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C%)ಗತ! 

6␣7ಸ0ನ4␣5 �␣7ಯ ಸc␣ೂೕದರ ಮತು0 ಸc␣ೂೕದW␣, 

ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವ !"ಯಕತRದ ಒತು0N␣ 9␣ಮN␣ ಸು_"Rಗತ, 9␣C␣@ಲ5ರ ಆಗಮನl"b'␣ !"ವu 
ಉo"ÅಹವuಳÉವ&"'␣, ತುಂಬು ಹೃದಯ ಕೃತÖತ&"'␣)␣*ೕ,␣, ಮತು0 ನಮ@ ತಂಡವu 9␣ಮ:"'␣ ಮತು0 ಈ 
l"ಯSಕ7ಮದ ಸಲುF"'␣ 2␣ಲವu E␣ಂಗu␣9␣ಂದ \"7á␣Sಸುo"0 ಇ)␣.!"ವu ಒà"â'␣ y␣ೕW␣ ಇರುವ l"ಲದ4␣5 
ನಮ@ )␣ೖನಂt␣ನ y␣ೕF" ಒತ0ಡt␣ಂದ c␣ೂರಬಂದು, ಕತS!"ದ ä␣ೕಸು ಮತು0 ಆತನ ಮಕbã␣åಂt␣N␣ ಸ9␣ೕಪ2␣b 
y␣ã␣ಯಲçಡುJ␣0ೕ,␣. ಮತು0 ನಮ@ ,␣ೖಯು6␣0ಕF"ದ ಆE␣éಕ [␣ಳವè␣ೕN␣ ಮತು0 !"ಯಕತRದ ಅk␣ವೃt␣* ಮತು0 
ಸê␣ಗಳನುT _"ë�␣ಸುವ 2␣ೕತ7ಗಳ q␣ಷಯಗಳನುT q␣ಮH␣SV␣í"ಗ  ಒಬìW␣N␣ೂಬìರು ನಗುJ␣0ೕ,␣, ಅಳuJ␣0ೕ,␣, 
ಕ4␣ಯುJ␣0ೕ,␣.q␣k␣ನT ಪ7)␣ೕಶಗu␣ಂದ ಬಂದಂತಹ ಅg␣ೕಕ y␣ೕವಕರು ಮತು0 ಸ^"\"ಲಕರು q␣ಧq␣ಧF"ದ 
ವ&"ತî"ಂತುಗu␣ಂದ ಕೂ|␣ p"|␣ರುವ y␣ೕF" ಅನುಭವಗಳ ಕುW␣ತು 9␣ೕವu 2␣ೕಳ4␣t␣*ೕW␣. ಆí"ಗೂY 
ಪ7E␣ä␣ೂಬìರ4␣5 )␣ೕವರ p"f" ಆ)␣ೕಶವನುT ಪña␣ೖಸುವ 9␣ó␣ತ0 6␣7ಸ0ನ  
ಸುF"J␣Sಯ ಸಲುF"'␣ ಪ7ಜR4␣ಸುವಂJ␣ E␣ೕF"7ಸ6␣0ವuಳÉವ&"'␣í"*a␣.9␣ೕವu ಪq␣o"7ತ@ನಮೂಲಕ c␣ೂಸ 
o"ಜತನವನುT ಮತು0 9␣ಮ@ ,␣ೖಯು6␣0ಕ f"ಗೂ y␣ೕ,␣:"'␣ ಸçಷâF"ದ ದಶSನವನುT c␣ೂಂt␣2␣ೂಂಡು, 
ತರ[␣ೕE␣ಯ  \"ಠYಕ7ಮಗu␣ಂದ ಬಲc␣ೂಂt␣2␣ೂಂಡು ಸತತF"'␣ t␣Rಗುಣ  N␣ೂu␣ಸುವ H␣ಷYರ!"T'␣ಸುವ  
y␣ೕ,␣ಯು 9␣ನTí"'␣V␣2␣ೂಂಡು ಮJ␣0ೕ d␣ೂJ␣ y␣ೕ,␣p"ಡುವ ಎಲ5 !"ಯಕW␣ಗೂ ಅನRö␣ಸುವ f"N␣ 9␣ಮ:"'␣ 
\"7á␣SಸುJ␣0ೕ,␣.ಮತು0 ಈ C␣ೕ4␣ನ  ಅl"ಂz␣ಗu␣N␣ ó␣'␣î"'␣, 9␣ವu  ರõಕ!"ದ ä␣ೕಸುq␣ನ q␣ಸ@ಯಕರ 
)␣ೖq␣ಕ �␣úE␣ಯನುT ಪs␣ಯ[␣ೕ2␣ಂಬು)␣  ನಮ@ ಆù␣%"'␣)␣. 
9␣ಮ@ ಅಗತYದ z␣ತ7ಗಳ4␣5 9␣ಮ@ನು ಬಲಪ|␣ಸî"ಗುವuದು 9␣ೕವu ಎ4␣5 ಅನುp"ನುಸುE␣0ರುವ z␣ತ7ಗಳ4␣5 
ಉJ␣0ೕû␣ಸî"ಗುವuದು, ಮತು0 ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ ಅg␣Rೕಷh␣ಯ4␣5 !",␣ೕಲ5ರೂ ಒà"â'␣ ಮುಂದುವW␣ದಂJ␣ 9␣ೕವu 
ಉತ0ಮ ಶಸüಸû␣eತ&"ಗುE␣0ೕW␣. 
ನC␣ೂ@ಂt␣N␣ 9␣ೕವu y␣ೕW␣ ಬಂt␣í"*l"b'␣ ಮJ␣ೂ0C␣@ 9␣ಮN␣ ವಂದg␣ಗಳu ಇದು ನಮ@ †␣ರವF"ಥSF"'␣)␣. 

ಇಂE␣ 9␣ಮ@ \"7p"è␣ಕ, 

ಯು#␣ೂ&ೕ()ಯ ಪ+,)ವದ ತಂಡ 
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R%QಸಂU%ವV␣ 1 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“$%ವu .%]% ␣̂7␣_ೕ`␣ ಮತು- ಏ?␣ ಇc␣d7␣_ೕ`␣?” 

$%ವu .%]% ␣̂7␣_ೕ`␣:   !"ವu E␣ೕF"7ಸ6␣0¢␣ಂದ ä␣ೕಸು 6␣7ಸ09␣N␣ ಮತು0 ಆತನ ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT 
g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವದl"b'␣ ಒಬìರ ಕs␣N␣ ಒಬìರು ಸಮಪSh␣ಯನುT c␣ೂಂt␣ರುವ ಸp"ನ ಮನV␣Åನ !"ಯಕರ 
ಒಂದು ಚಳuವu␣ ಆ'␣)␣*ೕ,␣. 

1. ನಮ@ ದಶGನ:  !"ವu ಪ7E␣ä␣ೂಬì ವY6␣0ಗೂ ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ4␣5ರುವ ಏ2␣ೖಕ 9␣ತYತRದ 9␣W␣ೕz␣ಯನುT 
ಒದ'␣ಸುವದ2␣b ಅV␣0ತRದ4␣5)␣*ೕ,␣.  (ಮo"0ಯ 28:18-20) 

2. ನಮ@ e␣ೕR%f␣Qೕಯ:  ಎî"5 ಸëಳಗಳ4␣5ಯೂ ಸ^" _"ëಪg␣ಯ ಚಳuವu␣ಗಳ 6␣ಚು§ c␣ೂE␣0ಸುವಂಥ H␣ಷYರನುT 
t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ !"ಯಕರನುT ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸುJ␣0ೕ,␣.  (2 E␣C␣ೂ•␣ 2:2) 

3. ನಮ@ F%ಯGತಂತ0: !"ವu ಪ7E␣ä␣ೂಂದು N␣ೂೕತ7ದ ಜನರ ಮಧYದ4␣5 ಸê␣ _"ëಪ!" ಚಳuವu␣ಗಳನುT 
t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ !"ಯತRದ ತಂಡಗಳನುT ಪ7ಪಂಚದ l"%"Sಚರh␣N␣ ä␣ೂೕಗYF"ದ ಪಟâಣಗಳ4␣5 
_"ë�␣ಸುJ␣0ೕ,␣.  (ಅ.ಕೃತY 19:9-10) 

4. ಪ0g␣0h␣:    
a. ದಶSನ ಸC␣éಳನ (VS) - “ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT g␣ೂೕ|␣W␣.” 

b. !"ಯಕತRದ ಒತು0 (LT) - “ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT ಅನುಭವ p"|␣W␣.” 
  

c. 9␣ಮ@ !"ಶನದ4␣5ರುವ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವದ2␣b ಪ7%"è␣ಸುವuದು - “ಮf" ಆ)␣ೕಶದ ಕುW␣ತು 
ಕ4␣¢␣W␣, ನ|␣V␣W␣ ಮತು0 ß"ಲg␣ 9␣ೕ|␣W␣.” 

d. ಉo"ÅಹವನುT ಉJ␣0ೕû␣ಸುವ ಶೃಂಗಸê␣ (FtFs) - “ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT t␣RಗುಣN␣ೂu␣V␣W␣.” 

$%ವu ಏ?␣ ಇc␣dರುವ3␣ಲd: 
1. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವವu ಹಣl"b'␣ 2␣ೕಳuವt␣ಲ5 ಅಥF" ಒದ'␣ಸುವt␣ಲ5.   

2. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವವu 9␣ಮN␣ೂಂದು ಸê␣ಯನುT ಕ®␣âV␣ 2␣ೂಡುವt␣ಲ5. 

3. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವವu ನಮ@4␣5 ಎî"5 ಉತ0ರಗu␣ರುತ0,␣ೕg␣ೂೕ ಎಂಬಂJ␣ “9␣ಮ@ C␣ೕD␣ )␣ೂa␣ತನ” 
p"ಡುವt␣ಲ5. 

4. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವವu  9␣ಮN␣ ಇಂಥ)␣*ೕ V␣í"©ಂತ ಇರ[␣ೕ2␣ಂದು c␣ೕಳuವt␣ಲ5.  

5. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವವu “ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವ” ಸê␣ಗಳನುT _"ë�␣ಸುವt␣ಲ5.  9␣ಮ@ 
ಸê␣ಗಳನುT _"ë�␣ಸುವಂJ␣ 9␣ಮN␣ ಮತು0 9␣ಮ@ ಸê␣N␣ ಸf"ಯ p"ಡಲು !"q␣)␣*ೕ,␣.   

6. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವವu 9␣ೕವu p"ಡ[␣ೕl"ದ 2␣ಲಸವನುT 9␣ಮ@ ಬದî"'␣ p"ಡುವt␣ಲ5. 
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$%ವu ಏ?␣ ಇc␣d7␣_ೕ`␣ - 6 ಸಂಗi␣ಗಳನುN C%V␣ಸುವದF%j ␣̂: 

1.  6␣7ಸ0ನ ಸಂಗಡದ ನಮ@ ಸಂಬಂಧದ4␣5 [␣ã␣ಯುವದ2␣b. (2 ™␣ೕತ7 3:18) 

2. !"ಯಕತRದ ´␣ಶಲಗಳನುT ಗu␣V␣2␣ೂಳÉಲು.    

3. 9␣ಮ@ )␣ೕಶ ಮತು0 ಪ7ಪಂಚí"ದYಂತ ಸê␣ಗಳನುT _"ë�␣ಸುವದl"b'␣ H␣ಷYರನುT t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವದ2␣b 10-
c␣d␣eಗಳ ಯು)␣ೂYೕ\"ಯವನುT ಕ4␣ತು2␣ೂಳÉಲು.    

4. 9␣ಮ@ y␣ೕ,␣ಯನುT t␣RಗುಣN␣ೂu␣V␣2␣ೂಳÉಲು 9␣ಮN␣ l"ಯSರೂಪದ _"ಧನಗಳನುT ಮತು0 ಅನುಭವವನುT 
2␣ೂಡುವದl"b'␣.    

5. 2␣Kಸ0 û␣ೕq␣ತ ಮತು0 y␣ೕ,␣ಯ4␣5 y␣Tೕö␣ತರನುT ಮತು0 \"ಲುí"ರರನುT ಗu␣V␣2␣ೂಳuÉವದl"b'␣.     

6. 9␣ಮ@ !"ಶನದ4␣5ರುವ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವ ಪ7%"ಣದ4␣5 ನs␣ಯುವಂJ␣ 9␣ಮN␣ ,␣ೕt␣2␣ಯನುT 
ಕ4␣çಸುವದ2␣b, ಇದು t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವಂತ _"q␣&"ರು H␣ಷYರನುT ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸುವ, ಸê␣ _"ëಪಕರನುT 
t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ, ಮತು0 ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವಂJ␣ ಸf"ಯ p"ಡಲು ಸê␣ಗಳನುT 
t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ _"ಮಥYSವನುT c␣ೂಂt␣ರುತ0)␣.    

ಇವuಗಳu ಒಬl ?␣mಸ-$% ␣̂ ನಂn␣?␣ಯO␣Nಡುವದ?␣j ಅತುQತ-ಮ 3␣ನಗp% ␣̂ರುವ F%ರಣ3␣ಂದ 
$%ವu ಇc␣d7␣_ೕ`␣! 

7␣ೕವರು ನಮU% ␣̂ r␣ೂಂ3␣ರುವ ಆತನ ಉ7␣_ೕಶಗಳನುN t␣ರ`␣ೕA␣ಸುವದ?␣j ಸದವF%ಶವನುN 
u␣$%N ␣̂ ಬಳ?␣ v%B␣?␣ೂಳwತಕjದು_! 
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R%QಸಂU%ವV␣ 2 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“g␣0ಸ-O␣U% ␣̂ ಮತು- $%ಶನದc␣dರುವ ಆತPಗಳ L␣ೕM␣ i␣ೕR%0ಸg␣-” 

g␣0ಸ-O␣U% ␣̂ ಮತು- $%ಶನದc␣dರುವವA␣U% ␣̂ i␣ೕR%0ಸg␣-ಯc␣d $%ವu r␣ೕx␣ y␣z␣ಯು`␣ವu? 

I. O␣ಮP L␣ೕM␣ 7␣ೕವA␣ ␣̂ರುವ i␣ೕR%0ಸg␣-ಯ {␣|i␣ಯನುN ಪ}␣ದು?␣ೂ~␣wA␣: 

 )␣ೕವರ ಸR^"ವ,␣ೕ �␣úE␣%"'␣)␣! 

 )␣ೕವರು 9␣ಮ@ C␣ೕD␣ ತನT �␣úE␣ಯ9␣Tಡಲು ಹಂಬ4␣ಸುವಂಥ ಒಬì �␣úE␣ಸRರೂಪ ತಂ)␣%"'␣ರುವನು: 

  ““ನಮN␣ 2␣ೂ®␣âರುವ ಪq␣o"7ತ@ನ ಮೂಲಕF"'␣ )␣ೕವರ �␣úE␣ರಸವu ನಮ@  
   ಹೃದಯಗಳ4␣5 ¨"&"ಳF"'␣ ಸುW␣ದ)␣ಯî"5.”  - a␣ೂೕp" 5:5b 
  
  9␣ೕವu “ಆತನ ಕ�␣Äನ ಗು}␣Å.% ␣̂ರು=␣A␣” - 6␣ೕತSg␣ 17:8 

  9␣ೕವu ಆತನ “ದೃÉ␣Ñಯc␣d ಅಮೂಲQನೂ v%ನQನೂ” ಆ ␣̂ರು=␣A␣” - ä␣r"ಯ 43:4 

II. 7␣ೕವA␣x␣ ಪ0i␣.% ␣̂ O␣ಮP {␣|i␣ಯನುN Ö␣ೂೕA␣ಸುವ ಮೂಲಕ ಪ0i␣ಸÜಂ3␣á␣A␣: 

 “ಆತನು C␣ೂದಲು ನಮ@ನುT �␣úE␣V␣ದ*W␣ಂದ !"ವu ಆತನನುT �␣úE␣ಸುJ␣0ೕ,␣” - 1 ä␣ೂೕf"ನ 4:19 
  )␣ೕವರನುT �␣úE␣ಸಲು ನಮN␣ _"ಮಥYSವu ಇರುವದ2␣b ಏ2␣ೖಕ l"ರಣ,␣ಂದa␣ ಆತನು  
  C␣ೂದಲು ನಮ@ನುT �␣úE␣ಸುವದ2␣b c␣d␣eಯನುT ಇ®␣âದ*2␣b ಪ7E␣6␣7%"'␣ä␣ೕ ಆ'␣ರುತ0)␣. 

  ““ಗುರು,␣ೕ, ಧಮSr"ಸüದ4␣5 %"ವ ಆ≠␣ ಮುಖYF"ದದು*?” - ಮo"0ಯ 22:36 

 ä␣ೕಸುವu ಸçಷâF"'␣ q␣ವW␣V␣ದನು:  
  “9␣ೕವu 9␣ಮ@ )␣ೕವ&"ದ ä␣c␣ೂೕವನನುT 9␣ಮ@ ಪñಣS ಹೃದಯt␣ಂದಲೂ 9␣ಮ@ ಪñಣS  
   \"7ಣt␣ಂದಲೂ, 9␣ಮ@ ಪñಣS ಮನV␣Å9␣ಂದಲೂ �␣úE␣ಸ[␣ೕಕು.” - ಮo"0ಯ 22:36 

 à␣ೕವನದ ಅತುQತ-ಮ ಬಳ?␣ ಎಂದX␣ {␣|i␣ಸುವu7␣ೕ. 

 à␣ೕವನವu .%ವuದರ ಕುA␣/% ␣̂7␣? 
1. )␣ೕವರ �␣úE␣ಯನುT V␣RೕಕW␣V␣2␣ೂಳuÉವuದು. 

2. ಪ7E␣%"'␣ )␣ೕವರನುT �␣úE␣ಸುವuದು, ಮತು0 ತರುF"ಯ: 

3. ಆ �␣úE␣ಯನುT ಇತರW␣N␣ J␣ೂೕW␣ಸುವuದು. 
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III. 7␣ೕವರನುN ಅA␣ಯ7␣ ಇರುವವA␣x␣ 7␣ೕವರ i␣ೕR%0ಸg␣-ಯ {␣|i␣ಯನುN ಪ0ಸA␣á␣A␣: 

 ನಮ@ C␣ೕD␣ ತಂ)␣ಯು ಇ®␣âರುವ E␣ೕF"7ಸ6␣0ಯ �␣úE␣ಯನುT  
  !"ವu V␣RೕಕW␣V␣2␣ೂಳuÉF"ಗ ಮತು0 ಪ7E␣%"'␣ ಆತ9␣N␣  
   ನಮ@ �␣úE␣ಯನುT J␣ೂೕW␣ಸುವ ಮೂಲಕ ಪ7E␣ಸçಂt␣ಸುF"ಗ,  
    ಅದು !"ಶನದ4␣5ರುವವರ C␣ೕD␣ ಒಂದು E␣ೕF"7ಸ6␣0 ಆ'␣ p"ಪSಡುವuದು. 

 ““6␣7ಸ0ನ �␣úE␣ ನಮ@ನುT ಒo"0ಯ ಪ|␣ಸುತ0)␣.” - 2 2␣ೂW␣ಂಥ 5:14 

 ಆ4␣ಸುವದ2␣b ಮನಸುÅಳÉ ಪ7E␣ä␣ೂಬì ವY6␣0N␣  
  ಸುF"J␣SಯನುT _"ರುವಂJ␣ ನಮ@ನುT ಪ7Æ␣ೂೕt␣ಸುವಂಥದು* !"ಶನದ4␣5ರುವ ಆತ@ಗಳ  
  ಕs␣'␣ರುವ 6␣7ಸ0ನ �␣úE␣ä␣ೕ ಆ'␣ರುತ0)␣. 

