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ಸ"ಾ $ಾಯಕತ(ದ ತ೦ಡಗ-.ಾ/  ಒ೦ದು ತರ3ೕ5 6ೖ89 

 

“ಸ"ಯನು& ಕಟು)*ದ,ಾ./ ಆತನು 2ಲವರನು& ಅ7ಸ8ಲರ9ಾ&/ಯೂ, 2ಲವರನು& ಪ<=ಾ>ಗಳ9ಾ&/ಯೂ, 

2ಲವರನು&  Aೌ=ಾCDಕರ9ಾ&/ಯೂ, 2ಲವರನು& ಸEಾFಾಲಕರ9ಾ&/ಯೂ ಉಪHೕJಗಳ9ಾ&/ಯೂ 

ಅನುಗ<KLದನು”. (ಎNಸದವOP 4:11-12). 
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ಅ೦ತ,ಾ./ 0ೕಯ ಸ೦4ಣ6 ಸ7ಾ 8ಾ9ಪ; 

 

 

 

 

 

 

ಸ೦#ಣ% ಸ&ಾ (ಾ)ಪ+ಯು ಜಗ012ಾದ4೦ತ 6ೕಶಗ9, ಪ:6ೕಶಗ9 ಮತು1 ಪಟ=ಣಗಳ?@ ಸAಯ Bೂ:ೕDೕಕರಣದ 

ಮೂಲಕ ಈ ಸ)ಳಗಳನುJ #ಣ%KಾL ಸುKಾ0ೕ%ಕರಣMೂNಸುOದPQM ಸ&ಾ 2ಾಯಕPೂ೦RM ಸಹ&ಾLಗTಾಗುOದರ 

ಮೂಲಕ 6ೕವರನುJ ಮVWಪDಸುOದXಾYL ಅ[1ತ\ದ?@6. 
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ಮುನು,- 

 

ಪ<Zಾಣ: ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯು ಸEಾ 9ಾಯಕತ`ದ ತ೦ಡಗ��ಾ/ ಇರುವ ಒ೦ದು ತರeೕC 

2ೖSRZಾ/H. ಅ೦CYೕಕW ಸ" ಮತು8 ಇತj �ೂಸ ಒಡ೦ಬR2ಯ ಸ"ಗಳ^v ,ಾಣುವ hಾದO��P 

ಇದು FಾUಾVತW ಸ" ಮತು8 ಅದರ 9ಾಯಕತ`ದ^v ನpೕಕೃತ ಅEಾWಸ(ಆಚರ�)ಗಳನು& xOೕr�ಸುತ8H. ಅದು - 

Aಾ`ಥDರKತ JಷWತ`, zೕ� hಾಡು*ದು ಮತು8 �ೂೕಕ2.ಲv ಸು=ಾ�Dಯನು& 2ೂ೦�ೂಯWಲು Hೕವಜನರನು& 

ಕuKಸು*ದರ ಒ೦ದು hಾದOZಾ/H. ಸ"ಗu eaದು, ಮು೦ಬರುವ ವಷDಗ��ಾ/ ಶು>�ೕಕOಸುವ೦�  

ಪ<Zಾಣದ^vನ Fಾಠಗu ಒ೦ದು ಅRFಾಯವನು& �ಾಕುವ*. 

 

ಈ }ಸ8ಕದ^vನ Fಾಠಗu ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ� ಮತು8 ವWr8ಗತ ಸ"ಗಳ ನಡುpನ ಒ೦ದು ತರeೕC 

ಸ೦ಬ೦ಧದ ಮೂಲಕ ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಸ೦YೕಗHೂ೦>P hಾಡು*ದ,ಾ./ ಸೃ�)ಸಲb�)�. 

ಆ{ಾಗೂW Fಾಠಗu ಪ<C ಸ"ಯ 9ಾಯಕರುಗ�೦ದ ನ�ಸಲbಡುತ8�. ಪ<CY೦ದು Fಾಠವನು& C೦ಗ�Pೂ�y 

ಅಥ=ಾ C೦ಗ�P ಎರಡು �ಾO eೂೕlಸಬಹು{ಾ/H ಮತು8 ಪ<C "ೕ�P ಕxಷ) ಪ� 9ಾಲು. ಗ೦�ಗಳ 

ಅಗತWpH. 

 

ಪ<Zಾಣವನು& ನpೕಕರಣದ �ೂ�ಯ�vೕ ಉಪYೕ/ಸeೕrH: �`ೖ� ್ Ly  ್ ರವರ ಸ"ಯ ¡ೕವನದ^vನ 

Hೖpೕಕ p9ಾWಸದ �ೕ� ಒ೦ದು ಸ¢ೕ2�. ಇದು ನpೕಕರಣ2. ಒ೦ದು �ೂ��ಾರ ಮತು8 ಅದರ ಅನ`£ಸುp2 

ಸಹ ಆ/H. ಈ ಅಧWಯನವನು& �Pದು2ೂu¤ವವರು ¥ದಲು ನpೕಕರಣವನು& ಓದ�ೕeೕ2೦ಬುದು 

ಇದರಥD=ಾ/H.ಅಧWಯನದ ಅವlಯ v̂, Eಾ/Zಾಗುವವರು �`ೖ� ್ Ly  ್ ರವರ ತು>ಯ^v 

ಏ,ಾ೦/Zಾ/ರು*ದು ಬರಹವನು& ಸಹ �Pದು2ೂ೦ಡು ಓದeೕrH. ಪ<Zಾಣ* ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತWದ^v 

ಬjಯ§ಾದ ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯ ಏu ಗುಣಲ�ಣಗಳನು& ಪOJೕ^ಸುತ8H ಮತು8 ಚ¨Dಸುತ8H. ಇ*ಗu 

Fಾ<Yೕ/ಕ=ಾ/ ಸಹ ಇದುn, ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಮುಖW xಣDಯಗಳ  ಾ೦C<ಕ ಶ<�ಯ 

ದುRತ=ಾ/H.  

 

ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯು 1996 ರ^v �`ೖ� ್ ಮತು8 FಾW�) Ly  ್ O೦ದ ತಮy ಜನರ r<ಸ8-2ೕ೦><ತ ¡ೕpತದ 

ಮೂಲಕ ಸು=ಾ�DY೦>P ಅವರ 2�ೕತ<ಗಳನು& oಣDPೂ�ಸು*ದ,ಾ./ ಜಗC89ಾದW೦ತ ಸ"ಗk೦>P 

Fಾಲು{ಾರcಾಗಲು Aಾ~Sಸಲb�)ತು. ಇದರ ಉHnೕಶ*(ಗುO) ಜಗC89ಾದW೦ತ ಸ"ಯ 2ೂ<ೕ©ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ 

ಆ ಸ~ಳಗಳ oಣD ಸು=ಾCೕDಕರಣH�P, Hೕಶ, ಪ<Hೕಶ ಮತು8 ಪಟ)ಣಗಳ^vನ ಸEಾ 9ಾಯಕರುಗk೦>P 



Fಾಲು{ಾರcಾಗು*ದರ ಮೂಲಕ Hೕವರನು& ಮK�ಪRಸು*{ಾ/H. ಇದರ ಪO_ಮ=ಾ/ ಕaದ 9ಾಲು. 

ದಶಕಗಳ v̂, SCP ಯು ಜಗC89ಾದW೦ತ Aಾpcಾರು 9ಾಯಕರುಗk೦>P 2ಲಸ hಾಡುವ ಅವ,ಾಶವನು& 

ಪ�ದು2ೂ೦Rತು8. 2060 ರ v̂, Fಾ<ಥ¢ಕ=ಾ/ ಮುಖW cಾಷ) <ಗಳ^v(ಸ¢ೕಪದ cಾಷ) <ಗಳ ಒ೦ದು Fಾ<ಮುಖW 

ಸ೦�Wಗಳ ನಡು� EೌPೂೕ�ಕ ಪ<Eಾವವನು& �ೂ೦>ರುವ cಾಷ) <ಗu) ಜಗC8ನ ಸುತ8 ಹತು8 ಪ<Hೕಶಗಳ^v 

ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಗಳ ಒ೦ದು ಅªವೃದ�Jೕಲ ಸ೦ಪಕDmಲವನು& ,ಾಣಲು ಅ«ೕr�ಸುತ8H.  

 

Hೕವರು Fಾಪ>೦ದ dದುn�ೂೕದ ಮನುಷWನನು& ತ�ೂ&೦>P ಸ೦ಬ೦ಧದ^vರಲು ಮತು8 ಈ �ೂೕಕದ^v ತನ& 

ಪ<CxlZಾ/ರಲು ಆತನನು& ಮರುAಾ~Sಸುವ ಒ೦ದು ಗುOಯ^v(Yೕಜ�) ಇ{ಾn� - ಸೃ�)ಯ^v ಆತನು 

ಇ�)ರುವ p9ಾWಸದ೦�, 9ಾpರುವ ಸ~ಳಗಳ�&ಲv �ೕಸುr<ಸ8ನ ಸು=ಾ�D£೦ದ ಶು>�ೕಕOಸು*ದರ ಮೂಲಕ 

ತ�&ಲv K೦�ಾಲಕರು ಸಹ ತ�ೂ&೦>P ಈ ಗುOಯನು& �ೂ೦>ರeೕ2೦ದು ಆತನು ಅ«ೕr�ಸು ಾ8�. 

ಸು=ಾ�D£೦ದ ಒ೦ದು ಭೂPೂೕಳದ ಶು>�ೕಕರಣ�೦ದj - ಪ<CYಬ }ರುಷ,  L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು ಸಹ 

ಎ^vಗೂ �ೂೕಗH ಸು=ಾ�Dಯನು& �ೂೕR, 2ೕ� ಮತು8 ಅನುಭpಸುವ೦� ಜನಭOತ ಪ<HೕಶಗkಳP 

�ೕಸು r<ಸ8ನ eaಯುC8ರುವ K೦�ಾಲಕO೦ದ ಯುr8ಯುತ=ಾ/ ಮತು8 ಜ=ಾ�ಾ�Oಯುತ=ಾ/ ಮ�ಾ 

ಆHೕಶವನು& 2ೂ೦�ೂಯುW*{ಾ/H.  

 

ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯು  9ಾಲು. ಮುಖW ಸ೦ಕಲbಗಳನು& ಒಳPೂ೦RH: 

 

1. Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v ಏನ�&ೕ hಾಡ�ೂರ�ದರೂ ಸಹ ಆತನದನು& ಎ§ಾv 2<ೖಸ8ರ, ಸ"ಯ ಮೂಲಕ 

hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

2. Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v 2<ೖಸ8ರ ಮೂಲಕ ಏನ�&ೕ hಾಡ�ೂರ�ದರೂ ಸಹ, ಆತನದನು& Fಾ<ಥ¢ಕ=ಾ/ 

ಒ೦ದು p2ೕ೦><ೕಕೃತ ರಚ�ಯ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

3. Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v ಏನ�&ೕ hಾಡ�ೂರ�ದರೂ ಸಹ, ಆತನದನು& ವರ* ತಮy ¥ದಲ 

ಆದW�Zಾ/H ಎ೦ಬುವ^v ತನ& ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸುವ 9ಾಯಕರುಗಳ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

4. Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v Zಾ*Hೕ ಸ~�ಯ ವಲಯದ �ೂ��ಾO2ಯ �ೂರ ಾ/ ಏನ�&ೕ 

hಾಡ�ೂರ�ದರೂ ಸಹ, ಆತನದನು& ದೂರದಶDಕ ಅಥ=ಾ mಗCಕ=ಾ/ ಉHnೕಶoವDಕ=ಾ/, ಪp ಾ<ತy 

ಮತು8 ಸ~�ೕಯ 9ಾಯಕರುಗಳ ಸಹYೕಗದ೦ತಹ ಸ"ಗಳ ಸ೦ಪನೂyಲಗಳ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

ಆ ಸ೦ಕಲbಗಳನು& Fಾ^ಸುವ Zಾ*Hೕ ಸ"ಗ�/ರುವ ಎರಡು ಪ<t&ಗu: 



 

1. ಈ ಸ~ಳ,ಾ./ Hೕವರು ಬಯಸು*Hೕನು? 

2. ಈ ಸ~ಳದ^v  ಾನು ಬಯಸು*ದನು& Hೕವರು hಾRದj ಅದು �ೕP �ೂೕರುತ8H? 

 

Fೌಲ ಮತು8 ಆತನ >ನಗಳ^v FಾUಾVತW ಜಗC8ನುದnಕೂ. ಆತ�ೂ೦>P 2ಲಸ hಾRದ ಜನರ ತ೦ಡಗu ಇHೕ 

OೕCಯ Yೕಚ�ಯನು& ಅSb2ೂ೦ಡ*. Fೌಲನ ¡ೕವನ ಮತು8 zೕ�ಯು ಪp ಾ<ತyನ ಉHnೕJತ ದೃ�)ಯು 

jೂೕಮ9 ್ Aಾhಾ<ಜWದುದnಕೂ. ಹOಯುC8ರುವದನು& ಪ<Cd೦dಸುವ೦� ಮತು8 Fೌಲ ಮತು8 ಆತನ ತ೦ಡವನು& 

ಸOZಾದ ಸ~ಳಗಳ^v ಸOZಾದ �ಣಗ�P ಮುನ&�ಸುವ೦� �ೂೕರುತ8H ಎ೦ಬು{ಾ/ F. F. ಬೂ<A ್ ರವರು 

�ೕu ಾ8j. 

ಆಯಕ�)ನ ಸ~ಳಗಳ^v Aಾ~Sಸಲbಟ) ಸ"ಗu, ಪ<CZಾ/ Aಾ`Eಾpಕ=ಾ/ ತಮy ಸುತ8^ನ ಮತು8 ನಡುpನ 

ಅ�ೕಕ EೌPೂೕ�ಕ ಪ<Hೕಶಗಳನು& ಮುಟ)eೕ2೦ಬುದು ಗುOZಾ/ �ೂೕರುತ8H. 2ೕವಲ ಅದು hಾತ<ವಲv, ಈ 

ಪ<r<�ಯ^v ಅ7ಸ8ಲನು ಎ೦>ಗೂ ಏ,ಾ೦/Zಾ/ರ^ಲv; ಈ Yೕಜ�ಯ^v ಆತನ ಜ� 2ಲಸ hಾಡಲು 

�ಚುV ಕR� ಇಪb�®ದು ಜನರು ಆತx/ದnರು.  ಅಲb ಸಮಯದ^v Fೌ�ೂ ಮತು8 ಆತನ ಸಹ 2ಲಸ�ಾರರು 

hಾRದ೦� ನಮy ಜಗC8ನ �ೕ� ಅHೕ OೕCಯ ಅಭೂತoವD=ಾದ ಪO_ಮವನು& 9ಾ* ,ಾಣುವಂ� 

ಇ೦ದು Hೕವcಾದ ಕತDನು  ಾ�ೕ ತನ& ಸ"ಯನು& ನpೕಕರಣPೂ�ಸ^. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.ೕ01 

2ಾ3ಾ4ತ6 ಸ8 ಮತು9  ಅ೦;<ೕಕ6 ಸ8 

 

 

ಇಂ>ನ FಾUಾVತW HೕವUಾಸ8 < ಮತು8 ಸ"ಯ ಆಚರ�ಯ �¨Vನ Eಾಗ �ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯ ಸ"ಯ 

¨ತ<ಣHೂಂ>P ಸO�ೂ೦ದು*>ಲv. ತಮy ಮ�ಗಳ^v 2ಲಸದ 2�ೕತ<ಗಳ^v ಮತು8 ಸಮು{ಾಯಗಳ^v 

ಸು=ಾ�Dಯ ಪ<,ಾರ ¡ೕpಸು*ದ2. ಜನರನು& ತರeೕCPೂ�L ನಮy ಸುತ8ಲೂ ಕaದು�ೂೕ/ರುವವOP 

ಸು=ಾ�Dಯನು& 2ೂಂ�ೂಯುW*ದರ ಬದಲು ನಮy ಸ"ಗ�P ಜನರನು& zaದು2ೂಳ¤ಲು  ,ಾಯDಕ<ಮಗಳನು& 

ರೂSಸು*ದರ ಮೂಲಕ  2<ೖಸ8ತ`2. ಒ೦ದು ಬಂದು �ೂೕಡುವ ಕಲb�YಳP 9ಾ* Lr.2ೂಂRHnೕ� . 

9ಾಮ°ೕಯ 2<ೖಸ8ತ`ದ �ೂರ ಾ/ ನಮy >ನಗಳ^v ಇದು ಜನyತaಯುC8H, ನಮy ಸ"ಗ�P ಎಷು) ಜನರು 

ಬರು ಾ8j, ಎ±ಾ)/ ಅವರು 2ೂಡು ಾ8j ಮತು8 9ಾWಯಯುತ=ಾ/ ಅವರು ಸಂ�ೂೕಷ=ಾ/ದnjೂೕ 

ಎ೦ಬುದr.೦ತ  ¢/§ಾ/ ಯಶL²ನ ಕುOತ ಸತW�ೕದದ 2ಲ* hಾಪನಗu ನಮP 2ೂಡಲb�)�. 9ಾ* �ೕP 

Aಾ`ಥDಪರcಾ/Hnೕ�೦ಬುದರ ಅOpಲvದ೦� ನಮy Yೕಚ�YಳP ಇದು ಆಳ=ಾ/ 2ತ8ಲb�)H. 

AಾhಾನW=ಾ/ ಮತು8 ಪ<�Wೕಕ=ಾ/ 2<ೖಸ8ರ^v ಸಹ ನಮy ಸಂಸ.ೃCಯ Aಾ`ಥDಪರ�ಯ ಕುO ಾ/ 9ಾ* 

tೂೕrಸು�8ೕ�. ಆದj ಸ"ಯ ಕುOತ ನಮy p³ರ´ Aಾ`ಥD ಪರ�ಯಂ��ೕ ಇH ಎಂಬುದನು& 

ಗುರುCಸುವದ2. 9ಾ* pಫಲcಾ/Hnೕ�! ಆಕಷDಕ ನುRಗu, �ೂಸ ಸದಸWರ ಆಗಮನ, ಸ"P K೦Cರುಗುವ 

=ಾcಾ೦ತW, Aಾhಾ¡ಕ mಲ ಾಣದ mKೕcಾತುಗu ಸಹ ಹಲ* 2ಟ) ಮತು8 ಸತW�ೕHೕತರದ* 

CೕhಾDನಗk೦>P ಒ೦ದು ಸಹಜ=ಾದ ಸ೦ಕಲbವನು& zೕOಸುತ8�: ಸ~�ೕಯ ಸ"ಯು ಜನರು 

�ೂೕಗು*ದ,ಾ./ ಇರುವ ಒ೦ದು ಸ~ಳ=ಾ/H �ೂರತು Hೕವjೂಂ>P ಸಂಬಂಧ �ೂಂದು*ದ,ಾ./ 

�ೕಸುವನು& Kಂ�ಾ^ಸಲು ಕjಯಲbಡುವ ಮತು8 ¡ೕವನದ ಪ<CY೦ದು AಾಧW�ಯ ನRPಯ^v ಆತx೦ದ 

ಇಡಲbಟ) ಜನO�ಾ/ ಅಲv.  

 

ಇದು ಅ�ೕಕ ದುಃಖಕರ CೕhಾDನಗ�P ಅಥ=ಾ ಮು,ಾ8ಯಗ�P ನ�ಸುತ8H. ¥ದಲ�ಯ{ಾ/, ಸ"ಗu 

ಪರಸbರ ಸb°Dಯ^v�. ಎರಡ�ಯ{ಾ/, ptೕಷ=ಾ/ ತಮy ಸ`ಂತ ಮನಸು²ಗಳ^v 2ಲವರು 

eೕjಯ*ಗ�/ಂತ t<ೕಷ·cಾ/{ಾnj!  ಮೂರ�ಯ{ಾ/, ಸ"ಯು Hೂಡ¸{ಾದಷು) ,ಾಯDಗಳನು& ಸOZಾ/ 

hಾಡುತ8H. ಇದು r<ಸ8ನ೦� ,ಾಣ>ರುವ ಜನO೦ದ ತು೦d2ೂ೦Rರು*ದರ �ೂರ ಾ/ಯೂ, =ಾಸ8ವ=ಾ/ 

ಅವರು r<ಸ8ನ೦� ,ಾಣಲು ಬಯಸು*>ಲv. 9ಾಲ.�ಯ{ಾ/, ಸOZಾದ ,ಾಯDಗಳನು& hಾಡು*ದr.೦ತ 

ಸbಷ)=ಾ/ ,ಾಯDಗಳನು& ಸOZಾ/ hಾಡುವದು ಬಹು Fಾ<ಮುಖW=ಾ/H. ಐದ�ಯ{ಾ/, ನಮy ಸುತ8^ನ 



ಜಗC8P ಸು=ಾ ಾD zೕವಕcಾ/ 9ಾ�ಷು) ಅಸ೦ಬದ�cಾ/Hnೕ�೦ಬುದು Fಾ<ಮುಖWವಲv; ಜನರು ನಮy ಸ"P 

ಬರುವವjP 9ಾ* ಸ೦ತುಷ)cಾ/ರು�8ೕ�.  

 

ಆದರೂ �ೂೕಕ{ಾದW೦ತ, ಅ�ೕಕ 9ಾಯಕರುಗu oಣD=ಾ/ ನಮy Aಾ`ಥDಪರ�P ತ>`ರುದ�=ಾ/ xಲುv ಾ8j. 

ಅವರ ಸ"ಗಳ �ಾತ<ದ ಕುOತು hಾತ9ಾಡಲು ಪ<ಯC&LO, ಬದ§ಾ/ xೕ* ಅವರ ಪಟ)ಣಗu ಮತು8 ಎಷು) 

ಜನರು Hೕವjೂ೦>P ಸ೦[ಾನ=ಾ/ಲv�೦ಬುದನು& C�ದು2ೂu¤pO. ಅವರ �ಾತ<ದ ಬPº hಾತ9ಾಡಲು 

ಪ<ಯC&LO, ಆಗ ಅವರು ತಮy cಾಷ) <ಗಳ ಕ�P ಮತು8 �ೂೕಕ2.ಲv ಸು=ಾ�Dಯನು& 2ೂ೦�ೂಯುWವ ಗುOಯನು& 

oಣDPೂ�ಸಲು ಸ"/ರುವ ಅಗತW�ಯ ಕ�P xಮy ಗಮನಗಳನು& zaಯುವರು. ಅವರ ಸ"ಗಳ ಕುOತು 

hಾತ9ಾಡಲು ಪ<ಯC&L ಆಗ ಅವರು ಅದರ ಬದ§ಾ/ ಎಷು) �ೂಸ ಸ"ಗu ಕಟ)ಲb�)� ಅಥ=ಾ ತಮy 

ಪಟ)ಣಗಳ^v ಅಥ=ಾ ಮತು8 Hೕಶಗಳ^v ಉ�ದ ಸ"ಗಳ ಕುO ಾ/ hಾತ9ಾಡುವರು .  

 

9ಾನು ನನ& �ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯನು& ಅದರಲೂv ptೕಷ=ಾ/ ಅ7ೕಸ8ಲರ ಕೃತWಗu }ಸ8ಕವನು& ಓದು=ಾಗ, 

ಈ 9ಾಯಕರುಗu ಮತು8 ಸ"ಗu ಎ±ಾ)/ ¥ದಲ�ಯ ಶತhಾನದ ಸ"ಗಳಂ��ೕ ಇ� ಎಂಬುದರ^v 

9ಾನು Pೂಂದಲr.ೕ»ಾ/Hnೕ�.  ಾ* eೕj Zಾವ Zಾ*Hೕ ಸ"ಗ�/ಂತ �ಚುV Fಾ<ಮುಖWವಲvದ 

ಎಂಬುದನು& ಅವರು C�ದು2ೂu¤ ಾ8j, ಸು=ಾ�Dಯ ಗುOP ಎ§ಾv 2<ೖಸ8ರು ಸಂoಣDcಾಗು*ದು eೕrH. 

ಅ*ಗu �ರೂಸ�ೕh ್, ಅ೦CYೕಕW, ಎNಸ, 2ೂOಂಥ ಅಥ=ಾ jೂೕh ್ ನ^vರುವ೦ತಹ  �ೂಸ 

ಒಡಂಬR2 ,ಾಲದ ಮುಖW ಸ"ಗಳ೦C�. ಈ �ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯ ಸ"ಗಳ �ಾತ<=ಾಗ^ೕ ಮತು8 ಅ*ಗಳ 

ಪ<Lದ� eೂೕಧಕcಾಗ^ೕ ಗ<ಂಥಗಳ^v {ಾಖ§ಾ/ಲv. ತಮy ಸುತ8^ನ ಕ¼�ಗu Fಾ<ಂತWಗu ಮತು8 ಪಟ)ಣಗಳನು& 

ಸಂ>ಸುವ^v ನ ಅವರ ತಂತ<ಗu hಾತ< {ಾಖ^ಸಲb�)�. ಈ Fಾ<ಂತWಗಳ ಸಂoಣD ಸು=ಾCೕDಕರಣ,ಾ./ 

eೕಷರ ಾ8/ ತ�yಲv ಸಂಪನೂyಲಗಳನು&  2ೂಡಲು ತಮy EೌPೂೕ�ಕ Fಾ<೦ತWಗಳ^v ತಮyನು& 

ಸಮSDL2ೂಡುವ^v  ಇRೕ r<ಸ8ನ ಶOೕರ2. ಈ ಸ"ಗu Hೕವರ ptೕಷ=ಾದ ವರಗ½ಾ/ದn*. ಅ7ಸ8ಲರ 

ಕೃತWಗu 11-12 ರ^v ಕ೦ಡುಬರುವ ಅ೦CYೕಕWದ^vನ ಸ"ಯು, ಕuKಸುವ ಅ೦ತಹ ಸ"ಯ ಒ೦ದು 

pJಷ)=ಾದ hಾದOಯನು& ಪ<ಸು8ತಪRಸುತ8H. 

 

ಎಲvr.೦ತ ¥ದಲು, ಅಂCYೕಕWದ^v ¥ಟ)¥ದಲ�ಯ{ಾ/ ಅನW ಜನOP ಸು=ಾ�Dಯು Aಾರಲb�)ತು 

(11:19-21 ನು& �ೂೕR). ಈ ಪಟ)ಣದ^vನ ಸ"ಯ pUಾ`Lಗu ತಮy �ಹೂ> ಮೂಲದ ಸು¾ೕ 

ವಲಯ>೦ದ �ೂರಬ೦ದು ತಮy ಧಮD ಮತು8 Aಾ೦ಸ.ೃCಕ Kನ&�P �ೂರ ಾ/ರುವವjೂ೦>P r<ಸ8ನ ಕುOತು 

ಹ೦¨2ೂಳ¤�ೂಡ/ದರು. ಇದನು& 2ೕ� �ರೂಸ�ೕ¢ನ^vನ ಸEಾ 9ಾಯಕರುಗu ಅ^vನ �ೂಸ 

pUಾ`Lಗ�P ಸ�ಾಯhಾಡಲು �ಾನDಬನನು& ಅ೦CYೕಕW2. ಕuKಸು ಾ8j. ಇದರ ಪO_ಮ=ಾ/ 



�ಾನDಬನು Aೌಲನನು& ಕ೦ಡು, 2ಲಸ2. ಸ�ಾಯಕ9ಾಗಲು ಆತನನು& Cರು/ ಕjತರು ಾ8�. ಜನOP 

eೂೕlಸು ಾ8, ಅವರ ಮ°W =ಾLಸು ಾ8 ಅವರು ಪಟ)ಣದ^v ಒ೦ದು ವಷDವನು& ಕaಯು ಾ8j (11:22-26 

�ೂೕR). ಅವರ zೕ�ಯು pUಾ`Lಗಳ ¡ೕpತದ^v ಸbಷ)=ಾ/ ಕ¼|P ,ಾಣುವ೦ತಹ ಫಲವನು& 2ೂ�)ತು. 

�ೕಸುpನ Kಂ�ಾಲಕOP Kಂ�ಾಲಕOP ಅಂCYೕಕWದ^v�ೕ 2<ೖಸ8jಂದು ಕjಯ§ಾ£ತು (11:22-26). 

eೕjಯವರು ಗಮxL r<ಸ8ನ೦ತಹ ಸ`Eಾವದ ಮೂಲಕ ಅವರನು& ಗುರುCಸುವಷ)ರ ಮ�)P ಅ೦CYೕಕWದ 

pUಾ`Lಗಳ ¡ೕpತ* ಬದ§ಾ£ತು. 

 

2ೕವಲ ಅದು hಾತ<ವಲv, ಈ ಪಟ)ಣದ pUಾL̀ಗu ತಮy ಸ`೦ತ ಸ~ಳವನು& ¢ೕO ಸ೦lಸುವಷ)ರ ಮ�)P 

eaದರು. ಬರ^ರುವ ,ಾ�ಮದ ಕುO ಾದ ಅಗಬನ ಪ<=ಾದ� ಮೂಲಕ ಕ^ತು, "ಯೂ{ಾಯ Lೕ�ಯ^v 

=ಾಸ=ಾ/ದn ಸ�ೂೕದರOP ದ<ವW ಸ�ಾಯ hಾಡeೕ2೦ದು xಶV£L2ೂ೦ಡರು" (11:29). �ರೂಸ�ೕ¢P 

"ೕ�2ೂಡಲು Yೕ¨ಸುC8ದn �ಾನDಬ ಮತು8 Aೌಲರ 2ೖ£೦ದ ಅವOದನು& ಕuKLದರು.  

 

ಅ೦CYೕಕWದ^vನ ಅದು¿ತ=ಾದ 9ಾಯಕತ`* 9ಾ* ಕ^ಯುವ೦ಥದುn ಸಹ ಆ/H. ಅಂCYೕಕW ಸ"ಯ 

9ಾಯಕತ`* ,ಾಯD( ಅವರ^v ಪ<=ಾ>ಗu ಮತು8 eೂೕಧಕರುಗ�ದnರು) ಮತು8 ಜ9ಾ೦ಗ, ಸಂಸ.ೃC ಮತು8 

ವಗDದ^v (ಕOಯರು ಮತು8 d�ಯರು, ಐಗುಪ8 ಮತು8 ಕುಪ< >`ೕಪದವರು, �ಹೂದWರು ಮತು8 ಅನWರು ಮತು8 

�jೂೕದನ ¡ೕವhಾನದ ಒಬ z&ೕKತ ಸಹ) �ೖpಧWಮಯ=ಾದ ಗು೦Sನ ಜನರ�ೂ&ಳPೂ೦Rತು8. (13:1ನು& 

�ೂೕR). �ೖpಧWಮಯ Kನ&�ಯ ಜನರು ಒ೦Hೕ ಮನಸು² ಮತು8 ಉHnೕಶ ಉಳ¤ವcಾ/ದುn ಕತDನನು& 

ಹುಡುಕುC8ದnರು ಮತು8 ಸ~�ೕಯ=ಾ/ ಮತು8 ದೂರದ^v ಆತನ 9ಾಮವನು& ಪ<ಚುರಪRಸಲು ಬಯಸುC8ದnರು.  

 

ಕತDನನು& ಆcಾlಸಲು ಮತು8 ಉಪ=ಾಸ hಾಡಲು ಅವರು zೕO{ಾಗ ಪp ಾ<ತyನು ದೂರದ ಪ<Hೕಶಗಳ^v 

ಅ7ೕಸ8^ೕಯ zೕ�ಯನು& hಾಡು*ದ,ಾ./  ಮತು8 Aೌಲ �ಾನDಬನನು& ಕjದನು. 9ಾಯಕರುಗu ಅವರ 

ಸ`ಂತ,ಾ./ ಗ�)Zಾ/ ಅಂ�2ೂಂRರ^ಲv ಬದ§ಾ/ ಅವರ 2ೖಗu ಮತು8 ಹೃದಯಗu pUಾಲ=ಾ/ 

�jದು2ೂಂRದn* ಮತು8 ಉಪ=ಾಸ Fಾ<ಥD� ಮತು8 ಕತDನ ಆJೕ=ಾDದ>ಂದ ಇಬರನು& ಅವರು 

ಕuKL2ೂಟ)ರು (13:2-3). 9ಾ*  C�>ರುವಂ� �ಾನDಬ ಮತು8 ತದನಂತರದ^v Fೌಲನು ಎಂದು 

ಕjಯಲbಡುವ Aೌಲನ zೕ�ಯು ಬಹುದೂರದ ಗುಡ¸�ಾಡು ಪ<Hೕಶಗ�P ಅ�ೕಕOP ಸು=ಾ�Dಯನು& 

ತಲುSLತು. ಈ jೂೕhಾಂಚಕ ಮತು8 ಫಲ{ಾಯಕ ಸ"ಯು Hೕವjೂಂ>P ಸಂಬಂಧವನು& �ೂಂ>2ೂಳ¤ಲು 

ಮತು8 ಆತನನು& ಈ �ೂೕಕದ^v ಪ<Cxlಸುವ೦� ಪ<CYಬ }ರುಷ L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುpP ಸು=ಾ�Dಯನು& 

ತಲುSಸು*ದ2. ಪ<C ಸ" ಸಹ ತನ& ಉHnೕಶವನು& �ರ�ೕOಸು*{ಾಗುವ೦� Hೕವರು p9ಾWಸPೂ�Lರುವ 

ಒ೦ದು ಬPಯ ಸ"ಯ ¨ತ<ಣ=ಾ/H.  



ಅಂ./ೕಕ2 ಸ3ಯ ಗುಣಲ8ಣಗ9 

 

ಇಪb�ೂ8ಂದ�ಯ ಶತhಾನದ^v  ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯು �ೕP ,ಾಣಬಲvH೦ಬುದನು& ಸೂ¨ಸುವ 

eೂೕಧ�ಗu ಅಥ=ಾ ತತ`ಗu Hೕವರ =ಾಕWದ^v�Yೕ? �ೌದು! 

 

¥ದಲ�ಯ{ಾ/, ಅಂCYೕಕW ಸ"ಯು  ಾನು Zಾರು ಮತು8 Zಾ2 ಅL8ತ`ದ^vH ಎಂಬುದನು& 

ಅOತು2ೂಂಡ೦ಥ ಒ೦ದು ಸ"Zಾ/H. ನಮy ಸುತ8^ನ ಮತು8 ದೂರದ ಜನರನು& ಸಂlಸeೕ,ಾದj 

�ೕಸುpನ Kಂ�ಾಲಕjಂದು ಕjಯಲbಡುವ �¨Vನ ಜನರನು& ಸ~ಳ ಬದ§ಾವ� hಾಡeೕ2ಂಬುದನು& ಅದು 

ಅಂತಗDತ=ಾ/ ಅOತು2ೂu¤ತ8H. Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಸಹ ಆತನದನು& 

r<ಸ8xP zೕOದ ಜನರ ಮೂಲಕ hಾಡು*ದ2. Yೕ¡L{ಾn�ಂಬುದನು& ಸತW�ೕದ ಮತು8 ಇC�ಾಸ�ರಡೂ 

ಸಹ �ೕuತ8�. ಸ"ಯು ¥ದಲ ಮತು8 ಅಗ<ಗಣW=ಾದ ಸ~ಳ ಅಥ=ಾ ,ಾಯDಕ<ಮವಲv, ಬದ§ಾ/ ಅದು 

Hೕವjೂಂ>/ನ ಒ೦ದು ಸಂಬಂಧ,ಾ./ �ೕಸುವನು& Kಂ�ಾ^ಸಲು �ೂೕಕHೂಳ/ದೂn ಕjಯಲbಟ) ಒ೦ದು 

ಜನ=ಾ/H. ಈ ಒ೦ದು �ೂಸ ದೃ�)2ೂೕನದ x¢ತ8 ಆತನ ಸಂHೕಶವನು& AಾO �ೕಳಲು ತ�y§ಾv 

ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ^v Hೕವ ಜನರು r<ಸ8ನ ಸ`ರೂಪ2. hಾಪDಡು �ೂ೦>, HೕವO೦ದ ಉಪYೕ/ಸಲbಡು ಾ8j.  

 

     ಎರಡ�ಯ{ಾ/ ಅಂCYೕಕW ಸ"ಯು  ಾನು ಏನನು& hಾಡeೕ2೦ದು Hೕವರು ಬಯಸು ಾ8�೦ಬುದನು& 

ಅOತು2ೂu¤ವ ಒ೦ದು ಸ"Zಾ/H. ಸಹಜ=ಾ/ ಇದು  ಸುತ8ಣ �ೂೕಕHೂಂ>/ನ ತನ& ಸಂಬಂಧವನು& ಮತು8 

ಅದ,ಾ./ ಸು/ºಯ ಕತDನ ಮುಂH ತನ& �ೂ��ಾO2ಯನು& ಅOತು2ೂu¤ತ8H.  9ಾxದನು&  "ವಲಯ 

�ೂ��ಾO2" ಎ೦ದು ಡ� ್ hಾRHnೕ�. ವಲಯ �ೂ��ಾO2ಯು 9ಾ* Hೕವಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸಲು 

ಮತು8 Hೕವjೂ೦>P ಮರುಸ೦[ಾನ �ೂ೦ದಲು ಆ ವಲಯದ^vನ ಪ<CYಬ ಗ೦ಡಸು, �೦ಗಸು ಮತು8 

ಮಗು* ಸಹ �ೕಸುpನ ಕುOತು 2ೕಳಲು, C�ದು2ೂಳ¤ಲು ಮತು8 ಆತನನು& ಅ೦/ೕಕOಸಲು ಅಥ=ಾ 

Cರಸ.Oಸಲು ಮ�ೂ8೦ದು ಅವ,ಾಶವನು& �ೂ೦ದುವವjP ನ�yಲv ಸ೦ಪನೂyಲಗಳನು& ವW£ಸಲು ನಮy 

ಸುತ8̂ ರುವ ಒ೦ದು xlDಷ)=ಾದ EೌPೂೕ�ಕ ಪ<Hೕಶವನು&  2ೂಡeೕ2೦ದು Hೕವರನು& 2ೕ�2ೂu¤*{ಾ/H. 

ನಂd2P ಬಂದವರು ಆನಂತರ ಒ೦ದು ಸ~�ೕಯ ಸ"P zೕO2ೂu¤ ಾ8j, ಅ^v ಅವರು Hೕವjೂಂ>/ನ ತಮy 

ಸಂಬಂಧದ^v eaಯಲು Fಾ<ರಂªಸು ಾ8j ಮತು8 ಸ"ಯ ಉHnೕಶದ zೕ�ಯ^v Fಾ�ೂºu¤*ದ,ಾ./ 

ಸಬ^ೕಕರಣPೂu¤ ಾ8j.  

  



ಮೂರ�ಯ{ಾ/, ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯು Hೕವರು ಇದನು& hಾಡು=ಾಗ ಈ ದಶDನ* �ೕP ,ಾ¼ಸುತ8H 

ಎಂಬುದನು&  C�ದು2ೂu¤ವ ಸ"Zಾ/H. ವಲಯ* ಸbಷ)=ಾ/ ಸಂlಸಲbಟು) ಆದj ಅ^v Hೖpಕ ಗುಣ 

ಲ�ಣಗu ಸ~ಳದ^v ಇರH ಮತು8 r<ಸ8xP zೕOದ ಜನರ^v �ಚುVC8ರು=ಾಗ, ಇ^v ,ಾಯD hಾRದವರು Zಾರು 

- Hೕವjೂೕ ಅಥ=ಾ 9ಾÀೕ? ,ಾಯD* Hೕವರ{ಾn/ದnj, Hೕವಜನjಲvರೂ ಒ೦ದು, Hೕವjೂ೦>P 

�ೖಯr8ಕ ಆCyೕಯ�ಯ^v eaಯುವದು; ಎರಡು, ಎಲv ಜನOP ಮತು8 Hೕವರು ತಮP ಅವ,ಾಶ 2ೂಡುವ 

ಸ~ಳಗಳ�vಲv ತಮy Aಾr�ಯನು& �ೕuವದು, ಮೂರ�ಯದು, ಅವರ ¡ೕpತಗಳ�vಲv ತಮy ಆCyೕಕ ವರಗಳನು& 

ಉಪYೕ/ಸು*ದು; 9ಾಲ.�ಯದು, }ನರು ಾ~ನವನು& ಬದುಕು*ದು ಮತು8 Hೕವcಾತyನ ಫಲಗಳನು& 

�ೂೕಪDRಸು*ದು; ಮತು8 ಐದ�ಯದು, ಸು=ಾ�Dಯ ಉH�ೕಶoವDಕ�£೦ದ Hೕವರ cಾಜW2. 

ವWಯhಾಡುವ OೕCಯ^v ಆವರು ತಮy ¡ೕpತ ಮತು8 ಸ`ತು8ಗಳನು& Fಾರುಪ�WP ಒSbಸು*{ಾ/ರುತ8H 

ಎ೦ಬುದನು& 9ಾ* C�ದು2ೂಳ¤ಬಹುದು. �ೖಯr8ಕ=ಾ/ ಜನರ ¡ೕpತಗಳ^v ಈ ಐದು �ೂL8^ನ hೌಲWಗu 

eಳವ¼PZಾಗು=ಾಗ, ಸ"ಯು �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^vರುವ ಅ*ಗಳನು& AಾಮೂKಕ=ಾ/ 

ಸಂlಸುತ8H.  

 

ಅ೦CYೕಕW OೕCಯ ಸ"ಯು Hೕವರ zೕ=ಾ ಗುOಯನು& Aಾlಸು*ದ2. eೕ,ಾದ ಸುhಾರು ಏu 

ಗುಣಲ�ಣಗಳನು& �ೂೕಪDRಸುತ8H. ಈ ಏu ಗುಣಲ�ಣಗu ಪರಸbರ ಒಂದ2ೂ.ಂದು ಅವಲಂdತ=ಾ/ಲv, 

ಬದ§ಾ/ ಪರಸbರ ಒಂದ2ೂ.ಂದು oರಕ=ಾ/�. ಪ<Zಾಣ ಎಂಬ ಸಂoಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಈ 

ಅಧWಯನ* ಸ"ಯ ಈ ಪ<CYಂದು ಗುಣಲ�ಣಗಳನು& pವರ=ಾ/ ಪOJೕ^ಸುತ8H. 

 

1. ಗುOZಾ[ಾOತ=ಾ/ರು*ದು: ಗುOZಾ[ಾOತ ಸ"ಯು ತನ& ಸ`ಂತ x>Dಷ)=ಾದ EೌPೂೕ�ಕ ಪ<Hೕಶದ^v 

-ತನ& �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ v̂, ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುpನ ಸು=ಾCೕDಕರಣ2. 

ಬದ�=ಾ/ರುತ8H. Hೕವ ಜನರ ¡ೕpತಗಳ ಮೂಲಕ ಮತು8 ಸು=ಾ�DP ಪ<Cr<£ಸು*ದರ ಮೂಲಕ, ಸು=ಾ�D 

ಯನು& �ೂೕಡಲು 2ೕಳಲು ಮತು8 ಮುಟ)ಲು ತಮy ಸುತ8^ರುವ ಪ<CYಬOಗೂ }ನcಾವCDತ ಅವ,ಾಶಗಳನು& 

2ೂಟು)  ಸ"ಯ^vನ ಪ<CYಬ pUಾ`L ಸಹ  hಾನ=ಾತರ=ಾ/ ¡ೕpಸು=ಾಗ ಇದು ಈ zೕ=ಾ ಗುOಯನು& 

Aಾlಸುತ8H.  

2. Hೕವ ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕರಣPೂ�ಸು*ದು: ಅಂCYೕಕW ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ`* Hೕವ ಜನರನು& 

zೕ=ಾ,ಾಯDಗಳನು& hಾಡು*ದ2. ಸಬ^ೕಕರಣPೂ�ಸುತ8H. ಒ೦ದು ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ 

ಸು=ಾCDಕರಣ,ಾ./ನ Fಾ<ಥ¢ಕ ತಂತ<* Hೕವ ಜನರ ಅನುಕೂಲ�ಯ �ೕ� ಅವಲಂdತ=ಾಗeೕ2ೕ 

�ೂರತು ಅAಾ[ಾರಣ 9ಾಯಕರುಗಳ ಚಟುವ�2ಗಳ �ೕ� ಅಲv. ತನ& ಪ<CYಬ ಜನOP Hೕವರು 



�ೖಯr8ಕ=ಾ/ 2ೂಟ)ಂತಹ AಾಮಥWD, ವರ ಮತು8 {ಾಹಗಳನು& ಗುರುCಸಲು, ಹೂR2 hಾಡಲು ಮತು8 

eaಸು*{ಾ/H.  

