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 ರವರು ಈ �ೈ�ೕ�ಯನು� �ೌ� �ೋ�  

�ಾಡಲು ಮತು� ನಕಲು �ಾಡಲು #ಮ$ೆ ಅನುಮ& �ೊ'()ಾ*+ೆ 
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!ೇಖಕರ ಬ%ೆ& 
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dೕವನವನು� ಬದ�ಾKಸುವ ಶN�ಯುತ5ಾದ )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಸತ4ಗಳA ಅವರ N=>ಾಶಕ�5ಾದ ಉಪ)ೇಶ, 7ೋಧRೆ, 
ದೂರದಶUನದ ಪ=ಸರಣ, ಬರವf$ೆ, B�Tೕ ಮತು� ಆ�T ಸುರುJಗಳ :ೇ5ೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರರ dೕವನದ;] 
ಒಳ5ಾ4�h5ೆ. 
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�
� ರವರು ಅRೇಕ BaಾDhಗJ$ೆ ತರ7ೇ& #ೕ�)ಾ*+ೆ. ಅRೇಕರು ತಮq )ೈನಂ`ನ dೕವನದ;] ಮತು� :ೇ5ೆಗಳ;] 
ಪBiಾ=ತqನ ಎ�ಾ] ಒಂಬತು� ವರಗಳ;] �ಾಯU#ವUkಸಲು ಮುಕ�+ಾಗುವXದSಂದ ಅ:ಾpಾರಣ5ಾ� 

:ಾD/ಾBಕ+ಾ�ರಲು ಕ;&)ಾ*+ೆ. 

ಎ.ಎ
. ಮತು� �ಾ�� ಇಬrರೂ �ಾಸ(c ಆs tT�ಾdಕ
 ಅಧ4ಯನಗಳ;] ಪದBಗಳನು� Gೊಂ`)ಾ*+ೆ. ಎ.ಎ
. 

Bಷ� N=uIಯ� BಶDB)ಾ4ಲಯ`ಂದ tT�ಾd ಪದBಯ;] �ಾಕ(c ಆs v�ಾಸv ಪದBಯನು� ಗJh)ಾ*+ೆ. 
ಅವರ :ೇ5ೆಯು )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;] ದೃಢ5ಾ� ಆಧSh)ೆ, yೕಸುBನ lೕ�ೆ �ೇಂ`=ೕಕೃತ5ಾ�)ೆ, ಪBiಾ=ತqನ ಶN�ಯ 

ಕುSiಾದ ನಂz�ೆಯ;] ಮತು� ಪBiಾ=ತqನ;]ದು*�ೊಂಡು ಕ;ಸುವXದರ;] ಬಲ5ಾ�)ೆ. 

ಅವರ :ೇ5ೆಯು ತಂ)ೆಯ �=ೕ&ಯ ಹೃದಯದ ಪ=ದಶUನ5ಾ�)ೆ. )ೇವರ ಶN�ಯ ಅ�ಯ;] ಶN�ಯುತ ಅ{_ೇಕ, 

ಸೂಚಕ�ಾಯUಗಳA, ಅದುjತಗಳA ಮತು� ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುjತಗಳA ಅವರ ಉಪ)ೇಶ ಮತು� 7ೋಧRೆTಂ`$ೆ 
ಉಂ[ಾಗುತ�5ೆ. ಕತUನ ಮುಂ)ೆ ಅಳAವXದು ಮತು� )ೇವರ ಮkl ಮತು� ಶN�ಯ ಅದುjತಕರ5ಾದ ಪ=ದಶUನಗಳA 
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�ಾ. ಎ.ಎ
. ಮತು� �ಾ�� �
 ರವರು yೕಸುBನ N=yಗಳನು� �ಾಡಲು BaಾDhಗಳನು� 
ಸಜುm$ೊJಸುವXದ�ಾF� |ಾ=Tೕ�ಕ :ಾಧನಗಳನು� ತ>ಾSಸಲು ತಮqನು� iಾವX ಸಮ�Uh�ೊಂ�)ಾ*+ೆ. 

N=h�ೕಯ ಪSಪಕDiೆಯ ಒಂ)ೊಂದು ಹಂತಗಳ;]ರುವ ಪ=&Tಬr BaಾDhಯು ಜಯaಾ;>ಾದ, 

ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ dೕವನವನು� ನ�ಸುವಂiೆ ಅವರನು� ಉiೆ�ೕdಸುವXದು ಅವರ ಆ:ೆ>ಾ�)ೆ. 
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*ಾಠ ಒಂದು 

ಕತ./ೇ, /ಾನು ನಂಬು1ೆ�ೕ/ೆ 

 

ಎ�ಾ] ನಂz�ೆಯು )ೇವSಂದ ಬರುವಂಥ)ಾ*�)ೆ. )ೇವರು ನಮq;] 
ಪ=&TಬrSಗೂ ನಂz�ೆಯ ಪS�ಾಣವನು� �ೊಡುiಾ�Rೆ ಎಂದು 
ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ. ಆದ+ೆ, ನಮ$ೆ 
�ೊಡ�ಾ�ರುವ ನಂz�ೆTಂ`$ೆ RಾವX ಏನು �ಾಡುiೆ�ೕ5ೆ 
ಎಂಬುದು ನಮ$ೆ zಟ(ದು*. ನಮq ನಂz�ೆಯನು� 7ೆoೆh�ೊಳ~ಲು 
ನಮ$ೆ ಅRೇಕ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೊಡ�ಾ�)ೆ. )ೇವರನು� 
lOIಸುವಂಥ ನಂz�ೆಯ ಕುSತು RಾವX ಕ;ಯು5ಾಗ, ಅದು 
Gೊಸ)ಾದ, ಸ)ಾ 7ೆoೆಯು&�ರುವ ನಂz�ೆ>ಾಗುತ�)ೆ. 

zತು�ವ ಮತು� �ೊಯು4ವ #ಯಮವX )ೇವರು :ಾ��hರುವ 

#ಯಮಗಳ |ೈN ಒಂ)ಾ�)ೆ. RಾವX ಏನನು� zತು�i �ೇ�ೕ 
ಅದRೆ�ೕ �ೊಯು4iೆ�ೕ5ೆ. RಾವX ಒ[ಾ(� ನಂz�ೆಯ ಕುSತು 
ಅಧ4ಯನ �ಾಡು5ಾಗ ನಮq ನಂz�ೆ 7ೆoೆಯುತ�)ೆ ಎಂದು RಾವX 
ಭರವ:ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರಬಹುದು. ನಮq ನಂz�ೆಯು 
ಬದ�ಾಗುವXದು, ಮತು� RಾವX ನಂz�ೆಯನು� �ೊಯು4iೆ�ೕ5ೆ. 

ನಮq ನಂz�ೆಯ ನ�$ೆಯ;] RಾವX ಎ�ೆ]ೕ ಇದ*ರೂ, GೆOIನ 

ನಂz�ೆಯನು� Gೊಂದ7ೇ�ೆಂಬ ಸ5ಾಲು ನಮ$ೆ 
ಉಂ[ಾಗಬಹುದು. 5ೈಯN�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳA, /ಾವRೆಗಳA, 
ಹಣ�ಾಸು ಅಥ5ಾ ಆ+ೋಗ4ದ �ೇತ=ದ;] ನಮ$ೆ ಸ5ಾಲು 
ಉಂ[ಾಗಬಹುದು. ಆದ+ೆ ಪ=&`ನ, ನಮq;] ಪ=&Tಬrರು GೆOIನ 

ನಂz�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳ~7ೇಕು. 

"ನನG ನಂ��ೆ ಕ)MNಾ�ದOರೂ ಸPಾಯ 8ಾಡು!" 

)ೆವD k�ದ* ಒಬr ಹುಡುಗ#ದ*ನು ಮತು� ಅವನ ತಂ)ೆಯು 
ಅವನನು� yೕಸುBನ ಬJ$ೆ ಕ+ೆತಂದನು. 

Qೕಸು ಅವL%ೆ LನG �ೈ ಆಗುವ Pಾ�ದOSೆ ಅನುGT�ೕUೕ? 

ನಂಬುವವL%ೆ ಎ!ಾV ಆಗುವದು ಎಂದು PೇWದನು (8ಾಕ. 

9:23). 

ಈ ತಂ)ೆಯು ತನ� ಮಗನು ಗುಣ5ಾಗ7ೇ�ೆಂದು ಎಷು( Gೆ�ಾI� 

ಬಯh)ಾ*Rೆಂಬುದನು� RಾವX ಊkh�ೊಳ~ಬಹುದು. ಮಗನ 
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ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯು ತನ� ನಂz�ೆಯ lೕ�ೆ ಅವಲಂzತ5ಾ�)ೆ 
ಎಂದು ತಂ)ೆಯು ಅSತು�ೊಂ�ಾಗ ಅದು ಅವನನು� ಎಷು( 
`�ಲುಪ�hರಬಹುದು. 

ಕೂಡ!ೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂ3ೆಯು ನಂಬು1 �ೇ/ೆ, ನನ%ೆ ನಂ��ೆ 
ಕ)MNಾ�ದOರೂ ಸPಾಯ8ಾಡು ಎಂದು ಕೂ� PೇWದನು 
(8ಾಕ. 9:24) 

ಈ ತಂ)ೆಯು ಸS>ಾದ �ೆಲಸವನು� �ಾ�ದನು. ಅವನು, 
“Rಾನು ನಂಬುiೆ�ೕRೆ, ಆದರೂ ನನ$ೆ ಇನೂ� GೆಚುI 7ೇಕು” ಎಂದು 
�+ೆKಟ(ನು ಮತು� yೕಸು ಅವನ ಮಗನನು� ಗುಣಪ�hದನು. 
ನಮq �+ೆಯು ಸಹ ಅ)ೇ Sೕ&>ಾ�ರ7ೇಕು, “ಓ, ತಂ)ೆyೕ, 
GೆಚುI ನಂz�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳ~ಲು ನನ$ೆ ಸGಾಯ �ಾಡು!” 

ತಂ)ೆಯು ನಂಬ7ೇ�ಾ� ಬಂತು, ಅದರಂiೆyೕ ನಂz�ೆ ಎಂಬುದು 
ನಮq /ಾಗ`ಂದ ಇರುವಂಥ)ಾ*�)ೆ. )ೇವರ 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳ~ಲು ನಮ$ೆ ನಂz�ೆ ಇರ7ೇಕು. ಈ ನಂz�ೆyೕ 
ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ/ಅ�ೌNಕ ಮಂಡಲವನು� Rೈಸ�Uಕ ಮಂಡಲ�ೆF 
ತರುವಂಥ)ಾ*�)ೆ. ರM�ೆಯ ಸಮಯ`ಂದ k�ದು ಇದುವ+ೆಗೂ 

ಎಲ]ವನು� RಾವX )ೇವSಂದ ನಂz�ೆಯ ಮೂಲಕ 

ಪ�ೆದು�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ. 

ನಂ��ೆ ಎಂದSೇನು? 

RಾವX ಕುOUಯ lೕ�ೆ ಕುJತು�ೊಳA~5ಾಗ, ಕುOUಯು 
zೕಳದಂiೆ ನಮqನು� k�`ಡುತ�)ೆ ಎಂದು RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. 
ಅದು ಸಹಜ ನಂz�ೆ. 

ಈ ಅಧ4ಯನವX :ಾD/ಾBಕ ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವಂಥದ*ಲ]. 
ಆತq ಮಂಡದ;]ರುವಂತಹ, )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯ 

ಕುSತ)ಾ*�ರುವಂಥದು* ಆ�)ೆ. ಇದು ನಮq ಮತು� )ೇವರ ನಡು5ೆ 
ಇರುವಂಥ ನಂz�ೆ - )ೇವ+ೊಂ`$ೆ �ಾತRಾಡುವ ಮತು� 
)ೇವSಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವ ನಂz�ೆ - )ೇವರ ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ 

ಶN�ಯ;] ಆತq ಮಂಡಲದ;] �ಾಯU�ಾಡುವ ನಂz�ೆ. 

�ಾYZೆY 

ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ �ೇಖಕನು ನಂz�ೆಯ 5ಾ4�ೆ4ಯನು� ನಮ$ೆ 
�ೊ'()ಾ*Rೆ. 
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ನಂ��ೆUೕ /ಾವI L(ೕ[ಸುವವIಗಳ �ಷಯ�ಾ� 

ಭರವಸ\ಂ\ರುವದೂ ಕ]̂%ೆ �ಾಣದವIಗಳನುG Lಜ�ೆಂದು 
TWದು�ೊಳ;Hವದೂ ಆ�3ೆ (ಇ�5ಯ 11:1). 

:ಾ.ಂ�� �ಾRಾFಡU�� ಪ=�ಾರ, "ಭರವ:ೆ/ಆpಾರ" ಎಂಬ ಪದದ 

ಅಥU5ೇನಂದ+ೆ, "ಅh�5ಾರವXಳ~ಂಥದು*, ದೃಢ5ಾ�ರುವಂಥದು* - 

#ಜ5ಾ� ಅh�ತDವXಳ~ಂಥದು* - 5ಾಸ�ವ5ಾದದು*, #ಜ5ಾದ dೕB." 

ಆಂv�|ೈ� 7ೈಬ
  ವಷU� kೕ$ೆ GೇಳAತ�)ೆ, 

ನಂz�ೆTೕ RಾವX #Sೕ�ಸುವ Bಷಯಗಳ…  

ಭರವ:ೆ>ಾ�)ೆ… ನಂz�ೆಯು ಇಂ`=ಯಗJ$ೆ $ೋಚರ5ಾಗದ 

Bಷಯಗಳನು� #ಜ5ಾದ Bಷಯ5ೆಂದು &Jದು�ೊಳA~ತ�)ೆ. 

��ಾ\ ನ /ಾ_ಾಂತರ kೕ$ೆ GೇಳAತ�)ೆ, 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ RಾವX #Sೕ�ಸುವಂಥದ*ರ ಬ$ೆ} RಾವX 
ಭರವ:ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರುವXದು, RಾವX �ಾಣ`ರುವಂಥದ*ರ ಬ$ }ೆ 
ಮನವS�ೆ ಉಳ~ವ+ಾ�ರುವXದು. 

5ೆ� ಸ(c  #ಘಂಟು ನಂz�ೆಯನು� “)ೇವರ;] ಇ'(ರುವ 

ಪ=aಾ�&ೕತ5ಾದ ನಂz�ೆ… ಸಂಪ�ಣU5ಾದ ನಂz�ೆ, BaಾDಸ 

ಅಥ5ಾ ಭರವ:ೆ; :ಾ�ಾನ45ಾ� ಮಕFಳA ತಮq 
ತಂ)ೆiಾKಗಳ lೕ�ೆ ನಂz�ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರುiಾ�+ೆ.” 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ )ೇವರು ಎಂಥವRಾ�)ಾ*Rೆ ಎಂಬುದರ;], ಆತನು 
�ಾಡುವಂಥದ*ರ;], ಮತು� ಆತನು GೇಳAವಂಥದ*ರ;] 
ಪ=aಾ�&ೕತ5ಾದ BaಾDಸವ#�ಡುವXದು ಆ�)ೆ. ನಂz�ೆಯು 
)ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ಪ=u�ಸ)ೆ ಅಥ5ಾ ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು 
ಪ=ಯ&�ಸ)ೆ ನಂಬುವXದು ಮತು� �ಾಯU�ಾಡುವXದು ಆ�)ೆ. 

RಾವX NೕತURೆಗಳ;] kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

QPೋವ/ೇ, LನG �ಾಕYವI ಪರ!ೋಕದV 4ಾಶaತ�ಾ� 

�ಾbcಸಲdef3ೆ (�ೕತ./ೆಗಳ; 119: 89). 

ನಂ��ೆಯ ಮೂಲ 

� )ೇವSಂದ )ೊರಕುವ ವರ 

ರM�ೆ$ೋಸFರ5ಾ�ರುವ ನಂz�ೆಯು )ೇವರ ವರ5ಾ�)ೆ. 
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ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ*ೆhಂದ!ೇ ರijೆ Pೊಂ\ದವSಾ�\Oೕ(. 

ಆ ರijೆಯು LkFಂದುಂlಾದದOಲV, ಅದು 3ೇವರ ವರ�ೇ (ಎmೆಸ 

2:8). 

ನಂ��ೆಯನುG ಹುefಸುವವನೂ ಪnSೈಸುವವನೂ ಆ�ರುವ 

Qೕಸು�ನ Mೕ!ೆ ದೃof ಇಟುf (ಇ�5ಯ 12:2 ಎ) 

� 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAವದSಂದ ನಂz�ೆ ಬರುತ�)ೆ 

ಆದ�ಾರಣ �ಾ(ದ ಸು�ಾ1ೆ.ಯು ನಂ��ೆ%ೆ ಆ�ಾರ. ಆ �ಾ1ೆ.%ೆ 
�5ಸ�ನ �ಾಕY�ೇ ಆ�ಾರ (Sೋ8ಾಪIರ 10:17). 

)ೇವರ ಆತqವX RಾವX ಓದು&�ರುವ, pಾ4ನ �ಾಡು&�ರುವ ಅಥ5ಾ 

�ೇಳA&�ರುವ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� k�ದು�ೊಂ�ಾಗ ನಂz�ೆಯು 
ಅತ4�ಾZವVಯ;]yೕ – M�ಾಧUದ;] ಬರುತ�)ೆ - ಮತು� ಅದನು� 
ನಮq ಆತqಗಳ;] 7ೆಂNಯಂiೆ Gೊ&� ಉSಯುವಂiೆ 
�ಾಡುiಾ�Rೆ. )ೇವರ 5ಾಕ4ವX ನಮ$ೆ ಸತ45ಾ� ಪSಣbh)ಾಗ 

ನಂz�ೆಯು ಉಂ[ಾಗುತ�)ೆ.  

“#ಮ$ೆ �ಾ4ನ�c ಇ)ೆ” ಎಂದು 5ೈದ4ರು Gೇಳಬಹುದು. ಆದ+ೆ 
)ೇವರ 5ಾಕ4ವX “yೕಸುBನ 7ಾಸುಂ�ೆಗJಂದ #ಮ$ೆ 
ಗುಣ5ಾKತು” ಎಂದು GೇಳAತ�)ೆ. ನಂz�ೆಯುಳ~ ಸಮಯದ;], 
)ೇವರ 5ಾಕ4ವX ಇ7ಾrK ಕ&��ಂತ ಚೂ|ಾಗುತ�)ೆ |ಾ=ಣ 

(ಮನಸು�, /ಾವRೆಗಳA) ಮತು� ಆತqವನು� ಇ7ಾr�ಸುತ�)ೆ. 
“#ಮ$ೆ �ಾ4ನ�c ಇ)ೆ” ಎಂಬ 5ೈದ4ರ �ಾತುಗಳನು� ನಮq 
ಮನಸು� ಒ�Z�ೊಳA~&�ರಬಹುದು, ಆದ+ೆ ನಂz�ೆಯುಳ~ 
ಸಮಯದ;], ನಮq ಆತqವX #ಯಂತ=ಣವನು� iೆ$ೆದು�ೊಳA~ತ�)ೆ, 
RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯನು� �ಾO )ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶN�ಯ 

iೋಪU�ಸುB�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ. 

ನಂ��ೆಯ ಅ>��ಾರಗಳ; 

� )ೇವರನು� &Jದು�ೊಳA~ವXದರ lೕ�ೆ ಆpಾSತ5ಾ�)ೆ  

#ಜ5ಾದ ನಂz�ೆಯು >ಾ5ಾಗಲೂ )ೇವರನು� 
&Jದು�ೊಳA~ವXದರ lೕ�ೆ ಆpಾSತ5ಾ�ರುತ�)ೆ. 

>ಾವX)ೇ 5ಾ$ಾ*ನದ 7ೆ�ೆಯು ಆ 5ಾ$ಾ*ನವನು� �ಾಡುವ 

ವ4N�ಯ |ಾ=�ಾfಕiೆಯ_ೆ(ೕ ಉತ�ಮ5ಾ�ರುತ�)ೆ. ಒಬr ವ4N�ಯು 
ಈ kಂ)ೆ ನಮ$ೆ ಸುಳA~ GೇJದ*+ೆ, ಅವರು ಈಗ ಸತ4ವನು� 
GೇಳA&�)ಾ*+ೆ ಎಂಬ ಭರವ:ೆ ನಮ$ೆ ಉಂ[ಾಗುವX`ಲ]. 
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ಆದ+ೆ )ೇವರು ಎಂ`ಗೂ ಸುಳA~ GೇಳAವX`ಲ]. ಆತನ 

5ಾ$ಾ*ನಗಳA >ಾ5ಾಗಲೂ ಸತ45ಾ�ರುತ�5ೆ. ಆತನ 5ಾಕ4ವX 
ಆತನ ಪSಶುದ�iೆಯ lೕ�ೆ ಆpಾSತ5ಾ�)ೆ, ಮತು� ಅದNFಂತ 

ಉನ�ತ �ಾನದಂಡ >ಾವXದು ಇಲ]! RಾವX ಇದನು� Gೆ�ೆI�ಾI� 

ಅಥU�ಾ��ೊಂಡಷು(, RಾವX ಆತನನು� Gೆ�ೆIಚುI 5ೈಯN�ಕ5ಾ� 

&Jದು�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ. 

)ಾ#yೕಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ತಮF 3ೇವರನುG ಅ(ತವSೋ ದೃಢqತ�Sಾ� ಕೃ1ಾಥ.Sಾಗುವರು 
(3ಾLQೕಲ 11: 32 �). 

)ೇವರನು� lOIಸುವ ನಂz�ೆಯನು� - ನಮqನು� ದೃಢOತ�ರRಾ�� 

ಮತು� Bೕರಕೃತ4ಗಳನು� �ಾಡುವವರRಾ�� �ಾಡುವಂಥ 

ನಂz�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳ~ಲು RಾವX ಬಯಸುವX)ಾದ+ೆ, RಾವX 
ಆತನನು� ಆ+ಾVಸುiಾ� ಆತನ ಸ#�Vಯ;] ಸಮಯವನು� 
ಕoೆಯ7ೇಕು. 

RಾವX, ಅಬ=Gಾಮನಂiೆ “)ೇವರ :ೆ�ೕkತರು” ಆಗು5ಾಗ ಮತು� 
ಆತನ ಸD/ಾವವನು� &Jದು�ೊಳA~5ಾಗ, RಾವX ಆತನ 5ಾಕ4ದ 

BaಾD:ಾಹUiೆಯನು� &Jದು�ೊಳ~ಬಹುದು. 

ಆತನ ಅ&ಶಯ5ಾದ ಪ=ಸನ�iೆಯ;] ಆ+ಾಧಕ+ಾ� ಸಮಯವನು� 
ಕoೆಯುವXದರ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥ )ೇವ+ೊಂ`�ನ ಆಪ� 
ಸಂಬಂಧBಲ])ೆ #ಜ5ಾದ ನಂz�ೆಯು ಇರಲು :ಾಧ4Bಲ]. 

� 5ಾಕ4ದ |ಾ=�ಾfಕiೆಯ lೕ�ೆ ಆpಾSತ5ಾ�)ೆ  

ಸತ45ೇದದಷು( ಮುಖ45ಾದ 7ೇ+ೊಂದು ಪXಸ�ಕBಲ]. 
ಸತ45ೇದದ;] )ೇವರ #ಜ5ಾದ 5ಾಕ4ಗJ5ೆ. ಪ=&Tಂದು 
ಸಂದಭUದಲೂ] ಇದು ನಮq �ಾಗUಸೂO>ಾ�)ೆ. )ೇವರ 

5ಾಕ4ಗಳA ಆತqವX ಮತು� ಅವX dೕವವX ಆ�5ೆ. RಾವX )ೇವರ 

5ಾಕ4ವನು� ಅಧ4ಯನ �ಾಡಲು |ಾ=ರಂ{h)ಾಗ, ಇವXಗಳA 
ನಮ$ಾ� ಬ+ೆಯಲZ'(ರುವ 5ಾಕ4ಗoಾ�5ೆ ಎಂದು 
ಅSತು�ೊಂಡ+ೆ, ನಮq ನಂz�ೆಯು 7ೆoೆಯುತ�)ೆ. 

2 &��ೆಯನ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

3ೈವ *ೆ5ೕ(ತ�ಾದ ಪ5TUಂದು 4ಾಸsವI ಉಪ3ೇಶಕೂ� 
ಖಂಡ/ೆಗೂ TದುO*ಾeಗೂ LೕTuvೆಗೂ ಉಪಯುಕ��ಾ�3ೆ. 
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ಅದ(ಂದ 3ೇವರ ಮನುಷYನು ಪ5�ೕಣ/ಾ� ಸಕಲಸ1ಾ�ಯ.�ೆ� 
ಸನGದO/ಾಗುವನು (2 Twxೆ 3:16,17). 

ಆಂv�|ೈ�  7ೈಬ
  ವಷU� ಅದನು� ಇನ�ಷು( ಸZಷ($ೊJಸುತ�)ೆ. 

3ೇವರು ಉ>(ದ-ಆತನ *ೆ5ೕರjೆhಂದ ಉಂlಾದ-ಪ5TUಂದು 
4ಾಸsವI ಉಪ3ೇಶ�ೆ�, *ಾಪ ಪ5yೆಯನುGಂಟು 8ಾಡುವIದ�ೆ� 
ಮತು� ಗದ(ಸುವIದ�ೆ� ಮತು� ತಪdನುG TದುOವIದ�ೆ� Pಾಗೂ 

��ೇಯ1ೆಯV uಸು�%ೊWಸುವIದ�ೆ� ಮತು� LೕTಯV ತರDೇT 

�ೊಡುವIದ�ೆ� (ಅಂದSೆ, 3ೇವರ qತ��ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� 

Uೕಚ/ೆಯV, ಉ3ೆOೕಶದV ಮತು� �5QಯV ಪ(ಶುದ{ 	ೕವನ 

ನ�ೆಸುವIದರV) ಉಪಯುಕ��ಾ�3ೆ, ಆದO(ಂದ 3ೇವರ 

ಮನುಷYನು ಸಂಪnಣ.ನು ಮತು� ಪ5�ೕಣನು, UೕಗYನು 
ಆ�ರಬಹುದು ಮತು� ಪ5TUಂದು ಒE Hೆಯ �ಾಯ.ಕೂ� 
ಸಂಪnಣ.�ಾ� ಸನGದ{/ಾ�ರಬಹುದು. 

ಇತರS$ಾ� �ಾಯU�ಾ�ದ )ೇವರ ಅದುjತಕರ5ಾದ ಶN�ಯ 

ಬ$ೆ} RಾವX �ೇJ)ಾಗ, #Sೕ�ೆ ಬರುತ�)ೆ. ಇದು ಆ)ಾಗ, ನಮq 
#Sೕ�ೆಯು ಒಬr ವ4N� ನಮ$ೆ GೇJರುವಂಥದ*ರ lೕ�ೆ 
ಆpಾSತ5ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ+ೆ RಾವX ಅದನು� ಆತನ 5ಾಕ4ದ;] 
Rೋ��ೊಳA~5ಾಗ ಮತು� ಅದು Gೇ$ೆ )ೇವರ ಸD/ಾವ�ೆF 
ಯುಕ�5ಾ�)ೆ ಎಂಬುದನು� RಾವX Rೋ��ೊಳA~5ಾಗ, ಆ 

#Sೕ�ೆಯು ನಂz�ೆ>ಾ� �ಾಪUಡುತ�)ೆ. 

#ಜ5ಾದ ನಂz�ೆ >ಾ5ಾಗಲೂ )ೇವರ 5ಾಕ4ದ lೕ�ೆ 
ಆpಾSತ5ಾ�ರುತ�)ೆ. 

ಪ=5ಾ`>ಾದ yaಾಯನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಸುಮF/ೆ |ಂ\ರುಗುವ\ಲV}ೕ Pಾ%ೆQೕ ನನG Dಾhಂದ 

Pೊರಟ 8ಾತು ನನG ಇ~ಾfಥ.ವನುG /ೆರ�ೇ(> /ಾನು 
ಉ3ೆOೕu>ದOನುG �ೈಗೂ)>ದ Pೊರತು ನನG ಕ�ೆ%ೆ ವYಥ.�ಾ� 

|ಂ\ರುಗುವ\ಲV (Q4ಾಯ 55:11). 

ನಂ��ೆಯ ಗುಣಲiಣಗಳ; 

� ನಂz�ೆಯು )ೇವರನು� lOIಸುತ�)ೆ 

RಾವX ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ;] kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

ನಂ��ೆhಲV3ೆ ಆತನನುG Mq�ಸುವIದು ಅ�ಾಧY (ಇ�5ಯ 11:6). 



11 

 

ಈ ನಂz�ೆಯು ತನ� �ೈ�ಾO ರM�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ತ�)ೆ. ಈ 

ನಂz�ೆಯು )ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶN�ಯನು� - ಸಂರM�ೆಯನು� - 
�ಾಗUದಶUನವನು� - ಆತನ ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ 

ಒದ�ಸುB�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ತ�)ೆ. RಾವX )ೇವರನು� 
lOIಸಲು ಬಯಸುವX)ಾದ+ೆ RಾವX ನಂz�ೆಯ;] dೕBಸ7ೇಕು, 
ನಂz�ೆಯ;] ನ�ೆಯ7ೇಕು, ನಂz�ೆಯ;] �ಾಯU �ಾಡ7ೇಕು, 
RಾವX �ಾಡುವ ಎಲ]ವನೂ� ನಂz�ೆಯ;] �ಾಡ7ೇಕು. 

RಾವX ಭಯ{ೕತ+ಾ�ದ*+ೆ, ಸಂ)ೇಹವX ನಮq;] 5ಾhಸಲು RಾವX 
ಅನುಮ& �ೊಟ(+ೆ, ನಮ$ೆ )ೇವರನು� lOIಸಲು ಆಗುವX`ಲ]. 
ಎಲ]ವ� ಕತ��ೆ>ಾ�ರು5ಾಗ, #Sೕ�ೆ ಇಲ] ಎಂದು iೋರು5ಾಗ, 

RಾವX TೕಬRೊಂ`$ೆ :ೇS ಈ �ೆಳ�ನಂiೆ Gೇಳಬಹು)ಾದ 

h�&$ೆ ಬರ7ೇಕು 

ಆPಾ, ಆತನು ನನGನುG �ೊಲುVವನು, ಅದ�ಾ�� �ಾ\ರು1ೆ�ೕ/ೆ … 

/ಾನು ರijೆಯನುG Pೊಂದು�ೆ/ೆಂಬದ�ೆ� ಆ�ಾರ�ಾ�3ೆ (Uೕಬ 

13:15, 16). 

Tೕಬನು ಎಲ]ವನೂ� - ಅವನ ಕುಟುಂಬವನು� - ಅವನ 

:ೆ�ೕkತರನು� - ಅವನ ಸಂಪತ�ನು� ಕoೆದು�ೊಂ�ದ*ನು, ಆದ+ೆ 
ಅವನು ಇನೂ� )ೇವರನು� &Jದು�ೊಂ�ದ*ನು. ಅವ#$ೆ ಇನೂ� 
)ೇವರ;] ನಂz�ೆ ಇತು�. 

#ಜ5ಾದ ನಂz�ೆಯು )ೇವರನು� lOIಸುತ�)ೆ. ಅದುjತಕರ5ಾದ 

ಮಂಡಲದ;] dೕBಸಲು ನಂz�ೆ 7ೇಕು. )ೇವರು ತನ� 
ಅದುjತಕರ5ಾದ B�ೕಚRೆಯ;] ನಮ$ೆ ಒದ�hರುವ ಎಲ]ವನು� 
�ೈ�ಾO Gೊಂ`�ೊಳ~ಲು ನಂz�ೆ 7ೇಕು. 

� ನಂz�ೆಯು ಆyF>ಾ�)ೆ 

ನಂz�ೆ ಉಳ~ವ+ಾ�ರುವಂಥದು* ಆyF>ಾ�)ೆ. ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ 
ಅದನು� iೆ$ೆದು�ೊಳA~ವXದು ಅಥ5ಾ ಅದನು� k�ದು�ೊಳA~ವXದು. 
yೕಸುವನು� ನಂಬುವXದು ಎಂದ+ೆ ಆತನು ಏRೆ�ಾ] ಆ�)ಾ*Rೆ 
ಎಂದು ಸತ45ೇದದ ವಚನಗಳA GೇಳAತ�5ೆTೕ ಅ)ೆಲ]ದ�ಾF� 

ಆತನನು� ಅಂ�ೕಕSಸ7ೇಕು. ಆತನು ನಮq ರMಕRೆಂದು RಾವX 
ನಂಬಬಹುದು, ಮತು� ಆತನು ರMಕRೇ ಆ�)ಾ*Rೆ. ಆತನು ನಮq 
5ೈದ4Rೆಂದು RಾವX ನಂಬಬಹುದು, ಮತು� ಆತನು 5ೈದ4Rೇ 
ಆ�)ಾ*Rೆ. ಆತನು ನಮqನು� z�ಸುವವRೆಂದು RಾವX 
ನಂಬಬಹುದು… ಈ ಪ'(ಯು kೕ$ೆ ಮುಂದುವSಯುತ�)ೆ. RಾವX 



12 

 

ಏನRೆ��ಾ] ನಂಬು5ೆವX ಅವRೆ��ಾ] RಾವX Gೊಂ`�ೊಳ~ಬಹುದು 
ಎಂದು ನಮ$ೆ &J`)ೆ. ಇದು ನಮq ಆyF>ಾ�)ೆ. 
ಉ)ಾಹರ�ೆ$ೆ, ಒಬr ವ4N�ಯು ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯು ಈGೊತು� 
ನ�ೆಯುತ�)ೆ ಎಂದು iಾನು ನಂಬುವX`ಲ] ಎಂದು Gೇಳಬಹುದು 
ಮತು� ಅವS$ೆ ಗುಣ5ಾಗುವX`ಲ]. 

ನಮ$ೊಂದು ಆyF ಇ)ೆ. yaಾಯ 53:1 Rೇ ವಚನವX 
ಪ=aೆ�Tಂ`$ೆ |ಾ=ರಂಭ5ಾಗುತ�)ೆ. 

"RಾವX �ೇJದ ಸಂಗ&ಯನು� >ಾರು ನಂzದ*ರು?" 

yGೋಶುವನು ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನS$ೆ kೕ$ೆ GೇJದನು, 

ಈ Gೊi �ೇ ಆSh�ೊJ~S (yGೋಶುವ 24:15). 

ಮತು� ಪ=ಕಟRೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

7ಾ>ಾSದವನು ಬರ;. ಇಷ(ವXಳ~ವನು dೕವಜಲವನು� 
ಕ=ಯBಲ])ೆ iೆ$ೆದು�ೊಳ~; (ಪ=ಕಟRೆ 22: 17 z). 

� ನಂz�ೆಯು N=y>ಾ�)ೆ 

ನಂz�ೆಯು >ಾ5ಾಗಲೂ N=yರೂಪದ;]ರುತ�)ೆ ಎಂದು 
>ಾ�ೋಬನು GೇಳAiಾ�Rೆ. ಆತqBಲ]ದ )ೇಹವX ಸತ�)ಾ*�ರುವ 

ಪ=�ಾರ5ೇ N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯೂ ಸತ�)ೆ*ೕ ಎಂದು ಅವನು 
ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ  (>ಾ�ೋಬ 2:26). 

ಈ ವಚನ`ಂದ RಾವX ಏನನು� ಕ;ಯುi �ೇ5ೆ? 

• ತಕF)ಾದ N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯು #-F�ಯ5ಾ�)ೆ. 

• ನಂz�ೆಯು N=>ಾಪದ5ಾ�)ೆ. 

• ನಂz�ೆಯು ಬಂ)ಾಗ, ಅದು ನಮqನು� Bpೇಯiೆಯ 

N=yಯತ� :ಾ�ಸುತ�)ೆ. 

ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯ ಅಗತ4Bರುವ ಜನ+ೊಂ`$ೆ yೕಸು 
�ಾತRಾ�)ಾಗ, ಆತನು ಅವS$ೆ �ಾಡುವXದ�ಾF� ಒಂದು 
N=yಯನು� GೇJ�ೊಟ(ನು. "#ನ� �ೈಯನು� �ಾಚು." “#ನ� 
Gಾh$ೆಯನು� Gೊತು��ೊಂಡು ನ�ೆ.” 

ನಂ��ೆಯು - 	ೕವನದ 3ಾ( 

ನಂz�ೆಯು dೕವನದ )ಾS>ಾ�)ೆ. ಇದು “ತDSತ5ಾ� ಸGಾಯ 

ಪ�ೆಯುವ” TೕಜRೆಯಲ]. 
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ನಂz�ೆಯು RಾವX ಬಯhದ*ನು� �ೊಡುವಂiೆ )ೇವರನು� 
ಬಲವಂತ �ಾ�ರುವXದNFರುವ “:ಾಧನ” ಅಲ]. :ಾಧನ 

ಎನು�ವXದು RಾವX �ಾಡಲು ಉ)ೆ*ೕuhದ*ನು� �ಾಡುವXದ�ಾF� 

RಾವX iೆ$ೆದು�ೊಂಡು ಬಳಸುವಂಥ ವಸು�5ಾ�)ೆ. RಾವX 
:ಾಧನವನು� #ಯಂ&=ಸುiೆ�ೕ5ೆ. ನಂz�ೆಯು ನಮq dೕವನದ 

ಕುSiಾ�ರುವ ಆತನ ಉ)ೆ*ೕಶಗಳನು� Rೆರ5ೇSಸುವXದ�ಾF� 

)ೇವರು �ೊ'(ರುವ ವರ5ಾ�)ೆ. 

ನಂz�ೆಯು )ೇವS$ೆ lOI�ೆ>ಾದ dೕವನವನು� ನ�ೆಸುವ 

ಏ�ೈಕ �ಾಗU5ಾ�)ೆ. ನಮq ಉ)ೆ*ೕಶಗJ$ಾ� “ನಮq 
ನಂz�ೆಯನು� ಬಳh�ೊಳA~ವ” ಬದಲು, ಅದು ನಮq dೕವನವನು� 
ಆಳAವಂಥ)ಾ*�ರ7ೇಕು. ನಮq dೕವನದ;]ನ ಆತನ 

ಉ)ೆ*ೕಶಗಳನು� Rೆರ5ೇSಸಲು )ೇವರು ನಮ$ೆ �ೊ'(ರುವ 

ನಂz�ೆKಂದ RಾವX ನ�ೆಯ7ೇಕು. 

ಗ�ಾತ4 ಪ&=�ೆಯ;] ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಇದಲV3ೆ ಕಮ.8ಾಗ.\ಂದ Nಾವನೂ 3ೇವರ ಸLG�ಯV 
LೕTವಂತ/ಾಗುವ\ಲV�ೆಂಬದು ಸdಷf�ಾ�3ೆ. NಾಕಂದSೆ 
LೕTವಂತನು ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಬದುಕುವ�ೆಂದು ಬSೆದ3ೆ 
(ಗ!ಾತY 3:11). 

ಧಮUaಾಸ�ವX ರM�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡಲು :ಾಧ4Bಲ] ಎಂದು 
|ೌಲನು ಸZಷ(ಪ�h)ಾ*Rೆ. ಅದನು� ನಂz�ೆKಂದ �ಾತ=5ೇ 
ಪ�ೆದು�ೊಳ~ಬಹುದು. ಅವನು 2 �ೊSಂಥ 5:7 ರ;] RಾವX 
Rೋಡುವವ+ಾ� ನ�ೆಯ)ೇ ನಂಬುವವ+ಾ�yೕ ನ�ೆಯುiೆ�ೕ5ೆ 
ಎಂದು ನಮ$ೆ ಪ=7ೋVh)ಾ*Rೆ. 

ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ �ೇಖಕನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಆದ+ೆ ನನ�ವRಾ�ರುವ #ೕ&ವಂತನು ನಂz�ೆKಂದ�ೇ 
ಬದುಕುವನು… (ಇz=ಯ 10:38 ಎ). 

ಆತF ಮಂಡಲದV 

ರM�ೆಯನು� Gೊಂದುವ Mಣದವ+ೆಗೂ, ನ�qಳ�ನ ಅಂತಯU-

ಮನುಷ4ನು ಸತ�ವRಾ�ರುiಾ�Rೆ (ಅಥ5ಾ ಜಡ5ಾ�ರುiಾ�Rೆ). 
ಆದ+ೆ ರM�ೆ Gೊಂದುವ ಸಮಯದ;], ನಮq ಆತqಗಳA 
dೕBಸುವವXಗoಾಗುತ�5ೆ. RಾವX Gೊಸ ಸDರೂಪವನು� ಅಂದ+ೆ 
ಅಂತಯU-ಮನುಷ4ನನು� Gೊಂ`�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ. 
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ನಮq :ಾD/ಾBಕ ಇಂ`=ಯಗಳA ಆತq�ೆF ಸಂಬಂಧಪಟ( 
Bಷಯಗಳ Bರುದ� Gೋ+ಾಡುತ�5ೆ. ಆತq ಮಂಡಲದ;]ನ 

Bಷಯಗಳನು� :ಾD/ಾBಕ ಮನh�#ಂದ ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು 
:ಾಧ4Bಲ]. ಅವXಗಳನು� ಮನುಷ4ನ �ೈಗJಂದ ಮುಟ(�ಾಗುವX`ಲ]. 

RಾವX ನಮq :ಾD/ಾBಕ ಮನh�#ಂದ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� 
pಾ4#ಸು5ಾಗ, ನಮq ಅಂತಯU-ಮನುಷ4ನು ನಂz�ೆKಂದ 

�ೈ�ಾO ಅದನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~iಾ�Rೆ. ನಮq ಅಂತಯU-

ಮನುಷ4#$ೆ ಅ:ಾpಾರಣiೆಯ ಬ$ೆ} &J`)ೆ, ಮತು� ಅದು )ೇವರ 

5ಾಕ4ವನು� B{ನ� Sೕ&ಯ;] ಅಥU�ಾ��ೊಳA~ತ�)ೆ - 

ಆತq`ಂದ ಆತqವX ಅಥU�ಾ��ೊಳA~ತ�)ೆ. 

ನಂz�ೆಯು ಆತqದ ಮಂಡಲದ;])ೆ. ಅದು ಮನh�ನ ಉತZನ�ವಲ]. 
)ೇವರು ಮನುಷ4ರನು� &=ತಯ dೕB>ಾ� ಸೃ-(hದನು. 
ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

4ಾಂT3ಾಯಕ�ಾದ 3ೇವರು 1ಾ/ೇ LಮFನುG ಪ(ಪnಣ.�ಾ� 

ಪ�ತ58ಾಡ. ಕತ./ಾದ Qೕಸು �5ಸ�ವI ಪ5ತYi/ಾ3ಾಗ LಮF 
ಆತF *ಾ5ಣ ಶ(ೕರಗಳ; 3ೋಷ�ಲV3ೆ ಸಂಪnಣ.�ಾ� 

�ಾ]ಸುವಂ1ೆ �ಾ*ಾಡಲdಡ (1 xೆಸ!ೋLಕ 5:23). 

RಾವX ಆತq (ಹೃದಯ), |ಾ=ಣ (ಮನಸು�) ಮತು� )ೇಹ (�ಾಂಸ) 

ಉಳ~ವ+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. ಈ ಪದಗಳನು� ಅದಲು ಬದಲು �ಾ� 

ಉಪTೕ�ಸಬಹುದು - ಆತq ಮತು� ಹೃದಯ - |ಾ=ಣ ಮತು� 
ಮನಸು� - )ೇಹ ಮತು� �ಾಂಸ. ಸತ45ೇದದ;], ಅವXಗಳ ಅಥUವX 
ಅ)ೇ Sೕ&ಯ;]yೕ ಇರುತ�)ೆ. |ೌಲನು ಬಳhರುವ ಕ=ಮವನು� 
ಗಮ#hS - �ದಲು ಆತq, ಅನಂತರ |ಾ=ಣ, ತದನಂತರ )ೇಹ. 

ಆತqವX GೇಳAವಂಥದ*ನು� ಮನಸು� �ೇJh�ೊಳ~7ೇಕು, ಅನಂತರ 

)ೇಹವX ಮನಸು� GೇಳAವಂಥದ*ನು� �ಾಡ7ೇಕು. 

ಶN�ಯುತ BaಾDhಗoಾ�ರಲು, ನಮq ಆತqಗಳA ಮನಸು� ಮತು� 
)ೇಹವನು� ಅVೕನದ;]ಟು(�ೊಳ~7ೇಕು. 

)ೇವರು ಆತqಸDರೂಪನು ಮತು� RಾವX Rೋಡುವವ+ಾ� 

ನ�ೆಯ)ೇ ನಂz�ೆKಂದ ನ�ೆಯುವXದನು� ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇಕು. 
RಾವX Rೈಸ�Uಕ ಮಂಡಲ`ಂದ ಆತq ಮಂಡಲ�ೆF :ಾಗ7ೇಕು. 
ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು ಈ ಸತ4ವನು� ಪ)ೇ ಪ)ೇ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ. 
+ೋ�ಾಪXರದ ಪ=&�ೆಯ;] ಅವನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 
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Lೕ�ಾದರೂ LಮFV 3ೇವರ ಆತFನು �ಾಸ�ಾ�ರುವ3ಾದSೆ 
ಶ(ೕರ�ಾ�ಾ\ೕನರಲV. 3ೇವSಾತFL%ೆ ಅ�ೕನSಾ�\Oೕ(. 

(Sೋ8ಾಪIರ 8:9). 

ಮತು� �ೊSಂಥದವರ;] ಅವನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ 

/ಾವI *ಾ5ಪಂqಕ ಆತFವನುG Pೊಂದ3ೆ 3ೇವರು ನಮ%ೆ 
ದಯ*ಾ>ರುವ ಕೃ*ಾವರಗಳನುG Tಳ;�ೊಳ;Hವದ�ಾ�� 

3ೇವ(ಂದ ಬಂದ ಆತFವ/ೆGೕ Pೊಂ\3ೆವI (1 �ೊ(ಂಥ 2:12). 

ನಂ��ೆ ಎಂದSೆ NಾವIದಲV 

�ೆಲ�lq ಒಂದು BಷಯವX ಏನಲ] ಎಂಬುದನು� 
Rೋ��ೊಳA~ವಂಥದು* ಅದು ಏRಾ�)ೆ ಎಂಬುದನು� 
ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು ಸGಾಯಕ5ಾ�ರುತ�)ೆ. ನಂz�ೆಯ ಎಂದ+ೆ 
)ೇವರು ನಮq ಪರ5ಾ� �ಾಯU�ಾಡುವವ+ೆಗೂ ನಮq ಸDಂತ 

ಪ=ಯತ�ಗಳ lೕ�ೆ ಅವಲಂzತ+ಾ�ರುವXದಲ]. ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ 
)ೇವರನು� Gಾಗೂ ನಮq dೕವನದ ಕುSiಾ�ರುವ ಆತನ 

Oತ�ವನು� &Jದು�ೊಳA~ವXದು, ಮತು� ಆತನು GೇJದ*ನು� ಆತನು 
�ಾಡುiಾ�Rೆಂದು &Jದು�ೊಳA~ವXದರ ಮೂಲಕ ಉಂ[ಾಗುವ 

ಸಂiೋಷಭSತ5ಾದ #Sೕ�ೆಯು ಆ�)ೆ. 

ನಂz�ೆಯು RಾವX ನಮq 5ೈಯN�ಕ ಆ:ೆಗಳನು� )ೇವSಂದ 

ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದNFರುವ ಮಂತ=ವಲ]. ಅದ�ೆF ಬದ�ಾ�, ನಂz�ೆ 
ಎಂದ+ೆ ದೃಢ5ಾದ ಆತqBaಾDಸ, ನಮ=iೆ ಮತು� ಅVೕನiೆಯ 

ಮೂಲಕ )ೇವರ ಬJ$ೆ ಬರುವXದು, ಆತನು ನಮq 
ಕುSiಾ�'(ರುವ ಉ)ೆ*ೕಶವನು� Rೆರ5ೇSಸಲು - ಆತನು ನಮ$ೆ 
#Tೕdhರುವ #Tೕಗವನು�/bಷ�  ಅನು� #ವUkಸಲು ಮತು� 
ನಮq dೕವನದ ಕುSiಾ� ಆತನು ತನ� 5ಾಕ4ದ;] 5ಾ$ಾ*ನ 

�ಾ�ರುವ ಸಂಪ�ಣUiೆಯ;] ನ�ೆಯಲು ಅಗತ45ಾದ 

ಆuೕ5ಾUದವನು� 7ೇ��ೊಳA~ವXದು ಆ�)ೆ. 

Dೌ\{ಕ ನಂ��ೆ 

ನಂz�ೆ ಮತು� ನಂಬುವXದು ಎರಡು ಒಂ)ೇ ಅಲ]. ಒಬr ವ4N�ಯು 
yೕಸು )ೇವರ ಮಗRೆಂದು ತಮq ಮನh�#ಂದ ನಂಬಬಹುದು, 
ಆದ+ೆ ಅವರು ತಮq ಹೃದಯ`ಂದ ಎಂ`ಗೂ ನಂಬುವX`ಲ] ಮತು� 
ತಮq dೕವನದ;] ಆತನು ಬರುವಂiೆ ಆತನನು� 
7ೇ��ೊಳA~ವX`ಲ] ಮತು� ರM�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವX`ಲ]. 
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ನಂz�ೆಯು ಧಮUಶ=)ೆ�ಯ ನಂz�ೆಗJ�ಂತ bೕ��ಾದ 

Gೆ�ೆm>ಾ�)ೆ. ನಂz�ೆಯು ಧಮUಶ=)ೆ�ಯ ನಂz�ೆಗಳನು� 
�ಾಯUರೂಪ�ೆF ತರುತ�)ೆ. 

ಬು`�Kಂದ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� &Jದು�ೊಳA~ವXದು - )ೇವರ 

5ಾಕ4ವನು� ನಂಬುವXದು, ಮತು� )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;] 
ನಂz�ೆKಡುವಂಥ Gಾಗೂ ಆ ನಂz�ೆಯನು� �ಾಯUರೂಪ�ೆF 
ತರುವಂಥ ಸಂಗ&ಯು ಎರಡು ಒಂ)ೇ ಅಲ]. ನಂz�ೆTೕ RಾವX 
ನಂzರುವಂಥದ*ರ ಪ=�ಾರ �ಾಯU�ಾಡುವX)ಾ�)ೆ. ನಂz�ೆಯು 
7ೌ`�ಕiೆKಂದ ಆತq ಮಂಡಲ�ೆF ನಮqನು� ನ�ೆಸುತ�)ೆ. 

5ಾಕ4ವನು� ನಂಬುವXದು :ಾ�ಾನ45ಾದ Sೕ&>ಾ�ರಬಹುದು, 
ಆದ+ೆ ನಂz�ೆಯು #`Uಷ(5ಾ�ರುವಂಥ)ಾ*�ರುತ�)ೆ. 

L(ೕvೆ 

�ೆಲವರು ತಮq |ಾ=ಥURೆ$ೆ ಉತ�ರವನು� hಗ`)ಾ*ಗ, ಅವರು 
)ೇವರ 5ಾಕ4ವX ಸತ4�ೕ ಅಲ]�ೕ ಎಂದು ಸಂ)ೇಹಪಡಲು 
|ಾ=ರಂ{ಸುiಾ�+ೆ. ಆದ+ೆ )ೇವರ 5ಾಕ4ವX >ಾ5ಾಗಲೂ ಮತು� 
ಎಂ)ೆಂ`ಗೂ ಸತ45ಾ�ರುತ�)ೆ. ಇದನು� �ಾಂN=ೕ\ �ಂತ GೆಚುI 
ದೃಢ5ಾದ ವಸು�Bನ;] ಬ+ೆಯ�ಾ�)ೆ. ಇದು ಎಂ`ಗೂ 

ಬದ�ಾಗುವX`ಲ]. ಆದ*Sಂದ, ನಮq |ಾ=ಥURೆ$ೆ ನಮ$ೆ ಉತ�ರ 

hಗ)ೇ ಇರುವX)ಾದ+ೆ, RಾವX ಬದ�ಾಗ7ೇ�ಾ�)ೆ. 
|ಾ=ಥURೆಗJ$ೆ ಉತ�ರ hಗ`ರುವXದNFರುವ :ಾ�ಾನ4 
�ಾರಣ5ೆಂದ+ೆ ಜನರು #Sೕ�ೆಯ;] �ಾಯU�ಾಡು&�)ಾ*+ೆ. 

ನಂz�ೆ ಮತು� #Sೕ�ೆ ಎರಡು ಒಂ)ೇ ಅಲ]. #Sೕ�ೆಯು ಒo ~ೆಯದು. 
ಇದು ನಂz�ೆ$ೆ ಮುಂOತ5ಾ� ಬರುತ�)ೆ. ಆದ+ೆ ಭBಷ4ದ;] 
ಏRಾದರೂ ಆಗಬಹು)ೆಂದು #Sೕ�ಸುವ ಸ�ಳದ;] RಾವX ಇನೂ� 
ಇರುವX)ಾದ+ೆ, ಈಗ RಾವX ನಮq ಅದುjತವನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳ~ದಂiೆ Rಾ5ೇ ತ�ೆಯು&�) *ೇ5ೆ. "#Sೕ�ೆಯು 
5ೇ`�ೆಯನು� hದ�ಪ�ಸುತ�)ೆ, ಮತು� ನಂz�ೆಯು ಫ;iಾಂಶವನು� 
ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ" ಎಂದು Gೇಳ�ಾ�)ೆ. 

yೕಸು GೇJ)ೆ*ೕRೆಂದ+ೆ,  

"ಆದ�ಾರಣ LೕವI *ಾ5ಥ./ೆ 8ಾ) ಏ/ೇನು 
Dೇ)�ೊಳ;HT�ೕSೋ ಅದ/ೆG!ಾV Pೊಂ\3ೆOೕ�ೆಂದು ನಂ�(. ಅದು 
Lಮ%ೆ >ಕು�ವ3ೆಂದು Lಮ%ೆ Pೇಳ;1ೆ�ೕ/ೆ" (8ಾಕ. 11:24). 
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ಭBಷ4ದ;] ಅವXಗಳA #ಮ$ೆ hಕುFವವX ಎಂದು ನಂzS ಎಂದು 
yೕಸು Gೇಳ;ಲ] ಎಂಬುದನು� ಗಮ#hS. ಆತನು ವತU�ಾನ 

�ಾಲದ ರೂಪದ;], "#ಮ$ೆ ಅವXಗಳA hಕುFವವX ಎಂದು ನಂzS" 

ಎಂದು GೇJದನು. 

#Sೕ�ೆಯು ಭBಷ4ದ lೕ�ೆ ಅವಲಂzತ5ಾ�)ೆ. 5ಾಕ4ವX ಏನು 
GೇಳAತ�)ೆ ಎಂಬುದನು� &Jದು�ೊಳA~ವ ಮೂಲಕ #Sೕ�ೆಯು 
ಬರುತ�)ೆ. ಮುಂ)ೆ ಎಂ)ೋ ಒಂದು `ನ ನಮ$ೆ “hಕುFತ�)ೆ” 

ಎಂದು #Sೕ�ೆಯು ನಂಬುತ�)ೆ. 

ಪBiಾ=ತqನು )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ನಮq ಆತqಗo�ೆಂ`$ೆ 
5ೈಯN�ಕ5ಾ� �ಾತRಾಡುವ 5ಾಕ4ವRಾ�� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ನಂz�ೆ ಬರು5ಾಗ, RಾವX ಅವXಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ ಮತು� 
RಾವX ಅವXಗಳನು� Gೊಂ`�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ ಎಂದು RಾವX `�ೕರRೇ 
ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. RಾವX ಭBಷ4ದ #Sೕ�ೆKಂದ ಇಂ`ನ ನಂz�ೆಯತ� 
:ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX Gೊಂ`�ೊಳA~i �ೇ5ೆ ಎಂದು RಾವX 
ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ! 

ಸತ45ೇದದ;] ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ )ೊಡ� ಅpಾ4ಯವX 
ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ 11 Rೇ ಅpಾ4ಯ5ಾ�)ೆ. ಅRೇಕ 

ಅನು5ಾದಗಳ;], ಈ ಅpಾ4ಯವX “ಈಗ ನಂz�ೆTೕ” ಎಂಬ 

ಪದಗJಂದ |ಾ=ರಂಭ5ಾಗುತ�)ೆ. ನಂz�ೆ ಎಂಬು)ೋ ಈಗ 

ಇರುವಂ�ಾ*�)ೆ! 

ನಂ��ೆUೕ /ಾವI L(ೕ[ಸುವವIಗಳ �ಷಯ�ಾ� 

ಭರವಸ\ಂ\ರುವದೂ ಕ]̂%ೆ �ಾಣದವIಗಳನುG Lಜ�ೆಂದು 
TWದು�ೊಳHವದೂ ಆ�3ೆ (ಇ�5ಯ 11:1). 

ನಂz�ೆಯು ನಮq ಆತqಗಳ;] Oಮುq5ಾಗ, RಾವX 
#Sೕ�ಸು&�ರುವ BಷಯಗಳA #ಜ5ಾ� �ಾ|ಾUಡುತ�5ೆ. ಬಹುಶಃ 
RಾವX ಆ “#ಜವನು�” ನಮq :ಾD/ಾBಕ ಕಣು�ಗJಂದ ಕಂ�ಲ], 
ಆದ+ೆ RಾವX ಅದನು� ನಮq ಆ&qಕ ಕಣು�ಗJಂದ ಕಂ�)ೆ*ೕ5ೆ. 

ರಕ� ಕುಸುಮ +ೋಗದ ಸಮ:ೆ4Kದ* h�ೕಯು yೕಸುBನ ಮತು� 
ಆತನ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶN�ಯ ಕುSತು �ೇJh�ೊಂಡಳA. ಅವಳA 
yೕಸುBನ ಬ$ೆ} �ೇJ)ಾಗ, ಅವಳ ಆತqದ;] ನಂz�ೆಯು 
)ೇವSಂದ ಬರುವ ವರದ Sೕ&ಯ;] ಬಂತು. “ಮುಂ)ೆ ಭBಷ4ದ;] 
>ಾವX)ೋ ಒಂದು ಸಮಯದ;]…” ಎಂದು ಅವಳA Gೇಳ;ಲ]. 
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ಅವಳA ಅದ�ೊFಂದು ಸಮಯವನು� ಇಟ(ಳA. ಅವಳA kೕ$ೆ 
GೇJದಳA, "Rಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು� ಮು'(ದ+ೆ :ಾಕು 
Rೆಟ($ಾಗು5ೆನು." 

ಅವಳನು� ತ�ೆಯ�ಾಗ;ಲ]. ಅವಳA ಜನಸಮೂಹದ ನಡು5ೆ ನು�} 
)ಾS�ಾ��ೊಂಡು GೋದಳA, ಆತನ ಉಡು�ನ ತು`ಯನು� 
ಮು'(ದಳA, ಮತು� ಅವಳA ಸDಸ�oಾದ*ಳA. yೕಸು kೕ$ೆ GೇJದನು, 

“#ನ� ನಂz�ೆyೕ #ನ�ನು� ಸDಸ��ಾ�ತು” (ಮiಾ�ಯ 9:21-22). 

L(ೕvೆಯು ಭ�ಷYದV3ೆ. 

           ~ ನಂ��ೆUೕ ಈಗ ಇರುವಂಥ3ಾO�3ೆ. 

"/ಾನು ಅದನುG NಾವI3ೋ ಒಂದು ಸಮಯದV 
Pೊಂ\�ೊಳ;H1ೆ�ೕ/ೆ" ಎಂದು L(ೕvೆಯು Pೇಳ;ತ�3ೆ. 

~ “/ಾನು ಈಗ ಅದನುG Pೊಂ\�ೊಂ)3ೆOೕ/ೆ” ಎಂದು 
ನಂ��ೆ Pೇಳ;ತ�3ೆ, 

"�ೆಲವರನುG ಗುಣಪ)ಸುವIದು 3ೇವರ qತ��ಾ�3ೆ ಎಂದು ನನ%ೆ 
TW\3ೆ, ಆದO(ಂದ ಆತನು ನನGನುG ಗುಣಪ)ಸು1ಾ�/ೆ" ಎಂದು 
L(ೕvೆಯು Pೇಳ;ತ�3ೆ. 

~ “/ಾನು ಆತನನುG ಮುefದ iಣದVQೕ…” ಎಂದು 
ನಂ��ೆಯು Pೇಳ;ತ�3ೆ, 

#Sೕ�ೆಯ ಸ�ಳದ;] ಇರುವXದು ನಂz�ೆ$ೆ ಬದ;>ಾದ ಸಂಗ& 

ಆಗಬಹುದು ಮತು� ನಂz�ೆ ಉಳ~ವ+ಾಗದಂiೆ ಅದು ನಮqನು� 
ವಂOಸಬಹುದು. 

ಕತ yಾನ 

ಕ;ತ �ಾನ ಎಂದ+ೆ RಾವX ಅಧ4ಯನ`ಂದ, ಅನುಭವ`ಂದ ಮತು� 
ಇತರSಂದ ಕ;ತಂಥ �ಾನ5ಾ�)ೆ. ಈ �ಾನವನು� "ಸಂಸFShದ 

ಸತ4" ಎಂದೂ ಕ+ೆಯ�ಾಗುತ�)ೆ. ಸಂಸFShದ ಸತ4ದ - ಅಥ5ಾ 

ಸತ4ದ ಕುS&ರುವ :ಾDರಸ4ಕರ Bಷಯ5ೆಂದ+ೆ RಾವX ಅದನು� 
ಗ=kh�ೊಳA~5ಾಗ - RಾವX ಏಕ �ಾಲದ;] ಏಕ Bಷಯವನು� 
�ಾತ= ನಂಬಬಹುದು. 
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ಉ)ಾಹರ�ೆ$ೆ, RಾವX ಅಸDಸ�+ಾ�ರುವXದು )ೇವರ 

Oತ�5ಾ�ರಬಹುದು ಎಂದು RಾವX /ಾBhದ+ೆ, RಾವX 
ಸDಸ�+ಾಗು5ೆವX ಎಂದು RಾವX ನಂಬಲು :ಾಧ4Bಲ]. 

ಅRೇಕ ವಷUಗJಂದ Rಾ5ೆಲ]ರೂ ಅ|ಾರ ಪ=�ಾಣದ ಕ;ತ 

�ಾನವನು� ಗJh�ೊಂ�) *ೇ5ೆ ಮತು� ಈ �ಾನವX 
ಸತ45ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ5ಾ ಸುoಾ~�ರಬಹುದು. RಾವX 
ಕ;ತು�ೊಳA~ವ ಮRೋ/ಾವ ಉಳ~ವ+ಾ�ರುವXದು ಮತು� )ೇವರ 

5ಾಕ4`ಂದ )ೊರಕುವ ಪ=ಕಟ�ೆಯನು� hDೕಕSಸಲು iೆ+ೆದ 

ಮನುಸು�ಳ~ವ+ಾ�ರುವXದು ಮುಖ45ಾ�)ೆ. 

ಅRೇಕರು ಸ/ೆಗಳ;] 7ೆoೆ̀ )ಾ*+ೆ, ಅಥ5ಾ ಪBiಾ=ತqನ �ೆಲವX 
ವರಗಳA 7ೇ+ೊಂದು ಸಮಯ�ೆF ಅಥ5ಾ ಯುಗ�ೆF ಇರುವಂಥಗಳA 
ಎಂದು ಕ;ಸುವ ಸತ45ೇದ ಅಧ4ಯನದ aಾ�ೆಗJ$ೆ Gೋ�)ಾ*+ೆ. 
ಈ ಜನರು dೕವನದ;] ಪSೕ�ೆಗಳನು� ಎದುSಸು5ಾಗ, 

ಪBiಾ=ತqನ ಅದುjತಕರ5ಾದ ವರಗಳ ಮೂಲಕ )ೇವರು ಇಂದು 
ಅವ+ೊಂ`$ೆ �ಾತRಾಡಲು ಬಯಸುiಾ�Rೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಅಥU�ಾ��ೊಳ~`ರಬಹುದು. ಅವರ ರM�ೆಯು )ೇವ+ೊಂ`�ನ 

5ೈಯN�ಕ, )ೈನಂ`ನ ಸಂಬಂಧವನು� - zಡುಗ�ೆಯನು� - 

ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯನು� - ಕತURೊಂ`�ನ ಅವರ ನ�$ೆಯ;] 
ಅವS$ೆ ಅಗತ4Bರುವ ಎಲ]ವನೂ� ಒದ�ಸುತ�)ೆ ಎಂದು ಅವರು 
&Jದು�ೊಳ~`ರಬಹುದು. 

ಅವರು �ಾನhಕ �ಾನವನು� Gೊಂ`ರಬಹುದು ಮತು� )ೇವರ 

5ಾಕ4ವನು� ಉ�ೆ]ೕ�ಸುವಷು( ಶಕ�+ಾ�ರಬಹುದು, ಆದ+ೆ ಆ 

5ಾಕ4ದ ಅತ4�ೕಘ ಶN�ಯನು� ಅನುಭBhಲ]. 

ಅವರು ಎರಡRೇ &��ೆಯ ಪXಸ�ಕದ;] BವShರುವ ಜನರಂiೆ 
ಇರುವರು - 

ಭ��ಯ �ೇಷ�ದುO ಅದರ ಬಲವನುG Dೇಡ�ೆನುGವವರೂ ಆ�ರುವರು 
ಇಂಥವರ ಸಹ�ಾಸವನೂG 8ಾಡ\ರು (2 Twxೆ 3:5). 

)ೇವರು ಅವS$ಾ� ಇ'(ರುವ 5ೈಯN�ಕ ಸಂಬಂಧದ �ೊರiೆಯು 
ಅವS�)ೆ. ಕ;ತ �ಾನ, ಸಂಸFShದ ಸತ4ದ ಮೂಲಕ, ಅವರ 

ಕಣು�ಗಳA )ೇವರ 5ಾಕ4ದ #ಜ5ಾದ ಅಥUವನು� �ಾಣದಂiೆ 
ಕುರು�ಾ�5ೆ. 
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|ೌಲನು ಈ �ೆಳ�ನ 5ಾಕ4ದ;] ಬ+ೆ`ರುವXದರ ಅಥU5ೇRೆಂದು 
ಅವರು ಅಥU�ಾ��ೊಳA~ವX`ಲ], 

ನಮFV �ಾಯ. �ಾ�ಸುವ ತನG ಶ��ಯ ಪ5�ಾರ /ಾವI 
Dೇಡುವದ��ಂತಲೂ Uೕqಸುವದ��ಂತಲೂ ಅತY�ಕ�ಾದದOನುG 
(ಎmೆಸ 3:20). 

ಕ;ತ �ಾನವX ಇತರರು 7ೋVಸುವಂಥದ*ರ ಮೂಲಕ 

ಉಂ[ಾಗುವ GೆOIನ ಮನವS�ೆKಂದ RಾವX ಪ)ೇ ಪ)ೇ 
�ಾಡಬಹು)ಾದ ಸಂಗ&>ಾ�ರಬಹುದು, ಆದ+ೆ RಾವX ಅದನು� 
ಎಂ`ಗೂ ಅನುಭBಸ`ದ*+ೆ, ಅದು #ಜ5ೆಂದು ನಮ$ೆ 
&JಯುವX)ೇ ಇಲ]. 

ಮನುಷ4ನ �ಾನವX )ೇವರ �ಾನ�ೆF ತ`Dರುದ�5ಾ�ರುತ�)ೆ. 

#ಜ5ಾ�ಯೂ )ೇವರ 5ಾಕ4ವX ಏನು GೇಳAತ�)ೆ ಎಂಬುದನು� 
BaಾDhಗಳA &Jದು�ೊಳ~7ೇಕು Gೊರತು ಒಬr ವ4N�ಯು ಏನು 
GೇಳAiಾ�Rೆಂಬುದನು� &Jದು�ೊಳ~7ಾರದು. ಆಗ ಪBiಾ=ತqನು 
5ಾಕ4ವನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು ಅವS$ೆ ಪ=ಕ'h�ೊಡುiಾ�Rೆ. ಆಗ 

ಅವರು ತಮq �ಾನದ;] ಅಲ], ಆದ+ೆ ಆತನ 5ಾಕ4ದ;] ನಂz�ೆ 
ಉಳ~ವ+ಾ�ರುiಾ�+ೆ. ಪBiಾ=ತqನು ಬರು5ಾಗ, ಆತನು 
5ಾಕ4ವನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು )ೇವರ #ತ45ಾದ ಸತ4ಗಳನು� 
ಅವS$ೆ ಪ=ಕಟಪ�h �ೊಡುiಾ�Rೆ. 

)ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಕುSತು ಒಬr#�ರುವ �ಾನವನು� bೕS 

ನಂz�ೆಯು �ಾಯU�ಾಡುವX`ಲ]. #ಜ5ಾದ ನಂz�ೆಯು 
>ಾ5ಾಗಲೂ ಆತನ 5ಾಕ4ದ lೕ�ೆ ಆpಾರ$ೊಂ�ರುತ�)ೆ. RಾವX 
ಎಷು( Gೆ�ಾI� 5ಾಕ4ವನು� ಅಧ4ಯನ �ಾಡುiೆ�ೕ�ೕ; ಅಷು( 
Gೆ�ಾI� ಪBiಾ=ತqನು ಅದನು� ನಮ$ೆ #ಜ5ಾ�ಸಲು RಾವX 
ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊಡುi �ೇ5ೆ ಮತು� ನಮq ನಂz�ೆಯು ಅಷು( 
Gೆ�ಾI� ವೃ`�>ಾಗುತ�)ೆ. 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ನನG *ಾ5ಥ./ೆಗಳV Lಮ%ೋಸ�ರ �yಾಪ/ೆ 8ಾ) – ನಮF 
ಕತ.�ಾದ Qೕಸು �5ಸ�ನ 3ೇವರೂ ಪ5�ಾವಸaರೂಪ/ಾದ 

ತಂ3ೆಯೂ ಆ�ರು�ಾತನು ತನG �ಷಯ�ಾ� Tಳ;ವW�ೆಯನುG 
�ೊಟುf ಇದುವSೆ%ೆ ಗುಪ��ಾ�ದO ಸ1ಾYಥ.ಗಳನುG Tಳ;�ೊಳ;Hವ 

yಾನವIಳH ಆತFವನುG Lಮ%ೆ ದಯ*ಾಸDೇ�ೆಂದು 
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*ಾ5�.ಸು1ೆ�ೕ/ೆ. ಆತನು LಮF ಮ/ೋ/ೇತ5ಗಳನುG Dೆಳ�> 

ಆತLಂದ ಕ(>�ೊಂಡವರು L(ೕ[ಸುವ ಪದ� ಎಂಥ3ೆಂಬದನೂG 
3ೇವಜನSೆಂಬ ಆತನ �ಾaಸb�ದ ಮ|8ಾTಶಯವI 
ಎಂಥ3ೆಂಬದನೂG ನಂಬುವವSಾದ ನಮFV (ಎmೆಸ 1:16-18). 

ನಂz�ೆಯು ಮನುಷ4ನ ಬು �̀ ಮತು� �ಾನ`ಂದ ಬರುವX`ಲ], 
ಆದ+ೆ ನಮq ಆತqದ;] ಪ=ಕಟ5ಾಗುವ ಪBiಾ=ತqನ 

ಪ=ಕಟ�ೆKಂದ ಬರುತ�)ೆ. 

ಬು\{ಯ ಫಲ 

ನಂz�ೆಯು ಬು`�ಯ ಫಲವಲ]. yೕಸು uಷ4S$ೆ kೕ$ೆ GೇJದನು 

"ಆತನು ಅದನುG TWದು SೊefhಲVವ!ಾV ಎಂದು 
8ಾ1ಾ)�ೊಳ;Hವ3ೇ�ೆ? LೕವI ಇನೂG ಗ5|ಸಲV}ೕ? 

Tಳ;ವW�ೆ ಬರಲV}ೕ?" (8ಾಕ. 8:17). 

ಬು`� ಅಥ5ಾ B5ೇಚRೆ ಮೂಲಕ RಾವX ಗ=kಸುವಂಥದು* 
ನಂz�ೆಯಲ]. 

:ಾ�ಾನ45ಾ� ನಂz�ೆಯು ಬು`�:ಾಮಥ4U�ೆF 
ತ`Dರುದ�5ಾ�ರುತ�)ೆ. :ಾD/ಾBಕ ಮನುಷ4ನು "Rೋಡುವಂಥದು* 
ನಂz�ೆ>ಾ�)ೆ" ಎಂದು GೇಳAiಾ�Rೆ. )ೇವರ 5ಾಕ4ವX kೕ$ೆ 
GೇಳAತ�)ೆ, 

"ನಂಬುವಂಥದು* RೋಡುವX)ಾ�)ೆ." 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX GೇಳAವX)ೇನಂದ+ೆ, 

ಸaಬು\{ಯ/ೆGೕ ಆ�ಾರ8ಾ)�ೊಳH3ೆ ಪnಣ.ಮನ>�Lಂದ 

QPೋವನV ಭರವಸ�ಡು (yಾ/ೋ�� 3:5). 

�ೈ ಬ&�Gೋ�ದ* ಮನುಷ4#$ೆ �ೈಯನು� �ಾಚುವಂiೆ yೕಸು 
ಆ�ಾ�h)ಾಗ, ಬು`�ಯು “ನನ$ೆ :ಾಧ4Bಲ]” ಎಂದು GೇಳAತ�)ೆ. 
ನಂz�ೆಯು "Rಾನು �ಾಡಬ�ೆ]" ಎಂದು GೇಳAತ�)ೆ ಮತು� ಅವನು 
Gಾ$ೆ �ಾ�ದನು. 

ಮದು5ೆಯ;] )ಾ=�ಾರಸವX ಮು�ದುGೋ)ಾಗ, 7ಾRೆಗಳ;] 
#ೕರನು� ತುಂzh ಒಂದು ಬಟ(ಲ;] ಅದನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು Gೋ� 

ಔತಣದ |ಾರುಪತ4$ಾರ#$ೆ �ೊಡುವಂiೆ yೕಸು :ೇವಕS$ೆ 
GೇJ)ಾಗ, ಬು`�ಯು, “ಇಲ]! Rಾನು ಆ #ೕರನು� 
|ಾರುಪತ4$ಾರನ ಬJ$ೆ iೆ$ೆದು�ೊಂಡು GೋಗುವX`ಲ]” ಎಂದು 
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GೇಳAತ�)ೆ. ನಂz�ೆಯು, “Gಾ$ೆyೕ �ಾಡುiೆ�ೕRೆ :ಾDb!”  

ಎಂದು GೇJತು� ಮತು� #ೕರು )ಾ=�ಾರಸ5ಾKತು�. 

ನಂz�ೆಯು ಬು`�ಯು ಫಲವಲ]. ನಂz�ೆಯು )ೇವರ ವರ5ಾ� 

Gೊಸ)ಾ� ಹು'(ದ ಮನುಷ4ನ ಆತqದ ಮೂಲಕ ಬರುತ�)ೆ. ಅದು 
ಮನh�ನ ಫಲವಲ], ಆದ+ೆ ಆತqದ ಫಲ5ಾ�)ೆ. ನಂz�ೆಯು 
ಸZಶU$ಾ=ಹ45ಾದ ಶN�>ಾ�)ೆ. ಇದು ನಮq ಪSh�&ಗಳನು�, 
ನಮq ಆ+ೋಗ4ವನು�, ನಮq ಕುಟುಂಬಗಳನು� ಮತು� +ಾಷ.ಗಳನು� 
ಸಹ ಬದ�ಾKಸುತ�)ೆ. 

ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾದ #ಮq ಸDಂತ 5ಾ4�ೆ4ಯನು� ಬ+ೆKS. 

 

2. ನಂz�ೆ ಮತು� #Sೕ�ೆಯ ನಡುBನ ವ4iಾ4ಸವನು� BವShS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

*ಾಠ ಎರಡು 

3ೇವರ 4ೆ5ೕಷ7 8ಾದ(ಗಳ; 

ಅಬ5Pಾಮನು – ನಂ��ೆಯ cತ 

ನಮF 8ಾದ( 

ಅಬ=Gಾಮನನು� ನಮq ನಂz�ೆಯ �ತ ಎಂದು ಕ+ೆಯ�ಾಗುತ�)ೆ. 
ಅವನ ನಂz�ೆಯ #bತ�5ಾ�, )ೇಶಗಳA :ಾ��ಸಲZಟ(ವX ಮತು� 
ಆuೕವU`ಸಲZಟ(ವX, ಮತು� ಈ ಆuೕ5ಾUದಗಳA ನಮ$ಾ�ಯೂ 

ಇ5ೆ. 

ಅಬ=Gಾಮನು ಇಂದು ನಮ$ೆ �ಾದS>ಾ�)ಾ*Rೆ. ಅವನ 

ಮು�Zನ |ಾ=ಯದ #bತ�5ಾ�ಯೂ, Rೈಸ�Uಕ5ಾದ ಎ�ಾ] 
#Sೕ�ೆಯ Bರುದ�5ಾ�ದ*ರೂ, ಮತು� ಅವನು ಬಹು ಜRಾಂಗಗJ$ೆ 
�ತRಾಗುವನು ಎಂಬ 5ಾ$ಾ*ನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ~`ರು5ಾಗಲೂ, 

ನಂz�ೆKಲ])ೆ ತನ� ಸDಂತ ಪ=ಯತ�ಗಳ ಮೂಲಕ )ೇವರ 

5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� Rೆರ5ೇSಸಲು ಪ=ಯ&�hದನು. 

ನಂz�ೆKಲ]ದ ಅBpೇಯiೆKಂ)ಾದ ಮRೋ5ೇದRೆ ಮತು� 
BRಾಶ�ಾS ಪS�ಾಮಗಳನು� ಇ&GಾಸವX &Jಯಪ�ಸುತ�)ೆ. 

RಾವX ಅಬ=Gಾಮನಂiೆ, ನಮq kಂ`ನ �ಾಲದ �ಾಯUಗJಂದ 

ಉಂ[ಾದ BRಾಶ�ಾS ಪS�ಾಮಗJಂದ ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇಕು - ಆ 

�ಾಯUಗಳA ಅನು�ಾನ, ಅಪನಂz�ೆ ಮತು� ಸD-ಪ=ಯತ�ಗಳ 

ಪS�ಾಮಗoಾ�5ೆ. RಾವX ಅಬ=Gಾಮನಂiೆ ಇರ7ೇಕು ಮತು� 
ನಂz�ೆಯ �ಾಗUವನು�, ನಂz�ೆಯ �ತRಾಗುವಂiೆ 
ಪSಣbhದ ಆತqನ �ಾಗUವನು� RಾವX ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇಕು. 

ಆತನ ಮೂಲಕ �ೋಕದ ಎ�ಾ] )ೇಶಗಳA ಆuೕವU`ಸಲZಟ(ವX. 

RಾವX ಅವನ ವಂಶಸ�ರು, ಅವನ ಆ&qಕ ಸಂತ&>ಾಗಲು (zೕಜ) 

ಕh�ಾಡಲZಟ(ವರು ಆ�) *ೇ5ೆ. ಅವನು ನಮq ತಂ)ೆ ಮತು� ನಮ$ೆ 
ನಂz�ೆಯ �ಾದS ಆ�)ಾ*Rೆ. 

)ೇವರು ಅಬ=Gಾಮನನು� ಸRಾq#hದನು, ಇz=ಯ ಪ&=�ೆಯ;] 
ಅವನ dೕವನವನು� ಸಂ�ಪ�$ೊJಸುವ ಹRೆ�ರಡು ವಚನಗJ5ೆ 
ಮತು� +ೋ�ಾಪXರದ ಪ&=�ೆಯ;] ಅವನ dೕವನವನು� 
ಸಂ�ಪ�$ೊJಸುವ ಆರು ವಚನಗJ5ೆ. ಈ ಎ�ಾ] ವಚನಗಳ;] RಾವX 
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ಅವನ ನಂz�ೆಯ ಬ$ೆ} ಓದುiೆ�ೕ5ೆ. ನಂz�ೆಯ;] ಅವನ ಮಕFoಾದ 

RಾವX ಈ ವಚನಗಳನು� ಓ`, “ಅವನು ನನ� ತಂ)ೆ. Rಾನು 
ಅಬ=Gಾಮನಂiೆ ಆಗಬಹುದು!” ಎಂದು Gೇಳಬಹುದು. 

+ೋ�ಾಪXರ 4:18 ರ;], ನಮ$ಾ�ರುವ ಒಂದು 5ಾ$ಾ*ನವನು� 
RಾವX �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

#ನ� ಸಂತ&ಯವರು Gಾ$ೇ ಆಗುವರು. 

ಅದು )ೇವರ 5ಾ$ಾ*ನ5ಾ�)ೆ. RಾವX ಅಬ=Gಾಮನಂiೆyೕ ಅ)ೇ 
Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯ;] �ಾಯU�ಾಡಬಹುದು. 

+ೋ�ಾಪXರದ ಪ&=�ೆಯ;] ಅಬ=Gಾಮನ ಬ$ }ೆ ಕಂಡುಬರುವ 

5ಾಕ4/ಾಗವನು� ಸಂಪ�ಣU ಓದಲು ಸಮಯ iೆ$ೆದು�ೊo�ೆ~ೕಣ. 

ಆದ�ಾರಣ ಆ DಾಧY1ೆಯು ಕೃ*ೆhಂದ!ೇ 
3ೊSೆಯುವಂಥ3ಾ�ರುವಂ1ೆ ಅದು ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ 

>ಕು�ತ�3ೆ, |ೕ%ೆ ಆ �ಾ%ಾOನವI ಅಬ5Pಾಮನ 

ಸಂತTಯವSೆಲV(ಗೂ ಅಂದSೆ ಧಮ.4ಾಸsವನುG 
ಆ�ಾರ8ಾ)�ೊಂಡವ(%ೆ 8ಾತ5ವಲV3ೆ ಅಬ5PಾಮನVದOಂಥ 

ನಂ��ೆಯುಳHವ(%ೆ ಸಹ >bರ�ಾ� LಲುVವದು.  

/ಾನು LನGನುG ಅ/ೇಕ ಜ/ಾಂಗಗW%ೆ ಮೂಲ cತೃ�ಾ� 

/ೇk>3ೆOೕ/ೆಂದು 4ಾಸsದV ಬSೆ\ರುವ ಪ5�ಾರ ಅಬ5Pಾಮನು 
ನMFಲV(ಗೂ 3ೇವರ ಸLG�ಯV ಮೂಲcತೃ�ಾ�3ಾO/ೆ. 
3ೇವರು ಸತ�ವರನುG ಬದು�ಸುವವ/ಾ�ಯೂ ಇಲVದOನುG 
ಇರುವ3ಾ� ಕSೆಯುವವ/ಾ�ಯೂ ಇ3ಾO/ೆಂದು ಅಬ5Pಾಮನು 
ನಂ�ದನು. LನG ಸಂ1ಾನವI ನiತ5ಗಳ~ಾfಗುವದು ಎಂಬ3ಾ� 

ತನ%ೆ Pೇಳಲdಟf 8ಾತು /ೆರ�ೇರುವದ�ೆ� 8ಾಗ. 1ೋರ3ೆ 
ಇರುವದ(ಂದ ಅಬ5Pಾಮನು 1ಾನು ಅ/ೇಕ ಜ/ಾಂಗಗW%ೆ 
ಮೂಲcತೃ�ಾಗುವ/ೆಂಬ L(ೕvೇ%ೆ ಆಸdದ�ಲV\ರು�ಾಗಲೂ 

L(ೕ[> ನಂ�ದನು.  

ಅವನು Pೆಚು� ಕ)M ನೂರು ವರುಷದವ/ಾ�ದುO ತನG 3ೇಹವI 
ಆಗ!ೇ ಮೃತ*ಾ5ಯ�ಾh1ೆಂದೂ �ಾರW%ೆ ಗಭ.�ಾಲ ಕEೆದು 
Pೋh1ೆಂದು Uೕq>3ಾOಗೂY ಅವನ ನಂ��ೆಯು ಕುಂದಲV. 
3ೇವರು 8ಾ)ದ �ಾ%ಾOನದ �ಷಯದV ಅವನು 
ಅಪನಂ��ೆhಂದ ಚಂಚಲqತ�/ಾಗಲV. 3ೇವರನುG 
ಘನಪ)ಸುವವ/ಾ� ಆತನು ತನG �ಾ%ಾOನವನುG 
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/ೆರ�ೇ(ಸುವದ�ೆ� ಸಮಥ./ೆಂದು ಪnSಾ ಭರವಸ�ಟುf 
ದೃಢನಂ��ೆಯುಳHವ/ಾದನು. (Sೋ8ಾಪIರ 4:16-21). 

ನಂ��ೆಯತ� /ಾಲು� Pೆ�ೆ�ಗಳ; 

ಈ 5ಾಕ4/ಾಗದ;], ಅಬ=Gಾಮನ ನಂz�ೆಯತ� :ಾಗುವ RಾಲುF 
Gೆ�ೆmಗಳನು� RಾವX Rೋಡುiೆ�ೕ5ೆ. ಇ)ೇ Gೆ�ೆmಗಳA ಇಂದು 
ನಮ$ಾ�ಯೂ ಪS�ಾಮ�ಾS>ಾ� ಪSಣbಸುತ�5ೆ. 

∗ ಅಬ5Pಾಮನು 3ೇವರ ಸaರವನುG �ೇWದನು - 

"Rಾನು #ಮqನು� ಬಹು ಜRಾಂಗಗJ$ೆ ಮೂಲ�ತೃ 
�ಾಡುiೆ�ೕRೆ." 

ನಮq ನಂz�ೆಯು ಸಹ )ೇವರ ಸDರವನು� �ೇಳAವಂಥದ*ರ 

lೕ�ೆ ಆಧSತ5ಾ�ರ7ೇಕು. 

∗ ಅಬ5Pಾಮನು ಈ 8ಾತು /ೆರ�ೇರುತ�3ೆ ಎಂದು 
ನಂ�ದನು, ಅವನು ಒಂ3ೊಂದು ವಷ.ವI ನಂಬುವIದನುG 
ಮುಂದುವ(>ದನು. 

ನಮ$ೆ GೇJರುವ ಆತನ �ಾತು Rೆರ5ೇರುತ�)ೆ ಎಂದು 
RಾವX ನಂಬ7ೇಕು. 

∗ ಅವರು /ೈಸ�.ಕ ಸLG�ೇಶಗಳ Mೕ!ೆ ದೃofhಡಲು 
LSಾಕ(>ದನು. 

ನಮq dೕವನದ;] ನಮq ಸುತ�Bರುವ Rೈಸ�Uಕ 

ಸಂಗ&ಗಳನು� RಾವX Rೋಡ7ಾರದು. 

∗ ಉತ�ರವI Lಜ�ಾಗುವIದ�ೆ� wದ!ೇ ಅವನು 3ೇವರನುG 
ಸು�Tಸಲು *ಾ5ರಂ�>ದನು. 

“)ೇವS$ೆ ಮkl ಸ;]ಸುವ” ಮೂಲಕ RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯ;] 
ಬಲ$ೊಳ~7ೇಕು. )ೇವರು ತನ� 5ಾಕ4ವನು� ನಮ$ೆ �ೊ[ಾ(ಗ�ೇ 
RಾವX ಆತನನು� ಸು�&ಸುವXದ�ೆF |ಾ=ರಂ{ಸ7ೇಕು Gೊರತು ಆ 

5ಾಕ4ವX Rೆರ5ೇರುವವ+ೆಗೂ �ಾಯ7ಾರದು. 

ನಂ��ೆ Pೇ%ೆ ಬಂತು 

ಅಬ=Gಾಮನ ನಂz�ೆಯು ಎ;]ಂದ ಬಂತು? ಆ`�ಾಂಡ 12 Sಂದ 

25 ಅpಾ4ಯಗಳ;] ಬ+ೆಯ�ಾ�ರುವ ಅವನ dೕವನವನು� 
Bವರ5ಾ� ಕ;ಯುವXದರ ಮೂಲಕ �ಾತ=5ೇ RಾವX ಇದನು� 
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&Jದು�ೊಳ~ಬಹುದು. ಈ ಅpಾ4ಯಗಳನು� ಓದ7ೇ�ೆಂಬ 

ಸಲGೆಯನು� RಾವX #ಮ$ೆ �ೊಡುiೆ�ೕ5ೆ. 

ಅಬ=Gಾಮ#$ೆ ಪ=ಚಂಡ ಜಯದ ಸಮಯಗJತು� ಮತು� ಅವನನು� 
#ರುiಾ�ಹ$ೊJಸುವ :ೋ;ನ ಸಮಯಗಳA ಸಹ ಇತು�. )ೇವರು 
:ೋಲಗಳನು� ಮತು� ಜಯದ ಸಮಯಗಳನು� ಬ+ೆಯುವಂiೆ 
�ಾ�ರುವ ಅಂಶವX ಅಬ=Gಾಮನು ಪSಪ�ಣUನಲ] ಎಂಬುದನು� 
ನಮ$ೆ iೋSಸುತ�)ೆ. ಅವನು #ಮqಂiೆ ನನ�ಂiೆ 
ಮನುಷ4Rಾ�ದ*ನು, ಆದರೂ, ಅವನ ನಂz�ೆಯು ಅವನು 
ನಂz�ೆಯ �ತೃ5ಾಗುವಷ(ರ ಮ'($ೆ Gೆ�ಾIKತು. 

ಇದು ನಮq ಆ&qಕ ಕುರುಡುತನವನು� RಾವX iೆ$ೆದುGಾಕ7ೇ�ಾದ 

ಮತು� )ೇವರು ತನ� ಉ)ೆ*ೕಶಗಳನು� Rೆರ5ೇSಸಲು 
ಅಪSಪ�ಣU+ಾದ ಮನುಷ4ರನು� �ದ;#ಂದಲೂ ಈವ+ೆಗೂ 

ಉಪTೕ�ಸು&�)ಾ*Rೆ ಎಂಬುದನು� ಅSತು�ೊಳ~7ೇ�ಾದ 

ಸಮಯ5ಾ�)ೆ. Gಾ$ಾದ+ೆ ಅದರಥU RಾವX ಅಹU+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ; 
ಆತನು ನಮqನು� ಉಪTೕ�ಸುವನು. 

ಅಬ=Gಾಮನು, ಎ;ೕಯನಂiೆ ಮತು� ಹoೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ;]ನ 

ನಂz�ೆಯುಳ~ ಎಲ] aೆ=ೕಷ¡+ಾದ h�ೕಪXರುಷರಂiೆ ದೃ-(Kಂದ ಅಲ] 
ನಂz�ೆKಂದ ನ�ೆಯುವXದನು� ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇ�ಾ�ತು�. 

ಈ ಪXರುಷರು ನಮqಂiೆyೕ ಮನುಷ4+ಾ�ದ*ರು ಎಂಬುದನು� 
RಾವX &Jದು�ೊಳ~7ೇ�ೆಂದು >ಾ�ೋಬನು ಬಯhದನು. ಅವನು 
kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಎೕಯನು ನಮFಂಥ ಸa�ಾವವIಳHವ/ಾ�ದOನು… (Nಾ�ೋಬ 

5:17). 

� ಅಬ=Gಾಮನು )ೇವS$ೆ BpೇಯRಾದನು 

�ದಲRೆಯ ವಚನವX ಅ7ಾ=ಮನ ಬ$ }ೆ GೇಳAತ�)ೆ, ಅವನ 

Gೆಸರನು� ಅಬ=Gಾಮನು ಎಂದು ಬದ�ಾKhತು, )ೇವರು ಅವ#$ೆ 
�ಾಡುವXದ�ಾF� ಒಂದು �ಾಯUವನು� GೇJದನು ಮತು� ಅವನ 

ಭBಷ4 ಕುSiಾದ 5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�ದನು. ಅಬ=Gಾಮನು ಅದನು� 
�ೇJ ಅದ�ೆF BpೇಯRಾದನು. ಅವನು ಅದರ ಬ$ೆ} ಪ=u�ಸ;ಲ]. 
ಅವನು $ೊಣಗ;ಲ]. ಅವನು ತನ� ಜನರನು� ಕ+ೆದು�ೊಂಡು ಮತು� 
ತನ� ವಸು�ಗಳನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು GೊರಟುGೋದನು. 
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QPೋವನು ಅDಾ5ಮL%ೆ Lೕನು ಸa3ೇಶವನೂG ಬಂಧು 
ಬಳಗವನೂG ತಂ3ೆಯ ಮ/ೆಯನೂG �ಟುf /ಾನು 1ೋ(ಸುವ 

3ೇಶ�ೆ� Pೊರಟು Pೋಗು. /ಾನು LನGನುG 3ೊಡ� 
ಜ/ಾಂಗ�ಾಗುವಂ1ೆ 8ಾ) ಆuೕವ.\> LನG PೆಸರನುG 

ಪ5ZಾYT%ೆ ತರು�ೆನು. Lೕನು ಆuೕ�ಾ.ದL�Nಾಗು�. 

QPೋವನು PೇWದ MೕSೆ%ೆ ಅDಾ5ಮನು PೊರಟುPೋದನು; 
(ಆ\�ಾಂಡ 12: 1,2,4). 

� ಅಬ=Gಾಮ#$ೆ )ೇವರ ಬ$ೆ} &J`ತು� 

ಅಬ=Gಾಮ#$ೆ )ೇವರ ಬ$ೆ} &Jದು�ೊಂ�ದ*ನು. ಸತ45ೇದದ;] 
ಅವನನು� �ಾತ=5ೇ )ೇವರ :ೆ�ೕkತ ಎಂದು ಕ+ೆಯ�ಾ�)ೆ. 

�ೆಳ�ರುವಂಥ ಪBತ=ಗ=ಂಥದ ವಚನವX Rೆರ5ೇSತು, 

ಅಬ5Pಾಮನು 3ೇವರನುG ನಂ�ದನು ಆ ನಂ��ೆ ಅವನ !ೆಕ��ೆ� 
LೕTQಂದು ಎ]ಸಲdefತು. ಎಂಬ 4ಾಸsದ 8ಾತು |ೕ%ೆ 
/ೆರ�ೇ(ತು. ಮತು� 3ೇವರ �ೆGೕ|ತ/ೆಂಬ Pೆಸರು ಅವL%ೆ 
ಉಂlಾhತು (Nಾ�ೋಬ 2:23). 

ಅಬ=Gಾಮನು )ೇವರನು� &Jದು�ೊಂಡಂiೆ )ೇವರನು� 
&Jದು�ೊಳA~ವವರು, ಅಬ=Gಾಮನ;]ದ* ನಂz�ೆಯಂಥ ನಂz�ೆ 
ಉಳ~ವ+ಾ�ರಬಹುದು. 

� ಅವನು ಆ+ಾVhದನು, ಯ¢5ೇ`ಗಳನು� ಕ'(ದನು, 
ಯ¢ಗಳನು� ಅ�Uhದನು, ದಶಮ /ಾಗವನು� �ೊಟ(ನು 

wದಲ ಯ��ೇ\ಯನುG ಕef>ದನು - 

ಅ;] yGೋವನು ಅ7ಾ=ಮ#$ೆ ದಶUನ�ೊಟು( Rಾನು ಈ 

)ೇಶವನು� #ನ� ಸಂiಾನ�ೆF �ೊಡು5ೆನು ಅಂದನು. ತನ$ೆ 
ದಶUನ�ೊಟ( yGೋವ#$ೆ ಅ7ಾ=ಮನು ಯಜm5ೇ`ಯನು� 
ಕ'(hದನು (ಆ`�ಾಂಡ 12:7). 

M�ೕ�ೆ3ೇಕL%ೆ ದಶಮ �ಾಗವನುG �ೊಟfನು 

:ಾ�ೇbನ ಅರಸRಾದ l;Fೕ�ೆ)ೆಕನು ಸಹ ಬಂದು 
+ೊ'(ಯನೂ� )ಾ=�ಾರಸವನೂ� �ೊಟ(ನು. ಇವನು ಪ+ಾತDರRಾದ 

)ೇವರ >ಾಜಕRಾ�ದು* ಅ7ಾ=ಮನನು� ಆuೕವU`h 

ಭೂ�ಾ4�ಾಶವನು� #�ಾUಣ�ಾ�ರುವ ಪ+ಾತZರRಾದ )ೇವರ 

ಆuೕ5ಾದವX ಅ7ಾ=ಮ#$ೆ ಆಗ;; ಪ+ಾತDರRಾದ )ೇವರು #ನ� 
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ಶತು=ಗಳನು� #ನ� �ೆ4$ೆ ಒ�Zhದ*�ಾF� ಆತ#$ೆ :ೊ�ೕತ= ಎಂದು 
GೇJದನು ಅ7ಾ=ಮನು iಾನು $ೆದು* ತಂ`ದ* ಎ�ಾ] ವಸು�ಗಳ;] 
ಹತ�Rೆಯ ಒಂದು /ಾಗವನು� ಅವ#$ೆ �ೊಟ(ನು. (ಆ`�ಾಂಡ 

14:18-20). 

ಯ�ಗಳನುG ಅc.>ದನು - 

ಕತURಾದ yGೋವRೇ; Rಾನು ಇದನು� 7ಾಧ45ಾ� 

Gೊಂದು5ೆRೆಂದು &Jದು�ೊಳA~ವXದು Gೇ$ೆ ಎಂದು �ೇJದನು.  

ಅದ�ೆF ಆತನು #ೕನು ಮೂರು ಮೂರು ವರುಷಗಳ ಮಣಕ, ಆಡು, 
ಟಗರು ಇವXಗಳನೂ� 7ೆಳವNFಯನೂ� |ಾS5ಾಳದ ಮSಯನೂ� 
iೆ$ೆದು�ೊಂಡು 7ಾ ಅಂದನು. (ಆ`�ಾಂಡ 15:8,9) . 

�ೊ3ೋ� ಮತು� %ೋwೕರಗW%ೆ ಮಧY>b�ೆ *ಾ5ಥ./ೆ 
8ಾ)ದನು - ಆ\�ಾಂಡ 18 

ಇ�ಾಕನನುG ಬNಾ� ಅc.ಸಲು >ದ{LದOನು - ಆ\�ಾಂಡ 22 

ಅಬ=Gಾಮನು )ೇವರನು� ನಂz 5ಾ$ಾ*ನದ ಮಗRಾದ 

ಇ:ಾಕನನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡನು. )ೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ 

�ಾತRಾ� #ನ� ಮಗನನು� ಯ¢5ಾ� ಅ�Uಸು ಎಂದು 
GೇJ)ಾಗಲೂ ಅವನು ಅದ�ೆF BpೇಯRಾದನು. )ೇವರು ನಮq 
ಕನಸುಗಳRೆ��ಾ] ಈ�ೇSh, ಅನಂತರ “ಇದRೆ��ಾ] ನನ� |ಾದ�ೆF 
ಅ�Uhzಡು” ಎಂದು GೇJದ+ೆ ನಮ$ೆ ಏRಾಗುತ�)ೆ? 

ಒಂದರ ನಂತರ ಇRೊ�ಂದು ಕಷ(ದ ಪSh�& ಬಂ)ಾಗೂ4 
ಅದರ;]ಯೂ  ಅಬ=Gಾಮನು ಪ=&`ನವX ನಂz�ೆKಂದ 

dೕBhದನು, ಮತು� ಅವನು Gಾ$ೆ dೕBಸು5ಾಗ ಅವನ 

ನಂz�ೆಯೂ Gೆ�ಾIKತು. RಾವX :ಾDpಾರಣiೆಯನು� ತ4dh, 

ಅ:ಾpಾರಣiೆಯ ಕ�ೆ$ೆ - ಆತನ ಆತqನ ಕ�ೆ$ೆ :ಾಗು5ಾಗ 

ನಮq ನಂz�ೆಯು ಪ=&`ನವX Gೆ�ಾIಗುತ�)ೆ. 

ಅಬ5Pಾಮ/ೋ ಅಥ�ಾ 1ೋಮ/ೋ 

Gೋ;�ೆ �ಾ� Rೋ�ೋಣ, ಅದ�ಾF� yೕಸುBನ uಷ4Rಾದ 

iೋಮನನು� Rೋ��ೊo�ೆ~ೕಣ. iೋಮನು ನಂಬುವX`ಲ]5ೆಂದು 
&ೕ�ಾU#hದನು. 

ಆದದ(ಂದ ಉWದ uಷYರು /ಾವI �ಾakಯನುG /ೋ)3ೆOೕ�ೆ 
ಎಂದು ಅವL%ೆ PೇWದರು. ಅದ�ೆ� ಅವನು /ಾನು ಆತನ �ೈಗಳV 
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wEೆಗWಂ3ಾದ %ಾಯವನುG /ೋ) ಆ wEೆಯ %ಾಯದV 
ನನG DೆರಳನುG ಇಟುf ಆತನ ಪ�ೆ�ಯV ನನG �ೈಯನುG Pಾ�ದSೆ 
Pೊರತು LಮF 8ಾತನುG ನಂಬುವ3ೇ ಇಲV ಅಂದನು.  

ಎಂಟು \ವಸಗEಾದ Mೕ!ೆ ಆತನ uಷYರು Tರು� ಒಳ�3ಾOಗ 

1ೋಮನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದOನು. Dಾಗಲುಗಳ; ಮುq�ದOವI ಆಗ 

Qೕಸು ಬಂದು ನಡು�ೆ Lಂತು Lಮ%ೆ ಸ8ಾ�ಾನ�ಾಗ 

ಅಂದನು. ಆ Mೕ!ೆ 1ೋಮL%ೆ – LನG DೆರಳನುG ಈ ಕ�ೆ �ಾq 

ನನG �ೈಗಳನುG ಮುef /ೋಡು. LನG �ೈ �ಾq ನನG ಪ�ೆ�ಯV 
Pಾಕು. ನಂಬದವ/ಾ�ರDೇಡ ನಂಬುವವ/ಾಗು ಎಂದು PೇWದನು 
(UೕPಾನ 20:25-27). 

RಾವX ಅನುಸSಸಬಹು)ಾದ ಎರಡು Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಗJ5ೆ -ಅವX 
ಅಬ=Gಾಮನ-ನಂz�ೆ ಅಥ5ಾ iೋಮನ-ನಂz�ೆ. 

ಅಬ=Gಾಮನು GೇJ)ೆ*ೕನಂದ+ೆ, “Rಾನು ವಷUಗಳA ಕoೆದರೂ 

Rಾನು ನಂಬುiೆ�ೕRೆ, )ೇವರು GೇJರುವಂಥದು* ನನ$ೆ $ೊ&�)ೆ 
ಆದ*Sಂದ Rಾನು ಆ ನಂz�ೆಯ ಪ=�ಾರ �ಾಯU�ಾಡುiೆ�ೕRೆ. 

iೋಮನು, "Rಾನು >ಾ5ಾಗ ಅದನು� Rೋಡುiೆ�ೕRೋ 
ಅ5ಾಗ Rಾನು ಅದನು� ನಂಬುiೆ�ೕRೆ" ಎಂದು GೇJದನು. 

ಅಬ=Gಾಮನ-ನಂz�ೆಯು )ೇವSಂದ �ೇJh�ೊಂಡಂಥ 

�ಾತುಗಳ lೕ�ೆ ಆpಾರ$ೊಂ�)ೆ. 

iೋಮನ-ನಂz�ೆಯು ಪಂ�ೇಂ`=ಯಗಳ lೕ�ೆ 
ಆpಾರ$ೊಂ�)ೆ.  

ಅಬ=Gಾಮನ-ನಂz�ೆಯು )ೇವರ 5ಾ$ಾ*ನಗಳ lೕ�ೆ 
ಆpಾರ$ೊಂ�)ೆ. 

iೋಮನ-ನಂz�ೆಯು /ೌ&ಕ :ಾ�ಾ£pಾರಗಳ lೕ�ೆ 
ಆpಾರ$ೊಂ�)ೆ. 

ನಮq;] ಅಂತಯU ಮನುಷ4ನು ಮತು� 7ಾಹ4 ಮನುಷ4ನು ಇ)ಾ*Rೆ. 
ಅಂತಯU ಮನುಷ4ನು ನಮq ಆತq5ಾ�)ೆ. 7ಾಹ4 ಮನುಷ4ನು 
ಮನಸು� ಮತು� )ೇಹ5ಾ�)ೆ. /ೌ&ಕ :ಾ�ಾ£pಾರಗಳ lೕ�ೆ 
ಒಬrನ ನಂz�ೆಯು ಆpಾರ5ಾ�ರುವXದು ಎಂದ+ೆ 
:ಾD/ಾBಕ5ಾದ, ಮನುಷ4ನ ದೃ-(�ೋನ`ಂದ �ಾತ= 
ನಂಬುವXದು, 7ಾಹ4 ಮನುಷ4#ಂದ ನಂಬುವXದು ಎಂ)ಾ�)ೆ. 
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ಹೃದಯ`ಂದ ನಂಬುವXದು ಎಂದ+ೆ ನಮq ಆತq`ಂದ - ನಮq 
ಆಂತಯU ಮನುಷ4#ಂದ ನಂಬುವXದು. 

TೕGಾನನು ನಮ$ೆ kೕ$ೆ GೇಳAiಾ�Rೆ 

ನನGನುG ನಂ�ದವನ PೊlೆfUಳ�ಂದ 4ಾಸsದV PೇWರುವ 

ಪ5�ಾರ 	ೕವಕರ�ಾದ Lೕ(ನ PೊEೆಗಳ; ಹ(ಯುವವI ಎಂದು 
ಕೂ� PೇWದನು (UೕPಾನ 7:38). 

ನಮq ಒಳ�#ಂದ ಹSಯುವ ನಂz�ೆಯು ನಮ$ೆ ಮತು� ನಮq 
ಸುತ�ಮುತ�;ರುವವS$ೆ ಇರುವಂಥ ಹSಯುವ dೕವಕರ5ಾದ 

#ೕರು ಆ�)ೆ. 

wೕ4ೆ – ನಂ��ೆಯ ಮPಾ �ೇ/ಾL 

wೕ4ೆಯ ತಂ3ೆ1ಾhಗಳ; 

ಇz=ಯ 11:23-29 ರ;] ನಂz�ೆಯ ಬ$ೆ} ಮiೊ�ಂದು 
ಅ�ೕಘ5ಾದ �ಾದSಯನು� RಾವX �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. ಇದರ;]yೕ 
ಇ�ೕ �ೕaೆಯ dೕವನವRೆ�ೕ ಅಧ4ಯನ �ಾಡಬಹುದು. 

ಫ+ೋಹನು ಏನು �ಾಡುವRೋ ಎಂಬು)ಾ� �ೕaೆಯ 

ತಂ)ೆiಾKಗಳA ಭಯಪಡ;ಲ]. ಇz=ಯ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX 
ಇದರ ಬ$ೆ} ಕ;ಯುi �ೇ5ೆ 

wೕ4ೆ ಹುef3ಾಗ ಅವನ ತಂ3ೆ1ಾhಗಳ; ಕೂಸು 
ಸುಂದರ�ಾ�3ೆ ಎಂದು /ೋ) ಅರಸನ ಅಪdjೆ%ೆ ಭಯಪಡ3ೇ 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಅವನನುG ಮೂರು Tಂಗಳ; ಬq�ಟfರು (ವಚನ 

23). 

wೕ4ೆಯ ನಂ��ೆ 

ಪದಗJ$ೆ ಈ ಮನುಷ4ನ ನಂz�ೆಯನು� BವSಸಲು :ಾಧ4Bಲ]. 
ನಲವತು� ವಷUಗಳA ಅರಣ4ದ;] �ಾಲ ಕoೆದ ನಂತರ, )ೇವರು 
ಅವRೊಂ`$ೆ �ಾತRಾ�)ಾಗ, ಅವನು ಫ+ೋಹನನು� 
ಎದುSಸಲು ಭಯಪಡುವವRಾ�ರ;ಲ]. ಅವನು ತನ� ಜನS$ೆ 
:ಾDತಂತ=£ವನು� �ೊಡ7ೇ�ೆಂದು ಒiಾ�Khದನು. ಅವನು +ಾಜನ 

ಆ:ಾ�ನದ;] #ಂತು�ೊಂಡನು, ಅ;] ಅವನನು� kಂ)ೊlq )ೇವರ 

+ಾಯ/ಾSಯ Sೕ&ಯ;] ಮಗRಾ� hDೕಕSh�ೊಳ~�ಾ�ತು�. 

ಅವನು ತನ� ಜನರನು� ನಲವತು� ವಷUಗಳ �ಾಲ ಮುನ��ೆhದನು, 
ಆ �ಾಲಗಳ;] ಅವS$ೆ 7ೇ�ಾದ ಆGಾರ, #ೕರು, ಸಂರM�ೆ$ಾ� 
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ಮತು� ಅವರ #ಯಮಗJ$ಾ� )ೇವರ;] ನಂz�ೆK'(ದ*ನು. 
ಉSಯುವ 9)ೆಯ ಮೂಲಕ )ೇವರು ಅವRೊಂ`$ೆ 
�ಾತRಾ�ದ ಸಮಯ`ಂದ, ಅವನು )ೇವ+ೊಂ`$ೆ 
ನಂz�ೆKಂದ ನ�ೆದು�ೊಂಡನು. 

wೕ4ೆಯು 3ೊಡ�ವ/ಾದ Mೕ!ೆ ಫSೋಹನ ಕು8ಾ1ೆ.ಯ 

ಮಗ/ೆL>�ೊಳ;Hವದು Dೇಡ�ೆಂದದುO ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಸaಲd 
�ಾಲ *ಾಪ �ೋಗಗಳನುG ಅನುಭ�ಸುವದ��ಂತ 

3ೇವಜನSೊಂ\%ೆ ಕಷfವನGನುಭ�ಸುವ3ೇ ಒE Hೆಯ3ೆಂದು 
T8ಾ.L>�ೊಂಡನು.  

ಐಗುಪ�3ೇಶದ ಸ�ೈಶaಯ.��ಂತಲೂ �5ಸ�ನ Lkತ��ಾ� 

ಉಂlಾಗುವ Lಂ3ೆQೕ 4ೆ5ೕಷf �ಾಗY�ೆಂ3ೆ]>�ೊಂಡನು. 
NಾಕಂದSೆ ಅವನು ಬರುವ ಪ5Tಫಲದ Mೕ!ೆ ಕ]^efದOನು 
(ವಚನಗಳ; 24-26). 

� ಐಗುಪ�ವನು� zಟು(ಬಂದನು 

ಅವನು ಅರಸನ Sೌದ5�ೆ� ಭಯಪಡ3ೇ ಐಗುಪ�3ೇಶವನುG 
�ಟುfPೋದದುO ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಅವನು ಅದೃಶY/ಾ�ರು�ಾನನುG 
ದೃofಸುವವ/ೋ ಎಂಬಂ1ೆ ದೃಢqತ�/ಾ�ದOನು (ವಚನ 27). 

� ಪಸFಹಬrವನು� ಆಚShದನು 

�ೊಚ�ಲ ಮಕ�ಳನುG ಸಂಹ(ಸುವವನು ಇ�ಾ5QಲರನುG 
ಮುಟfದಂ1ೆ ಅವನು ಪಸ��ೆಂಬ ಊಟವನೂG 
ರಕ��ೕijಾ�ಾರವನೂG /ೇk>ದುO ನಂ��ೆhಂದ!ೇ (ವಚನ 

28).  

� �ೆಂಪX ಸಮುದ=ವನು� GಾದುGೋದನು 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಇ�ಾ5QೕಲYರು �ೆಂಪI ಸಮುದ5ವನುG ಒಣ 

ಭೂkಯನುG 3ಾಟುವಂ1ೆ 3ಾe>ದರು. ಐಗುಪ�3ೇಶದವರು 
ಅದನುG 3ಾಟುವದ�ೆ� ಪ5ಯTG> ಮುಳ;� Pೋದರು (ವಚನ 29). 

wೕ4ೆಯು 3ೇವರನುG TWದು�ೊಂ)ದOನು 

�ೕaೆಯು ಭೂbಯ lೕ;ರುವ ಅತ4ಂತ :ಾD&ಕRಾದ ವ4N� 
ಎಂದು )ೇವರು GೇJದನು ಮತು� ಆತನು ಅವRೊಂ`$ೆ 
ಮು�ಾಮು�>ಾ� �ಾiಾ�ದನು. 
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ಆ wೕ4ೆ ಭೂkಯ Mೕರುವ ಎ!ಾV ಮನುಷY(�೦ತಲೂ ಬಹು 
�ಾTaಕನು. ನನG 8ಾತನುG �ೇW(. LಮFV ಪ5�ಾ\hದOSೆ 
/ಾನು ಅವL%ೆ yಾನದೃofಯV �ಾ]>�ೊಳ;H�ೆನು, ಇಲV�ೆ 
ಸaಪGದV ಅವನ ಸ೦ಗಡ 8ಾ1ಾಡು�ೆನು. ನನG �ೇವಕ/ಾದ 

wೕ4ೆ ಅಂಥವನಲV; ಅವನು ನನG ಮ/ೆಯ! Vೆ!ಾV ನ೦�ಗಸ�ನು. 
ಅವನ ಸ೦ಗಡ /ಾನು ಗೂಢ�ಾ� ಅಲV, ಪ5ತYiದV ಸdಷf�ಾ�Qೕ 

8ಾ1ಾಡು�ೆನು. ಅವನು QPೋವನ ಸaರೂಪವ/ೆGೕ 
ದೃofಸುವನು. |ೕ�ರಲು LೕವI ನನG �ೇವಕ/ಾದ wೕ4ೆ%ೆ 
�Sೋಧ�ಾ� 8ಾ1ಾಡುವದ�ೆ� ಭಯಪಡDೇ�ಾ�ತು� ಎ೦ದು 
PೇW �ೋಪ%ೊಂಡು Pೋದನು (ಅರಣY�ಾಂಡ 12:3,6-8). 

ಸ|>�ೊಳ;Hವಂಥ ನಂ��ೆ 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೇತ=ನು ಸkh�ೊಳA~ವಂಥ ನಂz�ೆಯ ಕುSತು 
ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ.  

LೕವI ಸದY�ೆ� ಸaಲd �ಾಲ 3ೇವರ q1ಾ�ನು�ಾರ /ಾ/ಾ 

ಕಷfಗಳVದುO ದುಃ�ಸುವವSಾ�ದOರೂ ಆ ಪದ�ಯನುG ಆ!ೋq> 

ಹo.ಸುವವSಾ�\Oೕ(. ಬಂ%ಾರವI /ಾಶ�ಾಗುವಂಥ3ಾO�ದOರೂ 

ಅದನುG Dೆಂ�ಯV ಪIlಾPಾ� 4ೆ�ೕ�ಸುವದುಂಟ~ೆf. 
ಬಂ%ಾರ��ಂತಲೂ ಅಮೂಲY�ಾ�ರುವ LಮF ನಂ��ೆಯು ಈ 

ಕಷfಗWಂದ 4ೆ�ೕ�ತ�ಾ� Qೕಸು �5ಸ�ನು ಪ5ತYi�ಾಗು�ಾಗ 

Lಮ%ೆ �ೕT. ಪ5�ಾವ 8ಾನಗಳನುG ಉಂಟು8ಾಡುವದು.  

LೕವI ಆತನನುG ಕjಾ̂Sೆ /ೋಡಲV�ಾದರೂ ಆತನನುG 
c5ೕTಸುT�ೕ(. LೕವI ಈಗ ಆತನನುG �ಾಣ\ದOರೂ ಆತನV 
ನಂ��ೆhಟುf LಮF ನಂ��ೆಯ ಅಂತYಫಲ�ಾ�ರುವ 

ಆತFರijೆಯನುG PೊಂದುವವSಾ� PೇಳಲಶಕY�ಾದ 

ಪ5�ಾವವIಳH ಸಂ1ೋಷ\ಂದ ಹo.ಸುT�ೕ( (1 *ೇತ5 1:6-9). 

Uೕಬನ 8ಾದ( 

Tೕಬನು ತನ� ಪSೕ�ೆಯ ಸಮಯದ;] �ಾ�ದ ¤ೂೕಷ�ೆಗಳA 
>ಾ5ಾಗಲೂ ನಂz�ೆಯ :ಾqರಕ5ಾ�ರುತ�5ೆ. ತನ$ೆ 
ಏRಾಗು&�)ೆ ಎಂಬುದು Tೕಬ#$ೆ ಅಥU5ಾಗ;ಲ]. 
ಖಂ�ತ5ಾ�ಯೂ ಅವನ :ೆ�ೕkತSಗೂ ಅದು ಅಥU5ಾಗ;ಲ]. 

Tೕಬ 13 Rೇ ಅpಾ4ಯದ 15 Rೇ ವಚನದ;] RಾವX kೕ$ೆ 
ಓದುi �ೇ5ೆ, 
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ಆPಾ, ಆತನು ನನGನುG �ೊಲುVವನು, ಅದ�ಾ�� �ಾ\ರು1ೆ�ೕ/ೆ. 

Tೕಬ 19:23-27 ರ;] RಾವX ಅದುjತಕರ5ಾದ ನಂz�ೆಯ 

¤ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. 
ಆPಾ, ನನG 8ಾತುಗಳನುG ಬSೆ\ಟfSೆ ಎ~ೊfೕ !ೇಸು! 

ಪIಸ�ಕದV !ೇ�>ದSೆ ಎ~ೊfೕ Mೕಲು!  
ಕ��ಣದ ಕಂಠ\ಂದ ಬಂ�ೆಯ Mೕ!ೆ �ೆT� >ೕಸ ಎSೆದು 

4ಾಶaತ 4ಾಸನ�ಾ� 8ಾ)ದSೆ ನನ%ೆ ಎ~ೊfೕ 

ಉಪ�ಾರ!  

/ಾನಂತು ನನG /ಾYಯ�ಾbಪಕನು 	ೕವಸaರೂಪ/ೆಂದು 
ಬ!ೆVನು; ಆತನು ಕ�ೆ%ೆ ದೂWನ Mೕ!ೆ (�ಾ[Nಾ�) 

Lಂತು�ೊಳ;Hವನು; ನನG ಚಮ.ವI |ೕ%ೆ �(ದು PಾEಾದ 

ಬWಕ L3ೇ.ಹ/ಾ� 3ೇವರನುG /ೋಡು�ೆನು; ಕjಾ̂Sೆ 
�ಾಣು�ೆನು, /ಾ/ೇ /ಾ/ಾ� /ೋಡು�ೆನು, 

ಮ1ೊ�ಬ�/ಾ� ಅಲV. ನನG ಹೃದಯವI (ಹಂಬ�ೆhಂದ) 

ನನGV ಕುಂ\3ೆ. 

Tೕಬ 23: 8-12 ರ;]ರುವ Tೕಬನ �ಾತುಗಳನು� ಗಮ#hS 

ಅUYೕ, /ಾನು ಮುಂ3ೆ Pೋದರೂ ಆತನು >ಕು�ವ\ಲV, 
|ಂ3ೆ Pೋದರೂ ಆತನನುG �ಾಣ!ಾSೆನು. ಎಡಗ�ೆಯV 

ಹುಡು�ದರೂ /ೋಡ!ಾSೆನು, ಬಲಗ�ೆ%ೆ 
Tರು��ೊಂಡರೂ ಆತನು �ಾ]ಸುವ\ಲV. ಆತ/ಾದSೋ 

ನನG 3ಾ(ಯನುG ಬಲVನು, ಆತ/ೇ ನನGನುG 4ೆ�ೕ�> 

/ೋ)ದSೆ �ೊಕ� ಬಂ%ಾರ�ಾ� �ಾ]ಸು�ೆನು. ಆತನ 

Pೆ� �ೆಯ �ಾ)ನ! Vೇ �ಾef3ೆOೕ/ೆ, ಓSೆNಾಗ3ೆ ಆತನ 

3ಾ(ಯ/ೆGೕ |)\3ೆOೕ/ೆ. ಆತನ ತುeಗWಂದ Pೊರಟ 

LಯಮಗW%ೆ /ಾನು |ಂ3ೆ%ೆಯಲV, ಆತನ Dಾhಂದ 

ಬಂದ 8ಾತುಗಳನುG ಎ3ೆಯV L�ಯ/ಾG� 

ಬq�ಟುf�ೊಂ)3ೆOೕ/ೆ. 

Tೕಬನು ತನ� h�&ಗ&ಗಳA ಏRೇ ಆ�ದ*ರೂ ಅದನು� ಗಮ#ಸ)ೆ 
)ೇವರನು� ನಂzದ*ನು. 

ನಂ��ೆಯ ಪef 

ಇz=ಯ 11 Rೇ ಅpಾ4ಯದ ಬ$ೆ} ಅRೇಕ ಪXಸ�ಕಗಳನು� 
ಬ+ೆಯ�ಾ�)ೆ ಮತು� ಈ ಅ�ೕಘ5ಾದ ಅpಾ4ಯವನು� 
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ಅವ�ೋNಸ)ೆ ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾದ >ಾವ ಅಧ4ಯನವX 
ಪ�ಣU5ಾಗುವX`ಲ]. ಈ ನಲವತು� ವಚನಗಳ;] “ನಂz�ೆKಂದ” 

ಎಂಬ ಪದಗಳನು� ಹ`Rೆಂಟು 7ಾS ಬಳಸ�ಾ�)ೆ. 

7ೇ+ೆ ಅನು5ಾದವನು� ಬಳಸುವXದSಂದ ಪBತ=ಗ=ಂಥದ 

ವಚನಗಳ;] Gೊಸ ಅಥUಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳ~ಲು ನಮ$ೆ 
:ಾಧ45ಾಗುತ�)ೆ, ಈ 5ಾಕ4/ಾಗ�ಾF� RಾವX ನೂ4 ;Bಂ� 

7ೈಬ
 ಅನು� ಬಳಸ;)ೆ*ೕ5ೆ. 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೇನು? ನಂz�ೆಯು RಾವX ಏನನೂ� 
#Sೕ�ಸು&�)ೆ*ೕವX ಅದು ನ�ೆಯುತ�)ೆ ಎಂಬ ದೃಢ5ಾದ 

ಭರವ:ೆ>ಾ�)ೆ. ಇದು RಾವX ಕf�#ಂದ �ಾಣ�ಾಗದ Bಷಯಗಳ 

ಕುSiಾದ :ಾM£5ಾ�)ೆ. 

ಅವರ ನಂz�ೆಯ #bತ�5ಾ� kಂ`ನ �ಾಲಗಳ ಜನರು 
)ೈವಸಮq&ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರು. 

ನಂ��ೆUೕ /ಾವI L(ೕ[ಸುವವIಗಳ �ಷಯ�ಾ� 

ಭರವಸ\ಂ\ರುವದೂ ಕ]̂%ೆ �ಾಣದವIಗಳನುG Lಜ�ೆಂದು 
TWದು�ೊಳHವದೂ ಆ�3ೆ. ನಮF ಪn�.ಕರು 
ನಂ��ೆಯುಳHವSಾ�ದOದ(ಂದ!ೇ ಒE Hೇ PೆಸರನುG Pೊಂ\ದರು 
!ೋಕಗಳ; 3ೇವರ 8ಾTLಂದ Lk.ತ�ಾದ�ೆಂದು 
ನಂ��ೆhಂದ!ೆ /ಾವI TWದು�ೊಂಡು �ಾ]ಸುವ ಈ ಜಗತು� 
ದೃಶYವಸು�ಗWಂದ ಉಂlಾಗಲV�ೆಂದು ಗ5|ಸು1 �ೇ/ೆ (ಇ�5ಯ 

11:1-3). 

ನಂz�ೆಯು RಾವX ಏನನೂ� #Sೕ�ಸು&�)ೆ*ೕವX ಅದು ನ�ೆಯುತ�)ೆ 
ಎಂಬ ದೃಢ5ಾದ ಭರವ:ೆ>ಾ�)ೆ. #Sೕ�ೆಯು ದೃಢ5ಾದ 

ಭರವ:ೆ>ಾ� �ಾಪU'()ೆ. ನಂz�ೆಯು ಕf�$ೆ �ಾಣ�ಾರದ 

ಸಂಗ&ಗಳನು� :ಾD/ಾBಕ ಮಂಡಲದ;] Gೊಂ`�ೊಳA~ತ�)ೆ. 
BಶDವX ಸಹ ಆ�ೆKಂದ – ನಂz�ೆKಂದ ಸೃ-(ಸಲZ'(ತು ಎಂದು 
)ೇವರು ನಮ$ೆ GೇಳAiಾ�Rೆ. ದೃಶ45ಾ�ರುವಂಥ ಸಂಗ&ಗಳA 
ಅದೃಶ45ಾ�ರುವಂಥ ಸಂಗ&ಗJಂದ ಸೃ-(ಸಲZ'(ತು. 

PೇDೇಲ 

�ಾKನನು ಮತು� Gೇ7ೇಲನು ಎರಡು Sೕ&ಯ ಯ¢ಗಳನು� 
ಅ�Uhದರು, ಆದ+ೆ Gೆ7ೇಲನು ನಂz�ೆKಂದ ಯ¢ವನು� 
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ಅ�Uhದನು. ಅದನು� ನಂz�ೆKಂದ �ಾ�ದ �ಾರಣ, ಅದು 
ಅಂ�ೕಕSಸಲZ'(ತು. 

ನಂ��ೆhಂದ!ೆ PೇDೇಲನು �ಾhನನ ಯ���ಂತ 4ೆ5ೕಷ7 
ಯ�ವನುG 3ೇವ(%ೆ ಸಮc.>ದನು. ಅದರ ಮೂಲಕ 1ಾನು 
LೕTವಂತ/ೆಂದು �ಾ[ Pೋಂ\ದನು. 3ೇವರು ಅವನ 

�ಾ]�ೆಗಳನುG ಅಂ�ೕ�ಾರ8ಾ)3ೆOೕ ಆ �ಾ[ ಅವನು ಸT�ದOರೂ 

ಅವನ ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಇನುG 8ಾ1ಾಡು1ಾ�/ೆ (ವಚನ 4). 

ಹ/ೋಕ 

ಹ/ೋಕನು ಮರಣವನುG ಅನುಭ�ಸ3ೇ ಒಯYಲdಟfದುO. 
ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಅವನನುG 3ೇವರು 1ೆ%ೆದು�ೊಂಡು 
PೋದದO(ಂದ ಅವನು Nಾ(ಗೂ >ಕ�ಲV. ಅವನು 
ಒಯYಲdಡುವದ��ಂತ wದಲು 3ೇವ(%ೆ 
Mq��ೆNಾದವ/ಾ�ದO/ೆಂದು �ಾ[ ಉಂಟು.  

ಆದSೆ ನಂ��ೆhಲV3ೆ 3ೇವರನುG Mq�ಸುವದು ಅ�ಾಧY. 3ೇವರ 

ಬW%ೆ ಬರುವವನು 3ೇವರು ಇ3ಾO/ೆ ಮತು� ತನGನುG 
ಹುಡುಕುವವ(%ೆ ಪ5TಫಲವನುG �ೊಡು1ಾ�/ೆ ಎಂದು ನಂಬುವದು 
ಅವಶY (ವಚನ 5,6). 

/ೋಹ 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ /ೋಹನು ಅದುವSೆ%ೆ �ಾಣ\ದO ಸಂಗTಗಳ 

�ಷಯ�ಾ� 3ೈ}��ಯನುG Pೊಂ\ ಭಯಭ��ಯುಳHವ/ಾ� ತನG 
ಮ/ೆಯವರ ಸಂರijೆ%ೋಸ�ರ /ಾ�ೆಯನುG ಕef >ದO8ಾ)ದನು. 
ಆದುದ(ಂದ ಅವನು !ೋಕದವರನುG ದಂಡ/ೆ%ೆ *ಾತ5Sೆಂದು 
Lಣ.h>�ೊಂಡು ನಂ��ೆಯ ಫಲ�ಾದ LೕT%ೆ �ಾಧY/ಾದನು 
(ವಚನ. 7). 

ಅಬ5Pಾಮ 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಅವನು �ಾ%ಾOತ� 3ೇಶ�ೆ� ಬಂ3ಾಗ ಅV ಅನY 
3ೇಶದV ಇದOವನಂ1ೆ �ೇSೆಗಳV ಇ\O�ೊಂಡು ಪ5�ಾ>Nಾ� 

ಬದು�ದನು. ಅ3ೇ �ಾ%ಾOನ�ೆ� ಸಹ�ಾದYSಾ�ದO ಇ�ಾಕನೂ 

Nಾ�ೋಬನೂ ಅವನಂ1ೆQೕ �ೇSೆಗಳV �ಾ>>ದರು. 
NಾಕಂದSೆ ಅವನು 4ಾಶaತ�ಾದ ಅ>��ಾರಗಳ;ಳH ಪಟfಣವನುG 
ಅಂದSೆ 3ೇವರು ಸ�d> Lk.>ದ ಪಟfಣವನುG 
ಎದುರು/ೋಡುT�ದOನು (ವಚನಗಳ; 9-10). 
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�ಾರ 

ಇದಲV3ೆ �ಾರಳ; �ಾ%ಾOನ 8ಾ)3ಾತನನುG 
ನಂಬತಕ�ವ/ೆಂ3ೆ]> 1ಾನು *ಾ5ಯ kೕ(ದವEಾ�ದOರೂ 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಗಭ.ವTNಾಗುವದ�ೆ� ಶ��ಯನುG Pೊಂ\ದಳ; 
ಆದುದ(ಂದ ಮೃತ*ಾ5ಯ/ಾ�ದO ಒಬ�Lಂದ ಆ�ಾಶದ 

ನiತ5ಗಳಂ1ೆಯೂ ಸಮುದ5 TೕರದVರುವ ಉಸು�ನಂ1ೆಯೂ 

ಅಸಂಖY�ಾ� ಮಕ�ಳ; ಹುefದರು. (ವಚನ 11-12). 

ಕ�ೆಯವSೆಗೂ ನಂ�ಗಸ�Sಾ�ದOವರು 

ಇವSೆಲVರು �ಾ%ಾOನದ ಫಲಗಳನುG Pೊಂದ3ೆ ಅವIಗಳನುG 
ದೂರ\ಂದ /ೋ) ಉ!ಾVಸ3ೊಡ/ೆ ವಂ\> 

ನಂ��ೆಯುಳHವSಾ� ಮೃತSಾದರು. 1ಾವI ಭೂkಯ Mೕ!ೆ 
ಪರ3ೇಶದವರೂ ಪ5�ಾ>ಗಳ; ಆ�3ೆO�ೆಂದು ಒcd�ೊಂಡರು. ಇಂಥ 

8ಾತುಗಳ/ಾGಡುವವರು 1ಾವI ಸa3ೇಶವನುG 
ಹುಡುಕುವವSೆಂಬಥ.ವನುG ವYಕ�ಪ)ಸು1ಾ�Sೆ. 1ಾವI Pೊರಟು 
ಬಂ\ದO 3ೇಶದ Mೕ!ೆ ಮನ>�ಟfವSಾ�ದOSೆ T(� ಅV%ೆ 
Pೋಗುವದ�ೆ� ಅವ(%ೆ Nಾ�ಾಗಲೂ ಅವI�ಾಶ�ತು� ಆದSೆ 
ಅವರು ಪರ!ೋಕ�ೆಂಬ ಉತ�ಮ 3ೇಶವನುG PಾSೈಸುವವರು 
ಅದ(ಂದ 3ೇವರು ಅವರ 3ೇವSೇ ಎLG>�ೊಳ;Hವದ�ೆ� 
/ಾq�ೆ%ೊಳH3ೇ ಅವ(%ೋಸ�ರ ಪಟfಣವನುG >ದO8ಾ)3ಾO/ೆ. 
(ವಚನ 13-16) 

ಅಬ5Pಾಮನು ಇ�ಾಕನನುG ಅc.>ದನು 

ಅಬ5Pಾಮನು ಪ(4ೆ�ೕ�ತ/ಾ� ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಇ�ಾಕನನುG 
ಸಮc.>ದನು ಇ�ಾಕನು ಅವನ ಏಕಪIತ5/ಾ�ದOರೂ ಮತು� 
ಇ�ಾಕLಂದ ಹುಟುfವವSೇ LನG ಸಂತT ಅLG>�ೊಳ;HವSೆಂದು 
3ೇವರು ಅವL%ೆ PೇWದOರೂ ಆ �ಾ%ಾOನಗಳನುG Pೊಂ\ದ ಅವನು 
ಆ ಒಬ�/ೇ ಮಗನನುG ಸಮc.ಸುವದ��ದOನು. ನನG ಮಗನು 
ಸತ�ರೂ 3ೇವರು ಅವನನುG ಬದು�ಸ ಸಮಥ./ಾ�3ಾO/ೆಂದು 
TWದು�ೊಂಡನು. ಮತು� ಸತ�ವSೊಳ�ಂದ!ೇ 	ೕ�ತ/ಾ� 

ಬಂದವನಂ1ೆ ಅವನನುG Pೊಂ\ದನು. (ವಚನ 17-19). 

 

 

 



37 

 

ಇ�ಾಕನು Nಾ�ೋಬ ಮತು� ಏ�ಾವರನುG ಆuೕವ.\>ದನು 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಇ�ಾಕನು Nಾ�ೋಬನು ಏ�ಾವನನುG 
ಆuೕವ.\>3ಾಗ ಮುಂ3ೆ ಸಂಭ�ಸDೇ�ಾದ ಸಂಗTಗಳನುG 
ಸೂq>ದನು (ವಚನ 20). 

Nಾ�ೋಬನು Uೕ�ೇಫನ ಮಕ�ಳನುG ಆuೕವ.\>ದನು 

Nಾ�ೋಬನು 1ಾನು �ಾಯುT�ರು�ಾಗ ನಂ��ೆhಂದ!ೇ 

Uೕ�ೆಫನ ಮಕ�Wಬ�ರನುG ಆuೕವ.\>ದನು ತನG �ೋನ 

Mೕ!ೆ Dಾ��ೊಂಡು 3ೇವ(%ೆ ನಮ�ಾ�ರ 8ಾ)ದನು (ವಚನ 

21). 

Uೕ�ೇಫ 

Tೕ:ೇಫನು :ಾಯುವ ಸಮಯದ;]ಯೂ ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರು 
5ಾಗ*ತ� )ೇಶ�ೆF kಂ`ರು� Gೋಗುವರು ಎಂದು ನಂzದ*ನು. 

Uೕ�ೆಫನು Tೕ(Pೋಗು�ಾಗ ಇ�ಾ5QೕಲYರು ಐಗುಪ�3ೇಶ\ಂದ 

PೊರಡುವದನುG ಕು(ತು ನಂ��ೆhಂದ!ೇ 8ಾ1ಾ) ತನG 
ಶವವನುG ತ�ೊ�ಂಡು Pೋಗುವ �ಷಯದV ಅಪdjೆ �ೊಟfನು 
(ವಚನ 22). 

%ೋ�ೆಗಳ; �ದOವI 

yGೋಶುವನು )ೇವರನು� ನಂzದನು, ಅವನು ಆತನ ಆ�ೆಗJ$ೆ 
BpೇಯRಾ�ದ*ನು, ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರನು� 5ಾಗ�ತ� )ೇಶದ;] 
ಅ:ಾpಾರಣ5ಾ�ರುವ �ದಲ ಜಯವನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವಂiೆ 
ಅವರನು� ಮುನ��ೆhದನು. 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ ಅವರು ಏಳ; \ವಸಗಳ ತನಕ ಎ(�ೋ 

ಪಟfಣದ %ೋ�ೆಗಳನುG ಸುT�ದ Mೕ!ೆ ಅವI �ದOವI (ವಚನ 30). 

SಾPಾಬಳ; 

yS�ೋ ಪಟ(ಣದ;] 5ೇaೆ4>ಾ�ದ* +ಾGಾಬಳA ನಂz�ೆKಂದ 

�ಾಯU�ಾ�ದಳA, ಅವಳA ಗೂಢ�ಾರರನು� hDೕಕSh�ೊಂಡಳA 
ಮತು� ಅವಳA ಅವರ )ೇವರ ಶN�ಯನು� ನಂzದ*Sಂದ ಅವS$ಾ� 

ತನ� |ಾ=ಣವನು� ಅ|ಾಯ�ೆF ಈಡು�ಾ��ೊಂಡಳA. 

ನಂ��ೆhಂದ!ೇ SಾPಾಬEೆಂಬ ಸೂEೆಯು ಗೂ�ಾ�ಾರರನುG 
ಸ8ಾ�ಾನ�ಾ� �ೇ(>�ೊಂಡು ನಂಬದವSೊಂ\%ೆ 
/ಾಶ�ಾಗಲV. (ವಚನ 31). 
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�3ೊYೕನ, DಾSಾಕ, ಸಂ�ೋನ, Q*ಾ�ಹ, 3ಾ�ೕದ, 

ಸಮು�ೇಲ ಮತು� ಪ5�ಾ\ಗಳ; 

ಇನೂG ಏನು PೇಳDೇಕು? �3ೊYೕನ DಾSಾಕ ಸಂ�ೋನ Q*ಾ�ಹ 

3ಾ�ೕದ ಸಮು�ೇಲ ಎಂಬವರ ವೃಂ1ಾಂತವನುG ಪ5�ಾ\ಗಳ 

ವೃ1ಾ�ಂತವನುG �ವರ�ಾ� PೇಳDೇ�ಾದSೆ ನನ%ೆ ಸಮಯ 

�ಾಲದು.  

ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು SಾಜYದV �ಾa�ೕನ 8ಾ)�ೊಂಡರು 
LೕTಯನುG ನ)>ದರು. �ಾ%ಾOನಗಳನುG ಪಡ�ೊಂಡರು. >ಂಹಗಳ 

Dಾh ಕefದರು. Dೆಂ�ಯ ಬಲವನುG ಆ(>ದರು. ಕT�ಯ Dಾh%ೆ 
ತcd>�ೊಂಡರು. Lಬ.ಲSಾ�ದುO ಬಷ7Sಾದರು. ಯುದ{ದV 

ಪSಾಕ5ಮ4ಾಗEಾದರು. ಪರರ ದಂಡುಗಳನುG ಓ)>�ಟfರು. 

ಆ\ ಸ�ೆ 

>sೕಯರು ಸತು�Pೋ�ದO ತಮFವರನುG ಪIನರು1ಾbನ\ಂದ T(� 

Pೊಂ\ದರು. �ೆಲವರು 1ಾವI Nಾತ/ೆಯ ಯಂತ5�ೆ� ಕಟfಲdlಾfಗ 

4ೆ5ೕಷ7 ಪIನರು1ಾbನವನುG Pೊಂದುವದ�ೊ�ೕಸ�ರ �ಡುಗ�ೆ 
Dೇಡ�ೆಂದು PೇW ಮು(> �ೊಂಡು ಸತ�ರು  

DೇSೆ �ೆಲವರು ಅಪPಾಸY �ೊರ�ೆಯ *ೆಟುf Dೇ) �ೆSೆಮ/ೆ 
ಇವIಗಳನುG ಅನುಭ�>ದರು �ೆಲವರನುG ಜನರು ಕ!ೆV�ೆದು 
�ೊಂದರು.  

