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ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ
ಈ ಪುಸು ಕದ್ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸಭಿಕರು, ಪಾಲುಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ್
ನೆರವಿನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಇೆಂತಹ ಉಚಿತ ಪುಸು ಕ ಪರ ಕಾಶನ್ದ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ರರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಪರ ಕಾಶನ್ಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರ ಣಗಳಿಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ನಮಮ ನ್ನನ ಆಹಾಾ ನಸುತೆು ೀವೆ. ವಂದ್ನೆಗಳು!
ಮೇಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪುಸ್ತ ಕಗಳಿಗಾಗಿ
ಹಸ ಪುಸು ಕಗಳು ಮುದ್ರ ಣವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ದ್ಯವಿಟ್ಟು ನಮಮ ಸರಯಾದ್
ಅೆಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸು ಕಗಳು ಬೇಕೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನ್ಮ್ಮ ೆಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳಿಳ ರ. ನ್ಯವು ನಮಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತಾ ವೇದ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಗೆಂಪು, ಸತಾ ವೇದ್ ಶಾಲೆ, ಸೆಮಿನ್ಯರ್
ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ ಕಳುಹಿಸಲು ನ್ಯವು ಸಂತೀಷವುಳಳ ವರಾಗಿದೆದ ೀವೆ.
ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸು ಕಗಳು ಬೇಕೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ. ನ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನನ ನಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆು ೀವೆ.
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1. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ ರುವುದು ಸ್ರಿಯೇ?
“ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಸಿು ರೀಯರು” ಎೆಂಬ ವಿಷಯದ್ ಕುರತ್ತ ನ್ಯನ್ನ ಮಾತನ್ಯಡಲೂ
ಮ್ದ್ಲು ಉದೆದ ೀಶವನನ ಟ್ಟು ಕೊೆಂಡಾಗ ನ್ನ್ನ ಪತಿನ ಯಾದ್ ಏಮಿಯವರು “ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ
ಮಾತನ್ಯಡಲು ನೀವು ಅಹ್ರು ಎೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದೇನ್ನ?” ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ
ಕೇಳಿದ್ರು. “ನ್ನ್ನ
ವಿಧಾನ್ ಸರಳವಾಗಿದೆ! ಈ ವಿಷಯದ್ ಕುರತ್ತ ಸತಾ ವೇದ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಆದ್ಧಕಾೆಂಡದ್ಧೆಂದ್ ಪರ ಕಟಣೆಯವರೆಗೆ ನ್ಯನ್ನ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ನ್ನನ
ಕೇಳವವರಗೆ ಪರ ಸುು ತ ಪಡಿಸುತೆು ೀನೆ” ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಉತು ರಸಿದೆ. ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ನ್ಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತಿು ರುವುದು
ನಶಿ ಯವಾಗಿ
ನ್ನ್ನ
ಸಾ ೆಂತ
ಅನ್ನಭವಗಳಲಿ
ಆದ್ರೆ
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕಾ ವೆ ನ್ನ್ನ ಅಧ್ಾ ಯನ್ವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಾೆಂಶದ್ ಕುರತ್ತ
ಸತಾ ವೇದ್ದ್ ಪರ ಸಾು ಪ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ನ್ಮಮ ಜಿೀವಿತಗಳಿಗೆ ಇದ್ನ್ನನ ಅನ್ಾ ಯಿಸಿಕೊಳಳ ವುದ್ನ್ನನ
ನ್ಯವು ಕಲ್ಲಯೀಣ.
ಸಿು ರೀಯರು ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದು ಸರಯೇ? ಇವರ ಕುರತ್ತ ಜನ್ರು ವಿವಿಧ್
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಕೆಲವರು ‘ಹೌದು’ ಅನ್ನನ ತಾು ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರು ಇಲಿ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಸಿು ರೀಯರು ಮನೆಯಲೆಿ ೀ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು
ಹರಗಡೆ
ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಡಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕುರತ್ತ ಸತಾ ವೇದ್ಕೆ ನ್ನಸಾರವಾದ್ ದೃಷ್ಟು ಕೊೀನ್ವನ್ನನ
ನ್ಯವು ಪಡೆಯೀಣ.

ಸ್ತತ ರ ೀಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ತಯ ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೀನ
ಆದಿಕಿಂಡ 2:18
ಮತ್ತತ ಯೆಹೀವ ದೇವರು ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಒಿಂಟ್ಟಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳೆಳ ೀದಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ರಿಬೀಳುವ
ಸ್ಹಕರಿಯನ್ನು ಉಿಂಟಮಾಡುವೆನ್ನ ಅಿಂದನ್ನ.

ಸಿು ರೀಯು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟು ಸಲಪ ಟು ಳು? ಪುರುಷನಗೆ ಸಹಕಾರಯಾಗಿರಲು ಮತ್ತು
ನೆರವು
ನೀಡಬೇಕೆೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾದ್ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿು ರೀಯನ್ನನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟು ಸಿದ್ನ್ನ.
ಆಕೆಯು ಅವನ್ “ಸಹಕಾರಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ”. ಇಬಿರ ಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಥ್ವು “ವಿರುದ್ಿ
ಭಾಗ ಅಥವ ಪರ ತಿಕೂಲ ಭಾಗ” ಎೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಸಿು ರೀಯು ಪುರುಷನ್ ಅಧೀನ್
ಭಾಗವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟು ಸಲಪ ಟ್ಟು ದಾದ ಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಪರ ತಿಕೂಲ ಅೆಂಗ ಒೆಂದು ಸಮಾನ್
ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಸೃಷ್ಟು ಸಲಪ ಟ್ಟು ದಾದ ರೆ.
ಆದುದ್ದ ರೆಂದ್ ಪುರುಷ ಮತ್ತು
ಸಿು ರೀಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ವು ಪರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಸಪ ರವಾಗಿರಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ಉದೆದ ೀಶಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದೆ. ಅವರು ಪರಸಪ ರ “ನೆರವು ಮತ್ತು
ಸಹಕಾರಗಳಾಗಿದಾದ ರೆ”. ಆದ್ರೆ ಬಿೀಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪತನ್ದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆಲಿ ವೂ
ಬದ್ಲಾಯಿತ್ತ.
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ಆದಿಕಿಂಡ 3:16
ಆ ಮೇಲೆ ಸ್ತತ ರ ೀಗೆ ನಿೀನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಲದಲಿ
ಬಹು ಸಂಕಟಪಡಬೇಕೆಿಂದು ನಾನ್ನ
ನೇಮಿಸ್ತದ್ದ ೀನೆ ಕಷ್ಿ ದಿಿಂದಲೇ ಮಕಕ ಳನ್ನು ಹೆರುವಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆಶೆಯಿರುವುದು ಅವನ್ನ ನಿನಗೆ
ಒಡೆಯನಾಗುವನ್ನ.

ದೇವರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರನ್ನನ ಅವರು ಪರಸಪ ರ ಪೂರಕವಾಗಿರಲು ಪಾರ ರಂಭದ್ಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಿದ್ದ ನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪಮಾಡಿ ಬಿದಾದ ಗ ಸಿು ರೀಯು ಪುರುಷನಗೆ ಅಧೀನ್ಳಾದ್ಳು.
ಆಕೆಯ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಾತರೆಯುವುದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ್ ಕಡೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳಿಾ ಕೆ ಮಾಡುವವನ್ಯದ್ನ್ನ. ಹಿೀಗೆ ಬಿೀಳುವಿಕೆಯ ಒೆಂದು ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವು
ಇದಾಯಿತ್ತ, ಇೆಂದು ಮನ್ನಷಾ ನ್ನ ದೊರೆತನ್ ಮಾಡುವ ಬಿದುದ ಹೀದಂತಹ ಒೆಂದು
ಪರ ಪಂಚವನ್ನನ ನ್ಯವು ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ಇದು ಬಿದುದ ಹೀದ್ ರಾಜಾ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉದೆದ ೀಶಿತ
ರಾಜಾ ವಲಿ .
ಆದ್ರೆ
ವಿಮ್ೀಚನೆಯಲ್ಲಿ
ಕಿರ ಸು ನ್ನ
ಸಿು ರೀಯನ್ನನ
ಪುರುಷನೊಡನೆ
ಸರಸಮಾನ್ವಾಗಿರಲು ಪುನಃ ಸಾ್ ಪಸಿರುವಂತದುದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಿರ ಸು ನ್ಲ್ಲಿ ಗಂಡು
ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿ . “ನೀವೆಲಿ ರು ಕಿರ ಸು ಯೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇ ಆಗಿರುವುದ್ರೆಂದ್
ಯೆಹೂದ್ಾ ನ್ನ ಗಿರ ೀಕನ್ನ ಎೆಂದೂ ಆಳು ಒಡೆಯ ಎೆಂದೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎೆಂದು ಭೇದ್ವಿಲಿ ”.
(ಗಲಾತಾ ದ್ವರಗೆ 3:28)

ಈಗ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯು ಕೃಪೆಯ ಜಿೀವಿತದ್ಲ್ಲಿ
“ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು”)

ಜೊತೆ ಬಾಧ್ಾ ಸ್ ರು (ಗಿರ ೀಕನ್ಲ್ಲಿ =

1 ಪೇತರ 3:7
ಅದೇ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ ಪುರುಷ್ರೇ, ಸ್ತತ ರ ೀಯು ಪುರುಷ್ನಿಗಿಿಂತ ಬಲಹಿೀನಳೆಿಂಬುದನ್ನು
ಜ್ಞಾ ಪಕ
ಮಾಡಿಕಿಂಡು ನಿಮಮ ಹೆಿಂಡತ್ಯರ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕದಿಿಂದ ಒಗೆತನ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರು ಜೀವವರಕೆಕ
ನಿಮ್ಮ ಿಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆಿಂದು ತ್ಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಸ್ಲಿ ಸ್ತರಿ. ಹಿೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮಮ
ಪಾರ ರ್ಿನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಿ ಯಿರುವುದಿಲಿ .

ದೇವರ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ
ಸಿು ರೀಯು ಪುರುಷನಗೆ ಸರಸಮಾನ್ಳೆೆಂದು ಮನ್ನಷಾ ನ್ನ ಈಗ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬಿದುದ ಹೀಗಿ ವಿಮ್ೀಚನೆ ಹೆಂದ್ದ್ ಲೀಕದ್ಲ್ಲಿ
ನ್ಯವು ಇನ್ನನ ಸಹ ಪುರುಷರು ಪಾರ ಬಲಾ ಗಳನ್ನನ ಪರ ಧಾನ್ವಾಗಿ ಹೆಂದ್ಧರುವುದ್ನ್ನನ
ನೊೀಡುತೆು ೀವೆ. ಪರ ಪಂಚವು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ವಿಮುಕು ಗೆಂಡಿಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಈ ರಚನೆ
ಮುೆಂದುವರಯುತು ದೆ.

ಸ್ತಯ ವೇದದ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು
ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ ನ್ಮಮ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ್ಲ್ಲಿ , ಸಿು ರೀಯರನ್ನನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿೆಂದ್ ಹರಗಡೆಯಲ್ಲಿ
ದೇವರು ವಿಭಿನ್ನ ವಾದ್ ಸಾಮಥಾ ್ಗಳೊಡನೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದ ಕೂೆ
ನೊೀಡುತೇವೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ತಾ ರತ ಪಟ್ಟು :
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ಮಿರಾಯಯ ಮಳು ಪರ ವಾದಿನಿ
ವಿಮ್ೀಚನಕಿಂಡ 15:20
ಆರೀನನ
ಅಕಕ ನಾದ
ಮಿರಾಯಯ ಮಳು
ಪರ ವಾದಿನಿಯಾಗಿದುದ
ದಮಮ ಡಿಯನ್ನು
ಕೈಯಲಿ
ತೆಗೆದುಕಿಂಡಳು. ಸ್ತತ ರ ೀಯರೆಲಿ ರೂ ದಮಮ ಡಿಗಳನ್ನು
ಹಿಡಿದು ನಾಟಯ ವಾಡುತ್ತತ
ಆಕೆಯ ಹಿಿಂದ್
ಹೀಗುತ್ತ ರಲು.

ದೇವ ದರ್ಿನ ಗುಡಾರದ ಕಟಿ ವಿಕೆಯಲಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು.
ವಿಮ್ೀಚನಕಿಂಡ 35:22,25,26
22 ಸ್ತದಧ ಚಿತತ ರಾದ ಗಂಡಸ್ರೂ ಹೆಿಂಗಸ್ರೂ ಬಂದು ಯೆಹೀವನಿಗೆ ಚಿನು ದ ಕಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಿಂದರೆ
ಕಡಗ, ಮೂಗುತ್, ಮುದ್ರ ಯುಿಂಗುರ, ಕಂಠಮಾಲೆ ಮ್ದಲಾದ ಚಿನು ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರ್ಪಿಸ್ತದರು.
25 ಜ್ಞಣೆಯರಾದ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು ತಮಮ ಕೈಗಳಿಿಂದ ನಿೀಲ ಧೂಮರ ರಕತ ವರ್ಿಗಳುಳಳ ನೂಲನೂು ನಾರಿನ
ನೂಲನೂು ನೂತ್ತ ಆ ನೂಲನ್ನು ತಂದುಕಟಿ ರು
26 ಬೇರೆ ಜ್ಞಣೆಯರಾದ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು ಆಡಿನ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ನೂತ್ತ ತಂದುಕಟಿ ರು.

ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನು ಸ್ತತ ರ ೀಯರು ಕಲಯಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತತ ನೆ.
ಧ್ಮ್ೀಿಪದೇರ್ಕಿಂಡ 31:12
ಜನರೆಲಿ ರೂ ಈ ಧ್ಮಿಶಾಸ್ತ ರ ವನ್ನು ಕೇಳಿ ತ್ಳಿದುಕಳುಳ ವಂತೆ ಸ್ತತ ರ ೀ ಪುರುಷ್ರನೂು ಮಕಕ ಳನೂು
ನಿಮಮ ಊರುಗಳಲಿ ರುವ ಅನಯ ರನೂು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ಅವರು ತಮಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೀವನಲಿ
ಭಯಭಕ್ತತ ಯುಳಳ ವರಾಗಿ ಈ ಧ್ಮಿಶಾಸ್ತ ರ ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ತ ನಡೆಯುವರು.