3. Hೕವಜನರ 9ಾಯಕರುಗ½ಾ/ ನಮy ಪO_ಮ,ಾOತ`ವನು& ಅaಯು*ದು: ಸು=ಾ�Dಯನು& 

hಾನ=ಾ ಾರ=ಾ/  ಬದುಕಲು, ಅಂCYೕಕW ಸ"ಯು ಸbಷ)=ಾ/ hಾRದಂ� ಸ"ಯು r<ಸ8ನ^vನ 

pUಾ`Lಗಳನು& ಆCyೕಕ=ಾ/ eaಸeೕಕು. eಳವ¼Pಯನು& ಅ�ೕಕ OೕCಯ^v ಅaಯಬಹುದು ಆದj SCP 

ಯು ತನ& zೕ=ಾ ಕುO ಾ/ನ ತನ& ಮK�ಯ Aಾಧನ=ಾ/ Hೕವ ಜನರು �ೖಯr8ಕ=ಾ/ eaಯುC8ರುವjೂೕ 

ಎಂಬು{ಾ/ ಸEಾ 9ಾಯಕತ`* ಅaಯು*ದOಂದ ಐದು ಬದ§ಾ£ಸ§ಾಗದ ಪ<�ೕಶ hೌಲWಗಳನು& 

ಗುರುCಸುತ8H: Hೕವರ =ಾಕW, ತಮy �ೖಯr8ಕ=ಾದ ಕೃFಾ Aಾr�ಗಳನು& eೕjಯವOP �ೕu*ದು, ತಮy ಆCyೕಕ 

ವರಗಳ^v eaಯು*ದು, ಆCyೕಕ ಫಲಗಳನು& eaL2ೂu¤*ದು ಮತು8 Hೕವರ ಮK��ಾ/ ತಮy ¡ೕpತ 

ಮತು8 ಸ`ತು8ಗಳನು& ಮ�=ಾ�DP 2ೂಡು*ದರ ಮೂಲಕ Hೕವjೂಂ>/ನ ತಮy �ೖಯr8ಕ=ಾದ ಸಂಬಂಧದ^v 

eaಯುವವcಾ/ರeೕಕು.  

4. ಪರಸbcಾವಲ೦dತ 9ಾಯಕತ`ವನು& eaಸು*ದು : ಒ೦ದು ಆjೂೕಗWಯುತ ಸ"ಯು  ಅ೦CYೕಕWದ^vರುವ 

ಒ೦ದು ಸ"ಯಂ�, ಆjೂೕಗWಯುತ 9ಾಯಕತ`ವನು& ಪ<Cdಂdಸುತ8H. ಇದರಥD ಇದು ಒಂದr.ಂತ �ಚುV 

9ಾಯಕರುಗಳನು& ಒಳPೂಂRರುತ8H, 9ಾಯಕತ`ದ^v ರುವವರು �ೖpಧWಮಯ=ಾ/ 

ವರವ�ೂ&ಳPೂಂRರುವcಾ/ರು ಾ8j ಮತು8 9ಾಯಕತ`ದ ತಂಡ* ಆತನ ಮK��ಾ/ನ Hೕವರ zೕ=ಾ 

ಗುOಯನು& Aಾlಸು*ದ,ಾ./ ಪರಸbರ ಒಬರ �ೕ�ೂಬರು ಅವಲ೦dತcಾ/ರು ಾ8j.  

5. ಪಕ.ದ xಲುವ�ೂ&ಳPೂ೦Rರು*ದು: ಪಕ.ದ xಲುವ�ೂ&ಳPೂ೦Rರುವ ಸ"ಯು ತನ& ಜನರ 

p2ೕ೦><ೕಕರಣH�P ಸ೦ಘ�ತ=ಾ/ರುತ8H, ಇದO೦ದ ಅದರ ಗಮನ* ತನ& ಸ`೦ತ eಳವ¼Pಯ �ೕ� 

ಇರು*>ಲv, ಬದ§ಾ/ ತನ& ಗುOZಾ/ರುವ ಪ<Hೕಶದುದnಕೂ. pUಾ`Lಗಳ hಾನ=ಾ ಾರದ ಗು೦}ಗಳ 

�ೕ^ರುತ8H.  

6. eೕj ಸ"ಗk೦>P ಸ೦ಬ೦lಸು*ದು: Hೕವರು ಒ೦ದು Hೕಹ ಮತು8 ಒ೦ದು (zೕ�) ಗುOಯನು& 

�ೂಂ>ರು=ಾಗ ಅ೦CYೕಕW OೕCಯ ಸ"ಯು ಉHnೕಶoವDಕ=ಾ/ eೕjಯವjೂಂ>P 

Fಾಲು�ಾರcಾಗು*ದು ಮತು8 ಸ"ಯ^vನ ಐಕW��ಾ/ ಗುOಯನು& 2ೂಂ�ೂಯುW*ದ,ಾ./ 

eೕjಯವjೂಂ>P >ೕನ�£ಂದ ಸಂಬಂಧ �ೂಂ>ರುತ8H. 

7. ದೂರದJDಸು*ದರ ಮೂಲಕ mಗCಕ=ಾ/ ಉHnೕಶoವDಕ=ಾ/ರು*ದು: "ದೂರದJDಸುವದು" 

ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯ>ಂದ ದೂರದ ಸ~ಳಗಳ^v ಅನುಕೂಲ=ಾದ ಸ~�ೕಯ 9ಾಯಕತ`H�P ಮುಖ 

hಾRರುವ ಒ೦ದು xಲುವನು& ಸೂ¨ಸಲು SCP zೕOLರುವ ಒ೦ದು ರೂಪ=ಾ/H. ದೂರದJDಸುವ ಸ"ಗu 

Aಾಂಸ.ೃCಕ=ಾ/ ತಮ/ಂತ ªನ&=ಾದ ಒ೦ದು ಪ<Hೕಶದ^v Hೕವಜನರ >`ಗುಣPೂu¤p2ಯ ಮೂಲಕ 



�ೂೕಕದ^v ತನ& zೕ=ಾ ,ಾಯDದ pಸ8ರ�P ಅRFಾಯ=ಾಗುವ ತತ`eೂೕಧ�ಗಳನು& }ನರು ಾb>ಸಲು 

ಅ«ೕr�ಸುತ8�.  

 

ಅವರ EಾÂಗu pªನ&=ಾ/ಯೂ ಮತು8 ಅವರ ಸಂಸ.ೃCಗu ಬಹಳ=ಾ/ �ೖpಧWಮಯ=ಾ/ರಬಹುದು, 

ಆದj ಬಹು Fಾ<ಮುಖW=ಾದ ಬPಗಳ^v ಜಗC89ಾದWಂತ ಅಂCYೕಕW ಸ"ಗu ಒಂHೕ OೕC ,ಾಣುತ8�: ಅ* 

r<ಸ8x�ಾ/ ಅ�ೕಕ ಜನರನು& Pಲುvತ8�, ಅ* ಅ�ೕಕ �ೂಸ ಸ"ಗಳನು& Aಾ~Sಸುತ8�, ಮತು8 ಸbಷ)=ಾದ ಮತು8 

ಪOವತD�ಯ OೕCಯ^v ಒ೦ದು ಬದ§ಾವ�ಯನು& hಾಡುವಂ� ತಮy ಜನರನು& ಅ* ನಂd2ಯ^v 

eaಸುತ8�. ಈ  OೕCಯ ಸ"ಗu ತಮy 2ೖಗಳನು& �ೂರಗೂ ³ಚುತ8� ಮತು8 Hೕವರ cಾಜW* 

eaಯು*ದ,ಾ./ ತ¢yಂದ Hೕವcಾತyನು ಬಯಸು*ದನು& �Pದು2ೂಳ¤ಲು ಅನು* hಾR2ೂಡುತ8�. 

�Pದು2ೂu¤*ದr.ಂತ 2ೂಡು*Hೕ t<ೕಷ·=ಾದHnಂಬ �ೕಸುpನ hಾತುಗಳನು& ಅ* ಕಂಡು2ೂ೦R�! 
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ಗು>#ಾ?ಾ>ತ@ಾAರುCದು(ಗು>E೦ದ ನFಸಲHಡುವದು) 

 

 

 

ಈ ಸ~ಳ,ಾ./ Hೕವರು ಬಯಸು*Hೕನು? 

 

ಈ ಸ~ಳದ^v  ಾನು ಬಯಸು*ದನು& Hೕವರು hಾRದj ಅದು �ೕP �ೂೕರುತ8H? 

 

 

ಸತW�ೕದ* ಒ೦ದು ಸರಳ=ಾದ ಕÃಯನು& �ೕuತ8H: Hೕವರು ತನ& zೕ=ಾ ಗುO/,ಾಯDದ^v{ಾn�. ಭೂ¢ 

�ೕ^ನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುp�ಾ/ ಆತನ ಎರಡು ಸಂಗCಗಳನು& ಬಯಸು ಾ8�. 

¥ದಲ�ಯದು, ಏH9 ್ �ೂೕಟದ^v ಗಂಡು ಮತು8 �ಣ|ನು& ಆತನು ಸೃ�)L{ಾಗ ಮೂಲತಃ ಆತನು 

ಉHnೕJLದಂ�, ಆತ�ೂಂ>P ಅವರು ಒ೦ದು ಮರುAಾ~Sಸಲbಟ) ಸಂಬಂಧವನು& �ೂಂದು*ದು, ಮತು8 

ಎರಡ�ಯದು, ಆತನನು& ಘನಪRಸಲು ಮತು8 ಇತರರನು& ಆತ�ೂಂ>/ನ ಸಂಬಂಧ2. ತಂದು ಆತನನು& 

ಪ<Cxlಸು*ದ,ಾ./ ತಮy ವರ ಮತು8 ಕjಯನು& ಉಪYೕ/L ಈ �ೂೕಕದ^v ಅವರು ಆತನನು& 

ಪ<Cxlಸು*{ಾ/H. 

 

ಹa ಒಡಂಬR2ಯ^v ಇAಾ<�ೕಲು Hೕವರ zೕ=ಾ Yೕಜ��ಾ/ನ ಒ೦ದು =ಾಹನ=ಾ/ತು8. ಆ>,ಾಂಡ 

15:3 ರ^v ಆ{ಾಮ ಹವ`OP ಆತನು =ಾ�ಾnನ hಾRದಂ� ಇAಾ<�ೕ^ನ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನ& ಪ<Cxl 

Zಾಗ^ರುವ ಮತು8 ತಂHYಂ>P ತನ& p°ೕಯ�ಯ ಮೂಲಕ zೖ ಾನನ ತ�ಯನು& ಜಜÄ^ರುವ ಒ೦ದು 

ಸಂತCಯನು& ತರeೕ,ಾ/ತು8.  ಈ =ಾ�ಾnನ* �ೂೕಹ, ಅಬ<�ಾಮ, {ಾpೕದ ಮತು8 ಇAಾ<�ೕ^ನ 

ಪ<=ಾ>ಗ�P ಶತhಾನಗuದnಕೂ.  }ನcಾವCDತ=ಾ£ತು. �ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯ^v ಈ =ಾ�ಾ�ನ* 

�ೕಸುr<ಸ8ನು ಈ ಭೂ¢P ಬಂದು, ಸತು8 }ನಃ ಮರಣ>ಂದ ಎdಸಲbÅ)ಗ ಅ೦Cಮ=ಾ/ �ರ�ೕOತು. 



 

JಷWರುಗ�P ಇದು ಆಗ�ೕ ಅಥD=ಾಗ^ಲv. ಪರ�ೂೕಕ2. KಂCರುಗಲು ಆತನು Lದ�9ಾಗು=ಾಗ, ಅವರು 

"Aಾ`¢, xೕನು ಇHೕ ,ಾಲದ^v ಇAಾ<�ೕ§ ್ ಜನOP cಾಜWವನು& Cರು/ Aಾ~SL2ೂಡುpYೕ?" ಎಂದು  

ಆತನನು& 2ೕ�ದರು. ಆದj ಈ  2ೕವಲ ಇAಾ<�ೕ§ ್ hಾತ<ವಲv ಎ§ಾv ಆHೕಶಗಳನು& HೕವOP Cರು/ 

Aಾ~SL2ೂಡು*ದ,ಾ./ ಬಂ>ದnನು. ಆತನು ಅವOP "ತಂHಯು ಸ`ಂತ ಅl,ಾರದ^v ಇಟು)2ೂಂRರುವ 

,ಾಲಗಳನೂ& ಸಮಯಗಳನೂ& C�ದು2ೂu¤*ದು xಮy 2ಲಸವಲv, ಆದj ಪp ಾ<ತy xಮy �ೕ� ಬರಲು 

xೕ* ಬಲವನು& �ೂಂ> �ರುಸ�ೕ¢ನ^vಯೂ, ಎ§ಾv ಯೂ{ಾಯ, ಸhಾಯD Lೕ�ಗಳ^vಯೂ, 

ಭೂ�ೂೕಕದ ಕಟ)ಕ�ಯವjಗೂ ನನP Aಾr� ಗ½ಾ/ರeೕಕು" ಅಂದನು (ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತWಗu 1:6-8). 

 

ಮ ಾ8ಯ 28:18-20 ರ v̂, ಮ�ಾ ಆHೕಶ�ಂದು ಕjಯಲb�)ರುವ ಆ�Æಯು ನಮP 2ೂಡಲb�)H: ಆಗ 

�ೕಸು ಅವರ ಹC8ರ2. ಬಂದು "ಪರ�ೂೕಕದ^vಯೂ ಭೂ�ೂೕಕದ^vಯೂ ಎ§ಾv ಅl,ಾರ* ನನP 

2ೂಡಲb�)H; ಆದnOಂದ xೕ* �ೂರಟು �ೂೕ/ ಎ§ಾv Hೕಶಗಳ ಜನರನು& JಷWರ9ಾ&/ hಾRO; ಅವOP 

ತಂHಯ, ಮಗನ, ಪp ಾ<ತyನ �ಸOನ^v >ೕ,ಾ�Aಾ&ನ hಾRL  9ಾನು xಮP ಆmÆSLದn�ಲv 

,ಾFಾR2ೂu¤*ದ2. ಅವOP ಉಪHೕಶ hಾRO. �ೂೕRO 9ಾನು ಯುಗದ ಸhಾS8ಯವjಗೂ ಎ§ಾv >ವಸ 

xಮy ಸಂಗಡ ಇರು�8ೕ�" ಎಂದು �ೕ�ದನು. 

 

ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತWಗu }ಸ8ಕದುದnಕೂ. JಷWರನು& hಾಡುವ hಾಡು*ದು ,ಾಯDಗತ=ಾ/H. zೕ�ಯ ಒ೦ದು 

ಅಥD* ಸ"ಯ ಪ<�Æಯ(mಗೃC) ಮೂಲಕ ಸbಂ>ಸಲb�)H. ಆ> pUಾ`Lಗu Hೕವರ ಈ ಹೃದಯಬRತದ 

ಪ<Cxlಗ½ಾ/ದnರು, ಇದ,ಾ./�ೕ Hೕವರು ಅವರನು& ರr�Lದnನು.     Hೕವjೂಂ>P zೕ�ಯ^v 9ಾ* ಸಹ 

ಅವರಂ��ೕ zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವ�ಯುಳ¤ವcಾ/ರeೕಕು. 

 

zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯುಳ¤ವcಾ/ರು*Hಂದj ಗುO[ಾOತ ಅಥ=ಾ ಗುO£೦ದ 

ನ�ಸಲbಡುವವcಾ/ರeೕಕು. ನಮy ಗುOಯು �ೂೕಕದ ಎ§ಾv Hೕಶಗ½ಾ/�, ptೕಷ=ಾ/ ನಮy ಸ`ಂತ 

ಸ~ಳಗ½ಾ/�. 

 

ಜಗC8ನ ನಮy ಸ`ಂತ ಮೂ�ಯ^vನ ನಮy x>Dಷ)=ಾದ ಗುOಯನು& pವOಸುವ v̂, 9ಾ* ಎರಡು ಪ<t&ಗಳನು& 

2ೕಳಬಹುದು. ¥ದಲ�ಯದು, ನಮy 2�ೕತ<ಗ��ಾ/ - ನಮy ಪಟ)ಣಗu, ನಮy Hೕಶಗu, ನಮy cಾಷ) <ಗ��ಾ/ 

Hೕವರು ಬಯಸು*Hೕನು? ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು* ಸಹ ನಮy ¡ೕpತಗಳ^v ಸು=ಾ�Dಯು 



hಾನ=ಾವ ಾರ�C8ದ Fಾ<CxಧW�ಯನು&  ,ಾಣಲು ಮತು8 ನಮy ತು�ಗ�ಂದ �ೕ�ದ ಸು=ಾ�Dಯ 

ಸಂHೕಶವನು& 2ೕu*ದನು& ಬಯಸು ಾ8�. ಈ pಷಯದ^v Hೕವರ ಮನಸ²ನು& 9ಾ* 2ೕ�L2ೂu¤=ಾಗ ನಮy 

2�ೕತ<ಗu Hೂಡ¸>ರ^ ಅಥ=ಾ ಸಣ|>ರ^ ಆತxP ಉತ8ರ=ಾ/ 9ಾ* ನಮy ಸುತ8ಮುತ8ಲು 

2ಟು)�ೂೕ/ರುವವjP zೕ� hಾಡುವವcಾ/Hnೕ�. ಈ OೕCಯ^v ನಮy ಸುತ8^ರುವ ಪ<CYಬರೂ ಸಹ  

Hೕವಜನರ^v ಸು=ಾ�Dಯು ¡ೕವಂತ=ಾ/ರು*ದನು& ,ಾಣುವ ಅವ,ಾಶವನು& �ೂಂದುವರು. ಆ ಮೂಲಕ 

ತಮyನು& ಸೃ�)Lದ Hೕವjೂಬx{ಾn� ಮತು8 �ೕಸು r<ಸ8ನ ಮೂಲಕ  ಾ* ಮರುರೂSಸಲbಟ)ಬಹುHಂಬ  

ಒ೦ದು xಜ=ಾದ Cuವ�2P ಅವರು ಬರಬಹುದು. 

ಎರಡ�ಯದು, ಇದನು& �ೕP hಾR ಮು/ಸeೕ2ಂದು Hೕವರು ಬಯಸು ಾ8�? �ೂೕಕ{ಾದWಂತ ಎ§ಾv 

ಸ~ಳಗಳ^v ತನ& ಜನರ ಗುಂಪx&ಡು*ದರ ಮೂಲಕ ಆತxದನು&  hಾಡು ಾ8�. Hೕವರು ಬಯLದಂ� ಸ"ಯು 

ಗುO£ಂದ ಕೂRರು=ಾP§ಾv,  ಾxರುವ ಜನರ ಗುಂSನ ನಡು� r<ಸ8ನ ಸು=ಾ�Dಯ ಒ೦ದು  ಪ<ದಶDನವನು& 

(ಪ<ಕಟ�ಯನು&) �ೂೕಪDRಸುತ8H. ಒ೦ದು ಪಟ)ಣ ಅಥ=ಾ ಹ�¤, ಅಥ=ಾ 2ಲಸದ 2�ೕತ< ಅಥ=ಾ ವಸC 

ಸಂrೕಣD =ಾ/ರಬಹುದು- ಆ ಸ~ಳದ^vರುವ ಪ<CYಬ }ರುಷ L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು* ಸು=ಾ�Dಯು 

,ಾಯDರೂಪದ^vರುವ ತನ& ,ಾಣುವಂ�ಯೂ 2ೕuವಂ�ಯೂ ಮತು8  �ೕಸು r<ಸ8ನನು& Kಂ�ಾ^ಸಲು  

ಆ�.hಾಡುವ ಒ೦ದು ಅವ,ಾಶವನು& �ೂಂದುವಂ ಾಗeೕಕು. 

 

ಮುಖ2 <ಾಕ2&ಾಗಗ9 

 

ಸ`ಲb ಸಮಯವನು& �Pದು2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ =ಾಕWEಾಗಗಳನು& ಓ>O ಮತು8 ಚ¨DLO:  

• �j¢ಯ 29:4-5. ಅದು ಎಷು) ಸುಲಭ ಅಥ=ಾ ಕTಣ=ಾ/H ಎಂಬುದನು& �r.ಸH ನಮy 

ಪಟ)ಣಗಳ ಒ�C�ಾ/ ಮತು8 Hೕವರ ಮK��ಾ/ ಇರು*ದ,ಾ./ 9ಾ* ಕjಯಲb�)Hnೕ�.  

• ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತWಗu 1:8. Aಾr�ಗ½ಾ/ರeೕ,ಾದ  ನಮy ಕjಯು EೌPೂೕ�ಕ ಪO_ಮ ಮತು8 

ಜ=ಾ�ಾnOಗಳನು& ಒಳPೂಂRH. 

• ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತWಗu 17:26-27. 9ಾpರುವ ಪಟ)ಣಗಳ^v 9ಾ* ಆಕLyಕ=ಾ/ ಬದುಕುC8ಲv. 

 

 

 

 



=ಮ> ?ೂABಾCDಯ ವಲಯವನುG HವCI 

 

xಮy ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ¥ದಲ ವಲಯವನು& (xಮP ಹC8ರ=ಾ/ರುವ) pವOಸಲು xಮy ಸ~�ೕಯ 2�ೕತ<ದ 

ಕುO ಾದ 2ಳಕಂಡ ಪ<t&ಗ�P ಉತ8OLO- ಇ�ೂ&ಂದು hಾCನ^v �ೕಳeೕ2ಂದj,  ಸು=ಾ�Dಯನು& 

2ೂ೦�ೂಯುW*ದ2. xೕ* ಜ=ಾ�ಾncಾ/ರುವ xಮy ಸ~�ೕಯ 2�ೕತ<ದ^vರುವ ಜನರು.  

 

2�ೕತ<ದ ಜನಸ೦�W: 

ಸ೦EಾವW ಪ<Eಾವpರುವ xಮy ಸ~�ೕಯ 2�ೕತ<ಗu (ಸ೦�W ಅಥ=ಾ �ಸOx೦ದ): 

• �j�ೂjಯವರು ಅಥ=ಾ ಕುಟುಂಬಗu: 

• Uಾ�ಗu/ J�ಣದ ಸ~ಳಗu  

• =ಾWFಾರಗu  

• ಸ,ಾDರ: 

 

xಮy 2�ೕತ<ದ^v ಅL8ತ`ದ^vರುವ ಸ"ಯ ಉಪL~C: 

• ಅL8ತ`ದ^vರುವ ಸ"ಗಳ ಸಂ�W: 

•  ಹC8ರದ ಸEಾ ಸಂz~ಗಳ ಸಂ�W; 

• ಇತj ಸಂಪಕD mಲಗu ಅಥ=ಾ ಸಂEಾವW Fಾಲು{ಾರರು: 

 

 xಮy 2�ೕತ<ದ^vನ ಜ9ಾಂ/ೕಯ �ೖpಧW� (tೕಕ»ಾ=ಾOಗನುAಾರ=ಾ/): 

 

xಮy ಪ<Hೕಶದ^vನ ಅಗತW� ಮತು8 zೕ�: 

 

• xಮy ವಲಯದ Fಾ<ಥ¢ಕ ಅಗತW�ಗ½ಾ**? 

• ಆ ಅಗತW�ಗ�P Zಾವ OೕCಯ zೕ�ಗu ಅಥ=ಾ ಸಂz~ಗu ಈ�ಾಗ�ೕ ಅL8ತ`ದ^v�? 

 



9ಾಯಕತ`ದ AಾಮಥWD: 

 

• ವಲಯದ ಅಗತW�ಗಳನು& ಸಂ>ಸುವ^v xಮy ಸ"Yಳ/ನ ಅಥ=ಾ xಮy ವಲಯHೂಳ/ನ Zಾವ 

ಮುಖW 9ಾಯಕರುಗu  EೌPೂೕ�ಕ=ಾ/ ಈ�ಾಗ�ೕ Aಾಧನ=ಾ/{ಾnj? 

• ಅL8ತ`ದ^vರುವ ಉ�ದ 9ಾಯಕತಗ̀kಂ>P  ಒ೦ದು ಸಂಬಂಧವನು& Aಾ~Sಸು*ದು xಮy ಸ"P �ೕP 

�ೂರುತ8H? 

 

ಇತj ಗಮ9ಾಹD hಾKC: 

 

=ಮ> Jೕ<ಾ ಗುC 

 

xಮy �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^vನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುವನು& ಸಂlಸು*ದ2. xಮy 

ಬಯ2ಯನು& ಸbಷ)=ಾ/ ಅªವWಕ8Pೂ�ಸುವ ಒ೦ದು ಸಂr�ಪ8=ಾದ �ೕ�2Yಂದನು& ಬj£O.  

 

 

 

 

=ಮ> ದಶ%ನ  

xೕ* pವOLರುವ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯ,ಾ./ ಸಮಯ ಸೂ�y�ಯ OೕCಯ^v ಶುದ�ತ`ದ ಒ೦ದು ದಶDನವನು& 

ಗಮ9ಾಹD OೕCಯ^v xOೕr�ಸುವ ಸಂr�ಪ8 �ೕ�2Yಂದನು& ಬj£O. 

 

 

 

 

 



ಮುMಾNಯ  

ಈ ಸ"ಯು ಗುO ಅಥ=ಾ ಉHnೕಶ>ಂದ ಕೂRರeೕಕು. ನಮ�ಾ/ ಈ ಭೂ¢ಯ �ೕ� 9ಾ* ಇರು*>ಲv 

ಬದ§ಾ/ 9ಾpರುವ �ೂೕಕ,ಾ./ ಇರುವವcಾ/Hnೕ�. ಈ ಸಂಗCಗu ಎಷು) ಒa¤ಯ*ಗ½ಾ/ದnರೂ ಸಹ 

�ಾಡು*ದರ^v, ಒa¤ಯ eೂೕಧ�ಗಳ^v ಅಥ=ಾ ,ಾಯDಕ<ಮಗಳ^v ಸಂ�ೂೕಷಪRಸು*ದ,ಾ./ ಸ"P 

�ೂೕಗುವ೦ತಹ ನಮy ಸ`ಂತ ಬಯ2ಗಳ �ೕ� 9ಾ* ಗಮನ ಹOಸ�ಾರದು. ಪ<CYಬರನು& r<ಸ8��P 

ತರು*ದ,ಾ./ ಆತನ ಆzಯನು& oಣDPೂ�ಸು*ದ2. ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಲು 9ಾ* Hೕವjೂಂ>P 

zೕ=ಾ,ಾಯDದ^vರeೕಕು.    �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯಗಳ^vರುವ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುp�ಾ/ 

ಸು=ಾ�Dಯ ಒ೦ದು ನcಾವ ಾರದ ಸಂHೕಶವನು& ¡ೕpಸು*ದ,ಾ./ ಪ<ಯC&ಸು ಾ8 ನಮy ಸುತ8ಲು 

2ಟು)�ೂೕ/ರುವವರ ಅOವನು& �ೂ೦>ರ�ೕeೕಕು.  
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Kೕವ ಜನರನು, ಸಬNೕಕ>ಸುCದು/ಬಲಪ-ಸುವದು 

 
ಈ �ೂೕಕದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಸಹ ಆತನ ತನ& r<ಸ8ನ ಜನ =ಾ/ರುವ ಸ"ಯ ಮೂಲಕ 

hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

 

ನಮy ಗುOಯನು& ತಲುಪಲು ನಮPೂಂದು ,ಾಯDತಂತ<* eೕ,ಾ/H. Hೕವರು ನಮP ಒಂದನು& 2ೂ�){ಾn�: 

ಅದು zೕ�ಯ ,ಾಯDವನು& hಾಡು*ದ,ಾ./ ತನ& ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕರಣPೂ�ಸು*ದು ಮತು8 

2ೂ<ೕRೕಕರಣPೂ�ಸು*ದು! 

 

9ಾಯಕತ`* ಎರಡು ಬPಯ ಕjಯನು& ಒಳPೂಂRH. ಒ೦ದು ಆ/ರು*ದು (9ಾ�ೕ9ಾ/Hnೕ�)  ಮತು8 ಇ�ೂ&ಂದು 

hಾಡು*{ಾ/H (9ಾ* �ೕP ,ಾಯDhಾಡು�8ೕ�). ಎNಸದವOP ಬjದ 9ಾಲ.�ೕ ಅ[ಾWಯದ^v  �ೕu ಾ8�: 

 ಆತನು 2ಲವರನು& ಅ7ೕಸ8ಲರ9ಾ&/ಯೂ, 2ಲವರನು& ಪ<=ಾ>ಗಳ9ಾ&/ಯೂ, 2ಲವರನು&   

ಸEಾFಾಲಕರ9ಾ&/ಯೂ, ಉಪHೕJ ಗಳ9ಾ&/ಯೂ ಅನುಗ<KLದನು. 9ಾ�ಲvರೂ ನಂd2£ಂದಲೂ Hೕವ 

ಕುhಾರನ pಷಯ=ಾದ mÆನ>ಂದಲೂ ಉಂÅಗುವ ಐಕWವನು& �ೂಂ> ಪ<pೕಣ�P ಬಂದವcಾ/ r<ಸ8ನ 

ಪOoಣD��೦ಬ ಪ<hಾಣವನು& ಮುಟು)ವತನಕ Hೕವ ಜನರನು& YೕಗW L~CP ತರುವ 2ಲಸ2ೂ.ೕಸ.ರ´, 

ಸ"ಯ zೕ�Pೂೕಸ.ರ´, r<ಸ8ನ Hೕಹ* ಅªವೃ>�Zಾಗು*ದ2ೂ.ೕಸ.ರ´ ಆತನು ಇವರನು& ಅನುಗ<KLದನು. 

9ಾ* ಇನು& �ೕ� ಕೂಸುಗ½ಾ/ರ�ಾರದು; ದುಜDನರ ವಂಚ�ಗೂ, ದುeೂೕDಧಕರ ಕುಯುr8ಗೂ ಒಳdದುn 

9ಾ9ಾ ಉಪHೕಶಗ�ಂದ ಕಂPಟು) �ಾ�/ಂತ ಅC8ತ8 ನೂrL2ೂಂಡು �ೂೕಗುವವರ �ಾ/ರ�ಾರದು. 

(ಎNಸದವOP 4:11-14). 

 

9ಾ* Zಾcಾ/Hnೕ� ಎಂಬುದು ಒÅ)/ 2ಲಸ hಾಡುವ 9ಾಯಕರುಗಳ ಒ೦ದು ಬಹುತ`=ಾ/H. 9ಾಯಕತ`* 

Zಾ=ಾಗಲೂ ಒಂದr.ಂತ �³V/ರeೕಕು, ಮತು8 Hೕವರು ನಮP 2ೂ�)ರುವ ಗುOಗಳನು& Aಾlಸeೕ,ಾದj ನಮP 



ಪರಸbರ ಒÅ)/ oಣD ಪ<hಾಣದ^v ,ಾಯDxವDKಸeೕrH.9ಾಲ.�ಯ ಅ[ಾWಯದ^v 9ಾpದನು& pವರ=ಾ/ 

ಚ¨Dಸ^Hnೕ� .  

 

9ಾ* �ೕP ,ಾಯD hಾಡು�8ೕ�ಂಬುದು ಎರಡು ಸಂಗCಗಳನು& ಒಳPೂಂRH. ¥ದಲ�ಯ{ಾ/, 9ಾ* 

“zೕ=ಾ ,ಾಯD,ಾ./ Hೕವಜನರನು& Lದ�ಪRಸeೕಕು”,  Fೌಲನು �ೕ�  ಸಂr�ಪ8=ಾ/ �ೕ�ರುವಂ�, ತಮy 

ವರಗಳನು& ಉಪYೕ/ಸು*ದರ^v eaಯುC8ರುವ ಜನರನು& ಇದು ಒಳPೂಂRH (1 2ೂO೦ಥ 12). KೕP ಅವರು 

ಪO_ಮ,ಾOZಾ/ zೕ� hಾಡಬಹುದು. ಎರಡ�ಯ{ಾ/, ಜನರು “�ಾ�£೦ದ ನೂrL2ೂ೦ಡು” �ೂರ 

�ೂೕಗದಂ� r<ಸ8ನ Hೕಹ* ಪOoಣD ಪ<pೕಣ�P ಮುಟು)ವಂ� hಾಡeೕಕು. eೕj hಾCನ^v 

�ೕu*{ಾದj, Hೕವರ =ಾಕWಗಳ^v �ೕP ಮಗ&cಾ/ರeೕಕು ಮತು8 ಆತನ =ಾಕWದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಆತyನ^v 

HೕವOಂದ KೕP 2ೕ�L2ೂಳ¤eೕಕು ಎಂಬುದನು& 9ಾ* HೕವಜನOP eೂೕlಸeೕಕು.  

9ಾಯಕರುಗu �³V/ zೕ� hಾಡು*ದ,ಾ./ ಕjಯಲbಟ)ವರಲv,  ಬದ§ಾ/ ಜನjೂ೦>/ರಲು  ಮತು8  ಅವರೂ 

ಸಹ zೕ� hಾಡುವಂ ಾಗಲು r<ಸ8ನ HೕಹHೂಳಗಣ ಸದಸWರುಗಳ^v Hೕವರು ಇ�)ರುವ ವರವನು& C�ಸು*ದ,ಾ./ 

ಕjಯಲb�){ಾnj. Zಾjೂೕ ಒಬರು ನಮy ಬ�P ಬಂದು “9ಾನು ಇದನು& ಅಥ=ಾ ಅದನು& hಾಡಲು 

ಉತು²ಕ9ಾ/Hnೕ�” ಎಂದು �ೕu=ಾಗ, Hೕವರ ಬಹುHೂಡ¸ ಉHnೕಶವನು& �ರ�ೕOಸು*ದ,ಾ./ ಆತನು ಅಥ=ಾ 

ಆ2ಯು ತನ& ವರವನು& ಉಪYೕ/ಸಲು 9ಾ* ಆ ವWr8P ಸ�ಾಯ hಾಡಬಹುದು.  

 

zೕ�ಯನು& hಾಡಲು Hೕವ ಜನರನು& Lದ�Pೂ�ಸು*ದರ �ೂ�P r<ಸ8ನ Hೕಹವನು& ನಂd2ಯ^v oಣD 

ಪ<pೕಣ�P ತರು*ದ,ಾ./ ಸಹ 9ಾ* ಕjಯಲb�)Hnೕ�. xಜ�ಂದj, �ೕಸುr<ಸ8ನ ನಂdಗಸ~ Kಂ�ಾಲಕcಾ/ 

Hೕವ ಜನರು ಪ<pೕಣ�ಯ^v ,ಾಯDxವDKಸುವ೦� ಜನರನು& zೕ�P ಕuKಸು*ದr.೦ದ ¥ದ�ೕ ಇದನು& 

hಾಡeೕrH. ಸುu¤ eೂೕಧ�£ಂದ ಅC8ತ8  ನೂrL2ೂಂಡು �ೂೕಗದಂ� r<ಸ8ನ Hೕಹ2.  eೂೕlಸಲು, Cದnಲು 

ಮತು8 Jಸು8ಪRಸಲು 9ಾ* ನಂdಕಸ8cಾ/ರeೕಕು. Hೕವರ =ಾಕWದ ಸತWವನು& 9ಾ* eೂೕlಸeೕಕು ಮತು8 ತನ& 

=ಾಕWದ ಮೂಲಕ Hೕವರು hಾ ಾಡು*ದನು& ಅವರು 2ೕuವಂ�  ಾ=ಾ/�ೕ Hೕವರ =ಾಕWವನು& �ೕP 

[ಾWxಸeೕ2ಂಬುದನು& ಅವOP �ೂೕOಸುವ cಾ/ರeೕಕು. 

ಅತುWತ8ಮ 9ಾಯಕರುಗaಂದj zೕ�ಯನು& dಟು)2ೂಟು) ಜನರು ತಮy ಮುಂH �ೂೕಗುವಂ� ಅವರ KಂH 

ಇರುವವcಾ/{ಾnj. ತಮ/ಂತ ಸಣ|ವರು ಅಥ=ಾ ತಮ/ಂತ ಕR�  ಅಹD�ಯುಳ¤ವOP ತಮy Aಾ~ನವನು& 

dಟು)2ೂಡು*ದರ ಮೂಲಕ, ತಮ/ಂತ ಮುಂH zೕ�ಯನು& 2ೂಂ�ೂಯWಬಹು{ಾದ ಗಂಡು ಮತು8 �ಣು| 

ಮಕ.�P ತಮy Aಾ~ನವನು& dಟು)2ೂಡುವವcಾ/{ಾnj. ಇದು 9ಾಯಕತ`�ಂದj �ೕ/ರeೕಕು ಮತು8 ಏನು 

hಾಡು*Hಂದು Hೕವರು �ೕ�ರು*ದರ �ರ�ೕO2Zಾ/H.  

 



ಮುಖ2 <ಾಕ2&ಾಗಗ9  

 

ಸ`ಲb ಸಮಯ �Pದು2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ =ಾಕWEಾಗಗಳನು& ಓ>O ಮತು8 ಚ¨DLO: 

 

• 1 2ೂO೦ಥದವOP 12:4-6 – ಪರಸbರ ಅ�ೂWೕನW�ಯ^v  ಪ<CYಬ ಸದಸWನೂ, ಸದಸWÇ ಸಹ 

ತನ/ರುವ ವರವನು& ಉಪYೕ/ಸು=ಾಗ, 9ಾಯಕತ`ದ^vರುವವರನ&ಳPೂಂಡು ಇRೕ Hೕಹ* 

�<ೖ�ೕಕತ`ದ ಲ�ಣ/ಸ`Eಾವವನು& ಪ<Cdಂdಸುತ8H. 

• 2 2ೂO೦ಥದವOP 5:11-21 – ಆತ�ೂಂ>P ಸ೦[ಾನPೂಂಡ ಎಲv Hೕವಜನರು ಸಹ Hೕವರ 

ಮರುಸಂ[ಾನದ zೕ�ಯ^v ಸr<ಯ=ಾ/ Fಾಲು{ಾರcಾಗಲು ಕjಯಲb�){ಾnj.  

  

 

 

 

=ೕO PಾQಾRSTೕC ? 

 

�ೕP Hೕವರು ಅವರನು& ಉಂಟುhಾR{ಾn� ಮತು8  r<ಸ8ನ Hೕಹದ^v ಮತು8 �ೂೕಕದ^v  ಾನು ಬಯLದ 

ಸ~ಳದ^v�ೕ ಸOZಾ/ ಅವರನು& ಇ�){ಾn�ಂಬುದನು& ಅOತು2ೂಳ¤ಲು ಅವOP ಸ�ಾಯ  hಾಡು*ದOಂದ 

ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸು*ದು Fಾ<ರಂಭ=ಾಗುತ8H.  ಇದು ಅವನ ¡ೕವhಾನದ�v§ಾv ಇರುವ ಆp±ಾ.ರ ಮತು8 

ಪOಷ.ರ�ಯ ಒ೦ದು ಪ<r<�Zಾ/H. 

 

ಜನರ �ೖಯr8ಕ zೕ�ಯನು& xಧDOಸಲು 2ಳಕಂಡ ನ2�ಯು xಮP ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲvದು. ಇದು 9ಾಲು. 

Eಾಗಗಳನು& ಒಳPೂಂRH: ಅವರ ವWr8ತ,̀ ಅವರ ಆCyೕಕ ವರಗu, ಅವರನು& zaಯುವ zೕ�ಯ ಬPಗu , 

ಅವರು Eಾ/Zಾ/ರುವ zೕ�ಗಳ ಪO_ಮ,ಾOತ.̀ xಮy ಸ"ಯ^v ಜನOP ಈ Aಾಧನವನು&  

2ೂಡು*ದr.ಂತ ¥ದಲು 9ಾಯಕತ`ದ^vರುವ ಪ<CYಬ ಸದಸWರು ಸಹ ಸಮಯ �Pದು2ೂ೦ಡು ಇದರ^v 2ಲಸ 

hಾRO. ಈ 9ಾಲು. 2�ೕತ<ಗ�/೦ತ �³V/ p³ರhಾಡುವ೦�/ಪOtೂೕlಸುವ೦� ಮತು8 zೕ��ಾ/ನ xಮy 



ಕjಯನು& ಸbಷ)ಪRL2ೂu¤ವ೦�  xಮP ಮತು8 xಮy ಜನOP ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಲು ನ2�ಯ ನಂತರ xೕ* �¨Vನ 

pವರಗಳನು& ಕಂಡು2ೂu¤pO.  

 

 

 

ವ=>?ತ" (@ಾನು) 
 
ನನ& ಕ�ಗu,  

ಅನುಭವ, 

AಾಮಥD ಮತು8  
ತರeೕC 
 

ಆD'ೕಕ ವರಗH 
(ಪI(ಾ0ತ'ನು) 
 
“ವರಗಳ^v eೕj eೕj 
pಧಗuಂಟು; 
Hೕವcಾತy�ೕ ಒಬ�ೕ” (1 

2ೂO೦ಥ. 12:4). 

JೕKಗH (ಮಗನು) 
 
“zೕ�ಗಳ^v eೕjeೕj 
pಧಗuಂಟು; ಕತDನು 
ಒಬ�ೕ” (1 2ೂO೦ಥ 
12:5).  

ಪMNಮOಾMತ" 
(ತಂQ) 
 
“,ಾಯDಗಳ^v eೕjeೕj 
pಧಗuಂಟು; 
ಸವDರ^vಯೂ ಸವD 
,ಾಯDಗಳನು& Aಾlಸುವ 
Hೕವರು ಒಬ�ೕ” (1 

2ೂO೦ಥ 12:6).   
 

 

 

ವ=>?ತ"  

xಮy ವWr8ತ`ವನು& ಕಂಡು2ೂಳ¤ಲು 2ಳಕಂಡ zೖ�² ್ಗu ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲv*: 

• www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp 
• www.outofservice.com/bigfive 
• www.16personalities.com/free-personality-test 

 

 ಆD'ೕಕ ವರಗH  

 xಮy ಆCyೕಕ ವರಗಳನು& ಕಂಡು2ೂಳ¤ಲು 2ಳಕಂಡ zೖಟºu ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲv*: 

• www.spiritualgiftstest.com/tests 
• www.kodachrome.org/spiritgift 
• gifts.churchgrowth.org/cgi-cg/gifts.cgi?intro=1 

 



ಸತW�ೕದದ 2ಳಕಂಡ =ಾಕW Eಾಗಗಳ^v xಮy ಆCyೕಕ ವರಗಳನು& hೌಲWhಾಪನ hಾR ಪOಗ¼ಸು*ದು ಸಹ 

ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲvದು: 

 

1 2ೂO೦ಥದವOP 12:8-10 

12ೂO೦ಥದವOP 12:28 

ಎNಸದವOP 4:14 

jೂೕhಾ}ರದವOP 12:6-8 

1 2ೂO೦ಥದವOP 7:7 

1 «ೕತ< 4:11 

 

JೕKಗH 

 

Zಾವ zೕ�ಗಳ^v Hೕವರು xಮyನು& ಉಪYೕ/Lದನು (eೂೕlಸು*ದು, ಉಪHೕJಸು*ದು, 

ಸು=ಾCೕDಕರಣ, L8 <ೕಯರ, ಮಕ.ಳ, Zೌವನಸ~ರ, }ರುಷರ zೕ�ಗu, ಬಡ ಜನjೂಂ>P zೕ� hಾಡು*ದು, 

ಸ`ಸ~�, ಸಲ�-ಸhಾ�ೂೕಚ�, }ನವDಸC, Fಾ<ಥD�, ಇ ಾW>)? ಈ ಪ�)P ಅxಯ¢ತ AಾಧW�ಗ�� 

Zಾ2ಂದj, Hೕವರು xಮy ವರ ಮತು8 ವWr8ತ`ವನು& ¢ಶ<ಣ hಾR ಅವನು& ,ಾಯDರೂಪ2. ತರು ಾ8�.  

Zಾವ zೕ�ಯ^v xೕ* ಬಹಳಷು) ಪO_ಮ,ಾO ಅಥ=ಾ ಯಶಸು²ಳ¤ವcಾ/>nೕO? Zಾವ zೕ�ಯ^v xೕ* 

�ಚುV ಆನಂದವನು& ,ಾಣುpO? 

 

ಪMNಮOಾMತ"  

�ೕಲ.ಂಡ zೕ�ಗu �ೕP ಪO_ಮ,ಾO ಮತು8 ಸಫಲ�ಯಯುಳ¤*ಗ½ಾ/�? xೕ* Eಾ/Zಾ/ರುವ 

ಪ<CYಂದು zೕ�ಯ K�&�/ಸ೦ದಭD ಮತು8 =ಾ ಾವರಣವನು& ptvೕ�LO (ಒ೦ದರ �ೕ�ೂ೦ದು, ಸಣ| 

ಗು೦}ಗu, Hೂಡ ̧ಜನಸಮೂಹಗu; ಪ<CY೦ದು zೕ�P pªನ&=ಾ/ರಬಹುದು). 

ಆ zೕ�ಗಳ^vನ xಮy Fಾತ<ದ ಲ�ಣ/ ಸ`Eಾವ�ೕನು? ಆ zೕ�ಗಳ^vನ xಮy EಾಗವKಸುp2ಯನು& Hೕವರು �ೕP 

ರ¨L{ಾn�? 



 

ಮುMಾNಯ  

 

FಾUಾVತWದ^v 9ಾ* AಾhಾನW=ಾ/ 9ಾಯಕರುಗಳನು& Hೕವರು hಾಡು*ದ2. ಕರ>{ಾn�೦ಬು{ಾ/ 

Yೕ¨ಸು�8ೕ�. �ೌದು, ವರಗಳನು& 9ಾ* ಉಪYೕ/ಸeೕಕು ಆದj Hೕವರು ವರಗಳನು& ನಮy 

ಪ<Yೕಜನ,ಾ./ 2ೂಡH, ತನ& Hೕಹವನು& ಕಟು)*ದ,ಾ./- zೕ�ಯ ,ಾಯDವನು& hಾಡು*ದ,ಾ./ 

Hೕವಜನರನು& Lದ�Pೂ�ಸು*ದ,ಾ./, ಮತು8 ಅವರನು& Hೕವರ =ಾಕWದ ಸತWದ^v eaಸು*ದ,ಾ./ 2ೂ�){ಾn�. 