 !"ಶನದ4␣5ರುವವ ಕs␣N␣ ತನ'␣ರುವ ^"ರವನುT 9␣ಮN␣ 2␣ೂಡುವಂJ␣ )␣ೕವರನುT [␣ೕ|␣2␣ೂu␣ÉW␣. 

 6␣7ಸ09␣N␣ೂೕಸbರ ಒಂದು ಧã␣ಸುವ i␣ೕR%0ಸg␣-h␣ೂಂ3␣x␣ 9␣ಮ@  
  û␣ೕq␣ತವನುT ನ|␣ಸುವಂJ␣ )␣ೕವರು 9␣ಮ@ ಆಮಂE␣7ಸುo"0g␣!! 
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R%QಸಂU%ವV␣ 3 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“ಗುಣ[␣ೕಲÖ␣: ?␣mಸ- $%ಯಕO␣x␣ ಒಂದು ಮೂM␣ಗಲುd” 

I. O␣ೕವu ಭg␣-ಯುಳw ಗುಣ[␣ೕಲÖ␣ ಇಲd3␣ದ_X␣ ಒಬl ?␣má␣-ೕಯ $%ಯಕ$% ␣̂ರಲು C%ಧQ=␣ಲd. 

A. )␣ೕವರು !"ಯಕW␣:"'␣ ಹುಡುಕುF"ಗ, ಆತನು ಗುಣH␣ೕಲJ␣ಯ ಗುಣಗu␣:"'␣ ಹುಡುಕುo"0g␣.  
(1 E␣C␣ೂ•␣ 3:1-7; 1 ಸಮು 16:7) 

B. ಗುಣH␣ೕಲJ␣ ಎಂದa␣ “6␣7ಸ0ನ û␣ೕq␣ತವನುT J␣ೂೕಪS|␣ಸುವuದು” ಆ'␣)␣ ಮತು0 t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ 
H␣ಷYರನುT p"ಡುವದರ4␣5 ಇದು ಅo"YವಶYಕF"'␣ರುತ0)␣.  
((Ø␣4␣�␣ç 3:17;  1 •␣ಸ 1:6-9;  1 2␣ೂW␣ಂಥ 4:1-2; 11:1;  2 E␣C␣ೂ•␣ 2:2) 

II. ಗುಣ[␣ೕಲÖ␣ ಎಂದX␣ “ಏಕO␣ಷåÖ␣”- ಪ0i␣h␣ೂಂದು ಪA␣á␣çi␣ಯc␣d ಪ0i␣h␣ೂಬl ವQg␣-ಯ ಸಂಗಡ 7␣ೕವರ 
ಮನುಷQ$% ␣̂/ಮನುಷQp% ␣̂ ಇರುವuದು. 

A. ಗುಣH␣ೕಲJ␣ಯ F"Y∞"Yನ:  “J␣ೂೕಪS|␣ಸಲçಟâ ಸತYವಂE␣2␣¢␣ಂದ ಫ4␣ತN␣ೂಳuÉವ q␣r"Rಸ.” 

B. ಭ6␣0ಯುಳÉ 2␣KV␣0ೕಯ ಗುಣH␣ೕಲJ␣¢␣)␣ ಎಂದa␣ ಪW␣ಪñಣSJ␣ ಇರುವ)␣ಂದಥSವಲ5, ಆದa␣ ಅದು 
ಪ7ಗE␣ಯನುT c␣ೂಂದ[␣ೕ2␣ಂಬ ಅಥSF"'␣)␣.   (1 E␣C␣ೂ•␣ 4:15-16) 

III. ?␣má␣-ೕಯ $%ಯಕX␣ೂಳx␣ ಭg␣-ಯುಳw ಗುಣ[␣ೕಲÖ␣ಯು ಇರುವದ?␣j $%ಲುj O␣E%GಯಕR%ದ 
ಸಮe␣Qಗ~␣ರುತ-`␣: 

A. 9␣ಮ@ !"4␣N␣:  p"ಡು,␣ನು ಎಂದು 9␣ೕವu c␣ೕಳuವí"ದa␣ ಅದನುT p"|␣W␣.   
        (6␣ೕತSg␣ 15:2-4; %"2␣ೂೕಬ 3:1-2) 

B. ಹಣ: “ಹಣí"ù␣¢␣ಂದ 9␣ಮ@ನುT ಮುಕ0N␣ೂu␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣.”  (6␣ೕತSg␣ 15:5; 1 E␣C␣ೂ•␣ 6:6-11) 
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C. F%ಮ: “≤"ರತRt␣ಂದ ದೂರF"'␣ ಓ|␣c␣ೂೕ'␣W␣.”  (1 2␣ೂW␣ಂಥ 6:18-20) 

D. ಅV␣F%ರ: ““ಒಬìW␣N␣ೂಬìರು y␣ೕ,␣ p"ಡಲು g␣ೂೕ|␣W␣ c␣ೂರತು y␣ೕ,␣ಯನುT c␣ೂಂದುವದಕbಲ5.”  
        (p"ಕS 10:42-45) 

ಭg␣-ಯುಳw ಗುಣ[␣ೕಲÖ␣é␣ಲd3␣ದ_X␣ O␣ೕವu ಯಶá␣).%ದ ಒಬl ?␣má␣-ೕಯ $%ಯಕ$%ಗè%A␣A␣. 

ಅನ)é␣ಸು=␣?␣:  
1. ಇಂದು 9␣ೕವu ಅW␣2␣ p"|␣ ಅದನುT ~␣ಟುâ ~␣ಡ[␣ೕ2␣ಂದು )␣ೕವರು ಕa␣ 9␣ೕಡುE␣0ರುವ %"ವí"ದರೂ 
ರಹಸYF"ದ, ಮa␣%"'␣ರುವ \"ಪ,␣ñಂದು 9␣ಮ@ û␣ೕವನದ4␣5ರುತ0)␣ೂೕ?    
ಈಗM␣ೕ ಪë%í/%-ಪ ಪಡುವದ?␣j ಸೂಕ- ಸಮಯ. 

2. !"ವu ಭರವಸq␣®␣âರುವ 2␣ಲವW␣N␣ !"ವu D␣ಕb 2␣ೂಡುವವ&"'␣ ಇರುವ ಮೂಲಕ ಭ6␣0ಯುಳÉ 
ಗುಣH␣ೕಲJ␣ಯು ರೂಪN␣ೂಳuÉತ0)␣. (ಇ~␣7ಯ 10:24-25) 

3. 9␣ೕವu û␣ೕವನ ರೂ\"ಂತರN␣ೂu␣ಸುವ ಗುಂಪu ಪ7ù␣TಗಳನುT 2␣ೕಳuವದ2␣b %"a␣ೂಂt␣N␣ ಸê␣%"'␣ ಕೂ|␣ 
ಬರುq␣W␣? 
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R%QಸಂU%ವV␣ 4 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“$%ಯಕತ)ದ ದಶGನ – $%ಶನದc␣dರುವ O␣ಮP M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣á␣A␣” 

ಅg␣ೕಕ !"ಯಕW␣N␣ o",␣ೕನು _"U␣ಸ4␣¥␣µಸುವa␣ಂಬುದರ ಕುW␣ತು ದಶSನಗu␣ರುತ0,␣.  
ಆದa␣ 2␣KV␣0ೕಯ !"ಯಕ&"'␣ !",␣ೕನು _"U␣ಸ[␣ೕ2␣ಂದು )␣ೕವರ ಬಯ2␣%"'␣)␣ä␣ೂೕ 

ಅದನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸಲು ದಶSನ c␣ೂಂt␣ರುವ ಅಗತYq␣)␣. 

I. ದಶGನ ಅಂದX␣ೕನು? - F"Y∞"Yನ: ದಶSನ,␣ಂದa␣ ಇನೂT ಅV␣0ತR2␣b ಬಂt␣ಲ5)␣ ಇರುವದನುT “l"ಣುವ” 
_"ಮಥYSF"'␣)␣. 

A. ನಮ@ ದಶSನವu ತನT ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸ[␣ೕ2␣ಂದು )␣ೕವW␣'␣ರುವ ದಶSನ)␣ೂಂt␣N␣ 
ಸW␣c␣ೂಂt␣2␣ ಆ'␣ರತಕbದು*. 

1. ನಮN␣ೂಂದು c␣ೂಸ ದಶSನದ ಅಗತYq␣ಲ5 – )␣ೕವರು ತನT ಸê␣:"'␣ c␣ೂಂt␣ದ* ಮೂಲ ದಶSನವನುT 
ಕಂಡು ಅದ2␣b ಸಮ�␣SV␣2␣ೂಳuÉವ ಅಗತYವu ನಮ'␣ರುತ0)␣! 

2. ಪ7E␣ä␣ೂಬì ವY6␣0ಯು ಸುF"J␣SಯನುT ಆ4␣ಸ[␣ೕ2␣ಂದು )␣ೕವರು ಬಯಸುo"0g␣ ಮತು0 ಒಂದು t␣ನ 
ಇದು _"U␣ಸಲçಡ4␣)␣. (1 E␣C␣ೂ•␣ 2:4;  2 ™␣ೕತ7 3:9;  ಮo"0ಯ 24:14;  ಪ7ಕ 7:9-12) 

  
3. !"ವu ನಮ@ û␣ೕq␣o"ವU␣ಯ4␣5 D␣ೂೕಕದ ಸುF"E␣ೕSಕರಣ2␣b ಏ2␣ ಒ�␣çV␣2␣ೂಳÉ[␣ೕಕು? 

4. 9␣ೕವu ಮತು0 !"ನು ಈ ಮf" ದಶSನದ4␣5 ನಮ@ \"ತ7ವನುT 9␣ವSö␣ಸುವದ2␣b ಈ l"ಲದ4␣5 ಮತು0 
ಸëಳದ4␣5 ಕa␣ಯಲç®␣âರುJ␣0ೕ,␣! 

II. O␣ಮP à␣ೕವನದ ಮುì%ಂತರR% ␣̂ ತನN ದಶGನವನುN t␣ರ`␣ೕA␣ಸುವಂÖ␣ 7␣ೕವರನುN y␣ೕB␣?␣ೂ~␣wA␣ ಮತು- 
ಅದF%j ␣̂ O␣ಮPನುN ಸಮ{␣Gá␣?␣ೂ~␣wA␣ 

A. ದಶSನವu )␣ೕವರ ಹೃದಯt␣ಂದ ಬರುತ0)␣, ಅದು p"ನವ ಆD␣ೂೕಚg␣ ಅಲ5 ಆದa␣ )␣ೖq␣ಕ 
∂"ನಪ7l"ಶF"'␣)␣. 

1. )␣ೕವರ ದಶSನವu 9␣ಮ@ ಕನಸುಗಳ ಕುW␣ತು ಆ'␣ರುವt␣ಲ5! 
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2. 9␣ಮ:"'␣ ಇರುವ )␣ೕವರ ದಶSನ,␣ಂದa␣ ಆತನು ತನT ಉ)␣*ೕಶಗಳನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವದ2␣b 9␣ಮ@ನುT 
c␣ೕN␣ ಉಪä␣ೂೕ'␣ಸುವನು ಎಂಬುದರ ಕುW␣o"'␣)␣. (ä␣a␣ 1:5) 

B. ಆತನ 9␣ತYF"ದ ಉ)␣*ೕಶಗu␣N␣ 9␣ೕವu ಒಂದು q␣H␣ಷâF"ದ 2␣ೂಡುN␣ಯನುT 9␣ೕಡ[␣ೕl"'␣ರುತ0)␣. 

1. ಎî"5 )␣ೕಶಗಳ ಜನರನುT H␣ಷYರ!"T'␣ p"ಡುq␣2␣ಯ4␣5 9␣ಮ@ ಗಮYJ␣ಯನುT ಕಂಡು2␣ೂu␣ÉW␣. 
(ಮo"0ಯ 28:18-20) 

2. 9␣ಮ@ ಗಮYJ␣ಯನುT ಅk␣ವೃt␣©ಪ|␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣ – ಆತನು 9␣ಮN␣ 2␣ೂ®␣âರುವ q␣H␣ಷâF"ದ ವರಗಳನುT 
ಮತು0 ಕುಶಲJ␣ಗಳನುT [␣ã␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣. 

3. 9␣ಮ@ ಗಮYJ␣ಯನುT ಪñಣSN␣ೂu␣V␣W␣. 9␣ಮ@ û␣ೕq␣ತದ4␣5ರುವ )␣ೕವರ ಕa␣ಯನುT g␣ರ,␣ೕW␣V␣W␣. 
(ಅ.ಕೃತY  20:24;  2 E␣C␣ೂ•␣ 4:7) 

  
III. ದಶGನವu ಏ?␣ ಕ}␣ಗ�␣ಸè%ಗದು_? 

A. %"2␣ಂದa␣ !"ಯಕತRದ _"ರ,␣ೕ ದಶSನF"'␣)␣. 

IV. $%ವu .%ರ $%ಯಕತ)ವನುN ವã␣á␣?␣ೂಂB␣ರು`␣`␣îೕ ಅವರನುN ದಶGನದc␣d ï% ␣̂ಗಳ$%N ␣̂ 
v%ಡುವuದು r␣ೕx␣? 

A. )␣ೕವರ ಕನV␣ನಂJ␣ û␣ೕq␣V␣ J␣ೂೕW␣V␣W␣! 

ಅನ)é␣ಸು=␣?␣:  

1. )␣ೕವರು ತನT ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವದl"b'␣ 9␣ಮ@ û␣ೕq␣ತ2␣b ಆತ9␣'␣ರುವ ದಶSನ 
%"ವu)␣ಂದು 9␣ೕವu c␣ೕಳuq␣W␣?   

2. 9␣ಮ@ û␣ೕq␣ತ ಮತು0 y␣ೕ,␣N␣ೂೕಸbರ )␣ೕವರು 2␣ೂ®␣âರುವ ಒಂದು ಸçಷâF"ದ ಮತು0 g␣ನ�␣ನ4␣5 ಉu␣ಯುವಂಥ 
ದಶSನದ ಕುW␣ತು ಒಂ)␣ೕ _"4␣ನ4␣5 ಒಂದಯ “C␣ೂದಲ ಸೂëಲನz␣ಯನುT” ಬa␣¢␣W␣. 
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R%QಸಂU%ವV␣ 5A 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“ಸುR%Ö␣Gಯc␣d ಮುಖQ i␣ರುಳu: ಸುR%i␣ೕGಕರಣ ತರy␣ೕi␣” 
ಉ)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವದ4␣5 !"ವu p"ಡುವ)␣ಲ5ವñ ಸುF"o"Sy␣ೕ,␣ಯ4␣5 

ಫ4␣ತN␣ೂಳÉತಕbದು*- ಅಂದa␣ ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ ಸುF"J␣SಯನುT !"ಶನದ4␣5ರುವ D␣ೂೕಕ2␣b 
J␣N␣ದು2␣ೂಂಡು c␣ೂೕಗುq␣2␣. 

I. ಸುR%Ö␣Gಯ ಪ0ಮುಖ i␣ರುಳu ಎಂದX␣ h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನ /%Qಗಮಯ ಮರಣ, ë%A␣ೕA␣ಕR%ದ 
ಹೂಣಲÜಡು=␣?␣ ಮತು- 7␣ೖã␣ಕ ಪuನರು/%çನಗಳc␣d ನಂn␣?␣ಯನುN ಇಡುವ7␣ೕ . (1 2␣ೂW␣ಂಥ 15:1-4) 

A. ∑␣ಲನು !"ಶನದ4␣5ರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ ಹಂ¥␣2␣ೂಂಡು ಸುF"o"S ಸಂ)␣ೕಶದ4␣5ನ ಮೂರು ಪ7ಮುಖ 
ಅಂಶಗಳನುT F"Y∞"Y9␣ಸುo"0g␣: 

1. ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನು ನಮ@ \"ಪಗu␣:"'␣ ಸತ0ನು. 

2. ಆತನು ಶW␣ೕW␣ಕF"'␣ ಹೂಣಲçಟâನು. 

3. ಆತನು ಮೂರg␣ಯ t␣ನದ4␣5 )␣ೖö␣ಕF"'␣ ಸತ0ವa␣ೂಳ'␣ಂದ ಎ~␣ìಸಲçಟâನು. 

4. ತಮ@ ,␣ೖಯ6␣0ಕ ರõಕg␣ಂದು ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ4␣5 ತಮ@ ನಂ~␣2␣ಯನುT ಇಡುವವರ \"ಪಗಳu 
õó␣ಸಲçಡುವವu ಮತು0 ಅವರು 9␣ತYû␣ೕವ c␣ೂಂt␣2␣ೂಳuÉವರು. (1 2␣ೂW␣ಂಥ 15:1-2, 51-53) 

  
B. ಜನರು ರõh␣ c␣ೂಂದುವದl"b'␣ ಏನನುT ನಂಬ[␣ೕಕು ಎಂಬ q␣ಷಯದ4␣5 !"ವu ಅವರ4␣5 

N␣ೂಂದಲವuಂಟು p"ಡದಂJ␣ ≤"ಗರೂಕ&"'␣ರತಕbದು*! 

II. $%ವu ಜನA␣x␣ ಸುR%Ö␣Gಯc␣dರುವ C%ರಭೂತR%ದ ಅಂಶಗಳ ಕುA␣ತು ಸÜಷÑx␣ೂ~␣ಸy␣ೕಕು ಮತು- 
O␣ತQà␣ೕವ?␣j ಏ?␣ೖಕ v%ಗGವu h␣ೕಸು`␣ೕ ಎಂದು ಆತನc␣d ನಂn␣?␣ಯO␣Nಡಲು ಅವA␣x␣ ಒಂದು ಸÜಷÑR%ದ 
ಸದವF%ಶವನುN ಒದ ␣̂ಸತಕjದು_. 

A. _"ರಭೂತF"ದ ಅಂಶಗಳu:  
1. )␣ೕವರ �␣úE␣  (ä␣ೂೕf"ನ 3:16) 

2. ನಮ@ \"ಪ  (a␣ೂೕp" 3:23, 6:23) 
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3. ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ ಮರಣ, ಹೂಣಲçಡುq␣2␣ ಮತು0 ಪuನರುo"ëನಗಳu )␣ೕವರ ಬu␣'␣ರುವ ಏ2␣ೖಕ p"ಗS                          
(a␣ೂೕp" 5:8;  1 2␣ೂW␣ಂಥ 5:3-8;  ä␣ೂೕf"ನ 14:6)  

4. )␣ೕವರು ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ ಮೂಲಕF"'␣ ತನT ಕೃ™␣¢␣ಂದ ರõh␣ಯ ವರವನುT ಅನುಗ7ö␣ಸುವನು               
(ಎ∏␣ಸ 2:8-9;  ä␣ೂೕf"ನ 1:12;  a␣ೂೕp" 10:9-11) 

B. ತನN␣ ಸುF"J␣SಯನುT _"ರಲು ಸದವl"ಶವu )␣ೂರಕುವಂJ␣ ಮತು0 o"ನು %"a␣ೂಂt␣N␣ 
p"o"ಡುg␣ೂೕ ಅವW␣N␣ ಸçಷRF"'␣ E␣u␣ಸಲು ಶಕ0!"ಗುವಂJ␣ \"7ಥSg␣ p"|␣W␣ ಎಂದು ∑␣ಲನು 
2␣ೕu␣2␣ೂಂಡನು. (ಎ∏␣ಸ 6:19-20;  2␣ೂD␣ೂy␣Å 4:3-4) 

C. !"ವu ಸಹ ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ ಸರಳF"ದ ಸುF"J␣SಯನುT _"ಧYF"ದಷುâ ಜನa␣ೂಂt␣N␣ _"ರುವಂJ␣ 
)␣ೂರಕುವ ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ಸದವl"ಶವನುT ಬಳV␣2␣ೂಳÉತಕbದು*! 

