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*ಜುಲರೈ 7-13

ಂಚಹವತುಭ ದಿನ

ಷಫಬತ್ತುನ ಭಧ್ಹಯಸು:
ಈ ಹಯದ ಹಠದ ಅಧಯಮನಕಹೆಗಿ ಅ.ಪೇ ಔೃ 2:1-4, ಯೇಸಹನ 14:16, ಅ.ಪೇ ಔೃ 2:5-13, ಯೇರೇಲ
2:28-32, ಅ.ಪೇ ಔೃ 2:22-39, ಕ್ರೇತತನರ 110:1-3.

ಷಮಯಣ ಹಕಯ: “ಇ ಯೆೋಷತನ ುೋ ದ್ ೋಯತ ಎಬಬಸ್ಚದನತ ಆದಕ ಕ ನಹ ಲಿಯೊ ಷಹಕ್ಷಿಗಳಹಗಿದ್ ಾೋ . ಅತನ
ಫಲಗ ೈಯಂದ ಈನುತ ಷಹಾನಕ ಕ ಏರಿಷಲಪಟ್ತ್ ಹಗಹಾನಹಗಿದಾ ವಿರ್ಹರತಮ ಯನತು ತಂದ್ ಯಂದ ಸ ೊಂದಿ ನಿೋು
ನ ೊೋಡಿ ಕ ೋಳುುದನತು ಷತರಿಸ್ಚದ್ಹಾನ .” (ಅ. ಪೇ. ಔೃ 2:32,33).
ರೆಂತಕರೂಷತ ಎೆಂಫುದು “ರೆಂಟಕರೂೇಸ್ಟ್ ಎೆಂಫ ಖರಿಕರ ದದಿೆಂದ ಫೆಂದಿದುದ ಇದು ಯಸೂದಯಯ ಹಯಖಳ
ಸಫಬಕರೆ ನೇಡಲಹಗಿಯು ಭತ್ರೂತೆಂದು ಸರಷಯಹಗಿದರ. ಇದಯ ಭೂಲ ಅಥತ “ಐತತನರಮ ದಿನ” ಎೆಂದು ಇದು ತನನ
ಸರಷಯನುನ ಷೆ ಸಫಬದ ಮೊದಲ ದಿನದೆಂದು ಅಪ್ತಷು ಫಹಲ್ಲತ ಷುಗಿಿಮ ದಿನದಿೆಂದ ಐತತನರಮ ದಿನದ ತನಔ
ಇದನುನ ಆಚರಿಷಲಹಖುತತದರ. ಇದರೂೆಂದು ಷೆಂತ್ರೂೇಶದ ಭತುತ ಔೃತಜ್ಞತ್ರಮನುನ ಷಲ್ಲಲಷು ದಿನಹಗಿತುತ,
ಇಷಹರಯೇಲಯಯು ತಭಮ ಸರೂಲದ ಗರೂೇಧಿ ಫರಳರಮ ರಥಭ ಪಲನುನ ದರೇಯ ಷನನಧಿಗರ ತಯು ದಿನಹಗಿತುತ.

(ವಿಮೊೇಚನರಕಹೆಂಡ 34:22).
ಈ ಸಫಬು ಆದಿ ಷಬರಮ ಮೊದಲ ಅಧಹಯತಿಮಔ ಷುಗಿಿಮ ಷರಿಮಹದ ಷೆಂಕರೇತಹಗಿತುತ. ಹಿೆಂದರ ಎೆಂದು
ಇಲಲದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ರಿವುದಹದತಮನು ಷಬರಮ ಮೇಲರ ಷುರಿಷಲಟು್ ಶಶಯಯನುನ ಸಿದದಡಿಸಿ ೆಂದರೇ ದಿನದಲ್ಲಲ
ಭೂಯು ಷಹವಿಯ ಜನಯು ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನ ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:41). ಯೇಷುು ಯಲರೂೇಔಕರೆ
ಏರಿಸರೂದದುದ ಅಲ್ಲಲ ಆತನಗರ ಷನಹಮನದ ನೆಂತಯ ವಿತ್ಹರತಮನ ಷುರಿಷುವಿಕರಮು ಫಸಳ ಫರೇಖನರ ನಡರಯತು. ಈ
ಅದುುತಹದ ಕಹಮತು ಷಹಭಹನಯ ಸಹಖೂ ಅವಿದಹಯೆಂತಯಹದ ಖಲಹಲ್ಲಮದ ಅನಹಖರಿಔ ಜನಯನುನ ಇಡಿೇ
ಲರೂೇಔನರನೇ ಅಲುಗಹಡಿಷು ಧರೈಮತೆಂತ ಸಹಖೂ ವರರೇಶಠ ಯಕ್ರತಖಳಹಗಿ ಭಹಹತಟು ಭಹಡಿತು.
ರೆಂತಕರೂಷತ ದಿನನುನ ಷಬರಮ ಸುಟ್ಟ್ದ ಸಫಬ ಎೆಂದು ಔಯರಮುತ್ಹತಯರ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಲ ಕ್ರರಷತನ ಹಿೆಂಫಹಲಔಯು,
ಅನಯಯು, ಭತುತ ಯಸೂದಯಯು ಎಲಲಯೂ ಔೂಡ ದರೇಯ ಸರೂಷ ಷಭುದಹಮಕರೆ ಷರೇರಿಕರೂೆಂಡಯು.
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ಭಹನತಹಯ

