದವ� ಮೂಲತಃ1ಾK ಮೂರು 7ಾsೆಗಳ� ಬ>ೆಯಲwv^ತು. 
ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯು ಮುಖ"1ಾK Xಬೂ� 7ಾsೆಯ� 
ಬ>ೆಯಲwv^ತು. &ಾ��ೕಲನ �ಾಗೂ <ೆ�ೆGೕಯನ ಗ�ಂಥಗಳ 

ಐ7JಾWಕ 
 1 & 2 ಎ� ಡ�� 
 1 & 2 ಮಕ\}ೕಯರು 
 &ಾ��ೕಲ �ೆಚುVವ0 7ಾಗ 
 ಎ� �ೇರಳ. �ೆಚುVವ0 7ಾಗ 
 �>ೆGಯನ ಪ5�-ೆ 
 ಮನ�ೆWಯ �ಾ�ಥ6<ೆ 
cೌbಾRಕ 
 8ಾರು¡ 
 Iೋ}¬ 
 ಜೂ(¬ 
ಅಂತ:�ಾಲ 
 <ಾಲ\<ೇ ಎ�-ಡ�� 

4ೕ7]ೋಧಕ 
 �ೊ:ೊ�ನನ �ಾನ 
 L>ಾ¡ (ಪ�ಸಂK) 
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-ೆಲವ� 7ಾಗಗಳ. ಅ>ಾG¡ 7ಾsೆಯ� ಬ>ೆಯಲwಟ^ವ�. �ೊಸ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯು K�ೕ¡ 7ಾsೆಯ� ಬ>ೆಯಲwv^ತು. 

Xಾ�ಾಂತರಗಳ�  

ವಷ6ಗಳ. ಕAೆದಂIೆ ಸತ"1ೇದವನು� ಅ<ೇಕ 7ಾsೆಗ?�ೆ 
7ಾsಾಂತ0ಸ:ಾK&ೆ. ಇಂK� 7ಾsೆಯ� ಸತ"1ೇದದ ಅ<ೇಕ 
H�ನ� 7ಾsಾಂತರಗ?1ೆ. ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ 7ಾsಾಂತರದ�, 
H&ಾEಂಸರು ಮೂಲ 7ಾsೆಗ?�ೆ Xಂ,ರುK �ಾ�eೕನ ಪಠ"ಗಳ 
ಪ�5;ಂದು ಪದದ ಅಥ6ವನು� ವ"ಕ�ಪ(L&ಾ_>ೆ. ಮೂಲ Xೕಬೂ� 
ಮತು� K�ೕ¡ 7ಾsೆಗಳ ಪ�5;ಂದು ಪದಕೂ\ �ಖರ1ಾದ ಮತು� 
H�ನ�1ಾದ ಅಥ6ಗ?ರುವ�ದ0ಂದ, ಆ ಮೂಲ ಪದದ ಅಥ6ವನು� 
ನಮJ ಇಂK� 7ಾsೆಯ� ಅತು"ತ�ಮ1ಾK ವ"ಕ�ಪ(ಸಬಲ� ಸೂಕ� 
ಪದವನು� ಎಚV0-ೆ�ಂದ ಆ0ಸುವ�ದು 7ಾsಾಂತರ-ಾರನ 
-ೆಲಸ1ಾK&ೆ. ಆ&ಾಗೂ", ಇಂK� 7ಾsೆಯು ಆ ಮೂಲ 

7ಾಷಗಳಂIೆ �ಖರ1ಾದ 7ಾsೆ=ಾKಲ�ದ -ಾರಣ, ಮೂಲ ಪದದ 
-ೆಲವ� ಸುಂದರ1ಾದ ಅಥ6ಗಳ. ತ{w�ೋK1ೆ.  

. 

Xಾ=ಾಥC 

-ೆಲ¯jJ, H&ಾEಂಸರು ಸತ"1ೇದದ ಪ�5;ಂದು ಪದವನು� 
7ಾsಾಂತ0ಸಲು ಪ�ಯ5�ಸಲ�; ಬದ:ಾK, ಅವರು ಅದರ 
7ಾ1ಾಥ6ವನು� ಬ>ೆದರು. ಈ ಆವೃ5�ಗಳನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು ಸುಲಭ ಏ-ೆಂದ>ೆ ಅವ�ಗಳನು� ನಮJ 
7ಾsೆಯ� ಸ>ಾಗ1ಾK ಓದಬಹುದು ಮತು� ಅವ�ಗಳ. ಭ*�ವೃ,��ಾK 
ಓದಲು ಉತ�ಮ1ಾK1ೆ. 

ಸತ"1ೇದದ ಅಧ"ಯನ-ಾ\K, �ೆಚುV �ಖರ1ಾKರುವ ಮೂಲ 
ಅನು1ಾದವನು� ಬಳಸುವ�ದು ಉತ�ಮ. <ಾವ� ಈ ಅಧ"ಯನ-ಾ\K, 

ನೂ" *ಂ� kೇ�W ವಷ6� ಬಳಸು5�&ೆ_ೕ1ೆ. 

ಒಡಂಬ��ೆಗಳ ಪ1ಸ�ಕ 

ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ -ೆಲವ� ಪ�|ಾನ Hಷಯಗಳ ಅಧ"ಯನವನು� 
<ಾವ� ಪ�1ೇnಸುವ �ದಲು, ಇ(ೕ ಸತ"1ೇದದ ಬ�ೆ� -ೆಲವ� 
ಮೂಲಭೂತ ಸತ"ಗಳನು� ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ". 
“8ೈಬS” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥ6 “ಪ�ಸ�ಕಗಳ.”. 

ಸತ"1ೇದವನು� ಎರಡು ಮುಖ" H7ಾಗಗAಾK Hಂಗ(ಸ:ಾK&ೆ, ಮತು� 
ಇವ�ಗಳನು� ಹAೆಯ ಮತು� �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ. ಎಂದು 
ಕ>ೆಯ:ಾಗುತ�&ೆ. 
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=ಾ:�ಾ:ನ 

ಒಡಂಬ(-ೆಯು ಎರಡು ಅಥ1ಾ �ೆeVನ ವ"*�ಗಳ ನಡುHನ 
ಗಂ�ೕರ1ಾದ ಒಪwಂದ1ಾK&ೆ. &ೇವರು ತನ� ಜನ>ೊಂ,�ೆ 
2ಾ(ದ ಒಪwಂದಗಳನು� ಸತ"1ೇದವ� ಒಳ�ೊಂ(&ೆ. 
ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯು *�ಸ�ನ ಬರುH-ೆಯ �ದಲು &ೇವರು 
2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,�ೆ 2ಾ(ದ ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳನು� 
ಒಳ�ೊಂ(&ೆ. ಅದು *�ಸ�ನ ಪPಣ6�ೊಂಡ -ೆಲಸವನು� ಎದುರು 
<ೋಡುತ�&ೆ. �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯು ನೂತನ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� 
ಒಳ�ೊಂ(&ೆ, ಅದು ಈ ಭೂGಯ jೕ:ೆ ಪPಣ6�ೊಂಡ *�ಸ�ನ 
-ೆಲಸವನು� ಆಧ0L&ೆ. 

ಹ�ೆಯ ಒಡಂಬ��ೆ 
� ಪ�1ಾ,ಗಳ. 

ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಹ,<ಾರು ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಪ�1ಾ,ಗಳ. 
ಬರ,ರುವ�ದ0ಂದ ಪ�1ಾ,ಯ -ಾಯ6ವನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು �ಾ�ಮುಖ"1ಾದದು_. 
� ಅವರು ಜನ0�ೆ &ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� �ೇ?ದರು. 
� ಅವರು ಇ�ಾ��ೕS ಮತು� �ಹೂದದ >ಾಜರುಗ?�ೆ ಮತು� 

ಜನ0�ೆ &ೇವರ ವ-ಾ�ರ>ಾKದ_ರು.  
� ಅವರು �ಾಪ 2ಾಡದಂIೆ ಎಚV0Lದರು ಮತು� 

<ಾ"ಯ5ೕಪ6ನು� ಪ�1ಾ,Lದರು. 
� ಅವರನು� ಆ�ೕಸನ ಗ�ಂಥದ� 5?ಸ:ಾKರುವ ಲಂಬಕ 

ಸೂತ�-ೆ\ �ೋಸಬಹುದು. ಕಟ^ಡದ ಮೂ:ೆ �ೋ�ೆಗಳ 
ಲಂಬವನು� ಅAೆಯುವ�ದ-ಾ\K ಅದನು� 
ಉಪ;ೕKಸ:ಾಗುತ�&ೆ. 

ಪ�1ಾ,ಗಳ. ಪ�>ೋXತರುಗ?Kಂತ  H�ನ�1ಾKದ_ರು =ಾ-ೆಂದ>ೆ 
ಅವರು &ೇವರ ಪರ1ಾK 2ಾನವ>ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾ(ದರು. ಆದ>ೆ 
ಪ�>ೋXತರುಗಳ. 2ಾನವರ ಪರ1ಾK &ೇವ>ೊಂ,�ೆ 
2ಾತ<ಾ(ದರು. 

� ಮೂವIೊ�ಂಬತು� ಪ�ಸ�ಕಗಳ. 
 ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಮೂವIೊ�ಂಬತು� ಪ�ಸ�ಕಗ?1ೆ. 
ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಪ�ಸ�ಕಗಳ. -ಾ:ಾನುಕ�ಮ1ಾK 
kೋ(ಸಲwv^ಲ�. ಬದ:ಾK ಅವ�ಗಳ. ಅನು�ಾರ1ಾK 
kೋ(ಸಲwv^1ೆ. ಉ&ಾಹರfೆ�ೆ, ಬಹುIೇಕ H&ಾEಂಸರು ;ೕಬನ 
ಪ�ಸ�ಕವ� ಅತ"ಂತ ಹAೆಯ ಗ�ಂಥ1ಾK&ೆ ಎಂದು ಒ{w&ಾಗೂ" 
ಅದನು� ಪದ"ದ ಪ�ಸ�ಕಗA°ೆಂ,�ೆ kೋ(ಸ:ಾK&ೆ. 
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� �ಾ�ಮುಖ"Iೆ 
ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ಅಧ"ಯನ 2ಾಡುವ�ದು ಅsೊ^ಂದು 
�ಾ�ಮುಖ"ವಲ� ಎನು�ವ ಜನ0&ಾ_>ೆ. ಆದ>ೆ <ಾವ� ಅದನು� ಅಲ�± 
2ಾ(ದ>ೆ, &ೇವರು ನಮ�ೆ �ೇ?ದ Hಷಯಗಳ� ಮೂರರ� ಒಂದು  
7ಾಗವನು� ಅಲ�± 2ಾಡು5�& _ೇ1ೆ! ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯು “-ೇವಲ 
�ಹೂದ" ಕುಲದವರ ಇ5�ಾಸ 2ಾತ�ವಲ�”, ಅದು ನಮJ 
NೕHತಗ?�ೆ ಮತು� ನಮJ �ೇ1ೆಗ?�ೆ ಒಂದು 2ಾದ0=ಾK&ೆ. 
ಇದು ನಮJ Nೕವನ-ಾ\K &ೇವರ ಸೃಜನnೕಲ ಉ&ೆ_ೕಶವನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು ಅ(�ಾಯವನು� ಒದKಸುತ�&ೆ. ಇದು 
H�ೕಚ<ೆಯ &ೇವರ ಮ�ಾ {�ೕ5ಯಳ/ ;ೕಜ<ೆಯನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು ಅ(�ಾಯವನು� ಒದKಸುತ�&ೆ. &ೇವರು ತನ� 
ಸEರೂಪದ� ನಮJನು� ಸೃ³^L&ಾಗ ಆತನ ಹೃದಯದ� ಏ�Iೊ�ೕ 
ಅದನು� <ಾವ� �ೊಂ,-ೊಳ/ಲು, ಅದರಂIೆ NೕHಸಲು ಮತು�  *�� 
2ಾಡಲು ನಮJನು� ಪ�ನಃ�ಾ�{ಸುವಂತಹ &ೇವರ ;ೕಜ<ೆ ಮತು� 
ಉ&ೆ_ೕಶವನು� ಅದು ಬXರಂಗಪ(ಸುತ�&ೆ. 
ಈ ಅಧ"ಯನದ�, <ಾವ� ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಪ�ಕಟ1ಾKರುವ 
-ೆಲವ� ಪ�ಮುಖ ಸತ"ಗಳ jೕ:ೆ ನಮJ ಗಮನವನು� 
-ೇಂ,�ೕಕ0ಸ& _ೇ1ೆ. &ೇವರು ತನ� ಜನ0�ೆ 2ಾ(ದ ಎ:ಾ� 
ಅದುbತ1ಾದ *��ಗಳನು�, ಅವರು 8ೋ�Lದ ಎ:ಾ� ಅದುbತ1ಾದ 
Hಷಯಗಳನು� ಅಥ1ಾ ಸತ"1ೇದದ ಪ�ಟಗಳ� ಆತನು ನಮ�ೆ 
1ಾ�ಾ_ನ 2ಾ(ದ ಎ:ಾ� ಅದುbತ1ಾದ Hಷಯಗಳನು� ಈ ಒಂ&ೇ 
ಒಂದು -ೈ{(ಯ� ಅಧ"ಯನ 2ಾಡುವ�ದು ಅ�ಾಧ"1ಾದದು_. 
ಈ ಅಧ"ಯನವ� ಒಂದು ಆರಂಭ 2ಾತ�. ಇದು ಹAೆಯ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಪ0ಚಯ1ಾK&ೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಂtಪ�1ಾದ 
ರೂಪ�>ೇ´ೆ=ಾK&ೆ. �ೕವ� Nೕವನಪಯ6ಂತ ಕಯುವ &ೇವರ 
ಪ�ಕಟ<ೆಗಳನು� ಇದ>ೊಂ,�ೆ �ೇ0L-ೊಳ./Iಾ� �ೋಗುH0. 
&ೇವರು ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವE0�ೆ �ೇ?ದು_ ಇನೂ� kಾ0ಯ�&ೆ. 
&ೇವರು ಅಬ��ಾಮ��ೆ 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾ(ದು_ ಇನೂ� kಾ0ಯ�&ೆ. 
ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ -ಾಲದ ಜನರು jLWೕಯನು ತಮ�ಾK 
ಏನನು� �ಾ�{ಸ&ಾ_<ೆಂದು ಎದುರು <ೋಡುIಾ�, ನಂ}-ೆ�ಂದ 
ತಮJ ಅಗತ"Iೆಗಳನು� �ೊಂ,-ೊಂಡರು. ಇಂದು HlಾELಗAಾದ 
<ಾವ� *�ಸ�ನು ನಮ�ಾK 2ಾ(ರುವ ಸಂಗ5ಯನು� ನಂ}-ೆ�ಂದ 
Xಂ5ರುK <ೋಡುIೆ�ೕ1ೆ. 
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Iಮ�ೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. “ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥ1ೆಲ�ವP &ೇವ�ೆ�ೕ0ತ1ಾದದು_” - 2 5�y 3:16 ರ� 5?ಸ:ಾKರುವ ಈ 1ಾಕ"ದ 
ಅಥ61ೇನು? ಸತ"1ೇದದ �ೆ�ೕರfೆಯ ಪ�*��ಯನು� ವd6L0.  

2. “ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥ1ೆಲ�ವP &ೋಷರXತ1ಾದದು_” ಮತು� “ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥದ ಪ0ಪPಣ6 ಅ�-ಾರ” ಎಂಬ 
ಪದಗಳ ಅಥ61ೇನು? ಈ ಸತ"ಗ?�ೆ ಆ|ಾರವನು� ಒದKಸುವ ವಚನಗಳನು� �ೕ(0.  

3. “ಪ0ಶುದ� ಗ�ಂಥದ ಅಂKೕಕೃತ ಪ�ಸ�ಕಗಳ.” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥ61ೇನು? =ಾ-ೆ ಪ0ಶುದ�ಗ�ಂಥವನು� 
ಅರವIಾ�ರು ಪ�ಸ�ಕಗ?�ೆ LೕGತ�ೊ?ಸ:ಾK&ೆ ಎಂಬುದನು� Hವ0L0. 
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cಾಠ ಎರಡು 

ಹ�  ೆಒಡಂಬ��ೆ �ಾಲದ ಮುಖ: ಘಟNೆಗಳ� 
ಈ �ಾಠದ�, <ಾವ� 3,600 ವಷ6ಗಳ ಇ5�ಾಸವನು� <ೋಡ& _ೇ1ೆ. 

-ೆಲವ� ಅತ"ಂತ ಆಳ1ಾದ ಘಟ<ೆಗಳನು� ಅ�1ಾಯ61ಾK ಒಂದು 
ಅಥ1ಾ ಎರಡು �ಾ">ಾಗಳ� ಮುKಸ8ೇ-ಾK&ೆ. ಇದು ಒಂದು 
ರೂಪ�>ೇ´ೆಯನು� ನಮ�ೆ -ೊಡೂತ�&ೆ. ಇದರ� ಎ:ಾ� ಇತರ 
�ಾಠಗಳ. �ೊಂ,-ೊಳ./ತ�1ೆ. 

ಒಂದು Hlಾಲ1ಾದ 2ಾX5ಯನು� �7ಾ�ಸು1ಾಗ, <ಾವ� ಅದನು� 
“Nೕಣ61ಾಗುವ” H7ಾಗಗAಾK Hಂಗ(Lದ>ೆ ಅದನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು ಸುಲಭ1ಾಗುತ�&ೆ. ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯು 
ಸು2ಾರು 3,600 ವಷ6ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ(&ೆ, ಮತು� ಇದನು� 
ಒಂಬತು� -ಾಲಗAಾK Hಂಗ(ಸಬಹುದು. 
� ಸೃ³^�ಂದ ಪ�1ಾಹದವ>ೆ�ೆ – *�.ಪP. 4,000 0ಂದ 2,350 

� ಮೂಲ{ತೃಗಳ ಯುಗ - *�.ಪP. 1,840 0ಂದ 1,440 

� ಈN{^�ಂದ -ಾ<ಾ� ವ>ೆ�ೆ – *�.ಪP. 1,440 0ಂದ 1,400 

� <ಾ"ಯ�ಾ�ಪಕರ -ಾಲ -  *�.ಪP. 1,400 0ಂದ 1,051 

� ಇ�ಾ��ೕS >ಾಜ"ದ �ಾ�ಪ<ೆ - *�.ಪP. 1,051 0ಂದ 931 

� >ಾಜ"ದ Hಭಜ<ೆ – �ೆ>ೆ1ಾಸ - *�.ಪP. 931 0ಂದ 586 

� 8ಾ}:ೋ� �ೆ>ೆ1ಾಸ - *�.ಪP. 605 0ಂದ 535 

� ಪ�ನಃ�ಾ�ಪ<ೆ - *�.ಪP. 535 0ಂದ 400 

ಸೃ`a�ಂದ ಪ6=ಾಹದವbೆ>ೆ 

*�.ಪP. 4,000 0ಂದ 2,350 

ಸೃ`a 

ಆ,-ಾಂಡವ� ಆರಂಭಗಳ ಪ�ಸ�ಕ1ಾK&ೆ. ಈ -ೆಳKನ ಸಂಗ5ಗಳ 
ಆರಂಭಗಳನು� ನಮ�ೆ 5?ಸ:ಾK&ೆ:  
� ಜಗತು� 
� 2ಾನವಕುಲ 

� 2ಾನವ<ೊಂ,�ೆ &ೇವರ ಸಂಬಂಧ 

� �ಾಪ 

� ಬರರುವ H�ೕಚಕನ 1ಾ�ಾ_ನಗಳ. 
� ಮರಣ 

� HHಧ 7ಾsೆಗಳ. 
� �ಹೂದ" >ಾಷ� 
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� &ೇವರು ತನ�ನು� ಪ�ಕಟಪ(L-ೊಂ(ದು_ 
cಾಪವ1 
ಾನವ ಕುಲವನುh ಪ6=ೇBWತು 

&ೇವರು ಭೂGಯನೂ� ಮತು� ಅದರ�ರುವ ಸಮಸ�ವನೂ� ಸೃ³^Lದರು. 
ನಂತರ ಅವರು ಆ&ಾಮನನು� ಮತು� ಹವEರನು� ಸೃ³^Lದರು. ಅವರು 
&ೇವರ ಸೃ³^ಯ .. 
ಅವರು : 
� &ೇವರ ಸEರೂಪದ� ಸೃ³^ಸಲwಟ^ರು 
� ಎ:ಾ� ಸೃ³^ಗಳ jೕ:ೆ &ೊ>ೆತನ 2ಾಡಲು ಸೃ³^ಸಲwಟ^ರು 
� ಒಂದು ಮXjಯುಳ/ �ಯ5ಯನು� �ೊಂದಲು ಸೃ³^ಸಲwಟ^ರು 
� &ೇವ>ೊಂ,�ೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂದಲು ಸೃ³^ಸಲwಟ^ರು 
� &ೇವ>ೊಂ,�ೆ ಅ<ೊ"ೕನIೆಯನು� �ೊಂದಲು ಸೃ³^ಸಲwಟ^ರು 

&ೇವರು ಅವರನು� ಏ&ೆ� Iೋಟದ�0L Iೋಟದ�ರುವ ಒಂದು ಮರದ 
ಹಣhನು� �ೊರತುಪ(L =ಾವ ಮರದ ಹಣh<ಾ�ದರೂ 5��0 ಎಂದು 
�ೇ?ದರು. 2ಾನವನು ಒಂದು H|ೇಯIೆಯ ಸಂಬಂಧದ� 
ತ<ೊ�ಂ,Kರ8ೇ-ೆಂದು �ಾ�{Lದರು. 

ನಂತರ ನ�ೆದ ಘಟ<ೆಯು ನjJಲ�0ಗೂ �ೊ5�&ೆ. ಹವEಳ. ಮತು� ನಂತರ 
ಆ&ಾಮನು &ೇವರು �ೇ?ದ_-ೆ\ Hರುದ�1ಾK ದಂ�ೆ ಎದ_ರು. ಅವರು 
5ನ�8ಾರದು ಎಂದು �ೇ?ದ_ ಮರದ ಹಣhನು� 5ಂದರು ಮತು� ಅವರ 
ದಂ�ೆಯು: 

� &ೇವ0ಂದ 8ೇಪ6ಡುH-ೆಯನು� ತಂ,ತು 
� &ೇವರ ಪ�ಸನ�Iೆಯ ಭಯವನು� ತಂ,ತು 
� ಇತರರನು� ದೂರುವ�ದನು� ತಂ,ತು 
� ಸೃ³^ಯ jೕ:ೆ &ೊ>ೆತನವನು� ಕAೆದು-ೊಂ(ತು 
� &ೇವರ ಸEರೂಪ ಮತು� ಮXjಯನು� ಕAೆದು-ೊಂ(ತು 
� ಕµಣ ಪ0ಶ�ಮವನು� ತಂ,ತು 
� ಮರಣವನು� ತಂ,ತು 

nದಲ ಯ�ಬK 

&ೇವರು ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವE0�ೆ �ೊ,ಸುವ�ದ-ಾ\K ಚಮ6ದ 
ಅಂKಯನು� 2ಾ(ದರು ಮತು� ಇದು �ಾ�dಗಳ� �ದಲ 
ಮರಣ1ಾKತು� – 2ಾನವಕುಲದ ಪರ1ಾK 2ಾಡ:ಾದ 
�ಟ^�ದಲ ಯ�ಬ. 

Inೕಚಕನ ಬ> �ೆ 
ಾಡFಾದ nದಲ =ಾ>ಾ?ನ 

&ೇವರು 2ಾನವರ �ಾಪದ �Gತ� ಬಂದ lಾಪಗಳನು� 
�ೇಳ.5�ರು1ಾಗ ಅವರನು� �0ೕ�ೆ�ಲ�ದವ>ಾK }ಡಲ�. &ೇವರು 
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L�ೕಯ ಸಂIಾನದ ಬ� �ೆ ಅವ0�ೆ ಒಂದು ಅದುbತ1ಾದ 1ಾ�ಾ_ನವನು� 
2ಾ(ದರು. 
ಆ��ಾಂಡ 3:15 4ನಗೂ, ಈ W�ೕಗೂ, 4ನh ಸಂZಾನಕೂ� ಈ W�ೕಯ 
ಸಂZಾನಕೂ� ಹ>ೆತನIರುವ Jಾ>ೆ 
ಾಡು=ೆನು. ಈ�ೆಯ ಸಂZಾನವ1 
4ನh ತFೆಯನುh ಜಜು�ವ1ದು. 4ೕನು ಅವನ yಮ5�ಯನುh ಕಚು�I. 

nದಲ �ೊFೆ 

ಆ,-ಾಂಡ 4ರ�, <ಾವ� -ಾ�ನ ಮತು� �ೇ8ೆಲರ ಜನನದ ಬ� �ೆ 
ಓದುI �ೇ1ೆ, ಅವರು ಅ{6Lದ -ಾd-ೆಗಳ ಮತು� �ದಲ ನರಹIೆ"ಯ 
ಬ� �ೆ ಅ� -ಾಣುI �ೇ1ೆ. -ಾ�ನನು �ೇ8ೇಲನನು� �ೊ�ೆದು -ೊ:ೆ 
2ಾ(ದನು.  

ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರ -ಾಲ,ಂದ ಸ��1ೇಶವ� ಇನೂ� ಹ&ೆ�ೆಡುIಾ� 
2ಾನವಕುಲದ ಆ:ೋಚ<ೆಗAೆಲ�ವP -ೆಟ^&ಾ_�ತು. 

ಆ��ಾಂಡ 6:5 ಮನುಷ:ರ �ೆಟaತನವ1 ಭೂ�ಯ OೕFೆ 
Jೆ�ಾ��ರುವ1ದನೂh, ಅವರು ತಮ5 ಹೃದಯದKL 8ೕ�ಸುವ1<ೆಲLವ1 
Eಾ=ಾಗಲೂ �ೆಟa ಆFೋಚNೆಗಳNೆhೕ 
ಾಡು7�ರುವ1ದನುh 
HJೋವನು Nೋ�ದನು. 

ಜಲಪ6ಳಯ 

ಪ�5;ಂದು ಯುಗದಲೂ� &ೇವರು HlಾELಗಳ ಒಂದು ಜನlೇಷವನು� 
�ೊಂ,&ಾ_>ೆ. ಜಲಪ�ಳಯಕೂ\ ಮುಂeನ ಭಯಂಕರ1ಾದ 
ದುಷ^-ಾಲದಲೂ� ಸಹ, ಹ<ೋಕನು &ೇವ>ೊಂ,�ೆ ಅ<ೊ"ೕನ"1ಾK 
ನ�ೆದು-ೊಳ./Iಾ� ಇರು1ಾಗ &ೇವರು ಅವನನು� ಕ>ೆದು-ೊಂಡದ_0ಂದ 
ಅವನು -ಾಣ&ೆ �ೋದನು. 

<ೋಹನು ಒಬz �ೕ5ವಂತ ಮನುಷ"<ಾKದ_ನು. 2ಾನವಕುಲದ, �ಾ�d 
ಮತು� ಪt kಾ5ಯ ಸಂರ�fೆ�ಾK &ೇವರು ಅವ��ೆ ಒಂದು <ಾ1ೆಯನು� 
ಕಟ^ಲು �ೇ?ದರು. 
ಭೂGಯ jೕದ_ ಎಲ�ವನೂ� &ೇವರು <ಾ"ಯ5ೕ0L <ಾಶಪ(L&ಾಗೂ" 

L�ೕ ಪ�ರುಷರು ಆತ��ೆ H|ೇಯ>ಾಗಲ�. 
]ಾ]ೆ� >ೋಪ1ರ 

&ೇವರು ಜನ0�ೆ ಬಹುಸಂIಾನವ�ಳ/ವ>ಾK �ೆeV0, ಭೂGಯ� 
ತುಂ}-ೊಂಡು ಅದನು� ವಶ2ಾ(-ೊ?/0 ಎಂದು �ೇ?ದರು. ಆದ>ೆ 
ಅದ-ೆ\ ಬದ:ಾK ಅವರು n<ಾ¶ &ೇಶದ� ಒcಾ^K ಕೂ(-ೊಂಡರು. 
ಅವರು <ಾವ� ಇ: �ೇ 1ಾಸ2ಾ�ೋಣ ಮತು� ಭೂGಯ jೕ:ೆ 
ಚದುರುವದು 8ೇಡ ಎಂದು �ಧ60L-ೊಂಡರು – ಭೂGಯ� 
ತುಂ}-ೊಂಡು ಅದನು� ವಶಪ(L-ೊಳ/ಲು �ಧ60ಸಲ�. 
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ಆ��ಾಂಡ 11:4 ಅವರು, “ಬ4h�, ಒಂದು ಪಟaಣವನುh ಕ ೊaೕಣ, 

ಆ�ಾಶವನುh ಮುಟುaವ ಒಂದು >ೋಪ1ರವನೂh ಕ�a <ೊಡ¡ Jೆಸರನುh 
ಸಂcಾ�W�ೊ� ¢ೆ |ೕಣ; yೕ>ೆ 
ಾ�ದbೆ ಭೂ�ಯ OೕFೆFಾL 
ಚದ�Jೋಗುವ1ದ�ೆ� ಆಸmದ=ಾಗುವ1�ಲL” ಎಂದು ತಮ5ತn5ಳ>ೆ 

ಾತNಾ��ೊಂಡರು.  

ಅವರು &ೇವರ Hರುದ� ದಂ�ೆ ಎದ_ರು. 
ಆ��ಾಂಡ 11:6-8 HJೋವನು, “ಇವರು ಒಂ<ೇ ಜNಾಂಗ; 

ಇವbೆಲL�ಗೂ ಒಂ<ೇ Xಾ�ೆ. cಾ6ರಂಭದFೆLೕ ಇವರು ಇಷುa <ೊಡ¡ 
8ೕಜNೆ8ಂ�>ೆ ಒ ಾa� �ೆಲಸ 
ಾಡFಾರಂ£W<ಾ?bೆ. ಇನುh 
ಮುಂ<ೆ ಇವರು ಏನು 
ಾಡಲು ಉ<ೆ?ೕBWದರೂ ಇವ�>ೆ Eಾವ1ದೂ 
ಅ[ಾಧ:=ಾಗುವ1�ಲL. ಇವರKL ಒಬwರ 
ಾತು ಒಬw�>ೆ 7gಯದಂZೆ 
ಇವರ Xಾ�ೆಯನುh ಗKlK 
ಾ}ೋಣ ಬ4h” ಎಂದನು. 
HJೋವನು ಅ<ೇ ಪ6�ಾರ ಅವರನುh ಭೂFೋಕದFೆLFಾL ಚದ�W 
lಟaನು. ಅವರು ಆ ಪಟaಣ ಕಟುaವ1ದನುh 4KLWlಟaರು.  

2ಾನವರು ಒಂ&ೇ 7ಾsೆ ಮತು� ಒಂ&ೇ ಉ& _ೇಶವ�ಳ/ವ>ಾದ>ೆ ಏನು 
8ೇ-ಾದರೂ 2ಾಡಬಲ�ರು ಎಂದು &ೇವರು �ೇ?ದ_ನು� ಗಮ�ಸ8ೇಕು. 

ಮೂಲTತೃಗಳ ಯುಗ 

*�.ಪP 2,350 0ಂದ 1,840  

�ೕlೆಯ -ಾಲ*\ಂತ ಮುಂUೆ Xಬೂ� ಜ<ಾಂಗವನು� ಮತು� >ಾಷ�ವನು� 
�ಾ�{Lದವ0�ೆ ಮೂಲ{ತೃಗAೆಂಬ nೕ³6-ೆಯನು� �ೊಸ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ� -ೊಡ:ಾK&ೆ. ಮೂಲ{ತೃಗಳ ಯುಗದ� ಒಂದು 
�ೋತ�ದ <ಾಯಕನು ಅದರ ಎಲ�0Kಂತ X0ಯವ<ಾದ 
ಪ�ರುಷ<ಾKದ_ನು. ಅವನು ತನ� ಮ<ೆತನದ ಪ�>ೋXತನೂ ಸಹ 
ಆKದ_ನು. 

8ೕಬನು 

;ೕಬನ ಗ�ಂಥವ� ಸತ"1ೇದದ�ರುವ ಅತ"ಂತ ಹAೆಯ ಪ�ಸ�ಕ1ಾK&ೆ 
ಮತು� ಒಬz ಮೂಲ{ತೃHನ �ದಲ ಉ&ಾಹರfೆ=ಾK&ಾ_<ೆ. ಒಬz 
ತಂ&ೆಯ {�ೕ5 ಮತು�  ಕುಟುಂಬದ ಯಜ2ಾನನ ಪ�>ೋXತ 
-ಾಯ6ವನು� <ಾವ� ಸwಷ^1ಾK ಈ ವಚನದ� -ಾಣಬಹುದು: 
8ೕಬ 1:5 ಔತಣದ ಸರ� 7ೕ�ದ ನಂತರ 8ೕಬನು, “ನನh ಮಕ�ಳ� 
ಒಂದು =ೇ�  ೆಹೃದಯದKL <ೇವರನುh ದೂ`W cಾಪ 
ಾ�ರಬಹುದು” 
ಎಂದು ಅವರನುh ಕbೆ�W ಶು��ಪ�W, ]ೆg>ೆ� ಎದು? ಅವರ ಸಂ�ೆ:>ೆ 
ತಕ�ಂZೆ Jೋಮಗಳನುh ಅTCಸು7�ದ?ನು. yೕ>ೆ 8ೕಬನು ಕ6ಮ=ಾ� 

ಾಡುವ1ದು <ೈನಂ�ನ ಕ6ಮ=ಾ�ತು�. 
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;ೕಬನ ಗ�ಂಥವ� ಅವನು ತನ� ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಆ>ೋಗ"ವನು� 
ಕAೆದು-ೊಳ./ವ�ದರ ಬ� �ೆ �ೇಳ.ತ�&ೆ. ಆದ>ೆ ಅ&ೆ:ಾ� ನ�ೆಯು1ಾಗಲ 
ಅವನು Xೕ�ೆ ·ೂೕ³Lದನು :  
8ೕಬ 19:23-26 ಆJಾ, ನನh 
ಾತುಗಳನುh ಬbೆ�ಟabೆ ಎ�ೊaೕ 
Fೇಸು! ಪ1ಸ�ಕದKL <ಾಖKWದbೆ ಎ�ೊaೕ ಒ� |ೆಯದು! 
ಕlwಣದ ಉg�ಂದ ಬಂ}ೆಯ OೕFೆ �ೆ7�, Wೕಸ ಎbೆದು, UಾಶVತ 
Uಾಸನ=ಾ� 
ಾ�ದbೆ ನನ>ೆ ಎ�ೊaೕ ಉಪ�ಾರ! 
Nಾನಂತು ನನh Nಾ:ಯ[ಾYಪಕನು �ೕವಸVರೂಪNೆಂದು ಬFೆLನು, 
�ೊNೆಯKL ಆತನು ಭೂ�>ೆ ಇgದು ಬರುವನು. ನನh ಚಮCವ1 yೕ>ೆ 
l�ದು Jಾ�ಾದ ಬgಕ, <ೇಹ�ಾ�Eಾ� <ೇವರನುh Nೋಡು=ೆನು… 

ಅಬ6Jಾಮ ಮತು� ಇ[ಾಕ  

ಮೂಲ{ತೃಗ?�ೆ ಮುಂ,ನ ಉ&ಾಹರfೆಯು ಅಬ��ಾಮ<ಾK&ಾ_<ೆ. 
&ೇವರು 2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,�ೆ �ೊಂ,ದ_ lಾಶEತ1ಾದ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ಪ�ನಃ�ಾ�{ಸಲು ಮತು� ಇ�ಾ��ೕS >ಾಷ�ವನು� 
�ಾ�{ಸಲು ಅವನನು� ಊ¶ ಪಟ^ಣವನು� }ಟು^ ಬರ8ೇ-ೆಂದು 
ಕ>ೆದರು. 

ಇ�ಾಕನು ಅಬ��ಾಮನ 1ಾ�ಾ_ನ ಪ�ತ�. ಇ�ಾ¡ ಅಂದ>ೆ ನಗುವವನು 
ಎಂದಥ6, ಮತು� ಅವನ ಜನನವ� ಅಬ��ಾ� ಮತು� �ಾ>ಾಳ 8ಾಳ� 
ನಗುವನು� ತಂ,ತು.  
ಇ�ಾಕ��ೆ ಇಬzರು ಮಕ\?ದ_ರು, ಏ�ಾವ ಮತು� =ಾ-ೋಬ. ಏ�ಾವನು 

kೇಷ̧ಪ�ತ�<ಾKದ_ರೂ ತನ� ಜನJLದ�ಹಕ\ನು� =ಾ-ೋಬ��ೆ 
2ಾ0ದನು. ಅವನು ತನ� ಜನJLದ�ಹಕ\ನು� ಅಥ1ಾ kೇಷ̧ಪ�ತ�ನ 
�ಾ�ನವನು� ಕ�ೆಗdLದನು ಎಂದು ಸತ"1ೇದವ� �ೇಳ.ತ�&ೆ. 
1ಾಸ�ವದ�, ಏ�ಾವನು ತನ� ಕುಟುಂಬದ ಯಜ2ಾನ<ಾಗುವ ಅಥ1ಾ 
ಪ�>ೋXತ<ಾಗುವ �ೌ7ಾಗ"*\ಂತ ಇಹ:ೋಕದ Hಷಯಗಳ ಬ� �ೆ 
�ೆಚುV ;ೕeLದನು. 

Eಾ�ೋಬ (ಇ[ಾ6Hೕಲ) 

=ಾ-ೋಬನು ಇ�ಾಕನ *0ಯ ಮಗ<ಾKದ_ನು. ಅವನು ವಂಚ<ೆಯ 
ಮೂಲಕ kೇಷ̧ಪ�ತ�ನ �ಾ�ನವನು� ಪ�ೆದು 1ಾ�ಾ_ನ �ಾನ 
7ಾಗ1ಾದನು. ಅವನ Nೕವನವ� ವಂಚ<ೆ�ಂದ ಆರಂಭ�ೊಂ(ತು 
ಆದ>ೆ ಅವನು &ೇವರನು� ಸಂ�Lದನು ಮತು� ಅವನ Nೕವನವ� 
ಬದ:ಾ�ತು. &ೇವರು ಅವನ �ೆಸರನು� ಇ�ಾ��ೕS ಎಂದು 
ಬದ:ಾ�Lದನು. ಇ�ಾ��ೕS ಅಂದ>ೆ &ೇವರಂIೆ ಅ�ಪ5. 
ಇ�ಾ��ೕಲ��ೆ ಹ<ೆ�ರಡು ಜನ ಗಂಡುಮಕ\?ದ_ರು ಮತು� ಈ ಮಕ\ಳ 
ಸಂIಾನಗA ೕೆ ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶದ ಹ<ೆ�ರಡು �ೋತ�ಗAಾದರು. 
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8ೕ[ೇಫ 

;ೕ�ೇಫನು =ಾ-ೋಬನ <ೆeVನ ಮಗ<ಾKದ_ನು. ಆದ>ೆ ಅವನ 
ಅಣhಂ,ರು ಅವನನು� ಗು:ಾಮನ<ಾ�K 2ಾ0ದರು. ಅವನು 
ಗು:ಾಮ<ಾK&ಾ_ಗ ಸುಳ./ ಆ>ೋಪದ jೕ:ೆ �ೆ>ೆಮ<ೆ�ೆ 
�ಾಕಲwಟ^ನು. ಆದ>ೆ &ೇವರು ಅವನನು� ಅ�ಂದ ಮಂ5�ಯ �ಾ�ನ-ೆ\ 
jೕ:ೆ5�ದರು. ;ೕ�ೇಫನು ಇದ_ ಸ�ಳದ: �ೆ:ಾ� ಏ?�ೆ ಆದನು.  

;ೕ�ೇಫನು ತನ� ಸ�ೋದರ>ೊಂ,�ೆ ಮತು� =ಾ-ೋಬ<ೊಂ,�ೆ 
ಪ�ನG6ಲನ1ಾದನು. ಅವನ ಇ(ೕ ಕುಟುಂಬವ� (ಎಪwತು� ಜನರು) 
ಈN{^�ೆ ಸ�Aಾಂತರ1ಾದರು. ಅವರು �ೌರವಯುತ1ಾದ �ಾ�ನ 
�ೊಂ,ದರು ಆದ>ೆ -ಾಲ ಕAೆದಂIೆ ಸ��1ೇಶವ� ಬದ:ಾ�ತು. 
Inೕ 1:6-9 ಆ ನಂತರ 8ೕ[ೇಫನೂ, ಅವನ ಅಣ�ತಮ5ಂ�ರೂ, ಆ 
ಸಂತ7ಯವbೆಲLರೂ ಮರಣ Jೊಂ�ದರು. ಆದbೆ ಇ[ಾ6Hೕಲರ 
ಮಕ�ಳ� ಅತ:Dಕ=ಾ� ಅ£ವೃ��Eಾ�, Jೆ��ನ ಸಂ�ೆ:ಯKL ]ೆ�ೆದು 
ಬಲ Jೊಂ�ದರು. ಆ <ೇಶವ1 ಅವ�ಂದ 
ತುಂlJೋ�ತು. ತರು=ಾಯ 8ೕ[ೇಫನನುh ಅ�ಯದ Jೊಸ 
ಅರಸನು ಐಗುಪ�<ೇಶದ ಆgV�ೆ>ೆ ಬಂದನು. ಅರಸನು ತನh ಜನ�>ೆ, 
“ಇ[ಾ6Hೕಲರು Jೆ��ನ ಸಂ�ೆ:ಯKL<ಾ?bೆ ಮತು� ನಮ�ಂತ ಬಹಳ 
ಬಲUಾKಗಳ¢ ಆ�<ಾ?bೆ Nೋ��. 

ಈ�TaನKL ಇ[ಾ6HೕKನ ಮಕ�ಳ� 

*�.ಪP. 1,840 0ಂದ 1,440 

&ೇವರ ಆnೕ1ಾ6ದಗಳ. ಇ�ಾ��ೕನ ಮಕ\ಳ jೕತು� ಮತು� ಅವ0�ೆ 
Xಂ�ೆ �ೆUಾVದಂIೆ:ಾ� ಅವರ ಜನಸಂ´ೆ"ಯೂ �ೆUಾV�ತು. 
Inೕ. 1:12-14a ಐಗುಪ�ರು ಇ[ಾ6Hೕಲರನುh ಉಪದ6ವಪ�Wದಷೂa, 
ಅವರು ಬಹಳ=ಾ� Jೆ�� ಹರ��ೊಂ�ದ?�ಂದ ಐಗುಪ�ರು 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ IಷಯದKL ಬಹಳ Jೆದ��ೆಯುಳ|ವbಾದರು. ಐಗುಪ�ರು 
ಇ[ಾ6Hೕಲ�ಂದ ಕೂ6ರ=ಾ� [ೇ=ೆ
ಾ�W�ೊಂಡರು. ಮR�ನ 
�ೆಲಸದKLಯೂ, ಇ�a>ೆ
ಾಡುವ �ೆಲಸದKLಯೂ, ವ:ವ[ಾಯದ ಎFಾL 
Iಧ=ಾದ �ೆಲಸದKLಯೂ ಕ¨ಣ=ಾ� ದು�W�ೊಂಡು ಅವರ 
�ೕIತವNೆhೕ ]ೇಸರಪ�Wದರು. 

nೕUೆ 

ಇ�ಾ��ೕನ ಮಕ\ಳ ಜನಸಂ´ೆ"ಯನು� ಕ(j�ೊ?ಸಲು ಫ>ೋಹನು 
ಎ:ಾ�  ನವkಾತ ಗಂಡು ಮಕ\ಳನು� ನ,ಯ� ಎ�ೆದು}ಡ8ೇ-ೆಂದು 
ಅಪwfೆ -ೊಟ^ನು. �ೕlೆಯು ಜ�L&ಾಗ ಅವನ Iಾ�ಯು 
ಅವನನು� ಮೂರು 5ಂಗಳ.ಗಳ -ಾಲ ಬeVಟ^ಳ.. ನಂತರ, ಅವನನು� 
ಇನೂ� ಬeVಡಲು ಆಗ,&ಾ_ಗ ಒಂದು ಪ�v^ಯನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು 
ಅದರ� �ೕlೆಯನು� ಮಲKL ನ,ಯ� }ಟ^ಳ..  
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�ೕlೆಯ jೕ:ೆ &ೇವರ ಹಸ�Hತು�. ಫ>ೋಹನ ಮಗಳ. ಆ ಮಗುವನು� 
ಕಂಡಳ., ನಂತರ ಅದರ Iಾ�ಯ<ೆ�ೕ ಶುಶ¹�sೆ 2ಾಡಲು 
<ೇGLದಳ.. 

�ೕlೆಯು ಫ>ೋಹನ ಪ�5�ಯ ಮಗ<ಾK 8ೆAೆದನು. ಆದರೂ ಅವನು 
<ಾಲEತು� ವಷ6 �ಾ�ಯದವ<ಾ&ಾಗ ಒಬz ಈN{^ನವನು Xಬೂ� 
ಗು:ಾಮ<ೊಬzನನು� �ೊ�ೆಯುವ�ದನು� ಕಂಡು ಅವನನು� -ೊಂದು 
�ಾ*ದನು. ಅವನು ತನ�ನು� ತನ� ಜನ>ೊಂ,�ೆ ಗುರು5L-ೊಂಡನು 
ಮತು� ತನ� �ಾ�ಣವನು� ಉ?L-ೊಳ/ಲು ಓ( �ೋದನು.   

�ೕlೆಯು G&ಾ"�ನ� ಒಬz ಕುರುಬ<ಾK ಮುಂ,ನ <ಾಲEತು� 
ವಷ6ಗಳನು� ಕAೆದನು. ಆನಂತರ ಒಂದು ,ನ 8ೆಂ*�ಂದ 
ಉ0ಯು5�ದ_ ಒಂದು �&ೆಯನು� ಹ5�ರ,ಂದ ಪ0nೕಸಲು 
ಬಂ&ಾಗ &ೇವರು ಅವ<ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾ( ತನ� ಜನರನು� ಅವನು 
ಈN{^�ಂದ }(ಸ8ೇ-ೆಂದು ಕ>ೆದನು. 

ಹತು� ]ಾ�ೆಗಳ� 

ಇ�ಾ��ೕನ ಮಕ\ಳ.  ಈN�^ &ೇಶವನು� }ಟು^ �ೋಗಲು 
ಅನುಮ5ಸ8ೇ-ೆಂದು ಫ>ೋಹನನು� -ೇಳ.ವ�ದ-ಾ\K &ೇವರು 
�ೕlೆಯನು� ಅವನ ಬ?�ೆ ಕಳ.XL&ಾಗ, ಫ>ೋಹನು ಒಪwಲ�. 
(�ೕlೆಯ -ಾಲದ�ದ_ ಫ>ೋಹನು ಈಗ ಸತು� �ೋKದ_ನು). 
ಫ>ೋಹನು ಅವರನು� �ೋಗ�ೊ(ಸಲು ಮನಸುW 2ಾಡುವವ>ೆ�ೆ 
&ೇವರು ಈN{^ಯನ�ರ jೕ:ೆ ಹತು� 8ಾ|ೆಗಳನು� ಬರ2ಾ(ದರು. 
� ಅವರು &ೇವ>ೆಂದು ಆ>ಾ�Lದ <ೈS ನ,ಯು ರಕ�1ಾ�ತು. 
� ನ,�ಂದ �ಾH>ಾರು ಕ�ೆwಗಳ. ಬಂದು ಎ: �ೆ�ೆ 

ಹರ(-ೊಂಡವ�. 
� ಭೂGಯ ಧೂಳ. �ೇನುಗAಾದವ�. 
� Hಷದ ಹುಳಗಳ. Hಪ0ೕತ1ಾK ತುಂ}-ೊಂಡು &ೇಶವನು� 

�ಾಳ. 2ಾ(ದವ�. 
� ಅವರ ದನಕರುಗ?�ೆ, ಕುದು>ೆಗ?�ೆ, ಕI �ೆಗ?�ೆ, ಒಂcೆಗ?�ೆ, 

ಎತು�ಗ?�ೆ ಮತು� ಕು0ಗ?�ೆ ಭಯಂಕರ1ಾದ 1ಾ"� ಬಂದು 
ಅ1ೆಲ�ವP ಸತು� �ೋದವ�. 

� Nೕವಂತ1ಾK ಉ?,ದ_ ಜನರ ಮತು� �ಾ�dಗಳ ಶ0ೕರದ 
jೕ:ೆ  8ೊ8ೆzಗಳ. ಬಂದವ�.  

� ಆ<ೆಕ�ನ ಮAೆಯು ರಭಸ1ಾK }ೕL ಮ<ೆ�ಂದ �ೊರKದ_ 
ಜನರನು� ಮತು� �ಾ�dಗಳನು� -ೊಂ,ತು. 

� ಭೂGಯ <ೆಲ1ೇ -ಾಣದಷು^ ಸಂ´ೆ"ಯ� G(Iೆಗಳ. ಬಂದು 
ಮರಗಳನೂ� ಸಹ 5ಂದು}ಟ^ವ�.  
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� ಭೂGಯನು� ಮೂರು ,ನಗಳ -ಾಲ -ಾಗ6ತ�:ೆಯು ಆವ0Lತು. 
ಒಬz0�ೊಬzರು -ಾdಸದಷು^ ಕತ�:ೆ ಇದ_ದ_0ಂದ =ಾವನೂ 
Iಾ�ರುವ ಸ�ಳ,ಂದ ಏಳಲ�.  

ಪ�5;ಂದು 8ಾ|ೆಯ ನಂತರ, &ೇವ0�ೆ H|ೇಯ<ಾಗುವ ಅವ-ಾಶವ� 
ಫ>ೋಹ��ೆ -ೊಡಲwv^ತು, ಆದ>ೆ ಅವನು ಅದನು� 5ರಸ\0Lದನು. 
� ಅಂ5ಮ1ಾದ 8ಾ|ೆಯು ಈN{^ಯನ�ರ UೊಚVಲ ಮಕ\ಳ 

ಸಂ�ಾರ1ಾKತು�.  
ಈ >ಾ5�ಯ� ಇ�ಾ��ೕಲರು ಏನು 2ಾಡ8ೇ-ೆಂದು &ೇವರು 

�,6ಷ^1ಾದ ಸೂಚ<ೆಗಳನು� ಅವ0�ೆ �ೕ(ದ_ರು. ಅವರು ಒಂದು 
ಯ�ಬಯನು� ಅ{6L ಅದರ ರಕ�ವನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು ತಮJ 
ಮ<ೆಯ 8ಾKಲನ �ಲುವ�ಪv^ಗ?�ೆ ಹಚV8ೇ-ಾKತು�. ನಂತರ ಅವರು 
ಪ�=ಾಣ-ೆ\ Lದ�1ಾK ಆ ಯ�ಬಯನು� ಭುNಸ8ೇ-ಾKತು�. ಆ 
0ೕ5=ಾK ಯ�ಬಯ ರಕ�ವನು� ತಮJ ಮ<ೆಯ 8ಾKಲನ 
�ಲುವ�ಪv^ಗ?�ೆ ಹಚV&ೆ ಇರುವ ಇ�ಾ��ೕಲರ – ಅಂದ>ೆ &ೇವ0�ೆ 
H|ೇಯ>ಾಗ&ೆ ಇರುವವರ – UೊಚVಲ ಮಕ\ಳ. ಈN{^ಯನ�ರ 
UೊಚVಲ ಮಕ\A°ೆಂ,�ೆ ಸಂಹ0ಸಲwಟ^ರು. ಇದು �ದಲ 
ಪಸ\ಹಬz1ಾKತು� ಮತು� ನಮJ ರ�fೆ�ಾK �ೕಸು nಲು8ೆಯ jೕ:ೆ 
�ಾ�ಣ -ೊಟು^ ನಮ�ಾK ರಕ�ದ ಸಂರ�fೆಯನು� ಒದKL&ಾಗ ಇದು 
<ೆರ1ೇ0ತು. 
Inೕ 12:13 ಆದbೆ 4ೕವ1 ಇರುವ ಎFಾL ಮNೆಗಳ ]ಾ�K>ೆ ಹ��ರುವ 
ರಕ�ವ1 4ಮ>ೆ ಗುರುZಾ�ರುವ1ದು. ಆ ರಕ�ವನುh Nಾನು Nೋಡು=ಾಗ 
4ಮ>ೆ Eಾವ ನಷaವನೂh 
ಾಡ<ೇ ಮುಂದ�ೆ� <ಾ�Jೋಗು=ೆನು. 
Nಾನು ಐಗುಪ©ದವರನುh ಸಂಹ�ಸು=ಾಗ 4ಮ>ೆ Eಾವ Jಾ4ಯೂ 
ಉಂ ಾಗುವ1�ಲL.   
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ಈ�ªa 4ಂದ �ಾNಾ4ನವbೆ>ೆ 

*�.ಪP. 1,440 0ಂದ 1,400 

�ೆಂಪ1 ಸಮುದ6 ಎರಡು Xಾಗ=ಾದದು? 

ಈN{^�ೆ ಸ�Aಾಂತರ�ೊಂ(ದ_ ಎಪwತು� ಜನರು ಈಗ ಒಂದು &ೊಡ¥ 
ಜನಸಮೂಹ1ಾKದ_ರು. UೊಚVಲಮಕ\ಳ ಸಂ�ಾರ1ಾದ ನಂತರ 
ಫ>ೋಹನು ಅವರನು� &ೇಶ,ಂದ “�ೊರ(Lದನು”. ಆದ>ೆ ಅದರ 
ನಂತರ ಅವನು ತನ� ಮನಸWನು� ಬದ:ಾ�L ಅವರನು� Xಂ5ರುK 
ಕರ-ೊಂಡು ಬರುವ�ದ-ಾ\K ತನ� �ೇ<ೆಯನು� ಕಳ.XLದನು. 

ಇ�ಾ��ೕಲರು Lಲು*-ೊಂಡರು. ಎಡಬಲದ� ಪವ6ತಗಳ., ಮುಂ&ೆ 
-ೆಂಪ� ಸಮುದ�, Xಂ&ೆ ಫ>ೋಹನ �ೈನ". &ೇವರು ಅವರನು� 
ಸಂರtಸುವ�ದ-ಾ\K ಅವರ ಮತು� �ೈನ"ದ ನಡು1ೆ ಒಂದು 
jೕಘಸ�ಂಭವನು� ಮತು� ಅK�ಸ�ಂಭವನು� ��Lದರು. ಇ�ಾ��ೕಲರ 
7ಾಗದ� 8ೆಳ*ತು� ಆದ>ೆ ಈN{^ಯನ�ರ 7ಾಗದ� ಕತ�ತು�. ನಂತರ 
&ೇವರು -ೆಂಪ� ಸಮುದ�ವನು� ಇ8ಾzಗ 2ಾ(ದರು ಮತು� ಆ &ೊಡ¥ 
ಜನಸಮೂಹವ� ಒಣ<ೆಲದ jೕ:ೆ ನ�ೆದು ಸಮುದ�ವನು� &ಾvದರು. 

ಈN{^ಯನ�ರ �ೈನ"ವ� ಅವರನು� 8ೆನ�ಟ^ಲು ಯ5�L&ಾಗ ಸಮುದ�ದ 
�ೕರು ಅವರ jೕ:ೆ }ದು_ ಅವರನು� ಅದರ: �ೇ ಮುಳ.KLತು. 

ಧಮCUಾಸ�ವ1 �ೊಡಲm�aದು? 

&ೇವರು ಜನರನು� L<ಾ� ಪವ6ತದ ಬ?�ೆ ನ�ೆLದರು ಮತು� ಅವರು 
ಅ� ಮೂರು ,ನಗಳ -ಾಲ ತಮJನು� ಶು,�ೕಕ0L-ೊಂಡರು. ಅವರು 
�ದಲ ಪಸ\ಹಬzವನು� ಆಚ0L ಈN�^ &ೇಶವನು� }ಟ^ ನಂತರ 
�,6ಷ^1ಾK ಐವತು� ,ನಗAಾದ jೕ:ೆ ಧಮ6lಾಸ�ವ� 
-ೊಡಲwv^ತು. �ೕಸು ಈ :ೋಕವನು� }ಟು^ �ೋದ jೕ:ೆ ಐವತು� 
,ನಗಳ ನಂತರ ಪ0ಶು&ಾ�ತJನು ನಮJ ಹೃದಯಗಳ jೕ:ೆ &ೇವರ 
ಧಮ6lಾಸ�ವನು� ಬ>ೆಯುವ�ದ-ಾ\K ಬಂದರು. 
Inೕ 19:16-20 ಮೂರNೆಯ �ನದKL ಸೂ8ೕCದಯ=ಾಗಲು ಆ 
]ೆಟaದ OೕFೆ ಗುಡುಗು, �ಂಚೂ, �ಾಮುC�ಲೂ, ತುತೂ��ಯ 
ಮJಾಧ«4ಯೂ ಉಂ ಾಗಲು cಾ�ೆಯKLದ? ಜನbೆಲLರೂ ನಡು�ದರು. 
<ೇವದಶCನ�ಾ�� nೕUೆ ಜನರನುh cಾ�ೆಯದ Jೊರ�ೆ� 
ಕbೆದು�ೊಂಡು ಬರಲು, ಅವರು ]ೆಟaದ �ೆಳ>ೆ 4ಂತು�ೊಂಡರು. 
HJೋವನು ]ೆಂu8ಳ>ೆ WೕNಾ� ]ೆಟaದ OೕFೆ ಇgದು ಬಂದನು. 
ಆದುದ�ಂದ ಆ ]ೆಟa=ೆFಾL Jೊ>ೆ�ಂದ ಆವ�W�ೊಂ�ತು. ಆ Jೊ>ೆ 
ಆI>ೆಯ Jೊ>ೆಯಂZೆ ಏ�ತು. ಅದಲL<ೆ ಜನbೆಲLರು ಬಹಳ=ಾ� 
ನಡು�ದರು.]ೆಟa=ೆFಾL ಬಹಳ=ಾ� ಕಂTWತು. 
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ತುತೂ��ಯ ಧ«4 Jೆ�ಾ�ಗುZಾ� ಬಂ<ಾಗ, nೕUೆಯು <ೇವರ ಸಂಗಡ 

ಾತNಾ�ದನು. ಆಗ <ೇವರು ಎತ�ರದ ಧ«4ಯKL ಅವ4>ೆ 
ಉತ�ರ�ೊಟaನು. HJೋವನು WೕNಾ� ]ೆಟaದ Bಖರ�ೆ� ಇgದು 
ಬಂದನು. ಆತನು ]ೆಟaದ ತು�>ೆ ]ಾ ಎಂದು nೕUೆಯನುh ಕbೆಯಲು 
ಅವನು ]ೆಟaವNೆhೕ�ದನು.  

ಬಂ>ಾರದ ಬಸವ 

�ೕlೆಯು ��ೋವ<ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾಡು5�ರು1ಾಗ – ಅವರು 
��ೋವನು 2ಾ(ದ ಅದುbತಕರ ಸಂಗ5ಗಳನು� <ೋ(&ಾಗೂ", 
ಅವರು ಆತನ ಸEರವನು� ಗುಡುKನ ಶಬ�ಗಳ� -ೇ?&ಾಗೂ" – 
��ೋವನು �ೕlೆ�ೆ ಧಮ6lಾಸ�ವನು� ಮತು� ಗು�ಾರದ 
;ೕಜ<ೆಗಳನು� -ೊಡು5�ರು1ಾಗ:ೇ, ಇತ� ಜನರು ಆ>ೋನನ 
ಸ�ಾಯ&ೊಂ,�ೆ ಬಂ�ಾರದ ಬಸವವನು� 2ಾ( ಅದನು� 
ಆ>ಾ�Lದರು. 

&ೇವರು �ೕlೆ�ೆ, <ಾನು ಈ ಜನರನು� <ಾಶ2ಾಡು1ೆನು ಮತು� ���ಂದ 
ಒಂದು &ೊಡ¥ ಸಂIಾನ1ಾಗುವಂIೆ 2ಾಡು1ೆನು ಎಂದು �ೇ?ದರು. 
ಆದ>ೆ �ೕlೆ ಅವ0�ಾK ಮಧ"L�-ೆ �ಾ�ಥ6<ೆ 2ಾ(&ಾಗ &ೇವರು 
ಅವರನು� �GLದನು.  

ಇ�ಾ��ೕನ ಮಕ\ಳ. -ಾ<ಾ�ನ ಗ(ಪ�&ೇಶ-ೆ\ ಬಂದರು, ಆದ>ೆ 
&ೇವರು ಅವ0�ೆ ಆ &ೇಶದ jೕ:ೆ ಜಯವನು� -ೊಡುವನು 
ಎಂಬುದನು� ಸಂಶ�Lದರು ಮತು� ಅರಣ"ದ� <ಾಲEತು� 
ವಷ6ಗಳವ>ೆ�ೆ ಅ:ೆ&ಾ(ದರು.  

Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರುಗಳ �ಾಲ – <ೇಶವನುh ವಶಪ�W�ೊಳ�|ವ1ದು  

*�.ಪP. 1,400 0ಂದ 1,051 

�ೕlೆಯು ಮರಣ �ೊಂ, �ೋ>ೇº ಪವ6ತದ jೕ:ೆ &ೇವ0ಂದ 
ಹೂಣಲwv^ದ_ನು. ��ೋಶುವನು ಇ�ಾ��ೕನ ಮಕ\ಳ 
<ಾಯಕತEವನು� ವXLದ_ನು ಮತು� <ಾಲEತು� ವಷ6ಗಳ ನಂತರ 
ಅವರು ಮIೊ�jJ -ಾ<ಾ�ನ ಗ(7ಾಗ-ೆ\ ಬಂದರು. 

ಮIೊ�jJ &ೇವರು ಒಂದು ನ,ಯ �ೕರನು� ಒಣಗುವಂIೆ 2ಾ(ದರು. ಈ 
8ಾ0 ಅದು ;&ಾ6� ನ,=ಾKತು� ಮತು� ಜನರು ಒಣ<ೆಲದ 
jೕ:ೆ &ಾv �ೋದರು.  

�0-ೋHನ �ೋ�ೆಗಳ. ಅ:ೌ*ಕ1ಾK }ದು_ �ೋದವ� ಮತು� ಅವರು 
-ಾ<ಾ� &ೇಶದ ಆಕ�ಮಣವನು� ಆರಂ�Lದರು. 

=ಾಜಕ ಕುಲ1ಾದ :ೇHಯ ಕುಲವನು� �ೊರತುಪ(L -ಾ<ಾ� 
&ೇಶವನು� ಪ�5;ಂದು ಕುಲಗ?�ೆ 7ಾಗ 2ಾಡ:ಾ�ತು. 
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ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� ಸುತ�ಮುತ�ನ &ೇಶಗ?Kಂತ H�ನ�1ಾKತು� 
=ಾ-ೆಂದ>ೆ ಅವ0�ೆ ಒಬz 2ಾನವ >ಾಜ�ರಲ�. &ೇವ>ೇ ಅವರ 
>ಾಜ<ಾKದ_ರು. ��ೋಶುವನ <ಾಯಕತEದ ನಂತರ ಅವರನು� 
<ಾ"ಯ�ಾ�ಪಕರು ಆ?ದರು. ಅವರ� ಮುಖ"1ಾದ 
<ಾ"ಯ�ಾ�ಪಕರುಗಳ. =ಾ>ೆಂದ>ೆ : 
� ಒ5��ೕS – �ದಲ <ಾ"ಯ�ಾ�ಪಕ 

� &ೆ8ೋ>ಾ – ಒಬz L�ೕ 
� K&ೊ"ೕನ – �ೕರ ಮನುಷ" 
� �ಪ�ಹ 

� ಸಂ�ೋನ – ಬಷ̧ ಮನುಷ" 
� ಎೕ 
� ಸಮು1ೇಲ – -ೊ<ೆಯ <ಾ"ಯ�ಾ�ಪಕ. 

ಇ[ಾ6Hೕ� bಾಜ:ದ [ಾYಪNೆ 

*�. ಪP 1,051 0ಂದ  931 

ಜನರು ಒಬw bಾಜನು ]ೇ�ೆಂದು �ೇg�ೊಂಡರು 

ಸಮು1ೇಲನು ವೃದ�<ಾK&ಾ_ಗ ಜನರು ತಮ�ೆ ಒಬz >ಾಜನು 8ೇ-ೆಂದು 
-ೇ?-ೊಂಡರು. ಅವರು &ೇವರ ಆ?E-ೆ�ೆ ದಂ�ೆ ಎದ_ರು ಮತು� &ೇವರು 
ಅವರ ಇಷ^ದಂIೆ ನ�ೆಯಲು }ಟ^ರು. ಸಮು1ೇಲನು ಅವ0�ೆ �ೕ(ದ 
ಎಚV0-ೆಯನು� -ೇ?0. 
1 ಸಮು=ೇಲ 8:7 ಆಗ HJೋವನು ಸಮು=ೇಲ4>ೆ, “ಜನರು 
JೇgದಂZೆHೕ 
ಾಡು; ಅವರು 4ನhನhಲL, ನನhನುh 7ರಸ��W<ಾ?bೆ. 
ನನh ಆgV�ೆಯನುh ]ೇಡ=ೆನುh7�<ಾ?bೆ.” 

&ೇವರು ಅವ0�ೆ ಎಚV0-ೆಯನು� �ೕ( ಒಬz ಅರಸನು ಅವ0ಂದ ಏನ<ೆ�:ಾ� 
Iೆ�ೆದು-ೊಳ./ವನು ಎಂದು 5?Lದರು : 
� ಅವರ ಗಂಡುಮಕ\ಳನು� ತನ�ಾK Iೆ�ೆದು-ೊಳ./ವನು 
� ಅವರ �ೆಣುhಮಕ\ಳನು� ತನ�ಾK Iೆ�ೆದು-ೊಳ./ವನು 
� ಅವರ �ೊಲಗಳನು�, &ಾ��ೆ Iೋಟಗಳನು�, ಓ» 

Iೋಟಗಳನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು ಇ<ೊ�ಬz0�ೆ ಅದನು� -ೊಡುವನು 
� ಅವ0Kದ_ ಎ:ಾ�ದರ ಹತು� 7ಾಗವನು� Iೆ�ೆದು-ೊಳ./ವನು 

&ೇವರು ತನ� ಎಚV0-ೆಯನು� ಮುಂದುವ>ೆLದರು, 
1 ಸಮು=ೇಲ 8:18,19 ಆಗ 4ೕವ1 ಆ�W�ೊಂಡ ಅರಸನ <ೆ[ೆ�ಂದ ಆ 
�ನದKL ]ೇಸತು� HJೋವ4>ೆ nbೆ�ಡುI�. ಆಗ ಆತನು 
4ಮ5ನುh ಲiಸುವ1�ಲL” ಅಂದನು. ಸಮು=ೇಲನು ಎಷುa Jೇgದರೂ 
ಜನರು ಅವನ 
ಾತುಗಳನುh �ೇಳFೊಲL<ೆ, “ಇಲL; ನಮ>ೆ ಅರಸನನುh 
Nೇ�W�ೊಡು… ಎಂದು Jೇgದರು. 
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ಅವರು -ೇ?-ೊಂಡದು_ ಅವ0�ೇ ಒA /ೆಯದಲ�,ದ_ರೂ &ೇವರು ಅದನು� 
-ೊಟ^ರು. ಸಮು1ೇಲನು �ೌಲನನು� >ಾಜ<ಾK ಅ�sೇ*Lದನು. 
&ೇವ0ಂದ ಆಳಲwv^ದ_ &ೇಶವ� &ೇ1ಾ�ಪತ",ಂದ 2ಾನವ�ಂದ 
ಆಳಲwಟ^ &ೇಶ1ಾK >ಾkಾ�ಪತ"1ಾ�ತು. 

[ೌಲ 

�ೌಲನು &ೇವ0ಂದ ಅ�sೇ*ಸಲwಟ^ವ<ಾK ಆ?E-ೆಯನು� ಆರಂ�Lದನು. 
ಅವನು ,ೕನ ಮನುಷ"<ಾKದ_ನು ಮತು� ಸE-
�ಯಂತ�ಣವ�ಳ/ವ<ಾKದ_ನು, ಆದ>ೆ ಅವನು ಗH6ಷ̧<ಾK ಮತು� 
ಅH|ೇಯ<ಾK �ೋದನು. ಅಂ5ಮ1ಾK &ೇವರು ಸಮು1ೇಲ��ೆ 
Xೕ�ೆ �ೇ?ದರು, 
1 ಸಮು=ೇಲ 15:10,11 HJೋವನು ಸಮು=ೇಲ4>ೆ, “[ೌಲನನುh 
ಅರಸನNಾh� 
ಾ�ದ?�ೆ� ಈಗ I�ಾ�ಸುZೆ�ೕNೆ. ಅವನು ನನhನುh 
lಟುalಟaನು; ನನh ಆ¬ೆಗಳನುh Nೆರ=ೇ�ಸKಲL” ಎಂದು Jೇgದನು.   

ಸಮು1ೇಲನು �ೌಲನನು� ಎಚV0ಸಲು <ೋ(ದನು ಆದ>ೆ ಅವನ 
2ಾತನು� �ೌಲನು -ೇಳಲ�. ಆಗ &ೇವರು ಮುಂ,ನ >ಾಜನನು� 
ಅ�sೇ*ಸಲು ಸಮು1ೇಲನನು� ಕಳ.XL-ೊಟ^ರು. 

�ೌಲನು ತನ� �ೇವಕನನು� ತನ�ೆ -ೊಲು�ವಂIೆ �ೇ? ತನ� Nೕವವನು� 
-ೊ<ೆ�ೊ?Lದನು. 

<ಾIೕದ 

&ಾHೕದನು ಇ�ಾ��ೕಲರ ಎರಡ<ೆಯ >ಾಜ<ಾKದ_ನು ಮತು� ಅವನ 
ಆ?E-ೆಯ ಅ(ಯ� &ೇಶವ� ಬಷ̧�ೊಂಡು ಅತ"ಂತ �ೆಚುV 
ಸ�ಳಗಳನು� ವಶಪ(L-ೊಂ(ತು. &ಾHೕದನು ನನ� ಹೃದಯ-ೆ\ ಒಪ�wವ 
ಮನುಷ"ನು ಎಂದು &ೇವರು �ೇ?ದರು.  
1 ಸಮು=ೇಲ 13:14b 4ೕನು HJೋವನ ಆ¬ೆಯನುh �ೈ�ೊಳ|<ೆ 
Jೋದುದ�ಂದ ಆತನು ತನ>ೆ ಒಪ1mವ ]ೇbೊಬw ಪ1ರುಷನನುh ತನh 
ಪ6 ೆಯ OೕFೆ ಪ6ಭು=ಾ� Nೇ�W<ಾ?Nೆ” 

&ಾHೕದನು ಒಬz ಯುದ�ಶ¹ರ<ಾKದ_ನು, ಒಬz >ಾಜ<ಾKದ_ನು, ಒಬz 
ಪ�1ಾ,=ಾKದ_ನು ಮತು� ಒಬz *ೕತ6<ೆ�ಾರ<ಾKದ_ನು. &ೇವರು 
ಅವ��ೆ &ೇ1ಾಲಯದ ;ೕಜ<ೆಗಳನು� -ೊಟ^ರು. 

*ೕತ6<ೆಗಳ ಗ�ಂಥದ �ೆಚುV 7ಾಗವನು� &ಾHೕದ<ೇ ಬ>ೆದು &ೇವರನು� 
�ೇ�ೆ ಸು�5ಸ8ೇಕು ಮತು� ಆ>ಾ�ಸ8ೇ-ೆಂದು ಜನ0�ೆ ಕL-ೊಟ^ನು. 

&ಾHೕದನ ಆ?E-ೆಯ ಬಹುIೇಕ 7ಾಗವ� &ೇವ0�ೆ ಒಂದು �ಾt=ಾK&ೆ, 
ಆದ>ೆ ಅವ��ೆ ಎರಡು ಬಲXೕನIೆಗ?ದ_ವ� – �ೆಣುh ಮತು� ತನ� �ಕಟ 
ವ"*�ಗಳನು� nL�ನ�ಡ&ೆ ಇದ_ದು_. ಅವನ Nೕವನದ ಅಂತ" 
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ವಷ6ಗಳ�, ಅವನ ಪ�ತ�ರು ದಂ�ೆ ಎದ_ರು, ಜಗಳಗಳನು� ತಂದರು 
ಮತು� ಅವನ >ಾಜ"ವನೂ� ಸಹ ಕದು_-ೊಳ/ಲು <ೋ(ದರು. 

[ೊFೊnನ  

�ೊ:ೊ�ನನು ಒಂದು &ೊಡ¥ &ೈ1ಾನುಗ�ಹ,ಂದ ತನ� ಆ?E-ೆಯನು� 
ಆರಂ�Lದನು. ಅವನು &ಾHೕದನ ಆnೕ1ಾ6ದಗA°ೆಂ,�ೆ >ಾಜ<ಾK 
ಅ�sೇ*ಸಲwಟ^ನು. ಅವನ ತಂ&ೆಯು lೇಖ0Lದ_ ಮ�ಾ ಸಂಪತ�ನು� 
ಅವನು �ೊಂ,-ೊಂಡನು. ಅವನನು� ಜನರು {ೕ5L ಅವನ jೕ:ೆ 
ಅ�ಾರ1ಾದ �0ೕ�ೆಯ��0L ಅವನನು� ಅಂKೕಕ0Lದರು.  

ಅವನು ತನ� ಆ?E-ೆಯನು� ಆರಂ�L&ಾಗ ಅವ�Kದ_ &ೊಡ¥ ಬಯ-ೆಯು 
�ಾನವನು� ಪ�ೆಯ8ೇಕು ಎಂಬ&ಾKತು� ಮತು� ಅವ��ೆ &ೈHಕ1ಾದ 
ಬು,��ಾಮಥ"6ಗಳ. -ೊಡಲwಟ^ವ�. ಅವನು ತನ� Nೕವನದ ಅಂ5ಮ 
ವಷ6ಗಳ� �ಾ<ೋ*�, ಪರಮKೕತ ಮತು� ಪ�ಸಂK ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� 
ಸಂಗ�XL ಬ>ೆದನು ಎಂದು ನಂಬ:ಾಗುತ�&ೆ. 

ಅವನು &ೇವರ ಮ�ಾ ಆಲಯವನು� ಕv^ದನು. ಆದರೂ �ೊ:ೊ�ನನು 
lಾ0ೕ0ಕ ಆlೆಗ?�ೆ ಮತು� Hಗ��ಾ>ಾಧ<ೆಗಳ� }ದು_ �ೋದನು. 
ಅವ��ೆ ಏಳ. ನೂರು ಪ5�ಯರು ಮತು� ಮುನೂ�ರು ಉಪ-
ಪ5�ಯ0ದ_ರು. ಬಹುಶಃ ಪ�ಸಂK ಪ�ಸ�ಕವ� ಅವನ Nೕವನದ 
ಅಂತ"ವಷ6ಗಳ�ನ ಒಂದು ವ"*� eತ�ಣ1ಾK&ೆ. >ಾಜ"ವ� 
Hಭಜ<ೆ=ಾ�ತು – 8ೇ>ೆ &ೇಶ-ೆ\ �ೆ>ೆ=ಾK �ೋ�ತು 

*�. ಪP. 931 0ಂದ  586 

�ೊ:ೊ�ನನ ಮರಣದ ಸಮಯದ� >ೆ�ೊ8ೊಮನು ಇ�ಾ��ೕನ 
>ಾಜ<ಾದನು. ಜನರು ತಮJ jೕ:ೆ �ಾಕ:ಾKದ_ 7ಾರ1ಾದ 
Iೆ0�ೆಯನು� ಕ(j�ೊ?ಸ8ೇ-ೆಂದು -ೇ?-ೊಂಡರು. >ೆ�ೊ8ೊಮನು 
X0ಯರನು� HUಾ0L&ಾಗ ಅವನು ಜನ0�ೆ ದ�Iೋ0L ಅವರನು� 
jeVL ಅವ>ೊಂ,�ೆ ಒA /ೆಯ 2ಾತುಗಳ<ಾ�(ದ>ೆ ಅವರು 
lಾಶEತ1ಾK �ನ� �ೇವಕ>ಾKರುವರು ಎಂದು �ೇ?ದರು. 

ಅವನು ಅವರ ಬು,�2ಾತನು� 5ರಸ\0L ತ<ೊ�ಂ,�ೆ ಆಟ1ಾ( 8ೆAೆ,ದ_ 
=ೌವEನಸ�ರ ಬ?�ೆ ಸ2ಾ:ೋಚ<ೆ�ಾK �ೋದನು. ಅವರು ಜನ0�ೆ 
Xೕ�ೆ �ೇಳ. ಅಂದರು : 
1 ಅರಸು 12:11 ನನh ತಂ<ೆಯು 4ಮ5 OೕFೆ Xಾರ=ಾದ Nೊಗವನುh 
Jಾuರುವ1ದು 4ಜ. ಆದbೆ Nಾನು ಅದ�ೆ� ಇನೂh Jೆ��ನ Xಾರವನುh 
ಕೂ�ಸುZೆ�ೕNೆ ಅವನು 4ಮ5ನುh ]ಾರು�ೋಲುಗgಂದ Jೊ}ೆದದು? 
4ಜ. NಾNಾದbೋ 4ಮ5ನುh ಮುಳ�|�ೊರ}ೆಗgಂದ ದಂ�ಸು=ೆನು’  

ಉತ�ರದ�ದ_ ಕುಲಗಳ ಜನರು ದಂ�ೆ ಎದ_ರು ಮತು� ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� 
Hಭಜ<ೆ=ಾ�ತು. 
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ಇ[ಾ6Hೕ� – ಉತ�ರ bಾಜ:  

ಉತ�ರ >ಾಜ"ವ� ಹತು� ಕುಲಗಳನು� �ೊಂ,ತು�. ಅದು ದಂ�ೆ�ಂದ 
ಜ�Lದ >ಾಜ"1ಾKತು�. ಅದನು� ಹIೊ�ಂಭತು� HHಧ >ಾಜರುಗಳ. 
ಆ?&ಾಗೂ" ಅವರ� ಒಬzನೂ ಒA /ೆಯ >ಾಜ<ಾKರಲ�. 

ಆ�ಾಬನು ಎಯನ -ಾಲದ�ದ_ ದುಷ^ >ಾಜ<ಾKದ_ನು. ಅವನ 
�ೆಂಡ5ಯು �kೆ8ೇಲಳ.. 

��ೊ>ಾಮ, �ಹು, ��ೊವ�ಾಜ ಮತು� ��ೊ1ಾಷನು ಎಷನ 
-ಾಲದ ದುಷ^ >ಾಜರುಗAಾKದ_ರು. 

ಪ�1ಾ,ಗAಾದ �ೊlೆಯ, ಆ�ೕಸ, ಎಯ ಮತು� ಎಷರು ಈ >ಾಜ"ದ 
>ಾಜರುಗಳನು� ಮತು� ಜನರನು� ಎಚV0Lದರು. ;ೕನನೂ ಸಹ ಈ 
>ಾಜ"ದವ<ಾKದ_ನು. 

2 ಅರಸು 17 ರ� ಉತ�ರ >ಾಜ"ದ ಭಯಂಕರ1ಾದ �ಾಪಗಳ ಒಂದು 
ಪv^ಯು -ೊಡ:ಾK&ೆ. ಅಂ5ಮ1ಾK, ಅವರ �ಾಪಗಳ. G5 
Gೕ0&ಾಗ ಅವರು �ೆ>ೆ=ಾಳ.ಗAಾK �ೋಗುವಂIೆ &ೇವರು 
}ಟ^ರು. 

Hಹೂದ – ದiಣ bಾಜ: 

ದtಣ >ಾಜ"ವ� ಎರಡು ಕುಲಗಳನು� �ೊಂ,ತು�. 
ಅದರ ಇಪwತು� >ಾಜರುಗಳ� ಎಂಟು >ಾಜರುಗಳ. ಒA /ೆಯವ>ಾKದ_ರು 

ಮತು� &ೇವರು ಈ >ಾಜರುಗಳ ಸಲು1ಾK �ಹೂದವನು� �ೆಚುV -ಾಲ 
ಉ?Lದರು. 

ಒA /ೆಯ >ಾಜರುಗಳ� -ೆಲವರು  (ಆ>ಾಧ<ೆಯ� ಕ�ಮವನು� ಪ�ನಃ 
�ಾ�{Lದ) ��ೊsಾ«ಾಟನು, ��ೊ1ಾಷನು, ಉNgೕಯನು, 
;Iಾಮನು ಮತು� XN\ೕಯನು. �ಹೂದದ ಪ�1ಾ,ಗಳ. 
=ಾ>ೆಂದ>ೆ : Gೕಕ, ಹಬಕೂ\ಕ, ;ೕ1ೇಲ, �>ೆGೕಯ, ಓಬದ", 
�lಾಯ, ನಹೂಮ ಮತು� Uೆಫನ". 

ಪ�:ಾಪಗಳ ಪ�ಸ�ಕವ� �ಹೂದದ ಪತನದ ಬ� �ೆ �>ೆGೕಯನು 
ವ"ಕ�ಪ(Lದ ದುಃಖ1ಾK&ೆ. ಅದು ಈ 2ಾತುಗA°ೆಂ,�ೆ 
-ೊ<ೆ�ೊಳ./ತ�&ೆ : 
ಪ6Fಾಪ 5:22 ನಮ5ನುh 4ನh ಕ}ೆ>ೆ 7ರು�ಸು; 4ೕನು 7ರು�Wದ Jಾ>ೆ 
7ರುಗು=ೆವ1. 
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]ಾlFೋ4ನKL [ೆbೆ=ಾಸ 

*�. ಪP. 605 0ಂದ 535  

<ಾವ� ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆ�ಂದ ಕಯಬಹು&ಾದ ಒಂದು ಅತ"ಂತ 
ಆದರfೆಯನು� -ೊಡುವ Hಷಯ1ೇ<ೆಂದ>ೆ &ೇವರು >ಾಷ�ಗಳನು� 
�ಯಂ5�ಸುIಾ�>ೆ. ಅವ�ಗಳ. &ೇವರ ;ೕಜ<ೆಗನು�ಾರ1ಾK 
ಅ�-ಾರ-ೆ\ ಏಳ.ತ�1ೆ ಮತು�  ಅ�-ಾರ,ಂದ }ೕಳ.ತ�1ೆ. 
ಇ�ಾ��ೕನ ಜನರು ಅH|ೇಯ>ಾK ಇತ>ೆ &ೇವರುಗಳನು� 
ಆ>ಾ�Lದರು. ಆಗ &ೇವರು ಅವರನು� nಸು�ಪ(ಸುವ�ದ-ಾ\K ಮತು� 
ಅವರನು� ಗು:ಾಮರ<ಾ�K ಒಯು"ವ�ದ-ಾ\K 8ಾ}:ೋ� &ೇಶವನು� 
ಎ}zLದರು. 

8ಾ}:ೋ� �ೇ<ೆಯ ಒಬz �ೇ<ಾ�-ಾ0ಯು �ಹೂದದ ಜನರು 
}ದು_�ೋದ>ೆಂದು 5?ದವ<ಾKದ_ನು. 
Hbೆ�ೕಯ 40:2,3 ಆಗ �ಾವಲು ದಂ�ನ ಅDಪ7ಯು 
Hbೆ�ೕಯನನುh ಕbೆ�W ಅವ4>ೆ, “4ನh <ೇವbಾದ HJೋವನು 
ಈ ಸYಳ�ೆ� ಇಂಥ �ೆಡು�ಾಗK ಎಂದು Uಾಪ�ೊಟaನು. ಆತನು ಅದNೆhೕ 
ಬರ
ಾ� ತನh 
ಾತನುh Nೆರ=ೇ�W<ಾ?Nೆ; 4ೕವ1 HJೋವನ 
ಧ«4>ೆ uI>ೊಡ<ೆ ಆತ4>ೆ cಾಪ
ಾ�ದ?�ಂದFೇ ಇದು 4ಮ>ೆ 
ಸಂಭIW<ೆ.” 

Nೆಬುಕ<ೆhೕಚರ 

�ಹೂದದ ಜನ>ೆಲ�ರೂ ಒjJ:ೇ �ೆ>ೆ=ಾಳ.ಗAಾK ಒಯ"ಲwಡಲ�. 
&ಾ��ೕಲ, ಶದ�¡, jೕಶ¡ ಮತು� ಅ8ೆ&ೆ��ೊ �ದಲು 
-ೊಂ�ೊಯ"ಲwಟ^ ಗುಂ{ನ�ದ_ರು ಮತು� ಅವರು <ಾಯಕತE �ಾ�ನ-ೆ\ 
ಏ0ಸಲwಟ^ರು. <ೆಬುಕ&ೆ�ೕಚರನು 8ಾ}:ೋ�ನ >ಾಜ<ಾKದ_ನು. 
ಅವನ ಆ?E-ೆಯ ಸಮಯದ��ೕ ಶದ�¡, jೕಶ¡ ಮತು� ಅ8ೆ&ೆ��ೊ 
ಇವ>ೆಲ�ರೂ 8ೆಂ*ಯ ಆH�ೆಯ� ಎ�ೆಯಲwಟ^ರು ಮತು� 
Nೕವಂತ1ಾK �ೊರಬಂದರು. <ೆಬುಕ&ೆ�ೕಚರನು ಗವ6,ಂದ 
ತುಂ}-ೊಂಡನು ಮತು� &ೇವರು ತನ�ೆ -ೊv^& _ೆಲ�ವನೂ� Iಾ<ೇ 
�ಾ�L-ೊಂಡ& _ೆಂದು �ೇ?ದನು.  
<ಾ4Hೕಲ 4:30 bಾಜNಾದ Nೆಬುಕ<ೆhೕಚರನು… “ನನh ಮyOಯು 
ಪ6W��>ೆ ಬರುವಂZೆ ನನh [ಾಮಥ:C ಬಲ�ಂದ bಾಜ4=ಾಸ�ಾ�� 
Nಾನು ಕ�aW�ೊಂ�ರುವ1ದು ಇ>ೋ, ಮJಾ ಪಟaಣ=ಾದ ಈ 
]ಾ]ೆ�” ಎಂದು �ೊ���ೊಂಡನು”  

ಆ �ಣದ� ಅವನು ಹುಚV<ಾದನು ಮತು� ಒಂದು �ಾ�dಯಂIೆ ಬಯನ� 
1ಾಸ2ಾ(ದನು. Xೕ�ೆ ಸಂಭHಸುವ�&ೆಂದು &ಾ��ೕಲನು �ದ:ೇ 
ಎಚV0Lದ_ನು ಮತು� ಇದನು� 5?ದು-ೊಳ./ವವ>ೆಗೂ ಇ&ೇ 
ಪ0L�5ಯ� ಏಳ. ವಷ6ಗಳನು� ಕAೆಯುವ<ೆಂದೂ ಎಚV0Lದ_ನು : 
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ಪbಾತmರNಾದ <ೇವರು ಮನುಷ:ರ bಾಜ:ದKL bಾಜNಾ� ಅದನುh 
ತನ>ೆ ]ೇ�ಾದವ�>ೆ ಒTmಸುZಾ�Nೆ ಎಂಬುದು 4ನ>ೆ 7gದು ಬರುವ1ದು 
(<ಾ4Hೕಲ 4:25b) .  

ಏಳ. ವಷ6ಗಳ ಅಂತ"ದ� <ೆಬುಕ&ೆ�ೕಚರ��ೆ ಸEಸ�ಬು,�ಯು Xಂ5ರುK 
ಬಂ,ತು. ಆಗ ಅವನು �ೇ?& _ೇ<ೆಂದ>ೆ : 
<ಾ4Hೕಲ 4:37 ಈಗ Nೆಬೂಕ<ೆhಚ�ರNಾದ Nಾನು ಪರFೋಕ 
bಾಜನನುh Jೊಗg, �ೊಂ}ಾ� uೕ7CಸುZೆ�ೕNೆ. ಆತನ �ಾಯCಗ�ೆFಾL 
ಸತ:, ಆತನ 
ಾಗCಗ�ೆFಾL Nಾ:ಯ; [ೊu�4ಂದ ನ}ೆಯುವವರನುh 
ತ��ಸಬಲLನು.  

