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ಅಗಸ್ಟ್ 25-31

ಎಯಡನ ೋಮ ಷತಹರ್ ಗಮ ರಯಹಣ

ಷಫಬತಿತನ ಭಧಹಯಸನ:
ಇ ಹಯದ ಪಹಠದ ಄ಧಯಮನಕಹಕಗಿ: ಅ.ಪೇ.ಔೃ 16, ಯರೂೇಭ 3:28, ಖಲಹತಿ 2:16, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 17, 1 ಕರೂರಿೆಂಥ
1:23, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:1-10.

ಷಮಯಣ ಹಕಯ: “ಆದಲಿದ್ ಕತಗನತ ರಹತ್ತರಮಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗ ದವಗನ ಕ ೊಟ್ತ್--ನಿೋನತ ಸ ದಯಬ ೋಡ; ಷತಭಮನಿಯದ್
ಮಹತ ನಹಡತತುಲ ೋ ಆಯತ. ನಹನ ೋ ನಿನ ೊುಂದಿಗಿದ್ ಾೋನ ; ಯಹಯೊ ನಿನು ಮೋಲ ಬದತಾ ಕ ೋಡತಮಹಡತದಿಲಿ; ಇ
ಟ್್ಣದಲ್ಲಿ ಫಸಳ ಭಂದಿ ನನಗ ಆದ್ಹಾರ ಎಂದತ ಸ ೋಳಿದನತ.” (಄.ಪೋ.ಕೃ 18:9,10).
ಅೆಂತಿಯೇಔಯದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಭತುತ ಫನತಫಹಷನು ಷಬರಮನುನ ಉತತಭಹಗಿ ಫರಳರಸಿ ಅದನುನ ಷುಹತ್ರತಮ
ಕರಲಷದಲ್ಲಲ ತ್ರೂಡಖುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿದಯು. ಈ ಕರಲಷದಲ್ಲಲ ಭಹತರ ಅಯು ಕರೂನರಮ ಫಹರಿಗರ ಷರೇರಿ ಕರಲಷ
ಭಹಡಿದದಯು. ಇದಯ ನೆಂತಯ ಅಯು ೆಂದು ತಿೇಕ್ಷ್ಣಹದ ಹಗಹವದಕರೆ ಇಳಿದು ಫರೇತಟ್ಯು. ೌಲನು ಭತುತ
ಫನತಫಹಷನು ಫರೇತಡಲು ಕಹಯಣ ಭಹಔತನು. ಇನು ಫನತಫಹಷನ ಷಸರೂೇದರಿಮ ಭಖನಹಗಿದದನು.

(ಕರೂೇಲರೂೇಸಿಿ 4:10)
ೌಲನು ಫನತಫಹಷನನುನ ತ್ಹು ಈ ಹಿೆಂದರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹರಿದ ರದರೇವಕರೆ ಸರೂೇಗರೂೇಣರೆಂದು
ಆಸಹವನಸಿದಹಖ ಫನತಫಹಷನು ತನನ ಷಸರೂೇದರಿಮ ಭಖನನುನ ತನನ ಜರೂತ್ರಗರ ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಖಲು
ಫಮಸಿದನು. ಆದಯರ ೌಲನು ಇದನುನ ವಿಯರೂೇಧಿಸಿದನು ಮಹಕರೆಂದಯರ ಈ ಹಿೆಂದರ ಭಹಔತನು ಅಯನುನ ನಯಹವರ
ಡಿಸಿದದನು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 13:13). ೌಲನು ಭತುತ ಫನತಫಹಷನು ಫರೇಯರಮಹಗಿದುದ ೆಂದು ಆಶೇಹತದಹಗಿ
ಫದಲಹಯತು. ಇಯು ಫರೇತಡುುದಯ ಭೂಲಔ ಅಯು ಸರಚಿಿನ ಷಥಳಖಳನುನ ತಲುಲು ಷಹಧಯಹಯತು.
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ಫನತಫಹಷನು ಭಹಔತನನುನ ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಅನ ಷವೆಂತ ಊಯಹದ ಔುರಕರೆ ಹಿೆಂತಿಯುಗಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

4:36).
ಸಿೇಲನನುನ ತನನ ಜರೂತ್ರಗರ ಫಯಫರೇಕರೆಂದು ಆಸಹವನಸಿದದ ೌಲನು ಸಿರಿಮಹ ಭತುತ ಸಿಸಿಲ್ಲಮಹ ಹರೆಂತಯಕರೆ
ಸರೂೇಗಿ ಅಲ್ಲಲಯು ಷಬರಖಳನುನ ಫಲಡಿಸಿದನು. ಮೊದಲ ಫಹರಿಗರ ಅೆಂತಿಯೇಔಯಕರೆ ಫಯು ಭುನನ ತ್ಹಶರತಸಿನಲ್ಲಲ
ಅನರೇಔ ಶತಖಳನುನ ಔಳರದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 9:39; 11:25,26). ಈ ಭುೆಂಚರ ತ್ಹನು ಷಹಥಪ್ಸಿದದ ಷಬರಖಳನುನ
ಫಲಡಿಷುುದಕರೆ ಅನಗರ ೆಂದು ಅಕಹವ ಸಿಕ್ರೆತು. ೌಲನು ತ್ಹನು ಮೊದಲು ಯೇಚಿಸಿದದಕ್ರೆೆಂತ ದರೇಯು
ಅನ ಜೇನದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರಚಿಿನ ಯೇಜನರಮನುನ ಸಹಕ್ರಕರೂೆಂಡಿದದನು.