dÄ®ÉÊ 8

ವಿರ್ಹರತಮನ ಫರ ೊೋಣ
ಯೇಷುವಿನ ಆಜ್ಞರಗರ ವಿಧರೇಮಯಹಗಿ, ವಿವಹವಸಿಖಳು ವಿತ್ಹರತಮನ ಹಗಹದನಕಹೆಗಿ ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ
ಕಹಮುತಿತದದಯು, ಭತುತ ಅಯು ನಯೆಂತಯಹಗಿ ಹರಥತನರ, ಹರಭಹಣಿಔಹದ ವಹಿತ್ಹತದಿೆಂದ ಭತುತ ದರೇಯನುನ
ಷುತತಿಷುತ್ಹತ ಆತಮನ ಯಕಹೆಗಿ ಕಹಮುತಿತದದಯು. ಆ ದಿನು ಫೆಂದಹಖ “ಅಯರಲಲಯೂ ೆಂದು ಷಥಳದಲ್ಲಲ
ಔೂಡಿದದಯು” (ಅ.ಪೇ. ಔೃ 2:1) ಅಯು ಫಸುವಃ ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1 ಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿಯು ಅದರೇ ಮೇಲೆಂತಸಿತನ ಕರೂೇಣರಮಲ್ಲಲ
ಷರೇರಿದದಯು. ಷವಲ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಅಯು ಷಹತಜನಔ ಷಥಳಕರೆ ಫಯುುದಕರೆ ಸಿದದತ್ರ ಭಹಡಿಕರೂಳುೆತಿತದದಯು.

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:6-13).
಄.ಪೋ,ಕೃ 2:1-3. ಅತಮನ ಷತರಿಷತವಿಕ ಮ ಜ ೊರ್ ಗ

ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಄ದತುತಹದ ಕ್ರರಯೆಗಳು

ಜ ೊರ್ ಯಹದು?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ಆ ದೃವಯು ಫಸಳ ಯರೂೇಚಔಹಗಿತುತ. ಮೊದಲು ಯಲರೂೇಔದಿೆಂದ ದರೂಡಡ ವಫದು ಉೆಂಟ್ಹಯತು ಅದು
ಮಹ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಇತುತ ಎೆಂದಯರ ದರೂಡಡ ಬಿಯುಗಹಳಿಮು ಬೂಮಿಗರ ಫೆಂದು ಅಳಿಸಿದ ಸಹಗಿತುತ, ನೆಂತಯ ದರೂಡಡ
ಫರೆಂಕ್ರಮ ಕರನಹನಲ್ಲಗರಖಳು ಅಲ್ಲಲ ನರಯರದಯ ಮೇಲರ ಫೆಂದು ನೆಂತು.
ಹಔಯದಲ್ಲಲ ಗಹಳಿ ಭತುತ ಫರೆಂಕ್ರಮು ಮಹಹಖಲೂ ಔೂಡ ದರೇಯ ರಷನನತ್ರಮ ಷೆಂಕರೇತಹಗಿಯುತತದರ.

(ಉದಹಸಯಣರಗರ 3:2, 19:16, ಧಮೊೇತದರೇವಕಹೆಂಡ 4:15). ಇದಕರೆ ಜರೂತ್ರಮಹಗಿ ಗಹಳಿ ಭತುತ ಫರೆಂಕ್ರಮು ದರೇಯ
ಆತಮನುನ ರತಿನಧಿಷುತತದರ. (ಯೇಸಹನ 3:8, ಭತ್ಹತಮ 3:11). ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ, ಇೆಂತಸ
ಮಹುದರೇ ಉದಹಸಯಣರಮನುನ ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡಯು ಔೂಡ ಇರಲಲೂ ಯಕ್ಷಣರಮ ಚರಿತ್ರರಮಲ್ಲಲ ವಿವರೇಶಹದ ಆತಮನ
ಷುರಿಷುವಿಕರಮನುನ ಷೂಚಿಷುತ್ಹತ ವಿತ್ಹರತಮ ಹಗಹದನನುನ ನರಯರೇರಿಸಿತು.
ವಿತ್ಹರತಮನು ಮಹಹಖಲೂ ಔೂಡ ಕ್ರರಮಹಶೇಲನಹಗಿದದನು. ಸಳರಮ ಡೆಂಫಡಿಕರಮಲ್ಲಲ ಆತನ ಕರಲಷಖಳು
ಖಭನಹಸತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಖಭನಷಫಸುದು, ಆದಯರ ಅದು ಷೆಂೂಣತಹದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಕಹಣಿಷುುದಿಲಲ. “ಪ್ತೃಖಳ
ಷಭಮದಲ್ಲಲ ವಿತ್ಹರತಮನ ರಷನನತ್ರಮು ೆಂದು ವಿಧಹನದಲ್ಲಲ ಭಹತರ ಕಹಣುತಿತುತ, ಆದಯರ ಷೆಂೂಣತಹದ
ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ರಚುಯಕರೆ ಫಯಲ್ಲಲಲ. ಈಖ, ಯಕ್ಷಔನ ಭಹತಿಗರ ವಿಧರೇಮಯಹಗಿ, ಶಶಯಯು ಈ ಅದುುತಹದ ಯಕಹೆಗಿ
ಭನವಿಮನುನ ಷಲ್ಲಲಸಿದಯು, ಭತುತ ಯಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ಯೇಷುು ಇದಕರೆ ಅವಯಔಹದ ಭಧಯಸಿಥಕರಮನುನ
ಹಿಸಿದನು, ಈ ಯು ತನನ ಜನಯ ಮೇಲರ ಷುರಿಷಲಡಫರೇಔು ಭತುತ ಅದಯ ಅವಯಔತ್ರಮನುನ ಭನರಿಕರ
ಭಹಡಿಕರೂಟ್ನು.” ಎಲರನ್ ಜ ರೈಟ್. ದಿ. ಅಕ್ಟ್್್ ಆಫ್ ಅಪೇಷ್ಲಸ್ಟ, ುಟ 37.
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ಷಹನನಔನಹದ

