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ಮೊದಲ ಷಭ ಮ ನಹಮಕಯತ

ಷಫಬತ್ತುನ ಭಧ್ಹಯಸು:
ಇ ಹಯದ ಪಹಠದ ಄ಧಯಮನಕಹಕಗಿ: ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6, ಯರೂೇಭ 3:28, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 7:48, ಇಬಿರಮರಿಗರ 5:11-14,
ಮಿೇಔ 6:1-16, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 7, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 8:4-25.

ಷಮಯಣ ಹಕಯ: “ಹೋಗ ದ್ ೋಯ ಹಕಯು ರಫಲಹಯತತ; ಯೆಯೊಷಲ ೋಮಿನಲ್ಲಿ ರ್ಶಶಯಯ ಷಂಖ ಯಮತ ಫಸಳಹಗಿ
ಸ ಚಿಿತತ; ಆದಲಿದ್ ಯಹಜಕಯಲ್ಲಿ ದ್ ೊಡಡ ಷಭೊಸು ನಂಬಕ ಗ ವಿಧ್ ೋಮರಹದಯತ” (಄.ಪೋ.ಕೃ 6 :7).
ರೆಂತಿಕರೂಸಿತನ

ದಿನದೆಂದು

ಭಹನಷಹೆಂತಯ

ಸರೂೆಂದಿದ

ಅನರೇಔಯು

ಗಿರೇಕ್ಟ್-ಯರೂೇಮ್

ರೆಂಚದ

ಹಿನನಲರಯೆಂದ ಫೆಂದೆಂತಸಯು ಭತುತ ಈಖ ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ಹಸಿಷುತಿತದದ ಯಸೂದಯಯಹಗಿದದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ
2:5,9-11).

ಅಯು

ಯಸೂದಯಯಹಗಿದದಯೂ

ಔೂಡ

ಮೂದಹಮ

ಹರೆಂತಯದ

ಯಸೂದಯರಿಗಿೆಂತ

ಅಯು

ಭಿನನಹಗಿದದಯು, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6:1 ಯಲ್ಲಲ ಸರೇಳಿಯು “ಇಬಿರಮಯು” ಎೆಂಫ ದಕರೆ ಅಥತನುನ ಸುಡುಕ್ರದಯರ ಅರಿಗರ
ಅನರೇಔ ಯತ್ಹಯಷಖಳಿದೂದ ಸಹಖೂ ಭುಕಯಹಗಿ ಅರಿಗರ ಆಯಹಮಿಕ್ಟ್ ಬಹಶರ ಭತುತ ಮುದಹಮ ಹರೆಂತಯದ
ಷುತತಭುತತಲ್ಲನ ಬಹಶರಖಳ ರಿಚಮವಿಯಲ್ಲಲಲ.
ಇದಲಲದರ ಇನೂನ ಅನರೇಔ ಷಹೆಂಷೃತಿಔ ಭತುತ ಧಹಮಿತಔ ಯತ್ಹಯಷಖಳಿದದು. ಅಯು ಫರೇಯರ ಅನಯ ದರೇವದಲ್ಲಲ
ಸುಟ್ಟ್ದದರಿೆಂದ ಅರಿಗರ ಮೂದಹಮ ಹರೆಂತಯದ ಫರೇಯುಖಳ ಜರೂತ್ರಗರ ಷೆಂಬೆಂದಖಳು ಔಡಿದುಸರೂಗಿದದು, ಅಥಹ
ಅಯಲ್ಲಲ ಆ ಷೆಂಷೃತಿಖಳು ಅಶಹ್ಗಿ ಖಟ್ಟ್ಮಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ಅಯು ದರೇಹಲಮದ ಆಚಹಯಖಳಲ್ಲಲ ಅಶಹ್ಗಿ
ಆಷಕ್ರತಮನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುತಿತಯಲ್ಲಲಲ ಭತುತ ಇಷರರೇಲ್ ಹರೆಂತಯಕರೆ ಸಿೇಮಿತಹಗಿದದ ಮೊೇವರಮ ಧಭತವಹಷರದ
ಆಚಯಣರಖಳನುನ ಅಯು ಹಲ್ಲಷುತಿತಯಲ್ಲಲಲ.
ಇದಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಅಯು ತಭಮ ಜೇನದ ಸರಚುಿ ಬಹಖನುನ ಗಿರೇಕ್ಟ್-ಯರೂೇಮ್ ಹರೆಂತಯದಲ್ಲಲ ಔಳರದಿದದರಿೆಂದ
ಭತುತ

ಅನಯಯ

ಜರೂತ್ರಗರ

ಸರಚುಿ

ಬಹೆಂದಯನುನ

ಫರಳರಸಿಕರೂೆಂಡಿದದರಿೆಂದ

ಕರೈಷತ

ಷಬರಮಲ್ಲಲ

ಎಲಲಯನೂನ

ಷರೇರಿಸಿಕರೂಳೆಫರೇಔು ಎನುನ ವಿವಹಲಹದ ಭನರೂೇಬಹನುನ ಫರಳರಸಿಕರೂೆಂಡಿದದಯು. ಇದರಿೆಂದ ಅನಯಯನುನ ತನನ
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ಷುಹತ್ರತಮಲ್ಲಲ ಬಹಗಿಮಹಖುೆಂತ್ರ ಭಹಡಫರೇಔು ಎನುನ ಉದರದೇವನುನ ದರೇಯು ಈ ಗಿರೇಕ್ಟ್-ಯರೂೇಮ್
ಹಿನನಲರಮುಳೆ ಯಸೂದಯಯ ಭೂಲಔ ನರಯರೇರಿಷುತಿತದದಯು.

