ಪಹಠ 10

ಷ ಪ ್ಂಫರ್ 1-7

ಭೊಯನ ೋಮ ಷತಹರ್ ಗಮ ರಯಹಣ

ಷಫಬತ್ತುನ ಭಧ್ಹಯಸು:
ಇ ಹಯದ ಪಹಠದ ಄ಧಯಮನಕಹಕಗಿ: ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:24-28, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19 ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:7-12,
15:27, 2 ಕರೂರಿೆಂಥ 4:8-14, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 21:1-15.

ಷಮಯಣ ಹಕಯ: “ಅದ್ಹಗೊಯ ಆುಗಳಲ್ಲಿ ಯಹದ್ ೊಂದತ ನನುನತು ಕದಲ್ಲಷತದಿಲಿ; ಆಲಿ ನನು ಪಹರಣು
ನನಗ ಪ್ರಮಹದದ್ ಾಂದತ ನಹನತ ಎಣಿಷತದಿಲಿ; ಹೋಗ ದ್ ೋಯ ಕೃಪ ಮ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹಕ್ಷಿಕರಿಷತ
ದಕಹಕಗಿ ನಹನತ ಕತಗನಹದ ಯೆೋಷತವಿನಿಂದ ಸ ೊಂದಿದ ಷ ೋ ಯೆಂಫ ಓಟ್ನತು ಷಂರ್ ೊೋಶದಿಂದ
ಕ ೊನ ಗಹಣಿಷತ.” (಄.ಪೋ.ಕೃ 20:24).
ಪೌಲನ ಭೂಯನರೇಮ ಷುಹತ್ರತಮ ರಮಹಣದ ಯದಿಮನುನ ಲೂಔನು ಆತುಯಹಗಿ ಆಯೆಂಭಿಷುತ್ಹತನರ.
ಚನದ ರಕಹಯ ೌಲನ ಷುಹತ್ರತಮ ಕರೇೆಂದರ ಷಹಥನಹದ ಅೆಂತಿಯೇಔಯದಲ್ಲಲ ಷವಲ ಷಭಮನುನ ಔಳರದ
ನೆಂತಯ ಆತನು ಭತ್ರೂತೆಂದು ರಮಹಣನುನ ಭುೆಂದುಯರಸಿದನು. “ತಯುಹಮ ಅನು ಅೆಂತಿಯೇಔಯದಲ್ಲಲ
ಕರಲು ಕಹಲ ಇದುದ ತಿರಿಗಿ ಸರೂಯಟು ಔರಭಹಗಿ ಖಲಹತಯ ಸಿೇಮಮಲ್ಲಲಮೂ ಫ್ರರಖಯದಲ್ಲಲಮೂ ಷೆಂಚಹಯ ಭಹಡುತ್ಹತ
ಶಶಯಯರಲಲಯನುನ ಫಲಡಿಸಿದನು.” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:23). ಈ ರಮಹಣದ ಮೊದಲ 1,500 ಮೈಲ್ಲಖಳ ವಿಯಣರಮನುನ
ೆಂದು ಹಔಯದಲ್ಲಲ ವಿರಿಷಲಹಗಿದರ.
ಮಹಕರೆಂದಯರ ಈ ರಮಹಣದ ಭುಕಯಹದ ಉದರದೇವ ಎಪರಷ, ಈ ನಖಯದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಈ ಹಿೆಂದಿನ ಎಲಹಲ
ರಮಹಣಖಳಿಗಿೆಂತ ಸರಚಿಿನ ಷಭಮನುನ ಔಳರದನು.ಷುಹತ್ರತಮ ದೃಷ್ಟ್ಯೆಂದ ನರೂೇಡಿದಯರ ಎಪರಷದಲ್ಲಲ ೌಲನು
ನಡರಸಿದ ಷರೇರಮು ಫಸಳ ಪಲರಧಹಗಿತುತ. ೌಲನ ರಷೆಂಖದ ವಿಶಮ ಇಡಿೇ ಏಶಹಯ ಹರೆಂತಯದಲರಲಲಹಲ
ಸಬಿಬತುತ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:10,26). ಫಸುವಃ ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲಯೇ ಕರೂಲರಸಿಿ ಹಿಯಪೇಲ್ಲಸ್ಟ ಭತುತ ಲವೇದಕ್ರಮ
ಷಬರಖಳನುನ ಷಹಥಪ್ಸಿಯಫಸುದು. ಇರಲಲನೂನ ಎಪಹರಷನ ಷಸಕಹಯದಿೆಂದ ಷಹಥಪ್ಷಯಫಸುದು. (ಕರೂಲರೂೇಸಿಿ

4:12,13). ಇನು ೌಲನ ಜರೂತ್ರ ಕರಲಷಗಹಯನು (ಕರೂಲರೂೇಸಿಿ 1:7, ಫಿಲರೂೇಮಿನ 23).
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ಈ ರಮಹಣದ ೆಂದು ಅದುಬತಹದ ವಿಶಮರೆಂದಯರ, ಈ ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಷವತೆಂತರನಹಗಿದದನು ಲೂಔನು
ದಹಕಲರ ಭಹಡು ಭತ್ರೂತೆಂದು ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ಆತನು ಷರಯರನಹಗಿದದನು.

ಭಹನತಹಯ

´É¥ÉÖA§gï 2

ಎಫ ಷ ಭಹಗ 1
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:24-28 ಯಲ್ಲಲ ಸರೇಳು ಸಹಗರ ೌಲನು ಎಪರಷದ ದಹರಿಮಲ್ಲಲಯುಹಖಲರೇ ಯಸೂದಯ
ವಿವಹವಸಿಮಹದ ಅಪೇಲರೂಲೇ ಎೆಂಫುನು ಆ ನಖಯಕರೆ ಫೆಂದಿದದನು. ಅನು ಚರನಹನಗಿ ಭಹತನಹಡುನು ಭತುತ
ಷತಯರೇದದಲ್ಲಲ ಹೆಂಡಿತಯನುನ ಸರೂೆಂದಿದದನು. ಅಪೇಲರೂಲೇ ಯೇಷುವಿನ ಹಿೆಂಫಹಲಔನು ಎೆಂದು ಲೂಔನು
ಫಯರಮು ಭಹತುಖಳಲ್ಲಲ “ಇನು ಔತತನ ಭಹಖತದ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಉದರೇವ ಸರೂೆಂದಿದನಹಗಿದದನು; ಆತಮದಲ್ಲಲ
ಆಷಔತನಹಗಿದದ ಇನು ಯೇಸಹನನು ಭಹಡಿಸಿದ ಫಹಪ್ತಷಮನುನ ಭಹತರ ಫಲಲನಹಗಿದದನು. ಆದಹಖೂಯ ಔತತನ
ವಿಶಮಖಳನುನ ಷೂಕ್ಷಮಹಗಿ ಸರೇಳಿ ಉದರೇಶಷುತಿತದದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:25) ಯಲ್ಲಲ ಷಶ್ಹಗಿ ತಿಳಿಮುತತದರ.
ಆದಯರೂೇ ಅನಗರ ಯೇಸಹನನ ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಭಹತರ ಗರೂತಿತತುತ. ಯೇಸಹನನೆಂದ ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನ
ಸರೂೆಂದಿದದ ಅನು ಯೇಷುವಿನ ಈ ಲರೂೇಔದ ಜೇನದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಚರನಹನಗಿ ಫಲಲನಹಗಿದದನು, ಆದಯರ ಅನು
ಯೇಷುವಿನ ಶಲುಫರ ಹಯದ ಭುನನ ತನನ ಷವೆಂತ ಊಯಹದ ಅಲರಗಹಿೆಂಡಿರಮಹಕರೆ ಹಿೆಂತಿಯುಗಿ ಸರೂೇಗಿಯಫಸುದು.
ಇದರಿೆಂದಹಗಿಯೇ ಅಕ್ರವಲಲ ಭತುತ ಪ್ರಸಿೆಲಲಯು ಅನಗರ ಸರಚಿಿನ ತಯಫರೇತಿಮನುನ ನೇಡಿದಯು. ಹಔಯದ
ಆಧಹಯದ ಮೇಲರ ಯೇಷುರ ಮಸಿಿಮನು ಎೆಂದು ಯುಜುಗರೂಳಿಷುುದು ಸರೇಗರ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