9ಾಯಕರುಗ½ಾ/ 9ಾ*, ನಮy  ಸ"ಗಳ^vರುವ ಜನರು ನಮP ಏನನು& hಾಡಬಲvjಂಬು{ಾ/ ಎ೦{ಾದರೂ 

xOೕr�Lದnj, 9ಾ* Hೕವರ =ಾಕW2. ಮತು8 9ಾಯಕತ`,ಾ./ನ Hೕವರ ಉHnೕಶ2. Cರು/ �ೂೕಗeೕ,ಾ/H. 9ಾ* 

ಸ"�ಾ/ ನಮy Fಾ<ಣಗಳನು& 2ೂಡು*ದ,ಾ./, ನಂd2ಯ^v ಅದನು& eaL, Lದ�Pೂ�ಸು*ದ,ಾ./ ಮತು8 

�ಾP�ೕ zೕ=ಾ ,ಾಯDವನು& hಾಡು*ದ,ಾ./ Hೕವ ಜನರನು& dಡುಗ�Pೂ�ಸು*ದ,ಾ./ ಕjಯಲb�)H. 
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ಪ>PಮQಾ>ತRವನು, Sಾಪನ SಾಡುCದು ಅಥ@ಾ ಅUಯುCದು 

 

ಈ �ೂೕಕದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಸಹ ಆತನದನು& r<ಸ8xP zೕOದ ಜನರ ಅಥ=ಾ 
ಸ"ಯ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

 

ಪ<CYಬ pUಾ`L ಸಹ ತನ& ಸುತ8^ರುವ ಜನOP ಸು=ಾ�Dಯನು& Aಾರು*ದ,ಾ./ ಕjಯಲb�){ಾn�. 9ಾ* 

ಹaಯ ¡ೕpತ ಗ�ಂದ p¥ೕ¨ಸಲbಟು) �ೕಸುpನ ರಕ8>ಂದ hಾFಾDಡು�ೂಂ>, Hೕವರು ಆ{ಾಮ 

ಮತು8 ಅವO�ಾ/ ಮೂಲತ: ಉHnೕJLದn ¡ೕpತವನು& ನ�ಸಲು ಶಕ8cಾ/Hnೕ� ಎ೦ಬು{ಾ/ Fೌಲನು 

HೕವಜನOP mÆಪಕಪRಸು ಾ8�.  

9ಾ* �ೂಸ{ಾ/ ಹು�)ದವcಾ/Hnೕ� -  �ೂಸ ಜನcಾ/Hnೕ�! 

 

ಸು=ಾ�D£ಂದ ತನ& ಸುತ8ಣ ಸ~ಳಗಳನು& ಶು>�ೕಕOಸುಬ ಅಥ=ಾ eಳಗುವ ಗುOಯ^v ಪ<CYಬ pUಾ=̀ಾL 

ಸಹ ಪO_ಮ,ಾOZಾಗeೕ,ಾದj, Aಾಕಷು) OೕCಯ^v ಆಕLyಕ=ಾ/ ಅವರು eaಯುವ cಾ/ರeೕಕು. 

ಅವರನು& ನಂd2ಯ^v eaಸುವ ಮತು8 zೕ=ಾ ,ಾಯD,ಾ./ ಅವರನು& Lದ�Pೂ�ಸುವ ನಮy ಕjಯನು& 9ಾ* 

ಪO_ಮ,ಾOZಾ/ �ರ�ೕOLHnೕ�ಂಬುದನು& ಖ¨ತಪRಸಲು 9ಾಯಕರುಗ½ಾ/ 9ಾ* ನಮy ಜನರ 

eಳವ¼Pಯನು& 9ಾ* ಗಮxಸeೕಕು ಮತು8 ಅaಯeೕ2೦ಬುದು ಇದರ ಅಥD=ಾ/H.  

 

«ೕತ<ನು eೂೕlಸುವಂ� ಎ§ಾv pUಾ`Lಗu ಸ�ಾ Zಾಜಕತ`,ಾ./ ಕjಯಲb�){ಾnj ಮತು8 ಅವರು ಆCyೕಕ 

ಪ<pೕಣ�P ತಲುಪeೕ2ಂದು  xOೕr�ಸ§ಾ/H ಎಂಬು{ಾ/ ಸತW�ೕದ* ಸbಷ)ಪRಸುತ8H :  

“ಹಸುಮಕ.ಳಂ� FಾರhಾÈDಕ=ಾದ ಶುದ� �ಾಲನು& ಬಯLO; ಅದOಂದ eaಯು ಾ8 ರ��ಯನು& 

�ೂಂದುpO; ಕತDನು ದZಾu�ಂದು xೕ* ಅನುಭವ>ಂದ C�ದು2ೂಂR>nೕರಲvÀೕ? xೕ* ¡ೕವ*ಳ¤ 

ಕ§ಾv/ರುವ ಆತನನು& zೕO2ೂಂR>nೕO. ಆ ಕಲvನು& ಮನುಷWರು xcಾಕOLದರೂ Hೕವರು ಅದನು& 



ಆಯಲbಟ)ದೂn hಾನW=ಾದದೂn ಎ೦ದು ಎ¼Lದನು. xೕ* ಸಹ ¡ೕವ*ಳ¤ ಕಲುvಗ½ಾ/ದುn ಆತy ಸಂಬಂಧ=ಾದ 

ಮಂ>ರ=ಾಗ^2. ಕಟ)ಲbಡು ಾ8 ಇ>nೕO, ಮತು8 �ೕಸು r<ಸ8ನ ಮೂಲಕ HೕವOP ಸಮಪDಕ=ಾದ ಆCyೕಯ 

ಯÉಗಳನು& ಸಮSDಸು*ದ2. ಪpತ< Zಾಜಕ ವಗDದವcಾದವcಾ/>nೕO…….xೕ=ಾದರೂ xಮyನು& 

ಕತ8�Yಳ/ದn ಕjದು ತನ& ಆಶVಯDಕರ=ಾದ eಳrನ^v zೕOL{ಾತನ ಗು_Cಶಯಗಳನು& ಪ<³ರ 

hಾಡುವವcಾಗುವಂ� Hೕವcಾದು2ೂಂಡ ಜ9ಾಂಗ´ cಾಜ ವಂಶಸ~cಾದ Zಾಜಕರೂ ¢ೕಸ§ಾದ ಜನ´ 

Hೕವರ ಸ`rೕಯ ಪ<�ಯೂ ಆ/>nೕO” (1 «ೕತ< 2:2-9). 

 

ಒಬ pUಾ`Lಯ eಳವ¼Pಯ ಸbಷ)=ಾದ hಾಪನ ಅಥ=ಾ ಅಳ�ಗaೕನು?ಕತD �ೂಂ>/ನ ಆತನ ಅಥ=ಾ 

ಆ2ಯ ನRPಯ^v ಪ<CYಬ 2<ೖಸ8 ಸಹ ಏನನು& eaL2ೂಳ¤eೕrH? SCP 5ಗುಣಗಳನು& ಅಥ=ಾ 

ಪ<�ೕಶ/ಆರ೦ªಕ hೌಲWಗಳನು& ಗಮxಸುತ8H: 

 

1. ಪp ಾ<ತyxಂದ ನ�ಸಲbಟು) ಪ<C>ನ ಆತನ =ಾಕWದ^v Hೕವjೂಂ>P ಕaಯು*ದು. 

2. ತಮy Aಾr�ಗಳನು& ಹಂ¨2ೂu¤*ದು: ಅದು ತಮyನು& ರr�ಸಲು, �¢ಸಲು, ಮತು8 ಉಪYೕ/ಸಲು 

Hೕವರು hಾRದ ,ಾಯDಗಳನು& eೕjಯವjೂಂ>P ಹಂ¨2ೂu¤*{ಾ/H.  

3. Hೕವರ ಮ� ವರಗಳನು& ಉಪYೕ/ಸು*ದು ಮತು8 eaL2ೂu¤*ದು: ಅಂದj ಸEಾ zೕ��ಾ/ 

ಅವರನು& ಶಕ8ರ9ಾ&/ಸಲು ತಮy AಾಮಥWDಗಳನು&ಪYೕ/ಸು*ದು. 

4. ಪp ಾ<ತyನ ಫಲಗಳ^v eaಯು*ದು: Hೖpಕ ಗುಣಲ�ಣ, ರೂFಾಂತರPೂಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳ^v 

�ಚುVವದು. 

5. �Pದು2ೂu¤ವವcಾ/ರH 2ೂಡುವವcಾ/ದುn ತ�yಲv zೂತು8ಗಳನು& (ಹಣ, ಆL8, ಸಮಯ) Hೕವರ 

ಮK��ಾ/ ಬಳಸು*ದು.  

 

Hೕವ ಜನರು  ಾ* ಬಯLದವcಾ/ರ§ಾಗದು – ಅವರು ರೂFಾಂತರPೂಂಡ ಜನcಾ/{ಾnj: 

ಇದOಂದ�ೕ 9ಾ* ಜನರ ¡ೕpತಗಳ^v Aಾಕಷು) ಬದ§ಾವ�ಗಳನು& ,ಾಣ�ೕeೕಕು. ಪp ಾ<ತyನ ಮೂಲಕ 

Hೕವjೂಂ>/ನ Hೖನಂ>ನ ಮುÊಾಮು¾ಯ^v eaಯುವ ಜನರನು& ,ಾಣಲು 9ಾ* 

ಬಯಸು�8ೕ�. ಾ* Zಾcಾ/Hnೕ�೦ಬುದರ  2ೕಂದ<=ಾ/ ಜನರು ತಮy Aಾr�ಗಳನು& �ೕu*ದನು& 

,ಾಣಲು 9ಾ* ಬಯಸು�8ೕ� – ಅವರು ಎಂ¡xಯರುಗಳಲv, ಅವರು �ೖದWರುಗಳಲv, ಅವರು jೖತರುಗಳಲv 

- ಅವರು ಸುಮy� ಆ ವೃC8ಯ^v �ೂಡ/2ೂಂRರುವ �ೕಸುr<ಸ8ನ Kಂ�ಾಲಕcಾ/{ಾnj. Hೕವರು 

ಉಪYೕ/ಸಲು ಬಯಸುವ ಆCyೕಕ ವರಗಳನು&  ಾ*  �ೂ೦>{ಾnjಂಬುದನು& ಜನರು 

C�ದು2ೂu¤*ದನು& ,ಾಣಲು 9ಾ* ಬಯಸು�8ೕ�. ಆತyನು ಹು�)ಸುವ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು& ಜನರು 



eaL2ೂu¤*ದನು& ,ಾಣಲು 9ಾ* ಬಯಸು�8ೕ�. Hೕವರ ಮK��ಾ/ ಜನರು ತಮy zೂತು8ಗಳನು& 

ಸ`ತಂತ<=ಾ/ ಮತು8 ಸಂ�ೂೕಷ>ಂದ eೕjಯವO�ಾ/ �ೂಡ/ಸು*ದನು& ,ಾಣಲು 9ಾ* ಬಯಸು�8ೕ�.  

 

ಐದು ಗುಣಗaಲv´ ಸಹ “ಆ/ರು*ದು” ಅಥ=ಾ Hೕವjೂಂ>/ನ ಸಂಬಂಧವನು& ಕ�)2ೂu¤*ದರ 

ಕುO ಾ/H. ಈ ಗುಣಗu �ೖಯr8ಕ=ಾ/ Hೕವಜನರ^v eaಯು=ಾಗ ಅವರು AಾಮೂKಕ=ಾ/ 

hಾಡು*ದರ ಮೂಲಕ r<ಸ8ನ Hೕಹ2. ನ�ಸಲbಡು ಾ8j - ಅಂದj ತಮy �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯಗಳನು& 

ಸ೦lಸು*ದರ ಮೂಲಕ  ಾ* =ಾಸ=ಾ/ರುವ �ೂೕಕದ^v Hೕವರನು& ಪ<Cxlಸು*ದು.  

ಇದನು& ಗಮxಸು*ದು Fಾ<ಮುಖW=ಾ/H.  ಆದರೂ ಜನರು eaಯುC8ರುವ ಈ 2�ೕತ<ಗಳ^v ಅವರು 

eaಯು ಾ8jೂೕ ಇಲvÀೕ ಎಂಬುದರ ಕುOತು 9ಾ* ¨ಂCಸ�ಾರದು. ಅವರು Zಾವ ಕ� ಮುಖ 

hಾR{ಾnj? ಅವರು Hೕವರ pಷಯಗಳ^v ಮತು8 ಆತನ ಮK��ಾ/ ಫಲವನು& 2ೂಡು*ದರ^v 

ಪ<pೕಣcಾಗುC8ರುವjೂೕ? ಒ೦ದು �ೕa ಅವರು ಅಂe�ಾ^ಡುC8ದnರೂ ಪರ=ಾ/ಲv. �ಚುVC8ರುವ ಈ 

ಗುಣಗu xಜ=ಾದ ¡ೕವನದ Aಾr�/}cಾ�ಗ½ಾ/�, ಅ* xಜ=ಾಗಲೂ zೕ�ಯ^v xರತcಾ/ರುವ 

ಜನರ Aಾr�ಗ½ಾ/�.  

 

ಮುಖ2 <ಾಕ2 &ಾಗಗ9  

ಸ`ಲb ಸಮಯ �Pದು2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ =ಾಕWEಾಗಗಳನು& ಓ>O ಮತು8 ಚ¨DLO. 

• ಆ>,ಾ೦ಡ 1-2: ಪ<CYಬ ವWr8 ಸಹ Hೕವjೂಂ>/ನ ಸಂಬಂಧ,ಾ./ ಮತು8 ಆತನನು& 

ಪ<Cxlಸಲು ಸೃ�)ಸಲb�){ಾnj.  

• ಮ ಾ8ಯ 5-7: r<ಸ8ನ Kಂ�ಾಲಕರು Hೖpಕ=ಾ/ �ೂೕಕ>ಂದ pªನ&cಾ/ರು ಾ8jಂಬುದನು& 

Hೕವರ cಾಜW* xOೕr�ಸುತ8H. 

• ಮ ಾ8ಯ 28:18-20: ಎ§ಾv 2<ೖಸ8ರೂ- ಆತನ ಸ"ಯ ಪ<C ಸದಸWರೂ ಸಹ ಸು=ಾCೕDಕರಣ 

ಮತು8 eೕjಯವರನು& JಷWರ9ಾ&/ hಾಡು*ದರ^v ಸr<ಯ=ಾ/ Fಾ�ೂºu¤*ದ,ಾ./ 

ಕjಯಲb�){ಾnj.  

 

 

 

 



ಐದು Vೌಲ2ಗಳ ಸಂಬಂಧ<ಾR ಸ&ಾ ಚಟುವ]Dಗ9  

9ಾಯಕತ`* ಐದು �ೂL8^ನ hೌಲWಗಳನು& ಅ�ೕಕ ಬPಗಳ^v ಅÃೖDL2ೂu¤*ದರ^v ಮತು8  

ಅಭWLಸು*ದರ^v ಜನರನು& eaಸಬಲvದು. Fಾ<ಮುಖW=ಾದHnೕ�ಂದj - xೕ* ಮುನ&�ಸುವ ಸ"�ಾ/ 

,ಾಯD hಾಡು*ದನು& ಕಂಡು2ೂu¤*{ಾ/H.  

 

ಸ`ಲb ಸಮಯ �Pದು2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ ನ2�ಯನು& ಭCD hಾRO. xಮy ಸ"ಯ^vನ ಚಟುವ�2ಗu ಐದು 

hೌಲWಗಳ^v xಮy ಜನರನು& eaಸುತ8�Yೕ ಎಂಬುದನು& hೌಲWhಾಪನ hಾಡಲು ಮತು8 9ಾಯಕO�ಾ/ 

xಮy ಪO_ಮ,ಾOತ`ವನು& �¨Vಸು*ದ,ಾ./ ◌ಇಿರುವ p³ರಗಳನು& ಪOಗ¼ಸಲು xಮP 

ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲv*.  

 

Dೂ̂ೕ_ೕಕರಣದ ಐದು Vಾಪನಗ9  
(1 !೦ದ 10 ರ ವ&' ಸ೦)*ಗಳನು/ 01ೕ34!) 

xಮy ಸ"ಯ^vನ zೕ�ಗu, ಕೂಟಗu ಮತು8 ಚಟುವ�2ಗaಲvವನೂ& 2ಳP ಪ�) hಾRO. ಆನಂತರ ಬಲಗ�ಯ^v 
xಮy ಜನರ^v ಪ<C ಐದು(ಆರ೦ªಕ)�ೂL8ಲು hೌಲWಗಳನು& eaಸಲು ಇದು �ೕP ಸ�ಾಯಕ=ಾಗುತ8H ಎಂಬುದನು& 
hೌಲWhಾಪನ hಾಡಲು ಪ<CYಂದು ಚಟುವ�2P 1 Oಂದ 10 ರವjP 1ಅಂಕವನು& 2ೂRO  

 

ಉ"ಾಹರ&ಗ(:     
)ಾರದ ಕೂಟಗ(                 
(.ೂೕಧ1, 2ಾಡು) 
56 7ೕಯರ ಕೂಟ, 
9ೌವನಸ>ರು 
ಕೂಟ, ಮಕ@ಳ 
BಾಯCಕ7ಮ, ಮ1 
ಗುಂEಗ(  

ಆತನ 7ಾಕ*ದ:; 
<ೕವ&ೂಂ?' 
ಅAೂ*ೕನ*7ಾBರುCದು  

DೖಯGHಕ 
IಾGJಗಳನು/ 
ಹಂLMೂNOCದು  

ಆPQೕಕ 
ವರಗಳನು/ 
ವೃ?SಪUಸುCದು  

ಆತQನ ಫಲಗಳನು/ 
XY4MೂNOCದು  

<ೕವರ Zಾಜ*\ಾ]B 
3ೕ^ತ ಮತುH 
`ೂತುHಗಳನು/ 
ಮುUaಾBಡುCದು  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

    



 
 
 

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 

    

 

 

 

ಪ<�Wೕಕ=ಾ/ ಪ<C ಐದು hೌಲWಗಳ^v xಮy ಜನರನು& eaಸಲು Zಾವ ಚಟುವ�2ಗಳನು& xೕ* 
Fಾ<ರಂªಸುpO ಅಥ=ಾ ಮರುರೂ}Pೂ�ಸುpO. ಅ*ಗಳನು& 2ಳP ಪ�) hಾRO ಮತು8 �ಾP�ೕ 
ಪ<C zೕ�ಯೂ �ೕP ಪO_ಮ,ಾOZಾ/ರeೕ2೦ಬ xಮy Yೕಚ�ಯ ಆ[ಾರದ �ೕ� ಪ<C 
ಚಟುವ�2ಗೂ 1 Oಂದ 10 ರವjP 1 ಅಂಕವನು& 2ೂRO  

 

ಉ"ಾಹರ&ಗ
(: )ಾರದ 
ಕೂಟಗ( 
(.ೂೕಧ1, 
2ಾಡು) 
56 7ೕಯರ ಕೂಟ, 
9ೌವFನರ 
ಕೂಟ, ಮಕ@ಳ 
BಾಯCಕ7ಮ, 
ಮ1 ಗುಂE  

ಆತನ 
7ಾಕ*ದ:; 
<ೕವ&ೂಂ?
' 
ಅAೂ*ೕನ*c  

DೖಯGHಕ 
IಾGJಗಳನು/ 
ಹಂLMೂNOC
ದು  

ಆPQೕಕ 
ವರಗಳನು/ 
ವೃ?SಪUಸುC
ದು  

ಆತ ತನ/ 
ಫಲಗಳನು/ 
XY4MೂNOC
ದು  

<ೕವರ Zಾಜ*\ಾ]B 
3ೕ^ತ ಮತುH 
`ೂತುHಗಳನು/ 
ಮುUaಾBಡುC
ದು  

   
 
 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



    
 
 
 

  

    
 
 
 

  

    
 
 
 

  

 

 

ಮೂರು Cೕ.ಯab =ೕO cೕವ ಜನರನುG efಸಬಹುದು  

 

ಮೂರು OೕCಯ^v xೕ* xಮy ಜನರನು& ಏದು ಆರಂªಕ ಅಥ=ಾ �ೂL8ಲು hೌಲWಗಳ^v eaಸಬಹುದು. 

hಾತ<ವಲvH ಈ ಜ=ಾ�ಾnOಯ^vನ xಮy ಪO_ಮ,ಾOತ`ವನು& ಸಹ hೌಲWhಾಪನ hಾಡಬಹುHಂಬು{ಾ/ 

ಎLS ಸೂ¨ಸುತ8H. ಅ�ಂದj: hೌಲWhಾಪನ, "ೂೕದ� ಮತು8 ಅEಾWಸ. xಮy ಜನರ ¡ೕpತಗಳ^v hೌಲWಗಳನು& 

eaಸುವ^vನ xಮy ಸEಾ ಚಟುವ�2ಗಳ ಪO_ಮ,ಾOತವ̀ನು& ಅaಯಲು xೕ* ಇ*ಗಳನು& 

ಉಪYೕ/ಸಬಹುದು.  

 

dೌಲ*dಾfಸು 

¥ದಲ�ಯ{ಾ/, ನಮy �� ್ zೖ� ್ ನ^v ಕ೦ಡುಬರುವ ಅ೦CYೕಕW ಸ¢ೕ2�ಯು, ಐದು ಆರ೦ªಕ/�ೂL8ಲು 

hೌಲWಗu ಮತು8 ಏu ಅ೦CYೕಕW ಗುಣಲ�ಣಗಳ ಕುO ಾದ xಮy ಸ"ಯ ಪ<ಸು8ತ ಹ=ಾWಸಗಳ ಕ�P ಒ೦ದು 

ಆರ೦ªಕ �ೂೕಟವನು& 2ೂಡು*ದ,ಾ./ Aಾ~Sಸಲb�)�. �ಾP�ೕ xಮy ಸ"ಯ^vನ Hೕವಜನರ ಸ೦ÊಾWತyಕ ಮತು8 

ಆCyೕಕ eಳವ¼P�ರಡರ ಕುO ಾ/ xಮy ಚಟುವ�2ಗu ಎಷು) ಉತ8ಮ=ಾ/ ಫಲವನು& 2ೂಡುತ8�೦ಬುದನು& 

,ಾಣಲು xಯತ,ಾ^ಕದ (=ಾ�Dಕ ಅಥ=ಾ ಅಧD=ಾ�Dಕ)  ಮಧW೦ತರದ^v xೕ* ಸ¢ೕ2� hಾಡಬಹುದು. 

ಅ೦CYೕಕW ಸ¢ೕ2�ಯನು& xೕ* Aಾwww.scpglobal.org ಯ^v ,ಾಣಬಹುದು. 

 

Xೂೕgಸು 



 

ಎರಡ�ಯ{ಾ/, xಮy ಸ"P ಐದು ಆರ೦ªಕ/�ೂL8^ನ hೌಲWಗಳನು& xೕ* �ೕP eೂೕlಸ^ರುpO ಮತು8 

=ಾಕW>೦ದ ಪ<CY೦ದು ಎ^v ಉದ¿pಸುತ8H ಎ೦ದು  ಒ೦ದು eೂೕಧ9ಾ Yೕಜ� ಮತು8 �ೕ½ಾಪ�)ಯನು& xೕ* 

�ಾr2ೂಳ¤ಬಹುದು. 

 

ಅhಾ*ಸ 

ಅ೦Cಮ=ಾ/, Hೕವಜನರ ¡ೕpತಗಳ^v ಐದು hೌಲWಗu eaಯಲು ಮತು8 xಮy ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ 

ವಲಯವನು& ಸ೦lL ಜನರ^v ಒ೦ದು ಬಯ2ಯನು& ಹುಟು)�ಾಕು*ದ,ಾ./ xಮy 9ಾಯಕತ`ದ ತ೦ಡದ^v 

Fಾ<Yೕ/ಕ ಉHnೕಶoವDಕ�ಯನು& ಹುಟು)�ಾಕು*ದ2. xಮP ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಲು xೕ* JಷWತ`ದ 

hಾಗDಸೂ¨/ನ2�ಯನು& (ಮು೦>ನ 9ಾಲು. }ಟಗಳನು& �ೂೕRO) ಉಪYೕ/ಸಬಹುದು. ಆ{ಾಗೂW, Aಾಧನ* 

ಪO_ಮ,ಾOZಾಗeೕ,ಾದj, 9ಾಯಕcಾದ xೕ* xಮPೕ ಅನ`£ಸುವ೦� ¡ೕpಸeೕಕು. xಮy ¡ೕpತಗ�P 

ಅನ`£Lದ ನ೦ತರ  xೕ* ಅ*ಗ��ಾ/�ೕ Fಾ<Yೕ/ xOೕ2�ಗಳನು& ಹುಟು)�ಾಕಲು eೕjಯವOP, 

ಒeೂಬOP ಅಥ=ಾ ಸಣ| ಗು೦SP ಸ�ಾಯ hಾಡಬಹುದು. xರ೦ತರ=ಾ/ hಾಗDಸೂ¨ಯನು& 

ಪOJೕ^ಸುವದು ಆಧOಸುವ �ೂ��ಾO2 ಮತು8 ಉ�8ೕಜನ2. ಸ�ಾಯಕ=ಾಗುವದು.  

1. xಮyHೕ ¡ೕpತ, p=ಾಹ ಮತು8 ಕುಟು೦ಬಗಳ^v hೌಲWಗಳನು& ಅಭWLಸು*ದನು& Fಾ<ರ೦ªL. 

2. hಾಗDಸೂ¨ಯ ಮೂಲಕ xಮy ಮುಖW 9ಾಯಕರನು& �Pದು2ೂ�¤O 

3. xಮy ಸ"ಯ^vನ ಪ<CYಬ ಮುಖW 9ಾಯಕನು hಾಗDಸೂ¨ಯ ಮೂಲಕ ಸಣ|ಗು೦}ಗಳನು& 

�Pದು2ೂಳ¤ಲು Fಾ<ರ೦ªಸ^. 

4. ಸಣ|ಗು೦Sನ 9ಾಯಕರುಗu �ಾP�ೕ ತಮy ಗು೦Sನ^vರುವ ಜನOP ತರeೕC xೕಡು*ದ,ಾ./ 

ಜ=ಾ�ಾ�Oಯನು& �Pದು2ೂಳ¤^. 

 

 

 

 

 

 

 

 



<ೕವರ ಅAiೕಷk 

 

3ೕ^ತದ  ಮA7ಾPlM       cೕವರು     ಆತQದ   ಅAiೕಷk 

ಸತ* 

fmೕP 

`ೕD 

ಆPQೕಕ ವರnೂ೦?ರು^M    ಕೃaಾ IಾGJ(ಕo) 

 

 

 

!ಷ#ತ%ದ 'ಾಗ*ಸೂ- 

 

:ಷ<ತ(ದ =ಾಗ>ಸೂ@ಯು….. 

 

…….:ಷ<ರುಗ-.ಾ/ರುABಾ/C 

 

ಕೃ«£೦ದ�ೕ r<ಸ8ನ^vಯ ನ೦d2ಯ ಮೂಲಕ xೕCವ೦ತj೦ದು xಣD£ಸಲbಟ)ವರ^v ಸ`ಯ೦-ಪOೕ2�ಯನು& 

hಾಡು*{ಾ/H. 

 

 

ನಮ/೦ತ ಮು೦@ತFಾ/ ಸ೦ಭHಸುವ Cೕವರ Jಾಯ>ದ ಕುKತು 

 



 

“Í^Sb ಪಟ)ಣದ pUಾ`Lಗ�P ಮ�ೂೕªೕC£ಂದ ನಡುಗುವcಾ/ xಮy xಮy ರ��ಯನು& AಾlL 2ೂ�¤O” 

ಎಂದು ಆmÆSಸು ಾ8�.  ಇ೦ಥ xHೕDಶನ 2ೂಡಲು ,ಾರಣ* ಈ �ೕ�2ಯ ನ೦ತರ ಕ೦ಡುಬರುತ8H: 

“Zಾ2ಂದj Hೕವjೕ ತನ& ಸು¨ತ8ವನು& �ರ�ೕOಸeೕ2ಂದು xಮy^v ಉHnೕಶವನೂ& ಪ<ಯತ&ವನೂ& ಉಂಟು 

hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�” (Í^Sb. 2:12-13).  

 

cೕವರ ಅ+hೕಷA 

 

ತನ& eಳrನ^v Hೕವರು ನಮyನು& ತನP ಸhಾ[ಾನಪRL2ೂ೦ಡು, ಆತನನು& ನಮy Hೂಡ ̧ xlಯ9ಾ&/ 

ಹುಡುಕು*ದO೦ದ Hೕವರ ಕುOತ ಒ೦ದು pವರ=ಾದ  mÆನ ಮತು8 Cuವ�2ಯನು& �ೂ೦ದು*ದು. 

 

xೕ* ಏನನು& hಾಡಲು Yೕ¨LರುpO ಮತು8 ಅದನು& xೕ* Zಾ=ಾಗ hಾಡುpj೦ಬುದರ ಬPº 

xlDಷ)=ಾ/O. 

 

<ಾಕ2ವನುG ಓದುOದು 

ಆತನ =ಾಕWದ ಮೂಲಕ xೕ* HೕವOP �ೕP rpPೂಡುpO? 

 

<ಾಕ2ದ kಾlmಾಟ 

Hೕವರ =ಾಕWವನು& xೕ* �ೕP �ಾ£Fಾಟ hಾಡುpO? 

 

mಾ̂ಥ%+ 

Hೕವjೂ೦>P Zಾ=ಾಗಲೂ xೕ* �ೕP ಸ೦ಪrDಸುpO? 

 

ಅಧ2ಯನ(ಅ&ಾ2ಸ) 



Hೕವರನು& ಹುಡುಕು*ದರ^v xೕ* �ೂಡ/ರುವ eೕj Zಾ*Hೕ ಮೂಲಗ��Yೕ? 

 

ಆ.>ೕಕ ವರ?ೂ೦SರುHD 

 

9ಾ* ಏ9ಾಗeೕ2೦ದು Hೕವರು pJಷ)=ಾ/ hಾRರು*ದನು& ಕ೦ಡುKRಯು*ದು ಮತು8 ಆತನ 

ಉHnೕಶಗ��ಾ/ ನಮyನು& ಸಮSDಸು*ದು. 

 

xಮy ಆCyೕಕ ವರಗ½ಾ**? 

 

ಸ"ಯ zೕ�ಯ^v xೕ* ಅವನು& �ೕP ಉಪYೕ/ಸುpO? 

 

ಸಮು{ಾಯ? 

 

cೕವQಾತ>ನ ಫಲ 

 

 

ಸEಾ ¡ೕpದ^vನ ಪp ಾ<ತyನ r<Zಾತyಕ ಪ<ಸನ&�ಯು Hೕವರ ಗುಣ/ಸ`Eಾವವನು& �ೂೕಪDRಸುತ8H ಮತು8 

ನ೦ಬದ �ೂೕಕ>೦ದ ತನ& ಜನರನು& eೕಪDRಸುತ8H. 

 

2ಳಕ೦ಡ*ಗ�P ಪ<Cr<£ಸು*ದr.೦ತ ¥ದಲು ಗ§ಾತWದವOP 5:22-25 ಮತು8 2 «ೕತ< 1:3-9 ನು& ಓ>O. 

 

2ಳಕ೦ಡ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ^v Hೕವರ ಗುಣ/ಸ`Eಾವದ eಳವ¼P ಮತು8 ಆ[ಾರ/Aಾr�ಯನು& xೕ* ಎ^v 

,ಾಣeೕrH? (ಕುಟು೦ಬ, ಸ೦�ಾC, ಮಕ.u, ಸ�ೂೕದರರು, 7ೕಷಕರು) 

 



2ಲಸ/Uಾ§ಾ z&ೕKತರು, �jಯವರು 

 

ಈ ಜನjೂ೦>/ನ ಕಷ),ಾ.[ಾರ=ಾದ ,ಾರಣ�ೕxರಬಹುH೦ದು xೕ* ನ೦ಬುpO? 

 

ಈ ಸx&�ೕಶಗ�P xೕ* �ೕP ಪ<Cr<£ಸುpO? 

 

LೕHತದ ಮMFಾ5>6/ಉಸುOFಾK 

 

Hೕವರು ನಮy ವಶ2. 2ೂ�)ರು*ದ�&ಲv ಆತನ ಮK�ಯನು& ಪ<Cd೦dಸಲು ನ೦dಗಸ8cಾ/ 

ಉಪYೕ/ಸು*ದು. 

 

Hೕವರು xಮy ವಶ2. 2ೂ�)ರುವ Zಾ*ದನು& xೕ* 2ೂಟು)dಡುpO ಅಥ=ಾ eೕjಯವjೂ೦>P 

ಹ೦¨2ೂu¤pO (ಆ{ಾಯ, ಮ�, ,ಾರು, ಬ�)ಗu, ಸಮಯ)? 

 

DೂಟುrsಡುOದು 

 

ಏನನು&? 

�ೕP? 

 

ಹ೦uDೂ9vOದು 

ಏನನು&? 

�ೕP? 

 



 

!ೊ$ೆ%ಾ'(ೆಯ ವಲಯ ಮತು/ ಕೃ2ಾ3ಾ4 

 

ಸು&ಾ(ೆ*ಯ ಪ-ಣ*(ೆಯನು0 ಅ234ೊಳ78ವ:ದು ಮತು> ಅದಕ@ನುAಾರ&ಾC DೕFಸುವ೦(ೆ ಅದG೦ದ 

ರೂHಾ೦ತರ Iೊ೦ದುವದು. 

 

ಈ ವಲಯಗಳNO ಇನೂ0 QRಸ>ನ S೦TಾಲಕUಾಗVೆ ಇರುವ ಮತು> WಷYUಾಗುವ೦(ೆ ಸIಾಯZಾಡಬಹುVಾದ 

ಜನರನು0 ಗುರು_`G: 

 

ಕುಟು೦ಬ:                                              Aೆ0ೕSತರು: 

 

ಸIೋVೊYೕCಗಳ7/ಸಹHಾdಗಳ7:                eೆUೆIೊUೆಯವರು 

 

ಪ"#$ನವ' )ಾ"+,-. 

fೕವ: ಪgh Zಾiರುವ ಜನGjಾC ಪR_kನವ- fೕವ: Iೇjೆ HಾRl*`G? 

 

/ಾರ1ೊ456 7ೊಡ9-1ೊ:;. 

Iೇjೆ fೕವ: ಪR_&ಾರ fಮn ವಲಯದNO ಕfಷhಪo ಒಬp ವYQ>qಾದರೂ (ೊಡC`4ೊಳ78ವ೦(ೆ  ZಾಡುFG? 

 

<ಾ-ಕ/ಾ9/#೦ಗ:Aೊ56 ಹ೦C1ೊ:;. 



ಸು&ಾ(ೆ*ಯನು0 Aಾರುವ:ದ4ೆ@ eಾವ: ಸತತ&ಾC ಅವ4ಾಶಗsjಾC ಮುeೊ0ೕಡು&ಾಗ, ಪR__೦ಗಳ7 fಮn 

ವಲಯದNOರುವವUೊ೦kjೆ fu*ಷh&ಾC qಾವ Gೕ_ಯNO fೕವ: ಹ೦v4ೊಳ78FG? 

 

56ಾಹ ಮತು/ ಕುಟು೦ಬ 

 

ಕುಟು೦ಬದ ಸದಸYರುಗಳ7 eಾವ: ಮುನ0wೆಸುವ:ದ4ಾ@C Vೇವರು ನಮjೆ 4ೊಟh xದಲ WಷYರುಗyಾCVಾzUೆ. 

 

ಈ ಸ೦ಬ೦ಧಗsjೆ ಆದY(ೆ4ೊಡಲು ಮತು> ಅವ:ಗಳ ಆ_}ಕ DೕFತಗಳನು0 ವೃk�jೊsಸುವ:ದ4ೆ@ 

ಸIಾಯಕ&ಾಗಲು fೕವ: Zಾಡು_>ರುವ ಚಟುವg4ೆಗyಾವ:ವ:? 

 

Dಮ6 F/ಾಹ 

ಏನು? qಾ&ಾಗ? 

Dಮ6 ಮಕ4ಳH 

ಏನು? qಾ&ಾಗ? 

Dಮ6 Iೕಷಕರು(ತ೦Oೆ-7ಾQ) 

ಏನು? qಾ&ಾಗ? 

Dಮ6 ಸTೋದರರು 

ಏನು? qಾ&ಾಗ? 

 



ಮು(ಾ/ಯ 

VೇವUೊಂkCನ ಸಂಬಂಧ ಮತು> ಆತನನು0 ಪR_fuಸುವ:ದರNO Vೇವಜನರು ಆCರುವ ಮತು> Zಾಡುವ 

�ೇತRಗಳNO fಯ�ತ&ಾಗದ, ಪRದಶ*eಾತnಕ&ಾಗದ ಮತು> ಗಮeಾಹ*&ಾದ Tೆಳವ�jೆಯನು0 (ೋGಸುವಂ(ೆ 

ಅವರನು0 Tೆyೆಸುವ:ದು eಾಯಕರುಗyಾದ ನಮn ಕತ*ವY&ಾCVೆ. fೕವದನು0 Iೇjೆ Zಾi_>ರುFG? 

 

fಮn ಜನರು Vೇವರ &ಾಕY ಮತು> VೇವUಾತnfಂದ �ೕ�ಸಲ3ಡು(ಾ>Uೆ೦ಬುದ4ೆ@ ಗಮeಾಹ*&ಾದ ಮತು> 

ಪRದಶ*eಾತnಕ&ಾದ Aಾo�ಗs&ೆ�ೕ? ತಮn Aಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮnನು0 Vೇವರು ಉಪ�ೕCಸಲು ಬಯಸುವ 

ಬjೆಗಳನು0 ಅವರು ಕ೦ಡುSiಯು_>ರುವUೋ? ಅವರು ಇರಲು Vೇವರು ಅನುಮ_ಸುವ �ೇತRಗಳ�ೆOಲO ತಮn 

ಆ_}ಕ ವರಗಳನು0 ಅವರು ಉಪ�ೕCಸು_>ರುವUೋ? ಪF(ಾRತnನ ಫಲದ fಮತ> TೇUೆ ಜನUೊ೦kjೆ (ಾವ: 

ಪR_QRಸುವ(ಸ3೦kಸುವ) Gೕ_ಯNO ಅವರು Zಾಪ*iಸಲ3ghರುವUೋ?  

 

4ಾಲವ: fತYತ�ದ ಕುG(ಾCVೆ, eಾವ: ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ 4ೇವಲ ಪR&ಾ`ಗyಾCVೆzೕ&ೆ, Vೇವರು ಸಮಸ>ವನೂ0 

ಸೃ�h`Vಾzeೆ ಮತು> ಇVೆಲOವ- ಆತfjೆ AೇGVೆ ಮತು> ಅದರ೦(ೆ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಅವರು ಆತನ ಪR_fuಗಳ� 

ಮತು> (ಾವ: ಮುಟುhವ ಎಲOವ:ಗsjೆ ಮeೆ&ಾ(ೆ*ಯವರೂ(ಉಸು>&ಾGಗಳ�) ಆCVೆzೕ&ೆ೦ದು fರ೦ತರ&ಾC Iೆಚು� 

ಅGವ:ಳ8ವUಾCರುವUೋ? 

ನಮn ಉ`ರು, ನಮn ಸಮಯ, ನಮn F&ಾಹಗಳ7, ನಮn ಕುಟುಂಬಗಳ7, ನಮn ಹಣ, ನಮn 4ಾರುಗಳ7, ನಮn 

Tೈ� ಗಳ7 - ಅಂದUೆ Vೇವರು ನಮn 4ೈjೆ 4ೊghರುವ ಪR_�ಂದೂ ಸಹ Vೇವರ ಉVೆzೕಶಗsjಾC 

ಉಪ�ೕCಸಲು ನಮjೊಂದು Aಾಧನ&ಾಗTೇಕು. Vೇವರು ನಮn (ೆUೆದ 4ೈಗಳನು0 ಮುಟhಲು ಮತು> ಈ 

ಸಂಗ_ಗಳeೆ0ಲO ಜನGjಾC ಮತು> ಅವರ ಅಗತY(ೆಗsjಾC Ff�ೕCಸಲು ಬಯಸು(ಾ>eೆ.  ಇದು ನಮn 

Aೊತು>ಗಳ7 ಆತfjೆ AೇGದವ:ಗyಾC&ೆ ಮತು> ನಮn fಜ&ಾದ TಾYಂ� ಪರ�ೋಕದNO Vೆ�ೕ Iೊರತು 

ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಇಲO ಎಂಬುದನು0 (ೋಪ*iಸುತ>&ೆ. eಾವ: ನಮn ಆWೕ&ಾ*ದಗಳನು0 

ಸಂಗRS`ಟುh4ೊಳ78ವವUಾCರ�ಾಗದು, qಾ4ೆಂದUೆ ಅವ:ಗsjೆ eಾವ: �ೕಗYರಲO.  kೕನ(ೆ�ಂದ eಾವ: ನಮn 

4ೈಗಳನು0 (ೆUೆಯುವ:ದ4ೆ@ ಕNಯTೇಕು.  

Iೊಸ ಒಡಂಬi4ೆಯು ಈ ಸಂಗ_ಗಳ ಕುGತು ಸ3ಷh&ಾCVೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ಉಪ`�_ ಅಥ&ಾ ಅನುಪ`�_ಯು 

Vೇವಜನರು Aೇ&ಾಮeೋ�ಾವk೦ದ ಬದುಕು(ಾ>Uೋ ಇಲO�ೕ ಎ೦ಬುದನು0 (ೋGಸುತ>Vೆ. 



4 

 

 

 

ಪರಸ&'ಾವಲ೦,ತ .ಾಯಕತ1ವನು4 5ೆ7ೆಸುವ8ದು(,ತು;ವ8ದು) 

 

 

Vೇವರು ಈ �ೋಕದNO ಏನeೆ0ೕ Zಾಡಲು Iೊರಟರೂ ಸಹ, ಆತನದನು0 ತನ0 ಜನರನು0 ಸಬNೕಕರಣjೊsಸುವ 

ವರವ: ತಮn xದಲ ಆದY(ೆqಾCVೆ ಎ೦ದು4ೊಳ78ವ eಾಯಕರ ಮೂಲಕ Zಾಡು(ಾ>eೆ. 

 

 

ಸ�ೆಯು VೇವUೊ೦kನ Aೇ&ೆಯNOರು&ಾಗ, ಅದು 4ೇವಲ ಗುG�ಾNತ&ಾC ಮತು> Aೇ&ೆಯ 4ಾಯ*4ಾ@C 

Vೇವಜನರನು0 ಸಬNೕಕGಸುವ:VಾC(ಬಲಪiಸುವ:ದು) ZಾತR ಇರುವ:kಲO. ಬದ�ಾC ಇದು, ತಮn ಸದಸYರುಗಳ7 

ಒಬpGjೊಬpರು ಪರಸ3Uಾವಲ೦ ತ&ಾC 4ಾಯ*fವ*Sಸುವ ಒ೦ದು ಒ೦ದು ತ೦ಡವನು0 ಸಹ ಒಳjೊ೦iVೆ.  

 

ಸತY&ೇದದNO eಾವ: ಪರಸ3Uಾವಲ೦ಬeೆಯ ಒ೦ದು ZಾದGಯನು0 4ಾಣು(ೆ>ೕ&ೆ. xಟhxದಲeೆಯVಾC, ಇದು 

Vೇವರು ಒಬp (ೆ¡�ೕಕeಾC 4ಾಯ*fವ*Sಸು(ಾ>eೆ. Vೇವತ�ದ ಪR_ ಸದಸY ಸಹ ಒ೦ದು ಅಖ೦ಡ 

ಸ೦ಘಟeೆ�೦ದ ಇತರUೊ೦kjೆ ಪರಸ3ರ ಮನಬ೦ದ೦(ೆ 4ಾಯ*Zಾಡುವ:VಾCVೆ: "ನಮn ಸ�ರೂಪದNO ನಮn 

IೋN4ೆjೆ ಸGqಾC ಮನುಷYರನು0 ಉಂಟು Zಾwೋಣ" (ಆk4ಾ೦ಡ 1:26; 1 HೇತR 1:2 ನು0 ಸಹ eೋiG). 

Vೇವರು ಸೃ�hಸುವ:VೆಲOವ- ಸಹ ಆತನ ಸ��ಾವದಂ(ೆ�ೕ ಇರುತ>Vೆ, Iಾjೆ�ೕ, �ೋಕವ: ಸಹ 

ಪರಸ3Uಾವಲ೦ ತ&ಾCVೆ - Tೆಳಕು, ಆಮOಜನಕ, ಉ©ಾª೦ಶಗಳ7, ಇ(ಾYkಗಳ7 Dೕ&ಾ«ಾರ4ಾ@C ಪರಸ3ರ 

�ಶRಣjೊ೦i&ೆ. F&ಾಹ(ಮದು&ೆ) ಸಹ ಇದನು0 ಪR_ ೦ ಸುತ>Vೆ. ಮತು> �Iೋವ Vೇವರು "ಮನುಷYನನು0 

ಒಂgಗeಾC ಇರುವ:ದು ಒy 8ೆಯದಲO" ಅಂದನು (ಆk4ಾ೦ಡ 2:18), ಮತು> ಇಬpರೂ AೇG ಒಬpUೇ ಆಗುವ೦(ೆ 



eೇ�`ದನು -�ಾವeಾತnಕ&ಾC, ಾGೕGಕ&ಾC ಮತು> ಆ_}ಕ&ಾC ಒ೦ದು ಅ_ೕ೦kRಯ ಐಕY(ೆ. ಪR_�೦ದು 

ಅ೦ಗ ಸಹ ಪರಸ3ರ ಒ¯ಾhC 4ಾಯ*fವ*Sಸುವ೦(ೆ ತeೆ0ಲO ಅ೦ಗಗy�ೆ೦kjೆ ಮನುಷYನ Vೇಹ ಸಹ 

ಪರಸ3Uಾವಲ೦ ತ&ಾCVೆ.  