ಭಹನತಹಯ

dÄ®ÉÊ 22

ಏಳು ಜನಯ ನ ೋಭಕ
಄.ಪೋ.ಕೃ 6:1ನತು ಓದಿರಿ. ಗಿರೋಕ್-ರ ೊೋಭನುಯ ಹನುಲ ಮ ವಿವಹವಸ್ಚಗಳ ದೊಯತ ಏನತ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
“ಈ ದೂರಿನ ಭುಕಯಬಹಖು ದರೇಹಲಮದ ಷರೇರಮಲ್ಲಲ ಗಿರೇಕ್ಟ್ ವಿಧರಮಯನುನ ನಲತಕ್ಷಿಷುತಿತದಹದಯರ
ಎೆಂಫುದಹಗಿತುತ. ಮಹುದರೇ ರಿೇತಿಮ ತ್ಹಯತಭಯು ಷುಹತ್ರತಮ ಭೂಲ ಉದರದೇವಕರೆ ದಕರೆ ತಯುುೆಂತದಹಗಿತುತ.
ಆದಯೂ ಔೂಡ ಷರೈತ್ಹನನು ಈ ರಿೇತಿಮ ಷೆಂವಮನುನ ಅಯಲ್ಲಲ ತೆಂದಿದದನು. ಇೆಂತಸ ಷಭಮದಲ್ಲಲ
ಷೆಂವಮಖಳನುನ ತ್ರಗರದುಸಹಔುುದಕಹೆಗಿ ಷರಿಮಹದ ತಿೇಭಹತನಖಳನುನ ತ್ರಗರದುಕರೂಳೆಫರೇಕಹಗಿತುತ ಇಲಲದರ
ಸರೂೇದಯರ ವಿಯರೂೇಧಿಮು ವಿವಹವಸಿಖಳಲ್ಲಲ ಯತ್ಹಯಷನುನ ತೆಂದು ಷಬರಮನುನ ಇಫಹಬಖ ಭಹಡು ಅಹಮವಿತುತ. ”
ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್, ದಿ ಅಕ್ಟ್್್ ಅಪೇಷ್ಲಸ್ಟ, ುಟ್ 88.
ಅಪೇಷತಲಯು ಷೂಚಿಸಿದ ರಿಸಹಯರೆಂದಯರ ಯಸೂದಯಯು ಅಯಲ್ಲಲಯು ಜನಯಲ್ಲಲ ಏಳು ಜನಯನುನ ಮೇಜನ
ಫಳಿಮಲ್ಲಲ ಷರೇರ ಷಲ್ಲಲಷಲು ಆಯೆಭಹಡಿಕರೂಳೆಫರೇಕಹಗಿತುತ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6:2). ಅಯು ತಭಮ ಸರಚಿಿನ
ಷಭಮನುನ ಹರಥತನರ ಭತುತ ದರೇಯ ಹಔಯನುನ ಷಹಯು ಷರೇರಮಲ್ಲಲ ಔಳರಮಫರೇಕಹಗಿತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6:4).
ಇದನುನ ವಿವರೇಶಹದ “ರತಿದಿನ” ಎೆಂಫ ದದ ಜರೂತ್ರಗರ ಜರೂೇಡಿಷಲಹಗಿದರ. ಇದು ಆದಿ ಷಬರಮಲ್ಲಲದದ ಎಯಡು
ಭುಕಯಹದ ಕಹಮತಖಳು ಫರೂೇಧಿಷುುದು (ದರೇಯ ಹಔಯ) ಭತುತ ಷಸಹಷ (ಮೇಜನ ಫಳಿಮಲ್ಲಲ), ಇದಯಲ್ಲಲ
ಎಯಡನರೇಮ ಬಹಖು ಷಸಹಷ ಬರೂೇಜನ, ಔತತನ ಯಹತಿರ ಬರೂೇಜನ, ಭತುತ ಹರಥತನರಖಳು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

2:42,46,5:42).
ಇದರಿೆಂದ ಅಪೇಷತಲಯು ಸರಚಿಿನ ಷಭಮನುನ ವಿವಹವಸಿಖಳ ನಡುರ ಯೇಷುವಿನ ಫರೂೇಧನರಖಳನುನ,
ಸಿದಹದೆಂತಖಳನುನ ತಿಳಿಷುುದಯಲ್ಲಲ

ಭತುತ ಹರಥತನರಭಹಡುುದಯಲ್ಲಲ ಔಳರಮುತ್ಹತಯರ. ಈ ನಮಮಿತಹಗಿಯು

ಏಳು ಜನಯು ಷಸಹಷದ ಕಹಮತಖಳಲ್ಲಲ ಭತುತ ಭನರಮಲ್ಲಲ ನಡರಮ ಹರಥತನರಖಳಲ್ಲಲ ಷಸಹಮ ಭಹಡುತ್ಹತಯರ.
ಅಯ ಜಹಫಹದರಿಮು ಷಬಹ ಷರೇಔಯ ಕ್ರರಯಖಳಿಗರ ಭಹತರ ಸಿೇಮಿತಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ೆಂದು ವಿಧದಲ್ಲಲ ಅಯು
ಷಬರಮ ಖುೆಂಪ್ನ ಮೊದಲ ನಹಮಔಯಹಗಿದದಯು.
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಄.ಪೋ.ಕೃ 6:2-6. ಏಳು ಜನಯನತು ಸ ೋಗ ಅಯೆಕ ಮಹಡಲಹಯತತ ಭತತು ಄ಯತ ಷ ೋ ಗ ಸ ೋಗ
ನಿಮಮಿತಗ ೊಂಡಯತ?
_____________________________________________________________________________________________
ಈ ಅಬಯಥಿತಖಳು ನರೈತಿಔ, ಆತಿೀಔ ಭತುತ ಹರಯೇಗಿಔ ಷವಬಹಖಳಲ್ಲಲ ವಿವರೇಶಹಗಿಯಫರೇಕಹಗಿತುತ. ಅಯು
ಷಭಹಜದಲ್ಲಲ ಭತುತ ಷಬರಮಲ್ಲಲ ಳರೆಮ ಸರಷಯನುನ ಸರೂೆಂದಿಯಫರೇಕಹಗಿತುತ ಭತುತ ಅಯು ಆತಮದಿೆಂದ ಭತುತ
ಜ್ಞಹನದಿೆಂದ ತುೆಂಬಿದಯಹಗಿಯಫರೇಔು. ಷಬರಮ ಅನುಭತಿಯೆಂದ ಏಳು ಜನಯನುನ ಆಯೆ ಭಹಡಿ ಹರಥತನರಮ
ಭೂಲಔ ಅಯ ಮೇಲರ ಕರೈಖಳನುನ ಇರಿಸಿ ಅಯನುನ ಆಯೆಭಹಡಲಹಯತು. ಈ ಅಚಹಯು ಷಬರಮ ಷರೇಔಯ
ಷರೇರಗರ ಅಯನುನ ಪ್ಷು ಫಹಿಯೆಂಖ ಪ್ಗರ ಭತುತ ಅರಿಗರ ನೇಡಿದ ಅಧಿಕಹಯದ ಖುಯುತ್ಹಗಿತುತ.
಄ಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿಯತಹಗ ಯರ್ಹಯಷನತು ರ್ ೊೋರಿಷತುದತ ಄ಶತ್ ಷತಲಬ ೋ ಄ದತ ಫಸಳ ಷತಲಬಲಿ ?
ದ್ ೋಯತ ನಭಗ ನಿೋಡಿಯತ ಄ಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿ ವಹಂತ್ತಮನತು ಭತತು ನಿಧಿಗಶ್ ಗತರಿಮನತು ಸ ೊಂದಿ ಷ ೋ ಗ
ಷಭಪ್ಗತಹಗಿಯತುದತ ಸ ೋಗ