18:28).

ಯೇಷುವಿನ

ಷುಹತ್ರತ

ಷರೇರಮ

ಷಭಮದಿೆಂದ

ಈಗಿನ

ಕರೈಷತ

ಷರೇರಮ

ಷಭಮಕರೆ

ಸರೂೆಂದಿಕರೂಳೆಫರೇಕಹಗಿತುತ. ಆದಯೂ ಅಕ್ರವಲಲ ಭತುತ ಪ್ರಸಿೆಲಲ ಅಪೇಲರೂಲೇವಿಗರ ಸರಚಿಿನ ಷಸಹಮನುನ ಭಹಡಿದಯು.
ಅಕ್ರಮಹ ಹರೆಂತಯದ ಕರೈಷತರಿಗರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯಲು ಅನಗರ ಫರೇಕಹದ ರಭಹಣ ತರನುನ ನೇಡಿ ಅನನುನ
ಅಲ್ಲಲಗರ ಔಳುಹಿಸಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:27), ಇದು ಅನು ಕರೂರಿೆಂಥದಲ್ಲಲ ಉತತಭಹದ ಷರೇರಮನುನ ಷಲ್ಲಲಷಲು
ಷಸಹಮಹಯತು (1 ಕರೂರಿೆಂಥ 3:4-6, 4:6, 16:12).
಄.ಪೋ.ಕೃ 19”1-7 ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನತ ಎಫ ಷಕ ಕ ಫಂದ್ಹಗ ಏನಹಯತತ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ೌಲನು ಆ ನಖಯಕರೆ ಫೆಂದು ಅಲ್ಲಲಯು 12 ಭೆಂದಿಮನುನ ಷೆಂಧಿಷು ಷನನರೇವು ಅಪೇಲರೂಲೇವಿನ
ಔಥರಮ

ಜರೂತ್ರಗರ

ಷರೇಯುತತದರ.ಮಹಕರೆಂದಯರ

ಅಯ

ರಿಸಿಥತಿಮು

ಇದಕರೆ

ಸರೂೆಂದಿಕರೂೆಂಡಿತುತ

ಅಯು

“ಶಶಯಯು” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:1) ಎೆಂದು ಔಯರಸಿಕರೂಳುೆತಿತದದಯು. ಭತುತ ೌಲನು ಅಯನುನ ಕರೇಳಿದ ರವರನ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

19:2) ಆದಯರ ಅಯು ಈಗಹಖಲರೇ ಯೇಷುವಿನ ಹಿೆಂಫಹಲಔಯಹಗಿದದಯು. ಇದರ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಅಯು ೌಲನಗರ ನೇಡಿದ
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ಉತತಯನುನ ನರೂೇಡಿದಯರ ಅಯ ಸಿಥತಿಮು ಅಪೇಲರೂಲೇವಿನ ಸಹಗರ ಇತುತ. ಅಯು ಯೇಸಹನನ ಶಶಯಯಹಗಿದದಯು
ನೆಂತಯ ಯೇಷುವಿನ ಶಶಯಯಹದಯು ಆದಯರ ಅರಿಗರ ವಿತ್ಹರತಮನ ಅನುಬಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ಅರಿಗರ ದರೇಯಹತಮದ
ಆಳಹದ ಅನುಬ ಫರೇಕಹಗಿತುತ.
“ಎಪರಷಕರೆ ಫೆಂದ ನೆಂತಯ ೌಲನು 12 ಭೆಂದಿಮನುನ ಷೆಂಧಿಸಿದನು, ಇಯು ಯೇಸಹನನ ಶಶಯಯಹಗಿದದಯು.
ಅಪೇಲರೂಲೇವಿನ ಸಹಗರ ಅಯು ಯೇಷುವಿನ ಷುಹತ್ರತಮ ಜ್ಞಹನನುನ ಡರದುಕರೂೆಂಡಿದದಯು. ಆದಯರ ಅಯು
ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ ತಭಗರ ತಿಳಿದ ಷತಯನುನ ಷುಹತ್ರತಮ ಯೂದಲ್ಲಲ ಷಹಯಲು ರಮತನ ಡುತಿತದದಯು.” ಎಲ ನ್ ಜಿ
 ೈಟ್ ದಿ ಄ಕ್್್ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ, ುಟ್ 282.
ಅಯ ಭಯು ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನನುನ ನಹು ವಿವರೇಶಹದ ವಿಧಹನಹಗಿ ನರೂೇಡಫರೇಕಹಗಿದರ. ಅಯು ಫರೇಯರ ಕರೈಷತ
ಷಬರಯೆಂದ ಫೆಂದಯಲಲ, ಭತುತ ಅಯು ಭಹನಷಹೆಂತಯನುನ ಅನುಬವಿಸಿದಯಲಲ. ಅಯು ಷುಹತ್ರತಮಲ್ಲಲ
ಭಹತರ

ಖುಯುತಿಸಿಕರೂೆಂಡಯು

ಅಯು

ಆತಮನುನ

ಸರೂೆಂದಿಕರೂೆಂಡು

ಬಹಶರಖಳಲ್ಲಲ

ಭಹತನಹಡುತಿತದದನುನ

ಖಭನಸಿದಯರ ಅಯು ಕರೈಷತ ಷುಹತಿತಔಯಹಗಿದದಯು. ಅಪೇಲರೂಲೇವಿನ ಸಹಗರ ಅಯು ಎಲ್ಲಲಗರ ಸರೂೇದಯೂ ಔೂಡ
ಯೇಷುವಿನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ನುಡಿದಯು.