ಭಹನತಹಯ
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ಭರ್ ು ಲತಷರದಲ್ಲಿ
ಲೂಔನು ಕರಲು ಗಟನರಖಳನುನ ಭಹತರ ಆಯೆ ಭಹಡಿಕರೂೆಂಡು ಫಯರಮು

ವಿಧಹನದಲ್ಲಲ

ೌಲನು

ನರೇಯಹಗಿ ದಫರತ ಭತುತ ಲೂಷರಕರೆ ಫೆಂದು ಷರೇಯುತ್ಹತನರ. ಸಿರಿಮಹ ಭತುತ ಸಿಸಿಲ್ಲಮಹ ಹರೆಂತಯಖಳನುನ ೌಲನು
ಸಹಡು ಸರೂೇಖುತ್ಹತ ಅಲ್ಲಲಯು ಷಬರಖಳನುನ ಫಲಡಿಷುತ್ಹತನರ(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 15:41).
಄.ಪೋ.ಕೃ 16:1-13 ನತು ಓದಿರಿ. ಬ ೋರ ಮಯನತು ತಲತಲತ ಪೌಲನಿಗ ಆದಾ ಕಹಳಜಿಮನತು ನ ೊೋಡಿದ್ಹಗ
ಆದರಿಂದ ನಹು ಕಲ್ಲಮತ ಪಹಠ ೋನತ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ತಿಮೊಥಿಮ ತೆಂದರಮು ಅನಯನಹಗಿದದಯೂ ಔೂಡ, ಅನ ತ್ಹಯಮು ಯಸೂದಯ ಕರೈಷತಳಹಗಿದದಳು, ಆಕರಮ
ಸರಷಯು ಮುನಸ್ಟ. ತಿಮೊೇಥಿಗರ ಷುನನತಿಯಲಲದಿದದಯೂ ಔೂಡ ಫಹಲಯದಿೆಂದಲೂ ಔೂಡ ಅನಗರ ಷತಯರೇದದ
ಜ್ಞಹನವಿತುತ

(2 ತಿಮೊೇಥಿ 3:15). ಫಬ ಕರೈಷತನಹಗಿ ಅನು ಈಗಹಖಲರೇ ಷಥಳಿೇಮ ವಿವಹವಸಿಖಳ; ಒ ಳರೆಮ

ಸರಷಯನುನ ಭತುತ ಭಮಹತದರಮನುನ ಷೆಂಹದಿಸಿಕರೂೆಂಡಿದದನು.
ಯಸೂದಯಯು ತ್ಹಯಮ ೆಂವಹಳಿಮನುನ ಖಣನರಗರ ತ್ರಗರದುಕರೂಳುೆದ ಕಹಯಣಕಹೆಗಿ ತಿಮೊೇಥಿಮು
ಎೆಂಟನರಮ

ದಿನದಲ್ಲಲ

ಷುನನತಿ

ಭಹಡಿಸಿಕರೂೆಂಡಿಯಲ್ಲಲಲ.

ಮಹಕರೆಂದಯರ

ಆತನ

ತೆಂದರ

ಫಬ

ಗಿರೇಕ್ಟ್

ಹಿನನಲರಮುಳೆನಹಗಿದದನು. ಅನ ರಕಹಯ ಷುನನತಿಮು ೆಂದು ಔೂರಯಹದ ಕಹಮತಹಗಿತುತ.
ತಿಮೊೇಥಿಮನುನ ತನನ ಜರೂತ್ರ ಕರಲಷಗಹಯನಹಗಿ ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಖಲು ೌಲನು ಫಮಸಿದದರಿೆಂದ ಯಸೂದಯಯು
ಷುನನತಿಯಲಲದಯನುನ ಷಬಹಭೆಂದಿಯದರೂಳಕರೆ ರರೇಶಷಲು ಅಬಯೆಂತಯ ಡಿಷುತ್ಹತಯರ ಎೆಂದು ತಿಳಿದು ೌಲನು
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ಅನಗರ ಷುನನತಿಮನುನ ಭಹಡಿಸಿದನು. ಈ ರಿೇತಿ ಭಹಡುುದು ಯಹಜಕ್ರೇಮ ಉದರದವಹಗಿದದಯೂ ಔೂಡ
ಷುಹತ್ರತಗರ ಇದರಿೆಂದ ಅಡಿಡಮಹಖಫಹಯದರೆಂದು ಈ ಎಚಿರಿಕರಮನುನ ಹಿಸಿದನು.
ತನನ ಮೊದಲನರೇಮ ಷುಹತ್ರತ ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ಷಹಥಪ್ಸಿದ ಷಬರಖಳನುನ ಭತ್ರತ ದಶತಸಿಕರೂೆಂಡು ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕ್ರೆಗರ ರಮಹಣ ಫರಳರಸಿದನು. ಹರಮವಃ ಎಪರಷದ ಔಡರಗರ ಸರೂಯಟನು ಇದು ಏಶಹಯ ಹರೆಂತಯದಲ್ಲಲತುತ, ಆದಯರ
ರಿವುದಹದತಮನು ಇದನುನ ತಡರದನು. ಆಖ ಅನು ಉತತಯದ ಔಡರಗರ ಸರೂಯಟು ಬಿಥಹನಮ ಔಡರಗರ ಸರೂೇದನು.ಆದಯರ
ಅಲ್ಲಲಮೂ ಔೂಡ ರಿವುದಹದತಮನು ಅನನುನ ತಿಳಿಮದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ತಡರದನು. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅನು ಈಗಹಖಲರೇ
ಮಸಿಮಹ ಹರೆಂತಯನುನ ದಹಟ್ಟ ಸರೂೇಗಿದದನು. ೌಲನಗರ ಇದದ ೆಂದು ದಹರಿಯೆಂದಯರ ಶಿಭಕರೆ ರಮಹಣ ಫರಳರಸಿ
ತ್ರೂರೇದ ಷಭುದರ ತಿೇಯನುನ ತಲುುದು. ಅಲ್ಲಲೆಂದ ಅನು ಅನರೇಔ ಭಹಖತಖಳನುನ ತಲುಫಸುದಹಗಿತುತ.
ಯಹತಿರಮ ಔನಸಿನಲ್ಲಲ ದರೇಯು ಕಹಣಿಸಿಕರೂೆಂಡು ಭಕರದರೂೇನಯಕರೆ

ಭೂಲಔಹಗಿ ಸಹದು ಸರೂೇಖಫರೇಔು ಎೆಂದು

ಸರೇಳಿದನು. ಇದನುನ ಭನಖೆಂಡ ಆತನ ಜರೂತ್ರಗಹಯಯು ದರೇಯು ಭಕರದರೂೇನಯಮದರಿಗರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ
ಷಹಯುುದಕಹೆಗಿ ೌಲನಗರ ಆದರೇವ ನೇಡಿದಹದಯರ ಎೆಂದು ಬಹವಿಸಿದಯು.
ಪೌಲನತ ತ್ತಮೊೋಥಿಗ

ಷತನುತ್ತ ಮಹಡಿಸ್ಚದಯ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ. ಕ ಲು ಷಂದಬಗಗಳಲ್ಲಿ

಄ವಯಕರ್ ಯಲಿದಿದಾಯೊ ಕೊಡ ಷಭಷ ಯಗಳನತು ದೊಯ ಮಹಡಲತ ತ್ತೋಮಹಗನಗಳನತು ರ್ ಗ ದತಕ ೊಳುಳುದತ
ನಭಮ ಄ಭಿಪಹರಮಕ್ರಕಂತ ಷತಹರ್ ಗಗ ಸ ೋಗ ಷಸಹಮಹಗತತುದ್ ?