ಷ ೊೋಭಹಯ
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ಷ ುಫ ನನ ಷ ೋ
ಆಯ ನರೇಭಔಹದ ನೆಂತಯ ಆ ಏಳು ಜನಯು ಕರೇಲ ಷಬರಮ ಕಹಮತಖಳಲ್ಲಲ ಭಹತರ ತ್ರೂಡಗಿಕರೂಳೆದರ
ಷುಹತ್ರತಮ ಭತುತ ಷಹಕ್ಷಿಮ ಸರೇಳುುದಯಲ್ಲಲ ನಭಖನಯಹದಯು. ಇದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಷುಹತ್ರತಮು
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಸಯಡಿತು ಭತುತ ವಿವಹವಸಿಖಳು ಫರಳರಮುತ್ಹತ ಸರೂೇದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 6:7). ಅಭಿೃದಿಧಮು
ಆಯೆಂಬಹಯತು, ಆದಿ ಷಬರಮಲ್ಲಲ ವಿಯರೂೇಧತ್ರಮು ಔೂಡ ಫರಳರಮುತಿತತುತ. ಭುೆಂದಿನ ಹಖಹಯನ ಷರತಪರನನರೆಂಫ
ಆತಿೀಮತ್ರಯೆಂದ ತುೆಂಬಿಯುನ ಷರೇರಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ವಿರಿಷುತತದರ.

಄.ಪೋ.ಕೃ 6:8-16ನತು ಓದಿರಿ. ಇ ಚನಗಳು ಷ ಫು ನನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಭತತು ಄ನ ನಂಬಕ ಮ ಸಹಗೊ
ಷವಭಹದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಏನತ ಸ ೋಳುತು ?ಭತತು, ಷ ಫ
ು ನನ ಯಹ ಮಹತತಗಳು ಄ನ ವಿರ ೊೋಧಿಗಳನತು
ರ ೊೋಚಿಿಗ ಳುಂರ್ ಮಹಡಿದು?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ಗಿರೇಕ್ಟ್-

ಯರೂೇಭನನಯ

ಹಿನನಲರಯೆಂದ

ಫೆಂದೆಂತಸ

ಯಸೂದಯನಹಗಿ

ಷರತಪರನನು

ಷುಹತ್ರತಮನುನ

ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಗಿರೇಕ್ಟ್-ಯರೂೇಭನನಯ ಹಿನನಲರಮ ಜನಯು ಆಯಹಧಿಷು ಷಬಹಭೆಂದಿಯಖಳಲ್ಲಲ ಷುಹತ್ರತಮನುನ
ಷಹರಿದನು. ಆ ನಖಯದಲ್ಲಲ ಅೆಂತಸ ಅನರೇಔ ಷಬಹಭೆಂದಿಯಖಳಿದದು. ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6:9 ಯಲ್ಲಲ ಉಲರಲೇಕಹಗಿಯು
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ಎಯಡು ಷಬರಖಳು ಅೆಂತಸ ಷಬರಖಳಹಗಿಯಫಸುದು. ಅದಯಲ್ಲಲ ೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಖದಯು ಇಯು ಷಬರ (ಸಿಯರನ್
ಭತುತ ಅಲರಕಹಿೆಂಡಿರಮ ಹರೆಂತಯದಯು) ಉತತಯ ಬಹಖದಯು ಇಯು ಷಬರ (ಸಿಸಿಲ್ಲಮಹ ಭತುತ ಏಶಹಯ

ಹರೆಂತಯದಯು).
ಆ ಚಚರತಮ ಕರೇೆಂದರ ಬಿೆಂದು ಯೇಷುಹಗಿದದನು ಎೆಂಫುದಯಲ್ಲಲ ಮಹುದರೇ ಷೆಂವಮವಿಲಲ, ಆದಯರ ಷರತಪರನನು
ಷುಹತ್ರತಮನುನ
ಭಹಡಿಕರೂೆಂಡಿದಹದನರ

ಮಹ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ

ಎೆಂಫುದಯ

ಅಥತಭಹಡಿಕರೂೆಂಡಿದಹದನರ

ವಿಚಹಯಹಗಿ

ಮೂದಹಮ

ಭತುತ

ಅದನುನ

ಹರೆಂತಯದ

ಸರೇಗರ

ಅಬಹಯಷ

ಯಸೂದಯಯಲ್ಲಲ

ತಔತು

ಆಯೆಂಬಹಯತು.ಷರತಪರನನು ಮೊೇವರ ಭತುತ ದರೇಯ ವಿಯುದದಹಗಿ ಭಹತನಹಡುತಿತದಹದನರ ಎೆಂಫುದಹಗಿ ಅಯು
ಆಯರೂೇ

ಭಹಡಿದಯು.

ಅಯ

ದೃಷ್ಟ್ಮಲ್ಲಲ

ಅದು

ದರೇಹಲಮಕರೆ

ಭತುತ

ಆಜ್ಞರಗರ

ವಿಯುದದಹಗಿ

ಭಹತನಹಡುತಿತಯುೆಂತ್ರ ಕಹಣಿಸಿತು. ಅನನುನ ಕರಲು ಅೆಂವಖಳಲ್ಲಲ ತಹಗಿ ಅಥರೈತಸಿಕರೂೆಂಡಿದದಯೂ ಔೂಡ,
ಅಥಹ ಅನ ಭಹತುಖಳನುನ ಫರೇಕರೆಂತಲರೇ ತಿಯುಚಿದದಯೂ ಔೂಡ ಸಹಖೂ ಅನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಷುಳುೆ
ಷಹಕ್ಷಿಖಳನುನ ಷರೇರಿಸಿದದಯೂ ಅನ ವಿಯುದದಹಗಿದದ ಆಯರೂೇಖಳನುನ ತಳಿೆಸಹಔುೆಂತಿಯಲ್ಲಲಲ, ಇದನರನೇ ಯೇಷುವಿನ
ವಿಶಮದಲ್ಲಲಮೂ ನಹು ನರೂೇಡುತ್ರತೇರ (ಭಹಔತ 14:58; ಯೇಸಹನ 2:19). ಹಿರಿಷಬರಮಯು ದರೇಹಲಮದಲ್ಲಲ
ಭಹಡುತಿತದದ ವಿಖರಸಹಯಹಧನರಮನುನ ಷರತಪರನನು ಕೆಂಡಿಷಲು ಉಯೇಗಿಸಿದ ಔಠಿಣಹದ ಭಹತುಖಳು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

7:48) ಯೇಷುವಿನ ಭಯಣದ ಔುರಿತ್ಹದ ಆಳಹದ ಅಥತನುನ ತಿಳಿಷುತತದರ. ಮಹಕರೆಂದಯರ ದರೇಹಲಮದ ಭತುತ
ಅದಯಲ್ಲಲ ನಡರಮು ಆಚಯಣರಖಳ ವಿಯುದದಹಗಿ ಭಹತನಹಡುುದು ಫಸಳ ದರೂಡಡ ಅಯಹಧಹಖುತತದರ.
ಭತ್ರೂತೆಂದು ಭಹತಿನಲ್ಲಲ ಸರೇಳುುದಹದಯರ, ಅನರೇಔ ಯಸೂದಯ ಹಿನನಲರಯೆಂದ ಫೆಂದೆಂತಸ ವಿವಹವಸಿಖಳು
ದರೇಹಲಮದ ಭತುತ ಅದಯಲ್ಲಲ ನಡರಮು ಆಚಯಣರಖಳಲ್ಲಲ ಇನೂನ ನೆಂಬಿಕರಮನುನ ಇಟು್ಕರೂೆಂಡಿದದಯು (ಅ,ಪೇ,ಔೃ