ದ್ಬೀರಾ
ದೆಬೀರಾ, ಒಬಬ ಪರ ವಾದ್ಧನಯಾಗಿದುದ
(ನ್ಯಾ ಯಸಾ್ ಪಕರು 4:4)

ಇಸಾರ ಯೇಲಾ ರಗೆ ಒಬಬ

ನ್ಯಾ ಯಾಧೀಶಳಾಗಿದ್ದ ಳು

ಯಾಯೇಲಳು
ಯಾಯೇಲಳು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದುದ , ಒಬಬ ಮನ್ನಷಾ ನ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒೆಂದು ಗೂಟವನ್ನನ
ಹಡೆಯುವ
ಮೂಲಕ
ಒೆಂದು
ಪರ ಬಲವಾದ್
ಜಯವನ್ನನ
ಇಸಾರ ಯೇಲಾ ರಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟು ದ್ದ ಳು
(ನ್ಯಾ ಯಸಾ್ ಪಕರು 4:21)

ಯೆರುಸ್ಲೇಮಿನ ಗೀಡೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಟಿ ಲೂ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲೂ ದೇವರು
ಸ್ತತ ರ ೀಯರನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸ್ತದನ್ನ.
ನೆಹೆಮಿೀಯ 3:12
ಇವನ
ಸ್ಮಿೀಪದಲಿ
ಗೀಡೆಯನ್ನು
ಜೀರ್ೀಿದಾಧ ರ
ಮಾಡಿದವರು
ಯೆರುಸ್ಲೇಮಿನ
ಅರೆನಾಡೊಡೆಯನೂ ಹಲೂಿ ಹೇಷ್ನ ಮಗನೂ ಆದ ರ್ಲೂಿ ಮನೂ ಅವನ ಕುಮಾರಿಯರೂ

ಎಸ್ತ ೀರಳು
ದೇವರ ಜನ್ರಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನನ ತಂದಂತಹ ಒಬಬ ರಾಣಿಯು ಎಸೆು ೀರಳು ಆಗಿದಾದ ಳೆ.
3

ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಸಿು ರೀಯರು

ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇವೆಸ್ಲಿ ಸ್ತದ ಸ್ತತ ರ ೀ
ಹಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಸಿು ರೀಯರ ಕುರತ್ತ ನ್ಯವು ಓದುತೆು ೀವೆ.

ಮಾಕಿ 15:41
ಆತನ್ನ ಗಲಲಾಯದಲಿ ದಾದ ಗ ಆತನನ್ನು ಹಿಿಂಬಾಲಸ್ತ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ದದ ವರಾದ ಮಗದ ಲದ ಮರಿಯ,
ಚಿಕಕ ಯಾಕೀಬನ ಮತ್ತತ ಹೀಸೇಯ ತ್ತಯಿಯಾದ ಮರಿಯ, ಸ್ಲೀಮೆ ಎಿಂಬುವರೂ ಆತನ ಸಂಗಡ
ಯೆರೂಸ್ಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದದ ಇನೂು ಅನೇಕ ಸ್ತತ ರ ೀಯರೂ ಇದದ ರು.
ಲೂಕ 8:1-3
1 ತರುವಾಯ ಆತನ್ನ ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ಸುವಾತೆಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತತ ಊರುಗಳಲಿ ಯೂ
ಗಾರ ಮಗಳಲಿ ಯೂ ಸಂಚರಿಸ್ತದನ್ನ. ಆತನ ಸಂಗಡ ಹನೆು ರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯ ರೂ ಇದದ ರು.
2 ದ್ವವ ಗಳ ಕಟದಿಿಂದಲೂ ರೀಗಗಳಿಿಂದಲೂ ಗುರ್ಹಿಂದಿದ ಕೆಲವು ಹೆಿಂಗಸ್ರು ಸ್ಹ ಇದದ ರು. ಈ
ಹೆಿಂಗಸ್ರು ಯಾರಾರೆಿಂದರೆ- ಏಳು ದ್ವವ ಗಳು ಬಟಿ ಹೀಗಿದದ ಮಗದ ಲದವಳೆಿಂಬ ಮರಿಯಳು
3 ಹೆರೀದನ ಮನೆವಾತೆಿಯವನಾದ ಕೂಜನ ಹೆಿಂಡತ್ ಯೀಹಾನಳು, ಸುಸ್ನು ಳು ಇನ್ನು ಬೇರೆ
ಅನೇಕರು ಇವರು ತಮಮ ಆಸ್ತತ ಯಿಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕಟಿ ಉಪಚಾರಮಾಡುತ್ತ ದದ ರು.

ಲುದಯ ಳು
ಅಪೊಸ್ತ ಲರ ಕೃತಯ ಗಳು 16:14
ನಮಮ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲಿ ಲುದಯ ಳೆಿಂಬ ಒಬಬ ಸ್ತತ ರ ೀಯು ಇದದ ಳು. ಆಕೆ ಧೂಮರ ವರ್ಿದ
ವಸ್ತ ರ ಗಳನ್ನು ಮಾರುವವಳೂ ಥುವತೈರ ಎಿಂಬ ಊರಿನವಳೂ ದೇವ ಭಕತಳೂ ಆಗಿದದ ಳು. ಪೌಲನ್ನ
ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಡುವುದಕೆಕ ಕತಿನ್ನ ಆಕೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದನ್ನ.

ಲುದ್ಾ ಳು, ಫಿಲ್ಲಪಪ ಯಲ್ಲಿ ಧೂಮರ ವಣ್ದ್ ವಸು ರಗಳನ್ನನ ಮಾರುವಂತಹ ಒಬಬ ವಾಾ ಪಾರಸ್
ಸಿು ರೀಯಾಗಿದ್ದ ಳು. ಫಿಲ್ಲಪಪ ಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಬರುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಆಕೆಯ ಮನೆಯನ್ನನ
ತೆರೆಯಲು ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸಿದ್ನ್ನ. “ಆಗ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಳಗಿೆಂದ್
ಹರಟ್ಟ ಲುದ್ಾ ಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಹೀದ್ರರನ್ನನ ನೊೀಡಿ ಅವರನ್ನನ ಧೈಯ್ಗಳಿಸಿ
ಹರಟ್ಟ ಹೀದ್ರು”. (ಅಪೊಸು ಲರ ಕೃತಾ ಗಳು 16:40)

ಅಕ್ತವ ಲನೂ ಮತ್ತತ ರ್ಪರ ಸ್ತಕ ಲಿ ಳೂ
ಅಪೊಸ್ತ ಲರ ಕೃತಯ ಗಳು 18:1-4
1 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನ್ನ ಅಥೇನೆಯನ್ನು ಬಟಿ ಕರಿಿಂರ್ಕೆಕ ಹೀದನ್ನ.
2 ಪೊಿಂತದಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಅಕ್ತವ ಲನೆಿಂಬ ಒಬಬ ಯೆಹೂದಯ ನನ್ನು ಅಲಿ ಕಂಡನ್ನ. ಯೆಹೂದಯ ರೆಲಿ ರೂ
ರೀಮಾಪುರವನ್ನು ಬಟಿ ಹೀಗಬೇಕೆಿಂದು ಕ್ಲಿ ದಿಯ ಚಕರ ವತ್ಿಯು ವಿಧಿಸ್ತದ ಕರರ್ ಅಕ್ತವ ಲನೂ
ಅವನ್ನ ಹೆಿಂಡತ್ಯಾದ ರ್ಪರ ಸ್ತಕ ಲಿ ಳೂ ಕೆಲವು ದಿವಸ್ಗಳ ಮುಿಂಚೆ ಇತ್ತಲಯ ದೇರ್ದಿಿಂದ ಅಲಿ ಗೆ
ಬಂದಿದದ ರು.
3 ಪೌಲನ್ನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ ತ್ತನೂ ಅವರೂ ಒಿಂದೇ ಕಸುಬನವರಾಗಿದದ ರಿಿಂದ ಅವರಲಿ ದುದ
ಅವರಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ್ಮಾಡುತ್ತ ದದ ನ್ನ. ಗುಡಾರ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕಸುಬಾಗಿತ್ತತ
4 ಅವನ್ನ ಪರ ತ್ ಸ್ಬಬ ತ್ ದಿನವೂ ಸ್ಭಾಮಂದಿರದಲಿ ಚಚಿಿಸ್ತ ಯೆಹೂದಯ ರನೂು ಗಿರ ೀಕರನೂು
ಒಡಂಬಡಿಸುತ್ತ ದದ ನ್ನ.
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ಅಕಿಾ ಲ ಮತ್ತು ಪರ ಸಿೆ ಲಿ ಳೂ ಗಡಾರ ನಮಿ್ಸುವವರು ವಾಾ ಪಾರಸ್ ದಂಪತಿಗಳು. ಪೌಲನ್
ಸೇವೆಯ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇನ್ನನ ಇತರೆ ಮೂರು ಸ್ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನ ಅವರನ್ನನ
ಜೊತೆ ಕೆಲಸದ್ವರು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸುತಾು ನೆ. (ರೀಮಾಪುರದ್ವರಗೆ 16:3; 1
ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 16:14, 2 ತಿಮ್ೀಥೆಯನಗೆ 4:19)
ಪೊಯಿಬೆ, ಯೂನಯ ಮತ್ತತ ಇತರೆ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು
ರೀಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16:1-7
1 ನಾನ್ನ ನಿಮಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಮಮ ಸ್ಹೀದರಿಯಾದ ಪೊಯಿಬೆಯನ್ನು ರ್ಪರ ೀತ್ಯಿಿಂದ
ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸ್ತರಿ. ಆಕೆಯು ಕೆಿಂಕೆರ ಯ ಪಟಿ ರ್ದಲಿ ರುವ ಸ್ಭೆಯ ಸೇವಕಳಾಗಿದಾದ ಳೆ.
2 ನಿೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಕತಿನ ಶಿಷ್ಯ ಳೆಿಂದು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ತಕಕ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಕಿಂಡು ಸ್ಹಾಯವು ಯಾವ
ವಿಷ್ಯದಲಿ ಬೇಕಗಿದದ ರೂ ಸ್ಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಆಕೆಯು ನನಗೂ ಅನೇಕರಿಗೂ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡಿದವಳು.
3 ಕ್ತರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ
ಜೊತೆ ಕೆಲಸ್ದವರಾದ ರ್ಪರ ಸ್ತಕ ಲಿ ಳಿಗೂ ಅಕ್ತವ ಲನಿಗೂ ನನು
ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ
4 ಅವರು ನನು ಪಾರ ರ್ದ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆಗಾಗಿ ತಮಮ ಪಾರ ರ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕೆಕ ಗುರಿಮಾಡಿದರು. ನಾನ್ನ
ಮಾತರ ವೇ ಅಲಿ ಅನಯ ಜನರ ಸ್ಭೆಗಳವರೆಲಿ ರೂ ಅವರ ಉಪಕರವನ್ನು ಸ್ಮ ರಿಸುತ್ತತ ರೆ.
5 ಅವರ ಮನೆಯಲಿ ಕೂಡುವ ಸ್ಭೆಗೆ ಸ್ಹ ನನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಆಸ್ಯ ಸ್ತೀಮೆಯಲಿ ಕ್ತರ ಸ್ತ ನಿಗೆ
ಪರ ರ್ಮ ಫಲವಾಗಿರುವ ನನು ರ್ಪರ ಯನಾದ ಎಫೈನೆತನಿಗೆ ವಂದನೆ.
6 ನಿಮಗೀಸ್ಕ ರ ಬಹುರ್ರ ಮೆಪಟಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ ವಂದನೆ.
7 ನನು ಸ್ವ ಜನರೂ ಜೊತೆ ಸ್ರೆಯವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಿಂದ್ರ ೀನಿಕನಿಗೂ ಯೂನಯ ನಿಗೂ ವಂದನೆ. ಅವರು
ಅಪೊಸ್ತ ಲರಲಿ ಪರ ಸ್ತದಧ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಮತ್ತತ ನನಗಿಿಂತ ಮುಿಂಚೆ ಕ್ತರ ಸ್ತ ನನ್ನು ನಂಬುವವರಾದರು.

ಪೊಯಿಬ, ಒಬಬ ಮಹಿಳಾ ಧ್ಮಾ್ಧಕಾರಣಿ ಈಕೆಯು ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ವಾಾ ಪಾರಗಳ
ಉಸುು ವಾರ ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದ ಳು. ಯೂನ್ಾ ಳು ಪೌಲನೊಡನೆ ಜೊತೆಕೆಲಸದ್ವಳು ಒಬಬ ಸಿು ರೀ
ಅಪೊಸು ಲಳಾಗಿದ್ದ ಳು. ಪೌಲನೊಟ್ಟು ಗೆ ಇನ್ನನ ಇತರೆ ಸಿು ರೀಯರು ಸಹ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದ ರು
ಅವರುಗಳನ್ನನ ನ್ನ್ನ “ಕೂಡ ಸುವಾತೆ್ಗೀಸೆ ರ ಪರ ಯಾಸ ಪಟು ವರು” (ಫಿಲ್ಲಪಪ ಯವರಗೆ
4:3) ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ್ನ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದಾದ ನೆ.
ಒೆಂದು
ಸಂಪರ ದಾಯಿಕವಾದ್
ಮನೆ
ವಾ ವಸೆ್ ಯ
ಸನನ ವೇಶದ್
ಹರಗಡೆ
ಉಪಯೀಗಿಸುವುದ್ರೆಂದ್ ಆತನ್ ಕಾಯ್ದ್ಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಿು ರೀಯರನ್ನನ ತಡಗಿಸಿದ್ದ ದುದ
ಒೆಂದು ಅವಲೀಕನ್ವಾಗಿದೆ.

ಸ್ತತ ರ ೀಯರ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಕರೆ
ಸಿು ರೀಯರ ಪಾರ ಥಾಮಿಕವಾದ್ ಕರೆಯು, ಆಕೆಯ ಗಂಡನಗೆ ಹೆೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವುದು, ಆಕೆಯ
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನನ ಸಾಕುವವಳು ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ
ಸತಾ ವೇದ್ವು ತ್ತೆಂಬಾ ನಖರವಾಗಿ ಹೇಳುತು ದೆ.

1 ತ್ಮ್ಥೆಯನಿಗೆ 5:14
ಆದದರಿಿಂದ ಪಾರ ಯದ ವಿಧ್ವೆಯರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಿಂಡು
ಯಜಮಾನಿಯರಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಒಳೆಳ ೀದಾಗಿ ತೀಚ್ಚತತ ದ್.
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ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಸಿು ರೀಯರು

“ಮನೆಯನ್ನನ

ಮಾಗ್ದ್ಶ್ನ್ ಮಾಡುವುದು” “ಓೈಕೊೀದೆಸ್ಪಪ ಟ್ಟಯೀ”(ಗಿರ ೀಕ್ನ್ಲ್ಲಿ
=oikodespoteo) ಒೆಂದು ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಯಜಮಾನ್ನ್ಯಗಿರುವುದು (ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಆಳಿಾ ಕೆ) ಮನೆಯ
ಮಾಗ್ದ್ಶ್ಕನ್ಯಗಿರುವುದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಅಥ್.

ತ್ೀತನಿಗೆ 2:4-5
4 ಇದಲಿ ದ್ ಅವರು ಪಾರ ಯದ ಸ್ತತ ರ ೀಯರಿಗೆ ನಿಮಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕಯ ಕೆಕ ದೂಷ್ಣೆಯಾಗದಂತೆ ನಿೀವು
ಗಂಡಂದಿರನೂು ಮಕಕ ಳನೂು ರ್ಪರ ೀತ್ಸುವವರೂ ದಮೆಯುಳಳ ವರೂ ಪತ್ವರ ತೆಯರೂ
5 ಮನೆಯಲೆಿ ೀ ಕೆಲಸ್ಮಾಡುವವರೂ ಸುಶಿೀಲೆಯರೂ ನಿಮಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧಿೀನರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಿಂದು
ಬುದಿಧ ಕಲಸುವ ಹಾಗೆ ಭೀಧಿಸು.

