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ಪೀಠಿಕ್
ದ್ೀವರು ಪ್ತಿಯಿಂದನೊನು ರನ್ೊನುಿಂದಿಗ್ ಒಿಂದಾಗಿಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲು, ಪುನರಸಾಥೆಪಸಲು ಮರುತು 
ನವಿೀಕರಿಸಲು ಪ್ೀತಿಯಿಂದ ಎಲಲಿವನೊನು ಮಾಡುತಾತುನ್. 

ಆರನು ಸಿಂಬಿಂಧಿಕ, ಆರನು ಆತಿಮೀಯ ಮರುತು ಆರನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕ.

ಈ ಪಾಠಗಳಿಿಂದ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ಹ್ಚುಚಿ ಉಪಯೀಗಪಡ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಿಂದು ನಾನು 
ಕ್ೀಳಿಕ್ೊಳು್ಳವುದ್ೀನಿಂದರ್:

 • ದ್ೀವರಿಗ್ ಕ್ವಿಗ್ೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ

 • ಪ್ಶ್ನುಗಳನುನು ಕ್ೀಳಿರಿ

 • ನಮಮೂ ಆಲ್ೊೀಚನ್ಗಳನುನು ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ ಮರುತು ಚಚ್್ತಸಿರಿ

 • ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ನಮಮೂ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ

 • ಮರುತು ಎಲಲಿಕ್ಕಾಿಂರ ಹ್ಚಾಚಿಗಿ, ಪ್ಯಾರವನುನು ಆನಿಂದಿಸಿರಿ. 

ದ�ೇವರ ಯೇಜನ�
ಭೊಪರಲ್ೊೀಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸತುವನುನು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗ್ೊಳಿಸಿ ಆರನ ಆದಿಪರ್ಯಕ್ಕಾ ಮರುತು ಆಳಿವಕ್ಗ್ 
ಒಳಪಡಿಸಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದ್ೀ ದ್ೀವರು ರನನು ಸಿಂಕಲ್ಪಕಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜಗತಿತುನ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಮೊದಲ್ೀ ಯೀಜಸಿದ 
ರಕ್ಷಣ್ಯ ಉದ್ದುೀಶವಾಗಿದ್. ದ್ೀವರು ಕ್್ಸತುಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಇಡಿೀ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನುನು ಮರುತು 
ಸಮಾಧಾನವನುನು ಪುನರಸಾಥೆಪಸುತಾತುನ್.

ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 1:9-10 ಇದು ದ್ೀವರ ಚ್ರತುವಾಗಿರುತು. ಕ್್ಸತುನ ಮೊಲಕ ಇದನುನು ನ್ರವ್ೀರಿಸಲು ಆರನು 
ಯೀಜನ್ ಮಾಡಿದನು. ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ತವಾದಾಗ ಭೊಪರಲ್ೊೀಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸತುವನೊನು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದುಗೊಡಿಸಿ ಆರನಗ್ ಅಧಿೀನಪಡಿಸಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದ್ೀ ದ್ೀವರ ಯೀಜನ್ಯಾಗಿರುತು. (ERV)

ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮ್ಡಲು
ಯೀಸು ರನನು (ಹಿಿಂಬಾಲಕರಿಗ್) ಶಿಷ್ಯರಿಗ್ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಕ್ೊಟಟಿನು; ಅವರು ರಮಮೂ ಈ ಜೀವಿರದ 
ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ರನನು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಮೊಲಕವಾಗಿ ಹಿಿಂಬಾಲಕರನುನು (ಶಿಷ್ಯರನುನು) ಮಾಡಲ್ಿಂಬುದ್ೀ ಅದಕ್ಕಾ 
ಕಾರರ.

ಮತ್ತಾಯ 28:18-20 ಆದದುರಿಿಂದ ಯೀಸು ಅವರ ಬಳಿಗ್ ಬಿಂದು, “ಪರಲ್ೊೀಕದ ಮರುತು ಈ ಲ್ೊೀಕದ 
ಅಧಿಕಾರವ್ಲಲಿವನುನು ನನಗ್ ಕ್ೊಡಲಾಗಿದ್. ಆದದುರಿಿಂದ ನೀವು ಹ್ೊೀಗಿ, ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ್ಲಲಿರನುನು 
ನನನು ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ರಿಂದ್ಯ, ಮಗನ ಮರುತು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ಲಲಿ ದಿೀಕ್ಾಸಾನುನ 
ಮಾಡಿಸಿ. ನಾನು ನಮಗ್ ಆಜ್ಾಪಸಿದವುಗಳಿಗ್ಲಾಲಿ ವಿಧ್ೀಯರಾಗುವಿಂತ್ ಜನರಿಗ್ ಉಪದ್ೀಶಿಸಿ. 
ಲ್ೊೀಕಾಿಂರ್ಯದವರ್ಗೊ ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ನಮೊಮೂಿಂದಿಗಿರುತ್ತುೀನ್” ಎಿಂದು ಹ್ೀಳಿದನು. (ERV)

ದ್ೀವರನೊನು ಆರನಗ್ ನಮಮೂ ಮೆೀಲ್ರುವ ಪ್ೀತಿಯನೊನು ಆರನು ಯಾರ್ಿಂದೊ ಆರನು ಮಾಡಿದದುನೊನು 
ಮರುತು ಆರನು ಮಾಡುವುದನೊನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಮೊಲಕ ಶಿಷ್ಯರವವು ಆರಿಂಭವಾಗುರತುದ್. ಆರನ 
ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೊ ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಆರಾಧನ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ಪಾ್ರ್ತನ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ಮರುತು ಇರರರ 
ಅನ್ೊ್ಯೀನ್ಯತ್ಯಲೊಲಿ ಸಮಯವನುನು ವಿನಯೀಗಿಸಿದರ್ ಆರನನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುರತುದ್.

ಶಿಷ್ಯರವ ಕಾಯ್ತಕ್ಮದ ನಮಮೂ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಮೊಲಕ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಮರುತು ಆರನ ಮಹಾ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಚುಚಿ ಜ್ಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದ್ೀವರ ಪರಿಪೂರ್ತತ್ಯಿಂದ 
ರುಿಂಬಿರುಳುಕುವುದರ ಮೊಲಕ ಇಡಿೀ ಪ್ಪಿಂಚವು ಆರನನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಿಂದು ನಾನು ಯೀಸುವಿನ 
ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. ಆಮೆನ್
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ಪಾಠ 1: ಕಾರದದುನುನು ಕಾರುವುದು
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದ್ೀವರು ಸಿಂಬಿಂಧಿಕ, ಆರನ ವಾಕ್ಯ ವ್ೈಯಕ್ತುಕ.

ಆರನ ಪ್ಸನನುತ್ ಆತಿಮೀಯ. ಆರನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಕ್ಷಷ್ಯ.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ� 
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್ ಎಿಂಬ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವ ನಾನಾಬಗ್ಯ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ 
ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಓದಿರಿ ಕೇರ್ಥನ� 19:1-6; ರ�ೋೇಮ್ನಗರದವರಿಗ� 1:20; ಹ�ೋಶ�ೇಯ 12:10 ಮರುತು ಆದಿಕ್ಂಡ 31:11

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊಲಕ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು. [ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯನುನು, ದ್ೀವರ 
ಪ್ವಾದಿಗಳನುನು ಮರುತು ದ್ೀವದೊರರನುನು ಒಳಗ್ೊಿಂಡಿದ್]

ಓದಿರಿ ಧರೇ್ಥಪದ�ೇಶಕ್ಂಡ 4:35-39; ಆದಿಕ್ಂಡ 15:1; 2 ರ್ಜರುಗಳು 5:1; 2 ರ್ಜರುಗಳು 5:14-15 
ಮರುತು ಯೇಹ್ನ 9:1-7

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಅದುಭುರಕಾಯ್ತಗಳ ಮೊಲಕ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು. [ಇದು ಸೊಚಕ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು 
ಮರುತು ಅದುಭುರಕಾಯ್ತಗಳನುನು, ದಶ್ತನಗಳನುನು ಮರುತು ಸವಸಥೆತ್ಗಳನುನು ಒಳಗ್ೊಿಂಡಿದ್]

ಓದಿರಿ ಲೋಕ 24:27; ಯೇಹ್ನ 20:31 ಮರುತು ಕೇರ್ಥನ� 33:6-9

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ರನನು ವಾಕ್ಯದ ಮೊಲಕ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು. [ಇದು ಬರ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮರುತು 
ಬಾಯಿಂದ ಹ್ೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನುನು ಒಳಗ್ೊಿಂಡಿದ್]

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 1:14-18; 14:6-7 ಮರುತು ಇಬ್ರಾಯರಿಗ� 1:1-4

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು.

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 16:13-15 ಮರುತು 1 ಯೇಹ್ನ 5:6

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಮೊಲಕ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು. 

ಸ್ಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಿರಿ
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ಅವರಿಗ್ ಹ್ೀಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಿಂಡಿದಾದುನ್ ಎಿಂಬುದನುನು ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಳ್ಳಲು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಅಂತಿಮ ಕೃರಜ್ಞತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದರಿಿಂದ ಆರನಗ್ ಕೃರಜ್ಞತ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.
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ಪಾಠ 2: ಆರನನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದಕಾಕಾಗಿ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದ್ೀವರು ಕಾಲ ಮರುತು ಸಥೆಳಗಳ ಚೌಕಟಟಿಗಳನುನು ಮೀರಿದವನಾಗಿದಾದುನ್, ಹಿೀಗಿದದುರೊ ನಮಮೂ 
ಕಾಲ ಮರುತು ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರನು ನಮೊಮೂಿಂದಿಗ್ ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿರುತಾತುನ್.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ದ್ೀವರ ಮಹರವವನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ 
ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಪೇಠಿಕ�
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವ ನಾನಾಬಗ್ಗಳನುನು ನಾವು ಮೊದಲನ್ೀ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡ್ವು. ದ್ೀವರು ನಮಗ್ ಬರ್ದಿರುವ ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಪ್ೀತಿ ಪರ್ವಾದ ಬ್ೈಬಲನುನು ನಾವು ಓದಿ 
ಧಾ್ಯನಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಚುಚಿ ಕಲ್ರುಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್. ‘ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೀವರು…ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು’ 
ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸುವುದ್ೀನಿಂದರ್, ಆದಿಯು ಯಾವುದ್ೀ ಆಗಿರಲ್, ಯಾವಾಗಲ್ೀ ಆಗಿರಲ್, 
ದ್ೀವರು ಅಸಿಥೆರವದಲ್ಲಿದದುನು ಮರುತು ಆರನ್ೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ದ್ೀವರನುನು ಹ್ಚಾಚಿಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಬ್ೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಬರ್ದಿರುವ ದ್ೀವರ ಮೊರು ದಶ್ತನಗಳನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ - ದ�ೇವ ದಶ್ಥನಗಳು - ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ಯಾರಿಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್ೊೀ ಅವರ ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕಕಾಿಂತ್ ರನನುನುನು 
ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. ದ್ೀವರು ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ದಶ್ತನವನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ದಶ್ಥನದ ಹಿನ�ನಾಲ�
ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನು ದ್ೀವರ ಪ್ವಾದಿಯಾಗಿದದುನು ಮರುತು ಯಾಜಕನಾಗಿದದುನು. ವಿದ್ೀಶದಲ್ಲಿ ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳಾಗಿದದು 
ಪುರಾರನ ಇಸ್್ೀಲ್ನ ಹನ್ನುರಡು ಕುಲಗಳಿಗ್ ಸ್ೀರಿದ ಎರಡು ಕುಲಗಳೊ್ಿಂದಿಗ್ ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನದದುನು 
(ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 1:1). ಅವರು ರಮಮೂ ಸವಿಂರ ಆರಾಧನಾ ಸಥೆಳವಾದ ಯರೊಸಲ್ೀಮನಿಂದ ಬಹು 
ದೊರದಲ್ಲಿದದುರು. ದ್ೀವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿಂಗ್ಯದಿದುದದು ಅವರು ವಿದ್ೀಶಿ ದ್ೀವರುಗಳನುನು ಪೂಜಸುತಿತುದದುರು. 
ಆದದುರಿಿಂದ ದ್ೀವರು ಪ್ವಾದಿಯಾಗಿದದು ಮರುತು ಯಾಜಕನಾಗಿದದು ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನಗ್ ವಾಕ್ಯಚ್ರ್ವನುನು ದಶ್ತನದ 
ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸುತಾತುನ್ (ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 1:3).

ಓದಿರಿ ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 1:15-21

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಒಿಂದು ಸಲಕ್ಕಾಿಂರ ಹ್ಚುಚಿ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐದು ಅಿಂಶಗಳಿವ್ಯಿಂದು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ 
ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ವಚನ 15 ಜೀವಿಗಳು

ವಚನ 16-17 ಚಕ್ಗಳು - ಒಿಂದು ಸಥೆಳದಿಿಂದ ಇನ್ೊನುಿಂದು ಸಥೆಳಕ್ಕಾ ಚಲ್ಸುತಿತುದದುವು.

ವಚನ 18 ಕರುಣುಗಳು

ವಚನ 19 ಭೊಮ - ಚಕ್ಗಳು ಭೊಮಯ ಮೆೀಲ್ಿಂದ ಎರತುಲ್ಪಟಟಿವು.

ವಚನ 21 ಆರಮೂ
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ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನುನು ನಾವು ರಪಾ್ಪಗಿ ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೊಳ್ಳದಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡ ಪ್ಶ್ನುಗಳನುನು 
ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ೀಳಿರಿ:

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಯ್ರು? ಓದಿರಿ ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 1:1-3

ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲ, ದ್ೀವರು, ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳು (ವಿದ್ೀಶದಲ್ಲಿ ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳಾಗಿದದು ಪುರಾರನ ಇಸ್್ೀಲ್ನ 
ಹನ್ನುರಡು ಕುಲಗಳಿಗ್ ಸ್ೀರಿದ ಎರಡು ಕುಲಗಳ ಜನರು), ಕಲ್ದುೀಯರು. 

ಮಾತಾಡುತಿತುರುವವರು ಯ್ರು?

ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನಾದ ‘ನಾನು’.

ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನು ಯ್ರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುನ್? ಓದಿರಿ ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 1:28-2:5 

ಪುರಾರನ ಇಸ್್ೀಲ್ನ ಎರಡು ಕುಲಗಳ ಜನರು.

ಈ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಹ�ೇಗ� ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್?

ದ್ೀವರು ದಶ್ತನದ ಮೊಲಕ ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನಗ್ ರನನುನುನು ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನು 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ್ ಮರುತು ಕ್ೀಳಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್.

ಈ ಘಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸಿರು?

ಕಲ್ದುೀಯರ ವಿದ್ೀಶದಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯ ತಿೀರದಲ್ಲಿ.

ಈ ಘಟನ್ ಯ್ವ್ಗ ಸಿಂಭವಿಸಿರು - ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ, ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, 
ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು, ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದದದುಕ್ಕಾಿಂರ ಮೊದಲ್ೊೀ ಅರವಾ ಏರಿಹ್ೊೀದ 
ಮೆೀಲ್ೊೀ?

ಇಸ್್ೀಲರು ಕಲ್ದುೀಯರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳಾಗಿದಾದುಗ. ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ 
ಬರುವುದಕ್ಕಾಿಂರ ಮೊದಲು.

ಚಕ್ಗಳು ಏನನುನಾ ಸೊಚ್ಸುರತುವ್? 

ಪೂವ್ತ ದ್ೀಶಗಳ ಸಿಂಸಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ವು ಆರಿಂಭ ಮರುತು ಅಿಂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ ಚಲ್ಸುತಿತುರುವ ಜೀವಿರವನುನು 
ಅರವಾ ವೃತಾತುಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುರುತುತಿತುರುವ ಜೀವಿರವನುನು ಸೊಚ್ಸುರತುದ್.

ಚಲ್ಸುತಿತುರುವ ಚಕ್ಗಳು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನುನಾ ಸೊಚ್ಸುರತುವ್?

ದ್ೀವರು ಎಲ್ಲಿಲೊಲಿ ಇದಾದುನ್. ಆರನು ಯರೊಸಲ್ೀಮನ ದ್ೀವಾಲಯಕಾಕಾಗಲ್ೀ ಒಿಂದು ಪಾ್ಿಂರ್ಯಕಾಕಾಗಲ್ೀ 
ದ್ೀಶಕಾಕಾಗಲ್ೀ ಸಿೀಮರನಾಗಿಲಲಿ. ಆರನಗ್ ಆದಿಯೊ ಇಲಲಿ, ಅಿಂರ್ಯವೂ ಇಲಲಿ. ದ್ೀವರು ಸದಾಕಾಲ 
ಇರುವಾರನಾಗಿದಾದುನ್…ಎಲಾಲಿ ಕಾಲ ಮರುತು ಸಥೆಳಗಳನುನು ಮೀರಿದ ದ್ೀವರಾಗಿದಾದುನ್.

ಕರುಣುಗಳು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನುನು ಸೊಚ್ಸುರತುವ್? ಓದಿರಿ ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 8:12 

ದ್ೀವರು ಪ್ತಿಯಿಂದನೊನು - ಅವರ ದಿಂಗ್ಯನುನು, ಅವರ ಬಲಹಿೀನತ್ಗಳನುನು, ಅವರ ದ್ೈಹಿೀಕ 
ಆಸ್ಗಳನುನು, ಅವರು ಬ್ೀರ್ ದ್ೀವರುಗಳಿಗ್ ಮಾಡುವ ಪೂಜ್ಯನುನು ಸಹ - ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 
ಮಾಡುತಿತುದದುರೊ ನ್ೊೀಡುತಿತುರುತಾತುನ್. ಹಿೀಗಿದದುರೊ ದ್ೀವರು ರನನು ಜನರನುನು ಅಿಂರಹ ಸಿಂಕ್ೊೀಲ್ಗಳಿಿಂದ 
ಬಿಡಿಸಲು ಬಯಸುತಾತುನ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಯ್ಕ� ಬರ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್? ಓದಿರಿ ಯೆಹ�ಜ�ಕೇಲ 11:16-25

ತಾನು ಇಡಿೀ ಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ದ್ೀವರ್ಿಂದೊ ಸವ್ತ ಜ್ಾನಯಿಂದೊ ಎಲಲಿವನುನು ನ್ೊೀಡುವಾರನ್ಿಂದೊ ಮರುತು 
ಸವ್ತಶಕತುನ್ಿಂದೊ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಮೊಲಕ ದ್ೀವರು ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನನುನು ಪ್ೀತಾಸ್ಹಿಸಿದನು. ಆರನು 
ರನನು ಜನರನುನು ಅವರ ದ್ೈಹಿೀಕ ಆಸ್ಗಳಿಿಂದ ಮರುತು ಇರರ ದ್ೀವರುಗಳ ಪೂಜ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಲು 
ಬಯಸುತಾತುನ್.
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ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್? 

ದ್ೀವರು ನನ್ನುಯೊ ಇಿಂದಿಗೊ ಎಿಂದ್ಿಂದಿಗೊ ಒಿಂದ್ೀ ರಿೀತಿಯಾಗಿದಾದುನ್. ಆರನು ಜನರನುನು ಅವರ ಸವಿಂರ 
ದ್ೈಹಿೀಕ ಬಿಂಧನದಿಿಂದಲೊ ಅನ್ಯದ್ೀವರುಗಳನುನು ಪೂಜಸುವ ಬಿಂಧನದಿಿಂದಲೊ ಬಿಡಿಸಲು ಬಯಸುವ 
ಸವ್ತವಾ್ಯಪಯಾದ, ಸವ್ತಜ್ಾನಯಾದ ಮರುತು ಸವ್ತವನುನು ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ ದ್ೀವರಾಗಿದಾದುನ್.

ಇದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್? ಗುಿಂಪಾಗಿ ಚಚ್್ತಸಿ.

ದ್ೀವರು ಸವ್ತವಾ್ಯಪಯಾದ, ಸವ್ತಜ್ಾನಯಾದ ಮರುತು ಸವ್ತವನುನು ವಿೀಕ್ಷಿಸುವಿಂರ ದ್ೀವರಾಗಿದದುರ್, 
ನಾವು ಎಲ್ಲಿೀ ಇದದುರೊ ನಮಗ್ ಯಾವುದ್ೀ ಬಲಹಿೀನತ್ಯದದುರೊ ನಾವು ಯಾವುದ್ೀ ಸನನುವ್ೀಶದಲ್ಲಿದದುರೊ 
ದ್ೀವರು ನಮೊಮೂಿಂದಿಗಿದಾದುನ್ ಎಿಂದರ್ತ. ಆರನು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಮರುತು ನಮಮೂನುನು 
ನ್ೊೀಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್. 

ಇದರಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಅಂಶವ�ೇನು? 

ದ್ೀವರು ಕಾಲ ಮರುತು ಸಥೆಳಗಳ ಚೌಕಟುಟಿಗಳನುನು ಮೀರಿದವನಾಗಿದಾದುನ್. ಆರನ ಜನರು ಎಲ್ಲಿೀ ಇದದುರೊ 
ಯಾವುದ್ೀ ಸನನುವ್ೀಶದಲ್ಲಿದದುರೊ ಆರನು ಅವರ್ೊಿಂದಿಗಿದಾದುನ್. ಯಹ್ಜ್ಕಾೀಲನು ಮರುತು ಇಸ್್ೀಲರು 
ವಿದ್ೀಶದಲ್ಲಿದಾದುಗಲೊ ತಾನು ಅವರ್ೊಿಂದಿಗಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸ್ ನೀಡಲು ದ್ೀವರು ರನನುನ್ನುೀ 
ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್.

ದ್ೀವರು ಸನನುವ್ೀಶಕ್ಕಾ ಸಿೀಮರನಾಗಿಲಲಿ. ಆರನು ನಮೊಮೂಿಂದಿಗಿರಲು, ನಮೊಮೂಿಂದಿಗ್ ಸಿಂಬಿಂಧ ಹ್ೊಿಂದಿರಲು, 
ನಮಮೂನುನು ಸದಾಕಾಲ ನ್ೊೀಡುತಿತುರಲು, ನಮಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿತುರಲು, ನಮಮೂನುನು ಸದಾಕಾಲ ತಿಳಿದಿರಲು 
ಯಾವಾಗಲೊ ಇಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್ - ಆರನ ಬಳಿಗ್ ಬರುವವರನುನು ಮರುತು ಆರನನುನು ತಿರಸಕಾರಿಸುವವರನುನು 
ಆರನು ಪ್ೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಯುತಾತುನ್. ಯೀಸು ಎಲಲಿರಿಗಾಗಿಯೊ - ಹೌದು, ಇಿಂತಿಿಂರವರು ರನನುನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ರನಗ್ ಗ್ೊತಿತುದದುವರಿಗಾಗಿಯೊ ಪಾ್ರ ಕ್ೊಟಟಿನು!

ನಮಮೂ ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾದ ಮರುತು ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?

ಅಂತಿಮ ಕೃರಜ್ಞತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದರಿಿಂದ ಆರನಗ್ ಕೃರಜ್ಞತ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ 
ಹ್ೀಳಿರಿ.
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ಪಾಠ 3: ರನನುನುನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಡಿಕ್ೊಳು್ಳವುದು
ದ್ೀವರು ಸಿಂಬಿಂಧಿಕ. ಆರನ ಸಿಂದ್ೀಶ ವ್ೈಯಕ್ತುಕ.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ� 
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ದ್ೀವರು ನಮಮೂ ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ಅನುಗುರವಾಗಿ ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್ ಎಿಂಬ ಎರಡು 
ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ - ದ�ೇವ ದಶ್ಥನಗಳು - ಯ್ಕ�ೋೇಬ
ನಾವು ಈಗಾಗಲ್ೀ ಕಲ್ರಿಂತ್, ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಾನಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. 
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ಯಾರಿಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್ೊೀ ಅವರ ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕಕಾಿಂತ್ ರನನುನುನು 
ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. ದ್ೀವರು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ದಶ್ತನವನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ದಶ್ಥನದ ಹಿನ�ನಾಲ� 
ಪಾ್ಚ್ೀನ ಇಸ್್ೀಲ್ನ ಹನ್ನುರಡು ಕುಲಗಳಿಗ್ ರಿಂದ್ಯಾದ ಯಾಕ್ೊೀಬನು ಇಸಾಕ ಮರುತು ರ್ಬ್ಕಕಾಳ 
ಮಗನಾಗಿದದುನು. ಇಸಾಕನು ಅಬ್ಹಾಮ ಮರುತು ಸಾರಾಯಳ ಮಗನಾಗಿದದುನು. ಅಬ್ಹಾಮ ಮರುತು ಇಸಾಕ 
ಇವರಿಬ್ಬರೊ ದ್ೀವರಿಿಂದ ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ವಾಗಾದುನವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡರು. ಯಾಕ್ೊೀಬನು ರನನು ಅರಣುನಗ್ 
ಮೊೀಸ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಮಗನಗ್ ಬರರಕಕಾ ಆಶಿೀವಾ್ತದವನುನು ಪಡ್ದುಕ್ೊ0ಡನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಯಾಕ್ೊೀಬನ ತಾಯ ರ್ಬ್ಕಕಾಳು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ಅವನ ಸಹ್ೊೀದರನ ಕ್ೊೀಪದಿಿಂದ ರಪ್ಪಸಿಕ್ೊಿಂಡು 
ಓಡಿಹ್ೊೀಗಲು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ಹ್ಿಂಡತಿಯನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಸಮಯವೂ 
ಅದಾಗಿದದುರಿಿಂದ ಇಸಾಕನು ವಧುವನುನು ಕಿಂಡುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಅವನನುನು ರಾಹ್ೀಲಳ ಕುಟುಿಂಬಕ್ಕಾ ಕಳುಹಿಸುತಾತುನ್.

ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 28:10-22

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಈ ಬ್ೈಬಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದವುಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ 
ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನುನು ನಾವು ರಪಾ್ಪಗಿ ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೊಳ್ಳದಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡ ಪ್ಶ್ನುಗಳನುನು 
ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ೀಳಿರಿ:

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಯ್ರು?

ದ್ೀವರು, ಯಾಕ್ೊೀಬನು ಮರುತು ದ್ೀವದೊರರು.

ಮಾತಾಡುತಿತುರುವವರು ಯ್ರು? 

ದ್ೀವರು.

ದ್ೀವರು ಯ್ರ�ೋಡನ� ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುನ್?

ಯಾಕ್ೊೀಬ.
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ಈ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಹ�ೇಗ� ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್?

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ದಶ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಯಾಕ್ೊೀಬನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡುತಾತುನ್. ಯಾಕ್ೊೀಬನು 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ್ ಮರುತು ಕ್ೀಳಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್.

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ಪರಿಚಯಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದು ಹ�ೇಗ�? ಓದಿರಿ ವಚನ 13

‘ನಾನು ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯಾದ ಅಬ್ಹಾಮನ ದ್ೀವರು ಮರುತು ಇಸಾಕನ ದ್ೀವರು.’

ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ಪರಿಚಯಸಿಕ್ೊಳು್ಳವ ವಿಧಾನವು ಯಾಕ್ೊೀಬನ್ೊಿಂದಿಗಿನ ಆರನ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 
ಹ್ೀಳುರತುದ್?

ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗ್ ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧವಿರಲ್ಲಲಿ. ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ರನನು ರಿಂದ್ಯ ದ್ೀವರ 
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತು, ಆದರ್ ಸವರಃ ಅವನಗ್ ದ್ೀವರ ಅನುಭವವಿರಲ್ಲಲಿ.

15 ನ�ೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದ್ೀವರು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ಯ್ವ ವಾಗಾದುನ ಮಾಡಿದನು?

ದ್ೀವರು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ತಾನು ಅವನ್ೊಿಂದಿಗಿರುವುದಾಗಿಯೊ, ಅವನು ಹ್ೊೀದಲ್ಲಿಲಾಲಿ ತಾನು ಅವನನುನು 
ಸುರಕ್ಷಿರವಾಗಿಡುವುದಾಗಿಯೊ, ಅವನನುನು ಈ ದ್ೀಶಕ್ಕಾ ಕರ್ರರುವುದಾಗಿಯೊ ವಾಗಾದುನ ಮಾಡಿದನು; 
ದ್ೀವರು ಅವನನುನು ತ್ೊರ್ದುಬಿಡುವುದಿಲಲಿ.

ಈ ಘಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸಿರು? ಓದಿರಿ ವಚನ 19

ಲುಜ್ ಎಿಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕ್ೊೀಬನು ಆ ನಗರಕ್ಕಾ ಬ್ತ್ಲ್ ಎಿಂಬ ಹ್ಸರಿಟಟಿನು.

ಏಣಿಯನುನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುತು ಮರುತು ಏಣಿಯು ಎಲ್ಲಿಗ� ನಡ್ಸುತಿತುರುತು? ಓದಿರಿ ವಚನ 12

ಏಣಿಯನುನು ಭೊಮಯ ಮೆೀಲ್ ಇಡಲಾಗಿರುತು ಮರುತು ಅದು ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ನಡ್ಸುತಿತುರುತು.

ಏಣಿಯು ಏನನುನಾ ಸೊಚ್ಸುರತುದ್?

ಏಣಿಯು ಜನರ್ೊಿಂದಿಗಿನ ದ್ೀವರ ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು ಸೊಚ್ಸುರತುದ್. ದ್ೀವರು ನಮಮೂ ಬಳಿಗ್ ತಾನ್ೀ 
ಇಳಿದುಬರುವನು. ದ್ೀವರು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ರನನು ಬಗ್ಗೆ ಒಿಂದು ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಅನುಭವವನುನು ಕ್ೊಟಟಿನು; 
ಅವನು ವಾಸಿಸುತಿತುದದು ಭೊಮಯಿಂದಿಡಿದು ದ್ೀವರಿರುವ ಪರಲ್ೊೀಕದವರ್ಗಿನ ದಶ್ತನವದು.

ಈ ಘಟನ್ ಯ್ವ್ಗ ಸಿಂಭವಿಸಿರು - ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ, ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, 
ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು, ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದದದುಕ್ಕಾಿಂರ ಮೊದಲ್ೊೀ ಅರವಾ ಏರಿಹ್ೊೀದ 
ಮೆೀಲ್ೊೀ?

ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಿಂರ ಮೊದಲು.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಯ್ಕ� ಬರ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್? 

ಇಸ್್ೀಲ್ ದ್ೀಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮೊಲಕ ಮರುತು ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಮೊಲಕ ನಾವು 
ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಚಾಚಿಗಿ ಕಲ್ರುಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್. ದ್ೀವರು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ರನನುನುನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 
ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂತ್ ಮಾಡಿದನು. ದ್ೀವರನುನು ರನನು ರಿಂದ್ಯ ದ್ೀವರ್ಿಂದಾಗಲ್ೀ ಅರವಾ ತಾರನ 
ದ್ೀವರ್ಿಂದಾಗಲ್ೀ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡರ್ ಸಾಲದು. ಆದರ್ ಈಗ ಯಾಕ್ೊೀಬನು ದ್ೀವರನುನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 
ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡಿರುವುದರಿಿಂದ ಸವರಃ ತಾನ್ೀ ವಾಗಾದುನವನುನು ಪಡ್ದುಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್? 

ದ್ೀವರು ನನ್ನುಯೊ ಇಿಂದಿಗೊ ಎಿಂದ್ಿಂದಿಗೊ ಒಿಂದ್ೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿರುತಾತುನ್. ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಮೂ 
ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕಕಾಿಂತ್ ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಪ್ಕಟಪಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ತಾವು ಯಾರನುನು 
ಆರಾಧಿಸಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದನುನು ತಾವ್ೀ ನಧ್ತರಿಸಬ್ೀಕು.
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ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್?

ದ್ೀವರು ಪರಲ್ೊೀಕದಿಿಂದ ಭೊಮಗ್ ಇಳಿದುಬರುವ ದಶ್ತನವು ಯಾಕ್ೊೀಬನಗಾಗಿರುತು. ದ್ೀವರು 
ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಭೊಮಗ್ ಬಿಂದನು. ಆರನ್ೀ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೊ 
ದ್ೀವಕುಮಾರನೊ ಆಗಿರುವ (ಅಭಿಷ್ೀಕ್ಸಲ್ಪಟಟಿ) ಯೀಸು ಕ್್ಸತುನು.

ಯೇಹ್ನ 1:51ರಲ್ಲಿ ಯೀಸು ರನನು ಶಿಷ್ಯರಿಗ್ ಪರಲ್ೊೀಕವು ತ್ರ್ದಿರುವುದನುನು ಮರುತು ದ್ೀವದೊರರು 
(ಸವರಃ) ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೆೀಲ್ ಇಳಿಯುವುದನುನು ಮರುತು ಏರುವುದನುನು ಅವರು ನ್ೊೀಡುವುದಾಗಿ 
ಹ್ೀಳಿದಾದುನ್. ಯೀಸು ಕ್್ಸತುನ ಜನನ, ಮರರ, ಪುನರುತಾಥೆನ ಮರುತು ಆರ್ೊೀಹರದ ಮೊಲಕ ಪರಲ್ೊೀಕವು 
ತ್ರ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತು. ಇಿಂದು ನಾವು ಯೀಸುಕ್್ಸತುನ ಮರುತು ಆರನ ಆರಮೂನ ಮೊಲಕ ದ್ೀವರನುನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 
ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು. ದ್ೀವರ್ೊಡನ್ ನಮಗ್ ನ್ೀರ ಸಿಂಪಕ್ತವಿದ್. ನಾವು ಯಾವುದ್ೀ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿದದುರೊ 
ದ್ೀವರು ನಮಗಾಗಿ ಎದುರುನ್ೊೀಡುತಿತುರುತಾತುನ್.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಂಶವ�ೇನು?

ದ್ೀವರು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ ಅವರವರ ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕಕಾಿಂತ್ ರನನುನುನು ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು. ಯಾಕ್ೊೀಬನು 
ದ್ೀವರನುನು ತಾನ್ೀ ಅನುಭವದಿಿಂದ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್ರುತು. ದ್ೀವರನುನು ನಮಮೂ ಪರೃಗಳ ದ್ೀವರ್ಿಂದು 
ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡರ್ ಸಾಲದು. ಯಾಕ್ೊೀಬನು ರಪು್ಪಮಾಡಿ ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿದಾದುಗಲೊ ದ್ೀವರು ರನನುನುನು 
ಯಾಕ್ೊೀಬನಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಅವನನುನು ಆಶಿೀವ್ತದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ದ್ೀವರು ಸಿಂಬಿಂಧಿಕ. ಆರನು 
ವ್ೈಯಕ್ತುಕ. ಪ್ೀತಿಸುವ ದ್ೀವರಾಗಿರುವ ಆರನು ಆಶಿೀವ್ತದಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾದುನ್. ನಿಂಬಿಗಸತು ದ್ೀವರಾದ 
ಆರನು ರನನು ವಾಗಾದುನಗಳನುನು ಪೂರ್ೈಸುತಾತುನ್.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?

ಅಂತಿಮ ಕೃರಜ್ಞತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದರಿಿಂದ ಆರನಗ್ ಕೃರಜ್ಞತ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ 
ಹ್ೀಳಿರಿ.
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ಪಾಠ 4: ಇದ್ೀ ಸಮಯ
ಇಗ್ೊೀ ಬ್ಿಂಕ್ಯಿಂತಿರುವ ಕರುಣುಗಳನುನು ಹ್ೊಿಂದಿರುವಾರನು! ಆರನನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವವರು 
ಪ್ೀತಿಯನುನು, ಬ್ಳಕನುನು ಮರುತು ಜೀವವನುನು ಕಾರುವರು. ಆರನನುನು ತಿರಸಕಾರಿಸುವವರು ದಿಂಡನ್ಯನುನು, 
ಕರತುಲ್ಯನುನು, ಸಾವನುನು ಕಾರುವರು.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ� 
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ಯೀಸುವ್ೀ ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಮಾಗ್ತ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು 
ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ - ದ�ೇವ ದಶ್ಥನಗಳು - ಯೇಹ್ನ
ನಾವು ಈಗಾಗಲ್ೀ ಕಲ್ರಿಂತ್, ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ನಾನಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. 
ದ್ೀವರು ರನನುನುನು ಯಾರಿಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಚ್ಛಿಸುತಾತುನ್ೊೀ ಅವರ ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕಕಾಿಂತ್ ರನನುನುನು 
ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. ದ್ೀವರು ಯೀಹಾನನಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ದಶ್ತನವನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ದಶ್ಥನದ ಹಿನ�ನಾಲ�
ಯೀಹಾನನನುನು ಅವನ ನಿಂಬಿಕ್ ನಮರತು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಯರು. ಸಭ್ಯು ಹಿಿಂಸ್ಗ್ ಒಳಗಾಯರು. 
ಮಾನವನ ಅರ್ಯಿಂರ ನದ್ತಯವಾದ ಮರುತು ಪ್ಬಲವಾದ ರ್ೊೀಮ್ ಸಾಮಾ್ಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತು. 
ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟುಟಿ ಒಬ್ಬಿಂಟ್ಗನಾಗಿದಾದುಗ ಯೀಹಾನನಗ್ ದ್ೀವರ ಸವ್ತ ಮಹಿಮೆ, ಪ್ೀತಿ ಮರುತು 
ಶಕ್ತುಯಿಂದ ಕೊಡಿದ ದಶ್ತನವಾಗುರತುದ್. ಇದಾದುರನೊ ಇರುವಾರನೊ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ದ್ೀವರು 
ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ದದುನು; ಎಲಾಲಿ ಯುಗಗಳ ಕ್ಡುಕುಗಳನುನು ಮರುತು ಎಲಾಲಿ ಮಾನವ ಸಾಮಾ್ಜ್ಯಗಳ 
ಶಕ್ತುಯನುನು ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸಿದರೊ ಅವ್ಲಲಿಕ್ಕಾಿಂರ ಆರನ ಶಕ್ತುಯು ಎಷ್ೊಟಿೀ ಹ್ಚಾಚಿಗಿರುತು. ಕ್ಡುಕನಗ್ ಅಿಂರ್ಯ 
ಬರಲ್ದ್ ಎಿಂಬ ಭರವಸ್ಯನುನು ಯೀಹಾನನಗ್ ಮರುತು ಎಲಾಲಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ್ ಕ್ೊಡಲಾಯರು. ಯೀಸು 
ಅವನನುನು ಸ್ೊೀಲ್ಸಿದಾದುನ್. ಕ್ಡುಕನಗ್ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲವಷ್ಟಿೀ ಇರುವುದು. ಕ್ಡುಕನು ಕ್ೊನ್ಗ್ೊಳು್ಳವ ಮೊದಲ್ೀ 
ಸವರಃ ತಾವಾಗಿಯೀ ರನನು ಬಳಿಗ್ ಬರುವವರಿಗಾಗಿ ದ್ೀವರು ಎದುರುನ್ೊೀಡುತಿತುದಾದುನ್.

ಯೀಸುವಿನ ಪ್ಕಟಣ್ಯ ಒಿಂದು ಚ್ಕಕಾ ಭಾಗವನುನು ಮರುತು ಮುಿಂದ್ ಸಿಂಭವಿಸುವ ಸಿಂಗತಿಗಳನುನು 
ನ್ೊೀಡ್ೊೀರ.

ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 4:1-11

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ. 

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಒಿಂದ್ೊಿಂದು ವಚನವಾಗಿ ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗತಿಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ 
ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ವಚನ 1 ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ತ್ರ್ದ ಬಾಗಿಲು.

ವಚನ 2 ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಸಿಿಂಹಾಸನ ಮರುತು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನು.

ವಚನ 3 ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಸುರತುಲ್ದದು ಮಳ್ಬಿಲುಲಿ.

ವಚನ 4 ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಸುರತುಲೊ ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಸಿಿಂಹಾಸನಗಳಿದದುವು ಮರುತು ಆ ಸಿಿಂಹಾಸಗಳ ಮೆೀಲ್ 
ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತಿದಾದುರ್.

ವಚನ 5 ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮರುತು ಸಿಿಂಹಾಸನದಿಿಂದ ಬರುತಿತುರುವ ಸವರಗಳು. ಏಳು ದಿೀಪಗಳು = ದ್ೀವರ 
ಏಳು ಆರಮೂಗಳು.

ವಚನ 6 ಗಾಜನ ಸಮುದ್. ಕರುಣುಗಳಿಿಂದ ಆವೃರವಾಗಿದದು ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು.
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ವಚನ 7 ಮೊದಲನ್ ಜೀವಿಯು ಸಿಿಂಹದಿಂತಿದ್. ಎರಡನ್ ಜೀವಿಯು ಕರುವಿನಿಂತಿದ್. ಮೊರನ್ ಜೀವಿಯು 
ಮನುಷ್ಯನ ಮೊಖದಿಂತಿದ್. ನಾಲಕಾನ್ ಜೀವಿಯು ಹಾರುತಿತುರುವ ಗರುಡನಿಂತಿದ್.

ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತಿ್ ಏನು ಹ್ೀಳುತಾತುರ್? ಓದಿರಿ ವಚನ 8 

“ಸವ್ತಶಕತು ದ್ೀವರಾದ ಕರ್ತನು - ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು; ಆರನು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಇದಾದುರನೊ, ಈಗ ಇರುವಾರನೊ ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿದಾದುನ್.” (ERV)

ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನನುನು ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು 
ಏನು ಮಾಡುತಾತುರ್? 9-10 ನ�ೇ ವಚನಗಳನುನಾ ಓದಿರಿ

ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನ ಮುಿಂದ್ ಅಡಲ್ಬಿದುದು ಆರನನುನು ಆರಾಧಿಸುತಾತುರ್.

ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನನುನು ಆರಾಧಿಸುತಾತು ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹ್ೀಳಿದರು?  
ಓದಿರಿ ವಚನ 11 

“ನಮಮೂ ಕರ್ತನ್ೀ, ನಮಮೂ ದ್ೀವರ್ೀ! ನೀನು ಪ್ಭಾವ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರಗಳನುನು ಪಡ್ಯಲು 
ಯೀಗ್ಯನಾಗಿರುವ್. ಎಲಲಿವನೊನು ನಮ್ತಸಿದಾರನು ನೀನ್ೀ. ನನನು ಚ್ರತುದಿಂತ್ಯೀ ಎಲಲಿವೂ ಇದದುವು; ಎಲಲಿವೂ 
ಸೃಷ್ಟಿಗ್ೊಿಂಡವು.” (ERV)

ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಬಾಗಿಲು ತ್ರ್ದಿದ್: ಯೀಹಾನನು ನ್ೊೀಡುವ ಬಾಗಿಲು ನಮಮೂನುನು ತ್ೊಳ್ದು ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವ 
ಯೀಸುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ತ ರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯ ಸಿಂಕ್ೀರವಾಗಿದ್. ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು 
ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿರುವಾಗ, ನಮೊಮೂಳಗ್ ದ್ೀವರ ಆರಮೂನೊ ಇರುತಾತುನ್; ಆರನ ಪ್ಸನನುತ್ಯು ನಮಮೂ ಮೆೀಲೊ 
ನಮಮೂ ಸುರತುಲೊ ಇರುರತುದ್.

ದ್ೀವರು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಬಿಂದು ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ, ರನನು ಪಾ್ರವನುನು 
ಅಪ್ತಸಿ, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು, ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀಗಿ ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರ ಬಲಗಡ್ಯಲ್ಲಿ 
ಆಸಿೀನನಾದದುರಿಿಂದ ಆರನ ಆರಮೂನ ಮೊಲಕ ನಾವು ದ್ೀವರ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಕ್ೊೀಣ್ಗ್ ಪ್ವ್ೀಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ 
ಸಿಕ್ಕಾರು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾಗಿರುವ ಈ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನರಿಂರರವಾದ ಸಭ್, 
ಅನ್ೊ್ಯೀನ್ಯತ್, ಉಪದ್ೀಶ, ಸಿಂಬಿಂಧ, ಪ್ೀತಿ ಮರುತು ಪ್ಕಟನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದ್ೀವರ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಕ್ೊೀಣ್ಗ್ 
ಪ್ವ್ೀಶಿಸಲು ನಮಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್.

ಮುಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತಿತುರುವಿಂತ್ ಪುನರುತಾಥೆನಗ್ೊಿಂಡ ನಮಮೂ ಪರಿಪೂರ್ತ 
ದ್ೀಹಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೀವರ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಕ್ೊೀಣ್ಗ್ ಪ್ವ್ೀಶಿಸಲು ನಮಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರನನುನು 
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನ್ೊೀಡುತ್ತುೀವ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿಣುೀರು ಇರುವುದಿಲಲಿ, ನ್ೊೀವು ಇರುವುದಿಲಲಿ, ವಯಸಾಸ್ಗುವುದಿಲಲಿ, 
ಕಾಯಲ್ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಶಾಶವರವಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಯಿಂದೊ ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗಿರುರತುದ್. 

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನುನು ನಾವು ರಪಾ್ಪಗಿ ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೊಳ್ಳದಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡ ಪ್ಶ್ನುಗಳನುನು 
ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ೀಳಿರಿ:

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಯ್ರು? 

ಯೀಹಾನ, ಸವರ, ದ್ೀವರು (ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನು), ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು, ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ 
ಹಿರಿಯರು, ದ್ೀವರ ಏಳು ಆರಮೂಗಳು.

ಅವರು ಯ್ರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್? 

ಯೀಹಾನ - ಬರಹಗಾರ, ಸವರ (ವಚನ 1), ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು (ವಚನ 8) ಮರುತು ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು 
(ವಚನ 11).

ಅವರು ಯ್ರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್? ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 4:1

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದದು ಮರುತು ಯುಗಾಿಂರರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾವಸಿಗಳೊ್ಿಂದಿಗ್ ಯೀಹಾನನು ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುನ್.

ಸವರವು ಯ್ರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತಾಡುತಿತುದ್? ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 4:1

ಸವರವು ಯೀಹಾನನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡುತಿತುದ್.
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ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು ಯ್ರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್? ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 4:8

ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನನುನು (ದ್ೀವರನುನು) ಸುತುತಿಸುತಿತುದಾದುರ್.

ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 4:11

ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು ಯಾರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್? ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ 
ಕುಳಿತಿರುವಾರನನುನು (ದ್ೀವರನುನು) ಸುತುತಿಸುತಿತುದಾದುರ್.

ಈ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಹ�ೇಗ� ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್?

ಆರಮೂಭರಿರನಾಗಿದದು ಯೀಹಾನನು ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಪ್ವ್ೀಶಿಸುತಾತುನ್, ಸವರವನುನು ನ್ೊೀಡುತಾತುನ್ ಮರುತು ಸವರಕ್ಕಾ 
ಕ್ವಿಗ್ೊಡುತಾತುನ್, ನಾಲುಕಾ ಜೀವಿಗಳು ಮರುತು ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕಾ ಹಿರಿಯರು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಾರನನುನು 
(ದ್ೀವರನುನು) ಆರಾಧಿಸುತಿತುರುತಾತುರ್.

ಈ ಘಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸಿರು? ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 1:9 ಮರುತು 4:1

ಪತ್ೊಮೀಸ್ ದಿವೀಪ ಮರುತು ಪರಲ್ೊೀಕ.

ಈ ಘಟನ್ ಯ್ವ್ಗ ಸಿಂಭವಿಸಿರು - ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ, ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ 
ಎದುದುಬಿಂದು, ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದದದುಕ್ಕಾಿಂರ ಮೊದಲ್ೊೀ ಅರವಾ ಏರಿಹ್ೊೀದ ಮೆೀಲ್ೊೀ? ಓದಿರಿ  
ಪರಾಕಟನ� 1:17-18

ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು, ಶಿಲುಬ್ಯ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, ಸರತುವರ್ೊಳಗಿಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ 
ಏರಿಹ್ೊೀದನು.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಯ್ಕ� ಬರ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್? 

ಸವ್ತಶಕತುನಾದ, ಸವಾ್ತಧಿಕಾರಿಯಾದ, ನರ್ಯನಾದ, ಸವ್ತಜ್ಾನಯಾದ, ಪವಿರ್ನಾದ, ಅಧಿಪತಿಯೊ 
ಆಡಳಿರಗಾರನೊ ಆಗಿರುವ ಸವ್ತಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನಾದ ಒಬ್ಬನ್ೀ ನಜದ್ೀವರು ನಿಂಬಿಗಸತುನೊ ಸಕಲ ಸುತುತಿಗ್ ಮರುತು 
ಆರಾಧನ್ಗ್ ಯೀಗ್ಯನೊ ಆಗಿದಾದುನ್. ಎಲಾಲಿ ಯುಗಗಳ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ್ ಪ್ೀತಾಸ್ಹ ನೀಡುವುದ್ೀನಿಂದರ್, 
ಯಾವುದ್ೀ ಸಮಯದಲಾಲಿಗಲ್ೀ ಯಾವುದ್ೀ ಸಿಂದಭ್ತದಲಾಲಿಗಲ್ೀ ಪರಲ್ೊೀಕವನೊನು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ 
ಕುಳಿತಿರುವಾರನನೊನು ಸಿಂಪಕ್್ತಸಲು ನಮಗ್ ಹಕ್ಕಾದ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ದ್ೀವರು ಸವ್ತಶಕತುನೊ ಸವಾ್ತಧಿಕಾರಿಯೊ, ನರ್ಯನಾದವನೊ, ಸವ್ತಜ್ಾನಯೊ, ಪವಿರ್ನೊ, ಅಧಿಪತಿಯೊ 
ಆಡಳಿರಗಾರನೊ ಸವ್ತಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನೊ ಆಗಿದಾದುನ್. 

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್?

ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಾಗ, ಆತಿಮೂಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರನ ಸನನುಧಿಗ್ 
ಪ್ವ್ೀಶಿಸಬಹುದು, ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿರುವ ಆರನ ಸಿಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾ ಯಾವಾಗಬ್ೀಕಾದರೊ ಧ್ೈಯ್ತದಿಿಂದ 
ಬರಬಹುದು. ಕಷಟಿದ, ಬಿಂಧನದ ಮರುತು ಹಿಿಂಸ್ಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೊ ದ್ೀವರು ಸರೀ್ತಚಛಿ ಆಳಿವಕ್ ನಡ್ಸುತಾತುನ್, 
ಮರುತು ಯಾವುದ್ೀ ಸಮಯದಲಾಲಿದರೊ ದ್ೀವರು ನಮಗ್ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತಾತುನ್.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ದ್ೀವರು ಸವ್ತಶಕತುನೊ, ಸವಾ್ತಧಿಕಾರಿಯೊ ಪರಿಶುದ್ಧನೊ ಆಗಿದಾದುನ್ - ಆರನ್ೀ ಆಳುವವನೊ ಆಡಳಿರ 
ಮಾಡುವವನೊ ಆಗಿದಾದುನ್, ಆರನ್ೀ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದಾದುನ್, ಮರುತು ಆರನು ಎಲಾಲಿ ಸುತುತಿಗೊ ಆರಾಧನ್ಗೊ 
ಅಹ್ತನಾಗಿದಾದುನ್. ಸಾಿಂಕ್ೀತಿಕವಾಗಿ ಯೀಸು ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಹ್ೊೀಗುವ ದಾರಿಯೊ ತ್ರ್ದ ಬಾಗಿಲೊ ಆಗಿದಾದುನ್.