ಯೇಸಹನನು ರಿವುದಹದತಮನ

ದಿಕ್ಷಹಷಹನನದ

ಔುರಿತ್ಹಗಿ

ಮಸಿಿಮನ

ಫಯರೂೇಣದ

ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ಆಖಲರೇ ತಿಳಿಸಿದದನು. (ಲೂಔ 3:16; ಇದನುನ ಅ.ಪೇ;ಔೃ 11:16), ಭತುತ ಯೇಷುು ಷವತಃ ಇದನುನ
ಅನರೇಔ ಫಹರಿ ತಿಳಿಸಿದದನು. (ಲೂಔ 24:49, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:8), ರಿವುದಹದತಮನ ಷುರಿಷುವಿಕರಮು ದರೇಯ ಭುೆಂದರ
ಆತನು ಷಲ್ಲಲಸಿದ ಮೊದಲ ಭಧಯಸಿಥಕರಮ ಕಹಮತಹಗಿತುತ (ಯೇಸಹನ 14:16,26; 15:26). ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದಲ್ಲಲ
ಈ ಹಗಹದನು ನರಯರೇರಿತು.
ಯೇಷುು ಶಲುಫರಮ ಮೇಲರ ಭಹಡಿದ ತ್ಹಯಖ ಭತುತ ಯಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ಆತನಗರ ನಡರದ ಷನಹಮನಕ್ರೆೆಂತ
ರಿವುದಹದತಮನ ಷುರಿಷುವಿಕರಮು ಫಸಳ ವಿವರೇಶಹದ ಕಹಮತಹಗಿತುತ. ರಿವುದಹದತಮನೆಂದ ತುೆಂಬಿಷಲಡುುದು
ವಿವಹವಸಿಖಳ ಸೃದಮದಲ್ಲಲ ೆಂದು ಸರೂಷ ಅನುಬನುನ ನೇಡುತತದರ, ಈ ಅನುಬು ಮಹಹಖಲೂ ಅಯ
ಸೃದಮದಲ್ಲಲ ನವಿಔರಿಷಲಡುತತದರ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 4:8, 31; 11:24; 11:24; 13:9, 52; ಎಪರಷ 5:18)
ನಿಭಮ ಜಿೋನದಲ್ಲಿ ವಿರ್ಹರತಮನತ ಕ್ರರಯೆಗಳನತು ಮಹಡತತ್ತುದ್ಹಾನ ಎಂಫತದನತು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಷಹಕ್ಷಿಗಳಿ ?

ಷ ೊೋಭಹಯ

dÄ®ÉÊ 9

ಭಹಶ ಗಳ ಯ
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:4 ಯಲ್ಲಲ ವಿತ್ಹರತಮನ ಯನುನ ಬಹಶರಖಳನುನ ಭಹತನಹಡು ಭೂಲಔ ಖುಯುತಿಷಲಹಗಿದರ.
ಆದಯೂ ಔೂಡ ಬಹಶರಖಳನುನ ಆಡುುದು ಆತಮನ ಆನರೇಔ ಯಖಳಲ್ಲಲ ಅದು ಔೂಡ ೆಂದಹಗಿದರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 10:45,

46; 19:6). ಆತಮನ ಇತಯರ ಯಖಳನುನ ನರೂೇಡುುದಹದಯರ ಬವಿಶಯನುನ ನುಡಿಮುುದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 3:6,12;
5:12, 16), ರರೇಯಣರಮ ಭಹತುಖಳು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:8, 28:25), ಖುಣಡಿಷುುದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 3:6,12; 5:12,16).
ಭತುತ ಷರೇರಗಹಗಿ ಅಸತತ್ರಮನುನ ಡರಮುುದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6:3, 5).
ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದಲ್ಲಲ ಆತಮನ ಷುರಿಷುವಿಕರಮು ೆಂದು ವಿವರೇಶಹದ ಉದರದೇವ ಅಥಹ ರಿವುದಹದತಮನ
ರಷನನತ್ರಮ ಭುಕಯ ಷಹಕ್ಷಿಗಹಗಿ ನೇಡಲಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಷಬರಮು ತನನ ಷುಹತ್ರತಮ ಷರೇರಮನುನ ಇಡಿೇ
ಲರೂೇಔಕರೆ ಷಹಯು ಹರಯೆಂಬಕಹೆಗಿ ನೇಡಲಹಗಿತುತ. ಇದನುನ ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:8 ಯಲ್ಲಲ ಬಹಶರಖಳನುನ ಆಡುುದಯ
ಭೂಲಔ ಆಯೆಂಬ ಭಹಡಲಹಗಿದರ.
ಅಪೇಷತಲಯು ಎಲಹಲ ಬಹಶರಖಳ ಭತುತ ಷೆಂಷೃತಿಖಳ ಫರೇಲ್ಲಮನುನ ದಹಟ್ಟ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಇಡಿೇ ಲರೂೇಔದ
ಔಟ್ಔಡರಮಯರಖೂ ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಖಫರೇಕಹದಯರ ಅಯು ಅನರೇಔ ಬಹಶರಖಳನುನ ಭಹತನಹಡಫರೇಕಹಗಿತುತ.
ಅದಲಲದರ