]ೆಲ®ಚ�ರ 

<ೆಬುಕ&ೆ�ೕಚರನ �ಮJಗ<ಾದ 8ೆಲ½ಚVರನು 8ಾ}:ೋ�ನ -ೊ<ೆಯ 
ಅರಸ<ಾKದ_ನು. ಅವನ ಬ� �ೆ �ೆಚುV 5?,ಲ�. ಆದ>ೆ ಅವನು ನ�ೆLದ 
ಮ�ಾ 7ೋಜ<ಾ ಕೂಟದ� �ಾH>ಾರು ಜನರು 7ಾK=ಾKದ_ರು 
ಮತು� �ರುಸ:ೇGನ &ೇ1ಾಲಯ,ಂದ ಒಯ"ಲwv^ದ_ 8ೆ?/ಯ 
ಮತು� eನ�ದ �ಾIೆ�ಗಳ� ಅವರು ಕು(ದರು. ಆಗ ಒಂದು -ೈ 
-ಾdL-ೊಂಡು �ೋ�ೆಯ jೕ:ೆ ಒಂದು ಸಂ&ೇಶವನು� ಬ>ೆ�ತು. 
ಅದರ ಅಥ6ವನು� &ಾ��ೕಲನು Hವ0Lದನು. 
<ಾ4Hೕಲ 5:26-28,31 ಇದರ ಅಥCವ1 yೕ�<ೆ, ONೇ ಎಂದbೆ, 
<ೇವರು 4ನh ಆgV�ೆಯ �ಾಲವನುh Fೆu�W �ೊNೆ>ಾRW<ಾ?Nೆ. Zೆ�ೇ� 
ಎಂದbೆ, 4ೕನು ತಕ��ಯKL ತೂಗಲmಟುa 4ನh 8ೕಗ:Zೆ ಕ�OEಾ� 
ಕಂಡು ಬಂ�<ೆ. cೆbೇ¯ ಎಂದbೆ, 4ನh bಾಜ:ವ1 IXಾಗ=ಾ� 
Oೕದ:ಯ�ಗೂ, cಾರWಯ�ಗೂ �ೊಡಲm�a<ೆ” ಎಂದು 
ಅ��ೆ
ಾ�ದನು. 
<ಾ4Hೕಲ 5:30,31a ಅ<ೇ bಾ76ಯKL ಕW?ೕಯ bಾಜNಾದ 
]ೇಲ®ಚ�ರನು �ೊಲLಲmಟaನು. Oೕದ:Nಾದ <ಾEಾC=ೆಷನು 
bಾಜ:ವನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡನು.  
ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� ದುಷ^ತನ ನ�ೆL 8ಾ}:ೋ�ಯನ�ರ 
�ೆ>ೆ=ಾ�ತು. 8ಾ}:ೋ� ದುಷ^ತನ ನ�ೆL ಪ³6ಯನ�ರ 
�ೆ>ೆ=ಾ�ತು.  

�ೋbೇಷ 

-ೋ>ೇಷನು ಪ³6ಯ� �ಾ2ಾ�ಜ"ದ �ಾ�ಪಕ<ಾKದ_ನು ಮತು� ಅವನು 
8ಾ}:ೋನನು� ವಶಪ(L-ೊಂಡನು ಮತು� �ಹೂದ"ರನು� 
�ೆ>ೆ�ಂದ }(ಸಲು &ೇವ0ಂದ ಅ�sೇ*ಸಲwv^ದ_ನು. 
ಪ�1ಾ,=ಾದ �lಾಯನು -ೋ>ೇಷನ ಬರುH-ೆಯ ಬ� �ೆ 
ಪ�1ಾ,Lದ_ನು ಮತು� ಅವನು ಹುಟು^ವ�ದ*\ಂತ ಇನೂ�ರು ವಷ6ಗಳ 
ಮುಂUೆ�ೕ ಅವನ �ೆಸರನು� ಸಹ ಮುಂ5?Lದ_ನು. 
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HUಾಯ 44:24a,28 4ನh InೕಚಕNಾದ HJೋವನು 
yೕ>ೆನುhZಾ�Nೆ… 

�ೋbೆಷನ Iಷಯ=ಾ�, ‘ಅವನು ನನh ಮಂ<ೆಯನುh �ಾಯುವವನು, 
HರೂಸFೇಮು ಕಟaಲmಡK, <ೇವ[ಾYನದ ಅW�=ಾರವ1 JಾಕಲmಡK’ 

ಎಂದು Jೇg, ‘ನನh ಇ�ಾaಥCವNೆhFಾL Nೆರ=ೇ�ಸತಕ�ವನು’” 

ಎಂಬು<ಾ� 
ಾತNಾಡುವವನು NಾNೇ. 

ಪ1ನ° [ಾYಪNೆ 

*�.ಪP. 535 0ಂದ 400  

�ೆ>ೆ=ಾಳ.ಗಳ. ಮೂರು HHಧ -ಾಲಘಟ^ದ� ಇ�ಾ��ೕ�ೆ 
Xಂ5ರುKದರು. kೆರು8ಾz8ೇಲ, �ಶು1ಾ, ಹ�ಾ�� ಮತು� kೆಕಯ6 
�ದಲು Xಂ5ರುKದರು. &ೇ1ಾಲಯವನು� ಪ�ನ¶ �2ಾ6ಣ 
2ಾಡ8ೇ-ೆಂಬುದು ಅವರ ಉ& _ೇಶ1ಾKತು�. 

ಎಜ�ನು ಎರಡ<ೆಯ ಗುಂ{ನ� ಬಂದನು ಮತು� ಧಮ6lಾಸ� 
8ೋಧ<ೆಯನು� ಮತು� �ೕ5ವಂತ ಆ>ಾಧ<ೆಯನು� ಪ�ನಃ 
�ಾ�{ಸ8ೇ-ೆಂಬುದು ಅವನ ಉ& _ೇಶ1ಾKತು�. 

ಅಂ5ಮ1ಾK <ೆ�ೆGೕಯ ಮತು� ಇತರರು �ರುಸ:ೇGನ 
�ೌ?�ೋ�ೆಗಳನು� ಪ�ನ¶ �2ಾ6ಣ 2ಾಡುವ�ದ-ಾ\K 
Xಂ5ರುKದರು. 

ಮ:ಾ* ಪ�ಸ�ಕವನು� =ಾ1ಾಗ ಬ>ೆಯ:ಾ�ತು ಎಂಬುದು ಅಷು^ 
ಸwಷ^1ಾKಲ�. ಅದು ಬಹುಶಃ ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಬ>ೆಯಲwಟ^ 
-ೊ<ೆಯ ಪ�ಸ�ಕ1ಾKರಬಹುದು. ಮ:ಾ* Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
ಮFಾu 4:2a ನನh NಾಮದKL ಭಯಭu���aರುವ 4ಮ>ೋ <ೇವರ 
ಧಮC=ೆಂಬ ಸೂಯCನು ಸVಸYZೆಯನುhಂಟು
ಾಡುವ 
uರಣಗಳ�ಳ|ವNಾ� ಮೂಡುವನು...” 
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Iಮ�ೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಈ �ಾಠದ� ಪv^ 2ಾಡ:ಾKರುವ ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆ ಇ5�ಾಸದ ಒಂಭತು� -ಾಲಗಳ. =ಾವವ� ? 

2. ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ಇತ>ೆ &ೇಶಗಳಂIೆ ನಮಗೂ ಒಬz 2ಾನವ >ಾಜನು 8ೇ-ೆಂದು ಬಯL&ಾಗ 
&ೇವರು ಅವ0�ೆ =ಾವ ಎಚV0-ೆಯನು� -ೊಟ^ರು ?  

3. ಈ �ಾಠದ ಪ�-ಾರ, <ಾವ� ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆ�ಂದ ಕಯಬಹು&ಾದ ಒಂದು ಅತ"ಂತ ಆದರfೆಯ 
Hಷಯ1ೇನು ? ಈ ಸತ"ದ ಬ� �ೆ ಸತ"1ೇದದ�ರುವ ಉ&ಾಹರfೆಗಳನು� -ೊ(0. 
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cಾಠ ಮೂರು 

<ೇವರ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಮಕ�ಳ� 
Tೕ¨�ೆ  

&ೇವರು ಭೂGಯನು� ಸೃ³^ಸುವ�ದರ �ದಲು 2ಾನವಕುಲದ 
ಸೃ³^ಯನು� ;ೕNLದರು. &ೇವರು ತನ� ಪPವ6�ಾನದ ಮೂಲಕ 
ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರು �ಾಪ 2ಾಡುವ>ೆಂದು 5?,ದ_ರು ಮತು� 
ಒಬz H�ೕಚಕನ ಬರುH-ೆಯನೂ� ;ೕNLದರು. &ೇವರು : 
� ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� 2ಾ(-ೊಳ./ವ, 
� ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� �ಾಸು, 
� ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ಪ�ಕvಸುವ &ೇವ>ಾK&ಾ_>ೆ.  
�ೕlೆಯ ಇದರ ಬ� �ೆ ಬ>ೆದನು. 

ಧnೕC 7:9 ಆದುದ�ಂದ 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವNೊಬwNೇ 
<ೇವbೆಂದು 7gದು�ೊಳ|]ೇಕು. ಆತನು ನಂlಗಸ�Nಾದ <ೇವರು; 
ತನhನುh T6ೕ7W ತನh ಆ¬ೆಗಳನುh ಅನುಸ�ಸುವವ�>ೆ Zಾನು 

ಾ�ದ =ಾ>ಾ?ನವನೂh ಮತು� ಕೃcೆಯನೂh ಅವರ ಸಂತ7ಯವರKL 
[ಾIರ ತFೆಗಳವbೆಗೂ Nೆರ=ೇ�ಸುವವNಾ�ಯೂ…  

ಸೃ³^Kಂತ �ದಲು &ೇವರು 2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,�ೆ ಒಂದು 
lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� �ಾ�{Lದರು. ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯು 
ಈಗಲೂ Uಾ�ಯ�&ೆ. ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯು ನಮ�ೆ �ೇ0ದು_ ! 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� &ೇವರು �ಾ�{Lರುವ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ. ಇಂ,ಗೂ 
ನಮJ Nೕವನದ 7ಾಗಗAಾK1ೆ. 

=ಾ:�ಾ:ನ 

ಒಡಂಬ(-ೆ�ಂದ>ೆ &ೇವರು ಮತು� ಆತನ ಜನರ ನಡು1ೆ ಇರುವ ಒಂದು 
ಗಂ�ೕರ1ಾದ ಒಪwಂದ1ಾK&ೆ, ಒಂದು 0ೕ5ಯ ಕ>ಾರು ಇದ_ �ಾ�ೆ. 
ರಕ�ದ ಒಡಂಬ(-ೆ�ಂದ>ೆ ಆತನ ಸEಂತ ರಕ�,ಂದ ಮು&ೆ� �ಾಕಲwಟ^ 
ಒಡಂಬ(-ೆ=ಾKದು_ ಅದನು� ಮು0ಯಲು �ಾಧ"Hಲ�. 

ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳನು� &ೇವ>ೇ �ಾ�ರಂ�Lದರು ಮತು� ಆತನು 
ಅವ�ಗಳನು� ತನ� ಕು0Iಾದ, ತನ� ;ೕಜ<ೆಗಳ ಕು0Iಾದ, ತನ� 
ಉ&ೆ_ೕಶಗಳ ಕು0Iಾದ ಒಂದು ಪ�ಕಟ<ೆ=ಾK 2ಾನವಕುಲ-ೆ\ 
ಪ�ಸು�ತಪ(Lದರು. 
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ಎರಡು �ೕ7Eಾದ ಒಡಂಬ��ೆಗಳ� 
� ಷರ5�ಲ�ದ ಒಡಂಬ(-ೆ 

ಎರಡು 0ೕ5=ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಗ?1ೆ - ಷರ5�ಲ�ದ ಒಡಂಬ(-ೆ ಮತು� 
ಷರತು�ಬದ� ಒಡಂಬ(-ೆ. ಷರ5�ಲ�ದ ಒಡಂಬ(-ೆಯು 2ಾನವಕುಲದ 
ಪರ1ಾK &ೇವರು -ೈ�ೊಂಡ 8ಾಧ"Iೆ=ಾK&ೆ. H|ೇಯIೆ�ದ_ರೂ 
H|ೇಯIೆ�ಲ�,ದ_ರೂ &ೇವರು ಅವ�ಗಳನು� <ೆರ1ೇ0ಸುIಾ�>ೆ. 

� ಷರತು�ಬದ� ಒಡಂಬ(-ೆ 
ಇತ>ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ. ಷರತು�ಬದ� ಒಡಂಬ(-ೆಗAಾKದು_ 2ಾನವಕುಲವ� 

ಅವ�ಗಳನು� ಅಂKೕಕ0ಸಬಹುದು ಅಥ1ಾ 5ರಸ\0ಸಬಹು&ಾK&ೆ. ಈ 
ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ ಷರತು�ಗಳನು� ಎಂ,ಗೂ ಬದ:ಾಗದ &ೇವರು 
<ೇGL&ಾ_>ೆ. �ಾ�ಾK ಈ �ಯಮಗಳನು� 
ಬದ:ಾ�ಸ:ಾಗುವ�,ಲ�. ಷರತು�ಬದ� ಒಡಂಬ(-ೆಯ :ಾಭಗಳನು� 
ನಂ}-ೆ ಮತು� H|ೇಯIೆಯ ಮೂಲಕ 2ಾತ� ಪ�ೆದು-ೊಳ/ಲು 
�ಾಧ". 

 

UಾಶVತ=ಾದ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರತು�ಬದ�) 

ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ=ಾದ ಒಡಂಬ��ೆ 

lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯು ಗತ �ತ"ತEದ� ತಂ&ೆ=ಾದ &ೇವರ 
ಮಗನ ಮತು� ಪ0ಶು&ಾ�ತJರ ಸ2ಾ:ೋಚ<ೆಯ� 
�ಾ�ರಂಭ1ಾ�ತು. ಒಂದು lಾಶEತ ಕುಟುಂಬHರ8ೇ-ೆಂಬ ತನ� 
ಬಯ-ೆಯನು� ಪP>ೈಸಲು &ೇವರು 2ಾನವಕುಲದ ಸೃ³^ಯನು� 
;ೕNLದರು. ಅವರು ತನ� ಮಗ��ಾK ಒಂದು ವಧುವನು� 
ಬಯLದರು ಮತು� ಒಂದು lಾಶEತ ಕುಟುಂಬವನು� ಬಯLದರು. 

ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರ ದಂ�ೆ ಮತು� ಪತನವನು� �ದ:ೇ 5?,ದ_ 
ಆತನು ತನ� ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಅವರ H�ೕಚ<ೆಯನು� 
;ೕNLದನು. 2ಾನವಕುಲವ� =ಾವ�ದ-ಾ\K ಸೃ³^ಸಲwv^Iೋ 
ಅ1ೆಲ�ವನೂ� H�ೕಚ<ೆಯ ಮೂಲಕ ಪ�ನಃ �ೊಂದ8ೇ-ಾKತು�. 
ಪ�ರುಷರು ಮತು� ಮXAೆಯರು ಪ0ಪPಣ6ರೂ, �ೕ5ವಂತರೂ, 

ಪPಣ6�ೊಂಡವರೂ ಆದವ>ಾK &ೇವರ ಮಗ��ೆ ಸೂಕ�1ಾದ 

lಾಶEತ ವಧು1ಾಗುವರು.  
ಈ ಮೂಲಭೂತ1ಾದ lಾಶEತ ಒಡಂಬ(-ೆಯ jೕ:ೆ�ೕ ಉ?&ೆ:ಾ� 

ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ. ಆಧ0L&ೆ. 
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Nಾವ1 
� ಕ>ೆಯಲwv^& _ೇ1ೆ 

lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯು 2ಾನವಕುಲದ ಕ�ೆKರುವ &ೇವರ 
ಉ& _ೇಶ ಮತು� ಕೃ�ೆಯನು� ಪ�ಕvಸುತ�&ೆ. 
2 7nf 1:9,10 ಆತನು ನಮ5KLರುವ ಸುಕೃತ:ಗಳನುh 
Nೋ�ದ?�ಂದಲL, ತನh ಸಂಕಲmವನುh ಅನುಸ�W ಕೃcೆ�ಂದFೇ 
ನಮ5ನುh ರiW ಪ�ಶುದ�bಾಗುವ1ದ�ೆ� ಕbೆದನು. ಆತನು 
ಅNಾ��ಾಲದKL ಆ ಕೃcೆಯನುh u6ಸ� HೕಸುIನKL ನಮ>ೆ 
ಅನುಗ6yW, ಈಗ ನಮ5 ರ�ಕNಾದ u6ಸ� HೕಸುIನ ಪ6ತ:�Zೆಯ 
ಮೂಲಕ ಅದನುh ಪ6ಕಟಪ�W<ಾ?Nೆ. ಈತನು ಮರಣವನುh 
4ಮೂCಲ>ೊgW ಸು=ಾZೆCಯ ಮೂಲಕ �ೕವವನೂh 
ಅಮರತVವನೂh ]ೆಳu>ೆ ತಂ�<ಾ?Nೆ. 

� H�ೕeಸಲwv^& _ೇ1ೆ 
ಅದು ಆತನ ಮಗ<ಾದ �ೕಸುHನ ರಕ�|ಾ>ೆಯ ಮೂಲಕ 

2ಾನವಕುಲ-ಾ\K &ೇವರು �ೊಂ,ದ_ H�ೕಚ<ೆಯ 
;ೕಜ<ೆಯನು� ಪ�ಕvಸುತ�&ೆ. 
ಇl6ಯ�>ೆ 13:20 4ತ:=ಾದ ಒಡಂಬ��ೆಯನುh, ರಕ��ಂದ 

4ಶ�ಯಪ�ಸುವ1ದ�ಾ��, ಸXೆHಂಬ yಂ�>ೆ 
ಮJಾcಾಲಕNಾ�ರುವ ನಮ5 ಕತCNಾದ 

Hೕಸುವನುh ಸತ�ವbೊಳ�ಂದ ಬರ
ಾ�ದ,  Uಾಂ7<ಾಯಕNಾದ 

<ೇವರು ...  
� *�ಸ�ನ� �ದ:ೇ <ೇGಸಲwcೆ^ವ� 

ಇದು 2ಾನವಕುಲವ� ಸೃ³^ಸಲwಡುವ�ದು ಮತು� ಆನಂತರ ಅದು ತನ� 
ಮಗನ �ಾರೂಪ"-ೆ\ ಅನುಗುಣ1ಾಗುವ�ದು ಎಂಬ &ೇವರ 
;ೕಜ<ೆಯನು� ಪ�ಕvಸುತ�&ೆ. 
bೋ
ಾ 8:29,30 <ೇವರು Eಾರನುh ತಮ5ವbೆಂದು nದFೇ 

ಆ�W�ೊಂಡNೋ ಅವರನುh ತನh ಮಗನ ಅನುರೂTಗ�ಾಗುವಂZೆ 
ಆಗFೇ Nೇ�Wದನು. 30ಮತು� Eಾರನುh nದಲು Nೇ�WದNೋ 

ಅವರನುh ಕbೆದನು. Eಾರನುh ಕbೆದNೋ ಅವರನುh 
4ೕ7ವಂತbೆಂದು 4ಣC�Wದನು. Eಾರನುh 4ೕ7ವಂತbೆಂದು 
4ಣC�WದNೋ ಅವರನುh ಮy
ಾಪದI>ೆ [ೇ�Wದನು. 

� ಭHಷ"ವನು� �ೊಂ,& _ೇ1ೆ 
ಗತ�ತ"ತE,ಂದ &ೇವರು 2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,�ೆ �ೊಂ,ರುವ 

lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯು ನಮJ ಭHಷ"ವನು� �ಾ�{Lತು. 
ಎ±ೆಸ 1:4 Nಾವ1 ಆತನ ಸ4hDಯKL ಪ�ಶುದ�ರೂ 

<ೋಷIಲLದವರೂ ಆ�ರ]ೇ�ೆಂದು, ಜಗತು� ಸೃ`aEಾಗುವ1ದu�ಂತ 

nದFೇ <ೇವರು u6ಸ�ನKL ನಮ5ನುh ಆ�W�ೊಂಡನು...  
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1 �ೊ�ಂಥ 2:7 ಇದುವbೆ>ೆ ಗುಪ�=ಾ�ದ? ಸZಾ:ಥCವನುh 7gಸುವKL 
<ೇವರ ¬ಾನವNೆhೕ Jೇಳ�Zೆ�ೕ=ೆ. ಅದು Eಾವ1<ೆಂದbೆ <ೇವರು 
ನಮ5 ಮyO>ಾ� Fೋ�ೋತm7��ಂತ nದFೇ Nೇ�W 
ಮbೆ
ಾ�ದ? <ೇವರ ¬ಾನದ ಮಮC=ೇ ಆ�<ೆ. 

ನಮ5 ಆBೕ=ಾCದಗಳ�  
� �ತ"1ಾದ Nೕವನ 

lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯ 7ಾKಗAಾದ <ಾವ� �ತ"1ಾದ 
Nೕವನವನು� �ೊಂ,& _ೇ1ೆ. ಅದು ನ�JಳKರುವ &ೇವರ 
Nೕವ1ಾK&ೆ. 
7ೕತನು 1:2 <ೇವರು, ಅNಾ��ಾಲದKLHೕ =ಾ>ಾ?ನ 
ಾ�ದ 
4ತ:�ೕವದ 4�ೕ�ೆಯನುh… 

� ಆತನ {�ೕ5 

<ಾವ� ಆತನ {�ೕ5ಯನು� �ೊಂ,-ೊಳ/ಬಹುದು. 
Hbೆ�ೕಯ 31:3 HJೋವನು… ದಶCನ�ೊಟುa,‘Nಾನು 4ನhನುh 
T6ೕ7Wರುವ1ದು UಾಶVತ cೆ6ೕಮ�ಂದFೇ; ಆದ�ಾರಣ 4ನhನುh 
ಮಮZೆ�ಂದ [ೆ�ೆದು�ೊಂ�<ೆ?ೕNೆ.” 

� �ೕ5ವಂ5-ೆ 
&ಾ��ೕಲ 9:24 ರ ಪ�-ಾರ, 

ಅಧಮCವನುh �ೊNೆ>ಾRಸುವ1ದು, cಾಪಗಳನುh 7ೕ�ಸುವ1ದು, 
ಅಪbಾಧವನುh 4=ಾ�ಸುವ1ದು, ಸNಾತನ ಧಮCವನುh 
[ಾYTಸುವ1ದು… 4ಷ��ೆCEಾ�<ೆ. 

ನಮJ ಪರ1ಾK *�ಸ�ನು 2ಾ(ದ H�ೕಚ<ಾ -ಾಯ6ವ� ನಮJ 
�ಾಪಗ?�ೆ �ಾ�ಯnVತ�ವನು� ಮತು� lಾಶEತ1ಾದ 
�ೕ5ವಂ5-ೆಯನು� ತರುವ�&ಾKತು�. 
2 �ೊ�ಂಥ 5:21 cಾಪವNೆhೕ ಅ�ಯದ u6ಸ� Hೕಸುವನುh <ೇವರು 
ನಮ>ೋಸ�ರ cಾಪಸVರೂTಯNಾh�Wದರು. u6ಸ� HೕಸುIನKL 
Nಾವ1 4ೕ7ವಂತbಾಗ]ೇ�ೆಂದು <ೇವರು yೕ>ೆ 
ಾ�ದರು. 

� �ೆಸರು 
ನಮ�ೆ lಾಶEತ1ಾದ �ೆಸರು -ೊಡಲwv^&ೆ.  

HUಾಯ 56:5 ನನh ಆಲಯದKLಯೂ >ೋ}ೆಗಳ ಬgಗೂ ಕು
ಾರ 
ಕು
ಾZೆCಯ��ಂತ ಉತ�ಮ=ಾದ ಸYಳವನೂh Jೆಸರನೂh Nಾನು 
�ೊಡುZೆ�ೕNೆ. ಎಂ�ಗೂ ಅgಯದ UಾಶVತ=ಾದ Jೆಸರನುh ಅವ�>ೆ 
Nಾನು �ೊಡು=ೆನು ಎಂದು Jೇಳ�Zಾ�Nೆ.  

� >ಾಜ" 
<ಾವ� lಾಶEತ1ಾದ >ಾಜ"ದ 7ಾಗ1ಾಗುI �ೇ1ೆ. 
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<ಾ4Hೕಲ 7:27 bಾಜ:ವ� <ೊbೆತನವ� ಆ�ಾಶದ �ೆಳ�ರುವ 
ಪ�7C bಾಜ:ಗಳ ಮಹತು� ಮJೋನhತನ ಪ�ಶುದ�=ಾದ ಜನ�>ೆ 
�ೊಡಲmಡುವದು; ಆತನ bಾಜ:ವ1 4ತ:=ಾದ bಾಜ: ಮತು� ಎFಾL 
<ೊbೆತನಗಳ¢ ಆತನನುh [ೇIಸುವವ1 ಮತು� 
I�ೇಯ=ಾ�ರುವವ1. 

� lಾಶEತ1ಾದ ಆನಂದ 

ನಮ�ೆ lಾಶEತ1ಾದ ಆನಂದH&ೆ. 
HUಾಯ 51:11 ಆದ�ಾರಣ ಕತC4ಂದ Inೕ�ಸಲmಟaವರು 
7ರು��ೊಂಡು JಾಡುZಾ� �ೕ8ೕ4>ೆ ಬರುವರು; UಾಶVತ=ಾದ 
ಆನಂದವ1 ಅವರ ತFೆಯ OೕKರುವದು, ಅವರು 
ಹ�ಾCನಂದಗಳನುh Jೊಂ��ೊಳ�|ವರು; ದುಃಖವ1, ವ:oೆಯು ಓ� 
Jೋಗುವವ1. 

ಷರತು�ಗಳ� 

ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಎ:ಾ� ಆnೕ1ಾ6ದಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು &ೇವರ 
�ಾತ�1ಾKತು�. ನಮJ �ಾತ�1ೇನು? lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� 
LEೕಕ0L ಅದನು� ಇಂ,ಗೂ ಮತು� ಎಂ&ೆಂ,ಗೂ 
ನಮJ&ಾKL-ೊಳ/ಲು =ಾವ ಷರತು�ಗ?1ೆ? 

� ನಂ}-ೆ 
ಈ lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನಮJ NೕHತಗಳ� 

�ೊಂ,-ೊಳ/ಲು ಇರುವ ಒಂ&ೇ ಒಂದು 2ಾಗ6ವ� – ನಂ}-ೆಯ 
ಮೂಲಕ1ಾK&ೆ. 
8ೕJಾನ 3:16 <ೇವರು Fೋಕವನುh ಎ�ೊaೕ T6ೕ7
ಾ� ತನh 
ಒಬwNೇ ಮಗನನುh �ೊಟaನು; ಆತನನುh ನಂಬುವ EಾವNಾದರೂ 
Nಾಶ=ಾಗ<ೆ 4ತ:�ೕವವನುh ಪ}ೆದವNಾ�ರುವನು. 

� H|ೇಯIೆ 
ಈ lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನಮJ NೕHತಗಳ� 

Uಾ�ಯ�ರುವಂIೆ -ಾ�ಾ(-ೊಳ/ಲು H|ೇಯIೆ�ರ8ೇಕು.  
8ೕJಾನ 14:15 4ೕವ1 ನನhನುh T6ೕ7ಸುವ<ಾದbೆ ನನh 
ಆ¬ೆಗಳನುh �ೈ�ೊg|�. 

ಇl6ಯ 5:9 ಇದಲL<ೆ W��>ೆ ಬಂದು ತನ>ೆ 
I�ೇಯbಾ�ರುವವbೆಲL�ಗೂ 4ರಂತರ=ಾದ ರ��ೆ>ೆ ಆತನು 
ಕತCNಾದನು.  

� ಮು&ೆ� �ಾಕಲwv^& _ೇ1ೆ 
lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ತಂ&ೆಯು ;ೕNLದರು, ಅದು ಮಗ�ಂದ 

<ೆರ1ೇ0ಸಲwv^ತು ಮತು� ಪ0ಶು&ಾ�ತJ�ಂದ ಮು&ೆ� �ಾಕಲwv^ತು. 
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ಎ±ೆಸ 1:13 4ಮ5 ರ��ೆಯ Iಷಯ=ಾದ ಸು=ಾZೆCHಂಬ ಸತ: 
=ಾಕ:ವನುh �ೇg u6ಸ�ನKL ನಂl�ೆ�ಟaವbಾದ 4ೕವ1 ಸಹ =ಾ>ಾ?ನ 

ಾಡಲmಟa ಪIZಾ6ತ5Nೆಂಬ ಮು<ೆ6ಯನುh Jೊಂ���. 

ಏ<ೆ³ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರತು�ಬದ�) 

ಏ&ೆ� ಒಡಂಬ(-ೆಯು &ೇವರು ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರನು� ಸೃ³^L 
ಏ&ೆ� Iೋಟದ�0L&ಾಗ �ಾ�{Lದ �ದಲ 
ಒಡಂಬ(-ೆ=ಾK&ೆ. ಅದರ�, ಅವರು 2ಾನವಕುಲ-ಾ\K  �ೊಂ,ದ_ 
ತಮJ ಉ&ೆ_ೕಶ ಮತು� ;ೕಜ<ೆಯನು� ಪ�ಕvLದರು. 

ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯು, ಇತ>ೆ ಎ:ಾ� ಒಡಂಬ(-ೆಗಳಂIೆ, H|ೇಯIೆ�ೆ 
ಆnೕ1ಾ6ದವನೂ� ಮತು� ಅH|ೇಯIೆ�ೆ lಾಪವನೂ� ಒದKLತು. 

ಆBೕ=ಾCದಗಳ� 
ಆ��ಾಂಡ 1:28-30 ಇದಲL<ೆ <ೇವರು ಅವರನುh ಆBೕವC�Wದನು. 
<ೇವರು--ಅ£ವೃ��Eಾ� Jೆ�� ಭೂ�ಯನುh ತುಂl�ೊಂಡು ಅದನುh 
ವಶ
ಾ��ೊg|�; ಸಮುದ6ದ �ೕನುಗಳ OೕFೆಯೂ ಆ�ಾಶದ 

ಪiಗಳ OೕFೆಯೂ ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಚKಸುವ ಪ678ಂದು 
�ೕIಯ OೕFೆಯೂ <ೊbೆತನ
ಾ�� ಎಂದು ಅವ�>ೆ Jೇgದನು. 
<ೇವರು--ಇ>ೋ, ಸಮಸ� ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಇರುವ lೕಜವ1ಳ| 
ಪ678ಂದು ಪಲ:ವನೂh lೕಜlಡುವ ಪ678ಂದು ಹR�ನ 

ಮರವನೂh 4ಮ>ೆ �ೊ�a<ೆ?ೕNೆ. ಅದು 4ಮ>ೆ ಆJಾರ�ಾ��ರುವದು. 
ಇದಲL<ೆ Nಾನು ಭೂ�ಯ ಪ678ಂದು ಮೃಗಕೂ� ಆ�ಾಶದ 

ಪ678ಂದು ಪiಗೂ ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಹ�<ಾಡುವ �ೕವವ1ಳ| 
ಪ678ಂದಕೂ� ಹಸುbಾದ ಪ678ಂದು ಪಲ:ವನುh ಆJಾರ�ಾ�� 

�ೊ�a<ೆ?ೕNೆ ಅಂದನು; ಅದು Jಾ>ೆHೕ ಆ�ತು. 

ಷರತು�ಗಳ� 

H|ೇಯIೆ�ೆ ಆnೕ1ಾ6ದ ಇದ_ಂIೆ�ೕ, ಆ H|ೇಯIೆಯ ಪ0ೕ�ೆಯನು� 
ಸಹ &ೇವರು ಒದKLದರು. ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರು 
ಅH|ೇಯ>ಾದ>ೆ, ಅವರು ಒಡಂಬ(-ೆಯ lಾಪವನು� 
LEೕಕ0ಸುವರು. 

ಆ��ಾಂಡ 2:16,17 <ೇವbಾದ ಕತCನು ಮನುಷ:4>ೆ 
ಆ¬ಾTW<ೆ?ೕನಂದbೆ-- 4ೕನು Zೋಟದ ಎFಾL ಮರಗಳ ಫಲವನುh 
ಯoೇಚ¶=ಾ� 7ನhಬಹುದು; ಆದbೆ ಒ� |ೇದು �ೆಟaದರ 

7ಳ�ವg�ೆಯನುhಂಟು
ಾಡುವ ಮರದ ಫಲವನುh 4ೕನು 
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7ನh]ಾರದು; ಅದನುh 7ಂದ �ನದKL ಖಂ�ತ=ಾ� [ಾಯುI 

ಅಂದನು. 

ಒಡಂಬ(-ೆಯ �ಯಮಗ?�ೆ ಅವರ ಬದ�Iೆಯನು� ಪ0ೕtಸಲು ಏ&ೆ� 
ಒಡಂಬ(-ೆಯು ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರನು� ಪ0ೕ�ೆ�ೆ ಒಳಪ(Lತು.  

ಒಡಂಬ��ೆಯು ಮು�ಯಲm�aತು 

ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರು ಹಣhನು� 5ಂದ jೕ:ೆ &ೇವ>ೊಂ,Kದ_ ಅವರ 
ಸಂಬಂಧವ� ಮು0ದು �ೋ�ತು. ಅವರು ಇನು� ಮುಂ&ೆ &ೇವರ 
ಪ�ಸನ�Iೆಯ� |ೈಯ61ಾK ಬರ:ಾಗಲ�. 
ಆ��ಾಂಡ 3:8 ಆಗ ಕತCNಾದ <ೇವರು �ನದ ತಂ>ಾgಯKL 
Zೋಟ<ೊಳ>ೆ 7ರು>ಾಡುವ ಶಬ?ವನುh ಆ<ಾಮನೂ ಅವನ 
Jೆಂಡ7ಯೂ �ೇg <ೇವbಾದ ಕತCನ ಸ4hD�ಂದ Zೋಟದ 
ಮರಗಳKL ಅಡ��ೊಂಡರು.  

� �ೈIಾನನ jೕ:ೆ lಾಪ 

2ಾನವನ }ೕಳ.H-ೆಯ Xಂ&ೆ �ೈIಾನನ �ಾತ�Hದ_ದ_0ಂದ ಅವನ 
jೕ:ೆ ಒಂದು lಾಪವ� �ಾಕ:ಾ�ತು.  

 

ಆ��ಾಂಡ 3:14,15 ಆಗ ಕತCNಾದ <ೇವರು ಸಪC�ೆ�--4ೕನು 
ಇದನುh 
ಾ�ದ �ಾರಣ ಎFಾL ಪಶುಗಳKLಯೂ ಎFಾL ಅಡIಯ 

ಮೃಗಗಳ KLಯೂ ಶTಸಲmಟುa �ೕವ�ಂ�ರುವ �ವಸಗಳFೆLFಾL 
Jೊ ೆa�ಂದ ಹ�<ಾ� ಮಣ�ನುh 7ನುhI. 4ನಗೂ W�ೕಗೂ 4ನh 
ಸಂತ7ಗೂ W�ೕ ಸಂತ7ಗೂ ಹ>ೆತನ ಇಡು=ೆನು; ಆತನು 4ನh 
ತFೆಯನುh ಜಜು�ವನು ಮತು� 4ೕನು ಆತನ yಮ5�ಯನುh, ಕಚು�I 

ಅಂದನು. 
� ಹವEಳ jೕ:ೆ lಾಪ 

L�ೕಯ jೕ:ೆ lಾಪ ಬಂ,ತು. 
ಆ��ಾಂಡ 3:16 W�ೕ>ೆ ಆತನು--Nಾನು 4ನh ದುಃಖವನೂh 
ಗಭC=ೇದNೆಯನೂh ಅDಕ=ಾ� Jೆ��ಸು=ೆನು, 4ೕನು ಕಷa�ಂದ 
ಮಕ�ಳನುh JೆರುI, 4ನh ಗಂಡನ OೕFೆ 4ನ>ೆ ಆUೆ ಇರುವದು; 
ಅವನು 4ನhನುh ಆಳ�ವನು ಅಂದನು. 

� ಆ&ಾಮನ jೕ:ೆ ಮತು� ಭೂGಯ 
jೕ:ೆ lಾಪ 

ಆ&ಾಮನ jೕ:ೆ ಮತು� ಅವನ ಮೂಲಕ ಎ:ಾ� ಮನುಷ"ರ jೕ:ೆ ಬಂದ 
lಾಪವ�, ಭೂGಯ jೕ:ೆಯೂ lಾಪವನು� ತಂ,ತು. ಆ ,ನ,ಂದ, 

ಅವನು ತನ� Nೕವನದ ಎ:ಾ� ,ನಗಳಲೂ� -ೆಲಸವನು� 
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2ಾಡ:ೇ8ೇ-ಾ�ತು ಮತು� ಅದನು� 2ಾಡು1ಾಗ ಅವನು 8ೆವರು 
ಸು0ಸುIಾ�<ೆ. ಅದು ಕµಣವP ಮತು� ಅXತಕರವP ಆKರುವ�ದು. 
ಆ��ಾಂಡ 3:17,18 ಆ<ಾಮ4>ೆ ಆತನು--4ೕನು 4ನh Jೆಂಡ7ಯ 


ಾತನುh �ೇg 7ನh]ಾರ<ೆಂದು Nಾನು 4ನ ಆ¬ಾTWದ ಮರದ 

ಫಲವನುh 7ಂದ�ಾರಣ 4ನh 4�ತ� ಭೂ�ಯು ಶTಸಲm�a<ೆ; 4ನh 
�ೕವನದ �ನಗಳFೆLFಾL ದುಃಖದFೆLೕ 4ೕನು ಅದರ ಫಲವನುh 7ನುhI. 

ಇದಲL<ೆ ಭೂ�ಯು ಮುಳ�|ಗಳನೂh ದತೂ��ಗಳನೂh 4ನ>ಾ� 

]ೆ�ೆಯುವದು. 4ೕನು Jೊಲದ ಪಲ:ವನುh 7ನುhI. 

ಭೂGಯು -ೇವಲ ಒA /ೆಯದನು� 2ಾತ� ಉತw5� 2ಾಡುವ�ದರ 
ಬದ:ಾK ಮುಳ./ಗಳನೂ� ದತೂ�0ಗಳನೂ� �ೊರತರುವ�ದು. 

� ಮರಣ 

ಎ:ಾ� ಸೃ³^ಗಳ jೕ:ೆಯೂ 2ಾನವಕುಲದ jೕ:ೆಯೂ ಮರಣವ� 
ಬಂ,ತು. 
ಆ��ಾಂಡ 3:19 4ೕನು ಮR�>ೆ 7ರುಗುವವbೆ>ೆ 4ನh ಹ�ೆಯ 
]ೆವರನುh ಸು�W bೊ�aಯನುh 7ನುhI. Eಾಕಂದbೆ 4ೕನು 
ಅದbೊಳ�ಂದ ಅಂದbೆ (ಮR�Nೊಳ�ಂದ) Zೆ>ೆಯಲm ೆa; 4ೕನು 
ಮ�ಾ���?, ಮR�>ೆ 7ರು��ೊಳ�|I ಅಂದನು. 

� �ೕಸು ನಮ�ಾK ಶ{ಸಲwಟ^ನು 
�ೕಸು ತನ� ಶ�j ಮತು� ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ�ಾK ಶ{ಸಲwಟ^ದ_ನು� 

<ೆನ{L-ೊಳ/&ೆ -ೇವಲ �ಾಪದ �Gತ� ಬಂದ lಾಪಗಳ ಪv^ಯನು� 
2ಾಡ8ಾರದು. 
ಗFಾತ: 3:13 u6ಸ�ನು ನಮ5 4�ತ� Uಾಪ=ಾ� 
ಾಡಲmಟುa 
Nಾ:ಯಪ6
ಾಣದ Uಾಪ<ೊಳ�ಂದ ನಮ5ನುh l�Wದನು. 
Eಾಕಂದbೆ--ಮರ�ೆ� ತೂಗJಾಕಲmಟa ಪ678ಬwನು Uಾಪಗ6ಸ�ನು 
ಎಂದು ಬbೆದ<ೆಯFಾL. 

ಆ<ಾಮNೊಂ��ನ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರ7�ಲLದು?) 

ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವEರ �ಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ jೕ:ೆ lಾಪಗಳ. 
ಬಂ&ಾಗೂ" ಅವ�ಗಳ ನಡು1ೆಯೂ &ೇವರು ಅವ0�ೆ H�ೕಚ<ೆಯ 
1ಾ�ಾ_ನವನು� 2ಾ(ದರು. &ೇವರು 2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,�ೆ ಒಂದು 
�ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� 2ಾ(-ೊಂಡರು. 

=ಾ>ಾ?ನ 

ಆ��ಾಂಡ 3:15 4ನಗೂ W�ೕಗೂ 4ನh ಸಂತ7ಗೂ W�ೕ ಸಂತ7ಗೂ 
ಹ>ೆತನ ಇಡು=ೆನು; ಆತನು 4ನh ತFೆಯನುh ಜಜು�ವನು ಮತು� 
4ೕನು ಆತನ yಮ5�ಯನುh, ಕಚು�I ಅಂದನು. 
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L�ೕಯ ಸಂIಾನವ� �ನ� ತ:ೆಯನು� ಜಜುgವನು ಮತು� �ೈIಾನನು ಆತನ 
XಮJ(ಯನು� ಕಚುVH ಎಂದು &ೇವರು �ೈIಾನ��ೆ �ೇ?ದರು. 

&ೇವರು L�ೕಯ ಸಂIಾನದ ಮೂಲಕ 2ಾನವಕುಲ-ಾ\K ಒಬz 
H�ೕಚಕನನು� ಕಳ.XL-ೊಡು1ೆ<ೆಂದು �ೇ?ದ �ಣ,ಂದ L�ೕಯ 
ಎ:ಾ� ಸಂIಾನವನು� <ಾಶ2ಾಡ8ೇ-ೆಂದು �ೈIಾನನು 
ಉ& _ೇnLದನು. 

ತ:ೆ2ಾರುಗಳ. ಕAೆದಂIೆ L�ೕ ಪ�ರುಷರು &ೇವರನು� ಅಲtL �ೆUೆVUಾVK 
ದುಷ^>ಾಗುIಾ� �ೋದರು. 2ಾನವಕುಲವನು� -ೆ(ಸುವ�ದ-ಾ\K 
�ೈIಾನನ ದು>ಾತJಗಳ. L�ೕಯ>ೊಂ,�ೆ ಐಕ"1ಾK ಒಂದು �ೊಸ 
ಅಧ6 ಮನುಷ" ಅಧ6 ದು>ಾತJಗಳನು� ಸೃ³^Lದವ�. 
ಆ��ಾಂಡ 6:4a ಆ �ನಗಳKL ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಮJಾ 
ಶ�ೕರಗ�ಾದವರು ಇದ?ರು, ಆOೕFೆಯೂ ಇದ?ರು; <ೇವಕು
ಾರರು 
ಮನುಷ: ಕು
ಾZೆCಯರನುh ಕೂ�<ಾಗ ಅವ�>ೆ ಮಕ�ಳನುh 
Jೆತ�ರು. ಇವbೇ ಪ�ವC�ಾಲದKL ಪ6Wದ�bಾದ 
ಪbಾಕ6ಮUಾKಗ�ಾ�ದ?ವರು.  

�ೈIಾನನ ತ:ೆಯನು� ಜಜgಲು ಬರದ_ ”L�ೕಯ ಸಂIಾನವನು�” 
(*�ಸ�ನನು�) ತ�ೆಯಲು �ೈIಾನನು 2ಾ(ದ ಪ�ಯತ�Hದು. 

�ೕlೆಯ ಜನನದ ಸಮಯದ� ಇ&ೇ ದು>ಾತJವ� ಫ>ೋಹ<ೊಳ�ೆ 
�ೊ*\ತು ಮತು� �ೕಸುHನ ಜನನದ ಸಮಯದ� ಅರಸ<ಾದ 
�ೆ>ೋದ<ೊಳ�ೆ �ೊ*\ತು. ಈ �ೈIಾನನ ಆತJವ� 
2ಾನವಕುಲ-ಾ\K ಇರುವ &ೇವರ ;ೕಜ<ೆಯನು� ತ�ೆಯಲು 
nಶುಗಳನು� -ೊಲ�ಲು ಬಯಸುತ�&ೆ. ಇದು ಗಭ6�ಾತದ ಮೂಲಕ 
nಶುಗಳನು� -ೊಲ�ಲು ಈಗಲೂ �ೆ�ೕ>ೇ{ಸು5�&ೆ. 

NೋಹNೊಂ��ನ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರತು�ಬದ�) 

ಆBೕ=ಾCದಗಳ� 

ಪ�1ಾಹದ ನಂತರ, &ೇವರು <ೋಹ<ೊಂ,�ೆ ಒಂದು ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� 
2ಾ(-ೊಂಡರು. ಅದು ಆತನ ಮೂಲ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳನು� 
ಧೃ�ೕಕ0L 2ಾನವಕುಲ-ಾ\Kರುವ ತನ� H�ೕಚ<ಾ ;ೕಜ<ೆಯ 
ಒಂದು ಪPಣ6 ಪ�ಕಟ<ೆಯನು� -ೊv^ತು. ಭೂGಯ jೕ:ೆ 1ಾಸHದ_ 
ಎ:ಾ�ದರ jೕ:ೆ &ೇವರು �ೇ�ೆ ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವE0�ೆ 
ಅ�-ಾರವನು� -ೊಟ^>ೋ <ೋಹ�ಗೂ ಅ&ೇ ಅ�-ಾರವನು� 
-ೊಟ^ರು. 
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ಆ��ಾಂಡ 9:1,2 <ೇವರು Nೋಹನನೂh ಅವನ ಕು
ಾರರನೂh 
ಆBೕವC�W ಅವ�>ೆ--4ೕವ1 ಬಹುಸಂZಾನವ1ಳ|ವbಾ� Jೆ�� 
ಭೂFೋಕದFೆLFಾL ತುಂl�ೊg|�. ಭೂ�ಯ OೕKರುವ ಎFಾL 
ಮೃಗಗಳ OೕFೆಯೂ ಆ�ಾಶದ ಎFಾL ಪiಗಳ OೕFೆಯೂ 
ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಹ�<ಾಡುವವ1ಗ�ೆಲLವ1ಗಳ OೕFೆಯೂ 
ಸಮುದ6ದ ಎFಾL �ೕನುಗಳ OೕFೆಯೂ 4ಮ5 ಭಯವ1 ಮತು� 
4ಮ5 Jೆದ��ೆಯು ಇರುವದು; 4ಮ5 �ೈಗಳKL ಅವ1 �ೊಡಲm�a=ೆ.  
ಆ��ಾಂಡ 9:9,10a ಇ>ೋ, Nಾನು ನನh ಒಡಂಬ��ೆಯನುh 4ಮ5 
ಸಂಗಡಲೂ 4ಮ5 ತರು=ಾಯ 4ಮ5 ಸಂತ7ಯವರ ಸಂಗಡಲೂ 

Nಾ=ೆ8ಳ�ಂದ Jೊರ>ೆ ಬಂದ ಎಲLವ1ಗಳ ಅಂದbೆ ಭೂ�ಯ 
ಎFಾL �ೕIಗಳ [ ೊZೆ>ೆ [ಾYTಸುZೆ�ೕNೆ].  

ಎರಡು ಷರತು�ಗಳ� 
� ರಕ�ವನು� 5ನ�8ಾರದು 

<ೋಹನೂ ಮತು� ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ರಕ�ವನು� 5ನ�8ಾರ&ೆಂದು 
&ೇವರು ಅವ0�ೆ ಆ�ಾ{Lದರು. 
ಆ��ಾಂಡ 9:4 ಆದbೆ 
ಾಂಸವನುh �ೕವIರುವ ರಕ�<ೊಂ�>ೆ 4ೕವ1 
7ನh]ಾರದು.  

� ಮನುಷ"ರನು� -ೊಲ�8ಾರದು 
ಅವರು ಇ<ೊ�ಬz ಮನುಷ"ನನು� -ೊಲ�8ಾರ&ಾKತು�.  

ಆ��ಾಂಡ 9:6 Eಾವನು ಮನುಷ:ನ ರಕ�ವನುh ಸು�ಸುವNೋ ಅವನ 
ರಕ�ವ1 ಮನುಷ:4ಂದFೇ ಸು�ಸಲmಡುವದು. Eಾಕಂದbೆ <ೇವರು 
ತನh ಸVರೂಪದKL ಮನುಷ: ನನುh ಉಂಟು
ಾ�ದನು.   

2ಾನವ ಜ<ಾಂಗದ jೕ:ೆ �ೈIಾನನ ಮುಂ,ನ &ಾ? ಈ ಎರಡು 
�ೇತ�ಗಳ�&ೆ. 

�ೕಸು ಎ:ಾ� 2ಾನವಕುಲ-ಾ\K 2ಾನವ ಯ�ಬ=ಾK ಬರ8ೇ*ತು�. 
ಅವರ ರಕ�ವ� ಎ:ಾ� 2ಾನವಕುಲ-ೆ\ �ಾ�ಯnVತ� ಬ=ಾKತು�. 
�ೈIಾನನು ಇದನು� �ೇ�ೆ �ೋ>ಾಡಬಹುದು? 

2ಾನವ ಬಗಳನು� �ಾ2ಾನ"�ೊ?ಸುವ ಮೂಲಕ. 
ಇ&ೇ ಪದ�5ಗಳ. ಇಂ,ಗೂ �ೈIಾನನ ಆ>ಾಧಕರ ಮೂಲಕ 

ಮುಂದುವ>ೆ,&ೆ. 
ಒಂದು >ೋಚರ=ಾದ �Jೆh 

ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಒಂದು �ೋಚರ1ಾದ e�ೆ� ಇತು�. &ೇವರು 
ಎಂ,ಗೂ ಇ(ೕ ಭೂGಯನು� ಪ�1ಾಹ,ಂದ <ಾಶಪ(ಸುವ�,ಲ� 
ಎಂದು 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾ( ಅದ-ೆ\ ಸಂ-ೇತ1ಾK ಮAೆ}ಲ�ನು� 
�ೕ(ದರು.  
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ಆ��ಾಂಡ 9:12-15 <ೇವರು ಪ1ನಃ Jೇg<ೆ?ೕನಂದbೆ, “Nಾನು 
4ಮ5ನೂh 4ಮ5 ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಮಸ� �ೕವbಾBಗಳನೂh ಕು�ತು 
ತಲತFಾಂತರಗಳKLಯೂ 
ಾಡುವ ಈ ಒಡಂಬ��ೆ>ೆ OೕಘಗಳKL 
Nಾನು ಇ�aರುವ ಈ �ಾಮನlFೆLೕ ಗುರುZಾ�ರುವ1ದು. ನನಗೂ 
ಭೂ�ೕIಗgಗೂ 
ಾ��ೊಂಡ ಒಡಂಬ��ೆ>ೆ ಇ<ೇ 
ಗುರುZಾ�ರK. Nಾನು ಭೂFೋಕದ OೕFೆ Oೕಘಗಳನುh 
ಕIಸು=ಾಗ ಆ �ಾಮನlಲುL OೕಘಗಳKL ಕಂಡುಬರುವ1ದು. ಆಗ 
Nಾನು 4ಮ5ನೂh, ಎFಾL �ೕವbಾBಗಳನೂh ಕು�ತು 
ಾ�ದ 
ಒಡಂಬ��ೆಯನುh ¬ಾಪಕ
ಾ��ೊಳ�|=ೆನು. ಇನುh ಮುಂ<ೆ 4ೕರು 
Jೆ�� ಎFಾL ಭೂ�ೕIಗಳನುh Jಾಳ�
ಾಡುವ ಪ6ಳಯ=ಾಗುವ1�ಲL.  

ಅಬ6JಾಮNೊಂ��ನ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರತು�ಬದ�) 

ಪ�1ಾಹ*\ಂತ ಮುಂUೆ 2ಾನವಕುಲವ� �ೆUೆVUಾVK ದುಷ^>ಾದಂIೆ, 
ಪ�1ಾಹದ  ನಂತರವP ಅವರು ದುಷ^ತನದ� ಮುಂದುವ>ೆದರು. 
<ೋಹನ ಮಕ\ಳ. &ೇವರ ಮುಂ&ೆ �ೕ5ವಂತ>ಾK ನ�ೆಯಲ�, 
ಮತು� ಅವರ ಸಂತ5ಗಳ° �ೕ5ವಂತ>ಾK ನ�ೆಯಲ�. 

ಆಗ &ೇವರು ಅಬ��ಾಮ<ೊಂ,�ೆ 2ಾIಾ(, ಅವನನು� �ೊರ�ೆ ಕ>ೆದು 
2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,Kನ ತನ� ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನHೕಕ0Lದರು. 
ಈಗ &ೇವರು ಎ:ಾ� 2ಾನವಕುಲ&ೊಂ,�ೆ, <ೋಹನ 
ಸಂತ5ಯವ>ೊಂ,�ೆ:ಾ� <ೇರ1ಾK ವ"ವಹ0ಸುವ�ದ0ಂದ ತನ�ನು� 
ಪ�5��ಸ8ೇ-ಾದ �,6ಷ^ ಕುಟುಂಬವನು� ಕ>ೆಯುವತ� �ಾKದನು. 

ಗಮ4W: ಮುಂ,ನ -ೆಲವ� ವಚನಗಳ�, ಷರತು�ಗಳನು� ಅಂಡ¶ :ೈ� 2ಾಡ:ಾK&ೆ. 
ಆnೕ1ಾ6ದಗಳ. ಆವರಣಗಳ�1ೆ. 
ಆ��ಾಂಡ 12:1-3 HJೋವನು ಅ]ಾ6ಮ4>ೆ, “4ೕನು, 4ನh 
ಸV<ೇಶವನೂh, ಬಂಧುಬಳಗವನೂh, ತಂ<ೆಯ ಮNೆಯನೂh lಟುa 
Nಾನು Zೋ�ಸುವ <ೇಶ�ೆ� Jೊರಟು Jೋಗು. [Nಾನು 4ನhನುh 
ಮJಾ ಜNಾಂಗ=ಾಗುವಂZೆ 
ಾ�, ಆBೕವC�W, 4ನh Jೆಸರನುh 
ಪ6�ಾ:7>ೆ ತರು=ೆನು. 4ೕನು ಆBೕ=ಾCದದ 4DEಾಗುI. 4ನhನುh 
ಆBೕವC�ಸುವವರನುh Nಾನು ಆBೕವC�ಸು=ೆನು; 4ನhನುh 
ಶTಸುವವರನುh Nಾನು ಶTಸು=ೆನು. 4ನh ಮೂಲಕ ಭೂFೋಕದ 
ಎFಾL ಜNಾಂಗಗg>ೆ ಆBೕ=ಾCದವ1ಂ ಾಗುವ1ದು”] ಎಂದು 
Jೇgದನು. 

ಇ[ಾಕNೊಂ�>ೆ 
&ೇವರು ಇ�ಾಕ<ೊಂ,�ೆ ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನHೕಕ0Lದರು. 
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ಆ��ಾಂಡ 26:3,4 4ೕನು ಈ <ೇಶದKL ಪ6=ಾWEಾ�ರು; [Nಾನು 
4ನh ಬgಯKLದು? 4ನhನುh ಅ£ವೃ��ಪ�W 4ನಗೂ, 4ನh 
ಸಂತ7ಯವ�ಗೂ ಈ ಪ6<ೇಶಗಳNೆhFಾL �ೊಡು=ೆನು. yೕ>ೆ 4ನh 
ತಂ<ೆEಾದ ಅಬ6Jಾಮ4>ೆ 
ಾ�ದ =ಾ>ಾ?ನವನುh 
Nೆರ=ೇ�ಸು=ೆನು, 4ನh ಸಂತ7ಯವರನುh ಆ�ಾಶದKLರುವ 
ನ�ತ6ಗಳಂZೆ Jೆ��ಸು=ೆನು. 4ನh ಸಂತ7>ೆ ಈ ಪ6<ೇಶಗಳNೆhFಾL 
�ೊಡು=ೆನು. 4ನh ಸಂತ7ಯ ಮೂಲಕ ಭೂ�ಯ ಎFಾL 
ಜNಾಂಗಗgಗೂ ಆBೕ=ಾCದವ1ಂ ಾಗುವ1ದು.] 

Eಾ�ೋಬNೊಂ�>ೆ 
&ೇವರು =ಾ-ೋಬ<ೊಂ,�ೆ ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನHೕಕ0Lದರು. 

ಆ��ಾಂಡ 28:13,14 ಇದಲL<ೆ HJೋವನು ಅದರ OೕFೆ 
4ಂತು�ೊಂಡು, “4ನh ತಂ<ೆEಾದ ಅಬ6Jಾಮನ <ೇವರೂ, 

ಇ[ಾಕನ <ೇವರೂ ಆ�ರುವ HJೋವನು NಾNೇ. [4ೕನು 
ಮಲ�ರುವ ಭೂ�ಯನುh 4ನಗೂ, 4ನh ಸಂತ7ಗೂ 
�ೊಡು=ೆನು. 4ನh ಸಂತ7ಯು ಭೂ�ಯ ಧೂgನಷುa 
ಅಸಂಖ:=ಾಗುವ1ದು. 4ೕನು ಪ�ವC, ಪB�ಮ, ದiಣ ಉತ�ರ 
�ಕು�ಗg>ೆ ಹರ��ೊಳ�|I. 44hಂದಲೂ, 4ನh ಸಂತ7�ಂದಲೂ, 

ಭೂ�ಯ ಎFಾL ಕುಲದವರು ಆBೕ=ಾCದ Jೊಂದುವರು.] 
ನn5ಂ�>ೆ 

&ೇವರು ನ�Jಂ,�ೆ ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನHೕಕ0Lದರು ! 
ಗFಾತ: 3:14 [ಅಬ6Jಾಮ4>ೆ ಉಂ ಾದ ಆBೕ=ಾCದವ1, u6ಸ� 
HೕಸುIನKL ಅನ:ಜನ�>ೆಲL WಗುವಂZೆಯೂ ಮತು� <ೇವರು 
=ಾ>ಾ?ನ 
ಾ�ದ ಪ�ಶು<ಾ�ತ5ನು ನಮ>ೆ ನಂl�ೆಯ ಮೂಲಕ 
<ೊರಕುವಂZೆಯೂ, ತನh ಮರಣದ ಮೂಲಕ u6ಸ�ನು ನಮ5ನುh 
�ೊಂಡು�ೊಂಡನು.] 
ಗFಾತ: 3:28,29 4ೕ=ೆಲLರೂ u6ಸ� HೕಸುIನKL ಒಂ<ೇ 
ಆ�ರುವ1ದ�ಂದ Hಹೂದ:ನು ಅಥ=ಾ �6ೕಕನು ಎಂ<ಾಗKೕ, ಆಳ� 
ಅಥ=ಾ ಒ}ೆಯ ಎಂ<ಾಗKೕ, ಗಂಡು Jಾಗೂ Jೆಣು� ಎಂ<ಾಗKೕ 
XೇದIಲL. 4ೕವ1 u6ಸ�ನವbಾ�ದ?bೆ [ಅಬ6Jಾಮನ ವಂಶದವbಾ� 
Jಾಗೂ <ೇವರ =ಾ>ಾ?ನಕ�ನು[ಾರ=ಾ� ]ಾಧ:ರೂ ಆ��?ೕ�.] 

ನಂ}-ೆ ಮತು� H|ೇಯIೆ�ಂದ, &ೇವರ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಮಕ\Aಾದ 
<ಾವ� ಅಬ��ಾಮ, ಇ�ಾಕ ಮತು� =ಾ-ೋಬರ ಎ:ಾ� 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಆnೕ1ಾ6ದಗಳ� ನ�ೆಯಬಹುದು. 

nೕUೆ8ಂ��ನ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರತು�ಬದ�) 

ಅಬ��ಾಮನ ಸಂತ5ಯು ವೃ,�=ಾ�ತು, ನಂತರ ಬರ�ಾಲದ 
ಸಮಯದ� &ೇವರು ಅವರನು� ಈN{^�ೆ ಸ�Aಾಂತ0Lದರು. 
�ದಲು ಅವರು ಅ5yಗಳಂ5ದ_ರು, ನಂತರ ಅವರು 
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ಗು:ಾಮ>ಾದರು. -ೊ<ೆ�ೆ <ಾನೂರು ವಷ6ಗಳ ನಂತರ &ೇವರು 
ತನ� ಜನರನು� ಗು:ಾಮತನ,ಂದ �ೊರತರಲು ಮತು� Xಂ5ರುK 
ಸಮೃ,� Nೕವನ-ೆ\ ನ�ೆಸಲು �ೕlೆಯನು� <ಾಯಕನ<ಾ�K 
ಕ>ೆದರು. 
Inೕ 3:7,8a ಆಗ HJೋವನು, “ಐಗುಪ� <ೇಶದKLರುವ ನನh ಜನರ 
ದುರವ[ೆYಯನುh 4ಶ�ಯ=ಾ� Nೋ�<ೆ?ೕNೆ. l�aೕ �ೆಲಸ 
ಾಡುವ 
IಷಯದKL, ಅವರು ಇಟa nbೆಯು ನನ>ೆ �ೇgWತು. ಅವರ 
ದುಃಖವNೆhFಾL Nಾನು ಬFೆLನು. ಆದ�ಾರಣ ಅವರನುh ಐಗುಪ©ರ 
�ೈ8ಳ�ಂದ l�ಸುವ1ದಕೂ� ಆ <ೇಶ�ಂದ ಅವರನುh Jಾಲೂ 
ಮತು�  ೇನೂ ಹ�ಯುವ I[ಾ�ರ=ಾದ ಒ� |ೆಯ <ೇಶ�ೆ�… 

ನ}ೆW�ೊಂಡು Jೋಗುವ1ದಕೂ� ಇgದು ಬಂ�<ೆ?ೕNೆ. 
ಈN�^ &ೇಶ,ಂದ ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು }ಡುಗ�ೆ=ಾದ ,ನದವ>ೆಗೂ 

ಅಂದ>ೆ ಮೂರು 5ಂಗಳ -ಾಲ ನ�ೆದ ಎ:ಾ� ಘಟ<ೆಗಳನು� <ಾವ� 
}ಟು^ ಮುಂದ-ೆ\ �ೋ�ೋಣ. 

ಒಡಂಬ��ೆಯು �ೊಡಲmಟaದು? 
Inೕ 19:3-6b nೕUೆ ]ೆಟaವNೆhೕ� <ೇವರ ಸ4hD>ೆ Jೋದನು. 
ಆಗ HJೋವನು ]ೆಟaದ OೕKಂದ nೕUೆಯನುh ಕbೆದು ಅವ4>ೆ, 
“4ೕನು Eಾ�ೋಬನ ಮNೆತನದವbಾದ ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ ಈ 

ಾತುಗಳನುh 7gW Jೇಳ]ೇಕು. ‘Nಾನು ಐಗುಪ©�>ೆ 
ಾ�ದ?ನೂh, 
ಹದು? ತನh ಮ�ಗಳನುh bೆ�ೆ�ಗಳ OೕFೆ Jೊತು��ೊಳ�|ವಂZೆ Nಾನು 
4ಮ5ನುh Jೊತು��ೊಂಡು ಈ ಸYಳ�ೆ� ಬರ
ಾ�ದ?NೆhFಾL 4ೕವ1 
Nೋ��?ೕ�. ಆದ?�ಂದ 4ೕವ1 ನನh 
ಾತುಗಳನುh ಶ6<ೆ��ಂದ �ೇg, 

ನನh ಒಡಂಬ��ೆಯನುh �ಾcಾ��ೊಂಡbೆ, [4ೕವ1 ಎFಾL 
ಜNಾಂಗಗಳKL ನನ>ೆ ಸVuೕಯ ಜನbಾ�ರುI�. ಸಮಸ� ಭೂ�ಯು 
ನನh<ೇ. 4ೕವ1 ನನ>ೆ Uೆ6ೕಷ� Eಾಜಕರೂ, ಪ�ಶುದ� ಜನರೂ 
ಆ�ರುI�’]. 

ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಮಕ\Aಾದ <ಾವP ಸಹ ”ಹ,_ನ >ೆ-ೆ\ಗಳ” jೕ:ೆ 
�ೊತು�-ೊಳ/ಲwಟು^ ಬಂಧನ,ಂದ �ೊರತರಲwಡುI �ೇ1ೆ. <ಾವ� 
&ೇವರ 2ಾತುಗಳನು� ಶ�& �ೆ�ಂದ -ೇ? ಆತನ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� 
-ಾ�ಾ(-ೊಂಡ>ೆ <ಾವP ಸಹ &ೇವ0�ೆ ಒಂದು Hlೇಷ1ಾದ 
��=ಾKರು1ೆವ�. ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಮಕ\Aಾದ <ಾವP ಸಹ 
=ಾಜಕರ ಒಂದು >ಾಜ"ವP ಮತು� ಪ0ಶುದ� ಜನರೂ ಆK& _ೇ1ೆ. 

cಾFೆW�ೕ³ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರತು�ಬದ�) 

ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ಅರಣ"ದ�&ಾ_ಗ &ೇವರು ಅವ0�ೆ ಧಮ6lಾಸ�ವನು� 
-ೊಟ^ರು. ಅದನು� ಅವ0�ೆ -ೊಡುIಾ� ಅವ�ಗಳನು� �ಾLದ>ೆ 
ಆnೕ1ಾ6ದವP ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ಾಸ,ದ_>ೆ lಾಪವP 
ಉಂcಾಗುವ�&ೆಂದು �ೇ?ದರು. 
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ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಆnೕ1ಾ6ದ ಮತು� lಾಪಗಳ. ಧ�ೕ6ಪ&ೇಶ-ಾಂಡ 
28 :1-68 ರ� -ೊಡ:ಾK&ೆ. ಈ ಆnೕ1ಾ6ದ ಮತು� lಾಪಗಳ. 
ಅಬ��ಾಮ�ಗೂ ಅವನ ಸಂತ5ಯವ>ೆಲ�0ಗೂ -ೊಡಲwv^&ೆ. 
ನಂತರ ಅವ�ಗಳ. ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶ-ೆ\ -ೊಡಲwಟ^ವ� ಮತು� �ೊಸ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ� <ಾವ� ಅಬ��ಾಮನ ಮಕ\AಾK& _ೇ1ೆ ಎಂದು 
�ೇಳಲwv^ರುವ�ದ0ಂದ ಈ ಆnೕ1ಾ6ದಗಳ. ನಮಗೂ ಸಹ 
ಇರುವಂತ&ಾ_K&ೆ. 

ಆBೕ=ಾCದಗಳ� 
ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ಈ ಆnೕ1ಾ6ದಗಳನು� �ೇ�ೆ 

ಪ�ೆದು-ೊಳ/ಬಹು&ಾKತು� ? ��ೋವನ 2ಾ5�ೆ 
H|ೇಯ>ಾಗುವ�ದರ ಮೂಲಕ. 
ಧnೕC 28:1,2 4ೕವ1 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವನ 
ಾತನುh 
ಶ6<ೆ��ಂದ �ೇg, Nಾನು ಈಗ 4ಮ>ೆ ]ೋDಸುವ ಆತನ 
ಆ¬ೆಗಳNೆhFಾL ಅನುಸ�W ನ}ೆದbೆ, ಆತನು ಭೂ�ಯ OೕKರುವ 
ಎFಾL ಜNಾಂಗಗg�ಂತಲೂ 4ಮ5ನುh ಉನhತWY7>ೆ 
ತರುವನು. 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವನ 
ಾ7>ೆ uI>ೊಟುa 
ನ}ೆದbೆ ಈ ಶುಭಗ�ೆFಾL 4ಮ>ೆ cಾ6ಪ�=ಾಗುವವ1.  

<ಾವ� ��ೋವನ 2ಾ5�ೆ H|ೇಯ>ಾದ>ೆ, ಆತನ ಆ�ೆಗಳನು� 
ಶ�& �ೆ�ಂದ �ಾLದ>ೆ ಆnೕ1ಾ6ದಗಳ. ತನ�ಷ^-ೆ\ Iಾ<ೇ ನಮJ 
jೕ:ೆ ಬರುವವ�.  

ಧ�ೕ6ಪ&ೇಶ-ಾಂಡ 28:3-14 ನು� ಓದು1ಾಗ 1ೈಯ*�ಕ 
ಸವ6<ಾಮಗಳನು� ಬಳL ಓ,0. ಉ&ಾಹರfೆ�ೆ : 

“ನನ�ೆ ಊ0ನ�ಯೂ ಮತು� �ೊಲದ�ಯೂ 
ಶುಭವ�ಂcಾಗುವ�ದು. ನನ� ಸಂIಾನದವ0ಗೂ, ವ"ವ�ಾಯಗ?ಗೂ, 

ದನ, ಕು0 ಮುಂIಾದ ಪಶುಗ?ಗೂ ಶುಭವ�ಂcಾಗುವ�ದು…” 

ಷರತು�ಗಳ� 
ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� =ಾ-ೆ lಾಪಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ? 

=ಾ-ೆಂದ>ೆ ಅವರು ��ೋವನ 2ಾ5�ೆ H|ೇಯ>ಾಗಲ�. ಅವರು 
ಆತನ ಆ�ೆಗಳನು� �ಾಸಲ�. 
ಧnೕC 28:15 ಆದ>ೆ �ೕವ� �ಮJ &ೇವ>ಾದ ��ೋವನ 
2ಾ5�ೆ *H�ೊಡ&ೆ, <ಾನು ಈಗ �ಮ�ೆ 8ೋ�ಸುವ ಆತನ 
ಆ�ಾH�ಗಳನು� ಅನುಸ0ಸ&ೆ �ೋದ>ೆ ಈ lಾಪಗಳ. �ಮ�ೆ 
�ಾ�ಪ�1ಾಗುವವ�… 

 &ೇವರ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಮಕ\Aಾದ <ಾವ� ��ೋವನ ಸEರ-ೆ\ 
”ಶ�& �ೆ�ಂದ H|ೇಯ>ಾದ>ೆ” ಮತು� ಆತನ ಎ:ಾ� ಆ�ೆಗಳನು� 
�ಾLದ>ೆ <ಾವP ಸಹ ಆnೕ1ಾ6ದವನು� ಪ�ೆಯುI �ೇ1ೆ. &ೇವರು 
ತನ� ಜಲ��ಯನು� Iೆ>ೆದು ನಮJ -ೈ-ೆಲಸವನು� ಫಲ&ಾಯಕ1ಾK 

2ಾಡುವರು. 
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<ಾIೕದNೊಂ��ನ ಒಡಂಬ��ೆ (ಷರ7�ಲLದು?) 

&ೇವರು ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವE>ೊಂ,�ೆ, ನಂತರ ಅಬ��ಾಮ<ೊಂ,�ೆ 
2ಾ(-ೊಂಡ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ನHೕಕ0Lದರು. 
2 ಸಮು=ೇಲ 7:12,13 4ನh ಆಯು�ಾ�ಲವ1 ಮು�ದು, 4ೕನು 
ಪ�ICಕರ ಬg>ೆ [ೇ�ದ OೕFೆ, 44hಂದ ಹುಟುaವ ಮಕ�ಳKL 
ಒಬwನನುh ಎlwW, ಅವನ bಾಜ:ವನುh WYರಪ�ಸು=ೆನು. ಅವನು ನನh 
Jೆಸ�>ಾ� ಒಂದು ಮNೆಯನುh ಕಟುaವನು. Nಾನು ಅವನ bಾಜ:ದ 
WಂJಾಸನವನುh 4ರಂತರ=ಾ� WYರಪ�ಸು=ೆನು. 

=ಾ>ಾ?ನ 
ಸಂIಾನವ� (jLWೕಯನು) &ಾHೕದನ ಮೂಲಕ ಬರುವನು ಮತು� ಆತನು 

ಒಂದು lಾಶEತ1ಾದ >ಾಜ"ವನು� �ಾ�{ಸುವರು.  
lಾಶEತ1ಾದ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ 7ಾKಗAಾK <ಾವ� 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾಡಲwಟ^ 

ಸಂIಾನವನು� ಎದುರು<ೋಡು5�ಲ� ; <ಾವ� ನಂ}-ೆ�ಂದ 
�ೕಸುವ<ೆ�ೕ 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾಡಲwಟ^ jLWೕಯ<ಾK LEೕಕ0L& _ೇ1ೆ. 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಮಕ\AಾK <ಾವ� ಈ :ೋಕದ� &ೇವರ >ಾಜ"ವ� 
�ಾ�{ಸಲwv^ರುವ�ದನು� -ಾಣಬಹುದು. 

<ಾವ� ಭೂGಯ jೕ:ೆ  ಮತು� ಅದರ�ರುವ ಎಲ�ದರ jೕ:ೆಯೂ 
&ೊ>ೆತನವನು� Iೆ�ೆದು-ೊಳ./Iಾ� >ಾಜರುಗಳಂIೆ ಆಳಬಹುದು. 
<ಾವ� ನಮJ NೕHತಗ?�ಾK ಇರುವ ಸೃ³^ಕತ6ನ ಉ& _ೇಶಗಳನು� 
<ೆರ1ೇ0ಸಬಹುದು. <ಾವ�  &ೇವ>ೊಂ,Kರುವ ನಮJ lಾಶEತ1ಾದ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ನ�ೆಯಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಅ&ೇ ಷರತು�ಗ?1ೆ – 
ನಂ}-ೆ ಮತು� H|ೇಯIೆ. 

IಮUೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಷರತು�ಬದ� ಮತು� ಷರ5�ಲ�ದ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳ ನಡುHನ ವ"Iಾ"ಸವನು� Hವ0L. 

2. ಈ �ಾಠದ� ಚe6ಸ:ಾKರುವ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳನು� Hವ0L0. 

3. ಈ ಒಡಂಬ(-ೆಗಳನು� �ೕವ� ಇಂದು ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು ಏ-ೆ ಮುಖ"1ಾK&ೆ? 
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&ಾ��ೕಲ 9:25 ........................ Hಜ;ೕತWವದ ಪ�1ೇಶದ ಸಮಯ ............. ಲೂಕ 2:1,2;3:23;19:42 
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*ೕತ6<ೆ 22:7,8 .............. Xೕ=ಾ?ಸಲwv^ದು_ ಮತು� ಅಪ�ಾಸ" 2ಾಡಲwv^ದು_ ................... ಲೂಕ 23:35 

*ೕತ6<ೆ 69:9 ........................................... �ಂ,ಸಲwv^ದು_ .......................................... >ೋ2ಾ 15:3 
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cಾಠ Nಾಲು� 

ಹ�  ೆಒಡಂಬ��ೆಯKL u6ಸ�ನ ಕು�Zಾದ ಪ6ಕಟNೆ 
 

-ೆಲವರು ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯನು� ಇ5�ಾಸದ ಪ�ಸ�ಕ ಎಂದು 
ಕ>ೆಯುIಾ�>ೆ. ಇದು ಇ5�ಾಸ1ೇ - ಆದ>ೆ ಅದ*\ಂತಲೂ �ೆUಾVK 
ಇದು “ಅವನ ಕ�ೆ=ಾK&ೆ.” ಪ�ಪಂಚದ ಸೃ³^ ಮತು� &ೇವರು ನಮJ 
ಸEರೂಪದ� ನಮJ �ೋ-ೆ�ೆ ಸ0=ಾK ಮನುಷ"ರನು� ಉಂಟು 
2ಾ�ೋಣ ಎಂದು �ೇ?&ಾಗ ಆದ 2ಾನವಕುಲದ ಸೃ³^ 
�ದಲು�ೊಂಡು ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶದ ಪತನದವ>ೆಗ, *�ಸ�ನು 
ಪ�5;ಂದು ಪ�ಸ�ಕದಲೂ� ಪ�ಕvಸಲwv^&ಾ_>ೆ. 

ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಮುಂಬರುವ jLWೕಯನ ಬ�ೆ� 330 
ಪ�1ಾದ<ೆಗ?1ೆ. ಅವ�ಗಳ. �ಾ2ಾನ"1ಾದ 0ೕ5ಯ� 
ಆರಂ�L&ಾಗೂ" -ಾಲ ಕAೆದಂIೆ �ೆಚುV �,6ಷ^1ಾದವ�. 

�ೕಸು *�ಸ�<ೇ &ೇವರ ಮಗನು – �ಾಪದ ದಂಡ<ೆಗ?ಂದ 
2ಾನವಕುಲವನು� }(ಸುವ�ದ-ಾ\K ಕಳ.Xಸಲwಟ^ ವ"*� ಎಂಬುದ-ೆ\ 
-  �ೕಸು *�ಸ�ನ� <ೆರ1ೇ0ದ ಈ ಅದುbತ1ಾದ ಪ�1ಾದ<ೆಗA ೕೆ 
�>ಾಕ0ಸ:ಾಗದ ಪ�>ಾ1ೆ=ಾK&ೆ. 
ಗಮ4W: ಈ �ಾಠದ� ಸ�ಳವನು� ಉ?ಸುವ -ಾರಣ,ಂದ <ಾವ� ಹಲವ� ಕ�ೆ 
<ೆರ1ೇರುH-ೆಯ �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ವಚನಗಳನು� �ೕ(ಲ�. ಅವ�ಗಳನು� 
Xಂ,ನ ಪ�ಟದ�ನ Uಾಟ�6� ಪv^ 2ಾಡ:ಾK&ೆ  

ಬರKರುವ OW"ೕಯನು 

W�ೕಯ ಸಂZಾನ 

ಈ Xಂ&ೆ 5?LರುವಂIೆ, �ೕಸುHನ ಬ� �ೆ 2ಾಡಲwಟ^ �ದಲ 
ಪ�1ಾದ<ೆಯು ಆತನು L�ೕಯ ಸಂIಾನ1ಾKರುವನು ಎಂಬ&ಾK&ೆ. 
ಆ��ಾಂಡ 3:15 4ನಗೂ, ಈ W�ೕಗೂ, 4ನh ಸಂZಾನಕೂ� ಈ W�ೕಯ 
ಸಂZಾನಕೂ� ಹ>ೆತನIರುವ Jಾ>ೆ 
ಾಡು=ೆನು. ಈ�ೆಯ 
ಸಂZಾನವ1 4ನh ತFೆಯನುh ಜಜು�ವ1ದು. 4ೕನು ಅವನ yಮ5�ಯನುh 
ಕಚು�I” ಎಂದು Jೇgದನು. 

�ೌಲನು ಈ ಪ�1ಾದ<ೆಯ <ೆರ1ೇರುH-ೆಯ ಬ� �ೆ �ೇಳ.Iಾ�<ೆ.   
ಗFಾತ: 4:4, ಆದbೆ ಸೂಕ�ಸಮಯ ಬಂ<ಾಗ <ೇವರು ತನh ಮಗನನುh 
ಕಳ�yW�ೊಟaನು. ಧಮCUಾಸ��ೆ� 
ಅDೕನbಾದವರನುh l�ಸ]ೇ�ೆಂತಲೂ, ಪ1ತ6ರ ]ಾಧ:Zೆಯ 
ಪದIಯನುh ನಮ>ೆ <ೊರuW�ೊಡ]ೇ�ೆಂತಲೂ ಆತನು W�ೕಯKL 
ಹು�aದವNಾ�ಯೂ, ಧಮCUಾ[ಾ�DೕನNಾ�ಯೂ ಬಂದನು.  
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ಮುಂಬರುವ jLWೕಯನನು� ಆ&ಾಮ ಮತು� ಹವE0�ೆ, ಅಬ��ಾಮ��ೆ, 
ಇ�ಾಕ��ೆ, =ಾ-ೋಬ��ೆ ಮತು� &ಾHೕದ��ೆ 1ಾ�ಾ_ನ 
2ಾಡ:ಾKತು�. 

�ಾ�ರಂಭದ� 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾಡಲwಟ^ ಸಂIಾನವ� =ಾವ 
L�ೕ�ಂ&ಾದರೂ ಬರಬಹು&ೆಂದು Iೋ0ತು. ನಂತರ 
ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. �ೆUೆVUಾVK �,6ಷ^1ಾಗ IೊಡKದವ�. ಆ 1ಾ�ಾ_ನವ� 
ಅಬ��ಾಮನ ಸಂತ5ಯ� <ೆರ1ೇರುವ�ದು – ಇ�ಾಕ�ಂದ – 
=ಾ-ೋಬ�ಂದ – &ಾHೕದ�ಂದ. ಆತನ ವಂlಾವ?ಯ  
ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. �ೆಚುV �ೆಚುV �,6ಷ^1ಾ�ತು.  

]ೆZ LೆJೇ�ನKL ಜನನ 

jLWೕಯನು 8ೆI �ೆ�ೇGನ� ಜ�ಸುವನು ಎಂದು ಪ�1ಾ,ಸ:ಾKತು� 
ಮತು� �ೕಸು 8ೆI �ೆ�ೇGನ� ಜ�Lದರು.  

�ೕಕ 5:2 ಎ±ಾ6ತದ ]ೇZೆLJೇOೕ, 4ೕನು Hಹೂದದ >ಾ6ಮಗಳKL 
�ಕ�<ಾ?�ದ?ರೂ ಇ[ಾ6Hೕಲನುh ಆಳತಕ�ವನು 4Nೊhಳ�ಂದ 
ನನ>ಾ� Jೊರಡುವನು. ಆತನ ಕುಲದ ಮೂಲವ1 ಪ1bಾತನವ� 
ಮತು�  ಅNಾ�ಯೂ ಆದದು?. 
 

ಲೂಕ 2:4-7 8ೕ[ೇಫನು ಸಹ Zಾನು <ಾIೕದನ ಮNೆತನದವನೂ, 

>ೋತ6ದವನೂ ಆ�ದ?ದ�ಂದ Jೆಸರು 
Nೊಂ<ಾ�W�ೊಳ�|ವ1ದ�ಾ�� ತನ>ೆ 4B�ZಾಥC=ಾ�ದ? Jಾಗೂ 
ಗಭCವ7Eಾ�ದ? ಮ�ಯಳ ಸಂಗಡ ಗKFಾಯ WೕOಯ ನಜbೇº 
ಎಂಬ ಊ�4ಂದ Jೊರಟು ಯೂ<ಾಯದKLರುವ ]ೇZೆLJೇOಂಬ 
<ಾIೕದನೂ�>ೆ Jೋದರು. ಅವರು ಅKL<ಾ?ಗ ಆ�ೆ>ೆ ಪ6ಸವ�ೆ� 
�ನತುಂlತು. ಆ�ೆಯು ತನh �ೊಚ�ಲು ಮಗನನುh Jೆತು� ಬ ೆaಯKL 
ಸು7� ಛತ6ದKL ಅವ�>ೆ ಸYಳIಲLದ �ಾರಣ ಅವನನುh >ೋದKಯKL 
ಮಲ�Wದಳ�. 
 

 

  

nೕUೆಯ Jಾ>ೆ ಪ6=ಾ� 

jLWೕಯನು �ೕlೆಯ �ಾ�ೆ ಪ�1ಾ,=ಾKರುವನು. 
ಧnೕC 18:15a 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವನು 4ಮ5 
ಸJೋದರರKL ನನhಂಥ ಪ6=ಾ�ಯನುh 4ಮ>ೆ ಏಪC�ಸುವನು; 
ಅವ4>ೆ 4ೕವ1 uI>ೊಡ]ೇಕು. 

OK� ೆ<ೆಕನ ತರಹದ Eಾಜಕ 

ಆತನು j\kೆ&ೆಕನ ತರಹದ =ಾಜಕ<ಾKರುವನು. 
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uೕತCNೆ 110:4 “4ೕನು ಸ<ಾ�ಾಲವ� OK� ೆ<ೇಕನ ತರಹ  
EಾಜಕNಾ�ರು=ೆ” ಎಂದು HJೋವನು ಆ�ೆ�ಟುa ನು��<ಾ?Nೆ; 
ಪUಾ�Zಾ�ಪಡುವ1�ಲL. 

<ಾIೕದನ Jಾ>ೆ bಾಜನು 

ಆತನು &ಾHೕದನ Lಂ�ಾಸನ-ೆ\ ಉತ�>ಾ�-ಾ0=ಾKರುವನು. 
HUಾಯ 9:7 ಆತನ ಮು�ಾಂತರ <ಾIೕದನ WಂJಾಸನದ 
ಆಡgತವ1 ಅ£ವೃ�?Eಾಗುವ1ದು. <ಾIೕದನ bಾಜ:ದKL 4ತ: 
ಸ
ಾ�ಾನIರುವ1ದು. ಆ bಾಜ:ವ1 ಇಂ�4ಂದ Eಾ=ಾಗಲೂ 
4ೕ7Nಾ:ಯಗಳ ಮೂಲಕ [ಾYTತ=ಾ� WYರ>ೊಳ�|ವ1ದು. 
[ೇNಾDೕಶVರNಾದ HJೋವನ ಅನುಗ6ಹವ1 ಇದನುh 
Nೆರ=ೇ�ಸುವ1ದು.  
ಲೂಕ 1:32,33 ಆತನು ಮJಾಪ1ರುಷNಾಗುವನು, ಪbಾತmರNಾದ 
<ೇವರ ಕು
ಾರNೆಂದು ಕbೆಯಲmಡುವನು; ಇದಲL<ೆ <ೇವbಾ�ರುವ 
ಕತCನು ಆತನ ಮೂಲTತNಾದ <ಾIೕದನ WಂJಾಸನವನುh 
ಆತ4>ೆ �ೊಡುವನು. ಆತನು Eಾ�ೋಬನ ವಂಶವನುh ಸ<ಾ�ಾಲ 
ಆಳ�ವನು; ಆತನ bಾಜ:�ೆ� ಅಂತ:=ೇ ಇರದು” ಎಂದು Jೇgದನು. 

ಬರುವ ಸಮಯ 

jLWೕಯನು ಇ5�ಾಸದ ಒಂದು �,6ಷ^ -ಾಲದ� ಬರುವನು. ಆತನು 
ಇ�ಾ��ೕಲರ >ಾಜ<ಾK ತನ�ನು� ಅ{6ಸುವನು. ಆದ>ೆ 
5ರಸ\0ಸಲwಡುವನು. 
<ಾ4 9:25,26b ಇದನುh 7gದು ಮನದಟುa
ಾ��ೋ; 
HರೂಸFೇ½ �ೕ�ೋC<ಾ�ರ=ಾ� ಕಟaಲmಡK ಎಂಬ <ೈ�ೕu�ಯು 
ಹರಡುವ �ನ�ಂದ ಅ£`ಕ�Nಾದ ಪ6ಭುವ1 ಬರುವ1ದbೊಳ>ೆ ಏಳ� 
=ಾರಗಳ� ಕ�ೆಯ]ೇಕು! ಅದು ಪ1ನಃ ಕಟaಲmಟುa ಅರವZೆ�ರಡು =ಾರ 
ಇರುವ1ದು; ಅದ�ೆ� �ೌಕವ� ಕಂದಕವ� ಇರುವವ1; ಆ �ಾಲವ1 ಬಹು 
ಕಷa�ಾಲ. ಅರುವZೆ�ರಡು =ಾರಗ�ಾದ OೕFೆ ಅ£`ಕ�Nೊಬwನು 
¾ೇ�ಸಲmಡುವನು; ಅವ4>ೆ ಏನೂ ಇರದು… 

<ಾIೕದನ ಪ6=ಾದNೆಗಳ� 

&ಾHೕದನು ಇತರ ಪ�1ಾ,ಗ?Kಂತ �ೆUಾVK *�ಸ�ನ ಶ�jಯನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಂಡ<ೆಂದು Iೋರುತ�&ೆ. ಅವನು ತನ� ಸEಂತ 
ಶ�jಯ ಮೂಲಕ *�ಸ�ನು nಲು8ೆಯ jೕ:ೆ ತೂಗು�ಾಕಲwcಾ^ಗ 
ಅನುಭHLದ 7ಾವ<ೆಗಳ ಬ� �ೆ ನಮ�ೆ ಒಳ<ೋಟಗಳನು� 
�ೕಡುIಾ�<ೆ - ಆತನು ಭೂGಯ ಆಳದ�&ಾ_Kನ 7ಾವ<ೆಗಳ ಬ�ೆ� 
ಸಹ ನಮ�ೆ ಒಳ<ೋಟಗಳನು� �ೕಡುIಾ�<ೆ. �ೕಸು 
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ಮXj;ಂ,�ೆ ಪರ:ೋಕದ Lಂ�ಾಸನ -ೋfೆ�ೆ 
Xಂ5ರುಗುವ�ದನು� ಅವನು ವd6ಸುIಾ�<ೆ. 

