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ಷ ಪ ್ಂಫರ್ 22-28

ರ ೊೋಮ್ ಗ ರಯಹಣ

ಷಫಬತ್ತುನ ಭಧ್ಹಯಸು:
ಇ ಹಯದ ಪಹಠದ ಄ಧಯಮನಕಹಕಗಿ: ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27, 28; ಯರೂೇಭ 1:18-20
ಷಮಯಣ ಹಕಯ: “ಬಮಡಬ ೋಡ, ನಿೋನತ ಚಕರತ್ತಗಮ ಭತಂದ್ ನಿಲಿಬ ೋಕತ. (಄.ಪೋ.ಕೃ 27:24).
ೌಲನು ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣನುನ ಷೆಂದಶತಷಫರೇಔು ಎೆಂದು ಫಮಸಿದದನು, ಆದಯರ ಯಯುಶಲರೇಮಿನಲ್ಲಲ
ಆನ ಫೆಂಧನ ಎಲಲನೂನ ಔೂಡ ಫದಲಹಯಸಿತು. ಯಯುಶಲರೇಮಿನ ಔಟು್ನಟ್ಹ್ದ ನಹಮಔಯ ತತನರಯೆಂದ
ಷುಭಹಯು ಐದು ಶತಖಳ ತನಔ ಅನು ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣದಲ್ಲಲ ಷರಯರಮಲ್ಲಲ ಇಯಫರೇಕಹಯತು. ಇದಯಲ್ಲಲ ಇಟಲ್ಲಮ
ಷಭುದರ ರಮಹಣದ ಷಭಮು ಔೂಡ ಷರೇರಿದರ. ಈ ಫದಲಹಣರಮು ಅನ ಷುಹತ್ರತಮ ರಮಹಣಕರೆ ದರೂಡಡ
ಸರೂಡರತನುನ ನೇಡಿತು.
ಈ ಎಲಹಲ ಅಡರತಡರಖಳ ಸರೂಯರತ್ಹಗಿ, ಯೇಷುು ತ್ಹನರೇ ಷವತಃ ೌಲನು ಚಔರತಿತಮ ಭುೆಂದರ ನಲುಲನು
ಎೆಂದು ಹಗಹದನ ಭಹಡಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:24). ನಹು ದರೇಯನುನ ಷರೂೇಲುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿದಯೂ ಔೂಡ
ಆತನು ನಭಗರ ಅನರೇಔ ಅಕಹವಖಳನುನ ನೇಡುತ್ಹತನರ. ನಭಮ ಕ್ರರಯಖಳ ಪಲನುನ ಅನುಬವಿಷುುದನುನ ಆತನು
ತಪ್ಷುುದಿಲಲ. ೌಲನು ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣಕರೆ ಷರೇಯರಮನಹಗಿ ಸರೂೇದದುದ ಭಹತರಲಲದರ, ಅನು ಷರೇನ್ ಗರ
ಸರೂೇದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಮಹುದರೇ ಷತಯರೇದ ಆಧಹರಿತಹದ ದಹಕಲರಖಳಿಲಲ. ಇದನುನ ಆತನು ಫಮಸಿದದನು
(ಯರೂೇಭ 15:24). ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣದ ಮೊದಲ ಷರಯರಹಷದಿೆಂದ ಬಿಡುಖಡರಮಹದ ನೆಂತಯ ೌಲನು ಭತ್ರತ
ಫೆಂಧನಕರೆ ಳಗಹಖುತ್ಹತನರ. ಆದಯರ ಈ ಫಹರಿ ಸತಷಹಕ್ಷಿಮಹಖಲು ನಯರೂೇ ಚಔರತಿತಮ ಅಧಿಕಹಯದಲ್ಲಲ ಕ್ರರ.ವ. 67
ಯಲ್ಲಲ ಆತನನುನ ಫೆಂಧಿಷಲಹಖುತತದರ.
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ಸೌದು, ೌಲನು ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣಕರೆ ಫೆಂದನು, ಚಔರತಿತಮ ಭುೆಂದರ ನಲುಲ

ಷಭಮಕಹೆಗಿ ಕಹಮು

ಭುೆಂಚರ ಖೃಸಫೆಂಧನದ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಅನು ಫರೇಡಿಖಳ ಫೆಂಧನದಲ್ಲಲ ಇದದಯೂ ಔೂಡ ಭಹತನಹಡಿದನು (ಎಪರಷ

6:20, ಫಿಲ್ಲಪ್ 1:13), ಅನಗರ ಮಹುದರೇ ತ್ರೂೆಂದಯರ ಫೆಂದಹಖಲೂ ಔೂಡ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ನಲ್ಲಲಷಲ್ಲಲಲ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ
28:30,31), ಚಔರತಿತಮ ಭನರಮಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಷಸ ಅನು ದರೇಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಭಹತನಹಡಿದನು (ಫಿಲ್ಲಪ್
4:22).

ಭಹನತಹಯ

´É¥ÉÖA§gï 23

ರ ೊೋಮ್ ಗ ನೌಕಹಯಹನ
ಕರೈಷಯರೈಮಲ್ಲಲ ಎಯಡು ಶತಖಳ ಷರಯರಹಷನುನ ಅನುಬವಿಸಿದ ನೆಂತಯ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 24:27), ೌಲನನುನ
ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣಕರೆ ಔಳುಹಿಷಲಹಯತು. ತನನ ಷವೆಂತ ಅನುಬದ ಭಹತುಖಳಲ್ಲಲ ಫಯರದಿಯು ರಕಹಯ ಭತುತ ಅಲ್ಲಲ
ಉಯೇಗಿಸಿಯು ವಿಯಣರಖಳನುನ ನರೂೇಡಿದಹಖ ಇಟಲ್ಲಮ ರಮಹಣ

