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ನಿೋು ನನಗ ಷಹಕ್ಷಿಗಳಹಗಿಯತವಿರಿ

ಷಫಬತ್ತುನ ಭಧ್ಹಯಸು:
ಇ ಹಯದ ಪಹಠದ ಄ಧಯಮನಕಹಕಗಿ ಅ.ಪೇ 1:6-8, ಲೂಔ 24:25, ಲೂಔ 24:44-48,
ಧಮೊೇತದರೇವಕಹೆಂಡ 19:15, ಅ.ಪೇ. 1:9-26, ಜ್ಞಹನರೂೇಕ್ರತಖಳು 16:33.

ಷಮಯಣ

ಹಕಯ:

“ಅದರ

ಯೆಯತಷಲ ೋಮಿನಲ್ಲಿಮೊ

ವಿರ್ಹರತಮ ನಿಭಮ ಮೋಲ

ಎಲಹಿ

ಮೊದ್ಹಮ

ಷಮಹಮಗ

ಫಯಲತ ನಿೋು
ಸ್ಚೋಮಗಳಲ್ಲಿಮೊ

ಫಲನತು ಸ ೊಂದಿ
ಬೊಲ ೊೋಕದ

ಕಟ್್

ಕಡ ಮರ ಗೊ ನನಗ ಷಹಕ್ಷಿಗಳಹಗಿಯಬ ೋಕತ. (಄ ಪೋ ಕೃ 1:2)
ಯೇಷುವಿನ ಬೂಲರೂೇಔದ ಷರೇರಮು ಷೆಂೂಣತಹಗಿತುತ. ದರೇಯು ಅತಿೇ ಶೇಗರದಲ್ಲಲ ವಿತ್ಹರತಮನನುನ
ಔಳುಹಿಸಿ

ಲರೂೇಔದ

ಔಟ್

ಔಡರಮಯರಖೂ

ಷುಹತ್ರತಮನುನ

ಷಹಯುುದಕಹೆಗಿ

ಶಶಯಯನುನ

ಸಿದದಭಹಡುನಹಗಿದದನು. ಯೇಷುು ವರಿೇಯದಲ್ಲಲ ಅಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಸರಚುಿ ಕಹಲ ಇಯಲು ಷಹಧಯವಿಯಲ್ಲಲಲ.
ಆತನ ಭಹನ ಅತ್ಹಯು ಈ ಜಹಖತಿಔ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ಆತನನುನ ನಬತೆಂದಕರೆ ಳಡಿಷುುದು ಭಹತರಲಲದರ,
ಆತನ ಅಸಯರೂೇಣು ಭತುತ ಯಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ಆತನಗರ ಷಲಲಫರೇಕಹದ ಗನತ್ರಮ ಪಲಹಗಿ ರಿವುದಹದತಮನು ಈ
ಲರೂೇಔಕರೆ ಫಯುುದು ಅವಯಔಹಗಿತುತ.
ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹಥನದ ತನಔ ಶಶಯರಿಗರ ಈ ಷತಯೂ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ತಿಳಿಮಲ್ಲಲಲ. ಅಯು ಆತನನುನ
ಯಹಜಕ್ರೇಮ ವಿಮೊೇಚಔನಹಗಿ ಅಯನುನ ಯರೂೇಭನನಯನುನ ಅಯ ದರೇವದಿೆಂದ ಒಡಿಸಿ ಸಹಖೂ ಅಯ
ದಫಹಬಳಿಕರಯೆಂದ ಕಹಹಡಿ ದಹವಿದನ ಯಹಜಯಬಹಯನುನ ುನಃ ಷಹಥಪ್ಷುನು ಎೆಂದು ನೆಂಬಿದದಯು, ಭತುತ
ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಔಳರದು ಸರೂೇದ ಖತರೈಬನುನ ತಿಯುಗಿ ಡರಮುೆಂತ್ರ ಭಹಡುನು ಎೆಂದು ಬಹವಿಸಿದಯು.
ಇದಕರೆ ವಿಯುದದಹಗಿ ಆಲರೂೇಚನರ ಭಹಡಲು ಅರಿಗರ ಷಹದಯವಿಯಲ್ಲಲಲ.
ಅಪೇಷತಲಯ ಔೃತಯಖಳ 1 ನರೇಮ ಅದಹಯಮದಲ್ಲಲ ಯೇಷುು ನೇಡು ಎಚಿರಿಕರಖಳ ಷಹಯಹೆಂವು ಇದಹಗಿದರ.
ವಿತ್ಹರತಮನ ಹಗಹದನು ಈ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ಕಹಣಿಷುತತದರ. ಈ ಅದಹಯಮು ಯೇಷುು ಯಲರೂೇಔಕರೆ ಹಿೆಂತಿಯುಗಿ
ಫಯುುದು ಭತುತ ಮೊದಲ ಷಬರಮು ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನಕಹೆಗಿ ತನನನುನ ತ್ಹನು ಸಿದದ ಡಿಸಿಕರೂಳುೆುದನುನ
ವಿರಿಷುತತದರ.
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ಆಷಹರಯೆೋಲಯಯ ುನಃಷಹಾನ
ಸಳರಮ ಡೆಂಫಡಿಕರಮಲ್ಲಲ ಎಯಡು ವಿಧಹದ ಮಸಿಿಮನ ರಹದನರಖಳನುನ ನರೂೇಡುತ್ರತೇರ, ೆಂದು ನತಯ
ಯಹಜಯಬಹಯ ಭಹಡು ಅಯಷನಹಗಿ ಫಯು ಮಸಿಿಮನು (ಕ್ರೇತತನರ 69:3,4, 35-37; ಯವಹಮ 9:6,7;

ಯಸರಜರೆಲನು 37:25; ದಹನಯೇಲ 2:44; 7:13,14) ಭತುತ ತನನ ಜನರಿಗಹಗಿ ತನನ ಹರಣನುನ ತ್ಹಯಖಭಹಡು
ಮಸಿಿಮನು (ಯವಹಮ 52:13-53:12; ದಹನಯೇಲ 9:26). ಇೆಂತಸ ರಹದನರಖಳು ೆಂದಕರೂೆೆಂದು
ವಿಫರೇಧಿಷುುದಿಲಲ. ಫದಲಹಗಿ ಮಸಿಿಮನ ಷರೇರಮ ಎಯಡು ಬಹಖಖಳನುನ ವಿರಿಷುತತರ: ಮೊದಲು ಆತನು
ವರಮಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತ್ಹತನರ ನೆಂತಯ ಯಹಜಧಿಯಹಜನಹಗಿ ಫಯುತ್ಹತನರ. (ಲೂಔ 17:24,25; 24:25, 26).
ಮೊದಲ