III. ಸುR%i␣ೕGಕರಣ C%ಧನದ ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪ0ï%ವವu ಸುR%Ö␣Gಯ ಸಂ7␣ೕಶವನುN C%ರುವಂÖ␣ ಮತು- 
ತಮP ನಂn␣?␣ಯನುN g␣0ಸ-ನc␣dಡುವಂÖ␣ y␣ೕX␣ಯವA␣x␣ ಸದವF%ಶವನುN ಒದ ␣̂ಸುವಂÖ␣ ಸ5%ಯ v%ಡುವ 
5%x␣ =␣$%Q[␣ಸಲÜô␣Ñ7␣. 

IV. O␣ಮP ಸö␣ಯc␣d  ï%ನುR%ರ ಸುR%/%G ï%ನುR%ರ ಆ ␣̂ರತಕjದು_. 

A. ಸï%Z%ಲಕ:  9␣ೕವu c␣ೕN␣ 6␣7ಸ0ನ4␣5 ನಂ~␣2␣¢␣ಡುವವ&"t␣W␣ ಎಂಬ 9␣ಮ@ _"π␣ಯನುT ಹಂ¥␣2␣ೂu␣ÉW␣. 

B. ಸï%Z%ಲಕ:  ಸುF"J␣Sಯ ಸರಳF"ದ, ಸçಷâF"ದ ಸಂ)␣ೕಶವನುT ಹಂ¥␣2␣ೂu␣ÉW␣. 

C. ಸï%Z%ಲಕ:  6␣7ಸ0ನನುT ನಂ~␣2␣¢␣ಂದ ಅಂ'␣ೕಕW␣V␣2␣ೂಳÉಲು ಜನW␣N␣ ಒಂದು ಸದವl"ಶವನುT 
2␣ೂ|␣W␣. 
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R%QಸಂU%ವV␣ 5B 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪ0ï%ವದ ಸುR%i␣ೕGಕರಣ C%ಧನ” 

ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪ0ï%ವದ ಸುR%i␣ೕGಕರಣ C%ಧನವನುN r␣ೕx␣ ಬಳಸುವuದು 

�

1. ಇವuಗಳ ಕುW␣o"ದ 9␣ಮ@ _"π␣ಯನುT ಹಂ¥␣2␣ೂu␣ÉW␣:  
• 9␣ೕವu ä␣ೕಸುq␣ನ4␣5 q␣r"Rಸq␣ಡುವ ಮುನT 9␣ಮ@ 
û␣ೕq␣ತ c␣ೕ'␣ತು0,  

• 9␣ೕವu ä␣ೕಸುq␣ನ4␣5 ರõಕg␣ಂದು 9␣ಮ@ 
ನಂ~␣2␣ಯನುT c␣ೕN␣ ಇಡುವವ&"t␣W␣, 

• ರõh␣:"'␣ ä␣ೕಸುq␣ನ4␣5 q␣r"Rಸq␣ಟâ ನಂತರ 9␣ಮ@ 
û␣ೕq␣ತ c␣ೕN␣ ವYo"YಸN␣ೂಂ|␣ತು.  

ಅವA␣x␣ C%ಧನದ ಮುಂ3␣ನ ಫಲಕವನುN Ö␣ೂೕA␣á␣A␣.   
c␣ೕu␣W␣: “9␣ೕವu ಏನನುT ನಂಬುE␣0ೕW␣ ಮತು0 9␣ಮN␣ 
9␣ತYû␣ೕವq␣)␣ ಎಂಬ ಖ¥␣J␣ತಯನುT c␣ೕN␣ ಪs␣ಯಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುT J␣ೂೕW␣ಸಲು !"ನು 9␣ಮN␣ 2␣ಲವu ಪ7ù␣TಗಳನುT 
2␣ೕಳD␣ೕ?” 

2. ಅವW␣N␣ E␣72␣ೂೕನವನುT J␣ೂೕW␣V␣W␣ ಮತು0 ಈ 
a␣ೕ∞"¥␣ತ7ವu )␣ೕವರನುT ಪ7E␣9␣U␣ಸುತ0)␣ಂದು c␣ೕu␣W␣. 
ö␣ೕN␣ 2␣ೕu␣W␣, “O␣ಮx␣ 7␣ೕವರc␣d ನಂn␣?␣é␣7␣.%? 
ಆತನು O␣ಮPನುN {␣|i␣ಸುವt␣ಂದು 
ನಂn␣?␣é␣7␣.%?” ವY6␣0ಯು ಉತ0W␣ಸುವ ತನಕ 
l"¢␣W␣. ಈ ಪ7ù␣Tಗಳu ಒಬì ವY6␣0ä␣ೂಂt␣N␣ ಸುಮ@g␣ 
p"o"ಡುವದರ ಬದî"'␣ ಒಂದು ಸಂ^"ಷh␣ಯನುT 
ನs␣ಸುವಂJ␣ 9␣ಮN␣ ಸf"ಯ p"ಡುವವu.. 

3. It ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ¥␣ತ7ದ d␣ೂJ␣ಯ4␣5 [␣ೖಬ4␣9␣ಂದ 
ವಚನ,␣ñಂದನುT ಓದುವuದು \"7ಮುಖYF"'␣ರುತ0)␣.  
h␣ೂೕ5%ನ 3:16 A␣ಂದ ಆರಂú␣á␣A␣.(1) 

• ಆ ವY6␣0ಯ4␣5 [␣ೖಬ∫ ಇ)␣ä␣ೂೕ ಎಂದು 2␣ೕu␣W␣. 
ಅವರ4␣5ರುವí"ದa␣, [␣ೖಬ4␣ನ4␣5 ವಚನಗಳನುT 
g␣ೂೕಡುವಂJ␣ ಅವW␣N␣ ಸf"ಯ p"|␣W␣. 

• ಆ ವY6␣0ä␣ೕ ವಚನಗಳನುT ಓt␣ದa␣ 
ಅತುYತ0ಮF"'␣ರುತ0)␣. c␣ೕಗೂ, ಅವW␣N␣ ಓದಲು 
_"ಧYq␣ಲ5t␣ದ*a␣ ಸೂõ@J␣ಯುಳÉF"'␣W␣. ಅವರು 
ಸಂ2␣ೂೕಚ ಪಟâa␣ ಅಥF" “ನನT ಕನTಡಕವನುT 
ತಂt␣ಲ5” ಎಂಬಂತಹ p"ತನುT c␣ೕಳuವí"ದa␣, 
9␣ೕ,␣ೕ ಅದನುT ಓದುವuದು ಸೂಕ0. 

4. ಈ C␣ೂದಲ ಫಲಕದ ತಳ^"ಗದ4␣5ರುವ ವY6␣0ಯ 
¥␣ತ7ವನುT ಅವW␣N␣ J␣ೂೕW␣V␣W␣. ö␣ೕN␣ 2␣ೕu␣W␣, “ಈ 
ವQg␣-ಯು .%ರನುN ಅವರು ã␣ೕx␣ r␣ೕಳಬಹುದು, 
“ಜನರು,” ಅಥF" “y␣ೖo"ನನನುT” ಎಂದು ಅಥF" 
[␣ೕa␣ ವY6␣0ಯನುT ಪ7E␣9␣U␣ಸುವg␣ಂದು c␣ೕಳಬಹುದು. 
ಈ ¥␣ತ7ದ4␣5ರುವವನು D␣ೂೕಕದ4␣5ರುವ 
ಪ7E␣ä␣ೂಬìರನೂT –9␣ೕವu, !"ನು, ಮತು0 ó␣ಕb 
ಎಲ5ರೂ - ಪ7E␣9␣U␣ಸುವg␣ಂದು ಅವW␣N␣ E␣u␣V␣W␣. 
ಜನರು )␣ೕವW␣ಂದ [␣ೕಪS®␣âರುo"0a␣ಂದು 
ಸೂ¥␣ಸುವಂಥ ಕ\"ç'␣ರುವ  ಕಂದಕವನುT ಅವW␣N␣ 
J␣ೂೕW␣V␣W␣. a␣ೂೕp" 3:23 ಓt␣W␣  (2) ಮತು0 ö␣ೕN␣ 
2␣ೕu␣W␣, “ನಮPc␣d ಒy␣ೂlಬlರು Z%ಪ v%B␣ರುವದರ 
F%ರಣ3␣ಂದ 7␣ೕವA␣ಂದ y␣ೕಪGô␣Ñ7␣_ೕ`␣ ಎಂದು 
y␣ೖಬù r␣ೕಳuತ-7␣. O␣ೕವu 7␣ೕವA␣x␣ =␣ರುದû Z%ಪ 
v%B␣ರು=␣X␣ಂದು ನಂಬು=␣X␣ೂೕ?”
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5. a␣ೂೕp" 6:23 ಓt␣W␣  (3) )␣ೕವW␣ಂದ [␣ೕಪSಟುâ 
ಕತ0D␣ಯ ಸëಳದ4␣5ರುವ ಜನರನುT J␣ೂೕW␣V␣W␣. ಬu␣ಕ 
ö␣ೕN␣ ಪ7H␣TV␣W␣, “O␣ಮP Z%ಪಗಳu ಮರಣವನುNಂಟು 
v%ಡುವವu- 7␣ೕವA␣ O␣ತQಕೂj ಅಗಲುವಂÖ␣ 
v%ಡುವ`␣ಂದು ನಂಬು=␣X␣ೂೕ?”

6. ಮುಂt␣ನ ಫಲಕ2␣b E␣ರು'␣V␣ H␣ಲು[␣ಯನುT J␣ೂೕW␣V␣W␣. 
a␣ೂೕp" 5:8 ಓt␣W␣  (4) ಮತು0 ö␣ೕN␣ c␣ೕಲu␣W␣, 
“7␣ೕವರು ನಮPನುN {␣|i␣ಸು/%-t␣ ಮತು- ತನN 
ಮಗನನುN [␣ಲುy␣ಯ L␣ೕM␣ ನಮP Z%ಪಗ~␣x␣ೂೕಸjರ 
ಮರ�␣ಸುವಂÖ␣ ಕಳuã␣á␣ ?␣ೂಡುವ ಮೂಲಕ 
ನಮx␣ೂಂದು v%ಗGವನುN ಒದ ␣̂á␣ದನು. h␣ೕಸುವu 
O␣ಮx␣ೂೕಸjರ [␣ಲುy␣ಯ L␣ೕM␣ ಮರ�␣á␣ದt␣ಂದು 
ನಂಬುi␣-ೕX␣ೂೕ?”

7. ä␣ೂೕf"ನ 14:6 ಓt␣W␣ (5) ಮತು0 ö␣ೕN␣ 2␣ೕu␣W␣,  
“7␣ೕವರ ಸಂಗಡ O␣ತQà␣ೕವವನುN ಅನುಭ=␣ಸುವಂÖ␣ 
h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನು ಏ?␣ೖಕ ü%A␣.% ␣̂ರುವt␣ಂದು O␣ೕವu 
ನಂಬುi␣-X␣ೂೕ?”

8. 1 2␣ೂW␣ಂಥ 15:3-8 ಓt␣W␣ (6)ಮತು0 ö␣ೕN␣ 2␣ೕu␣W␣, 
“7␣ೕವರು h␣ೕಸುವನುN ಸತ-ವX␣ೂಳ ␣̂ಂದ 
ಎn␣lá␣ದt␣ಂದು O␣ೕವu ನಂಬುi␣-ೕX␣ೂೕ?”

9. ಮೂರg␣ಯ ಫಲ2␣b E␣ರು'␣V␣W␣ ಮತು0 ಅವW␣N␣ 
ಉಡುN␣ೂೕa␣ಯ ¥␣ತ7ವನುT J␣ೂೕW␣V␣ ö␣ೕN␣ c␣ೕu␣W␣,  
“ತನN ಸಂಗಡ O␣ತQà␣ೕವವನುN ಅನುಭ=␣ಸy␣ೕ?␣ಂದು 
7␣ೕವರು ಬಯಸು/%-t␣ ಮತು- ಆತನು ಅದನುN ಉ†␣ತ 
ವರR% ␣̂ ಅನುಗ0ã␣ಸು/%-t␣.” ಬu␣ಕ ಎ∏␣ಸ 2:8-9ನುT 
ಓt␣W␣ (7) ಮತು0 c␣ೕu␣W␣, “O␣ೕವu h␣ೕಸು=␣ನ 
r␣ಸA␣ನc␣d ನಂn␣?␣é␣ಡುವü%ದX␣, 7␣ೕವರು O␣ಮx␣ 
ತನN ಮಕjp%ಗುವ ಉಡುx␣ೂೕX␣ಯನುN O␣ೕಡುವನು.” 
ಬu␣ಕ ä␣ೂೕf"ನ 1:12 ನುT ಓt␣W␣ (8). 

10.“7␣ೕವರು ತನN ವರವನುN i␣ರಸjA␣ಸುವವA␣x␣ ã␣ೕx␣ 
r␣ೕಳuವನು” ಓt␣W␣ (2 •␣ಸ 1:8-10)  (9).  ಆದX␣, 
“O␣ೕವu ಈ ವರವನುN ನಂn␣?␣é␣ಂದ 
ಅಂ ␣̂ೕಕA␣á␣?␣ೂಳuwವü%ದX␣, ಆತನ ಸಂಗಡ O␣ಮx␣ 
O␣ತQà␣ೕವ=␣ರುವuದು ಎಂದು 7␣ೕವರು R%U%_ನ 
v%ಡು/%-t␣” (1 ä␣ೂೕf"ನ 5:11-12) (10).  

11.?␣ೕ~␣A␣:  “ಇಂದು h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನc␣d ನಂn␣?␣é␣ಡುವ 
ಮೂಲಕ O␣ತQà␣ೕವದ ವರವನುN ಪ}␣ದು?␣ೂಳwಲು 
ಬಯಸುi␣-ೕX␣ೂ?”  
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12.ಉತ0ರವu “°␣ದು” ಎಂí"'␣ದ*4␣5, a␣ೂೕp" 
10:9-10ನುT ಓt␣W␣ (11). 9␣ೕವu ಇಂದು 9␣ಮ@ 
ಹೃದಯದ4␣5 ನಂn␣ 9␣ಮ@ ª"¢␣ಂದ ಅA␣?␣v%B␣ 
6␣7ಸ0ನನುT ಅಂ'␣ೕಕW␣ಸಬಹುದು. \"7ಥSg␣ಯು 
9␣ಮ@ನುT ರπ␣ಸುವt␣ಲ5. g␣0ಸ-ನc␣d O␣ೕವu ಇಡುವ 
ನಂn␣?␣h␣ೕ 9␣ಮ@ನುT ರπ␣ಸುವuದು. \"7ಥSg␣ಯ 
p"ತುಗಳu 9␣ಮ@ ನಂ~␣2␣ಯನುT ವYಕ0ಪ|␣ಸಬಲ5ವu. 
ಒಂದು ಸರಳF"ದ \"7ಥSg␣ ಇ4␣5)␣: “ಕತS!"ದ 

ä␣ೕಸು,␣ೕ, ನನN␣ 9␣ೕನು [␣ೕಕು. 9␣ನT q␣ರುದ©F"'␣ 
\"ಪ p"|␣)␣*ೕg␣ಂದು ಒ�␣ç2␣ೂಳuÉJ␣0ೕg␣, ದಯq␣ಟುâ 
ನನT \"ಪಗಳನುT õó␣ಸು. \"ಪಗಳ õp"ಪh␣ಯ 
ಮತು0 9␣ತYû␣ೕವದ 9␣ನT ಉ¥␣ತF"ದ ವರವನುT 
ನಂ~␣2␣¢␣ಂದ ಈ t␣ನ !"ನು 
ಅಂ'␣ೕಕW␣V␣2␣ೂಳuÉ,␣ನು. ä␣ೕಸುq␣ನ c␣ಸW␣ನ4␣5 
[␣ೕ|␣)␣*ೕg␣g␣, ಆC␣º.” 

13.ಒಬìರು ನಂ~␣2␣ಯ ಮೂಲಕ )␣ೕವರು 9␣ೕಡುವ 
9␣ತYû␣ೕವದ ವರವನುT ಅಂ'␣ೕಕW␣V␣2␣ೂಂಡ ಬu␣ಕ, 
ö␣ೕN␣ 2␣ೕu␣W␣, “O␣ಮP Z%ಪಗಳನುN ¢£␣á␣ O␣ಮx␣ 
O␣ತQà␣ೕವವನುN ?␣ೂಡುವt␣ಂದು g␣0ಸ-ನc␣d O␣ೕವu 
=␣ë%)ಸವO␣Nಡು=␣X␣ೂೕ?” ತರುF"ಯ ಅವರ ನೂತನ 
ನಂ~␣2␣ಯ4␣5 ಅವರನುT ™␣ñúo"Åö␣V␣W␣ ಮತು0 
ಅವW␣:"'␣ \"7á␣SV␣W␣. 

14.ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವ ಸುF"E␣ೕSಕರಣ 
_"ಧನದ4␣5ನ ಕs␣ಯ ಫಲಕವನುT ಹW␣ದು f"6␣W␣. 
ಅವರ ಸಂಪಕSದ p"ö␣E␣ಯನುT ಸಂಗ7ö␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣ 
ಮತು0 ಸW␣ c␣ೂಂದುವ ™␣®␣âN␣ಗಳ4␣5 ಸW␣ä␣ಂದು 
ಗುರುE␣V␣W␣. 

15._"ಧYF"ದ4␣5, ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವ 
ಸುF"E␣ೕSಕರಣ _"ಧನವನುT ಬಳV␣ ಅವರನುT 
H␣ಷYರ!"T'␣ p"ಡುವ 2␣ಲಸವನುT ಆರಂk␣ಸುವದ2␣b 
!"ã␣ ಅವರನುT ê␣ೕ®␣%"ಗಲು ಸಮಯವನುT 9␣ಗU␣ 
ಪ|␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣.

16._"ë�␣ಸಲçಡುE␣0ರುವ ನೂತನ ಸê␣ಯ ಉಪಗುಂ�␣ನ 
!"ಯಕ9␣N␣ ಆ p"ö␣E␣ಯನುT ಒ�␣çV␣W␣. 
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R%QಸಂU%ವV␣ 6 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“$%ಯಕತ)`␣ಂದX␣ ಏನು?” 
I. $%ಯಕತ) ಎಂದX␣ೕನು?  -  “!"ಯಕತRವu ಒಂದು ಗುW␣ಯನುT _"U␣ಸುವಂJ␣ ಜನರನುT 

ಸೂçE␣SN␣ೂu␣ಸುವu)␣ೕ ಆ'␣ರುತ0)␣.” 