ೆಂದು ಧಿೇಗತ ಭತುತ ಔಠಿಣಹದ

ಮಹತ್ರರಮಹಗಿತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:1-28:16), ಲೂಔನು ೌಲನ ಜರೂೇತ್ರಮಲ್ಲಲದದನು. ಅಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಭತ್ರೂತಫಬ
ಕರೈಸಿತಮನಹದ ಆರಿಷಹತಔತನು ಔೂಡ ಇದದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:2). ಈ ಷನನರೇವದಲ್ಲಲ ಫಸಳ ಭುಕಯಹದ
ಯಕ್ರತಯೆಂದಯರ ಮೂಲಯನರೆಂಫ ಯರೂೇಮ್ ವತ್ಹಧಿತಿ, ಅನು ಆ ಎಲಹಲ ಖರೈದಿಖಳ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನಹಗಿದದನು.
ಅಯು ಸರೂಯಟ್ಹಖ ಫರೇಸಿಗರಮ ಕರೂನರಮ ಕಹಲಹಗಿತುತ. ಉಹಷು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:9) ದರೂೇಶರಿಸಹಯಔ
ದಿನದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಸರೇಳುತತದರ, ಅಕರೂ್ೇಫರ್ ನ ಎಯಡನರೇಮ ಬಹಖಹಗಿಯಫಸುದು. ಚಳಿಗಹಲದ ರಿಸಿಥತಿಮ
ಪಲಹಗಿ

ಮಡಿಟ್ರರಿಮನ್

ಷಭುದರದಲ್ಲಲ

ನರೆಂಫರ್

ಭತುತ

ಭಹರ್ಚತ

ನಡುರ

ರಮಹಣನುನ

ತಡರಹಿಡಿಮಲಹಖುತತದರ. ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಲನೆಂದಲೂ ಔೂಡ ಅಯು ಔಶ್ಖಳನುನ ಅನುಬವಿಸಿದಯು, ಭತುತ
ಫಸಳ ತಡಹಗಿ ಅಯು ಚೆಂದಯರೇುಖಳರೆಂಫ ಷಥಳಕರೆ ಷರೇರಿದಯು ಅದಯ ಸತತಯದಲ್ಲಲ ಲಷಹಮರೆಂಫ ಟ್ಣು
ಇತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:8).
಄.ಪೋ.ಕೃ 27:9-12 ನತು ಓದಿರಿ. ಚಂದರ ೋುಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯತ ಆಯತಹಗ ಪೌಲನತ ಸ ೋಗ ಭದಯ
ರ ೋರ್ಶಸ್ಚದನತ ಄ನ ಭದಯಸ್ಚಾಕ ಮತ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸ್ಚವಕಹಯಹಯತತ.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ೌಲನು ಕರೂಟ್ ಎಚಿರಿಕರಮನುನ ಅಯು ತ್ರಗರದುಕರೂಳೆಲ್ಲಲಲ, ಭತುತ ಅಯು ಶಿಭ ದಿಕ್ರೆನಲ್ಲಲ
ರಮಹಣನುನ ತಿೇಯದಿೆಂದ 40 ಮೈಲ್ಲಖಳ ದೂಯ ಷಹಗಿ ಅಲ್ಲಲ ಚಳಿಗಹಲನುನ ಷುಯಕ್ಷಿತಹಗಿ ಔಳರಮಫಸುದು
ಎೆಂದು ಬಹವಿಸಿದಯು. ದುಯಹದೃಶ್ವಹತ್, ಹತಯಣದಲ್ಲಲ ಉೆಂಟ್ಹದ ಯತ್ಹಯಷ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಅಯು
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ಬಮೆಂಔಯಹದ ಬಿಯುಗಹಳಿಗರ ಸಿಲುಕ್ರದಯು ಇದಯ ಪಲಹಗಿ ಅಯ ಸಡಖು ತಿೇಯದಿೆಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ರೆಗರ ತಿಯುಗಿತು.
ಸಡಗಿನ ಬಹಯನುನ ಔಡಿಮ ಭಹಡಲು ಅಯು ಕರಲು ಷಯಔುಖಳನುನ ಷಭುದರಕರೆ ಎಷರದಯು, ದೃವಯು ಫಸಳ
ನಹಟಕ್ರೇಮಹಗಿತುತ. ಅನರೇಔ ದಿನಖಳ ರಮಹಣದ ನೆಂತಯ ಔಡಿಮ ಫರಳಕ್ರನಲ್ಲಲ, ಬಹರಿ ಭಳರಮ ಭತುತ ಭಿೇಔಯ
ಗಹಳಿಮ ನಡುರ ಎಲ್ಲಲಗರ ರಮಹಣ ಭಹಡುತಿತದಹದಯರೂೇ ಎೆಂದು ತಿಳಿಮದರ ಫದುಕ್ರ ಉಳಿಮು ನರಿೇಕ್ಷರಮನುನ
ಬಿಟು್ ರಮಹಣನುನ ಫರಳರಸಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:20).
಄.ಪೋ.ಕೃ 27:21-26 ನತು ಓದಿರಿ. ಇ ಷನಿು ೋವದಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಎಯಡನ ೋಮ
ಭಧಯಸ್ಚಾಕ ಮನತು ಹಸ್ಚದನತ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ರಹದನರಮ ಭಹತುಖಳಲ್ಲಲ ೌಲನು ದರೇರಿೆಂದ ಫೆಂದ ಷೆಂದರೇವನುನ ಸೆಂಚಿಕರೂೆಂಡನು. ಮಹುದರೇ
ಕಹಯಣಔೂೆ ಔೂಡ ಆತೆಂಔ ಡು ಭತುತ ನರಿೇಕ್ಷರಮನುನ ಔಳರದುಕರೂಳೆಫರೇಕಹಗಿಲಲ. ಭುೆಂದರ ಅಹಮ ಭತುತ
ನಶ್ ಫಯುತತದರ, ಆದಯರ ಎಲಲಯೂ ಷುಯಕ್ಷಿತಯಹಗಿ ಉಳಿಮುತ್ಹತಯರ.
ನಂಬಕ ಮ ಭತತು ದ್ ೋಯ ಷ ೋ ಗ ಷಭಪ್ಗಸ್ಚಕ ೊಂಡಿಯತ ದ್ ೋಯ ಷ ೋಕನಹದ ಪೌಲನತ ಯಹಕ ಇ
ರಿೋತ್ತಮ ಕಶ್ನತು ಄ನತಬವಿಷಬ ೋಕಹಯತತ? ಇ ಄ನತಬದ ಭೊಲಕ ನಹು ಯಹ ಪಹಠನತು
ಕಲ್ಲಮಫಸತದತ.