“ಮನೆಯ ಕಾವಲುಗಾರ” – ಗಿರ ೀಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ” ಓೈಕೊೀರೀಸ್” –‘oikos’ ಇದು “ಓೈಕೊಸ್ ಇದು
“ಓೈಕೊಸ್’ (ಒೆಂದು ವಾಸಸ್ ಳ, ಒೆಂದು ಕುಟ್ಟೆಂಬ, ಒೆಂದು ಮನೆ) ಮತ್ತು “ಯುರೀಸ್”
(ಒಬಬ ರಕ್ಷಕ) ಎೆಂಬುದ್ರೆಂದ್ ಬಂದ್ಧದೆ.
ಆದುದ್ರೆಂದ್
“ಓೈಕೊರೀಸ್”
(ಗಿರ ೀಕ್ನ್ಲ್ಲಿ )=
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಉಳಿಯುವವನ್ನ
ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಅೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಒರಗಿರುವವರು (ಒೆಂದು “ಉತು ಮ ಮನೆಯ
ಕಾವಲುಗಾರ”), ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರ.
ಸಿು ರೀಯರು ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ವಾ ವಹಾರಗಳನ್ನನ ನೊೀಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಯಜಮಾನಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಳು ಇಲಿ ಸರಯಾದ್ ಸಮತೀಲವನ್ನನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಾುಳೆ? ಸಿು ರೀಯರು ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಹರಗೆ ಒಬಬ ಸಿು ರೀಯು ತನ್ನ ನ್ನನ
ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸರಯಾದುದಾಗಿದೆಯಾ? ಉತು ರವು “ಹೌದು”

ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ ಸ್ತತ ರ ೀಯರಿಗಾಗಿ ಪರ ಕರರ್
•

ಸಿು ರೀಯರು ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸತಾ ವೇದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯು
ನದ್ಧ್ಷು ವಾಗಿ
ಹೇಳಿಲಿ .
ಸತಾ ವೇದ್ದ್
ಅಥ್ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸತಾ ವೇದ್ವು
ಏನ್ನ್ಯನ ದ್ರೂ ವಿರೀಧಸದ್ಧದ್ದ ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧತ ವಚನ್ಭಾಗಗಳ
ವಾ ವಸಿ್ ತ ಎಲೆಿ ಗಳೊಡನೆ ಸರಯಾದ್ ತಿೀಮಾ್ನ್ವನ್ನನ ನ್ಯವು ಮಡಲೂ ದೇವರು
ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತಾು ನೆೆಂಬುದು ಇದ್ರ ಅಥ್ವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ಕತ್ನ್ದ್ ನ್ಯನ್ನ ನಮಮ ನ್ನನ ಗಣಪಡಿಸುವಾತನ್ನ” ಎೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು
ಹೇಳಿದಾದ ನೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಾರದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಾ ರ
ಬಳಿ ಹೀಗಬಾರದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾದ ನೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ್ನ ಯಾವುದೇ
ಔಷಧಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಾರದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಾ ರ ಬಳಿ ಹೀಗಬಾರದು ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ನ್ಮಗೆ ಹೇಳಿಲಿ . ನ್ಯವು ಸಾ ಸ್ ತೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನನ
ನೊೀಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನ್ಯವು
ಅಸಾ ಸ್ ರಾಗಿರುವಾಗ
ವೈದ್ಾ ರನ್ನನ
ಭೇಟ್ಟಯಾಗವುದು
ಅಥವಾ
ಔಷಧಗಳನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ತಪಾಪ ದುದ್ಲಿ . ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಿು ರೀಯರ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕರೆಯು ಆಕೆಯ
ಗಂಡನಗೆ ಹೆೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವುದು ಆಕೆಯ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನ ಯಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾದ ನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿು ರೀಯರು
6
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ವಾಾ ಪಾರದ್ಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸಿ ಕೊಳಳ ಬಾರದೆೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ್ನ ಹೇಳಿಲಿ ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ವಚನ್
ಭಾಗಗಳನ್ನನ ತಪಾಪ ಗಿ ಅರ್ಥ್ಸಿಕೊಳಳ ಬಾರದು.
•

ಯಾವುದೇ ಲ್ಲೆಂಗಬೇಧ್ವನ್ನನ ಪರಗಣಿಸದೆ ಕೃಪೆಯ ವರಗಳು ಜನ್ರಗೆ ಕೊಡಲಪ ಟ್ಟು ದೆ.

ರೀಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:6-8
6 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡಿದ ಪಾರ ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿದ್ದ ೀವೆ. ಹಿಂದಿದ
ವರವು ಪರ ವಾದನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದದ ರೆ. ನಮಮ ವಿಶಾವ ಸ್ ವರಕೆಕ ತಕಕ ಹಾಗೆ ಪರ ವಾದನೆ ಹೇಳೀರ್
7 ಅದು ಸ್ಭಾ ಸೇವೆಯ ರೂಪವಾಗಿದದ ರೆ ನಮಮ ವಿಶಾವ ಸ್ ವರಕೆಕ ತಕಕ ಹಾಗೆ ಪರ ವಾದನೆ ಹೇಳೀರ್ ಅದು
ಸ್ಭಾ ಸೇವೆಯ ರೂಪವಾಗಿದದ ರೆ ಸ್ಭಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತತ ಇರೀರ್
8 ಭೀಧಿಸುವವನ್ನ ಬೀಧಿಸುವದರಲಿ ಯೂ ಬುದಿಧ ಹೇಳುವವನ್ನ ಬುದಿಧ ಹೇಳುವುದರಲಿ ಯೂ
ನಿರತನಾಗಿರಲ ದಾನಕಡುವವನ್ನ ಯಥಾರ್ಿ ಮನಸ್ತಿ ನಿಿಂದ ಕಡಲ ಹಿರತನ ನಡಿಸುವವನ್ನ
ಆರ್ಕ್ತತ ಯಿಿಂದ ನಡಿಸ್ಲ. ಕಷ್ಿ ದಲಿ ರುವವರಿಗೆ ಉಪಕರ ಮಾಡುವವನ್ನ ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲ.

ನ್ಯಯಕತಾ , ಆಡಳಿತ, ಬೀಧ್ನೆ, ಪರ ವಾದ್ಧಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತು ಮ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಾಮಥಾ ್ದ್
ವರಗಳನ್ನನ ಸಿು ರೀಯರು ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಇೆಂತಹ ವರಗಳು ಲ್ಲೆಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ
ಕೊಡಲಪ ಟ್ಟು ಲಿ . ಇೆಂತಹ ವರಗಳು ಕಾಯ್ನವ್ಹಿಸುವಂತಹ ನಶಿಿ ತವಾದ್ ಸ್ ಳಗಳು
ಮನೆಯಿೆಂದ್
ಹರಗಡೆಯ
ಪರಸಿ್ ತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸದ್
ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಕಾಯ್ನವ್ಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಜ್ಞಾ ನೊೀಕಿು ಗಳು 31 ರಲ್ಲಿ , ಸಿು ರೀಯ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೌಶಲಾ ತೆಗಳ ಕುರತ್ತ
ಮಾತರ ವಲಿ ದೇ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಹರಗಡೆಯ ಕಾಯ್ಪರ ವೃತಿು ಗಳಲ್ಲಿ , ವಾಾ ಪಾರ
ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ತಡಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನನ ಸಪ ಷು ವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ
ತಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ತೀರಸಲಪ ಟ್ಟು ದಾದ ಳೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆಯು
ಅದ್ನ್ನನ ಮಾಡಲೂ ದೇವರೆಂದ್ ಕೃಪೆ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ಳೆ ಮತ್ತು ವರಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ಳೆ.

ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ ಗಳು 31: 16, 19,24
16 ಹಲವನ್ನು
ನೀಡಿ, ಯೀಚಿಸ್ತ ಕಿಂಡುಕಳುಳ ವಳು ತನು
ಕೈಗೆಲಸ್ದ ಲಾಭದಿಿಂದ
ತೀಟಮಾಡಿಸುವಳು,
19 ರಾಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತ ಕದರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಳು,
24 ಹಚು ಡಗಳನ್ನು ನೇಯುದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಳು, ನಡುಕಟಿ ಗಳನ್ನು ವತಿಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಳು.

•

ಪುರುಷನ್ನ ತನ್ನ ಜವಾಬಾದ ರಯನ್ನನ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟು ಸಂದ್ಭ್ಗಳಲ್ಲಿ .

ಇದು
ಗೈರುಹಾಜರಾದ್
ತಂದೆ
ಅಥವಾ
ಕಳೆದು
ಹೀದಂತಹ
ಗಂಡನಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅೆಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಮಕೆ ಳನ್ನನ
ನೊೀಡಿಕೊಳುಳ ವ
ಕೆಲಸವನ್ನನ ಸಿು ರೀಯು ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ರೆ, ಆಕೆಯು ಮುೆಂದಾಳತಾ ವನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು, ಹರಗೆ
ಹೀಗಲು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದ್ಧಸಲೂ, ಮನೆಯನ್ನನ ನವ್ಹಿಸಲೂ ಮತ್ತು ಮಾಗ್ದ್ಶಿ್ಸಲೂ
ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ತೆಯನ್ನನ ಆಕೆಯು ಹೆಂದ್ಧದಾದ ಳೆ.
“ಆದ್ದ್ರೆಂದ್ ಪಾರ ಯದ್ ವಿಧ್ವೆಯರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ಮಕೆ ಳನ್ನನ ಹೆತ್ತು ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನಯಾಗಿರುವುದು ನ್ನ್ಗೆ ಒಳೆಳ ೀದಾಗಿ ತೀಚುತು ದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದ್ರೆಂದ್
ವಿರೀಧಗಳ ನೆಂದೆಗೆ ಆಸಪ ದ್ ಕೊಡದೆ ಇರುವರು (1 ತಿಮ್ಥೆಯನಗೆ 5:14) ಎೆಂಬುದಾಗಿ
7
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ಪೌಲನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲೂ ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಇದುದ
ಕಾಗೆಗಳಿೆಂದ್
ಆಹಾರವನ್ನನ
ಹೆಂದುಕೊಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು
ಎದುರುನೊೀಡುವುದು
ಸರಯಾದುದ್ಲಿ .

•

ಹಣಕಾಸಿನ್ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಇದು ಅಗತಾ ವಾಗಬಹುದು,

ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಇದ್ದ ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ಲಿ ವಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ
ಸಂಪಾದ್ಧಸುತಿು ರುವುದು ಮನೆಗೆ ಸಾಕಾಗತಿು ಲಿ ದ್ಧದ್ದ ರೆ, ಆವಾಗ ಸಿು ರೀಯರು ಹರಗಡೆ
ಹೀಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ
ಮನೆಯನ್ನನ ನವ್ಹಿಸಬಹುದು.

ಪರ ತ್ಫಲನ
1. ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ರುವುದು ಸೂಕು ಎೆಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿೀಮಾ್ನಸುವಿರ?
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2. ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿ ನ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು ಕುಟಿಂಬ, ಕೆಲಸ್ ಮತ್ತತ ಅವರ
ಸ್ವ ಿಂತ ಆತ್ಮ ೀಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮತೀಲನ ಮಾಡಬಹುದು?
ಕುಟ್ಟೆಂಬ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾ ೆಂತ ಆತಿಮ ೀಕತೆಯನ್ನನ ಸಮತೀಲನ್ಗಳಿಸುವುದು
ದುಡಿಯುವ ಸಿು ರೀಯರಗೆ ಪುರುಷರಗಿೆಂತ ದೊಡಡ ದಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಕೆಲಸದ್ಧೆಂದ್ ಮನೆಗೆ
ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಬರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಹೆಂದ್ಲು ಎದುರು ನೊೀಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ದುಡಿಯುವ
ಸಿು ರೀಯರು ಹರಗಡೆ ಹೀಗತಾು ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮಾತರ ವಲಿ ದೇ ಮನೆಗೆ
ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಪುನಃ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಾುಳೆ.

ದೇವರು ಸ್ತತ ರ ೀಯನ್ನು ವಯ ಕ್ತತ ಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತತ ನೆ.
ದೇವರು
ಸಿು ರೀಯನ್ನನ
ವಾ ಕಿು ಗತವಾಗಿ
ಲ್ಲೆಂಗದ್
ಸಿ ತಂತರ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನನ
ಗೌರವಿಸುತಾು ನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ಅರತ್ತಕೊಳಳ ಬೇಕು ಆದ್ಧಕಾೆಂಡ 3:16 ರ ಪರ ಕಾರವಾಗಿ,
ಬಿದುದ ಹೀದ್ದ್ದ ರ ಶಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿು ರೀಯ ಅಪೇಕೆೆ ಯು ಒೆಂದಾಗಿದೆ.
ಅದ್ರ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವಾಗಿ, ಪರ ತಿಯಬಬ ಸಿು ರೀಯು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ್ನ್ನನ ಆಕೆಯ ಗರುತಿನ್
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೊೀಡುತಾು ರೆ. ಅವನ್ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರನ್ ಶಿೀಷ್ಟ್ಕೆಯನ್ನನ ಆಕೆಯು
ಪೂವ್ನಯೀಜಿತವಾಗಿ ಸೇರಸಿಕೊೆಂಡಿರುತಾುಳೆ. ಆಕೆಯ ಸಂಪೂಣ್ ಪರ ಪಂಚವು ಆಕೆಯ
ಸಾ ಯಂ – ಮೌಲಾ ವು ಸಹ ಅವನೆಂದ್ ಬಂದ್ಧರುವುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತು ದೆ.
ಸಿು ರೀಯರೇ, ನಮಮ ದೃಷ್ಟು ಯನ್ನನ ನಮಮ ಗಂಡನೆಂದ್ ತೆಗೆಯಿರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಮ
ಕಣ್ಣು ಗಳ ದೃಷ್ಟು ಯನನ ಡಿರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನನ
ಒಬಬ
ವಾ ಕಿು ಯಾಗಿ
ಗೌರವಿಸುತಾು ನೆ. ನಮಮ ಅಪೇಕೆೆ ಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಮ ಮೌಲಾ ಮತ್ತು
ಗರುತಿಗಾಗಿ ಆತನ್ನ್ನನ ನೊೀಡಿರ.

ಗಲಾತಯ ದವರಿಗೆ 3:28
ನಿೀವೆಲಿ ರು ಕ್ತರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ ಒಿಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಯೆಹೂದಯ ನ್ನ ಗಿರ ೀಕನ್ನ ಎಿಂದೂ, ಆಳು
ಒಡೆಯ ಎಿಂದೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಿಂದೂಈ ಭೇದವಿಲಿ .

ದೇವರ ರಾಜಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಲೆಂಗ ಭೇದ್ವಿಲಿ . ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರು ಸಮಾನ್ಯೆಂತರವಾಗಿ
ವಿಮ್ೀಚನೆ ಮತ್ತು
ಆಶಿೀವಾ್ದ್ಗಳು, ವರಗಳು, ಕರೆಗಳು, ಮತ್ತು
ದೇವರೆಂದ್
ಕೊಡಲಪ ಟು ೆಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ ಸಾ್ ನ್ಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧರುವ ಜಿೀವಿಗಳಾಗಿದಾದ ರೆ.

