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1. ಇವuಗಳ ಕು(␣*+ದ -␣ಮ/ 0+1␣ಯನು4 
ಹಂ7␣8␣ೂ:␣;(␣:  
• -␣ೕವu =␣ೕಸು?␣ನ@␣A ?␣B+Cಸ?␣ಡುವ ಮುನ4 -␣ಮ/ 
E␣ೕ?␣ತ G␣ೕH␣ತುI,  

• -␣ೕವu =␣ೕಸು?␣ನ@␣A ರKಕL␣ಂದು -␣ಮ/ 
ನಂM␣8␣ಯನು4 G␣ೕN␣ ಇಡುವವO+P␣(␣, 

• ರKQ␣R+H␣ =␣ೕಸು?␣ನ@␣A ?␣B+Cಸ?␣ಟT ನಂತರ 
-␣ಮ/ E␣ೕ?␣ತ G␣ೕN␣ ವU*+UಸN␣ೂಂV␣ತು.  

ಅವ@␣;␣ 6)ಧನದ ಮುಂC␣ನ ಫಲಕವನು9 F␣ೂೕ@␣G␣@␣.   
G␣ೕ:␣(␣: “-␣ೕವu ಏನನು4 ನಂಬುY␣Iೕ(␣ ಮತುI -␣ಮN␣ 
-␣ತUE␣ೕವ?␣Z␣ ಎಂಬ ಖ7␣]␣ತಯನು4 G␣ೕN␣ 
ಪ_␣ಯಬಹುದು ಎಂಬುದನು4 ]␣ೂೕ(␣ಸಲು a+ನು -␣ಮN␣ 
8␣ಲವu ಪbc␣4ಗಳನು4 8␣ೕಳd␣ೕ?” 

2. ಅವ(␣N␣ Y␣b8␣ೂೕನವನು4 ]␣ೂೕ(␣f␣(␣ ಮತುI ಈ 
h␣ೕi+7␣ತbವu Z␣ೕವರನು4 ಪbY␣-␣j␣ಸುತIZ␣ಂದು 
G␣ೕ:␣(␣. k␣ೕN␣ 8␣ೕ:␣(␣, “H␣ಮ;␣ #␣ೕವರI␣J 
ನಂK␣L␣M␣#␣N)? ಆತನು H␣ಮQನು9 
R␣S1␣ಸುವT␣ಂದು ನಂK␣L␣M␣#␣N)?” ವUl␣Iಯು 
ಉತI(␣ಸುವ ತನಕ n+o␣(␣. ಈ ಪbc␣4ಗಳu ಒಬr 
ವUl␣I=␣ೂಂP␣N␣ ಸುಮ/L␣ s+*+ಡುವದರ ಬದt+H␣ 
ಒಂದು ಸಂu+ಷQ␣ಯನು4 ನ_␣ಸುವಂ]␣ -␣ಮN␣ 
ಸw+ಯ s+ಡುವವu.. 

3. It ಪbY␣=␣ೂಂದು 7␣ತbದ x␣ೂ]␣ಯ@␣A y␣ೖಬ@␣-␣ಂದ 
ವಚನ|␣}ಂದನು4 ಓದುವuದು �+bಮುಖU�+H␣ರುತIZ␣.  
U␣ೂೕV)ನ 3:16 @␣ಂದ ಆರಂW␣G␣@␣.(1) 

• ಆ ವUl␣Iಯ@␣A y␣ೖಬ� ಇZ␣=␣ೂೕ ಎಂದು 8␣ೕ:␣(␣. 
ಅವರ@␣Aರುವ�+ದh␣, y␣ೖಬ@␣ನ@␣A ವಚನಗಳನು4 
L␣ೂೕಡುವಂ]␣ ಅವ(␣N␣ ಸw+ಯ s+V␣(␣. 

• ಆ ವUl␣I=␣ೕ ವಚನಗಳನು4 ಓP␣ದh␣ 
ಅತುUತIಮ�+H␣ರುತIZ␣. G␣ೕಗೂ, ಅವ(␣N␣ ಓದಲು 
0+ಧU?␣ಲAP␣ದ�h␣ ಸೂK/]␣ಯುಳ;�+H␣(␣. ಅವರು 
ಸಂ8␣ೂೕಚ ಪಟTh␣ ಅಥ�+ “ನನ4 ಕನ4ಡಕವನು4 
ತಂP␣ಲA” ಎಂಬಂತಹ s+ತನು4 G␣ೕಳuವ�+ದh␣, 
-␣ೕ|␣ೕ ಅದನು4 ಓದುವuದು ಸೂಕI. 