ಷ ೊೋಭಹಯ
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ನೌಕಹಘಾತ
ಈ ಷನನರೇವದಲ್ಲಲ ೌಲನು ಎಯಡನರೇಮ ಫಹರಿಗರ ಭಧಯಸಿಥಕರಮನುನ ಹಿಸಿ ಸಡಗಿನಲ್ಲಲದದ 276 ಭೆಂದಿಗರ
ನಹು ಮಹಯು ನಹವಹಖುುದಿಲಲ ಎಲಲಯೂ ಷುಯಕ್ಷಿತಹಗಿಯುತ್ರತೇರ ಫರಿ ಸಡಖು ಭಹತರ ನಹವಹಖುತತದರ ಎೆಂಫ
ಆವಹವಷನರಮನುನ ನೇಡುತ್ಹತನರ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:37). ಸದಿನಹಲುೆ ದಿನಖಳ ನೆಂತಯ ಅಪೇಷತಲನ ಭಹತುಖಳು
ನರಯರೇರಿದು ಇನೂನ ಬಿಯುಗಹಳಿಮ ನಡುರ ಸಡಖು ಷೆಂೂಣತಹಗಿ ಸಹಳಹಗಿದಹದಖ ತಿೇಯು ಫಸಳ
ಸತಿತಯಹಗಿದರ ಎೆಂದು ಸದಗಿನಲ್ಲಲದದಯು ಖರಹಿಸಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ. 27:27). ಅನರೇಔ ವಫದಖಳನುನ ಕರೇಳಿದ ನೆಂತಯ
ಸಡಖು ತಿೇಯದ ಫೆಂಡರಗರ ಅಳಿಷುತತದರ ಎೆಂದು ಖರಹಿಸಿದ ಅಯು ತಭಮ ದರೇಯುಖಳು ಫೆಂದು ಫರಳಔನುನ
ನೇಡಫರೇಔು ಎೆಂದು ಫರೇಡಿಕರೂೆಂಡಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:28,29).
಄.ಪೋ.ಕೃ 27:30-44. ಇ ಷನಿು ೋವದಲ್ಲಿ ನಹು ಕಲ್ಲಮತಂತಸ ಪಹಠಗಳ ೋನತ?
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ರಮಹಣದ ಆಯೆಂಬದಲ್ಲಲ ವತ್ಹಧಿತಿಮು ೌಲನನುನ ಫಸಳ ಚರನಹನಗಿ ನರೂೇಡಿಕರೂೆಂಡನು ಆದಯರ
ಆಯೆಂಬದಲ್ಲಲ ಅಪೇಷತಲನ ರಮಹಣದ ಔುರಿತ್ಹದ ಜ್ಞಹನನುನ ನೆಂಫದರ ಇಯಲು ಷಹಧಯವಿಯಲ್ಲಲಲ. ಎಯಡು
ಹಯಖಳ ನೆಂತಯ, ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಫದಲಹಣರಮಹದು. ಸಡಗಿನ ರಭಹದದ ಔುರಿತ್ಹದ ರಹದನರ ಸಹಖೂ
ದರೇಯ ಭಹತುಖಳನುನ ಸರೇಳಿದ ರಿೇತಿಯೆಂದ ವತ್ಹಧಿತಿಮು ೌಲನನುನ ನೆಂಫಲರೇಫರೇಕಹದ ರಿಸಿಥತಿ
ಎದುಯಹಯತು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 27:21-26).
ೌಲನು ಸಡಗಿನಲ್ಲಲದ
ದ ರಿಗರ ಊಟ ಭಹಡುೆಂತ್ರ ಸರೇಳಿದನು. ಈ ಭಹತನುನ ಅಯು ಕರೇಳಿದದಯರ
ಷಭುದರದಲ್ಲಲ ಈಜು ವಕ್ರತಮನುನ ಸರೂೆಂದುತಿತದದಯು. ದರೇಯ ಷಸಹಮು ನಭಮ ಷಹಭಹನಯ ಔತತಯನುನ
ಭಹಡದರ ಇಯುೆಂತ್ರ ರರೇಯಣರ ನೇಡುುದಿಲಲ. “ಈ ಷನನರೇವದ ಚಿತರಣು ದರೇಯ ಷಸಹಮ ಭತುತ ನಹು ಆ
ಷಸಹಮನುನ ಡರದುಕರೂಳೆಲು ಭಹಡಫರೇಕಹದ ಕಹಮತಖಳನುನ ವಿರಿಷುತತದರ.” ಡ ೋವಿಡ್ ಜ ವಿಲ್ಲಮಂ, ಄ಕ್್್
ುಟ್ 438.
ಫರಳಕಹಖುತಿತದದೆಂತ್ರ, ನಹವಿಔಯು ಬೂಮಿಮನುನ ಔೆಂಡಯು, ಅದು ಭಯಳಿನೆಂದ ಔೂಡಿದ ತಿೇಯಹಗಿತುತ, ಅಲ್ಲಲ
ಸಡಖನುನ ತಿಯುಗಿಷಫರೇಔು ಎೆಂದು ಅಯು ಆಲರೂೇಚಿಸಿದಯು. ಅದನುನ ಭಹಡು ಕಹಮತದಲ್ಲಲ ಸಡಖು ಫೆಂಡರಗರ
ಫಡಿದು ಸಡಖು ಡರಯತು. ಸಡಗಿನಲ್ಲಲದದ ಷರೈನಔಯು ಖರೈದಿಖಳನುನ ಕರೂಲುಲುದಯ ಭೂಲಔ ಅಯು
ತಪ್ಸಿಕರೂಳೆಫಹಯದರೆಂದು ಸಿದದಯಹದಹಖ ವತ್ಹಧಿತಿಮು ೌಲನ ನಮಿತತ ಅಯನುನ ತಡರದನು. ಅೆಂತಯದಲ್ಲಲ
ದರೇಯು ಹಗಹದನ ಭಹಡಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಮಹರಿಖೂ ಸಹನಮಹಖಲ್ಲಲಲ.
ಪೌಲನನತು ಈಳಿಷತ ಷಲತಹಗಿ ವರ್ಹಧಿತ್ತಮತ ಷ ೈನಿಕಯತ ಯಹಯನತು ಕೊಡ ಕ ೊಲಿಲತ ಄ಕಹವ
ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ. ಇ ಷನಿು ೋವದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಷಹಕ್ಷಿಮ ಄ನ ಷವಭಹದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಇ ಘಟ್ನ ನಭಗ ಏನತ
ಸ ೋಳುತುದ್ ?

