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ಹಂತ 56ರು ಗಮ^=6_ನ            ತರ\␣ೕF␣ / =6ಮU␣&      ಅವ ␣̀
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 ಮುಂ!␣ನ i'ಲsD␣ಯ 
0␣ೕ�␣<␣<␣ ತರv␣ೕ2␣ 
<␣ೂ�␣ಸುವuದು ಆS␣7␣.
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9␣ನಚ;␣ 567␣& 1:  ನಮ$ a␣ೂದb␣ನ Y␣cF␣ 

 F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನು ನ�␣+ಂದ ಏನನುX ಬಯಸುY'[D␣ ಅನುXವuದನುX  ಮY'[ಯ 22:37-39 ರ/␣� ಸNಷPQ'S␣ k␣ೕ�␣U'�D␣. 
( ␣̂ೖಬm)-ಎ�'� K␣ಷಯಗ�␣S␣ಂತ k␣�'�S␣ 7␣ೕವರನುX  0␣12␣ಸುವuದು ಆತನ ಇಷPQ'S␣7␣. ಅತು6ನXದ �'ಗೂ 
~␣ತ6i'ದ 7␣ೕವರು ~␣D␣ೂXಂ!␣<␣ 0␣12␣ಯ �'ಂಧವ6 ಇಟುPZ␣ೂಳ�ಲು ಬಯಸುY'[D␣, ಎಷುP ಅದುHತಕರ. 

ಇT')F␣ೕಲ6ರ �'�␣Cಕ >'ಯCಗಳu �'ಗೂ ಅವರು b'ಡುವ ಬ/␣U'ನ K␣ಷಯದ/␣� 7␣ೕವ%␣<␣ D␣ೂೕವu 
ಇರ/␣ಲ�; ಆದ:␣ 7␣ೕವರನುX 0␣12␣�␣ ಆa'�␣ಸುವ ಬದ�'S␣ ಇವuಗಳನುX b'ಡು2␣[ದ�ರು.  (D␣ೂೕt␣%␣. �␣ೕತCD␣ 
40:6-8 ; 50:7-17) ಎಂದ:␣ ಅವರ ಮೂ2␣C ಪ��␣ಗಳu ಮತು[ ಆತ~␣<␣ ಸ/␣�ಸ ␣̂ೕ>'ದ ಘನ  ␣ರವ ಇತರ 
K␣ಷಯಗ�␣<␣ ಸ/␣��␣ದ�%␣ಂದ 7␣ೕವ%␣<␣  Z␣ೂೕಪ ಬಂ!␣7␣  (F␣k␣�␣sೕಲ 6:9). 

ಪ)ಕಟ¡␣ 2 :1-7 ರ/␣�  F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನು ಎ¢␣ಸ ಸv␣ಯ Y'£␣+ ಪ)&'ಸ ಕೃತ6 ದೃಢ K␣¥'Mಸ �'ಗೂ ಕತCನ/␣� 
ಪಡುವ ಶ)ಮದ ಕು%␣ತು  ಅ�␣ನಂ!␣ಸುY'[ ಇU'�D␣ ಅU'ಗೂ6 ಅದರ ,␣ೕ¦␣ ಒಂದು ತಪuN k␣ೂ%␣ಸುY'[ ಇU'�D␣ 
ಅ7␣ೕD␣ಂದ:␣ ಈ ಸv␣ಯು Y'ನು ,␣ೂದಲು ತನS␣ದ�0␣12␣ {␣ಟುP {␣§␣Pತು ಎಂದು. 
ಅದ>'sS␣ ಅವ%␣<␣ ಪ¥'�Y'[ಪ ಪಟುP ಎ/␣�ಂದ {␣!␣�!␣ಯೂ ಅ/␣�ಂದ ಎ¨␣�ತು[ ,␣ೂದ/␣ನ 0␣12␣ಯನುX k␣ೂಂ!␣Z␣ೂೕ 
ಇಲ�Q'ದ:␣ i'ನು ~␣ಮ+ ಮದ6ದ/␣� ಬಂದು !␣ೕಪಸ|ಂಬವನುX ಅದರ ಸ|ಳ!␣ಂದ ತ<␣ದು �'ಕುu␣ನು ಎಂದು 
ಎಚ�%␣ಸುY'[ ಇU'�D␣. (ವಚನ 5 ಪ)ಕ 1:20) 

ಅ ಸv␣ಗೂ �'ಗೂ ನಮಗೂ ಕತCನು k␣ೕಳuವuದು ಏD␣ಂದ:␣, 0␣12␣ ಇಲ�ದ ಸv␣ ಇಲ�!␣ದ�ರೂ ಪರQ'S␣�'�. 
ಎಂಬು7␣.7␣ೕವರನುX 0␣12␣ಸುವuದರ ಬದ�'S␣  ಇD␣Xೕi'ದರು 0␣)2␣ಸುವuU'ದ:␣ i'ವu ಸಹ ಇಂಥಹ ಸಂಕಷPZ␣s 
ಒಳn'ಗ ␣̂ೕ>'ಗುತ[7␣.ಅD␣ೕಕ T'%␣ ಜನರು k␣ಸರು {␣ರುದು T'|ನ ಹಣ ಅ�␣[ ಅಂತ�␣[n'S␣ ತವ�␣ಸುY'[:␣, ಇದು 
ಈS␣ನ ಸv␣ಗಳ/␣�ಯೂ ಸಹ ಇ7␣. 

(�␣ೕತCD␣ 40:6-8) ಅತ~␣<␣ l␣ೕu␣ ಸ/␣�ಸುವದ�␣sಂತ k␣�'�S␣ ಆತD␣ೂಂ!␣<␣ ಸಂಭಂದ ಇಡಲು ಬಯುY'[ ಇU'�D␣. 
Z␣��␣[ಯ �␣ೕವನದ/␣� ಆತD␣ೂಂ!␣<␣ 0␣12␣ಯ �'ಂದವ6ದ/␣� ␣̂£␣ಯುವu7␣ ಎ�'� >'&'Cನುಕೂಲಗ�␣<␣ 
ಮೂಲQ'S␣7␣.ಇತರ ಎ�'� ಉ7␣�ೕಶಗಳu ನಮ<␣ ಅಸಫಲ(␣ಯನುX ತಂದು Z␣ೂಡುತ[u␣, 

7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣S␣ನ 0␣12␣ಯು ಇತರ:␣ೂಂ!␣<␣ 0␣12␣ಯ �'ಳu �'ಳಲು ಸ�'ಯಕQ'ಗುತ[7␣. ಮತು[ ಕಷP ನಷP 
�'ಗೂ ~␣a'l␣ಗಳಲು� ಸೂ«2␣CಯನುX Z␣ೂಡುವಂತU'�S␣7␣. 
ಮತು[ ಈ 0␣12␣ಯು ಅನ6%␣<␣ ಸುQ'(␣C ತಲು0␣ಸಲು ಸಹ ಸ�'ಯಕ<␣ೂಳu�ತ[7␣. 
ಮತು[ ಈ 0␣12␣ಯು 7␣ೕವರು Z␣ೂಟP ಮ�' ಆ�␣ಯನುX ಪ�:␣ೖಸಲು  ಉ(␣[ೕ�␣ಸುವಂY'U'�S␣7␣. 
ಮತು[ 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣S␣ನ 0␣12␣ಯು ಎ�'� ಶ),␣ �'7␣ಗಳನುX ಸ¬␣ಸಲು ಸ�'ಯಕ<␣ೂಳu�ತ[7␣. F␣ೕಸು 
k␣ೕ�␣U'�D␣ ಒಂದುu␣ೕ£␣ ~␣ೕವu ನನXನುX 0␣)2␣ಸುವuU'ದ:␣ ನನX ಆ�␣ಗಳನುX Z␣ೖZ␣ೂಂಡು ನ�␣ಯುK␣%␣ ಅಂದನು. 
(F␣ೂೕ�'ನ 14 :15) 0␣12␣ ಎ/␣�!␣F␣ೂೕ ಅ/␣� K␣7␣ೕಯ(␣ ಉಂಟು. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  ಕತ2V6ದ G␣ೕಸುವನು- e6ತ& Y␣cF␣f␣ ಅನುಸ;␣ಸುವಂ7␣ '␣ೕವರು ಬಯಸುವವV6U␣h6iX␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 2:  ನಮ$ a␣ೂದb␣ನ j6&ಮುಖ^7␣ 

ಘನ(␣ಯು ಅನುXವuದು ಅD␣ೕಕ 3'ಸPರಗಳ/␣� �'ಗೂ ಅD␣ೕಕ ಸv␣ಯ i'ಯಕರ/␣� ಇu␣. ಆದ:␣, ತ3'Nದ 
ಅ�␣3')ಯಗಳನುX 3'/␣ಸುವಂತದು� k␣}␣�ನ ಸಂ␣6ಯ/␣� i'ವu D␣ೂೕಡು(␣[ೕu␣. ಅ7␣ೕD␣ಂದ:␣ ಪ)®'6ತ 
ಸv␣ಯನುX ಕಟP ␣̂ೕಕು ಎಂಬು7␣, ಪ)®'6ತ ಸv␣ ಅಂದ:␣ ಒಂದು ಸv␣ಯ/␣� T'K␣a'ರು ಜನl␣ೕರುವuದು, ಮತು[ 
k␣ಸರು Q'�␣&'ಗುವ ಬಯZ␣ ಮತು[ 7␣ೂಡ̄ 7␣ೂಡ̄ >'ಯCಕ)ಮ ಹ�␣+Z␣ೂಳu�ವuದು, k␣}␣�ನ ಹಣದ ಬ�␣° 
ಇಡುವuದು, ಮತು[ ಘನ  ␣ರವ ಪ�␣ಯುವಂಥದು�, ಇಂ±' ಪ)®'6ತ ಸv␣ಯು 7␣ೕವರ ದೃ�␣Pಯ/␣� ಘನವuಳ�ದು� 
ಆಗಬಹುದು ಅಥQ' ಆಗ7␣ ಇರಬಹುದು. k␣ೕ<␣ ಇರ/␣ F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನು ನಮ+ನುX ಎಂ!␣ಗೂ ಪ)®'6ತ ವuಳ� 
ಸv␣ಯನುX k␣ೂಸಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣� ಕಟುPವuದ>'sS␣ ಎಂದು ಕ:␣ಯ/␣�'� �'ಗೂ ಎ/␣�ಯೂ ನಮ<␣ ಅಂಥಹ 
ಮ�'ನ ಅಪN¡␣ Z␣ೂಡ/␣ಲ� ಅಥQ' T'|ಪD␣ b'ಡುಲೂ k␣ೕಳ/␣ಲ�, K␣²␣ೕಷ(␣ ಏD␣ಂದ:␣ ಜನಸಂ␣6, �'ಗೂ 
>'ಯCಕ)ಮಗಳu ಮತು[ ಕಟPಡಗಳ³ ಅನುXವu7␣ ಸv␣ ಅ�'�. ಆದ:␣ 7␣ೕವರ ಮುಖ6 ಉ7␣�ೕಶವನುX ಪ�:␣ೖಸುY'[ 
ಇ7␣&' ಅಥQ' ಇಲ�u␣�ೕ ಅನುXವಂಥ7␣� ಸv␣<␣ ಬಹಳ 3')ಮುಖ6.  

F␣ೕಸು ಇಂಥಹ ಪ)®'6ತ ಸv␣ಯನುX ಕಟPಲು ನಮ+ನುX ಕ:␣!␣�'� ಅದ:␣. i'ವu b'ಡುವu7␣ೕನು?  F␣ೕಸು 
ಸNಷPQ'S␣ ತನX ಆ�␣ಯ/␣�, k␣ೂೕS␣%␣ ಎಲ�ರನುX ನನX _␣ಷ6ರi'XS␣ b't␣%␣ ಅಂದನು. (ಮY'[ಯ 28:19) ನಮ+ 
3')ಮುಖ6(␣ಯ Z␣ಲಸu␣ೕD␣ಂದ:␣, ಸುQ'(␣CಯನುX ನಮ+ D␣:␣ಯವ%␣<␣, ಹ�␣�ಗ�␣<␣, ಪಟPಣಗ�␣<␣, �'ಗೂ 
7␣ೕಶಗ�␣<␣ (␣<␣ದುZ␣ೂಂಡು k␣ೂೕS␣ ಅವರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡುವuದು, ಆ _␣ಷ6ರು ಇನುX ಅD␣ೕಕ _␣ಷ6ರನುX 
ತ&'ರು b'ಡುವಂ(␣ ಮತು[ 7␣ೕವರ a'ಜ6ವನುX ಕಟುPವಂ2␣ರ ␣̂ೕಕು. ಇಂಥಹ K␣�'ನವನುX i'ವu k␣ೂಸ 
ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣�  >'ಣು(␣[ೕu␣. ಅ/␣�ಯ ಅ ␣́�ಸ[ಲರು ಮತು[ F␣ೕಸುK␣ನ  _␣ಷ6ರು ಇತರರನುX _␣ಷ6a'S␣ b'ಡುವ 
ಗಮನದ/␣�F␣ೕ ಇದ�ರು ಇದ%␣ಂದ ಅಲ�/␣� ಅD␣ೕಕ ಸv␣ಗಳu T'|ಪD␣ಗµ'ದವu, ಅವu ␣̂£␣ದವu ಮತು[ 
ಗುh␣ಕ%␣ಸಲNಟPವu. (ಅ ␣́�ಸ[ಲ 6:1,7, 9:31;  19:10) ಇಂಥಹ ಸv␣ಗಳu T'�'ರಣ ರಚD␣ಯು ಒಳ<␣ೂಂt␣ದ�ವu 
ಮತು[ ಸರಳ %␣ೕ2␣ಯ/␣� ಗುh␣ಕ%␣ಸಲNಡು2␣[ದ�ವu. 
ಮತು[ ಅವರು ␣̂ಳವh␣<␣ಯುಳ� i'ಯಕ%␣ಂದ ನ�␣ಸಲNಡುY'[  ಮತು[ ಆa'ಧD␣, l␣ೕu␣ಸ/␣�ಸುY'[, ಪ%␣ಪಕM 
_␣ಷ6a'S␣ k␣ೂರS␣ನ ಜನರುಗ�␣<␣ T'�␣¶&'S␣ರುವ ಸರಳ ಆx'6ಸದ/␣� (␣ೂಡS␣ದ�ರು. (1 2␣,␣ೂೕ 3;  2␣ೕತ 1;   
  1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 14;  Z␣ೂಲl␣· 3:15-17,  4:2-6) 

 ಸk␣ೂೕದರ ಸk␣ೂೕದ%␣ಯ:␣ೕ i'ವu ನಮ+ ಅ¦␣ೂೕಚD␣ಯ/␣� 7␣ೕವರ ಕ:␣ಯುK␣Z␣ಯ K␣ಷಯದ/␣� ಬದ�'ವ¡␣ 
ತರುವuದು ಬಹಳ 3')ಮುಖ6.ನಮ+ ಮುಖ6 ಗು%␣ 7␣ೂಡ̄ ಸv␣ ಕಟುPವuದು ಅಥQ' 3')ರಂ�␣ಸುವuದು ಅ�'�, 
ಆದ:␣ ಗುh␣ಕ%␣ಸಲNಡುವ _␣ಷ6ರನುX �␣)ಸ[~␣n'S␣ ತ&'%␣ಸುವuದು ಆS␣7␣. ¬␣ೕn'ದ:␣ ನಮ+ ಗು%␣ _␣ಷ6ರುಗಳನುX 
ತ&'%␣ಸುವuದು ಆಗುತ[7␣, ಅದ%␣ಂದ ಆಗುವ ಪ%␣W'ಮ ಅD␣ೕಕ ಸv␣ಗಳu ಉತN2␣[ಗµ'ಗುತ[u␣.ಕತCನ 
Z␣ೂD␣ಯ ಆ�␣F␣ೕ ನಮ+ ಮುಖ6 7␣MೕಯQ'S␣ರ ␣̂ೕಕು. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  G␣ೕಸು =6lm␣ ನಮ$ನು- ಪ&n6^ತವuಳp ಸ\␣ಗಳನು- ಕಟrಲು ಕQ␣ಯb␣s6t,  
ಆದQ␣ u␣ಷ^ರV6-U␣ ತ56;␣ಸುವ u␣ಷ^ರನು- ತ56;␣ಸುವuದw␣W ಕQ␣9␣h6iX␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 3:  '␣ೕವQ␣ೂಂ9␣[␣ ಏx6ಂತ ಸಮಯ 

�␣)ಸ[ನ 0␣12␣ಯ/␣� ಮುಂದುವ:␣ದು ಆತ~␣<␣ K␣�␣ೕಯa'S␣ ಪ)2␣ !␣ನ �␣ೕK␣ಸಲು ನಮ<␣ ಆತD␣ೂಂ!␣<␣ ಏ>'ಂತ 
ಸಮಯ ಕ£␣ಯುವuದು ಬಹಳ ಅವಶ6.  (ಅD␣ೕಕ T'%␣ i'ವu ¥'ಂತ ಸಮಯ ಅಥQ' �'6ನದ ಸಮಯ 
ಆನುX(␣[ೕu␣) 

ಇದು ನಮ+ ಮನಸ·ನುX ನK␣ೕಕ%␣ಸುವಂಥದು� ಮತು[  7␣ೕವರ ಕ:␣ಯುK␣Z␣ಯ/␣� ␣́1:␣ೕಪ¡␣ �'ಗೂ 
Z␣ೕಂ!␣)ಕ(␣ಯನುXಂಟು b'ಡುವಂತU'�S␣7␣. ಇ2␣�'ಸದ�'�ಗ/␣ �'ಗೂ 7␣ೕವರ Q'ಕ6ದ�'�ಗ/␣ 7␣ೕವರ 
ಮಕs�␣<␣ ಇದು ಒಂದು ಒ£␣�ಯ ಅx'6ಸQ'S␣ರುತ[7␣, 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ �␣|ರQ'ದ ಸಮಯ ಆತನ Q'ಕ6 
ಓದುವuದರ/␣� 3')¹␣CಸುವuU'ಗ/␣ b'ಡುವuದು, ~␣ಮ+ ಅ2␣ºಕ ಅ�␣ವೃ!␣�<␣ ಅ2␣ ಅನುಕೂಲಕರQ'S␣7␣, 
ಇ!␣ಲ�7␣ ~␣ೕವu 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣S␣ನ ಆಳ ಸಂಭಧ7␣ೂಳS␣ನ ಹರುಷ >'ಣಲು T'ದ6K␣�'�. 7␣ೕವರು ~␣�␣+ಂದ 
ಇದನುX ಬಯಸುY'[D␣. 

3'ಪ ರ¬␣ತ ಮತು[ ಸವCಶಕ[i'ದ 7␣ೕವರ ಮಗ~␣<␣ ಇದು ಇಷುP ಅವಶ6 ಅಂದ:␣ 3'0␣ಗµ'ದ ನಮ<␣ ಇD␣XಷುP 
ಅವಶ6. F␣ೕಸು T'M�␣ ತನX �␣ೕK␣ತದ/␣� 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಕಲ>'ಲ  >'ಲಕ£␣ಯುವuದನುX ಪ)ಕಟ b't␣ 
(␣ೂೕ%␣�␣U'�D␣. b'ಕC 1:21-39 ರ/␣� i'ವu D␣ೂೕಡು(␣[u␣ F␣ೕಸುK␣ನ l␣ೕu␣ಯ ಕು%␣ತು ಆ¦␣ೂೕ}␣�␣U'ಗ, ಆತನು 
␣̂�␣<␣»¼␣ಂದ ¬␣t␣ದು T'ಯಂ>'ಲದವ:␣<␣ �␣D␣<␣ೂೕಗನ/␣� 7␣ೕವರ ಸಂ7␣ೕಶವನುX T'ರುY'[, ಸMಸ|(␣ b'ಡುY'[ 

l␣ೕu␣b't␣ದರು 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಎ>'ಂತQ'S␣ ಸಮಯವನುX ಕ£␣ಯುವದನುX ಆತನು {␣ಡ/␣ಲ�. ಅದನುX 
ಮರು!␣ನ  ಅ2␣ ಗಂ{␣ೕರQ'S␣ ಪ%␣ಗh␣�␣ ಸಮಯವನುX ಕ£␣ಯು2␣[ದ�ನು. ಈ Q'ಕ67␣ೂಂ!␣<␣  ಲೂ>' 5:15-16 
ರನುX k␣ೂೕ/␣�␣ ಓ!␣U'ಗ F␣ೕಸುK␣ನ i'ಲುs ಅx'6ಸಗಳನುX i'ವu D␣ೂೕಡಬಹುದು:  

1. ಆತನು ತನX ತಂ7␣F␣ೂಂ!␣<␣ 3')ಥCD␣, ಮತು[ ಆತನ Q'ಕ6ದ ಅದ6ಯನ ಮತು[ ಆತನ ಸMರ 
Z␣ೕಳuವuದರ/␣� ಪ)ಥಮ T'|ನ Z␣ೂ§␣PರುY'[D␣. 

2. ಈ ಸಮಯ>'sS␣ F␣ೂೕಜD␣ಯನುX �'�␣Z␣ೂಂಡನು. ␣̂ಳS␣»ನ ½'ವ ಎದು� ಒಂ§␣ಗi'S␣ 3')ಥCD␣ಯ/␣� 
ಸಮಯ ಕ£␣ಯುY'[ ಇದ�ನು. 

3. ಜನ%␣ಂದ ದೂರ ಇದು� ತನX ತಂ7␣ಯ ಹ2␣[ರ ಸಮಯ ಕ£␣ಯುY'[ ಇದ�ನು. 
4. ಆತನು ಒಂದು K␣¾␣ೕಶ ಸ|ಳZ␣s k␣ೂೕದನು. 

i'ವu �␣)ಸ[ನ k␣�␣� ½'t␣ನ/␣� ನ�␣ಯುವuದು ಅವಶ6. ನಮ+ ಸಂಭಂದ Y'½' ಇಡಲು ಮತು[ �␣)ಸ[ನ/␣�ಯ l␣ೕu␣ 
ಪ)ಬಲQ'S␣ರಲು, ಮತು[ K␣¥'M�␣ಗ�␣<␣ ಸ�'ಯಕQ'S␣ರಲು, 7␣ೕವರು ~␣,␣ೂ+ಂ!␣<␣ ಪ)2␣~␣ತ6 b'ತi'ಡುವ 
ಅಂಶವನುX ಬ:␣!␣ಟುP Z␣ಲವu ಸಮಯ ಆತ~␣n'S␣ ಬ!␣S␣ಟುP ಆa'ಧD␣ �'ಡುಗಳನುX �'ಡುY'[ ಉಪQ'ಸ 
ಅದ6ಯನ b'ಡುವ ಸಮಯ <␣ೂತು[ b't␣Z␣ೂೕ. 

¿'ಪಕದ/␣�t␣%␣: ~␣ಮ+ ಏ>'ಂತ ಸಮಯ ಅಥQ' ¥'ಂತ ಸಮಯ ~␣ಮ+ l␣ೕu␣ಯ �␣ದ�(␣n'S␣ ಮತು[ _␣Àಣ>'sS␣ 
ಅ�'�. ಆದ:␣ ~␣ನX ಸಂಭಂದವu �␣)ಸ[D␣ೂಂ!␣<␣ ಬಲಪt␣�␣Z␣ೂಳ�ಲು b'ತ). 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  ಒಂದುz␣ೕ{␣ !␣ಮ$ ಸಂಭಂದವu }␣&ಸ<X␣ೂಂ9␣[␣ ~␣{␣ಯ~␣ೕx6ದQ␣  
ಅದ^ಯನ ಸಮಯ ಬಹಳ j6&ಮುಖ^. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 4:  j6&ಥ2X␣ ಪ&F␣G␣ೂಬ�;␣[␣ ಅವಶ^ 

ಪ)2␣ K␣¥'M�␣ 7␣ೕವರ b'�' ಆ�␣ಯನುX ಅನುಸ%␣ಸಲು ಕ:␣ಯಲN§␣PU'�D␣.  (ಮY'[ಯ28:18-20, ಅ ␣́�ೕ; 1:8) 
k␣ೂೕS␣%␣ ಎ�'� ಜನರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ b't␣%␣.  _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸುವuದು ಮತು[  ಗುh␣ಕ%␣ಸುವuದು ಇದು 
ಆತ+ನ >'ಯCQ'S␣7␣ (F␣ೂೕ�'ನ 6:65; 3:27) ಆದ:␣ ಈ >'ಯCZ␣s ಪ)ಪಂಚದ ಎ�'� ಜನರನುX 
ಉಪF␣ೂೕS␣�␣Z␣ೂಳu�Y'[D␣. ಇದು ಮನುಷ6ನ T'ಮಥCZ␣s ಅT'ದ6. ಅದ:␣ F␣ೕಸು ಒಂದು ಪ)b'ಣ 
b't␣U'�:␣, ಎ�'�  ಭೂ¦␣ೂೕಕದ/␣�ಯೂ ಮತು[ ಪರ¦␣ೂೕಕದ/␣�ಯೂ ಎ�'� ಅ�␣>'ರ ನನ<␣ Z␣ೂಡಲN§␣P7␣, ಮತು[  
ಪK␣Y')ತ+ ~␣ಮ+ ,␣ೕ¦␣ ಬರಲು ~␣ೕವu ಬಲವನುX k␣ೂಂ!␣Z␣ೂಳ³�K␣%␣, i'ನು ಯುಗದ ಸb'0␣[ಯ ಎ�'� 
!␣ವಸಗಳu ~␣,␣ೂ+ಂ!␣<␣ ಇರು(␣[ೕD␣ ಅಂದನು. ಒಂದು u␣ೕ£␣ 7␣ೕವರು K␣7␣ೕಯa'ಗಲು ಆ�␣ಯನುX 
Z␣ೂಡುವuU'ದ:␣, D␣ನ0␣ನ/␣�ಟುPZ␣ೂ�␣� ಅದZ␣s ␣̂ೕ>'ದ ಎ�'� ಅನೂಕೂಲ(␣ಗಳನುX 7␣ೕವರು ಅನುಗ)¬␣�␣ 
Z␣ೂಡುY'[D␣, ಆದ:␣ i'ವu ನಂ{␣Z␣¼␣ಂದ Z␣ೕ�␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕಕು,  (1 F␣ೂೕ�'ನ 5:14-15) ಇ7␣ೕ ನಮ<␣ ಆತನ 
,␣ೕ¦␣ ಇರುವ ಬರವl␣.  ಆತನ }␣ತ[ದಂ(␣ i'ವu ಏನು ␣̂ೕ>'ದರು Z␣ೕ�␣Z␣ೂಂಡರು ಅದನುX ದಯ3'/␣ಸುವವನು 
ಆS␣U'�D␣. ಒಂದು u␣ೕ£␣ i'ವu ಏನು Z␣ೕ�␣Z␣ೂಂಡರು ಆತನು Z␣ೂಡಬಲ�ನು ಎಂಬ K␣ಷಯ ನಮ<␣ 
<␣ೂ2␣[ರುವuU'ದ:␣,  ಇದು ಸಹ ನಮ<␣ <␣ೂ2␣[ರುತ[7␣ ಆತನ }␣ತ[!␣ಂದ ಕೂt␣ರುವ ಮ�' ಅ�␣ಯನುX ಪ�:␣ೖಸಲು 
ನಮS␣ರುವ ಅವಶ6ಕ(␣ಗಳನುX i'ವu Z␣ೕ�␣Z␣ೂಂ�␣ವu ಎಂಬುU'S␣.  �'n'ದ:␣! 7␣ೕವ%␣<␣ T'ಮಥCK␣7␣&'? 
ತನX ಆ�␣ಯನುX ಪ�:␣ೖ�␣Z␣ೂಳ�ಲು. Á␣ದು ಇ7␣. ಅದನುX k␣ೕ<␣ ಪ�2␣C<␣ೂ�␣ಸುY'[D␣? ತನX T'ಮಥCವನುX ~␣ನX 
ಮೂಲಕ ತನX Z␣ಲಸದ/␣� (␣ೂೕಪCt␣�␣ ಪ�:␣ೖಸುY'[D␣. 