ವತಭಹನದ

ಯಸೂದಯಯ

ಮಸಿಿಮನ

ಔುರಿತ್ಹಗಿ

ನರಿೇಕ್ಷರಮು

ೆಂದು

ಔಡರಮ

ಆಲರೂೇಚನರಮಹಗಿತುತ. ಯಹಜಕ್ರೇಮಹಗಿ ಜಮನುನ ತಯು ಮಸಿಿಮನ ಚಿತರಣು ಫಲ್ಲದಹನಹಖು ಸಹಖೂ
ಹಿೆಂಷರಮನುನ ಅನುಬವಿಷು ಮಸಿಿಮನ ಚಿತರಣನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ಅಳಿಸಿಸಹಕ್ರತುತ.
ಆಯೆಂಬದಲ್ಲಲ ಶಶಯಯು ಯಸೂದಯಯ ಮಸಿಿಮನ ನರಿೇಕ್ಷರಮನುನ ಸರೂೆಂದಿದದಯು. ಯೇಷುು ಮಸಿಿಮನು ಎೆಂದು
ಅಯು ನೆಂಬಿದದಯು, (ಭತ್ಹತಮ 16:16,20) ಭತುತ ಆತನ ಸಿೆಂಸಹಷನದ ಎಡಖಡರ ಭತುತ ಫಲಖಡರಮಲ್ಲಲ ಮಹಯು
ಔುಳಿತುಕರೂಳುೆಯು ಎೆಂದು ರೈಪೇಟ್ಟ ನಡರಷುತಿತದದಯು (ಭಹಔತ 10:35-37, ಲೂಔ 9:46). ಯೇಷುು ತನಗರ
ಉೆಂಟ್ಹಖು ವರಮಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸರೂಯರತ್ಹಗಿಮೂ ಔೂಡ ಆತನು ಏನು ಸರೇಳುತಿತದಹದನರ ಎೆಂಫುದನುನ
ಅಯು ಖರಹಿಷಲಹಯದರ ಸರೂೇದಯು. ಆದದರಿೆಂದ ಆತನು ಭಯಣಸರೂೆಂದಿದಹಖ ಅಯು ಖಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗರೂೆಂಡಯು ಭತುತ
ನಯುತ್ಹಿಸ

ಸರೂೆಂದಿದಯು.

“ಇಷಹರಯೇಲ್

ಜನಯನುನ

ಬಿಡಿಷತಔೆನು

ಆತನರೇ

ಎೆಂದು

ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕರೂೆಂಡಿದರದು.” (ಲೂಔ 24:21) ಎೆಂದು ಅಯು ಬಹವಿಸಿದಯು.

಄. ಪೋ. ಕೃ 1:6 ನತು ಓದಿರಿ. ಄ಯತ ಆನೊು ಄ಥಗ ಮಹಡಿಕ ೊಳಳದ ವಿಶಮದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಄ಯತ ಕ ೋಳಿದ
ರವ ುಮತ ಏನತ ಷೊಚಿಷತತುದ್ ? ಄.ಪೋ. ಕೃ. 1:7 ಯೆೋಷತು ಄ರಿಗ ಸ ೋಗ ಈತುಯ ಕ ೊಟ್್ನತ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಯೇಷುವಿನ ಭಯಣು ಶಶಯಯ ನರಿೇಕ್ಷರಮನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ನಹವಭಹದಿದದಯರ ಆತನ ುನಯುತ್ಹಥನು
ಅದನುನ ಭತ್ರತ ಜೇೆಂತಹಗಿಸಿತು, ಅಯ ಯಹಜಕ್ರೇಮ ಆವರಖಳನುನ ೆಂದು ಸೆಂತಕರೆ ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಯತು.
ಮಹಕರೆಂದಯರ ುನಯುತ್ಹಥನು ಮಸಿಿಮನ ಯಹಜಯನುನ ಭತ್ರತ ಷಹಥಪ್ಷು ಫಲಹದ ಷೂಚನರಮೆಂತ್ರ ಅರಿಗರ
ಕಹಣಿಸಿತು.
ಅಯು ಕರೇಳಿದ ರವರನಗರ ಉತತಯಹಗಿ ಯೇಷುು ನರೇಯಹಗಿ ಉತತರಿಷಲ್ಲಲಲ, ಅಯ ರವರನಮ ಉದರದೇವನುನ
ಆತನು ಖರಹಿಸಿದನು ಆದಯರ ಆತನು ಅದನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ಅೆಂಗಿಔರಿಷಲ್ಲಲಲ. ಆ ಷಭಷರಯಮನುನ ಅಲ್ಲಲಗರ ಬಿಟ್ನು.
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ಆದಯರ ದರೇಯ ಕಹಮತಖಳು ದರೇರಿಗರ ಭಹತರ ಷರೇರಿದದು ಭತುತ ಅುಖಳನುನ ಖರಹಿಷಲು ಭಹನಯ
ಜ್ಞಹನು ಷಹಕಹಖುುದಿಲಲ ಎೆಂದು ಅರಿಗರ ಜ್ಞಹಔಡಿಸಿದನು.
ಲೊಕ 24:25 ಯ ರಕಹಯ ರ್ಶಶಯಯ ನಿಜಹದ ಷಭಷ ಯ ಏನಹಗಿತತು? ನಹು ಏನತ ನಂಫತರ್ ುೋವೋ ಄ದನತು
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷತುದತ ಎಶತ್ ಷತಲಬ, ಷತಯ ೋದು ಄ದಕ ಕ ವಿಯತದಾಹಗಿ ಬ ೊೋಧಿಸ್ಚದಯೊ ಕೊಡ ನಹು ಄ದನತು
಄ದಯ ಫಲ ಮಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬೋಳುರ್ ುೋ ?
ಷ ೊೋಭಹಯ