3:1;15:1,5; 21:17-24) ಭತುತ ಅುಖಳನುನ ಬಿಟು್ಬಿಡಲು ಔಶ್ಡುತಿತದದಯು. (ಖಲಹತಿ 5:2-4, ಇಬಿರಮರಿಗರ 5:11-14)
ಷರತಪರನನು ಭತುತ ಅನ ಹಿೆಂಫಹಲಔಯು ಯೇಷುವಿನ ಭಯಣದಲ್ಲಲ ಈ ಎಲಹಲ ಆಚಹಯಖಳು ಷೆಂೂನತಹಗಿರ
ಎೆಂಫುದನುನ ಫಸಳ ಫರೇಖ ಅಥತ ಭಹಡಿಕರೂೆಂಡಿದದಯು.
ನಭಗ ಫಸಳ ಆಶ್ಹದ ಕ ಲು ಄ಭಹಯಷಗಳನತು ಸ ಚಹಿಗಿ ನಹು ಯಹಕ ಆಶ್ಡಬಹಯದತ ಄ುಗಳನತು
ತುಪ ಎಂದತ ರ್ ೊೋರಿಷತ ಸ ೊಷ ಬ ಳಕತ ಫಂದ್ಹಗ ಄ದನತು ಸ ೋಗ ಸ್ಚವೋಕಹಯ ಮಹಡಬ ೋಕತ?
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ಭಂಗಳಹಯ
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ಹರಿ ಷಭ ಮ ಭತಂದ್
಄.ಪೋ.ಕೃ 7:1-53 ನತು ಓದಿರಿ. ತನು ಮೋಲ ಅರ ೊೋ ಸ ೊರಿಷತಯನತು ಈದ್ ಾೋರ್ಶಸ್ಚ ಷ ುಫ ನನತ ಏನತ
ಸ ೋಳುತ್ತುದ್ಹಾನ ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ಷರತಪರನನ

ವಿಯುದದ

ಸರೂರಿಷಲಹದ

ಆಯರೂೇಖಳಿಗರ

ಅನನುನ

ಫೆಂಧಿಸಿ

ಹಿರಿಷಬರಮ

ಭುೆಂದರ

ಸಹಜಯುಡಿಷಲಹಯತು. ಯಸೂದಯಯ ಆಚಹಯದ ರಕಹಯ ಆಜ್ಞರ ಭತುತ ದರೇಹಲಮದ ಆಚಯಣರಖಳು ಫಸಳ
ಭುಕಯಹದ ಭೂಯು ಅಧಹಯ ಷತೆಂಬಖಳಲ್ಲಲ ಇದಯಲ್ಲಲ ಕರೂನರಮದು ನೇತಿ ಕಹಮತಖಳು, ೆಂದು ಇುಖಳ ಮೇಲರ
ಲರೂೇಔು ನೆಂತಿದರ ಎೆಂದು ಅಯು ನೆಂಬಿದದಯು. ಮೊೇವರಮ ಧಭತವಹಷರನುನ ಔಡರಖಣಿಷುುದು ಫಸಳ
ತಿೇರಹದ ತಹಗಿ ಅಯು ಬಹವಿಸಿದದಯು ಆದದರಿೆಂದ ಅನ ಮೇಲರ ದರೇದೂಶಣರಮ ಆಯರೂೇನುನ
ಸರೂರಿಷಲಹಯತು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 6:11).
ಷರತಪರನನು ನೇಡಿದ ಉತತಯು ಅಪೇಷತಲಯ ಔೃತಯಖಳಲ್ಲಲಯೇ ಅತಿೇ ಉದದನರೇಮ ಬಹಶಣಹಗಿದರ. ಇದು ಆ
ಷನನರೇವದ ಖೆಂಭಿೇಯತ್ರಮನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ. ಆಯೆಂಬದಲ್ಲಲ ಇದರೂೆಂದು ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಚರಿತ್ರರಮ ಸಹಗರ
ಕಹಣಿಸಿದಯೂ ಔೂಡ ಈ ಬಹಶಣನುನ ಸಳರಮ ಡೆಂಫಡಿಕರಮ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ನಹು ನರೂೇಡಫರೇಕಹಖುತತದರ ಭತುತ
ಸರೇಗರ ರಹದಿಖಳು ಇದನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ ಇಷಹರಯೇಲಯಯನುನ ದರೇಯ ಔಡರಗರ ತಿಯುಖುೆಂತ್ರ ಎಚಿರಿಷುತಿತದದಯು
ಎೆಂದು ನರೂೇಡಫರೇಔು. ಈ ರಿೇತಿಮ ಎಚಿರಿಕರಮ ಭಹತುಖಳನುನ ಸರೇಳುಹಖ ಅಯು ಕರಲವೆಂದು ಫಹರಿ “ರಿಬ್”
ಎೆಂಫ ಇಬಿರಮ ದನುನ ಉಯೇಗಿಷುತಿತದಯು. ಇದಯ ಷರಿಮಹದ ಬಹಶಹೆಂತಯನುನ ಖಭನಸಿದಯರ ಸಳರಮ
ಡೆಂಫಡಿಕರಮನುನ ಭುರಿಮುಯ ವಿಯುದದಹಗಿ ದರೇಯು ತ್ರಗರದುಕರೂಳುೆ ಔರಭಖಳ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಇದು
ವಿಯಣರಮನುನ ನೇಡುತತದರ.
ಮಿೇಔ 6:1,2 ಯಲ್ಲಲ ಉದಹಸಯಣರಗರ “ರಿಬ್” ಎೆಂಫ ದು 3 ಫಹರಿ ಕಹಣಿಷುತತದರ. ಇದಯ ನೆಂತಯ ಸಿನಹಯ
ಫರಟ್ದಲ್ಲಲ ದರೇಯು ಭಹಡಿದ ಡೆಂಫಡಿಕರಮ (ವಿಮೊೇಚನರಕಹೆಂಡ 2೦-23) ಭಹದರಿಮನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ.
ಮಿಔನು ದರೇಯ ಜನಯ ಯಹಗಿ ಭಹಡಿಯು ಅದುುತಹದ ಕಹಮತಖಳನುನ ಅರಿಗರ ಜ್ಞಹಔಭಹಡುತ್ಹತನರ
(ಮಿೇಔ 6:3-5) ಆ ಡೆಂಫಡಿಕರಮನುನ ಮಿೇಯುುದಯ ರತಿಪಲನುನ ಅರಿಗರ ತಿಳಿಷುತ್ಹತನರ. (ಮಿೇಔ 6:6-12).
ಸಹಖೂ ಕರೂನರಮದಹಗಿ ಅವಿಧರಮತ್ರಗರ ಸಿಖು ರತಿಪಲನುನ ತಿಳಿಷುತ್ಹತನರ (ಮಿೇಔ 6:13-16).
ಷರತಪರನನ ಬಹಶಣದ ಹಿನನಲರ ಇದಹಗಿಯಫಸುದು. ಅನ ಕಹಮತಖಳನುನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ವಿಯಣರಮನುನ
ನೇಡುೆಂತ್ರ