ಭಂಗಳಹಯ
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ಮೋಲ್ಲತ ದಿವೋದಲ್ಲಿ
ತಿೇಯನುನ ತಲುಪ್ದ ನೆಂತಯರೇ ಅರಿಗರ ತ್ಹು ಮೇಲ್ಲತ ದಿವೇನುನ ಷರೇರಿದರದೇರ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯತು.
ಸಿಸಿಲ್ಲಮ ದಕ್ಷಿಣಕರೆ ಇಯು ಚಿಔೆ ದಿವೇಹಗಿತುತ. ಎಯಡು ಹಯಖಳ ತನಔ ಷಭುದರದ ಬಮೆಂಔಯ ಯುದರ
ನತತನನುನ ನರೂೇಡಿದದಯು. ಈಖ ಇಲ್ಲಲ ಅಯು ಭೂಯು ತಿೆಂಖಳು ಇದುದ ಚಳಿಗಹಲನುನ ಔಳರದು ತಭಮ ಭುೆಂದಿನ
ರಮಹಣನುನ ಭುೆಂದುಯರಷಫಸುದಹಗಿತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 28:11).
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಄.ಪೋ.ಕೃ 28:1-10 ನತು ಓದಿರಿ. ಮೋಲ್ಲತ ದಿವೋದಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗ ಏನಹಯತತ ದ್ ೋಯತ ಅ ಷನಿು ೋವನತು
ಸ ೋಗ ಈಯೋಗಿಸ್ಚಕ ೊಂಡನತ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ಮೇಲ್ಲತ ದಿವೇದ ಜನಯು ಫಸಳ ಷರನೇಸಭಯಖಳು ಭತುತ ಅತಿಥಯಪ್ರಮಯು ಆಗಿದದಯು. ಅಯು ೌಲನು
ಭತುತ ಅಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲದದಯು ಷಭುದರದ ರಮಹಣದಿೆಂದ ಫಳಲ್ಲದದಯು ಅಯು ಚಳಿಯೆಂದ ನಡುಖುತಿತದದಯು,
ಅರಿಗರ ಫರೆಂಕ್ರಮನುನ ಕಹಯಸಿಕರೂಳೆಲು ಏಹತಟು ಭಹಡಿದಯು. ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಆ ದಿವೇದಲ್ಲಲ 50 ಡಿಗಿರ ಗಿೆಂತ
ಸರಚಿಿಗರ ಇಯಲ್ಲಲಲ.
ಷತು ೌಲನನುನ ಔಚಿಿದ ಷನನರೇವನುನ ಖಭನಷದ ಆ ದಿವೇದ ಜನಯು ದರೇಯು ೌಲನಗರ ತಔೆ
ಶಕ್ಷರಮನುನ ನೇಡಿದಹದನರ ಎೆಂದು ನೆಂಬಿದಯು. ೌಲನು ಮಹುದರೂೇ ಕರೂಲರ ಭಹಡಿ ತಪ್ಸಿಕರೂೆಂಡು ಈ ದಿವೇಕರೆ
ಅಡಗಿಕರೂಳೆಲು ಫೆಂದಿದಹದನರ ಫಸುವಃ ಗಿರೇಕ್ಟ್ ದರೇಯಹದ ಡರೈಕ್ಟ್ ದರೇಯು ಅನನುನ ಸುಡುಕ್ರಕರೂೆಂಡು ಫೆಂದು
ಶಕ್ಷರಮನುನ ನೇಡಿದಹದನರ, ಮಹಔೆಂದಯರ ಈ ದರೇಯು ದರವೇಶದ ಭತುತ ರತಿಕಹಯದ ದರೇಯಹಗಿದದನು. ಅಪೇಷತಲನು
ಷಹಮಲ್ಲಲಲಹದದರಿೆಂದ ಅನನುನ ದರೇಯ ಸಹಗರ ಕರೂೆಂಡಹಡಿದಯು, ಇದರೇ ರಿೇತಿಮ ಗಟನರಮು ಅನರೇಔ ಶತಖಳ
ಹಿೆಂದರ ಲ್ಲಷರದಲ್ಲಲ ನಡರದಿತುತ (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 14:8-18) ಲೂಔನು ಆ ಗಟನರಮ ಫಗರಿ ಸರಚುಿ ಫಯರಮುುದಿಲಲ. ೌಲನು
ಈ ಷನನರೇವನುನ ತ್ಹನು ಆಯಹಧಿಷು ದರೇಯ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ನೇಡಲು ಉಯೇಗಿಸಿಕರೂೆಂಡನು.
ಪೇಪ್ಲಯೆಂಫ ದಿವೇದ ಭುಕಯಷಥನು ಅಯನುನ ಔಯರದುಕರೂೆಂಡು ಸರೂೇಗಿ ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔಹದ ಆವರಮನುನ ನೇಡಿ
ನೆಂತಯ ಅಯು ವಹವವತಹಗಿ ಇಯಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕರೂಟ್ನು. ಈ ಯಕ್ರತಮ ತೆಂದರಮು ಖುಣಭುಕನಹಗಿದುದ
ೌಲನಗರ ಮೇಲ್ಲತ ದಿವೇದ ಜನರಿಗರ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕರೂಟ್ಟ್ತು.
ಲೂಔನ ರಕಹಯ ೌಲನು ಮೇಲ್ಲತ ದಿವೇನುನ ಬಿಟು್ ಸರೂಯಟ್ಹಖ ಅಲ್ಲಲ ಭಹನಷಹೆಂತಯ ಸರೂೆಂದಿದ ಫಬ
ಯಕ್ರತಮಹಖಲ್ಲ ಅಥಹ ಖುೆಂಹಖಲ್ಲ ಇಯಲ್ಲಲಲ. ಇದು ನಭಗರ ನಹು ಸರೂೇಖು ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಷಬರ ಅಥಹ
ದಿೇಕ್ಷಹಷಹನನಕ್ರೆೆಂತ

ಸರಚಿಿನ

ರಬಹನುನ

ಬಿೇಯಫರೇಔು

ಎೆಂದು

ತಿಳಿಷುತತದರ.