7␣ೕವರ T'ಮಥCವನುX ಬರb'ಡಲು 3')ಥCD␣ಯ T'ಮಥC ಇದ�:␣ T'ಕು.  3')ಥCD␣ಯು ಏನನುX 
(␣ೂೕ%␣ಸುತ[7␣ ಅಂದ:␣, 7␣ೕವರ ಉ7␣�ೕಶವu ಪ�:␣ೖಸಲು ಸಂಪ�ಣCQ'S␣ ಆತನ ,␣ೕ¦␣ 
ಅ�'ರ<␣ೂಂt␣ರುವuದನುX (␣ೂೕ%␣ಸುತ[7␣.   3')ಥCD␣ ಮು®'ಂತರ �␣)ಸ[ನು ಆ _␣ಲು ␣̂ಯ/␣� b't␣ ಮುS␣�␣ದ 
>'ಯCZ␣s ವಂದD␣ಗಳನುX k␣ೕಳu(␣[ೕu␣.  ಪ%␣ಪಕM _␣ಷ6ರುಗಳನುX ತ&'%␣�␣ ಆತನನುX ಮ¬␣,␣ಪt␣ಸುವ 
b'ಗCದಶCನವನುX ಪ�␣ಯು(␣[ೕu␣. 

ನಮ+ l␣ೕu␣ �'ಗೂ ನಮ+/␣�ರುವu7␣ಲ�ವu 3')ಥCD␣ಯ/␣�F␣ (␣ೕ/␣ ಮುಳಗ ␣̂ೕಕು.  ಆದ:␣ i'ವu b'ಡ 
ಬಯಸುವ7␣ಲ�ವu 3')ಥCD␣ಯ/␣� ತರುವuದು ಅ�'�, ಆದ:␣ ನಮ+ F␣ೂೕಜD␣ಗಳನುX  3')ಥCD␣ ಮೂಲಕ 7␣ೕವರ 
ಹ2␣[ರ ತರ ␣̂ೕಕು. ಮತು[ ಆತ+ K␣¥'Mಸ!␣ಂದ ಮುಂ7␣ T'ಗ ␣̂ೕಕು. ಆಗ ಆತನು ನಮ+ನುX ಬಲಪt␣�␣ b'ಗC 
ದಶCನವನುX Z␣ೂಡುQ'ತi'S␣U'�D␣.  

ಬಹಳ 3')ಮುಖ6(␣ ಏD␣ಂದ:␣ i'ವu Z␣ಲಸn'ರ%␣n'S␣ k␣�'�S␣ 3')¹␣Cಸ ␣̂ೕ>'S␣7␣. ಲೂ>' 10:2-3 ರ/␣� 
F␣ೕಸು ¬␣ೕ<␣ k␣ೕಳu2␣[U'�D␣ ␣̂£␣ಯು ಬಹಳ Z␣ಲಸn'ರರು ಕt␣,␣.  ಅದ>'sS␣ ಆಸ�␣[¼␣ಂದ i'ವu 
3')¹␣Cಸ ␣̂ೕಕು 7␣ೕವರು ಅD␣ೕಕ Z␣ಲಸn'ರರನುX ಕಳu¬␣ಸ/␣ ಎಂದು, ಇ<␣ೂ. (␣ೂೕಳಗಳ ಮದ6ದ/␣� ~␣ಮ+ನುX 
ಕು%␣ಗಳಂ(␣ ಕಳu¬␣ಸುY'[ ಇ7␣�ೕD␣. ಅD␣ೕಕ Z␣ಲಸn'ರ%␣n'S␣ ␣̂ೕt␣Z␣ೂ�␣�%␣ ಎಂದು ಆತನು k␣ೕಳuY'[D␣. ಮತು[ 
ನಮ+ನುX ಸುS␣»F␣ೂಳ<␣ ಈಗ¦␣ೕ ಕಳu¬␣ಸುವವi'S␣U'�D␣.  i'ವu k␣ೂೕದ �'<␣�'� k␣�'�S␣ Z␣ಲಸn'ರ%␣n'S␣ 
3')¹␣Cಸು(␣[ೕu␣. ಇದರ ಅಥC ಆ Z␣ಲಸn'ರರು 7␣ೕವರ ಮ�' ಆ�␣ಯನುX ಪ�:␣ೖಸಲು ಆS␣ರ ␣̂ೕಕು, ಸುS␣»ಯು 
ಸುS␣»F␣ೂಳS␣ಂದ¦␣ೕ ಬರುತ[7␣.  7␣ೕವರ ಮ�' ಅ�␣ಯನುX ಪ�:␣ೖಸಲು k␣ೂರಟ ಅD␣ೕಕ Z␣ಲಸn'ರರು ಇನೂX 
ತಮ+ ರÀ¡␣n'S␣ ಆ F␣ಸುK␣ನ/␣� ಭರವಸK␣ಡ ␣̂ೕ>'S␣7␣, ಅದ>'sS␣ i'ವu 7␣ೕವರ Z␣ಲಸZ␣s Z␣ಲಸn'ರರು ␣̂ೕಕು 
ಎಂದು 3')¹␣Cಸು, ಮತು[ 7␣ೕವ:␣ ~␣ನn'S␣ k␣}␣�ನ _␣ಷ6ರನುX ತ&'%␣ಸುವ Z␣ಲಸn'ರರನುX ಅನುಗ)¬␣ಸು ಎಂದು 
3')¹␣Cಸ ␣̂ೕಕು, ಮತು[ ತಂಡ ಸ,␣ೕತQ'S␣ 3')ಥCD␣<␣ ಸಮಪC¡␣&'ಗ ␣̂ೕಕು.  ಮತು[ !␣i'ಲು ␣̂�␣<␣» 10:2 Z␣s 
ಎಚ�%␣ಸುವ ಸಮಯದ ಘಂÂ␣ಯನುX ಇಟುPZ␣ೂಂಡು, ಆ ಸಮಯZ␣s ಸ%␣&'S␣ i'ವu ಸುS␣»ಯ Z␣ಲಸn'ರ%␣<␣ 
3')¹␣Cಸ ␣̂ೕಕು. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  ಗು�␣ಕ;␣ೕಸುವ  u␣ಷ^ರV6-U␣ ತ56;␣ಸುವ �␣ೕz␣ ~␣{␣ಯುವ ತನಕ ನಮ$  
j6&ಥ2X␣ ಶ}␣< T6^ಪಕ[␣ೂಳp�␣ೕ ~␣ೕಕು. 
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F␣ೕಸು T'M�␣ _␣ಷ6%␣<␣ ( ನಮಗೂ ಸಹ ) ಎರಡು 3')ಮುಖ6 ಪ)²␣XಗಳನುX Z␣ೕಳuY'[ ಇU'�D␣, (b'ಕC 8:27-38) 
ಇu␣ರಡರ ಉತ[ರಗಳu ನಮ+ ಭK␣ಷ6ದ ಗಮ6T'|ನ ಮತು[ ಇ/␣�ಯ ನಮ+ �␣ೕವನZ␣s &'ವuದು ಮುಖ6ತM 
ಎಂಬುದು  ~␣�'CರವನುXಂಟು b'ಡುತ[7␣. 

a␣ೂದಲX␣ ಪ&�␣-;  F␣ೕಸು ನಮ<␣ &'a'S␣U'�D␣?  F␣ೕಸು ಇಹ¦␣ೂೕಕದ/␣�ರುQ'ಗ  ಅD␣ೕಕರು K␣ಧK␣ಧQ'ದ 
ಉk␣ಗಳನುX ಇಟುPZ␣ೂಂt␣ದ�ರು. Z␣ಲವರು ಈತನು T'X~␣ಕi'ದ F␣ೂೕ�'ನನು ಅಂತ ಇನೂX Z␣ಲವರು  
ಏ/␣&' ಅಥQ' ಇನೂX &':␣ೂೕ ಒಬH ಪ)Q'!␣ ಎಂಬುU'S␣ಯೂ ಮತು[. ಇವ2␣[ಗೂ ಆತನು ಒಬH �'�␣Cಕ 
ಗುರು, ಅಥQ' ~␣ೕ2␣3'ಠ k␣ೕ�␣Z␣ೂಡುವ ಉ3'U'6ಯಕರು ಎಂಬುದು ಜನ 2␣�␣ಯುತ[D␣ೕ ಇU'�:␣.  ಆದ:␣ 
D␣ೕರQ'S␣ F␣ೕಸು ನಮ+ನುX Z␣ೕಳuY'[ ಇU'�D␣ ~␣ೕವu ನನX ಬ<␣» ಏನನುX2␣[%␣? (29)?  ಆದ:␣ �␣Mೕಕ%␣ಸಲNಟPಂತಹ 
ಉತ[ರ Z␣ೕವಲ F␣ೕಸುK␣ನ _␣ಷ6i'ದ ␣́ೕತ)ನ ಮು®'ಂತರ ಬಂತು.ಅ7␣ೕD␣ಂದ:␣ ~␣ೕನು ಬರ ␣̂ೕ>'ದ 
,␣T'·ಯನು ಮತು[ �␣ೕವವuಳ� 7␣ೕವರ ಮಗನು ಎಂಬುದು. ಆತನು ಮನುಷ6i'S␣ ಇಹ¦␣ೂೕಕZ␣s ಬಂದು 
3')ಣZ␣ೂಟುP 3'ಪಗಳನುX À�␣ಸಲು F␣ೂೕಗ6i'ದ, ಮತು[ ಆತನು ಪuನರುY'|ನದ ಕತCನು, ಆತನು 2␣ರುS␣ 
ಇಹ¦␣ೂೕಕZ␣s ಬಂದು ¦␣ೂೕಕದ i'6ಯ b't␣ ಅದನುX ಸU'>'ಲ ಆಳuವ 7␣ೕವa'S␣U'�D␣. F␣ೕಸು ನಮ<␣ 
&'ರು ಮತು[ ಏi'S␣U'�:␣ ಎಂಬ K␣ಷಯ  ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ ನಮ+ ~␣ತ6ತMದ ಗಮ6T'|ನವu 
~␣ದC%␣ಸಲNಡುತ[7␣.  

ಎರಡD␣ಯ 3')ಮುಖ6 ಪ)²␣X ␣́ೕತ)ನು 3'ಪ b't␣ ಪಶ�Y'[ಪ ಪಟP ,␣ೕ¦␣ ನಂತರ b'ಡುವ F␣ೕಸುK␣ನ 
_␣ಕ¶ಣದ/␣� i'ವu >'ಣಬಹುದು.  F␣ೕಸು ತನX ಶ),␣, ಮರಣ, x'7␣ ಮತು[ ಪuನರುY'|ನಗಳನುX 
ಪ)T'[0␣ಸು2␣[ರುವ ಸಮಯದ/␣�, ಪ)2␣F␣ೂಬH%␣ಗೂ ಈ Q'ಕ6ವನುX ಉ¦␣�ೕÄ␣�␣U'�D␣: 

“ಆ,␣ೕ¦␣  ಆತನು ತನX _␣ಷ6ರ �␣ೂ(␣<␣ ಜನರ ಗುಂಪನುX ಹ2␣[ರ ಕ:␣ದು ಅವ%␣<␣ k␣ೕ�␣7␣�ೕನಂದ:␣- 
&'ವ~␣n'ದರು ನನX ¬␣ಂ7␣ ಬರುವuದZ␣s ಮನ�␣·ದ�:␣ ಅವನು ತನXನುX ~␣a'ಕ%␣�␣ ತನX 
_␣ಲು ␣̂ಯನುX k␣ೂತು[Z␣ೂಂಡು ನನX ¬␣ಂ7␣ ಬರ/␣. ತನX 3')ಣವನುX �␣�␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕZ␣ಂ!␣ರುವವನು 
ಅದನುX ಕಳZ␣ೂಳu�ವನು; ಆದ:␣ ನನX ~␣�␣ತ[Q'S␣ಯೂ ಸುQ'(␣Cಯ ~␣�␣ತ[Q'S␣ಯೂ ತನX 
3')ಣವನುX ಕಳZ␣ೂಂಡವನು ಅದನುX ಉ�␣�␣Z␣ೂಳu�ವನು, ಒಬH ಮನುಷ6ನು ¦␣ೂೕಕವD␣X�'� 
ಸಂ3'!␣�␣Z␣ೂಂಡರೂ 3')ಣನಷPಪಟP:␣ ಅವ~␣<␣ ಪ)F␣ೂೕಜನu␣ೕನು? ಒಬHನು ತನX 3')ಣZ␣s ಏನು 
ಈಡು Z␣ೂಡಬಹುದು? ವ6�␣�'%␣h␣ಯಂ2␣ರುವ ಈ 3'0␣ಷÅ ಸಂತ2␣ಯ/␣� &'ವನು ನನಗೂ ನನX 
b'ತುಗ�␣ಗೂ i'}␣ Z␣ೂಳu�Y'[D␣ೂೕ ಅವ~␣<␣ ಮನುಷ6ಕುb'ರನು Y'ನು ತನX ತಂ7␣ಯ 
ಪ)x'ವ7␣ೂಡD␣ ಪ%␣ಶುದÆ 7␣ೕವದೂತರ ಸ,␣ೕತQ'S␣ ಬರುQ'ಗ i'}␣Z␣ೂಳu�ವನು 
ಅಂದನು.” (b'ಕC 8:34-38). 

ಎರಡX␣ಯ ಪ&�␣-:  ~␣ೕನು &'%␣<␣ೂೕಸsರ ಮತು[ &'Z␣ ಇಹ¦␣ೂೕಕದ/␣� �␣ೕK␣ಸುY'[ ಇ7␣�&'? 
ನಮ<␣ ಎರ�␣ ಎರಡು:  1) ¦␣ೂೕಕದ ಆ²␣ 3'²␣ಗಳನುX ಪ�␣ಯುವuದ>'sS␣ T'MಥC ಪರa'S␣ �␣ೕK␣ಸುವuದು  
2) �␣)ಸ[~␣n'S␣ ಮತು[ ಅತನ ಸುQ'(␣Cn'S␣ �␣ೕವನವನುX ಕ£␣ದುZ␣ೂಳu�ವuದು. T'b'ನ6Q'S␣ i'ವu 
ನಮ+T'MಥC>'sS␣ �␣ೕK␣ಸ ಬಯಸುವuU'ದ:␣, k␣ೕಸು�␣)ಸ[ನು ಒಂದು b'ತನುX k␣ೕಳuY'[D␣ ಅ7␣ೕನಂದ:␣ ~␣ೕನು 
~␣ನX ಆತ+ವನುX ಮತು[ ಆ2␣ºಕ �␣ೕK␣ತವನುX ಕ£␣ದುZ␣ೂಳu�ವನು ಆS␣ರು2␣[. i'ವu Z␣ೕವಲ ¥'%␣ೕ%␣ಕQ'S␣ ಸMಲN 
>'ಲu␣ೕ b'ತ) ಇರುವವa'S␣ ಕತC~␣n'S␣ ಮತು[ ~␣ತ6a'ಜ6>'sS␣ ಕತCi'ದ 7␣ೕವರು ತನX ಉ7␣�ೕಶ>'sS␣ 
ನಮ+ನುX ಸೃ�␣P�␣U'�D␣ ಅನುXವuದನು 2␣�␣ಯ ␣̂ೕಕು. 

i'ವu ಕತC~␣n'S␣ ಮತು[ ಆತನ ಸುQ'(␣Cn'S␣ �␣ೕK␣ಸುವuದು ಅ2␣ ಉತ[ಮ ಆF␣s&'S␣7␣, 
7␣ೖಯCU'ತ+~␣ಂದ  i'ವu ಕತCನ ಸುQ'(␣Cn'S␣ �␣ೕK␣ಸುವuU'ದ:␣ ~␣ಜQ'ಗಲೂ i'ವu ಆತ+ವನುX ಹಷCದ 
ಆತ+Q'S␣ ಪಡZ␣ೂಳu�(␣[ೕu␣. ಅ2␣ºಕa'S␣ರುವuದ>'sS␣F␣ೕ ಅತನು ನಮ+ನುX ಸೃ�␣P�␣U'�D␣ 
ಸು[2␣ ಮತು[ ಬಹುb'ನ F␣ೕಸು 2␣ರುS␣ ಬರುQ'ಗ ನಮ<␣ �␣ಗ/␣u␣. (D␣ೂೕt␣%␣ ವ. 38) 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  }␣&ಸ<!␣�6U␣ ಸl ಇ�␣�ಗಳನು- ತ^0␣ವuಸು'␣ !␣ತ^0␣ೕವ. ಸುT67␣2�␣ಂದ  
ಉಂ�6ಗುವ ಪ&F␣ಫಲ ಉತ<ಮ 0␣ೕವನT6U␣'␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 6:  ಸ�ಷrT6ದ ಸುT67␣2ಯ ಸಲುT6U␣  =6h6ರ�6 ಸಂ'␣ೕಶವನು- �656;␣ಸು 

ಪ)2␣F␣ೂಬHರು ಸತ6(␣ಯ ಅ%␣ವu ಪ�␣ದುZ␣ೂಂಡು ರÀ¡␣k␣ೂಂದ ␣̂ೕಕು ಎಂಬು7␣ 7␣ೕವರ ಇಷPQ'S␣7␣. (1 2␣,␣ೂೕ 
2:4) ಸುQ'(␣Cಯ ಅ2␣ ಪ%␣W'ಮ>'%␣ >'ಯCZ␣s x'S␣&'ಗಲು 7␣ೕವರು ~␣ನನುX ಕ:␣!␣U'�D␣. ~␣ತ6ತMZ␣s 
~␣%␣ೕz␣&'ದ F␣ೕಸುವನುX k␣ೕ<␣ 2␣�␣ದುZ␣ೂಳ�/␣ ಎಂಬ K␣ಷಯ ಪ)2␣F␣ೂಬHರು Z␣ೕಳಲNಡ/␣ ಅನುXವu7␣ೕ 
ನಮ+ಮುಖ6 ದಶCನQ'S␣7␣. 

~␣ಮ+ ಕ£␣ದುk␣ೂೕದ ಪ)7␣ೕಶವನುX ಕತC~␣n'S␣ ತರಲು b'ಡುವ ಪ)&'ಣದ/␣�, ~␣ೕವu ತಪN7␣ ಶುಭ 
ಸಂ7␣ೕಶವನುX T'ರುವuದು 3')ಮುಖ6.  ಇದನುX ~␣ೕನು ಅಥCb't␣Z␣ೂಂಡು T'U'ರಣQ'S␣ 2␣�␣ಸುವuU'ದ:␣ 
ಅD␣ೕಕ ಜನರು �␣)ಸ[~␣n'S␣ ಬರುವ T'ದ6(␣ ಉಂಟು. ಆದ:␣ ಅD␣ಕ l␣ೕವಕರು 3'ಸPರುಗಳu i'ಯಕರುಗಳu ಈ 
3')ಮುಖ6ದ K␣ಷ6ಯದ/␣� ಗ/␣�␣/␣&'S␣ (␣ೂಂದ:␣ S␣ೕÇ'S␣U'�:␣. 

ಸುQ'(␣C<␣ ಅವಶ6 ವಸು[ಗಳನುX i'ವu ಪ�␣ಯಬಯಸುವuU'ದ:␣ 1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 15:1-8 ರ/␣� �␣ಗುತ[u␣: 

1. G␣ೕಸು }␣&ಸ<ನು ನಮ$ j6ಪಗZ␣�6U␣ ಸತ<ನು, ವಚನ 3.  
A. 7␣ೕವರು ¦␣ೂೕಕವನುX 0␣12␣ಸುY'[D␣ ಮತು[ b'ನವ ಕುಲZ␣s ಸಂಭಂದ ಪಟP ಪ)2␣F␣ೂಬHರು 

ರÈ␣ಸಲNಟುP ~␣ತ6�␣ೕವ ಪ�␣ಯ ␣̂ೕZ␣ಂಬು7␣ೕ ಆತನ ಇಷPQ'S␣7␣.  (F␣ೂೕ�'ನ 3:16, 1 2␣,␣ೂೕ 2:4) 
B. ಪ)2␣F␣ೂಬH b'ನವನು 3'ಪb't␣ 7␣ೕವ%␣ಂದ ದೂರQ'S␣U'�D␣.  (:␣ೂೕb' 3:23) 
C. F␣ೕಸು �␣)ಸ[D␣ೂಬHD␣ 3'ಪರ¬␣ತ 7␣ೕವರ ಮಗi'S␣ದು� 3'ಪ>'sS␣ ಕ)ಯ Z␣ೂಟುP ಆತ~␣ಂದ¦␣ೕ 

ನಮ<␣ ~␣ತ6�␣ೕವ7␣ೂ:␣ಯುವಂತU'�S␣7␣. (:␣ೂೕb' 5:8; F␣ೂ�'ನ 14:6) 
2. G␣ೕಸು=6lm␣ �6;␣ೕ;␣ಕT6U␣ ಸe6`␣ e6ಡಲ�ಟrನು, ವಚನ 4. 
3. G␣ೕಸು ಶ;␣ೕರ9␣ಂದ ಮೂರX␣ೕ 9␣ನದb␣t ಸe6`␣�␣ಂದ ಎದiನು, ವಚನ 5-8 
4. 56�6ದರು G␣ೕಸುವನು- ನಂ�␣ ಸlಂತ ರ�ಕನV6-U␣ ಅಂU␣ೕಕ;␣f␣w␣ೂಂಡQ␣ ಅವರ j6ಪಗಳu 
�m␣ಸಲ�ಟುr ಅವ;␣[␣ !␣ತ^0␣ೕವ '␣ೂQ␣ಯುತ<'␣,  ವಚನ 1-2, 51-53. 

A. i'ವu ರÈ␣ಸಲNಟPದು� Z␣ೕವಲ ಆತನ ಕೃ ␣́¼␣ಂದ¦␣ೕ ~␣ತ6�␣ೕವವನುX ಆತನ ಉ}␣Y'ಥC ವರu␣ೕ 
(ಎ¢␣ೕಸ 2:8-9) 

B. ನಂ{␣Z␣ (F␣ೕಸುK␣ನ/␣� ಬರವl␣) ¼␣ಂದ¦␣ೕ k␣ೂರತು ಇi'Xವuದ%␣ಂದ ನಮ<␣ 3'ಪ Àb'ಪ¡␣ 
ಮತು[ ~␣ತ6 �␣ೕವ 7␣ೂರಕುವu!␣�'�. (F␣ೂೕ�'ನ 1:12; 3:16; :␣ೂೕb' 10:9-10) 

ಪ%␣W'ಮ >'ಯCತಂತ)ದ Z␣ೖ0␣t␣ಯು ಸುQ'(␣Cಯ T'ಧನವu K␣i'6ಶ<␣ೂ�␣�␣7␣. >'ರಣ ಎಲ�%␣ಗೂ 
T'�'ರಣ ಸಂ7␣ೕಶವu Z␣ೂಡಲು ಮತು[ �␣)ಸ[ನ/␣� ನಂ{␣Z␣ ಇಡಲು ಅವ>'ಶ ಕ/␣N�␣Z␣ೂಡುವಂ2␣7␣. 

~␣ಮ+ l␣ೕQ'&'ತ)Z␣s ಇವu ಅನೂಕೂಲQ'ಗುವಂ(␣ ಇವuಗಳನುX ಮತು[ ಅದರ ಒಳS␣ನ ಎ�'� ಸೂಚD␣ಗಳನುX 
2␣�␣ದುZ␣ೂ�␣�%␣. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  56T6ಗಲೂ =6h6ರಣ M6ಗೂ ಸ�ಷr ಸುT67␣2ಯ ಸಂ'␣ೕಶವನು- ಜನ;␣[␣ w␣ೂಟುr  
ಎ�6rಗು7␣ೂ<ೕ ಅಷುr ಜನರನು- ಅM6lನ e6@␣;␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 7:  j6ಪದ ಅ;␣w␣ ಮತು< ಇತರQ␣ೂಂ9␣[␣ ಸಹT6ಸ 

7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣ಗೂ ಮತು[ ಇತರರ ಜನ:␣ೂಂ!␣ಗೂ ಸಹQ'ಸQ'S␣ �␣ೕK␣ಸುವuದು ಬಹಳ 3')ಮುಖ6 (1 ␣́ೕತ) 3:18) 
ರ/␣� ¬␣ೕ<␣ k␣ೕಳuY'[ ಇ7␣.  7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣  ನಮ+ ಸಹQ'ಸವu ಒಂದುb'ಡಲು F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನು ಆ _␣ಲು ␣̂ಯ/␣� 
3')ಣ Z␣ೂಟPನು. ಮತು[ ~␣ೕವu ಒಬH%␣<␣ೂಬHರು 0␣12␣ b't␣ದ:␣ ನನX _␣ಷ6ರು ಎಂದು k␣ೕಳuವರು, (F␣ೂೕ�'ನ 
13:35) i'ವu ಆತD␣ೂಂ!␣<␣ ಮತು[ ಒಬH%␣<␣ೂಬHರು ಸಹQ'ಸ!␣ಂದK␣ರುವuದು ಜನರು D␣ೂೕt␣ ಇವರು 
F␣ೕಸುK␣ನ _␣ಷ6ರು ಎಂದು 2␣�␣Z␣ೂಳu�ವರು. 

1 F␣ೂೕ�'ನ 1:5-10 ಇ/␣� i'ವu ವ62␣%␣ಕ[Q'ದವuಗಳu ಎರಡನುX i'ವu D␣ೂೕಡು(␣[ೕu␣:  1) ␣̂ಳಕ/␣� 
ನ�␣ಯುವuದು ಕತ[ಲ/␣� ನ�␣ಯುವuದZ␣s ವ62␣%␣ಕ[Q'S␣7␣.  2) b't␣ದ 3'ಪZ␣s ಅಂS␣ೕ>'ರ b'ಡುವuದು, i'ನು 
3'ಪD␣ೕ b't␣ಲ� ಅನುXವuದZ␣s ವ62␣%␣ಕ[Q'S␣7␣. 