dÄ®ÉÊ 2

ರ್ಶಶಯಯ ಷ ೋ
಄. ಪೋ. ಕೃ 1:8 ನತು ಓದಿರಿ. ರಹದನ ಮ ವಿಶಮಹಗಿ ಕೊತತಸಲದಿಂದ ಎದತಯತನ ೊೋಡತ ಫದಲತ ರ್ಶಶಯಯತ
ಮಹಡಬ ೋಕಹಗಿದಾ ಕ ಲಷು ಯಹುದ್ಹಗಿತತು?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಶಶಯಯ ಷರೇರಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೇಳು ಈ ಕರಳಗಿನ ಹಔಯದಲ್ಲಲ ನಹಲುೆ ಭುಕಯಹದ ವಿಶಮಖಳು ಅಡಗಿರ.
1. ವಿತ್ಹರತಮನ ಯ. ದರೇಯ ಆತಮನು ತನನ ಜನಯ ನಡುರ ಮಹಹಖಲೂ ಕ್ರರಮಹಶೇಲನಹಗಿದದನು.
ರಹದಿಖಳ ರಕಹಯ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಲ ದರೇಯ ಜನಯ ಮೇಲರ ಸರಚಿಿನ ರಬಹನುನ ಬಿಯುತ್ಹತನರ (ಯವಹಮ
44:3; ಯೇರೇಲ 2:28,29). ಯೇಷುು ಷವತಃ ವಿತ್ಹರತಮನೆಂದ ಅಭಿಶರೇಔಸರೂೆಂದಿದನು, ಯೇಷುವಿನ
ಷರೇರಮ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ವಿತ್ಹರತಮನು ಫಸಳ ಕ್ರರಮಹಯೂದಲ್ಲಲದನ
ದ ು. (ಲೂಔ 4:18-21) ಆದಯರ ಕ್ರರಷತನು
ಯಲರೂೇಔಕರೆ ಸರೂೇಖು ತನಔ ಆತನು ಅಧಿಕಹಯಮುತಹಗಿ ಕರಲಷದಲ್ಲಲ ಬಹಖಹಿಷಲ್ಲಲಲ. (ಯೇಸಹನ
7:39, ಅ. ಪೇ. ಔೃ 2:33).
2. ಷಹಕ್ಷಿಮ ಹತರ. ಷಹಕ್ಷಿ ಎೆಂಫುದು ಮಹುದರೇ ಗಟನರಮ ಮೊದಲ ಯದಿ. ಶಶಯಯು ಇೆಂತಸ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ
ನೇಡಲು ಎಲಲ ರಿೇತಿಮಲೂಲ ಔೂಡ ಅಸತತ್ರಮನುನ ಸರೂೆಂದಿದದಯು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 1:21,22; 4:20) 1
ಯೇಸಹನ 1:1-3 ಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ) ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಜರೂತ್ರಗಿನ ತಭಮ ಅನುಬನುನ
ಲರೂೇಔದ ಜರೂತ್ರಗರ ಸೆಂಚಿಕರೂಳೆಲು ಅಯು ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ಸಿದದಯಹಗಿದದಯು.
3. ಷರೇರಮ ಯೇಜನರ. ಶಶಯಯು ಮೊದಲು ಯಯುವಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ನೆಂತಯ ಮೂದಹಮ ಸಹಖೂ ಷಭಹಮತ
ದರೇವಖಳಲ್ಲಲ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಷಹಯಫರೇಕಹಗಿತುತ, ಭತುತ ಕರೂನರಮದಹಗಿ ಲರೂೇಔದ ಔಟ್ಔಡರಮಯರಖೂ
ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯಫರೇಕಹಗಿತುತ. ಇದರೂೆಂದು ಅಭಿೃದಿಧಮ ಯೇಜನರಮಹಗಿತುತ. ಯೇಯುಶಲರಭು
ಯಸೂದಯ ಧಹಮಿತಔ ಜೇನದ ಕರೇೆಂದರ ಬಿೆಂದುಹಗಿತುತ. ಈ ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಯೇಷುು ಅಭಹನಕರೆ
ಖುರಿಮಹಗಿ ಭತುತ ಭಯಣನುನ ಅನುಬವಿಸಿದನು. ಮೂದ ಭತುತ ಷಭಹಮತ ಹರೆಂತಯಖಳಲ್ಲಲ ಯೇಷುು
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ಷರೇರಮನುನ ಭಹಡಿದದನು. ಆದಯರ ಈ ರದರೇವಖಳಿಗರ ಭಹತರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ನಬತೆಂದಿಷಲು
ಷಹಧಯವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಅಯ ಷುಹತ್ರತಮ ದೃಷ್ಟ್ಕರೂೇನು ಜಹಖತಿಔಹಗಿತುತ.
4. ಷರೇರಗರ ಸಿದದಯಹಖುುದು. ಸಳರಮ ಡೆಂಫಡಿಕರಮ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ದರೇಯು ಇತಯರ ದರೇವಖಳನುನ ತನನ
ಔಡರಗರ ಆಔಶತಷುತಿತದದನು. (ಯವಹಮ 2:1-5), ಇಷಹರಯೇಲಯಯು ದರೇಯನುನ ಇತಯರ ಬಹಖಖಳಿಗರ
ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಖು ಅವಯಔತ್ರ ಇಯಲ್ಲಲಲ. ಇದಕರೆ ಕರಲು ವಿನಹಯತಿಖಳನುನ ನೇಡಫಸುದು
(ಉದಹಸಯಣರಗರ, ಯೇನ) ಈಖ ಕಹಮತತೆಂತರ ಯತ್ಹಯಷಹಗಿತುತ. ಯೇಯುಶಲರಭು ಇನೂನ ಔೂಡ
ಕರೇೆಂದರಬಿೆಂದುಹಗಿತುತ. ಆದಯರ ಆಲರಲೇ ಇದುದ ಫರೇಯು ಬಿದುುದಕ್ರೆೆಂತ ಶಶಯಯು ಈಖ ಲರೂೇಔದ ಔಟ್
ಔಡರಮಯರಖೂ ಸರೂೇಖಫರೇಕಹಗಿತುತ.