ಅಯು

ಭಹತನಹಡು

ಬಹಶರಮನೂನ

ಅನರೇಔಯು

ಅಯ

ಷವೆಂತ

ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ

ಅಥತಭಹಡಿಕರೂಳೆಫರೇಕಹಗಿತುತ.
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಄.ಪೋ.ಕೃ 2:5-12 ನತು ಓದಿರಿ. ಄ಲ್ಲಿ ಄ಥಗಹಗತ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಪೋಷುಲಯತ ಄ನಯಭಹಶ ಗಳನತು ಯಹ
ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಿದಯತ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ಮೊದಲನರೇಮ ವತಭಹನದಲ್ಲಲ ಷುಭಹಯು ಎೆಂಟು ಮಿಲ್ಲಮನ್ ಯಸೂದಯಯು ರೆಂಚದ ಎಲಹಲ ಬಹಖಖಳಲ್ಲಲ
ಜೇವಿಷುತಿತದದಯು, ಅಯಲ್ಲಲ ಸರಚಿಿನಯು ಮೂದಮ ಹರೆಂತಯದ ಸರೂಯಖಡರ ಹಸಿಷುತಿತದದಯು, ಆದಯೂ ಔೂಡ ಆ
ದಿನದಲ್ಲಲ ಯೇಯುಶಲರಮಿಗರ ಫೆಂದಿದದ ಅನರೇಔಯು ಸರೂಯಖಡರಯೆಂದ ಫೆಂದಯಹಗಿದದಯು ಅರಿಗರ ಆ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ
ರಚಲ್ಲತಹಗಿದದ ಅಯಹಮಿಕ್ಟ್ ಬಹಶರಮು ಅಥತಹಖುತಿತಯಲ್ಲಲಲ.
ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದಲ್ಲಲ ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಸರೂೆಂದಿದ ಅನರೇಔ ಯಸೂದಯಯು ಫರೇಯರ ಬಹಖಖಳಿೆಂದ
ಫೆಂದಿದದಯಹಗಿದುದ ಅಯು ರೇತರನ ರಷೆಂಖನುನ ತಭಮ ಷವೆಂತ ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಅಥತಭಹಡಿಕರೂೆಂಡಿದದಯು. ಅರಿಗರ
ಶಶಯಯು ತಭಮ ಷವೆಂತ ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಭಹತನಹಡಿದಯು ಎೆಂಫ ಬಹನರ ಉೆಂಟ್ಹಯತ್ರ ಸರೂಯರತು ಶಶಯಯು ಫರೇಯರ
ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಭಹತನಹಡಿದಯು ಎೆಂದು ಅಯು ಬಹವಿಷಲ್ಲಲಲ. ಇದನುನ ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:6,8 ಇಯು ಇತಯರ ಬಹಶರಖಳ
ಟ್ಟ್ಮಲ್ಲಲ ನರೂೇಡಫಸುದು. ಇದಯ ಅಥತರೆಂದಯರ ೆಂದರೂೆಂದು ಹರೆಂತಯಔೂೆ ೆಂದರೂೆಂದು ಬಹಶರಯತುತ.
(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 21:40, 22:2, 26:14 ಯ

ಜರೂತ್ರಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿ ನರೂೇಡಿರಿ). ಸಹಗಹದಯರ ಷಶ್ಹಗಿ ಶಶಯಯು ಫರೇಯರ

ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಭಹತನಹಡುತಿತದದಯು. ಅದುುತರೆಂದಯರ ಷಹಭಹನಯ ಖಲಹಲ್ಲಮದ ಫರಷತಯು ಅರಿಗರ ಅರಿವಿಲಲದ ಭತುತ
ತಿಳಿಮದ ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಮಹ ರಿೇತಿ ಭಹತನಹಡುತಿತದದಯು. ಇದಯ ೆಂದರೇ ೆಂದು ಷಹಧಯತ್ರಯೆಂದಯರ ಶಶಯಯು
ಔುಡಿದಿಯಫರೇಔು, ಇದರಿೆಂದ ಅಯು ಫರೇಯರ ಫರೇಯರ ಬಹಶರಖಳಲ್ಲಲ ಭಹತನಹಡುತ್ಹತ ತ್ರೂದಲುತ್ಹತ ಇದದಯು ಇದರಿೆಂದ
ಅಯನುನ ನರೂೇಡಿದ ಕರಲಯು “ಇಯು

ಭದಯಹನ

ಭಹಡಿ ಭತತಯಹಗಿದಹದಯರೆಂದು ಸಹಷಯ ಭಹಡಿದಯು”

ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:13).
ದ್ ೋಯ ವಿವ ೋಶಹದ ರಷನುರ್ ಄ಯ ಕಣತುಗಳ ಭತಂದ್ ನಡ ಮತತ್ತುದ್ , ಅದಯೊ ಕೊಡ ಜನಯತ ರ್ಶಶಯಯನತು
ಕತಡಿದರ ಂದತ ಸಹಷಯ ಮಹಡತತ್ತುದ್ಹಾರ ? ಕ ಲವಂದತ ಬಹರಿ ಅಧ್ಹಯತ್ತಮಕ ಕತಯತಡತತನ ಎಶತ್ ಄ಪಹಮ
ಎಂದತ ಆದತ ನಭಗ ತ್ತಳಿಷತತುದ್ ?
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ಭಂಗಳಹಯ