ಸ್ಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಿರಿ
ದ್ೀವ ದಶ್ತನದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೀವರು ರಮೊಮೂಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡಿದದುನುನು ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 5: ದ್ೀವರು ಎಷ್ೊಟಿೀ ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ
ಜ್ಾನವು ಶಕ್ತು. ಆರನ ಪ್ೀತಿಯ ಶಕ್ತುಯನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವ ಬಗ್

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ 
ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ - ದ�ೇವರ ಪರಾೇತಿ
ನಾವು ಈಗಾಗಲ್ೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಿಂತ್, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದ್ೀವರು ಇದಾದುರನೊ ಈಗ ಇರುವಾರನೊ 
ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧ ಬಯಸುವ ದ್ೀವರಾಗಿದಾದುನ್. ದ್ೀವರು ಎಲಲಿವನೊನು 
ಪ್ೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತಾತುನ್, ಏಕ್ಿಂದರ್ ದ್ೀವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್. ದ್ೀವರ ಈ ಪ್ೀತಿಯು ನಾವು 
ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾರದಷುಟಿ ದ್ೊಡಲ್ದು. ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯ ಕ್ಲವು ಅಿಂಶಗಳನುನು ನಾವು ಆರನ ಗ್ಿಂರದಿಿಂದ 
ಅಿಂದರ್ ಆರನ ನಜಪ್ೀತಿಯ ಗ್ಿಂರವಾದ ಬ್ೈಬಲ್ನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ಓದಿರಿ 1 ಕ�ೋರಿಂರದವರಿಗ� 13:1-8

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಒಿಂದ್ೊಿಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವ ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ. 

ವಚನ 4 ಅದು ತಾಳ ಮ್ೂಯುಳ್ಳದುದು (ಕ್ೊೀಪಗ್ೊಳ್ಳದ್ ದಿೀಘ್ತ ಕಾಲ ಕಾಯುರತುದ್), ದಯಯುಳ್ಳದುದು, ಅಸೊಯ 
ಪಡುವುದಿಲಲಿ, ಹ್ೊಗಳಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ, ಗವ್ತಪಡುವುದಿಲಲಿ.

ವಚನ 5 ನಾಚ್ಕ್ಕರವಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿ್ತಸುವುದಿಲಲಿ; ಸಾವರ್್ತಯಲಲಿ ಮರುತು ಬ್ೀಗನ್ ಕ್ೊೀಪಗ್ೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ; 
ರನಗಾದ ಅಪಕಾರಗಳನುನು ಜ್ಾಪಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ.

ವಚನ 6 ಕ್ಟಟಿದದುರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂತ್ೊೀಷಪಡದ್ ಸರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂತ್ೊೀಷಪಡುರತುದ್.

ವಚನ 7 ಎಲಲಿವನುನು ತಾಳ ಮ್ೂಯಿಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳರತುದ್; ಯಾವಾಗಲೊ ನಿಂಬುರತುದ್; ಯಾವಾಗಲೊ 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸುರತುದ್; ಯಾವಾಗಲೊ ದೃಢವಾಗಿರುರತುದ್.

ವಚನ 8 ಪ್ೀತಿ ಎಿಂದಿಗೊ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲಲಿ ಮರುತು ಎಿಂದಿಗೊ ಕ್ೊನ್ಗ್ೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ.

ಈ ಪ್ೀತಿಯ ಮೊಲ ಯ್ರು? ಓದಿರಿ 1 ಯೇಹ್ನ 4:7-10

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟ್ಸ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ 
ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ. 

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿಿಂದು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್ಿಂದರ್, ರನನು ಮಗನ ಮೊಲಕ ನಮಗ್ ಜೀವವನುನು 
ಕ್ೊಡುವುದಕಾಕಾಗಿ ನಮಗ್ ಬರರಕಕಾ ದಿಂಡನ್ಯನುನು ಆರನ ಮೆೀಲ್ ಹ್ೊರಿಸಿ ಆರನನುನು ಮಾಿಂಸರಕತುಗಳ 
ಯಜ್ಞವನಾನುಗಿ ಅಪ್ತಸಲು ಆರನನುನು ಈ ಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನುನು ನಾವು ರಪಾ್ಪಗಿ ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೊಳ್ಳದಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡ ಪ್ಶ್ನುಗಳನುನು 
ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ೀಳಿರಿ:
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ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಯ್ರು? ಓದಿರಿ 1 ಯೇಹ್ನ 4:7-10

ಲ್ೀಖಕನಾದ ಯೀಹಾನ, ವಿಶಾವಸಿಗಳು (ಪ್ಯರು), ಯೀಸು (ದ್ೀವರ ಮಗ) ಮರುತು ದ್ೀವರು.

ಮಾತಾಡುತಿತುರುವವರು ಯ್ರು?

ಲ್ೀಖಕನಾದ ಯೀಹಾನ.

ಅವನು ಯ್ರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುನ್?

ಯೀಹಾನನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದದು ಮರುತು ಯುಗಯುಗಾಿಂರರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾವಸಿಗಳೊ್ಿಂದಿಗ್ 
ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುನ್.

ಈ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಹ�ೇಗ� ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುರ್?

ಯೀಹಾನನು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ್ ಪರ್ ಬರ್ಯುತಾತುನ್.

ಈ ಘಟನ್ ಯ್ವ್ಗ ಸಿಂಭವಿಸಿರು - ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು, ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, 
ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು, ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದದದುಕ್ಕಾಿಂರ ಮೊದಲ್ೊೀ ಅರವಾ ಏರಿಹ್ೊೀದ 
ಮೆೀಲ್ೊೀ?

ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು, ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು, 
ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದ ಮೆೀಲ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಯ್ಕ� ಬರ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್? ಓದಿರಿ 1 ಯೇಹ್ನ 1:1-4

ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು, ಶಿಲುಬ್ಯ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು, 
ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದದದುಕ್ಕಾ ಲ್ೀಖಕನಾದ ಯೀಹಾನನು ಕಣಾಣುರ್ಕಿಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದದುನು. ಆದದುರಿಿಂದ 
ಯೀಸುವಿನ ರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ನಿಂಬಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಪಾಪಕ್ಷಮೆ ಹ್ೊಿಂದಿ ಶುದ್ಧರಾದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ 
ಸಿಂತ್ೊೀಷವು ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗಲ್ಿಂದು ಯೀಹಾನನು ಬರವಣಿಗ್ಯ ಮೊಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ೊಡುತಿತುದಾದುನ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ದ್ೀವರು, ಆರನ ನರಿಂರರವಾದ ಪ್ೀತಿ, ಮರುತು ನಾವು ದ್ೀವರಿಗೊ ಇರರರಿಗೊ ವಿರ್ೊೀಧವಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಿದ, ಯೀಚ್ಸಿದ ಹಾಗೊ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಆರನಪ್ತಸಿದ ಶಾಶವರವಾದ ಯಜ್ಞ.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್?

ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ಸವಿಂರ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಭೊರಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ 
ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ ಭವಿಷತಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ ದ್ೀವರಿಗ್ ಮರುತು ಇರರರಿಗ್ ವಿರ್ೊೀಧವಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಿದ, ಯೀಚ್ಸಿದ ಮರುತು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಾ ಶಾಶವರವಾದ ಕ್ಷಮೆಹ್ೊಿಂದುತ್ತುೀವ್ ಮರುತು ಆತಿಮೂಕವಾಗಿ 
ಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತುೀವ್. ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿ ನರಿಂರರವಾದದುದು. ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯು ನಾವು ಭರವಸ್ ಇಡರಕಕಾದುದು.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ದ್ೀವರು ಪ್ೀತಿ ಸವರೊಪನಾಗಿದಾದುನ್, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ತ ಪ್ೀತಿ.

ಸ್ಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಿರಿ
ರಮಮೂ ಮೆೀಲ್ ದ್ೀವರಿಗಿರುವ ಪ್ೀತಿಗ್ ಕ್ೊನ್ಯೀ ಇಲಲಿ ಎಿಂಬುದನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಅವರಿಗಾಗಿರುವ ಮನವರಿಕ್ಯನುನು ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಳ್ಳಲು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ 
ಹ್ೀಳಿರಿ.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 6: ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿ
ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ರನನು ಸವ್ತಸಿಂಪೂರ್ತತ್ಯು ನ್ಲಸಿರಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದೊ, ಆರನ ಮೊಲಕವಾಗಿ ಸಮಸತುವನುನು 
ರನಗ್ ಸಿಂಧಾನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದೊ ದ್ೀವರ ಚ್ರತುವಾಗಿರುತು.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ 
ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ಇದಾದುರನೊ ಈಗ ಇರುವಾರನೊ ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ದ್ೀವರು ರನನುಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ 
ಸಾಮರಸ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದಾದುನ್. ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು, ಮಗನಾದ ಯೀಸು ಮರುತು ಪವಿತಾ್ರಮೂನು 
ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗಿ ಒಿಂದಾಗಿದಾದುರ್, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೊರು ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿದಾದುರ್. ಒಬ್ಬನ್ೀ ದ್ೀವರು. ನಾವು ರಿಂದ್ಯ 
ಪ್ೀತಿಯನುನು ಆರನ ಗ್ಿಂರದಿಿಂದ ಅಿಂದರ್ ಆರನ ನಜಪ್ೀತಿಯ ಗ್ಿಂರವಾದ ಬ್ೈಬಲ್ನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡ್ೊೀರ.

ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿ ಎಷ್ೊಟಿೀ ದ್ೊಡಲ್ದಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಆರನು ಸವ್ತಶವವನುನು ಮಗನಗ್ ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ಓದಿರಿ ಕ�ೋಲ�ೋಸ�ಸೆಯವರಿಗ� 1:19-20

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ರನನು ದ್ೈವರವದ ಸವ್ತಸಿಂಪೂರ್ತತ್ಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸಿ ಆರನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯ ಮೊಲಕ 
ಸಮಸತು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನುನು ಉಿಂಟುಮಾಡಿ ರನ್ೊನುಿಂದಿಗ್ ಸಿಂಧಾನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದು 
ದ್ೀವರ ಮಹಾಚ್ರತುವಾಗಿರುತು. ಯೀಸುವಿಲಲಿದ್ ಪರಿಪೂರ್ತ ಶಾಿಂತಿಯರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್.

ದ್ೀವರು - ಆರನ ಪ್ೀತಿ, ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟಗ್ೊಿಂಡ ಆರನ ಸವ್ತಸಿಂಪೂರ್ತತ್. 
ಯೀಸುವಿಲಲಿದ್ ಪರಿಪೂರ್ತ ಶಾಿಂತಿಯರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್? ಓದಿರಿ ಕ�ೋಲ�ೋಸ�ಸೆಯವರಿಗ� 1:21-22

ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಾಗ ಇನ್ನುಿಂದಿಗೊ ನಾವು ದ್ೀವರ 
ಶರು್ಗಳಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ನಮಮೂ ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡದದುರಿಿಂದ ನಾವು 
ಆರನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸಾಮರಸ್ಯವನೊನು ಅನ್ೊ್ಯೀನ್ಯತ್ಯನೊನು ಹ್ೊಿಂದಿದವರಾಗಿದುದು ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶುದ್ಧರೊ ನಷಕಾಳಿಂಕರೊ ಆಗಿದ್ದುೀವ್. ನಾವು ದ್ೀವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೊೀಷಾರ್ೊೀಪಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವ್ೀ 
ಇಲಲಿ.

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 3:16-17

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ. 

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.
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ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿಯು ಎಷ್ೊಟಿೀ ದ್ೊಡಲ್ದು. ಆರನು ನಮಗ್ ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಎಲಲಿವನೊನು ಕ್ೊಟಟಿನು. 
ಯೀಸು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು, ಶಿಲುಬ್ಯ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, ಸಮಾಧಿಯಳಗಿಿಂದ 
ಎದುದುಬಿಂದು ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀದನು. ನಾವು ದ್ೀವರ ಅರವಾ ಜನರ ವಿರ್ೊೀಧವಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದ, 
ಆಲ್ೊೀಚ್ಸಿದ ಅರವಾ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲಿ ದುಷಕೃರ್ಯಗಳ ನಮರತು ಇಡಿೀ ಲ್ೊೀಕವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕಾಗಿ 
ದ್ೀವರು ರನನುನ್ನುೀ ಮಾಿಂಸರಕತುಗಳ ಯಜ್ಞವನಾನುಗಿ ಅಪ್ತಸಿದನು. 

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ದ್ೀವರು ಮರುತು ಆರನ ಪ್ೀತಿ. ಕ್ಟಟಿರನ.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್? ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 3:18

ನಾವು ನಾ್ಯಯತಿೀಪ್ತನಿಂದಲೊ ದಿಂಡನ್ಯಿಂದಲೊ ಶಾಶವರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀವ್. ನಮಗ್ ಇನ್ನುಿಂದಿಗೊ 
ದಿಂಡನ್ಯ ತಿೀಪಾ್ತಗುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು ನರ್ಯಜೀವವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದವರಾಗಿದ್ದುೀವ್.

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 3:35

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ 
ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿ ಎಷ್ೊಟಿೀ ದ್ೊಡಲ್ದಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಆರನು ಸವ್ತಶವವನುನು ಮಗನಗ್ ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ದ್ೀವರು, ಆರನ ಪ್ೀತಿ ಮರುತು ಆರನ ಕ್ೊಡುವ ಸವಭಾವ.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್? ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 3:36

ದ್ೀವರ ಮಗನಾದ ಯೀಸುವನುನು ನಿಂಬುವವನು ನರ್ಯಜೀವವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದಾದುನ್.

ಓದಿರಿ 1 ಯೇಹ್ನ 3:1

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ. 

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ 
ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿೀ ಪ್ೀತಿಸಿ ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಎಲಲಿವನೊನು ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಾದುನ್. ನಾವು ಆರನ 
ಮಗುವಾಗಿದ್ದುೀವ್. ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯಾಗಿರುವ ಆರನು ರನನು ಸವಿಂರ ಮಗನ ಮೆೀಲ್ ರನಗಿರುವ ಪ್ೀತಿಗ್ 
ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನಮಮೂನೊನು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ದ್ೀವರು, ಆರನ ಪ್ೀತಿ ಮರುತು ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ನಿಂಬಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವವರ್ಲಲಿರೊ 
ದ್ೀವರ ಮಗುವಾಗಿದಾದುರ್.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್? 

ನಾವು ದ್ೀವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದುೀವ್. ಆರನು ನಮಮೂನುನು ನಮಮೂ ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ರನನು ಕುಟುಿಂಬಕ್ಕಾ 
ಸಿವೀಕರಿಕ್ೊಿಂಡಿದಾದುನ್. ಆರನು ನಮಮೂನುನು ಶಾಶವರವಾಗಿ ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್.
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ಓದಿರಿ ಕ�ೋಲ�ೋಸ�ಸೆಯವರಿಗ� 1:12-14

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ರಿಂದ್ಯು ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿಿಂದು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್ಿಂದರ್, ಇದಾದುರನೊ ಈಗ ಇರುವಾರನೊ 
ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ರನನು ಮಗನಾದ ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯ ಮೊಲಕ 
ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ನಮಮೂನುನು ಯೀಗ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದಾದುನ್. ನಾವು ದ್ೀವರ 
ಮಗುವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿದ್ದುೀವ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ದ್ೀವರು, ಆರನ ಪ್ೀತಿ, ಆರನ ತಾ್ಯಗ ಸವಭಾವ, ಆರನ ಮಗನ ಶಾಶವರವಾದ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್? 

ಇದಾದುರನೊ ಈಗ ಇರುವಾರನೊ ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಎಲಲಿವನುನು 
ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್. ನಾವು ಅಿಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತುಗಳಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುೀವ್. ನಾವು ದ್ೀವರ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುೀವ್, ನಾವು ಬ್ಳಕ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುೀವ್, ನಾವು ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿದ್ದುೀವ್.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿ.

ಸ್ಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಿರಿ
ರಿಂದ್ಯು ರಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿಿಂದು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್ಿಂಬುದನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿರುವ 
ಮನವರಿಕ್ಯನುನು ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಳ್ಳಲು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 7: ಮಗನ ಪ್ೀತಿ
ದ್ೀವರು ನಮಗ್ ರನನು ಪ್ೀತಿಯ ಮೊಲಕ ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾದನು, ಆದದುರಿಿಂದ ನಾವು ಆರನ್ೊಿಂದಿಗ್ 
ಪ್ೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು 
ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ಇದಾದುರನೊ ಈಗ ಇರುವಾರನೊ ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ದ್ೀವರು ರನನುಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ 
ಸಾಮರಸ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದಾದುನ್. ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು, ಮಗನಾದ ಯೀಸು ಮರುತು ಪವಿತಾ್ರಮೂನು 
ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗಿ ಒಿಂದಾಗಿದಾದುರ್. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೊರು ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿದಾದುರ್. ಒಬ್ಬನ್ೀ ದ್ೀವರು. ನಾವು ದ್ೀವರ 
ಮಗನಾದ ಯೀಸುವಿನ ಪ್ೀತಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ಯೀಸುವಿನ ಪ್ೀತಿ ಎಷ್ೊಟಿೀ ದ್ೊಡಲ್ದು. ಆರನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯಾಗಲು ಎಲಲಿವನೊನು 
ಬಿಟುಟಿಕ್ೊಟಟಿನು. ಹಿೀಗಿರಲು ಪ್ತಿದಿನ ಆರನ ಪ್ೀತಿಯನುನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರಿಿಂದ ಸವ್ತ 
ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಜೀವನ, ಪ್ೀತಿ, ಸರ್ಯ ಮರುತು ಶಕ್ತುಗಳನುನು ದ್ೀವರಾಗಿರುವ ಆರನಿಂದ ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳ್ಳಲು 
ನಮಗ್ ಅನುಕೊಲವಾಗುರತುದ್.

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 10:14-18 

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಯೀಸುವಿನ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಯೀಸುವಿನ ಪ್ೀತಿ ಎಷ್ೊಟಿೀ ದ್ೊಡಲ್ದು. ಯೀಸುವಿಗ್ ರನನು ಸವಿಂರ ಪಾ್ರವನುನು ಕ್ೊಡಲು ಅರವಾ 
ಕ್ೊಡದಿರಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುತು. ಆದರೊ ಆರನು ರನನು ಸವಿಂರ ಪಾ್ರವನುನು ಕ್ೊಡಲು ನಧ್ತರಿಸಿದನು, 
ಯಾಕಿಂದರ್ ಅದು ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುವಾಗಿರುತು. ದ್ೀವರು ನಮನುನು ಎಷ್ೊಟಿೀ ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ ರನನುಲ್ಲಿದದು 
ಎಲಲಿವನೊನು ಕ್ೊಟುಟಿಬಿಟಟಿನು. ಯೀಸು ಎಲಲಿವನೊನು ಬಿಟುಟಿಕ್ೊಟುಟಿ ನಮಗ್ೊೀಸಕಾರ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ 
ಬಿಂದು, ಶಿಲುಬ್ಯ ಮೆೀಲ್ ಸರುತು, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದು ಮೆೀಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀಗಲು 
ನಧ್ತರಿಸಿದನು. ನಾವು ದ್ೀವರ ಅರವಾ ಜನರ ವಿರ್ೊೀಧವಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದ, ಆಲ್ೊೀಚ್ಸಿದ ಅರವಾ ಮಾಡಿದ 
ಎಲಾಲಿ ದುಷಕೃರ್ಯಗಳ ನಮರತು ಇಡಿೀ ಲ್ೊೀಕವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕಾಗಿ ದ್ೀವರು ರನನುನ್ನುೀ ಮಾಿಂಸರಕತುಗಳ 
ಯಜ್ಞವನಾನುಗಿ ಅಪ್ತಸಿದನು. ಯೀಸು ನಮಗ್ ದಿನದಿನವೂ ರನನು ಪುನರುತಾಥೆನದ ಜೀವವನೊನು, 
ಪ್ೀತಿಯನೊನು, ಸರ್ಯವನೊನು ಮರುತು ದುಷಾಟಿರಮೂಗಳ ಹಾಗೊ ನಮಮೂ ಶರಿೀರದ ಮೆೀಲ್ ಶಕ್ತುಯನೊನು 
ಅಧಿಕಾರವನೊನು ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ಸ್ಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಿರಿ
ಯೀಸು ರಮಗ್ ಒಳ ್್ಳಯ ಕುರುಬನಾಗಿದಾದುನ್ ಎಿಂಬುದನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿರುವ 
ಮನವರಿಕ್ಯನುನು ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಳ್ಳಲು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಓದಿರಿ ಕೇರ್ಥನ� 23

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.
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ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಒಳ ್್ಳಯ ಕುರುಬನಾಗಿರುವ ಯೀಸು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ 
ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಯೀಸು ಯಾವಾಗಲೊ ನನಗ್ ಬ್ೀಕಾದ ಎಲಲಿವನೊನು ಒದಗಿಸುತಾತುನ್.

ಯೀಸು ನನಗ್ ವಿಶಾ್ಿಂತಿಯನೊನು ಆಹಾರವನೊನು ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ಯೀಸು ನನನುನುನು ಪುನಃಶ್ಚಿೀರನಗ್ೊಳಿಸುತಾತುನ್ ಮರುತು ನನಗ್ ಜೀವಜಲವನುನು ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ಯೀಸು ನನನು ಆರಮೂ, ಮನಸುಸ್ ಮರುತು ದ್ೀಹವನುನು ಪುನರಸಾಥೆಪಸುತಾತುನ್ ಮರುತು ನವಿೀಕರಿಸುತಾತುನ್.

ಯೀಸು ರನನು ಹ್ಸರಿಗ್ ರಕಕಾಿಂತ್ ನನನುನುನು ರನನು ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಸುವನು.

ನಾನು ಕಾಗ್ತರತುಲ್ನ ಕಣಿವ್ಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಯುವಾಗಲೊ ಯೀಸು ನನ್ೊನುಿಂದಿಗಿರುವುದರಿಿಂದ ನನಗ್ ಭಯವಿಲಲಿ.

ಯೀಸು ನನನುನುನು ರನನು ಪ್ೀತಿಯಿಂದಲೊ ನನಗ್ೊಿಂದಿಗ್ ರನಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದಿಿಂದಲೊ ರನನು 
ಸವ್ತಶಕ್ತುಯಿಂದಲೊ ಮರುತು ರನನು ಸವಾ್ತಧಿಕಾರದಿಿಂದಲೊ ಸಿಂತ್ೈಸುತಾತುನ್.

ಯೀಸು ನನನು ವ್ೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಔರರವನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು. ಯೀಸು ನನನುನುನು ರನನು 
ಗೌರವಾನವರ ಅತಿರ್ಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವನು.

ಯೀಸು ನನನುನುನು ರನನು ನರಿಂರರವಾದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದಲೊ ರನ್ನುಲಾಲಿ ಸುವರಗಳಿಿಂದಲೊ ಅಭಿಷ್ೀಕ್ಸುತಾತುನ್.

ನಶಚಿಯವಾಗಿ ನನನು ಜೀವಮಾನವ್ಲಾಲಿ ಮಾಿಂಸರಕತುದ ಈ ಶರಿೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ೀವರ ಕೃಪ್ಯು 
ನನ್ೊನುಿಂದಿಗಿರುರತುದ್. ಎಿಂದ್ಿಂದಿಗೊ ನಾನು ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಜೀವಿಸುವ್.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಇಿಂದಿಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೀನವಾಗಿವ್?

ಯೀಸು ರನನು ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರನನುನ್ನುೀ ನರಿಂರರವಾಗಿ ಕ್ೊಡುವ ಒಳ ್್ಳಯ ಕುರುಬನಾಗಿದಾದುನ್.

ಅದು ನಮಗ್ ಇಿಂದು ಏನನುನಾ ತಿಳಿಸುರತುದ್?

ಯೀಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತುರವದಿಿಂದ, ಆರನು ಮಾಡಿರುವ ಮರುತು ಮಾಡುತಿತುರುವ ಕಾಯ್ತಗಳಿಿಂದ ಹಾಗೊ 
ನ್ರವ್ೀರಿಸಲ್ರುವ ವಾಗಾದುನಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ಿಂತಿಯಿಂದಿರಬಹುದು.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೀ ಎಲಲಿವನುನು ನಮಗ್ 
ಕ್ೊಡುತಾತುನ್. 

ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದ್ೀವರ ಈ ಪ್ೀತಿಯು ಎಷುಟು ಪ್ಬಲವಾಗಿದ್? ಓದಿರಿ ರ�ೋೇಮ್ನಗರದವರಿಗ� 8:38-39

ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ೊೀರಿಬಿಂದ ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯು ನಮಮೂ ಬಲಹಿೀನತ್ಗಳನೊನು ದುಷಟಿರನವನೊನು 
ಮೊದಲುಗ್ೊಿಂಡು ಎಲಲಿದದುಕ್ಕಾಿಂರಲೊ ಮಹರತುರವಾದದುದು ಮರುತು ಪ್ಬಲವಾದದುದು.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 8: ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ೀತಿ
ಆರಮೂನೊ ವಧುವೂ, “ಬಾ!” ಎನುನುತಾತುರ್. ಇದನುನು ಕ್ೀಳುವವರ್ಲಲಿರೊ, “ಬಾ!” ಎಿಂದು ಹ್ೀಳಬ್ೀಕು. 