�ೆಲವರನುG ಗರಗಸ\ಂದ �ೊಯುO �ೊಂದರು. 3ೇಹ 3ೊ5ೕ|ಗEಾ� 

*ಾ5ಣವನುG ಉW>�ೊWHSೆಂದು �ೆಲವರನುG *ೆ5ೕSೆc>ದರು. 
�ೆಲವರನುG ಕT�hಂದ �ೊಂದರು. �ೆಲವರು �ೊರ1ೆ |ಂ�ೆ Dಾ�ೆ 
ಇವIಗಳನುG ಅನುಭ�ಸುವವSಾ�ದುO ಕು( Mೕ�ೆಗಳ ಚಮ.ವನುG 
1ೊಟುf�ೊಂಡವSಾ� Tರು%ಾ)ದರು.  

ಇಂಥವ(%ೆ ಈ !ೋಕವI UೕಗYಸbಳ�ಾ�ರಲV. ಅವರು ತಮF 
3ೇಶದ �ಾಡು Dೆಟf ಗ� ಕು]ಗಳV ಅ!ೆಯುವವSಾ�ದOರು. 

/ಾವI ಓಟವನುG ಓ) ಮು�ಸDೇಕು 

ಇವSೆಲVರು ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಒE Hೆ PೆಸರನುG 
ಸಂ*ಾ\>�ೊಂ)ದOರೂ �ಾ%ಾOನದ ಫಲವನುG PೊಂದಲV. 
3ೇವರು ನಮ%ೋಸ�ರ 4ೆ5ೕಷf�ಾದ �ಾಗYವನುG ಏಪ.)> 

/ಾ�ಲV3ೆ ಅವರು >\O%ೆ ಬರDಾರ3ೆಂದು ಸಂಕd>ದನು (ವಚನ 

32-40). 
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ಅವರು 5ಾ$ಾ*ನವನು� �ಾಣ`ದ*ರೂ - ಅವರು lh�ೕಯನ - 

B�ೕಚಕನ ಬ+ೋಣನು� Rೋಡ`ದ*ರೂ, ಅವರು ಮರಣದ 

ವ+ೆಗೂ ನಂz�ೆKಂದ :ಾ�ದರು. 

ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಎಚ�(�ೆ 

ಹoೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ;] ನಂz�ೆKಂದ ಬದುN ಸತ�ವರ 

ಪ'(ಯನು� ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ ಬರಹ$ಾರ ಬ+ೆಯುವ ಮುನ�, 
ಅವನು ನಮ$ೆ ಒಂದು ಎಚIS�ೆ �ೊ'()ಾ*Rೆ. 

ಆದSೆ ನನGವ/ಾ�ರುವ LೕTವಂತನು ನಂ��ೆhಂದ!ೇ 

ಬದುಕುವನು ಅವನು |ಂ3ೆ%ೆದSೆ ಅವನV ನನ%ೆ 
ಸಂ1ೋಷ�ರುವ\ಲV ಎಂದು ಬSೆದ3ೆ (ಇ�5ಯ 10:38). 

ಈ ಜನರ ಬ$ }ೆ )ೇವರು RಾO�ೆಪಡ;ಲ] ಎಂದು ಇz=ಯ 

ಪ&=�ೆಯ;] ನಮ$ೆ Gೇಳ�ಾ�)ೆ. 

ಆದSೆ ಅವರು ಪರ!ೋಕ�ೆಂಬ ಉತ�ಮ 3ೇಶವನುG 
PಾSೈಸುವವರು ಅದ(ಂದ 3ೇವರು ಅವರ 3ೇವSೇ 
ಎLG>�ೊಳ;Hವದ�ೆ� /ಾq�ೆ%ೊಳH3ೇ ಅವ(%ೋಸ�ರ ಪಟfಣವನುG 
>ದO8ಾ)3ಾO/ೆ (ಇ�5ಯ 11:16). 

 

ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. ಅಬ=Gಾಮನ ನಂz�ೆಯ RಾಲುF Gೆ�ೆmಗಳA >ಾವXವX? 

 

2. ಅರಣ4�ಾಂಡ ಪXಸ�ಕದ;] )ೇವರು �ೕaೆಯನು� ಬ$ೆ} ಏRೆಂದು BವSh)ಾ*Rೆ? ಇದು ಏ�ೆ ಮುಖ45ಾ�)ೆ? 
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*ಾಠ ಮೂರು 

ನಂ��ೆಯ ಅ>��ಾರಗಳ; 

RಾವX >ಾ+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದರ ಆpಾರದ lೕ�ೆ ಭೂbಯನು� 
ಬದ�ಾKಸುವಂತಹ ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ ನಂz�ೆಯು ಬರುತ�)ೆ. 
RಾವX yೕಸು N=ಸ�ನ;] ನೂತನ ಸೃ-(ಗoಾ�) *ೇ5ೆ. RಾವX ನಂz�ೆ 
ಅಂದ+ೆ )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆ ಉಳ~ವ+ಾ�ರಬಹುದು, ಏ�ೆಂದ+ೆ 
RಾವX ಆತನ;] Rೆ�ೆ$ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX ಆತನ ಎಲುz#ಂದ 

ಬಂ`ರುವ ಎಲುಬು, ಆತನ �ಾಂಸ`ಂದ ಬಂ`ರುವ �ಾಂಸವX 
ಆ�)ೆ*ೕ5ೆ, ಮತು� RಾವX ಆತನ ಸDರವನು� �ೇಳAವವ+ಾ�) *ೇ5ೆ. 

>ಾವ )ೇಹ�ೆF RಾವX ಅಂಗಗoಾ�)ೆ*ೕ�ೕ ಸ/ೆyಂಬ ಆ 

)ೇಹವನು� N=ಸ�ನು Gಾ$ೆyೕ 9ೕ-h ಸಂರ�ಸುiಾ�ನ�ಾ] (ಎ�ೆಸ 

5:30). 

N=ಸ�ನ;] ನಮ$ೆ ಎರಡು :ಾ�ನಗJ5ೆ ಎಂಬುದನು� RಾವX 
ಅಥU�ಾ��ೊಳ~7ೇಕು. �ದಲRೆಯದು :ಾ�ನ�ೆF ಸಂಬಂVhದು*, 
ಎರಡRೆಯದು ಅನುಭವ�ೆF ಸಂಬಂಧಪ'(ದು* ಆ�)ೆ. 

�5ಸ�ನV /ಾವI NಾSಾ�3 Oೇ�ೆ 

ನೂತನ ಜನನ 

ರM�ೆಯ ಸಮಯದ;] ಅದುjತವX ನ�ೆಯುತ�)ೆ. ಪBiಾ=ತqನು 
yೕಸು N=ಸ�ನ )ೇಹ)ೊಳ�ೆF :ೇSಸುವಂiೆ RಾವX ಪBiಾ=ತನ;] 
`ೕ�ಾ:ಾ�ನ�ಾ�h�ೊಂ�ೆವX. 

Gಾ$ೆyೕ N=ಸ�ನು yಹೂದ4+ಾಗ; )ಾಸ+ಾಗ; ಸDತಂತ=+ಾಗ; 

Rಾ5ೆಲ]ರೂ ಒಂ)ೇ )ೇಹ5ಾಗುವದ�ಾF� ಒಂ)ೇ ಆತqದ;] 
`ೕ�ಾ:ಾ�ನ�ಾ�h�ೊಂ�ೆವX. ಒಂ)ೇ ಆತq ನlqಲ]S$ೆ 
|ಾನ5ಾ� �ೊಡಲZ'(ತು (1 �ೊSಂಥ 12:13). 

ಆತನ;] RಾವX Gೊಸ :ಾ�ನವನು� Gೊಂ`)ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX 
Gೊಸ)ಾ� ಹು'()ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX ಆತನ;] ನೂತನ 

ಸೃ-(ಗoಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. 

kೕ�ರ�ಾ� >ಾವRಾದರೂ N=ಸ�ನ;]ದ*+ೆ ಅವನು ನೂತನ 

ಸೃ-(>ಾದನು. ಇ$ೋ ಪ�ವUh�& Gೋ� ಎ�ಾ] 
ನೂತನ5ಾKತು (2 �ೊSಂಥ 5:17). 
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RಾವX ಈ kಂ)ೆ “ಹo  ೆ ವ4N�ಗಳA” ಆ�)ೆ*ವX ಆದ+ೆ ಇನು� lೕ�ೆ 
RಾವX ಹo  ೆ ವ4N�ಗoಾ�ರುವX`ಲ]. ಆ ವ4N�ಯು 
"ಸತು�Gೋ�)ಾ*Rೆ." ಎಲ]ವX ನೂತನ5ಾ�)ೆ. 

“ನೂತನ ಸೃ-(ಗoಾ�ರುವ” RಾವX N=ಸ�ನ;] ಒಂ)ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. 
ಆತನು ಏRೇRಾ�)ಾ*Rೋ RಾವX ಸಹ Gಾ$ೆyೕ ಆ�)ೆ*ೕ5ೆ. 
ಆತನ ಬJKರುವಂಥ)ೆಲ]ವX ಈಗ ನಮq)ಾ�)ೆ. RಾವX 
ಆ&qಕ5ಾ� ಸತು�Gೋ�ದ*ವX. ಆದ+ೆ ಈಗ RಾವX ಸಂಪ�ಣU5ಾ� 

Gೊಸ)ಾದ ಗುರುತು ಉಳ~ಂಥ dೕBಸುವ ಆತq5ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. 

>ಾವ ಪ=�ಾರ ಆ)ಾಮನ ಸಂಬಂಧ`ಂದ ಎಲ]ರೂ 

:ಾಯುವವ+ಾದ+ೋ ಅ)ೇ ಪ=�ಾರ N=ಸ�ನ ಸಂಬಂಧ`ಂದ 

ಎಲ]ರೂ dೕBತ+ಾಗುವರು (1 �ೊSಂಥ 15:22). 

3ೇವರ LೕT 

�ೆಲವರು ಅಪ+ಾಧದ, ಖಂಡRೆಯ /ಾವRೆಗಳನು� 
ಅನುಭBಸು&�)ಾ*+ೆ, ಅದು ಅವರು )ೇವರು 5ಾ$ಾ*ನ 

�ಾ�ರುವಂಥ)ೆ*ಲ]ವನು� ನಂz ಅವXಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ~ದಂiೆ 
ಅವರ ನಂz�ೆಯನು� ತ�ೆಯು&�)ೆ. ನೂತನ ಸೃ-(ಯ ಕುSiಾದ 

ಪ=ಕಟ�ೆಯು #ೕ&ಯ ಕುSiಾದ ಪ=ಕಟ�ೆ>ಾ�)ೆ. RಾವX ಇನೂ�  
“ಕೃ|ೆKಂದ ರ�ಸಲZಟ( |ಾ�ಗoಾ� ಉJ`ಲ].” ನೂತನ 

ಸೃ-(ಗoಾ�ರುವ RಾವX ಇನೂ� “|ಾ�ಗoಾ�” ಇರುವX`ಲ]. 
N=ಸ�ನ #ೕ&yಲ]ವ� ನಮq #ೕ&>ಾ� �ಾಪU'()ೆ. Gೊಸ)ಾ� 

ಹು'(ರುವ ಆ&qಕ dೕBಗoಾ�ರುವ RಾವX N=ಸ� yೕಸುBನ;] 
)ೇವರ #ೕ&>ಾ� �ಾಪU'()ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX ರM�ೆ Gೊಂ`ದ 

ಸಮಯದ;] ಎಷು( #ೕ&ವಂತ+ಾ�ರುವX) *ೇ�ೕ ಅದNFಂತ 

Gೆ�ಾI� #ೕ&ವಂತ+ೇನೂ ಆಗುವX`ಲ]. 

)ೇವರನು� lOIಸಲು ನಂz�ೆKಂದ RಾವX dೕBಸ7ೇ�ಾದ+ೆ 
�ದಲು RಾವX N=ಸ�ನ;] >ಾ+ಾ�) *ೇ5ೆ ಎಂದು RಾವX 
&Jದು�ೊಳ~7ೇಕು. ನೂತನ ಸೃ-(ಯ ಕುSiಾದ ಪ=ಕಟ�ೆಯ 

ಮೂಲಕ5ೇ �ಾತ=5ೇ ಆತನ 5ಾಕ4ವX ಪ=ಕಟಪ�ಸುವಂಥ 

ಎಲ]ವನೂ� RಾವX ಪ�ೆದು�ೊಳ~ಬಹುದೂ �ಾಡಬಹುದೂ ಎಂದು 
RಾವX ನಂಬಲು :ಾಧ4. 

ಈ ಸಮಯದ;] N=ಸ�ನ;] ನಮ$ೆ ಅದುjತಕರ5ಾದ :ಾ�ನB)ೆ. 
RಾವX )ೇವರ ಒಬrRೇ ಮಗRಾದ yೕಸುವನು� ನಮq 
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ಕತURಾ�ಯೂ ರMಕRಾ�ಯೂ ಅಂ�ೕಕSh)ಾಗ, RಾವX ಆತನ;] 
Rೆ�ೆ$ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ ಮತು� ಅRೇಕ ಅದುjತಕರ5ಾದ 

ಪ=Tೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ. 

ನಮF ಪ5Uೕಜನಗಳ; 

� )ೈವ ಸD/ಾವದ;] |ಾಲು)ಾರರು 

…3ೈವ ಸa�ಾವದV *ಾಲನುG PೊಂದುವವSಾಗDೇ�ೆಂಬ 

ಉ3ೆOೕಶ\ಂದ 3ೇವರು ತನG ಪ5�ಾವಗುjಾTಶಯಗWಂದ 

ಅಮೂಲY�ಾ�ಯೂ ಉತ�ಷf�ಾ�ಯೂ ಇರುವ �ಾ%ಾOನಗಳನುG 
ನಮ%ೆ ದಯ*ಾ>3ಾO/ೆ. (2 *ೇತ5 1:4) 

� #ತ4dೕವದ;] |ಾಲು)ಾರರು 

ಆ �ಾ[ Nಾವ3ೆಂದSೆ 3ೇವರು ನಮ%ೆ LತY	ೕವವನುG 
ಅನುಗ5|>ದನು. ಆ 	ೕವವI ಆತನ ಮಗನV ಅ3ೆ ಎಂಬ3ೇ 
Nಾವನು 3ೇವರ ಮಗನನುG ಅಂ�ೕಕ(>3ಾO/ೋ ಅವL%ೆ ಆ 

	ೕವ ಉಂಟು Nಾವನು 3ೇವರ ಮಗನನುG ಅಂ�ೕಕ(ಸಲV}ೕ 
ಅವL%ೆ ಆ 	ೕವ�ಲV. 3ೇವರ ಮಗನ Pೆಸ(ನV 
ನಂ��ೆhefರುವವSಾದ LಮFV LತY	ೕವ ಉಂlೆಂದು Lಮ%ೆ 
%ೊ1ಾ�ಗುವಂ1ೆ ಈ 8ಾತುಗಳನುG ಬSೆ\3ೆOೕ/ೆ. (1 UೕPಾನ 

5:11- 13). 

� ಆತನ #ೕ&ಯ;] |ಾಲು)ಾರರು 

/ಾವI ಆತನV 3ೇವ(%ೆ ಸಮಪ.ಕSಾದ 

LೕTಸaರೂcಗEಾಗುವಂ1ೆ 3ೇವರು *ಾಪyಾನ�ಲVದ ಆತನನುG 
ನಮ%ೋಸ�ರ *ಾಪಸaರೂcNಾಗ 8ಾ)ದನು (2 �ೊ(ಂಥ 

5:21). 

� ಆತನ ಪXತ=ತDದ;] |ಾಲು)ಾರರು 

ಆತನು ತನG ಕೃ*ೆಯನುG ಪ5ZಾYT%ೆ ತರDೇ�ೆಂದು ನಮFನುG 
Qೕಸು �5ಸ�ನ ಮೂಲಕ ತನG ಪIತ5ರ/ಾG� >aೕಕ(ಸುವದ�ೆ� 
ದNಾಪnವ.ಕ�ಾದ ತನG q1ಾ�ನು�ಾರ�ಾ� wದ!ೇ 
ಸಂಕಲd8ಾ)ದOನು (ಎmೆಸ 1:5). 

� RಾವX ಆತನ )ೈವಸಂಕಲZದ;] |ಾಲು)ಾರರು 

ಇದಲV3ೆ ತನG qತ�ದ ಉ3ೆOೕಶಕ�ನು�ಾರ�ಾ� ಎ!ಾV 
�ಾಯ.ಗಳನುG ನ�ೆಸು�ಾತನು ತನG ಸಂಕಲdದ ಪ5�ಾರ wದ!ೇ 
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/ೇkಸಲdಟfವSಾದ ನಮFನುG �5ಸ�ನV ತನG ಸa�ೕಯ ಜನರ/ಾG� 

ಅ(>�ೊಂಡನು (ಎmೆಸ 1:11). 

� RಾವX ಆತನ +ಾಜತDದ;]ಯೂ >ಾಜಕತDದ;]ಯೂ 

|ಾಲು)ಾರರು 

ನಮFನುG SಾಜYವ/ಾG�ಯೂ ತನG ತಂ3ೆNಾದ 3ೇವ(%ೆ 
Nಾಜಕರ/ಾG�ಯೂ 8ಾ)ದವನೂ ಆ�ರು�ಾತL%ೆ 
ಯುಗಯು%ಾಂತರಗಳVಯೂ ಘನಮಹತaಗWರ. ಆM� 

(ಪ5ಕಟ/ೆ 1:6). 

ಆತನ �ಾaರೂಪYವIಳHವSಾ�3ೆOೕ�ೆ 

ನೂತನ ಸೃ-(ಗoಾ�ರುವ ನಮq ಆತqಗಳA Gೊಸ)ಾ� 

ಹು'(ದವXಗoಾ�5ೆ, N=ಸ�ನ;] ನಮ$ೆ ಸಂಪ�ಣU5ಾ�ಯೂ 

Gೊಸ)ಾದ ಗುರುತೂ :ಾ�ನವ� ಇ)ೆ, ಆದ+ೆ ನಮ$ೆ ಇನೂ� 
)ೇಹಗಳ� |ಾ=ಣಗಳ� ಇ5ೆ, ಅವX ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ5ಾ� 

N=ಸ�ನ :ಾDರೂಪ4ವXಳ~ವXಗoಾ� �ಾಪUಡ7ೇಕು. ನಮq 
)ೇಹಗJ$ೆ ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯ ಅಗತ4Bರಬಹುದು ಮತು� ನಮq 
ಆತqಗJ$ೆ ಪXನaೆIೕತನದ ಅಗತ4Bರಬಹುದು.  

�ಡುಗ�ೆ 8ಾಡ!ಾ�3ೆ 

ಸತ4ದ ಕುSiಾದ �ಾನವX ನಮq )ೇಹ |ಾ=ಣಗಳ;] 
zಡುಗ�ೆಯನು� �ೊಡುತ�)ೆ. 

TೕGಾನನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

"ಇದಲV3ೆ LೕವI ಸತYವನುG TWದು�ೊಳ;H�( ಮತು� ಸತYವI 
LಮFನುG �ಡುಗ�ೆ 8ಾಡುವIದು" (UೕPಾನ 8:32). 

N=ಸ� yೕಸುBನ;] ನೂತನ ಸೃ-(ಗoಾ�ರುವ ನಮ$ೆ )ೇವರು 
ಒದ�hರುವ ಎಲ]ವನೂ� ನಂಬಲೂ, �ಾತRಾಡಲೂ, 

ಪ�ೆದು�ೊಳ~ಲೂ )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಕುSiಾದ ಸತ4 �ಾನವX ನಮq 
ನಂz�ೆಯನು� z�ಸುತ�)ೆ. 

ನಮF ಮನಸ�ನುG ನೂತನ%ೊWಸ!ಾ�3ೆ 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ಓ` pಾ4#ಸು5ಾಗ ಪBiಾ=ತqನು 
ನಮq |ಾ=ಣಗಳನು� ಪXನaೆIೕತನ$ೊJಸುiಾ�Rೆ. ನಂz�ೆKಂದ 

ನ�ೆಯುವಂiೆ ನಮq ಮನಸು�ಗಳA ನೂತನ5ಾಗುತ�5ೆ. 
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ಆದದ(ಂದ ಸPೋದರSೇ 3ೇವರ ಕLಕರವನುG LಮF /ೆನc%ೆ 
ತಂದು LಮFನುG Dೇ)�ೊಳ;Hವ3ೇನಂದSೆ LೕವI LಮF LಮF 
3ೇಹಗಳನುG 3ೇವ(%ೆ kೕಸ!ಾ�ಯೂ Mq��ೆNಾ�ಯೂ 

ಇರುವ ಸ	ೕವ ಯ��ಾ� ಅc.>(. ಇ3ೇ LಮF 
��ೇಕಪnವ.ಕ�ಾದ ಆSಾಧ/ೆಯು. ಇಹ!ೋಕದ 

ನಡವW�ೆಯನುG ಅನುಸ(ಸ3ೆ ನೂತನ ಮನಸ�ನುG 
Pೊಂ\�ೊಂಡು ಪರ!ೋಕ�ಾವದವSಾ�(. |ೕ%ಾದSೆ 3ೇವರ 

qತ�ಕ�ನು�ಾರದದುO ಅಂದSೆ ಉತ�ಮ�ಾದದೂO 3ೋಷ�ಲVದೂO 
Nಾವ3ೆಂದು ��ೇq> Tಳ;�ೊಳ;H�(. (Sೋ8ಾ. 12: 1,2). 

ನಮF �ಾವ/ೆಗಳನುG ಪIನ4ೆ�ೕತನ%ೊWಸ!ಾಗುT�3ೆ 

ನಮq ಮನುಸು�ಗಳ /ಾವRೆಗಳನು� ಉdmೕBಸ$ೊಳA~ವಂiೆ 
�ಾಡ�ಾಗು&�)ೆ. 

ಆತನು ಹಸುರು%ಾವಲುಗಳV ನನGನುG ತಂ�ಸು1ಾ�/ೆ; 
�4ಾ5ಂTಕರ�ಾದ Lೕರುಗಳ ಬW%ೆ ಬರ8ಾಡು1ಾ�/ೆ. ನನG 
*ಾ5ಣವನುG ಉ	�ೕ�ಸ8ಾ) (�ೕತ./ೆಗಳ; 23:2,3a). 

ನಮq |ಾ=ಣಗಳ� ನಮq )ೇಹಗಳ� N=ಸ�ನ;] ನಮ�ರುವ 

ಪ=Tೕಜನಗoೆಲ]ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~ತ�5ೆ. 

ನನG ಮನ�ೇ, QPೋವನನುG �ೊಂ�ಾಡು; ನನG 
ಸ�ೇ.ಂ\5ಯಗEೇ, ಆತನ ಪ�ತ5/ಾಮವನುG �ೕT.>(.  

ನನG ಮನ�ೇ, QPೋವನನುG �ೊಂ�ಾಡು; ಆತನ 

ಉಪ�ಾರಗಳV ಒಂದನೂG ಮSೆಯDೇಡ. ಆತನು LನG ಎ!ಾV 
ಅಪSಾಧಗಳನುG ikಸುವವನೂ ಸಮಸ� SೋಗಗಳನುG 
�ಾ>8ಾಡುವವನೂ, LನG 	ೕವವನುG /ಾಶ\ಂದ 

ತcdಸುವವನೂ, c5ೕTಕೃ*ೆಗEೆಂಬ �(ೕಟ\ಂದ LನGನುG 
ಶೃಂಗ(ಸವವನೂ ಆ�3ಾO/ೆ. 4ೆ5ೕಷ7ವರಗWಂದ LನG ಆ4ೆಯನುG 
ಪnT.%ೊWಸು1ಾ�/ೆ; ಹ\O%ೆ ಬರುವಂ1ೆQೕ Lನ%ೆ NೌವನವನುG 
T(� ಬರ8ಾಡು1ಾ�/ೆ. (�ೕತ./ೆಗಳ; 103:1-5). 

/ಾವI  ಅನುಭ�ಸುವಂಥ ಪ5Uೕಜನಗಳ;  

� ಸ�ಾpಾನ 

)ೇವರು ನಮ$ೆ ಪSಪ�ಣU5ಾದ ಸ�ಾpಾನದವನು� 
ದಯ|ಾ;h)ಾ*Rೆ. 
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h�ರOತ�ನನು� aಾಂ&ಯ;] Rೆ�ೆ$ೊJh �ಾಯುB; ಅವ#$ೆ #ನ�;] 
ಭರವಸB)ೆ (yaಾಯ 26:3). 

� ಸಂiೋಷ 

ಆಂತSಕ ಸಂiೋಷ ಅಥ5ಾ ಹಷUವನು� ದಯ|ಾ;h)ಾ*Rೆ 

#ೕನು ನನ$ೆ dೕವ�ಾಗUವನು� &Jಯಪ�ಸುB; #ನ� 
ಸಮುqಖದ;] ಪSಪ�ಣU ಸಂiೋಷB)ೆ; #ನ� ಬಲ$ೈಯ;] 
aಾಶDತ/ಾಗ4B)ೆ (NೕತURೆಗಳA 16:11).  

� ಬಲ 

yGೋವನನು� #Sೕ�ಸುವವ+ೋ Gೊಸ ಬಲವನು� 
Gೊಂದುವರು; ಹದು*ಗಳಂiೆ +ೆ�ೆFಗಳನು� �ಾO�ೊಂಡು ಏರುವರು; 
ಓ� ದfಯರು, ನ�ೆದು ಬಳಲರು (yaಾಯ 40:31). 

� ಭದ=iೆ 

yGೋವನ RಾಮವX ಬಲ5ಾದ ಬುರುಜು; uಷ(ನು ಅದ+ೊಳ�ೆF 
ಓ�Gೋ� ಭದ=5ಾ�ರುವನು (�ಾRೋN� 18:10). 

� ಶN� 

ಆದ+ೆ ಪBiಾ=ತqನು #ಮq lೕ�ೆ ಬರಲು #ೕವX ಬಲವನು� 
Gೊಂ` (ಅ.ಕೃ. 1:8). 

� ಪ=/ಾವದ ಸ�ಳ! 

>ಾಕಂದ+ೆ )ೇವSಂದ ಹು'(ರುವಂಥ)ೆಲ]ವX �ೋಕವನು� 
ಜKಸುತ�5ೆ. �ೋಕವನು� ಜKಸುವಂಥದು* ನಮq ನಂz�ೆyೕ. 
yೕಸುವX )ೇವರ ಮಗRೆಂದು ನಂzದವ+ೇ �ೋಕವನು� 
ಜKಸುವವರು ಇRಾ�S)ಾ*+ೆ? (1 TೕGಾನ 5:4,5) 

ಪSh�&ಗಳA ಎ_ೆ(ೕ ಕಷ(ಕರ5ಾ�ದ*ರೂ,  ಎ_ೆ(ೕ ಒತ�ಡಗಳ�, 

ಪ=&ಕೂಲಗಳ� ಅಥ5ಾ dೕವನದ ಸಮ:ೆ4ಗಳ� ಇದ*ರೂ 

ಅ)ಾ4ವXದು 7ಾಧಕ5ಾ�ರುವX`ಲ]. ನಮ$ೆ ಪSಪ�ಣU5ಾದ 

ಸ�ಾpಾನBರುತ�)ೆ. v;�ZಯS$ೆ ಬ+ೆದ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX 
kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

>ಾವ ಸಂಬಂಧ5ಾ�ಯೂ Oಂiೆ�ಾಡ)ೆ ಸವUBಷಯದ;] 
)ೇವರ ಮುಂ)ೆ ಕೃತ¢iಾಸು�&ಯನೂ� |ಾ=ಥURೆ 
B�ಾಪRೆಗಳನೂ� �ಾಡುiಾ� #ಮ$ೆ 7ೇ�ಾದದ*ನು� 
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&Jಯಪ�hS. ಆಗ ಎ�ಾ] ಗ=k�ೆಯನು� bೕರುವ 

)ೇವaಾಂ&ಯು #ಮq ಹೃದಯಗಳನೂ� TೕಚRೆಗಳನೂ� N=ಸ� 
yೕಸುBನ;] �ಾಯುವದು (v;�Z 4:6-7). 

RಾವX ಕೃತ¢iಾಸು�&TಡRೆ |ಾ=ಥURೆ B�ಾಪRೆಗಳನು� 
�ಾಡ7ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಗಮನದ;]ಟು(�ೊJ~S. 

�ಾಯ.ಪ5ವೃತ�SಾಗDೇಕು 

ಮನಸು� ಅಥ�ಾ ಹೃದಯ? 

RಾವX ನಮq ಮನh�#ಂದ ನಂಬುವಂಥದ*ಕೂF RಾವX ನಮq 
ಹೃದಯ`ಂದ ನಂಬುವಂಥದ*ಕೂF ಮpೆ4 ಒಂದು ಪ=ಮುಖ 

ವ4iಾ4ಸB)ೆ. ನಮq ಮನh�#ಂದ RಾವX ಅRೇಕ Bಷಯಗಳನು� 
ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ ಮತು� RಾವX ಸತ45ೇದ`ಂದ ಏನನು� ಕ;&) *ೇ�ೕ 
ಅದನು� RಾವX Gೆ�ಾI� ನಂಬುi �ೇ5ೆ. 

ನಂಬುವಂಥದು* ಒo ~ೆಯ �ಾಯU. ಸತ45ೇದವX )ೈವ |ೆ=ೕSತ5ಾದ 

5ಾಕ45ೆಂದು RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. yೕಸು )ೇವರ ಮಗRೆಂದು 
RಾವX ನಂಬುi �ೇ5ೆ. ಆತನು �ೋಕಗಳನು� ಸೃ-(�ಾ�)ಾ*Rೆಂದು 
RಾವX ನಂಬುi �ೇ5ೆ. ಆತನು ಆ)ಾಮ ಹವDರನು� 
ಸೃ-(�ಾ�ದRೆಂದೂ ಭೂbಯ lೕ�ೆ )ೊ+ೆತನ �ಾಡಲು 
ಆತನು ಅವS$ೆ GೇJ)ಾ*Rೆಂದೂ RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. yೕಸು 
+ೋ�ಗಳನು� ಗುಣಪ�hದRೆಂದು RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. yೕಸು 
iಾನು �ಾ�ದ �ಾಯUಗಳA uಷ4ರು ಸಹ �ಾಡಬಹು)ೆಂದು 
ಅವS$ೆ GೇJದRೆಂದು RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ಕ;ಯುವ B)ಾ4tUಗoಾ�)ೆ*ೕ5ೆ 
ಆದ*Sಂದ RಾವX ಅRೇ�ಾRೇಕ Bಷಯಗಳನು� ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. 

ಇದು ನಂ��ೆ/ಾ? 

ಆದ+ೆ ನಂz�ೆ ಎಂಬುದು RಾವX ನಮq ಮನh�#ಂದ ನಂಬುವಂಥ 

Bಷಯಗಳನು� bೕರುವಂಥ)ಾ*�)ೆ. ಪBiಾ=ತqನು �ೊಡುವ 

ಪ=ಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ ನಂz�ೆಯು ಬರುತ�)ೆ. kೕ$ೆ 5ೈಯN�ಕ5ಾ� 

�ಾತRಾಡುವ )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಪ=ಕಟ�ೆKಂದ ನಮq ಆತqಗಳ;] 
ನಂz�ೆಯು ಉಕುFತ�)ೆ. ಅನಂತರ RಾವX ನಮq ಹೃದಯ`ಂದ 

ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. 
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)ೇವರ 5ಾಕ4ವX #ನ� ಸbೕಪದ;]yೕ ಇ)ೆ. ಅದು #ನ� 
7ಾಯ;]ಯೂ ಹೃದಯದ;]ಯೂ ಇ)ೆ ಅನು�ತ�)ೆ. ಆ 5ಾಕ4ವX 
RಾವX :ಾರುವ ನಂz�ೆಯ Bಷಯ5ಾದ 5ಾಕ45ೇ (+ೋ�ಾ. 

10:8). 

ಪ=ಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ )ೇವರ 5ಾಕ4ವX ನಮq ಹೃದಯ)ೊಳ�ೆF 
ಬರುತ�)ೆ. 

ಅ)ೇನಂದ+ೆ #ೕನು yೕಸುವನು� ಕತURೆಂದು 7ಾKಂದ 

ಅS�ೆ�ಾ��ೊಂಡು )ೇವರು ಆತನನು� ಸತ�ವ+ೊಳ�ಂದ 

ಎzrhದRೆಂದು ಹೃದಯ`ಂದ ನಂzದ+ೆ #ನ$ೆ ರM�ೆ>ಾಗುವದು 
ಎಂಬ)ೆ. ಹೃದಯ`ಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ #ೕ&ಯು 
)ೊರಕುತ�)ೆ. 7ಾKಂದ ಅS�ೆ �ಾಡುವದರ ಮೂಲಕ 

ರM�ೆ>ಾಗುತ�)ೆ (+ೋ�ಾ 10:9,10). 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ �ೇವಲ ನಮq ಮನh�#ಂದ ನಂಬುವಂಥದ*ಲ], 
ಆದ+ೆ ನಮq ಹೃದಯ`ಂದ ನಂಬುವಂಥ)ಾ*�)ೆ. 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ RಾವX ಏನನು� ನಂಬುiೆ�ೕ�ೕ ಅದನು� 
�ಾಯUರೂಪ�ೆF �ಾಡುವXದನು� ಸೂOಸುತ�)ೆ. BpೇಯiೆKಂದ 

�ಾಯU�ಾಡುವXದು ನಂz�ೆ�ರುವ ಗುರುiಾ�)ೆ. ಅ9ಸ�ಲRಾದ 

>ಾ�ೋಬನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ನನ� ಸGೋದರ+ೇ, ಒಬrನು ತನ$ೆ ನಂz�ೆಯುಂ[ೆಂದು 
GೇJ�ೊಂಡು ತಕF N=yಗJಲ]ದವRಾ�ದ*+ೆ ಪ=Tೕಜ5ೇನು? 

ಅಂಥ ನಂz�ೆಯು ಇವನನು� ರ�ಸುವ)ೋ? (>ಾ�ೋಬ 2:14) 

ತಕ�3ಾ�ರುವ �5Q 

ನಂz�ೆTಂ`$ೆ >ಾ5ಾಗಲೂ ಅದ�ೆF ತಕF)ಾ�ರುವ N=yಗಳA 
ಇರುತ�5ೆ. >ಾ�ೋಬನು ಅದನು� N=yಗoೆಂದು ಕ+ೆಯುiಾ�Rೆ. 
"N=yಗಳA" ಎಂಬ ಪದವನು� ಸೂOಸುವಂತಹ �ೆಳ$ೆ �ೊ'(ರುವ 

5ಾಕ4/ಾಗವನು� #ೕವX ಓ`Rೋ�S. 

Gಾ$ೆyೕ N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯು ತನ�;] dೕವBಲ]ದು*. 
kೕಗಲ]5ಾದ+ೆ ಒಬr ಮನುಷ4ನು - #ನ$ೆ ನಂz�ೆಯುಂಟು ನನ$ೆ 
N=yಗಳAಂಟು Rಾನು ನನ� N=yಗಳ ಮು�ಾಂತರ ನನ� 
ನಂz�ೆಯನು� iೋSಸುi �ೇRೆ. #ೕನು N=yಗJಲ])ೆ #ನ� 
ನಂz�ೆಯನು� ನನ$ೆ iೋSಸು. Rೋ�ೋಣ ಎಂದು 
GೇಳAವನಲ]5ೇ.  
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)ೇವರು ಒಬrRೇ ಎಂದು #ೕನು ನಂಬು&�. Gಾ$ೆ ನಂಬುವದು 
ಒo ~ೆಯದು )ೆವDಗಳA ಕೂಡ Gಾ$ೆyೕ ನಂz GೆದS ನಡುಗುತ�5ೆ. 
ಅಪ=TೕಜಕRೇ N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯು ವ4ಥU5ಾ�)ೆ 
ಎಂಬುದ�ೆF ದೃ_ಾ(ಂತ 7ೇ�ೋ?  

ನಮq �ತೃ5ಾದ ಅಬ=Gಾಮನು ಇ:ಾಕ5ೆಂಬ ತನ� ಮಗನನು� 
ಯ¢5ೇ`ಯ lೕ�ೆ ಅ�Uh)ಾಗ #ೕ&ವಂತRೆಂಬ 

#ಣUಯವನು� Gೊಂ`ದು* N=yಗJಂದಲ]5ೇ?  

ಅವನ ನಂz�ೆಯು N=yಗo�ೆಂ`$ೆ ಪ=ವ&Uh ಆ N=yಗJಂದ�ೇ 
h`*$ೆ ಬಂiೆಂಬದು �ಾಣಬರುತ�ದ�ಾ].  

ಅಬ=Gಾಮನು )ೇವರನು� ನಂzದನು ಆ ನಂz�ೆ ಅವನ �ೆಕF�ೆF 
#ೕ&yಂದು ಎfಸಲZ'(ತು. ಎಂಬ aಾಸ�ದ �ಾತು kೕ$ೆ 
Rೆರ5ೇSತು. ಮತು� )ೇವರ :ೆ�ೕkತRೆಂಬ Gೆಸರು ಅವ#$ೆ 
ಉಂ[ಾKತು.  

ಮನುಷ4ನು N=yಗJಂದ #ೕ&ವಂತRೆಂದು 
#ಣUKಸಲZಡುiಾ�Rೇ Gೊರತು ಬSೕ ನಂz�ೆKಂದಲ]5ೆಂದು 
Rೋಡು&�ೕS.  

ಅ)ೇ Sೕ&>ಾ� ಸೂoೆ>ಾದ +ಾGಾಬಳA ಗೂಢ�ಾರರನು� ತನ� 
ಮRೆಯ;] :ೇSh�ೊಂಡು 7ೇ+ೆ )ಾSKಂದ ಅವರನು� 
ಕಳAkhದ*ರ;] N=yಗJಂದ�ೇ #ೕ&ವಂತoೆಂಬ #ಣUಯವನು� 
Gೊಂ`ದಳಲ]5ೇ.  

ಆತqBಲ]ದ )ೇಹವX ಸತ�)ಾ*�ರುವ ಪ=�ಾರ5ೇ N=yಗJಲ]ದ 

ನಂz�ೆಯೂ ಸತ�)ೆ*ೕ. (>ಾ�ೋಬ 2:17-26). 

#ಜ5ಾದ ಪSೕ�ೆ 

RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ ಎಂದು RಾವX GೇJ�ೊಳA~ವಂಥ BಷಯಗJ$ೆ 
ತಕFಂಥ N=yಗಳA ನಮq;] ಇಲ]`ದ*+ೆ, ನಮq;] ಇರುವಂಥದು* 
ತ�ೆಯ;]ರುವ �ಾನ5ಾ�)ೆ ಎಂದು RಾವX &Jದು�ೊಳ~ಬಹುದು. 
ನಂz�ೆಯು ಪ=ಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ ನಮq ಆತqಗಳ;] ಬರುತ�)ೆ, 
ಮತು� RಾವX ನಮq ಹೃದಯ`ಂದ ನಂಬುi �ೇ5ೆ, RಾವX 
ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ ಆ ನಂz�ೆಯನು� :ಾzೕತುಪ�ಸುವXದ�ಾF� 

ನಂz�ೆಯ N=yಯು >ಾ5ಾಗಲೂ ಅದ+ೊಂ`$ೆ ಇರುತ�)ೆ. 
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ನಮF /ಾಯಕರನುG |ಂDಾಸDೇಕು 

Qೕಸು 

ಸತ45ೇದವX ನಂz�ೆKಂದ �ಾಯU�ಾ�ದ ಅRೇಕ 

ಅದಶU|ಾ=ಯ+ಾದ ವ4N�ಗJಂದ ತುಂz)ೆ, ಆದ+ೆ RಾವX �ದಲು 
ನಮq ಅತು4ತ�ಮ ಅದಶU5ಾ�ರುವ yೕಸುBRೊಂ`$ೆ 
|ಾ=ರಂ{:ೋಣ. 

� ಆತನು ಏನು GೇಳAವRೋ ಅದನು� �ಾ�S! 

TೕGಾನನ ಪXಸ�ಕದ 2Rೇ ಅpಾ4ಯದ;], yೕಸು �ಾ�ದ 

�ದಲ ಅದುjತ�ಾಯUದ ಕುSತು RಾವX ಓದುiೆ�ೕ5ೆ. �ಾRಾ 

ಊSನ;] ನ�ೆದ ಮದು5ೆಯ ಔತಣದ;] #ೕರನು� 
)ಾ=�ಾರಸವRಾ�� �ಾಪU�h)ೆ*ೕ ಆ ಅದುjತ�ಾಯU5ಾ�)ೆ. 

ಮSಯಳA :ೇವಕS$ೆ ಏನು GೇJದಳA? 

"ಆತನು #ಮ$ೆ ಏನು GೇಳAವRೋ ಅದನು� �ಾ�S." 

yೕಸು ಅವS$ೆ GೇJ)ೆ*ೕನಂದ+ೆ, 

"ಆ 7ಾRೆಗಳ;] #ೕರು ತುಂzS." "ಈಗ ಅದನು� iೋ��ೊಂಡು 
Gೋ� ಔತಣದ |ಾರುಪತ4$ಾರ#$ೆ �ೊ�S." 

ಆ #ೕರು >ಾ5ಾಗ )ಾ=�ಾರಸ5ಾ� �ಾಪU'(ತು� ಎಂದು 
TೕOhದ+ೆ ನನ$ೆ ಆಶIಯU5ೇ ಆಗುತ�)ೆ. ಅವರು #ೕSನ 

7ಾRೆಗಳನು� ತುಂಬು5ಾಗ ಅದು �ಾಪU'(iೋ ಅಥ5ಾ ಅವರು 
ಅದನು� iೋ��ೊಂಡು ಔತಣದ |ಾರುಪತ4$ಾರ#$ೆ �ೊಡು5ಾಗ 

ಅದು �ಾಪU'(iೋ? 

yೕಸು �ಾಡಲು GೇJದಂಥ �ಾಯUಗಳA Rೈಸ�Uಕ Sೕ&ಯ;] 
ಮೂಖUತನ5ಾ� iೋರುತ�)ೆ>ಾದರೂ, ಅವರು yೕಸುB$ೆ 
Bpೇಯ+ಾ� ಆತನು GೇJದಂiೆ �ಾ�ದರು, ಆಗ ಅದುjತವX 
ನ�ೆKತು. 

� #ನ� �ೈಯನು� �ಾಚು 

yೕಸು �ೈ ಬ&�Gೋದ ಆ ವ4N�ಯನು� Rೋ�)ಾಗ, ಆತನು 
ಅವ#$ೆ �ಾಡಲು GೇJದ BಷಯಗಳA ತುಂ7ಾ ಸುಲಭ5ಾ�ದ*ವX. 
:ಾD/ಾBಕ5ಾದ Sೕ&ಯ;] ಅದು ಅ:ಾಧ45ಾ�ತು�, ಆದ+ೆ 
ನಂz�ೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂ7ಾ ಸುಲಭ5ಾ�ತು�. 
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ಆಗ ಅ;] �ೈಬ&�ದವRೊಬr#ದ*ನು.  

ಆಗ ಆತನು ಆ ಮನುಷ4#$ೆ, 

"#ನ� �ೈ �ಾಚು ಎಂದು GೇJದನು. ಅವನು �ಾOದನು, ಅದು 
ಸಂಪ�ಣU 5ಾh>ಾ� ಮiೊ�ಂದರ Gಾ$ಾKತು (ಮiಾ�ಯ 

12:10ಎ, 13). 

� #ನ� Gಾh$ೆಯನು� ಎ&��ೋ 

�ೆಲವX ಮಂ` :ೆ�ೕkತರು |ಾಶDU5ಾಯು +ೋಗBದ* ತಮq ಒಬr 
:ೆ�ೕkತನನು� ಗುಣಪ�ಸ7ೇ�ೆಂದು yೕಸುBನ ಬJ$ೆ 
ಕ+ೆತರುವXದ�ೆF ಬಹಳ ಒ)ಾ�ದರು. ಆದ+ೆ ಅವರು yೕಸುBನ 

ಗುಣಪ�ಸುವ ಶN�ಯ ಕುSತು �ೇJದ*ರು. ಅವರು ಆ ಶN�ಯನು� 
ಎಷ(ರ ಮ'($ೆ ನಂzದ*ರು ಎಂದ+ೆ ಅವರು ಮJ$ೆಯ lೕಲ�ೆF 
Gೋ� ಅಂಚುಗಳನು� iೆ$ೆದು ತಮq :ೆ�ೕkತನನು� yೕಸುBನ 

ಬJ$ೆ ಇJhದರು. ಆಗ yೕಸು ಏನು �ಾ�ದನು? 

ಆತನು ಅವರ ನಂz�ೆಯನು� Rೋ�, “ಅ|ಾZ, #ನ� |ಾಪಗಳA 
MbಸಲZ'(5ೆ” ಅಂದನು. … "ಎದು* #ನ� Gಾh$ೆಯನು� 
ಎ&��ೊಂಡು ಮRೆ$ೆ Gೋ$ೆಂದು #ನ$ೆ GೇಳAiೆ�ೕRೆ ಅಂದನು." 

ಅಂದ ಕೂಡ�ೆ ಅವನು ಅವರ ಮುಂ)ೆ ಎದು* iಾನು ಮಲ�ದ* 
Gಾh$ೆಯನು� ಎ&��ೊಂಡು )ೇವರನು� �ೊಂ�ಾಡುiಾ� ಮRೆ$ೆ 
Gೋದನು (ಲೂಕ 5:20, 24z, 25).  

yೕಸು ಅವರ ನಂz�ೆಯನು� Gೇ$ೆ Rೋ�ದನು? 

ಆತನು ಅವರ N=yಗಳನು� Rೋ�ದನು, ಆ N=yಗoೇ 
ನಂz�ೆ>ಾ�ತು�. 

uಷYರು 

� ಆದ+ೆ #ನ� �ಾ&ನ lೕ�ೆ 

ಲೂಕ 5:4-7 ಅನು� Rೋ��ೊo�ೆ~ೕಣ 

yೕಸು �ಾiಾಡುವದನು� ಮು�hದ lೕ�ೆ hೕ�ೕನ#$ೆ, 
ಆಳ5ಾದ ಸ�ಳ�ೆF )ೋfಯನು� ನ�h bೕನು7ೇ'$ಾ� #ಮq 
ಬ�ೆಗಳನು� GಾNS ಎಂದು GೇJದನು.  
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ಅದ�ೆF hೕ�ೕನನು ಗುರು5ೇ, RಾವX +ಾ&=y�ಾ] 
ಪ=>ಾಸಪಟ(ರೂ ಏನೂ hಕF;ಲ]; ಆದ+ೆ #ನ� �ಾ&ನ lೕ�ೆ 
ಬ�ೆಗಳನು� Gಾಕುiೆ�ೕRೆ ಅಂದನು.  

GಾNದ lೕ�ೆ bೕನುಗಳನು� +ಾu+ಾu>ಾ� hNF�ೊಂಡು ಅವರ 

ಬ�ೆಗಳA ಹSದುGೋಗು&�ದ*ವX. ಆಗ ಅವರು ಮiೊ�ಂದು 
)ೋfಯ;]ದ* ತಮq |ಾಲು$ಾರS$ೆ, #ೕವX ಬಂದು ನಮ$ೆ 
Rೆರ5ಾಗ7ೇ�ೆಂದ ಸRೆ��ಾ�ದರು. ಅವರು ಬಂದು ಆ ಎರಡು 
)ೋfಗಳ;] bೕನುಗಳನು� ತುಂzಸಲು ಅವX ಮುಳAಗುವ 

Gಾ$ಾದವX. 

hೕ�ೕನನು 7ೆಸ�Rಾ�ದ*ನು. yೕಸು ಬಡ�>ಾ�ದ*ನು. 
hೕ�ೕನನು :ಾD/ಾBಕ5ಾದ BಷಯಗJ$ೆ ಗಮನ�ೊಟು( 
ಬ�ೆಯನು� Gಾಕ)ೇ ಇರಬಹು`ತು�. bೕನು k�ಯುವ Bಷಯದ;] 
ಅವ#�ದ* ಅSವX ಖಂ�ತ5ಾ�ಯೂ yೕಸುBನ ಅSB�ಂತ 

Gೆ�ಾI�ತು�. ಆದ+ೆ ಅವನು yೕಸುBನ �ಾತುಗಳನು� �ೇJ ಅದ�ೆF 
BpೇಯRಾ� ಬ�ೆಯನು� GಾNದನು. 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ yೕಸುBನ �ಾತುಗಳನು� �ೇಳAವXದು ಅದರಂiೆ 
�ಾಡುವX)ಾ�)ೆ. 

)ೇವರು ಇಂದು ನ�qಂ`$ೆ �ಾತRಾಡು&�ರುವನು. 
ಸಮೃ`�ಯನೂ� ಆ+ೋಗ4ವನೂ� ತರುವ �ಾಗUಗಳನು� ಆತನು 
ನಮ$ೆ &Jಸು&�ರುವನು. 

ಅ9ಸ�ಲರ ಕೃತ4ಗಳ ಪXಸ�ಕದ;]ರುವ �ದಲRೆಯ ಸDಸ�iೆಯ 

�ಾಯUದ;], uಷ4ರು ನಂz�ೆKಂದ �ಾಯU �ಾಡು&�ರುವXದರ 

ಕುSತು RಾವX ಓದುiೆ�ೕ5ೆ. ಅವರು yೕಸು iೋShದ 

�ಾದSಯನು� ಅನುಸSಸುವXದನು� RಾವX �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. 

ಆಗ |ೇತ=ನು,  

"7ೆJ~ ಬಂ$ಾರವಂತೂ ನನ�;]ಲ], ನನ�;]ರುವದನು� #ನ$ೆ 
�ೊಡುi �ೇRೆ. ನಜ+ೇ&ನ yೕಸುN=ಸ�ನ GೆಸSನ�ೆ]ೕ ಎದು* 
ನ�ೆ)ಾಡು ಎಂದು GೇJ ಅವನನು� ಬಲ$ೈk�ದು ಎ&�ದನು.  

ಆ Mಣ5ೇ ಅವನ �ಾಲುಗJಗೂ ಹರಡುಗJಗೂ ಬಲಬಂತು; ಅವನು 
GಾS#ಂತು ನ�ೆ)ಾ�ದನು; ನ�ೆಯುiಾ� Gಾರುiಾ� )ೇವರನು� 
�ೊಂ�ಾಡುiಾ� ಅವರ �ೊiೆಯ;] )ೇ5ಾಲಯ)ೊಳ$ೆ Gೋದನು. 
(ಅ.ಕೃ. 3:6-8).  
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Q(�ೋ�ನ %ೋ�ೆಗಳ; 

ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರು ಆಗiಾRೇ 5ಾ$ಾ*ನ )ೇಶ�ೆF ಬಂ`ದ*ರು, 
yS�ೋBನ �ೋ[ೆಯು ಅವರ ಮುಂ)ೆ ಅಡ�5ಾ� #ಂ&ತು. 
)ೇವರು yGೋಶುವ#$ೆ ಏRೆಂದು GೇJದನು? 

yGೋವನು yGೋಶುವ#$ೆ - 

"Rೋಡು, Rಾನು yS�ೋವನೂ� ಅದರ ಅರಸನನೂ� 
ಯುದ�Bೕರರನೂ� #ನ� �ೈ$ೆ ಒ�Zh)ೆ*ೕRೆ” ಅಂದನು (yGೋಶುವ 

6:2). 

ಈಗ ಸDಲZ iಾJS. ಅದು ಬ;ಷ¡5ಾದ �ೋ[ೆ>ಾ�ತು�. :ೈನ4ವX 
ಅದ+ೊಳ$ೆ ಇತು�, $ೋ�ೆಗಳA ಬಲ5ಾ�ದ*ವX, ಅವರು ಮು&�$ೆ 
Gಾಕಲು hದ�+ಾ�ದ*ರು. ಆದ+ೆ )ೇವರು, “Rಾನು yS�ೋ 
ಪಟ(ಣವನು� #ಮq �ೈ$ೆ ಒ�Zh�ೊ'()ೆ*ೕRೆ” ಅಂದನು. ಅದು 
ಭೂತ�ಾಲವನು� ಸೂOಸುತ�)ೆ. Rಾನು ಈ$ಾಗ�ೇ ಅದನು� #ಮ$ೆ 
�ೊ'() *ೇRೆ… 

ಆಗ )ೇವರು ಅವS$ೆ :ಾD/ಾBಕ5ಾದ Sೕ&ಯ;] >ಾವX)ೇ 
ಅಥUBಲ]ದಂಥ ಅಪZ�ೆಗಳನು� �ೊಡುiಾ�Rೆ. ಅವರು ಆರು 
`ನಗಳವ+ೆ$ೆ ಆ ಪಟ(ಣದ ಸುತ�ಲೂ ಸುತು�iಾ�, ತುತೂ�Sಯನು� 
ಊದ7ೇNತು�, ಆlೕ�ೆ |ಾoೆಯ�ೆF &S� Gೋಗ7ೇNತು�. ಏಳRೇ 
`ನದ;], ಅವರು ಆ ಪಟ(ಣದ ಸುತ�ಲೂ ಏಳA 7ಾS ಸು&�, 
ತುತೂ�Sಯನು� ಊದ7ೇNತು�, ಆಗ $ೋ�ೆಗಳA ಕುhದು 
zೕಳAವವX. 

ಆಗ yGೋಶುವನು ಒಂದು &ೕ�ಾUನವನು� 
iೆ$ೆದು�ೊಳ~7ೇNತು�. ಅವನು )ೇವರ ಆಪZ�ೆಯನು� 
ಅನುಸSಸುiಾ�Rೆyೕ? ಅವನು )ೇವರ �ಾ&ನಂiೆ ನ�ೆದು ತನ� 
:ೈನ4ದ;]ರುವ ಎಲ] :ೈ#ಕS$ೆ ಆ �ಾ&ನಂiೆ ನ�ೆಯ7ೇ�ೆಂದು 
GೇಳAವRೇ? 

ಅವನು )ೇವರ �ಾ&ನಂiೆ �ಾ�ದನು, ಆಗ $ೋ�ೆಗಳA ಕುhದು 
zದ*ವX ಎಂದು ನಮ$ೆ $ೊತು�. 

)ೇವರು ಅಂತಹ �ಾತನು� ನಮ$ೆ �ೊ'()ಾ*Rೆ, 

ನನ� )ೇವರು N=ಸ� yೕಸುBನ ಮೂಲಕ ತನ� ಪ=/ಾವದ 

ಐಶDಯU�ೆF ತಕF Gಾ$ೆ #ಮq ಪ=&Tಂದು �ೊರiೆಯನು� 
#ೕ�ಸುವನು (v;�Z 4:19). 



53 

 

#ಮ$ೆ ಹಣ�ಾhನ iೊಂದ+ೆಗಳA ಇರುವX)ಾದ+ೆ, ಏನು 
�ಾಡ7ೇ�ೆಂದು )ೇವರ ಆ�ೋಚRೆಯನು� �ೇJS, ಮತು� ಆತನು 
GೇJದಂiೆ �ಾ�S. ಆತನು ನಮq ಹೃದಯಗo�ೆಂ`$ೆ 
�ಾತRಾ�ದ*ಂಥ RಾವX #ಜ5ಾ�ಯೂ ನಂಬು5ಾಗ, RಾವX 
ಅದ�ೆF Bpೇಯ+ಾ� �ಾಯU�ಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಪ=&N=Kಸುi �ೇ5ೆ. 

U3ಾ.� ನ\ಯV /ಾ8ಾನನು 

Rಾ�ಾನನು ಆ+ಾಮ4ರ :ೇRಾVಪ&>ಾ�ದ*ನು, ಅವನ 

ಬJಯ;] ಇ:ಾ=yೕಲ4oಾದ ಒಬr )ಾh>ಾದ ಹುಡು� ಇದ*ಳA. 
ಅವ#$ೆ ಕುಷ¡+ೋಗB)ೆ ಎಂದು ಅವಳA �ೇJh�ೊಂ�ಾಗ, 

ಇ:ಾ=yೕ;ನ;]ರುವ ಪ=5ಾ`>ಾದ ಎ;ೕಷನ ಕುSiಾ�ಯೂ 

ಎ;ೕಷನು ಅವನನು� ಕುಷ¡+ೋಗ`ಂದ ಗುಣಪ�ಸಬಹುದು 
ಎಂಬು)ಾ�ಯೂ ಅವಳA ಅವ#$ೆ GೇJದಳA. Rಾ�ಾನನ;] 
ಒಂದು #Sೕ�ೆಯು ಹು'(�ೊಂ�ತು� ಆದ*Sಂದ ಅವನು 
ಇ:ಾ=yೕ;ನ;]ರುವ ಪ=5ಾ`>ಾದ ಎ;ೕಷನ ಬJ$ೆ Gೋದನು. 
ಅವನು ತನ� ಕುದು+ೆಗಳA, ರಥಗo�ೆಂ`$ೆ, ತನ� :ೇವಕ+ೊಂ`$ೆ 
ಅ;]$ೆ ಬಂದನು, ತನ�ನು� ಬಹಳ $ೌರವ`ಂದ 

Rೋ��ೊಳA~iಾ�+ೆಂದು ಅವನು #Sೕ�hದನು. ಆದ+ೆ ಅ;] 
ನ�ೆದ)ೆ*ೕನು? 

Rಾ�ಾನನು ರಥರ�ಾಶDಗo�ೆಡRೆ ಎ;ೕಷನ ಮRೆ$ೆ Gೋ� 

7ಾ�;ನ ಮುಂ)ೆ #ಂತನು. ಎ;ೕಷನು ಅವ#$ೆ Gೋ� 

T)ಾUನ Gೊoೆಯ;] ಏಳA :ಾS :ಾ�ನ �ಾಡು ಆಗ #ನ� 
)ೇಹವX ಮುಂOನಂiಾಗುವದು. #ೕನು ಶುದ*RಾಗುB ಎಂದು GೇJ 

ಕಳAkhದನು.  

Rಾ�ಾನನು ಅದನು� �ೇJ �ೋಪ$ೊಂಡು ಇ)ೇನು ಅವನು 
Gೇಗೂ Gೊರ$ೆ ಬಂದು #ಂತು ತನ� )ೇವ+ಾದ yGೋವನ 

Gೆಸರು GೇJ ಕುಷ¡ದ lೕ�ೆ �ೈ>ಾ�h 5ಾh�ಾಡುವRೆಂದು 
Rೆನh)ೆನು.  

ದಮಸFದ ಆ7ಾRಾ ಮತು� ಪಪUರ ಎಂಬ GೊoೆಗಳA 
ಇ:ಾ=yೕಲ4ರ ಎ�ಾ] Gೊo  ೆ ಹಳ~ಗJ�ಂತ 

ಉತ�ಮ5ಾ�5ೆಯಲ]�ೕ? :ಾ�ನ`ಂದ 5ಾh>ಾಗುವ Gಾ�ದ*+ೆ 
Rಾನು ಅವXಗಳ;]yೕ :ಾ�ನ�ಾಡಬಹುದಲ]5ೇ ಎಂದು GೇJ ಬಲು 
h'(#ಂದ GೊರಟುGೋದನು.  
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ಆಗ ಅವನ :ೇವಕರು ಹ&�ರ ಬಂದು ಅವ#$ೆ ಅಪZನವ+ೇ, 
ಪ=5ಾ`ಯು ಒಂದು ಕ¥ಣ5ಾದ �ೆಲಸ GೇJದ*+ೆ ಅದನು� 
�ಾಡು&�`*ರ�ಾ] Gಾ$ಾದ+ೆ :ಾ�ನ�ಾ� ಶುದ*Rಾಗು ಎಂದು 
GೇJದ+ೆ >ಾ�ೆ ಅದರಂiೆ �ಾಡ7ಾರದು ಎಂದು GೇJದರು.  

ಅವನು T)ಾU#$ೆ Gೋ� ಏಳA :ಾS ಅದರ;] ಮುಳA� ಎದ*ನು 
ಕೂಡ�ೆ )ೇವರ ಮನುಷ4ನ �ಾ&ಗನು:ಾರ5ಾ� ಅವನ )ೇಹವX 
ಕೂhನ )ೇಹದಂiೆ ಶುದ*5ಾKತು. (2 ಅರಸುಗಳA 5:9-14). 

Rಾ�ಾನನು ಒಬr u=ೕಮಂತ ವ4N�>ಾ�ದ*ನು, ಅವನು ತನ�ನು� 
iಾRೇ ತ�}h�ೊಂಡು T)ಾUನ ನ`ಯ;] ಏಳA 7ಾS ಮುಳA� 

ಏಳAವXದು ಅ_ೆ(ೕನೂ ಸುಲಭದ �ಾiಾ�ರ;ಲ]. ಏ�ೆಂದ+ೆ 
ಅದರ;] >ಾವX)ೇ ಅಥUBಲ] ಎಂದು ಅವನು RೆRೆhರಬಹುದು. 
)ೇವರು ಅವನು #Sೕ�hದ Sೕ&ಯ;] ಉತ�ರ �ೊಡ;ಲ] 
ಆದ*Sಂದ ಅವನು �ೋಪ$ೊಂಡು ಮRೆ$ೆ &S� Gೋಗಲು 
ಬಯhದನು, ಆದ+ೆ ಸDಲZ ಸಮಯದ ನಂತರ ... ಅವನು )ೇವS$ೆ 
BpೇಯRಾ�, )ೇವರು GೇJದಂiೆ �ಾ�ದನು. ಅವನು 
T)ಾU�  ನ`ಯ;] ಏಳA :ಾS ಮುಳA�ದನು, ಅವನು 
+ೋಗವX 5ಾh>ಾKತು. 

ನಂ��ೆಯ ಒE Hೆಯ PೋSಾಟವನುG 8ಾಡು 

ಸತ45ೇದವX ಆ`�ಾಂಡ`ಂದ k�ದು ಪ=ಕಟRೆಯವ+ೆಗೂ ತಮq 
ನಂz�ೆಯನು� �ಾಯUರೂಪದ;] iೋShದ h�ೕಪXರುಷರ 

ಕುSiಾ� &Jಸುತ�)ೆ. ಅವX 7ೇ+ೊಬrರು ತಮq$ೋಸFರ5ಾ� 

ನಂz�ೆKಟು( �ಾಯU�ಾಡ; ಎಂದು �ಾದು ಕುJ&�ದ* ಜನರ 

ಕ�ೆಗಳಲ]. 

“ಓ, )ೇವರು ಏನನು� ಬಯಸುiಾ�Rೋ Gಾ$ೆ �ಾಡ;…” 

“ಭBಷ4ದ;] >ಾವX)ೋ ಒಂದು ಸಮಯದ;] Rಾನು 
5ಾh>ಾಗುiೆ�ೕRೆಂಬುದು ನನ$ೆ $ೊತು�.” "Rಾನು ಏನRಾ�ದರೂ 

�ಾಡ7ೇ�ೆಂದು )ೇವರು ಬಯhದ+ೆ, ಆತನು ಅದನು� ನನ$ೆ 
GೇಳAiಾ�Rೆ" ಎಂಬುದಲ] ನಂz�ೆ. 

ನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ ನಮq ಪSh�&ಯನು� RಾವX �ೈ$ೆ ಎ&��ೊಂಡು - 
)ೇವರು ಅದ�ೆF ಉತ�ರ �ೊಡುವXದನು� RಾವX �ೇಳAವವ+ೆಗೂ 

ಅದರ Bಷಯ5ಾ� |ಾ=tUಸುವXದು - ಪBiಾ=ತqನು ಉತ�ರವನು� 
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ನಮ$ೆ &Jಸುವವ+ೆಗೂ )ೇವರ 5ಾಕ4ಗಳನು� ಹುಡುN ಓದುವXದು 
ಆ�)ೆ. 

>ಾ�ೋಬನು GೇJದ �ಾತುಗಳನು� Rೆನ�ನ;]ಟು(�ೊJ~S, 

Gಾ$ೆyೕ N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯು ತನ�;] dೕವBಲ]ದು*. 
(>ಾ�ೋಬ 2:17). 

ನಂz�ೆಯ ಒo ~ೆಯ Gೋ+ಾಟವನು� �ಾಡು ಎಂದು &��ೆಯನ 

ಪXಸ�ಕವX ನಮ$ೆ GೇಳAತ�)ೆ (1 &��ೆ 6:12ಎ). 

ಎ�ೆಸದವS$ೆ ಬ+ೆದ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 
ಆದದSಂದ ಕ¥ಣ ಯುದ�ವX ನ�ೆಯುವ `ವಸದ;] ಆ 5ೈSಗಳನು� 
ಎದುSಸುವದಕೂF �ಾಡ7ೇ�ಾದ)ೆ*ಲ]ವನು� �ಾ� 

ಜಯaಾ;ಗoಾ� #ಲು]ವದಕೂF ಶಕ�+ಾಗುವಂiೆ )ೇವರು 
ದಯ|ಾ;ಸುವ ಸ5ಾUಯುಧಗಳನು� iೆ$ೆದು�ೊJ~S. 

ಸತ45ೆಂಬ ನಡುಕಟ(ನು� ಕ'(�ೊಂಡು #ೕ&yಂಬ ವಜ=ಕವಚವನು� 
ಧSh�ೊಂಡು ಸ�ಾpಾನದ Bಷಯ5ಾದ ಸು5ಾiೆUಯನು� 
&Jಸುವದರ;] hದ�5ಾದ ಮನ:ೆ�ಂಬ �ೆರಗಳನು� l'(�ೊಂಡು 
#;]S. ಮತು� ನಂz�ೆyಂಬ ಗು+ಾfಯನು� kಡು�ೊJ~S. 

ಅದSಂದ #ೕವX �ೆಡುಕನ 7ಾಣಗಳRೆ��ಾ] ಆSಸುವದ�ೆF 
ಶಕ�+ಾಗುBS. (ಎ�ೆಸ 6:13-16). 

ನಮq ಆ+ೋಗ4, ನಮq ಹಣ�ಾಸು, ನಮq ಕುಟುಂಬಗಳA, ನಮq 
)ೇಶಗಳ Bಷಯದ;] ಪ=&`ನವX ನಮ$ೆ Gೋ+ಾಟB)ೆ. 
BaಾDhಗಳA )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAiಾ�, )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� 
ನು�ಯುiಾ�, ಆ 5ಾಕ4ದ ಪ=�ಾರ ನಂz�ೆKಂದ 

�ಾಯU�ಾಡ7ೇ�ಾದ ಸಮಯ ಇ)ಾ�)ೆ. 

ಪSಾಮ.4ೆ%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. ನಂz�ೆಯ ಹತು� ಪ=Tೕಜನಗಳನು� ಪ'( �ಾ� ಬ+ೆKS. 

 

 

2. ಸತ45ೇದ;] ನಂz�ೆKಂದ �ಾಯU�ಾ�ದ ವ4N�ಗಳ ಉ)ಾಹರ�ೆಯನು� �ೊಟು(, ಅದು #ಮq dೕವನದ 

lೕ�ೆ Gೇ$ೆ ಪ=/ಾವ zೕS)ೆ ಎಂಬುದನು� &JhS. 
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*ಾಠ /ಾಲು� 

ನಂ��ೆಯ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ; 

 

ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ 3ೇವರ �ಾ%ಾOನವನುG ಪ�ೆದು�ೊಳ;HವIದು 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX 5ಾ$ಾ*ನಗJಂದ ತುಂz)ೆ, ಅವX ಪ=&Tಬr 
BaಾDh$ೋಸFರ5ಾ� ಇರುವಂಥವXಗoಾ�5ೆ. ಆದ+ೆ ಈ 

5ಾ$ಾ*ನಗಳ ಪ=Tೕಜನಗಳನು� Gೊಂ`�ೊಳ~ಲು, )ೇವರ 

5ಾಕ4ದ;]ರುವ �ೆಲವX ಷರತು�ಗಳನು� RಾವX Rೆರ5ೇSಸ7ೇಕು. 
ಅವX ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗoಾ�5ೆ. 
)ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಪ=�ಾರ ಈ$ಾಗ�ೇ ಸಮೃ �̀ಯನೂ� )ೈBಕ 

ಆ+ೋಗ4ವನೂ� ಪ�ೆದು ಆuೕ5ಾUದ Gೊಂ`ರುವ ಅRೇಕರು 
ಇನೂ� ಬಡತನದ;]ಯೂ, ತಮq )ೇಹದ;] +ೋಗ 5ಾ4VಗJಂದ 

>ಾತRೆಪಡುiಾ� dೕBಸು&�)ಾ*+ೆ ಏ�ೆಂದ+ೆ ನಂz�ೆಯ 

ಕುSiಾ�ರುವ ಈ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳA ಅವರ 

dೕವನದ;] ಇಲ]5ೇ ಇಲ]. ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಈ ಆರು 
ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ=&Tಬr BaಾDhಯು )ೇವರ 

5ಾಕ4ದ;]ರುವ 5ಾ$ಾ*ನಗಳ ಎ�ಾ] ಪ=Tೕಜನಗಳನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ಅನುಭBಸಬಹುದು. 