dÄ®ÉÊ 10

ಪ ೋತರನ ರಷಂಗ
ಔುಡಿದಿದಹದಯರ ಎೆಂಫ ಅಹದನರಮು ರೇತರನಗರ ಏನು ನಡರಮುತಿತದರ ಎೆಂಫುದನುನ ವಿರಿಷಲು ಅಕಹವ
ನೇಡಿತು. ಆನ ಬಹಶಣದಲ್ಲಲ ಅಪೇಷತಲನು ಮೊದಲ್ಲಗರ ಷತಯರೇದನುನ ಉಲರಲೇಖಿಸಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:16-21),
ರಿವುದಹದತಮನ ಷುರಿಷುವಿಕರಮು ರಹದನರಮ ನರೇಯರರಿಕರಮಹಗಿದರ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 2:17 ನತು ಯೋ ೋಲ 2:28 ಯ ಜ ೊರ್ ಗ ಸ ೊೋಲ್ಲಸ್ಚರಿ ಯೋ ಲನ ಭೊಲಕ ತ್ತಳಿಸ್ಚಯತ ಇ
ರಹದನ ಮತ ನ ಯ ೋಯತ ಕಹಲನತು ಪ ೋತರನತ ಸ ೋಗ ಗತಯತತ್ತಷತರ್ಹುನ ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಯೇರಲನ ರಹದನರಮು ಯಕ್ಷಣರಮ ಕಹಲದ ಬವಿಶಯನುನ ತಿಳಿಷುತಿತತುತ (ಯೇರೇಲ 2:32). ಆತಮನ
ಷುರಿಷುವಿಕರಮು ಫೆಂದಹಖ ಷಹವಬಹವಿಔ ಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ಅನರೇಔ ಅದುಬತಖಳು ನಡರಮುತತರ ಎೆಂದು ಅದು ತಿಳಿಷುತತದರ.
(ಯೇರೇಲ 2:28-31). ರಹದನರಮ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದ ಗಟನರಮನುನ ವಿರಿಷುತ್ಹತ ರೇತರನು
ಆ ಗಟನರಮ ಚಹರಿತಿರಔ ಹಿನನಲರಮ ಭಸತವನುನ ತಿಳಿಷುತಿತದಹದನರ. ಆದಯರ, ಯೇರಲನ ರಹದನರಮನುನ ಅನು
ಸರೇಳು ವಿಧಹನು ಯತ್ಹಯಷಹಗಿದರ. ರೇತರನು “ಕರೂನರಮ ದಿನಖಳು” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:17), ಎೆಂದು ಸರೇಳು
ಭೂಲಔ ರೇತರನು ಯಕ್ಷಣರಮ ಕಹಲದ ಕರೂನರಮ ಸೆಂತಕರೆ ನಹು ತಲುಪ್ದರದೇರ ಎೆಂದು ಅರಿಗರ ತಿಳಿಷುತ್ಹತನರ.
ಇದು ಕರೂನರಮ ದಿನಖಳ ಭಸತತಯಹದ ಗಟನರಮ ಕರೂನರಮಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಆ ಗಟನರಖಳ ಆಯೆಂಬನುನ ಆದಿ
ಷಬರಮಲ್ಲಲ ನಡರಮು ಕ್ರರಯಖಳ ಭೂಲಔ ಷೂಚಿಷುತತದರ. ಅರಿಗರ ಅೆಂತಯು ಮಹಹಖ ಫಯುತತದರ ಎೆಂದು
ಗರೂತಿತಯಲ್ಲಲಲ ಆದಯರ ಅದು ಅತಿೇ ಶೇಗರದಲ್ಲಲ ಫಯುತತದರ ಎೆಂದು ಅರಿಗರ ಗರೂತಿತತುತ.
಄.ಪೋ. ಕೃ 2:22-32 ನತು ಓದಿರಿ. ಪ ೋತರನತ ಸ ೋಳು ಷತಹರ್ ಗಮ ಭತಖಯಹದ ಄ಂವ ೋನತ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ೆಂಚಹವತತಭ ದಿನದ ರಹದನರಮ ಹರಭುಕಯತ್ರಮನುನ ವಿರಿಸಿದ ನೆಂತಯ ರೇತರನು ಯೇಷುವಿನ
ಜೇನ, ಭಯಣ, ಭತುತ ುನಯುತ್ಹಥನದ ಗಟನರಖಳ ಔಡರಗರ ಖಭನನುನ ಸರಿಷುತ್ಹತನರ, ಇದಯ ಭೂಲಔ
ಷುಹತ್ರತಮ ಔಥರಮ ಭುಕಯಹದ ಅೆಂವನುನ ಆತನು ಉಲರಲೇಕಭಹಡುತ್ಹತನರ. ರೇತರನಗರ ಯೇಷುವಿನ
ುನಯುತ್ಹಥನು ಫಸಳ ಭುಕಯಹದ ಗಟನರಮಹಖುತತದರ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:22,27), ಭತುತ ುನಯುತ್ಹಥನದ
ವಿಶಮನುನ ತಿಳಿಷಲು ಆತನು ಹಔಯದ ಆಧಹಯನುನ ತ್ರಗರದುಕರೂಳುೆತ್ಹತನರ.
ಯೇಷುು ಮಸಿಿಮನಹಗಿದದರಿೆಂದ, ಭಯಣು ಆತನನುನ ಫೆಂಧಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖಲ್ಲಲಲ. ರೇತರನಗರ ಭತುತ
ಸರೂಷ ಡೆಂಫಡಿಕರಮ ಎಲಹಲ ಫಯಸಗಹಯರಿಗರ ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹತನು ೆಂದು ವಕ್ರತವಹಲ್ಲಮಹದ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ
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ಫದಲಹಯತು, ಇದು ಕರೇಲ ಯೇಷುನುನ ಮಸಿಿಮನು ಎೆಂದು ತ್ರೂೇರಿಷುುದು ಅಲಲದರ ಇಡಿೇ ಕರೈಷತ ಯಕ್ಷಣರಮ
ಷೆಂದರೇವದ ಭುಕಯಹದ ತಿಯುಳಹಯತು.
ಭಯಣು ನಭಮ ಷತತುಲೊ ಅರಿಸ್ಚಕ ೊಂಡತ ನಭಮ ಪ್ರೋತ್ತ ಪಹತರಯನತು ನತಂಗತತ್ತುಯತಹಗ ಯೆೋಷತವಿನ
ುನಯತರ್ಹಾನು ನಭಗ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಬಯಷ ಮನತು ನಿೋಡತತುದ್ ?

