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ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ
ಈ ಪುಸು ಕದ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸಭಿಕರು, ಪಾಲುಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ್
ನೆರವಿನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಇೆಂತಹ ಉಚಿತ ಪುಸು ಕ ಪರ ಕಾಶನ್ದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಹೆಂದ್ಧದದ ರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಪರ ಕಾಶನ್ಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮುದರ ಣಗಳಿಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ನಮಮ ನ್ನನ ಆಹಾಾ ನಸುತೆು ೀವೆ. ವಂದನೆಗಳು!
ಮೇಲೆಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಚು ವರ ಪುಸು ಕಗಳಿಗಾಗಿ
ಹಸ ಪುಸು ಕಗಳು ಮುದರ ಣವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ದಯವಿಟ್ಟಿ ನಮಮ ಸರಯಾದ
ಅೆಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು
ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲಿ
ಪುಸು ಕಗಳು ಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನನ
ನ್ಮ್ಮ ೆಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳಿಳ ರ. ನ್ಯವು ನಮಮ ಸಭೆಯಲಿ ಸತಾ ವೇದ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಗೆಂಪು, ಸತಾ ವೇದ ಶಾಲೆ, ಸೆಮಿನ್ಯರ್
ಮುೆಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚಿು ನ್ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ ಕಳುಹಿಸಲು ನ್ಯವು ಸಂತೀಷವುಳಳ ವರಾಗಿದೆದ ೀವೆ.
ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಪುಸು ಕಗಳು ಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನನ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ. ನ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನನ ನಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆು ೀವೆ.
(Kannada Book – Ancient landmarks)

ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ
ಯೆಹೀವನ್ನ ಹಿೀಗೆ ನ್ನಡಿಯುತಾು ನೆ- ದಾರಗಳು ಕೊಡುವ ಸ್ ಳದಲಿ ನೆಂತ್ತಕೊೆಂಡು ನೀಡಿ
ಪುರಾತನ್ ಮಾಗ್ಗಳು ಯಾವವು, ಆ ಸನ್ಯಮ ಗ್ವು ಎಲಿ ಎೆಂದು ವಿಚಾರಸಿ ಅದರಲೆಿ ೀ ನ್ಡೆಯಿರ
ಇದರೆಂದ ನಮಮ ಆತಮ ಗಳಿಗೆ ವಿಶಾರ ೆಂತಿ ಸಿಕುೆ ವುದು.
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ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ

1. ನಮ್ಮ ಸುತತ ಲಿನ ಪರ ಪಂಚವು ಬದಲಾಗುತ್ತತ ದೆ
“ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಮಾಗ್ಗಳು” ನ್ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ್ಧೆಂದ ಸಾಗಿಸುತಿು ರುವ
ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನನ
ನ್ಯನ್ನ ಈಗ ಈ ಪುಸು ಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ೆಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ ೀನೆ. ನ್ಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಹರಡುವ ಸ್ ಳದ್ಧೆಂದ ಓಟವನ್ನನ ಮುೆಂದುವರೆಸುವ
ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಿರುಗೀಲನ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೀಗವಾಗ ನ್ಯನ್ನ ಪರ ಸಂಗಿಸುವ
ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳಲಿ
ಒೆಂದು ಬಗೆಯಲಿ
ನ್ಯನ್ನ ಪರ ಸಂಗಿಸುವ ಸಂದೇಶ
ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಪಾರ ಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನಂತಹ ಸವ್ರಾಷಿ ರ
ಪ್ರ ೀಮಿಯ ನ್ಗರದ ಸಭೆ ಉದೆದ ೀಶಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಣಣ ಪಟಿ ಣಗಳು ಮತ್ತು
ಹಳಿಳ ಗಳಲಿ ನ್ ಓದುಗರಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ಾ ಯವಾಗದ್ಧರಬಹುದು.
ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ರಿೀತ್ತಯಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ವಯಸೆ ರುಗಳಾದ ನ್ಯವು (25+ನ್ಲಿ ರುವವರು) ಮತ್ತು ಸಹಸರ ತಲೆ ಮಾರನ್ವರು (1984 ಮತ್ತು
2001 ನ್ಡುವೆ ಜನಸಿದವರು) ಇವರುಗಳ ನ್ಡುವೆ ನ್ಯವು ಒೆಂದು ಹೀಲಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯವು
ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಪರ ಪಂಚಗಳಲಿ ಅನೇಕ ವಾ ತಾಾ ಸಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಮಾಡಬಹುದು:
•

ನ್ಯವು ಒೆಂದು ಕಪುು ಬಿಳುಪು ಬಿಳಿಬಣಣ ದ ಟ್ಟವಿ ಮತ್ತು ದೂರದಶ್ನ್ ಎೆಂಬ ಒೆಂದು
ಚಾನ್ಲ್ ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವು. ಸಹಸರ ವಷ್ಗಳು ಪೊಗ, ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಸಿ, ಎೆಂ.ಟ್ಟ.ವಿ, ಸಾಿ ರ್
ವಲ್ಡ ್ ಮುೆಂತಾದವುಗಳಿೆಂದ ಬಳೆಯುತಿು ದೆ. ಸಹಸರ ವಷ್ಗಳು ಮಾಧ್ಾ ಮದಲಿ
ಪರ ಗತಿ ಹೆಂದುತು ವೆ.

•

ನ್ಯವುಗಳು ಅೆಂಬಾಸಿಡೀರ್ಸ್, ಪರ ೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಧಮ ನರ್ಸ, ಮಾರುತಿರ್ಸ, ಟಾಟಾ,
ಬಿರ್ಲ್ ಮುೆಂತಾದವುಗಳೊಡನೆ ಬಳೆದವು. ಅವರುಗಳು ಹೆಂಡಾರ್ಸ, ಟಯೀಟಾರ್ಸ,
ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ , ಮೈಕೊರ ೀಸಾಫ್ಟಿ , ಐ.ಬಿ.ಎೆಂ, ಗೂಗಲ್ ಮುೆಂತಾದವುಗಳೊಡನೆ
ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ.

•

ನ್ಯವುಗಳು ಥಮ್ ಪ್, ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಾೆಂಟಾದೊಡನೆ ಬಳೆದವು. ಅವರು ಕೊೀಕ್,
ಡಯಟ್ ಕೊಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಪ್ ಯಡನೆ ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ.

•

ಸ್ ಳಿೀಯ “ಊಟ ತಯಾರದೆ” ಎೆಂಬ ಕಾಮತ್
ಕುಡಿದ್ಧದೆದ ೀವು. ಅವರು ಕೆಫೆ ಕಾಫಿಡೇ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ.

•

ನ್ಯವು ಮನೆಯಲಿ
ಒೆಂದು ಡಯಲ್ ಪೊೀನ್ಸ ಹೆಂದ್ಧದದ ರೆ ಅದು ದೊಡಡ
ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು .
ನೆರೆಯವರ ಪೊೀನ್ಸ ಕರೆಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಬಾರ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು.
ಅವರು ಪ.ಡಿ.ಎಗಳು, ಎರ್ಸ.ಎೆಂ.ಎರ್ಸ ಮುೆಂತಾದವುಗಳೊಡನೆ ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ.

1

ರೆಸ್ಿ ೀರೆೆಂಟ್ನ್ಲಿ

ಕಾಫಿ
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ಅವರಲಿ ಅನೇಕರು ಎೆಂದ್ಧಗೂ ಪೊೀನ್ಸ ಅನ್ನನ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿಲಿ ಮತ್ತು ಎೆಂದ್ಧಗೂ
ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ !
•

ನ್ಯನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೀಗವವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಿ ಮತ್ತು
ನ್ಯನ್ನ 20ವಷ್ದವನ್ಯಗಿದಾದ ಗ ತ್ತೆಂಬಾ ಕಷಿ ದೊಡನೆ ಮ್ದಲ ಪವರಾು ಯಿೆಂಟ್
ಪರ ಸುು ತಿ ಮಾಡಿದೆನ್ನ. ಇೆಂದು ನ್ನ್ನ ಹತ್ತು ವಷ್ದ ಮಗನ್ಯದ ಜೀಸುವಾ ಪವರ್
ಪಾಯಿೆಂಟ್ನ್ಲಿ ಆಾ ನಮೇಟೆಡ್ ಪರ ಸುು ತಿಗಳನ್ನನ ಅವನ್ ಎೆಂಪ 4 ಗೆ ಸಂಗಿೀತವನ್ನನ
ಡೌನಿ ೀಡ್ ಮಾಡುತಾು ನೆ, ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲಿ
ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಮತ್ತು ನ್ನ್ನ ಏಳು ವಷ್ದ ಮಗಳಾದ ರೂತಳು ತ್ತೆಂಬಾ
ಹಿೆಂದುಳಿದ್ಧಲಿ , ಅವಳ ಸಹೀದರನೆಂದ ಕಲಯುತಿು ದಾದ ಳೆ!

•

ನ್ಯವು ಆಟವಾಡುವಾಗ, ನ್ಮಮ ರಸೆು ಗಳ ಮೇಲನ್ ಮಕೆ ಳುಗಳು ನ್ಮಮ
ಸೆನ ೀಹಿತರಾಗಿದದ ರು. ಇೆಂದ್ಧನ್ ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು ತಾ ರv ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ,
ಬಾಿ ಗ್ಗಳು, ಆನ್ಸೈನ್ಸ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಆಕು್ಟ್, ಮೈಸೆು ೀರ್ಸ, ಫೇರ್ಸಬುಕ್ ಮತ್ತು
ಇತg ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವಕಿ್ೆಂಗ್ ಸೆೆ ಟ್ಗಳಿೆಂದ ಸಂಪಕ್ ಹೆಂದ್ಧದ ಜಾಗತಿಕ
ಸಮುದಾಯದಲಿ ವಾಸಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.

ನ್ಯವು
ಇರುವಂತಹ
ಈ
ಪರ ಪಂಚದಲಿ
ನ್ಮಮ
ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು
ಮತ್ತು
ಮಕೆ ಳುಬಳೆಯುತಿು ರುವುದು- ನ್ಯವು ಬಳೆದಂತಹ ಪರ ಪಂಚದ್ಧೆಂದ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿದೆ.
ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳು ಸ್ ಳಿೀಯರು ಇದದ ೆಂತೆ – ಅವರು ಬಳೆದ್ಧದಾದ ರೆ ಅಥವಾ
ಈ ಹಸ ಪರ ಪಂಚದಲಿ ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ! ನ್ಯವು ಈ ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ ವಲಸಿಗರು
ಆಗಿದೆದ ೀವೆ!

ನಮ್ಮ ನಗರದಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆ
ವೇತನಗಳು
ಹಿೆಂದೇ, ಐದುವರೆ ವಷ್ಗಳ ತಿೀವರ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇನ್ನನ ಕೆಲವು ವಷ್ಗಳ
ಪಾರ ವಿೀಣಾ ತೆಯಿೆಂದ ಒಬಬ ವೈದಾ ನ್ನ ಪಾರ ರಂಭದ ವೇತನ್ವನ್ನನ
3,000 ರೂಗಳನ್ನನ
ಗಳಿಸಿದರು. ಇೆಂದು, ಕಾಲೇಜು ತರೆದವರು ಒೆಂದು ಕಾಲ್ ಸೆೆಂಟರನ ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಸುಮಾರು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ!
ಸೂಪರ್ ಮಾಕ್ೆಟ್ಗಳಿಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ
ನ್ಯವು ಬಳೆಯುತಿು ರುವಾಗ, ನ್ಮಮ ಶಾಪೆಂಗ್ ಅನ್ನನ ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಸ್ ಳಿೀಯ ಸೂಪರ್
ಮಾಕೆ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಪೆಂಗ್ ಕಾೆಂಪ್ಿ ಕ್ರ್ಸನ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆದ ೀವು, ಅದರ ಬಗೆು ಹೆಚ್ಚು
ಮಾತನ್ಯಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಲಲಿ . ಹವಾನಯಂತರ ಕ, ಎಲವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಎಸೆ ಲೇಟರ್
ಇರಲಲಿ . ಇೆಂದು ನ್ಮಮ
ನ್ಗವು ಹವಾ-ನಯಂತರ ಕಗಳು, ಬಹುಮಹಡಿ ಶಾಪೆಂಗ್
ಮಾಲ್ಗಳು ಅೆಂತರಾಷ್ಟಿ ರೀಯ ಸಿದಿ ವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಬಾರ ಾ ೆಂಡ್ಗಳು ಲಭಾ ವಿದೆ. ಇವುಗಳ
ಜತೆಗೆ ಜಿೀವನ್ ಶೈಲಯಲಿ
ಜಿೀವಿತದ ಮೇಲನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊೀನ್ ಮುೆಂತಾದವುಗಳಲಿ
ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ ಬದರ್ಲವಣೆ ನೀಡುತೆು ೀವೆ.
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ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಕೀನದಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಆಧುನಿಕತಾವಾದ ಮ್ತುತ
ನಂತರದ ಆಧುನಿಕತಾವಾದ
ಕಳೆದ 40 ವಷ್ಗಳಲಿ ಇತಿು ೀಚಿನ್ ದಶಕದಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊೀನ್ವು
ಸಿ್ ರವಾಗಿ ಬದರ್ಲಗತಿು ದೆ ಅಥವಾ ‘ಆಧುನಕ’ದ್ಧೆಂದ ‘ಆಧುನಕೊೀತು ರ’ ಚಿೆಂತನೆಗೆ ಬದರ್ಲಗಿದೆ
ಎೆಂದು ಸಮಾಜ ಶಾಸು ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ನ್ಮಮ ಲಿ ಹೆಚಿು ನ್ವರು ಆಧುನಕ ಪರ ಪಂಚದಲಿ
ಬಳೆದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ನ್ಮಮ ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳು “ಆಧುನಕೊೀತು ರ”
ವಿಶಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊೀನ್ದಲಿ ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ.

ಆಧುನಿಕತಾವಾದ
ಆಧುನಕತಾವಾದವು ಜಾಾ ನೀದಯದೊಡನೆ ಪಾರ ರಂಭಗೆಂಡಿದೆ. ವೈಜಾಾ ನಕ ವಿಧಾನ್ವು
ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು . ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿ ಕ ಸಮಗರ ತೆ ಮೂಲಕ ಪರ ಪಂಚದ
ತೆಂದರೆಗಳೆಲಿ ವು ಬಗೆಹರಸಲು ಡುತು ವೆ ಎೆಂದು ಅಥ್ಗೆಂಡಿತ್ತು . ಸತಾ
ವಸುು ನಷಿ ವಾಗಿತ್ತು . ಸತಾ ವು ಸಾ ಯಂ - ಸು ಷಿ ವಾಗಿತ್ತು . ವಿಷಯಗಳು ಕಪುು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ
ಬಣಣ ದಾದ ಗಿದದ ವು. ಆಧುನತಾವಾದದ ತೆಂದರೆಯೆೆಂದರೆ ವಾ ಕಿು ತಾ ಮತ್ತು ಸಾ ಕೆಂದ್ಧರ ೀಯತೆ.

ಆಧುನಿಕೀತತ ರತೆ
ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು
ಕಾರಣವಲಿ ದುದ
ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. “ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳಿಲಿ ,
ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ್ಗಳು ಮಾತರ ” (ಫೆಡಿರ ಕ್ ನೀತೆ್ ) ನೈತಿಕತೆ ಒೆಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ವಿಷಯ ನೀವು ಬದುಕಲು
ಬಯಸುವ ನಮಮ ಸಾ ೆಂತ ನೈತಿಕ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನನ ನೀವು ರೂಪಸಿ ಕೊಳುಳ ತಿು ೀರ. ನೀವು
ವಾ ಕು ಪಡಿಸಲು ಸಾ ತಂತರ ರು ಮತ್ತು ನೀವು ತಪುು ಎೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ .
ವೈಯಕಿು ಕ ಅನ್ನಭವವು ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಸಾಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ವಸುು ನಷಿ ಸತಾ ದ ಶಕಿು ಯನ್ನನ
ಅತಿಕರ ಮಿಸುತು ದೆ. ಸತಾ ವು ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದದ ರೂ ಸಹನೆ ಸಹಿಷಣ ತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು
ಯಾರಾಗಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅೆಂದುಕೊೆಂಡತಿು ರುತಾು ನೆ. ನ್ಮಮ ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು
ಮತ್ತು
ಮಕೆ ಳು ಒೆಂದು ಸವಾಲುಳಳ ಪರ ಪಂಚದಲಿ
ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳು,
ಮೌಲಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿೀವನ್ ಶೈಲ; ಜಿೀವನ್ದ ಪರ ಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಯೆೆ
ಮಾಡಲು ಅವರಗೆ ಅನೇಕ ಆಯೆೆ ಗಳು ಅವರಗೆ ಪರ ಸುು ತಗೆಂಡಿವೆ.
ನ್ಮಮ ವಿಶಾ ದ ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳು ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಪರ ಪಂಚವು ನ್ಯವು ಈಗ
ಇರುವ ಜಗತಿು ನ್ಲಿ ನ್ಯವು ಬಳೆದ ಪರ ಪಂಚಕಿೆ ೆಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿದೆ. ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು
ಮತ್ತು
ಮಕೆ ಳು ಸ್ ಳಿೀಯರು ಅವರು ಬಳೆದರು ಮತ್ತು
ಈ ಹಸ ಜಗತಿು ನ್ಲಿ
ಬಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ!
ನ್ಯವು
ಈ
ಹಸ
ಜಗತಿು ನ್ಲಿ
ವಲಸಿಗರು
ಆಗಿದೆದ ೀವೆ
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2. ಕ್ರ ೈಸ್ತ ಪರ ಪಂಚದ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸುತ್ತತ ವೆ
ನಾವು ಸ್ಭೆ ಮಾಡುವ ರಿೀತ್ತಯಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ನ್ಯವು ಕೆರ ೈಸು ಪರ ಪಂಚದಲಿ ಹಲವಾರು ಬದರ್ಲವಣೆಗಳನ್ನನ ನೀಡಿದೆದ ೀವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ನ್ಯವು ಸಭೆಗಳ ಕೂಟದ್ಧೆಂದ ವಣ್ರಂಜಿತ ಗಾಜಿನ್ಲಿ , ಗಡಿಗೀಪುರದ ಕಟಿ ಡಗಳಿೆಂದ
ಹವಾ-ನಯಂತಿರ ತ ಸಂಭಾಗಣಗಳಿಗೆ, ಸಮಾವೇಶ ಕೆಂದರ ಗಳು ಮುೆಂತಾದವುಗಳೆಡೆಗೆ ನ್ಯವು
ಹೀಗಿದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವು ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲಿ , ನ್ಯವು ಸುು ತಿ ಗಿೀತೆಗಳಿೆಂದ ಕೊೀರರ್ಸ
(ಸುವಿಾ ಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ನೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸುು ತಿ ಸ್ುೀತರ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ನೆಯ
ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪರವತ್ನೆಗೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವುಗಳು ಸುು ತಿಗಿೀತೆ ಪುಸು ಕಗಳಿೆಂದ ಪಲಿ ವಿಗಳ
ಹಾಳೆಗಳಿಗೂ ನೆತಿು ಯ ಮೇಲು ಡೆಯ ಪೊರ ಜೆಕಿ ರ್ ನೆಂದ ದೊಡಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಡಿ
ಪೊರ ಜೆಕಿ ರು ಳಿಗೆ ಬದರ್ಲವಣೆ ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ಕೂಟಗಳಲಿ ನ್ ಪರ ಸುು ತಿಯು ನ್ಯಟಕಗಳು/
ಸಿೆ ಟ್ಗಳು/
ಸಂಗಿೀತಗಳಿೆಂದ
ಈಗ
ವಿೀಡಿಯೀಗಳು
ಮತ್ತು
ಕಿರುಚಿತರ ಗಳಿಗೆ
ಪರವತ್ನೆಯಾಗಿವೆ.