ಷ ೊೋಭಹಯ

´É¥ÉÖA§gï 3

ಎಫ ಷ ಭಹಗ 2
ಎಪರಷದಲ್ಲಲ ತನನ ಅಬಹಯಷದ ರಕಹಯ ಮೊದಲು ಷಬಹಭೆಂದಿಯದಲ್ಲಲ ಹಔಯನುನ ಸರೇಳುುದನುನ
ಭುೆಂದುಯರಸಿದನು. ರತಿಯರೂೇಧು ಉೆಂಟ್ಹದಹಖ ಅನು ಸರೂಷ ವಿವಹವಸಿಖಳ ಷೆಂಖಡ ಸರೂೇಗಿ ತುಯನನನ
ವಹಲರಗರ ಸರೂೇಗಿ ಅಲ್ಲಲ ದರೇಯ ಹಔಯನುನ ಷಹರಿದನು. ಅಲ್ಲಲ ೌಲನು ಎಯಡು ಶತಖಳ ತನಔ ಷರೇರಮನುನ
ಷಲ್ಲಲಸಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:8-10). ಲೂಔನು ೌಲನ ಎಪರಷದ ರಮಹಣದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೇಳುಹಖ ಆ
ಹರೆಂತಯರಲಹಲ ಷುಹತ್ರತಯೆಂದ ತುೆಂಬಿತುತ ಎೆಂದು ಸರೇಳುತ್ಹತನರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:10,26).
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:11-20 ಯಲ್ಲಲ ನರೂೇಡುಹಖ ಲೂಔನು ಕರಲು ಅದುುತಖಳು ಮಹ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ
ವಿಖರಸಹಯಹಧನರ ಭತುತ ಭಹಟ ಭೆಂತರಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿದದ ಆ ನಖಯದಲ್ಲಲ ಷುಹತ್ರತಮ ಭೂಲಔ ದರೇಯ
ವಕ್ರತಮು ಸರೇಗರ ರಸಿದಿದಗರ ಫೆಂದಿತು ಎೆಂದು ಸರೇಳುತ್ಹತನರ. ದರೇಯು ೌಲನ ಭೂಲಔ ಅದುುತಖಳನುನ ನಡರಸಿದನು
ಎೆಂಫುದಯಲ್ಲಲ ಮಹುದರೇ ಷೆಂವಮವಿಲಲ. ಆದಯೂ ಔೂಡ ೌಲನ ಔಯಷರಖಳು ಭತುತ ಫಟ್ರ್ಖಳು ಔೂಡ
ಷವಷಥತ್ರಮನುನ ತೆಂದು (ಅ.,ಪೇ.ಔೃ 19:12) ಎೆಂಫುದು ಷವಲ ಅಚಿರಿಮನುನ ತಯಫಸುದು. ಇದು ಯೇಷುು
ಯಔತಷಹರ

ಸಿರಮನುನ

ಖುಣಡಿಸಿದ

ಅದುುತನುನ

ಜ್ಞಹಔಡಿಸಿತತದರ

(ಲೂಔ 8:44). ಎಪರಷದಲ್ಲಲಯು

ಭಹಟಭೆಂತರಖಳು ದರೇಯು ಸರಚಿಿನ ಅದುುತಖಳನುನ ನಡರಷುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿಯಫಸುದು. ಲೂಔನು ಸರೇಳು ಸಹಗರ
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(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:11), ಇದು ಜನಯ ಅವಯಔತ್ರಗರ ತಔೆ ಸಹಗರ ದರೇಯು ಅದುುತಖಳನುನ ಭಹಡುನು ಎೆಂದು
ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ.
ಎಪರಷದಲ್ಲಲ ತನನ ಷುಹತ್ರತಮ ಪಲದಿೆಂದ ತೃಪ್ತಮಹದ ೌಲನು ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ಸರೂೇಖಲು
ತಿೇಭಹತನಸಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:21). ಲೂಔನು ಈ ರಮಹಣಕರೆ ಕಹಯಣನುನ ನೇಡುುದಿಲಲ, ಆದಯರ
ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲಯು ಫಡರಿಗಹಗಿ ತ್ಹನು ಷೆಂಖರಹಿಸಿದದ ಸಣನುನ ಅರಿಗರ ತಲುಪ್ಷುುದು ಆತನ
ಉದರದೇವಹಗಿತುತ (ಯರೂೇಭ 15:25-27, 1 ಕರೂರಿೆಂಥ 16:1-3). ಕಹಲಡಿಮಸ್ಟ ನ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ಭಿೇಔಯ ಫಯಗಹಲ
ಉೆಂಟ್ಹಗಿದದರಿೆಂದ ಯಸೂದಯಯು ಷಸಹಮಕಹೆಗಿ ಫರೇಡಿದದನುನ ೌಲನು ಖಭನಸಿದದನು (ಖಲಹತಿ 2:10) ತನನ
ಅಪೇಷತಲತನದಲ್ಲಲ

ಅರಿಗಿಯು

ನೆಂಬಿಕರಮನುನ

ದೃಢಡಿಷಲು

ಭತುತ

ರೆಂಚದ

ಐಔಯತ್ರಮನುನ

ಫಲಡಿಷುುದು ಇದಯ ಉದರದೇವಹಗಿತುತ. ಇದರಿೆಂದ ಅನು ಅಹಮಕರೆ ಖುರಿಮಹಖುತ್ಹತನರ ಎೆಂಫ ಅೆಂವು
ಅನಗರ ಗರೂತಿತದದಯೂ ಔೂಡ ಈ ಕಹಮತನುನ ಭಹಡಲು ಭುೆಂದರ ಫೆಂದನು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:22, 23; ಯರೂೇಭ

15:31).
಄.ಪೋ.ಕೃ 19:23-41 ನತು ಓದಿರಿ. ಎಫ ಷದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಷ ೋ ಮ ಕ ೊನ ಮ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಈಂಟಹದ
ರತ್ತರ ೊೋಧಕ ಕ ನಿಜಹದ ಕಹಯಣ ೋನತ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ಈ ರತಿಯರೂೇಧು ವಿಖರಸಯಹಧನರಗರ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದಹದಗಿತುತ. ಈ ವಿಶಮು ೌಲನ ಷರೇರಮನುನ ಫಲಹಗಿ
ಬಹದಿಸಿತು. ದರೇಮೇತಿರಮನ ಉದರದೇವು ಕರೇಲ ಸಣಕಹಸಿನ ಲಹಬಹಗಿತುತ. ಆದಯರ ಈ ವಿಶಮನುನ ಧಹಮಿತಔ
ವಿಶಮಹಗಿ ಫದಲಹಯಷುುದಯಲ್ಲಲ ಅನು ಮವಸಿವಮಹದನು ಮಹಕರೆಂದಯರ ಡಮಹನ ದರೇಯ ದರೇಹಲಮದ
ವಿಶಮು

ಅದಯಲ್ಲಲ

ಷರೇರಿಕರೂೆಂಡಿತುತ.