ಷ ೊೋಭಹಯ
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ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ
ಮಮ ಮೇಸಿದರೂನಮಕರೆ ಫೆಂದ ನೆಂತಯ ೌಲನು ಅನ ಜರೂತ್ರಗಹಯಯು ಫಿಲ್ಲಪ್ಗರ ರಮಹಣ ಫರಳರಸಿದಯು.
ಈ ಭೂಲಔ ಅಯು ಮುಯರೂೇಪ್ ನಲ್ಲಲ ಮೊದಲ ಕರೈಷತ ಷಬರಮನುನ ಫಿಲ್ಲಪ್ಮಲ್ಲಲ ಷಹಥಪ್ಸಿದಯು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 16:11-24 ನತು ಓದಿರಿ. ಷತಹತ್ತಗಕಯತ ಷಫಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗ ಸ ೊೋದಯತ ಭತತು ಯಹಕ ?಄ಲ್ಲಿ
಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಄ಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡ ಯತತ.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ೌಲನು ಎಲ್ಲಲಗರ ತಲುಪ್ದಯೂ ಔೂಡ ಮೊದಲು ಷಥಳಿೇಮ ಷಬಹಭೆಂದಿಯಕರೆ ಸರೂೇಖುುದು ಅನ
ಹಡಿಕರಮಹಗಿತುತ ಇದಯ ಭೂಲಔ ಅಲ್ಲಲಯು ಯಸೂದಯಯನುನ ತಲುುುದು ಅನ ಉದರದೇವಹಗಿತುತ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

13:14, 42, 44; 17:1,2; 18:4).ಫಿಲ್ಲಪ್ಮಲ್ಲಲ ೌಲನು ಭತುತ ಅನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲದ
ದ ಯು ನದಿಮ ತಿೇಯದಲ್ಲಲ
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ನಡರಮುತಿತದದ ಹರಥತನರ ಔೂಟಕರೆ ಸಹಜಯಹದಯು ಅಲ್ಲಲ ಕರಲು ಸಿರೇಮಯು ಭತುತ ುಯುಶಯು ಷರೇರಿದದಯು ಫಸುವಃ ಆ
ಟ್ಣದಲ್ಲಲ ದರೇಹಲಮವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಇದರಿೆಂದ ೌಲನು ಷಫಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಲ ಯಸೂದಯಯ ಷಬಹಭೆಂದಿಯಕರೆ ಕರೇಲ
ಷುಹತ್ರತಮ ಉದರದೇವಕಹೆಗಿ ಸರೂೇಖಲ್ಲಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಅದು ಆಯಹಧನರಮ ದಿನಹಗಿತುತ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 16:25-34 ನತು ಓದಿರಿ. ಷ ರ ಄ಧಿಕಹರಿಮ ಮಹನಷಹಂತಯದ ಕಥ ಮನತು ಭರ್ ು ಓದಿರಿ. ಄ನತ
ಯಕ್ಷಣ ಸ ೊಂದಲತ ಏನತ ಮಹಡಬ ೋಕಹಯತತ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ೌಲ ಭತುತ ಸಿೇಲಯು

ಷರಯರಭನರಮ ಮಜಭಹನನ ರವರನಗರ ಕರೂಟ್ ಉತತಯು ಷುಹತ್ರತಮ

ಅನುಷಹಯಹಗಿತುತ, ಮಹಕರೆಂದಯರ ಯಕ್ಷಣರಮು ಕರೇಲ ಯೇಷುವಿನ ಮೇಲ್ಲನ ನೆಂಬಿಕರಯೆಂದ ಭಹತರ ಫಯುತಿತತುತ

(ಯರೂಭ೩:28, ಖಲಹತಿ 2:16)ಈ ಷನನರೇವದಲ್ಲಲ ನಹು ಖಭನಷಲಹಖದ ೆಂದು ವಿಶಮರೆಂದಯರ ಯೇಷುವಿನ
ಮೇಲ್ಲನ ನೆಂಬಿಕರಮು ಭಹತರ ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನಕರೆ ಷಹಔುಖುತತದರಯೇ. ಅರಿಗರ ಷತಯರೇದದ ಅಧಯಮನ ಭತುತ
ಸಿದಹದೆಂತಖಳ ಔುರಿತ್ಹದ ಜ್ಞಹನು ಔೂಡ ಅವಯಔಲಲರೇ?
ಷರಯರಭನರಮ ಮಜಭಹನನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ನಭಗರ ಏನು ತಿಳಿದಿದರ?ಅನು ಯಸೂದಯನರ ಅಥಹ ಯಸೂದಯ
ಹಿನನಲರಮುಳೆನರೇ? ಈ ಎಯಡೂ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಲಮೂ ಔೂಡ ಅನು ಯೇಷುನುನ ಯಕ್ಷಔ ಭತುತ ದರೇಯರೆಂದು
ನೆಂಫಫರೇಔು. ಸಹಗಹದಯರ ೆಂದು ರೇಳರ ಫಬ ಅನಯನು ದರೇಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ತಿಳಿದುಕರೂೆಂಡಿದದಯರ ಕರೂನರತಲ್ಲಮ,
ಲ್ಲಡಿಮಹಳ ಸಹಗರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 16:14). ಅ.ಪೇ.ಔೃ ಖಳಲ್ಲಲ ಇನೂನ ಅನರೇಔಯನುನ ನಹು ನರೂೇಡಫಸುದು? ೆಂದು
ರೇಳರ ಅನು ೌಲನು ಟ್ಣದಲ್ಲಲ ನಡರಸಿದ ಷುಹತ್ರತಮ ಔೂಟಖಳಿಗರ ಸಹಜಯಹಗಿದದಯರ? ಅನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ
ವಿಚಹಯಖಳು ಏನರೇ ಆಗಿದದಯೂ ಔೂಡ ಈ ಷನನರೇವನುನ ಷರಿಮಹದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ತಯಫರೇತಿಮನುನ ನೇಡದರ
ತಕ್ಷಣಹಗಿ ಕರೂಡು ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನಕರೆ ಷಭಥತನರಮಹಗಿ ಉಯೇಗಿಷಫಹಯದು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 16:31-34 ನತು ಓದಿರಿ. ಯೆೋಷತವಿನ ರ್ಹಯಗು ನಭಗ ಎಶತ್ ಭತಖಯ ಭತತು ಄ವಯಕರ್
ಎಂಫತದನತು ಆದತ ತ್ತಳಿಷತತುದ್ . ಯಕ್ಷಣ ಗ ಬ ೋಕಹದ ಎಲಹಿ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಮನತು ನಿೋಡತ ಯೆೋಷತವಿನ ನಿೋತ್ತಮ
ಮೋಲ ನಹು ಸ ೋಗ ಄ಲಂಬತರಹಗಿಯಬ ೋಕತ ಎಂದತ ಇ ಹಕಯು ನಭಗ ಏನನತು ಸ ೋಳುತುದ್ ?
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ಥ ಷಲ ೊೋನಿಕ ಭತತು ಬ ರ ೊೋಮ
ೌಲ ಭತುತ ಸಿೇಲಯು ಷರಯರಭನರಯೆಂದ ಬಿಡುಖಡರಮಹದಹಖ ಅಯು ಫಿಲ್ಲಪ್ಯೆಂದ ಸರೂಯಟುಸರೂೇದಯು