ಪರ ಸಂಗಿಸ್ಲಪ ಟ್ಿ

ಸಂದೇಶ್ದಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಭಾಗದಲಿ , ನ್ಯವು ದೇವರ ವಾಕಾ ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ
ಹೆಚು ಳವನ್ನನ
ನೀಡಿದೆದ ೀವೆ.
1400
ರಲಿ
ಮಾಟ್ಟ್ನ್ಸ
ಲೂಥರನ ಡನೆ
ಸುಧಾರಣೆಯಿೆಂದ
ಪಾರ ರಂಭಗೆಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 50 ವಷ್ಗಳಲಿ ನ್ಯವು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ.
ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಜಿೀವಿತದ ಎರ್ಲಿ ನ್ಡೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ.
ಆದಾಗೂಾ ಪರ ಪಂಚದಾದಾ ೆಂತ ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠದಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರ ಸಂಗತಿಗಳು
ಚಿಗರುತಿು ವೆ. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಕರು ಆಕಷ್ಣೆಯ ಪರ ಯತನ ದಲಿ ಮತ್ತು
ದೊಡಡ ಸಭಿಕರ ಗೆಂಪನ್ನನ ಇರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದ್ಧರುವಂತಹ ದೇವರ
ವಾಕಾ ದ್ಧೆಂದ ಆಧುನಕೊೀತು ರ ತತಾ ಶಾಸು ರ ಉತು ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನನ —ಭಾವಿಸುವುದು.
ಭಾನ್ನವಾರ ಬಳಿಗೆು ಯ ಮನೀ-ರಗಳೆಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚೆು ೀನ್ನ ಅಲಿ ದ ನಮಮ ನ್ನನ
ಹುರದುೆಂಬಿಸುವ ಪ್ರ ೀರಕ ಭಾಷಣಗಳು ಮುೆಂತಾದವುಗಳಿೆಂದ ಆವರಸಲು ಟ್ಟಿ ವೆ. ಅೆಂತಹ
ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠಗಳಲಿ ದೇವರ ವಾಕಾ ವು ಇಬಾಬ ಯಿ ಕತಿು ಯಂತೆ ಅಥವಾ ಸುತಿು ಗೆಯಂತೆ
ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ ಆತಮ ಕೆೆ
ಹಿತವಾದ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು
ಆರಾಮದಾಯವಾಗಿ ಮಲಗವ ಒೆಂದು ಮಂಚವಾಗಿರುತು ದೆ! ಅವರು ಪಾಪವನ್ನನ
ಎದುರಸಲು ಅಥವಾ ಜನ್ರನ್ನನ ಪಾಪದ ಅರಕೆಗೆ ನ್ಡೆಸುವುದನ್ನನ ನರಾಕರಸುತಾು ರೆ.
ಅವರು ನ್ರಕ ಅಥವಾ ಸಾ ಗ್ದ ನೈಜತೆಯ ಕುರತ್ತ ಮಾತನ್ಯಡುವುದ್ಧಲಿ . ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು
ಕಿಷ ೀಣಿಸದಂತೆ ಇರಲು ಅವರು ಪರ ಸಂಗಿಸುವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಇವಲಿ .
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ಸಂದೇಶ್ ವಿತರಣೆಯಲಿಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ನ್ಯವಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಯುಗದಲಿ , ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹಸರ ಮಾನ್ದ ಸಂತತಿ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಜನ್ರನ್ನನ ನರೂಪಸುತು ವೆ.
•

ಅವರು ಬರೀ ಕಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನ್ನನ ಬಯಸುವುದ್ಧಲಿ ; ಅವರ ಎರ್ಲಿ ಇೆಂದ್ಧರ ಯಗಳು
ತಡಗಿಕೊೆಂಡಿರಬೇಕೆೆಂದು ಬಯಸುತಾು ರೆ. ಅವರಗೆ ಸಂದೇಶ ಬೇಡ ಆದರೆ
ಪರವತ್ನೆಯಲಿ ಫಲತಾೆಂಶವನ್ನನ ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಅಪೇಕಿಷ ಸುತಾು ರೆ.
ವಿಪಯಾ್ಸವೆೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದ್ಧಗೆ ಗಮನ್ವನ್ನನ
ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುವುದನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡುತೆು ೀವೆ.

•

ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಬದ್ಧಯಲಿ , ಎರ್ಲಿ ಇೆಂದ್ಧರ ಯಗಳನ್ನನ ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮತ್ತು
ರೂಪಾೆಂತರಗಳುಳ ವ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ ಸಮಯವಿಲಿ ದ
ಸತಾ ಗಳನ್ನನ ತಲುಪಸುವ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು ಪರ ಸಂಗಿಗಳು ಹೆಚಿು ನ್
ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ ರುವುದನ್ನನ ನ್ಯವು ನೀಡುತೇವೆ. ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನ್ಶಿೀಲತೆ
ಇದರಲಿ ದೊಡಡ ಪಾತರ ವಹಿಸುತು ದೆ.

ಇದೆಲಿ ವೂ
ಒಳೆಳ ಯದೆ
ಆದಾಗೂಾ
ಇನನ ೆಂದು
ಕಡೆಯಲಿ
ಅಪಾರ ಕೃತ
ತೀಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಗಳಾದ- ಅದುು ತಗಳು, ಸೂಚಕಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳ
ದೈವ- ಸಂಕಲು ತ ಸಮಿೀಪಸುವಿಕೆಯಿೆಂದ ಮತ್ತು
“ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಬಲದ” ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಲಿ
ಕೆಲವನ್ನನ
ನ್ಯವು ಕಳೆದುಕೊೆಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿೀಲ
ವಿಷಯಗಳ ಪರ ಸುು ತಿ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನನ
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲಿ
ದೃಷ್ಟಿ ಯು
ಬದರ್ಲಯಿಸಲು ಟ್ಟಿ ದೆ.
ನ್ಯವು
ಪಾರ ಣಾತಮ
ಮನ್ರಂಜಿಸುವ
ಸೇವೆಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ
ಕೊನೆಗಳುಳ ತೆು ೀವೆ. ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ರು ಆನಂದ್ಧಸಲು ಬರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಪವಿತಾರ ತಮ ದ
ರೂಪಾೆಂತರಸುವ,
ಸಾ ಸ್ ಪಡಿಸುವ
ಮತ್ತು
ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವ
ಶಕಿು ಯನ್ನನ
ಕಸಿದುಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ಟಿ
ಅಪೊಸು ಲರ ಪರ ವಾದ್ಧಗಳು, ಸಭಾಪಾಲಕರು,
ಉಪದೇಶಕರು ಮತ್ತು
ಸುವಾತಿ್ಕರುಗಳ ಬದಲಗೆ ಸಮಾರಂಭ ವಾ ವಸಾ್ ಪಕರು,
ಮನ್ರಂಜನೆಗಾರರು, ವಾಗಿಮ ಗಳು, ನ್ಯಟಕಕಾರರು ಮತ್ತು ಪರ ದಶ್ಕರುಗಳಿೆಂದ ನ್ಮಮ
ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠವು ಆಕರ ಮಿಸಲು ಟ್ಟಿ ರುವ ಅಪಾಯ ನ್ಯವು ಹೆಂದ್ಧದೇವೆ. ಕೆರ ೈಸು ಪರ ಪಂಚದಲಿ
ಅನೇಕ ಬದರ್ಲವಣೆಗಳನ್ನನ
ನೀಡಿದೆದ ೀವೆ ನ್ಯವು ಸಭೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್ದಲಿ
ಬದರ್ಲವಣೆಗಳು, ಪರ ಸಂಗಿಸಲು ಟಿ ಸಂದೇಶದಲಿ ಬದರ್ಲವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನನ
ತಲುಪಸುವಲಿ ಬದರ್ಲವಣೆಗಳು
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3. ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹೆಗುು ರುತುಗಳು ಯಾವುವು?
ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 22:28
ನಿನನ ಪತೃಗಳು ಹಾಕ್ತದ ಪೂವೆಕ್ಕಲದ ಮೇರೆಯನ್ನನ (ಗಡಿರೇಖೆಗಳು) ಒತತ ಬೇಡ್.
ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 23:10
ಪೂವೆಕ್ಕಲದ ಮೇರೆಯನ್ನನ ಒತತ ಬೇಡ್ ಅನಾಥರ ಹೊಲಗಳಲಿಿ ನ್ನಗು ದಿರು.

ಜಾನ್ಸಗಿಲ್ ಅವರ ಸಂಪ್ಯಣ್ ಸತಾ ವೇದದ ನರೂಪಣೆಯ ಪರ ಕಾರ, ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳು “ಪಾರ ಚಿೀನ್ಗಡಿ” ಅಥವಾ ‘ಮೇರೆ’ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸುತು ದೆ, ಇದು
ಭೂಮಿಗಳು, ಎಸೆಿ ೀಟ್ಟ, ಪತಾರ ಜಿ್ತ, ಗರುತಿರುವವುಗಳು, ಸುತ್ತು ವುದರೆಂದ, ಮತ್ತು
ಪರ ತೆಾ ೀಕಿಸಲು ಟಿ ೆಂತಹ, ಪ್ಯವಿ್ಕರೆಂದ ಅವರ ನೆರೆಹರೆಯವರಡನೆ ಒಪು ೆಂದದಲಿ
ಹೆಂದ್ಧಸರ್ಲದ; ಅದನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಾನ್ನನಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ
ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಶಾಪವನ್ನನ
ಖಂಡಿಸರ್ಲಗತು ದೆ ಮತ್ತು
ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದಲಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಾ ೆಂತ ಘೀರ ಅಪರಾಧ್ವೆೆಂದು ಪರಗಣಿಸರ್ಲಗಿದೆ. ರೀಮನ್ನ ರಲಿ ಇದು
ತ್ತೆಂಬಾ ಪವಿತರ ವಾಗಿತ್ತು ; ಅದು ಅವರ ಗಡಿಗಳ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ದೇವತೆಯನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧದದ ರು ಮತ್ತು ಅವರೆಂದ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನನ ಹ ಧ್ಮ್ೀ್ಪದೇಶಕಾೆಂಡ 19:14
ನಮಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೀವನ್ನ ನಮಗೆ ಸಾ ದೇಶವಾಗವುದಕೆೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ ನಮಮ
ಪಾಲಗೆ ಬಂದ ಸಾಾ ಸು ಾ ದಲಿ ನೆರೆಯವನ್ ಭೂಮಿಯ ಪ್ಯವ್ಕಾಲದ ಮೇರೆಯನ್ನನ
ಒತು ಬಾರದು.
ಧರ್ೀೆಪದೇಶ್ಕ್ಕಿಂಡ್ 27:17
ಅವರು ಮ್ತ್ತತ ಬಬ ನ ಮೇರೆಯನ್ನನ
ಅನನ ಬೇಕು.
ಹೊೀಶೇಯ 5:10
ಯೆಹೂದದ ಮುಖಂಡ್ರು ಮೇರೆಯನ್ನನ
ನಿೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಯ್ದಾ ಬಡುವೆನ್ನ.

ಪ್ಯವ್ಕಾಲದ ಮೇರೆಗಳನ್ನನ

ಸ್ರಿಸಿದವನ್ನ

ಶಾಪಗರ ಸ್ತ

ಎನನ ಲಾಗಿ

ಜನರೆಲಿ ರೂ-ಹೌದು

ಒತುತ ವವರಂತ್ತದ್ದಾ ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನನ

ರೌದರ ವನ್ನನ

ಚಲಸುವಲಿ ನ್ಯಯಕರುಗಳು ಸಾ ತಃ ತಪು ತಸ್ ರು ಮತ್ತು

ದೇವರು ನ್ಯಾ ಯತಿೀಪ್ನ್ನನ ಅವರು ಗಳಿಸಿದರು. “ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳು” ಮತ್ತು ಆಸಿು ಯ
ಮೇಲನ್ ಗಡಿರೇಖ್ಯಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ ವಾ ವಹರಸುವುದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಮ್ದಲೇ ಧ್ಮ್ಗರ ೆಂಥದ
ಭಾಗಗಳಲಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿತವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದದ ರೂ ನ್ಯನ್ನ ಇದನ್ನನ

ಆತಿಮ ೀಕ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಂತರಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನನ ಈ ಪುಸು ಕದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಾಗಿ
ಬಳಸುತೆು ೀನೆ.
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳು ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ:
•

ನ್ಡೆಯಲು ಸುರಕಿಷ ತ ಪರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಡೆದಾಡದಂತೆ ನಷೇಧಿಸರ್ಲದ ಪರ ದೇಶಗಳು.

•

ನಷೇಧಿತ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮಮ ನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಹೀಗವಂತಹ ಸಾಧ್ಾ ಕರ ವಂಚನೆ.
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ಬದರ್ಲಗತಿು ರುವ

ಪರ ಪಂಚದಲಿ ,

ನ್ಯವು

ನೆನ್ಪಟ್ಟಿ ಕೊಳಳ ಬೇಕು:

ನ್ಯವು

ಒತ್ತು ವರ

ಮಾಡದ್ಧರುವ ಪ್ಯವ್ಕಾಲದ ಮೇರೆಗಳಿವೆ. ನ್ಯವು ಹಾದುಹೀಗದಂತಹ ಪವಿತರ ಗಡಿಗಳಿವೆ.
ನ್ಯವು ಕಳೆದುಕೊಳಳ ದಂತಹ ದೈವಿಕ ರೂಢಿ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳಿವೆ.

ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳನ್ನನ ನಾವು ಕಳೆದುಕಳಳ ಬಾರದು
ಮಾನ್ವ ನಮಿ್ತ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳಿವೆ, ಅವು ನಷು ರಯೀಜಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ
ಮುರಯಬೇಕು ಎೆಂಬುದು ನಜವಾಗಿದದ ರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಸತಾ ವೇದದ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳು
ಪಾಲಸಲು ಡಬೇಕು. ಇವು ಸಮಯ ರಹಿತವಾದವು.
ಮಾನವ—ನಿರ್ಮೆತ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ನ್ಮಮ ನ್ಡೆಯಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಯೀಜನ್ ತರದ್ಧರುವಂತಹ ಮಾನ್ವನಮಿ್ತ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳನ್ನನ ನ್ಯವು ತಾ ಜಿಸಲು ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಿದೆದ ೀವೆ. ಮಾನ್ವ - ನಮಿ್ತ
ಸಂಪರ ದಾಯಗಳು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದಲಿ ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಶೂನ್ಾ ಗಳಿಸುತು ದೆ. ಮತ್ತು
ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಬಂಧ್ನ್ದ ಸ್ ಳಗಳಿಗೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದಾರತಪು ಸುತಿು ದೆ.
ಮಾಕೆ 7:13
ಹೀಗೆ ನಿೀವು ಕಲಿಸುತಾತ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪರ ದ್ದಯದಿಿಂದ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನನ ನಿರಥೆಕ ಮಾಡುತ್ತತ ೀರಿ.
ಮ್ತುತ ಇಿಂಥ ಕ್ಕಯೆಗಳನ್ನನ ಇನ್ನನ ಎಷ್ಿ ೀ ಮಾಡುತ್ತತ ೀರಿ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.

ಕಲೊಸ್ಸೆ ಯವರಿಗೆ 2:8
ಕ್ತರ ಸ್ತ ನನ್ನನ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ದೆ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳನ್ನನ ಪ್ರರ ಪಂಚಿಕ ಬಾಲ ಬೀಧೆಯನ್ನನ
ಅನ್ನಸ್ರಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಲಿಿ ಬಂದು ರ್ೀಸ್ವಾದ ನಿರಥೆಕ ತತವ ಜ್ಞಾ ನ ಬೀಧನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಮ್ನಸ್ೆ ನ್ನನ ಕ್ಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ ವಶ್ಮಾಡಿಕಿಂಡಾರು, ಎಚಚ ರಿಕ್ಯಾಗಿರಿೆ.

ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳು
ಹೇಗಾದರೂ, ನ್ಯವು ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳಿವೆ ಎೆಂದು ನ್ಯವು
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.
1 ಕರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 11:2
ನಿೀವು ಎಲಾಿ ದರಲಿಿ ಯೂ ನನನ ನ್ನನ
ಜ್ಞಾ ಪಕಮಾಡಿಕಿಂಡು ನಾನ್ನ
ಕಟ್ಿ ಳೆಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ ನಡಿಯ್ದತ್ತತ ೀರೆಿಂದು ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ ಹೊಗಳುತೆತ ೀನೆ.

ನಿಮ್ಗೆ

ತ್ತಳಿಸಿಕಟ್ಿ

2 ಥೆಸ್ಲೊೀನಿಕದವರಿಗೆ 2:15
ಹೀಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಸ್ಹೊೀದರರೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿಿ ರಿ ನಾವು ಮಾತ್ತನಿಿಂದ್ದಗಲಿ ಪತ್ತರ ಕ್ಯಿಂದ್ದಗಲಿ
ನಿಮ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ಬೀಧನೆಗಳನ್ನನ ನಿೀವು ಭದರ ವಾಗಿ ಹಡಿದುಕಿಂಡಿರಿೆ.
2 ಥೆಸ್ಲೊೀನಿಕದವರಿಗೆ 3:6
ಸ್ಹೊೀದರರೇ ನರ್ಮಮ ಿಂದ ಹೊಿಂದಿದ ಬೀಧನೆಯನ್ನನ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ದೆ ಅಕರ ಮ್ವಾಗಿ ನಡೆಯ್ದವ ಪರ ತ್ತ
ಸ್ಹೊೀದರನಿಗೆ ನಿೀವು ದೂರವಾಗಿರಬೇಕ್ಿಂದು ನಮ್ಮ ಕತೆನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತರ ಸ್ತ ನ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಆಜ್ಞಾ ಪಸುತೆತ ೀವೆ.
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ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದು
ನ್ಯವು ಪಾಲಸಬೇಕಾದ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿವೆ, ನ್ಯವು ದಾಟಬಾರದು ಎೆಂಬ ಪವಿತರ
ಗಡಿಗಳಿವೆ. ನ್ಯವು ಕಳೆದು ಕೊಳಳ ಬಾರದು ಎೆಂಬ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳು ಇವೆ ಎೆಂದು
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ ನ್ಯವು ಈಗ ಪರ ಸುು ತತೆ ಎೆಂಬ ತ್ತೆಂಬಾ ಆಸಕಿು ದಾಯಕ ವಿಷಯಕೆೆ
ಬಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ.
ಬದರ್ಲಗತಿು ರುವ
ಸಂಸೆ ೃತಿಯಲಿ ,
ಹಸ
ಪರ ಪಂಚದಲಿ
ಮತ್ತು
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ ಪಾಲಸುವಲಿ ನ್ಯವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು?