ಬಾಯಾರಿದವರು ನನನು ಬಳಿಗ್ ಬರಲ್; ಅವರಿಗ್ ಇಷಟಿವಿದದುರ್ ಜೀವಜಲವನುನು ಉಚ್ರವಾಗಿ ಪಡ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲ್.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ 
ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ 
ಇದಾದುರನೊ ಈಗ ಇರುವಾರನೊ ಮುಿಂದ್ ಬರುವಾರನೊ ಆಗಿರುವ ದ್ೀವರು ರನನುಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ 
ಸಾಮರಸ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದಾದುನ್. ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು, ಮಗನಾದ ಯೀಸು ಮರುತು ಪವಿತಾ್ರಮೂನು 
ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗಿ ಒಿಂದಾಗಿದಾದುರ್, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೊರು ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿದಾದುರ್. ಒಬ್ಬನ್ೀ ದ್ೀವರು. ನಾವು 
ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ೀತಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯು ಎಷ್ೊಟಿೀ ದ್ೊಡಲ್ದಾಗಿದುದು ನಮಮೂ ಗ್ಹಿಕ್ಯನುನು ಮೀರಿದ್. ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ೀತಿ 
ಎಿಂದಿಗೊ ರನನು ಬಗ್ಗೆ ಹ್ೀಳಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ. ಅದರಬದಲಾಗಿ ಆರನು ಪ್ಕಟ್ಸುತಾತುನ್, ದೃಢಪಡಿಸುತಾತುನ್, 
ರೊಪಾಿಂರರಗ್ೊಳಿಸುತಾತುನ್ ಮರುತು ನಮೊಮೂಳಗ್ ನ್ಲಸಿರುತಾತುನ್. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ನಾವು ರಿಂದ್ಯ 
ಪ್ೀತಿಯನುನು ಮರುತು ಮಗನಾದ ಯೀಸುವಿನ ಪ್ೀತಿಯನುನು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿಯೊ ಶಕ್ತುಯುರವಾಗಿಯೊ 
ಮರುತು ಆತಿಮೀಯವಾಗಿಯೊ ಅನುಭವಿಸುತ್ತುೀವ್.

ಪವಿತಾ್ರಮೂನು ಯ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ೊಡುತಾತುನ್ ಮರುತು ಯಾರನುನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತಾತುನ್? ಓದಿರಿ 
ಯೇಹ್ನ 16:13-15

ಯೀಸು.

ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ, ಶಕ್ತುಯುರವಾಗಿ ಮರುತು ಆತಿಮೀಯವಾಗಿ ನಮಮೂ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ೀಗ್ 
ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್?

ಓದಿರಿ ರ�ೋೇಮ್ನಗರದವರಿಗ� 5:5-8

ನಮೊಮೂಳಗ್ ನ್ಲಸಿರುವ ಪವಿತಾ್ರಮೂನಿಂದ.

ಓದಿರಿ ರ�ೋೇಮ್ನಗರದವರಿಗ� 8:14-16

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿ ರುಿಂಬಾ ದ್ೊಡಲ್ದಾಗಿದ್. ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ಉಚ್ರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನುನು 
ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವಾಗ, ಯೀಸುವಿನ ಆರಮೂವನೊನು ದ್ೀವರ ಆರಮೂವನೊನು ಪವಿತಾ್ರಮೂನನೊನು ನಮೊಮೂಳಗ್ 
ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್. ನಾವು ದ್ೀವರ ಮಕಕಾಳು; ದ್ೀವರು ನಮಮೂ ಪ್ೀತಿಯ ರಿಂದ್.

ಎಲಾಲಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳು ‘ದ್ೀವರ ಮಕಕಾಳಾಗಿದಾದುರ್’ (ಪುರುಷರು ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯರು), ಏಕ್ಿಂದರ್ ಅವರು 
ಆರನ ಆರಮೂನನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿದಾದುರ್. ‘ದ್ೀವರ ಮಕಕಾಳು’ ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿ ನಾವು 
ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡ ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು ತಿಳಿಸುರತುವ್. ಈ ಬಾಧ್ಯಸಿಥೆಕ್ಯು ರಾಜಮನ್ರನದ 
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ಚ್ೊಚಚಿಲ ಮಗನಗ್ ಇರುವಿಂರದಾದುಗಿದುದು, ಚ್ೊಚಚಿಲ ಮಗನಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ ನಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಹಕುಕಾಗಳನುನು 
ಹ್ೊಿಂದಿದ್. ಆದದುರಿಿಂದ ನಾವು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸರಿಸಮಾನವಾದ 
ಮನ್ರನದವರಾಗುತ್ತುೀವ್.

ಸ್ಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಿರಿ
ತಾವು ದ್ೀವರ ಮಗು (ರಾಜಮನ್ರನದ ಚ್ೊಚಚಿಲು ಮಗ) ಎಿಂಬುದನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಅವರಿಗಾಗಿರುವ ಮನವರಿಕ್ಯನುನು ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ 
ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದ್ೀವರು ನಮಗ್ ಎಲಲಿವನುನು ತಾನ್ೀ ಕ್ೊಡುತಾತುನ್. ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿೀ 
ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ ದ್ೀವರ ಮಕಕಾಳ್ಿಂದು ನಮಮೂ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಕ್ೊಡುವ ರನನು ಆರಮೂನನುನು ನಮಗ್ 
ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 9: ನನನು ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸಿವೀಕಾರ
ಆರನ ಪ್ೀತಿಯು ನನನುನುನು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡಿರು. ನನನು ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿರು. ನರ್ಯಜೀವ ಕ್ೊಟ್ಟಿರು. 
ಜೀವನವು ಸವ್ತ ಸಿಂಪೂರ್ತಗ್ೊಿಂಡಿರು. 

ನಾನು ಶಾಶವರವಾಗಿ ಬದಲಾದ್ನು. ‘ಇರುವಾರನ್ೀ’ ಎಿಂಬ ಮಹಾದ್ೀವರಿಿಂದ.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ನನನು ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ದ್ೀವರು ನನನುನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡನು ಎಿಂಬ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ನ್ಲುಕ ಕ್ರ್್ಥ ಗಳ ರ್ರರಾಪ್ಠ
ಹಂರ 1: ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ಒಿಂದು ಖಾಲ್ 
ಕಾಗದದ ಹಾಳ್ಯನುನು ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಿಂಡು 
ಅದನುನು ನಾಲುಕಾ ರುಿಂಡುಗಳಾಗಿ ಕರತುರಿಸಲ್. 
ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯು ರಮಮೂ ಕಾರ್್ತ ನ 
ಮುಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಳಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ 
ಪ್ತಿಯಿಂದು ಅಿಂಶವನುನು ಪ್ತಿನಧಿಸುವ ಚ್ರ್ವನುನು ಬರ್ಯಲ್. 

ಕಾರ್್ತ 1 = ನಾನ್ೀ. ಕಾರ್್ತ 2 = ನನನು ಕುಟುಿಂಬ. ಕಾರ್್ತ 3 = ನನನು ಶಿಕ್ಷರ. ಕಾರ್್ತ 4 = ನನನು ಗಾ್ಮ.

ಹಂರ 2: ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯು ರಮಮೂ ನಾಲುಕಾ ಕಾರ್್ತ ಗಳ ಹಿಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಳ ರ್ೀಖಾಚ್ರ್ಗಳ ಮರುತು 
ಪದಗಳ ಮೊಲಕ ರಮಮೂನುನು, ರಮಮೂ ಕುಟುಿಂಬವನುನು, ರಮಮೂ ಶಾಲ್ಯನುನು ಮರುತು ರಮಮೂ ಸಮುದಾಯವನುನು 
ವಿವರಿಸಬ್ೀಕು. ಕಾರ್್ತ ಗಳ ಮೆೀಲ್ ರಮಮೂ ಹ್ಸರುಗಳನುನು ಬರ್ಯಬ್ೀಕ್ಲಲಿ.

ಕಾರ್್ತ 1: ನನನು ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ೀನನಸುರತುದ್? (ಸಿಂತ್ೊೀಷದ ಅರವಾ ದುಃಖದ ಮುಖಚ್ರ್ವನುನು ಬರ್ಯರಿ.) 
ನನನುನುನು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುರ್ ಎಿಂದು ನನಗನಸುತಿತುದ್ಯೀ? ನನನು ಸಮಾಜವು ನನನುನುನು ಒಪ್ಪಕ್ೊಿಂಡಿದ್ ಎಿಂದು 
ನನಗನಸುತಿತುದ್ಯೀ? ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉರತುಮನಾಗಿದ್ದುೀನ್? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಇಷಟಿಪಡುತ್ತುೀನ್? 
ನನನು ನ್ಚ್ಚಿನ ಪಾ್ಣಿ ಯಾವುದು? ನನನು ನ್ಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ನನನು ಕನಸುಗಳು ಯಾವುವು? ನಾನು 
ಯಾವುದಕ್ಕಾ ಹ್ದರುತ್ತುೀನ್?

ಕಾರ್್ತ 2: ನನನು ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾದುರ್? ನನನು ಕುಟುಿಂಬದ ಆರ್ೊೀಗ್ಯ ಹ್ೀಗಿದ್? ನನನು ಕುಟುಿಂಬ ಯಾವ 
ದ್ೀವರನುನು ನಿಂಬಿದಾದುರ್? ನನನು ಮೆೀಲ್ ಯಾಯಾ್ತರಿಗ್ ಅಧಿಕಾರವಿದ್? (ಸಿಂತ್ೊೀಷದ ಅರವಾ ದುಃಖದ 
ಮುಖಚ್ರ್ವನುನು ಬರ್ಯರಿ.)

ಕಾರ್್ತ 3: ನನನು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ೀನನಸುರತುದ್? (ಸಿಂತ್ೊೀಷದ ಅರವಾ ದುಃಖದ ಮುಖಚ್ರ್ವನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.) ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದಾದುಗ ನಾನು ಕಲ್ರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯಾವುದು? ನನಗ್ ಅದನುನು ಕಲ್ಸಿದ ವ್ಯಕ್ತು 
ಹ್ೀಗಿದದುರು? ಕಲ್ಯಲು ನನಗ್ ಇಷಟಿವಾಗಿದದು ಪಾಠ ಅರವಾ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಕಲ್ಯಲು ಕಷಟಿವಾಗಿದದು 
ಪಾಠ ಅರವಾ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಕಲ್ಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದದು ಪಾಠ ಅರವಾ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ನನಗ್ 
ಸುರಕ್ಷಿರವಲಲಿದ ಸಥೆಳಗಳು ಎಲ್ಲಿವ್? ನನಗ್ ಸುರಕ್ಷಿರವಾಗಿರುವ ಸಥೆಳಗಳು ಎಲ್ಲಿವ್?

ಕಾರ್್ತ 4: ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಸಥೆಳದ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷಟಿಪಡುತ್ತುೀನ್? ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಸಥೆಳದ 
ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಷಟಿವಿಲಲಿ? ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡುತಾತುರ್? ಹಿರಿಯರು ನನಗ್ 
ಹ್ೀಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತುರ್?

ಹಂರ 3: ಪ್ತಿಯಬ್ಬರು ರಮಮೂ ಕಾರ್್ತ ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬರ್ದ ನಿಂರರ ಅವರು ನಮಗ್ 
ಕಾರ್್ತ ಗಳನುನು ಕ್ೊಡಲ್. ಪ್ತಿಯಬ್ಬರ ನಾಲುಕಾ ಕಾರ್್ತ ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗ್ ಇರಲ್.

ಹಂರ 4: ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಅವರಲಲಿದ ನಾಲುಕಾ ಕಾರ್್ತ ಗಳನುನು ಕ್ೊಡಿರಿ. ಪ್ತಿಯಬ್ಬರ ಗುರುರು 
ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲ್. ಅವು ಯಾರ ಕಾಡು್ತಗಳ್ಿಂದು ಯಾರಿಗೊ ಗ್ೊತಾತುಗಬಾರದು.

ಹಂರ 5: ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯು ರಮಗ್ ನೀಡಲಾದ ನಾಲುಕಾ ಕಾರ್್ತ ಗಳಲ್ಲಿರುವುದನುನು ಗುಿಂಪನ್ೊಿಂದಿಗ್ 
ಹ್ೀಳಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್.
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ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಪ್ತಿಯಿಂದು ಗುಿಂಪನ ಕಾರ್್ತ ಗಳ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ 
ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ರಮಮೂ ಬಗ್ಗೆ ಮರುತು ರಮಮೂ ಸಿಂದಭ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಭಾವನ್ಗಳಿಗೊ ಈ ಚ್ರ್ಮಾದರಿಗಳಿಗೊ 
ಇರುವ ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ಗಳು ಯ್ವುವು?

ಪ್ತಿಯಬ್ಬರ ನಡುವ್ ಇರುವ ಕ್ಲವು ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳು ಯ್ವುವು?

ಬ್ೀರ್ಯವರು ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್ಿಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತುೀವ್. ಬ್ೀರ್ಯವರು ನಮಮೂನುನು ಪ್ೀತಿಸಬ್ೀಕ್ಿಂದು 
ನಾವು ಬಯಸುತ್ತುೀವ್. ನಾವು ಬ್ೀರ್ಯವರ ಒಪ್ಪಗ್ ಅರವಾ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಬಯಸಿದಾಗ, ನಮಮೂನುನು 
ನಯಿಂತಿ್ಸುವ ಶಕ್ತುಯು ಅವರಿಗೊ ನಮಮೂ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗೊ ಇರುರತುದ್.

ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 29:31-35

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಲ್ೀಯಾ ಮರುತು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ 
ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ವಚನ 31 ಲ್ೀಯಾ ಬಗ್ಗೆ ದ್ೀವರಿಗ್ ಏನು ಗ್ೊತಿತುರುತು?

ಅವಳು ಪ್ೀತಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲಲಿ.

ವಚನ 32 ಗಿಂಡು ಮಗುವನುನು ಪಡ್ದದದುರಿಿಂದ ಲ್ೀಯಾ ಯಾವುದನುನು ಬಯಸಿದಳು?

ಅವಳ ಗಿಂಡನ ಪ್ೀತಿಯನುನು.

ವಚನ 33 ಗಿಂಡು ಮಗುವನುನು ಪಡ್ದದದುರಿಿಂದ ಲ್ೀಯಾಳ ಗಿಂಡ ಆಕ್ಯನುನು ಪ್ೀತಿಸಿದನ್ೀ? ಇಲಲಿ.

ವಚನ 34 ಮೊರು ಗಿಂಡು ಮಕಕಾಳನುನು ಪಡ್ದ ನಿಂರರ ಲ್ೀಯಾಳ ಗಿಂಡ ಅವಳನುನು ಪ್ೀತಿಸಿದನ್ೀ? ಇಲಲಿ.

ವಚನ 35 ನಾಲುಕಾ ಗಿಂಡು ಮಕಕಾಳನುನು ಪಡ್ದ ನಿಂರರ ಲ್ೀಯಾ ಏನು ಹ್ೀಳಿದಳು?

ಈಗ ನಾನು ಕರ್ತನನುನು ಸುತುತಿಸುತ್ತುೀನ್.

ನಾವು ಬ್ೀರ್ಯವರ ಪ್ೀತಿಗ್ ಮರುತು ಒಪ್ಪಗ್ಗ್ ಪಾರ್ರಾಗುವುದರ ಅಗರ್ಯತ್ಯನುನು ದ್ೀವರು ನ್ೊೀಡುತಿತುರುತಾತುನ್. 
ಲ್ೀಯಾಳ ಮನದಾಸ್ಯಿಂತ್ ದ್ೀವರು ಅವಳಿಗ್ ಗಿಂಡು ಮಗುವನುನು ದಯಪಾಲ್ಸಿ ತಾನು ಅವಳನುನು ಎಷ್ೊಟಿಿಂದು 
ಪ್ೀತಿಸುವುದಾಗಿ ತ್ೊೀರಿಸಿಕ್ೊಟಟಿನು. ಪಾ್ಚ್ೀನ ಇಸ್್ೀಲ್ನ ಹನ್ನುರಡು ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಾಲಕಾನ್ಯ ಮಗನೊ 
ಒಿಂದು ಕುಲವಾಗಿದುದು, ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೀ ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಬಿಂದನು. 

ನಾವು ದ್ೀವರಿಿಂದ ಎಷ್ೊಟಿಿಂದು ಪ್ೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀವ್ ಎಿಂಬುದನೊನು ಆರನು ನಮಮೂನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದನೊನು 
ನಾವು ಆರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷುಟಿ ಸುಿಂದರವಾಗಿದ್ದುೀವ್ ಎಿಂಬುದನೊನು ಜಗರು್ಪತಿತುಗ್ ಮೊದಲ್ೀ ಆರನು ರನನು 
ಚ್ರತುಕಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಮೂನುನು ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿರುವುದನೊನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡಾಗ, ಜನರ ಪ್ೀತಿಯನಾನುಗಲ್ೀ 
ಅನುಮೊೀದನ್ಯನಾನುಗಲ್ೀ ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸದ್ ನಜವಾಗಿಯೊ ಸವರಿಂರ್ರಾಗುತ್ತುೀವ್. ಅಲಲಿದ್ ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿ 
ಮರುತು ಅನುಮೊೀದನ್ಗಳ ೀ್ ಸಾಕ್ಿಂದು ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತುೀವ್.

ನಾವು ನಮಮೂ ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀವ್ಿಂದು ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಲು ಶಕತುರಾಗುತ್ತುೀವ್? 
ಓದಿರಿ ರ�ೋೇಮ್ನಗರದವರಿಗ� 15:7

ನಾವು ನಮಮೂ ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಟಟಿಿಂತ್ ಇರರರನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಶಕತುರಾಗುತ್ತುೀವ್.

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡ ಒಿಂದು ವಿಷಯ ಯ್ವುದು?  
ಓದಿರಿ ಅಪೊಸತಾಲರ ಕ್ಯ್ಥಗಳು 10:34

ದ್ೀವರು ಎಲಲಿರನುನು ಅವರವರ ಸವಸಿಥೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್. ಆರನು ನನನುನುನು ನನನು ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿಯೀ 
ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತುನ್.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?



24

ಪಾಠ 10: ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ - ಸವಭಾವ
ದ್ೀವರು: ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ್ಲಲಿರೊ ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಗಳಾಗಲ್ಿಂದು 
ಸವರಃ ತಾನ್ೀ ಅವರ್ಲಲಿರಿಗ್ೊೀಸಕಾರ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯಾಗಲು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದ ಆರಮೂನು.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ನಾನು ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ೀವರ ಮಗನ್ಿಂದು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ನಾವು ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡಿಂತ್, ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಎಲಲಿ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳು ದ್ೀವರ ಆರಮೂವನುನು ಅಿಂದರ್ ಪವಿತಾ್ರಮೂನನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವರು. ನಾವು ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನುನು 
ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್. ದ್ೀವರ ಮಗುವಾದ ನಾವು (ರಾಜಮನ್ರನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
ಚ್ೊಚಚಿಲ ಮಗನಾಗಿ), ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿದುದು ಕ್ಡುಕನು ಹಾಳುಮಾಡಿರುವ ಈ ಭೊಮಯ 
ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿರುವ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತುದ್ದುೀವ್.

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಇತಿಹಾಸದ ಆ ಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 
ಯೀಸು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ಭಾವದ ಮೊಲಕ ಸಿತ್ೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನಸಿದನು. ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ 
ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಶಾಶವರ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು 
ನಿಂಬಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಮೊಲಕ ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗುತ್ತುೀವ್. 

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 1:12-13

ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕ್ ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟಟಿಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದನುನು ದ್ೀವರ 
ಇತಿಹಾಸದಿಿಂದ ಅಿಂದರ್ ಆರನ ನಜಪ್ೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸವಾದ ಬ್ೈಬಲ್ನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ಓದಿರಿ 1 ಕ�ೋರಿಂರದವರಿಗ� 15:47-51

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನ್ ಮನುಷ್ಯನ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನ) ಬಗ್ಗೆ 
ಮರುತು ಎರಡನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ (ಆರಮೂನಿಂದ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೀಸುವಿನ) ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 
ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡವುಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಯ್ವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಟಿನು?

ಧೊಳಿನಿಂದ.

ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಮೊದಲು ನಾವು ಯ್ರ ಚ್ರ್ರವನುನು, 
ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ಯನುನು ಮರುತು ಸವಭಾವವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುವು? 

ಮೊದಲನ್ ಮನುಷ್ಯ - ಧೊಳಿನ ಮನುಷ್ಯ.

ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡ ಮೆೀಲ್ ನಾವು ಯ್ರ ಚ್ರ್ರವನುನು, 
ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ಯನುನು ಮರುತು ಸವಭಾವವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುೀವ್?

ಎರಡನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ - ಸವಗ್ತದಿಿಂದ ಬಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೀಸು.
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ನಾವು ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್. ದ್ೀವರಾರಮೂನ ಅಿಂದರ್ ಪವಿತಾ್ರಮೂನ 
ಪ್ಭಾವದಿಿಂದ ದ್ೀವರ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೀಸುವಿನ (ರಾಜಮನ್ರನದಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟಿದ ಚ್ೊಚಚಿಲ ಮಗನ) ಸವಭಾವವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿರುವ ನಾವು ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿದುದು 
ಕ್ಡುಕನು ಹಾಳುಮಾಡಿರುವ ಈ ಭೊಮಯ ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿರುವ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತುದ್ದುೀವ್.

ಓದಿರಿ 1 ಕ�ೋರಿಂರದವರಿಗ� 15:50-55 

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಧೊಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ) ಮನುಷ್ಯನ ಸವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮರುತು 
ಆರಮೂಸವರೊಪನಾದ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾದ) ಯೀಸುವಿನ ಸವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಸವರೊಪ ಮರುತು ಸವಭಾವ ಯ್ವುದು?

ಹಾಳಾಗಿದ್, ಅಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್, ನಾಶವಾಗುತಿತುದ್ ಮರುತು ಸಾಯರಕಕಾದಾದುಗಿದ್.

ಯೀಸುವಿನ ಸವರೊಪ ಮರುತು ಸವಭಾವ ಯ್ವುದು? 

ಎಿಂದೊ ಹಾಳಾಗಿಲಲಿ, ಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾದದುದು, ಶಾಶವರವಾದದುದು ಮರುತು ಜೀವಿಸರಕಕಾದುದು.

ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಡುಕನ ಮೊೀಸವನುನು ಮರುತು ಒಳಿರುಕ್ಡುಕಗಳ ಜ್ಾನವನುನು ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊಗೆಳ್ಳಲು ಮರುತು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಹಾಳಾದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನ 
ಸವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ್ಲಲಿರೊ ಹಾಳಾಗಿದಾದುರ್. ಎರಡನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಯೀಸು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ 
ಎಿಂದೊ ಹಾಳಾಗಿಲಲಿದ ಸವಭಾವದಿಿಂದ ಸಿತ್ೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನಸಿದನು. ಆದದುರಿಿಂದ ಯೀಸು 
ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯಾಗಿದಾದುನ್.

ಓದಿರಿ ರ�ೋೇಮ್ನಗರದವರಿಗ� 5:14-19

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಧೊಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ) ಮನುಷ್ಯನ ಸವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮರುತು 
ಆರಮೂಸವರೊಪನಾದ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾದ) ಯೀಸುವಿನ ಸವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧದ ಫಲ್ತಾಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ವಚನ 16 ದ್ೊೀಷ್ಗಳ್ಿಂದು ನರ್ತಯಸಲ್ಪಟಟಿರು.

ವಚನ 17 ಮರರವು ಆಳಿವಕ್ ನಡ್ಸಿರು.

ಎರಡನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಉಚ್ರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವವರಿಗ್ ದ್ೊರ್ಯುವ ಪ್ತಿಫಲ 
ಯ್ವುದು?

ವಚನ 16 ದ್ೊೀಷದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ಹ್ೊಿಂದಿ ನೀತಿವಿಂರರಾಗುವರು.

ವಚನ 17 ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಜೀವದ ಆಳಿವಕ್.

ಓದಿರಿ ಕ�ೋಲ�ೋಸ�ಸೆಯವರಿಗ� 2:13-15
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ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧದ ಫಲ್ತಾಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ವಚನ 13 ದ್ೀವರಿಗ್ ಮರುತು ಮನುಷ್ಯನಗ್ ವಿರ್ೊೀಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸರುತು ನಾಶಕರವಾದ 
ಸಾವರ್ತದ ದ್ೈಹಿಕ ಆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಹಾಕ್ಕ್ೊಿಂಡಿದಾದುರ್.

ಎರಡನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಉಚ್ರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವವರಿಗ್ ದ್ೊರ್ಯುವ ಪ್ತಿಫಲ 
ಯ್ವುದು?

ವಚನ 13 ನಮಮೂ ಎಲಾಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಮಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದದು ಸಾವರ್ತದ ದ್ೈಹಿಕ 
ಆಸ್ಗಳನುನು ಜಯಸಿ ನಮಮೂನುನು ಜೀವಿಂರಗ್ೊಳಿಸಿದ್. 

ವಚನ 14 ಇನ್ನುಿಂದಿಗೊ ನಾವು ಆರ್ೊೀಪಗಳಲಲಿ.

ವಚನ 15 ಎಲಾಲಿ ದ್ೊರ್ರನಗಳ ಮರುತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೆೀಲ್ ಜಯಗಳಿಸಿದದುರಿಿಂದ, ಅವು ಸ್ೊೀಲ್ಸಲ್ಪಟುಟಿ 
ಶಕ್ತುಹಿೀನರಾದ ಕ್ೈದಿಗಳಾಗಿವ್. 

ನಮಮೂ ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್. ಮರರದಿಂಡನ್ಯಿಂದ, ನಾ್ಯಯತಿೀಪ್ತನಿಂದ ಮರುತು 
ಅಪರಾಧದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಹ್ೊಿಂದಿರುವ ನಾವು ನೀತಿವಿಂರರಾಗಿ ಈ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಯೀಸುವಿನ ಆಳಿವಕ್ಗ್ 
ಮರುತು ಆಡಳಿರಕ್ಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಮಮೂ ಶರಿೀರದ ಮೆೀಲ್, ಎಲಾಲಿ ದುಷಾಟಿರಮೂಗಳ ಮೆೀಲ್ ಮರುತು ಎಲಾಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೆೀಲ್ ಆಳಿವಕ್ ನಡ್ಸುತ್ತುೀವ್. ಇನುನು ಮುಿಂದ್ ಸ್ೈತಾನನಾಗಲ್ೀ ದುಷಟಿಶಕ್ತುಗಳಾಗಲ್ೀ ನಮಮೂ 
ಮೆೀಲ್ ಆರ್ೊೀಪ ಮಾಡಲಾರರು, ಏಕ್ಿಂದರ್ ಶಿಲುಬ್ಯ ಮೆೀಲ್ ಯೀಸುವಿಗಾದ ವಿಜಯದಿಿಂದ ಅವರ ಎಲಾಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಗಳನೊನು ಆಯುಧಗಳನೊನು ಕ್ತ್ೊತುಗ್ಯಲಾಗಿದ್.

ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಈ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಯೀಸುವಿಗಾದ ವಿಜಯದಿಿಂದ ಜೀವಿಂರರಾದ ನಾವು 
ಆರಮೂನಿಂದ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದುೀವ್. 

ಭವಿಷತಿತುನಲೊಲಿ ನಾವು ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್.

ಓದಿರಿ 1 ಕ�ೋರಿಂರದವರಿಗ� 15:20-23

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ಧೊಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ) ಮನುಷ್ಯನ ಸವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮರುತು 
ಆರಮೂಸವರೊಪನಾದ (ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾದ) ಯೀಸುವಿನ ಸವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳ ಕುರಿರು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ಸಮಾಧಿಯಳಗಿಿಂದ ಎದುದುಬಿಂದವರು ಯ್ರು?

ಯೀಸು. 

ಯೀಸು ರನನು ಎಲಾಲಿ ವ್ೈಭವದಿಿಂದ ಈ ಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಎಿಂದಿಗೊ ವಯಸಾಸ್ಗದ, 
ಅನಾರ್ೊೀಗ್ಯಕ್ಕಾ ಒಳಗಾಗದ, ಎಿಂದಿಗೊ ಬಳಲ್ಹ್ೊೀಗದ ನಷಕಾಳಿಂಕ ದ್ೀಹಗಳಲ್ಲಿ ಸರತುವರ್ೊಳಗಿಿಂದ 
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವವರು ಯ್ರು?

ಯೀಸುವಿನ ಉಚ್ರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನುನು ಮರುತು ಆರನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ನಿಂಬಿ 
ಸಿವೀಕರಿಕ್ೊಳು್ಳವವರ್ಲಲಿರೊ ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ೀವರ ಮಗುವಾಗಿದಾದುರ್.

ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 1:18

ಆರಮೂನ ಮೊಲಕ ಪರಿಪೂರ್ತ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯಾಗಿ, ಸರುತು, ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ದ್ೀಹದಲ್ಲಿ 
ಜೀವಿಂರವಾಗಿ ಪುನರುತಾಥೆನಗ್ೊಿಂಡು, ಪರಲ್ೊೀಕಕ್ಕಾ ಏರಿಹ್ೊೀಗಿ, ನರ್ಯಕಾಲ ಜೀವಿಸುವಾರನಾಗಿ ಮರರದ 
ಮರುತು ನರ್ಯರವದ ಮೆೀಲ್ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿರುವಾರನು ಯ್ರು?

ಯೀಸು.
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ಓದಿರಿ ಪರಾಕಟನ� 1:5-6

ನಿಂಬಿಗಸತು ಸಾಕ್ಷಿಯೊ ಪುನರುತಾಥೆನಗ್ೊಿಂಡ ಮೊದಲ ದ್ೀಹವೂ ಎಲಲಿರ ಮೆೀಲ್ ಸವಾ್ತಧಿಕಾರಿಯೊ 
ಅಧಿಪತಿಯೊ ಆಗಿರುವಾರನು ಯ್ರು?

ಯೀಸು.

ಯೀಸು ನಮಗಾಗಿ ಇದನ್ನುಲಾಲಿ ಏಕ� ಮಾಡಿದನು?

ಏಕ್ಿಂದರ್ ಆರನು ನಮಮೂನುನು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್.

ಯೀಸುವಿನ ಉಚ್ರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನೊನು ಆರನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನೊನು ನಾವು ನಿಂಬಿ 
ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಾಗ, ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ ದ್ೀವರ ಮಗುವಾಗುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಬ್ೀರ್ ಏನು 
ಆಗುತ್ತುೀವ್?

ರಾಜರಾಗುತ್ತುೀವ್ (ಸ್ೈತಾನನಗ್, ದುರಾರಮೂಗಳಿಗ್ ಮರುತು ನಮಮೂ ಸವಿಂರ ಶರಿೀರಕ್ಕಾ 
ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತುೀವ್) ಮರುತು ಯಾಜಕರಾಗುತ್ತುೀವ್ (ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮರುತು ಇರರರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಪ್ೀತಿಯ 
ಸಿಂಬಿಂಧವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತುೀವ್).

ಯೀಸುವಿನ ಪುನರುತಾಥೆನವು ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಪ್ಪರಮ ದ್ೀಹದ ಪುನರುತಾಥೆನವಾಗಿರುತು. ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ 
ನಾವು ಈಗ ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಈ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಿಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದಲಲಿದ್ ನಮಮೂ 
ನರ್ಯರವದ ಮೆೀಲ್ ನಮಗಿರುವ ನರಿೀಕ್್ಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾಗದಿರುವ 
ಆ ಹ್ೊಸ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ೊಿಂದಲ್ರುವ ಪುನರುತಾಥೆನದ ಪರಿಪೂರ್ತ ದ್ೀಹಕ್ಕಾ ಎಿಂದಿಗೊ 
ವಯಸಾಸ್ಗುವುದಿಲಲಿ, ಎಿಂದಿಗೊ ಬಳಲ್ಕ್ಯಾಗುವುದಿಲಲಿ ಮರುತು ಅದ್ಿಂದಿಗೊ ಸಾಯುವುದಿಲಲಿ. ಯೀಸು 
ಭೊಮಗ್ ಮರಳಿ ಬಿಂದಾಗ, ಯೀಸುವಿನ ಉಚ್ರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನೊನು ಆರನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನೊನು 
ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡ ನಾವ್ಲಲಿರೊ ಪುನರುತಾಥೆನಗ್ೊಿಂಡ ಪರಿಪೂರ್ತ ದ್ೀಹಗಳನುನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ 
ಪಡ್ದುಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್.

ಮಾನವನ ಅಪರಾಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ್ೀವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾಯರು. 
ಅಸಮಾನತ್ಯ, ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ಯ, ದುಷಟಿರನದ ಮರುತು ಸಾವಿನ ಆಳಿವಕ್ಗ್ ಗುರಿಯಾಯರು. ದ್ೀವರು 
ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿೀ ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ, ಯೀಸು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ಭಾವದಿಿಂದ ಸಿತ್ೀ ಮೊಲಕ 
ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದನು. ಆರನು ರನನು ಸವಿಂರ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಬಾಧ್ಯಸಥೆನಾದ ಚ್ೊಚಚಿಲು ಮಗನಾಗಿ 
ಬಿಂದನು, ಆದದುರಿಿಂದ ನಾವ್ಲಲಿರೊ ಮಕಕಾಳಾಗಿ ಆರಮೂನಿಂದ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಈಗಲೊ 
ಭವಿಷತಾಕಾಲದಲೊಲಿ ನಮಗ್ ಬರರಕಕಾ ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನ್ನುಲಾಲಿ ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು! ಹಲ್ಲಿಲೊಯ!

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿೀ ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್ಿಂಬುದಕ್ಕಾ ಯೀಸು ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು, ಸರುತು 
ಪುನರುತಾಥೆನಗ್ೊಿಂಡದ್ದುೀ ದ್ೀವರ ಸಾಕ್ಷಷ್ಯ ಮರುತು ಪುರಾವ್ಯಾಗಿವ್.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 11: ಪ್ಯನ ಮೊಲಕ ಸಿವೀಕಾರ
ಮಾನವನ ಎರಡು ಅಗರ್ಯತ್ಗಳು: ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬ್ೀಕ್ಿಂಬ ಬಯಕ್ ಮರುತು ಪ್ೀತಿಸಲ್ಪಡಬ್ೀಕ್ಿಂಬ ಬಯಕ್. 
ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ರನನು ಪ್ಯನಲ್ಲಿ (ಅರ್ಯಿಂರ ಪ್ಯನಾದ ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ) (ವಿಶ್ೀಷವಾದ ಗೌರವದ್ೊಡನ್) 
ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಿಂತ್ ಮಾಡಿದನು. 

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ನಾನು ದ್ೀವರಿಿಂದ ಪ್ೀತಿಸಲ್ಪಟುಟಿ ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೀಷ ಗೌರವವನುನು ಮರುತು ಆಶಿೀವಾ್ತದಗಳನುನು 
ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡವನ್ಿಂದು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನುನೀವ್ಲಲಿರೊ 
ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ನಾವು ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡಿಂತ್, ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಎಲಲಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳು 
ದ್ೀವರ ಆರಮೂನನುನು ಅಿಂದರ್ ಪವಿತಾ್ರಮೂನನುನು ರಮೊಮೂಳಗ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡವರಾಗಿದಾದುರ್. ನಾವು 
ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವಾಗಿ ಹ್ೊಿಂದರಕಕಾ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್. ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಭೊಮಯ ಈ ಪ್ಪಿಂಚದ 
ಮೆೀಲ್ರುವ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತುರುವ ನಾವು ದ್ೀವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದುೀವ್ (ರಾಜಮನ್ರನದ 
ಚ್ೊಚಚಿಲ ಮಗನಾಗಿದ್ದುೀವ್) ಮರುತು ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸಹಬಾಧ್ಯಸಥೆರಾಗಿದ್ದುೀವ್.

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಪ್ೀತಿಸುವುದರಿಿಂದ ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಇತಿಹಾಸದ ಆ ಕ್ಷರದಲ್ಲಿ, 
ಯೀಸು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಪ್ಭಾವದಿಿಂದ ಸಿತ್ೀ ಮೊಲಕ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನಸಿದನು. ಹಿೀಗಿರಲು, 
ಮಾಿಂಸರಕತುದಿಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವು ಯೀಸುವಿನ ಶಾಶವರವಾದ ಪರಿಪೂರ್ತ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ನಿಂಬಿ 
ಸಿವೀಕರಿಸುವುದರ ಮೊಲಕ ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗುತ್ತುೀವ್.

ಆರನ ಇತಿಹಾಸ ಅಿಂದರ್ ಆರನ ಪ್ೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸವಾದ ಬ್ೈಬಲ್ನಿಂದ ನಾವು ರಿಂದ್ಯ ಪ್ೀತಿ, 
ಆಶಿೀವಾ್ತದ, ಚ್ರತು (ಹೃದಯದ ಆಸ್) ಮರುತು ಆರನ ಶಾಶವರ ರಕ್ಷಣಾಮಾಗ್ತದ ಕುರಿರು ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡ್ೊೀರ.

ಓದಿರಿ ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 1:3-14

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ನೀವು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ಆರನು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟಪಡಿಸಿದ ದ್ೀವರ ಚ್ರತು ಮರುತು ಯೀಜನ್ ಯ್ವುದು? ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 9-10

ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ತವಾದಾಗ ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿಯೊ ಭೊಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿಯೊ ಇರುವ ಸಮಸತುವು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದುಗೊಡುವುದು.

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು ನಮಗ್ (ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿೀ) ಕ್ೊಟಟಿದದುನುನು ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡದುದು 
ಯ್ವುದು? ಓದಿರಿ ವಚನ 3

ಪ್ತಿಯಿಂದು ಆತಿಮೂಕ ಆಶಿೀವಾ್ತದ.

ಈ ಆಶಿೀವಾ್ತದ ಎಲ್ಲಿದ�?

ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ.

ಇದ್ಲಲಿವನೊನು ನಾವು ಯ್ರಲ್ಲಿ ಅರವಾ ಯಾರಿಿಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್?

ಕ್ಸತು ಯೀಸು.
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ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಕ್್ಸತುನು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಿಂತ್ಯೀ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇದ್ದುೀವ್. 
ಕ್್ಸತುನಗಿರುವಿಂತ್ ನಾವೂ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಆತಿಮೂಕ ಆಶಿೀವಾ್ತದವನುನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುೀವ್. ಮುಿಂದಿನ 
ವಚನಗಳು ಈ ಆಶಿೀವಾ್ತದಗಳ ಕ್ಲವು ವಿವರಗಳನುನು ನೀಡುರತುವ್.

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು (ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಮಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ಪ್ಕಾರ (ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಾವು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ 
ಯಾರಾಗಿದ್ದುೀವ್? ಅದನುನು ನಮಗ್ ಅನವಯಸಿಕ್ೊಿಂಡು ನಮಮೂ ಉರತುರದ ಮೊದಲು ‘ನಾನು’ ಎಿಂದು 
ಬರ್ಯರಿ. ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 4-6

ಉದಾಹರಣ್: ನಾನು ಪ್ೀತಿಯ ಮೊಲಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀನ್, ಪವಿರ್ನಾಗಿದ್ದುೀನ್, ನಷಕಾಳಿಂಕನಾಗಿದ್ದುೀನ್ 
ಮರುತು ದರುತು ಮಗನಾಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀನ್, ಪ್ಯನ (ಅರ್ಯಿಂರ ಪ್ೀತಿಪಾರ್ನ) ಮೊಲಕ (ನನನು 
ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀನ್. ಇದು ನನನು ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುವೂ ಆರನ ಹೃದಯದ ಬಯಕ್ಯೊ ಆಗಿರುತು.

ಯೀಸುವು ದ್ೀವರ ‘ಪ್ಯ’ ಮಗನೊ ರಿಂದ್ಯಿಂದ ಪ್ೀತಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಅರ್ಯಿಂರ ಶ್್ೀಷಠಿನೊ ಆಗಿದಾದುನ್. ನಾವು 
ಸಹ ನಮಮೂ ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಪುರ್ರಾಗಿದ್ದುೀವ್. ಆತಿಮೂಕವಾಗಿ ರಿಂದ್ಗೊ ಮಗನಗೊ ಇರುವ 
ಪರಿಪೂರ್ತ ಪ್ೀತಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತಿತುದ್ದುೀವ್. ನಾವು ಆರನ ಹೃದಯದ 
ಬಯಕ್ಯಾಗಿದ್ದುವು.

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು (ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಮಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ಪ್ಕಾರ (ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಾವು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ 
ಯಾರಾಗಿದ್ದುೀವ್? ಅದನುನು ನಮಗ್ ಅನವಯಸಿಕ್ೊಿಂಡು ನಮಮೂ ಉರತುರದ ಮೊದಲು ‘ನಾನು’ ಎಿಂದು 
ಬರ್ಯರಿ. ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 7-8

ಉದಾಹರಣ್: ನಾನು ದ್ೀವರ ನರಿಂರರವಾದ ಮರುತು ಅರ್ಯಮೊೀಘವಾದ ಕೃಪ್ಯಿಂದ ಯೀಸುವಿನ 
ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯ ಮೊಲಕ ಶಾಶವರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡ್ ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುೀನ್ ಮರುತು ಕ್ಷಮಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀನ್.

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು (ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಮಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ಪ್ಕಾರ (ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಾವು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ 
ಯಾರಾಗಿದ್ದುೀವ್? ಅದನುನು ನಮಗ್ ಅನವಯಸಿಕ್ೊಿಂಡು ನಮಮೂ ಉರತುರದ ಮೊದಲು ‘ನಾನು’ ಎಿಂದು 
ಬರ್ಯರಿ. ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 11-12

ಉದಾಹರಣ್: ನಾನು ದ್ೀವರ ಚ್ತಾತುನುಸಾರವಾಗಿ ಮರುತು ಆರನ ಹೃದಯದ ಬಯಕ್ಗನುಸಾರವಾಗಿ (ಈಗ) 
ನನನು ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡಿದ್ದುೀನ್.

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು (ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಮಗ್ ಕ್ೊಟಟಿ ಪ್ಕಾರ (ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನಾವು ಕ್್ಸತುನಲ್ಲಿ 
ಯಾರಾಗಿದ್ದುೀವ್? ಅದನುನು ನಮಗ್ ಅನವಯಸಿಕ್ೊಿಂಡು ನಮಮೂ ಉರತುರದ ಮೊದಲು ‘ನಾನು’ ಎಿಂದು 
ಬರ್ಯರಿ. ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 13-14

ಉದಾಹರಣ್: ನಾನು ಪವಿತಾ್ರಮೂನಿಂದ ಮುದ್್ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುೀನ್. ನನಗ್ (ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ ಮುಿಂದಿನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ) ಬರರಕಕಾ ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವನುನು ಆ ಮುದ್್ಯು ಖಾರರಿಪಡಿಸಿದ್.

ಜ್ಾಪಕವಿರಲ್. ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಕ್್ಸತುನು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿತಿರುವಿಂತ್ಯೀ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಸಹ ಇದ್ದುೀವ್. ಕ್್ಸತುನಗಿರುವಿಂತ್ ನಾವೂ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಆತಿಮೂಕ ಆಶಿೀವಾ್ತದವನುನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುೀವ್. 

ಓದಿರಿ ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 1:21-23

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ನೀವು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ಯೀಸುವಿಗ್ ಈ ಕಾಲದಲೊಲಿ ಮುಿಂದಿನ ಕಾಲದಲೊಲಿ ಎಷುಟು ಶಕ್ತುಯದ್ ಮರುತು ಅಧಿಕಾರವಿದ್?  
ಓದಿರಿ ವಚನ 21

ಎಲಾಲಿ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಿಂರಲೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಿಂರಲೊ ಶಕ್ತುಗಳಿಗಿಿಂರಲೊ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಿಂರಲೊ ಯಾವುದ್ೀ 
ಹ್ಸರುಳ್ಳವರಿಗಿಿಂರಲೊ ಪ್ಮುಖನಾಗಿದಾದುನ್.
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ಯೀಸುವಿನ ಸಿಂಪೂರ್ತತ್ ಯ್ರು? ಓದಿರಿ ವಚನ 23

ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡ ಎಲಾಲಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳು.

ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡ ಎಲಲಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳ ಸಿಂಪೂರ್ತತ್ ಯ್ರು? 

ಕ್್ಸತು ಯೀಸು.

ಓದಿರಿ ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 2:4-9

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ. 

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ನೀವು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ಈಗ ನಾವು ಕ್್ಸತು ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ೊಿಂದಿದ್ದುೀವ್? ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 5-6 

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಕ್್ಸತುನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಬದುಕ್ಸಿದನು. ಆರನು ನಮಮೂನುನು ಕ್್ಸತುನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ 
ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಮಮೂ ದ್ೈಹಿೀಕ ಆಸ್ಗಳ ಮೆೀಲೊ ಸ್ೈತಾನನ ಮೆೀಲೊ ಎಲಾಲಿ 
ದುರಾರಮೂಗಳ ಮೆೀಲೊ ನಮಗ್ ಕ್್ಸತುನ ಶಕ್ತುಯನೊನು ಅಧಿಕಾರವನೊನು ಕ್ೊಟ್ಟಿದಾದುನ್.

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಕ್್ಸತುನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಬದುಕ್ಸಿ ಮರುತು ಎಬಿ್ಬಸಿ ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಕ್್ಸತುನ ಶಕ್ತು ಮರುತು 
ಅಧಿಕಾರಗಳೊ್ಡನ್ ಆರನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೆೀಲ್ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದುದು ಏಕ�? ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 4-8

ನಮಮೂ ಬಗ್ಗೆ ದ್ೀವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ೀತಿಯೀ ಅದಕ್ಕಾ ಕಾರರ. ಇವ್ಲಲಿವುಗಳ ಮೊಲಕ ದ್ೀವರು ರನನು 
ನರಿಂರರವಾದ ಪ್ೀತಿಯನೊನು ಕರುಣ್ಯನೊನು ಅರ್ಯಮೊೀಘವಾದ ಕೃಪ್ಯನೊನು ಮರುತು ಯರ್ೀಚಛಿವಾದ 
ಆಶಿೀವಾ್ತದವನೊನು ಪ್ಕಟ್ಸಬಹುದು.

ರಕ್ಷಣ್ಯು ಯ್ಕ� ದ್ೀವರ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯಾಗಿದ್? ಓದಿರಿ ವಚನಗಳು 8-9

ಆರನು ರನನು ಉಡುಗ್ೊರ್ಯಾದ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯ ಮೊಲಕ ನಮಮೂ ಅಹಿಂಕಾರದ ದುಷಟಿರನದಿಿಂದ 
ನಮಮೂನುನು ರಕ್ಷಿಸುತಾತುನ್. ಆದದುರಿಿಂದ ಯಾರೊ ಹ್ೊಗಳಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.

ಓದಿರಿ ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 1:15-19

ಅಪಸತುಲನಾದ ಪೌಲನು ಭಕತುರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರ್್ತಸಿಕ್ೊಿಂಡದ್ದುೀನು?

ವಚನ 17 ಅವರು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಚುಚಿ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಬ್ೀಕಾದ ಜ್ಾನದ ಆರಮೂವನುನು ಕ್ೊಡುವಿಂತ್ ಅವನು 
ದ್ೀವರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರ್್ತಸಿದನು.

ವಚನ 18 ಅವರು ದ್ೀವರ ಸರ್ಯತ್ಯನುನು ಇನೊನು ಹ್ಚಾಚಿಗಿ ನ್ೊೀಡಲು ಅವರ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನು 
ತ್ರ್ಯುವಿಂತ್ಯೊ ಆರನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ನಿಂಬಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಆರನ ಪ್ಭಾವದ 
ಸಾವಸಥೆಷ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲಲಿರಿಗೊ (ಈಗಲೊ ಮುಿಂದಿನ ಕಾಲದಲೊಲಿ) ಇರುವ ನರಿೀಕ್್ಯನುನು ಮರುತು 
ಆಶಿೀವಾ್ತದಗಳನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂತ್ಯೊ ಪಾ್ರ್್ತಸಿದನು.

ವಚನ 19 ಆರನ ಶಕ್ತುಯ ಮಹರವವನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂತ್ಯೊ ಪಾರ್್ತಸಿದನು.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿ, ಶಕ್ತು ಮರುತು ನರಿಂರರವಾದ ಯರ್ೀಚಛಿ ಆಶಿೀವಾ್ತದ. ಆರನು ನನನುನುನು ರನನು 
ಸುತುತಿಸ್ೊತ್ೀರ್ದಿಂತ್ಯೊ ಮಹಿಮೆಯಿಂತ್ಯೊ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾದುನ್.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 12: ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು
ಸ್ಮನಾರ ಪ್ತಿನಧಿ: ‘ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಗಳಿಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದಿಂತ್ ಯೀಸು ರನನುನುನು ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ 
ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಡುವಿಂರದುದು ನಮಗ್ ಅರ್ಯಿಂರ ಮುಖ್ಯವಾದದುದು.’

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಕ್ಯತ್ ಅರವಾ ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗಿರುವ ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳ ಮರುತು ಕವಲುಗಳಿಂತಿರುವ 
ಸಿಂಬಿಂಧ ಅರವಾ ಯೀಸುವಿನ ಪ್ೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು 
ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಕಥ�
ನಮಮೂನುನು ದ್ೊಡಲ್ ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಯ ಒಿಂದು ಕವಲ್ಿಂದು ಊಹಿಸಿಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ.

ನೀವು ಬಳಿ್ಳಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡದ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸಿಂಪಕ್ತ ಹ್ೊಿಂದಿದಿದುೀರಿ, ತ್ೊೀಟಗಾರನ ಇಚ್ಛಿಗ್ 
ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟ್ಟಿದಿದುೀರಿ.

ಕವಲಾಗಿ ನೀವು ಕ್ೀವಲ ಕಾಿಂಡಕ್ಕಾ ಸ್ೀರಿಕ್ೊಿಂಡಿದಿದುೀರಿ. ಬ್ೀರ್ೀನೊ ಮಾಡುತಿತುಲಲಿ. ನೀವು ಕ್ೀವಲ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾಿಂಡಕ್ಕಾ ಸ್ೀರಿಕ್ೊಿಂಡಿದಿದುೀರಿ.

ಈಗ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡಕ್ಕಾ ಸ್ೀರಿಕ್ೊಿಂಡಿರುವುದರಿಿಂದ, ಬಳಿ್ಳಯ ಎಲಾಲಿ ಜೀವರಸಗಳು ನ್ೈಸಗಿ್ತಕವಾಗಿ 
ಬ್ೀರುಗಳಿಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡದ ಮೊಲಕ ನಮೊಮೂಳಗ್ ಹರಿಯುತಿತುವ್. ಅದರ ನೀರು, ಅದರ 
ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳು; ಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಪ್ತಿಯಿಂದೊ ನಮೊಮೂಳಗ್ ಹರಿಯುತಿತುದ್.

ನೀವು ಮಾಡುತಿತುರುವುದಿಷ್ಟಿೀ: ಬಳಿ್ಳ ಬ್ಳದಿಂತ್ ಅದರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಹ್ೊೀಗುವುದು, ಅದರ ಜೀವರಸಗಳನುನು 
ಪಡ್ದುಕ್ೊಳು್ಳವುದು.

ಒಿಂದು ದಿನ, ಕವಲಾದ ನಮಗ್ ‘ಜುಮೆಮೂನಸುವುದು’. ನೀವು ಬ್ಳ್ದಿದಿದುೀರಿ ಎಿಂದು ಆಗ ನಮಗ್ 
ಗ್ೊತಾತುಗುರತುದ್.

ಹಣಿಣುನ ಸರಣು ಗ್ೊಿಂಚಲುಗಳು ರೊಪುಗ್ೊಳ್ಳಲು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸುರತುವ್. ಪಾಪ್ (ಪ್ೀತಿ), ಪಾಪ್, ಪಾಪ್ 
(ಸಿಂತ್ೊೀಷ, ಶಾಿಂತಿ), ಪಾಪ್, ಪಾಪ್, ಪಾಪ್ (ತಾಳ ಮ್ೂ, ದಯ, ಒಳ ್್ಳಯರನ), ಪಾಪ್, ಪಾಪ್, ಪಾಪ್ 
(ನಿಂಬಿಗಸಿತುಕ್, ಸೌಮ್ಯತ್, ಸವಯಿಂ ನಯಿಂರ್ರ).