II. ಒಬl $%ಯಕನು .%]% ␣̂ü%_t␣? 

A. ಒಬl $%ಯಕನು ಇವuಗಳt␣Nè%d v%ಡುವ ವQg␣-.% ␣̂ರುವನು: 

1. ಎ4␣5N␣ c␣ೂೕಗ[␣ೕ2␣ಂದು ಬಲ5ವ!"'␣ರುo"0g␣ [ದಶSನ] 

2. ಅ4␣5N␣ c␣ೕN␣ c␣ೂೕಗ[␣ೕ2␣ಂದು ಬಲ5ವ!"'␣ರುo"0g␣ [ಯು)␣ೂYೕ\"ಯ] 

3. ಅವನ/ಅವಳ ಸಂಗಡ _"ಗುವಂJ␣ ಇತರರನುT c␣ೕN␣ ಸೂçE␣SN␣ೂu␣ಸ[␣ೕ2␣ಂದು ಬಲ5ವ!"'␣ರುo"0g␣ 
[ಸೂçE␣S] 

B. ಆದX␣ ಒಬl ?␣má␣-ೕಯ $%ಯಕO␣x␣ 4t␣ೕ ಅ/%QವಶQಕR%ದ ಸಂಗi␣h␣ೂಂದು ಇರುತ-7␣ -  ಗುಣ[␣ೕಲÖ␣: 
C%ú␣ತುx␣ೂ~␣ಸಲÜô␣Ñರುವ ಸತQವಂi␣?␣ಯ L␣ೕM␣ ಆ§%ರR% ␣̂ರುವ =␣ë%)ಸ. 

III. $%ಯಕರು ಏನು v%ಡುವರು? R%ಸ-=␣ಕದc␣d ?␣má␣-ೕಯ $%ಯಕರು 7␣ೕವರ ಮ5% ಆ7␣ೕಶದ ಉ7␣_ೕಶವನುN 
t␣ರ`␣ೕA␣ಸುವಂÖ␣ 7␣ೕವರ ಜನರ L␣ೕM␣ ತಮP ಪ0ï%ವವನುN n␣ೕರುವಂÖ␣ ಏನನುN v%ಡುವರು? 

A. ದಶGನವನುN ಅವA␣x␣ i␣~␣á␣ ?␣ೂಡುವರು. 

B. =␣ë%)ಸವನುN y␣z␣ಸುವರು. 

C. ಸ)ಸçR%ದ =␣`␣ೕಚt␣ಯನುN ಅï%Qಸ v%B␣?␣ೂಳuwವರು. 

D. ಒಂದು ಯು7␣ೂQೕZ%ಯ F%ಯGರೂಪ?␣j ತರುವರು. 
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E. i␣ೕR%0ಸg␣-ಯನುN Ö␣ೂೕಪGB␣ಸುವರು. 

F. ಭರವಸವನುN ಉಂಟು v%ಡುವರು. 

  
G. {␣|i␣ಯನುN ಮುಕ-R% ␣̂ Ö␣ೂೕA␣ಸುವರು. 

H. “ವಂದt␣ಗಳu” ಎಂಬುದನುN ಅt␣ೕಕ C%A␣ ಮತು- ಪ7␣ೕ ಪ7␣ೕ r␣ೕಳuವರು. 

I. 7␣ೕವರ ಸಂಗಡ ನ}␣ಯುವರು. 

  
J. O␣ಮ ␣̂ರುವ ವರ3␣ಂದ ?␣ಲಸ v%ಡುವರು. “9␣ೕವu %"ವದನುT ಉತ0ಮF"'␣ p"ಡಬ4␣5a␣ೂೕ ಅದರ4␣5 

ಉತ0ಮJ␣ಯನುT _"U␣V␣W␣.” 

ಅನ)é␣ಸು=␣?␣:  
1. )␣ೕವರ ಉ)␣*ೕಶಗಳನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವಂJ␣ 9␣ೕವu ಜನರ C␣ೕD␣ ಪ7^"ವನುT ~␣ೕರುವವ&"ಗುವ f"N␣ 
ಮುಂt␣ನ ಆರು E␣ಂಗಳuಗಳ4␣5 9␣C␣ೂ@ಳN␣ %"ವ !"ಯಕತRದ ಗುಣಗಳನುT [␣ã␣V␣2␣ೂಳÉಲು 9␣ೕವu 
ಗಮನವನುT ಹW␣ಸುq␣W␣? 

2. ಈ ,␣ೖಯ6␣0ಕ ಗುಣಗಳನುT 9␣ೕವu c␣ೕN␣ [␣ã␣V␣2␣ೂಳuÉq␣W␣? 
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R%QಸಂU%ವV␣ 7 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“$%ಶನದc␣dರುವ O␣ಮP M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದ?␣j ಯು7␣ೂQೕZ%ಯ (10 r␣¶␣ßಗಳu)” 
7␣ೕವರು ಏನನುN ಬಯಸು/%-t␣?  (1 E␣C␣ೂ•␣ 2:4) 

7␣ೕವರು ತನN ಬಯ?␣ನುN r␣ೕx␣ t␣ರ`␣ೕA␣ಸುವನು?  ((ಮo"0ಯ 28:18-20; ಅ.ಕೃತY 1:8) 

7␣ೕವರ ಯು7␣ೂQೕZ%ಯ .%ವuದು?   
 (ಅ.ಕೃತY 20:24, 19:9;  2 E␣C␣ೂ•␣ 2:2;  2␣ೂD␣ೂy␣Å 1:8,  4:12;  ಅ.ಕೃತY 19:10;  2␣ೂD␣ೂy␣Å 1:7) 

10 O␣ಮP Z%0ಂತQವನುN h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನ ಸುR%Ö␣Gé␣ಂದ ಪîi␣G.% ␣̂ ಒ7␣_.% ␣̂ಸುವuದು 

r␣¶␣ß 1:  O␣ಮP ಅM␣ೂೕಚt␣ಯನುN ಬದè%é␣á␣ - ಸê␣ಯನುT ಕಟâ[␣ೕಕು ಎಂಬ ಅD␣ೂೕಚg␣ಯ ಗುW␣ಯನುT  
 ಬí"î"¢␣ಸ[␣ೕಕು, ಅದರ ಬí"î"'␣ !"ಶF"ಗುE␣0ರುವ ಸಮುí"ಯ, ಪ7)␣ೕಶ- f"ಗೂ  
 ಪ7ಪಂಚವನುT  ಮುಟâ[␣ೕಕು ಎಂಬ ಗುW␣ ಇಡ[␣ೕಕು. (ಮo"0ಯ 28:18-20, ಅ™␣ñಸ0ಲ 1:8 ; 20:24) 

r␣¶␣ß 2: Z%0ಥGt␣! - [␣ã␣ಯ 2␣ಲಸ:"ರW␣:"'␣ \"7á␣Sಸ[␣ೕಕು.  (ಲೂl" 10:2, ಅ™␣ñಸ0ಲ 13:1-3) 
  

r␣¶␣ß 3:  ದಶGನವನುN ಪ0ಚುರಪB␣ಸು - )␣ೕವಜನW␣N␣ ದಶSನವನುT ಹಂ¥␣W␣ ಅದW␣ಂದ  9␣ಮ@ ಪ7)␣ೕಶಗಳ4␣5  
 ಸುF"J␣Sಯು ಪ7ಕ®␣ೕಕರಣF"ಗ4␣.  (ಅ™␣ñಸ0ಲ 1:8,ಅ™␣ñಸ0ಲ 13:1-3) 

r␣¶␣ß 4:  ತಂಡವನುN ಒಟುÑಗೂB␣á␣ ಮತು- ಸಜುßx␣ೂ~␣á␣A␣ - ಪ7E␣ ವಷS ಕ9␣ಷΩ ಎರಡು ಗುಂಪu t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ   
 ಸê␣ _"ëಪg␣p"ಡುವ ತಂಡವನುT ಗುರುE␣V␣ ಸಜುeN␣ೂu␣ಸಲು ಆä␣bp"|␣.  
 (ಅ™␣ñಸ0ಲ 14:21-28; 19:9-10; 2␣ೂD␣y␣Å 1:7; 2 E␣C␣ೂá␣ 2:2) 
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r␣¶␣ß 5:  ಒಂದು ಸçಳವನುN ಆh␣jv%B␣ - ಸುF"J␣Sಯ 9␣ó␣ತ0 )␣ೕವW␣ಂದ ನs␣ಸಲçಡುವ f"N␣ ಒಂದು  
 ಸëಳವನುT ಅಥF" ಜನರ ಗುಂಪನುT ಆä␣bp"|␣.  (ಅ™␣ñಸ0ಲ 16:6-40) 

r␣¶␣ß 6:  ಸುR%Ö␣GಯನುN C%ರು - ಪ7)␣ೕಶಗಳ4␣5ಯ ಜನW␣N␣ ಸುF"J␣SಯನುT _"W␣W␣.   
 (ಅ™␣ñಸ0ಲ 5:42; 14:21,25; 20:20) 

r␣¶␣ß 7:  r␣ೂಸ =␣ë%)á␣ಗಳನುN [␣ಷQರ$%N ␣̂ v%B␣A␣ - ಎ4␣5 q␣r"RV␣ಗಳu ಇರುo"0a␣ೂೕ ಅ4␣5 ಅವರನುT  
 H␣ಷYರ!"T'␣ ತ%"W␣V␣.  (ಅ™␣ñಸ0ಲ 14:22; 20:20) 

r␣¶␣ß 8:  r␣ೂಸ =␣ë%)á␣ಗಳನುN ಒô␣Ñx␣ e␣ೕA␣á␣A␣ -  c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗಳನುT ಒ®␣âN␣ y␣ೕW␣V␣W␣ l"ರಣ:   
 _"Rಗತ ಬಯಸುವuದು ಮತು0 ಸಹF"ಸl"b'␣,  \"7ಥSg␣:"'␣ ಮತು0 ಆ&"ಧg␣:"'␣,   
 F"ಕYದ ಅದYಯನl"b'␣,   2␣ಲಸl"b'␣ ಮತು0 _"6␣æ%"'␣ರಲು. 
 (ಅ™␣ñಸ0ಲ 2:42,46; 12:12; 16:40; a␣ೂೕp" 16:15; 1 2␣ೂW␣ಂಥ 16:19, 2␣ೂD␣y␣Å 4:15) 

r␣¶␣ß 9:  [␣ಷQರನುN 3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣á␣A␣ -  C␣ೂದ4␣ನ ಎಂಟು c␣d␣eಗಳನುT ಉಪä␣ೂೕ'␣V␣ c␣ೂಸ ಸê␣ಯ4␣5  
 q␣r"RV␣ಗಳನುT H␣ಷYರ!"T'␣ p"|␣W␣.  (1 •␣ಸÅD␣ೂೕ9␣ಕ 1:7-8) 

r␣¶␣ß 10:  r␣ೂಸ ಚಳuವ~␣ಯನುN Z%0ರಂú␣ಸಲು ?␣ೖ¶␣ೂB␣á␣A␣ - ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT ಪña␣ೖಸಲು  
 ಅನು%"¢␣ಗಳನುT ಗುè␣ೕಕW␣ಸುವ ಚಳuವu␣ಯನುT \"7ರಂk␣ಸಲು ಇತರ !"ಯಕa␣ೂಂt␣N␣ 
 2␣ೖ d␣ೂ|␣V␣W␣. 
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R%QಸಂU%ವV␣ 8 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“ಮ5% ಆ7␣ೕಶವನುN t␣ರ`␣ೕA␣ಸಲು ಸಮಪG©␣” 
O␣ಮP à␣ೕ=␣ತF%ಲ`␣è%d O␣ಮP e␣ೕ`␣ಯ ಅB␣Z%ಯವ ಮ5% ಆ7␣ೕಶ`␣ೕ ಆ ␣̂ರತಕjದು_.  

1. h␣ೕಸು=␣ನ ಅV␣F%ರವu ಆತನು ಬಯಸುವದನುN v%ಡುವಂÖ␣ ನಮPನುN ಒ/%-ಯx␣ೂ~␣ಸುತ-7␣ 
 - ಮo"0ಯ 28:18 

2. h␣ೕಸು=␣ನ ಆ™␣ಯು $%ವu ಏನು v%ಡy␣ೕg␣7␣ ಎಂಬುದನುN ಸÜಷÑx␣ೂ~␣ಸುತ-7␣ - ಮo"0ಯ 28:19 

a. ವಚನದ4␣5ರುವ ಏ2␣ೖಕ ಆ≠␣ä␣ಂದa␣ ಅದು H␣ಷYರ!"T'␣ p"|␣W␣ ಎಂಬು)␣ - ಉu␣ದ 6␣7ä␣ಗã␣î"5 
!"ವu c␣ೕN␣ H␣ಷYರ!"T'␣ p"ಡ[␣ೕ2␣ಂಬುದನುT ಬè␣øಸುತ0,␣.  

b.  ಇದು ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನು ö␣ಂt␣ರುಗುವ ತನಕ ಎಂt␣ಗೂ 9␣ಲ5ಕೂಡದು.  

[␣ಷQರ$%N ␣̂ v%B␣A␣ ಎಂಬ ಆ™␣ ಮತು- ಅದನುN v%ಡುವದ?␣j ?␣ೂಡè% ␣̂ರುವ g␣0h␣ಗz␣ೕ  
O␣ಮP e␣ೕ`␣ಯ ಪ0ಮುಖ ಆದQÖ␣.% ␣̂ರತಕjದು_! 

3. ನಮP ಸಂಗಡ ಇರುವ h␣ೕಸು=␣ನ ಪ0ಸನNÖ␣ಯು ಆತನ ಆ™␣ಯನುN t␣ರ`␣ೕA␣ಸುವಂÖ␣ ನಮx␣ 
ದೃಢ=␣ë%)ಸವನುN ?␣ೂಡುತ-7␣. - ಮo"0ಯ 28:20 

9␣ಮ@ ಸê␣ಯು t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸಲು ಶಕ0&"ದ H␣ಷYರನುT ಉo"çt␣ಸುE␣0ಲ5F"ದa␣ 6␣7ಸ0ನ ಆ≠␣ಗಳನುT !"ವu 
g␣ರ,␣ೕW␣ಸುE␣0ಲ5 ಎಂí"ಗುತ0)␣ (2␣ೂD␣ೂy␣Å 1:23-29) 
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R%QಸಂU%ವV␣ 9 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“[␣ಷQತ)ದ i␣ರುಳu:  [␣ಷQತ)`␣ಂದX␣ ತರy␣ೕi␣” 
I. r␣ೂಸ =␣ë%)á␣ಗಳu R%á␣ಸುವ, ?␣ಲಸv%ಡುವ ಮತು- ಅವರ 7␣ೖನಂ3␣ನ ?␣ಲಸಗಳc␣d Ö␣ೂಡ ␣̂ರುವಂಥ 

ಸçಳಗ~␣x␣ r␣ೂೕ ␣̂ ಅವರನುN [␣ಷQರ$%N ␣̂ v%ಡy␣ೕಕು. 

A. !"ವu ಅವರ ಬu␣N␣ c␣ೂೕಗತಕbದು* ಮತು0 ನಮ@ ಬu␣N␣ ಬರುವಂJ␣ ಅವW␣ಂದ ಎದುರು g␣ೂೕಡª"ರದು. 

II. v%ಗGಸೂ†␣ಗಳನುN ಮತು- ಯು7␣ೂQೕZ%ಯ ಪ0ï%ವ   ಸುR%i␣ೕGಕರಣದ C%ಧನದ ã␣ಂW%ಗದc␣dರುವ 4 
=␣ಷಯಗಳನುN 4 ö␣ೕô␣ಗಳ ಸಮಯಗಳc␣d ಬಳá␣A␣ (g␣ೂೕ|␣W␣ “ಯು)␣ೂYೕ\"ಯ ಪ7^"ವದ   
ಸುF"E␣ೕSಕರಣದ _"ಧನ”ವನುT ಈ F"Yಸಂ:"ವU␣ಯ ನಂತರದ4␣5 c␣ೕN␣ ಬಳಸುವuದು) 

III. L␣ೂದc␣ನ 4 ö␣ೕô␣ಗಳ ನಂತರದc␣d, “ನಂn␣ಗಸ-” =␣ë%)á␣ಗ~␣x␣ ಇನNಷುÑ y␣ಳವ�␣x␣ ಮತು- [␣ಷQತ)F%j ␣̂ 
ã␣ೕx␣h␣ೕ ಕೂB␣ ಬರುವಂÖ␣ ?␣ೕ~␣?␣ೂ~␣wA␣. 

ಜನW␣N␣ ಸುF"J␣SಯನುT _"W␣ 6␣7ಸ0ನ4␣5 ನಂ~␣2␣¢␣ಡುJ␣0ೕ,␣ಂದು ಅW␣2␣ p"|␣V␣ದa␣ _"l"ಗುವt␣ಲ5. c␣ೂೕ'␣W␣ 
ಜನW␣ಂದ 9␣¨"SರಗಳನುT p"|␣V␣ ~␣|␣W␣ ಎಂದು ä␣ೕಸು ನಮN␣ ಆ∂"�␣ಸ4␣ಲ5, ಆದa␣ “c␣ೂೕ'␣ H␣ಷYರ!"T'␣ 
p"|␣W␣” ಎಂದು ಆ∂"�␣V␣ರುವನು. 

c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗಳನುT 9␣ಮ@ ಸê␣N␣ ಬರುವಂJ␣ ಆಮಂE␣7V␣ದa␣ _"l"ಗುವt␣ಲ5; ಅವರ c␣ೂಸ ನಂ~␣2␣ಯ4␣5 
,␣ೖಯ6␣0ಕF"'␣ 9␣ೕವu ಅವW␣N␣ ಸf"ಯವನುT p"ಡತಕbದು*. c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗu␣N␣ ಪW␣ಪಕRN␣ೂಂಡು 
[␣ã␣ಯುವಂJ␣ ಮತು0 H␣ಷYರನುT t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವವ&"ಗುವಂJ␣ ಒ[␣ೂìಬìರ C␣ೕD␣ ಪ7J␣YೕಕF"ದ ಗಮನವನುT 
ಹW␣ಸ[␣ೕಕು! 
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R%QಸಂU%ವV␣ 10 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“ಯು7␣ೂQೕZ%ಯ ಪ0ï%ವದ ಸುR%i␣ೕGಕರಣದ C%ಧನವನುN ಬಳಸುವuದು r␣ೕx␣” 
O␣ೕವu ಒ¨%Ñ ␣̂ ಕೂB␣ಬರುವ `␣ೕz␣ ಈ 5 r␣¶␣ßಗಳ ಪ0g␣0h␣ಯನುN ಅನುಸA␣á␣A␣: 
1. ಸಂಬಂಧx␣ೂ~␣á␣A␣:  9␣ೕವu ಕs␣ಯ _"W␣ ê␣ೕ®␣%"ದಂt␣9␣ಂದ ಇ4␣5ಯ ತನಕ ಅವರು c␣ೕ'␣ರುo"0a␣ ಮತು0 
ಅವರ û␣ೕq␣ತಗಳ4␣5 ಏನು ನs␣ಯುE␣0)␣ ಎಂಬುದನುT ಕಂಡು2␣ೂu␣ÉW␣. 