ಪಾರ ಚಿೀನ್

ಕೆರ ೈಸು
ವಯಸೆ ರಂತೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ನ್ಯವೇ ಗತಿ್ಸಿಕೊಳುಳ ವ ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ
ಸಂಸೆ ೃತಿಯಡನೆ ಹೀರಾಡುತೆು ೀವೆ. ನ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿ ವಿಶಾ ದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊೀನ್ ಮತ್ತು
ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧರುವ ಜಗತಿು ನ್ಲಿ ಬಳೆದ್ಧದೆದ ೀವೆ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶಕೆೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಯಾಗಿ
ಧ್ಮ್ಗರ ೆಂಥಗಳನ್ನನ ಹೇಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ನ್ಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದ್ಧಲ್:
ಲೀಕದಲಿ ದದ ರುಇನ್ನನ
“ಲೀಕದವರಲಿ ”
(ಯೀಹಾನ್
17:14-18)
ಎೆಂಬುದರ
ಅಥ್ವೇನ್ನ? ನ್ಯವು ಲೀಕಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಾಗೂಾ
“ಇಹಲೀಕದ ನ್ಡವಳಿಕೆಯನ್ನನ ಅನ್ನಸರಸದೆ” (ರೀಮಾಪುರದವರಗೆ 12:1-2) ಇರುವುದು
ಹೇಗೆ? ನ್ಯವು ಪರ ಪಂಚದೊಡನೆ ಸೆನ ೀಹದೊಡನೆ ಸೆನ ೀಹವನ್ನನ
ಹೆಂದದ್ಧದಾದ ಗಲೂ
ಪರ ಪಂಚದೊಡನೆ ಸಂಪಕ್ ಹೇಗೆ ಹೆಂದಬೇಕು? (ಯಾಕೊೀಬನ್ನ 4:4) ನ್ಮಮ ದೈನಂದ್ಧನ್
ಜಿೀವನ್ವನ್ನನ ನ್ಯವು ಹೇಗೆ ಆನಂದ್ಧಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರ ಪಂಚವನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸದಂತೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಇನ್ನನ ಹೇಗೆ ರಕಿಷ ಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. (1ಯಹಾನ್ 2:15-17)? ನ್ಯವು ಹೀರಾಡುತಿು ರುವಂತ
ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಇವಾಗಿವೆ.
ನ್ಯವು ಲೀಕದ ಹರಗಡೆ ಇರಲು ಆಗವುದ್ಧಲಿ . ಯಾಕೆೆಂದರೆ ನ್ಯವು ಲೀಕಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸಲು ಟ್ಟಿ ದೆದ ೀವೆ.
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ನ್ಯವೇ
ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವ
ಹಸ
ಪರ ಪಂಚದ
ಸಂಸೆ ೃತಿಯಡನೆ ನ್ಯವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಮಮ ಹದ್ಧಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳು
ಹಸ ಪರ ಪಂಚದಲಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವಾಗ, ಅವರ ಸಂಸೆ ೃತಿಯು ಬದರ್ಲಗತಿು ರುವಾಗ ಮತ್ತು
ಅವರ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಅಷಿ ಗಿ ನ್ಮಗೆ ಪರಚಯವಿಲಿ ದ್ಧರುವಾಗ ನ್ಯವು ಅವರಗೆ ಏನ್ನ್ನನ
ಕಲಸಬಹುದು?
•

ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ ಸಂಸೆ ೃತಿಯಿೆಂದ ನ್ಯವು ಸಂಪಕ್ಕಡಿತಗಳಿಸಿದರೆ ನ್ಯವು
ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರಲು ಅದನ್ನನ ಸುಧಾರಸಲು ಅಥವಾ ಪರವತಿ್ಸಲು ಶಕು ರಾಗವುದ್ಧಲಿ .

•

ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ ಸಂಸೆ ೃತಿಗೆ ನ್ಯವು ಸಂಪ್ಯಣ್ವಾಗಿ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವವರಾದರೆ
ಅದರಲಿ ರುವ ತಪಾು ದದದ ನ್ನನ ಬದರ್ಲಯಿಸಲು ನ್ಯವು ಶಕು ರಾಗವುದ್ಧಲಿ .

•

ಸಮಯ ರಹಿತ ಸತಾ ಗಳು ಮತ್ತು ತತಾ ಗಳನ್ನನ ಸಾ್ ಪಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಸಲು ಹಸ
ಪರ ಪಂಚದ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ ನ್ಯವು ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು, ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು
ಮತ್ತು ಅನೆಾ ೀಷ್ಟಸಬೇಕು.
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ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಾ ತಃ ಒಳೆಳ ಯದಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟಿ ದದ ಲಿ ಬದಲಗೆ ಪರ ತಿಯೆಂದು
ಸಂಸೆ ೃತಿಯು ಒಳೆಳ ಯ ಮತ್ತು ಕೆಟಿ ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ ಒಳಗೆಂಡಿರುತು ದೆ. ಅದನ್ನನ ಗರ ಹಿಸಬೇಕು
ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆಯಿೆಂದ ವಾ ವಹರಸಬೇಕು. ಪೌಲನ್ನ ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನನ ಸಂಪಕ್
ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ್ನ ಹೇಳಿದುದ ಇಲಿ ದೆ:
1 ಕರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 9:19-23
19 ನಾನ್ನ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸ್ವ ತಂತರ ನಾಗಿದಾ ರೂ ಹೆಚ್ಚಚ ಜನರನ್ನನ ಸಂಪ್ರದಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕ್ಿಂದು
ನನನ ನ್ನನ ಎಲಿ ರಿಗೂ ಅಧಿೀನಮಾಡಿದೆನ್ನ.
20 ಯೆಹೂದಯ ರನ್ನನ ಸಂಪ್ರದಿಸಿಕಳುಳ ವದಕ್ಾ ಯೆಹೂದಯ ರಿಗೆ ಯೆಹೂದಯ ನಂತಾದೆನ್ನ. ನಾನ್ನ
ನಿಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿೀನನಲಿ ದವನಾದರೂ ನಿಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿೀನರಾದವರನ್ನನ
ಸಂಪ್ರದಿಸಿಕಳುಳ ವದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿೀನನಂತಾದೆನ್ನ.
21 ನಾನ್ನ ದೇವರ ನೇಮ್ವಿಲಿ ದವನಲಿ , ಕ್ತರ ಸ್ತ ನಿಯಮ್ಕಾ ಳಗಾದವನೇ; ಆದರೂ
ನಿಯಮ್ವಿಲಿ ದವರನ್ನನ ಸಂಪ್ರದಿಸಿಕಳುಳ ವದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮ್ವಿಲಿ ದವನಂತಾದೆನ್ನ.
22 ಬಲವಿಲಿ ದವರನ್ನನ ಸಂಪ್ರದಿಸುವದಕ್ಾ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಿಲಿ ದವನಾದೆನ್ನ. ಯಾವ
ವಿಧದಲಿಿ ಯಾದರೂ ಕ್ಲವರನ್ನನ ರಕ್ತಿ ಸ್ಬೇಕ್ಿಂದು ಯಾರಾರಿಗೆ ಎಿಂಥೆಿಂಥವನಾಗಬೇಕೀ
ಅಿಂಥಂಥವನಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.
23 ನಾನ್ನ ಇತರರ ಸಂಗಡ್ ಸುವಾತೆೆಯ ಫಲದಲಿಿ ಪ್ರಲುಗಾರನಾಗಬೇಕ್ಿಂದು ಇದೆಲಿ ವನ್ನನ
ಸುವಾತೆೆಗೀಸ್ಾ ರವೇ ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ.

1 ಕೊರೆಂಥದವರಗೆ 9 ರೆಂದ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸರ್ಲದ ಧ್ಮ್ಗರ ೆಂಥಗಳು ಬಹುಶಃ ನ್ಮಮ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರಗೆ
ಪರ ಸುು ತವಾಗವುದರ ಬಗೆು ಮತ್ತು ಎರ್ಲಿ ಪುರುಷರಗೆ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳಾಗವುದರ ಬಗೆು
ನ್ಮಗೆ ಕಲಸುವ ಪರ ಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಯವು ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿು ರುವವರಂತೆ ಆಗವುದು.
ಪೌಲನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲದಲಿ ಅದು ಅಗತಾ ವೆೆಂದು ಕಂಡುಕೊೆಂಡರೆ, ನ್ಯವೂ ಸಹ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಖ್ಯತಿರ ಯಿದೆ!
1 ಕರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 10: 32-33
32 ಯೆಹೂದಯ ರಿಗಾಗಲಿ ಗಿರ ೀಕರಿಗಾಗಲಿ ದೇವರ ಸ್ಭೆಗಾಗಲಿ ವಿಘ್ನ ವಾಗಬೇಡಿರಿ.
33 ನಾನಂತೂ ಸ್ವ ಪರ ಯೀಜನಕ್ಕಾ ಗಿ ಚಿಿಂತ್ತಸ್ದೆ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರೆಲಿ ರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಿಂದಬೇಕ್ಿಂದು ಅವರ
ಪರ ಯೀಜನಕ್ಕಾ ಗಿ ಚಿಿಂತ್ತಸಿ ಎಲಿ ರನ್ನನ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಮೆಚಿಚ ಸುವವನಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.

1 ಕೊರೆಂಥದವರಗೆ 10:32-33 ಅಪೊಸು ಲನ್ಯದ ಪೌಲನ್ನ ಹಿೆಂದೆ ಚಚಿ್ಸುತಿು ದದ ೆಂತ 1
ಕೊರೆಂಥದವರಗೆ 9:19-23ರ ಬಳಕಿನ್ಲಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಎರ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲಿ
ಎರ್ಲಿ ಮನ್ನಷಾ ರನ್ನನ ಮೆಚಿು ಸುವುದು ಇಲಿ ವೆ ತನೆನ ಡೆಗೆ ಜನ್ರನ್ನನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಪೌಲನ್ನ
ಕಾರಣವಲಿ . ಆದರೆ ಅವರನ್ನನ ಕಿರ ಸು ನ್ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ನ್ಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ.
“ಪರ ಸುು ತತೆಯು
ಯಾವುದು
ಸಮಯ
ರಹಿತವಾದದೆದ ೆಂದು
ಹೇಳಲು
ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕವಾದುದದ ನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸುತು ದೆ. ಸಮಯ ರಹಿತವಾದುದದ ನ್ನನ ಹೇಳಲು
ನ್ಯವು ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕವಾದದದ ನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸುತಿು ದೆ. ಸಮಯ ರಹಿತವಾದುದದ ನ್ನನ ಹೇಳಲು
ನ್ಯವು ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿವಾದದದ ನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕು” (ರೆಗಿು ೀ ಜಾಯನ ರ್, ಫ್ಯಾ ಮಿಲವೈರ್ಸ
ಸಾ್ ಪಕ).
ಪರ ಪಂಚವು ಬದರ್ಲಗತಿು ದೆ. ನನೆನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುದ ಇೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ಧರಬಹುದು!
ಹಸ ಪರ ಪಂಚವನ್ನನ
ನ್ಯವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ ಹಸ
ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಚಿಹೆನ ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು ನ್ಯವು
ನತಾ ವಾದ ಸತಾ ಗಳನ್ನನ
ಪರ ಸುು ತ ಪಡಿಸುವುದು ಅವಶಾ ವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನನ
ಹಾಗೆ
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ಮಾಡುವುದರೆಂದ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಎೆಂದು ನ್ಯವು ತಿಳಿದ್ಧರಬೇಕು. ನ್ಯವು ಸಂಸೆ ೃತಿಯಿೆಂದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಗತ್ತು ಗರಯಿಲಿ ದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ರಹಿತ
ಸತಾ ಗಳನ್ನನ
ಸಂಪಕ್ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನನ
ಉಪಯೀಗಿಸರ್ಲಗವುದ್ಧಲಿ . ಹಸ
ಪರ ಪಂಚದ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು, ತಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಉಪಯೀಗಿಸುವ
ನ್ಮಮ ಪರ ಯತನ ದಲಿ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು
ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ .
ನ್ಯವು ನೆನ್ಪನ್ಲಿ ಟ್ಟಿ ಕೊಳಳ ಬೇಕು: ನ್ಯವು ಚಲಸದ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿವೆ. ನ್ಯವು
ದಾಟಬಾರದು ಎೆಂಬ ಗಡಿಗಳಿವೆ. ನ್ಯವು ಕಳೆದು ಕೊಳಳ ಬಾರದ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳಿವೆ.
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4. ನಮ್ಮ ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹೆಗುು ರುತುಗಳು
ಜಿೀವನ್ದ ಹಲವಾರು ಪರ ಮುಖ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ ಬಿೀಸುತಿು ರುವ ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಕೆಲವು
ಗಾಳಿಗಳನ್ನನ ನ್ಯನ್ನ ಸಂಬೀಧಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ ನ್ ನ್ಮಮ
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಸುತೆು ೀನೆ:
•
•
•
•
•

ವೈಯಕಿು ಕ ಜಿೀವಿತ ಮತ್ತು ನ್ಡವಳಿಕೆ
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ
ಕೆಲಸದ ಸ್ ಳ
ಸಭಾ ಜಿೀವಿತ ಮತ್ತು
ಸೇವೆ

ಪರ ಸುು ತ ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ್ಧೆಂದ ಸಂಪಕ್ ಕಡಿತಗಳಳ ದಂತೆ ಮತ್ತು
ನ್ಯವು ಹಿೆಂದೆ
ಉಳಿಯದಂತೆ, ನ್ಮಮ ಹಡಗಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಸಿಕೊೆಂಡು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡ ಗಾಳಿ
ಬಿೀಸುತಿು ರುವ ಸ್ ಳಕೆೆ
ಹೀಗಲು ಕೆಲವು ಗಾಳಿಗಳು ಬಿೀಸುತಿು ವೆ. ಮತ್ತು
ಆಮೇಲೆ
ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಕೆಲವು ಗಾಳಿಗಳು ಒೆಂದು ದ್ಧಕಿೆ ನ್ಲಿ ಬಿೀಸುತಿು ವೆ. ಅದು ನ್ಮಗೆ ಪವಿತರ
ಗಡಿಗಳನ್ನನ ದಾಟಲು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ದಂತೆ ಮಾಡುತು ದೆ.
ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಈ ಗಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಮಗೆ ಲಂಗರು ಹಾಕುವ
ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ
ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊೆಂಡು
ಹಡಗ
ಓಡಿಸುವುದನ್ನನ
(ಸಂಚರಸುವುದನ್ನನ ) ನ್ಯವು ಕಲಯಬೇಕು.
ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಎರ್ಲಿ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು ಜಿೀವಿತದ ಎರ್ಲಿ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳನ್ನನ ಈ ಪುಸು ಕದಲಿ
ಸಂಬೀಧಿಸುವುದು ನ್ನ್ನ ಉದೆದ ೀಶವಲಿ . ಸಾಕಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನನ
ರವಾನಸುವುದು ನ್ನ್ನ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಆದಿ ರೆಂದ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ವಷ್ಗಳಲಿ ನ್ಮಮ ಮೇಲೆ
ಬರಲರುವ
ಅಥವಾ
ಬಿೀಸುತಿು ರುವ
ಬದರ್ಲವಣೆಯ
ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ
ಹೇಗೆ
ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನನ ನ್ಯವು ತಿಳಿಯುತೆು ೀವೆ. ನ್ಯವು ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳೊಳಗೆ
ಪವಿತರ ಮೇರೆಗಳನ್ನನ ದಾಟದಂತೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ದಂತೆ
ಉಳಿಯಲು ಸಮಥ್ರಾಗಿರೀಣ.
ನ್ಯವುಗಳು
ಬದರ್ಲವಣೆಗೆ
ಸರಯಾಗಿ
ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸುವ
ಸಾಮಥಾ ್ವನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧರಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯನ್ನ ಅಪೇಕಿಷ ಸುವುದಲಿ ದೆ ಆದರೆ ನ್ಮಮ ಪರ ಪಂಚಕೆೆ ಈ
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ
ಕೊೆಂಡಯಾ ಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ನ್ಯನ್ನ ಸವಾಲು
ನೀಡಲು
ಆಶಿಸುತೆು ೀನೆ.
ಆದದ ರೆಂದ
ಬದರ್ಲವಣೆಯ
ಗಾಳಿಯ
ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ
ವಿಭಜನೆಗೆಂಡಿರುವ
ನ್ಮಮ
ಪರ ಪಂಚದ
ಅೆಂತಹ
ಕೆಷ ೀತರ ಗಳನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಬದರ್ಲಯಿಸಬಹುದು. ಜನ್ರುಗಳು ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿೆಂದ, ಪವಿತರ ಮೇರೆಗಳು ಮತ್ತು
ವಾಾ ಪಾರ, ಸಕಾ್ರ, ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ, ಕಿರ ೀಡೆ, ಮಾಧ್ಾ ಮ, ಮನ್ರಂಜನೆ, ಸೆಂದಯ್ಶೈಲ ಮತ್ತು
ಎಲೆಿ ಡೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯದ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ ಜಿೀವಿಸುತಿು ರುವುದನ್ನನ ಕಲು ಸಿಕೊಳಿಳ ರ. ನ್ಯವು
ನಜವಾಗಿಯೂ ನ್ಮಮ ಪರ ಪಂಚದಲಿ ಉಪುು ಮತ್ತು ಬಳಕಾಗಿರುತೆು ೀವೆ!
ಇಲಿ ನ್ನ್ನ ಕರೆಯು ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಸತಾ ವೇದದೊಡನೆ ಇರ್. ಸತಾ ವೇದವು ನ್ಮಮ ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತ!
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ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಜೀವಿತ ಮ್ತುತ ಗುಣನಡ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹೆಗುು ರುತುಗಳು
ಪರಿಶುದಧ ತೆ
1 ಪೇತರ ನ್ನ 1:14-16
14 ನಿೀವು ಮುಿಂಚೆ ಅಜ್ಞಾ ನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾ ಗ ನಿಮ್ಗಿದಾ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ
15 ನಡೆಯ್ದವವರಾಗಿರದೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ ಕರೆದ್ದತನ್ನ ಪರಿಶುದಧ ನಾಗಿರುವ ಪರ ಕ್ಕರವೇ ನಿೀವೂ ವಿಧೇಯರಿಗೆ
ತಕಾ ಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾಿ ನಡ್ವಳಿಕ್ಯಲಿಿ ಪರಿಶುದಧ ರಾಗಿರಿೆ.
16 ನಾನ್ನ ಪರಿಶುದಧ ನಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ನಿೀವೂ ಪರಿಶುದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು ಎಿಂದು ಬರೆದದೆಯಲಾಿ .
ಇಬರ ಯರಿಗೆ 12:14
ಎಲಿ ರ ಸಂಗಡ್ ಸ್ಮಾಧಾನದಿಿಂದಿರುವುದಕ್ಕಾ ಪರಿಶುದಧ ತೆಯನ್ನನ ಹೊಿಂದುವುದಕ್ಕಾ ಪರ ಯತನ
ಮಾಡಿರಿ ಪರಿಶುದಧ ತೆಯ್ದಉಲಿ ದೆ ಯಾವನ್ನ ಕತೆನನ್ನನ ಕ್ಕಣುವುದಿಲಿ .

