
ರಕಷ್� �್ೕವರ ಸರಳ �ೕಜ�್ 
 

ಪ�ಚ� 
 

�ಾನು �ಾನ 5:13 �ಮ�್ �ತ��ೕವವ� ಉಂ�್ಂದು �ೕವ� ���ುವ �ಾ�್�ೂ �ೕವ� �್ೕವರ ಮಗನ 

�್ಸ�ನ�� ನಂ��್�ಡುವ �ಾ�್�ೂ �್ೕವರ ಮಗನ �್ಸ�ನ�� ನಂ��್�ಡುವ �ಮ�್ ಇವ� ಗಳನು� 

ಬ�್��್�ೕ�್.  

  

�ಾವ� ಎ�ಾ� �ಾ���ೕಶನ ಇವ� 
 

�್ೂೕಮನ�ರು 3:10   ಬ�್�ರುವ ಪ��ಾರ--�ೕ�ವಂತನು ಇಲ�, ಒಬ��ಾದರೂ ಇಲ�;  

 

�್ೂೕಮನ�ರು 3:23   ಎಲ�ರೂ �ಾಪ�ಾ� �್ೕವರ ಮ���ನು� ಕ�್ದು�್ೂಂ� �ಾ��್.  
 
�್ೂೕಮನ�ರು 5:12   ಈ �ಷ� �್ೕಗಂದ�್, ಒಬ� ಮನುಷ� �ಂದ�್ೕ �ಾಪವ� �ಾಪ�ಂದ ಮರಣವ� �್ೂೕಕ 

�್ೂಳ�್ �್ೕ�ದವ�; ಎಲ�ರೂ �ಾಪ�ಾ�ದ��ಂದ ಮರಣವ� �ೕ�್ ಎಲ�ರ���ೂ �ಾ���ತು.  

 

�ಾವ� ಎ�ಾ� �ಾ���ೕಶನ �ಾತ�! 
 

II �್ೕ ಅ�� ಆ �ಾಪದ ಒಂದು �್�್ 
�್ೂೕಮನ�ರು 6:23   �ಾಕಂದ�್ �ಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಆದ�್ �್ೕವರ �ಾನವ� ನಮ� ಕತ��ಾದ �ೕಸು 

��ಸ�ನ ಮು�ಾಂತರ �ತ��ೕವವ�. 



 
Revelation 21:8   ಆದ�್ ಭ� ಗ�ಸ�ರು, ನಂ��್�ಲ�ದವರು, ಅಸಹ��ಾದವರು, �್ೂ�್�ಾರರು, �ಾರರು, 

�ಾಟ�ಾರರು, �ಗ��ಾ �ಾಧಕರು ಎ�ಾ� ಸುಳ���ಾರರು ಇವ��್ �ಕು�ವ �ಾಲು �್ಂ� ಗಂಧಕಗಳ� ಉ��ುವ 

�್�್�ೕ; ಅದು ಎರಡ�್� ಮರಣವ� ಎಂದು ನನ�್ �್ೕ�ದನು. 
 

III �್ೕ ��ಸ�ನ ನಮ� �ಾಪಗಳ �ಧನ! 
 
�್ೂೕಮನ�ರು 5:6   �ಾವ� ಅಶಕ��ಾ��ಾ�ಗ�್ೕ ��ಸ�ನು �್ೕ�ತ �ಾಲ ದ�� ಭ���ೕನ��್ೂೕಸ�ರ �ಾ�ಣ�್ೂಟ್ನು. 
 
�್ೂೕಮನ�ರು 5:8   ಆದ�್ �ಾವ� �ಾ�ಗ�ಾ��ಾ�ಗಲೂ ��ಸ�ನು ನಮ�್ೂೕಸ�ರ �ಾ�ಣ�್ೂಟ್ದ�ರ�� �್ೕವರು ನಮ� 

�ೕ�್ ತನ�ರುವ ��ೕ��ನು� �್ೂೕಪ����ಾ��್.  
 

�್ೂೕಮನ�ರು 14:9   ಸತ�ವ�ಗೂ �ೕ�ಸುವವ�ಗೂ ಒ�್� �ಾ�ರ�್ೕ�್ಂತ�್ೕ ��ಸ�ನು ಸತು� ಎದು� �ೕ�ತ 

�ಾದನು.  

�್ೂೕಮನ�ರು 6:23   “�ಾಕಂದ�್ �ಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಆದ�್ �್ೕವರ �ಾನವ� ನಮ� ಕತ��ಾದ �ೕಸು 

��ಸ�ನ ಮು�ಾಂತರ �ತ��ೕವವ�.” 
 

 
 

�್�ಸ್ �ಾ���ೕಶನ ಅಸು�ೕ��ಾ��್! 
 

IV, �ಾ�್�ೕಶನ ಅಲ� ಉತ�ಮ �್ಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಉ�ತ ಉಡು�್ೂ�್�ಾ�. �ೕವ� 

�್ೕವರ ಈ ಪದ, ಮತು� ಟ�ಸ್ �ೕಸಸ �್ೕವಲ �್�್ದು�್ೂಳ��್ೕ�್ೕಕು! 



 
ಎ�್��ನ್ 2:8-9 ನಂ��್� ಮೂಲಕ ಕೃ�್ �ಂದ�್ೕ �ೕವ� ರಕಷ್ �್ೂಂ�ದವ�ಾ���ೕ�. ಆ ರಕಷ್�ು 

���ಂದುಂ�ಾದದ�ಲ�, ಅದು �್ೕವರ �ಾನ�್ೕ.  ಅದು ���ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾದದ�ಲ�; ಆದದ�ಂದ 

�್ೂಗ��್ೂಳ��ವದ�್� �ಾ�ಗೂ ಆಸ�ದ �ಲ�.  