IUಾVಸ<ೊ6ೕಹದ ಬ> �ೆ ಪ6=ಾದNೆಗಳ� 
� �ೆ�ೕXತ�ಂದ HlಾEಸ&ೊ�ೕಹ 

�ೕಸುH�ೆ �ೆ�ೕXತ�ಂದ HlಾEಸ&ೊ�ೕಹ1ಾಗುವ�ದು, ಈ �ೆ�ೕXತನ 
,ನಗಳ. -ೊಂಚ1ಾKರುವ�ದು ಮತು� ಅವನ �ಾ�ನ-ೆ\ ಇ<ೊ�ಬzನನು� 
<ೇGಸ:ಾಗುವ�ದು ಎಂದು &ಾHೕದನು ಪ�1ಾ,Lದನು. 
uೕತCNೆ 41:9 Nಾನು Eಾರನುh ನಂl<ೆ?Nೋ, Eಾರು ನನh 
ಮNೆಯKL ಅನhcಾನಗಳನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡNೋ, ಅಂತಹ 
ಆಪ�[ೆhೕyತನು ನನ>ೆ �ಾಲನುh ಅಡ¡>ೊ�a<ಾ?Nೆ. 
uೕತCNೆ 109:8 ಅವನ �ೕIತದ �ನಗಳ� ಸVಲm=ಾ�ರK; ಅವನ 
ಉ<ೊ:ೕಗವ1 ಮZೊ�ಬw4>ಾಗK.  

� ಸುಳ./�ಾtಗಳ. ಆತನನು� 
ಆ>ೋ{Lದರು 

ಆತನ Hರುದ� ಅವರು ಸುಳ./�ಾtಗಳನು� ಕ>ೆತರುವರು ಎಂದು 
&ಾHೕದನು ಪ�1ಾ,Lದನು.  
uೕತCNೆ 27:12 ಸುಳ�|[ಾiಗಳ¢ ]ೆದ�ಸುವವರೂ ನನ>ೆ 
Iರುದ�=ಾ� ಎ�?<ಾ?bೆ; ಇಂಥ =ೈ�ಗಳ ವಶ�ೆ� ನನhನುh �ೊಡ]ೇಡ. 

ಮIಾ�ಯನು ಈ ಪ�1ಾದ<ೆಯನು� ದೃ�ೕಕ0ಸುIಾ�<ೆ. 
ಮZಾ�ಯ 26:59-61 ಆಗ ಮುಖ:Eಾಜಕರೂ y�ೕಸXೆಯವbೆಲLರೂ 
Hೕಸುವನುh �ೊKLಸ]ೇ�ೆಂದು ಆತನ OೕFೆ ಸುಳ�|[ಾiಯನುh 
ಹುಡುuದರು; ಆದbೆ ಬಹು ಮಂ� ಸುಳ�|[ಾiಗಳ� ಮುಂ<ೆ ಬಂದರೂ 
ಏನೂ Wಕ�KಲL. ಅನಂತರ ಇಬwರು ಮುಂ<ೆ ಬಂದು, “Nಾನು <ೇವರ 
ಆಲಯವನುh �ೆಡIlಟುa ಮೂರು �ನಗಳKL 7ರು� ಕಟaಬFೆLNೆಂದು 
‘ಈ ಮನುಷ:ನು Jೇgದನು’” ಅಂದರು”  

� H<ಾ-ಾರಣ &ೆEೕ³ಸಲwಟ^ನು 
ಆತನು H<ಾ-ಾರಣ &ೆEೕ³ಸಲwಡುವನು.  

uೕತCNೆ 69:4 4�ಾ�ರಣ <ೆVೕ`ಗಳ� ನನh ತFೆಗೂದಲುಗg�ಂತ 
Jೆ�ಾ��<ಾ?bೆ; 4bಾ�ಾರಣ=ಾ� ನನhನುh ಮು�Wlಡ]ೇ�ೆಂ�ರುವ 
=ೈ�ಗಳ� ಬKಷ�bಾ�<ಾ?bೆ. Nಾನು ಅಪಹ�ಸ�ದ?ರೂ ನ4hಂದ ದಂಡ 
Zೆ>ೆದು�ೊಂಡರFಾL.  

;ೕ�ಾನನು ಈ ಪ�1ಾದ<ೆಯನು� ದೃ�ೕಕ0ಸುIಾ�<ೆ ಮತು� ಈ 
ವಚನವನೂ� ಉ: �ೇ�ಸುIಾ�<ೆ.  
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8ೕJಾನ 15:23-25 ನನhನುh <ೆVೕ`ಸುವವನು ನನh ತಂ<ೆಯನುh ಸಹ 
<ೆVೕ`ಸುZಾ�Nೆ. ]ೇbೆ Eಾರೂ 
ಾಡ�ರುವ u6Hಗಳನುh Nಾನು 
ಅವರ ನಡು=ೆ 
ಾಡ<ೆJೋ�ದ?bೆ ಅವ�>ೆ cಾಪವ1 ಇರು7�ರKಲL. 
ಆದbೆ ಈಗ ಅವರು ನನh ಅದು\ತ�ಾಯCಗಳನುh Nೋ�<ಾ?bೆ, 
ಆದರೂ ನನhನೂh ನನh ತಂ<ೆಯನೂh <ೆVೕ`W<ಾ?bೆ ‘ಅವರು ನನhನುh 
4�ಾ�ರಣ=ಾ� <ೆVೕ`Wದರು’ ಎಂದು ಅವರ ಧಮCUಾಸ�ದKL 
ಬbೆ�ರುವ 
ಾತು Nೆರ=ೇರುವಂZೆ yೕ>ಾ�ತು.’  

Bಲು]ೆಯ ಮರಣದ ಬ> �ೆ ಪ6=ಾದNೆಗಳ� 

nಲು8ೆಯ ಮರಣದ ಬ� �ೆ ಅ<ೇಕ ಪ�1ಾದ<ೆಗ?1ೆ. ಅವ�ಗಳ 
<ೆರ1ೇರುH-ೆಗಳನು� ಮIಾ�ಯ 27, 2ಾಕ6 15, ಲೂಕ 23, 

;ೕ�ಾನ 19 ರ� -ಾಣಬಹುದು. 
� -ೈ ಮತು� -ಾಲುಗ?�ೆ �A  ೆ

ಜ(ಯಲwv^ದು_ 
� ಆತನ ಅಂK�ಾK �ೈ�ಕರು eೕಟು 

�ಾ*ದು_ 
uೕತCNೆ 22:16-19 Nಾ�ಗಳ� ನನhನುh ಸು7��ೊಂ�=ೆ; ದುಷaರ 
ಗುಂಪ1 ನನhನುh ಆವ�W�ೊಂ�<ೆ. ನನh �ೈ�ಾಲುಗಳನುh 7I�<ಾ?bೆ. 
ನನh ಎಲುಬುಗಳNೆhFಾL ಎRಸುವ1ದ�ಾ�ಗುವ1ದು; ಅವbೋ ನನhನುh 
Nೋ� Nೋ� yಗು�Zಾ�bೆ. ನನh OೕFೊ¿��ೆಯನುh ತಮ5KL cಾಲು 

ಾ��ೊಳ�|Zಾ�bೆ; ನನh ಅಂ�>ಾ� �ೕಟುJಾಕುZಾ�bೆ. 
HJೋವNೇ, ನನh ರ�ಕNೇ, 4ೕNಾದbೋ ದೂರ=ಾ�ರ]ೇಡ; ]ೇಗ 
ಬಂದು ಸJಾಯ
ಾಡು! 

� �ಂ,ಸಲwಟ^ನು, ಕ�ೆಗdಸಲwಟ^ನು, 
Xೕ=ಾ?ಸಲwಟ^ನು  

� ಅಪ�ಾಸ"ದ ಬ� �ೆ ಪ�1ಾದ<ೆ 
uೕತCNೆ 22:6-8 NಾNಾದbೋ ಹುಳದಂಥವNೇ Jೊರತು 
ಮನುಷ:ನಲL; ಮನುಷ:�ಂದ 4ಂ�ಸಲmಟುa ಜನ�ಂದ 7ರ[ಾ�ರ 
Jೊಂ�<ೆ?ೕNೆ. ನನhನುh NೋಡುವವbೆಲLರೂ Jಾಸ:
ಾಡುZಾ�bೆ; 
ಅವರು ಓbೇ ತು� 
ಾ� ತFೆ ಆ�ಸುZಾ�,“HJೋವನು ತನhನುh 
ರiಸುವNೆಂದು ಆತನKL ಭರವಸI�a<ಾ?ನFಾL;  ಆತನು ಇವನನುh 
O��<ಾ?ದbೆ ರiಸK” ಎಂದು Jೇಳ�Zಾ�bೆ! 

� ಕX=ಾದ ರಸವನು� ಮತು� ಹು? 
&ಾ��ಾರಸವನು� -ೊಟ^ರು 

uೕತCNೆ 69:21 ನನ>ೆ ಉಣು�ವ1ದ�ೆ� ಕyEಾದ ವಸು�ವನೂh, 
]ಾEಾ�<ಾಗ, ಹುg <ಾ6�ಾರಸವನೂh �ೊಟaರು.  
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� 1ೈ0ಗ?�ಾK �ಾ�y6Lದನು 
uೕತCNೆ 109:4,5 Nಾನು ಅವರನುh T6ೕ7Wದರೂ, ಅವರು ನನhನುh 
IbೋDಸುZಾ�bೆ; NಾNಾದbೋ 4ನ>ೆ nbೆ�ಡುZೆ�ೕNೆ. 
ಉಪ�ಾರ�ೆ� ಅಪ�ಾರವನುh 
ಾ�<ಾ?bೆ; Nಾನು T6ೕ7Wದ?�ೆ� 
ಪ67Eಾ� ನನhನುh <ೆVೕ`W<ಾ?bೆ.  

� ಒಂದು ಮೂAೆಯೂ 
ಮು0ಯಲwಡಲ� 

uೕತCNೆ 34:20 ಆತನು ಅವನ ಎಲುಬುಗಳNೆhFಾL �ಾcಾಡುZಾ�Nೆ; 
ಅವ1ಗಳKL ಒಂ<ಾದರೂ ಮು�ದುJೋಗುವ1�ಲL. 

ಆತನ ಪ1ನರುZಾYನ / ಸV>ಾCbೋಹಣ 

ಈ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ <ೆರ1ೇರುH-ೆಗಳನು� ಮIಾ�ಯ 28, 2ಾಕ6 16, ಲೂಕ 

24 ಮತು� ;ೕ�ಾನ 20 ರ� -ಾಣಬಹುದು. 
� ಮರಣದ�ಯೂ  

�ೕಸು �ಾಯು5�ರು1ಾಗಲೂ &ೇವರು ತನ� Nೕ1ಾತJವನು� �ಾIಾಳದ� 
}ಡುವ,ಲ�1ೆಂದು 5?,ದ_ರು. &ಾHೕದನು ಈ ಸಮಯದ�ನ ತನ� 
ಆ:ೋಚ<ೆಗಳನು� ನಮ�ೆ 5?ಸುIಾ�<ೆ. 
uೕತCNೆ 16:10 ಏ�ೆಂದbೆ 4ೕನು ನನh �ೕ=ಾತ5ವನುh cಾZಾಳದKL 
lಡುವ1�ಲL; 4ನh ಭಕ�4>ೆ ಅ�ೋFೋಕವನುh 
Nೋಡ>ೊ�ಸುವ1�ಲL.  

� Hಜ;ೕತWವ 

�ೕಸು ಪರ:ೋಕದ Lಂ�ಾಸನ -ೋfೆ�ೆ Xಂ5ರುಗುವ ಒಂದು 
ಅದುbತ1ಾದ ವಣ6<ೆಯನೂ� ಸಹ &ಾHೕದನು ನಮ�ೆ -ೊಡುIಾ�<ೆ. 
uೕತCNೆ 24:7-10 <ಾVರಗ�ೇ, ಉನhತ=ಾ��6! ಪ1bಾತನ=ಾದ 
ಕದಗ�ೇ Zೆbೆದು�ೊಂ��6! ಮJಾಮyOಯುಳ| ಅರಸನು 
ಆಗ�ಸುZಾ�Nೆ. ಮJಾಮyOಯುಳ| ಈ ಅರಸನು Eಾರು? ಮJಾ 
ಬKಷ�ನೂ, IUೇಷ ಪbಾಕ6�ಯೂ ಆ�ರುವ HJೋವ, 

ಯುದ�IೕರNಾ�ರುವ HJೋವ. <ಾVರಗ�ೇ, ಉನhತ=ಾ��6! 
ಪ1bಾತನ=ಾದ ಕದಗ�ೇ, Zೆbೆದು�ೊಂ��6! ಮJಾಮyOಯುಳ| 
ಅರಸನು ಆಗ�ಸುZಾ�Nೆ. ಮJಾಮyOಯುಳ| ಈ ಅರಸನು 
Eಾರು? [ೇNಾDೕಶVರNಾದ HJೋವNೇ, ಮJಾಮyOಯುಳ| 
ಅರಸನು ಈತNೇ. 
uೕತCNೆ 68:18 4ೕನು ಜ�Wದ ಬಹು ಜನರನುh [ೆbೆy�ದು�ೊಂಡು 
Jೋ�, 4ನ>ೆ <ೊ6ೕyಗ�ಾದ ಮನುಷ:�ಂದFೇ ಕಪmಗಳನುh 
ಸಂಗ6yW, <ೇವNಾದ Eಾಹುವ1 ಅFೆLೕ =ಾWಸುವಂZೆ, 
ಉನhತ[ಾYನ�ೆ� ಏ��?ೕ. 
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HUಾಯನ ಪ6=ಾದNೆಗಳ�  

�lಾಯನ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ Hವರಗಳ. ಅದುbತ1ಾK1ೆ. �ೕಸುHನ 
ಮರಣದ ಬ�ೆ� �lಾಯ ಐವತ�ಮೂರು ಸಂಪPಣ6 Hವರfೆಯನು� 
�ೕಡುತ�&ೆ. ಇದು ಎಷು^ Hವರ1ಾKIೆ�ಂದ>ೆ, ಆರಂ�ಕ �ಹೂ, 
|ಾG6ಕ ಮುಖಂಡರು ಇದು ತಮJ ಧಮ6ಗ�ಂಥದ 7ಾಗ1ಾKರಲ� 
ಎಂದು �ೇ?-ೊಂಡರು - ಇದನು� ಯಹೂ, -ೆTಸ�ರು �ೇ0L&ಾ_>ೆ 
ಎಂದರು. 

1947 ರ�, ಮೃತ ಸಮುದ� ಸುರು?ಗಳನು� ಕಂಡುX(ಯ:ಾ�ತು. ಇದು 
ಇದುವ>ೆಗೂ ಕಂಡುX(ಯ:ಾKರುವ ಸತ"1ೇದದ ಅತ"ಂತ �ಾ�eೕನ 
ಸುರು?ಗAಾK1ೆ. �ಾ�ರಂಭ,ಂದ -ೊ<ೆಯವ>ೆ�ೆ =ಾವ�&ೇ 
0ೕ5ಯ� ಮು0ಯಲwಡ&ೆ ಇರುವ -ೇವಲ ಒಂದು ಸುರು? 2ಾತ� 
ಉ?ದು-ೊಂ(ತು. ಅದು �lಾಯನ ಬರಹಗAಾKದ_ವ� ಮತು� 
ಅದರ� ಐವತ�ಮೂರ<ೇ ಅ|ಾ"ಯHತು�. 

�lಾಯನ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ �,6ಷ^Iೆಗ?�ೆ �ೋಗುವ �ದಲು 
�lಾಯ ಐವತ�ಮೂರ<ೇ ಅ|ಾ"ಯವನು� ಓ,0. 

�ೕಸು �lಾಯ 61:1 ಮತು� 2 ನು� ಉ: �ೇ�L&ಾಗ ತನ�ನು� 
�lಾಯನ ಪ�1ಾದ<ೆಗA°ೆಂ,�ೆ ಗುರು5L-ೊಂಡರು. 
ಲೂಕ 4:18,19  “ಕತCನ ಆತ5ವ1 ನನh OೕFೆ ಅ<ೆ, ಆತನು ನನhನುh 
ಬಡವ�>ೆ ಶುಭ=ಾZೆCಯನುh [ಾರುವ1ದ�ಾ�� ಅ£�ೇuWರುವನು. 
[ೆbೆಯKLರುವವರನುh lಡುಗ}ೆ
ಾಡುವ1ದಕೂ�, ಮತು� ಕುರುಡ�>ೆ 
ಕಣು� ಬರುವ1ದಕೂ� yಂWಸಲmಟaವರನುh l�W ಕಳ�yಸುವ1ದಕೂ� 
ಕತCನು Nೇ�Wರುವ ಶುಭವಷCವನುh ಪ6�ಾರಪ�ಸುವ1ದಕೂ� 
ಆತನು ನನhನುh ಕಳ�yW<ಾ?Nೆ.” 

HೕಸುIನ ಇ7Jಾಸ 

�ೕಸುHನ ಕು0Iಾದ ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. ಆತನ 
ಅನನ" ಜನನ, ಕುಟುಂಬ >ೇ´ೆ ಮತು� ಅ�sೇಕದ ಬ� �ೆ 
2ಾತ<ಾಡುತ�1ೆ. 

� ಕ<ೆ"ಯ� ಜನನ 

HUಾಯ 7:14 ಆದ�ಾರಣ ಕತCನು ZಾNೇ 4ಮ>ೆ ಒಂದು 
ಗುರುತನುh �ೊಡುವನು. ಇ>ೋ ಒಬw ಕ4h�ೆಯು ಗ£CREಾ� ಒಬw 
ಮಗನನುh ಹ}ೆದು ಅವ4>ೆ ಇ
ಾ5ನು=ೇ� ಎಂದು Jೆಸ�ಡುವರು.  

� ಕುಟುಂಬ 

HUಾಯ 11:1 ಇಷಯನ ]ೇ�4ಂದ ಒಂದು �ಗುರು ಒ}ೆಯುವ1ದು 
ಮತು� ಅದರ ]ೇ�4ಂದ Jೊರಟ �ೊಂ]ೆಯು ಫKಸುವ1ದು.  
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� ಅ�sೇಕ  

HUಾಯ 11:2 ಆ ಅಂಕುರದ OೕFೆ… HJೋವನ ಆತ5=ೇ 
NೆFೆ>ೊಂ�ರುವ1ದು.  

HೕಸುIನ ಗುಣಲ�ಣಗಳ� 
� �ಾನ  

HUಾಯ 11:2 ಆ ಅಂಕುರದ OೕFೆ ¬ಾನ I=ೇಕ<ಾಯಕ ಆತ5, 
ಆFೋಚNಾ ಪbಾಕ6ಮಗಳನುh ಹು�aಸುವ ಆತ5, 7gವg�ೆಯನೂh 
ಮತು� HJೋವನ ಭಯವನೂh ಉಂಟು
ಾಡುವ ಆತ5, ಅಂತು 
HJೋವನ ಆತ5=ೇ NೆFೆ>ೊಂ�ರುವ1ದು. 

� ಆ5Jಕ H1ೇಚ<ೆ 
HUಾಯ 11:3 ಆತನು HJೋವನ ಭಯದKL ಆನಂ�ಸುವನು. 
ಆತನು ಕR�>ೆ ಕಂಡಂZೆ 7ೕಪ1C 
ಾಡುವ1�ಲL. uI>ೆ lದ?ಂZೆ 
4ಣC�ಸುವ1�ಲL.  

� <ಾ"ಯ 

HUಾಯ 11:4 ಆದbೆ ಬಡವ�>ೋಸ�ರ Nಾ:ಯ=ಾ� 
7ೕಪ1C
ಾಡುವನು. Fೋಕದ �ೕನ�>ಾ� ಧಮCವನುh 
4ಣC�ಸುವನು. ಭೂ�ಯನುh ತನh ]ಾ�ಯ �ೋK4ಂದ 
ದಂ�ಸುವನು. ದುಷaನನುh ತನh ತು�ಗಳ ಉW�4ಂದ �ೊಲುLವನು.  

� �ೕ5ವಂ5-ೆ  
HUಾಯ 11:5 ಧಮC=ೇ ಅವ4>ೆ ನಡುಕಟುa, cಾ6
ಾRಕZೆHೕ 
[ೊಂಟಪ�a. 

� 2ೌನ  

HUಾಯ 42:2 ಇವನು ಕೂ>ಾಡುವ1�ಲL, ಆಭC�ಸುವ1�ಲL, 
lೕ�ಗಳKL ಇವನ ಧ«4Hೕ �ೇgಸುವ1�ಲL.  
HUಾಯ 53:7 ಅವನು ]ಾ�ೆ>ೆ ಒಳ>ಾ� ತನhನುh ತ��W�ೊಂಡನು, 
]ಾ� ZೆbೆಯKಲL; ವಧ:[ಾYನ�ೆ� ಒಯ:ಲmಡುವ ಕು�ಯಂZೆಯೂ, 

ಉ�ೆ� ಕತ��ಸುವವರ ಮುಂ<ೆ 
ೌನ=ಾ�ರುವ ಕು�ಯ Jಾಗೂ 
ಇದ?ನು, ]ಾ� ZೆbೆಯFೇ ಇಲL.  

� �ಾ5EಕIೆ  
HUಾಯ 42:3 ಜ��ದ ದಂಟನುh ಮು�ದು Jಾಕ<ೆ, ಕ�ೆಗುಂ�ದ 
�ೕಪವನುh ನಂ�ಸ<ೆ, ಸದ�ಮCವನುh ಪ6ಚುರಪ�W W��>ೆ ತರುವನು.  

� ,ೕಘ6lಾಂ5  

HUಾಯ 42:4 FೋಕದKL ಸದ�ಮCವನುh [ಾYTಸುವ ತನಕ ಇವನು 
ಕ�ೆಗುಂದ<ೆಯೂ, ಜ��Jೋಗ<ೆಯೂ ತನh �ಾಯCದKL 
4ರತNಾ�ರುವನು. �Vೕಪಗಳ� ಇವನ ಧಮCಪ6
ಾಣ�ೆ� 
�ಾ�ರುವವ1.  



 

65 

 

� ಪ�-ಾಶ  

HUಾಯ 42:6 “HJೋವNೆಂಬ Nಾನು ನನh ಧಮCದ 
ಸಂಕFಾmನು[ಾರ=ಾ� 4ನhನುh �ೈy�ದು, �ಾcಾ� ನನh ಜನ�>ೆ 
ಒಡಂಬ��ೆಯ ಆ�ಾರವNಾh�ಯೂ, ಅನ:ಜನಗg>ೆ ]ೆಳಕNಾh�ಯೂ 
Nೇ�W<ೆ?ೕNೆ. 
HUಾಯ 9:2 ಕತ�ಲKL ಸಂಚ�Wದ ಜನ�>ೆ <ೊಡ¡ ]ೆಳಕು �ಾRWತು. 
�ಾಗCತ�Fಾದ <ೇಶದKLದ?ವ�>ೆ ಪ6�ಾಶವ1 Jೊ�ೆ�ತು. 

� ಕ�ಕರ 

HUಾಯ 53:4 4ಜ=ಾ�ಯೂ ನಮ5 =ಾ:Dಗಳನುh ಸಂಕಷaವನುh 
ಅನುಭIWದನು; ಅವನು Jೊತ� Jೊbೆಯು ನಮ5 ಸಂಕಟ=ೇ Jೌದು, 
Nಾ=ಾದbೋ ಅವನು <ೇವ�ಂದ ]ಾDತನು, cೆಟುa 7ಂದವನು, 
ಕು��ಸಲmಟaವನು ಎಂದು XಾIW�ೊಂ}ೆವ1.  

� ,ೕನIೆ 
HUಾಯ 53:7 ಅವನು ]ಾ�ೆ>ೆ ಒಳ>ಾ� ತನhನುh ತ��W�ೊಂಡನು, 
]ಾ� ZೆbೆಯKಲL; ವಧ:[ಾYನ�ೆ� ಒಯ:ಲmಡುವ ಕು�ಯಂZೆಯೂ, 

ಉ�ೆ� ಕತ��ಸುವವರ ಮುಂ<ೆ 
ೌನ=ಾ�ರುವ ಕು�ಯ Jಾಗೂ 
ಇದ?ನು, ]ಾ� ZೆbೆಯFೇ ಇಲL.  

� �ಾ�ಯnVತ� ಬ&ಾನ  

HUಾಯ 53:10 ಅವನನುh ಜಜು�ವ1ದು HJೋವನ ಸಂಕಲm=ಾ�ತು�. 
ಆತನು ಅವನನುh =ಾ:D�ಂದ ]ಾDW yೕ>ೆಂದು�ೊಂಡನು, ಇವನು 
ತನh ಆತ5ವನುh cಾ6ಯB�ತ�ಯ��ಾ�� ಒTmWದ OೕFೆ ತನh 
ಸಂZಾನವನುh Nೋಡುವನು, �ರಂ�ೕIEಾಗುವನು, ನನh 
ಸಂಕಲmವ1 ಇವನ �ೈ�ಂದ Nೆರ=ೇರುವ1ದು.  

� �ಾಪರXತIೆ 
HUಾಯ 53:9 ಅವನು Eಾವ ಅNಾ:ಯವನುh 
ಾಡ�ದ?ರೂ, ಅವನ 
]ಾಯKL Eಾವ ವಂಚNೆಯು ಇಲL�ದ?ರೂ, ಅವನು ಸZಾ�ಗ ದುಷaರ 
ಮ�ೆ: ಪ1ಷaರ ನಡು=ೆ ಅವನನುh ಹೂRಟaರು.  

� lೆ�ೕಷ^Iೆ 
HUಾಯ 53:12 ಇವನು ಇಂಥವNಾ�ರುವ1ದ�ಂದ Nಾನು ಇವ4>ೆ 
<ೊಡ¡ವರ ಸಂಗಡ cಾಲು �ೊಡು=ೆನು, ಇವನು ಬKಷ�bೊಡNೆ 
ಸೂbೆಯನುh ಹಂ��ೊಳ�|ವನು; ತನh cಾ6ಣವನುh �ಾbೆHbೆದು, 
ಮರಣJೊಂ�, <ೊ6ೕyಗ� ¢ೆಂ�>ೆ ತನhನೂh ಎRW�ೊಂಡು, ಬಹು 
ಜನ <ೊ6ೕyಗಳ cಾಪವನುh JೊರುZಾ� ಅವ�>ಾ� I¬ಾಪNೆ 

ಾ�ದನು.  
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� ರtಸುವ ಶ*�  
HUಾಯ 53:11 ತನh ಆತ5ವ1 ಅನುಭIWದ ಶ6Oಯ ಫಲವನುh 
ಕಂಡು ತೃಪ�Nಾಗುವನು; ಧ
ಾCತ5Nಾದ ನನh [ೇವಕನು ತನh 
¬ಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹು ಜನರನುh ಧಮC
ಾಗC�ೆ� ತರುವನು; ಅವರ 
ಅಪbಾಧಗಳನುh Jೊತು��ೊಂಡು Jೋಗುವನು.  

HೕಸುIನ [ೇ=ೆ 
� 8ೆಳಕು -ೊಡುವವನು  

HUಾಯ 9:2 ಕತ�ಲKL ಸಂಚ�Wದ ಜನ�>ೆ <ೊಡ¡ ]ೆಳಕು �ಾRWತು. 
�ಾಗCತ�Fಾದ <ೇಶದKLದ?ವ�>ೆ ಪ6�ಾಶವ1 Jೊ�ೆ�ತು. 

� <ಾ"ಯ�ೕಶ 

HUಾಯ 11:3 ಆತನು HJೋವನ ಭಯದKL ಆನಂ�ಸುವನು. 
ಆತನು ಕR�>ೆ ಕಂಡಂZೆ 7ೕಪ1C 
ಾಡುವ1�ಲL. uI>ೆ lದ?ಂZೆ 
4ಣC�ಸುವ1�ಲL.  

� <ಾ"ಯ1ಾK 5ೕಪ�6 2ಾಡುವನು  
HUಾಯ 11:4 ಆದbೆ ಬಡವ�>ೋಸ�ರ Nಾ:ಯ=ಾ� 
7ೕಪ1C
ಾಡುವನು. Fೋಕದ �ೕನ�>ಾ� ಧಮCವನುh 
4ಣC�ಸುವನು.  

� ಧಮ6lಾಸ� -ೊಡುವವನು  
HUಾಯ 42:4 FೋಕದKL ಸದ�ಮCವನುh [ಾYTಸುವ ತನಕ ಇವನು 
ಕ�ೆಗುಂದ<ೆಯೂ, ಜ��Jೋಗ<ೆಯೂ ತನh �ಾಯCದKL 
4ರತNಾ�ರುವನು. �Vೕಪಗಳ� ಇವನ ಧಮCಪ6
ಾಣ�ೆ� 
�ಾ�ರುವವ1. 

� H�ೕಚಕನು  
HUಾಯ 42:7 4ೕನು ಕುರುಡ�>ೆ ಕಣು��ೊಟುa, ಬಂ�ಗಳನುh 
[ೆbೆ�ಂದಲೂ, ಕತ�ಲKL lದ?ವರನುh �ಾbಾಗೃಹ�ಂದಲೂ Jೊರ>ೆ 
ತರುI.  

� 7ಾರ �ೊರುವವನು 
HUಾಯ 53:4 4ಜ=ಾ�ಯೂ ನಮ5 =ಾ:Dಗಳನುh ಸಂಕಷaವನುh 
ಅನುಭIWದನು; ಅವನು Jೊತ� Jೊbೆಯು ನಮ5 ಸಂಕಟ=ೇ Jೌದು, 
Nಾ=ಾದbೋ ಅವನು <ೇವ�ಂದ ]ಾDತನು, cೆಟುa 7ಂದವನು, 
ಕು��ಸಲmಟaವನು ಎಂದು XಾIW�ೊಂ}ೆವ1.  

� �ಾಪ �ೊರುವವನು 
HUಾಯ 53:6 Nಾ=ೆಲLರೂ ಕು�ಗಳಂZೆ <ಾ�ತTm Jೋ�<ೆ?ವ1, 
ಪ678ಬwನೂ ತನh ತನh <ಾ�ಯನುh y�ಯು7�ದ?ನು; ನO5ಲLರ 
<ೋಷಫಲವನೂh HJೋವನು ಅವನ OೕFೆ Jಾuದನು.  
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� ಮಧ"L�-ೆ �ಾ�ಥ6<ೆ 2ಾಡುವವನು 
HUಾಯ 53:12 ಇವನು ಇಂಥವNಾ�ರುವ1ದ�ಂದ Nಾನು ಇವ4>ೆ 
<ೊಡ¡ವರ ಸಂಗಡ cಾಲು �ೊಡು=ೆನು, ಇವನು ಬKಷ�bೊಡNೆ 
ಸೂbೆಯನುh ಹಂ��ೊಳ�|ವನು; ತನh cಾ6ಣವನುh �ಾbೆHbೆದು, 
ಮರಣJೊಂ�, <ೊ6ೕyಗ� ¢ೆಂ�>ೆ ತನhನೂh ಎRW�ೊಂಡು, ಬಹು 
ಜನ <ೊ6ೕyಗಳ cಾಪವನುh JೊರುZಾ� ಅವ�>ಾ� I¬ಾಪNೆ 

ಾ�ದನು.  

� ಒಬz<ೇ ರ�ಕನು 
HUಾಯ 53:5 ನಮ5 <ೊ6ೕಹಗಳ <ೆ[ೆ�ಂದ ಅವ4>ೆ 
>ಾಯ=ಾ�ತು, ನಮ5 ಅಪbಾಧಗಳ 4�ತ� ಅವನು ಜಜ�ಲmಟaನು; 
ನಮ>ೆ ಸು�ೇಮವನುh ಉಂಟು
ಾಡುವ ದಂಡNೆಯನುh ಅವನು 
ಅನುಭIWದನು. 

� �ೌಖ"ಪ(ಸುವವನು 
HUಾಯ 53:5b ... ಅವನ ]ಾಸುಂ}ೆಗgಂದ ನಮ>ೆ ಗುಣ=ಾ�ತು.  

HೕಸುIನ BbೋNಾಮಗಳ� 
� ಇ2ಾJನು1ೇಲ 

HUಾಯ 7:14 ಆದ�ಾರಣ ಕತCನು ZಾNೇ 4ಮ>ೆ ಒಂದು 
ಗುರುತನುh �ೊಡುವನು. ಇ>ೋ ಒಬw ಕ4h�ೆಯು ಗ£CREಾ� ಒಬw 
ಮಗನನುh ಹ}ೆದು ಅವ4>ೆ ಇ
ಾ5ನು=ೇ� ಎಂದು Jೆಸ�ಡುವರು.  

� ಅದುbತ ಸEರೂಪನು, ಆ:ೋಚ<ಾ 
ಕತ6ನು, ಪ>ಾಕ�G=ಾದ 
&ೇವರೂ, �ತ"<ಾದ ತಂ&ೆ, 
ಸ2ಾ|ಾನದ ಪ�ಭು   

HUಾಯ 9:6 ಒಂದು ಮಗು ನಮ>ಾ� ಹು�a<ೆಯ�ೆa, ವರದ ಮಗನು 
ನಮ>ೆ <ೊbೆತನು; ಆಡgತವ1 ಅವನ ]ಾಹುIನ OೕKರುವ1ದು; 
ಅದು\ತ ಸVರೂಪನು, ಆFೋಚNಾ ಕತCನು,ಪbಾಕ6�Eಾದ 
<ೇವರೂ, 4ತ:Nಾದ ತಂ<ೆ, ಸ
ಾ�ಾನದ ಪ6ಭು ಎಂಬುದು ಆತನ 
Jೆಸರು. 

� �ೕ5ಯುಳ/ >ಾಜನು  
HUಾಯ 32:1 ಇ>ೋ, ಒಬw bಾಜನು 4ೕ7ಗನು[ಾರ=ಾ� 
ಆಳ�ವನು. ಅDಪ7ಗಳ� Nಾ:ಯ�ಂದ <ೊbೆತನ 
ಾಡುವರು.  

� ನನ� �ೇವಕನು 
HUಾಯ 42:1 ಇ>ೋ, ನನh [ೇವಕನು! ಇವ4>ೆ NಾNೇ ಆ�ಾರ. 
ಇವನು ನನ>ೆ ಇಷaನು, ನನh cಾ6ಣT6ಯನು. ಇವನKL ನನh ಆತ5ವನುh 
ಇ�W<ೆ?ೕNೆ. ಇವನು ಅನ:ಜನಗಳKLಯೂ ಸದ�ಮCವನುh 
ಪ6ಚುರಪ�ಸುವನು. 
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� ��ೋವನ 8ಾಹು 
HUಾಯ 53:1 Nಾವ1 �ೇgದ ಸಂಗ7ಯನುh ನಮ5KL Eಾರು 
ನಂlದ?ರು? HJೋವನ ]ಾಹುವ1 Eಾ�>ೆ >ೋಚರ=ಾ�ತು�? 

� ಅ�sೇ*ಸಲwಟ^ ಪ�ಸಂKಕ  

HUಾಯ 61:1 ಕತCNಾದ HJೋವನ ಆತ5ವ1 ನನh OೕFೆ ಇ<ೆ, 
ಆತನು ನನhನುh ಬಡವ�>ೆ ಶುಭವತC
ಾನವನುh [ಾರುವ1ದ�ೆ� 
ಅ£�ೇuWದನು; ಮನಮು�ದವರನುh ಕ�a =ಾW
ಾಡುವ1ದಕೂ�, 
[ೆbೆಯವ�>ೆ lಡುಗ}ೆEಾಗುವ1ದನುh, ಬಂ�ಗg>ೆ ಕದ 
Zೆbೆಯುವ1ದನುh ಪ6W��ಪ�ಸುವ1ದಕೂ�… ಆತನು ನನhನುh 
ಕಳ�yW<ಾ?Nೆ. 

[ಾbಾಂಶ 

ಮುಂಬರುವ jLWೕಯನ ಬ� �ೆ 2ಾತ<ಾಡುವ ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ 330 

ಪ�1ಾದ<ೆಗAೆಲ�ವP *�ಸ�ನ� <ೆರ1ೇ0ದವ�. ಇsೊ^ಂದು 
ಪ�1ಾದ<ೆಗಳ. ಒಬz ಮನುಷ"ನ� “ಆಕLJಕ1ಾK” <ೆರ1ೇರುವ�ದು 
ಅ�ಾಧ". ಇದು -ಾಕIಾ?ೕಯ1ಾKರಲು �ಾಧ"Hಲ�. �ೕಸು &ೇವರ 
ಮಗ<ಾK&ಾ_>ೆ. ಇ(ೕ ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಪ�ಸ�ಕಗಳ: �ೆ:ಾ� 
e5�ಸಲwಟ^ವರು ಅವ>ೇ. ಅವ>ೇ 2ಾನವಕುಲದ ರ�ಕರು. 

IಮUೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಮುಂಬರುವ jLWೕಯ��ೆ ಸಂಬಂ�LದಂIೆ ಧಮ6ಗ�ಂಥದ� &ಾಖ:ಾKರುವ �ದಲ 
ಪ�1ಾದ<ೆ�ೕನು? ಅದು �ೇ�ೆ �ೆಚುV �,6ಷ^1ಾ�ತು? 

2. ಧಮ6ಗ�ಂಥದ� ಕಂಡುಬರುವಂIೆ ಮುಂಬರುವ jLWೕಯನು ಪ�1ಾ,=ಾK, =ಾಜಕ<ಾK ಮತು� 
>ಾಜ<ಾK -ಾಯ6�ವ6XಸುIಾ�<ೆಂದು ಪ�ಕvಸುವ ಮೂರು ಪ�1ಾದ<ೆಗಳನು� ಪv^ 2ಾ(0. 

3. �ೕಸು *�ಸ�ನ ಮುಂಬರುವ H�ೕಚ<ಾ -ಾಯ6ದ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ಅಂಶವನು� ಪ�ಕvಸುವ 
*ೕತ6<ೆಗಳ ಪ�ಸ�ಕ ಮತು� �lಾಯನ ಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ0ಂದಲೂ ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳನು� 
ಪv^ 2ಾ(0. 
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nೕUೆಯ <ೇವದಶCನ ಗು}ಾರ 

ಅ7ೕ ಪ�ಶುದ� ಸYಳ – ತಂ<ೆEಾದ <ೇವರು 

ವಷ6-ೊjJ ಪ�|ಾನ =ಾಜಕ��ಾK 2ಾತ� Iೆ>ೆ,ರುತ�&ೆ 
TೕÁೋಪಕರಣಗಳ�: 

f <ೇವರ ಮಂಜೂಷ – &ೇವರ ಪ�ಸನ�Iೆ 

g ಕೃcಾಸನ – &ೇವರ Lಂ�ಾಸನ 

ಪ�ಶುದ� ಸYಳ – <ೇವರ ಪ1ತ6 

=ಾಜಕ0�ೆ 2ಾತ� Iೆ>ೆ,ರುತ�&ೆ 
TೕÁೋಪಕರಣಗಳ�: 

c bೊ�aಯ Oೕಜು – �ೕಸು, Nೕವ-ೊಡುವ >ೊv^ 

d ಬಂ>ಾರದ �ೕಪಸ�ಂಭ – �ೕಸು, :ೋಕದ 8ೆಳಕು 

e ಧೂಪ=ೇ� – �ೕಸು, ಮಧ"L�-ೆ �ಾ�ಥ6<ೆ 2ಾಡುವವನು 

ಅಂಗಳ – ಪ�ಶು<ಾ�ತ5Nಾದ <ೇವರು 

ಎ:ಾ� HlಾELಗ?�ೆ Iೆ>ೆ,&ೆ 
TೕÁೋಪಕರಣಗಳ�: 

a ಯ�=ೇ� – �ೕಸು, lೆ�ೕಷ^ ಬ 

b Zಾಮ6ದ Zೊ�a – �ೕಸು, ಶು,�ೕಕ0ಸುವ &ೇವರ 1ಾಕ" 
 

 

ಸXೆಯ ಸಂ�ೇತ – ಪHIಾ�ತJನ ಮೂಲಕ &ೇವರ 1ಾಸ�ಾ�ನ 
ಎ±ೆಸ 2:19-22 XೕKರ:ಾK �ೕವ� ಇನು� jೕ:ೆ ಪರ&ೇಶದವರೂ ಅನ"ರೂ ಆKರ&ೇ 
&ೇವಜನ>ೊಂ,�ೆ ಒಂ&ೇ ಸಂ�ಾ�ನದವರೂ &ೇವರ ಮ<ೆಯವರೂ ಆK,_ೕ0. ಅ�ಸ�ಲರೂ 
ಪ�1ಾ,ಗಳ° ಎಂಬ ಅ(�ಾಯದ jೕ:ೆ �ೕವP ಮಂ,ರ&ೋ�ಾ,ಯ� ಕಟ^ಲwv^,_ೕ0. �ೕಸು 
*�ಸ�<ೇ ಮುಖ"1ಾದ ಮೂ:ೆಗಲು�. ಆತನ� ಕಟ^ಡದ ಎ:ಾ� 7ಾಗಗಳ. ಒಂದ-ೊ\ಂದು �ೊಂ,-ೆ=ಾK, 

ಕಟ^ಡವ� ವೃ,�=ಾಗುIಾ� ಕತ6ನ� ಪ0ಶುದ� &ೇ1ಾಲಯ1ಾಗುತ�&ೆ. ಆತನ� �ೕವP ಸಹ 
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ಪHIಾ�ತJನ ಮೂಲಕ1ಾK &ೇವ0�ೆ 1ಾಸ�ಾ�ನ1ಾಗುವ�ದ-ೆ\ ನಮJ kೊIೆಯ� ಕಟ^ಲwಡುIಾ� 
ಇ,_ೕ0. 

IUಾVWಯ ಸಂ�ೇತ – &ೇವರ ಮಂ,ರ 
2 �ೊ�ಂಥ 6:16b <ಾವ� &ೇವ>ೇ �ೇ?ರುವಂIೆ NೕವಸEರೂಪ<ಾದ &ೇವರ ಮಂ,ರ1ಾK&ೆ_ೕವ:ಾ�, 
“<ಾನು ಅವರ� 1ಾಸ2ಾಡು1ೆನು, ಅವರ ನಡು1ೆ�ೕ <ಾ 5ರು�ಾಡು1ೆನು ಅವ0�ೆ <ಾ<ೇ 
&ೇವ>ಾKರು1ೆನು, ಅವರು ನನ�ೆ ಪ�kೆ=ಾKರುವರು” ಎಂದು �ೇ?&ಾ_<ೆ.  

ಪರFೋಕದKLರುವವ1ಗಳ ಪ67ರೂಪ 
ಇl6ಯ 8:5 �ೕlೆಯು ಗು�ಾರವನು� ಕಟು^ವ�ದ*\&ಾ_ಗ, “<ೋಡು, <ಾನು 8ೆಟ^ದ� �ನ�ೆ 
Iೋ0Lದ 2ಾದ0ಯ ಪ�-ಾರ1ೇ ಎಲ�ವನೂ� 2ಾಡ8ೇಕು” ಎಂದು &ೇವ0ಂದ ಎಚV0ಸಲwಟ^ಂIೆ�ೕ 
ಪರ:ೋಕದ�ರುವವ�ಗಳ ಪ�5ರೂಪವP, Äಾ�ಯೂ ಆKರುವ ಆಲಯದ� ಅವರು �ೇ1ೆ 
ಸ�ಸು5�&ಾ_>ೆ.  
ಇl6ಯ 9:23 ಆದ_0ಂದ ಪರ:ೋಕದ�ರುವ ವಸು�ಗಳ Äಾ�ಯಂ5ರುವ ವಸು�ಗಳ ಶು,�ೕಕರಣ-ಾ\K 
ಇಂ�ಾ ಯ�ಗಳ. ಅವಶ"1ಾದರೂ, ಪರ:ೋಕದವ�ಗಳನು� ಶು,�ೕಕ0ಸಲು ಇವ�ಗ?Kಂತ 
ಉತ�ಮ1ಾದ ಯ�ಗಳ. ಅವಶ".  
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cಾಠ ಐದು 

ಆbಾಧNೆ ಮತು� [ೇ=ೆ>ಾ� 
ಾದ�ಗಳ� 
 

ಪ67ರೂಪ, 
ಾದ�ಗಳ� ಮತು� ಪ67lಂಬಗಳ� 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯುದ_ಕೂ\ &ೇವರು ಮುಂಬರುವ H�ೕಚಕನ 
ಕು0Iಾದ ಪ�5ರೂಪ, 2ಾದ0ಗಳ. ಮತು� ಪ�5}ಂಬಗಳನು� 
-ೊಟ^ರು.  

ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ಈN{^�ಂದ �ೊರಬಂದ ಕೂಡ:ೇ &ೇವರು 
�ೕlೆ�ೆ ಧಮ6lಾಸ�ವನು� -ೊಟ^ರು. ಅವರು Iಾವ� 
�ಾಸ8ೇ-ಾದ ಏ*ೕಕೃತ �ಯಮಗಳನು� �ೊಂದುವವ>ೆ�ೆ 
ಒಂದು >ಾಷ�1ಾಗಲು �ಾಧ"Hರಲ�. ಧಮ6lಾಸ�ವ� ಎರಡು 
7ಾಗಗಳನು� �ೊಂ,ತು� - ಒಂದು <ಾಗ0ಕ ಮತು� ಆ�ಾರ 
�ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಂರ�fೆ�ಾK - ಇ<ೊ�ಂದು 
�ೕಸು *�ಸ�ನ ಮೂಲಕ H�ೕಚ<ೆ �ೕಡುವ�ದ-ಾ\K. 
ಧಮ6lಾಸ�ವ� *�ಸ�ನ ಕ�ೆ�ೆ 8ೆರಳ. 2ಾ( Iೋ0Lತು. 

&ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರವನು� 2ಾಡಲು &ೇವರು �ೕlೆ�ೆ �ಖರ1ಾದ 
ಸೂಚ<ೆಗಳನು� ಸಹ -ೊಟ^ನು. &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ 
ಪ�5;ಂದು 7ಾಗವ� �ಾಂ-ೇ5ಕ1ಾKತು�. ಪ�5;ಂದು 
7ಾಗವ� ಮುಂಬರುವ jLWೕಯನ Nೕವನ ಮತು� ಮರಣದ ಬ�ೆ� 
2ಾತ<ಾ(ತು. ಈ �ಾಠದ�, <ಾವ� &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರ 
ಮತು� ಅಪ6fೆಗಳನು� ಅಧ"ಯನ 2ಾಡ& _ೇ1ೆ. 

�ೕಸು Iಾನು ಧಮ6lಾಸ�ವನು� �ರಥ6ಕಪ(ಸಲು ಬರಲ� 
ಬದ:ಾK <ೆರ1ೇ0ಸುವ�ದ-ೆ\ ಬಂದ<ೆಂದು �ೇ?ದರು. 
ಮZಾ�ಯ 5:17 “nೕUೆಯ ಧಮC4ಯಮವNಾhಗK ಪ6=ಾ�ಗಳ 
ಪ6=ಾದNೆಗಳNಾhಗK 4ರಥCಕಪ�ಸುವ1ದ�ೆ� Nಾನು 
ಬಂ<ೆNೆಂದು Nೆನಸ]ೇ��; 4ರಥCಕಪ�ಸಲು ಬಂ�ಲL; 

ಬದFಾ� Nೆರ=ೇ�ಸುವ1ದ�ೆ� ಬಂ�<ೆ?ೕNೆ. 
ಈ -ೆಳKರುವಂತಹ ವಚನಗಳನು� ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು <ಾವ� &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರ, ಅಪ6fೆಗಳ., 

ಹಬzಗಳ. ಮತು� =ಾಜಕರುಗಳನು� 5?ದು-ೊಳ./ವ�ದು ಅತ"ವಶ"1ಾK&ೆ.  

ಪ67ರೂಪ: 

 ಬರರುವದನು� �ದ:ೇ 
Lದ�ಪ(ಸುವ�ದು 
(ಮೂಲ2ಾದ0) 

ಸಂ�ೇತ: 

 ಸಮಯ-ೆ\ ಸಂಬಂ�ಸದ 8ೇ>ೆ 
=ಾವ�ದ<ಾ�ದರೂ 
ಪ�5��ಸುತ�&ೆ 

 ಪ�5ರೂಪಗಳ� 
ಸಂ-ೇತಗ?ರಬಹುದು, ಆದ>ೆ 
ಸಂ-ೇತಗಳ� 
ಪ�5ರೂಪಗ?ರುವ�,ಲ� 

ಉ<ಾಹರ�ೆ: 

 ಪಸ\ಹಬz – *�ಸ�ನ ಬ&ಾನದ 
ಮೂಲಕ �ಾ{ಗ?�ಾಗುವ 
H�ೕಚ<ೆಯ ಪ�5ರೂಪ  

 ಪಸ\ಹಬzದ ಕು0 – *�ಸ�ನ 
ಸಂ-ೇತ 
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ಇl6ಯ 8:1-3b,5 Nಾವ1 ಈಗ Jೇಳ�ವ ಸಂಗ7ಗಳKL ಮುಖ:=ಾದ 

ಾZೇNೆಂದbೆ, ಪರFೋಕ<ೊಳ>ೆ ಮJೋನhತನ WಂJಾಸನದ 
ಬಲಗ}ೆಯKL ಆಸNಾರೂಢNಾದಂಥ ಮJಾEಾಜಕನು ನಮ�<ಾ?Nೆ. 
ಆತನು ಪIತ6 [ಾYನದKL ಮನುಷ:�ಂದಲL, ಕತCNೇ Jಾuದ 4ಜ=ಾದ 
<ೇವದಶCನ ಗು}ಾರದKL Eಾಜ�ೋ<ೊ:ೕಗ ನ�ಸುವವNಾ�<ಾ?Nೆ. 
ಪ678ಬw ಮJಾEಾಜಕನು �ಾR�ೆಗಳನೂh, ಯ�ಗಳನೂh 
ಸಮTCಸುವ1ದ�ೆ� Nೇಮಕ=ಾ�ರುZಾ�Nೆ.  
nೕUೆಯು ಗು}ಾರವನುh ಕಟುaವ1ದu�<ಾ?ಗ, “Nೋಡು, Nಾನು 
]ೆಟaದKL 4ನ>ೆ Zೋ�Wದ 
ಾದ�ಯ ಪ6�ಾರ=ೇ ಎಲLವನೂh 

ಾಡ]ೇಕು” ಎಂದು <ೇವ�ಂದ ಎಚ��ಸಲmಟaಂZೆHೕ 
ಪರFೋಕದKLರುವವ1ಗಳ ಪ67ರೂಪವ�, ¾ಾHಯೂ ಆ�ರುವ 
ಆಲಯದKL ಅವರು [ೇ=ೆ ಸKLಸು7�<ಾ?bೆ.  

<ೇವದಶCನ ಗು}ಾರ 

&ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ 2ಾದ0ಯನು� �ೕlೆ�ೆ �ೕಡ:ಾ�ತು - 
ಅಳIೆಗಳ., ಮರ, ವಸು�, eನ� ಮತು� 8ೆ?/, ಆಭರಣಗಳ., <ಾರುಬc ^ೆ 
ಮತು� ಉfೆh. ಅ1ೆಲ�ವ�ಗಳ° �,6ಷ^1ಾದ ಅಥ6ಗಳನು� 
�ೊಂ,ದ_ವ� – ಅ1ೆಲ�ವP *�ಸ�ನತ� 8ೆರಳ. 2ಾ(ದವ�.  

ಮೂರು IXಾಗಗಳ�  

&ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರ-ೆ\ ಮೂರು H7ಾಗಗ?ದ_ವ�. ಅವ�ಗಳ. &ೇವರ 
ಮೂರು H�ನ� ವ"*�ತEಗಳ - ತಂ&ೆ, ಮಗ ಮತು� ಪHIಾ�ತJನ - 
ಸಂ-ೇತ1ಾK1ೆ. ಅವ� 2ಾನವಕುಲದ &ೇಹ, �ಾ�ಣ ಮತು� ಆತJದ 
ಸಂ-ೇತವP ಆKದ_ವ�. 
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� ಅಂಗಳ 

�ದಲ ಪ�&ೇಶವ� ಅಂಗಳ1ಾKತು�. ಎ:ಾ� ಜನರು ಅಂಗಳವನು� 
ಪ�1ೇnಸಬಹು&ಾKತು� – �ಹೂದ"ರು 2ಾತ�ವಲ�&ೆ �ಹೂದತE-ೆ\ 
ಮIಾಂತರ�ೊಂಡ ಅನ"ಜನರೂ ಸಹ. ಈ ಅಂಗಳವ� ಎ:ಾ� 
2ಾನವಕುಲವನು� *�ಸ�ನ ಬ?�ೆ ತರಲು ಅವ>ೊಂ,�ೆ 
-ಾಯ62ಾಡುವ ಪ0ಶು&ಾ�ತJನನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ.  

� ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳ 

=ಾಜಕರುಗಳ. ಅಥ1ಾ ಪ�>ೋXತರುಗಳ. ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವನು� 
ಪ�1ೇnಸಬಹು&ಾKತು�. ಅವರು ಅಂಗಳದ� �ಾಗೂ ಪ0ಶುದ� 
ಸ�ಳದ� ಯ�ಬಗಳನು� ಅ{6Lದರು. ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವ� ನಮJ 
ಯ�ಬ=ಾKರುವ �ೕಸುವನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ.  

� ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳ 

ಪ�|ಾನ =ಾಜಕನು 2ಾತ� ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವನು� �ಾ�ಯnVತ� 
,ನದಂದು ಪ�1ೇnಸಬಹು&ಾKತು�. ಅವನು ಜನ0�ಾK 
ಯ�ಬಗಳನು� ಅ{6ಸಲು ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವನು� 
ಪ�1ೇnಸುವದ*\ಂತ ಮುಂUೆ ತನ�ನು� Iಾ<ೇ 
ಪHತ��ೊ?L-ೊಳ./5�ದ_ನು. ಅವನ Nೕವನದ� �ಾಪ ಇದ_>ೆ 
ಅವನು �ಾಯು5�ದ_ನು. ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವ� &ೇವರ 
ಸ��|ಾನವನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ. 

ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳಕೂ\ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳಕೂ\ ನಡು1ೆ ಒಂದು ಬಹಳ 
ದಪw1ಾದ, <ೇಯ_ ಪರ&ೆ ಅಥ1ಾ ಮುಸುಕು ಇತು�. �ೕಸು 
nಲು8ೆಯ jೕ:ೆ ಮರಣ�ೊಂ,&ಾಗ, ಈ ಪರ&ೆಯು ಅ:ೌ*ಕ1ಾK 
jೕ�ಂದ -ೆಳ-ೆ\ ಹ0ದು �ೋ�ತು. ಅದು ಇನು� ಮುಂ&ೆ 
ಪ�Iೆ"ೕಕ1ಾದ ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳದ ಅಗತ"Hಲ�1ೆಂಬುದನು� 
ಸೂeಸುತ�&ೆ. 

ನಮJ ಪರ1ಾK &ೇವರ ಸ���ಯನು� ಪ�1ೇnಸುವ ಒಬz =ಾಜಕನ 
ಅಗತ"ವ� ಈಗ ಇಲ�! �ೕಸು ನಮJ ಪ�|ಾನ =ಾಜಕ<ಾದರು ಮತು� 
<ಾವ� <ೇರ1ಾK ಆತನ ಬ?�ೆ ಬರಬಹುದು. <ಾವ� &ೇವರ ಸ����ೆ 
|ೈಯ61ಾK ಬರಬಹುದು. 
ಮZಾ�ಯ 27:50,51 ಅನಂತರ Hೕಸು 7ರು� ಮJಾ ಧ«4�ಂದ 

ಕೂ� cಾ6ಣlಟaನು. ಆಗ ಇ>ೋ, <ೇ=ಾಲಯದ ಪರ<ೆಯು 
OೕKಂದ �ೆಳ�ನವbೆಗೂ ಹ�ದು ಎರಡು Xಾಗ=ಾ�ತು; ಭೂ�ಯು 
ನಡು�ತು; ಬಂ}ೆಗಳ� WೕgJೋದವ1… 

�ೕಸು ಇ(ೕ :ೋಕ-ಾ\K ಯ�ಬ=ಾ&ಾಗ &ೇ1ಾಲಯದ ಅಥ1ಾ 
&ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ ಅಗತ"ವ� ಇನು� jೕ:ೆ ಇರಲ�. ಅವ�ಗಳ 
ಉ& _ೇಶವ� �ೕಸುHನ� <ೆರ1ೇ0ದವ�. {ೕÅೋಪಕರಣಗಳ., 
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ಹಬzಗಳ., ಅಪ6fೆಗಳ. ಮತು� =ಾಜಕರುಗಳ. – ಇ1ೆಲ�ವP 
�ೕಸುHನ eತ�ಣಗAಾKದ_ವ� ಮತು� ಆತನು 2ಾನವಕುಲ-ಾ\K 
2ಾಡದ_ -ಾಯ6ಗಳ eತ�ಣಗAಾKದ_ವ�. 

ಇಂದು, <ಾವ� ಸು�5ಯನು� ಮತು� ನಂತರ ಆ>ಾಧ<ೆಯನು� 
ಪ�1ೇnಸು1ಾಗ &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ ಮೂರು H7ಾಗಗಳನು� 
<ೆನ{L-ೊಳ./ವ�ದು ಒA /ೆಯದು. <ಾವ� &ೇವರ ಸ��|ಾನವನು� 
�ೇ�ೆ ಪ�1ೇnಸುI �ೇ1ೆ ಎಂಬುದನು� ಅವ�ಗಳ. ಪ�5��ಸುತ�1ೆ. 
�ದಲು, <ಾವ� ಕೃತ�Iೆ;ಂ,�ೆ &ಾEರವನು� ಪ�1ೇnಸುI �ೇ1ೆ. 
ಎರಡ<ೆಯ&ಾK, <ಾವ� &ೇವರು ನಮ�ಾK 2ಾ(ರುವ ಒ?5�ಾK 
ಸು�5;ಂ,�ೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳನು� ಪ�1ೇnಸುI �ೇ1ೆ. 
ಅಂ5ಮ1ಾK, <ಾವ� ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವನು� ಪ�1ೇnL ಕತ6ನು 
=ಾ>ಾK&ಾ_<ೋ ಅದ-ಾ\K <ಾವ� ಆತನನು� ಆ>ಾ�ಸುವ�ದರ� 
ಸಮಯವನು� ಕAೆಯುI �ೇ1ೆ.  

TೕÁೋಪಕರಣಗಳ� 

&ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ�ನ ಪ�5;ಂದು {ೕÅೋಪಕರಣಗಳ. 
�ೕಸುವನು� ಪ�5��Lತು. ಇದನು� ಇ(ೕ 2ಾನವಕುಲದ 
H�ೕಚಕನ ಒಂದು 7ೌ5ಕ1ಾದ �ಾ�5�ಧ"1ಾK 
H<ಾ"ಸ�ೊ?ಸ:ಾKತು�. ಪ�5;ಂದು ವಸು�ವನು� 
H<ಾ"ಸ�ೊ?ಸಲು ಬಳಸ:ಾದ ಮೂಲವಸು�ವ� Hlೇಷ ಮಹತEವನು� 
�ೊಂ,ತು�. 
� eನ� – &ೈವತEದ ಪ�ಕಟ<ೆ 
� 8ೆ?/ – H�ೕಚ<ೆ 
� Iಾಮ� – <ಾ"ಯ5ೕಪ�6 

HHಧ �ೊ,-ೆಗಳ ಬಣhವP ಸಹ Hlೇಷ ಮಹತEವನು� �ೊಂ,ತು�. 
� �ೕ – ಸEKೕ6ಯ ಗುಣವ�ಳ/ದು_ ಅಥ1ಾ ಮೂಲವ�ಳ/ದು_ 
� <ೇರA  ೆ– >ಾಜತE 
� ಕಡು-ೆಂಪ� – ಯ�ಬ 

ಅ-ೇnಯ ಮರವ� ಬಹುIೇಕ <ಾಶ1ಾಗದ ಮರ1ಾKತು� ಮತು� ಅದು 
“<ಾಶ1ಾಗದಂಥ *�ಸ�ನನು�” ಪ�5��ಸುತ�&ೆ. 

ಅಂಗಳದKL 
� Iಾಮ�ದ ಬ{ೕಠ 

ಎಲ�ರೂ &ೇ1ಾಲಯದ ಅಂಗಳ-ೆ\ ಬರಬಹು&ಾKತು�. ಅವರು &ಾEರವನು� 
ಪ�1ೇnಸು5�ದ_ಂIೆ, ಅವರ ಕdh�ೆ }ೕಳ.ವ �ದಲ ವಸು�ವ� Iಾಮ�ದ 
ಬ{ೕಠ1ಾKತು�. ಇದನು� ದಹನಬಯ ಬ{ೕಠ ಎಂದೂ 
ಕ>ೆಯ:ಾಗು5�ತು�. ಅವರು &ೇವರ ಸGೕಪ-ೆ\ ಬಂದಂIೆ ಇ&ೇ 
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ಸ�ಳದ� ಅವರ �ಾಪಗ?�ಾK ಬಗಳನು� ಅ{6ಸ:ಾಗು5�ತು�. 
ಬ{ೕಠವನು� ಅ-ೇnಯ ಮರ,ಂದ ಮತು� Iಾಮ�,ಂದ 
2ಾಡ:ಾKತು�. ಅ-ೇnಯ ಮರವ� <ಾಶ1ಾಗದ *�ಸ�ನನು� 
ಪ�5��Lತು ಮತು� Iಾಮ�ವ� �ಾಪಗಳ <ಾ"ಯ5ೕಪ6ನು� 
ಪ�5��Lತು. 

ಈ ಬ{ೕಠದ jೕ:ೆ ಅ{6ಸಲwಟ^ ಬಗಳ. &ೇವರ ಮಗನು 2ಾಡುವ 
ಅಂ5ಮ ಯ�ಬಯನು� ಪ�5��Lದವ�. 
ಇl6ಯ 9:26b  …ಆದbೆ ಒಂ<ೇ [ಾ�, ಯುಗಗಳ 
ಸ
ಾT�ಯವbೆಗೂ, ಆತನು cಾಪ 4=ಾರ�ೆ 
ಾಡುವ ಉ<ೆ?ೕಶ�ಂದ 
ತನhನುh ZಾNೇ ಯ�
ಾ��ೊಳ�|ವವNಾ� ಪ6ತ:�Nಾದನು. 

�ೕಸು ನಮJ �ಾಪಗಳ �2ಾಪfೆ�ಾK ನಮJ ಯ�ಬ=ಾದರು. ಈಗ 
<ಾವ� ನಮJ ಶ0ೕರಗಳನು� ಒಂದು ಸNೕವ ಯ�1ಾK 
ಅ{6ಸ8ೇಕು.   
bೋ
ಾ 12:1 ಆದ?�ಂದ ಸJೋದರbೇ, <ೇವರ ಕ4ಕರವನುh 
NೆನTಸುZಾ�, 4ೕವ1 4ಮ5 4ಮ5 <ೇಹಗಳನುh <ೇವ�>ೆ 
�ೕಸFಾ�ಯೂ, O���ೆEಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸ�ೕವ ಯ�=ಾ� 
ಸಮTCWbೆಂದು 4ಮ5ನುh ]ೇ��ೊಳ�|Zೆ�ೕNೆ; ಇ<ೇ I=ೇಕ 
ಪ�ವCಕ=ಾದ ಆbಾಧNೆಯು.  

� Iಾಮ�ದ Iೊv^ 
ಮುಂ,ನ {ೕÅೋಪಕರಣವ� Iಾಮ�,ಂದ 2ಾಡಲwv^ದ_ 

Iೊv^=ಾKತು�. ಅದರ� �ೕರು ತುಂ}ತು� ಮತು� =ಾಜಕರು 
�ೇ1ೆಯ �ದಲು ತಮJ -ೈ -ಾಲುಗಳನು� IೊAೆಯ8ೇ-ಾKತು�. ಈ 
IೊAೆಯುH-ೆಯು ಅಗತ"Hರುವಷು^ 8ಾ0 2ಾಡ:ಾಗು5�ತು� ಮತು� 
*�ಸ�ನು ನಮJನು� ಪ�5;ಂದು ಸುಕು\ ಮತು� ಕಳಂಕ,ಂದ 
ಶು,�ೕಕ0ಸುವ�ದನು� ಇದು ಸೂeಸುತ�&ೆ. 
ಎ±ೆಸ 5:25b,-27 … u6ಸ�ನು ಸXೆಯನುh T6ೕ7Wದ ಪ6�ಾರ=ೇ 4ಮ5 
Jೆಂಡ7ಯರನುh T6ೕ7W�. ಆತನು ಅದನುh 
cಾವನ>ೊgಸುವ1ದ�ಾ�� ತನhನುh ZಾNೇ ಒTmW�ೊಟaನು. ಅದನುh 
ಕಳಂಕ ಸುಕು� ಮುಂZಾದ<ೊ?ಂದೂ ಇಲLದಂZೆ ಪ�ಶುದ�ವ�, 

4<ೋCಷವ�, ಮyOಯುಳ|ದೂ? ಆ�ರುವ ಸXೆಯNಾh� 
ತNೆhದು�ನKL 4KLW�ೊಳ|]ೇ�ೆಂದು =ಾ�ೊ:ೕಪ<ೇಶ ಸyತ=ಾದ 
ಜಲ[ಾhನವನುh 
ಾ�W ಶು��
ಾ�ದನು. 

<ಾವ� ರ�fೆಯನು� ಪ�ೆದ ನಂತರ �ರಂತರ1ಾದ ಶು,�ೕಕರಣದ 
ಅಗತ"H&ೆ. ಒಂದು 1ೇA  ೆ <ಾವ� �ಾಪ 2ಾ(ದ>ೆ ನಮJ 
�ಾಪಗಳನು� ಅ0-ೆ 2ಾಡ8ೇಕು ಮತು� �2ಾಪfೆಯನು� 
ಪ�ೆದು-ೊಳ/8ೇಕು.  
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1 8ೕJಾನ 1:9 Nಾವ1 ನಮ5 cಾಪಗಳನುh ಒTm�ೊಂಡು 
ಅ��ೆ
ಾ�ದbೆ ಆತನು ನಂlಗಸ�ನೂ 4ೕ7ವಂತನೂ 
ಆ�ರುವ1ದ�ಂದ ನಮ5 cಾಪಗಳನುh ��W ಸಕಲ ಅ4ೕ7�ಂದ 
ನಮ5ನುh ಶು��
ಾಡುವನು. 

<ಾವ� &ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� ಸಹ ,ನ�ತ" ಭುNಸ8ೇಕು. 
8ೕJಾನ 15:3 Nಾನು 4ಮ>ೆ Jೇgದ =ಾಕ:ದ <ೆ[ೆ�ಂದ ಈಗ 
4ೕವ1 ಶುದ�bಾ��?ೕ�.   

ಪ�ಶುದ� ಸYಳದKL 

ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳದ� ಮೂರು {ೕÅೋಪಕರಣಗ?ದ_ವ�. ಬಲ7ಾಗದ� 
>ೊv^ಯ jೕಜು, ಎಡ7ಾಗದ� eನ�ದ ,ೕಪಸ�ಂಭ ಮತು� 
ಧೂಪ1ೇ,ಯು <ೇರ1ಾK ಮುಂ&ೆ ಇತು�. 

� >ೊv^ಯ jೕಜು 
>ೊv^ಯ jೕಜನು� ಅ-ೇnಯ ಮರ,ಂದ 2ಾಡ:ಾKತು� ಮತು� 

eನ�,ಂದ �ೊ,ಸ:ಾKತು�. ಇದು *�ಸ�ನ 2ಾನವತEವನು� ಮತು� 
&ೈವತEವನು� ಪ�5��Lತು. >ೊv^ಯನು� =ಾ1ಾಗಲೂ ಈ 
jೕNನ jೕ:ೆ ಇಡ:ಾಗು5�ತು� ಮತು� ಅದು *�ಸ�ನನು� ಸೂeಸುತ�&ೆ 
– Nೕವ -ೊಡುವ >ೊv^. 
1 �ೊ�ಂಥ 10:16,17 Nಾವ1 <ೇವರ [ೊ�ೕತ6
ಾ� cಾನcಾZೆ6ಯKL 
cಾನ 
ಾಡುವ1ದು u6ಸ�ನ ರಕ�ದKL cಾಲು>ಾರbಾ�<ೆ?ೕ=ೆಂಬುದನುh 
ಸೂ�ಸುತ�ದಲL=ೇ? Nಾವ1 bೊ�aಯನುh ಮು�ದು 7ನುhವ1ದು u6ಸ�ನ 
<ೇಹದKL cಾಲು>ಾರbಾ�<ೆ?ೕ=ೆಂಬುದನುh ಸೂ�ಸುತ�ದಲL=ೇ? bೊ�a 
ಒಂ<ೇ ಆ�ರುವ Jಾ>ೆ ಅNೇಕbಾ�ರುವ Nಾ=ೆಲLರು ಒಂ<ೇ 
<ೇಹದಂ7<ೆ?ೕ=ೆ. Eಾ�ೆಂದbೆ Nಾ=ೆಲLರೂ ಆ ಒಂ<ೇ bೊ�aಯKL 
cಾಲು Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು 7ನುhZೆ�ೕ=ೆ.  

<ಾವ� ಒಂ&ೇ &ೇಹ1ಾK& _ೇ1ೆ – >ೊv^=ಾK& _ೇ1ೆ – ಎಂದು �ೌಲನು 
ಬ>ೆದನು. �ೕಸು >ೊv^=ಾK&ಾ_>ೆ ಮತು� ಆತನ� <ಾವP ಸಹ 
>ೊv^=ಾK& _ೇ1ೆ. 

� eನ�ದ ,ೕಪಸ�ಂಭ 

,ೕಪಸ�ಂಭವ� ಪ0ಶುದ� eನ�,ಂದ 2ಾಡಲwv^ತು� ಮತು� ಅದು *�ಸ�ನು 
�ಜ1ಾದ 8ೆಳ-ಾK&ಾ_<ೆ ಎಂಬುದನು� ಸೂeLತು. 

ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ ;ೕ�ಾನನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
8ೕJಾನ 8:12 Hೕಸು ಪ1ನಃ ಜನbೊಂ�>ೆ 
ಾತNಾಡುZಾ�, 
“NಾNೇ Fೋಕದ ]ೆಳ�ಾ�<ೆ?ೕNೆ. ನನhನುh yಂ]ಾKಸುವವನು 
ಎಂ�ಗೂ ಕತ�FೆಯKL ನ}ೆಯುವ1�ಲL, ಆದbೆ ಅವನು �ೕವದ 
]ೆಳಕನುh Jೊಂ�ರುವನು” ಎಂದು Jೇgದನು. 
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<ಾವ� �ೕಸುವನು� Xಂ8ಾಸು1ಾಗ ಆತನ 8ೆಳ*ನ� ನ�ೆಯುI �ೇ1ೆ 
ಮತು� ಇತರ0�ೆ 8ೆಳ-ಾಗುI �ೇ1ೆ. 
ಮZಾ�ಯ 5:16 ಅದರಂZೆ 4ಮ5 ]ೆಳಕು ಜನರ ಮುಂ<ೆ ಪ6�ಾBಸK. 
ಆಗ ಅವರು 4ಮ5 ಒ� |ೆಯ u6Hಗಳನುh Nೋ� ಪರFೋಕದKLರುವ 
4ಮ5 ತಂ<ೆಯನುh �ೊಂ}ಾಡುವರು. 

� ಧೂಪ1ೇ, 

ಧೂಪ1ೇ,ಯು ಅ-ೇn=ಾ ಮರ,ಂದ 2ಾಡಲv^ದು_ ಬಂ�ಾರ,ಂದ 
�ೊ,ಸಲwv^ತು�. �ತ"ವP ಉ0ಯುವ ಧೂಪವ� ನಮ�ಾK 8ೇಡುವ 
*�ಸ�ನನು� ಸೂeLತು. 
bೋ
ಾ 8:34 Jಾ�ದ? OೕFೆ ಅಪbಾDಗ�ೆಂದು ಖಂ�ಸುವವರು 
Eಾರು? ಮರಣವನುh Jೊಂ�ದ?ಲL<ೆ �ೕIತNಾ� ಎದು? <ೇವರ 
ಬಲಗ}ೆಯKLದು? ನಮ>ೋಸ�ರ ]ೇಡುವವNಾ�ರುವ u6ಸ� 
Hೕಸು�ೕ?  

<ಾವ� �ಾ�ಥ6<ೆಯ ಮೂಲಕ ಪ�5,ನವP ಧೂಪ ಅಪ6fೆಯನು� 
ಮುಂದುವ>ೆಸ8ೇಕು. 
ಪ6ಕಟNೆ 8:3,4 ಅನಂತರ ಮZೊ�ಬw <ೇವದೂತನು ಬಂದನು, ಅವನು 
�ನhದ ಧೂcಾರ7 y�ದು�ೊಂಡು ಯ�=ೇ�ಯ ಬgಯKL 4ಂತನು. 
WಂJಾಸನದ ಮುಂದಣ �ನhದ ಧೂಪ=ೇ�ಯ OೕFೆ ಪ�ಶುದ� 
ಜನbೆಲLರ cಾ6ಥCNೆಗ� ¢ೆಂ�>ೆ ಸಮTCಸುವ1ದ�ಾ�� ಅವ4>ೆ 
ಬಹಳ ಧೂಪವ1 �ೊಡಲm�aತು. ಆಗ ಧೂಪದ Jೊ>ೆಯು <ೇವದೂತನ 
�ೈ�ಂದ Jೊರಟು <ೇವಜನರ cಾ6ಥCNೆಗ� ¢ೆಂ�>ೆ [ೇ� <ೇವರ 
ಸ4hD>ೆ ಏ�Jೋ�ತು. 

ಅ7ೕ ಪ�ಶುದ� ಸYಳದKL  
� &ೇವರ ಮಂಜೂಷ 

ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳದ� ಎರಡು {ೕÅೋಪಕರಣಗ?ದ_ವ� – &ೇವರ 
ಮಂಜೂಷ ಮತು� ಕೃ�ಾಸನ. ಆ>ೋನನ -ೋಲು, ಕ�ನ ಹ�ೆಗಳ. 
ಮತು� ಮನ� &ೇವರ ಮಂಜೂಷದ�ದ_ವ�. 

&ೇವರ ಮಂಜೂಷವ� ಅ-ೇn=ಾ ಮರ,ಂದ �ಾಗೂ eನ�,ಂದ 
2ಾಡ:ಾKತು� ಮತು� ಈ ವಸು�ಗಳ. ಸಹ *�ಸ�ನ 2ಾನವತE ಮತು� 
&ೈವತEವನು� ಸೂeLತು.  

�ೕlೆಯು &ೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಸ�ಳದ��ೕ &ೇವರ ಪ�ಸನ�Iೆಯನು� 
ಕಂಡನು. ಇಂದು �ೕಸು1ೇ <ಾವ� &ೇವ>ೊಂ,�ೆ 7ೇv=ಾಗುವ 
ಸ�ಳ1ಾK&ಾ_>ೆ.  
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Inೕ 25:22 ಅKLHೕ Nಾನು 4ನ>ೆ ದಶCನವನುh �ೊಡು=ೆನು. 
ಕೃcಾಸನದ OೕFೆ ಆ¬ಾUಾಸನಗಳನುh ಇ�aರುವ ಮಂಜೂಷದ 
Oೕಲಣ ಎರಡು �ೆರೂlಗಳ ನಡು=ೆHೕ Nಾನು ಇದು? 4ನh ಸಂಗಡ 

ಾತNಾ� 4ೕನು ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ ಆ¬ಾTಸ]ೇ�ಾ�ರುವ ಎFಾL 
ಸಂಗ7ಗಳನುh 7gಸು=ೆನು. 

� ಕೃ�ಾಸನ 

ಕೃ�ಾಸನವ� ಪ0ಶುದ�1ಾದ &ೈವತEವನು� ಪ�5��ಸುIಾ� ಶುದ� 
eನ�,ಂದ 2ಾಡ:ಾKತು�. &ೇವರ ಮಂಜೂಷದ jೕ:ೆ, ಕೃ�ಾಸನದ 
ಎರಡು ತು,ಯ� ಶುದ� eನ�,ಂದ 2ಾಡ:ಾKದ_ ಎರಡು 
-ೆರೂ}ಯರುಗ?ದ_ವ�. ಈ ಕೃ�ಾಸನವ� ತನ� ಸೃ³^ಗAಾದ 
&ೇವದೂತ0ಂದ ಸಂರtಸಲwಟ^ &ೇವರ Lಂ�ಾಸನದ 
ಪ�5ರೂಪ1ಾKತು�.  

ಇl6ಯ 4:16 ಆದುದ�ಂದ Nಾವ1 ತಕ� ಸಮಯದKL ಕರು�ೆಯನುh 
JೊಂದುವಂZೆಯೂ ಆತನ ಕೃcೆ�ಂದ ಸಮ8ೕ�ತ=ಾದ 
ಸJಾಯವ1 ನಮ>ೆ <ೊbೆಯುವಂZೆಯೂ �ೈಯC�ಂದ ಆತನ 
ಕೃcಾಸನದ ಮುಂ<ೆ ಬbೋಣ. 

ಅಪC�ೆಗಳ� 

ಅಪ6fೆಗಳ. {ೕÅೋಪಕರಣಗಳಂIೆ ಮತು� ಹಬzಗಳಂIೆ�ೕ 
ಅಥ6ಗ�6ತ1ಾKದ_ವ�. ಅಪ6fೆಗಳ. ಮತು�  ಯ�ಬಗAೆಲ�ವP 
ನಂ}-ೆ�ಂದ 2ಾಡಲwcಾ^ಗ ಪ0fಾಮ-ಾ0=ಾKದ_ವ�. 

ಐದು ಮುಖ" ಅಪ6fೆಗ?ದ_ವ�, ಅವ�ಗಳನು� =ಾಜಕ-ಾಂಡದ �ದಲ 
ಐದು ಅ|ಾ"ಯಗಳ� Hವರ1ಾK ಅಧ"ಯನ 2ಾಡಬಹುದು. 
ಅ1ೆಲ�ವP ಒಂದು ಪ0ಪPಣ61ಾದ ಯ�ಬಯ – ಅಂದ>ೆ 
�ೕಸುHನ ಯ�ಬಯ – HHಧ ಅಂಶಗಳನು� ಪ�5��Lದವ�.  

ಅವ�ಗಳನು� ಎರಡು 7ಾಗಗAಾK Hಂಗ(ಸಬಹುದು : 
� ಸು1ಾಸ<ೆಯನು�ಂಟು2ಾಡುವ �ೋಮಗಳ. – ಇದು 

ಪ0ಪPಣ6<ಾದ *�ಸ�ನ ಪ�5ರೂಪ1ಾK&ೆ. ಆತನು &ೇವರ 
eತ�ವನು� 2ಾಡುವ�ದರ� ಸಂIೋ³Lದನು. 

� ಸು1ಾಸ<ೆ�ಲ�ದ �ೋಮಗಳ. – ಇದು �ಾ{ಗಳ 
ಅಪ>ಾಧಗಳನು� �ೊತು�-ೊಳ./ವ *�ಸ�ನ ಪ�5ರೂಪ1ಾK&ೆ.  

ಸು=ಾಸNೆಯನುhಂಟು
ಾಡುವ Jೋಮಗಳ�  
� ದಹನ ಬ 

ದಹನಬಯ ಉ& _ೇಶವ� <ಾವ� &ೇವರ ಸGೕಪ-ೆ\ ಬರುವ�&ಾKತು�.  
ದಹನಬ�ೆ ಅಥ1ಾ ಸ1ಾ6ಂಗ�ೋಮ-ೆ\ �ೋ0ಯ<ಾ�ಗ, 

ಕು0ಮ0ಯ<ಾ�ಗ, jೕ-ೆಯ<ಾ�ಗ, �ಾ01ಾಳದ ಮ0ಯ<ಾ�ಗ 
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ಅಥ1ಾ 8ೆಳವ*\ಯ<ಾ�ಗ ಅ{6ಸಬಹು&ಾKತು�. =ಾವ �ಾ�d 
ಅಥ1ಾ ಪtಯನು� ಅ{6ಸ8ೇ-ೆಂಬುದು ಒಬz ಮನುಷ"ನ ಆL�ಯ 
jೕ:ೆ �ಧ60ತ1ಾKತು�. ಅದು ಒಬz ಮನುಷ"��ೆ -ೊಂಡು-ೊಳ/ಲು 
�ಾಧ"1ಾಗುವಂತ&ಾ_Kರ8ೇಕು ಮತು� ಸEಲwವP ಸುಕು\ 
ಕಳಂಕHಲ�&ಾ_Kರ8ೇಕು, ಪ0ಪPಣ61ಾKರ8ೇಕು. 

ಇದು ಸEಯಂ�ೆ�ೕ0ತ ಅಪ6fೆ=ಾKತು� ಮತು� =ಾವ�&ೇ ಸುಕು\ 
ಕಳಂಕHಲ�&ೆ ತನ�<ೆ�ೕ ಸEಯಂ�ೆ�ೕ0ತ1ಾK ಅ{6L-ೊಂಡ *�ಸ�ನ 
ಸಂ-ೇತ1ಾKತು�. 

ಅಪ6fೆಯನು� ತರುವ ವ"*�ಯು ತನ� -ೈಗಳನು� ಅದರ ತ:ೆಯ 
jೕಡ8ೇಕು ಆಗ ಅವನ �ಾಪಗಳ. ಅದ-ೆ\ ವ�ಾ6ವfೆ�ೊಳ./ತ�&ೆ 
ಆನಂತರ ಅದನು� -ೊಲ�8ೇಕು. ಇದನು� 2ಾಡುವ�ದು 
ಸುಲಭ1ಾKರಲ� =ಾಕಂದ>ೆ ಅವನು ತರುವ ಅಪ6fೆಯು ಅವನ 
�ಾಕು �ಾ�d=ಾK,_ರಬಹುದು. 

ನಮJ �ಾಪಗ?�ಾK �ಾಯಲು &ೇವರು ತನ� ಮಗನನು� -ೊv^ದೂ_ 
ಸುಲಭ1ಾKರಲ�. 

� |ಾನ" ಸಮಪ6fೆ 
|ಾನ" ಸಮಪ6fೆಯ ಉ& _ೇಶವ� &ೇವ0�ೆ ಕೃತ�Iೆಯನು� 

ವ"ಕ�ಪ(ಸುವ�&ಾKತು�. ಅದು �ೋ� Xಟು^, ಎf hೆ, ಉಪ�w ಮತು� 
ಧೂಪ,ಂದ ಕೂ(ತು�. ಅದೂ ಸಹ ಸEಯಂ�ೆ�ೕ0ತ ಅಪ6fೆ=ಾKತು�. 

�ೋ�ಯ Xಟು^ ಉತÆಷ^1ಾKರ8ೇ*ತು� - =ಾವ�&ೇ ಉಂ�ೆಗ?ಲ�&ೆ, 
ಒರcಾKರ&ೆ ಮತು� ಕಲJಶಗ?ಲ�&ೆ ಇರ8ೇಕು. ಇದು *�ಸ�ನ 
ಪ0ಪPಣ6Iೆಯ ಬ�ೆ� 2ಾತ<ಾಡುತ�&ೆ. 

ಎf hೆಯು *�ಸ�ನ Nೕವನದ�ದ_ ಪ0ಶು&ಾ�ತJನ ಪ�ಸನ�Iೆಯ ಬ� �ೆ 
2ಾತ<ಾಡುತ�&ೆ. 

ಧೂಪವ� ಸುಡಲwಡು1ಾಗ ಅದುbತ1ಾದ ಸುಗಂಧವನು� �ೕಡುತ�&ೆ. ಅದು 
ನಮJ ಪರ1ಾK �ೕಸು ಅನುಭHLದ ಶ�jಯನು� ಮತು� ಆ 
ಸಮಯದ� ಆತ�ಂದ ಬರುವ ಪ0ಪPಣ6Iೆಯ ಬ�ೆ� 
2ಾತ<ಾಡುತ�&ೆ. 

ಉಪ�w ಅಪ6fೆಯ ಸಂರ�fೆಯ ಬ�ೆ� 2ಾತ<ಾಡುತ�&ೆ. 
ಈ ಅಪ6fೆಯ�, �ಾಪ ಮತು� ಸುಳ./ L&ಾ�ಂತವನು� ಪ�5��ಸುವ 

=ಾವ�&ೇ ಹು? ಇರ8ಾರದು. =ಾವ�&ೇ kೇನುತುಪw ಇರ8ಾರದು, 
ಅದು �ಾ�ಕೃತ ಮನುಷ"��ೆ ಬಹಳ ತೃ{�ಕರ1ಾದದ_ನು� 
ಪ�5��ಸುತ�&ೆ. ಈ ಅಪ6fೆಯ ಒಂದು X(ಯಷು^ &ೇವ0�ೆ 
ಅ{6ಸ8ೇ-ಾKತು� ಮತು� Gಕ\ದ_ನು� =ಾಜಕರ ಬಳ-ೆ�ಾK 
-ೊಡಲwಡ8ೇ*ತು�.  
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� ಸ2ಾ|ಾನ ಯ� 

ಸ2ಾ|ಾನ ಯ�ದ ಉ& _ೇಶವ� &ೇವ>ೊಂ,�ೆ ಅ<ೊ"ೕನ"Iೆ, ಆಪ�Iೆ 
ಮತು� ಸಂIೋಷವನು� �ೊಂದುವ�&ಾKತು�. 

ಈ ಅಪ6fೆಯ ಒಂದು H�ನ�Iೆ�ೕ<ೆಂದ>ೆ, ಅಪ6fೆಯ ಒಂದು 7ಾಗ 
��ೋವ��ೆ, ಒಂದು 7ಾಗ =ಾಜಕರುಗ?�ೆ ಮತು� G*\ದ 7ಾಗ 
ಅ{6ಸುವ ಕುಟುಂಬ-ೆ\ �ೋ�ತು. *�ಸ�ನು ನಮJನು� &ೇವ>ೊಂ,�ೆ 
ಸಂ|ಾನಪ(ಸುವ�ದನು� ಇದು e5�ಸುತ�&ೆ. 

ಒಬz ವ"*�ಯ NೕHತದ� �ಾಪHದ_>ೆ ಮತು� &ೇವ>ೊಂ,�ೆ 
ಸಂ|ಾನ1ಾKರ,ದ_>ೆ ಸ2ಾ|ಾನ ಯ�ವನು� ಅ{6ಸಲು 
ಆಗು5�ರಲ�.  

ಸು=ಾಸNೆ�ಲLದ Jೋಮಗಳ� 
� �ಾ�ಯnVತ� ಯ� 

�ಾ�ಯnVತ� ಯ�ದ ಉ& _ೇಶವ� �ಾಪದ ಅಪ>ಾಧ ಮ<ೋ7ಾವ<ೆಯನು� 
ಮುಚುVವ�&ಾKತು�. 