ಫತಧಹಯ

dÄ®ÉÊ 11

ಯೆೋಷತವಿನ ರವಂಷ
“ಅತನತ ದ್ ೋಯ ಫಲಗ ೈಯಂದ ಈನುತ ಷಹಾನಕ ಕ ಏರಿಷಲಪಟ್ತ್ ಹಗಹಾನಹಗಿದಾ ವಿರ್ಹರತಮಯನತು
ತಂದ್ ಯಂದ ಸ ೊಂದಿ ನಿೋು ನ ೊೋಡಿ ಕ ೋಳುುದನತು ಷತರಿಸ್ಚದ್ಹಾನ . (಄.ಪೋ.ಕೃ 2:33).
ರೇತರನು ತನನ ರಷೆಂಖದ ಭೂಯನರಮ ಬಹಖದಲ್ಲಲ ಬಹಶರಖಳ ವಿಶಮಕರೆ ಭಯಳುತ್ಹತನರ, ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅದು
ಮೊದಲ ಬಹಖದಲ್ಲಲ ಅನರೇಔಯನುನ ಆಔಷ್ಟತಸಿತುತ. ಫರಳಗಿನ ೆಂಬತುತ ಗೆಂಟ್ರಮ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಔುಡಿಮುುದು
(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:15),

ಫಸಳ ವಿಯಳಹದ ವಿಶಮಹದದರಿೆಂದ ಶಶಯಯು ಆಖ ತ್ಹನರೇ

ಯಲರೂೇಔದಿೆಂದ ಇಳಿದು

ಫೆಂದಿದದ ಆತಮನ ಯವಯಹಗಿದದಯರೆಂದು ಅನು ಷಶ್ ಡಿಷುತ್ಹತನರ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 2:33-36 ನತು ಓದಿರಿ. ಯಲ ೊೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ ೋಯ ಫಲಗಡ ಮಲ್ಲಿ ಯೆೋಷತವಿನ ಈನುತ ಷಹಾನಕೊಕ
ರಿವತದ್ಹಾತಮನ ಷತರಿಷತವಿಕ ಗೊ ಆಯತ ಷಂಬಂದ ೋನತ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ದರೇಯ ಫಲಗರೈ ಎೆಂಫುದು ಅಧಿಕಹಯದ ಷಹಥನಹಗಿದರ (ಕ್ರೇತತನರ 110:1-3). ರೇತರನು ಹಔಯದ ಭೂಲಔ
ಸರೇಳು ರಕಹಯ, ಯೇಷುು ದರೇಯ ಫಲಗರೈ ಅಧಿಕಹಯದ ಔಡರಮಲ್ಲಲ ನೆಂತಿಯುುದರಿೆಂದ ಆತನು ವಿತ್ಹರತಮನನುನ
ಈ ಲರೂೇಔಕರೆ ತನನ ಹಿೆಂಫಹಲಕಹರಿಗಹಗಿ ಔಳುಹಿಷು ಅಧಿಕಹಯನುನ ಆತನು ಸರೂೆಂದಿದಹದನರ. ಈ ಷನಹಮನು
ಯೇಷುವಿಗರ ಈ ಹಿೆಂದರ ಇದದ ಷಹಥನನುನ ಭತ್ರತ ಡರಮುೆಂತ್ರ ಭಹಡಲ್ಲಲಲ (ಯೇಸಹನ 1:1-3,17:5). ಫದಲ್ಲಗರ,
ತೆಂದರಮಹದ ದರೇಯು ಆತನ ಉನನತಹದ ಷಹಥನನುನ ಪ್ಕರೂೆಂಡು ಅದನುನ ಆತನಗರ ಆದಿಯೆಂದಲೂ ಔೂಡ
ನೇಡಿದದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:36).
ಈ ಗಟನರಮು ಷತಯರೇದದ ಭುಕಯಹದ ಷತಯಕರೆ ನಭಮನುನ ನಡರಷುತತದರ: ಳರೆಮದಯ ಭತುತ ಕರಟ್ದಯ
ನಡುವಿನ ಭಸಹಸರೂೇಯಹಟ. ಯೇಷುು ಉನನತ ಷಹಥನಕರೆ ಏರಿಷಲಡದಿದದಯರ ರಿವುದಹದತಮನು ಇಳಿದು
ಫಯುತಿತಯಲ್ಲಲಲ. (ಯೇಸಹನ 7:39), ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಷನಹಮನು ರಿವುದಹದತಮನ ಫಯರೂೇಣಕರೆ ದಹರಿಮನುನ
ಷುಖಭ ಭಹಡಿತು. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಇದು ಯೇಷುು ಶಲುಫರಮ ಮೇಲರ ಭಹಡಿದ ತ್ಹಯಖನುನ ತೆಂದರಮಹದ ದರೇಯು
ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದನು. ಇಡಿೇ ಲರೂೇಔನುನ ಮೊೇಷಗರೂಳಿಸಿದ ಷರೈತ್ಹನನನುನ ಷರೂೇಲ್ಲಸಿುದು ಇದಯ ಬಹಖಹಗಿತುತ.
(ಯೇಸಹನ 12:31).
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ಲರೂೇಔದರೂಳಗರ ಹದ ರರೇವು ದರೇಯ ಮೇಲರ ಔರಿ ನರಯಳನುನ ಚರಲ್ಲಲತುತ. ಯೇಷುವಿನ ಭಯಣು
ಭಹನಯನುನ ಅಯ ಹದಿೆಂದ ಬಿಡಿಷುುದು ಭಹತರಲಲದರ ದರೇಯ ಖುಣನುನ ಲರೂೇಔಕರೆ ಷಹಯುುದು ಭತುತ
ಷರೈತ್ಹನನ ನಜ ಷವಯೂನುನ ಲರೂೇಔಕರೆ ತಿಳಿಷು ಭಹಖತಹಗಿತುತ. ಯೇಷುವಿನ ಷರೇರಮಲ್ಲಲ ಯಕ್ಷಣರಮ
ಕಹಮತು ಆಖಲರೇ ಕಹಮತಖತಹಗಿತುತ. ಆದಯೂ ಔೂಡ, ಶಲುಫರಮು ಈ ಕಹಮತನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ
ನರಯರೇರಿಷಲು ಅನುಔೂಲ ಭಹಡಿಕರೂಟ್ಟ್ತು. ಆದದರಿೆಂದ ಕ್ರರಷತನ ಷವಮೆಂ ರರೇರಿತಹದ ತ್ಹಯಖು ಯಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ
ಅೆಂಗಿಕಹಯಹಯತು ಷರೈತ್ಹನನಗರ ಅಳಿಷಲಹಯದ ಗಹಮಹಯತು. ಭತುತ ರಿವುದಹದತಮನ ಫಯುವಿಕರಯೆಂದ
ಜನಯನುನ ಆತನ ಫಯರೂೇಣಕರೆ ಸಿದದಯಹಖುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿತು.