ಪರಶುದಿ ರಾಗಿರುವುದೆೆಂದರೆ “ದೇವರಗಾಗಿ ಪರ ತೆಾ ೀಕಿಸಲು ಟಿ ವರಾಗಿರುವುದು.” ನ್ಯನ್ನ ದೇವರಗೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ವನೆೆಂದು ಇದರ ಅಥ್ವಾಗಿದೆ. ಆದದ ರೆಂದ ನ್ಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತದೆಲಿ ವೂ
ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂತದೆಲಿ ವೂ ದೇವರನ್ನನ ಪರ ತಿನಧಿಸಬೇಕು, ದೈವಿೀಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು
ದೈವಿಕತೆಯನ್ನನ ಪರ ದಶಿ್ಸಬೇಕು.
ನ್ಯವು ಹೇಳುವ, ಮಾಡುವ, ಧ್ರಸುವ ಇನ್ನನ
ಮುೆಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ
ಇದರ
ಗಣಮಟಿ ದ್ಧೆಂದ ನ್ಯವು ನ್ಯಾ ಯತಿೀಪು್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗೂಾ ಪರಶುದಿ ತೆಯ ನ್ಮಮ
ಗಣಮಟಿ ಗಳು
ಅದೇರೀತಿಯ
ಗಣಮಟಿ
ಹೆಂದ್ಧರದ
ಜನ್ರೆಂದ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಪರ ತೆಾ ೀಕವಾಗಿಡಲು ಅಲಿ . ಅವರೆಂದ ನ್ಯವು ಪರ ಭಾವಿತರಾಗದಂತೆ
ಅವರೆಂದ್ಧಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ನ್ಮಗೆ ಅವಶಾ ಕವಾಗಿದೆ.
ಯೇಸುವು “ಸುೆಂಕದವರು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳೊಡನೆ” ಕುಳಿತ್ತಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು ಊಟ
ಮಾಡುವುದರಲಿ ತ್ತೆಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕನ್ಯಗಿದದ ನ್ನ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ನೆನ್ಪಸಿಕೊಳಿಳ ರ
(ಮತಾು ಯ 9:11) ಇದರ ಅಥ್ವು ಅವರು ಧ್ರಸುವುದನ್ನನ ಸಾ ಲು ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ನ್ಯನ್ನ
ಧ್ರಸಬಹುದು, ಅವರಂತೆಯೇ ವಾಸನೆ, ಅವರಂತೆಯೇ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಗೂಾ
ದೇವರ ಮುೆಂದೆ ವೈಯಕಿು ಕ ಪರಶುದಿ ತೆಯ ಗಣಮಟಿ ಗಳನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ಬಾರದು.
ಪರ ಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿ ಜಿೀವಿಸುತೆು ೀವೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಲೆಕಿೆ ಸದೇ ಮತ್ತು ನ್ಯವು
ಯಾವ ಸಂಸೆ ೃತಿಗೆ ಬದಿ ರಾಗಿದೆದ ೀವೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಲೆಕಿೆ ಸದೇ ಪರಶುದಿ ತೆಯು ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತಾಗಿದೆ.
ಪರಶುದಿ ತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಗಣಮಟಿ ಗಳು ನಶಿು ತವಾಗಿವೆ. ನ್ಯವು ಪರ ಪಂಚದ ಯಾವುದೇ
ಭಾಗದಲಿ
ವಾಸಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು
ನ್ಯವು ಕಾಯ್ ನ್ಡೆಸುತಿು ರುವ ಯಾವುದೇ
ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ ಲೆಕಿೆ ಸದೇ ಆತನ್ ಮಕೆ ಳುಗಳಿಗೆರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ ವೆ. ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳಾಗಿ
ನ್ಮಮ ನೈತಿಕ ಗಣಮಟಿ ಗಳನ್ನನ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸಲು ಆಗವುದ್ಧಲಿ . ಅವು ನ್ಮಗೆ ದೇವರ
ವಾಕಾ ದಲಿ
ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸಲು ಟ್ಟಿ ವೆ.
ಸಂಸೆ ೃತಿಯಿೆಂದ
ಸಂಸೆ ೃತಿಗೆ
ಪರಶುದಿ ತೆಯ
ಗಣಮಟಿ ವು ವಾ ತಾಾ ಸಕರವಾಗಿರುತು ದೆ, ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಸಾ ೆಂತ ನೈತಿಕ ಗಣಮಟಿ ಗಳನ್ನನ
ವಾಾ ಕಾಾ ನಸುತೆು ೀವೆೆಂದು ಕೆಲವರು ಬೀಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರ ಸಂಗಿಸುವ ನದ್ಧ್ಷಿ ಸ್ ಳಕೆೆ
ಸಭೆಯಳಗೆ ಒಳ ನ್ನಸುಳಿದ ನೈತಿಕ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾವಾದದ ನಂತರದ ಆಧುನಕ
ತತಾ ಶಾಸು ರದ್ಧೆಂದ ನ್ಯವು ಬಹಳ ಎಚು ರದ್ಧೆಂದ್ಧರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ ! ಪರ ಪಂಚದ
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ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿ ಸತಾ ವೇದವು ಒೆಂದೇ ರೀತಿ ಓದಲು ಡುತು ದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ
ಎರ್ಲಿ ಮಕೆ ಳಿಗೂ ಒೆಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನನ ಹೇಳುತಾು ನೆ!
ಸಿು ರೀಯರೇ, ನೀವು ಬಟೆಿ ಧ್ರಸುವಾಗ ಎರಡು ಪರ ಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳಾದ - ನ್ಮರ ತೆ ಮತ್ತು
ದೈವಭಕಿು ಪರ ದಶಿ್ಸಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನನ ವಿಶಿಷಿ ವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟಿ ನೆನ್ಪಸಿಕೊಳಿಳ ರ.
1 ತ್ತರ್ಥೆಯನಿಗೆ 2:9-10
9 ಹಾಗೆಯೇ ಸಿತ ರ ೀಯರು ಮಾನಸ್ಸಥ ಯರಾಗಿಯೂ ಡಂಭವಿಲಿ ದವರಾಗಿಯೂ ಇದುಾ ಮ್ಯಾೆದೆಗೆ ತಕಾ
ಉಡುಪನ್ನನ ಟ್ಟಿ ಕಳಳ ಬೇಕ್ಿಂದು ಅಪೇಕ್ತಿ ಸುತಾತ ನೆ. ಅವರು ಜಡೆ ಚಿನನ ಮುತುತ ಬೆಲೆಯ್ದಳಳ ವಸ್ತ ರ
ಮುಿಂತಾದವುಗಳಿಿಂದ ತಮ್ಮ ನ್ನನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕಳಳ ದೆ
10 (ದೇವ ಭಕ್ತತ ಯರೆನಿಸಿಕಳುಳ ವ ಸಿತ ರ ೀಯರಿಗೆ ಯ್ದಕತ ವಾಗಿರುವ ಪರ ಕ್ಕರ) ಸ್ತಾ ೃಯೆಗಳಿಿಂದಲೇ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.

ನ್ಮರ ತೆಯಿೆಂದ
ಬಟೆಿ ಧ್ರಸುವುದನ್ನನ
ವಿಭಿನ್ನ
ಸಂಸೆ ೃತಿಗಳಲಿ
ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿ
ವಾನ್ಯಖ್ಯಾ ನಸಲು ಟ್ಟಿ ದೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಾದ್ಧಸಬಹುದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯನ್ನ
ತಿಳಿದ್ಧದೆದ ೀನೆ. ಒೆಂದು ಸಂಸೆ ೃತಿಯಲ ಅಸಭಾ ವೆೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಲು ಟ್ಟಿ ರುವುದು
ಇನನ ೆಂದು ಸಂಸೆ ೃತಿಯಲಿ ಪರಪ್ಯಣ್ವಾಗಿ ಸರಯಾದುದಾಗಿರಬಹುದೆೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳಬಹುದು. ನ್ನ್ನ ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆ ದ್ಧಾ ಮುಕವಾಗಿರುತು ದೆ: ಮ್ದಲನೆಯದಾಗಿ, ಧ್ಮ್ಗರ ೆಂಥವು
ಸಿು ರೀಯರು ಸುೆಂದರಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರ ದಶಿ್ಸುವುದಕೆೆ ಹಿೀಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತು ದೆ “ಹೃದಯದ
ಗಪು ವಾ ಕಿು ” ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಲಿ ತ್ತೆಂಬಾ ಅಮೂಲಾ ವಾದದುದ (1 ಪೇತರ ನ್ನ 3:4)
ಆದದ ರೆಂದ ಸಂಸೆ ೃತದಲಿ
ಲೆಕಿೆ ಸದೆ, ಒಬಬ
ನಂಬಿಕೆಯುಳಳ
ಸಿು ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯು
ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ., ನೀವು ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಸನನ ವೇಶದೊಳಗೆ
ನ್ಮರ ತೆಯುಳಳ ವರಾಗಿರ.
ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆ
ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 10:9
ನಿರ್ೀೆಷ್ದ ನಡ್ತೆಯವನ್ನ ನಭೆಯವಾಗಿ ನಡೆಯ್ದವನ್ನ ವಕರ ಮಾಗಿೆಯ್ದ ಬೈಲಿಗೆ ಬೀಳುವನ್ನ.

ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದ ಯಾವುದೇ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಷಿ ವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಜಿ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ರ್ಲಗವುದ್ಧಲಿ . ಸಂದಭ್ಗಳು ಎಷೆಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟಿ ರು ಅದನ್ನನ ಲೆಕಿೆ ಸದೇ-ನ್ಯವು
ಚಲಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಗಡಿಯು ಇದಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶ್ರ ಮ್ದ ಕ್ಲಸ್
ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 10:4
ಜೀಲು ಗೈ ದ್ದರಿದರ ಯ ಚ್ಚರುಕು ಗೈ ಐಶ್ವ ಯೆ.

ಜನ್ರು ಹೆಂದ್ಧರುವ ತಾ ರತ ಯಶಸಿ್ ನೆಂದ ನ್ಯವು ಕೆಲವೊಮೆಮ ಆಕಷ್ಟ್ತರಾಗತೆು ೀವೆ.
ಎರಡನೆಯ, ವೆಬ್ ಬ್ಲ್ಮ್ನ್ ನ್ಕ್ಷತರ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲು ಡುವ ಫೇಸಬುಕ್ ಡಾಟ್
ಕಾಮ್ನ್ ಸಂಸಾ್ ಪಕ 23 ವಷ್ದ ಹಾವ್ಡ್ ಡಾರ ಪ್ ಔಟ್ ಜುಕರ್ ಬಗ್್, ಈ ಪುಸು ಕವನ್ನನ
ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿ 15 ಮಿಲಯನ್ಸ ಮತ್ತು ಅದಕಿೆ ೆಂತ ಹೆಚಿು ನ್ ಆಸಿು ಮೌಲಾ ವನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧದದ ರು. ಒೆಂದು ಉತು ಮ ವಿಚಾರದೊಡನೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4 ವಷ್ಗಳಲಿ ಅವನ್ನ
ಬಹುತೇಕ ತಾ ರತ ಯಶಸ್ ನ್ನನ ಅನ್ನಭವಿಸಿದಾದ ನೆ.
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ತಾ ರತ ಯಶಸಿ್ ನ್ ಕಥೆಗಳನ್ನನ ಕಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀಡುವುದು ಕೆಲವೊಮೆಮ ನ್ಯವು
ಸುಲಭವಾದ ಮಾಗ್ವನ್ನನ ಹುಡುಕುವ ಸಾ್ ನ್ಕೆೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ತಳುಳ ತು ದೆ. ಪರಶರ ಮದ ಕೆಲವು
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಾ ಯದಂತೆ ಕಾಣುತಿು ಲಿ . ಆದರೆ “ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ” ಹೇಳತು ದೆ
ಜೀಲುಗೈಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದದ ರೆ ಬಡವರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತೆು ೀವೆೆಂದು ಹೇಳುತು ದೆ. ಪರಶರ ಮವು
ಯಶಸ್ ನ್ನನ ನೀಡುತು ದೆ.
ವಿಪೊರ ೀದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಅಜಿೀಮ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಜಿ ವಾರದಲಿ ಸರಾಸರ 80 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳರ್ಲಗಿದೆ ಎೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆಯೇ? ಯಾರನ್ಯನ ದರಬಬ ರನ್ನನ
ಅವರ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸುವಾಗ “ವಾರದಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನನ
ನೀವು ಮಾಡುತಿು ೀರ”? ಎೆಂಬುದಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಒೆಂದು ಪರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿರುತು ದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರೆಂದ್ಧಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಒೆಂದು ವಾರಕೆೆ 6070 ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದದ ರರಬೇಕು. ನ್ಮಮ ಕೆಲಸದೊಡನೆ ಅತಿರೇಕೆೆ ಹೀಗಬೇಕು
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಮ ನ್ನನ ಪೊರ ೀತಾ್ ಹಿಸುತಿು ಲ.್ಲ ಆದರೆ ಯಶಸು್ ಅನ್ನನ ವುದು
ಕಳಪ್ಯಾದದಲಿ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ನ್ಯವು ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.
ಆದಯ ತೆಗಳು
ಪರ ಪಂಚದಲಿ

ಎಲಿ ವೂ ಅಥ್ವಿವರಣೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದರೆಂದ

ಪರ ಪಂಚದಲಿ ನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಯಲಿ ನ್ಮಮ ಆದಾ ತೆಗಳು ನರಂತರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹೆಂದ್ಧವೆ.
ಮತ್ತು ಮತು ಯ 6:33ನ್ನನ ಇನ್ನನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ ಓದುತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತದಲಿ
ಪಾಲಸಬೇಕಾದ ಆದಾ ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿವೆ..
ಮಾಕೆ 12:29-31
29 ಇಸ್ರರ ಯೇಲ ಜನವೇ ಕೇಳು
30 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕತೆನ್ನ ಒಬಬ ನೇ ದೇವರು. ನಿನನ ದೇವರಾದ ಕತೆನನ್ನನ ಪೂಣೆ
ಹೃದಯದಿಿಂದಲೂ ಪೂಣೆ ಪ್ರರ ಣದಿಿಂದಲೂ ಪೂಣೆ ಬುದಿಾ ಯಿಂದಲೂ ಪೂಣೆಶ್ಕ್ತತ ತ್ತಿಂದಲೂ
ಪರ ೀತ್ತಸ್ಬೇಕು ಎಿಂಬದೇ ರ್ದಲನೆಯ ಆಜ್ಞಾ .
31 ನಿನನ ನೆರೆಯವನನ್ನನ ನಿನನ ಿಂತೆಯೇ ಪೀತ್ತಸ್ಬೇಕು ಎಿಂಬಂದೇ ಎರಡ್ನೆಯ ಆಜ್ಞಾ .
ಇವುಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಆಜ್ಞಾ ಮ್ತ್ತತ ಿಂದಿಲಿ ಎಿಂದು ಉತತ ರ ಕಟ್ಿ ನ್ನ.
ಮ್ತಾತ ಯ 6:33
ಹೀಗಿರುವದರಿಿಂದ ನಿೀವು ರ್ದಲ ದೇವರ ರಾಜಯ ಕ್ಕಾ ಗಿಯೂ ನಿೀತ್ತಗಾಗಿಯೂ ತವಕಪಡಿರಿ. ಇವುಗಳ
ಕ್ಕಡ್ ಅವೆಲಿ ವೂ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ರಕುವವು.

ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳಾಗಿ

ನ್ಮಗೆ,

ದೇವರಗಾಗಿರುವ

ನ್ಮಮ

ಪರ ೀತಿ

ಮತ್ತು

ದೇವರ

ರಾಜಾ ದ

ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನನ ಹಿೆಂಬಾಲಸುವುದು. ವೈಯಕಿು ಕ ಸಕಯ್ಗಳು, ವೈಯಕಿು ಕ ಮಹತಾಾ ಕಾೆಂಕೆಷ
ಮುೆಂತಾದವುಗಳಿಗಿೆಂತ ಮೇಲನ್ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿ ಅಗರ ಸಾ್ ನ್ದಲಿ ರಬೇಕು.
ಪರ ಪಂಚದಲಿ

ಮನ್ನಷಾ ನ್ ಮೌಲಾ ವು ಅವನ್ನ ಒಡೆತನ್ದಲಿ

ಹೆಂದ್ಧರುವುಗಳ ಮೇಲೆ

ಅಳೆಯರ್ಲಗತು ದೆ, ನ್ಯವು ಹೆಂದ್ಧರುವ ವಸುು ಗಳಿೆಂದ ನ್ಯವು ಯಾರು ಎೆಂಬುದು ಬಹಳ
ಪಾರ ಮುಖಾ ಎೆಂದು ನ್ಯವು ಅಥ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು!
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ಲೂಕ 12:15
ಎಲಾಿ ಲೊೀಭಕ್ಕಾ ಎಚಚ ರಿಕ್ಯಾಗಿದುಾ ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ ಕ್ಕಪ್ರಡಿಕಳಿಳ ರಿ. ಒಬಬ ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಆಸಿತ ಯದಾ ರೂ
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವಧಾರವಾಗುವುದಿಲಿ .

ಸ್ರಕ್ತಿ
ಎರ್ಲಿ ಸಮಯಗಳಲಿ ನ್ಮಮ ಸಾಕಿಷ ಯನ್ನನ ಪಾಲಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಗವುದು ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ.
ನ್ಮಮ ಸಾಕಿಷ ಗಳು - ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತಗಳು, ನ್ಮಮ ಕಿರ ಯೆಗಳು, ಮನೀವತ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು
ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳು. ನ್ಯವು ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನನ
ಮಾತನ್ಯಡದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ನ್ಮಮ
ಸುತು ಮುತು ಲನ್ವರು ಮಾತನ್ಯಡುವುದಾಗಿರುತು ದೆ. ನೆಂದನೆಗೆ ಮೇಲರುವ ಸಾಕಿಷ ಯನ್ನನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ನ್ಯವು ಎರ್ಲಿ ಪರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಬೇಕು … ಯಾರು ತಪು ನ್ನನ
ನಮಮ ಲಿ ಕಾಣದಂತಹ ಜಿೀವನ್ವನ್ನನ ನ್ಡೆಸಬೇಕು. ನ್ಯವು ಜಿೀವಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯು ನ್ಯವು
ಹಿೆಂಬಾಲಸುವಾತನಗೆ ಸ್ು ೀತರ ಗಳನ್ನನ ತೀರಸುವಂತಿರಬೇಕು (1 ಪೇತರ ನ್ನ 2:9).

ಮ್ದುವೆ ಮ್ತುತ ಕುಟ್ಟಿಂಬಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹೆಗುು ರುತುಗಳು
ಮ್ದುವೆ
ಇಬರ ಯರಿಗೆ 13:4
ಗಂಡ್ ಹೆಿಂಡ್ರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಷ್ಾ ಳಂಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞರರಿಗೂ ವಯ ಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು
ನಾಯ ಯತ್ತೀರಿಸುವನೆಿಂದು ತ್ತಳುಕಳಿಳ ರಿ.

ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳಾಗಿ, ನ್ಯವು ಮದುವೆಯು ದೇವರೆಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ಟಿ

ಸಂಯೀಜನೆ ಎೆಂದು

ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಇದು ಜಿೀವಮಾನ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯವು ಚಲಸದಂತಹ
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. ಡೇಟ್ಟೆಂಗ್ (ಪರ ಣಯದ ಜತೆಗಾರರ/ ಜತೆಗಾತಿ್
ಯಾಗಿರುವವರು)

ಮಾಡುವವರು

ಮದುವೆಯಾಗಿಲಿ ವೆೆಂದು
ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಡುವ

ನೀವು

ನೆನ್ಪನ್ಲಿ ಟ್ಟಿ ಕೊಳಳ ಬೇಕು.