ಇದು

ಷುಹತ್ರತಮ

ಹರಯೇಗಿಔಹದ ವಿಶಮಹಗಿದರ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 20:35 ನುನ ತಿೇತನಗರ 3:14 ಯ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ಸರೂೇಲ್ಲಸಿರಿ).
ಇ ಚಿಕಕ ದಿವೋದ ಜನಯತ ದ್ ೋಯ ತ್ತೋಪ್ಗನ ಜ್ಞಹನನತು ಸ ೋಗ

ಡ ದತಕ ೊಂಡಿದಾಯತ ಎಂದತ

ತ್ತಳಿದತಕ ೊಳುಳುದತ ಎಶತ್ ಄ಚಿರಿಮನತು ತಯತತುದ್ . ಆದತ ಄ರಿಗ ಸ ೋಗ ಭತತು ಯಹಹಗ ತ್ತಳಿದಿತತು?
ರ ೊೋಭ 1:18-20.
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ಫತಧಹಯ
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ಕ ೊನ ಮದ್ಹಗಿ ಪೌಲನತ ರ ೊೋಮ್ ಟ್್ಣಕ ಕ ಫಂದನತ

ಮೇಲ್ಲತ ದಿವೇದಲ್ಲಲ ಭೂಯು ತಿೆಂಖಳು ಔಳರದ ಫಳಿಔ ೌಲನು ಭತುತ ಆತನ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲದದಯು ತಭಮ
ರಮಹಣನುನ ಭುೆಂದುಯರಸಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 28:11). ಅಯು ಯರೇಗಿಮಕರೆ ಫೆಂದು ಷರೇರಿದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ
28:13)ಇದು ಆಧುನಔ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ಪೇತಿಲಕರೆ ಷರೇಯುತತದರ ಅಲ್ಲಲೆಂದ ಅಯು ಯಷರತಮ ಭಹಖತಹಗಿ ಯರೂೇಮ್ ನುನ
ತಲುಫಸುದಹಗಿತುತ. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 28:11-16).
ೌಲನು ಟ್ಣಕರೆ ಫೆಂದ ವಿಶಮ ಎಲಹಲ ಔಡರಖೂ ಸಬಿಬತು, ಭತುತ ಅಲ್ಲಲಯು ವಿವಹವಸಿಖಳು ದಕ್ಷಿಣಕರೆ
ಸಲು ಮೈಲ್ಲಖಳಶು್ ರಮಹಣ ಭಹಡಿ ಆತನನುನ ಷಹವಖತಿಷಲು ಫೆಂದಯು. ೌಲನು ಯರೂೇಮ್ ಟ್ಣಕರೆ ಈ
ಭುೆಂಚರ ಫಹಯದರ ಇದದಯೂ ಔೂಡ ಆ ಟ್ಣದಲ್ಲಲ ಆಪೇಷತಲನಗರ ಸಲಹಯು ಷರನೇಹಿತಯು, ಜರೂತ್ರ ಕರಲಷಗಹಯಯು,
ಹಿೆಂಫಹಲಔಯು, ಷೆಂಫೆಂಧಿಖಳು, ಭತುತ ಆತನನುನ ಮಚಿಿಕರೂಳುೆ ಅನರೇಔಯು ಅಲ್ಲಲದದಯು ಯರೂೇಭ 16:3-16).
ಇಯರಲಲಯನೂನ ಷೆಂಧಿಷುುದು ಫಸಳ ಷೆಂತಷದ ಕ್ಷಣಹಗಿತುತ ಮಹಕರೆಂದಯರ ೌಲನ ಸಡಗಿನ ರಮಹಣದ ಔಶ್
ಭತುತ ಈಖ ಅನು ಫೆಂಧಿಮಹಗಿದಹದನರ ಎೆಂಫುದು ವಿವರೇಶಹಗಿತುತ. ಇೆಂತಸ ವಿವರೇಶಹದ ಪ್ರೇತಿ ಭತುತ
ಆದಯಣರಗರೂೇಷೆಯ ಅಪೇಷತಲನು ದರೇರಿಗರ ಷರೂತೇತರನುನ ಷಲ್ಲಲಸಿದನು ಮಹಕರೆಂದಯರ ದರೇಯು ಅನನುನ
ಕಹಹಡಿದ ರಿೇತಿ ಭತುತ ಭುೆಂದರ ಅನು ಎದುರಿಷಲ್ಲಯು ಯಹಜನ ಭುೆಂದಿನ ವಿಚಹಯಣರಗರ ಈ ಕಹಮತು
ಅನನುನ ಸಿದದನಹಖುೆಂತ್ರ ಭಹಡಿತು.
ತ್ಹನು ಔಳುಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಹರಿಮುತಹದ ಯದಿಮಲ್ಲಲ ಪರಷತನು ಯರೂೇಮ್ ಕಹನೂನನ ರಕಹಯ ೌಲನು
ಮಹುದರೇ ಖುಯುತಯಹದ ಅಯಹಧನುನ ಭಹಡಿಲಲ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 25:26,27); (26:31,32),
ಇದರೇ ಕಹಯಣಕಹೆಗಿ ಆತನು ಷಹಭಹನಯ ಖರೈದಿಖಳು ಹಸಿಷು ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಅಲಲದರ ಅಥಹ ಜರೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಇಯದರೇ
ರತ್ರಯೇಔಹದ ಫಹಡಿಗರ ಕರೂಠಡಿಮಲ್ಲಲ ಇಯಲು ಅಕಹವಹಯತು. ಇದಯ ಸರೂಯರತ್ಹಗಿಮೂ ಆತನು ಯರೂೇಭನನಯ
ಕಹನೂನನ ರಕಹಯ ಮಹಹಖಲೂ ಫರೇಡಿಖಳಿೆಂದ ಫೆಂಧಿಷಲಟ್ಟ್ದದನು. ಆದಯೂ ಔೂಡ ೌಲನು ತನನ ಎಲಹಲ
ಕರಲಷಖಳನುನ ತನನ ಇಶ್ದ ರಕಹಯ ಭಹಡಿಕರೂಳೆಲು ಅಕಹವನುನ ಔಲ್ಲಷಲಹಯತು. (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 18:3).
಄.ಪೋ.ಕೃ 28:17-22. ನತು ಓದಿರಿ. ಪೌಲನತ ಄ಲ್ಲಿಗ ಫಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಡಿದ ಕಹಮಗ ೋನತ?
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ೌಲನು ದರೇಹಲಮಕರೆ ಸರೂೇಖಲು ಷಹಧಯಹಖದರ ಇದದಯೂ ಔೂಡ ದರೇಹಲಮರೇ ಆತನ ಫಳಿಗರ
ಫೆಂದಿತು. ಆತನು ಅಲ್ಲಲಗರ ಫೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಯಸೂದಯಯ ಫಳಿಗರ ಸರೂೇಖು ಅನ ನಯೆಂತಯ ಅಬಹಯಷದ
ಸಹಗರ (ಯರೂೇಭ 1:16), ಅನು ಅಲ್ಲಲಯು ಷಥಳಿೇಮ ಯಸೂದಯ ನಹಮಔಯನುನ ಔಯರದು ತನನ ವಿಶಮನುನ ಅರಿಗರ
ತಿಳಿಸಿ ಅಯು ಅಥತಭಹಡಿಕರೂಳುೆೆಂತ್ರ ಸರೇಳಿದನು. ತನನ ಫೆಂಧನಕರೆ ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ನರಿೇಕ್ಷರಯೆಂದರೇ
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ಕಹಯಣರೆಂದು ಸರೇಳಿದನು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 23:6, 24:15, 26:6-8). ಅನ ಉದರದೇವದ ರಕಹಯ ತ್ಹನು ಅಲ್ಲಲಗರ
ಫೆಂದಿಯು ಉದರದೇವನುನ ಅರಿಗರ ತಿಳಿಸಿ ಅಯ ಷಸಹಮದಿೆಂದ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯಫರೇಔು ಎೆಂಫುದು
ಅನ ಫಮಕರಮಹಗಿತುತ. ಅರಿಗರ ಸರೇಗರ ಇಷಹರಯೇಲಯಯ ುಯಹತನ ನೆಂಬಿಕರಮನುನ ಯೇಷುವಿನ ುನಯುತ್ಹಥನು
ನರಯರೇರಿಸಿತು

