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ಷ ಪ ್ಂಫರ್ 15-21

ಕ ೈಷರ ೈಮಲ್ಲಿ ಫಂಧನ

ಷಫಬತ್ತುನ ಭಧ್ಹಯಸು:
ಇ ಹಯದ ಪಹಠದ ಄ಧಯಮನಕಹಕಗಿ: ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 25, ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26, 1 ಕರೂರಿೆಂಥ 1:23.
ಷಮಯಣ ಹಕಯ: “಄ಲಪ ರಮತುದಿಂದ್ಹಗಲ್ಲ ಄ಧಿಕ ರಮತುದಿಂದ್ಹಗಲ್ಲ ನಿೋನತ ಮಹತರಲಿದ್ ಇ ಸ ೊತತು ನನು
ಮಹತತಗಳನತು ಕ ೋಳುರ ಲಿಯೊ ಇ ಬ ೋಡಿಗಳ ಸ ೊರ ತತ ನನುಂರ್ ಅಗಬ ೋಕ ಂದತ ದ್ ೋಯನತು ಪಹರಥಿಗಷತರ್ ುೋನ .
಄ಂದನತ.” (಄.ಪೋ.ಕೃ 26:29).
ೌಲನನುನ ಕರೈಷಯರೈಗರ ಗಹತಣರಮ ಕಹಲಹಧಿಮು ಎಯಡು ಶತಖಳು ಅನು ಅಲ್ಲಲ ಇಯುೆಂತ್ರ
ಭಹಡಿತು. (ಅ. ಪೇ.ಔೃ 24:27), ಅದಯಲೂಲ ಭುಕಯಹಗಿ ಸರಯರೂೇದನ ಯಹಜಯಹಲನ ಅಧಿಔೃತ ನಹಷದಲ್ಲಲ
ಇರಿಷಲಹಯತು.(ಅ. ಪೇ.ಔೃ 24:35). ಆ ಶತಖಳಲ್ಲಲ ಅನ ಮೇಲರ ಅನರೇಔ ವಿಚಹಯಣರಖಳನುನ ನಡರಷಲಹಯತು
ಇದಯ ಬಹಖಹಗಿ ಅನು ಯರೂೇಮ್ ಷಹಭಹರಜಯದ ಇಫಬಯು ಯಹಜಯಹಲಯ ಭುೆಂದರ ಸಹಜಯಹಖಫರೇಕಹಯತು.

(ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ಭತುತ ಪರಷತನು) ಭತುತ ಯಹಜನಹದ ಆಗಿರ II, ಇಯ ಭುೆಂದರ ಸಹಜಯಹಗಿ ದರೇಯು ಆತನಗರ ಪ್ಸಿದ
ಷರೇರಮನುನ ೂಣತಗರೂಳಿಸಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 9:15).
ಈ ಎಲಹಲ ವಿಚಹಯಣರಖಳಲ್ಲಲ ೌಲನು ತನನ ನದರೂೇತಶತವನುನ ಫಲಹಗಿ ಷಭಥಿತಸಿಕರೂೆಂಡನು, ಅನ
ವಿಯುದದಹಗಿ ಮಹುದರೇ ಷಹಕ್ಷಹಧಹಯಖಳು ಇಲಲರೆಂದು ಅನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಷಹಕ್ಷಿ ಸರೇಳಲು ಫೆಂದಯು ಅದನುನ
ಯುಜುಗರೂಳಿಸಿದಯು. ಈ ಇಡಿೇ ವಿಯಣರಮ ಉದರದೇವ ೌಲನು ಮಹುದರೇ ತನುನ ಭಹಡಿಲಲ ಭತುತ ಆತನನುನ
ಫೆಂಧಿಷುುದಕರೆ ಮಹುದರೇ ಕಹಯಣಖಳು ಇಲಲರೆಂದು ಫಲಹಗಿ ನಯೂಪ್ಷುುದಹಗಿದರ ಭತುತ ಅನು ಕರೈಷಯನ
ಭುೆಂದರ ಭನವಿಗರ ಕರೂೇರಿಕರಮನುನ ಷಲ್ಲಲಸಿದರ ಇದದಯರ ಅನನುನ ಬಿಡುಖಡರಭಹಡು ಎಲಹಲ ಅಕಹವಖಳು ಇದದು

(ಅ. ಪೇ. ಔೃ 26:32). ಈ ವಿಚಹಯಣರಖಳು ಯೇಷುವಿನ ಭತುತ ಆತನ ುನಯುತ್ಹಥನದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ
ಸರೇಳಲು ಎಲಹಲ ಅಕಹವಖಳನುನ ನೇಡಿದು.
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ಆದಯೂ, ಈ ಶತಖಳು ಫಲಹದ ಆತೆಂಔದ ದಿನಖಳು ಭತುತ ಔಠಿಣ ಫೆಂಧನದ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ೌಲನಗರ
ಯಯುಶಲರಮಿನ ಷಬರಯೆಂದ ಮಹುದರೇ ವಿಧಹದ ಷಸಹಮು ಔೂಡ ಸಿಖಲ್ಲಲಲ. “ಇದಔೂೆ ಮಿಗಿಲಹಗಿ ೌಲನು
ಭಹಡಿಯು ಕಹಮತಖಳಿಗರ ಷರಿಮಹದ ಶಕ್ಷರಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿತದಹದನರ ಎೆಂದು

ಅಲ್ಲಲನ ನಹಮಔಯು

ಬಹವಿಸಿದದಯು.”ಎಲರನ್ ಜ ರೈಟ್, ದಿ ಅಕ್ಟ್್್ ಆಫ್ ಅಪೇಷ್ಲಸ್ಟ . ುಟ 403.