ಲೊಕ 24:44-48 ನತು ಓದಿರಿ. ರ್ಶಶಯಯತ ಬ ೊೋಧಿಷಬ ೋಕಹದ ಬ ೊೋಧನ ಮ ಭತಖಯಹದ ತ್ತಯತಳು ಏನಹಗಿತತು.?
___________________________________________________________________________________
ುನಯುತ್ಹಥನದ ನೆಂತಯ ಯೇಷುು ಶಶಯಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಔಳರದ ನಲತುತ ದಿನಖಳ ಷಭಮದಲ್ಲಲ (ಅ.ಪೇ.

ಔೃ 1:3) ಯೇಷುು ಅರಿಗರ ದರೇಯ ಯಹಜಯದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ವಿರಿಸಿದನು ಅಯು ಅದನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ಖರಹಿಸಿದರ
ಸರೂೇದಯೂ ಔೂಡ ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅಯು ಅ. ಪೇ. ಔೃ 1:6 ಯಲ್ಲಲ ಕರೇಳಿದ ರವರನಮು ಇದನುನ ಷಶ್ಡಿಷುತತದರ.
ಅರಿಗರ ಗರೂತಿತದದ ರಹದನರಖಳನುನ ಸರೂಷ ದೃಷ್ಟ್ಕರೂೇನದಲ್ಲಲ ಅಯು ಈಖ ನರೂೇಡುತಿತದಯ
ದ ು. ಈ ಸರೂಷ ಫರಳಔು
ಅರಿಗರ ಶಲುಫರಮ ಭತುತ ಖಹಲ್ಲ ಷಭಹಧಿಮ ಭೂಲಔ ಸಿಕ್ರೆತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 3:17-19).
ಭಂಗಳಹಯ

dÄ®ÉÊ 3

ಅತನತ ಭರ್ ು ಫಯತರ್ಹುನ
಄.ಪೋ ಕೃ 1:9-11 ನತು ಓದಿರಿ. ಲೊಕನತ ಯೆೋಷತವಿನ ಅರ ೊೋಸಣನತು ಸ ೋಗ ವಿರಿಷತರ್ಹುನ ? ಄ರ ೊಂದಿಗ
ಮಹತನಹಡತ ಅ ಆಫಬಯೊ ದೊತಯ ಷಂದ್ ೋವದ ಪಹರಭತಖಯರ್ ಯೆೋನತ? (ಧಮೊೇತದರೇವಕಹೆಂಡ 19:15).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ಲೂಔನು ತಿಳಿಷು ಆಯರೂೇಸಣು ೆಂದು ನೆಂಬಿಕರಮಹಗಿದರ. ಯೇಷುು ತನನ ಶಶಯಯರೂೆಂದಿಗರ ಎಣರಣ ಭಯಖಳ
ಖುಡಡದ ಮೇಲರ ಇದುದ ಅಯನುನ ಇನೂನ ಆಶೇಹತದ ಭಹಡುತಿತದದನು (ಲೂಔ 24:51). ಆತನು ಯಲರೂೇಔಕರೆ
ಮಯಲಟ್ನು.
ಇಲ್ಲಲ ಉಯೇಗಿಸಿಯು ಬಹಶರಮು ಅದುುತಹದದುದ. ಭಹನಯ ಔಣುಣಖಳಿೆಂದ ಔೆಂಡು ಫಯು ದೃವಯವಿದು,
ಅದು ನರೈಜಹದ ಗಟನರ, ಯೇಷುು ಬೂಲರೂೇಔನುನ ಬಿಡುತಿತದಹದನರ, ಭತುತ ಈ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಅಲಲದರ ಫರೇಯರ ಮಹ
ವಿಧಹನದಲೂಲ ಈ ಲರೂೇಔನುನ ಬಿಟು್ ಸರೂೇಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಲ.
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ಯೇಷುವಿನ ಆಯರೂೇಸಣು ಇಡಿೇ ಷತಯರೇದದಲ್ಲಲ ಕಹಣಫಯು ದರೇಯ ಅದುುತಹದ ಕಹಮತಖಳಲ್ಲಲ ೆಂದಹಗಿದರ.
ಇದನುನ ಲೂಔನ ವಿಯಣರಯೆಂದ ಇನೂನ ವಿವರೇಶತ್ರಮನುನ ಡರದುಕರೂಳುೆತತದರ. ಇಲ್ಲಲ ಉಯೇಗಿಸಿಯು
ಕ್ರರಮಹಯೂಔನುನ ಸರೂಷ ಡೆಂಫಡಿಕರಮಲ್ಲಲ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:9) ಮೊದಲ ಫಹರಿಗರ ಉಯೇಗಿಷಲಹಗಿದದಯೂ
ಔೂಡ ಸಳರಮ ಡೆಂಫಡಿಕರಮ ಅನರೇಔ ಔಡರಮಲ್ಲಲ ಉಯೇಗಿಷಲಹಗಿದರ. ಇರಲಲೂ ಔೂಡ ದರೇಯ
ಕಹಮತಖಳನುನ ತಿಳಿಷುತತದರ. ಇದಯ ಭೂಲಔ ನಹು ತಿಳಿದುಕರೂಳುೆುದರನರೆಂದಯರ ದರೇಯು ತ್ಹನರೇ ಯೇಷುನುನ
ಭಯಣದಿೆಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಯಲರೂೇಔಕರೆ ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇದನು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:24,32; ಯರೂೇಭ 6:4; 10:9).
ಯೇಷುು ಮೇಗಖಳ ಭದಯದಲ್ಲಲ ಭಯರಮಹಖುತಿತದಹದನರ, ಯಲರೂೇಔದಿೆಂದ ಇಳಿದು ಫಯು ಆ ಇಫಬಯೂ
ದೂತಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಲೂಔನು ಭಹತರ ಫಯರಮುತ್ಹತನರ. ಈ ವಿಯಣರಮು ದರೇ ದೂತಯು ತಭಮ ಬಿಳಿ ಷರಖಳನುನ
ಧರಿಸಿದದಯು ಎೆಂದು ತಿಳಿಷುತತದರ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 10:30, ಯೇಸಹನ 20:20). ಅಯು ಶಶಯಯ ಫಳಿಗರ ಫೆಂದು
ಯೇಷುು ಮಹ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ಯಲರೂೇಔಕರೆ ಏರಿ ಸರೂೇದನರೂೇ ಅದರೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ತಿಯುಗಿ ಫಯುತ್ಹತನರ ಎೆಂದು
ಅಬಮನುನ ನೇಡಿದಯು, ಭತುತ ಲೂಔನು ಭಹತರ ಯೇಷುು “ಎಲಲಯ ಔಣುಣಖಳ ಭುೆಂದರ ಯಲರೂೇಔಕರೆ ಏರಿ
ಸರೂೇದನು” ಎೆಂದು ತಿಳಿಷುತ್ಹತನರ (ಲೂಔ 1:9).
ಆದದರಿೆಂದ ಎಲಲಯೂ ನರೂೇಡು ಸಹಗರ ಯೇಷುು ಯಲರೂೇಔಕರೆ ಏರಿ ಸರೂೇದದುದ ಅದರೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಆತನು
ತಿಯುಗಿ ಫಯುನು ಎೆಂದು ಬಯಷರಮನುನ ನೇಡುತತದರ. ಅದೂ ಔೂಡ ಮೇಗಖಳ ನಡುರ ನಡರಮು
ಗಟನರಮಹಗಿದರ. ಆದಯರ ಅದು “ವಕ್ರತ ಭತುತ ಭಸಹ ಭಹಿಮಯೆಂದ” ನಡರಮುತತದರ (ಲೂಔ 21:27). ಅದು ಯಮಕ್ರತಔ
ಗಟನರಮಲಲ. “ರತಿಯೆಂದು ಔಣುಣ ಆತನನುನ ನರೂೇಡುತತದರ” (ರಔಟನರ 1:7) ಭತುತ ನಹು ೆಂಟ್ಟಮಹಗಿಯುುದಿಲಲ