1 ಕರಿಿಂರ್ದವರಿಗೆ 11:3 , 11,12
3 ಆದರೂ ಒಿಂದು ಸಂಗತ್ಯನ್ನು ನಿೀವು ತ್ಳಿಯಬೇಕೆಿಂದು ನನು ಇಷ್ಿ ಅದೇನೆಿಂದರೆ ಪರ ತ್
ಪುರುಷ್ನಿಗೂ ಕ್ತರ ಸ್ತ ನ್ನ ತಲೆ, ಸ್ತತ ರ ೀಗೆ ಪುರುಷ್ನ್ನ ತಲೆ ಕ್ತರ ಸ್ತ ನಿಗೆ ದೇವರು ತಲೆ ಆಗಿದಾದ ನೆ.
11 ಆದರೂ ಕತಿನ ಸಂಬಂಧ್ದಲಿ
ಪುರುಷ್ರಿಲಿ ದ್ ಸ್ತತ ರ ೀಯರೂ ಸ್ತತ ರ ೀಯರಿಲಿ ದ್ ಪುರುಷ್ರೂ
ಸಂಪೂರ್ಿರಲಿ
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12 ಸ್ತತ ರ ೀಯು ಪುರುಷ್ನಿಿಂದ ಉತಪ ತ್ತ ಯಾದಳು ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷ್ನ್ನ ಸ್ತತ ರ ೀ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುಟಿ ತ್ತತ ನೆ.
ಸ್ಮಸ್ತ ಕೂಕ ದೇವರೇ ಮೂಲ ಕರರ್ನ್ನ.

ಅದೇ ಅಥ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಪುರುಷನ್ನ ಚಿತು ಪೂವ್ಕವಾಗಿ ತನ್ನ ನ್ನನ ಕಿರ ಸು ನ್ ಮುಖಾ ತಾ ದ್
ಅಧೀನ್ಕೆೆ ತರುತಾು ನೆ ಅಥವಾ ಕಿರ ಸು ನಂತೆ, ಆತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸರಸಮಾನ್ನ್ಯಗಿದ್ದ ರೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲ್ಲದಾದ ಗ ತಂದೆಯ ಚಿತು ಕೆೆ
ಉದೆದ ೀಶ ಪೂವ್ಕವಾಗಿ ತನ್ನ ನ್ನನ
ವಿಧೇಯತೆಗೆ
ಒಪಪ ಸಿಕೊಟು ನ್ನ ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಒಬಬ ಸಿು ರೀಯು ಪುರುಷನ್ ಮುಖಂಡತಾ ದ್ ಅಧೀನ್ಕೆೆ ತನ್ನ ನ್ನನ
ಚಿತು ಪೂವ್ಕವಾಗಿ ತರಬೇಕು. ಇದು ಆಕೆಯು ಏನ್ಯಗಿದಾದ ಳೆ ಇಲಿ ವೇ ಅದು ಪುರುಷನಗಿೆಂತ
ಕೆಳಮಟು ದ್ವಳು ಎೆಂಬಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗವುದ್ಧಲಿ . ಪುರುಷನ್ನ
ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯು ಕತ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಪ ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದಾದ ರೆ. (1ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 11:11)
ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರಬಬ ರೂ ಅವರ ಜಿೀವಿತ, ಗರುತ್ತ ಮತ್ತು ಕತ್ನೆಂದ್ ಬೇರೆ
ಎಲಿ ವುಗಳನ್ನನ ಪಡೆಯುತಾು ರೆ.

ನಿಮಮ ಮ್ದಲ ರ್ಪರ ೀತ್ಯನ್ನು ಅರ್ಪಪ ಕಳಿಳ ರಿ.
ಸಿು ರೀಯರೆ ನಮಮ ಮ್ದ್ಲ ಪರ ೀತಿಯು ನಮಮ ಗಂಡನ್ಲಿ ! ನಮಮ ಪಾರ ಥಮಿಕ ದೃಷ್ಟು ಯು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ನಕಟವಾದ್ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ ಕಟ್ಟು ಕೊಳುಳ ವುದಾಗಿದೆ.
ಲೂಕ 10:38-41
38 ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತತ ರುವಾಗ ಆತನ್ನ ಒಿಂದಾನಿಂದು ಹಳಿಳ ಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಅಲಿ ಮಾರ್ಿಳೆಿಂಬ
ಒಬಬ ಸ್ತತ ರ ೀಯು ಆತನನ್ನು ತನು ಮನೆಯಲಿ ಇಳಿಸ್ತಕಿಂಡಳು.
39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಿಂಬ ಒಬಬ ತಂಗಿ ಇದದ ಳು. ಈಕೆಯು ಸಾವ ಮಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ
ಕೂತ್ತಕಿಂಡು ಆತನ ವಾಕಯ ವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ದದ ಳು.
40 ಆದರೆ ಮಾರ್ಿಳು ಬಹಳ ಸೇವೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸ್ತ್ತತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು-ಸಾವ ಮಿ ನನು
ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನು ಬಬ ಳನೆು ೀ ಬಟ್ಟಿ ದಾದ ಳೆ. ಇದಕೆಕ
ನಿನಗೆ ಚಿಿಂತೆಯಿಲಿ ವೀ? ನನಗೆ
ನೆರವಾಗಬೇಕೆಿಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು ಅಿಂದಳು
41 ಸಾವ ಮಿಯು ಆಕೆಗೆ ಮಾರ್ಿಳೇ, ಮಾರ್ಿಳೇ, ನಿೀನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಚಿಿಂತೆಯಲಿ ಯೂ
ಗಡಿಬಡಿಯಲಿ ಯೂ ಸ್ತಕ್ತಕ ಕಿಂಡಿದಿದ ೀ.

ಈ ಒೆಂದು ವಾಕಾ ದ್ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ , ಮಾಥ್ಳು ಸಾೆಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಬಬ
ವಿಶಿಷು
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದಾದ ಳೆ, ಎಲಾಿ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ಳೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟು ಯನನ ಟ್ಟು ದಾದ ಳೆ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವು ಆಕೆಗೆ ವಿಶರ ಮಿಸಲು ಮತ್ತು
ಆತನ್ ಪಾದ್ದ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಳ ಲೂ ಮತ್ತು ಮರಯಳು ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ
ಮಾಡಲೂ ಹೇಳುತಾು ನೆ. ಸಿು ರೀಯರೇ ನೀವು ಒಬಬ “ಮಾಥ್ಳಾಗಿ” ಕಂಡು ಬರುವುದ್ಕೆೆ
ಮ್ದ್ಲೂ ನೀವು ಒಬಬ “ಮರಯಳಾಗಿರುವುದು” ನಮಮ ಆದ್ಾ ತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಯೇಸುವಿನ್ ಪಾದ್ದ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಮಮ ಗಂಡನ್ನ್ನನ
ಮಾಥ್ಳಂತೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮರಯಳಂತೆ ಇರಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಅಥ್ವಲಿ . ಅದು ನಮಮ ಜವಬಾದ ರಯನ್ನನ ವಿಫಲಗಳಿಸುತು ದೆ. ನೀವು
ಇವೆರಡರಲೂಿ ಇರಬೇಕು!
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ನಿಮಮ
ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಹೆಿಂಡತ್, ತ್ತಯಿ ಮತ್ತತ
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನಿಮಮ
ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತರಿ ಮತ್ತತ ಅರ್ಪಪ ಕಿಂಡಿರಿ.

ದುಡಿಯುವ ಅನೇಕ ಸಿು ರೀಯರಗೆ ಇದು ಒೆಂದು ದೊಡಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕಛೇರಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತಾು ರೆ ಮತ್ತು
ಕೆಲವು
ಬಹುಮಾನ್ಗಳು, ಗರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪದೊೀನ್ನ ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದು ಒೆಂದು
ಸಾಧ್ನೆಯ ಗರ ಹಿಕೆಯನ್ನನ ಅವರಗೆ ಕೊಡುತು ದೆ. ಇನೊನ ೆಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ,
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ನ್ನನ ಸಿು ರೀಯರು ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ . ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾರ ಥಮಿಕ
ಕರೆಯಲ್ಲಿ
ಸಿು ರೀಯರು ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಯಶಸಿ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ
ಬಲೆಯಿರುವುದ್ಧಲಿ .

ಸೂಚನೆ:
ನಶಿ ಯವಾಗಿ
ನೀವು
ಮದುವೆ
ಯಾಗಿರದ್ಧದ್ದ ರೆ,
ಇದು
ನಮಗೆ
ಇನ್ನನ
ಅನ್ಾ ಯವಾಗವುದ್ಧಲಿ . ಅಥವಾ ನೀವು ವಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತು ಮವಾಗಿ ಮುೆಂದುವರದ್ರೆ, ಇದ್ನ್ನನ ನೀವು
ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಸುವಂತದಾದ ಗಿದೆ.

ಕ್ತರ ಸ್ತ ನ ಅಿಂಗದಲಿ ನಿಮಮ ಕರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಪ ಕಳಿಳ ರಿ.
ಸಿು ರೀಯರೇ, ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕರೆಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವ ಮ್ದ್ಲು, ಪರ ತಿಯಬಬ
ಸಿು ರೀಯು ಕಿರ ಸು ನ್ ದೇಹದ್ಲ್ಲಿ
ಒೆಂದು ಜ್ಞಗವನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ ಎೆಂಬುವುದ್ನ್ನನ
ನೆನ್ಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಸಿು ರೀಯರು ನಲ್ಕ್ಷಾ
ತೀರಸುತಾು ರೆ ಅಥವಾ ಮರೆತ್ತ ಕೆಲಸಕೆೆ
ಧಾವಿಸುತಾು ರೆ. ಇೆಂದು ಕಿರ ಸು ನ್ ಅೆಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಯಂದ್ಧರು ಕಳೆದು ಹೀಗಿದಾದ ರೆ.
ಯೌವನ್ಸ್ ಸಿು ರೀಯರಗೆ ದೈವಿೀಕವಾಗಿ ಪಾತರ ದ್ ಮಾದ್ರಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ೆಂತಹ ಸಿು ರೀಯು
ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣೆಯಾಗಿದಾದ ರೆ ಯಾಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹರಗಡೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ನರತರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಕಿರ ಸು ನ್ ದೇಹದ್ಲ್ಲಿ ಪರ ತಿಯಬಬ ಸಿು ರೀಯು ದೈವ - ನೇಮಿತ
ಸೇವೆಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಕಿರ ಸು ನ್ ಅೆಂಗದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕಾಯ್ ವೈಖರಗಳನ್ನನ ಗರುತಿಸಿರ
ಮತ್ತು ನೆರವೇರಸಿರ!

ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳಕೆಕ ನಿಮಮ ಕರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಪ ಕಳಿಳ ರಿ.
ಕೆಲಸದ್
ಸ್ ಳಕೆೆ
ಕರೆಯಲಪ ಟು ೆಂತಹ
ಸಿು ರೀಯರು
ಅೆಂಗಿೀಕರಸುವುದ್ರೆಂದ್,
ಅಪಪ ಕೊಳುಳ ವುದ್ರೆಂದ್ ದೇವರ ರಾಜಾ ಕೆೆ ಒೆಂದು ಮಹತಾ ದ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು
ಕೆಲಸ ಸ್ ಳಕೆೆ ಅವರ ಕರೆಯನ್ನನ ನೆರವೇರಸಬಹುದು.
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ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು:
•

ನಮಮ ಹೃದ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ದೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ ರ - ನಮಮ
ಹೃದ್ಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪು ವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಯಾವುದೇ ತಪಪ ಲಿ . ನಮಮ ಹೃದ್ಯವು
ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಗರುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅಪೇಕಿೆ ಸಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ನೀವು
ಪರಗಣಿಸಬೇಕಾದ್ ವಿಷಯವಾಗಿರುತು ದೆ.

•

ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳಕಾೆ ಗಿ ದೇವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ ಮತ್ತು ವರಗಳನ್ನನ ನೀಡಿದಂತಹ
ನಮಮ ವರಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನನ ತಿಳಿಯಿರ? ಆಮೇಲೆ ಆತನ್ನ ನಮಗೆ
ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ರುವುದ್ನ್ನನ ವಾ ಥ್ಮಾಡಬೇಡಿರ.

•

ನಮಮ ಆದ್ಾ ತೆಗಳನ್ನನ ತಿಳಿಯಿರ - ನಮಮ ಹೃದ್ಯವು ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದು
ಗರುತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಅಪೇಕಿೆ ಸುವುದು ಸತಾ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ನ್ನನ
ಮಾಡಲೂ ನೀವು ವರಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡಿರಬಹುದು, ಅದು ಒೆಂದು ಕಾಲಕೆೆ ನಮಮ
ಆದ್ಾ ತೆಗಳು ನಮಮ ಮಕೆ ಳ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತ್ತೆಂಬಾ
ಚಿಕೆ ವರಾಗಿರುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸತಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳಕೆೆ
ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಡುವುದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ನಮಮ ಮಕೆ ಳ ಜಿೀವಿತದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಆ ಋತ್ತವಿನ್ಲ್ಲಿ
ತಾಾ ಗಪೂವ್ಕವಾಗಿ ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಆಯೆೆ ಯನ್ನನ ಮಾಡುವಿರ.
ನಮಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿಳ ರ - ನ್ಮಮ ಲ್ಲಿ ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ಬಿದುದ ಹೀಗದೇ
ಎಷ್ಟು
ವಿಸು ರಸಬಹುದು ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ
ವಿಭಿನ್ನ
ಸಾಮಥಾ ್ಗಳನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ನಮಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನನ ನೀವು ತಿಳಿದ್ಧರಬೇಕು. ಹೆೆಂಡತಿಯಾಗಿ,
ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸಿು ರೀಯಾಗಿರುವುದು
ತ್ತೆಂಬಾ ಸವಾಲಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ವಾಾ ಪಸಲು ಸಾಮಾಥಾ ್ವಿದ್ದ ರೆ
ಅದ್ನ್ನನ ಮಾಡಿರ! ಇಲಿ ವಾದ್ರೆ ನಮಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೇ ಇರ್!

•

ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂ ಕರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ದ್ದ ರೆ, ತಪಪ ತಸ್ ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿರ, ದೇವರು
ವರಗಳನ್ನನ ಕೊಟ್ಟು ದಾದ ನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದಾದ ನೆ, ಅದ್ರ ಅಥ್ವು ನಮಮ ಕೆಲಸದ್
ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಆತನ್ನ ಬಯಸುತಾು ನೆ.
ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಆ ಒೆಂದು ಅವಕಾಶ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಳಿಳ ರ. ಒಬಬ
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ
ಕರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ದ್ದ ರೆ, ನೀವು “ವಾ ವಸಾ್ ಪಕಿ” ಅಥವಾ “ಸಿಇಒ” ಎೆಂಬ ಶಿೀಷ್ಟ್ಕೆ ಹೆಂದ್ಧಲಿ
ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಳಮಟು ದ್ವರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಡಿರ.
ನಮಮ ಪರ ಥಮ ಪರ ೀತಿಯಾದ್ ದೇವರಗೆ ಅಪಪ ಕೊೆಂಡಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತು ನಮಮ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕರೆಗೆ
ಅಪಪ ಕೊೆಂಡಿದ್ದ ರ ನಮಮ ಬಹುಮಾನ್ವು ದೊಡಡ ದಾಗಿರುತು ದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತರ ವೇ ಆತನ್ನ
ನಮಿಮ ೆಂದ್ ಕೇಳುತಿು ರುವುದು. ನಮಮ ಲ್ಲಿ ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನನ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಜಿೀವಿತಕಾೆ ಗಿರುವ ಆತನ್ ಚಿತು ವನ್ನನ ನೆರವೇರಸಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು
ನೆನ್ಪನ್ಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಕೊಳಳ ಬೇಕು.
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ಪರ ತ್ಫಲನ
1. ಮಹಿಳೆ
ತನ್ನ
ಜಿೀವನ್
ಮತ್ತು
ಗರುತನ್ನನ
ಪಡೆಯಲು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದಾದ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ?
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3. ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದ ಸ್ವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ತತ ರ ೀಯರು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತತ ರೆ?
ಒತತ ಡ
ಈ ವಿಭಾಗವು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರಬಬ ಗೂ ಅನ್ಾ ಯಿಸುತು ದೆ. ನ್ಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳಗಳೆರಡರಲೂಿ ಜವಬಾದ ರಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧರುವುದ್ರೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಲ್ಲಿ ಎಲಿ ರೂ
ಒತು ಡವನ್ನನ
ಅನ್ನಭವಿಸುತಾು ರೆ. ನ್ನ್ನ
ಜಿೀವಿತದ್ಲ್ಲಿ
ಮನೆಯನ್ನನ
ನವ್ಹಿಸುವುದು.
ವಾಾ ಪಾರ ವಾ ವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನನ ನೊೀಡಿಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ಗಮನಸಿದ್ರೆ, ಒತು ಡವನ್ನನ
ಪರಹರಸಲೂ ಮತ್ತು ಒತು ಡದೊೆಂದ್ಧಗೆ ನಭಾಯಿಸುವುದ್ಕೆೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಷಂiÀiಗಳು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಅವು ಯಾವುದೆೆಂದ್ರೆ:

•

ಕತ್ನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುವುದು

ಯೆಶಾಯ 26:3
ಸ್ತಥ ರಚಿತತ ನನ್ನು ಶಾಿಂತ್ಯಲಿ ನೆಲೆಗಳಿಸ್ತ ಕಯುವಿ ಅವನಿಗೆ ನಿನು ಲಿ ಭರವಸ್ವಿದ್.