ಭಹನತಹಯ
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ಫ ಲ್ಲಕ್ಸ ನ ಭತಂದ್
ೌಲನು ಕರೈಷಯರೈಗರ ಫೆಂದ ಕರಲರೇ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಯಸೂದಯ ಷಭುದಹಮದ ಭುಕಯಹದ ಕರಲು ನಹಮಔಯು
ಭಸಹ ಮಹಜಔನು, ಷಬರ ಹಿರಿಮಯಲ್ಲಲ

ಕರಲು ಷದಷಯಯು ಸಹಖೂ ತ್ರತುತಲನರೆಂಫ ಫಬ ಕ್ರೇಲನನುನ

ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಫೆಂದು ೌಲನ ಮೇಲರ ದರೇವಹಧಿತಿಗರ ಪ್ರಿಮಹದಿ ಸರೇಳಿದಯು (ಅ. ಪೇ. ಔೃ 24:1-9).
ಈ ೆಂದು ವಿಚಹಯಣರಮಲ್ಲಲ ಭಹತರ ೌಲನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಅನ ವಿಯರೂೇಧಿಖಳು ಕ್ರೇಲಯನುನ
ನರೇಮಿಸಿಕರೂೆಂಡಯು. ತ್ರತುತಲನು ತನನ ಹದದಲ್ಲಲ ಯಹಜಯಹಲನ ಖಭನನುನ ಷರಳರಮಲು ಫಸಳ ಆಷಕ್ರತಔಯಹದ
ವಿಧಹನನುನ ಅನುಷರಿಸಿದನು. ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಲ ಯಸೂದಯಯು ವಹೆಂತಿಮನುನ ಅನುಬವಿಸಿದಯು ಎೆಂಫ
ಹದು ಷತಯಕರೆ ದೂಯಹಗಿತುತ. ಅದಕರೆ ವಿಯುದದ ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ನ ಅಧಿಕಹಯದಲ್ಲಲ ಯಸೂದಯಯು ಸರಚಿಿನ ಹಿೆಂಷರಮನುನ
ಭತುತ ಔಶ್ನುನ ಅನುಬವಿಸಿದಯು. ಇದಲಲದರ ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ನು ತನನ ಎಲಹಲ ಅಧಿಕಹಯನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ ಯಸೂದಯಯ
ಮೇಲರ ಸರಚಿಿನ ದಫಹಬಳಿಕರಮನುನ ನಡರಸಿದನು.
ನೆಂತಯ, ತ್ರತುತಲನು ೌಲನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಭೂಯು ಭುಕಯಹದ ಆಯರೂೇಖಳನುನ ಭಹಡಿದನು. (1)
ೌಲನು ಪ್ೇಡರಮೆಂತಿದುದ ಲರೂೇಔದಲ್ಲಲ ಎಲರಲಲ್ಲಲಮೂ ಇಯು ಎಲಹಲ ಯಸೂದಯಯಲ್ಲಲ ದೆಂಗರಮನುನ ಎಬಿಬಷುತಿತದಹದನರ .

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:5),

(2) ಹಶೆಂಡ (ವಿಯರೂೇಧ) ಭತದಲ್ಲಲ ರಭುಕನರೆಂದು ಇದಯ ಅಥತದಲ್ಲಲ ಇಡಿೇ ಕರೈಸಿತಮ

ಭತು ನಹವನದ ಭತರೆಂದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:5), ಭತುತ (3) ಅನು ಯಯುಶಲರಮಿನ ದರೇಹಲಮನುನ ಸಹಳು
ಭಹಡಲು ರಮತಿನಸಿದಹದನರ ಎೆಂದು ಆಯರೂೇಪ್ಸಿದನು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 24:10-19 ನತು ಓದಿರಿ, ಇ ಎಲಹಿ ಅರ ೊೋಗಳಿಗ ಪೌಲನತ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಈತುಯನತು
ಕ ೊಟ್್ನತ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ೌಲನು ಭೆಂಡಿಸಿದ ಎಯಡು ಹದಖಳು ಎದುಯಹಳಿಮ ಆಯರೂೇಖಳನುನ ಸರೂಡರದುಸಹಔುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿತು.
(1) ಏಶಹಯ ಸಿೇಮಮ ಷಹಕ್ಷಿಖಳು ಇಲಲದರ ಇಯುುದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:18.19), ಭತುತ (2) ೆಂದು ಹಯದ ಭುೆಂದರ
ಹಿರಿಷಬರಮ ಭುೆಂದರ ೌಲನು ನೆಂತಿದಹದಖ ಅನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಮಹಯು ಆಯರೂೇನುನ ಭಹಡಲ್ಲಲಲ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ
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24:20), ಸಹಖೂ ೌಲನು ಷತತಯು ುನಯುತ್ಹಥನ ಸರೂೆಂದುಯು ಎೆಂದು ಹದಿಷುತ್ಹತನರ ಎೆಂಫುದನುನ ಬಿಟು್
ಅನ ತು ಸರೂರಿಷಲು ಮಹುದರೇ ಆಧಹಯಖಳು ಇಯಲ್ಲಲಲ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 23:6 ಯ ಜರೂತ್ರಗರ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ)
ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ನು ಫರೇಖನರ ೌಲನ ಹದದಲ್ಲಲಯು ಅೆಂವಖಳನುನ ಖಭನಸಿದನು ಸಹಖೂ ಅನಗರ ಕರೈಸಿತಮ ಭತದ
ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಷವಲ ಜ್ಞಹನವಿತುತ ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅನ ಭಡದಿ ದುರಸಿಲಲ ಯಸೂದಯಳಹಗಿದದಳು. ಈ ಕಹಯಣಕಹೆಗಿ ಅನು
ಭುೆಂದಿನ ಆದರೇವದ ತನಔ ೌಲನ ವಿಚಹಯಣರಮನುನ ತಡರಹಿಡಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:22).
ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ನ ಉತತಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:24-27) ಅನ ಷವಬಹನುನ ತ್ರೂೇರಿಸಿತು. ಅನು ತಿೇಭಹತನನುನ
ಭುೆಂದೂಡುನಹಗಿದದನು. ಅನಗರ ಲೆಂಚ ನೇಡು ಅಕಹವವಿತುತ, ಭತುತ ಅನು ಷಭಮ ಷಹಧಔನಹಗಿದದನು.
ಪರಲ್ಲಕ್ಟ್ಿ ನೆಂತಸ ಯಕ್ರತಯೆಂದ ೌಲನಗರ ನಹಯಮಹದ ವಿಚಹಯಣರ ಭತುತ ತಿೇುತ ಸಿಖುುದು ಫಸಳ ಔಶ್ಹಗಿತುತ.
ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:16 ನುನ ಒದಿರಿ. ೌಲನು “ಮಹಹಖಲೂ ದರೇಯ ಭತುತ ಭನುಶಯಯ ಭನಷಹಕ್ಷಿಗರ ವಿಯುದದಹಗಿ
ಹ ಭಹಡುುದನುನ ವಿಯರೂೇಧಿಸಿದನು” ಇದಯ ಅಥತರೇನು ಇದನುನ ಫರೇಯರ ವಿಧಹನದಲ್ಲಲ ಸರೇಗರ ಸರೇಳಫಸುದು?