ಮ್ದಲು

ನೀವು

ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . ಮದುವೆಯಾದವರಗೆ

ವಿವಾಹಿತರ

ನಮಮ

ಮಾತರ ವೇ ರಚಿಸಲು ಟ್ಟಿ ದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ

ಮದುವೆಯಾಗವವರೆಗೂ
ಮದುವೆಯ
ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಜವಬಾದ ರಯಳಗೆ
ಚರ್ಲಯಿಸಲು

ಮದುವೆಯು ಇಬಬ ರಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಬಬ ರಗೆ

ನೆನ್ಪನ್ಲಿ ಟ್ಟಿ ಕೊಳಿಳ ರ. ಆೆಂತರಕ ವೃತು ವನ್ನನ

ಪಾಲಸಿರ.
ಕುಟ್ಟಿಂಬ
ಕುಟ್ಟೆಂಬವು ದೇವರು ರಚಿಸಿದಾದ ಗಿದೆ. ನಮಮ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರ
- ನೇಮಿತ ಸೇವೆ (ಪರ ಸಂಗಿಸುವುದು, ಪರ ವಾದ್ಧಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಹಾತಾೆ ಯ್ ಮಾಡುವುದು)
ಇದರಂತೆ ಹೀಲುವ ಅಥವಾ ಸಮಾನ್ವಾದ ದೈವ-ನೇಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನನ
ನೀವು
ನೆರವೇರಸುತಿು ೀರ.
ಆದುದರೆಂದ
ಒಬಬ ರ
ಕುಟ್ಟೆಂಬದ
ಸೇವೆಯು
ನ್ಯವು
ದೂರವಾಗವುದ್ಧಲಿ ದಂತ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ ಆಗಿದೆ. ನ್ಮಮ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡುವುದನ್ನನ ನ್ಯವು ಆಧ್ಾ ತೆಯನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ.
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ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳಾಗಿ
ನ್ಯವು
ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ
(ಸ್ ಳಿೀಯಸಭೆ)
ದೇವರೆಂದ
ರಚಿಸಲು ಟ್ಟಿ ರುವಂತಹದಾದ ಗಿರುವ
ದೊಡಡ ದಾದ
ಸಮುದಾಯದಲಿ
ನ್ಯವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಾಿ ಗಲೂ ರೇಖ್ಯಗಳನ್ನನ ಎಲಿ ಎಳೆಯರ್ಲಗಿದೆ ಎೆಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ತಿಳಿಯಲು
ನ್ಯವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದೊಡಡ ಸಭಾ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಕುಟ್ಟೆಂಬವು
ಕರಗಿಸಿಬಿಡುವುದನ್ನನ ನ್ಯವು ಅನ್ನಮತಿಸುವುದ್ಧಲಿ .
ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರನ್ನನ ಗೌರವಿಸುವುದು
ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 1:8-9
8 ಮ್ಗನೇ ನಿನನ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶ್ವನ್ನನ ಕೇಳು, ನಿನನ ತಾಯಯ ಬೀಧನೆಯನ್ನನ ತ್ತರೆಯಬೇಡ್
9 ಅವು ನಿನನ ತಲೆಗೆ ಅಿಂದದ ಪುಷ್ಪ ಕ್ತರಿೀಟ್ ಕರಳಿಗೆ ಹಾರ.

ನ್ಮಮ

ತಂದೆ

ಮತ್ತು

ಸೇವೆ

ಮಾಡುವುದು. ಹಳೆಯ ಶೈಲಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳಾಗಿ ನ್ಯವು ನ್ಮಮ

ತಂದೆ

ತಾಯಂದ್ಧರನ್ನನ

ತಾಯಂದ್ಧರನ್ನನ

ಗೌರವಿಸುವುದು,

ಘನ್ತೆಸಲಿ ಸುವುದು

ಗೌರವಿಸಬೇಕೆೆಂದು ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ಧೆಂದ ನ್ಯವು ಸಲಹೆ ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ.

(ಎಫೆಸದವರಗೆ 6:1-3) ನ್ಯವು ತಾ ಜಿಸಬಾರದ ಒೆಂದು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯ ಇದಾಗಿದ
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5. ಕ್ಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹೆಗುು ರುತುಗಳು
ವೈಯಕಿು ಕ ಜಿೀವಿತ ಮತ್ತು ನ್ಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ನ್ಯವು ಚಚಿ್ಸಿದದ ೆಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ ಳಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ಾ ಯಿಸುತು ವೆ. ನಮಮ ವೃತಿು ಪರ ಪರ ಪಂಚಕೆೆ
ಇೆಂತಹ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ ಕೊೆಂಡಯಿಾ ರ. ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ ಸಂಸೆ ೃತಿಯು
ಇೆಂತಹ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಕಾರಣವಾಗಲು ಅವಕಾಶ
ನೀಡಬೇಡಿರ.

ಸ್ರವ ತಂತರ ಯ
ಕೆಲಸದ ಸ್ ಳದಲಿ ನೌಕರರು ಬರೀ “ಕೆಲಸಗಾರರಂತೆ” ಇರದೇ ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ ಯ ಭಾಗವೆೆಂದು
ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲೂ ಎರ್ಲಿ ಬಗೆಯ ಪದಿ ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿದಾನ್ಗಳನ್ನನ ಇೆಂದು
ನ್ಯವು ಉಪಯೀಗಿಸುತೆು ೀವೆ. ಜನ್ರು ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು
ಇನ್ನನ
ಕಾಯ್
ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನನ
ನ್ಯವು ಅಪೇಕಿಷ ಸುತೆು ೀವೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲಿ
ನೌಕರರು ಶಿಸಿು ನ್
ಕೊರತೆಯನ್ನನ ಅರ್ಥ್ಸುವ ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ವನ್ನನ ತಪಾು ಗಿ ಅರ್ಥ್ಸಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ.
ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ವು ಶಿಸಿು ನ್ ಕೊರತೆಯಲಿ ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ವು ಹಣೆಗಾರಕೆಯ ಕೊರತೆಯಲಿ . ಇದು
ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು
ಕಛೇರಯಿೆಂದ ಹೀಗಬೇಕೆೆಂಬುದರ ಕುರತ್ತ
ತಿೀಮಾ್ನಸುವುದ್ಧಲಿ , ನಮಗೆ ನೀವೇ ಪಾವತಿಸುತಿು ೀರ, ವೈಯಕಿು ಕ ಖಚ್ಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು
ಎಷ್ಟಿ ಖಚ್ಚ್ ಮಾಡುತಿು ೀರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನನ ಕಂಪನಯ ಬಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಗೆ ಸೇರಸುವುದು. ನೀವು
ಯಾವ ಹೀಟೆಲ್ನ್ಲಿ
ಉಳಿದು ಕೊಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿೀಮಾ್ನಸುವುದರ
ಕುರತಾಗಿರುವುದಲಿ . ಇವುಗಳಲಿ
ಯಾವುದು ಕೆಲಸದ ಸ್ ಳದಲಿ ನ್ ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ವನ್ನನ
ಪರ ತಿನಧಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾವುದೇ ಉತು ಮ ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ ಯು ಈ ಎರ್ಲಿ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ ಮಾಗ್
ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇರೆಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧರುವುದು ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ ವಾದರೆ ಅಲಿ
ಅವಾ ವಸೆ್
ಇರುತು ದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ ಳದಲಿ
ನಜವಾದ ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ವೆೆಂದರೆ ಅನ್ಗತಾ
ನಬ್ೆಂಧ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪವಿಲಿ ದೇ ನಮಮ ಸಂಸೆ್ ಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ಮೌಲಾ ವನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುವ
ನಮಮ ಎರ್ಲಿ ಸಾಮಥಾ ್ಗಳನ್ನನ ಬಳಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿ ಸ್ ಳಾವಕಾಶವಿರುವುದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ ಕಲು ನೆಗಳನ್ನನ ಹಂಚ್ಚವ ಗರಗಳನ್ನನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅೆಂತಹ
ಗರಗಳನ್ನನ
ತಲುಪಲು
ಮಾಗ್ಗಳನ್ನನ
ನಶು ಯಪಡಿಸುವ
ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧರುವುದರ ಕುರತ್ತ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.
ಎಫೆಸ್ದವರಿಗೆ 6:7
ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರಿಗೀಸ್ಾ ರವಲಿ ಕತೆನಿಗೀಸ್ಾ ರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆಿಂದು ಚಿತತ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿರಿ.
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ನೈತ್ತಕ ಸ್ರಪೇಕ್ಷತಾವಾದ ಮ್ತುತ ಸ್ರಿಂದಭಿೆಕ ನಿೀತ್ತಶಾಸ್ತ ರ
ವಾಾ ಪಾರ ವಾ ವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕಿು ಕ ಮೌಲಾ ಗಳು ಸಾೆಂದಭಿ್ಕ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ
ಸಾಪೇಕ್ಷತಾವಾದದಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಆಧುನಕೊೀತು ರ ಪರ ಪಂಚ ನೀಟದ್ಧೆಂದ ಕೆಲಸ
ಸ್ ಳದಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕರ್ಲಗತಿು ದೆ. ಸರ ಮತ್ತು ತಪುು , ಕಪುು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪುಗಳು ಬ್ಲ್ದು
ಬಣಣ ದ ಛಾಯೆಗಳಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿವೆ. ಮೌಲಾ ಗಳು, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯು
ರ್ಲಭ, ಸರಯಾದ ಸಂಪಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾ ರತ ಯಶಸು್ ಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿವೆ.
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ ಇನ್ನನ ಓದುತು ದೆ:
ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 10:9
ನಿರ್ೀೆಷ್ದ ನಡ್ತೆಯವನ್ನ ನಿಭೆಯವಾಗಿ ನಡೆಯ್ದವನ್ನ ವಕರ ಮಾಗಿೆಯ್ದ ಬೈಲಿಗೆ ಬೀಳುವನ್ನ.

ವೃತಿು ಪರರು ನ್ಮಮ ಪರ ಪಂಚವನ್ನನ ನ್ಯವು ಪರ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕವಲ ಅದರೆಂದ
ಪರ ಭಾವಿತರಾಗಿರಬೇಡಿರ. ನಮಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡಲು ನ್ಯನ್ನ ಅಪೇಕಿಷ ಸುತೆು ೀನೆ: ಒೆಂದು
ವಿಭಿನ್ನ ತೆಯನ್ನನ ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಿರ; ಕವಲ ಜಿೀವನ್ ಮಾಡಬೇಡಿರ.

ಸ್ಭೆ ಜೀವಿತಕ್ಾ ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹಗುು ರುತುಗಳು
ಸಂಗಿೀತ
ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸಂಗಿೀತವು ತಪಾು ದುದಲಿ . ಹಸ ತಲೆಮಾರನ್ವರು ಸಂಪಕ್ ಹೆಂದುವ
ದೈವಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನನ ಸಂಗಿೀತದೊಡನೆ ಹೆಂದ್ಧರುವ ಶ್ನರ ೀಷಿ ವಾದುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಾ
ದೇವರನ್ನನ
ಅನ್ನಭವ ಸವಿಯುವುದಕಿೆ ೆಂತ ಮೇರ್ಲಗಿ ಸಂಗಿೀತವನ್ನನ
ಮೇಲಕೆೆ ತ್ತು ವ
ಸಂಗಿೀತಗಳ ಕುರತ್ತ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಧರ್ೀೆಪದೇಶ್ಕ್ಕಿಂಡ್ 31:19
ಆದಕ್ಕರಣ ನಿೀನ್ನ ಈ ಪದಯ ವನ್ನನ
ಬರೆದುಕಿಂಡು ಇಸ್ರರ ಯೇಲಯ ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕಡ್ಬೇಕು. ಈ
ಇಸ್ರರ ಯೇಲಯ ರಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ನನನ
ಪಕ್ಷದಲಿಿ
ಸ್ರಕ್ತಿ ಯಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನ್ನನ
ಅವರಿಗೆ
ಬಾಯಪ್ರಠಮಾಡಿಸು.

ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯಲು ಡಬೇಕು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವ ಒೆಂದು ಕಾರಣವೇನೆೆಂದರೆ,
ಆತನ್ ಜನ್ರಗೆ ಅದನ್ನನ ಬೀಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ ಮತ್ತು
ಆತನ್ನ್ನನ ನರಂತರವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಅವರ ಬಾಯಿಗಳಲಿ ಆತನ್ ವಾಕಾ ವನ್ನನ
ಇರಸುವುದಾಗಿ. ಈ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತಿನೆಂದ ಸಮಕಾಲನ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಒೆಂದು ಹಾಡು ದೇವರ ಸಂಕಲು ಸಾಧಿಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದಾ?
ಹಾಗೆಯೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹಳೆಯ ಸುು ತಿಪದಗಳನ್ನನ ನಲ್ಕ್ಷಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಇೆಂತಹ
ಸುು ಗಿೀತೆಗಳು ಸಂಪ್ಯಣ್ವಾದ ದೈವಶಾಸು ರ, ನಂಬಿಕೆಯ ವಾ ಕು ಪಡಿಸುವವುಗಳಾಗಿವೆ.
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ಎಫೆಸ್ದವರಿಗೆ 5:19
ಆದರೆ ಪವಿತಾರ ತಮ ಭರಿತರಾಗಿದುಾ ಕ್ತೀತೆನೆಗಳಿಿಂದಲೂ ಆತಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪದಗಳಿಿಂದಲೂ
ಒಬಬ ರಿಗಬಬ ರು ಮಾತಾಡಿಕಳುಳ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ಕತೆನಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡುತಾತ ಕ್ತೀತೆನೆ
ಹಾಡುತಾತ …

ಕತ್ನಗೆ ಸುಮಧುರ ಅಭಿವಾ ಕು ಕತೆಗಳಂತೆ ಸುವಾತಾ್ ರಾಗಗಳು, ಕಿೀತ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುು ತಿ
ಪದಗಳು ಎಲಿ ವೂ ನ್ಮಗೆ ಅವಶಾ ಕವಾಗಿವೆ.
ಶಿಸುತ
ಅನೇಕ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕುರುಬನ್ ಕೊೀಲನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸಲು ಇೆಂದು ಭಯಪಡುತಾು ರೆ.
ಪರ ತಿಯಬಬ ಕುರುಬನ್ನ ಅವನ್ ಕುರಗಳನ್ನನ ಹಸಿರುಗಾವಲಲಿ ನ್ಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು
ವಿಶಾರ ೆಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿ ಬರಮಡುವುದು ಮಾತರ ವಲಿ ದೇ, ಅವನ್ ಕುರಗಳನ್ನನ
ಸಂರಕಿಷ ಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಗ್ದಶಿ್ಸಲು ದೊಣೆಣ ಮತ್ತು ಕೊೀಲು ಸಹ ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ.
ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಲೀಕದಲಿ
ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಅನ್ಯರೀಗಾ ದ್ಧೆಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವವರಗೆ
ಉಪಶಾಮಕ
ಆರೈಕೆ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಕರೆಯುವುದನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ.
ವಿಚಾರವೇನೆೆಂದರೆ ಅವರ ಅೆಂತಿಮ ದ್ಧನ್ಗಳನ್ನನ ಸಾಧ್ಾ ಕರವಾದಷ್ಟಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ
ಇರಸುವುದಾಗಿರುತು ದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಲುತಿು ರುವವರಗೆ ಇದು ಶ್ನರ ೀಷಿ ವಾದುದಾಗಿದೆ.
ಹೇಗಾದರೂ, ಪಾಪದಲಿ
ಇರುವವರಗೆ ಮತ್ತು
ದೇವರ ಕೃಪ್ಗೆ ತಪು
ಹಿೆಂಜರದು
ಕಡಿಮೆಯಾಗವ ಅೆಂಚಿನ್ಲಿ ರುವವರ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯು ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಲು
ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . (ಇಬಿರ ಯರಗೆ 12:15) ಅವರು ನತಾ ತಾ ಕೂೆ ನ್ರಕದಲಿ ಕಳೆಯುವುದಕೆೆ ಮಾತರ ವೇ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನನ
ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ
ಉಪಯೀಗವಿಲಿ . ಬದಲಗೆ ನ್ಯವು ಚಾಕುವನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಪ
ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬಲ ಕೈ ಅಥವಾ ಬಲಕಣಣ ನ್ನನ
ಕತು ರಸಿ ಹಾಕುವ
ಅನ್ಯನ್ನಕೂಲಕರ ಪರ ಕಿರ ಯೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಹಾದುಹೀಗಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. (ಮತಾು ಯ 5:29-30). ಸಭೆ ನಮಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಜವಾದ ಕುರುಬನ್ಯಗಿರಲು
ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರ. ದೊಣೆಣ ಮತ್ತು ಕೊೀಲನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸಲು ಅವನಗೆ ಅವಕಾಶನೀಡಿರ
ಇವುಗಳಲಿ ದೆ ಕುರಗಳನ್ನನ
ಸಂರಕಿಷ ಸಲು, ಸರಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ಮಾಗ್ದಶಿ್ಸಲು
ಶಕು ರಾಗವುದ್ಧಲಿ .
1 ಕರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 4:21
ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಿ ವೇನ್ನ? ಬೆತತ ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೊೀ? ಪರ ೀತ್ತಯಿಂದಲೂ ಸೌಮ್ಯ
ಭಾವದಿಿಂದಲೂ ಕ್ಕಡಿದವನಾಗಿ ಬರಲೊೀ?

ನ್ಯವು ಸಮೃದಿ ವಾದ ಕೃಪ್ಯಲಿ ನಂಬುತೆು ೀವೆ ಆದರೆ ದೈವಿಕ ಶಿಸಿು ನ್ಲಿ ಯು ಸಹ ನ್ಯವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತೆು ೀವೆ. ಕೃಪ್ಯ ಹೆಸರನ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಜಿೀವನ್ಕೆೆ ಅನ್ನಸರಣೆ ತಾಾ ಗ ಮಾಡದ್ಧರ.
ಇಲಿ ವೇ ಶಿಸಿು ನ್ ಮೇಲೆ ಅತಿರೇಕಕೆೆ ಹೀಗಬೇಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪ್ಯಿಲಿ ದೆ, ನ್ಮಮ ಲಿ
ಯಾರೂ ಅದನ್ನನ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದು ಮರೆತ್ತ ಬಿಡಬೇಕ!
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ನಾಯಕತವ ಕ್ಾ ಸ್ಮ್ಪೆಸುವಿಕ್
ಆಧುನಕೊೀತು ರ ಪರ ಪಂಚದಲಿ ‘ಗೌರವ’ ‘ಘನ್ತೆ’ ‘ಸಮಪ್ಣೆ’ ಮತ್ತು ‘ವಿಧೇಯತೆ’ ಎೆಂಬುವು
ಕೆಟಿ ಪದಗಳಂತೆ ಪರಗಣಿಸಲು ಡುತು ವೆ. ಮತ್ತು ಇೆಂತಹ ವತ್ನೆಯು ಸಭೆಗಳೊಳಗೆ
ಮುಳುಗಿವೆ.
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ ಇಲಿ ದೆ:
ಇಬರ ಯರಿಗೆ 13:17
ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಭಾನಾಯಕರ
ಮಾತನ್ನನ
ಕೇಳಿರಿ,
ಅವರಿಗೆ
ಅಧಿೀನ
ರಾಗಿರಿ
ಅವರು ಲೆಕಾ
ಒಪಪ ಸ್ಬೇಕ್ಕದವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಆತಮ ಗಳನ್ನನ
ಕ್ಕಯ್ದವವರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ವಯ ಸ್ನ ಪಟ್ದೆ
ಸಂತ್ತೀಷ್ದಿಿಂದ ಇದನ್ನನ
ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರಿ ಅವರು ವಯ ಸ್ನದಿಿಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಗೆ
ಪರ ಯೀಜನಕರವಾದದಾ ಲಿ .