ಈ

ದರೇವಿಮ

ದರೇಹಲಮು

ಎಪರಷ

ನಖಯದಲ್ಲಲದುದ

ಫಸಳ

ುಯಹತನಹಗಿತುತ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 19:27 ನತು ಓದಿರಿ. ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ದ್ ೋಮೋತ್ತರಮನತ ಯಸ್ಚಾತಹಗಿ ಧ್ಹಮಿಗಕವಿಚಹಯನತು
ರ್ ಗ ದತಕ ೊಂಡತ ಫಂದತ ತನಗ ಸಣದ ಸ ೊಳ ಮತ ಸರಿಮತಂರ್ ನ ೊೋಡಿಕ ೊಂಡನತ ಎಂಫತದನತು ಗಭನಿಸ್ಚರಿ.
ಕ ೈಷುರಹಗಿ ನಹು ನಭಮ ಧ್ಹಮಿಗಕ ವಿಚಹಯಗಳನತು ಸಣಕಹಸ್ಚನ ವಿಶಮಹಗಿ ಭತತು ಷಹಂತವನ ಸ ೊಂದತ
ವಿಶಮಹಗಿ ಈಯೋಗಿಷಬಹಯದತ ಎಂಫ ಎಚಿರಿಕ ಮನತು ಇ ಹಕಯಗಳಿಂದ ನಹು ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?
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ರ್ ೊರೋ
ಖಲಬರಮಹದ ನೆಂತಯ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 19:23-41), ೌಲನು ಎಪರಷ ನಖಯನುನ ಬಿಟು್ಸರೂೇಖಫರೇಕರೆಂದು
ತಿೇಭಹತನಸಿದನು. ಆದಯರ ಇದಯ ಪಲಹಗಿ ೌಲನು ಮಔಯದರೂನಯ ಭತುತ ಆಸಿಮಹ ಹರೆಂತಯದ ಭೂಲಔ
ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ಸರೂೇಖಲು ತಿೇಭಹತನಸಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:1-3). ಈ ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ಅನಯ ಷಬರಖಳ ಕರಲು
ವಿವಹವಸಿಖಳು ಅನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲದದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:4).
ೌಲನು ತ್ರೂರೇದ ಭಹಗರತದಲ್ಲಲ ಉಳಿದಿದುದ ಅಲ್ಲಲ “ಹಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಲ ಷಬರಮಹಗಿ ಔೂಡುುದಯ
ಭೂಲಔ ಅೆಂತಯಹಯತು” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:7). ಅಯು “ಯರೂಟ್ಟ್ಮನುನ ಭುರಿಮಲು” ಷರೇರಿದದಯು ಇದು ಫಸುವಃ
ಔತತನ ಯಹತಿರ ಬರೂೇಜನದ ಉಲರಲೇಕಹಗಿಯಫಸುದು. ಊಟ ಭತುತ ಊಟವಿಲಲದರ ಷರೇಯುುದು ಷಹಧಯವಿಯಲ್ಲಲಲ
ಮಹಕರೆಂದಯರ ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಆದಿ ಷಬರಮಲ್ಲಲ ರತಿಯೆಂದು ಔೂಟು ಔೂಡ ಊಟದ ಜರೂತ್ರಗರ ಅೆಂತಯಹಖುತಿತತುತ

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 2:42,46). ಮಹಕರೆಂದಯರ ಆಲ್ಲಲ ಮಹುದರೇ ದಹರಕ್ಷಯಷ ಅಥಹ ಹರಥತನರಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ
ಸರೇಳುುದಿಲಲಹದದರಿೆಂದ ಈ ಷಹಧಯತ್ರಮನುನ ತಳಿೆಸಹಔಲು ಷಹಧಯವಿಲಲ. ಈ ಸೆಂತದಲ್ಲಲ ಈ ಉದಹಸಯಣರಮನುನ
ಉಯೇಗಿಸಿಕರೂೆಂಡು ೌಲನ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ಅನಯಯ ಷಬರಖಳು ವನಹಯದ ಆಯಹಧನರಮ ದಿನನುನ ಹಯದ
ಮೊದಲನರೇಮ ದಿನಕರೆ ಅೆಂದಯರ ಬಹನುಹಯಕರೆ ಫದಲಹಯಸಿದದಯು ಎೆಂದು ಹದಿಷುತ್ಹತಯರ.
ಆದಯೂ, ಇೆಂತಸ ಹದನುನ ಭಹಡು ಮೊದಲು, ಮಹ ದಿನದಲ್ಲಲ ಷಬರಮಹಗಿ ಅಯು ಷರೇರಿದದಯೂ
ಎೆಂಫುದನುನ ನಹು ನಧಹತಯ ಭಹಡಫರೇಔು, ಭತುತ ಮಹ ಉದರದೇವಕಹೆಗಿ ಅಲ್ಲಲ ಷರೇರಿದದಯು ಎೆಂಫುದನುನ ನಹು
ಖಭನಷಫರೇಔು. ದಿೇಖಳ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಉಲರಲೇಕಹಗಿಯುುದರಿೆಂದ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:8), ಇದಯ ಜರೂತ್ರಗರ ೌಲನ
ಷೆಂದರೇವು ಭಧಯಯಹತಿರಮಯರಖೂ ಭುೆಂದುಯರದಿದದರಿೆಂದ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:7), ಭತುತ ಫರಳಗಿನ ಜಹದ ತನಔ

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:11), ಮೂತಿಔನ ಗಹಢ ನದರರಮನುನ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:9) ಇರಲಲನೂನ ರಿಖಣಿಸಿದಹಖ ಅದು
ೆಂದು ಯಹತಿರಮ ಔೂಟಹಗಿತುತ.
ರವರನಮು, ಬಹನುಹಯ ಯಹತಿರಯೇ ಅಥಹ ಬಹನುಹಯದ ನೆಂತಯದ ಯಹತಿರಯೇ ಎೆಂಫುದಹಗಿದರ. ಇದಕರೆ
ಉತತಯು ೌಲನು ಉಯೇಗಿಷು ಕಹಲಭಹನದ ವಿಧಹನದ ಮೇಲರ ಅಲೆಂಬಿತಹಗಿದರ. ಯಸೂದಯಯ
ಕಹಲಭಹನಹದ ಷಹಮೆಂಕಹಲದಿೆಂದ ಷಹಮೆಂಕಹಲಕರೆ ೆಂದು ದಿನ ಅಥಹ ಯರೂೇಭನನಯ ವಿಧಹನಹದ
ಭಧಯಯಹತಿರಯೆಂದ ಭಧಯಯಹತಿರಗರ ೆಂದು ದಿನ, ಈ ಗಟನರಮು ೆಂದು ರೇಳರ ಯಸೂದಯ ವಿಧಹನಹದಯರ ಅದು
ವನಹಯದ ಭದಯಯಹತಿರ ಅಥಹ ಯರೂೇಭನನಯ ವಿಧಹನಹದಯರ ಅದು ಬಹನುಹಯದ ಯಹತಿರ.
ಎಯಡೂ