ಷ ೊೋಭಹಯ
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ಫ ಷುನ ಭತಂದ್
ಯಸೂದಯಯ ಮಚುಿಗರಮನುನ ಖಳಿಷಲು ೌಲನನುನ ಎಯಡು ಶತಖಳ ತನಔ ಷರಯರಮಲ್ಲಲಟ್ ನೆಂತಯ ಪರಲ್ಲಔಿನ
ಷಹಥನದಲ್ಲಲ ಪರಷತನು ಮೂದಹಮದ ಯಹಜಯಹಲನಹಗಿ ನಮಮಿತಗರೂೆಂಡನು (ಅ. ಪೇ. ಔೃ 24:27). ಪರಷತನು ಕ್ರರ. ವ.
60 ರಿೆಂದ 62 ತನಔ ಆಳಿವಕರ ನಡರಸಿದನು.
಄. ಪೋ. ಕೃ. 25:1-5 ಯ ತನಕ ಓದಿರಿ. ಷತಯನತು ನಂಫದ್ ಆಯತುಯತ ಄ದನತು ಸ ೋಗ ವಿರ ೊೋಧಿಷತರ್ಹುರ
ಎಂಫತದನತು ನಹು ಸ ೋಗ ಗಭನಿಷಫಸತದತ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅಯು ಇದಕರೆ ಭುೆಂಚರ ಪರಲ್ಲಔಿ ಭುೆಂದರ ೌಲನ ವಿಯುದದಹಗಿ ತಭಮ ಹದನುನ
ಭೆಂಡಿಷುುದಯಲ್ಲಲ ಷರೂೇಲನುನ ಅನುಬವಿಸಿದದರಿೆಂದ, ನಹಮಔಯು ಈ ಫಹರಿ ಅಕಹವನುನ ಔಳರದುಕರೂಳುೆುದಕರೆ
ಸಿದದಯಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ಪರಷತನು ಯಯುಶಲರೇಮಿಗರ ನೇಡು ಮೊದಲ ಬರೇಟ್ಟಮಹಗಿದದರಿೆಂದ ಅಯು ತಭಗರ ಭಹಡು
ೆಂದು ಷಸಹಮಹಗಿ ನಹಯಮ ವಿಚಹಯಣರಮ ಷಥಳನುನ ಭಹತಡಿಷುೆಂತ್ರ ಭನವಿ ಭಹಡಿದಯು. ಅಯ
ಭನವಿಮ ರಕಹಯ ೌಲನನುನ ಅಯ ಹಿರಿ ಷಬರಮ ಅಧಿೇನಕರೆ ಳಡಿಸಿದಯರ ಅಯ ಯಸೂದಯದ ಕಹನೂನನ
ರಕಹಯ ವಿಚಹಯಣರ ನಡರಷುುದಹಗಿ ಯಹಜಯಹಲನ ಭುೆಂದರ ಭನವಿಮನುನ ಷಲ್ಲಲಸಿದಯು.
ಆದಯೂ ಔೂಡ, ಈ ಭನವಿಮು ಅಯ ನಜಹದ ಉದರದೇವನುನ ಭಹಯರಭಹಚುೆಂತ್ರ ಕಹಣುತಿತತುತ. ಪರಷತನು
ಈ ವಿಚಹಯಣರಮನುನ ಭತ್ರತ ಆಯೆಂಭಿಷಲು ಫಮಸಿದದಯೂ ಔೂಡ, ವಿಚಹಯಣರಮು ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ ನಡರಮು
94

ಫದಲು ಕರೈಷಯರಮಲ್ಲಲ ನಡರಷಲಹಖುುದು, ಇದಯ ಅಥತದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಯರೂೇಮ್ ಷಹಭಹರಜಯದ ಕಹನೂನನ ರಕಹಯ
ವಿಚಹಯಣರಗರ ಳಗಹಖಫರೇಕಹಯತು.
ಪರಷತನು ಕರೈಷಯರಗರ ಫೆಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ವಿಚಹಯಣರಮನುನ ಆಯೆಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನ ವಿಯರೂೇಧಿಖಳು ಅನ
ವಿಯುದದಹಗಿ ಆಯರೂೇಖಳನುನ ಸರೂರಿಷಲು ಆಯೆಂಭಿಸಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 25:7), ಈ ಫಹರಿ ಲೂಔನು
ಆಯರೂೇಖಳನುನ ಭತ್ರತ ದಹಕಲು ಭಹಡುುದಿಲಲ, ಫದಲ್ಲಗರ ೌಲನ ಉತತಯಖಳನುನ ಫಯರಮುತ್ಹತನರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ.

25:8), ಈ ಆಯರೂೇಖಳು ಎಯಡು ಶತಖಳ ಹಿೆಂದರ ಭಹಡಿದ ಆಯರೂೇಖಳ ಸಹಗರಯೇ ಇದದು. ಆದಯರ ಈ ಫಹರಿ
ಧಭತ ವಿಯರೂೇಧಿ ಎೆಂಫ ಆಹದನರಗರ ಫದಲಹಗಿ ೌಲನು ಷಹಭಹರಜಯದ ವಿಯರೂೇಧಿ ಎೆಂಫುದಹಗಿ ಬಿೆಂಬಿಸಿದಯು.
಄.ಪೋ.ಕೃ. 25:9-12 ನತು ಓದಿರಿ. ಫ ಷುನತ ತನುನತು ರಹಜಕ್ರೋಮ ಲಹಬಕಹಕಗಿ ಈಯೋಗಿಷಫಸತದತ
ಎಂಫತದನತು ಗರಹಸ್ಚದ ಪೌಲನತ ಏನತ ಮಹಡಿದನತ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ಕರೂನರಮಲ್ಲಲ ಪರಷತನು ಔೂಡ ಪರಲ್ಲಔಿನ ಸಹಗರ ಯಹಜಕ್ರೇಮ ಲಹಬನುನ ಸರೂೆಂದುುದಕಹೆಗಿ ಫಮಸಿದದನುನ
ನಹು ಖಭನಷಫಸುದು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 24:27),