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಹೆಗುು ರುತುಗಳು
ಉಡುಪು
ಯಾಜಕರ ನಲುವಂಗಿಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠದ್ಧೆಂದ ಹಿೆಂದೆ ಪಾರ ಸಂಗಿೀಕ
ಬಟೆಿ ಗಳನ್ನನ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳ ವುದರಡನೆ ಸಚಿದೇಶಕರು ಬಹಳ ದೂರ ಹೀಗಿದೆದ ೀವೆ.
ಪರ ಸಂಗಿಗಳನ್ನನ
ಅವರು ಉಡುಪು ಧ್ರಸುವಾ ದರೆಂದ ನ್ಯಾ ಯತಿೀಪು್ ಮಾಡಬೇಡಿರ.
ತೀಳಗಳ ಉಡುಪು ಧ್ರಸಿರುವ ಕುರಗಳು ಇರಬಹುದು! ಅವರ ಜಿೀವಿತ, ನ್ಡವಳಿಕೆ, ಅವರ
ಸಂದೇಶವಲಿ . ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು
ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕವು
ಪಾರ ಮುಖಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ!
ಸೇವೆಯಲಿ
ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ
ನ್ಯವು
ಪಾಲಸುವವರೆಗೂ ಪಾರ ಸಂಗಿೀಕವಾಗಿ ಉಡುಪು ಧ್ರಸುವುದರಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪು ಲಿ .
ನಡ್ತೆಗಳು
ಇೆಂದ್ಧನ್ ಕೆರ ೈಸು ಪರ ಪಂಚದ ನದ್ಧ್ಷಿ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ ನ್ಯವು ನೀಡುವುದರಲಿ ನ್ಯನ್ನ ಬಹಳ
ಕಾಳಜಿಯುಳಳ ವನ್ಯಗಿದೆದ ೀನೆ. ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾಗಿರಲು ಪರ ಯತನ ದಲಿ ಸೇವಕರು
ಮತ್ತು
ಪರ ಸಂಗಿಗಳು
ಸೇವೆಯಲಿ
ನೈತಿಕ
ಗಣಮಟಿ ಗಳನ್ನನ
ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ
ಕಡೆಗಣಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಒಬಬ ಪರ ಸಂಗಿಯು ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠದಲಿ ನೆಂತ್ತ ಅವನ್ ಸಭಿಕರುಗಳ
ಮುೆಂದೆ ಶಾೆಂತವಾದವನಂತೆ ಕಾಣಿಸಲು ಪರ ತಿವಾರ ಅವನ್ ಹೆೆಂಡತಿಯಡನೆ ಎಷ್ಟಿ ಬಾರ
ೈೆಂಗಿಕ ಕಿರ ಯೆ ಮಾಡಿದನೆೆಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಮಾತನ್ಯಡುವುದನ್ನನ
ಕಲು ಸಿಕೊಳಿಳ ರ!
ಆರಾಮವಾಗಿರುವ ಪರ ಯತನ ದಲಿ ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠದ ಪವಿತರ ತೆಯು ಸಡಿಲ ಭಾಷೆ, ಕಳಪ್
ಹಾಸಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿೆಂದ ನ್ಯವು ಕಳೆದುಕೊೆಂಡಿದೆದ ೀವೆ.
ಒಬಬ ಪುರುಷನ್ನ, ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನನ ಮ್ದಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದ್ಧೆಂದ 4 ಭಾರ
ವಿವಾಹ ವಿಚೆಛ ೀದನ್ ಪಡೆದ್ಧದಾದ ರೆ ಮತ್ತು ಪರ ಸುು ತದಲಿ 5ನೇ ಮದುವೆಯಲಿ ಇದಾದ ನೆ,
ದೂರದಶ್ನ್ದ
ಸೇವೆಯಡನೆ
ಒಬಬ
ಸಭಾಪಾಲಕ
ಮತ್ತು
ಪರ ಸಂಗಿಯಾಗಿ
ಮುೆಂದುವರೆಯುತಿು ದಾದ ನೆ. ಇದನ್ನನ ನ್ಯವು ಏಕೆ ತಾಳಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ ೀವೆ?
ಸೇವೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಆತಿಮ ಕ ನ್ಯಯಕತಾ ದಲಿ ರುವಂತಹವರಗೆ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ:
20

ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ

1 ತ್ತರ್ಥೆಯನಿಗೆ 3:1-5
1 ಸ್ಭಾಧಯ ಕ್ಷನ ಉರ್ಯ ೀಗವನ್ನನ ಪಡ್ಕಳಳ ಬೇಕ್ಿಂದಿರುವವನ್ನ ಒಳೆಳ ೀ ಕ್ಲಸ್ವನ್ನನ
ಅಪೇಕ್ತಿ ಸುವವನಾಗಿದ್ದಾ ನೆಿಂಬ ಮಾತು ನಂಬತಕಾ ದ್ದಾ ಗಿದೆ.
2 ಸ್ಭಾಧಯ ಕ್ಷನ್ನ, ರ್ೀಷಾರೀಪಣೆಯಲಿ ದವನ್ನ, ಏಕಪತ್ತನ ಯ್ದಳಳ ವನ್ನ,
ಮ್ದ್ದಯ ಸ್ಕ್ತತ ಯಲಿ ದವನ್ನ, ಜತಿಂದಿರ ಯನ್ನ, ಮಾನಸ್ಥ ನ್ನ, ಅತ್ತಥಿಸ್ತಾಾ ರ ಮಾಡುವವನ್ನ,
ಬೀಧಿಸುವದರಲಿಿ ಪರ ವಿೀಣನ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು.
3 ಅವನ್ನ ಕುಡಿದು ಜಗಳವಾಡುವವನ್ನ, ಹೊಡೆದ್ದಡುವವನ್ನ ಆಗಿರಬಾರದು. ಸ್ರತ್ತವ ಕನ್ನ,
ಕುತಕೆ ಮಾಡ್ದವನ್ನ, ದರ ವಾಯ ಶೆಯಲಿ ದವನ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು.
4 ಪೂಣೆ ಗೌರವದಿಿಂದ ತನನ ಮ್ಕಾ ಳನ್ನನ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಟ್ಟಿ ಕಿಂಡು
5 ಸ್ವ ಿಂತ ಮ್ನೆಯವರನ್ನನ ಆಳುವುದಕ್ಾ ತ್ತಳಿಯದವನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಭೆಯನ್ನನ ಹೇಗೆ
ಪರಾಿಂಬರಿಸುವನ್ನ?

ಕೆರ ೈಸು
ಪರ ಪಂಚದಲಿ ,
ಸೇವೆಯಲಿ ರುವವರಗೆ
ದೇವರು
ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ
ಪ್ಯವ್—
ಅವಶಾ ಕತೆಗಳಾಗಿರುವ
ಇೆಂತಹ
ಗಣಮಟಿ ಗಳಲಿ
ನ್ಯವು
ನಲ್ಕ್ಷಾ ಉಳಳ ವರಂತೆ
ಕಾಣಿಸುತಿು ದೆ. ಸೇವಕರುಗಳು ಸಹ ಕವಲ ನ್ರಪಾರ ಣಿಗಳು ಎೆಂಬುದು ಸತಾ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಆದಾಗೂಾ ನ್ಮಿಮ ೆಂದ ಆತನ್ನ ನರೀಕಿಷ ಸುವ ಗಣಮಟಿ ಗಳನ್ನನ ದೇವರು ಇರಸಿದಾದ ನೆ.
ಇವುಗಳು ನ್ಯವು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸರ್ಲಗದ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಂದೇಶ್
ಅಪೊಸು ಲನ್ಯದ ಪೌಲನೆಂದ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಎಚು ರಕೆ:

ಪೌಲನ್ನ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಾದ ನೆ “ಆದರೆ ನ್ಯವು ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಕಲಬರಕೆ ಮಾಡುವವರಾದ
ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ ಜನ್ರ ಹಾಗಿರದೆ ನಷೆ ಪಟ್ಟಗಳಾಗಿ ದೇವರೆಂದ ಉಪದೇಶ ಹೆಂದ್ಧದವರಗೆ
ತಕೆ
ಹಾಗೆ ಕಿರ ಸು ನ್ ಅನಾ ೀನ್ಾ ತೆಯಲಿ ದುದ ಕೊೆಂಡು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ ಯೇ
ಮಾತಾಡುತೆು ೀವೆ” (2 ಕೊರೆಂಥದವರಗೆ 2:17).
ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದರ ಅಥ್ವೇನ್ನ? ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಬರೆಸುವುದು, ನೈತಿಕ
ಸಾಪೇಕ್ಷತಾವಾದ (ಸಂಪ್ಯಣ್ವಲಿ ದುದ ), ಆಧುನಕೊೀತು ರ ತತು ಾ ಶಾಸು ರ ಮಾನ್ವತವಾದ
ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕರ ಮದಲಿ ಇತರೆ “ಒಳೆಳ ಯಭಾವದ” ವಿಚಾರಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ ಕಲಬರೆಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎೆಂಬುದು ಇದರಥ್! ಮತ್ತು ಇದು
ಪರ ಪಂಚದಾದಾ ೆಂತ ಪರ ವಚನ್ ಪೀಠದಲಿ
ಜರುಗತಿು ರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿು ದೆ. ಕೆಲವು
ಪರ ಸಂಗಿಗಳು ಸತಾ ವೇದವನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸುತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ . ಮತ್ತು ಧ್ಮ್ ಗರ ೆಂಥವನ್ನನ
ಉಲೇಖಿಸುತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ ಹಸ ಪರ ಪಂಚದ ಅನ್ಾ ಯದ ಪರ ಯತನ ದಲಿ , ಸಭಿಕರುಗಳು
ತಾವು ಕಳಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ನ್ಯವು ಹೇಳುವುದನ್ನನ ಅವರಗೆ
ತಿಳಿಸುವ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪರ ತಿಪಾದ್ಧಸುವುದರಲಿ ಕೆಲವರು ಕೊನೆಗಳುಳ ತಾು ರೆ.
2 ತ್ತರ್ೀಥೆಯನಿಗೆ 4:2-4
2 ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನನ ಸ್ರರು, ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾದ ಕ್ಕಲದಲಿಿ ಯೂ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಿಲಿ ದ ಕ್ಕಲದಲಿಿ ಯೂ
ಅದರಲಿಿ
ಆಸ್ಕತ ನಾಗಿರು; ಪೂಣೆ ದಿೀಘ್ೆಶಾಿಂತ್ತಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತಾತ
ಖಂಡಿಸು, ಗದರಿಸು,
ಎಚಚ ರಿಸು.
3 ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಬೀಧನೆಯನ್ನನ ಸ್ಹಸ್ಲಾರದ ಕ್ಕಲವು ಬರುತತ ದೆ; ಅದರಲಿಿ ಅವರು
ತ್ತೀಟೇ ಕ್ತವಿಗಳುಳಳ ವರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲರಾದ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶ್ಕರನ್ನನ
ಇಟ್ಟಿ ಕಳುಳ ವರು.
4 ಅವರು ಸ್ತಯ ಬೀಧನೆಗೆ ಕ್ತವಿಗಡ್ದೆ ಕಲಪ ನಾಕಥೆಗಳನ್ನನ ಕೇಳುವದಕ್ಾ ಹೊೀಗುವರು
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ಒೆಂದು ಸಂದೇಶದ ಮಾನ್ಾ ತೆಯನ್ನನ ಅದಕೆೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವ ಜನ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಿೆಂದ
ನ್ಯವು ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ ಮಾಡರ್ಲಗವುದ್ಧಲಿ . ಯಾವುದೇ ಉತು ಮ ವಾಕು ತ್ತರನ್ನ
ಜನ್ಸಮೂಹವನ್ನನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ದ ದೇವರ ವಾಕಾ ದ ಬಳಕಿನ್ಲಿ
ಒೆಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನನ
ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ದ್ಧೆಂದ ನ್ಯಾ ಯನಣ್ಯಿಸುವುದು ಮಾತರ ವೇ
ಮಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಯೇಸುವು ದೇವರ ರಾಜಾ ದ—ಸಂದೇಶವನ್ನನ
ಮೃದುವಾಗಿ—
ತ್ತಳಿಯಲಲಿ . ಆತನ್ ಬಲಪೀಠದ ಕರೆಯು “ದ್ಧನ್ಯಲು ನಮಮ
ಶಿಲುಬಯನ್ನನ
ಹತ್ತು ಕೊೆಂಡು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಹಿೆಂಬಾಲಸಿರ.”
ಯೀಹಾನ 6: 66-67
66 ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ರಲಿಿ ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿದು ಆತನ ಕ್ಕಡ್ ಸಂಚಾರಮಾಡುವುದನ್ನನ
ಬಟ್ಿ ರು
67 ಯೇಸು ಇದನ್ನನ ನೀಡಿ ತನನ ಹನೆನ ರಡು ಮಂದಿಯನ್ನನ - ನಿೀವು ಸ್ಹ ಹೊೀಗಬೇಕ್ಿಂದಿದಿಾ ೀರಾ?

ಕವಲ 12 ಶಿಷಾ ರು ಉಳಿದುಕೊಳುಳ ವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನ್ರು ಯೇಸುವನ್ನನ ತರೆದರು,
ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಹೀಗತಾು ರೆಯೇ ಎೆಂದು ಯೇಸು ಅವರನ್ನನ ಕಳಿದನ್ನ. ಯೇಸುವು
ಪರ ಸಂಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರು ಆತನ್ನ್ನನ ತರೆದ ನಮಿತು ದ್ಧೆಂದ ಆತನ್ನ ಪರ ಸಂಗಿಸಿದ
ಸಂದೇಶದಲಿ ಯೇಸುವು ವಿಫಲನ್ಯದನ್ನ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. (ಜನ್ರ
ನ್ಕಾರಾತಮ ಕ ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆಗಳಿೆಂದ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನನ ನಣ್ಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . ಅವರು
ಸತಾ ವನ್ನನ ಹೇಳಲು ಇಷಿ ಪಡದ್ಧದದ ರೆ ಏನ್ನ? ಆದಾಗೂಾ ದೊಡಡ ಗೆಂಪು ಆತನ್ ಹಿೆಂದೆ
ಬಂದ್ಧತ್ತ ಎೆಂಬುದು ನ್ಮಗೆ ಗತ್ತು . ಯಾಕೆೆಂದರೆ ಆತನ್ ವಾಕಾ ವು ತಂದೆಯ ಪವಿತರ ವಾಕಾ
ಆಗಿತ್ತು . ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಯ್ವನ್ನನ ಮಾಡಿದನ್ನ!
ನ್ಮಮ ಸಂದೇಶದಲಿ , ರಾಜಿಯಾಗದ, ಕಲಬರಕೆಯಿಲಿ ದ ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪರ ಸಂಗಿಸುವ
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತನ್ನನ ನ್ಯವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು!
ವಿಧಾನಗಳು
ಪವಿತಾರ ತಮ ದ
ಬಲದಲಿ
ಅದುು ತಕಾಯ್ಗಳು
ಮತ್ತು
ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳು
ಸೂಚಕಕಾಯ್ಗಳೊಡನೆ ಸುವಾತೆ್ ಸಾರುವ ಸೇವೆಯಲಿ ನ್ ವಿಧಾನ್ಕಾೆ ಗಿ ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನನ ಯೇಸುವು ಮಾಡಿದದ ನ್ನ ಮತ್ತು ಇದನೆನ ೀ ಮಾಡಲು ಆತನ್ನ
ನ್ಮಗೆ ಕಲಸಿದಾದ ನೆ. ಸುವಾತೆ್ಗಳು ಸಾಮಾ ಗಳನ್ನನ ಮಾತನ್ಯಡುವುದಕಿೆ ೆಂತ ಯೇಸುವಿನ್
ಅದುು ತಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದದ ರ ಅಧಿಕ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧವೆ.
ವಾಸು ವಿಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ:
ಯಹಾನ 10:37-38
37 ನಾನ್ನ ನನನ ತಂದೆಯ ಕ್ತರ ಯೆಗಳನ್ನನ ಮಾಡ್ದಿದಾ ರೆ ನನನ ಮಾತನ್ನನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
38 ಮಾಡಿದರೆ ನನನ ಮಾತನ್ನನ ನಂಬದೆ ಇದಾ ರೂ ಆ ಕ್ತರ ಯೆಗಳ ಸ್ರಕ್ತಿ ಯನಾನ ದರೂ ನಂಬರಿ. ಆಗ
ನನನ ಲಿಿ ತಂದೆಯ್ದ ಇದ್ದಾ ನೆಿಂತಲೂ ತಂದೆಯಲಿಿ ನಾನ್ನ ಇದೆಾ ೀನೆಿಂತಲೂ ನಿೀವು ತ್ತಳುಕಿಂಡು ಮ್ನನ
ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಿರಿ ಅಿಂದನ್ನ.
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ಪೌಲನ್ನ ಹೇಳಿದಾದ ನೆ:
1 ಕರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 2:4-5
4 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಕ್ಯ್ದ ಮಾನ್ನಷ್ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕಳಳ ದೆ ದೇವರ ಶ್ಕ್ತತ ಯನ್ನನ ಆಧಾರ
ಮಾಡಿಕಿಂಡಿರಬೇಕ್ಿಂದು
5 ನನನ ಬೀಧನೆಯಲಿಿ ಯೂ ಪರ ಸಂಗದಲಿಿ ಯೂ ಮ್ನವೊಲಿಸುವ ಜ್ಞಾ ನ ವಾಕಯ ಗಳನ್ನನ ನಾನ್ನ
ಪರ ಯೀಗಿಸಿದೆ ದೇವರಾತಮ ನ ಬಲವನ್ನನ ತ್ತೀಪೆಡಿಸುವ ವಾಕಯ ಗಳನೆನ ೀ ಪರ ಯೀಗಿಸಿದೆನ್ನ.