ನರಾಕರಸದೆ “ತೆಂದ್ರೆಯ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳು” ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುತು ವೆ - ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ವಾಸಿಸುವುದ್ಕೆೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗಿೆಂತ ದೊಡಡ ವನ್ಯದ್ ಕತ್ನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯವು ನೆಲೆಸಬೇಕು.
ಬಿರುಗಾಳಿಗಿೆಂತ ಮೇಲ್ಲರುವ ಅರಸನ್ನ ಆತನ್ನ ಆಗಿದಾದ ನೆ ಮತ್ತು
ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು
ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸುವುದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಅವುಗಳಿಗಿೆಂತ ಮೇಲ್ಲರುವ ಅರಸನ್ನ್ನನ
ದೃಷ್ಟು ಸುವ ಆಯೆೆ ಯನ್ನನ
ನ್ಯವು ಮಾಡುವಾಗ, ಆತನ್ನ ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ಪರಪೂಣ್
ಸಮಾಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರುಸುತಾು ನೆ. ಕೆಲವು ಬಾರ ನ್ನ್ನ ಸಹನೆಯನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು
ಉದ್ಧಾ ಗನ ತೆಗಳನ್ನನ
ಹೆಂದುತೆು ೀನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒೆಂದು ಸಿ್ ತಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ಯವು ತ್ತೆಂಬಾ
ಸಮಯವಿರುವುದ್ಧಲಿ . ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಪುನಃ ಸಹಜ ಸಿ್ ತಿಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಿೆಂತ
ಮೇಲ್ಲರುವ ಕತ್ನ್ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸು್ ದೃಷ್ಟು ಸಲಪ ಟ್ಟು ರುವಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀನೆ.

•

ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಧಾಾ ನಸುವುದ್ನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುವುದು.

ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಧಾಾ ನಸುವುದು ಒೆಂದು ದೊಡಡ ಒತು ಡವನ್ನನ ನವಾರಸುವಂತದಾದ ಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ನದ್ಧ್ಷು ಕೆೆ ೀತರ ಗಳು ನಮಗೆ ತ್ತೆಂಬಾ ದೊಡಡ ದಾದ್ ಒತು ಡ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗತಿು ದ್ದ ರೆ ಅೆಂತಹ ಪರಸಿ್ ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಧಾಾ ನಸಿರ ಮತ್ತು
ನೀವು ಅದ್ನ್ನನ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಯದ್ ಬದ್ಲ್ಲಗರ ನಂಬಿಕೆಯಡನೆ ಅದು ನಮಮ ನ್ನನ
ತ್ತೆಂಬಿಸುತು ದೆ, ಭಯವು ಒತು ಡವನ್ನನ ಉತಾಪ ದ್ಧಸುತು ದೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ಭರವಸೆಯನ್ನನ
ಉತಾಪ ದ್ಧಸುತು ದೆ, ನೀವು ವಿಶಾರ ೆಂತವಾಗಿರಲೂ ಸಹಾಯಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಶಾೆಂತವಾಗಿರಸುತು ದೆ.

ಸ್ಪ ರ್ಧಿ
•

ಆರೀಗಾ ಕರವಾದ್ ಸಪ ರ್ಧ್ಯು ಒೆಂದು ಉತು ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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ನೀವು 100 ಮಿೀಟರ್ ಓಟವನ್ನನ ಓಡುವಾಗ, ನೀವು ಹಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ದ್ದ ರು, ಆತಮ ನೆಂದ್
ತ್ತೆಂಬಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದ್ದ ರು, ಅನ್ಾ ಭಾಷೆಲ್ಲ - ಮಾತನ್ಯಡಿದ್ರು, ದೆವಾ – ಓಡಿಸುವ ಕೆರ ೈಸು ರಾಗಿದ್ದ ರು
ಓಟದ್ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸಪ ಧ್ಗಳ ಕೈಯನ್ನನ ಹಿಡಿದುಕೊೆಂಡು ಓಡುವುದ್ನ್ನನ ನೀವು
ನರೀಕಿೆ ಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ ! ಪಾರ ರಂಭವಾದ್ ಮುಗಿಯುವ ಗೆರೆಯವರೆಗೂ ನೀವು
ಉತು ಮವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ
ನೀಡುವುದು ಅವಶಾ ಕ. ಆರೀಗಾ ಕರ ಸಪ ರ್ಧ್ಯು ಅದ್ರೆಂದ್
ಉತು ಮವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ
ಹರತರುತು ದೆ.
ಅದೇ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸದ್
ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಸಪ ಧ್ಯಾಗಿರುವುದು ಸರಯಾದುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಯಾದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ನ್ನನ ಮಾಡಿರ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಬಹುಮಾನ್ಕಾೆ ಗಿ ದೇವರನ್ನನ ನೊೀಡಿರ.

ಕಲಸ್ಿ ಯವರಿಗೆ 3:22-24
22 ದಾಸ್ತವ ದಲಿ ರುವವರೇ, ಈ ಲೀಕದಲಿ ನ ನಿಮಮ
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎಲಾಿ
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ ಮನ್ನಷ್ಯ ರನ್ನು
ಮೆಚಿು ಸುವವರು ಮಾಡುವ ಪರ ಕರ ನಿಮಮ
ಯಜಮಾನರು
ನೀಡುತ್ತ ರುವಾಗ ಮಾತರ ಸೇವೆ ಮಾಡದ್ ಕತಿನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿ ಸ್ರಳ ಮನಸ್ತಿ ನಿಿಂದ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡಿರಿ
23 ನಿೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ್ವನ್ನು
ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು
ಮನ್ನಷ್ಯ ರಿಗೀಸ್ಕ ರವೆಿಂದು ಮಾಡದ್À
ಕತಿನಿಗೀಸ್ಕ ರವೇ ಎಿಂದು ಮನಃ ಪೂವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ
24 ಕತಿನಿಿಂದ ಪರಲೀಕ ಬಾಧ್ಯ ತೆಯೆಿಂಬ ಪರ ತ್ಫಲವನ್ನು ಹಿಂದುವೆವೆಿಂದು ತ್ಳಿದಿದಿದ ೀರಲಾಿ ನಿೀವು
ಕತಿನಾದ ಕ್ತರ ಸ್ತ ನಿಗೆ ದಾಸ್ರಾಗಿದಿದ ೀರಿ.

•

ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಪ ರ್ಧ್ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ
ತಪೆಪ ೀನಲಿ . ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಸುತು ದೆ!

ಪುರುಷ್ ದುರರ್ಭಮಾನ ಮತ್ತತ ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷ್ಪಾತಗಳು
ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ ಗಳು ಪುರುಷರನ್ನನ ಮಾತರ ವೇ ಉತೆು ೀಜಿಸುವಂತಹ ಅಲ್ಲಖಿತ ಕಾನ್ನನ್ನ
ಹೆಂದ್ಧವೆ. ಅನೇಕ ಸಿು ರೀಯರು ಇೆಂತಹ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನನ ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇಯೇ
ಅದೇ ಸಾ್ ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಪುರುಷರಗಿೆಂತ ಸಿು ರೀಯರಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸಂಬಳ ದೊರೆಯುವುದ್ಧಲಿ . ನೀವು
ಅೆಂತಹ ಪರಸಿ್ ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೆ ನೀವು ಕಾದಾಡಬೇಡಿರ. ಕತ್ನ್ನ್ನನ ಎದುರು ನೊೀಡಿರ ಮತ್ತು
ಪದೊೀನ್ನ ತಿಯು ದೇವರೆಂದ್ ಬರುತು ದೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ
ನೆನ್ಸಿಕೊಳಿಳ ರ ಮತ್ತು
ನಮಮ ಕೈ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ
ದೇವರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಳಿಸಲೂ ಶಕು ನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ. ನಮಮ
ಮಾಗ್ದ್ಧೆಂದ್
ಯಾರನ್ಯನ ದ್ರೂ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕೆೆಂದು ಆತನಗೆ ಗತಿು ದೆ ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ನೀವು ಪದೊೀನ್ನ ತಿ
ಹೆಂದ್ಬಹುದು.

ಕ್ತೀತಿನೆಗಳು 75: 6-7
6 ಯಾಕಂದರೆ ಉದಾದ ರವು ಮೂಡಲಿಂದಾಗಲ ಪಡುವರ್ದಿಿಂದಾಗಲ ಅರರ್ಯ ದಿಿಂದಾಗಲ ಬರುವುದಿಲಿ
7 ದೇವರೇ ನಾಯ ಯಧಿೀರ್ನಾಗಿ ಒಬಬ ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನು ಬಬ ನನ್ನು ಸಾಥ ರ್ಪಸುತ್ತತ ನೆ.

ಲಿಂಗಿಕ ಪರ ಗತ್ಗಳು
ನಮಮ ಮೇಲಾಧಕಾರಗೆ ನೀವು ಲೆಂಗಿಕ ಒಲವು ತೀರಸುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪದೊೀನ್ನ ತಿ
ಹೆಂದ್ಲೂ ಅವಕಾಶವಿಲಿ ದ್ಧರುವಂತಹ ಸಿ್ ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ನ್ನನ ಗರುತಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ಧದ ೀರಾ?
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ಅೆಂತಹ ಕೆೆ ೀತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಪಪ ಕೊಳಳ ಲೂ ಒತು ಡಗಳಿದ್ದ ರೆ, ನೀವು ಗಟ್ಟು ಯಾಗಿ ನೆಂತ್ತಕೊಳಿಳ ರ
ಮತ್ತು
“ಇಲಾಿ ”
ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿರ.
ಅದ್ಕೆೆ
ಶರಣಾಗಬೇಡಿರ
ಅಥವಾ
ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಡಿರ.
ಪವಿತರ ವಾಗಿ
ಇರ್,
ನಮ್ಲವಾಗಿ
ಇರ್.
ಮದುವೆಯಾಗಿರುವವರು ಏನೇ ವಿಚಾರವಾದ್ರೂ ಸರ ನಮಮ ಗಂಡಂದ್ಧರಗೆ ನಂಬಿಗಸು ರಾಗಿ
ಇರ್.

•

ನಮಮ ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಮ ಸಂರಕ್ಷಕನ್ಯಗಿದಾದ ನೆ.

ಕ್ತತಿನೆಗಳು 3:3
ಆದರೂ ಯೆಹೀವನೇ ನಿೀನ್ನ ನನು ನ್ನು ಕಯುವ ಗುರಾಣಿ ನಿೀನ್ನ ನನು ಗೌರವಕೆಕ ಆಧಾರನೂ ನನು
ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತತ ವಂತೆ ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಿದ ೀ.
ಕ್ತೀತಿನೆಗಳು 27:1
ಯೆಹೀವನ್ನ ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ ರಕ್ಷ್ಕನೂ ಆಗಿದಾದ ನೆ ನಾನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಟೆಿ ೀನ್ನ? ಯೆಹೀವನ್ನ
ನನು ಪಾರ ರ್ದ ಆಧಾರವು ನಾನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರೇನ್ನ?

•

ಸೌಮಾ ತೆಯಡನೆ ವಸು ರಧ್ರಸಿರ, ಸೂಚಕ ವಸು ರಗಳನ್ನನ ಧ್ರಸಬೇಡಿರ ಮತ್ತು ಸಭಾ ತೆಯಿೆಂದ್
ವತಿ್ಸಿರ.

ತ್ೀತನಿಗೆ 2:4-5
4 ಇದಲಿ ದ್ ಅವರು ಪಾರ ಿಂiÀiದ ಸ್ತತ ರ ೀಯರಿಗೆ ನಿಮಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕಯ ಕೆಕ ದೂಷ್ಣೆಯಾಗದಂತೆ
ನಿೀವು ಗಂಡಂದಿರನೂು ಮಕಕ ಳನೂು ರ್ಪರ ೀತ್ಸುವವರೂ, ದಮೆಯುಳಳ ವರೂ, ಪತ್ವರ ತೆಯರೂ,
5 ಮನೆಯಲೆಿ ೀ ಕೆಲಸ್ಮಾಡುವವರೂ, ಸುಶಿೀಲೆಯರೂ, ನಿಮಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧಿೀನರೂ,
ಆಗಿರಬೇಕೆಿಂದು ಬುದಿಧ ಕಲಸುವ ಹಾಗೆ ಬೀಧಿಸು.