 

ಅ�ಸ>ಲರು Aಾ�ನZಾನ4ಾ@C &ಾjಾ�ದ Zಾಡು&ಾಗ, �ೕಸುವ: ಎಲO WಷYರನೂ0 ಒghjೆ AೇG`, Sೕjೆ 

Iೇಳ7&ಾಗ ಇದು ಅಥ*&ಾಗುತ>Vೆ,  

 

"ಜನಗಳeಾ0ಳ7ವವರು ಅವರ �ೕ�ೆ ಅಹಂ4ಾರkಂದ VೊUೆತನ Zಾಡು(ಾ>Uೆ, ಮತು> Vೊಡ°ವರು ಬ�ಾ(ಾ@ರkಂದ 

ಅu4ಾರ ನwೆಸು(ಾ>Uೆ ಎಂದು fೕವ: ಬNOರ©ೆh. fಮnNO IಾCರTಾರದು; fಮnNO Vೊಡ°ವeಾಗTೇ4ೆ೦kರುವವನು 

fಮn AೇವಕeಾCರTೇಕು; fಮnNO  xದಲeೆಯವeಾಗTೇ4ೆಂkರುವವನು fಮn ಆyಾCರTೇಕು. Iಾjೆ�ೕ 

ಮನುಷYಕುZಾರನು Aೇ&ೆ Zಾi`4ೊಳ78ವ:ದ4ೆ@ ಬರNಲO, Aೇ&ೆ Zಾಡುವ:ದಕೂ@, ಅeೇಕರನು0 

 i`4ೊಳ78ವ:ದ4ಾ@C ತನ0 HಾRಣವನು0 ಈಡು 4ೊಡುವ:ದಕೂ@ ಬಂದನು" ಎಂದು Iೇsದನು. (ಮ(ಾ>ಯ 20:25-

28).  

 

 

ಸ�ೆಯNOನ eಾಯಕತ�ವನು0 ಇAಾR�ೕ³ Vೇಶವನು0 ಒಳjೊ೦ಡು  qಾವ:Vೇ Gೕ_ಯ ಸಂAೆ�C೦ತ F´ನ0&ಾC 

Zಾಡಬಹುದು.  

 

Vೇವಜನರನು0 Aೇ&ಾ4ಾಯ*4ಾ@C `ದ�jೊsಸುವ ಉVೆzೕಶ4ಾ@C �ೕಸುವ: ಸ�ೆjೆ ಎµೆಸ ಪ_R4ೆ 4 eೇ 

ಅ«ಾYಯದ ಐದು 4ಾಯ*ಗಳನು0 (ಅ�ಸ>ಲ, ಪR&ಾk, ಸು&ಾ_*ಕ, ಸ�ಾHಾಲಕ, ಮತು> Tೋಧಕ) 4ೊಟhನು, 

ಮತು> ಈ 4ಾಯ*ಗy�ೆ೦kನ eಾಯಕರುಗಳ7 ತಮn ಸುತ>Nನ ಜನGjೆ ಸು&ಾ(ೆ*ಯನು0 4ೊ೦wೊಯYಲು ಸ�ೆಯು 

ಶಕ>&ಾಗುವ೦(ೆ  ಸ೦ಘಟeಾತnಕ&ಾC 4ಾಯ*fವ*Sಸುವ೦(ೆ ಆತfದನು0 ZಾiVಾzeೆ. ಒ೦ದು Vೇಹ&ಾC 

Vೇವರು ಉ೦ಟುZಾiದ೦(ೆ ಸ�ೆಯ ಸ��ಾವ/ಲoಣವ:, ಪರಸ3Uಾವಲ೦ಬeೆಯ ಈ VೈFಕ ಪR_ ೦ಬವನು0 

ಅHೇ�ಸುತ>Vೆ. eಾಯಕತ�ವ: �ೕಲ�೦ದ 4ೆಳ4ೆ@ ಇರುವ:ದಲO. Iೌದು, 4ೆಲ�೦ದು 4ಾಯ*ಗಳ7 Iೆಚು� 

(ಾ೦_Rಕ(ೆಯುಳ8ವ:ಗyಾC&ೆ ಅಥ&ಾ Fಾಲ&ಾದ HಾRಭಲY Iೊ೦k&ೆ. ಆದUೆ qಾವ 4ಾಯ*ವ- 



ಇeೊ0೦ದQ@೦ತ HಾRಮುಖYವಲO. ಬದ�ಾC, ಪR_ eಾಯಕನು ತನ0 ಗವ*k೦ದ ಬಗು̧&ಾಗ ಇವ: ಒ¯ಾhC 

�ಶRಣjೊಳ78ತ>&ೆ. ಇದ4ೆ@ eಾವ: ನಮn ಕುGತ ದೃಢ&ಾದ ಸGಪiಸುವ ZೌಲYZಾಪನಗಳನು0  ZಾಡTೇQVೆ.  

 

ಐಕY(ೆಯ ಪGºಾಮ&ಾC Vೇವಜನರನು0 ಬಲಪiಸುವ/ಸಬNೕಕGಸುವ ಮತು> 4ೊRೕ»ೕಕGಸುವ:ದ4ೆ@ 

AಾಮಥY*ವನು0೦ಟುZಾಡುತ>Vೆ. eಾಯಕರುಗಳ7 ಪರಸ3Uಾವಲಂಬeೆ�ಂದ ಒಬpGjೊಬpರು ಸಹಕGಸು&ಾಗ 

ಎµೆಸ ಪ_R4ೆ 4 eೇ ಅ«ಾYಯದ ಐದು 4ಾಯ*ಗಳ7 fವ*ಹºೆ Zಾಡಲು HಾRರ೦´ಸುತ>&ೆ. 

 

ಅ�ಸ>ಲUೊ೦kjೆ ಸ�ೆಯು ತನ0 ಗುGಗಳನು0 ಮುಟುh(ಾ>, ಆತನದನು0 4ೊ೦wೊಯುYವ ಕwೆಗಳ�ೆOಲO �ೕಸುFನ 

ನUಾವ(ಾರ&ಾCರು(ಾ> qಾ&ಾಗಲೂ Fಸ>ರºೆಯ ಕRಮದNOVೆ.  

 

ಪR&ಾkಯು ಸ�ೆಯನು0 ಒ೦ದು ಸGಪiಸುವ ಕRಮದNOಡು(ಾ>eೆ. ನಮn ಸುತ>Nನ �ೋಕk೦ದ ಕುರುಡUಾC, 

fರ೦ತರ&ಾC Aೈ(ಾನನ ಸುs8f೦ದ ತುsತ4ೊ@ಳjಾCರ�ಾC, Vೇವಜನರು 4ಾಲk೦ದ 4ಾಲ4ೆ@ 

ಸGಪiಸಲ3ಡTೇQVೆ. 

 

(ಾವ: Iೊ೦kರುವ ಪR_�೦ದು ಸ೦ಬ೦ಧವ-, ತಮn ಕೃHಾAಾ�ಗಳನು0 ಮತು> TೇUಾGC೦ತಲೂ 

F´ನ0&ಾCರುವ ತಮn ಕೃHೆಯ ಮು¼ಾಮು½ಯನು0 ಹ೦v4ೊಳ8ಲು ತಮCರುವ ಒ೦ದು ಅವ4ಾಶ&ಾCVೆ 

ಎ೦ಬುVಾC  ಸು&ಾ_*ಕನು VೇವಜನGjೆ eೆನ2ಸು(ಾ>eೆ. ಪR_ Aಾ� ಸಹ FWಷh/F´ನ0&ಾCVೆ. qಾ4ೆ೦ದUೆ, 

Vೇವರು ಕೃHೆಯ ಪ-ಣ* vತRಣ4ೆ@ ಪR_�ಬpರ ವYQ>ಗತ ಕು೦ಚk೦ದ ಬಣª4ೊಡು(ಾ>eೆ.  

 

ಸ�ಾHಾಲಕರುಗಳ7 ಜನರ eೋFನNO ಕರುºೆ (ೋGಸುವ:ದು ಮತು> (ಾy nೆ�೦ದ ಅವರನು0 �ೕ�ಸುವ:ದರ 

ಮೂಲಕ QRಸ>ನ Vೇಹ4ಾ@C 4ಾಳDವSಸುವರು, ಮತು> ಉಪVೇWಗಳ7 ಸ�ೆಯನು0 ಸತYದ ಅiHಾಯದ �ೕ�ೆ 

ಇGಸುವರು.  

 



ಸ೦ದಭ*ಕ@ನುAಾರ&ಾC ಈ ಐದು 4ಾಯ*ಗಳ7 F´ನ0&ಾC �ಶRಣjೊಳ78ತ>&ೆ. ಆದUೆ, qಾವ:Vೇ ಸ�ೆಯNOನ 

eಾಯಕತ�ದ ಲoಣವ: qಾ&ಾಗಲೂ ಮೂರು Gೕ_ಯNOರTೇಕು: ಇದು ಬಹುಸ೦¼ೆYಯVಾzCರTೇಕು, ಅಥ&ಾ 

ಒ೦ದQ@೦ತ Iೆ�ಾ�CರTೇಕು; ಒ¯ಾhC 4ೆಲಸZಾಡುವ FFಧ ಬjೆಯ eಾಯಕರುಗs೦ದ ಇದು &ೈFಧY&ಾCTೇಕು 

ಮತು> ಇದು ಪರಸ3Uಾವಲ೦ ತ&ಾCರTೇಕು. ಇದು  ವjಾ*ವºೆ Zಾಡ�ಾಗದ ಒ೦ದು ಫN(ಾ೦ಶ4ಾ@C ಎ�ಾO 

eಾಯಕರುಗಳ7 ಒ¯ಾhC AೇG Iೆºೆಯಲ3ghರುವದು: Aೇ&ಾ4ಾಯ*4ಾ@C QRಸ>ನ ಸ�ೆಯನು0 ಕಟುhವ:ದು.  

 

 

 

ಮುಖ= 6ಾಕ=>ಾಗಗಳA 

 

ಸ#ಲ% ಸಮಯ (ೆ*ೆದು-ೊ೦ಡು -ೆಳಕ೦ಡ 3ಾಕ56ಾಗಗಳನು9 ಓ;< ಮತು> ಚ@AB<: 

 

 

• 1 4ೊG೦ಥದವGjೆ 12:4-7: ಪರಸ3Uಾವಲ೦ಬeೆಯು Vೇವರ ಸ��ಾವ/ಲoಣವನು0 ಪR_ ೦ ಸುತ>Vೆ. 

• ಎµೆಸದವGjೆ 4:11-16: Vೇವರು ಸ�ೆjೆ 4ೊಟh eಾಯಕತ�ದ ವರವ: ಬಹುವಚನ/ಬಹುಸ೦¼ೆYಯದೂz, 

4ಾಯ*ಗಳNO &ೈFಧYವ- ಮತು> ಜನರನು0 QRಸ>ನ ಪRFೕಣ(ೆjೆ ತರುವ:ದರ ಸಲು&ಾC QRಸ>ನ Vೇಹವನು0 

`ದ�jೊsಸುವ ಮತು> Aೇ&ೆZಾಡುವ ಉVೆzೕಶ4ಾ@C ಪರಸ3Uಾವಲ೦ ತವ- ಆCVೆ. 

 

 

 

 

 



ಪರಸEFಾವಲ೦ಬGೆಯನುI JKದು(ೊಳAMವNದು 

 

 

 

ಈ ಅ«ಾYಯ4ಾ@C ಪR_�ಬp ಸ3u*ಯೂ/Hಾಲುjಾರನೂ ಸಹ wೆ�ೖÀ `nÁ ರವರ ಉನ0ತದNO/ತುkಯNO 

ಏ4ಾಂCqಾCರುವ:ದು: ಒಬp ಸ�ಾHಾಲಕನ ಕುGತ ನಮn F�ಾರವ: fಜ&ಾಗಲೂ ಸತY&ೇ«ಾGತ&ಾCVೆqಾ?  

ಈ ಓದುF4ೆಯನು0 eೇ�ಸಲು ಮತು> ಪ:ಸ>ಕವನು0 ಸ೦ಗRSಸಲು ಮತು> ಚv*ಸುವ:ದ4ಾ@C ಒ೦ದು �ೕಜeೆಯನು0 

IಾQ4ೊಳ8ಲು 

ಅವuಯ eಾಯಕನು ಸ3u*/HಾಲುjಾರUೊ೦kjೆ 4ೆಲಸZಾಡTೇಕು. ತುkಯNO ಏ4ಾ೦CqಾCರುವದರ ಪR_ 

ಅ«ಾYಯಗsjಾC ಇರುವ ಪRೆ0ಗಳ7 ಈ ಪ:ಸ>ಕದ S೦kನ ಅನುಬ೦ಧ B ಯNO ಪghZಾಡಲ3gh&ೆ. 

 

 

 

ಪರಸEFಾವಲ೦ಬGೆಯ (ಾಯOಗಳನುI ಗುರುJಸುವNದು  

 

ಹ೦ತ 1: GಮH Iಾಯಕತ#ದ ತಂಡದ -ಾಯAಗಳನು9 ಮತು> ವರಗಳನು9 ಗುರುMಸುವNದು  

 

4ೆಳಕಂಡ ನ�ೆಯNOನ ಎಡQ@ರುವ ಪghಯNO fಮn eಾಯಕತ�ದ ಪR_�ಬp eಾಯಕರುಗಳನು0 ಪgh ZಾiG. 

ಪR_�ಂದು IೆಸGನ ನಂತರ ಎµೆಸದವರು 4:11 Gಂದ eಾಯಕರುಗಳ &ೈಯQ>ಕ ಕUೆಯನು0 ಪR_fuಸುವ 

ಅತುYತ>ಮ&ಾದ ಒ೦ದು ಅಥ&ಾ Iೆ�ೆ�೦ದUೆ ಎರಡು 4ಾಯ*ವನು0 ಆG`4ೊs8G.  ( ಎµೆಸದವGjೆ 4:11 ರ 

4ಾಯ*ಗಳ7 HಾತRಗಳ7 ಅಥ&ಾ WUೋeಾ�ಗಳಲO, ಬದ�ಾC ಪR_�ಬp eಾಯಕನು fವ*Sಸುವ AಾVಾರಣ 

4ಾಯ*ಗyಾC&ೆ). 



 

.ಾಯಕ 

 

ಅQಸ/ಲ 

 

(ನಮnನು0 

Aಾಗುವ೦(ೆ 

eೋi4ೊಳ78(ಾ>eೆ) 

ಪR6ಾS 
 
(ನಮnನು0 

ಶುದ�&ಾCಡು(ಾ>eೆ) 

ಸು6ಾJOಕ 

(ನಮjೆ 

Iೇಳ7_>ರು(ಾ>eೆ) 

ಸ>ಾ2ಾಲಕ 

(ನಮjೆ 

4ಾಳDವSಸು_>ರು(ಾ>eೆ) 

ಉಪOೇX 

(eಾವ: ಸತYದNO 

TೇರೂGರುವ೦(ೆ 

eೋi4ೊಳ78(ಾ>eೆ)         

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

 

    

 



ಈ ಎರಡeೇ ನ�ೆಯNO ಎಡಬkಯ ಪghಯNO fಮn ತ೦ಡದ ಪR_�ಬp eಾಯಕನ ಪghZಾiG. ಪR_ IೆಸGನ 

ತರು&ಾಯ ಆ eಾಯಕರುಗsCರುವ eಾಯಕತ�ದ ವರಗಳನು0 ಗುರು_`G. 

 

 

Gಾಯಕ 

ಆಡ#ತ 

(Fವರಗಳ 

fವ*ಹºೆ) 

 

&ವ(ಹ*ೆ 

(ಜನರ fವ*ಹºೆ) 

ಸ೦.ೆ/ 

(ರಚeೆ/FeಾYಸದ fವ*ಹºೆ) 

ನ1ೆಸು34ೆ 

(ಭFಷYದ fವ*ಹºೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   



ಹ೦ತ 2: Sಮ' @ಾಯಕತ" ತ೦ಡದ IIಧ Oಾಯ6ಗWX Yೂ೦[\]ಾಗುವ ಚಟುವ`\ಗಳನುb 

ಗುರುDಸುcದು 

2ಳಕಂಡ ನ2�ಯ ಎಡಬ>ಯ ಪ�)ಯ^v xಮy ತಂಡದ ಪ<C 9ಾಯಕರನು& ಪ�) hಾRO. ಆನಂತರ ಅ[ಾWಯ 

ಮೂರರ^vನ “ಐದು hೌಲWಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಸEಾ ಚಟುವ�2ಗu” ಎಂದು ಕjಯಲbಡುವ pEಾಗ2. �ೂೕ/, 

ತನ& ,ಾಯD ಅಥ=ಾ ,ಾಯDಗk೦>P ಸ೦ಬ೦ಧಪಡುವ ಚಟುವ�2ಗk೦>P ಪ<CYಬ 9ಾಯಕನನು& 

�ೂ೦>LO 

 

 

@ಾಯಕ 

 <ೕವಜನರು 
4ದS'ೂ೦Upಾq&ೂೕ 
ಎ೦ಬುದರ 

ಕು!tಾದ ಐದು 
ಅಳc/dಾಪನಗN 

(1 O೦ದ 10 ರವjP 

ಒ೦ದು 
ಸ೦�Wಯನು&     
2ೂRO) 

   ಚಟುವ`\ಗH 

 Hೕವರ 

=ಾಕWದ^v 
ಆತ�ೂ೦>/ನ 

ಅ�ೂWೕನW� 

ಪp ಾ<ತyನ 

ಫಲಗಳನು& 
eaL2ೂu¤ವದು 

�ೖಯr8ಕ=ಾದ 

ಕೃFಾAಾr�ಗಳನು& 
ಹ೦¨2ೂu¤ವದು 

ಪp ಾ<ತyನ 

ವರಗಳನು& 
ವೃ>�ಪRಸುವದು 

Hೕವರ cಾಜW,ಾ./ 

¡ೕpತ ಮತು8 
zೂತು8ಗಳನು& 
ಮುRFಾ/ಡು*ದು 

 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     



  

 

 

     

  

 

 

     

 

 

ಪರಸwQಾವಲಂಬ+ಯನುG ಅಳವ_IDೂ9vOದು  

 

 

xಮy ¡ೕpತ ಮತು8 zೕ��ಾ/ನ ಒ೦ದು zೕ=ಾ �ೕ�2ಯನು& ಬjಯು*ದು xೕನು Zಾರು ಮತು8 �ೕಸುr<ಸ8ನ 

HೕಹHೂಳP ಒಬ 9ಾಯಕ9ಾ/ ,ಾಯD xವDKಸು*ದ2. Hೕವರು �ೕP xನ&ನು& ಕjದ�ಂಬುದರ �ೕ� 

ಗಮನವx&ಡಲು xಮP ಸ�ಾಯಕ=ಾಗುವದು. ತನ& �ೖಯr8ಕ=ಾದ zೕ=ಾ �ೕ�2ಯನು& ��ಯಲು xಮy 

9ಾಯಕತ` ತಂಡದ ಪ<CYಬ ಸದಸWನೂ ಸಹ 2ಳಕಂಡ ಪ<t&ಗ�P ಉತ8Oಸeೕಕು. 

 

 

0ಮQ 3ೕ^ತ\ಾ]B ಒ೦ದು ಒ೦ದು `ೕ7ಾ nೕwMಯನು/ ಬ&x!  

 

xಮy ¡ೕpತ ಉHnೕಶ�ೕನು? xೕ* Zಾ2 ಅL8ತ`ದ^vರುpO?  xಮy ¡ೕpತದ^vನ ವ�ಾDವ� hಾಡ§ಾಗದ 

ಫ^ ಾಂಶಗu*? xೕ* ಅರವ�®ದು ವಷDದವcಾ{ಾಗ xಮy ¡ೕpತ* �ೕP ,ಾಣeೕ2ಂದು xೕ* 

ಬಯಸುpO? 

 

 



0ಮQ dೌಲ*ಗN/ಗುಣಗN 

 

xಮy ¡ೕpತದ^v �³V/ Hೕವರು Zಾವ ಗುಣ/hೌಲWವನು& eaಸeೕ2ಂದು xೕ* ಬಯಸುpO? 

 

 

0ಮQ ಗು!ಗN  

 

Kಂ>ನ ಎರಡು ಪ<t&ಗಳ^v xೕ* ಪ�) hಾRದn ಬಯ2ಗu �ರ�ೕOದ�೦ಬುದನು& ಖ¨ತಪRಸಲು ಮುಂ>ನ 

ಹತು8 ವಷDಗಳ^v xೕ* ಅaಯಬಹು{ಾದ 2ಲ* ಸಂಗCಗ½ಾ**? 

 

 

DೖಯGHಕ dೌಲ*dಾಪನ  

 

2ಳಕಂಡ 2�ೕತ<ಗಳ^vನ xಮy ¢Cಗಳನು& ಗಮxLO ಮತು8 �ಾP�ೕ �ೖಜ=ಾದ ಗುOಗಳನು& Lದ�Pೂ�LO. 

 

HೖKಕ/UಾOೕOಕ - xಮy Hೕಹದ ಇC¢Cಗu ಮತು8 ಸೂಕ8 �ೕ½ಾಪ�) (xH<, ಆ�ಾರಕ<ಮ, =ಾWZಾಮ): 

 

Eಾವ9ಾತyಕ - eೕj ಜನjೂ೦>/ನ xಮy ಸ೦ವಹನ: 

 

ಆCyೕಕ: hೌನ, ಏ,ಾ೦ತ, xಶÎಬn, ಮತು8 xೕನು �ಚುV ಪ<Yೕಜನ,ಾO�೦ದು ,ಾಣುವ ಇತj Jಸು8ಗu: 

 

�ೌ>�ಕ - xಮy ¡ೕpತದ ಅOpನ ಮತು8 tೖ�¼ಕ Eಾಗವನು& xೕ* �ೕP eaಸುpO: 



ಮುMಾNಯ 

 

Zಾ*Hೕ ವWವz~ಯ^vನ ಪO_ಮ,ಾO 9ಾಯಕತ`ದ hಾಪನ* Hೕವjೂಂ>P ಸಂಬಂಧದ^vರಲು ಮತು8 ಈ 

�ೂೕಕದ^v ಆತನನು& ಪ<Cxlಸಲು Hೕವರನು& ಸಬ^ೕಕOಸು*ದರ/ಶಕ8cಾ/ಸು*ದರ ಅ೦ಶ>೦ದ 

xಧDOಸ§ಾಗುತ8H. ಇದು ಉನ&ತ>೦ದ 2ಳ/ನ hಾದO£೦ದ AಾಧW=ಾಗ§ಾರದು. =ಾಸ8ವ=ಾ/ �ೕಸು* 

�ೕuವ ಇRೕ p³ರ{ಾn/H "ಇದು x¥yಳP ಇರ�ಾರದು".  

 

ಸ"ಯು �ೂೕಕದ^v �ೕಸುpನ ¨ತ<ಣ=ಾ/H ಮತು8 ಆತನ Hೕಹದ^v 9ಾ* 9ಾಯಕತ`ದ^vರeೕ,ಾದj, 9ಾ* 

ಅl,ಾರ �ೂಂದeೕ,ಾದj, eೕjಯವO�ಾ/ ನಮy Fಾ<ಣ/¡ೕpತಗಳನು& ಬದ^ 2ೂಡು*ದರ^v ಆತನ೦� 9ಾ* 

zೕವಕcಾಗeೕಕು. 

ನಮy ಅಹ೦ ಅನು& ಬ>/ಟು)  ಆತ�ೂ೦>P ಸ೦ಬ೦ಧದ^vರಲು ಮತು8 ಆತನನು& ಪ<Cxlಸು*ದ,ಾ./ 9ಾ* 

Hೕವಜನರನು& ಶಕ8cಾ/ಸುವ/ ಸಬ^ೕಕOಸು*ದರ ಸಲು=ಾ/ 

ಒ೦ದು 9ಾಯಕರ ತ೦ಡ=ಾ/ ಒÅ)/ 2ಲಸhಾಡು ಾ8 ಸ` ಾW/ಗ½ಾ/ರುವ೦�, 

zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾ�ಯುಳ¤ವcಾ/ರು*ದು ಗುO£೦ದ ನ�ಸಲbಡುC8ರು*ದರ ಕುO ಾ/H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ಪಕW1W/2ಾಶRX ಮುಖSಾ-ರುCದು 

 

 

�ೂೕಕದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಸಹ, ಆತನದನು& ಎಲv 2<ೖಸ8ರ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 
Fಾ<ಥ¢ಕ=ಾ/ ಆತನು p2ೕ೦><ೕಕೃತ ರಚ�ಯ(p9ಾWಸದ) ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

 

ಆ>,ಾ೦ಡ 1-3 ರ^v�ೕ Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v zೕ�ಯ^vರು*ದ2. ಸಮSDL2ೂ೦ಡವ9ಾ/{ಾn�. ಆ{ಾಮ 

ಮತು8 ಹವ`ರು Fಾಪ hಾR, ಆತ�ೂ೦>/ನ ಸ೦ಬ೦ಧದ p9ಾWಸ/ರಚ� ಮತು8 ಆತನ Fಾ<CxಧWವನು& 

Cರಸ.OL{ಾಗ; Hೕವರು, ಒಬ �L²ೕಯನು ಬ೦ದು ಆ{ಾಮ ಮತು8 ಹವ`ರ pಫಲ�ಯ ªಕ.ಟ)ನು& 

ಪOಹOಸುವ�೦ಬು{ಾ/ Hೕವರು ಒ೦ದು =ಾ�ಾ�ನವನು& hಾRದನು (ಆ>,ಾ೦ಡ 3:15 ನು& �ೂೕRO). Hೕವರ 

,ಾಯD Yೕಜ�ಯು ಆ{ಾಮx೦ದ �ೂೕಹನು, ¥ೕt, ಅಬ<�ಾಮ, {ಾpೕದ ಮತು8 ಪ<=ಾ>ಗu ಮತು8 

2ೂ�ಯ ಆ{ಾಮ9ಾದ �ೕಸುr<ಸ8ನ^v ಅದರ �ರ�ೕO2ಯನು& ಕ೦ಡು2ೂu¤ವ ತನಕ ��ದು2ೂ೦RH. ತನ& 

¡ೕವನ, ಮರಣ ಮತು8 }ನರು ಾ~ನದ^v �ೕಸು*, Hೕವರ ರಚ�/p9ಾWಸವನು& ಮರುAಾ~SL, �ಾP�ೕ ಪ<C 

ಪ೦ಗಡ, EಾÂ ಮತು8 Hೕಶ,ಾ./ನ ಮರುAಾ~ಪ�ಯ zೕ�ಯನು& ಸ"P ಹAಾ8೦ತOLದನು. ಈಗ ಸ"ಯು 

�ೂೕಕದ^vರುವ ಪ<CYಬOP Hೕವರ ಪ<CxlZಾ/ರeೕrH.  

 

Kೕ�ಾ/, ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತW 13 ರ^v ಅ೦CYೕಕWದ ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ`ದ �ೖpಧW� ಅಥ=ಾ ಅವOP Hೕವರು 2ೂಟ) 

ಆHೕಶ(ಆ�Æ)ದ ಕುOತು ಓದು*ದು ಆಶVಯD�xಸು*>ಲv: 

 

"ಅಂCYೕಕWದ^vದn ಸ"YಳP ಪ<=ಾ>ಗÇ, "ೂೕದಕರೂ ಇದnರು; Zಾcಾj೦ದj - �ಾನDಬ, xೕಗರ�೦ಬ 

L�Yೕನ, ಕುjೕನWದ ಲೂಕW, ಉಪcಾಜ9ಾದ �jೂೕದನ Aಾಕು ತಮy9ಾದ �ನ�ೕನ, Aೌಲ ಇವjೕ.  ಇವರು 



ಕತDನನು& zೕpಸು ಾ8 ಉಪ=ಾಸ hಾಡು ಾ8 ಇ{ಾnಗ ಪp ಾ<ತyನು - 9ಾನು �ಾನDಬ Aೌಲರನು& ಕjದ 2ಲಸ,ಾ./ 

ಅವರನು& ಪ<�WೕrLO ಎಂದು �ೕ�ದನು. ಆಗ ಅವರು ಉಪ=ಾಸpದುn Fಾ<ಥD� hಾR ಆ ಇಬರ �ೕ� 

ಹAಾ8ಪDಣ  hಾR ಅವರನು& ಕuKL2ೂಟ)ರು. KೕP ಅವರು ಪp ಾ<ತyxಂದ ಕuKL2ೂಂಡವcಾ/ zಲೂWಕ2. 

ಬಂದರು; ಅ^vಂದ ಸಮುದ< ಪ<Zಾಣ=ಾ/ ಕುಪ<>`ೕಪ2. �ೂೕದರು" (ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತWಗu 13:1-4). 

 

ಅಂCYೕಕW ಸ"P ಎ§ಾv ಬPಯ ಜನರೂ ರr�ಸಲbಟು) ಸ~�ೕಯ=ಾ/ JಷWತ`2. ನ�ಸಲbÅ)ಗ Hೕವರು 

9ಾಯಕರುಗ�P, "ಇದು ಬOೕ ಅ೦CYೕಕWದ ಕುO ಾ/ ಅಲv, ಇದು ಇRೕ ಜಗC8ನ ಕುO ಾ/H!"  ಎ೦ದು 

�ೕu ಾ8�.  

Hೕವಜನರು Fಾಶ`DEಾವವನು& �ೂ೦>ರeೕrH - 9ಾ* ನಮy ಸ`೦ತ ಸ"ಗಳನು& ¢ೕO ನಮy �j�ೂj, 

ಪಟ)ಣಗu, cಾಜWಗu ಮತು8 ಜಗC8P(�ೂೕಕ) ನಮyನು& pಸ8OL2ೂu¤ವವcಾ/Hnೕ�. Hೕವರ zೕ�P 

ಸ೦ಬ೦lLದ ಸ"ಯು zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ*ಳ¤{ಾn/ದುn, ಅದು xರ೦ತರ=ಾ/ ತನ& ಸ`೦ತ Pೂೕ�ಗಳ ಆÏ 

�ೂೕಡುತ8H. ತನ& ಸುತ8^ನ ಸುತ8^ನ ಸ~ಳಗಳನು& Hೕವರ mÆನ>ಂದ ತುಂಬು*ದರ ಸಲು=ಾ/, ತನ& ಜನರು ಮತು8 

zೂತು8ಗಳನು&  ,ಾಯDತ೦ತ<ದ OೕCಯ^v ಮನ:oವDಕ=ಾ/ dಟು)2ೂಡು*ದನು& ತನ& ಮನL²ನ^vಟು)2ೂ೦RH.  

 

ಒ೦ದು ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ¥ದಲ ವಲಯ* ಅದರ �j�ೂjZಾ/H. ಅದು ಎಷ)ನು& ಒಳPೂ೦Rರeೕಕು 

- 2ಲ* �ಾv, ್ ಗ½ಾ? ಬಹಳಷು) �ಾv, ್ ಗ½ಾ? ಉನ&ತ ಪ<Hೕಶ=ಾ? ಇRೕ ಪಟ)ಣ=ಾ? Hೕವcಾತyನು ನಮP 

�ೂೕOಸುವನು. �ಾP�ೕ ಆ ವಲಯದ^vರುವ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು* ಸು=ಾ�Dಯನು& 

,ಾಣುವ೦�ಯೂ ಮತು8 2ೕuವ೦�ಯೂ ಮತು8 �ೕಸುವನು& ಆತನ ಅಥವ ಆ2ಯ ಸ`೦ತ ರ�ಕನ9ಾ&/ 

ಅ೦/ೕಕOಸಲು ಅವ,ಾಶ �ೂ೦ದುವ೦� ಭರವz 2ೂಡು*ದ2. ನಮy zೂC8x೦ದ AಾಧW=ಾಗು*Hಲvವನೂ& 9ಾ* 

hಾಡeೕಕು. 

 

ಎರಡ�ಯ ವಲಯ* pUಾಲ=ಾದ{ಾn/H. ಬಹುಶ: ಅದು ಒ೦ದು Hೕಶ ಅಥ=ಾ Fಾ<HೕJಕ ಸ~ಳ=ಾ/ರಬಹುದು. 

ಅದj rೕ^ಯು ಇ^vH: ನಮy ಸ`೦ತ ಸ"ಯು ಆ ಎ§ಾv ಜನರನು& ಕರತರುವ ಉHnೕಶ �ೂ೦>ಲv! ಆ{ಾಗೂW 9ಾ* 

ಜನO�ಾ/ ಸು=ಾ�DP ಲಭW�ಯನು&೦ಟುhಾಡಲು ಬಯಸು�8ೕ�. ಆ ಪ<Hೕಶದ^vನ ಎ§ಾv ಜನOP ಸ"ಯು 

xಕಟ=ಾಗುವ೦� ಆ Fಾಲಕ-ರKತ ಸ~ಳಗಳ^v 9ಾ* �ೂಸ ಸ"ಗಳನು& Aಾ~Sಸeೕಕು. 

 



ನ೦ತರದ ವಲಯ* ನಮy cಾಜW ಅಥ=ಾ ನಮy Hೕಶ ಸಹ ಆ/ರಬಹುದು. }ನ: ಅ^v 9ಾ* ಸು=ಾ�Dಯ �ೂಸ 

ಅªವWr8ಗಳನು& Aಾ~Sಸಲು ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಲು ಹಣ ಮತು8 ಮಹತ`ವನು& 2ೂಡುವವcಾ/Hnೕ�. ಕಟ)ಡಗಳನು& 

,ಾಯDಕ<ಮಗk೦>P ಉ೦ಟುhಾಡು*H೦ದಥDವಲv, ಬದ§ಾ/ ನcಾವ ಾರ ಮತು8 r<ಸ8ನ ಸ೦Hೕಶವನು& 

"ೂೕPೂೕ�ಕ=ಾ/ ಜನOP Lಗುವ೦� hಾಡು*ದರ ಸಲು=ಾ/ ಸು=ಾ�Dಯ Aಾರುp2ಯನು& �Pದು2ೂu¤ವ 

ಸ~ಳದ^v ಜನರನು& ಇಡು*{ಾ/H.  

 

ಆನ೦ತರ 9ಾ* ದೂರದJDಸು*H೦ಬು{ಾ/ ಕjಯುವ ಜಗC8ನ eೕj Hೕಶಗ�P �ೂೕಗು�8ೕ� (9ಾpದನು& 

ಅ[ಾWಯ 7 ರ^v pವರ=ಾ/ ಚ¨Dಸ^Hnೕ�).  

 

ಒ೦ದು �ೕa 9ಾ* Hೕವjೂ೦>P zೕ�ಯ^vದnj, 9ಾ* ನಮy ಸ`ಂತ ಸ"ಗಳನು& pAಾ8ರPೂ�ಸು*ದ�&ೕ  

�ೂೕಡು*>ಲv, ಬದ§ಾ/ 9ಾ* 2ೂ೦�ೂಯWದ ಸ~ಳಗ�P 9ಾ* ಸು=ಾ�Dಯನು& 2ೂ೦�ೂಯುW=ಾಗ �ಾಹW=ಾ/ 

pಸ8Oಸು*ದನು& �ೂೕಡುವವcಾ/Hnೕ�. Hೕವjೂ೦>P zೕ�ಯ^vರು*ದರ ಮುಖW ಲ�ಣ* pಸ8Oಸು*ದು, 

ಜನರ ಸಣ| ಗುಂ7ಂದು �ೕಸುr<ಸ8ನನು& C�ದು2ೂಳ¤ಲು ಬಯಸುವ ಎ§ಾv ಸ~ಳಗಳ^v �ೕಸುr<ಸ8ನ 

ಪ<ಸನ&�ಯನು& ಹರಡು*{ಾ/H. ಆ ಮೂಲಕ Hೕವಜನರ ¡ೕpತಗಳ ಮೂಲಕ ,ಾಣಲbಡುವ ಸು=ಾ�Dಯ 

ನcಾವ ಾರ* ಅವರ ಸುತ8^ನ ಜನOP ಅದು  ಸbಷ)=ಾಗುತ8H.  

 

 

ಮುಖ2 <ಾಕ2&ಾಗಗ9 

 

 

ಸ`ಲb ಸಮಯ �Pದು2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ =ಾಕWEಾಗಗಳನು& ಓ>O ಮತು8 ಚ¨DLO: 

 

• ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತW 1:8: ತನ& ಸ"ಯು ಪ<CY೦ದು EೌPೂೕ�ಕ ಪ<Hೕಶವನು& ಸು=ಾ�D£೦ದ 

ಭCDhಾಡುವ೦ತಹ ಒ೦ದು >`ಗುಣPೂ�ಸುವ ¡ೕpZಾ/ರeೕ2೦ದು �ೕಸು* ಉHnೕJದnನು.  



Shಗುಣxೂ9vHDBಾRನ ರಚ+ 

 

xಮy �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^v ಸ೦oಣDPೂ�ಸುp2/ಭCDZಾಗುp2ಯು ಏ�೦ದು �ೂೕರುತ8H 

ಎ೦ಬುದನು& pವOLO (ಜನಸಂ�W, �j�ೂj, ಬಲಸ೦2ೕತಗu, Fಾ<ಂತWಗu, ಮುಖW ಜನಸ೦�W ಇ ಾW>) 

 

xಮy �ರೂಸ�ೕಮು> 

 

xಮy ಯೂ{ಾಯ: 

 

xಮy ಸhಾಯD: 

 

ಜಗತು8: 

 

ಈ ಎ§ಾv ಸ~ಳಗಳನು& ಸ೦lಸು*ದ2. ಅವಶWಕ=ಾ/ರುವ ರಚ�(ಸ೦z~)ಯನು& dRLO ಅಥ=ಾ pವOLO ಮತು8 

xಮy ರಚ�ಯ eೕj eೕj Eಾಗಗu (ಸಣ| ಗು೦}ಗu, ಸ"ಗu, Uಾ� ಸ", ಇ ಾW>) �ೕP ಪರಸbರ 

ಒ೦ದ2ೂ.೦ದು ಸ೦ಬ೦lಸುತ8�.  

 

 

 

 

 



ಪ<CYಂದು EೌPೂೕ�ಕ ಹ೦ತಗ�P ಅವಶWಕ=ಾ/ರುವ 9ಾಯಕತ`ವನು& pವOLO. Zಾವ x>Dಷ)=ಾದ 

ವರಗu (2 �ೕ ಅ[ಾWಯದ^vನ ಸತW�ೕದದ ವರಗಳ ಪ�)ಯನು& �ೂೕR) ಮತು8 ,ಾಯDಗu (ಎNಸ. 4:11 ನು& 

�ೂೕRO) eೕ,ಾ/H? 

 

AಾಮರಸW,ಾ./ 9ಾ xಮy 9ಾಯಕತ`ದ ತಂಡ* xಮy �ರೂಸ�ೕh ್ ಮತು8 ಯೂ{ಾಯ hಾದOಗಳ ಒ೦ದು 

ಗು_,ಾರ/>`ಗುಣ=ಾ/ರು*H೦ಬುದನು& ಗಮxLO. ಆದj, ಇದ2. ಜ=ಾ�ಾ�ರcಾ/ರeೕ,ಾದ ಒ೦ದು ಸbಷ) 

9ಾಯಕತ`/9ಾಯಕನು xಮP ಇರeೕrH. ಆ 9ಾಯಕತ`* �ೕP ,ಾಣುತ8H? xಮy AಾಮಥWDಕ.ನುAಾರ=ಾ/ 

pವOLO- ಈ ತ೦ಡದ ಸ೦z~, ವರಗu ಮತು8 ಜ=ಾ�ಾ�O. 

 

ಅಲvH, ಜಗತ8ನು& ಸ೦lಸು/ತಲು}*ದ,ಾ./ xಮy ತ೦ಡ*  HೕJೕಯ/ಸ~�ೕಯ 9ಾಯಕತ`ದ ,ಾಯDವನು& 

ಸುಗಮPೂ�ಸುವ ¥ದಲ ಮೂರು ವಲಯದ hಾದOಗ�೦ದ ಕೂRರು*ದು. }ನ: �ೂರವಲಯವನು& 

ಸ೦lಸುವ 2�ೕತ<ದ^v ನ�ಸು*ದ2. xಮP eೕ,ಾ/ರುವ 9ಾಯಕತ`/9ಾಯಕರನು& ಮತು8 ಸ~�ೕಯ=ಾ/ ಅವರು 

xಮy 2ಲಸ2. �ೕP ವWವಹOಸುವj೦ಬುದನು& pವOLO.  

 

 

xಮy �ರೂಸ�ೕh ್: 

 

xಮy ಯೂ{ಾಯ: 

 

xಮy ಸhಾಯD: 

 

 

 

ಜಗತು8: 



yಾಯಕತh eಳವzxಯ Dೂಳ{ Vಾಗ%  

 

�ೕ� xೕ* xಧDOLದ 9ಾಯಕತ`ದ pಧಗಳ ಆ[ಾರದ �ೕ� xಮy �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ ಪ<CYಂದು 

ಹಂತವನು& xೕ* ಮುಟ)eೕrH. xೕ* ಅದರನು& ತರeೕCPೂ�Lದ �ಾP ಪ<C ಹಂತದ^v Zಾವ 

9ಾಯಕರುಗu  ಏನನು& C�ದು2ೂಳ¤eೕಕು ಮತು8 hಾಡeೕrH. 

 

 

nೂkzಾ!M ವಲಯದ 

ಹ೦ತ 

{ಾಯಕರುಗN ಏನನು/ 
PwದುMೂ೦UರXೕಕು 

{ಾಯಕರುಗN 
ಏನನು/ dಾಡಲು 
ಶಕHZಾBರXೕಕು 

ತರXೕPಯನು/ 
0ೕC nೕ' 
Mೂಡು^!  

xಮy �ರೂಸ�ೕh ್ 
 

 

 

   

xಮy ಯೂ{ಾಯ 

 

 

 

   



xಮy ಸhಾಯD 
 

 

 

   

ಜಗತು8/ಭೂ�ೂೕಕ 

 

 

 

   

ಸ೦#ಣ%|}~x ಮೂರು ಮತುN ಐದು ವಷ%ಗಳ /ೕಜ+ಗ9 

 

>`ಗುಣPೂ�ಸುp2�ಾ/ನ xಮy �ೕಲ.೦ಡ ರಚ�ಯ ಆ[ಾರದ �ೕ�, ಮು೦>ನ ಮೂರು ವಷDಗಳ^v 

Fಾ<ಥD9ಾoವDಕ=ಾ/ xೕ�ೕನನು& ಅ«ೕr�ಸುC8ರುpO (ಗು೦}ಗu, ಸ"ಗu, ಪ<C ಹ೦ತದ^v 9ಾಯಕರುಗu, 

ತ೦ತ<�ಯುಳ¤ 9ಾಯಕತ`)? 

 

 

xಮy �ರೂಸ�ೕh ್: 

 

 

xಮy ಯೂ{ಾಯ: 

 

 

xಮy ಸhಾಯD: 



 

 

xಮy ಜಗತು8/ಭೂ�ೂೕಕ: 

 

 

 

 

ಮು೦>ನ ಐದು ವಷDಗಳ^v Fಾ<ಥD9ಾoವDಕ=ಾ/ xೕ�ೕನನು& ಅ«ೕr�ಸುC8ರುpO? 

 

 

xಮy �ರೂಸ�ೕh ್: 

 

 

xಮy ಯೂ{ಾಯ: 

 

 

xಮy ಸhಾಯD:  

 

 

 

xಮy ಜಗತು8/ಭೂ�ೂೕಕ: 



ಸ೦#ಣ%|}~x ಒ೦ದು ವಷ%ದ /ೕಜ+ 

 

 

xಮy ಮೂರು ಅಥ=ಾ ಐದು ವಷDದ Yೕಜ�ಯನು& ತಲುಪಲು ಈ ವಷD xೕ* hಾಡeೕ,ಾದ ಗುOಗaೕನು? 

 

 

ಈ ಗುOಗಳ �ೂ�£ರeೕ,ಾದ ,ಾಯDಸ೦ಗCಗ½ಾ**? 