~␣ಳಕb␣t ನ�␣ಯುವuದು 
7␣ೕವರು ␣̂ೕಳ>'S␣U'�D␣, 7␣ೕವರು ಪK␣ತ)ನು. ಆತನು ಎಂದೂ ಕತ[ಲ/␣� (3'ಪ) ನ�␣ಯ/␣ಲ�. ಕತ[ಲು ␣̂ಳಕು 
ಇಲ�ದ ಸಮಯQ'ಗುತ[7␣, i'ವu 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಸಹQ'ಸವu k␣ೂಂ!␣7␣�ೕu␣ ಅನುXವuದು ಆತD␣ೂಂ!␣<␣ 
ನ�␣ಯುY'[ ಇ7␣�u␣ ಎಂದು ~␣ದC%␣ಸುತ[7␣,  ಸಹQ'ಸವu Z␣ೕವಲ b'2␣ನ ಶಬÆದ/␣� ಇಲ�. ಆದ:␣ b'ಡುವ 
ಪ)2␣F␣ೂಂದು >'ಯCದ/␣� ಅಡಕQ'S␣7␣. (ವ.6) ಒಂದು u␣ೕ£␣ i'ವu ಕತ[¦␣ಯ/␣� ನ�␣ಯುವuU'ದ:␣ 
ಆತD␣ೂಂ!␣<␣ ಸಹQ'ಸದ/␣� ಇ�'�. ಒಂದು u␣ೕ£␣ i'ವu ␣̂ಳಕ/␣� ನ�␣ಯುY'[ ಇದ�:␣ Z␣ೕವಲ 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ 
b'ತ) ಅ�'� ಇತರರ �␣ೂ(␣ಯೂ ಸಹQ'ಸK␣7␣ ಅನುXವuದು (␣ೂ%␣ಸುತ[7␣ ಮತು[ ನಮ+ 3'ಪಗಳu 
À�␣ಸಲNಟPವuಗµ'S␣ರುತ[7␣, ␣̂ಳಕ/␣� ನ�␣ಯುವuದು ಒಂದು ಪ%␣ಪಕM(␣ಯನುX k␣ೂಂ!␣7␣�u␣ ಅಂತ ಅಥC ಅ�'�, 
ಆದ:␣ ಆ2␣ºಕ ಪ%␣ಪಕM(␣ಯ/␣� i'ವu ಮುಂ7␣ T'ಗುವuದನುX D␣ೂೕಡು(␣[u␣. Z␣ಲu␣�,␣+ ಕತ[¦␣ �␣ೕವನZ␣s 
k␣ೂೕS␣{␣ಟPರು, ಅ/␣� ಬಹಳ k␣ೂತು[ ಇರುವu!␣�'� 2␣ರುS␣ ಪ¥'�Y'[ಪ ಪಟುP 7␣ೕವರ ಕ�␣<␣ 2␣ರುS␣ Z␣ೂಳu�(␣[ೕu␣, ಈ 
ತರ ಆಗುವuದು ,␣ೕ¦␣ D␣ೂೕt␣ದ 2 D␣ೕ ವ62␣%␣ಕ[ ಅಂಶದ %␣ೕ2␣. 
  
j6ಪ e6@␣ದiw␣W ಅಂU␣ೕx6ರ 
Q'ಕ6ದ/␣� ಸNಷPQ'S␣7␣, ಪ)2␣F␣ೂಬHರು 3'ಪ b't␣ 7␣ೕವರ ಮ¬␣,␣¼␣ಂದ ದೂರQ'S␣U'�:␣ (:␣ೂೕb'3:23) 
K␣¥'M�␣ಗµ'ದ i'ವu ನಮ+ 3'ಪಗ�␣<␣ ಪ¥'�Y'[ಪ ಪಟುP ಅಂS␣ೕ>'ರ b't␣Z␣ೂಂಡ:␣, 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣ಗೂ �'ಗೂ 
ಮನುಷ6:␣ೂಂ!␣ಗೂ ಸಹQ'ಸ 2␣%␣S␣ ಪ�␣ಯು(␣[u␣. Àb'ಪ¡␣ Z␣ೕ�␣Z␣ೂಂಡ ಎಂತಹು7␣ೕ 3'ಪಗಳನುX À�␣ಸಲು 
F␣ೕಸುK␣ನ ರಕ[ವu T'b'ಥCವuಳ�U'�S␣7␣. 7␣ೕವರು ␣̂ಳಕು ಆತನು &'ವu7␣ ಅಂಧ>'ರವನುX ಜ¼␣ಸಲು 
ಶಕ[i'S␣U'�D␣, i'ವu &'Q'ಗಲೂ ನಮ+ ಶುದ�(␣ಯ ಅವಶ6ಕ(␣ಯನುX D␣ನ0␣ನ/␣�ಟುPZ␣ೂಂಡು 3')¹␣Cಸ ␣̂ೕಕು. 
ನಮ+ ಸMಂತ ಒ£␣� >'ಯCಗಳ ,␣ೕ¦␣ ಆ�'ರ Q'S␣ದ�:␣ ~␣ಜQ'ಗಲು i'ವu ಗವC �'ಗೂ ಸM- �'�␣Cಕ(␣ಯ/␣� 
ಇರು(␣[u␣.¬␣ೕS␣ರುQ'ಗ i'ವu ಪ)ಸು[ತQ'S␣ b't␣ದ 3'ಪವನುX ಅಲ�ಗ£␣ಯುವuದು ಅ¾␣P ಅ�'�, ಆದ:␣ ಎಂದೂ 
i'ನು 3'ಪD␣ೕ b't␣�'� ಅನುXವ K␣�'ರZ␣s ಬರು(␣[ೕu␣, ಇದು l␣ೕವಕ%␣<␣ 3'ಸPರುಗ�␣<␣ ಬಹಳ ಅ3'ಯ>'%␣. 
ಇತರರು ನಮ+ನುX 7␣ೕವರ ಮನುಷ6ರು ಅಂತ ನಮ+ನುX ಕ:␣ಯು2␣[ರುQ'ಗ l␣ೕವಕರು �'ಗೂ 3'ಸPರುಗµ'ದ 
ನಮ<␣ F␣ೕಸುK␣ನ ರಕ[ದ K␣,␣ೂೕಚD␣ ಎಷುP ಅವಶ6ಕK␣7␣ D␣ೂೕt␣%␣. i'ವu !␣ೕನ(␣ಯ/␣� ನ�␣ದು 3'ಪದ ಪ)2␣ 
ಸೂÀ+(␣ಯನುX (␣ೂೕ%␣ಸುವuದು ಬಹಳ 3')ಮುಖ6. 7␣ೕವರು ನಮ+ನುX K␣,␣ೂೕ}␣�␣U'�D␣ ಅನುXವuZ␣s 
ಆನಂದಪಡು(␣[ೕu␣, &'Z␣ಂದ:␣ ನಮ+ ಸದ6Z␣s ಅಂS␣ೕ>'ರ b't␣ದ ಎ�'� 3'ಪಗಳನುX À�␣ಸುY'[D␣, ಒಂದು 
u␣ೕ£␣ i'ವu ಅದನುX 2␣ರಸs%␣�␣ದ:␣ 7␣ೕವರನುX ಸುಳu�n'ರನು ಮತು[ ಆತನ Q'ಕ6ವu ನಮ+/␣� ಇ�'� 
ಅನುXವuದನುX (␣ೂ%␣ಸುತ[7␣. ಸತತQ'S␣ i'ವu b't␣ದ 3'ಪZ␣s ಅಂS␣ೕಕ>'ರ b'ಡುವuದು ಬಹಳ ಅವಶ6. 
 ( ನಮ+ 3'ಪದ ಪ)2␣&'S␣ 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಸಹಮ2␣&'ಗುವuದು). 

ಪ;␣�6ಮಗಳu 
7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣ಗೂ ಮತು[ ಇತರ:␣ೂಂ!␣ಗೂ  ಸಹQ'ಸQ'S␣ ಇರುವಂತದು� ನಮ+ l␣ೕu␣<␣ ಮತು[ ನಮ+ �␣ೕವನZ␣s 
ಅ�'�ದಕರ �'ಗೂ Z␣ೕಂದ)K␣ಷಯQ'S␣7␣. ನಮ+ T'MಥC(␣ ಮು%␣ಯಲು T'ದ6, i'ವu ಸತ6(␣ಯನುX ಅx'6ಸ 
b'ಡ/␣ಲ� ಅಂದ:␣ i'ವu b'Y'ಡುವ F␣ೕಸುK␣ನ b'ತುಗಳu &'ರು Z␣ೕಳuವu!␣�'�. 
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ತಂಡದ/␣� ಈ K␣ಷಯಗ�␣<␣ 3')b'h␣ಕQ'S␣ &'Z␣ ಮತು[ ಅದZ␣s 3')b'h␣ಕ ಉತ[ರಗಳನುX Z␣ೂಡುವuದು 
ಬಹಳ 3')ಮುಖ6. 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣ಗೂ ಮತು[ ಇತರ:␣ೂಂ!␣ಗೂ ಜವ�'�%␣ಯುತQ'S␣ದ�:␣, i'ವu 7␣ೕವರ ಕೃ ␣́ಯ/␣� 
ಮತು[ ಮಧುರQ'ದ �␣)ಸ[ನ ಸಹQ'ಸ ದ/␣� ␣̂£␣ಯಲು T'ದ6. 

ಬ¬␣ರಂಗQ'S␣ ನಮ+ 3'ಪಗಳನುX 7␣ೕವ%␣<␣ ಅ%␣Z␣ b't␣Z␣ೂಂÇ'ಗ, ಆತನು À�␣ಸಲು ನಂ{␣ಗಸ[i'S␣U'�D␣. 
Z␣ೕವಲ 7␣ೕವ%␣ಂದ i'ವu Àb'ಪ¡␣ ಪ�␣ದುZ␣ೂಳu�ವ ಅನುಭವ ನಮS␣ದ�:␣ ಸರಳQ'S␣ ಇತರರನುX À�␣ಸಲು 
ಸ�'ಯಕQ'ಗುತ[7␣. ನಮ+ 3'ಪಗ�␣n'S␣ ಪ)b'h␣ಕ(␣ ಇ7␣&' ಅನುXವuದು ¦␣ೂೕಕವu ಗಮ~␣ಸುY'[ ಇ7␣,  
7␣ೕವರ/␣�ಯ 0␣12␣ Àb'ಪ¡␣ i'ವu k␣ೂಂ!␣Z␣ೂಂಡ ಪ)>'ರ,ಅದD␣Xೕ ಇತರ%␣<␣ i'ವu ಹಂಚುY'[  ಇ7␣�u␣�ೕ 
ಇಲ�u␣�ೕ ಅನುXವuದನುX ಜನರು D␣ೂೕಡುY'[ಇರುವರು. 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣S␣ನ ಮತು[ ಇತರ:␣ೂಂ!␣S␣ನ ಸಹQ'ಸದ/␣� 
ಆನಂದ ಹರುಷವuಳ�ವa'S␣7␣�u␣�ೕ ಅಥQ' ಇಲ�u␣�ೕ ಅದನುX ಸಹ ¦␣ೂೕಕವu ಗಮ~␣ಸುY'[ ಇ7␣.  ಪ)ಪಂಚವu 
D␣ೂೕಡುY'[ ಇ7␣, ಆದ:␣ ~␣ೕನು ಏನನುX (␣ೂ%␣ಸುY'[ ಇ7␣&'? 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  ಸಹT6ಸವu '␣ೕವQ␣ೂಂ9␣ಗೂ ಮತು< ಇತರರ ?␣�6lf␣ಗ{␣�ಂ9␣ಗೂ  !␣ವ2�␣ಸುವ  
M6[␣ ಕ&ಮT6U␣ !␣ನ- j6ಪಗಳನು- ಅಂU␣ೕx6ರ e6@␣w␣ೂ. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 8:  ~␣ೕQ␣ಯವರನು- u␣�6^�6U␣ e6ಡಲು ~␣ೕx6ದ ಅವಶ^ಕ7␣ಗಳu  

ನಮ+ ಕ:␣ ಅD␣ೕಕ ಸv␣ಗಳನುX T'|ಪD␣ b'ಡುವ _␣ಷ6ರನುX ಗುh␣ಕ%␣ೕಸುವuದು ಆS␣7␣. ~␣ೕನು ನಂ{␣ಗಸ[i'S␣ 
ಸುQ'(␣CಯನುX T'%␣ದ:␣ ಅD␣ೕಕ ಜನರು ಅದನುX Z␣ೕ�␣ F␣ೕಸುವನುX ಸMಂತ ರÀಕi'XS␣ ಅಂS␣ೕ>'ರ 
b't␣Z␣ೂಳu�Y'[:␣. ಇಂತಹ K␣¥'M�␣ಗಳನುX ಕ),␣ೕಣQ'S␣ �␣)ಸ[ನ/␣� ␣̂£␣�␣ ಅD␣ೕಕ _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸುವuದು 
ಬಹಳ 3')ಮುಖ6. ಎ/␣� ಜನ ಇರುY'[:␣ೂೕ ಅ/␣� ಅಂದ:␣ ಅವರ ಮD␣ ಅಥQ' ಅವರ Z␣ಲಸದ ½'ಗದ/␣� 
k␣ೂೕS␣%␣, 2 ಅಥQ' 3 ಜನರನುX ಗುಂ3'S␣ b't␣ ಅವ%␣<␣ v␣ೂೕಧD␣ b't␣ _␣ಷ6ರi'XS␣ b't␣%␣. T'ದ6Q'ದ:␣ 
48 Y'�␣ನ ಒಳ<␣ k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX v␣ೕ§␣&'ಗು. 7␣ೕವರನುX ನಂಬುವ ಸಮಯ ಬಂU'ಗ Q'ಕ6!␣ಂದ 
ಬಲಪt␣�␣%␣ ಆದ:␣ k␣ೂಸ ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ F␣ೂೕ�'ನ ಪuಸ[ಕವನುX ಅವ%␣<␣ Z␣ೂt␣%␣. ~␣ನX Z␣ೖಯ/␣� ಆದ:␣ 4 
3'ಠ!␣ಂದ ಕೂt␣ರುವ/ i'ಲುs v␣ೕ§␣ F␣ೂೕ�'ನ ಪuಸ[ಕ!␣ಂದ  (␣<␣ದ ಸುQ'(␣Cಯ ಮS␣)ಯ~␣ಯಮಗಳನುX 
ಅವ%␣n'S␣ ಉಪF␣ೂೕS␣�␣%␣. ,␣ೂದಲD␣ ␣̂ೕ§␣&'ದ ನಂತರ ಒಂದು Q'ರ�␣sಂತ ಮುಂ¨␣ ಇD␣ೂXಂದು 
␣̂ೕ§␣n'S␣ ಸಮಯದ D␣ೕ�␣ತ b't␣Z␣ೂ�␣�, ಅ7␣ೕ %␣ೕ2␣ ಅದು ಮುS␣ಯುವವ:␣<␣ Q'ರZ␣ೂs,␣+ v␣ೕ§␣ Z␣ೂt␣%␣. 

ಅನುಸರ�␣�6U␣ ಅಗತ^7␣ ಮತು< u␣ಷ^ತlದ ಉಪಕರಣಗಳu 
k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX ಗುh␣ಕ%␣ಸುವ _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸಲು Z␣ೕವಲ ಸತ6u␣ೕದದ ಅದ6ಯನ b'ತ) ಅಲ� 
ಅದ�␣sಂತ k␣}␣�ನದು ಅವಶ6. ಇ/␣� _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡಲು Z␣ಲವu T'ಮS␣)ಗ�␣u␣ ಅವuಗಳನುX ಉಪF␣ೂೕS␣ಸು: 

1. ಸತ^z␣ೕದ:  ಅ2␣ 3')ಮುಖ6Q'ದ ಪಠ6ಕ)ಮ ಅದನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸಲು 
ಉಪF␣ೂೕS␣ಸಬಹುU'ದ  ಸಂಗ2␣! (2 2␣,␣ೂೕ 3:16-17) 

2. j6&ಥ2X␣:  ನಂ{␣ಗಸ[a'S␣ ~␣ಮ+ k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗ£␣³ಂ!␣<␣ 3')¹␣C�␣%␣. (ಎ¢␣ಸ 1:15-23) 
3. ಉ7␣<ೕ0␣ಸು:  k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX ಪK␣Y')ತ+ನ ,␣ೕ¦␣ ಆತುZ␣ೂಂಡು  �␣)ಸ[ನ k␣ೂೕ/␣Z␣ಯ  �'<␣ ಆಗಲು 

ಅವರನುX ಉ(␣[ೕ�␣ಸು.  (2 Z␣ೂೕ%␣ 3:17-18) 
4. .!␣ೕನು:  k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳ ಮದ6  ~␣ನX ಪ)x'ವ ಮತು[ ~␣ೕನು ಅವ:␣ೂಂ!␣<␣  x'S␣&'ಗುವuದು ಬಹಳ 

ಮುಖ6. >'ಲವನುX <␣ೂತು[ b't␣Z␣ೂಂಡು k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗ£␣³ಂ!␣<␣ ಸತ6u␣ೕದದ ಅದ6ಯನದ k␣ೂರತು 
ಪt␣�␣ ಮ(␣ೂ[,␣+ ␣̂ೕ§␣ b't␣%␣. ಅವರನುX ಸಹ ಸುQ'(␣C<␣ ಕ:␣ದುZ␣ೂಂಡು k␣ೂS␣ ಅವರು ಸಹ ~␣ೕನು 
k␣ೕ<␣ F␣ೕಸುವನುX ಅನುಸ%␣ಸು2␣[F␣ೂೕ ಅನುXವuದನುX D␣ೂೕಡ/␣. (2 2␣,␣ೂೕ 3:10-11) 

i'ಲsD␣ಯ ␣̂ೕ§␣ಯನಂತರ, ಮುಂ!␣ನ 20 ␣̂ೕ§␣ಯ ಸಮಯ>'sS␣ ಅವರನುX Z␣ೕ�␣%␣ ನಂ{␣ಗಸ[a'S␣ ಅದನುX 
b'ಡಲು k␣ೕ�␣%␣ ಮತು[ ಅವರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸಲು ಸ�'ಯ b't␣%␣. k␣ೕಗಂದ:␣  1) ಸತ6u␣ೕದ 
ಕ/␣ಯುವuದು ಮತು[ k␣ೕ<␣ F␣ೕಸುವನುX ¬␣ಂ�'/␣ಸುವuದು. ( ␣̂ಳವh␣<␣)  2) k␣ೕ<␣ F␣ೕಸುK␣ನ ಬ<␣» ಇತರ%␣<␣ 
2␣�␣ಸುವuದನುX (␣ೂ%␣ಸುವuದು (T'È␣)  3) ಇತರರನುX k␣ೕ<␣ _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸಲು ಈ ಉಪಕರಣಗಳನುX 
ಉಪF␣ೂೕS␣ಸಲು ಉ(␣[ೕ�␣ಸುವuದು. (ಗುಂh␣ಕ%␣ಸುವuದು) ~␣ನX ಗು%␣ Z␣ೕವಲ ␣̂£␣ಯುವ _␣ಷ6ರi'XS␣ ಅ¾␣Pೕ ಅಲ� 
ಇತರರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡಲುಶಕ6 a'ದ _␣ಷ6ರುಗಳನುX ತ&'%␣ಸುವuದು. 

!␣ೕವu ಒ�6rU␣ ಕೂ@␣ಬರುವ z␣ೕ{␣ ಈ 5 �␣�␣ ಗಳ ಪ&}␣&G␣ಯನು- ಅನುಸ;␣f␣;␣ 
1. ಸಂಬಂಧ[␣ೂZ␣f␣;␣:  ~␣ೕವu ಕ�␣ಯ T'%␣ v␣ೕ§␣&'ದಂ!␣~␣ಂದ ಇ/␣�ಯ ತನಕ ಅವರು k␣ೕS␣ರುY'[:␣ ಮತು[ 

ಅವರ �␣ೕK␣ತಗಳ/␣� ಏನು ನ�␣ಯು2␣[7␣ ಎಂಬುದನುX ಕಂಡುZ␣ೂ�␣�%␣. 
2. ¡␣Pc�6¢�␣f␣;␣:  ಪಕM(␣¼␣ಂದ ಉತ[%␣ಸುವ/k␣ೂ¡␣n'%␣Z␣ಯ ಪ)²␣XಗಳನುX Z␣ೕಳuವ ಮೂಲಕ ~␣ಮ+ 

ಸಮಯವನುX ಆರಂಭ<␣ೂ�␣�␣%␣:   
A. i'ವu Z␣ೂD␣ಯ �'%␣ v␣ೕ§␣&'ದ ಸಮಯ!␣ಂದ ಇ/␣�ಯ ತನಕ ಪ)2␣ !␣ನ 7␣ೕವರ Q'ಕ6ವನುX 

�'6~␣ಸುವuದು ಮತು[ 3')ಥCD␣ b'ಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಸಂಗಡ ಏ>'ಂತ ಸಮಯವನುX 
ಕ£␣!␣ರುK␣:␣ೂೕ? 7␣ೕವರು ~␣ಮ<␣ ಏನನುX k␣ೕ�␣ದನು? 

B. ~␣ೕವu ~␣ಮ+ ಕುಟುಂಬ, l␣Xೕ¬␣ತರು, D␣:␣ಯವರು, ಮತು[ ಸv␣ಗಳ/␣� ~␣ಮ+ 3')ಮುಖ6Q'ದ 
ಸಂಬಂಧಗಳ/␣� 0␣12␣¼␣ಂದ ನ�␣ದುZ␣ೂಂt␣ರುK␣:␣ೂೕ? 

C. ~␣ೕವu ಒಂದು ವ6ಸನಕರ ವತCD␣<␣ ~␣ಮ+ನುX ಒ0␣N�␣Z␣ೂಂt␣ರುK␣:␣ೂೕ? 
D. ~␣ೕವu ಕ£␣ದ T'%␣ ನಮ+ ␣̂ೖಬm ಅಧ6ಯನ u␣ೕ£␣ b't␣Z␣ೂಂಡ ಸಮಪC¡␣ಯನುX 

ಪ�2␣C<␣ೂ�␣�␣!␣:␣ೂೕ? k␣ೕ<␣? 
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3. ಚ£␣2f␣;␣:  ಪ)2␣F␣ೂಂದು v␣ೕ§␣ಯ u␣ೕ£␣ ~␣ೕಡ�'S␣ರುವ ␣̂ೖಬm Q'ಕ6x'ಗವನುX ಓ!␣%␣ ಮತು[  6 ಪ)²␣Xಗಳ 
ನಮೂD␣ಯನುX ಬ�␣�␣ ಚ¨␣C b't␣%␣ (b'ಗCಸೂ}␣ಗಳu T'ಧನದ/␣� ಬ:␣ಯಲN§␣Pu␣). 

4. G␣ೂೕಜX␣ e6@␣;␣:  Q'ರದ u␣ೕ£␣ಯ/␣� ಪ)2␣F␣ೂಬHನು ಓದುವ ␣̂ೖಬ/␣ನ Q'ಕ6x'ಗದ K␣ಷಯದ/␣� 
ಒಮ+ತವನುX ವ6ಕ[ಪt␣�␣Z␣ೂ�␣�%␣. (!␣ನZ␣s 3 ಅ�'6ಯಗಳನುX ಓದುವuದು ಸೂ}␣ಸಲN§␣Pರುತ[7␣).  

5. j6&¤␣2f␣;␣:  ಒಬH%␣<␣ೂಬHರು 3')¹␣Cಸುವ ಮತು[ 5 �'ಗೂ 6 ಪ)²␣Xಗ�␣<␣ b't␣Z␣ೂಂಡ ಸಮಪC¡␣ಗ�␣n'S␣ 
3')¹␣Cಸುವ ಮೂಲಕ ~␣ಮ+ ಸಮಯವನುX ಮು>'[ಯ<␣ೂ�␣�␣%␣. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  u␣ಷ^ರನು- ತ56;␣ಸಲು ಅವಶ^T6ದ ವಸು<ಗಳu ಏX␣ಂದQ␣, ಸತ^z␣ೕದ,  
j6&ಥ2X␣, ಪ?␣�6&ತ$'␣ೕವರು, ಮತು< !␣ೕನು. 

 14



!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 9:  ಪ?␣�6&ತ$'␣ೂಂ9␣[␣ ಸ;␣56ದ ಸಂಭಂದ 

ಸು �␣)ಸ[D␣ೂಂ!␣<␣ ಅಂದ:␣ ಇದರ ಆಥC ~␣D␣ೂXಳ<␣ Q'ಸK␣ರುವ ಪK␣Y')ತ+D␣ೂಂ!␣<␣ ಅ,␣ೂೕಘ ವ6�␣[ಗತ 
ಸಂಭಂದ ␣̂£␣ಸಲು 7␣ೕವರು ~␣ನn'S␣ 7␣ೂಡ̄ F␣ೂೕಜD␣ಯನುX �'�␣ ಇ§␣PU'�:␣. (:␣ೂೕb' 8:9-14)  ~␣ನX ಸMಂತ 
ಬು!␣�¼␣ಂದ ಆತನನುX ¬␣ಂ�'/␣ಸುವuದು 7␣ೕವರ ಉ7␣�ೕಶu␣ೕ ಇಲ�u␣ೕ ಇ�'�.  ಆತನು ತನX ಆತ+ವನುX ~␣ನn'S␣ 
Z␣ೂ§␣PU'�D␣ ~␣ೕನು ಆ ಅತ+ದ/␣� ␣̂£␣ದು �␣)ಸ[ನ T'Mರುಪ6ದ/␣�ಯ T'ಮಥC!␣ಂದ ಆತನ 
l␣ೕu␣b'ಡುವuದZ␣ೂsಸsರ.  ~␣ೕನು ಆತ+ದ/␣� ನ�␣ಯ ␣̂ೕZ␣ಂಬುದ>'sS␣ ಆತನು ಇದನುX  b't␣U'�D␣. (ಗಲY'6 
5:16) ಇದರ ~␣!␣CಷP ಅಥCu␣ೕನು? 

a␣ೂದಲX␣ೕದು:  ಆತನು ~␣ನXನುX É␣ಕಯC<␣ೂ�␣�␣  ␣́�1Y'·ಹ<␣ೂ�␣ಸುವನು. (F␣ೂೕ�'ನ 14:15-21) 
ಪK␣Y')ತ+7␣ೕವರು ~␣ನX ಸಲk␣n'ರನು, ಆತನು ~␣ನX ಮನ�␣·ನ/␣� ~␣ನX ಹೃದಯ7␣ೂಳಗ�␣ 
É␣ಕಯC<␣ೂ�␣ಸುವನು, ಆದ:␣ ಆತನ É␣ಕಯCತನವನುX ಅನುಭK␣ಸಲು ಆತನ ಆ�␣ಯನುX ಅವಶ6 
ಅನುಸ%␣ಸ¦␣ೕ ␣̂ೕಕು. (F␣ೂೕ�'ನ 15:14-15).  

ಎರಡX␣ೕದು:  ಪK␣Y')ತ+ 7␣ೕವರು ಎ�'� %␣ೕ2␣ಯ ಸತ6(␣ಯ/␣� ~␣ನXನುX ನ�␣ಸುವನು (F␣ೂೕ�'ನ 16:12-15) 
�'ಗೂ ಮೂಲ ಅ ␣́�ೕಸ[ಲರು ಪ)ಸು[ತQ'S␣ ಸತ6u␣ೕದದ/␣� ಬ:␣ಯಲNಟP %␣ೕ2␣ಯ/␣� ನಮನುX ಸಹ 
␣́):␣ೕ0␣ಸುY'[D␣. ಆತನ Q'ಕ6ದ ಮೂಲಕ ತನX ಸತ6(␣ಯನುX k␣ೂರಪt␣ಸುವವನು ಸಹ ಆS␣U'�D␣. 

(ಎ¢␣ೕಸ 1:17-18) ಪK␣Y')ತ+ದ ಸMರವನುX Z␣ೕಳuY'[ ಸತ6u␣ೕದವನುX i'ವu ಓದ ␣̂ೕಕು ಮತು[ ಓದುQ'ಗ ಮತು[ 
3')¹␣CಸುQ'ಗ 7␣ೕವ:␣ೕ ನನX ಹ2␣[ರ b'ತi'ಡು ಅಂತ Z␣ೕ�␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕಕು. 

ಮೂರX␣ೕದು:  ಪK␣Y')ತ+ 7␣ೕವರು F␣ೕಸುK␣ನ k␣ೂೕ/␣Z␣ಯುಳ� �␣ೕವನವನುX ~␣D␣ೂXಳ<␣ ಉY'N!␣ಸುY'[D␣. 
(2 Z␣ೂ%␣ಂಥ 3:18) &'Q'ಗ ~␣ೕನು F␣ೕಸುವನುX ನಂಬು2␣[F␣ೂೕ ಆತ+ನು ~␣D␣ೂXಳ<␣ ಬಂದು Q'ಸ b'ಡುY'[D␣. 
(2 Z␣ೂ%␣ಂಥ 5:17) k␣ೂಸU'S␣ ಹುಟುPವuದು �␣)ಸ[ನ/␣� ಪ%␣ಪಕM(␣ k␣ೂಂ!␣7␣�u␣ ಅಂತ ಅಥC ಅ�'�.  ಆದ:␣ 
ಪK␣Y')ತ+ 7␣ೕವರು ~␣D␣ೂXಳ<␣ !␣D␣ೕ !␣D␣ೕ >'ಯC b't␣ F␣ೕಸುK␣ನ ಚ%␣(␣)ಯ�'<␣ ಬದ�'¼␣ಸುY'[D␣, 
ಇದನುX i'ವu ಆತ+ನ ಫಲu␣ನುX(␣[u␣.  (ಗ�'ತ65:22-23) !␣i'ಲು ~␣ೕನು ಆತ~␣<␣ Á␣ದು T'M�␣ ಅಂತ k␣ೕ�␣ 
¥'%␣ೕರ Z␣ಲಸZ␣s ಇ�'� ಅಂತ k␣ೕ�␣Z␣ೂಂಡು ಬಂU'ಗ¦␣ೕ ಅದು T'ದ6.  