ಉದ್ಯ ೀಗದ ಆಯೆಕ
ಕೆಲವು ಸಿು ರೀಯರು ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳ ನವ್ಹಣೆ, ಮನ್ರಂಜನೆ ಸೌೆಂದ್ಯ್ ವಿನ್ಯಾ ಸ
ಮುೆಂತಾದಂತಹ ಉದೊಾ ೀಗಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಸುತ್ತು ವರೆದ್ಧದೆ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಅೆಂತಹ ಉದೊಾ ೀಗಗಳಿೆಂದ್ ನೀವು ನೀವು ದೂರ ಓಡಿಹೀಗಬೇಕಾದ್
ಅವಶಾ ಕತೆಯಿಲಿ . ನೀವು ಇಷು ಪಟು ರೂ ಇಲಿ ದ್ಧದ್ದ ರೂ ದುರಾತಮ ನ್ನ ಹೆಚಾಿ ಗಿ ಎಲಾಿ
ಕೈಗಾರಕೆಗಳು ಮತ್ತು
ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುತಾು ನೆ. ಯೇಸುವು ನ್ಯವು
ಲೀಕದ್ಲ್ಲಿ ರಬೇಕು ಅದ್ರೆಂದ್ ಓಡಿಹೀಗಬಾರದೆೆಂದು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಕೇಳಿಕೊೆಂಡಿದಾದ ನೆ ನಮಮ
ಉದೊಾ ೀಗಕೂೆ ಈ ತತಾ ವನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಿರ.
ಯೀಹಾನ 17: 14-18
14 ನಾನ್ನ ನಿನು ವಾಕಯ ವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದ್ದ ೀನೆ ನಾನ್ನ ಲೀಕದವನಲಿ ದ್ ಇರುವ ಪರ ಕರ ಇವರು
ಲೀಕದವರಲಿ ಆದಕರರ್ ಲೀಕವು ಇವರ ಮೇಲೆ ದ್ವ ೀಷ್ ಮಾಡಿ ಅದ್
15 ಇವರನ್ನು ಲೀಕದ್ಳಗಿಿಂದ ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ಹೀಗಬೇಕೆಿಂದು ನಾನ್ನ ಕೇಳಿಕಳುಳ ವುದಿಲಿ
ಕೆಡುಕನಿಿಂದ ತರ್ಪಪ ಸ್ತ ಕಪಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆತ ೀನೆ.
16 ನಾನ್ನ ಲೀಕದವನಲಿ ದ್ ಇರುವ ಪರ ಕರ ಇವರು ಲೀಕದವರಲಿ
17 ಇವರನ್ನು ಸ್ತಯ ದಲಿ ಸೇರಿಸ್ತ ಪರ ತ್ಷ್ಟಿ ಪಡಿಸು ನಿನು ವಾಕಯ ವೇ ಸ್ತಯ ವು
18 ನಿೀನ್ನ ನನು ನ್ನು ಲೀಕಕೆಕ ಕಳುಹಿಸ್ತಕಟಿ ಿಂತೆ ನಾನೂ ಇವರನ್ನು ಲೀಕಕೆಕ ಕಳುಹಿಸ್ತಕಟೆಿ ನ್ನ.
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ನಮಮ ಉದೊಾ ೀಗವು ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ, ನ್ಡವಳಿಕೆ, ನ್ಡತೆ, ಸದುೆ ಣ ಮತ್ತು ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯ
ಮೇಲೆ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲೂ ಒತಾು ಯ ಪಡಿಸುತಿು ದ್ದ ರೆ ಆವಾಗ ನಮಮ ನ್ನನ ಆ ಸಾ್ ನ್ದ್ಧೆಂದ್
ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಿಕೊೆಂಡವರಾಗಿ ಆ ಒೆಂದು ಉದ್ಾ ಮದೊಳಗಡೆಯೆ ಮತು ೆಂದು ಸಾ್ ನ್ಕೆೆ ನೀವು
ಹೀಗಬೇಕಾಗತು ದೆ. ಒೆಂದು ವಿಭಿನ್ನ ತೆಯನ್ನನ ಸೃಷ್ಟು ಸಿರ. ನಮಮ ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ ಯಲ್ಲಿ
ಬದ್ಲಾವಣೆ ತರುವ ರಾಯಭಾರಯಾಗಿರ್.
ಜನ್ರರುವ ಕಡೆ ನೀವು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಾು ನೆ ಯಾಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವರಡನೆ
ಮಾತನ್ಯಡಲೂ ಆತನಗೆ ನಮಮ ಧ್ಾ ನ ಬೇಕು, ಅವರನ್ನನ ಮುಟು ಲೂ ನಮಮ ಕೈಗಳೂ ಬೇಕು
ಮತ್ತು ಅವರಗೆ ಪರ ೀತಿಯನ್ನನ ತೀಪ್ಡಿಸಲೂ ನಮಮ ಜಿೀವಿತಬೇಕು. ಆದ್ದ ರೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇ
ಉಳಿಯಿರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಆಗಿರುವ ಪರಸರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ವಾ ತಾಾ ಸವನ್ನನ
ಸೃಷ್ಟು ಸಿರ ಆದ್ರೂ ಅೆಂತಹ ಪರಸರದ್ ಪರ ಭಾವಕೆೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗದೇ ಅೆಂತಹ ಪರಸರದ್ಲ್ಲಿ
ನೀವು ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರಲು ಆತಿಮ ೀಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿದ್ಧದ ೀರ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ರ.

ಪರ ತ್ಫಲನ
1. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಮಮ ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಸುವ ಸಾಮಾನ್ಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ
ನೀವು ಹೇಗೆ ನವಾರಸಬಹುದು ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನೆನ್ಪಸಿಕೊಳಿಳ ?
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4. ಇಬಬ ರ – ಆದಾಯದ ಕುಟಿಂಬಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು
ಹೇಗೆ ದೂರವಾಗಿರಿಸುವುದು.
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆೆಂಡತಿ ಇಬಬ ರೂ ದುಡಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಂದ್ಕಗಳು
ಇರುತು ವೆ.

ಕಂದಕಗಳು
ಪರಸ್ಪ ರ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಮತ್ತತ ಸಾವ ವಲಂಬನೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಳು ತಮಮ ದೇ ವೈಯಕಿು ಕವಾದ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಕಾರು, ಕೆರ ಡಿಟ್
ಕಾರ್ಡ್ ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳನ್ನನ
ಹೆಂದ್ಧರುವಾಗ ಒಗೆ ಟು ನ್ನನ
ನಮಿ್ಸುವ ಬದ್ಲಾಗಿ
ಅಧಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಾು ರೆ.

ಬಾಳ ಸಂಗಾತ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪ ರ್ಧಿಗಳು
ವಿದಾಾ ಹ್ತೆಯುಳಳ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಳು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒೆಂದೇ ಉದ್ಧದ ಮೆಯಲ್ಲಿ
ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂದ್ಧದಂತಹ ಸಾ್ ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರಗಬಬ ರು ಹೀಲ್ಲಸಿಕೊಳಳ ಲೂ
ಮತ್ತು ಸಪ ಧ್ಸಲೂ ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ.

ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳವನೆು ೀ ಮದುವೆಯಾದವರಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತತ ರೆ.
ಕೆಲವು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬಲ್ಲಪೀಠದ್ ಬಳಿಳ “ನ್ಯನ್ನ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ” ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಮರುದ್ಧನ್
ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳಕೆೆ ಹೀಗತಾು ರೆ ಮತ್ತು “ನ್ಯನ್ನ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ” ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅವರ
ಎಲಾಿ ಸಮಯವನ್ನನ ಅವರ ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಸ್ ಳಗಳಿಗೆ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡವರಂತೆ ಕಂಡುಬರುತಾು ರೆ.

ಅಧಿಕ ಹರ್ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಯ
ನಮಗೆ ಅಧಕವಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಗೆ ಟ್ಟು ಗಿ ಪರ ಮುಖವಾದ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ
ಮಾಡಲೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾ? ಈ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಆಯೆೆ ಯನ್ನನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಣವು ಖರೀದ್ಧಸಲಾಗದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅದುು ತಕರವಾಗಿ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ
ಅಥವಾ ಉತು ಮವಾದ್ ಮಕೆ ಳನ್ನನ ಹಣವು ನ್ಮಗೆ ಖರೀದ್ಧಸುವುದ್ಧಲಿ . ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ
ಮದುವೆಯು ಒಟ್ಟು ಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದ್ರೆಂದ್ ಕಟು ಲಪ ಟ್ಟು ದೆ. ಒಳೆಳ ಯ ಮಕೆ ಳು
ಬೀಧಸಲಪ ಡುತಾು ರೆ, ಎಬಿಬ ಸಲಪ ಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಹೆಂದುತಾು ರೆ.
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ಅತ್ಯಾದ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ತತ ರ ೀಯರು
ಇಬಬ ರು-ಆದಾಯದ್ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ಲ್ಲಿ , ಸಿು ರೀಯರ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹರಗಡೆ ಎರಡು
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಾ ಕರವಾಗತು ದೆ. ಅದು ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ್ ಕೆಲಸ
ಮತ್ತು ಭಸಮ ವಾಗವ ಕಡೆಗೆ ನ್ಡೆಸುತು ದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆೆಂಡತಿ ಇಬಬ ರ ದುಡಿಮೆಯ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ತಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡಾಗ
ಗಂಡನ್ನ
ಸಹ
ಮನೆಯ
ಜವಾಬಾದ ರಗಳ
ಹರೆಯನ್ನನ
ಗಮನ್ಯಹ್ವಾಗಿ ಹತ್ತು ಕೊೆಂಡರೆ ಅವನ್ ಹೆೆಂಡತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .

ಇಬಬ ರ – ಆದಾಯದ ಕುಟಿಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ತರ ಯೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳು

ಸ್ತಯ ವಾದ ಮೌಲಯ ವನ್ನು ತ್ಳಿದುಕಳಿಳ ರಿ.
ನೀವು ಇಡಿೀ ಲೀಕವನ್ನನ ಸಂಪಾದ್ಧಸಿಕೊೆಂಡು ನಮಮ ಮನೆಯನ್ನನ ಕುಟ್ಟೆಂಬವನ್ನನ ಮತ್ತು
ಮಕೆ ಳನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊೆಂಡರೆ ನೀವು ಸತಾ ವಾದ್ ಮೌಲಾ ವನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ತಿು ೀರ. ನ್ಮಮ
ಪರ ಸುು ತ ದ್ಧನ್ಮಾನ್ದ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮೆಚಿಿ ಕೊೆಂಡ ಉದ್ಧದ ಮೆಗಾರರು, ವಿವಾಹ ವಿಚೆಛ ೀದ್ನೆಗಳು,
ಎರಡನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವ ಜನ್ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅವರು ರೂಪಾೆಂತರಗೆಂಡ
ಕೈಗಾರಕೊೀದ್ಾ ಮ ಹೆಂದ್ಧರಬಹುದು, ದೊಡಡ ನಗಮಗಳನ್ನನ ಕಟ್ಟು ರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶಾ
ಪರ ಸಿದ್ಿ ರಾಗಿರಬಹುದು
ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಮುರದುಹೀಗಿವೆ. ಮದುವೆ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಒಬಬ ಳೇ ಹೆೆಂಡತಿಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧರುವಂತಹ ಒೆಂದು “ಸಂಘ
ಸಂಸೆ್ ಯನ್ನನ ” ನಭಾಯಿಸಲೂ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗತಿು ಲಿ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿ ಯ್ಪಡುವ
ಪರ ವೃತಿು ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ! ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನನ ನವ್ಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ಕರವಾಗದೇ ಇರುವುದು
ಬಹಳ ದುುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಪರ ಪಂಚದ್ ಪರ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾಗಿರುವುದ್ಕಿೆ ೆಂತ ಬದ್ಲಾಗಿ ದೈವಿಕ ಮಕೆ ಳು
ಮತ್ತು ಅದುು ತಕರವಾದ್ ಮದುವೆ – ಆಧಕವಾದ್ ಮೌಲಾ ವುಳಳ ದ್ದ ನ್ನನ ಆರಸಿಕೊಳುಳ ವುದು
ನ್ಮಗೆ ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಯದ ಸ್ಮತೀಲನ ಮಾಡಲೂ ಪರ ಜ್ಜಾ ಯುಳಳ ಪರ ಯತು ಮಾಡಿರಿ.
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒತು ಡಗಳು ಬಹಳ ದೊಡಡ ದಾಗಿರುವಾಗಲೂ, ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮಯ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ್ ಸಮಯವನ್ನನ
ಸೂಕು ವಾಗಿ ಚೈತನ್ಾ ಗಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಸಮಯವನ್ನನ ವಿತರಸಲು ನರಂತರ
ಪರ ಯತನ
ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು
ಒೆಂದು ಪರ ಜೆಾ ಯುಳಳ ವರಾಗಿರುವುದು ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ.
ಏಮಿಯವರು ನ್ನ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕುರತ್ತ ನರಂತರವಾಗಿ ನೆನ್ಪಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ನ್ನನ
ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯನ್ನ ಪರೀಕಿೆ ಸಿ ಕೊಳುಳ ತಿು ರುತೆು ೀನೆ.

ಇಬಬ ರ ಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕಳಳ ಬೇಕು.
ಪರ ಸಂಗಿ 4: 9-12
9 ಒಬಬ ನಿಗಿಿಂತ ಇಬಬ ರು ಲೇಸು ಅವರ ಪರ ಯಾಸ್ಕೆಕ ಒಳೆಳ ಯ ಲಾಭ
10 ಒಬಬ ನ್ನ ಬದದ ರೆ ಇನು ಬಬ ನ್ನ ಎತ್ತತ ವನ್ನ ಬದಾದ ಗ ಎತ್ತತ ವವನ್ನ ಇನು ಬಬ ನಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಅವನ ಗತ್
ದುಗಿತ್ಯೇ
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11 ಮತ್ತತ ಒಬಬ ನ ಮಗುು ಲಲಿ ಬಬ ನ್ನ ಮಲಗಿಕಿಂಡರೆ ಇಬಬ ರಿಗೂ ಬೆಚು ಗಾಗುವುದು ಒಿಂಟ್ಟಗನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಬೆಚು ಗಾದಿೀತ್ತ
12 ಒಬಬ ಿಂಟ್ಟಗನನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬಲಿ ವನಿಗೆ ಇಬಬ ರು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲಿ ಬಹುದು ಮೂರು ಹುರಿಯ ಹಗು ಬೇಗ
ಕ್ತತ್ತತ ಹೀಗುವುದಿಲಿ ವಷ್ಟಿ .

ಇಬಬ ರ ಬಲವಿರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಲವಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯವು ಎರಡರಷ್ಟು
ಅಧಕವಾಗಿ ಸಾಧಸಲೂ ಶಕು ರಾಗತೆು ೀವೆ. ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಎಲಾಿ ಕೆೆ ೀತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಗೆ ಟ್ಟು ಗಿ
ಸೇರ ಬಂದ್ರೆ ಅತಾ ಧಕವಾದ್ದ್ದ ನ್ನನ ಒಟ್ಟು ಗಿ ಸಾಧಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬಬ ರೇ ಹೀಗವುದ್ಕೆೆ
ಪರ ತಿಯಬಬ ರೂ ಪರ ಯತಿನ ಸುವುದ್ಕಿೆ ೆಂತ ಇನ್ನನ ಉನ್ನ ತವಾಗಿ, ಮುೆಂದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನನ
ಗಟ್ಟು ಯಾಗಿ ತಳಳ ಬಹುದು. ಗಂಡಂದ್ಧರು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆೆಂಡತಿಯ ಹರಗಡೆ
ಉದೊಾ ೀಗಸ್ ರಾಗಿರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರ ಕತ್ವಾ ಗಳನ್ನನ
ನೆರವೇರಸುವುದ್ನ್ನನ
ಕಲ್ಲಯಬೇಕು.
ನ್ಮಮ
ಸಾ ೆಂತ ಜಿೀವಿತದ್ಲ್ಲಿ , ಏಮಿಯು ಒಬಬ
ವೈದ್ಾ ಕಿೀಯ ವೈದ್ಾ ರಾಗಿ ತರಬೇತಿ
ಹೆಂದ್ಧದಾದ ಗಲೂ
ಮತ್ತು
ಆಕೆಯು
ತನ್ನ
ಸಾನ ತಕೊೀತು ರ
ಪದ್ವಿಯನ್ನನ
ಮುೆಂದುವರೆಸುತಿು ದಾದ ಗ, ನ್ಮಮ ಮಕೆ ಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳೆಯುವವರೆಗೂ ಆಕೆಯ ತನ್ನ ವೃತಿು
ಜಿೀವನ್ವನ್ನನ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಆಕೆಯು ಉದೆದ ೀಶ ಪೂವ್ಕ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರು. ಅದು
ಸುಲಭವಾದುದ್ಲಿ , ವಾಸು ವವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೊೀವುಳಳ ದಾದ ಗಿತ್ತು .
ಹೇಗಾದ್ರೂ ಈಗ ನ್ನ್ನ ಮಕೆ ಳು ಪೂಣ್- ದ್ಧನ್ದ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾದ ರೆ, ಏಮಿಯು ತನ್ನ ಭಾಗದ್
ಕಾಯ್ವನ್ನನ
ಮಾಡಿದೆದ ೀನೆೆಂಬ ಮತ್ತು
ಆಕೆಯನ್ನನ
ಮಕೆ ಳು ಅಪೇಕಿೆ ಸಿದ್ದ ೆಂತಹ
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆ ಳಿಗಾಗಿ ತಾಾ ಗ ಮಾಡಿದೆದ ನೆೆಂಬ ಸಂಪೂಣ್ ಭರವಸೆಯಡನೆ ಕೆಲಸದ್
ಸ್ ಳಕೆೆ –ಕರ ಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಜೆೆ ಯನನ ಟು ರು.