 

 

 

 

ಮುMಾNಯ 

 

 

ಅದರ ಜನರ pಸ8ರ� ಮತು8 ಅದರ ಸ~�ೕಯ ಮತು8 ಅದcಾÏಯ ಸಮು{ಾಯr.ರುವ zೂತು8ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸ"ಯು  ಸhಾಜದ ಅಡ¸ ಮತು8 �ೂ೦ಕುಗkಳP ಸು=ಾ�Dಯನು& �ೕಯeೕrH. ಇದನು& ಎC82ೂ೦Rರುವ 

ಸ"ಗu Fಾ<ಥ¢ಕ=ಾ/ [ಾ¢Dಕ ಸ೦z~ಗಳ ಆಡ�ತ=ಾ/�ೕ �ೂರತು �ೕಸು r<ಸ8ನ zೕ=ಾ 

ಸಮು{ಾಯಗ½ಾ/ ಪOಣ¢ಸದ  ಆL8, ಕಟ)ಡಗu, ಸEಾFಾಲಕರುಗu, ,ಾಯDಕ<ಮಗu ಮತು8 Lಬ೦>ಗಳ 

�ೕ� ಗಮನಹOಸು*ದr.೦ತ �ೂೕ/ >`ಗುಣPೂ�ಸಲು �³V/ Lದ�cಾ/ರeೕಕು. zೕ�ಯ^vರು*ದರ 

ಲ�ಣ* Hೕವಜನರ ಮೂಲಕ ಸು=ಾ�Dಯ ನcಾವ ಾರ* ಸ~�ೕಯ ಸಮು{ಾಯ2. ಸbಷ)=ಾಗುವ೦�, 

pಸ8Oಸು*ದು, >`ಗುಣPೂ�ಸು*ದು ಮತು8 ಜನರನು& ಸ೦lಸು*ದು ಅಥ=ಾ ತಲು}*{ಾ/H. ಇದು 

ಸು=ಾ ಾD ಸ೦oಣD�Zಾ/H ಮತು8 9ಾ* ಪಕ.2. ಮುಖhಾಡು=ಾಗ hಾತ< ಇದು AಾಧW=ಾಗುತ8 
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Zೕ[ ಸ8ಗ\೦]^  ಸ೦ಬ೦_ಸುCದು 

 

 

Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& ನಮy ಪಟ)ಣ ಮತು8 ಜಗC8ನ^v ಒ೦Hೕ 
ಸ"�೦ಬ೦� 2<ೖಸ8ರ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

 

ಪ<C ಪಟ)ಣಗಳ^v ಬಹಳಷು) ಸ"ಗu ಸ"ಗ�ರು=ಾಗ, Zಾ*Hೕ ಸ~ಳದ^v  xಜ=ಾಗಲೂ ಒ೦ದು ಸ" hಾತ< 

ಇರುತ8H. ಒ೦ದು ಸ~ಳವನು& ಸು=ಾ�D£೦ದ ಸ೦oಣDPೂ�ಸeೕ,ಾದj(ಭCDhಾಡeೕ,ಾHೕ), ಎ§ಾv 

ಸ"ಗÇ ಸಹ ಒ೦ದು ಉನ&ತ=ಾದ ದಶDನದ^v ಒ೦{ಾ/ ಐಕWPೂಳ¤�ೕeೕrH.  

 

ಅ7ಸ8ಲರ ಕೃತW 13 ರ^v Aೌಲ ಮತು8 �ಾನDಬರು ಅ೦CYೕಕW ಸ"£ಂದ ಕuKಸಲbಟ)ರು. ಸ"P ಇವರು ಬಹು 

ಅಮೂಲWcಾ/ದnರು, ಆದj ಅವರನು& ಗ�)Zಾ/ KR>ಟು)2ೂu¤*ದr.೦ತ, 9ಾಯಕರುಗu ಅವರ 2ಲ* 

zೂತು8ಗಳನು& �Pದು2ೂ೦ಡು �¨Vನ ಜನOP ಅವನು&  2ೂಟ)ರು. �¨Vನ ಜನರ^v(Hೂಡ¸ ಸಮೂಹ) Hೕವರು 

hಾಡಲು ಬಯLದುn, ಅವರ ಒ೦ದು ಸ"ಯ^v  ಾನು hಾಡಲು ಬಯLದnr.೦ತ Hೂಡ¸{ಾn/H. ಅದನು& 

ಗುರುCL�ೕ, ಅವರು ಈ  ಇಬರನು& pAಾ8ರ=ಾದ zೕ�P dಟು)2ೂಡುವ ಮನಸು²ಳ¤ವcಾದರು.  

 

ಒ೦ದು ಸ~ಳವನು& 9ಾ* �ೕP ಸು=ಾCೕDಕOಸಲು ಬಯಸು�8ೕ�೦ಬುದನು& Yೕ¨ಸು=ಾಗ, 9ಾ* ಅ೦ತWವನು& 

ಮನL²ನ^vಟು)2ೂ೦ಡು Fಾ<ರ೦ªಸeೕrH- ಅ೦ದj 2ೕವಲ ನಮy ಒ೦ದು Eಾವ�/೦ತ pUಾಲ=ಾದ/pAಾ8ರ=ಾದ 

¨ತ<ಣ. ಇದ2. eೕj ಸ"ಗk೦>P ಸ೦ಬ೦ಧವನು& eaಸು*ದರ ಅಗತWpH.  

 



ನಮy ಸEಾFಾಲಕjೂಬರು �ೕಲಣ ನೂWZಾ, ್D ನ^v ಸ"Y೦ದನು& Fಾ<ರ೦ªL{ಾಗ, ಅದನ&ವರು ತಮy ಸಣ| 

ಸ"ಯು ತಲುಪಲು/ಸ೦lಸಲು ದೂರ=ಾ/ರುವ  ಬಹುHೂಡ¸{ಾದ ಇRೕ ಪಟ)ಣ,ಾ./ನ ಒ೦ದು ದಶDನHೂ೦>P 

Fಾ<ರ೦ªLದರು.  �ಾ�ಾ/ ಅವರು ತಮy ಸಮು{ಾಯದ^vನ eೕj ಸ"ಗಳ ಸEಾFಾಲಕjೂ೦>P 

ಸ೦ಪಕDದ^vರಲು ಬಯLದರು. 2ೕವಲ tೕಕಡ ಮೂರರಷು) ಜನಸ೦�W hಾತ< pUಾ`Lಗa೦ದು {ಾಖ^ಸbÅ)ಗ 

ಅ�ೕಕರು °ೖಯDPಟ)ರು ಮತು8 ಆ 2�ೕತ<ದ^vನ 2ಟು)�ೂೕದವರನು& ಸ೦lಸಲು Aಾಕಷು) ಸ"ಗu 

ಉ ಾ²ಹPೂಳ¤^ಲv. ಈ ವWr8ಯು ಸEಾFಾಲಕರುಗ�P ಎರಡು ಪ<t&ಗಳನು& 2ೕ�ದರು, ಅ�೦ದj: "ಈ ಪಟ)ಣದ^v 

Hೕವರು ಏನನು& hಾಡುC8ರುವ�೦ಬು{ಾ/ xೕ* ಗ<KಸುpO?" ಮತು8 "xಮ�ಾ/ 9ಾ* �ೕP Fಾ<ÈDLಬಹುದು 

ಮತು8 xಮP zೕ�/ಸ�ಾಯ hಾಡಬಹುದು?". 

 

ಆ ಸ~ಳದ^v Hೕವರು �³V/ ಏನನೂ& hಾಡುC8ಲv�೦ಬು{ಾ/ ಅ�ೕಕರು EಾpLದರು. ಅವರು ಎರಡ�ೕ ಪ<t&ಯನು& 

Cರು/ Yೕ¨Lದರು, Zಾ2೦ದj ಸ~�ೕಯ ಸ"ಯು xಜ=ಾಗಲೂ ಒÅ)/ 2ಲಸhಾಡ^ಲv ಅಥ=ಾ 

ಸhಾನ=ಾದ ಒ೦ದು ಮನಸ²ನು& �ೂ೦>ರ^ಲv. �ೂಸ{ಾ/ ಬ೦ದ ಈ ವWr8ಯು ತಮy ಜನರು ಅಥ=ಾ 

ಸ೦ಪನೂyಲಗkಳP  ಮುu/�ೂೕಗುವ�೦ಬು{ಾ/ ಅ�ೕಕರು ¨೦CLರಬಹುದು. ಆದj, ಪಟ)ಣವನು& 

ಸು=ಾCೕDಕOಸು*ದ2.  pUಾಲ=ಾದ ಒ೦ದು ಸ"�ಾ/ ಸEಾAಾ~ಪ�ಯು ದಶDನÀ೦ದನು& ಇಡಲು 

Fಾ<ರ೦ªL{ಾಗ, ತಮy 2�ೕತ<ಗಳ^v ಸು=ಾ�Dಯು ಹರಡು*ದರ ಬPº ಗ೦ªೕರ=ಾ/ರುವ eೕj ಸ"ಗk೦>/ನ 

Fಾಲು{ಾO2ಯು ea£ತು. ಈ �ೂಸ ಸ"ಯು ತನ&^vರುವ 2ಲ* zೂತು8ಗಳನು& �Pದು2ೂ೦Rತು ಮತು8 

ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯ೦��ೕ ಅದು ಅ*ಗಳನು& ತನ& ಸಮು{ಾಯದ pUಾಲ=ಾದ zೕ�ಗ�P Cರು/ dC8ತು. ಆಗ 

ಬಹು ಜನರು ಪ<Cr<£ಸಲು/ಸb೦>ಸಲು Fಾ<ರ೦ªLದರು.  

 

eೕj ಸ"ಗಳ ಕುO ಾ/ ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯು hಾRರು*ದು Fಾಲು{ಾO2ಯ ಸಲು=ಾ/ Fಾಲು{ಾO2ಯನು& 

ಉ೦ಟುhಾಡು*ದು ಅಥ=ಾ ನಮy ಕುO ಾ/ ಒa¤ಯ{ಾ/ Eಾpಸು*ದು ಅಥ=ಾ xlDಷ)=ಾದ ,ಾರಣ,ಾ./ 

�¨Vಸು*ದಲv. ಇದು ಸು=ಾ�Dಯನು& ಭೂ�ೂೕಕದ ಕಟ)ಕ�ಯ�jP 2ೂ೦�ೂಯುW*{ಾ/H.  ಸ"ಯು 

xcಾಶ<ಯ, ಹL* ಅಥ=ಾ ಇತj Aಾhಾ¡ಕ ಅಗತW�ಗಳ೦ಥ Fಾ<Yೕ/ಕ ,ಾಳ¡ಗಳನು& �ೕಳeೕಕು. ಆದj ಆ 

2ಲಸ* Zಾ=ಾಗಲೂ ನಮy ಸ~ಳಗಳ^vನ ಕaದು2ೂ೦Rರುp2ಯ xಮೂDಲ� hಾಡುವ ಮ�ಾ ಅ೦ತWH�P 

Aಾಗeೕಕು.  

 

eೕj ಸ"ಗk೦>ನ ನಮy ಸ೦ಬ೦ಧ* ನಮy ಪಟ)ಣಗu, cಾಜWಗu, Hೕಶಗu ಅಥ=ಾ ಜಗC8ನ ಸುತ8^ದnರೂ, ಆ 

2�ೕತ<ದ^vನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ  ಮತು8 ಮಗುpP ಸು=ಾ�Dಯು ಲಭW=ಾಗುವ೦� hಾಡುವ ಗುOY೦>P 



�ೕಸುr<ಸ8ನ ಸು=ಾ�DP 2ೕ೦ದ<=ಾ/ರುವ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳನು& K೦�ಾ^ಸeೕಕು. ಆಗ 9ಾ* ಸು=ಾ�Dಯ 

ಪ<ಸರಣ,ಾ./, �ೕಸುr<ಸ8ನ ಮK��ಾ/ ಮತು8 ನಮy 2�ೕತ<ಗಳ ಒ�C�ಾ/ ಒÅ)/ ನಮy zೂತು8ಗಳನು& 

ವWಯhಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆ ಸ~ಳದ^v Hೕವರು hಾಡಲು ಬಯಸು*ದರ ಒ೦ದು ಮ�ಾ Eಾವ�ಯನು& 

ವKಸು*ದು.  

 

ಮುಖ2 <ಾಕ2&ಾಗಗ9 

 

 

ಸ`ಲb ಸಮಯ �Pದು2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ =ಾಕWEಾಗಗಳನು& ಓ>O ಮತು8 ಚ¨DLO: 

 

• ಆ>,ಾ೦ಡ  12:1-9: Hೕವಜನರ ಒ೦ದು pವcಾತyಕ ಗುರುತು Hೕಶಗ�P/ಜ9ಾ೦ಗಗ�P ಒ೦ದು 

ಆJೕ=ಾDದ=ಾ/ರುವ ಅವರ ಜ=ಾ�ಾnOZಾ/H. 

• ಅಪಸ8ಲರ ಕೃತWಗu 11: ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಗu ಜನರನು& Lದ�Pೂ�ಸುವ, zೂತು8ಗಳನು& ಹ೦ಚುವ, ತಮy 

EೌPೂೕ�ಕ ಪ<Hೕಶಗಳನು& ತಲು}ವ/ಸ೦lಸುವ ಮತು8 eೕj ಸ"ಗk೦>P 

Fಾಲು�ಾರcಾಗುವ*ಗa೦ಬು{ಾ/ pವOಸಲb�)�.  

• Í^SbಯವOP 1:3-5: �ೂಸ ಒಡ೦ಬR2ಯ ಸ"ಯು r<ಸ8ನ pUಾಲ=ಾದ/Hೂಡ¸ ಗು೦S�ೂ೦>/ನ 

ಸು=ಾ ಾD Fಾಲು{ಾO2P e�2ೂಡುತ8H.  

 

 

 

 

 

 



=ಮ> mಾ̂೦ತ2ದab  ಸ೦#ಣ% ಸ&ಾ (ಾ)ಪ+x ಹ೦ತಗ9 

ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯು 2ೕವಲ ಒ೦ದು ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಸ೦ಕಲbr.೦ತಲೂ �¨Vನ{ಾ/H; EೌPೂೕ�ಕ 

ಪ<HೕಶÀ೦ದರ^v Hೕವರು  ಾನು hಾಡಲು �ೂರ�ರು*ದ�&ಲv r<ಸ8ನ ಇRೕ Hೕಹದ ಮೂಲಕ - ಅ೦ದj ಒ೦ದು 

�¨Vನ EೌPೂೕ�ಕ Fಾ<೦ತದ^vನ ಎ§ಾv Hೕವಜನರ ಮೂಲಕ hಾಡು ಾ8�೦ಬ ಸ ಾW೦ಶ/=ಾಸ8=ಾ೦ಶದ �ೕ� 

ಕಟ)ಲbಡುವ ಒ೦ದು ಸ೦lಸುವ/ತಲು}ವ ದೃ�)2ೂೕನ=ಾ/H. ಇದು ತಮy ಸ~ಳಗಳನು& ಸು=ಾ�D£೦ದ ತು೦dಸಲು 

ಸ"ಗaಲv ಒ೦{ಾ/ 2ಲಸhಾಡು*ದರ ಮೂಲದೃವW=ಾ/H.  

 

xಮy 2�ೕತ<ದ^vನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು ಸಹ Hೕವjೂಂ>/ನ ಸಂ[ಾನದ 2ೂಡುPP rp2ೂಡಲು, 

C�ದು2ೂಳ¤ಲು ಮತು8 ಪ<Cr<£ಸಲು ಮ�ೂ8ಂದು ಅವ,ಾಶವನು& �ೂಂದeೕ2೦ದು xಜ=ಾಗಲೂ xೕ* �ೕuವ 

OೕCಯ^v xಮy ಸ~ಳವನು& ಸು=ಾ�DY೦>P ತಲುಪಲು xಮy ಸ"ಯು Zಾವ ��Äಯನು& �Pದು2ೂಳ¤ಬಲvದು? 

ಸು=ಾ�DY೦>P  xಮy ಸ~ಳವನು& ತಲು}ವ AಾhಾನW ಗುO�ಾ/ eೕj ಸ"ಗk೦>P ಸಂಬಂಧವನು& eaಸಲು 

ಏu ಹ೦ತ/��Äಗu 2ಳಕ೦ಡ೦C�.  

 

 

1. 1ೕಜA 

 

ಸ೦tೂೕಧ�(ಪOtೂೕಧ�): ಒ೦ದು ಸ~ಳದ^vನ ಸ"ಯ ¨ತ<ಣವನು& 9ಾ* C�ದು2ೂu¤=ಾಗ,   ಒ೦ದು �ೂಸ 

ಸ"ಯನು& ಎ^v Aಾ~Sಸಲbಡeೕ2೦ಬುದನು& 9ಾ* ಅOತು2ೂu¤�8ೕ�. ನಮy Hೕಶದ^vನ ಪ<CYಬರೂ ಸಹ 

ಒ೦ದು ಸ~�ೕಯ ಸ"ಯನು& ಪ<�ೕJಸುವ೦� ಖ¨ತಪRL2ೂu¤*Hೕ ಅ೦Cಮ ಗುOZಾ/H. 

ಪ<�ೕJಸು*ದು/ಸ೦ಪrDಸು*ದು ಎ೦ದj ಸ"P ನ�ದು2ೂ೦ಡು, ಬಸ²ನು& ಓRL2ೂ೦ಡು, ,ಾರನು& ³ಲ� 

hಾR2ೂ೦ಡು �ೂೕಗು*ದು ಎ೦ಬ ಅಥDವನು& ಸಹ 2ೂಡುತ8H. ಲಭW�ಯನು& ಒದ/ಸು*ದು ಆ ಸ~ಳದ^vನ 

ಸ~�ೕಯವಲvದ EಾÂಗಳನು& hಾತ9ಾಡುವ ಅಥ=ಾ ppಧ ಆcಾಧ9ಾ Eಾವಗಳನು& �ೂ೦>ರುವ ಜನರ 

ಗು೦}ಗ�P ಸ೦ಬ೦lತ ಅಥ=ಾ ಅವಶWಕ=ಾ/ರುವ ಸ"Zಾ/ರು*ದು ಎ೦ಬು{ಾ/ ಸಹ ಅÃೖDಸುತ8H.  

 

ಒ೦ದು ಸ~ಳದ^vನ ಜನರನು& 9ಾ* C�ದು2ೂu¤=ಾಗ, ಆ 2�ೕತ<ದ^vನ ಪ<CYಬOP }ನcಾವCDತ ಮತು8 

ಅಥDoಣD ಲಭW�ಯ^v ಸು=ಾ ಾD ಸ೦Hೕಶವx&ಡುವ ಸು=ಾCೕDಕರಣದ ತ೦ತ<ಗಳನು& ರೂSಸಬಹುದು. ppಧ 



Aಾhಾ¡ಕ ಗು೦}ಗu, EೌCಕ L~C, ವಯಸು², ಆÈDಕ ಮಟ), ಇ ಾW>ಗu ಜನರನು& C�ದು2ೂu¤ವ೦� ಮತು8  

r<ಸ8ನ^vನ Hೕವರ ಸ೦Hೕಶವನು& C�ದು2ೂಳ¤ಲು ಎಷು) ಉತ8ಮ=ಾ/ ಅವOP ಸ�ಾಯ hಾಡಬಹುH೦ಬುದನು& 

,ಾಣುವ೦� ನಮyನು& ಶಕ8cಾ/ಸುವ ಸ೦ಗCಗ½ಾ/�.  

 

xಮy p[ಾನವನು& xಧDOL. xಮy ಪOtೂೕಧ�(ಸ೦tೂೕಧ�) ಮತು8 xಮy Pೂೕ�ಯ �ೕ^ನ xಮy 2�ೕತ<ದ 

ನ,ಾt£೦ದ xೕ* ಪ�ದು2ೂ೦ಡ hಾKCಯನು& xೕ* ಅವ�ೂೕrಸು=ಾಗ, xಮy �ೂ��ಾO2ಯ 

ವಲಯವನು& ಸ೦lಸು*ದು ಎಷು) ಉತ8ಮ=ಾ/H ಎ೦ಬುದನು& xಧDOLO.  

 

ಅಲvH,  ಕ^bL2ೂu¤*ದು, ತರeೕC ಮತು8 2ೂ<ೕRೕಕOಸು*ದO೦ದ ಈ ಸ�ಾಯಗu pUಾಲ=ಾದ Fಾ<೦ತWಗಳ^v 

ಪ<C ಸ"P ಲಭW=ಾಗುವ OೕCಯ^v ಒದ/ಸುವ೦� Fಾ<HೕJಕ 2ೕ೦ದ<ಗಳನು& xೕ* Aಾ~SಸಬಹುH೦ಬುದನು& 

xಧDOLO.  

 

2. ಕ:~4MೂNO/ದಶlನ \ಾಣು 

 

ಕ^bL2ೂu¤ವ ಒ೦ದು Yೕಜ�ಯನು& Aಾ~SLO. xಮy Fಾ<೦ತW>೦ದ ಆ Fಾ<೦ತWದ^vನ ಪ<CY೦ದು ಸ"�ಾ/ 

ಇರುವ SCP ಯ ದಶDನವನು& ಸ೦ಪrDಸು*ದ,ಾ./ ಚಟುವ�2ಯ ಒ೦ದು ,ಾW�೦ಡc ್ �ೕ� xಧDOLO. 

ಅಲvH, pUಾಲ=ಾದ/�¨Vನ 2�ೕತ<ಗಳ^v eೕj ಸ"ಯ ಅ�ೕಕ 9ಾಯಕರುಗk೦>P ಒಬರ �ೕ�ೂಬರನು& 

ಸ೦lಸು*ದ,ಾ./ ಒ೦ದು ಪ<r<�ಯನೂ& ಸಹ Aಾ~SLO. ಆನ೦ತರ ಈ 9ಾಯಕರುಗಳನು& SCP ಯ ಮೂರು 

ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ 2ೂ೦�ೂ£WO. ಅ�೦ದj: ದಶDನ, ಸ", 9ಾಯಕತ` (SCP ಯ ptೕಷ eೂೕಧ�ಯ ಸ೦r�ಪ8 

ಆವೃC8ಗu; ಇ* ಅನುಬ೦ಧ C ಯ^. ಕ೦ಡುಬರುತ8�).  

 

3. ಗುರುP4 

 



ತರeೕCP Lದ�Oರುವವರನು& ಗುರುCಸು*ದು. xಮy 2�ೕತ<ದ Zಾವ 9ಾಯಕರುಗu ಪ<Zಾಣ/Zಾ�<: ಸ೦oಣD 

ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗಲು LದnPೂ೦R{ಾnj೦ಬುದನು& ಕ೦ಡುKR£O. ಆನ೦ತರ 

ನpೕಕರಣವನು& ಓದಲು �ೕ�O ಮತು8 ಅದನು& hಾಡಲು ಒ}bವವರನು& ಮುನ&�LO. 

 

 

4. ತರXೕP'ೂw4 

 

¥ದಲ ಅ�ಯನು& ತರeೕCPೂ�L. ಪ<Zಾಣ/Zಾ�< ತರeೕC pಷಯ* ¥ದಲು ಆಸಕ8cಾ/ರುವ 2ಲ* 

ಸ"ಗk೦>P Fಾ<ರ೦ªಸಬಹು{ಾದ ಸ~ಳದ^v ಕxಷ) ಪ� ಒ೦{ಾದರೂ Fಾ<HೕJಕ 2ೕ೦ದ<ವನು& Lದ�Pೂ�LO.  

 

ಖ೦Rತ=ಾ/ ಪ<C ಸ"P �ೂೕಗುವ೦ತಹ ತರeೕC ,ಾಯDಕ<ಮÀ೦ದನು& Aಾ~SLO.  ಮನL²ನ^vನ xಮy 

p[ಾನದ ಮೂಲಕ  pUಾಲ=ಾದ(�¨Vನ) Fಾ<೦ತW,ಾ./ xೕ* ಗುರುCLದ ಪ<CY೦ದು Fಾ<HೕJಕ 2ೕ೦ದ<ಗಳನು& 

xEಾ£ಸಲು ಸ೦Yೕಜಕರನು& ತರeೕCPೂ�LO. ಆ Fಾ<೦ತWದ^vನ ಆಸಕ8 ಸ"ಗk೦>P ಪ<C 2ೕ೦ದ<ಗಳ^v SCP 

ಪ<r<�ಯನು& ಅ9ಾವರಣPೂ�LO.  

 

5.  ತರXೕತುpಾರ 

 

xೕ* �r.ಸಬಹು{ಾದ �ಚುVವO ಗುಂ}ಗಳನು& ಕಂಡುKR£O. ಈ�ಾಗ�ೕ C�>ರುವವರ �ೂರ ಾ/ xಮy 

Fಾ<೦ತದ^vನ �ಚುVವO ಪ<CEಾx`ತ Fಾಲು{ಾರರನು& ಅಥ=ಾ ಸಂಪಕD*ಳ¤ z&ೕKತರನು& ಗುರುCLO - ¥ದಲು 

zೕರಲು Lದn=ಾ/ರದ ಸ"ಗu, ಅj-ಸEಾ zೕ�ಗu, ಇ ಾW>. xೕ* ಹ೦¨2ೂ೦ಡ Fಾ<೦ತWHೂಳP ಅಥ=ಾ ಅವರ 

xlDಷ) ಸ"ಗಳ ಸ೦ಪಕDಗkಳP ದಶDನHೂ೦>P ಸ�ಾಯ hಾಡಲು ಮನಸು²ಳ¤ �ೂ��ಾರರುಗ��ಾ/ 

ಹುಡುrO. 

 



1-5 ಹ೦ತ(��Ä)ಗಳನು& ಕಟ)ಲು ಅವOP ಸಹಕOLO. ಅವರ ಸಂಪಕD mಲHೂಳP ಒಂದOಂದ ಐದರವj/ನ 

��Ä ಅಥ=ಾ ಹಂತಗಳನು& ಕಟ)ಲು/Aಾ~Sಸಲುವಆ�ಾºPº  ಮತು8 Zಾ=ಾಗಲೂ ಅವರನು& ಸಂlLO. ತಮ�ಾ/�ೕ 

ಪ<Zಾಣ ಅಥ=ಾ Zಾ�<ಯನು& Fಾ<ರಂªಸಲು ಮತು8 ಸಂYೕ¡ಸಲು ಅವರನು& ತರeೕತುPೂ�LO.  

 

6. ಆ�ಾರ7ಾB!/ಸ�ಾಯdಾU! 

 

ಆ[ಾರ=ಾ/ರುವ AಾKತWಗಳನು&(ಬರಹ) ಹ೦¨O. eೕj Zಾವ ಸು=ಾCDಕ, JಷWತ`ದ ಮತು8 9ಾಯಕತ`ದ 

ತರeೕCಯ ಸಲಕರ¼ಗu xಮy Hೂಡ¸ Fಾ<ಂತWದ^v ಇರುವ ಸ"ಗ�P ಸ�ಾಯಕ=ಾಗುವ�೦ಬುದನು& xಧDOLO 

ಮತು8 ಅ�ಲv*ಗ�ಗೂ ಅ* ಲಭW=ಾಗುವಂ� hಾRO.  

 

AಾಂಧªDಕ ಆಚರ�ಗಳನು& ಏಪDRLO. eೕjಯವರು zೕ=ಾ ¡ೕpತವನು& ಮತು8 ಸ"Zಾ/ರು*ದನು& 

ಅಭWLಸು*ದನು& ,ಾಣಲು ಜನOP ಸ�ಾಯಕ=ಾಗುವಂ� xೕ* Hೕ¼P xೕಡಬಹು{ಾದ  2ಲ* Fಾ<HೕJಕ 

ಮತು8 ಮ�ಾ Fಾ<HೕJಕ ಸಂಭ<hಾಚರ�ಯ ,ಾಯDಕ<ಮಗಳನು& ಹ¢y2ೂ�¤O.  

 

xಮy ಮೂಲ ತಂಡHೂಂ>P ಪ<r<�ಯನು& Cಂಗ�Pೂ�yZಾದರೂ ಪOJೕ^LO. ಅಗತWದ೦� �ೂ೦{ಾ¼2 

ಮತು8 zೕಪD� hಾಡು ಾ8 xಯ¢ತ=ಾ/ ಪ<r<�ಯನು& ಕಟ)ಲು ಮತು8 Pೂತು8hಾಡಲು xಮy ವಲಯ=ಾರು 

9ಾಯಕತ` ತ೦ಡವನು& zೕOLO. 

 

7. �ಟು�MೂU!/�ಡುಗ� 

 

eೕj Fಾ<೦ತW/ಪ<Hೕಶಗ�P ಸ�ಾಯ  ಕuKಸು*ದನು& ಪOಗ¼LO. ಉ�8ೕ¡ಸಲು ಮತು8 ತಮy ಸ`೦ತ ಸ~ಳಗಳ^v 

eೕj ಸ"ಗk೦>P Fಾಲು{ಾO2ಯನು& eaಸು*ದ2. eೕj Fಾ<೦ತWಗ�P �ರ=ಾಗಲು xಮy 9ಾಯಕ 

ಸಮು{ಾಯದ ಒ೦ದು Eಾಗವನು& xೕ* ಕuKಸಬಹು{ಾದ xಮy Hೕಶದ^vನ eೕj ಸ~ಳಗಳನು& ಕ೦ಡು2ೂ�¤O. 

 



ಕjಯಲbಟ)ವರನು& ಗುOCL, ತರeೕCPೂ�L ಮತು8  �ಚುV ಪO_ಮ,ಾOZಾ/ರುವವರನು& eೕj Hೕಶಗ�P 

dಟು)2ೂRO. ಇ�ಲv*ಗಳ ನಡು� xೕ*, ದಶDನ, ತರeೕC ಮತು8 ಸ�ಾಯ hಾಡು*ದರ^v ಬಹು 

ಪO_ಮ,ಾOZಾ/ರುವ 2ಲವರನು& ಕ೦ಡು2ೂu¤pO. ತಮy ಸ~ಳಗಳ^v Fಾಲು{ಾO2ಯನು& ರೂSಸಲು/ಕಟ)ಲು 

eೕj Hೕಶಗಳ^vನ ಸ"P �ರ=ಾಗುದ,ಾ./ ಆ Hೕಶಗ�P ಅವರನು& ಕuKಸು*ದ2. ��Äಗಳನು& �Pದು2ೂ�¤O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yಾಯಕರುಗಳನುG ಗುರು.ಸುOದು 

 

 

ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯು  ತಮy Fಾ<ಂತWಗ��ಾ/ Hೕವರ ಮನಸ²ನು& KRದು2ೂಳ¤ಬಲv 9ಾಯಕರುಗಳನು& 

ಕಂಡು2ೂu¤*ದು ಮತು8 ತಮy ಸ`ಂತ ಸ~ಳಗಳ^v ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ತತ8`ಗಳನು& 2ೂಂ�ೂಯುW*ದ2. 

ಅವರನು& ತರeೕCPೂ�ಸು*ದರ ಕುO ಾ/H! 9ಾ* ಸಮÈDಸುವ ತತ8`eೂೕಧ� ಮತು8 hೌಲWಗಳನು& 

Aಾ,ಾರPೂ�ಸುವ ಮತು8 9ಾ* KRದು2ೂಂRರುವ ತತ8`ಗಳನು& ಪ<Cdಂdಸುವ zೕ�ಯನು& 2ೂಂ�ೂಯುWವ 

9ಾಯಕರುಗ��ಾ/ 9ಾ* ಹುಡುಕುC8Hnೕ�. 

 

ಮುಖW 9ಾಯಕರುಗಳನು& ಗುರುCಸಲು ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ತತ`ಗu hಾತ<ವಲvH ಆ 9ಾಯಕನ 

Eಾ/Zಾ/ರುವ zೕ�ಯ hಾದOP ಒಬ 9ಾಯಕನ ಗ<K2ಯನು& xಣD£ಸಲು 2ಳಕಂಡ ಪ<t&ಗಳನು& 

ಉಪYೕ/LO. ಇದು 2ೕ�L2ೂu¤*ದು ಮತು8 2ಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಕುO ಾ/ ಒಬ 9ಾಯಕನ ಸಂoಣD 

hೌಲWhಾಪನ ಅಥ=ಾ ಪOhಾಣವನು& xಮP 2ೂಡುವಂತಹ ತx�ಯ ಪ<t& ಗಳನು& 2ೕu*ದರ ಒ೦ದು 

ಪ<r<�Zಾ/H.  

 

 

@ಾಯಕನ dೌಲ=dಾಪನ 

 

1. 9ಾಯಕನು ಒ೦ದು ದಶDನವನು& �ೂ೦>ರುವ�ೂೕ? 9ಾಯಕನ ಹೃದಯದ ಬಯ2�ೕನು(ಮ ಾ8ಯ 18:12-

14, 1 C¥Ã. 2:3-6; 2 «ೕತ< 3:9)? ಪ<C }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು* Hೕವjೂ೦>P ಸ೦[ಾನ=ಾಗeೕ2೦ಬ 

ಒ೦ದು ಗುOY೦>P ಇದು L~ರ=ಾ/HYೕ? 

2. ತನ&Hೕ hಾCನ v̂, 9ಾಯಕನು Hೕವರ zೕ=ಾಗುOಯನು& Aಾlಸು*ದ2. ಅವಶWಕ=ಾದ ಸತW�ೕದದ 

ತತ`(eೂೕಧ�)ಗಳನು& �ೕP ಅªವWr8Pೂ�ಸುವನು (ಮ ಾ8ಯ 28:18-20; 2 2ೂO೦ಥ. 5:18)? 

3. ¥ಟ) ¥ದಲ�ಯ{ಾ/ 9ಾಯಕನು =ಾಕW>೦ದ ಕ�)�ಾಕಲb�){ಾn�ೂೕ? ಆ ಕ�)�ಾಕುp2P 

Cuವ�2(mÆನ) ಮತು8 ಅನ`£ಸುp2ಯ^v ತನ& ¡ೕpತದ^v Aಾ�WpHYೕ? 



4. ಆತ�ೂಬ ಏಕವWr8 9ಾಯಕ�ೂೕ ಅಥ=ಾ ಆತ�ೂ೦>P eೕjಯವO{ಾnjೂೕ? ತನ& ವರ* ಬಹು 

Fಾ<ಮುಖW=ಾದುದnಲv ಮತು8 Hೕವರ zೕ=ಾಗುOಯನು& Aಾlಸಲು(�ರ�ೕOಸಲು) ತನP eೕjಯವರ 

ಅಗತWpH�೦ಬುದನು& ಆತನು C�ದು2ೂ೦R{ಾn�ೂೕ? 

5. ಸ"ಯ ಮತು8 �ೂೕಕದ^v eೕjಯವjೂ೦>P 9ಾಯಕನ ಪ<Eಾವ�ೕನು? ಆತನ �ಸjೕನು? 

6. 9ಾಯಕxP eೂೕlಸುವ ಮತು8 ನಮW�(�ೂ೦>2ೂu¤ವ) ಒ೦ದು ಪOpHYೕ? ಆತನು eೕjಯವO೦ದ 

ಕ^ಯು ಾ8�ೂೕ? ಆತನು �ಚುV ಕ^ಯಲು ಮತು8 eaಯಲು ಬಯಸುವ�ೂೕ? 

 

 

@ಾಯಕನ JೕKಯ dೌಲ=dಾಪನ 

 

1. 9ಾಯಕನ zೕ�ಯ Zಾವ ಅ೦ಶಗu ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯ ಏu ಗುಣಲ�ಣHೂ೦>P �ಚುV L~ರ=ಾ/�: 

ಗುO³^ತ=ಾ/ರು*ದು, Hೕವಜನರ hೌಲWಗಳನು& ಅaಯು*ದು, Hೕವಜನರನು& 

ಸಬ^ೕಕOಸು*ದು(ಬಲPೂ�ಸು*ದು), ಪಕ.2. ಮುಖhಾಡು*ದು(Fಾಶ`D xಲು* �ೂ೦>ರು*ದು) 

ಬಹುಸ೦�Wಯ ಪರಸbcಾವಲ೦d 9ಾಯಕರನು& �ೂ೦>ರು*ದು, eೕj ಸ"ಗk೦>P 

Fಾಲು{ಾರcಾಗು**ದು ಮತು8 ದೂರದJDಸು*ದು (mಗCಕ=ಾ/ ಉH�ೕಶoವDಕ=ಾ/ರು*ದು)? 

2. 9ಾಯಕನ zೕ�ಯು ಸು=ಾCೕDಕರಣ ಮತು8 ಸEಾ Aಾ~ಪ��ಾ/ xಲು* �ೂ೦>ರು*Hೂೕ? ಅದು 

ಆ೦ತOಕÀೕ ಅಥ=ಾ �ಾಹWÀೕ? ತನ& ಹಣ,ಾLನ pಷಯದ^v ಸ"ಯ xಲು* ಸbಷ)=ಾ/HYೕ? 

3. ಸ"ಯ ಒಳP ಮತು8 �ೂರP 9ಾಯಕನ zೕ�ಯ ಎಷು) Eಾಗ* 9ಾಯಕರುಗ�೦ದ hಾಡಲb�)H( ಎ§ಾv 

HೕವಜನOP pjೂೕಧ=ಾ/)? 

4. ಈ 9ಾಯಕನ zೕ�ಯ Zಾವ ಸ೦ಪ<{ಾಯ ಮತು8 ಆಚರ�(ಅEಾWಸ)ಗu SCP P pjೂೕಧ=ಾ/ 

¢ತPೂ�ಸಬಹುದು? 

ಅ9ಾ> ,ಾಲ>೦ದ Hೕವರು ಒ೦ದು zೕ�ಯ^v{ಾn� ಮತು8 ಆತನು ಆ zೕ�ಯನು& ತನ& =ಾಕWದ^v 

ಸbಷ)ಪRಸು{ಾn�. ಆ ,ಾರಣ,ಾ./ ತಮy ¡ೕpತಗu Hೕವರ zೕ�Y೦>P L~ರ=ಾ/ರು*ದ,ಾ./ ಈ�ಾಗ�ೕ 

ದಶDನವನು& �ೂ೦>ರುವ ವWr8ಗಳನು& ಕ೦ಡುKRRಯು*ದು ನಮy ಕತDವW=ಾ/H. ತಮy ಭೂಪ<Hೕಶ,ಾ./ 

Hೕವರ ಹೃದಯ(ಮನಸ²ನು&) �ೂ�ೂ8ಯುWವ^v ಈ 9ಾಯಕರುಗu �ಚುV L`ೕಕೃತರೂ ಮತು8 ಶಕ8ರೂ ಆ/{ಾnj. 



Zಾ2೦ದj ಅವರು ಒ೦ದು ಸ೦z~ಯ ಉHnೕಶವನ&ಲv, ಬದ§ಾ/ ತನ& ಸ"�ಾ/ನ Hೕವರ Yೕಜ�ಯನು& 

Fಾ^ಸುವವcಾ/{ಾnj. 

 

ಮುMಾNಯ 

 

 

ಅ೦CYೕಕW OೕCಯ ಸ"ಗu, 2ೕವಲ ತಮy  ಒ೦ದು xlDಷ) zೕ�ಯ Eಾವ�ಯ �ಾದ§ಾ/ ಒ೦ದು ಇRೕ 

ಭೂಪ<Hೕಶದ ¨ತ<ಣವ�ೂ&ಳPೂ೦R�. ನಮy 2�ೕತ<ಗಳನು& 9ಾ* ಸು=ಾCೕDಕರಣPೂ�ಸಲು �ೂರಡು=ಾಗ, 

ಮನL²ನ^v 9ಾ* ಇRೕ Fಾ<೦ತW>೦ದ Fಾ<ರ೦ªಸeೕಕು. 9ಾ* �ೕ¢ಸುವ ಪ<C ,ಾಯDತ೦ತ<*, 2ೕವಲ ಆ 

ಪಟ)ಣಗಳ^v ಒ೦ದು ಸ"ಯನು& �ೕP ಕಟ)eೕ2೦ಬು{ಾ/ರH, ನಮy ಪಟ)ಣಗಳ^vನ ಇRೕ ಜನಸ೦�Wಯನು& 

ತಲು}*ದರ ಕುO ಾ/ರeೕಕು. ನಮy 2�ೕತ<ದ^vನ ಪ<CYಬOP ಸು=ಾ�Dಯನು& ತಲುSಸು*ದು ನಮy ಸ"ಗಳ 

ಕುO ಾ/ Yೕ¨ಸು*ದO೦ದ ಆರ೦ಭ=ಾಗುತ8H.  

 

ತಮy 2�ೕತ<ದುದnಕೂ. hಾಡeೕ2೦ದು Hೕವರು ಬಯಸುವ pUಾಲ=ಾದ(Hೂಡ¸) ̈ ತ<ಣ*, ಅವರ ಒ೦ದು ಸ"ಯ^v 

 ಾನು hಾಡಲು ಬಯಸು*ದr.೦ತ Hೂಡ¸{ಾ/H ಎ೦ಬುದನು& ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಗu ಗುರುCಸುತ8�. 

ಆದುದO೦ದ ಅವರು ತಮy ಜನರನು& ಮತು8 ಸ೦ಪನೂyಲಗಳನು&  ತಮy ಸುತ8^ನ ಭೂಪ<Hೕಶಗಳ ಹ�ೂೕ�P 

2ೂಡಲು ಮತು8 eೕj ಸ"ಗಳ ಸಹ,ಾರHೂ೦>P LದnO{ಾnj.  

 

ನಮy ಬಹುHೂಡ¸ zೂತು8, ಮತು8 ಜನರನು& �Pದು2ೂ೦ಡು ಅ*ಗಳನು& pUಾಲ=ಾದ ಒ೦ದು ಭೂಪ<Hೕಶ, ಜಗC8ನ^v 

d�ೂ8ೕಣ. KೕP ಇRೕ ಸ"ಯು ಸು=ಾ ಾD pಸ8ರ�£೦ದ ಪ<Yೕಜನ �ೂ೦ದಬಲvದು. Hೕವರ ಮK��ಾ/, 

ನಮy ಸ~ಳಗಳ ಒ�C�ಾ/ ಮತು8 �ೂೕಕ2.ಲv ಸು=ಾ�Dಯನು& �Pದು2ೂ೦ಡು �ೂೕಗುವ ಗುOಯನು& 

oಣDPೂ�ಸು*ದ,ಾ./, ನಮy 2�ೕತ<ಗಳ�&ಲv ಸು=ಾ�D£೦ದ ಸ೦oಣDPೂ�ಸಲು(ತು೦dಸಲು) Hೕವರು 

ನಮy ವಶ2. 2ೂ�)ರುವ zೂತು8ಗಳನು& �Pದು2ೂ೦ಡು, ನಮy ಪಟ)ಣ, Fಾ<೦ತW, cಾಜW, Hೕಶಗu ಮತು8 

ಜಗC8(�ೂೕಕ)ನ^vರುವ ಸ"ಗಳ zೕ��ಾ/ ಅ*ಗಳನು& pxYೕ/ಸು*ದರ ಮೂಲಕ 9ಾ* ಇRೕ 

Hೕಹ(ಸ")ವನು& ಆJೕವD>ಸಲು ಆJಸುವವcಾ/Hnೕ�.  
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ದೂರದaXಸುCದರ ಮೂಲಕ bಗ;ಕ@ಾA 

ಉKdೕಶeವXಕ@ಾAರುCದು 

 

 

ಈ �ೂೕಕದ^v Hೕವರು Zಾ*Hೕ ಸ~�ೕಯ ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯ>೦ದ ದೂರದ^v ಏನ�&ೕ 
hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಸಹ, ಆತನದನು& ಪp ಾ<ತyನ ಜ೦� Aಾಹಸದ ಮೂಲಕ ಮತು8 ಆ ಸ~ಳದ^vನ ಸ~�ೕಯ 

ಜನjೂ೦>P hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

 

 

Hೕವjೂಂ>P zೕ�ಯ^vರುವ 9ಾ*ಗu ನಮy ಸ~ಳದ^vರುವ eೕj ಸ"ಗಳನು& ಸಹ ತಲುಪeೕrH ಮತು8 

ಒಂ{ಾ/ ಅವjೂಂ>P 2ಲಸ hಾಡeೕrH. ಆದnOಂದ ಜಗC8ನ ಸುತ8 Aಾಂಸ.ೃCಕ �ೕjಗuದnಕೂ. ಸ" ಗkಂ>P 

Fಾಲು{ಾರcಾಗeೕrH. ನಮy ಸ`ಂತ ಭೂಪ<Hೕಶಗಳನು& 9ಾ* ಗಂªೕರ=ಾ/ �Pದು2ೂಳ¤eೕrರು=ಾಗ - ಎ§ಾvr.೦ತ 

9ಾ* ಆ ಸ~ಳದ^vರುವ Hೕವಜನcಾ/Hnೕ� ಮತು8 ಅHೕ �ೕa 9ಾ* =ಾLಸುವ, ಮಲಗುವ ಮತು8 2ಲಸ hಾಡುವ 

ಪಟ)ಣಗಳನು& 9ಾ* ಆಳ=ಾ/ S<ೕCಸeೕ,ಾ/H ಕೂಡ. 9ಾ* ಬOೕ ಸ¢ೕಪದೃ�)ಯುಳ¤ವcಾ/ರ�ಾರದು. 

�ೂೕಕ,ಾ./ ನಮPೂ೦ದು S<ೕC ಸಹ ಇರeೕrH. 

 

ನಮyHೕ ¡ೕpತಗu ಮತು8 ನಮy ಹC8ರದ ವಲಯಗಳ^v ಏ9ಾಗುC8H ಎಂಬುದರ ಬPº ಅCZಾ/ 

Yೕ¨ಸುವವcಾ/ 9ಾ* ಸ¢ೕಪ ದೃ�)ಯುಳ¤ವcಾ/ರು*ದು  ಸುಲಭ. ಆದj Hೕವರು ಇRೕ �ೂೕಕ�ೕ ತನ& 

ಮK�£ಂದ ಮತು8 ಸ`ರೂಪ>ಂದ ತುಂಬeೕ2ಂಬು{ಾ/ ಅ9ಾ>£೦ದ�ೕ ಬಯLದnನು. ತನ& ಸ`ರೂಪದ^v 

ಉಂಟು hಾಡಲbಟ) ಆ{ಾಮ ಹವ`OP ಆತನು 2ೂಟ) ಆ�Æಯು, "xೕ* ಬಹುಸ೦ ಾನ*ಳ¤ವcಾ/ �¨VO; 



ಭೂ¢ಯ^v ತು೦d2ೂ೦ಡು ಅದನು& ವಶhಾR2ೂu¤*{ಾ/H(ಆ>,ಾ೦ಡ 1:28)- oಣD=ಾ/ ಆತನ 

ಸ`ರೂಪ>೦ದ ತು೦ಬು*{ಾ/H, ಮತು8 ಅದು ಎ೦>ಗೂ ಬದ§ಾ/ಲv. Fಾಪ* Hೕವರ ಉHnೕJತ p9ಾWಸವನು& 

2RLd�)ತು, ಆದj ಆತನು ಅಬ<�ಾಮxP hಾRದ ತನ& =ಾ�ಾnನದ^v 9ಾ* �ೂೕಡುವ೦� ತನ& ಜನರ ಮೂಲಕ 

ಭೂ¢ಯನು& ತನ& ಸ`ರೂಪ>ಂದ ತುಂdಸುವ Hೕವರ ಉHnೕಶ* �ಾP�ೕ ಉ�ದು2ೂಂRತು: "xನ& ಮೂಲಕ 

ಭೂ �ೂೕಕದ ಎ§ಾv ಕುಲದವOಗೂ ಆJೕ=ಾDದ*೦Åಗುವದು" (ಆ>,ಾ೦ಡ 12:3). ಇRೕ �ೂೕಕವನು& 

ಆJೕವD>ಸಲು Hೕವರು ತನ& ಎ§ಾv ಜನರನು& ಉಪYೕ/ಸಲು ಬಯಸು ಾ8�ಂಬುದು =ಾಕWEಾಗದ ನಮy 

Cuವ�2Zಾ/H.  