ಎೆಂಫುದನುನ

ಷತಯರೇದದ

ಆಧಹಯದಲ್ಲಲ

ತ್ರೂೇರಿಷುುದು

ಅನ

ಉದರದೇವಹಗಿತುತ.

ಯಯುಶಲರೇಮಿನೆಂದ ಮಹುದರೇ ಅನುಭತಿಮನುನ ಫಮಷದರ ಅಲ್ಲಲಯು ನಹಮಔಯು ಆತನ ಬಹಶಣನುನ
ಕರೇಳಲು ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದಯು.
಄.ಪೋ.ಕೃ 28:22 ನತು ಓದಿರಿ. ಄ಲ್ಲಿಯತ ವಿವಹವಸ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಆನೊು ಆದಾ ದ್ ವೋಶದ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಏನತ ಸ ೋಳುತುದ್ .
ತಭಮ ನಂಬಕ ಗ ವಿಯತದಾಹಗಿ ಄ಯತ ಮಹತನಹಡತತ್ತುದಯ
ಾ ೊ ಕೊಡ ಸ ೋಗ ಄ಯತ ಅ ನಂಬಕ ಮನತು
ಈಳಿಸ್ಚಕ ೊಳಳಲತ ಷಹಧಯಹಗತತುದ್ ?