2. ≠␣î|/%Æã␣á␣A␣: ಪಕRJ␣¢␣ಂದ ಉತ0W␣ಸುವ/c␣ೂh␣:"W␣2␣ಯ ಪ7ù␣TಗಳನುT 2␣ೕಳuವ ಮೂಲಕ 9␣ಮ@ 
ಸಮಯವನುT ಆರಂಭN␣ೂu␣V␣W␣:   
a. !"ವu 2␣ೂg␣ಯ ª"W␣ ê␣ೕ®␣%"ದ ಸಮಯt␣ಂದ ಇ4␣5ಯ ತನಕ ಪ7E␣ t␣ನ )␣ೕವರ F"ಕYವನುT 
¨"Y9␣ಸುವuದು ಮತು0 \"7ಥSg␣ p"ಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಸಂಗಡ ಏl"ಂತ ಸಮಯವನುT 
ಕã␣t␣ರುq␣a␣ೂೕ? )␣ೕವರು 9␣ಮN␣ ಏನನುT c␣ೕu␣ದನು? 

b. 9␣ೕವu 9␣ಮ@ ಕುಟುಂಬ, y␣Tೕö␣ತರು, g␣a␣ಯವರು, ಮತು0 ಸê␣ಗಳ4␣5 9␣ಮ@ \"7ಮುಖYF"ದ 
ಸಂಬಂಧಗಳ4␣5 �␣úE␣¢␣ಂದ ನs␣ದು2␣ೂಂ|␣ರುq␣a␣ೂೕ? 

c. 9␣ೕವu ಒಂದು ವYಸನಕರ ವತSg␣N␣ 9␣ಮ@ನುT ಒ�␣çV␣2␣ೂಂ|␣ರುq␣a␣ೂೕ? 
d. 9␣ೕವu ಕã␣ದ _"W␣ ನಮ@ [␣ೖಬ∫ ಅಧYಯನ ,␣ೕã␣ p"|␣2␣ೂಂಡ ಸಮಪSh␣ಯನುT 
ಪñE␣SN␣ೂu␣V␣t␣a␣ೂೕ?  c␣ೕN␣? 

  

3. ಚ†␣Gá␣A␣: ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ê␣ೕ®␣ಯ ,␣ೕã␣ 
9␣ೕಡî"'␣ರುವ [␣ೖಬ∫ F"ಕY^"ಗವನುT ಓt␣W␣ ಮತು0  
6 ಪ7ù␣Tಗಳ ನಮೂg␣ಯನುT ಬu␣V␣ ಚÆ␣S p"|␣W␣ 
(p"ಗSಸೂ¥␣ಗಳu _"ಧನದ4␣5 ಬa␣ಯಲç®␣â,␣). 

a. c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗಳನುT 3 ಗುಂಪuಗ¿"'␣ q␣ಂಗ|␣V␣W␣ 
ಮತು0 1g␣ೕ ê␣ೕ®␣:"'␣ 6 ಪ7ù␣TಗಳನುT (2␣ಳN␣ 
J␣ೂೕW␣ಸî"'␣ರುವ) ಬಳV␣W␣- 6 ಪ7ù␣TಗಳನುT c␣ೕN␣ 
ಬಳಸುವ)␣ಂದು ಎಲ5ರೂ ಅಥSp"|␣2␣ೂಳuÉವಂJ␣ 
g␣ೂೕ|␣2␣ೂu␣ÉW␣. 
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b. ê␣ೕ®␣ 1ನುN ಓ3␣?␣ೂ~␣wA␣: “h␣ೕಸುವನುN 
i␣~␣3␣ರು=␣X␣ೂೕ?”, ä␣ೂೕf"ನ 11:17-44ನುT 
ಆಧW␣V␣..  

c. [␣ೖಬ4␣ನ F"ಕYವ!"TಧW␣V␣ದ ಪ7ù␣TಗಳನುT 
ಚ¥␣Sಸಲು ಪ7E␣ä␣ೂಬìರು 
ಸಂ2␣ೂೕಚq␣ಲ5ದವ&"'␣ರುವಂJ␣ ಖ¥␣ತ 
p"|␣2␣ೂu␣ÉW␣. [ಗಮ9␣V␣W␣: ಇದು ಒಂದು 
ಪ7ಸಂಗವನುT p"ಡುವ ಸëಳವಲ5. F"ಕYಗಳನುT 
ಅಧYಯನ p"|␣ ಅವರ û␣ೕq␣ತಗu␣N␣ c␣ೕN␣ 
ಅನR¢␣V␣2␣ೂಳÉ[␣ೕ2␣ಂದು ಕ4␣ತು2␣ೂಳuÉವಂJ␣ 
c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗu␣N␣ 9␣ೕವu ಸf"ಯ 
p"ಡುE␣0ರುq␣W␣.] 

  
4. h␣ೂೕಜt␣ v%B␣A␣:  F"ರದ ,␣ೕã␣ಯ4␣5 ಪ7E␣ä␣ೂಬìನು ಓದುವ [␣ೖಬ4␣ನ F"ಕY^"ಗದ q␣ಷಯದ4␣5 
ಒಮ@ತವನುT ವYಕ0ಪ|␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣. (t␣ನ2␣b 3 ಅ¨"YಯಗಳನುT ಓದುವuದು ಸೂ¥␣ಸಲç®␣âರುತ0)␣). 
a. ಓದಲು ª"ರದವರ q␣ಷಯದ4␣5 ಸೂõ@J␣ಯುಳÉವ&"'␣W␣S. 
b. _"ಧYF"ದa␣ ಪ%"SಯF"'␣ ಆ|␣ä␣ೂೕ [␣ೖಬ∫ನಂತಹ p"ಗSವನುT ಏಪS|␣V␣W␣.  
c. 9␣ಮ@ ಮುಂt␣ನ ê␣ೕ®␣ಯ4␣5 ಅನುಸರm"l"ಯSವನುT ನ|␣ಸುವದ2␣b 5 ಮತು0 6 ಪ7ù␣Tಗu␣N␣ ಉತ0ರಗಳನುT 
ಬa␣t␣ಟುâ2␣ೂಳÉಲು ಮa␣ಯt␣W␣.  

d. 9␣ಮ@ ಮುಂt␣ನ H␣ಷYತRದ ê␣ೕ®␣ಯು %"F"ಗ,␣ಂದು 9␣ಗU␣ ಪ|␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣.  
e. ^"'␣%"ಗುವದ2␣b %"ರು ಸಮಪSh␣ c␣ೂಂt␣í"*a␣ ಮತು0 ನಂ~␣ಗಸ0a␣ಂದು ಗಮ9␣V␣W␣- ಮg␣ಯ4␣5 
ಓದುವuದು, ಮತು0 6␣7ಸ0ನ q␣ಷಯದ4␣5 ಇನTಷುâ c␣ಚು§ ಕ4␣ತು2␣ೂಳÉಲು f"ಗೂ [␣ೕa␣ಯವa␣ೂಂt␣N␣ 
ಆಥನ ಕುW␣ತು ಹಂ¥␣2␣ೂಳÉಲು V␣ದ©ವuಳÉವರು. ಇಂಥವರು 9␣ಮ@ ಆರಂಭದ 4 ê␣ೕ®␣ಗಳ ನಂತರ 
H␣ಷYತRದ ಸಂಬಂಧವನುT ಮುಂದುವa␣V␣2␣ೂಳÉಲು ä␣ೂೕಗY&"ದ ಜನ&"'␣ರುವರು.  

5.Z%0∞␣Gá␣A␣: ಒಬìW␣N␣ೂಬìರು \"7á␣Sಸುವ ಮತು0 5 f"ಗೂ 6 ಪ7ù␣Tಗu␣N␣ p"|␣2␣ೂಂಡ ಸಮಪSh␣ಗu␣:"'␣ 
\"7á␣Sಸುವ ಮೂಲಕ 9␣¡@␣ ಸಮಯವನುT ಮುl"0ಯN␣ೂu␣V␣W␣. 
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R%QಸಂU%ವV␣ 11 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“$%ಶನದc␣dರುವ O␣ಮP M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದ?␣j O␣ಮP ಪ0.%ಣ ಮತು- O␣ಮP “ಪ0.%ಣ”ವನುN 
ಆರಂú␣ಸುವಂÖ␣ ಒಂದು ಆಮಂತ0ಣ” 

““ä␣ೕಸುq␣N␣ “¬␣ದು” ಎಂದು c␣ೕಳuವ f"N␣ ನಮ@ ಪಟâಣ, ನಮ@ &"ಜY, ನಮ@ )␣ೕಶದ4␣5ರುವ ಪ7E␣ä␣ೂಬì 
ವY6␣0N␣ c␣ೕN␣ ಸದವl"ಶವನುT 9␣ೕಡು,␣ವu?” 

I. ±␣ಲನು ಒಂದು ಪಟÑಣದc␣d ಎ≤␣ಸ) [␣ಷQರ$%N ␣̂ v%B␣ದನು ಮತು- ಎರಡು ವಷGಗಳc␣d ಇB␣ೕ 7␣ೕಶವನುN 
(ಆಸQá␣ೕL␣ಯನುN) ಸುR%Ö␣Gé␣ಂದ ಸಂV␣á␣ದನು! (ಅ.ಕೃತY 19:8-10) 

  
5%U%ದX␣, ಇದು r␣ೕx␣ ಸಂಭ=␣á␣ತು, ಮತು- $%ವu r␣ೕx␣ ಅದನುN ಪuನರು/%Üದt␣ v%ಡಬM␣dವu?  

II. ±␣ಲನು 2 i␣L␣ೂ≥␣ 2:2 ರc␣dನ v%ದA␣ಯನುN ಅನುಸA␣á␣ದನು:  ಆತನು 3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸಲು 
ಶಕ-]%ದರವನುN ತರy␣ೕi␣x␣ೂ~␣á␣ದನು, ಅವರು 3␣)ಗುಣx␣ೂಳuwವ ಸö␣ಗಳನುN ಆರಂú␣á␣ದ 
3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸುವ [␣ಷQರನುN v%B␣ದರು.  ಉü%ಹರ©␣x␣: 

 ∑␣ಲ1 —> ಎಪಫ7ನು2 (ಎ∏␣ಸ??) 

   ಎಪಫ7ನು2 —> ಆ√␣Sಪƒನು3 ಮತು0 ಅ�␣ƒೕಯ3 (2␣ೂD␣ೂy␣Å) 

     ಆ√␣Sಪƒನು3 ಮತು0 ಅ�␣ƒೕಯ3 —> ನುಂಫಳu4?  (ಲ,␣ñt␣ೕ6␣ೕಯ?) 

III. $%ವu ನಮP ಪಟÑಣ, ನಮP 7␣ೕಶ ಮತು- Z%0ಂತQಗಳc␣d ಇ7␣ೕ =␣ಧR%ದ ಫc␣/%ಂಶಗಳನುN F%ಣಲು 
ಬಯಸುವü%ದX␣ ಇ7␣ೕ v%ದA␣ಯನುN ಅನುಸA␣ಸತಕjದು_! 

A. ಮೂಲಭೂತ ಯು)␣ೂYೕ\"ಯ:  ಸುR%i␣ೕGಕರಣx␣ೂ~␣ಸು, [␣ಷQರ$%N ␣̂ v%ಡು, ತರy␣ೕi␣x␣ೂ~␣ಸು, 
3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸು- ಸತತR% ␣̂. 

B. ಯು)␣ೂYೕ\"ಯದ ಪ7^"ವ:  O␣ಮP $%ಶನದc␣dರುವ M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದ?␣j ಒಂದು 
à␣ೕ=␣ತF%ಳದ ಪ0.%ಣ. 

1. 5 ಗಮYJ␣ಗಳನುT ಮುಟುâವದ2␣b 5 ಹಂತಗಳu: 

a) ಹಂತ 1:  ಪW␣ಪõN␣ೂಳuÉವ ಮತು0 t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವಂಥ H␣ಷYರ!"T'␣ p"|␣W␣ 

b) ಹಂತ 2:  t␣RಗುಣN␣ೂಳuÉವ ಸê␣ಗಳನುT _"ë�␣V␣W␣ 

c) ಹಂತ 3:  t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ !"ಯಕರನುT ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣V␣W␣ 
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d) ಹಂತ 4:  t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ ಚಳuವu␣ಗu␣N␣ ß"ಲg␣ 9␣ೕ|␣W␣ 

e) ಹಂತ 5:  t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ ಚಳuವu␣ಗಳನುT p"ಡುವವರನುT ಅk␣ವೃt␣©N␣ೂu␣V␣W␣ 

2. ಪ76␣7ä␣: 

a) ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ಹಂತ2␣b ಅಂí"ಜು 14 F"ರಗಳu ö␣|␣ಯುತ0,␣ 

b) ಇ|␣ೕ ಪ76␣7ä␣N␣ 2 W␣ಂದ 3 ವಷSಗಳu [␣ೕl"ಗುತ0,␣ 

c) ಈ ಪ76␣7ä␣ಯು 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವದ2␣b ಒಂದು û␣ೕq␣ತl"ಲದ ಪ7%"ಣ2␣b ß"ಲg␣ 
9␣ೕಡುತ0)␣ 

  
IV. O␣ಮP $%ಶನದc␣dರುವ M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದ?␣j ಒಂದು à␣ೕ=␣ತF%ಲದ ಪ0.%ಣದc␣dರುವ 

ಅ/%QವಶQಕR%ದ ಅಂಶಗಳu?␣j 

A. ಪ7%"ಣದ4␣5ನ ಸಹï% ␣̂ಗಳu– 3 W␣ಂದ 5 ಜನರ ತಂಡಗಳu 

B. ಪ7%"ಣದ4␣5ರುವ ಪ0.%ಣದ †␣ೕಲ: 

1. ಪ7%"ಣ ನ¥␣ - 10 ಪ7ù␣TಗಳನುT ಬಳV␣ 4 “g␣ೂೕಟಗಳu.” 

2. ಪ7%"ಣ v%ಗGದ[␣G ಪuಸ-ಕ - [␣ೖಬ∫ನುT ಚ¥␣SV␣W␣ ಮತು0 ಅನR¢␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣ 

3. ಪ7%"ಣ ಪ0.%�␣ಕ 3␣ನಚA␣ - 9␣ಮ'␣ಂತ ಮುಂÆ␣ c␣ೂೕ'␣ರುವವರ ಕುW␣ತು ಓt␣W␣ ಮತು0 ಆ4␣V␣W␣ 

4. ಪ7%"ಣ C%ಧನಗಳu - 9␣ಮ@ ಪ7%"ಣವನುT ಪñE␣SN␣ೂu␣ಸಲು 9␣ಮN␣ ಸf"ಯ p"ಡುವಂತ 
ವಸು0ಗಳu. 

C. ಪ7%"ಣ 5%3␣:  

1. 9␣ಮ@ v%ಗGದಶGನ ಪuಸ-ಕR%ದ [␣ೖಬ4␣ನ ಆ¨"ರದ4␣5 4 “g␣ೂೕಟಗಳu” 10 ಪ7ù␣TಗಳನುT 
ಚ¥␣Sಸುವದ2␣b ಒಂದು ತಂಡF"'␣ ಪ7E␣ F"ರ ಒಂದು =␣ë%0ಂi␣ O␣ಲುಗ}␣U% ␣̂ ಕೂ|␣ ಬ9␣TW␣.  

a) ಗತವನುT g␣ನ�␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣ (ಪ7ù␣Tಗಳu 1-3) - 9␣ಮ@ ಪ7%"ಣದ ಕs␣ಯ ^"ಗದ4␣5 c␣ೕN␣ 
ಪ7%"è␣V␣t␣W␣? 

b) C␣ೕಲ2␣b g␣ೂೕ|␣W␣ (ಪ7ù␣Tಗಳu 4-5) - [␣ೖಬ∫ ಮತು0 ಆ F"ರl"b'␣ರುವ ಅ|␣\"ಯದ ಸತYಗಳನುT 
ಚÆ␣S p"|␣W␣. 

 32



c) ಒಳN␣ g␣ೂೕ|␣W␣ (ಪ7ù␣Tಗಳu 6-7) - 9␣ಮ@ û␣ೕq␣ತವನುT ಮತು0 9␣ಮ@ ಪ7%"ಣದ ಮುಂt␣ನ 
^"ಗದ4␣5 9␣ೕವu ಏನು p"ಡ[␣ೕ2␣ಂಬುದು )␣ೕವರ ಬಯ2␣ä␣ಂಬುದನುT ≈␣ಲYp"ಪಣ 
p"|␣W␣. 

d) ಮುಂದ2␣b g␣ೂೕ|␣W␣ (ಪ7ù␣Tಗಳu 8-10) - ಮುಂಬರುವ F"ರl"b'␣ ಸಮಪSh␣ಗಳನುT p"|␣2␣ೂu␣ÉW␣.  

2. ಪ0.%ಣದ 3␣ನಚA␣ಯನುN ಓt␣W␣ ಮತು0 ಆ4␣V␣W␣ 

3. ಪ7%"ಣl"b'␣ರುವ C%ಧನಗಳನುN ಪuನ&"ವD␣ೂೕ6␣V␣W␣ ಮತು0 ಬಳV␣W␣. 

4. 9␣ಮ@ ಪ7%"ಣದ ಮುಂt␣ನ ^"ಗ6␣bರುವ ಸಮಪG©␣ಗಳನುN g␣ರ,␣ೕW␣V␣W␣.  

V. O␣ೕವu ಪ0.%ಣದc␣d ಈ R%ರದ ಸಮಪG©␣ಗಳನುN ಪîi␣Gx␣ೂ~␣ಸುವದರc␣d ನಂn␣ಗಸ-]% ␣̂ದ_c␣d ಈ 
ಸಂಗi␣ಗಳu ಸಂಭ=␣ಸುವವu:  

A. 9␣ೕವu 9␣ಮ@ ನಂ~␣2␣ಯ4␣5 [␣ã␣ಯುq␣W␣ ಮತು0 ಒಬì ಪಕRವuಳÉ H␣ಷYನು, ಸê␣ _"ëಪಕ ಮತು0 !"ಯಕ 
ಆಗುq␣W␣. 

B. 6␣7ಸ09␣:"'␣ರುವ 9␣ಮ@ ನs␣ ಮತು0 y␣ೕ,␣ಯ4␣5 9␣ಕಟ y␣Tೕö␣ತರನುT ಮತು0 ™␣ñúo"ÅಹಕರನುT 
ಗu␣V␣2␣ೂಳuÉq␣W␣. 

C. 9␣ೕವu [␣ೕa␣ಯವರನುT ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ4␣5 ನಂ~␣2␣¢␣ಡುವಂJ␣ N␣ದು*2␣ೂಳuÉq␣W␣. 

D. 9␣ೕವu ಕ9␣ಷΩ ಒಂದು c␣ೂಸ ಉಪಗುಂ�␣ನ ಸê␣ಯನುT ಆರಂk␣ಸುq␣W␣ ಮತು0 ಮುನTs␣ಸುq␣W␣. 

E. 9␣ೕವu 4g␣ೕ ತ2␣p"W␣:"'␣ ಇತರ t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ ಸ[␣ _"ëಪಕರನುT ಮತು0 !"ಯಕರನುT 
ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸುq␣W␣. 

$%ವu ಇc␣d ಒಂದು ಒz␣wೕ ಸL␣µಳವನುN ಆನಂ3␣ಸುವದಕj∂␣Ñೕ ಇರುವ3␣ಲd. 

$%ವu M␣ೂೕಕವನುN h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನ ಸುR%Ö␣Gé␣ಂದ ಸಂV␣ಸುವಂÖ␣ ಒಂದು 
O␣ರಂತರR% ␣̂ ನ}␣ಯುವ ಚಳuವ~␣x␣ ∑%ಲt␣ಯನುN O␣ೕಡುವದF%j ␣̂ ಇc␣d7␣_ೕ`␣. 