ನಮಮೂ ಮೆೀಲ್ ಸೊಯ್ತನ ಕ್ರರಗಳು ಬಿೀಳುತಿತುರಲು ಮರುತು ಮಳ್ಯು ಸುರಿಯುತಿತುರಲು ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿಯಿಂದ 
ಜೀವಜಲಗಳು ಮರುತು ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳು ನಮೊಮೂಳಗ್ ಹಿರವಾಗಿ ಹರಿಯುರತುವ್. ಈಗಾಗಲು ಕಾರರವ್ೀನು? 
ನೀವು ಏನನೊನು ಮಾಡುತಿತುಲಲಿ! 

ನೀವು ಮಾಡುತಿತುರುವುದಿಷ್ಟಿೀ: ಬಳಿ್ಳ ಬ್ಳ್ದಿಂತ್ ನೀವೂ ಅದರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಹ್ೊೀಗುತಾತು ಅದರ ಜೀವರಸಗಳನುನು 
ಪಡ್ದುಕ್ೊಿಂಡಿರಿ.

ಅದು ತ್ೊೀಟಗಾರನ ಇಚ್ಛಿ.

ನ್ೈಸಗಿ್ತಕವಾಗಿ, ನೀರು ಎರತುರದಿಿಂದ ಕ್ಳಕ್ಕಾ ಹರಿಯುರತುದ್ - ಮಳ ,್ ನದಿಗಳು, ಕ್ೊಚ್ಚಿಗುಿಂಡಿಗಳು ಇತಾ್ಯದಿ. 
ಜೀವಿಂರವಾಗಿರಲು ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಗ್ ನೀರು ಬ್ೀಕು. ನೀರಿಲಲಿದಿದದುರ್ ಅದು ಸಾಯುರತುದ್. ಕವಲು ನೀರನುನು 
ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡದಿಿಂದ ಕುಡಿಯಬ್ೀಕು ಅಿಂದರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡದಿಿಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಬ್ೀಕು. ಜೀವಿಂರವಾಗಿರಲು 
ಮರುತು ಫಲ ನೀಡಲು ಕವಲು ನೀರನುನು ಕುಡಿಯಬ್ೀಕು.

ದ್ೀವರು ಎಲಲಿವನುನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದದುರಿಿಂದ ಪ್ಕೃತಿಯ ಈ ನಯಮವು ಆತಿಮೂಕತ್ಗೊ ಅನವಯಸುರತುದ್. 
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ಆತಿಮೂಕತ್ಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಜಲಗಳು ದ್ೀವರ ಸಿಿಂಹಾಸನದಿಿಂದ ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಕವಲುಗಳಿಗ್ ಎರತುರದಿಿಂದ 
ಕ್ಳಕ್ಕಾ ಹರಿಯುರತುವ್. ಕವಲುಗಳು ಮಳ್ಯಿಂದ ನೀರನುನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲಲಿ - ಆ ನೀರು ಮಣಿಣುನಲ್ಲಿ 
ಹ್ೊೀಗುರತುದ್. ನ್ೈಜವಾಗಿ ಕವಲುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡದಿಿಂದ ನೀರನುನು ಕುಡಿಯುರತುವ್ ಮರುತು ಬ್ೀರಿನಿಂದ 
ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಗ್ ಬಿಂದ ಎಲಲಿ ಜೀವರಸಗಳನುನು ಮುಖ್ಯಕಾಿಂಡದಿಿಂದ ಪಡ್ದುಕ್ೊಳು್ಳರತುವ್. 

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 15:1-8

ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗವನುನು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಿರಿ ಮರುತು ಅದನುನು ಅನ್ೀಕ ಸಲ ಓದಿರಿ. 

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ನೀವು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ತ್ೊೀಟಗಾರ ಯ್ರು?

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು

ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡ ಯ್ರು?

ಯೀಸು

ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಿಂಡದ ಕವಲು ಯ್ರು?

ನಾನು

ನ್ಲಸಿರುವುದು ಎಿಂದರ್ ಏನು?

ಯೀಸು ರನನುಲ್ಲಿ ನ್ಲಸಿರಬ್ೀಕ್ಿಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದುನ್. 
ನ್ಲಸಿರುವುದು ಅಿಂದರ್ ಜ್ೊತ್ಗಿರುವುದು 
(ನದಿ್ತಷಟಿ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ, ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲಿ 
ಅರವಾ ನರಿೀಕ್್ಯಲ್ಲಿ), ಮುಿಂದುವರಿಯುವುದು, 
ವಾಸಿಸುವುದು, ಸಹಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದು, ಹಾಜರಿರುವುದು, 
ಇಳಿದುಕ್ೊಿಂಡಿರುವುದು ಅರವಾ ನಿಂರುಕ್ೊಿಂಡಿರುವುದು 
ಎಿಂದರ್ತ.

ನ್ಲಸಿರಬ್ೀಕಾದರ್ ನಾನ್ೀನು ಮಾಡಬ್ೀಕು?

ನಮಮೂ ವರ್್ತ ಬುರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಮೂ ಉರತುರವನುನು ಬರ್ಯರಿ.

ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮರುತು ಫಲ ನೀಡಲು ಕವಲು ಸಹ ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳನುನು ಅಿಂದರ್ ಆಹಾರವನುನು 
ಸ್ೀವಿಸಲ್ೀಬ್ೀಕು.

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 4:34

ಹಿನ�ನಾಲ�
ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೀಸು ಬಹಿಷಕೃರ ಮಹಿಳ್ಯಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡುತಿತುದಾದುನ್. ಯೀಸು ಪಾ್ಚ್ೀನ 
ಇಸ್್ೀಲ್ನ ಹನ್ನುರಡು ಕುಲಗಳಲ್ಲಿನ ಒಿಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾ್ಚ್ೀನ ಇಸ್್ೀಲ್ನ 
ವ್ಯಕ್ತುಯು ಸಮಾಯ್ತದ ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡುತಿತುರಲ್ಲಲಿ, ಅದರಲೊಲಿ ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ ರನನು ಜನರಿಿಂದ 
ಬಹಿಷಾಕಾರಕ್ೊಕಾಳಗಾದ ಮಹಿಳ್ಯಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡುವಿಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ್ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದಿದದು 
ಯೀಸು ಆ ಬಹಿಷಕೃರ ಮಹಿಳ್ಯನುನು ಸಮೀಪಸಿ ಅವಳೊ್ಿಂದಿಗ್ ಜೀವಜಲದ (ದ್ೀವರಾರಮೂನ ಅಿಂದರ್ 
ಪವಿತಾ್ರಮೂನ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ರನನು ಬಗ್ಗೆ ಹ್ೀಳಿ ತಾನ್ೀ ಜೀವಜಲದ ಮೊಲವ್ಿಂದು ತಿಳಿಸುತಾತುನ್. ರನನು 
ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಯೀಸು ರನನು ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಎಿಂದು ಮರುತು ಸುಗಿಗೆ ಅಿಂದರ್ೀನ್ಿಂದು ಅವರಿಗ್ 
ತಿಳಿಸುತಾತುನ್.
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ಆ ಬಹಿಷಕೃರ ಮಹಿಳ್ಯನುನು ಸಮೀಪಸಿ ರನನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸುಗಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಿಂದರ್ ರನನುನುನು ಇನೊನು 
ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡಿಲಲಿದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಯೀಸು ರನನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಕಟ್ಸುತಾತುನ್.

ರನಗ್ ಬ್ೀಕಾದ ಆಹಾರ ಯ್ವುದು ಎಿಂದು ಯೀಸು ಹ್ೀಳಿದನು?

ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುವನುನು ಮಾಡುವುದು ಮರುತು ಆರನು ರನನುನುನು ಯಾವ ಕ್ಲಸಕ್ಕಾ ಕಳುಹಿಸಿದಾದುನ್ೊೀ ಅದನುನು 
ಪೂರ್ೈಸುವುದು.

ದ್ೀವರು ಎಲಲಿವನುನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದದುರಿಿಂದ ಪ್ಕೃತಿಯ ಈ ನಯಮವು ಆತಿಮೂಕತ್ಗೊ ಅನವಯಸುರತುದ್.

ಆತಿಮೂಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟುಟಿ ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ, 
ಆರಾಧನ್ಯಲ್ಲಿ, ಆರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುತು ಆರನಿಂದ ಎಲಾಲಿ ಒಳ ್್ಳಯವುಗಳನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದರಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಸಮಯವನುನು ವಿನಯೀಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆರನ ಆರಮೂನಿಂದ ಪ್ತಿದಿನ ಹ್ಚುಚಿ ಹ್ಚುಚಿ 
ರೊಪಾಿಂರರಗ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್.

ನಾವು ಯೀಸುವನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿ ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟಾಟಿಗ, ನಾವು ಯ್ರ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೊಪಾಿಂರರಗ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್? ಓದಿರಿ 2 ಕ�ೋರಿಂರದವರಿಗ� 3:17-18

ಯೀಸು.

ನಾವು ಜೀವಜಲವನುನು ಕುಡಿಯುತಾತು ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟ್ಟಿದದುರ್ 
ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೀಸು ಏನು ಪ್ಕಟ್ಸಿದನು?

ಓದಿರಿ ಯೇಹ್ನ 15:8 

ಖಿಂಡಿರವಾಗಿ ಪ್ತಿಫಲ ಸಿಕುಕಾರತುದ್. ದ್ೀವರು ಎಲಲಿವನುನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದದುರಿಿಂದ ಪ್ಕೃತಿಯ ಈ ನಯಮವು 
ಆತಿಮೂಕತ್ಗೊ ಅನವಯಸುರತುದ್.

ನಾವು ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟುಟಿ ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ತಿದಿನ 
ಜೀವಜಲವನುನು ಕುಡಿದರ್, ಪವಿತಾ್ರಮೂನು ನಮಮೂನುನು ಕ್್ಸತುನ ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ಗ್ ಮಾಪ್ತಡಿಸುವನು. ಆರನ 
ಸವಭಾವವು ನಮಮೂ ಸವಭಾವವಾಗುರತುದ್. ಯೀಸು ಎಿಂಬ ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಯು ಯೀಸುವಿನ ಫಲವನುನು  
ನೀಡುರತುದ್ - ಅದ್ೀ ಆರಮೂನ ಫಲ.

ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಾವು ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟಾಟಿಗ ನಾವು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಆತಿಮೂಕ ಫಲ 
ಮರುತು ದ್ೈವಿೀಕ ಸವಭಾವ ಅಿಂದರ್ ಕ್್ಸತುನ ಗುರಲಕ್ಷರಗಳು ಯ್ವುವು? ಓದಿರಿ ಗಲ್ರ್ಯದವರಿಗ� 5:22-23

ಪ್ೀತಿ, ಆನಿಂದ, ಶಾಿಂತಿ, ತಾಳ ಮ್ೂ, ಕರುಣ್, ಉಪಕಾರ, ನಿಂಬಿಗಸಿತುಕ್, ಸಾಧುರವ, ಸವಯಿಂ-ನಯಿಂರ್ರ.

ಹರುಣುಗಳನುನು ಯ್ರು ಬ್ಳ್ಯಮಾಡುತಾತುರ್?

ತ್ೊೀಟಗಾರನಾದ ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು ರನನು ಮಗನಾದ ಯೀಸುಕ್್ಸತುನ ಮೊಲಕ ಪವಿತಾ್ರಮೂನಿಂದ 
ಬ್ಳ್ಯಮಾಡುತಾತುನ್.

ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಎಷ್ೊಟಿಿಂದು ಪ್ೀತಿಸುತಾತುನ್ಿಂಬುದು ನಮಗ್ ಪ್ಕಟವಾಗಿರುವಾಗ ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟಟಿರ್, ಆರನು ರನನು ಚ್ತಾತುನುಸಾರವಾಗಿ 
ನಮಗ್ ರನನುನುನು ಇನೊನು ಹ್ಚುಚಿ ಪ್ಕಟಪಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವನು, ಆಗ ನಾವು ದ್ೀವರ ಸಿಂಪೂರ್ತತ್ಯಿಂದ 
ರುಿಂಬಿದವರಾಗುತ್ತುೀವ್. ನಾವು ಪ್ತಿದಿನ ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಸುವಿನಿಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಾತು ನಮಮೂ 
ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟಟಿರ್ ಆರನು ರನನು ಚ್ತಾತುನುಸಾರ ನಮಮೂನುನು ಮಾಪ್ತಡಿಸುತಾತುನ್.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂರ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 13: ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು - ಅವರವರ 
ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸಿವೀಕಾರ

ಸಿಂಧಾನ ಮಾಡಿಕ್ೊಿಂಡನು (ಒಪ್ಪಿಂದ ಮಾಡಿಕ್ೊಿಂಡನು). ಪುನರಸಾಥೆಪಸಿದನು (ಆರ್ೊೀಗ್ಯವಾದ, 
ಉರತುಮವಾದ ಮರುತು ದೃಢಕಾಯವಾದ ಸಿಥೆತಿಗ್ ರಿಂದನು). ನವಿೀಕರಿಸಿದನು (ಚ್ೈರನ್ಯಗ್ೊಳಿಸಿದನು ಮರುತು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದನು).

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿ ಮರುತು ಆರನ ಪರಿವರ್ತನ್ಯ ಶಕ್ತುಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಹರುತಾ ಕ್ಳುಗಳ ಗುಂಪ್ಟ
ನಾವು ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡಿಂತ್, ನಮಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧವ್ೀ 
ಪಾ್ಮುಖ್ಯವಾದದುದು. ನಾವು ನಮಮೂ ರಿಂದ್ಯ ಚ್ರತುಕ್ಕಾ ನಮಮೂನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟುಟಿ ಆರನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸಮಯ 
ಕಳ್ಯುತಾತು ಆರನ ಎಲಲಿ ಒಳ ್್ಳಯರನಗಳನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡರ್, ಪ್ತಿದಿನ ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು 
ಯೀಸುವಿನ ಸವಭಾವಕ್ಕಾ ಮಾಪ್ತಡಿಸುತಾತುನ್. 

ದ್ೀವರು ನಮಮೂ ಉದ್ವೀಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮಮೂ ಭಾವನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇರರರು ನಮೊಮೂಿಂದಿಗ್ ವತಿ್ತಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಮರುತು ನಾವು ಇರರರ್ೊಿಂದಿಗ್ ವತಿ್ತಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚಚಿರವಹಿಸುತಾತುನ್.

ಗುಂಪ್ಟ
ಎಲಲಿರೊ ವೃತಾತುಕಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರುಬದರಾಗಿ ಕುಳಿರುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕು. ವೃರತುದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಕಾರುವಿಂತ್ 
10 ಕಾಳುಗಳ ವರ್್ತ ಶಿೀಟನುನು (ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ತಕ್ಮದ ಕ್ೈಪಡಿ ಪುಟ 45ರ ಜ್ರಾರ್ಸ್ ನಕಲನುನು 
ಮಾಡಿ) ಇಡಿರಿ. ವರ್್ತ ಶಿೀಟ್ನ ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ 10 ಅಕ್ಕಾ ಕಾಳುಗಳನಾನುಗಲ್ೀ ಬ್ೀಳ  ್ಕಾಳುಗಳನಾನುಗಲ್ೀ ಅರವಾ 
ನಮಮೂಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದ್ೀ ಕಾಳುಗಳನಾನುದರೊ ಇಡಿರಿ. ವೃರತುದಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯೀ ನಮಮೂ ಗುಿಂಪನ 
ಸಿಂಖ್್ಯ. ಇದು 3 ರಿಿಂದ 12 ರವರ್ಗಿನ ಯಾವುದ್ೀ ಪ್ಮಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು. 12 ಕ್ಕಾಿಂರ ಹ್ಚುಚಿ ಜನರಿದದುರ್ 
ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಿರಿ. 24 ಕ್ಕಾಿಂರ ಹ್ಚುಚಿ ಜನರಿದದುರ್ ಮೊರು ಗುಿಂಪುಗಳನಾನುಗಿ ಅರವಾ 
ಅಗರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕಕಾಿಂತ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ತಿ ಗುಿಂಪು 10 ಕಾಳುಗಳನುನು ಮರುತು 10 ಕಾಳುಗಳ ವರ್್ತ ಶಿೀಟನುನು ಗುಿಂಪನ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಡಬ್ೀಕು. 

ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ - ಒಬ್ೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ - ಗುಿಂಪನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬ್ೀಕು. ಪ್ತಿಯಬ್ಬರ 
ಮಾರೊ ಸಮಾನವಾದದುದು. ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಸಮಾನವಾದ ಪಾ್ಮುಖ್ಯತ್ ಇದ್. ಪ್ತಿಯಬ್ಪರೊ 
ಗುಿಂಪನ ಪ್ಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಯ್ತನವ್ತಹಿಸುತಾತುರ್. ರಮಮೂ ಸಮುದಾಯವು ರಮಮೂನುನು ಕಾರುವ 
ರಿೀತಿ ವರ್್ತ ಶಿೀಟ್ನ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನಿಂತಿದ್ ಎಿಂಬುದನುನು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ರಮಮೂ ಗುಿಂಪನ್ೊಿಂದಿಗ್ 
ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕು. ಅವರ ಸಮುದಾಯವು ಅವರನುನು ಕಾರುವುದು ಮೌಲ್ಯರಹಿರವಾಗಿರಬಹುದು, ಅರವಾ 
ಅವರ ಸಮುದಾಯವು ಅವರನುನು ಕಾರುವುದು ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿರಬಹುದು, ಅರವಾ ಅವರ 
ಸಮುದಾಯವು ಅವರನುನು ಕಾರುವುದು ದ್ೊಡಲ್ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿರಬಹುದು.

ರಮಮೂ ಸಮುದಾಯವು ರಮಮೂನುನು ಕಾರುವ ರಿೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚ್ಕ್ ಪಡಬ್ೀಕ್ಲಲಿ ಎಿಂಬುದನುನು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ 
ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದು ಅರ್ಯವಶ್ಯಕವಾದದುದು. ಸಮುದಾಯವು ಒಬ್ಬನನುನು ಕಾರುವ ರಿೀತಿಯು ಅನ್ೀಕ 
ಸಿಂಗತಿಗಳನುನು ಅವಲಿಂಭಿಸಿದ್. ಆ ಸಿಂಗತಿಗಳನ್ನುಲಾಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತುಯು ರನನು ಹಿಡಿರದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
ಸರಿಯಾದ ಉರತುರ: ಸಮುದಾಯವು ನಮಮೂನುನು ಕಾರುವ ರಿೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅಭಿಪಾ್ಯವು ನಮಮೂ 
ಭಾವನ್ಯನುನು ಅವಲಿಂಬಿಸಿದ್.
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ರಮಮೂ ಸಮುದಾಯವು ರಮಮೂನುನು ಕಾರುವ ರಿೀತಿ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ (ಮೌಲ್ಯರಹಿರ ಅರವಾ ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯ 
ಅರವಾ ದ್ೊಡಲ್ ಮೌಲ್ಯ) ನಿಂತಿದ್ ಎಿಂಬುದನುನು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ರಮಮೂ ಗುಿಂಪನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಿಂಡ 
ಮೆೀಲ್ ಗುಿಂಪನ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ 10 ಕಾಳುಗಳನುನು ತಾವು ಆಯುದುಕ್ೊಿಂಡ ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟುಟಿ ರಮಮೂ 
ಗುಿಂಪು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಹ್ೀಗ್ ತಿಳಿಸಬ್ೀಕ್ಿಂದು ಚಚ್್ತಸಬ್ೀಕು. ಎಲಾಲಿ 10 ಕಾಳುಗಳನುನು 
ಬಳಸಬ್ೀಕು. 10 ಕಾಳುಗಳು ಇಡಿೀ ಗುಿಂಪನುನು ಪ್ತಿನಧಿಸುರತುವ್. 

ಉದಾಹರಣ್ 1: 8 ಜನರ ಗುಿಂಪನಲ್ಲಿ ಐವರು ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ಮೌಲ್ಯರಹಿರರನಾನುಗಿ ಕಾರುರತುದ್ 
ಎಿಂದು ನಿಂಬಿದರ್, ಇಬ್ಬರು ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವರ್ಿಂದು ಕಾರುರತುದ್ ಎಿಂದು 
ನಿಂಬಿದರ್ ಮರುತು ಒಬ್ಬರು ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ದ್ೊಡಲ್ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವರ್ಿಂದು ಕಾರುರತುದ್ ಎಿಂದು 
ನಿಂಬಿದರ್, 10 ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕಾಳುಗಳನುನು ಮೌಲ್ಯವಿಲಲಿದ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬ್ೀಕು, ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯದ 
ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಳುಗಳನುನು ಇಡಬ್ೀಕು ಮರುತು ದ್ೊಡಲ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಾಳನುನು ಇಡಬ್ೀಕು.

ಉದಾಹರಣ್ 2: 6 ಜನರ ಗುಿಂಪನಲ್ಲಿ ಮೊವರು ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ಮೌಲ್ಯರಹಿರರನಾನುಗಿ 
ಕಾರುರತುದ್ ಎಿಂದು ನಿಂಬಿದರ್, ಮೊವರು ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವರ್ಿಂದು 
ಕಾರುರತುದ್ ಎಿಂದು ನಿಂಬಿದರ್ ಮರುತು ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ದ್ೊಡಲ್ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವರ್ಿಂದು ಕಾರುರತುದ್ 
ಎಿಂದು ನಿಂಬುವವರು 0 (ಸ್ೊನ್ನು) ಆಗಿದದುರ್, 10 ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಾಳುಗಳನುನು ಮೌಲ್ಯವಿಲಲಿದ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇಡಬ್ೀಕು, ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕಾಳುಗಳನುನು ಇಡಬ್ೀಕು ಮರುತು ದ್ೊಡಲ್ ಮೌಲ್ಯದ 
ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 0 (ಸ್ೊನ್ನು) ಕಾಳನುನು ಇಡಬ್ೀಕು.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ನೀವು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಚಚ್್ತಸಿ. ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಳ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ ಉರತುರಗಳನುನು 
ಬರ್ಯರಿ.

ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು ಮೌಲ್ಯರಹಿರರನಾನುಗಿ ಕಾರುರತುದ್ ಅರವಾ ರಮಮೂನುನು ಸಮುದಾಯವು 
ಸವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವರ್ಿಂದು ಕಾರುರತುದ್ ಎಿಂದು ನಿಂಬುವವರಿಗ್ ಸಮುದಾಯವು ಅವರನುನು ದ್ೊಡಲ್ 
ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವರ್ಿಂದು ಕಾರುರತುದ್ ಎಿಂದು ಮನವರಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಟುಟಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹ್ೀಗ್?

 1: ಅವರಿಗ್ ಗೌರವ ಕ್ೊಟುಟಿ ಅವರನುನು ನಮಗ್ ಸರಿಸಮಾನರಿಂತ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನುನು 
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೀರಿಸಿಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ.

 2: ಸಮುದಾಯದ ಕಾಯ್ತ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೊ ಸಾಥೆನವನುನು, 
ಜವಾಬಾದುರಿಯನುನು ಮರುತು ಅವಕಾಶವನುನು ಕ್ೊಡಿರಿ.

 3: ಅವರ್ೊಿಂದಿಗಿದುದು ಅವರನುನು ಅವರ ಸವಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಅವರನುನು 
ಅರ್ತಮಾಡಿಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ.

 4: ಅವರಿಗೊ ಮಾತಾಡಲು ಮರುತು ರಮಮೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ೀವರ ಮಹರವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ್ೀಳಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೊಡಿರಿ. 

 5: ದ್ೀವರ ಮಹರವದ ಬಗ್ಗೆಯೊ ಆರನಲ್ಲಿ ರಮಗಿರುವ ಸವಭಾವವನುನು, ಯೀಗ್ಯತ್ಯನುನು ಮರುತು 
ಮೌಲ್ಯವನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಹ್ೀಳಲು ಅವರಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೊಡಿರಿ.

 6: ಅವರಿಗಿರುವ ಪ್ತಿಭ್ಯನುನು ಅರವಾ ಪ್ತಿಭ್ಗಳನುನು ಕಿಂಡುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗ್ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಡಿರಿ (ಪ್ತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಕನಷಠಿ ಒಿಂದು ಪ್ತಿಭ್ಯಾದರೊ ಇದ್ದುೀ ಇರುರತುದ್) ಮರುತು ಆ 
ಪ್ತಿಭ್ಯನುನು ಅರವಾ ಪ್ತಿಭ್ಗಳನುನು ಉಪಯೀಗಿಸಿಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ಓದಿರಿ ಲೋಕ 8:43-55
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ಹಿನ�ನಾಲ� 
ಬ್ೈಬಲ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷಕೃರ ಸಿತ್ೀಯು ಯೀಸುವನುನು ಸ್ಪಶಿ್ತಸಲು ರನನುಲಾಲಿದ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ಯರನುವನುನು ಮಾಡುತಾತುಳ .್ ಆಕ್ಯ ಸಿಂಸಕೃತಿಯು ಅವಳನುನು ಅಶುದ್ಧಳ್ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತು, ಆದರ್ 
ಯೀಸು ಆಕ್ಯನುನು ಶುದ್ಧಳ್ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಾತುನ್.

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
43-44ನ�ೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಸುವಿನ ಒಿಂದು ಸ್ಪಶ್ತದಿಿಂದ ಆ ಬಹಿಷಕೃರ ಮಹಿಳ್ಗ್ ಏನು ಆಯರು?

ಅವಳು ಗುರಮುಖಳಾದಳು (ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ).

45ನ�ೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೀಸು ಏನು ಹ್ೀಳಿದನು?

ನನನುನುನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು?