(ಲೂಔ 9:26, 2 ಥರಷಲರೂೇನಔ 1:7). ಎಯಡನರೇಮ ಫಯರೂೇಣದ ಭಹಿಮಮು ಆತನ ಆಯರೂೇಸಣದ ಭಹಿಮಗಿೆಂತ
ವಿವರೇಶಹಗಿಯುತತದರ.
ಎಯಡನ ೋಮ ಫರ ೊೋಣದ ಹಷುರ್ ಸಹಗೊ ಬಯಷ ಮನತು ಯಹಹಗಲೊ ನಭಮ ಭತಂದ್ ಆರಿಸ್ಚಕ ೊಳಳಲತ
ನಹು ಏನತ ಮಹಡಬ ೋಕತ? ಇ ವಿವ ೋಶಹದ ಷತಯು ನಭಮ ಜಿೋನದ ಆತಯ ವಿಶಮಗಳಹದ ಸಣಕಹಷತ,
ಅದಯರ್ ಗಳು, ಭತತು ನ ೈತ್ತಕ ಅಯೆಕಗಳನತು ಸ ೋಗ ರಭಹವಿತಗ ೊಳಿಷಬ ೋಕತ.
ಫತಧಹಯ

dÄ®ÉÊ 4

ಂಚಹವತುಭ ದಿನಕಹಕಗಿ ಸ್ಚದಾರ್ ಮಹಡಿಕ ೊಳುಳುದತ
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:7,8 ಯಲ್ಲಲ ಯೇಷುು ಕರೂಡು ಉತತಯನುನ ಖಭನಸಿದಹಖ ಷಭಮದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಆತನು
ಮಹುದರೇ ಹಗಹದನನುನ ಭಹಡುುದಿಲಲ. ಆದಯೂ ಔೂಡ ವಿತ್ಹರತಮನು ಫೆಂದ ನೆಂತಯ ಶಶಯಯು ತಭಮ
ಷರೇರಮನುನ ಷೆಂೂಣತಗರೂಳಿಷುಯು ಅನೆಂತಯ ಯೇಷುು ಹಿೆಂತಿಯುಗಿ ಫಯುತ್ಹತನರ .(ಭತ್ಹತಮ 24:14).
ದರೇದೂತಯ ಭಹತುಖಳಲ್ಲಲ ಯೇಷುವಿನ ಫಯರೂೇಣ ಮಹಹಖ ಷೆಂಬವಿಷುತತದರ ಎೆಂದು ತಿಳಿಷುತತದರ, ಆದಯರ ಅದು
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ಫಸಳ ದೂಯದಲ್ಲಲ ಇಲಲ ಎೆಂಫುದನುನ ತಿಳಿಷುತತದರ. ಇದಕಹೆಗಿಯೇ ಶಶಯಯು “ಫಸಳ ಷೆಂತ್ರೂೇಶದಿೆಂದ
ಯಯುಶಲರಮಿಗರ ಹಿೆಂತಿಯುಗಿದಯು” (ಲೂಔ 24:52). ಯೇಷುವಿನ ಎಯಡನರೇಮ ಫಯರೂೇಣದ ಅನಶಿತಹದ
ಷಭಮು ಅರಿಗರ ಷರೇರಮನುನ ಭಹಡಲು ಸರಚಿಿನ ಉತ್ಹಿಸನುನ ನೇಡುತತದರ, ಇದಯ ಅಥತರೆಂದಯರ ಅೆಂತಯು
ಫಸಳ ಸತಿತಯದಲ್ಲಲದರ. ಅಪೇಷತಲಯ ಔೃತಯಖಳ ಇತಯರ ಕಹಮತಖಳು ಈ ಷತಯನುನ ಧೃಢಡಿಷುತತರ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 1:12-14 ನೊು ಓದಿರಿ. ಆನೊು ಯಹರಹಯತ ಅ ಮೋಲಂತಸ್ಚುನ ಕ ೊೋಣ ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯತ ಄ಯತ ಯಹ
ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅತಮನ ಯಕಹಕಗಿ ತಭಮನತು ರ್ಹು ಸ್ಚದಾರ್ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಯತ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ಎಣರಣ ಭಯಖಳ ಖುಡಡದಿೆಂದ ಫೆಂದ ನೆಂತಯ ಶಶಯಯು ಮೇಲೆಂತಸಿತನ ಕರೂೇಣರಮಲ್ಲಲ ಷರೇರಿದಯು (ಇದನುನ ಲಹಯಟ್ಟನ್
ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಷರೇನಔಯಲುೆಂ ಎೆಂದು ಔಯರಮುತ್ಹತಯರ) ಇದು ಯಯುವಲರೇಮಿನಲ್ಲಲಯು ಎಯಡೆಂತಸಿತನ ಔಟ್ಡಹಗಿತುತ.
ಅಲ್ಲಲ ಕರಲು ಸಿರೇಮಯು (ಲೂಔ 8:1-3, 23:49, 24:1-12), ಯೇಷುವಿನ ತ್ಹಯ, ಭತುತ ಷಸರೂೇದಯಯು ಔೂಡ ಶಶಯಯ
ಷೆಂಖಡ ಇದದಯು.
ಯೇಷುವಿನ ಷಸರೂೇದಯಯು (ಭಹಔತ 6:3) ಅೆಂದಯರ ಯೇಷರಪ ಭತುತ ಭರಿಮಳ ಕ್ರರಿಮ ಭಔೆಳಹಗಿಯಫಸುದು