ಸR%ಲು:  !"ಶನದ4␣5ರುವ 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವ ಪ7%"ಣದ4␣5 g␣ೂಂದè␣ p"|␣V␣2␣ೂಳuÉವ 
ಮೂಲಕ t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ ಉಪಗುಂಪuಗಳನುT _"ë�␣ಸುವ ಮತು0 t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ ಇತರ H␣ಷYರನುT 

ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸುವ ಒಬì t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ H␣ಷY!"'␣ p"ಪS|␣W␣. 

$%ಶನದc␣dರುವ O␣ಮP M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದ?␣j à␣ೕ=␣ತF%ಲದ 
ಪ0.%ಣವನುN ಆರಂú␣ಸುವದ?␣j ಸಮಪG©␣ v%B␣?␣ೂಳwಲು á␣ದûA␣ರು=␣X␣ೂೕ? 
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R%QಸಂU%ವV␣ 12 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“$%ಶನದc␣dರುವ O␣ಮP M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದF%j ␣̂ರುವ O␣ಮP ಪ0.%ಣದc␣dರುವ F%ರE%ಂಶಗಳu” 
O␣ೕವu ತM␣v%A␣ನc␣dರುವ ಸçಳ3␣ಂದM␣ೕ ತನN ಉ7␣_ೕಶಗಳನುN C%V␣ಸುವಂÖ␣ ಬಳá␣?␣ೂಳwಬಲd 
ಒಬl 3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸುವ$% ␣̂ y␣z␣ಯಲು O␣ಮx␣ ಸ5%ಯ v%ಡುವ ಒಂದು C%ಧನR% ␣̂ ಈ 

ಪ0.%ಣವu =␣$%Q[␣ಸಲÜô␣Ñ7␣.  

ಗಮO␣á␣A␣:  !"ಶನದ4␣5ರುವ 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವದ2␣b ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ಸëಳl"b'␣ ಒಬì ಸಂಘಟಕನ 
ಅಗತYq␣ರುತ0)␣. 

ಈ ಸಂಘಟಕ9␣'␣ರುವ ಜF"ª"*W␣ಗಳu %"ವ,␣ಂದa␣: 
1. ಪ0.%ಣದ ತಂಡಗಳu ಆರಂಭx␣ೂಳuwವ 3␣ನ ಮತು- ಸಮಯವನುN O␣ಗ3␣x␣ೂ~␣ಸುವuದು.  

a. ಪ7%"ಣದ ಪ7E␣ä␣ೂಂದು “q␣r"7ಂE␣ಯ 9␣ಲುಗs␣”:"'␣ 14 F"ರಗಳ ತನಕ ಪ7E␣ä␣ೂಂದು F"ರ 
ಒಂದು 9␣t␣SಷâF"ದ ಸಮಯ2␣b ಒಟುâಗೂ|␣ ಬರಲು ಒಮ@ತವನುT c␣ೂಂt␣ರ[␣ೕಕು. 

b. ,␣ೕ¿"ಪ®␣âಯ4␣5ನ J␣ೂಡಕುಗu␣ಂí"'␣ ಒಂದು ಗುಂಪu F"ರ,␣ñಂದರ4␣5 ಕೂ|␣ ಬರಲು ಆಗt␣ದ*a␣, 
o"ವu %"ವದನುT ತ�␣çV␣2␣ೂಂಡa␣ೂೕ ಅ4␣5ಂದD␣ೕ ಪuನಃ ಆರಂk␣V␣2␣ೂಳÉ[␣ೕ2␣ೕ c␣ೂರತು ಒಂದು 
q␣r"7ಂE␣ 9␣ಲುಗs␣ಯನುT í"®␣ ಮುಂದ2␣b c␣ೂೕಗಕೂಡದು. 

2. ಕುಟವನುN ಸA␣.%ದ ಸಮಯ?␣j ಆರಂú␣á␣A␣ ಮತು- ಮುF%-ಯx␣ೂ~␣á␣A␣ (ಎ∏␣ಸ 5:15-16; %"2␣ೂೕಬ 
5:12) 
a. ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ಕೂಟವu ಒಬìa␣ೂಂt␣N␣ ಒಬìರಂJ␣ ನs␣ಯ[␣ೕಕು ಮತು0 ಅಧS o"ಸು ಇರತಕದು*.   
b. ಎî"5 ತಂಡಗಳu ಒಂ)␣ೕ ಸಮಯದ4␣5 ಒ®␣âN␣ ಕೂ|␣ ಬರುವí"ದa␣, ಸಂಘಟಕನು ಕೂಟವ ನು 
ಸW␣%"ದ ಸಮಯ2␣b ಆರಂk␣ಸ[␣ೕಕು ಮತು0 ಅದು ಸW␣%"ದ ಸಮಯ2␣b ಮು'␣ಯುವಂJ␣ 
g␣ೂೕ|␣2␣ೂಳÉತಕbದು*. 

3. ï% ␣̂.%ಗುವವರು 3 A␣ಂದ 5 ಜನರ ತಂಡಗಳc␣d ï%ಗR% ␣̂ರುವಂÖ␣ t␣ೂೕB␣?␣ೂ~␣wA␣. 
a. ಪ7E␣ä␣ೂಬì ^"'␣í"ರನು ಈ ತಂಡಗã␣åಂದರ ^"ಗF"'␣ರುವಂJ␣ g␣ೂೕ|␣2␣ೂಳuÉವuದು ಮತು0 
ತಂಡಗಳu ಪ7E␣ä␣ೂಂದು q␣r"7ಂE␣ 9␣ಲುಗs␣:"'␣ ಕೂ|␣ಬರುವಂJ␣ g␣ೂೕ|␣2␣ೂಳuÉವದು ಸಂಘಟಕನ 
ಜF"ª"*W␣%"'␣ರುತ0)␣. 

4. ಪ0.%ಣದ ತಂಡಗಳu ಪ0i␣h␣ೂಂದು =␣ë%0ಂi␣ O␣ಲುಗ}␣ಯc␣d 10 ಪ0∏␣NಗಳನುN ಚ†␣Gಸಲು ಒ¨%Ñ ␣̂ ಕೂB␣ 
ಬರತಕjದು_. 
a. ಪ7E␣ä␣ೂಂದು q␣r"7ಂE␣ 9␣ಲುಗs␣ಯು ಒಂದು [␣ೖಬ∫ F"ಕY^"ಗದ C␣ೕD␣ ಮುಖY ಗಮನವನುT 
ಹW␣ಸುತ0)␣. 

5. 5%ಜ]%i␣ಯ ü%ಖM␣h␣ೂಂದನುN F%Z%B␣?␣ೂ~␣wA␣. 
a. ಪ7E␣ä␣ೂಂದು F"Yಸಂ:"ವU␣N␣ %"&"ರು f"ಜ&"ಗುE␣0ರುವa␣ಂಬುದನುT ಸಂಘಟಕನು 
ಬa␣t␣ಟುâ2␣ೂಳÉ[␣ೕಕು, ಮತು0 ಅವರು ಆ F"ರl"b'␣ ತಮ'␣ರುವ ಜF"ª"*W␣ಯನುT ಪñತSN␣ೂu␣V␣ದa␣ೂೕ 
ಇಲ5,␣ñೕ ಎಂಬುದನುT ಬa␣t␣ಡ[␣ೕಕು. !"ಶನದ4␣5ರುವ 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವದl"b'␣ರುವ 
9␣ಮ@ ಪ7%"ಣದ ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ಹಂತವನುT ಪñE␣SN␣ೂu␣V␣í"ಗ ಒಂದು ಪ7p"ಣ ಪತ7ವನುT 
9␣ೕಡತಕbದು*. ಉಪV␣ëತ&"'␣ದು* F"ರ2␣b ತಮ'␣ರುವ ಜF"ª"*W␣ಗಳನುT ಪñE␣SN␣ೂu␣ಸುವದರ4␣5 
ನಂ~␣ಗಸ0&"'␣ರುವವರು p"ತ7,␣ೕ ಪ7p"ಣಪತ7ವನT V␣RೕಕW␣V␣2␣ೂಳuÉವರು.  
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$%ಶನದc␣dರುವ O␣ಮP M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದF%j ␣̂ರುವ ಪ0.%ಣದc␣dನ  
5 ಅ/%QವಶQಕR%ದ ï%ಗಗಳu:  

1. ಪ0.%ಣದ ತಂಡಗಳu - ಅt␣ೂQೕನQÖ␣, ಉತ-ರü%é␣ತ), ಮತು- y␣ೖಬù R%ಚನ 
a. ಒಬìW␣N␣ೂಬìರು ಹಂ¥␣2␣ೂu␣ÉW␣, ಒಬìW␣N␣ೂಬìರು \"ಪ ಅW␣2␣ p"|␣W␣, ಒಬìರg␣ೂTಬìರು ™␣ñúo"Åö␣V␣W␣ 
ಮತು0 ಒಬìW␣N␣ೂಬìರು \"7ಥSg␣ p"|␣W␣.  (ಗತವನುT g␣ನ�␣V␣2␣ೂu␣ÉW␣:  ಪ7ù␣Tಗಳu 1-3) 

2. ಕc␣ತು?␣ೂಳuwವuದು - =␣ë%0ಂi␣ O␣ಲುಗ}␣U% ␣̂ರುವ ಅB␣Z%ಯದ y␣ೖಬù R%ಕQï%ಗವನುN ಓ3␣A␣ ಮತು- 
ಚ†␣Gá␣A␣.  (C␣ೕಲ2␣b g␣ೂೕ|␣W␣ ಮತು0 ಒಳN␣ g␣ೂೕ|␣W␣: ಪ7ù␣Tಗಳu 6-7) 
a. ಈ ಚÆ␣Sಗಳu [␣ೖಬ4␣ನ ಅ|␣\"ಯದ ಸತYಗಳ ಕುW␣o"ದ E␣ಳuವu␣2␣ಯ4␣5 [␣ã␣ಯುವಂJ␣ 
ಒಬìW␣N␣ೂಬìW␣N␣ ಸf"ಯF"ಗುವದl"b'␣ä␣ೕ ಇರುತ0,␣. 9␣ೕವu ಪರಸçರರ ಸಂಗಡ p"ಡುವ 
ಸಂF"ದ,␣ೕ q␣ಷಯವನುT ಉತ0ಮF"'␣ ಗ7ö␣V␣2␣ೂಂಡು ಕ4␣ಯಲು 9␣ಮN␣ ಸf"ಯ p"ಡುತ0)␣.  

3. =␣f␣ೕಯÖ␣ - ಪ0i␣ R%ರದ O␣ಮP ಜR%W%_A␣ಗಳನುN ಪîi␣Gx␣ೂ~␣á␣A␣ ((ಮುಂದ2␣b g␣ೂೕ|␣W␣: ಪ7ù␣T  8) - 
%"2␣ೂೕಬ 1:22-25 - p"ಡುವದW␣ಂದD␣ೕ ಆH␣ೕF"Sದವu ಉಂà"ಗುತ0)␣. 
a. 9␣ೕವu 9␣ಮ@ ಸಮಪSh␣ಗಳನುT ಪñE␣SN␣ೂu␣ಸುವí"ದa␣ 6␣7ಸ0g␣ೂಂt␣'␣ನ ಸಂಬಂಧದ4␣5 ಮತು0 6␣7ಸ0ನ-
_"ರೂಪYದ ಪಕRJ␣ಯ4␣5 [␣ã␣ಯುq␣W␣. ಅಲ5)␣ 9␣ೕವu D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವಂಥ H␣ಷYರನುT ಸಹ 
p"ಡುq␣W␣! ಇ)␣ೂಂದು ಬುt␣©ವಂE␣2␣ಯ/p"ö␣E␣ಯನುT ಪs␣ಯುವ ಅ^"YಸF"'␣ರುವt␣ಲ5, ಆದa␣ 
ಒಂದು û␣ೕವನù␣ೖ4␣ಯ ಬದî"ವh␣ä␣ೕ ಆ'␣ರುತ0)␣.  

4. r␣ೂರr␣ೂೕ ␣̂ ಸಂV␣ಸುವuದು - ಪ0i␣ R%ರವî .%]%ದX␣ೂಬlA␣x␣ ಸುR%Ö␣GಯನುN ಹಂ†␣?␣ೂಳwಲು ಮತು- 
r␣ೂಸ ?␣mಸ-ರನುN [␣ಷQರ$%N ␣̂ v%ಡುವದ?␣j ಪ0ಯi␣Ná␣A␣.  (ಮುಂದ2␣b g␣ೂೕ|␣W␣: ಪ7ù␣Tಗಳu 9-10)                   
- 2 2␣ೂW␣ಂಥ 5:20 
a. ನಮ@ ಗುW␣ಯು %"F"ಗಲೂ [␣ೕa␣ಯವW␣N␣ ಅವರು 6␣7ಸ0ನ4␣5 ನಂ~␣2␣ಯ9␣Tಡಬಹು)␣ಂದು c␣ೕಳuವ)␣ೕ 
ಆ'␣ರುತ0)␣. ಇದು q␣q␣ಧ ಸಂಗE␣ಗಳನುT ಸೂ¥␣ಸಬಹುದು: ಆE␣éಕ ಪ7ù␣TಗಳನುT 2␣ೕಳuವuದು, 9␣ಮ@ 
_"π␣ಯನುT ಹಂ¥␣2␣ೂಳuÉವuದು, ಇE␣0ೕ¥␣N␣ )␣ೕವರು 9␣ಮ@ û␣ೕವನದ4␣5 c␣ೕN␣ l"ಯSp"|␣ದg␣ಂದು 
E␣u␣ಸವuದು, \"7ಥSg␣ )␣ೂa␣ತ ಉತ0ರಗಳ ಬN␣», ಸುF"J␣Sಯ ಸಂ)␣ೕಶವನುT ಹಂ¥␣2␣ೂಳuÉವuದು. 
9␣ೕವu ಇದನುT p"ಡುವ ,␣ೕã␣, J␣a␣ದ ಮನಸುÅಳÉವರು ಮತು0 6␣7ಸ0ನನುT ಅಂ'␣ೕಕW␣V␣2␣ೂಳÉಲು 
V␣ದ©W␣ರುವವರನುT ಕಂಡು2␣ೂಳuÉq␣W␣.  

  
5. Z%0ಥGt␣ ಮತು- 3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸು=␣?␣ - ಇತರ ಉದh␣ೂೕನೂPಖ [␣ಷQರನುN ಮತು- ಸö␣ C%çಪಕರನುN 

e␣ೕಪG}␣x␣ೂ~␣á␣A␣ ಮತು- ಪ0.%ಣದ 1t␣ೕ ಹಂತದ ಮುì%ಂತರ ಮುನN}␣á␣A␣. (C␣ೕಲ2␣b g␣ೂೕ|␣W␣: 
ಪ7ù␣Tಗಳu 9-10) - 2 i␣L␣ೂ≥␣  2:2 
a. ಪ7%"ಣದ 1g␣ೕ ಹಂತದ ಮು∞"ಂತರ ನs␣ಸುವದ2␣b 9␣ಮN␣ %"ರೂ ಇಲ5F"ದa␣, ಪ7%"ಣದ 3g␣ೕ 
ಹಂತ)␣ೂಳN␣ 9␣ಮ@ ಮೂಲ ಗುಂ�␣ನ ಸಂಗಡ ಮುಂದುವa␣ಯುವಂJ␣ ಅನುಮE␣ಸಲçಡುವt␣ಲ5. ೀ 
ಪ7%"ಣವu H␣ಷYರನುT, !"ಯಕರನುT, ಮತು0 ಸê␣ಗಳನುT t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವಂJ␣ ಸf"ಯ 
p"ಡುವದl"b'␣ರುತ0)␣. 9␣ೕವu [␣ೕa␣ಯವW␣N␣ ಸf"ಯ p"ಡುವದ2␣b V␣ದ©&"'␣ಲ5F"ದ4␣5, ಮುಂದ2␣b 
_"ಗt␣ರುವuದು ಉತ0ಮ. 9␣ೕವu [␣ೕa␣ಯವW␣N␣ ಸf"ಯ p"ಡಲು V␣ದ©ರು ಎಂಬುದನುT J␣ೂೕW␣V␣ 
2␣ೂà"âಗ, 9␣ೕವu ಮುಂದ2␣b _"ಗಬಹುí"'␣)␣. 
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$%ಶನದc␣dರುವ O␣ನN M␣ೂೕಕವನುN ಸಂV␣ಸುವದ?␣j ಯು7␣ೂQೕZ%ಯ ಪ0ï%ವದ ಪ0.%ಣ 

v%ದA␣ “=␣ë%0ಂi␣ O␣ಲುಗ}␣” - “3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸು=␣?␣ಯ ಶg␣-” 

3 A␣ಂದ 5 ಜನರ ಗುಂಪuಗp% ␣̂ ಕೂB␣?␣ೂಂಡು ಈ “=␣ë%0ಂi␣ O␣ಲುಗ}␣”ಯನುN ಬ~␣á␣  
10 ಪ0∏␣NಗಳನುN ಚ†␣Gá␣A␣.”  

4 t␣ೂೕಟಗಳu 
ಗತವನುN t␣ೂೕB␣A␣ (t␣ನ{␣á␣?␣ೂ~␣wA␣) 

1. 9␣ಮ@ ,␣ೖಯ6␣0ಕ ಮತು0 ಕುಟುಂಬ û␣ೕq␣ತದ4␣5 c␣ೕ'␣ರುq␣W␣? 
2. )␣ೕವರು 9␣ಮN␣ ಏನು ಕ4␣V␣í"*g␣, ಮತು0 9␣ೕವu %"ವuದl"b'␣ ಕೃತÖJ␣¢␣ಂt␣ರುq␣W␣?  
3. !"ಶನದ4␣5ರುವ 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವ ಪ7%"ಣವನುT p"ಡಲು ಏ2␣ 
ಸಮ�␣SV␣2␣ೂಳuÉE␣0ೕರುq␣W␣? 

L␣ೕಲ?␣j t␣ೂೕB␣A␣ 
ಒಬì ವY6␣0ಯು p"ಕS 4:26-32 ಮತು0 2 E␣C␣ೂ•␣ 2:2ನುT ಗ®␣â%"'␣ ಓದುವಂJ␣ c␣ೕu␣W␣ ಮತು0 
ತರುF"ಯ ಒà"â'␣ ಈ 2␣ಳ'␣ನ ಪ7ù␣TಗಳನುT ಚÆ␣S p"|␣W␣:  

4. ಈ ವಚನಗಳ q␣ಷಯದ4␣5 9␣ಮN␣ %"ವuದು ಇಷâ ಆ¢␣ತು? 
5. ಈ ವಚನಗಳ q␣ಷಯದ4␣5 9␣ಮN␣ ಇಷÑR%ಗದ ಅಥF" x␣ೂಂದಲಕರR%ದ ಸಂಗE␣ %"ವuದು? 

ಒಳx␣ t␣ೂೕB␣A␣ 
%"&"ದa␣ೂಬìರು [␣ೖಬ∫ ವಚನಗಳನುT ಗ®␣â%"'␣ ಓದುವಂJ␣ c␣ೕu␣W␣ ಮತು0 ,␣ೖಯ6␣0ಕ 
ಅನR¢␣ಸುq␣2␣ಗಳ ಪ7ù␣TಗಳನುT ಚ¥␣SV␣W␣:  

6. )␣ೕವರ &"ಜYದ ಶ6␣0r"4␣ [␣ã␣ವè␣N␣ ಮತು0 t␣RಗುಣN␣ೂಳuÉq␣2␣ಯು c␣ೕN␣ _"ಧYq␣ರುತ0)␣? 
7. !"ಲbg␣ಯ ತD␣p"W␣ನ ತನಕ t␣RಗುಣN␣ೂಳuÉವಂಥ H␣ಷYರನುT ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸಲು 9␣ೕವu ಏನನುT 
p"ಡತಕbದು*? 