ನನನುನುನು ಮುಟ್ಟಿದುದು ಯಾವುದು ಎಿಂದು ಯೀಸು ಕ್ೀಳಲ್ಲಲಿ. ನನನುನುನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? ಎಿಂದು ಆರನು 
ಕ್ೀಳಿದನು. ಯಾರು ಅಿಂದರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು. ಯೀಸು ಆಕ್ಗ್ ಬ್ಲ್ಕ್ೊಟುಟಿ ಗೌರವಿಸುತಾತುನ್. ಆರನು ಅಲ್ಲಿೀ 
ನಿಂರು ಆಕ್ಗ್ ಸಮೀಪಸಿ ರನನು ಸಮಯವನುನು ಆಕ್ಗ್ ಕ್ೊಟುಟಿ ಲಕ್ಷಿಸುತಾತುನ್. ಆಕ್ಯು ಆವಾಗಲ್ೀ ಆರನ 
ಗುರಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡಿದದುಳು. ಪ್ಪಿಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಮುಖನಾಗಿದದು ಒಬ್ಬನ ಮಗಳು 
ಸಾಯುವ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿದದುಳು, ಆಕ್ಯನುನು ಉಳಿಸಲು ಯೀಸು ಹ್ೊೀಗುತಿತುದದುನ್ಿಂಬುದನುನು ನೀವು ಗಮನಸಬ್ೀಕು.

47ನ�ೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿತ್ೀ ಏನು ಮಾಡಿದಳು?

ಆ ಸಿತ್ೀಯು ರನನುನುನು ಮರ್ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವ್ಿಂದು ತಿಳಿದು, ತಾನ್ೀ ಮುಿಂದ್ ಬಿಂದು ಯೀಸುವಿನ 
ಮುಿಂದ್ ಮೊರಕಾಲೊರಿ ನಮಸಕಾರಿಸಿ ಯೀಸುವಿನ ಒಿಂದು ಸ್ಪಶ್ತದಿಿಂದ ರನಗ್ ಗುರವಾಯತ್ಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹ್ೀಳಿದಳು.

ಆ ಬಹಿಷಕೃರ ಸಿತ್ೀಯು ಬಹಳ ಬ್ಲ್ಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂದೊ ಸವ್ತಶಕತುನಾದ ದ್ೀವರ ಹ್ೊೀಲ್ಕ್ಗನುಸಾರವಾಗಿ 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟಟಿವಳ್ಿಂದೊ ಯೀಸು ಒಪ್ಪಕ್ೊಿಂಡಿದದುಲಲಿದ್ ಆರನ ಆ ಒಿಂದು ಸ್ಪಶ್ತದಿಿಂದ ಇಡಿೀ ಸಮುದಾಯ, 
ಶಿಷ್ಯರು ಮರುತು ಸವರಃ ಯೀಸುವ್ೀ ಆಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಕ್ೀಳಿದರು.

ಆಕ್ಗ್ ಒಿಂದು ಸಾಥೆನವಿದ್. ಆಕ್ಗ್ ಸವರವಿದ್. ಆಕ್ಗ್ ಬ್ಲ್ಯದ್. ಆಕ್ಯು ಗಮನಾಹ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತು.

48ನ�ೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೀಸು ರನನು ಶಿಷ್ಯರ ಮರುತು ಎಲಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಿಂದ್ ಅವಳನುನು ಹ�ೇಗ� 
ಕರ್ಯುತಾತುನ್?

ಮಗಳು ಅರವಾ ದ್ೀವರ ಮಗು.

ಯೀಸುವಿನ ಒಿಂದು ಸ್ಪಶ್ತವು ಸಿಂಪೂರ್ತತ್ಯನುನು ಬರಮಾಡುರತುದ್ - ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 
ಮರುತು ಆತಿಮೂಕವಾಗಿ. ಆಕ್ಗ್ ಒಿಂದು ಸಥೆಳವಿದ್, ಒಿಂದು ಸವರವಿದ್, ದ್ೀವರ ಮಗಳು ಎಿಂಬ ಸಾಥೆನವಿದ್.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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ಪಾಠ 14: ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು - ಸಮಾನತ್
‘ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು ಸಮಾನ-ಸಮಾನವಾಗಿ ಪುನರಸಾಥೆಪಸಲ್ಪಟಟಿವು…ಯೀಸುವನುನು 
ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡ ಮರುತು ಕಿಂಡುಕ್ೊಿಂಡಿಲಲಿದ…ಎಲಾಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗ್ ಈ ಸಿಂದ್ೀಶ ಅರ್ಯಗರ್ಯವಾಗಿದ್.’ 
ಸ್ಮನಾರ ಪ್ತಿನಧಿ.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಮರುತು ಆರನ ಗುರಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು 
ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ದ್ೀವರು ರನನು ಕರ್ಯಾದ ಅಿಂದರ್ ರನನು ನಜಪ್ೀತಿಯ ಕರ್ಯಾದ ಬ್ೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯನುನು 
ಸಮಾನ-ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲವು ಅಿಂಶಗಳನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ೊೀರ.

ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯನುನು ಒಳಗ್ೊಿಂಡ ರನನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದ್ೀವರು ಪ್ಕಟ್ಸಿದುದು ಏನು? ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 
1:31 

ಇದು ರುಿಂಬ ಒಳ ್್ಳಯದಾಗಿದ್.

ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಈ ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತುರುವ ನಾವು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 
ಸಿಂಬಿಂಧಗಳನುನು ಅರ್ತಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕಾದರ್ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ದದದುನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ೀಬ್ೀಕು. 
ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 1:27-28

ದ್ೀವರು ಮನುಷ್ಯನನುನು ಯ್ರ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು?

ದ್ೀವರ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ.

ದ್ೀವರು ಯ್ರ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ ಸಿತ್ೀಯನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು?

ದ್ೀವರ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ

ದ್ೀವರು ಯ್ರನುನಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಶಿೀವ್ತದಿಸಿದನು?

ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ

ದ್ೀವರು ಇಡಿೀ ಭೊಮಯ ಮೆೀಲ್ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ಭುರವವನುನು (ಆಳುವ ಶಕ್ತುಯನುನು) ಯ್ರಿಗ� ಕ್ೊಟಟಿನು?

ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ 

ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 2:18-20

ದ್ೀವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಿತ್ೀಯನುನು ಪುರುಷನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಹ್ೊೀಲ್ಸಬಹುದಾದ ಸಹಾಯಕಳು ಎಿಂದು 
ಹ್ೀಳಿದಾದುನ್. ಅಿಂದರ್ ಜ್ೊತ್ಯಲ್ಲಿೀ ಇರುವಾರಳು ಮರುತು ಅದ್ೀ ರಿೀತಿಯ ದ್ೀಹವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದದುರೊ 
ವಿಭಿನನುಳು ಎಿಂದರ್ತ. ಪುರುಷನಗ್ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಆಕ್ ಅವನ್ೊಡನ್ ಒಿಂದಾಗರಕಕಾವಳು. ಪುರುಷನನುನು 
ದ್ೀವರ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತುಯಿಂತ್ ಸಿಂಪೂರ್ತಗ್ೊಳಿಸುವವಳು.

ದ್ೀವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಹಳ  ್ಒಡಿಂಬಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಎಿಂಬ ಪದವನುನು ದ್ೀವರು ಮನುಷ್ಯನಗ್ 
ಸಹಾಯಕ್ಕಾ ಬರುವ ಸಿಂದಭ್ತದಲ್ಲಿ ಹ್ಚಾಚಿಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ದ್ೀವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಹ್ೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ, 
ದ್ೀವರಾರಮೂನ್ೀ ನಮಮೂ ಸಹಾಯಕನ್ಿಂದು ಸವರಃ ಯೀಸುವ್ೀ ಹ್ೀಳಿದಾದುನ್.

ದ್ೀವರು ಪುರುಷನನುನು ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದುದು ಸಮಾನವಾಗಿಯೀ ಅರವಾ ಅಸಮಾನವಾಗಿಯೀ?

ಸಮಾನವಾಗಿ
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ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ ಎಲಾಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೀವರ ಅರ್ಯಿಂರ ಶ್್ೀಷಠಿ 
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದಾದುರ್. ಮನುಷ್ಯರು (ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ ಇಬ್ಬರೊ) ದ್ೀವರ 
ಉಸಿರನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು ಸಮಾನರಾದರು. 
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು ಪ್ೀತಾಸ್ಹಿಸುತಾತು ರಮೊಮೂಡನ್ಯೊ 
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದ್ೀವರ್ೊಡನ್ಯೊ ಸಮಾನವಾದ ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು 
ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಿಂಡಿದಾದುರ್.

ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ ಒಳ�ಳೆಯದಕ್ಕಗಿ ವಿನ್್ಯಸಗ�ೋಂಡಿದ್ದಾರ�…ಸಮಾನ-
ಸಮಾನ.

ಇಿಂದಿನ ಪ್ಪಿಂಚವು ಪರಿಪೂರ್ತವಾಗಿದ್ಯೀ? 

ಇಲಲಿ.

ದ್ೀವರ ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಪ್ಪಿಂಚವನುನು ಬದಲಾಯಸಲು ಘಟನ್ಯಿಂದು ಸಿಂಭವಿಸಿರು. ದ್ೀವರು 
ಪುರುಷನಗ್ ಮರುತು ಸಿತ್ೀಗ್ ಇಡಿೀ ಭೊಮಯ ಮೆೀಲ್ ಪ್ಭುರವವನೊನು ರನನು ಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಪ್ಪಿಂಚವನುನು 
ನ್ೊೀಡಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಭಾಗ್ಯವನೊನು ಕ್ೊಟ್ಟಿದುದು ನಮಮೂ ನ್ನಪನಲ್ಲಿರಲ್. ರನ್ೊನುಿಂದಿಗ್ ವಿಜಯಶಾಲ್ಯಾಗಿ 
ಬದುಕಲು ಆರನು ಅವರಿಗ್ ಎಲಲಿವನೊನು ಕ್ೊಟ್ಟಿದದುನು.

ಜೀವವನಾನುಗಲ್ೀ ಮರರವನಾನುಗಲ್ೀ, ದ್ೀವರ ಜ್ಾನದಲ್ಲಿ ಮರುತು ಜೀವವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊಗೆಳು್ಳವುದನಾನುಗಲ್ೀ, 
ಕ್ಡುಕನ ಮೊೀಸದಲ್ಲಿ ಮರುತು ಒಳಿರುಕ್ಡಕುಗಳ ಜ್ಾನವನುನು ಕ್ೊಡುವ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊಗೆಳು್ಳವುದನಾನುಗಲ್ೀ 
ಆಯಕಾ ಮಾಡಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಸವರಿಂರ್ವನುನು ದ್ೀವರು ಪುರುಷನಗ್ ಮರುತು ಸಿತ್ೀಗ್ ಅವರನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗಲ್ೀ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದದುನು.

ದ್ೀವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗ್ (ಪುರುಷನಗ್ ಮರುತು ಸಿತ್ೀಗ್) ಏನನುನು ಆಯಕಾಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಹ್ೀಳಿದನು? ಓದಿರಿ 
ಆದಿಕ್ಂಡ 2:8-9 ಮರುತು ಆದಿಕ್ಂಡ 2:15-17

ಜೀವ ಅರವಾ ಸಾವು.

ಆದಿಕಾಿಂಡದ ಮೊರನ್ೀ ಅಧಾ್ಯಯದ ಅಿಂರ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮ ಪುರುಷನು ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯು 
ದ್ೀವರ ಜ್ಾನದಲ್ಲಿ ಮರುತು ಜೀವವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊಗೆಳು್ಳವುದಕ್ಕಾ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಡುಕನ ಮೊೀಸದಲ್ಲಿ ಮರುತು 
ಒಳಿರುಕ್ಡಕುಗಳ ಜ್ಾನವನುನು ಕ್ೊಡುವ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊಗೆಳು್ಳವುದನುನು ಆಯಕಾ ಮಾಡಿಕ್ೊಿಂಡರು. ಜೀವಕೊಕಾ 
ಸಮದಿ್ಧಕರವಾದ ಜೀವನಕೊಕಾ ನಡ್ಸುವ ದ್ೀವರ ಜ್ಾನದ ಮೆೀಲ್ರಬ್ೀಕಾದ ನಿಂಬಿಕ್ ಮರುತು ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು 
ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವ ಬದಲು ದ್ೀವರ ಜ್ಾನಕ್ಕಾ ವಿರ್ೊೀಧವಾಗಿ ಮರರಕೊಕಾ ನಾಶನಕೊಕಾ ನಡ್ಸುವಿಂರ 
ಅಪನಿಂಬಿಕ್ ಮರುತು ವಿರ್ೊೀಧರವದ ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವುದನ್ನುೀ ಪುರುಷನು ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯು 
ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡರು. ಈ ಪರಿಪೂರ್ತ ಪ್ಪಿಂಚಕ್ಕಾ ಸಾವು ಮರುತು ಕ್ಟಟಿದುದು ಪ್ವ್ೀಶಿಸಲು ಪುರುಷನು ಮರುತು 
ಸಿತ್ೀಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೊಟಟಿರು. ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 3:1-7 ಮರುತು ಆದಿಕ್ಂಡ 3:16-17

ಈಗ ಪುರುಷನಗೊ ಸಿತ್ೀಗೊ ಇರುವ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ಯೀ ಅರವಾ ಅಸಮಾನವಾಗಿದ್ಯೀ?

ಅಸಮಾನವಾಗಿದ್

ಅವರಿಬ್ಬರೊ ಹತ್ೊೀಟ್ಯನುನು ಮರುತು ಪಾ್ಬಲ್ಯತ್ಯನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಹ್ೊೀರಾಡುತಾತುರ್. ಸಿತ್ೀಯು 
ಪುರುಷನನುನು ಹತ್ೊೀಟ್ಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತಾತುಳ ,್ ಅಿಂತ್ಯೀ ಪುರುಷನು ಸಿತ್ೀಯ ಮೆೀಲ್ ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ 
ಮಾಡಲು ಪ್ಯತಿನುಸುತಾತುನ್.

ಓದಿರಿ ಆದಿಕ್ಂಡ 4:7

ಆದಿಕ್ಂಡ 3:16-17 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ಬಯಕ್ ಎಿಂಬ ಪದದ ಅರ್ತವ್ೀನಿಂದರ್, ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಿ ಹ್ೊೀಗಿ 
ಹತ್ೊೀಟ್ಯಲ್ಲಿ ಇಟುಟಿಕ್ೊಳು್ಳವುದು ಮರುತು ಕುರಿಂರ್ ಮಾಡುವುದು ಎಿಂದರ್ತ. ಆದಿಕ್ಂಡ 3:16-17 ರಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡುಬರುವ ಆಳಿವಕ್ ಎಿಂಬ ಪದಕ್ಕಾ, ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮರುತು ಕುಗಿಗೆಸುವುದು ಎಿಂದರ್ತ.

ಒಳ�ಳೆಯದಕ್ಕಗಿ ವಿನ್್ಯಸಗ�ೋಂಡಿದ್ದಾರ�
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ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಸಿತ್ೀಯು ಈಗ ಪುರುಷನಗ್ ಏನು ಮಾಡಬಯಸುತಾತುಳ್?

ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಿ ಹ್ೊೀಗಿ ಹತ್ೊೀಟ್ಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಮರುತು ಕುರಿಂರ್ ಮಾಡಲು.

ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಪುರುಷನು ಈಗ ಸಿತ್ೀಗ್ ಏನು ಮಾಡಲು 
ಬಯಸುತಾತುನ್?

ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ ಮಾಡಲು ಮರುತು ಕುಗಿಗೆಸಲು.

ಕ�ಡುಕನಂದ ಹ್ನಗ�ೋಳಗ್ದ ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ…ಅಸಮಾನ-ಅಸಮಾನ.

ಆದರ್ ಈ ಘಟನ್ಯು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲಲಿ. ದ್ೀವರು ತಾನ್ೀ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಈ 
ಪ್ಪಿಂಚಕ್ಕಾ ರನನು ಮಹಾ ಪ್ೀತಿಯ ಕಾರರದಿಿಂದ ಮಾಿಂಸರಕತುಧಾರಿಯಾದ 
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇಳಿದುಬಿಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ 
ಪ್ಪಿಂಚಕ್ಕಾ ಪ್ವ್ೀಶಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಹಾನ, ರ್ೊೀಗ, ಸಾವು ಮರುತು ದುಷಟಿರನಗಳನುನು 
ಸವರಃ ತಾನ್ೀ ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಿಂಡನು. ಶಿಲುಬ್ ಮೆೀಲ್ ಪಾ್ರಕ್ೊಟಟಿ 
ಯೀಸು ಪುನರುತಾಥೆನ ಹ್ೊಿಂದಿ ಎಲಾಲಿ ಹಾನ, ರ್ೊೀಗ, ಸಾವು ಮರುತು 
ದುಷಟಿರನಗಳ ಮೆೀಲ್ ಜಯಗಳಿಸಿ ನಮಮೂ ಒಳ ್್ಳಯದಕಾಕಾಗಿ ನಮಮೂನುನು 
ಪುನರಸಾಥೆಪಸಿದನು. 

ಪುರುಷ ಮರುತು ಸಿತ್ೀ ರಮಮೂ ಒಳ�ಳೆಯದಕ್ಕಗಿ ಪುನರಸ್ಥಾಪಸಲ್ಪಟಟುವರ್ಗಿದ್ದಾರ�…
ಸಮಾನ-ಸಮಾನ.

ಆದರ್ ಈ ಘಟನ್ಯು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ 
ಈ ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಡುಕನ ಸುಳ್ಳನುನು ಖಿಂಡಿಸಲು, ಮೊೀಸಹ್ೊೀಗದಿಂತ್ 
ಸರ್ಯವನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಮರುತು ನಮಮೂ ಸಾವರ್ತಪರ ಆಸ್ಗಳನೊನು 
ಕ್ಡುಕನನೊನು ಕ್ಟಟಿದದುನೊನು ಜಯಸಿ ಜೀವಿಸಲು ದ್ೀವರು ನಮಗ್ ರನನು ಅಪಾರ ಪ್ೀತಿಯ ನಮರತು ಶಕ್ತುಯನುನು 
ಮರುತು ಅಧಿಕಾರವನುನು ಕ್ೊಡುತಾತುನ್.

ನಮಮೂನುನು ರನನು ಹತ್ೊೀಟ್ಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಿಂಡು ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ಮಾಡಬಲಲಿ ಸವಇಚ್ಛಿಯನುನು ನಾವು ನಮಮೂ 
ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರಿಗ್ ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟಾಟಿಗ ಅಿಂದರ್ ಆರನ ಹತ್ೊೀಟ್ಗ್ ಕ್ೊಟಾಟಿಗ ಯೀಸು ನಮಗ್ ಏನನುನು 
ಕ್ೊಡುವುದಕಾಕಾಗಿ ರಕತುಮಾಿಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದು ಪಾ್ರಕ್ೊಟುಟಿ ಪುನರುತಾಥೆನ ಹ್ೊಿಂದಿದನ್ೊೀ ಅದನ್ನುಲಲಿ 
ನಾವು ಪಡ್ದುಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀವ್ ಮರುತು ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಈ ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿ ನಜಜೀವಿರವನುನು 
ನಡ್ಸುತ್ತುೀವ್.

ದ್ೀವರು ರನನು ಮಹಾ ಪ್ೀತಿಯ ನಮರತು ರನನು ಪುನರಸಾಥೆಪನ್ಯ ಮರುತು ಗುರಪಡಿಸುವ ಯೀಜನ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಮಮೂನುನು ಭಾಗಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದಾದುನ್. 15ನ್ೀ ಮರುತು 16ನ್ೀ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ 
ದ್ೀವರ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರುತು ಆರನ ಗುರಪಡಿಸುವ ಯೀಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಆರನು 
ನಮಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆರನ ಇತಿಹಾಸವಾದ ಬ್ೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತುೀವ್.

ಪುರುಷನು ಮರುತು ಸಿತ್ೀಯು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದ್ದಾರ�…
ಸಮಾನ-ಸಮಾನ.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಅಿಂಶವ�ೇನು?

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದ್ದಾರ�

ಕ�ಡುಕನಂದ ಹ್ನಗ�ೋಳಗ್ದ

ಒಳ�ಳೆಯದಕ್ಕಗಿ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪಸಲ್ಪಟಟುವರ್ಗಿದ್ದಾರ�
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ಪಾಠ 15: ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು - ಶಿಷ್ಯರವ
ನಾವು ಜೀವನವ್ಿಂಬ ಈ ಪ್ಯಾರವನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದ್ೀ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿದದುರೊ 
ಎಲ್ಲಿಗ್ೀ ಹ್ೊೀದರೊ ನಮೊಮೂಿಂದಿಗ್ ಸವ್ತಶಕತುನು … ಆತಿಮೀಯವಾಗಿಯೊ ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿಯೊ ಇರುತಾತುನ್.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ�
ದ್ೀವರು ನಮೊಮೂಿಂದಿಗಿದಾದುನ್ ಎಿಂದು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು 
ನೀವ್ಲಲಿರೊ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ದ್ೀವರನೊನು ಆರನಗ್ ನಮಮೂ ಮೆೀಲ್ರುವ ಪ್ೀತಿಯನೊನು ಆರನು ಯಾರ್ಿಂದೊ ಆರನು ಮಾಡಿದದುನೊನು ಮರುತು 
ಆರನು ಮಾಡುವುದನೊನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳವುದರ ಮೊಲಕ ಶಿಷ್ಯರವವು ಆರಿಂಭವಾಗುರತುದ್ ಎಿಂಬುದನುನು 
ನಮಮೂ ಈ ಪ್ಯಾರದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡ್ವು. ಆರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೊ ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲೊಲಿ 
ಆರಾಧನ್ಯಲೊಲಿ ಪಾ್ರ್ತನ್ಯಲೊಲಿ ಮರುತು ಇರರರ ಅನ್ೊ್ಯೀನ್ಯತ್ಯಲೊಲಿ ಸಮಯವನುನು ವಿನಯೀಗಿಸಿದರ್ 
ಆರನನುನು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುರತುದ್.

ನಮಮೂ ಮರುತು ಇರರರ ಶಿಷ್ಯರವವು ದ್ೈನಿಂದಿನ ಪ್ಕ್್ಯಯಾಗಿದ್. ನಮಮೂ ಸವಭಾವದಲಾಲಿಗುವ ಮಾಪಾ್ತಡು 
ಮರುತು ನಮಮೂ ಆತಿಮೂಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಕ್ಲಸವಾಗಿದ್ ಎಿಂಬುದನುನು ದಾ್ಕ್ಾಬಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸಿಂಬಿಂಧದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡ್ವು. ದ್ೀವರಿಗ್ ರನನುನುನು ಇರರರಿಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ನಮಮೂ 
ಅವಶ್ಯಕತ್ಯಲಲಿ, ಆದರ್ ನಮಮೂ ಮೆೀಲ್ನ ಮಹಾ ಪ್ೀತಿಯ ನಮರತು ಆರನು ನಮಮೂನುನು ರನನು ಯೀಜನ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪಾಲುಗಾರರನಾನುಗಿ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿದಾದುನ್. ಬ್ೀರ್ಯವರಿಗ್ ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ, ಆರನ ಸರ್ಯತ್ಯ, ಪ್ೀತಿಯ ಮರುತು 
ಶಕ್ತುಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಿಂರವರು ತಾವು ಮೊದಲನ್ಯದಾಗಿ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕು.

ನಾವು ಯ್ರ ಶಿಷ್ಯರು?

ಯೀಸು

ಎಲಾಲಿ ಶಕ್ತು ಮರುತು ಅಧಿಕಾರ ಯ್ರಿಗ� ಇದ್? ಓದಿರಿ ಮತ್ತಾಯ 28:18-20 

ಯೀಸು

ಈ ಮೊರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಸು ರನನು ಶಿಷ್ಯರಿಗ್ ಯ್ವ ನಾಲುಕಾ ಕಾಯ್ತಗಳನುನು ಮಾಡಲು ಹ್ೀಳಿದನು?

1: ಹ್ೊೀಗಿ

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೀಗಿಸಿರುವ ‘ಹ್ೊೀಗಿ’ ಎಿಂಬ ಪದದ ಅರ್ತವ್ೀನಿಂದರ್, ನಾವು ಪ್ಯಾರವ್ಿಂಬ 
ಈ ಜೀವನವನುನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ (ನಾವು ಯಾವುದ್ೀ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿದದುರೊ), ನಾವು ಒಿಂದು ಸಥೆಳದಿಿಂದ 
ಇನ್ೊನುಿಂದಕ್ಕಾ ಪ್ಯಾಣಿಸುವಾಗ (ನಾವು ಯಾವ ಪ್ದ್ೀಶದಲ್ಲಿದದುರೊ), ಯೀಸುವಿಗ್ ಆ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯ ಮೆೀಲ್ 
ಮರುತು ಆ ಪ್ದ್ೀಶದ ಮೆೀಲ್ ಎಲಾಲಿ ಶಕ್ತು ಮರುತು ಅಧಿಕಾರವಿದ್. ಆರನ್ೊಿಂದಿಗಿನ ನಮಮೂ ದ್ೈನಿಂದಿನ 
ನಡಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿೀ ಇದದುರೊ, ಆರನು ನಮೊಮೂಬ್ಬರ್ೊಿಂದಿಗೊ ಆತಿಮೀಯವಾಗಿ ಮರುತು ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 
ಇರುತಾತುನ್. ರನನು ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ್ೊಳಗ್ ಆರನು ರನನು ಆರಮೂರೊಪದಲ್ಲಿರುತಾತುನ್.