ಗತಯತಹಯ
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ಷತಹರ್ ಗಮ ಜಮ
ನಧಿತಶ್ಹದ ದಿನದೆಂದು ಯಸೂದಯಯು ೌಲನ ಭಹತುಖಳನುನ ಕರೇಳಲು ಔೂಡಿ ಫೆಂದಯು (ಅ.ಪೇ.ಔೃ
28:23).
಄.ಪೋ.ಕೃ 28:24-31 ನತು ಓದಿರಿ. ಇ ಹನುಲ ಮಲ್ಲಿ ಯೆವಹಮನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಪೌಲನತ ಯಹಕ ರಷಹುನ
ಮಹಡತರ್ಹುನ ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ಯವಹಮನ ುಷತಔದ 6:9,10 ಯಲ್ಲಲ ಜನಯು ದರೇಯ ಷೆಂದರೇವನುನ ಕರೇಳಲು ನಯಹಔರಿಸಿುದಯ
ರಿಣಹಭರೇನು ಎೆಂಫುದನುನ ವಿರಿಷಲಹಗಿದರ. ಇದನುನ ಕರಲು ಯಸೂದಯಯು ಅೆಂಗಿಔರಿಸಿದಯು ಭತುತ ಕರಲಯು
ಅದನುನ ತಿಯಷೆರಿಸಿದಯು ಅಪೇಷತಲನು ಫರೇಯರ ದಹರಿಯಲಲದರ ಅನಯಯ ಔಡರಗರ ತಿಯುಗಿಕರೂಳೆಫರೇಕಹಯತು
(ಅ.ಪೇ.ಔೃ 13:46,47, 18:6).
ಚಔರತಿತಮ ಭುೆಂದರ ನೆಂತು ತನನ ಹದನುನ ಭೆಂಡಿಷಲು ೌಲನು ಎಯಡು ಶತಖಳ ತನಔ
ಕಹಮಫರೇಕಹಯತು. ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಅನು ಮಹುದರೇ ಅಡಿಡಯಲಲದರ ತನನ ಫಳಿಗರ ಫಯುರಿಗರ
ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯುುದಕರೆ ಮಹುದರೇ ಅಡಿಡಯಯಲ್ಲಲಲ. ಅಪೇಷತಲಯ ಔೃತಯಖಳ ಅೆಂತಯದ ದೃವಯು
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ಷುಹತ್ರತಮ ಜಮನುನ ತ್ರೂೇರಿಷುತತದರ. ಈ ಜಮನುನ ತಡರಮುುದಯಲ್ಲಲ ಮಹುದರೇ ವಕ್ರತಮಹಖಲ್ಲ ಅದು
ಯಸೂದಯ ಅಥಹ ಯರೂೇಮ್ ಮಹುದೂ ಔೂಡ ಅದನುನ ತಡರಮಲು ಷಹಧಯವಿಯಲ್ಲಲಲ.
ಈ ಸೆಂತದಲ್ಲಲ ುಷತಔನುನ ಲೂಔನು ಮಹಕರ ಭುಗಿಷುತ್ಹತನರ ಎೆಂದು ನಭಗರ ತಿಳಿಮುುದಿಲಲ, ೌಲನ
ವಿಯುದದಹಗಿ ಷಹಕ್ಷಿಖಳು ಫಲಹಗಿ ಇಲಲದರ ಇಯುುದರಿೆಂದ ಅನಗರ ಬಿಡುಖಡರಮಹಯತು. ತನನ ಷುಹತ್ರತಮ
ರಮಹಣನುನ ಭುೆಂದುಯರಷುತ್ಹತನರ, ಭತ್ರತ ಅನನುನ ಯರೂೇಮ್ ಗರ ಔಯರತಯಲಹಖುತತದರ ಭತುತ ಸತಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ
ಕರೂಲಲಲಹಖುತತದರ (2 ತಿಮೊೇಥಿ 4:6-8). ಫಯಣಿಗರ ಉದರದೇವದಿೆಂದ ನರೂೇಡುುದಹದಯರ ಯರೂೇಮ್ ಯರಖೂ
ತಲುಪ್ದದರಿೆಂದ “ಲರೂೇಔದ ಔಟ್ಔಡರಮಯರಖೂ” (ಅ.ಪೇ.ಔೃ 1:8) ಷುಹತ್ರತಮು ತಲುಪ್ತುತ.
ಧಿೇಗತಹದ ಭತುತ ತನನಲಲದ ತಪ್ಗಹಗಿ ಅನುಬವಿಸಿದ ಈ ಷರಯರಹಷದ ಷಭಮದಲ್ಲ ೌಲನು ಫಸಳ
ಸಷನುಮಖಿಮಹಗಿದದನು, ಅನ ನೆಂಬಿಕರ ಭತುತ ಧರೈಮತಖಳು ೆಂದು ರಷೆಂಖಹಗಿತುತ. ಅನ ಆತಮು ಲರೂೇಔದ
ಆತಮದ ಸಹಗರ ಇಯದರೇ ಯಲರೂೇಔದ ಜರೂತ್ರಮಲ್ಲಲ ನೆಂಟು ಸರೂೆಂದಿಯು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಸರೇಳುತಿತತುತ.
ೌಲನು ಬಿಟು್ ಸರೂೇಗಿಯು ಈ ಷಹಥನನುನ ಕರೈಸಿತಮಯು ತುೆಂಫಹ ಫರೇಕಹದ ಅವಯಔತ್ರಯದರ. ಈ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ
ೌಲನು ನಮಮಲಲರಿಖೂ ಫರೇಕಹದ ವಕ್ರತಮನುನ ಭತುತ ರರೇಯಣರಮನುನ ನೇಡುತ್ಹತ ಯೇಷುವಿನ ಸರೂಲದಲ್ಲಲ ಇನೂನ
ಬಿಟು್ ಸರೂೇಗಿಯು ಫರಳರಮನುನ ತ್ರಗರಮು ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ನಭಗರ ಸರಚಿಿನ ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ಬಿಟು್ ಸರೂೇಗಿದಹದನರ.”
ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್, ದಿ. ಄ಕ್್್ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ. ುಟ್ 464.
ಷಬರಮ ಷುಹತ್ರತಮ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಲ ನರೂೇಡುುದಹದಯರ ಅಪೇಷತಲಯ ಔೃತಯಖಳ ುಷತಔದ ರಕಹಯ
ಲರೂೇಔದ ಎಲಹಲ ಔಡರಖೂ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ಷಹಯು ಕರಲಷೂ ಇನೂನ ಔೂಡ ಷೆಂೂಣತಹಗಿಲಲ, ಭತುತ ಇಲ್ಲಲ
ನಹು ಈ ದೃವಯಕರೆ ರರೇವ ಡರಮುತ್ರತೇರ. ಈ ಚರಿತ್ರರಮಲ್ಲಲ ಅನರೇಔ ಅದುುತಹದ ುಟಖಳನೂನ
ಷರೇರಿಷಲಹಗಿದರ, ಈ ುಟಖಳನುನ ದರೇಯ ನೆಂಬಿಕರಮ ಭಔೆಳ ಯಔತದಲ್ಲಲ ಫಯರಮಲಹಗಿದರ. ಈಖ ನಭಮ
ಅಧಹಯಮಖಳನುನ ಷರೇರಿಷು ಷಭಮ ಫೆಂದಿದರ. ಇದರ ಕರೂನರಮ (ಸಹಗರ ನಹು ನೆಂಫುತ್ರತೇರ) ಅಧಹಯಮಹಗಿ
ಯೇಷುು ತನನ ಶಶಯರಿಗರ ನೇಡಿದ ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ಷೆಂೂಣತಹಗಿಷು ಕರಲಷನುನ ದರೇಯು ನಭಗರ
ನೇಡಿದಹದನರ. “ಅನೆಂತಯ ಅೆಂತಯು ಫಯುತತದರ” (ಭತ್ಹತಮ 24:14).
ವತಕರಹಯ
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ಸ ಚಿಿನ ಚಿಂತನ : “ಯೇಷುು ಷಬರಗರ ೆಂದು ವಿತರಹದ ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ನೇಡಿದಹದನರ.ರತಿಯಫಬ ಷದಷಯನು
ಔೂಡ ದರೇಯು ಲರೂೇಔಕರೆ ತ್ಹನು ಕ್ರರಷತನಲ್ಲಲ ಫಚಿಿಟ್ಟತಯು ಐವವಮತದ ಔೃರಮ ಭಹದಯಭಹಖಫರೇಔು. ಆತನ
ಆತಮನುನ ಭತುತ ಷತಯನುನ ಲರೂೇಔದ ಭುೆಂದರ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಷಹಯು ಆತಮದ ಔುರಿತ್ಹಗಿ ದರೇಯು ಫಸಳಹಗಿ
ಷೆಂತ್ರೂೇಶಡುತ್ಹತನರ. ಯಕ್ಷಔನ ಪ್ರೇತಿಮನುನ ಭಹನತ್ರಗರ ಷಹಯು ಈ ಕಹಮತಕ್ರೆೆಂತ ಫರೇಯರ ಮಹುದನುನ
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ದರೇಯು ಫಮಷುುದಿಲಲ. ಕರೈಷತತವನುನ ಲರೂೇಔಕರೆ ಫರಳಕಹಗಿ ಷಹಯು ಸಿರೇ ಭತುತ ುಯುಶರಿಗಹಗಿ ಇಡಿೇ
ಯಲರೂೇಔರೇ ಕಹಮುತಿತದರ.” ಎಲ ನ್ ಜಿ  ೈಟ್, ದಿ. ಄ಕ್್್ ಄ಪೋಷ್ಲಸ್ಟ. ುಟ್ 60೦.
ರತಿಯಫಬಯೂ ತಭಮ ಷಹಭಥಯತಕರೆ ಅನುಷಹಯಹಗಿ ದರೇಯ ಕಹಮತಖಳನುನ ಭಹಡುತ್ಹತಯರ ಎೆಂದು
ದರೇಯು ಫಸಳ ಕಹಲದಿೆಂದಲೂ ಕಹಮುತಿತದಹದನರ. ದರೇಯ ಷುಹತ್ರತಮನುನ ದರೇಯ ಭಔೆಳು ತಭಮ ಷಥಳದಲ್ಲಲ
ಭತುತ ಫರೇಯರ ರದರೇವಖಳಲ್ಲಲ ಷಹಯುುದನುನ ೂಣತಗರೂೇಳಿಷುಹಖ ಯೇಷುು ಭಸಹ ಭಹಿಮಯೆಂದ ಭತ್ರತ ಈ
ಲರೂೇಔಕರೆ ತಿಯುಗಿ ಫಯುತ್ಹತನರ. ುಟ 111.
ಚಚಿಗಷಬ ೋಕಹದ ರವ ುಗಳು
1. ಆಡಿೋ ರ ೊೋಮ್ ರಯಹಣದಲ್ಲಿ ಲೊಕನತ ಪೌಲನ ವಿವಹವಷನತು ಸ ೋಗ ವಿರಿಷತರ್ಹುನ ? ಆಂತಸ
ಶಯತತುಗಳಿಲಿದ ವಿವಹವಷದಿಂದ ಆತಯಯತ ಸ ೋಗ ರಭಹಕ ಕ ಒಳಗಹದಯತ?
2. ತನು ಷತತುಲೊ ಏನ ೋ ನಡ ಮತತ್ತುದಾಯೊ ಕೊಡ ಪೌಲನತ ತನು ನಂಬಕ ಮನತು ಭತತು ಷತಹರ್ ಗ
ಷಹಯತವಿಕ ಮನತು