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 16:35-40). ಫಿಲ್ಲಪ್ಯೆಂದ, ೌಲನು ಭತುತ ಆತನ ಜರೂತ್ರಗಹಯಯು ನರೇಯಹಗಿ ಭಕರಯದರೂನಯದ
ಯಹಜಧಹನಮಹದ ಥರಷಲರೂನಔಕರೆ ಸರೂೇದಯು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 17:1-9 ನತು ಓದಿರಿ. ಄ನಯಯ ಭದಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ ಮಹಡಿದ ಷತಹರ್ ಗಮ ಷ ೋ ಮನತು ಄ಲ್ಲಿದಾ
ಯೆಸೊದಯ ಕ ೈಷುಯತ ಸ ೋಗ ೋ ಸ್ಚವೋಕಹಯ ಮಹಡಿದಯತ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ೌಲನು ಭತ್ರೂತಮಮ ಷಬಹಭೆಂದಿಯನುನ ಸುಡುಕ್ರ ಅಲ್ಲಲ ದರೇಯ ಹಔಯನುನ ಸೆಂಚಿಕರೂಳೆಫರೇಔು ಎೆಂದು
ಫಮಸಿದನು. ಅನರೇಔ ಗಿರೇಔಯು ಭತುತ ಭುಕಯಹದ ಕರಲು ಸಿರೇಮಯು ೌಲನ ಈ ಭಹತುಖಳನುನ ನೆಂಬಿದಯು. ಈ
ವಿವಹವಸಿಖಳು ೌಲ ಭತುತ ಸಿೇಲಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಷರೇರಿಕರೂೆಂಡಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 17:4) ಈ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ಅಯು
ಷಬಹಭೆಂದಿಯದಿೆಂದ ರತ್ರಯೇಔಹದ ಖುೆಂಹಗಿ ಫರೇತಟ್ಯು. ಅಯರಲಲಯೂ ಔೂಡ ಮಹಷರೂೇನನ ಭನರಮಲ್ಲಲ
ಷರೇಯುತಿತದದಯು.
ೌಲನ ವಿಯರೂೇಧಿಖಳು ಸರೂಟ್ರ್ಕ್ರಚಿಿನೆಂದ ತುೆಂಬಿದಯಹಗಿ ದೆಂಗರಮನುನ ಆಯೆಂಭಿಸಿದಯು. ೌಲ , ತಿಮೊೇಥಿ
ಭತುತ ಸಿೇಲಯನುನ

ಟ್ಣದ ಷಭಹರೇವಕರೆ ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಫೆಂದು ಅಯ ಮೇಲರ ಅಹದನರ ಸರೂರಿಷಫರೇಔು

ಎೆಂಫುದು ಅಯ ಫಮಕರಮಹಗಿತುತ.

ಅಯು ಷುಹತಿತಔಯನುನ ಔೆಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಷಹಧಯಹಖಲ್ಲಲಲ ಆದದರಿೆಂದ

ಮಹಷರೂೇನನನುನ ಭತುತ ಇತಯರ ಸರೂಷ ವಿವಹವಸಿಖಳನುನ ಸರೂಯಗರ ಎಳರದು ಷಥಳಿೇಮ ನಹಮಔಯ ಭುೆಂದರ ನಲ್ಲಲಸಿ
ಯಹಜಕ್ರೇಮ ದೆಂಗರಕರೂಯರಿಗರ ಇಯು ಆವರಮನುನ ಕರೂಡುತಿತದಹದಯರ ಎೆಂದು ಅಹದಿಸಿದಯು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 17:10-15 ನತು ಓದಿರಿ. ಬ ರ ೊೋಮದ ಯೆಸೊದಯಯತ ಥ ಷಲ ೊೋನಿಕದಯ ಜ ೊರ್ ಗ ಸ ೊೋಲ್ಲಸ್ಚದರ
಄ಯತ ಏನತ ಮಹಡಿದಯತ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
“ಷದುಿಣುಳೆಯಹಗಿದದಯು” ಎೆಂಫ ದಕರೆ ಗಿರೇಕ್ಟ್ ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ “ಉತತಭ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಜನಸಿದಯು” ಅಥಹ
“ಳರೆಮ ಜನನ”