ಪರ ತ್ಫಲನ
1. ಉಭಯ-ಆದಾಯದ್ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಎದುರಸುತಿು ರುವ ಸಾಮಾನ್ಾ ಮ್ೀಸಗಳನ್ನನ ತಪಪ ಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದಾದ್ ಹೆಜೆೆ ಗಳೇನ್ನ?
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ಆಲ್ ರ್ಪೀಪಲ್ಿ ಸ್ಭೆಯಡನೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಿ
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್
ಸಭೆಯ ಸೇವಕರುಗಳು ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಉತು ರ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ
(ಅ)
ನ್ಯಯಕರುಗಳನ್ನನ
ಬಲಗಳಿಸಸುವುದು.
(ಆ)
ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಯೌವಾ ನ್ಸ್ ರನ್ನನ
ತರಬೇತಿಗಳಿಸುವುದು (ಇ) ಕಿರ ಸು ನ್ ಅೆಂಗವನ್ನನ
ಕಟ್ಟು ವುದ್ನ್ನನ , ಬಹಳ ಮುಖಾ
ಗರಯಾಗಿರಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ, ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಾ ೆಂತ ತನ್ನ ಸಾ ೆಂತ ಎಲೆಿ ಮಿೀರದ್ ಸ್ ಳಿೀಯ
ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಯೌವಾ ನ್ಸ್ ರಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತರಭೇತಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂಕಿೀಣ್, ಸಭಾಪಾಲಕರು
ಮತ್ತು ಸಭಾ ಸೇವಕರ ಸಮಾವೇಸವನ್ನನ ವಷ್ಪೂತಿ್ ನ್ಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ
ವಾಕಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರಾತಮ ನ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳನ್ನನ ಕಟ್ಟು ವ ಉದೆದ ೀಶದೊಡನೆ ಭಾರತ
ದೇಶದ್ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಾ ಯ
ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುವುದ್ನ್ನನ ಇದ್ಕೆೆ ಸೇರಸಲಪ ಟು ೆಂತೆ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀವೆ.
ಇೆಂತಹ ಬೃಹತಾು ದ್ ಹಣದ್ ಒಳಗಳುಳ ವಿಕೆಯನ್ನನ
ಮಾಡಲು ಕತ್ನ್ನ ತಾನೇ
ನ್ಡೆಸುತಿು ದಾದ ನೆ. ಒೆಂದು ಬಾರಯ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳ ಆರ್ಥ್ಕ
ಸಹಾಯದ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನ್ಮಮ ಜೊತೆ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು
ನಮಮ ನ್ನನ ಸಾಾ ಗತಿಸುತೆು ೀವೆ. ನ್ಮಮ ದೇಶದಾದ್ಾ ೆಂತ ಮಾಡುವ ಸೇವಾಕಾಯ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು
ಕಳಿಸುವಂತಹ ನಮಮ ಮ್ತು ವು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚುಿ ಗೆವುಳಳ ದಾದ ಗಿರುತು ದೆ.
ನಮಮ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಾಯವನ್ನನ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು/ ನ್ಮಮ ಕಛೇರಯ
ವಿಳಾಸವಾದ್ “ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು” ಗೆ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಡಾರ ಫ್ಟು ಗಳನ್ನನ ಕೊಡಬಹುದು
ಅಥವಾ ನ್ಮಮ ಬಾಾ ೆಂಕಿನ್ ಖಾತೆಯ 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
ದ್ಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಸಿ: ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯು FCRA ಅನ್ನಮತಿ ಹೆಂದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು
ಭಾರತಿೀಯ ನ್ಯಗರೀಕರೆಂದ್ ಮಾತರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನನ ಅೆಂಗಿೀಕರಸುತಿು ದೆದ ೀವೆ. ನಮಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನನ ಕೊಡುವಾಗ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಯಾವ ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕಾಣಿಕೆಯು
ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಮ ಅಪೇಕೆೆ ಯನ್ನನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದು.
ದ್ಯವಿಟ್ಟು ನ್ಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಮಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಿರ! ಧ್ನ್ಾ ವಾದ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರು
ನಮಮ ನ್ನನ ಆಶಿೀವ್ದ್ಧಸಲ್ಲ!

ಆಲ್ ರ್ಪೀಪಲ್ಿ ಸ್ಭೆಯ ಬಗೆು
ನ್ಮಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ್ಲ್ಲಿ ಉಪುಪ ಮತ್ತು ಬಳಕು ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಪರ ಪಂಚದ್
ಎಲಾಿ ರಾಷು ರಗಳಿಗೂ ಧ್ಾ ನ ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ದ್ಶ್ನ್ವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯವು, ಆತನ್ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಪರ ಮಾಣಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಹೆಂದ್ದ್, ಅಭಿಷೇಕಹೆಂದ್ಧದ್ ದೇವರ
ವಾಕಾ ವನ್ನನ ಪರಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪರ ಸುು ತ ಪಡಿಸುವ ಬದ್ದ ತೆ ಹೆಂದ್ಧದೆದ ೀವೆ. ನ್ಯವು ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಗಿೀತ,
ಸೃಜನ್ಯತಮ ಕ ಪರ ಸುು ತಿ, ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಸಮಥ್ನೆಗಳು, ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ್ ಸೇವಾ ತಂತರ ಗಳು, ಇತಿು ೀಚಿನ್
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಮುೆಂತಾದ್ವುಗಳು, ದೈವದ್ತು ವಿಧಾನ್ ಹೆಂದ್ಧದ್ ದೇವರ ವಾಕಾ ವನ್ನನ

ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್

ಸೂಚಕ ಕಾಯ್, ಅಧ್ಬಬ ತಕಾಯ್, ಮಹಾತಾೆ ಯ್ ಮತ್ತು ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ವರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದ್ನ್ನನ
ಬದ್ಲ್ಲಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ ವೆೆಂದು ನಂಬುತೆು ೀವೆ (1 ಕೊರೆಂಥದ್ವರಗೆ 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 ಮಾದ್ರಯ ಫ್ರರ ಢತೆಯು ನ್ಮಮ ಗರಯಾಗಿದೆ.
ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯು ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು ಹಸ ಸಭೆಗಳು
ನಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಸಾ್ ಪಸಲಪ ಡುತಿು ವೆ. ಪರ ಸಕು ವಾದ್ ಪಟ್ಟು ಯನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಲ್
ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸ್ ಳಗಳ ಬಗೆೆ

ಮಹಿತಿಗಳನ್ನನ

ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು, ನ್ಮಮ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನನ

ಸಂಪಕಿ್ರ. www.apcwo.org/locations ಅಥವಾ Contact@apcwo.org ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿರ.

ಉಚಿತ ಪರ ಕರ್ನಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಗರ ಹಗಳು
ಕೆಲಸದ್ ಕಡೆಗೆ ಸತಾ ವೇದ್ದ್ ನೊೀಟ
ನನ್ನ ಕರೆಯನ್ನನ ಕಡೆಗಣಿಸದ್ಧರು
ನರೀಕೆೆ ಯನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಳಳ ಬೇಡ
ವಿಶಾಾ ಸಿಗಳನ್ನನ ಸಜ್ಜೆ ಗಳಿಸುವುದು
ವೈಯುಕಿು ಕ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರನ್ ಬಂಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ -ಮುರಯುವುದು
ನಮಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಗೆ
ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
ದೇವರ ರಾಜಾ ಕಟ್ಟು ವವರು
ಪರಲೀಕವೆೆಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ನಜಸ್ ಳ
ದೇವರ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದು
ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಕುವುದು
ನಮಮ ಜಿೀವಿತಕಿೆ ರುವ ದೇವರ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನನ -ನೆರವೇರಸುವುದು.
ಉಜಿೆ ೀವನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಸಭೆ
ದೇವರ ಪರ ಸನ್ನ ತೆ
ಜ್ಞಾ ನ್,ಪರ ಕಟನೆ ಮತ್ತು ಬಲದ್ ಆತಮ ನ್ನ
ದೇವರು ಒಳೆಳ ಯ ದೇವರಾಗಿದಾದ ನೆ
ಪಡೆದುಕೊಳಳ ವುದು
ಆಸಿು ವಾರಗಳು ಭಾಗ-1
ತೆರೆದ್ ಪರಲೀಕಗಳು
ಜಿೀವನ್ದ್ ರಾತಿರ ಯ ಸಮಯಗಳು
ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ
ದೇವರ ರಾಜಾ
ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಹೆಗೆ ರುತ್ತ
ಯೇಸುವಿನ್ ಪರ ಬಲ ಹೆಸರು
ಮನ್ಸಿ್ ನ್ ವಿಜಯ

ನ್ಯವು ಕಿರ ಸು ನ್ಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದೆದ ೀವೆ
ಪರವತ್ನೆ
ಗೌರವದ್ ಸಂಕೇತ
ದೇವರ ಮನೆ
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ
ದೈವಿಕ ದ್ಯೆ
ದೈವಿಕ ಕರ ಮ –ನ್ಗರ ವಾಾ ಪು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶುದ್ಧದ ೀಕರಸುವ ಬೆಂಕಿ
ಬದ್ಿ ತೆಯ ಬಲ
ಜಗಳ ರಹಿತವಾದ್ ಜಿೀವಿತ ಜಿೀವಿಸುವುದು
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆದ್ರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾ ಸ
ನ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ರು
ತಂದೆಯ ಪರ ೀತಿ
ನ್ಮಮ ವಿಮ್ೀಚನೆ
ಆತಿಮ ಕವಾಗಿಮನ್ಸುಳಳ ವರಾಗಿರುವುದು - ಲೌಕಿಕಜ್ಞಾ ನ್ವಂತರಾಗಿರುವುದು
ದೇವರ ಮಾಗ್ದ್ಶ್ನ್
ಪವಿತಾರ ತಮ ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಧೀಕಾೆ ಸಾನ ನ್
ಪರ ತಿ ಉದೆದ ೀಶಕೂೆ ಒೆಂದು ಸಮಯವಿದೆ
ಶ್! ಹರೆಟೆ ಬೇಡ
ದೇವರ ವಿಮ್ೀಚನ್ ಹೃದ್ಯ
ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ವರಗಳು
ಕೆಲಸದ್ ಸ್ ಳದ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಸಿು ರೀಯರು

ಉಚಿತ ಇ- ಪುಸು ಕಗಳು ನ್ಮಮ ಚರ್ಚ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ apcwo.org/publications. ನೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಎಲಾಿ
ಪುಸು ಕಗಳ ಪ.ಡಿ.ಎಫ್ಟ ಅನ್ನವಾದ್ನ್ನನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ದೊರೆಯುತು ವೆ ಇತರೆ ಪಾರ ದೇಶಿಕ
ಭಾಷೆಗಳಲೂಿ ಸಹ ಈ ಪುಸು ಕಗಳು ದೊರೆಯುತು ದೆ.ಇೆಂತಹ ಉಚಿತ ಪುಸು ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇ –ಮೇಲ್
ಅಥವಾಅೆಂಚೆಯಮೂಲಕವಾಗಿನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ಸಹುದಾಗಿದೆ.bookrequest@apcwo.org ಉಚಿತ
ಆಡಿಯೀ,ವಿಡಿಯೀ
ಸಂದೇಶಗಳು
ಪರ ಸಂಗದ್
ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳಿಗಾಗಿ
ನ್ಮಮ
ವೆಬ್
ಸೈಟನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ಸಿ(apcwo.org/sermons)ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಸಂಗರ ಹ ಬಳಸಹುದು.

ನಿಮಮ ನ್ನು ರ್ಪರ ೀತ್ಸುವ ದೇವರನ್ನು ನಿೀವು ತ್ಳಿದಿದಿದ ೀರೀ?
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್ಗಳ ಹಿೆಂದೆ, ದೇವರು ಮನ್ನಷಾ ನ್ಯಗಿ ಭೂಲೀಕಕೆೆ
ಬಂದ್ನ್ನ. ಆತನ್ ಹೆಸರು ಯೇಸು.
ಆತನ್ನ ಪಾಪರಹಿತ ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸಿದ್ನ್ನ. ಯೇಸುವು ಶರೀರಧಾರಯಾದ್
ದೇವರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೆಂದ್ ಆತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ರಲ್ಲಿ , ಮಾಡಿದ್ದ ರಲ್ಲಿ
ದೇವರನ್ನನ
ನ್ಮಗೆ
ಪರ ಚುರಪಡಿಸಿದಾದ ನೆ. ಆತನ್ನ ಆಡಿದ್ ಮಾತ್ತಗಳು ಸಾ ತಃ ದೇವರ ಮಾತ್ತಗಳೇ ಆಗಿದ್ದ ವು. ಆತನ್ನ
ಮಾಡಿದ್ ಎಲಾಿ ಕಾಯ್ಗಳು ದೇವರ ಕಾಯ್ಗಳೇ – ಯೇಸು ಭೂಲೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
ಅದುಬ ತ ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ
ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ರೀಗಗಳಲ್ಲಿ
ನ್ರಳುತಿು ದ್ದ ವರನ್ನನ
ಆತನ್ನ
ಗಣಪಡಿಸಿದ್ನ್ನ. ಕುರುಡರಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟು ನ್ನ. ಕಿವುಡರನ್ನನ ಮುಟ್ಟು ಕಿವಿಕೇಳುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಕುೆಂಟರನ್ನನ ನ್ಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಎಲಾಿ ಬಗೆಯ ರೀಗಗಳನ್ನನ
ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ನ್ನ. ಹಸಿದ್ ಜನ್ರಗೆ ಐದುರಟ್ಟು , ಎರಡು ಮಿೀನ್ನಗಳಿೆಂದ್ ಉಣು ಲು
ಬಡಿಸಿದ್ನ್ನ. ಸಮುದ್ರ ದ್ ಮೇಲೆ ನ್ಡೆದ್ನ್ನ, ಸಮುದ್ರ ದ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನನ ಶಾೆಂತಗಳಿಸಿದ್ನ್ನ,
ಇನ್ನನ ಅನೇಕ ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದ್ನ್ನ.
ಈ ಎಲಾಿ
ಕಯಿಗಳು,ದೇವರು, ಒಳೆಳ ಯ ದೇವರಾಗಿದಾದ ನೆ , ಆತನ್ನ
ಜನರೆಲಿ ರೂ,
ಆರೀಗಯ ದಿಿಂದಲೂ,
ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದಲೂ
ಕೆಷ ೀಮದಿಿಂದಲೂ
ಇರಬೇಕೆಿಂದು ಬಯಸುತ್ತತ ನೆ. ದೇವರು, ಜನರ ಎಲಾಿ ಕರತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತತ ನೆ
ಮತ್ತತ ನಿೀಗಿಸುತ್ತತ ನೆ ಎಿಂದು ನಮಗೆ ಪರ ಕಟ್ಟಸುತತ ವೆ.
ಆದುದ್ರೆಂದ್ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮನ್ನಷಾ ನ್ಯಗಿ
ತಿೀಮಾ್ನಸಿದ್ನ್ನ? ಯೇಸುವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ನ್ನ?