ಅಯು ಕರೇಳಿದಹಖ ತನನ ವಿಯುದದಹದ ಆಯರೂೇಖಳನುನ ಅಲಲಖಳರಮುುದಿಲಲ ಭತುತ ತನನ

ನೆಂಬಿಕರಮನುನ ಷಭಥಿತಸಿಕರೂಳುೆುದಿಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಸಳರಮ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ರಹದಿಖಳು “ರಿಬ್” ಎೆಂಫ ದನುನ
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ಉಯೇಗಿಸಿ ಸರೇಗರ ಇಷರಯೇಲಯಯನುನ ಖಟ್ಟ್ಮಹಗಿ ಕೆಂಡಿಷುತಿತದದಯರೂೇ ಅದರೇ ರಿೇತಿಮ ಖಟ್ಟ್ಮಹದ ಷವಯದಲ್ಲಲ
ಅಯನುನ ಔುರಿತು ಭಹತನಹಡಿದನು. ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಔುರಿತ್ಹದ ಅನ ಉದದನರೇಮ ಬಹಶಣ ಸರೇಗರ
ಇಷಹರಯೇಲಯಯು ತಭಮ ಅವಿಧರೇಮತ್ರಯೆಂದ ದರೇರಿಗರ ದೂಯಹದಯು ಎೆಂಫುದನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುುದಹಗಿತುತ.
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 7:51-53 ಷರತಪರನನು ಸರದಯುುದಿಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಈ ನಹಮಔಯು ದರೇಯು ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಮೇಲರ
ಷುರಿಸಿದ ವಹಖಳಿಗರ ಸರೇಗರ ಖುರಿಮಹಗಿದಹದಯರ ಎೆಂದು ಸರೇಳಿದನು. ಅಯ ಪ್ತೃಖಳು ದರೇಯ ರಹದಿಖಳನುನ
ಷಹಯಷುುದಯ ಅಯಹಧನುನ ಸರೂತುತಕರೂೆಂಡಿದದಯರ ಅಯ ಮೇಲರ ಅದಕ್ರೆೆಂತ ಸರಚಿಿನ ವಹವಿದರ. “ನಭಮ
ಪ್ತೃಖಳು” (ಅ.ಪೇ. ಔೃ 7:11,19,38,44,45)ಎೆಂದು ಆಯೆಂಬದಲ್ಲಲ ಸರೇಳಿದ ಭಹತನುನ ಅೆಂತಯದಲ್ಲಲ “ನಭಮ
ಪ್ತೃಖಳು” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 7:51)

ಎೆಂದು ಫದಲಹಯಷುುದಯ ಹರಭುಕಯತ್ರಮನುನ ರಿಖಣಿಷಫರೇಔು. ಷರತಪರನನು

ಜನಯನುನ ಮಚಿಿಷು ಕಹಮತದಿೆಂದ ದೂಯಹಗಿ ಯೇಷುವಿಗಹಗಿ ದೃಢಹದ ನಧಹತಯನುನ ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡನು.
ಅದಯ ಪಲ್ಲತ್ಹೆಂವ ಫಸಳ ಘೂೇಯಹಗಿದದಯೂ ಔೂಡ ಅನ ಭಹತಿನಲ್ಲಲ ಬಮಹಖಲ್ಲ ಅಥಹ ವಹಿತ್ಹತಹಖಲ್ಲ
ಇಯಲ್ಲಲಲ.
ಇ ಹಂದ್ ನಿೋು ಯೆೋಷತವಿಗಹಗಿ
ಯಹಹಗ

?

ನಿೋು

ತಪ್ಪಸ್ಚಕ ೊಂಡಿದಿಾರ ೊೋ?

ದೃಢಹದ ಭತತು ಄ಚಲಹದ ತ್ತೋಮಹಗನನತು ರ್ ಗ ದತಕ ೊಂಡಿದತಾ

ರ್ ಗ ದತಕ ೊಂಡಿದಿಾರ ೊೋ
ನಿಭಮ

ಈತುಯ

಄ಥಹ

ಆಲಿವೋ

ತಪ್ಪಸ್ಚಕ ೊಂಡಿದ್ ಾೋ

಄ದಕ ಕ

ಎಂಫತದ್ಹದರ

ಫದಲಹಗಿ

ನಿೋು

಄ದನತು

ಸ ೋಗ

ಫದಲಹಯಷತವಿರಿ?

ಫತಧಹಯ
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ಯಲ ೊೋಕದ ಗತಡಹಯದಲ್ಲಿ ಯೆೋಷತ
ರಹದಿಮ

ಭಹತಿನ

ಅಥತದ

ರಕಹಯ

(ಇಬಿರಮ

ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ

“ನಬಿ”

ಎೆಂದು)

ದರೇಯ

ಯಹಗಿ

ಭಹತನಹಡುನು ಎೆಂಫುದಹಗಿ, ಇಲ್ಲಲ ಷರತಪರನನು “ರಿಬ್” ಎೆಂಫ ದನುನ ಉಯೇಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದರೇಯ
ರಹದಿಮಹಖುತ್ಹತನರ. ಆದಯರ ಅನ ರಹದನರಮ ಷರೇರ ಫಸಳ ಔಡಿಮ ಅಧಿಮಹಗಿತುತ.