ಎೆಂಫ ಅಥತಖಳನುನ ನೇಡಿದಯೂ ಔೂಡ ಅದಯ ಬಹು “ಳರೆಮ ಭನಷುಿಳೆಯು” ಎೆಂಫ

ಅಥತನುನ ನೇಡುತತದರ. ಫರಯರೂೇಮದ ವಿವಹವಸಿಖಳನುನ ಷುಭಮನರ ಅಯು ೌಲನು ಸರೇಳಿದದನು ಸಿವೇಕಹಯ
ಭಹಡಿದಯು ಎೆಂಫ ೆಂದು ಕಹಯಣಕಹೆಗಿ ಸರೂಖಳಫರೇಕಹಗಿಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಅಯು ೌಲ ಭತುತ ಸಿೇಲಯು ಸರೇಳಿದದನುನ
ಕರೇಳಿ ಭನರಗರ ಸರೂೇಗಿ ಅದು ಹಔಯದಲ್ಲಲ ಇದರಯೇ ಅಥಹ ಇಲಲವೇ ಎೆಂಫುದಹಗಿ ರಿೇಕ್ಷರಮನುನ ಭಹಡಿ
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ನರೂೇಡುತಿತದದಯು. ಷುಹತ್ರತಗರ ಷುಭಮನರ ಭಹನಸಿಔಹದ ರತಿಕ್ರರಯಮನುನ ನೇಡು ಫದಲು ಅದನುನ ಭನಸಿಿನಲ್ಲಲ
ಅೆಂಗಿಔರಿಷದರ ಸರೂೇದಯರ ಅದು ಕರೇಲ ಕಹಟ್ಹಚಹಯದ ಹಡಿಕರಮಹಖುತತದರ.
ಫರಯರೂೇಮದಲ್ಲಲ ೌಲನ ಷುಹತ್ರತಮು ಪಲ ನೇಡು ಭುನನ ಅಲ್ಲಲ ಉೆಂಟ್ಹದ ತ್ರೂೆಂದಯರಯೆಂದ ಅಯು
ದಕ್ಷಿಣಕರೆ ರಮಹಣ ಭಹಡಿ ಅಥರನ್ಿ ನಖಯಕರೆ ಫೆಂದಯು.
ನಿೋು ಕ ೋಳಿದ ಹಕಯು ಷತಯ ೋದದಲ್ಲಿ ಆದ್ ಯೋ ಄ಥಹ ಆಲಿವೋ ಎಂಫತದ್ಹಗಿ ಷತಯ ೋದನತು ಇ
ಹಂದ್ ಯಹಹಗ ನಿೋು ಸತಡತಕ್ರದತಾ ಕ ೊನ ಮ ಬಹರಿ ಯಹಹಗ ಜ್ಞಹಕ ಮಹಡಿಕ ೊಳಿಳರಿ?

ಫತಧಹಯ
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಄ಥ ನ್ಸ ನಗಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ
ುಯಹತನ ಗಿರೇಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಲ ಅಥರನ್ಿ ೆಂದು ಜ್ಞಹನದ ಕರೇೆಂದರಹಗಿತುತ. ಆದಯರ ಆ ನಖಯದ ತುೆಂಫಹ
ವಿಖರಸಹಯಹಧನರ ನಡರಮುತಿತತುತ. ಔಲ್ಲಲನ ಶಲದಲ್ಲಲ ಕರತಿತಯು ಭನುಶಯಯ ವಿಖರಸಖಳು ಭತುತ ದರೇಯ ವಿಖರಸಖಳು
ಎಲಹಲ ಔಡರಖಳಲೂಲ ಕಹಣುತಿತದದು. ಅದಯಲೂಲ ವಿವರೇಶಹಗಿ ಅರಿಯೇಹಖ ಎೆಂಫ ಭುಕಯ ದಹವಯದಲ್ಲಲ ಅನರೇಔ
ವಿಖರಸಖಳಿದದು. ಇದು ನಖಯ ಕರೇೆಂದರ ಬಹಖಹಗಿತುತ. ೌಲನು ಅಲ್ಲಲ ನರೂೇಡಿದ ವಿಖರಸಹಯಹಧನರಮನುನ ನರೂೇಡಿ
ಫಸಳ ಕರೂೇಗರೂೆಂಡನು, ಅನು ದರೇಹಲಮಕರೆ ಸರೂೇಖು ನತಯದ ದದತಿಮನುನ ಫದಲಹಯಸಿ ಎಯಡು
ವಿಧಹನಖಳನುನ ಆಯೆ ಭಹಡಿಕರೂೆಂಡನು. ರತಿಹಯು ಯಸೂದಯಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಷಬಹಭೆಂದಿಯದಲ್ಲಲ ಹಔಯನುನ
ಸೆಂಚಿಕರೂೆಂಡು

ಇತಯರ

ದಿನಖಳಲ್ಲಲ

ಅನಯಯ

ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ

ಭಹಯುಔಟ್ರ್

ರದರೇವದಲ್ಲಲ

ಭಹತುಔತ್ರಮಲ್ಲಲ

ತ್ರೂಡಗಿಕರೂೆಂಡನು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 17:22-31 ನತು ಓದಿರಿ. ಄ರಿಯೋಪಹಗದ ತನು ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ ಜನರಿಗ ಯಕ್ಷಣ ಮ ಭತತು
ಚರಿರ್ ರಮ ಸಹಗೊ ಮಹನರ್ ಮ ದ್ ೋಯ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಏನತ ಸ ೋಳಿದನತ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ಅಲ್ಲಲ ನರಯರದಿದದ ಅನಯರಿಗರ ೌಲನ ಭಹತುಖಳು ಸುಚುಿತನದ ಭಹತುಖಳಹಗಿ ಕಹನಷುುದಲಲದರ ದರೇಯು
ಭತುತ ಧಭತದ ಫಗರಿ ಅರಿಗರ ಇದದ ಅಭಿಹರಮನುನ ಔದಲ್ಲಸಿದು. ೌಲನು ಸರೇಗರ ತನನ ಬಹಶಣನುನ
ಅೆಂತಯಗರೂೇಳಿಷಫರೇಔು ಎೆಂದು ಫಮಸಿದನರೂೇ ಗರೂತಿತಲಲ, ಆದಯರ ದರೇಯು ಲರೂೇಔದ ಮೇಲರ ನೇಡು ತಿೇಪ್ತನ
ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಅನು ಸರೇಳಿದ ತಕ್ಷಣರೇ ಅನ ಬಹಶಣನುನ ಅಯು ತಡರದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 17:31). ಈ ಭಹತುಖಳು
ಗಿರೇಕ್ಟ್ ಸಿದಹದೆಂತಕರೆ ವಿಯುದದಹಗಿದದು. ಅಯ ರಕಹಯ (1) ದರೇಯು ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ನಭಮ ಊಸರೇ ನಲುಔದ
ವಕ್ರತಮಹಗಿದಹದನರ ಆತನು ಭಹನನ ಲರೂೇಔದ ಮಹುದರೇ ಯಸಹಯಖಳ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ತಲರಕರಡಿಸಿಕರೂಳುೆುದಿಲಲ
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ಭತುತ (2) ಫಬ ಭನುಶಯನು ಷತತ ಮೇಲರ ಅನಗರ ಮಹುದರೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ುನಯುತ್ಹಥನವಿಲಲ. ಈ
ಕಹಯಣಕಹೆಗಿಯೇ ಷುಹತ್ರತಮು ಗಿರೇಔರಿಗರ ಸುಚುಿತನಹಗಿತುತ (1. ಕರೂರಿೆಂಥ 1:2) ಭತುತ ಇದರೇ ಕಹಯಣಕಹೆಗಿಯೇ
ಅಥರನ್ಿ ನಖಯದಲ್ಲಲ ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಸರೂೆಂದಿದಯ ಷೆಂಖರಯ ಫಸಳ ಔಡಿಮ.
ಆದಯೂ, ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದಯಲ್ಲಲ ಅಥರನ್ಿ ನಖಯ ಫಸಳ ರಭುಕ ಯಕ್ರತಖಳಿದದಯು ಅಯಲ್ಲಲ
ಅರಿಯೇಹಖದ ಷದಷಯನಹದ ದಿಯೇನುಷೆನೂ ಭತುತ ದಹಭರಿಯೆಂಫಹಕರಮು ಈಕರಮ ಸರಷಯು ಷೂಚಿಷು
ಸಹಗರ ಈಕರಮು ಷಭಹಜದ ಉನನತ ಯಕ್ರತಮಹಗಿದದಳು. ಈಕರಮೂ ಔೂಡ ಅರಿಯೇಹಖದ ಷದಷಯಳಹಗಿದದಳು.