ಈ p"ದW␣ q␣r"7ಂE␣ 9␣ಲುಗs␣ :"'␣ ಇರುವಂಥ ಪ7%"ಣ t␣ನಚW␣ಯನುT ಒà"â'␣ ಓt␣W␣. 

ಮುಂದ?␣j t␣ೂೕB␣A␣ 
%"&"ದa␣ೂಬìW␣N␣ [␣ೖಬ∫ ವಚನಗಳನುT ಗ®␣â%"'␣ ಓದುವಂJ␣ c␣ೕu␣W␣ ಮತು0 ಈ ಪ7ù␣TಗನುT 
ಚ¥␣SV␣W␣: 

8. ಈ ವಚನಗಳ [␣ಳ6␣ನ4␣5, ಈ F"ರ 9␣ಮ@ û␣ೕವನವu c␣ೕN␣ ವYo"YಸF"'␣ರ4␣)␣? ಉತ0ರವu 
9␣t␣SಷâF"'␣ರ4␣. 

9. ಈ F"ರದ4␣5 9␣ೕವu ä␣ೕಸುq␣ನ ಕುW␣o"'␣ %"W␣N␣ E␣u␣ಸುq␣W␣? ಅಥF" ಈ F"ರದ4␣5 ಈ 
“q␣r"7ಂE␣ 9␣ಲುಗs␣”ಯನುT ಬಳV␣ %"ರನುT H␣ಷYರ!"T'␣ p"ಡುq␣W␣? 

10.ಈ F"ರದ q␣ಷಯದ4␣5 !"ವu %"ವuದl"b'␣ \"7á␣SಸಬD␣5ವu? 
h␣ೂೕಜt␣ v%B␣A␣:  !"ಶನದ4␣5ರುವ 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವ ಪ7%"ಣವನುT !"ವu %"F"ಗ 
ಪuನಃ ಆರಂk␣y␣ೂೕಣ? 
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v%ದA␣ =␣ë%0ಂi␣ O␣ಲುಗ}␣ ಪ0.%ಣ 3␣ನಚA␣:  3␣)ಗುಣx␣ೂ~␣ಸು=␣?␣ಯ ತತ)ಗಳu 
ಯು)␣ೂYೕ\"ಯ ಪ7^"ವದ ಗುW␣ಯು ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ಹಂತದ4␣5ಯೂ t␣RಗುಣN␣ೂಳuÉq␣2␣ä␣ೕ ಆ'␣)␣: H␣ಷYರು, 
ಸê␣ಗಳu, !"ಯಕರು, ಮತು0 ಚಳuವu␣ಗಳu. !"ವu ಬಹಳಷುâ ಜನರನುT ಸಂU␣ಸುವದ2␣b 2␣ಲವರನುT 
ತa␣[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸುJ␣0ೕ,␣. ಆದa␣ 2␣ಲವರನುT ತರ[␣ೕE␣N␣ೂu␣ಸುವದW␣ಂದ 9␣ಮ@ ಇ|␣ೕ ಸಮುí"ಯವನುT ಮತು0 
)␣ೕಶವನುT ಸುF"J␣S¢␣ಂದ ಸಂU␣ಸುವದ2␣b c␣ೕN␣ _"ಧYF"ಗುವuದು? ಅದ2␣b ಉತ0ರವu ಏg␣ಂದa␣ 
t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ ಮa␣%"'␣ರುವಂಥ ಶ6␣0ä␣ೕ.  

2 E␣C␣ೂ•␣ 2:2ರ4␣5ನ ತತRವu ಇ)␣ೕ ಆ'␣ರುತ0)␣, “…9␣ೕನು ನ9␣Tಂದ ಅg␣ೕಕ _"π␣ಗಳ ಮುಂ)␣ 2␣ೕu␣ದ 
ಉಪ)␣ೕಶವನುT ಇತರW␣N␣ [␣ೂೕU␣ಸ ಶಕ0&"ದ ನಂ~␣ಗಸ0 ಮನುಷYW␣N␣ ಒ�␣çV␣2␣ೂಡು.”    
ಇ4␣5 4 ತD␣p"ರುಗu␣ರುತ0,␣:   
  ∑␣ಲನು (1g␣ೕ ತD␣p"ರು)  
    E␣C␣ೂ•␣ ಮತು0 [␣ೕa␣ಯವರು (2g␣ೕ ತD␣p"ರು) 
      ನಂ~␣ಗಸ0 ಜನರು (3g␣ೕ ತD␣p"ರು) 
        ಇ9␣Tತರರು ಸಹ (4g␣ೕ ತD␣p"ರು) 

ಮುಖYF"ದ)␣*ೕg␣ಂದa␣ 4g␣ೕ ತD␣p"W␣ನ ತನಕವñ t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ 2␣ಲಸವನುT ಮುಂದುವa␣ಸುವu)␣ೕ. ಈ 
ಉí"ಹರh␣ಯನುT ಆD␣ೂೕ¥␣V␣W␣: 9␣ೕವu [␣ಳವè␣N␣ಯ %"ವ p"ದW␣ಯನುT ಆW␣V␣2␣ೂಳuÉq␣W␣? 

 ಆä␣b A)  ಮುಂt␣ನ 20 ವಷSಗಳ l"ಲ 9␣ಮ@ ಸê␣N␣ ಪ7E␣ ವಷSವñ 1000 c␣ೂಸ  
   ಸದಸYರನುT y␣ೕಪSs␣N␣ೂu␣ಸುವuದು. 
  - ಅಥR% - 
 ಆä␣b B)  ಇಬìರು t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ H␣ಷYW␣ಂದ ಆರಂk␣ಸುವuದು, ಅವರ4␣5 ಪ7E␣ä␣ೂಬìನು  
   ಮುಂt␣ನ 20 ವಷSಗಳ l"ಲ ಪ7E␣ä␣ೂಂದು ವಷSವñ t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವಂಥ  
   ಇ~␣ìಬìರು H␣ಷYರನುT p"ಡುವuದು. 

ಆh␣j A                                                              
(ಪ0i␣ ವಷG 1000 e␣ೕಪG}␣x␣ೂ~␣ಸುವuದು) 

[␣ಷQರ ಒಟುÑ ಸಂY␣Q

ಆh␣j B                                                                    
(ಪ0i␣ ವಷG 2A␣ಂದ ಆರಂú␣á␣ ಎರಡಷುÑx␣ೂ~␣ಸುವuದು ವಷG) 

[␣ಷQರ ಒಟುÑ ಸಂY␣Q
ವಷG 1 1,000 2

ವಷG 2 2,000 6

ವಷG 3 3,000 18

ವಷG 4 4,000 54

ವಷG 5 5,000 162

ವಷG 6 6,000 486

ವಷG 7 7,000 1,458

ವಷG 8 8,000 4,374

ವಷG 9 9,000 13,122

ವಷG 10 10,000 39,366

ವಷG 11 11,000 118,098

ವಷG 12 12,000 354,294

ವಷG 13 13,000 1,062,882

ವಷG 14 14,000 3,188,646

 37



ಆE␣éಕ “ಕೂB␣ಸು=␣?␣” ä␣ೂಂt␣N␣, ಅ4␣5 [␣ಳವè␣N␣ ಇರುತ0)␣ - ಮತು0 ಅದು ಒã␣Éೕದು. ಆದa␣ ಆE␣éಕ 
“t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುq␣2␣” ಇರುF"ಗ [␣ಳವè␣N␣ಯು ಏರುತ0D␣ೕ ಇರುವí"'␣)␣!   

t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುq␣2␣ಯು ಆರಂಭದ4␣5 9␣¨"ನ,␣ಂಬಂJ␣ l"è␣ಸುತ0)␣.  ಆದa␣ 9␣ೕವu ಉ)␣*ೕಶಪñವSಕF"'␣ 
2␣ಲವu q␣r"RV␣ಗಳನುT ಆಳF"ಗ H␣ಷYರ!"T'␣ p"ಡುF"ಗ…ಅವರು ಸಹ t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವವ&"ಗುo"0a␣! 

“ಕೂ|␣ಸುq␣2␣” ಯನುT ಅನುಸW␣ಸುF"ಗ, 9␣ೕವu 1000 c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗಳ – ಕೂಸುಗ¿"'␣ರುವ 2␣Kಸ0ರ - 
C␣ೕ4␣Rß"ರh␣ಯನುT ಆರಂಭt␣ಂದD␣ೕ p"ಡುವವ&"'␣ರುq␣W␣.  9␣ಮN␣ ಪW␣ಪಕRವuಳÉ 
t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವವ&"ಗುವಂJ␣ c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗಳನುT g␣ೕರF"'␣ H␣ಷYರ!"T'␣ p"ಡುವದ2␣b 9␣ಮN␣ 
ಸಮಯq␣ರುವt␣ಲ5. c␣ೕಗೂ, “t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುq␣2␣” ಯನುT ಅನುಸW␣ಸುF"ಗ, 9␣ೕವu %"F"ಗಲೂ ಇಬìರು 
c␣ೂಸ q␣r"RV␣ಗಳ4␣5 ಒಂt␣ಷುâ l"î"ವU␣ಯ ತನಕ ಸಮಯವನುT q␣9␣ä␣ೂೕ'␣ಸುq␣W␣, ಅ)␣ೕ ,␣ೕã␣ಯ4␣5 
ಅವರು ಸಹ 2 H␣ಷYರ q␣ಷಯದ4␣5 ಅ)␣ೕ 2␣ಲಸವನುT p"ಡುವಂJ␣ ಖ¥␣ತ ಪ|␣ಸುq␣W␣.   

ಇ)␣ೕ !"ಶನದ4␣5ರುವ 9␣ಮ@ D␣ೂೕಕವನುT ಸಂU␣ಸುವ 9␣ಮ@ ಪ7%"ಣದ ಹೃದಯ ^"ಗF"'␣)␣.  9␣ೕವu 5 
ಹಂತಗಳ4␣5 9␣ಮ@ ಪ7%"ಣದ ತಂಡವನುT ê␣ೕ®␣%"ಗುF"ಗ, 9␣ೕವu ಜನರನುT ä␣ೕಸುq␣ನ4␣5 
ನಂ~␣2␣¢␣ಡುವಂJ␣ ನ|␣ಸುq␣W␣ ಮತು0 t␣RಗುಣN␣ೂu␣ಸುವ H␣ಷYರ!"T'␣ ಮತು0 ಸê␣ಗಳ _"ëಪಕರ!"T'␣ 
p"ಡುq␣W␣ - 4t␣ೕ ತM␣v%A␣ನ ತನಕವñ! 9␣ೕವu ä␣ೕಸುq␣ನ ಮf" ಆ)␣ೕಶ2␣b q␣ ␣ೕಯ&"ಗುq␣W␣! ಆತನು 
9␣ಮ@ನುT ಈ ತD␣p"W␣:"'␣ o"ನು c␣ೂಂt␣ರುವ ಮf" ä␣ೂೕಜg␣ಯ ^"ಗF"'␣ 9␣ಮ@ನುT p"ಡುವನು! 

ಅB␣Z%ಯದ ಸತQ:  !"ವu ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವದ2␣b p"ಡ[␣ೕl"ದ)␣*î"5 ಇÀ␣âೕ ಏg␣ಂದa␣ 
ಪ7E␣ä␣ೂಬì H␣ಷYನು 4g␣ೕ ತD␣p"W␣ನ ತನಕವñ t␣RಗುಣN␣ೂಳuÉವದನುT ಮುಂದುವa␣ಸುವಂJ␣ 
g␣ೂೕ|␣2␣ೂಳuÉವu)␣ೕ.   

ವಷG 15 15,000 9,565,938

ವಷG 16 16,000 28,697,814

ವಷG 17 17,000 86,093,442

ವಷG 18 18,000 258,280,326

ವಷG 19 19,000 774,840,978

ವಷG 20 20,000 2,324,522,934

ಆh␣j A                                                              
(ಪ0i␣ ವಷG 1000 e␣ೕಪG}␣x␣ೂ~␣ಸುವuದು) 

[␣ಷQರ ಒಟುÑ ಸಂY␣Q

ಆh␣j B                                                                    
(ಪ0i␣ ವಷG 2A␣ಂದ ಆರಂú␣á␣ ಎರಡಷುÑx␣ೂ~␣ಸುವuದು ವಷG) 

[␣ಷQರ ಒಟುÑ ಸಂY␣Q
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R%QಸಂU%ವV␣ 13 
ಯು7␣ೂQೕZ%ಯದ ಪA␣E%ಮ - ಮೂಲಭೂತ [␣ಷQತ)ದ ಒತು- 

“?␣ೖ¶␣ೂೕB␣ಸುವ ಒಡಂಬB␣?␣” 
h␣ೕಸುವu $%ಶನದc␣dರುವವರನುN ತನx␣ ಸಂ§%ನಪB␣á␣?␣ೂಳwಲು ಬಂದನು!  (ಲೂಕ  19:10) 

h␣ೕಸು=␣x␣ “°␣ದು” ಎಂದು r␣ೕಳuವ ಸದವF%ಶವನುN .%]%ದರೂ ಕz␣ದು?␣ೂಳuwವದು ಆತO␣x␣ 
ಇಷÑ=␣ರುವ3␣ಲd! (2 ™␣ೕತ7 3:9) 

ಅದನುN C%V␣ಸುವದ?␣j ಆತO␣ ␣̂ರುವ =␣§%ನವu $%`␣ೕ !  $%ವu ಈ ತM␣v%A␣ನವA␣x␣ ಆತನ 
ಮã␣v%i␣ೕಶಯವನುN C%ರುವವ]%ಗುವಂÖ␣ ಆತನು ನಮPನುN ಕತ-M␣h␣ೂಳ ␣̂ಂದ y␣ಳg␣x␣ ಕX␣3␣ರು/%-t␣!     
(1 ™␣ೕತ7 2:9) 

$%ವu ಈ M␣ೂೕಕ?␣j ಆತನ ]%ಯï%A␣ಗಳu ಆ ␣̂7␣_ೕ`␣! $%ವu ರ¢©␣ ␣̂ರುವ ಏ?␣ೖಕ O␣A␣ೕ¥␣ – h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನ - 
=␣ಷಯದc␣d ಈ ತM␣v%A␣ನವA␣x␣ ಪ0i␣O␣V␣ಗp% ␣̂7␣_ೕ`␣!  (2 2␣ೂW␣ಂಥ 5:20) 

≤"º !"Ãನು _"bಟî"Yಂ|␣ನ ಒಬì ™␣7V␣ìಟW␣ಯº ಸುF"E␣Sಕ!"'␣ದು*, )␣ೕವW␣N␣ ö␣ೕN␣ C␣ೂa␣¢␣ಟâನು:   

“ನನx␣ C%jಟè%QಂಡನುN ?␣ೂಡು, . . ಇಲdR%ದX␣ $%ನು C%ಯು`␣ನು!”   

ಅವರ 9␣ತY ಆತ@ಗu␣N␣ೂೕಸbರF"'␣ ಆತನು ತನT \"7ಣವg␣Tೕ q␣9␣ಮಯN␣ೂu␣V␣2␣ೂಳÉಲು V␣ದ©9␣ದ*ನು. )␣ೕವರು 
ಆ ಹo"ù␣ಯ \"7ಥSg␣N␣ ಉತ0W␣V␣ದನು, ಮತು0 ತನT ಸR)␣ೕಶ2␣b ಸುF"J␣S _"ರುವ 2␣ಲಸದ4␣5 ≤"º !"õTನುT 
ಬಲF"'␣ ಉಪä␣ೂೕ'␣V␣2␣ೂಂಡನು.  

!"ವu ಅ)␣ೕ ಮಟâದ ಸಮಪSh␣:"'␣ ಹುಡುl"ಡುE␣0)␣*ೕ,␣!   

9␣ೕವu ಸವSಶಕ0 )␣ೕವರ ಮುಂ)␣ 100% ರಷುâ \"7p"è␣ಕ!"'␣ ಇರುವí"ದa␣,  
ಆ ಒಡಂಬ|␣2␣ಯನುT ನC␣ೂ@ಂt␣N␣ ಈಗD␣ೕ p"ಡುವಂJ␣ !"ನು 9␣ನTನುT ಆಮಂE␣7ಸುJ␣0ೕg␣:  

““ಕತGt␣ೕ, O␣ನN ಕೃ≠␣ಯ ಮೂಲಕ $%ನು ಸಂಪîಣGR% ␣̂ ನನNನುN O␣ನx␣ ಒ{␣Üá␣?␣ೂಡುÖ␣-ೕt␣. 
ಮತು- $%ವu ã␣ೕx␣ Z%0∞␣GಸುÖ␣-ೕ`␣: “ನನx␣ ______________________ ?␣ೂಡು… ಇಲdR%ದX␣ $%ನು 

C%ಯು`␣ನು!’ 