ಈ

ಲೀಕಕೆೆ

ಬರಲು

ನ್ಯವೆಲಿ ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟು ಯಲ್ಲಿ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾಗದ್ ಅನೇಕ
ಕಾಯ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ಪಾಪವು ಅದ್ರ ಕಾಯ್ಫಲವನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದೆ. ಪಾಪವು
ದೇವರಗೂ, ನ್ಮಗೂ ನ್ಡುವೆಯಿರುವ ಕದ್ಲ್ಲಸಲಾಗದ್ ಅಡಡ ಗೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರೆಂದ್ ಬೇಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸೃಷ್ಟು ಸಿದ್ ದೇವರನ್ನನ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು
ಅಥ್ಭರತ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ ಆತನೊೆಂದ್ಧಗೆ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ಪಾಪವು ತಡೆದು
ಹಿಡಿಯುತು ದೆ. ಆದುದ್ರೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನರಥ್ಕವಾದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿೆಂದ್ ಈ
ಶೂನ್ಾ ವನ್ನನ ತ್ತೆಂಬಿಸಲು ಪರ ಯತಿನ ಸುತೆು ೀವೆ.
ನ್ಮಮ ಪಾಪದ್ ಮತು ೆಂದು ಫಲವೇನೆೆಂದ್ರೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರೆಂದ್ ನತಾ ಕೂೆ
ಬೇಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. ದೇವರ ನ್ಯಾ ಯಸಾ್ ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಪದ್ ಶಿಕೆೆ ಮರಣವಾಗಿದೆ. ಮರಣವು
ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ನ್ರಕದ್ಲ್ಲಿ
ದೇವರೆಂದ್ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಅಗಲ್ಲಕೆಗಳಿಸುತು ದೆ. ಅಥವಾ
ದೂರಸರಯುವಂತೆ ಮಾಡುತು ದೆ.
ಆದ್ರೆ
ನ್ಮಗಿರುವ
ಶುಭ
ಸಮಾಚಾರವೇನೆೆಂದ್ರೆ
ನ್ಯವು
ಪಾಪಗಳಿೆಂದ್
ಸಾ ತಂತರ ರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು
ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ನ್ವಿೀಕೃತಗಳಳ ಬಹುದು. ಸತಾ ವೇದ್ವು
“ಪಾಪವು ಕಡುವ ಸಂಬಳ ಮರರ್, ದೇವರ ಉಚಿತ್ತರ್ಿವರವು ನಮಮ ಕತಿನಾದ
ಕ್ತರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ ರುವ ನಿತಯ ಜೀವ”ಯಎಿಂದು ಹೇಳುತತ ದ್. ( ರೀಮಪುರ 6:23) ಯೇಸು
ಪರ ಪಂಚದ್ ಪಾಪಗಳಿಗೆ, ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ ಣಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ್ ವಶದ್ಧೆಂದ್
ಎಲಿ ರನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದಾದ ನೆ.
ಮೂರನೇ
ದ್ಧನ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಎದುದ
ಬಂದ್ಧದಾದ ನೆ.
ಜಿೀವಿಸುವವನ್ಯಗಿ ಅನೇಕರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊೆಂಡನ್ನ. ಮತ್ತು ಪರಲೀಕಕೆೆ ಏರ ಹೀದ್ನ್ನ.

ದೇವರು, ಕರುಣೆ,ಪರ ೀತಿಯುಳಳ ದೇವರು. ಯಾವನ್ಯದ್ರೂ ನ್ರಕದ್ಲ್ಲಿ ರಬೇಕೆೆಂದು
ಆತನ್ನ ಬಯಸುವ ದೇವರಲಿ ಆತನ್ನ, ಇಡಿೀ ಮನ್ನಷಾ ಕುಲವು ಪಾಪದ್ ಬಂಧ್ನ್ದ್ಧೆಂದ್
ಸಾ ತಂತರ ಗಳಳ ಲು, ಪಾಪದ್ ಶಾಶಾ ತ ದೊೀಷ ಫಲಗಳಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಂದುವಂತೆ, ಮಾಗ್
ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಂದ್ನ್ನ. ಆತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನನ ರಕಿೆ ಸಲು ಬಂದ್ನ್ನ. ನ್ನ್ನ ೆಂತೆಯೇ,
ನಮಮ ೆಂತೆಯೇ, ಜನ್ರನ್ನನ ಪಾಪದ್ಧೆಂದ್ ನತಾ ತಾ ದ್ ಮರಣದ್ಧೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಬಂದ್ನ್ನ.
ಈ ಉಚಿತವಾದ್ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯವು ಒೆಂದೇ
ಒೆಂದು ವಿಷಯವನ್ನನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸತಾ ವೇದ್ ಹೇಳುತು ದೆ. ನೀನ್ನ ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ್ನ
ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆದ ಲಿ ವನ್ನನ
ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಮತ್ತು
ಸಂಪೂಣ್,
ಯಥಾಥ್ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಯೇಸುವನ್ನನ ನಂಬಬೇಕು.
“ಯ ಆತನಲಿ ನಂಬಕೆಯಿಡುವ ಪರ ತ್ಯಬಬ ನ್ನ ಆತನ ಹೆಸ್ರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಪ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಿಂದುವನ್ನ”ಯ(ಅಪೊಸ್ತ ಲರ ಕೃತಯ 10:43)
“ಯ ನಿೀನ್ನ ಯೆಸುವನೆು ೀ ಕತಿನೆಿಂದು ಬಾಯಿಿಂದ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕಿಂಡು ದೇವರು
ಆತನನ್ನು
ಸ್ತತ ವರಳಗೆ ಎಬಬ ಸ್ತದನೆಿಂದು ಹೃದಯದಿಿಂದ ನಂಬದರೆ ನಿನಗೆ
ರಕ್ಷ್ಣೆಯಾಗುವುದು ಎಿಂಬುದೇ”ಯ(ರೀಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:9).
ನೀವು ಸಹ ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ್ನ್ನನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮಮ
ಮತ್ತು ಪರಹಾರಗಳನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳಳ ಬಹುದು.

ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ

ಯೇಸುವಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲು, ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ನಮಗೀಸೆ ರ ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲೆ
ಮಾಡಿದ್ ಕಾಯ್ಗಳಲ್ಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ತಿೀಮಾ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಈ ಮುೆಂದ್ಧನ್
ಪಾರ ಥ್ನೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಯೇಸು ಕಿರ ಸು ನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನೆೆಂದೂ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಣವನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವಂತೆಯೂ
ಮತ್ತು ನಮಮ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವನ್ನನ ತೀರಸುವಂತೆಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಈ ಪಾರ ಥ್ನೆ
ಬರೀ ಮಾಗ್ದ್ಶಿ್ಯಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಸಾ ೆಂತ ಮಾತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ ರ್ಥ್ಸಬಹುದು.
ಪರ ಯ ಕತ್ನ್ಯದ್ ಯೇಸುವ, ಇೆಂದು ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಶಿಲುಬ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ
ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆದ ೀನೆ. ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಪಾರ ಣ ಕೊಟ್ಟು . ನ್ನ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪವಿತರ ವಾದ್ ರಕು
ಸುರಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ನ್ನ
ಪಾಪಗಳ ಪಾರ ಯಶಿಿ ತು
ಮಾಡಿದ್ಧ, ಇದ್ರೆಂದ್ ನ್ಯನ್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಲಪ ಟೆು ನ್ನ. ಯಾರು ಯಾರು ಆತನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು ರ, ಅವರು ಪಾಪಗಳ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೆಂದ್ಧದ್ರು ಎೆಂದು ಸತಾ ವೇದ್ವು ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತು ದೆ.
ಈ ದ್ಧನ್ ನ್ಯನ್ನ ನನ್ನ ನ್ನನ
ನಂಬುತೆು ೀನೆ. ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದ್ರ ಮೂಲಕವೂ,
ಮೂರನೇ ದ್ಧನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜಿೀವಿತನ್ಯಗಿ ಎದುದ ಬಂದ್ದ್ದ ರ ಮೂಲಕವೂ ನೀನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ನನ
ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀನೆ.
ನ್ನ್ನ
ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳಿೆಂದ್ಲೂ, ಬೇರಬಬ ನೆಂದ್ಲೂ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ
ರಕಿೆ ಸಿಕೊಳಳ ಲು
ಆಗವುದ್ಧಲಿ . ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಂಪಾದ್ಧಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ .
ಈ ದ್ಧನ್ ನ್ಯನ್ನ ನ್ನ್ನ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನಂಬಿ ನ್ನ್ನ ಬಾಯಿೆಂದ್ “ ನೀನ್ನ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಸತೆು ೀ, ನ್ನ್ನ
ಪಾಪಗಳ ಪಾರ ಯಶಿಿ ತು ಮಾಡಿದ್ಧದ . ಮರಣದ್ಧೆಂದ್ ಜಿೀವಿತನ್ಯಗಿ ಎದುದ ಬಂದ್ಧದ್ಧದ ಎೆಂಬ

ನನ್ನ ಲ್ಲಿ ಇಟು ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್, ನ್ನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಶುದ್ಧಿ ೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊೆಂಡೆ”
ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.
ಯೇಸುವೇ ನನ್ಗೆ ವಂದ್ನೆಗಳು. ನನ್ನ ನ್ನನ ಪರ ೀತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ನ್ನನ ಇನ್ನನ
ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನನ್ಗೆ ನಂಬಿಗಸು ನ್ಯಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆಮೆನ್ಸ

ಆಲ್ ರ್ಪೀಪಲ್ಿ ಚರ್ಚಿ
ಸ್ತಯ ವೇದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತತ ಸೇವಾ ತರಬೇತ್ ಕೇಿಂದರ

ಆಲ್ ಪೀಪಲ್್ ಸಭೆಯ ಸತಾ ವೇದ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ವು (APC-BC) ಭಾರತದ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲ್ಲಿ ದೆ.
ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ ಬೌದ್ಧಿ ಕವಾದ್ ಉತೆು ೀಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿದಾಿ ೆಂತಗಳ ಉತು ಮವಾದ್ ದೈವಿಕ
ಸಿದಾಿ ೆಂತಗಳೊಡನೆ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಅತಾ ದುು ತಕರವಾದ್ ಬಲದ್ಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೂ ಸಜ್ಜೆ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಆತಮ ನೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಿದ್ ಅಭಿಷೇಕ ಹೆಂದ್ಧದುದ —ತರಬೇತಿಯನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀವೆ. ಒಬಬ
ವಾ ಕಿು ಯನ್ನನ
ದೈವಿಕ ಗಣನ್ಡತೆಗೆ ಒತ್ತು
ನೀಡುವಂತಹ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ಲ್ಲಿ
ಆಳವಾಗಿ
ಬೇರೂರುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ, ಮತ್ತು
ಕತ್ನೊೆಂದ್ಧಗಿನ್ ನಕಟವಾದ್ ಸಂಬಂಧ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಹರ ಹರಯುವಂತಹ
ಅದುು ತಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತಾೆ ಯ್ಗಳನ್ನನ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಪರ ದ್ಶಿ್ಸಲು ಅವರನ್ನನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿವುದ್ನ್ನನ ನ್ಯವು ನಂಬುತೆು ೀವೆ.
ಏ.ಪ.ಸಿ-ಬಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಉತು ಮವಾದ್ ಬೀಧ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯನ್ನನ ಪರ ದ್ಶಿ್ಸುವುದು, ಅಭಿಷೇಕ
ಮತ್ತು ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ ಪರ ಸನ್ನ ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕಾ ದ್ ಅತಾ ದುು ತಕರ ಕಾಯ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯವು ಒತ್ತು ಕೊಡುತೆು ೀವೆ.
ಅನೇಕ ಯುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಿು ರೀಯರು ತರಬೇತಿ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಿೀವಿತಗಳ ಮೆಲೆ ದೇವರ
ಕರೆಯನ್ನನ ನೆರವೇರಸಲು ಕಳುಹಿಲಪ ಟ್ಟು ದಾದ ರೆ.

ನ್ಯವು ಮೂರು ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳು ನೀಡುತೆು ೀವೆ.
ಒೆಂದು ವಷ್ದ್ ಸಟ್ಟ್ಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರ ಶಿಿ ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟು ರ (C.Th.)
ಎರಡು ವಷ್ದ್ ಡಿಪೊಿ ೀಮ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರ ಶಿಿ ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟು ರ (D.Th.)
ಮೂರು ವಷ್ದ್ ಬಾಾ ಚುಲರ್ ಇನ್ಸ ರ್ಥಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರ ಶಿಿ ಯನ್ಸ ಮಿನಷ್ಟು ರ (B.Th.)
ತರಗತಿಗಳು ವಾರದ್ ಪರ ತಿದ್ಧನ್ ಸ್ಪೀಮವಾರದ್ಧೆಂದ್ ಶುಕರ ವಾರ ಬಳಿಗೆೆ 9 ರೆಂದ್ ಮದಾಾ ಹನ 1 ರವರೆಗೆ ಜರುಗತು ದೆ.
ದ್ಧನ್ದ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತಿು ಪರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇೆಂತಹ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧಾಾ ಹನ 1 ರ ನಂತರ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ ಮುೆಂದುವರೆಸಬಹುದು.

ವಸತಿನಲಯ ಇಚಿಿ ಸುವಂತಹ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ / ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ನಯರುಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಾ ೀಕ ವಸತಿ ವಾ ವಸೆ್ ದೊರೆಯುತು ದೆ.
ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು ಸೇವಾಕಾಯ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಮಧಾಾ ಹನ ದ್ ಅವಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ ಥ್ನೆ ಮತ್ತು
ಆರಾಧ್ನೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರ ತಿವಾರದ್ ದ್ಧನ್ ಮದಾಾ ಹನ 2 ರೆಂದ್ 5 ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧಾಾ ಹನ ದ್
ತರಗತಿಗಳು ದ್ಧನ್ದ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ವಸತಿ ಬಯಸದ್) ಐಚಿಛ ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಎಲಾಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥ್ಗಳು ವಾರಾೆಂತಾ ದ್
ದ್ಧನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸ್ ಳಿೀಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪೊರ ೀತಾ್ ಹಿಸಲಾಗತು ದೆ.

ಸತಾ ವೇದ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಲಪ ಟು ೆಂತಹ ವಿವಿಧ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳು, ಕಲ್ಲಕಾ ವಿಷಯಾೆಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಜಿ್ಯನ್ನನ
ಡೌನ್ಸ ಲೀರ್ಡ ಮಾಡಲು apcwo.org/biblecollege ಅನ್ನನ ಸಂಪಕಿ್ಸಿರ.
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