4. ಈ �␣ೂದಲ ಫಲಕದ ತಳu+ಗದ@␣Aರುವ ವUl␣Iಯ 
7␣ತbವನು4 ಅವ(␣N␣ ]␣ೂೕ(␣f␣(␣. k␣ೕN␣ 8␣ೕ:␣(␣, “ಈ 
ವ&Y␣Zಯು N)ರನು9 ಅವರು [␣ೕ;␣ :␣ೕಳಬಹುದು, 
“ಜನರು,” ಅಥ�+ “�␣ೖ*+ನನನು4” ಎಂದು ಅಥ�+ 
y␣ೕh␣ ವUl␣Iಯನು4 ಪbY␣-␣j␣ಸುವL␣ಂದು 
G␣ೕಳಬಹುದು. ಈ 7␣ತbದ@␣Aರುವವನು 
d␣ೂೕಕದ@␣Aರುವ ಪbY␣=␣ೂಬrರನೂ4 –-␣ೕವu, a+ನು, 
ಮತುI �␣ಕ� ಎಲAರೂ - ಪbY␣-␣j␣ಸುವL␣ಂದು ಅವ(␣N␣ 
Y␣:␣f␣(␣. ಜನರು Z␣ೕವ(␣ಂದ y␣ೕಪ��␣Tರು*+Ih␣ಂದು 
ಸೂ7␣ಸುವಂಥ ಕ�+�H␣ರುವ  ಕಂದಕವನು4 ಅವ(␣N␣ 
]␣ೂೕ(␣f␣(␣. h␣ೂೕs+ 3:23 ಓP␣(␣  (2) ಮತುI k␣ೕN␣ 
8␣ೕ:␣(␣, “ನಮQI␣J ಒ_␣ೂ`ಬ`ರು ()ಪ a)b␣ರುವದರ 
c)ರಣC␣ಂದ #␣ೕವ@␣ಂದ _␣ೕಪ2d␣e#␣fೕg␣ ಎಂದು 
_␣ೖಬj :␣ೕಳuತZ#␣. H␣ೕವu #␣ೕವ@␣;␣ l␣ರುದm ()ಪ 
a)b␣ರುl␣n␣ಂದು ನಂಬುl␣n␣ೂೕ?”
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5. h␣ೂೕs+ 6:23 ಓP␣(␣  (3) Z␣ೕವ(␣ಂದ y␣ೕಪ�ಟುT 
ಕತId␣ಯ ಸ�ಳದ@␣Aರುವ ಜನರನು4 ]␣ೂೕ(␣f␣(␣. ಬ:␣ಕ 
k␣ೕN␣ ಪb�␣4f␣(␣, “H␣ಮQ ()ಪಗಳu ಮರಣವನು9ಂಟು 
a)ಡುವವu- #␣ೕವ@␣ H␣ತ&ಕೂr ಅಗಲುವಂF␣ 
a)ಡುವg␣ಂದು ನಂಬುl␣n␣ೂೕ?”

6. ಮುಂP␣ನ ಫಲಕ8␣� Y␣ರುH␣f␣ �␣ಲುy␣ಯನು4 
]␣ೂೕ(␣f␣(␣. h␣ೂೕs+ 5:8 ಓP␣(␣  (4) ಮತುI k␣ೕN␣ 
G␣ೕಲ:␣(␣, “#␣ೕವರು ನಮQನು9 R␣S1␣ಸುs)ZT␣ ಮತುZ 
ತನ9 ಮಗನನು9 t␣ಲು_␣ಯ u␣ೕv␣ ನಮQ 
()ಪಗw␣;␣ೂೕಸrರ ಮರx␣ಸುವಂF␣ ಕಳu[␣G␣ 
L␣ೂಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ;␣ೂಂದು a)ಗ2ವನು9 
ಒದy␣G␣ದನು. U␣ೕಸುವu H␣ಮ;␣ೂೕಸrರ t␣ಲು_␣ಯ 
u␣ೕv␣ ಮರx␣G␣ದT␣ಂದು ನಂಬು1␣Zೕn␣ೂೕ?”