ವಿಧಹನದಲ್ಲಲ

ಅ.ಪೇ.ಔೃ

20:7-12

ಯ

ಹಿನನಲರಮು

ೆಂದು

ಔೂಟು

ಬಹನುಹಯದ

ಯಹತಿರಮಹಗಿದದಯೂ ಔೂಡ ಅದರೂೆಂದು ರತಿಹಯೂ ನಡರಮು ಔೂಟಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ಫದಲ್ಲಗರ ೌಲನು
ಭಹಯನರೇಮ ದಿನ ಫರಳಿಗರಿ ರಮಹಣ ಫರಳರಷುತಿತದದರಿೆಂದ

ಅದರೂೆಂದು

ವಿವರೇಶಹದ ಬಿಳರ್ ೆೇಡುಗರಮ
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ಕಹಮತಔರಭಹಗಿತುತ. ಆದಯರ ೆಂದರೂೆಂದು ರತ್ರಯೇಔಹದ ಷನನರೇವನುನ ಇಟು್ಕರೂೆಂಡು ಬಹನುಹಯದ
ಆಯಹಧನರಮನುನ ಷಭಥಿತಷುುದು ಷಹಧಯವಿಲಲ, ಹಔಯು ಅದನುನ ಅನುಮೊೇದಿಷುುದಿಲಲ.
ಏಳನ ೋಮ ದಿನದ ಷಫಬತ್ತುನ ಅಚಯಣ ಮ ಷಭಂಜಷದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ. ಏಳನ ೋಮ ದಿನದ
಄ಡ ವಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ ೈಷುರಹಗಿ ಏಳನ ೋಮ ದಿನದ ಷಫಬತ್ತುನ ಅಚಯಣ ಮನತು ಷತಯ ೋದದ ಭೊಲಕ ನಹು ಸ ೋಗ
ದೃಢಡಿಷತರ್ ುೋ ಭತತು ಇ ಷಂದ್ ೋವನತು ಭೊಯತ ದೊತಯ ಷಂದ್ ೋವದ ಭೊಲಕ ಆಡಿೋ ಲ ೊೋಕಕ ಕ ನಹು
ಸ ೋಗ ಷಹಯಬ ೋಕಹಗತತುದ್ ?’

ಫತಧಹಯ
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ಮಿಲ ೋತ ದಿವೋದಲ್ಲಿ
ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ಸರೂೇಖು ಸಹದಿಮಲ್ಲಲ ೌಲನು ಭತ್ರೂತೆಂದು ಔಡರಗರ ನೆಂತನು. ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಅದು
ಮಿಲರೇತ ದಿವೇಹಗಿತುತ. ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಎಪರಷ ಷಬರಮ ಹಿರಿಮರಿಗರ ಬಿೇಳರ್ ೆಡುಗರಮನುನ ಸರೇಳು
ಉದರದೇವದಿೆಂದ ಅಲ್ಲಲ ಉಳಿದನು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 20:15-27 ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನತ ತನು ಭಹಶಣದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಯಹ ವಿಶಮನತು
ರಷಹುಪ್ಸ್ಚದ್ಹಾನ ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ೌಲನು ಸರೂಷ ರಮಹಣದ ಯೇಜನರಮಲ್ಲಲದದ ಕಹಯಣ ಅದಯಲ್ಲಲ ಯರೂೇಮ್ ಭತುತ ಷರೇನ್ ಷರೇರಿತುತ

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 15:22-29). ೌಲನು ಏಶಹಯ ಹರೆಂತಯಕರೆ ಭತ್ರತ ತಿಯುಗಿ ಫಯುುದಿಲಲರೆಂದು ನರನರಸಿಕರೂೆಂಡನು,
ಆದದರಿೆಂದ ಅನು ತನನ ಬಹಶಣನುನ ಎಪರಷದಲ್ಲಲ ತ್ಹನು ಔಳರದ ಶತಖಳ ಯದಿಮನುನ ನೇಡು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ
ಆಯೆಂಭಿಸಿದನು. ಆದಯೂ ಔೂಡ, ತನನ ಬೂತಕಹಲದ ಅನುಬಖಳ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಭಹತರಲಲದರ,ಅೆಂದಯರ ತ್ಹನು
ಎಪರಷದಲ್ಲಲ ಜೇವಿಸಿದ ವಿಧಹನನುನ ವಿರಿಷುುದು ಭಹತರಲಲದರ ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ರಮಹಣದ ಬವಿಶಯದ
ಔುರಿತ್ಹಗಿ

ಸರೇಳಿದನು

ಮಹಕರೆಂದಯರ

ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ

ಏನು

ನಡರಮುತತದರ

ಎೆಂಫುದನುನ

ಅನು

ಭುನೂಿಚನರಮಹಗಿ ಖರಹಿಷುನಹಗಿದದನು.
ೌಲನ ಬಮು ಖುಯುತಿಷಲಹಖದದಲಲ, ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಷಬರಮಯು ಅನನುನ ಷೆಂವಮದಿೆಂದ
ನರೂೇಡುತಿತದದಯು. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅನು ಈ ಹಿೆಂದರ ಕರೈಷತಯನುನ ಹಿೆಂಷರಡಿಸಿದಯ ಅನುಬನುನ ಭತುತ
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ಷುನನತಿಯಲಲದರಿಗರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹರಿದ ಗಟನರಖಳನುನ ಅಯು ಭಯರತಿಯಲ್ಲಲಲ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 21:20-26).
ಯಸೂದಯರಿಗರ ಅನು ಫಬ ವಿಯರೂೇಧಿ ಭತುತ ತಭಮ ಧಭತನುನ ಸಹಳುಭಹಡುನಹಗಿದದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ

23:1,2). ಮೊದಲ ವತಭಹನದ ಭಧಯದಲ್ಲಲ, ಅದಯಲೂಲ ವಿವರೇಶಹಗಿ ಯರೂೇಭನನಯ ದಫಹಬಳಿಕರಮ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ
ಯಸೂದಯಯು ಔೂಡ ದೆಂಗರ ಏಳು ಭನರೂೇಬಹನುನ ಫರಳರಸಿಕರೂೆಂಡಿದದಯು. ಈ ಭನರೂೇಬಹು ಯಸೂದಯಯ
ಷಭಹಜದ ಎಲಹಲ ಖತಖಳಿಖೂ ಸಬಿಬತುತ. ಇದಯಲ್ಲಲ ಷಬರಮೂ ಔೂಡ ಷರೇರಿಕರೂೆಂಡಿಯು ಷಹಧಯತ್ರಮನುನ
ತಳಿೆಸಹಔುೆಂತಿಲಲ. ಈ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ, ಅನಯಯ ಭದಯದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಭಹಡಿದ ಷರೇರಮು ಅನನುನ ವತುರವಿನ ಸಹಗರ
ನರೂೇಡುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿತುತ.
ೌಲನಖೂ ಔೂಡ ಸರಚಿಿನ ಕಹಳಜಯತುತ. ಅ.ಪೇಔುರ 20:28-31 ಯಲ್ಲಲ ೌಲನು ಎಪರಷದಲ್ಲಲಯು ಷಭಿಔಯು
ತಭಮ ಭದಯದಲ್ಲಲಯು ಷುಳುೆಫರೂೇಧನರಮನುನ ಸರೇಗರ ಎದುರಿಷುಯು ಎೆಂದು ಆಲರೂೇಚಿಸಿದನು. ಅಯನುನ ೌಲನು
ಸರೂೆಂಚುಸಹಔು

ತ್ರೂೇಳಖಳು

ಔುರಿಖಳನುನ

ತಿೆಂದುಸಹಔು

ವಿಧಹನಕರೆ

ಸರೂೇಲ್ಲಷುತ್ಹತನರ.