V6ಲWX␣ೕದು:  ಪK␣Y')ತ+ನು Y'ನು ಏನು ಬಯಸುY'[D␣ ಅದನುX k␣ೕಳಲು ಮತು[ b'ಡಲು b'ಗCದಶCನ 
b'ಡುವನು. (:␣ೂೕಮನ 8:14;  ಗ�'ತ6 5:21;  Ê␣/␣0␣N 2:12-13) ಆತ+~␣<␣ ಸಂ(␣ೂೕಷ ಪt␣ಸುವ Z␣ಲಸವನುX 
b'ಡಲು Z␣ೕಳuವವi'S␣U'�D␣. ಆತನು ~␣ನX ಆತ+ 3')ಣ7␣ೂಂ!␣<␣ b'Y'i'ಡುವವi'S␣U'�D␣. ಆದ:␣ i'ವu 
ಬಹಳ ½'ಗ)(␣&'S␣ರ ␣̂ೕಕು &'Z␣ಂದ:␣ l␣ೖY'ನನು ಮತು[ ದು`'Pತ+ಗಳu ಸಹ ನಮ+ ಆ¦␣ೂೕಚD␣ಯನುX Z␣ೖ 
ತ0␣Nಸುವಂತಹುಗµ'S␣u␣, ಕ),␣ೕಣ ಕ),␣ೕಣQ'S␣ U'%␣ ತ0␣Nಸುವವಗµ'S␣u␣ ಇಂತಹ ಸಂದಬCದ/␣� ಬಹಳ 
½'ಗ)(␣ �'ಗೂ ಸೂÀ(␣ಯುಳ�ವವa'S␣ರ ␣̂ೕಕು. ಆದ:␣ Q'ಕ6Z␣s b'ತ) ಸNಂ!␣�␣ ಮುನX�␣�␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕಕು. 

ಐದX␣ೕದು:  ಪK␣Y')ತ+ನು <␣ಲ�ಲNಟುP  ~␣ಮ+ ಮು®'ಂತರ ಇತರರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣  b'ಡುತ[7␣. (F␣ೂೕ�'ನ 
15:26-27;  ಅ ␣́�ೕ 1:8;  1 ␣́ೕತ) 4:10-11) ನಮ+ ಸMಂತಃQ'S␣ &'ವ ಮk␣ೂೕನXತ >'ಯCಗಳu b'ಡಲು 
T'ದ6K␣�'�. ಆದ:␣ i'ವu ಇತರ%␣<␣ T'È␣ಗµ'S␣U'�ಗ ಪK␣Y')ತ+ನ >'ಯC!␣ಂದ ಅD␣ೕಕರನುX 
�␣)ಸ[ನಂ{␣Z␣ಯ/␣� ತರುತ[7␣. ಪK␣Y')ತ+ 7␣ೕವರು ಆ2␣ºಕ ವರಗಳನುX Z␣ೂಟುP ಅದನುX ಉಪF␣ೂS␣�␣Z␣ೂಳu�Y'[D␣. 
ವರಗಳu ಇತರರ ಏ�␣<␣n'S␣ k␣ೂರತು ನಮn'S␣ ಅ�'�. ಇತರ%␣<␣ F␣ೕಸುK␣ನ ಬ<␣» T'ರುY'[ 
ಪK␣Y')ತ+7␣ೂಂ!␣<␣ ಸಹಕ%␣�␣. ಮತು[ ~␣ಮ+ ಮೂಲಕ ಅD␣ೕಕರು ␣̂£␣ದು ಆ_␣Q'Cದ k␣ೂಂದ/␣ ಎಂಬ ಬಯZ␣ 
ಇರ/␣. 

F␣ೕಸು ನಮ<␣ ತನX ಆತ+ವನುX ನಮ+ É␣ಕಯC>'sS␣ ಅನುಗ)¬␣�␣U'�D␣. &'Z␣ಂದ:␣ ಅD␣ೕಕ%␣<␣ ಕ/␣ಸಲು 
2␣�␣ಸಲು ಮನಸು· b'ಪCt␣ಸಲು ಮತು[ ಮುನX�␣�␣ ಅD␣ೕಕರನುX �␣)ಸ[ನ ನಂ{␣Z␣ಯ/␣� ತರುವuದ>'sS␣, Àಣ 
ÀಣQ'S␣ ಪK␣Y')ತ+D␣ೂಂ!␣<␣ ಬಳZ␣&'S␣ದು� ಆತನ/␣� ಇರುವuU'ದ:␣ ~␣ೕವu ಪಲಭ%␣ತQ'ದ ಮತು[ 
ಸಂ(␣ೂೕಷವuಳ� Z␣ೖಸ[ �␣ೕವನವನುX �␣ೕK␣ಸಲು T'ದ6. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  '␣ೕವ�6ತ$'␣ೂಂ9␣[␣ V6ವu ಸಹಕ;␣f␣h6ಗ ಆತನು ತನ- ಆತ$ವನು-  
ನಮ�6U␣ ಮತು< ನಮ$ �␣ೕz␣ಯ !␣m␣ತ<T6U␣ ಅನುಗ&�␣ಸು�6<X␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 10:  ಪ;␣ಪಕl ಮತು< ಗು�␣ಕ;␣ಸುವ u␣ಷ^ರV6-U␣ ತ56;␣ಸುವuದು 

�␣)ಸ[ನ ಮ�' ಆ�␣ ಸNಷPQ'S␣ ಇ7␣. k␣ೂೕS␣%␣ ಎ�'� ಜನರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ b't␣%␣. ( ಮY'[ಯ 28:19) ಇದು 
ಸುQ'(␣Cಯ >'ಯCZ␣s T'ಲದು. i'ವu ಅಂತಹ _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸ ␣̂ೕಕು ಆ _␣ಷ6ರು ಇD␣ೂXಬH _␣ಷ6ರi'XS␣ 
ತ&'%␣ಸುವಂ2␣ರ ␣̂ೕಕು. ಅ7␣ೕ %␣ೕ2␣ _␣ಷ6ರು ಗುh␣ಕ%␣ಸಲNÌ'Pಗ k␣ೂಸ k␣ೂಸ ಸv␣ಗಳu 3')ರಂಭQ'ಗಲು 
T'ದ6Q'ಗುತ[7␣. k␣ೂಸ ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣� i'ಲುs ತ¦␣b'%␣ನವ:␣<␣ ಪ)ಭQ' {␣ೕಳuವ _␣ಷ6ರನುX 
ತ&'%␣ಸಲN§␣Pತು[ ಎಂಬU'S␣ >'ಣ�␣ಗುತ[7␣. 

a␣ೂದಲX␣ ಹಂತ:  ಒಬHರನುX �␣)ಸ[ನ ನಂ{␣Z␣ಯ/␣� ತರುವಂತU'�S␣7␣. ಒಂದು _␣ಷ6ನು ,␣ೂದಲು  
?␣�6lf␣56U␣ರು�6<X␣ (1 F␣ೂೕ�'ನ 5:11; 1 Í␣ಸ·¦␣ೂೕ~␣ಕ 1:7-8) ದು:ಖದ ಸಂಗ2␣ ಏD␣ಂದ:␣ i'ವu ಅಷPರ 
ಮ§␣P<␣ ~␣/␣�ಸು(␣[ೕu␣, k␣�'�S␣ i'ವu ಜನರನುX �␣)ಸ[ನ ನಂ{␣Z␣ಯ/␣� ಕ:␣ದು ಸv␣<␣ l␣ೕ%␣ಸುವ ವ:␣ b'ತ) �␣ೕ�␣ತ 
K␣ಡು(␣[ೕu␣, ಆದ:␣ k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳu �␣)ಸ[ನ/␣� ಕೂಸುಗµ'S␣U'�:␣ ಅವರು ␣̂£␣ಯುವuದ>'sS␣ ವ6�␣[ಗತQ'S␣ 
ಗಮನಹ%␣ಸುವuದು ಬಹಳ 3')ಮುಖ6 (1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 3:1-2;  1 ␣́ೕತ) 2:2) _␣ಷ6ರನುX ತ&'%␣ಸುವ ~␣ನ<␣ ಬಹಳ 
3')ಮುಖ6. ಅವ%␣<␣ ಸಮಯವನುX Z␣ೂಟುP ಅವರನುX K␣¥'Mಸದ/␣� ␣̂£␣ಸ ␣̂ೕಕು F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನು ಸಹ K␣¥'MಸZ␣s 
,␣ೂದಲD␣ ಹಂತದ/␣� ಇದ�ವರನುX �'<␣F␣ b't␣ ␣̂£␣�␣U'�D␣. (F␣ೂೕ�'ನ 1:35-42). 

ಎರಡX␣ೕಯ ಹಂತ:  K␣¥'M�␣ಗಳನುX F␣ೕಸುK␣ನ ಅನು56�␣56ಗಲು ಸ�'ಯ b'ಡು(␣[ೕu␣.  (b'ಕC 1;17, 
F␣ೂೕ�'ನ 1:43, Z␣ೂ¦␣ಸ· 2:6-7) F␣ೕಸುK␣ನ ಅನು&'¼␣ಗಳu T'b'ನ6 ಸತ6(␣F␣ಂದ:␣ ರÀ¡␣ಯ 
ಬರವl␣ಯನುX ಅಥCb'ಡಬಲ�ರು, ಮತು[ k␣ೕ<␣ ಸತ6u␣ೕದವನುX ಓದ ␣̂ೕಕು ಅಥCb't␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕಕು k␣ೕ<␣ 
ಪK␣Y')ತ+D␣ೂಂ!␣<␣ ಬಳZ␣ಯ/␣�ರ ␣̂ೕಕು, ಮತು[ !␣ೕÎ'T'Xನ �'ಗೂ ಸv␣ಯ ಮಹತM, k␣ೕ<␣ ಅಂS␣>'ರ 
b't␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕಕು, k␣ೕ<␣ 3')¹␣Cಸ ␣̂ಕು ಅನುXವuದು ಏ Ï ಐ T'ಧನದ  Z␣ೖ0␣t␣ ~␣ಮ<␣ ಸ�'ಯ ಪಡುವuದು, 
ಮತು[ k␣ೕ<␣ ಇದು >'ಯCವ¬␣ಸುತ[7␣ ಆನುXವuದು ಸಹ (␣ೂೕ%␣ಸುವuದು ಬಹಳ 3')ಮುಖ6. ~␣ನX ಸತ6(␣ಯ 
�␣ೕವನವನುX ಅವರು D␣ೂೕಡ ␣̂ೕ>'S␣7␣, ಈ ಹಂತದ/␣� �␣)ಸ[ನನುX ಅನುಸ%␣ಸುವuದು k␣ೕ<␣ ಎಂಬುದನುX ~␣ಮ+ 
3'ತ) (␣ೂೕ%␣ಸುತ[7␣, (1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 11:1-2;  2 2␣,␣ೂೕ 3:10-11) F␣ೕಸು 3')¹␣Cಸುವuದು, T'È␣&'S␣ರುವuದು 
ಮತು[ ಬಡವರನುX ಪa'ಂಬ%␣ಸುವuದು, 7␣ೕವರ Q'ಕ6ವನುX ಕ/␣ಸುವuದು ಇu␣�'� ಆತನ _␣ಷ6ರು ಆತನನುX 
D␣ೂೕt␣ ಕ/␣ತುZ␣ೂಂಡರು, ~␣ೕನು ಸಹ _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸುವವ%␣<␣ �'<␣F␣ೕ b'ಡತಕsದು�. 

ಮೂರX␣ ಹಂತವu:  F␣ೕಸುವನುX ¬␣ಂ�'/␣ಸುವವರು ಆತ~␣n'S␣ w␣ಲಸ e6ಡುವವರ �'<␣ ಸ�'¼␣ಸುತ[7␣. 
(ಎ¢␣ಸ 4:12) F␣ೕಸು k␣ೕ�␣ದು�: ನನXನುX ¬␣ಂ�'/␣�␣%␣ i'ನು ~␣ಮ+ನುX �␣ೕನು ¬␣t␣ಯುವ ␣̂ಸ[ರi'XS␣ 
b'ಡುu␣ನು. (b'ಕC 1:17) ಆತನನುX ¬␣ಂ�'/␣ಸುವವರು ಮನುಷ6:␣ಂಬ �␣ೕನನುX ¬␣t␣ಯುವವa'S␣U'�:␣, 
ಆತನನುX ¬␣ಂ�'/␣ಸುವ ಪ)2␣F␣ೂಬH~␣<␣ ಸುQ'(␣C T'%␣ k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳu �␣)ಸ[ನ/␣� ␣̂£␣ಯುವಂ(␣ 
b'ಡುವuದನುX ಕ/␣ಸ ␣̂ೕಕು. �'ಗೂ ಎÏ ಐ ಉಪ7␣ೕಶದ Z␣ೖ 0␣t␣ k␣ೕ<␣ ಉಪF␣ೂS␣ಸುವuದನುX ಸಹ 
ಕ/␣ಸ ␣̂ೕಕು, (ಎ¢␣ಸ 4:12 ರ/␣�) ¬␣ಂ�'ಲಕರು ಕತCನ l␣ೕu␣ ಅಂದ:␣ ಜನರನುX 0␣12␣�␣ ಅವ%␣<␣ l␣ೕu␣ b'ಡುವ 
ಮ§␣P<␣ ␣̂£␣ಯ ␣̂ೕಕು ಎಂದು  k␣ೕಳuತ[7␣. ~␣ನX �␣ೂ(␣&'S␣ l␣ೕu␣<␣ ಅವರನುX ಕ:␣ದುZ␣ೂಂಡು k␣ೂಗು, ~␣ಮ+ 
3'ತ)ವu ಏD␣ಂದ:␣ ~␣ೕವu ತರv␣ೕ2␣ ~␣ೕt␣ದ ಪ)>'ರ ~␣ಮ+ ಅನು&'¼␣<␣ l␣ೕQ'>'ಯCವನುX 
~␣F␣ೂೕ�␣ಸುವಂತದು� ಆS␣7␣.  (ಮY'[ಯ 10 ಮತು[ ಲೂ>' 10) 

V6ಲWX␣ಯ ಹಂತದ:  _␣ಷ6ತMವu Z␣ಲಸn'ರರು ಪuನರು�6�9␣ಸುವದw␣W ಸ�'ಯQ'ಗುತ[7␣. (ಮY'[ಯ 9:36-37, 
28:18-20;  F␣ೂೕ�'ನ 15:5, 16) ಗುh␣ಕ%␣ಸುವuದು ನಮ+ ಗು%␣&'S␣7␣, ಆದ:␣ ~␣ೕನು ತ&'%␣ಸುವ _␣ಷ6ರು 
~␣ಜQ'ದ ಇತರ _␣ಷ6ರನುX ತ&'%␣ಸುವ:␣<␣ ಇದು T'ದ6K␣�'�.  (2 2␣,␣ೂೕ 2:2) ಸತತQ'S␣ ಅವರನುX 
ಉ(␣[ೕಜನ ಪt␣ಸು &'Z␣ಂದ:␣ ಅವರು ಈಗ ಸಂಪ�ಣCQ'S␣ ␣̂ೕ:␣ _␣ಷ6ರನುX ತ&'ರು b'ಡುವ T'|ನZ␣s 
ಬಂ!␣U'�:␣.  i'ವu �␣)ಸ[ನ/␣� ನಂಬುವ ಜನರನುX <␣ದ�,␣ೕ¦␣ ಅವರು ಇತರರನುX _␣ಸು[ b'ಡುವ ಮತು[ k␣ೂಸ 
l␣m ಚಚುCಗಳನುX 3')ರಂ{␣ಸಲು ಸ�'ಯ b't␣ದ:␣ b'ತ) i'ವu ಯಶ�␣M&'ಗು(␣[ೕu␣. (ಅ ␣́�ೕ 6;1, 7)  
_␣ಷ6ರನುX ಪuನರುY'NದD␣ b'ಡುವವರ ಸಂಗಡ ~␣ಮ+ 3'ತ) ಏD␣ಂದ:␣ ಅವರನುX ಗುh␣ಕ%␣ೕಸುವuದು ಆS␣7␣. 
ಇದು ~␣ಮ<␣ ಬಹಳ 3')ಮುಖ6 ~␣ಮ+ ಪ)7␣ೕಶವನುX ತಲುಪಲು b'ಡ ␣̂ೕ>'ದ &'(␣) ಇದರ/␣� x'ಗವ¬␣�␣ 
ಮತು[ ಅವ%␣<␣ ಇದರ ಬ<␣» b'¬␣2␣ Z␣ೂಟುP ಇದನುX ಉಪF␣ೂS␣�␣ ಎಂದು 2␣�␣�␣%␣. 
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K␣¥'M�␣ಗಳu ಅನು&'¼␣ಗµ'S␣, ಅನು&'¼␣ಗಳu Z␣ಲಸn'ರa'S␣, Z␣ಲಸn'ರರು 
ಪuನರುY'N!␣ಸುವಂತವa'ಗುದ>'sS␣ i'ವu 3')¹␣Cಸು(␣[ೕu␣ ಮತು[ Z␣ಲಸವ� ಸಹ b'ಡು(␣[u␣.  (Z␣ೂ¦␣l␣· 
1:28-29) ಆದ:␣ ಈ ಹಂತಗಳu ಮ(␣ೂ[ಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕ)ಮದ/␣� ನ�␣ಯುವu!␣ಲ�.  ಅವu ಒಂ7␣ೕ 
ಸಮಯ/␣� ಎಲ�ವu ಆಗುತ[u␣, ಒಂದು k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ ␣̂£␣ದ �'<␣ l␣ೕu␣ ಸ/␣�ಸ/␣ ಮತು[ _␣ಷ6ರನುX ಗುh␣ಕ%␣ಸ/␣. 
ಇಂತಹ ಪ)�␣)F␣ ಪuನa'ವ2␣C�␣ದ:␣, ಅ2␣ _␣ಘ)ದ/␣�F␣ೕ ಇt␣ ಪಟPನu␣ೕ ಉ�␣�ೕವ<␣ೂಳu�ತ[7␣ ಮತು[ 7␣ೕಶ 
K␣7␣ೕಶಗಳ/␣� 7␣ೕವರ ಮ�' ಆ�␣ ಫ�:␣ೖಸ/␣Z␣s T'ದ6(␣ ಇ7␣. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  !␣ಮ$ ಗು;␣ಯು ಅX␣ೕಕರನು- ಪ;␣ಪಕl ಅನು56�␣ಗV6-U␣ e6@␣  ಅವರು 
�␣ೕz␣ e6@␣ 9␣lಗುಣT6U␣ e6ಡುವuದು ಆU␣'␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 11:  '␣ೕವ;␣ಂದ w␣ೕಳಲ�ಡುವuದು 

7␣ೕವರು ಪ)2␣!␣ನ ತನX ಹೃದಯ!␣ಂದ k␣ೂಸU'ದ ಪ)>'ಶD␣ ~␣ನX ಹೃದಯZ␣s ಅನುಗ)¬␣ಸಲು ಬಯಸುY'[D␣.. 
 “ಬಳ/␣ k␣ೂೕದವರನುX b'ತುಗ�␣ಂದ ಸು�'%␣ಸುವದZ␣s i'ನು ಬಲ�ವi'ಗುವಂ(␣ ಕತCi'ದ   
 ಯk␣ೂೕವನು _␣È␣ತರ i'/␣<␣ಯನುX ನನ<␣ ದಯ3'/␣�␣U'�D␣; ␣̂ಳ ␣̂ಳಗೂ ನನXನುX ಎಚ�%␣�␣  
 _␣È␣ತರಂ(␣ i'ನು Z␣ೕಳuವ �'<␣ ನನX �␣K␣ಯನುX ½'ಗರ<␣ೂ�␣ಸುY'[D␣.”  - F␣¥'ಯ 50:4 

ಬ¬␣ರಂಗಪt␣ಸುವuದು ಒಂದು 7␣ೕವರ ಚ%␣(␣)&'S␣7␣. ತನX ಪ)2␣F␣ೂಂದು ಮಕsಳಲೂ� ತನXನುX Y'D␣ೕ ಸMತಃ 
ಬ¬␣ರಂಗಪt␣ಸಲು ಬಯಸುY'[D␣.  ಪ)ಪಂಚವD␣Xೕ ಸೃ�␣P�␣ದ 7␣ೕವರು b'ನವ~␣<␣ ತನXನುX 
ಪ)ಕಟಪt␣ಸುY'[ಇದ�D␣, (:␣ೂೕb' 1:20)  ಸತ6u␣ೕದವu 7␣ೕವರ ಸMಯಂ ಪ)ಕಟ¡␣&'S␣7␣, 7␣ೕವರು 
ವ6�␣[&'S␣U'�D␣ ಆತನು b'Y'ಡುವವi'S␣U'�D␣ F␣ೕಸು k␣ೕ�␣ದು� ನನX ಕು%␣ ನನX  ಸMರವನುX Z␣ೕಳuತ[7␣ i'ನು 
ಅವuಗಳನುX ಬ¦␣�ನು. (F␣ೂೕ�'ನ 10:27) 

ಒಬH T'b'ನ6 Z␣�ಸ[ �␣ೕವನವu ಒಬHರD␣ೂXಬHರು 0␣12␣ಸುವ ಇಬHರ ನಡುu␣ ಸಂಪಕC ನ�␣ಯುವ ಸಂಬಂದ 
Q'ಸ[ವQ'S␣ ಆ:␣ೂೕಗ6ಕರ ಸಂಬಂದದ/␣� ಎರಡು b'ಗC ಸಂಪಕC k␣ೂಂ!␣ರ7␣ ಇರುವuದು ಅದು 
ಅಸಹಜQ'S␣7␣ 

ಇ/␣� ಸುಂದರQ'ದ Q'n'�ನ ನಮ+ F␣ೕಸುK␣ನ ಮೂಲಕ: ನನ ಆ�␣ಗಳನುX k␣ೂಂ!␣ ಅವuಗಳನುX Z␣ೖZ␣ೂಂಡು 
ನ�␣ಯುವವD␣ೕ ನನXನುX 0␣12␣ಸುವನು. ನನXನುX 0␣12␣ಸುವವನು ನನX ತಂ7␣<␣ 0␣)ಯi'S␣ರುವನು; i'ನು 
ಅವನನುX 0␣12␣�␣ ಅವ~␣<␣ >'h␣�␣Z␣ೂಳu�u␣ನು. (F␣ೂೕ�'ನ 14:21) 

�␣)ಸ[ನ ಆ�␣ಗ�␣<␣ ನಮ+ K␣�␣ೕಯ(␣:  
1. ಆತ~␣<␣ ನಮ+ 0␣12␣ಯನುX (␣ೂೕ%␣ಸುವuದು: ನನX ಆ�␣ಗಳನುX k␣ೂಂ!␣ ಅವuಗಳನುX Z␣ೖZ␣ೂಂಡು 

ನ�␣ಯುವವD␣ೕ ನನXನುX 0␣12␣ಸುವವನು. 
2. ತಂ7␣ಯ 0␣12␣ಯನುX  ಅನುಭK␣ಸಲು ನಮ<␣ ಶಕ[<␣ೂ�␣ಸುತ[7␣: ನನXನುX 0␣12␣ಸುವವನು ನನX ತಂ7␣<␣ 

0␣)ಯi'S␣ರುವನು; 
3. ನಮ+ ಹೃದಯದ/␣� �␣)ಸ[ನ ಹೃದಯವನುX ಆಳQ'S␣ ಅÍ␣ೖC�␣Z␣ೂಳu�ವ/␣� ಫ/␣Y'ಂಶ : i'ನು ಅವನನುX 

0␣12␣�␣ ಅವ~␣<␣ >'h␣�␣Z␣ೂಳu�u␣ನು. (F␣ೂೕ�'ನ 14:21) 

7␣ೕವರು ~␣,␣ೂ+ಂ!␣<␣ k␣ಚು� b'ತi'ಡಲು ಬಯಸು2␣[ೕa'? �'n'ದ:␣ ಆತನು k␣ೕ�␣ದ K␣ಷಯಗ�␣<␣ ಆತ~␣<␣ 
K␣�␣ಯa'ಗುವuU'ದ:␣ ಆತನು ಇನೂX k␣�'�S␣ ~␣ಮ<␣ >'h␣�␣Z␣ೂಳu�ವನು. 
  
ಇದು ಅದುHತQ'S␣7␣: ಸವCಶಕ[i'ದ 7␣ೕವರು ಅ�␣|ತMದ/␣�ದ ಪ)ಪಂಚZ␣s b'Y'i't␣ ನ,␣ೂ+ಂ!␣<␣ ~␣ಕಟ 
ಸಂಬಂದವನುX ಆ ␣́ೕÈ␣ಸುY'[D␣, ಅD␣ೂXೕನ6(␣<␣ ಸಂಪಕC ಅಗತ6K␣ರುತ[7␣, ಸಂಪಕCK␣ಡಲು b'ತi'ಡುವuದು 
ಅವಶ6. ~␣ಮ+ ಉತ[ಮ l␣Xೕ¬␣ತD␣ೂಂ!␣<␣ ~␣ೕವu &'ವ %␣ೕ2␣ಯ ಸಂಬಂದವನುX k␣ೂಂ!␣ರು2␣[ೕ%␣? ~␣ೕವu 
ಅವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಸಂಪಕC b'ಡ!␣ದ�:␣ &'ವu7␣ೕ ಸಂಬಂದK␣ಲ�ದ �'<␣ ಆಗುತ[ದ�'�. 

k␣�'�S␣ i'ವu 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ Z␣ೕಳuವuದು ಏನು: “i'ನು ಏನು b'ಡ/␣?”  &'Q'ಗಲೂ ಆತನು ನ,␣ೂ+ಂ!␣<␣ 
ಆತನು 56ರು ಅನುXವuದನುX k␣ೕಳಬಯಸುY'[D␣: 

“~␣ೕನು ನನX ಕಣುÑಗುt␣¯ನಂ(␣F␣ೕ.” (�␣ೕತCD␣ 17:8) 
“~␣ೕನು ನನX 0␣)ಯಮಗನು ~␣ನ<␣ ಪ)ಸನXi'7␣ನು, ~␣ೕನು ನನX ದೃ�␣Pಯ/␣�  

ಅಮೂಲ6ನು b'ನ6ನು 0␣)ಯನು ಆS␣!␣�.” (F␣¥'ಯ 43:4) 

ಪ&F␣ �ಣವu '␣ೕವರು ನa␣ೂ$ಂ9␣[␣ e6ತV6ಡು�6<X␣, ತನ-ನು- �6X␣ೕ ಸlತಃ ಪ&ಕಟ ಪ@␣ಸುw␣ೂಳupವವನೂ 
ಆU␣h6iX␣,ಆತನು e6ತV6ಡದ ಒಂದು ಗZ␣[␣56ಗb␣ ಒಂದು 9␣ನT6ಗb␣ ಇs6t. ಆದQ␣ !␣ೕನು ಆತನ ಸlರ 
w␣ೕಳu�6< ಇ'␣i56? 

7␣ೕವ%␣<␣ ಈ ಪ)²␣XಯನುX Z␣ೕಳuವuದು ಇ!␣ೕಗ ~␣/␣��␣: ~␣ೕವu ನನX ಬ<␣» ಏನು F␣ೂೕ}␣ಸು2␣[ೕ%␣ ಅನುXವuದು? 
ಈಗ¦␣ೕ ಆತನು b'Y'i'ಡುY'[D␣. ಸುಮ+D␣ ಆತನ ಸMರವನುX Z␣ೕ�␣ ಮತು[ ~␣ಮ+ K␣�␣ೕಯ(␣ಯ ~␣�␣ತ[ 
7␣ೕವ%␣<␣ ಪ)2␣�␣ b't␣. ಆತನು ಏD␣�'� b'ತi't␣ದರು ಅದZ␣s ಪ)2␣ಉತ[ರQ'S␣ Á␣ದು ಆನುXವu7␣ೕ 
ಆS␣ರ ␣̂ೕಕು. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  '␣ೕವರು ಏನು �␣ೕಳuF␣<h6iX␣ ಎಂಬುದನು- ಎಚ�;␣w␣�␣ಂದ w␣ೕಳ~␣ೕಕು 
ಮತು< ತ�ಣ ಪ&F␣}␣&�␣ಸ~␣ೕಕು. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 12:  �␣ೂಸ �␣¦ ಚಚ2�6U␣ ಒಂದು �␣ೖಟನು- ಆG␣We6@␣ 

ಸv␣n'S␣ F␣ೕಸುK␣ನ ದಶCನ ಏD␣ಂದ:␣,  1) k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX ಪ)ಬುದ� �'ಗೂ ಗುh␣ಸಲNಡಲು F␣ೂೕಗ6 
_␣ಷ6a'S␣ ␣̂£␣ಸುವuದು.  2) ಸುQ'(␣CಯನುX Z␣ೕಳ ␣̂ೕ>'ದ k␣ೂಸ ಸ|ಳಗ�␣<␣ ~␣ರಂತರQ'S␣ K␣ಸ[%␣ಸುವuದು. 
(ಅ ␣́�ೕಸ[ಲ 8:1; 8:1;  11:19-21 :␣ೂೕb' 15:20) 7␣ೕವರು  ತನX ಸv␣<␣ &'Q'ಗಲೂ �␣ಶÒ 
>'ಯCದ/␣�ದು�Z␣ೂಂಡು ಸುQ'(␣C ~␣�␣ತ[ k␣ೂಗುವ ಎ�'� ಕ�␣ ಮತು[ ~␣ೕವu ಇರುವ ಸ|ಳಗಳ/␣� 
~␣`'ÅವಂY'a'S␣ರ ␣̂ೕZ␣ಂದು ಬಯಸುY'[D␣. 