 
�ಾ��್ಗಳ� 4:12  ರಕಷ್�ು ಇ�ಾ�ರ���ೂ ಇಲ�; �ಾಕಂದ�್ ಆ�ಾಶದ �್ಳ�್ ಮನುಷ�ರ�� �್ೂಡ ಲ��್ರುವ �್ೕ�್ 

�ಾವ �್ಸ��ಂದಲೂ ನಮ�್ ರಕಷ್�ಾಗುವ�ಲ� ಎಂದು �್ೕ�ದನು.  
 
�್ೖಟಸ 3:5  �ಾವ� �ಾ�ದ �ೕ�� ��� ಗ�ಂದಲ�, ಆತನ ಕರುಷ್�ಂದ�್ೕ ಪ�ನಜ�ನ�ದ 

�್ೂ�್�ು��್�ಂದಲೂ ಪ��ಾ�ತ�ನು ನೂತನ ಸ��ಾವವನು�ಂಟು �ಾಡುವದ�ಂದಲೂ ಆತನು ನಮ�ನು� 

ರ��ದನು.  
 

 
 
� �ಾವ� ಉ�ಸಲು ಸಲು�ಾ� ನಮ� ನಂ��್ ಮತು� ��ಸ�ನ�� ನಂ��್ ಪ�ಟ 

�ಾಡ�್ೕಕು 
 
�್ೂೕಮನ�ರು 4:24   ನಮ� ಕತ��ಾದ �ೕಸುವನು� ಸತ�ವ�್ೂಳ�ಂದ ಎ����ಾತನನು� ನಂಬುವ �ಾವ� ನಂ��್�ಂದ 

�ೕ�ವಂತ�್ಂದು ಎ�ಸಲ�ಡುವಂ�್ ನಮ�್ೂೕಸ�ರವ� ಬ�್�ಲ��್�್. 
  
�್ೂೕಮನ�ರು 10:9-10,13  �ೕನು ಕತ��ಾದ �ೕಸು ವನು� �ಾ�ಂದ ಅ��್�ಾ� �್ೕವರು ಆತನನು� 

ಸತ�ವ�್ೂಳ�ಂದ ಎ����ಾ��್ಂದು �ನ� ಹೃದ�ದ�� ನಂ�ದ�್ �ನ�್ ರಕಷ್�ಾಗುವದು ಎಂಬ�್ೕ.  



ಹೃದ��ಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ �ೕ��ು �್ೂ�್�ುತ��್. �ಾ�ಂದ ಅ��್�ಾಡುವದರ ಮೂಲಕ 

ರಕಷ್�ಾಗುತ��್.  ಕತ�ನ �ಾಮದ�� �್ೕ��್ೂಳ��ವ �ಾ��ಾದರೂ ರಕಷ್ �ಾಗುವದು.  
 

 
 

ಶ��್�, �್ೕವರ ಕೃ�್ ಮತು� ಕರುಷ್�ಂದ ಅದನು� �ೕವ� ಪ�್�ಲು �ಾತ� �ಾಧ�. �ೕವ� �ೕಸು ��ಸ�ನನು� �ಮ� ಉ�ಾ�ರಕನ�ಾ�� 

ಒಪ�ಲು ಮತು� �್ೕವ�ಂದ ಕ��ನು� ಪ�್�ಲು ಇ���ದ�್, �ೕವ� �ಾ���ಸಬಹು�ಾದ �ಾ�ಥ��್ ಇ���್. ಈ �ಾ�ಥ��್ ಅಥ�ಾ 

ಇ�ಾ�ವ��ಾದರು �್ೕ�್ �ಾ�ಥ��್�ನು� �್ೕಳ�ವ�ದು �ಮ�ನು� ರ�ಸುವ��ಲ�. �ೕಸು ��ಸ�ನ�� ��ಾ�ಸವ����ದ�್ �ಾತ� �ಮ� 

�ಾಪಗಳ ಕ��್ ಅವ�ಾಶ��್. ಈ �ಾ�ಥ��್�ು �್ೕವರ�� �ಮ� ಶ��್��ನು� ವ���ಪ�ಸಲು ಮತು� �ಮ� ಕ��ಾ� ಅವ�ಾಶ 

�ೕ�ದ��ಾ�� ಧನ��ಾದಗಳನು� ಅ��ಸಲು ಸುಮ��್ ಒಂದು �ಾ�.  

 

 
“ಭಗವಂತ�ೇ,  
 

�ಾನು �ನ� �ರುದ� �ಾಪ�ೆಸ��ೆ�ೕ�ೆಂದು ಮತು� �ಾನು ��ೆ�ೆ ಅಹ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆಂದು ����ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ �ೕಸು 

��ಸ�ನು ಅವನ��ನ ಶ��ೆ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾನು ಕಷ್�ಸಲ�ಡ�ೆಂದು ನನ�ೆ ಸಲ��ೇ�ಾ�ದ� ��ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡನು. 

ರಕಷ್�ೆ�ಾ� �ಾನು ನನ� ��ಾ�ಸವನು� �ನ����ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ನ� ಅದು�ತ�ಾದ ಕೃ�ೆ ಮತು� ಕಷ್��ೆ ಧನ��ಾದಗಳ�! 

ಆ�ೕನ್!” 
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