ಆದದರಿೆಂದ

ಷಬರಮಲ್ಲಲಮೂ ಔೂಡ ಅದಯಲ್ಲಲಮೂ ಆದಿ ಷಬರಮ ಆಯೆಂಬದ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಷುಳುೆಫರೂೇಧಔಯ ಸಹಳಿ
ಹಷತಹಗಿತುತ.

ಷರೂೇಲರೂೇಮೊನನು ಭತ್ರೂತೆಂದು ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಭತ್ರೂತೆಂದು ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ಸರೇಳು ಸಹಗರ

“ಆಕಹವದ ಕರಳಗರ ಮಹುದು ಸರೂಷದಲಲ” (ರಷೆಂಗಿ 1:9). ಕರೈಷತ ಷಬರಮ ಚರಿತ್ರರಮು ನಭಗರ ಸರೇಳು ಸಹಗರ
ಷುಳುೆಫರೂೇಧನರಮು ಷಬರಗರ ಉೆಂಟು ಭಹಡಿಯು ಸಹನಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ನಹು ಔಲ್ಲತಿದರದೇರ. ಈ ಷಭಷರಯಮು
ಅೆಂತಯದಯರಖೂ ಇಯುತತದರ (2 ತಿಮೊೇಥಿ 4:3).
ೌಲನು

ಅನರೇಔ

ವಿಚಹಯಖಳನುನ

ತನನ

ಭನಸಿಿನಲ್ಲಲಟು್ಕರೂೆಂಡಿದದನು

ಎನುನುದಯಲ್ಲಲ

ಮಹುದರೇ

ಷೆಂದರೇಸವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಸರಚುಿ ಕಹಳಜಯತುತ ಭತುತ ಅನ ಫದದತ್ರ ಭತುತ ವಿವಹವಷದಲ್ಲಲ ಮಹುದರೇ ವಿಧಹದ
ಚೆಂಚಲತ್ರಯಯಲ್ಲಲಲ.
2 ಕ ೊರಿಂಥ 4:8-14 ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನತ ಆಲ್ಲಿ ಸ ೋಳಿಯತ ವಿಚಹಯ ೋನತ ಭತತು ನಹು ಄ದನತು ಸ ೋಗ
಄ಳಡಿಕ ೊಳಳಫಸತದತ. ಄ದಯಲೊಿ ವಿವ ೋಶಹಗಿ ವ ೃೋಧನ ಗಳು ಫಂದ್ಹಗ? ಪೌಲನತ ತನು ಄ಂತ್ತಭ
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಮನತು ಎಲ್ಲಿ ಆಟ್ತ್ಕ ೊಂಡಿದ್ಹಾನ ?

ಗತಯತಹಯ
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ತೊರ್ ಭತತು ಕ ೈಷರ ೈ
ಮಿಲರೇತಿಮ ನೆಂತಯ ೌಲನ ರಮಹಣದ ವಿಯಣರಮನುನ ಲೂಔನು ವಿಷೃತಹಗಿ ತಿಳಿಷುತ್ಹತನರ. ಇನೂನ
ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಭಹಖತಹಗಿ ಸರೂೇಖುತ್ಹತ ೌಲನು ತ್ರೂರೇದಲ್ಲಲ ೆಂದು ಹಯ ಔಳರದನು, ಫೇಯನಔದ
ತಿೇಯದಲ್ಲಲ ಸಡಖು ಕರಲು ಷಯಔುಖಳನುನ ಇಳಿಷಫರೇಕಹಗಿತುತ (ಅ.ಪೇ. ಔೃ 24:1-6). ಅನು ಅಲ್ಲಲದದ ಷಭಮದಲ್ಲಲ
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ವಿವಹವಸಿಖಳು

ಅನು

ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ

ಸರೂೇಖುುದು

ಫರೇಡರೆಂದು

ಕರೇಳಿಕರೂೆಂಡಯು.

ವಿವಹವಸಿಖಳು

ರಿವುದಹದತಮನೆಂದ ನಡರಷಲಟು್ ೌಲನಗರ ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ರಮಹಣದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಎಚಿರಿಕರಮನುನ ನೇಡಿದುದ
ೌಲನಗರ ಈ ಹಿೆಂದರ ದರೇಯು ನೇಡಿದ ದವತನಕರೆ ವಿಯುದದಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ಇಲ್ಲಲ ಉಯೇಗಿಸಿಯು ಗಿರೇಕ್ಟ್ ದನುನ
ನಹು “ತನನ ಆತಮದಲ್ಲಲ ಅಥಹ ಭನಸಿಿನಲ್ಲಲ ನಧತರಿಸಿದ ರಕಹಯ” ಎೆಂಫುದಹಗಿ ಬಹಶಹೆಂತಯ ಭಹಡಫಸುದು.
ಇಲ್ಲಲ

ವಿಶಮರೇನರೆಂದಯರ

ರಿವುದಹದತಮನು

ತ್ರೂರೇದ

ವಿವಹವಸಿಖಳಿಗರ

ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ

ೌಲನು

ಎದುರಿಷಫಸುದಹದ ಅಹಮದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ರರೇಯಣರಮನುನ ನೇಡಿಯಫಸುದು. ಭತುತ ಭಹನವಿೇಮ ದೃಷ್ಟ್ಕರೂೇನದಲ್ಲಲ
ೌಲನು ಅಲ್ಲಲಗರ ಸರೂೇಖುುದು ಷೂಔತಲಲ ಎೆಂದು ಸರೇಳಿಯಫಸುದು. ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ಏನು ನಡರಮುತತದರ
ಎೆಂಫುದಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ೌಲನಗರ ಷರಿಮಹದ ಭಹಹಿತಿಯಯಲ್ಲಲಲ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:22,23), ದರೈವಿಔ ನಡರಷುವಿಕರಮು
ಎಲಲನೂನ