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 17:34).
಄ರಿಯೋಪಹಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ ಄ನತಷರಿಸ್ಚದ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಮ ರಷಹುನ ಮನತು ಗಭನಿಸ್ಚದ್ಹಗ ಷಹಂಷೃತ್ತಕ
ಭತತು ಷಹಮಹಜಿಕ ಯರ್ಹಯಷಗಳನತು ಄ನತ ಸ ೋಗ ಷೊಕ್ಷಮಹಗಿ ಗಭನಸ್ಚದನತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಷತತುದ್ . ಄ನ
ಮಹತನತು ದೃಢಡಿಷಲತ ಄ನಯಯ ಹಕಯಗಳನತು ಕೊಡ ಈಲ ೋಿ ಖಿಸ್ಚದನತ (಄.ಪೋ.ಕೃ 17:28). ವಿಭಿನುಹದ
ಜನಯನತು ತಲತಲತ ವಿಭಿನುಹದ ವಿಧ್ಹನಗಳನತು ನಹು ಸ ೋಗ ಈಯೋಗಿಷಫಸತದತ ಎಂಫತದನತು
ಆದರಿಂದ ನಹು ಸ ೋಗ ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?

ಗತಯತಹಯ
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ಕ ೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:1-11 ಯಲ್ಲಲ ೌಲನು ಕರೂರಿೆಂಥದಲ್ಲಲ ಸರೂೆಂದಿದ ಅನುಬನುನ ನರೂೇಡುತ್ರತೇರ. ಅಲ್ಲಲ ಆತನು
ೆಂದುಯರ ಶತದ ತನಔ ಹಷಭಹಡಿದನು. ಅಕ್ರವಲಲ ಭತುತ ಪ್ರಸಿೆಲಲ ಇಫಬಯೂ ಔೂಡ ೌಲನ ಜೇನ ಕಹಲದ
ಷರನೇಹಿತಯಹದಯು (ಯರೂೇಭ 16:3, 2 ತಿಮೊೇಥಿ 4:19). ಅಯು ಕರೂರಿೆಂಥಕರೆ ಫಯು ಭುನನರ ಕರೈಷತಯಹಗಿದದಯು.
ಯರೂೇಮ್ ಚಔರತಿತಮು ಕರೈಷತಯನುನ ಖಡಿಹಯು ಭಹಡಿದ ಕಹಯಣದಿೆಂದ ಅಯು ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣನುನ ಬಿಟು್
ಫೆಂದಿದದಯು. ಚರಿತ್ರರಗಹಯನಹದ ಷುಯೇಟ್ರೂೇನಸ್ಟ ಸರೇಳು ರಕಹಯ ಯಸೂದಯಯಲ್ಲಲ “ಕ್ರರಷತನು” ಎೆಂಫ ಯಕ್ರತಮ
ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಉೆಂಟ್ಹದ ಖಲಬರಯೆಂದ ಯಸೂದಯಯನುನ ಯರೂೇಮ್ ಷರೈನಯು ಖಡಿಹಯು ಭಹಡಿತು. ಅಲ್ಲಲದದ ಷಥಳಿೇಮ
ಯಸೂದಯಯು ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹರಿದದ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈ ಖಲಬರ ಉೆಂಟ್ಹಗಿಯಫಸುದು. ಆದದರಿೆಂದ ಅಕ್ರವಲಲ ಭತುತ
ಪ್ರಸಿೆಲಲ ಇಫಬಯೂ ಔೂಡ ಈ ಕಹಮತಖಳಲ್ಲಲ ಬಹಖಹಿಸಿಯು ಷಹಧಯತ್ರ ಜಹಸಿತಮಹಗಿಯುತತದರ. ವಿಶಮ ಏನರೇ
ಆಗಿದದಯೂ ಔೂಡ ೆಂದರೇ ವಿವಹವಷದ ಭೂಲದಿೆಂದ ಫೆಂದು ಭತುತ ಯಸೂದಯ ಹಿನನಲರಯೆಂದ ಫೆಂದಿದದರಿೆಂದ
ೌಲನು ಭತುತ ಅಯು ೆಂದರೇ ೃತಿತಮಲ್ಲಲ ಭುೆಂದುಯರದಯು.
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಄.ಪೋ.ಕೃ 18:4-17 ನತು ಓದಿರಿ. ಕ ೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ ಮಹಡಿದ ಎಯಡನ ೋಮ ಷತಹರ್ ಗಮ ರಯಹಣದ
ಪಲ್ಲರ್ಹಂವ ೋನತ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ೌಲ ಭತುತ ಸಿೇಲಯು ಮಔಯದರೂನಯದಿೆಂದ ಫೆಂದಹಖ ಅಲ್ಲಲಯು ಷಥಳಿೇಮ ಷಬರಖಳಿೆಂದ ಷವಲ ಸಣಕಹಸಿನ
ಷಸಹಮನುನ

ತೆಂದಿದದಯು.