ಗತಯತಹಯ

dÄ®ÉÊ 12

ರಥಭ ಪಲಗಳು
ರೇತರನ

ರಷೆಂಖನುನ

ಕರೇಳುತಿತದದಯು

ಅನ

ಭಹತುಖಳಿೆಂದ

ಸೃದಮದಲ್ಲಲ

ಫಸಳಹಗಿ

ನರೂೆಂದುಕರೂೆಂಡಯು. ಅಯಲ್ಲಲ ಕರಲಯು ಕರಲು ಹಯಖಳ ಹಿೆಂದರ ಯೇಷುನುನ ಶಲುಫರಗರ ಏರಿಸಿಫರೇಔು ಎೆಂದು
ಕರೇಳಿಕರೂೆಂಡಿದದಯು

(ಲೂಔ

23:13-25).

ಆದಯರ

ಈಖ,

ನಜಯರತಿನ

ಯೇಷುು

ದರೇಯು

ನಮಮಿಸಿದ

ಮಸಿಿಮನಹಗಿದಹದನರ ಎೆಂದು ಅರಿತುಕರೂೆಂಡು ಅಯು ಫಸಳ ದುಃಕ ಟ್ಯು ಭತುತ “ನಹು ಏನು ಭಹಡಫರೇಔು”
ಎೆಂದು ಕರೇಳಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:37).

಄.ಪೋ.ಕೃ 2:38 ನತು ಓದಿರಿ. ವಹಿರ್ಹುಕ ಕ ಄ವಯಕಹದ ಎಯಡತ ಭತಖಯಹದ ಄ವಯಕರ್ ಗಳು
ಯಹುು?
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ವಹಿತ್ಹತ ಎೆಂದಯರ ಜೇನದ ದಿಕ್ರೆನೆಂದ ಭಸತತಯ ಫದಲಹಣರಮನುನ ಡರಮುುದು, ಹದಿೆಂದ
ತಿಯುಗಿಕರೂೆಂಡು ಸರೂಷ ಜೇನನುನ ನಡರಷುುದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 3:19, 26:20), ಸರೂಯರತು ಕರೇಲ ದುಃಕ ಭತುತ
ನರೂೇನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುುದಲಲ. ನೆಂಬಿಕರಮ ಜರೂತ್ರಗರ ನಜಹದ ವಹಿತ್ಹತು ದರೇಯ ಯಹಗಿದರ, ಆದಯರ ಎಲಹಲ
ಯಖಳ ಸಹಗರಯೇ ಇದನುನ ಔೂಡ ನಹು ತಿಯಷೆರಿಷಫಸುದು.
ಷಹನನಔನಹದ ಯೇಸಹನ ಕಹಲದಿೆಂದಲೂ ಔೂಡ ವಹಿತ್ಹತು ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನದ ಜರೂತ್ರಗರ ಫರಷರದುಕರೂೆಂಡಿದರ

(ಭಹಔತ 1:4). ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನು ವಹಿತ್ಹತದ ಫಹಿಯೆಂಖ ರದವತನಹಗಿದರ. ಹನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿ
ತ್ರೂಳರದುಕರೂೆಂಡಿಯು ಭತುತ ವಿತ್ಹರತಮನೆಂದ ಸರೂೆಂದಿಯು ಸರೂಷ ನರೈತಿಔ ಜೇನದ ಆಯೆಂಬಹಗಿದರ
(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:38, 22:16;ನುನ ತಿೇತನಗರ 3:5-7 ಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ).
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಄.ಪೋ.ಕೃ

2:38,39

ನತು

ಓದಿರಿ.