(ಭತ್ಹತಮ 1:25, ಲೂಔ 2:7) ಅಥಹ ಯೇಷರಪನ ಮೊದಲ ಭದುರಮ ಭಔೆಳಹಗಿಯಫಸುದು, ಶಶಯಯ ನಡುರ
ಅಯು ಇಯುುದು ಫಸಳ ಆವಿಮತನುನ ತೆಂದಿತುತ. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಯೇಷುವಿನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಆಯು ಅಶು್
ಆಷಕ್ರತಮನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುತಿತಯಲ್ಲಲಲ. (ಭಹಔತ 3:21, ಯೇಸಹನ 7:5). ಆದಯೂ ಔೂಡ ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹಥನ
ಭತುತ ಮಹಕರೂೇಫನಗರ ಆತನ ವಿವರೇಶಹದ ರತಯಕ್ಷತ್ರ (1 ಕರೂರಿೆಂಥ 15:7) ಈ ಎಲಹಲ ಯತ್ಹಯಷನುನ
ತೆಂದಿಯಫಸುದು. ಭುೆಂದಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಷಬರಮ ನಹಮಔತವದಲ್ಲಲ

ಮಹಕರೂೇಫನು ರೇತರನ ಷಹಥನನುನ

ಹಿಸಿಕರೂೆಂಡನು. (ಅ. ಪೇ. ಔೃ 12:17; 15:13; 21:18; ಖಲಹತಿ 2:9,12).
ಅಯು ನಯೆಂತಯಹದ ಹರಥತನರ (ಅ. ಪೇ.ಔೃ 1:14) ಭತುತ ದರೇಹಲಮದಲ್ಲಲ ನತಯೂ ಷರೇಯುತ್ಹತ ದರೇಯನುನ
ಭಹಿಮ ಡಿಷುತಿತದದಯು (ಲೂಔ 24:53), ಅಯರಲಲಯೂ ಔೂಡ ವಹಿತ್ಹತ, ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಭತುತ ಹನುನ
ದೂಯ ಭಹಡು ಭನಷಿನುನ ಸರೂೆಂದಿದದಯು. ಭುೆಂದರ ನಡರಮು ಗಟನರಖಳಿಗರ ಅಯ ಭನಷುಿ ಸಿದದತ್ರಮನುನ
ನಡರಷುತಿತತುತ ಅಯ ಹರಥತನರಮ ಪಲಹಗಿ ಆತಮನು ಅಯ ಭದಯದಲ್ಲಲ ಇಳಿದು ಫಯುುದಕಹೆಗಿ ಅಯು
ಕಹಮುತಿತದದಯು.
ನಭಮ ದ್ ೈನಂದಿನ ಜಿೋನದಲ್ಲಿ ವಿರ್ಹರತಮನತ ಕಹಮಗಗಳನತು ಮಹಡತ ಸಹಗ ನಹು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ
ಸ್ಚದಾರ್ ಮನತು ಮಹಡಿಕ ೊಳಳಬ ೋಕಹಗತತುದ್ .?
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ಗತಯತಹಯ

dÄ®ÉÊ 5

ಸನ ುಯಡನ ೋಮ ಄ಪೋಷುಲನತ
ಆದಿ ಕರೈಷತ ಷಭುದಹಮದ 120 ಜನಯ ವಿವಹವಸಿಖಳ ನಡುರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:15), ಸನರನಯಡನರೇಮ ಶಶಯನನುನ
ಆಯೆ ಭಹಡುುದು ಅಯ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ್ಹಮಔಹದ ಕಹಮತಹಗಿತುತ.

಄.ಪೋ.ಕೃ 1:21,22 ನತು ಓದಿರಿ. ಮೊದನ ನಂತಯ ಄ನ ಷಹಾನದಲ್ಲಿ ಯಹಯನತು ಅಯೆಕ ಮಹಡಬ ೋಕತ
ಎಂಫ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಿ ಆದಾ ಅಸಗರ್ ಗಳು ಯಹುು? ಆು ಯಹಕ ಄ಶತ್ ಭತಖಯಹದುಗಳಹಗಿದಾು?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಆ ಷಭಮದ ಭುಕಯಹದ ವಿಶಮದ ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹಥನದ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ತಿಳಿಷುುದಹಗಿತುತ