 

ಅದು ಎ^vH ಎಂಬುದನು& ಲr�ಸH, ಅದು Hೂಡ¸>ರ^ ಅಥ=ಾ ಸಣ|ದರ^, J<ೕಮ೦ತ=ಾ/ರ^ ಅಥ=ಾ 

ಬಡ=ಾ/ರ^, ಪ<C ಸ" ಸಹ �ೂೕಕದ^v ಮ�ೂ8ಂದು ಸ~ಳವನು& ಕಂಡು2ೂಳ¤eೕಕು ಮತು8 ಆ ಸ~ಳದ^vನ eೕjೂ೦ದು 

ಸ"Y೦>P Fಾಲು{ಾO2 �ೂ೦ದeೕಕು ಮತು8 ನಮy ಸ`ಂತ ಸ~ಳಗಳ^v Hೕವರು ಏನನು& hಾಡುC8{ಾn�ಂಬುದನು& 

�ೕಳಲು  ಮತು8 ಅದು ಅ^vಯೂ ನ�ಯುವ೦� ಅಥDoಣD=ಾದ hಾಗDಗಳನು& ಕ೦ಡು2ೂಳ¤eೕಕು. ಇದರಥD 

2ೕವಲ ಒ೦ದು Ïಕ.ನು& ಬjಯು*ದು ಅಥ=ಾ Zೌವನಸ~ರ 2ೕ೦ದ<ಗಳನು& ಅಥ=ಾ Uಾ�ಗಳನು& x¢Dಸಲು 

ಅಲb,ಾಲದ ಪ<=ಾಸವನು& 2ೖPೂu¤*ದr.೦ತ �¨Vನ{ಾ/H. ಬದ§ಾ/, ಆ ಸ~ಳವನು& oಣD=ಾ/ 

ಸು=ಾCೕDಕOಸು*ದರ^v ನಮy ¡ೕpತಗಳನು&  ಾWಗoಣD=ಾ/ pxYೕ/ಸು*{ಾ/H.  

 

ಆ ಸ~ಳದ^vನ ನಮy ಅಥDoಣD=ಾದ ಹೂR2ಯು, ಪರಸbರ=ಾ/ ಆ ಸ"ಯ^vನ 9ಾಯಕರುಗk೦>P 

Fಾಲು{ಾರcಾಗು*ದನು& ಒಳPೂ೦Rರುತ8H. ಅವOP eೂೕlಸು*ದr.೦ತ, ಅವO೦ದ 2ೕ�L2ೂಳ¤ಲು ಮತು8 

ಅವO೦ದ ಕ^ತು2ೂಳ¤ಲು 9ಾ* ಸ~�ೕಯ 9ಾಯಕರುಗk೦>P ಒÅ)/ zೕO 2ಲಸhಾಡು*ದನು& 9ಾ* 

ಕ^ಯeೕಕು. ಅ�ೕOಕದವರು �ೂೕಗಲು, eೂೕlಸಲು, �ೕಳಲು ತÉcಾಗಲು ಇಷ)ಪಡು ಾ8j. ಆದj 

�ೂೕಕ{ಾದW೦ತ ಇರುವ ಸ"£೦ದ ಕ^ತು2ೂu¤*ದು, �ಾP�ೕ ನಮy FಾUಾVತW Kನ&�P ಬ೦ದು, ನಮy 

Aಾ೦ಸ.ೃCಕ Ðಕ�)9ಾÏ ಆಗುC8ರು*ದನು& 9ಾ* �ೂೕಡು*ದರ ಮೂಲಕ ಸ"ಯ �ೕ� ಪ<Eಾವ dೕರು*ದು 

ಒ೦ದು Hೂಡ¸ ಸ೦�ೂೕಷ=ಾ/H. ಅವರ^v ಹೂR2 hಾಡು*ದರ ಮೂಲಕ ಅ^vನ 9ಾಯಕರುಗk೦>P 9ಾ* 

 ಾWಗoವDಕ=ಾ/ ಒÅ)/ 2ಲಸ hಾಡಬಹುದು, ಮತು8 ಅವರು ಸಹ ನಮy^v  ಾWಗoವDಕ=ಾ/ ಹೂR2 

hಾಡುವರು.  

 

 



ಮುಖ2 <ಾಕ2&ಾಗಗ9 

 

 

ಸ`ಲb ಸಮಯ �Pದು2ೂ೦ಡು 2ಳಕ೦ಡ =ಾಕWEಾಗಗಳನು& ಓ>O ಮತು8 ಚ¨DLO: 

 

• �Uಾಯ 49:6- }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಕ.ಳನು& p¥ೕ¨ಸುವ Hೕವರ ಸಮಗ< Yೕಜ�ಯು ಆ>£೦ದ�ೕ 

ಆತನ ಹೃದಯ/ಮನL²ನ^vತು8. 

 

• ಮ ಾ8ಯ 28:18-20- ಭೂ¢ಯ �ೕ� ತನ& cಾಜWವನು& ಕಟು)ವ^v ಸr<ಯ=ಾ/ Fಾ�ೂºಳ¤eೕ2೦ದು Hೕವರು 

ತನ& ಸ"P ಆmÆSL{ಾn�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ದೂರದ�%ಸುವ ?��/ಹ೦ತಗ9 

 

 

1. aಾm�l4 

 

9ಾಯಕcಾ/ ಸಮಯ �Pದು2ೂ೦ಡು �ೂೕಕದ^v ಎ^v xಮy ಸ"ಯು ಹೂR2 hಾಡeೕ2೦ದು Hೕವರು 

ಬಯಸು ಾ8� ಎ೦ಬುದರ ಕುO ಾ/ xಮy ಜನOP C��ೕu*ದರ ಮೂಲಕ Fಾ<ರ೦ªLO. ತನ& ಜನರ 

ಹೃದಯಗಳ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗಲು HೕವOP ಸಮಯ2ೂRO. 2ಳಕ೦ಡ ಹ೦ತ/��Äಗಳ ಮೂಲಕ ಒ೦ದು 

ಸ" ಮತು8 9ಾಯಕತ`ದ ತ೦ಡ=ಾ/  Fಾ<ÈDಸುತ8�ೕ ಇOD. 

 

2. ಸ�1ಳBನ ಸ೦ಪಕlಗಳನು/(ಸ೦ಬ೦ಧ) ಪ!ೕGJ4! 

 

xಮy ಸ"YಳP Hೕವರು ತನ& ಜನOP 2ೂಡಲbಟ) ಸಹಜ=ಾದ ಸ೦ಪಕD(ಸ೦ಬ೦ಧ)ಗಳ ಒ೦ದು ಪ�)ಯನು& 

hಾRO: 

 

• ಅವರು ಸ�ಾಯ hಾRದ ಅಥ=ಾ 2ಲಸhಾRದ zೕ�ಗu 

• eೕj Hೕಶಗಳ^v ಅವO/ರುವ z&ೕKತರು ಮತು8 ಕುಟು೦ಬ ಮತು8 ಅವರು �ೂೕಗುವ ಸ"ಗu. 

• Hೕವರು ಅ*ಗಳ ಹೃದಯದ^v ಪO_ಮ dೕOದ ಜಗC8ನ Hೕಶಗu ಮತು8 Fಾ<೦ತWಗu 

• xಮy ಸ"ಯ^v ಪ<ಚ^ತದ^vರುವ EಾÂಗu ಮತು8 cಾ�) <ೕಯ�ಗu 

 

 

3. ಸ೦�ೂೕg4! 



 

¥ದ�ರಡು ಹ೦ತ(��Ä)ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕP Hೕವರು xಮy ಸ"ಯನು& ನ�ಸುC8{ಾn�೦ಬುದನು& Pೂತು8hಾRO. 

�ಚುV =ಾ�ಾnನಯುತ ಸ೦ಪಕDಗಳ ಸ೦tೂೕlಸು*ದ,ಾ./ ಒ೦ದು Yೕಜ�ಯ ನ2�ಯನು& hಾRO. 

 

4. ಗುರುP4! 

 

ಅ[ಾWಯ 6 ರ^vನ  pEಾಗದ^v ಕ೦ಡುಬರುವ   

"9ಾಯಕರುಗಳನು& ಗುರುCಸು*ದು" ಎ೦ಬ ಹ೦ತ/��Äಯನು&ಪYೕ/L, xೕ* 9ಾಯಕರುಗಳನು& 

ಕ೦ಡು2ೂಳ¤ಬಹು{ಾದ ಸ~ಳಗಳನು& ಮತು8 ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಫ^ ಾ೦ಶ2. �ಚುV L`ೕ,ಾಹD=ಾದ 

ರಚ�(p9ಾWಸ)ಗಳನು& ಹುಡುrO. 

 

5. Pೕdಾl04! ಮತುH 1ೕಜA dಾU! 

 

ಒ೦ದು ಸ"Zಾ/ xೕ* ಎ^v pxYೕ/ಸeೕ2೦ದು Hೕವರು xಮP 2ೕuC8{ಾn�೦ಬುದನು& 

Fಾ<ಥD9ಾoವDಕ=ಾ/ xಧDOLO. ಒ೦ದು ದಶDನ ಮತು8 ಮುಖW ಗುOಗಳನು& ರೂ}jೕ�Pೂ�ಸುವ ಒ೦ದು 

ವರುಷ, ಮೂರು ವರುಷ ಮತು8 ಐದು ವರುಷಗ��ಾ/ 2ಳಕ೦ಡ ಮೂರು ಸ�ಾಯಕ(e೦ಬ^ತ) 2�ೕತ<ಗಳ 

ಆ[ಾರದ �ೕ� ಹೂR2ಯ ಒ೦ದು Yೕಜ�ಯನು& ರೂSLO. 

 

6. {ಾಯಕತi<ೂ೦?' Aರ7ಾB! 

 

Fಾ<Zಾಣ(Zಾ�<)>೦ದ ದೂರ ಸ~ಳದ^vರುವ 9ಾಯಕರುಗ�P xೕ* �ೕP 

ಅನುಕೂಲhಾR2ೂಡುpj೦ಬು{ಾ/ xಮy 9ಾಯಕತ`Hೂ೦>P ಒ೦ದು ಸ೦ಕಲbವನು& hಾR2ೂ�¤O. ಸ~�ೕಯ 

9ಾಯಕರುಗu ಪ<Zಾಣದ ಮೂಲಕ ,ಾಯDhಾಡುವ೦�, eೕ,ಾ/ರುವ oರಕ ,ಾಯDತ೦ತ<ಗ� �ರ=ಾ/O P 

ಅವರು ಎಷು) e೦ಬಲ ಮತು8 ತರeೕCಯನು& 2ೂಡು ಾ8j೦ಬುದನು& xಮy ಸ`೦ತ 9ಾಯಕತ`* xಧDOಸeೕಕು.  



 

7. ಸ�x೦ದ ಜನ&ೂ೦?' Aರ7ಾB! 

 

xಮy 9ಾಯಕತ`* ಒ೦ದು ದೂರದJDಸುವ Fಾಲು{ಾO2ಯ^v ಸr<ಯ=ಾ/ Eಾ/Zಾ/ರು=ಾಗ, xಮy ಸ"ಯ 

,ಾಯDತ೦ತ<ಗಳ ಪO_ಮ,ಾOತ`ವನು& �¨Vಸಲು   ಅ§ಾbವlಯ ತ೦ಡಗಳನು& ಕuKಸುವ^v xಮy ಸ"ಯು 

ಸ~�ೕಯ hಾದOYಳP �ೕP ಮತು8 ಎ^v Fಾ�ೂºಳ¤ಬಹುH೦ಬುದನು& ಇದು 2ೕuವದು. ಪ<pೕಣcಾಗಲು 

ಸಮಯ2ೂಡು=ಾಗ xಮy ಸ`ಂತ ಸ" ಮತು8 ದೂರದ ಸ"ಗಳ^vನ ಜನರ ವರ ಮತು8 {ಾಹದ ಮೂಲಕ 

ಸಂಬಂಧಗu Aಾ`Eಾpಕ=ಾ/ ವೃ>�Zಾಗುವ*.  

 

8. ಸ೦ಪನೂQಲಗಳ ಮೂಲಕ X೦ಬ:4!(Aರ7ಾB!) 

ಹಣ, ತರeೕC, ವಸು8ಗu, ಆ�ಾರ, ಬ�) �ೖದWrೕಯ AೌಲಭWಗu ಜಗC8ನ eೕjೂಂದು Fಾ<ಂತWದ^v ತನ& ಜನರ 

ಮೂಲಕ Hೕವರು hಾಡುC8ರು*ದನು& ಸುಗಮPೂ�ಸು*ದr.ರುವ hಾಗDಗa೦ಬು{ಾ/ ತಮyನು& xರೂSಸುವ 

ಅವ,ಾಶಗ½ಾ/ರಬಹುದು. ಸಂಪನೂyಲಗ�ಂದ xಮy �ೂ� ಸ"P �ೕP �ರ=ಾ/, ಆ ಸಂಪನೂyಲಗಳನು& 

ಹಂ¨2hಾಡeೕ೦ದು xೕ* CೕhಾDxಸು*ದು ಒ೦ದು pHೕJ �ಲದ^v SCP ಯನು& ಸುಗಮPೂ�ಸಲು 

ಒ೦ದು ಬಹುHೂಡ¸ ಸ�ಾಯ=ಾಗಬಲvದು. ಆದರೂ ಸಂಪನೂyಲಗಳನು& xೕ* �ೕP ಹಂ¨2 

hಾಡುC8ೕjಂಬುದು ಒ೦ದು ಅR¸ ಸಹ ಆಗಬಲvದು.  ಒ೦ದು ಸ"ಯು zೕ�ಯ ತ}bಗಳನು& �ಕ.2. 

�Pದು2ೂu¤ವ ಒ೦ದು Yೕಜ�ಯನು& �ೂಂ>ರeೕಕು. ಸ`ಲb ಸಮಯವನು& �Pದು2ೂಂಡು Zಾವ OೕCಯ^v 

xಮy ಸಂಪನೂyಲಗu ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲvÀೕ ಅಥ=ಾ ಅR¸ ಆಗಬಲvÀೕ ಎ೦ಬುದನು& xಮy ತಂಡHೂಂ>P 

ಚ¨DLO. 2ಲ* Fಾ<Yೕ/ಕ ಉ{ಾಹರ�ಗಳನು& 2ೂRO.  

 

 

ಮುMಾNಯ 

9ಾ�ಲv ಒÅ)/ zೕO hಾಡಲು Hೕವರು ನಮP 2ೂ�)ರುವ ಸು=ಾCೕDಕರಣದ ಗುOಯನು& oಣDPೂ�ಸಲು 

ಜಗC89ಾದWಂತ ಇರುವ ಸ"ಗkಂ>P ಜ�ಜ�Zಾ/ Fಾಲು{ಾರcಾಗು*ದ,ಾ./ 9ಾ* ಕjಯಲb�)Hnೕ�. 9ಾ* 

ನಮy ಜನರನು& JಷWರ9ಾ&/ hಾಡು=ಾಗ, ಜಗC89ಾದW೦ತ ಇ^v ಮತು8 ಅ^v ಎರಡೂ ಕ� Hೕವರು ಒ೦Hೕ 



zೕ�ಯ^vರು*ದನು& 9ಾ* ,ಾಣಬಹುದು. ನಮy ಸಂಸ.ೃCಗu pªನ&=ಾ/�, ನಮy K�&�ಗu pªನ&=ಾ/� 

ಆದj ನಮy ಕುಲ ಬಣ| ಅಥ=ಾ EಾÂಗಳ "ೕದ EಾವpಲvH ಭೂ�ೂೕಕದ ಕಟ)ಕ�ಯವjಗೂ ಸು=ಾ�Dಯನು& 

2ೂಂ�ೂಯುWವ ನಮy ಸತW�ೕದದ xಲು*ಗu ಒ೦Hೕ ಆ/�. ನಮy ಸ~ಳಗಳ^v Hೕವರು ಏನನು& hಾಡಲು 

ಬಯಸು ಾ8�ಂಬ xಲುpನ^v ಹಂ¨2ೂu¤*ದು ಒ೦ದು ಬಲ=ಾದ ಸಂಗCZಾ/H. ಆತನು ಜಗC89ಾದWಂತ ಸಹ 

hಾಡಲು ಬಯಸು ಾ8�. 

 

 

ಮುMಾNಯ 

 

2ಾ3ಾ4ತ6 ಸ8^ ನ!ೕಕರಣದ ಅಗತ6!K 

 

 

FಾUಾVತW ಸ"ಯು ನpೕಕರಣದ ಅಗತWದ^vH! 9ಾ�ೕನನು& hಾಡು��೦ಬುದr.೦ತ ¢/§ಾ/ 9ಾ* 

Yೕ¨ಸುವ ಬPಯನು& ಅCೕವ=ಾ/ ಪ<J&ಸುವ ಅಗತWದ^v 9ಾpHnೕ�. ಸಮzW�ೕ�೦ದj, ನಮy 

Yೕಚ�ಯನು& ಸು[ಾರ� hಾಡು*ದು Zಾ=ಾಗಲೂ ಅಷು) ಸುಲಭವಲv.  

 

ಒ೦ದು ಸ೦ಗC�ೕ�೦ದj, FಾUಾVತWದ^vನ ಸ"ಯು, ಸ"ಯನು& ನಂd2ಯ ಅEಾWಸಗಳ^v ಮತು8 ತನ& ಸ"�ಾ/ನ 

Hೕವರ ಉHnೕಶದ zೕ�ಯ^v Fಾ�ೂºu¤*ದರ^v ಜನರು eaಯು*ದ,ಾ./ ಇರುವ ಸ~ಳ=ಾ/H ಎಂಬುದr.ಂತ 

¢/§ಾ/ ಒÅ)/ zೕರು*ದ,ಾ./ ಇರುವ ಒ೦ದು ಸ~ಳ=ಾ/H�೦ದು �ೂೕಡeೕ2೦ದು plLH.   9ಾಯಕತ`* 

ಸ"ಯ ಕುOತ ಸತW�ೕದದ p³ರr.೦ತ ಸ`ಲb=ಾ/ Hೕವ ಜನರು pಶ<¢ಸು*ದ2. ಅನುಮCLH - ಒ೦ದು 

ಸ~ಳ=ಾ/ ಅವರು ಅ^v zೕರಬಹುದು, ಆcಾlಸಬಹುದು ಮತು8 ಒ೦ದು ಸ೦Hೕಶವನು& 2ೕಳಬಹುದು. ಆದOೕಗ, 

r<ಸ8ನು, ಆತನ ಸು=ಾ�D, ಆತನ ಅ«ೕ2�ಗu ಮತು8 ಆತನ ¡ೕpತ ಕುOತ ಹPತನ* ನಮy ಸ೦ಸ.ೃCಯ^v ಆತನ 

ಜನರ^v �ಚುVC8ರು=ಾಗ, AಾhಾನW=ಾ/ Hೕವ ಜನರು ಮುಂH Aಾಗು*ದು ಅAಾಧW=ಾ/H. ಸ"ಯು 

Hೕವjೂಂ>P ಸಂಬಂಧದ^vರಲು ಮತು8 ಆತನನು& ಪ<Cxlಸು*ದ,ಾ./ ರೂSಸಲb�)ರುವ  ಒ೦ದು ಜನ=ಾ/H. 



9ಾ* ಎ�vೕ �ೂೕಗ^ ಅಥ=ಾ �ೂೕದ^v ಏನ�&ೕ hಾಡ^, �ೕಸುr<ಸ8ನ ಸ"ಯು ಕuKಸಲbಟ) ಒ೦ದು 

ಜನ=ಾ/H. 2ೕವಲ=ಾದHnಲv´ 2ೕವಲ ಅಸಮDಪ=ಾ/ರು*ದು hಾತ<ವಲvH, ಅದು ದುeೂೕDಧ�Zಾ/H. 

 

ಸ"ಯನು& ಅದರ ಸು[ಾರ_ Yೕಚ�£೦ದ ದೂರpOಸುವ ಇ�ೂ&೦ದು ಸಮzW�೦ದj ಅದು 

9ಾಯಕತ`ದ^vರುವ ಅ�ೕಕರ ಗವD=ಾ/H!  Zಾ2 ಒÅ)/ zೕOಬರುವ ಒ೦ದು ಸ~ಳ=ಾದ ಸ"ಯ p³ರ* 

ಅದನು& ಮುನ&�ಸುವವOP ಅÂೂ)೦ದು �ೖಯr8ಕ=ಾದ ಅಥDವನು& �ೂ೦>H ಎ೦ಬುದನು& �ೂೕಡಲು 

ಸುಲಭ=ಾ/H. ಆದj 9ಾಯಕತ`* xಜ=ಾಗಲೂ ತನ& ಸ"ಯನು& ಮುನ&�ಸಲು ಕjಲbಟ)ವOP �ೕಸುpx೦ದ 

2ೂಡಲbಟ) ಬಲಪRಸುವ ಆHೕಶ>೦ದ ನ�ಸಲbಡು=ಾಗ, ಅವರ ಸ`೦ತ Fಾ<ಮುಖW�ಯು Hೕವjೂ೦>P �ೖಯr8ಕ, 

Hೖನ೦>ನ, ಅ�ೂWೕನW=ಾದ ಸ೦ಬ೦ಧ2. ಎ�hಾR2ೂಡುತ8H. 9ಾಯಕರುಗu AಾhಾನW=ಾ/ 

ಶುಶೂ<ಷrಯರುಗ½ಾ/ದುn, ಸತWದ^v ನ�ಯಲು ಮತು8 ಸತWವನು& 2ೂಡುವವ�ೂ೦>P ಅಥDoಣD=ಾದ 

ಸ೦ಬ೦ಧವನು& eaL2ೂu¤ವ೦� HೕವಜನOP �ರ=ಾಗು*ದ,ಾ./ ಕjಯಲbಟ)ವcಾ/{ಾnj! ಈ xಲುpನ^v 

ಆತನು �³Vಗು*ದ,ಾ./ ಅವರು ಸ`ಇÏÑ£೦ದ ಕR�Zಾಗುವರು. . 

 

2ೂ�ಯ{ಾ/, ನಮy Yೕಚ�ಗಳನು& ಸು[ಾOಸಲು ನಮP ಕಷ)ಕರ=ಾಗುತ8H. Zಾ2೦ದj, 9ಾ* ಚ¨DLದ೦�, 

ಸ"P ಬರು*ದನು& ಆಕಷDಕ=ಾ/ಯೂ ಮತು8 ಸುಲಭಕರ=ಾ/ಯೂ ಇರಲು hಾಡeೕ,ಾದಗಳ�&ಲv 

9ಾಯಕರುಗu hಾಡeೕ2ಂಬು{ಾ/ ಇಂದು ಅ�ೕಕ pUಾ`Lಗu ಅ«ೕr�ಸು ಾ8j. ಈ 9ಾಯಕತ`ದ^v ಮನುಷWನ 

ಮತು8 ನಮy ಸಂಸ.ೃCಯ ಅಂತಗDತ=ಾದ Aಾ`ಥD�ಯನು& ಉ�8ೕ¡ಸ§ಾ/H. ಇ೦ದು ಜನOP �ೕಸುr<ಸ8ನ 

=ಾಕWಗಳ eಳrನ^v ನ�ಯು*ದ2. ಕjPೂಡಲು ನpೕಕರಣದ ಒ೦ದು >ೕಘD=ಾದ �ಾ> eೕ,ಾ/H. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ನHೕಕರಣವನುG  ಒ�wDೂ9vOದು   

 

 

�ಾ�ಾದj ಸ"Zಾ/ 9ಾ* ಏನನು& hಾಡು�8ೕ�ಂಬುದು hಾತ<ವಲvH 9ಾ* �ೕP Yೕ¨ಸು�8ೕ� ಎಂಬುದನು& 

ಸಹ 9ಾ* �ೕP ಯಶL`Zಾ/ ಮರುhೌಲW hಾಪನ hಾಡು�8ೕ�? 

 

¥ದಲ�ಯ{ಾ/, 9ಾ* ಸ"�ಾ/ ಇರುವ Hೕವರ ಉHnೕಶವನು& KRದು2ೂಳ¤eೕಕು ಮತು8 ಅದು 

�ರ�ೕರು*ದನು& ,ಾಣಲು ಗುOಗಳನು& xಗlಪRಸeೕಕು. 9ಾ* ಗುO£ಂದ ನ�ಸಲbಡುವcಾ/ರeೕಕು! ತನ& 

ಸ"�ಾ/ನ Hೕವರ ಸbಷ)=ಾದ ಸತW�ೕದದ ಉHnೕಶಗಳ^v Eಾ/Zಾಗು*ದು, �ೂ��ಾO2ಯ ಭೂಪ<Hೕಶದ 

ಒ೦ದು ವಲಯವನು& ಸbಷ)ಪRಸಲು ಪp ಾ<ತy �ೂಂ>P ಸಂEಾ�ಸು*ದು ಮತು8 ಪ<C }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು* 

ಸು=ಾ�Dಯನು& 2ೕಳಲು, �ೂೕಡಲು ಮತು8 ಮುಟ)ಲು ಮತು8 ಅವರು r<ಸ8x�ಾ/ ಒ೦ದು CೕhಾDನವನು& 

hಾಡುವ೦� ಅವOP ಒ೦ದು ಅವ,ಾಶವನು& 2ೂಡಲbಡು*ದನು& ,ಾಣಲು ನ�yಲv ಸ೦ಪನೂyಲಗಳನು& 

2ೕ೦><ೕಕOಸುವ೦ಥದುn eೕjೂ೦>ಲv.  

 

ಎರಡ�ಯ{ಾ/, ನಮy �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^vರುವವರನು& ಸು=ಾCDಕOಸಲು 9ಾ* ,ಾಯDತಂತ<ಗಳನು& 

ರೂSಸ�ೕeೕಕು. ಈ ಗುOಯನು& Aಾlಸುವ Fಾ<ಥ¢ಕ ಬPಯು Hೕವ ಜನರನು& Lದ�Pೂ�ಸು*ದು ಮತು8 

2ೂ<ೕRೕಕOಸಬಹು{ಾ/H! 9ಾಯಕತ`* Hೕವ ಜನರನು& ಅCZಾ/ 7<ೕ ಾ²Kಸ§ಾರದು. 9ಾ* ನಮy ಜನOP 

eೂೕlಸeೕಕು, ಅವರನು& dಟು)2ೂಡeೕಕು, ಮತು8 Hೕವರು ಅವರನು& 2ೂಂ�ೂಯುWವ ಸ~ಳದ�v§ಾv ಅವರು 

ರೂFಾಂತರPೂಂಡ ¡ೕpತದ Aಾr�ಗ½ಾಗುವಂ� xOೕr�ಸeೕಕು. 

 

ಮೂರ�ಯ{ಾ/, 9ಾಯಕcಾ/ ಸ"�ಾ/ ಇರುವ Hೕವರ ಉHnೕಶದ ಬಹು Fಾ<ಮುಖW=ಾದ ಅಂಶಗಳ^v 9ಾ* 

�ೕP ಮುಂದುವOಯುC8Hnೕ�(ಮುನ&�ಯುC8Hnೕ�) ಎಂಬುದನು& 9ಾ* hೌಲWhಾಪನ hಾR2ೂಳ¤�ೕeೕಕು: 

ಅ*, 2<ೖಸ8ರನು& ಸಬ^ೕಕOಸು*ದು(ಬಲಪRಸು*ದು), ಜನರ 2ೂ<ೕ©ೕಕರಣ ಮತು8 �ೂ��ಾO2ಯ 

ವಲಯದ^vನ ಸು=ಾCೕDಕರಣ. ಅವರು ಐದು ಆರಂªಕ hೌಲWಗಳ^v eaಯುC8ರುವjೂೕ ಇಲvÀೕ ಎಂಬುದನು& 

ಗುರುCಸು*ದರ ಮೂಲಕ Hೕವ ಜನರನು& 9ಾ* ಅವರ ಕjಯ^v eaಸುC8Hnೕ�Yೕ ಎಂಬುದನು& 



C�ದು2ೂಳ¤ಬಹುದು: Hೕವರ =ಾಕWದ^v ಆತ�ೂ೦>P ಅ�ೂWೕನW�ಯ^v eaಸು*ದು, ತಮy ¡ೕpತದ^v ಬರುವ 

ಜನjೂ೦>P Aಾr�ಗಳನು& ಹ೦¨2ೂu¤*ದು, ಅವರ ಆCyೕಕ ವರಗಳನು& ವೃ>�ಪRಸು*ದು, Hೕವcಾತyನ ಫಲಗಳ^v 

eaಯು*ದು ಮತು8 eೕjಯವರ zೕ��ಾ/ ಮತು8 HೕವOP ಮK�ಯನು& ತರಲು ಅವರ ¡ೕpತ ಮತು8 

zೂತು8ಗಳನು& ಮುRFಾ/ಡು*ದು.  

 

9ಾಲ.�ಯ{ಾ/, 9ಾಯಕತ`ದ^vರುವವರು �ೖಯr8ಕ ಆ,ಾಂ2�ಗಳನು& ಬ>/ಟು) Hೕವ ಜನರನು& ಶಕ8cಾ/ಸಲು ಮತು8 

ಆCyೕಕ=ಾ/ ಅವರನು& ಬಲಪRಸಲು, �ೖpಧW�ಯಲೂv ಮತು8 ಏಕ�ಯ^v ಒÅ)/ zೕO 2ಲಸ hಾಡ�ೕeೕಕು. 

r<ಸ8ನ ಸ"ಯ^vನ 9ಾಯಕತ`* ಪರಸbcಾವಲಂಬ��ಾ/ ಕjಯಲb�)H, ಇದು �ೂೕಕದ^v ಪ<ಚ^ತದ^vರುವ 

�ೕಲ¼೦ದ-2ಳ/ನ hಾದOಯಲv. 

 

ಐದ�ಯ{ಾ/, ಸ"ಯು ಲಂಬ=ಾ/ eaಯು*ದr.ಂತ Fಾಶ`Dದ^v eaಯು*ದ2. ಬದ�=ಾ/ರeೕಕು- ಅ೦ದj, 

ಎತ8ರ=ಾದ ಕಟ)ಡಗಳನು& ಕ�) ಜನರು ನ�y�P ಆಕ�Dಸುವಂ� hಾಡು*ದರ ಬದಲು, ನಮy 

ಸಮು{ಾಯದುದnಕೂ. ಇರುವ ಸ~ಳಗ�P �ಾಹW=ಾ/ pಸ8Oಸು*ದು. ಎರಡOಂದ ಮೂರು Aಾpರr.ಂತ �ಚುV 

ಜನರನು& 9ಾ* ಒ೦ದು ಸ~ಳದ^v zೕOಸ�ಾರದು. ಇಟು)2ೂಳ¤�ಾರದnನು& 9ಾ* ಇಟು)2ೂಳ¤�ಾರದು. ಜನರು 

hಾಡಬಹು{ಾದದnನು& hಾಡಲು 9ಾ* Lಬಂ>P FಾವC hಾಡ�ಾರದು. ಬದ§ಾ/ 9ಾ* Hೕವ ಜನರನು& 

ಆÈDಕ=ಾ/ ಸಂಪನೂyಲ*ಳ¤ ಜನರ9ಾ&/ ಮತು8 ಸು=ಾ�Dಯು Aಾರಲbಡeೕ,ಾದ ಮತು8 �ೂಸ ಸ"ಯು 

eaಯeೕ,ಾದ ಸ~ಳಗ½ಾ/ Lದ�ಪRಸeೕಕು. ನಮ/ರು*Hಲv´ Hೕವರ{ಾn/H. ನಮy ¡ೕpತಗಳನು& ಮತು8 

ಆತನು ನಮP 2ೂ�)ರುವHಲvವನು& �ೂೕR2ೂu¤*ದರ ಮೂಲಕ 9ಾ* ಆತನನು& ಪ<Cxlಸುವಂ� ತ�ೂ&ಂ>P 

ಸಂಬಂಧದ^vರು*ದ,ಾ./ ಆತನು ನಮyನು& ಉಂಟುhಾRದನು.  

 

Fಾಶ`Dದ^v eaಯುವ ಪ<ಯತ&ದ^v ಸ"ಯು hಾಡಬಹು{ಾದ ಒ೦ದು ಬಹು Fಾ<ಮುಖW=ಾದ ಸಂಗCಯು 

9ಾಯಕರುಗಳನು& ತರeೕCPೂ�ಸು*{ಾ/H. FಾವC hಾಡುವ Lಬಂ>ಗಳನು& 9ಾx^v ಸೂ¨ಸು*>ಲv, ಅದು 

ಕR�Zಾಗeೕಕು, ಬದ§ಾ/ zೕ=ಾ Fಾತ<ಗಳ^v zೕ� hಾಡುವ ಮನಸು²ಳ¤ ತರeೕC �ೂಂ>ದ 

ಸ`ಯಂzೕವಕರನು&  ಸೂ¨ಸು�8ೕ�.  ಸEಾ ¡ೕpತದ ಪ<C ಹಂತಗಳ^v ಶುಶೂ<Â hಾಡುವ zೕ�ಯ^vನ 

9ಾಯಕತ`Hೂಂ>P zೕರು*ದ,ಾ./ ಜನರನು& ತರeೕCPೂ�ಸು*ದು p2ೕಂ><ೕಕೃತ 9ಾಯಕತ`ದ ಚಟುವ�2ಗಳ 

ಕ�/ನ ನಮy ಪ<ಯತ&ದ^v �ರ=ಾಗುವದು. ಸ೦EಾವW/ಸಮಥD=ಾದ 9ಾಯಕರುಗk೦>P ಮೂÊಾಮು¾Zಾ/ 

ಉತ8ಮ=ಾದ ಸಮಯವನು& ಕaಯು*ದರ ಮೂಲಕ 9ಾpದನು& ಸಂಬಂ[ಾತyಕ=ಾ/ hಾಡಬಹುದು.   ಅಲvH 

9ಾ*, xಯ¢ತ=ಾ/ zೕOಬರುವ ಸಣ| ಮತು8 Hೂಡ¸ ಗುಂ}ಗಳನು& ಮುನ&�ಸು ಾ8 ಮತು8 ಸ"ಯ ಉHnೕಶ, 



hೌಲWಗu ಮತು8 xOೕr�ತ ಪO_ಮಗಳ ಕುOತು eೂೕlಸು ಾ8 AಾಂL~ಕ=ಾ/ �ೂಸ 9ಾಯಕರುಗಳನು& ಸಹ  

ತರeೕCPೂ�ಸಬಹುದು.  

 

ಆರ�ಯ{ಾ/, eೕj ಸ"ಗ�ಂದ 9ಾ* z&ೕKತರನು& hಾR2ೂಳ¤eೕಕು. Hೕವರ ಎ§ಾv ಸ"ಗu ಒಂHೕ ಆ/�, 

Zಾ2ಂದj 9ಾ* r<ಸ8ನ^vHnೕ� ಮತು8 ಆತನು ನ�yಲvರನು& ಒಂ{ಾ/ hಾR{ಾn�. Yೕ�ಾನ 17:20-23 �ೕಸು 

�ೕu ಾ8�,  

 

"ಆದj ಇವOPೂೕಸ.ರ hಾತ<ವಲvH ಇವರ =ಾಕW>ಂದ ನನ&ನು& ನಂಬುವವOPೂೕಸ.ರ ಸಹ 2ೕ�2ೂu¤�8ೕ�. xೕನು 

ನನ&ನು& ಕuKL2ೂ�)>nೕ ಎಂದು �ೂೕಕ* ನಂಬುವದ,ಾ./ ಅವjಲvರೂ ಒಂ{ಾ/ರeೕ2ಂತಲೂ ತಂH�ೕ, 

xೕನು ನನ&^vಯೂ 9ಾನು xನ&^vಯೂ ಇರುವ ಪ<,ಾರ ಅವರೂ ನಮy^v ಇರeೕ2೦ತಲೂ 2ೕ�2ೂu¤�8ೕ�. 9ಾ* 

ಒಂ{ಾ/ರುವ ಪ<,ಾರ ಅವರೂ ಒಂ{ಾ/ರeೕ2ಂದು xೕನು ನನP 2ೂ�)ರುವ ಮK�ಯನು& 9ಾನು ಅವOP 

2ೂ�)Hnೕ�. 9ಾನು ಅವರ^vಯೂ xೕನು ನನ&^vಯೂ ಇರ§ಾ/ ಅವರ ಐಕW* oಣDL>�P ಬರು*ದOಂದ xೕನು 

ನನ&ನು& ಕuKL2ೂ�)>ೕ ಎಂದೂ xೕನು ನನ&ನು& S<ೕCLದಂ� ಅವರನೂ& S<ೕCL>n ಎ೦ದೂ �ೂೕಕ2. 

C�ದುಬರುವದು".  

 

 

r<ಸ8ನ^v 9ಾ* ಒಂ{ಾ/ರು*ದOಂದ, 9ಾ* ಸು=ಾ�D�ಾ/ Fಾಲು{ಾO2ಯ ಒ೦ದು ಐಕW��ಾ/ ಕjಯಲb�)Hnೕ�. 

KೕP೦ದj, Hೕವcಾತyನು ನಮyನು& ಕjಯುವ x>Dಷ)=ಾದ Yೕಜ�ಗಳ^v ಸ~�ೕಯ ಸ"ಗkಂ>P ಒÅ)/ 

2ಲಸ hಾಡು*{ಾ/H, ಮತು8 ಆಳ=ಾ/ �ೕಳeೕ2೦ದj ಇನೂ& ಅವರ �ೖಯr8ಕ ಸಂoಣD�ಯನ&ಲvH ತಮy 

ಸ~ಳಗಳನು& ಸಂlಸುವ ಅವರ �ೖಯr8ಕ ಜ=ಾ�ಾnOಗಳನೂ& ಒSb2ೂu¤ವ, ಸ~�ೕಯ ಸ"ಗಳನು& zaಯು*ದO೦ದ 

ಒ೦ದು ಸ~ಳವನು& oಣD=ಾ/ ಸು=ಾCೕDಕOಸು*ದರ �ೕ� ಒÅ)/ ಗಮನಹOಸು*ದು ಎ೦ಬು{ಾ/ ಸಹ 

ಅಥD2ೂಡುತ8H. ಒ೦ದು ಸ"Zಾ/, ತಮy ಸ~ಳಗಳ^vನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ, ಮತು8 ಮಗುpP ಸು=ಾ�Dಯು 

ಲಭW=ಾಗುವಂ� hಾಡಲು ಸ~�ೕಯ ಸ"/ಸಮೂಹಗu hಾಗDಗಳನು& ಕಂಡು2ೂಳ¤ಬಹುದು.  

 

ಮತು8 ಏಳ�ಯ{ಾ/, ನಮy ಸ`೦ತ ಸ~ಳ>೦ದ ಜಗC89ಾದW೦ತ ಇರುವ ಜನರು ಮತು8 ಸ~ಳಗ�P ನಮy ಉHnೕಶಗಳನು& 

ದೂರದJDಸು ಾ8 



9ಾ* Aಾಂಸ.ೃCಕ �ೕjಗuದnಕೂ. ಸ"ಗkಂ>P Fಾಲು{ಾರcಾಗeೕಕು. 9ಾಯಕತ`Hೂಂ>P 9ಾ* ಒÅ)/ zೕO 

2ಲಸ hಾಡು=ಾಗ ಮತು8 ಪರಸbರ ಒಬOPೂಬರು ಕ^ಯು=ಾಗ, Hೕವರ ಮK� ,ಾ� ಸು=ಾ�Dಯು ನ�yರಡು 

ಸ~ಳಗಳ^v ವೃ>�Zಾಗುತ8H.  

 

 

 

�ಾಶhತ<ಾದ ಫa�ಾ೦ಶಗ9/ಪC�ಮಗ9 

 

 

ನಮP ನpೕಕರಣದ ಅಗತWpH! "ಪ<Zಾಣ/Zಾ�<ಯ" ಮೂಲಕ Aಾಗುವ xಮy ನRPಯು  ಇ೦>ನ 2<ೖಸ8 

ಜಗC8ನ^v ಸಮೃದ�=ಾ/ರುವ ಸುಲಭ ಉತ8ರಗ�P ತ>`ರುದn=ಾದ ಆ�.ಗಳನು&  hಾಡಲು xಮP 

ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಬಲvH೦ಬುದು ನನ& xOೕ2�Zಾ/H.  

 

ಸ"ಯ^vನ ಸು[ಾರ�P ಸಮಯ ಮತು8 ಪ<Cಫಲನ* eೕrH. ಇದು CದುnಪRP ನ�ಸುತ8H. ಪರಸbರ ಸ"ಗಳ 

ಒ೦ದು EೌPೂೕ�ಕ ಸಂಬಂಧದ^v ಇದು AಾಧW=ಾಗಬಲvದು. ಪO_ಮ/ಫ^ ಾ೦ಶಗaೕನು? ಪ<C pಷಯಗಳ^v 

ಅ* ಇಟು)2ೂu¤*ದr.ಂತ �³V/ dಟು)2ೂಡುವ OೕCಯ^v 9ಾ* ಸ"ಗಳನು& Aಾ~Sಸು�8ೕ�. ಅ೦Cಮ=ಾ/, 

ತಮy ಪO_ಮ,ಾOತ`ವನು& ಸ"ಯ p9ಾWಸ/ರಚ�£ಂದ ಅaಯH, ಜನರು ತಮy ನಂd2Yಂ>P ಏನನು& 

hಾಡು ಾ8jಂಬುದO೦ದ ಅaಯುವ ಸ"ಗ�P ಜನy2ೂಡುತ8H. 

 

 

 

 

 



ಅನುಬ೦ಧ  A 

 

 

 

ಅ?ಾ6ಯ]೦ದ ನ!ೕಕರಣದ ಪgh,ಗ( 

 

"Zಾ�<: ಸಂoಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�" ಯನು& Fಾ<ರಂªಸು*ದr.ಂತ ¥ದಲು  xಮy 9ಾಯಕತ` ತ೦ಡದ ಪ<C 

ಸದಸWನೂ ಕೂಡ "ನpೕಕರಣ": �`ೖ� ್ Ly  ್ ರವರ "ಸEಾ ¡ೕpತದ^vನ Hೖpಕ p9ಾWಸ �ೕ� ಒ೦ದು 

ಸ¢ೕ2�"ಯನು& ಓ>ರeೕಕು. xೕ* ಒÅ)/ ಪ<Zಾಣ/Zಾ�<ಯ ಮೂಲಕ ,ಾಯD hಾಡು=ಾಗ 2ಳಕಂಡ 

ಪ<t&ಗu ಚ¨Dಸಲbಡುeೕ2೦ದು ಖ¨ತಪRಸಲು ಗುಂSನ ಎ§ಾv ಸblDಗk೦>P ಸ"ಯ 9ಾಯಕನು Yೕಜ� 

hಾಡeೕಕು. 

 

 

ಅgಾ=ಯ 1: @ಾc ನಮ' Qೕಶದ ಇDjಾಸವನುb ಬlಯುD?QmೕK 

 

 

1. xಮy Hೕಶ,ಾ./ Hೕವರು ಬಯಸು*Hೕನು? 

2. xಮy Hೕಶ,ಾ./ Hೕವರು ಬಯಸು*ದನು& �ರ�ೕOಸು*ದ2. ಎದುcಾಗುವ 2ಲ* ಸ=ಾಲುಗ½ಾ**? 

3. ಸು=ಾ�Dಯು ಇRೕ ಜಗC8Pಲv 2ೂ೦�ೂಯWಲbಡುವದು ಇನು& Hೕವರ ಉHnೕಶ=ಾ/H ಎಂಬುದನು& xೕ* 

ಅOತು2ೂಂಡು ಅದನು& ಒ}bpjೂೕ? 

4. xಮy ಹ�¤ ನಗರ ಅಥ=ಾ ಪಟ)ಣಗಳ^vನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ, ಮತು8 ಮಗುpP ಸು=ಾ�Dಯನು& 

C�ದು2ೂಳ¤ಲು ಮತು8 ಎ^vಯೂ ಹುಡುಕು ಾ8 �ೂೕಗH r<ಸ8ನ^v Hೕವjೂಂ>P ಸಂ[ಾನPೂu¤*ದ2. xಮy 



ಸ"ಯು ಅವOP ಪHೕ ಪHೕ ಅವ,ಾಶವನು& 2ೂಟ)j Hೕವರು ಏನನು& hಾಡಬಹುHಂಬುದನು& ಊKLO. xಮy 

¡ೕpತ ,ಾಲದ^v ಇHೂಂದು =ಾಸ8=ಾಂಶ=ಾಗಬಲvHಂಬುದನು& xೕ* ನಂಬುpcಾ? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 2: ಸnಯ ಉQmೕಶKೕನು? 