7. =␣ೂೕw+ನ 14:6 ಓP␣(␣ (5) ಮತುI k␣ೕN␣ 8␣ೕ:␣(␣,  
“#␣ೕವರ ಸಂಗಡ H␣ತ&z␣ೕವವನು9 ಅನುಭl␣ಸುವಂF␣ 
U␣ೕಸು Y␣,ಸZನು ಏL␣ೖಕ })@␣N)y␣ರುವT␣ಂದು 
H␣ೕವu ನಂಬು1␣Zn␣ೂೕ?”

8. 1 8␣ೂ(␣ಂಥ 15:3-8 ಓP␣(␣ (6)ಮತುI k␣ೕN␣ 8␣ೕ:␣(␣, 
“#␣ೕವರು U␣ೕಸುವನು9 ಸತZವn␣ೂಳy␣ಂದ 
ಎK␣`G␣ದT␣ಂದು H␣ೕವu ನಂಬು1␣Zೕn␣ೂೕ?”

9. ಮೂರL␣ಯ ಫಲ8␣� Y␣ರುH␣f␣(␣ ಮತುI ಅವ(␣N␣ 
ಉಡುN␣ೂೕh␣ಯ 7␣ತbವನು4 ]␣ೂೕ(␣f␣ k␣ೕN␣ G␣ೕ:␣(␣,  
“ತನ9 ಸಂಗಡ H␣ತ&z␣ೕವವನು9 ಅನುಭl␣ಸ_␣ೕL␣ಂದು 
#␣ೕವರು ಬಯಸುs)ZT␣ ಮತುZ ಆತನು ಅದನು9 
ಉ�␣ತ ವರ0)y␣ ಅನುಗ,[␣ಸುs)ZT␣.” ಬ:␣ಕ ಎ�␣ಸ 
2:8-9ನು4 ಓP␣(␣ (7) ಮತುI G␣ೕ:␣(␣, “H␣ೕವu 
U␣ೕಸುl␣ನ :␣ಸ@␣ನI␣J ನಂK␣L␣M␣ಡುವ})ದn␣, 
#␣ೕವರು H␣ಮ;␣ ತನ9 ಮಕr�)ಗುವ 
ಉಡು;␣ೂೕn␣ಯನು9 H␣ೕಡುವನು.” ಬ:␣ಕ =␣ೂೕw+ನ 
1:12 ನು4 ಓP␣(␣ (8). 

10.“#␣ೕವರು ತನ9 ವರವನು9 1␣ರಸr@␣ಸುವವ@␣;␣ [␣ೕ;␣ 
:␣ೕಳuವನು” ಓP␣(␣ (2 �␣ಸ 1:8-10)  (9).  ಆದn␣, 
“H␣ೕವu ಈ ವರವನು9 ನಂK␣L␣M␣ಂದ 
ಅಂy␣ೕಕ@␣G␣L␣ೂಳu�ವ})ದn␣, ಆತನ ಸಂಗಡ H␣ಮ;␣ 
H␣ತ&z␣ೕವl␣ರುವuದು ಎಂದು #␣ೕವರು 0)�)fನ 
a)ಡುs)ZT␣” (1 =␣ೂೕw+ನ 5:11-12) (10).  

11.L␣ೕw␣@␣:  “ಇಂದು U␣ೕಸು Y␣,ಸZನI␣J ನಂK␣L␣M␣ಡುವ 
ಮೂಲಕ H␣ತ&z␣ೕವದ ವರವನು9 ಪ�␣ದುL␣ೂಳ�ಲು 
ಬಯಸು1␣Zೕn␣ೂ?”  
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12.ಉತIರವu “�␣ದು” ಎಂ�+H␣ದ�@␣A, h␣ೂೕs+ 
10:9-10ನು4 ಓP␣(␣ (11). -␣ೕವu ಇಂದು -␣ಮ/ 
ಹೃದಯದ@␣A ನಂK␣ -␣ಮ/ �+o␣ಂದ ಅ@␣L␣a)b␣ 
l␣bಸIನನು4 ಅಂH␣ೕಕ(␣ಸಬಹುದು. �+bಥ�L␣ಯು 
-␣ಮ/ನು4 ರ1␣ಸುವP␣ಲA. Y␣,ಸZನI␣J H␣ೕವu ಇಡುವ 
ನಂK␣L␣U␣ೕ -␣ಮ/ನು4 ರ1␣ಸುವuದು. �+bಥ�L␣ಯ 
s+ತುಗಳu -␣ಮ/ ನಂM␣8␣ಯನು4 ವUಕIಪV␣ಸಬಲAವu. 
ಒಂದು ಸರಳ�+ದ �+bಥ�L␣ ಇ@␣AZ␣: “ಕತ�a+ದ 