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 4:33 ಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ) ಇದು ಫಸಳ ಭುಕಯಹದ ಷಭಮಹಗಿತುತ ಮಹಕರೆಂದಯರ
ುನಯುತ್ಹಥನು ಇಡಿೇ ಕರೈಷತ ಷಭುದಹಮದ ಅತಿೇ ಹರಭುಕಯತ್ರಮ ಷತಯಹಗಿ ಭಹಹತಟ್ಟ್ತುತ.
ಯೇಷುವಿನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಷರೇರಮನುನ ಭಹಡಿದಯ ಭಧಯದಲ್ಲಲ ಆಯೆಮು ನಡರಯತು. ರೇತರನು ನೆಂತಯ
ಸರೇಳು ರಕಹಯ ಆತನು ಯೇಷುವಿನ ಷರೇರಮಲ್ಲಲ ನರೇಯಹಗಿ ಬಹಖಹಿಷದರ ಇದದಯೂ ಔೂಡ, ಯೇಷುವಿನ
ುನಯುತ್ಹಥನದ ನೆಂತಯ ಯೇಷುವಿನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಅನು ಭಹಡಿದ ಷೆಂಬಹಶಣರಮು ಅನನುನ ಳರೆಮ
ಷಹಕ್ಷಿಮಹಖುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿತು. (1 ಕರೂರಿೆಂಥ 9:1). ಯೇಷುವಿನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಷರೇರಮನುನ ಭಹಡದಿದದಯೂ ಔೂಡ
ೌಲನು ತನನನುನ ತ್ಹನು ಅಪೇಷತಲನರೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿದನು (1 ಕರೂರಿೆಂಥ 9:2, ಖಲಹತಿ 2:6-9). ಸನರನಯಡು ಭತುತ
ೌಲನು ಶಶಯಯು ಭಹತರ ಅಧಿಕಹರಿಮುತಹಗಿ ಅಪೇಷತಲಯು ಎೆಂದು ಔಯರಮಲಟ್ಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:25, 26);
ಆದಯೂ ಔೂಡ ಅಪೇಷತಲನು ಎೆಂಫ ಈ ದನುನ ಷೆಂದರವಔನು ಅಥಹ ಷುಹತ್ರತ ಷರೇಔನು ಎೆಂದು
ಅಥರೈತಸಿಕರೂಳೆಫಸುದು.

಄.ಪೋ.ಕೃ 1:23-26 ನತು ಓದಿರಿ. ಭರ್ಹುಮನನತು ಸ ೋಗ ಅಯೆಕ ಮಹಡಲಹಯತತ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಭತ್ಹತಮನನುನ ಆಯೆ ಭಹಡಿದ ವಿಧಹನು ಫಸಳ ಅಚಿರಿಮನುನ ಉೆಂಟುಭಹಡುತತದರ, ಆದಯರ
ಚಿೇಟುಖಳನುನ ಸಹಔುುದು ತುೆಂಫಹ ಸಳರಮ ವಿಧಹನಹಗಿತುತ (ಉದಹಸಯಣರಗರ ಮಹಜಔಕಹೆಂಡ 16:5-10,

ಅಯಣಯಕಹೆಂಡ 26:55) ಇದಕರೆ ಜರೂತ್ರಮಹಗಿ ಇಫಬಯ ನಡುರಮ ಆಯೆ ಭತುತ ಅದಕರೆ ಫರೇಕಹದ ಅಸತತ್ರಖಳು
ನಭಗರ ಷಶ್ಹಗಿ ತಿಳಿಮಡಿಸಿಲಲ. ವಿವಹವಸಿಖಳು ಈ ಆಯೆಮು ದರೇಯ ಚಿತತನುನ ತಿಳಿಷು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ
ಆತನಗರ ಹರಥತನರ ಭಹಡಿದಯು. (ಜ್ಞಹನರೂೇಕ್ರತ 16:33 ಯ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ). ಆಯೆಮ ತಿೇಭಹತನನುನ ಮಹಯೂ ಔೂಡ
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ರಶನಷಲ್ಲಲಲ, ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದ ನೆಂತಯ ಚಿೇಟು ಸಹಔು ದದತಿಮ ಅವಯಔತ್ರಯಯಲ್ಲಲಲ ಮಹಕರೆಂದಯರ
ವಿತ್ಹರತಮನು ನರೇಯಹಗಿ ಆಯೆಮನುನ ಭಹಡುತಿತದದನು. (ಅ. ಪೇ. ಔೃ 5:3, 11:15-18, 13:2, 16:6-9).
ನಿಭಮ ಫಳಿಗ ಯಹರಹದಯೊ ಫಂದತ ನನು ಜಿೋನದಲ್ಲಿ ದ್ ೋಯ ಚಿತುನತು ಸ ೋಗ ತ್ತಳಿಮತುದತ ಎಂದತ
ರರ್ಶುಸ್ಚದರ ನಿಭಮ ಈತುಯ ಏನಹಗಿಯತತುದ್ ? ಭತತು ಯಹಕ ಅ ಈತುಯನತು ನಿೋಡತವಿರಿ?

ವತಕರಹಯ

dÄ®ÉÊ 6

ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ :

ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರರಷತನ ಫಯರೂೇಣದ ತನಔದ ಷಭಮ (ಅದು ಸರಚಹಿಗಿಯಲು

ಅಥಹ ಔಡಿಮಮಹಗಿಯಲ್ಲ) ಆತಮನ ವಕ್ರತಯೆಂದ ಷಬರಮು ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಲರೂೇಔದ ಔಟ್ಔಡರಮಯರಖೂ
ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಖುುದಯಲ್ಲಲ ಔಳರಮಫರೇಕಹಗಿತುತ. ಯೇಷುವಿನ ಹಿೆಂಫಹಲಔಯು ಆತನು ತನನ ಮೊದಲ
ಫಯರೂೇಣದಲ್ಲಲ ಏನನುನ ಷಹಧಿಸಿದನು ಅದಯ ಪಲಹಗಿ ಅಯು ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಸರೂೆಂದಿಕರೂೆಂಡು ನೆಂಬಿಕರಮನುನ
ಸರೂೆಂದಿಕರೂೆಂಡು ಆತನ ಎಯಡನರೇಮ ಫಯರೂೇಣಕಹೆಗಿ ಸಿದದಯಹಖುೆಂತ್ರ ಫರೂೇಧನರ ಭಹಡಫರೇಕಹಯತು. ಅಯು
ಇಡಿೇ ಲರೂೇಔಕರೆ ಷಹಕ್ಷಿಖಳಹಗಿ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:8) ಭತುತ ಲರೂೇಔದ ಅೆಂತಯದ ತನಔ ಷಹಕ್ಷಿಖಳಹಗಿ ಇಯಫರೇಕಹಯತು.
“ಈ ಎಯಡೂ ಸೆಂತಖಳನುನ ತಲುು ತನಔ ನಹು ವಿವಹರೆಂತಿಮನುನ ತ್ರಗರದುಕರೂಳುೆ ಸಹಗರ ಇಲಲ. ”
ಜಹನ್ ಅರ್. ಡಫೂಲೂ. ಷಹ್ಎಟ್, ಮಷಿಜರಸ್ಟ ಆಫ್ ಅಕ್ಟ್್್, ದಿ ಸಿರಿಟ್ ಅೆಂಡ್ ದಿ ಲ್ಡತ , ುಟ 44.
“ಯೇಷುು ಶಶಯರಿಗರ ನೇಡದ ಕರಲಷದಲ್ಲಲ ಎಲಲಯೂ ಬಹಗಿಮಹಗಿದರದೇರ. ಕ್ರರಷತನ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ಇದದ ಶಶಯಯು ಭತುತ
ಕರೂನರಮ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ಫಯಲ್ಲಯು ಶಶಯಯು ಅದು ಳಗರೂೆಂಡಿಯುತತದರ. ಅಭಿಶರೇಔ ಸರೂೆಂದಿದ ಫರೂೇಧಔಯ ಮೇಲರ
ಭಹತರ ಆತಮಖಳ ಬಹಯನುನ ಸರೂರಿಷಲಹಗಿದರ ಎೆಂದು ಬಹವಿಷುುದು ಫಸಳ ದರೂಡಡ ತು. ಮಹರಿಗರ ಯಲರೂೇಔದ
ಷೆಂದರೇವನುನ ನೇಡಲಹಗಿದರಯೇ ಅಯರಲಲಯ ಮೇಲರ ಷುಹತ್ರತಮ ನೆಂಬಿಕರ ಸರೂರಿಷಲಟ್ಟ್ದರ. ಮಹಯು ಕ್ರರಷತನ
ಜೇನನುನ