ಮ�'ನ ಆF␣ೂೕಗವನುX ಪ�:␣ೖಸಲು 7␣ೕವರು ~␣ಮ+ ತಂಡವನುX k␣ೂಸ ಸ|ಳಗಳ/␣� k␣ೂಸ l␣m ಸv␣ T'|0␣ಸಲು 
ಮುನX�␣ಸುವವi'S␣U'�D␣.  ಅಂತಹ ಸ|ಳಗಳನುX ಅF␣s b't␣ 3')ಥCD␣ಯ/␣�t␣, 3')ಥCD␣ಯು ಮುಂ7␣ ಎ/␣�<␣ 
k␣ೂೕಗ ␣̂ೕಕು ಅನುXವದನುX ~␣U'Cರ b'ಡಲು ಸ�'¼␣ಸುತ[7␣.  ಇದು ~␣ಮ+ ಪ)ಸು[ತ ಸ|ಳದ ಹ2␣[ರದ/␣� 
D␣:␣k␣ೂ:␣ಯಂತಹ Ó␣<␣ೂೕ�␣ಕ ಸ|ಳQ'ಗಬಹುದು. ಅಥQ'ಹ2␣[ರದ ಹ�␣� �'ಗೂ ಪಟPಣQ'S␣ರಬಹುದು, ಅಥQ' 
ಮ(␣ೂ[ಂದು �'ಗೂ ␣̂ೕ:␣ 7␣ೕಶವ� ಆಗಬಹುದು ಎ/␣� 7␣ೕವರು ತನX ಸುQ'(␣CಯನುX (␣<␣ದುZ␣ೂಂಡು k␣ೂೕಗಲು 
ಬಯುಸುY'[D␣. ~␣ಮ+ K␣ಸ[ರ¡␣ಯು Ó␣<␣ೂೕ�␣ಕQ'S␣ಲ�!␣ರಬಹುದು, ಆದ:␣ T'ಂಸÔ2␣ಕQ'S␣ ಜನರ ಗುಂಪu 
ಆS␣ರಬಹುದು  ಅಥQ' K␣�␣ನX ಬುಡಕಟುP ಜi'ಂಗದವರು ಅಥQ' ಯು~␣ವ�␣C§␣ K␣U'6¹␣Cಗಳಂತಹ ಒಂದು 
~␣�␣CಷPಗುಂಪu&'S␣ರಬಹುದು ಅಥQ' K␣7␣ೕ�␣ a'ಷPಗಳu ಆS␣ರಬಹುದು, 7␣ೕವರು ~␣ನXನುX ಅ/␣�<␣ ಕಳu¬␣ಸಲು 
ಬಯಸುY'[D␣. 

ಆದ�%␣ಂದ ,␣ೂದಲ k␣�␣� ~␣ೕವu ಎ/␣� k␣ೂೕಗ ␣̂ೕZ␣ಂದು 7␣ೕವರು ಬಯಸುY'[D␣ ಅನುXವ ~␣U'Cರ, ಎರಡD␣ೕದು 
ಪK␣Y')ತ+~␣<␣ b'ಗCದಶCನ (␣ೂೕ%␣ಸು ಎಂದು 3')¹␣CಸುವuU'S␣7␣.  &'ವ%␣ೕ2␣ k␣ೂಸ ½'ಗದ/␣� 
ಸುQ'(␣CಯನುX (␣<␣ದುZ␣ೂಂಡು k␣ೂದD␣ೂೕ ಇದು Õ␣ಲನ ಅನುಭವ Q'S␣ತು[. (ಅ ␣́�ೕಸ[ಲ 16:6-11) 
ಪK␣Y')ತ+ನು Õ␣ಲ ಮತು[ ಅವನ ತಂಡವನುX ಏ`'6 ಮತು[ ␣̂ೕ±'ನ6Z␣s ಪ)u␣ೕಶ<␣ೂ�␣ಸಲು ತನX ಹ(␣ೂೕ§␣ಯ/␣� 
ಇಟುP Z␣ೂಂt␣ದ�ನು,ನಂತರ b'6l␣�␣ೂ~␣&'!␣ಂದ ಒಬH ಮನುಷ6ನು ಸ�'ಯ>'sS␣  ಕ:␣ಯುವದನುX 
ದಶCನQ'S␣ ಕಂಡನು, ಇದ%␣ಂದ Y'ವu k␣ೂೕಗ ␣̂ೕ>'S␣ರುವ ಮತು[  7␣ೕವರು  ಬಯ�␣ದ ಸ|ಳ ಎಂದು 2␣�␣ದು, 
0␣/␣0␣N<␣ k␣ೂೕS␣ ಸುQ'(␣CT'%␣ ಸv␣ 3')ರಂ�␣�␣ದರು, Õ␣ಲನ l␣ೕu␣ಯ/␣� ಆ ಸv␣ ಅತ6ಂತ ಶ�␣[¥'/␣ ಮತು[  
ಎ�'� ಸv␣ಗ�␣<␣, ␣̂ಂಬ/␣ತ ಸv␣&'S␣ b'ಪC§␣Pತು[. 

ನಮ<␣ b'ಗCದಶCನ ~␣ೕಡಲು ಈ ಕÍ␣¼␣ಂದ Z␣ಲವu ಪ)ಮುಖ ತತMಗಳನುX i'ವu ಕ/␣(␣ವu: 

a␣ೂದb␣[␣:  k␣ೂಸ ಜನರನುX ತಲುಪಲು ಬದ�a'S␣%␣C. Õ␣ಲನು b'ತು ಆತನ ತಂಡವu ಸುQ'(␣CಯನುX k␣ೂಸ 
ಪ)7␣ೕಶಗ�␣<␣ ಮತು[ k␣ೂಸ ಗುಂಪuಗ�␣<␣ (␣<␣ದುZ␣ೂಂಡು k␣ೂೕಗುವuದರ/␣� ಸ�␣)ಯQ'S␣ದ�ರು. ಆದ:␣ ಈಗ 
ಹಲQ'ರು ಸv␣ಗಳu k␣ೂಸ ಸ|ಳಗಳ/␣� ಸುQ'(␣C ತಲು0␣ಸುದವರ/␣� ಮತು[ K␣ಸ[%␣ಸುವ/␣� ಸ�␣)F␣Q'S␣ ಇ�'�. 
7␣ೕವರು ~␣ನXನುX >'ದು ಮುನX�␣ಸ/␣! 

ಎರಡX␣ಯh6U␣:  i'ವu  ಪK␣Y')ತ+7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಬಹಳ ಸೂಕ¶Q'S␣ರ ␣̂ೕಕು, Õ␣ಲನನುX ಮತು[ ಆತನ 
ತಂಡವನುX ಏ`'6 ಮತು[ ␣̂±'ನ6Z␣s k␣ೂೕಗ <␣ೂt␣ಸ7␣ ಇಟುPZ␣ೂಂt␣ತು[, ಆದ:␣ ಅವರು ಆತನನುX Z␣ೕಳuತ[¦␣ೕ 
ಇದ�ರು, ಅ7␣ೕ %␣ೕ2␣ i'ವu ಸಹ  k␣ೂೕಗ ␣̂ೕ>'ದ ಸ|ಳ>'sS␣ l␣ೕu␣n'S␣ 3'ಥCD␣b'ಡು2␣[ರ ␣̂ೕಕು. 

ಮೂರX␣ಯದು:  ಎ/␣� ಅಗತ6(␣ ಇ7␣ ಅ/␣�<␣ k␣ೂೕS␣%␣.  ಮತು[ ಸುQ'(␣C<␣ ಅತ6 ಅಗತ6K␣ರುವ ~␣ಮ+ 
ಪ)7␣ೕಶ&'ವuದು? 

V6ಲWX␣ಯh6U␣:  ಆ ಪ)7␣ೕಶದ ಜನರ K␣_␣ಷP ಪ%␣�␣|2␣ ಅಗತ6(␣ಗಳನುX ಪ%␣ೕÈ␣�␣ ( ಅ ␣́�ಸ[ಲ 16:13-22) ಜನರು 
ಈn'ಗ¦␣ೕ ಆ�'62␣+ಕ ಉ7␣�ೕಶಗ�␣n'S␣ ಅ/␣� ಒಟುPಗೂಡುY'[ ಇU'�:␣F␣ೕ? ಮತು[ ¥'ಂ2␣ಯುತ ವ6�␣[ ಅಥQ' 
ಮ¬␣£␣ ಇU'�:␣F␣? K␣²␣ೕಷQ'S␣ ಲು!␣&' �'<␣ k␣ೂಸ l␣ೕu␣>'ಯCZ␣s ಸ�'ಯ b'ಡುವವರು ಇU'�:␣F␣ೕ?  
ಅ/␣� ಮD␣F␣ೂೕ ಅಥQ' ␣̂ೕ:␣ ಏi'ದರು ಸ|ಳK␣7␣F␣ೂೕ ಸv␣ 3')ರಂ{␣ಸುವuದ>'sS␣? ಮತು[ ~␣ೕವu 
ಎದು%␣ಸುವ ಮತು[ ಪ%␣ಹ%␣ಸ ␣̂ೕ>'ದ ಅ�'62␣ºಕ ಬಲQ'ದ ಸQ'ಲುಗ�␣u␣F␣ೂೕ ಪ%␣È␣�␣? 

w␣ೂX␣ಯh6U␣:  ಒಂದು ~␣!␣CಷPQ'ದ ಸಮಯ <␣ೂತು[b't␣Z␣ೂಂಡು Z␣ಲಸವನುX 3')ರಂ{␣�␣.   k␣ೂಸ ಸ|ಳದ/␣� 
ಅಥQ' k␣ೂಸ ಗುಂ0␣ನಜನರ/␣� k␣ೂೕS␣%␣, ~␣ೕವu ಸುQ'(␣C ಮತು[ _␣ಷ6ರನುX ತ&'%␣ಸಲು 7␣ೕವರು ~␣ಮ+ನುX 
ಬಳ�␣ Z␣ೂಳ�ಲು ಆತನ/␣� ~␣%␣ೕÈ␣�␣%␣!  

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  ಪ?␣�6&ತ$ ಮುನ-�␣ಸು?␣w␣�␣ಂದ  j6&ಥ2V6ಪPವ2ಕT6U␣ �␣ೂಸ  
ಸ\␣=6_Y␣ಸಲು ಒಂದು ಒ{␣p ಸ_ಳವನು- ಆ;␣f␣w␣ೂZ␣p.. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 13:  ಸತ^z␣ೕದದ ಅ@␣j6ಯ 

ಸತ6u␣ೕದದ 2␣ಳuವ�␣Z␣ �'ಗೂ ಅದನುX ಅನುಸ%␣ಸುವuದು ಯಶ�␣M Z␣�ಸ[ �␣ೕವನZ␣s ಮತು[ l␣ೕu␣ಯ ಬಲQ'ದ 
ಅt␣3'ಯZ␣s >'ರಣ.  7␣ೕವರು ನಮ<␣ ಆತನ Q'ಕ6ವನುX Z␣ೂಟPನು ಆದ�%␣ಂದ i'ವu ಒ£␣� Z␣ಲಸ>'sS␣ 
ಸುಸ�␣�ತa'S␣7␣�ೕu␣ (2 2␣,␣ೂೕ¹␣ 3:16-17) i'ವu ನಮ+ ಮನಸ·ನುX ಹೃದಯವನುX �␣ವನ ²␣ೖ/␣ಯನುX 
ಶುದ�<␣ೂ�␣ಸ7␣ k␣ೂರತು i'ವu ನಮ+ ಸತ6u␣ೕದದ ಸತ67␣ೂಂ!␣<␣ i'ವu ನಮ+ ನಂ{␣Z␣ಯನುX ␣̂£␣�␣Z␣ೂಳ�ಲು 
T'ದ6K␣�'�.  ನಮ+ �␣ೕವನವನುX Q'ಕ6u␣ಂಬ ಸತ6!␣ಂದ ತುಂ{␣Z␣ೂಳu�ವ 6 K␣�'ನಗಳನುX D␣ೂೕಡು(␣[ೕu␣. 

1. ಆb␣f␣;␣.  ಇT')F␣ೕಲ ಜನರು 7␣ೕವರ Q'ಕ6ವನುX Z␣ೕಳಲು ಸಂಗ)ಹQ'ದರು. (ಯk␣ೂೕಶುವ 8:34-35) 
Õ␣ಲನು 2␣,␣ೂೕÍ␣ಯ~␣<␣  T'ವCಜ~␣ಕQ'S␣ ಸತ6u␣ೕದವನುX ಓದಲು k␣ೕ�␣ದನು (1 2␣,␣ೂೕ 4:13) 
ಕುಟುಂಬಗಳ/␣� ಆt␣F␣ೂೕ %␣>'t␣Cಂಗ ಅಥQ' ಅಂತ½'Cಲ ಮೂಲಕu␣�ೕ Z␣ೕಳ ␣̂ೕಕು. 

2. ಓ9␣;␣.  ಇT'[F␣ೕ/␣ನ a'ಜರ/␣� ಪ)2␣F␣ೂಬHರು ತಮ+ u␣ೖಯು�␣[ಕ ನಕ/␣ನ �␣s ÖಪPನುX ಬ:␣ದರು, ಆದ�%␣ಂದ 
ಅವuಗಳನುX ತಮ+ �␣ೕವನ >'ಲu␣�'� ಅವuಗಳನುX ಓದುY'[ ಇದ�ರು, (ದ,␣ೂCಪ 17:18-19) k␣ೂಸ 
ಒಡಂಬt␣Z␣ಯನುX ಮ(␣[ ಮ(␣[ ಒದಲು ಸv␣<␣ ಆ¿'0␣ಸ�'S␣7␣. (Z␣ೂ¦␣l␣· 4:16) i'ವu ಇt␣ೕ ಸತ6u␣ೕದವನುX 
~␣ರಂತರQ'S␣ ಮತು[ ಪ7␣ೕ ಪ7␣ೕ ಓದ ␣̂ೕಕು, ಪ)2␣!␣ನ ಕ~␣ಷÅ ಮೂರು ಅU'6ಯಗµ'i'Xದರು ಓದಲು i'ವu 
~␣ಮ+ನುX ␣́�1ತ·¬␣ಸು(␣[ೕu␣. 

3. ಅದ^ಯನ.  ಎ½') ದ �'ಡC ಅ× ದ �' ಎಂಬುದನುX ಅದ6ಯನ b't␣Z␣ೂಂಡು ಅವuಗಳನುX 
ಗಮನದ/␣�ಡುವಂ(␣ ತನXನುX Y'ನು �␣ೕಸ�'S␣ ಇಟುPZ␣ೂಂಡ, (ಎ½') 7:10) 7␣ೖವQ'ಕ6ವನುX  ಸೂÀQ'S␣ 
ಗಮನದ/␣�ಟುP ಅಥCb't␣Z␣ೂಂಡು ಎಚ�%␣Z␣¼␣ಂದ ಗಮ~␣�␣, Q'6®'6~␣�␣ ಅನM¼␣�␣%␣, ಇದ%␣ಂದ ~␣ವu 
~␣ೕ2␣ವಂತ �␣ೕವನವನುX �␣ೕK␣�␣ಬಹುದು. (2 2␣,␣ೂ¹␣ 3: 16-17) 

4. X␣ನY␣ನb␣tಡು.  ಯವMನ ಮಕsಳu 7␣ೕವರ Q'ಕ6ವನುX ತಮ+ ಹೃದಯದ/␣� ಮ:␣b'ಡುವuದರ ಮೂಲಕ 
ಶುದ�Q'S␣ರುY'[:␣. (�␣ೕತCD␣ 119:9) F␣ೕಸು l␣ೖY'ನನ ಪ)¦␣ೂೕಭD␣<␣ ಓಳn'S␣ ಆತನು D␣ನ0␣ನ/␣�ಟP 
Q'ಕ6ದ ~␣�␣ತ[ l␣ೖY'ನನ K␣ರುದ�Q'S␣ ~␣ಂತು ²␣ೂೕಧD␣ಯನುX ಜ¼␣�␣ದನು.  (ಮY'[ಯ 4:4, 7, 10) 
Q'ರZ␣s ಒಂದು 3'6ರವನುX �'¼␣3'ಠ b't␣ D␣ನ0␣ನ/␣�ಡಲು i'ವu ~␣ಮ+ನುX ␣́�)Y'·¬␣ಸು(␣[u␣.  ಫ�)ವನ 
ಪದ�2␣ಯ ಪ)>'ರ !␣ನZ␣s ಏಳuT'%␣ ಅಂತ ಏಳu !␣ನಗಳu ಗ§␣P&'S␣ ಓದುವuದು ಅS␣7␣.   

5. h6^ನ.  7␣ೕವರು ಯk␣ೂೕಶುವ~␣<␣ ತನX Q'ಕ6ವನುX ಹಗಲು a'2␣) U'6~␣ಸಲು 2␣�␣�␣ದನು. (ಯk␣ೂೕಶುವ 1:8) 
i'ವu ಪK␣ತ)ಗ)ಂಥವನುX ಹಗಲೂ a'2␣) U'6~␣�␣U'ಗ ಫಲಪ)ದ ಮತು[ ಸಮೃದÆQ'ದ �␣ೕವನವu ನಮ<␣ 
ಉಂÌ'ಗುತ[7␣ ಎಂದು �␣ೕತCD␣ ೧ ರ/␣�k␣ೕಳuತ[7␣. U'6ನ ಅಂದ:␣ 7␣ೕವರ Q'ಕ6ವu ನಮ+ �␣ೕವನZ␣s k␣ೕ<␣ 
ಅನM¬␣ಸುತ[7␣ ಅನುXವದನುX ಎಚ�%␣Z␣¼␣ಂದ F␣ೂೕ}␣ಸುವuದು ಆS␣7␣. ಅದ6ಯನ ಮತು[ ಕಂಠ3'ಠ l␣ೕ%␣ 
k␣ೂೕಗುವಂY'U'�S␣7␣. 

6. ಅನl�␣f␣ ?␣ ␣̈ೕಯV6ಗು.  7␣ೕವರು ನಮ<␣ ಆತನ Q'ಕ6ಗಳನುX 
Z␣ೂಟPನು &'Z␣ಂದ:␣ ನಮ+ �␣ೕವನವu ಸಂಪ�ಣCQ'S␣ 
ಬU'�'¼␣ಸಲNಡ ␣̂ೕಕು ಎಂಬುU'S␣, ,␣ೕ/␣ನ 
K␣�'ನಗಳ/␣�ಯ ಪ)2␣F␣ೂಂದು ಅಂಶವu ನಮ<␣ Q'ಕ6ದ 
ಸತ6(␣ಯ/␣� �␣ೕK␣ಸಲು ಕ/␣ಸುವಂತU'�S␣7␣. ಸತ6u␣ೕದದ/␣�ಯ 
ಸತ6ವನುX i'ವu ಅನM¼␣ಸುವu!␣�'� ಅಂದ:␣, ನಮ+ನುX i'u␣ೕ 
,␣ೂಸ ಪt␣�␣Z␣ೂಳu�ವವa'S␣7␣�ೕu␣ ಎಂದು &'Z␣ೂೕಬನು 
k␣ೕಳuY'[ ಇU'�D␣.  (&'Z␣ೂೕಬ 1:22-25) 

ಈ ಆರು K␣�'ನಗಳನುX D␣ನ0␣ನ/␣ಟುPZ␣ೂಳ�ಲು ~␣ಮ<␣ ಸ�'ಯ 
b'ಡಲು ~␣ಮ+ Z␣ೖ ಉತ[ಮ b'ಗCQ'S␣7␣, ~␣ಮ+ ␣̂ರಳuಗಳu 
ಪದಗಳu ~␣x'¼␣ಸುವ K␣�'ನಗಳನುX ಪ)2␣~␣�␣ಸುತ[u␣, ಮತು[ 
ಹಸ[ವu K␣7␣ೕಯತMವನುX ಪ)2␣~␣�␣ಸುತ[7␣. i'ವu ಈ ಆರು 
ಸಂಗ2␣ಗಳನುX b't␣ದ:␣ ಸತ6u␣ೕದದ/␣� i'ವu ದೃಢQ'ದ 
ಗೃ¬␣Z␣ಯನುX k␣ೂಂ!␣ದ �'S␣ರುತ[7␣.  

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  w␣©ಸ< 0␣ೕವನ M6ಗೂ �␣ೕz␣ಯ ಮುಖ^ ಅ@␣j6ಯ ಏX␣ಂದQ␣ ಸತ^z␣ೕದವನು- 
ಅಥ2e6@␣w␣ೂಳupವuದು ಮತು< ಅಂU␣ೕx6ರ e6@␣w␣ೂಳupವuದು. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
9␣ನಚ;␣ 567␣& 14:  ಸ\␣ಯ ಸlರೂಪ ಮತು< ರಚX␣ 

ಚಚ2 ಅಂದQ␣ 56ವuದು?  ~␣ಮ+ ತಂಡವu ಶೃ7␣Æ¼␣ಂದ k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX ಆತನ ಅನು&'¼␣ಗµ'S␣ 
b't␣ ಒಂದು ಕ�␣ l␣ೕ%␣ಸುವuದು ಆS␣7␣,  ಅವರು ಎ/␣� ␣̂ೕ§␣ &'ಗುY'[:␣ ಅನುXವuದು ಅಷುP ಮುಖ6ವ�'�, �␣)ಸನ 
ಮಕs£␣ೕ ಸv␣&'S␣U'�:␣. ಕಟPಡಗಳನುX D␣ೂೕt␣ ಸv␣ ಎಂದು 2␣ಳuದುZ␣ೂಂಡು <␣ೂಂದಲ�␣sÇ'ಗ ␣̂ೕt␣, k␣ೂಸ 
ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣� ಚಚC ಕಟPಡಗ£␣ೕ ಇರ/␣�'�, ಚಚC ಕಟPಡಗಳu ಇದ�ಂತಹ ಪಟPಣಗಳu &'ವವu ಎಂದ:␣ 
F␣ರುಸ¦␣ೕಮು, Z␣ೂ%␣ಂಥ ಮತು[  ಅಂ2␣F␣ೂೕಕ6, ಆದ:␣ k␣�'�S␣ ಅವರು ಮD␣ಮD␣ಗಳ/␣� ಕೂt␣ ಬಂದು 
ಆa'ಧD␣ b'ಡುY'[ಇದ�ರು, (:␣ೂೕb' 16:5;  1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 16:19;  Z␣ೂ¦␣l␣· 4:15;  0␣¦␣,␣ೂೕÒ 2) K␣¥'M�␣ಗ�␣<␣ 
ಮD␣F␣ೕ ಒ£␣�ಯ ಸ|ಳವu l␣ೕ%␣ ಆa'�␣ಸಲು &'Z␣ಂದ:␣ ಎಲ�%␣ಗೂ ಅನೂಕುಲಕರQ'S␣ರುತ[7␣. 

ಚಚ2 ಅನು-ವuದು ಏನು e6ಡುತ<'␣?  k␣ೂಸ ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣� ~␣ೕವu ಸv␣ಯ ಎರಡು ಮೂಲ l␣ೕu␣ಯ 
ಆದ6(␣ಗಳನುX  ಕಂಡುZ␣ೂಳu�2␣[ೕ%␣.  ,␣ೂದಲD␣ೕದು ␣̂ಳವh␣<␣: K␣¥'M�␣ಗಳu ಒಂದುಗೂt␣ ಪರಸNರQ'S␣ 
ಒಬH%␣<␣ೂಬHರು 2␣�␣ದು, 7␣ೕವರನುX 0␣12␣�␣, l␣ೕu␣ b'ಡುವuದZ␣s ಸ�'ಯb't␣Z␣ೂಳu�(␣[u␣.  (ಅ ␣́�ೕಸ[ಲ 
2:42-46; ಏ¢␣ಸ 4:11-16) ಮತು[ i'ವu ಆa'�␣ಸು(␣[ೕu␣, 3')¹␣Cಸು(␣[ೕu␣, ಪ)ಭು v␣ೂೕಜನದ/␣� 3'ಲು 
(␣<␣ದುZ␣ೂಳu�(␣[ೕu␣. ತರv␣ೕ2␣ �'ಗೂ ␣́�)Y'·ಹZ␣ೂಡು(␣[ೕu␣. 7␣ೖ¬␣ಕ ಅವಶ6ಕ(␣ಗಳನುX ಪ�:␣ೖಸು(␣[ೕu␣, 
3'ಪ7␣ೂಂ!␣<␣ ವ6ವಹ%␣ಸು(␣[ೕu␣ ¬␣ೕ<␣ ಅD␣ೕಕ >'ಯCಗಳನುX b'ಡು(␣[ೕu␣.   ಎರಡD␣ೕಯU'S␣ v␣ೂೕದD␣: i'ವu 
ಕ£␣ದು k␣ೂೕದ ಜನ%␣<␣ ಸುQ'(␣CಯನುX T'ರಲು ಚದ%␣ k␣ೂೕಗು(␣[ೕu␣, (ಅ ␣́�ೕ 2:47, 5:42; 8:1,4; 19:10) 
ಇದು !␣ನದ �␣ೕವನ ²␣ೖ/␣, Z␣ಲವರು ಪಟPಣದ k␣ೂಸ ಸ|ಲಗ�␣<␣ k␣ೂೕS␣ F␣ೕಸುK␣ನ ಬ<␣» T'%␣ ಅವರನುX 
_␣ಷ6ರi'XS␣ b't␣ ಅ¦␣�ೕ k␣ೂಸ ಸv␣ಗಳನುX T'|ಪD␣ b'ಡುY'[:␣. 

ಈಗ i'ವu ಸv␣ಯನುX Q'6®'6~␣ಸಬಹುದು:  ಒಂದು ಕ�␣ �␣ೕ;␣ ಒಬ�;␣[␣ೂಬ�ರು F␣Z␣ದು '␣ೕವರನು- Y␣cF␣f␣ ಆ 
ಸತ^ವನು- ಅನ^;␣[␣ F␣Z␣ಸಲು �␣ೂೕಗುವ w␣©ಸ< ಗುಂ¡␣ೕ ಸ\␣ಯು ಆU␣'␣. 

(ಒಂದು u␣ೕ£␣ ~␣ೕವu k␣ೂಸ ಸ|ಳದ/␣� ಸv␣ 3')ರಂಭ b't␣7␣�&'ದ:␣ ~␣ಮ<␣ ಅನೂಕೂಲQ'ಗಲೂ ದಯK␣ಟುP 
ಇ/␣� ಲಗ2␣[�␣ದ T'ಧನವನುX ಉಪF␣ೂೕS␣�␣.) 