ತನನ ಅಧಿಕಹಯಹಧಿಮ ಹರಯೆಂಬದಲ್ಲಲ ೌಲನನುನ

ನಯಯಹಧಿಯೆಂದು ಘೂೇಷ್ಟಷುುದಯ ಭೂಲಔ ಯಸೂದಯಯ ಷಸಹಮನುನ ಔಳರದುಕರೂಳುೆುದು ಅನಗರ
ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಕರೂನರಮದಹಗಿ ಯಸೂದಯಯ ಭೂಲ ಭನವಿಮ ರಕಹಯ ೌಲನನುನ ಹಿರಿಷಬರಮ ರಕಹಯ ವಿಚಹಯಣರ
ನಡರಷಲು ಅನುಭತಿ ನೇಡಿದನು.
ಇದು ೌಲನಗರ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅಲ್ಲಲ ಷರಿಮಹದ ನಹಯಮ ಸಿಖುುದು ಅನುಭಹನಹಗಿತುತ.
ಆದದರಿೆಂದ ತನನ ಯರೂೇಮ್ ನಹಖರಿಔತ್ರಮ ಲಹಬನುನ ಡರದುಕರೂೆಂಡು ತ್ಹನು ಯರೂೇಮ್ ನಹಯಮಷಹಥನದ ರಕಹಯ
ವಿಚಹಯಣರಗರ ಳಡಲು ಫಮಸಿದನು. ೌಲನ ಈ ಹದನುನ ತಿಯಷೆರಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖದರ ೌಲನನುನ ಉನನತ
ನಹಯಮ

ವಿಚಹಯಣರಗರ

ಆದರೇಶಸಿದನು,

ಆ

ಉನನತ

ನಹಯಮ

ವಿಚಹಯಣರ

ಚಔರತಿತಮ

ಭುೆಂದರಯೇ

ನಡರಮಫರೇಕಹಗಿತುತ.

ಭಂಗಳಹಯ
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ಅಗಿರಪನ ಭತಂದ್
ಪರಷತನು ತನನನುನ ಯರೂೇಮ್ ಗರ ಔಳುಹಿಸಿಕರೂಡಫರೇಔು ಎೆಂಫ ಭನವಿಮನುನ ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ.

25:12).

ಇದಯ ಭಧಯದಲ್ಲಲ ಚಔರತಿತಮಹದ ಆಗಿರ II ತನನ ಹರೆಂತಯನುನ ಷೆಂದಶತಷು ಅಕಹವನುನ

ಉಯೇಗಿಸಿಕರೂೆಂಡು ೌಲನ ವಿಶಮನುನ ಅನ ಭುೆಂದರ ರಷಹತವಿಸಿ ತ್ಹನು ೌಲನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಔಳುಹಿಷು
ಅಧಿಕಹರಿಮುತಹದ ಯದಿಮ ವಿಯಣರಮನುನ ಡರಮಲು ಫಮಸಿದನು. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಪರಷತನಗರ ಯಸೂದಯಯ
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ವಿಚಹಯದಲ್ಲಲ ಆಗಿರನಗರ ಇಯು ಅನುಬವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಈ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಆಗಿರನು ಅನಗರ ನಜಹದ ಷಸಹಮನುನ
ನೇಡಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 26:2,3).
಄.ಪೋ ಕೃ 25:13-22. ನತು ಓದಿರಿ. ಫ ಷುನತ ಪೌಲನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಅಗಿರಪನಿಗ ಏನತ ಸ ೋಳಿದನತ, ಭತತು ಄ದಕ ಕ
ರಹಜನತ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮನತು ನಿೋಡಿದನತ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ಆಗಿರ II ನು ಸರಯರೂೇದ ೆಂವದ ಕರೂನರಮ ಆಯಷನಹಗಿದುದ, ಚಔರತಿತಮನುನ ೆಂದಿಷಲು ಕರೈಷಯರಗರ ತನನ
ಷಸರೂೇದರಿಮ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಫೆಂದನು.
ೌಲನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೇಳುಹಖ ಪರಷತನು ಅಚಿರಿಯೆಂದ ೌಲನು ಮಹುದರೇ ರಿೇತಿಮ ಖುಯುತಯಹದ
ಅಯಹಧನುನ ನಡರಸಿಲಲ ಎೆಂಫುದನುನ ಖಭನಸಿದನು, ಇದಯಲ್ಲಲ ಯಹಜಕ್ರೇಮ ಅಥಹ ಅಯಹಧಿ ಕಹಮತಖಳನುನ
ಭಹಡಿಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಅನ ವಿಯುದದಹದ ಅಹದನರಖಳು ಯಸೂದಯ ೆಂವದ ವಿಯುದದಹಗಿದದು ಅದಯಲೂಲ ಔೂಡ
ಯೇಷುವಿನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ “ಆತನು ಭಯಣ ಸರೂೆಂದಿದಹದನರ, ಆದಯರ ೌಲನು ಆತನು ಫದುಕ್ರದಹದನರ ಎೆಂದು
ಹದಿಷುತ್ಹತನರ.” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 25 :19). ೌಲನು ಹಿರಿಷಬರಮ ಭುೆಂದರ ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹಥನದ ವಿಚಹಯಹಗಿ
ಸಹಜಯಹಗಿದಹದನರ ಇದಯ ಭೂಲಔ ಈ ವಿಚಹಯಣರಮ ಭುಕಯ ವಿಚಹಯು ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹಥನ ಎೆಂಫುದು
ಷಶ್ಹಗಿ ತಿಳಿಮುತತದರ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 25:23-27 ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನತ ಅಗಿರಪನ ಭತಂದ್ ಸಹಜರಹದ ವಿಯಣ ಮನತು ಲೊಕನತ ಸ ೋಗ
ವಿರಿಷತರ್ಹುನ ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
“ೌಲನು ಈಖ ನರಯರದಿಯು ಜನಷಭೂಸದ ಭುೆಂದರ ನೆಂತಿದಹದನರ ಇಲ್ಲಲ ಎೆಂಥಸ ರೈಯುಧಯತ್ರಮನುನ
ಚಿತಿರಷಲಹಗಿದರ. ಆಗಿರನು ಭತುತ ಅನ ಷಸರೂೇದರಿಮು ಅಧಿಕಹಯದ ಆಷಯರಯೆಂದ ಸಿೆಂಸಹಷನದ ಮೇಲರ
ಔುಳಿತಿದಹದಯರ ಭತುತ ಇಡಿೇ ಲರೂೇಔರೇ ಅಯನುನ ಮಚುಿತತದರ, ಆದಯರ ದರೇಯ ಭುೆಂದರ ನಲಲಲು ಅರಿಗರ
ಆಸತತ್ರಯಲಲ. ಅಯು ಆತನ ಆಜ್ಞರಖಳನುನ ಭುರಿದಿದಹದಯರ ಅಯ ಸೃದಮದಲ್ಲಲ ಭತುತ ಜೇನದಲ್ಲಲ ದುಶ್ತನ
ತುೆಂಬಿದರ. ಅಯ ಕ್ರರಯಖಳನುನ ಯಲರೂೇಔು ಮಚುಿುದಿಲಲ.” ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್, ದಿ ಄ಕ್್್ ಅಫ್ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ .
ುಟ್ 434.
ಭನತಶಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಗ ಒಳ ಳಮದ್ಹಗಿ ಕಹಣತ ಬಹಸಯ ಚಿತರಣು ಭತತು ಄ದಯ ಹನುಲ ಮತ ಯಲ ೊೋಕದ
ದ್ ೋಯನತು ಮೊೋಷಗ ೊಳಿಷಲತ ಷಹಧಯವಿಲಿ ಎಂದತ ಄ಥಗಮಹಡಿಕ ೊಳಳಲತ ಸ ೋಗ ಷಸಹಮ ಮಹಡತತುದ್ . ನಭಮ
ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಆದತ ಎಶತ್ ಷಭಂಜಷಹಗಿದ್ ? ಇ ಸ ೊಯಗಿನ ಚಿತರಣು ನಿಜಹದ ಹಷುಕ ಕ ಸ ೋಗ
ವಿಯತದಾಹಗಿದ್ ?
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ಪೌಲನ ಷಭಥಗನ
ದೃವಯು