ಔೂಡ

ಷಶ್ಹಗಿ

ತಿಳಿಷುುದಿಲಲ,

ಇದಕರೆ

ೌಲನೆಂತಸಯೂ

ಔೂಡ

ವಿನಹಮತಿಮನುನ

ಸರೂೆಂದುುದಿಲಲ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 21:10-14 ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನ ಯೆಯತಶಲ ೋಮಿನ ರಯಹಣದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಕ ೈಷರ ೈದಲ್ಲಿ ಏನತ
ನಡ ಯತತ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ಅ.ಪೇ ಔೃ 11:27-30 ಯಲ್ಲಲ ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಫಯಗಹಲದ ಹಿನನಲರಮಲ್ಲಲ ಈಗಹಖಲರೇ ತಿಳಿಸಿಯು ರಕಹಯ
ಆಖಫನು ಫಬ ರಹದಿಮಹಗಿದದನು. ಇದು ಸಳರಮ ಡೆಂಫಡಿಕರಮ ರಹದನರಖಳಿಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಕರಮಹಗಿತುತ

(ಯವಹಮ 20:1-6, ಯಯರಮಿಮ 13:1-10 ನುನ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ), ಅನ ಷೆಂದರೇವು ನಹಟಔದ ಯೂಔದಲ್ಲಲತುತ; ಅದು
ೌಲನಗರ ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ಏನು ನಡರಮುತತದರ ಎೆಂಫುದನುನ ಷಹದೃವಯಹಗಿ ತ್ರೂೇರಿಷುುದಹಗಿತುತ ಭತುತ
ೌಲನನುನ ಅನ ವತುರಖಳು ಸರೇಗರ ಅನಯಯ (ಯರೂೇಭನನಯ) ಕರೈಗರ ಪ್ಷುಯು ಎೆಂದು ತ್ರೂೇರಿಷುುದಹಗಿತುತ.
ೌಲನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲದದಯು ಆಖಫನ ಷೆಂದರೇವನುನ ಎಚಿರಿಕರಮಹಗಿ ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡಯು, ಅದನುನ ರಹದನರಮಹಗಿ
ತ್ರಗರದುಕರೂಳೆಲ್ಲಲಲ ಭತುತ ಅಪೇಷತಲನು ಮಹುದರೇ ರಿೇತಿಮಲೂಲ ಔೂಡ ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ಸರೂೇಖುುದನುನ
ತಪ್ಷಲು ರಮತನ ಭಹಡಿದಯು. ಅಯ ರತಿಕ್ರರಯಗರ ಫಸಳಹಗಿ ಔನಔಯಗರೂೆಂಡಯೂ ಔೂಡ ೌಲನು ತನನ
ಕಹಮತನುನ ಷೆಂೂಣತಗರೂಳಿಷು ಷೆಂಔಲನುನ ಭಹಡಿದದನು, ಅದಕಹೆಗಿ ತನನ ಹರಣನುನ ಣಕ್ರೆಡಲು
ಸಿದದನಹಗಿದದನು. ಅನಗರ ಷುಹತ್ರತಮ ಫದದತ್ರ ಭತುತ ಷಬರಮ ಐಔಯತ್ರಮು ತನನ ಷವೆಂತ ಷುಯಕ್ಷತ್ರ ಭತುತ
ಹರಣಕ್ರೆೆಂತ ಫಸಳ ಭುಕಯಹಗಿತುತ.
“ಈ ಹಿೆಂದರ ಎೆಂದೂ ಔೂಡ ಅಪೇಷತಲನು ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ಇಶು್ ದುಃಕತತನಹಗಿ ಫೆಂದಿಯಲ್ಲಲಲ. ಅಲ್ಲಲ
ಅನಗರ ಕರಲು ಷರನೇಹಿತಯು ಭತುತ ಅನರೇಔ ವತುರಖಳು ಸಿಖುಯು ಎೆಂದು ಗರೂತಿತತುತ. ದರೇಯ ಔುಭಹಯನನುನ
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ತಿಯಷೆರಿಸಿ ಆತನನುನ ಭಯಣಕರೆ ಪ್ಸಿದ ಶಲುಫರಮಲ್ಲಲ ತೂಗಹಡುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿ ದರೇಯ ವಹಕರೆ ಖುರಿಮಹಗಿದದ
ನಖಯಕರೆ ಸತಿತಯಹಗಿದದನು.” ಎಲರನ್ ಜ. ರೈಟ್, ದಿ ಅಕ್ಟ್್್ ಆಫ್ ಅಪೇಷ್ಲಸ್ಟ, ುಟ 397, 398.
ತಪಹಪಭಿಪಹರಮ, ದ್ ೊೋಶಹರ ೊೋಣ , ದತಶೃತಯ ಭತತು ಸ ಚಿಿನ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ದೊಶಣ ಮಹಡಲಪಟ್್ಯತ ಕೊಡ
ಪೌಲನತ ತನು ನಂಬಕ ಮಲ್ಲಿ ಭತಂದ್ ಸ ೊೋದನತ. ನಭಮನತು ನಿರಹವ ಗ ೊಳಿಷತ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ನಹು
ಪೌಲನಿಂದ ಯಹ ವಿಧಹದ ಪಹಠನತು ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?