ನಂz�ೆಯ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳA: 
∗ ನಮ$ೆ :ೇSರುವಂಥವXಗಳ ಕುSತು &Jದು�ೊJ~S 

∗ ತಂ)ೆಯನು� 7ೇ��ೊJ~S 

∗ ನಂz Gೊಂ`�ೊJ~S 

∗ ನಂz�ೆಯ ಅS�ೆಗಳA 
∗ ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ ತಕFಂiೆ �ಾಯU�ಾ�S 

∗ ನಂz�ೆಯ Bಷಯದ;] iಾo qೆKರ7ೇಕು 

ನಮ%ೆ �ೇ(ರುವಂಥವIಗಳ ಕು(ತು TWದು�ೊWH( 

ನಂz�ೆ ಉಳ~ವ+ಾ�ರಲು, RಾವX �ದಲು ನಮ$ೆ 
:ೇSರುವಂಥಗಳ ಕುSತು )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಮೂಲಕ 

&Jದು�ೊಳ~7ೇಕು. )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ )ೇವರ 

5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ಹುಡುN ಕಂಡು�ೊಳA~ವXದರ ಕುSiಾದ ಮಹತDದ 
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ಸತ45ೇದದ;]ರುವ RಾಲುF 7ೇ+ೆ 7ೇ+ೆ ವ4N�ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ$ೆ 
&Jಯಪ�ಸ�ಾ�)ೆ. 

ಪ5�ಾ\Nಾದ QSೆkೕಯನು 

ಪ=5ಾ`>ಾದ y+ೆbೕಯನು ತನ� dೕವನದ;] )ೇವರ 

5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ಹುಡುN ಕಂಡು�ೊಳA~ವXದು ಎಷು( 
ಸಂiೋಷಕರವ� ಅದುjತಕರವ� ಆ�ತು� ಎಂಬುದನು� ನಮ$ೆ 
GೇಳAiಾ�Rೆ. 

ನನ$ೆ )ೊ+ೆತ #ನ� �ಾತುಗಳನು� ಆGಾರ�ಾ��ೊಂ�ೆನು, #ನ� 
ನು�ಗಳA ನನ$ೆ ಹಷUವ� ಹೃದ>ಾನಂದವ� ಆದವX; 
:ೇRಾVೕಶDರRಾದ )ೇವ+ೇ, yGೋವRೇ, Rಾನು #ನ� 
GೆಸSನವನಲ]5ೇ (y+ೆbೕಯ 15:16). 

ಅ�ಸ�ಲ/ಾದ *ೇತ5ನು 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ಹುಡುN 

&Jದು�ೊಳ~7ೇಕು. ಈ 5ಾ$ಾ*ನಗಳA ಏನನು� GೇಳAತ�5ೆ ಎಂದು 
RಾವX &J`ರ7ೇಕು, ಆ 5ಾ$ಾ*ನಗಳA )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� 
ನಂzರುವವ+ಾದ ನಮ$ೆ :ೇSದವXಗoಾ�5ೆ ಎಂದು RಾವX 
&J`ರ7ೇಕು. 

)ೇವರ Bಷಯ5ಾ�ಯೂ ನಮq ಕತURಾದ yೕಸುBನ 

Bಷಯ5ಾ�ಯೂ ಪS�ಾನವX #ಮ$ೆ ಉಂ[ಾಗುವದರ;] 
ಕೃ|ೆಯೂ aಾಂ&ಯೂ #ಮ$ೆ Gೆ�ೆI�ಾI� )ೊ+ೆಯ; ನಮqನು� 
ತನ� ಪ=/ಾವ`ಂದಲೂ ಗು�ಾ&ಶಯ`ಂದಲೂ ಕ+ೆದ )ೇವರ 

Bಷಯ5ಾ� yೕಸುBನ `ವ4 ಶN�ಯು ನಮ$ೆ ಪS�ಾನವನು� 
�ೊಟ(ದ*ರ;] dೕವಕೂF ಭN�ಗೂ 7ೇ�ಾದ)ೆ*ಲ]ವ� )ೊ+ೆKiೆಂದು 
ಬ� ]ೆವ_ೆ(. #ೕವX �ೋಕದ;] ದು+ಾaೆKಂದುಂ[ಾದ �ೆಟ(ತನ�ೆF 
ತ�Zh�ೊಂಡು )ೈವ ಸD/ಾವದ;] |ಾಲನು� 
Gೊಂದುವವ+ಾಗ7ೇ�ೆಂಬ ಉ)ೆ*ೕಶ`ಂದ )ೇವರು ತನ� ಪ=/ಾವ 

ಗು�ಾ&ಶಯಗJಂದ ಅಮೂಲ45ಾ�ಯೂ ಉತ¦ಷ(5ಾ�ಯೂ 

ಇರುವ 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ನಮ$ೆ ದಯ|ಾ;h)ಾ*Rೆ. (2 |ೇತ= 1:2-

4). 

)ೇವರ 5ಾ$ಾ*ನಗಳA "ಅತ4ಂತ ಅಮೂಲ45ಾ�ಯೂ 

ಉತ¦ಷ(5ಾ�ಯೂ ಇ5ೆ." RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ಗಳನು� ಹುಡುN ಈ 
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5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಂಡು, ನಮ$ೆ :ೇSರುವಂಥದು* ಏRೆಂದು 
&Jದು�ೊಳ~ಬಹುದು. 

ಅ�ಸ�ಲ/ಾದ UೕPಾನನು 

ನಮq ನಂz�ೆಯು RಾವX ಏನನು� &Jದು�ೊಂ�) *ೇ�ೕ 
ಅದNFಂತ lೕ�ೆ ಏರಲು ಆಗುವX`ಲ]. 

"ಸತ4ವನು� &Jದು�ೊಳA~BS ಮತು� ಸತ4ವX #ಮqನು� zಡುಗ�ೆ 
�ಾಡುವದು." (TೕGಾನ 8:32). 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ಓ` ಕ;ಯು5ಾಗ ಪBiಾ=ತqನು 
ನಮ$ೆ ಪ=ಕಟಪ�ಸುವ )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ ಸತ4ದ 

&JವJ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾತ=5ೇ ನಮ$ೆ zಡುಗ�ೆ>ಾಗಲು 
:ಾಧ4. )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ "ಸತ4ವನು�" RಾವX &Jದು�ೊಳ~ದ 

Gೊರತು ನಮ$ೆ zಡುಗ�ೆ>ಾಗುವX`ಲ]. ನಮ$ೆ 
ಪ=ಕಟಪ�ಸುವಂಥ ಸಂಗ&ಯು ನಮq :ಾD/ಾBಕ ಮನh�$ೆ 
ಹುಚುIತನ5ೆಂದು iೋSದರೂ ಕೂಡ, )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ ಆ 

"ಸತ4ದ" &JವJ�ೆyೕ ನಮqನು� z�ಸುತ�)ೆ. 

ಅ�ಸ�ಲ/ಾದ *ೌಲನು 

|ೌಲನು �ೊSಂಥದವS$ೆ kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ: 

ಆದ+ೆ ಬ+ೆ`ರುವ ಪ=�ಾರ )ೇವರು ತನನು� �=ೕ&ಸುವವS$ಾ� 

hದ��ಾ�ರುವಂಥ)ೆಲ]ವನು� ಕಣು� �ಾಣ;ಲ] NB �ೇಳ;ಲ]. ಅದರ 

/ಾವRೆಯು ಮನುಷ4ನ ಹೃದಯದ;] ಹುಟ(;ಲ].  

ನಮ$ಾದ+ೋ )ೇವರು ತನ� ಆತqನ ಮೂಲಕ ಅದನು� 
ಪ=ಕ'hದನು. ಆ ಆತqನು ಎ�ಾ] Bಷಯಗಳ;] )ೇವರ 

ಅ$ಾಧ5ಾದ Bಷಯಗಳನು� ಕೂಡ ಪSaೆ§ೕVಸುವವRಾ�)ಾ*Rೆ. 
ಮನುಷ4 ಒಳ�ನ ಆ�ೋಚRೆಗಳA ಅವನ;]ರುವ dೕ5ಾತq�ೆF 
Gೊರತು ಮiಾ�S$ೆ &Jಯುವ`ಲ]? Gಾ$ೆyೕ 
)ೇವ+ಾ�ೋಚRೆಗಳನು� )ೇವರ ಆತqRೇ Gೊತು 7ೇ+ೆ >ಾರೂ 

ಗ=kಸುವ`ಲ].  

RಾವX |ಾ=ಪಂOಕ ಆತqವನು� Gೊಂದ)ೆ )ೇವರು ನಮ$ೆ 
ದಯ|ಾ;hರುವ ಕೃ|ಾವರಗಳನು� &ಳA�ೊಳA~ವದ�ಾF� 

)ೇವSಂದ ಬಂದ ಆತqವRೆ�ೕ Gೊಂ`)ೆವX. ಇವXಗJಂದ ಮನುಷ 

�ಾನವX ಕ;hದ �ಾತುಗJಂದ Gೇಳ)ೇ )ೇವ+ಾತq5ೇ 
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ಕ;h�ೊಟ( �ಾತುಗJಂದ GೇJ ಆತqಸಂಬಂಧ5ಾದವXಗಳನು� 
ಆತq#$ೆ ಯುಕ�5ಾದ Sೕ&ಯ;] BವSಸುi �ೇ5ೆ.  

|ಾ=ಕೃತ ಮನುಷನು )ೇವ+ಾತq Bಷಯಗಳನು� 7ೇಡ5ೆನು�iಾ�Rೆ. 
ಅವX ಅವ#$ೆ ಹುಚುI �ಾiಾ� iೋರುತ�5ೆ. ಅವX 
ಆತqB�ಾರ`ಂದ &JಯತಕFವXಗoಾ�ರ�ಾ� ಅವನು 
ಅವXಗಳನು� ಗ=kಸ�ಾರನು. )ೇವ+ಾತq#ಂದ 

ನ�h�ೊಳA~ವವRೋ ಎಲ]ವನೂ� B�ಾSh &ಳA�ೊಳA~iಾ�Rೆ. 
ಆದ+ೆ ಇವನನು� >ಾವRಾದರೂ B�ಾSh &ಳA�ೊಳA~ವ`ಲ]. 
ಕತUನ ಮನಸ�ನು� &ಳA�ೊಂಡು ಆತ#$ೆ ಉಪ)ೇuಸುವವRಾರು 
ಎಂದು ಬ+ೆ`)ೆಯ�ಾ] ನಮ$ಾದ+ೋ N=ಸ�ನ ಮನಸು� )ೊರNತು. 
(1 �ೊSಂಥ 2:9-16). 

Dೇ)�ೊWH(! 

ಈ$ಾಗ�ೇ ಏRೆ�ಾ] ನಮq)ಾ�)ೆyಂದು &Jದು�ೊಂ�)ೆ*ೕ�ೕ 
ಆ Bಷಯದ;] RಾವX )ೇವರನು� 7ೇ��ೊಳ~7ೇಕು. ಅRೇಕ 

|ಾ=ಥURೆಗJ$ೆ ಉತ�ರ hಗುವX`ಲ] ಏ�ೆಂದ+ೆ RಾವX ಆ 

ಪSh�&ಯ ಕುSತು �ಾತRಾಡುiೆ�ೕ5ೆyೕ Gೊರತು ಅದರ 

ಕುSತು |ಾ=tUಸುವX`ಲ]. 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ >ಾ�ೋಬನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

...#ೕವX )ೇವರನು� 7ೇ��ೊಳ~ದ �ಾರಣ #ಮ$ೇನೂ 

)ೊ+ೆಯ;ಲ] (>ಾ�ೋಬ 4:2b). 

Qೕಸು |ೕ%ೆಂದು PೇW3ಾO/ೆ ... 

7ೇ��ೊJ~S #ಮ$ೆ )ೊ+ೆಯುವದು. ಹುಡುNS #ಮ$ೆ 
hಕುFವದು. ತ'(S #ಮ$ೆ iೆ+ೆಯುವದು. >ಾಕಂದ+ೆ 
7ೇ��ೊಳA~ವ ಪ=&Tಬrನು Gೊಂದುವನು. ಹುಡುಕುವವ#$ೆ 
hಕುFವದು. ತಟು(ವವ#$ೆ iೆ+ೆಯುವದು. #ಮq;] >ಾವRಾದರೂ 

+ೊ'( �ೇಳAವ ಮಗ#$ೆ ಕಲ]ನು� �ೊಡುವRೇ?  

bೕನು �ೇJದ+ೆ Gಾವನು� �ೊಡುವRೇ? Gಾ$ಾದ+ೆ �ೆಟ(ವ+ಾದ 

#ೕವX #ಮq ಮಕFJ$ೆ ಒo ~ೆಯ ಪ)ಾಥUಗಳನು� 
�ೊಡಬಲ]ವ+ಾದ+ೆ, ಪರ�ೋಕದ;]ರುವ #ಮq ತಂ)ೆಯು ತನ�ನು� 
7ೇ��ೊಳA~ವವS$ೆ ಎ_ೊ(ೕ Gೆ�ಾI� ಒo ~ೆಯ ವರಗಳನು� 
�ೊಡುವನಲ]5ೇ! (ಮiಾ�ಯ 7:7-11) 
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ಆuೕ�ಾ.ದಗಳ; ನಮ%ೆ �ೇ(ದವIಗEಾ��ೆ 

ಈ ಭೂbಯ;] RಾವX ಸಮೃ`�ಕರ5ಾ�, ಆ+ೋಗ4ಕರ5ಾ� 

ಜಯaಾ;>ಾದ dೕವನವನು� ನ�ೆಸಲು 7ೇ�ಾದ ಎಲ]ವನೂ� 
)ೇವರು ಈ$ಾಗ�ೇ �ೊಟು( ನಮqನು� ಆuೕವU`h)ಾ*Rೆ. ಈ 

ಪ=&Tಂದು ಆuೕ5ಾUದಗಳA ಈ$ಾಗ�ೇ ನಮ$ೆ 
:ೇSದವXಗoಾ�5ೆ. ಅವX ಈ$ಾಗ�ೇ ಪರ�ೋಕದ;]5ೆ. 

ನಮq ಕತURಾದ yೕಸು N=ಸ�ನ )ೇವರೂ ತಂ)ೆಯೂ 

ಆ�ರು5ಾತ#$ೆ :ೊ�ೕತ=. ಆತನು ಪರ�ೋಕದ;]ನ ಸಕಲ 

ಆ&¨ಯ ವರಗಳನು� ನಮ$ೆ N=ಸ� yೕಸುBನ;] ಅನುಗ=kh)ಾ*Rೆ. 
(ಎ�ೆಸ 1:3). 

/ಾವI ಏ/ೇ Dೇ)�ೊಂಡರೂ 

ಆದರೂ, ಈ ಆuೕ5ಾUದಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದ�ಾF�, ಅವX 
ಏRಾ�5ೆ ಎಂದು RಾವX &Jದು�ೊಂಡ+ೆ :ಾಲದು, RಾವX 
ಅವXಗJ$ಾ� ತಂ)ೆಯನು� 7ೇ��ೊಳ~7ೇಕು. 

...#ಮ$ೆ #ಜ#ಜ5ಾ� GೇಳAi �ೇRೆ. #ಮq ತಂ)ೆಯನು� 
ಏRಾದರೂ 7ೇ��ೊಂಡ+ೆ ಅದನು� ಆತನು ನನ� GೆಸSನ lೕ�ೆ 
#ಮ$ೆ �ೊಡುವನು. #ೕವX ಇದುವ+ೆ$ೆ ನನ� GೆಸSನ lೕ�ೆ 
>ಾವX)ೊಂದನೂ� 7ೇ��ೊಂ�ಲ] 7ೇ��ೊJ~S #ಮ$ೆ 
hಕುFವದು. ಆಗ #ಮq ಆನಂದವX ಪSಪ�ಣU5ಾಗುವದು 
(TೕGಾನ 16:23b, 24). 

RಾವX ಏRೇ 7ೇ��ೊಂಡರೂ RಾವX ಅದನು� Gೊಂ`�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ 
ಎಂದು )ೇವರು ನಮ$ೆ 5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�)ಾ*Rೆ. ತಂ)ೆಯು ತನ� 
5ಾಕ4ದ;] 5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�ರುವXದನು� 7ೇ��ೊಳA~ವಂಥದು*, 
)ೇವರ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ಾF� 

ಅವಶ4ಕ5ಾ�ರುವ ನಂz�ೆಯ  ಮiೊ�ಂದು ಪ=ಮುಖ ಅಂಶ5ಾ�)ೆ. 

"#ೕವX ನಂz�ೊಂಡು |ಾ=ಥURೆಯ;] ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~B+ೋ 
ಅದRೆ��ಾ] GೊಂದುBS" (ಮiಾ�ಯ 21:22). 

"ಆದSೆ /ಾನು Pೊಂ\�ೊಳHಲV" 

RಾವX 7ೇ��ೊಂಡರೂ Gೊಂ`�ೊಳ~`ರುವXದ�ೆF ಎರಡು 
�ಾರಣಗJ5ೆ ಎಂದು >ಾ�ೋಬನು GೇJ)ಾ*Rೆ. �ದಲRೆಯದು 
RಾವX ಆತನ Oತ�ದ ಪ=�ಾರ 7ೇ��ೊಳ~;ಲ]. 
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#ೕವX 7ೇ�ದರೂ 7ೇ�ದ*ನು� #ಮq /ೋಗಗJ$ಾ� 

ಉಪTೕ�ಸ7ೇ�ೆಂಬ ದುರ{|ಾ=ಯಪಟು( 7ೇ��ೊಳA~ವದSಂದ 

#ಮ$ೆ )ೊ+ೆಯುವ`ಲ] (>ಾ�ೋಬ 4:3). 

ಎರಡRೆಯದು RಾವX ಸಂ)ೇಹಪಡ)ೆ ನಂz�ೆKಂದ 

7ೇ��ೊಳ~7ೇಕು. 

ಸDಲZವ� ಸಂ)ೇಹಪಡ)ೆ ನಂz�ೆKಟು( �ೇJ�ೊಳ~7ೇಕು. 
ಸಂ)ೇಹಪಡುವವನು $ಾJKಂದ ಬ�ಯಲZಟ( ಸಮುದ=ದ 

iೆ+ೆಯಂiೆ ಅ�ೆಯು&�ರುವನು. ಆ ಮನುಷ4ನು iಾನು ಕತU#ಂದ 

ಏRಾದರೂ GೊಂದುವRೆಂದು /ಾBಸ)ೆ ಇರ;. ಅವನು ಎರಡು 
ಮನಸು�ಳ~ವನೂ ತನ� ನಡiೆಯ�ೆ]�ಾ] ಚಂಚಲನೂ ಆ�)ಾ*Rೆ 
(>ಾ�ೋಬ 1:6-8). 

ನಂ�( Pೊಂ\�ೊWH( 

RಾವX )ೇವರ 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ಾF�yೕ 
ಅವXಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು RಾವX ನಂಬ7ೇಕು. 

Qೕಸು ನಂ�( ಎಂದು PೇWದನು 

ಆದ�ಾರಣ #ೕವX |ಾ=ಥURೆ �ಾ� ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~&�ೕ+ೋ 
ಅದRೆ��ಾ] Gೊಂ`) *ೇ5ೆಂದು ನಂzS. ಅದು #ಮ$ೆ hಕುFವ)ೆಂದು 
#ಮ$ೆ GೇಳAiೆ�ೕRೆ (�ಾಕU 11:24). 

5ಾ$ಾ*ನವನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ಾF�, ಆ 5ಾ$ಾ*ನವX ಏನು 
GೇಳAತ�)ೆ ಎಂದು RಾವX &Jದು�ೊಂಡು, ಆ 5ಾ$ಾ*ನವನು� 
ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದ�ಾF� )ೇವರನು� 7ೇ��ೊಂಡ+ೆ �ಾತ= 
:ಾಲದು, ಆದ+ೆ ಆ 5ಾ$ಾ*ನದ ಪ=Tೕಜನಗoೆ�ಾ] ನಮq5ೇ 
ಆ�5ೆ ಎಂದೂ, RಾವX ಅದನು� 7ೇ��ೊಂಡ ಕೂಡ�ೇ ಅದನು� 
Gೊಂ`)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದೂ RಾವX ನಂಬ7ೇಕು. ಆ 5ಾ$ಾ*ನದ 

�ಾಯUಗಳA ನಮq dೕವನದ;] ಈಗ�ೇ ಪ=ಕಟ5ಾ�ದ*ರೂ 

ಇಲ]`ದ*ರೂ, RಾವX "RಾವX ನಂz Gೊಂ`�ೊಳ~7ೇಕು." RಾವX 
ನಂz�ೆKಂದ 7ೇ��ೊಂಡ ತMಣ5ೇ ಆ 5ಾ$ಾ*ನವನು� 
Gೊಂ`�ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು RಾವX ನಂಬ7ೇಕು. RಾವX 
Rೋಡುವಂಥದ*Rಾ�ಗ; ಅಥ5ಾ ಅನುಭBಸುವಂಥದ*Rಾ�ಗ; 

RಾವX ನಂಬುವX`ಲ]. )ೇವರ 5ಾಕ4ವX ಏನನು� GೇಳAತ�)ೋ 
ಅದನು� RಾವX ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ. 
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>ಾಕಂದ+ೆ 7ೇ��ೊಳA~ವ ಪ=&Tೕಬrನು Gೊಂದುವನು... 
(ಮiಾ�ಯ 7:8 ಎ). 

yೕಸು ಆತ#$ೆ – “#ೕನು ನನ�ನು� Rೋ�ದ*Sಂದ ನಂz`*ೕ. 
Rೋಡ)ೆ ನಂzದವರು ಧನ4ರು ಎಂದು GೇJದನು" (TೕGಾನ 

20:29). 

ಇ�5ಯ ಪT5�ೆಯ !ೇಖಕ 

ಆಸN�Kಂದ 7ೇ��ೊಳA~ವವS$ೆ )ೇವರು ಪ=&ಫಲ �ೊಡುiಾ�Rೆ 
ಎಂದು ಇz=ಯ ಪ&=�ೆಯ �ೇಖಕನು ನಮ$ೆ &Jಸುiಾ�Rೆ. 

ಆದ+ೆ ನಂz�ೆKಲ])ೆ )ೇವರನು� lOIಸುವದು ಅ:ಾಧ4. )ೇವರ 

ಬJ$ೆ ಬರುವವನು )ೇವರು ಇ)ಾ*Rೆ ಮತು� ತನ�ನು� 
ಹುಡುಕುವವS$ೆ ಪ=&ಫಲವನು� �ೊಡುiಾ�Rೆ ಎಂದು ನಂಬುವದು 
ಅವಶ4 (ಇz=ಯ 11:6). 

ನಂ��ೆಯ ಆ(�ೆಗಳ; 

)ೇವರ 5ಾಕ4ದ;] RಾವX ನಂಬ7ೇ�ೆಂದು GೇಳAವಂಥದ*ನು� RಾವX 
�ೈ�ೊಂಡು ನ�ೆಯ7ೇಕು. ಆಗ RಾವX ಏನನು� GೇಳAi �ೇ�ೕ 
ಅದನು� Gೊಂ`�ೊಳA~i �ೇ5ೆ. 

Qೕಸು |ೕ%ೆಂದು PೇWದನು 

"#ಮ$ೆ ಸತ45ಾ� GೇಳAi �ೇRೆ. >ಾವRಾದರೂ ಈ 7ೆಟ(�ೆF 
#ೕನು Nತು��ೊಂಡು Gೋ� ಸಮುದ=ದ;] zೕಳA ಎಂದು GೇJ ತನ� 
ಮನh�ನ;] ಸಂಶಯಪಡ)ೆ iಾನು GೇJದು* ಆಗುವ)ೆಂದು 
ನಂzದ+ೆ ಅವನು GೇJದಂiೆyೕ ಆಗುವದು" (�ಾಕU 11:23). 

ನಂ��ೆಯು 8ಾತ/ಾಡುತ�3ೆ 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಆದ+ೆ ನಂz�ೆKಂದುಂ[ಾಗುವ #ೕ&ಯು ಏನು GೇಳAತ�)ೆ? 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX #ನ� ಸbೕಪದ;]yೕ ಇ)ೆ. ಅದು #ನ� 
7ಾಯ;]ಯೂ ಹೃದಯದ;]ಯೂ ಇ)ೆ ಅನು�ತ�)ೆ. ಆ 5ಾಕ4ವX 
RಾವX :ಾರುವ ನಂz�ೆಯ Bಷಯ5ಾದ 5ಾಕ45ೇ ಅ)ೇನಂದ+ೆ 
#ೕನು yೕಸುವನು� ಕತURೆಂದು 7ಾKಂದ ಅS�ೆ�ಾ��ೊಂಡು 
)ೇವರು ಆತನನು� ಸತ�ವ+ೊಳ�ಂದ ಎzrhದRೆಂದು 
ಹೃದಯ`ಂದ ನಂzದ+ೆ #ನ$ೆ ರM�ೆ>ಾಗುವದು ಎಂಬು)ೆ. 
ಹೃದಯ`ಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ #ೕ&ಯು )ೊರಕುತ�)ೆ. 
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7ಾKಂದ ಅS�ೆ �ಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ರM�ೆ>ಾಗುತ�)ೆ 
(+ೋ�ಾಪXರ 10:6a, 8-10). 

RಾವX ಏನನು� GೇಳAiೆ�ೕ5ೆTೕ ಅದರ ಮೂಲಕ RಾವX ಏನನು� 
ನಂಬು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದನೂ�, ಏನನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ಾF� 

ನಂಬು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದನೂ� ಅS�ೆ�ಾ� GೇಳA&�)ೆ*ೕ5ೆ. ನಮq 
�ಾತುಗಳA ಮುಖ45ಾ�5ೆ ಏ�ೆಂದ+ೆ RಾವX #ಜ5ಾ�ಯೂ ಏನನ� 
ನಂಬು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದನು� ಅವX iೋSಸುತ�5ೆ. 

ಸಮ�ೆYಗಳ ಬ%ೆ& 8ಾತ/ಾಡDೇ)( 

ನಂz�ೆKಂದ �ಾತ=5ೇ RಾವX ಏRಾದರೂ Gೊಂ`�ೊಳ~ಲು 
:ಾಧ4. ನಮ$ೆ ನಂz�ೆKದ*+ೆ, RಾವX ಸಮ:ೆ4ಯ ಬ$ }ೆ 
�ಾತRಾಡುವX`ಲ], ಅದ�ೆF ಬದ�ಾ� RಾವX 5ಾಕ4ವನು� 
�ಾತRಾಡುi �ೇ5ೆ. RಾವX ನಂz�ೆಯ ಅS�ೆಯನು� �ಾಡುವ 

ಮೂಲಕ RಾವX "ನಮq ತು'ಗಳ ಫಲವನು�" ಸೃ-(ಸು&�) *ೇ5ೆ. 

ಆದುದSಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ5ಾ�yೕ )ೇವS$ೆ :ೊ�ೕತ= 
ಯ¢ವನು� ಎಡzಡ)ೆ ಸಮ�U:ೋಣ ಆತನು ಕತURೆಂದು 
7ಾKಂದ ಪ=&�ೆ �ಾಡುವ)ೇ RಾವX ಅ�Uಸುವ ಯ¢5ಾ�)ೆ 
(ಇz=ಯ 13:15). 

ನಂ��ೆ ಬ%ೆ& 8ಾತ/ಾ)( 

RಾವX ನಮq ಹೃದಯದ;] ನಂಬುವಂಥದ*ನು� ನಮq 7ಾKಂದ 

ಅS�ೆ�ಾಡ7ೇಕು. ನಮq ಮನh�#ಂದ RಾವX ಏನRಾ�ದರೂ 

ನಂಬುವXದು ಅದು 7ೇ+ೆ Bಷಯ, ಆದ+ೆ, )ೇವರ "+ೇ�ಾ" 

5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAವXದರ ಮೂಲಕ ನಂz�ೆಯು ಬರು5ಾಗ, RಾವX 
ನಮq ಹೃದಯದ;] ನಂzದ*ನು� �ಾತRಾಡುiೆ�ೕ5ೆ. 

ಅS�ೆ ಎಂದ+ೆ ನಂz�ೆಯು �ಾತRಾಡುವಂಥ)ಾ*�)ೆ ಎಂದಥU. 

RಾವX �ಾತRಾಡುವಂಥದು* )ೇವರ 5ಾಕ4�ೆF 
ಅನುಗುಣ5ಾ�ರ7ೇ�ೆyೕ Gೊರತು, ನಮq /ಾವRೆಗJ$ೆ ಅಥ5ಾ 

ಸD/ಾವಗJ$ೆ ಅನುಗುಣ5ಾ� ಇರ7ಾರದು. ಮೂಲ /ಾ_ೆ>ಾದ 

�=ೕ©ನ;] "ಅS�ೆ" ಎಂಬ ಪದ�ೆF "ಒ�Z�ೊಳA~ವXದು" ಅಥ5ಾ 

)ೇವರು GೇJದಂಥ ಅ)ೇ ಸಂಗ&ಯನು� �ಾತRಾಡುವXದು 
ಎಂದಥUB)ೆ. ಅS�ೆಯು ಅV�ಾರವನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ. 
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ನಮF 8ಾತುಗಳ; ಸೃofಸುತ��ೆ 

RಾವX )ೇವರ ಸDರೂಪದ lೕ+ೆಗೂ Gೋ;�ೆಯ lೕ+ೆಗೂ 

ಸೃ-(ಸಲZ'()ೆ*ೕ5ೆ. )ೇವರು ತನ� 7ಾKಂದ ನು�ದ 

�ಾತುಗJಂದ ಸಮಸ�ವನು� ಸೃ-(hದನು. 

�ೋಕಗಳA )ೇವರ �ಾ&#ಂದ #bUತ5ಾದ5ೆಂದು 
ನಂz�ೆKಂದ�ೆ RಾವX &Jದು�ೊಂಡು �ಾfಸುವ ಈ ಜಗತು� 
ದೃಶ4ವಸು�ಗJಂದ ಉಂ[ಾಗ;ಲ]5ೆಂದು ಗ=kಸುiೆ�ೕ5ೆ (ಇz=ಯ 

11:3). 

ನಮq 7ಾKಂದ Gೊರ ಬರುವ �ಾತುಗJಂದ RಾವX ಕೂಡ 

"ಸೃ-(ಸಬಹುದು". RಾವX ನಂz�ೆKಂದ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� 
ನಮq 7ಾKಯ ಮೂಲಕ GೇಳA5ಾಗ ಸೃ-(uೕಲ ಶN�ಯು 
zಡುಗ�ೆ>ಾಗುತ�)ೆ. 

ಅಬ5Pಾಮನ ಬW%ೆ Pೋ%ೋಣ 

)ೇವರು ಅಬ=Gಾಮ#$ೆ, "Rಾನು #ನ�ನು� ಬಹು ಜRಾಂಗಗJ$ೆ 
ತಂ)ೆಯRಾ�� �ಾಡು5ೆನು" ಎಂದು 5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�ದನು. 
)ೇವರು ಅ7ಾ=ª  ಎಂಬು)ಾ�ದ* ಅವನ Gೆಸರನು� ಅಬ=Gಾಮನು 
ಎಂದು ಬದ�ಾKhದನು, ಆ GೆಸS$ೆ ಬಹು ಜRಾಂಗಗ ತಂ)ೆ 
ಎಂದಥUB)ೆ. ಆದರೂ, ಅಬ=Gಾಮ#$ೆ ಮಕFJರ;ಲ], ಅವನು 
ನೂರು ವಷUದವRಾ�ದ*ನು. :ಾD/ಾBಕ5ಾ� RೋಡುವX)ಾದ+ೆ 
ಅಬ=Gಾಮ#ಗೂ :ಾ+ಾJಗೂ ಮಕFoಾಗುವ :ಾಧ4iೆyೕ 
ಇರ;ಲ]. 

ಅಬ=Gಾಮನು :ಾD/ಾBಕ ಮಂಡಲದದ;] �ಾಣುವಂಥದ*Rಾ�ಗ; 

ಅಥ5ಾ ಅನುಭBಸುವಂಥದ*Rಾ�ಗ; ಅS�ೆ�ಾಡ;ಲ]. ಅದ�ೆF 
ಬದ�ಾ� ಅವನು )ೇವರು GೇJದ*ಂಥದ*ನು� ಅS�ೆ �ಾ�ದನು. 
)ೇವರು "ಇಲ]ದ*ನು� ಇರುವ)ಾ� ಕ+ೆಯುವವRಾ�ಯೂ 

ಇ)ಾ*Rೆಂದು" ಅಬ=Gಾಮನು ನಂzದನು ಮತು� ಅS�ೆ�ಾ�ದನು. 
:ಾD/ಾBಕ5ಾದ �ಾಯUಗಳA Bರುದ�5ಾ�5ೆ ಆದ+ೆ ಅವನು 
ಅದ�ೆF Bರುದ�5ಾ�ದ*ನು, ಅವನು )ೇವರನು� ನಂzದನು, ಆ 

ನಂz�ೆKಂದ )ೇವರು GೇJದ*ಂಥದ*ನು� Gೇಳiೊಡ�ದನು. 
ಅವನು ಅಪನಂz�ೆKಂದ ಚಂಚಲOತ�ನು ಆಗ;ಲ]. )ೇವರು 
5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�ರುವಂಥದು* ತನ� dೕವನದ;] ಖಂ�ತ5ಾ� 

Rೆರ5ೇರುತ�)ೆ ಎಂಬ ಭರವ:ೆಯು ಅವ#$ೆ ಇತು�. 
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�ೆಲವರು, "ಸDಸ�iೆಯ >ಾವ ಲMಣವX ನನ�;] $ೋಚSಸು&�ಲ], 
ಆದರೂ ನನ$ೆ 5ಾh>ಾ�)ೆ ಎಂದು Rಾನು GೇಳAವXದು ಸುಳA~ 
GೇJದಂiಾಗುತ�ದಲ]5ೇ?" ಎಂದು �ೇಳAiಾ�+ೆ. “ಇಲ]” ಎಂಬು)ೇ 
ಅದNFರುವ ಉತ�ರ5ಾ�)ೆ. Rಾನು ಗುಣ5ಾ�)ೆ ಎಂದು 5ಾಕ4ವX 
GೇಳA5ಾಗ ನನ$ೆ +ೋಗB)ೆ ಎಂದು GೇಳAವಂಥದು* ಸSಯಲ]. 

ನಮF ನಂ��ೆ%ೆ ತಕ�ಂ1ೆ �ಾಯ.8ಾ)( 

RಾವX ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ ತಕFಂiೆ �ಾಯU�ಾಡ7ೇಕು. 

�5Qಗಳ; ನಂ��ೆಯನುG �ಂ�ಸುತ��ೆ  

ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಈ ಪ=&Tಂದು ಅಂಶಗಳA 
ವೃ`�>ಾಗು&�ರುತ�5ೆ. )ೇವರು ನಮ$ೆ �ಾ�ರುವಂಥ 

5ಾ$ಾ*ನವನು� RಾವX ಹುಡುN &Jದು�ೊಂಡ lೕ�ೆ, RಾವX ಆ 

5ಾ$ಾ*ನವನು� 7ೇ� Gೊಂ`)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ, ಈಗ 

ನಮq ನಂz�ೆಯನು� ಅS�ೆ �ಾಡು&�)ೆ*ೕ5ೆ, ಈಗ�ಾದ+ೋ RಾವX 
ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ ತಕFಂiೆ �ಾಯU�ಾಡ7ೇಕು. ನಮq "ಕೃತ4ಗಳA" 

ಅಥ5ಾ "BpೇಯiೆKಂದ ಕೂ�ರುವ N=yಗಳA" RಾವX 
ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ ಎಂದು GೇಳAವಂಥ Bಷಯಗo�ೆಂ`$ೆ 
Gೊಂದುವಂಥ)ಾ*�ರ7ೇಕು. 

>ಾ�ೋಬನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, ನನ� ಸGೋದರ+ೇ, ಒಬrನು 
ತನ$ೆ ನಂz�ೆಯುಂ[ೆಂದು GೇJ�ೊಂಡು ತಕF 
N=yಗJಲ]ದವRಾ�ದ*+ೆ ಪ=Tೕಜ5ೇನು? ಅಂಥ ನಂz�ೆಯು 
ಇವನನು� ರ�ಸುವ)ೋ?  

...N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯು ತನ�;] dೕವBಲ]ದು* (>ಾ�ೋಬ 

2:14). 

�ಾಕYದ ಪ5�ಾರ ನ�ೆಯುವವSಾ�( 

RಾವX 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAವವರು �ಾತ=5ೇ ಆ�ರ)ೇ ಅದರ 

ಪ=�ಾರ ನ�ೆಯುವವ+ಾ�ರ7ೇಕು. 

5ಾಕ4ದ ಪ=�ಾರ ನ�ೆಯುವವ+ಾ�S. ಅದನು� �ೇಳAವವರು 
�ಾತ=5ೇ ಆ�ದು* #ಮqನು� #ೕ5ೇ �ೕಸ$ೊJಸ7ೇ�S. 

>ಾವRಾದರೂ 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAವವRಾದರೂ ಅದರ ಪ=�ಾರ 

ನ�ೆಯ`ದ*+ೆ ಅವನು ಕನ��ಯ;] ತನ� ಹುಟು( ಮುಖವನು� 
Rೋ�ದ ಮನುಷ4ನಂ&ರುವನು. ಇವನು ತನ�ನು� Rೋ��ೊಂಡು 
Gೋ� iಾನು kೕ�) *ೆRೆಂಬದನು� ಆ Mಣ5ೇ ಮ+ೆತುzಡುವನು. 
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ಆದ+ೆ zಡುಗ�ೆಯನು�ಂಟು �ಾಡುವ ಸ�ೕUತ�ಮ 

ಧಮUಪ=�ಾಣವನು� ಲM�ೊಟು( Rೋ� ಇನು� Rೋಡುತ��ೆ 
ಇರುವವನು 5ಾಕ4ವನು� �ೇJ ಮ+ೆತುGೋಗುವವRಾ�ರ)ೆ ಅದರ 

ಪ=�ಾರ ನ�ೆಯುವವRಾ�ದು* ತನ� ನಡiೆKಂದ ಧನ4Rಾಗುವನು. 
(>ಾ�ೋಬ 1:22-25). 

ಅಬ5Pಾಮನು – �ಾಕYದ ಪ5�ಾರ ನ�ೆಯುವವ/ಾ�ದOನು 

�ೊRೆಗೂ, ಅಬ=Gಾಮನು ತನ� 5ಾ$ಾ*ನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡನು. 
ಬಹಳ ವಷUಗಳ ನಂತರ ಇ:ಾಕನು ಹು'(ದನು. ಅಬ=Gಾಮನು 
ನಂzದ*ಂಥ ಎಲ]ವ� ಅವನ ಮಗRಾದ ಇ:ಾಕನ;] ಆಡಕ5ಾ�ತು�, 
ಅನಂತರ )ೇವರು ಇ:ಾಕನನು� ಬ;>ಾ� ಅ�Uಸು ಎಂದು 
GೇಳAವ ಮೂಲಕ ಅಬ=Gಾಮನನು� ಪSೕ�h)ಾಗ ಇನೂ� GೆಚುI 
ನಂz�ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರ7ೇ�ೆಂದು ಕ+ೆ$ೊಟ(ನು. ಅಬ=Gಾಮ#$ೆ 
ಅದು ತುಂ7ಾ ಕಷ(ಕರ5ಾ�ತು�, ಆದರೂ ಅವನು )ೇವS$ೆ 
BpೇಯRಾ� ಇ:ಾಕನನು� ಬ;>ಾ� ಅ�UಸುವXದ�ಾF� 

ಅವನನು� �Sೕಯ 7ೆಟ(�ೆF ಕ+ೆದು�ೊಡು Gೋದನು. �Sೕಯ 

7ೆಟ(ದ ಬJ$ೆ ಬಂ)ಾಗ, ಅವನು ತನ� �ೊiೆಯ;]ದ* ಇಬrರು 
:ೇವಕS$ೆ �ೆಲ�ಂದು ಸೂಚRೆಗಳನು� �ೊಟ(ನು. 

ಅವನು ತನ� :ೇವಕS$ೆ, “#ೕವX ಇ�ೆ]ೕ ಕi �ೆಯ ಬJಯ;]S; 

Rಾನೂ ನನ� ಮಗನೂ ಅ;]$ೆ Gೋ� )ೇ5ಾ+ಾಧRೆ 
�ಾ��ೊಂಡು #ಮq ಬJ$ೆ &S� ಬರುiೆ�ೕ5ೆ" ಎಂದು GೇJದನು. 
(ಆ`�ಾಂಡ 22:5). 

ಅಬ=Gಾಮನು �ಾ�ದ N=yಗಳA ಅವನು )ೇವS$ೆ 
BpೇಯRಾಗುವ ಬಯhದ*ನು� ಎಂಬುದನು� &Jಯಪ�ಸುತ�)ೆ. 
ಆದ+ೆ, )ೇವರು ತನ� 5ಾ$ಾ*ನವನು� Rೆರ5ೇSಸಲು ಶಕ�ನು ಎಂದು 
ಅವನು )ೇವರ lೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣU5ಾ� ನಂz�ೆK'(ದ*ನು� 
ಎಂಬುದು ಅವನ �ಾತುಗJಂದ iೋSಬರುತ�)ೆ, ಅವನು "RಾವX 
#ಮq ಬJ$ೆ &S� ಬರುi �ೇ5ೆ" ಎಂದು GೇJ)ಾಗ )ೇವರು 
ಇ:ಾಕನನು� ಸತ�ವ+ೊಳ�ಂದ ಎzrಸುವನು ಎಂದು ಸಹ 

ನಂzದನು. 

ಅಬ=Gಾಮನು ತನ� "ಕೃತ4ಗಳ" ಅಥ5ಾ "N=yಗಳ" ಮೂಲಕ 

)ೇವರು ತನ� 5ಾ$ಾ*ನವನು� Rೆರ5ೇSಸಲು ಶಕ�Rಾ�)ಾ*Rೆ ಎಂದು 
)ೇವರ lೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣU5ಾ� ನಂz�ೆಯನು� ಇ'(ದ*ನು�  
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ಎಂಬುದನು� &Jದುಬರುತ�)ೆ. ಅಬ=Gಾಮನು ಸಂಪ�ಣU5ಾ� 

BpೇಯRಾ� ಇ:ಾಕನನು� ವVಸಲು ತನ� ಕ&�ಯನು� 
iೆ$ೆದು�ೊಂ�ಾಗ, )ೇವರು ಅವನನು� ತ�ೆದು ಅ�UಸುವXದ�ಾF� 

7ೇ+ೆ ಬ;ವನು� ಒದ�h �ೊಟ(ನು. 

yGೋವನ ದೂತನು ಆ�ಾಶ)ೊಳ�ಂದ – “ಅಬ=GಾಮRೇ 
ಅಬ=GಾಮRೇ” ಎಂದು ಅವನನು� ಕ+ೆದನು.  

ಅದ�ೆF ಅಬ=Gಾಮನು “ಇ$ೋ ಇ)ೆ*ೕRೆ” ಅಂದನು.  

ಆ ದೂತನು ಅವ#$ೆ – “#ನ� ಹುಡುಗನ lೕ�ೆ �ೆ4Gಾಕ7ೇಡ, 

ಅವ#$ೆ ಏನೂ �ಾಡ7ೇಡ, #ೕನು #ನ� ಒಬrRೇ ಮಗನRಾ�ದರೂ 

ನನ$ೆ ಸಮ�Uಸುವದ�ೆF kಂ)ೆ$ೆಯ;ಲ]5ಾದ*Sಂದ #ೕನು 
)ೇವರ;] ಭಯಭN�ಯುಳ~ವRೆಂಬುದು ಈಗ iೋSಬಂತು” ಎಂದು 
GೇJದನು. 

 ಅಬ=Gಾಮನು ಕ�ೆ�&� Rೋಡು5ಾಗ ತನ� kಂದುಗ�ೆ ಒಂದು ಟಗರು 
9)ೆಯ;] �ೊಂಬುಗJಂದ hNF�ೊಂ�ತು�.  

ಅವನು Gೋ� ಅದನು� k�ದು ತಂದು ತನ� ಮಗ#$ೆ ಬದ�ಾ� 

Gೋಮ�ಾ�ದನು. ಆ ಸ�ಳ�ೆF yGೋವ Kೕ+ೆ ಎಂದು 
GೆಸSಟ(ನು. yGೋವನ 7ೆಟ(ದ;] ಒದಗುವದು ಎಂಬು)ಾ� 

ಇಂ`ನ ವ+ೆಗೂ GೇಳAವದುಂಟ�ಾ]. (ಆ`�ಾಂಡ 22:11-14).  

ಅಬ=Gಾಮನ Bpೇಯiೆಯ ಕೃತ4ಗಳA ಅಥ5ಾ N=yಗಳA ಅವನು 
ಏನRೊ�ೕ ನಂz)ೆ*ೕRೆ ಎಂದು GೇಳAiಾ�Rೋ ಅದ�ೆF 
Gೊಂ`�ೆ>ಾ�ದ*ವX. >ಾ�ೋಬನು GೇJದ*ನು� Rೆನ�h�ೊJ~S, 

N=yಗJಲ]ದ ನಂz�ೆಯು dೕವBಲ]ದು*. 

ನಮ�ರುವXದು ನಂz�ೆ>ಾ�ದ*+ೆ, ಅದ�ೆF ಸಂಪ�ಣU5ಾದ 

BpೇಯiೆKಂದ ಕೂ�ದ N=yಗಳA ಅ;] ಇ)ೆ*ೕ ಇರುತ�5ೆ. 

ನಂ��ೆಯ �ಷಯದV 1ಾE FೆhರDೇಕು 

ನಂz�ೆಯ Bಷಯದ;]ರುವ ಸಹRೆ$ೆ ಅಬ=Gಾಮನು ತುಂ7ಾ 

ಒo ~ೆಯ �ಾದS>ಾ�)ಾ*Rೆ. ವರುಷ ವರುಷವX ಅವನು )ೇವರ 

5ಾ$ಾ*ನವನು� ನಂಬು&�ದ*ನು. ಅವ#$ೆ ಒಬr ಮಗನು ಕೂಡ 

ಇಲ]`)ಾ*ಗಲೂ, ಅವನು ತನ�ನು� iಾನು ಬಹು ಜRಾಂಗಗಳ ತಂ)ೆ 
ಎಂದು ಕ+ೆದು�ೊಳA~5ಾಗ 7ೇ+ೆಯವರು ಅವನನು� 
$ೇ;�ಾ�ರುವXದನು� ಸkh�ೊಂ�`*ರ7ೇಕು. 
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ನಂ��ೆಯನುG ದೃಢ�ಾ� |)ದು�ೊಳ;HವIದು 

)ೇವರು �ಾ�ರುವಂಥ 5ಾ$ಾ*ನವನು�, RಾವX 
7ೇ��ೊಂ�ರುವಂಥದ*ನು�, RಾವX ನಂzರುವಂಥದ*ನು�, 
ಅS�ೆ�ಾ��ೊಂ�ರುವಂಥದ*ನು�, �ಾಯU ರೂಪ�ೆF 
ತಂ`ರುವಂಥದ*ನು� RಾವX "ದೃಢ5ಾ� k�ದು�ೊಳ~7ೇಕು." 

ಎಲ]ವX BಷಯಗಳA ತMಣ5ೇ ಉಂ[ಾಗುವX`ಲ]. ನಂz�ೆಯ 

Bಷಯದ;] "ಸಹRೆ" ಇರ7ೇಕು. 

ನಮq #Sೕ�ೆಯನು� ಕುSತು RಾವX �ಾ�ದ ಪ=&�ೆಯನು� 
#ಶIಂಚಲ5ಾ� ಪSಗ=k:ೋಣ. 5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�)ಾತನು 
ನಂzಗಸ�ನು (ಇz=ಯ 10:23). 

RಾವX )ೇವರ;]ಯೂ ಆತನ 5ಾಕ4ದ;]ಯೂ ಇ'(ರುವ ನಮq 
ಸಂಪ�ಣU5ಾದ ನಂz�ೆಯ ಆpಾರದ lೕ�ೆ iಾo qೆಯು 
ಸkh�ೊಳA~ವ :ಾಮಥ4UವXಳ~)ಾ*�ರುತ�)ೆ. �ೆDೖ\ ಎ
. ಮೂ� 

ರವರು kೕ$ೆ GೇJ)ಾ+ೆ, "#ಮq ನಂz�ೆಯು �ೊRೆಯ;] :ೋತು 
Gೋದ+ೆ, ಆರಂಭದ;]yೕ ಅದ�ೆF ಕುಂದು�ೊರiೆ ಇತು� 
ಎಂದಥU.” 

>ಾ�ೋಬನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ನನ� ಸGೋದರ+ೇ #ಮq ನಂz�ೆ$ೆ ಆಗುವ ಪSaೆ§ೕಧRೆಯು 
iಾoೆqಯನು�ಂಟು �ಾಡುತ�)ೆಂದು &Jದು #ೕವX RಾRಾBಧ5ಾದ 

ಕಷ(ಗಳ;] z`*ರು5ಾಗ ಅದನು� �ೇವಲ ಆನಂದಕರ5ಾದ)ೆ*ಂದು 
ಎfhS. ಆ iಾo qೆಯು h`*$ೆ ಬರ;. ಆಗ #ೕವX ಸು�ತರೂ 

ಸವUಸುಗುಣವXಳ~ವರೂ ಏನೂ ಕ�lKಲ]ದವರೂ ಆ�ರುBS 

(>ಾ�ೋಬ 1:2-4). 

ಭರವ�ೆಯುಳHವSಾ�( 

ತಮq )ೇಹಗಳ;] ಸDಸ�iೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ಾF� )ೇವರ 

5ಾಕ4ವನು� ನಂzದಂಥವರು ಆ ಸDಸ�iೆಯ ಲMಣವX 7ೇಗRೇ 
$ೋಚರ5ಾಗ`ದ*+ೆ ಅಂಥವರು ಅRೇಕ 7ಾS #+ಾaೆ$ೊಳA~iಾ�+ೆ. 
ಅಂಥವರ;] ತುಂ7ಾ ಜನರು ಏನೂ ಆಗ;ಲ]ವ�ಾ] ಎಂದು /ಾBh 

"ತಮq ಭರವ:ೆಯನು� zಟು(zಡುiಾ�+ೆ". 

ನಮq dೕವನದ;] )ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶN�ಯ $ೋಚರiೆಯನು� 
Gೊಂ`�ೊಳA~ವ Bಷಯದ;] RೋಡುವX)ಾದ+ೆ, ಆ 
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$ೋಚರiೆಯು �ೆಲ�lq ತMಣ5ಾ� ನ�ೆಯುವ "ಅದುjತ5ಾ�" 

ಬರುವ ಸಂದಭUಗJ5ೆ. �ೆಲ�lq ಆ ಸDಸ�iೆಯ $ೋಚರiೆಯು 
ಕ=lೕಣ5ಾ� ಬರುವ "ಸDಸ�iೆ" ಯಂiೆ iೋSಬರುವ 

ಸಮಯಗJ5ೆ. 

ನಮq )ೇಹಗಳ;] ಸDಸ�iೆ>ಾಗ7ೇ�ೆಂಬ Bಷಯದ;]>ಾಗ;, 

ನಮq ಸಂಬಂಧಗಳ Bಷಯದ�ಾ]ಗ;, ನಮq ಹಣ�ಾhನ 

Bಷಯದ;]>ಾಗ; ಅಥ5ಾ RಾವX )ೇವSಂದ >ಾವXದನು� 
Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ಾF� RಾವX )ೇವರನು� ನಂಬು&�)ೆ*ೕ�ೕ ಆ 

Bಷಯದ;]>ಾಗ; ಅ)ೇ Sೕ&>ಾ� )ೇವರ �ಾಯU 

iೋSಬರುತ�)ೆ. RಾವX ತMಣ5ಾ� )ೇವರ �ಾಯUವನು� 
�ಾಣ`ದ*ರೂ ನಂz�ೆಯ;] RಾವX iಾo qೆKಂದ �ಾಯ7ೇಕು. 
RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯನು� "ದೃಢ5ಾ�" k�ದು�ೊಳ~7ೇಕು, 
)ೇವರ �ಾಯUವX ತMಣ5ೇ iೋSಬರ`ದ*ರೂ "ನಮq 
ಭರವ:ೆಯನು� zಟು(zಡ7ಾರದು". 

Gಾ$ಾದ+ೆ #ಮq pೈಯUವನು� zಟು(zಡ7ೇ�S. ಅದ�ೆF ಮGಾ 

ಪ=&ಫಲವXಂಟು )ೇವರ Oತ�ವನು� Rೆರ5ೇSh 5ಾ$ಾ*ನದ 

ಫಲವನು� Gೊಂದ7ೇ�ಾದ+ೆ #ಮ$ೆ iಾo qೆ 7ೇಕು (ಇz=ಯ 

10:35-36). 

ಆಸ��ಯುಳHವSಾ�ರDೇಕು 

ಇz=ಯ ಪ&=�ೆಯ �ೇಖಕನು kೕ$ೆ GೇJ)ಾ*Rೆ, 

#ೕವX ಉಪ�ಾರ �ಾಡುವದರ;] >ಾವ ಆಸN�ಯನು� 
iೋSh *̀ೕ+ೋ #ಮq #Sೕ�ೆ ದೃಢ�ಾ��ೊಂಡು ಕ�ೇತನಕ 

k�ಯುವದರ;]ಯೂ #ಮq;] ಪ=&Tಬrರೂ ಅ)ೇ ಆಸN�ಯನು� 
iೋSಸ7ೇ�ೆಂದು ಅ|ೇ�ಸುiೆ�ೕRೆ. #ೕವX ಮಂದಮ&ಗoಾ�ರ)ೇ 
>ಾರು 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ನಂz ಅವXಗಳ ಫಲ�ೊFೕಸFರ ಬಹು 
`ನಗಳವ+ೆಗೂ �ಾ`ದು* ಆ ಫಲವನು� Gೊಂದುiಾ�+ೋ ಅವರನು� 
ಅನುಸSಸುವವ+ಾಗ7ೇ�ೆಂದು �ೋರುiೆ�ೕRೆ (ಇz=ಯ 6:11,12). 

RಾವX ಏನನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದ�ಾF� )ೇವರನು� 
ನಂಬು&�)ೆ*ೕ�ೕ ಆ Bಷಯದ;] )ೇವರ �ಾಯU 7ೇಗRೇ 
iೋSಬರ`ದ*ರೂ, RಾವX ನಂz�ೆಯನು� ದೃಢ5ಾ� 

k�ದು�ೊಳ~7ೇಕು, ನಂz�ೆಯುಳ~ವ+ಾ� iಾoೆqKಂದ 

�ಾತುರ`ಂದ �ಾಯ7ೇಕು. 
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ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ,  

ಆದ+ೆ �ಾಣ`ರುವದನು� RಾವX ಎದುರುRೋಡುವವ+ಾ�ದ*+ೆ 
iಾoೆqKಂದ �ಾದು�ೊಂ�ರು5ೆವX (+ೋ�ಾಪXರ 8:25). 

)ಾBೕದನು kೕ$ೆ GೇJ)ಾ*Rೆ, 

yGೋವನನು� #Sೕ�h�ೊಂ�ರು; ದೃಢ5ಾ�ರು; #ನ� 
ಹೃದಯವX pೈಯU`ಂ`ರ;; yGೋವನನು� #Sೕ�h�ೊಂ�ೇ 
ಇರು (NೕತURೆ 27:14). 

yaಾಯನು RಾವX ಹದು*ಗಳಂiೆ ಇರ7ೇ�ೆಂದು GೇJ)ಾ*Rೆ. 

yGೋವನನು� #Sೕ�ಸುವವ+ೋ Gೊಸ ಬಲವನು� 
Gೊಂದುವರು; ಹದು*ಗಳಂiೆ +ೆ�ೆFಗಳನು� �ಾO�ೊಂಡು ಏರುವರು; 
ಓ� ದfಯರು, ನ�ೆದು ಬಳಲರು (yaಾಯ 40:31). 

ಸ8ಾc�ಯV 

ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಈ ಆರು ಅಂಶಗಳA ನಮq )ೈನಂ`ನ 

dೕವನದ /ಾಗ5ಾಗು5ಾಗ, RಾವX ನಮq dೕವನದ;] 
ನಂz�ೆಯ;] Gೆ�ೆI�ಾI� ಮುಂ)ೆ :ಾಗುiೆ�ೕ5ೆ, )ೇವರ 

5ಾ$ಾ*ನಗಳA ನಮq dೕವನದ;] Rೆರ5ೇರುತ�5ೆ. 

Gೇಗಂದ+ೆ )ೇವSಂದ )ೊರಕುವ #ೕ&ಯು ಅದರ;] 
iೋSಬರುತ�)ೆ. #ೕ&ವಂತನು ನಂz�ೆKಂದ�ೇ ಬದುಕುವRೆಂಬ 

aಾ:ೊ�ೕN�ಯ ಪ=�ಾರ ಆ #ೕ&ಯು ನಂz�ೆಯ ಫಲ5ಾ�ದು* 
ನಂz�ೆಯನು� ವೃ`*ಪ�ಸುವಂಥ)ಾ�)ೆ (+ೋ�ಾಪXರ 1:17). 

ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. ನಂz�ೆಯ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಕುSತು #ಮq ಸDಂತ 5ಾಕ4ಗಳ;] ಬ+ೆKS. 

 

2. "ನಂz�ೆಯ Bಷಯದ;]ನ iಾo qೆ" ಎಂದ+ೇನು? 
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*ಾಠ ಐದು 

ಸತತ�ಾ� DೆEೆಯುವ ನಂ��ೆ 

 

�4ಾaಸ ಪ(8ಾಣ 

|ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

)ೇವರು ಒ7ೊrಬr#$ೆ ಎಂ�ೆಂಥ BaಾDಸ ಬಲವನು� �ೊಟ(Rೋ 
(+ೋ�ಾಪXರ 12:3b). 

ನೂ4 ಇಂಟc Rಾ4ಷನ
  ವಷU� ನ;] kೕ$ೆ RಾವX ಓದುi �ೇ5ೆ, 

)ೇವರು ನನ$ೆ �ೊ'(ರುವ ಕೃ|ೆಯ ಪ=�ಾರ #ಮq;] ಒ7ೊrಬr#$ೆ 
GೇಳAವ)ೇನಂದ+ೆ: #ಮq ಕುSತು #ೕವX ಅ&>ಾ� 

/ಾBh�ೊಳ~7ೇ�S, ಅದ�ೆF ಬದ�ಾ� )ೇವರು #ಮ$ೆ 
�ೊ'(ರುವ BaಾDಸ ಪS�ಾಣ�ೆF ತಕF Gಾ$ೆ Rಾ4ಯ5ಾದ 

ಅ{|ಾ=ಯ`ಂದ #ಮq ಕುSತು /ಾBh�ೊJ~S. 

yೕಸುವನು� ತಮq ಕತUನRಾ��ಯೂ ರMಕನRಾ��ಯೂ 

ಅಂ�ೕಕSh�ೊಳ~ಲು 7ೇ�ಾದ ನಂz�ೆಯನು� ಆತನು 
�ೊ'()ಾ*Rೆಂದು ನಮ$ೆ &J`)ೆ, ಏ�ೆಂದ+ೆ ಸತ45ೇದ kೕ$ೆ 
GೇಳAತ�)ೆ; 

ನಂz�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ|ೆKಂದ�ೇ ರM�ೆ Gೊಂ`ದವ+ಾ�`*ೕS. 

ಆ ರM�ೆಯು #bqಂದುಂ[ಾದದ*ಲ], ಅದು )ೇವರ ವರ5ೇ (ಎ�ೆಸ 

2:8). 

�ಾ>�ೆ�ಾWನಷುf ನಂ��ೆ 

OಕF :ಾh5ೆ�ಾJನಷು( ನಂz�ೆ ನಮ$ೆ ಇದ*+ೆ >ಾವXದು ನಮ$ೆ 
ಅ:ಾಧ4ವಲ]5ಾ�ರುವX`ಲ] ಎಂದು yೕಸು GೇJದ*ನು. :ಾh5ೆ 
�ಾಳA Baೇಷ5ಾದು)ಾ*�)ೆ ಏ�ೆಂದ+ೆ ಅದು OಕF)ಾ� 7ೆoೆಯಲು 
ಆರಂ{h )ೊಡ� ಮರ5ಾ� �ಾಪUಡುತ�)ೆ. 

yೕಸು kೕ$ೆಂದು ನಮ$ೆ GೇJದ*ನು, 

"ಪರ�ೋಕ+ಾಜ4ವX :ಾh5ೆ �ಾJ$ೆ Gೋ;�ೆ>ಾ�)ೆ. ಒಬr 
ಮನುಷ4ನು ಅದನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು Gೋ� ತನ� Gೊಲದ;] 
z&�ದನು. ಅದು ಎಲ] zೕಜಗJ�ಂತಲೂ ಸಣ�)ಾ�)ೆ. 7ೆoೆದ 

lೕ�ೆ �ಾKಪಲ4ದ �ಡಗJ�ಂತ )ೊಡ�)ಾ� ಮರ5ಾಗುತ�)ೆ. 
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ಆ�ಾಶದ;] Gಾ+ಾಡುವ ಪ�ಗಳA ಬಂದು ಅದರ �ೊಂ7ೆಗಳ;] 
5ಾಸ �ಾಡುತ�5ೆ" (ಮiಾ�ಯ 13:31-32). 

ಇಂದು ನಮq ನಂz�ೆಯು ಎಷು( ಸಣ�)ಾ�ದ*ರೂ, ಅದು 
>ಾ5ಾಗಲೂ 7ೆoೆಯುiಾ� dೕವನದ ಎ�ಾ] ಘಟ(ಗಳ;]ಯೂ 

ಮುಂ)ೆ :ಾ� ಇತರS$ೆ ಬಲವನು� �ೊಡುವ ಮರದಂiೆ ಆಗುತ�)ೆ. 

RಾವX ಈ ಪXಟಗಳನು� ಓ` ಕ;ಯು5ಾಗ, ನಮq |ಾ=ಥURೆಯು 
ಇ)ಾ�ರ;, "ಕತURೇ, #ನ� ಕುSiಾದ, #ನ� 5ಾಕ4ದ ಕುSiಾದ 

&JವJ�ೆಯು ನನ�;] Gೆ�ೆI�ಾIಗ;. ನನ� ಆತqವX ನಂz�ೆಯನು� 
Gೊಂ`�ೊಳ~;, ನನ� ನಂz�ೆಯು ಬ;ಷ¡5ಾ� 7ೆoೆಯ;.” 

ನಂz�ೆಯು )ೇವSಂದ ಬರುತ�)ೆ. ಆತನು ಒ7ೊrಬrSಗೂ 

BaಾDಸದ ಪS�ಾಣವನು� �ೊ'()ಾ*Rೆ. ಆದ+ೆ :ಾh5ೆ 
�ಾJನ-(ರುವ ನಮq "BaಾDಸದ ಪS�ಾಣವX" ಸತತ5ಾ� 

7ೆoೆಯುವ ನಂz�ೆ>ಾ� �ಾಪUಡ7ೇ�ಾದ*ದು* |ಾ=ಮುಖ4. 

RಾವX dೕವನದ ಒಂ)ೊಂದು ಕಷ(ಗಳ ಮೂಲಕ Gಾದು 
Gೋಗು5ಾಗ, ಆ ಒಂ)ೊಂದು ಕಷ(ವನು� |ಾ=ಥURೆಯ ಮೂಲಕ 

ಕತUನ ಬJ$ೆ ತಂದು, ಆತನ 5ಾಕ4ವನು� ಹುಡುಕುiಾ�, ಕಷ(ಗಳನು� 
ಕಂಡು ದುಃ�ಸುiಾ� ಪ=&N=Kಸುವ ಬದ�ಾ� ನಂz�ೆKಂದ 

ಪ=&N=Kಸುವಂiೆ, ಆತನು ನಮ$ೆ ಅVಕ5ಾದ ನಂz�ೆಯನು� 
�ೊಡುiಾ�Rೆ. ನಮq ":ಾh5ೆ �ಾJನಷು(" ನಂz�ೆಯು 
7ೇ+ೆಯವರನು� ಸಂiೈಸುವಷ(ರ ಮ'($ೆ )ೊಡ� ಮರ5ಾ� 

7ೆoೆಯುತ�)ೆ. 

ಇz=ಯ ಪ&=�ೆಯ;], RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

ನಂz�ೆಯನು� ಹು'(ಸುವವನೂ ಪ�+ೈಸುವವನೂ ಆ�ರುವ 

yೕಸುBನ lೕ�ೆ ದೃ-( ಇಟು(… (ಇz=ಯ 12:2a). 

RಾವX yೕಸುB#ಂದ Gೊಂ`�ೊಳA~ವಂಥ ನಂz�ೆಯಲ])ೆ  
#ಜ5ಾದ 7ೇ+ೆ ನಂz�ೆKಲ]. yೕಸು ನಮq ನಂz�ೆಯನು� 
ಹು'(ಸುವವನು �ಾತ=ವಲ], ಆದ+ೆ ಆತನು ನಮq ನಂz�ೆಯನು� 
ಪ�+ೈಸುವವನು ಆ�)ಾ*Rೆ. 

ನಮq ನಂz�ೆಯನು� ಪ�+ೈಸುವಂಥ ಪ=N=yಯ;], RಾವX 
dೕವನದ;] ಕಷ(ಗಳನು� Gಾದು Gೋಗು5ಾಗ yೕಸು ಹಂತ 

ಹಂತ5ಾ� ನಮq dೕವನದ;] �ಾಯU �ಾಡುವನು. dೕವನದ;]  
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ಬರುವಂಥ ಕಷ(ಗJ$ೆ, RಾವX :ಾ�ಾನ45ಾ� ಭಯ, ಹiಾaೆ, 
�ೋಪ`ಂದ ಪ=&N=Kಸಬಹುದು, ಅಥ5ಾ RಾವX )ೇವರ;]ಯೂ 

ಆತನ 5ಾಕ4ದ;]ರುವ 5ಾ$ಾ*ನದ;]ಯೂ ಇ'(ರುವ ನಂz�ೆKಂದ 

�ಾಯU�ಾಡಬಹುದು. ಒಂ)ೊಂದು ಕಷ(ಗಳನು� Gೊಸ)ಾದ 

ನಂz�ೆKಂದ ಜKಸು5ಾಗ, ನಮq ನಂz�ೆಯ 

�ಾಂಸಖಂಡಗಳA ಬ;ಷ¡5ಾಗುತ�5ೆ. ನಮq ನಂz�ೆಯು ಇನೂ� 
Gೆ�ೆIಚುI ವೃ`�>ಾಗುiಾ� ಸತತ5ಾ� 7ೆoೆಯುವ ನಂz�ೆಯತ� 
:ಾಗುiೆ�ೕ5ೆ, ಅಂತಹ ನಂz�ೆಯು )ೇವರನು� lOIಸುತ�)ೆ.  

ನಂ��ೆಯನುG Pೆq��ೆಂದು QೕಸುವನುG Dೇ)�ೊWH( 

yೕಸು ಕತUನು �ಾಕUನ ಸು5ಾiೆUಯ;] uಷ4S$ೆ, ">ಾ�ೆ 
#ಮ$ೆ ನಂz�ೆ ಇಲ]?" ಎಂದು �ೇJದನು. ಆತನು ಲೂಕನ 

ಸು5ಾiೆUಯ;], "#ಮq ನಂz�ೆ ಎ;]?" ಎಂದು �ೇJದನು. ಆತನು 
ಇಂದು ಕೂಡ ಅ)ೇ Sೕ&>ಾ�, ತನ� BaಾDhಗJಂದ ಕೂ�ರುವ 

ಸ/ೆyಂಬ )ೇಹಕೂF, #ಮq ಬ;ಷ¡5ಾದ, 7ೆಟ(ಗಳನು� #ೕ�ಸುವ 

ನಂz�ೆಯು ಎ;]? ಎಂದು �ೇಳA&�ರುವನು. 

�ಾಕUನ ಸು5ಾiೆUಯ 9Rೇ ಅpಾ4ಯದ;] yೕಸು )ೆವD k�ದ* 
ಹುಡುಗನನು� z�hದ �ಾಯUವನು� Rೋ��ೊo�ೆ~ೕಣ. 

ಅದ�ಾFತನು ಎ�ಾ], ನಂz�ೆKಲ]ದಂಥ ಸಂiಾನ5ೇ, Rಾನು 
ಇRೆ�ಷು( `ನ #ಮq ಸಂಗಡ ಇರ;? ಇRೆ�ಷು( `ನ #ಮqನು� 
ಸkh�ೊಳ~;? ಅವನನು� ನನ� ಬJ$ೆ iೆ$ೆದು�ೊಂಡು ಬ#� 
ಅನ�ಲು, 

ಅವನನು� ಆತನ ಬJ$ೆ ಕ+ೆದು�ೊಂಡು ಬಂದರು. ಆತನನು� 
ಕಂಡಕೂಡ�ೆ ಆ )ೆವDವX ಅವನನು� ಬಹಳ5ಾ� ಒ)ಾ*�ಸಲು 
ಅವನು Rೆಲ�ೆF zದು* Rೊ+ೆಸುSಸುiಾ� Gೊರoಾ�ದನು.  

yೕಸು ಅವನ ತಂ)ೆಯನು�, ಇದು ಇವ#$ೆ ಬಂದು ಎಷು( 
`ನ5ಾKತು ಎಂದು �ೇJ)ಾಗ, ಅವನು OಕFಂ`ನ;]yೕ 
ಬಂ`)ೆ; ಮತು� ಇವನನು� �ೊಲ]7ೇ�ೆಂದು ಆ$ಾ$ }ೆ 7ೆಂNಯ;]ಯೂ 

#ೕSನ;]ಯೂ �ೆಡBತು; #ನ� �ೈ; ಏRಾದರೂ ಆಗುವ Gಾ�ದ*+ೆ 
ನಮq lೕ�ೆ ಕರು�ೆKಟು( ನಮ$ೆ ಸGಾಯ�ಾಡು ಅಂದನು. 
yೕಸು ಅವ#$ೆ, #ನ� �ೈ; ಆಗುವ Gಾ�ದ*+ೆ ಅನು�&�ೕTೕ? 