ಅದುುತಹಗಿ

ಸಿದದಹಗಿದರ,

ಯಹಜಯು

ಭತುತ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ತಭಮ

ಸಿೆಂಸಹಷನದಲ್ಲಲ

ಔುಳಿತಿಯುಹಖ ತನನ ಹದನುನ ಷಭಥಿತಸಿಕರೂಳೆಲು ಖರೈದಿಮನುನ ತಯಲಹಯತು. ಭುಕಯಹಗಿ ಆಗಿರ ಯಹಜನ
ಭುೆಂದರ ಹದಿಷಲು ಆತನನುನ ಔಯರತಯಲಹಯತು ಮಹಕರೆಂದಯರ ಪರಷತನು ಈ ಹದನುನಈಗಹಖಲರೇ ಕರೇಳಿದದನು.

(ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 25:8-11).
಄.ಪೋ.ಕೃ 26:1-23. ನತು ಓದಿರಿ. ಅಗಿರಪನ ಭತಂದ್ ತನು ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಪೌಲನತ ಮಹಡಿದ ಕಹಮಗ ೋನತ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ಆಗಿರನ ಭುೆಂದರ ೌಲನ ಬಹಶಣು ತನನ ಆತಮಔಥರಮನುನ ಸರೇಳುುದಹಗಿತುತ ತನನ ಜೇನು
ಯೇಷುನುನ ಅೆಂಗಿಔರಿಷು ಭುನನ ಭತುತ ನೆಂತಯ ಸರೇಗಿತುತ ಇದನುನ ಅ.ಪೇ.ಔೃ 22:1-21 ಯಲ್ಲಲ ನಹು
ಒದಿದರದೇರ. ಇದನುನ ಯಯುಶಲರಮಿನ ಜನಯ ಭುೆಂದರ ೌಲನು ಸರೇಳಿದದನು.
ಅಪೇಷತಲನು ಆಗಿರನ ಮಚುಿಗರಮನುನ ಖಳಿಷಲು ಮೊದಲು ರಮತನ ಭಹಡುತ್ಹತನರ. ಇೆಂತಸ ದರೂಡಡ
ಯಕ್ರತಖಳ ಷಭುಮಕದಲ್ಲಲ ತನನ ಹದನುನ ಭೆಂಡಿಷಲು ಯಹಜನು ಭಹಡಿಕರೂಟ್ ಅಕಹವಕಹೆಗಿ ಯಹಜನಗರ
ೆಂದನರಮನುನ ತಿಳಿಷುತ್ಹತನರ. ಆಗಿರ ಯಹಜನಗರ ಯಸೂದಯ ಧಭತದ ಎಲಹಲ ಆಚಹಯ ವಿಚಹಯಖಳ ರಿಚಮವಿತುತ.
ಇದರೇ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಲ ಯರೂೇಮ್ ಯಹಜಯಹಲನಹದ ಪರಷತನಗರ ಆಗಿರನು ಸರಚಿಿನ ಷಸಹಮನುನ ದಗಿಸಿ ೌಲನ
ಹದನುನ ಕರೇಳಿ ಅನ ವಿಯುದದಹಗಿ ಫೆಂದ ಅಹದನರಖಳು ಷುಳುೆ ಎೆಂದು ತಿೇಭಹತನ ಭಹಡಲು ನರಯಹದನು.
ಈ ಬಹಶಣನುನ ಭೂಯು ಬಹಖಖಳಹಗಿ ವಿೆಂಖಡಿಷಫಸುದು. ಮೊದಲ ಬಹಖದಲ್ಲಲ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26:4-11), ಇಲ್ಲಲ
ೌಲನು ತನನ ಭೂಲ ಪರಿಷಹಮನ ಬಕ್ರತಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೇಳುತ್ಹತನರ ಇದಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಅನ ಷಸಹಟ್ಟಖಳಿಗರ
ರಿಚಮವಿತುತ. ಫಬ ಪರಿಷಹಮನಹಗಿ ಷತತಯ ುನಯುತ್ಹಥನದಲ್ಲಲ ನೆಂಬಿಕರ ಇಟ್ಟ್ದದನು ಮಹಕರೆಂದಯರ ಅದು ಅಯ
ನೆಂಬಿಕರಮ ಭೂಲಹಗಿತುತ. ಈ ಕಹಯಣದಿೆಂದ ಪರಿಷಹಮಯು ಅನ ಹದನುನ ವಿಯರೂೇಧಿಷಲು ಷಹದಯವಿಯಲ್ಲಲಲ.
ಮಹಕರೆಂದಯರ ತತವಜ್ಞಹನದ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಲ ೌಲನನುನ ವಿಯರೂೇಧಿಷಲು ಮಹುದರೇ ಕಹಯಣು ಇಯಲ್ಲಲಲ. ೌಲನು
ಅಯ ರಿಸಿಥತಿಮನುನ ಫಸಳ ಫರೇಖ ಅಥತಭಹಡಿಕರೂೆಂಡನು. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಈ ಹಿೆಂದರ ಅನು ಔೂಡ ಯೇಷುು
ುನಯುತ್ಹಥನ ಸರೂೆಂದಿದಹದನರ ಎೆಂದು ನೆಂಫುಯನುನ ಹಿೆಂಸಿಷುನಹಗಿದದನು.
ಎಯಡನರೇಮ ಬಹಖದಲ್ಲಲ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26:12-18), ಈ ಜ್ಞಹನು ಅನ ಆಲರೂೇಚನರಮ ವಿಧಹನನುನ ಸರೇಗರ
ಫದಲಹಯಸಿತು ಎೆಂಫುದನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಜರೂತ್ರಗರ ದಭಷೆದ ದಹರಿಮಲ್ಲಲ ತ್ಹನು ಎದುರಿಸಿದ
ಅನುಬನುನ