ವತಕರಹಯ
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ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ : “ಷುಹತ್ರತಮ ಮವಷುಿ ಎಲಹಲ ದಿಔುೆಖಳಿೆಂದ ಫಯುತಿತತುತ. ಎಲಹಲ ಔಡರಖಳಿೆಂದ ಔೂಡ ಅನಯಯು
ದರೇಯ ಹಔಯನುನ ಸಿವೇಕಹಯ ಭಹಡಿಕರೂೆಂಡು ಸರೂಷ ಸಿದಹದೆಂತಖಳನುನ ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿಕರೂೆಂಡು ಯಸೂದಯಯ ಔಟ್ಳರ
ಭತುತ ಆಚಹಯಖಳನುನ ಭುರಿದುಕರೂೆಂಡು ಎಲಲಯೂ ಔೂಡ ಅಫರಸಹಭನ ಭಔೆಳಹಗಿ ಯಸೂದಯಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ
ಫರಯರತುಕರೂಳುೆತಿತದದಯು.... ಅನ (ೌಲನ) ದೃಢಹದ ಭಹತುಖಳಲ್ಲಲ “ಇದಯಲ್ಲಲ ಗಿರೇಔನು ಯಸೂದಯನು ಎೆಂಫ
ಬರೇದವಿಲಲ; ಷುನನತಿ ಭಹಡಿಸಿ ಕರೂೆಂಡಯು ಷುನನತಿ ಭಹಡಿಸಿಕರೂಳೆದಯು ಎೆಂಫ ಬರೇದವಿಲಲ ,” (ಕರೂಲರೂೇಸಿಿ 3:11),
ಎೆಂಫ ಈ ಭಹತುಖಳನುನ ಅನ ವತುರಖಳು ದರೇದೂಶಣರಮಹಗಿ ಬಹವಿಸಿದಯು ಭತುತ ಅನ ಷವಯನುನ
ಅಡಗಿಷಫರೇಔು ಎೆಂದು ತಿೇಭಹತನಸಿದಯು” ಎಲರನ್ ಜ. ರೈಟ್, ದಿ ಅಕ್ಟ್್್ ಆಫ್ ಅಪೇಷ್ಲಸ್ಟ, ುಟ 39೦.
“ವಿವಹವಷದಲ್ಲಲ ತನನ ಷವೆಂತ ಅಥಹ ಸತಿತಯದ ಜನಯ ಔಯುಣರ ಭತುತ ಷಸಹಮನುನ ೌಲನು
ಎದುಯುನರೂೇಡಲ್ಲಲಲ. ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಸರೂೆಂದದ ಯಸೂದಯಯು ಅನನುನ ಫಸಳ ಸತಿತಯದಿೆಂದ ಹಿೆಂಫಹಲ್ಲಸಿದಯು,
ಇದರಿೆಂದ ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ಅನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಫರೇಕಹಗಿದದ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಷೆಂಹದಿಸಿದಯು. ಈ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ
ಯಮಕ್ರತಔಹಗಿ ಭತುತ ತರಖಳ ಭೂಲಔ ಅನ ಭತುತ ಅನ ಕಹಮತಖಳ ವಿಯಣರಮನುನ ಷೆಂಖರಹಿಸಿದಯು:
ಭತುತ ಕರಲು ಅಪೇಷತಲಯು ಭತುತ ಷಬರಮ ಹಿರಿಮಯು ಔೂಡ ಇದನುನ ಷತಯರೆಂದು ನೆಂಬಿದಯು, ಇದನುನ ಅಯು
ವಿಯರೂೇಧಿಷಲ್ಲಲಲ ಭತುತ ಷರಿಡಿಷಲು ರಮತನಖಳನುನ ಔೂಡ ಭಹಡಲ್ಲಲಲ.” ುಟ 398.
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1. ಪೌಲನತ ಎಫ ಷದಲ್ಲಿ ಭ ೋಟಿಯಹದ 12 ಜನ ರ್ಶಶಯಯತ ಯೋಸಹನ ರ್ಶಶಯರಹಗಿದತಾ ಇಗಹಗಲ ೋ ಄ರಿಗ
ಯೆೋಷತವಿನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ತ್ತಳಿದಿತತು (಄.ಪೋ.ಕೃ 19:1-7), ಄ಡ ವಂಟಿಸ್ಟ್ ಷಭ ಗ ಷ ೋಯಲತ ಫಮಷತ ಆತರ
ಷಭ ಮಲ್ಲಿ ಭತಳುಗಿಷತ ದಿೋಕ್ಷಹಷಹುನ ರ್ ಗ ದತಕ ೊಂಡಿಯತ

ವಿವಹವಸ್ಚಗಳಿಗ ಭಯತ ದಿೋಕ್ಷಹಷಹುನದ

಄ವಯಕರ್ ಮನತು ಇ ಷನಿು ೋವದ ಭೊಲಕ ನಹು ಸ ೋಗ ತ್ತಳಿಷಫಸತದತ? ಄ಪೋಲ ೊಿೋ ಭಯತ
ದಿೋಕ್ಷಹಷಹುನನತು ಡ ಮಲ್ಲಲಿ ಆದಯ ಹಂದ್ ಯಹುದ್ಹದಯೊ ಭಸತವಹದ ಄ಂವವಿದ್ ಯೋ?
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2. ಪೌಲನ ರಿಸ್ಚಾತ್ತಮನತು ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ. ಯೆೋಷತನತು ನಂಫದಿಯತ ತನು ಷವಂತ ಜನರಿಂದ
಄ನತ ತ್ತಯಷಹಕಯನತು ಸ ೊಂದಿದ್ಹಾನ . ಯೆೋಷತನತು ನಂಫತ ಯೆಸೊದಯಯೊ ಕೊಡ ಆದಯಲ್ಲಿ ಷ ೋರಿದ್ಹಾರ ,
಄ಯಲ್ಲಿ ಄ನ ೋಕಯತ ಪೌಲನನತು ದ್ ೊರೋಹಯೆಂದತ ನ ೊೋಡತರ್ಹುರ , ಯಹಕ ಂದರ ಄ನತ ಕಟ್್ಳ ಗಳನತು
ಮಿಯತತ್ತುದ್ಹಾನ . ಄ನ ೋಕ ವಿಗರಸಹರಹಧಕಯತ ಄ನತ ಷಹಯತ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ದ್ ವೋಷ್ಟಷತರ್ಹುರ . ಆದಯ
ಸ ೊರ ರ್ಹಗಿಮೊ ಕೊಡ ಪೌಲನತ ಯಹಕ ಭತಂದ್ ಷಹಗತತ್ತುದ್ಹಾನ ಇ ಎಲಹಿ ವಿರ ೊೋಧದ ನಡತ ಮೊ
ಯಹಕ ಭತನುಡ ಮಬ ೋಕತ?ನಹು ಪೌಲನ ಷಹಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿದಿದಾಯೊ ಕೊಡ ಄ನ ಕಥ ಯಂದ ನಹು ಏನತ
ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?
3. ಜನಯತ ಏಳನ ೋಮ ದಿನದ ಷಫಬತುನತು ಹಯದ ಮೊದಲನ ೋಮ ದಿನಕ ಕ ಫದಲಹಯಷಲಹಗಿದ್ ಭತತು ಄ದನತು
ನಹು ಷಫಬತುನತು ಅಚರಿಷಬ ೋಕಹಗಿಲಿ

ಎಂಫ ಹದನತು ಷಭಥಿಗಸ್ಚಕ ೊಳುಳ ಄ನ ೋಕ ವಿಧ್ಹನಗಳ

ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಲ ೊೋಚಿಸ್ಚರಿ. ಆಂತಸ ಹದಗಳನತು ನಿೋು ಸ ೋಗ ಎದತರಿಷತವಿರಿ ಭತತು ಷಫಬತ್ತುನ ದಿನಕ ಕ ನಹು
ರ್ ೊೋರಿಷತ ವಿಧ್ ಮರ್ ಮತ ಮಿಕಕ ಎಲಹಿ ಒಂಬತತು ಅಜ್ಞ ಗಳಿಗ ರ್ ೊೋರಿಷತ ವಿಧ್ ಮರ್ ಗ ಯಹುದ್ ೋ
ವಿಧದಲೊಿ ಄ಡಿಡಫಯತುದಿಲಿ ಎಂದತ ಸ ೋಗ

ರ್ ೊೋರಿಷತವಿರಿ ಭತತು ನಹು ನಂಬಕ ಮ ಭೊಲಕ

ವಿವಹವಸ್ಚಷತರ್ ುೋ ಸಹಗೊ ನಭಮ ಄ಂತ್ತಭ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಮತ ಕ್ರರಷುನಲ್ಲಿದ್ ಎಂದತ ಸ ೋಗ ಄ರಿಗ ರ್ ೊೋರಿಷತವಿರಿ?
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