ನಂಬುವವ#$ೆ ಎ�ಾ] ಆಗುವದು ಎಂದು GೇJದನು.  
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ಕೂಡ�ೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂ)ೆಯು, ನಂಬುiೆ�ೕRೆ, ನನ$ೆ ನಂz�ೆ 
ಕ�l>ಾ�ದ*ರೂ ಸGಾಯ�ಾಡು ಎಂದು ಕೂ� GೇJದನು.  

ಆಗ yೕಸು ಜನರ ಗುಂಪX ಓ�ಬರುವದನು� ಕಂಡು ಆ )ೆವDವನು� 
ಗದSh ಎ�ೇ, NವX�ಾದ ಮೂಗ )ೆವD5ೇ, ಇವನನು� zಟು( 
Gೋಗು; ಇನು� ಮುಂ)ೆ k�ಯ 7ೇಡ5ೆಂದು Rಾನು #ನ$ೆ 
ಅಪZ�ೆ�ೊಡುiೆ�ೕRೆ ಅಂದನು.  

ಆಗ ಅದು ಅಬrSh ಅವನನು� ಒ)ಾ*�h zಟು(GೋKತು. ಆ 

ಹುಡುಗನು ಸತ�Gಾ$ೆ z`*ದ*Sಂದ ಬಹು ಜನರು ಸತು�Gೋದ 

ಅಂದರು. ಆದ+ೆ yೕಸು ಅವನನು� �ೈk�ದು ಎzrಸಲು ಅವನು 
ಎದು* #ಂತನು (�ಾಕU 9:19-27). 

ಆ ಹುಡುಗನ ತಂ)ೆಯ;]ದ* |ಾ=�ಾfಕiೆಯನು� ಗಮ#h 

Rೋ�S. ಅವನು yೕಸುB$ೆ �ೕಸ �ಾಡಲು ಪ=ಯ&�ಸ;ಲ]. 
ಅವನು ತನ� ಮಗ#$ೆ zಡುಗ�ೆ>ಾಗ7ೇ�ೆಂದು ಬಯh, 

"ನಂಬುiೆ�ೕRೆ, ನನ$ೆ ನಂz�ೆ ಕ�l>ಾ�ದ*ರೂ 

ಸGಾಯ�ಾಡು” ಎಂದು ಕೂ� GೇJದನು. 

ಇಂದು ನಮq |ಾ=ಥURೆಯೂ ಕೂಡ ಅ)ೇ ಆ�ರ7ೇಕು. ಕತURೇ, 
ನನ� ನಂz�ೆಯನು� GೆOIಸಲು ಸGಾಯ �ಾಡು. 

ನಮF ನಂ��ೆಯನುG Pೆq�ಸು 

ಲೂಕನ ಸು5ಾiೆUಯ;] ಅ9ಸ�ಲರು, "ಕತURೇ, ನಮq 
ನಂz�ೆಯನು� GೆOIಸು" ಎಂದು |ಾ=tUhದರು. 

ಅ9ಸ�ಲರು :ಾDb$ೆ, ನಮq ನಂz�ೆಯನು� GೆOIಸು ಎಂದು 
GೇJದರು (ಲೂಕ 17:5). 

RಾವX ಅ9ಸ�ಲರ ಕೃತ4ಗಳ ಪXಸ�ಕವನೂ� ಅವರು ಬ+ೆ`ರುವ 

ಪ&=�ೆಗಳನೂ� ಓದು5ಾಗ ನಂz�ೆಯ GೆOIhದಂತಹ ಅRೇಕ 

ಉ)ಾಹರ�ೆಗಳನು� RಾವX �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. ಕತUನು ಅವರ 

ನಂz�ೆಯನು� GೆOIh)ಾಗ, uಷ4ರು ಆ ನಂz�ೆKಂದ 

ಮಹiಾFಯUಗಳನು� �ಾ�ದರು. 

LಮF ನಂ��ೆ ಎV?  

Qೕಸು �ರು%ಾWಯನುG 4ಾಂತ%ೊW>ದನು 
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ಸವU�ಾ;ಕ5ಾ�ಯೂ aೆ=ೕಷ¡Rಾ�ದ* 7ೋಧಕನು ಅಂದ+ೆ yೕಸು 
uಷ4S$ೆ 7ೋVhದನು. ಆದರೂ, ಸಮ:ೆ4ಗಳA ಬಂ)ಾಗ, ಅವರು 
ಭಯಪಟು( yೕಸುBನ ಬJ$ೆ ಓ� ಬಂದರು. 

ಒಂ)ಾRೊಂದು `ನದ;] ಆತನು ತನ� uಷ4ರ ಸಂಗಡ ಒಂದು 
)ೋfಯನು� ಹ&� �ೆ+ೆಯ ಆ�ೇ ದಡ�ೆF Gೋ$ೋಣ ಎಂದು 
ಅವS$ೆ Gೇಳಲು ಅವರು )ೋfಯನು� #ೕSRೊಳ$ೆ ನೂN 

Gೊರಟರು.  

ಅವರು Gೋಗು&�ರು5ಾಗ ಆತ#$ೆ #)ೆ=ಹ&�ತು; ಅಷ(ರ;] 
zರು$ಾJ �ೆ+ೆಯ lೕ�ೆ ಬರಲು )ೋfTಳ$ೆ #ೕರು 
ತುಂz�ೊಂಡದSಂದ ಅವರು ಅ|ಾಯ�ೆF ಗುS>ಾದರು.  

kೕ�ರ�ಾ� ಅವರು ಆತನ ಹತ�ರ ಬಂದು ಗುರು5ೇ, ಗುರು5ೇ, 
:ಾಯುiೆ�ೕ5ೆ ಎಂದು GೇJ ಆತನನು� ಎzrhದರು. ಆಗ ಆತನು 
ಎದು* $ಾJಯನೂ� ಉಬುrವ #ೕರನೂ� ಗದShದನು. ಗದSಸಲು 
ಅವX #ಂತವX, aಾಂತ5ಾKತು.  

ತರು5ಾಯ ಆತನು #ಮq ನಂz�ೆ ಎ;]? ಎಂದು ಅವರನು� 
�ೇJದನು. ಅವ+ಾದ+ೋ ಭಯಪಟು( ಈತನು >ಾSರಬಹುದು? 

$ಾJಗೂ #ೕSಗೂ ಅಪZ�ೆ �ೊಡುiಾ�Rೆ; ಅವX ಕೂಡ GೇJದ Gಾ$ೆ 
�ೇಳAತ�ವ�ಾ] ಎಂದು ಒಬrS$ೊಬrರು �ಾiಾ��ೊಂಡು 
ಆಶIಯUಪಟ(ರು. (ಲೂಕ 8:22-25) 

ಅವರ |ಾ=ಣಗಳA ಉJದವX, ಆದರೂ uಷ4ರು ಭಯಪಡು&�ದ*ರು 
ಏ�ೆಂದ+ೆ $ಾJಯೂ #ೕರೂ ಕೂಡ yೕಸುB$ೆ �ಾ&$ೆ 
Bpೇಯ5ಾಗು&�ದ*ವX. yೕಸು ಏRೆಂದು �ೇJದನು? "#ಮq 
ನಂz�ೆ ಎ;]?" 

/ಾವI ಕೂಡ ಅದನುG 8ಾಡಬಹುದು 

yೕಸುBನ ಪ=aೆ�ಯು ಏನನು� ಸೂOಸುತ�)ೆ ಎಂದ+ೆ, "Rಾನು 
ನಂz�ೆKಂದ zರು$ಾJಯನು� aಾಂತ$ೊJಸ)ೆ. ಆದ+ೆ #ೕ5ೇ�ೆ 
ಅದನು� �ಾಡ;ಲ]? " 

uಷ4ರು ಭಯ, ಸಂ)ೇಹ, ಅಪನಂz�ೆKಂದ zರು$ಾJ$ೆ 
ಪ=&N=Khದರು. ಆದ+ೆ yೕಸು ನಂz�ೆKಂದ �ಾಯU 

�ಾ�ದನು. "#ಮq ನಂz�ೆ ಎ;]" ಎಂದು yೕಸು �ೇJ)ಾಗ, 

#ೕವX ನಂz�ೆKಂದ �ಾಯU �ಾ�ದ*+ೆ #ೕವX ಸಹ 
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zರು$ಾJಯನು� aಾಂತ$ೊJಸಬಹು`iೆ�ಂದು ಆತನು ಅವS$ೆ 
GೇಳA&�ರುವನು. 

yೕಸು ತನ� uಷ4S$ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾತನು� GೇJ)ಾಗ ಈ 

ಸತ4ವನು� ಸZಷ(5ಾ� &Jಯಪ�hದನು, 

#ಮ$ೆ #ಜ#ಜ5ಾ� GೇಳAi �ೇRೆ. ನನ�ನು� ನಂಬುವವನು Rಾನು 
ನ�ಸುವ N=yಗಳನು� iಾನೂ ನ�ಸುವನು ಮತು� ಅವXಗJ�ಂತ 

ಮಹiಾ�ದ N=yಗಳನು� ನ�ಸುವನು. >ಾಕಂದ+ೆ Rಾನು 
ತಂ)ೆಯ ಬJ$ೆ Gೋಗುiೆ�ೕRೆ (TೕGಾನ 14:12). 

 #ಜ5ಾದ ನಂz�ೆ 

)ೇವರನು� &Jದು�ೊಳA~ವ ಮೂಲಕವ� �ೆಲ�ಂದು #`Uಷ( 
ಪSh�&ಯ;] ಆತನ Oತ�ವನು� &Jದು�ೊಳA~ವ ಮೂಲಕವ� 

ನಂz�ೆ ಬರುತ�)ೆ. 

ಈ ಪSh�&ಯ;] )ೇವರ Oತ�5ೇRಾ�ತು�? 

yೕಸು, "RಾವX �ೆ+ೆಯ ಆ�ೆ ದಡ�ೆF Gೋ$ೋಣ" ಎಂದು 
GೇJದನು. ಆದ+ೆ ಅವರು yೕಸು >ಾ+ೆಂಬುದನು� ಅವರು 
ಅಥU�ಾ��ೊಳ~;ಲ]. ಅವರು ಅದುjತಗಳನು� Rೋ�ದ*ರು, 
ಆದರೂ ಆತನ;]ದ* ಶN�ಯನು� ಅವರು ಅಥU�ಾ��ೊಳ~;ಲ]. 
ಮನುಷ4ಕು�ಾರನು "ಆ�ೆ$ೆ Gೋ$ೋಣ" ಎಂದು GೇJದ*ನು, 
ಆದ*Sಂದ ಆ �ಾತುಗಳ;] )ೇವರ ಶN�Kತು�. 

ಅಂದು yಶು uಷ4Sಗ, "#ಮq ನಂz�ೆ ಎ;]?" ಎಂದು �ೇJದನು. 
ಆತನು ಇಂದು ಸಹ ನಮq;] ಅRೇಕS$ೆ ಅ)ೇ ಪ=aೆ�ಯನು� 
�ೇಳA&�ರುವನು. 

)ೇವರ Oತ�ವನು� ಅವS$ೆ &Jಸ�ಾKತು, "ಆ�ೆ ದಡ�ೆF 
Gೋ$ೋಣ", ಆದ+ೆ ನಂz�ೆ$ೆ ಪSೕ�ೆ ಬಂ)ಾಗ ಅವರು, "RಾವX 
Rಾಶ5ಾಗು&�)ೆ*ೕ5ೆ!" ಎಂದು ಕೂ��ೊಂಡರು. 

ಇಂದು, ನಮq ಬJಯ;] ಬ+ೆಯಲZ'(ರುವ )ೇವರ 5ಾಕ4B)ೆ. 
)ೇವರ Oತ� ಏRೆಂದು ನಮ$ೆ $ೊ&�)ೆ, ಆದರೂ ಇನೂ� ಅRೇಕರು 
Rಾಶ5ಾಗು&�)ಾ*+ೆ. 

Gೋaೇಯನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ನನ� ಜನರು �ಾನkೕನ+ಾ� Gಾoಾ�)ಾ*+ೆ (Gೋaೇಯ 4:6). 
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RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯನು� ವೃ`�ಪ�h�ೊಳ~ಲು, RಾವX �ದಲು 
ಆತನ 5ಾಕ4ದ ಕುSiಾದ &JವJ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ~7ೇಕು. 
ಅನಂತರ RಾವX ಆ 5ಾಕ4ವನು� ನಂಬ7ೇಕು, pಾ4#ಸ7ೇಕು ಮತು� 
ಅದರ ಪ=�ಾರ �ಾಯU�ಾಡ7ೇಕು. 

#ಜ5ಾದ ನಂz�ೆಯು >ಾ5ಾಗಲೂ )ೇವರನೂ� ನಮq 
ಪSh�&ಯ;] ಆತನ Oತ� ಏRೆಂಬುದನೂ� &Jದು�ೊಳA~ವXದರ 

ಮೂಲಕ ಬರುತ�)ೆ. 

 ನಮq 7ಾKಯ;])ೆ 

uಷ4ರು, "ಗುರು5ೇ, ಗುರು5ೇ, RಾವX Rಾಶ5ಾಗು&�)ೆ*ೕ5ೆ!" ಎಂದು 
ಕೂ�ದರು. :ಾD/ಾBಕ5ಾ� RೋಡುವX)ಾದ+ೆ, ಎಲ]ರೂ ಅವರು 
�ಾ�ದು* ಸSyಂದು ಒ�Z�ೊಳA~iಾ�+ೆ. 

ಆದ+ೆ yೕಸು ಅವರು �ಾ�ದು* ಸSyಂದು ಒ�Z�ೊಳ~;ಲ] 
ಎಂಬುದನು� ಗಮ#hS. ಆತನು pೈಯU5ಾ� ಎದು* #ಂತು, 
ನಂz�ೆKಂದ �ಾಯU�ಾ� $ಾJಯನೂ� ಅ�ೆಗಳನೂ� 
ಗದShದನು. 

uಷ4ರು ಭಯ`ಂದ ಕೂ��ೊಂಡರು. ಭಯದ;] ನಂz�ೆ 
ಇರುವX`ಲ]. ಭಯವX ನಂz�ೆ$ೆ ತ`Dರುದ�5ಾದು*ದು ಆ�)ೆ. ಭಯವX 
ನಂz�ೆ$ೆ Bರುದ�5ಾದ `NFನ;] :ಾಗು&�)ೆ. ಭಯವX ಆಳAವ 

ಕ�ೆಯ;], ನಂz�ೆ �ಾಯU�ಾಡಲು :ಾಧ4Bಲ]. 

yೕಸು ತನ� ಅV�ಾರದ;] #ಂತು�ೊಂಡು ಆತq ಮಂಡಲದ;] 
�ಾತRಾ�ದನು. 

ನಮ$ೆ ನಂz�ೆKದ*+ೆ ಆಗ RಾವX ಮುಂ)ೆ ಬಂದು pೈಯU5ಾ� 

�ಾತRಾಡುi �ೇ5ೆ. ನಂz�ೆ ನಮq 7ಾKಯ;])ೆ. ನಂz�ೆ ನಮq 
ಆತqಗJಂದ ಬರುತ�)ೆ, ಆದರೂ ಅದು ನಮq 7ಾKಯ;])ೆ. 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX #ನ� ಸbೕಪದ;]yೕ ಇ)ೆ. ಅದು #ನ� 
7ಾಯ;]ಯೂ ಹೃದಯದ;]ಯೂ ಇ)ೆ ಅನು�ತ�)ೆ (+ೋ�ಾಪXರ 

10:8a). 

ನಮF ಮನ>�ನVನ ಯುದ{ 

3ೇವರು �ೊefರುವ ಕಂಪnYಟ� ಗಳ; 

)ೇವರು ಮನುಷ4ರನು� ಸೃ-(h)ಾಗ, ಆತನು ಅದುjತಕರ5ಾ�, 

ನ�qಳ$ೆ ಕಂಪ�4ಟc ಅನು� ಇ'()ಾ*Rೆ. ಅದು ನಮq 
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ಮನ:ಾ��)ೆ. ಅದು ಜ'ಲ5ಾದ, ಅದುjತಕರ5ಾದ :ಾಧನ5ಾ�)ೆ. 
ನಮq;] ಬಹು ಮಂ` ಈ :ಾಧನವನು� #ಲU�h)ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX 
ಅದನು� ಹಗುರ5ಾ� iೆ$ೆದು�ೊಂ�) *ೇ5ೆ, ಅದು Gೇ$ೆ �ೆಲಸ 

�ಾಡುತ�)ೆ ಎಂಬುದನು� ಅಥU�ಾ��ೊಂ�ಲ]. 

ಕಂಪ�4ಟc ಗಳ ಬ$ೆ} ನಮq;] ಎಲ]Sಗೂ $ೊ&�)ೆ, ಅವXಗಳA ಎಲ] 
ಕ�ೆ ಇ5ೆ. ಆ ಕಂಪ�4ಟc ಗಳ;] �ೆಲವXಗಳನು� ಅತ4ಂತ 

ಜ'ಲ5ಾದ ಗfತದ ಸಮ:ೆ4ಗಳನು� ಬ$ೆಹSಸಲು RಾವX 
ಬಳಸುi �ೇ5ೆ. 7ೇ+ೆ �ೆಲವXಗಳನು� Oತ=ಗಳನು�, $ಾ=v©�ಗಳನು�, 
�ಾ4ಟ�ಾ� ಗಳನು�, ಪXಸ�ಕದ ಕವc ಗಳನು� ಅಥ5ಾ 

9ೕಸ(c ಗಳನು� �ಾಡಲು ಉಪTೕ�ಸುiಾ�+ೆ. 7ೇ+ೆ 
�ೆಲವXಗಳನು� ತುಂ7ಾ N]ಷ(ಕರ5ಾದ ಅ#lೕಷ� �ಾಡಲು 
ಉಪTೕ�ಸುiಾ�+ೆ. ಇನೂ� �ೆಲವXಗಳನು� 5ಾಸು�u;ZಗಳA 
ಮRೆಗಳ, aಾ�ಂ� �ಾ
 ಗಳ, )ೊಡ� )ೊಡ� ಕ�ೇS ಕಟ(ಡಗಳ 

ರಚRಾನ�ೆಯನು� ತ>ಾSಸಲು ಉಪTೕ�ಸುiಾ�+ೆ. 
ಮೂಲಭೂತ5ಾ�, ಎ�ಾ] ಕಂಪ�4ಟc ಗಳA ಒಂ)ೇ Sೕ&ಯ;] 
�ಾಯU#ವUkಸುತ�5ೆ. ಆದ+ೆ ಅವXಗಳ;] ಇ� :ಾ(
  �ಾ�ರುವ 

9=ೕ$ಾ=ಂಗಳA 7ೇ+ೆ 7ೇ+ೆ �ಾಯU�ಾಡುತ�5ೆ. 

 ಪ=5ೇಶ4 - #5ೇಶ4 

ನಮq ಕಂಪ�4ಟc ಗಳ ಕುSತು RಾವX ಕ;ಯುವ �ದಲ 

Bಷಯ5ೇನಂದ+ೆ RಾವX ಅದ�ೆF ತ|ಾZದ �ಾk&ಯನು� �ೊಟ(+ೆ, 
ಅದು ನಮ$ೆ ತಪXZ �ಾk&ಯನು� �ೊಡುತ�)ೆ. 

ಮನಸು�ಗoೆಂಬ ನಮq ಕಂಪ�4ಟc ಗಳA, ಹು'(ದಂ`#ಂದ RಾವX 
RಾವX �ೇಳAವ, Rೋಡುವ, ಮೂhಸುವ, ಮುಟು(ವ Bಷಯಗಳನು�, 
ಒo ~ೆಯ Bಷಯಗಳನು�, �ೆಟ( Bಷಯಗಳನು�, ಎಲ]ವನು� 
ಸಂಗ=khಟು(�ೊಳA~ತ�5ೆ. RಾವX ನಮq ಸುತ�ಮುತ�;ನವಂಥ 

ಸಂಗ&ಗJಂದ, ಪXಸ�ಕಗJಂದ, ದೂರದಶUನ`ಂದ ಕ;ಯುiೆ�ೕ5ೆ. 
ನಮq ಸಂಪಕU�ೆF ಬರುವಂಥ ಎಲ]ವ� ನಮq ಕಂಪ�4ಟc ನ;] 
ಇಟು(�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ. 

ಅವರು :ೋತುGೋದ ವ4N�ಗoಾ�)ಾ*+ೆ ಎಂದು ಅRೇಕ ಮಂ`$ೆ 
ನಂzh z'()ಾ+ೆ, ಅದರ ಪS�ಾಮ5ಾ� ಅವರು ತಮq 
ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ5ಾ�>ಾಗ;, 7ೇ+ೆಯವರ �ಾತುಗಳ 

ಮೂಲಕ5ಾ�>ಾಗ; ಯಶhD>ಾಗಲು ಆಗು&�ಲ]. >ಾ+ಾದರೂ  



79 

 

�ೋಪದ;] ಅವS$ೆ "##�ಂದ ಸS>ಾ� >ಾವXದನು� 
�ಾಡುವXದ�ೆF ಆಗುವX`ಲ]!" ಎಂದು GೇJರಬಹುದು. ಆದ+ೆ 
Bಪ>ಾUಸಕರ5ಾದ ಸತ45ೇನಂದ+ೆ ಒlq ಅವರು ಅದನು� 
ಸತ45ೆಂದು ಒ�Z�ೊಂಡ+ೆ, ಆ Mಣ`ಂದ ಅವರ ಮನಸು� ಅದನು� 
ಸತ4ವRಾ��ಸಲು �ಾಯU�ಾಡುತ�)ೆ. ಅವರು ತಮqನು� iಾವX 
:ೋ;ನತ� ನೂN�ೊಳA~iಾ�+ೆ. ಅವರು >ಾವತೂ� ಯಶDh 

ಆಗುವX`ಲ]. 

#ೕವX 7ೇ+ೆಯವರಂiೆ �ಾಣರಲ] ಎಂದು ಅRೇಕS$ೆ ಕ;ಸ�ಾ�)ೆ. 
"#ೕವX ಏ�ೆ ಇಷು( ಮೂಖU+ಾ�`*ೕS!" ಎಂದು ಅವS$ೆ >ಾ+ೋ 
ಪ)ೇ ಪ)ೇ GೇJರುವXದನು� ಅವರು �ೇJh�ೊಂ�ತಬಹುದು. 
ಒlq ಈ /ಾವRೆಯು ಅವರ ಮನh�ನ;] 7ೇರೂS zಟ(+ೆ, ಅವರು 
ತಮq ಸುತ�;ರುವವರಂiೆ �ಾಣ+ಾಗಲು  ಆಗುವX`ಲ]. ಅವS$ೆ 
:ಾಮಥ4UB)ೆ, ಆದ+ೆ ಅವರು ಅದನು� �ಾಯUರೂಪ�ೆF 
ತರುವXದ�ೆF ಅವರು zಡ)ೆ ಮನಸು�ಗಳA ನ�ಾ+ಾತqಕ5ಾದ 

/ಾವRೆಗಳನು� ಮೂ�ಸುತ�5ೆ. 

ನಮ$ೆ ಕ;ಸ�ಾ�ರುವ �ೆಟ( /ಾವRೆಗಳ ಕುSತು ಪ'( 
�ಾಡುವX)ಾದ+ೆ ಅದ�ೆF ಅಂತ4Bಲ]. RಾವX ತುಂ7ಾ 

ದಪZ5ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. RಾವX ಕುರೂ�ಗoಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. ನbqಂದ 

:ೆ�ೕkತರನು� �ಾ��ೊಳ~ಲು ಆಗುವX`ಲ]. #ಜ5ಾ�ಯೂ >ಾರೂ 

ನಮqನು� ಇಷ(ಪಡುವX`ಲ]. ಈ Sೕ&>ಾ� RಾವX ಅRೇಕ 

ವಷUಗJಂದ �ೇJರುವಂಥ ಈ ಎ�ಾ] BಷಯಗಳA, 
ನ�ಾ+ಾತqಕ5ಾದ ಸಂಗ&ಗಳA, ನಮq ಮನಸು�ಗಳA Gೇ$ೆ 
�ಾಯU#ವUkಸುತ�5ೆ ಎಂಬುದನು� RಾವX ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು 
|ಾ=ರಂ{ಸುವವ+ೆಗೂ, )ೇವರು ನಮ$ೆ �ೊ'(ರುವ ಮನಸ�ನು� 
RಾವX ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು |ಾ=ರಂ{ಸುವ ವ+ೆಗೂ, 

#ಜ5ಾ�ಯೂ |ಾ=ಮುಖ45ಾ�ರುತ�5ೆ. 

ನ�ಾ+ಾತqಕ5ಾದ �ಾತುಗಳ� �ಾಯUಗಳ� ನಮqನು� ಎಂಥ 

ವ4N�ಗoಾ� �ಾಡಲು ಬಯಸುತ�)ೆTೕ ಅಂಥ ವ4N�ಗoಾ� RಾವX 
ಇರ7ೇ�ಾ�ಲ]. RಾವX >ಾ+ಾ�ರ7ೇ�ೆಂಬುದನು� #ಧUSh 

#ಯಂ&=ಸಲು )ೇವರು ನಮq ಪ=&TಬrSಗೂ ಅV�ಾರವನು� 
�ೊ'()ಾ*Rೆ. 
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/ಾವI ಗು(hಟುf�ೊಳ;Hವ (ೕTಯನುG ಬದ!ಾh>�ೊಳHDೇಕು 

ಗುSKಟು(�ೊಳA~ವ Sೕ&ಯನು� )ೇವರು ನಮ$ೆ �ೊ'()ಾ*Rೆ. 
RಾವX ಇಟು(�ೊಂ�ರುವ ಈ ಗುSಗಳA ಸ�ಾ+ಾತqಕ5ಾ�ದ*ರೂ 

ನ�ಾ+ಾತq5ಾ�ದ*ರೂ, ನಮq ಮನಸು� ಆ ಗುSಗಳನು� 
:ಾVಸುವXದ�ೆF ಪ=ಯ&�ಸುತ�)ೆ. ಆದ+ೆ RಾವX 
�ಾಡ7ೇ�ಾ�ರುವXದು ಏRೆಂದ+ೆ ನಮqನು� :ೋ;ನತ� 
�ೊಂ�ೊಯು4ವ ಗುSಗಳನು� &Jದು�ೊಂಡು ಅವXಗಳನು� 
ಬದ�ಾKh�ೊಳ~7ೇಕು! RಾವX ಆತq#ಂದ ನ�ೆಸಲZಟು( Gೊಸ 

ಗುSಗಳನು� ಇಟು(�ೊಳ~7ೇಕು. 

 pಾ4ನ 

�ೆಲವರು pಾ4ನದ Bಷಯದ;] GೆದS�ೊಳA~iಾ�+ೆ, ಏ�ೆಂದ+ೆ ಅದು 
7ೇ+ೆ ಧಮUಗಳ /ಾಗ5ಾ�)ೆ ಅಂದು�ೊಳA~iಾ�+ೆ. ಆದ+ೆ pಾ4ನ 

ಎಂಬುದು ನಮq ಮನh�ನ ಶN�ಯುತ5ಾದ :ಾಧನಗಳ;] 
ಒಂ)ಾ�)ೆ. RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� pಾ4#ಸ7ೇ�ೆಂದು ನಮ$ೆ 
ಆ�ಾ�ಸ�ಾ�)ೆ. RಾವX ನಮq ಗುSಗಳನ�ಲ] ಅಥ5ಾ 

ಕನಸುಗಳನ�ಲ], ಆದ�ೆF ಬದ�ಾ� )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ಹಗ;ರಳA 
pಾ4#ಸ7ೇಕು. RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� pಾ4#ಸು5ಾಗ ಆತನ 

ಗುSಗಳನು� ನಮq dೕವನದ ಗುSಗoಾ� RಾವX 
�ಾ��ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ. 

NೕತURೆಗಳ;] RಾವX ಧನ4Rಾದ ವ4N�ಯ ಕುSತು ಓದುiೆ�ೕ5ೆ 

yGೋವನ ಧಮUaಾಸ�ದ;] ಆನಂದಪಡುವವRಾ� ಅದRೆ�ೕ 
ಹಗ;ರುಳA pಾ4#ಸು&�ರುವRೋ ಅವನು ಎ_ೊ(ೕ ಧನ4ನು 
(NೕತURೆಗಳA 1:2). 

yGೋಶುವನ ಪXಸ�ಕದ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುi �ೇ5ೆ, 

ಈ ಧಮUaಾಸ�ವX >ಾ5ಾಗಲೂ #ನ� 7ಾಯ;]ರ;; ಹಗ;ರುಳA 
ಅದನು� pಾ4#ಸುiಾ� ಅದರ;] ಬ+ೆ`ರುವದRೆ��ಾ] �ೈ�ೊಂಡು ನ�ೆ. 
ಆಗ #ನ� �ಾಗUದ� ]ೆ�ಾ] ಸಫಲRಾಗುB, ಕೃiಾಥURಾಗುB 

(yGೋಶುವ 1:8). 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� pಾ4#ಸು5ಾಗ, ಅದು ನಮq  dೕವನದ 

/ಾಗ5ಾ� �ಾಪUಡುತ�)ೆ. ಆಗ RಾವX ಬ+ೆ`ರುವಂಥದ*ನು� 
"�ೈ�ೊಂಡು ನ�ೆಯಲು" |ಾ=ರಂ{ಸುiೆ�ೕ5ೆ. 
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 /ಾವRೆ 

/ಾBh�ೊಳA~ವXದಕೂF pಾ4#ಸುವXದಕೂF #ಕಟ5ಾದ 

ಸಂಬಂಧB)ೆ. RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� pಾ4#ಸು5ಾಗ, RಾವX 
ಅದನು� �ಾಡು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು RಾವX /ಾBh�ೊಳ~7ೇಕು, ಅಥ5ಾ 

�ಾಣ7ೇಕು. 

ಆ`�ಾಂಡ 11 Rೇ ಅpಾ4ಯದ;], :ೆDೕ�ಾ«ಪ=ವೃ&�ಯುಳ~, 
ಗBUಷ¡+ಾದ ಜನರ ಕುSತು �ಾತRಾಡು5ಾಗ, )ೇವರು kೕ$ೆ 
GೇJ)ಾ*Rೆ  

…ಮುಂ)ೆ ಏನು ಆ�ೋOhದರೂ ಇವS$ೆ ಅ:ಾಧ4ವಲ]. 
(ಆ`�ಾಂಡ 11:6b). 

ಅವರು ಅದನು� �ಾಡಲು ಆ�ೋOದ+ೆ, ಅವರು ಅದನು� 
�ಾಡಬಹುದು ಎಂದು )ೇವರು GೇJದನು. ಈಗ ಸಕ+ಾತqಕ5ಾದ 

Bಷಯವನು� Rೋ��ೊo�ೆ~ೕಣ. yೕಸು iಾನು �ಾ�ದ 

�ಾಯUಗಳನು�, RಾವX ಕೂಡ �ಾಡಬಹು)ೆಂದು GೇJದನು. 
ಆದ*Sಂದ RಾವX ಸು5ಾiೆUಯ ಪXಸ�ಕಗಳನು� ಓ`, yೕಸು 
�ಾ�ದ*ಂಥ �ಾಯUವನು� RಾವX ಕೂಡ �ಾಡು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು 
/ಾBh�ೊಳ~7ೇಕು. yೕಸು +ೋ�ಗಳನು� 5ಾh�ಾ�ದನು. 
yೕಸು ಸತ�ವರನು� dೕBತ+ಾ� ಎzrhದನು. yೕಸು 
zರು$ಾJಯನು� aಾಂತ$ೊJhದನು. yೕಸು ಜನ ಸಮೂಹ�ೆF 
ಆGಾರವನು� ಒದ�h 9ೕ-hದನು. 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� pಾ4#ಸು5ಾಗ, RಾವX ಅದನು� 
�ಾಡು&�) *ೇ5ೆ ಎಂದು /ಾBಸು5ಾಗ, ಅದು ನಮq �ೈಗJಂದ 

ನ�ೆಯುತ�)ೆ ಎಂದು RಾವX /ಾBಸು5ಾಗ, ನಮq ನಂz�ೆ 
7ೆoೆಯುತ�)ೆ, ಆಗ RಾವX )ೇವರು ತನ� BaಾDhಗJ$ಾ� ಇ'(ರುವ 

ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ, ನಂz�ೆಯ ಮಂಡಲದ;] ನ�ೆಯುi �ೇ5ೆ. 

ಸ�ಾ+ಾತqಕ5ಾದ TೕಚRೆಗಳ ಮತು� ನು�ಗಳ ಶN�ಯ ಕುSತು 
ಪXಸ�ಕಗಳನು� ಬ+ೆಯ�ಾ�)ೆ, ಮತು� ಅವXಗಳ;]ರುವ BಷಯಗಳA 
#ಜ5ೇ ಆ�5ೆ. 7ೇ+ೆಯವರು, "RಾವX ನು�ಯುವಂಥದ*ನು� RಾವX 
Gೊಂ`)ೆ*ೕ5ೆ" ಮತು� RಾವX Gಾ$ೆyೕ �ಾಡುiೆ�ೕ5ೆ ಎಂದು 
GೇಳAiಾ�+ೆ. ಅವXಗಳA :ಾD7ಾBಕ ಮನh�ನ ಸೂತ=ಗoಾ�5ೆ. 
ಇದು ನಮq ಮನಸು� �ಾಯU �ಾಡುವ Sೕ&ಯನು� ಸೂOಸುತ�)ೆ. 
ಇದು ಸ�ಾ+ಾತqಕ5ಾದ ಗುSಗಳನು� ಇಟು(�ೊಳ~ಲು ನಮq 
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ಮನಸ�ನು� ಬದ�ಾKh�ೊಳA~ವ ಪ=N=y>ಾ�)ೆ, ಆದ+ೆ 
ಇದNFಂತ bೕ��ಾದ �ಾಯUB)ೆ. 

ನಮF ಮನಸ�ನುG ನೂತನಪ)>�ೊಳ;HವIದು 

)ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಶN�ಯ ಮೂಲಕ ನಮq ಮನಸು�ಗಳನು� RಾವX 
ನೂತನಪ�h�ೊಳ~7ೇಕು. ಪBiಾ=ತqನ ನ�ೆಸುB�ೆಯ ಮೂಲಕ 

ನಮq ಮನh�ನ ಗುSಗಳನು� ಬದ�ಾKh�ೊಳ~ಬಹುದು. 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಇಹ�ೋಕದ ನಡವJ�ೆಯನು� ಅನುಸSಸ)ೆ ನೂತನ ಮನಸ�ನು� 
Gೊಂ`�ೊಂಡು ಪರ�ೋಕ /ಾವದವ+ಾ�S. kೕ$ಾದ+ೆ )ೇವರ 

Oತ�ಕFನು:ಾರದದು* ಅಂದ+ೆ ಉತ�ಮ5ಾದದೂ* )ೋಷBಲ]ದೂ* 
>ಾವ >ಾವ)ೆಂದು B5ೇOh &ಳA�ೊಳA~BS (+ೋ�ಾಪXರ 

12:2). 

 ಸS>ಾದ ಕ=ಮವನು� RೇbಸುವXದು 

ಮನುಷ4ರು &=ತಯ dೕBಗoಾ�)ಾ*+ೆ. RಾವX ಆತq5ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ 
(ಹೃದಯ), ನಮ$ೆ |ಾ=ಣ (ಮನಸು�) ಮತು� )ೇಹ (�ಾಂಸ) ಇ)ೆ. 
ಮನಸು� ಮತು� /ಾವRೆಗಳA ಆತqವನು� ಆಳಲು ಪ=ಯ&�ಸುತ�5ೆ, 
ಇದು ತುಂ7ಾ ಅ|ಾಯ�ಾS>ಾದ ಸಂಗ&>ಾ�)ೆ. 

�ಾk&ಯನು� ಸಂಗ=khಟು(�ೊಳ~ಲು )ೇವರು ಸೃ-(hದ*ಂಥ 

ನಮq ಮನಸು� ಅದುjತಕರ5ಾದ :ಾಧನ5ಾ�)ೆ. ಮುಂ)ೆ 
ಕಂಡುk�ಯ;NFರುವ >ಾವX)ೇ ಕಂಪ�4ಟc �ಂತಲೂ ಮನಸು� 
)ೊಡ� ಕಂಪ�4ಟc  ಆ�)ೆ, ಆದ+ೆ ನಮq ಆತqವನು� 
ಆಳAವXದ�ಾF� ಮನಸ�ನು� ಸೃ-(hಲ]. ಮನಸು� ಸS>ಾದ ಅಥ5ಾ 

ತ|ಾZದ �ಾk&ಯನು� �ೊಡಬಹುದು. ನಮq ಆತqವX 
N=ಸ�Rೊಂ`$ೆ ಪರ�ೋಕದ ಸ�ಳಗಳ;] ಕುJ~SಸಲZ'()ೆ. 

ಅಪ+ಾಧಗಳ )ೆ:ೆKಂದ. ಸತ�ವ+ಾ�ದ* ನಮqನು� N=ಸ�Rೊಂ`$ೆ 
ಬದುNhದನು. ಕೃ|ೆKಂದ�ೇ ರM�ೆ Gೊಂ`ದವ+ಾ�`*S. 

ಬದುNhದ*ಲ])ೆ iಾನು N=ಸ� yೕಸುBನ;] ನಮ$ೆ �ಾಡುವ 

ಉಪ�ಾರದ ಮೂಲಕ ತನ� ಅ|ಾರ5ಾದ ಕೃ|ಾ&ಶಯವನು�, 
ಮುಂದಣ ಯುಗಗಳ;] iೋSಸ7ೇ�ೆಂದು N=ಸ� yೕಸುBನ;]ರುವ 

ನಮqನು� ಆತRೊಂ`$ೆ ಎzrh ಪರ�ೋಕದ;] ಆತRೊಂ`$ೆ 
ಕೂ�=h)ಾ*Rೆ (ಎ�ೆಸ 2:5,6). 
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ಸDಬು`�ಯRೆ�ೕ ಆpಾರ�ಾ��ೊಳ~)ೆ ಪ�ಣU ಮನh�#ಂದ 

yGೋವನ;] ಭರವಸBಡು (�ಾRೋN� 3:5). 

 �ೆಲವX ಸತ4ಗಳA - �ೆಲವX ವಂಚRೆಗಳA 

RಾವX ಆತqದ;] ನ�ೆಯಲು ಪ=ಯ&�h)ಾಗ, RಾವX ಆ&qಕ ಯುದ� 
�ಾಡ7ೇ�ಾಗುತ�)ೆ. ಏ�ೆಂದ+ೆ ನಮq;] ಅRೇಕರು, ತಮqನು� 
iಾವX #ಯಂತ=ಣದ;]ಟು(�ೊಳ~ಲು ತಮq ಮನಸ�ನು� 
ಉಪTೕ�hರಬಹುದು. RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� 
ಕ;ಯುವXದ�ಾF� ನಮq dೕವ�ಾನವRೆ�ೕ ಕoೆ̀ ರಬಹುದು. 
RಾವX �ಾ�ದ ಅಧ4ಯನಗJಂದಲೂ RಾವX iೆ$ೆದು�ೊಂಡ 

#ಣUಯಗJಂದಲೂ ತುಂzರುವ Rೋ\ ಬುಕುFಗಳA ಇರಬಹುದು. 
ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಪ�ವUಕ;Zತ TೕಚRೆಗo�ೆಂ`$ೆ 
5ಾಕ4ವನು� RಾವX ಕ;&ರಬಹುದು. RಾವX ಈ$ಾಗ�ೇ ನಂzದ*ನು� 
:ಾzೕತುಪ�ಸಲು RಾವX ತುಂ7ಾ ಸಮಯ ಕ;�ೆಯನು� 
ಮುಂದುವ+ೆhರಬಹುದು. 

ಪBiಾ=ತqನ ವರಗಳA #ಂತುGೋ�5ೆ ಎಂದೂ ಅವX 7ೇ+ೆ 
ಯುಗಗJ$ೆ �ಾತ= hೕbತ5ಾ�ದ*ವX ಎಂದೂ ತುಂ7ಾ 

B)ಾ4/ಾ4ಸವXಳ~ಂಥ h�ೕ ಪXರುಷರು ನಮ$ೆ ಕ;hರಬಹುದು. 
)ೈBಕ ಸDಸ�iೆಯು ನಮq �ಾಲ�ೆF ಇರುವಂಥದ*ಲ] ಎಂದೂ ನಮ$ೆ 
ಕ;hರಬಹುದು. ಅನ4/ಾ_ೆಯ;] �ಾತRಾಡುವ, ಅನ4/ಾ_ೆಗಳ 

ಅಥUBವರ�ೆ GೇಳAವ ವರ, ಪ=5ಾದRೆ, B)ಾ45ಾಕ4ಗಳA, 
�ಾನ5ಾಕ4ಗಳA ಮತು� ಅದುjತಗಳನು� �ಾಡುವ ವರಗಳA ಇಂ`ನ 

�ಾಲದ;] ಇಲ] ಎಂದು ಕ;hರಬಹುದು.  

ಆದ+ೆ, RಾವX )ೇವ+ೊಂ`$ೆ #ಜ5ಾ� ಒಡRಾಡು5ಾಗ ಆತqನ 

�ಾಯUಗಳA ನಮq dೕವನದ;] #ಜ5ಾ� ನ�ೆಯುತ�5ೆ, ಅದ�ಾF� 

RಾವX ನಮq ಮನಸ�ನು� ನೂತಪ�h�ೊಳ~7ೇಕು. RಾವX ನಮq 
5ೈಯN�ಕ ಅ{|ಾ=ಯಗಳನು� ಬ`�ಟು( ಪ=&Tಂದು 
5ಾಕ4/ಾಗವನು� ಓದ7ೇಕು. ಆಗ )ೇವರು ತನ� 5ಾಕ4ವನು� 
ಸS>ಾ� ನಮ$ೆ &Jಯಪ�ಸುiಾ�Rೆ. 

ಅRೇಕರು ಮೂಲತತ�¬ B�ಾರ5ಾದಕೂF, ಮRೋB�ಾನಕೂF 
ಸಂಬಂಧಪಟ( ಧಮUಗJಂದ ಬಂ`)ಾ*+ೆ. ಇತರರು )ೇವರ 

5ಾಕ4ವನು� $ೇ; �ಾಡುವ ಮRೆಗJಂದಲೂ, ಉನ�ತ uMಣವನು� 
ಪ�dಸುಷ(ರ ಮ'($ೆ lೕ;'(ರುವ ಸ�ಳಗJಂದಲೂ ಬಂ`)ಾ*+ೆ. 
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|ೌಲನ �ೊiೆ :ೇS Rಾ5ೆಲ]ರೂ ಸಹ kೕ$ೆ GೇಳAವ h�&$ೆ 
ಬರ7ೇಕು, 

ಅವರ;] �ೆಲವರು ನಂಬ)ೇ Gೋ�ದ*+ೇನು? ಅವರು ನಂಬ)ೆ 
GೋದದSಂದ )ೇವರು ವಚನ�ೆF ತಪXZವವRಾದRೋ? ಎಂ`ಗೂ 

ಇಲ]. ಎ�ಾ] ಮನುಷ4ರು ಸುಳA~$ಾರ+ಾದರೂ )ೇವರು 
ಸತ4ವಂತRೇ ಸS (+ೋ�ಾಪXರ 3:3-4a).  

)ೇವರ 5ಾಕ4�ೆF Bರುದ�5ಾದ ನಮ$ೆ ಕ;hರುವ ಎಲ] 
Bಷಯಗಳನು� RಾವX �ೆಡB Gಾಕ7ೇಕು. 

 TೕಚRೆಗಳನು� :ೆ+ೆk�ಯ7ೇಕು 

ನಮq TೕಚRೆಗಳA ಎ;]ಂದ ಬರುತ�5ೆ? ಅದ�ೆF ಉತ�ರ ತುಂ7ಾ 

ಸರಳ5ಾ�)ೆ, "ಎಲ] ಕ�ೆKಂದಲೂ ಬರುತ�5ೆ." ನಮq 
ಪಂ�ೇಂ`=ಯಗJಂದ, ಒಡRಾ�ಗJಂದ, ದೂರದಶUನ`ಂದ 

ಪXಸ�ಕಗJಂದ,  h#�ಾಗJಂದ, ನಮq ಗತ�ಾಲದ 

ಅನುಭವಗJಂದ ಬರುವಂಥ TೕಚRೆಗಳA ನಮqನು� ಸತತ5ಾ� 

�ಾಡುತ�5ೆ. 

ಎರಡು Sೕ&ಯ TೕಚRೆಗJ5ೆ. )ೇವರ 5ಾಕ4`ಂದ, ಒo ~ೆಯ 

7ೋಧRೆKಂದ ಅಥ5ಾ )ೇವSಂದ�ೇ ಬರುವಂಥ 

TೕಚRೆಗJ5ೆ, ಮತು� :ೈiಾನನ +ಾಜ4`ಂದ ಬರುವಂಥ 

TೕಚRೆಗJ5ೆ. 

|ೌಲನು RಾವX kೕ$ೆ �ಾಡ7ೇ�ೆಂದು ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

RಾವX BತಕUಗಳನೂ� )ೇವ�ಾನವನು� B+ೋVಸುವದ�ೆF 
ಏSಸಲZ'(ರುವ ಉನ�ತ5ಾದ ಎ�ಾ] �ೊತ�ಲಗಳನು� �ೆಡB GಾN 

ಎ�ಾ] TೕಚRೆಗಳನು� N=ಸ�#$ೆ Bpೇಯ+ಾಗುವಂiೆ :ೆ+ೆk�ದು 
(2 �ೊSಂಥ 10:5). 

ಈ 5ಾಕ4ವನು� |ಾ=Tೕ�ಕ5ಾ� �ಾಡುವXದNFಂತಲೂ ಅದನು� 
ಓದುವXದು ತುಂ7ಾ ಸುಲಭ5ಾ�ರುತ�)ೆ. RಾವX ಪ=&Tಂದು 
TೕಚRೆಯನು� N=ಸ�#$ೆ ಅVೕನಪ�ಸ7ೇ�ೆಂದು |ೌಲನು 
GೇJ)ಾ*Rೆ. ಅದರಥU5ೇನಂದ+ೆ ಒಂ)ೊಂದು 7ಾSಯೂ RಾವX 
ಪBiಾ=ತqನನು� ನಂ`ಸುವಂಥ ಅನುಭವ ನಮq;] 
ಉಂ[ಾಗು5ಾಗ, RಾವX ಆಗiಾRೇ hDೕಕSh�ೊಂಡ ಸುಳA~ 
�ಾತುಗಳನು�, ಅಥ5ಾ TೕಚRೆಯನು� &ರಸFSಸ7ೇಕು. 
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RಾವX )ೇವ+ೊಂ`$ೆ, ಆತನ 5ಾಕ4ದ;]ಯೂ |ಾ=ಥURೆಯ;]ಯೂ 

Gೆ�ೆIಚುI ಸಮಯ ಕoೆಯು5ಾಗ, ನಮq TೕಚRೆಗಳA ಆತ#ಂದ 

ಹು'(�ೊಳA~ತ�5ೆ, ಮತು� RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯ;] 
ವೃ`�>ಾಗುi �ೇ5ೆ. ನಮq ಮನಸು� :ಾpಾರಣ5ಾದ ಮಂಡಲ`ಂದ 

ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ ಮಂಡಲದತ� :ಾಗುತ�)ೆ. 

�ಾRೋN�ಗಳ;] RಾವX kೕ$ೆ ಈದುiೆ�ೕ5ೆ 

ಅವನು ತನ� ಒಳ�ನ TೕಚRೆಯಂiೆyೕ ಇ)ಾ*Rೆ (�ಾRೋN� 
23:7a). 

 �ೆಲವX ಉ)ಾಹರ�ೆಗಳA 

Gೊಸ Sೕ&ಗಳನು�, Gೊಸ �ಾk&ಯನು�, Gೊಸ Bಷಯಗಳನು� 
ಕ;ಯ7ೇ�ೆಂದು ನಮ$ೆ ಸ5ಾಲು Gಾಕು5ಾಗ, "ನನ�ನು� 
ಬಲಪ�ಸುವ N=ಸ�ನ;]ದು*�ೊಂಡು ಎಲ]ಕೂF ಶಕ�Rಾ�)ೆ*ೕRೆ" ಎಂದು 
Gೇಳ7ೇಕು. 

ನಮq$ಾಗ; ಅಥ5ಾ :ೆ�ೕkತ#$ಾಗ; ಸDಸ�iೆಯ 

7ೇ�ಾ�ರು5ಾಗ, RಾವX kೕ$ೆ Gೇಳ7ೇಕು, "yೕಸು, 'RಾವX 
+ೋ�ಗಳನು� ಗುಣಪ�ಸಬಹುದು' ಎಂದು GೇJ)ಾ*Rೆ. yೕಸು, 
'+ೋ�ಗಳ lೕ�ೆ #ಮq �ೈಗJ�S ಅವರು ಸDಸ�+ಾಗುiಾ�+ೆ' 
ಎಂದು GೇJ)ಾ*Rೆ..." 

:ೇ5ೆಯ;] ನಮ$ೆ GೆದS�ೆಯುಂ[ಾ)ಾಗ, RಾವX, "ಕತUನ 

ಆತqವX ನನ� lೕ�ೆ ಅ)ೆ,  ಆತನು ನನ�ನು� ಬಡವS$ೆ 
ಶುಭ5ಾiೆUಯನು� :ಾರುವXದ�ಾF� ಅ{_ೇNhರುವನು.  
:ೆ+ೆಯ;]ರುವವರನು� zಡುಗ�ೆ �ಾಡುವXದಕೂF, ಮತು� 
ಕುರುಡS$ೆ ಕಣು� ಬರುವXದಕೂF  kಂhಸಲZಟ(ವರನು� z�h 

ಕಳAkಸುವXದಕೂF ಕತUನು Rೇbhರುವ ಶುಭವಷUವನು� 
ಪ=�ಾರಪ�ಸುವXದಕೂF ಆತನು ನನ�ನು� ಕಳAkh)ಾ*Rೆ” ಎಂದು 
Gೇಳ7ೇಕು. 

ಗತ�ಾಲದ;] ಉಂ[ಾದ :ೋ;ನ ದೃಶ4ಗಳA ನಮq ಮನh�ನ;] 
ಬರು5ಾಗ, RಾವX, "Gೌದು, ಅಂದು Rಾನು :ೋತುGೋ�)ೆ, 
ಆದ+ೆ Rಾನು :ೋತ ವ4N�ಯಲ]. yೕಸುBನ;] Rಾನು ನೂತನ 

ಸೃ-(>ಾ�)ಾ*Rೆ. ಪBiಾ=ತqನ ಶN� ನನ�;])ೆ” ಎಂದು 
Gೇಳ7ೇಕು. 
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)ೇವರು ನಮqನು� ಎಂಥ ವ4N�>ಾ�ರ7ೇ�ೆಂಬುದ�ೆF 
ಸೃ-(h)ಾ*Rೋ ಅಂಥ ವ4N�ಗoಾಗುವXದ�ೆF ನಮq ಮನಸ�ನು� 
RಾವX ಪ=&`ನವX ನೂತನಪ�h�ೊಳ~7ೇಕು. ಹo  ೆ �ಾಯU 

Sೕ&ಗಳನು� iೆ$ೆದುGಾN, )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಮತು� ಆತನ ಆತqನ 

ಶN�ಯ ಮೂಲಕ ನಮq ಮನಸ�ನು� ನೂತನಪ�h�ೊಳA~ವ 

ಮೂಲಕ, ನಮq ಮನಸು�ಗಳA ನಂz�ೆಯ Sೕ&ಗಳತ� :ಾಗಲು 
ಸGಾಯ �ಾಡುವ;] ಮಹತ�ರ5ಾದ |ಾತ=ವನು� ವkಸುತ�)ೆ. 

ಸ8ಾc�Nಾ� 

RಾವX +ೋ�ಾಪXರ ಪ&=�ೆಯ;] ಓದುವ ಪ=�ಾರ, ನಮq;] 
ಪ=&TಬrSಗೂ BaಾDಸದ ಪS�ಾಣವನು� �ೊಡ�ಾ�)ೆ. RಾವX 
ಈ ನಂz�ೆಯನು� ಉಪTೕ�ಸು5ಾಗ, ನಂz�ೆಯು 7ೆoೆಯುತ�)ೆ. 
RಾವX ನಮq ಸುತ�ಮುತ�;ರುವ ವ4N�ಗಳನು� Rೋ� ಈ ವ4N� 
ಅಥ5ಾ ಆ ವ4N�$ೆ #ಜ5ಾ�ಯೂ ನಂz�ೆ ಇ)ೆ ಎಂದು 
/ಾBಸುi �ೇ5ೆ. ಆದ+ೆ ಆ BaಾDಸದ ಪS�ಾಣವನು� 
ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ Sೕ&ಯ;] ಅವS$ೆ �ೊಡಲZ'(ಲ]. ಅವರು 
dೕವನದ;] zರು$ಾJಗಳನೂ� ಕಷ( ಪSaೆ§ೕಧRೆಗಳನೂ� 
ಎದುSಸು5ಾಗ ಆಸ�Nಯ ಮೂಲಕವ� ವೃ �̀>ಾಗು&�ರುವ 

ನಂz�ೆಯ ಮೂಲಕವ� ಆ BaಾDಸದ ಪS�ಾಣ ಬಂತು. 

RಾವX ಒ;ಂ�©� ಅನು� Rೋಡು5ಾಗ, h�ೕಪXರುಷರ ಓಟ 

ಪಂದ4ವನು�, �ೋಲು Rೆ$ೆತವನು�, :ೆFೕ\, ಅಥ5ಾ ಅವರು 
�ಾಡುವ ಇತರ ಭ>ಾನಕ5ಾದ �ಾಯUಗಳನು� Rೋಡು5ಾಗ, 

ಅವರು �ಾಡುವ :ಾಧRೆಗಳನು� ಕಂಡು RಾವX 7ೆರ$ಾಗುತ�5ೆ. 
ಆದ+ೆ RಾವX ಅವರ ಗತ�ಾಲದ ಬ$ೆ} &Jದು�ೊಳA~ವX)ಾದ+ೆ, 
ಅವರು ತಮqನು� iಾವX uಸು�ಪ�h�ೊಳ~ಲು ಅRೇಕ ಗಂ[ೆಗಳ, 

`ನಗಳ, &ಂಗಳAಗಳ, ವಷUಗಳ �ಾಲವನು�, ಅ/ಾ4ಸ 

�ಾಡುವXದರ;] 5ೆಚI �ಾ�)ಾ*+ೆ. ಅವರು ಮಕFoಾ�)ಾ*ಗ, ತಮq 
ಸುತ�ಮುತ�;ರುವ 7ೇ+ೆ ನೂ+ಾರು ಮಕFಳಂiೆyೕ ಆಟ5ಾಡುiಾ� 
7ೆoೆದು ಬಂದರು. ಆದ+ೆ ಅವ+ೊಳ$ೆ aೆ=ೕಷ¡5ಾದ :ಾಧRೆ 
�ಾಡ7ೇ�ೆಂಬ ಬಯ�ೆKತು�, ಒಂದು #`Uಷ( �ೇತ=ದ;] ಉತ�ಮ 

:ಾಧRೆ �ಾಡ7ೇ�ೆಂಬ ಬಯ�ೆKತು�. ಆ ಬಯ�ೆಯು ಅವರನು� 
ಇತರರು �ಾ�ದ*ಂಥ �ಾಯUವನು� bೕS ಮುಂ)ೆ :ಾಗುವಂiೆ 
�ಾ�ತು. 
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yೕಸು, "Rಾನು �ಾಡುವ �ಾಯUಗಳನು� #ೕವ� ಸಹ 

�ಾಡುBS" ಎಂದು GೇJದ �ಾತುಗಳA ನಮq dೕವನದ;] 
#ಜ5ಾಗ iೊಡಗುತ�5ೆ, ಆಗ RಾವX ಸು5ಾiೆUಯ ಪXಸ�ಕಗಳನು� 
Gೊಸ)ಾದ Sೕ&ಯ;] ಓದಲು |ಾ=ರಂ{ಸುi �ೇ5ೆ. yೕಸು 
�ಾ�ದ ಅದುjತ�ಾಯUವನು� RಾವX ಓದು5ಾಗ�ೆ]�ಾ], “Rಾನು 
ಕೂಡ ಅದನು� �ಾಡಬ� ]ೆನು, Rಾನು +ೋ�ಗಳನು� 
ಗುಣಪ�ಸು5ೆನು. Rಾನು zರು$ಾJಯನು� aಾಂತ�ಾಡು5ೆನು. 
Rಾನು ಸತ�ವರನು� ಎzrಸು5ೆನು” ಎಂದು RಾವX GೇಳAiೆ�ೕ5ೆ. ಸDತಃ 
Rಾ5ೇ ಈ �ಾಯUಗಳನು� �ಾಡು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು RಾವX ಊkh 

Rೋಡಲು |ಾ=ರಂ{ಸುiೆ�ೕ5ೆ. yೕಸುBನ �ಾತುಗಳA ನಮ$ೆ 
ಸ5ಾ�ಾ� ಪSಣbಸುತ�5ೆ ಮತು� ನಮq ನಂz�ೆಯನು� �ಾಯU 

ರೂಪ�ೆF ತರಲು ನಮq ಸುತ�ಮುತ�;ರುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
Rೋಡುವಂiೆ )ೇವರು ನಮqನು� ಕಣು�ಗಳನು� iೆ+ೆಯುiಾ�Rೆ. 
RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯನು� �ಾಯU ರೂಪ�ೆF ತರಲು 
|ಾ=ರಂ{ಸುi �ೇ5ೆ ಮತು� ನಮq ನಂz�ೆಯು 7ೆoೆಯುiಾ�, 
7ೆoೆಯುiಾ� Gೋಗುತ�)ೆ. 

 

 

ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. yೕಸು ಏ�ೆ ನಂz�ೆಯನು� :ಾh5ೆ �ಾJ$ೆ Gೋ;h)ಾ*Rೆ, ಮತು� ಅದು ಇಂದು #ಮqನು� Gೇ$ೆ 
9=ೕiಾ�kಸುತ�)ೆ? 

 

2. ನಮq ಮನಸ�ನು� ನೂತನಪ�h�ೊಳA~ವXದಕೂF ನಮq ನಂz�ೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ5ೇನು? 
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*ಾಠ ಆರು 

ನಮF ನಂ��ೆಯನುG ಬಲಪ)>�ೊಳ;HವIದು 

 

ನಂ��ೆಯು ದುಬ.ಲ�ಾ�3ೆQಂದು ಅLGಸು�ಾಗ 

ನಮq ನಂz�ೆಯು ದುಬUಲ5ಾ�)ೆ ಎಂದು ಅ#�ಸುವX)ಾದ+ೆ, 
ಅದ�ೆF ಒಂದು �ಾರಣBರುತ�)ೆ. RಾವX Gೋಗು5ಾಗ ಈ �ೆಳ$ೆ 
�ೊಡಲZ'(ರುವ ಪSuೕಲRಾ ಪ'(ಯನು� Rೋ��ೊಳA~5ಾಗ 

)ೇವ+ೇ ನಮ$ೆ �ಾನವನು� �ೊಡು ಎಂದು 7ೇ��ೊಳ~7ೇ�ಾದದು* 
ತುಂ7ಾ ಮುಖ4. :ೈiಾನನು ಸGೋದರರ lೕ�ೆ ದೂರು GೇಳA 
ಅ|ಾದಕRಾ�)ಾ*Rೆ. RಾವX ನಮq lೕ�ೆ ದಂಡRಾ&ೕಪUನು� 
ಬರ�ಾ��ೊಳ~7ಾರದು. 

3ೇವSೊಂ\�ನ ನಮF ಸಂಬಂಧ 

)ೇವ+ೊಂ`�ರುವ ನಮq 5ೈಯN�ಕ ಸಂಬಂಧ Gೇ�)ೆ? ಒo ~ೆಯ 

�ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡುವXದರ;]ಯೂ, :ೇ5ೆ �ಾಡುವXದರ;]ಯೂ 

RಾವX zಡುBಲ])ೆ �ಾಯUಮಗ�+ಾ�, ಆತRೊಂ`�ರುವ 

5ೈಯN�ಕ5ಾದ ಆಪ� ಸಂಬಂಧವನು� ಕoೆದು�ೊಂ�)ೆ*ೕ5ಾ? 

"zಡುBಲ])ೆ ತುಂ7ಾ �ಾಯUಮಗ�+ಾ�ರುವXದು ನಮq 
dೕ5ಾತqದ;] #ೕರಸiೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ" ಎಂಬ 

�ಾ&)ೆ. 

RಾವX ನಮq ಆದ4iೆಗಳನು� ಬದ�ಾKh�ೊಂ�)ೆ*ೕ5ಾ? RಾವX 
ನಮq ದೃ-(ಯ;] )ೊಡ�ವ+ಾಗುವXದ�ಾF� )ೇವS$ೋಸFರ ಏನು 
�ಾಡಬಹು)ೆಂದು TೕOಸಲು ಆರಂ{h)ೆ*ೕ5ಾ? 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು #ಜ5ಾ�ಯೂ zಡುBಲ]ದ 

ಮನುಷ4Rಾ�ದ*ನು, ಆದ+ೆ ಅವನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

>ಾರು ತನ� Tೕಗ4ತbೕS ತನ�ನು� /ಾBh�ೊಳ~)ೆ )ೇವರು 
ಒ7ೊrಬr#$ೆ ಎಂ�ೆಂಥ BaಾDಸ ಬಲವನು� �ೊಟ(Rೋ ಅದ�ೆF ತಕF 
Gಾ$ೆ Rಾ4ಯ5ಾದ ಅ{|ಾ=ಯ`ಂದ ತನ�ನು� /ಾBh�ೊಳ~7ೇಕು 
(+ೋ�ಾಪXರ 12:3b). 
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)ೇವರು ಎಂಥವRಾ�)ಾ*Rೆ, ಆತನು ನಮ$ಾ� ಏನು �ಾ�)ಾ*Rೆ 
ಎಂಬುದ�ೆF ತಕFಂiೆ RಾವX ನಮqನು� /ಾBh�ೊಳ~7ೇ�ೆ Gೊರತು, 
RಾವX ಎಂಥವರು ಅಥ5ಾ ಆತ#$ೆ RಾವX ಏನು �ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ 
ಎಂಬುದ�ೆF ತಕFಂiೆ ನಮqನು� Tೕಗ4+ಾ� 

/ಾBh�ೊಳ~7ಾರದು. 

ಕುಟುಂಬ3ೊಂ\�ನ ಸಂಬಂಧ 

ನಮq ಸಂ$ಾ&Tಂ`�ನ ಮತು� ಕುಟುಂಬ)ೊಂ`�ನ ನಮq 
5ೈಯN�ಕ ಸಂಬಂಧವನು� RಾವX ಪSuೕ;h�ೊಳ~7ೇಕು. 
ಮನ:ಾ�ಪಗJ$ೆ RಾವX ಎ�ೆ�ಾ��ೊ'()ೆ*ೕ5ಾ? 

ಎ�ಾ] )ೆDೕಷ �ೋಪ �ೊ=ೕಧ ಕಲಹ ದೂಷ�ೆ ಇವXಗಳನೂ� ಸಕಲ 

Bಧ5ಾದ ದುಷ(ತನವನೂ� #bqಂದ ದೂರ �ಾ�S. 

ಒಬrS$ೊಬrರು ಉಪ�ಾSಗoಾ�ಯೂ ಕರು�ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ಯೂ 

Mbಸುವವ+ಾ�ಯೂ ಇS=. )ೇವರು #ಮ$ೆ N=ಸ�ನ;] 
Mbhದನ�ಾ] (ಎ�ೆಸ 4:31,32). 

�ೆGೕ|ತSೊಂ\�ನ ಸಂಬಂಧಗಳ; 

ನಂz�ೆಯ;] ಬಲ5ಾ�ರುವ ಜನರು ನಮq ಸುತ�ಮುತ� 
ಇ)ಾ*+ೆyೕ? iಾವX �ಾಡುವಂಥ ಎಲ] �ೆಲಸ�ಾಯUಗಳ;] 
)ೇವS$ೆ �ದಲ :ಾ�ನವನು� �ೊಡುವ ಜನS)ಾ*+ೆyೕ? ಅಥ5ಾ 

ನಮq;] ಸಂ)ೇಹವನೂ� ಅಪನಂz�ೆಯನೂ� ಹು'(ಸುವಂಥವS$ೆ 
RಾವX 7ೆ+ೆ&)ೆ*ೕ5ೆ>ಾ? 

RಾವX ಎಂಥವ+ೊಂ`$ೆ ಸಹ5ಾಸ �ಾಡು&�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದರ 

ಕುSತು )ಾBೕದನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ. 

>ಾವನು ದುಷ(ರ ಆ�ೋಚRೆಯಂiೆ ನ�ೆಯ)ೆ, |ಾ|ಾತqರ 

�ಾಗUದ;] #ಂತು�ೊಳ~)ೆ, ಧಮU#ಂದಕ+ೊಡRೆ ಕೂತು�ೊಳ~)ೆ, 
yGೋವನ ಧಮUaಾಸ�ದ;] ಆನಂದಪಡುವವRಾ� ಅದRೆ�ೕ 
ಹಗ;ರುಳA pಾ4#ಸು&�ರುವRೋ ಅವನು ಎ_ೊ(ೕ ಧನ4ನು.  

ಅವನು #ೕSನ �ಾ;5ೆಗಳ ಬJಯ;] 7ೆoೆ̀ ರುವ ಮರದ 

Gಾ�ರುವನು. ಅಂಥ ಮರವX ತಕF �ಾಲದ;] ಫಲ�ೊಡುತ�ದ�ಾ] 
ಅದರ ಎ�ೆ 7ಾಡುವ)ೇ ಇಲ]. ಅದರಂiೆ ಅವನ �ಾಯU5ೆಲ]ವ� 

ಸಫಲ5ಾಗುವದು (NೕತURೆಗಳA 1:1-3). 
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*ಾಪಮಯ�ಾದ 	ೕವನ 4ೈ 

|ಾಪಮಯ5ಾದ dೕವನ aೈ;ಗಳನು� ಗಮ#ಸ`ರುವ �ಾಲದ;] 
RಾವX dೕBಸು&�)ೆ*ೕ5ೆ. iಾವX yೕಸುBನ kಂ7ಾಲಕ+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ 
ಎಂದು ಜನರು /ಾBಸುiಾ�+ೆ, ಆದ+ೆ ಅವರು )ೇವರ 5ಾಕ4 
�ೊಡುವ ಎಚIS�ೆಯನು� #ಲU�ಸುವವ+ಾ�)ಾ*+ೆ. RಾವX 
>ಾ+ೊಂ`$ೆ ಸಹ5ಾಸ �ಾಡು&�)ೆ*ೕ�ೕ ಆ ಜನರು |ಾಪದ 

�ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡು&�ರುವX)ಾದ+ೆ RಾವX ಸುಲಭ5ಾ� |ಾಪದ;]  
zೕಳAiೆ�ೕ5ೆ. )ೇವರು ಗಮ#ಸು&�ಲ]  ಎಂದು RಾವX ನಮq 
ಮನh�ನ;] TೕOಸುiೆ�ೕ5ೆ ಮತು� ತುಂ7ಾ Rೆಪಗಳನು� 
GೇಳAiೆ�ೕ5ೆ, ಆದ+ೆ ನಮq ಆತqಗಳA ಅದನು� ಒ�Z�ೊಳA~ವX`ಲ]. 
�ಾRೋN�ಗಳ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

ನರನ ನಡiೆಯು ಸDಂತ ದೃ-($ೆ Rೆಟ($ೆ; yGೋವನು 
ಹೃದಯಗಳRೆ�ೕ ಪSೕ�ಸುವನು (�ಾRೋN� 21:2). 

|ಾಪವX ನಮq dೕವನದ;] ಇರುವX)ಾದ+ೆ, )ೇವ+ೊಂ`$ೆ ಎಲ]ವX 
ಸS>ಾ�)ೆ ಎಂದು RಾವX ನಮq ಮನh�$ೆ ಮನವS�ೆ 
�ಾ��ೊಟ(ರೂ, ನಮq ಆತqವX ಅದನು� ಒಪZದ �ಾರಣ RಾವX 
ನಂz�ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರಲು ಆಗುವX`ಲ]. 

|ಾಪದ  Bಷಯದ;] RಾವX �ಾತRಾಡು&�ರು5ಾಗ, RಾವX 
ಈ$ಾಗ�ೇ MbಸಲZ'(ರುವ kಂ`ನ �ಾಲದ |ಾಪಗಳ ಕುSತು 
�ಾತRಾಡು&�ಲ]. ಆದ+ೆ ಈಗ ನಮq;]ರುವ |ಾಪಗಳ ಬ$ೆ} RಾವX 
�ಾತRಾಡು&�)ೆ*ೕ5ೆ. :ೈiಾನನು ನಮqನು� ಗತ �ಾಲದ |ಾಪದ 

ಕ�ೆ$ೆ Rೋಡುವಂiೆ �ಾಡಲು ಪ=ಯ&�ಸುiಾ�Rೆ. ಅವನು 
ಸGೋದರರ lೕ�ೆ ದೂರು GೇಳAವ ಅ|ಾದಕRಾ�)ಾ*Rೆ. 
)ೇವರು ನಮqನು� Mbh)ಾ*Rೆ ಎಂದು GೇJದ+ೆ, RಾವX 
#ಜ5ಾ�ಯೂ  MbಸಲZ'()ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದಥU. kಂ)ೆ ನ�ೆ`ರುವಂಥ 

Bಷಯಗಳ ಕುSತು ಮiೆ�ೕ ಮiೆ�ೕ Ml �ೇಳ7ೇ�ಾ�ಲ]. 