಄.ಪೋ.ಕೃ 7:55,56 ನತು ಓದಿರಿ. ಷ ುಫ ನನ ದವಗನದ ಄ಥಗ ೋನತ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಷರತಪರನನು ಈ ಸೆಂತನುನ ತಲುಪ್ದಹಖ, ಜನಯಲ್ಲಲ ಕರೂೇಲಹಸಲ ಉೆಂಟ್ಹಯತು. ಅನು ಕ್ರರಷತನನುನ
ರಹದನರಖಳ ಜರೂತ್ರಗರ ಭತುತ ದರೇಹಲಮದ ಜರೂತ್ರಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿ ಭಹತನಹಡಲು ಆಯೆಂಭಿಸಿದಹಖ ಮಹಜಔನು
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ಬಮಭಿೇತನಹದೆಂತ್ರ ಔೆಂಡು ಫಟ್ರ್ಮನುನ ಸರಿದುಕರೂೆಂಡನು. ಈ ಕ್ರರಯಮ ಭೂಲಔ ತನನ ಷವಯನುನ ಫಸು ಫರೇಖನರ
ಅಡಗಿಷಲಹಖುತತದರ ಎೆಂದು ಷರತಪರನನು ಅರಿತುಕರೂೆಂಡನು. ಅನಗರ ಅಯು ತ್ರೂೇರಿದ ವಿಯರೂೇಧತ್ರಮನುನ ಔೆಂಡು
ತ್ಹನು ಕರೂನರಮ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ನೇಡುತಿತದರದೇನರ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕರೂೆಂಡನು. ತನನ ರಷೆಂಖದ ಭದಯದಲ್ಲಲ ಅದನುನ
ಅಧತಕರೆ ನಲ್ಲಲಸಿದನು” ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್ ದಿ ಄ಕ್್್ ಅಫ್ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ ುಟ್ 100
ಷರತಪರನನು ದರೇಯ ಯಹಗಿ ಯಸೂದಯ ನಹಮಔಯ ಎದುಯು ಹದಿಷುತಿತಯುಹಖ ಯೇಷುು ಯಲರೂೇಔದ
ಖುಡಹಯದಲ್ಲಲ ನೆಂತಿದದನು. ತೆಂದರಮ ಔೆದಲ್ಲಲ ನೆಂತಿದದನು ಇದು ಬೂಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ತಿೇುತ ನಡರಮುತಿತದರ ಅದಕ್ರೆೆಂತ
ಭುಕಯಹಗಿ ಯಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ನಡರಮುತಿತಯು ನಹಯಮಹ ತಿೇಪ್ತನ ಚಿತರಣನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ. ದರೇಯು
ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಷುಳುೆ ಫರೂೇಧಔಯನುನ ಭತುತ ನಹಮಔಯನುನ ನಹಯಮವಿಚಹಯಣರಗರ ಳಡಿಷುತ್ಹತನರ.
ವಹಿತ್ಹತದ ಔಯರಮನುನ ಮಹಕರ ನೇಡಲಹಖಲ್ಲಲಲ ಎೆಂಫುದನುನ ಇದು ವಿರಿಷುತತದರ ಅಪೇಷತಲಔೃತಯಖಳಲ್ಲಲ
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕಹಣು ದೃವಯು ಇಲ್ಲಲ ಕಹಣುುದಿಲಲ. . (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:38, 3:19, 5:31). ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಮೇಲರ
ಇದದ ದರೇಯ ಆಳಿವಕರಮು ಅೆಂತಯಕರೆ ಫೆಂದಿತುತ. ಇದಯ ಅಥತರೇನರೆಂದಯರ ದರೇಯು ಅಫರಸಹಭನಗರ ಹಗಹದನ
ಭಹಡಿದ ಸಹಗರ ಲರೂೇಔದ ಯಕ್ಷಣರ ಕಹಮತದಲ್ಲಲ (ಆದಿಕಹೆಂಡ 12:3, 18:18, 22:18) ಇನೂನ ಮೇಲರ ಇಷಹರಯೇಲಯಯ
ಭಧಯಸಿಥಕರಮ ಅವಯಔತ್ರಯಯುುದಿಲಲ. ಆದಯರ ಯೇಷುವಿನ ಹಿೆಂಫಹಲಔಯ ಭೂಲಔ ಯಸೂದಯಯು ಭತುತ ಅನಯಯು
ಈಖ ಯಯುಶಲರಭ ನುನ ಬಿಟು್ ಸರೂಯಟು ಸರೂೇಗಿ ಲರೂೇಔದ ಎಲಹಲ ಔಡರಖಳಲೂಲ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಷುಹತ್ರತಮನುನ
ಷಹಯಫರೇಕಹಯತು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:8).
಄.ಪೋ.ಕೃ 7:57-8:1,2 ನತು ಓದಿರಿ. ಲೊಕನತ ಷ ಫ
ು ನನ ಭಯಣನತು ಸ ೋಗ ಯದಿ ಮಹಡತರ್ಹುನ ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ದರೇದೂಶಣರಗರ ಇಯು ಶಕ್ಷರ ಔಲುಲ ಸರೂಡರದು ಷಹಯಷುುದಹಗಿತುತ. (ಮಹಜಔಕಹೆಂಡ 24:14), ಷರತಪರನನು
ಭಯಣಕರೆ ಪ್ಷಲಟ್ನರೂೇ ಅಥಹ ಸುಚರಿದದ ಜನಯು ಅನನುನ ಕರೂೆಂದಯರೂೇ ಎೆಂಫುದು ಷಶ್ಹಗಿ
ತಿಳಿಮುುದಿಲಲ. ಮಹುದರೇ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಲ ಯೇಷುವಿನ ನೆಂಬಿಕರಗಹಗಿ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಸತಷಹಕ್ಷಿಮಹದ ಮೊದಲ
ಯಕ್ರತಮಹಗಿದದನು. ಅನನುನ ಕರೂೆಂದಯು ಅಯ ಫಟ್ರ್ಖಳನುನ ಷೌಲನ ಹದಖಳ ಫಳಿಮಲ್ಲಲ ಇಡುುದನುನ
ನರೂೇಡಿದಹಖ ಷೌಲನು ಷರತಪರನನ ವಿಯರೂೇಧಿಖಳ ನಹಮಔನಹಗಿದದನು. ಅದಯೂ ಔೂಡ ಷರತಪರನನು ತನನನುನ
ಕರೂಲುಲರಿಗಹಗಿ
ಷಹಥನದಲ್ಲಲಯು

ಹರಥಿತಷುಹಖ

ಭತುತ ಆಚಲಹದ

ಷೌಲನಗಹಗಿಮೂ

ಔೂಡ

ವಿವಹವಷವಿಯು ಯಕ್ರತಮು

ಹರಥಿತಸಿದನು.
ಭಹತರ

ಈ

ನೆಂಬಿಕರಮಲ್ಲಲ
ಕಹಮತನುನ

ಉನನತ
ಭಹಡಲು

ಷಹದಯಹಖುತತದರ. ಇದು ಅನ ಜೇನದಲ್ಲಲ ಯೇಷುವಿನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೂೆಂದಿದದ ನೆಂಬಿಕರ ಭತುತ ಹಷತತ್ರಮನುನ
ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ.
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ಷತಹರ್ ಗ ಷ ೋ ಮ ವಿಷುಯಣ
ಷರತಪರನನ