ಭತುತ

ಷುಹತ್ರತಮನುನ

ತ್ರಗರದುಕರೂೆಂಡು

ಸರೂೇಖಫರೇಔು

ಎೆಂಫ

ಔಯರಮುವಿಕರಮನುನ

ವಿರಿಷುತ್ಹತನರ.
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ಕರೂನರಮದಹಗಿ, ೌಲನು ತ್ಹನು ಸರೂೆಂದಿದ ಅನುಬನುನ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26:19-23), ನಯಹಔರಿಷಲು ಮಹುದರೇ
ಅಕಹವವಿಲಲದರ ಷುಹತ್ರತಮ ಔಯರಮನುನ ಸಿವಕಹಯ ಭಹಡುುದನುನ ಸರೇಳುತ್ಹತನರ, ಈ ೆಂದು ಕಹಯಣಕಹೆಗಿಯೇ
ಆತನು ಈಖ ಫೆಂಧನದಲ್ಲಲ ಇಯುುದಹಗಿ ವಿರಿಷುತ್ಹತನರ. ಅನ ಫೆಂಧನಕರೆ ಯಸೂದಯಯ ಆಜ್ಞರಖಳನುನ
ಮಿೇರಿಯುುದು ಅಥಹ ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ದರೇಹಲಮನುನ ಸಹಳುಭಹಡಿಯುುದು ಕಹಯಣಖಳು ಭುಕಯಲಲ
ಫದಲ್ಲಗರ ತ್ಹನು ಯೇಷುವಿನ ಭಯಣ ಭತುತ ುನಯುತ್ಹಥನದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೇಳುತಿತಯು ಷಹಕ್ಷಿಮ ನಮಿತತ ಭತುತ
ಈ ಷಹಕ್ಷಿಮು ಅನಯರಿಗರ ಷುಹತ್ರತಮ ಯಕ್ಷಣರಮಲ್ಲಲ ಷಭಹನಹದ ಅಕಹವನುನ ಔಲ್ಲಷುತತದರ, ಇದಯ ಪಲಹಗಿ
ೌಲನು ಶಕ್ಷರಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿತದಹದನರ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 26:18. ನಿು ಓದಿರಿ. ಇ ಚನಗಳ ರಕಹಯ ಕ್ರರಷುನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಣ ಮನತು ಸ ೊಂದಿದರಿಗ ಏನತ
ಅಗತತುದ್ ?ಇ ಹಷುರ್ ಮನತು ನಿೋು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ನತಬವಿಸ್ಚದಿಾರಿ?
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ಪೌಲನತ ನಹಮಕಯ ಭತಂದ್
ೌಲನು