 

1. Eಾನು=ಾರದ ಮುಂm�ಯ ,ಾಯDಕ<ಮ2. xಮy ಸEಾ 9ಾಯಕತ`ದ tೕಕ»ಾ ಎಷು) ಸಮಯ ಮತು8 

ಪ<ಯತ&ವನು& �ಾಕ§ಾಗುತ8H? 

2. xಮy ಸ"ಯ^vನ tೕಕ»ಾ ನೂರರಷು) ಜನರು Eಾನು=ಾರದ ಮುಂm�ಯ �ೂರ ಾ/ ತಮy 

ನಂd2Yಂ>P ಏ�ೂೕ hಾಡುC8ರು*ದನು& �ೂೕಡು*ದು xಮP �ೕP ,ಾ¼ಸಬಲvH೦ಬುದನು& ಚ¨DLO. 

3. ಒ೦ದು �ೕa "ಸ"ಯ ಉHnೕಶ ಏ9ಾ/H? ಎಂಬು{ಾ/ ಅವOP 2ೕ�ದj, xಮy ಸ"ಯ ಸದಸWರುಗu 

ಏ�ಂದು �ೕಳಬಹುದು? ಇHೕ ಸಮಯ2. xಮy 9ಾಯಕರ/9ಾಯಕತ`ದ ತಂಡ* ಏ2 ಉತ8Oಸಬಲvದು? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 3: ತನb ಯಶಸpನುb ಸnಯು YೕX ಅqಯrೕಕು? 

 

1. ಪ<ಸು8ತ xಮy ಸ"ಯ^v ,ಾಯD hಾಡುC8ರುವ �ೕಳ>ರುವ ಆದj ಅಂ/ೕಕೃತ hೌಲW ವWವz~ಯ ಬPº xಮy 

ಸ"ಯ^vನ Hೕವ ಜನರ ನಡುವ�2ಯು C�ಸುತ8H? (ಉ{ಾಹರ�P, xಮy ಸ"ಯೂ Zಾ*ದ2. Fಾ<ಮುಖW� 

2ೂಡುತ8H ಎಂಬು{ಾ/ ಜನOP 2ೕ�ದj ಅವರು ಏ�ಂದು ಉತ8Oಸಬಹುದು?) 

2. ಈ ಅ[ಾWಯದ^v C�ಸ§ಾದ 5 hೌಲWಗu  �ೕಸುr<ಸ8ನ JಷWರುಗಳ^v eaಯು*ದ2. ಕ»ಾ¸ಯ=ಾ/ರುವ 

�ೂL8ಲುಗ½ಾ/� ಎ೦ದು xೕ* pವOಸು*ದjೂ೦>P L~ರ=ಾ/�Yೕ? ಇಲv=ಾದj Zಾ2? 

3. xಮy ಸ"ಯ tೕಕ»ಾ ಎಷು) Eಾಗ* ಪ<C>ನ Hೕವರ =ಾಕWದ^v xರತ=ಾಗುತ8H? xಮy 9ಾಯಕತ`ದ 

Eಾಗ�ೕನು? xಮy ಉತ8ರಗu ಏನನು& ಸೂ¨ಸುತ8�? 

 



 

ಅgಾ=ಯ 4: ನಮ' sೕIತಗಳನುb ;ೂೕt\ೂHucದು  

 

1. xಮy ಸ"ಯ tೕಕ»ಾ ಎಷು) ಸದಸWರುಗu Eಾನು=ಾರದ ಮುಂm�ಯನು& dಟು)(�ೂರತುಪRL) Hೕವರ 

cಾಜW,ಾ./ನ ಚಟುವ�2ಗಳ^v Eಾ/Zಾ/{ಾnj? 

2. xಮy ಸ"ಯ^vನ ಜನರ ಸಮಯ, ವರಗu, AಾಮಥWDಗu ಮತು8 �ೖಯr8ಕ ಸಂಪನೂyಲಗu, �ೕP ಅವರ 

�j�ೂjಯವರು, ಕುಟುಂಬ, z&ೕKತರು ಮತು8 ಸ�ೂೕHೂWೕ/ಗಳ ¡ೕpತಗಳ^v ಉಪYೕ/ಸಲb�)� 

ಎ೦ಬುದನು& pಮJDLO. xಮy ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^vರುವ ಜನO�ಾ/ ಅವOP 

ಸಮಯpHYೕ? ಅಥ=ಾ ಅವರು ಸEಾ ,ಾಯDಕ<ಮಗಳ^v ,ಾಯDxರತcಾ/{ಾnjೂೕ? 

3. xಮy ಸ"ಯ^vನ ಜನರು ಸ"ಯ ,ಾಯDಕ<ಮ2. ¥ದಲು ದಶhಾಂಶ 2ೂಡುವ xಲುವನು& �ೂಂ>{ಾnjೂೕ 

ಅಥ=ಾ ತಮy ಸುತ8^ನ ಜನರ ಅಗತW�ಗ�P 2ೂಡುವ xಲು* �ೂ೦>ರುವjೂೕ? ಎರಡೂ OೕCಯ 

2ೂಡುp2ಗಳ ನಡುpನ ವW ಾWಸವನು& ಚ¨DLO.  

4. ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ`, ಹಣ,ಾಸು, ಆL8 ಮತು8 ಸಂಪನೂyಲಗಳ tೕಕ»ಾ ಎಷು) Eಾಗವನು&  xಮy ಸ"ಯು 

dಟು)2ೂಡುತ8H? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 5: vೕಸುc ತನb ಸnX @ಾಯಕತ"ವನುb \ೂ`/wಾm; 

 

 

1. xಮy ಸ"ಯು ಒಬ�ೕ 9ಾಯಕನ �ೕ� ಅವಲಂdತ=ಾ/HYೕ? ಚ¨DLO. 

2. ಅವರು 9ಾಯಕರುಗಳಲv>ದnರೂ xಮy ಸ"Yಳ/ನ ಜನರ^v xವDKಸಲbಡುC8ರುವ ಪ<C 5 ,ಾಯDಗಳ 

ಉ{ಾಹರ� 2ೂRO. 

3. pಧpಧ=ಾದ ವರಗಳ x¢ತ8 xಮy 9ಾಯಕತ` ತ೦ಡದ ಸದಸWರುಗಳ ನಡು� Zಾ*Hೕ Pೂ೦ದಲpHYೕ? 



4. xಮy ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ` ತಂಡ>ಂದ Zಾವ  ವರಗu ಪ<ಸು8 ಅCZಾ/ xರೂSಸಲb�)� ಅಥ=ಾ ಪ<ಸು8ತ=ಾ/ 

,ಾ�Zಾ/� ? 

5. xಮy ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ`* ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸು*ದು ಅಥ=ಾ ಬಲಪRಸು*ದರ^v �¨Vನ ಸಮಯವನು& 

ಕaದj ಆಗುವ 2ಲ* Fಾ<Yೕ/ಕ ಪO_ಮಗaೕನು? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 6: ಸ7ಾ @ಾಯಕತ"ದxyನ ಪರಸz,ಾವಲಂಬ;  

 

 

1. ಪರಸbcಾವಲಂಬ�ಯು �ೕP 9ಾಯಕತ`* ಭ<ಷ)=ಾಗದಂ� ,ಾಯುತ8H? 

2. Zಾ2 ಪರಸbcಾವಲಂಬ�ಯು ಸOZಾ/ ,ಾಯD xವDKಸeೕ,ಾದj zೕ�ಯ �ೕ� ಗಮನಹOಸು*ದರ 

ಪO_ಮ* Fಾ<ಮುಖW=ಾ/H? 

3. ಒ೦ದು ಪಟ)ಣHೂಳಗಣ ಸ"ಗಳ ನಡುpನ ಪರಸbcಾವಲಂಬ�ಯು �ೕP �ೂೕರುತ8H? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 7: ಅ{ೕMಕದ ಸnಯ ಈ}ನ &9Dvೕನು? 

 

1. ನpೕಕರಣವನು& ಓ>ದ ನಂತರ xಮy ಸ"�ಾ/ xೕ* ,ಾಣುವ ಬಹುHೂಡ¸ ಸ=ಾಲು Zಾ*ದು? 

2. xಮy  xೕ* ಮುಂ{ಾ/ ,ಾಣುವ ಬಹುHೂಡ¸ ಅವ,ಾಶ Zಾ*ದು? 

3. Zಾವ ಸEಾ ಆL8ಯನು& xೕ* xಮy ಮಕ.�P dಟು)�ೂೕಗಲು ಬಯಸುpO? 

 

 



ಅನುಬ೦ಧ 2: ಜಗD?ನxy rೕl! ನಮ' ಉQmೕಶವನುb ದೂರದ�6ಸುcದು 

 

 

1. zೕ=ಾ(ಸು=ಾ ಾD),ಾಯDಗu ಸ~�ೕಯ ಸ" ಅಥ=ಾ ಅj-ಸEಾ zೕ�ಗಳ ಜ=ಾ�ಾnOZಾ/HYೕ? xಮy 

ಸ"ಯ ಚಟುವ�2ಗu xಮy ಉತ8ರಗಳನು& eಂಬ^ಸುತ8HYೕ? ಇಲv=ಾದj, Zಾ2? 

2. xಮy ಸ"ಯ ದಶD9ಾ �ೕ�2ಯು, ಜಗC8ನ eೕj�ಯ^vನ ಹೂR2�ಾ/ ಸbಷ)=ಾದ ಗುO, Yೕಜ�, ಮತು8 

,ಾಲ¢Cಯುಳ¤ ಗುOಗಳನು& ಪ<CdಂdಸುC8�Yೕ? 

3. ಪ<ಸು8ತ ಜಗC8��v� xಮy ಸ"ಯು Eಾ/Zಾ/ರು*ದರ ಅಂಶಗಳನು& ಪ�) hಾRO. ಈ ಸ~ಳಗಳ^vನ ಸ~�ೕಯ 

9ಾಯಕರು(9ಾಯಕತ`*) ಪ<C }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುವನು& ತಲು}*ದ2. ಅನುಕೂಲ=ಾಗುವ೦� xಮy 

ಸ"ಯು ಒ೦ದು ,ಾಯDತಂತ<ವನು& �ೂಂ>HYೕ? 

4. xಮy ಸ"ಯ ಬ�� ್, 9ಾಯಕತ` ಮತು8 ಸಂಪನೂyಲಗಳ tೕಕ»ಾ ಎಷು) Eಾಗ* ಜಗC8P ಹಂ¨2Zಾ/H? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಅನುಬಂಧ B  

 

 

 

ಅ?ಾ6ಯ]ಂದ ತು]/1ೂjಯNk ಏQಾಂA#ಾAರುCದು 

 

 

 

ಎಂಬ 9ಾಯಕತ` ತ೦ಡದ ಪ<CYಬ ಸದಸWನೂ "ಪ<Zಾಣ": "ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�"ಯ 9ಾಲ.�ೕ 

ಅ[ಾWಯದ ಸ೦YೕಗHೂ೦>P  �`ೖ� ್ Ly  ್ ರವರ "ತು>ಯ^v ಏ,ಾಂ/Zಾ/ರು*ದು: ಒಬ ಸEಾFಾಲಕನ 

ಕುOತ ನಮy p³ರ* ಸತW�ೕದಕ.Aಾರ=ಾ/HYೕ" ಎ೦ಬ ಬರಹವನು& ಓದeೕಕು. "ಪ<Zಾಣದ" 9ಾಲ.�ೕ 

ಅ[ಾWಯದ ಮೂಲಕ ಒÅ)/ ,ಾಯDhಾಡು=ಾಗ 2ಳಕ೦ಡ ಪ<t&ಗu ಚ¨Dಸಲbಡeೕ2೦ಬುದನು& 

ಖ¨ತಪRಪR2ೂಳ¤ಲು ಸEಾ9ಾಯಕನು ಗು೦Sನ ಎ§ಾv Fಾಲು{ಾರjೂ೦>P Yೕಜ� hಾಡeೕಕು.  

 

 

ಅgಾ=ಯ 1: ಬದ�ಾವ��ಾ} ಒ೦ದು [ನ! 

 

1. xೕ* ಮುನ&�ಸುವ ಸ"(ಸಮೂಹ)ಯನು& ಅದು ತನ& ಪ<ಸು8ತ ರೂಪದ^v ಅನ೦ತ=ಾ/ }ನರು ಾbದಕ=ಾ/H 

ಎ೦ಬು{ಾ/ xೕ* =ಾÊಾWxಸುpjೂೕ? ಇಲv=ಾದj, Zಾ2? 

2. ಅನ೦ತ(ಅಪO¢ತ=ಾ/) }ನರು ಾb>ಸುವ ಒ೦ದು ಸ"Zಾಗು*ದರ^vನ ಪ<ಯತ&ದ^v xಮy ಸ"ಯು 

ಎದುOಸುವ ಸ=ಾಲುಗaೕನು? 

3. ಸ"ಯ }ನರು ಾb>ಸುವ AಾಮಥWD* 9ಾಯಕOP ಸ೦ಬ೦lLHYೕ? ಇಲv=ಾದj, Zಾ2? 



 

ಅgಾ=ಯ 2: ತು[ಯxy ಏOಾ೦}]ಾ}ರುcದು 

 

 

1. xಮy ಸ"ಯ^vನ 9ಾಯಕತ`* �ೕP �ೖpಧWಮಯ=ಾ/H ಮತು8 ಜ=ಾ�ಾnO ಮತು8 ಅl,ಾರದ �ೂಗವನು& 

eೕj eೕj OೕCಯ 9ಾಯಕರುಗu �ೕP ಹಂ¨2ೂu¤ ಾ8j? xಮy ಸ"ಯು �ೖpಧWಮಯ=ಾ/ 

ನ�ಸಲbಡುತ8HYೕ ಎಂಬು{ಾ/ 2ೕ�ದj xಮy ಸಮೂಹದ^vನ ಜನರು ಏ�ಂದು �ೕuವರು? 

2. xಮy 9ಾಯಕತ`ದ ತ೦ಡದ^vZಾcಾದರೂ ದಶDನ ,ಾಣುವ ವರವನು& �ೂಂ>ದವO{ಾnjೂೕ, ಅಥ=ಾ 

ಸhಾನ=ಾ/ರು*ದರ ನಡು� ¥ದಲ�ಯವj೦ಬು{ಾ/ ಕjಯುವವO{ಾnjೂೕ? 

3. xಮy ಸ"ಯ^v 9ಾಯಕತ` ತ೦ಡದ^vರುವವರು zೕ�ಯ 2ಲಸವನು& hಾಡು*ದ2. Hೕವ ಜನOP �ೕP 

ಅನುಕೂಲ hಾR2ೂಡು ಾ8j? eೕj hಾCನ^v �ೕu*{ಾದj,  ಾ=ಾ/�ೕ hಾಡು*ದರ ಬದಲು 

eೕjಯವರ ಮೂಲಕ ,ಾಯD* ಆಗುವ೦� ಅವರು �ೕP dಡುವರು? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 3: ಸ7ಾ @ಾಯಕತ"ದ ಮೂಲ ಮತು? ಉQmೕಶ  

 

1. �³V/ ಒಬ ವWr8ಯ 9ಾಯಕತ`* xೕ* Eಾ/Zಾ/ರುವ ಅಥ=ಾ ಮುನ&�Lರುವ ಸ"ಗ�P �ೕP 

�ಾxಕರ=ಾ/H? 

2. xಮy ಸ"ಯ^v(ಸಮೂಹ) 9ಾಯಕತ`ದ Zಾವ ,ಾಯDಗu ಪ<[ಾನ=ಾ/� (ಎNಸದವOP 4:11ನು& 

�ೂೕRO)? ಈ ,ಾಯDಗಳನು& �ೂ೦>ದ 9ಾಯಕರುಗಳ ಬಲ/AಾಮಥWDಗaೕನು? ಬಲKೕನ�ಗaೕನು? 

 

 

 



ಅgಾ=ಯ 4: ತನb ಸnX vೕಸುIನ ವರ(\ೂಡುX): @ಾಯಕತ"ದ 5 Oಾಯ6ಗH  

 

1. ಎNಸದವOP 4:11ರ ಆ[ಾರದ �ೕ�, xಮy ಸEಾ 9ಾಯಕತ`ದ ತಂಡದ �ೕ� Zಾವ ,ಾಯDಗu 

2ೂಡಲb�)�? Zಾವ ,ಾಯDಗu ,ಾ�Zಾ/�? 

2. ನಮy ಜನOP 2ೂಡಲbಟ) ,ಾಯDಗu ಸ"P Zಾವ ಬಲವನು& 2ೂಡುತ8�? ,ಾ�Zಾ/ರುವ 2ಲ* 

,ಾಯDಗu ಸ"ಯ �ೕ� �ೕP ಪO_ಮ dೕರುತ8�? 

3. ಸ~�ೕಯ ಸಮೂಹ ಅಥ=ಾ ಸ"ಯ^v ಎ§ಾv ಐದು ,ಾಯDಗಳನು& �ೂಂ>ರು*ದರ §ಾಭ ಮತು8 

ಕುಂದು2ೂರ�ಗaೕನು? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 5: >0ಸ?ನ Qೕಹದ ಸ"7ಾವ\� ಅನುರೂಪXೂWಸುcದು 

 

1. xಮy ಪ<ಸು8ತ 9ಾಯಕತ` ತಂಡದ^v ಎಷು) ಜನOP ತಮy ಆCyೕಕ ವರಗಳ ಕುOತು C�>H? 

2. xಮy 9ಾಯಕತ` ತಂಡದ ಪ<CYಬ ಸದಸWರ pವರಗಳನು& hೌಲWhಾಪನ hಾRO. 

3. xಮy ತಂಡದ ಸದಸWರುಗu ತಮy ವರಗ�P ಸೂಕ8=ಾದ AಾಮಥWDಗಳ^v ,ಾಯDxವDKಸುತ8�Yೕ? 

ಅಥ=ಾ Hೕವರು 2ೂಟ) AಾಮಥWDದ 2ೂರ��ಾ/  Aಾ~ನಗಳನು& KR>ಟು)2ೂಳ¤ಲು  ಅವರು 2ೕuವjೂೕ? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 6: Qೕವ,ಾತ'Sಂದ \ೂಡಲzಟ/ @ಾಲು� @ಾಯಕತ"ದ ವರಗH  

 

 

1. 9ಾಯಕತ`Hೂಂ>P ಸಂಬಂlLದ 9ಾಲು. ವರಗಳ v̂, xಮy ಸEಾ 9ಾಯಕತ`ದ ತಂಡ2. Zಾ*ವನು& 

2ೂಡ§ಾ/H? Zಾವ ವರಗu ,ಾ�/ಮjZಾ/�? 



2. 9ಾಯಕತ`ದ Zಾವ ಹಂತದ^v(xಮy ಸ`೦ತ ಸ"ಯ v̂, eೕj ಸ"ಗಳ ನಡು�, xಮy Fಾ<ಂತWದುದnಕೂ.) ಐದು 

,ಾಯDಗu ಮತು8 9ಾಲು. ವರಗu ಅವಶWಕ=ಾ/�? 

3. ಈ ಅ[ಾWಯದ^v ಚ¨Dಸ§ಾದ ಐದು ,ಾಯDಗu ಮತು8 9ಾಲು. ವರಗಳ^v 2ಲವನು& xಮy ಸ"ಯ 

9ಾಯಕತ`ದ^v ಗುರುCಸ§ಾಗದು, xಮy ಸ"P Hೕವರು 2ೂಟ)ಂತಹ ಆ 9ಾಯಕತ`ದ ಬPº ಅದು ಏನನು& 

�ೕuತ8H? 

4. xಮy ಪಟ)ಣ ಅಥ=ಾ Fಾ<ಂತWದ^vನ pUಾಲ=ಾದ ಸ"ಯ^v Hೕವರು Zಾವ 9ಾಯಕತ` ವರವನು& 

2ೂ�)ರುವ�೦ಬು{ಾ/ xೕ* ಪOಗ¼Lರುpjೂೕ? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 7: vೕಸುIನ MೕDಯ @ಾಯಕತ"  

 

1. �ೕಸುr<ಸ8ನ ಯಜhಾx2P ಒSbL 2ೂ�)ರುವ ಒ೦ದು 9ಾಯಕತ` ವWವz~ಯು,     ವWವ�ಾರ, cಾಜrೕಯ 

ಮತು8 9ಾpರುವ �ೂೕಕದ^v ಪ<ಚ^ತದ^vರುವ �ೕಲ¼೦ದ-2ಳ/ನ hಾದO/೦ತ  pªನ&=ಾ/H? 

2. xೕ* Eಾ/Zಾ/ರುವ ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ`ದ hಾದOಯು �³V/ ಒ೦ದು Sರ¢» ್ OೕCಯ^vHYೕ 

ಅಥ=ಾ �ಚುV ಸFಾÅ/HYೕ? 

  

 

 

ಅgಾ=ಯ 8: ಪರಸz,ಾವಲಂ�ತ @ಾಯಕತ"  

 

1. �ೖpಧW�ಯ^v ಏಕ�ಯನು& eaಸು*ದ2. ಇರುವ 2ಲ* ಸ=ಾಲುಗ½ಾ**? 

2. 9ಾಯಕತ`ದ Fಾತ<ವನು& ಮತು8 xಮy x>Dಷ)=ಾದ K�&�YಳP hಾಡಲbಟ) ಆ 9ಾಯಕತ`ವನು& pವOLO 

ಮತು8 ಚ¨DLO. 



 

ಅgಾ=ಯ 9: ಸdಾನರ ನಡುK �ದಲ;ಯವರು 

 

1. ದಶDನpರುವ }ರುಷರ  ಅಥ=ಾ 9ಾ* "ಸhಾನರ ನಡು� ¥ದಲ�ಯವj೦ಬು{ಾ/" ಕjಯುವವರ 

ಹ�&ರಡು ಗುಣಲ�ಣಗaೕನು? xಮy ಸEಾ 9ಾಯಕತ`ದ^v ಈ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು& �ೂಂ>ರುವ ಒಬರು ಅಥ=ಾ 

ಅದr.ಂತ �¨Vನ ಜನರನು& xೕ* ಗುರುCಸಬ^vcಾ?  

2. xಮy 9ಾಯಕತ`ದ ತಂಡ* ದಶDನ*ಳ¤ ಜನjೂಂ>P ಒ೦ದು ಪ<ಗCಯ^vರುವ ಸಂಬಂಧವನು& 

�ೂಂ>HYೕ? ಈ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು& �ೂಂ>ರುವ ಜನರನು& ತಂಡ* �ೕP ಕಂಡು2ೂ೦ಡು, ಅವjೂಂ>P 

ವWವOಸು*ದು? 

 

 

ಅgಾ=ಯ 10: KೖIಧ=�ಯxy ಐಕ=� 

 

1. zೕ�ಯ ಫ^ ಾಂಶಗ��ಾ/ನ pªನ&=ಾದ ಅವರ xOೕ2�ಗಳ ಆ[ಾರದ �ೕ� ಒ೦ದು 9ಾಯಕತ` ತಂಡದ 

ಸದಸWರಗಳ ನಡು� Zಾವ OೕCಯ Pೂ೦ದಲpರಬಹುದು* (2ಲವರು eೕjಯವO/ಂತ ಬಲ=ಾದ ವWr8ತ`ವನು& 

�ೂಂ>ರುವವರು ಆದj ಪ<CYಬ ವWr8ಯೂ ಸಹ Fಾ<ಮುಖW=ಾ/{ಾnj). 

2. Zಾವ 9ಾಯಕನು eೕjಯವO/ಂತ �³V/ ತನ& ,ಾಯDಗಳನು& �ೂೕಪDRಸುವ AಾಮಥWDವನು& 

�ೂಂ>{ಾn�? ಇದು eೕಧವನು&೦ಟುhಾಡುವ{ಾಗದಂ� xೕ* �ೕP ¢ತPೂ�ಸಬಹುದು? 

3. xಮy x>Dಷ)=ಾದ Kನ&�/ಸಂದಭDದ^v 9ಾಯಕತ`ದ Zಾವ ,ಾಯDಗu ಮತು8 ವರಗu ಬಹು 

ಆವಶWಕ=ಾದ*ಗ½ಾ/�? AಾhಾನW=ಾ/ xಮy ಸ"P eೕ,ಾ/ರುವ ಈ ,ಾಯDಗಳನು& ಮತು8 ವರಗಳನು& xೕ* 

�Pದು2ೂಳ¤ಬಹು{ಾದ 2ಲ* hಾಗDಗ½ಾ**? 

 

 

 



ಅgಾ=ಯ 11: ಈ Oಾಯ6ಗಳನುb ಮತು? ವರಗಳನುb �ಶ0ಣ dಾಡುcದು(rlಸುವದು) 

 

1. xಮy ಸಂದಭD ಅಥ=ಾ K�&�ಯ^v ಪp ಾ<ತyನ hಾಗDದಶDನದRಯ^v ಅ7ಸ8ಲರಂ� 

ಸಂಘ�ತcಾ/ರು*ದು �ೕP �ೂೕರುತ8H ಚ¨DLO. 

2. Cರುಗುವ  ತಂಡದ^vರುವ Zಾವ ,ಾಯD* ಇ೦ದು xಮy ಸ"ಯ^v ಅCೕ ಅವಶWಕ=ಾ/H? 

3. ಅ7ಸ8ಲರ ತಂಡದ ಮುಖವನು& Cರು/ಸು*ದು �ೕP xಯ¢ತ=ಾ/ xಧDOಸಲbಡಬಹುದು ಮತು8 

ರ¨ಸಬಹುದು(ಏಪDRಸಬಹುದು)? 

 

ಅgಾ=ಯ 12: Qೕವರ dಾಗ6ದxy @ಾಯಕತ"ವನುb ತರrೕDXೂWಸುcದು  

 

1. 9ಾಯಕರುಗ��ಾ/ xಮy ಸ"ಯು z¢ನOಗu ಮತು8 ಮ�ಾp{ಾWಲಯಗಳ �ೕ� 

ಅವಲಂdತ=ಾ/HYೕ? 

2. eೕj 9ಾಯಕರುಗಳನು& ಗುರುCಸು*ದ2. ಮತು8 ತರeೕCPೂ�ಸು*ದ2. xಮy ಮುಖW 9ಾಯಕತ`* tೕಕ»ಾ 

ಎಷು) ಸಮಯವನು& 2ೂಡುತ8H? 

3. 9ಾಯಕರುಗಳನು& >`ಗುಣPೂ�ಸುವ ಸಲು=ಾ/ xಮy ಸ"ಯು 2ೂಡeೕ,ಾದ ಸ೦=ಾದ9ಾತyಕ=ಾದ ಮತು8 

ಅlಕೃತ=ಾದ ತರeೕC Zಾ*ದು? 

 

ಅgಾ=ಯ 13: ಇDjಾಸದxy ಒ೦ದು Yೂಸ �ಣ  

 

1. ಈ �ೕ�2ಯನು& pಮJDLO: "�ೂೕಕ* KಂHಂದೂ ಕಂRರದಂತಹ ಮತು8 ಖ೦Rತ=ಾ/ಯೂ 9ಾ* 

ಇ೦ದು ಅನುಭpಸ>ರುವ೦ತಹ >ನಗಳನು& 9ಾ* ಪ<�ೕJಸುC8Hnೕ�!" 

2. ಪ<C>ನ ಆತನ ಸ`ರವನು& 2ೕu*ದ2. Hೕವ ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸುವ ಅಥ=ಾ ಬಲಪRಸುವ ,ಾಯDವನು& 

xಮy ಸ"ಯ 9ಾಯಕತ` ತಂಡ* ಎಷು) ಉತ8ಮ=ಾ/ hಾRH? 



 

ಅನುಬಂಧ  C 

 

mಮn ಸ8ಯNk oೕ@ಾ ಮjೂೕpಾವj qೂಂ]ದ ಸಮುrಾಯಗಳನು, 

(ಸಣt ಗುಂuಗ() ಕಟುwCದು 

 

ಸ"YಳP Hೕವ ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸು*ದ2. ಅಥ=ಾ ಬಲಪRಸುವದ2. ಸ೦ಘಟ9ಾತyಕ=ಾ/ ಸಹಕOಸಲು 

zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯಗu, ಅಥ=ಾ ಸಣ| ಗುಂ}ಗu, ಪO_ಮ,ಾOೕ hಾದOಗ½ಾ/�. 

ಸ"ಯ^vನ ಗುರುತು ಮತು8 ಸಬ^ೕಕರಣದ ¥ದಲ ಅ�Zಾಗು*ದ2. 9ಾಯಕತ`* zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ 

ಸಣ| ಸಮು{ಾಯಗಳನು& Lದ�Pೂ�ಸುC8ರeೕಕು. �ಚುVವOZಾ/, 9ಾಯಕತ`* 2ಳಕಂಡ ಪ<t&ಗಳ ಆ[ಾರದ 

�ೕ� xಧDOಸeೕಕು:  

 

• zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವ�ಯ 9ಾಯಕರನು& ತರeೕCPೂ�ಸಲು ಮತು8 hಾಗDದJDಸಲು  Zಾರು 

ಜ=ಾ�ಾnರcಾಗು ಾ8j? 

• ನಮy zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಗುಂSನ^vನ ಜನರ ಮೂಲಕ Hೕವರು �jಯುವ ಅವ,ಾಶಗ�P ಸ�ಾಯ 

hಾಡಲು(�ರ=ಾಗಲು) ನಮy ಬ�� ್ ನ tೕಕ»ಾ ಎಷು) Eಾಗ ಲಭWpರeೕಕು? 

• �ೂಸ zೕ�ಗ�P �ರ=ಾಗುವ ಅವ,ಾಶಗu ಉದ¿pಸು=ಾಗ ನಮy 9ಾಯಕತ`>ಂದ Zಾರು 

ಸ�ಾಯhಾಡುವರು( ತರeೕC, Fಾ<Yೕ/ಕ ಸಂಪನೂyಲಗu, ಸಂಪಕD mಲ )? 

 

 

Hೕವ ಜನರ^v ಪ<CYಬ zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ 9ಾಯಕನು eaಸeೕ,ಾದ 7 ಅ೦CYೕಕW ಸ"ಯ 

ಗುಣಲ�ಣಗಳ ಕುO ಾದ 2ಲ ಪ<t&ಗu 2ಳಕಂಡಂC� (ಈ }ಸ8ಕದ^v 9ಾ* ಅಭWLಸುವ ಅHೕ  7 

ಗುಣಲ�ಣಗu). ಅಂC YೕಕW OೕCಯ ಸ"ಯ Cuವ�2ಯ^v zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮೂಹದ 



9ಾಯಕರುಗu eaಯು*ದ2. ಸ�ಾಯಕ=ಾಗಲು 9ಾಯಕರು/9ಾಯಕತ`* ಈ ಪ<t&ಗಳನು&ಪYೕ/ಸಬಹುದು, 

ಇದನು& ಅವರು ತಮy zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವದ ಸಮು{ಾಯದ ಕೂಟಗಳ^v("ೕ�) HೕವಜನOP ವ�ಾDವ� 

hಾಡಲು AಾಧW=ಾಗು�8.  

 

1. ಗುM�xತ,ಾ}ರುcದು/ಗುM�೦ದ ನ!ಸಲzಡುವದು 

 

ನಮy ಸ~ಳ,ಾ./ Hೕವರು ಬಯಸು*Hೕನು ? ಾನು ಬಯಸು*ದನು&  Hೕವರು hಾಡು=ಾಗ ಅದು �ೕP 

�ೂೕರುತ8H? 

 

• xಮy zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯದ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^v ಎಷು) ಜನO{ಾnj? 

• xಮy ವಲಯದ^v xೕ* Zಾ*ದ,ಾ./ Fಾ<ÈDಸುC8ರುpO? ಸbಷ)=ಾದ ಅಗತWಗ½ಾ**? 

• xಮy ವಲಯದ^v xೕ* Zಾವ ಮುಖW ಸಂಬಂಧಗಳನು& ಕಟು)C8ರುpO (=ಾWFಾರ, cಾಜ,ಾರಣ, Aಾhಾ¡ಕ 

ಸಂz~ಗu, eೕj ಸ"ಗu, ಇ ಾW>.)? 

 

 

 

2. ಜನರನುb ಸಬxೕಕMಸುcದು(ಬಲಪtಸುcದು) 

 

Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& Fಾ<ಥ¢ಕ=ಾ/ r<ಸ8xP zೕOದ ಎ§ಾv ಜನರು ಮೂಲಕ 

hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

• xಮy zೕ=ಾ ಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯದ^vನ ಜನರ ಮೂಲಕ Hೕವರು hಾಗDದJDಸುC8ರುವ ಒ೦ದು 

,ಾಳ¡ಯ x¢ತ8 xೕ* Zಾವ ಚಟುವ�2ಗಳನು& Fಾ<ರಂªLರುpO? 



• ಆ ಸಂಗCಗಳ ಸುತ8 ಚಟುವ�2ಗಳನು& hಾಡು*ದು ಮತು8 ಸಮಯ, ಶr8 ಮತು8 ಸಂಪನೂyಲಗಳನು& ಅವOP 

2ೂಡು*ದO೦ದ  Hೕವರು xಮy ಜನರ^v  xೕ* �ೕP e೦ಬ^LರುpO? 

• �ೂಸ 9ಾಯಕರುಗಳನು& xೕ* �ೕP ಗುರುCಸುC8ರುpO, ಅವOP ತರeೕC 

•  2ೂಡುC8ರುpO ಮತು8 ಅವOP ಜ=ಾ�ಾnOಗಳನು& 2ೂಡುC8ರುpO? 

 

 

3. ಪMNಮOಾMತ"ವನುb ಅqಯುವದು 

 

ಜನರು Hೕವರನು& ಹುಡುಕಲು, ತಮy Aಾr�ಗಳನು& �ೕಳಲು, Hೕವcಾತyನ ವರಗಳನು& ವೃ>nಪRಸಲು, Hೕವcಾತyನ 

ಫಲಗಳ^v �ಚVಲು ಮತು8 ತಮy ¡ೕpತ ಮತು8 zೂತು8ಗಳನು& Hೕವರ ಮK��ಾ/ 2ೂಡಲು �ರ=ಾಗು*ದರ^v 

9ಾ* ನಮy ಪO_ಮ,ಾOತ`ವನು& ಅaಯ�ೕeೕಕು.  

 

• xಮy zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯದ ಜನರ^v ಐದು ಆರ೦ªಕ(�ೂL8ಲು) hೌಲWಗಳನು& xೕ* �ೕP 

P^vಸುpO? ಅ*ಗಳನು& xೕ* �ೕP eೂೕlಸುpO ಮತು8 ಅ*ಗಳನು& ಅಭWLಸಲು ಜನOP ಸಹಕOಸುpO? 

• xಮy zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯದ ಜನರ eಳವ¼P ಮತು8 ಪ<pೕಣ�ಯನು& xೕ* �ೕP 

ಅaಯುpO? 

• ಮು೦>ನ ಅವlಯ^v ಐದು hೌಲWಗಳ^v Zಾ*{ಾದjೂ೦ದ2. Fಾ<[ಾನW� 2ೂಡeೕrHYೕ? ಮು೦>ನ 

ವಷDದ ಕುO�ೕನು? 

 

 

4. ಪರಸz,ಾವಲ೦�ತ @ಾಯಕತ"ವನುb rqಸುವದು 

 



Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& ತಮy ವರಗಳ^v ಜನರನು& ಬಲಪRಸುವದನು& 

Fಾ<[ಾನW=ಾ/ಟು)2ೂ೦Rರುವ 9ಾಯಕತ`ದ(9ಾಯಕರ) ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

• xಮy ಸ"ಯ^v Zಾವ ಬPಯ 9ಾಯಕತ`ದ 2ೂರ�£H (ಎNಸ. 4:11 ನು& �ೂೕRO)? 

• ಈ ವಷDದ^v Hೕವರು xಮy 9ಾಯಕತ`>೦ದ ಏನನು& ಬಯಸುC8ರುವ�೦ಬು{ಾ/ xೕ* ನ೦ಬುpO? 

 

5. �ಾಶ"6\�(ಪಕ�\�) ಮುಖdಾtರುcದು 

 

Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಸಹ, Fಾ<ಥ¢ಕ=ಾ/ ಆತನದನು& ಒ೦ದು p2ೕ೦><ೕಕೃತ 

ರಚ�(p9ಾWಸ)ಯ ಮೂಲಕ hಾಡು ಾ8� - ಆದರದನು& 2ೕವಲ ಒಬ 9ಾಯಕ ಅಥ=ಾ ಒ೦ದು ಸ"ಯ  ಮೂಲಕ 

hಾಡH, pUಾಲ=ಾದ ಸ"ಯ^vನ ಎಲv ಜನರ ಮೂಲಕ hಾಡು ಾ8�. 

 

• xಮy zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯದ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯವನು& ಭCDhಾಡಲು ಎಷು) 

zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯಗu eೕr�? 

• ಈ ವಷD xೕ* ಎಷು) �ೂಸ zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯಗu ಜನy ಾu*ದನು& ,ಾಣಲು 

ಬಯಸುpO? 

• xಮy zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯ* ಪOಗ¼ಸeೕ,ಾದ ಇತj ವಲಯಗ½ಾ** -ಪಟ)ಣ, Fಾ<೦ತW, 

cಾಜW? 

 

 

6. rೕl ಸnಗ�೦[X ವ=ವಹMಸುcದು(ಸ೦ಬ೦ಧ Yೂ೦ದುcದು) 

 



Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& ಒ೦Hೕ ಸ"ಯ೦Cರುವ ನಮy ಪಟ)ಣ ಮತು8 �ೂೕಕದ^vನ 

r<ಸ8xP zೕOದ ಎ§ಾv ಜನರ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

• xಮy zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯದ ವಲಯದ^v ಎಷು) eೕj 2<ೖಸ8 ಗು೦}ಗ��? 

• ಅ*ಗಳ^v Zಾjೂ೦>�ಾದರೂ xೕ* ಒ೦ದು ಸ೦ಬ೦ಧವನು& eaLರುpjೂೕ? 

• ಈ ವಷDದ^v Fಾಲು{ಾO2ಯನು& ಕಟು)*ದ,ಾ./ xೕ* hಾಡಬಹು{ಾದ ಗುO�ೕನು? 

 

 

7. ದೂರದ�6ಸುವದು ಅಥ�ಾ �ಗDಕ�ಾ} ಉQmೕಶ4ವ6ಕ�ಾ}ರುcದು(ಉQmೕಶ 

Yೂ೦ದುವದು) 

 

Zಾ*Hೕ ಸ~�ೕಯ ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯ>೦ದ ದೂರದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು 

�ೂರಟರೂ(ನಮy pªನ& ಸ೦ಸ.ೃCಯ ವಲಯ), ಆತನದನು& ಪp ಾ<ತy�ೂ೦>/ನ ಜ೦� °ೖಯD ಮತು8 ಆ 

2�ೕತ<ದ^vನ ಸ~�ೕಯ ಜನರ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�.  

 

• xಮy zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯ* Hೕಶದ ಅಥ=ಾ ಜಗC8ನ eೕj Eಾಗಗಳ^vನ 2<ೖಸ8jೂ೦>P 

ಸ೦ಬ೦[ಾತyಕ=ಾ/ ಸ೦ಪಕDದ^vHYೕ? 

• ಆ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ ಮೂಲಕ Hೕವರ zೕ=ಾ,ಾಯDಗಳನು& pಸ8Oಸಲು xೕ�ೕನನು& hಾಡಬಹುದು? 

• �ೂೕಕದ^v  ಾನು ಸ೦ಪಕD �ೂ೦>ದ ಸ~ಳಗ½ಾ/ zೕ=ಾಮ�ೂೕEಾವ�ಯ ಸಮು{ಾಯ* �ೕP 

Fಾ<ÈDಸಬಲvದು, ಅ*ಗ�P ಅದು �ೕP ಹಣ,ಾಸನು& ಅಥ=ಾ ತ೦ಡಗಳx& ಕuKL2ೂಡಬಲvದು? 

 

 

 



ಅನುಬ೦ಧ D 

 

 

 

 

ಸ೦eಣX ಸpಾ xಾyಪjಯನು, Zೂೕ_ಸುCದQಾWA ಮೂರು 

ರೂu(qೂರ)[ೕzಗ( 

 

 

2ಳಕ೦ಡ ಮೂರು ರೂಪ(�ೂರ) jೕ�ಗu ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಸು[ಾರ_ತyಕ ಸ೦Hೕಶದ ಒ೦ದು 

pAಾ8ರ=ಾದ ಅವ�ೂೕಕನವನು& 2ೂಡು*ದ,ಾ./ ರೂSಸಲb�)�. ಅ* ಪ<Zಾಣ(Zಾ�<)ಯ xlDಷ)=ಾದ 

ಅ೦ಶಗಳ ಸ೦r�ಪ8=ಾದ ಆವೃC8ಗ½ಾ/�: Hೕವರು ತನ& ಜನರನು& �ೕP ಉಪYೕ/ಸಲು ಬಯಸು ಾ8�, ಸ"�ಾ/ನ 

Hೕವರ ಉHnೕಶ ಮತು8 9ಾಯಕತ`,ಾ./ನ Hೕವರ ಉHnೕಶ�ೕ9ಾ/H ಎ೦ಬುದನು& ಕ^bL2ೂu¤*ದು. ಈ 

ರೂ}(�ೂರ)jೕ�ಗu ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ತತ`ಗಳನು& ಅದರ 9ಾಯಕತ`ದ ತ೦ಡ ಮತು8 zೕ�ಯ 

ದಶDನದ^v   ,ಾಯDಗತPೂ�ಸಲು ಬಯಸುವ  Zಾ*Hೕ ಸ"P ಸೂಕ8=ಾ/�.  

ಪ<C ರೂ}(�ೂರ)jೕ�ಯು ಐದr.೦ತ �ಚುV ಗ೦�ಗಳ xರೂಪ�ಯ�ೂ&ಳPೂ೦RH ಮತು8 ಮೂರು ಪ<�Wೕಕ 

Eಾ/Zಾಗುp2ಗಳ^v dಡುಗ�Pೂ�ಸುವ ಉHnೕಶ �ೂ೦>ದುn, ಪ<C Eಾ/Zಾಗುp2 ಸಹ ಸOಸುhಾರು 

�ೂ೦ಬತು8 x¢ಷಗಳನು& �Pದು2ೂu¤ತ8H. pಷಯಗu ,ಾಯDಗತPೂu¤*ದ,ಾ./ ಸಮಯ 2ೂಡಲು ಈ 

ಮೂರು EಾಗವKಸುp2ಗu ಪ<�Wೕಕ >ನಗಳ^v oಣDPೂಳ¤eೕrH. >ನÀ೦ದರ^v ಒ೦ದr.೦ತ �ಚುV 

ರೂ}(�ೂರ)jೕ�ಗಳನು& hಾಡು*ದು ಪOನ_ಮ,ಾO£ಲv{ಾ/H�೦ದು Aಾdೕ ಾಗeೕrH.  

ಈ ರೂ}(�ೂರ)jೕ�ಗಳನು& ಈಗÂ)ೕ ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ತತ`(eೂೕಧ�)ಗk೦>P 

ಪO¨ತ=ಾಗುC8ರುವ ಅಥ=ಾ ¥ದಲ �ಾOP 2ೕ�L2ೂu¤C8ರುವವರ^v  

ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಸ೦Hೕಶದ (ಮನಸು²)ಹೃದಯವನು& dತ8ಲು ಉಪYೕ/ಸeೕಕು.  

e�ಯನು& ಪOಗ¼ಸಲು 2ೕuಗOP ಸೂಕ8=ಾದ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಮನಸು²ಳ¤ವರು 



�ಚುV ಔಪ³Oಕ ಪ<Zಾಣ(Zಾ�<):ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ಕ�P Aಾಗಬಹುದು. 

 

 

ರೂ�(?ೂರ)�ೕ� 1: ಸ೦#ಣ% ಸ&ಾ (ಾ)ಪ+BಾR ದಶ%ನಗಳನುG ಕಟುrOದು 

 

 

ಒ೦ದು ಸ"ಯು ಗುO³^ತ(ಗುO£೦ದ ನ�ಸಲbಡಲು) ದಶDನ* ಅವಶWಕ=ಾ/H. Hೕವರು ನಮyನು& ಮತು8 

ನಮy ಸ"ಗಳನು& �ೕP ಉಪYೕ/ಸಲು ಬಯಸು ಾ8�೦ಬುದನು& ಕ^bL2ೂಳ¤ಲು, 9ಾ* ಎರಡು ಪ<t&ಗಳನು& 

2ೕ�2ೂಳ¤eೕrH: ಈ ಸ~ಳದ^v Hೕವರು ಏನನು& hಾಡಲು ಬಯಸು ಾ8�? ಮತು8 ಈ ಸ~ಳದ^v  ಾನು ಬಯLದnನು& 

Hೕವರು hಾRದj ನಮy ¡ೕp ಾವlಯ^v ಅದು �ೕP �ೂೕರುತ8H? 

 

 

7ಾಗ 1: Qೕವರ Jೕ�ಾOಾಯ6 ಮತು? ಅದರ ಪMNಮಗH 

 

ಜಗC89ಾದW೦ತ ಇದು ಸEಾ ¡ೕpತದ^v ಒ೦ದು jೂೕhಾ೦ಚಕ ಸಮಯ=ಾ/H.  