#ೕನು ನನ$ೋಸFರ ಹಣ�ೊಟು( ಬ�ೆಯನು� ತರ;ಲ], 
ಯ¢ಪಶುಗಳ ವ|ೆKಂದ ನನ�ನು� ತೃ��ಪ�ಸ;ಲ]; ಆದ+ೆ #ನ� 
|ಾಪಗJಂದ ನನ�ನು� #ೕನು iೊಂದ+ೆಪ�h`*ೕ, #ನ� 
)ೋಷಗJಂದ ನನ�ನು� 7ೇಸರ$ೊJh`*ೕ. RಾRಾ� RಾRೇ 
ನನ$ೋಸFರ #ನ� )ೊ=ೕಹಗಳನು� ಅJh zಡುiೆ�ೕRೆ, #ನ� 
|ಾಪಗಳನು� ನನ� Rೆನ�ನ;]�ೆನು (yaಾಯ 43:24,25). 
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RಾವX ನಮq kಂ`ನ �ಾಲದ ತಪXZ |ಾಪಗಳನು� ಮiೆ�ೕ ಮiೆ�ೕ 
ಆತನ ಬJ$ೆ iೆ$ೆದು�ೊಂಡು Gೋಗ7ೇ�ೆಂಬುದು )ೇವರ 

ಉ)ೆ*ೕಶ5ಾ�ಲ]. #ಮq dೕವನದ;] ಸಮ:ೆ4K)ೆ ಎಂದು #ಮ$ೆ 
$ೊ&�ದ*+ೆ, ನನ� dೕವನದ;] |ಾಪB)ೆyೕ ಎಂದು #ಮq 
ಸಂ$ಾ&ಯ ಬJಯ;] �ೇಳ7ೇ�S. :ೆ�ೕkತನ ಬJಯ;] 
�ೇಳ7ೇ�S. ಒಂದು 5ೇo  ೆ#ೕವX ಸಮtUh�ೊಳA~&�ರುವ ಆದ+ೆ 
)ೇವರು #ೕವX iೆ$ೆದುGಾಕ7ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು&�ರುವ |ಾಪವX 
#ಮq dೕವನದ;] ಇರುವX)ಾದ+ೆ #ಮ$ೆ ಅದನು� ಸZಷ(5ಾ� 

&Jಸುವಂiೆ )ೇವರನು� �ೇJ�ೊJ~S. ಅನಂತರ ಆತನು 
GೇಳAವಂಥದ*ನು� �ೇJh�ೊಳ~ಲು ಎದುರುRೋ�S. 

|ಾಪ ಇರುವX)ಾದ+ೆ Rಾ5ೇನು �ಾಡ7ೇಕು? 

ನಮq |ಾಪಗಳನು� ಒ�Z�ೊಂಡು ಅS�ೆ�ಾ�ದ+ೆ ಆತನು 
ನಂzಗಸ�ನೂ #ೕ&ವಂತನೂ ಆ�ರುವದSಂದ ನಮq |ಾಪಗಳನು� 
Mbhzಟು( ಸಕಲ ಅ#ೕ&ಯನು� ಪSಹSh ನಮqನು� 
ಶು *̀�ಾಡುವನು (1 TೕGಾನ 1:9). 

ikಸ\ರುವIದು 

yೕಸು kೕ$ೆ GೇJದನು, 

"ಆದ�ಾರಣ #ೕವX |ಾ=ಥURೆ �ಾ� ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~&�ೕ+ೋ 
ಅದRೆ��ಾ] Gೊಂ`) *ೇ5ೆಂದು ನಂzS. ಅದು #ಮ$ೆ hಕುFವ)ೆಂದು 
#ಮ$ೆ GೇಳAiೆ�ೕRೆ." 

ಅವರು GೇJದ ಮುಂ`ನ Bಷಯ5ೆಂದ+ೆ, 

"ಇದಲ])ೆ #ೕವX #ಂತು�ೊಂಡು |ಾ=ಥURೆ�ಾಡು5ಾ$ೆ�ಾ] >ಾರ 

lೕ�ೆ ಏRಾದರೂ B+ೋಧBದ*+ೆ ಅದನು� ಅವ#$ೆ MbhS 

Mbhದ+ೆ ಪರ�ೋಕದ;]ರುವ #ಮq ತಂ)ೆಯು ಸಹ #ಮq 
ತಪXZಗಳನು� #ಮ$ೆ Mbh zಡುವನು ಅಂದನು" (�ಾಕU 11:24-

26). 

MbಸುವXದು ಎಂದ+ೆ ಏನೂ ಆ�ಲ] ಎಂದು ನ'ಸುವXದಲ]. 
MbಸುವXದು ಎಂದ+ೆ, ಆ ಘಟRೆ ನ�ೆKತು ಎಂದು RಾವX 
ಒ�Z�ೊಂಡು ಆ ವ4N�ಯನೂ� ಅದ�ೆF ಸಂಬಂಧಪಟ( ಎ�ಾ] 
Bಷಯವನೂ� Mbಸಲು ಮನ:ಾ�+ೆ #pಾUರ �ಾಡ7ೇಕು. 

|ೇತ=ನು yೕಸುBನ ಬJಯ;] M�ಾಪ�ೆಯ ಕುSತು �ೇJದು* 
#ಮ$ೆ Rೆನ�)ೆyೕ? 
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ಆಗ |ೇತ=ನು ಆತನ ಬJ$ೆ ಬಂದು – “:ಾDb ನನ� ಸGೋದರನು 
ನನ$ೆ ತಪXZ �ಾಡುiಾ� ಬಂದ+ೆ Rಾನು ಎಷು( :ಾS ಅವ#$ೆ 
Mbಸ7ೇಕು? ಏಳA :ಾSTೕ” ಎಂದು �ೇಳಲು, 

yೕಸು ಅವ#$ೆ, 

“ಏಳA :ಾS ಎಂದಲ] ಏoೆಪZತು� :ಾS” ಎಂದು #ನ$ೆ GೇಳAiೆ�ೕRೆ 
(ಮiಾ�ಯ 18:21-22). 

RಾವX ನ�ೆಯುವ ಪ=&Tಂದು ಘಟRೆಯನು� ಬ+ೆ`ಟು(�ೊಂಡು 
ಎಪZತು� :ಾS ಎಂ)ೆfh Mbಸ7ೇಕು ಎಂಬುದರ ಅದರಥUವಲ]. 
RಾವX ಎಪZತು� :ಾS Mbhದ+ೆ ಅದರಥU RಾವX Mbಸುವ 

ಮRೋ/ಾವವನು� 7ೆoೆh�ೊಳ~ಬಹುದು ಎಂದು ಆತ#$ೆ &J`ತು�. 

RಾವX 7ೇಗRೇ MbಸುವXದನು� ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇಕು. 
BaಾDhಗoಾ�ರುವ ನಮqನು� ಆ$ಾ}$ೆ} &ರಸFSಸುiಾ�+ೆ, ನಮ$ೆ 
)ೊ=ೕಹ �ಾಡುiಾ�+ೆ, 5ೇದRೆಪ�ಸುiಾ�+ೆ. ನಮಗೂ )ೇವSಗೂ 

ನಡು5ೆKರುವ ನಮq ಸಂಬಂಧವX ಮುಕ�5ಾ�ರ7ೇ�ಾದ+ೆ, RಾವX 
7ೇಗRೇ Mbಸುವವ+ಾ�ರ7ೇಕು. 

ಗಮನ�ೊಡDೇ�ಾದ ಪ54ೆGಗಳ; 

RಾವX ಒಂದು Bಷಯ�ಾF� )ೇವರನು� ನಂಬು&�ರು5ಾಗ, ನಮq 
ನಂz�ೆಯು ದುಬUಲ5ಾಗು&�)ೆ ಎಂದು ನಮ$ೆ &Jದ+ೆ, ನಮq 
ನಂz�ೆಯು )ೇವರ 5ಾಕ4ದ lೕ�ೆ ಆpಾರ5ಾ�)ೆTೕ ಇಲ]�ೕ 
ಎಂಬುದನು� RಾವX ದೃಢಪ�h�ೊಳ~7ೇಕು. ನಮqನು� RಾವX 
�ೇJ�ೊಳ~7ೇ�ಾದ RಾಲುF ಪ=aೆ�ಗJ5ೆ. 

� ನನG ಪ(>bTಯ ಕು(ತು 3ೇವರ �ಾಕYವI ಏನು Pೇಳ;ತ�3ೆ? 

ಅದು ಹುದು5ಾ�ರುವಂಥ ಒಂದು 5ಾಕ45ಾ�ರ7ಾರದು. ಅದು 
ಒಂದು #`Uಷ(5ಾದ 5ಾಕ45ಾ�ರ7ೇಕು. >ಾವ 5ಾಕ4ದ lೕ�ೆ 
ನನ� ನಂz�ೆಯು ಆpಾರ5ಾ�)ೆ? "ಎ�ೊ]ೕ ಒಂದು ಕ�ೆ ಈ 

Sೕ&>ಾ� 5ಾಕ4 GೇಳAತ�ದ�ಾ]..." ಎಂಬ Sೕ&ಯ;] 
ಆ�ರ7ಾರದು. ")ೇವರ 5ಾಕ4ವX kೕ$ೆ GೇಳAತ�)ೆ ..." 

ಎಂಬು)ಾ�ರ7ೇಕು. 

� ಆತನ 8ಾತು ಸತY�ಾ�3ೆ ಎಂದು /ಾನು Lಸ�ಂ3ೇಹ�ಾ� 

ನಂಬು1ೆ�ೕ/ೆQೕ? 
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ಸDಲZವ� ಸಂ)ೇಹಪಡ)ೆ ನಂz�ೆKಟು( �ೇJ�ೊಳ~7ೇಕು. 
ಸಂ)ೇಹಪಡುವವನು $ಾJKಂದ ಬ�ಯಲZಟ( ಸಮುದ=ದ 

iೆ+ೆಯಂiೆ ಅ�ೆಯು&�ರುವನು. ಆ ಮನುಷ4ನು iಾನು ಕತU#ಂದ 

ಏRಾದರೂ GೊಂದುವRೆಂದು /ಾBಸ)ೆ ಇರ;. ಅವನು ಎರಡು 
ಮನಸು�ಳ~ವನೂ ತನ� ನಡiೆಯ�ೆ]�ಾ] ಚಂಚಲನೂ ಆ�)ಾ*Rೆ 
(>ಾ�ೋಬ 1:6-8). 

� /ಾನು �ಾಣುT�ರುವಂಥ, ಅನುಭ�ಸುT�ರುವಂಥ, ಅಥ�ಾ 

DೇSೆಯವರು Pೇಳ;ವಂಥ �ಷಯಗಳ Pೊರ1ಾ�ಯೂ ಆತನ 

8ಾತು ಸತY�ೆಂದು ನನ%ೆ TW\3ೆQೕ? 

ಎ�ಾ] ಮನುಷ4ರು ಸುಳA~$ಾರ+ಾದರೂ )ೇವರು ಸತ4ವಂತRೇ ಸS 

(+ೋ�ಾಪXರ 3:4). 

� 3ೇವರು ತನG �ಾಕYವನುG ನನ%ಾ� /ೆರ�ೇ(ಸು1ಾ�/ೆಂದು 
/ಾನು ನಂಬು1ೆ�ೕ/ೆQೕ? 

yೕಸು ನಮ$ೆ kೕ$ೆಂದು 5ಾ$ಾ*ನ �ಾ�)ಾ*Rೆ, 

"#ೕವX ನಂz�ೊಂಡು |ಾ=ಥURೆಯ;] ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~B+ೋ 
ಅದRೆ��ಾ] GೊಂದುBS" (ಮiಾ�ಯ 21:22). 

ಇದರ;] RಾವX ಪ=&Tಬrರು :ೇS)ೆ*ೕ5ೆ. 

ನಂ��ೆಯV ಬಲPೊಂದುವIದು 

Tೕ5ೇಲನ ಪXಸ�ಕದ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

ದುಬUಲನು ಶ§ರRೆಂದು�ೊಳ~; (Tೕ5ೇಲ 3:10b). 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಆದದSಂದ N=ಸ�ನ #bತ� ನನ$ೆ #ಬU�ಾವ:ೆ�ಯೂ &ರ:ಾFರವ� 

�ೊರiೆಯೂ kಂ:ೆಯೂ ಇಕFಟೂ( ಸಂಭBh)ಾಗ 

ಸಂತುಷ(Rಾ�)ೆ*ೕRೆ. Rಾನು >ಾ5ಾಗ #ಬUಲRಾ�)ೆ*ೕRೋ 
ಆ5ಾಗ�ೇ ಬಲವXಳ~ವRಾ�)ೆ*ೕRೆ (2 �ೊSಂಥ 12:10). 

RಾವX yೕಸುBನ ಮೂಲಕ )ೌಬUಲ4ದ ಪ=&Tಂದು 
Bಷಯವನು� ಶN�ಯುತ� Bಷಯ5ಾ� �ಾಪU�ಸಬಹುದು. 

�ಾಕY3ೊಂ\%ೆ ಸಮಯ ಕEೆh( 

ಆತನ 5ಾಕ4)ೊಂ`$ೆ, Baೇಷ5ಾ� ಆತನ 5ಾ$ಾ*ನಗಳ;] 
ಸಮಯವನು� ಕoೆಯುವXದರ ಮೂಲಕ RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯನು� 
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ವೃ`�ಪ�h�ೊಳ~ಬಹುದು. ಆ 5ಾ$ಾ*ನಗಳನು� ಓ` ಅವXಗಳನು� 
ನಮqವXಗoಾ� �ಾ��ೊಳ~7ೇಕು. 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAವXದರ ಮೂಲಕ ನಂz�ೆಯು ಬರುತ�)ೆ, 
ಒಂದು5ೇo  ೆ ನಮq ನಂz�ೆಯು ದುಬUಲ5ಾ�ದ*+ೆ, RಾವX 
5ಾಕ4ಗಳನು� �ೇಳAiಾ� �ೇಳAiಾ� ಸಮಯವನು� ಕoೆಯ7ೇಕು. 

v;�ZಯವS$ೆ ಬ+ೆದ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುi �ೇ5ೆ, 

ಕ�ೇ �ಾiೇನಂದ+ೆ, ಸGೋದರ+ೇ,  
    >ಾ5ಾವದು ಸತ4ವ�  

         �ಾನ4ವ�  

              Rಾ4ಯವ�  

                   ಶುದ�ವ�  

                       �=ೕ&ಕರವ�  

                            ಮRೋಹರವ� ಆ�)ೆTೕ,  

>ಾವದು ಸದು}ಣ5ಾ�)ೆTೕ, >ಾವದು Nೕ&U$ೆ Tೕಗ4�ೕ, 
ಅ5ೆಲ]ವXಗಳನೂ� ಲM£�ೆF ತಂದು�ೊJ~S.  

#ೕವX >ಾವದನು� ನ#�ಂದ ಕ;ತು Gೊಂ``+ೋ, ಮತು� 
>ಾವದನು� ನನ�;] �ೇJ ಕಂ�+ೋ ಅದRೆ�ೕ �ಾಡುiಾ� ಬ#�S, 

kೕ$ೆ �ಾ�ದ+ೆ aಾಂ&)ಾಯಕRಾದ )ೇವರು 
#�qಂ`�ರುವನು (v;�Z 4:8-9). 

ಯುದ{�ೕರ/ಾಗು 

ಅ:ಾಧ45ೆಂಬ ಪSh�&ಯ;] RಾವX hಲುN)ಾಗ, "ಪ�ಾಯನ 

�ಾಡು" ಅಥ5ಾ "Gೋ+ಾಡು" ಎಂದು �ೋಕವX #ಮ$ೆ 
GೇಳAತ�)ೆ. ಎದುSh #ಂತು Gೋ+ಾಡುವ �ಾಯUವX ನಮq 
ನಂz�ೆಯನು� GೆOIಸುತ�)ೆ. BaಾDhಗಳA iಾವX ಒ[ಾ(� :ೇS 

Gೋ+ಾಡಲು |ಾ=ರಂ{ಸುವ ಸಮಯ ಇ)ಾ�)ೆ. 

|ೌಲನು ಎ�ೆಸ ಪ&=�ೆಯ 6:13,14 ರ;] kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಆದದSಂದ ಕ¥ಣ ಯುದ�ವX ನ�ೆಯುವ `ವಸದ;] ಆ 5ೈSಗಳನು� 
ಎದುSಸುವದಕೂF �ಾಡ7ೇ�ಾದ)ೆ*ಲ]ವನು� �ಾ� 

ಜಯaಾ;ಗoಾ� #ಲು]ವದಕೂF ಶಕ�+ಾಗುವಂiೆ )ೇವರು 
ದಯ|ಾ;ಸುವ ಸ5ಾUಯುಧಗಳನು� iೆ$ೆದು�ೊJ~S. ಸತ45ೆಂಬ 
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ನಡುಕಟ(ನು� ಕ'(�ೊಂಡು #ೕ&yಂಬ ವಜ=ಕವಚವನು� 
ಧSh�ೊಂಡು... 

ನಮ$ೆ >ಾವX)ೇ ಯುದ�ವX ಇಲ]`ದ*+ೆ ನಮ$ೆ ಸ5ಾUಯುಧಗಳ 

ಅಗತ4Bರು&�ರ;ಲ]. 

�ದಲ &��ೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

N=ಸ�ನಂz�ೆಯಳ~ವರು �ಾಡತಕF aೆ=ೕಷ¡ Gೋ+ಾಟವನು� �ಾಡು, 
#ತ4dೕವವನು� k�ದು�ೋ; ಅದ�ಾF� )ೇವರು #ನ�ನು� ಕ+ೆದನು, 
ಮತು� #ೕನು ಅRೇಕ:ಾ�ಕಳ ಮುಂ)ೆ ಒo ~ೇ ಪ=&�ೆಯನು� 
�ಾ�`ಯ�ಾ] (1 &��ೆ 6:12). 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು "ಒo ~ೆಯ Gೋ+ಾಟ" �ಾ�S ಎಂದು 
GೇJ)ಾ*Rೆ. RಾವX ಜKhದಎ �ಾತ= ಅದು ಒo ~ೆಯ 

Gೋ+ಾಟ5ಾ�ರುತ�)ೆ, ನಂz�ೆKಂದ �ಾತ=5ೇ ಈ 

Gೋ+ಾಟವನು� RಾವX ಜKಸಬಹುದು. RಾವX 
ಮನುಷ4+ೊಂ`ಗಲ] ಆದ+ೆ ಅಂಧ�ಾರ ಶN�ಗo�ೆಂ`$ೆ ಯುದ� 
�ಾಡುವವ+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. 

|ೌಲನು ನಮ$ೆ kೕ$ೆಂದು Rೆನ�ಸುiಾ�Rೆ, 

RಾವX Gೋ+ಾಡುವದು ಮನುಷ4�ಾತ=ದವರ ಸಂಗಡವಲ]. 
+ಾಜತDಗಳ lೕ�ೆಯೂ ಅV�ಾSಗಳ lೕ�ೆಯೂ ಈ ಅಂಧ�ಾರದ 

�ೋ�ಾVಪ&ಗಳ lೕ�ೆಯೂ ಆ�ಾಶ ಮಂಡಲದ;]ರುವ 

ದು+ಾತqಗಳ :ೇRೆಯ lೕ�ೆಯೂ RಾವX 
Gೋ+ಾಡುವವ+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ (ಎ�ೆಸ 6:12). 

kೕ�ರ�ಾ� )ೇವS$ೆ ಒಳ$ಾ�S :ೈiಾನನನು� ಎದುShS 

ಅವನು #ಮqನು� zಟು( ಓ�Gೋಗುವನು (>ಾ�ೋಬ 4:7). 

RಾವX ನಮq ಆ&qಕ5ಾದ ನಂz�ೆಯ ಆಯುಧಗಳನು� 
ಉಪTೕ�ಸುವXದರ ಮೂಲಕ �ಾತ=5ೇ ಜಯGೊಂದಲು :ಾಧ4. 
ನಂz�ೆಯು ಶತು=ಗಳ ಪ=&Tಂದು �ೋ[ೆ�ೊತ�ಲನು� 
ಜKಸುವಂಥ)ಾ*�)ೆ, 

RಾವX ಉಪTೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳA �ೋಕಸಂಬಂಧ5ಾದ 

ಆಯುಧಗಳಲ]. ಅವX )ೇವರ ಎf�ೆಯ;] ಬಲ5ಾ�ದು* 
�ೋ[ೆಗಳನು� �ೆಡBGಾಕುವಂಥವXಗoಾ�5ೆ (2 �ೊSಂಥ 10:4). 
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ಶತು5ವನುG TWದು�ೊWH( 

ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ #ಜ5ಾದ ಶತು= >ಾರು? RಾವXಗoೇ - ನಮqನು� 
GೆದSಸಲು RಾವX ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊ[ಾ(ಗ - ನಮq ಆತqಗJ$ೆ 
Bರುದ�5ಾ� Gೋ+ಾಡಲು ನಮq ಮನh�$ೆ RಾವX ಅನುವX 
�ಾ��ೊ[ಾ(ಗ - RಾವX ನಮq TೕಚRೆಗಳನು� )ೇವರ 5ಾಕ4ದ 

ತಕFಂiೆ ಇಟು(�ೊಳA~ವ ಬದಲು :ಾD/ಾBಕ5ಾದ 

TೕಚRೆಗoಾ�ರಲು ಅನುಮ&h)ಾಗ Rಾ5ೇ ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ 
ಶತು=ಗoಾಗುiೆ�ೕ5ೆ. 

|ೇತ=ನು #ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆಯು&�ರು5ಾಗ �ಾ�ದಂiೆyೕ, 
RಾವX ನಮq ಪSh�&ಗಳನು� ನಮq :ಾD/ಾBಕ5ಾದ ಕಣು�ಗJಂದ 

Rೋಡುiಾ�, ಆತq ಮಂಡಲ`ಂದ ನಮq ದೃ-(ಯನು� 7ೇ+ೆ�ೆ$ೆ 
&ರು�hದಗ, RಾವX ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ ಶತು=ಗoಾಗುiೆ�ೕ5ೆ. 

RಾವX 2 �ೊSಂಥ 10:3-5 ನು� ಅMರಶಃ5ಾ� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು 
ಅನDKh�ೊಂಡ ಸಮಯ5ಾ�)ೆ. 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು ಅ;] kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

RಾವX �ೋಕದ;]ದ*ರೂ �ೋ�ಾನು:ಾರ5ಾ� ಯುದ* 
�ಾಡುವವರಲ]. RಾವX ಉಪTೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳA 
�ೋಕಸಂಬಂಧ5ಾದ ಆಯುಧಗಳಲ]. ಅವX )ೇವರ ಎf�ೆಯ;] 
ಬಲ5ಾ�ದು* �ೋ[ೆಗಳನು� �ೆಡBGಾಕುವಂಥವXಗoಾ�5ೆ. RಾವX 
BತಕUಗಳನೂ� )ೇವ�ಾನವನು� B+ೋVಸುವದ�ೆF 
ಏSಸಲZ'(ರುವ ಉನ�ತ5ಾದ ಎ�ಾ] �ೊತ�ಲಗಳನು� �ೆಡB GಾN 

ಎ�ಾ] TೕಚRೆಗಳನು� N=ಸ�#$ೆ Bpೆಯ+ಾಗುವಂiೆ :ೆ+ೆk�ದು. 

3ೇವರನುG ಸು�T>( 

RಾವX ನಮq |ಾ=ಥURೆ$ೆ ಉತ�ರವನು� �ಾಣುವXದNFಂತ �ದಲು 
RಾವX )ೇವರನು� ಸು�&ಸ7ೇಕು. ಅದು5ೇ #ಜ5ಾದ ನಂz�ೆ. 
RಾವX ಸಂiೋಷ`ಂದ ಕೂ�ದದವ+ಾ� #Sೕ�ೆ 
ಉಳ~ವ+ಾ�ರ7ೇಕು. 

ನಮq |ಾ=ಥURೆ$ೆ ಉತ�ರ hಗುವXದNFಂತ �ದ�ೇ )ೇವರನು� 
ಸು�&ಸುವXದSಂದ ಉಂ[ಾಗುವ ಪ=Tೕಜನಗಳ ಕುSತು 2Rೇ 
ಪ�ವU�ಾಲವೃiಾ�ಂತದ;] ಅದುjತಕರ5ಾದ ಕ�ೆTಂದನು� 
�ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. ಮೂರು )ೇಶಗಳA ಒ[ಾ(� +ಾಜRಾದ 
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yGೋ_ಾ�ಾಟ#ಗೂ ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನSಗೂ Bರುದ�5ಾ� 

ಯುದ��ೆF ಬಂದರು ಎಂದು ಅ;] RಾವX ಓದುi �ೇ5ೆ, 

 

ಅವನು - ಎ�ಾ] yಹೂದ4+ೇ, yರೂಸ�ೇbನವ+ೇ, ಅರಸRಾದ 

yGೋ_ಾ�ಾಟRೇ. yGೋವನು GೇಳAವದನು� �ೇJS ಈ 

ಮGಾಸಮೂಹದ #bತ�5ಾ� ಕಳವಳ$ೊಳ~7ೇ�S, 

Gೆದರ7ೇ�S. ಯುದ�ವX #ಮqದಲ]. )ೇವರ)ೇ. Rಾo  ೆ 7ೆಳ$ }ೆ 
ಅವS$ೆ B+ೋಧ5ಾ� Gೊರ�S; ಇ$ೋ ಅವರು ಹOIೕ ಗ'(ದ 

�ಾಗU5ಾ� ಬರುiಾ�+ೆ. yರೂ5ೇ
 ಅರಣ4ದ ಮುಂ`ರುವ 

ಕ�ೆ5ೆಯ ತು`ಯ;] ಅವರನು� ಸಂVಸುBS. ಈ :ಾS #ೕವX 
ಯುದ��ಾಡುವದು ಅವಶ4Bಲ]. yಹೂದ4+ೇ, 
yರೂಸ�ೇbನವ+ೇ, ಸುಮqRೆ #ಂತು�ೊಂಡು yGೋವನು 
#ಮ$ೋಸFರ ನ�ಸುವ ರM�ಾ�ಾಯUವನು� Rೋ�S; 

Gೆದರ7ೇ�S, ಕಳವಳ$ೊಳ~7ೇ�S. Rಾo  ೆ ಅವ+ೆದುS$ೆ 
Gೊರ�S, yGೋವನು #ಮq ಸಂಗಡ ಇರುವನು ಎಂದು 
GೇJದನು.  
 

ಆಗ yGೋ_ಾ�ಾಟನು Rೆಲದ ಮ'(ಗೂ ತ�ೆ7ಾ�hದನು. ಎ�ಾ] 
yಹೂದ4ರೂ yರೂಸ�ೇbನವರೂ yGೋವನ ಮುಂ)ೆ 
ಅಡ�zದು* ನಮಸFShದ. ಆ lೕ�ೆ �ೇBಯರ;] �ೆGಾತ4ರೂ 

�ೋರkಯರೂ ಎದು* ಇ:ಾ=yೕ
 )ೇವ+ಾದ yGೋವನನು� 
ಮGಾಸDರ`ಂದ Nೕ&Uhದರು.  
ಅವರು ಮರು`ನ 7ೆJ$ }ೆ ಎದು* iೆ�ೋವ ಅರಣ4�ೆF Gೊರಟರು. 
ಅವS$ೆ - yಹೂದ4+ೇ, yರೂಸ�ೇbನವ+ೇ, ನನ� �ಾತನು� 
�ೇJS, yGೋವನ;] ಭರವಸB�S, ಆಗ ಸು�ತ+ಾ�ರುBS; 

ಆತನ ಪ=5ಾ`ಗಳನು� ನಂzS, ಆಗ :ಾಥUಕ+ಾಗುBS ಎಂದು 
GೇJದನು.  
 

ಆ lೕ�ೆ ಅವನು ಜನರ ಸಮq&Kಂದ yGೋವ#$ೋಸFರ 

$ಾಯನ�ಾಡುವದ�ಾF� �ೆಲವರನು� ಆSh�ೊಂಡು ಅವS$ೆ - 

ಪSಶುದ�ತD5ೆಂಬ ಭೂಷಣ)ೊಡRೆ ಭಟರ ಮುಂ)ೆ Gೋಗುiಾ� - 

yGೋವ#$ೆ ಕೃತ¢iಾಸು�&�ಾ�S, ಆತನ ಕೃ|ೆಯು 
aಾಶDತ5ಾ�)ೆ ಎಂದು ಭಜhS ಎಂಬ)ಾ� ಆ�ಾ�hದನು.  
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ಅವರು ಉiಾ�ಹಧ®#Kಂದ Nೕ&Uಸುವದ�ೆF |ಾ=ರಂ{ಸಲು 
yGೋವನು yಹೂದ4S$ೆ B+ೋಧ5ಾ� ಬಂದ 

ಅ�¨#ಯರನೂ� �ೕ5ಾಬ4ರನೂ� :ೇKc ಪವUತದವರನೂ� 
Rಾಶಪ�ಸುವದ�ೊFೕಸFರ ಅವರ;] GೊಂಚುGಾಕುವವರನು� 
ಇShದ*Sಂದ ಅ�¨#ಯರೂ �ೕ5ಾಬ4ರೂ :ೇKc 

ಪವUತದವರ lೕ�ೆ zದು* ಅವರನು� ಪ�ಣU5ಾ� 

ಸಂಹShzಟ(ರು; ಅವರನು� ಮು�hzಟ( lೕ�ೆ iಾ5ೇ 
ಒಬrರRೊ�ಬrರು �ೊಲು]ವದ�ೆF |ಾ=ರಂ{hದರು. (2 

ಪ�ವU�ಾಲವೃiಾ�ಂತ 20:15-22). 

ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರು ತಮq ಸಮ:ೆ4$ೆ ಉತ�ರವX hಗುವXದನು� 
ಕ�ಾ�+ೆ �ಾಣುವXದNFಂತ �ದ�ೇ �ೋ+ಾ� ಉiಾ�ಹ ಧ®#y&�, 
ಸಂiೋ-ಸಲು |ಾ=ರಂ{hದರು ಎಂಬುದನು� ಗಮ#hS. ಅವರು 
:ೈiಾನ#$ೆ Bರುದ�5ಾ� ದೂ-ಸ;ಲ]. ನಮq$ೋಸFರ5ಾ� 

�ಾಯU �ಾ�ೆಂದು )ೇವರನು� 7ೇ��ೊಳA~ವXದನು� 
ಮುಂದುವSಸ;ಲ]. ಅವರು ಆತನನು� ಸು�&ಸಲು |ಾ=ರಂ{hದರು, 
ಆತನು ಅವS$ೆ ಜಯವನು� �ೊಟ(ನು. #ೕವX ಆ ಕ�ೆಯನು� 
ಓದುವXದನು� ಮುಂದುವShದ+ೆ, ಅವರ ಶತು=ಗಳA ತಮqನು� 
iಾವX �ೊಂದು ಸಂಹSh�ೊಂಡರು ಎಂದೂ ಇ:ಾ=yೕಲರು ಯುದ� 
�ಾಡ7ೇ�ಾ� ಬರ;ಲ] ಎಂದೂ RಾವX �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ! 

ಯುದ�ವX ಆತq ಮಂಡಲದ;] ನ�ೆಯು&�ತು�. ಯುದ�ವX ಅವರ 

ಮನh�ನ;] ನ�ೆಯು&�ತು�, ಅವರು )ೇವರನು� ಸು�&ಸಲು 
|ಾ=ರಂ{h)ಾಗ, ಆತನು ಅವರ ಶತು=ಗಳನು� Rಾಶ�ಾ�ದನು. 

ನಂ��ೆhಂದ ತುಂ�ರುವ 	ೕವನದ ಗುಣಲiಣಗಳ; 

ಸಂಪnಣ.�ಾದ 	ೕವನ 4ೈ 

ನಂz�ೆಯ dೕವನವನು� ನ�ೆಸುವXದು ಎಂದ+ೆ ಸಂಪ�ಣU5ಾದ 

dೕವನ aೈ;ಯRೆ�ೕ ಒಳ$ೊಂ�ರುತ�)ೆ. ಅದ�ಾF� ಸರಳ5ಾದ 

ಸೂತ= >ಾವXದು ಇಲ]. ಯಶh�$ೆ ಏಳA, ಎಂಟು, ಹತು� ಸೂತ=ಗಳA 
ಅಥ5ಾ ಕ=ಮಗಳA ಇಲ]. )ೇವರನೂ� ಆತನ �ಾತನೂ� 
ನಂಬುವXದ�ಾF� ಪ=&`ನ �ಾಡುವ ಸಂಕಲZ5ಾ�)ೆ. 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ GೇJ)ಾ*Rೆ, 

RಾವX �ೋಕದ;]ದ*ರೂ �ೋ�ಾನು:ಾರ5ಾ� ಯುದ* 
�ಾಡುವವರಲ]. RಾವX ಉಪTೕ�ಸುವ ಆಯುಧಗಳA 
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�ೋಕಸಂಬಂಧ5ಾದ ಆಯುಧಗಳಲ]. ಅವX )ೇವರ ಎf�ೆಯ;] 
ಬಲ5ಾ�ದು* �ೋ[ೆಗಳನು� �ೆಡBGಾಕುವಂಥವXಗoಾ�5ೆ. RಾವX 
BತಕUಗಳನೂ� )ೇವ�ಾನವನು� B+ೋVಸುವದ�ೆF 
ಏSಸಲZ'(ರುವ ಉನ�ತ5ಾದ ಎ�ಾ] �ೊತ�ಲಗಳನು� �ೆಡB GಾN 

ಎ�ಾ] TೕಚRೆಗಳನು� N=ಸ�#$ೆ Bpೆಯ+ಾಗುವಂiೆ :ೆ+ೆk�ದು 
(2 �ೊSಂಥ 10:3-5). 

RಾವX ಕ;ಯು&�ರುವ ನಂz�ೆ ಎಂಬಂಥದು* #ತ45ಾದ 

ನಂz�ೆ>ಾ�)ೆ, #ರಂತರ5ಾ�ರುವ h�ರ5ಾದ ನಂz�ೆ>ಾ�)ೆ, 
)ೈನಂ`ನವX ಇರ7ೇ�ಾದಂಥ ನಂz�ೆ>ಾ�)ೆ. 

1 |ೇತ=ನ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

kೕ�ರುವದSಂದ )ೇವರ iಾ=ಣವXಳ~ ಹಸ�ದ �ೆಳ$ೆ #ಮqನು� 
ತ�}h�ೊJ~S. ಆತನು ತಕF �ಾಲದ;] #ಮqನು� lೕಲ�ೆF 
ತರುವನು. #ಮq OಂiೆಯRೆ��ಾ] ಆತನ lೕ�ೆ GಾNS ಆತನು 
#ಮ$ೋಸFರ Oಂ&ಸುiಾ�Rೆ (1 |ೇತ= 5:6-7). 

B�ೕಚನ�ಾಂಡ ಪXಸ�ಕದ;] RಾವX kೕ$ೆ �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ, 

ಆದ+ೆ �ೕaೆ ಆ ಜನS$ೆ “#ೕವX ಅಂಜ7ೇ�S. ಸುಮqRೆ 
#ಂತು�ೊಂ�ದು* yGೋವನು ಈ Gೊತು� #ಮqನು� ರ�ಸುವ 

Sೕ&ಯನು� Rೋ�S #ೕವX ಈ Gೊತು� Rೋಡುವ ಐಗುಪ¯ರನು� 
ಇನು� ಮುಂ)ೆ ಎಂ`ಗೂ Rೋಡುವ`ಲ]. yGೋವRೇ #ಮ$ಾ� 

ಯುದ*�ಾಡುವನು. #ೕವಂತು ಸುಮqRೇ ಇS” ಎಂದು GೇJದನು. 
(B�ೕಚನ�ಾಂಡ 14:13-14). 

ನಮF ಸaಂತ �ೆಲಸಗಳನುG LVಸDೇಕು 

ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ �ೇಖಕನು ನಂz�ೆಯ dೕವನದ ಕುSiಾ�ರುವ 

ಗುಣಲMಣಗಳ;] ಒಂದನು� ನಮ$ೆ &Jಸು&�)ಾ*Rೆ. 

Gೇ$ೆಂದ+ೆ )ೇವರು ತನ� �ೆಲಸಗಳನು� ಮು�h Gೇ$ೆ 
Bಶ=bh�ೊಂಡRೋ Gಾ$ೆyೕ ಆತನ Baಾ=ಂ&ಯ;] 
:ೇSರುವವನು ಸಹ ತನ� �ೆಲಸಗಳನು� ಮು�h 

Bಶ=bh�ೊಂ�)ಾ*Rೆ (ಇz=ಯ 4:10). 

RಾವX ನಂz�ೆಯ dೕವನವನು� ನ�ೆಸು5ಾಗ, RಾವX ನಮq ಸDಂತ 

�ೆಲಸಗಳ lೕ�ೆ ಭರವ:ೆKಡುವX`ಲ]. RಾವX ಮನುಷ4ನು 
ರOhರುವ �ಾಯUಕ=ಮಗಳನೂ� Gೊರ iೋS�ೆಯ ಕಪಟತನದ 



100 

 

/ಾಗ5ಾ�ರುವ ಇತರ Bಷಯಗಳನೂ� ಬ`�ಡುi �ೇ5ೆ. RಾವX 
)ೈkಕ5ಾ� ಅ&>ಾದ ಶN�ಯನು� ವ4Kh ಶ=ಮ�ೊFಳಪಟು( 
�ಾಯU�ಾಡುವX`ಲ].  

RಾವX )ೇವರ �ಾ&$ೆ NB$ೊಡುiೆ�ೕ5ೆ, ಆತನು RಾವX 
�ಾಡ7ೇ�ೆಂದು ಬಯಸುವ �ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡುiೆ�ೕ5ೆ. 

yೕಸು kೕ$ೆ GೇJ)ಾ*Rೆ, 

ಅದ�ೆF yೕಸು ಅವS$ೆ #ಮ$ೆ #ಜ#ಜ5ಾ� GೇಳAiೆ�ೕRೆ 
ತಂ)ೆಯು �ಾಡುವದನು� ಕಂಡು ಮಗನು �ಾಡುiಾ�Rೆ. Gೊರತು 
ತನ�ಷ(�ೆF iಾRೇ ಏನೂ �ಾಡ�ಾರನು. ಆತನು �ಾಡುವದRೆ��ಾ] 
Gಾ$ೆyೕ ಮಗನು �ಾಡುiಾ�Rೆ (TೕGಾನ 5:19). 

�ೇರುವIದ�ೆ� ಪ5Nಾಸಪ)( 

ನಂz�ೆಯ dೕವನವX ಪ=>ಾಸಪಡ7ೇ�ಾದ ಶ=ಮuೕಲ5ಾದ 

dೕವನ5ಾ�)ೆ. 

ಆದುದSಂದ RಾವX ಆ Baಾ=ಂ&ಯ;] :ೇರುವದ�ೆF 
ಪ=>ಾಸಪ�ೋಣ. ನಮq;] ಒಬr+ಾದರೂ ಅವರ 

ಅBpೇಯತDವನು� ಅನುಸSಸುವವ+ಾಗ7ಾರದು (ಇz=ಯ 4:11). 

ಇದು ಏನೂ �ಾಡ)ೇ ಸುಮqRೆ ಕುJತು�ೊಳA~ವ dೕವನವಲ]. 
ನಮq ಗುSಯನು� :ಾVಸಲು RಾವX ಶ=bಸ7ೇಕು, 
ಮನಪ�ವUಕ5ಾ�, ಪ�&U>ಾ� ಪ=ಯ&�ಸ7ೇಕು. 

|ೇತ=ನು GೇJದ �ಾತುಗಳನು� Rೆನ�h�ೊJ~S. 

ಸDಸ�Oತ�+ಾ�S ಎಚIರ5ಾ�S. #ಮq B+ೋV>ಾ�ರುವ 

:ೈiಾನನು ಗdUಸುವ hಂಹ)ೋ|ಾ`ಯ;] >ಾರನು� ನುಂಗ; 

ಎಂದು ಹುಡು�ಾಡುiಾ� &ರುಗುiಾ�Rೆ. #ೕವX ನಂz�ೆಯ;] 
ದೃಢ5ಾ�ದು* ಅವನನು� ಎದುShS. �ೋಕದ;]ರುವ #ಮq 
ಸGೋದರರೂ ಅಂಥ 7ಾpೆಗಳRೆ�ೕ ಅನುಭBಸು&�)ಾ*+ೆಂದು 
#ಮ$ೆ &Jದ)ೆಯ�ಾ]?... (1 |ೇತ= 5:8-9). 

�ಾಕYವನುG ಅಥ.8ಾ)�ೊWH( 

ನಂz�ೆಯ dೕವನವX )ೇವರ 5ಾಕ4ದ lೕ�ೆ ದೃಢ5ಾ� 

Rೆ�ೆ$ೊಂ�ರ7ೇಕು. 
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>ಾಕಂದ+ೆ )ೇವರ 5ಾಕ4ವX ಸdೕವ5ಾದದು*. 
�ಾಯU:ಾಧಕ5ಾದದು*. ಯವ ಇ7ಾrK ಕ&��ಂತಲೂ 

ಹದ5ಾದದು*. |ಾ=ಣ ಆತqಗಳನೂ� NೕಳAಮ�ೆmಗಳನೂ� 
B/ಾ�ಸುವಷು( ಮಟ(ಗೂ ತೂSGೋಗುವಂತದು*. ಹೃದಯದ 

ಆ�ೋಚRೆಗಳನು� ಉ)ೆ*ೕಶಗಳನೂ� B5ೇNಸುವಂಥದು* ಆ�)ೆ 
(ಇz=ಯ 4:12). 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� &Jದು�ೊಳ~7ೇಕು ಮತು� ನಮq 
#ಜ5ಾದ ಆ�ೋಚRೆಗಳನು� ನಮ$ೆ &Jಯಪ�ಸುವಂiೆ RಾವX 
ಅದ�ೆF ಅನುಮ&ಸ7ೇಕು. ಈ 5ಾಕ4ದ;] )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಕುSತು 
ನಮ$ೆ ಹಲ5ಾರು Bಷಯಗಳನು� &Jಸ�ಾ�)ೆ. 

∗ ಅದು ಸdೕವ5ಾದುದು. 

∗ ಅದು ಶN�ಯುತ5ಾದುದು. 

∗ ಅದು ಹದ5ಾ�)ೆ, |ಾ=ಣಕೂF ಆತqಕೂF ನಡು5ೆKರುವ 

ವ4iಾ4ಸವನು� ನಮ$ೆ iೋSh�ೊಡುವಂಥದು* ಆ�)ೆ. 

∗ ಅದು ನಮq ಆ�ೋಚRೆಯನು� ಸS>ಾ� &Jಯಪ�ಸುತ�)ೆ. 

)ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಸಂಪ�ಣU5ಾದ &JವJ�ೆಯು ನಮq dೕವನ�ೆF 
ಸಮiೋಲನiೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ. 

Qೕಸು ನಮF ಮPಾNಾಜಕ/ೆಂದು TWದು�ೊWH( 

RಾವX >ಾವRಾತ#$ೆ �ೆಕF ಒ�Zಸ7ೇ�ಾ�)ೆTೕ ಆತನ ದೃ-($ೆ 
ಸಮಸ�ವ� ಮುಚುIಮ+ೆKಲ])ಾ*�ಯೂ ಬಟ(ಬಯ�ಾ�ಯೂ ಇ)ೆ. 
ಆತನ ಸ#�Vಯ;] ಅ$ೋರ5ಾ�ರುವ ದೃ-(ಯು ಒಂದೂ ಇಲ]. 
ಆ�ಾಶಮಂಡಲಗಳನು� )ಾ'Gೋದ )ೇವಕು�ಾರRಾದ 

yೕಸು5ೆಂಬ aೆ=ೕಷ¡ ಮGಾ>ಾಜಕನು ನಮ�ರುವದSಂದ RಾವX 
�ಾ�ರುವ ಪ=&�ೆಯನು� zಡ)ೇ k�Tೕಣ. >ಾಕಂದ+ೆ 
ನಮ�ರುವ ಮGಾ>ಾಜಕನೂ ನಮq #ಬU�ಾವ:ೆ�ಯನು� ಕುSತು 
ಅನುiಾಪBಲ]ದವನಲ]. ಆತನು ಸವU Bಷಯಗಳ;] ನಮq Gಾ$ೆ 
aೆ§ೕಧRೆ$ೆ ಗುS>ಾದನು |ಾಪ �ಾತ= �ಾಡ;ಲ] (ಇz=ಯ 

4:13-15). 

yೕಸು #ಜ5ಾ�ಯೂ #ಮqನೂ� ನನ�ನೂ� �ೆRಾ�� 

&Jದು�ೊಂ�)ಾ*Rೆ. ಆತ#$ೆ ನಮq 5ೈಫಲ4ಗಳA &J`5ೆ, 
ಆತ#$ೆ ನಮq ಜಯಗಳA &J`5ೆ. ಏ�ೆಂದ+ೆ yೕಸು ಈ  
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ಭೂbಯ;] ಮನುಷ4Rಾ� dೕBh, ನಮqಂiೆyೕ aೆ§ೕಧRೆ$ೆ 
ಒಳ$ಾದನು. ನಮq )ೇವರು ನbqಂದ ದೂರ5ಾ�ಲ], ನಮq 
aೆ§ೕಧRೆಗJಂದ ಸಂಪ�ಣU5ಾ� ಪ=iೆ4ೕಕ5ಾ�ಲ]. 
+ೋ�ಾಪXರದವರ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

N=ಸ� yೕಸು ಮರಣವನು� Gೊಂ`ದ*ಲ])ೆ dೕBತRಾ� ಎದು* 
)ೇವರ ಬಲಗ�ೆಯ;]ದು* ನಮ$ೋಸFರ 7ೇಡುವವRಾ�)ಾ*Rೆ.  

N=ಸ�ನ �=ೕ&Kಂದ ನಮqನು� ಅಗ;ಸುವವರು >ಾರು? ಕಷ(�ೕ? 

ಸಂಕಟ�ೕ? kಂ:ೆTೕ ಅನ�Bಲ]`ರುವ)ೋ, 
ವಸ�Bಲ]`ರುವ)ೋ ಗಂ�ಾಂತರ�ೕ ಖಡ}�ೕ?  

Gೇಗಂದ+ೆ ಮರಣ5ಾಗ; dೕವ5ಾಗ; )ೇವದೂತ+ಾಗ; 

ದು+ಾತqಗoಾಗ; ಈ�ನ ಸಂಗ&ಗoಾಗ; ಮುಂದಣ 

ಸಂಗ&ಗoಾಗ;, ಮಹತDಗoಾಗ;, lೕಲಣ �ೋಕ5ಾಗ; 

�ೆಳಗಣ �ೋಕ5ಾಗ; 7ೇ+ೆ >ಾವ ಸೃ-(>ಾಗ; ನಮqನು� 
ನಮq ಕತURಾದ yೕಸು N=ಸ�ನ;] iೋSಬಂದ )ೇವರ 

�=ೕ&Kಂದ ಅಗ;ಸ�ಾರ5ೆಂದು ನನ$ೆ #ಶIಯುಂಟು. 
(+ೋ�ಾಪXರ 8: 34b, 35,38.39). 

�ೈಯ.\ಂದ ಆತನ ಸLG�%ೆ ಬLG( 

ಆದುದSಂದ RಾವX ಕರು�ೆಯನು� Gೊಂದುವಂiೆಯೂ ಆತನ 

ದyKಂದ ಸಮTೕOತ5ಾದ ಸGಾಯವX ನಮ$ೆ 
)ೊ+ೆಯುವಂiೆಯೂ pೈಯU`ಂದ ಕೃ|ಾಸನದ ಮುಂ)ೆ ಬ+ೋಣ 

(ಇz=ಯ 4:16). 

RಾವX ನಂz�ೆಯ dೕವನವನು� ನ�ೆಸು5ಾಗ, ಆತನು ನಮ$ೆ 
�ೊಡುವಂಥ `ವ4 ಸ�ಾpಾನದ;] RಾವX ನ�ೆಯು5ಾಗ, ಆತನ 

5ಾಕ4ವನು� RಾವX &Jದು�ೊಂಡು ಆತRೊಂ`$ೆ ಸಂಬಂಧ 

ಉಳ~ವ+ಾ�ರು5ಾಗ, ಸಮTೕOತ5ಾದ ಸGಾಯವX ನಮ$ೆ 
hಗುವಂiೆ RಾವX ಆತನ ಸ#�V$ೆ pೈಯU`ಂದ ಬರಬಹುದು. 

ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. ನಂz�ೆಯ;] ಬಲ$ೊಳA~ವXದNFರುವ RಾಲುF BಷಯಗಳA >ಾವXವX? 

 

2. ನಂz�ೆKಂದ ತುಂzದ dೕವನದ ಗುಣಲMಣಗಳA >ಾವXವX? 

 



103 

 

 

*ಾಠ ಏಳ; 

ನಂ��ೆಯ ಶತು5ಗಳ; 

cೕ��ೆ 

ನಂz�ೆಯ Bಷಯ�ೆF ಬಂ)ಾಗ, ಅಂತ45ೇ ಇಲ]5ೆಂದು iೋರುವ 

Gೋ+ಾಟದ;] iಾವX ಇ) *ೇ5ೆಂದು ಅRೇಕರು &Jದು�ೊಂ�)ಾ*+ೆ. 
ಅವರು )ೇವರನು� lOIಸುವ ನಂz�ೆಯ dೕವನವನು� ನ�ೆಸಲು 
ಬಯಸುiಾ�+ೆ, ಆದ+ೆ ಅ)ೇ ಸಮಯದ;] ಅವರು #ರಂತರ5ಾ� 

ಸಂ)ೇಹ ಅಪನಂz�ೆTಂ`$ೆ Gೋ+ಾಡು&�)ಾ*+ೆ. 

NವXಡನೂ ಮೂಕನೂ ಆ�ದ* ಹುಡುಗನ ತಂ)ೆಯಂiೆ, ಅವರು ಕೂ� 

�+ೆKಡು&�)ಾ*+ೆ 

“)ೇವ+ೇ, ನಂಬುi �ೇRೆ, ನನ$ೆ ನಂz�ೆ ಕ�l>ಾ�ದ*ರೂ 

ಸGಾಯ�ಾಡು!" (�ಾಕU 9:24b) 

ನಂz�ೆಯತ� :ಾಗುವ �ಾಗUವX ಶತು=ಗJಂದ ತುಂz)ೆ, 
)ೇವರನು� #ಜ5ಾ�ಯೂ ನಂಬಲು #ರಂತರ5ಾ� Gೋ+ಾಟ 

�ಾಡ7ೇ�ಾ�)ೆ ಎಂದು �ೆಲವರು /ಾBಸುiಾ�+ೆ. ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ 

�ೇಖಕನು, "ನಂz�ೆಯ ಒo ~ೆಯ Gೋ+ಾಟ �ಾ�S" ಎಂದು 
GೇJರುವXದನು� Rೆನ�h�ೊJ~S. ಈ ಶತು=ಗo�ೆಂ`$ೆ �ಾಡುವ 

Gೋ+ಾಟವX "ಒo ~ೆಯ Gೋ+ಾಟ" ಆ�ರಬಹುದು, ಏ�ೆಂದ+ೆ, 
RಾವX :ೋ�ೊಪXZ�ೊಳ~`ದ*+ೆ, RಾವX 5ಾಕ4ವನು� pಾ4#ಸುiಾ�, 
ನಮq ನಂz�ೆಯ "�ಾಂಸಖಂಡಗಳನು�" ವೃ`�ಪ�h�ೊಂಡ+ೆ, 
RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯ dೕವನದ;] +ೋ�ಾಂಚಕ5ಾದ 

ಜಯವನು� Gೊಂದುiೆ�ೕ5ೆ. 

ನಮq /ಾವRೆಗಳ ಮತು� ನಮq ಕೃತ4ಗಳ ಮಂಡಲದ;] ಅRೇಕ 

ನಂz�ೆಯ ಶತು=ಗJ)ಾ*+ೆ. ಈ ಶತು=ಗಳನು� &Jದು�ೊಳA~ವXದು 
ಮತು� ಅವರನು� Gೇ$ೆ :ೋ;ಸುವXದು ಎಂಬುದನು� 
ಅSತು�ೊಳA~ವXದು ಜಯದ;] dೕBಸುವXದNFರುವ 

|ಾ=ಮುಖ45ಾದ ಅಂಶ5ಾ�)ೆ. 

ನಮq ನಂz�ೆಯ ಶತು=ಗಳA ಅRೇಕ Sೕ&ಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುiಾ�+ೆ. 
ಪBiಾ=ತqನು ನಮq dೕವನದ;] ಈ �ೆಲವX ಮಂಡಲಗಳನು� 
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&Jಯಪ�h)ಾಗ, RಾವX ನಮq |ಾಪಗಳನು� ಒ�Z�ೊಂಡು 
M�ಾಪ�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳ~7ೇಕು. 

ನಮ$ೆ )ೊರNರುವ 5ಾಕ4ಗಳ ಪ=ಕಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಈ 

ಸಮ:ೆ4Kರುವ ಮಂಡಲಗಳ Bರುದ�5ಾ� ನಮq ಮನh�ನ;] 
ಭದ=�ೋ[ೆಗಳನು� ಕ'(�ೊಳ~7ೇಕು. 

RಾವX ಚOUಸು&�ರುವ ನಂz�ೆಯ �ದಲ ಶತು=ಗಳA 
/ಾವRಾತqಕ5ಾದ ಮಂಡಲ�ೆF ಸಂಬಂಧಪಟ(ವXಗoಾ�5ೆ. RಾವX 
ನಮq /ಾವRೆಗಳನು� )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಅVೕನ�ೆF ಒಳಪ�ಸ7ೇಕು. 

�ಾವ/ೆಗಳನುG 3ೇವರ �ಾಕYದ ಅ�ೕನ�ೊ�ಳಪ)ಸDೇಕು 

ಭಯ 

ನಮq;] ಭಯ ಇರುವXದ�ೆF RಾವX ಅನುಮ&hದ+ೆ, )ೇವರ 

Oತ�ವನು� �ಾಡದಂiೆ ಅದು ನಮqನು� ತ�ೆಯುತ�)ೆ. )ೇವರ 

Oತ�ವನು� �ಾಡಲು 7ೇ�ಾದ ನಂz�ೆಯನು� Gೊಂದದಂiೆ ಅದು 
ನಮ$ೆ ಅ��ಪ�ಸುತ�)ೆ. ಭಯ�ೆF �=ೕ© /ಾ_ೆಯ;] ಬಳhರುವ 

ಪದದ ಅಥU5ೇನಂದ+ೆ "ಶತು=ಗಳ #bತ�5ಾ� GೆದರುವXದು, 
`�ಲುಪಡುವXದು, ಭಯ{ೕತ+ಾ� ಓ�GೋಗುವXದು." 

RಾವX ಒಂ)ೇ ಸಮಯದ;] ನಂz�ೆಯ;]ಯೂ ಭಯದ;]ಯೂ 

ನ�ೆಯಲು ಆಗುವX`ಲ]. 

ನಮ$ೆ )ೊರಕುವ �ಾk&ಯ ಆpಾರದ lೕ�ೆ ನಂz�ೆ ಮತು� 
ಭಯ ಇ5ೆರಡೂ ಉಂ[ಾಗುತ�5ೆ. )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಕುSiಾದ 

&JವJ�ೆಯ ಆpಾರದ lೕ�ೆ ನಂz�ೆಯು ಉಂ[ಾಗುತ�)ೆ. ನಮq 
ಪಂ�ೇ`=ಯಗJಂದ, �ೆಟ( ಸು`�ಗJಂದ ಮತು� ಶತು=ಗJಂದ ಬರುವ 

GೆದS�ೆಗJಂದ )ೊರಕುವ �ಾk&ಯ ಮೂಲಕ ಭಯ 

ಉಂ[ಾಗುತ�)ೆ. 

 ಪSGಾರ 

)ೇವರ 5ಾಕ4ದ;] "ಭಯಪಡ7ೇಡ" ಎಂಬ �ಾತನು� ನೂರಕೂF 
GೆಚುI 7ಾS ಬಳhರುವXದನು� RಾವX �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. 

ನ�qಳ$ೆ ಭಯವX ಬರಲು ಯ&�ಸು5ಾಗ, ಅ9ಸ�ಲRಾದ 

|ೌಲನು ಬ+ೆ`ರುವ �ಾತನು� RಾವX ಒ�Z�ೊಳ~7ೇಕು, 

)ೇವರು ನಮ$ೆ �ೊ'(ರುವ ಆತqವX ಬಲ �=ೕ& uMಣಗಳ ಆತq5ೇ 
Gೊರತು Gೇ�ತನದ ಆತqವಲ] (2 &��ೆ 1:7). 
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RಾವX ಭಯದ ಆತqವನು� ಎದುSಸ7ೇಕು, yೕಸುBನ GೆಸSನ;] 
zಟು( Gೋ$ೆಂದು RಾವX ಅದ�ೆF ಆ�ಾ�ಸ7ೇಕು. 

RಾವX pೈಯU5ಾ� ನಂz�ೆಯ �ಾತುಗಳನು� Gೇಳ7ೇಕು. 

ಆದದSಂದ ಕತUನು ನನ� ಸGಾಯಕನು ಭಯಪ�ೆನು ಮನುಷ4ನು 
ನನ$ೆ ಏನು �ಾ�ಾನು? ಎಂದು RಾವX pೈಯU5ಾ� Gೇಳಬ�ೆ]ವX 
(ಇz=ಯ 13:6). 

ಧಮU5ೇ #ನ$ೆ ಆpಾರ; #ೕನು kಂ:ೆ$ೆ ದೂರ5ಾ�ರುB, #ನ$ೆ 
GೆದS�ೆ ಇರುವ`ಲ], RಾಶನವX ದೂರ5ಾ�ರುವದು, #ನ� ಹ&�ರ�ೆF 
7ಾರದು (yaಾಯ 54:14). 

)ೇವರನು� ನಂz #ಭUಯ`ಂ`ರು5ೆನು; ನರ|ಾ=fಗಳA ನನ$ೆ 
�ಾಡುವ)ೇನು? (NೕತURೆಗಳA 56:11) 

RಾವX ಆತನ �=ೕ&ಯ;] Rೆ�ೆ$ೊಂ�ರ7ೇಕು. 

�=ೕ&ಯ;] >ಾವX)ೇ ಭಯBಲ]; ಆದ+ೆ ಪSಪ�ಣU �=ೕ&ಯು 
ಭಯವನು� GೊರGಾಕುತ�)ೆ (1 TೕGಾನ 4:18a). 

ಅUೕಗYSೆಂಬ �ಾವ/ೆಗಳ; 

ತ�Zತಸ�, ಖಂಡ#ೕಯ ಮRೋ/ಾವRೆ, ಮತು� ಅTೕಗ4+ೆಂಬ 

/ಾವRೆಗಳA ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ ಮುಖ4 ಶತು=ಗoಾ�5ೆ. ಅRೇಕರು 
ಶತು=ಗಳA #ರಂತರ �ಾಡುವ ಆ+ೋಪಗJಂದ ಬಳಲು&�)ಾ*+ೆ. 

...ಹಗ;ರುಳA ನಮq ಸGೋದರರ lೕ�ೆ ನಮq )ೇವರ ಮುಂ)ೆ 
ದೂರು GೇJದ ದೂರು$ಾರನು )ೊಬrಲZ'()ಾ*Rೆ (ಪ=ಕಟRೆ 
12:10b). 

 ಪSGಾರ 

ಶತು=ವX ತಂದುGಾಕುವ ಆ+ೋಪ�ೆಗಳ ಕುSiಾದ 

TೕಚRೆಗಳನೂ� ಕಲZRೆಗಳನೂ� iೊ�ೆದು Gಾಕ7ೇಕು ಅಥ5ಾ 

&ರಸFSಸ7ೇಕು. 

RಾವX BತಕUಗಳನೂ� )ೇವ�ಾನವನು� B+ೋVಸುವದ�ೆF 
ಏSಸಲZ'(ರುವ ಉನ�ತ5ಾದ ಎ�ಾ] �ೊತ�ಲಗಳನು� �ೆಡB GಾN 

ಎ�ಾ] TೕಚRೆಗಳನು� N=ಸ�#$ೆ Bpೆಯ+ಾಗುವಂiೆ :ೆ+ೆk�ದು 
(2 �ೊSಂಥ 10:5). 

N=ಸ�ನು ಉಂಟು�ಾ�ರುವ #ೕ&ಯ ಮೂಲಕ RಾವX 
#ೕ&ವಂತ+ಾ�)ೆ*ೕ5ೆ. 
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RಾವX ಆತನ;] )ೇವS$ೆ ಸಮಪUಕ+ಾದ 

#ೕ&ಸDರೂ�ಗoಾಗುವಂiೆ )ೇವರು |ಾಪ�ಾನBಲ]ದ ಆತನನು� 
ನಮ$ೋಸFರ |ಾಪಸDರೂ�>ಾಗ�ಾ�ದನು (2 �ೊSಂಥ 

5:21). 

ಆದದSಂದ N=ಸ� yೕಸುBನ;]ರುವವS$ೆ ಅಪ+ಾಧ #ಣUಯವX 
ಈಗ ಇಲ]5ೇ ಇಲ]. (+ೋ�ಾಪXರ 8:1). 

RಾವX ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಸಂಪ�ಣU5ಾದ ಭರವ:ೆಯನು� 
ಅನುಭBಸ7ೇಕು. 

ಆದ�ಾರಣ #ರಪ+ಾVyಂದು ನಮq ಮನಸು� ನಮ$ೆ :ಾ� 

Gೇಳದಂiೆ RಾವX ಹೃದಯವನು� 9=ೕ�h�ೊಂಡು )ೇಹವನು� &J 

#ೕS#ಂದ iೊoೆದು�ೊಂಡು ಪSಪ�ಣU5ಾದ 

ನಂz�ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ಯೂ ಯ�ಾಥU ಹೃದಯವXಳ~ವ+ಾ�ಯೂ 

)ೇವರ ಮುಂ)ೆ ಬ+ೋಣ (ಇz=ಯ 10:22). 

RಾವX )ೇವರ 5ಾಕ4ದ;] ಸಂಪ�ಣU5ಾ� ತ;]ೕನ+ಾ�ರ7ೇಕು, 
Baೇಷ5ಾ� lೕ;ರುವಂಥ 5ಾಕ4ಗಳ;] ತ;]ೕನ+ಾ�ರ7ೇಕು, ಆಗ 

ಅTೕಗ4 /ಾವRೆಯನು� RಾವX $ೆಲ]ಬಹುದು. ಅTೕಗ4+ೆಂಬ 

/ಾವRೆಗಳನು� ನಮq;]ರಲು ಎಷು( �ಾಲ RಾವX  ಅವ�ಾಶ 

�ೊಡುi �ೇ�ೕ ಅಷ(ರವ+ೆಗೂ, RಾವX ಬಲ5ಾದ 

ನಂz�ೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರಲು ಆಗುವX`ಲ]. 

�5QಗಳನುG 3ೇವರ �ಾಕYದ ಅ�ೕನ�ೊ�ಳಪ)ಸDೇಕು 

ikಸುವIದರV �ೋತುPೋ�ರುವIದು 

�ಾಕUನು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕ�ೆಯನೂ� 7ೆಟ(ಗಳನು� #ೕ�ಸುವ 

ನಂz�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದರ ಕುSತು yೕಸು �ಾ�ದ 

7ೋಧRೆಯನೂ� ಬ+ೆದ ನಂತರ, ಅವನು yೕಸು GೇJದ 

ಮiೊ�ಂದು Bಷಯವನು� ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಆದ�ಾರಣ #ೕವX |ಾ=ಥURೆ �ಾ� ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~&�ೕ+ೋ 
ಅದRೆ��ಾ] Gೊಂ`) *ೇ5ೆಂದು ನಂzS. ಅದು #ಮ$ೆ hಕುFವ)ೆಂದು 
#ಮ$ೆ GೇಳAiೆ�ೕRೆ. ಇದಲ])ೆ #ೕವX #ಂತು�ೊಂಡು |ಾ=ಥURೆ 
�ಾಡು5ಾ$ೆ�ಾ] >ಾರ lೕ�ೆ ಏRಾದರೂ B+ೋಧBದ*+ೆ 
ಅದನು� ಅವ#$ೆ MbhS (�ಾಕU 11:24-25). 

RಾವX ನಮq ಹೃದಯದ;] )ೆDೕಷ, �ೋಪ, ವ4�ೆ ಮತು� 
Mbಸ`ರುವ ಗುಣ ಇದ*+ೆ, ನಮq;] >ಾ5ಾಗಲೂ ಸಂ)ೇಹವ� 
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ಅಪನಂz�ೆಯೂ ಇ)ೆ* ಇರುತ�5ೆ. ಇತರರನು� Mbಸ)ೇ ಇರುವXದು 
ನಮqನು� )ೇವSಂದ ದೂರ�ಾಡುತ�)ೆ ಮತು� )ೇವರನು� 
Gೊರತುಪ�h >ಾವ ನಂz�ೆಯು ಇಲ]. 

 ಪSGಾರ 

#ೕವX ಜನರ ತಪXZಗಳನು� Mbhದ+ೆ ಪರ�ೋಕದ;]ರುವ #ಮq 
ತಂದಯು #ಮq ತಪXZಗಳನೂ� Mbಸುವನು. ಆದ+ೆ #ೕವX ಜನರ 

ತಪXZಗಳನು� Mbಸ)ೆ Gೋದ+ೆ #ಮq ತಂ)ೆ ಸಹ #ಮq 
ತಪXZಗಳನು� Mbಸುವ`ಲ] (ಮiಾ�ಯ 6:14,15). 

Mbಸ)ೇ ಇರುವಂಥ >ಾವX)ಾದರೂ BಷಯಗJದ*+ೆ ಅದNFರುವ 

ಉತ�ರ MbಸುವX)ೇ ಆ�)ೆ. ಆ ವ4N�ಯು Mbಸಲು 
ಅಹURಾ�ಲ]`ರಬಹುದು ಅಥ5ಾ Mbಸ7ೇ�ೆಂದು ಅವನು 
�ೇJ�ೊಳ~`ರಬಹುದು ಆದರೂ RಾವX Mbಸ7ೇಕು ಎಂಬುದನು� 
>ಾ5ಾಗಲೂ Rೆನ�ನ;]ಟು(�ೊJ~S. Mbಸುವಂಥದು* RಾವX 
ಮನ:ಾ�+ೆ �ಾಡುವಂಥ �ಾಯU5ಾ�ರುತ�)ೆ. RಾವX Mbಸಲು 
#ಧUSಸು5ಾಗ ಆ Bpೇಯiೆ �ಾಯUವX ನಮqನು� z�ಸುತ�)ೆ. 

ಮiೊ�ಬrನ lೕ�ೆ ತಪXZ GೊSಸುವದ�ೆF �ಾರಣBದ*ರೂ 

ತಪXZGೊSಸ)ೆ ಒಬrS$ೊಬrರು :ೈSh�ೊಂಡು MbhS. ಕತUನು 
#ಮqನು� Mbhದಂiೆyೕ #ೕವ� MbhS (�ೊ�ೊ:ೆ� 3:13). 

Dೇಸರ%ೊಳ;HವIದು 

yೕಸು )ೋfಯ;] ಮಲ�)ಾ*ಗ ಆ )ೋf$ೆ zರು$ಾJ ಅಪZJh 

ಬ�)ಾಗ, uಷ4ರು ಆತನನು� ಎzrh, "ಗುರು5ೇ, RಾವX 
ಮುಳA�Gೋಗುವದರ;] #ನ$ೆ OಂiೆKಲ]5ೇ?" ಎಂದು 
�ೇJದರು. 

7ೇ+ೆ )ೋfಗಳ� ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ*ವX. ತರು5ಾಯ )ೊಡ� 
zರು$ಾJ ಎದು* iೆ+ೆಗಳA ಆ )ೋf$ೆ ಒ�ದು ಒಳ$ೆ ನು�}ದ*Sಂದ 

ಆ )ೋf ಆಗ�ೇ ತುಂಬುವದ�ೆF ಬಂ`ತು�. ಆತನು )ೋfಯ 

kಂ/ಾಗದ;] ತ�ೆ�ಂಬನು� ಒರ� #)ೆ*�ಾಡು&�ದ*ನು. ಅವರು 
ಆತನನು� ಎzrh ಗುರು5ೇ, RಾವX ಮುಳA�Gೋಗುವದರ;] #ನ$ೆ 
OಂiೆKಲ]5ೇ ಎಂದು �ೇಳಲು (�ಾಕU 4: 37,38) 

ಅವರು 7ೇಸರ$ೊಂಡು, RಾವX Rಾಶ5ಾಗು&�ದ*ರೂ yೕಸು ನಮq 
ಬ$ೆ} Oಂ&ಸು&�ಲ] ಎಂದು ಆ+ೋಪ �ಾ�ದರು. 