56ವ ರೂಪವu ಮತು< ರಚX␣ಯು ಸ\␣ಯು �␣ೂಂ9␣ರ~␣ೕಕು?  k␣ೂಸ ಒಡಂಬಂt␣Z␣ಯು ಸv␣ಯನುX K␣K␣ದ n'ತ), 
K␣ಧ, ಸಂ3')U'ಯಗ£␣³ಂ!␣<␣ K␣ವ%␣ಸುತ[7␣.   

k␣}␣�ನ ಸv␣ಗಳu ಮX␣ಯ ಸ\␣ ಅಥT6 �␣¦ ಸ\␣�6ª6U␣ದiವu. (:␣ೂೕb' 16:3-5;  Z␣ೂ¦␣ಸ· 4:15;     
Ê␣¦␣,␣ೂÒ 2;  1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 16:15).  ಉU'ಹರ¡␣&'S␣  Õ␣ಲನು ಒಂದು ಮD␣ ಸv␣ಯ K␣ವರ¡␣ Z␣ೂಡುY'[ 
ಇU'�D␣,  ಅದು ಗಂಡ k␣ಂಡ2␣ಯa'ದ ಅ�␣Mಲ� 0␣)�␣s�'� ಆವರು ಮD␣ಯ ಸv␣ಯನುX ನ�␣ಸುವuದನುX 
D␣ೂೕಡು(␣[ೕu␣, ಅ�␣Mಲ�ನೂ 0␣)�␣sಲ�ಳ³ ತಮ+ ಮD␣ಯ/␣� ಕೂಡುವ ಸv␣ಯವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಕತCನ k␣ಸ%␣ನ/␣� ಅD␣ೕಕ 
ವಂದD␣ಗಳನುX k␣ೕಳuY'[:␣ (1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 16:19). 

ಒಂದ}␣Wಂತ �␣ಚು� j6&'␣ೕu␣ಕ M6ಗೂ V6ಯಕQ␣ೂಂ9␣[␣ ಮX␣ ಸ\␣ಗಳ X␣ಟವಕ2ಕೂಡ ಇz␣. :␣ೂೕb' 16:3-5 
ರ/␣� ಅನ6ಜನರ ಸv␣ಗµ'S␣ ಒಂದು ~␣!␣CಷP ಮD␣ ಸv␣&'S␣ ಉ¦␣�ೕÄ␣ಸುY'[ ಇ7␣ ¬␣ೕ<␣ ಹಲQ'ರು ಮD␣ 
ಸv␣ಗಳu l␣ೕ%␣ ಒÌ'P:␣ ಒಂದು ಸv␣&'S␣ b't␣7␣. (Z␣ೂ¦␣l␣· 4:15) ರ/␣� D␣ೂೕt␣%␣. 

ಅX␣ೕಕ j6ಸrರಗಳu ಮತು< V6ಯಕQ␣ೂಂ9␣[␣ �␣ೕ;␣ ಒಂದು '␣ೂಡ« ಸ\␣ ಅಂ2␣F␣ೂೕಕ6ದ/␣�ತು[.  ಇದರ/␣� 
7␣ೕವರನುX ನಂ{␣ ಆತನ ಕ�␣<␣ 2␣ರುS␣ದ ಅD␣ೕಕ ಜನರು ಈ ಸv␣ಯ/␣� ಇದ�ರು. ಈ ಸv␣ ಬನC�'ಸ ಮತು[ 
Õ␣ಲನು �'ಗೂ ಇತರರ i'ಯಕತMದ/␣� ನ�␣ಯಲNಡು2␣[ತು[.  (ಅ ␣́�ೕ 11:21; 28-30;  13:1-2) ಆದ:␣ ಈ 
ಸv␣ಯು k␣ೕ<␣ ಮತು[ ಎ/␣� ␣̂ೕ§␣&'ಗು2␣[ತು[ ಎಂಬುದನುX ನಮ<␣ ~␣!␣CಷPQ'S␣ 2␣�␣!␣�'�.  

G␣ರುಸ�␣ೕm␣ನb␣t =6?␣�6ರು ಜನQ␣ೂಂ9␣[␣ ಆರಂಭT6ದ a␣ೂದಲ ಸ\␣ ಇ7␣ ಆS␣ತು[. (ಅ ␣́�ಸ[ 2:40-47). 
ಅವರು ␣̂ೕ§␣&'ಗು2␣[ಂದತಹ ಸ|ಳಗಳu ಯಹೂದ6 7␣ೕವT'|ನ �'ಗೂ ಇತರ ಸಣÑ ಸಣÑ ಮD␣ಗಳ/␣�F␣ೕ b'ತ) 
(ಅ ␣́�ಸ[ 5:42).  
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ಈ K␣ವರ¡␣¼␣ಂದ ಸv␣ಗಳನುX ~␣�␣Cಸುವuದರ/␣� &'ರು ಸ%␣ ಅಥQ' ತ3'Nದ ರಚD␣ ಅಂಥ k␣ೕಳಲು 
T'ದ6K␣ಲ�. ಅದ:␣ ಅವuಗಳ/␣� ಎ�'� ಈ T'b'i'6 ಅಂಶಗಳನುX k␣ೂಂ!␣u␣: 

• '␣ೖ?␣ಕ ಪ&ಭುದi V6ಯಕರು: ಇವರು Z␣��␣[ೕಯ ನಡವ�␣Z␣ ಮತು[ l␣ೕu␣ಯ/␣� ␣̂£␣ಯಲು ಭಕ[ರನುX 
�␣ದ�ಪt␣ಸುವವರು. ಇವರನುX k␣�'�S␣ ,␣ೕ/␣M�'ರಕರು  ¬␣%␣ಯರು ಮತು ದb'C�␣>'%␣ಗಳu ಎಂದು ಸಹ 
ಕ:␣ಯುY'[:␣ (ಎ¢␣ಸ 4:11;  0␣/␣0␣Nಯವ%␣<␣ 1:1;  1 2␣,␣ೂ¹␣ 3:1, 4:14, 5:17;  2␣ೕತ~␣<␣ 1:5). 

• ಒಬ�;␣[␣ೂಬ�ರು Y␣&F␣ಸುವ ಮತು< ತಮ$ ಆh6^F␣$ಕ ವರಗZ␣ಂದ ತಮ+ ಸಮುU'ಯZ␣s l␣ೕu␣ ಸ/␣�ಸುವ ಎ�'� 
K␣¥'M�␣ಗಳu. 

• i'ಶQ'ದ ಜನರನುX  �␣)ಸ[ ನಂ{␣Z␣ಯ/␣� ತರಲು =6¬␣56U␣ರುವ ಎs6t ?␣�6lf␣ಗಳu. 
• ಅD␣ಕ ಸv␣ಗಳನುX ಗು�␣ಕ;␣ಸಲ�ಡುವ ಅX␣ೕಕ u␣ಷ^ರು. 

~␣ಮ+ ಸv␣ಯು ಬಹುಸಂ␣6ಯ ಸv␣ಗಳನುX 3')ರಂ�␣ಸುವ ಬಹುಸಂ␣6ಯ _␣ಷ6ರನುX ತ&'%␣ಸ/␣Z␣s ಅ2␣ 
3')ಮುಖ6Q'ದದು� &'ವದು?  ಆದ:␣ _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡುವuದು F␣ೕಸುK␣ನ ಆ�␣&'S␣7␣ (ಮY'[ಯ 
28:18-20)  ಸv␣ಗಳನುX T'|0␣ಸಲು ಆತನು ನಮ<␣ ಎಂದು ಆ¿'0␣ಸ/␣�'� ಆದ:␣ k␣ೂಸ ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣� ಇಂಥ 
ಆ�␣ ಅನುXವu7␣ೕ ಇ�'� ಆದ:␣ _␣ಷ6ರi'XS␣ ತ&'%␣ಸುವ ಫ/␣Y'ಂಶu␣ೕ ಸv␣&'S␣ರುತ[7␣.  u␣ಷ^ರನು- 
~␣{␣ಸುವuದು ಗುh␣ೕಕ%␣ಸುವuದು ಕಟPಡ ~␣b'Cಣಗಳ ,␣ೕ¦␣ ಅವಲಂ{␣ತQ'S␣ರುವu!␣�'�.  ಉತ[ಮQ'S␣ 
␣̂£␣ಯುವ ಸv␣ಗಳu ಗುh␣ತ<␣ೂ�␣ಸುವ _␣ಷ6ರನುX b'ಡುವತ[ ಗಮನ ಹ%␣ಸುತ[7␣ ಆ_␣ಷ6ರು 7␣ೕವರ ಮ�' 

ಆ�␣ಯನುX ಪ�:␣ೖಸುವ/␣� ಆಸಕ[a'S␣ರುವರು.  ಮ�'ನ ಆ�␣ಯ ಸv␣ಗಳu, ನಗರದ/␣� ಮD␣ಗಳ/␣� ಮರದ Z␣ಳ<␣, 
ವ6ವ�'ರಗಳ/␣� ಮತು[ ಸv␣ಯಕಟPಡಗಳ/␣� ಕಂಡುಬರುತ[u␣. ಆದ:␣ ಅವರು �␣ೂಂ9␣ರುವ ಕಟrಡಗಳu ಅಥT6 
x6ಯ2ಕ&ಮಗZ␣ಂದ ಅವuಗಳನು- T6^n6^!␣ಸs6U␣ಲt. 

ಮೂಲ ಸತ^7␣:  ಸ\␣ ಎಂದQ␣, '␣ೕವರನು- F␣Z␣ಯುವuದು ಮತು< ಆತನನು- Y␣cF␣ಸುವuದು ಮತು< G␣ೕಸು?␣ನ  
ಬ[␣ ಕ{␣ದು�␣ೂೕದವ;␣[␣ �␣ೕಳಲು ಸM6ಯ e6ಡುವ ®6m␣2ಕ V6ಯಕರ X␣ೕತ&ತlದ w␣©ಸ< ಗುಂಪu ಆU␣'␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
=6ಧನ 567␣& 1:  ಯು'␣ೂ^ೕj6ಯದ j6&ಥ2V6 e6ಗ2ದu␣2 

&'ರರÀ¡␣n'S␣3')¹␣Cಸ ␣̂ೕZ␣ಂದು~␣ೕವuನt␣ಸಲNಡು2␣[ೕರುK␣:␣ೂೕಅಂಥವರನುXಗುರು2␣�␣%␣.ಅವರk␣ಸರುಗಳಪ
§␣Pb't␣%␣(ಮತು[~␣ಮ+ತಂಡZ␣sl␣ೕ%␣ದ ␣̂ೕ:␣ಯವರk␣ಸರುಗಳನುX), <␣ಪ)2␣Q'ರವu ಅವ%␣<␣ೂೕಸsರಎಲ� 
ರು3')¹␣CಸುವದZ␣sಆಗುವuದು. ಈಪ§␣PಯನುX®'ಸS␣&'S␣ಇಟುPZ␣ೂ�␣�%␣, ಅ7␣ೕu␣ೕ£␣ಯ/␣� 
3')¹␣Cಸುವಂ(␣~␣ಮ<␣D␣ನ0␣ಸುವ�'<␣ಪ)2␣!␣ನವ�>'h␣ಸುವಸ|ಳದ/␣�ಇಟುPZ␣ೂ�␣�%␣. 
  

1. ಕತCD␣ೕ, ~␣ೕನು _____________ ನುX~␣ನXಕ�␣<␣l␣£␣ದುZ␣ೂಎಂದು3')¹␣Cಸು(␣[ೕD␣ (F␣ೂೕ�'ನ 6:44). 

2. ಕತCD␣ೕ, ___________ ಯು~␣ನXನುX2␣�␣ದುZ␣ೂಳ�ಲುಅ ␣́ೕÈ␣ಸುವಂY'ಗ ␣̂ೕZ␣ಂದು3')¹␣Cಸು(␣[ೕD␣ 
(ಅ.ಕೃತ6 17:27). 

3. ___________ 7␣ೕವರQ'ಕ6ವನುXಆ/␣�␣ಅದರ/␣�ನಂ{␣Z␣¼␣ಡುವಂY'ಗ¦␣ಂದುi'ನು3')¹␣Cಸು(␣[ೕD␣. 
(1 Í␣ಸ  2:13). 

4. ಈ________ಯನುXಸತ6ದಕ�␣<␣ಅಂಧi'ಗುವಂ(␣b'ಡದ�'<␣l␣ೖY'ನನನುXತ�␣ಯ ␣̂ೕZ␣ಂದುi'ನು
␣̂ೕt␣Z␣ೂಳu�(␣[ೕD␣ (2 Z␣ೂ%␣ಂಥ 4:4;  2 2␣,␣ೂÍ␣ 2:25-26). 

5. .ಪ%␣ಶುU'Æತ+D␣ೕ,ಆತನ/ಅವಳ3'ಪದK␣ಷಯದಲ� _______ ರ/␣�ಮನವ%␣<␣ಉಂಟುb't␣ಅವ~␣<␣/
ಅವ�␣<␣�␣)ಸ[ನಅಗತ6K␣7␣ಎಂ ಬುದನುXಅ%␣ತುZ␣ೂಳu�ವಂ(␣b'�␣ಂದು ␣̂ೕt␣Z␣ೂಳu�(␣[ೕD␣. (F␣ೂೕ�'ನ 
16:7-11).  

6. ___________ಸಂಗಡಸುQ'(␣CಯನುXಹಂ}␣Z␣ೂಳu�ವಂ(␣&'ರi'Xದರೂಕಳu¬␣�␣Z␣ೂಡುಎಂದು~␣ನXನುX
␣̂ೕt␣Z␣ೂಳu�(␣[ೕD␣ (ಮY'[ಯ 9:37, 38). 

7. .ಅಲ�7␣~␣ೕನುನನ<␣(ಮತು[/ಅಥQ'ನನX�␣ೂ(␣_␣ಷ6%␣<␣) ________ ಸಂಗಡಹಂ}␣Z␣ೂಳ�ಲುಸ%␣&'ದ 
ಸದವ>'ಶವನುX, �␣ೖಯCವನುX, b'ತುಗಳನುXಅನುಗ)¬␣ಸುಎಂದುಸಹ ␣̂ೕt␣Z␣ೂಳu�(␣[ೕD␣ (ಎ¢␣ಸ 
6:19-20; Z␣ೂ¦␣ೂl␣· 4:3-6). 

8. ಕತCD␣ೕ ___________ ತನX3'ಪ!␣ಂದK␣ಮುಖi'ಗ¦␣ಂದು3')¹␣Cಸು(␣[ೕD␣ (ಅ.ಕೃತ6 17:30-31;  1 Í␣ಸ 
1:9-10). 

9. ಕತCD␣ೕ, ____________ ತನXK␣¥'MಸವD␣X�'��␣)ಸ[ನ/␣�ಡುವಂY'ಗ¦␣ಂದು3')¹␣Cಸು(␣[ೕD␣  (F␣ೂೕ�'ನ 
1:12;5:24). 

10. ಕತCD␣ೕ, _______ �␣)ಸ[ನನುXಅವನ/ಅವಳರÀಕD␣ಂದು, ತನXನಂ{␣Z␣ಯು ␣̂ೕರೂ%␣, ␣̂£␣ಯುತ[7␣ಎಂದು, 
ಮತು[ಅವನು/ಅವಳu~␣ನXಮ¬␣,␣<␣ೂೕಸs ರT'È␣ಯನುXk␣ೕಳuವವ a'ಗುu␣u␣ಂದುಅ%␣Z␣b'ಡುವ�' 
<␣b'�␣ಂದು3')¹␣Cಸು(␣[ೕD␣(ಲೂಕ 8:15; :␣ೂೕb' 10:9-10; Z␣ೂ¦␣ೂl␣· 2:6-7). 

““ಸk␣ೂೕದರ:␣ೕ, ಅವರುರÀ¡␣k␣ೂಂದ ␣̂ೕZ␣ಂ ಬ7␣ೕನನXಮD␣ೂೕ�␣ 
�'¾␣ಯೂ7␣ೕವ%␣<␣i'ನುb'ಡುವK␣¿'ಪD␣ಯೂಆS␣7␣.” - (:␣ೂೕb' 10:1 

i'ವu 3')¹␣ಸುವವ%␣<␣ೂೕಸsರQ'S␣ 

_________________________      ________________________      ________________________ 
  

_________________________      ________________________      ________________________ 
  

_________________________      ________________________      ________________________ 
  

_________________________      ________________________      ________________________ 
  

_________________________      ________________________      ________________________ 
  

_________________________      ________________________      ________________________ 
  

_________________________      ________________________      ________________________ 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
=6ಧನ 567␣& 2:  ಯು'␣ೂ^ೕj6ಯದ ಪ&J6ವದ ಸುT6F␣ೕ2ಕರಣ =6ಧನವನು-  

�␣ೕ[␣ ಬಳಸುವuದು 

�

1. ಇವuಗಳ ಕು%␣Y'ದ ~␣ಮ+ T'È␣ಯನುX 
ಹಂ}␣Z␣ೂ�␣�%␣:  
• ~␣ೕವu F␣ೕಸುK␣ನ/␣� K␣¥'MಸK␣ಡುವ ಮುನX ~␣ಮ+ 
�␣ೕK␣ತ k␣ೕS␣ತು[,  

• ~␣ೕವu F␣ೕಸುK␣ನ/␣� ರÀಕD␣ಂದು ~␣ಮ+ 
ನಂ{␣Z␣ಯನುX k␣ೕ<␣ ಇಡುವವa'!␣%␣, 

• ರÀ¡␣n'S␣ F␣ೕಸುK␣ನ/␣� K␣¥'MಸK␣ಟP ನಂತರ 
~␣ಮ+ �␣ೕK␣ತ k␣ೕ<␣ ವ6Y'6ಸ<␣ೂಂt␣ತು.  

ಅವ;␣[␣ =6ಧನದ ಮುಂ9␣ನ ಫಲಕವನು- 
7␣ೂೕ;␣f␣;␣.   

k␣ೕ�␣%␣: “~␣ೕವu ಏನನುX ನಂಬು2␣[ೕ%␣ ಮತು[ ~␣ಮ<␣ 
~␣ತ6�␣ೕವK␣7␣ ಎಂಬ ಖ}␣(␣ತಯನುX k␣ೕ<␣ 
ಪ�␣ಯಬಹುದು ಎಂಬುದನುX (␣ೂೕ%␣ಸಲು i'ನು 
~␣ಮ<␣ Z␣ಲವu ಪ)²␣XಗಳನುX Z␣ೕಳ¦␣ೕ?” 

2. ಅವ%␣<␣ 2␣)Z␣ೂೕನವನುX (␣ೂೕ%␣�␣%␣ ಮತು[ ಈ 
:␣ೕ®'}␣ತ)ವu 7␣ೕವರನುX ಪ)2␣~␣�␣ಸುತ[7␣ಂದು 
k␣ೕ�␣%␣. ¬␣ೕ<␣ Z␣ೕ�␣%␣, “!␣ಮ[␣ '␣ೕವರb␣t 
ನಂ�␣w␣�␣'␣56? ಆತನು !␣ಮ$ನು- 
Y␣cF␣ಸುವX␣ಂದು ನಂ�␣w␣�␣'␣56?” ವ6�␣[ಯು 
ಉತ[%␣ಸುವ ತನಕ >'¼␣%␣. ಈ ಪ)²␣Xಗಳu ಒಬH 
ವ6�␣[F␣ೂಂ!␣<␣ ಸುಮ+D␣ b'Y'ಡುವದರ 
ಬದ�'S␣ ಒಂದು ಸಂx'ಷ¡␣ಯನುX ನ�␣ಸುವಂ(␣ 
~␣ಮ<␣ ಸ�'ಯ b'ಡುವವu.. 

3. It ಪ)2␣F␣ೂಂದು }␣ತ)ದ �␣ೂ(␣ಯ/␣� ␣̂ೖಬ/␣~␣ಂದ 
ವಚನu␣�ಂದನುX ಓದುವuದು 
3')ಮುಖ6Q'S␣ರುತ[7␣.  G␣ೂೕM6ನ 3:16 ;␣ಂದ 
ಆರಂ¯␣f␣;␣.(1) 

• ಆ ವ6�␣[ಯ/␣� ␣̂ೖಬm ಇ7␣F␣ೂೕ ಎಂದು Z␣ೕ�␣%␣. 
ಅವರ/␣�ರುವU'ದ:␣, ␣̂ೖಬ/␣ನ/␣� ವಚನಗಳನುX 
D␣ೂೕಡುವಂ(␣ ಅವ%␣<␣ ಸ�'ಯ b't␣%␣. 

• ಆ ವ6�␣[F␣ೕ ವಚನಗಳನುX ಓ!␣ದ:␣ 
ಅತು6ತ[ಮQ'S␣ರುತ[7␣. k␣ೕಗೂ, ಅವ%␣<␣ ಓದಲು 
T'ಧ6K␣ಲ�!␣ದ�:␣ ಸೂÀ+(␣ಯುಳ�Q'S␣%␣. ಅವರು 
ಸಂZ␣ೂೕಚ ಪಟP:␣ ಅಥQ' “ನನX ಕನXಡಕವನುX 
ತಂ!␣ಲ�” ಎಂಬಂತಹ b'ತನುX 
k␣ೕಳuವU'ದ:␣, ~␣ೕu␣ೕ ಅದನುX ಓದುವuದು 
ಸೂಕ[. 

4. ಈ ,␣ೂದಲ ಫಲಕದ ತಳx'ಗದ/␣�ರುವ ವ6�␣[ಯ 
}␣ತ)ವನುX ಅವ%␣<␣ (␣ೂೕ%␣�␣%␣. ¬␣ೕ<␣ Z␣ೕ�␣%␣, “ಈ 
ವ^}␣<ಯು 56ರನು- ಅವರು �␣ೕ[␣ �␣ೕಳಬಹುದು, 
“ಜನರು,” ಅಥQ' “l␣ೖY'ನನನುX” ಎಂದು 
ಅಥQ' ␣̂ೕ:␣ ವ6�␣[ಯನುX ಪ)2␣~␣�␣ಸುವD␣ಂದು 
k␣ೕಳಬಹುದು. ಈ }␣ತ)ದ/␣�ರುವವನು 
¦␣ೂೕಕದ/␣�ರುವ ಪ)2␣F␣ೂಬHರನೂX –~␣ೕವu, 
i'ನು, ಮತು[ �␣ಕs ಎಲ�ರೂ - 
ಪ)2␣~␣�␣ಸುವD␣ಂದು ಅವ%␣<␣ 2␣�␣�␣%␣. ಜನರು 
7␣ೕವ%␣ಂದ ␣̂ೕಪC§␣PರುY'[:␣ಂದು ಸೂ}␣ಸುವಂಥ 
ಕ3'NS␣ರುವ  ಕಂದಕವನುX ಅವ%␣<␣ (␣ೂೕ%␣�␣%␣. 
:␣ೂೕb' 3:23 ಓ!␣%␣  (2) ಮತು[ ¬␣ೕ<␣ Z␣ೕ�␣%␣, 
“ನಮ$b␣t ಒ~␣ೂ�ಬ�ರು j6ಪ e6@␣ರುವದರ 
x6ರಣ9␣ಂದ '␣ೕವ;␣ಂದ ~␣ೕಪ2°␣r'␣iೕz␣ ಎಂದು 
~␣ೖಬ¦ �␣ೕಳuತ<'␣. !␣ೕವu '␣ೕವ;␣[␣ ?␣ರುದ± 
j6ಪ e6@␣ರು?␣Q␣ಂದು ನಂಬು?␣Q␣ೂೕ?”
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�
5. :␣ೂೕb' 6:23 ಓ!␣%␣  (3) 7␣ೕವ%␣ಂದ ␣̂ೕಪCಟುP 

ಕತ[¦␣ಯ ಸ|ಳದ/␣�ರುವ ಜನರನುX (␣ೂೕ%␣�␣%␣. 
ಬ�␣ಕ ¬␣ೕ<␣ ಪ)_␣X�␣%␣, “!␣ಮ$ j6ಪಗಳu 

ಮರಣವನು-ಂಟು e6ಡುವವu- '␣ೕವ;␣ !␣ತ^ಕೂW 
ಅಗಲುವಂ7␣ e6ಡುವz␣ಂದು ನಂಬು?␣Q␣ೂೕ?”

6. ಮುಂ!␣ನ ಫಲಕZ␣s 2␣ರುS␣�␣ _␣ಲು ␣̂ಯನುX 
(␣ೂೕ%␣�␣%␣. :␣ೂೕb' 5:8 ಓ!␣%␣  (4) ಮತು[ ¬␣ೕ<␣ 
k␣ೕಲ�␣%␣, “'␣ೕವರು ನಮ$ನು- Y␣cF␣ಸು�6<X␣ ಮತು< 
ತನ- ಮಗನನು- u␣ಲು~␣ಯ a␣ೕ�␣ ನಮ$ 
j6ಪಗZ␣[␣ೂೕಸWರ ಮರ�␣ಸುವಂ7␣ ಕಳu�␣f␣ 
w␣ೂಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ[␣ೂಂದು e6ಗ2ವನು- 
ಒದU␣f␣ದನು. G␣ೕಸುವu !␣ಮ[␣ೂೕಸWರ u␣ಲು~␣ಯ 
a␣ೕ�␣ ಮರ�␣f␣ದX␣ಂದು ನಂಬುF␣<ೕQ␣ೂೕ?”

7. F␣ೂೕ�'ನ 14:6 ಓ!␣%␣ (5) ಮತು[ ¬␣ೕ<␣ Z␣ೕ�␣%␣,  
“'␣ೕವರ ಸಂಗಡ !␣ತ^0␣ೕವವನು- 
ಅನುಭ?␣ಸುವಂ7␣ G␣ೕಸು }␣&ಸ<ನು ಏw␣ೖಕ 
h6;␣56U␣ರುವX␣ಂದು !␣ೕವu ನಂಬುF␣<Q␣ೂೕ?”

8. 1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 15:3-8 ಓ!␣%␣ (6)ಮತು[ ¬␣ೕ<␣ Z␣ೕ�␣%␣, 
“'␣ೕವರು G␣ೕಸುವನು- ಸತ<ವQ␣ೂಳU␣ಂದ 
ಎ�␣�f␣ದX␣ಂದು !␣ೕವu ನಂಬುF␣<ೕQ␣ೂೕ?”

9. ಮೂರD␣ಯ ಫಲZ␣s 2␣ರುS␣�␣%␣ ಮತು[ ಅವ%␣<␣ 
ಉಡು<␣ೂೕ:␣ಯ }␣ತ)ವನುX (␣ೂೕ%␣�␣ ¬␣ೕ<␣ k␣ೕ�␣%␣,  
“ತನ- ಸಂಗಡ !␣ತ^0␣ೕವವನು- 
ಅನುಭ?␣ಸ~␣ೕw␣ಂದು '␣ೕವರು ಬಯಸು�6<X␣ 
ಮತು< ಆತನು ಅದನು- ಉ£␣ತ ವರT6U␣ 
ಅನುಗ&�␣ಸು�6<X␣.” ಬ�␣ಕ ಎ¢␣ಸ 2:8-9ನುX ಓ!␣%␣ 
(7) ಮತು[ k␣ೕ�␣%␣, “!␣ೕವu G␣ೕಸು?␣ನ �␣ಸ;␣ನb␣t 
ನಂ�␣w␣�␣ಡುವh6ದQ␣, '␣ೕವರು !␣ಮ[␣ ತನ- 
ಮಕWª6ಗುವ ಉಡು[␣ೂೕQ␣ಯನು- !␣ೕಡುವನು.” 
ಬ�␣ಕ F␣ೂೕ�'ನ 1:12 ನುX ಓ!␣%␣ (8). 

10.“'␣ೕವರು ತನ- ವರವನು- F␣ರಸW;␣ಸುವವ;␣[␣ �␣ೕ[␣ 
�␣ೕಳuವನು” ಓ!␣%␣ (2 Í␣ಸ 1:8-10)  (9).  
ಆದQ␣, “!␣ೕವu ಈ ವರವನು- ನಂ�␣w␣�␣ಂದ 
ಅಂU␣ೕಕ;␣f␣w␣ೂಳupವh6ದQ␣, ಆತನ ಸಂಗಡ 
!␣ಮ[␣ !␣ತ^0␣ೕವ?␣ರುವuದು ಎಂದು '␣ೕವರು 
T6�6iನ e6ಡು�6<X␣” (1 F␣ೂೕ�'ನ 5:11-12) 
(10).  