ಯಹಯತ

ವಹಿರ್ಹುನತು

ಸ ೊಂದಿ

ದಿೋಕ್ಷಹಷಹುನನತು

ಸ ೊಂದಿಕ ೊಳುಳರ ೊೋ ಄ರಿಗ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಹಗಹಾನಗಳು ನಿೋಡಲಹಗಿದ್ ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ರೆಂತಿಕರೂಸಿತನ ದಿನದೆಂದು ಜನರಿಗರ ಕರೇಲ ಅಯ ಹಖಳಿಗರ ಕ್ಷಭಹಣರಮನುನ ಭಹತರ ನೇಡದರ ಅರಿಗರ
ಷೆಂೂಣತಹದ ರಿವುದಹದತಮನ ವಕ್ರತಮನುನ ನೇಡುುದಯ ಭೂಲಔ ಯಮಕ್ರತಔಹಗಿ ಫರಳರಮುುದಲಲದರ, ಷಬರಮ
ಷರೇರಗಹಗಿ

ಭತುತ

ವಿವರೇಶಹಗಿ

ಷುಹತ್ರತಗಹಗಿ

ಸಿದದಯಹಖುೆಂತ್ರ

ಷಸಹಮ

ಭಹಡಿತು.

ಯಕ್ಷಣರಮ

ಷುಹತ್ರತಮನುನ ತಿಳಿಷುುದಕಹೆಗಿ ಭಹತರ ಷಬರಮು ಈ ಲರೂೇಔದಲ್ಲಲದರ (1 ರೇತರನು 2:9). ಆದದರಿೆಂದ, ಈ
ಅೆಂವದಿೆಂದ, ಅರಿಗರ ಯಕ್ಷಣರಮ ಬಯಷರ ಭತುತ ರಿವುದಹದತಮನ ವಕ್ರತಮನುನ ಔೂಡ ನೇಡಲಹಯತು. ಇದರಿೆಂದ
ಷಬರಮು ತ್ಹನು ಔಯರಮಲಟ್ ಕಹಮತಕರೆ ಸಿದದಹಖುೆಂತ್ರ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿತು.
ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹಯತರಿಗ ತಭಮ “ಪಹಗಳು ಕ್ಷಮಿಷಲಪಟಿ್ ” ಎಂಫ ಬಯಷ ಯಹಕ ಄ಶತ್
ಪಹರಭತಖಯಹಗಿದ್ ? ನಿಭಮಲ್ಲಿ ಆಯದಿಯತ ಬಯಷ ಮನತು ನಿೋು ಬ ೋರ ಮರಿಗ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ
ನಿೋಡತವಿರಿ?

ವತಕರಹಯ
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ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ :
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1. ಷಭೃದಿಧಮ ಷುಹತ್ರತಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಆಲರೂೇಚಿಸಿರಿ. ಇದನುನ ರತಿಹದಿಷುಯು ಮಹ ಚನಖಳನುನ
ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು? ಆದರ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಈ ಷುಳುೆ ಫರೂೇಧನರಗರ ವಿಯುದದಹಗಿ ಜೇವಿಸಿಯು ಮಹ
ಯಕ್ರತಖಳನುನ ಷತಯರೇದದಲ್ಲಲ ನೇು ನರೂೇಡಫಸುದು?
2. ತನನ ಮೊದಲ ಭಖುು ಷವಲ ದರೂಡಡದಹದ ಮೇಲರ ಫಬ ಭನುಶಯನು ಹಿೇಗರ ಸರೇಳಿದನು:”ಈ ಭಖುವಿನೆಂದ
ನಹನು ಎಯಡು ಭುಕಯಹದ ಷತಯರೇದದ ಹಠಖಳನುನ ಔಲ್ಲತಿದರದೇನರ. ಮೊದಲನರೇಮದಹಗಿ ನಹು
ಹದಲ್ಲಲ ಸುಟ್ಟ್ದರದೇರ. ಎಯಡನರೇಮದಹಗಿ ನಹು ಸುಟ್ಟ್ನೆಂದಲರೇ ದುಯಹವರಮಲ್ಲಲ ಸುಟ್ಟ್ದರದೇರ.” ಭಔೆಳು
ಷಹವಬಹವಿಔಹಗಿ

ದುಯಹವರಯೆಂದ

ಸುಟ್ಟ್ಯುತ್ಹತಯರ

ಎೆಂಫುದನುನ

ಔಥರಖಳ

ಭೂಲಔ

ಮಹಯು

ವಿರಿಷುತ್ಹತಯರ? ಇದು ದರೈವಿಔ ಔೃರಮ ಅವಯಔತ್ರಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಏನು ಸರೇಳುತತದರ?
3. ೆಂದು ರೇಳರ ನಹು ಎಲಹಲ ಔಶ್ಖಳ ಭೂಲನುನ ಸುಡುಔುತಿತದದಯರ ನಹು ಜನಯಲ್ಲಲಯು ಭೂಕತತನ,
ಅಜ್ಞಹನ, ದುಯಹವರ ಭತುತ ಅಧಿಕಹಯದ ಮೊೇಸಕಹೆಗಿ ಸುಡುಔಫರೇಔು ಎೆಂದು ಫಬ ಯಕ್ರತ ಫಯರಮುತ್ಹತಯರ.
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ಜನಯನುನ ಸರಚಹಿಗಿ ಸಹಳುಭಹಡು ದುಯಹವರಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಏನು ಸರೇಳಫಸುದು ಅದು ಅನನುನ
ಅಥಹ ಅಳನುನ ಸಹಳು ಭಹಡುುದು ಭಹತರಲಲದರ ಅಯ ಷುತತಲೂ ಇಯುಯನೂನ ಔೂಡ
ಸಹಳುಭಹಡುತತದರ ? ದುಯಹವರಮಲ್ಲಲ ಬಹಗಿಮಹಗಿಯು ಎಲಲಯನೂನ ಸರೇಗರ ಅದು ಷತನಹವ ಭಹಡುತತದರ
ಎನುನುದಕರೆ ನೇು ಮಹ ಉದಹಸಯಣರಖಳನುನ ನೇಡುವಿರಿ?
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