ಇದು ನ್ಮಮ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ್ ಪರ ಸಂಗ ಅಳೆಯಲು ನ್ಯವು ಇದನ್ನನ
ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕು. ಕೌಶಲಾ ಪ್ಯಣ್ ವಾಕು ತ್ತರರನ್ನನ ಅನ್ನಮತಿಸಬೇಡಿರ ಮತ್ತು ದೇವರ
ವಾಕಾ ದ ಸೇವೆಯಲಿ ಇದೆಲಿ ವೂ ಇದೆ ಎೆಂದು ಯೀಚಿಸಲೂ ನಮಮ ನ್ನನ ಮರುಳು ಮಾಡುವ
ಅದೂದ ರ ಬಹುಮಾಧ್ಾ ಮ ಪರ ಸಿು ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿರ. ಯೇಸುವು ನ್ಮಮ ಗಣಮಟಿ !
ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಸಾರುವುದು ಅದುು ತ ಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಕೃತ ಸೂಚಕ
ಕಾಯ್ಗಳೊಡನೆ ಜತೆಗೂಡಿರಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ್ನ ಹೇಳಿದಾದ ನೆ. ಜನ್ರು ಸಭೆಗೆ
ಬರುವಾಗ – ಅಪಾರ ಕೃತ ಪರ ದಶ್ನ್ದಲಿ ಸಂಧಿಸಲು ಅವರಗೆ ನ್ಯವು ಕೊಡುವಂತಹ ಉತು ಮ
“ರೂಪಾೆಂತರದ ಅನ್ನಭವ”
ಇದಾಗಿದೆ!
ಈ ದ್ಧಕಿೆ ನೆಡೆಗೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ನ್ಯವು ಚಲಸಬೇಕು. ನ್ಯವು ಹೀಗಬೇಕಾದ ಸ್ ಳ ಇದು!
ಸಮಯ ರಹಿತ ಸತಾ ವನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ಸಲು ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ ಮತ್ತು ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಬಳಸುವ
ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ತಪು ಲಿ ವಾದರೂ ಎಲಿ ೀ ನ್ಯವು ದೇವರ ರಾಜಾ ದ ಗಮನ್ವನ್ನನ
ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ ೀವೆ. ದೇವರಲಿ
ಯಾವುದೇ ಆಳವಿಲಿ
ಮತ್ತು
ಕುಷ ಲಿ ಕ ವಾಾ ಪಾರ
ವಹಿವಾಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜನ್ ಸಂದಣಿಯನ್ನನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಆಕಷ್ಟ್ಸಲು ನ್ಯವಾದ
ಮಾರಾಟದತು ಸಾಗತಿು ದೆಯರ್ಲಿ ಎೆಂಬುದು ನ್ನ್ನ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಮಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ
ಹುಟ್ಟಿ ಸುವಾತನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಯರೈಸುವಾತನ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಯನನ ಡುವುದರ ಬದಲಗೆ ವಾ ಕಿು ತಾ –
ಕೆಂದ್ಧರ ತರಾಗಿ ನ್ಯವು ಕಂಡು ಬರುತೆು ೀವೆ.
ಸೇವೆಯಲಿ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಪ್ರ ೀರಣೆಗಳಲಿ ನ್ಯವು ಕಟ್ಟಿ ನಟಾಿ ಗಿ
ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು (2 ಕೊರೆಂಥದವರಗೆ 6:3-4).
ನೆಂದನೆ ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ ಎರ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರೆೆಂದು ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಸಮಮ ತರಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀವೆ.
ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳಾಗಿ, ಅಪಾರ ಕೃತ ತೀಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಗಳೊಡನೆ ದೇವರ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್
ಬಲದಲಿ
ವಾಕಾ ವನ್ನನ
ಪರ ಸಂಗಿಸಲು—ನ್ಮಮ
ಕರೆಗೆ ಸತಾ ವಾಗಿ ಇರೀಣ. ನ್ಯವು
ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಜನ್ರ ಹೃದಯಕೆೆ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನನ ನಮಿ್ಸಲು
ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು
ಮಾತರ ವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು
ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ
ಬದಲಸಬಾರದು. ಎಪಸಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನ್ಯಯಕರುಗಳು ಅಭಿಷೇಕದಲಿ
ಮತ್ತು ಆತನ್ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ತೀಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದ್ಧರುವ ಸಂಪುಣ್
ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲು ಬದಿ ತೆಯುಳಳ ವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಉತು ಮ ಸಂಗಿೀತ,
ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ ಪರ ಸುು ತಿಗಳು, ಮೇಧಾವಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆÀವಾದ, ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸೇವೆಯ
ತಂತರ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತಿು ೀಚಿನ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ವರಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್
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ಬಲದಲಿ ಸೂಚಕಕಾಯ್ಗಳು, ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳು, ಅದುು ತಕಾಯ್ಗಳೊಡನೆ ದೇವರ
ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಸಾರುವ ದೈವ-ನೇಮಿತ ವಿಧಾನ್ವನ್ನನ ಎೆಂದ್ಧಗ ಬದಲಸರ್ಲಗವುದ್ಧಲಿ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯವು ನಂಬುತೆು ೀವೆ (1 ಕೊರೆಂಥ 2:4-5; ಇಬಿರ ಯರಗೆ 2:3-4).
ನ್ಮಮ ನರಪಣೆ ಯೇಸು, ನ್ಮಮ ವಿಷಯ ವಾಕಾ ನ್ಮಮ ವಿಧಾನ್ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಬಲ, ನ್ಮಮ
ಅನ್ನರಾಗ ಜನ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಗರ ಕಿರ ಸು ನಂತೆ ಪರಪಕಾ ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪರ ಸುು ತ ಪರ ಪಂಚದ್ಧೆಂದ ಸಂಪಕ್ ಕಡಿತಗೆಂಡಂತೆ ಕಂಡು ಬರದೇ ಮತ್ತು ನ್ಯವು ಹಿೆಂದೆ
ಉಳಿದು ಕೊಳಳ ದೇ, ಗಾಳಿಯು ಬಿೀಸುತಿು ರುವ ಕಡೆಗೆ ನ್ಮಮ ಹಡಗಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಸಿಕೊೆಂಡು
ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಗವಂತಹ ಕೆಲವು ಗಾಳಿಗಳು ಬಿೀಸುತಿು ವೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ,
ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳನ್ನನ ಕಳೆದು ಕೊಳುಳ ವ ಮತ್ತು ಪವಿತರ ಮೇರೆಗಳನ್ನನ ದಾಟ್ಟವಂತೆ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಮಾಡುವ ದ್ಧಕಿೆ ನೆಡೆಗೆ ಬಿೀಸುತಿು ರುವ ಕೆಲವು ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಗಾಳಿಗಳಿವೆ. ಇೆಂತº
ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಗಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಡಗ ಓಡಿಸುವುದನ್ನನ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಲಂಗರು ಹಾಕುವ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸುವುದನ್ನನ ನ್ಯವು
ಕಲಯಬೇಕು.
ಸತಾ ವೇದದೊಡನೆ

ನೆಲೆಸಿರ.

ಸತಾ ವೇದವು

24

ನ್ಮಮ

ಪಾರ ಚಿೀನ್

ಹೆಗು ರುತ್ತ

ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ

6. ಬದಧ ತೆಗಾಗಿ ಕರೆ
• ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿೆಂದ ಜಿೀವಿಸುವುದರಲಿ ನಮಮ ನ್ನನ ಒಪು ಸಿಕೊಡಿರ.
• ನಮಮ ಅಸಿು ವಾರಗಳನ್ನನ ದೇವರಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ್ ವಾಕಾ ದಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಂದುವಲಿ
ನಮಮ ನ್ನನ ಒಪು ಸಿಕೊಡಿರ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ್ ವಾಕಾ ವು ಸಮಯ ರಹಿತವಾಗಿವೆ. ದೇವರ
ವಾಕಾ ವು ನೀವು ಎಲಿ ವನ್ನನ ತೂಗಿಸುವ ಪರ ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಮ ಜಿೀವಿತದಲಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಏನ್ಯದರೂ ಯೀಗಾ ವಾಗಿದೆಯೇ ಎೆಂದು ನೀಡಲು; ದೈವಿಕ
ಗಣಮಟಿ ಗಳಿಗೆ ನಜವಾಗಿ ಏನ್ಯದರೂ ಅಳೆಯುತು ದೆಯೇ ಎೆಂದು ನೀಡಲು ನಮಮ
ಮಾಪನ್ಗಳನ್ನನ ನೀವು ಕೆಲಸಮಾಡುತಿು ರುವುದರೆಂದ ಆಡಳಿತಗಾರ; ಯಾವುದು ತಪುು
ಮತ್ತು ಸರ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಗರ ಹಿಸಲು, ನೀವು ನೀಡುವಂತಹ ಮಸೂರವು; ದೇವರ ವಾಕಾ
ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಕಾರಣವಾಗವ
ಬಿೀಸುತಿು ರುವ ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿರ.
• ದಾಟಬಾರದಂತಹ ಪವಿತರ ಮೇರೆಗಳಿವೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ನೆನ್ಪನ್ಲಿ ಟ್ಟಿ ಕೊಳಿಳ ರ.
ಮುೆಂದುವರಸಬೇಕಾದ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ ದಾಯಗಳಿವೆ.
• ನಮಮ ಪರ ಪಂಚಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ
ನಮಮ ನ್ನನ ಒಪು ಸಿಕೊಡಿರ.

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಹೀಗಲು

• ಉಪಯುಕು ವಾದ ಬದರ್ಲವಣೆಯ ಗಾಳಿಗಳನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ರ ಮತ್ತು ಹೆಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ ರ. ಇತರೆ ಎರ್ಲಿ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತಿನೆಂದ ಜಿೀವಿಸಿರ!
• ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ
ನಖರವಾಗಿ ರವಾನಸಿರ. ಪರ ಸುು ತ ಸಂತತಿಗೆ ನ್ಯನ್ನ
ಒತಾು ಯಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕೈಸು ಜಿೀವಿತವು ನಖರವಾಗಿ ಏನೆೆಂದು ಪರ ತಿನಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ
ಬದುಕಲು ಮಾತನ್ಯಡಲು ಮತ್ತು
ವತಿ್ಸಲು ನಮಮ ನ್ನನ
ಒಪು ಸಿಕೊೆಂಡಿರ. ನ್ಯವು
ಜಿೀವಿಸುವಂತಹ ಜಿೀವನ್ವು ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನ್ಯವು ರವಾನಸುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ
ಪರ ಸುು ತ ಪೀಳಿಗೆಯು ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯು ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿ ವುದನ್ನನ
ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎೆಂಬುದನ್ನನ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ನ್ಯವು ಏನ್ಯಗಿದೆದ ವೊೀ
ಅದನೆನ ಪುನ್ರುತಾು ದ್ಧಸುತೆು ೀವೆ.
• ನಂತರ ನ್ಮಮ ಸಾ ೆಂತ ಬಗಿಯದದ ನ್ನನ ನ್ಯವು ಪುನ್ರುತಾು ದ್ಧಸುತೆು ೀವೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಆದ್ಧಕಾೆಂಡದ ಕಟಿ ಳೆಯು ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಸುತು ದೆ.
ನ್ಯನ್ನ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಪೀಳಿಗೆಯೆಂದ್ಧಗೆ, ತಪು ನೆಂದ ಸರ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಮನ್ಸ್ ನ್ನನ
ಸ್ು ೀಟ್ಟಸುವ ಎರ್ಲಿ
ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಶೀಧಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಅವರಗೆ
ಕಲಸಬೇಕೆೆಂದು ನ್ಯನ್ನ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಪೀಳಿಗೆಯೆಂದ್ಧಗೆ. ಮಾತನ್ಯಡಲು ಮತ್ತು
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳಲಿ
ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಅವರಗೆ ಕಲಸಬೇಕೆೆಂದು ನ್ಯನ್ನ
ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.
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ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ

ದಂಗೆಯ ಧ್ಾ ನರಹಿತವಾಗಿ [ಅಬಾಷ ಲೀಮನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ತಪು ನ್ನನ ಮಾಡದೇ] ಮತ್ತು
ಅಪರಪಕಾ ತತೆಯ ಧ್ಾ ನರಹಿತವಾಗಿ [ರೆಹಬಾಬ ಮನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ತಪು ನ್ನನ ಮಾಡದಂತೆ]
- ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಸಂತತಿಯವರೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಲು ಮತ್ತು ಸರಯಾಗಿ ದಾರದ್ಧೀಪವನ್ನನ
ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎೆಂದು ಬೀಧಿಸಲು ನ್ಯನ್ನ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ಅವರ
ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆಗಳು ನ್ಮಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನ್ಯವು ರೂಪಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ನ್ಯವು
ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರ ಸುು ತ ಪೀಳಿಗೆಯು ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳೊಳಗೆ ಜಿೀವಿಸಬಹುದು!
ದೇವರಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹೀನ್ನ ತವಾಗಿ ಹೀಗಿರ ಆದರೆ ಹೆಂದ್ಧಸರ್ಲದ ಪಾರ ಚಿೀನ್
ಹೆಗು ರುತ್ತಗಳನ್ನನ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಬೇಡಿರ!
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ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ೆ ಸ್ಭೆಯಡ್ನೆ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿರಿ
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್
ಸಭೆಯ ಸೇವಕರುಗಳು ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಉತು ರ ಭಾರತದಲಿ
(ಅ)
ನ್ಯಯಕರುಗಳನ್ನನ
ಬಲಗಳಿಸಸುವುದು.
(ಆ)
ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಯೌವಾ ನ್ಸ್ ರನ್ನನ
ತರಬೇತಿಗಳಿಸುವುದು (ಇ) ಕಿರ ಸು ನ್ ಅೆಂಗವನ್ನನ
ಕಟ್ಟಿ ವುದನ್ನನ , ಬಹಳ ಮುಖಾ
ಗರಯಾಗಿರಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ, ಭಾರತ ದೇಶದಾದಾ ೆಂತ ತನ್ನ ಸಾ ೆಂತ ಎಲೆಿ ಮಿೀರದ ಸ್ ಳಿೀಯ
ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಯೌವಾ ನ್ಸ್ ರಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತರಭೇತಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂಕಿೀಣ್, ಸಭಾಪಾಲಕರು
ಮತ್ತು ಸಭಾ ಸೇವಕರ ಸಮಾವೇಸವನ್ನನ ವಷ್ಪ್ಯತಿ್ ನ್ಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ
ವಾಕಾ ದಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರಾತಮ ನ್ಲಿ ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳನ್ನನ ಕಟ್ಟಿ ವ ಉದೆದ ೀಶದೊಡನೆ ಭಾರತ
ದೇಶದ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿ ನ್ಮಮ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಾ ಯ
ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಚವುದನ್ನನ ಇದಕೆೆ ಸೇರಸಲು ಟಿ ೆಂತೆ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀವೆ.
ಇೆಂತಹ ಬೃಹತಾು ದ ಹಣದ ಒಳಗಳುಳ ವಿಕೆಯನ್ನನ
ಮಾಡಲು ಕತ್ನ್ನ ತಾನೇ
ನ್ಡೆಸುತಿು ದಾದ ನೆ. ಒೆಂದು ಬಾರಯ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳ ಆರ್ಥ್ಕ
ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನ್ಮಮ ಜತೆ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯದಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು
ನಮಮ ನ್ನನ ಸಾಾ ಗತಿಸುತೆು ೀವೆ. ನ್ಮಮ ದೇಶದಾದಾ ೆಂತ ಮಾಡುವ ಸೇವಾಕಾಯ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು
ಕಳಿಸುವಂತಹ ನಮಮ ಮ್ತು ವು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚು ಗೆವುಳಳ ದಾದ ಗಿರುತು ದೆ.
ನಮಮ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯವನ್ನನ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು/ ನ್ಮಮ ಕಛೇರಯ
ವಿಳಾಸವಾದ “ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು” ಗೆ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಡಾರ ಫ್ಟಿ ಗಳನ್ನನ ಕೊಡಬಹುದು
ಅಥವಾ ನ್ಮಮ ಬಾಾ ೆಂಕಿನ್ ಖ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್
ಮೂಲಕ ನಮಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನನ ವಗಾ್ಹಿಸಬಹುದು.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809,
IFSC Code: CITI0000004
Bank : Citibank N.A. 506-507, Level 5 Prestige Meridian 2,#30. M.G. Road
Banglore – 560 001
ದಯವಿಟ್ಟಿ ಗಮನಸಿ: ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯು FCRA ಅನ್ನಮತಿ ಹೆಂದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು
ಭಾರತಿೀಯ ನ್ಯಗರೀಕರೆಂದ ಮಾತರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನನ ಅೆಂಗಿೀಕರಸುತಿು ದೆದ ೀವೆ. ನಮಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನನ ಕೊಡುವಾಗ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಯಾವ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ ನಮಮ ಕಾಣಿಕೆಯು
ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಮ ಅಪೇಕೆಷ ಯನ್ನನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದು.
ದಯವಿಟ್ಟಿ ನ್ಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ
ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನನ ಆಶಿೀವ್ದ್ಧಸಲ!

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಿರ! ಧ್ನ್ಾ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು

ಉಚಿತ ಪರ ಕ್ಕಶ್ನಗಳು ಮ್ತುತ ಸಂಗರ ಹಗಳು
ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಸತಾ ವೇದದ ನೀಟ
ನನ್ನ ಕರೆಯನ್ನನ ಕಡೆಗಣಿಸದ್ಧರು
ನರೀಕೆಷ ಯನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ಬೇಡ
ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳನ್ನನ ಸಜುೆ ಗಳಿಸುವುದು
ವೈಯುಕಿು ಕ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರನ್ ಬಂಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ -ಮುರಯುವುದು
ನಮಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
ದೇವರ ರಾಜಾ ಕಟ್ಟಿ ವವರು
ಪರಲೀಕವೆೆಂದು ಕರೆಯಲು ಡುವ ನಜಸ್ ಳ
ದೇವರ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದು
ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ ಹಾಕುವುದು
ನಮಮ ಜಿೀವಿತಕಿೆ ರುವ ದೇವರ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನನ -ನೆರವೇರಸುವುದು.
ಉಜಿೆ ೀವನ್ದಲಿ ಒೆಂದು ಸಭೆ
ದೇವರ ಪರ ಸನ್ನ ತೆ
ಜಾಾ ನ್,ಪರ ಕಟನೆ ಮತ್ತು ಬಲದ ಆತಮ ನ್ನ
ದೇವರು ಒಳೆಳ ಯ ದೇವರಾಗಿದಾದ ನೆ
ಆಸಿು ವಾರಗಳು ಭಾಗ-1
ತೆರೆದ ಪರಲೀಕಗಳು
ಜಿೀವನ್ದ ರಾತಿರ ಯ ಸಮಯಗಳು
ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ
ದೇವರ ರಾಜಾ
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗು ರುತ್ತ
ಯೇಸುವಿನ್ ಪರ ಬಲ ಹೆಸರು

ನ್ಯವು ಕಿರ ಸು ನ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದೆದ ೀವೆ
ಪರವತ್ನೆ
ಗೌರವದ ಸಂಕತ
ದೇವರ ಮನೆ
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ
ದೈವಿಕ ದಯೆ
ದೈವಿಕ ಕರ ಮ –ನ್ಗರ ವಾಾ ಪು ಸಭೆಗಳಲಿ
ಶುದ್ಧದ ೀಕರಸುವ ಬೆಂಕಿ
ಬದಿ ತೆಯ ಬಲ
ಜಗಳರಹಿತವಾದಜಿೀವಿತ ಜಿೀವಿಸುವುದು
ಕೆಲಸಮತ್ತು ಆದರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾ ಸ
ನ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ರು
ತಂದೆಯ ಪರ ೀತಿ
ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚನೆ
ಆತಿಮ ಕವಾಗಿ ಮನ್ಸುಳಳ ವರಾಗಿರುವುದು
ಲೌಕಿಕ ಜಾಾ ನ್ವಂತರಾಗಿರುವುದು
ದೇವರಮಾಗ್ದಶ್ನ್=
=ಪಡೆದುಕೊಳಳ ವುದು
ಪವಿತಾರ ತಮ ದಲಿ ದ್ಧೀಕಾಷ ಸಾನ ನ್
ಪರ ತಿ ಉದೆದ ೀಶಕೂೆ ಒೆಂದು ಸಮಯವಿದೆ
ಶ್! ಹರೆಟೆ ಬೇಡ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ ಹೃದಯ
ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ವರಗಳು
ಕೆಲಸದ ಸ್ ಳದಲಿ ನ್ ಸಿು ರೀಯರು
ಮನ್ಸಿ್ ನ್ ವಿಜಯ

ಉಚಿತ ಇ- ಪುಸು ಕಗಳು ನ್ಮಮ ಚರ್ಚ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್apcwo.org/publications ನೆಂದ ನ್ಮಮ ಎರ್ಲಿ
ಪುಸು ಕಗಳ ಪ.ಡಿ.ಎಫ್ಟ ಅನ್ನವಾದನ್ನನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ದೊರೆಯುತು ವೆ ಇತರೆ ಪಾರ ದೇಶಿಕ
ಭಾಷೆಗಳಲೂಿ ಸಹ ಈ ಪುಸು ಕಗಳು ದೊರೆಯುತು ದೆ.ಇೆಂತಹ ಉಚಿತ ಪುಸು ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇ –ಮೇಲ್
bookrequests@apcwo.org ಅಥವಾ ಅೆಂಚೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ಸಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ ಆಡಿಯೀ,ವಿಡಿಯೀ ಸಂದೇಶಗಳು ಪರ ಸಂಗ ಟ್ಟಪು ಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಮಮ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನನ
ಸಂಪಕಿ್ಸಿ (apcwo.org/sermons)ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂಗರ ಹ ಬಳಸಬಹುದು.

.

ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ೆ ಸ್ಭೆಯ ಬಗೆು
ನ್ಮಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದಲಿ ಉಪುು ಮತ್ತು ಬಳಕು ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಪರ ಪಂಚದ
ಎರ್ಲಿ ರಾಷಿ ರಗಳಿಗೂ ಧ್ಾ ನ ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ದಶ್ನ್ವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯವು, ಆತನ್ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಪರ ಮಾಣಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಹೆಂದದ, ಅಭಿಷೇಕಹೆಂದ್ಧದ
ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪರಪ್ಯಣ್ವಾಗಿ ಪರ ಸುು ತ ಪಡಿಸುವ ಬದದ ತೆ ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವು
ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಗಿೀತ, ಸೃಜನ್ಯತಮ ಕ ಪರ ಸುು ತಿ, ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಸಮಥ್ನೆಗಳು, ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸೇವಾ
ತಂತರ ಗಳು, ಇತಿು ೀಚಿನ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಮುೆಂತಾದವುಗಳು, ದೈವದತು ವಿಧಾನ್ ಹೆಂದ್ಧದ ದೇವರ
ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಸೂಚಕ ಕಾಯ್, ಅಧುಬ ತಕಾಯ್, ಮಹಾತಾೆ ಯ್ ಮತ್ತು
ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ವರದಲಿ ಸಾರುವುದನ್ನನ ಬದಲಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ ವೆೆಂದು ನಂಬುತೆು ೀವೆ (1
ಕೊರೆಂಥದವರಗೆ 2:4-5; ಇಬಿರ ಯರಗೆ 2:3-4). ಯೇಸು ನ್ಮಮ ಉದೆದ ೀಶ, ದೇವರ ವಾಕಾ ನ್ಮಮ
ವಿಷಯ, ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಬಲ ನ್ಮಮ ಕರ ಮ, ಜನ್ರು ನ್ಮಮ ಅನ್ನರಾಗ, ಕಿರ ಸು ನ್ ಮಾದರಯ
ಫ್ರರ ಢತೆಯು ನ್ಮಮ ಗರಯಾಗಿದೆ.
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯು ಭಾರತದಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು ಹಸ
ಸಭೆಗಳು ನಯತಕಾಲಕವಾಗಿ ಸಾ್ ಪಸಲು ಡುತಿು ವೆ. ಪರ ಸಕು ವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನನ ಪಡೆಯಲು
ಮತ್ತು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸ್ ಳಗಳ ಬಗೆು ಮಹಿತಿಗಳನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು, ನ್ಮಮ ವೆಬ್
ಸೈಟ್ ನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ರ. www.apcwo.org/locations ಅಥವಾ Contact@apcwo.org ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿರ.

ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ ಪರ ೀತ್ತಸುವ ದೇವರನ್ನನ ನಿೀವು ತ್ತಳಿದಿದಿಾ ೀರೀ?

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್ಗಳ ಹಿೆಂದೆ, ದೇವರು ಮನ್ನಷಾ ನ್ಯಗಿ ಭೂಲೀಕಕೆೆ ಬಂದನ್ನ. ಆತನ್
ಹೆಸರು ಯೇಸು.
ಆತನ್ನ ಪಾಪರಹಿತ ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸಿದನ್ನ. ಯೇಸುವು ಶರೀರಧಾರಯಾದ ದೇವರಾಗಿದದ ದರೆಂದ ಆತನ್ನ
ಹೇಳಿದದ ರಲಿ , ಮಾಡಿದದ ರಲಿ ದೇವರನ್ನನ ನ್ಮಗೆ ಪರ ಚ್ಚರಪಡಿಸಿದಾದ ನೆ. ಆತನ್ನ ಆಡಿದ ಮಾತ್ತಗಳು ಸಾ ತಃ
ದೇವರ ಮಾತ್ತಗಳೇ ಆಗಿದದ ವು. ಆತನ್ನ ಮಾಡಿದ ಎರ್ಲಿ ಕಾಯ್ಗಳು ದೇವರ ಕಾಯ್ಗಳೇ – ಯೇಸು
ಭೂಲೀಕದಲಿ ಅನೇಕ ಅದುಬ ತ ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದನ್ನ. ರೀಗಗಳಲಿ ನ್ರಳುತಿು ದದ ವರನ್ನನ ಆತನ್ನ
ಗಣಪಡಿಸಿದನ್ನ. ಕುರುಡರಗೆ ಕಣುಣ ಕೊಟಿ ನ್ನ. ಕಿವುಡರನ್ನನ
ಮುಟ್ಟಿ
ಕಿವಿಕಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನ್ನ.
ಕುೆಂಟರನ್ನನ ನ್ಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನ್ನ. ಎರ್ಲಿ ಬಗೆಯ ರೀಗಗಳನ್ನನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನ್ನ. ಹಸಿದ ಜನ್ರಗೆ
ಐದುರಟ್ಟಿ , ಎರಡು ಮಿೀನ್ನಗಳಿೆಂದ ಉಣಣ ಲು ಬಡಿಸಿದನ್ನ. ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ನ್ಡೆದನ್ನ, ಸಮುದರ ದ
ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನನ ಶಾೆಂತಗಳಿಸಿದನ್ನ, ಇನ್ನನ ಅನೇಕ ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದನ್ನ.
ಈ ಎಲಾಿ
ಕ್ಕಯೆಗಳು,ದೇವರು, ಒಳೆಳ ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾ ನೆ , ಆತನ್ನ ಜನರೆಲಿ ರೂ,
ಆರೀಗಯ ದಿಿಂದಲೂ, ಸಂತ್ತೀಷ್ದಿಿಂದಲೂ ಕ್ಿ ೀಮ್ದಿಿಂದಲೂ ಇರಬೇಕ್ಿಂದು ಬಯಸುತಾತ ನೆ. ದೇವರು,
ಜನರ ಎಲಾಿ ಕರತೆಗಳನ್ನನ ಪೂರೈಸುತಾತ ನೆ ಮ್ತುತ ನಿೀಗಿಸುತಾತ ನೆ ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಪರ ಕಟಿಸುತತ ವೆ.
ಆದುದರೆಂದ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮನ್ನಷಾ ನ್ಯಗಿ ಈ ಲೀಕಕೆೆ ಬರಲು ತಿೀಮಾ್ನಸಿದನ್ನ? ಯೇಸುವು
ಯಾಕೆ ಬಂದನ್ನ?
ನ್ಯವೆಲಿ ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಲಿ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾಗದ ಅನೇಕ ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ
ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ಪಾಪವು ಅದರ ಕಾಯ್ಫಲವನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದೆ. ಪಾಪವು ದೇವರಗೂ, ನ್ಮಗೂ ನ್ಡುವೆಯಿರುವ
ಕದಲಸರ್ಲಗದ ಅಡಡ ಗೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರೆಂದ ಬೇಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದ
ದೇವರನ್ನನ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಥ್ಭರತ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ ಆತನೆಂದ್ಧಗೆ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವುದನ್ನನ ಪಾಪವು
ತಡೆದು ಹಿಡಿಯುತು ದೆ. ಆದುದರೆಂದ ನ್ಮಮ ಲಿ ಅನೇಕರು ನರಥ್ಕವಾದ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿೆಂದ ಈ
ಶೂನ್ಾ ವನ್ನನ ತ್ತೆಂಬಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸುತೆು ೀವೆ.
ನ್ಮಮ ಪಾಪದ ಮತು ೆಂದು ಫಲವೇನೆೆಂದರೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರೆಂದ ನತಾ ಕೂೆ ಬೇಪ್ಡಿಸುತು ದೆ.
ದೇವರ ನ್ಯಾ ಯಸಾ್ ನ್ದಲಿ ಪಾಪದ ಶಿಕೆಷ ಮರಣವಾಗಿದೆ. ಮರಣವು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನ್ರಕದಲಿ ದೇವರೆಂದ
ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಅಗಲಕೆಗಳಿಸುತು ದೆ. ಅಥವಾ ದೂರಸರಯುವಂತೆ ಮಾಡುತು ದೆ.
ಆದರೆ ನ್ಮಗಿರುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವೇನೆೆಂದರೆ ನ್ಯವು ಪಾಪಗಳಿೆಂದ ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ನ್ವಿೀಕೃತಗಳಳ ಬಹುದು. ಸತಾ ವೇದವು “ಪ್ರಪವು ಕಡುವ ಸಂಬಳ ಮ್ರಣ, ದೇವರ
ಉಚಿತಾಥೆವರವು ನಮ್ಮ ಕತೆನಾದ ಕ್ತರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿಿ ರುವ ನಿತಯ ಜೀವ” ಎಿಂದು ಹೇಳುತತ ದೆ
(ರೀಮ್ಪುರ 6:23). ಯೇಸು ಪರ ಪಂಚದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ, ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ ಣಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ
ವಶದ್ಧೆಂದ ಎಲಿ ರನ್ನನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದಾದ ನೆ. ಮೂರನೇ ದ್ಧನ್ದಲಿ ಎದುದ ಬಂದ್ಧದಾದ ನೆ. ಜಿೀವಿಸುವವನ್ಯಗಿ
ಅನೇಕರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊೆಂಡನ್ನ. ಮತ್ತು ಪರಲೀಕಕೆೆ ಏರ ಹೀದನ್ನ.
ದೇವರು, ಕರುಣೆ,ಪರ ೀತಿಯುಳಳ ದೇವರು. ಯಾವನ್ಯದರೂ ನ್ರಕದಲಿ ರಬೇಕೆೆಂದು ಆತನ್ನ ಬಯಸುವ
ದೇವರಲಿ ಆತನ್ನ, ಇಡಿೀ ಮನ್ನಷಾ ಕುಲವು ಪಾಪದ ಬಂಧ್ನ್ದ್ಧೆಂದ ಸಾ ತಂತರ ಗಳಳ ಲು, ಪಾಪದ ಶಾಶಾ ತ
ದೊೀಷ ಫಲಗಳಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಂದುವಂತೆ, ಮಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಂದನ್ನ. ಆತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನನ
ರಕಿಷ ಸಲು ಬಂದನ್ನ. ನ್ನ್ನ ೆಂತೆಯೇ, ನಮಮ ೆಂತೆಯೇ, ಜನ್ರನ್ನನ ಪಾಪದ್ಧೆಂದ ನತಾ ತಾ ದ ಮರಣದ್ಧೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲು ಬಂದನ್ನ.
ಈ ಉಚಿತವಾದ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ
ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯವು ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು
ವಿಷಯವನ್ನನ
ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸತಾ ವೇದ ಹೇಳುತು ದೆ. ನೀನ್ನ ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ್ನ ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ
ಮಾಡಿದೆದ ಲಿ ವನ್ನನ ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಂಪ್ಯಣ್, ಯಥಾಥ್ ಹೃದಯದ್ಧೆಂದ ಯೇಸುವನ್ನನ
ನಂಬಬೇಕು.

“ಆತನಲಿಿ ನಂಬಕ್ಯಡುವ ಪರ ತ್ತಯಬಬ ನ್ನ ಆತನ ಹೆಸ್ರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ
ಹೊಿಂದುವನ್ನ”(ಅಪೊಸ್ತ ಲರ ಕೃತಯ 10:43).
“ನಿೀನ್ನ ಯೆಸುವನೆನ ೀ ಕತೆನೆಿಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕ್ಮಾಡಿಕಿಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನನ
ಸ್ತತ ವರಳಗೆ ಎಬಬ ಸಿದನೆಿಂದು ಹೃದಯದಿಿಂದ ನಂಬದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಿಂಬುದೇ”
(ರೀಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:9).
ನೀವು ಸಹ ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ್ನ್ನನ
ಪರಹಾರಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳಳ ಬಹುದು.

ನಂಬಿದರೆ

ನಮಮ

ಪಾಪಗಳಿಗೆ

ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ

ಮತ್ತು

ಯೇಸುವಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲು, ಮತ್ತು
ಆತನ್ನ ನಮಗೀಸೆ ರ ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ
ಕಾಯ್ಗಳಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿ ತಿೀಮಾ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಈ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಪಾರ ಥ್ನೆಯು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು. ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದನೆೆಂದೂ ಮತ್ತು ನಮಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು
ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಣವನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು
ನಮಮ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವನ್ನನ
ತೀರಸುವಂತೆಯೂ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಈ ಪಾರ ಥ್ನೆ ಬರೀ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯಾಗಿದೆ. ನಮಮ
ಸಾ ೆಂತ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ
ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಬಹುದು.
ಪರ ಯ ಕತ್ನ್ಯದ ಯೇಸುವ, ಇೆಂದು ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಶಿಲುಬ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದದ ನ್ನನ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆದ ೀನೆ.
ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಪಾರ ಣ ಕೊಟ್ಟಿ . ನ್ನ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪವಿತರ ವಾದ ರಕು ಸುರಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ
ಪಾರ ಯಶಿು ತು ಮಾಡಿದ್ಧ, ಇದರೆಂದ ನ್ಯನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಟೆಿ ನ್ನ. ಯಾರು ಯಾರು ಆತನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ ರ,
ಅವರು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೆಂದ್ಧದರು ಎೆಂದು ಸತಾ ವೇದವು ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತು ದೆ.
ಈ ದ್ಧನ್ ನ್ಯನ್ನ ನನ್ನ ನ್ನನ ನಂಬುತೆು ೀನೆ. ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದರ ಮೂಲಕವೂ, ಮೂರನೇ ದ್ಧನ್ದಲಿ
ಜಿೀವಿತನ್ಯಗಿ ಎದುದ ಬಂದದದ ರ ಮೂಲಕವೂ ನೀನ್ನ ಮಾಡಿದದ ನ್ನನ ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀನೆ.
ನ್ನ್ನ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳಿೆಂದಲೂ, ಬೇರಬಬ ನೆಂದಲೂ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ರಕಿಷ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ಆಗವುದ್ಧಲಿ . ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ
ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಂಪಾದ್ಧಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ .
ಈ ದ್ಧನ್ ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ ಹೃದಯದ್ಧೆಂದ ನಂಬಿ ನ್ನ್ನ ಬಾಯಿೆಂದ “ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಸತೆು ೀ, ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ
ಪಾರ ಯಶಿು ತು ಮಾಡಿದ್ಧದ . ಮರಣದ್ಧೆಂದ ಜಿೀವಿತನ್ಯಗಿ ಎದುದ ಬಂದ್ಧದ್ಧದ ಎೆಂಬ ನನ್ನ ಲಿ ಇಟಿ ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ,
ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊೆಂಡೆ” ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.
ಯೇಸುವೇ ನನ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ನ್ನನ ಇನ್ನನ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು
ನನ್ಗೆ ನಂಬಿಗಸು ನ್ಯಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆಮೆನ್ಸ

ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ೆ ಚರ್ಚೆ
ಸ್ತಯ ವೇದ ಶಾಲೆ ಮ್ತುತ ಸೇವಾ ತರಬೇತ್ತ ಕೇಿಂದರ
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸತಾ ವೇದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು
ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಕೆಂದರ ವು (APC-BC) ಭಾರತದ
ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲಿ ದೆ. ದೇವರ ವಾಕಾ ದ ಬೌದ್ಧಿ ಕವಾದ ಉತೆು ೀಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿದಾಿ ೆಂತಗಳ
ಉತು ಮವಾದ ದೈವಿಕ ಸಿದಾಿ ೆಂತಗಳೊಡನೆ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಅತಾ ದುು ತಕರವಾದ ಬಲದಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೂ
ಸಜುೆ ಗಳಿಸುವುದು
ಮತ್ತು
ಆತಮ ನೆಂದ
ತ್ತೆಂಬಿದ
ಅಭಿಷೇಕ
ಹೆಂದ್ಧದುದ —ತರಬೇತಿಯನ್ನನ
ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದನ್ನನ ಒದಗಿಸುತೆು ೀವೆ. ಒಬಬ ವಾ ಕಿು ಯನ್ನನ ದೈವಿಕ ಗಣನ್ಡತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ
ಸೇವೆಗಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕಾ ದಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರುವುದಕಾೆ ಗಿ, ಮತ್ತು ಕತ್ನೆಂದ್ಧಗಿನ್ ನಕಟವಾದ
ಸಂಬಂಧ್ದಲಿ ಹರ ಹರಯುವಂತಹ ಅದುು ತಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳನ್ನನ
ಬಲಯುತವಾಗಿ ಪರ ದಶಿ್ಸಲು ಅವರನ್ನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿವುದನ್ನನ ನ್ಯವು ನಂಬುತೆು ೀವೆ.
ಏ.ಪ.ಸಿ-ಬಿ.ಸಿ.ಯಲಿ ಉತು ಮವಾದ ಬೀಧ್ನೆಗಳ ಜತೆಗೆ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯನ್ನನ ಪರ ದಶಿ್ಸುವುದು, ಅಭಿಷೇಕ
ಮತ್ತು ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಪರ ಸನ್ನ ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕಾ ದ ಅತಾ ದುು ತಕರ ಕಾಯ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯವು ಒತ್ತು ಕೊಡುತೆು ೀವೆ.
ಅನೇಕ ಯುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರು ತರಬೇತಿ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಿೀವಿತಗಳ ಮೆಲೆ ದೇವರ
ಕರೆಯನ್ನನ ನೆರವೇರಸಲು ಕಳುಹಿಲು ಟ್ಟಿ ದಾದ ರೆ.
ನ್ಯವು ಮೂರು ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳು ನೀಡುತೆು ೀವೆ.
ಒೆಂದು ವಷ್ದ ಸಟ್ಟ್ಫಿಕಟ್ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರ ಶಿು ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟಿ ರ (C.Th.)
ಎರಡು ವಷ್ದ ಡಿಪೊಿ ೀಮ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರ ಶಿು ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟಿ ರ (D.Th.)
ಮೂರು ವಷ್ದ ಬಾಾ ಚ್ಚಲರ್ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರ ಶಿು ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟಿ ರ (B.Th.)
ತರಗತಿಗಳು ವಾರದ ಪರ ತಿದ್ಧನ್ ಸ್ೀಮವಾರದ್ಧೆಂದ ಶುಕರ ವಾರ ಬಳಿಗೆು 9 ರೆಂದ ಮದಾಾ ಹನ 1 ರವರೆಗೆ
ಜರುಗತು ದೆ. ದ್ಧನ್ದ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತಿು ಪರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲಿ ಇರುವವರು ಇೆಂತಹ
ತರಗತಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಜರಾಗಬಹುದು
ಮತ್ತು
ಮಧಾಾ ಹನ
1
ರ
ನಂತರ
ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ
ಮುೆಂದುವರೆಸಬಹುದು.
ವಸತಿನಲಯ ಇಚಿು ಸುವಂತಹ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ / ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ನಯರುಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಾ ೀಕ ವಸತಿ ವಾ ವಸೆ್ ದೊರೆಯುತು ದೆ.
ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಸೇವಾಕಾಯ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಮಧಾಾ ಹನ ದ ಅವಧಿಗಳಲಿ ಪಾರ ಥ್ನೆ ಮತ್ತು
ಆರಾಧ್ನೆ ಸಮಯದಲಿ ಪರ ತಿವಾರದ ದ್ಧನ್ ಮದಾಾ ಹನ 2 ರೆಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧಾಾ ಹನ ದ
ತರಗತಿಗಳು ದ್ಧನ್ದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ವಸತಿ ಬಯಸದ) ಐಚಿಛ ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಎರ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು
ವಾರಾೆಂತಾ ದ
ದ್ಧನ್ದಲಿ
ಒೆಂದು
ಅಥವಾ
ಅನೇಕ
ಸ್ ಳಿೀಯ
ಸಭೆಗಳಲಿ
ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು
ಪೊರ ೀತಾ್ ಹಿಸರ್ಲಗತು ದೆ.
ಸತಾ ವೇದ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಲು ಟಿ ೆಂತಹ ವಿವಿಧ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳು, ಕಲಕಾ ವಿಷಯಾೆಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಜಿ್ಯನ್ನನ
ಡೌನ್ಸ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು apcwo.org/biblecollege ಅನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ಸಿರ.
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Thelogical
Accreditaion (NATA)