11.w␣ೕZ␣;␣:  “ಇಂದು G␣ೕಸು }␣&ಸ<ನb␣t 
ನಂ�␣w␣�␣ಡುವ ಮೂಲಕ !␣ತ^0␣ೕವದ ವರವನು- 
ಪ�␣ದುw␣ೂಳpಲು ಬಯಸುF␣<ೕQ␣ೂ?”  
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12.ಉತ[ರವu “²␣ದು” ಎಂU'S␣ದ�/␣�, :␣ೂೕb' 
10:9-10ನುX ಓ!␣%␣ (11). ~␣ೕವu ಇಂದು ~␣ಮ+ 
ಹೃದಯದ/␣� ನಂ�␣ ~␣ಮ+ �'¼␣ಂದ ಅ;␣w␣e6@␣ 
�␣)ಸ[ನನುX ಅಂS␣ೕಕ%␣ಸಬಹುದು. 3')ಥCD␣ಯು 
~␣ಮ+ನುX ರÈ␣ಸುವ!␣ಲ�. }␣&ಸ<ನb␣t !␣ೕವu ಇಡುವ 
ನಂ�␣w␣G␣ೕ ~␣ಮ+ನುX ರÈ␣ಸುವuದು. 3')ಥCD␣ಯ 
b'ತುಗಳu ~␣ಮ+ ನಂ{␣Z␣ಯನುX 
ವ6ಕ[ಪt␣ಸಬಲ�ವu. ಒಂದು ಸರಳQ'ದ 3')ಥCD␣ 
ಇ/␣�7␣: “ಕತCi'ದ F␣ೕಸುu␣ೕ, ನನ<␣ ~␣ೕನು 

␣̂ೕಕು. ~␣ನX K␣ರುದÆQ'S␣ 3'ಪ b't␣7␣�ೕD␣ಂದು 
ಒ0␣NZ␣ೂಳu�(␣[ೕD␣, ದಯK␣ಟುP ನನX 3'ಪಗಳನುX 
À�␣ಸು. 3'ಪಗಳ Àb'ಪ¡␣ಯ ಮತು[ 
~␣ತ6�␣ೕವದ ~␣ನX ಉ}␣ತQ'ದ ವರವನುX 
ನಂ{␣Z␣¼␣ಂದ ಈ !␣ನ i'ನು 
ಅಂS␣ೕಕ%␣�␣Z␣ೂಳu�u␣ನು. F␣ೕಸುK␣ನ k␣ಸ%␣ನ/␣� 
␣̂ೕt␣7␣�ೕD␣D␣, ಆ,␣Ò.” 

13.ಒಬHರು ನಂ{␣Z␣ಯ ಮೂಲಕ 7␣ೕವರು ~␣ೕಡುವ 
~␣ತ6�␣ೕವದ ವರವನುX ಅಂS␣ೕಕ%␣�␣Z␣ೂಂಡ ಬ�␣ಕ, 
¬␣ೕ<␣ Z␣ೕ�␣%␣, “!␣ಮ$ j6ಪಗಳನು- �m␣f␣ !␣ಮ[␣ 
!␣ತ^0␣ೕವವನು- w␣ೂಡುವX␣ಂದು }␣&ಸ<ನb␣t !␣ೕವu 
?␣�6lಸವ!␣-ಡು?␣Q␣ೂೕ?” ತರುQ'ಯ ಅವರ 
ನೂತನ ನಂ{␣Z␣ಯ/␣� ಅವರನುX ␣́�1Y'·¬␣�␣%␣ 
ಮತು[ ಅವ%␣n'S␣ 3')¹␣C�␣%␣. 

14.ಯು7␣ೂ6ೕ3'ಯದ ಪ)x'ವ ಸುQ'2␣ೕCಕರಣ 
T'ಧನದ/␣�ನ ಕ�␣ಯ ಫಲಕವನುX ಹ%␣ದು �'�␣%␣. 
ಅವರ ಸಂಪಕCದ b'¬␣2␣ಯನುX 
ಸಂಗ)¬␣�␣Z␣ೂ�␣�%␣ ಮತು[ ಸ%␣ k␣ೂಂದುವ 
␣́§␣P<␣ಗಳ/␣� ಸ%␣F␣ಂದು ಗುರು2␣�␣%␣. 

15.T'ಧ6Q'ದ/␣�, ಯು7␣ೂ6ೕ3'ಯದ ಪ)x'ವ 
ಸುQ'2␣ೕCಕರಣ T'ಧನವನುX ಬಳ�␣ ಅವರನುX 
_␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡುವ Z␣ಲಸವನುX 
ಆರಂ�␣ಸುವದZ␣s i'£␣ ಅವರನುX v␣ೕ§␣&'ಗಲು 
ಸಮಯವನುX ~␣ಗ�␣ ಪt␣�␣Z␣ೂ�␣�%␣.

16.T'|0␣ಸಲNಡು2␣[ರುವ ನೂತನ ಸv␣ಯ 
ಉಪಗುಂ0␣ನ i'ಯಕ~␣<␣ ಆ b'¬␣2␣ಯನುX 
ಒ0␣N�␣%␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
=6ಧನ 567␣& 3:  ಯು'␣ೂ^ೕj6ಯ ಪ&J6ವದ ಸುT6F␣ೕ2ಕರಣದ  

=6ಧನವನು- ಬಳಸುವuದು �␣ೕ[␣ 

!␣ೕವu ಒ�6rU␣ ಕೂ@␣ಬರುವ z␣ೕ{␣ ಈ 5 �␣�␣ ಗಳ ಪ&}␣&G␣ಯನು- ಅನುಸ;␣f␣;␣: 
1. ಸಂಬಂಧ[␣ೂZ␣f␣;␣:  ~␣ೕವu ಕ�␣ಯ T'%␣ v␣ೕ§␣&'ದಂ!␣~␣ಂದ ಇ/␣�ಯ ತನಕ ಅವರು 

k␣ೕS␣ರುY'[:␣ ಮತು[ ಅವರ �␣ೕK␣ತಗಳ/␣� ಏನು ನ�␣ಯು2␣[7␣ ಎಂಬುದನುX ಕಂಡುZ␣ೂ�␣�%␣. 

2. ¡␣Pc�6¢�␣f␣;␣: ಪಕM(␣¼␣ಂದ ಉತ[%␣ಸುವ/k␣ೂ¡␣n'%␣Z␣ಯ ಪ)²␣XಗಳನುX Z␣ೕಳuವ ಮೂಲಕ ~␣ಮ+ 
ಸಮಯವನುX ಆರಂಭ<␣ೂ�␣�␣%␣:   
a. i'ವu Z␣ೂD␣ಯ �'%␣ v␣ೕ§␣&'ದ ಸಮಯ!␣ಂದ ಇ/␣�ಯ ತನಕ ಪ)2␣ !␣ನ 7␣ೕವರ Q'ಕ6ವನುX 

�'6~␣ಸುವuದು ಮತು[ 3')ಥCD␣ b'ಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಸಂಗಡ ಏ>'ಂತ ಸಮಯವನುX 
ಕ£␣!␣ರುK␣:␣ೂೕ? 7␣ೕವರು ~␣ಮ<␣ ಏನನುX k␣ೕ�␣ದನು? 

b. ~␣ೕವu ~␣ಮ+ ಕುಟುಂಬ, l␣Xೕ¬␣ತರು, D␣:␣ಯವರು, ಮತು[ ಸv␣ಗಳ/␣� ~␣ಮ+ 3')ಮುಖ6Q'ದ 
ಸಂಬಂಧಗಳ/␣� 0␣12␣¼␣ಂದ ನ�␣ದುZ␣ೂಂt␣ರುK␣:␣ೂೕ? 

c. ~␣ೕವu ಒಂದು ವ6ಸನಕರ ವತCD␣<␣ ~␣ಮ+ನುX ಒ0␣N�␣Z␣ೂಂt␣ರುK␣:␣ೂೕ? 
d. ~␣ೕವu ಕ£␣ದ T'%␣ ನಮ+ ␣̂ೖಬm ಅಧ6ಯನ u␣ೕ£␣ b't␣Z␣ೂಂಡ ಸಮಪC¡␣ಯನುX 

ಪ�2␣C<␣ೂ�␣�␣!␣:␣ೂೕ?  k␣ೕ<␣? 

  
3. ಚ£␣2f␣;␣: ಪ)2␣F␣ೂಂದು v␣ೕ§␣ಯ u␣ೕ£␣ 

~␣ೕಡ�'S␣ರುವ ␣̂ೖಬm Q'ಕ6x'ಗವನುX ಓ!␣%␣ 
ಮತು[  6 ಪ)²␣Xಗಳ ನಮೂD␣ಯನುX ಬ�␣�␣ ಚ¨␣C 
b't␣%␣ (b'ಗCಸೂ}␣ಗಳu T'ಧನದ/␣� 
ಬ:␣ಯಲN§␣Pu␣). 

a. k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX 3 ಗುಂಪuಗµ'S␣ 
K␣ಂಗt␣�␣%␣ ಮತು[ 1D␣ೕ v␣ೕ§␣n'S␣ 6 
ಪ)²␣XಗಳನುX (Z␣ಳ<␣ (␣ೂೕ%␣ಸ�'S␣ರುವ) 
ಬಳ�␣%␣- 6 ಪ)²␣XಗಳನುX k␣ೕ<␣ ಬಳಸುವ7␣ಂದು 
ಎಲ�ರೂ ಅಥCb't␣Z␣ೂಳu�ವಂ(␣ 
D␣ೂೕt␣Z␣ೂ�␣�%␣. 
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b. v␣ೕ§␣ 1ನು- ಓ9␣w␣ೂZ␣p;␣: “G␣ೕಸುವನು- 
F␣Z␣9␣ರು?␣Q␣ೂೕ?”, F␣ೂೕ�'ನ 11:17-44ನುX 
ಆಧ%␣�␣..  

c. ␣̂ೖಬ/␣ನ Q'ಕ6ವi'Xಧ%␣�␣ದ ಪ)²␣XಗಳನುX 
ಚ}␣Cಸಲು ಪ)2␣F␣ೂಬHರು 
ಸಂZ␣ೂೕಚK␣ಲ�ದವa'S␣ರುವಂ(␣ ಖ}␣ತ 
b't␣Z␣ೂ�␣�%␣. [ಗಮ~␣�␣%␣: ಇದು ಒಂದು 
ಪ)ಸಂಗವನುX b'ಡುವ ಸ|ಳವಲ�. Q'ಕ6ಗಳನುX 
ಅಧ6ಯನ b't␣ ಅವರ �␣ೕK␣ತಗ�␣<␣ k␣ೕ<␣ 
ಅನM¼␣�␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕZ␣ಂದು ಕ/␣ತುZ␣ೂಳu�ವಂ(␣ 
k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗ�␣<␣ ~␣ೕವu ಸ�'ಯ 
b'ಡು2␣[ರುK␣%␣.] 

  
4. G␣ೂೕಜX␣ e6@␣;␣:  Q'ರದ u␣ೕ£␣ಯ/␣� ಪ)2␣F␣ೂಬHನು ಓದುವ ␣̂ೖಬ/␣ನ Q'ಕ6x'ಗದ 

K␣ಷಯದ/␣� ಒಮ+ತವನುX ವ6ಕ[ಪt␣�␣Z␣ೂ�␣�%␣. (!␣ನZ␣s 3 ಅ�'6ಯಗಳನುX ಓದುವuದು 
ಸೂ}␣ಸಲN§␣Pರುತ[7␣). 
a. ಓದಲು �'ರದವರ K␣ಷಯದ/␣� ಸೂÀ+(␣ಯುಳ�ವa'S␣%␣C. 
b. T'ಧ6Q'ದ:␣ ಪ&'CಯQ'S␣ ಆt␣F␣ೂೕ ␣̂ೖಬmನಂತಹ b'ಗCವನುX ಏಪCt␣�␣%␣.  
c. ~␣ಮ+ ಮುಂ!␣ನ v␣ೕ§␣ಯ/␣� ಅನುಸರW'>'ಯCವನುX ನt␣ಸುವದZ␣s 5 ಮತು[ 6 ಪ)²␣Xಗ�␣<␣ 

ಉತ[ರಗಳನುX ಬ:␣!␣ಟುPZ␣ೂಳ�ಲು ಮ:␣ಯ!␣%␣.  
d. ~␣ಮ+ ಮುಂ!␣ನ _␣ಷ6ತMದ v␣ೕ§␣ಯು &'Q'ಗu␣ಂದು ~␣ಗ�␣ ಪt␣�␣Z␣ೂ�␣�%␣.  
e. x'S␣&'ಗುವದZ␣s &'ರು ಸಮಪC¡␣ k␣ೂಂ!␣U'�:␣ ಮತು[ ನಂ{␣ಗಸ[:␣ಂದು ಗಮ~␣�␣%␣- 

ಮD␣ಯ/␣� ಓದುವuದು, ಮತು[ �␣)ಸ[ನ K␣ಷಯದ/␣� ಇನXಷುP k␣ಚು� ಕ/␣ತುZ␣ೂಳ�ಲು �'ಗೂ 
␣̂ೕ:␣ಯವ:␣ೂಂ!␣<␣ ಆಥನ ಕು%␣ತು ಹಂ}␣Z␣ೂಳ�ಲು �␣ದÆವuಳ�ವರು. ಇಂಥವರು ~␣ಮ+ ಆರಂಭದ 

4 v␣ೕ§␣ಗಳ ನಂತರ _␣ಷ6ತMದ ಸಂಬಂಧವನುX ಮುಂದುವ:␣�␣Z␣ೂಳ�ಲು F␣ೂೕಗ6a'ದ 
ಜನa'S␣ರುವರು.  

5.j6&¤␣2f␣;␣: ಒಬH%␣<␣ೂಬHರು 3')¹␣Cಸುವ ಮತು[ 5 �'ಗೂ 6 ಪ)²␣Xಗ�␣<␣ b't␣Z␣ೂಂಡ 
ಸಮಪC¡␣ಗ�␣n'S␣ 3')¹␣Cಸುವ ಮೂಲಕ ~␣Ø+␣ ಸಮಯವನುX ಮು>'[ಯ<␣ೂ�␣�␣%␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
=6ಧನ 567␣& 4:  �␣ೕz␣ಯ ನA␣ 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
=6ಧನ 567␣& 5:  �␣ೂಸ �␣¦ ಸ\␣ಯನು- j6&ರಂ�␣ಸb␣w␣W ಸ_ಳವನು-  

ಆG␣We6ಡಲು ~␣ೕx6ದ j6&G␣ೂೕU␣ಕ e6ಗ2 ಸೂ£␣ಗಳu. 

1. ಅಥQ' Z␣ಲವu ಇತರ &'ವu7␣ ಸv␣ಗಳu ಇಲ�ದ ಸ|ಳಗಳನುX ಗುರು2␣�␣ ಅ/␣� k␣ೂಸ l␣m ಸv␣ಯನುX 
~␣�␣C�␣%␣ ಇಂತಹ ಪ)7␣ೕಶದ/␣� ~␣ಮ+7␣ ಆದ ~␣!␣CಷP ಪಂಥದ ಗುಂ0␣ನ &'ವu7␣ ಸv␣ಗಳu ಇರ7␣ 
ಇರಬಹುದು ಆದ:␣ ಅ/␣� ಅD␣ೕಕ Z␣�ಸ[ರು ಇರ/␣Z␣s T'ಧ6(␣¼␣7␣, ಆದ:␣ ಎ/␣� ಸುQ'(␣C ಅವಶ6ಕ(␣ 
ಇ7␣F␣ೂೕ ಅ/␣�<␣ k␣ೂೕS␣ l␣ೕu␣ 3')ರಂ�␣ಸುವuದು ಉತ[ಮ! 

2. ~␣ಮ+ ಜನರು �'ಗೂ ತಂಡದವರು ಪ)ಸು[ತ ಎ/␣�7␣F␣ೂೕ ಅ/␣�F␣ೕ k␣ೂಸ l␣m 3')ರಂ�␣ಸಲು ಪ)ಯತXಪt␣, 
ಅದನುX {␣ಟುP Y'¼␣ಯ ಸv␣ಯ ಸ|ಳ!␣ಂದ ಎ¾␣ೂPೕ ದೂರ ಪ)&'ಣb't␣ l␣ೕu␣ಯು b'ಡುವuದ�␣sಂತ 
ಹ2␣[ರದ/␣�F␣ೕ ಅದರ ಅವಶ6ಕ(␣ k␣ಚು� ಇರಬಹುದು ಮತು[ ಅ/␣�ಯ ಜನರು ಅದ>'sS␣ 
�'(␣ೂ:␣ಯುಬಹುದು.  

3. ಎ/␣� ಸv␣ 3')ರಂಬb'ಡ ␣̂ೕZ␣ಂ!␣!␣�:␣ೂೕ ಅ/␣�  ಒಬH  ಸb'�'ನವuಳ� ವ6�␣[ಯನುX ಹುಡು�␣%␣, (ಲೂ>' 
10:57) ಆತನು l␣ೕu␣<␣ ಅನುಕೂಲ ಮತು[ ಇ~␣Xತರ ಎ�'� ಸb'ಜದ  >'ಯCದ/␣� ಸ�'ಯ 
b'ಡುವಂತವi'S␣ರ ␣̂ೕಕು. (ಉU': ಸb'ಯCದ �␣Ùೕ F␣ೂ�'ನ 4 ಮತು[ Z␣ೂD␣Cಲನು ಆ ␣́�ಸ[ಲ 10, 
ಲು!␣&', ಅ ␣́�ಸ[ಲ 16:11-15). 

4. 3')ಥD␣ಯ ನಡು<␣ಯನುX b'ಡ ␣̂ೕಕು. ~␣ಮ+ ತಂಡದ ಜನರನುX ಪಕsದ ಪಟPಣದ  ಊರುಗ�␣<␣ ಕಳu¬␣�␣ 
ಅ/␣� ಎಂತಹ >'ಯCಗಳu ನ�␣ಯುY'[ ಇu␣ ಆನುXವuದನುX ಗಮ~␣�␣, ಮತು[ ಅ/␣� ~␣ಂತು  ಅವuಗಳ 
K␣ಷಯಗಳ ಕು%␣ತು 3')ಥCD␣ b't␣ ಅ/␣�ಯ ಸ|ಳವನುX 7␣ೕವರ/␣� ಮ:␣b't␣ 3'¹␣Cಸ ␣̂ೕಕು. 

5. ಅ2␣ ಪ)x'ವQ'ದ ಸv␣b'ಡ ␣̂ೕ>'ದ:␣ 7␣ೂಡ̄ ಸ|ಳ ಇರ¦␣ೕ ␣̂ೕಕು ಅಂತ D␣ನಸ ␣̂ೕt␣%␣, ಎ/␣�&'ದರೂ }␣ಕs 
ಸ|ಳ ಅಥQ' ಮD␣ಗಳನುX  ಹುಡು�␣%␣ ಇವu ಎಲ�%␣ಗೂ ಅನೂಕೂಲಕರQ'S␣ರ/␣.  
A. ಆ&' ಪ)7␣ೕಶದ/␣�ನ ಎಲ�ರನುX ಒ§␣P<␣ l␣ೕ%␣ಸುವ ,␣ೂದಲು ~␣ೕವu ಮD␣ ಅಥQ' ಇತರ ಸ|ಳಗಳ/␣� 

ಹಲQ'ರು l␣m ಸv␣ಗಳನುX 3')ರಂ�␣ಸುವ >'ಯCವನುX ಪ%␣ಗh␣ಸ ಬಯಸಬಹುದು.  
B. .ಸv␣ ಎಂದು ಕ:␣ಯುQ'ಗ ಅದು Z␣ೕವಲ ಕಟPಡವ¾␣P ಅಲ� ಅಂಥ ¿'ಪಕZ␣s ತಂದುZ␣ೂ�␣�%␣. ಸv␣ ಅಂದ:␣ 

�␣)ಸ[ನ ಶ%␣ೕರ, K␣¥'M�␣ಗ£␣ೕ ಸv␣, ಮನುಷ6ರ Z␣ೖಗ�␣ಂದ b't␣ದ ವಸು[ಗಳ/␣� ಆತD␣ಂ!␣ಗೂ Q'ಸ 
b'ಡುವu!␣�'� ಅ ␣́�ಸ[ ೭:೪೮-೫೦, ಆತನ ಭಕ[ರ ಹೃದಯದ/␣�  Q'ಸb'ಡುವವನು.  (1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 
3:16;  2 Z␣ೂ%␣ಂಥ 1:21-22;  ಗ�'ತ6 4:4-7;  2 2␣,␣ೂ 1:14) ಆದ�%␣ಂದ ~␣ೕನು &'ವ ಸ|ಳವನುX ಸv␣n'S␣ 
�'t␣<␣ ಅಥQ' ಸMಂತ b'ಡ ಬಯಸುವuದು ␣̂ೕಡ. ,␣ೂದ/␣ನ >'ಲದ ಸv␣ಗಳu ಅD␣ೕಕ K␣ಧQ'ದ 
ಸ|ಳಗಳ/␣� l␣ೕರು2␣[ದ�ರು, ಅವರು ಮಂ!␣ರಗಳ/␣� (ಅ ␣́�ಸ[ 3:1;  ಅ ␣́�ಸ[ಲ 5:20-21, 42)  �␣D␣<␣ೂೕಗ 
ಮತು[ (ಅ ␣́�ಸ[ಲ 14:1, 18:4, 19-21)  T'ವCಜ~␣ಕ ಸ|ಳಗಳ/␣� (ಅ ␣́�ಸ[ಲ 18 :27-28; ಅ ␣́�ಸ[ಲ 20:20) 
ಮತು[ _␣ÀಣZ␣ೂಡುವ Z␣ೂಠt␣ಯ/␣� v␣ೕ§␣&'ಗು2␣[ದ�ರು. (ಅ ␣́�ಸ[ಲ 19 :9-10) ಅವರು ಮD␣ಗಳ/␣� 
(ಅ ␣́�ಸ[ಲ 5:42;  ಅ ␣́�ಸ[ಲ 20:20;  :␣ೂೕb' 16:3-5;  Z␣ೂ¦␣l␣· 4:15;  0␣¦␣,␣ೂೕನ 1:1-3) ಇದು 
,␣ೂದಲ ಅ�␣[ತHದ ಸv␣ಯ ಮೂರು ನೂರು ವಷCಗಳ >'ಲದವ:␣<␣ T'b'ನ6 ಅx'6ಸQ'S␣ತು[. ಈ 
ಸಮಯದ/␣� ಸುQ'(␣Cಯು ಪ)ಪಂ�'ದ6ಂತ Q'60␣�␣ತು[ ,␣ೂದ/␣ನ ಸv␣ಯ ಕಟPಡದ ಏZ␣ೖಕ 
>'ಯCಕ)ಮಗಳu ಏD␣ಂದ:␣,  1) k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗ£␣³ಂ!␣<␣ 7␣ೕವರ a'ಜ6ವನುX ಕಟುPವuದು  2) k␣ೂಸ 
ಆತ+ಗಳನುX ಪ%␣ಪಕM(␣ಯ/␣� ␣̂£␣ಸುವuದು, ಮತು[ ಮುಖ6Q'ದ ಅಂಶu␣ೕD␣ಂದ:␣, ಎ/␣� ಜನ l␣ೕರುY'[:␣ೂೕ 
ಅದು 3')ಮುಖ6ವ�'�, ಒಬH%␣ಗೂಬHರು ಸಹQ'ಸZ␣s ␣̂ೕ§␣&'ಗುವuದು ಒಂ7␣ೕ ಒಂದು ಪ%␣ಗh␣Z␣.  
ಎಲ�%␣ಗೂ <␣ೂY'[ಗುವ ಒಂದು ಸ|ಳವನುX D␣ೂೕt␣ <␣ೂತು[ b't␣Z␣ೂೕ, ಅದು b'Z␣Cಟ ಆಗಬಹುದು, 
ಅಥQ' ರl␣[&'ಗಬಹುದು, ಅಥQ' 3'ಕC ಆಗಬಹುದು, ~␣ಮ+ ಹ2␣[ರ ಸv␣n'S␣ ಸMಂತ ಸ|ಳK␣�'� ಅಂತ 
&'ರೂ �␣ೕµ'S␣ x'K␣ಸ7␣ ಇರ/␣. ಎ¦␣� ಇರ/␣ ಅD␣ೕಕ k␣ೂಸ K␣¥'M�␣ಗಳನುX 7␣ೕವ%␣n'S␣ _␣ಷ6ರi'XS␣ 
b't␣ ಅವರು ಇತರರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡುವuಂY'S␣ರುU'ದ:␣, ~␣ೕವu 7␣ೕವರ ದೃ�␣Pಯ/␣� ಅ2␣ ಸಫಲ 
l␣ೕu␣ b't␣ದ �'<␣. ~␣ಮ+ ಸMಂತ ½'ಗ ಇರ/␣ ಇರ7␣ k␣ೂೕಗ/␣ ಪರQ'S␣�'�, ನಮ+ ಗು%␣ ಸv␣n'S␣ 
7␣ೂಡ̄ ಕಟPಡವನುX ಕಟP/␣Z␣s ಉಪF␣ೂೕS␣�␣U'ದ:␣ i'ವu ~␣ಜQ'ಗಲೂ 7␣ೕವ%␣n'S␣ _␣ಷ6ರನುX 
ತಯ%␣ಸುವuದು �'ಗೂ ಅವರು ಇತರರನುX _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡುವ >'ಯCವನುX ಸಂಪ�ಣCQ'S␣ 
ಕ£␣ದುZ␣ೂಳu�(␣[ೕu␣. 
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6. k␣ೂಸ l␣m ಸv␣&'S␣ l␣ೕರಲು ಒಂದು ~␣�␣CಷPQ'ದ ಸಮಯವನುX <␣ೂತು[b't␣ಟುP Z␣ೂ�␣�. k␣ೂಸ 
ಒಡಂಬt␣Z␣ಯ/␣� ರK␣Q'ರ ಆನುXವuದು Q'ರದ ,␣ೂದಲD␣ !␣ನQ'S␣7␣, ಆ!␣ವಸ k␣}␣�ನ ಜನ%␣<␣ Z␣ಲಸದ 
!␣ನQ'S␣ತು[. ಅU'ಗೂ6 ಜನರು  7␣ೕವರನುX ಆa'�␣ಸಲು ಆ !␣ನ ಬರುY'[ ಇದ�ರು.  Z␣ಲವರು ತಮ+ 
Z␣ಲಸQ'ದ ನಂತರ ಊಟZ␣sಂದು D␣:␣ದು ಬಂದು ಅ,␣ೕ¦␣ ಆa'ಧD␣<␣ ಅ/␣�F␣ೕ l␣ೕರು2␣[ದ�ರು. ಅ7␣ %␣ೕ2␣ 
ಜನರು ತಮ+ ಅನುಕೂಲ(␣<␣ ಅನುT'ರQ'S␣ k␣ೂಸ l␣¦␣ ಸv␣<␣ l␣ೕರುವ ಸಮಯವನುX ~␣U'Cರb'ಡ/␣. 
ಬಹುಶಃ ಜನರ Z␣ಲಸ �'ಗೂ ಇತರ ಜQ'�'�%␣ಗಳ ಅನುT'ರQ'S␣ ಒ£␣�ಯ ಸಮಯವನುX D␣ೂೕt␣ l␣m 
ಸv␣<␣ l␣ೕರಲು ~␣U'Cರ b'ಡ/␣. 

7. ~␣ೕವu k␣ೂಸ l␣m ಸv␣ಯನುX ಆರಂ�␣�␣U'ಗ ~␣ಮ+ ತಂಡವu Z␣ಳS␣ನ ಪ)²␣Xಗ�␣<␣ ಉತ[%␣ಸುವ ಅಗತ6K␣7␣: 
A. &'ರು ಆa'ಧD␣ಯನುX ನ�␣�␣Z␣ೂಡುY'[:␣? ಸಂS␣ೕತ Q'ದ6ಗಳu ಅಥQ' ದM~␣ ಉಪಕರಣಗಳu 

␣̂ೕ>'S␣7␣F␣ೕ? 
B. ␣̂ೖಬm ಅದ6ಯನವನುX ಮತು[ ಚ¨␣CಯನುX &'ರು v␣ೂೕ!␣ಸುವರು? 
C. ಮಕs£␣³ಂ!␣<␣ ~␣ಮ+ ಜವ�'�%␣ ಏನು? 
D. >'h␣Z␣ ಎತ[ಲNಡುವuU'? ಅದZ␣s &'ರು ಜQ'�'�ರರು?  k␣ೕ<␣ ಆ >'h␣Z␣ಯನುX ಉಪF␣ೂೕS␣ಸು2␣[a'? 
E. ~␣ಮ<␣  ಇನುX &'ವ T'ಮS␣)ಗಳu ಅವಶ6ಕQ'S␣u␣? ಉU': ␣̂ೖಬಲಗಳu ಕು}␣Cಗಳu �'ಡು 

ಪuಸ[ಕಗಳu ಇY'6!␣. 
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!␣ಮ$ ಪ&'␣ೕಶವನು- ತಲುಪಲು 0␣ೕವನ ಪಯ2ಂತರ 567␣& - 567␣& ಹಂತ 1 
=6ಧನ 567␣& 6:  !␣ೕವu �␣¦ ಸ\␣[␣ ಕೂಡುT6ಗ ಏನು e6ಡ~␣ೕಕು? 