=ಾಜಕನು &ೋ³=ಾKದ_>ೆ �ೋ0ಯನು� ಸಮ{6ಸ8ೇಕು, 
ಮು´ಾ"�-ಾ0=ಾKದ_>ೆ ಗಂಡು jೕ-ೆಯನು�, ಇತರರು �ೆಣುh 
jೕಕಯನು� ಸಮ{6ಸ8ೇಕು. ಪ�5;ಂದು ಸಂದಭ6ದಲೂ�, 
ಅ{6ಸಲwಡುವ �ಾ�dಯು =ಾವ�&ೇ ಕ:ೆ ಅಥ1ಾ ಕಳಂಕHಲ�&ೆ 
ಇರ8ೇ-ಾKತು�. 

ದಹನಬಯ�, ಅಪ6fೆಯು ಒಬz ವ"*�ಯ �ಾಮಥ"6-ೆ\ 
ಅನುಗುಣ1ಾKರುವ�ದನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಆಸ*�ಕರ1ಾK&ೆ. ಆದ>ೆ, 
�ಾ�ಯnVತ� ಯ�ದ ಅಪ6fೆಯು ಒಬz ವ"*�ಯ �ಾ�ನ-ೆ\ 
ಅನುಗುಣ1ಾK&ೆ. =ಾಜಕನ �ಾಪ-ಾ\K 2ಾಡ:ಾದ ಅಪ6fೆಯು 
ಅತ"ಂತ &ೊಡ¥ದು – ಮು´ಾ"�-ಾ0Kಂತ  &ೊಡ¥ದು. 

ಅಪ6fೆಯನು� ತರುವ ವ"*�ಯು, ತನ� �ಾಪಗ?�ಾK �jಯನು� 
ಬಯಸುವ ವ"*�ಯು, ಬಯನು� ಜನರ ಮುಂ&ೆ &ೇ1ಾಲಯ-ೆ\ 
ತರ8ೇ-ಾKತು�. ಅವನು ತನ� �ಾಪಗಳನು� ಅ0-ೆ 2ಾಡ8ೇ-ಾKತು�. 
ನಂತರ ಅವನು ತನ� �ಾಪಗಳನು� �ೊತ� �ಷ\ಳಂಕ �ಾ�dಯನು� 
-ೊಲ�8ೇ-ಾKತು�. ಇದು ನಮJ ಪlಾVIಾ�ಪದ ಅಗತ"ವನು� ಮತು� 
ನಮJ �ಾಪಗ?�ಾK *�ಸ�ನು �ಾಯ8ೇ-ಾ�ತು ಎಂಬ �ೊfೆಯನು� 
ಒ{w-ೊಳ./ವ�ದನು� e5�ಸುತ�&ೆ. 

�ಾಪವನ�0ಯದ �ೕಸು ನಮ�ಾK �ಾಪಸEರೂ{=ಾದರು.  
2 �ೊ�ಂಥ 5:21 cಾಪವNೆhೕ ಅ�ಯದ u6ಸ� Hೕಸುವನುh <ೇವರು 
ನಮ>ೋಸ�ರ cಾಪಸVರೂTಯNಾh�Wದರು. u6ಸ� HೕಸುIನKL 
Nಾವ1 4ೕ7ವಂತbಾಗ]ೇ�ೆಂದು <ೇವರು yೕ>ೆ 
ಾ�ದರು. 
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=ಾಜಕನು ಬಯ ರಕ�ದ� ಸEಲwವನು� 8ೆರ?ನ� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು 
ಧೂಪ1ೇ,�ೆ ಹeVದ ನಂತರ ಒಂದು 7ಾಗವನು� Iಾಮ�ದ 1ೇ,ಯ 
jೕ:ೆ ಸುಟ^ನು, ನಂತರ ಬಯ ಉ?ದ 7ಾಗವನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು 
�ಾAೆಯದ �ೊರ�ೆ ಸುಟ^ನು. 

ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪ5�-ೆಯ�, �ೕಸು ಪಟ^ಣದ �ೊರ�ೆ ಸತ�ರು ಎಂದು 
ಓದುI �ೇ1ೆ.    
ಇl6ಯ�>ೆ 13:12 ಅದರಂZೆ Hೕಸು ಕೂಡ ಸVಂತ ರಕ��ಂದ ತನh 
ಜನರನುh ಶು��ೕಕ�ಸುವ1ದ�ೊ�ೕಸ�ರ ಪಟaಣದ Jೊರ>ೆ ಸತ�ನು.  

<ಾವ� ಆತನ �Gತ� ಉಂcಾಗುವ �ಂ&ೆಯನು� Iಾ?-ೊಳ/8ೇಕು, 
ಆತನನು� 2ಾತ� ಹುಡುಕ8ೇಕು ಮತು� �ರಂತರ1ಾK ಆತನನು� 
ಸು�5ಸ8ೇಕು. 
ಇl6ಯ�>ೆ 13:13-15 ಆದ?�ಂದ Nಾವ1 ಆತನ 4�ತ� ಉಂ ಾಗುವ 
4ಂ<ೆಯನುh Zಾg�ೊಳ�|ವವbಾ�, cಾ�ೆಯದ ಆ�ೆ ಆತನ ಬg>ೆ 
JೊರಟುJೋ>ೊಣ. ಏ�ೆಂದbೆ ಇಹದKL UಾಶVತ=ಾದ ಪಟaಣವ1 
ನಮ�ಲL. ಭIಷ:7�ನKL ಬರುವ ಪಟaಣವನುh ಎದುರುNೋಡುZಾ� 
ಇ<ೆ?ೕ=ೆ. ಆದ?�ಂದ HೕಸುIನ ಮೂಲಕ=ಾ�Hೕ <ೇವ�>ೆ 
[ೊ�ೕತ6=ೆಂಬ ಯ�ವನುh ಎ}ೆlಡ<ೆ ಸಮTC[ೋಣ, ಆತನನುh 
Nಾವ1 ಕತCNೆಂದು ನಂl ]ಾ�ಂದ ಅ��ೆ 
ಾಡುವ1<ೇ Nಾವ1 
ಅTCಸುವ ಯ�=ಾ�<ೆ. 

� &ೋಷ ಪ0�ಾರ ಯ� 

&ೋಷ ಪ0�ಾರಕ ಯ�ದ� *�ಸ�ನು ನಮJ �ಾಪಗ?ಂ&ಾದ 
�ಾಯ-ಾ\K ತನ� ಮರಣದ� ಪ0�ಾರವನು� ಒದKಸುವ eತ�ಣವನು� 
-ಾಣುI �ೇ1ೆ. 

;ೕ�ಾನನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
1 8ೕJಾನ 1:8-10 ನಮ5KL cಾಪIಲL=ೆಂದು Nಾವ1 Jೇgದbೆ 
ನಮ5ನುh Nಾ=ೇ nೕಸ>ೊgW�ೊಂಡ Jಾ>ಾ�ತು ಮತು� 
ಸತ:=ೆಂಬುದು ನಮ5KLಲL=ೆಂದು 7gಯುತ�<ೆ. Nಾವ1 ನಮ5 
cಾಪಗಳನುh ಒTm�ೊಂಡು ಅ��ೆ
ಾ�ದbೆ ಆತನು ನಂlಗಸ�ನೂ 
4ೕ7ವಂತನೂ ಆ�ರುವ1ದ�ಂದ ನಮ5 cಾಪಗಳನುh ��W ಸಕಲ 
ಅ4ೕ7�ಂದ ನಮ5ನುh ಶು��
ಾಡುವನು. Nಾವ1 cಾಪ 

ಾಡKಲL=ೆಂದು Jೇgದbೆ ಆತನನುh ಸುಳ�|>ಾರನNಾh� 

ಾ�ದಂZಾಗುತ�<ೆ ಮತು� ಆತನ =ಾಕ:ವ1 ನಮ5KL 
NೆFೆ>ೊಂ�ರುವ1�ಲL.  

ಒಬz ವ"*�ಯ Nೕವನದ &ೈನಂ,ನ ವ"ವ�ಾರಗಳ� ಒಳ�ೊಳ./ವ 
ಹಲ1ಾರು �ೇತ�ಗಳ� ನ�ೆಯುವ &ೋಷಗಳ ಪ0�ಾರ-ಾ\K 
&ೋಷಪ0�ಾರಕ ಯ�ವ� -ೊಡಲwv^ತು�. ಈ ಆರು &ೋಷಗಳ 
�ೇತ�ಗಳನು� ಅಧ"ಯನ 2ಾಡುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ", ಏ-ೆಂದ>ೆ 
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ಇವ�ಗಳ� ಇಂದು ಅ<ೇಕ -ೆTಸ�ರು 7ಾK=ಾK&ಾ_>ೆ, ಆದ>ೆ 
ಅವ�ಗಳ. �ಾಪ1ೆಂದು ಅ0ತು-ೊಳ./ವ�,ಲ�. <ಾವ� ಈ 0ೕ5ಯ 
�ಾಪದ�&ೆ_ೕ1ೆ ಎಂದು ನಮ�ೆ 5?&ಾಗ ನಮ�ೆ ತE0ತ1ಾದ 
�jಯೂ ಇ&ೆ ಎಂದು 5?ದು-ೊಳ./ವ�ದು ಎಷು^ ಒA /ೆಯದು.  

�ಾಪ�2ಾಪfೆಯ �ದಲ �ೆk gೆಯು �ಾಪದ ಅ0-ೆ=ಾKತು�.  
Eಾಜಕ 5:5 ಅವನು ಈ IಷಯಗಳKL Eಾವ1<ಾದರೂ ಒಂದರKL 
<ೋ`Eಾ<ಾಗ Zಾನು 
ಾ�ದ ತಪmನುh ಒTm�ೊಳ|]ೇಕು. 

�ಾಪ�2ಾಪfೆಯ �ದಲ �ೆk gೆಯು ಇಂ,ಗೂ �ಾಪದ ಅ0-ೆ=ಾK&ೆ. 
1 8ೕJಾನ 1:9 Nಾವ1 ನಮ5 cಾಪಗಳನುh ಒTm�ೊಂಡು 
ಅ��ೆ
ಾ�ದbೆ ಆತನು ನಂlಗಸ�ನೂ 4ೕ7ವಂತನೂ 
ಆ�ರುವ1ದ�ಂದ ನಮ5 cಾಪಗಳನುh ��W ಸಕಲ ಅ4ೕ7�ಂದ 
ನಮ5ನುh ಶು��
ಾಡುವನು. 

� ಆರು 0ೕ5ಯ &ೋಷಗಳ. 
�  ಆ�ೆ�ಡುವ cಾಪ  

ಇಂ,ನ <ಾ"=ಾಲಯದ� ಇರುವಂIೆ�ೕ ಇದು ಸತ"ವನು� �ೇಳ.ವ�ದರ 
ಕು0IಾK&ೆ.  

ಒಬz ವ"*�ಯು ಸತ"ವನು� 5?,ದ_ರೂ ಅದನು� ಹಂe-ೊಳ/,ದ_>ೆ ಅದು 
�ಾಪ1ಾKತು�. 
Eಾಜಕ 5:1 Nಾ:EಾD�ಾ�ಯು 7gಸ]ೇ�ೆಂದು ಆ�ೆ ಇಟaರೂ, 

EಾವNಾದರೂ Zಾನು ಕಂಡು �ೇgದ?ನುh 7gಸ<ೆJೋದbೆ ಅವನು 
cಾಪ�ೆ� ಗು�Eಾಗುವನು.  

�  ಅಶುದ�Zೆಯ cಾಪ  

ಇದು ಒಬz ವ"*�ಯ ಕdh�ೆ ಮ>ೆ=ಾKದ_ರೂ �ೆಣವ<ಾ�ಗ ಅಥ1ಾ 
ಅಶುದ� ವಸು�ವನು� ಅವ��ೆ ತಗ&ಾಗ ಆಗುವ �ಾಪದ ಕು0IಾK&ೆ. 
Leviticus 5:2 Eಾವ4>ಾದರೂ ಅಶುದ�=ಾದ �ಾಡುಮೃಗ, ಪಶು 
ಮತು� ಜಂತು ಇವ1ಗಳ Jೆಣ=ಾಗK ಅಥ=ಾ ]ೇbೆ Eಾವ 
ಅಶುದ�ವಸು�=ಾಗK ತಗKದbೆ, <ೇವರು ಅದನುh ಅಶುದ� ಎಂದು 
ಪ�ಗRಸುವ1ದ�ಂದ ಅವ4>ೆ 7gಯ<ೆ Jೋದರೂ ಅವನು 
ಅಶುದ�ನೂ ಮತು� <ೋ`ಯೂ ಆ�ರುವನು. 

ಅದು 5?ದುಬರು1ಾಗ �ಾಪ1ಾಗುತ�&ೆ. ಇಂದು ನಮJ ಸುತ�ರುವ 
ಪ�ಪಂಚ,ಂದ ಬಹಳ ಅಶುದ�Iೆಯು ಬರುತ�&ೆ. <ಾವ� ಬಯಸ,ದ_ರೂ 
ನಮJ ಕdh�ೆ }ೕಳ.ವ Hಷಯಗ?1ೆ ಅಥ1ಾ <ಾವ� ಇದು -ೆಟ^& _ೆಂದು 
ಅ0ಯ&ೆ 2ಾಡುವ Hಷಯಗ?1ೆ. 

�  �ೊಟa Xಾ�ೆ ತಪ1mವ1ದರ cಾಪ  
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&ೇವರು -ೊಟ^ 7ಾsೆ ತಪ�wವ�ದನು� ಗಂ�ೕರ1ಾK ವ"ವಹ0ಸುIಾ�>ೆ. 
<ಾವ� -ೊಟ^ 7ಾsೆಯನು� <ೆರ1ೇ0ಸ,ದ_>ೆ &ೇವರು ತನ� 2ಾತನು� 
<ೆರ1ೇ0ಸುವನು ಎಂಬುದನು� ಸಹ <ಾವ� ನಂಬಲು 
�ಾಧ"1ಾಗುವ�,ಲ�.  

ಇತರರು ನಮJ 2ಾತನು� ಎಷ^ರ ಮv^�ೆ ನಂಬುIಾ�>ೋ <ಾವP ಸಹ 
ಅಷ^ರ ಮv^�ೆ 2ಾತ� &ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� ನಂಬಲು �ಾಧ". <ಾವ� 
-ೊಟ^ 7ಾsೆಯನು� <ೆರ1ೇ0ಸುವ ಜನ>ಾಗಲು ಕಯ8ೇಕು. <ಾವ� 
2ಾಡುI �ೇ1ೆಂದು �ೇ?ದ_ನು� 2ಾಡ8ೇಕು.  
Eಾಜಕ 5:4 EಾವNಾದರೂ ಆFೋ�ಸ<ೆ OೕK>ಾಗK ಅಥ=ಾ 
�ೇ�>ಾಗK Eಾವ1<ಾದರೂ ಆ�ೆ�ಟುa�ೊಂಡbೆ, ಅದು ಅವ4>ೆ 
7gಯ<ೆ Jೋದರೂ 7gದುಬಂ<ಾಗ ಅವನು ಇದ�ಂದಲೂ 
<ೋ`Eಾಗುವನು.  
ಅರಣ:�ಾಂಡ 30:2 EಾವNಾದರೂ HJೋವ4>ೆ ಹರ�ೆ 
ಾ�ದbೆ 
ಇಲL=ೆ Zಾನು ಅಶುದ�=ಾದುದನುh ಮುಟa<ೆ ಇರು=ೆNೆಂದು 
ಆ�ೆ�ಟುa�ೊಂಡbೆ ಅವನು ತನh 
ಾತನುh �ೕರ<ೆ JೇgದಂZೆHೕ 
Nೆರ=ೇ�ಸ]ೇಕು. 

�  ಪIತ6 ವಸು�ಗಳ ಬ> �ೆ cಾಪ  

Eಾಜಕ 5:15a EಾವNಾದರೂ HJೋವ4>ೆ ಸKLಸ]ೇ�ಾದ 
<ೇವರ ವಸು�ಗಳನುh ಸಮTCಸುವ1ದರKL ಅ ಾಗ6Zೆ�ಂದ 
<ೊ6ೕಹ
ಾ� <ೋಷ�ೆ� ಒಳ>ಾದbೆ… 

&ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ, ಹಬzಗಳ ಮತು� ಅಪ6fೆಗಳ ಎ:ಾ� ವಸು�ಗಳ. 
ಪHತ�1ಾದ&ಾ_Kತು�. ಇವ�ಗಳನು� ಎಂ,ಗೂ 2ಾ5ನ:ಾ�ಗ 
*��ಯ:ಾ�ಗ ಹಗುರ1ಾK ಪ0ಗdಸ8ಾರ&ಾKತು�. ಇಂದು ಇದನು� 
ಇವ�ಗ?�ೆ ಅನE�ಸಬಹುದು : 
� ಕತ6��ೆ ಸಂಬಂ�Lದ Hಷಯಗಳ ಬ� �ೆ ಸುಳ./ �ೇಳ.ವ�ದು – 

"ಕತ6ನು �ನ�ೆ ಇದನು� �ೇಳ. ಎಂದು ನನ�ೆ 5?Lದರು” 
ಅಥ1ಾ  “<ಾನು ,ನ-ೆ\ ಅಧ6 ಘಂcೆ �ಾ�y6ಸುI �ೇ<ೆ” 
ಎನು�ವ�ದು ಆದ>ೆ 2ಾಡ,ರುವ�ದು 

� &ೇವರು -ೊv^ರುವ ಪ�57ೆಗಳನು� ವ"ಥ6 2ಾಡುವ�ದು 
� -ಾd-ೆ ಮತು� ದಶಮ 7ಾಗವನು� -ೊಡ,ರುವ�ದು 

�  ಅ¬ಾನದ cಾಪಗಳ�  
Eಾಜಕ 5:17 EಾವNಾದರೂ HJೋವನು 4�ೇDWದ 
�ಾಯCಗಳKL Eಾವ1ದNಾhದರೂ 
ಾ� <ೋಷ�ೆ� ಒಳ>ಾದbೆ, 
ಅದು ಅವ4>ೆ 7gಯ<ೆ Jೋದರೂ ಅವನು ಅದ�ಂದ 
ಅಪbಾDEಾ� ತನh cಾಪಫಲವನುh ಅನುಭIಸ]ೇಕು. 

�  HJೋವ4>ೆ Iರುದ�=ಾದ cಾಪ 



 

84 

 

ಈ -ೆಳKನ ಪv^ಯ�ರುವ Hಷಯಗಳ. ��ೋವನ Hರುದ�1ಾದ 
�ಾಪಗAಾದರೂ ಅ1ೆಲ�ವP ಇತರರ Hರುದ� 2ಾ(ದ �ಾಪಗAಾK1ೆ 
ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಆಸ*� ಮೂ(ಸುತ�&ೆ. �2ಾಪfೆಯನು� 
�ೊಂದ8ೇ-ಾದ>ೆ, ಅಂ,ಗೂ ಮತು� ಇಂ,ಗೂ ಅವ�ಗಳನು� 
<ಾ"ಯ1ಾದ 2ಾೕಕ��ೆ Xಂ5ರುKಸುವ�ದು ಅವಶ"1ಾKತು�. 
Eಾಜಕ 6:2-3 EಾವNಾದರೂ cಾಪ
ಾ�, HJೋವ4>ೆ 
Iರುದ�=ಾ�,  

- ಮZೊ�ಬw4ಂದ ತನh ವಶ�ೆ� �ೊಡಲmಟa ವಸು�Iನ 

IಷಯದFಾLಗK ಅಥ=ಾ  

- ತನh ಬgಯKL ಇಡಲmಟa ಅಡIಟa ವಸು�ಗಳ IಷಯದFಾLಗK 

ಸು�ಾ|ಡುವ1ದ�ಂದ,  

- ಮZೊ�ಬwನನುh nೕಸ>ೊgWದ?�ಂದ,  

- ಮZೊ�ಬwನು ಕ�ೆದು�ೊಂಡದ?ನುh Zಾನು ಕಂಡು 
ಸು�ಾ|�ೆ�ಟaದ?�ಂದ,  

- ಇವ1ಗಳKL Eಾವ IಷಯದFಾLದರೂ ಒಬwನು cಾಪ
ಾ�ದbೆ 
HJೋವ4>ೆ <ೊ6ೕyEಾ� <ೋಷ�ೆ� ಒಳ>ಾಗುವನು. ಅವನು 
cಾಪ
ಾ� ಅಪbಾDEಾ�ರುವ1ದ�ಂದ ಅವನು Zಾನು 
ಕದ?ದ?ನುh, nೕಸ�ಂದ ಪ}ೆದದ?ನುh ತನh ವಶ�ೆ� 
Zೆ>ೆದು�ೊಂಡದ?ನುh, Zಾನು ಕಂಡು�ೊಂಡದ?ನುh, ]ೇbೆ 
Eಾವ1ದರ IಷಯದKL ಅವನು ಸು�ಾ|�ೆ�ಟaNೋ ಅದನುh 
ಪ�7CEಾ� ತಂದು�ೊಡ]ೇಕಲL<ೆ, ಐದNೆಯ ಒಂದು cಾಲನುh 
Jೆ�ಾ�� �ೊಡ]ೇಕು. ಅವನು cಾ6ಯB�ತ�ಯ�ವನುh 
ಾಡುವ 

�ನದFೆLೕ ಅದನುh Nಾ:ಯ=ಾದ ಅದರ ಒ}ೆಯ4>ೆ yಂದ�ೆ� 
�ೊಡ]ೇಕು.  

[ಾbಾಂಶ 

<ಾವ� ಗು�ಾರದ H<ಾ"ಸ, {ೕÅೋಪಕರಣಗಳ. ಮತು� ಅಪ6fೆಗಳನು� 
ಅಧ"ಯನ 2ಾ(ರು1ಾಗ ಅ1ೆಲ�ವP ಮುಂಬರುವ H�ೕಚಕನನು� 
ಸೂeLತು ಎಂಬುದನು� ಕ5& _ೇ1ೆ. �ೕಸು ಪ�5;ಂದು 
ಪ�5ರೂಪವನು�, ಸಂ-ೇತವನು� ಮತು� ಪ�5}ಂಬವನು� 
<ೆರ1ೇ0Lದರು. ಅವರು ಪ�5;ಂದು ಅಪ6fೆಗಳನೂ� 
<ೆರ1ೇ0Lದರು. 

<ಾವ� �ೕಸು *�ಸ�ನ jೕ:ೆ ನಂ}-ೆ�ಡು1ಾಗ ಆತನು ನಮJ ಪರ1ಾK 
2ಾ(ರುವ Iಾ"ಗಬಯನು� <ಾವ� LEೕಕ0ಸುI �ೇ1ೆ. ಆತನ jೕನ 
ನಂ}-ೆಯ ಮೂಲಕ <ಾವ� �ಾಪ,ಂದ }ಡುಗ�ೆ�ೊ?ಸಲwv^& _ೇ1ೆ. 
�>ೆGೕಯನು ಪ�:ಾಪಗಳ ಪ�ಸ�ಕದ� ಆನಂ,LದಂIೆ <ಾವP ಸಹ 
ಆನಂ,ಸಬಹುದು : 
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ಪ6Fಾಪ 3:22,23 Nಾನು ಉg�ರುವ1ದು ಒಡಂಬ��ೆ>ೆ ಬದ�=ಾ�ರುವ 
ಆತನ ನಂlಗW��ೆ�ಂದFೇ; HJೋವನ ಕೃcಾವರಗಳ 
�ಾಯCಗಳ� 4ಂತುJೋಗವ1. �ನ�ನವ1 JೊಸJೊಸ<ಾ� 
ಒದಗುತ�=ೆ; 4ನh ನಂlಗW��ೆಯು <ೊಡ¡ದು! 

IಮUೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಗು�ಾರದ ಮೂರು H7ಾಗಗಳ. =ಾವ�ದರ ಸಂ-ೇತಗAಾKದ_ವ� ? 

2. ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳದ�ದ_ ಮೂರು {ೕÅೋಪಕರಣಗಳ. =ಾವ�ದರ ಸಂ-ೇತಗAಾKದ_ವ�? 

3. ಸು1ಾಸ<ೆಯನು�ಂಟು2ಾಡುವ ಮೂರು �ೋಮಗಳನು� ಮತು� ಸು1ಾಸ<ೆಯಲ�ದ ಎರಡು 
�ೋಮಗಳನು� ಪv^ 2ಾ(0.
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ಪಸ�ಹಬwದ Jಾಗೂ HೕಸುIನ ಯ�ಬKಯ ನಡು=ೆ ಇರುವ ಸಮNಾಂತರಗಳ� 

 ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ ಉ: �ೇಖ ವಚನ �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಉ: �ೇಖ ವಚನ 

1. <ೋಷಗಳನುh ಪ�BೕKಸುವ ಸಮಯ – 3 1/2 �ನಗಳ� 

 H�ೕ 12:3,5,6 ;ೕ�ಾನ 18:38 (3 1/2 ವಷ6ಗಳ.) 

2. ಪ�BೕKWದ ಕು�ಮ�ಯು �ೊಲLಲmಡ]ೇಕು 

 H�ೕ 12:6 ;ೕ�ಾನ 12:24; ಮIಾ�ಯ 16:21 

3. ಸು�ಸಲmಟa ರಕ�ವ1 <ೇವರ Nಾ:ಯ7ೕTC4ಂದ ತTmಸುತ�<ೆ 

 H�ೕ 12:7,12,13 ಇ}�ಯ 9:22, 12 ;ೕ�ಾನ 1:7 

4. 
ಾನವನು ರ��ೆ Jೊಂದ]ೇ�ಾದbೆ �ೆಲ�ಂದನುh 
ಾಡ]ೇಕು 

 H�ೕ 12:22 ;ೕ�ಾನ 3:16 

5. <ೇವಜನರು ಬKಯ 
ಾಂಸವನುh ಸ5�ಸುZಾ� 7ನh]ೇಕು 

 H�ೕ 12:8-10 2ಾಕ6 14:22 

6. Hೕಸು, ಒಂದು ಕು�ಮ�ಯ Jಾ>ೆ, ತನh cಾ6ಣ�ಾ�� ]ೇ��ೊಳ|KಲL 

 �lಾಯ 53:7 ಮIಾ�ಯ 27:13,14 

7. Hೕಸು ಪಸ�ಹಬwದ ಆಚರ�ೆಯ ಸಮಯದKL ಮರಣ Jೊಂ�ದರು 

  2ಾಕ6 14:12; 2ಾಕ6 15:6 

8. ಕು�ಮ�ಯ Eಾವ ಮೂ�ೆಯೂ ಮು�ಯಲmಡ]ಾರದು 

 H�ೕ 12:46, ಅರಣ" 9:12 ;ೕ�ಾನ 19:33,36 

9. ಅIUಾVWಗಳ� ಬKಯ 
ಾಂಸವನುh 7ನh]ಾರದು 

 H�ೕ 12:43,45,48 1 -ೊ0ಂಥ 10:21 

10. u6ಸ�ನು ನಮ5 ಪಸ�=ೆಂದು ಕbೆಯಲm�a<ಾ?bೆ 

  1 -ೊ0ಂಥ 5:7 

11. ಜನರು ಪಸ�ಹಬwವನುh ಆಚ�ಸ]ೇ�ಾದ ಅ<ೇ ಪಟaಣದKL Hೕಸು ಮರಣ Jೊಂ�ದರು 

 ಧ�ೕ6 16:2; 2 ಅರಸು 23:27 2ಾಕ6 10:33 

}ಾ|  ಾ:� ಟು�" ರವರ ಸಂಕಲನ  



 

87 

cಾಠ ಆರು 

ಹಬwಗಳ�, bಾಜರುಗಳ� ಮತು� ಪ1bೋyತರುಗಳ� 

ಹಬwಗಳ� 

ಇ�ಾ��ೕನ ಹಬzಗಳ. ಸಂIೋಷದ, ಸಂಭ�2ಾಚರfೆಯ ಮತು� 
ಕೃತ�Iೆ ಸ�ಸುವ ಸಮಯಗAಾKದ_ವ�. ಅವ�ಗಳ. ಇ�ಾ��ೕS 
>ಾಷ�ದ ಇ5�ಾಸದ� ನ�ೆದ ಮ�ಾ� ಘಟ<ೆಗಳ 
ಸJರfೆಗAಾKದ_ವ�. ಆದ>ೆ ಅವ�ಗಳ. ಭHಷ"ದ� ನ�ೆಯುವ 
ಘಟ<ೆಗಳ ಪ�1ಾದ<ಾತJಕ eತ�ವP ಆKದ_ವ�. ಒಟು^ ಏಳ. 
ಹಬzಗ?ದ_ವ�. 
� ಪಸ\ಹಬz 
� ಹು?�ಲ�ದ >ೊv^ಯ ಹಬz 
� ಪ�ಥಮಫಲಗಳ ಹಬz 
� ಪಂUಾಶತ�ಮದ ಹಬz 
� ತುತೂ�0ಗಳ ಹಬz 
� �ಾ�ಯnVತ� ,ನದ ಹಬz 
� ಗು�ಾರಗಳ ಹಬz 

ಪಸ�ಹಬw (cೆಸ�) 

ವಚನ ಉ: �ೇಖಗಳ.: H�ೕ 12:1-14, 21-29; =ಾಜಕ 23:4,5; ಅರಣ" 33:3; ಧ�ೕ6 16:1-8 

ಪಸ\ಹಬzವ� ಈN{^ನ� ಒಂದು >ಾ5� �ಾ�ರಂಭ1ಾ�ತು, ಅಂದು 
ಕು0ಮ0ಯನು� ಬ ಅ{6L ಅದರ ರಕ�ವನು� X�ೊWೕ� Kಡ,ಂದ 
ಮ<ೆ 8ಾKನ �ಲುವ�ಪv^ಗ?�ೆ ಹಚುVವಂIೆ ಇ�ಾ��ೕS ಜನ0�ೆ 
ಸೂeಸ:ಾKತು�. &ೇವರ ಕು0ಮ0=ಾದ �ೕಸು ಎ:ಾ� 
2ಾನವಕುಲದ �ಾಪಗ?�ಾK nಲು8ೆ�ೇ0ಸಲwಟ^ ,ನ ಅದು 
<ೆರ1ೇ0ತು. �ೕಸು ಪ�ಪಂಚದ ಅ(�ಾಯದ �ದ:ೇ ವ�ಸಲwಟ^ 
ಪಸ\ದ ಕು0ಮ0=ಾKದ_ರು. 

ಫ>ೋಹನು &ೇವರ ಜನರನು� �ೋಗ�ೊ(ಸ8ೇ-ೆಂದು �ೕlೆ ಅವ��ೆ 
-ೇ?-ೊಂಡನು. ಫ>ೋಹನು ಅದ-ೆ\ H>ೋ�Lದನು, ಆಗ ಒಂ&ಾದ 
ನಂತರ ಒಂದು 8ಾ|ೆಗಳ. ಈN{^ನ jೕ:ೆ ಬಂದವ�. kೇಷ̧ ಪ�ತ�ರ 
ಮರಣಗಳ. ಅಂ5ಮ1ಾದ 8ಾ|ೆ=ಾKತು�. 
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ಒಂದು Iಾ"ಗಬಯ ಕು0ಮ0ಯನು� Lದ�ಪ(ಸುವಂIೆ &ೇವರು 
�ೕlೆ�ೆ ಸೂeLದರು, �ೕlೆ ಅದನು� ಜನ0�ೆ ಸೂeLದನು. ಈ 
ಕು0ಮ0ಯ ರಕ�ವನು� 8ಾKನ ಎರಡೂ �ಲುವ�ಪv^ಗ?�ೆ ಮತು� 
jೕ:ಾbಗದ� X�ೊWೕ� Kಡವನು� ಬಳL eಮು*ಸ8ೇ-ಾKತು�. 
ರಕ�ವನು� eಮು*Lದ 0ೕ5ಯು nಲು8ೆಯ eತ�ಣದಂ5ತು�. ರಕ�ವನು� 
ಬ?ಯ&ೆ eಮು*ಸ8ೇ-ಾKತು�. ಇದು �ೕಸು �ೊ�ೆಯಲwcಾ^ಗ 
eGJದ ರಕ�ವನು� ಪ�5��Lತು.  

ಕು0ಮ0ಯನು� ಕX=ಾದ �ೊ{w<ೊಂ,�ೆ 8ೇ�ಸ:ಾಗು5�ತು� ಮತು� 
ಹು?�ಲ�ದ >ೊv^;ಂ,�ೆ 5ನ�:ಾಗು5�ತು�. ಕX=ಾದ 
�ೊಪ�wಗಳ. �ೕಸುHನ ಕX=ಾದ Xಂ�ೆ ಮತು� ಮರಣವನು� 
ಪ�5��Lತು ಮತು� ಹು?�ಲ�ದ >ೊv^ಯು �ೕಸುHನ 
�ಾಪರXತIೆಯ ಬ� �ೆ 2ಾತ<ಾಡುತ�&ೆ. ಇ(ೕ ಕುಟುಂಬವ� 
�ೊರಡಲು Lದ�>ಾK �ಂತು-ೊಂ�ೇ ಈ ಬ ಅಪ6fೆಯನು� 
5ಂದರು. 

ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ಈ ಬಯನು� ಅ{6ಸುವ ಅಥ1ಾ ಅ{6ಸ,ರುವ 
�ಾEತಂತ�ವನು� �ೊಂ,ದ_ರು. ರಕ�ವನು�  ನಂ}ದವರು ಮತು� ತಮJ 
8ಾKಲುಗಳ �ಲುವ�ಪv^ಗ?�ೆ ಅದನು� ಹeVದವರ UೊಚVಲ ಮಕ\ಳ. 
ಮರಣ �ೊಂದಲ�. 

ಇಂದೂ ಸಹ ನಮ�ೆ ಒಂದು ಆ�\ -ೊಡಲwv^&ೆ. <ಾವ� &ೇವರ 1ಾಕ"ದ 
jೕ:ೆ ನಂ}-ೆ�ಟು^ *�ಸ�ನು ನಮ�ಾK 2ಾ(ರುವ 
Iಾ"ಗಬಯನು� LEೕಕ0ಸಬಹುದು ಅಥ1ಾ 5ರಸ\0ಸಬಹುದು. 

8ೕJಾನ 3:16-18 “<ೇವರು Fೋಕದ OೕFೆ ಎ�ೊaೕ 
T6ೕ7ಯ4hಟುa ತನh ಒಬwNೇ ಮಗನನುh �ೊಟaನು ಆತನನುh ನಂಬುವ 
ಒಬwNಾದರೂ Nಾಶ=ಾಗ<ೆ ಎಲLರೂ 4ತ:�ೕವವನುh 
ಪ}ೆಯ]ೇ�ೆಂದು ಆತನನುh �ೊಟaನು. <ೇವರು ತನh ಮಗನ 
ಮು�ಾಂತರ Fೋಕ�ೆ� ರ��ೆEಾಗ]ೇ�ೆಂದು ಆತನನುh 
ಕಳ�yW�ೊಟaNೇ Jೊರತು ಅಪbಾDHಂದು ಖಂ�ಸK�ೆ� 
ಕಳ�yಸKಲL. ಆತನನುh ನಂಬುವವ4>ೆ Nಾ:ಯ7ೕಪ1C ಆಗುವ1�ಲL, 
ಆದbೆ ನಂಬದವ4>ೆ ಆಗFೇ 7ೕcಾC�ತು. ಏ�ೆಂದbೆ, ಅವನು 
<ೇವರ ಒಬwNೇ ಮಗನ Jೆಸ�ನ OೕFೆ ನಂl�ೆ ಇಡKಲL. 

ಪಸ\ಹಬzದ ಆಚರfೆಯು &ೇವರು ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವನು� ಈN{^�ಂದ 
�ೊರತಂದದ_ರ ಸJರfೆ=ಾKತು�. ಅದು ಈN{^ನ ಗು:ಾಮತನ,ಂದ 
ರ�fೆ �ೊಂ,ದ_ರ ಸಂ-ೇತ1ಾKತು�. ನಮ�ೆ ಅದು �ಾಪದ 
�ೕಕರIೆ�ಂದ ರ�fೆ �ೊಂ,ದ_ರ ಅಥ6ವನು� -ೊಡುತ�&ೆ. 

ಈ ಒಂದು ಹಬzದ��ೕ *�ಸ�ನನು� ಹಲವ� Hಧಗಳ� ಪ�5��ಸ:ಾK&ೆ, 
�ಾ�ಾK ಈ �ಾಠದ ಆರಂಭದ� ಸ2ಾ<ಾಂತರಗಳನು� Iೋ0ಸಲು 
<ಾವ� Uಾ�6 ಅನು� �ೇ0L&ೆ_ೕ1ೆ. 

ಪಸ�ಹಬwದ ಬದFಾ� ಈಗ 
ಕತCನ Xೋಜನವನುh 
ಆಚ�ಸFಾಗುತ�<ೆ. 
 2ಾಂಸವನು� 5ನು�ವ�ದು 

*�ಸ�ನ &ೇಹವನು� 
5ನು�ವ�ದನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ 
�ೕಸು 1ಾಕ"1ಾK&ಾ_>ೆ, 
ಇಂದು <ಾವ� &ೇವರ 
1ಾಕ"ವನು� 5ನು�ವ�ದ0ಂದ 
ಆತನ 2ಾಂಸವನು� 
5ನು�I �ೇ1ೆ. 

8ೕJಾನನು yೕ>ೆ ಬbೆದನು: 
 ಆ,ಯ� 1ಾಕ"Hತು�; ಆ 1ಾಕ"ವ� 

&ೇವ>ೊಂ,Kತು�; ಆ 1ಾಕ"ವ� 
&ೇವ>ಾKತು�…                       
ಆ 1ಾಕ"1ೆಂಬುವವನು 
ಮನುಷ"<ಾK ನಮJ ಮಧ"ದ� 
1ಾಸ2ಾ(ದನು.  

(;ೕ�ಾನ 1:1,14a) 
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ಹುg�ಲLದ bೊ�a (ಹÃ ಹ 
ಾ ೊ�ೕ) 

ಉ: �ೇಖ ವಚನಗಳ.: H�ೕ 12:8,15-20,31-39; 13:3-10; =ಾಜಕ  23:6-8; ಅರಣ"  28:17-25; ಧ�ೕ6 16:1-8 

ಪಸ\ಹಬz, ಹು?�ಲ�ದ >ೊv^ ಮತು� ಪ�ಥಮಫಲಗಳ ಹಬzಗಳ. 
�ಾ�ರಂಭ1ಾಗುವ�ದ*\ಂತ �ದಲು ಮ<ೆಯ ಪ�5;ಂದು 
�ಾIೆ�ಗಳ. IೊAೆಯಲwಡು5�ದ_ವ�, =ಾ-ೆಂದ>ೆ ಈ Xಂ&ೆ 2ಾ(ದ 
ಉಪ�ಾರಗ?ಂದ =ಾವ�&ೇ ಹು?ಯು 
ಉ?ದು-ೊಂ(ರ8ಾರ&ೆಂಬುದನು� �ಶVಯಪ(L-ೊಳ./ವ�ದ-ಾ\K. 
ಈ ಶು,�ೕಕರಣವ� ಪPಣ6�ೊಂಡ ನಂತರ1ೇ ಮXAೆಯರು 
ಹಬzಗ?�ೆ ತ=ಾ0ಯನು� ಆರಂ�ಸಬಹು&ಾKತು�.  

ಹು?�ಲ�ದ >ೊv^ಯ ಹಬzವ� ಏಳ. ,ನಗಳವ>ೆ�ೆ ಮುಂದುವ>ೆ�ತು. 
ಅದು �ಾಪವನು� Iೊ>ೆಯುವ – �ಾಪ,ಂದ 8ೇಪ6ಡುವ – 
&ೇವ0�ಾK ಶುದ�ಪ(L-ೊಳ./ವ - ಸಮಯದ ಸಂ-ೇತ1ಾKತು�.  

ಹು?ಯು =ಾ1ಾಗಲೂ �ಾಪದ, ಸುಳ./ 8ೋಧ<ೆಯ ಅಥ1ಾ ವಂಚ<ೆಯ 
ಒಂದು ಪ�5ರೂಪ1ಾK&ೆ. ಈ ಪPವ6Lದ�Iೆಯ ಶು,�ೕಕರಣವ� ಒಂದು 
ಸEಲw ಹು?ಯು ಎಲ�ವನೂ� ಹು?=ಾKಸುತ�&ೆ ಎಂಬ 1ಾಸ�1ಾಂಶದ 
ಬ� �ೆ 2ಾತ<ಾಡುತ�&ೆ.  

ಈ ಹಬzವ� �ೕಸುHನ ಪ0ಪPಣ61ಾದ �ಾಪರXತ Iಾ"ಗಬಯ 
eತ�ಣ1ಾK&ೆ. ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ �ೌಲನು ಈ Iಾ"ಗಬಯ 
ಮಹತEವನು� ನಮ�ೆ Hವ0ಸುIಾ�>ೆ : 
1 �ೊ�ಂಥ 5:7,8 4ೕವ1 ಹುg�ಲLದವbೆ4W�ೊಂಡದ?�ಂದ ಹ�ೇ 
ಹುgಯನುh Zೆ>ೆದುJಾu Jೊಸ ಕಣಕದಂZಾ��. Eಾ�ೆಂದbೆ 
ಈ>ಾಗFೇ ನಮ5 ಪಸ� ಯ�ದ ಕು�ಮ�ಯು ಬKEಾ�<ೆ; ಆ 
ಕು�ಮ� Eಾವ1<ೆಂದbೆ u6ಸ�Nೇ. ಆದ�ಾರಣ Nಾವ1 ಹ� ೕೆ 
ಹುgಯನುh ಅಂದbೆ ದು
ಾCಗCತV ಮತು� ದುಷaತV ಎಂಬ ಹುgಯನುh 
ಇಟುa�ೊಳ|<ೇ cಾ6
ಾRಕZೆ Jಾಗೂ ಸತ:Zೆ ಎಂಬ ಹುg�ಲLದ 
bೊ�aಯNೆhೕ Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು ಹಬwವನುh ಆಚ�[ೋಣ. 

ಸು��ಯ ಹಬw ಅಥ=ಾ ಪ6ಥಮಫಲಗಳ ಹಬw (lೕಕು��³) 

ವಚನ ಉ: �ೇಖ: =ಾಜಕ 23:9-14 

ಪ�ಥಮಫಲಗಳ ಹಬzವ� ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು 1ಾ�ಾ_ನ &ೇಶವನು� 
ಪ�1ೇnL&ಾಗ ಆರಂಭ1ಾ�ತು. ಅವರು ಅರಣ"ದ� 
ಅ:ೆ&ಾಡು5�&ಾ_ಗ }ತು�ವ�ದು ಮತು� -ೊಯು"ವ�ದು ಇರಲ�.  

ವಸಂತ-ಾಲದ� ಆಚ0ಸ:ಾಗುವ ಈ ಹಬzವ� ಸುK�ಯ ಪ�ಥಮಫಲಗಳ 
Lವ�ಡನು� ��ೋವನ ಸ���ಯ� <ೈ1ೇದ"1ಾK �1ಾ?ಸುವ�ದರ 
ಸುತ� -ೇಂ,�ೕಕೃತ1ಾKತು�. ಪ�ಥಮಪಲಗಳ. =ಾ1ಾಗಲೂ 
ಅತು"ತ�ಮ1ಾದದ_ನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ. ಈ ಒಂದು Lವ�ಡು ಇ(ೕ 
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ಸುK�ಯನು� ಪ�5��Lತು ಮತು� ಮುಂಬರುವ ಸುK��ಾK &ೇವ0�ೆ 
ಕೃತ�Iೆ ಸ�ಸುವ ಸಮಯ1ಾKತು�.  

ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ �ೌಲನು �ೕಸುವನು� ಪ�ನರುIಾ�ನದ ಪ�ಥಮಫಲ 
ಎಂದು ಉ: �ೇ�ಸುIಾ�<ೆ. 
1 �ೊ�ಂಥ 15:20,21 ಆದbೆ u6ಸ�ನು ಸತ�ವbೊಳ�ಂದ ಎದು? ಬಂದನು. 
ಸತು�JೋದವರKL ಪ6ಥಮಫಲ=ಾದನು. ಮನುಷ:ನ ಮೂಲಕ ಮರಣ 
ಉಂ ಾದ �ಾರಣ, ಮನುಷ:ನ ಮೂಲಕ=ೇ ಸತ�ವ�>ೆ 
ಪ1ನರುZಾYನವ1ಂ ಾ�<ೆ.  

�ೕಸು ಪರ:ೋಕವನು� ಪ�1ೇnL&ಾಗ, ಅವರು ತನ� ನಂತರ 
ಪ�ನರುIಾ�ನ�ೊಳ/ದ_ ಎಲ�ರನೂ� ಪ�5��Lದರು. �ೕಸು 
ಪ�ಥಮಫಲ1ಾK&ಾ_>ೆ ಮತು� <ಾವ� ಸುK�=ಾK& _ೇ1ೆ. 

ಪಂ�ಾಶತ�ಮ ಹಬw (ಶ�ೕº) 

ವಚನ ಉ: �ೇಖಗಳ.: H�ೕ 19,20,24; H�ೕ 23:16,17; =ಾಜಕ 23:15-21; ಅರಣ" 28:26-31; ಧ�ೕ6 16:9-12  

�ೕlೆಯು �ದಲು ಫ>ೋಹನ ಬ?�ೆ �ೋ&ಾಗ ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು 
ಹಬzವನು� ಆಚ0ಸಲು ಅರಣ"-ೆ\ �ೋಗಲು }ಡ8ೇ-ೆಂದು ಅವನನು� 
-ೇ?-ೊಂಡನು. ಅವರು }ಡುಗ�ೆ�ೊಂಡು L<ಾ� ಪವ6ತ-ೆ\ 
ಬಂ&ಾಗ ಅ� �ಾAೆಯವನು� �ಾ*-ೊಂಡರು. ಅವರು ಅ�ರು1ಾಗ 
��ೋವನು ಅವ0�ೆ ಧಮ6lಾಸ�ವನು� ಮತು� ಪಂUಾಶತ�ಮ 
ಹಬzವನು� -ೊಟ^ರು. ಅವರು ಈNಪ^ನು� }ಟ^ jೕ:ೆ ಐವತು� ,ನಗಳ. 
ಕAೆದ ನಂತರ �ದಲು ಈ ಹಬzವ� ಆಚ0ಸ:ಾ�ತು. 

ಪಂUಾಶತ�ಮ ಹಬzದ ಅಪ6fೆಯು ಎರಡು <ೈ1ೇದ"ದ >ೊv^ಗAಾKದ_ವ�. 
�ೋ�ಯನು�  ಜNg ಪ�(2ಾಡುವದು �ೕಸುHನ ಶ�j ಮತು� 
ಮರಣವನು� e5�Lತು, ಅದ0ಂದ ಎರಡು >ೊv^ಗಳ. ಬಂದವ� – ಹA  ೆ
ಒಡಂಬ(-ೆಯ HlಾELಗಳ. ಮತು� �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ 
HlಾELಗಳ.. 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ HlಾELಗಳ. ತಮJ H�ೕಚ<ೆ�ಾK ಮುಂಬರುವ 
*�ಸ�ನ ಮರಣವನು� ಆತು-ೊಂಡರು. ಅವರು ಪರ&ೈL�ಂದ 
ಪರ:ೋಕ-ೆ\ ವ�ಾ6ವfೆ=ಾಗಲು ಆತನ ಪ�ನರುIಾ�ನದ jೕ:ೆ 
ಆತು-ೊಂಡರು. ಅವರ ನಂ}-ೆಯು =ಾ1ಾಗಲೂ ಮುಂಬರುವ 
jLWೕಯನ jೕತು�. ನಮJ ನಂ}-ೆಯು Xಂ,ರುK 
<ೋಡುವಂತ&ಾ_K&ೆ.  

ಪಂUಾಶತ�ಮ ಹಬzವ� ಪ0ಶು&ಾ�ತJನ ಸು0ಸಲwಡುH-ೆಯನು� 
ಪ�5��ಸುತ�&ೆ. ಪ0ಶು&ಾ�ತJನು ಪಂUಾಶತ�ಮ ,ನದಂದು 
2ಾನವಕುಲದ jೕ:ೆ ಸು0ಸಲwcಾ^ಗ ಇದು <ೆರ1ೇ0ತು. 
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ಅ�ೕ 2:1-4 ಪಂ�ಾಶತ�ಮ �ನದ ಹಬwವ1 ಬಂ�ರFಾ� ಅವbೆಲLರೂ 
ಒಮ5W"4ಂದ ಒಂ<ೇ ಸYಳದKL ಕೂ�ಬಂ�ದ?ರು. ಆಗ lರು>ಾg 
lೕಸು7�<ೆ8ೕ ಎಂಬಂZೆ ಫಕ�Nೆ ಆ�ಾಶ<ೊಳ�ಂದ ಒಂದು 
ಶಬ?ವ1ಂ ಾ� ಅವರು ಕುg7ದ? ಮNೆಯNೆhFಾL 
ತುಂl�ೊಂ�ತು. ಉ�ಯುವ ]ೆಂuಯೂ Iಂಗ�W�ೊಳ�|ವ 
NಾK>ೆಗಳ Jಾ>ೆ ಅವ�>ೆ �ಾRW �ೊಂಡು ಅವರKL ಒ]ೊwಬwರ 
OೕFೆ ಒಂ<ೊಂ<ಾ� ಕುgತು�ೊಂಡವ1. ಆಗ ಅವbೆಲLರೂ 
ಪIZಾ6ತ5ಭ�ತbಾದರು, ಅವ�>ೆ ಆ ಪIZಾ6ತ5ನು 4ೕ�ದ ಶu�ಯ 
ಪ6�ಾರ ]ೇbೆ]ೇbೆ Xಾ�ೆಗಳKL 
ಾತNಾಡುವ1ದ�ೆ� cಾ6ರಂ£Wದರು.  

ಪ0ಶು&ಾ�ತJನ ಆಗಮನ1ಾ&ಾಗ ಕ�ನ ಹ�ೆಗಳ jೕ:ೆ ಬ>ೆಯಲwv^ದ_ 
ಧಮ6lಾಸ�ವ� ಈಗ ನಮJ ಹೃದಯಗಳ jೕ:ೆ ಬ>ೆಯಲwv^ತು. 
ಅ�ೕಸ�ಲ �ೌಲನು ಮತು� ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪ5�-ೆಯ 
ಗ�ಂಥಕತ6ನು ಇದನು� Hವ0ಸುIಾ�<ೆ. 
2 �ೊ�ಂಥ 3:2,3 ಸVತಃ “4ೕ=ೇ ನಮ5 8ೕಗ:Zಾ ಪತ6” ಅದು ನಮ5 
ಹೃದಯಗಳFೆLೕ ಬbೆ�<ೆ ಆ ಪತ6ವನುh ಎಲLರೂ ಬಲLರು. ಎಲLರೂ 

ಓದುZಾ�bೆ. 4ೕವ1, ನಮ5 [ೇ=ೆಯ ಫಲ=ಾ�, u6ಸ�ನು ನಮ5 
�ೈ�ಂದ ಬbೆW�ೊಟa ಪತ6=ಾ��?ೕbೆಂಬದು ಪ6ತ:�ಪ�W�?ೕ�. 

ಅದು ಮW�ಂದ ಬbೆದದ?ಲL. �ೕವವ1ಳ| <ೇವರ ಆತ54ಂದFೇ 
ಬbೆದದು?. ಕKLನ ಹK>ೆಯ OೕಲFಾL, ಮನುಷ:ನ ಹೃದಯಗ�ೆಂಬ 

ಹK>ೆಗಳ OೕFೆ ಬbೆದದು?. 
ಇl6ಯ 10:15,16 ಪIZಾ6ತ5ನು ಸಹ ನಮ>ೆ [ಾi�ೊಡು=ಾತNಾ�, 
“ಆ �ನಗಳ� ಬಂದ OೕFೆ Nಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ 
ಾ��ೊಳ�|ವ 

ಒಡಂಬ��ೆಯು yೕ�ರುವ1ದು, ನನh ಆ¬ೆಗಳನುh ಅವರ ಹೃದಯಗಳKL 
ಇಡು=ೆನು, ಅವರ ಮನW"ನKL ಅವ1ಗಳನುh ಬbೆಯು=ೆನು ಎಂದು 
ಕತCನು ನು�ಯುZಾ�Nೆ.” 
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ತುತೂ��ಗಳ ಹಬw (bೊÄ ಹUಾನ) 

ವಚನ ಉ: �ೇಖ: =ಾಜಕ 23:23-25 

ತುತೂ�0ಗಳ ಹಬzವನು� ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/ಲು, <ಾವ� �ದಲು ಹAೆಯ 
ಮತು� �ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ತುತೂ�0ಗಳ ಬಳ-ೆಯನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ/8ೇಕು. �ೕlೆಯು L<ಾ� ಪವ6ತ,ಂದ ಇ?ದು 
ಬಂ&ಾಗ, ಜನರು ತಮJನು� Iಾವ� ಶು,�ೕಕ0L-ೊಂಡರು. ನಂತರ 
<ಾವ� Xೕ�ೆ ಓದುIೆ�ೕ1ೆ, 
Inೕ 19:16 ಮೂರNೆಯ �ನದKL ಸೂ8ೕCದಯ=ಾಗಲು ಆ 
]ೆಟaದ OೕFೆ ಗುಡುಗು, �ಂಚೂ, �ಾಮುC�ಲೂ, ತುತೂ��ಯ 
ಮJಾಧ«4ಯೂ ಉಂ ಾಗಲು cಾ�ೆಯKLದ? ಜನbೆಲLರೂ ನಡು�ದರು. 

ಜನರು ಗುಡುಗು L(ನ ಶಬ�-ಾ\ಗ ಅಥ1ಾ 8ೆಟ^ದ jೕ:ೆ ಆವ0Lದ 
ದಟ^1ಾದ �ೕಡ-ಾ\ಗ ಭಯಪಟು^ ನಡುಗಲ�. ಗುಡುKನ 
ಶಬ�*\ಂತಲೂ ಬಲ1ಾK -ೇ?ಸು5�ದ_ ತುತೂ�0ಯ ಶಬ�-ೆ\ 
ನಡುKದರು.  

ಯುದ�ದ -ೋ:ಾಹಲದ ನಡು1ೆಯೂ ಇ(ೕ ಪ�&ೇಶ-ೆ\:ಾ� -ೇ?ಸುವಂತಹ 
&ೊಡ¥ ಶಬ�ವ� ತುತೂ�0K&ೆ.  

ತುತೂ�0ಗಳ. ಜನರನು� ಆ>ಾಧ<ೆ�ಾK ಕ>ೆಯಲು ಬಳಸಲwಡು5�ದ_ವ�. 
ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶದ: �ೆ:ಾ� ತುತೂ�0ಯ ಶಬ�ವ� ಪ&ೇ ಪ&ೇ 
-ೇ?ಸಲwಡು5�ತು�. ಅವ�ಗಳ. ”ಬ��0 ��ೋವನನು� ಆ>ಾ�L0” 
ಎಂದು ·ೂೕ³ಸು5�ದ_ವ�. 

ತುತೂ�0ಗಳ ಶಬ�ವ� ಯುದ�ದ ಕ>ೆ=ಾK, �ೇ<ೆಯು ಮುನು�ಗ�ಲು 
ಆ&ೇಶ1ಾK ಮತು� Hಜಯದ ಸಂಭ�2ಾಚರfೆ=ಾK 
-ೇಳಲwಡು5�ದ_ವ�. 

�>ೆGೕಯನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 
Hbೆ 51:27 <ೇಶದKL ಧ«ಜವNೆh7��, bಾಜ:ಗಳFೆLFಾL �ೊಂಬೂ��, 

ಜNಾಂಗಗಳನುh Wದ�
ಾ��!  

ತುತೂ�0ಯ ಶಬ�ವ� ಒಂದು ·ೂೕಷfೆ=ಾKತು�. 
�lಾಯನು Xೕ�ೆ ಬ>ೆದನು, 

HUಾ 58:1 ಸVರ=ೆ7� ಕೂಗು, ಸಂ�ೋಚಪಡ]ೇಡ, �ೊಂlನಂZೆ 
ಧ«4>ೈದು ನನh ಜನ�>ೆ ಅವರ <ೊ6ೕಹಗಳನುh 7gಯಪ�ಸು. 
Eಾ�ೋಬ ವಂಶದವ�>ೆ ಅವರ cಾಪಗಳನುh 7gಸು.  

ತುತೂ�0ಗಳ ಶಬ�ವ� ಅಥ6ವ�ಳ/&ಾ_Kತು�. ಪ�ಕಟ<ೆಯ ಪ�ಸ�ಕದ� 
ತುತೂ�0ಯ ಶಬ�ಗಳನು� ಮತು� ಸEರಗಳನು� ಒಂ&ೇ ಅಥ6ದ� 
ಉಪ;ೕKಸ:ಾK&ೆ. 
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ತುತೂ�0ಗಳ. ಪ�1ಾದ<ೆಯನು� – &ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� 
2ಾತ<ಾಡುವ�ದನು� - ಸೂeಸುತ�&ೆ. 

ಇಂದು ತುತೂ�0ಗಳ ಹಬzವ� ಸುK�ಯ ಕ>ೆ=ಾK&ೆ. <ಾವ� &ೇವರ 
1ಾಕ"ವನು� ನಮJ ಸುತ�ರುವ ಜನ0�ೆ, ನಮJ &ೇಶ-ೆ\ ಮತು� 
ಪ�ಪಂಚದ ಇತ>ೆ &ೇಶಗ?�ೆ �ೇಳ.ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅದನು� 
ಆಚ0ಸುI �ೇ1ೆ. ತುತೂ�0ಯ ಶಬ�ವ� HlಾELಗಳ ಧÈ�=ಾK&ೆ. ಆ 
ಧÈ�ಯು �ೕಸು1ೇ &ೇವರ ಮಗನು – ಅವರು ನಮJ ರ�fೆ�ಾK 
ಮನುಷ"<ಾK ಈ :ೋಕ-ೆ\ ಬಂದರು – ಮತು� ಅವರನು� 
ಅಂKೕಕ0ಸುವ ಎಲ�ರೂ &ೇವರ ಮಕ\Aಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� 
�ಾ0 �ೇಳ.ತ�&ೆ.  

-ೆTಸ� HlಾELಗಳ. ಪ�5,ನ ಈ ಹಬzವನು� ಆಚ0ಸ8ೇಕು, ಆದರೂ ಒಂದು 
ಅಂ5ಮ1ಾದ <ೆರ1ೇರುH-ೆಯು ಇನೂ� ಬರ&ೆ. ಒಂದು 
ಅಂ5ಮ1ಾದ ತುತೂ�0 ಕ>ೆಯು -ೇ?ಸ&ೆ. ಅ�ೕಸ�ಲನು ಇದರ 
ಬ� �ೆ ಬ>ೆದನು.  
1 �ೊ�ಂಥ 15:51-54 Nೋ��! ಇದುವbೆ>ೆ ಗುಪ�=ಾ�ದ? 
ಸಂಗ7ಯನುh Nಾನು 4ಮ>ೆ 7gಸುZೆ�ೕNೆ, Nಾ=ೆಲLರೂ 
[ಾಯುವ1�ಲL, 
ಾಪCಡು=ೆವ1.  
ಕ}ೆ ತುತೂ��ಯ ಧ«4ಯು nಳಗುವKL, �ಣ
ಾತ6ದKL, 
bೆcೆmಬ�ಯುವಷabೊಳ>ಾ� Nಾ=ೆಲLರೂ 
ಾಪCಡು=ೆವ1.  
Jೌದು, ತುತೂ��ಯು nಳ� ಸತ�ವರು 4ಲCಯbಾ� 
ಎlwಸಲmಡುವರು, Nಾವ1 ರೂcಾಂತರ Jೊಂದು=ೆವ1. ನBಸುವಂಥ ಈ 
<ೇಹವ1 4ಲCಯತVವನುh ಧ�W�ೊಳ�|ವ1ದೂ, ಮರಣ�ೆ� 
ಅDೕನ=ಾ�ರುವ ಈ <ೇಹವ1 ಅಮರತVವನುh ಧ�W�ೊಳ�|ವ1ದೂ 
ಅಗತ:=ಾ�<ೆ. ನBWJೋಗುವ ಈ <ೇಹವ1 4ಲCಯತVವನುh 
ಧ�W�ೊಂ}ಾಗ ಮರ�ಾDೕನ=ಾ�ರುವ ಈ <ೇಹವ1 ಅಮರತVವನುh 
ಧ�W�ೊಂ}ಾಗ ಬbೆ�ರುವ 
ಾತು Nೆರ=ೇರುವ1ದು. 

�ೕಸು ಪಸ\ಹಬzದ ,ನದಂದು ಮರಣ �ೊಂ, ಪಸ\ಹಬzದ 
<ೆರ1ೇರುH-ೆ=ಾದರು. ಪ0ಶು&ಾ�ತJನು ಪಂUಾಶತ�ಮ ,ನದಂದು 
ಬಂದು ಆ ಹಬzದ <ೆರ1ೇರುH-ೆ=ಾದರು. �ೕಸು ತುತೂ�0ಗಳ 
ಹಬzದ ,ನದಂದ Xಂ5ರುK ಬರ&ಾ_>ೆ ಎಂದು ಅ<ೇಕರು 
ನಂಬುIಾ�>ೆ =ಾ-ೆಂದ>ೆ ಆ ಹಬzವ� ಇನೂ� <ೆರ1ೇ0ಲ�. 

cಾ6ಯB�ತ�ದ �ನ (8½ uಪ�m°) 

ವಚನ ಉ: �ೇಖ: =ಾಜಕ 23:26-32 

�ಾ�ಯnVತ� ,ನವ� ಇ(ೕ ವಷ6ದ ಅತ"ಂತ ಅದುbತ1ಾದ ಪHತ� 
ಹಬz1ಾKತು�. ಅದು ಪ�5 ವಷ6 ಒಂದು 8ಾ0 ಪ�|ಾನ =ಾಜಕನು 
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ಜನ0�ಾK ಯ�ಬ ಅ{6ಸುವದ-ಾ\K ಅ5ೕ ಪ0ಶುದ� ಸ�ಳವನು� 
ಪ�1ೇnಸುವ ಸಮಯ1ಾKತು�. 

� ಸು0ಸಲwಟ^ ರಕ� 
�ಾ�ಯnVತ� ಎಂದ>ೆ ಕು0ಮ0ಯ ರಕ�,ಂದ �ಾಪಗಳ. 

ಮುಚVಲwಡುವ�&ಾK&ೆ. ಅದು &ೇವರ ಪ0ಪPಣ61ಾದ 
ಕು0ಮ0=ಾದ – �ೕಸುHನ ರಕ�,ಂದ ಆಗುವ �ಾಪ 
ಪ0�ಾರವನು� ಎದುರು <ೋ(ತು.  

ಪ�5ವಷ6 �ಾ�ಯnVತ� ,ನದಂದು ಪ�|ಾನ =ಾಜಕನು =ಾವ�&ೇ 
&ೋಷ ಕಳಂಕHಲ�ದ ಒಂದು ಕು0ಮ0ಯ ರಕ�ವನು� ಸು0ಸುವನು. ಈ 
ರಕ�ವ� ಪರ&ೆ;ಳ�ೆ -ೊಂ�ೊಯ"ಲwಟು^ ಜನರ �ಾಪಗ?�ಾK 
ಕೃ�ಾಸನದ jೕ:ೆ eಮು*ಸಲwಡು5�ತು�. 

&ೋಷHಲ�ದ ಕು0ಮ0ಯ ರಕ�ವ� ಸು0ಸಲwಡುವ�ದು nಲು8ೆಯ jೕ:ೆ 
�ೕಸು ನಮ�ಾK 2ಾ(ದ Iಾ"ಗಬಯನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ. 
&ೇವರ ಕು0ಮ0=ಾದ �ೕಸು ತನ� ರಕ�ವನು� ಸು0L ನಮJನು� 
�ಾಪದ ಗು:ಾಮತನ ಮತು� ದಂಡ,ಂದ H�ೕeL&ಾ_>ೆ. 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ(ಯ�, ಈ ಯ�ಬ ಮತು� ರಕ�ದ 
eಮು*ಸುH-ೆಯು nಲು8ೆಯ ಕ�ೆ�ೆ ನಂ}-ೆ�ಂದ ಎದುರು<ೋ(ದ 
ಜನ0�ಾK �ಾಪ ಪ0�ಾರವನು� ಒದKLತು. ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ 
HlಾELಗಳ., ಅಬ��ಾಮನಂIೆ, &ೇವರನು� ನಂ}ದರು ಮತು� ಅದು 
ಅವ0�ೆ �ೕ5=ಾK ಎdಸ:ಾ�ತು.  

�ೊಸ ಒಡಂಬ(-ೆಯ(ಯ�, �ಾಪವ� ಮುಚVಲwv^&ೆ ಎಂಬ ಪದವನು� 
ಇನು� ಮುಂ&ೆ ಬಳಸ:ಾKಲ�. *�ಸ�ನ lೆ�ೕಷ^1ಾದ lಾಶEತ 
Iಾ"ಗಬ&ಾನದ ಪPಣ6�ೊಂಡ -ೆಲಸದ ಆ|ಾರದ jೕ:ೆ ನಮJ 
�ಾಪಗಳ. ಇನು� ಮುಂ&ೆ ಮುಚVಲwv^ಲ� ಬದ:ಾK ಅವ�ಗಳ. 
ಪ0�ಾರ1ಾK1ೆ, �ೊತು�-ೊಳ/ಲwv^1ೆ, Iೆ�ೆದು�ಾಕಲwv^1ೆ, 
ರದು_�ೊ?ಸಲwv^1ೆ. 
uೕತCNೆ 103:12 ಪ�ವCಕೂ�, ಪB�ಮಕೂ� ಎಷುa ದೂರ�ೕ, ನಮ5 
<ೊ6ೕಹಗಳನುh ನ�5ಂದ Zೆ>ೆದು ಅಷುa ದೂರ 
ಾ�<ಾ?Nೆ. 

� &ೋಷವನು� �ೊರುವ ಕು0 

ನಮJ �ಾಪಪ0�ಾರವನು� �ಾ�ಯnVತ� ,ನದ ಎರಡ<ೆಯ &ೋಷಮುಕ� 
ಕು0ಮ0ಯು ಪ�5��Lತು. ಈ ಕು0ಮ0ಯ jೕ:ೆ ಪ�|ಾನ 
=ಾಜಕನು ತನ� -ೈಗಳ��0ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಜನರ �ಾಪಗಳನು� 
ಅದರ jೕ:ೆ �ೊ0Lದನು. ನಂತರ ಆ ಕು0ಮ0ಯನು�  
Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು �ೋK ಅರಣ"ದ� }ಡು5�ದ_ರು. ಇದು  ಜನರ 
�ಾಪಗಳನು� �ೊತು�-ೊಂಡು �ೋಗದ_ ಮುಂಬರುವ &ೇವರ 
ಕು0ಮ0ಯ ಪ�5ರೂಪ1ಾKತು�. 
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Eಾಜಕ 16:10,21,22 Eಾವ Jೋತ ಅ ಾ ೇಲನ<ೆಂದು 
>ೊZಾ�ಗುವ1<ೋ ಅದನುh HJೋವನ ಸ4hDಯKL 
ಸ�ೕವ=ಾ�Hೕ 4KLW, ಅದರ OೕFೆ <ೋಷವನುh Jೊ�W 

ಅರಣ:�ೆ� ಅ ಾ ೇಲ4>ಾ� lಡ]ೇಕು.  
ಅವನು [ಆ>ೋನನು] ಅದರ ತFೆಯ OೕFೆ ಎರಡು �ೈಗಳನುh ಇಟುa, 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ ಎFಾL cಾಪಗಳನುh, <ೊ6ೕಹಗಳನುh ಮತು� 
ಅಪbಾಧಗಳನುh HJೋವ4>ೆ ಅ��ೆ
ಾ� ಆ Jೋತದ ತFೆಯ 
OೕFೆ Jೊ�W, ಅದನುh ಆ �ೆಲಸ�ೆ� Nೇಮಕ=ಾದವನ �ೈ�ಂದ 
ಅರಣ:�ೆ� ಕಳ�yWlಡ]ೇಕು. ಆ Jೋತ ಅವರ ಎFಾL cಾಪಗಳನುh 
ತನh OೕFೆ Jೊತು��ೊಂಡು 4ಜCನ=ಾದ ಪ6<ೇಶ�ೆ� JೋಗುವಂZೆ ಆ 
ಮನುಷ:ನು ಅದನುh ಅರಣ:�ೆ� Zೆ>ೆದು�ೊಂಡುJೋ� ಅFೆLೕ 
lಟುalಡ]ೇಕು. 

�ಾ�ಯnVತ� ,ನದಂದು Iಾ"ಗದ ಕು0ಮ0ಯು �ೕಸುHನ Iಾ"ಗಬಯ 
ಪ�5ರೂಪ1ಾKದ_ಂIೆ�ೕ &ೋಷ �ೊರುವ ಕು0ಮ0ಯೂ ಸಹ 
ಜನರ �ಾಪಗಳನು� �ೊರುವ �ೕಸುHನ -ಾಯ6ದ 
ಪ�5ರೂಪ1ಾKತು�. 
8ೕJಾನ 1:29b ... “ಅ>ೋ, Fೋಕದ cಾಪವನುh 4=ಾರ�ೆ 

ಾಡಲು <ೇವರು Nೇ�Wದ ಯ�ದಕು�ಮ�. 

�ೕಸು nಲು8ೆಯ jೕ:ೆ ನಮ�ಾK �ಾ�ಣ -ೊಟ^ದ_ರ ಮೂಲಕ ನಮJ 
ಯ�ಬ=ಾದರು. ಈ �ಾಪವನು� �ೊತು�-ೊಳ./ವ -ಾಯ6ವ� 
�ಾಪ�ಾ�ಯnVತ�ದ ಒಂದು 7ಾಗ1ಾKತು�. 

� ನಮJ ಬದಲು 
ನಮJ �ಾ�ನವನು� Iೆ�ೆದು-ೊಳ./ವ �ೕಸುHನ -ಾಯ6ವನು� 

�lಾಯನು ಪ�1ಾ,Lದ_ನು. 
HUಾಯ 53:8-12 yಂ[ೆಯ Nಾ:ಯ�ಂದ �ೊಲLಲmಟaನು, ಆJಾ, 
ಇವನು �ೕವFೋಕ�ಂದ Zೆ>ೆದುJಾಕಲm�a<ಾ?Nೆ. 
ನಮ5 ಜನಗಳ <ೊ6ೕಹಗಳ <ೆ[ೆ�ಂದ ಈ cೆಟುa ಅವನ OೕFೆ 
lತ�FಾL ಎಂದು ಅವನ �ಾಲದವರKL Eಾರು ಮನಮು�a 
ಮರು�ದರು? ಅವನು Eಾವ ಅNಾ:ಯವನುh 
ಾಡ�ದ?ರೂ, ಅವನ 

]ಾಯKL Eಾವ ವಂಚNೆಯು ಇಲL�ದ?ರೂ, 
ಅವನು ಸZಾ�ಗ ದುಷaರ ಮ�ೆ: ಪ1ಷaರ ನಡು=ೆ ಅವನನುh ಹೂRಟaರು. 
ಅವನನುh ಜಜು�ವ1ದು HJೋವನ ಸಂಕಲm=ಾ�ತು�. ಆತನು ಅವನನುh 
=ಾ:D�ಂದ ]ಾDW yೕ>ೆಂದು�ೊಂಡನು, ಇವನು ತನh ಆತ5ವನುh 
cಾ6ಯB�ತ�ಯ��ಾ�� ಒTmWದ OೕFೆ ತನh ಸಂZಾನವನುh 
Nೋಡುವನು, �ರಂ�ೕIEಾಗುವನು, 
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ನನh ಸಂಕಲmವ1 ಇವನ �ೈ�ಂದ Nೆರ=ೇರುವ1ದು; ತನh ಆತ5ವ1 
ಅನುಭIWದ ಶ6Oಯ ಫಲವನುh ಕಂಡು ತೃಪ�Nಾಗುವನು; 
ಧ
ಾCತ5Nಾದ ನನh [ೇವಕನು ತನh ¬ಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹು 
ಜನರನುh ಧಮC
ಾಗC�ೆ� ತರುವನು; ಅವರ ಅಪbಾಧಗಳನುh 
Jೊತು��ೊಂಡು Jೋಗುವನು. 
ಇವನು ಇಂಥವNಾ�ರುವ1ದ�ಂದ Nಾನು ಇವ4>ೆ <ೊಡ¡ವರ ಸಂಗಡ 
cಾಲು �ೊಡು=ೆನು, ಇವನು ಬKಷ�bೊಡNೆ ಸೂbೆಯನುh 
ಹಂ��ೊಳ�|ವನು; ತನh cಾ6ಣವನುh �ಾbೆHbೆದು, ಮರಣJೊಂ�, 
<ೊ6ೕyಗ� ¢ೆಂ�>ೆ ತನhನೂh ಎRW�ೊಂಡು, ಬಹು ಜನ <ೊ6ೕyಗಳ 
cಾಪವನುh JೊರುZಾ� ಅವ�>ಾ� I¬ಾಪNೆ 
ಾ�ದನು. 

�ೕಸು ನಮJ �ಾಪಗಳನು� �ಾIಾಳದವ>ೆಗೂ �ೊತು�-ೊಂಡು 
�ೋಗುವರು ಎಂದು &ಾHೕದನು ಸಹ ಮುಂ5?Lದನು. 
uೕತCNೆ 88:3-7 ನನh �ೕವವ1 ಕಷaಗgಂದ ತುಂlJೋ�ತು; ನನh 
cಾ6ಣವ1 cಾZಾಳ�ೆ� ಹ7�ರ=ಾ�ತು. ಸ
ಾDಯKL 
[ೇರುವವbೊಳ>ೆ ಎRಸಲm�a<ೆ?ೕNೆ;4Zಾ6ಣ ಮನುಷ:ನಂ7<ೆ?ೕNೆ. 
ಸತ�ವನ Jಾ>ೆ ನನhನುh Jೊರ>ೆ Jಾu<ಾ?bೆ; ಹತNಾದವನಂZೆ 
ಸ
ಾDಯKL l�?<ೆ?ೕNೆ. ಹತbಾದವರು 4ನh ಪ�cಾಲNೆ 
ಇಲLದವರು; ಅಂಥವರನುh 4ೕನು Nೆನಪ1 
ಾ��ೊಳ�|ವ1�ಲL. 
ಅ�ೋFೋಕದKLಯೂ, >ಾÅಾಂಧ�ಾರದKLಯೂ, ಅ>ಾಧ 

ಸYಳದKLಯೂ ನನhನುh ತg|l�a�?. 4ನh �ೋಪXಾರವ1 ನನhನುh 
ಕು��Wl�a<ೆ; 4ನh ಎFಾL Zೆbೆಗgಂದ ನನhನುh ]ಾDW�?. 

ನಮJ ಅಪ>ಾಧಗಳ. ಅಡKಸಲwv^1ೆ. 
�ೕಕ 7:19 ಆತನು ಮZೊ�O5 ನಮ5ನುh ಕ4ಕ�ಸುವನು. ನಮ5 
ಅಪbಾಧಗಳನುh ಅಣ�ಸುವವನು. <ೇವbೇ, 4ನh ಜನರ 

cಾಪಗಳNೆhFಾL ಸಮುದ6ದ ತಳ�ೆ� lೕ[ಾ�lಡುI. 

ನಮJ �ಾಪಗಳನು� �ೕಸು �ಾIಾಳ-ೆ\ �ೊತು�-ೊಂಡು �ೋ&ಾಗ 
ಅವ�ಗಳ. ಸಂಪPಣ61ಾK ಅಡKಸಲwಟ^ವ�, <ಾಶ1ಾದವ�, 
ಪ0�ಾರ1ಾದವ� ಮತು� ಅL�ತEದ�ಲ�ದಂIಾದವ�. ನಂತರ �ೕಸು 
ಸತ�ವ>ೊಳKಂದ ಎದು_ ಬಂದು ಪರ:ೋಕದ�ರುವ ಪರ&ೆ;ಳ�ೆ 
�ೋK ತನ� ರಕ�ವನು� ಅ{6ಸಲು ತಂ&ೆಯ ಬ?�ೆ ಏ0 �ೋದರು. ಆ 
�ಣದ�, ನಮJ H�ೕಚ<ೆಯು ಪPಣ6�ೊಂಡ -ೆಲಸ1ಾKತು�. 
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ಇl6ಯ 9:11,12 u6ಸ�Nಾದbೋ ಈಗ <ೊbೆ7ರುವ ಶುಭಗಳ 

ಮJಾEಾಜಕNಾ� ಬಂದು, ಮನುಷ:ರ �ೈ�ಂದ 

ಕಟaಲmಡದಂಥದೂ, ಇಹFೋಕದ ಸೃ`a>ೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥದೂ, 
Uೆ6ೕಷ�=ಾದುದೂ, ಬಹು ಪ�ಪ�ಣC=ಾದುದೂ ಆ�ರುವ ಗು}ಾರದKL 
[ೇ=ೆ 
ಾಡುವವNಾ�, Jೋತಗಳ ಮತು� Jೋ�ಕರುಗಳ ರಕ�ದ 

ಮೂಲಕವಲL ತನh ಸVಂತ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ ಒಂ<ೇ [ಾ� 

ಎಲL�>ೋಸ�ರ ಪ�ಶುದ� ಸYಳ<ೊಳ>ೆ ಪ6=ೇBW 4ತ: 
InೕಚNೆಯನುh [ಾDWದನು.  
� ಆತನ Iಾ"ಗಬಯ ಮೂಲಕ ನಮJ ರ�fೆಯು 

ಪPಣ61ಾ�ತು. 
� ಆತನ ಮೂಲಕ ನಮ�ೆ �ಾಪ�2ಾಪfೆ�&ೆ. 
� ಆತನ ಮೂಲಕ <ಾವ� �ಾಪದ ದಂಡ<ೆ�ಂದ }ಡುಗ�ೆ 

�ೊಂ,& _ೇ1ೆ. 
ನಮJ �ಾಪಗ?�ೆ ಪ0�ಾರವನು� ಒದKಸುವ �ೕಸುHನ -ಾಯ6ವ� 

ಪPಣ61ಾK&ೆ. ಈಗ <ಾವ� NೕHಸು1ಾಗ ಅದನು� ನಂ}-ೆ�ಂದ 
LEೕಕ0ಸುI �ೇ1ೆ.  

�ಾ�ಯnVತ� ,ನವ� ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� �ೕಸುವನು� ತಮJ 
jLWೕಯ<ಾK ಗುರು5ಸುವ ಮುಂ&ೊಂದು ,ನವನು� 
ಎದುರು<ೋಡುತ�&ೆ, ಆಗ ಅವರು ಇದ_ ಒಬz ಮಗನನು� 
ಕAೆದು-ೊಂಡ ವ"*�ಯಂIೆ ಆತ��ಾK �ೋAಾಡುವರು. 
 ೆಕಯC 12:10 <ಾIೕದ ವಂಶದವರKLಯೂ, 

HರೂಸFೇ�ನವರKLಯೂ <ೇವರ ದHಯನುh ಹಂಬKW ]ೇಡುವ 
Xಾವವನುh ಸು�ಸು=ೆನು; Zಾವ1 ಇ�ದವನನುh ��aW Nೋಡುವರು; 
ಇದ? ಒಬw ಮಗನನುh ಕ�ೆದು�ೊಂಡಂZೆ ಅವ4>ಾ� >ೋ�ಾಡುವರು. 
�ೊಚ�ಲ ಮಗನ I8ೕಗ�ೊ�ೕಸ�ರ ದುಃಖಪಟaಂZೆ ಅವ4>ಾ� 
ದುಃÆಸುವರು. 

 

ಗು}ಾರಗಳ ಹಬw (ಸು�ೊ�ೕº) 

ವಚನ ಉ: �ೇಖ: =ಾಜಕ 23:33-44; ಧ�ೕ6 16:13,14; <ೆ�ೆ 8:13-18 

ಗು�ಾರಗಳ ಹಬzವ� ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು 1ಾ�ಾ_ನ &ೇಶವನು� 
ಪ�1ೇnLದ_ನು� ಆಚ0Lತು. ಅವರು ಏಳ. ,ನಗಳವ>ೆ�ೆ ತಮJ 
ಮ<ೆಗಳನು� }ಟು^ IಾAೆಗ0ಗ?ಂದ ಮತು� ಇ��ತ>ೆ ಎ:ೆಗ?ಂದ 
2ಾಡಲwಟ^ ಗು�ಾರಗಳ� 1ಾಸ 2ಾ(ದರು. ಅದು ಅರಣ"ದ� 
ಅ:ೆ&ಾ(ದ_ನು� �ಾ{L-ೊಳ./ವ ಮತು� &ೇವರು ಅವರನು� ತಮJ 
ಸEಂತ &ೇಶ-ೆ\ ಕ>ೆತಂದ 1ಾಸ�ವ-ಾ\K ಉ:ಾ�Lಸುವ 
ಸಮಯ1ಾKತು�.  
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ಗು�ಾರಗಳ ಹಬzವ� ಸುK�ಯ ಸಮಯದ� ಆಚ0ಸ:ಾಗು5�ತು�. ಹಬzದ 
-ೊ<ೆಯ ,ನದ� �ೕಸು &ೇ1ಾಲಯದ� �ಂತು-ೊಂಡು Xೕ�ೆ 
·ೂೕ³Lದರು, 
8ೕJಾನ 7:37b “Eಾವ4>ಾದರೂ 4ೕರ��ೆEಾ�ದ?bೆ ಅವನು 
ನನh ಬg>ೆ ಬಂದು ಕು�ಯK.”  

ಗು�ಾರಗಳ ಹಬzವ� *�ಸ�ನ�ರುವ ನಮJ Nೕವನದ ಒಂದು eತ�ಣ1ಾK&ೆ. 
ಅದು ಆತನ� Hಶ�Gಸುವ ಸಮಯ1ಾK&ೆ. ಅದು lಾಶEತ1ಾದ 
ಮ<ೆಗಳ� 1ಾಸ 2ಾ(&ಾಗೂ" ಇ�ರುವ ನಮJ ಸಮಯವ� 
IಾIಾ\ಕ1ಾK&ೆ ಎಂಬುದನು� <ೆನ{L-ೊಳ./ವ ಸಮಯ1ಾK&ೆ. 
ಅದು ಶ0ೕರದ� (&ೇಶದ�) NೕHಸುವ ಸಮಯ1ಾK&ೆ ಆ&ಾಗೂ" 
ಆತJನ� NೕHಸುವ ಸಮಯ1ಾK&ೆ. 

HlಾELಗಳ. �ಾHರ ವಷ6ಗಳ ಆ?E-ೆಯ ಅವ�ಯ� ಅನುಭHಸುವ 
Hlಾ�ಂ5ಯ eತ�ಣ1ಾK&ೆ – ಅದು ಯುದ�ಗ?ಲ�ದ ಅಥ1ಾ 
ಕಲಹಗ?ಲ�ದ ಸಮಯ1ಾK&ೆ. �ಹೂದ" >ಾಷ�ವ� ಇದನು� ತಮJ 
ಅಂ5ಮ >ಾಜ"ದ Hlಾ�ಂ5=ಾK ಎದುರು<ೋಡು5�&ೆ. ಇದು 
ಏಳ<ೆಯ ,ನದ Hlಾ�ಂ5ಯನು� ಪ�5��ಸುತ�&ೆ – ��ೋವನ 
>ಾಜ"ವ� ಭೂGಯ: �ೆ:ಾ� ಆಳ.ವ ,ನ.  

-ೆಲವ� HlಾELಗಳ. ರ�fೆ;ಂ,�ೆ ಪಸ\ಹಬzದ: �ೇ �ಂತು-ೊಳ./Iಾ�>ೆ. 
ಇತರರು ಪಂUಾಶತ�ಮದ ಅನುಭವ-ೆ\ ಮುಂದುವ>ೆಯುIಾ�>ೆ. 
ಅದ*\ಂತಲೂ ಇನೂ� �ೆeVನ ಅನುಭವH&ೆ, &ೇಶವನು� 
ಪ�1ೇnಸುವ�ದು, ಈ ಭೂGಯ jೕ:ೆ &ೇವರ >ಾಜ"ವ� 
�ಾ�ಪ<ೆ=ಾಗುವ�ದು.    

ಅದು ನಮ�ೆ, ನಮJ 1ಾ�ಾ_ನ 8ಾಧ"Iೆಯನು� Iೆ�ೆದು-ೊಳ./ವ 
ಸಮಯ1ಾK&ೆ, &ೊ>ೆತನದ� ನ�ೆಯುವ ಸಮಯ1ಾK&ೆ ಮತು� 
ಈ ಭೂGಯ jೕ:ೆ &ೇವರ >ಾಜ"ವನು� ಬಲ,ಂದ Hಸ�0ಸುವ 
ಸಮಯ1ಾK&ೆ. 

UಾಶVತ=ಾದ bಾಜರುಗಳ� ಮತು� Eಾಜಕರು 

ನಮ5 ಆ75ಕ ಯ�ಗಳ� 
� ನಮJ &ೇಹಗಳ. 

bೋ
ಾ 12:1 ಆದ?�ಂದ ಸJೋದರbೇ, <ೇವರ ಕ4ಕರವನುh 
NೆನTಸುZಾ�, 4ೕವ1 4ಮ5 4ಮ5 <ೇಹಗಳನುh <ೇವ�>ೆ 
�ೕಸFಾ�ಯೂ, O���ೆEಾ�ಯೂ ಇರುವ ಸ�ೕವ ಯ�=ಾ� 
ಸಮTCWbೆಂದು 4ಮ5ನುh ]ೇ��ೊಳ�|Zೆ�ೕNೆ; ಇ<ೇ I=ೇಕ 
ಪ�ವCಕ=ಾದ ಆbಾಧNೆಯು. 
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� ನಮJ -ೊಡುH-ೆ 
ÇKTm 4:18 ]ೇ�ಾದ<ೆ?FಾL ನನಗುಂಟು, ಸಮೃ��Jೊಂ�<ೆ?ೕNೆ. 
ಎಪÈ6�ೕತನ �ೈ�ಂದ 4ೕವ1 �ೊಟುa ಕಳ�yWದು? ನನ>ೆ 
ತಲುಪFಾ� Nಾನು ತುಂlತುಳ�uದವNಾ�<ೆ?ೕNೆ. ಅದು <ೇವ�>ೆ 
O���ೆEಾದದು?, ಸುಗಂಧ=ಾಸNೆHೕ, ಇಷa ಯ�=ೇ. 

� ಸು�5 

ಇl6ಯ 13:15 ಆದ?�ಂದ HೕಸುIನ ಮೂಲಕ=ಾ�Hೕ <ೇವ�>ೆ 
[ೊ�ೕತ6=ೆಂಬ ಯ�ವನುh ಎ}ೆlಡ<ೆ ಸಮTC[ೋಣ, ಆತನನುh 
Nಾವ1 ಕತCNೆಂದು ನಂl ]ಾ�ಂದ ಅ��ೆ 
ಾಡುವ1<ೇ Nಾವ1 
ಅTCಸುವ ಯ�=ಾ�<ೆ. 
uೕತCNೆ 116:17 Nಾನು 4ನ>ೆ ಕೃತ�Zಾ ಯ�ಗಳನುh 
ಸಮTCಸು=ೆನು; HJೋವನ Nಾಮವನುh ಪ6�ಾ:7ಪ�ಸು=ೆನು. 

� -ೈ�ತು�ವ�ದು 
uೕತCNೆ 141:2 ನನh cಾ6ಥCNೆಯು ಧೂಪದಂZೆಯೂ, Nಾನು 
�ೈHತು�ವ1ದು ಸಂ�ಾ:Nೈ=ೇದ:ದಂZೆಯೂ 4ನ>ೆ ಸಮಪCಕ=ಾಗK. 