ಸರೂೆಂದಿದಹದಯರೂೇ

ಅಯು

ಇತಯರಿಗರ

ಷುಹತ್ರತಮನುನ

ಷಹಯುುದಕಹೆಗಿ

ಅಭಿಶರೇಔನುನ

ಸರೂೆಂದಿದಹದಯರ. ಈ ಕರಲಷಕಹೆಗಿಯೇ ದರೇಯು ಷಬರಮನುನ ಷಹಥಪ್ಸಿದಹದನರ, ಭತುತ ಮಹಯು ವಿತರಹದ
ರಭಹಣಖಳನುನ ಸರೂೆಂದಿದಹದಯರೂೇ ಅಯರಲಲಯೂ ಔೂಡ ಕ್ರರಷತನ ಜರೂತ್ರ ಕರಲಷಗಹಯಯಹಗಿದಹದಯರ.” ಎಲರನ್ ಜ ರೈಟ್,

ದಿ ಡಿಷರೈರ್ ಆಫ್ ಎಜಸ್ಟ, ುಟ 822.
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1.

ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:7 ಭತುತ ಭಹಔತ 13:32 ಯಲ್ಲಲ ಸರೇಳು ರಕಹಯ “ಇದಲಲದರ ಆ ದಿನದ ವಿಶಮಹಖಲ್ಲ ಆ
ಖಳಿಗರಮ ವಿಶಮಹಖಲ್ಲ ನನನ ತೆಂದರಗರ ತಿಳಿಮುುದರೇ ಸರೂಯರತು ಭತ್ಹತರಿಖೂ ತಿಳಿಮದು.
ಯಲರೂೇಔದಲ್ಲಲಯು ದೂತರಿಖೂ ತಿಳಿಮದು.” ಇದಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಎಲರನ್ ಜ ರೈಟ್ ಭಮ ನಯು
“ಷಭಮದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ದರೇಯು ಇನೂನ ಎೆಂದಿಖೂ ಮಹ ರಿೇತಿಮ ಷೆಂದರೇವನುನ ನೇಡುುದಿಲಲ
ಆತಮದ ಷುರಿಷುವಿಕರ ಭತುತ ಕ್ರರಷತನ ಎಯಡನರೇಮ ಫಯರೂೇಣದ ಔುರಿತ್ಹದ ನಧಿತಶ್ಹದ ಷಭಮದ
ಔುರಿತ್ಹಗಿ ನಹು ಚಿೆಂತಿಷಫರೇಕಹಗಿಲಲ. ಷರಲರಕರ್ಡ್ ಮಷಿಜಸ್ಟ ಷೆಂುಟ 1 ುಟ 188. ಇದಕರೆ
ಜರೂತ್ರಮಹಗಿ ಆಕರಮು ಹಿೇಗರ ಸರೇಳುತ್ಹತಯರ; “ಆ ಫಯರೂೇಣದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಮಹಯಹದಯೂ ಷಭಮ ಭತುತ
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ದಿನಹೆಂಔನುನ ನಖದಿ ಡಿಸಿದಯರ ದರೇಯು ಅರಿಗರ ತಿಳಿಷದರ ಇಯು ಷೆಂದರೇವನುನ ಷಹಯು
ವಹನುನ ಡರಮುಯು” ಅಡರವೆಂಟ್ ರಿೂಯ ಅೆಂಡ್ ಷಫಬತ್ ಸರಯಹಲ್ಡ ಷರರ್ೆಂಫರ್ 12. 1893. ಇೆಂತಸ
ಭಹತುಖಳ ಓಚಿತಯ ಈ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಎಶು್ ಹರಭುಕಯತ್ರಮನುನ ಡರದುಕರೂಳುೆತತದರ?
2.

“ದರೇಯು ನಹಯಮಹದಿಖಳಿಗಿೆಂತ ಸರಚಹಿಗಿ ಷಹಕ್ಷಿ ನುಡಿಮಫರೇಔು” ಎೆಂದು ಮಹಯರೂೇ ಸರೇಳಿದಹದಯರ. ಈ
ಭಹತಿನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ನೇು ಏನು ಸರೇಳುತಿತರಿ?

3. ಆದಿ ಷಬರಮಲ್ಲಲ ಹರಥತನರಮ ಹತರ ಏನಹಗಿತುತ?ಆ ಷಬರಮ ಭುಕಯಹದ ತಿಭಹತನಖಳ ಷಭಮದಲ್ಲಲ
ಹರಥತನರಮ ಉಲರಲೇಕನುನ ಕಹಣುುದು ಮಹದೃಚಿಿಔಲಲರೇ? (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:24, 8:14-17; 9:11,12;
10:4,9, 30: 13:2) ನಭಮ ಜೇನದಲ್ಲಲ ಹರಥತನರಮ ಹತರ ಏನಹಗಿದರ?
****
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