108 

 

ಅRೇಕರು |ಾ=tUh)ಾ*+ೆ ಆದ+ೆ )ೇವರು ತಮq ಕುSತು 
Oಂ&ಸು&�ಲ] ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂ�)ಾ*+ೆ. ಆತನು ಪSh�&ಯನು� 
ಬದ�ಾKhರಬಹು`ತು�, ಆದ+ೆ ಆತನು Gಾ$ೆ �ಾಡ;ಲ] 
ಆದ*Sಂದ ಅವರು 7ೇಸರ$ೊಂ�)ಾ*+ೆ. ಇವತೂ� ಕೂಡ ಅRೇಕರು 
uಷ4+ೊಂ`$ೆ :ೇS, ")ೇವ+ೇ, Rಾನು &ೕ+ಾ �ೆಟ( 
ಪSh�&ಯ;]) *ೇRೆ #ೕನು ನನ� ಬ$ೆ} Oಂ&ಸುವX`ಲ]5ೇ?" ಎಂದು 
�ೇಳAವವ+ಾ�)ಾ*+ೆ. 

 ಪSGಾರ 

dೕವನದ;] ಬರುವ ಅ�� ಪSೕ�ೆಗಳA ನಂz�ೆಯ;] 
7ೆoೆಯುವXದNFರುವ ಅವ�ಾಶಗoಾ�5ೆ. 

�=ಯ+ೇ, #ೕವX ಪSaೆ§ೕಧRೆ$ಾ� ಪXಟ�ೆF GಾಕಲZಟ(ದ*�ೆF 
ಆಶIಯUಪಡ7ೇ�S. BಪSೕತ5ಾದ ಸಂಗ& ಸಂಭBhiೆಂದು 
TೕOಸ7ೇ�S. ಆದ+ೆ #ೕವX ಎಷ(ರ ಮ'(ಗೂ N=ಸ�ನ 

7ಾpೆಗಳ;] |ಾಲು$ಾರ+ಾ�`*ೕ+ೋ ಅಷ(ರ ಮ'($ೆ 
ಸಂiೋಷವXಳ~ವ+ಾ�S. ಆತನ ಮklಯ ಪ=ತ4Miೆಯ;]ಯೂ 

#ೕವX ಸಂiೋಷಪಟು( ಉ�ಾ]ಸ$ೊಳA~BS (1 |ೇತ= 4:12,13). 

yೕಸು �ಾ�ದ 7ೋಧRೆಗಳನು� �ೇJ pಾbUಕ Rಾಯಕರು 
7ೇಸರ$ೊಂಡರು, ಅದಲ])ೆ ಅವರು ಆ 7ೇಸರವನು�  ಮನh�ನ;] 
ಇಟು(�ೊಂ�ದ*Sಂದ, yೕಸುವನು� ನಂಬಲು ಅವSಂದ ಆಗ;ಲ] 
ಮತು� ಆತನು ಏRೆ�ಾ] ಅವS$ೆ �ೊಡುವXದ�ಾF� ಬಂ`ದ*Rೊ�ೕ 
ಅ)ೆಲ]ವನು� ಕoೆದು�ೊಂಡರು. 

ತರು5ಾಯ ಆತನು ತನ� ಊS$ೆ ಬಂದು ಅ;]ರುವ 

ಸ/ಾಮಂ`ರದ;] ಜನS$ೆ ಉಪ)ೇಶ�ಾಡು&�ದ*ನು. ಅವರು �ೇJ 

ಅiಾ4ಶIಯU ಪಟು( ಇವ#$ೆ ಈ �ಾನವ� ಈ ಮಹiಾFಯUಗಳ� 

ಎ;]ಂದ ಬಂ`)ಾ*ವX? ಇವನು ಆ ಬಡ�ಯ ಮಗನಲ]5ೇ ? ಇವನ 

iಾK ಮSಯoೆಂಬವಳಲ]5ೇ. >ಾ�ೋಬ Tೕ:ೇಫ hೕ�ೕನ 

ಯೂದ ಇವರು ಇವನ ತಮqಂ`ರಲ]5ೇ ಇವನ ತಂ�ಯ+ೆಲ]ರು 
ನಮq;] ಇದ*ರಲ]5ೇ Gಾ$ಾದ+ೆ ಇ5ೆ�ಾ] ಇವ#$ೆ ಎ;]ಂದ 

ಬಂ`)ಾ*ವX? ಎಂದು �ಾiಾ��ೊಂಡು ಆತನ Bಷಯ5ಾ� 

7ೇಸರ$ೊಂಡರು. ಆದ+ೆ yೕಸು ಅವS$ೆ ಪ=5ಾ`ಯು 7ೇ+ೆ 
ಎ;]ದ*ರೂ ಅವ#$ೆ ಮ>ಾU)ೆ ಉಂಟು. ಆದ+ೆ ಸD)ೇಶದ;]ಯೂ  
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ಸDಂತ ಮRೆಯ;]ಯೂ �ಾತ= ಮ>ಾU)ೆ ಇಲ] ಅಂದನು 
(ಮiಾ�ಯ 13:54-57). 

>ಾS$ೆ Bರುದ�5ಾ�ಯೂ 7ೇಸರವನು� ಮನh�ನ;]ಟು(�ೊಂಡ+ೆ, 
)ೇವರ ಆದುjತಗಳನು� Gೊಂ`�ೊಳ~ದಂiೆ ಅದು ನಮ$ೆ 
ಅ��ಪ�ಸುತ�)ೆ. 

ಆ ಸಮ:ೆ4�ರುವ ಪSGಾರ5ೇನಂದ+ೆ ಅವರನು� Mbh 

>ಾವX)ೇ 7ೇಸರ ಮನh�ನ;]ಟು(�ೊಳ~7ಾರದು. 

ಹೃದಯದ �ಾ�ಣY1ೆ 

7ೇ+ೆಯವSಂ)ಾಗ; ಅಥ5ಾ )ೇವSಂ)ಾಗ; ನಮqನು� RಾವX 
ದೂರ�ಾ��ೊಳA~ವXದು, ನಂಬ`ರುವಂಥದು* ಅಥ5ಾ ಸಂಶಯವX 
ನಮ$ೆ ಕ¥ಣ ಹೃದಯB)ೆ ಎಂಬುದರ ಲMಣಗoಾ�5ೆ. Mbಸ)ೇ 
ಇರುವXದರ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ �ಾ¥ಣ4ವX ಉಂ[ಾಗುತ�)ೆ. 

�ಾಕUನ ಸು5ಾiೆUಯ;], yೕಸು ಅವರ ಅಪನಂz�ೆ$ಾ� 

ಅವರನು� ಗದShದನು ಮತು� ಅದನು� ಹೃದಯದ �ಾ¥ಣ4iೆ$ೆ 
�ೋ�h GೇJದನು. 

ತರು5ಾಯ ಹRೊ�ಂದು ಮಂ` uಷ4ರು ಊಟಕ�ೆ ಕೂ&)ಾ*ಗ 

ಆತನು ಅವS$ೆ �ಾfh�ೊಂಡನು. iಾನು dೕBತRಾ� ಎದು* 
ಬಂದ lೕ�ೆ ತನ�ನು� ಕಂಡವರ �ಾತನು� ಅವರು ನಂಬ;ಲ]5ಾದ 

�ಾರಣ ಆತನು ಅವರ ಅಪನಂz�ೆಗೂ ಅವರ ಮನh�ನ 

�ಾ¥ಣ4ಕೂF ಅವರನು� ಗದShದನು (�ಾಕU 16:14). 

ಪ=&Tಬr ವ4N�ಗೂ ವ4�ೆಯು, &ರ:ಾFರವ�, 7ೇಸರವ� 

ಉಂ[ಾಗುವXದ�ೆF �ಾರಣBರುತ�)ೆ. "Rಾನು |ಾ=tUh)ೆ ಆದ+ೆ 
ಏನೂ ಆಗ;ಲ]" ಎಂದು GೇಳAವXದನು� RಾವX ಅRೇಕ :ಾS 

�ೇJ)ೆ*ೕ5ೆ. ಈ ವ4N�ಯು ಮiೊ�lq ತಮ$ೆ RೋವX 
ಉಂ[ಾಗದಂiೆ �ಾ|ಾ��ೊಳ~ಲು ತಮq /ಾವRೆಗಳ ಸುತ� 
$ೋ�ೆಗಳನು� ಕ'(�ೊಳA~iಾ�+ೆ. 

 ಪSGಾರ 

ಆದ+ೆ RಾವX ನಮq ಸಂರM�ೆ$ಾ� ಕ'(�ೊಳA~ವ $ೋ�ೆಗಳA 
ಕೂಡ ನಮqನು� )ೇವSಂದಲೂ ಇತರSಂದಲೂ 7ೇಪU�ಸುವ 

$ೋ�ೆಗoಾ� �ಾಪUಡುತ�5ೆ. ಅದNFರುವ ಪSGಾರ5ೇನಂದ+ೆ 
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$ೋ�ೆಗಳನು� �ೆಡBGಾಕುವXದು ಮತು� ನಮq ಹೃದಯಗಳನು� 
ಮೃದು$ೊJಸುವಂiೆ )ೇವS$ೆ ಅನುಮ&ಸುವXದು. 

#ೕವX �ಾಡುiಾ� ಬಂ`ರುವ ಅಪ+ಾಧಗಳRೆ��ಾ] #bqಂದ 

iೊಲ�hzಟು( #ಮq ಹೃದಯವನೂ� ಸD/ಾವವನೂ� 
ನೂತನ�ಾ��ೊJ~S; ಇ:ಾ=yೕ
 ವಂಶದವ+ೇ, #ೕವX 
:ಾಯ�ೇ�ೆ? (yGೆ�ೆFೕಲ 18:31). 

)ೇವ+ೇ, ನನ�;] ಶುದ� ಹೃದಯವನು� #bUಸು; ನನ$ೆ 
h�ರOತ�ವನು� ಅನುಗ=kh ನನ�ನು� ನೂತನಪ�ಸು (NೕತURೆಗಳA 
51:10). 

ಅ��ೇಯ1ೆ 

ಪ=5ಾ`>ಾದ ಸಮು5ೇಲ#ಗೂ +ಾಜRಾದ :ೌಲ#ಗೂ ಪರಸZರ 

ಜ[ಾಪ'ಯುಂ[ಾKತು. :ೌಲನು )ೇವS$ೆ BpೇಯRಾಗುವ 

ಬದಲು, ಜನರು ಬಯhದ*ನು� �ಾ�ದನು. 

 :ೌಲನ ಅBpೇಯiೆ 

#ೕನು Gೋ� ಅ�ಾ�ೇಕ4ರನೂ� ಅವರ;]ರುವX)ೆಲ]ವನೂ� 
ಸಂಪ�ಣU5ಾ� Rಾಶ�ಾಡು ಎಂದು )ೇವರು ಸಮು5ೇಲನ 

ಮೂಲಕ :ೌಲ#$ೆ GೇJದನು. ಆದ+ೆ :ೌಲನು ಅದ�ೆF ಬದ�ಾ� 

ಅ�ಾ�ೇಕ4ರನು� Rಾಶ�ಾ�, �ೊo ~ೆಯನು� ತಂದನು, +ಾಜನನು� 
:ೆ+ೆ>ಾoಾ� k�ದು�ೊಂಡು ಬಂದನು. ಸಮು5ೇಲನು ಅದರ ಬ$ }ೆ 
ಅವನನು� �ೇJ)ಾಗ, :ೌಲನು, #ನ� )ೇವS$ೆ ಯ¢ವನು� 
ಅ�UಸುವXದ�ಾFಗುವಂiೆ ಜನರು �ೊo ~ೆಯನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು 
ಬಂದರು ಎಂದು GೇJದನು. 

ಆಗ :ೌಲನು ಸಮು5ೇಲ#$ೆ, ಏನು? Rಾನು yGೋವನ 

�ಾತನು� �ೇಳ;ಲ]�ೕ? ಆತನು ಕಳAkhದ;]$ೆ Gೋ� 

ಅ�ಾ�ೇಕ4ರRೆ��ಾ] ಸಂಹSh ಅವರ ಅರಸRಾದ ಅ$ಾಗನನು� 
k�ದು ತಂ)ೆನು. ಆದ+ೆ ಜನರು ಸಂಪ�ಣU5ಾ� 

ಸಂಹSಸ7ೇ�ಾದ �ೊo ~ೆಯ;] ಉತ�ಮ5ಾದ ಕುSದನಗಳನು� #ನ� 
)ೇವ+ಾದ yGೋವ#$ೆ ��ಾ};ನ;] 
ಯ�ಾಪU�ೆ�ಾಡುವದ�ಾF� ಉJh ತಂದರು ಎಂದು 
ಉತ�ರ�ೊಟ(ನು (1 ಸಮು5ೇಲ 15:20,21). 
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ಅದ�ೆF ಸಮು5ೇಲನು ಉತ�Sh)ೆ*ೕನಂದ+ೆ, 
ಯ¢ವನ��UಸುವದNFಂತ �ಾತು �ೇಳAವದು ಉತ�ಮ5ಾ�)ೆ; 
ಟಗರುಗಳ �ೊzr�ಂತ BpೇಯತDವX Baೇಷ5ಾ�)ೆ 

:ೌಲನು ಸಮು5ೇಲ#$ೆ, Rಾನು yGೋವನ ಮತು� #ನ� 
ಆ�ೆಗಳನು� bೕS |ಾಪ�ಾ�)ೆ*ೕRೆ; ಜನS$ೆ GೆದS ಅವರ 

�ಾತನು� �ೇJ)ೆನು (1 ಸಮು5ೇಲ 15: 22b,24). 

ಅBpೇಯiೆಯನು� iೋSದ*�ಾF� :ೌಲನನು� B+ೋVh)ಾಗ, 

ಅವನು iಾನು �ಾ�ದ ಕೃತ4ಗಳನು� 7ೇ+ೆಯವರ lೕ�ೆ 
GೊShದನು, ಮತು� iಾನು ಅದನು� ಒo ~ೆಯ ಉ)ೆ*ೕಶ`ಂದ 

�ಾ�ದು* ಎಂಬಂiೆ zಂzಸಲು ಪ=ಯ&�hದನು - "RಾವX 
ಯ¢ವನು� ಅ�UಸುವXದ�ಾF� ಅವXಗಳನು� ಉJh ತಂ)ೆವX" 

ಎಂದು GೇJ, �ೊRೆ$ೆ, ಅವನು ತನ� )ೇವರRೆ�ೕ &ರಸFShದನು. 
21 Rೇ 5ಾಕ4ದ;] "#ನ� )ೇವರು" ಎಂಬ ಅವನ �ಾತುಗಳನು� 
ಗಮ#hS. 

ಅವನು ತನ� ಅBpೇಯiೆಯನು� ಮುಂದುವ+ೆhದ*Sಂದ ಅವನ 

:ಾ�ನದ;] )ಾBೕದನನು� +ಾಜRಾ� ಅ{_ೇNಸ�ಾKತು. ಮತು� 
:ೌಲನು ಸತು�Gೋದನು. 

 ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರ ಅBpೇಯiೆ 

ಹತು� ಮಂ` ಗೂಢ�ಾರರು ಅಶುಭ 5ಾiೆUಯನು� iೆ$ೆದು�ೊಂಡು 
&S� ಬಂ)ಾಗ, ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರು )ೇವರ ಶN�ಯ;] ನಂz�ೆ 
ಇಡಲು &ರಸFShದರು. ಐಗುಪ� )ೇಶದ lೕ�ೆ ಬಂದ 7ಾpೆಗಳ;], 
�ೆಂಪX ಸಮುದ=ವನು� ಇ7ಾr�hದ*ರ;] ಮತು� ಹಗ;ನ;] Rೆರಳನು�, 
+ಾ&=ಯ;] 7ೆಳಕನು�, ಕು�ಯುವXದ�ೆF #ೕರನು�, ಊಟ�ೆF 
ಆGಾರವನು� ಅದುjತಕರ5ಾ� ಒದ�h �ೊ'(ದ*ರ;] )ೇವರ 

ಶN�ಯನು� ಅವರು ಅನುಭBhದ*ರು. ಅವರ ಬ[ೆ(ಗಳ� 

ಹSದುGೋಗ;ಲ]. ಆದ+ೆ ಅವರು )ೇವS$ೆ Bರುದ�5ಾ�ಯೂ 

�ೕaೆ$ೆ Bರುದ�5ಾ�ಯೂ ದೂ-ಸಲು |ಾ=ರಂ{hದರು. ಅವರು 
ಅ�ಾನ`ಂದ Gಾ$ೆ 7ೇ��ೊಳ~;ಲ]. ಆದ+ೆ ")ೇಶವನು� 
:ಾDVೕನಪ�h�ೊJ~S" ಎಂದು )ೇವರು GೇJದು* ಅವS$ೆ 
&J`ತು�. ಆತನು ಅವS$ೋಸFರ �ಾ�ದ* ಮಹiಾFಯUಗಳA 
ಅವS$ೆ &J`ತು�, ಆದರೂ ಅವರು ಅದನು� #+ಾಕShದರು. 

ಇz=ಯ ಪ&=�ೆಯ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 
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�ದಲು ಶುಭವತU�ಾನವನು� �ೇJದವರು ಅBpೇಯ+ಾದ 

�ಾರಣ ಅದರ;] :ೇರ)ೆ Gೋದದ*Sಂದಲೂ (ಇz=ಯ 4:6b). 

)ೇವರು ನ�ೆಸುವ ಪ=�ಾರ ನ�ೆಯಲು ಅವರ 

ಉ)ೆ*ೕಶಪ�ವUಕ5ಾ� &ರಸFShದ*Sಂದ, ಅವ+ೆಲ]ರೂ ಅರಣ4ದ;] 
ಸತು�Gೋದರು.  

 ಪSGಾರ 

RಾವX ನಮq dೕವನದ ಒಂದು Bಷಯದ;] )ೇವS$ೆ 
ಅBpೇಯ+ಾ�, 7ೇ+ೆ Bಷಯಗಳ;] ನಂz�ೆKಂದ dೕBಸಲು 
:ಾಧ4Bಲ]. RಾವX ಅBpೇಯiೆಯನು� ಸಮtUh�ೊಳ~7ಾರದು. 
RಾವX ಅದನು� 7ೇ+ೆಯವರ lೕ�ೆ GೊSಸ7ಾರದು. 
ಅBpೇಯiೆ$ೆ ಇರುವ ಏ�ೈಕ ಪSGಾರ5ೇನಂದ+ೆ RಾವX ನಮq 
|ಾಪಗಳನು� ಒ�Z�ೊಳ~7ೇಕು ಆಗ )ೇವರು ನಮqನು� 
Mbಸುiಾ�Rೆ (1 TೕGಾನ 1:9). 

ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರ Gೊಸ ತ�ೆ�ಾSನವರಂiೆ RಾವX &ೕ�ಾUನ 

iೆ$ೆದು�ೊಂಡು kೕ$ೆ Gೇo�ೇಣ, 

"ನಮq )ೇವ+ಾದ yGೋವನRೆ�ೕ :ೇBಸುiಾ�, ಆತನ �ಾತನು� 
�ೇಳA5ೆವX ಅಂದರು" (yGೋಶುವ 24:24b). 

ಸಂ3ೇಹ ಮತು� ಅಪನಂ��ೆ 

ಸಂ)ೇಹವ� ಅಪನಂz�ೆಯೂ ಒಂ)ೇ Sೕ&>ಾ�5ೆ ಅವX ನಮq 
ನಂz�ೆ$ೆ ಬ;ಷ¡5ಾದ ಎರಡು ಶತು=ಗoಾ�5ೆ.  

ಸಂ)ೇಹ5ೆಂದ+ೆ >ಾವX)ಾದರೂ ಒಂದು Bಷಯದ ಕುSತು 
#ಧUSಸ�ಾಗ`ರುವ ಸಂ`ಗ*iೆ ಅಥ5ಾ ಸಂಶಯ ಎಂದು 
BವSಸ�ಾ�)ೆ; ನಂಬ)ೇ ಇರುವXದ�ೆF ಒಲವX iೋರುವXದು; 
ಆಗುವX`ಲ]5ೆಂದು ಪSಗfಸುವXದು: #ಶIಯ ಇಲ]`ರುB�ೆ, ಅದು 
ಪSGಾರವನು� �ಾಣದಂiೆ �ಾಡುತ�)ೆ. ಸಂಶಯ ಎಂದ+ೆ ಭಯ, 

ಆತಂಕ ಅಥ5ಾ ಸಂಶ>ಾಸZದ5ಾ�ರುವXದು. 

ಅಪನಂz�ೆ ಎಂದ+ೆ ನಂಬುವXದರ;] Bಫಲ+ಾಗುವXದು, ಅಥ5ಾ 

ನಂz�ೆಯ;] �ೊರiೆಯುಳ~ವ+ಾ�ರುವXದು. 

 )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಕುSiಾದ ಅ�ಾನ 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX ಒಂದು Bಷಯದ ಕುSತು ಏನು GೇಳAತ�)ೆ 
ಎಂಬುದರ ಬ$ೆ} ಅ�ಾನವXಳ~ವ+ಾ�ರುವXದು ಅಪನಂz�ೆ 
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ಉಂ[ಾಗುವXದNFರುವ :ಾ�ಾನ4 �ಾರಣ5ಾ�)ೆ. RಾವX 
$ೌರBಸುವಂಥ ವ4N�ಗJಂದ �ೇJದ ತ|ಾZದ 7ೋಧRೆKಂದ 

ಅದು ಉಂ[ಾ�ರಬಹುದು. 

Gೋaೇಯನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ನನ� ಜನರು �ಾನkೕನ+ಾ� Gಾoಾ�)ಾ*+ೆ (Gೋaೇಯ 4:6a). 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ TೕGಾನನು "ಮiೊ�ಬr uಷ4ನ" ಕುSತು 
ಬ+ೆ`ರುವ Bಷಯವನು� Rೋಡು5ಾಗ, iೆ+ೆದ ಸ�ಾVಯ ಬJ$ೆ 
ಬಂದು ಅವನು "Rೋ� ನಂzದನು" ಎಂದು ನಮ$ೆ &Jh)ಾ*Rೆ. 

ಆಗ ಸ�ಾVಯ ಬJ$ೆ �ದಲು ಬಂ`ದ* ಆ ಮiೊ�ಬr uಷ4ನು 
ಸಹ ಒಳ�ೆF Gೋ� Rೋ� ನಂzದನು. ಆತನು ಸತ� lೕ�ೆ 
dೕವ`ಂ)ೆದು* ಬರ7ೇ�ೆಂಬ)ಾ� aಾಸ�ದ;] ಬ+ೆ`ರುವ �ಾತು 
ಅವS$ೆ ಇನೂ� &J`ರ;ಲ] (TೕGಾನ 20:8,9). 

ಅವ#$ೆ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� &Jಯದ �ಾರಣ ನಂಬುವXದNFಂತ 

�ದಲು ಅವನು ಅದನು� ಕ�ಾ�+ೆ Rೋಡ7ೇ�ಾ�ತು�. ಆದ*Sಂದ 

RಾವX ನಂಬ7ೇ�ಾದ+ೆ, ನಮ$ೆ )ೇವರ 5ಾಕ4ವX 
&J`ರ7ೇ�ಾದುದು ಮುಖ45ಾ�)ೆ. 

 ನಮq ಪಂ�ೇ`=ಯಗಳನು� ಅನುಸSಸುವXದು 

ಅ)ೇ ಅpಾ4ಯದ ಮುಂ`ನ /ಾಗದ;], 7ೇ+ೆ uಷ4ರು ಕೂ� 

ಬಂ`ದ* ಸ�ಳ�ೆF iೋಮನು ಬಂದನು. 

ಆದದSಂದ ಉJದ uಷ4ರು RಾವX :ಾDbಯನು� Rೋ�)ೆ*ೕ5ೆ 
ಎಂದು ಅವ#$ೆ GೇJದರು. ಅದ�ೆF ಅವನು Rಾನು ಆತನ �ೈಗಳ;] 
�oೆಗJಂ)ಾದ $ಾಯವನು� Rೋ� ಆ �oೆಯ $ಾಯದ;] 
ನನ� 7ೆರಳನು� ಇಟು( ಆತನ ಪ�ೆFಯ;] ನನ� �ೈಯನು� GಾNದ+ೆ 
Gೊರತು #ಮq �ಾತನು� ನಂಬುವ)ೇ ಇಲ] ಅಂದನು (TೕGಾನ 

20:25). 

yೕಸು ಅ;]$ೆ ಬಂ)ಾಗ ಆತನು iೋಮRೊಂ`$ೆ 
�ಾತRಾ�ದನು. 

ಆ lೕ�ೆ iೋಮ#$ೆ, #ನ� 7ೆರಳನು� ಈ ಕ�ೆ �ಾO ನನ� 
�ೈಗಳನು� ಮು'( Rೋಡು. #ನ� �ೈ �ಾO ನನ� ಪ�ೆFಯ;] Gಾಕು. 
ನಂಬದವRಾ�ರ7ೇಡ ನಂಬುವವRಾಗು ಎಂದು GೇJದನು.  



114 

 

iೋಮನು ಆತ#$ೆ, ನನ� :ಾDb ನನ� )ೇವರು. ಎಂದು 
GೇJದನು.  

yೕಸು ಆತ#$ೆ, #ೕನು ನನ�ನು� Rೋ�ದ*Sಂದ ನಂz`*ೕ. 
Rೋಡ)ೆ ನಂzದವರು ಧನ4ರು ಎಂದು GೇJದನು. (TೕGಾನ 

20:27-29). 

yೕಸು ಇಂದು ಸಹ ನಮ$ೆ ಅದRೆ�ೕ GೇಳA&�)ಾ*Rೆ. 
"ನಂಬದವRಾ�ರ7ೇಡ ನಂಬುವವRಾಗು. Rೋಡ)ೆ ನಂzದವರು 
ಧನ4ರು.” 

iೋಮನು, "Rಾನು Rೋಡದ Gೊರತು ... Rಾನು ನಂಬುವX`ಲ]" 

ಎಂದು GೇJದ*ನು. ನಮq ಪಂ�ೇಂ`=ಯ`ಂದ ಉಂ[ಾಗುವ 

&JವJ�ೆಯನು� ಆತು�ೊಳA~ವXದು ಪS�ಾಮ5ಾ� ಅಪನಂz�ೆ 
ಉಂ[ಾಗುತ�)ೆ. )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� &Jದು�ೊಳA~ವ ಬದಲು 
RಾವX ಏನನು� Rೋಡುi �ೇ�ೕ ಅದು ಅಪನಂz�ೆ$ೆ ನ�ೆಸುತ�)ೆ. 
)ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� &Jದು�ೊಳA~ವXದರ ಮೂಲಕ �ಾತ=5ೇ 
ನಂz�ೆಯು ಬರುತ�)ೆ. 

 ಹೃದಯದ �ಾ¥ಣ4iೆ 

yೕಸು ತನ� uಷ4ರನು� ಅವರ ಅಪನಂz�ೆ$ಾ�ಯೂ ಹೃದಯದ 

�ಾ¥ಣ4iೆ$ಾ�ಯೂ ಗದShದನು. 

ಆದ+ೆ yೕಸು ಅವS$ೆ ಪ=5ಾ`ಯು 7ೇ+ೆ ಎ;]ದ*ರೂ ಅವ#$ೆ 
ಮ>ಾU)ೆ ಉಂಟು. ಆದ+ೆ ಸD)ೇಶದ;]ಯೂ ಸDಂತ 

ಮRೆಯ;]ಯೂ �ಾತ= ಮ>ಾU)ೆ ಇಲ] ಅಂದನು. ಅವರು 
ಆತನನು� ನಂಬ)ೇ GೋದದSಂದ ಆತನು ಅ;] ಅRೇಕ 

ಮಹiಾFಯUಗಳನು� �ಾಡ;ಲ] (ಮiಾ�ಯ 13:57,58). 

|ೇತ=ನು #ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆದು yೕಸುBನ ಬJ ಬರು&�)ಾ*ಗ 

ಅವನು yೕಸುBನ lೕ;#ಂದ ತನ� ದೃ-(ಯನು� 7ೇ+ೆ�ೆ$ೆ 
&S�hದನು. ಅವನು ತನ� ಸುತ�ಮುತ�;ನ ಪSh�&ಗಳನು� Rೋ� 

ಭಯಪಟು( ಮುಳAಗಲು |ಾ=ರಂ{hದನು. ಅವನು 
ಮುಳAಗು&�ರು5ಾಗ yೕಸು ಅವನ �ೈ  k�ದು lೕ�ೆ&�ದನು. 

ಆ Mಣ5ೇ yೕಸು �ೈ�ಾO ಅವನನು� k�ದು ಅಲZ BaಾDhyೕ 
>ಾ�ೆ ಸಂ)ೇಹ ಪ[ೆ( ಎಂದು GೇJದನು (ಮiಾ�ಯ 14:31). 
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RಾವX ನಮq ದೃ-(ಯನು� yೕಸುBನ ಕ�ೆKಂದ &S�h, ನಮq 
aಾSೕSಕ ಕಣು�ಗJಂದ RಾವX Rೋಡುವಂಥ :ಾD/ಾBಕ 

ಪSh�&ಗಳತ� ದೃ-(ಸು5ಾಗ ಸಂ)ೇಹವX ಬರುತ�)ೆ. 

yೕಸು, "ನಂಬು ಸಂ)ೇಹಪಡ7ೇಡ" ಎಂದು GೇJದನು. 

7ೆJ$ೆ} ಆತನು ಪಟ(ಣ�ೆF &S� Gೋಗು&�ರು5ಾಗ ಹhದನು. 
)ಾSಯ;] ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು� ಕಂಡು ಅದರ ಹ&�ರ�ೆF 
Gೋ� ಅದರ;] ಬSೕ ಎ�ೆಗಳRೆ�ೕ Gೊರತು ಮiೆ�ೕನೂ �ಾಣ)ೆ 
ಅದ�ೆF ಇನು� lೕ�ೆ #ನ�;] ಫಲವX ಎಂ)ೆಂ`ಗೂ ಆಗ)ೆ Gೋಗ; 

ಎಂದು GೇJದನು.  

ಆ Mಣ5ೇ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವX ಒಣ� GೋKತು. uಷ4ರು 
ಅದನು� Rೋ� 7ೆರ$ಾ� – ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವX ಒಂದು 
Mಣದ�ೆ]ೕ ಒಣ�GೋKತ�ಾ] ಅದು Gೇ$ೆ? ಅಂದರು.  

ಅದ�ೆF yೕಸು #ಮ$ೆ ಸತ45ಾ� GೇಳAiೆ�Rೆ #ೕವX ಸಂಶಯ 

ಪಡ)ೆ ನಂzದ+ೆ Rಾನು ಅಂಜೂರ ಮರ�ೆF �ಾ�ದಂಥದನು� 
#ೕವX �ಾಡುBS. ಇದು �ಾತ=ವಲ])ೆ ಈ 7ೆಟ(�ೆF #ೕನು 
Nತು��ೊಂಡು Gೋ� ಸಮುದ=ದ;] zೕಳA ಎಂದು GೇJದ+ೆ ಅದೂ 

ಆಗುವದು. #ೕವX ನಂz�ೊಂಡು |ಾ=ಥURೆಯ;] ಏRೇನು 
7ೇ��ೊಳA~B+ೋ ಅದRೆ��ಾ] GೊಂದುBS (ಮiಾ�ಯ 21:18-

22). 

yೕಸು �ಾಕUನ ಸು5ಾiೆUಯ;]ಯೂ ಸಹ ನಮq ಹೃದಯಗಳ;] 
ಸಂ)ೇಹ ಬರ7ಾರದು ಎಂಬುದನು� ಒ&� GೇJ)ಾ*Rೆ. 

#ಮ$ೆ ಸತ45ಾ� GೇಳAiೆ�ೕRೆ. >ಾವRಾದರೂ ಈ 7ೆಟ(�ೆF #ೕನು 
Nತು��ೊಂಡು Gೋ� ಸಮುದ=ದ;] zೕಳA ಎಂದು GೇJ ತನ� 
ಮನh�ನ;] ಸಂಶಯಪಡ)ೆ iಾನು GೇJದು* ಆಗುವ)ೆಂದು 
ನಂzದ+ೆ ಅವನು GೇJದಂiೆyೕ ಆಗುವದು (�ಾಕU 11:23). 

ಬದ �ಷಯವನುG >aೕ�ಾರ 8ಾ)�ೊಳ;HವIದು 

�ೋ[ಾ Rೋಟನು� �ಾಡುವ ವ4N�ಯು ತನ� Rೋಟು ಆದಷು( 
#ಜ5ಾದ Rೋ'ನ Gಾ$ೆ �ಾಣುವಂiೆ �ಾಡಲು 
ಪ=ಯ&�ಸುiಾ�Rೆ. #ಜ5ಾದ ನಂz�ೆ$ೆ ಬದ�ಾ� ಬದ; 

Bಷಯಗಳನು� hDೕ�ಾರ �ಾ��ೊಳA~ವಂiೆ :ೈiಾನನು ನಮqನು� 
�ೕಸ$ೊJಸುವXದರ;] ತುಂ7ಾ ಯಶhD>ಾ�)ಾ*Rೆ. 
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 ಭರವ:ೆ 

ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ �ೇಖಕನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ನಂz�ೆTೕ RಾವX #Sೕ�ಸುವವXಗಳ Bಷಯ5ಾ� 

ಭರವಸ`ಂ`ರುವದೂ ಕf�$ೆ �ಾಣದವXಗಳನು� #ಜ5ೆಂದು 
&Jದು�ೊಳ~ವದೂ ಆ�)ೆ (11:1).  

ಭರವ:ೆಯ ಕುSತು RಾವX ಈ$ಾಗ�ೇ ಸDಲZ Bವರ5ಾ� 

Rೋ��ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ, ಆದ+ೆ ಇ;] ಅದನು� ನಂz�ೆಯ ಶತು=5ಾ� 

ಪSಗfಸ7ೇಕು. ನಮq ಉತ�ರಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದ�ಾF� 

RಾವX ನಮq ಭರವ:ೆಯನು� ನಂz�ೆ>ಾ� ಪSವ&Uಸ7ೇಕು. 
ಭBಷ4ದ;] >ಾವX)ಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಯದ;] ಉತ�ರ 

ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವXದ�ಾF� ನಮq ಭರವ:ೆಯನು� ನಂz�ೆ>ಾ� 

ಪSವ&Uಸ7ೇಕು, ಈಗ ಅದು ಸಂಭBಸುವXದ�ಾF� ನಂz�ೆ>ಾ� 

ಪSವ&Uಸ7ೇಕು. 

Qೕಸು |ೕ%ೆ PೇW3ಾO/ೆ, 

ಆದ�ಾರಣ #ೕವX |ಾ=ಥURೆ �ಾ� ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~&�ೕ+ೋ 
ಅದRೆ��ಾ] Gೊಂ`) *ೇ5ೆಂದು ನಂzS. ಅದು #ಮ$ೆ hಕುFವ)ೆಂದು 
#ಮ$ೆ GೇಳAiೆ�ೕRೆ (�ಾಕU 11:24). 

ಆತನು #Sೕ�h /ಾBhS ಎಂದು Gೇಳ;ಲ] ಆದ+ೆ #ೕವX 
ಅವXಗಳನು� Gೊಂ``*ೕS ಎಂದು ನಂzS ಎಂದು GೇJದನು. 

 �ಾನhಕ ಒಪZಂದ 

ಮನಸು� ಒಂದು ಅದುjತಕರ5ಾದ :ಾಧನ5ಾ�)ೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ 

�ೆಲ�lq ನಂz�ೆ ಉಳ~ವ+ಾ�ರಲು ಅದು ಅ��>ಾಗಬಹುದು. 
:ಾD/ಾBಕ ಮನh�$ೆ ಆ&qಕ ಮಂಡಲದ;]ರುವ Bಷಯಗಳನು� 
ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು ಆಗುವX`ಲ]. )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� 
ಅಥU�ಾ��ೊಳ~ಲು ಮನಸು� ಶ=bಸಬಹುದು, ಆದ+ೆ ಅದ�ಾF� 

ಮನಸು� ಆತq�ೆF ಅVೕನ5ಾ�ರ7ೇಕು. 

:ಾD/ಾBಕ ಮನh�$ೆ )ೇವರ ಮಮUಗಳನು� ಗ=kh�ೊಳ~ಲು 
ಆಗುವX`ಲ]. 

|ಾ=ಕೃತ ಮನುಷ4ನು )ೇವ+ಾತq Bಷಯಗಳನು� 7ೇಡ5ೆನು�iಾ�Rೆ. 
ಅವX ಅವ#$ೆ ಹುಚುI �ಾiಾ� iೋರುತ�5ೆ. ಅವX 
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ಆತqB�ಾರ`ಂದ &JಯತಕFವXಗoಾ�ರ�ಾ� ಅವನು 
ಅವXಗಳನು� ಗ=kಸ�ಾರನು (1 �ೊSಂಥ 2:14). 

RಾವX ನಂಬುವಂಥ Bಷಯಗಳ;] ಎರಡು BಧಗJ5ೆ. ಒಂದು 
:ಾD/ಾBಕ5ಾದ, �ಾನBೕಯ 5ಾಸ�5ಾಂಶಗಳA, ಮiೊ�ಂದು 
)ೇವರ 5ಾಕ4ದ;] ಪ=ಕಟ5ಾ�ರುವ ಸತ4. ಪ=ಕಟ5ಾ�ರುವ ಸತ4, 
ಆ&qಕ5ಾದ ಸತ4 ಇ)ೆ, ಅಥ5ಾ ನಮq :ಾD/ಾBಕ 

ಪಂ�ೇ`=ಯಗJಂದ RಾವX ಗ=kಸುವ /ೌ&ಕ ಸಂಗ&ಗJ5ೆ. 

�ಾನhಕ ಒಪZಂದವX ನಮq ಮನh�ನ ಮೂಲಕ ನಂz�ೆಯನು� 
Gೊಂದಲು ಪ=ಯ&�ಸುತ�)ೆ. ಅದು ಆಗದ �ಾಯU. ನಂz�ೆಯು 
ನಮq ಆತqದ ಮೂಲಕ ಬರ7ೇಕು. ನೂತನ5ಾಗ`ರುವ 

ಮನಸು�ಗಳA ಆತq#$ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ( BಷಯಗJ$ೆ Bರುದ�5ಾ� 

Gೋ+ಾಡುತ�5ೆ. ನಮq ಮನಸ�ನು� )ೇವರ 5ಾಕ4ದ ಪ=ಕಟ�ೆಯ 

ಮೂಲಕ ನೂತನಪ�h�ೊಳ~7ೇಕು. 

ಇಹ�ೋಕದ ನಡವJ�ೆಯನು� ಅನುಸSಸ)ೆ ನೂತನ ಮನಸ�ನು� 
Gೊಂ`�ೊಂಡು ಪರ�ೋಕ/ಾವದವ+ಾ�S. kೕ$ಾದ+ೆ )ೇವರ 

Oತ�ಕFನು:ಾರದದು* ಅಂದ+ೆ ಉತ�ಮ5ಾದದೂ* )ೋಷBಲ]ದೂ* 
>ಾವ >ಾವ)ೆಂದು B5ೇOh &ಳA�ೊಳA~BS (+ೋ�ಾಪXರ 

12:2). 

 ನಂz�ೆ ಅಥ5ಾ ಊGೆ 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX ನಮ$ೆ 5ಾ$ಾ*ನ �ಾಡುವಂಥದ*ನು� ನಂಬುವ 

ಸಂಪ�ಣU5ಾದ ಹಕುF ನಮ�)ೆ. ಆದ+ೆ RಾವX ಅದನು� bೕS 

Gೋ)ಾಗ, RಾವX ಊGೆ �ಾಡುiಾ� �ಾಯU�ಾಡುi �ೇ5ೆ. 

5ೆ� ಸ(c #ಘಂಟು, "ಊGೆ" ಎಂಬ ಪದ�ೆF, "ಸತ45ೆಂದು 
ಎfಸುವXದು ಅಥ5ಾ /ಾBಸುವXದು, ಪSuೕ;ಸ)ೆ ಅಥ5ಾ 

>ಾವX)ೇ ಆpಾರBಲ])ೆ ನಂz�ೆyಂದು �ಾನ4 �ಾಡುವXದು, 
ಸಂಭವ#ೕಯiೆ ಎಂಬ ಬಲದ lೕ�ೆ ಆpಾರ$ೊಳA~ವXದು, 
ಹಗುರ5ಾ� ಪSಗfಸುವXದು, ಊkಸುವXದು, ಕ;ZಸುವXದು, 
/ಾBಸುವXದು" ಎಂದು ಅಥU Bವರ�ೆಯನು� �ೊಡುತ�)ೆ. 

)ೇವರು #�qಂ`$ೆ �ಾತRಾಡಬಹುದು. ಆತನು #ಮ$ೆ ಒಂದು 
5ಾಕ4ವನು� �ೊಡಬಹುದು, ಆ 5ಾಕ4ದ ಅಥ5ಾ ದಶUನದ 

Rೆರ5ೇS�ೆ$ಾ� #ೕವX ನಂಬ7ೇ�ೆಂದು #ಮ$ೆ ಸ5ಾಲನು� 
GಾಕಲZಡುತ�)ೆ. ಅದು ಊGೆಯಲ]. 
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ಆ)ಾಗೂ4, RಾವX ಪ�ೆದು�ೊಳA~ವ ಪ=&Tಂದು 5ಾಕ4ವನು� 
ಅಥ5ಾ ದಶUನವನು� RಾವX ಎಚIS�ೆKಂದ B5ೇOಸ7ೇಕು. ಅದು 
ನೂರು ಪ=&ಶತದಷು( )ೇವರ 5ಾಕ4)ೊಂ`$ೆ 
Gೊಂ`�ೆ>ಾಗುತ�)ೆyೕ? ನಮq ಉ)ೆ*ೕಶ ಏನು? ಅದು 
iಾRಾ�yೕ Rೆರ5ೇರುತ�)ೆyೕ? ಅದು )ೇಹದ 5ೈಯN�ಕ 

ಆ:ೆಯನು� ಈ�ೇSಸುತ�)ೆyೕ? ಇ5ೆಲ]ವX ಎಚIS�ೆಯ 

ಘಂ[ೆಗoಾ�5ೆ 

+ೋ�ಾಪXರ 12:3 5ಾಕ4 /ಾಗವನು� ಮiೊ�lq 
Rೋ��ೊo�ೆ ~ೕಣ. 

)ೇವರು ನನ$ೆ ಕೃ|ೆ�ಾ�ದ :ೇ5ೆಯನು� ನ�h #ಮq;] 
ಒ7ೊrಬr#$ೆ GೇಳAವ)ೇನಂದ+ೆ >ಾರು ತನ� Tೕಗ4iೆ bೕS 

ತನ�ನು� /ಾBh�ೊಳ~)ೆ )ೇವರು ಒ7ೊrಬr#$ೆ ಎಂ�ೆಂಥ BaಾDಸ 

ಬಲವನು� �ೊಟ(Rೋ ಅದ�ೆF ತಕF Gಾ$ೆ Rಾ4ಯ5ಾದ 

ಅ{|ಾ=ಯ`ಂದ ತನ�ನು� /ಾBh�ೊಳ~7ೇಕು. 

ನಮF �ೈಯು��ಕ ಶತು5ಗಳನುG �ೋಸುವIದು 

ನಮq ನಂz�ೆ$ೆ Bರುದ�5ಾ�ರುವ ಶತು=ಗಳನು� Gೇ$ೆ 
ಎದುSಸ7ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುSತು yೕಸು ಕ;h�ೊಟ( ಎರಡು 
ಮುಖ4 BಷಯಗJ5ೆ. 

ಉಪ�ಾಸ 

)ೇವರ  ನ�ೆಸುB�ೆ$ೆ ಅನುಗುಣ5ಾ� ಉಪ5ಾಸ �ಾಡು5ಾಗ, 

ನಮq :ಾD/ಾBಕ &JವJ�ೆಯು ನಮqನು� ನ�ೆಸುವಂಥ 

�ಾಯUವನು� #+ಾಕSh, ನಮq ಆ&qಕ ಇಂ`=ಯಗಳ ಮಂಡಲ�ೆF 
Gೆ�ೆIಚುI ಸ+ಾಗ5ಾ� :ಾಗುವ ಸಮಯ5ಾ� �ಾಪUಡುತ�)ೆ. 

*ಾ5ಥ./ೆ 

5ಾಕ4ವನು� ಓದುiಾ� pಾ4#ಸುiಾ� �ಾಡುವ |ಾ=ಥURೆಯು, RಾವX 
)ೇವರ ಸDರವನು� ಉತ�ಮ5ಾ� �ೇJh�ೊಳA~ವ 

ಸಮಯ5ಾ�ರುತ�)ೆ 

ಮೂ°ೆU+ೋಗ`ಂದ ಬಳಲು&�ದ* ಹುಡುಗನ;]ದ* )ೆವDವನು� 
z�ಸುವXದ�ೆF ಏ�ೆ ನbqಂದ ಆಗ;ಲ] ಎಂದು uಷ4ರು yೕಸುBನ 

ಬJಯ;] �ೇJ)ಾಗ, ಅವರ ಅಪನಂz�ೆKಂ)ಾ� ಅದು ಆಗ;ಲ] 
ಎಂದು yೕಸು GೇJದನು. 
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ಆದ*Sಂದ yೕಸು ಅವS$ೆ, 

"#ಮq ಅಪನಂz�ೆKಂದ�ೇ ಆಗ;ಲ]..." (ಮiಾ�ಯ 17:20a)  

ಮುಂ`ನ 5ಾಕ4ದ;], ಆತನು |ಾ=ಥURೆ ()ೇವ+ೊಂ`�ನ 

ಸಂ/ಾಷ�ೆ) ಮತು� ಉಪ5ಾಸವX Gೇ$ೆ ನಮq dೕವನದ;]ರುವ 

ಅಪನಂz�ೆಯನು� ಎದುSಸುವ Nೕ;�ೈಗoಾ�5ೆ ಎಂಬುದರ 

ಮಹತDದ ಕುSತು ಒ&� GೇJದನು. 

"ಈ Sೕ&ಯ )ೆವDಗಳA |ಾ=ಥURೆKಂದ�ೇ Gೊರತು 7ೇ+ೆ 
>ಾವ Sೕ&Kಂದಲೂ ಇವXಗಳA zಟು( GೋಗುವX`ಲ]5ೆಂದು 
ಅವS$ೆ GೇJದನು" (ವಚನ 21). 

ಇ:ಾ=yೕ
 ಜನರಂiೆ, "5ಾ$ಾ*ನ )ೇಶ" ವನು� ಮತು� )ೇವರು 
ನಮq dೕವನ�ಾF� ಇ'(ರುವ ಶುಭಕರ5ಾದ ಭBಷ4ವನೂ� 
ಆuೕ5ಾUದಗಳನೂ� ಕoೆದು�ೊಳ~ಲು RಾವX ಬಯಸ7ಾರದು. 

ಇz=ಯ ಪXಸ�ಕದ �ೇಖಕನು ಪBiಾ=ತqನ ಮೂಲಕ ಮiೊ�lq 
kೕ$ೆ GೇJ)ಾ*Rೆ, 

ಸGೋದರ+ೇ Rೋ��ೊJ~S, dೕವಸDರೂಪRಾದ )ೇವರನು� 
zಟು(Gೋಗುವ ಅಪನಂz�ೆಯುಳ~ �ೆಟ( ಹೃದಯವX #�qಳ$ೆ 
>ಾವನ;]ಯೂ ಇರ7ಾರದು. ಅವರು :ೇರ�ಾರ)ೇ Gೋದದು* 
ಅಪನಂz�ೆKಂದ�ೇ ಎಂದು &Jದು�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ (ಇz=ಯ 

3:12,19). 

ನಂ��ೆಯ ಪ5ಗT 

ಪ=&Tಬr ವ4N�ಗೂ ಓಡುವXದ�ೆF ಆಗುತ�)ೆ, ಆದ+ೆ ಅವರು 
�ಾ4ರ�ಾ� ಓಟದ;] ಓಡ7ೇ�ಾದ+ೆ �ದಲು ಅವರು ಸS>ಾ� 

ಓಡುವ Sೕ&ಯನು� ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇ�ಾಗುತ�)ೆ. ಅವರು ಸS>ಾ� 

ಉh+ಾಡಲು ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇ�ಾಗುತ�)ೆ. ಅವರು ತಮq ಶN�ಯನು� 
GೆOIh�ೊಳA~ವXದ�ಾF� ಅRೇಕ `ವಸಗಳA ಕoೆಯ7ೇ�ಾಗುತ�)ೆ. 
ಅವರು ತಮq )ೇಹಗಳ ಬಲವಧURೆ$ಾ�ಯೂ �ಾ4ರ�ಾ� 

ಓಟ�ಾF�ಯೂ hದ�+ಾಗುವXದ�ಾF� ಪ=&`ನವ� ಗಂ[ೆಗಟ(o  ೆ

ಓಡ7ೇ�ಾಗುತ�)ೆ. 

ನಮq ನಂz�ೆಯ h�&ಯ ಮಟ(ವX ಎಷ(ರ ಮ'($ೆ ಇ)ೆ ಎಂಬುದು 
)ೇವS$ೆ &J`)ೆ. RಾವX ನಮq ಸುತ�ಮುತ�Bರುವ 

Rೆ+ೆGೊ+ೆಯವರ ಬJ$ೆ ಅಥ5ಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಬJ$ೆ Gೋ�  
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ಸು5ಾiೆUಯ :ಾರುವXದರ;] Bpೇಯ+ಾಗದ Gೊರತು, ನಮq 
ಮRೆಗಳನು� zಟು( B)ೇಶ�ೆF Gೋಗುವಂiೆ ಆತನು ನಮ$ೆ 
GೇಳAವX`ಲ]. 

 yರೂಸ�ೇª  - ಯೂ)ಾಯ - ಸ�ಾಯU 

yೕಸು GೇJರುವ �ಾತು ಆಸN�ಕರ5ಾ�)ೆ 

ಆದ+ೆ ಪBiಾ=ತq #ಮq lೕ�ೆ ಬರಲು #ೕವX ಬಲವನು� Gೊಂ` 

yರೂಸ�ೇbನ;]ಯೂ ಎ�ಾ] ಯೂ)ಾಯ ಸ�ಾಯU 

hೕlಗಳ;]ಯೂ ಭೂ�ೋಕದ ಕಟ(ಕ�ೆಯವ+ೆಗೂ ನನ$ೆ 
:ಾ�ಗoಾ�ರ7ೇಕು ಅಂದನು (ಅ.ಕೃ. 1:8). 

ಈ 5ಾಕ4/ಾಗದ;] ಪ=ಗ&ಯ �ಾಯUವನು� �ಾಣುiೆ�ೕ5ೆ. 

Qರೂಸ!ೇ� ನಮq ಮRೆಯನು� ಪ=&#Vಸುತ�)ೆ. 

ಯೂ3ಾಯ RಾವX ಪ=/ಾವ zೕರ�ಾಗುವ �ೇತ=ಗಳA - ನಮq 
aಾ�ೆ, ನಮq �ೆಲಸ, ನಮq Rೆ+ೆGೊ+ೆ. 

ಸ8ಾಯ. ಪಟ(ಣದ ಕುSತು ಆಸN�ಕರ5ಾದ BಷಯB)ೆ, 
yಹೂದ4 ಜನSಗೂ ಸ�ಾಯUದ ಜನSಗೂ ಪರಸZರ )ೆDೕಷBತು�. 
ಸ�ಾಯUದವರು bಶ= ಜRಾಂಗದವ+ಾ�ದ*ರು, ಯಹೂದ4ರು 
iಾವX ಅವS�ಂತ aೆ=ೕಷ¡+ೆಂದು /ಾBಸು&�ದ*ರು. ಸ�ಾಯU�ೆF 
GೋಗುವXದು ತ�}h�ೊಳA~ವ ಅನುಭವ5ಾ�ತು�. ಆ)ಾಗೂ4, 
ಅವರು ಅ;] :ೇ5ೆ �ಾ�)ಾಗ ಅದು ಇ�ೕ �ೋಕ�ೆF Gೋಗುವಂಥ 

7ಾ�ಲು iೆ+ೆದು�ೊಡುತ�)ೆ. 

RಾವX ನಂz�ೆಯ Bಷಯದ;] >ಾವ ಮಟ(ದ;] ಇ) *ೇ�ೕ 
ಅ;]ಂದ�ೇ RಾವX |ಾ=ರಂ{ಸ7ೇಕು. )ೇವರ �ಾತನು� ಮiೆ�ೕ 
�ೇJh�ೊಂಡು ಆತನು GೇJದ Gಾ$ೆ �ಾಡ7ೇಕು. 

ನಮq dೕವನದ lೕ�ೆ ಪ=/ಾವ zೕರುವವರ ಕುSತು 
�ಾಗರೂಕ+ಾ�ರ7ೇಕು ಎಂಬ Bಷಯದ ಮಹತDವನು� )ಾBೕದನು 
ನಮ$ೆ &Jh)ಾ*Rೆ. 

 NೕತURೆಗಳA 1:1-3 

>ಾವನು ದುಷ(ರ ಆ�ೋಚRೆಯಂiೆ ನ�ೆಯ)ೆ |ಾ|ಾತqರ 

�ಾಗUದ;] #ಂತು�ೊಳ~)ೆ ಧಮU#ಂದಕ+ೊಡRೆ ಕೂತು�ೊಳ~)ೆ  
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yGೋವನ ಧಮUaಾಸ�ದ;] ಆನಂದಪಡುವವRಾ� ಅದRೆ�ೕ 
ಹಗ;ರುಳA pಾ4#ಸು&�ರುವRೋ ಅವನು ಎ_ೊ(ೕ ಧನ4ನು. ಅವನು 
#ೕSನ �ಾ;5ೆಗಳ ಬJಯ;] 7ೆoೆ̀ ರುವ ಮರದ Gಾ�ರುವನು. 
ಅಂಥ ಮರವX ತಕF �ಾಲದ;] ಫಲ�ೊಡುತ�ದ�ಾ] ಅದರ ಎ�ೆ 
7ಾಡುವ)ೇ ಇಲ]. ಅದರಂiೆ ಅವನ �ಾಯU5ೆಲ]ವ� 

ಸಫಲ5ಾಗುವದು (NೕತURೆಗಳA 1:1-3). 

ಈ 5ಾಕ4/ಾಗದ;]ರುವ ಪ=ಗ&ಯ �ಾಯUವನು� ಗಮ#hS. 

�ದಲು ಒಬr ವ4N�ಯು ದುಷ(ರ �ೊiೆ ನ�ೆಯುiಾ�Rೆ, ನಂತರ 

ಅವನು ಅವ+ೊಂ`$ೆ #ಂತು�ೊಳA~iಾ�Rೆ, ಅಂ&ಮ5ಾ� ಅವನು 
ಅವ+ೊಂ`$ೆ ಕುJತುzಡುiಾ�Rೆ. 

ನಂz�ೆKಂದ ನ�ೆಯುವXದು ನಮಗೂ ಮತು� :ಾD/ಾBಕ 

ಮಂಡಲದ;] ನ�ೆಯುವ ಜನSಗೂ ನಡು5ೆ ಸಹಜ5ಾ� 

7ೇಪU�ಸುB�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ. ಆದರೂ ಅವ+ೊಂ`$ೆ 
RಾವX ಸಂಪಕUದ;]ರುi �ೇ5ೆ. RಾವX ಅವರ ಕುSತು �ಾಳd 

ವkಸುiೆ�ೕ5ೆ ಮತು� ಅವS$ೆ ಸGಾಯ �ಾಡುiೆ�ೕ5ೆ. ಆದ+ೆ RಾವX 
ಅವರ ತತDಗಳನು� ಒ�Z�ೊಳA~ವX`ಲ] ಮತು� ಅವರ dೕವನ 

aೈ;ಯನು� ಅನುಸSಸುವX`ಲ]. ಅದ�ೆF ಬದ�ಾ�, ನಮq 
dೕವನವX ನಂz�ೆಯ ಮತು� Bpೇಯiೆಯ dೕವನ5ಾ�ರುತ�)ೆ. 

ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. #ಮq ನಂz�ೆ$ೆ Bರುದ�5ಾ�ದ* ಮೂರು "ಶತು=ಗಳ" ಕುSತು ಮತು� #ೕವX Gೇ$ೆ ಪSGಾರ ಕಂಡು�ೊಂ�S 

ಎಂಬುದರ ಕುSತು ಬ+ೆKS. 
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*ಾಠ ಎಂಟು 

Dಾ, Lೕ(ನ Mೕ!ೆ ನ�ೆ 

cೕ��ೆ 

ಅಗ] /ಾ_ೆಯ;] ಶN�ಯುತ5ಾದ ಒಂದು �ೕiೆ ಇ)ೆ, 7ಾ 

ನRೊ�ಂ`$ೆ #ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆ. |ೇತ=ನು #ೕSನ lೕ�ೆ 
ನ�ೆದನು. ಸಂ)ೇಹವX ತRೊ�ಳ$ೆ ಬರುವXದ�ೆF ಅವನು ಅನುವX 
�ಾ��ೊಟ(ನು. ಆದ*Sಂದ ಅವನು :ೋತುGೋದನು, ಆದ+ೆ ಆಗ 

ಅವನು "ಕತURೇ, ನನ�ನು� �ಾ|ಾಡು" ಎಂದು ಕೂ�ದನು. 
ಕೂಡ�ೇ, yೕಸು ತನ� �ೈ�ಾO ಅವನನು� �ಾ|ಾ�ದನು. |ೇತ=ನು 
#ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆಯು&�ದ*ನು. Rಾನು ಈಗ ಊkh 

GೇಳAವಂಥದ*ನು� ಸತ45ೇದ;] GೇJಲ], |ೇತ=ನೂ yೕಸುವ� ಆ 

)ೋfಯ ಸುತ�ಲೂ ನ�ೆಯು&�ರುವXದನು� ಊkh�ೊಂಡು 
Rೋಡಲು Rಾನು ಬಯಸುi �ೇRೆ. |ೇತ=ನು iಾನು #ೕSನ lೕ�ೆ 
ನ�ೆಯಬ�ೆ]ನು ಎಂದು ಅSತು�ೊಂ�ಾಗ, ಅವ#$ೆ ಅದನು� 
#;]ಸಲು ಮನh�ರ;ಲ] ಎಂದು Rಾನು Rೆನಸುiೆ�ೕRೆ. 

)ೇವರು ತುಂ7ಾ ನಂzಗಸ�ನು! RಾವX ನಂz�ೆKಂದ 

�ಾಯU�ಾಡಲು hದ�+ಾ� ಬರು5ಾಗ, ಆತನು ನ�qಂ`$ೆ �ೆಲಸ 

�ಾಡುiಾ�Rೆ. �ಾಕUನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

yೕಸು :ಾDbಯು ಅವರ ಕೂಡ �ಾiಾ� lೕ�ೆ ಆ�ಾಶ�ೆF 
ಒಯ4ಲZಟು( )ೇವರ ಬಲಗ�ೆಯ;] ಆಸRಾರೂಢRಾದನು.  
ಇತ��ಾ� ಅವರು GೊರಟುGೋ� ಎ�ೆ];]ಯೂ ಸು5ಾiೆUಯನು� 
:ಾSದರು. ಮತು� ಕತUನು ಅವರ ಕೂಡ �ೆಲಸ �ಾಡುiಾ�, 
ಸೂಚಕ�ಾಯUಗJಂದ ಸು5ಾiೆUಯ 5ಾಕ4ವನು� ಬಲಪ�ಸುiಾ� 
ಇದ*ನು (�ಾಕU 16:19,20). 

ಅ9ಸ�ಲRಾದ |ೌಲನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ,  

ನಮq ಕತU5ಾದ yೕಸು N=ಸ�ನ )ೇವರೂ ಪ=/ಾವಸDರೂಪRಾದ 

ತಂ)ೆಯೂ ಆ�ರು5ಾತನು ತನ� Bಷಯ5ಾ� &ಳAವJ�ೆಯನು� 
�ೊಟು( ಇದುವ+ೆ$ೆ ಗುಪ�5ಾ�ದ* ಸiಾ4ಥUಗಳನು� &ಳA�ೊಳA~ವ 

�ಾನವXಳ~ ಆತqವನು� #ಮ$ೆ ದಯ|ಾ;ಸ7ೇ�ೆಂದು 
|ಾ=tUಸುiೆ�ೕRೆ. ಆತನು #ಮq ಮRೋRೇತ=ಗಳನು� 7ೆಳ�h 

ಆತ#ಂದ ಕSh�ೊಂಡವರು #Sೕ�ಸುವ ಪದB ಎಂಥ)ೆಂಬದನೂ� 
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)ೇವಜನ+ೆಂಬ ಆತನ :ಾDಸ�£ದ ಮk�ಾ&ಶಯವX 
ಎಂಥ)ೆಂಬದನೂ� ನಂಬುವವ+ಾದ ನಮq;]. ಆತನು :ಾVಸುವ 

ಪ+ಾಕ=ಮವX ಎಷು( ಅ&ಶಯ5ಾದ)ೆ*ಂಬದನೂ� #ೕವX 
&ಳA�ೊಳA~ವಂiೆ ಅನುಗ=kಸ;... (ಎ�ೆಸ 1:17-19). 

Rಾ5ೆಲ]ರೂ ನಮq ನಂz�ೆಯನು� iೆ+ೆದು ಹS zಡುವ, 

ಅದುjತಕರ5ಾ� #ೕSನ lೕ�ೆ Gೆ� mೆKಡುವ ಮತು� ನಮq 
ಸುತ�;ನ �ೋಕ�ೆF )ೇವರ aೆ=ೕಷ¡iೆಯನು� iೋSಸುವ ಸಮಯ 

ಇ)ಾ�)ೆ. 

Lೕ(ನ Mೕ!ೆ ನ�ೆಯುವIದು 

ಇದು ಆದ ಕೂಡ�ೆ ಆತನು ತನ� uಷ4S$ೆ Rಾನು ಈ ಜನರ 

ಗುಂಪXಗಳನು� ಕಳAkhzಡುವಷ(+ೊಳ$ೆ #ೕವX )ೋfಯನು� ಹ&� 
ಮುಂ)ಾ� ಆ�ೆ ದಡ�ೆF Gೋ�S ಎಂದು ಬಲವಂತ �ಾ�ದನು. 
ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪXಗಳನು� ಕಳAkhzಟ( lೕ�ೆ |ಾ=ಥURೆ 
�ಾಡುವದ�ಾF� ಏ�ಾಂತ5ಾ� 7ೆಟ(ವನು� ಹ&�ದನು. ಮತು� 
Gೊತು� ಮುಳA�ದ lೕ�ೆ ಒಬrRೇ ಅ;] ಇದ*ನು.  

ಅಷ(ರ;] )ೋfಯು ಭೂb$ೆ ಬಹು ದೂರ Gೋ�ತು�. ಮತು� 
ಎದುರು $ಾJ zಸು&�ದ*ದSಂದ iೆ+ೆಗಳ ಬ�ತ�ೆF hNF 
ಒ)ಾ*ಡು&�ತು�.  

+ಾ&= RಾಲFRೆಯ �ಾವದ;] yೕಸು ಸಮುದ=ದ lೕ�ೆ ನ�ೆದು 
ಅವರ ಕ�ೆ$ೆ ಬಂದನು. ಸಮುದ=ದ lೕ�ೆ ನ�ೆಯುವ ಆತನನು� 
uಷ4ರು Rೋ� ಭೂತ5ೆಂದು ತತ�Sh ಭಯ`ಂದ ಕೂ�ದರು.  

ಕೂಡ�ೆ yೕಸು �ಾiಾ� ಅವS$ೆ – pೈಯU5ಾ�S Rಾನು 
ಅಂಜ7ೇ�S ಎಂದು GೇJದನು.  

Qೕಸು Dಾ ಅಂದನು 

ಅದ�ೆF |ೇತ=ನು :ಾDbೕ #ೕRೇ>ಾದ+ೆ ನನ$ೆ #ೕSನ lೕ�ೆ 
ನ�ೆದು #ನ� ಬJ$ೆ ಬರುವದ�ೆF ಅಪZ�ೆ �ೊಡು ಅನ�ಲು,  

ಆತನು 7ಾ ಅಂದನು. ಆಗ |ೇತ=ನು yೕಸುBನ ಬJ$ೆ 
Gೋಗುವದ�ೆF )ೋfKಂದ ಇJದು #ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆದನು.  

ಆದ+ೆ $ಾJಯನು� Rೋ� ಭಯಪಟು( ಮುಳAಗುiಾ� - :ಾDbೕ 
ನನ�ನು� �ಾ|ಾಡು ಎಂದು ಕೂ��ೊಂಡನು.  
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ಆ Mಣ5ೇ yೕಸು �ೈ�ಾO ಅವನನು� k�ದು ಅಲZ BaಾDhyೕ 
>ಾ�ೆ ಸಂ)ೇಹ ಪ[ೆ( ಎಂದು GೇJದನು.  

ತರು5ಾಯ ಅವರು )ೋfಯನು� ಹ&�ದ lೕ�ೆ $ಾJ #ಂತು 
GೊKತು. ಆಗ )ೋfಯ;]ದ*ವರು #ಜ5ಾ� #ೕನು 
)ೇವಕು�ಾರನು ಎಂದು GೇJ ಆತ#$ೆ ನಮಸFShದರು.  
(ಮiಾ�ಯ 14:22-33). 

ಇದು ನಂz�ೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಅದುjತಕರ5ಾದ ಉ)ಾಹರ�ೆ. 
|ೇತ=ನು ತನ� ನಂz�ೆಯನು� �ಾಯUರೂಪ�ೆF ತಂದನು. yೕಸು, 
"7ಾ" ಅನು�ವXದನು� ಅವನು �ೇJh�ೊಂಡು, ಆ )ೋfKಂದ 

ಇJದು yೕಸುBನ ಕ�ೆ$ೆ Gೊರಟನು. ಅವನು #ೕSನ lೕ�ೆ 
ನ�ೆಯು&�ದ*ನು. 

ಆlೕ�ೆ ಏRಾKತು? ಅವನು ತನ� ದೃ-(ಯನು� yೕಸುBನ 

ಕ�ೆKಂದ 7ೇ+ೆ�ೆ$ೆ &ರು�hದನು. ಅವನು ಅ�ೆಗಳನು� ಕಂಡನು, 
zರು$ಾJಯನು� ಬ�ತವನು� ಅನುಭBhದನು, ಅವನು 
ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ ಮಂಡಲದ`ಂದ :ಾpಾರಣ5ಾದ ಮಂಡಲತ� 
ಮರJದನು. ಅವನು ಮುಳAಗ iೊಡ�ದನು, ಆದ+ೆ ಅವನು 
ಸS>ಾದ �ೆಲಸ�ಂದನು� �ಾ�ದನು, ಅ)ೇನಂದ+ೆ 
"yಸು5ೇ, ನನ�ನು� �ಾ|ಾಡು" ಎಂದು ಅವನು ಕೂ�ದನು. 

yೕಸು ಅವನ �ೈ k�ದು �ಾ|ಾ� ಅವ#$ೆ, " ಅಲZBaಾDhyೕ, 
#ೕನು >ಾ�ೆ ಸಂ)ೇಹ ಪ[ೆ(?" ಎಂದು �ೇJದನು. "ಸಂ)ೇಹ" 

ಎಂಬ ಪದ�ೆF �=ೕ© /ಾ_ೆಯ;] �:ಾ(�ೊ ಎಂಬ ಪದವನು� 
ಬಳh)ಾ*+ೆ, ಆ ಪದ�ೆF ಎರಡು ಕ�ೆಯ;] #ಲು]ವXದು ಎಂದಥUB)ೆ. 
|ೇತ=ನ ಆತqವX, "#ೕನು #ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆಯಬ�ೆ]!" ಎಂದು 
GೇಳA&�ತು�, ಆದ+ೆ ಮನಸು�, "#ೕನು ಮುಳAಗು&�ೕಯ!" ಎಂದು 
GೇಳA&�ತು�. 

|ೇತ=ನ;] ಚಂಚಲದ ಆತqBತು�. ಅವನು ಎರಡು 
ಮನh�ನವRಾ�ದ*ನು. yೕಸು ಅವ#$ೆ, "#ನ$ೇ�ೆ ಸಂ)ೇಹ 

ಪ[ೆ(?" ಎಂದು ಗದSದನು. |ೇತ=ನು ಸಂ)ೇಹ ಪಡ7ೇ�ಾ�ರ;ಲ]. 
ಅವ#$ೆ ಆSh�ೊಳA~ವ ಅವ�ಾಶBತು�. 

ಈ ಕ�ೆಯು ನಮ$ೆ ಎಷು( ಅದುjತಕರ5ಾದ ಉ)ಾಹರ�ೆ>ಾ�)ೆ. 
ನಮqನು� RಾವX |ೇತ=Rೊಂ`$ೆ ಗುರು&h�ೊಳ~ಬಹುದು. ಅವನು 
ಪSಪ�ಣURಾದ ವ4N�>ಾ�ರ;ಲ]. |ೇತ=ನಂiೆ RಾವX ಸಹ 
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ಬಲ5ಾದ ನಂz�ೆಯ ಸಮಯದ;] ")ೋfKಂದ ಇJದು 
Gೊರ�ೆF Gೋಗಲು" ಶಕ�+ಾ�ರಬಹುದು, ಆದ+ೆ ನಮq 
ನಂz�ೆಯ;] RಾವX ಅಚಲ+ಾ�ರ7ೇ�ಾದುದು ತುಂ7ಾ ಅಗತ4, 
ಪSh�&ಗಳA ಏRೇ ಆ�ದ*ರೂ yೕಸು GೇJದ*ನು� 
ಮುಂದುವSh�ೊಂಡು Gೋಗಲು RಾವX Gಾ$ೆ �ಾಡ7ೇಕು. 