ಪರM␣ೂೕಕದ ತಂ7␣h␣ೕ, ನನN à␣ೕ=␣ತವನುN ಈ ತM␣v%A␣ನವA␣x␣ ಸುR%Ö␣G C%A␣ ಸಂV␣ಸುವದ?␣j 
ಸಮ{␣Gá␣?␣ೂಳuw`␣t␣ಂದು ಪ0v%ಣ v%ಡುÖ␣-ೕt␣ . . . ಇಲdR%ದX␣ ಪ0ಯi␣Nಸುತ-M␣ೕ C%ಯು`␣ನು.  

h␣ೕಸು=␣ನ $%ಮದc␣d, ಆL␣π.” 
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   ನಂn␣?␣ಯ ಅA␣?␣ 
7␣ೕವರು 
ಆt␣l"ಂಡ 1:1;  ಧC␣ೂೕS 6:4;  ಮo"0ಯ 28:19;  ä␣ೂೕf"ನ 4:24, 10:30;  2 2␣ೂW␣ಂಥ 13:14 

!"ವu ಒಬìg␣ೕ ಸತY, ಪW␣ಶುದ© )␣ೕವರು ಮೂವರು ವY6␣0ಗಳ4␣5- ತಂ)␣, ಮಗ, ಪW␣ಶುí"©ತ@- ಅV␣0ತRದ4␣5ರುವg␣ಂದು 
ನಂಬುJ␣0ೕg␣, ಅವa␣ೂಬìಬìರೂ ಸp"ನF"'␣ )␣ೖವತRದ ಸಕಲ ಗುಣಗಳನುT ಮತು0 ವY6␣0ತRದ ಗುಣಸR^"ವಗಳನುT 
c␣ೂಂt␣ರುo"0a␣. ಆt␣ಯ4␣5 )␣ೕವರು ಶೂನYt␣ಂದ D␣ೂೕಕವನುT ಮತು0 ಅದರ4␣5ರುವ ಸಮಸ0ವನTನೂ ಉಂಟು p"|␣ದನು, 
ö␣ೕN␣ ತನT ಶ6␣0, ∂"ನ ಮತು0 ಒã␣Éೕತನ ಮö␣C␣ಯನುT J␣ೂೕಪS|␣V␣ದನು. ಆತನು ತನT _"ವSÕ␣ಮ ಶ6␣0¢␣ಂದ ತನT 
ಸೃŒ␣âಯ ™␣ñೕಷh␣ಯನುT p"ಡುತ0D␣ೕ ಇರುವನು. ಆತನು ತನT ಒದ'␣ಸುq␣2␣¢␣ಂದ ತನT q␣C␣ೂೕಚ!" ä␣ೂೕಜg␣ಯನುT 
g␣ರ,␣ೕW␣ಸುವದ2␣b ಇE␣f"ಸದುದ*ಕೂb 2␣ಲಸ p"ಡುE␣0ರುವನು. 

h␣ೕಸು g␣0ಸ-ನು 
ಮo"0ಯ 20:28;  ಅ.ಕೃತY 4:12;  a␣ೂೕp" 5:10;  2 2␣ೂW␣ಂಥ 5:18-19;  1 ä␣ೂೕf"ನ 2:2 

ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನು J␣Kä␣ೕಕತRದ 9␣ತY!"ದ ಎರಡg␣ಯ ವY6␣0%"'␣ದು* ಒಂದು 9␣ಜF"ದ p"ನವ ಸR^"ವ)␣ೂಂt␣N␣ 
ಅದುœತಕರF"'␣ ಗಭSಧW␣ಸಲçಟುâ ಕg␣Yಯ4␣5 ಜ9␣ಸುವ ಮೂಲಕ ಐಕYN␣ೂu␣ಸಲç®␣âರುo"0g␣. ಆತನು ತಂ)␣N␣ ಪW␣ಪñಣS 
q␣ ␣ೕಯF"ದ û␣ೕq␣ತವನುT ನ|␣V␣ದನು ಮತು0 H␣ಲು[␣ಯ C␣ೕD␣ ಅವರ ಬದ4␣ ಯÖF"'␣ ಎಲ5W␣N␣ೂೕಸbರ 
ಸRಯಂ™␣úW␣ತ!"'␣ ಮರè␣V␣ದನು, ö␣ೕN␣ )␣ೖq␣ಕ !"YಯವನುT ಸಂತೃ�␣0N␣ೂu␣V␣ದನು ಮತು0 ಆತನ4␣5 p"ತ7,␣ೕ 
ನಂ~␣2␣ಯನುT ಇಡುವಂಥ ಎಲ5W␣N␣ ರõh␣ f"ಗೂ 9␣ತYû␣ೕವಗಳನುT ಸಂ\"t␣V␣2␣ೂಂಡನು. ಆತನು ಪರD␣ೂೕಕ2␣b ಏW␣ 
c␣ೂೕ'␣ ತಂ)␣ಯ ಬಲ\"ಶRSದ4␣5 ಕೂತು2␣ೂಂಡನು, ಅ4␣5ದು*2␣ೂಂಡು ಆತನು )␣ೕವರು ಮತು0 ಮನುಷYW␣N␣ ಏ2␣ೖಕ 
ಮಧYಸë!"'␣ ತನTವW␣:"'␣ q␣∂"ಪg␣ಯನುT p"ಡುತ0D␣ೕ ಇರುವನು. ಆತನು ಪuನಃ ಭೂó␣N␣ ö␣ಂt␣ರುಗುವನು, 
,␣ೖಯ6␣0ಕF"'␣ಯೂ l"è␣ಸುವಂJ␣ಯೂ ಬರುವನು, ಇE␣f"ಸವನುT ಮತು0 )␣ೕವರ 9␣ತYF"ದ ä␣ೂೕಜg␣ಯನುT 
ಸp"�␣0N␣ ತರುವನು. 

ಪA␣ಶುü%ûತP ಮತು- ?␣má␣-ೕಯ à␣ೕ=␣ತ 
ä␣ೂೕf"ನ 15:26, 16:8-11 

ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನ ಸಂಗಡದ 9␣ಜF"ದ ರõh␣ಯುಂಟು p"ಡುವ ಸಂಬಂಧ)␣ೂಂt␣N␣ _"R^"q␣ಕF"'␣ d␣ೂJ␣ಗೂ|␣í"*'␣ 
ಪW␣ಶುದ©J␣ ಮತು0 q␣ ␣ೕಯJ␣ಗಳನುT q␣r"RV␣ಗಳu J␣Kä␣ೕಕತRದ ಮೂರg␣ಯ ವY6␣0%"'␣ರುವ ಪq␣o"7ತ@9␣N␣ 
ಅU␣ೕನಪ|␣V␣2␣ೂಳuÉF"ಗ )␣ೂರಕುತ0,␣. ಆತನು p"ನವW␣N␣ 6␣7ಸ0ನು p"|␣ದ ರõh␣ಯ 2␣ಲಸವನುT 
ಅನRಯN␣ೂu␣ಸುವಂJ␣ ತಂ)␣ ಮತು0 ಮಗ9␣ಂದ ಈ D␣ೂೕಕ2␣b ಕಳuö␣ಸಲçಟâನು. ಆತನು \"�␣ಗಳ ಮನಸುÅಗu␣N␣ 
∂"g␣ೂೕದಯವuಂಟು p"|␣, ತಮN␣ ಒಬì ರõಕನ ಅಗತYq␣)␣ ಎಂಬ ≤"ಗೃE␣ಯನುT ಅವರ4␣5 ಮೂ|␣ಸುo"0g␣ ಮತು0 
ಅವರನುT c␣ೂಸí"'␣ ಹುಟುâವಂJ␣ p"ಡುo"0g␣ (c␣ೂಸ û␣ೕವನವನುT 9␣ೕಡುo"0g␣). ರõh␣ಯನುT c␣ೂಂದುವ 
ಸಂದಭSದ4␣5 ಆತನು ಪ7E␣ä␣ೂಬì q␣r"RV␣ಯ4␣5 r"ಶRತF"'␣ g␣D␣N␣ೂಂಡು ಅವW␣N␣ ಭರವಸ, ಬಲ ಮತು0 ∂"ನಗu␣N␣ 
ಮೂಲF"ಗುo"0g␣, f"ಗೂ ಆತನು q␣H␣ಷâF"'␣ ಪ7E␣ä␣ೂಬì q␣r"RV␣N␣ ಸê␣ಯ ಭ6␣0ವೃt␣© p"ಡುವಂJ␣ ವರಗಳನುT 
ಅನುಗ7ö␣ಸುo"0g␣. ಪW␣ಶುí"©ತ@ನು [␣ೖಬಲನುT ಅಥSp"|␣2␣ೂಳuÉವಂJ␣ ಮತು0 ಅನR¢␣V␣2␣ೂಳuÉವಂJ␣ q␣r"RV␣ಗu␣N␣ 
p"ಗSದಶSನ 9␣ೕಡುo"0g␣. ಆತನ ಶ6␣0 ಮತು0 9␣ಯಂತ7ಣಗಳನುT ನಂ~␣2␣¢␣ಂದ ಅನR¢␣V␣2␣ೂಳÉî"ಗುತ0)␣, 
6␣7ಸ0ನಂತಹ ಗುಣಸR^"ವt␣ಂದ û␣ೕವನವನುT ನ|␣V␣ ತಂ)␣ಯ ಮö␣C␣N␣ೂೕಸbರ ಫಲವನುT 9␣ೕಡುವಂJ␣ q␣r"RV␣N␣ 
_"ಧYF"ಗುವಂJ␣ p"ಡುವನು.  

y␣ೖಬù 
2 E␣C␣ೂ•␣ 3:16;  2 ™␣ೕತ7 1:21 

ನಮ@ ನಂ~␣2␣N␣ ಏ2␣ೖಕ ತಳಹt␣ಯು [␣ೖಬ∫ ಆ'␣ದು*, ಇದು ಹã␣ ಮತು0 c␣ೂಸ ಒಡಂಬ|␣2␣ಗಳ ಅರವo"0ರು 
ಪuಸ0ಕಗಳನುT ಒಳN␣ೂಂ|␣)␣. [␣ೖಬ∫ ಸಂಪñಣSF"'␣ )␣ೕವW␣ಂದD␣ೕ ಬಂದದು*, ಮತು0 ಅದು _"ಧನಗ¿"'␣ 
ಆW␣V␣2␣ೂಂಡ ಮನುಷYರ ಮು∞"ಂತರF"'␣ 2␣ೂಡಲç®␣âತು ಎಂದು ನಂಬುJ␣0ೕ,␣. [␣ೖಬ∫ ö␣ೕN␣ ಒಂ)␣ೕ ಮತು0 ಅ)␣ೕ 
,␣ೕã␣ಯ4␣5 )␣ೕವರ ಅU␣l"ರ)␣ೂಂt␣N␣ p"o"ಡುತ0)␣ f"ಗೂ p"ನವ D␣ೕಖಕರ ö␣ನTD␣ಗಳನುTಮ ù␣ೖ4␣ಗಳನುT ಮತು0 
^"–" ù␣ೖ4␣ಗಳನುT ಪ7E␣ಫ4␣ಸುತ0)␣. !"ವu [␣ೖಬ∫ )␣ೂೕ–"E␣ೕತF"ದದು* ಮತು0 ಮೂಲ ಹಸ0ಪ7E␣ಗಳ4␣5 
ತಪuçಗu␣ಲ5ದು* ಎಂದು ನಂಬುJ␣0ೕ,␣. ಅವuಗಳu q␣H␣ಷâ, ಪñಣS ಮತು0 ನಂ~␣2␣ f"ಗೂ ಆß"ರಗu␣N␣ ಸಂಬಂU␣V␣ದ ಎî"5 
q␣ಷಯಗಳ ಅಂE␣ಮ ಅU␣l"ರF"'␣,␣, ಮತು0 [␣ೕa␣ %"ವ ಬರಹಗಳå )␣ೕವರ ™␣úW␣ತ F"ಕY2␣b ಸp"ನವಲ5.  
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ರ¢©␣ 
a␣ೂೕp" 3:23; 5:8;  ಎ∏␣ಸ 2:1, 8-9 

[␣ೖಬ4␣ನ4␣5 )␣ೕವರು ಪ7ಕಟh␣ಯನುT 9␣ೕ|␣ರುವದರ 2␣ೕಂt␣7ಯ ಉ)␣*ೕಶವu ಜನರನುT ತg␣ೂTಂt␣N␣ 
ಅg␣ೂYೕನYJ␣ಯ4␣5ರುವಂJ␣ ಕa␣ 9␣ೕಡುವ)␣ೕ ಆ'␣ರುತ0)␣. ಮೂಲತಃ )␣ೕವರ ಸಂಗಡ ಅg␣ೂYೕನYJ␣ಯ9␣Tಟುâ2␣ೂಳÉಲು 
ಸೃŒ␣âಸಲç®␣âದ* ಮನುಷYನು )␣ೕವರನT U␣ಕbW␣V␣ದನು, ಸRತಂತ7 í"W␣ಯನುT ಆW␣V␣2␣ೂಂಡು )␣ೕವW␣ಂದ ದೂರF"ದನು 
ಮತು0 ಆತನ ಸR^"ವದ4␣5 ಭ7ಷâJ␣ಯನುT ಅನುಭq␣V␣ )␣ೕವರನುT C␣¥␣§ಸುವದ2␣b ತನTನುT ಅಶಕ0ನ!"T'␣ p"|␣2␣ೂಂಡನು. 
ಮನುಷYನ ~␣ೕಳuq␣2␣ಯು p"ನವ ಚW␣J␣7ಯ ಆರಂಭದ4␣5 ಸಂಭq␣V␣ತು ಮತು0 ಎî"5 ಮನುಷYರು ಅಂt␣9␣ಂದ ಆ 
ಪW␣m"ಮಗಳನುT ಅನುಭq␣ಸುತ04␣í"*a␣ ಮತು0 ö␣ೕN␣ ಅವರು ರõh␣ಯುಂಟು p"ಡುವ )␣ೕವರ ಕೃ™␣ಯ 
ಅಗತYJ␣ಯ4␣5í"*a␣. f":"ದa␣ p"ನವರ ರõh␣ಯು ಸಂಪñಣSF"'␣ )␣ೕವರ ಉ¥␣o"ಥSF"ದ ವರ,␣ೕ ಆ'␣)␣, 
c␣ೂರತು ಪñE␣S%"'␣ ಅಥF" ^"ಗಶಃF"ಗ4␣ ಮನುಷYನ 6␣7ä␣ಗಳu ಅಥF" ಒã␣Éೕತನದ ಫ4␣ತವಂತೂ ಅಲ5,␣ೕ 
ಅಲ5, f"ಗೂ ಅದನುT ಪ7E␣ä␣ೂಬìನು ಸRತಃ o"g␣ೕ ನಂ~␣2␣¢␣ಂದ V␣RೕಕW␣V␣2␣ೂಳÉ[␣ೕl"'␣ರುತ0)␣. )␣ೕವರು %"ವ)␣ೕ 
ವY6␣0ಯ4␣5 ತನT ರõh␣ಯ 2␣ಲಸವನುT ಆರಂk␣ಸುF"ಗ, ಆತನು ಅದನುT ಪñಣS V␣t␣©N␣ ತರುವ ತನಕವñ 
ಮುಂದುವa␣ಸುJ␣0ೕg␣ಂದು F":"*ನವನುT 2␣ೂಡುo"0g␣. 

v%ನವನ ಅಂತQá␣çi␣ 
1 •␣ಸ 4:16-17;  ಇ~␣7ಯ 9:27 

ಮರಣವu ಪ7E␣ä␣ೂಬì ವY6␣0ಯ 9␣ತYತRದ ಅಂo"Yವy␣ëಯನುT ಮು)␣7 f"ಕುತ0)␣. %"2␣ಂದa␣ ಎî"5 p"ನವರು )␣ೕಹದ 
ಪuನರುo"ëನವನುT c␣ೂಂt␣ ಆE␣éಕ D␣ೂೕಕವನುT y␣ೕರುವರು, ಮತು0 ಪ7E␣ä␣ೂಬìನ ಅಂತYವನುT ಒಂದು !"YಯE␣ೕಪuS 
9␣ಧSW␣ಸುವuದು. ರõh␣ c␣ೂಂದದವW␣:"'␣ ಒಂದು 9␣ತYF"ದ ದಂಡg␣ಯ V␣ëE␣ ಮತು0 ರõh␣ c␣ೂಂt␣ದವW␣N␣ 9␣ತYF"ದ 
ಆH␣ೕF"Sದದ V␣ëE␣ಯು ಇರುತ0)␣. 6␣7ಸ0ನ4␣5 q␣r"Rಸವ9␣T®␣âರುವವರು )␣ೕವa␣ೂಂt␣N␣ 9␣ತYF"ದ ಸಹF"ಸವನುT 
ಪs␣ದು2␣ೂಳuÉವರು ಮತು0 ಈ û␣ೕq␣ತದ4␣5 p"|␣ದ 6␣7ä␣ಗu␣N␣ ಪ7E␣ಫಲವನುT ಪs␣ಯುವರು. 

ಸö␣ 
ಅ.ಕೃತY 2:42;  a␣ೂೕp" 12:1-6 

ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0g␣ೂಂt␣N␣ ಐಕYN␣ೂಳuÉವದರ ಫ4␣ತF"'␣ ಎî"5 q␣r"RV␣ಗಳu ಆತನ )␣ೕಹF"ದ ಸê␣ಯ ಅಂಗಗ¿"ಗುವರು. 
ಒಂ)␣ೕ ಸತYF"ದ _"ವSE␣7ಕ ಸê␣¢␣ದು* ä␣ೕಸು 6␣7ಸ0ನನುT ರõಕನೂ ಕತSನೂ ಎಂದು q␣r"RV␣V␣ರುವ ಸಕಲ 
q␣r"RV␣ಗಳನುT ಒಳN␣ೂಂ|␣ರುತ0)␣. ಆ&"ಧg␣, \"7ಥSg␣, F"ಕYದ [␣ೂೕಧg␣, 6␣7ಸ09␣ಂದ _"ë�␣ಸಲç®␣âರುವ q␣U␣ಗ¿"ದ 
t␣ೕ—"_"Tನ ಮತು0 ಕತSನ ê␣ೂೕಜನಗಳ ಆರಚರh␣ಗu␣:"'␣, ಅg␣ೂYೕನYJ␣, [␣ಳವè␣N␣ ಮತು0 ವರಗಳu f"ಗೂ 
ತî"ಂತುಗಳ ಬಳ2␣ಯ ಮೂಲಕ f"ಗೂ D␣ೂೕಕ2␣b ಸುF"J␣SಯನುT _"ರುವ ಮೂಲಕ )␣ೕಹದ ಅk␣ವೃt␣©:"'␣ y␣ೕ,␣ 
p"ಡುವಂJ␣ ಒà"â'␣ ಕೂ|␣ ಬರ[␣ೕ2␣ಂದು [␣ೖಬ∫ q␣r"RV␣ಗu␣N␣ ಆ∂"�␣ಸುತ0)␣. )␣ೕವರ ಜನರು 9␣ಯತ ಕ7ಮF"'␣ ಈ 
ಆ≠␣N␣ q␣ ␣ೕಯ&"ಗುವ ಮೂಲಕ ಎD␣54␣5 ಕೂ|␣ ಬರುo"0a␣ೂೕ, ಅ4␣5 ಒಂದು ಸëu␣ೕಯ ಸê␣ಯು ಇರುತ0)␣. ö␣W␣ಯರು 
ಮತು0 ಇತರ [␣ಂಬ4␣ಸುವ !"ಯಕರ ಮೂಲಕF"'␣, ಅದರ ಸದಸYರು �␣úE␣ ಮತು0 ಐಕYJ␣ಯ4␣5 ಒà"â'␣ 2␣ಲಸ 
p"ಡುವರು, )␣ೕವರ ಮö␣C␣:"'␣ 6␣7ಸ0ನನುT ಘನಪ|␣ಸಲು f"ಗೂ 6␣7ಸ0ನ ಮf" ಆ)␣ೕಶವನುT g␣ರ,␣ೕW␣ಸ[␣ೕ2␣ಂಬ 
ಅಂE␣ಮ ಉ)␣*ೕಶವನುT c␣ೂಂt␣ರುo"0a␣. 

ನಂn␣?␣ ಮತು- ಆ∑%ರ 
1 2␣ೂW␣ಂಥ 10:24, 31;  2 E␣C␣ೂ•␣ 3:16-17 

ನಂ~␣2␣ ಮತು0 ಆß"ರದ q␣ಷಯಗಳ4␣5 ಅಂE␣ಮ ಅU␣l"ರವu [␣ೖಬ∫ c␣ೂಂt␣ರುತ0)␣. [␣ೖಬ∫ %"ವ q␣ಷಯಗಳ4␣5 
≈␣ನF"'␣ರುತ0)␣ೂೕ ಆ q␣ಷಯಗಳ4␣5 ವY6␣0ಗಳ ಮನ_"Åπ␣ಯನುT ಅU␣ೕನಪ|␣ಸಲು _"ಧYq␣ಲ5. ಬದî"'␣, ಪ7E␣ä␣ೂಬì 
q␣r"RV␣ಯು ಆ q␣ಷಯಗಳ4␣5 ಕತSನು ನ|␣ಸುವಂJ␣ p"ಡತಕbದು*, ಅಂE␣ಮF"'␣ ಅವನು ಅಥF" ಅವಳu ಆತ9␣N␣ 
p"ತ7,␣ೕ ಉತ0ರ 2␣ೂಡ[␣ೕಕÀ␣â. 
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