ಷಹಧಿಸಿದ ಜಮದಿೆಂದ

ವಿವಹವಸಿಖಳ

ಮೇಲರ ತಿೇರಹದ

ಹಿೆಂಷರಮನುನ ನಡರಷುೆಂತ್ರ

ವಿಯರೂೇಧಿಖಳನುನ ರರೇಯಣರಮನುನ ನೇಡಿತು. ಷೌಲನು ಈ ಖುೆಂಪ್ನ ನಹಮಔನಹಗಿದದನು. ಇನು ಷಬರಗರ ಸರಚಿಿನ
ಅಹಮನುನ ನೇಡಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 8:3 26:10). ಆದಯರ ಹಿೆಂಷರಮು ಳರೆಮದಕಹೆಗಿ ಫದಲಹಯತು.
ಮುದಹಮ ಭತುತ ಷಭಹಮತ ದರೇವದರಲರಲಡರ ಚದುರಿಷಲಟು್ ವಿವಹವಸಿಖಳು ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯುತಿತದದಯು. ಈ
ಹರೆಂತಯಖಳಲ್ಲಲ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯಫರೇಔು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:8) ಎನುನ ಆಜ್ಞರಮು ಇದಯ ಭೂಲಔ ನರಯರೇರಿತು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 8:4-25.ನತು ಓದಿರಿ. ಇ ಷನಿು ೋವದಲ್ಲಿ ಯಹ ಪಹಠಗಳನತು ನಹು ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ಷಭಮಹತದಯು ಅಧತ ಇಷಹರಯೇಲಯಯಹಗಿದದಯು, ಧಹಮಿತಔ ವಿಚಹಯಖಳಲ್ಲಲಮೂ ಔೂಡ ಅಯು ಇದರ
ಷಹಥನನುನ ಸರೂೆಂದಿದದಯು. ಅಯು ಮೊೇವರಮ ಮೊದಲ ಐದು ುಷತಔಖಳನುನ ಸಿವೇಕಹಯಭಹಡಿದಯಹಗಿದದಯು.
ಷುನನತಿಮನುನ ಹಲ್ಲಷುತ್ಹತ ಭತುತ ಮಸಿಿಮನು ಫಯುತ್ಹತನರ ಎೆಂದು ಎದುಯುನರೂೇಡುಯಹಗಿದದಯು. ಆದಯರ
ಯಸೂದಯಯ ರಕಹಯ ಷಭಹಮತದಯ ಧಭತು ಸಹಳಹದ ಧಭತಹಗಿತುತ, ಇದಯ ರಕಹಯ ಅರಿಗರ
ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಡೆಂಫಡಿಕರಮಲ್ಲಲ ಮಹುದರೇ ಹಲ್ಲಲಲ.
ಷಭಹಮತದಯು ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಸರೂೆಂದಿದುದ ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಷಬರಮನುನ ಆಚಿರಿಗರ ಖುರಿಭಹಡಿತು.
ಆದದರಿೆಂದ ಅಪೇಷತಲಯು ರೇತರ ಭತುತ ಯೇಸಹನಯನುನ ರಿಸಿಥತಿಮನುನ ಲರಔೆ ಸಹಔಲು ಔಳುಹಿಸಿದಯು. ರೇತರ
ಭತುತ ಯೇಸಹನಯು ಫಯು ತನಔ ರಿವುದಹದತಮನ ತಡರಮುವಿಕರಮು (ಅ.ಪೇ,ಔೃ 8:14-17) ಅಪೇಷತಲಯು
ಷಭಹಮತದಯನುನ ತಭಮ ಯಕ್ಷಣರಮ ವಿವಹವಸಿಖಳ ನೆಂಬಿಕರಮ ಷಭೂಸದಲ್ಲಲ ಷರೇರಿಸಿಕರೂಳೆಫರೇಔು ಎೆಂಫ
ಉದರದೇವನುನ ಸರೂೆಂದಿತುತ ಎೆಂದು ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 11:1-18).
ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಲ ಷಭಹಮತದರಿದದಯು ನೆಂತಯ ಅನಯದರೇವದನಹದ ಇತಿಯೇಪ್ಮದನು ತನನ ಭನರಗರ
ಹಿೆಂತಿಯುಖು ದಹರಿಮ ಭಹಖತಹಗಿ ಆಯಹಧನರ ಭಹಡಲು ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ಫೆಂದನು. ಬವಿಶಯಹಣಿಮ ರಕಹಯ
ಷುಹತ್ರತಮು ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ಖಡಿಮನುನ ದಹಟ್ಟಕರೂೆಂಡು ಫರೇಯರ ದರೇವಖಳಿಗರ ಸರೂೇಖುತಿತತುತ. ಇರಲಲೂ ಔೂಡ
ಆಯೆಂಬದ ಸಹಗರ ಔೆಂಡಯು ಔೂಡ ಈ ಮೊದಲ ಯಸೂದಯ ವಿವಹವಸಿಖಳು ಲರೂೇಔದ ಎಲಹಲ ಔಡರಗರ ಸರೂೇಗಿ ಯೇಷುು
ತನನ ಭಯಣದ ಭೂಲಔ ಸರೇಗರ ಅಯ ಹಖಳಿಗರ ಹರಮಶಿತತನುನ ಷಲ್ಲಲಸಿದಹದನರ ಭತುತ ಎಲಲರಿಖೂ ಭತುತ ಎಲಹಲ
ಷಥಳಖಳಿಖೂ ಯಕ್ಷಣರಮನುನ ನೇಡುತ್ಹತನರ ಎೆಂಫುದಯ ಔುರಿತ್ಹದ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಷಹಯುತಿತದದಯು.
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ಕಹಣತತುದ್ ”(಄.ಪೋ.ಕೃ

8:23) ಎಂದತ ಪ ೋತರನತ ಸ್ಚಮೊೋನನಿಗ

ಸ ೋಳಿದನತ.