=␣ೕಸು|␣ೕ, ನನN␣ -␣ೕನು y␣ೕಕು. -␣ನ4 ?␣ರುದ��+H␣ 
�+ಪ s+V␣Z␣�ೕL␣ಂದು ಒ�␣�8␣ೂಳu;]␣IೕL␣, ದಯ?␣ಟುT 
ನನ4 �+ಪಗಳನು4 K�␣ಸು. �+ಪಗಳ Ks+ಪQ␣ಯ 
ಮತುI -␣ತUE␣ೕವದ -␣ನ4 ಉ7␣ತ�+ದ ವರವನು4 
ನಂM␣8␣o␣ಂದ ಈ P␣ನ a+ನು 
ಅಂH␣ೕಕ(␣f␣8␣ೂಳu;|␣ನು. =␣ೕಸು?␣ನ G␣ಸ(␣ನ@␣A 
y␣ೕV␣Z␣�ೕL␣L␣, ಆ�␣�.” 

13.ಒಬrರು ನಂM␣8␣ಯ ಮೂಲಕ Z␣ೕವರು -␣ೕಡುವ 
-␣ತUE␣ೕವದ ವರವನು4 ಅಂH␣ೕಕ(␣f␣8␣ೂಂಡ ಬ:␣ಕ, 
k␣ೕN␣ 8␣ೕ:␣(␣, “H␣ಮQ ()ಪಗಳನು9 ��␣G␣ H␣ಮ;␣ 
H␣ತ&z␣ೕವವನು9 L␣ೂಡುವT␣ಂದು Y␣,ಸZನI␣J H␣ೕವu 
l␣�)�ಸವH␣9ಡುl␣n␣ೂೕ?” ತರು�+ಯ ಅವರ ನೂತನ 
ನಂM␣8␣ಯ@␣A ಅವರನು4 �␣}�*+�k␣f␣(␣ ಮತುI 
ಅವ(␣R+H␣ �+b�␣�f␣(␣. 

14.ಯುZ␣ೂUೕ�+ಯದ ಪbu+ವ ಸು�+Y␣ೕ�ಕರಣ 
0+ಧನದ@␣Aನ ಕ_␣ಯ ಫಲಕವನು4 ಹ(␣ದು w+l␣(␣. 
ಅವರ ಸಂಪಕ�ದ s+k␣Y␣ಯನು4 ಸಂಗbk␣f␣8␣ೂ:␣;(␣ 
ಮತುI ಸ(␣ G␣ೂಂದುವ �␣�␣TN␣ಗಳ@␣A ಸ(␣=␣ಂದು 
ಗುರುY␣f␣(␣. 

15.0+ಧU�+ದ@␣A, ಯುZ␣ೂUೕ�+ಯದ ಪbu+ವ 
ಸು�+Y␣ೕ�ಕರಣ 0+ಧನವನು4 ಬಳf␣ ಅವರನು4 
�␣ಷUರa+4H␣ s+ಡುವ 8␣ಲಸವನು4 ಆರಂ�␣ಸುವದ8␣� 
a+�␣ ಅವರನು4  ␣ೕ�␣¡+ಗಲು ಸಮಯವನು4 -␣ಗj␣ 
ಪV␣f␣8␣ೂ:␣;(␣.

16.0+��␣ಸಲ�ಡುY␣Iರುವ ನೂತನ ಸ ␣ಯ ಉಪಗುಂ�␣ನ 
a+ಯಕ-␣N␣ ಆ s+k␣Y␣ಯನು4 ಒ�␣�f␣(␣. 

  