ಷಸಹಮಹಯತು.ೌಲನ

ಇದರಿೆಂದ

ೌಲನು

ಸಿದಹದೆಂತರೆಂದಯರ

ಷೆಂೂಣತಹಗಿ

ಷುಹತ್ರತಮ

ಷರೇರಮಲ್ಲಲ

ರಮಹಣದಲ್ಲಲ

ತನನ

ತ್ರೂಡಗಿಸಿಕರೂಳೆಲು
ಷವೆಂತ

ಕಚಿತನಲ್ಲಲ

ಜೇವಿಷುುದು, ಆತನು “ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯುಯು ಷುಹತ್ರತಯೆಂದಲರೇ ಜೇನ ಭಹಡಫರೇಕರೆಂದು
ನರೇಮಿಸಿದನು” (1 ಕರೂರಿೆಂಥ 9:14).ಎೆಂದು ಫಯರದಯೂ ಔೂಡ ತನನ ನಮಭನುನ ತ್ಹನು ಹಲ್ಲಷುತಿತದನ
ದ ು.
ೌಲನ ಷೆಂದರೇವಕರೆ ಯಸೂದಯಯು ತಿೇರಹದ ರತಿಯರೂೇಧನುನ ಡಿಡದಯು ಔೂಡ ಕರಲು ಯಸೂದಯಯು
ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದಯು, ಇಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಅನಯ ದರೇಯುಖಳನುನ ೂಜಷು ಕರಲಯು ಔೂಡ ಷುಹತ್ರತಮನುನ
ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದಯು. ಈ ವಿವಹವಸಿಖಳಲ್ಲಲ ಷಬಹಭೆಂದಿಯದ ನಹಮಔನಹದ ಷರೂೇಷರಥಮನು ಭತುತ ಅನ ಇಡಿೇ
ಔುಟುೆಂಫರೇ ಷರೇರಿತುತ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:12-17) ಈತನು ಖಲಬರಮನುನ ಔೆಂಡು ಬಮಭಿೇತನಹಗಿದದನು. ೌಲನು
ಕರೂರಿೆಂಥನುನ ಬಿಟು್ಸರೂೇಖಫರೇಕರೆಂದು ಆಲರೂೇಚನರ ಭಹಡುತಿತದದಯೂ ಔೂಡ ಯಹತಿರ ದವತನದಲ್ಲಲ ದರೇಯು ಅನು
ಅಲ್ಲಲಯೇ ಉಳಿಮುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 16:9-11).
ಅೆಂತಿಯೇಔಯಕರೆ ಹಿೆಂತಿಯುಖು ಭಹಖತದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಅಕ್ರವಲಲ ಭತುತ ಪ್ರಸಿೆಲಲ ಯನುನ ತನನ ಜರೂತ್ರಗರ
ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಗಿ ಎಪರಷದಲ್ಲಲ ಬಿಟ್ನು, ಅಲ್ಲಲ ಷವಲ ಕಹಲ ಉಳಿದು ಭತ್ರತ ತನನ ರಮಹಣನುನ
ಭುೆಂದುಯರಸಿದನು. ಅಲ್ಲಲ ಷವಲ ಕಹಲದ ನೆಂತಯ ಅಲ್ಲಲಯು ಷಥಳಿೇಮ ಷಬರಮಲ್ಲಲ ಫರೂೇಧಿಷಲು ಅನಗರ ಅಕಹವ
ಸಿಕ್ರೆತು. ಅಲ್ಲಲ ಆತನು ದರೇಯ ಚಿತತವಿದದಯರ ಭತ್ರತ ತಿಯುಗಿ ಫಯುತ್ರತೇನರ ಎೆಂದು ಸರೇಳಿ ಸರೂಯಟನು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:18-

21). ಇದು ತನನ ಭುೆಂದಿನ ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ಷಹಧಯಹಯತು.
ಪೌಲನತ ತನು ಷಹವಗತದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನ ೊಂದತಕ ೊಂಡತ ಄ಲ್ಲಿಯತ ಅತಮಗಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ದ್ ೋರಿಂದ
ಪ ರೋಯಣ ಮನತು ಸ ೊಂದಲತ ಫಮಸ್ಚದನತ. ದ್ ೋಯತ ಄ನಿಗ ಸ ೋಳಿದ ಮಹತತಗಳು ಏನತ (಄.ಪೋ.ಕೃ 18:10)
ಪೌಲನಿಗ ಅದ ಄ನತಬು ಯಹಹಗಹದಯೊ ನಿಭಗ ಅಗಿದ್ ಯೆೋ?
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ವತಕರಹಯ
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ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ : “ಇೆಂದಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ತ್ಹು ಸರೂೇದ ಷಥಳದಲ್ಲಲ ನಹು ನೆಂಬಿಯು ಕರೈಷತರಿೆಂದ ನಭಗರ ಷರಿಮಹದ
ಅಸಹವನು ಸಿಖದರೇ ಸರೂೇದಯರ ನಯಹವರ ಸರೂೆಂದಫರೇಔು ಎೆಂದು ಆಲರೂೇಸಿಷುಯು ೌಲನು ಭತುತ ಆತನ
ಜರೂತ್ರಗಹಯಯು ತ್ಹು ಸರೂೇದ ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಅರಿಗರ ಸಿಔೆ ಆಸಹವನದ ಭೂಲಔ ಹಠನುನ ಔಲ್ಲಮಫರೇಔು.
ಶಲುಫರಮನುನ ಸರೂಯುಯು ಎಚಿರಿಕರ ಭತುತ ಹರಥತನರಯೆಂದ ಭುೆಂದರ ಷಹಖಫರೇಔು: ಭತುತ ನೆಂಬಿಕರ ಭತುತ
ಧರೈಮತದಿೆಂದ ಭುೆಂದರ ಷಹಖಫರೇಔು. ಅಯು ಮಹಹಖಲೂ ಕ್ರರಷತನ ಸರಷರಿನಲ್ಲಲ ಷರೇರಮನುನ ಭಹಡಫರೇಔು.
ಎಲರನ್. ಜ ರೈಟ್, ಅಕ್ಟ್್್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೇಷ್ಲಸ್ಟ. ುಟ 23೦.
“ಈ ಲರೂೇಔದ ಅೆಂತಿಭ ದೃವಯಖಳಲ್ಲಲ ಷತಯರೇದನುನ ದಿನಹಲು ಸುಡುಔುತಿತದದ ಭತುತ ಅದನುನ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿ
ನರೂೇಡುಯಹದ ಫರಯರೂೇಮದಯ ಸಹಗರ ಷತಯರೇದನುನ ಅಧಯಮನ ಭಹಡುಯು ಫರೇಕಹಗಿದಹದಯರ. ಅೆಂತಸಯ
ಷೆಂಖರಯ ಖಣನೇಮಹಗಿ ಔಡಿಮಮಹಖುತಿತದರ....”
ಮಹರಿಗರ ಫರಳಔನುನ ನೇಡಲಹಗಿದರಯೇ ಅೆಂತಸಯನುನ ದರೇಯು ತನನ ಯಹಮಬಹರಿಖಳಹಗಿ ಲರೂೇಔಕರೆ
ಔಳುಹಿಸಿಕರೂಡುತ್ಹತನರ, ಭತುತ ಅದನುನ ಕರೇಳಿದಯು ತ್ಹು ಆ ಹಔಯನುನ ಮಹ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಸಿವೇಕಹಯ

ಭಹಡಿದಹದಯರ ಎೆಂಫುದಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ದರೇಯು ಲರಔೆ ಕರೇಳುತ್ಹತನರ. ಮಹಯು ಹಔಯನುನ ವರದರಧಯೆಂದ ಸುಡುಔುಯರೂೇ
ಅಯು ದರೇಯ ಹಔಯದ ಫರಳಕ್ರನಲ್ಲಲ ಅರಿಗರ ನೇಡಿಯು ಷತಯನುನ ಯರಗರ ಸಚಿಿ ನರೂೇಡುತ್ಹತಯರ.
ುಟ 232.
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1. ಷ ೊೋಭಹಯದ ಕ ೊನ ಮ ಷಹಲತಗಳ ಹನುಲ ಮಲ್ಲಿ “ದಿೋಕ್ಷಹಷಹುನಕ ಕ ಸ್ಚದಾರಹಗತರಿಗ

ಸ ಚಿಿನ

ತಯಬ ೋತ್ತಮನತು ನಿದಬ ೋಕಹಗತತುದ್ .... “ಷಭ ಗ ಸ ೊಷದ್ಹಗಿ ಫಯತರಿಗ ಕ ೈಸ್ಚುಮ ಸ್ಚದ್ಹಾಂತಗಳನತು
ಷಂೂಣಗಹಗಿ ಄ಥಗಮಹಡಿಕ ೊಳುಳಂರ್ ಬ ೊೋಧನ ಮಹಡಬ ೋಕತ.” ಎಲ ನ್ ಜಿ.  ೈಟ್, ಷಭ ಗ
ಷಮಹಲ ೊೋಚನ ಗಳು ಷಂುಟ್ 6 ುಟ್ 91, 92. ಇ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಚ ಗ ಮಹಡಿರಿ.
2. ಫತಧಹಯದ ಪಹಠದ ಕ ೊನ ಮ ರವ ುಮನತು ಕತರಿತತ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ. ಷಹಂಷೃತ್ತಕ ವಿಭಿನುರ್ ಗಳಿದಾಯೊ
ಕೊಡ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ನಭಮ ಷಭತದ್ಹಮಗಳಿಗ ಮಹತರ ಸ್ಚೋಮಿತಹಗಿರಿಷದ ಪೌಲನ ಸಹಗ ನಹು
ಷಭ ಯಹಗಿ ಜನಯನತು ತಲತಲತ ಯಹ ಯಹ ರಮತುಗಳನತು ಮಹಡಫಸತದತ?
3. ಄.ಪೋ.ಕೃ 17:32-34 ನತು ಓದಿರಿ. ಄ಥ ನ್ಸ ನಗಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಷಂದ್ ೋವಕ ಕ ಫಂದ ಭೊಯತ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳ
ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ. (1) ಕ ಲಯತ ಄ದನತು ಄ಸಹಯಷ ಮಹಡಿದಯತ. ಄ರಿಚಿತನಹದ ಯೆಸೊದಯನ
ಮಹತತಗಳಿಂದ

ಭನ ೊೋಯಂಜನ ಮನತು

ಡ ದತಕ ೊಂಡಯತ.

ಇ

ರಿೋತ್ತಮ

ವಿನ ೊೋದನತು
74

ಡ ದತಕ ೊಳುಳಯ ಜಿೋನು ವಿಶಹದದಲ್ಲಿ ಄ಂತಯಹಗತತುದ್ . (2) ಕ ಲಯತ ತಭಮ ನಿಧ್ಹಗಯಗಳನತು
ಭತಂದೊಡಿದಯತ. ನಹಳಿನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಮಹತನಹಡತುದತ ಎಶತ್ ಷತಲಬವೋ ತ್ತೋಮಹಗನಗಳನತು ನಹಳ ಗ
ಭತಂದೊಡತುದತ ಎಶತ್ ಕಶ್ಹಗಫಸತದತ? (3) ಕ ಲಯತ ನಂಬದಯತ. ಭೊಖಗನತ ದ್ ೋಯ
಄ಕಹವನತು ಕಳ ದತಕ ೊಳುಳರ್ಹುನ ಎಂದತ ಫತದಿಾಂತನಹದ ಭನತಶಯನಿಗ ಮಹತರ ಗ ೊತತು. ವಿಲ್ಲಮಂ
ಬಹಕ ಿಗ, ದಿ ಄ಕ್್್ ಅಫ್ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ ುಟ್ 133.
4. ಄ಥ ನ್ಸ ನಗಯದಲ್ಲಿ ತನು ಕ ೋಳುಗಯನತು ಅಕಷ್ಟಗಷಲತ ಪೌಲನತ ಄ನಯ ಫಯಸಗಹಯಯ ಫಯಣಿಗ ಗಳನತು
ಈಲ ಿೋಖಿಸ್ಚದನತ (಄.ಪೋ.ಕೃ 17:28). ಬ ೋರ ಮಯ ಮಹತತಗಳನತು ಈಯೋಗಿಷತುದತ ಕ ಲು
ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಷಸಹಮಹಗಫಸತದತ. ಄ದ್ ೋ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಆದಯಲ್ಲಿಯತ ಄ಪಹಮಗಳು ಯಹುು?
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