� �ೕ5ವಂ5-ೆ 
uೕತCNೆ 4:5 Nಾ:ಯ=ಾದ ಯ�ಗಳನುh ಸಮTCW�; 

HJೋವನKLHೕ ಭರವಸI��. 
� ಆನಂದ 

uೕತCNೆ 27:6 yೕ�ರುವ1ದ�ಂದ ನನh ಸುತ�Kರುವ =ೈ�ಗಳ OೕFೆ, 
ನನh ತFೆ ಎತ�ಲm�aರುವ1ದು; Nಾನು HJೋವನ ಗು}ಾರದKL, 
ಉZಾ"ಹಧ«48ಡNೆ ಯ�ಗಳನುh ಸಮTCಸು=ೆನು. ಆತನನುh 
JಾಡುZಾ� =ಾದ:]ಾ�ಸು=ೆನು. 

� ಕುK�ದ ಮನಸುW ಮತು� ಜNg�ೋದ ಮನಸುW 
uೕತCNೆ 51:17 ಕು��ದ ಮನ[ೆ"ೕ <ೇವ�>ೆ ಇಷa=ಾದ ಯ�; <ೇವbೇ, 

ಪUಾ�Zಾ�ಪ�ಂದ ಜ��Jೋದ ಮನಸ"ನುh 4ೕನು 7ರಸ��ಸುವ1�ಲL.  
ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ >ಾಜರುಗಳ ಮತು� =ಾಜಕರುಗಳ �ೇ1ೆಯನು� 

<ಾವ� ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು ಮುಖ"1ಾದದು_ =ಾ-ೆಂದ>ೆ ಇಂದು 
ಎ:ಾ� HlಾELಗಳ. >ಾಜರುಗAಾK ಮತು� =ಾಜಕರುಗAಾK 
2ಾಡಲwv^&ಾ_>ೆ.  
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ಪ6ಕಟNೆ 1:5,6 ನಂlಗಸ� [ಾiಯೂ, ಸತ�ವbೊಳ�ಂದ nದಲು 
ಎದು?ಬಂ<ಾತನೂ ಮತು� ಭೂbಾಜರ ಅDಪ7ಯೂ ಆ�ರುವ Hೕಸು 
u6ಸ�4ಂದ 4ಮ>ೆ ಕೃcೆಯೂ Uಾಂ7ಯೂ ಆಗK. ನಮ5ನುh 
T6ೕ7ಸು=ಾತನೂ ತನh ಪIತ6=ಾದ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ ನಮ5ನುh 
cಾಪಗgಂದ l�W<ಾತನೂ, ನಮ5ನುh <ೇವರ bಾಜ:ವNಾh�ಯೂ 
ತನh ತಂ<ೆEಾದ <ೇವ�>ೆ EಾಜಕರNಾh�ಯೂ 
ಾ�<ಾತ4>ೆ 
ಯುಗಯು>ಾಂತರಗಳKLಯೂ ಮyOಯು ಬಲವ1 ಉಂ ಾಗK. 
ಆO³. 

>ಾಜ-=ಾಜಕರುಗAಾದ <ಾವ� �ವ6Xಸ8ೇ-ಾದ �ೇ1ಾ -ಾಯ6ಗಳನು� 
�ೊಂ,& _ೇ1ೆ. >ಾಜ>ಾK <ಾವ� ಈ ಭೂGಯ jೕ:ೆ &ೊ>ೆತನ 
ನ�ೆಸುವವ>ಾK NೕHಸ8ೇಕು, ಈ ಭೂGಯ jೕ:ೆ &ೇವರ 
>ಾಜ"ವನು� ಬಲ1ಾK Hಸ�0ಸ8ೇಕು. <ಾವ� ನಮJ ಪ�ನಃ�ಾ�{ಸಲwಟ^ 
ಆ5Jಕ ಅ�-ಾರವನು� ಚ:ಾ�ಸುIಾ� ಜನರ NೕHತಗಳ jೕರುವ 
�ಾಗೂ ಈ :ೋಕದ ಸ-ಾ6ರಗಳ jೕರುವ ದುಷ^ನ -ೋcೆಗಳನು� 
-ೆಡವ8ೇಕು. <ಾವ� >ಾಜರುಗಳಂIೆ ಈ Nೕವನದ� ಆಳ8ೇಕು.  
bೋ
ಾ 5:17 ಒಬwನು 
ಾ�ದ ಅಪbಾಧ�ಂದ ಮರಣವ1 ಉಂ ಾ� 
ಆ ಒಬwನ <ೆ[ೆ�ಂದFೇ ಮರಣವ1 ಆಳ�ವ1<ಾದbೆ <ೇವರು 
�ಾbಾಳ=ಾ� ಅನುಗ6yಸುವ ಕೃcಾ<ಾನವನೂh, 4ೕ7Hಂಬ 
ವರವನೂh Jೊಂ�ದವರು Hೕಸು u6ಸ�Nೆಂಬ ಈ ಒಬw ಪ1ರುಷನ 
ಮೂಲಕ �ೕವಭ�ತbಾ� ಆಳ�ವ1ದು ಮತೂ� 4ಶ�ಯವಲL=ೇ. 

<ಾವ� ನಮJ �ಾtಯ ಮೂಲಕ1ಾK, HಶE&ಾದ"ಂತದ ಸು1ಾIೆ6 
�ೇ1ೆಯ ಮತು� Gಶನ0 �ೇ1ೆಗಳ ಮೂಲಕ1ಾK >ಾಜರಗಳಂIೆ 
ಆಳ.I �ೇ1ೆ. ಆತನು ನಮ�ೆ >ಾಷ�ಗಳನು� �ಾEಸË1ಾK -ೊv^&ಾ_>ೆ. 
uೕತCNೆ 111:6 ಆತನು ಅನ:ಜನಗಳ ಸVತ�ನುh ತನh ಪ6 ೆ>ೆ 
�ೊಡುವ1ದರ ಮೂಲಕ ಸVಪ6Zಾಪವನುh ZೋಪC�W<ಾ?Nೆ.  

�ೕಸು ತನ� >ಾಜ"ವನು� �ಾ�{ಸುವ�ದ-ಾ\K ಈ :ೋಕ-ೆ\ 
Xಂ5ರುಗು1ಾಗ <ಾವ� ಅವ>ೊಂ,�ೆ ಒಂದು �ಾHರ ವಷ6 
ಆಳ.1ೆವ�. 
ಪ6ಕಟNೆ 2:26,27a Eಾವನು ಜಯUಾKEಾ� ನನ>ೆ O���ೆEಾದ 
ಕೃತ:ಗಳನುh ಕ}ೆಯವbೆಗೂ ನ�ಸುZಾ�Nೋ, ಅವ4>ೆ Nಾನು ನನh 
ತಂ<ೆ�ಂದ Jೊಂ�ದ ಅD�ಾರದಂZೆ ಜNಾಂಗಗಳ OೕFೆ 
ಅD�ಾರವನುh �ೊಡು=ೆನು. ‘ಅವನು ಕlwಣದ �ೋK4ಂದ ಅವರನುh 
ಆಳ�ವನು…  
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1 �ೊ�ಂಥ 6:2,3 <ೇವಜನರು Fೋಕ�ೆ� 7ೕಪ1C
ಾಡುವbೆಂಬುದು 
4ಮ>ೆ 7gಯ<ೋ? Fೋಕವ1 4�5ಂದ 7ೕಪCನುh 
Jೊಂದ]ೇ�ಾ�ರುವKL ಅತ:ಲm=ಾದ ಸಂಗ7ಗಳನುh ಕು�ತು 
7ೕಪ1C
ಾಡುವ1ದ�ೆ� 4ೕವ1 ಅನಹCbಾ��?ೕbೋ? Nಾವ1 
<ೇವದೂತ�ಗೂ 7ೕಪ1C
ಾಡು=ೆ=ೆಂಬುದು 4ಮ>ೆ 7gಯ<ೋ? 

Jಾ>ಾದbೆ ಇಹFೋಕ �ೕವನದ Iಷಯಗಳ ಕು�ತು Nಾವ1 ಎ�ೊaೕ 
Jೆ�ಾ�� 7ೕಪ1C
ಾಡಬಹುದಲL=ೇ?  

=ಾಜಕರುಗAಾK ಅಥ1ಾ ಪ�>ೋXತರುಗAಾK <ಾವ� ಆತನ 
ಪ�5��ಗAಾK �ವ6Xಸ8ೇ-ಾದ -ಾಯ6ಗ?1ೆ. <ಾವ� 
�ರಂತರ1ಾK &ೇವ0�ೆ ಸು�5 ಯ�ಗಳನು� ಅ{6ಸ8ೇಕು. <ಾವ� 
Iಾ"ಗಪPವ6ಕ1ಾK -ೊಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಕತ6��ೆ �ೇ1ೆ 
2ಾಡ8ೇಕು. <ಾವ� ಈ :ೋಕದ ಕAೆದು �ೋದ ಜನ0�ೆ &ೇವರ 
=ಾಜಕ ಪ�5��ಗAಾಗ8ೇಕು.  

:ೇHಯ =ಾಜಕತEದ =ಾಜಕ �ೇ1ೆಯು ಇಂದು ನಮJ HlಾEL-
=ಾಜಕ �ೇ1ೆಯ ಒಂದು ಪ�5ರೂಪ1ಾK&ೆ.  

FೇIಯ EಾಜಕತV 

ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ಈN{^�ಂದ �ೊರ�ೆ ನ�ೆಸಲwcಾ^ಗ &ೇವರು 
ಅವ0�ೆ ಧಮ6lಾಸ�ವನು� -ೊಟ^ರು, :ೇH ಕುಲದವರು 
=ಾಜಕ>ಾKರಲು ಪ�Iೆ"ೕ*ಸಲwಟ^ರು. ಅ<ೇಕ =ಾಜಕರುಗ?ದ_ರೂ 
ಒಂದು -ಾಲ-ೆ\ ಒಬz ಪ�|ಾನ =ಾಜಕನು 2ಾತ� ಇದ_ನು. ಈ 
ಪ�ರುಷರು :ೇHಯ ಕುಟುಂಬದ� ಜ�Lದ_0ಂದ 
=ಾಜಕರುಗAಾKದ_ರು. &ೇವರು ಅವರನು� 1ೈಯ*�ಕ1ಾK 
ಆ0L-ೊಳ/ಲ�.  

ಪ�|ಾನ =ಾಜಕರುಗಳ. �ೕಸುವನು� ಪ�5��Lದರು. ಪ�|ಾನ 
=ಾಜಕನ ಉಡುಪ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಚe6ಸಲು ಸ�ಳHಲ� ಆದರೂ ಅವನು 
ಧ0Lದ ಪ�5;ಂದು ವಸು�ವP ಒಂದು ಆಳ1ಾದ ಅಧ"ಯನ1ಾK&ೆ. 

ಪ�|ಾನ =ಾಜಕ<ೇ �ಾ�ಯnVತ� ,ನದಂದು ಅ5ೕ ಪHತ� ಸ�ಳವನು� 
ಪ�1ೇnL ಜನ>ೆಲ�ರ �ಾಪಗಳ ಸಲು1ಾK ಯ�ಬಯ ರಕ�ವನು� 
ಕೃ�ಾಸನದ jೕ:ೆ eಮು*ಸು5�ದ_ನು. ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪ5�-ೆಯ 
:ೇಖಕನು ಇದನು� ನಮ�ಾK Xೕ�ೆ �ಾ>ಾಂಶ�ೊ?L&ಾ_<ೆ. 
ಇl6ಯ 9:7 ಆದbೆ ಎರಡNೆಯ �ೋ�ೆ8ಳ>ೆ 
ಮJಾEಾಜಕNೊಬwNೇ ವಷC�ೊ�O5 ಪ6=ೇBಸು7�ದ?ನು. 
ತNೊhಡNೆ ಬKರಕ�ವನುh Zೆ>ೆದು�ೊಳ|<ೆ Jೋಗು7�ರKಲL. ಆ 
ರಕ�ವನುh ತನh>ಾ�ಯೂ ಮತು� ಜನರ ಉ<ೆ?ೕಶಪ�ವCಕವಲLದ 
ಅಪbಾಧಗg>ೋಸ�ರವ� ಸಮTCಸ]ೇ�ಾ�ತು�. 
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ಧಮ6lಾಸ�ವ� -ೊಡಲwಟ^ ಸಮಯ,ಂದ :ೇHಯ ಸಂತ5ಯವರು 
=ಾಜಕ>ಾK <ೇGಸಲwಟ^ರು. ಆದರೂ �ೕಸು ಬಂ&ಾಗ, ಆತನು 
ಆ>ೋನನ ಸಂತ5=ಾKರಲ�.  ಆತನು :ೇHಯ ಕುಲದ� 
ಜ�ಸಲ�. ಅವರು ಯೂದ ಕುಲದ� – &ಾHೕದನ ವಂಶದ� 
ಜ�Lದರು ಮತು� ಅವರು j\kೆ&ೇಕನ ತರಹದ 
=ಾಜಕ<ಾK&ಾ_>ೆ ಎಂದು �ೇಳ:ಾK&ೆ. =ಾ-ೆ ? 

:ೇHಯ =ಾಜಕತEವ� *��ಗಳ =ಾಜಕತE1ಾKತು�. 2ಾನವರು 
ಧಮ6lಾಸ�ದ -ಾಯ6ಗಳನು� <ೆರ1ೇ0ಸುವ ಒಂದು 
=ಾಜಕತE1ಾKತು�. ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪ5�-ೆಯ :ೇಖಕನು ಅವರು 
”ಶ0ೕರದ ಸಂಬಂಧಪv^ರುವ �ಯಮದ ಪ�-ಾರ1ಾದವರು” ಎಂದು 
�ೇಳ.Iಾ�<ೆ. 
ಇl6ಯ 7:16 ಈ Eಾಜಕನು (ಅಂದbೆ Hೕಸು) ಶ�ೕರದ 

ಸಂಬಂಧಪ�aರುವ 4ಯಮದ ಪ6�ಾರ=ಾ�ರ<ೆ, ಲಯ=ಾಗದ 

�ೕವಶu�ಯ Oೕbೆ>ೆ, OK� ೆ<ೇಕನಂZೆ ಇNೊhಬw Eಾಜಕನು 
ಎಳ�Zಾ�Nೆಂಬು<ಾದbೆ ಅದು ಇನೂh Jೆಚು� ಸmಷa=ಾ� 

ವ:ಕ�=ಾಗುತ�ದFಾL.   
“ಶ0ೕರ ಸಂಬಂಧಪಟ^” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥ6ವ� IಾIಾ\ಕ1ಾದದು_ 

ಎಂ&ಾK&ೆ. ಅವರು ಒಂದು IಾIಾ\ಕ1ಾದ ಸಮಯದ 
=ಾಜಕರುಗAಾKದ_ರು. ಅವರು ಜನರ �ಾಪಗಳ ಸಲು1ಾK 2ಾ(ದ 
ಯ�ಬಗಳ. IಾIಾ\ಕ1ಾದ ಸಮಯ-ಾ\Kತು�. ಅವ�ಗಳನು� ಪ&ೇ 
ಪ&ೇ 2ಾಡ8ೇ-ಾKತು�. 

OK� ೆ<ೆಕನ ತರಹ  

� j\kೆ&ೆಕನು =ಾರು ? 

j\kೆ&ೆಕನ ಬ� �ೆ �ದಲ 8ಾ0�ೆ ಆ,-ಾಂಡ 14 ರ� 5?ಸ:ಾK&ೆ. 
ಆ��ಾಂಡ 14:18-20 [ಾFೇ�ನ ಅರಸNಾದ OK�ೕ�ೆ<ೆಕನು ಸಹ 
ಬಂದು bೊ�aಯನೂh <ಾ6�ಾರಸವನೂh �ೊಟaನು. ಇವನು 
ಪbಾತmರNಾದ <ೇವರ EಾಜಕNಾ�ದ?ನು.  
ಇವನು ಅ]ಾ6ಮನನುh ಆBೕವC�W, “ಭೂ
ಾ:�ಾಶವನುh 
4
ಾCಣ
ಾ�ದ ಪbಾತmರNಾದ <ೇವರ ಆBೕ=ಾCದವ1 
ಅ]ಾ6ಮ4>ೆ <ೊbೆಯK; ಪbಾತmರNಾದ <ೇವರು 4ನh ಶತು6ಗಳನುh 
4ನh �ೈ>ೆ ಒTmWದ?�ಾ�� ಆತ4>ೆ [ೊ�ೕತ6” ಎಂದು Jೇgದನು. 
ಅ]ಾ6ಮನು Zಾನು >ೆದು? ತಂ�ದ? ಎFಾL ವಸು�ಗಳKL ಹತ�Nೆಯ ಒಂದು 
Xಾಗವನುh Eಾಜಕ4>ೆ �ೊಟaನು.  

j\kೆ&ೆಕನು ಒಬz >ಾಜ<ಾKದ_ನು ಮತು� ಒಬz =ಾಜಕ<ಾKದ_ನು. 
ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪ5�-ೆಯ :ೇಖಕನು ಈ 7ೇvಯ ಬ� �ೆ ಮತು� 
j\kೆ&ೆಕನು =ಾರು ಎಂಬದರ ಬ� �ೆ �ೆeVನ 2ಾX5ಯನು� 
-ೊಡುIಾ�<ೆ. 
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ಇl6ಯ 7:1-3 ಈ OK� ೆ<ೇಕನು [ಾFೇ�ನ ಅರಸನೂ 
ಮJೋನhತNಾದ <ೇವರ Eಾಜಕನೂ ಆ�ದ?ನು. ಈತನು bಾಜರನುh 
ಸಂJಾರ 
ಾ� yಂ�ರು� ಬರು7�ದ? ಅಬ6Jಾಮನನುh 
ಎದುರು>ೊಂಡು ಅವನನುh ಆBೕವC�Wದನು. ಅವ4>ೆ ಅಬ6Jಾಮನು 
Zಾನು ಜ�W�ೊಂಡು ಬಂ�ದ? ಎFಾL ವಸು�ಗಳKL ಹತ�Nೆಯ ಒಂದು 
Xಾಗವನುh �ೊಟaನು. “OK� ೆ<ೇ�”, ಎಂಬ Jೆಸ�>ೆ nದಲು 
“4ೕ7ಯ bಾಜ” ಎಂದೂ, ಅನಂತರ “[ಾFೇ�ನ bಾಜ” ಎಂದbೆ 
“ಸ
ಾ�ಾನದ bಾಜ” ಎಂದೂ ಅಥC. ಅವ4>ೆ ತಂ<ೆ�ಲL, 
Zಾ��ಲL, ವಂUಾವgಯೂ ಇಲL. ಹುಟುa, [ಾವ1 ಇಲL. ಆತನು 
<ೇವರ ಕು
ಾರ4>ೆ JೋK�ೆEಾ�ದು, 4ರಂತರ=ಾ� 
EಾಜಕNಾ�ರುವನು. 

j\kೆ&ೆಕ��ೆ =ಾವ ತಂ&ೆ=ಾಗ Iಾ�=ಾಗ ಇರಲ� ಅಥ1ಾ 
ವಂlಾವ? ಇರಲ�, ಆತ��ೆ ಆ,=ಾಗ ಅಥ1ಾ ಅಂತ"1ಾಗ 
ಇಲ�. ಈ -ಾರಣ,ಂ&ಾK ಅ<ೇಕರು j\kೆ&ೆಕನು &ೈವಪ�ತ"�Iೆ 
ಎಂದು – ಅಂದ>ೆ ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ� *�ಸ�ನ ಪ�ತ"�Iೆ – ಎಂದು 
ಅಂದು-ೊಳ./Iಾ�>ೆ. 

� ಅವನು ಎಷು^ &ೊಡ¥ 
ವ"*�=ಾKದ_ನು ? 

ಒಂದು &ೊಡ¥ ಕುಟುಂಬ-ೆ\ {Iಾಮಹ<ಾK &ೇವ0ಂದ ಆ0L-ೊಳ/ಲwಟ^ 
ಅಬ��ಾಮನು, ಮುಂಬರದ_ jLWೕಯನ 1ಾ�ಾ_ನ �ೊಂ,ದವನು, 
ಅ�ಾರ1ಾದ ಸಂಪತು�ಳ/ವನು j\kೆ&ೆಕ�ಂದ ಆnೕ1ಾ6ದವನು� 
ಪ�ೆದದ_ರ� j\kೆ&ೆಕನ X0jಯನು� ಅAೆಯಬಹುದು. 
ಅಬ��ಾಮನ�, ಮುಂಬರದ_ ಎ:ಾ� :ೇHಯ =ಾಜಕರುಗಳ. 
ಒಂದು �ೆeVನ =ಾಜಕತEವನು� LEೕಕ0Lದರು. ಮIೊ�jJ <ಾವ� 
ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ವನು� ಉ: �ೇ�ಸು5�& _ೇ1ೆ. 
ಇl6ಯ 7:4-7 ಈತನು ಎಷುa ಮJಾ³ ಆ�ದ?Nೆಂದು 
8ೕ�W�. ನಮ5 ಮೂಲTತೃ=ಾದ ಅಬ6Jಾಮನು Zಾನು 
ಯುದ�ದKL >ೆದು? ತಂದ Uೆ6ೕಷ� ವಸು�ಗಳKL ಹತ�ರKL ಒಂದು Xಾಗವನುh 
ಅವ4>ೆ �ೊಟaನFಾL. 4ಜ=ಾ�ಯೂ FೇIಯ ಕುಲದವರKL 
Eಾಜ�ೋ<ೊ:ೕಗವನುh Jೊಂದುವವರು, ಜನ�ಂದ ಅಂದbೆ 
ಅಬ6Jಾಮನ ವಂಶಸYbಾ�ರುವ ಸJೋದರ�ಂದFೇ ದಶಮ 

Xಾಗಗಳನುh Zೆ>ೆದು�ೊಳ�|ವ1ದ�ೆ� ಧಮCUಾಸ�ದKL 
ಅಪm�ೆ�<ೆ. ಆದbೆ OK� ೆ<ೇಕನು FೇIಯ ವಂUಾವg>ೆ 
[ೇ�ದವನಲL, ಆದರೂ ಅಬ6Jಾಮ4ಂದ ದಶಮ Xಾಗಗಳನುh 
Zೆ>ೆದು�ೊಂಡದ?ಲL<ೆ <ೇವ�ಂದ =ಾ>ಾ?ನಗಳನುh Jೊಂ�ದವನನುh 
ಆBೕವC�Wದನು. ಆBೕ=ಾCದ Jೊಂದುವವ4�ಂತ 

ಆBೕವC�ಸುವವNೇ Jೆ��ನವನು ಎಂಬುದನುh 4bಾಕ�ಸುವಂ7ಲL. 
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<ಾIೕದನ ಪ6=ಾದNೆ 

&ಾHೕದನು j\kೆ&ೆಕನ =ಾಜಕತEದ ಬ� �ೆ ಪ�1ಾ,Lದನು. ಈ 
=ಾಜಕನು &ೇವ0ಂದ ಆ0ಸಲwಟ^ವನು – ಆfೆಯನು� �ೊಂ,ದವನು 
– ಮತು� ಸ&ಾ-ಾಲವP =ಾಜಕ<ಾKರುವನು ಎಂಬುದನು� 
ಗಮ�L0.  
uೕತCNೆ 110:4 “4ೕನು ಸ<ಾ�ಾಲವ� OK� ೆ<ೇಕನ ತರಹ 
EಾಜಕNಾ�ರು=ೆ” ಎಂದು HJೋವನು ಆ�ೆ�ಟುa ನು��<ಾ?Nೆ; 
ಪUಾ�Zಾ�ಪಡುವ1�ಲL. 

ಇl6ಯ�>ೆ ಬbೆದ ಪತ6ದKL ದೃ�ೕಕ�ಸಲm�aತು 

ಈ ಪ�1ಾದ<ೆಯು ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕ�ಂದ 
ದೃ�ೕಕ0ಸಲwv^ತು.  
ಇl6ಯ 5:6-10 ಆತನು ಇNೊhಂದು ಕ}ೆಯKL, “4ೕನು ಸ<ಾ�ಾಲವ� 
OK� ೆ<ೇಕನ ತರಹದ ಮJಾEಾಜಕನು” ಎಂದು Jೇಳ�Zಾ�Nೆ. 
u6ಸ�ನು ZಾNೇ ಭೂFೋಕದKL ಮನುಷ:Nಾ� �ೕIWದ? �ಾಲದKL, 
ಮರಣ�ಂದ ತTmW �ಾcಾಡಲು ಶಕ�Nಾ�ರು=ಾತ4>ೆ ಗ�aEಾ� 
nbೆ�ಡುZಾ�, ಕR�ೕರನುh ಸು�ಸುZಾ�, cಾ6ಥCNೆ I¬ಾಪNೆಗಳನುh 
ಸಮTCWದನು. <ೇವರ Oೕಲಣ ಭಯಭu�ಯ 4�ತ� ಆತನ 
cಾ6ಥCNೆಯನುh <ೇವರು �ೇgದನು.  
yೕ>ೆ ಆತನು ಮಗNಾ�ದ?ರೂ Zಾನು ಅನುಭIWದ ]ಾ�ೆಗgಂದFೇ 
I�ೇಯZೆಯನುh ಕKತು�ೊಂಡನು. ಇದಲL<ೆ ಆತನು 
ಪ�ಪ�ಣCNಾ�, ತನ>ೆ I�ೇಯbಾ�ರುವ ಎಲL�ಗೂ 4ತ: ರ��ೆ>ೆ 
�ಾರಣNಾದನು. ಅಲL<ೆ ಆತನು OK� ೆ<ೇಕನ ತರಹದ 
ಮJಾEಾಜಕNಾ� <ೇವ�ಂದ Nೇ�ಸಲmಟaನು. 

EಾಜಕತVದ ಮತು� ಧಮCUಾಸ�ದ ಬದFಾವ�ೆ 

�ೕಸು ಸತು� ಪ�ನರುIಾ�ನ1ಾ&ಾಗ :ೇHಯ =ಾಜಕತEದ -ಾಯ6ಗಳ. 
ಪPಣ6�ೊಂಡವ�. �ೕಸು 2ಾ(ದ ಯ�ಬಯು 
ಪ0ಪPಣ61ಾದ&ಾ_Kತು�. ಅವರು 2ಾಡು5�ದ_ ಯ�ಬಗಳ ಅಥ1ಾ 
:ೇHಯ =ಾಜಕತEದ =ಾವ�&ೇ ಅಗತ"Hರಲ�. 
ಇl6ಯ 7:11,12 ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ �ೊಡFಾದ ಧಮCUಾಸ� FೇIಯರ 

EಾಜಕತVದ OೕFೆ ಆ�ಾರ>ೊಂ�<ೆ. FೇIಯರ 

ಈ EಾಜಕತV�ಂದFೇ ಸಂಪ�ಣC W�� cಾ6ಪ�=ಾಗು7�<ಾ?ದbೆ, 
ಆbೋನನ ಪರಂಪbೆ>ೆ [ೇರದ, OK� ೆ<ೇಕನ ಪರಂಪbೆ>ೆ [ೇ�ದ 

]ೇbೊಬw Eಾಜಕನು ಬರುವ1ದರ ಅಗತ:=ೇ4ತು�? EಾಜಕತVವ1 
ಬದFಾಗುವ1<ಾದbೆ ಧಮCUಾಸ�ವ� ಸಹ ಬದFಾಗುವ1ದು 
ಅಗತ:=ಾ�<ೆ.  
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ಆದ>ೆ j\kೆ&ೆಕನ ತರಹದ =ಾಜಕತEವ� lಾಶEತ1ಾದದು_. ಅದರ 
ಯ�ಬಯು lಾಶEತ1ಾದದು_. 
ಇl6ಯ 7:24-27 ಆತNಾದbೋ ಸ<ಾ�ಾಲ �ೕIಸುವ1ದ�ಂದ ಆತನ 
EಾಜಕತVವನುh UಾಶVತ=ಾದ?ದು. ಆದ�ಾರಣ ಆತನು ತನh ಮೂಲಕ 
<ೇವರ ಬg>ೆ ಬರುವವರನುh ಸಂಪ�ಣC=ಾ� ರiಸುವ1ದ�ೆ� 
ಶಕ�Nಾ�<ಾ?Nೆ. Eಾ�ೆಂದbೆ ಅವ�>ೋಸ�ರ I¬ಾಪNೆ 

ಾಡುವ1ದ�ೆ� Eಾ=ಾಗಲೂ ಬದುಕುವವNಾ�<ಾ?Nೆ. ಇಂಥವNೇ 
ನಮ>ೆ ]ೇ�ಾ�ರುವ ಮJಾEಾಜಕನು, ಈತನು ಪ�ಶುದ�ನೂ, 
4<ೋC`ಯೂ, 4ಷ�ಳಂಕನೂ, cಾTಗಳKL [ೇರ<ೆ 
ಪ6Zೆ:ೕಕ=ಾ�ರುವವನು, ಆ�ಾಶಮಂಡಲಗg�ಂತ 
ಉನhತದKLರುವವನೂ ಆ�ರುವನು. nದಲು ತಮ5 
cಾಪಪ�Jಾರ�ಾ�� ಆ OೕFೆ ಜನರ cಾಪಪ�Jಾರ�ಾ�� ಯ� 
ಸಮಪC�ೆ
ಾಡುವ FೇI ಮJಾEಾಜಕರಂZೆ ಈತನು ಪ67�ನವ� 
ಯ�ಗಳನುh ಸಮTCಸ]ೇ�ಾದ ಅವಶ:IಲL. ಏ�ೆಂದbೆ ಈತನು 
ತನhನುh ZಾNೇ ಸಮTCW�ೊಂಡು ಒಂ<ೇ [ಾ� ಆ �ೆಲಸವನುh 

ಾ� ಮು�Wದನು. 

ಇಂ�ನ Eಾಜಕರು 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ -ಾಲದ =ಾಜಕರುಗಳ. �ಜ1ಾದ =ಾಜಕನ 
ಪ�5}ಂಬ1ಾKದ_ರು. �ೕಸು ಸಂಪPಣ61ಾK =ಾಜಕ -ಾಯ6ವನು� 
<ೆರ1ೇ0Lದರು. ಇಂದು =ಾಜಕರು ಯ�ಬಗಳನು� ಅ{6ಸುವ 
ಅಗತ"Hಲ� ಅಥ1ಾ ನಮJ ಪರ1ಾK &ೇವರ ಮುಂ&ೆ �ೋಗುವ 
ಅಗತ"Hಲ�. 

ಪ�ಕಟ<ೆಯ ಪ�ಸ�ಕದ� <ಾವ� >ಾಜರುಗಳ. ಮತು� 
=ಾಜಕರುಗAಾK& _ೇ1ೆ ಎಂಬದನು� -ಾಣುI �ೇ1ೆ. <ಾವ� 
ಪ0ಶು&ಾ_ತJನ� ಯ�ಬಗಳನು� ಅ{6ಸ8ೇಕು. <ಾವ� 
*�ಸ�<ೊಂ,�ೆ ಆಳ8ೇಕು ಮತು� &ೊ>ೆತನ ನ�ೆಸ8ೇಕು.  
ಪ6ಕಟNೆ 1:6 ನಮ5ನುh <ೇವರ bಾಜ:ವNಾh�ಯೂ ತನh ತಂ<ೆEಾದ 
<ೇವ�>ೆ EಾಜಕರNಾh�ಯೂ 
ಾ�<ಾತ4>ೆ 
ಯುಗಯು>ಾಂತರಗಳKLಯೂ ಮyOಯು ಬಲವ1 ಉಂ ಾಗK. 
ಆO³. 
ಪ6ಕಟNೆ 17:14 ಅವರು ಯ�ದ ಕು�ಮ�Eಾ<ಾತ4>ೆ Iರುದ�=ಾ� 
ಯುದ� 
ಾಡುವರು. ಆದbೆ ಆತನು ಕತCರ ಕತCನೂ 
bಾ ಾDbಾಜನೂ ಆ�ರುವ1ದ�ಂದ ಕು�ಮ�ಯು ಅವರನುh 
ಜ�ಸುವನು ಮತು� <ೇವರು ಕbೆದವರೂ, <ೇವರು ಆದು�ೊಂಡವರೂ, 

ನಂlಗಸ�ರೂ ಆ�ರುವ ಆತನವರು ಕು�ಮ�8ಂ�>ೆ ಜಯದKL 
cಾಲು>ಾರbಾಗುವರು.” 

HlಾELಗಳ. ಕತ6>ಾK&ಾ_>ೆ ಮತು� �ೕಸು ಆ ಕತ6ರ ಕತ6>ಾK&ಾ_>ೆ. 
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HlಾELಗಳ. >ಾಜರುಗAಾK&ಾ_>ೆ ಮತು� �ೕಸು ಆ >ಾಜರುಗಳ 
>ಾಜ>ಾK&ಾ_>ೆ. 
ಗಮ4W�: &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರ, =ಾಜಕತE, ಅಪ6fೆಗಳ. ಮತು� =ಾಜಕರುಗಳ 
ಬ� �ೆ �ೆeVನ ಅಧ"ಯನ-ಾ\K <ಾವ� ಅ:ೆ¡W. ಡಬೂ�±. <ೆ� ರವರ cಾ:ಟ³C ±ಾ° 
KೕIಂÃ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓ,>ೆಂದು n«ಾರಸುW 2ಾಡುI �ೇ1ೆ.  

IಮUೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಇ�ಾ��ೕನ ಏಳ. ಹಬzಗಳನು� ಪv^ 2ಾ(0. 

2. ತುತೂ�0ಗಳ ಹಬzದ ಮಹತEವನು� Hವ0L0. 

3. ಇಂದು >ಾಜರು ಮತು� =ಾಜಕ>ಾK ನಮJ -ಾಯ6ಗಳ. =ಾವ�ವ�? 
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cಾಠ ಏಳ� 

ಹ�  ೆಒಡಂಬ��ೆ Nಾಯಕರುಗಳ� 
ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯು Hೕರ <ಾಯಕ0ಂದ ತುಂ}&ೆ – <ಾವ� ಅವರನು� 

5?ದು-ೊಳ/8ೇಕು ಮತು� ಅನುಕ0ಸ8ೇಕು. ಅವರ NೕHತಗಳ ಬ� �ೆ 
ಸತ"1ೇದದ�ರುವ &ಾಖ:ೆಯನು� ಓದುವ ಸ�ಳವನು� =ಾವ 
Hಷಯವ� Iೆ�ೆದು-ೊಳ/ಲು �ಾಧ"Hಲ�. 

<ಾವ� ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯು Hೕರ <ಾಯಕರ NೕHತದ &ಾಖ:ೆಗಳನು� 
ಓದು1ಾಗ ನಮ�ೆ <ಾ1ೇ ಈ ಪ�lೆ�ಗಳನು� -ೇಳ8ೇಕು - "=ಾವ 
Hಷಯವ� ಅವರ Nೕವನವ� ಅವರ ಸುತ�ಮುತ�ದ_ ಜನ0Kಂತ 
�ನ�1ಾKರುವಂIೆ  2ಾ(ತು? <ಾನು ಅವ0ಂದ ಏನನು� 
ಕಯ8ೇಕು? ” ಅವರು 2ಾ(ದು_ ಮುಖ"1ಾದದು_, ಆದ>ೆ ಬಹುಶಃ 
ಅವರ ವ"*�ತEದ ಮೂಲಕ  <ಾವ� ಇನ�ಷು^ 5?ದು-ೊಳ/ಬಹು&ಾK&ೆ. 

ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು ಅ&ೇ ಪ�ಸ�ಕದ 11 <ೇ ಅ|ಾ"ಯದ� 
Hೕರ<ಾಯಕರ ಒಂದು ಅದುzತ1ಾದ ಪv^ಯನು� -ೊಡುIಾ�<ೆ. 
ಅವನು ಪ&ೇ ಪ&ೇ "ನಂ}-ೆಯ ಮೂಲಕ" ಎಂಬ ಪದಗಳನು� 
ಬಳಸುIಾ�<ೆ. ಅಂ5ಮ1ಾK ಅವನು ಈ 2ಾತುಗA°ೆಂ,�ೆ 
ಮುKಸುIಾ�<ೆ : 
ಇl6ಯ 11:32-34 ಇನೂh ಏನು Jೇಳ]ೇಕು? �<ೊ:ೕ³, ]ಾbಾಕ 
ಸಂ[ೋನ, Hcಾ�ಹ, <ಾIೕದ, ಸಮು=ೇಲ ಮತು� ಪ6=ಾ�ಗಳ 
Iಷಯ=ಾ� Jೇಳ]ೇ�ಾದbೆ ನನ>ೆ ಸಮಯ [ಾಲದು. ನಂl�ೆಯ 
ಮೂಲಕ ಅವರು  
- bಾಜ:ಗಳನೂh [ಾVDೕನ 
ಾ��ೊಂಡರು,  
- 4ೕ7ಯನುh [ಾYTWದರು,  
- =ಾ>ಾ?ನಗಳನುh ಪ}ೆದು�ೊಂಡರು,  
- Wಂಹಗಳ ]ಾ� ಕ�aದರು,  
- ]ೆಂuಯ ಶu�ಯನುh ನಂ�Wದರು,  
- ಕ7�ಯ ]ಾ�ಂದ ತTmW�ೊಂಡರು,  
- ದುಬCಲbಾ�ದು? ಬKಷ�bಾದರು,  
- ಯುದ�ದKL ಪbಾಕ6ಮUಾKಗ�ಾದರು,  
- ಪರ<ೇಶದವರ [ೈನ:ಗಳನುh ಓ�Wlಟaರು. 

ಪ�5;ಬz ಸತ"1ೇದ Hೕರ<ಾಯಕರ Nೕವನದ� �ಾ2ಾನ"1ಾK 
ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಅಂಶವ� ನಂ}-ೆ=ಾK&ೆ. ಅವರು 
�ಾ2ಾನ"1ಾದ L�ೕ ಪ�ರುಷ>ಾKದ_ರು, ಅವ0�ೆ �ಾ2ಾನ"1ಾದ 
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ಬಲXೕನIೆಗ?ದ_ವ�. ಆದ>ೆ ಅವರು ಈ ಬಲXೕನIೆಗ?ಂದ jೕ:ೇ0 
ನಂ}-ೆ�ಂದ NೕHLದರು.  

ಹNೋಕನು – <ೇವbೊಂ�>ೆ ನ}ೆದನು 

ವಚನ ಉ: �ೇಖ: ಆ,-ಾಂಡ 4:17,18;5:19-25;ಯೂದ 1:14 

[ಾವNೆhೕ �ಾಣKಲL ! 

ಜಲಪ�ಳಯ-ೆ\ Xಂ,ದ_ -ಾಲದ� ಹ<ೋಕನು 365 ವಷ6ಗಳ -ಾಲ 
ಬದು*ದ_ನು. ಅವನು NೕHLದ_ -ಾಲದ� 2ಾನವಕುಲವ� ಅತ"ಂತ 
�ೕ5�ೆಟು^ NೕHLತು ಮತು� ತಮJ jೕ:ೆಯೂ ಭೂGಯ 
jೕ:ೆಯೂ ಜಲಪ�ಳಯದ ರೂಪದ� &ೇವರ <ಾ"ಯ5ೕಪ6ನು� 
ತಂದು-ೊಂ(ತು. ಆ&ಾಗೂ", ಹ<ೋಕನು “&ೇವ>ೊಂ,�ೆ 
ಅ<ೊ"ೕನ"1ಾK ನ�ೆದು-ೊಂಡನು”. 

ಆ��ಾಂಡ 5:24 ಹNೋಕನು <ೇವbೊಂ�>ೆ ಅNೊ:ೕನ:=ಾ� 
ನ}ೆದು�ೊಳ�|Zಾ� ಇರು=ಾಗ <ೇವರು ಅವನನುh ಕbೆದು�ೊಂಡ 
�ಾರಣ ಕಣ5bೆEಾ� �ಾಣ<ೆ Jೋದನು.  

ಹ<ೋಕನು �ಾಯಲ� ! ಅವನು ಈ ಭೂGಯ jೕ:ೆ ನ�ೆಯು5�ದ_ನು 
ನಂತರ -ಾಣ&ೆ �ೋದನು. ಇದು ನಂ}-ೆಯ ಮೂಲಕ ನ�ೆ�Iೆಂದು 
ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು ನಮ�ೆ �ೇಳ.Iಾ�<ೆ. 
ಇl6ಯ 11:5a  ನಂl�ೆ�ಂದFೇ ಹNೋಕನು ಮರಣವನುh 
ಅನುಭIಸ<ೇ ಒಯ:ಲmಟaನು. <ೇವರು ಅವನನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು 
Jೋದದ?�ಂದ ಅವನು Eಾ�ಗೂ �ಾಣWಗKಲL.  

ಸತ"1ೇದದ ಪ�-ಾರ, ಇಬzರು ಪ�ರುಷರು 2ಾತ� ಮರಣವನು� 
ಅನುಭHಸಲ� – ಹ<ೋಕನು ಮತು� ಎೕಯನು. 

ಹNೋಕನ ಪ6=ಾದNೆ 
ಯೂದನ ಪ�ಸ�ಕದ�, ಭHಷ"ದ� <ೆರ1ೇರರುವ ಹ<ೋಕನ 

ಪ�1ಾದ<ೆಯು -ೊಡಲwv^&ೆ. ಹ<ೋಕನ ಏ-ೈಕ ಪ�1ಾದ<ೆಯು 
*�ಸ�ನ ಎರಡ<ೆಯ ಬ>ೋಣವನು� ಪ�ಕvLದು_ ಒಂದು 
ಕುತೂಹಲ-ಾರ1ಾದ Hಷಯ1ಾK&ೆ. 
ಯೂದ 1:14 ಇಂಥವರ IಷಯದFೆLೕ ಆ<ಾಮ4ಂದ ಏಳNೆಯ 
ತFೆ
ಾ�ನವNಾದ ಹNೋಕನು ಸಹ, “ಇ>ೋ, ಕತCನು ತನh 
ಅಸಂ�ಾ:ತ ಪ�ಶುದ�ರನುh ಕೂ��ೊಂಡು… ಬಂ�ರುವನು” 
ಎಂಬು<ಾ� ಪ6=ಾ�Wದನು.  

ಬಲ: 

 &ೇವ>ೊಂ,�ೆ �ಕಟ1ಾದ ಸಂಬಂಧ 
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Nೋಹ – Nಾ=ೆಯ 4
ಾCRಕ 

ವಚನ: ಆ,-ಾಂಡ 5:29;6-9 

120 ವಷCಗಳ ನಂl�ೆ ಮತು� I�ೇಯZೆ 

ಭೂGಯ jೕದ_ ಅತ"ಂತ ದುಷ^ -ಾಲದ� <ೋಹನು <ಾ1ೆಯನು� 
ಕಟು^5�ರು1ಾಗ 120 ವಷ6ಗಳ -ಾಲ ನಂ}-ೆಯ� ಮತು� 
H|ೇಯIೆಯ� ನ�ೆದನು. ಭೂGಯ jೕದ_ ಪ�5;ಬz 
ಮನುಷ"ನೂ ಭ�ಷ^<ಾKದ_ನು ಎಂದು ಸತ"1ೇದವ� ನಮ�ೆ �ೇಳ.ತ�&ೆ. 

ಆ��ಾಂಡ 6:5 ಮನುಷ:ರ �ೆಟaತನವ1 ಭೂ�ಯ OೕFೆ 
Jೆ�ಾ��ರುವ1ದನೂh, ಅವರು ತಮ5 ಹೃದಯದKL 
8ೕ�ಸುವ1<ೆಲLವ1 Eಾ=ಾಗಲೂ �ೆಟa ಆFೋಚNೆಗಳNೆhೕ 

ಾಡು7�ರುವ1ದನುh HJೋವನು Nೋ�ದನು. 

<ೋಹನ ಸುತ�ಲೂ ದುಷ^ತನ ತುಂ}ದ_ರೂ ಸತ"1ೇದವ� 
Xೕ�ೆ �ೇಳ.ತ�&ೆ, 

ಆ��ಾಂಡ 6:9b Nೋಹನು ಸತ:ವಂತನೂ ಎFಾL ಜನರKL 
4ೕ7ವಂತನು ಆ�ದ?ನು; ಅವನು <ೇವbೊಂ�>ೆ ಅNೊ:ೕನ:=ಾ� 
ನ}ೆದು�ೊಂಡನು. 

<ೋಹನು &ೇವ>ೊಂ,�ೆ ಎಷು^ �ಕಟ1ಾK ನ�ೆದ<ೆಂದ>ೆ &ೇವರು 
ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ\ ಮತು� �ಾ�dಗ?ಗೂ ರ�fೆ -ೊಡುವ 
<ಾ1ೆಯನು� �G6ಸುವ ;ೕಜ<ೆಯನು� �ೕ(ದರು. 

<ೋಹನು �ಜ1ಾದ ವ"*�=ಾKದ_ನು. ಅವನು ನಮJಂIೆ�ೕ 
ನಂ}-ೆ�ಂದ ನ�ೆಯ8ೇ-ಾKತು�. ವsಾ6ನುವಷ6, ಎಪwತು� 
ವಷ6ಗ?Kಂತಲೂ �ೆeVನ -ಾಲ ಅವನು ಮುಂ&ೆ ಭೂGಯ<ೆ�:ಾ� 
ಆವ0ಸುವಷು^ ಒಂದು ಮ�ಾ ಜಲಪ�ಳಯ ಬರು1ಾಗ Iೇಲಬಹು&ಾದ 
ಒಂದು <ಾ1ೆಯನು� ಕv^ದನು. =ಾವ ಮನುಷ"ನೂ  ಎಂ,ಗೂ 
ಒಂದು &ೋdಯನು� <ೋ(ರಲ� ಮತು� =ಾರೂ ಸಹ ಎಂ,ಗೂ 
ಮAೆಯನು� ಕಂ(ರದ �ಾಧ"Iೆಗ?1ೆ. ಅವನ ಸುತ�ದ_ ಜನರು 
ಅವನನು� ಎಷ^ರ ಮv^�ೆ ಪ0�ಾಸ" 2ಾ(ರಬಹುದು, 
Xೕ=ಾ?Lರಬಹುದು. ಅವ��ೆ ಹುಚುV X(,&ೆ ಎಂದು ಜನ0�ೆ 
Iೋ0ರಬಹುದು.  

Iಾನು &ೇವರ ಸEರವನು� -ೇ?& _ೇ<ೆ ಮತು� ಎ:ಾ� Xಂ�ೆ ತಪ�w 
5ಳ.ವ?-ೆಗಳ �ೊರIಾKಯೂ &ೇವರು �ೇ?ದ_<ೆ�ೕ ನಂಬುI �ೇ<ೆ 
ಎನು�ವ ವ"*��ೆ <ೋಹನು ಒಂದು ಒA /ೆಯ ಉ&ಾಹರfೆ=ಾK&ಾ_<ೆ. 
<ೋಹನು �ರಂತರ1ಾದ ನಂ}-ೆ�ೆ ಒಂದು ಒA /ೆಯ 
ಉ&ಾಹರfೆ=ಾK&ಾ_<ೆ.  

ಬಲಗಳ�: 
 �ೕಘ6 lಾಂ5 

&ೇವ>ೊಂ,�ೆ �ಕಟ1ಾದ ಸಂಬಂಧ 
ಬಲyೕನZೆ: 
 ಮದ"�ಾನ 
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ಅವನ NೕHತವನು� ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು Xೕ�ೆ 
ಸಂ�ೇ{ಸುIಾ�<ೆ. 
ಇl6ಯ 11:7 ನಂl�ೆ�ಂದFೇ Nೋಹನು ಇನೂh �ಾಣ�ದ?ವ1ಗಳ 
Iಷಯ=ಾ� <ೇವ�ಂದ <ೈ�ೕu�ಯನುh Jೊಂ�, 

ಭಯಭu�ಯುಳ|ವNಾ� ತನh ಮNೆಯವರ ಸಂರ��ೆ>ೋಸ�ರ 
Nಾ=ೆಯನುh ಕ�a Wದ�
ಾ�ದನು. ನಂl�ೆ�ಂದFೇ ಅವನು 
Fೋಕದವರು ದಂಡNೆ>ೆ cಾತ6bೆಂದು 4ಣC�W�ೊಂಡನು. 
ಆದುದ?�ಂದ ನಂl�ೆಯ ಫಲ=ಾದ 4ೕ7>ೆ ]ಾಧ:Nಾದನು.  

ಅಬ6Jಾಮನು – ಆ75ಕ Eಾ76 

ವಚನ: ಆ,-ಾಂಡ 12-25:10 

ಗಮ4W�: ಅ8ಾ�ಮನು 99 ವಷ6 �ಾ�ಯದವ<ಾK&ಾ_ಗ &ೇವರು ಅವನ �ೆಸರನು� 
ಅಬ��ಾಮ<ೆಂದು ಬದ:ಾ�ಸುIಾ�>ೆ. <ಾವ� ಸರಳIೆ�ಾK ಇ� ಅಬ��ಾಮ ಎಂಬ 
�ೆಸರನು� ಬಳಸು5�& _ೇ1ೆ. 

<ೇವರ [ೆhೕyತ – bಾಷÉಗಳ TZಾಮಹ 

ಅಬ��ಾಮನ Nೕವನದ ಬ� �ೆ ಅ<ೇಕ ಪ�ಸ�ಕಗಳ. ಬ>ೆಯಲwv^1ೆ. 
ಅ:ೆ&ಾಟಗಳ ವಷ6ಗಳ.ದ_ಕೂ\ ಅವನ ನಂ}-ೆ ಮತು� H|ೇಯIೆ�ೆ 
ಸ2ಾನ1ಾದದು_ ಮIೊ�ಂ,ಲ�. ಅವನ Hಜಯಗಳನು� ಮತು� 
�ೋಲುಗಳನು� �ಕಟ1ಾK ಹಂe-ೊಳ./ವ ಅವ-ಾಶವ� ನಮ�ೆ 
-ೊಡಲwv^&ೆ. ಅಬ��ಾಮನು ನಮJಂIೆ�ೕ ಮನುಷ"<ಾKದ_ನು 
ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು >ಾಷ�ಗಳ {Iಾಮ�ಾ<ಾಗಲು &ೇವ0ಂದ 
ಆ0L-ೊಳ/ಲwಟ^ನು. 

ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು ಅವನ NೕHತವನು� ಈ 
2ಾತುಗಳ� ಸಂtಪ��ೊ?ಸುIಾ�<ೆ : 

 

ಇl6ಯ 11:8-11 ನಂl�ೆ�ಂದFೇ ಅಬ6Jಾಮನು 
ಕbೆಯಲm ಾaಗ I�ೇಯNಾ� Zಾನು ]ಾಧ:=ಾ� 
Jೊಂದ]ೇ�ಾ�ದ? ಸYಳ�ೆ� Jೊರಟು Jೋದನು. Zಾನು 
Jೋಗುವ1ದು ಎKL>ೆ ಎಂದು 7gಯ<ೆ Jೊರಟನು. 
 ನಂl�ೆ�ಂದFೇ ಅವನು =ಾ>ಾ?ನದ <ೇಶ�ೆ� ಬಂ<ಾಗ, ಅKL 
ಅನ: <ೇಶದವನಂZೆ ಗು}ಾರಗಳKL ಇದು?�ೊಂಡು ಪ6=ಾWEಾ� 
ಬದುuದನು. ಅ<ೇ =ಾ>ಾ?ನ�ೆ� ಸಹXಾಧ:bಾ�ದ? ಇ[ಾಕನೂ, 

Eಾ�ೋಬನೂ ಅವನಂZೆHೕ ಗು}ಾರಗಳKL =ಾWWದರು. 
Eಾ�ೆಂದbೆ ಅವನು UಾಶVತ=ಾದ ಅW�=ಾರಗಳ�ಳ| ಪಟaಣವನುh 
ಅಂದbೆ <ೇವರು ಸಂಕKmW 4�CWದ ಪಟaಣವನುh 
ಎದುರುNೋಡು7�ದ?ನು.  

ಬಲಗಳ�: 

 H|ೇಯIೆ 
ಅ5y ಸIಾ\ರ 

&ೇವರ 2ಾಗ6ಗಳನು� ಅ0ತವನು 
ಇತರ0�ಾK �ಾ�y6Lದನು 
ಉ&ಾರ ಮನಸುW 

ಬಲyೕನZೆಗಳ�: 

 ಭಯ (�ಾ>ಾಳ �ೌಂದಯ6ದ 
�ಮತ� �ಾ�ಣಭಯ) 
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ಇದಲL<ೆ [ಾರಳ� =ಾ>ಾ?ನ 
ಾ�<ಾತನನುh 
ನಂಬತಕ�ವNೆಂ<ೆRW Zಾನು cಾ6ಯ �ೕ�ದವ�ಾ�ದ?ರೂ 
ನಂl�ೆ�ಂದFೇ ಗಭCವ7Eಾಗುವ1ದ�ೆ� ಶu�ಯನುh 
Jೊಂ�ದಳ�.  

<ಾವ� ಆ�ಾ� �ೆ ಅಬ��ಾಮನ ನಂ}-ೆಯ ಬ� �ೆ -ೇಳ.I �ೇ1ೆ, ಆದ>ೆ 
ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು �ಾರಳ ನಂ}-ೆಯ ಬ� �ೆಯೂ 
ಪ��ಾ�{ಸುವ�ದನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಒA /ೆಯದು. 

ಪ�1ಾ,=ಾದ �lಾಯನ ಮೂಲಕ &ೇವರು ನಮ�ೆ ಅಬ��ಾಮನು ತನ� 
�ೆ�ೕXತ<ಾKದ_<ೆಂದು �ೇಳ.Iಾ�>ೆ. 
HUಾಯ 41:8 ನನh [ೇವಕNಾದ ಇ[ಾ6HೕFೇ, Nಾನು ಆ�W�ೊಂಡ 
Eಾ�ೋ]ೇ, ನನh [ೆhೕyತNಾದ ಅಬ6Jಾಮನ ಸಂತ7Hೕ…  

<ೇವ�ಂದ ಕbೆಯಲmಟaನು 
ಅಬ��ಾಮನ ವಂlಾವ?ಯನು� �ೊರತುಪ(Lದ>ೆ ಅವನು ಎಪwತು� ವಷ6 

�ಾ�ಯದವ<ಾಗುವವ>ೆ�ೆ ನ�ೆದ =ಾವ Hಷಯವನೂ� ಸIೆ"¨ೕದವ� 
�ೇಳ.ವ�,ಲ�. ಅವನು ಎಪwತು� ವಷ6ದವ<ಾ&ಾಗ  &ೇವರು 
ಅವ<ೊಂ,�ೆ ಊ¶ &ೇಶದ� 2ಾತ<ಾ(ದರು ಮತು� ಆ &ೇಶವನು� 
}ಟು^ �ೊರ�ೆ ಬರ8ೇ-ೆಂದು ಕ>ೆದರು. 
ಆ��ಾಂಡ 12:1-3 HJೋವನು ಅ]ಾ6ಮ4>ೆ, “4ೕನು, 4ನh 
ಸV<ೇಶವನೂh, ಬಂಧುಬಳಗವನೂh, ತಂ<ೆಯ ಮNೆಯನೂh lಟುa 
Nಾನು Zೋ�ಸುವ <ೇಶ�ೆ� Jೊರಟು Jೋಗು. Nಾನು 4ನhನುh ಮJಾ 
ಜNಾಂಗ=ಾಗುವಂZೆ 
ಾ�, ಆBೕವC�W, 4ನh Jೆಸರನುh ಪ6�ಾ:7>ೆ 
ತರು=ೆನು. 4ೕನು ಆBೕ=ಾCದದ 4DEಾಗುI. 4ನhನುh 
ಆBೕವC�ಸುವವರನುh Nಾನು ಆBೕವC�ಸು=ೆನು; 4ನhನುh 
ಶTಸುವವರನುh Nಾನು ಶTಸು=ೆನು. 4ನh ಮೂಲಕ ಭೂFೋಕದ 
ಎFಾL ಜNಾಂಗಗg>ೆ ಆBೕ=ಾCದವ1ಂ ಾಗುವ1ದು” ಎಂದು Jೇgದನು. 

&ೇವರು ಅಬ��ಾಮ��ೆ  ಮೂರು ಪಟು^ 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾ(ದರು. 
� &ೇವರು ಅವ��ೆ &ೇಶವನು� -ೊಡುವರು.  
� ಅವನು ಒಂದು &ೊಡ¥ >ಾಷ^ದ {Iಾಮ�ಾ<ಾಗುವನು.  
� ಅವನ ಮೂಲಕ ಭೂ:ೋಕದ ಎ:ಾ� ಕುಟುಂಬಗಳ. 

ಆnೕವ6,ಸಲwಡುವವ�.  
ಈ 1ಾ�ಾ_ನಗಳ. ಅದುbತಕರ1ಾK Iೋ0&ಾಗೂ" ಅವ�ಗಳ. =ಾವ 

�,6ಷ^Iೆಗಳನು� -ೊಡಲ�. ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಒಂದು ಆ�\�ತು�. 
ಅವನು &ೇವರನು� ನಂ} ತನ�ೆ 5?,& _ೆಲ�ವನೂ� }ಟು^ 
ಅ�nVತIೆಯ �ೇತ�-ೆ\ -ಾಟು^ ನಂ}-ೆ�ಂದ ನ�ೆಯಬಹು,ತು� 
ಅಥ1ಾ Iಾನು ಇದ_ ಸ�ಳದ: �ೇ ಇರಬಹು,ತು�.  
ಆ��ಾಂಡ 12:4a HJೋವನು Jೇgದ ಪ6�ಾರ ಅ]ಾ6ಮನು 
JೊರಟುJೋದನು...  
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ಅಬ��ಾಮನು ಊ¶ &ೇಶವನು� }ಡುವ�ದ*\ಂತ ಮುಂUೆ ಅವ��ೆ ಒಂದು 
�,6ಷ^ &ೇಶವನು� -ೊಡು1ೆ<ೆಂದು &ೇವರು ಅವ��ೆ �ೇ?ರಲ�. 
ಬದ:ಾK ಅವನು ನಂ}-ೆ�ಂದ ನ�ೆಯ8ೇ-ಾKತು�, ಒಬz 
ಅ:ೆ2ಾ0ಯಂIೆ -ಾ<ಾ� &ೇಶದ: �ೆ:ಾ� ಒಂದು ಸ�ಳ,ಂದ 
ಮIೊ�ಂದು ಸ�ಳ-ೆ\ ಪ�=ಾdಸ8ೇ-ಾKತು�. 

&ೇವರು �ರಂತರ1ಾK ಅವನನು� ಆnೕವ6,Lದರು ಮತು� &ೊಡ¥ 
ಸಂಪತ�ನು� -ೊಟ^ರು, ಆದ>ೆ ಅವ��ೆ ಪ�ತ�ಸಂIಾನHರಲ� – 
8ಾಧ"ಸ�ನರಲ�. ಅಂ5ಮ1ಾK, ಅವನು ಒಂದು &ೊಡ¥ >ಾಷ�ದ 
{Iಾಮ�ಾ<ಾಗುವನು ಎಂದು &ೇವರು 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾ( ಹ,<ಾರು 
ವಷ6ಗAಾದ ನಂತರ �ಾ�ಾರಳ ಮೂಲಕ ಒಬz ಮಗನನು� – 
ಇsಾJ�ೕಲನನು�- ಪ�ೆದನು. 
ಅ>ಾ}¡ ಜನರು ಇsಾJ�ೕಲನ ಸಂIಾನ1ಾK&ಾ_>ೆ. ಆದ>ೆ 

ಇsಾJ�ೕಲನು 1ಾ�ಾ_ನ 2ಾಡಲwಟ^ ಮಗ<ಾKರಲ�. ಅವನ 
ಮೂಲಕ :ೋಕದ ಎ:ಾ� >ಾಷ�ಗಳ. ಆnೕವ6,ಸಲwಡುವ1ೆಂದು 
&ೇವರು �ೇ?ರಲ�. 

ಇ[ಾಕನು ಜ4Wದನು 

ಇನೂ� ಹ,ಮೂರು ವಷ6ಗಳ. ಕAೆದ ನಂತರ &ೇವರು 
ಅಬ��ಾಮ<ೊಂ,Kನ ತನ� 1ಾ�ಾ_ನವನು� ನHೕಕ0Lದರು. 
ಆ��ಾಂಡ 17:1,4-6 ಅ]ಾ6ಮನು ZೊಂಭZೊಂಭತು� 
ವಷCದವNಾ<ಾಗ HJೋವನು ಅವ4>ೆ ದಶCನದKL, “Nಾನು 
ಸವCಶಕ�Nಾದ <ೇವರು; ನNೆhದು�ನKL <ೋಷ ಇಲLದವNಾ� 
ನ}ೆದು�ೊ. “Nಾನು 4Nೊhಂ�>ೆ ಒಂದು ಒಡಂಬ��ೆ 

ಾ��ೊಳ�|Zೆ�ೕNೆ; ಅ<ೇNೆಂದbೆ 4ೕನು ಅNೇಕ ಜNಾಂಗಗg>ೆ 
ಮೂಲಪ1ರುಷNಾಗುI, ಇನುh ಮುಂ<ೆ 4ನ>ೆ ಅ]ಾ6ಮ ಎಂದು 
Jೆಸ�ರುವ1�ಲL. 4ನhನುh ಅNೇಕ ಜNಾಂಗಗg>ೆ ಮೂಲTತೃ=ಾ� 
Nೇ�Wರುವ1ದ�ಂದ 4ನ>ೆ ಇನುh OೕFೆ ಅಬ6Jಾಮ ಎಂದು 
Jೆಸ�ರುವ1ದು. 4ನ>ೆ ಅತ:Dಕ=ಾದ ಸಂZಾನವನುh �ೊಡು=ೆನು 
44hಂದ ಜNಾಂಗಗಳ� ಉತm7�Eಾ� ಅರಸರು ಹುಟುaವರು. 
ಆ��ಾಂಡ 21:5 ಇ[ಾಕನು ಹು�a<ಾಗ ಅಬ6Jಾಮನು ನೂರು 
ವಷCದವNಾ�ದ?ನು. 

ಅಬ��ಾಮ ಎಂಬ �ೆಸ0ನ ಅಥ6 ಒಂದು &ೊಡ¥ ಜ<ಾಂಗದ ತಂ&ೆ. 
ಯ�ಬK 

ಅಬ��ಾಮನು &ೇವರ jೕಟ^ ನಂ}-ೆಯ� ಮುಂದುವ>ೆದನು ಮತು� 
ಇ�ಾಕನು ಹುಟು^ವ�ದ-ಾ\K ಮೂವತು� ವಷ6ಗಳ -ಾಲ -ಾದನು. 
ಆದ>ೆ ಇ�ಾಕನು ಇನೂ� =ೌವEನಸ�<ಾKರು1ಾಗ &ೇವರು 
ಮIೊ�jJ ಅಬ��ಾಮ<ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾ(ದರು. �ಹೂ, 
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ಇ5�ಾಸ-ಾರ<ಾದ kೊ�ೆಫ� ಇ�ಾಕ��ೆ ಈ ಸಮಯದ� 
ಇಪwIೆÍದು ವಷ61ಾKI �ೆಂದು �ೇಳ.Iಾ�<ೆ. 
ಆ��ಾಂಡ 22:1,2 ಈ ಸಂಗ7ಗಳ� ಆದ OೕFೆ <ೇವರು 
ಅಬ6Jಾಮನನುh ಪ�ೕiWದನು. Jೇ>ೆಂದbೆ ಆತನು ಅವನನುh, 
“ಅಬ6JಾಮNೇ” ಎಂದು ಕbೆಯಲು ಅವನು, “ಇ>ೋ, ಇ<ೆ?ೕNೆ” 
ಎಂದನು.  
ಆಗ ಆತನು, “4ನ>ೆ T6ಯNಾ�ರುವ ಒಬwNೇ ಮಗNಾದ ಇ[ಾಕನನುh 
ಕbೆದು�ೊಂಡು n�ೕಯ <ೇಶ�ೆ� Jೋ� ಅKL ಅವನನುh Nಾನು 
Jೇಳ�ವ ಒಂದು ]ೆಟaದ OೕFೆ ಸ=ಾCಂಗJೋಮ=ಾ� ಅTCಸ]ೇಕು” 
ಎಂದನು. 

ಈ ಸಂದಭ6ದ� ಅಬ��ಾಮನ ಮನLWನ� ಬಂದ 7ಾವ<ೆಗಳನು� 
ಅಥ62ಾ(-ೊಳ./ವ�ದು ಅ�ಾಧ". &ೇವರು… ಅವನ �ೆ�ೕXತನು… 
1ಾ�ಾ_ನ ಪ�ತ���ಾK ಇsೊ^ಂದು ವಷ6ಗಳ. -ಾದ ನಂತರ… ತನ� 
1ಾರಸುW&ಾರನನು�… &ೇವರು ಈಗ ಇ�ಾಕನನು� ಬ 
ಅ{6ಸ8ೇ-ೆಂದು �ೇ?ದ>ೇ ? 

ನಂl�ೆ ಮತು� I�ೇಯZೆ 

ಅಬ��ಾಮನ ಪ�5*�� ಏ<ಾKತು� ? ಈಗಲೂ H|ೇಯIೆ ಮತು� ನಂ}-ೆ 
Iೋ0Lದನು. 
ಆ��ಾಂಡ 22:3 ಅದರಂZೆ ಮುಂ ಾNೆHೕ ಎದು? ಅಬ6Jಾಮನು ಕZೆ�>ೆ 
ತ� JಾuW, ಯ��ೆ� ]ೇ�ಾದ ಕ�a>ೆಯನುh ಒ}ೆW ಅದನುh 
Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು ತನh [ೇವಕರKL ಇಬwರನೂh, ತನh ಮಗNಾದ 

ಇ[ಾಕನನೂh ಕbೆದು�ೊಂಡು <ೇವರು Jೇgದ ಸYಳ�ೆ� Jೊರಟನು. 
ಅವನು ತನ� �ೇವಕ0�ೆ �ೕವ� ಇ: �ೇ ಇ0� ಎಂದು �ೇ?&ಾಗ ಅವನ 

ನಂ}-ೆಯನು� <ಾವ� -ಾಣಬಹುದು.  
ಆ��ಾಂಡ 22:4,5 ಮೂರNೆಯ �ನದKL ಅಬ6Jಾಮನು ಕ�ೆ�7� 
Nೋಡು=ಾಗ ಆ ಸYಳವ1 ದೂರದKL �ಾRಸಲು ಅವನು ತನh 
[ೇವಕ�>ೆ, “4ೕವ1 ಇFೆLೕ ಕZೆ�ಯ ಬgಯKL�; Nಾನೂ ನನh ಮಗನೂ 
ಅKL>ೆ Jೋ� <ೇ=ಾbಾಧNೆ 
ಾ��ೊಂಡು 4ಮ5 ಬg>ೆ ಬರುZೆ�ೕ=ೆ” 
ಎಂದು ಅಬ6Jಾಮನು Jೇgದನು.   

�ಮJ ಬ?�ೆ Xಂ5ರುK ಬರುI �ೇ1ೆ, ಅಬ��ಾಮನು &ೇವರು �ೇ?ದಂIೆ 
ಯ�ಬಯನು� ಅ{6ಸದ_ನು ; ಆದರೂ &ೇವರು ತನ�ೆ ಈ 
1ಾ�ಾ_ನ ಪ�ತ�ನನು� -ೊv^&ಾ_>ೆ ಎಂಬುದನು� 5?,ದ_ನು ಮತು� 
Iಾನು ಅ<ೇಕ >ಾಷ�ಗ?�ೆ {Iಾಮ�ಾ<ಾಗು1ೆ<ೆಂದೂ 5?,ದ_ನು. 

ಅವನು ಇ�ಾಕ<ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾಡು1ಾಗ ಅವನ ನಂ}-ೆಯನು� 
-ೇ?L-ೊಳ./I �ೇ1ೆ : 
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ಆ��ಾಂಡ 22:8a ಅಬ6Jಾಮನು, “ಮಗNೇ, Jೋಮ�ೆ� ]ೇ�ಾದ 

ಕು�ಮ�ಯನುh <ೇವbೇ ಒದ�ಸುವನು” ಎಂದನು. 
-ೊ<ೆ ಗ?�ೆಯ�, &ೇವರು �ಜ1ಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ=ಾ6ಯ ಬಯನು� 

ಒದKLದರು.  
ಆ��ಾಂಡ 22:11-13 ಆಗ HJೋವನ ದೂತನು 
ಆ�ಾಶ<ೊಳ�4ಂದ, “ಅಬ6JಾಮNೇ, ಅಬ6JಾಮNೇ” ಎಂದು 
ಅವನನುh ಕbೆದನು. ಅದ�ೆ� ಅಬ6Jಾಮನು, “ಇ>ೋ, ಇ<ೆ?ೕNೆ” 
ಎಂದನು.  
ಆ ದೂತನು ಅವ4>ೆ, “ಹುಡುಗನ OೕFೆ �ೈ Jಾಕ]ೇಡ, ಅವ4>ೆ 
ಏನೂ 
ಾಡ]ೇಡ. 4ೕನು 4ನh ಒಬwNೇ ಮಗನನುh ನನ>ೆ 
ಸಮTCಸುವ1ದ�ೆ� yಂಜ�ಯKಲL. ಈಗ 4ೕನು <ೇವರKL 
ಭಯಭu�ಯುಳ|ವನು ಎಂದು ನನ>ೆ >ೊZಾ��ತು” ಎಂದು Jೇgದನು.  
ಅಬ6Jಾಮನು ಕ�ೆ�7� NೋಡFಾ� ತನh yಂ<ೆ, ಒಂದು ಟಗರು 
�<ೆಯKL �ೊಂಬುಗgಂದ Wu� Jಾu�ೊಂ�ರುವ1ದನುh ಕಂಡನು. 
ಅವನು Jೋ� ಅದನುh y�ದು ತಂದು ತನh ಮಗ4>ೆ ಬದFಾ� 
Jೋಮ
ಾ�ದನು. 

ಈ ಯ�ಬಯ�, &ೇವರು ಇ(ೕ :ೋಕ-ಾ\K ತನ� ಮಗನನು� 
Iಾ"ಗಬ=ಾK -ೊಡು5�ರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ1ಾದ eತ�ಣವನು� 
<ಾವ� -ಾಣುI �ೇ1ೆ. <ಾವ� ಭೂ�ೋಳlಾಸ�ದ ಅಧ"ಯನ-ೆ\ 
�ೋಗುವ�&ಾದ>ೆ, ಈ ಟಗರು ಯ�ಬ=ಾK ಅ{6ಸಲwಟ^ ಅ&ೇ 
ಸ�ಳದ� �ಾH>ಾರು ವಷ6ಗಳ ನಂತರ �ೕಸು nಲು8ೆ�ೆ 
�ಾಕಲwv^ರುವ �ಾಧ"Iೆಗ?1ೆ.  

Eಾ�ೋಬ – ವಂಚಕ4ಂದ bಾಜಕು
ಾರ  

ವಚನ: ಆ,-ಾಂಡ 25:21-49:33 

Eಾ�ೋಬ4ಂದ ಇ[ಾ6Hೕ� 
=ಾ-ೋಬನ NೕHತವ� ತ,E>ೋಧಗಳ Nೕವನ1ಾK&ೆ. ಅವನ �ೆಸ0ನ 

ಅಥ6 ವಂಚಕ ಮತು� ಅವನ Nೕವನವ� �ಾ�ೆ�ೕ ಆರಂಭ1ಾ�ತು. 
ಆದರೂ &ೇವರು “<ಾನು =ಾ-ೋಬನನು� {�ೕ5L&ೆನು”ಎಂದು 
�ೇಳ.Iಾ�>ೆ. 

L�ೕ ಪ�ರುಷರು &ೇವರ ;ೕಜ<ೆಗಳನು� Iಾ1ೇ 2ಾಡಲು ಯ5�ಸುವ 
ಕ�ೆ ಅವನದು. ಆತJ,ಂದ &ೇವರು 2ಾಡಲು ಬಯಸುವ�ದನು� 
lಾ0ೕ0ಕ1ಾK 2ಾಡಲು ಯ5�ಸುವ ಜನರ ಕ�ೆ ಅದು. ಎ:ಾ� ಬಲ� 
&ೇವರ Nೕವನ ಬದ:ಾ�ಸುವ ಶ*�ಯ ಒಂದು ಉತ�ಮ1ಾದ 
ಉ&ಾಹರfೆಯೂ ಸಹ ಅ&ಾK&ೆ. 
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ಅವ? ಮಕ\Aಾದ ಏ�ಾವ ಮತು� 
=ಾ-ೋಬರು ಜ�ಸುವ�ದ*\ಂತ 
ಮುಂUೆ &ೇವರು ಅವರ ಬ� �ೆ Xೕ�ೆ 
2ಾತ<ಾ(ದರು. 

ಆ��ಾಂಡ 25:23 HJೋವನು ಆ�ೆ>ೆ, “4ನh ಗಭCದKL ಎರಡು 
ಜNಾಂಗಗಳ� ಇ=ೆ; ಆ ಎರಡು ಜNಾಂಗಗಳ� ಹು�a4ಂದFೇ 
£ನh=ಾ�ರುವವ1; ಅವ1ಗಳKL ಒಂದು ಮZೊ�ಂದu�ಂತ 
ಬKಷ�=ಾಗುವ1ದು; y�ಯವನು u�ಯವ4>ೆ [ೇ=ೆ 
ಾಡುವನು” 

ಎಂದು Jೇgದನು.  
“X0ಯವನು *0ಯವ��ೆ �ೇ1ೆ 2ಾಡುವನು” ಎಂದು &ೇವರು 

�ೇ?ದರು, ಆದ>ೆ ಆದ-ಾಂಡ 25 ರ�, ಏ�ಾವನು ತನ� kೇಷ̧ ಪ�ತ�ನ 
ಹಕ\ನು� ತನ�ೆ -ೊಡುವಂIೆ =ಾ-ೋಬನು �ೇ�ೆ 
ಮನ¯Lದ<ೆಂದು -ಾಣುI �ೇ1ೆ. ಆ,-ಾಂಡ 27 ರ�, 
kೇಷ̧ಪ�ತ�<ಾದ ಏ�ಾವ�ಂದ ಜನJಹಕ\ನು� ಕದು_-ೊಳ/ಲು >ೆ8ೆಕ\ಳ. 
ಮತು� =ಾ-ೋಬರು �ೇ�ೆ �ೊಂಚು �ಾ*ದ>ೆಂಬ ಕ�ೆಯನು� 
ಓದುI �ೇ1ೆ. =ಾ-ೋಬನು ವಂeLದನು, ತಂ&ೆ�ೆ ಸುಳ./ �ೇ?ದನು 
ಮತು� ತನ� ಸುಳ./ಗಳ� ��ೋವನ �ೆಸರನು� ಸಹ ಬಳLದನು. 
ಅವನು ಏ�ಾವ��ೆ Lಗ8ೇ*ದ_ ಆnೕ1ಾ6ದವನು� ಪ�ೆದನು, ಆದ>ೆ 
�ಾ�ಣಭಯದ ಸಲು1ಾK ಅ�ಂದ ಓ(�ೋದನು. 

]ೆZೇ� ನKL ದಶCನ 

=ಾ-ೋಬನು ತನ� ಅಣhನ -ೋಪ,ಂದ ತ{wL-ೊಂಡು ಓಡು5�&ಾ_ಗಲೂ 
8ೆIೇS ನ� ದಶ6ನವನು� ಕಂಡನು. 
ಆ��ಾಂಡ 28:12-15 ಆ bಾ76 ಅವನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡನು. ಆ 
ಕನWನKL ಒಂದು ಏRಯು ಭೂ�ಯ OೕFೆ 4ಂ7ತು. ಅದರ ತು� 
ಆ�ಾಶವನುh ಮು�aತು. ಅದರ OೕFೆ <ೇವ ದೂತರು ಏರುZಾ� 
ಇgಯುZಾ� ಇದ?ರು.  

ಬಲಗಳ�: 

 &ೇವರ 2ಾಗ6ಗಳನು� ಅ0ತವನು 

ಬಲyೕನZೆ: 

 ವಂಚ<ೆ 
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ಇದಲL<ೆ HJೋವನು ಅದರ OೕFೆ 4ಂತು�ೊಂಡು, “4ನh 
ತಂ<ೆEಾದ ಅಬ6Jಾಮನ <ೇವರೂ, ಇ[ಾಕನ <ೇವರೂ ಆ�ರುವ 
HJೋವನು NಾNೇ. 4ೕನು ಮಲ�ರುವ ಭೂ�ಯನುh 4ನಗೂ, 4ನh 
ಸಂತ7ಗೂ �ೊಡು=ೆನು. 4ನh ಸಂತ7ಯು ಭೂ�ಯ ಧೂgನಷುa 
ಅಸಂಖ:=ಾಗುವ1ದು. 4ೕನು ಪ�ವC, ಪB�ಮ, ದiಣ ಉತ�ರ 
�ಕು�ಗg>ೆ ಹರ��ೊಳ�|I. 44hಂದಲೂ, 4ನh ಸಂತ7�ಂದಲೂ, 

ಭೂ�ಯ ಎFಾL ಕುಲದವರು ಆBೕ=ಾCದ Jೊಂದುವರು. ಇ>ೋ, 
Nಾನು 4ನh ಸಂಗಡ ಇದು? 4ೕನು JೋಗುವFೆLFಾL 4ನhನುh �ಾcಾ�, 

ಪ1ನಃ ಈ <ೇಶ�ೆ� ಬರ
ಾಡು=ೆನು. ಏ�ೆಂದbೆ Nಾನು 4ನ>ೆ 
Jೇgದ?NೆhFಾL Nೆರ=ೇ�ಸದ Jೊರತು lಡುವ1�ಲL” ಎಂದನು. 

&ೇವರು ಅಬ��ಾಮ��ೆ �ೕ(ದ_ 1ಾ�ಾ_ನವನು� ನHೕಕ0Lದರು. 
jLWೕಯನು =ಾ-ೋಬನ ಮೂಲಕ ಬರುವನು. 
ಆ��ಾಂಡ 28:20-22 Eಾ�ೋಬನು ಅKL ಪ6
ಾಣ 
ಾ�, “<ೇವರು 
ನನh ಸಂಗಡ ಇದು? Nಾನು Jೋಗುವ ಈ 
ಾಗCದKL ನನhನುh 
�ಾcಾ� ಉಣು�ವ1ದ�ೆ� ಆJಾರವನೂh, ಉಡುವ1ದ�ೆ� ವಸ�ವನೂh, 
ನನ>ೆ �ೊಟುa, 7ರು� ನನhನುh ನನh ತಂ<ೆಯ ಮNೆ>ೆ ಸುರiತ=ಾ� 
ಬರ
ಾ�ದbೆ HJೋವNೇ ನನ>ೆ <ೇವbಾ�ರುವನು. ಇದಲL<ೆ 
Nಾನು ಸ�ಂಭ=ಾ� 4KLWದ ಈ ಕಲುL <ೇವರ ಮNೆEಾಗುವ1ದು. ಆಗ 
4ೕನು ನನ>ೆ �ೊಡುವ1ದರFೆLFಾL ಹತ�ರKL ಒಂದು Xಾಗವನುh 4ನ>ೆ 
Nಾನು ಖಂ�ತ=ಾ� �ೊಡು=ೆನು” ಎಂದು ಹರ�ೆ
ಾ��ೊಂಡನು..” 

ವಂಚಕ4>ೇ ವಂಚNೆ 

=ಾ-ೋಬನ Nೕವನವ� ಇದ_*\ದ_ಂIೆ ಪ0ಪPಣ61ಾಗಲ�. ಅವನು ತನ� 
ತಂ&ೆಯನು� ವಂeLದ_ನು, ಮತು� ಈಗ ಅವನು ತನ� 
2ಾವ<ಾKರುವ :ಾ8ಾನ�ಂದ ವಂeಸಲwಟ^ನು. >ಾ�ೇಲಳನು� ತನ� 
�ೆಂಡ5=ಾK ಪ�ೆಯಲು ಏಳ. ವಷ6 -ೆಲಸ 2ಾಡಲು ಅವನು 
ಒಪwಂದ 2ಾ(-ೊಂಡನು, ಆದ>ೆ >ಾ�ೇಲಳ ಸ�ೋದ0=ಾದ 
:ೇಹಳ. ಮತು� :ಾ8ಾನನು ಅವನನು� ವಂeLದರು ಮತು� 
>ಾ�ೇಲಳನು� ಪ�ೆಯಲು ಅವನು ಇನೂ� ಏಳ. ವಷ6 -ೆಲಸ 
2ಾಡ8ೇ-ಾ�ತು. 

ಅಂ5ಮ1ಾK, =ಾ-ೋಬನು :ಾ8ಾನ<ೊಂ,�ೆ ಇಪwತು� ಪ��ುಬ� 
ವಷ6ಗಳ -ಾಲ ಇದ_ ನಂತರ, :ಾ8ಾನನು �ರಂತರ1ಾK ಅವನನು� 
ದುರುಪ;ೕಗಪ(L-ೊಂಡ ನಂತರ, &ೇವರು ಅವನು ತನ� ಸEಂತ 
<ಾ(�ೆ ಮರಳಲು �ೇ?ದನು. 
ಆ��ಾಂಡ 31:13 4ೕನು ಸ�ಂಭವನುh ಅ£�ೇuW ನನ>ೆ ಪ6
ಾಣ 

ಾ�ದ ]ೇZೇKನ <ೇವರು NಾNೇ. ಈಗ 4ೕNೆದು? ಈ <ೇಶವನುh 
lಟುa 4ೕನು ಹು�aದ <ೇಶಕೂ� ಬಂಧುಗಳ ಬgಗೂ yಂ7ರು� 
Jೋಗು’” ಎಂದು Jೇgದನು.  
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=ಾ-ೋಬನು &ೇವ0�ೆ H|ೇಯ<ಾದನು, ಆದ>ೆ ಅವನು ಈಗಲೂ ತನ� 
ಅಣh<ಾದ ಏ�ಾವ��ೆ �ೆದರು5�ದ_ನು; ಏ�ಾವನು <ಾಲು\ ನೂರು 
ಜನ>ೊಂ,�ೆ ಅವನನು� 7ೇv=ಾಗಲು ಬರು5�&ಾ_<ೆಂದು -ೇ?&ಾಗ 
ಅವನು �ಾ�y6ಸಲು �ಾ�ರಂ�Lದನು! &ೇವರು ತನ�ೆ �ೕ(ದ 
1ಾ�ಾ_ನಗಳನು� &ೇವ0�ೆ <ೆನ{Lದನು. ಅವನು ತನ� �ೆಂಡ5 
ಮತು� ಮಕ\ಳ ರ�fೆ�ಾK �ಾ�y6Lದನು. 

cೆ4HೕKನKL Xೇ� 

ಅವನು �ೆ��ೕನ� �ಾ�ಥ6<ೆಯನು� ಮುಂದುವ0ಸು5�ದ_ಂIೆ 
&ೇವ>ೊಂ,�ೆ ಒಂದು 1ೈಯ*�ಕ 7ೇvಯನು� �ೊಂ,ದನು. ಅವನ 
�ೆಸರು ಮತು� Nೕವನ1ೆರಡೂ ಬದ:ಾ�ತು. 

ಆ��ಾಂಡ 32:24-30 Eಾ�ೋಬನು ಒಂ�Eಾ� yಂ<ೆ 4ಂ7ರಲು 
Eಾbೋ ಒಬw ಪ1ರುಷನು ]ೆಳ>ಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಗಡ 
Jೋbಾ�ದನು. ಆ ಪ1ರುಷನು Zಾನು >ೆಲL<ೆ ಇರುವ1ದನುh ಕಂಡು 
Eಾ�ೋಬನ Zೊ}ೆಯ uೕಲನುh ಮು�aದ?�ಂದ Eಾ�ೋಬನು 
ಅವನ ಸಂಗಡ Jೋbಾಡು7�ರು=ಾಗFೇ ಅವನ Zೊ}ೆಯ uೕಲು 
ತTmತು. ಆ ಪ1ರುಷನು, “ನನhನುh lಡು, ]ೆಳ>ಾಗು7�<ೆ” ಎನhಲು, 
Eಾ�ೋಬನು, “4ೕನು ನನhನುh ಆBೕವC�ಸದ Jೊರತು Nಾನು 
4ನhನುh lಡುವ1�ಲL” ಎಂದನು. 
ಆ ಪ1ರುಷನು, “4ನh Jೆಸbೇನು?” ಎಂದು �ೇgದ?�ೆ� ಅವನು, 
“Eಾ�ೋಬನು”ಎಂ<ಾಗ, ಅವನು Eಾ�ೋಬ4>ೆ, “ಇನುh OೕFೆ 
4ೕನು Eಾ�ೋಬNೆಂದು ಕbೆಯಲmಡುವ1�ಲL; 4ೕನು <ೇವರ 
ಸಂಗಡಲೂ, ಮನುಷ:ರ ಸಂಗಡಲೂ Jೋbಾ� >ೆದ?ವNಾದುದ�ಂದ 
4ನ>ೆ ‘ಇ[ಾ6Hೕ�’ ಎಂದು Jೆಸbಾಗುವ1ದು” ಎಂದು Jೇgದನು. 
Eಾ�ೋಬನು, “4ೕನು 4ನh Jೆಸರನುh ನನ>ೆ 7gಸ]ೇಕು” ಎಂದು 
ಅವನನುh �ೇg�ೊಂ}ಾಗ ಆತನು, “ನನh Jೆಸರನುh 
I�ಾ�ಸುವ1<ೇ�ೆ?” ಎಂದು Jೇg ಅKL ಅವನನುh ಆBೕವC�Wದನು. 
ಆಗ Eಾ�ೋಬನು, “Nಾನು <ೇವರನುh ಪ6ತ:�=ಾ� 

Nೋ�<ೆನFಾL; ಆದರೂ ನನh cಾ6ಣ ಉg�<ೆ” ಎಂದು Jೇg ಆ ಸYಳ�ೆ� cೆ4ೕHೕ� ಎಂದು Jೆಸ�ಟaನು. 
ವಂಚಕ<ಾದ =ಾ-ೋಬನು ಇ�ಾ��ೕಲ<ಾKದ_ನು, &ೇವರ 

�ೈ�ಕ<ಾKದ_ನು. ಅವನ ಸಂIಾನವ� ಇ�ಾ��ೕಲ>ೆಂದು 
ಕ>ೆಯಲwಟ^ರು. ಅವರು ಇಂ,ಗೂ �ಾ�ೆ�ೕ ಕ>ೆಯಲwಡುIಾ�>ೆ. 

8ೕ[ೇಫ – bಾಷÉಗಳ ರ�ಕ 

ವಚನ: ಆ,-ಾಂಡ 37-50 

<ೇವbೊಂ�>ೆ Jೋbಾಡಲು 
ಅನುಮ7 ಇ<ೆHೕ? 
 �ೌದು, ಸದು& _ೇಶ,ಂದ 

ನಂ}-ೆ;ಂ,�ೆ 
2ಾಡುವ�&ಾದ>ೆ �ೌದು 

ಉ<ಾಹರ�ೆಗಳ�: 
 ಅಬ6Jಾಮ 

&ೇವ>ೊಂ,�ೆ �ೊ&ೊ� ಮತು� 
�ೊಮರ-ಾ\K �ೋ>ಾ(ದನು 

 Eಾ�ೋಬ 

ಆnೕ1ಾ6ದ-ಾ\K &ೇವ>ೊಂ,�ೆ 
�ೋ>ಾ(ದನು 

 nೕUೆ 
ಇ�ಾ��ೕS ಜನ0�ಾK 
&ೇವ>ೊಂ,�ೆ �ೋ>ಾ(ದನು 
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W�ತನ�ಂದ ಬಡತನ�ೆ� – ಎರ}ೆರಡು ]ಾ� 

;ೕ�ೇಫನ Nೕವನದ ಬ� �ೆ ಸತ"1ೇದ -ೊಡುವ &ಾಖ:ೆ�ಂದ ಅವನ 
8ಾಲ"Nೕವನವ� ಒಂದು ಸುಂದರ1ಾದ KೕIೆಯಂIೆ Iೋರುತ�&ೆ. 
ಅವನ ತಂ&ೆ=ಾದ =ಾ-ೋಬನು ಬಹಳ n�ೕಮಂತ<ಾKದ_ನು ಮತು� 
;ೕ�ೇಫನು ಅವನ {�ಯ1ಾದ ಪ�ತ�<ಾKದ_ನು. ;ೕ�ೇಫನು ಸಣh 
ಹುಡುಗ<ಾKರು1ಾಗ:ೇ �,6ಷ^ ಕನಸುಗಳ� &ೇವರ ಸEರವನು� 
-ೇ?ದನು. 