ಆಗಿರನ

ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ

ಭಹತನಹಡುತಿತದದಯೂ

ಔೂಡ,

ಪರಷತನು

ಮೊದಲನರೇಮದಹಗಿ

ರತಿಕ್ರರಯಸಿದನು ಇದನುನ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26:19-24) ಯಲ್ಲಲ ನರೂೇಡಫಸುದು. ೆಂದು ರೇಳರ ೌಲನು ಆತಮಕರೆ
ಷಹವಿಲಲ ಎೆಂದು ಸರೇಳಿದದಯರ ಪರಷತನಗರ ಮಹುದರೇ ಅಬಯೆಂತಯವಿಯುತಿತಯಲ್ಲಲಲ. ಮಹಕರೆಂದಯರ ಯರೂೇಮ್-ಗಿರೇಕ್ಟ್
ಷಭುದಹಮಖಳು ಎಯಡೂ ಔೂಡ ಈ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಏಕಹಭಿಹರಮನುನ ಸರೂೆಂದಿಯಲ್ಲಲಲ. ಇದಕಹೆಗಿಯೇ ಅಯು
ುನಯುತ್ಹಥನದ ಫದಲ್ಲಗರ ಆತಮಕರೆ ಷಹವಿಲಲ ಎೆಂದು ನೆಂಬಿದಯು. ಇದರೇ ಕಹಯಣಕಹೆಗಿಯೇ ಷುಹತ್ರತಮು ಅನಯರಿಗರ
ಭೂಕತತನ ಎೆಂದು ೌಲನು ಸರೇಳುತ್ಹತನರ. (1 ಕರೂರಿೆಂಥ 1:23),
ಫಸಳ ಗೌಯಮುತಹಗಿ ತನನ ನಲುನುನ ಭೆಂಡಿಸಿದ ಫಳಿಔ ೌಲನು ಆಗಿರನ ಔಡರಗರ ತಿಯುಗಿದನು
ಆಗಿರನು ಯಸೂದಯಯ ಸಿದಹದೆಂತಖಳನುನ ಫಲಲನಹಗಿದದನು ಭತುತ ೌಲನ ವಿಯಣರಮು ಇಬಿರಮ ರಹದಿಖಳ
ಬರೂೇಧನರಗರ ಷರಿಮಹಗಿತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 16:25,26).
಄.ಪೋ.ಕೃ 26:27,28 ನತು ಓದಿರಿ ಪೌಲನತ ಒತ್ತು ಒತ್ತು ಕ ೋಳು ರವ ುಗ ಅಗಿರಪನತ ಕ ೊಟ್್ ಈತುಯ ೋನತ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ೌಲನ ರವರನಮು ಆಗಿರನನುನ ಷೆಂಔಶ್ಕರೆ ನೂಕ್ರತು. ಯಸೂದಯನಹಗಿ ಷತಯರೇದದ ಬರೂೇಧನರಮನುನ
ಅನು ನಯಹಔರಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಭತ್ರೂತೆಂದು ಔಡರಮಲ್ಲಲ ಅನು ದೃಢಹದ ಉತತಯನುನ ನೇಡಿದಯರ
ಯೇಷುನುನ ಮಸಿಿಮ ಎೆಂದು ಅೆಂಗಿಔರಿಷದರ ಫರೇಯರ ದಹರಿಯೇ ಇಯಲ್ಲಲಲ. ಅನ ರತಿಕ್ರರಯಮು ಫಸಳ
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ಚತುಯಹಗಿತುತ ಭತುತ ಫುದಿಧೆಂತಿಕರಯೆಂದ ನೇಡಿದ ಉತತಯಹಗಿತುತ. “ಅಲ ರಮತನದಿೆಂದ ನನನನುನ
ಕರೈಷತನಹಖುುದಕರೆ ಡೆಂಫಡಿಷುತಿತಮಹ? (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26:28) ಇದನುನ ಭೂಲ ಬಹಶರಮಲ್ಲಲ ಒದಿದಯರ ನನನನುನ
ಅಶು್ ಷುಲಬಹಗಿ ಕರೈಷತನಹಗಿ ಭಹಹತಟು ಭಹಡುತಿತಯುರ ಮಹಕರ? ಎೆಂಫ ಅಥತನುನ ನೇಡುತತದರ.
ಇದಕರೆ ೌಲನು ನೇಡು ಉತತಯೂ ಅನಗರ ಷುಹತ್ರತಮ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಇದದ ಫದದತ್ರಮನುನ
ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ. “ಅಲ ರಮತನದಿೆಂದಹಖಲ್ಲ ಅಧಿಔ ರಮತನದಿೆಂದಹಖಲ್ಲ ನೇನು ಭಹತರಲಲದರ ಈ ಸರೂತುತ ನನನ
ಭಹತುಖಳನುನ ಕರೇಳುಯರಲಲಯೂ ಈ ಫರೇಡಿಖಳ ಸರೂಯರತು ನನನೆಂತ್ರ ಆಖಫರೇಕರೆಂದು ದರೇಯನುನ ಹರಥಿತಷುತ್ರತೇನರ
ಅೆಂದನು” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 26:29) ತನನ ಕರೂನರಮ ಬಹಶಣದಲ್ಲಲ ಅಪೇಷತಲನು ತನನನುನ ಬಿಡುಖಡರಗರೂೇಳಿಷಫರೇಕರೆಂದು
ಫರೇಡಿಕರೂಳುೆುದಿಲಲ ಫದಲ್ಲಗರ ಅನ ಬಹಶಣನುನ ಕರೇಳುತಿತಯುಯರಲಲಯೂ ಔೂಡ ಅನ ಸಹಗರ ಷಹವತೆಂತರೂನುನ
ಅನುಬವಿಷಫರೇಔು ಎೆಂದು ಫಮಸಿದನು. ಅನು ತನನ ಷವೆಂತ ಷುಯಕ್ಷತ್ರಮ ಫಗರಿ ಎೆಂದಿಖೂ ಚಿೆಂತಿಷಲ್ಲಲಲ.
಄.ಪೋ.ಕೃ 26:30-32 ನಿು ಓದಿರಿ ಪೌಲನ ನಿದ್ ೊೋಗಷ್ಟತನನತು ಅಗಿರಪನತ ಸ ೋಗ ಷಭಥಿಗಷತರ್ಹುನ ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ಪರಷತನು ತನನ ಯದಿಮನುನ ತುೆಂಫಲು ಭಹತರ ಆಗಿರನ ಷಸಹಮನುನ ಫರೇಡಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 25:2527) ಕರೈಷಯರಗರ ಸರೂೇಖಫರೇಔು ಎೆಂಫ ೌಲನ ಭನವಿಮನುನ ಈಗಹಖಲರ ಅೆಂಗಿಔರಿಷಲಹಗಿತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 25:12).
ಖರೈದಿಮು ಈಗಹಖಲರೇ ಯರೂೇಮ್ ಅಧಿಕಹಯದ ಹಯಪ್ತಮನುನ ದಹಟ್ಟ ಸರೂೇಗಿದದನು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 26:24-28 ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನತ ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಯಹ ಭನವಿಮನತು ಮಹಡಿದನತ ಭತತು ಇ
ವಿಚಹಯು ನಂಬಕ ಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ನಹು ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಯಹ ನಿಧ್ಹಗಯನತು ರ್ ಗ ದತಕ ೊಳಳಬ ೋಕತ
ಎಂದತ ಸ ೋಳುತುದ್ ?