1. ಒಂದು !␣`␣2ಷrT6ದ 9␣ನ  ಸಮಯ ಮತು< ಸ_ಳವನು- [␣ೂತು<e6@␣ ಸ\␣56U␣ ಕೂ@␣ಬರುವuದx6WU␣. 

2. ಒa␣$  ಸ\␣56U␣ !␣ೕವu \␣ೕ°␣56h6ಗ ಈ =6e6ನ^ ಸlರೂಪವನು- ಅನುಸ;␣f␣: 

A. =6lಗತ ಬಯಸುವuದು 
i. ಜನರು ಬರುQ'ಗ ಅವರನುX ಅದರ!␣ಂದ T'Mಗತb't␣%␣. 
ii. ಅವರು ಏನು b'ಡುY'[ ಇU'�:␣ ಅಥQ' ಅವರ ಅವಶ6ಕ(␣ಗಳನುX ಹಂ}␣Z␣ೂಳ�ಲು ಇದು 

ಒ£␣� ಸಮಯ. 
iii. k␣ೂಸ ಜನರನುX ಪ%␣ಚ¼␣�␣Z␣ೂt␣. 

B. ಆ�6ಧX␣ 
i. &'ವuದZ␣s ಕೃತÞa'S␣ರ ␣̂ೕಕು ಆನುXವuದು ಜನರು k␣ೕಳ/␣. 
ii. 7␣ೕವರು ತಮ+ �␣ೕವನದ/␣� b't␣ದ ಉಪ>'ರಗ�␣<␣ T'È␣ Z␣ೂಡ/␣. 
iii. ಸು[2␣ �'ಗೂ ಆa'ಧD␣ಯ �'ಡುಗಳನುX �'ಡ/␣. 

a. ~␣ೕವu ಉಪಕರಣಗಳನುX ಒದS␣ಸ ␣̂ೕZ␣? 
b.  &'ರು �'ಡುಗಳನುX �'ಡುY'[:␣? 
c.  ಜನ:␣ಲ�ರು �'t␣ನ/␣� 3'¦␣ೂ»ಳ�ಲು 2␣�␣ದಂತ �'ಡುಗಳu ಅಥವ ಕ/␣ಯ/␣Z␣s 

ಉಪF␣ೂೕಗQ'ದ �'ಡುಗ�␣ರ/␣. 

C. ವಚನ 
i. ಸತ6u␣ೕದದ ಅದ6ಯನದ ಗುಂಪನುX  Q'ಕ6ದ 3'6ರ7␣ೂಂ!␣<␣ ಮುನX�␣�␣%␣. 
ii. ಅಥQ' ಸತ6u␣ೕದದ ಅದ6ಯನ ಕು%␣ತು  ಒಬHರು ಉಪ7␣ೕಶ Z␣ೂt␣%␣. 
iii. ಗಮ~␣�␣: ಸತ6u␣ೕದದ ಪ)2␣F␣ೂಂದು x'ಗವನುX  3')F␣ೂೕS␣ಕQ'S␣ 

K␣�␣ೕಯQ'ಗತಕsದು� ಎಂದು ~␣ಮ+ ಗಮನK␣ರ/␣ 

D. w␣ಲಸ 
i. -k␣ೕ<␣ l␣ೕu␣b'ಡುವuದು ಮತು[ k␣ೕ<␣ ನ�␣�␣Z␣ೂಂಡು k␣ೂೕಗ ␣̂ೕಕು ಅನುXವuದನುX ~␣ೕವu 

ತರ ␣̂ೕ2␣ Z␣ೂಡ ␣̂ೕಕು. (ಉU': ಸುQ'(␣C T'ರುವuದು, _␣ಷ6ರi'XS␣ b'ಡುವuದು �'ಗೂ 
ಅವರ ಅ�'62␣+ಕ ವರಗಳನುX ಉಪF␣ೂೕS␣�␣Z␣ೂಂಡು) 

ii. ಮುಂಬರ/␣ರುವ Q'ರದ/␣� ಸಮುU'ಯZ␣s ಅಗತ6K␣ರುವ ಅಗತ6(␣ಗಳನುX ಮತು[ 
K␣�'ನಗಳನುX ಚ}␣C�␣. 

iii. ಸv␣ಯ ಔಟ %␣ೕಚಗಳನುX ಮತು[ l␣ೕQ'>'ಯCಗಳ F␣ೂೕಜD␣ಗಳನುX ರ}␣�␣. 
iv. ಮುಂ!␣ನ !␣ನb'ನಗಳ/␣� ~␣ೕವu b'ಡುವ l␣ೕu␣ಗ�␣<␣ೂಸsರ 3')¹␣C�␣%␣. 

3. ಸ\␣ಯb␣tಯ ಜನರು ಮತು< �␣¦ ಚಚ2ಗಳ ನಡುz␣ ಸಂಪಕ2 �␣ೂಂ9␣ಸಬಹುh6ದ ರಚX␣. 

A. _␣ಷ6ತM>'sS␣ K␣¥'M�␣ಗಳu 3 ಗುಂಪuಗಳ/␣� l␣ೕರುವuದು. 

B. ಎರಡು ಅಥQ' ಮೂರು ಗುಂಪu k␣ೂ¡␣&'S␣ರುವuದZ␣s �␣ೂ(␣&'S␣ l␣ೕರುವuದು. 

C. ಸಮುU'ಯದ l␣ೕu␣ �'ಗೂ ಸುQ'(␣Cಯ >'ಯCZ␣s ತಂಡQ'S␣ l␣ೕರುವuದು, 

D. K␣²␣ೕಷ ಕೂಟ ಮತು[ �␣ೂ(␣&'S␣ ಸಮಯ ಕ£␣ಯುವuದು. 

E. i'ಯಕರ ತರ ␣̂ೕ2␣ >'ಯCಕ)ಮಗಳu ( &'ತ)ದ ಹಂತಗಳu) 
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   ನಂ�␣w␣ಯ ಅ;␣w␣ 
'␣ೕವರು 
ಆ!␣>'ಂಡ 1:1;  ಧ,␣ೂೕC 6:4;  ಮY'[ಯ 28:19;  F␣ೂೕ�'ನ 4:24, 10:30;  2 Z␣ೂ%␣ಂಥ 13:14 
i'ವu ಒಬHD␣ೕ ಸತ6, ಪ%␣ಶುದÆ 7␣ೕವರು ಮೂವರು ವ6�␣[ಗಳ/␣�- ತಂ7␣, ಮಗ, ಪ%␣ಶುU'Æತ+- 
ಅ�␣[ತMದ/␣�ರುವD␣ಂದು ನಂಬು(␣[ೕD␣, ಅವ:␣ೂಬHಬHರೂ ಸb'ನQ'S␣ 7␣ೖವತMದ ಸಕಲ ಗುಣಗಳನುX ಮತು[ 
ವ6�␣[ತMದ ಗುಣಸMx'ವಗಳನುX k␣ೂಂ!␣ರುY'[:␣. ಆ!␣ಯ/␣� 7␣ೕವರು ಶೂನ6!␣ಂದ ¦␣ೂೕಕವನುX ಮತು[ ಅದರ/␣�ರುವ 
ಸಮಸ[ವನXನೂ ಉಂಟು b't␣ದನು, ¬␣ೕ<␣ ತನX ಶ�␣[, ¿'ನ ಮತು[ ಒ£␣�ೕತನ ಮ¬␣,␣ಯನುX (␣ೂೕಪCt␣�␣ದನು. 
ಆತನು ತನX T'ವCÓ␣ಮ ಶ�␣[¼␣ಂದ ತನX ಸೃ�␣Pಯ ␣́�ೕಷ¡␣ಯನುX b'ಡುತ[¦␣ೕ ಇರುವನು. ಆತನು ತನX 
ಒದS␣ಸುK␣Z␣¼␣ಂದ ತನX K␣,␣ೂೕಚi' F␣ೂೕಜD␣ಯನುX D␣ರu␣ೕ%␣ಸುವದZ␣s ಇ2␣�'ಸದುದ�ಕೂs Z␣ಲಸ 
b'ಡು2␣[ರುವನು. 

G␣ೕಸು }␣&ಸ<ನು 
ಮY'[ಯ 20:28;  ಅ.ಕೃತ6 4:12;  :␣ೂೕb' 5:10;  2 Z␣ೂ%␣ಂಥ 5:18-19;  1 F␣ೂೕ�'ನ 2:2 
F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನು (␣�F␣ೕಕತMದ ~␣ತ6i'ದ ಎರಡD␣ಯ ವ6�␣[&'S␣ದು� ಒಂದು ~␣ಜQ'ದ b'ನವ 
ಸMx'ವ7␣ೂಂ!␣<␣ ಅದುàತಕರQ'S␣ ಗಭCಧ%␣ಸಲNಟುP ಕD␣6ಯ/␣� ಜ~␣ಸುವ ಮೂಲಕ ಐಕ6<␣ೂ�␣ಸಲN§␣PರುY'[D␣. 
ಆತನು ತಂ7␣<␣ ಪ%␣ಪ�ಣC K␣�␣ೕಯQ'ದ �␣ೕK␣ತವನುX ನt␣�␣ದನು ಮತು[ _␣ಲು ␣̂ಯ ,␣ೕ¦␣ ಅವರ ಬದ/␣ 
ಯÞQ'S␣ ಎಲ�%␣<␣ೂೕಸsರ ಸMಯಂ ␣́1%␣ತi'S␣ ಮರh␣�␣ದನು, ¬␣ೕ<␣ 7␣ೖK␣ಕ i'6ಯವನುX ಸಂತೃ0␣[<␣ೂ�␣�␣ದನು 
ಮತು[ ಆತನ/␣� b'ತ)u␣ೕ ನಂ{␣Z␣ಯನುX ಇಡುವಂಥ ಎಲ�%␣<␣ ರÀ¡␣ �'ಗೂ ~␣ತ6�␣ೕವಗಳನುX 
ಸಂ3'!␣�␣Z␣ೂಂಡನು. ಆತನು ಪರ¦␣ೂೕಕZ␣s ಏ%␣ k␣ೂೕS␣ ತಂ7␣ಯ ಬಲ3'ಶMCದ/␣� ಕೂತುZ␣ೂಂಡನು, 
ಅ/␣�ದು�Z␣ೂಂಡು ಆತನು 7␣ೕವರು ಮತು[ ಮನುಷ6%␣<␣ ಏZ␣ೖಕ ಮಧ6ಸ|i'S␣ ತನXವ%␣n'S␣ K␣¿'ಪD␣ಯನುX 
b'ಡುತ[¦␣ೕ ಇರುವನು. ಆತನು ಪuನಃ ಭೂ�␣<␣ ¬␣ಂ!␣ರುಗುವನು, u␣ೖಯ�␣[ಕQ'S␣ಯೂ >'h␣ಸುವಂ(␣ಯೂ 
ಬರುವನು, ಇ2␣�'ಸವನುX ಮತು[ 7␣ೕವರ ~␣ತ6Q'ದ F␣ೂೕಜD␣ಯನುX ಸb'0␣[<␣ ತರುವನು. 

ಪ;␣ಶುh6±ತ$ ಮತು< w␣©f␣<ೕಯ 0␣ೕ?␣ತ 
F␣ೂೕ�'ನ 15:26, 16:8-11 
F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನ ಸಂಗಡದ ~␣ಜQ'ದ ರÀ¡␣ಯುಂಟು b'ಡುವ ಸಂಬಂಧ7␣ೂಂ!␣<␣ T'Mx'K␣ಕQ'S␣ 
�␣ೂ(␣ಗೂt␣U'�S␣ ಪ%␣ಶುದÆ(␣ ಮತು[ K␣�␣ೕಯ(␣ಗಳನುX K␣¥'M�␣ಗಳu (␣�F␣ೕಕತMದ ಮೂರD␣ಯ ವ6�␣[&'S␣ರುವ 
ಪK␣Y')ತ+~␣<␣ ಅ�␣ೕನಪt␣�␣Z␣ೂಳu�Q'ಗ 7␣ೂರಕುತ[u␣. ಆತನು b'ನವ%␣<␣ �␣)ಸ[ನು b't␣ದ ರÀ¡␣ಯ 
Z␣ಲಸವನುX ಅನMಯ<␣ೂ�␣ಸುವಂ(␣ ತಂ7␣ ಮತು[ ಮಗ~␣ಂದ ಈ ¦␣ೂೕಕZ␣s ಕಳu¬␣ಸಲNಟPನು. ಆತನು 3'0␣ಗಳ 
ಮನಸು·ಗ�␣<␣ ¿'D␣ೂೕದಯವuಂಟು b't␣, ತಮ<␣ ಒಬH ರÀಕನ ಅಗತ6K␣7␣ ಎಂಬ ½'ಗೃ2␣ಯನುX ಅವರ/␣� 
ಮೂt␣ಸುY'[D␣ ಮತು[ ಅವರನುX k␣ೂಸU'S␣ ಹುಟುPವಂ(␣ b'ಡುY'[D␣ (k␣ೂಸ �␣ೕವನವನುX ~␣ೕಡುY'[D␣). 
ರÀ¡␣ಯನುX k␣ೂಂದುವ ಸಂದಭCದ/␣� ಆತನು ಪ)2␣F␣ೂಬH K␣¥'M�␣ಯ/␣� ¥'ಶMತQ'S␣ D␣¦␣<␣ೂಂಡು ಅವ%␣<␣ 
ಭರವಸ, ಬಲ ಮತು[ ¿'ನಗ�␣<␣ ಮೂಲQ'ಗುY'[D␣, �'ಗೂ ಆತನು K␣_␣ಷPQ'S␣ ಪ)2␣F␣ೂಬH K␣¥'M�␣<␣ ಸv␣ಯ 
ಭ�␣[ವೃ!␣Æ b'ಡುವಂ(␣ ವರಗಳನುX ಅನುಗ)¬␣ಸುY'[D␣. ಪ%␣ಶುU'Æತ+ನು ␣̂ೖಬಲನುX ಅಥCb't␣Z␣ೂಳu�ವಂ(␣ 
ಮತು[ ಅನM¼␣�␣Z␣ೂಳu�ವಂ(␣ K␣¥'M�␣ಗ�␣<␣ b'ಗCದಶCನ ~␣ೕಡುY'[D␣. ಆತನ ಶ�␣[ ಮತು[ ~␣ಯಂತ)ಣಗಳನುX 
ನಂ{␣Z␣¼␣ಂದ ಅನM¼␣�␣Z␣ೂಳ��'ಗುತ[7␣, �␣)ಸ[ನಂತಹ ಗುಣಸMx'ವ!␣ಂದ �␣ೕವನವನುX ನt␣�␣ ತಂ7␣ಯ 
ಮ¬␣,␣<␣ೂೕಸsರ ಫಲವನುX ~␣ೕಡುವಂ(␣ K␣¥'M�␣<␣ T'ಧ6Q'ಗುವಂ(␣ b'ಡುವನು.  

~␣ೖಬ¦ 
2 2␣,␣ೂÍ␣ 3:16;  2 ␣́ೕತ) 1:21 
ನಮ+ ನಂ{␣Z␣<␣ ಏZ␣ೖಕ ತಳಹ!␣ಯು ␣̂ೖಬm ಆS␣ದು�, ಇದು ಹ£␣ ಮತು[ k␣ೂಸ ಒಡಂಬt␣Z␣ಗಳ ಅರವY'[ರು 
ಪuಸ[ಕಗಳನುX ಒಳ<␣ೂಂt␣7␣. ␣̂ೖಬm ಸಂಪ�ಣCQ'S␣ 7␣ೕವ%␣ಂದ¦␣ೕ ಬಂದದು�, ಮತು[ ಅದು T'ಧನಗµ'S␣ 
ಆ%␣�␣Z␣ೂಂಡ ಮನುಷ6ರ ಮು®'ಂತರQ'S␣ Z␣ೂಡಲN§␣Pತು ಎಂದು ನಂಬು(␣[ೕu␣. ␣̂ೖಬm ¬␣ೕ<␣ ಒಂ7␣ೕ ಮತು[ 
ಅ7␣ೕ u␣ೕ£␣ಯ/␣� 7␣ೕವರ ಅ�␣>'ರ7␣ೂಂ!␣<␣ b'Y'ಡುತ[7␣ �'ಗೂ b'ನವ ¦␣ೕಖಕರ ¬␣ನX¦␣ಗಳನುXಮ 
²␣ೖ/␣ಗಳನುX ಮತು[ x'`' ²␣ೖ/␣ಗಳನುX ಪ)2␣ಫ/␣ಸುತ[7␣. i'ವu ␣̂ೖಬm 7␣ೂೕ`'2␣ೕತQ'ದದು� ಮತು[ ಮೂಲ 
ಹಸ[ಪ)2␣ಗಳ/␣� ತಪuNಗ�␣ಲ�ದು� ಎಂದು ನಂಬು(␣[ೕu␣. ಅವuಗಳu K␣_␣ಷP, ಪ�ಣC ಮತು[ ನಂ{␣Z␣ �'ಗೂ 
ಆ�'ರಗ�␣<␣ ಸಂಬಂ�␣�␣ದ ಎ�'� K␣ಷಯಗಳ ಅಂ2␣ಮ ಅ�␣>'ರQ'S␣u␣, ಮತು[ ␣̂ೕ:␣ &'ವ ಬರಹಗಳ³ 
7␣ೕವರ ␣́1%␣ತ Q'ಕ6Z␣s ಸb'ನವಲ�.           
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ರ��␣ 
:␣ೂೕb' 3:23; 5:8;  ಎ¢␣ಸ 2:1, 8-9 
␣̂ೖಬ/␣ನ/␣� 7␣ೕವರು ಪ)ಕಟ¡␣ಯನುX ~␣ೕt␣ರುವದರ Z␣ೕಂ!␣)ಯ ಉ7␣�ೕಶವu ಜನರನುX ತD␣ೂXಂ!␣<␣ 

ಅD␣ೂ6ೕನ6(␣ಯ/␣�ರುವಂ(␣ ಕ:␣ ~␣ೕಡುವ7␣ೕ ಆS␣ರುತ[7␣. ಮೂಲತಃ 7␣ೕವರ ಸಂಗಡ 
ಅD␣ೂ6ೕನ6(␣ಯ~␣XಟುPZ␣ೂಳ�ಲು ಸೃ�␣PಸಲN§␣Pದ� ಮನುಷ6ನು 7␣ೕವರನX �␣ಕs%␣�␣ದನು, ಸMತಂತ) U'%␣ಯನುX 
ಆ%␣�␣Z␣ೂಂಡು 7␣ೕವ%␣ಂದ ದೂರQ'ದನು ಮತು[ ಆತನ ಸMx'ವದ/␣� ಭ)ಷP(␣ಯನುX ಅನುಭK␣�␣ 7␣ೕವರನುX 
,␣}␣�ಸುವದZ␣s ತನXನುX ಅಶಕ[ನi'XS␣ b't␣Z␣ೂಂಡನು. ಮನುಷ6ನ {␣ೕಳuK␣Z␣ಯು b'ನವ ಚ%␣(␣)ಯ 
ಆರಂಭದ/␣� ಸಂಭK␣�␣ತು ಮತು[ ಎ�'� ಮನುಷ6ರು ಅಂ!␣~␣ಂದ ಆ ಪ%␣W'ಮಗಳನುX ಅನುಭK␣ಸುತ[/␣U'�:␣ 
ಮತು[ ¬␣ೕ<␣ ಅವರು ರÀ¡␣ಯುಂಟು b'ಡುವ 7␣ೕವರ ಕೃ ␣́ಯ ಅಗತ6(␣ಯ/␣�U'�:␣. �'n'ದ:␣ b'ನವರ 
ರÀ¡␣ಯು ಸಂಪ�ಣCQ'S␣ 7␣ೕವರ ಉ}␣Y'ಥCQ'ದ ವರu␣ೕ ಆS␣7␣, k␣ೂರತು ಪ�2␣C&'S␣ ಅಥQ' 
x'ಗಶಃQ'ಗ/␣ ಮನುಷ6ನ �␣)F␣ಗಳu ಅಥQ' ಒ£␣�ೕತನದ ಫ/␣ತವಂತೂ ಅಲ�u␣ೕ ಅಲ�, �'ಗೂ ಅದನುX 
ಪ)2␣F␣ೂಬHನು ಸMತಃ Y'D␣ೕ ನಂ{␣Z␣¼␣ಂದ �␣Mೕಕ%␣�␣Z␣ೂಳ� ␣̂ೕ>'S␣ರುತ[7␣. 7␣ೕವರು &'ವ7␣ೕ ವ6�␣[ಯ/␣� ತನX 
ರÀ¡␣ಯ Z␣ಲಸವನುX ಆರಂ�␣ಸುQ'ಗ, ಆತನು ಅದನುX ಪ�ಣC �␣!␣Æ<␣ ತರುವ ತನಕವ� 
ಮುಂದುವ:␣ಸು(␣[ೕD␣ಂದು Q'n'�ನವನುX Z␣ೂಡುY'[D␣. 

e6ನವನ ಅಂತ^f␣_F␣ 
1 Í␣ಸ 4:16-17;  ಇ{␣)ಯ 9:27 
ಮರಣವu ಪ)2␣F␣ೂಬH ವ6�␣[ಯ ~␣ತ6ತMದ ಅಂY'6ವl␣|ಯನುX ಮು7␣) �'ಕುತ[7␣. &'Z␣ಂದ:␣ ಎ�'� b'ನವರು 
7␣ೕಹದ ಪuನರುY'|ನವನುX k␣ೂಂ!␣ ಆ2␣ºಕ ¦␣ೂೕಕವನುX l␣ೕರುವರು, ಮತು[ ಪ)2␣F␣ೂಬHನ ಅಂತ6ವನುX ಒಂದು 
i'6ಯ2␣ೕಪuC ~␣ಧC%␣ಸುವuದು. ರÀ¡␣ k␣ೂಂದದವ%␣n'S␣ ಒಂದು ~␣ತ6Q'ದ ದಂಡD␣ಯ �␣|2␣ ಮತು[ ರÀ¡␣ 
k␣ೂಂ!␣ದವ%␣<␣ ~␣ತ6Q'ದ ಆ_␣ೕQ'Cದದ �␣|2␣ಯು ಇರುತ[7␣. �␣)ಸ[ನ/␣� K␣¥'Mಸವ~␣X§␣Pರುವವರು 7␣ೕವ:␣ೂಂ!␣<␣ 
~␣ತ6Q'ದ ಸಹQ'ಸವನುX ಪ�␣ದುZ␣ೂಳu�ವರು ಮತು[ ಈ �␣ೕK␣ತದ/␣� b't␣ದ �␣)F␣ಗ�␣<␣ ಪ)2␣ಫಲವನುX 
ಪ�␣ಯುವರು. 

ಸ\␣ 
ಅ.ಕೃತ6 2:42;  :␣ೂೕb' 12:1-6 
F␣ೕಸು �␣)ಸ[D␣ೂಂ!␣<␣ ಐಕ6<␣ೂಳu�ವದರ ಫ/␣ತQ'S␣ ಎ�'� K␣¥'M�␣ಗಳu ಆತನ 7␣ೕಹQ'ದ ಸv␣ಯ 
ಅಂಗಗµ'ಗುವರು. ಒಂ7␣ೕ ಸತ6Q'ದ T'ವC2␣)ಕ ಸv␣¼␣ದು� F␣ೕಸು �␣)ಸ[ನನುX ರÀಕನೂ ಕತCನೂ ಎಂದು 
K␣¥'M�␣�␣ರುವ ಸಕಲ K␣¥'M�␣ಗಳನುX ಒಳ<␣ೂಂt␣ರುತ[7␣. ಆa'ಧD␣, 3')ಥCD␣, Q'ಕ6ದ ␣̂ೂೕಧD␣, �␣)ಸ[~␣ಂದ 
T'|0␣ಸಲN§␣Pರುವ K␣�␣ಗµ'ದ !␣ೕÎ'T'Xನ ಮತು[ ಕತCನ v␣ೂೕಜನಗಳ ಆರಚರ¡␣ಗ�␣n'S␣, ಅD␣ೂ6ೕನ6(␣, 
␣̂ಳವh␣<␣ ಮತು[ ವರಗಳu �'ಗೂ ತ�'ಂತುಗಳ ಬಳZ␣ಯ ಮೂಲಕ �'ಗೂ ¦␣ೂೕಕZ␣s ಸುQ'(␣CಯನುX T'ರುವ 

ಮೂಲಕ 7␣ೕಹದ ಅ�␣ವೃ!␣Æn'S␣ l␣ೕu␣ b'ಡುವಂ(␣ ಒÌ'PS␣ ಕೂt␣ ಬರ ␣̂ೕZ␣ಂದು ␣̂ೖಬm K␣¥'M�␣ಗ�␣<␣ 
ಆ¿'0␣ಸುತ[7␣. 7␣ೕವರ ಜನರು ~␣ಯತ ಕ)ಮQ'S␣ ಈ ಆ�␣<␣ K␣�␣ೕಯa'ಗುವ ಮೂಲಕ ಎ¦␣�/␣� ಕೂt␣ 
ಬರುY'[:␣ೂೕ, ಅ/␣� ಒಂದು ಸ|�␣ೕಯ ಸv␣ಯು ಇರುತ[7␣. ¬␣%␣ಯರು ಮತು[ ಇತರ ␣̂ಂಬ/␣ಸುವ i'ಯಕರ 
ಮೂಲಕQ'S␣, ಅದರ ಸದಸ6ರು 0␣12␣ ಮತು[ ಐಕ6(␣ಯ/␣� ಒÌ'PS␣ Z␣ಲಸ b'ಡುವರು, 7␣ೕವರ ಮ¬␣,␣n'S␣ 
�␣)ಸ[ನನುX ಘನಪt␣ಸಲು �'ಗೂ �␣)ಸ[ನ ಮ�' ಆ7␣ೕಶವನುX D␣ರu␣ೕ%␣ಸ ␣̂ೕZ␣ಂಬ ಅಂ2␣ಮ ಉ7␣�ೕಶವನುX 
k␣ೂಂ!␣ರುY'[:␣. 

ನಂ�␣w␣ ಮತು< ಆ³6ರ 
1 Z␣ೂ%␣ಂಥ 10:24, 31;  2 2␣,␣ೂÍ␣ 3:16-17 
ನಂ{␣Z␣ ಮತು[ ಆ�'ರದ K␣ಷಯಗಳ/␣� ಅಂ2␣ಮ ಅ�␣>'ರವu ␣̂ೖಬm k␣ೂಂ!␣ರುತ[7␣. ␣̂ೖಬm &'ವ 
K␣ಷಯಗಳ/␣� á␣ನQ'S␣ರುತ[7␣ೂೕ ಆ K␣ಷಯಗಳ/␣� ವ6�␣[ಗಳ ಮನT'·È␣ಯನುX ಅ�␣ೕನಪt␣ಸಲು T'ಧ6K␣ಲ�. 
ಬದ�'S␣, ಪ)2␣F␣ೂಬH K␣¥'M�␣ಯು ಆ K␣ಷಯಗಳ/␣� ಕತCನು ನt␣ಸುವಂ(␣ b'ಡತಕsದು�, ಅಂ2␣ಮQ'S␣ 
ಅವನು ಅಥQ' ಅವಳu ಆತ~␣<␣ b'ತ)u␣ೕ ಉತ[ರ Z␣ೂಡ ␣̂ೕಕ¾␣P. 
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