ಈ ಕನಸುಗಳ., ತನ� ತಂ&ೆಯ �ೆ�ೕಮ ಮತು� ಬಹುಶಃ ತನ� ಗವ6,ಂದ 
ತನ� ಸ�ೋದರರ &ೆEೕಷವನು� ಸಂ�ಾ,L-ೊಂಡನು. ಅವರು 
ಅವನನು� ಒಂದು ಗುಂ(ಯ� ಎ�ೆದರು, ನಂತರ ಅ�ಂದ jೕ:ೆ5� 
ಗು:ಾಮ<ಾK 2ಾ0ದರು. 
ಆ��ಾಂಡ 37:28 ಅಷaರKL �<ಾ:ನ:bಾದ ವತCಕರು 
JಾದುJೋಗು7�ದ?ರು. ಅವರು 8ೕ[ೇಫನನುh ಗುಂ�8ಳ�ಂದ 
OೕFೆ ಎ7� ಆ ಇ�ಾ5Hೕಲ:�>ೆ ಇಪmತು� ]ೆg|ಯ Nಾಣ:ಗg>ೆ 
ಅವನನುh 
ಾ�ದರು. ಅವರು ಅವನನುh ಐಗುಪ� <ೇಶ�ೆ� 
ಕbೆದು�ೊಂಡು Jೋದರು.  

;ೕ�ೇಫನು ಈN{^ನ� ಒಬz n�ೕಮಂತ<ಾದ �ೕvಫರನ ಮ<ೆಯ 
ಮತು� ವಸು�ಗಳ jೕ:ೆ jೕEUಾರಕ<ಾದನು. ಒಬz ಗು:ಾಮ��ೆ 
�ೋಸುವ�&ಾದ>ೆ ಅವನು ಒಂದು �ೌರವಯುತ �ಾ�ನ-ೆ\ ಏ0ದನು. 
ಆದ>ೆ �ೕvಫರನ �ೆಂಡ5ಯು ಅವನನು� ತ<ೊ�ಂ,�ೆ �ಾಪ 
2ಾಡುವಂIೆ ಯ5�Lದಳ.. 

 

 

 

ಬಲಗಳ�: 

 �Gಸುವ ಹೃದಯ 

ಸೃಜನnೕಲ, ಕ�ಮಬದ� ಮನಸುW 
ಸುಂದರ  
�ೇವಕನ ಹೃದಯ 

ಬಲyೕನZೆ: 

 ಗವ6 – ತನ� ಕುಟುಂಬದ 
ಮುಂ&ೆ ಕನಸುಗಳ ಬ� �ೆ 
�ೊಗ?-ೊಂಡನು 
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ಆ��ಾಂಡ 39:7-9 yೕ�ರುವKL 8ೕ[ೇಫನ ದRಯ Jೆಂಡ7ಯು 
ಅವನನುh nೕyW “ನನh ಸಂಗಡ ಸಂಗ�ಸಲು ]ಾ” ಎಂದಳ�. 
ಆದbೆ ಅವನು ಒಪm<ೆ, “ನನh ದRಯು ತನh ಆW�ಯNೆhFಾL ನನh ವಶ�ೆ� 
ಒTmWರುವ1ದಲL<ೆ Nಾನು ಇKL ಇರುವ1ದ�ಂದ ಮNೆ8ಳ>ೆ 
ನ}ೆಯುವ Eಾವ �ೆಲಸವನೂh �ಂ7ಸ<ೇ ಇ<ಾ?Nೆ. ಈ ಮNೆಯKL 
ನನ�ಂತ Eಾರೂ <ೊಡ¡ವರಲL. 4ೕನು ಅವನ 
ಧಮCಪ7hEಾದುದ�ಂದ 4ನhನುh 
ಾತ6 ನನ>ೆ ಅDೕನ 
ಾಡKಲL. 
yೕ�ರುವKL Nಾನು ಇಂoಾ ಮJಾ ದುಷa �ಾಯCವನುh 
ಾ� 
<ೇವ�>ೆ Ibೋಧ=ಾ� Jೇ>ೆ cಾಪ 
ಾಡK?” ಎಂದು ತನh ದRಯ 
Jೆಂಡ7>ೆ ಉತ�ರ Jೇgದನು.  
;ೕ�ೇಫನನು� �ೕXಸಲು ಆಗ,&ಾ_ಗ �ೕvಫರನ 
�ೆಂಡ5ಯು ಅವನ jೕ:ೆ ಸುಳ./ ಆ>ೋಪವನು� �ೊ0L 
kೈ�ೆ ಕಳ.XLದಳ.. 
ಆ��ಾಂಡ 39:19,20 4ನh [ೇವಕನು yೕ>ೆ ನನ>ೆ 

ಾ�ದNೆಂಬು<ಾ� ತನh Jೆಂಡ7 Jೇgದ 
ಾತುಗಳನುh 
8ೕ[ೇಫನ ದRಯು �ೇg<ಾಗ ಬಹಳ Wಟುa>ೊಂಡನು. ಆಗ 

8ೕ[ೇಫನ ದRಯು ಅವನನುh y�ದು ಅರಸನ �ೈ�ಗಳ4hಡುವ 

[ೆbೆಮNೆಯKL JಾuWದನು. ಅKL 8ೕ[ೇಫನು [ೆbೆಯKL 
ಇರ]ೇ�ಾ�ತು. 
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;ೕ�ೇಫನು ಅಚುVjeVನ ಮಗ�ಂದ ಅಚುVjeVನ ಗು:ಾಮ<ಾದನು. 
ಈಗ ಅವನು -ೈ,=ಾKದ_ನು. ಅವನ Xಂ,ನ ಕನಸುಗAೆಲ�ವP 
ಎsೊ^ೕ ದೂರದ�ದ_ಂIೆ Iೋ0ತು. &ೇವರು �ಜ1ಾಗಲೂ ತನ�ೆ ಈ 
ಕನಸುಗಳನು� -ೊಟ^>ೋ ಎಂಬ&ಾK ಅವನು ;ೕeLರಬಹುದು. 
�ಾಂ-ೇ5ಕ1ಾK, ಅವನು ತನ� ಅಣhಂ,ರು ತನ�ೆ ಅಡ_}ೕಳ.ವ�ದನು� 
ಕಂ(ದ_ನು, ಆದ>ೆ ಈಗ ಅವನು kೈನ�ದ_ ಒಬz 
ಗು:ಾಮ<ಾKದ_ನು. ಅವನು &ೇವ0�ೆ Xೕ�ೆ -ೇ?ರಬಹುದು, 
“&ೇವ>ೇ <ಾನು =ಾವ ತಪ�w 2ಾಡು5�& _ೇ<ೆ? ” 

ಆದರೂ ;ೕ�ೇಫನು &ೇವರ ಸEರವನು� -ೇಳ.ತ�:ೇ ಇದ_ನು ಮತು� 
kೈನ�ದ_ ಇತರರ ಕನಸುಗಳ ಅಥ6ಗಳನು� �ೇಳ.5�ದ_ನು. ನಂತರ 
&ೇವರು ಫ>ೋಹ��ೆ ಒಂದು ಕನಸನು� -ೊಟ^ರು ಮತು� ಅದರ 
ಅಥ6ವನು� =ಾರೂ Hವ0ಸ:ಾಗಲ� – ;ೕ�ೇಫನನು� 
�ೊರತುಪ(L. ಅವನನು� kೈ�ಂದ ಕ>ೆತಂದರು ಮತು� &ೇವರು ಆ 
ಕನLನ ಅಥ6ವನು� 5?Lದರು. ಕನLನ ಮೂಲಕ ಮತು�  ಬರ�ಾಲದ 
ಅದರ ಅಥ6ವನು� �ೇ?&ಾಗ ಅವನು ಫ>ೋಹನ -ೆಳKನ 
�ಾ�ನ-ೆ\ೕ0ದನು.  

;ೕ�ೇಫನು  ಮುಂ5?LದಂIೆ ಬರ�ಾಲವ� ಬಂ,ತು ಮತು� ಅ<ೇಕ 
ಕುಲಗಳವರು ;ೕ�ೇಫನ ಅಪwfೆ�ೆ ಅನು�ಾರ1ಾK lೇಖ0ಸ:ಾದ 
ಆ�ಾರ-ಾ\K ಈN{^�ೆ ಬಂದರು. ಬಂದವರ� ;ೕ�ೇಫನ 
ಸ�ೋದರರು �ೇ0ದ_ರು. ಅವನು ಕನಸು ಕಂಡಂIೆ�ೕ ಅವರು 
ಅವ��ೆ ನಮಸ\0Lದರು. 

ಕKಯ]ೇ�ಾದ cಾಠಗಳ� 

<ಾವ� ;ೕ�ೇಫನ Nೕವನ,ಂದ ಏನನು� ಕಯ8ೇಕು? 

&ೇವರು ನಮ�ೆ ಒಂದು ಕನಸನು� ಅಥ1ಾ ದಶ6ನವನು� -ೊಡು1ಾಗ 
ಅದನು� <ೆರ1ೇ0ಸುವರು. -ೆಲ¯jJ, <ಾವ� &ೇವರ ಸಮಯವನು� 
-ಾಣುವ�,ಲ� ಮತು� ನಮJ Nೕವನದ ಕµಣ ಸ�ಳಗಳ. ಬಹುಶಃ 
ನಮJನು� &ೇವರು ಉಪ;ೕKಸಬಲ� ವ"*�ಗಳ<ಾ�K ಬದ:ಾ�L 
&ೇವರು ಬಯಸುವ ಸ�ಳದ� ಇ0ಸಲು ಆKರಬಹುದು.  

;ೕ�ೇಫನು ಒಬz HlಾELಯ Nೕವನದ� -ಾಯ62ಾಡುವ 
�2ಾಪfೆ�ೆ ಒಂದು ಒA /ೆಯ ಉ&ಾಹರfೆ=ಾK&ಾ_<ೆ.  

<ೇವರು �ಾರಣIಲL<ೆ 
8ೕ[ೇಫನನುh ಗುFಾಮ��>ೆ 

ಾರಲmಡಲು ಮತು�  ೈK>ೆ 
Jಾಕಲmಡಲು lಟabೇ?  

 &ೇವರು ನಮJ Nೕವನ-ಾ\K 
ಒಂದು &ೊಡ¥ 
;ೕಜ<ೆಯನು� 
�ೊಂ,ರು1ಾಗ, <ಾವ� 
ಕಯ8ೇ-ಾದ “ಕ-ೆಯ 
ಅವ�ಗಳ.” ಇ1ೆ. &ೇವರು 
;ೕ�ೆಫನ Nೕವನದ� 
nಸ�ನು� ತರ8ೇ-ಾKತು�, 
ಇದ0ಂ&ಾK ಅವನು 
ಆಡ?ತದ 
ಜ1ಾ8ಾ_0ಗಳನು� 
�7ಾ�ಸಲು 
�ಾಧ"1ಾ�ತು. 
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u6ಸ�ನ ಪ67ರೂಪ 
;ೕ�ೇಫನು *�ಸ�ನ ಒಂದು ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ ಪ�5ರೂಪ1ಾK&ಾ_<ೆ. 

� ಅವನು ತನ� n�ೕಮಂ5-ೆಯ �ಾ�ನವನು� }ಟು^ ಒಂದು ದೂರದ 
ಸ�ಳ-ೆ\ �ೋದನು. 

� ಅವನು ಅ<ೇಕ &ೇಶಗ?�ೆ ರ�fೆಯನು� ತಂದನು. 
� ಅವನು ತನ� ಸ�ೋದರರನು� ಮುಕ�1ಾK �GLದನು. 

;ೕ�ೇಫನು ತನ� ಅನುಭವವ<ೆ�:ಾ� ಈ 2ಾತುಗಳ� 
ಸಂtಪ��ೊ?ಸುIಾ�<ೆ, 
ಆ��ಾಂಡ 50:19,20 8ೕ[ೇಫನು ಅವ�>ೆ, “Jೆದರ]ೇ��, 

NಾNೇನು <ೇವರ [ಾYನದKL ಇ<ೆ?ೕNೋ? 4ೕವಂತೂ ನನ>ೆ 
�ೇ}ಾಗ]ೇ�ೆಂದು ಎRW��. ಆದbೆ <ೇವರು ನನhನುh 
OೕFಾಗ]ೇ�ೆಂದು ಸಂಕKmWದನು; ಆದುದ�ಂದ ಇಂದು 4ೕವ1 
�ಾಣುವಂZೆ, ಅNೇಕ ಜನರ cಾ6ಣವ1 ಸಂರiಸಲm�aತು�” ಎಂದನು.” 

nೕUೆ – ಬಂಧನ�ಂದ l�ಸುವವನು 

ವಚನ: H�ೕಚನ-ಾಂಡ – ಧ�ೕ6ಪ&ೇಶ-ಾಂಡ 

40 ವಷCಗಳ� ಫbೋಹನ ಮNೆತನದKL  

�ೕlೆಯು ಒಬz ಗು:ಾಮ<ಾK ಜ�Lದ_ನು, ಆದ>ೆ ಅವನ �ಾ�ಣವನು� 
ಉ?ಸುವ�ದ-ಾ\K ಅವನ Iಾ�ಯು ಅವನನು� ಒಂದು ಪ�v^ಯ�0L 
<ೈS ನ,ಯ� Iೇ}ಟ^ಳ. ಮತು� ಅದು ಫ>ೋಹನ ಮಗಳ -ೈ�ೆ 
L*\ತು. ಅವನು ಫ>ೋಹನ ಮಗ<ಾK 8ೆAೆದನು, ಆದ>ೆ ಸಮಯ 
ಬಂ&ಾಗ ಅವನು ತನ� ಜನರಂದ�ೆ ತನ�ನು� ಗುರು5L-ೊಂಡನು. 
ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು ಇದನು� Hವ0ಸುIಾ�<ೆ. 
ಇl6ಯ 11:24-27 ನಂl�ೆ�ಂದFೇ nೕUೆಯು <ೊಡ¡ವNಾದ 

OೕFೆ ಫbೋಹನ ಪ176ಯ ಮಗNೆ4W�ೊಳ�|ವ1ದು 
]ೇಡ=ೆಂದು�ೊಂಡನು. ಸVಲm �ಾಲದKL ಗ7W Jೋಗುವ 

cಾಪXೋಗಗಳನುh ಅನುಭIಸುವ1ದu�ಂತ, <ೇವಜನbೊಂ�>ೆ 
ಕಷaವನುh ಅನುಭIಸುವ1<ೇ OೕFೆಂದು 7ೕ
ಾC4W�ೊಂಡನು. 
ಐಗುಪ�<ೇಶದ ಸವCಐಶVಯCu�ಂತಲೂ, u6ಸ�ನ 4�ತ�=ಾ� 

ಉಂ ಾಗುವ 4ಂ<ೆHೕ Uೆ6ೕಷ� Xಾಗ:=ೆಂ<ೆRW�ೊಂಡನು. ಏ�ೆಂದbೆ 
ಮುಂಬರುವ ಪ67ಫಲದ OೕFೆ ಕR��aದ?ನು. ನಂl�ೆ�ಂದFೇ ಅವನು 
ಅರಸನ bೌದ6�ೆ� ಭಯಪಡ<ೇ ಐಗುಪ�<ೇಶವನುh lಟುaJೋದನು. 
ಏ�ೆಂದbೆ ಅವನು ಅದೃಶ:Nಾ�ರು=ಾತನನುh ದೃ`aಸುವವನಂZೆ 
ದೃಢ�ತ�Nಾ�ದ?ನು. 
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40 ವಷCಗಳ� ಮರುಭೂ�ಯKL 

�ೕlೆ ಮರುಭೂG�ೆ ಓ( �ೋದನು ಮತು� ತನ� Nೕವನದ <ಾಲEತು� 
ವಷ6ಗಳನು� ಅ� ಕAೆದನು. ನಂತರ &ೇವರು ಅವ��ೆ 8ೆಂ*�ಂದ 
ಉ0ಯುವ �&ೆಯ� -ಾdL-ೊಂಡನು ಮತು� ತನ� ಜನರನು� 
ಗು:ಾಮತನ,ಂದ �ೊರ�ೆ ತರ8ೇ-ೆಂದು ಅವನನು� ಕ>ೆದನು. 
Inೕ 3:2,4,6,9,10 ಆಗ HJೋವನ ದೂತನು ಮುg|ನ 

�<ೆ8ಳ�4ಂದ ಉ�ಯುವ ]ೆಂu  ಾVFೆಯKL ಅವ4>ೆ 
�ಾRW�ೊಂಡನು. nೕUೆಯು ಕ�ೆ�7� Nೋ�<ಾಗ, ಆ ಮುg|ನ 

�<ೆಯು ]ೆಂu�ಂದ ಉ�ಯು7�ತು�; ಆದbೆ ಅದು ಸುಟುa 
JೋಗKಲL.  
ಅವನು ಅದನುh Nೋಡುವ1ದ�ೆ� ಹ7�ರ ಬರುವ1ದನುh HJೋವನು 
ಕಂಡನು. ಆಗ <ೇವರು ಆ �<ೆ8ಳ�ಂದ “nೕUೆHೕ, 
nೕUೆHೕ” ಎಂದು ಅವನನುh ಕbೆದನು. ಅದ�ೆ� nೕUೆ, “ಇ>ೋ 

ಇ<ೆ?ೕNೆ” ಅಂದನು.  

ಇದಲL<ೆ ಆತನು ಅವ4>ೆ, “Nಾನು 4ನh ತಂ<ೆEಾದ, ಅಬ6Jಾಮನ 

<ೇವರು, ಇ[ಾಕನ <ೇವರು, Eಾ�ೋಬನ <ೇವರೂ ಆ�<ೆ?ೕNೆ” 
ಎಂದು Jೇgದನು. nೕUೆಯು <ೇವರನುh Nೋಡುವ1ದ�ೆ� 
ಭಯಪಟುa ಮುಖವನುh ಮು���ೊಂಡನು. 
ಈಗ ಇ[ಾ6Hೕಲರ ಕೂಗು ನನ>ೆ ಮು�a<ೆ. ಐಗುಪ©ರು ಅವ�>ೆ 
�ೊಡುವ ಉಪದ6ವವನುh Nಾನು Nೋ�<ೆ?ೕNೆ. 
ಆದುದ�ಂದ ಈಗ ]ಾ, ನನh ಜನbಾದ ಇ[ಾ6Hೕಲರನುh ಐಗುಪ� 
<ೇಶ�ಂದ Jೊರ>ೆ ಬರ
ಾಡುವ1ದ�ೆ� 4ನhನುh ಫbೋಹನ ಬg>ೆ 
ಕಳ�yಸುZೆ�ೕNೆ” ಅಂದನು. 

40 ವಷCಗಳ� – ಇ[ಾ6Hೕಲರ Nಾಯಕ 

&ೇವರ ಅ�-ಾರದ� ನ�ೆಯುವ ವ"*�ಯ Hಷಯದ� �ೕlೆKಂತ 
ಉತ�ಮ1ಾದ 2ಾದ0 ಇ<ೊ�ಬz0ಲ�. ಅವನು ಫ>ೋಹನ ಮ<ೆತನದ 
jೕ:ೆ 8ಾ|ೆಗಳನು� ತಂದನು. ಅವನು ತನ� -ೋಲನು� ಎ5� X(&ಾಗ 
ಸಮುದ�ವ� ಎರಡು 7ಾಗ1ಾ�ತು. ಅವನು ಒಂದು -ೊಂ8ೆಯನು� 
�ೕ0ನ� �ಾಕಲು ಕX �ೕರು LX=ಾ�ತು. ಅವನು &ೇವರಂ,�ೆ 
2ಾತ<ಾ(ದನು. ಅವನು ತನ� ಜನ0�ಾK &ೇವ>ೊಂ,�ೆ ತಕ6 
2ಾ(ದನು. ಅವನು ಹತು� ಲ�*\ಂತಲೂ �ೆಚುV ಜನಸಂ´ೆ"�ದ_ 
ಒಂದು ಜ<ಾಂಗವನು� <ಾಲEತು� ವಷ6ಗಳ -ಾಲ ಮರುಭೂGಯ� 
ನ�ೆLದನು. ಅವನ ಮೂಲಕ ನಮ�ೆ &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರ ಮತು� 
ಧಮ6lಾಸ�ವ� -ೊಡಲwv^ತು. ಆದರೂ ಅರಣ"-ಾಂಡದ� �ೕlೆಯು 
ಭೂGಯ jೕರುವ ಎಲ�0Kಂತಲೂ ಬಹಳ �ಾ5Eಕ<ಾKದ_ನು 
ಎಂದು ಓದುI �ೇ1ೆ. 

ಬಲಗಳ�: 

 ,ೕನIೆ 
&ೇವರ 2ಾಗ6ವನು� ಅ0ತವನು 

ಬಲyೕನZೆಗಳ�: 

 ಆ1ೇಗದ *��ಗ?�ೆ ನ�ೆಸುವ 
-ೋಪ: 

 ಈN{^ನವನನು� -ೊಂದನು 
ಕುರುಬ>ೊಂ,�ೆ ಜಗಳ1ಾ(ದನು 
ಕ�ನ ಹ�ೆಗಳನು� ಒ�ೆದನು 
ಬಂ�ೆಯನು� ಎರಡ<ೆಯ 8ಾ0 
�ೊ�ೆದನು 
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ಅರಣ: 12:3 nೕUೆಯು ಭೂ�ಯ OೕKರುವ ಎFಾL 
ಮನುಷ:��ಂತಲೂ ಬಹು [ಾ7Vಕನು. 

<ಾವ� �ೕlೆ�ಂದ =ಾವ <ಾಯಕತE ಗುಣವನು� ಕತು-ೊಳ/ಬಹುದು? 
�ಜ1ಾದ ,ೕನIೆ ಮತು� ಅ�-ಾರ. &ೇವರ ಅ�-ಾರವ� 
,ೕನIೆಯುಳ/ ವ"*�ಗಳ ಮೂಲಕ -ಾಯ6 2ಾಡುತ�&ೆ. ,ೕನIೆ 
ಎಂದ>ೆ �ಮJ ಬ� �ೆ �ೕವ� ಗವ6 ಇಲ�ದವ>ಾK ಇರುವ�ದಲ�. ಅದು 
�ಮJ ಬ� �ೆ ಸEಲwವP ;ೕeಸ&ೆ ಇರುವ�&ಾK&ೆ.  

�ೕlೆಯು &ೇವ0ಂದ ಹೂಣಲwಟ^ ಏ-ೈಕ ವ"*�=ಾK&ಾ_<ೆ. 
ಧnೕC 34:4-7 “Nಾನು ಅಬ6Jಾ½, ಇ[ಾ� ಮತು� Eಾ�ೋಬ�>ೆ 
ಪ6
ಾಣ
ಾ� ಅವರ ಸಂತ7ಯವ�>ೆ �ೊಡು=ೆNೆಂದು 
=ಾ>ಾ?ನ
ಾ�ದ <ೇಶವ1 ಇ<ೇ; 4ನ>ೆ ಪ6ತ:�=ಾ� Zೋ�W<ೆ?ೕNೆ. 
ಆದbೆ 4ೕನು ನ� <ಾ� ಅKL>ೆ Jೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು Jೇgದನು. 
HJೋವನ 
ಾ7ನಂZೆ ಆತನ [ೇವಕNಾದ nೕUೆ ಅFೆLೕ 
nೕ=ಾಬ:ರ <ೇಶದKL ಮರಣ Jೊಂ�ದನು. nೕ=ಾಬ:ರ <ೇಶದKL 
]ೇº cೆ>ೋರದ ಎದುbಾ�ರುವ ಕR=ೆಯKL (HJೋವನು) ಅವನ 
<ೇಹವನುh ಸ
ಾD
ಾ�ದನು; ಅವನ ಸ
ಾD ಎKL<ೆ8ೕ ಇಂ�ನ 
ವbೆ>ೆ Eಾ�ಗೂ 7gಯದು. nೕUೆ [ಾಯು=ಾಗ ನೂ�ಪmತು� 
ವಷCದವNಾ�ದ?ನು. ಅವನ ಕಣು� n]ಾwಗKಲL, ಅವನ �ೕವಕ�  ೆ
ಕುಂ�Jೋ�ರKಲL.. 

<ಾIೕದ – ಇ[ಾ6HೕKನ Uೆ6ೕಷa bಾಜ 

&ಾHೕದನು ಇ5�ಾಸದುದ_ಕೂ\ ಪ�ಮುಖ ವ"*�ಗಳ� ಒಬz<ಾK&ಾ_<ೆ. 
ಅವನ ಆ?E-ೆಯ ಅ(ಯ� ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� ಅತ"ಂತ 
H�ಾ�ರ1ಾKತು�. ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆಯ <ಾಲು\ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� - 1 ಮತು� 
2 ಸಮು1ೇಲ, 1 ಪPವ6-ಾಲ ಮತು� *ೕತ6<ೆಗಳ� – ಪ�ಮುಖ 
ವ"*�=ಾK&ಾ_<ೆ. ಇ5�ಾಸದ�ನ ಅವನ �ಾ�ಮುಖ"Iೆಯ 
-ಾರಣ,ಂ&ಾK �ೕಸುವನು� ಅಬ��ಾಮನ ಮಗ<ೆಂದು 
ಉ: �ೇ�ಸ:ಾಗಲ� ಬದ:ಾK &ಾHೕದನ ಮಗ<ೆಂದು 
ಉ: �ೇ�ಸ:ಾK&ೆ.  

ಅವನ ಅ£�ೇಕ 
&ಾHೕದನು ಎಂಟು ಗಂಡುಮಕ\ಳ� ಎಲ�0Kಂತ *0ಯವ<ಾKದ_ನು 

ಆದರೂ ತನ� ತಂ&ೆ ಮ<ೆಯ ಕು0ಗಳನು� jೕ�ಸು5�&ಾ_ಗ &ೇವರು 
ಅವನನು� ಇ�ಾ��ೕನ ಮುಂ,ನ >ಾಜ<ಾK ಅ�sೇ*ಸಲು 
ಸಮು1ೇಲನನು� ಅವನ ಬ?�ೆ ಕಳ.XLದರು.  
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1 ಸಮು 16:12b,13 HJೋವನು ಸಮು=ೇಲ4>ೆ, “ಎದು? ಇವನನುh 
ಅ£�ೇuಸು; Nಾನು ಆ�W�ೊಂಡವನು ಇವNೇ” ಎಂದು 
ಆ¬ಾTಸಲು ಸಮು=ೇಲನು ಎ�ೆ�ಯ �ೊಂಬನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು 
ಅವನನುh, ಅವನ ಸJೋದರರ ಮಧ:ದFೆLೕ ಅ£�ೇuWದನು. ಕೂಡFೆ 
HJೋವನ ಆತ5ವ1 <ಾIೕದನ OೕFೆ ಬಂದು NೆFೆ>ೊಂ�ತು. 
ಅನಂತರ ಸಮು=ೇಲನು bಾಮ�ೆ� JೊರಟುJೋದನು. 

ತ�ಣ1ಾK, &ಾHೕದನು >ಾಜ<ಾದ �ೌಲನ ಮ<ೆ�ೆ *ನ�0ಯನು� 
8ಾ0ಸಲು ಕ>ೆಸಲwಟ^ನು. ಅವನು ಆ �ಾ�ನದ� ಎಷು^ -ಾಲ 
ಇದ_<ೆಂಬುದು 5?,ಲ�. ಆದ>ೆ ಅವನು �ೋ:ಾ"ತನನು� 
ಎದು0ಸುವ�ದ*\ಂತ ಮುಂUೆ ಮ<ೆ�ೆ Xಂ5ರುKದ_ನು ಎಂಬುದು 
ನಮ�ೆ �ೊ5�&ೆ. 

ಅವನ �ೈಯC 
&ಾHೕದನು ತನ� ತಂ&ೆಯ ಕು0ಗಳನು� jೕ�ಸು1ಾಗ ಬಂದ Lಂಹ 

ಮತು� ಕರ(ಯನು� -ೊಂದ ಸಮಯ,ಂದ:ೇ 
|ೈಯ6lಾ=ಾKದ_ನು.  

 

1 ಸಮು 17:34,35 ಆಗ <ಾIೕದನು ಅವ4>ೆ, “4ನh [ೇವಕNಾದ 

Nಾನು ನನh ತಂ<ೆಯ ಕು�ಗಳನುh �ಾಯು7�ರು=ಾಗ Wಂಹ=ಾಗK, 
ಕರ�EಾಗK yಂ�ನKLನ ಕು�ಮ�ಯನುh y�ದು�ೊಂಡು 
Jೋಗಲು ಬಂದbೆ Nಾನು ಒಡNೇ ]ೆನh�a, ಅದನುh Jೊ}ೆದು, 
ಕು�ಮ�ಯನುh uತು��ೊಳ�|7�<ೆ?ನು. ಅದು yಂ�ರು� ನನh OೕFೆ 
lೕಳಲು ಬಂ<ಾಗ ಅದರ ಗದ?y�ದು ಬ�ದು 
�ೊಂದುJಾಕು7�<ೆ?ನು.”  

&ಾHೕದನು &ೇವರ�ರುವ ತನ� ನಂ}-ೆಯನು� ಮತು� &ೈಯ6ವನು� ಈ 
ಸ��1ೇಶಗಳ� ಪ0ೕtLದ_ನು ಮತು� ಅವನು &ೈತ"ಶ0ೕ0=ಾದ 
�ೊ:ಾ"ತನನು� -ೊಲ�ಲು 8ೇ-ಾದ ನಂ}-ೆಯನು� ಅವ�ಗಳ. 
ಒದKLದವ�. 
1 ಸಮು 17:26 <ಾIೕದನು, “�ೕವಸVರೂಪNಾದ <ೇವರ 

[ೈನ:ವನುh yೕEಾgಸುವ1ದ�ೆ� ಸುನh7�ಲLದ ಈ ÇK`aಯನು 
ಎಷaರವನು? ಇವನನುh �ೊಂದು ಇ[ಾ6Hೕಲ:�>ೆ ಬಂ�ರುವ 

4ಂ<ೆಯನುh Zೆ>ೆದುJಾಕುವವ4>ೆ ಏನು Wಕು�ವ1ದು Jೇg�” ಎಂದು ತನh ಬgಯKL 4ಂ7ದ? 
ಮನುಷ:ರನುh �ೇgದನು. 

ಬಲಗಳ�: 

 ಆ>ಾಧಕ<ಾKದ_ನು 
ಅ�sೇಕ-ೆ\ �ೌರವ �ೊಂ,ದ_ನು 
&ೇವರ 2ಾಗ6ಗಳನು�ಅ05ದ_ನು 
5ದು_H-ೆಯನು� LEೕಕ0L 
ಪlಾVIಾ�ಪಪಟ^ನು 

ಬಲyೕನZೆಗಳ�: 

 ಸುಂದರ1ಾದ L�ೕಯರು 
ಕುಟುಂಬಸ�ರನು� ಮತು� 
�ಕಟ1ಾದ �ೆ�ೕXತರನು� 
nಸು�ಪ(ಸುವ� 1ೈಫಲ" 



 

125 

1 ಸಮು 17:45-47 ಆಗ <ಾIೕದನು ಅವ4>ೆ, “4ೕನು ಈ�, ಕ7�, 
ಬ�Cಗ�¢ೆಡNೆ ನನh ಬg>ೆ ಬರು7�ೕ. NಾNಾದbೋ 4ೕನು 
yೕEಾgWದಂಥ [ೇNಾDೕಶVರನೂ, ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರ ಯುದ�ಭಟರ 

<ೇವರೂ ಆ�ರುವ HJೋವನ Nಾಮ<ೊಡNೆ 4ನh ಬg>ೆ 
ಬಂ�<ೆ?ೕNೆ. ಆತನು ಈ Jೊತು� 4ನhನುh ನನh �ೈ>ೆ 
ಒTmW�ೊಡುವನು. Nಾನು 4ನhನುh �ೊಂದು 4ನh ತFೆಯನುh ಕ�ದು 
Jಾu ÇK`aಯ [ೈನ:ದ ಶವಗಳನುh ಮೃಗ ಪiಗg>ೆ 
ಹಂ��ೊಡು=ೆನು. ಇದ�ಂದ ಇ[ಾ6Hೕಲbೊಳ>ೆ 
<ೇವ�<ಾ?Nೆಂಬುದು ಭೂFೋಕದವ�>ೆFಾL 
7gದುಬರುವ1ದು. HJೋವನು ಈ�ಕ7�ಗgಲL<ೇ 
ರiಸಬಲLNೆಂಬುದು ಇKL ಕೂ�ರುವವ�>ೆFಾL 7gದುಬರುವ1ದು. 
Eಾ�ೆಂದbೆ ಯುದ�ಫಲವ1 HJೋವನ �ೈಯKL<ೆ. ಆತನು 4ಮ5ನುh 
ನಮ5 �ೈ>ೆ ಒTmW�ೊಡುವನು” ಅಂದನು. 

ನಮ�ೆ ಕ�ೆಯ ಉ?ದ 7ಾಗ �ೊ5�&ೆ. &ಾHೕದ��ೆ >ಾಜನ 
ರ�ಾಕವಚಗಳನು� ಧ0ಸಲು ಆಗಲ� ಬದ:ಾK ಐದು ಸಣh 
ಕಲು�ಗಳನು� ಮತು� ಕವfೆಯನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡು &ೈತ"ಶ0ೕ0ಯ 
Hರುದ� �ೋದನು. ಆ &ೈತ"ನನು� ಅವನು -ೊಂದು ಎ:ಾ� ಜನ0�ೆ 
Hೕರ<ಾದನು. 

ಅವನ ಸಹNೆ 
&ಾHೕದನು ಒಬz ,ೕನ ಕುರುಬ<ಾKರು1ಾಗ &ೇವ0ಂದ ಇ�ಾ��ೕನ 

ಮುಂ,ನ >ಾಜ<ಾK ಅ�sೇ*ಸಲwಟ^ನು. ನಂತರ ಅವನು �ೌಲನ 
*ನ�0 1ಾದ"�ಾರನ �ಾ�ನ,ಂದ �ೇ<ಾ�-ಾ0=ಾK ನಂತರ ಅವನ 
ಅ?ಯ<ಾ&ಾಗ ಎಷು^ &ೈ1ಾನುಗ�ಹ1ೆ�Lರಬಹುದು. ಅವನು 
�ೌಲನ ಮಗ<ಾದ �ಾಗೂ Lಂ�ಾಸನ-ೆ\ ಉತ�>ಾ�-ಾ0=ಾದ 
;ೕ<ಾIಾನನ �ೆ�ೕXತನೂ ಸಹ ಆದನು. 

ಆದ>ೆ �ೌಲನು ಅವನ jೕ:ೆ ಅಸೂ�ಪಟು^ ಅವನ ಜನ{�ಯIೆಯನು� 
ಕಂಡು ಭಯಪಟ^ನು. ಅವನು ಸುಲಭ1ಾK ಮುಂ,ನ 
>ಾಜ<ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ೌಲನು ಕಂಡು ಅವನನು� ಅ<ೇಕ 
8ಾ0 -ೊಲ�ಲು ಪ�ಯ5�Lದನು. &ಾHೕದನು ತನ� �ಾ�ಣವನು� 
ಉ?ಸ-ೊಳ/ಲು ಓ(�ೋK ಒಬz ದುಷ\G6ಯಂIೆ ಗHಗಳ� 
1ಾLLದನು. ಅವ��ೆ �ೌಲನನು� -ೊಲ�ಲು ಎರಡು ಅವ-ಾಶಗಳ. 
Lಕ\ರೂ ಅವನು �>ಾಕ0Lದನು. 
1 ಸಮು 24:10 “ ಈ Jೊತು� HJೋವನು ಗIಯKL 4ನhನುh ನನh �ೈ>ೆ 
ಒTmW�ೊ�a<ಾ?Nೆಂಬುದು ಈಗ 4ನ>ೆ >ೊZಾ��ತಲL�ೕ? 4ನhನುh 
�ೊಂದುlಡ]ೇ�ೆಂದು �ೆಲವರು ನನ>ೆ Jೇgದರು. ಆದbೆ Nಾನು 
ಅವ�>ೆ, ‘HJೋವನ ಅ£`ಕ�Nಾದ ನನh ಒ}ೆಯನ OೕFೆ 
�ೈJಾಕುವ1�ಲL’ ಎಂದು Jೇg 4ನhನುh ಉgW<ೆನು. ” 

1 ಸಮು 26:8,9 ಅlೕ�ೈಯು <ಾIೕದ4>ೆ, “<ೇವರು ಈ Jೊತು� 4ನh 
=ೈ�ಯನುh 4ನh �ೈ>ೆ ಒTmW<ಾ?Nೆ, ಅಪm�ೆEಾಗK Nಾನು 
ಬ�C�ಂದ ಒಂ<ೇ cೆ�aನKL ಅವನನುh Nೆಲ�ೆ� ಹ7��ೊಳ�|ವಂZೆ 
7Iಯು=ೆನು. ಎರಡNೆಯ [ಾ� Jೊ}ೆಯುವಂತ 



 

126 

ಅವ�ಾಶIರುವ1�ಲL” ಎಂದು Jೇgದನು. 9ಆದbೆ <ಾIೕದನು, 
“ಅವನನುh �ೊಲL]ೇಡ, HJೋವನ ಅ£`ಕ�4>ೆ Ibೋಧ=ಾ� 

�ೈHತು�ವ EಾವNಾದರೂ 4ರಪbಾDHಂದು 
ಪ�ಗRಸಲmಡುವ1�ಲL?” ಅಂದನು.  

�ೌಲನು ಮರಣ �ೊಂ,ದನು ಮತು� &ಾHೕದನು �ಹೂದದ >ಾಜ<ಾK 
2ಾಡಲwಟ^ನು. ನಂತರ �ೌಲನ ಮಗನು 5ೕ0&ಾಗ &ಾHೕದನು 
ಇ(ೕ ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶ-ೆ\ >ಾಜ<ಾದನು.  

ಅವನ ಆgV�ೆ 
� &ಾHೕದನ ಆ?E-ೆಯ� ಅ<ೇಕ ಗಮ<ಾಹ6 ಘಟ<ೆಗಳ. 

ನ�ೆದವ�. ಅವನು �ರೂಸ:ೇಮನು� ವಶಪ(L-ೊಂಡನು 
ಮತು� ಅದನು� ಇ�ಾ��ೕನ >ಾಜ|ಾ�ಯ<ಾ�K 2ಾ(ದನು. 

� ಅವನು ಮಂಜೂಷವನು� �ರೂಸ:ೇG�ೆ ತಂದನು ಮತು� 
&ಾHೕದನ ಗು�ಾರವನು� �ಾ�{Lದನು. 

� ಅವನು >ಾಜ"ವನು� Hಸ�0Lದನು. 
� ಅವನು ಊ0ೕಯನ �ೆಂಡ5=ಾದ ಬIೆÎೕಬಳನು� ತನ� 

�ೆಂಡ5ಯ<ಾ�KL-ೊಂಡನು, ನಂತರ ತನ� �ಾಪ-ಾ\K 
�ಾವ6ಜ�ಕ1ಾK ಪlಾVIಾ�ಪಪಟ^ನು. 

� ಅವ��ೆ ಮ�ಾ &ೇ1ಾಲಯದ ;ೕಜ<ೆಗಳನು� 
�ೕಡ:ಾ�ತು, ಅದನು� ಅವನ ಮಗ<ಾದ �ೊ:ೊ�ನನು 
ಕv^ದನು. 

<ೇವರ ಆbಾಧಕನು 
&ಾHೕದನು ನಮ�ೆ }ಟು^ �ೋKರುವ &ೊಡ¥ ಪರಂಪ>ೆಯು ಒಬz ನು0ತ 

ಸಂKೕತ�ಾರ<ಾK&ಾ_K&ೆ. ಅವನು &ೇವರ ಆ>ಾಧಕ<ಾKದ_ನು. 
ಅವನು *ೕತ6<ೆ ಪ�ಸ�ಕದ ಬಹುIೇಕ 7ಾಗವನು� ಬ>ೆದನು, ಅವ�ಗಳ. 
ಇಂದು �ರುIಾWಹ�ೊಂ(ರುವ, ಕಷ^ದ�ರುವ ಅಥ1ಾ  
ಕಳವಳ�ೊಂ(ರುವ HlಾELಗ?�ೆ ಬಹಳ ಉI �ೇಜನವನು� 
-ೊಡುವಂತಹ 2ಾತುಗAಾK1ೆ. ಅವನು ಬರದ_ jLWೕಯನ ಬ� �ೆ 
ಅತ"ಂತ ಅದುbತ1ಾದ ಪ�1ಾದ<ೆಗಳನು� ಬ>ೆದನು. 

&ಾHೕದನು ತನ� &ೇವದಶ6ನ ಗು�ಾರದ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಸು�5 
ಆ>ಾಧ<ೆ �ೇKರ8ೇ-ೆಂಬುದರ ಒಂದು ಅದbತ1ಾದ eತ�ಣವನು� 
-ೊಡುIಾ�<ೆ. 

&ಾHೕದನು ಒಬz ಯುದ�ಶ¹ರ<ಾKದ_ನು, ಒಬz >ಾಜ<ಾKದ_ನು ಒಬz 
ಪ�1ಾ,=ಾKದ_ನು ಮತು� ಒಬz *ೕತ6<ೆ�ಾರ<ಾKದ_ನು. ಅವನು 
&ೇವರ ಹೃದಯ-ೆ\ ಒಪ�wವ ಮನುಷ"<ಾKದ_ನು. 
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ಅ�ೕ 13:22 ಆ OೕFೆ <ೇವರು ಅವನನುh Zೆ>ೆದುJಾu <ಾIೕದನನುh 
ಅವರ OೕFೆ ಅರಸನNಾh� Nೇಮಕ
ಾ�; ‘ಇಷಯನ ಮಗNಾದ 
<ಾIೕದನು ನನ>ೆ Wu�ದನು, ಅವನು ನನh ಹೃದಯ�ೆ� ಒಪ1mವ 
ಮನುಷ:ನು, ಅವನು ನನh ಇ�ಾaಥCವNೆhFಾL Nೆರ=ೇ�ಸುವನು’ 
ಎಂಬು<ಾ� ಅವನ Iಷಯ=ಾ� [ಾiJೇgದನು.  

[ಾbಾಂಶ 
��ೋವನ �ೈ�ಕ<ಾದ – ��ೋಶುವನ, ಬಲ1ಾದ 

lೌಯ6ಪ�ರುಷ<ಾದ – K&ೊ"ೕನ, �ೕ5ವಂತ <ಾ"=ಾ�ಾ�ಪಕ<ಾದ 
– ಸಮು1ೇಲ, ಅಥ1ಾ �ೊ:ೊ�ನ, ಎೕಯ, ಎೕಷ, 
&ಾ��ೕಲ, ಎಜ� ಅಥ1ಾ <ೆ�ೆGೕಯನ NೕHತಗಳ ಬ� �ೆ ಇ� 
Hವ0ಸಲು ಸ�ಳHಲ�. �ಾರ, ಎ� �ೇ¶, ರೂ¬ ಅಥ1ಾ &ೆ8ೋರರ ಬ� �ೆ 
ಅಧ"ಯನ 2ಾಡಲು ಇ� ಸ�ಳHಲ�. ಆದ>ೆ <ಾವ� ಹA  ೆ
ಒಡಂಬ(-ೆಯುದ_ಕೂ\ ಎ: �ೆ�ೆ <ೋಡು1ಾಗ &ೇವರು ತನ� eತ�ವನು� 
<ೆರ1ೇ0ಸುವ L�ೕ ಅಥ1ಾ ಪ�ರುಷನನು� �ೊಂ,ದ_ರು. ಅದಲ�&ೆ 
��ೋವ��ಾK �ಂತು-ೊಳ./ವ ಗಣ<ೆ�ೆ ಬರುವ ಒಬz Hೕರ 
ವ"*�ಯು ಎ:ಾ� -ಾಲದಲೂ� ಇರು5�ದ_ರು. 

ಈ Hೕರರು �ಜ1ಾದ L�ೕ ಪ�ರುಷ>ಾKದ_ರು ಮತು� ನಮJಂIೆ ಅವ0ಗೂ 
ಬಲಗಳ. ಮತು� ಬಲXೕನIೆಗ?ದ_ವ�. <ಾವ� ಅವರನು� �ಜ1ಾದ 
ಜನ>ೆಂದು ಕಂಡು ಪ�ಶಂLಸು1ಾಗ, ಅವರು 2ಾ(ದವ�ಗಳನು� ಸEತಃ 
<ಾವP ಸಹ 2ಾಡಲು �ಾಧ"1ೆಂಬಂIೆ ನಮJನು� -ಾಣಬಹುದು. 
<ಾವ�  ನಮJನು� ನಮJ -ಾಲದ K&ೊ"ೕನ>ಾK ಅಥ1ಾ 
&ೆ8ೋರ>ಾK -ಾಣಬಹುದು. 

IಮUೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಇ}�ಯ 11 ರ� ಪv^ 2ಾಡ:ಾದ ಪ�5;ಬz ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ ಸತ"1ೇದ Hೕರರ Nೕವನದ� 
ಕಂಡುಬರುವ �ಾ2ಾನ" ಅಂಶ =ಾವ�ದು? 

2. ಅಬ��ಾಮನ H|ೇಯIೆ ಮತು� ನಂ}-ೆಯ ಬ�ೆ� ಸತ"1ೇದದ ಉ&ಾಹರfೆಗಳನು� �ೕ(0. 

3. ;ೕ�ೇಫನು =ಾವ 0ೕ5ಗಳ� *�ಸ�ನ ಪ�5ರೂಪ1ಾKದ_ನು? 
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(ಒಂದು Xಾಗಶಃ ಪ�a)
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HJೋಶುವ HJೋ 
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 �0-ೊHನ ವಶ ........................................ Ch 6 

 ಸೂಯ6ನು �ಂ5ದು_ ................................... 10:12-15 
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 &ೇವದೂತರ ಉಪ�ಾರ............................... 19:1-18 

 &ೈHಕ ಪ�ಕಟ<ೆ .......................................... 19:9-18 

   2 ಅರಸು 
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cಾಠ ಎಂಟು 

ಸೃ`a ಮತು� Nಾ:ಯ7ೕTCನ ಅದು\ತಗಳ�  
 

ಅದುbತ ಎಂದ>ೆ &ೇವರ ಉ& _ೇಶಗ?�ೆ ಅನುಗುಣ1ಾK ಪ�ಕೃ5 �ಯಮಗಳ jೕ:ೆ 
ಒಂದು ಅ:ೌ*ಕ ಮಧ" ಪ�1ೇಶವ� ನ�ೆದು H|ೇಯIೆ�ರುವ� ಅ:ೌ*ಕ 
ಆnೕ1ಾ6ದಗಳನು� ತರುವ�ದು ಅಥ1ಾ ಅH|ೇಯIೆ�ರುವ� <ಾ"ಯ5ೕಪ6ನು� 
ತರುವ�ದು ಆಗುವ�&ಾK&ೆ.  

ಸೃ`aಯ ಅದು\ತಗಳ� 

ಆ�ಾಶ ಮತು� ಭೂ�ಯ ಅದುwತಗಳ� 
� &ೇವರು 2ಾತ<ಾ(ದರು 

ಆ-ಾಶಗಳ ಮತು� ಭೂGಯ ಸೃ³^ಯು &ೇವರ ಅದುbತ-ಾಯ6ಗಳನು� ನ�ೆಸುವ 
ಬಲ1ಾದ ಶ*�ಯ ಒಂದು ಒA /ೆಯ ಉ&ಾಹರfೆಗAಾK1ೆ. &ೇವರು 2ಾತ<ಾ(ದರು 
ಮತು� ಆತನು �ೇ?ದಂIೆ�ೕ ಎಲ�ವP ಆ�ತು! ಸೃ³^ಯ ಬ�ೆKನ ಆ,-ಾಂಡದ 
&ಾಖ:ೆಯು “&ೇವರು �ೇ?ದನು” ಎಂಬ ಪದವನು� ಪ&ೇ ಪ&ೇ ಬಳಸುತ�&ೆ. 
&ಾHೕದನು ಮತು� ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪತ�ದ :ೇಖಕನು “&ೇವರ 2ಾ5�ಂದ:ೇ” 
ಎಂಬ ಪದಗಳನು� ಬಳ-ೆ 2ಾಡುIಾ�>ೆ. 
ಇl6ಯ 11:3 IಶVವ1 <ೇವರ 
ಾ74ಂದFೇ 4�Cತ=ಾ�Zೆಂದು Nಾವ1 
ನಂl�ೆ�ಂದFೇ 7gದು�ೊಂ�<ೆ?ೕ=ೆ. ಈ �ಾರಣ�ಂದ �ಾRಸುವ ಈ ಜಗತು� 
ದೃಶ:ವಸು�ಗgಂದ ಉಂ ಾಗKಲL=ೆಂದು ಗ6yಸುZೆ�ೕ=ೆ.  
uೕತCNೆ 33:6 HJೋವನ ಅಪm�ೆ�ಂದFೇ ಆ�ಾಶವ1 ಉಂ ಾ�ತು; 
ಅದರKLರುವ1<ೆಲLವ� ಆತನ UಾVಸ�ಂದ 4�Cತ=ಾ�ತು. 

ಪ1ರುಷನ ಮತು� W�ೕಯ ಅದು\ತ 
ಆ��ಾಂಡ 1:26,27 ಆOೕFೆ <ೇವರು, ನಮ5 ಸVರೂಪದKL ನಮ5 JೋK�ೆ>ೆ 
ಸ�Eಾ� ಮನುಷ:ರನುh ಉಂಟು 
ಾ}ೋಣ. ಅವರು ಸಮುದ6ದKLರುವ �ೕನುಗಳ 
OೕFೆಯೂ, ಅಂತ��ದKL Jಾbಾಡುವ ಪiಗಳ OೕFೆಯೂ, cಾ6Rಗಳ OೕFೆಯೂ, 
Nೆಲದ OೕFೆ ಹ�<ಾಡುವ ಎFಾL u6�uೕಟಗಳ OೕFೆಯೂ ಎFಾL ಭೂ�ಯ 
OೕFೆಯೂ <ೊbೆತನ
ಾಡK ಅಂದನು. yೕ>ೆ <ೇವರು; 
“ಮನುಷ:ನನುh ತನh ಸVರೂಪದKL ಉಂಟು
ಾ�ದನು. <ೇವರ ಸVರೂಪದKL ಅವನನುh 
ಉಂಟು
ಾ�ದನು. ಅವರನುh ಗಂಡುJೆ�ಾ�� ಸೃ`a 
ಾ�ದನು.” 
ಆ��ಾಂಡ 2:7 yೕ�ರಲು HJೋವNಾದ <ೇವರು Nೆಲದ ಮR�4ಂದ ಮನುಷ:ನನುh 
ಸೃ`aW ಅವನ ಮೂ�ನKL �ೕವUಾVಸವನುh ಊ�ದನು. ಆಗ ಮನುಷ:ನು ಬದುಕುವ 
cಾ6REಾದನು. 

;ೕಬನ ಪ�ಸ�ಕವ� ಸತ"1ೇದದ�ರುವ ಅತ"ಂತ ಹAೆಯ ಪ�ಸ�ಕ1ೆಂದು �ೇಳ:ಾಗುತ�&ೆ. 
;ೕಬ��ೆ ತನ� ಮೂಲದ ಬ� �ೆ =ಾವ ಸಂ&ೇಹHರಲ�. 
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8ೕಬ 10:8a 4ೕನು ನನhನುh 4�CW ರೂTWದ?ರೂ… 

ಸೃ`aಯ ಉ< ?ೇಶ 
� ತಂ&ೆಯ ಹೃದಯವನು� <ೆರ1ೇ0ಸುವ�ದು 

ಒಂದು lಾಶEತ1ಾದ ಕುಟುಂಬವನು� ಬಯLದ ತಂ&ೆಯ ಹೃದಯದ ಬಯ-ೆಯನು� 
<ೆರ1ೇ0ಸಲು &ೇವರು 2ಾನವನ ಸೃ³^ಯನು� ;ೕNLದರು. &ೇವರು ತನ� 
ಮಗ��ಾK ಒಂದು ವಧುವನು� ಬಯLದರು ಮತು� ಒಂದು lಾಶEತ1ಾದ ಕುಟುಂಬದ 
ಮೂಲಕ ತನ�ನು� ಅವರ� -ಾಣಲು ಬಯLದನು. ಎ:ಾ� L�ೕ ಪ�ರುಷರು ತ<ೊ�ಂ,�ೆ 
ಒಂದು lಾಶEತ1ಾದ {�ೕ5ಯ ಸಂಬಂಧವನು� ಮತು� �ಕಟ ಅ<ೊ"ೕನ"Iೆಯನು� 
�ೊಂದ8ೇ-ೆಂದು &ೇವರು ಅವರನು� ಸೃ³^ 2ಾ(ದನು.  
ಎ±ೆಸ 2:4-7 ಆದbೆ ಕರು�ಾ4DEಾ�ರುವ <ೇವರು ನಮ5ನುh T6ೕ7Wದ ಮJಾ 
T6ೕ7ಯ 4�ತ�, ಅಪbಾಧಗಳ <ೆ[ೆ�ಂದ ಸತ�ವbಾ�ದ? ನಮ5ನುh u6ಸ�Nೊಂ�>ೆ 
ಬದುuWದನು. ಕೃcೆ�ಂದFೇ 4ೕವ1 ರ��ೆ Jೊಂ�ದವbಾ��?ೕ�. ಆತನು u6ಸ� 
HೕಸುIನKL ನn5ಂ��ರುವ ದHಯ ಮೂಲಕ ತನh ಅcಾರ=ಾದ 
ಕೃcಾ7ಶಯವನುh ಮುಂ�ನ ಯುಗಗಳKL ನಮ>ೆ Zೋ�ಸ]ೇ�ೆಂದು 
u6ಸ�HೕಸುIನKLರುವ ನಮ5ನುh ಆತNೊಂ�>ೆ ಎlwW, ಪರFೋಕದKL 
Hೕಸುu6ಸ�Nೊಂ�>ೆ ನಮ5ನುh ಕೂ�W<ಾ?Nೆ. 

� ಆತನ lಾಶEತ1ಾದ ಉ& _ೇಶಗಳನು� 
<ೆರ1ೇ0ಸುವ�ದು 

&ೇವರು ತನ� lಾಶEತ1ಾದ ಉ& _ೇಶಗಳನು� <ೆರ1ೇ0ಸುವ�ದ-ಾ\K 2ಾನವರನು� 
ಸೃ³^Lದನು. 
ಎ±ೆಸ 1:9-11 <ೇವರು ಆತನKL nದFೇ 4ಣC�W�ೊಂ�ದ? ಕೃcೆಯುಳ| ಸಂಕಲmದ 
ಪ6�ಾರ ತನh �ತ�ದ ರಹಸ:ವನುh ನಮ>ೆ 7gಯಪ�W<ಾ?Nೆ. �ಾಲವ1 
ಪ�ಪ�ಣC=ಾ<ಾಗ, ಆತನು ಭೂಪರFೋಕಗಳKLರುವ ಸಮಸ�ವನುh u6ಸ�ನKL 
ಒಂದುಗೂ�ಸುವ1<ೇ ಆ ಸಂಕಲm=ಾ�ತು�. ಇದಲL<ೆ ತನh �ತ�ದ 
ಉ<ೆ?ೕಶಕ�ನು[ಾರ=ಾ� ಎFಾL �ಾಯCಗಳನುh ನ}ೆಸು=ಾತನು ತನh ಸಂಕಲmದ 
ಪ6�ಾರ nದFೇ Nೇ�ಸಲmಟaವbಾದ ನಮ5ನುh u6ಸ�ನKL ತನh ಸVuೕಯ ಜನರNಾh� 
ಅ�W�ೊಂಡನು. 

� ಸು�5 ಮತು� ಆ>ಾಧ<ೆಯ� ತನ�ನು� 
<ೆರ1ೇ0ಸುವ�ದು 

2ಾನವರು ಸು�5 ಮತು� ಆ>ಾಧ<ೆಯ� ತನ�ೆ �ೇ1ೆ 2ಾಡುವ�ದ-ಾ\K &ೇವರು 
ಅವರನು� ಸೃ³^Lದರು. 
Hಶಯ 43:7,21 ನನh ಮyO>ಾ� Nಾನು ಸೃ`aW ರೂTW ಉಂಟು
ಾ�ದ ನನh 
Jೆಸ�ನವbೆಲLರನೂh ಬರ
ಾಡ]ೇ�ೆಂದು ಅಪm�ೆ�ೊಡು=ೆನು 
ನನh [ೊ�ೕತ6ವನುh ಪ6ಚುರಪ�ಸK ಎಂದು Nಾನು ಈ ಜನರನುh ಸೃ`aW�ೊಂ�<ೆ?ೕNೆ. 

&ೇವರು 2ಾನವ ಕುಲವನು� ಸೃ³^L&ಾಗ ಒಂದು &ೊಡ¥ lಾಶEತ1ಾದ ಉ& _ೇಶವನು� 
�ೊಂ,ದ_ರು. ಆದ>ೆ &ೇವರ ಸೃಜನnೕಲ ಅದುbತಗಳ. ಆ-ಾಶಗಳ ಮತು� ಭೂGಯ 
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ಸೃ³^;ಂ,�ೆ ಅಥ1ಾ 2ಾನವಕುಲದ ಸೃ³^;ಂ,�ೆ �ಲ�ಲ�. ಅವ�ಗಳ. ಹAೆಯ 
ಒಡಂಬ(-ೆಯುದ_ಕೂ\ ಮುಂದುವ>ೆದವ�. &ೇವರು ಮರುಭೂGಯ� ಮ<ಾ� ಮತು� 
�ೕರನು� ಸೃ³^Lದರು. ಜ>ೆಪ�ದ Hಧ1ೆ�ಾK ಎf hೆಯನು� ಮತು� Xಟ^ನು� ಸೃ³^Lದರು. 

Nಾ:ಯ7ೕTCನ ಅದು\ತಗಳ� 

ಸತ"1ೇದದ� &ೇವರ <ಾ"ಯ5ೕಪ�6ಗಳ ಅ<ೇಕ ಉ&ಾಹರfೆಗ?1ೆ.  
� ಜಲಪ�ಳಯವ� ಇ(ೕ ಭೂGಯ jೕ:ೆ ಬಂದ <ಾ"ಯ5ೕ�ಾ6Kತು�. 
� �ೊ&ೊ� ಮತು� �ೊ�ರದ <ಾಶನವ� ಒಂದು ಪ�&ೇಶದ jೕ:ೆ ಬಂದ 

<ಾ"ಯ5ೕ�ಾ6Kತು�. 
� <ಾ&ಾº ಮತು� ಅ}ೕಹುನ jೕ:ೆ ಬಂದ <ಾ"ಯ5ೕಪ�6 ಅನ�ಕೃತ1ಾದ 

Heತ� 8ೆಂ*ಯನು� ಯ�1ೇ,ಯ jೕ:ೆ ಅ{6Lದ ಆ ಪ�ರುಷರ jೕ:ೆ ಬಂದ 
<ಾ"ಯ5ೕ�ಾ6Kತು�.ಈ ಪ�ರುಷರು &ೇವರ ಅ�³ಕ� <ಾಯಕರುಗಳ Hರುದ� 
�ಂತರು ಮತು� 8ೆಂ*�ಂದ <ಾಶ1ಾದರು. 

� ಎೕಷನ �ೇವಕ<ಾದ �ೆಹNಯ jೕ:ೆ ಬಂದ ಕುಷ^ವ� ಒಬz ವ"*�ಯ jೕ:ೆ 
ಬಂದ <ಾ"ಯ5ೕ�ಾ6Kತು�. 

�ಾಪ-ೆ\ ಆಗುವ n�ೆಯು ಪlಾVIಾ�ಪ ಪಡುವ�ದ-ೆ\ ಒಂದು ಅವ-ಾಶ1ಾK&ೆ. 
Nಾ:ಯ7ೕಪ1C Eಾ�ೆ ಬರುತ�<ೆ 

<ಾ"ಯ5ೕಪ�6 ಬರಲು ಮೂರು -ಾರಣಗ?1ೆ. 
� �ಾಪ-ೆ\ n�ೆ=ಾK 

2 cೇತ6 2:9,10a ಕತCನು ಭಕ�ರನುh ಕಷaಗgಂದ ರiಸುವ1ದಕೂ� 
ಅ4ೕ7ವಂತರನುh Biಸುವ1ದ�ಾ�� Nಾ:ಯ7ೕTCನ �ನದ ತನಕ 

ಇಡುವ1ದಕೂ� ಬಲLವNಾ�<ಾ?Nೆ. ಮುಖ:=ಾ� Uಾ�ೕ�ಕ ಬಂಡುತನದ 

ದುbಾUೆಗಳKL ನ}ೆದು ಪ6ಭುತVವನುh 7ರ[ಾ�ರ 
ಾಡುವವರನುh yೕ>ೆ 
Biಸುವನು.  

� ಮುಂಬರುವ ತ:ೆ2ಾರುಗ?�ೆ ಉ&ಾಹರfೆ=ಾK 

2 cೇತ6 2:6 ... ಆತನು [ೊ<ೋ½ >ೊnೕರ ಪಟaಣಗಳನುh ಸುಟುa 
ಬೂ�
ಾ� ಇನುh OೕFೆ ಭu�yೕನbಾ� ಬದುಕುವವ�>ೆ ಬರುವ ದುಗC7ಯನುh 
ಸೂ�ಸುವ1ದ�ಾ�� ದೃ�ಾaಂತ=ಾ� ಅವ1ಗg>ೆ ದಂಡNೆಯನುh IDWದನು.... 

� ಪlಾVIಾ�ಪಪಡುವದ-ೆ\ ಒಂದು ಅವ-ಾಶ1ಾK  
ಪ6ಕಟNೆ 9:20,21 ಉಪದ6ವಗgಂದ [ಾಯ<ೆ ಉgದ ಜನರು Zಾ=ೇ 

ಾ��ೊಂಡ Iಗ6ಹಗಳನುh lಟುa <ೇವರ ಕ}ೆ>ೆ 7ರುಗKಲL. ಅವರು ಭೂತ, 
cೆ6ೕತಗಳ ಪ� ೆಯನೂh ಬಂ>ಾರ, ]ೆg|, Zಾಮ6, ಕಲುL, ಮರ 

nದFಾದವ1ಗgಂದ 
ಾಡಲmಟa NೋಡFಾರ<ೆ, �ೇಳFಾರ<ೆ, 
ನ}ೆಯFಾರ<ೆ ಇರುವ Iಗ6ಹಗಳ ಪ� ೆಯನೂh lಡKಲL. ಇದಲL<ೆ Zಾವ1 
ನ}ೆಸು7�ದ? �ೊFೆ, 
ಾಟ,  ಾರತV, ಕಳ|ತನ ಇವ1ಗ� ¢ೆಳ>ೆ ಒಂದನೂh lಡ<ೆ 

ಾನ[ಾಂತರಪಡKಲL. 
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ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ �ೇತ�ನು ಅ<ೇಕ ಅದುbತ1ಾದ <ಾ"ಯ5ೕಪ�6ಗಳನು� 5?ಸುIಾ� 
ಅವ�ಗಳನು� <ಾ"ಯ5ೕ{6ನ -ಾಲದ� �ೕ5ವಂತರನು� -ಾ�ಾಡುವ &ೇವರ 
�ಾಮಥ"6ದ ಉ&ಾಹರfೆಯ<ಾ�K ಬಳಸುIಾ�<ೆ. 
2 cೇತ6 2:5-9 ಆತನು ಭu�yೕನbಾದ ಪ1bಾತನ Fೋಕವನುh ಸುಮ5Nೆ lಡ<ೆ ಅವರ 
OೕFೆ ಜಲಪ6ಳಯವನುh ಬರ
ಾ�ದನು. ಆದbೆ ಸು4ೕ7ಯನುh [ಾರು7�ದ? 
Nೋಹನನೂh ಮತು� ಅವNೊಂ��ದ? ಇತರ ಏಳ� ಜನರನುh 
ಾತ6 
ಉgWದನು.ಆತನು [ೊ<ೋ½ >ೊnೕರ ಪಟaಣಗಳನುh ಸುಟುa ಬೂ�
ಾ� 
ಇನುh OೕFೆ ಭu�yೕನbಾ� ಬದುಕುವವ�>ೆ ಬರುವ ದುಗC7ಯನುh 
ಸೂ�ಸುವ1ದ�ಾ�� ದೃ�ಾaಂತ=ಾ� ಅವ1ಗg>ೆ ದಂಡNೆಯನುh IDWದನು. ಆದbೆ 
<ೇವರು ಆ ದುಷaರ ಅNೈ7ಕ ನಡZೆ>ೆ Nೊಂದು�ೊಂ�ದ? 4ೕ7ವಂತNಾದ 
Fೋಟನನುh �ಾcಾ�ದನು. ಏ�ೆಂದbೆ ಆ 4ೕ7ವಂತನು ಅವರ ಮಧ:ದKL 
ಇದು?�ೊಂಡು ಅವರ ಅNಾ:ಯ ಕೃತ:ಗಳನುh NೋಡುZಾ� �ೇಳ�Zಾ� ಅವ1ಗಳ 4�ತ� 
�Nೇ �Nೇ ತನh 4ೕ7ಯುಳ| ಆತ5ದKL ಬಹಳ=ಾ� Nೊಂದು�ೊಂಡನು. 9ಕತCನು 
ಭಕ�ರನುh ಕಷaಗgಂದ ರiಸುವ1ದಕೂ� ಅ4ೕ7ವಂತರನುh Biಸುವ1ದ�ಾ�� 
Nಾ:ಯ7ೕTCನ �ನದ ತನಕ ಇಡುವ1ದಕೂ� ಬಲLವNಾ�<ಾ?Nೆ... 

Nಾ:ಯ7ೕಪ1C - ಜಲಪ6ಳಯ  

ವಚನ: ಆ,-ಾಂಡ 6,7 

&ೇವರ ಅದುbತಗಳ. ಆಶVಯ6ಕರ1ಾದ ಘಟ<ೆಗAಾKರಬಹುದು ಅಥ1ಾ ಅವ�ಗಳ. 
<ಾ"ಯ5ೕ{6ನ ಭಯಂಕರ -ಾಯ6ಗAಾKರಬಹುದು. 2ಾನವಕುಲದ �ಾಪದ 
�Gತ� &ೇವರು ಜಲಪ�ಳಯವನು� ಭೂGಯ jೕ:ೆ ಆವ0ಸುವಂIೆ 2ಾ(ದರು. 
ಆದರೂ ಈ ಭಯಂಕರ1ಾದ <ಾ"ಯ5ೕ{6ನ ಮಧ"ದಲೂ� &ೇವರು ಕರುfೆಯನು� 
Iೋ0L ತನ� ಸೃ³^ಗಳನು� – �ಾ�d ಪtಗಳನು� L�ೕ ಪ�ರುಷರನು� - 
Nೕವ,ಂದು?Lದರು. 

ಜಲಪ�ಳಯವ� ಇ(ೕ ಭೂGಯ jೕ:ೆ ಮತು� 2ಾನವಕುಲದ jೕ:ೆ ಬಂದ 
<ಾ"ಯ5ೕ�ಾ6K&ೆ. 
ಆ��ಾಂಡ 7:19-23 4ೕರು ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಅತ:Dಕ=ಾ� ಪ6ಬಲ=ಾ�ದ?�ಂದ 
ಆ�ಾಶಮಂಡಲದ �ೆಳ�ರುವ ಎFಾL <ೊಡ¡ ]ೆಟaಗಳ¢ ಮು��Jೋದವ1. 4ೕರು ಆ 
]ೆಟaಗgಂತಲೂ ಹ�Nೈದು nಳ Oೕಲ�ೆ� Jೆಚ�ಲು ಅವ1ಗಳ� ಸಂಪ�ಣC 
ಮು��Jೋದುದ�ಂದ, ಪಶು, ಪi, ಮೃಗ, u6�uೕಟಗಳ� ಮನುಷ:ರ ಸyತ=ಾ� 
ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಚKಸುವ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗ�ೆಲLವ� Nಾಶ=ಾದವ1. 
ಮೂ�4ಂದ ಉWbಾಡುವ ಭೂಜಂತುಗ�ೆಲLವ� ಸತ�ವ1. ಮನುಷ: nದಲು>ೊಂಡು 
ಪಶು, ಪi, u6�uೕಟಗಳ ವbೆಗೂ ಭೂ�ಯ OೕKದ?<ೆ?FಾL Nಾಶ=ಾ�ತು; 
Nೋಹನೂ ಅವNೊಂ�>ೆ Nಾ=ೆಯKLದ? �ೕIಗಳ¢ 
ಾತ6 ಉgದು�ೊಂಡವ1.. 


ಾನವಕುಲದ Iಕೃ7 
{�ೕ5ಯುಳ/ ಪರ:ೋಕದ ತಂ&ೆಯು =ಾ-ೆ ತನ� ಅsೊ^ಂದು ಸೃ³^ಗಳನು� 

<ಾಶ2ಾ(ದರು ? &ೇವರು �ಾ{ಷ^ ಜನ>ೊಂ,�ೆ 8ೇಸತು� �ೋKದ_>ೋ ಅಥ1ಾ 
ಅದನು� Iಾನು ಬಲವಂತ1ಾK 2ಾಡ8ೇ-ಾ�Iೋ ? 
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&ೇವರು L�ೕಯ ಸಂIಾನವ� �ೈIಾನನ ತ:ೆಯನು� ಜಜುgವ<ೆಂದು 1ಾ�ಾ_ನ 
2ಾ(&ಾK�ಂದ �ೈIಾನನ ;ೕಜ<ೆಗಳ. ಮತು� ಉ& _ೇಶಗಳ. ಆ L�ೕಯ ಎ:ಾ� 
ಸಂIಾನವನು� <ಾಶ 2ಾಡ8ೇ-ೆಂಬು&ಾKತು�. <ಾವ� ಆ,-ಾಂಡ 6 ರ� ಭೂGಯ 
jೕದ_ Hಕೃ5ಯ ಬ� �ೆ ಓದುI �ೇ1ೆ. 
ಆ��ಾಂಡ 6:1,2,4 ಭೂ�ಯ OೕFೆ ಮನುಷ:ರ ಸಂ�ೆ: Jೆ�ಾ��ತು. ಇವ�>ೆ ಹು�aದ 
Jೆಣು�ಮಕ�ಳ� [ೌಂದಯCವ1ಳ|ವbಾ�ರುವ1ದನುh Nೋ� <ೇವಪ1ತ6ರು ತಮ>ೆ 
ಇಷa=ಾದವರನುh Jೆಂಡ7ಯರNಾh� 
ಾ��ೊಂಡರು. 
ಅನಂತರ <ೇವಪ1ತ6ರು ಮನುಷ: ಪ176ಯbೊಂ�>ೆ ಸಂಗ�W<ಾಗ ಮಕ�ಳ� 
ಹು�aದರು. ಆ �ಾಲ�ಂದಲೂ ಅ<ಾದ ನಂತರವ� ಜಗದKL NೆÇೕKಯರು ಇದ?ರು. 
ಇವbೇ ಪ�ವC�ಾಲದKL ಪ6Wದ�bಾ�ದ? ಪbಾಕ6ಮUಾKಗಳ� ಎಂದು Jೆಸbಾದವರು.  

“&ೇವಪ�ತ�ರು” ಎಂಬದು 2ಾನವ ಪ�ತ�ರಲ� ಬದ:ಾK &ೇವದೂತ ಸೃ³^ಗAಾK&ಾ_>ೆ 
ಎಂದು ನಂಬುವ�ದ-ೆ\ ಎ:ಾ� -ಾರಣಗ?1ೆ. ;ೕಬ 1-6 ಮತು� 38:7 ರ� 
“&ೇವಪ�ತ�ರು” ಎಂಬದು &ೇವದೂತ ಮತು� ದು>ಾತJ ಸೃ³^ಗಳನು� ಉ: �ೇ�ಸುತ�&ೆ 
�ೊರತು 2ಾನವರನ�ಲ�. 

ಆ,-ಾಂಡದ &ಾಖ:ೆಯು Xೕ�ೆ ಮುಂದುವ>ೆಯುತ�&ೆ, 
ಆ��ಾಂಡ 6:5,7 ಮನುಷ:ರ �ೆಟaತನವ1 ಭೂ�ಯ OೕFೆ Jೆ�ಾ��ರುವ1ದನೂh, 
ಅವರು ತಮ5 ಹೃದಯದKL 8ೕ�ಸುವ1<ೆಲLವ1 Eಾ=ಾಗಲೂ �ೆಟa 
ಆFೋಚNೆಗಳNೆhೕ 
ಾಡು7�ರುವ1ದನುh HJೋವನು Nೋ�ದನು.  
ಇದಲL<ೆ HJೋವನು, “Nಾನು ಸೃ`aWದ ಮನುಷ:  ಾ7ಯನುh ಭೂ�ಯ 
OೕK4ಂದ ಅgWlಡು=ೆನು; ಮನುಷ:bೊಂ�>ೆ ಸಕಲ �ಾಡುಮೃಗ, u6�, uೕಟ, 
ಪiಗಳನೂh Nಾಶ 
ಾಡು=ೆನು. Nಾನು ಅವರನುh ಸೃ`a
ಾ�ದ?�ೆ� ದುಃಖ=ಾಗು7�<ೆ” 
ಎಂದು ದುಃÆWದನು.”  

Nೋಹ ಮತು� ಅವನ ಕುಟುಂಬವ1 ಉgಸಲmಟaರು 

<ೋಹ ಮತು� ಅವನ ಕುಟುಂಬವ� =ಾ-ೆ Nೕವ,ಂದು?ಸಲwಟ^ರು? ಸತ"1ೇದವ� 
�ೇಳ.ತ�&ೆ,  
ಆ��ಾಂಡ 6:8,9 ಆದbೆ Nೋಹನ ನಡವg�ೆ HJೋವ4>ೆ Oಚು�>ೆEಾದುದ�ಂದ 
Nೋಹ4>ೆ HJೋವನ ದH <ೊರuತು. 
Nೋಹನ ಚ�Zೆ6: Nೋಹನು ಸತ:ವಂತನೂ ಎFಾL ಜನರKL 4ೕ7ವಂತನು ಆ�ದ?ನು; 
ಅವನು <ೇವbೊಂ�>ೆ ಅNೊ:ೕನ:=ಾ� ನ}ೆದು�ೊಂಡನು.  

“ಎ:ಾ� ಜನರ� �ೕ5ವಂತನು ಆKದ_ನು” ಎಂಬ ಪದಗಳನು� ಗಮ�L0. ಅವನ 
ವಂlಾವ?ಯ� =ಾರೂ ಭ�ಷ^>ಾKರಲ�.. 

&ೇವರು L�ೕ ಪ�ರುಷರ jೕ:ೆ -ೋಪ�ೊಂ(ದ_0ಂದ ಜಲಪ�ಳಯವ� ಬರಲ�. 2ಾನವ 
ಕುಲವ� Hಕೃತ1ಾKದ_0ಂದ ಅದು ಬಂ,ತು. �ೈIಾನನ ;ೕಜ<ೆಯನು� 
ತ�ೆX(ಯ,,_ದ_>ೆ, “L�ೕಯ ಸಂIಾನವ�” ಬರ-ೆ\ =ಾವ ಪHತ� ತ:ೆ2ಾರು 
ಇರು5�ರಲ�. 
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Nಾ:ಯ7ೕಪCನ ಸಮಯದKL ಸಂರ��ೆ 
� H|ೇಯIೆಯ ಮೂಲಕ 

&ೇವರು <ೋಹನ kೊIೆ�ೆ 2ಾತ<ಾ(ದರು ಮತು� <ೋಹನು ಅದ-ೆ\ H|ೇಯ<ಾದನು. 
<ೋಹನ ಸುತ�ದ_ ಜನರು ಅವನನು� ಅಪ�ಾಸ" 2ಾಡು5�&ಾ_ಗ ಅವನು &ೇವ0�ೆ 
H|ೇಯ<ಾಗುತ�:ೇ ಮುಂದುವ>ೆದನು. ಅವನು &ೇವರು -ೊಟ^ ಸೂಚ<ೆಗ?�ೆ 
ಅನು�ಾರ1ಾK�ೕ <ಾ1ೆಯನು� ಕv^ದನು. ಆ,-ಾಂಡ 6:14-16 ನಮ�ೆ ಈ 
ಸೂಚ<ೆಗಳನು� 5?ಸುತ�&ೆ. 

� �ಾ�dಗಳ. ಬಂದವ� 
ಪ�ಪಂಚದ ಎ:ಾ� �ಾ�dಗಳ� ಎರಡು ತಮJ ಸ�ಳ,ಂದ <ಾ1ೆಯ ಕ�ೆ�ೆ �ಾಗಲು 

�ಾ�ರಂ�L&ಾಗ <ೋಹನನು� ಅಪ�ಾಸ" 2ಾ(ದ ಜನರು ಏನು ;ೕeLರ8ೇಕು 
ಎಂದು �ೕವ� ಎಂ&ಾದರೂ ;ೕeL,_ೕ>ಾ? &ೇವರು �ಾ�dಗಳನು� <ಾ1ೆ�ೆ 
ಕ>ೆದರು ಮತು� ಅವ�ಗಳ. �ಾದು�ೋಗ8ೇ-ಾದ ದುಷ^ ಸ2ಾಜ,ಂದ ಅವ�ಗಳನು� 
ಸಂರtLದರು. ಅದು ಎಷು^ ಅದುbತ1ಾKತು�, ಮತು� ಅವರು ಒಂದು 1ೇA  ೆನಂ}ದ_>ೆ 
ನಂ}-ೆ�ಲ�ದ ಜಗ5��ೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚಕ1ಾKತು�. 

4ೕರು ಏ�ತು 
ಆ��ಾಂಡ 7:4 ಏಳ� �ನಗಳ ನಂತರ Nಾನು ಭೂ�ಯ OೕFೆ ನಲVತು� �ನ 
ಹಗKರುಳ� ಮ�ೆಯನುh ಸು�W, Nಾನು ಸೃ`a
ಾ�ದ �ೕವbಾBಗಳNೆhFಾL 
ಭೂ�ಯ OೕK4ಂದ Nಾಶ
ಾಡುZೆ�ೕNೆ” ಎಂದು Jೇgದನು.  
ಆ��ಾಂಡ 7:12 ನಲVತು� �ನ ಹಗKರುಳ� ಭೂ�ಯ OೕFೆ lರುಮ�  ೆಸು��ತು.  

ಅದು\ತಕರ=ಾದ >ಾg 
ಆ��ಾಂಡ 8:1 ತರು=ಾಯ <ೇವರು Nೋಹನನೂh ಅವನ ಸಂಗಡ Nಾ=ೆಯKLದ? ಎFಾL 
ಮೃಗಪಶುಗಳನೂh NೆನT>ೆ ತಂದು�ೊಂಡು ಭೂFೋಕದ OೕFೆ >ಾg lೕಸುವಂZೆ 

ಾಡFಾ� 4ೕರು ತ��ತು.   
ಆ��ಾಂಡ 8:2 ಭೂ�ಯ ಅ�ಯKLದ? [ಾಗರದ [ೆFೆಗಳ¢ ಆ�ಾಶದ ತೂಬುಗಳ¢ 
ಮು���ೊಂಡವ1. ಆ�ಾಶ�ಂದ ಸು�ಯು7�ದ? ಮ�  ೆ 4ಂತು Jೋ�ತು. ಭೂ�ಯ 
OೕKದ? 4ೕರು ಕ6Oೕಣ=ಾ� ತಗು�Zಾ� ಬಂತು.  

<ೇವರ =ಾ>ಾ?ನ - ಮು�ಲುlಲುL 

ಸುಳ./ ಧಮ6ಗಳ. ಮುKಲು}ಲ�ನು� ತಮJ ಸಂ-ೇತ1ಾK 2ಾ(-ೊಳ/ಲು ಯ5�L&ಾ_>ೆ 
ಆದ>ೆ &ೇವರು ಎ:ಾ� 2ಾನವಕುಲ-ಾ\K ಮುKಲು}ಲ�ನು� ಒಂದು 1ಾ�ಾ_ನ1ಾK 
-ೊಟ^ರು. 
ಆ��ಾಂಡ 8:22 ಭೂ�ಯು ಇರುವವbೆ>ೆ lತು�ವ �ಾಲವ� �ೊಯು:ವ �ಾಲವ� 
ಚgಯೂ, ಮ�ೆಯೂ, ]ೇW>ೆ �ಾಲವ�, yಮ�ಾಲವ�, ಹಗಲೂ, ಇರುಳ¢ ಇವ1ಗಳ 
ಕ6ಮ 4ಂತುJೋಗುವ1�ಲL” ಎಂದನು.  
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ಆ��ಾಂಡ 9:11-13 ಆ ಒಡಂಬ��ೆ Eಾವ1<ೆಂದbೆ, ಇನುh OೕFೆ Eಾವ cಾ6Rಗಳ¢ 
ಜಲಪ6ಳಯ�ಂದ Nಾಶ=ಾಗುವ1�ಲL; ಇನುh ಮುಂ<ೆ ಭೂ�ಯನುh Jಾಳ�
ಾಡುವ 
ಜಲಪ6ಳಯವ1 ಬರುವ1<ೇ ಇಲL” ಎಂದು Jೇgದನು. <ೇವರು ಪ1ನಃ Jೇg<ೆ?ೕನಂದbೆ, 
“Nಾನು 4ಮ5ನೂh 4ಮ5 ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಮಸ� �ೕವbಾBಗಳನೂh ಕು�ತು 
ತಲತFಾಂತರಗಳKLಯೂ 
ಾಡುವ ಈ ಒಡಂಬ��ೆ>ೆ OೕಘಗಳKL Nಾನು ಇ�aರುವ 
ಈ �ಾಮನlFೆLೕ ಗುರುZಾ�ರುವ1ದು. ನನಗೂ ಭೂ�ೕIಗgಗೂ 
ಾ��ೊಂಡ 
ಒಡಂಬ��ೆ>ೆ ಇ<ೇ ಗುರುZಾ�ರK.” 

Nಾ:ಯ7ೕಪ1C – [ೊ<ೊ½ ಮತು� >ೊnರದ Nಾಶನ  

ವಚನ: ಆ,-ಾಂಡ 18:17-19 

�ೊ&ೊ� ಮತು� �ೊ�ರ <ಾÐಆಗುವ�ದ*\ಂತ ಮುಂUೆ ಅ<ೇಕ ಸಂಗ5ಗಳ. 
ನ�ೆದವ�, ಅವ�ಗಳ. ಈ ಘಟ<ೆಯ ಮುಖ" 7ಾಗಗAಾK1ೆ. &ೇವರು ಅಬ��ಾಮ��ೆ 
7ೇv -ೊಟ^ರು. 

<ೇವರು ಅಬ6JಾಮNೊಂ�>ೆ 
ಾತNಾ�ದರು 
ಆ��ಾಂಡ 18:17,18 ಆಗ HJೋವನು ತNೊhಳ>ೆ, “Nಾನು 
ಾಡ]ೇ�ೆಂ�ರುವ 

�ಾಯCವನುh ಅಬ6Jಾಮ4>ೆ ಮbೆ
ಾಡುವ1ದು ಸ�8ೕ? ಅವ4ಂದ ಬKಷ�=ಾದ 

ಮJಾ ಜNಾಂಗವ1 ಹುಟa]ೇಕFಾL; ಅವನ ಮೂಲಕ ಭೂ�ಯ ಎFಾL ಜNಾಂಗಗgಗೂ 

ಆBೕ=ಾCದ ಉಂ ಾಗುವ1ದFಾL.” 
ಮುಂ&ೆ ಏ<ಾಗ&ೆ ಎಂದು &ೇವರು ಅಬ��ಾಮ��ೆ 5?ಸಲು �ಾ�ರಂ�ಸು5�ದ_ಂIೆ, 

&ೇವರು ತನ� �ಾ�ನವನು� ಅಬ��ಾಮ��ೆ <ೆನ{Lದರು - ಭೂGಯ ಎ:ಾ� 
ಜ<ಾಂಗಗಳ. ಅವನ� ಆnೕವ6,ಸಲwಡ8ೇ-ಾKತು�. ��ೋವನು Xೕ�ೆ 
ಮುಂದುವ>ೆLದರು, 
ಆ��ಾಂಡ 18:20,21 ಇದಲL<ೆ HJೋವನು, “[ೊ<ೋ½ >ೊnೕರಗಳ <ೊಡ¡ 
nbೆ ನನ>ೆ ಮು�aತು; ಆ ಊ�ನವರ OೕFೆ Jೊ�Wರುವ cಾಪವ1 ಎ�ೊaೕ 
Ìೂೕರ=ಾದದು?, Nಾನು ಇgದು Jೋ�, ನನ>ೆ ಮು�aದ nbೆಯಂZೆHೕ ಅವರು 

ಾ�ರುವbೋ ಇಲL�ೕ ಎಂದು Nೋ� 7gದು�ೊಳ�|Zೆ�ೕNೆ” ಎಂದನು.”  

&ೇವರು =ಾ-ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ Iಾನು 2ಾಡದ_ Hಷಯವನು� �ೇ?ದರು ? 

=ಾ-ೆಂದ>ೆ ಅಬ��ಾಮನು >ಾಷ�ಗ?�ೆ ಒಂದು ಆnೕ1ಾ6ದ1ಾಗುವ ತನ� �ಾ�ನ-ೆ\ ಬಂದು 
ಪಟ^ಣಗಳ�ರುವ �ೕ5ವಂತರ ಸಂರ�fೆ�ಾK �ಾ�y6ಸಲು ಆರಂ�ಸ8ೇ*ತು�. 
&ೇವರು Iಾನು ಒಂದು &ೇಶವನು� <ಾಶ2ಾಡ& _ೇ<ೆ ಎಂಬುದನು� �ೇಳಲು &ೇವರು 
ಒಡಂಬ(-ೆ ಬದ�>ಾKದ_ರು.  