:ೋತುGೋಗು5ೆನು ಎಂಬ ಭಯ`ಂದ ಲಕD Gೊ�ೆದವರವಂiೆ 
ಆಗ`ರುವXದNFರುವ ಒಂದು ಉ)ಾಹರ�ೆಯು ಕೂಡ ಇ)ಾ�)ೆ. 

�ೈಯ.�ಾ�ರುವIದು, 3ೇವರ (ೕTಯ ನಂ��ೆNಾ�3ೆ 

ಅRೇಕ �ೆ±ಸ�ರು ಉಗುರು 7ೆಚI�ರುವ ಆ&qಕ h�&ಯ;])ಾ*+ೆ. 
ಅವರು ನಂz�ೆಯ �ೊರiೆKಂ)ಾ� iಾವX dೕವನದ;] :ೋ;$ೆ 
ಶರ�ಾ�, "ಏRಾಗುತ�)ೋ ಆಗ;" ಎನು�iಾ� dೕವನದ 

ಶ=lಸಂಕಷ(ಗಳ;] Rೊಂದು7ೆಂದು dೕBಸು&�)ಾ*+ೆ. 

RಾವX ಆತRೊಂ`$ೆ ಆಳAವXದ�ಾF�ಯೂ )ೊ+ೆತನ 

�ಾಡವXದ�ಾF�ಯೂ ಸೃ-(ಸಲZ'()ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದನೂ� ಭೂbಯ 

lೕ�ೆಯೂ ಅದರ;]ರುವ ಸಮಸ� ಸಂಗ&ಗಳ lೕ�ೆಯೂ ಅV�ಾರ 

�ೊಡ�ಾ�)ೆ ಎಂಬುದನೂ� ಅವರು ಅಥU�ಾ��ೊಂ�ಲ]. :ಾh5ೆ 
�ಾJನಷು( ನಂz�ೆ ನಮ$ೆ ಇದ*+ೆ 7ೆಟ(ಗಳA ಕೂಡ RಾವX GೇJದ 

Gಾ$ೆ �ೇಳAತ�5ೆ ಎಂದು yೕಸು GೇJ)ಾ*Rೆ. 

ತ|ಾZದ 7ೋಧRೆಯ #bತ�5ಾ�ಯೂ, ಅವರ dೕವನದ;]ಯೂ 

ಸ/ೆಗಳ;]ಯೂ ಒo ~ೆಯದರ �ೆಟ(ದ*ರ bಶ=ಣ5ಾ�ರುವ 

ಕಲ7ೆರ�ೆ$ೆ ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊ'(ರುವXದರ #bತ�5ಾ�ಯೂ, 

ಲ�`Nೕಯ ಸ/ೆಯ ಆತqವX ಈ�ನ �ಾಲದ;] ಸ/ೆಯನು� 
ಅ&ಕ=bh�ೊಂ�)ೆ. 

ಪ5ಕಟjೆಯ ಗ5ಂಥದV /ಾವI |ೕ%ೆ ಓದು1ೆ�ೕ�ೆ, 

ಲ�`Nೕಯದ;]ರುವ ಸ/ೆಯ ದೂತ#$ೆ ಬ+ೆ. ಆl� 

ಎಂ7ಾತನು ಅಂದ+ೆ ನಂಬತಕF ಸತ4 :ಾ�ಯೂ )ೇವರ ಸೃ-($ೆ 
ಮೂಲನೂ ಆ�ರು5ಾತನು GೇಳAವ)ೇನಂದ+ೆ #ನ� ಕೃತ4ಗಳನು� 
ಬ� ]ೆನು. #ೕನು ತಣ�ಗೂ ಅಲ] 7ೆಚIಗೂ ಅಲ] #ೕನು ತಣ�$ಾಗ; 

7ೆಚI$ಾಗ; ಇದ*+ೆ ಒo ~ೇ)ಾ�ತು�. #ೕನು 7ೆಚIಗೂ ಇಲ])ೆ ತಣ�ಗೂ 

ಇಲ])ೆ ಉಗುರು 7ೆಚI�ರುವದSಂದ #ನ�ನು� ನನ� 7ಾTಳ�ಂದ 

�ಾರು5ೆನು (ಪ=ಕಟRೆ 3:14-16). 
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ಅRೇಕರು  ಸS>ಾ� ಸ/ೆ$ೆ ಬರುiಾ�+ೆ, ಆದ+ೆ )ೇವರು ತಮq 
dೕವನದ;] �ಾಯU�ಾಡ7ೇ�ೆಂದು ಅವರು #Sೕ�ಸುವX`ಲ]. 
ಅವರು ತಮq :ಾD/ಾBಕ )ೋfಗJಂದ Gೊರಬಂದು 
ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ Sೕ&ಯ;] #ೕSನ lೕ�ೆ ನ�ೆಯುವX`ಲ]. 

RಾವX ನಮq ನಂz�ೆಯ;] �ೆ�ೆI)ೆಯುಳ~ವ+ಾ� ಮುನು�ಗ}ಲು 
ಕ;ತು�ೊಳ~7ೇಕು. 

3ೇವರು-(ೕTಯ ನಂ��ೆ DೆಟfಗಳನುG Lೕ�ಸುತ�3ೆ 

yೕಸು ತನ� uಷ4S$ೆ )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯಳ~ವ+ಾ�S 

ಎಂದು ಕ;hದನು, ಮತು� ಇಂದು #ೕವX ಮತು� Rಾನು Gಾ$ೆyೕ 
�ಾಯU�ಾಡ7ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುiಾ�Rೆ. 

yೕಸುBನ dೕವನದ;] ನ�ೆದ ಒಂದು ಘಟRೆಯ ಕುSತು 
�ಾಕUನ ಸು5ಾiೆUಯ;] RಾವX ಓದುiೆ�ೕ5ೆ. ಆತನು ಹಣು�ಗಳನು� 
ಹುಡುಕುiಾ� ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಬJ$ೆ ಬಂದನು ಆದ+ೆ ಅದರ;] 
ಅವ#$ೆ ಏನೂ hಗ;ಲ]. ಆಗ ಆತನು GೇJ)ೆ*ೕRೆಂದ+ೆ, 

ಆಗ yೕಸು ಆ ಮರ�ೆF, ಇನು� lೕ�ೆ ಒಬrರೂ #ನ�;] ಹಣ�ನು� 
ಎಂ)ೆಂ`ಗೂ &ನ�ದ Gಾ$ಾಗ; ಎಂದು GೇJದನು. ಆತನ uಷ4ರು 
ಅದನು� �ೇJh�ೊಂಡರು (�ಾಕU 11:14). 

�ಾಕUನು ಮುಂದುವSh kೕ$ೆ GೇಳAiಾ�Rೆ, 

7ೆJ$ೆ} ಅವರು ಬರು&�ರು5ಾಗ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವX 
ಬುಡ`ಂದಲೂ ಒಣ�Gೋ�ರುವದನು� ಕಂಡರು. ಆಗ |ೇತ=ನು 
kಂ`ನ `ನದ ಸಂಗ&ಯನು� Rೆನh�ೊಂಡು ಆತ#$ೆ – ಗುರು5ೇ 
ಇ$ೋ #ೕನು aಾಪ �ೊಟ( ಅಂಜೂರದ ಮರವX ಒಣ�Gೋ�)ೆ 
ಎಂದು GೇJದ*�ೆF,  

yೕಸು GೇJ)ೆ*ೕನಂದ+ೆ #ಮ$ೆ )ೇವರ;] ನಂz�ೆKರ;. #ಮ$ೆ 
ಸತ45ಾ� GೇಳAi �ೇRೆ. >ಾವRಾದರೂ ಈ 7ೆಟ(�ೆF #ೕನು 
Nತು��ೊಂಡು Gೋ� ಸಮುದ=ದ;] zೕಳA ಎಂದು GೇJ ತನ� 
ಮನh�ನ;] ಸಂಶಯಪಡ)ೆ iಾನು GೇJದು* ಆಗುವ)ೆಂದು 
ನಂzದ+ೆ ಅವನು GೇJದಂiೆyೕ ಆಗುವದು. ಆದ�ಾರಣ #ೕವX 
|ಾ=ಥURೆ �ಾ� ಏRೇನು 7ೇ��ೊಳA~&�ೕ+ೋ ಅದRೆ��ಾ] 
Gೊಂ`)ೆ*ೕ5ೆಂದು ನಂzS. ಅದು #ಮ$ೆ hಕುFವ)ೆಂದು #ಮ$ೆ 
GೇಳAiೆ�ೕRೆ (�ಾಕU 11:20-24). 
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ಈ ಉ)ಾಹರ�ೆಯ ಮೂಲಕ )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆ 
ಉಳ~ವ+ಾ�ವXದು ಎಂಬುದರ ಕುSತು RಾವX ಅRೇಕ 

Bಷಯಗಳನು� &Jದು�ೊಳ~ಬಹುದು. 

∗ yೕಸು #`Uಷ(5ಾ� GೇJದನು - "ಇನು� lೕ�ೆ ಒಬrರೂ 

#ನ�;] ಹಣ�ನು� ಎಂ)ೆಂ`ಗೂ &ನ�ದ Gಾ$ಾಗ;." 

∗ ಆತನು ತನ� ನಂz�ೆಯನು� �ೋ+ಾ� GೇJದನು - 

uಷ4ರು ಆತನ �ಾತನು� �ೇJh�ೊಂಡರು. 

∗ ಆ ಸಂ�ೆ ಅವರು ಮರದ ಬJ$ೆ &S� ಬಂ)ಾಗ, ಅದು 
Gಾ$ೆyೕ �ಾಣು&�ತು�. ಏ�ೆಂದ+ೆ >ಾರೂ ಅದರ ಬ$ }ೆ 
ಏನೂ Gೇಳ;ಲ] Gಾ$ಾ� ಅದು Gಾ$ೆyೕ ಇತು� RಾವX 
&Jದು�ೊಳ~ಬಹುದು, ಆದ+ೆ ಅದ�ೆF ಏRಾಗ;)ೆ 
ಎಂಬುದರ ಬ$ೆ} yೕಸು ಸಂ)ೇಹಪಡ;ಲ]. 

∗ ಆತನು ಆ ಮರ�ೆF GೇJ ಇಪZiಾ�ಲುF iಾಸುಗoಾದ 

ನಂತರ, ಅದು ಒಣ�GೋKತು. ಆತನು GೇJದ 

ಸಮಯದ;] 7ೇರುಗಳ;] ಒಣ� Gೋಗುವ �ಾಯUವX 
ಆರಂಭ5ಾ�ತು�. ಅದು Gೊರ$ೆ iೋರಲು ಸDಲZ ಸಮಯ 

iೆ$ೆದು�ೊಂ�ತು. 

ಆತನು �ಾ�ದ*ರ ಕುSತು uಷ4ರು ಆಶIಯUಪಡು&�)ಾ*ಗ, yೕಸು 
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕುSತು ಏನನೂ� Gೇಳ;ಲ]. ಅದ�ೆF ಬದ�ಾ�, 

ಆತನು ಅವS$ೆ ನಂz�ೆಯ ಕುSತು ಕ;hದನು. )ೇವರ;] 
ನಂz�ೆಯಳ~ವ+ಾ�S, ಅದನು� Gೊಂ`�ೊJ~S ಮತು� 
ಅದುjತಗಳನು� �ಾ�S ಎಂದು ಅವರನು� 9=ೕiಾ�khದನು. 

ಅವರು ಆಶIಯUಚNತ+ಾ� ಸುಮqRೆ kಂ)ೆ #ಂತು�ೊಳ~7ೇ�ೆಂದು 
yೕಸು ಬಯಸ;ಲ] ಎಂಬುದನು� ಗಮ#hS; ಅವರು ತRೊ�ಂ`$ೆ 
:ೇS ಅದುjತ �ಾಯUವನು� �ಾಡ7ೇ�ೆಂದು ಆತನು ಬಯhದನು. 

3ೇವರ-(ೕTಯ ನಂ��ೆಯ ಕು(1ಾ�ರುವ ಉ3ಾಹರjೆಗಳ; 

3ಾ�ೕದ ಮತು� %ೊ!ಾYತ 

ಹo  ೆ ಒಡಂಬ��ೆಯು )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯ;] 
�ಾಯU�ಾ�ದಂಥ ವ4N�ಗಳ ಉ)ಾಹರ�ೆಗJಂದ ತುಂz)ೆ. 
)ಾBೕದನು ಕುSಗಳನು� �ಾಯುವXದನು� zಟು( ಬಂ)ಾಗ, ಇ�ೕ 
ಇ:ಾ=yೕ
 :ೈನ4ವನು� ಒಬr ವ4N� ಎದುSh #;]hದ*ರ ಕುSತು 
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ಏನು ಅನು�&�ೕS? ಖಂ�ತ5ಾ�ಯೂ, ಆ ಮನುಷ4ನು 
)ೈತ4�ಾS>ಾ�ದ*ನು, :ಾD/ಾBಕ5ಾ� ಅವನು ತುಂ7ಾ 

ಭಯಂಕರRಾ�ದ*ನು, ಆದ+ೆ )ಾBೕದನು ನಂz�ೆKಂದ ತುಂz 

ಆ�ದ �ಾತುಗಳನು� ಆ;hS. 

 )ಾBೕದನು ನಂz�ೆKಂದ �ಾತRಾ�ದನು 

ಅವನು $ೊ�ಾ4ತನ ಆಭUಟವನು� �ೇJh�ೊಂ�ಾಗ ಮತು� ಅದು 
ಇ:ಾ=yೕ
 :ೈನ4ವನು� Gೇ$ೆ 7ೆOIzJhತು ಎಂಬುದನು� 
Rೋ�)ಾಗ, ಅವನು ಏRೆಂದು GೇJದನು? 

"dೕವಸDರೂಪRಾದ )ೇವರ :ೈನ4ವನು� kೕ>ಾJಸುವದ�ೆF 
ಸುನ�&Kಲ]ದ ಈ v;-(ಯನು ಎಷ(ರವನು?” (1 ಸಮು5ೇಲ 

17:26b). 

 ಅವನ ಸGೋದರರು ಅವ#$ೆ Bರುದ�5ಾ�ದ*ರು 

ಶತು=ವX 7ೆದS�ೆಯನು� Gಾಕು&�ದ*ನು, ಆದ+ೆ )ಾBೕದನು 
:ಾD/ಾBಕ5ಾದ Sೕ&ಯ;] ಅದ�ೆF ಉತ�Sಸಲು #+ಾಕShದನು. 
ಅವನು ಭಯಪಡ;ಲ]. ಆಗ )ಾBೕದನ ಸGೋದರರು ಅವ#$ೆ 
Bರುದ�5ಾ� &ರು�zದ*ರು. ಅವರು iಾವX )ಾBೕದ#�ಂತಲೂ  

�ೆRಾ�� ಆ ಪSh�&ಯನು� ಅಥU�ಾ��ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ ಎಂದು 
5ಾ`hದರು, ಅದಲ])ೆ, ಅವರು ಭಯಪಡು&�ದ* ಜನರ ಗುಂ�ನ 

:ೇSದವ+ಾ�ದ*Sಂದ, ಭಯಪಡ`ರುವ ಅವನನು� ಕಂಡು 
h[ಾ(ದರು. ಅವರು ಅವನ ನಂz�ೆಯನು� ಕಂಡು h[ಾ(ದರು. 

)ಾBೕದನು ಜನರ ಸಂಗಡ kೕ$ೆ �ಾiಾಡು&�ರುವದನು� ಅವನ 

kS ಅಣ�Rಾದ ಎ;ೕ>ಾಬನು �ೇJ �ೋಪ$ೊಂಡು - #ೕನು ಇ;]$ೆ 
ಬಂದ)ೆ*ೕ�ೆ? ಅಡBಯ;]ರುವ Rಾ�ಾFರು ಕುSಗಳನು� 
>ಾS$ೊ�Zh ಬಂ`. #ನ� :ೊಕುF ತುಂಟತನವX ನನ$ೆ $ೊ&�)ೆ. 
#ೕನು ಯುದ*ವನು� Rೋಡುವದ�ೆF ಬಂ``*ೕ ಎಂದು ಅವನನು� 
ಗಧSಸಲು, (1 ಸಮು5ೇಲ 17:28). 

)ಾBೕದನು ನಂz�ೆKಂದ �ಾತRಾಡು&�ದ*ನು, ಆದ+ೆ ಅವನ 

ಸGೋದರರು ಅವನನು� ತ|ಾZ� ಅಥU�ಾ��ೊಂಡು ಅವನು 
:ೊNF#ಂದಲೂ ತುಂಟುತನ`ಂದಲೂ �ಾತRಾಡು&�)ಾ*Rೆ ಎಂದು 
ಗದShದರು. ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಅವ#$ೆ Bರುದ�5ಾ�ತು�, ಆದ+ೆ 
)ಾBೕದನು ಅ;] ಸುಮqRೇ #ಲ];ಲ]. 
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 +ಾಜRಾದ :ೌಲನು ಅವ#$ೆ Bರುದ�5ಾ�ದ*ನು 

ಅವನನು� +ಾಜRಾದ :ೌಲನ ಮುಂ)ೆ ಕ+ೆದು�ೊಂಡು ಬಂದರು 
ಮತು� ಅವನು :ೌಲ#$ೆ  kೕ$ೆ GೇJದನು, 

)ಾBೕದನು :ೌಲ#$ೆ - ಆ v;-(ಯನ #bತ�5ಾ� >ಾವನೂ 

ಎ)ೆ$ೆಡ7ಾರದು #ನ� :ೇವಕRಾದ Rಾನು Gೋ� ಅವRೊಡRೆ 
ಯುದ*�ಾಡು5ೆನು ಅನ�ಲು,  

:ೌಲನು ಅವ#$ೆ ಅವRೊಡRೆ �ಾ)ಾಡ�ಾ+ೆ #ೕನು ಇನೂ� 
ಹುಡುಗನು ಅವRಾದ+ೋ OಕFಂ`#ಂದ�ೇ ಯುದ*Bೕರನು ಎಂದು 
GೇJದನು. (1 ಸಮು5ೇಲ 17:32,33). 

:ೌಲನು )ಾBೕದ#$ೆ #ೕನು ಇನೂ� ತುಂ7ಾ OಕF ಹುಡುಗ, 

ಯುದ�ದ;] ಪಳ�ದ ಅನುಭವ #ನ�ಲ] ಎಂದು GೇJದನು. 

 ಅವನು ನಂz�ೆಯ;] ದೃಢ5ಾ� #ಂತನು 

)ಾBೕದನ ನಂz�ೆಯು ತುಂ7ಾ ಬ;ಷ¡5ಾ�ತು�, ತನ�ನು� 
$ೊ�ಾ4ತ#$ೆ Bರುದ� Gೋಗಲು zಡುವಂiೆ +ಾಜನನು� ಅವನು 
ಮನ�;hದನು. ಅವನು :ೋತುGೋದ+ೆ, ಇ�ೕ ಇ:ಾ=yೕ
 

)ೇಶ5ೇ :ೋತು )ಾಸತD�ೆF Gೋದಂiೆ. ಆದ+ೆ )ಾBೕದನು 
ನಂz�ೆಯ;] ದೃಢ5ಾ�ದ*ನು, ಇ:ಾ=yೕಲ4ರ ಮತು� v;-(ಯರ 

ಮುಂ)ೆ ತನ� ನಂz�ೆಯ ಗ'(>ಾ� ಕೂ� GೇJದನು, )ಾBೕದನು 
GೇJದಂiೆyೕ $ೊ�ಾ4ತನು �ೊಲ]ಲZಟ(ನು. 

ಆಗ )ಾBೕದನು ಅವ#$ೆ, #ೕನು ಈ' ಕ&� ಬdUಗo�ೆಡRೆ ನನ� 
ಬJ$ೆ ಬರು&�ೕ, RಾRಾದ+ೋ #ೕನು kೕ>ಾ4Jhದಂಥ 

:ೇRಾVೕಶDರನೂ ಇ:ಾ=yೕಲ4ರ ಯುದ* ಭಟರ )ೇವರೂ ಆ�ರುವ 

yGೋವನ Rಾಮ)ೊಡRೆ #ನ� ಬJ$ೆ ಬರುiೆ�ೕRೆ  

ಆತನು ಈ Gೊತು� #ನ�ನು� ನನ� �ೈ$ೆ ಒ�Zh�ೊಡುವನು. Rಾನು 
#ನ�ನು� �ೊಂದು #ನ� ತ�ೆಯನು� ಕ�ದು GಾN v;-(ಯ :ೈನ4ದ 

ಶವಗಳನು� ಮೃಗಪ�ಗJ$ೆ ಹಂO�ೊಡು5ೆನು. ಇದSಂದ 

ಇ:ಾ=yೕಲ4+ೊಳ$ೆ )ೇವರು ಇರುiಾ�Rೆಂಬದು 
ಭೂ�ೋಕದವS$ೆ�ಾ] &Jದುಬರುವದು.  

yGೋವನು ಈ'ಕ&�ಗJಲ])ೇ ರ�ಸಬಲ]Rೆಂಬದು ಇ;] 
ಕೂ�ರುವವS$ೆ�ಾ] &Jದುಬರುವದು. >ಾಕಂದ+ೆ ಯುದ� ಫಲವX 
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yGೋವನ �ೈಯ;])ೆ. ಆತನು #ಮqನು� ನಮq �ೈ$ೆ 
ಒ�Zh�ೊಡುವನು ಅಂದನು (1 ಸಮು5ೇಲ 17:45-47). 

ಈ ಘಟRೆKಂದ RಾವX ಏನನು� ಕ;ತು�ೊಳ~ಬಹುದು? 

∗ )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯನು� ತ�ೆಯುವXದ�ೆF 
ಆಗುವX`ಲ]. 

∗ ಕುಟುಂಬದವSಗೂ :ೆ�ೕkತSಗೂ ಅಥU5ಾಗುವX`ಲ]. 

∗ RಾಯಕS$ೆ ಅಥU5ಾಗುವX`ಲ]. 

ಆದ+ೆ )ಾBೕದನು )ೇವರನು� &Jದು�ೊಂ�ದ*ನು. ಅವನು 
ಕುSಗಳನು� lೕKಸು&�)ಾ*ಗ hಂಹ ಕರ�ಗJಂದ ಅವXಗಳನು� 
�ಾ|ಾಡು&�)ಾ*ಗ ಅವನು ತನ� ನಂz�ೆಯನು� 7ೆoೆh�ೊಂ�ದ*ನು. 
)ಾBೕದನು )ೇವರು hದ�ಪ�hದ ವ4N�>ಾ�ದ*ನು. ಅವನು )ೇವರ 

Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯ;] ನ�ೆದನು, ಆದ*Sಂದ v;-(ಯರು 
:ೋತುGೋದರು. 

$ೊ�ಾ4ತನು :ೋತುGೋದನು, ಆದ+ೆ v;-(ಯರ ಕುSiಾ� 

RಾವX �ೊRೆಯ 7ಾS �ೇಳA&�ಲ]. ಏ�ೆಂದ+ೆ ಅವರು ಮi �ೆ ಮi �ೆ 
ತಮq ಶN�ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು )ೇವ ಜನS$ೆ Bರುದ�5ಾ� 

ಯುದ��ೆF ಬಂದರು. 

Dಾ� *ೆSಾqೕkನV 3ಾ�ೕದನು 

ಅRೇಕ ವಷUಗಳ ನಂತರ, )ಾBೕದನನು� ಮೂರRೇ 7ಾS$ೆ 
+ಾಜRಾ� ಅ{_ೇಕ �ಾ�)ಾಗ, ಅವನು ಇ:ಾ=yೕಲ+ೆಲ]S$ೆ 
+ಾಜRಾದನು ಎಂಬ ಸು`*ಯನು� v;-(ಯರು �ೇJh�ೊಂಡು 
ಅವ#$ೆ Bರುದ�5ಾ� ಯುದ��ೆF ಬಂದರು. ಇ:ಾ=yೕ
 )ೇಶ�ೆF 
Bರುದ�5ಾ�ಯಲ] )ಾBೕದ#$ೆ Bರುದ�5ಾ� ಯುದ��ೆF ಬಂದರು. 
ಅವS$ೆ ಅವನಮ ಅ{_ೇಕ, ಶN�ಯ ಬ$ೆ} &J`ತು�. ಅವನನು� 
Rಾಶ�ಾಡಲು Gೊರಟು ಬಂದರು. 

2 ಸಮು5ೇಲನ ಪXಸ�ಕದ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

ಇ:ಾ=yೕಲ4ರು )ಾBೕದನನು� ಅ{_ೇNh ತಮq ಅರಸನನು� 
�ಾ��ೊಂಡ+ೆಂಬ ವತU�ಾನವX v;-(ಯS$ೆ ಮು'()ಾಗ 

ಅವರು ಅವನನು� k�ಯುವದ�ೆF Gೊರಟರು. )ಾBೕದನು ಇದನು� 
�ೇJ ದುಗU�ೆF Gೋದನು.  
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v;-(ಯರು )ೇಶ)ೊಳ$ೆ ನು�} +ೆ�ಾKಮ iೆ�}$ೆ ಬಂದು 
|ಾoೆಯ�ಾ��ೊಂ�)ಾ*+ೆಂದು &Jದು  

)ಾBೕದ#$ೆ ಏನು �ಾಡ7ೇ�ೆಂದು $ೊ&�ತು�, ಅವನು ಕತUನನು� 
B�ಾShದನು. ಯುದ��ೆF GೋಗುವXದು ಅವನ ಬಯ�ೆ>ಾ�ತು�, 
ಆದ+ೆ ಕತU#ಂದ ಅದರ ಬ$ೆ} �ೇJh�ೊಳ~ದ ತನಕ ಅವನು 
ಯುದ��ೆF Gೋಗ;ಲ]. 

)ಾBೕದನು yGೋವನನು� Rಾನು v;-(ಯS$ೆ B+ೋಧ5ಾ� 

Gೋಗಬಹು)ೋ? ಅವರನು� ನನ� �ೈ$ೆ ಒ�Zh�ೊಡುBTೕ 
ಎಂದು �ೇಳಲು  

ಆತನು Gೋಗು Rಾನು Gೇಗೂ ಅವರನು� #ನ� �ೈ$ೆ 
ಒ�Zh�ೊಡು5ೆನು ಎಂದು ಉತ�ರ�ೊಟ(ದ*Sಂದ,  

ಅವನು Gೋ� ಅವರನು� :ೋ;h yGೋವನು ಕ[ೆ( ಒ�ೆದ 

ಪ=5ಾಹದಂiೆ ನನ� ಶತು=ಗಳ lೕ�ೆ zದು* ಅವರನು� ನನ� ಕಣ� 
ಮುಂ)ೆyೕ Rಾಶ�ಾ�)ಾ*Rೆಂದು GೇJ ಆ ಯುದ* ಸ�ಳ�ೆF 
7ಾಳ|ೆ+ಾOೕlyಂದು GೆಸSಟ(ನು (2 ಸಮು5ೇಲ 5:17-20). 

7ಾ²  |ೆ+ಾOೕª ಎಂದ+ೆ "ಆತನು zಡುಗ�ೆಯ ಕತUನು!" 

)ಾBೕದನು BೕರTೕಧRಾ�ದ*ನು, )ೇವರ zಡುಗ�ೆಯನು� 
�ೊಡು5ಾತನು ಎಂದು ಅವನು &Jದು�ೊಂ�ದ*ನು. ಅವ#$ೆ 
ಬಲ5ಾದ, ಹುರು�#ಂದ ಕೂ�ದ ನಂz�ೆKತು� ಮತು� ಅವನು 
ತಮq ಶತು=ಗಳ Bರುದ� ಯುದ� �ಾಡಲು ಭಯಪಡ;ಲ]. 

ಎ�ಾ] ಕ�ೆಗJಂದಲೂ ಶತು=ಗಳA ನಮq Bರುದ�5ಾ� 

ಬರು&�ರಬಹುದು. ಅವX ಬಡತನ, �ನ�iೆ ಮತು� #+ಾaೆಯ 

ಆತqಗಳA ಆ�ರಬಹುದು, ನಮq ಮನh�$ೆ Bರುದ�5ಾ� 

Gೋ+ಾಡುವ ಸಂ)ೇಹ, ಅಪನಂz�ೆ, +ೋಗದ ಮತು� RೋBನ 

ಆತqಗಳA ಆ�ರಬಹುದು, ಇವXಗoೇ ನಮq dೕವನದ;]ರುವ 

v;-(ಯ+ಾ�)ಾ*+ೆ. 

RಾವX ಹುರುಪXಳ~ವ+ಾ�ರ7ೇ�ಾದ ಸಮಯ ಇ)ಾ�)ೆ. ನಮq 
dೕವನದ;] zಡುಗ�ೆಯನು� �ೊಡುವಂಥ )ೇವ+ಾ�)ಾ*Rೆಂದು 
RಾವX ಒ�Z�ೊಳA~ವ ಸಮಯ ಇ)ಾ�)ೆ! 
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�ಾ!ೇಬನು ಮತು� QPೋಶುವನು 

�ಾ�ೇಬನೂ yGೋಶುವನೂ 5ಾ$ಾ*ನ )ೇಶವನು� ಸು&� GೊಂO 

Rೋಡಲು ಕಳAkಸಲZ'(ದ* ಇಬrರು ಗೂಢ�ಾರ+ಾ�ದ*ರು, ಮತು� 
ಅವರು ತಮq ನಂz�ೆಯ;] ಉiಾ�kಗoಾ�ದ*ರು. 

ಇತರ ಗೂಢ�ಾರರು ಶತು=Bನ ಆ�ಾರದ ಕುSತು ಭಯ`ಂದ 

�ಾತRಾಡಲು |ಾ=ರಂ{h)ಾಗ, �ಾ�ೇಬ yGೋಶುವರು 
ಅವS$ೆ Bರುದ�5ಾ�ಯೂ ಮತು� ಜನರ ಇ�ೆ«$ೆ Bರುದ�5ಾ�ಯೂ 

#ಂತು �ಾತRಾ�ದರು. ಅವರ ಬಲ5ಾದ, ನಂz�ೆKಂದ ಕೂ�ದ 

�ಾತುಗಳA ಏRಾ�ದ*ವX? 

"RಾವX ಸ೦ಚSh Rೋ�ದ )ೇಶವX ಅತು4ತ�ಮ5ಾದದು*; ಅದು 
Gಾಲೂ �ೇನೂ ಹSಯುವ )ೇಶ; yGೋವನು ನಮqನು� 
lOI�ೊ೦ಡ+ೆ ಅದರ;] ನಮqನು� :ೇSh ಅದನು� ನಮq 
:ಾDVೕನ�ೆF �ೊಡುವನು; kೕ�ರುವದS೦ದ yGೋವ#$ೆ 
&ರು�zೕಳ7ೇ�S. ಅದಲ])ೆ ಆ )ೇಶದ ಜನS$ೆ 
`�ಲುಪಡ7ೇ�S; RಾವX ಅವರನು� ನು೦� ಪX-(>ಾಗು5ೆವX. 
ಅವS$ೆ Rೆರoಾ�ದ* )ೇವರು ಅವರನು� �ೈzಟ(ನು; ನಮq ಕ�ೆ 
yGೋವನು ಇ)ಾ*Rೆ; ಅವS$ೆ ಭಯಪಡ7ೇ�S ಅ೦ದರು" 

(ಅರಣ4�ಾಂಡ 14:7b-9). 

ಆ `ನದಂದು ಕತUನ ಮುಂ)ೆ :ಾB+ಾರು ಜನರು #ಂ&ದ*ರು 
ಮತು� ಅವರು ಆತ#$ೆ Bpೇಯ+ಾಗಲು #+ಾಕShದರು. 
ಮುಂ`ನ ನಲವತು� ವಷUಗಳ;], ವಯಸF+ಾ�ದ* ಪ=&Tಬrರೂ 

ಅರಣ4ದ;] ಸತು�Gೋದರು. ಆದ+ೆ yGೋಶುವನೂ �ಾ�ೇಬನೂ 

ತಮq �ಾತುಗಳA Rೆರ5ೇರುವXದನು� RೋಡುವXದ�ಾF� 

ಬದುಕುJದರು. 

ಶದ5�, Mೕಶ� ಮತು� ಅDೇ�-/ೆ%ೊ 

ಶದ=©, lೕಶ© ಮತು� ಅ7ೇ´-Rೆ$ೊ ಎಂಬುವರ ಕುSತು 
Rೋ��ೊo�ೆ ~ೕಣ. ಅವರು ಪರ)ೇಶದ;] :ೆ+ೆ>ಾoಾ�ದ*ರು, 
ಆದರೂ ಅವರು ಉನ�ತ :ಾ�ನ�ೆFೕSದರು. Rೆಬೂಕ)ೆ�ಚIರನನು� 
ಆ+ಾVಸ7ೇ�ೆಂಬ ಆ�ೆಯು ಬಂ)ಾಗ, ಅವರು ಅದನು� 
&ರಸFShದರು. 



133 

 

ಅವರನು� +ಾಜನ ಮುಂ)ೆ ಕ+ೆತಂದು, ಉSಯುವ ಕುಲುl$ೆ 
Gಾಕು5ೆವX ಎಂದು 7ೆದSh ಮiೆ�ೕ ಆ�ಾ�hದರು. ಆದ+ೆ ಅವರು 
ಏRೆಂದು GೇJದರು? 

ಇದನು� �ೇJ ಶದ=© lೕಶ© ಅ7ೇ´ Rೆ$ೋ ಎಂಬವರು 
+ಾಜ#$ೆ Rೆಬೂಕ)ೆ�ಚIರRೇ, ಈ Bಷಯದ;] RಾವX #ನ$ೆ ಏನೂ 

Gೇಳ7ೇ�ಾ�ಲ]. ಅರ:ೇ, RಾವX :ೇBಸುವ )ೇವS$ೆ Oತ�Bದ*+ೆ 
ಆತನು ಧಗಧಗRೆ ಉSಯುವ ಆB$ೆTಳ�ಂದ ನಮqನು� 
z�ಸಬಲ]ನು; Gೇಗೂ #ನ� �ೈKಂದ ನಮqನು� z�ಸಬಲ]ನು; 
Gೇಗೂ #ನ� �ೈKಂದ ನಮqನು� z�ಸುವನು. Oತ�Bಲ]`ದ*ರೂ 

+ಾಜRೇ, ಇದು #ನ$ೆ &J`ರ;, RಾವX #ನ� )ೇವರುಗಳನು� 
:ೇBಸುವ`ಲ], #ೕನು #;]hದ ಬಂ$ಾರದ ಪ=&lಯನು� 
ಪ�dಸುವ`ಲ] ಎಂದುತ�ರ�ೊಟ(ರು.  

ಅದ+ೊಳ�ೆF ಅವರನು� GಾNದ :ೈ#ಕರು ಆ ಕುಲುlಯ 

aಾಖ`ಂದ ಕೂಡ�ೇ ಸತು�Gೋದರು. 

ಆಗ +ಾಜRಾದ Rೆಬೂಕ)ೆ�ಚIರನು 7ೆOIzದು* ತಟ(Rೆದು* ತನ� 
ಮಂ&=ಗಳನು�, ಕ'(ದ ಮೂವರನು� RಾವX 7ೆಂNTಳ$ೆ 
GಾNಸ;ಲ]�ೕ ಎಂದು �ೇಳಲು, ಅವರು +ಾಜ#$ೆ ಅರ:ೇ, Gೌದು, 
ಸತ4 ಎಂದುತ�ರ�ೊಟ(ರು.  

ಅದ�ೆF ಅವನು ಇ$ೋ, ಕ'(ಲ]ದ RಾಲDರನು� Rೋಡುiೆ�ೕRೆ, 
7ೆಂNಯ;] &ರು$ಾಡು&�)ಾ*+ೆ, ಅವS$ೆ >ಾವ Gಾ#ಯೂ ಇಲ]; 
RಾಲFRೆಯವನ ರೂಪವX )ೇವಕು�ಾರನ ರೂಪದಂ&)ೆ ಎಂದು 
GೇJ, 

 ಧಗಧಗRೆ ಉSಯುವ ಆB$ೆಯ 7ಾKಯ ಬJ$ೆ Gೋ�, 

ಪ+ಾತZರ )ೇವರ :ೇವಕ+ಾದ ಶದ=© lೕಶ© ಅ7ೇ)ೆ�$ೋ 
ಎಂಬವ+ೇ ಬ#�, Gೊರ$ೆ ಬ#� ಎಂದು ಕೂಗಲು ಶದ=© lೕಶ© 

ಅ7ೇ)ೆ�$ೋ ಎಂಬವರು 7ೆಂNTಳ�ಂದ Gೊರಟು ಬಂದರು.  

ಆಗ Rೆಬೂಕ)ೆ�ಚIರನು – ಶದ=© lೕಶ© ಅ7ೇ)ೆ�$ೋ ಎಂಬವರ 

)ೇವS$ೆ :ೊ�ೕತ=5ಾಗ;! ಆತನು ತನ� ದೂತನನು� ಕಳAkh 

ತನ�;] ಭರವಸBಟು( +ಾ�ಾ�ೆಯನು� ಜKh ತನ�Rೆ�ೕ Gೊರತು 
ಇRಾ�ವ )ೇವರನೂ� :ೇBh ಪ�dಸ7ಾರ)ೆಂದು ಸD)ೇಹಗಳನು� 
ಮರಣ�ೆF ಒ�Zhದ ತನ� :ೇವಕರನು� ಉದ�Sh)ಾ*ನ�ಾ] 
()ಾ#yೕಲ 3:16-18,24-26,28) 
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ಶದ=©, lೕಶ©, ಅ7ೇ´-Rೆ$ೊ ಎಂಬವS$ೆ ತುಂ7ಾ ಬಲ5ಾದ 

ನಂz�ೆKತು�, ಅದ�ಾF� ಅವರು :ಾಯಲು ಕೂಡ hದ�+ಾ�ದ*ರು. 
ಆದರೂ, ಉSಯು&�ರುವ ಕುಲುlKಂದ iಾವX z�ಸಲZಡುiೆ�ೕ5ೆ 
ಎಂದು ಅವರು ನಂzದ*ರು ಆದ*Sಂದ ಅದು Gಾ$ೆyೕ ಆKತು. 

Dೇ)�ೊWH( - ಹುಡು�( - ತef( 

BaಾDhಗಳA ಬಲ5ಾದ, &ೕµ5ಾದ, h�ರ5ಾದ ನಂz�ೆಯನು� 
7ೆoೆh�ೊಳ~7ೇಕು. yೕಸು ಅದರ ಬ$ೆ} ಏRೆಂದು 7ೋVhದ*ನು? 

Rಾನು 7ೆ�ೆmಬೂಲನ ಬಲ`ಂದ )ೆವDಗಳನು� z�ಸುವ)ಾದ+ೆ 
#ಮqವರು #ಮqವರು >ಾರ ಬಲ`ಂದ z�ಸುiಾ�+ೆ? ಆದ*Sಂದ 

ಅವ+ೇ #ಮ$ೆ Rಾ4ಯ&ೕSಸುವವ+ಾಗುವರು. Rಾನು )ೇವರ 

ಬಲ`ಂದ�ೇ )ೆವDಗಳನು� z�ಸುವ)ಾದ+ೆ )ೇವರ +ಾಜ4ವX 
#ಮq ಹತ�ರ�ೆF ಬಂತ�ಾ] (ಲೂಕ 11:9,10). 

7ೇ��ೊಳA~ವXದು �ದಲ Gೆ�ೆm>ಾ�)ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ#hS. 

)ೇವರ ಸಂಕಲZವನು� #ಸ�ಂ)ೇಹ5ಾ� RಾವX &Jದು�ೊಂಡ 

lೕ�ೆ, ಅದರ ಪ=�ಾರ Gೇ$ೆ �ಾಯU�ಾಡ7ೇಕು ಎಂಬುದರ 

ಕುSತು ಆತನು &Jhರುವ ಸೂಚRೆಗಳನು� ಅSತು�ೊಂಡ lೕ�ೆ, 
ನಮ$ೆ ಉತ�ರ hಗುವವ+ೆಗೂ RಾವX ನಂz�ೆKಂದ ತಟು(ತ��ೇ 
ಇರ7ೇಕು. 

"ಏRಾಗುತ�)ೆTೕ, ಆಗ;" ಎಂದು RಾವX GೇಳAವX`ಲ]. ಅದ�ೆF 
ಬದ�ಾ�, RಾವX &ೕµ5ಾ� ನಂಬುiೆ�ೕ5ೆ ಆಗ ಅದು ನಮq 
dೕವನವನೂ� ನಮq ಸುತ�ಮುತ�;ನ ಜಗತ�ನೂ� ಬದ�ಾKಸುತ�)ೆ. 

ನಮF ನಂ��ೆಯನುG 1ೆSೆದು �ಡುವIದು 

ನಮ ನಂz�ೆಯನು� iೆ+ೆದು zಡಲು ಮೂರು Gೆ�ೆmಗJ5ೆ. 

∗ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� �ೇJ ಅದನು� ನಂಬುವXದು �ದಲ 

Gೆ�ೆm. 

∗ ಆ ನಂz�ೆಯನು� ನಮq 7ಾKಂದ ಅS�ೆ�ಾಡುವXದು 
ಎರಡRೆಯ Gೆ� mೆ. 

∗ ಆ ನಂz�ೆಯನು� �ಾಯUರೂಪ�ೆF ತರುವXದು ಮೂರRೆಯ 

Gೆ�ೆm. 
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ನಮq ಆತqಗಳ;] 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAವ ಮೂಲಕ ನಂz�ೆ ಬರುತ�)ೆ 

!ೋ%ೊ� ಮತು� Sೇ8ಾ 

|ೌಲನು +ೋ�ಾಪXರ ಪ&=�ೆಯ;] kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

ಆದ�ಾರಣ :ಾSದ ಸು5ಾiೆUಯು ನಂz�ೆ$ೆ ಆpಾರ. ಆ 5ಾiೆU$ೆ 
N=ಸ�ನ 5ಾಕ45ೇ ಆpಾರ (+ೋ�ಾಪXರ 10:17). 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX ನಮq ಆತqಗಳ;] ನಂz�ೆಯನು� 
ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ. )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� �ೇಳAiಾ� �ೇಳAiಾ� ನಮq 
ಆತqಗಳ;] ನಂz�ೆಯು ವೃ �̀>ಾಗುತ�)ೆ. 

"5ಾಕ4" ಎಂದು /ಾ_ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ ಪದ�ೆF ಎರಡು 
�=ೕ© ಪದಗJ5ೆ. 

ಡಬು]£.ಇ. 5ೈ� ರವರು ಎ©� 9ೕhಟS �MನS ಆs ನೂ4 
[ೇ¶( lಂ\  ವ��U ಎಂಬ #ಘಂ'ನ;] �ೋ$ೊ¶  ಎಂದ+ೆ 
"ಪ=ಕಟ5ಾ�ರುವ )ೇವರ Oತ�" ಎಂದು GೇJ)ಾ*+ೆ. ಅದು )ೇವರ 

Oತ�ವನು� ಪ=ಕಟಪ�ಸುವ ಸಂTೕdತ5ಾದ ಆತನ �ಾiಾ�)ೆ. 
ಈ 5ಾ4�ೆ4ಯ ಪ=�ಾರ RಾವX )ೇವರ Oತ�ವನು� ಪ=ಕಟಪ�ಸುವ 

ಸತ45ೇದವನು� )ೇವರ �ೋ$ೊ¶ ಎಂದು ಕ+ೆಯಬಹುದು. 
�ೋ$ೊ¶  ಎಂಬುದು ಹುದು5ಾದ ಪದ5ಾ�)ೆ. 

TೕGಾನ 1:1 ರ;] RಾವX kೕ$ೆ ಓದುiೆ�ೕ5ೆ, 

ಆ`ಯ;] 5ಾಕ4Bತು� ಆ 5ಾಕ4ವX )ೇವರ ಬJಯ;]ತು�. ಆ 5ಾಕ4ವX 
)ೇವ+ಾ�ತು�. 

�=ೕ© ಪದವನು� ಬಳh�ೊಂಡು RಾವX ಈ 5ಾಕ4ವನು� 
ಓದುವX)ಾದ+ೆ ಅದು kೕ�ರುತ�)ೆ, "ಆ`ಯ;] �ೋ$ೊ¶  ಇತು� ಆ 

�ೋ$ೊ¶  )ೇವರ ಬJಯ;]ತು�. ಆ �ೋ$ೊ¶  )ೇವ+ಾ�ತು�."  

yೕಸು 5ಾಕ45ಾ�)ಾ*Rೆ. ಆತನು ಪ=ಕಟ5ಾ�ರುವ )ೇವರ 

Oತ�5ಾ�)ಾ*Rೆ. 

ಡಬು]£.ಇ. 5ೈ� ರವರು +ೇ�ಾ ಎಂಬ �=ೕ© ಪದವನು� kೕ$ೆ 
BವSh)ಾ*+ೆ. +ೇ�ಾ "�ಾ&ನ;] ಅಥ5ಾ ಬರವf$ೆಯ;] 
ನು�ಯಲZ'(ರುವXದನು� ಅಥ5ಾ GೇಳಲZ'(ರುವXದನು� 
ಸೂOಸುತ�)ೆ." 
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ಎ�ೆಸ 6:17 Rೇ ವಚನವX +ೇ�ಾ ಎಂಬ ಪದವನು� 
ಬಳhರುವXದರ ಕುSiಾದ ಮiೊ�ಂದು ಉ)ಾಹರ�ೆ>ಾ�)ೆ. 

ಇದಲ])ೆ ರM�ೆyಂಬ uರ:ಾ�ಣವನು� ಇಟು(�ೊಂಡು ಪBiಾ=ತqನು 
�ೊಡುವ )ೇವರ 5ಾಕ45ೆಂಬ (+ೇ�ಾ) ಕ&�ಯನು� k�KS.  

ಬ+ೆಯಲZ'(ರುವ )ೇವರ 5ಾಕ4ವನು� ಪBiಾ=ತqನು 
iೆ$ೆದು�ೊಂಡು ಅದನು� ನಮ$ೆ 5ೈಯN�ಕ5ಾ� 

ಪ=ಕಟಪ�ಸು5ಾಗ, ಅದು ನಮ$ೆ +ೇ�ಾ ಆ� �ಾಪUಡುತ�)ೆ. 
ಎ�ೆಸ 6:17 ರ;]ರುವ +ೇ�ಾ  ಎಂಬುದು )ೇವರು ನಮ$ೆ 
ಪ=ಕಟಪ�hದ ಒಂದು #`Uಷ(5ಾದ 5ಾಕ45ಾ�ರುತ�)ೆ. 

ನಂ��ೆಯ ವರ 

'ಪZf: ನಂz�ೆಯ ವರದ ಕುSತು RಾವX Bವರ5ಾ� ಈ 

ಅಧ4ಯನದ;] BವShಲ] ಏ�ೆಂದ+ೆ RಾವX ಅದನು� ಪBiಾ=ತqನ 

ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಅ:ಾpಾರಣ5ಾ� dೕBಸುವXದು ಎಂಬ 

�ೈ�ೕ�ಯ;] ಸBವರ5ಾ� BವSh) *ೇ5ೆ. 

ನಂz�ೆಯ ವರವX ಒಂದು #`Uಷ(5ಾದ ಸಮಯ�ಾF�ಯೂ 

ಉ)ೆ*ೕಶ�ಾF�ಯೂ ಇರುವಂಥ ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ 

ನಂz�ೆ>ಾ�)ೆ. ಅದು ಒಂದು #`Uಷ(5ಾದ �ಾಯUವನು� �ಾ� 

ಮು�ಸುವXದNFರುವ ಶN�ಯ ವರ5ಾ�)ೆ. 

ಒಂದು �ೆಲಸವನು� Gೇ$ೆ �ಾಡ7ೇ�ೆಂದು &Jಸುವ �ಾನ5ಾಕ4ವX 
�ೊಡಲZ[ಾ(ಗ, )ೇವರು GೇJದ Sೕ&ಯ;] ಆ �ಾಯUವನು� 
pೈಯU`ಂದ �ಾ� ಮು�ಸಲು ನಂz�ೆಯ ವರವX ನ�ೆಸುತ�)ೆ. 

ನಂz�ೆಯ ವರವX ನಮq dೕವನದ ಸಹಜ /ಾಗ5ಾ�ರ7ೇಕು. 
�ದಲು RಾವX )ೇವSಂದ ಸೂಚRೆಗಳನು� Gೊಂ`�ೊಳA~iೆ�ೕ5ೆ; 
�ೊಡಲZಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚRೆಗಳನು� �ಾ� ಮು�ಸುವ 

ನಂz�ೆಯನು� �ೊಡಲZಡುತ�)ೆ; ಆಗ RಾವX ಅದ�ೆF 
Bpೇಯ+ಾಗುತ�5ೆ. 

5ೈಯN�ಕ5ಾ� ನಮq ಆತqಗJ$ೆ ಅ& 7ೇಗRೇ ಬರುವ )ೇವರ 

5ಾಕ4ವX #ಜ5ಾದ ನಂz�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ�)ೆ. ಆಗ RಾವX 
ಮiೆ�ೕ ನಂಬುವXದ�ೆF ಕಷ(ಪಡುವX`ಲ]. )ೇವರು ನಮq ಆತqಗಳ;] 
5ಾ$ಾ*ನವನು� �ೊ'()ಾ*Rೆ ಎಂದು ನಮ$ೆ &J`)ೆ, )ೇವರ 

|ಾ=�ಾfಕiೆಯು ಅದ�ೆF ಸಂಪ�ಣU5ಾ� 7ೆಂಬಲ5ಾ� 

#ಂ&ರುತ�)ೆ. 
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RಾವX, ಅಬ=Gಾಮನಂiೆ ಆಗುiೆ�ೕ5ೆ 

)ೇವರನು� ಘನಪ�ಸುವವRಾ� ಆತನು ತನ� 5ಾ$ಾ*ನವನು� 
Rೆರ5ೇSಸುವದ�ೆF ಸಮಥURೆಂದು ಪ�+ಾ ಭರವಸBಟು( ದೃಢ 

ನಂz�ೆಯುಳ~ವRಾದನು (+ೋ�ಾಪXರ 4:21). 

RಾವX y+ೆbೕಯRೊಂ`$ೆ :ೇS pೈಯU`ಂದ kೕ$ೆ 
Gೇಳಬಹುದು: 

"ಎ�ೈ, ಕತURಾದ yGೋವRೇ ! ಆGಾ, #ೕನು ಭುಜವRೆ�&� #ನ� 
ಮGಾ ಶN�Kಂದ ಭೂ�ಾ4�ಾಶಗಳನು� ಸೃ-(h`*ೕ; >ಾವ 

�ಾಯUವ� #ನ$ೆ ಅ:ಾಧ4ವಲ]" (y+ೆbೕಯ 32:17). 

)ೇವರ 5ಾಕ4ವX ನಮq dೕವನದ;] Rೆರ5ೇರುತ�)ೆ ಎಂದು ನಮ$ೆ 
#ಸ�ಂ)ೇಹ5ಾ� $ೊ&�)ೆ. 

yaಾಯನು kೕ$ೆ ಬ+ೆ`)ಾ*Rೆ, 

yGೋವನು kೕಗನು�iಾ�Rೆ, ನನ� ಆ�ೋಚRೆಗಳA #ಮq 
ಆ�ೋಚRೆಗಳಲ], #ಮq �ಾಗUಗಳA ನನ� �ಾಗUಗಳಲ]. 
ಭೂbಯ lೕ�ೆ ಆ�ಾಶವX ಎಷು( ಉನ�ತ�ೕ #ಮq 
�ಾಗUಗJ�ಂತ ನನ� �ಾಗUಗಳ� #ಮq ಆ�ೋಚRೆಗJ�ಂತ 

ನನ� ಆ�ೋಚRೆಗಳ� ಅಷು( ಉನ�ತ5ಾ�5ೆ.  

ಮoೆಯೂ kಮವ� ಆ�ಾಶ`ಂದ zದು* ಭೂbಯನು� iೋKh 

ಹಸರು$ೊJh ಫ;ಸುವಂiೆ �ಾ� zತು�ವವ#$ೆ zೕಜವನು�, 
ಉಣು�ವವ#$ೆ ಆGಾರವನು� ಒದ�hದ Gೊರತು Gೇ$ೆ ಆ�ಾಶ�ೆF 
ಸುಮqRೆ kಂ`ರುಗುವ`ಲ]�ೕ Gಾ$ೆyೕ ನನ� 7ಾKಂದ 

Gೊರಟ �ಾತು ನನ� ಇ_ಾ(ಥUವನು� Rೆರ5ೇSh Rಾನು 
ಉ)ೆ*ೕuhದ*ನು� �ೈಗೂ�hದ Gೊರತು ನನ� ಕ�ೆ$ೆ ವ4ಥU5ಾ� 

kಂ`ರುಗುವ`ಲ] (yaಾಯ 55: 8-11). 

yೕಸು ಅವರನು� ದೃ-(h Rೋ�, ಇದು ಮನುಷ4S$ೆ ಅ:ಾಧ4. 
)ೇವS$ೆ ಅ:ಾಧ4ವಲ], )ೇವS$ೆ ಎಲ]ವ� :ಾಧ45ೆ ಅಂದನು 
(�ಾಕU 10:27). 
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ಪSಾಮ4ೆ.%ಾ�ರುವ ಪ54ೆGಗಳ; 

1. ಸತ45ೇದದ;] )ೇವರ Sೕ&ಯ ನಂz�ೆಯುಳ~ಂಥ ಎರಡು ಉ)ಾಹರ�ೆಗಳ ಕುSತು ಬ+ೆKS. 

 

 

2. ನಮq ಆತqಗಳ;] ನಂz�ೆ Gೇ$ೆ ಉಂ[ಾಗುತ�)ೆ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ತರDೇTಯ ಸಂಪnಣ. ಸರ]8ಾ!ೆ 

ಸತY�ೇದದ ತರDೇT �ೇಂದ5ಗW%ೆ ~ ಸತY�ೇದದ ಅಧYಯನ 4ಾ!ೆಗW%ೆ ~ 

~ �ಾನು�ಾರ 4ಾ!ೆಗW%ೆ ~ ಅಧYಯನ ಗುಂಪIಗW%ೆ ~ ಮತು� �ೈಯ��ಕ ಅಧYಯನ�ೆ� ಅತುYತ�ಮ�ಾ�3ೆ 

Gೋaೇಯನ ಪXಸ�ಕದ;], ನನ� ಜನರು �ಾನkೕನ+ಾ� Gಾoಾ�)ಾ*+ೆ (4:6) ಎಂದು RಾವX ಓ`)ೆ*ೕ5ೆ. )ೇವರು 
ನಮ$ಾ� ಒದ�hರುವಂಥದ*ನು� RಾವX &Jದು�ೊಳ~ದ*Sಂದ RಾವX ಬಹಳಷ(ನು� ಕoೆದು�ೊಂ�)ೆ*ೕ5ೆ. ನಮ$ೆ 
&Jಯದ Bಷಯಗಳ;] ನಮ$ೆ ನಂz�ೆKಡಲು ಆಗುವX`ಲ]! RಾವX )ೇವರ +ಾಜ4ದ;] ಆ+ೋಗ4ದ;] ಮತು� 
ಅV�ಾರದ;] ಬದುಕಲು ಆಗುವಂiೆ ಈ ತರ7ೇ&ಯ ಸರf�ಾ�ೆಯನು� ಅ{ವೃ`�ಪ�ಸ�ಾ�)ೆ! 

RಾವX ಶN�ಯುತ+ಾದ, ಅದುjತ-�ೆಲಸ �ಾಡುವವ+ಾದ BaಾDhಗಳ ಸ/ೆyಂಬ )ೇಹ5ಾ�ರ7ೇಕು. ಈ 

ಶN�ಯುತ, ಮೂಲಭೂತ, |ಾ=Tೕ�ಕ5ಾದ dೕವನವನು� ಬದ�ಾKಸುವ ಸರf�ಾ�ೆಯ ಉ)ೆ*ೕಶ5ೇನಂದ+ೆ 
- Rಾ5ೆಲ]ರೂ ನಂz�ೆKಂದಲೂ )ೇವಕು�ಾರನ Bಷಯ5ಾದ �ಾನ`ಂದಲೂ ಉಂ[ಾಗುವ ಐಕ4ವನು� 
Gೊಂ` ಪ=Bೕಣiೆ$ೆ ಬಂದವ+ಾ� N=ಸ� ಪSಪ�ಣUiೆyಂಬ ಪ=�ಾಣವನು� ಮುಟು(ವತನಕ, )ೇವಜನರನು� 
Tೕಗ4h�&$ೆ ತರುವ �ೆಲಸ�ೊFೕಸFರವ� ಸ/ೆಯ :ೇ5ೆ$ೋಸFರವ� N=ಸ�ನ )ೇಹವX 
ಅ{ವೃ`�>ಾಗುವದ�ೊFೕಸFವ� ಆತನು ಇವರನು� ಅನುಗ=khದನು… (ಎ�ೆ. 4:12,13) ಪ=&Tಬr 
BaಾDhಯು yೕಸುBನ �ಾಯUಗಳನು� �ಾಡು&�)ಾ*Rೆ. 

ಈ Bಷಯಗಳನು� ಈ ಕ=ಮದ;] ಕ;ಯಲು RಾವX ಸಲGೆ #ೕಡುiೆ�ೕ5ೆ. 

ನೂತನ ಸೃofಯ ಸaರೂಪ - #ೕವX N=ಸ�ನ;] >ಾ+ೆಂದು &Jದು�ೊಳA~ವXದು 

RಾವX >ಾ+ಾ�ರ7ೇ�ೆಂದು ಸೃ-(ಸಲZ'()ೆ*ೕ5ೆ ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು�ೊಳA~ವXದು! ಇದರ ಅಥU5ೇನಂದ+ೆ 
“Gೊಸ)ಾ� ಹುಟು(ವXದು.” #ೕ&ಯ ಕುSiಾದ ಪ=ಕಟ�ೆಯು N=ಸ�ನ :ಾರೂಪ4�ೆF ಅನುಗುಣ+ಾಗದಂiೆ 
BaಾDhಗಳನು� :ೋ;ಸುವ ತ�Zತಸ� ಮRೋ/ಾವRೆ, ದಂಡRಾ&ೕಪXU, NೕಳSl ಮತು� ಅ:ಾಮಥ4Uದ 

ಆ�ೋಚRೆಗJಂದ zಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ�)ೆ. 

�4ಾa>ಗಳ ಅ��ಾರ - :ೋಲುವXದನು� #;]ಸುವXದು ಮತು� ಜKಸಲು |ಾ=ರಂ{ಸುವXದು Gೇ$ೆ 

"ಅವರು )ೊ+ೆತನ �ಾಡ;" ಎಂದು GೇJ)ಾಗ )ೇವರು �ಾನವಕುಲ�ಾF�ರುವ ತನ� aಾಶDತ ಉ) *ೇಶವನು� 
ಪ=ಕಟಪ�hದನು. #ೕವX Gೊಸ pೈಯUದ;] ನ�ೆಯುBS. #ಮq )ೈನಂ`ನ dೕವನದ;] ಮತು� :ೇ5ೆಯ;] 
:ೈiಾನನ ಮತು� ದು+ಾತqನ ಶN�ಗಳ lೕ�ೆ #ೕವX ಜಯ GೊಂದುBS. 

ಅT8ಾನುಷ 	ೕವನ - ಪBiಾ=ತqನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪBiಾ=ತqRೊಂ`$ೆ Gೊಸ)ಾದ, #ಕಟ5ಾದ ಸಂಬಂಧವನು� 7ೆ:ೆಯುವXದು. ಪBiಾ=ತqನ ಒಂಬತು� ವರಗಳ;] 
Gೇ$ೆ �ಾಯU�ಾಡ7ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು�ೊಳ~ಲು #ಮ$ೆ ಸGಾಯ �ಾಡುತ�)ೆ. #ೕವX 
ಅ&�ಾನುಷ5ಾದ Gೊಸ dೕವನ ನ�ೆಸಲು ಪ=5ೇuಸು5ಾಗ ಈ ವರಗಳನು� ತವಕ`ಂದ ಬಯhS, 

ಪ�ೆದು�ೊJ~S ಮತು� ಪ=ಜD;ಸುವಂiೆ �ಾ�S. 

ನಂ��ೆ - ಅ:ಾpಾರಣ5ಾ� dೕBಸುವXದು 
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#ೕವX ನಂz�ೆಯ ಮಂಡಲಗJ$ೆ Gೇ$ೆ Gೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಕ;ತು�ೊJ~S. #ೕವX )ೇವS$ಾ� Gೇ$ೆ 
Bೕರಕೃತ4ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು. BaಾDhಗಳA ತಮq ನಂz�ೆಯನು� ಹSzಡಲು, ಅ:ಾpಾರಣ5ಾದ 

ಮಂಡಲಗJ$ೆ �ಾ;ಡಲು, )ೇವರ aೆ=ೕಷ¡iೆಯನು� ಪ=ಪಂಚ)ಾದ4ಂತ iೋSಸಲು ಇದು ಸ�ಾಲ5ಾ�)ೆ!  

ಗುಣಪ)ಸು��ೆ%ೆ 3ೇವರ ಒದ�ಸು��ೆ - )ೇವರ ಗುಣಪ�ಸುವ ಶN�ಯನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದು ಮತು� :ೇ5ೆ�ಾಡುವXದು 

ಪS�ಾಮ�ಾS>ಾದ Sೕ&ಯ;] ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯನು� Gೊಂ`�ೊಳA~ವXದ�ೆF ಅಥ5ಾ :ೇ5ೆ�ಾಡುವXದ�ೆF 
ನಂz�ೆಯನು� zಡುಗ�ೆ$ೊJಸಲು 5ಾಕ4ದ ದೃಢ5ಾದ ಅh�5ಾರವನು� GಾಕುವXದು. ಇದು yೕಸುBನ ಮತು� 
ಅ9ಸ�ಲರ :ೇ5ೆಯನು� ಇಂ`ನ ಗುಣಪ�ಸುB�ೆಯ :ೇ5ೆ$ೆ �ಾದSಯRಾ�� ಪ=ಸು�ತಪ�ಸುತ�)ೆ. 

ಸು�T ಮತು� ಆSಾಧ/ೆ - )ೇವರ ಆ+ಾಧಕ+ಾಗುವXದು 

ಸು�& ಮತು� ಆ+ಾಧRೆಯ ಕುSiಾ�ರುವ )ೇವರ aಾಶDತ ಉ)ೆ*ೕಶವನು� ಪ=ಕಟಪ�ಸುತ�)ೆ. 
+ೋ�ಾಂಚನ$ೊJಸುವ ಅ|ಾರ5ಾದ ಸು�&ಯ ಕುSiಾ�ರುವ ಸತ45ೇದದ ಅ{ವ4N�ಗಳ;] BaಾDhಗಳA 
:ಾಗುವಂiೆ ಅವರನು� �ೊಂ�ೊಯು4ತ�)ೆ. #ಕಟ5ಾದ ಆ+ಾಧRೆಯ;] )ೇವರ ಅ$ಾಧ5ಾದ ಪ=ಸನ�iೆ$ೆ Gೇ$ೆ 
ಪ=5ೇuಸ7ೇಕು ಎಂಬುದನು� 7ೋVಸುತ�)ೆ. 

ಮ|M - )ೇವರ ಪ=ಸನ�iೆ 

RಾವX 5ಾhಸು&�ರುವ `ನವX ಎಷು( ಅದುjತಕರ5ಾದ `ನ5ಾ�)ೆ! RಾವX )ೇವರ ಮklಯನು� 
ಅನುಭBಸಬಹುದು. ಆತನು ನಮq ಸುತ�ಲೂ ಪ=ಕಟ5ಾಗು&�)ಾ*Rೆ. ಈ ಮkl ಎಂಥದು* ಮತು� #ೕವX ಅದನು� 
Gೇ$ೆ ಅನುಭBಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಕ;ತು�ೊಳA~BS. 

ಅದು ತಕರ�ಾದ ಸು�ಾ1ಾ.�ೇ�ೆ – �ೋಕ�ೆF ಸು5ಾiೆUಯನು� ತಲು�ಸುವ )ೇವರ TೕಜRೆ 

ಅ9ಸ�ಲರ ಕೃತ4ಗಳ ಪXಸ�ಕದ;]ರುವವರಂiೆ, RಾವX ಸಹ  ನಮq dೕವನದ;] ಸೂಚಕ�ಾಯUಗಳA, 
ಮಹತು�ಗಳA ಮತು� ಗುಣಪ�ಸುವ ಅದುjತಗಳನು� ಅನುಭBಸಬಹುದು. ಅದುjತಕರ5ಾದ ಸು5ಾiಾU:ೇ5ೆಯು 
ನಮq ಮೂಲಕ ನ�ೆಯುವಂiೆ ಅನುಮ&ಸುವ ಮೂಲಕ RಾವX ಸಹ ಅಂತ4�ಾಲದ �ೊK]ನ;] 
/ಾ�ಗoಾಗಬಹುದು! 

*ಾ5ಥ./ೆ - ಸDಗUವನು� ಭೂb$ೆ ತರುವXದು 

ಪರ�ೋಕದ;] )ೇವರ Oತ� Rೆರ5ೇರುವ ಪ=�ಾರ ಭೂbಯ;]ಯೂ Rೆರ5ೇರುವಂiೆ #ೕವX Gೇ$ೆ 
�ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು�ೊಳA~BS. ಮಧ4h��ೆಯ |ಾ=ಥURೆ, 5ಾಕ4ವನು� k�ದು |ಾ=tUಸುವXದರ, 

ನಂz�ೆಯ ಮತು� ಒಪZಂದದ |ಾ=ಥURೆಗಳನು� �ಾಡುವXದರ ಮೂಲಕ, #ಮq dೕವನವನು� ಮತು� �ೋಕವನು� 
ಸಹ #ೕವX ಬದ�ಾKಸಬಹುದು. 

ಸ�ೆಯ �ಜUೕತ�ವ – ಅ9ಸ�ಲರ ಕೃತ4ಗಳ ಪXಸ�ಕ)ಾದ4ಂತ 

yೕಸು, “Rಾನು ನನ� ಸ/ೆಯನು� ಕಟು(5ೆನು |ಾiಾಳ�ೋಕದ ಬಲವX ಅದನು� :ೋ;ಸ�ಾರದು” ಎಂದು 
GೇJದನು. ಈ ಅಧ4ಯನದ;], ಅ9ಸ�ಲರ ಕೃತ4ಗಳ ಪXಸ�ಕದ;] ಆ` ಸ/ೆಯು Gೇ$ೆ �ಾಯUಪ=ವೃ&�ಯುಳ~ದು* 
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ಮತು� ಇಂ`ನ ಆತನ ಸ/ೆ$ೆ ಸೂಚಕ�ಾಯUಗಳA ಮತು� ಅದುjತಗಳA ಪXನಃ:ಾ��ಸಲZಡುವXದ�ೆF Gೇ$ೆ 
�ಾದS>ಾ�)ೆ ಎಂಬುದನು� #ೕವX Rೋಡು&�ೕS. 

�ೇ�ೆಯ ವರಗಳ; - ಅ9ಸ�ಲರು, ಪ=5ಾ`ಗಳA, ಸು5ಾ&Uಕರು, ಸ/ಾ|ಾಲಕರು, 7ೋಧಕರು 

yೕಸು ಮನುಷ4S$ೆ )ಾನಗಳನು�/ವರಗಳನು� �ೊಟ(ನು. )ೇವರ ಜನರನು� :ೇ5ಾ �ಾಯUಗJ$ಾ� 

hದ�ಪ�ಸಲು ಸ/ೆಯ;] ಈ ವರಗಳA Gೇ$ೆ ಒ[ಾ(� �ಾಯU#ವUkಸ7ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು�ೊಳA~BS. 

#ಮq dೕವನದ;]ರುವ )ೇವರ ಕ+ೆಯನು� ಅಥU�ಾ��ೊಳA~BS! 

	ೕವನದ 8ಾದ(ಗಳ; - ಹoೆಯ ಒಡಂಬ��ೆKಂದ 

ಈ Bಷ>ಾpಾSತ ಅಧ4ಯನದ;] )ೇವರ ಅಮೂಲ45ಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸತ4ಗಳA dೕವಕo  ೆಉಳ~ವXಗoಾ� 

ಬರುತ�)ೆ. ಬರ;NFರುವ lh�ೕಯನ ಕುSiಾದ ಪ=5ಾದRೆಗಳA, ಹoೆಯ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಹಬrಗಳA, ಯ¢ಗಳA 
ಮತು� ಅದುjತಗಳA ಇ5ೆಲ]ವ� )ೇವರ aಾಶDತ TೕಜRೆಯನು� ಪ=ಕಟಪ�ಸುತ�5ೆ. 

 

ಎ.ಎ�. ಮತು� �ಾ�� �� ರವರ ಪIಸ�ಕಗಳ; 

ಆ�ಪತY�ೆ� LNಾಮಕ 8ಾಡ!ಾ�3ೆ 
ಇ%ೋ! Qೕಸು�ನ Pೆಸ(ನV 

ವಂಚ/ೆಯ Mೕ!ೆ ಜಯ! 

 

ಅಧYಯನದ 8ಾಗ.ದu. 

ಮ|MUಳ�ೆ� Pೋಗಲು �ೇದನ 

ಅ/ಾYಯ\ಂದ ಮುಕ�Sಾ� 

 

ಎ!ಾV �ೈc)ಗಳ;, ಪIಸ�ಕಗಳ; ಮತು� ಅಧYಯನ 8ಾಗ.ದu.ಗಳ;  
www.gillministries.com ನV ಉqತ�ಾ� �ೌ� !ೋ¡ 8ಾ)�ೊಳ;HವIದ�ಾ�� ಲಭY�3ೆ 

 