ಬಟ್ತ್ಕ ೊಡತುದಿಲಿ.

ರ ೊೋಮ್

ನಲ್ಲಿ ಄ನಿಗ

ಆದಾ

ಷವಲಪ

ಷಹವಂತಂತರಯದ

ಸ ೊರ ರ್ಹಗಿಮೊ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹರಿದನತ. ಬ ೋರ ಮರಿಗ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹಯತ ಕ ಲಷದಲ್ಲಿ
ನಿರಹವಗಳನತು ನಹು ಸ ೋಗ ಎದತರಿಷಫಸತದತ?
3. ರ ೊೋಭ 1:14, 15 ನತು ಓದಿರಿ. ಎಲಿರಿಗೊ ಷತಹರ್ ಗಮನತು ಷಹಯತ ಸಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ ಾೋನ ಭತತು
ಷಹಲದಲ್ಲಿದ್ ಾೋನ ಎಂದತ ಪೌಲನತ ಏಕ ಭಹವಿಷತರ್ಹುನ .? ಄ನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಸಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಹವಿದ್ ಾೋವೋ?
“ಅತಮಗಳನತು ಯಕ್ಷಿಷತ ಕಹಮಗು ಕ್ರರಷುನನತು ಷವಂತ ಯಕ್ಷಕನನಹುಗಿ ಄ಂಗಿಕರಿಸ್ಚಯತ ರತ್ತಯಫಬಯ
ಜಿೋನದ ಭತಖಯಹದ ಈದ್ ವ
ಾ ಹಗಿಯಬ ೋಕತ. ದ್ ೋಯತ ನಭಗ ನಿೋಡಿಯತ ಕೃಪ ಗ ನಹು ಲ ೊೋಕಕ ಕ
ಊಣಿಯಹಗಿದ್ ಾೋ .
ನಿಲಿಬ ೋಕಹಗಿದ್ .”

ದ್ ೋಯತ

ನಭಗ

ನಿೋಡಿಯತ

ಬ ಳಕ್ರನಲ್ಲಿ

ನಹು

ಆತಯರಿಗ

ಷಹಕ್ಷಿಯಹಗಿ

ಎಲರನ್ ಜ ರೈಟ್, ಟ್ರಸಿ್ಮೊನಸ್ಟ ಪಹರ್ ದಿ ಚರ್ಚತ ಷೆಂುಟ 4, ುಟ 53. ಇ

ಮಹತನತು ಅಳಹಗಿ ಄ಧಯಮನ ಮಹಡಿರಿ.
4. ಪೌಲನತ ಈಯೋಗಿಸ್ಚದ ಯೆವಹಮನ ಹಕಯನತು ಭರ್ ೊುಮಮ ಓದಿರಿ. ಆದತ ನಭಗ ಸ ೋಗ
ತ್ತಗಷತತುದ್ ?ಸೌದತ ನಭಗ ಸ ಚಿಿನ ಷತಯನತು ನಿೋಡಲಹಗಿದ್ , ಅದರ ಄ದಕ ಕ ನಹು ಕಠಿಣ ಸೃದಮನತು
ರ್ ೊೋರಿಸ್ಚದರ ಄ಥಹ ನಭಮ ಷವಂತ ಅಷ ಗಳು ಭತತು ಅಕಹಂಕ್ಷ ಗಳು ಄ಡಿಡಫಂದರ ನಹು ಄ಧ್ಹಯತ್ತಮಕಹಗಿ
ಯಹ ರಿೋತ್ತಮ ಄ಪಹಮಗಳನತು ಎದತರಿಷತರ್ ುೋ ?
5. ಪೌಲನಿಗ ಬ ೋಡಿಗಳನತು ಸಹಕತ ಷ ೈನಿಕರಹಗಿ ನಿಭಮನತು ಉಹಸ್ಚಕ ೊಳಿಳರಿ? ತನಗ ಬ ೋಡಿಗಳನತು ಸಹಕತ
ಅ ಭನತಶಯನ ಕತರಿರ್ಹಗಿ ಪೌಲನತ ಏನತ ಯೋಚನ ಮಹಡಿಯಫಸತದತ?
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