ತಪ1m7gಯಲmಟa Fೋಟನು 
:ೋಟನನು� ಖಂ(ಸಲು ಹಲವರು nೕಘ�1ಾK ಮುಂ&ಾK&ಾ_>ೆ. ಅವನು =ಾ-ೆ 

ಅsೊ^ಂದು ದುಷ^ ನಗರಗಳ� 1ಾLLದನು? ಅವನು ಅಬ��ಾಮನ 
�ೋದರ?ಯ<ಾKದ_0ಂದ ಸಂರtಸಲwಟ^ನು ಎಂದು ಹಲವರು 7ಾHL&ಾ_>ೆ. ಆದ>ೆ 
ಅ�ಸ�ಲ �ೇತ�ನು �ೊ&ೊ� ಮತು� �ೊ�ರಗಳ <ಾಶನದ ಬ�ೆ� ಮತು� 
:ೋಟನ ಬ�ೆ� -ೆಲವ� ಆಸ*�&ಾಯಕ 2ಾತುಗಳನು� ಬ>ೆದನು. 
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2 cೇತ6 2:6-8 ಆತನು [ೊ<ೋ½ >ೊnೕರ ಪಟaಣಗಳನುh ಸುಟುa ಬೂ�
ಾ� 

ಇನುh OೕFೆ ಭu�yೕನbಾ� ಬದುಕುವವ�>ೆ ಬರುವ ದುಗC7ಯನುh 
ಸೂ�ಸುವ1ದ�ಾ�� ದೃ�ಾaಂತ=ಾ� ಅವ1ಗg>ೆ ದಂಡNೆಯನುh IDWದನು. ಆದbೆ 
<ೇವರು ಆ ದುಷaರ ಅNೈ7ಕ ನಡZೆ>ೆ Nೊಂದು�ೊಂ�ದ? 
4ೕ7ವಂತNಾದ Fೋಟನನುh �ಾcಾ�ದನು. ಏ�ೆಂದbೆ ಆ 4ೕ7ವಂತನು ಅವರ 

ಮಧ:ದKL ಇದು?�ೊಂಡು ಅವರ ಅNಾ:ಯ ಕೃತ:ಗಳನುh NೋಡುZಾ� �ೇಳ�Zಾ� 
ಅವ1ಗಳ 4�ತ� �Nೇ �Nೇ ತನh 4ೕ7ಯುಳ| ಆತ5ದKL ಬಹಳ=ಾ� 

Nೊಂದು�ೊಂಡನು. 
&ೇವರು ಅಬ��ಾಮ<ೊಂ,�ೆ 2ಾIಾ(&ಾಗ <ೆನ{L-ೊ?/0, ಈ ನಗರಗಳ Hರುದ� 

ಕೂಗು ಬಹಳ &ೊಡ¥&ಾK&ೆ ಏ-ೆಂದ>ೆ ಅವರ �ಾಪವ� ಬಹು ·ೂೕರ1ಾK&ೆ ಎಂದು 
�ೇ?ದರು. ಆ ಕೂಗು =ಾರ&ಾ_Kತು�? 

��ೆkೆ\ೕಲನು ಪಟ^ಣವನು� ದಂ(ಸತಕ\ವ>ೇ ಎಂದು ��ೆ 9:1,2 ರ� ಉ: �ೇ�ಸುIಾ�<ೆ.  
&ಾ��ೕಲ 4:13 ಮತು� 17 ರ� ಅ�Gಷ ದೂತನು ಎಂಬ&ಾK&ೆ. �ೊ&ೊ� 
ಮತು� �ೊ�ರ-ೆ\ �;ೕNಸ:ಾದ &ೇವದೂತರು ಕೂKರಬಹುದು. :ೋಟನನ� 
ಮತು� ಅವನ ಕುಟುಂಬವನು� �ೊರ�ೆ ಕ>ೆತರಲು ಅವ>ೇ ನಗರ-ೆ\ 
ಬಂದವ>ಾKರಬಹುದು. 

ಆದರೂ :ೋಟನು ಒಬz �ೕ5ವಂತ ಮನುಷ"<ಾKದು_ ಆ ಜನರ ದುಷ^ ಕೃತ"ಗಳನು� -ೇ? 
ಕಂಡು ,ನ�ತ" =ಾತ<ೆ ಪಡು5�ದ_ನು ಎಂದು �ೇತ�ನು �ೇಳ.Iಾ�<ೆ.  

&ೇವದೂತರು ನಗರ-ೆ\ ಬಂ&ಾಗ :ೋಟನು ಅವರ ಒA /ೆಯತನವನು� ಗುರು5L ಅವರು 
ಸಂರ�fೆ�ಾK ತಮJ ಮ<ೆ�ೆ ಬರ8ೇ-ೆಂದು ಒIಾ��Lದನು.  
ಆ��ಾಂಡ 19:2,3a “[ಾV�ಗ�ೇ, 4ಮ5 <ಾಸನ ಮNೆ>ೆ ಬಂದು ಇgದು�ೊಂಡು 
�ಾಲುಗಳನುh Zೊ�ೆದು�ೊg|�; ]ೆg>ೆ� 4ಮ5 
ಾಗC y�ದು�ೊಂಡು 
Jೋಗಬಹುದು” ಅಂದನು. ಅವರು, “JಾಗಲL, lೕ�ಯFೆLೕ bಾ76 ಕ�ೆಯುZೆ�ೕ=ೆ” 
ಎನhಲು 3ಅವನು ಅವರನುh ಬಹಳ ಬಲವಂತ 
ಾ�ದ?�ಂದ ಅವರು ಅವನ ಬgಯKL 
ಇgದು�ೊಳ�|ವ1ದ�ೆ� ಒTmದರು. 
ಆ��ಾಂಡ 19:4 ಅವರು ಮಲಗುವ1ದu�ಂತ ಮುಂ�ೆ ಹುಡುಗರು ಮುದುಕರು 
ಸyತ=ಾ� [ೊ<ೋ�ನ ಪಟaಣದವbೆಲLರೂ ಒಗ� ಾa� ಮNೆಯನುh ಮು7�>ೆ 
Jಾuದರು. 

ಈ &ಾಖ:ೆಯ� ಎ:ಾ� ಪ�&ೇಶಗ?ಂದ ವೃದ�ರು ಮತು� ಯುವಕರು ಮ<ೆಯ ಸುತ�ಲೂ 
ಸುತು�ವ>ೆದರು ಎಂಬುದನು�  &ೇವರು ಸwಷ^ಪ(L&ಾ_>ೆ. ಸಂಗ-ಾಮದ �ಾಪ 
ನಗರ&ಾದ"ಂತ ಇತು�. 
ಆ��ಾಂಡ 19:8 �ೇg�, ನನ>ೆ ಪ1ರುಷನನುh ಅ�ಯದ ಇಬwರು Jೆಣು�ಮಕ�ಳ� 
ಇ<ಾ?bೆ; ಅವರNಾhದರೂ 4ಮ>ೆ ತಂದು ಒTmಸುZೆ�ೕNೆ; ಅವರನುh ಮನಸು" ಬಂದಂZೆ 

ಾಡಬಹುದು; ಆದbೆ ಆ ಮನುಷ:ರು ನನh ಆಶ6ಯ�ೆ� ಬಂದವರು; ಅವ�>ೆ ಏನೂ 

ಾಡಕೂಡದು” ಎಂದು Jೇgದನು. 

:ೋಟನು ಅವರ ಬದ:ಾK ತನ� ಇಬzರು �ೆಣುhಮಕ\ಳನು� -ೊಡು1ೆ<ೆಂದು �ೇಳ.Iಾ�<ೆ. 
ಅವನು =ಾ-ೆ Xೕ�ೆ 2ಾ(ದನು ಎಂಬ &ಾಖ:ೆ ಇಲ�. ಬಹುಶಃ ಈ ಮನುಷ"ರು ಎಷು^ 
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ದುಷ^>ಾKದ_ರು ಎಂಬುದನು� ಅವನು 5?,ದ_ನು ಮತು� ಅವನು ಈ ಜನರು ಇದನೂ� 
5ರಸ\0ಸುIಾ�>ೆ ಎಂಬುದನು� 5?,ದ_ನು. 

ಅವರು -ೊಟ^ ಪ�ತು"ತ�ರವ� ಆಸ*�ಕರ1ಾK&ೆ.  
ಆ��ಾಂಡ 19:9a ಅವರು <ಾ� lಡು ಎಂದು Jೇg, “ಇವನು Eಾbೋ ಒಬw 
ಪರ<ೇBEಾ� ಬಂದು ಈಗ Nಾ:EಾDಪ7Eಾಗ]ೇ�ೆಂ�<ಾ?Nೆ …”  

ಅವರು :ೋಟನ �ಲುವನು� 5?,ದ_ರು. ಅವನು <ಾ"ಯ�ಪ5ಯಂIೆ ಆಡುIಾ�<ೆ 
ಎಂದರು. &ೇವರು �ೊ&ೊ� ಮತು� �ೊ�ರವನು� <ಾಶ 2ಾಡುವ�ದ*\ಂತ 
ಮುಂUೆ ಅ� ಒಬz �ಾtಯನು� �ೊಂ,ದ_ರು. ಆ �ಾtಯು �ಲ6tಸ:ಾ�ತು, 
ತು?ತ-ೊ\ಳ�ಾ�ತು ಮತು� {ೕ(ಸ:ಾ�ತು. 

Nಾ:ಯ7ೕTCನ ಸಮಯದKL ಸಂರ��ೆ 
ಆ��ಾಂಡ 19:15,16 Jೊತು� ಮೂಡುವ1ದ�ೆ� ಮುಂ�ೆ ಆ ದೂತರು Fೋಟ4>ೆ, 
“4ೕNೆದು? ಇKLರುವ 4ನh Jೆಂಡ7ಯನೂh 4ನh ಇಬwರು Jೆಣು�ಮಕ�ಳನೂh ]ೇಗ 
ಕbೆದು�ೊಂಡು Jೋಗು; ಊ�>ೆ ಉಂ ಾಗುವ ದಂಡNೆ�ಂದ 4ನಗೂ 
Nಾಶವ1ಂ ಾ�ೕತು” ಎಂದು Jೇg ತVbೆಪ�Wದರು. 
ಅವನು ತಡ
ಾಡಲು HJೋವನು ಅವನನುh ಕ4ಕ�Wದ?�ಂದ ಆ ಮನುಷ:ರು 
ಅವನನೂh ಅವನ Jೆಂಡ7 ಮಕ�ಳನೂh �ೈy�ದು Jೊರ>ೆ ತಂದು ಪಟaಣದ ಆ�ೆ>ೆ 
lಟaರು. 

=ಾ-ೆ :ೋಟ, ಅವನ �ೆಂಡ5 ಮತು� �ೆಣುhಮಕ\ಳನು� ನಗರದ �ೊರ�ೆ 
�ಾKಸ:ಾ�ತು? =ಾಕಂದ>ೆ :ೋಟನು �ೕ5ವಂತ<ಾKದ_ನು ಮತು� 
ಅಬ��ಾಮನು ಅವ0�ಾK ಮಧ"L�-ೆ ವXL �ಾ�y6Lದನು. 
ಆ��ಾಂಡ 19:29 <ೇವರು ಆ ಪ6<ೇಶದ ಪಟaಣಗಳನುh Nಾಶ
ಾ�<ಾಗ, 
ಅಬ6Jಾಮನನುh Nೆನಪ1
ಾ��ೊಂಡನು. Fೋಟನು =ಾಸ=ಾ�ದ? ಪಟaಣಗಳನುh 
Jಾಳ�
ಾ� ಆ ಸYಳ<ೊಳ�ಂದ Fೋಟನನುh Jೊರ>ೆ ಕಳ�yW cಾರು
ಾ�ದನು.  

ಮುಂ&ೆ ಏ<ಾಗ&ೆ ಎಂದು &ೇವರು ಅಬ��ಾಮ��ೆ �ೇ?ದರು ಮತು� ಅಬ��ಾಮನು 
:ೋಟ��ಾK ಮಧ"L�-ೆ ವXL �ಾ�y6Lದನು. ಇಂದು, <ಾವ� &ೇವ0ಂದ 
-ೇಳ.ವ�ದು ಮತು� ಇತರ0�ಾK ಮಧ"L�-ೆ ವXL �ಾ�y6ಸುವ�ದು ಅsೆ^ೕ 
�ಾ�ಮುಖ"1ಾದದು_. 

ನಗರಗಳ� Nಾಶ=ಾದವ1 
ಆ��ಾಂಡ 19:24,26 ಆಗ HJೋವನು [ೊ<ೋ½ >ೊnೕರಗಳ OೕFೆ 
ಆ�ಾಶ�ಂದ ಅ�hಗಂಧಕಗಳನುh ಸು�W ಆ ಪಟaಣಗಳನೂh ಸುತ�Kರುವ 
WೕOHಲLವನೂh ಊರುಗಳKLದ? ಜನbೆಲLರನೂh ಭೂ�ಯ Oೕಲಣ ಎFಾL 
]ೆ�ೆಯನೂh Jಾಳ�
ಾ�ದನು. Fೋಟನ Jೆಂಡ7 ಅವನ yಂ<ೆ ಬರು7�ರು=ಾಗ 
yಂ7ರು� Nೋ�ದ?�ಂದ ಉTmನ ಕಂಬ=ಾದಳ�.  
ಈ ನಗರಗಳ ಸಂಪPಣ6 H<ಾಶದಲೂ� ಸಹ, &ೇವ0�ೆ ಅವ�ಗಳ H<ಾಶವನು� 
�ೊರತುಪ(L ಒಂದು ಉ&ೆ_ೕಶHತು�. ಭ*�Xೕನ Nೕವನವನು� ನ�ೆಸುವವರ jೕ:ೆ 
&ೇವರ Nಾ:ಯ7ೕಪ�6 ಬರುವ�&ೆಂಬದ-ೆ\ ಅವರು ಉ&ಾಹರfೆ=ಾಗ8ೇ-ಾKತು�. 



 

139 

2 cೇತ6 2:6 ಆತನು [ೊ<ೋ½ >ೊnೕರ ಪಟaಣಗಳನುh ಸುಟುa ಬೂ�
ಾ� ಇನುh 
OೕFೆ ಭu�yೕನbಾ� ಬದುಕುವವ�>ೆ ಬರುವ ದುಗC7ಯನುh ಸೂ�ಸುವ1ದ�ಾ�� 
ದೃ�ಾaಂತ=ಾ� ಅವ1ಗg>ೆ ದಂಡNೆಯನುh IDWದನು.  

Hೕಸು ಈ ಘಟNೆಯನುh ಪ6[ಾ�TWದರು 

&ೇವರ >ಾಜ"ವ� =ಾ1ಾಗ ಬರುತ�&ೆ ಎಂದು �ೕಸುವನು� -ೇ?&ಾಗ, ಅವರು 
�ೊ&ೊ� ಮತು� �ೊ�ರದ ಸಮಯವನು� ಉ:ೆ�ೕ�Lದರು. 
ಲೂಕ 17:28-30 Fೋಟನ �ನಗಳKL ನ}ೆದ ಪ6�ಾರ ನ}ೆಯುವ1ದು. ಅವರು 
ಊಟ
ಾಡು7�ದ?ರು, ಕು�ಯು7�ದ?ರು, �ೊಂಡು�ೊಳ�|7�ದ?ರು, 

ಾbಾಟ
ಾಡು7�ದ?ರು, Nೆಡು7�ದ?ರು ಮತು� ಕಟುa7�ದ?ರು. ಆದbೆ Fೋಟನು 
[ೊ<ೋ½ ಊರನುh lಟುaJೋದ �ನದKL, ಆ�ಾಶ�ಂದ ]ೆಂu ಗಂಧಕಗಳ� 
ಸು�ದು ಅವbೆಲLರನುh Nಾಶ
ಾ�ದವ1. ಮನುಷ:ಕು
ಾರನು ಪ6ತ:�=ಾಗುವ 
�ನದKL ಅ<ೇ �ೕ7Eಾ� ಇರುವ1ದು. 

ಬರKರುವ Nಾ:ಯ7ೕಪ1C 

&ೇವರು <ಾಯ5ೕಪ6ನು� ಬರ2ಾಡುವ�ದ*\ಂತ ಮುಂUೆ, ಅವರು =ಾ1ಾಗಲೂ 
ಜನರನು� ಎಚV0ಸುIಾ�>ೆ. ನೂರು ವಷ6ಗ?ಂಗಲೂ �ೆeVನ -ಾಲ <ೋಹನು 
<ಾ1ೆಯನು� ಕv^ದನು. ಅವನು ಜಲಪ�ಳಯ ಬರ&ೆ ಮತು� ಭೂG�:ಾ� 
<ಾಶ1ಾಗ&ೆ ಎಂದು �ೇ?&ಾಗ ಜನರು ಅವನನು� ಪ0�ಾಸ" 2ಾ(ದರು. 
�ಾ�dಗಳ. ಸಹ ಅ:ೌ*ಕ1ಾK ಒcಾ^K �ೇ0 &ೇಶದ: �ೆ:ಾ� ನ�ೆದು ಬಂ&ಾಗ ಜನರು 
ನಂಬಲ�. 

:ೋಟನು ದುಷ^ತನ ತುಂ}ದ ನಗರಗAಾದ �ೊ&ೊ� ಮತು� �ೊ�ರದ� 
1ಾLLದನು ಮತು� ಜನರು ಅವನನು� <ೋ( ಪ0�ಾಸ" 2ಾ(ದರು. ಆ ನಗರಗಳ 
-ೊ<ೆಯ ,ನದ� ಅವನು ತನ� �ೆಣುhಮಕ\ಳ ಮ<ೆ�ೆ �ೋ&ಾಗ ಅವನ 
ಅ?ಯಂದರೂ ಸಹ ಅವನನು� <ೋ( ಅವನು ತ2ಾsೆ 2ಾಡು5�&ಾ_<ೆಂಬ 
0ೕ5ಯ� ನಕ\ರು.  

ಮIೊ�jJ, <ೋಹನ ಮತು� :ೋಟನ -ಾಲದ�ನ ದುಷ^ತನವ� ನಮJ &ೇಶಗಳ� 
�ೆಚುV5�&ೆ. <ಾವ� ನಮJ ತ:ೆ2ಾ0�ೆ �ಾtಗAಾK& _ೇ1ೆ. <ಾವP ಸಹ ಬರರುವ 
&ೇವರ <ಾ"ಯ5ೕ{6ನ ಬ� �ೆ ಜನರನು� ಎಚV0ಸುವ ಜ1ಾ8ಾ_0ಯನು� �ೊಂ,& _ೇ1ೆ. 
HJೆ 3:18 Nಾನು ದುಷa4>ೆ, ‘4ೕನು ಖಂ�ತ=ಾ� [ಾಯು=ೆ’ ಎಂದು ನು�ಯು=ಾಗ 

4ೕನು ಅವನನುh ಎಚ��ಸ<ೆಯೂ, ಅವನು ತನh �ೆಟa
ಾಗCವನುh lಟುa ತನh 
cಾ6ಣವನುh ಉgW�ೊಳ�|ವಂZೆ ಅವ4>ೆ ಬು��Jೇಳ<ೆಯೂ ಇದ?bೆ ಆ ದುಷaನು ತನh 
ಅಪbಾಧ�ಂದ [ಾಯ]ೇ�ಾಗುವ1ದು; ಅವನ ಮರಣ�ೆ� 4ೕನು Jೊ�ೆEಾಗು=ೆ. 

<ಾ"ಯ5ೕ{6ನ ಸಮಯಗಳಲೂ� &ೇವರು <ೋಹ ಮತು� :ೋಟರನು� ಸಂರtLದಂIೆ 
ನಮJನೂ� ಸಂರtಸುವರು. <ಾವ� ಪ�1ಾ,=ಾದ ಹಬಕೂ\ಕ<ೊಂ,�ೆ Xೕ�ೆ 
�ೇಳಬಹುದು. 
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ಹಬಕೂ�ಕ 3:17-19 ಆJಾ, ಅಂಜೂರವ1 �ಗುರ�ದ?ರೂ, <ಾ6�ಾಲZೆಗಳKL ಹಣು� 
Wಕ��ದ?ರೂ, ಎ�ೆ� ಮರಗಳ ಉತm7�ಯು ಶÍನ:=ಾದರೂ, Jೊಲಗ<ೆ?ಗಳ� ಆJಾರ 

�ಾನ:ಗಳನುh ಉತm7�
ಾಡ�ದ?ರೂ, ಕು�ಹ�aಗಳ� ಬ�<ಾ� Jೋದರೂ, 
�ೊ�a>ೆಗಳKL ದನಕರುಗಳ� ಇಲL=ಾದರೂ, Nಾನು HJೋವನKL ಉFಾLWಸು=ೆನು, 
ನನh ರ�ಕNಾದ <ೇವರKL ಆನಂ�ಸು=ೆನು. ನನh ಕತCNಾದ HJೋವNೇ ನನh 
ಬಲ; ಆತನು ನನh �ಾಲನುh �ಂ�ೆಯಂZೆ ಚುರುಕು>ೊgಸುZಾ�Nೆ, ]ೆಟa ಗುಡ¡ಗಳನುh 
ಚುರು�ಾ� ಓಡಲು ನನhನುh ಸಮಥCನNಾh�ಸುZಾ�Nೆ.  

Iಮ�ೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಈ �ಾಠದ ಪ�-ಾರ, ಅದುbತ ಎಂದ>ೇನು? 

2. 2ಾನವಕುಲವನು� ಸೃ³^ಸುವ� &ೇವರ ಉ&ೆ_ೕಶ1ೇನು? 

3. ಜಲಪ�ಳಯದ� <ೋಹ ಮತು� ಅವನ ಕುಟುಂಬವನು� �ೊರತುಪ(L ಎ:ಾ� 2ಾನವಕುಲದ <ಾಶ-ೆ\ :ೇಖಕರು 
=ಾವ -ಾರಣವನು� �ೕ(ದರು? 
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cಾಠ ಒಂಭತು� 

ಒದ�ಸುI�ೆಯ ಅದು\ತಗಳ�  
 

&ೇವರ ಅದುbತಗಳ. ಇ(ೕ ಪ�ಪಂಚ, >ಾಷ�, ಪ0L�5, ಕುಟುಂಬ ಅಥ1ಾ 
ವ"*�ಯ jೕ:ೆ ಪ0fಾಮ }ೕರಬಹುದು. ಅವ� ಆಶVಯ6ಕರ1ೆ�ಸಬಹುದು 
ಅಥ1ಾ �ಾ2ಾನ"1ೆ�ಸಬಹುದು. <ಾವ� ಈ�ಾಗ:ೇ <ೋ(ದಂIೆ, 
ಅವ�ಗಳ. 5ೕಪ6ನು� ತರಬಹುದು, ಆದ>ೆ ಅವ�ಗಳ. 
ಒದKಸುವ�ದ-ಾ\Kಯೂ ಆK1ೆ. 
&ೇವರ ಅದುbತಕರ1ಾದ ಒದKಸುH-ೆಗಳನು� LEೕಕ0ಸಲು <ಾವ� ಎರಡು 
-ೆಲಸಗಳನು� 2ಾಡ8ೇಕು. <ಾವ� &ೇವ0ಂದ -ೇಳ8ೇಕು ಮತು� ನಂತರ 
ಅವರು �ೇ?ದ Hಷಯದ jೕ:ೆ <ಾವ� ನಂ}-ೆ�ಂದ ವ56ಸ8ೇಕು. 

ಮರುಭೂ�ಯKL ಇ[ಾ6Hೕಲರು 

&ೇವರ ಅದುbತಕರ1ಾದ ಒದKಸುH-ೆಗಳ ಬ� �ೆ ಇ�ಾ��ೕಲರ 
ಅರಣ"ದ�ನ ಅ:ೆ&ಾಟವನು� ಅಧ"ಯನ 2ಾಡುವ�ದ*\ಂತ �ೆಚುV 
ಸwಷ^ eತ�ಣ 8ೇ>ೆ�ೆ Lಗುವ�,ಲ�. ಈ ಪ�=ಾಣದ� ಒಂದು 
ದಶಲ�ಕೂ\ �ೆಚುV ಜನರು ಇದ_ರು. ಅರಣ"-ಾಂಡದ� :ೇHಯ 
�ೋತ�, ಮXAೆಯರು ಮತು� ಮಕ\ಳನು� �ೊರತುಪ(L -ೇವಲ 
ಪ�ರುಷರ ಸಂ´ೆ"�ೕ 603,550 ಕೂ\ ಅ�ಕ1ಾKತು� ಎಂದು ನಮ�ೆ 
5?ಸ:ಾK&ೆ. 
ಅರಣ: 1:46,47b ಗಂಡಸರ ಒಟುa ಸಂ�ೆ: - 6,03,550 ಮಂ�. ಆದbೆ 
ಅವbೊಡNೆ FೇI ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ� Fೆu�ಸಲmಡKಲL. 

ಅFೌuಕ 
ಾಗCದಶCನ 

ಇ�ಾ��ೕಲರು ಈNಪ^ನು� }ಟು^ ತಮJ ಪ�=ಾಣವನು� ಆರಂ�L&ಾಗ 
&ೇವರು ಅವರ ಮುಂ&ೆ >ಾ5�ಯ� ಅK�ಸ�ಂಭ1ಾKಯೂ ಮತು� 
ಹಗಲ� jೕಘಸ�ಂಭ1ಾKಯೂ �ೋದರು. 
Inೕ 13:21,22 HJೋವನು ಹಗಲು Jೊ7�ನKL 
<ಾ�Zೋ�ಸುವ1ದ�ೆ� Oೕಘಸ�ಂಭದKLಯೂ, bಾ76=ೇ�ೆಯKL 
]ೆಳಕು�ೊಡುವ1ದ�ೆ� ಅ�hಸ�ಂಭದKLಯೂ ಇದು? ಅವನುh 
ನ}ೆಸು7ದ?ನು. ಈ �ೕ7ಯKL ಅವರು ಹಗKರುಳ� 
ಪ6Eಾಣ
ಾ�ದರು. ಹಗKನKL Oೕಘಸ�ಂಭ=ಾ�, bಾ76ಯKL 
ಅ�hಸ�ಂಭ=ಾ� ಜನರನುh lಟುa Jೋಗ<ೆ ಅKLHೕ ಇರು7�ದ?ನು.  

ಅದು ಎಷು^ ಅದುbತಕರ1ಾK,_ರ8ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಊXL-ೊ?/0. 
ಅವರು >ಾ5�ಯ �ೊ5��ೆ ಪ�=ಾdಸು5�&ಾ_ಗ, ಅವರು =ಾವ ಕ�ೆ 
�ೋಗು5�&ಾ_>ೆಂದು ಅವರು -ಾಣಬಹು&ಾKತು�. ಅವರು 
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�ಾAೆಯವನು� �ಾ*&ಾಗ ಅಡು�ೆ 2ಾಡಲು 8ೆಳಕು -ಾdಸು5�ತು�. 
>ಾ5�ಯ� ಮರುಭೂGಯು ತುಂ8ಾ ತಂ�ಾKರುತ�&ೆ ಮತು� 
ಅವರನು� 8ೆಚV�ೆ 2ಾಡುವದ-ೆ\ lಾಖವP ಇತು�. 

ಹಗನ�, ಸXಸ:ಾರದಷು^ ಮರುಭೂGಯ ಸೂಯ6ನ }Lಲು 
ಬ(ಯು1ಾಗ  ಅವ� �ೕಡದ ಅ(ಯ� ತಂ�ಾKರು5�ದ_ರು. 
&ಾHೕದನು ಇದನು� Hವ0ಸುIಾ�<ೆ. 
uೕತCNೆ 105:39 ಅವ�>ೆ ಹಗಲKL Nೆರg>ೋಸ�ರ nೕಡವನುh, 
ಇರುಳKL ]ೆಳu>ೋಸ�ರ ]ೆಂuಯನುh OೕFೆ ಹರ�ದನು.  

�ೕಡವನು� ಒಂಸು ಸ�ಂಭ1ಾKಯೂ ಒಂದು 0ೕ5ಯ -ೊ�ೆ=ಾKಯೂ 
ವd6ಸಲwv^ರುವ�ದ0ಂದ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅ<ೇಕ eತ�ಗಳ� 
-ಾಣುವಂIೆ ಅಣ8ೆಯ 0ೕ5ಯ� ಇ,_ರಬಹುದು. 

ಅFೌuಕ=ಾದ ಸಂರ��ೆ 
� jೕಘ ತ�ೆ�ೋ�ೆ 

ಈN{^ಯನ�ರು ತಮJ ಮನಸುWಗಳನು� ಬದ:ಾ�L-ೊಂಡು ಅವರನು� 
8ೆನ�v^ ಬಂ&ಾಗ ಇ�ಾ��ೕಲರ ಎಡಬಲ-ೆ\ 8ೆಟ^ಗಳ. ಮುಂದ-ೆ\ 
-ೆಂಪ� ಸಮುದ�Hದ_ದ_0ಂದ ಅವರು L*\ �ಾ*-ೊಂಡರು. ಅವರು 
jೕಘವನು� <ೋ( &ೇವರು ಸ0=ಾದ ಸ�ಳದ� ಅಂದ>ೆ &ೇವರ 
ಸಂರ�fೆಯ ಅ(ಯ� ಇ& _ೇ1ೆಂಬುದನು� 5?ದು-ೊಳ./ವ ಬದಲು 
ಭಯಪಟು^ �ೕlೆಯ Hರುದ� ಕೂKದರು. 
Inೕ  14:13,14 ಆದbೆ nೕUೆ ಆ ಜನ�>ೆ, “4ೕವ1 ಅಂಜ]ೇ��. 

ಸುಮ5Nೆ 4ಂತು�ೊಂ�ದು? HJೋವನು ಈ Jೊತು� 4ಮ5ನುh 
ರiಸುವ �ೕ7ಯನುh Nೋ��. 4ೕವ1 ಈ Jೊತು� Nೋಡುವ 

ಐಗುಪ©ರನುh ಇನುh ಮುಂ<ೆ ಎಂ�ಗೂ Nೋಡುವ1�ಲL. HJೋವNೇ 
4ಮ>ಾ� ಯುದ�
ಾಡುವನು. 4ೕವಂತು ಸುಮ5Nೇ 4ಂತು�ೊಂ��” 

ಎಂದು Jೇgದನು.” 

&ೇವರು ಏನು 2ಾ(ದರು ? ಅವರು jೕಘವನು� ಈN{^ಯನ�ರ ಮತು� 
ಇ�ಾ��ೕಲರ ಮ|ೆ" ಇ0Lದರು. ಒಂದು ಕ�ೆ ಇ�ಾ��ೕಲ0�ೆ 
8ೆಳ*ತು� ಇ<ೊ�ಂದು ಕ�ೆ ಈN{^ಯನ�0�ೆ ಕತ�ತು�. ನಂತರ 
&ೇವರು ಸಮುದ�ವನು� ಇ8ಾzಗ 2ಾ(ದರು ಮತು� ತನ� ಜನರು ಆ 
ಕ�ೆಯ ದಡದವ>ೆ�ೆ ಒಣಭೂGಯ jೕ:ೆ ನ�ೆದು �ಾKದರು. 
Inೕ 14:19-22 ಆಗ ಇ[ಾ6Hೕಲರ ದಂ�ನ ಮುಂ<ೆ Jೋಗು7�ದ? 
<ೇವದೂತನು ತನh ಸYಳವನುh lಟುa ಅವರ yಂದ�ೆ� ಬಂದನು. ಅವರ 

ಮುಂ<ಾ� Jೋಗು7�ದ? Oೕಘಸ�ಂಭವ1 ಅKLಂದ ಬಂದು ಅವರ yಂ<ೆ 
4ಂತು�ೊಂ�ತು. ಆ Oೕಘಸ�ಂಭವ1 ಐಗುಪ©ರ cಾ�ೆಯಕೂ�, 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ cಾ�ೆಯಕೂ� ನಡು=ೆ ಬಂ�ತು. ಅದು ಐಗುಪ©�>ೆ 
ಕತ�ಲನೂh, ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ bಾ76ಯKL ]ೆಳಕನುh �ೊ�aದ?�ಂದ ಆ 

bಾ76HFಾL ಒಬwರ ಹ7�ರ�ೆ� ಒಬwರು ಬರFಾಗKಲL.   
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� ಸಮುದ� ಎರಡು 7ಾಗ1ಾ�ತು 
nೕUೆ ಸಮುದ6ದ OೕFೆ �ೈ�ಾ�<ಾಗ, HJೋವನು ಆ 

bಾ76HFಾL ಮೂಡಣ �u�4ಂದ ಬಲ=ಾದ lರು>ಾgಯನುh 
lೕಸುವಂZೆ 
ಾ� ಸಮುದ6ದ 4ೕರನುh ಒಂದು ಕ}ೆ>ೆ ನೂu ಅದರ 

ತಳದKL ಒಣNೆಲವ1 �ಾRಸುವಂZೆ 
ಾ�ದನು. 4ೕರು 
ಇ]ಾ\ಗ=ಾ�ತು. ಇ[ಾ6Hೕಲರು ಸಮುದ6ದ ಮಧ:ದKL ಒಣNೆಲದKL 
ನ}ೆದುJೋದರು. 4ೕರು ಅವರ ಎಡಗ}ೆ ಮತು� ಬಲಗ}ೆಗಳKL 
>ೋ}ೆಯಂZೆ 4ಂತು�ೊಂ�ತು.  

&ೇವರು ತನ� ಜನರು -ೇವಲ ಈN{^ಯನ�ರ -ೈ�ಂದ ತ{w-ೊಳ./ವಂIೆ 
2ಾಡಲ�. ಈN{^ಯನ�ರು ಇ<ೆ�ಂದೂ ಇ�ಾ��ೕಲರನು� 
8ೆನ�ಟ^ದಂIೆ ಅವರ jೕ:ೆ <ಾ"ಯ5ೕಪ6ನು� ಬರ2ಾ(ದರು. 
Inೕ 14:23,24 ಐಗುಪ©ರೂ ಅಂದbೆ ಫbೋಹನ ಕುದುbೆಗಳ¢, 
ರಥಗಳ¢, bಾಹುತರೂ ಅವರನುh ]ೆನhಟುaವವbಾ� ಅವರ yಂ<ೆHೕ 
ಸಮುದ6<ೊಳ>ೆ ಬಂದರು.  
]ೆಳ�ನ  ಾವದKL HJೋವನು ಆ ಅ�h ಸ�ಂಭ ಮತು� Oೕಘ 

ಸ�ಂಭ<ೊಳ�4ಂದ ಐಗುಪ©ರ ದಂ�ನ ಕ}ೆ>ೆ Nೋ� ಅವರKL 
ಗKlKಯನುh ಉಂಟು
ಾ�ದನು. .  

� Hಳಂಬ ತಂತ�ಗಳ. 
ಈN{^ಯನ�ರು ಸಮುದ� ಮ|ೆ" ಇ&ಾ_ಗ &ೇವರು ಅವರ ರಥಗಳ ಚಕ�ಗಳ. 

ಕಳe �ೋಗುವಂIೆ 2ಾ( ಅವರನು� ತ�ೆ 2ಾ(ದರು. 
ವಚನಗಳ�. 25-28 HJೋವನು ಅವರ ರಥಗಳ ಚಕ6ದ uೕಲುಗಳKL 
ವ:Zಾ:ಸ 
ಾ�lಟaದ?�ಂದ ಐಗುಪ�ರು ಬಹು ಕಷa�ಂದ ರಥಗಳನುh 
[ಾ�W�ೊಂಡು Jೋಗ]ೇ�ಾ�ತು. ಆಗ ಐಗುಪ©ರು, “Nಾವ1 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ ಮುಂ<ೆ 4ಲLFಾbೆವ1, ಓ� Jೋ>ೋಣ, HJೋವನು 
ಅವ�>ೋಸ�ರ ನಮ>ೆ Ibೋಧ=ಾ� ಯುದ�
ಾಡು7�<ಾ?Nೆ” ಎಂದು 
Jೇg�ೊಂಡರು. 
ಅಷaರKL HJೋವನು nೕUೆ>ೆ, “ಸಮುದ6ದ OೕFೆ 4ನh �ೈ�ಾಚು, 
ಆಗ ಅದರ 4ೕರು nದKನಂZೆ ಬಂದು ಐಗುಪ©ರನೂh, ಅವರ 

ರಥಗಳನೂh, bಾಹುತರನೂh ಮುಳ��ಸುವ1ದು” ಎಂದು 
Jೇgದನು. nೕUೆ ಸಮುದ6ದ OೕFೆ �ೈ�ಾ�ದನು. 
]ೆಳ>ಾಗು=ಾಗFೇ ಸಮುದ6ದ 4ೕರು nದKದ?ಂZೆHೕ 
ತುಂl�ೊಂ�ತು. ಐಗುಪ©ರು ಓ�JೋಗುZಾ� ಅದರ ಎದುbಾ�Hೕ 

ಬಂದರು. yೕ>ೆ HJೋವನು ಐಗುಪ©ರನುh ಸಮುದ6<ೊಳ>ೆ 
ತg|lಟaನು. 4ೕರು nದKನಂZೆ ಬಂದು ಆ ರಥಗಳನೂh, 
bಾಹುತರನೂh, ಅವರ yಂ<ೆ ಸಮುದ6<ೊಳ>ೆ Jೋ�ದ? ಫbೋಹನ 

[ೈನ:ದವbೆಲLರನೂh ಮುಳ��Wl�aತು�, ಅವರKL ಒಬwbಾದರೂ 

ಉgಯKಲL. 
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ಆ�ಾ� �ೆ ಒಂದು ಅದುbತ-ೆ\ ಎರಡು ಮುಖಗ?ರುತ�1ೆ. ��ೋವ��ೆ 
�ೇ0ದವ0�ೆ ಸಂರ�fೆ�&ೆ. ��ೋವ��ೆ Hರುದ� 
�ೋ>ಾಡುವವ0�ೆ <ಾ"ಯ5ೕ{6&ೆ. 

� &ೇವರ ಶ*�ಯ ಗುಣಮಟ^ 
ಈ ಅದುbತವ� &ೇವರ ಶ*�ಯ ಗುಣಮಟ^1ಾKದು_ ಹA  ೆ

ಒಡಂಬ(-ೆಯುದ_ಕೂ\ ಉ: �ೇ�ಸಲwv^&ೆ. 
2 ಅರಸುಗಳ� 17:36 ... 4ಮ5ನುh ಮJಾಶu�, ಭುಜಬಲಪbಾಕ6ಮ 
ಇವ1ಗಳ ಮೂಲಕ=ಾ� ಐಗುಪ� <ೇಶ�ಂದ ಕbೆದು�ೊಂಡು ಬಂದ 
HJೋವNಾದ ನನhKL ಭಯಭu�ಯುಳ|ವbಾ�, ನನ>ೊಬw4>ೇ 
�ೈಮು�ದು ಯ�ವTCಸ]ೇಕು. 

ಅFೌuಕ=ಾದ ಆbೋಗ: 

��ೋವ ಅಂದ>ೆ ತನ�<ೆ�ೕ ಪ�ಕಟಪ(L-ೊಳ./ವ &ೇವರು. 
ಇ�ಾ��ೕಲರು ಕಂಪ� ಸಮುದ�ವನು� &ಾvದ ತ�ಣ1ೇ &ೇವರು 
ತನ�ನು� ��ೋವ->ಾಫ<ಾK ಪ�ಕಟಪ(L-ೊಂಡರು. 
Inೕ 15:25b,26 ಅKL HJೋವನು ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ಾ� ಒಂದು 
4ಯಮವನುh 
ಾ� ಅವರನುh ಪ�ೕiWದನು. HJೋವನು 
ಅವ�>ೆ, “4ೕವ1 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವನ 
ಾತನುh 
ಶ6<ೆ��ಂದ �ೇg, ಆತನ ದೃ`a>ೆ ಸ�lೕಳ�ವ1ದನುh 
ಾ�, ಆತನ 

ಆ¬ೆಗg>ೆ I�ೇಯbಾ�ದು?, ಆತನ ಕಟa�ೆಗಳNೆhFಾL ಅನುಸ�W 

ನ}ೆದbೆ, Nಾನು ಐಗುಪ©�>ೆ ಉಂಟು
ಾ�ದ =ಾ:DಗಳKL ಒಂದನೂh 
4ಮ>ೆ ಬರ>ೊ�ಸುವ1�ಲL. HJೋವNೆಂಬ NಾNೇ 4ಮ>ೆ 
ಆbೋಗ:<ಾಯಕನೂ, 4ಮ5ನುh ಗುಣಪ�ಸುವವನೂ ಆ�<ೆ?ೕNೆ” 
ಎಂದನು.” 

ಧ�ೕ6ಪ&ೇಶ-ಾಂಡದ� ಅವರು ಮರುಭೂGಯ� ನ�ೆದರೂ ಸಹ 
-ಾಲುಗಳ. 8ಾತು�ೋಗಲ� ಎಂಬದನು� -ಾಣುI �ೇ1ೆ. 
ದnೕC 8:4b ಆ ನಲವತು� ವಷC… 4ಮ5 �ಾಲುಗಳ� 
]ಾತುJೋಗKಲL.  

ನಂತರ, &ಾHೕದನು  ಅವರ =ಾವ ಕುಲದಲೂ� ಒಬz ವ"*�ಯೂ 
�ಶ*�ಯುಳ/ವ<ಾKರಲ� ಎಂದು ಬ>ೆದನು. 
uೕತCNೆ 105:37b ಅವರ ಕುಲಗಳKL ಒಬwNಾದರೂ [4ಶu��ಂದ] 
ಎಡವ1ವವ4ರKಲL.  

ಅFೌuಕ=ಾದ ಆJಾರ  

� ಮನ� ಮತು� :ಾವ*\ 
&ೇವರು ಅ:ೌ*ಕ1ಾK ಪ�=ಾಣ-ೆ\ 8ೇ-ಾದ ಆ�ಾರವನು� ಒದKLದರು. 
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Inೕ 16:12b,15 ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರ ಗುಣುಗುಟುaI�ೆಯು ನನ>ೆ 
�ೇgWತು. 4ೕನು ಅವ�>ೆ - [ಾಯಂ�ಾಲದKL 
ಾಂಸವನೂh 
JೊZಾ�bೆಯKL ]ೇ�ಾದಷುa bೊ�aಯನೂh 7ನುhI�; ಇದ�ಂದ 
Nಾನು 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವNೆಂಬದು 4ಮ>ೆ 
>ೊZಾ�ಗುವ<ೆಂದು Jೇಳ]ೇಕು ಎಂಬ<ೇ. [ಾಯಂ�ಾಲ=ಾಗುತ�Fೇ 
Fಾವu�ಗಳ� ಬಂದು ಅವರ cಾ�ೆಯವನುh ಮು���ೊಂಡವ1. ಅದಲL<ೆ 
JೊZಾ�bೆಯKL ಮಂಜು cಾ�ೆಯದ ಸುತ�ಲೂ l�?ತು; ಆ ಮಂಜು 
ಆ�Jೋದನಂತರ ಅರಣ:ದ NೆಲದKL ಮಂ�ನ ಹ4ಗಳಂZೆ ಏNೋ 
ಸಣ�ಸಣ� ರ=ೆಗಳ� �ಾRWದವ1.  
ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರು ಅದನುh ಕಂಡು ಇಂಥ<ೆಂದು 7gಯ<ೆ 
ಒಬw�>ೊಬwರು ಇ<ೇ4ರಬಹುದು ಎಂದು Jೇg�ೊಂಡರು. nೕUೆ 
ಅವ�>ೆ - ಇದು HJೋವನು 4ಮ>ೋಸ�ರ �ೊಟa ಆJಾರವ1;  

ಈ ಅ:ೌ*ಕ1ಾದ ಆ�ಾರದ ಒದKಸುH-ೆಯು ನಲEತು� ವಷ6ಗಳವ>ೆ�ೆ 
ಮುಂದುವ>ೆ�ತು. 
Inೕ 16:35 ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರು ಜನ=ಾಸIರುವ ಪ6<ೇಶ�ೆ� ಬರುವ 
ತನಕ ಅಂದbೆ �ಾNಾ³ <ೇಶದ Oೕbೆಯನುh [ೇರುವ ತನಕ 
NಾಲVತು� ವರುಷ ಮನhವNೆhೕ ಊಟ
ಾಡು7�ದ?ರು.  

ಅFೌuಕ=ಾದ 4ೕರು 

&ೇವರು ಅ:ೌ*ಕ1ಾK ಅವ0�ೆ �ೕರನು� ಒದKLದರು. �ದಲ 8ಾ0 
2ಾ>ಾದ ಬ? ಒದKLದರು, ಅ�ನ �ೕರು ಕX=ಾKತು� ಮತು� 
&ೇವರು �ೕlೆ�ೆ ಒಂದು Kಡವನು� ಅದರ� �ಾಕಲು �ೇ?ದರು. 
Inೕ 15:25a ಆಗ HJೋವನು ಅವ4>ೆ ಒಂದು �ಡವನುh 
Zೋ�Wದನು. ಅದನುh ಆ 4ೕ�ನKL Jಾu<ಾಗ 4ೕರು 
WyEಾ�ತು.  

ದವರು ಇ<ೊ�ಂದು 8ಾ0 >ೆÑ,Gನ� �ೕರನು� ಒದKLದರು. ಈ 8ಾ0, 
�ೕlೆಯು ಬಂ�ೆ�ೆ �ೊ�ೆಯ8ೇ-ೆಂದು ಸೂಚ<ೆ �ೕ(ದರು.  
Inೕ 17:6 ಅKL JೋbೇlನKLರುವ ಬಂ}ೆಯ OೕFೆ NಾNೇ 
4Nೆhದುbಾ� 4ಲುL=ೆನು. 4ೕನು ಆ ಬಂ}ೆಯನುh Jೊ}ೆ<ಾಗ ಅದ�ಂದ 
4ೕರು Jೊರಡುವದು, ಜನರು ಕು�ಯುವರು ಎಂದು nೕUೆ>ೆ ಅಪm�ೆ 
�ೊಡFಾ� nೕUೆ ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರ y�ಯರ ಎದು�ನKL Jಾ>ೆHೕ 

ಾ�ದನು.  

<ಾಲEತು� ವಷ6ಗಳ -ಾಲ ಇ�ಾ��ೕಲ0�ೆ ಮರುಭೂGಯ� �ೕರು 
ಇತು�. -ೆಲ¯jJ �ೕರನು� �ೌಖ"ಪ(ಸ:ಾ�ತು ಇನೂ� -ೆಲ¯jJ 
ಬಂ�ೆ�ಂದ �ೕರು ಬಂ,ತು, ಇತ>ೆ ಸಮಯದ� ಅವರು 
8ಾHಗಳನು� ಅ�ೆದರು. 
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ಅ�ೕಸ�ಲ �ೌಲನು ಈ -ಾಲದ ಒಂದು �ಾ>ಾಂಶವನು� ನಮ�ೆ 
�ೕಡುIಾ�<ೆ. ಅವನು ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ಆ5Jಕ �ೕರನು� 
ಉ: �ೇ�ಸುIಾ�<ೆ. 
1 �ೊ�ಂಥ 10:1-4 ಸJೋದರbೇ, ಮುಂ�ನ ಸಂಗ7ಯKL 4ೕವ1 
ಲ��Iಡ]ೇ�ೆಂದು Nಾನು ಅcೇiಸುZೆ�ೕNೆ. ಅ<ೇನಂದbೆ, ನಮ5 
Tತೃಗ�ೆಲLರೂ Oೕಘದ NೆರgನKLದ?ರು; ಅವbೆಲLರೂ ಸಮುದ6ವನುh 
<ಾ�Jೋದರು; ಅವbೆಲLರೂ nೕUೆಯ Bಷ:bಾಗುವದ�ಾ�� 

OೕಘದKLಯೂ ಸಮುದ6ದKLಯೂ �ೕ�ಾ[ಾhನವನುh 
Jೊಂ�ದರು. ಅವbೆಲLರೂ <ೈIಕ=ಾದ ಒಂ<ೇ ಆJಾರವನುh 
7ಂದರು; ಅವbೆಲLರೂ <ೈIಕ=ಾದ ಒಂ<ೇ 4ೕರನುh ಕು�ದರು; 
Jೇಗಂದbೆ ಅವರ yಂ<ೆ Jೋಗು7�ದ? <ೈIಕ=ಾದ ಬಂ}ೆ8ಳ�ಂದ 

ಬಂದ 4ೕರನುh ಕು�ಯು7�ದ?ರು; ಆ ಬಂ}ೆ u6ಸ�Nೇ.  

ಅFೌuಕ=ಾದ ಉಡುಪ1 

ಇ�ಾ��ೕನ �ೋತ�ವ� ಒಂದು ಬಡ�ಾ�=ಾದ, ಅ>ೆ�ೊcೆ^�ಂದ 
ಬಳಲು5�ರುವ ಜನರ ಗುಂ�ಾKರಲ�. ಅವರು ಈNಪ^ನು� }ಟು^ 
ಬರು1ಾಗ ಆ &ೇಶದ ಸಂಪ5�<ೊಂ,�ೆ �ೊರಬಂದರು. 

&ೇವರು �ದಲು �ೕlೆ;ಂ,�ೆ 2ಾIಾ(&ಾಗ, ತನ� ಜನರು 
ಬ0�ೈಯ� �ೊರ�ೆ ಬರುವ�,ಲ� ಎಂದು ಆತನು ಅವ��ೆ 1ಾ�ಾ_ನ 
2ಾ(ದನು. ಅವರು “&ೇಶವನು� ಲೂv 2ಾ(ದರು” ಎಂದು 
ಸತ"1ೇದವ� �ೇಳ.ತ�&ೆ. ಅಂದ>ೆ ಅವರು HಜಯlಾಗಳಂIೆ, 
ಲೂvಗಳನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡರು. 
Inೕ 3:21,22 “ಇದಲL<ೆ ಈ ನನh ಜನರ OೕFೆ ಐಗುಪ©�>ೆ 
ದHಯುಂ ಾಗುವಂZೆ 
ಾಡು=ೆನು. ಆದ?�ಂದ 4ೕವ1 Jೊರಡು=ಾಗ 
ಬ�>ೈಯKL ಬರ]ೇ�ಾಗುವ1�ಲL. 224ಮ5KLನ ಪ678ಬw W�ೕಯು 
NೆbೆJೊbೆಯ Jೆಂಗಸ�ಂದಲೂ, 4ಮ5 ಮNೆಗಳ ಅ7fಗ�ಾ� 
ತಂ�ರುವ Jೆಂಗಸ�ಂದಲೂ ]ೆg| ಬಂ>ಾರದ ಒಡ=ೆಗಳನೂh, 
ಬ ೆaಗಳನೂh �ೇg�ೊಳ|K. 4ೕವ1 ಅವ1ಗಳನುh 4ಮ5 ಗಂಡು Jೆಣು� 
ಮಕ�g>ೆ Zೊ�W�. yೕ>ೆ 4ೕವ1 ಐಗುಪ©ರನುh ಸುK>ೆ 

ಾ�Jೊರಟು ಬರುI�” ಅಂದನು.” 

ಉಡುಪ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಏನು 2ಾಡ8ೇ-ೆಂದು &ೇವರು ಅವ0�ೆ �ೇ?ದನು? 

ಅದನು� ಅವರ ಪ�ತ� ಮತು� ಪ�5�ಯರ jೕ:ೆ �ಾಕುವಂIೆ 
�ೇ?ದನು. ಅ:ೌ*ಕ1ಾK ಮರುಭೂGಯ� ಸ1ೆದು �ೋಗದ 
ಬcೆ^ಯು ಗು:ಾಮK0ಯ eಂ, ಬcೆ^=ಾKರಲ�, ಬದ:ಾK 
ಈN�^ ನ n�ೕಮಂತರ ಉಡುಪ�ಗAಾKದ_ವ�. 
ಧnೕC 8:4a ಆ ನಲವತು� ವಷC 4ಮ5 OೖOೕKದ? ಉಡುಪ1 
ಹ�ೇಯ<ಾಗKಲL. 
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ಇ�ಾ��ೕಲರು ಈN{^ನ ಲೂv;ಂ,�ೆ 2ಾತ� �ೊರಬರಲ�, ಅವರು 
XಂಡುಗA°ೆಂ,�ೆ ಮಂ&ೆಗA°ೆಂ,�ೆ �ೊರಬಂದರು. 
Inೕ 12:31,32 ಫbೋಹನು ಆ bಾ76ಯFೆLೕ nೕUೆ ಮತು� 
ಆbೋನರನುh ಕbೆ�W ಅವ�>ೆ, “4ೕವ1 ಎದು? ನನh ಜನರ 
ಮಧ:�ಂದ JೊರಟುJೋ��. 4ೕವ1 �ೇg�ೊಂಡ Oೕbೆ>ೆ 
HJೋವನನುh ಆbಾDಸುವ1ದ�ೆ� 4ೕವ1 ಮತು� ಇ[ಾ6Hೕಲರು 
JೊರಟುJೋ��. 4ೕವ1 �ೇg�ೊಂಡಂZೆ 4ಮ5 ಕು�ದನಗಳ 
yಂಡುಗಳನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು Jೋ��. ಅದಲL<ೆ ನನhನೂh ಸಹ 
ಆBೕವC�W�” ಎಂದನು.” 

ಸmಷa=ಾ� ಎದು?�ಾಣುವ �Jೆh 

ನಲವತು� ವಷ6ಗ?ಂದ ದಶಲ�ಕೂ\ �ೆಚುV ಜನರು ಮರುಭೂGಯ 
ಮೂಲಕ ಪ�=ಾdಸು5�ದ_ಂIೆ, &ೇವರ ಆnೕ1ಾ6ದದ ಸwಷ^1ಾK 
ಎದು_-ಾಣುವ e�ೆ�ಗಳ. ಕಂಡುಬಂದವ�. jೕಘಸ�ಂಭ ಮತು� 
ಅK�ಸ�ಂಭ, ಮನ� ಮತು� :ಾವ*\ಗಳ. -ೆಲವ� ಉ&ಾಹರfೆಗAಾK1ೆ. 

<ಾವ� ಅ0ತು-ೊಳ/8ೇ-ಾದ ಪ�ಮುಖ Hಷಯ1ೆಂದ>ೆ &ೇವರು ತನ� 
ಜನರನು� ಆ>ೈ-ೆ 2ಾಡಬಲ�ನು ಮತು� ಆ>ೈ-ೆ 2ಾಡುIಾ�<ೆ. 
ಕಷ^-ಾಲದ� &ೇವರು ಬದ:ಾಗುವ�,ಲ� ಎಂಬುದನು� <ಾವ� 
<ೆನ{ನ�ಡ8ೇಕು. &ೇವರು ತನ� ಜನರು ನಂಬುವ&ಾದ>ೆ ಅಗತ"ವ� 
ಬಂದ -ಾಲದ� ಅ:ೌ*ಕ1ಾದ 0ೕ5ಯ� ಆಗಲೂ ಒದKಸುವರು. 

  

ಎKೕಯನ ಮೂಲಕ ಅದು\ತಗಳ� 

ಸತ"1ೇದದುದ_ಕೂ\ ಅದುbತಗಳ. ಮುಂದುವ>ೆಯುತ�1ೆ. 1 ಅರಸುಗಳ�, 
ಎೕಯನ ಅದುbತಗಳ ಬ� �ೆ 5?ಸ:ಾK&ೆ. <ಾವ� -ೆಲ¯ಂದನು� 
2ಾತ� <ೋ�ೋಣ. 

�ಾ>ೆಗgಂದ �ೕಷ�ೆ 

ಎೕಯನು &ೇಶದ jೕ:ೆ <ಾ"ಯ5ೕಪ6ನು� �ೇಳ.Iಾ� 
ಬರ�ಾಲವ�ಂcಾಗುವ&ೆಂದು ·ೂೕ³Lದರು. ನಂತರ ಅವನು -ೆ0ೕ¬ 
ಹಳ/ದ ಬ?ಯ� ಅಡK-ೊಳ./ವಂIೆ &ೇವರು ನ�ೆLದರು, ಅ� 
ಅವ��ೆ ಅ:ೌ*ಕ1ಾK -ಾ�ೆಗ?ಂದ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡ:ಾ�ತು. 
1 ಅರಸು 17:1-4,6 �Fಾ:�ನ 7`wೕಯ ಊ�ನವNಾದ ಎKೕಯ 

ಎಂಬುವವನು ಅJಾಬ4>ೆ, “Nಾನು ಸ4hD[ೇ=ೆ 
ಾಡು7�ರುವ 

ಇ[ಾ6Hೕ� <ೇವbಾದ HJೋವNಾ�ೆ, Nಾನು ಸೂ�Wದ 

Jೊರತು ಇಂ�4ಂದ �ೆಲವ1 ವಷCಗಳ ವbೆ>ೆ ಮ�ೆEಾಗK 

ಮಂ ಾಗK lೕಳ�ವ1�ಲL” ಅಂದನು.  



 

148 

ತರು=ಾಯ HJೋವನು ಎKೕಯ4>ೆ, “4ೕನು ಈ ಸYಳವನುh lಟುa 
ಪ�ವC�u�>ೆ Jೋ� 8ದC³ Jೊ�ೆಯ ಆ�ೆಯKLರುವ �ೆ�ೕº 

ಹಳ|ದKL ಅಡ��ೋ. ಆ ಹಳ|ದ 4ೕರು 4ನ>ೆ ಕು�ಯುವ 

cಾನ=ಾ�ರುವ1ದು. 4ನ>ೆ ಆJಾರ ತಂದು �ೊಡ]ೇ�ೆಂದು �ಾ>ೆಗg>ೆ 
ಆ¬ಾTW<ೆ?ೕNೆ” ಎಂದು Jೇgದನು.” 
�ಾ>ೆಗಳ� ಅವ4>ೆ cಾ6ತಃ�ಾಲದKLಯೂ [ಾಯಂ�ಾಲದKLಯೂ 

bೊ�a ಮತು� 
ಾಂಸಗಳನುh ತಂದು�ೊಡು7�ದ?ವ1. ಅವನು 
ಇವ1ಗಳನುh 7ನುh7�ದ?ನು. ಹಳ|ದ 4ೕರು ಅವ4>ೆ cಾನ=ಾ�ತು�.  

ಅದು\ತಕರ=ಾದ yಟುa ಮತು� ಎ� �ೆ  

ಹಳ/ವ� ಬ5� �ೋ&ಾಗ &ೇವರು ಅವನನು� Uೆರಪ�ದ�ರುವ ಒಬz 
Hಧ1ೆಯ ಬ?�ೆ ಕಳ.XLದರು. ಅವಳ. ತನ�ಾK �ೕರು ಮತು� 
ಆ�ಾರವನು� Lದ�ಪ(ಸುವಂIೆ ಅವನು �ೇ?ದನು ಮತು� 
��ೋವ�ಂದ ಈ 1ಾ�ಾ_ನವನು� ಅವ?�ೆ -ೊಟ^ನು. 
1 ಅರಸು 17:14 “ಇ[ಾ6Hೕ� <ೇವbಾದ HJೋವನು 4ನ>ೆ, 
‘Nಾನು <ೇಶ�ೆ� ಮ�ೆಯನುh ಕಳ�yಸುವವbೆ>ೆ 4ನh ಮ��ೆಯKLರುವ 

yಟುa 7ೕರುವ1�ಲL ಮತು� n>ೆಯKLರುವ ಎ�ೆ�ಯು 
ಮು�ದುJೋಗುವ1�ಲL’” ಎಂದು Jೇಳ�Zಾ�Nೆ.’  

ಬರ�ಾಲವ� ಮೂರು ವಷ6 ಆರು 5ಂಗಳ.ಗಳ -ಾಲ ಮುಂದುವ>ೆ�ತು 
ಮತು� ಎೕಯ��ಾK, ಆ Hಧ1ೆ�ಾK ಮತು� ಅವಳ ಮಗ��ಾK 
&ೇವರ ಅ:ೌ*ಕ1ಾದ ಒದKಸುH-ೆಯು ಮುಂದುವ>ೆ�ತು. ಅವಳ 
ಮಗನು ಈ ಸಮಯದ� �ಾವನ�{w&ಾಗಲೂ &ೇವರು ಅವನ 
Nೕವವನು� Xಂ,ರುKLದರು. 
Eಾ�ೋಬ 5:17 ಎKೕಯನು ನಮ>ೆ ಸ
ಾನ=ಾದ 
ಸVXಾವವ1ಳ|ವNಾ�ದ?ನು, ಅವನು ಮ�  ೆ ಬರ]ಾರ<ೆಂದು ಭu��ಂದ 
cಾ6fCಸಲು ಮೂರು ವಷC ಆರು 7ಂಗಳವbೆಗೂ ಭೂ�ಯ OೕFೆ 
ಮ�  ೆlೕಳKಲL.  

ಎೕಯನು ನಮJಂತಹ ಸE7ಾವವ�ಳ/ವ<ಾKದ_ನು ಎಂದು 
ಅ�ೕಸ�ಲ<ಾದ =ಾ-ೋಬನು �ೇಳ.Iಾ�<ೆ. ಎೕಯನು ಒಬz 
�ಾ2ಾನ" ಮನುಷ"<ಾKದು_ ಅ:ೌ*ಕ1ಾK -ಾಯ62ಾ(ದನು 
ಎಂಬುದನು� 5?ದು-ೊಳ./ವ�ದು ನಮ�ೆ ಎsೊ^ಂದು ��ೕIಾWಹವನು� 
-ೊಡುತ�&ೆ. <ಾವP ಸಹ �ಾ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು-ೊಳ/8ೇಕು ! 

ಅFೌuಕ=ಾದ ಯ�ಬK 

ಮೂರು ವಷ6 ಮತು� ಆರು 5ಂಗಳ.ಗಳ -ಾಲ ಎೕಯನು 
ಅಡK-ೊಂ(ದ_ನು. ಅ�ಾಬನು ಅವನನು� -ೊಲು�ವ�ದ-ಾ\K ಅವನನು� 
ಎ:ಾ� ಕ�ೆ ಹುಡು*ದನು. ಈ ಸಮಯದ� ಅ�ಾಬನು  ��ೋವನ 
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ಪ�1ಾ,ಗಳ� ಅ<ೇಕರನು� -ೊಂ,ದ_ನು ಆದರೂ &ೇವರು 
ಎೕಯನನು� ಅ�ಾಬನ ಬ?�ೆ ಕಳ.XLದನು. 
1 ಅರಸು 18:17-20 ಅವನನುh ಕಂಡಕೂಡFೆ, “ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ 
ಆಪತ�ನುh ಬರ
ಾ�ದವNೇ, 4ೕನು ಬಂ�Eಾ?” ಅಂದನು. ಅದ�ೆ� 
ಅವನು, “ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ ಆಪತ�ನುh ಬರ
ಾ�ದವನು NಾನಲL. 
HJೋವನ ಆ¬ೆಗಳನುh ಉಲLಂÎW ]ಾಳನ Iಗ6ಹಗಳನುh ಪ��Wದ 
4ೕನೂ ಮತು� 4ನh ಮNೆಯವರೂ ಅದ�ೆ� �ಾರಣರು. 4ೕನು ಈಗ 
ಎFಾL ಇ[ಾ6Hೕಲರನೂh, ಈ ೆ]ೆಲgಂದ �ೕಷ�ೆ Jೊಂದುವ 
]ಾಳನ Nಾನೂbೈವತು� ಪ6=ಾ�ಗಳನುh ಮತು� ಅUೇರ <ೇವZೆಯ 
Nಾನೂರು ಪ6=ಾ�ಗಳನುh ಕOC� ]ೆಟa�ೆ� ಕbೆ�ಸು” ಎಂದು 
Jೇgದನು. ಅJಾಬನು ಇ[ಾ6Hೕಲರನೂh ಎFಾL ಪ6=ಾ�ಗಳನೂh 
ಅKL>ೆ ಕbೆ�Wದನು.  

� ಒಂದು ಕ�ೆ 850 ಜನರು ಇ<ೊ�ಂದು 
ಕ�ೆ ಒಬzನು 

-ಾj6S ಪವ6ತವ� ಉತ�ರ ಇ�ಾ��ೕನ ಬಯನ�ರುವ ಒಂದು 
ಸಣh ಪವ6ತ1ಾK&ೆ. ಜನರು ಅದರ ಬ,ಗಳ� �ಂIಾಗ, 

ಸಮತcಾ^ದ ಪವ6ತದ ತು,ಯ� ನ�ೆಯುವ ಎಲ�ವನೂ� 
ಸುಲಭ1ಾK <ೋಡಬಹು&ಾKತು�. 

ಸತ"1ೇದದ &ಾಖ:ೆಯು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರ1ಾK&ೆ (1 ಅರಸು 18 ನು� 
<ೋ(0)! ಸುಳ./ ಪ�1ಾ,ಗಳ. ತಮJ ಯ�ಬಗಳನು� 
ಮುಂkಾ<ೆಯ� Lದ�ಪ(L 8ೆಂ*ಯನು� ಕಳ.XL ಅದನು� 
ದXಸ8ೇ-ೆಂದು ತಮJ &ೇವರುಗ?�ೆ 8ೇ(-ೊಂಡರು. ಅವರು 
ಮ|ಾ"ಹ�ದ �ೊ5��ೆ ಪರ1ೇಶ>ಾK ತಮJನು� -ೊಯು_-ೊಳ./Iಾ� 
�ಾ�ಥ6<ೆ�ೆ ಉತ�ರ �ೕ�ೆಂದು ತಮJ &ೇವ0�ೆ 8ೇ(-ೊಂಡರು.  
850 ಪ�>ೋXತರುಗಳ. ಇದನು� 2ಾಡು5�ರು1ಾಗ ಒಬz ಮನುಷ"ನು, 
ಅಂದ>ೆ ಎೕಯನು ಏ-ಾಂತ1ಾK �ಂತು-ೊಂಡು ಅವರನು� 
ಪ0�ಾಸ" 2ಾ(ದನು. 

�ಾಯಂ-ಾಲದ� ಎೕಯನು ತನ� ಯ�ಬಯನು� Lದ�ಪ(L ಅದರ 
jೕ:ೆ ಮೂರು 8ಾ0 �ೕರನು� �ೊಯ"8ೇ-ೆಂದು ಜನ0�ೆ ಅಪwfೆ 
�ೕ(ದನು. ಅದರ jೕ:ೆ ಎsೊ^ಂದು �ೕರು ಸು0ಸಲwv^I �ೆಂದ>ೆ ಆ 
ಯ�1ೇ,ಯ ಸುತ�ಲೂ Iೋಡ:ಾKದ_ ಗುಂ(ಯೂ ಸಹ �ೕ0�ಂದ 
ತುಂಬಲwv^ತು. ನಂತರ ಎೕಯನು ಒಂದು ಸಣh �ಾ�ಥ6<ೆಯನು� 
2ಾ(ದನು.  
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1 ಅರಸು 18:36,37 ಸಂ�ಾ:Nೈ=ೇದ:ದ Jೊ7�>ೆ ಪ6=ಾ�Eಾದ 
ಎKೕಯನು ಯ�=ೇ�ಯ ಹ7�ರ ಬಂದು, “ಅಬ6Jಾಮ, ಇ[ಾಕ 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ <ೇವbೇ, HJೋವNೇ, 4ೕNೊಬwNೇ ಇ[ಾ6Hೕಲರ 
<ೇವbಾ�ರು7�ೕ ಎಂಬುದನೂh, Nಾನು 4ನh [ೇವಕNಾ�ರುZೆ�ೕNೆ 
ಎಂಬುದನೂh ಮತು� ಇದNೆhFಾL 4ನh ಅಪm�ೆಯ Oೕbೆ>ೆ 

ಾ�<ೆNೆಂಬುದನೂh ಈ Jೊತು� Zೋ�W�ೊಡು. uI>ೊಡು, 
HJೋವNೇ uI>ೊಡು, HJೋವNಾದ 4ೕNೊಬwNೇ <ೇವರೂ! 
ಈ ಜನರ ಮನಸ"ನುh 4ನh ಕ}ೆ>ೆ 7ರು�W�ೊಳ�|ವವನೂ 4ೕNೇ 
ಆ�ರು7�ೕ ಎಂಬುದನುh ಇವ�>ೆ 7gಯಪ�ಸು” ಎಂದು 
cಾ6fCWದನು. 

� ��ೋವ<ೇ &ೇವರು! 
ಏ<ಾ�ತು ? ��ೋವನ ಕ�ೆ�ಂದ 8ೆಂ* }ದು_ ಯ�2ಾಂಸವನೂ�, 

ಕv^�ೆ, ಕಲು� ಮಣುhಗಳನೂ� ದXL}ಟು^ -ಾಲು1ೆಯ�ದ_ �ೕರ<ೆ�:ಾ� 
Xೕ0}v^ತು. ಇ�ಾ��ೕS ಜನ>ೆಲ�ರೂ ಅದನು� <ೋ( 
�ಾsಾ^ಂಗ1ೆರK ��ೋವನನು� ಆ>ಾ�Lದರು. 
1 ಅರಸು 18:38,39 ಕೂಡFೇ HJೋವನ ಕ}ೆ�ಂದ ]ೆಂulದು? 
ಯ�
ಾಂಸವನೂh, ಕ�a>ೆ, ಕಲುL ಮಣು�ಗಳನೂh ದyWlಟುa 
�ಾಲು=ೆಯKLದ? 4ೕರNೆhFಾL yೕ�l�aತು. ಜನbೆಲLರೂ ಅದನುh ಕಂಡು 
]ೋಲClದು?, “HJೋವNೇ <ೇವರು! HJೋವNೇ <ೇವರು!” 
ಎಂದು ಕೂ�ದರು.”  

ಎಂತಹ ಒಂದು ಅದುbತಗಳ ಸರd ! �ದಲು &ೇವರು ಎೕಯನ 
ಮೂಲಕ 2ಾತ<ಾ( ಬರ�ಾಲವನು� ·ೂೕ³Lದರು. ನಂತರ ಮೂರು 
ವಷ6ಗ?Kಂತಲೂ �ೆeVನ -ಾಲ &ೇವರು ಅವನನು� 
ಬರ�ಾಲದ�ಯೂ ಸಂರtLದರು. ನಂತರ 8ೆಂ*ಯನು� 
ಕಳ.XL-ೊಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ತನ�ನು� Iಾನು 
�ಾ}ೕತುಪ(L-ೊಂಡನು. 

�ದಲ ಅರಸುಗಳ ಪ�ಸ�ಕವ� ಎೕಯನ ಮೂಲಕ ನ�ೆಸಲwಟ^ 
ಅದುbತಗ?ಂದ ತುಂ}&ೆ. 

ಎKೕಷನ ಮೂಲಕ ಅದು\ತಗಳ�  

ಎೕಷನು ಎೕಯನ nಷ"<ಾKದ_ನು ಮತು� ಎೕಯನು ಈ :ೋಕವನು� 
}ಟು^ �ೋಗು5�ರು1ಾಗ ಎೕಷನು ಅವ�ಂದ ಎರಡರಷು^ ಬಲವನು� 
-ೇ?-ೊಂಡನು. ಅವ�ಂದಲೂ ಅದುbತಗಳ. ಅ�ೆತ�ೆಗ?ಲ�&ೆ 
ಮುಂದುವ>ೆದವ� ಮತು� ಅವನು -ೇ?-ೊಂಡಂIೆ�ೕ ಎರಡರಷು^ 
ಅದುbತಗಳ. &ಾಖ:ಾK1ೆ.  
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ಎೕಯನು ;&ಾ6� ನ,ಯನು� ಇ8ಾzಗ 2ಾ(ದನು, ಎೕಷನೂ 
;&ಾ6� ನ,ಯನು� ಇ8ಾzಗ 2ಾ(ದನು. ಎೕಯ��ೆ Xಟು^ 
ಮತು� ಎf hೆ ಉ*\ತು, ಎೕಷ�ಗೂ ಅದುbತಕರ1ಾK ಎf hೆ ಉ*\ತು.  

Iಧ=ೆಯ ಎ� �ೆ ಉu�ದು? 

2 ಅರಸು 4:1-7 ಒಂದು �ನ ಪ6=ಾ� ಮಂಡgಯKLನ ಒಬwನ 

Jೆಂಡ7ಯು ಎKೕಷನ ಹ7�ರ ಬಂದು ಅವ4>ೆ, “4ನh [ೇವಕNಾದ 

ನನh ಗಂಡನು ಮರಣJೊಂ�ದನು. ಅವನು HJೋವನKL 
ಭಯಭu�ಯುಳ|ವNಾ�ದ?ನು ಎಂಬುದು 4ನ>ೆ >ೊ7�<ೆಯFಾL. 
[ಾಲ�ೊಟaವನು, ನನh ಇಬwರು ಮಕ�ಳನುh <ಾಸರNಾh� 

ಕbೆದು�ೊಂಡು Jೋಗುವ1ದ�ೆ� ಬಂ�<ಾ?Nೆ” ಎಂದು nbೆ�ಟaಳ�. 
ಎKೕಷನು ಆ�ೆ>ೆ, “Nಾನು 4ನ>ೇನು 
ಾಡ]ೇ�ೆನುh7�ೕ? 4ನh 
ಮNೆಯKL ಏ4ರುತ�<ೆ? Jೇಳ� ಎಂದನು.” ಅದ�ೆ� ಆ�ೆಯು, “4ನh 
<ಾWಯ ಮNೆಯKL ಒಂದು n>ೆ ಎ�ೆ� JೊರZಾ� ಏನೂ ಇಲL” 
ಎಂದು ಉತ�ರ �ೊಟaಳ�. 
ಆಗ ಎKೕಷನು ಆ�ೆ>ೆ, “Jೋ�, 4ನh Nೆbೆಯವ�ಂದ Wಕು�ವಷುa 
ಬ�<ಾದ cಾZೆ6ಗಳನುh �ೇg Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು ]ಾ. ಅನಂತರ, 4ೕನು, 
4ನh ಮಕ�ಳನುh ಒಳ>ೆ ಕbೆದು�ೊಂಡು ]ಾ�ಲನುh ಮು��, ಎ�ೆ�ಯನುh 
cಾZೆ6ಗಳKL Jೊಯು? ತುಂlದವ1ಗಳNೆhFಾL ಒಂದು ಕ}ೆ�ಡು” ಎಂದು 
Jೇgದನು. 
ಆ�ೆಯು Jೋ� ಮಕ�ಳನುh ಒಳ>ೆ ಕbೆದು�ೊಂಡು, ]ಾ�ಲನುh ಮು��, 
ಅವರು ಮುಂ�ಟa cಾZೆ6ಗಳFೆLFಾL ಎ�ೆ� Jೊಯ?ಳ�. cಾZೆ6ಗ�ೆFಾL 
ತುಂl<ಾಗ ಆ�ೆಯು ಮಗ4>ೆ, “ಇNೊhಂದು cಾZೆ6ಯನುh ತಂ�ಡು” 
ಎನhಲು ಅವನು, “cಾZೆ6ಗ�ೆಲL ಮು�ದು Jೋದವ1” ಎಂದು 
ಉತ�ರ�ೊಟaನು. ಕೂಡFೇ ಎ�ೆ� ಉಕು�ವ1ದು 4ಂತುJೋ�ತು. 
ತರು=ಾಯ ಆ�ೆಯು <ೇವರ ಮನುಷ:ನ ಹ7�ರ ಬಂದು ನ}ೆದದ?NೆhFಾL 
7gWದಳ�. ಅವನು ಆ�ೆ>ೆ, “Jೋ�, ಎ�ೆ�ಯನುh 
ಾ� 

[ಾಲ7ೕ�ಸು. ಉgದ ಹಣ�ಂದ 4ೕನೂ, 4ನh ಮಕ�ಳ� 
�ೕವನ
ಾ��” ಎಂದನು.”  

ಈ ಒದKಸುH-ೆಯ ಅದುbತದ� ಆ L�ೕಯು ನಂ}ದsೆ^ೕ 
�ೊಂ,-ೊಂಡಳ.. ಅವ?�ೆ Lಕು\ವಷು^ �ಾIೆ�ಗಳನು� ಎರವಲು ಪ�ೆ 
ಅವ�ಗಳ. ಎf hೆ�ಂದ ತುಂಬಲwಡುವವ� ಎಂದು �ೇಳ:ಾKತು�. ಅವಳ. 
ನಂ}-ೆ�ಂದ ಎಷು^ �ಾIೆ�ಗಳನು� ತಂದA°ೇ ಅಷು^ ಎf hೆಯನು� 
ಅವಳ. ಪ�ೆದಳ.. 

ಎರಡ<ೆಯ ಅರಸುಗಳ ಪ�ಸ�ಕವ� ಎೕಷನ -ಾಲದ� ನ�ೆದ 
ಅದುbತಗ?ಂದ ತುಂ}&ೆ. 
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ಅFೌuಕ=ಾದ [ೌಖ:ಗಳ ಅದು\ತಗಳ� 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯುದ_ಕೂ\ �ೌಖ"ದ ಅದುbತಗಳ ಒಂದು �ರಂತರ1ಾದ 
&ಾಖ:ೆ�&ೆ. 

�bಾ :ಮಳ ಕುಷa 

G>ಾ "ಮಳ. �ೕlೆ ಮತು� ಆ>ೋನರ ಸ�ೋದ0=ಾKದ_ಳ.. ಅವಳ. 
ಇ�ಾ��ೕಲರ <ಾಯಕರ� ಒಬzAಾKದ_ಳ.. &ೇವರು ತಮJನು� 
-ೆಂಪ� ಸಮುದ�ದ ಮೂಲಕ ನ�ೆL ತಮJ 1ೈ0ಗಳನು� 
<ಾಶ2ಾ(ದ_-ಾ\K ಆತನನು� ಜನರು ಸು�5ಸುವಂIೆ ಅವಳ. 
ಮುನ��ೆLದಳ.. ಆದ>ೆ G>ಾ "ಮಳ., ಆ>ೋನ<ೊಂ,�ೆ �ೇ0 
ಒಂದು ಖಂ(ಸುವ ಆತJ��ೆ ಅವ-ಾಶವನು� -ೊಟು^ ಎರಡು 
0ೕ5ಯ� �ೕlೆಯ Hರುದ� 2ಾತ<ಾ(ದಳ.. ಒಂದು ಅವನು 
ಇy;ೕಪ"ದ L�ೕಯನು� ಮದು1ೆ=ಾKದ_ರ ಬ� �ೆ. ಇ<ೊ�ಂದು 
ಇ�ಾ��ೕಲರ jೕ:ೆ ಅವ�Kದ_ <ಾಯಕತEದ ಬ� �ೆ. 

ಅವಳ �ಾಪದ ಪ0fಾಮ1ಾK ಅವ?�ೆ ಕುಷ^ವ� ಬಂ,Iೆಂದು 
ಸತ"1ೇದವ� ಸwಷ^ಪ(ಸುತ�&ೆ. 
ಅರಣ: 12:1,2 nೕUೆ ಕೂÏ <ೇಶದ W�ೕಯನುh ಮದು=ೆ 

ಾ��ೊಂ�ದ?ನು. ಆ �ಾರಣ�ಾ�� �EಾCಮಳ¢ Jಾಗೂ 
ಆbೋನನೂ ಅವ4>ೆ Iರುದ�=ಾ� 
ಾತNಾ�ದರು. 2ಅವರು, 
“HJೋವನು nೕUೆಯ ಮೂಲಕ=ಾ� 
ಾತ6=ೇ 

ಾತNಾಡುZಾ�Nೋ? ನಮ5 ಮೂಲಕ ಆತನು 

ಾತNಾಡುವ1�ಲL=ೇ?” ಎಂದು Jೇg�ೊಂಡರು. ಅವರು ಆ�ದ 

ಾತು HJೋವ4>ೆ �ೇgWತು.  
ವಚನಗಳ�. 9,10 ನಂತರ HJೋವನು ಅವರ OೕFೆ �ೋಪ>ೊಂಡು 
JೊರಟುJೋದನು. ಆ Oೕಘವ1 <ೇವದಶCನದ ಗು}ಾರದ 
OೕK4ಂದ lಟುaJೋ�ತು. ಪಕ�Nೆ �EಾCಮg>ೆ Zೊನುh 
ಹ7�ದ?�ಂದ ಆ�ೆಯ ಚಮC yಮದಂZೆ ]ೆಳ|>ಾ� Jೋ�ತು. 
ಆbೋನನು �EಾCಮಳನುh Nೋ�<ಾಗ ಆ�ೆ>ೆ Zೊನುh y��<ೆ 
ಎಂದು 7gದು�ೊಂಡನು. 

G>ಾ "ಮಳ. ಮತು� ಆ>ೋನರು ಕುಷ^ವನು� <ೋ(&ಾಗ ಏನು 
2ಾ(ದರು ? ಆ>ೋನನು ತ�ಣ1ೇ ತಮJ �ಾಪವನು� ಅ0-ೆ 2ಾ( 
ಅವಳ �ೌಖ"-ಾ\K �ಾ�y6Lದನು. 
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ಅರಣ: 12:11-14 ಆಗ ಆbೋನನು nೕUೆ>ೆ, “ನನh ಒ}ೆಯNೇ, 
Nಾವ1 I=ೇಕIಲL<ೆ ನ}ೆದು <ೋ`ಗ�ಾ<ೆವ1. ಈ <ೋಷದ 

ಫಲವನುh Nಾವ1 ಅನುಭIಸುವಂZೆ 
ಾಡ]ೇಡ ಎಂದು 4ನhನುh 
]ೇ��ೊಳ�|Zೆ�ೕNೆ. ಅಧC 
ಾಂಸ �ೊ�ೆತುJೋ� ಹು�aದ 

BಶುIನಂZೆ ಈ�ೆ ಆಗ]ಾರದು” ಎಂದು ]ೇ�ದನು. ಆಗ nೕUೆ 
HJೋವ4>ೆ, “<ೇ=ಾ, ಆ�ೆಯನುh =ಾW
ಾಡ]ೇ�ೆಂದು 
]ೇಡುZೆ�ೕNೆ” ಎಂದು nbೆ�ಟaನು. 
ಅದ�ೆ� HJೋವನು nೕUೆ>ೆ, “ಆ�ೆಯ ತಂ<ೆ ಆ�ೆಯ ಮುಖದ 

OೕFೆ ಉಗುgದbೆ, ಆ�ೆ ಏಳ� �ನ Nಾ��ೆ�ಂದ 

ಮbೆEಾಗು7�ದ?ಳಲL=ೇ? Jಾ>ಾದbೆ ಆ�ೆ ಏಳ� �ನ cಾ�ೆಯದ 

Jೊರ>ೆ ಇರK, ತರು=ಾಯ 4ೕನು ಆ�ೆಯನುh cಾ�ೆಯ<ೊಳ>ೆ 
[ೇ�W�ೊಳ|ಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ�ರ�ೊಟaನು..”  

Nಾ
ಾನನ ಕುಷa 

<ಾ2ಾನನ ಕುಷ^>ೋಗವ� �ೌಖ"1ಾದದು_ ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ�ರುವ 
ಒಂದು ಅತ"ಂತ ಆಸ*�ಕರ1ಾದ ಅದುbತಗಳ� ಒಂ&ಾK&ೆ. ಎೕಷನು 
=ಾ-ೆ ಅವನನು� -ಾಣಲು �>ಾಕ0Lದನು ಮತು� ತನ� �ೇವಕನ 
ಮೂಲಕ ;&ಾ6� ನ,ಯ� ಏಳ. 8ಾ0 ಮುಳ.ಗ8ೇ-ೆಂದು �ೇ? 
ಕಳ.XLದನು ? 

<ಾ2ಾನನು ಮ�ಾಪ�ರುಷನೂ ಸ<ಾJನ;ೕಗ"ನೂ 
ಪ>ಾಕ�ಮlಾಯೂ ಆKದ_<ೆಂದು ನಮ�ೆ 5?,&ೆ. ಅವನು L0=ಾ 
&ೇಶದ �ೇ<ಾ�ಪ5=ಾKದ_ನು ಮತು� ಅವನ ಸಲು1ಾK 
��ೋವನು L0ಯ� �ೇ<ೆ�ೆ ಜಯವನು� -ೊv^ದ_ರು.  
2 ಅರಸು 5:1 ಅbಾಮ:ರ ಅರಸ4>ೆ Nಾ
ಾನNೆಂಬ ಒಬw 
[ೇNಾDಪ7�ದ?ನು. HJೋವನು ಇವನ ಮು�ಾಂತರ=ಾ� 

ಅbಾಮ:�>ೆ ಜಯವನುh ಅನುಗ6yWದ?ದ�ಂದ ಅರಸನು ಇವನನುh 
ಮJಾ ಪ1ರುಷNೆಂದೂ ಸNಾ5ನ8ೕಗ:Nೆಂದೂ >ೌರIಸು7�ದ?ನು. 
ಆದbೆ ಪbಾಕ6ಮUಾKEಾದ ಇವನು ಕುಷ�bೋ�Eಾ�ದ?ನು.  

<ಾ2ಾನನ �ೆಂಡ5�ೆ ಇ�ಾ��ೕನ ಒಬz ಗು:ಾಮ ಹುಡುK�ದ_ಳ.. 
ಅವ?�ೆ ಇ�ಾ��ೕನ ಪ�1ಾ,ಯ ಬ� �ೆ ಮತು� ಅವನ ಮ�ಾ ಶ*�ಯ 
ಬ� �ೆ 5?,ತು�. 
2 ಅರಸು 5:3 ಆ�ೆಯು ಒಂದು �ನ ತನh ಯಜ
ಾ4ಯ ಬg, “ನಮ5 
ದRಯು ಸ
ಾಯCದKLರುವ ಪ6=ಾ�ಯ ಹ7�ರ ಇ�?ದ?bೆ ಎ�ೊaೕ 
ಒ� |ೆಯ<ಾಗು7�ತು�. ಅವನು ನನh ಯಜ
ಾನನನುh ಕುಷ�bೋಗ�ಂದ 

=ಾW
ಾಡು7�ದ?ನು” ಎಂದು Jೇgದಳ�.  
<ಾ2ಾನನು ತನ� >ಾಜನ ಬ?�ೆ �ೋK ಇ�ಾ��ೕನ ಪ�1ಾ,ಯ 

ಬ?�ೆ �ೋಗಲು ಅನಮ5ಯನು� ಪ�ೆದು-ೊಂಡನು. ಆದ>ೆ ಅವನು 
L0=ಾ &ೇಶದ >ಾಜ�ಂದ n«ಾರಸುW ಪತ�ವನು� ಇ�ಾ��ೕನ 
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>ಾಜ��ೆ -ೊcಾ^ಗ ಅವನು ಯದ�-ೆ\ -ಾರಣವನು� 
ಹುಡುಕು5�&ಾ_>ೆಂದು <ೆ<ೆL-ೊಂಡನು. �ೇ�ೋ ಎೕಷನು 
<ಾ2ಾನನ ಬ� �ೆ -ೇ?L-ೊಂಡನು ಮತು� ಅವನನು� 
ಕ>ೆಕಳ.XLದನು. 
2 ಅರಸು 5:8-12 ಇ[ಾ6Hೕಲರ ಅರಸನು ತನh ಬ ೆaಗಳನುh 
ಹ�ದು�ೊಂಡNೆಂಬುದನುh <ೇವರ ಮನುಷ:Nಾದ ಎKೕಷನು �ೇg 

ದೂತರ ಮು�ಾಂತರ=ಾ� ಅವ4>ೆ, “4ೕನು, 4ನh ಬ ೆaಗಳನುh 
ಹ�ದು�ೊಂಡ<ೆ?ೕ�ೆ? ಅವನನುh ನನh ಬg>ೆ ಕಳ�yಸು, 
ಇ[ಾ6HೕಲರKL ಒಬw ಪ6=ಾ��<ಾ?Nೆಂಬುದು ಅವ4>ೆ >ೊZಾ�ಗK” 
ಎಂದು Jೇg ಕಳ�yWದನು. Nಾ
ಾನನು ರoಾಶVಗ� ¢ೆಡNೆ 
ಎKೕಷನ ಮNೆ>ೆ Jೋ� ]ಾ�Kನ ಮುಂ<ೆ 4ಂತನು. ಎKೕಷನು 
ಅವ4>ೆ, “Jೋ� 8ದC³ ನ�ಯKL ಏಳ� [ಾ� ಮುಳ�� ]ಾ, 
ಆಗ 4ನh <ೇಹವ1 nದKನಂZಾಗುವ1ದು; 4ೕನು ಶುದ�NಾಗುI” 
ಎಂದು Jೇg ಕಳ�yWದನು. 
Nಾ
ಾನನು ಇದನುh �ೇg �ೋಪ>ೊಂಡು, “ಇ<ೇನು? ಅವನು 
Jೊರ>ೆ ಬಂದು ತನh <ೇವbಾದ HJೋವನ Jೆಸರನುh Jೇg ನನh 
ಕುಷ�ದ OೕFೆ �ೈEಾ�W =ಾW
ಾಡುವNೆಂದು NೆನW<ೆನು. 
ದಮಸ�ದ ಅ]ಾNಾ ಮತು� ಪಪC° ಎಂಬ ನ�ಗಳ� ಇ[ಾ6Hೕಲರ 

ಎFಾL ನ� Jೊ�ೆಹಳ|ಗg�ಂತ ಉತ�ಮ=ಾ�=ೆಯಲL�ೕ? 
[ಾhನ�ಂದ ಶುದ�Nಾಗುವ Jಾ�ದ?bೆ Nಾನು ಅವ1ಗಳKLHೕ 
[ಾhನ
ಾಡಬಹುದಲL=ೇ?” ಎಂದು Jೇg, ಬಲು W�a4ಂದ 

JೊರಟುJೋದನು.  
<ಾ2ಾನನು ತನ� ಮನLWನ� Xೕ�ೆ �ೌಖ"1ಾಗು1ೆನು ಎಂಬ ಒಂದು 

eತ�ಣವನು� �ೊಂ,ದ_ನು. ತನ� �ಾ�ನ-ೆ\ ಅಹ61ಾದ ಒಂದು 
eತ�ಣವನು� �ೊಂ,ದ_ನು. ಅವ��ೆ ತನ�&ೇ ಆದ ಒಂದು 
2ಾದ0�ತು� ಆದ>ೆ &ೇವರು ಎೕಷ<ೊಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾ( ಅವನು 
ಏನು 2ಾಡ8ೇಕು ಮತು� ಏನು �ೇಳ8ೇ-ೆಂದು ಅವ��ೆ 5?Lದರು. 
ವ. 13,14 ಆಗ ಅವನ [ೇವಕರು ಹ7�ರ ಬಂದು ಅವ4>ೆ, “[ಾV�ೕ, 
ಪ6=ಾ�ಯು ಒಂದು ಕ¨ಣ=ಾದ �ೆಲಸ Jೇgದ?bೆ, ಅದನುh 4ೕವ1 

ಾಡು7��?ರಲL=ೇ? Jಾ>ಾದbೆ ‘[ಾhನ
ಾ� ಶುದ�Nಾಗು’ ಎಂದು 
Jೇgದbೆ Eಾ�ೆ ಅದರಂZೆ 
ಾಡ]ಾರದು” ಎಂದು Jೇgದರು. 
ಅವನು 8ದC³ ನ�>ೆ Jೋ� ಏಳ� [ಾ� ಅದರKL ಮುಳ�� 

ಎದ?ನು. ಕೂಡFೆ <ೇವರ ಮನುಷ:ನ 
ಾ7ಗನು[ಾರ=ಾ� ಅವನ 

<ೇಹವ1 ಕೂWನ <ೇಹದಂZೆ ಶುದ�=ಾ�ತು.  
<ಾ2ಾನನು ಪ�1ಾ,ಯ ಬ?�ೆ ಬರುವಷು^ ನಂ}-ೆಯನು� �ೊಂ,ದ_ರೂ 

ತನ� kೊIೆ�ಾರ>ೊಂ,�ೆ ಗವ6ದ� ಬಂ,,_ರಬಹುದು. ಅವನು 
ಪ�1ಾ,�ೆ ಕ�ಯ -ೊಡುವ�ದ-ಾ\K ಸಂಪತ�ನು� ತಂ,ದ_<ೆಂಬುದು 
ನಮ�ೆ �ೊ5�&ೆ. 
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2 ಅರಸು 5:5b  Nಾ
ಾನನು ಹತು� ತFಾಂತು ]ೆg|, (ಮೂವತು� 
[ಾIರ) ಆರು [ಾIರ ZೊFೆ ಬಂ>ಾರ, ಹತು�  ೊZೆ ಬ ೆaಗಳ� 
ಇವ1ಗಳನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು... 