಄ನ

ಷಭಷ ಯಗ

ರಿಸಹಯ ೋನತ ಭತತು ಄ನ ಸಹಗ ಯೆೋ ಆಯತರಿಗ ನಿೋು ಷೊಚಿಷತ ರಿಸಹಯ ೋನತ?
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ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ : “ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ಉೆಂಟ್ಹದ ಹಿೆಂಷರಮು ಷಬರಮ ಷುಹತ್ರತಮ ಷರೇರಮ ರೇಖನುನ
ಸರಚಿಿಸಿತು. ದರೇಯ ಹಔಯದ ೃದಿಧಗರ ಆ ರದರೇವದಲ್ಲಲ ಸರಚಿಿನ ಮವಷಿನುನ ತೆಂದು ಕರೂಟ್ಟ್ತು. ಇದರಿೆಂದ ಯೇಷುು
ತನನ ಶಶಯರಿಗರ ಲರೂೇಔದ ಔಟ್ಔಡರಮಯರಖೂ ಸರೂೇಗಿ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹರಿರಿ ಎೆಂದು ತಭಗರ ನೇಡಿದದ ಆಜ್ಞರಮ
ವಿಚಹಯದಲ್ಲಲ ಸರಚುಿ ಕಹಲನುನ ಅಲ್ಲಲ ಔಳರಮುುದನುನ ತಪ್ಸಿತು. ಷರೈತ್ಹನನನುನ ಎದುರಿಷುುದು ಅನನುನ
ಧರೈಮತದಿೆಂದ ಎದುರಿಷುುದರಿೆಂದ ಫಯುತತದರ ಎೆಂದು ಅಯು ಖರಹಿಸಿದಯು. ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲಯು ಷಬರಮನುನ
ಕಹಹಡುುದಕ್ರೆೆಂತ ಸರಚಿಿನ ಜಹಫಹದರಿ ತಭಮ ಮೇಲರ ಇದರ ಆದದರಿೆಂದ ಇದಕಹೆಗಿ ಸರಚಿಿನ ಷಭಮನುನ
ಯಥತಭಹಡುುದು ಷರಿಮಲಲರೆಂದು ಅರಿಗರ ಅಥತಹಯತು. ಸರೂಷದಹಗಿ ಷಬರಗರ ಫೆಂದಿಯು ವಿವಹವಸಿಖಳಿಗರ
ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಕರೇಳಿಯದ ಅನರೇಔರಿಗರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯು ಕಹಮತನುನ ಹಿಷದರ ಸರೂೇದಯರ ಇದಹಖಲರೇ
ಎಲಲನೂನ ಷಹಧಿಸಿದರದೇರ ಎೆಂಫ ಅಹಮಕರೆ ಅಯು ಳಗಹಖುಯಹಗಿದದಯು. ತನನ ಜನಯನುನ ತ್ಹನು
ಔಳುಹಿಷಫರೇಕಹಗಿಯು ಷಥಳಕರೆ ಚದುರಿಷಲು ದರೇಯು ಹಿೆಂಷರಮನುನ ತನನ ಷಬರಮ ಮೇಲರ ಫಯುುದಕಹೆಗಿ
ಅನುಭತಿಷುತ್ಹತನರ. ಯಯುಶಲರೇಮಿನೆಂದ ಸರೂಯಟು ವಿವಹವಸಿಖಳು ಲರೂೇಔದ ಎಲಹಲ ಔಡರಖೂ ಷುಹತ್ರತಮನುನ
ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇದಯು. ಎಲ ನ್. ಜಿ  ೈಟ್, ಄ಕ್್್ ಅಫ್ ದಿ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ. ುಟ್ 105.
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1. ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್ ಭಮ ನಯತ ಮೋಲ ಸ ೋಳಿಯತ ಹಯಖಹಯನದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ ರ್ಹು ಷಹಧಿಸ್ಚದ
ಜಮದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅದಿ ಷಭ ಮಯತ ತೃಪ್ುಮನತು

ಸ ೊಂದತುದಯ ಹಂದ್ ಆಯತ ಄ಪಹಮ ೋನತ.

ಆದಯಲ್ಲಿಯತ ವಿಶಮ ಂದರ ಄ನ ೋಕ ಯೆಸೊದಯಯತ ಹಂದ್ ಂದೊ ಄ರಿಮದ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ರರಷುನನತು
಄ಂಗಿಕರಿಸ್ಚದಯತ ಆದಯ ಭೊಲಕ ಇ ದಿನದ ಷಭ ಯಹಗಿ ನಹು ಕಲ್ಲಮತ ಪಹಠ ೋನತ? ನಹು
ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹರಿಯತಯನತು ಕಹಪಹದತುದಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಸ ಚಿಿನ ಷಭಮನತು ಯಥಗ ಮಹಡತುದಯ
ಭೊಲಕ ಆಯತ ಄ಪಹಮನತು ನಹು ಸ ೋಗ ಗರಹಷಫಸತದತ ಆದಕ ಕ ವಿಯತದಾಹಗಿ ನಹು ಲ ೊೋಕದ ಆತರ
ಕಡ ಗ ಸ ೋಗ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ರ್ ಗ ದತಕ ೊಂಡತ ಸ ೊೋಗಫಸತದತ?
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2. ಄ಪೋಷುಲಯ ಕಹಲಕ ಕ ಯೆಸೊದಯಯ ಭತತು ಷಮಹಮಗಯ ನಡತ ಄ನ ೋಕ ವತಮಹನಗಳ  ೈಯತವು
ಬ ಳ ದತಕ ೊಂಡಿತತು.

ಯೆಸೊದಯನಹದ

ಫಿಲ್ಲಪನತ

ಷಮಹಮಗದ

ದ್ ೋವದಲ್ಲಿ

ಷತಹರ್ ಗಮನತು

ಷಹಯತುದರಿಂದ ನಹು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಪಹಠನತು ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?ಷ ೋ ಂತ್ ಡ ೋ ಄ಡ ವಂಟಿಸ್ಟ್ ರಹಗಿ
ನಹು ಕೊಡ ಷಹಂಷೃತ್ತಕ ಭತತು ಭೌಗ ೊೋಳಿಕ ಹನುಲ ಮ ರ್ಹಯತಭಯಕ ಕ ಸ ೊಯರ್ಹಗಿಲಿ. ದ್ ೋಯ ಭತಂದ್
ನಹ ಲಿಯೊ ಕೊಡ ಒಂದ್ ೋ ಎಂಫ ಷತಯನತು ಕ್ರರಷುನ ರ್ಶಲತಬ ಮತ ನಭಗ ಸ ೋಗ ತ್ತಳಿಷತತುದ್ ? ರತ್ತಯಫಬ
ಮಹನನತ ಕೊಡ ದ್ ೋಯ ದೃಷ್ಟ್ಮಲ್ಲಿ ಷಮಹನನಹಗಿದ್ಹಾನ ಎಂಫ ಷತಯನತು ಷಹಗತ್ತರಕಹದ
ಯೆೋಷತವಿನ ಭಯಣು ಸ ೋಗ ನಭಗ ತ್ತಲ್ಲಷಲಪಟಿ್ದ್ ?
3. ಫಿಲ್ಲಪನತ ಆತ್ತಯೋಪ್ಮನನತು ಸ ೋಗ ಷಂಧಿಸ್ಚದನತ (಄.ಪೋ.ಕೃ 8:27-30)? ಆತಯರಿಗ ಷತಹರ್ ಗಮನತು
ಷಹಯತ ಄ಕಹವಗಳನತು ನಹು ಕೊಡ ಸ ೋಗ ಈಯೋಗಿಸ್ಚಕ ೊಳಳಫಸತದತ ಎಂಫತದನತು ಆದರಿಂದ
ನಹು ಸ ೋಗ ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?
4. ಄ಪೋಷುಲಯ ಕೃತಯಗಳು 6-8 ಯಲ್ಲಿ ನಹು ಕಲ್ಲತ ಪಹಠಗಳು ಷಭ ಮ ಷತಹರ್ ಗಮ ಕ ಲಷನತು ಆನೊು
ಸ ಚತಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ಮಹಡಲತ ನಭಗ ಷಸಹಮಹಗತತು ?
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