2. ದಿೀಕ್ಾಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುವುದು

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೀಗಿಸಿರುವ ‘ದಿೀಕ್ಾಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿ’ ಪದಗಳ ಅರ್ತವ್ೀನಿಂದರ್, ನೀರಿನ್ೊಳಗ್ 
ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಅರವಾ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಮುಳುಗಿಸುವುದು, ಶುದ್ಧಗ್ೊಳಿಸುವುದು, ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮರುತು 
ಆರನ ವ್ಯಕ್ತುರವದ್ೊಿಂದಿಗ್ ಒಿಂದಾಗುವುದು, ಆರನ ಸಾವು ಮರುತು ಪುನರುತಾಥೆನಗಳೊ್ಿಂದಿಗ್ ಒಿಂದಾಗುವುದು 
ಎಿಂದರ್ತ. ಯೀಸುವನುನು ಸಿವೀಕರಿಕ್ೊಳು್ಳವುದು ಆರನ ವ್ಯಕ್ತುರವವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಕಾಕಾಗಿ. ಆರನಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ತವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಎಿಂದರ್ ಆರನ ಆರಮೂನ ಮೊಲಕವಾಗಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕಾ ಮರುತು ಮುಿಂದಿನ 
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ಕಾಲಕ್ಕಾ ಶಾಶವರವಾದ ಬದಲಾವಣ್ಯನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಕಾಕಾಗಿ ಹೃದಯ ಮನಸುಸ್ಗಳನುನು ಒಪ್ಪಸಿಕ್ೊಟುಟಿ 
ಆರನ ಶಕ್ತುಯನುನು ಮರುತು ಅಧಿಕಾರವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿಕ್ೊಳು್ಳವುದು ಎಿಂದರ್ತ.

3. ಬ್ೊೀಧನ್  
ಯೀಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರರರಿಗ್ ಕಲ್ಸಿ ಆರನ್ೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಬ್ಳ್ಯುವಿಂತ್ ಮಾಡಿ 
ಬ್ೀರ್ಯವರಿಗ್ ಅವರೊ ಬ್ೊೀಧಿಸಬಲಲಿವರಿಂತ್ ಮಾಡುವುದ್ೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬ್ೊೀಧನ್. ನಮಮೂ 
ಜ್ಾನವನುನು ಪ್ದಶಿ್ತಸುವುದಾಗಲ್ೀ ನಮಮೂನುನು ಸಾಬಿೀರುಪಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಾಗಲ್ೀ ಬ್ೊೀಧನ್ಯಲಲಿ. ಯೀಸುವಿನ 
ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು ಎಿಂದರ್ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಿತ್ೀಯರನುನು ಪುರುಷರನುನು (ಸಮಾನವಾಗಿ) 
ದ್ೊಡಲ್ವರನುನು ಮರುತು ಮಕಕಾಳನುನು (ಸಮಾನವಾಗಿ) ದ್ೀವರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಆರನಗ್ ಅವರನುನು ಸಿಂಪೂರ್ತವಾಗಿ 
ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಎಿಂದರ್ತ.

4: ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿರಿ  
ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ’ ಎಿಂಬುದ್ೀ ಮುಖ್ಯ ಕ್್ಯಯಾಗಿದ್. ನಾವು ದಿೀಕ್ಾಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುವ 
ಮೊಲಕ (ಯೀಸುವನುನು, ಆರನ ವ್ಯಕ್ತುರವವನುನು, ಆರನ ಆರಮೂನನುನು ಮರುತು ರಿಂದ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು 
ಅವರನುನು ಶಕತುರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು) ಮರುತು ಅವರಿಗ್ ಬ್ೊೀಧಿಸುವುದರ ಮೊಲಕ (ಯೀಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ 
ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡು ಆರನಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ಯಲು ಅವರನುನು ಶಕತುರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು) ಜನರನುನು ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುತ್ತುೀವ್. 

ಜನರನುನು ಯೀಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದ್ೀ ದ್ೀವರ ಯೀಜನ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತು  
(ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 1:9-10). ಜನರನುನು ಶಿಷ್ಯರ ಮೊಲಕ ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು ಪವಿತಾ್ರಮೂನ ಕ್ಲಸವಾಗಿದ್. 
ದ್ೀವರು ರನನು ಯೀಜನ್ಯನುನು ರನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಮಗ್ ಪ್ಕಟ್ಸಿದಾದುನ್; ಆರನ ಯೀಜನ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಮೂಲ್ಲಿ 
ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುವುದು ಆರನಗ್ ನಮಮೂ ಮೆೀಲ್ರುವ ಮಹಾ ಪ್ೀತಿಯ ಕಾರರದಿಿಂದಲ್ೀ. 

ನಾವು ಯೀಸುವಿನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಸಿಂಬಿಂಧವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯುತಾತು ಪ್ತಿದಿನ ಆರನನುನು 
ವ್ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಹ್ಚುಚಿ ಹ್ಚುಚಿ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕು; ಅಲಲಿದ್ ಈ ಜೀವಿರದಲ್ಲಿ ನಮೊಮೂಿಂದಿಗ್ 
ಪ್ಯಾಣಿಸುತಿತುರುವವರನುನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡವರಾಗಿ ಆರನ ಆರಮೂನ ಮೊಲಕ ಮರುತು ಆರನ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಇರರರ್ೊಿಂದಿಗ್ ನಮಮೂನುನು ಹಿಂಚ್ಕ್ೊಿಂಡು ಇರರರ ಸ್ೀವ್ ಮಾಡಬ್ೀಕು; ಆಗ 
ದ್ೀವರ ಯೀಜನ್ ಈಡ್ೀರುರತುದ್. 

ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಲೊಲಿ ಪವಿತಾ್ರಮೂನದಾದುನ್; ಆರನ್ೀ ಯೀಸುವಿನ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾದುನ್. ನಮಮೂಲ್ಲಿರುವ ಕ್್ಸತುನ ಪರಿವತಿ್ತಸುವ ಶಕ್ತುಯಿಂದ 
ರುಿಂಬಿದವರಾಗಿದುದು ದ್ೀವರು ನಮಮೂನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉದ್ದುೀಶಕ್ಕಾ 
ರಕಕಾಿಂತಿರುವುದ್ೀ ನಮಮೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್. ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೊ ಯೀಸುವಿನ 
ಬಗ್ಗೆ ಕ್ೊಡರಕಕಾ ಸಾಕ್ಷಷ್ಯವನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದಾದುನ್.

ಸ್ಕ್ಷ್ಯ
ನೀವು ಯೀಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವ ಮೊದಲು ಯ್ವ ರಿೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿದಿದುರಿ?

ಯೀಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಮಗ್ ಮರುತು ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಯೀಸು ಮಾಡಿದ ಪರಿವರ್ತನ್ಗಳು ಯ್ವುವು? 

ಯೀಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕಾಕಾಗಿ ಆರನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಧ್ತರಿಸಿದಾಗ 
ನಮಮೂ ಜೀವನದ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಹ�ೇಗ� ಇರುತು? 

ನೀವು ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಆರನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕಾ ಕಾರರವಾದ 
ಅರ್ಯಿಂರ ಪ್ಮುಖ ವಿಷಯ ಯ್ವುದು?

ನಮಮೂ ಇಿಂದಿನ ಜೀವಿರದಲಾಲಿಗಿರುವ ಅರ್ಯಿಂರ ಪ್ಮುಖ ಬದಲಾವಣ್ ಯ್ವುದು?

ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ಕ್ರೈಸ್ತುೀರರರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಹ್ೀಳುವಿಂತ್ - ಒಬ್ಬರಿಗ್ೊಬ್ಬರು - ರಮಮೂ ಸಾಕ್ಷಷ್ಯವನುನು ಹ್ೀಳಲ್ 
(ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೊ ಎರಡು ನಮಷದ್ೊಳಗ್ ಹ್ೀಳಲ್). ಕ್ರೈಸತು ಪದಗಳಾದ ನೀತಿ ಮರುತು ರಕ್ಷಣ್ ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುನು 
ಬಳಸದ್ ನಮಮೂ ಜೀವಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಇರುವ ಅರ್ತವನುನು ವಿವರಿಸಿ ಹ್ೀಳಿ.

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?
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�ೊ

ಂಡ
ು 

��ದು�ೊಳ��ೇಕು
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ಪಾಠ 16: ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು - ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯ
ನಾವು ಯಾರನುನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತುೀರೀ ಅವರಿಂತಿರುತ್ತುೀವ್.

ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಪಾ್ರ್ತನ್ಯ ಮೊಲಕ ಪಾಠವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗ್ ಹ್ೀಳಿರಿ.

ಆರ್ಧನ� 
ಯೀಸುವ್ೀ ಅರಸನ್ಿಂದು ಪ್ಕಟ್ಸುವ ಎರಡು ಅರವಾ ಮೊರು ಆರಾಧನಾ ಹಾಡುಗಳನುನು ನೀವ್ಲಲಿರೊ 
ಒಟ್ಟಿಗ್ ಆರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹಾಡಿರಿ.

ನಾವು ಒಟಾಟಿಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡದದುನುನು ಜ್ಾಪಸಿಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ. ದ್ೀವರು ರನನುನುನು 
ಮರುತು ರನನು ಯೀಜನ್ಯನುನು ಪ್ಕಟ್ಸಲು ಬಯಸುತಾತುನ್. ಪರಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿರುವ ಮರುತು ಭೊಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಮಸತುವನುನು ಕ್್ಸತು ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಿಂದುಗೊಡಿಸುವುದ್ೀ ಆ ಯೀಜನ್. ಯೀಸುವ್ೀ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ 
ಅಧಿಪತಿ.

ವ್ಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ
ರಾಜ್ಯ ಎಿಂದರ್ ರಾಜ್ಯವನುನು ಆಳುವ ಹಕ್ಕಾಗಾಗಲ್ೀ ಅಧಿಕಾರಕಾಕಾಗಲ್ೀ ಶಕ್ತುಗಾಗಲ್ೀ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ದ್ೀಶ 
ಅರವಾ ಪಾ್ಿಂರ್ಯ ಎಿಂದರ್ತ.

ದ್ೀವರು ಎಿಂದರ್ ಸರೀ್ತಚಛಿ ದ್ೀವರು ಎಿಂದರ್ತ. ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿರುವಿಂತ್ ಆರನ್ೀ ರಿಂದ್, ಮಗ ಮರುತು 
ಪವಿತಾ್ರಮೂ.

ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯವ್ಿಂದರ್ ಪರಲ್ೊೀಕ ಮರುತು ಭೊಲ್ೊೀಕಗಳ ಮೆೀಲ್ ಆಧಿಪರ್ಯ ಮಾಡಲು ಯೀಸುವಿಗಿರುವ 
ಹಕುಕಾ ಅರವಾ ಅಧಿಕಾರ ಅರವಾ ಶಕ್ತು ಆಗಿದ್. ಯೀಸುವ್ೀ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ. ದ್ೀವರ 
ರಾಜ್ಯವನುನು ಪ್ವ್ೀಶಿಸಲು ನಾವು ರಾಜನನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್ಿಂಬುದನುನು “ಆರಮೂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ” 
ಎಿಂಬ 10ನ್ೀ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದುೀವ್. ಯೀಸು ಕ್್ಸತುನ ಸಿಂದ್ೀಶ ಮರುತು ಸ್ೀವ್ ಮರುತು ಆರನ ಗುರಪಡಿಸುವ 
ಕಾಯಾ್ತಚರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಆರನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾರ್ವನುನು ಅರ್ತಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ ಚ್ರ್ರವು 
ಪ್ಮುಖವಾದದುದು.

ಬ�ೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ
ಓದಿರಿ ಲೋಕ 4:43 ಮರುತು ಅಪೊಸತಾಲರ ಕ್ಯ್ಥಗಳು 1:1-4 

ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೀಸು ಬ್ೊೀಧಿಸಿದನು ಮರುತು ಉಪದ್ೀಶಿಸಿದನು; ಆರನು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯವನುನು 
ಪ್ದಶಿ್ತಸಿದನು; ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾ ಯೀಸುವ್ೀ ಅಧಿಪತಿ.

ತಾನು ರಕತುಮಾಿಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದದದುರಿಿಂದ ಯ್ವುದು ನ್ರವ್ೀರುತಿತುದ್ಯಿಂದು ಯೀಸು ಹ್ೀಳಿದನು? 
ಓದಿರಿ ಲೋಕ 4:18-19

 1: ಬಡವರಿಗ್ ಸುವಾತ್್ತ 

 2: ಮುರಿಯಲ್ಪಟಟಿ ಹೃದಯಕ್ಕಾ ಸವಸಥೆತ್

 3: ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳಿಗ್ ಸಾವರಿಂರ್ಷ್ಯ

 4: ಕುರುಡರಿಗ್ ದೃಷ್ಟಿದಾನ

 5: ಕುಗಿಗೆಸಲ್ಪಟಟಿವರಿಗ್ ಸಾವರಿಂರ್ಷ್ಯ

 6: ಇವುಗಳು ನಡ್ಯಲು ದ್ೀವರು ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಪಾ್ರಿಂಭ ಇದ್ಿಂದು ಪ್ಕಟ್ಸಿರಿ.

ಈ ಭೊಮಯ ಮೆೀಲ್ ಅಿಂದರ್ ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಈ ಪ್ಪಿಂಚಕ್ಕಾ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯವು ಯೀಸು 
ಕ್್ಸತುನ ಮೊಲಕ ಬಿಂದಿದ್.

ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯ ಅಿಂದರ್ ಪರಲ್ೊೀಕ ರಾಜ್ಯವು ಭೊಮಗ್ ಬಿಂದಿದ್ಯಿಂದು ತಿಳಿಸಲು ಯೀಸು ಯೀಹಾನನಗ್ 
ಕ್ೊಟಟಿ ಆಧಾರವ್ೀನು? ಓದಿರಿ ಮತ್ತಾಯ 11:3-5
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 1: ಕುರುಡರಿಗ್ ಕರುಣು ಕಾರುವುದು

 2: ಕುಿಂಟರು ನಡ್ದಾಡುವರು

 3: ಅಶುದ್ಧರು ಶುದಿ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವರು

 4: ಕ್ವುಡರಿಗ್ ಕ್ವಿ ಕ್ೀಳುವುದು

 5: ಸರತುವರು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರು

 6: ಬಡವರಿಗ್ ಸುವಾತ್್ತ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು

ಹಳ  ್ಒಡಿಂಬಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡರು ಕಾರುವ, ಕುಿಂಟರು ನಡ್ಯುವ ಮರುತು ಕ್ವುಡರು ಕ್ೀಳುವ ದಿನದ ಹಲವು 
ಪ್ವಾದನ್ಗಳಿವ್. ಇವು ಕ್ೀವಲ ಆತಿಮೂಕ ಸವಸಥೆತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ೀಳುತಿತುಲಲಿ. ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯವು ಆತಿಮೂಕವಾದ, 
ದ್ೈಹಿಕವಾದ ಮರುತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಿಂಪೂರ್ತ ಸವಸಥೆತ್ ಎಿಂದು ಯೀಸು ಪ್ಕಟ್ಸಿದನು. ಅದು 
ಸಿಂಪೂರ್ತವಾದದುದು ಮರುತು ಶಾಿಂತಿಪೂರ್ತವಾದದುದು.

ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳನುನು ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಲು, ಮುರಿಯಲ್ಪಟಟಿ ಹೃದಯವನುನು ಗುರಪಡಿಸಲು ಮರುತು ದ್ೀವರ 
ರಾಜ್ಯವು ಬಿಂದಿದ್ ಎಿಂದು ಪ್ಕಟ್ಸಲು ರಿಂದ್ಯಾದ ದ್ೀವರು ಯೀಸುವನುನು ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ 
ಪ್ಪಿಂಚಕ್ಕಾ ಕಳುಹಿಸಿದನು (ಅದು ಈಗ ಹತ್ೊೀಟ್ಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಿಂಡು ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಚ್ಛಿಸುವ ಕ್ಡುಕನ 
ಮರುತು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ಭಾವದಲ್ಲಿದ್). ಯೀಸುವಿನ ಮಾಿಂಸರಕಾತುಪ್ತಣ್ಯನುನು ನಿಂಬಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವವರು 
ಶಾಶವರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿವರಾಗಿದಾದುರ್. ಮರರದ ರಾಜ್ಯದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟುಚಿ ಜೀವದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾ 
ಬಿಂದವರಾಗಿದಾದುರ್.

ಓದಿರಿ ಮತ್ತಾಯ 19:13-15 (ಅಲಲಿದ್ ಮ್ಕ್ಥ 10:13-16 ಮರುತು ಲೋಕ 18:15-17).

ಯೀಸು ಮಕಕಾಳನುನು ಸಿವೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡದದುರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ರುಕ್ೊಿಂಡದುದು ಏನು?

ಮಕಕಾಳ ನಿಂಬಿಕ್ಯನುನು ಮರುತು ವಿಶಾವಸವನುನು ಯೀಸು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾ ಹ್ೊೀಲ್ಸಿದದುರೊ ಸಹ, ಮಕಕಾಳಿಗ್ 
ಉಪದ್ೀಶಿಸಲು ಯೀಸು ಪ್ಯಾರವನುನು ನಲ್ಲಿಸಿದುದು ಮಹರವಪೂರ್ತವಾಗಿದುದು ಮೊರು ಸುವಾತ್್ತಗಳಲೊಲಿ 
ಹ್ೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್. ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಪ್ಪಿಂಚದ ಆ ಕಾಲದ ಸಿಂಸಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಾಳಿಗ್ 
ದ್ೊಡಲ್ವರಿಗಿಿಂರ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವಿರುತು. ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಪ್ಪಿಂಚದ ಸಿಂಸಕೃತಿಯನುನು ಅನುಸರಿಸುತಿತುದದುರು, 
ಯಾಕಿಂದರ್ ಅವರಿನೊನು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಸಕೃತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದುರಿಿಂದ ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ 
ಈ ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದ ಸವರೊಪವನುನು ಯೀಸು ರನನು ಶಿಷ್ಯರಿಗ್ ಬ್ೊೀಧಿಸುತಿತುದದುನು ಮರುತು 
ತ್ೊೀರಿಸುತಿತುದದುನು.

ಯೀಸು ದ್ೊಡಲ್ವರನೊನು ಚ್ಕಕಾವರನೊನು ಪರಿಗಣಿಸಿದುದು ಸಮಾನರ್ಿಂದ್ೊೀ ಅಸಮಾನರ�ಂದ�ೋೇ?

ಸಮಾನರ್ಿಂದು

ಗುಂಪ್ಗಿ ಚರ್್ಥಸಿ
ನಮಮೂ ನಿಂಬಿಕ್ಯ ಪ್ಕಾರ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯ ಹ್ೀಗಿದ್ ಎಿಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಿಂಪಾಗಿ ಚಚ್್ತಸಿ.

 1: ದ್ೀವರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಮರುತು ಇರರರ್ೊಿಂದಿಗ್ ಪುನರಸಾಥೆಪಸಲ್ಪಟಟಿ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, 
ಸಿತ್ೀಯರು, ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು…ಸಮಾನ-ಸಮಾನ.

 2: ಬಡವರು ಮರುತು ಶಿ್ೀಮಿಂರರು ಶಕ್ತುಶಾಲ್ಯಾಗಿದಾದುರ್…ಸಮಾನ-ಸಮಾನ.

 3: ಸಮಾನವಾದ ಸಮುದಾಯವು ಒಬ್ಬರನ್ೊಬ್ಬರು ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

 4: ಇದು ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬಿಕ್ ಇಟುಟಿ ಆರನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಎಲಲಿರನುನು ಒಳಗ್ೊಿಂಡಿದ್.

 5: ಇದು ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾದ ಮರುತು ಶಾಿಂತಿಯುರವಾದ ಸಮುದಾಯದ ನಮಾ್ತರವಾಗಿದ್.

 6: ಸ್ರ್ಯಾಳುಗಳು ಸರ್ಯ ಮರುತು ಪ್ೀತಿಗಳಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಹ್ೊಿಂದುತಾತುರ್.

 7: ಯರಾರ್ತವಾದ ಅಭಾ್ಯಸಗಳು ಸಿಂಸಕೃತಿಯಾಗುರತುವ್.
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ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯವು ಯೀಸುವಿನ ಮೊಲಕ ಪ್ಕಟ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್.

ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿರುವ ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದುದು ರಿಂದ್ಯಾದ 
ದ್ೀವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆರನ ರಾಜ್ಯವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಆರನ ಕಾಯ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯನುನು ಯೀಸು ರನನು ಆರಮೂನ ಮೊಲಕ ರನನು ಶಕ್ತುಯ ಮೊಲಕ ಮರುತು ಅಧಿಕಾರದ ಮೊಲಕ 
ನಮಗ್ ವಹಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟಿದಾದುನ್. 

ದ್ೀವರನುನು ಮರುತು ಆರನ ಮೆೀಲ್ನ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಕ್್ಸತುನ ಮೊಲಕ ಹ್ಚಾಚಿಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳತಾತು, 
ಆರನ್ೊಿಂದಿಗ್ ಆರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರನ ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರಾಧನ್ಯಲ್ಲಿ, ಪಾ್ರ್ತನ್ಯಲ್ಲಿ, ಇರರ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ ಅನ್ೊ್ಯೀನ್ಯತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನುನು ಕಳ್ಯುತಾತು, ಕ್ಡುಕನಿಂದ ಹಾನಗ್ೊಳಗಾದ ಈ 
ಪ್ಪಿಂಚದಲ್ಲಿ ಆರನ ಮಹಾ ಪ್ೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಕ್ೊಟುಟಿ ಜನರನುನು ಶಿಷ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡುತಾತು 
ಜಯಭರಿರ ಜೀವಿರವನುನು ನಾವು ನಡ್ಸಿದರ್, ಈಗಲ್ೀ ಈ ಭೊಮಯ ಮೆೀಲ್ ನಾವು ದ್ೀವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದುೀವ್.

ಈ ಪಾಠದಿಿಂದ ನೀವು ದ್ೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಯ್ವುದು?

ನಮಮೂ ನಜವಾದ ಪ್ತಿಕ್್ಯ/ಪಾ್ರ್ತನ್ ಯ್ವುದು?

ಪ್ರಾರ್ಥನ�
ಎಫ�ಸದವರಿಗ� 3:14-21 ಆದದುರಿಿಂದ ರಿಂದ್ಯ ಮುಿಂದ್ ಮೊರಕಾಲೊರಿ ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. 
ಭೊಪರಲ್ೊೀಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಕುಟುಿಂಬವು ಆರನಿಂದ ರನನು ನಜ ಹ್ಸರನುನು ಪಡ್ದುಕ್ೊಳು್ಳರತುದ್. 
ನೀವು ನಮಮೂ ಆರಮೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರಲು ಅಗರ್ಯವಾದ ಶಕ್ತುಯನುನು ರನನು ಮಹಿಮಾತಿಶಯದ ಪ್ಕಾರ 
ಕ್ೊಡಬ್ೀಕ್ಿಂದು ರಿಂದ್ಯನುನು ಕ್ೀಳಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುೀನ್. ಆರನು ರನನು ಆರಮೂನ ಮೊಲಕವಾಗಿ ನಮಗ್ ಆ 
ಶಕ್ತುಯನುನು ಕ್ೊಡುತಾತುನ್. ನಮಮೂ ನಿಂಬಿಕ್ಯ ಮೊಲಕ ಕ್್ಸತುನು ನಮಮೂ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬ್ೀಕ್ಿಂದು 
ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. ನಮಮೂ ಜೀವಿರವು ಪ್ೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬ್ೀರೊರಿರಬ್ೀಕ್ಿಂದು ಮರುತು ಪ್ೀತಿಯ ಮೆೀಲ್ 
ಕಟಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿರಬ್ೀಕ್ಿಂದು ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. ನೀವು ಮರುತು ದ್ೀವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ್ಲಲಿರೊ ಕ್್ಸತುನ ಪ್ೀತಿಯ 
ಮಹರವವನುನು ಅರ್ತಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಬ್ೀಕಾದ ಶಕ್ತುಯನುನು ಹ್ೊಿಂದಿದವರಾಗಿರಬ್ೀಕ್ಿಂದು ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. 
ಕ್್ಸತುನ ಪ್ೀತಿಯ ಉದದುಗಲಗಳನುನು ಮರುತು ಆಳ ಎರತುರಗಳನುನು ನೀವು ಅರ್ತಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ಿಂದು 
ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. ಕ್್ಸತುನ ಪ್ೀತಿಯನುನು ಮನುಷ್ಯನು ಗ್ಹಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಆದರ್ ಆ ಪ್ೀತಿಯನುನು 
ನೀವು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಶಕತುರಾಗಲ್ಿಂದು ಪಾ್ರ್್ತಸುತ್ತುೀನ್. ಆಗ ನೀವು ದ್ೀವರ ಸಿಂಪೂರ್ತತ್ಯಿಂದ 
ರುಿಂಬಿದವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುರತುದ್. 

ನಮಮೂಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಮಾಡುತಿತುರುವ ರನನು ಶಕ್ತುಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ೀಳುವುದಕ್ಕಾಿಂರಲೊ ಯೀಚ್ಸುವುದಕ್ಕಾಿಂರಲೊ 
ಎಷ್ೊಟಿೀ ಹ್ಚ್ಚಿಚಾಚಿಗಿ ದ್ೀವರು ಮಾಡಬಲಲಿನು. ಆರನಗ್ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ಕ್್ಸತು ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿಯೊ 
ರಲರಲಾಿಂರರಕೊಕಾ ಯುಗಯುಗಾಿಂರರಕೊಕಾ ಸ್ೊತುೀರ್ವಾಗಲ್. ಆಮೆನ್. (ERV)



45

ಸ
್ವಲ

್ಪ ಮ
ೌ

ಲ
್ಯ

ಮ
ೌ

ಲ
್ಯ ರ

ಹಿ
ರ

ದ�ೋ
ಡ

್ಡ ಮ
ೌ

ಲ
್ಯ