ಅವನು �ೌಖ"1ಾಗ8ೇ*ದ_>ೆ H|ೇಯ<ಾಗುವ�ದು ಮತು� ತನ�ನು� 
ತK�L-ೊಳ./ವ�ದು ಅವ��ೆ ಅವಶ"ಕ1ಾKತು�. ಅದರ ಪ0fಾಮ1ಾK 
ಅವನು &ೈXಕ1ಾK ಪPಣ6 �ೌಖ"ವನು� �ೊಂ,ದು_ 2ಾತ�ವಲ�&ೆ 
ಅದ*\ಂತಲೂ ಮುಖ"1ಾK ��ೋವನನು� ತನ� &ೇವ>ಾK 
LEೕಕ0L-ೊಂಡನು. 
2 ಅರಸು 5:17 ಆಗ Nಾ
ಾನನು ಎKೕಷ4>ೆ, “4ೕನು ನನh 
�ಾR�ೆಯನುh WVೕಕ�ಸ�ದ?bೆ, 4ನh [ೇವಕNಾದ ನನ>ೆ ಎರಡು 
JೇಸರಗZೆ�ಯ Jೊರುವಷುa ಮಣ�ನುh �ೊ�ಸ]ೇ�ೆಂದು 
]ೇ��ೊಳ�|Zೆ�ೕNೆ. Nಾನು ಇನುh ಮುಂ<ೆ ಎFಾL <ೇವZೆಗಳನುh lಟುa 
HJೋವNೊಬw4>ೇ ಸ=ಾCಂಗJೋಮಯ�ಗಳನುh 
ಸಮTCಸ]ೇ�ೆಂ�<ೆ?ೕNೆ. 

bಾಜNಾದ y��ೕಯನು 

XN\ೕಯನು �ಹೂದದ >ಾಜ<ಾ&ಾಗ ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� 
Hಭಜ<ೆ=ಾKತು�. ಸತ"1ೇದವ� ಅವನ ಆ?E-ೆಯ ಒಂದು ಅತ"ಂತ 
HವರfಾತJಕ �ಾ>ಾಂಶವನು� -ೊಡುತ�&ೆ.  
2 ಅರಸು 18:5-7a y��ೕಯನು ಇ[ಾ6Hೕಲರ <ೇವbಾದ 
HJೋವನKL ಭರವಸI�aದ?ನು. Hಹೂದ:ರKL ಇವ4>ೆ 
ಸ
ಾನNಾದ ಅರಸನು yಂ<ೆಯೂ ಇರKಲL, ಆOೕಲೂ 
ಇರKಲL. ಇದಲL<ೆ, ಇವನು HJೋವನNೆhೕ ಆಶ6�W�ೊಂಡು 
ಆತನನುh lಡ<ೆ yಂ]ಾKW, nೕUೆಯ ಮು�ಾಂತರ=ಾ� 
ಅನುಗ6yWದ ಆ¬ೆಗಳನುh �ೈ�ೊಂಡು ನ}ೆದನು. HJೋವನು 
y��ೕಯನ ಸಂಗಡ ಇದು?ದ�ಂದ ಅವನು Jೋದ ಎಲL ಕ}ೆ ಅ£ವೃ�� 
Jೊಂ�ದನು. ಇವನು ಅಶÍ®ರದ ಅರಸ4>ೆ Iರುದ�=ಾ� ದಂ>ೆ ಎದು? 
ಸVತಂತ6Nಾದನು.  

ಅವನು >ಾಜ<ಾK ಹ,<ಾಲು\ ವಷ6ಗಳ. ಕAೆದ ನಂತರ ಮರಣಕರ1ಾದ 
>ೋಗ¯ಂದು ಅವನನು� 8ಾ�Lತು. 
2 ಅರಸು 20:1 ಆ �ಾಲದKL y��ೕಯನನುh ಮರಣಕರ=ಾದ bೋಗವ1 
]ಾDWತು. ಆಗ ಆnೕಚನ ಮಗನೂ ಪ6=ಾ�ಯೂ ಆದ 

HUಾಯನು ಅವನ ಬg>ೆ ಬಂದು ಅವ4>ೆ, “‘4ನh ಮNೆಯ 

�ಾಯCಗಳNೆhFಾL ಕ6ಮಪ�W ಸೂಕ�
ಾ��ೋ, 4ೕನು ಮರಣ 

JೊಂದುI’ ಎಂದು HJೋವನು 7gW<ಾ?Nೆ” ಎಂದು Jೇgದನು.  
Iಾನು �ಾಯ& _ೇ<ೆ ಎಂದು XN\ೕಯನು -ೇ?&ಾಗ Iಾನು �ೇ�ೆ ಒಬz 

ಒA /ೆಯ >ಾಜ<ಾK ಸತ"Iೆಯ�ಯೂ �sೆ̧ಯ�ಯೂ ��ೋವನ 
ಮುಂ&ೆ ನ�ೆದು-ೊಂಡ<ೆಂಬುದನು� ಆತ��ೆ <ೆನ{Lದನು.  
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2 ಅರಸು 20:2,3 ಇದನುh �ೇg<ೊಡNೆ y��ೕಯನು >ೋ}ೆಯ ಕ}ೆ>ೆ 
7ರು��ೊಂಡು HJೋವ4>ೆ cಾ6fCW, yೕ>ೆ I¬ಾTW�ೊಂಡನು. 
“HJೋವNೇ, ದಯIಟುa Nಾನು ನಂlಗಸ�Nಾ�ಯೂ 4ನ>ೆ, 
cಾ6
ಾRಕNಾ�ಯೂ ಶ6<ೆ��ಂದಲೂ ನ}ೆದು�ೊಂಡು 4ನh 
ದೃ`aಯKL ಒ� |ೆಯವNಾ�ದು?ದನುh Nೆನಪ1
ಾ��ೋ” ಎಂದು Jೇg 

y��ೕಯನು ಬಹಳ=ಾ� ಕR�ೕ�ಟುa cಾ6fCWದನು.  
ವ. 4-6 HUಾಯನು ಅರಮNೆಯ ಮಧ:cಾ6�ಾರವನುh <ಾಟುವ1ದ�ೆ� 
nದಲು HJೋವ4ಂದ ಅಪm�ೆEಾ�ತು. “4ೕನು yಂ�ರು� 

Jೋ�, ನನh ಜನಗಳ ಪ6ಭು=ಾ�ರುವ y��ೕಯ4>ೆ, ‘4ನh 
Tತೃ=ಾದ <ಾIೕದನ <ೇವbಾದ HJೋವನು Jೇg<ೆ?ೕNೆಂದbೆ, 
Nಾನು 4ನh cಾ6ಥCNೆಯನುh �ೇg<ೆ?ೕNೆ, 4ನh ಕR�ೕರನುh 
Nೋ�<ೆ?ೕNೆ. 4ೕನು ಗುಣJೊಂ� ಮೂರNೆಯ �ನ ನನh ಆಲಯ�ೆ� 
ಬರು=ೆ. ಇದಲL<ೆ, 4ನh ಆಯುಷ:�ೆ� ಹ�Nೈದು ವಷCಗಳನುh 
Jೆ��W<ೆ?ೕNೆ, 4ನhನೂh, ಈ ಪಟaಣವನೂh ಅಶÍ®ರನ ಅರಸನ �ೈ>ೆ 
lೕಳದಂZೆ ತTmಸು=ೆನು. ನನ>ಾ�ಯೂ, ನನh [ೇವಕNಾದ 

<ಾIೕದ4>ಾ�ಯೂ ಈ ಪಟaಣವನುh ಉgW �ಾcಾಡು=ೆನು’ 
ಎಂಬು<ಾ� 4ನh ಪ�ICಕNಾದ <ಾIೕದನ <ೇವbಾ�ರುವ 

HJೋವನು Jೇಳ�Zಾ�Nೆ ಎಂದು 7gಸು” ಅಂದನು. ”  
-ೇವಲ �lಾಯನ ಮೂಲಕ ಬಂದ &ೇವರ 1ಾಕ"ದ� XN\ೕಯ��ೆ 

ತೃ{�=ಾಗಲ� ಅವ��ೆ ಒಂದು ಸೂಚಕ 8ೇ-ಾKತು�. ನಂತರ ಅವನು 
ಇನೂ� ಅ�ಾಧ"1ಾದ ಸೂಚಕವನು� ಬಯLದನು. XN\ೕಯನು 
ತ��ಂದ ಬಯL& _ೆಲ�ವನೂ� &ೇವರು 2ಾ(ದರು – ಸೂಯ6ನ <ೆರಳ. 
ಸಹ <ೆರಳ. ಗ(=ಾರದ� Xಂದ-ೆ\ �ೋಗುವಂIೆ 2ಾ(ದರು. 
2 ಅರಸು 20:8-11 y��ೕಯನು HUಾಯ4>ೆ, “HJೋವನು ನನhನುh 
ಗುಣಪ�ಸುವNೆಂಬುವ1ದಕೂ�, Nಾನು ಮೂರNೆಯ �ನ ಆತನ 

ಆಲಯ�ೆ� Jೋಗು=ೆNೆಂಬುವ1ದಕೂ�, ಇರುವ ಗುರುತು ಏನು?” ಎಂದು 
�ೇgದನು. ಅದ�ೆ� HUಾಯನು, “HJೋವನು ನು��ದ?ನುh 
Nೆರ=ೇ�ಸುವನು ಎಂಬುದ�ೆ� HJೋವ4ಂದ ಉಂ ಾದ ಗುರುತು 
�ೇಳ�7�ರು=ೆ, Jಾ>ಾದbೆ Nೆರಳ� ಹತು� Oಟaಲು ಮುಂ<ೆ 
Jೋಗ]ೇ�ೋ? yಂ<ೆ ಬರ]ೇ�ೋ? Jೇಳ� yಂ<ೆ Jೋಗ]ೇ�ೋ 
Jೇಳ�?” ಎಂದು �ೇgದನು. 
ಅದ�ೆ� y��ೕಯನು, “Nೆರಳ� ಮುಂ<ೆ Jೋಗುವ1ದು ಸುಲಭ, 
ಆದುದ�ಂದ ಹತು� Oಟaಲು yಂ<ೆ ಬರುವಂZೆ 
ಾಡು” ಎಂದು 
Jೇgದನು. ಆಗ ಪ6=ಾ�Eಾದ HUಾಯನು HJೋವ4>ೆ 
nbೆ�ಡಲು ಆತನು ಆJಾಜನ ಗ�Eಾರದ =ೇ�ಾನು[ಾರ ಹತು� 
Oಟaಲು ಮುಂ<ೆ Jೋ�ದ? Nೆರಳನುh ಹತು� Oಟaಲು yಂ<ೆ ಬರುವಂZೆ 

ಾ�ದನು.  
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[ಾbಾಂಶ 

Xೕ�ೆ ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� ಅ<ೇಕ ಅದುbತಗಳ. �ೇಳಲwv^1ೆ. ಸತ� 
ಜನರು Nೕವಂತ1ಾK ಎ}zಸಲwಟ^ರು. ಜನರು ಅ:ೌ*ಕ1ಾK 
ಸಂರtಸಲwಟ^ರು, ಉ&ಾಹರfೆ�ೆ Lಂಹದ ಗHಯ� �ಾಕಲwಟ^ 
&ಾ��ೕಲ, 8ೆಂ* -ೊಂಡದ� �ಾಕಲwಟ^ ಮೂರು ಪ�ರುಷರು. 
&ೇವರು ಶತು�ಗಳ ಕಣುhಗಳನು� ಕುರು�ಾK 2ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ 
2ಾ(ದ ಅದುbತ1ಾದ ಸಂರ�fೆ�&ೆ. ಒದKಸುH-ೆಯ 
ಅದುbತಗ?1ೆ. ಒjJ &ೇವರು ಕI �ೆಯ ಮೂಲಕವP 2ಾತ<ಾ(ದರು. 

ಹA  ೆ ಒಡಂಬ(-ೆಯು ಅದುbತಗಳ ಒಂದು ಪ�ಸ�ಕ1ಾK&ೆ. ಹA  ೆ
ಒಡಂಬ(-ೆಯ &ೇವರು ಅದುbತವನು� ನ�ೆಸುವ &ೇವ>ಾK&ಾ_>ೆ. 
&ೇವರ� ನಂ}ದ ಜನರು ಅ:ೌ*ಕ1ಾದ ಶ*�ಯ� ನ�ೆದರು. 

&ೇವರು �<ೆ� ಇದ_ �ಾ�ೆ�ೕ ಇಂ,ಗೂ ಎಂ&ೆಂ,ಗೂ ಇರುವರು ಎಂದು 
ಇ}�ಯ0�ೆ ಬ>ೆದ ಪ�ಸ�ಕದ :ೇಖಕನು �ೇಳ.Iಾ�<ೆ. 
ಇl6ಯ 13:8 Hೕಸು u6ಸ�ನು 4Nೆhೕ ಇದ? Jಾ>ೆHೕ, ಈ Jೊತು�, 
4ರಂತರವ� ಇರುವನು.  

ಆತನು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದುbತ ನ�ೆಸುವ &ೇವ>ಾK&ಾ_>ೆ. ಈಗಲೂ <ಾವ� 
ನಂಬುವ�&ಾದ>ೆ ನಮJ -ಾಲದ ಸ1ಾಲುಗಳನು� ಎದು0ಸಲು ಆತನ 
ಅ:ೌ*ಕ ಶ*�ಯ� <ಾವ� ನ�ೆಯಬಹುದು. 

Iಮ�ೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. ಇ�ಾ��ೕಲರು ಮರುಭೂGಯ ಮೂಲಕ ಪ�=ಾdಸು1ಾಗ &ೇವರ ಅ:ೌ*ಕ ಆnೕ1ಾ6ದದ ಸwಷ^ 
e�ೆ�ಗAಾKದ_ -ೆಲವ� ಅದುbತಗಳನು� ಪv^ 2ಾ(0. 

2. ಎೕಯನ Nೕವನ ಮತು� �ೇ1ೆಯ� ಸಂಭHLದ -ೆಲವ� ಅ:ೌ*ಕ ಅದುbತಗಳನು� ಪv^ 2ಾ(0. 

3. ಎೕಷನ Nೕವನ ಮತು� �ೇ1ೆಯ� ಸಂಭHLದ -ೆಲವ� ಅ:ೌ*ಕ ಅದುbತಗಳನು� ಪv^ 2ಾ(0. 
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cಾಠ ಹತು� 

ನಮ5 ]ಾಧ:Zೆಯನುh [ಾVDೕನಪ�W�ೊಳ�|ವ1ದು 

�ಾNಾ4>ೆ ಪ6=ೇಶ 

,ನ1ಾದ ನಂತರ ,ನ ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ತಮJ ಪರ1ಾK -ಾಯ6 
2ಾ(ದ &ೇವರ ಶ*�ಯನು� ಕಂಡರು ಮತು� ಅನುಭHLದರು. 
-ೊ<ೆಗೂ ಅವರು -ಾ<ಾ�ನ ಗ(ಪ�&ೇಶ-ೆ\ ಬಂದು ಅ� 
�ಾAೆಯವನು� �ಾ*-ೊಂಡರು. 

ಗ�XಾಗದKL 

&ೇವರು ಅವ0�ೆ -ಾ<ಾ� &ೇಶವನು� -ೊv^ದ_ರು ಆದ>ೆ ಅವರು 
ಅದ>ೊಳ-ೆ\ �ೋK ಅದನು� ವಶಪ(L-ೊಳ/8ೇ-ಾKತು�. 
ಅರಣ: 13:1-3 HJೋವನು nೕUೆಯ ಸಂಗಡ 
ಾತNಾ� 
Jೇg<ೆ?ೕNೆಂದbೆ, “Nಾನು ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ �ೊಡುವ �ಾNಾ³ 
<ೇಶವನುh ಸಂಚ�W Nೋಡುವ1ದ�ೆ� 4ೕನು ಒಂ<ೊಂದು ಕುಲ�ಂದ 
ಒ]ೊwಬw ಮುಖ:ಸYನನುh ಕಳ�yಸ]ೇಕು” ಎಂದು ಆ¬ಾTWದನು. 
HJೋವನ ಅಪm�ೆಯ Oೕbೆ>ೆ nೕUೆ cಾbಾ³ ಅರಣ:�ಂದ 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ ಮುಖ:ಸYರನುh ಕಳ�yWದನು.  

ವರ� 

&ೇವರು ಆ�ಾ{LದಂIೆ�ೕ, �ೕlೆಯು ಪ�5;ಂದು �ೋತ�,ಂದ 
ಒಬz <ಾಯಕನನು� ಆ0L-ೊಂಡು &ೇಶವನು� 8ೇಹು�ಾ0-ೆ 
2ಾಡಲು ಕಳ.XLದನು. ಅವರು &ೇಶವ<ೆ�:ಾ� ಸುತು�Iಾ� <ಾಲEತು� 
,ನಗಳನು� ಕAೆದ ನಂತರ ತಮJ ವರ,ಗಳನು� �ೕlೆ ಮತು� 
ಇ�ಾ��ೕS ಜನ0�ೆ 5?Lದರು, 
ಅರಣ: 13:27-29 ಅವರು nೕUೆ>ೆ, “4ೕನು ನಮ5ನುh ಕಳ�yWದ 

<ೇಶ�ೆ� Jೋ<ೆವ1; ಅದು 4ಜ=ಾ�ಯೂ Jಾಲೂ ಮತು�  ೇನೂ 

ಹ�ಯುವ <ೇಶ=ೇ; ಅKLನ ಹಣು�ಗಳ� ಇಂಥವ1. ಆದbೆ ಆ <ೇಶದ 

4=ಾWಗಳ� ಬKಷ�ರು: ಅವ�ರುವ ಪಟaಣಗಳ� <ೊಡ¡<ಾ�ಯೂ, 
�ೋ ೆ �ೊತ�ಲುಗಳ�ಳ|<ಾ?�ಯೂ ಇ<ೆ. ಅದಲL<ೆ ಅKL ಉನhತ 

ಪ1ರುಷರನುh Nೋ�<ೆವ1. ದiಣ WೕOಯKL ಅ
ಾFೇಕ:ರು, ]ೆಟaದ 

WೕOಯKL y7�ಯರು, HಬೂWಯರು, ಅnೕ�ಯರು 
ಸಮುದ67ೕರದKL ಮತು� 8ದC³ Jೊ�ೆಯ ಬgಯKL 
�ಾNಾನ:ರೂ =ಾಸ=ಾ�<ಾ?bೆ” ಎಂದು 7gWದರು.”  

-ಾ:ೇಬನು ��ೋವನು 2ಾ(& _ೆಲ�ವನೂ� <ೆ<ೆ{L-ೊಂಡನು. 
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ಅರಣ: 13:30 ಇ[ಾ6Hೕಲರು nೕUೆ>ೆ Iರುದ�=ಾ� ಗುಣುಗು�aದರು. 
�ಾFೇಬನು ಅವರನುh ಸುಮ54�W, “Nಾವ1 4ಭCಯ=ಾ� ಆ ]ೆಟaದ 

WೕO>ೆ ಹ7�Jೋ� ಅದನುh [ಾVDೕನಪ�W�ೊ� ¢ೆ |ೕಣ. ಅದನುh 
ಜ�ಸಲು Nಾವ1 ಶಕ�bಾ�<ೆ?ೕ=ೆ” ಎಂದು Jೇgದನು. 

ಗೂÒಾUಾರರ� ಹತು� ಜನರು Xೕ�ೆ ಪ�ತು"ತ�ರ -ೊಟ^ರು, 
ಅರಣ: 13:31b-33 “ಆ ಜನರು ನಮ�ಂತ ಬKಷ�ರು; ಅವರನುh 
ಜ�ಸಲು ನಮ>ೆ ಶu� [ಾಲುವ1�ಲL” ಎಂದು Jೇgದರು. ಅದಲL<ೆ 
ಇವರು Zಾವ1 ಸಂಚ�W Nೋ�ದ <ೇಶದ Iಷಯ=ಾ� 

ಇ[ಾ6Hೕಲ�>ೆ ಅಶುಭ ಸ
ಾ�ಾರವನುh Jೇಳ�ವವbಾ�, “Nಾವ1 
ಸಂಚ�W Nೋ�ದ <ೇಶವ1 ತನhKL =ಾWಸುವವರನುh 
ನುಂ�lಡುತ�<ೆ. ಅದಲL<ೆ Nಾವ1 ಅದರKL Nೋ�ದ ಜನbೆಲLರೂ 

ಬಹಳ ಎತ�ರ=ಾದವರು. 33ಅKL NೆÇೕKಯರನುh ಅಂದbೆ NೆÇೕKಯ 

ವಂಶದವbಾದ ಉನhತ ಪ1ರುಷರನುh Nೋ�<ೆವ1. Nಾವ1 ಅವರ 

ಮುಂ<ೆ �ಡZೆಗಳಂZೆ ಇ<ೆ?ೕ=ೆ ಎಂದು 7gದು�ೊಂ}ೆವ1. ಅವ�ಗೂ 

Nಾವ1 Jಾ>ೆHೕ �ಾRW<ೆವ1” ಎಂದು Jೇgದರು“ 
ನಂತರ ��ೋಶುವ ಮತು� -ಾ:ೇಬರು ��ೋವನ jೕ:ೆ 

ನಂ}-ೆ�ಡುವಂIೆ ಜನರನು� ��ೕIಾWXLದರು. 
ಅರಣ: 14:6-11 �ಾNಾ³ <ೇಶವನುh ಸಂಚ�W Nೋ�ದವರKL 
ನೂನನ ಮಗNಾದ HJೋಶುವನು ಮತು� HÐNೆhಯ ಮಗNಾದ 

�ಾFೇಬನೂ ತಮ5 ಬ ೆaಗಳನುh ಹ�ದು�ೊಂಡರು. 7ಅವರು 
ಇ[ಾ6Hೕಲರ ಸವCಸಮೂಹದವ�>ೆ yೕ>ೆ Jೇgದರು, “Nಾವ1 
ಸಂಚ�W Nೋ�ದ <ೇಶವ1 ಅತು:ತ�ಮ=ಾದದು?. 8HJೋವನು 
ನಮ5ನುh O���ೊಂಡbೆ Jಾಲೂ,  ೇನೂ ಹ�ಯುವ ಆ <ೇಶ�ೆ� 
ನಮ5ನುh [ೇ�W ಅದನುh ನಮ5 [ಾVDೕನ�ೆ� 
�ೊಡುವನು. 9yೕ�ರುವ1ದ�ಂದ HJೋವ4>ೆ 7ರು�lೕಳ]ೇ��. 

ಇದಲL<ೆ ಆ <ೇಶದ ಜನ�>ೆ ಭಯಪಡ]ೇ��. ಏ�ೆಂದbೆ Nಾವ1 
ಅವರನುh ಸುಲಭ=ಾ� ಜ�Wlಡು=ೆವ1. ಅವ�>ೆ Nೆರ�ಾ�ದ? 
<ೇವರು ಅವರನುh �ೈl�a<ಾ?Nೆ, HJೋವನು ನಮ5 ಸಂಗಡ 

ಇ<ಾ?Nೆ. ಅವ�>ೆ ಭಯಪಡ]ೇ��” ಎಂದರು” 

ಆH� 

ಜನರು ಈಗ ಒಂದು ಆ�\ 2ಾಡ8ೇ-ಾKತು� ? ಅವರು =ಾರನು� 
ನಂಬ8ೇಕು ? ಅವರ ನಂ}-ೆ ಎ�ತು� ? 

ಅವರು &ೇವರ ಶ*�ಯ jೕ:ೆ ನಂಬಲು ಆ�\ 2ಾಡಲ�. ಬದ:ಾK 
ಅವರು ನಂ}ದವರನು� ಕ: �ೆ�ೆದು -ೊಲ�8ೇ-ೆಂ,ದ_ರು. ಅವರು 
�ೕlೆ, -ಾ:ೇಬ ಮತು� ��ೋಶುವರನು� ಕ: �ೆ�ೆದು 
-ೊಲ�8ೇ-ೆಂ,ದ_ರು. ಅವರು ಈN{^ನ ಗು:ಾಮತನ-ೆ\ 
Xಂ,ರುಗ8ೇ-ೆಂ,ದ_ರು. 
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ಅರಣ: 14:10,11 ಆದbೆ ಜನಸಮೂಹದವbೆಲLರೂ ಅವರ 

ಾತುಗಳನುh �ೇಳ<ೆ, ಅವರನುh ಕFೆL[ೆದು �ೊಲL]ೇ�ೆಂದು 
Jೇg�ೊಳ�|7�ರು=ಾಗ, HJೋವನ Zೇಜಸು" <ೇವದಶCನದ 
ಗು}ಾರದKL ಪ6�ಾBW ಇ[ಾ6HೕಲbೆಲL�ಗೂ �ಾRW�ೊಂ�ತು. 
HJೋವನು nೕUೆ>ೆ, “ಈ ಜನರು ಇನುh ಎಷaರವbೆ>ೆ ನನhನುh 
ಅಲ��
ಾಡುವರು? Nಾನು ನ}ೆWದ ಎFಾL ಮಹZಾ�ಯCಗಳನುh 
ಇವರು ಪ6ತ:�=ಾ� Nೋ�<ಾಗೂ: ಇನುh ಎಷುa �ನ ನನhನುh ನಂಬ<ೆ 
ಇರುವರು?” 

<ಾಲEತು� ವಷ6ಗಳ -ಾಲ, &ೇವರು ತನ� jೕ:ೆ ಮತು� ತನ� ಶ*�ಯ 
jೕ:ೆ ನಂ}-ೆ�ಡಲು �>ಾಕ0Lದವರು ಮರಣ �ೊಂದುವವ>ೆ�ೆ 
ಅವರು ಮರುಭೂGಯ� ಅ:ೆ&ಾಡುವಂIೆ }ಟ^ನು. ��ೋಶುವ 
ಮತು� -ಾ:ೇಬರು ಮರಣ �ೊಂದಲ�. ಮIೊ�jJ ಅವರು 
-ಾ<ಾ�ನ ಗ(7ಾಗ-ೆ\ ಬಂದರು. ಈಗ ��ೋಶುವನು 
ಅ�-ಾರದ�ದ_ನು.  

ಇಂ,ಗೂ ಸಹ, ಅ<ೇಕ HlಾELಗಳ. &ೇವರು ಅವರನು� ನ�ೆಸುವಂIೆ 
2ಾಡಲು ಮನLWಲ�ದವ>ಾK&ಾ_>ೆ. ಅವರ� ನಂ}-ೆಯ -ೊರIೆ�&ೆ 
ಅಥ1ಾ &ೇವರ eತ�ದ ಅ0Hಲ� ಮತು� ಅವರು &ೇವರನು� �ೆUಾVK 
5?ದು-ೊಳ./ವಂIೆ ಅವರನು� ತಮJ ಸEಂತ ಮರುಭೂGಯ� 
ಅ:ೆ&ಾಡಲು  &ೇವರು }ಡುIಾ�>ೆ. ನಂತರ ಆತನು ಅವರನು� ಮI �ೆ 
ಅ&ೇ ಆ�\ಯ ಸ�ಳ-ೆ\ ತರುIಾ�>ೆ. 

<ಾವ� ನಂ}-ೆಯ� -ಾಯ6 �ವ6Xಸಲು ಕತು-ೊಳ/8ೇಕು ಮತು� 
��ೋವನು ನಮ�ೆ -ೊv^ರುವದನು� ನಂ}-ೆ�ಂದ 
Iೆ�ೆದು-ೊಳ/8ೇಕು. ಅಪನಂ}-ೆಯು =ಾ1ಾಗಲೂ �ೋಲನು� 
ತರುತ�&ೆ. 

ಎರಡNೆಯ ]ಾ� 

ಮIೊ�jJ ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು -ಾ<ಾ� &ೇಶದ ಗ(7ಾಗ-ೆ\ 
ಬಂ,ದ_ರು ಮತು� &ೇವರು ��ೋಶುವ��ೆ �ೇ?ದರು, 
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HJೋಶುವ 1:6-9 4ನhನುh �ೈlಡುವ1�ಲL, Zೊbೆಯುವ1�ಲL, 
WYರ�ತ�Nಾ�ರು, �ೈಯC�ಂ�ರು. ಏ�ೆಂದbೆ Nಾನು ಈ ಜನರ 

ಪ�ICಕ�>ೆ =ಾ>ಾ?ನ
ಾ�ದ <ೇಶವನುh ಇವ�>ಾ� 4ೕNೇ 
[ಾVDೕನ
ಾ��ೊಡ]ೇಕು. ನನh [ೇವಕNಾದ nೕUೆಯು 4ನ>ೆ 
]ೋDW ಆ¬ಾTWದ ಧnೕCಪ<ೇಶವNೆhFಾL �ೈ�ೊಂಡು 
ನ}ೆಯುವ1ದರKL WYರ�ತ�Nಾ�ರು, ಪ�ಣC�ೈಯC�ಂ�ರು. ಅದನುh 
lಟುa ಎಡ�ಾ�ಗK ಬಲ�ಾ�ಗK 7ರುಗ]ೇಡ, ಆಗ 4ೕನು 
ಸಫಲNಾಗುI. ಈ ಧಮCUಾಸ�ವ1 Eಾ=ಾಗಲೂ 4ನh ]ಾಯKLರK; 
ಹಗKರುಳ� ಅದನುh �ಾ:4ಸುZಾ� ಅದರKL ಬbೆ�ರುವ1ದNೆhFಾL 
�ೈ�ೊಂಡು ನ}ೆ. ಆಗ 4ನh �ಾಯC=ೆಲLವ�, 4ೕನು Jೋಗುವ 


ಾಗCಗಳ� ಸಫಲ=ಾಗುವ1ದು. 4ೕನು ಚುರುಕು ಬು��ಯ ವ:u�Eಾ� 

ರೂcಾಂತರ JೊಂದುI. Nಾನು 4ನ>ೆ ಆ¬ಾTWದಂZೆ 
WYರ�ತ�Nಾ�ರು, �ೈಯC�ಂ�ರು, ಅಂಜ]ೇಡ, ಕಳವಳ>ೊಳ|]ೇಡ. 

4ೕನು JೋಗುವFೆLFಾL 4ನh <ೇವbಾದ HJೋವನು 4ನh ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು Jೇgದನು.” 
��ೋಶುವನು ಎರಡು ಗೂÒಾUಾರರನು� ಕಳ.XLದನು, ಮತು� 

�0-ೋ &ೇಶದ >ಾಜ��ೆ ಅವರು ಬಂ,ರುವ�ದು �ೊIಾ��ತು. 
ಆದ>ೆ ಆ ಪಟ^ಣದ �ೌ?�ೋ�ೆಯ jೕ:ೆ 1ಾಸ1ಾKದ_ 1ೇlೆ"=ಾದ 
>ಾ�ಾಬಳ. ಅವರನು� ಬeVಟು^ *ಟ*ಯ ಮೂಲಕ ಹಗ�,ಂದ 
-ೆಳK?L ತ{wL-ೊಳ/ಲು }ಟ^ಳ.. ಆದ>ೆ >ಾ�ಾಬಳ. ಅವ0�ೆ 
�ೇ?ದ -ೆಲವ� 2ಾತುಗಳನು� ಗಮ�L0. 
HJೋಶುವ 2:9-11 “HJೋವನು ಈ <ೇಶವನುh 4ಮ>ೆ 
�ೊ�a<ಾ?Nೆಂದು Nಾನು ಬFೆLನು. 4ಮ5 IಷಯದKL ನಮ>ೆ 
ಮJಾಭಯವ1ಂ ಾ�<ೆ; <ೇಶದ 4=ಾWಗ�ೆಲLರೂ 

ಕಂ>ೆಟುaJೋ�<ಾ?bೆ. 4ೕವ1 ಐಗುಪ��ಂದ Jೊರಟು ಬಂದ OೕFೆ 
HJೋವನು 4ಮ5 ಮುಂ<ೆ �ೆಂಪ1ಸಮುದ6ವನುh ಬ7�Wl�aದ?ನೂh, 
4ೕವ1 8ದC4ನ ಆ�ೆಯKLರುವ WೕJೋ³ ಮತು� ಓÃ ಎಂಬ 

ಅnೕ�ಯರ ಅರಸ�ಬwರನುh Nಾಶ
ಾ�ದ?ನೂh �ೇg ನಮ5 ಎ<ೆ 
ಒ}ೆದು Jೋ�ತು; 4ಮ5ನುh ಎದು�ಸುವ �ೈಯCವ1 Eಾ�ಗೂ 

ಇಲL. 4ಮ5 <ೇವbಾದ HJೋವNೊಬwNೇ ಪರFೋಕದKLಯೂ 

ಭೂFೋಕದKLಯೂ <ೇವರು.  
ಶತು�H�ೆ ಅವರ ಶ*�ಯು 5?,ತು�. ಅದು ಅವರ �ೈ�ಕರ ಸಂ´ೆ"ಯ� 

ಇರಲ�, ಅವರ ��ೋವನ�ತು�. &ೇವರು ಅವರ ಪರ1ಾK ಈ 
Xಂ&ೆ ಏನು 2ಾ(ದ_>ೆಂಬುದನು� ಶತು�ಗಳ. 5?,ದ_ರು. 

ಈ ಎರಡು ಗೂÒಾUಾರರು ತಮJ ವರ,ಯನು� ತಂದರು, 
HJೋಶುವ 2:24 ಇದಲL<ೆ ಅವರು “HJೋಶುವ4>ೆ 4ಶ�ಯ=ಾ� 
HJೋವನು ಆ <ೇಶವNೆhFಾL ನಮ5 �ೈ>ೆ ಒTmW �ೊ�a<ಾ?Nೆ; ಅದರ 
4=ಾWಗ�ೆFಾL ನಮ5 4�ತ� ನಡುಗುZಾ� ಕಂ>ೆಟುa Jೋ�<ಾ?bೆ” 
ಎಂದು 7gWದರು.”  

ಯಶWVಯನುh 4ಶ�ಯ=ಾ� 
Jೊಂದಲು: 

 ಧಮ6lಾಸ�ವನು� >ಾ5� 
ಹಗಲು |ಾ"�ಸು  

 ಬಲ1ಾKರು 

 ಭಯಪಡ8ೇಡ, 
�>ಾlೆ�ೊಳ/8ೇಡ 

ಆಗ 4ನ>ೆ ಒ� |ೆಯ ಯಶಸು" 
Wಕು�ವ1ದು. 
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8<ಾC³ ನ�ಯನುh <ಾ�ದು? 

ಅದು ಸುK�ಯ -ಾಲ1ಾKತು� ಮತು� ;&ಾ6� ನ,ಯು ದಡGೕ0 
ಹ0ಯು5�ತು�. ಆದ>ೆ &ೇವರ ಜನ0�ೆ ಇ&ೊಂದು ಅ(¥=ಾKರಲ�. 
��ೋಶುವನು ಅವ0�ೆ ತಮJನು� ಶುದ�ಪ(L-ೊಳ/ಲು – ತಮJನು� 
ಪHತ�ರ<ಾ�K 2ಾ(-ೊಳ/ಲು – �ೇ?ದನು ಮತು� ಮರು,ನ 
&ೇವರು ಅದುbತಗಳನು� ನ�ೆಸುವ�ದನು� ಅವರು <ೋಡುವರು ಎಂದು 
�ೇ?ದನು. 
HJೋಶುವ 3:5 ಇದಲL<ೆ HJೋಶುವನು ಜನ�>ೆ “4ಮ5ನುh 
ಶುದ�
ಾ��ೊg|�; HJೋವನು Nಾ�  ೆ 4ಮ5 ಮಧ:ದKL 
ಅದು\ತಗಳನುh ನ�ಸುವನು” ಎಂದು Jೇgದನು.”  

ಏ<ಾ�ತು ? =ಾಜಕರು ಮಂಜೂಷವನು� Iೆ�ೆದು-ೊಂಡರು ಮತು� 
ಅವರ �ಾದಗಳ. ನ,ಯ �ೕರನು� ಮುಟ^ದ ತ�ಣ1ೇ �ೕರು Xಂದ-ೆ\ 
ಸ0�ತು ಮತು� ಜನರು ಒಣ<ೆಲದ jೕ:ೆ ನ�ೆದು &ಾvದರು.  
HJೋಶುವ 3:15,16a,17 ಮಂಜೂಷವನುh Jೊತ� Eಾಜಕರು 
8ದC4>ೆ ಬಂದು, 4ೕ�ನKL ತಮ5 �ಾಲುಗಳನುh ಇಡುತ�Fೇ ಸು��ೕ 
�ಾಲದFೆLFಾL ದಡ�ೕ� ಹ�ಯು7�ದ? 8ದC³ ನ�ಯ 4ೕರು 
4ಂತುJೋ�ತು. OೕK4ಂದ ಹ�ದು ಬರು7�ದ? 4ೕರು 
ಬಹುದೂರದKLದ? �ಾbೆZಾ4ನ ಹ7�ರIರುವ ಆ<ಾ½ ಊ�ನ ತನಕ 
bಾBEಾ� 4ಂ7ತು.  
HJೋವನ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಮಂಜೂಷವನುh Jೊತ� Eಾಜಕರು 
8ದC4ನ ಮಧ:ದKL ಒಣNೆಲದ OೕFೆ 4ಂ7ದ?ರು. ಅಷaರKL 
ಇ[ಾ6Hೕಲ:bೆಲLರೂ ಒಣNೆಲದ OೕFೆ ನ}ೆದು Jೋದರು. ಈ ಪ6�ಾರ 
ಜನbೆಲLರೂ 8ದC4ನ ಆ�ೆ>ೆ ತಲುTದರು. 

]ಾಧ:Zೆಯನುh [ಾVDೕನಪ�W�ೊಳ|ಲು ಅಹCZೆಗಳ�  

ಈ ಮಹತ�ರ1ಾದ ಅದುbತ-ೆ\ ಅ(�ಾಯ1ೇನು ? 

� �ದಲು, ಅವರು &ೇವರ 1ಾಕ"ವನು� 
5?ದು-ೊಳ/8ೇ-ಾKತು� ಮತು� |ಾ"�ಸ8ೇ-ಾKತು�. 
ಈ ಧಮCUಾಸ�ವ1 Eಾ=ಾಗಲೂ 4ನh ]ಾಯKLರK; 

ಹಗKರುಳ� ಅದನುh �ಾ:4ಸುZಾ� ಅದರKL 
ಬbೆ�ರುವ1ದNೆhFಾL �ೈ�ೊಂಡು ನ}ೆ. ಆಗ 4ನh 
�ಾಯC=ೆಲLವ�, 4ೕನು Jೋಗುವ 
ಾಗCಗಳ� 
ಸಫಲ=ಾಗುವ1ದು. 4ೕನು ಚುರುಕು ಬು��ಯ ವ:u�Eಾ� 
ರೂcಾಂತರ JೊಂದುI.  (HJೋಶುವ 1:8).  

 

 

 

ನಂl�ೆಯು ಒಂದು u6HEಾ�<ೆ 

 &ೇವರು ನಮ�ಾK ಅದುbತಗಳನು� 
�ಾ�ಸುವ�ದನು� <ೋಡ8ೇ-ಾದ>ೆ 
<ಾವ� “ನಮJ �ಾದಗಳನು� 
ಒ&ೆ_=ಾKL-ೊಳ/ಲು” Lದ�0ರ8ೇಕು. 
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� ಎರಡ<ೆಯ&ಾK ಅವರು ನಂ}-ೆಯುಳ/ವ>ಾಗ8ೇ*ತು�. 
Nಾನು 4ನ>ೆ ಆ¬ಾTWದಂZೆ WYರ�ತ�Nಾ�ರು, 
�ೈಯC�ಂ�ರು, ಅಂಜ]ೇಡ, ಕಳವಳ>ೊಳ|]ೇಡ. 4ೕನು 
JೋಗುವFೆLFಾL 4ನh <ೇವbಾದ HJೋವನು 4ನh ಸಂಗಡ 
ಇರುವನು” ಎಂದು Jೇgದನು.  (HJೋಶುವ 1:9).  

� ಮೂರ<ೆಯ&ಾK, ಅವರು ತಮJನು� 
ಶು,�ೕಕ0L-ೊಳ/8ೇ-ಾKತು�, ತಮJ NೕHತಗ?ಂದ �ಾಪವನು� 
Iೆ�ೆದು�ಾಕ8ೇ-ಾKತು�.  

� <ಾಲ\<ೆಯ&ಾK, ಅವರು ನಂ}ದಂIೆ ನ�ೆಯ8ೇ-ಾKತು�. 
ಇಂ,ಗೂ ಸಹ ಇವ�ಗಳ. <ಾವ� ನಮJ 8ಾಧ"Iೆಯನು� 

�ಾE�ೕನಪ(L-ೊಳ/ಲು ಇರುವ ಅಹ6IೆಗAಾK1ೆ. 

H��ೋIನ >ೋ}ೆಗಳ� 

ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು �ೋ>ಾ( ಭೂGಯನು� 7ೌ5ಕ1ಾK 
Iೆ�ೆದು-ೊಳ/8ೇ-ಾದರೂ, &ೇವರು ಯುದ�-ಾ\K ಒಂದು 
;ೕಜ<ೆಯನು� �ೊಂ,ದ_ನು. ಮಂಜೂಷವನು� �ೊತು�-ೊಂಡ 
=ಾಜಕರ Xಂ&ೆ ಜನರು ಪ�5,ನ ಆರು ,ನಗಳ -ಾಲ �0-ೊ 
ನಗರದ ಸುತ�ಲೂ 2ೌನ1ಾK jರವd�ೆ ನ�ೆಸ8ೇ-ಾKತು�. ಏಳ. 
=ಾಜಕರು ಏಳ. ಟಗರುಗಳ -ೊಂಬುಗಳನು� ಮಂಜೂಷದ ಮುಂ&ೆ 
ಊದ8ೇ-ಾKತು�. �ೈ�ಕರು =ಾಜಕರ ಮುಂ&ೆ jರವd�ೆ 
ನ�ೆಸ8ೇ-ಾKತು�. 

ಏಳ<ೇ ,ನ ಅವರು ಏಳ. 8ಾ0 ನಗರದ ಸುತ�ಲೂ jರವd�ೆ 
ನ�ೆಸ8ೇ*ತು�. ನಂತರ kೋ>ಾK -ೊಂಬುಗಳನು� ಊದುವರು, ಆಗ 
ಜನರು ಕೂಗ8ೇ-ಾKತು�, ಕೂK&ಾಗ �ೋ�ೆಗಳ. 
<ೆಲಸಮ1ಾಗದ_ವ�. 

ಜನರು &ೇವರು �ೇ?ದಂIೆ�ೕ 2ಾ(ದರು. 
HJೋಶುವ 6:20b … ಪಟaಣದ >ೋ}ೆಯು ZಾNೇ 
lದು?Jೋ�ತು.  

ಯುದ�ದ ತತVಗಳ� 

ಆತJದ� ಯಶLE=ಾದ ಯುದ�ವನು� ನ�ೆಸಲು ಈ ಘಟ<ೆ�ಂದ ಹಲವ� 
ತತEಗ?1ೆ.  
� <ಾವ� ಶತು�Hನ ಬಲXೕನIೆಗಳನು� ಅ0ತು-ೊಳ/ಲು 

ಆ5Jಕ1ಾK ಪ�ಬುದ�>ಾದ L�ೕ ಅಥ1ಾ ಪ�ರುಷರನು� 
ಕಳ.XL-ೊಡ8ೇಕು. 
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� <ಾವ� &ೇವರ ;ೕಜ<ೆಗ?�ಾK �ಾ�y6ಸ8ೇಕು ಮತು� 
-ೇ?L-ೊಳ/8ೇಕು. (ಇ5�ಾಸದ� ಇ&ೊಂ&ೇ 8ಾ0 ಜನರ 
ಕೂK�ೆ �ೋ�ೆಗಳ. <ೆಲಸಮ1ಾದವ�.) 

� =ಾಜಕರು ಪ�5,ನ ಮಂಜೂಷವನು� �ೊತು�-ೊಂಡು ಪಟ^ಣದ 
ಸುತ�ಲೂ ನ�ೆ&ಾಗ ಅವರು &ೇವರ ಪ�ಸನ�Iೆಯನು� ಆ 
ಸ��1ೇಶ&ೊಳ�ೆ ತಂದರು.  

� =ಾಜಕರು -ೊಂಬುಗಳನು� ಊದುವ�ದು &ೇವರು ಎಷು^ 
ಶ*�lಾ ಎಂಬುದ-ೆ\ �ಾt=ಾK&ೆ ಮತು� Hಜಯ 
Lಕು\ವ�&ೆಂದು =ಾಜಕರು ಪ�1ಾ,L&ಾ_K&ೆ.  

� ಏಳ<ೆಯ ,ನ ಏಳ<ೆಯ 8ಾ0 ಸು5�&ಾಗ ಜನರು ಕೂKದು_ 
Hಜಯದ ಒಂದು ಕೂ�ಾKತು� – ನಂ}-ೆಯ ಒಂದು ಕೂ�ಾKತು�.  

cಾಪವ1 [ೋಲನುh ತರುತ�<ೆ 

ಆ�ಯKL nದಲ ಯುದ� 

ವಶಪ(L-ೊಳ/8ೇ-ಾದ ಮುಂ,ನ ಪಟ^ಣವ� ಆ� ಆKತು�. ಮIೊ�jJ 
��ೋಶುವನು ಎರಡು ಗೂÒಾUಾರರನು� ಕಳ.XLದನು. ಅವರು 
ತಮJ ವರ,ಗA°ೆಂ,�ೆ Xಂ,ರುK ಬಂದರು. 
HJೋಶುವ 7:3 yಂ�ರು� ಬಂದು HJೋಶುವ4>ೆ “ಎFಾL ಜನರು 
Jೋಗುವ1ದು ಅವಶ:IಲL; ಎರಡು ಅಥ=ಾ ಮೂರು [ಾIರ ಮಂ� 

Jೋದbೆ [ಾಕು. ಅವbೇ ಪಟaಣವನುh ಜ�ಸಬಹುದು. ಎಲLರನೂh 
ಕಳ�yW ಸುಮ5Nೆ ದRಸುವ1<ೇತ�ೆ? ಅವರು ಕ�O ಜನ�<ಾ?bೆ” 

ಎಂದು Jೇgದರು.”  
��ೋಶುವನು ಮತು� ಜನರು ಅದನು� -ೇ?L-ೊಂಡು 3,000 

ಪ�ರುಷರನು� ಯುದ�-ೆ\ ಕಳ.XLದರು. 
HJೋಶುವ 7:4,5 ಅದರಂZೆ ಸು
ಾರು ಮೂರು [ಾIರ ಮಂ� 
ಯುದ��ೆ� Jೋದರು. ಆದbೆ ಅವರು ಆ� ಊ�ನವರ ಎದು�4ಂದ 
ಓ� Jೋಗ]ೇ�ಾ�ತು. ಆ� ಊ�ನವರು ಅವರನುh ಊರ 
]ಾ�K4ಂದ ಕಲುLಗRಗಳವbೆಗೂ yಂದ�a ಇgNೆಲದKL ಅವರನುh 
[ೋKW ಸು
ಾರು ಮೂವZಾ�ರು ಮಂ�ಯನುh �ೊಂದುJಾuದರು. 
ಇದ�ಂದ ಇ[ಾ6Hೕಲರ �ೈಯC ಕುಂ�Jೋ�ತು. 

��ೋಶುವನು ಮತು� ಇ�ಾ��ೕನ X0ಯರು ತಮJ ಬcೆ^ಗಳನು� 
ಹ0ದು-ೊಂಡು ಮಂಜೂಷದ ಮುಂ&ೆ ಅಡ¥}ದ_ರು. “&ೇವ>ೇ, =ಾ-ೆ 
ನಮ�ೆ Xೕ�ೆ ಆಗಲು }cೆ^? (ಇದನು� ಎ:ೊ�ೕ -ೇ?ದ �ಾK&ೆ�ೕ?) 
<ಾವ� ;&ಾ6�ನ ಆUೆ ದಡದ� ಇರ8ೇ-ಾKತು�. <ಾವ� �ೇ�ೆ 
�ೋಸಲwv^&ೆ_ೕ1ೆಂದು ಈಗ &ೇಶದ ಜನ>ೆಲ�ರೂ -ೇಳ.Iಾ�>ೆ, 
ಮತು� ಅವರು ನಮJನು� <ಾಶ2ಾಡುIಾ�>ೆ! ” 

&ೇವರ ಉತ�ರ1ೇ<ಾKತು� ? 
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HJೋಶುವ 7:10,11 ಆಗ HJೋವನು HJೋಶುವ4>ೆ 
Jೇg<ೆ?ೕNೆಂದbೆ “ಏಳ�, 4ೕನು ಈ ಪ6�ಾರ ]ೋರಲು 
l�?ರುವ1<ೇ�ೆ? ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರು ನನh 4ಬಂಧNೆಯನುh �ೕ� 

cಾTಷ�bಾ�<ಾ?bೆ. �ೊ� |ೆಯKL �ೕಸFಾದ ವಸು�ಗಳನುh ಕದು? ತಮ5 
[ಾ
ಾನುಗಳKL ಅಡ�Wಟುa ವಂಚಕbಾ�<ಾ?bೆ.   

ಆ´ಾನನು ��ೋವ�ಂದ ಕದು_-ೊಂ(ದ_ನು (<ೋ(0 ��ೋಶುವ 
6:19) ಮತು� ಇ(ೕ ಇ�ಾ��ೕS &ೇಶವ� lಾಪದ ಅ(ಯ� 
ಬಂ,ತು. ಇ(ೕ ಜನಸಮೂಹವ� �ೊfೆ �ೊರುವ�ದರ ಒಂದು 
ಉ&ಾಹರfೆ ಇ&ಾK&ೆ. 
ವ. 12 ಆದುದ�ಂದ ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರು ಶತು6ಗಳ ಮುಂ<ೆ 4ಲLFಾರ<ೆ 
ಅವ�>ೆ ]ೆನುh Zೋ�W<ಾ?bೆ. ಅವರು Uಾಪಗ6ಸ�bೇ ಸ�. Uಾಪ�ೆ� 
�ಾರಣ=ಾದವರನುh 4ಮ5 ಮಧ:�ಂದ Zೆ>ೆದುJಾಕುವ ತನಕ Nಾನು 
4ಮ5 ಸಂಗಡ ಬರುವ1�ಲL.” 

<ಾವ� &ೇವರ 2ಾತುಗಳನು� Xೕ�ೆ ಅನು1ಾ,ಸಬಹುದು, 
“��ೋಶುವ<ೇ ಎದು_ �ಲು�. �ನ� ನಂ}-ೆ ಎ� ? ಇದನು� <ಾನು 
�ನ�ೆ 2ಾಡಲ�. �ಾಪH&ೆ ಮತು� ಆ �ಾಪದ -ಾರಣ,ಂದ 
ಇ�ಾ��ೕS ಜನರು ತಮJ ಶತು�ಗಳ ಮುಂ&ೆ �ೆಲ�ಲು ಆಗಲ� ! ” 

� ನ-ಾ>ಾತJಕ ತತEಗಳ. 
ಇ�ಾ��ೕಲರು ಆ�ಯ� “ಕ(j ಜನ0&ಾ_>ೆ” ಎಂದು ಖeತ1ಾK 

ನಂ}ದ_ರು, ಅವರು ��ೋವನ ;ೕಜ<ೆಯನು� ಹುಡುಕುವದರ� 
ಸಮಯ ಕAೆಯಲ�. ಅವರು ಮುಂeತ1ಾK�ೕ ಆತನನು� 
ಹುಡು*ದ_>ೆ, &ೇವರು ಆ �ಾಪವನು� Iೋ0L -ೊಡು5�ದ_ರು ಮತು� 
ಈ �ೋ�ಂದ ಅವರನು� ರtಸು5�ದ_ರು. ಅವರು ಒಂದು 0ೕ5ಯ�, 
"&ೇವರನು� -ೇಳ.ವ ಅವಶ"Hಲ�, <ಾವ� ಇದನು� �7ಾ�ಸಬಹುದು" 
ಎಂದು �ೇ?ದಂ5�ತು�. 

ಅವರು ತಮKರುವ ಎಲ�ದರ ಬ�ೆ� ಸಂಪPಣ6 ಬದ�Iೆಯನು� 2ಾ(ರಲ�. 
ಅವರು -ೆಲ1ೇ ಪ�ರುಷರನು� 2ಾತ� ಕಳ.XLದರು, �ೇ<ೆಯ ಒಂದು 
7ಾಗ 2ಾತ� ಯುದ�-ೆ\ �ೋKತು�. 

�ಾಪವ� =ಾ1ಾಗಲೂ �ೋಲನು� ತರುತ�&ೆ ಮತು� �ಾಪ-ೆ\ ಇರುವ 
ಏ-ೈಕ ಪ0�ಾರ1ೆಂದ>ೆ ಅದನು� ಸಂಪPಣ61ಾK 
Iೊ�ೆದು�ಾಕುವ�ದು. 

ಆ�ಯKL ಎರಡNೆಯ ಯುದ� 

�ಾAೆಯದ�ದ_ �ಾಪವನು� Iೊ�ೆದು�ಾ*ದ ನಂತರ &ೇವರು 
��ೋಶುವನ ಬ?�ೆ ಬಂದರು. 



 

166 

HJೋಶುವ 8:1-5 ಅನಂತರ HJೋವನು HJೋಶುವ4>ೆ 
“ಅಂಜ]ೇಡ, ಕಳವಳ>ೊಳ|]ೇಡ; ಎದು? ಭಟbೆಲLರನೂh 
ಕbೆದು�ೊಂಡು ಆ� ಪಟaಣ�ೆ� Jೋಗು. Nೋಡು, ಆ� ಎಂಬ 
ಊ�ನ ಅರಸ, ಪ6 ೆ, ನಗರ, WೕO ಇವ1ಗಳNೆhFಾL 4ನ>ೆ 
�ೊ�a<ೆ?ೕNೆ. H��ೋIಗೂ ಅದರ ಅರಸ4ಗೂ 
ಾ�ದಂZೆHೕ 
ಆ�ಗೂ ಅದರ ಅರಸ4ಗೂ 
ಾಡು. ಆದbೆ �ೊ� |ೆಯನೂh 
ಪಶುcಾ6Rಗಳನೂh 4ಮ>ೋಸ�ರ Zೆ>ೆದು�ೊಳ|ಬಹುದು. 4ಮ5KL 
�ೆಲವರು ಆ ಊ�ನ yಂಬ�ಯKL JೊಂಚುJಾu�ೊಂ�ರK” ಎಂದು 
ಆ¬ಾTWದನು. ಅಂZೆHೕ HJೋಶುವನು ಎದು? ಭಟbೆಲLರ 
ಸyತ=ಾ� ಆ�>ೆ Jೋಗುವ1ದ�ೊ�ೕಸ�ರ Wದ�Nಾ� ಮೂವತು� 
[ಾIರ ಯುದ�Iೕರರನುh ಆ�W ಅವ�>ೆ “4ೕವ1 ಪಟaಣದ 
yಂXಾಗದKL JೊಂಚುJಾu ಕುg7ರ]ೇಕು. ಪಟaಣ�ೆ� 
ಬಹುದೂರ=ಾ�ರ]ೇ��; ಎಲLರೂ Wದ�=ಾ��. Nಾನೂ ಮತು� ನನh 
ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನbೆಲLರೂ ಪಟaಣದ ಸ�ೕಪ�ೆ� Jೋಗು=ೆವ1. 
ಅವರು nದKನಂZೆ ನn5ಡNೆ ಯುದ��ೆ� ಬಂದ ಕೂಡFೆ Nಾವ1 ಓ� 
Jೋಗು=ೆವ1.”  

��ೋಶುವನು �ೇ�ೆ ಅವರ �ೋಲನು� ಜಯವ<ಾ�K 2ಾಪ6(Lದನು 
ಎಂಬುದನು� ಗಮ�L0. “ಇವರು �ದನಂIೆ ನಮ�ೆ �ೆದ0 
ಓ(�ೋಗು5�&ಾ_>ೆಂದು 5?ದು ಅವರು ನಮJನು� Xಂದಟು^ವರು. ” 

HJೋಶುವ 8:6,7 “ಇವರು nದKನಂZೆ ನಮ>ೆ Jೆದ� 
ಓ�Jೋಗು7�<ಾ?bೆಂದು 7gದು ಅವರು ನಮ5ನುh yಂದಟುaವರು; 
Nಾವ1 ಓಡುತ�Fೇ ಇರು=ೆವ1. Nಾವ� ಅವರೂ ಪಟaಣ�ಂದ ದೂರ=ಾದ 
ಕೂಡFೇ 4ೕವ1 Jೊಂ� ಕುg7�ದ? ಸYಳ�ಂದ ಎದು? ಪಟaಣ<ೊಳ>ೆ 
ನು�� ಅದನುh [ಾVDೕನ 
ಾ��ೊg|�. 4ಮ5 <ೇವbಾದ 
HJೋವನು ಅದನುh 4ಮ5 �ೈ>ೆ ಒTmಸುವನು.” 

�<ೊ:ೕನ + <ೇವರು 

��ೋಶುವನು  5ೕ0-ೊಂ(ದ_ನು ಮತು� <ಾ"ಯ�ಾ�ಪಕರ ಪ�ಸ�ಕದ 
ಆರ<ೆಯ ಅ|ಾ"ಯವ� ಬಹಳ �ರುIಾWಹ�ೊ?ಸುವ ವಚನಗ?ಂದ 
�ಾ�ರಂ�ಸುತ�&ೆ. &ೇವರು ಆ0L-ೊಂಡ ಕುಲವ�, ಇ(ೕ :ೋಕ-ೆ\ 
ಆತನನು� ಪ�5��ಸ8ೇ-ಾದ ಜನರು, ಆ�ಾರHಲ�&ೆ ಗHಗಳ� 
1ಾಸ1ಾKದ_ರು. 
Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 6:1,2,6 ಇ[ಾ6Hೕಲರು 7ರು� HJೋವನ 
ದೃ`aಯKL <ೊ6ೕyಗ�ಾದ?�ಂದ ಆತನು ಅವರನುh ಏಳ� ವಷCಗಳ 
�ಾಲ �<ಾ:ನ:ರ �ೈ>ೆ ಒTmWದನು. �<ಾ:ನ:ರ ಹಸ�ವ1 
ಬಲ>ೊಂ�ದ?�ಂದ ಇ[ಾ6Hೕಲರು ಅವ�>ೆ Jೆದ� ಪವCತಗಳKL 
ಗುJೆಗಳನುh, ಕಂದರಗಳನುh 
ಾ��ೊಂಡು ಅದರKL =ಾWಸು7�ದ?ರು.  
ಇ[ಾ6Hೕಲರು �<ಾ:ನ:ರ <ೆ[ೆ�ಂದ ಬಹಳ=ಾ� ಕು��Jೋ� 
HJೋವ4>ೆ nbೆ�ಟaರು.  
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ಸತ"1ೇದವ� ಅವರು ಈ 0ೕ5ಯ ಪ0L�5ಯ�ರಲು -ಾರಣ1ೇನು 
ಎಂಬುದರ ಬ� �ೆ <ಾವ�  ಸEಲwವP ಸಂ&ೇಹಪಡದಂIೆ ಉತ�ರವನು� 
-ೊಡುತ�&ೆ -  ಅವರು ��ೋವನ ದೃ³^ಯ� &ೊ�ೕXಗAಾKದ_ರು. 

ಅವರು ಸ0=ಾದ ಒಂದು Hಷಯನೂ� ಸಹ 2ಾ(ದರು – ಅವರು 
��ೋವ��ೆ �>ೆ�ಟ^ರು. 

�<ೊ:ೕನನ ಕbೆ 

K&ೊ"ೕನನು ನಮ�ೆ ಎಂತಹ ��ೕIಾWಹಕರ ವ"*�=ಾK&ಾ_<ೆ! ಅವನು 
ತನ� ಕುಟುಂಬದ� ಎಲ�0Kಂತ *0ಯವ<ಾKದ_ನು. ಅವನ ತಂ&ೆ 
8ಾಳನನು� ಪPNಸು5�ದ_ನು. ಅವನು �ೋನ� NೕHಸು5�ದ_ 
&ೇಶದವನು. ಆದರೂ, ತನ� ಜನರನು� }ಡುಗ�ೆ�ೊ?ಸಲು &ೇವರು 
ಅವನನು� ಕ>ೆದರು. 

K&ೊ"ೕನನು G&ಾ"ನ"0�ೆ �ೊIಾ�ಗದ �ಾ�ೆ ಅ�ನ &ಾ�tಯ ಆ:ೆಯ 
ಮ>ೆಯ� �ೋ,ಯನು� ಬ(ಯು5�ದ_ನು. ಆಗ ��ೋವನ 
ದೂತನು ಅವನ ಬ?�ೆ ಬಂದನು.  
Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 6:12 HJೋವನ ದೂತನು �<ೊ:ೕನ4>ೆ 
ಪ6ತ:�Nಾ� ಅವ4>ೆ, “ಪbಾಕ6ಮUಾKHೕ, HJೋವನು 4ನh 
ಸಂಗಡ ಇ<ಾ?Nೆ” ಅಂದನು. 

ಯ�=ೇ�ಯು Iಗ6ಹಸ�ಂಭವ1 Nಾಶ=ಾದದು? 

ನಂತರ K&ೊ"ೕನನು ��ೋವನ ಆ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾರ1ಾK ಹತು� 
=ೌವEನಸ�ರ ಸ�ಾಯ,ಂದ 8ಾಳನ ಯ�1ೇ,ಯನು�  -ೆಡH  
ಅದರ ಸGೕಪದ�ದ_ Hಗ�ಹಸ�ಂಭವನು� ಕ(ದು �ಾ* �ೊಸ&ಾK 
ಕv^ದ ಯ�1ೇ,ಯ jೕ:ೆ ಎರಡ<ೆಯ �ೋ0ಯನು� ಯ� 

ಅ{6Lದನು. 
K&ೊ"ೕನ ಮತು� ಅವನ ಸಂಗ(ಗರು ತಮJ ಜನರ �ಾಪದ ಸಂ-ೇತವನು� 

<ಾಶಪ(Lದರು ಮತು� ��ೋವನ ಬ?�ೆ ಬರಲು 
ಅವ-ಾಶ1ಾಗುವಂIೆ ಯ�ವನು� ಅ{6Lದರು. 

ನಂತರ ಏ<ಾ�Iೆಂದು ಸತ"1ೇದವ� �ೇಳ.ತ�&ೆ? 

Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 6:34,35 ಆಗ �<ೊ:ೕನನ OೕFೆ HJೋವನ 
ಆತ5ವ1 ಬಂ�ತು�. ಅವನು �ೊಂಬನುh ಊದಲು ಅlೕH ೆರನ 
>ೋತ6ದವರು ಬಂದು ಅವನನುh yಂ]ಾKWದರು. ಅವನು ಉgದ 
ಮನ[ೆ"ಯವರ ಬg>ೆ ದೂತರನುh ಕಳ�yಸFಾ� ಅವರೂ 
ಕೂ�ಬಂದರು. ಆUೇ°,  ೆಬುಲೂ³, ನ±ಾ�K ಕುಲಗಳವರ ಬg>ೆ 
ದೂತರನುh ಕಳ�yಸಲು ಅವರೂ ಬಂದು ಯುದ�ಪ6Eಾಣ�ೊ�ೕಸ�ರ 
[ೇ��ೊಂಡರು.  
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�<ೊ:ೕನನ [ೈನ: 

K&ೊ"ೕನನ kೊIೆ �ೇ0-ೊಳ/ಲು ಹಲ1ಾರು ಮಂ, ಬಂದರು ಮತು� 
&ೇವರು Xೕ�ೆ �ೇ?ದರು, 
Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 7:2-4a,5-7  ಆಗ HJೋವನು �<ೊ:ೕನ4>ೆ, 
“4ನh ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರು Jೆ�ಾ��<ಾ?bೆ; ಇವರ �ೈ>ೆ 
�<ಾ:ನ:ರನುh ಒTmಸುವ1ದು ನನ>ೆ ಸ�Eಾ� �ಾಣುವ1�ಲL. 
ಒTmW�ೊಟabೆ ಸVಹಸ��ಂದFೇ ನಮ>ೆ ರ��ೆಯುಂ ಾ�Zೆಂದು 
Jೆಚ�ಳಪಟುa ನನhನುh ಅಲ��
ಾ}ಾರು. ಆದುದ�ಂದ ಎFಾL ಜನ�>ೆ 
�ೇgಸುವಂZೆ, ‘�ೈಯCIಲLದವರೂ, ಅಂಜುವವರೂ ಈ �Fಾ:Ë 
ಪವCತವನುh lಟುa ಮNೆ>ೆ JೋಗK ಎಂದು ಪ6ಕ�ಸು’” ಅಂದನು. 
Jಾ>ೆ 
ಾಡಲು ಇಪmZೆ�ರಡು [ಾIರ ಮಂ� yಂ�ರು� Jೋದರು; 
ಹತು� [ಾIರ ಮಂ� ಉgದರು. 

ಸ�ಾbಾತ5ಕ ತತVಗಳ� 

 ತಮJ ರಣತಂತ�ವನು� 
&ೇವ0ಂದ ಪ�ೆದರು 

ಶತು�ಗಳ Xಂ,ನ ಅನುಭವವನು� 
ಅವರ Hರುದ�1ೇ ಬಳLದನು 



 

169 

HJೋವನು 7ರು� �<ೊ:ೕನ4>ೆ, “4ನh ಬgಯKLರುವ ಜನರು 
ಇನೂh Jೆ�ಾ��<ಾ?bೆ; 4ೕನು ಅವರನುh ಹಳ|�ೆ� ಕbೆದು�ೊಂಡು 
Jೋಗು; Nಾನು, ಅKL ಈ ಜನರ ಸಂ�ೆ:ಯನುh ಕ�O
ಾ� 4ನ>ೆ 
�ೊಡು=ೆನು… 

�<ೊ:ೕನನು ಜನರನುh ಹಳ|�ೆ� ಕbೆದು�ೊಂಡು ಬಂ<ಾಗ HJೋವನು 
ಅವ4>ೆ, “Nಾ�ಯಂZೆ 4ೕರನುh NಾK>ೆ�ಂದ Nೆಕು�ವವರನೂh, 
nಣ�ಾಲೂ� ಕು�ಯುವವರನೂh ]ೇbೆ ]ೇbೆEಾ� 4KLಸು” ಎಂದು 
Jೇgದನು. �ೈ�ಂದ 4ೕರನುh ]ಾ�>ೆ Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು 
Nೆu�ಕು�ದವರ ಸಂ�ೆ: ಮುನೂhರು. ಇತರ ಜನರು nಣ�ಾಲೂ� 
ಕು�ದವರು. ಆಗ HJೋವನು �<ೊ:ೕನ4>ೆ, “4ೕರನುh Nೆu�ಕು�ದ 
ಆ ಮುನೂhರು ಜನ�ಂದFೇ 4ಮ>ೆ ಜಯವನುhಂಟು
ಾ� 
�<ಾ:ನ:ರನುh 4ನh �ೈ>ೆ ಒTmW�ೊಡು=ೆನು; ಉgದವರು ತಮ5 
ತಮ5 ಸYಳಗg>ೆ JೋಗK” ಎಂದು ಆ¬ಾTWದನು. 

�ದಲು &ೇವರು ಭಯ�ೕತ>ಾದ ಪ�ರುಷರನು� �ೈನ",ಂದ 
Iೆ�ೆದು�ಾ*ದರು. ನಂತರ ಯುದ�-ಾ\K ಪPಣ6 kಾಗ�Iೆ�ಂದ 
Lದ�0ಲ�ದ ಜನರನು� Iೆ�ೆದು�ಾ*ದರು. 

<ೇವರು ಅಥC
ಾ��ೊಂಡರು 

&ೇವರು K&ೊ"ೕನನ 2ಾನವಸಹಜ ಗುಣವನು� ಅಥ62ಾ(-ೊಂಡರು. 
ಅವನು ತ�ಣ1ೇ �ಾAೆಯದ Hರುದ� ಯುದ�-ೆ\ �ೋಗಲು &ೇವರು 
�ೇ?ದರು ಆದ>ೆ ಒಂದು 1ೇA  ೆಅವ��ೆ ಭಯHದ_>ೆ, ಇ<ೊ�ಬzನನು� 
ಕ>ೆದು-ೊಂಡು �ಾAೆಯದ ಹ5�ರ 8ೇಹು�ಾ0-ೆ ನ�ೆಸಲು �ೇ?ದರು. 

K&ೊ"ೕನನ kೊIೆ�ೆ ಮುನೂ�ರು ಜನ0ದ_ರು ಮತು� ಶತು� �ಾAೆಯದ� 
“ಸಮುದ�5ೕರದ ಮರ?ನಂIೆ” ಜನ0ದ_ರು. K&ೊ"ೕನನು ತನ��ಲ�ದ 
|ೈಯ6ವನು� ಇದ_ಂIೆ Iೋ0L-ೊಳ/ಲು �ೋಗಲ�. ಅವನು 
ಶತು��ಾAೆಯದ ಬ? 8ೇಹು�ಾ0-ೆ ನ�ೆಸಲು ಆ�\ 2ಾ(ದನು. 
Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 7:13,14 �<ೊ:ೕನನು ಬಂ<ಾಗ ಅವರFೊLಬwನು 
ತನh  ೊZೆ>ಾರ4>ೆ ಒಂದು ಕನಸನುh 7gಸು7�ದ?ನು. ಅವನು, 
“ಇ>ೋ, Nಾನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂ}ೆನು; ಅದರKL ಒಂದು 
ಜ=ೆ>ೋ�ಯ bೊ�aಯು ಉರುಳ�Zಾ� �<ಾ:ನ:ರ cಾ�ೆಯ<ೊಳ>ೆ 
ಬಂದು, ಒಂದು }ೇbೆ>ೆ ತಗK, ಅದನುh ಬುಡOೕಲು 
ಾ� 
lೕgWl�aತು” ಎಂದು Jೇgದನು.  
ಆಗ ಅವನ  ೊZೆ>ಾರನು, “ಇದು ಇ[ಾ6HೕಲNಾದ 8ೕ=ಾಷನ 
ಮಗ �<ೊ:ೕನನ ಕ7�Hೕ Jೊರತು ಮZೊ�ಂದಲL; <ೇವರು 
�<ಾ:ನ:ರನೂh ಅವರ cಾ�ೆಯಗಳನೂh ಅವನ �ೈ>ೆ 
ಒTmW�ೊ�a<ಾ?Nೆ” ಅಂದನು. 
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ಒಂದು �ೊಂಬು, ಉ�ಯುವ ಪಂಜು ಇರುವ ಬ��ೊಡ 

&ೇವರು �ೇ?ದಂIೆ�ೕ K&ೊ"ೕನನು ��ೕIಾWಹ�ೊಂಡನು. ಅವನು 
ನಂ}-ೆ�ಂದ ತುಂ}ದ_ ತನ� ಪ�ರುಷರ ಬ?�ೆ ಬಂದು Xೕ�ೆ 
�ೇ?ದನು,  
Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 7:15b “ಏg�, HJೋವನು �<ಾ:ನ:ರ 

cಾ�ೆಯವನುh 4ಮ5 �ೈ>ೆ ಒTmW<ಾ?Nೆ” 

Nಾ:ಯ[ಾYಪಕರು 7:16-18,20,21  ಅವನು ಆ ಮುನೂhರು ಮಂ�ಯನುh 
ಮೂರು ಗುಂಪ1 
ಾ� ಪ678ಬwನ �ೈಯKL �ೊಂಬನೂh, 
ಉ�ಯುವ ಪಂಜು ಇರುವ ಬ��ೊಡವನೂh �ೊಟುa ಅವ�>ೆ, “ನನhNೆhೕ 
NೋಡುZಾ� Nಾನು 
ಾಡುವ Jಾ>ೆ 
ಾ��. Nಾನು cಾ�ೆಯದ 
ಅಂ�>ೆ ಬಂ<ಾಗ Jೇ>ೆ 
ಾಡುZೆ�ೕNೋ Jಾ>ೆ 4ೕವ� 

ಾಡ]ೇಕು. Nಾನೂ ನನh ಸಂಗಡ ಇದ?ವರೂ �ೊಂಬುಗಳನುh 
ಊದಲು 4ೕವ� cಾ�ೆಯದ ಸುತ�ಲೂ �ೊಂಬನುh ಊ�, 

‘HJೋವ4>ೆ ಜಯ, �<ೊ:ೕನ4>ೆ ಜಯ ಎಂದು ಕೂ��’” ಎಂದು 
Jೇgದನು.  
ಕೂಡFೆ ಮೂರು ಗುಂTನವರೂ �ೊಂಬುಗಳನುh ಊ�, �ೊಡಗಳನುh 
ಒ}ೆದುlಟುa, ಎಡ>ೈಯKL ಪಂಜುಗಳನೂh ಬಲ>ೈಯKL ಊದುವ 
�ೊಂಬುಗಳನೂh y�ದು, “HJೋವನ ಕ7�, �<ೊ:ೕನನ ಕ7� ಆ�<ೆ” 
ಎಂದು ಕೂ� cಾ�ೆಯದ ಸುತ�ಲೂ ತಮ5 ತಮ5 ಸYಳದKL 4ಂತರು. 
cಾ�ೆಯದವbಾದbೋ ಕೂಗುZಾ� ಓ�Jೋದರು. 

ಎಡ�ೈಯ� ಅವರು ಪಂಜುಗಳನು� X(,ದ_ರು. ಬಲ�ೈಯ� ಅವರು 
-ೊಂಬುಗಳನು� X(,ದ_ರು. ಅವರು 2ಾನವ ಯುದ�ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳನು� 
X(,ರಲ�. ಅವರು ನಂ}-ೆ ಮತು� H|ೇಯIೆ�ಂಬ ತಮJ 
ಅ:ೌ*ಕ ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುದ�ವನು� �ೆದ_ರು. 

<ಾIೕದ ಮತು� >ೊFಾ:ತ 

ಒಬz =ೌವEನಸ� ಹುಡುಗ<ಾದ &ಾHೕದನು &ೈತ"<ಾದ �ೊ:ಾ"ತನ 
Hರುದ� �ಂತನು. ಅವನು ಆ ಯುದ�ವನು� �ೇ�ೆ �ೋ>ಾ(ದನು ? 
ಅವನ 2ಾತುಗಳನು� ಓ,0. 
1 ಸಮು 17:37a,40,43,45 ನನhನುh ಅಂಥ Wಂಹದ ಮತು� ಕರ�ಯ 
ಉಗುರುಗg>ೆ ತTmWದ HJೋವನು ಈ ÇK`aಯನ �ೈ�ಂದಲೂ 
ತTmಸುವನು” ಎಂದನು.  
[ಅವನು] ತನh �ೋಲನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು Jೊರಟು, ಹಳ|ದKLನ ಐದು 
ನುಣುಪ1ಕಲುLಗಳನುh ಆ�W�ೊಂಡು, ಅವ1ಗಳನುh ಕುರುಬರ 
ಪದ�7ಯಂZೆ ತನ�ರುವ [ೊಂಟದ �ೕಲದKL Jಾu �ೈಯKL 
ಕವ�ೆಯನುh y�ದು ÇK`aಯನ ಬg>ೆ Jೋದನು. 
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[�ೊ:ಾ"ತನು] 4ೕನು �ೋಲುy�ದು ನನh ಬg>ೆ 
ಬರುವ1<ೇನು? Nಾನು Nಾ�8ೕ” ಎಂದು Jೇg ಅವನನುh ತನh 
<ೇವರ Jೆಸ�ನKL ಶTWದನು. 
ಆಗ <ಾIೕದನು ಅವ4>ೆ, “4ೕನು ಈ�, ಕ7�, ಬ�Cಗ� ¢ೆಡNೆ ನನh 
ಬg>ೆ ಬರು7�ೕ. NಾNಾದbೋ 4ೕನು yೕEಾgWದಂಥ 
[ೇNಾDೕಶVರನೂ, ಇ[ಾ6Hೕಲ:ರ ಯುದ�ಭಟರ <ೇವರೂ ಆ�ರುವ 
HJೋವನ Nಾಮ<ೊಡNೆ 4ನh ಬg>ೆ ಬಂ�<ೆ?ೕNೆ. ಆತನು ಈ 

Jೊತು� 4ನhನುh ನನh �ೈ>ೆ ಒTmW�ೊಡುವನು. Nಾನು 4ನhನುh 
�ೊಂದು 4ನh ತFೆಯನುh ಕ�ದು Jಾu ÇK`aಯ [ೈನ:ದ ಶವಗಳನುh 
ಮೃಗ ಪiಗg>ೆ ಹಂ��ೊಡು=ೆನು. ಇದ�ಂದ ಇ[ಾ6Hೕಲbೊಳ>ೆ 
<ೇವ�<ಾ?Nೆಂಬುದು ಭೂFೋಕದವ�>ೆFಾL 7gದುಬರುವ1ದು. 
ವ. 48-51 HJೋವನು ಈ�ಕ7�ಗgಲL<ೇ ರiಸಬಲLNೆಂಬುದು ಇKL 
ಕೂ�ರುವವ�>ೆFಾL 7gದುಬರುವ1ದು. Eಾ�ೆಂದbೆ ಯುದ�ಫಲವ1 
HJೋವನ �ೈಯKL<ೆ. ಆತನು 4ಮ5ನುh ನಮ5 �ೈ>ೆ 
ಒTmW�ೊಡುವನು” ಅಂದನು. ಕೂಡFೇ ಆ ÇK`aಯನು Jೊರಟು 
<ಾIೕದNೊಡNೆ ಯುದ�
ಾಡುವ1ದ�ೆ� ಸ�ೕTW<ಾಗ <ಾIೕದನು 
ÇK`aಯರ [ೈನ:ದ ಕ}ೆ>ೆ ಓ�Jೋ� ಆ ÇK`aಯನನುh 
ಸಂDW, �ೕಲದKL �ೈ Jಾu, ಒಂದು ಕಲLನುh Zೆ>ೆದು ಅವನ ಹ�ೆ>ೆ 
ಗು��ಟುa ಕವ�ೆಯನುh lೕW Jೊ}ೆಯಲು ಕಲುL ಅವನ ಹ�ೆ8ಳ>ೆ 
Jೊu�ತು. ಅವನು ]ೋರಲುlದ?ನು ಕೂಡFೇ ಅವನು ಓ�Jೋ� ಆ 

ÇK`aಯನ OೕFೆ 4ಂತು ಅವನ ಕ7�ಯನುh Zೆ>ೆದು�ೊಂಡು, 
ಅದ�ಂದFೇ ಅವನ ತFೆಯನುh ಕತ��W, ಅವನನುh 
[ಾ�Wದನು. ಈ ಪ6�ಾರ <ಾIೕದನು ಕ7��ಂದಲL ಬ�ೕ ಒಂದು 
ಕವ�ೆಯ ಕKL4ಂದ ÇK`aಯನನುh [ೋKW, �ೊಂದು Jಾuದನು 
ÇK`aಯರು ತಮ5 ರಣIೕರನು ಸತು�Jೋದದ?ನುh ಕಂಡು 
ಓ�Jೋದರು.  

&ಾHೕದನು &ೇವರ ಶ*�ಯನು� 5?,ದ_ನು ಮತು� ಆ ಶ*�ಯ� ಅವನು 
ನ�ೆದನು. ಅವನು ನಂ}-ೆಯ� &ೇವರು 2ಾ(ದ �ಾಗೂ &ೇವರು 
2ಾಡದ_ -ಾಯ6ಗ?�ಾK ಸು�5ಯನು� ಅ{6Lದನು. ಅವನು 
�ೊರKನ ಪ0L�5ಗಳನು� <ೋಡಲ�. 

[ಾbಾಂಶ 

ಹAೆಯ ಒಡಂಬ(-ೆಯ� <ಾವ� ಅಧ"ಯನ 2ಾ(ದ ಯುದ�ಗ?ಂದ 
ಇಂ,ನ ಯುದ�ದ ಬ�ೆ� <ಾವ� ಅ<ೇಕ Hಷಯಗಳನು� ಕಯಬಹುದು.  
� &ೇವರು �,6ಷ^ ಯುದ�ಗಳನು� ನ�ೆಸಲು �,6ಷ^ ವ"*�ಗಳನು� 

ಕ>ೆದರು. -ೆಲ¯jJ <ಾವ� �ೋಲುI �ೇ1ೆ =ಾ-ೆಂದ>ೆ <ಾವ� 
-ೆಲ¯ಂದು �,6ಷ^ ಯುದ�ಗಳ�ರುವ�ದು ನಮ�ಾKರುವ 
&ೇವರ ;ೕಜ<ೆಯಲ�. 
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� <ಾವ� &ಾ? 2ಾಡಲwಡು1ಾಗ ಅಥ1ಾ ಒಂದು ಪ0L�5 ನಮJ 
ಗಮನ-ೆ\ ಬಂ&ಾಗ, <ಾವ� �ದಲು 2ಾಡ8ೇ-ಾKರುವ�ದು 
�ಾ�ಥ6<ೆಯ� &ೇವರ ಬ?�ೆ �ೋಗುವ�ದು. ನಮJ 
ಪ0L�5�ಾK ಅವರ ;ೕಜ<ೆಯ ಬ�ೆ� <ಾವ� 
5ಳ.ವ?-ೆಯನು� ಪ�ೆಯ8ೇಕು. 

� ನಮJ Nೕವನದ� <ಾವ� Iೊ�ೆದು-ೊಳ/8ೇ-ಾದ 
�ಾಪH&ೆ�ೕ? �ೈIಾನ<ೊಂ,�ೆ ಅಥ1ಾ ಅವನ 
ಅನು=ಾ�ಗA°ೆಂ,�ೆ =ಾವ�&ೇ >ಾN 2ಾ(-ೊಳ/ಲು 
ಅವ-ಾಶHಲ�. <ಾವ� &ೇವರನು� ಅನುಮ5Lದ>ೆ ಆತನು 
ಸ0�ಲ�ದ Hಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ನ�Jಂ,�ೆ 2ಾತ<ಾಡುವರು. 

� &ೇವರು ಈ Xಂ&ೆ ನಮ�ಾK 2ಾ(ದ ಎ:ಾ� -ಾಯ6ಗ?�ಾK 
ಆತನನು� ಸು�5ಸಲು <ಾವ� ಸಮಯವನು� ಕAೆಯ8ೇಕು. <ಾವ� 
&ೇವರ ಗಮನವನು� �ೆAೆಯುವ�ದ-ಾ\ಗ ಅಥ1ಾ 
ಸಮJ5ಯನು� ಪ�ೆಯುವ�ದ-ಾ\ಗ ಅದನು� 2ಾಡುವ�,ಲ�, 
ಬದ:ಾK ಆತನು ನಮ�ಾK 2ಾ(ದ ಅದುbತ -ಾಯ6ಗಳನು� 
<ೆನ{L-ೊಂಡು ನಮJ ಆತJವನು� 8ೆAೆL-ೊಳ./ವ�ದ-ಾ\K&ೆ. 

� ನಂತರ <ಾವ�  ಶತು�ವನು� ಜ�ಸಲು &ೇವರ 1ಾಕ"ದ�ರುವ 
ನಂ}-ೆ;ಂ,�ೆ ಮತು� ಆತನ ಶ*�ಯ� ಚಸ8ೇಕು ! 

Iಮ�ೆC>ಾ� ಪ6Uೆhಗಳ� 

1. -ಾ:ೇಬ ಮತು� ��ೋಶುವರು ಸಹ ಆ &ೇಶದ� ಇತರರು <ೋ(ದ Hಷಯಗಳ<ೆ�ೕ <ೋ(ದರೂ 
ಅವರ ವರ,ಗಳ. ಇತರ ಹತು� ಗೂÒಾUಾರ0Kಂತ ಏ-ೆ �ನ�1ಾKತು�? 

2. ��ೋಶುವ 2:9-11 ರ ಪ�-ಾರ, �0-ೋHನ ಜನರು ಇ�ಾ��ೕಲ0�ೆ ಏ-ೆ �ೆದರು5�ದ_ರು? 

3. ಇ�ಾ��ೕಲರು �ೇ�ೆ ತಮJ 8ಾಧ"Iೆಯನು� �ಾE�ೕನಪ(L-ೊಂಡರು ಅಥ1ಾ  &ೇವರ �ಾನ ಮತು� 
ಶ*�ಯ ಒಂದು ಅ:ೌ*ಕ1ಾದ ಪ�ಕಟ<ೆ�ಂದ ಒಂದು ಮ�ಾ ಆ5Jಕ ಯುದ�ವನು� �ೇ�ೆ �ೆದ_ರು 
ಎಂಬುದ-ೆ\ ಹA  ೆಒಡಂಬ(-ೆ�ಂದ ಒಂದು ಉ&ಾಹರfೆಯನು� -ೊ(0. 

 