ವತಕರಹಯ

´É¥ÉÖA§gï 21

ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ : “ಈ ಭಹತುಖಳು ಆಗಿರನಗರ ತನನ ಔುಟುೆಂಫದ ಚರಿತ್ರರಮನುನ ಜ್ಞಹಔ ಭಹಡಿದವೇ ಅಥಹ
ಅನ ಔಠಿಣಹದ ಭನಷಿನುನ ಫದಲಹಯಷಲು ೌಲನು ಭಹಡಿದ ರಮತನನುನ ಯಥತಗರೂಳಿಸಿದವೇ?
ಅನು ತನನ ಭುತ್ಹತತನಹದ ಸರಯರೂೇದನ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಆಲರೂೇಚಿಸಿದನರೂೇ ಅಥಹ ಅಭಹಮಔಯಹದ
ಔೂಷುಖಳನುನ ಫರತ್ರಲೇಸರೇಮಿನಲ್ಲಲ ಷೆಂಸಹಯ ಭಹಡು ಆದರೇವನುನ ಜ್ಞಹಔಭಹಡಿಕರೂೆಂಡನರೂೇ? ಅಥಹ ಅನ
ಚಿಔೆನು ಷಹನನಔನಹದ ಯೇಸಹನನನುನ ಷೆಂಸಹಯ ಭಹಡಿದ ದೃವಯು ಅನ ಭುೆಂದರ ಫೆಂದಿತ್ರೂೇ?ಅಥಹ
ಅನ ತೆಂದರ ಆಗಿರ I ಅಪೇಷತಲನಹದ ಮಹಕರೂಫನನುನ ಸತಷಹಕ್ಷಿ ಭಹಡಿದ ಗಟನರ ಜ್ಞಹಔಕರೆ ತೆಂದಿತ್ರೂೇ?
ಅಥಹ ಭುೆಂದರ ಫಯು ಎಲಹಲ ಯಹಜಯು ಔೂಡ ದರೇಯ ಭಔೆಳನುನ ಹಿೆಂಸಿಸಿ ಆತನ ಕರೂೇಕರೆ
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ಖುರಿಮಹಖುುದನುನ ಖರಹಿಸಿದನರೂೇ? ಅಥಹ ಆ ದೃವಯು ತನನ ತೆಂದರಮಹದ ಆಗಿರನ ದತ ಭತುತ
ಅಧಿಕಹಯದ ಉತತೆಂಖಕರೆ ಏಯುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿ ಜನಯು ಅನನುನ ದರೇಯು ಎೆಂದು ಸರೂಖಳಿದ ದೃವಯನುನ ಜ್ಞಹಔಕರೆ
ತೆಂದಿತ್ರೂೇ? ಅಥಹ ಆ ಸರೂಖಳಿಕರಮು ಅಳಿಮು ಭುನನರೇ ಅನು ಮಹ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ದರೇಯ
ಕರೂೇಹಗಿನಮನುನ ಎದುರಿಷಫರೇಕಹಯತು. ಈ ಎಲಹಲ ದೃವಯಖಳು ಔೂಡ ಆಗಿರನ ಔಣುಣಖಳ ಭುೆಂದರ ಫೆಂದು
ಸರೂೇಗಿಯಫಸುದು. ಆದಯರ ಈ ಎಲಹಲ ಳರೆಮ ಆಲರೂೇಚನರಖಳನುನ ಅನ ದತ ಭತುತ ಅಧಿಕಹಯ ಅಳಿಸಿಸಹಕ್ರತು.”
ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್, ದಿ ಎಸ್ಟ ಡಿ ಎ ಬ ೈಫಲ್ ಕಹಮಂಟ್ರಿ ಷಂುಟ್ 6, ುಟ್ 1066, 1067.
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1. ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ ೈಷರ ೈಮಲ್ಲಿ ವಿಚಹಯಣ ನಡ ಷಬ ೋಕತ ಎಂಫ ಪೌಲನ ಭನವಿಮನತು ಚಚಿಗಸ್ಚರಿ. ಇ
ತ್ತೋಮಹಗನು ಷರಿಯಹದಾದ್ ?ಾ ( ಆದನತು ಄.ಪೋ.ಕೃ 25:25; 26:31, 32 ಯ ಜ ೊರ್ ಮಲ್ಲಿ ಸ ೊೋಲ್ಲಸ್ಚರಿ)
ದ್ ೋಯ

ಮೋಲ

ಷಂೂಣಗಹಗಿ

಄ಧ್ಹಯಹಗಿಯದ್

ನಭಮ

ವಿ ೋಚನ ಮ

಄ನತಷಹಯಹಗಿ

ತ್ತೋಮಹಗನನತು ರ್ ಗ ದತಕ ೊಳುಳುದತ ಎಶತ್ ಷರಿಯಹಗಿದ್ ?
2. ಪೌಲನತ ಅಗಿರಪನಿಗ ಸ ೋಳಿದ ಮಹತನತು ಗಭನಿಸ್ಚರಿ “ಅದಾರಿಂದ ಄ಯಷನಹದ ಅಗಿರಪನ ನಹನತ
ಯಲ ೊೋಕದ ದವಗನಕ ಕ ಄ವಿಧ್ ೋಮನಹಗಲ್ಲಲಿ. (಄.ಪೋ.ಕೃ 26:19) ಆದತ ಪೌಲನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಏನತ
ಸ ೋಳುತುದ್ ? ಕ ೈಷುರಹಗಿ ದ್ ೋಯತ ನಭಗ ನಿೋಡಿಯತ ಷತಹರ್ ಗಮ ಕರ ಗ ನಹು ಸ ೋಗ ಷಪಂದಿಷತರ್ ುೋ ?
3. ಪೌಲನತ ಜನರಿಗಹಗಿ ತಕ ಸ ೊಂದಿದಾನ ಸ ೊರ ತತ ಄ಯ ಷಂಖ ಯಗಹಗಿ ಄ಲಿ, ಕ ೈಷರ ಮಲ್ಲಿ ತನು ಕ ೊನ ಮ
ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ಜನಯತ ತನು ಸಹಗ ಆಯಬ ೋಕತ ಄ಂದರ ಄ರ ಲಿಯೊ ದ್ ೋಯ ಕೃಪ ಮನತು
ಸ ೊಂದಬ ೋಕತ ಎಂದತ ತನು ಸೃದಮದ ಫಮಕ ಮನತು ಸ ೋಳಿದನತ. (಄.ಪೋ.ಕೃ 26:19). ಄ನತ ದ್ ೋಯ
ಷತಹರ್ ಗಗಿಂತ ತನು ಷಹವತಂತರಯ ಭತತು ಷತಯಕ್ಷರ್ ಮನತು ಫಮಷಲ್ಲಲಿ. ಇ ಄ನತಬದ ಭೊಲಕ ನಹು
ಏನತ ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ?ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹಯತುದಕಹಕಗಿ ನಹು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ರ್ಹಯಗನತು ಮಹಡಲತ
ಸ್ಚದಾರಿದ್ ಾೋ ?
4. ಪೌಲನ ಷವಂತ ಬಹಯಂದ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಕ ೋಳು ಄ಕಹವನತು ಅಗಿರಪನತ ಸ ೊಂದಿದಾನತ ಅದಯೊ
ಕೊಡ, ಄ನತ ಄ದನತು ನಿರಹಕರಿಸ್ಚದನತ. ಆಂತಸ ಄ದತುತಹದ ಄ಕಹವನತು ತಪ್ಪಸ್ಚಕ ೊಳಳದ್ ಆಯಲತ
ನಹು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಎಚಿರಿಕ ಮನತು ಹಷಫಸತದತ? ನಭಮ ಷತತುಲೊ ಆಯತ ಹಷುರ್ ಗಳ ನಡತ
ನಹು ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಧ್ಹಯತ್ತಮಕಹಗಿ ಎಚಿಯ ಹಷಫಸತದತ?
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