 

• ಸEಾ ಚO�<ಯ^v K೦H೦>/೦ತಲೂ �¨Vನ ಜನರು ಇ೦ದು ತಮyನು& �ೕಸುr<ಸ8ನ Kಂ�ಾಲಕj೦ಬು{ಾ/ 

ಕjದು2ೂu¤ ಾ8j ಮತು8 ಅವರ^v K೦H೦>/೦ತಲೂ �¨Vನ Eಾಗ FಾUಾV�Wೕತರcಾ/{ಾnj. 

• Eಾರತದಂತಹ Hೕಶಗಳ^v ಕaದ ಇಪb�®ದು ವಷDಗಳ^v ಸ"ಯ ಅಭೂತoವD eಳವ¼Pಯ �ೕ� Hೕವರ 

ಹಸ8ವನು& ಸಂoಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯು ಕಂRH.  

 

 



Eಾರತದ^vನ ಸ"ಯ ಇC�ಾಸ hಾತ<ವಲvH ನಮy ಮುಂ>ರುವ ಸ=ಾ^ನ ಕುOತ 2ಲ pವರಗu 

2ಳಕಂಡಂC�: 

 

• 1985: 125,000 ಸ"ಗu; 30,000 2ಲಸ�ಾರರು; 900 ¢^ಯ9 ್ ಜನರು, 900,000 ಸ"ಗu eೕr� 

(ಪ<C 1000 ಜನOP ಒ೦ದರ೦�). 

• 2003: 345,000 ಸ"ಗu; 125,000 2ಲಸ�ಾರರು; 1 d^ಯ9 ್ ಜನರು; 1 ¢^ಯ9 ್ ಸ"ಗu eೕr�. 

• 2012: 700,000 ಸ"ಗu; 1.2 d^ಯ9 ್ ಜನರು; 1.2 d^ಯ9 ್ ಸ"ಗu eೕr�. 

• 2030: 1.6 ¢^ಯ9 ್ ಜನರ Yೕಜ�, 1.6 ¢^ಯ9 ್ ಸ"ಗu eೕr�. 

 

 

�ೕಲ.ಂಡ ಗಮನದ^vಟು)2ೂಂಡು 2ಳಕಂಡ ಕ^bL2ೂಡುವ ಪ<t&ಗಳನು& ಪOಗ¼L:  

 

• xಮy ಸ", ಪಟ)ಣ, Fಾ<ಂತW ಮತು8 ಜಗC8�ಾ/ Hೕವರು ಏನನು& ಬಯಸು ಾ8�? 

•   xಮy ¡ೕp ಾವlಯ^v ಈ ಸ~ಳಗಳ^v  ಾನು ಬಯLದnನು& Hೕವರು hಾRದj  ಅದು �ೕP �ೂೕರುತ8H? 

 

ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು ಸಹ ಸು=ಾ�Dಯನು& �ೂೕಡಲು, 2ೕಳಲು ಮತು8 ಮುಟ)ಲು ಒ೦ದು 

}ನcಾವCDತ/ಮರು ಅವ,ಾಶವನು& �ೂಂದeೕ2ಂದು Hೕವರು ಬಯಸು ಾ8� (ಮ ಾ8. 18:12-14, 1 C¥Ã. 

2:3-6, 2 «ೕತ< 3:9 ನು& �ೂೕR). 

 

eೕjಯವರನು& Hೕವjೂಂ>P ಸ೦[ಾನ/ಸhಾ[ಾನPೂ�ಸಲು Hೕವ ಜನರು ಉಪYೕ/ಸಲbಡು*ದು, ಇದು 

�ೕP �ೂೕರುತ8H? ( 2 2ೂO೦ಥ. 5:16-20 ನು& �ೂೕRO). 

ಸhಾ[ಾನಪRಸು*ದು(ಸ೦[ಾನ) Hೕವರ zೕ=ಾಗುOZಾ/H. Zಾ*ದ2. ಸhಾ[ಾನಪRಸು*ದು? 

Zಾ*ದ,ಾ./ ಆತನು ನಮyನು& ಸೃ�)L{ಾn�ೂೕ ಅದ2. ಸhಾ[ಾನ ಪRಸಲು. ಆ>,ಾ೦ಡ 1 ರ^v: �ೂೕಕದ^v 



ಆತ�ೂಂ>P ಸಂಬಂಧ �ೂಂದಲು ಮತು8 ಆತನನು& ಪ<Cxlಸಲು (ಒಬ ಪ<Cxlಯು xYೕ¡ತ ಅl,ಾರದ 

�ೕ� hಾತ9ಾಡು ಾ8� ಮತು8 ,ಾಯD xವDKಸು ಾ8� ). 

 

7ಾಗ 2: Qೕಶಗಳನುb ಬದxಸಲು Qೕವರು ಉಪ�ೕ}ಸುವ೦ತ ಸn   

 

Hೕಶಗಳನು& ಬದ^ಸಲು Hೕವರು Zಾವ OೕCಯ ಸ"ಯನು& ಉಪYೕ/ಸು ಾ8�? 4 ಸಂಕಲbಗಳನು& 

ಇಟು)2ೂಂRರುವ ಒ೦ದು ಸ": Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು ಬಯLದರೂ ಸಹ ಆತನ ಇದನು& ಈ ಮೂಲಕ 

hಾಡು ಾ8�:    

 

1. r<ಸ8xP zೕOದ ಎ§ಾv ಜನರು(2<ೖಸ8ರು) 

 

• ಸ"ಯ^vನ ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗು (�ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯ ಸ" ಮತು8 ಹa ಒಡಂಬR2ಯ 

Hೕ=ಾಲಯ - 9ಾ* �ೂೕಗುವ�v§ಾv Hೕವರು �ೂೕಗು ಾ8�). 

• ಪಟ)ಣದ^vನ ಪ<CYಂದು ಸ" (r<ಸ8ನ Hೕಹ* pಂಗRಸಲb�)ಲv - 1ಸ~ಳದ^v Hೕವರ ಇRೕ zೕ=ಾಗುOಯನು& 

Aಾlಸಲು r<ಸ8ನ ಇRೕ Hೕಹದ ಅಗತWpH). 

 

2. p2ೕಂ><ೕಕೃತ ರಚ� ಅಥ=ಾ p9ಾWಸಗu  

 

• ಜನರು, 9ಾ* ಸ" ಎಂಬು{ಾ/ ಕjಯುವ 4 Pೂೕ�ಗಳ �ೂರP Hೕವರ ಪ<ಸನ&�ಯನು& 2ೂಂ�ೂಯುWವರು, 

ಅ^v�ೕ ಅವರು ತಮy ಸಮಯದ tೕಕ»ಾ 90 ರಷು) Eಾಗವನು& ಕaಯುವರು. ಆ ಸಮಯದ^v ಅವರು ಏನನು& 

hಾಡುC8ರುವರು? 

• �ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯ ಆHೕಶ(ಆ�Æ) ಮತು8 ಹa ಒಡಂಬR2ಯ hಾದOಯಂ� ¡ೕpಸು*ದು- 9ಾ* 

�ೂೕಗeೕಕು ಮತು8 �ೕಳeೕಕು, ಜನರು ಬಂದು �ೂೕಡು*ದಲv. 



• ಎ^vಗೂ �ೂೕಗH ಸು=ಾ�Dಯನು& �ೂೕಡಲು, 2ೕಳಲು ಮತು8 ಅದ2. ಪ<Cr<£ಸಲು ಜನOP ಮರು 

ಅವ,ಾಶವನು& 2ೂಡು*ದು. 

 

3. ತಮy ಸ`ಂತ ವರಗಳನು& ಪ<Yೕ/ಸು*ದr.ಂತ �ಚುV Fಾ<ಮುಖW=ಾ/ ಜನರನು& 

ಸಬ^ೕಕOಸುವ/ಬಲಪRಸು*ದನು& ತನ& ತಮy ¥ದಲ ಆದW�Zಾ/2ೂ೦ಡ 9ಾಯಕರು/9ಾಯಕತ` (ಎNಸ. 

4:11-12) 

 

• ಸ"ಯು 2ೂ<ೕ©ೕಕರಣದ ವಸು8(ಗುO)Zಾ/H �ೂರತು zೕ�ಯ ವಸು8(ಗುO)ವಲv. �ೂೕಕ* zೕ�ಯ 

ವಸು8(ಗುO)=ಾ/H.  

• ಸ"ಯ ,ಾಯDಕ<ಮವನು& ನ�ಸು*ದOಂದ 9ಾpಲvHೕ ಆತನ zೕ=ಾ ಗುOಯನು& 2ೂಂ�ೂಯWಲು 

HೕವಜನOP ಅನುಕೂಲ hಾR2ೂಡು*ದ2.  9ಾ* ನಮy hಾದOಯನು& ಬದ^ಸeೕಕು. 

 

4. ಪp ಾ<ತy ನಂd2 ಮತು8 ಸ~�ೕಯ 9ಾಯಕರುಗkಂ>/ನ ಜಂ� °ೖಯDದ^v ದೂರದJDಸು*ದರ ಮೂಲಕ 

ಸ"ಗu mಗCಕ=ಾ/ ಉHnೕಶ oವDಕ=ಾ/�. 

 

• ನಮy ಸ~�ೕಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯಗಳ �ೂ�P 9ಾ* ನ¢yಂದ ದೂರpರುವ ಸ~ಳಗಳನು& ಸ೦lಸeೕಕು. 

• ಸ~�ೕಯ 9ಾಯಕರ ಜ�ಯ^v 2ಲಸ hಾಡು ಾ8, ಸಂಪನೂyಲಗಳನು& ಹಂ¨2ೂಂಡು ಅವರು ತಮy ಸ`ಂತ 

�ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯಗಳನು& ಸಂlಸು=ಾಗ ಅವjೂಂ>P Fಾಲು{ಾರcಾಗು*ದjೂಂ>P 9ಾpದನು& 

hಾಡಬಹುದು. 

 

7ಾಗ 3: @ಾc dಾಡುವ �ಷ=ರxyನ ಯಶಸpನುb ಮರು�ಾ=�ಾ=ನXೂWಸುcದು  

 

�ೂೕಕದ^v ಆತನ zೕ�ಯನು& 2ೂಂ�ೂಯುW*ದ2. Hೕವಜನರನು& 9ಾ* ಯಶL`Zಾ/ ಸಬ^ೕಕOಸು=ಾಗ 

ಅಥ=ಾ ಬಲಪRಸು=ಾಗ 9ಾವದನು&  �ೕP C�ದು2ೂu¤*ದು? 



• ಯಶಸ²ನು& 9ಾ* �ೕP =ಾWÊಾWನPೂ�ಸು�8ೕ�? Cೕcಾ AಾhಾನW=ಾ/ ಇದು �ಚುV ಜನರು, �ಚುV ಹಣ �ಚುV 

ಸಂ�ೂೕಷ*ಳ¤ ಜನರು ಎಂಬು{ಾ/ ಅÃೖDಸುತ8H. 

• ಯಶಸ²ನು& 9ಾ* �ೕP =ಾWÊಾWನ Pೂ�ಸeೕಕು? Hೕವ ಜನರು ಐದು ಬದ§ಾ£ಸ§ಾಗದ hೌಲWಗಳ^v 

eaಯುC8ರು*ದು ಮತು8 �ೕಸುr<ಸ8ನ Kಂ�ಾಲಕjಂಬು{ಾ/ ತಮyನು& ಕjದು2ೂu¤ವ ಜನರ ಗುಣ 

ಲ�ಣಗಳನು& eaL2ೂu¤C8ರು*ದನು& ಖ¨ತ ಪRL2ೂu¤*ದು: 

 

ಆ/ರು*ದು (ವWr8ಗತ=ಾ/ Hೕವಜನರು ಪ<pೕಣcಾಗು*ದು): 

 

1. Hೕವjೂಂ>/ನ ತಮy ಅ�ೂWೕನW�ಯ^v eaಯು*ದು (ಮ ಾ8ಯ 22:36-40) 

2. ಪp ಾ<ತyನ ಫಲಗಳ^v ಪ<pೕಣcಾಗು*ದು (Yೕ�ಾನ 15; ಗ§ಾತW. 5:16-23). 

3. ತಮy ಕೃFಾ Aಾr�ಗಳನು& �ೕu*ದು (hಾಕD 5:1-20). 

4. ತಮy ಆCyೕಕ ವರಗಳನು& ಅಭWLಸು*ದು (1 2ೂO೦ಥ 12) 

5. ತಮy ¡ೕpತಗಳ ಮ�=ಾ�D (2 2ೂO೦ಥ. 5:15, ಗ§ಾತW. 2:19-20; 1 C¥Ã 6:17-19). 

 

 

hಾಡು*ದು (Hೕವ ಜನರನು& ಪ<pೕಣ�P ತರು*ದರ AಾಮೂKಕ ಫ^ ಾಂಶಗu): 

 

ಸ"ಯ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯವನು& =ಾWÊಾWxಸು*ದು ಮತು8 ತಲು}*ದು. 

 

 

Hೕವರು ನಮyನು& ಇಡುವ ಸ~ಳದ^vನ ಯಶಸ²ನು& 9ಾ* ಮರು=ಾWÊಾWನPೂ�ಸeೕಕು: 

 



• 9ಾ* ಒಂHೕ zೕ=ಾಗುO �ೂಂ>ದ ಒ೦ದು ಸ"Zಾ/ರeೕಕು (ಫ^ ಾಂಶ* ಸು=ಾ�Dಯ 

ಸಂoಣD�Zಾ/H - ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುpP ಸು=ಾ�Dಯ Fಾ<CxಧW/xರೂಪ� ಮತು8 

Aಾರುp2) . 

• ಪ<Zಾಣವನು& zೕರಲು 9ಾ* eೕj 9ಾಯಕರುಗಳನು& ಆ�ಾ`xಸeೕಕು. 

• ಸ" ಮತು8 9ಾಯಕತ`ದ Cuವ�2ಯ ಸು[ಾರ��ಾ/ Hೂಡ¸ ಸಮೂಹ2. 9ಾÀಂದು ಕjಯನು& 2ೂಡeೕಕು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ರೂ��ೕ�(?ೂರ�ೕ�) 2: ಸ3BಾRನ cೕವರ ಉcTೕಶ  

 

ಅವ� 1: ಸಂ4ಣ6 ಸ7ಾ 8ಾ9ಪ;ಯ dೌಲ=ಗಳ Iಮ�6 

 

ನಮy Hೕಶದ^vನ ಸ"ಯ ಇC�ಾಸವನು& ಸ೦tೂೕlLO ಮತು8 pಮJDLO. 

 

Hೕವರು ಆJಸುವ ಫ^ ಾ೦ಶಗu:  

• ನಮy ಸ~ಳ,ಾ./ Hೕವರು ಏನನು& ಬಯಸು ಾ8�? 

• ನಮy ಸ~ಳದ^v  ಾನು ಬಯಸು*ದನು& Hೕ*< hಾRದj ಅದು �ೕP �ೂೕರುತ8H? 

 

 

ಸಂoಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ 3 hೌಲWಗu: eೕjಯವರು ಏ�ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಆತನು ಇ*ಗಳ 

ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�: 

 

• r<ಸ8xP  zೕOದ ಎ§ಾv ಜನರು 

• p2ೕಂ><ಕೃತ ರಚ�(p9ಾWಸ) 

• ಜನರನು& ಸಬ^ೕಕOಸು*ದನು&(ಬಲಪRಸು*ದನು&) ತಮy ¥ದಲ ಆದW�ಯ9ಾ&/L2ೂ೦ಡ  9ಾಯಕತ ̀

• ದೂರದJDಸು*ದರ ಮೂಲಕ mಗCಕ=ಾ/ ಉHnೕಶoವDಕ=ಾ/ರುವ ಸ"ಗu 

 

 

 



 

ಅವ� 2: ಸn ]ಾ\? 

 

ಎNಸದವOP 2:11-18: Hೕವರು ಏನನು& hಾಡುC8ದnನು? 

 

 

• ಈ K೦H 9ಾ* Kೕ/Hn* (2:12-15): 

• r<ಸ8ನನು& zೕರದವcಾ/Hn* - (=ಾ�ಾ�ತ8 �L²ೕಯ) 

• ಇAಾ<�ೕಲW ಹr.ನ^v Fಾ^ಲvದವcಾ/Hn*- (Hೕವರ cಾಜW) 

• =ಾ�ಾ�ನ2. ಸ೦ಬ೦ಧ=ಾದ ಒಡ೦ಬR2ಗಳ^v zೕರದವcಾ/Hn*-(^¾ತ =ಾಕW) 

• xOೕ2�£ಲvದವರು-(ಭpಷWpಲvದವರು) 

• �ೂೕಕದ^v Hೕವರನ&Oಯದವರು-(HೕವO೦ದ ದೂರ=ಾ/Hn*) 

 

 

• ಆದj ಈಗ 9ಾ* (2:13): 

 

• HೕವOP zೕOದ ಒಬ �ೂಸ ಮನುಷW: "ಈಗ§ಾದರೂ ¥ದಲು ದೂರ=ಾ/ದn xೕ* r<ಸ8 �ೕಸುವನು& 

zೕOದವcಾ/ದುn ಆತನ ರಕ8ದ ಮೂಲಕ ಸ¢ೕಪಸ8cಾ>O". 

 

 



ಸ"ಯು ಆತನದು- ಅದು ಆತxP zೕO{ಾn/H!  "ಆತನು ಸhಾ[ಾನ hಾಡುವವ9ಾ/ ಉಭಯರನು& ತನ&^v ಒಬ 

ನೂತನ }ರುಷನ9ಾ&/ x¢DL{ಾn� ....ಆತನ ಮೂಲಕ 9ಾ´ xೕ´ ಒಬ ಆತyನ�&ೕ �ೂಂ>ದವcಾ/ 

ತಂHಯ ಬ�P ಪ<�ೕJಸು*ದ2. hಾಗD=ಾ£ತು" (2:15-18). 

 

 

ಎNಸದವOP 2:19-21: Hೕವರು ಅದನು& �ೕP hಾಡುC8ದnನು? 

 

• Hೕವರ 2ೖ2ಲಸವನು& pವOಸುವ 4 ರೂFಾಲಂ,ಾರಗu: 

 

• Hೕಶ: "Kೕ/ರ§ಾ/ xೕ* ಇನು& �ೕ� ಪರHೕಶದವರುೂ ಅನWರೂ ಆ/ರH Hೕವ ಜನjೂಂ>P ಒಂHೕ 

ಸಂAಾ~ನದವರೂ.. ಆ/>nೕO" (2:19). 

• ಮ�(ಕುಟು೦ಬ): "Hೕವರ ಮ�ಯವರೂ ಆ/>nೕO" (2:19). 

• ಕಟ)ಡ: "ಆತನ^v ಕಟ)ಡದ ಎ§ಾv Eಾಗಗu" (2:21) 

• Hೕ=ಾಲಯ: "ವೃ>�Zಾಗು ಾ8 ಕತDನ^v ಪOಶುದ� Hೕ=ಾಲಯ=ಾಗುತ8H" (2:21). 

 

 

• ಆತನ ಆತyವನು& hಾಗDದ^vಡು*ದು: 

 

• ಇ^v ವWr8 "ಆತನ^v xೕ* ಸಹ" (2:22) ಮತು8 AಾಮೂKಕ ಅಂಶಗaರಡO೦ದಲೂ"ಆತನ^v ಕಟ)ಡದ ಎ§ಾv 

EಾಗಗÇ" Hೕವರು ಪರಸbರ �ೂೕRLದುn ವೃ>nZಾಗುC8H: "ಸ೦ಗಡ ಕಟ)ಲbಡು ಾ8 ಇ>nೕO" (2:22) ಮತು8 

"ಒಂದ2ೂ.ಂದು �ೂಂ>2Zಾ/ ವೃ>�Zಾಗು ಾ8"(2:21). eೕj hಾCನ^v �ೕu*{ಾದj, 9ಾ* r<ಸ8ನ^v 

ಇರು*ದ,ಾ./ (r<ಸ8ನ^v �ೖಯr8ಕ eಳವ¼P) ಮತು8 hಾಡು*ದ,ಾ./ (�ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯವನು& 

ಸಂlಸಲು/ತಲುಪಲು AಾಮೂKಕ ,ಾಯD) ಸೃ�)ಸಲb�)Hnೕ�.  

 



 

ಎNಸದವOP 3:10-11: Hೕವರು Zಾ2 ಇದನು& hಾಡುC8ದnನು? 

 

 

1. ಇದನು& OೕCಯ^v�ೕ Yೕಚ� hಾಡ§ಾ/ತು8: "ಸಮಸ8ವನು& ಸೃ�)Lದ Hೕವರ^v ಆ>£ಂದ ಮjZಾ/ದn 

ಮಮD*"(3:9); ಇದು ಆತನ ಉHnೕಶ=ಾ/ತು8 (3:10). 

2. ನಮy >ನದ^v ಸು=ಾ�Dಯನು& ಹಂಚು*ದ,ಾ./ ಆತ�ೕ ಒ೦ದು Aಾಧನವನು& ಸೃ�·ಸುC8ದnನು: "ಈಗ 2<ೖಸ8 

ಸ"ಯ ಮೂಲಕ" (3:10). 

3. ಆತನ �ಕ.pಲvದಷು) Eಾವ�ಗಳನು& ಅ«ೕr�Lದನು: "9ಾ9ಾ pಧ=ಾದ mÆನ* ಈಗ Pೂ ಾ8ಗeೕ2೦ಬುದನು&" 

(3:10). 

4. ತನ& ಕೃ«ಯನು& ಪರ�ೂೕಕದ^vರುವವOP �ೂೕOಸಲು: "ಪರ�ೂೕಕದ^v cಾಜತ`ಗ�ಗೂ ಅl,ಾರಗ�ಗೂ" 

(3:10). 

5. r<ಸ8ನ^v Uಾಶ`ತ=ಾದ ಉHnೕಶವನು& �ರ�ೕOಸಲು: "r<ಸ8 �ೕಸುpನ^v ಅ9ಾ>,ಾಲ>ಂದ ಸಂಕಲbದ 

�ೕjP"(3:11). 

 

ಮು,ಾ8ಯ: ಈ �ೂೕಕದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರು ಆ ತನ&ದನು& r<ಸ8xP zೕOದ ಎ§ಾv ಜನರ 

ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

ಅವ� 3: ಯಶಸುp ಮತು? Yೂ��ಾM\ ವಲಯವನುb ಅqಯಲು 5 IಧಗH  

 

ಸ"ಯ^vನ ಯಶಸ²ನು& ವಚನದ ¡ೕpತಗಳ^v �ೕP  xಧDOಸಬಹುದು: 

 

1. ಅವರು ತಮy Zಾಜಕತ`ವನು& ಅಭWLಸಲು ಮತು8 ಪರ�ೂೕಕದ^vರುವ ತಂHYಂ>P ಅ�ೂWೕನW�ಯ^v 

ವೃ>nZಾಗಲು ಬಲ �ೂಂ>{ಾnjೂೕ? 



2. ಅವರು Hೕವcಾತyನು ತಮP 2ೂಡುವ ಎಲv ಸಂಬಂಧಗಳ^v ತಮy Aಾr�ಯನು& �ೕu*ದ2. ಬಲ 

�ೂಂ>{ಾnjೂೕ? 

3. ಆತyನು ತಮP 2ೂಟ) ವರವನು& ಅವರು C�>{ಾnjೂೕ ಮತು8  >ನದ ಇಪb ಾ&ಲು. ಗಂ� ಮತು8 =ಾರದ 7 

>ನಗu ತಮy ವರಗಳನು& ಉಪYೕ/ಸು*ದ,ಾ./ ಅವರು ಬಲ �ೂಂ>{ಾnjೂೕ? 

4. ತಮy ¡ೕpತಗಳ^v Hೕವcಾತyನ ಫಲಗu Aಾr�Zಾಗುವಷ)ರ ಮತು8 ವೃ>�Zಾಗುವಷ)ರ ಮ�)P ಅವರು 

ಆCyೕಕ=ಾ/ eaಯುC8ರುವjೂೕ?   

5. Hೕವರ cಾಜW,ಾ./ ಅವರು ತಮy ¡ೕpತಗಳನು& ಮತು8 zೂತು8ಗಳನು& �ೂಡ/ಸುC8ರುವವjೂೕ?   

Hೕವರು ತಮyನು& ಇOLರುವ �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯದ^v Hೕವಜನರು Aಾಕಷು) 

ಪO_ಮವನು&೦ಟುhಾಡುC8ರುವjೂೕ? 

 

 

• xಮy �ೂ��ಾO2ಯ ವಲಯವನು& ¨C<LO ಮತು8 pವOLO: 

 

• ಜನಸಂ�W  

• ಸ"ಗಳ ಸಂ�W  

• ಜನಸಂÊಾW ಅಂr ಅಂಶದ ವW ಾWಸ 

 

 

• xಮy 2�ೕತ<ದ^v ಪ<C Aಾpರ ಜನOP ಒ೦ದು ಸ"ಯ೦� ಎಷು) ಸ"ಗu ಕಟ)ಲbಡು*ದನು& xೕ* ,ಾಣeೕrH? 

ಮುಂ>ನ ಹತು8 ವಷD2. ಎಷು) ಜನರು Hೕವರನು& ನಂಬಬಹುದು? 

 

 

 



ರೂ�(?ೂರ)�ೕ� 3: yಾಯಕತhMಾ�R cೕವರ ಉcTೕಶ 

 

 

ಅವ� 1: ಸ೦4ಣ6 ಸ7ಾ 8ಾ9ಪ;ಯ dೌಲ=ಗಳನುb Iಮ�6&M ಮತು? @ಾಯಕತ"\� �ೕ�\ 

 

2ಳಕ೦ಡ*ಗಳ ಕುOತು ಗು೦Sನ ಸದಸWರುಗu ಹ೦¨2ೂu¤*ದನು& 2ೕ�L2ೂಳ¤ಲು ಒ೦ದು ಗ೦� ¢ೕಸ^RO: 

 

• ನpೕಕರಣ: �`ೖ� ್ Ly  ್ ರವರ ಸEಾ ¡ೕpತದ^vನ Hೖpಕ(Hೕವರ) p9ಾWಸದ �ೕ� ಒ೦ದು ಸ¢ೕ2� ಯ 

ಮೂಲಕ ,ಾಯDhಾಡುC8ರುವವರು ಮತು8 ಇದರ ತತ`ಗಳನು& ಅಳವRL2ೂu¤C8ರುವವರು Zಾರು? 

• ಎಷು) ಅ[ಾWಯಗಳನು& �ೂೕR>O? 

• Hೕವರು xಮP Zಾವ Fಾ<ಮುಖW=ಾದ ತತ`(eೂೕಧ�)ಗಳನು& �ೂೕOLದನು? 

• xೕ* ,ಾಣುವ ಅR¸ Zಾ*ದು? xಮ/ರುವ ಪ<t& Zಾ*ದು? 

 

ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ hೌಲWಗಳ mÆಪಕ: 

• ಪ<CYಬ }ರುಷ, L8 <ೕ ಮತು8 ಮಗುವನು& ತಲುಪಲು ಇರುವ ಒ೦ದು ಗುO 

 

• ಸ೦oಣD ಸEಾ Aಾ~ಪ�ಯ ತತ`ಗu: 

• ಈ �ೂೕಕದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& r<ಸ8xP zೕOದ ಎಲv ಜನರ ಮೂಲಕ 

hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

• Hೕವರು ಈ �ೂೕಕದ^v ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ ಅತ8 ಮತನು& 1p2ೕಂ><ೕಕೃತ ರಚ� ಅಥ=ಾ 

p9ಾWಸದ ಮೂಲಕ hಾಡು ಾ8�  

• ಈ �ೂೕಕದ�vೕ Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& Hೕವಜನರನು& ಬಲಪRಸುವ 

ಅಥ=ಾ ಸಬ^ೕಕOಸುವದನು& ತನ& ತಮy ¥ದಲ ಆದW�Zಾ/L2ೂ೦ಡು ಅದ,ಾ./ ತಮy 

ವರಗಳನು&ಪYೕ/ಸುವ  9ಾಯಕತ`ದ(9ಾಯಕರ) ಮೂಲಕ hಾಡು ಾ8� . 



• ಈ �ೂೕಕದ^v Hೕವರು ಏನ�&ೕ hಾಡಲು �ೂರಟರೂ, ಆತನದನು& ದೂರದJDಸು*ದರ ಮೂಲಕ 

mಗCಕ=ಾ/ ಉHnೕಶ/oವDಕ� �ೂ೦>ದ ಸ"ಗಳ ಮೂಲಕ hಾಡುವವ9ಾ/{ಾn�. 

 

 

9ಾಯಕತ`ದ ಯಶಸ²ನು& ಅaಯು*ದ2. Hೕವ ಜನರ^vರುವ ಐದು hೌಲWಗu:  

 

• Hೕವjೂ೦>P ಅ�ೂWೕನW�ಯ^v eaಯು*ದು 

• ತಮy Aಾr�ಗಳನು& �ೕu*ದು  

• ತಮy ಆCyೕಯ ವರಗಳನು& ಕಂಡುKRಯು*ದು  

• Hೕವರ ಮK��ಾ/ ತಮy ಸಂಪನೂyಲಗಳನು& �ೂಡ/ಸು*ದು 

• ನಮy �ೂ��ಾO2 ವಲಯವನು& ತಲುಪಲು ಅಥ=ಾ ಸಂlಸಲು ಕjಯಲbಟ)Hnೕ� 

 

    9ಾಯಕತ`ದ HೖವUಾಸ8 <ದ ಅವ�ೂೕಕನ: 

 

ಇಂದು 9ಾ* 9ಾಯಕತ`ದ^v ಅಭWLಸು*ದರ^vನ �¨Vನದು, ತನ& Hೕಹ,ಾ./ Hೕವರು p9ಾWಸ hಾRದ ಸತW�ೕದದ 

=ಾWÊಾWನr.ಂತ, ಸಂಪ<{ಾಯದ ಪO_ಮ/ಫ^ ಾ೦ಶ=ಾ/H. ಆದರೂ, Fಾ<ಮುಖW�ಯು 9ಾ* �ೂಸ 

ಒಡ೦ಬR2ಯ ರಚ�(p9ಾWಸ)ಯನು& ಅಥ=ಾ Jjೂೕ9ಾ�ಗಳನು& ಅಳವRL2ೂu¤*ದಲv, ಬದ§ಾ/ ಅದು ತನ& 

9ಾಯಕತ`,ಾ./ Hೕವರು ಬಯಸುವ ಹೃದಯವನು&(ಮನಸು²) 9ಾ* ಅಳವRL2ೂu¤*{ಾ/H. 

 

 

 9ಾಲು. ಸತW�ೕದ =ಾಕWEಾಗಗu ಸತW�ೕ[ಾOತ 9ಾಯಕತ`ವನು& pವOಸುತ8�: 

 

• ಎNಸದವOP 4:12: 9ಾಯಕತ`ದ ಉHnೕಶ 



 

• �ೕಸುpನ ವರಗu (ಐದು ,ಾಯDಗu; ಎNಸ. 4:11 ನು& �ೂೕRO). 

• ಪp ಾ<ತyನ ವರಗu (9ಾಲು. ಆCyೕಕ ವರಗu; jೂೕhಾ. 12:6-7, 12:8, 1 2ೂO೦ಥ. 12:28; ಇd<ಯ. 

13:7,17). 

 

• 1 2ೂO೦ಥದವOP 12:7-27; 9ಾಯಕತ`ದ ಲ�ಣ 

 

• �ೂಸ ಒಡಂಬR2ಯ^v ಸ"ಯ ಕುOತ ¥ದಲ ರೂಪ,ಾಲಂ,ಾರ* ಒ೦ದು Hೕಹ�೦ಬು{ಾ/H (ಇತjಗu 

K೦ಡು, ಕಟ)ಡ, ಮದಲ/C8). 

•  9ಾಯಕತ`ದ ಲ�ಣ* ಸ"ಯ ಲ�ಣದಂ��ೕ ಇH (eೕj ಪದಗಳ v̂, 9ಾಯಕತ`ದ^vರುವವರು ಸ"ಯ 

¥ದಲ ಸದಸWರುಗ½ಾ/{ಾnj). 

 

 

• 1 2ೂO೦ಥದವOP 12:4-6: 9ಾಯಕತ`ದ hಾದO  

 

• �<ೖ�ೕಕತ`* ಈ Hೕಹದ^v ಏನು ಆಗeೕಕು ಎ೦ಬುದರ hಾದOZಾ/H. 

 

• ಮ ಾ8ಯ 20:20-28: 9ಾಯಕತ`ದ ಮ�ೂೕEಾವ  

 

• �ೂೕಕದ^vರುವ 9ಾಯಕತ`* �ೕಲ¼೦ದ 2ಳ/ರು*{ಾ/H, ಆದj "xಮy^v �ಾ/ರ�ಾರದು". 

 

 



ಅವ� 2: @ಾಯಕತ"ದ ಉQmೕಶ: ಎ�ಸದವlX 4:11-12 

9ಾಯಕತ`ದ ಉHnೕಶ* ಎNದವOP 4:11 ರ^v ತನ& ಸ"P �ೕಸುpx೦ದ 2ೂಡಲbಟ) ಐದು ,ಾಯDಗಳನು&  

2ೖPೂu¤*{ಾ/H. ಅ�ೕಕರು 9ಾಯಕತ`ದ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನು& ವರಗu ಅಥ=ಾ ಅlಕೃತ Aಾ~ನಗaಂಬು{ಾ/ 

=ಾWÊಾWxL{ಾnj, ಆದj  ಅ*ಗu Fಾತ<ಗu ಅಥ=ಾ ,ಾಯDಗ½ಾ/� ಎ೦ಬುದು �ಚುV xಖರ=ಾದ 

=ಾWÊಾWನ=ಾ/H.  

 

 

Hೕವರು ಐಕW�ಯ^v �ೖpಧW�ಯ ಉHnೕಶ �ೂ೦>{ಾn�. 

 

• ಸ"ಯ ಐC�ಾLಕ hಾದOಯು ಐದು ,ಾಯDಗಳನು& pರೂಪPೂ�LH:  

 

• ,ಾWÃೂೕ^, ್ - ",ಾZಾDಲಯಗu" 

• «೦�2ೂಸ)§ ್ - "ವರಗu" 

 

• ಪ<C Fಾತ< ಅಥ=ಾ ಅದರ 2ೂರ�ಯು ಸ"ಯ ¡ೕವನ ಮತು8 zೕ�ಯ �ೕ� ಪO_ಮ dೕರುತ8H. 

 

 

• ಐದು ,ಾಯDಗu: 

• ಅ7ಸ8ಲ: ಸ"ಯನು& pಸ8Oಸುವನು - 9ಾ* AಾಗುC8ರುವ೦� hಾಡುವನು 

• ಪ<=ಾ>: ಸ"ಯನು& Cದುnವನು - ನಮyನು& ಶುದ�=ಾ/ಡುವನು 

• ಸು=ಾCDಕ: ಸ"ಯನು& pಸ8Oಸುವನು - 9ಾ* ಸು=ಾ�Dಯನು& ಹ೦ಚುC8ರುವ೦� hಾಡುವನು. 

• ಸEಾFಾಲಕ: ಸ"P ಕರು�ಯನು& �ೂೕರುವನು - ನಮyನು& ,ಾಳ¡ವKಸುವನು 



• ಉಪHೕJ: ಸ"P ಸತWವನು& 2ೂಡುವನು - 9ಾ* ಸತWದ^v eೕರೂರುವ೦� hಾಡುವನು 

 

 

ಸ೦ಘಷD(ಜಗಳ): ಅ7ಸ8ಲ9ಾದ ಸEಾFಾಲಕx/ಂತ, ಹಗ^x೦ದ cಾC<ಯಷು) pªನ&9ಾ/ರು ಾ8�.  

 

• ಸEಾFಾಲಕ - ಜನರ �ೕ� ಗಮನpಡುವನು 

• ಅ7ಸ8ಲ - ಗುOಯ �ೕ� ಗಮನpಡುವನು 

 

 

ವಚನ 12 ರ^v ನಮP �ೕuC8ರು*ದು ವಚನ 11 ರ^v 2ೂಡ§ಾದ  5 ,ಾಯDಗ�/೦ತ �ಚುV 

Fಾ<ಮುಖW=ಾದ{ಾn/H: ಪ<CYಬ 9ಾಯಕನೂ ಸಹ 5 ಸಂಗCಗ��ಾ/ Hೕವ ಜನರನು& ಬಲಪRಸು*ದು ತನ& 

Fಾತ<=ಾ/H ಎಂಬುದನು& C�ದು2ೂಳ¤eೕಕು: 

 

• ತಂHZಾದ Hೕವjೂಂ>P ಅ�ೂWೕನW� 

• ಅವರ Aಾr�ಗಳನು& C�ದು2ೂu¤*ದು ಮತು8 ಹಂ¨2ೂu¤*ದು 

• Hೕವರು 2ೂಟ) ವರಗಳನು& C�ದು2ೂಂಡು ಅವನು& ತಮy �ಾ>ಯ^v Hೕವರು ತರುವ Zಾ*Hೕ ಅಥ=ಾ ಎಲv 

ಸಂಬಂಧಗಳ^v ಉಪYೕ/ಸು*ದು. 

• Hೕವcಾತyನ ಫಲಗಳ^v ವೃ>�Zಾಗು*ದು 

• Hೕವರ cಾಜW,ಾ./ ಮತು8 ಆತನ ಮK��ಾ/ ತಮy ¡ೕpತ ಮತು8 zೂತು8ಗಳನು& pxYೕ/ಸು*ದು  

 

 

2ೕಳeೕ,ಾದ ಪ<t&ಗu: 



 

• Zಾವ 9ಾಯಕನೂ ಎ§ಾv ವರಗಳನು& �ೂಂ>{ಾn�? 

• Zಾವ ವರ* �ಚುV Fಾ<ಮುಖW=ಾದ{ಾn/H? 

• Zಾವ ವರ* xಮP eೕ,ಾ/ಲv? 

• ಸEಾFಾಲಕರುಗ�ಂದ ಅಥ=ಾ eೂೕಧಕರುಗ�ಂದ xಯಂC<ಸಲbಟು), eೕj ,ಾಯDಗಳನು& ಮತು8 ವರಗಳನು& 

�ೂಂ>ರುವ 9ಾಯಕjೂಂ>P Zಾ*Hೕ ಸಂಬಂಧpಲvದ ಸ"ಗ�P ಏ9ಾಗುತ8H?  

 

 

9ಾಯಕತ`,ಾ./ ಪp ಾ<ತyನ 9ಾಲು. ವರಗಳ �ೂ�ಯ^v (2ಳP �ೂೕRO) ಎNಸದವOP 4:11 ಐದು ,ಾಯDಗu, 

ಪO_ಮ,ಾOೕ 9ಾಯಕತ`,ಾ./ ಸಹಕOL! 

 

• ಅ7ಸ8ಲ 

• ಪ<=ಾ> 

• ಸು=ಾCDಕ 

• ಸEಾFಾಲಕ 

• ಉಪHೕJ 

• ಆಡ�ತ - pವರಗಳ xವDಹ� (jೂೕhಾ.12:6-7) 

• xವDಹ� - ಜನರ xವDಹ� (jೂೕhಾ. 12:8). 

• ಸ೦z~ - ರಚ�(p9ಾWಸ)ಯ xವDಹ� (1 2ೂO೦ಥ. 12:28). 

• hಾಗDದಶDನ/ದಶDನ - ಭpಷWದ xವDಹ� (ಇd<ಯ 13:7,17). 

9ಾಯಕತ`ದ ಕುOತ ಈ HೖವUಾಸ8 <ದ Fಾ<Yೕ/ಕ ಪO_ಮಗu: 

 



• 9ಾಯಕತ`* ಬಹುಸ೦�Wಯ{ಾn/H (ಒ೦ದr.೦ತ �ಚುV) 

• 9ಾಯಕತ`* ತನP 2ೂಡಲbಟ) ಹ�¤, ಪಟ)ಣ, ನಗರ , cಾಜW ಮತು8 Hೕಶ hಾತ<ವಲvH ಜನಸ೦ÊಾW pEಾಗಗ�P 

Aಾ೦ದªDಕ=ಾ/ ಸೂಕ8=ಾಗುವ೦� ಅದರ �ೖpದW�ಯ^v ¢ಶ<ಣ=ಾಗುವ pªನ&=ಾದ ವರವನು& �ೂ೦>H.  

 

 

ಅವ� 3: @ಾಯಕತ"ದ ಲ�ಣ (ಸ"7ಾವ) ಮತು? dಾದM: 1 \ೂM೦ಥದವMX 12:7-27 ಮತು? 

4-6 

 

9ಾಯಕತ`ದ ಲ�ಣ(Aಾ`Eಾವ)ವನು& 1 2ೂO೦ಥದವOP 12:7-27 ರ^v ,ಾಣಬಹುದು: 9ಾ* Hೕಹದ(ಸ"ಯ) 

¥ದಲ ಸದಸWರೂ ಮತು8 HೕಹHೂಳಗಣ ಎರಡ� 9ಾಯಕರೂ ಆ/Hnೕ�.  

 

Hೕಹದ ಸ`Eಾವದ ಐದು ಗುಣಲ�ಣಗu: 

 

1. ವರಗu ಎ§ಾv 2<ೖಸ8Oಗೂ ಇರುವ*ಗ½ಾ/� (ಮಕ.�P ಸಹ ) 

2. ವರಗu ಎಲvರ Kತ,ಾ./ 2ೂಡಲb�)�  

3. ವರಗu �ೖpಧW�ಯ^vನ ಐಕW�ಯ Fಾ<ಮುಖW�ಯನು& �ೂೕOಸುತ8�  

4. ವರಗu ಆತyx೦ದ xಧDOಸಲbಡುತ8�  

5. Hೕಹದ^v ಈ ವರಗu ವKಸುವ Fಾತ<* HೕವOಂದ xಧDOಸಲbಡುತ8H 

 

 

9ಾಯಕತ`ದ hಾದOಯು 12ೂOಂಥದವOP 12:4-6 ರ^v ಕಂಡುಬರುತ8H. ಇ^v ನಮy �ೖpಧW�ಯ^vನ 

ಐಕW��ಾ/  �<ೖ�ೕಕತ`ದ hಾದO£H. 

 



• �<ೖ�ೕಕತ`* HೕಹHೂಳಗಣ ವರಗu, Fಾತ<ಗu, ಮತು8 EೌPೂೕ�ಕ  xYೕಜ�ಯನು& pವOಸುವ^v 

ಪ<CYಬ ವWr8Yಂ>P ಐಕW�ಯ^v ,ಾಯD hಾಡುತ8H  

• ,ಾಯDಗಳ ಮತು8 ವರಗಳ ಸ೦Yೕಜ�: 

 

• ವರಗಳ^v eೕj eೕj pಧಗu೦ಟು, ಆದj Hೕವcಾತyನು ಒಬ�ೕ 

• zೕ�ಗಳ^v eೕj eೕj pಧಗu೦ಟು, ಆದj  ಕತDನು ಒಬ�ೕ 

• ಪO_ಮದ^v eೕj eೕj pಧಗu೦ಟು ಆದj ತಂHಯು ಒಬ�ೕ. 

 

ಒಬ# ವ%&'(ಾ* +ಮ- .ಾಲು1 2ಾಗಗ4: 

 

 

ಆD'ೕಕ ವರ 

 

Qೕವ,ಾತ'ನು 
 

 

 

JೕKಗH 

 

Qೕವ,ಾದ ಮಗನು 

 

ವ=>?ತ" 
8ಾಮಥ=6ಗH 

ಅನುಭವಗH 

ತರrೕD 

 

Qೕವ,ಾತ'ನು 
 

 

ಪMNಮಗH 

 

ತ೦Q]ಾದ Qೕವರು 



ಅವ� 4: @ಾಯಕತ"ದ ಮ;ೂೕ7ಾವ 

 

9ಾಯಕತ`ದ ಮ�ೂೕEಾವ* ಮು,ಾ8ಯ 20:20-28 ರ^v �ೕಸು* ತನ&^vನ zೕವಕನ ಹೃದಯ(ಮನಸ²)ವನು& 

�ೂೕOಸುವ^v ಕಂಡುಬರುತ8H. 

• �ೕಸುpx೦ದ 9ಾಯಕತ`ದ HೕವUಾಸ8 <: 

• �ೕಸು* ಇAಾ<�ೕ§ ್ cಾಜWವನು& Aಾ~Sಸು*ದ,ಾ./ ಬಂದ�ಂಬು{ಾ/ JಷWರುಗu ನಂdದnರು. 

• �ೕಸು* ಅವOP �ೂೕಕದವರ ಕ�P �ೂೕಡeೕ2ಂಬು{ಾ/ �ೕ�ದನು - ಅವರು �ೕಲ¼೦ದ 2ಳP 

ಆu ಾ8j, ಆದj "xಮy^v �ಾ/ರ�ಾರದು!" (ಮ ಾ8ಯ 20:26). 

 

• 9ಾ* 9ಾಯಕcಾಗeೕ,ಾದj, 9ಾ*ಗu: 

 

• ಒಬ zೕವಕ9ಾಗeೕಕು 

• ಒಬ ಆ½ಾಗeೕಕು 

• Aಾಯಲು Lದncಾಗeೕಕು - ನಮy Fಾ<ಣಗಳನು& 2ೂಡುವದ2. Lದ�cಾ/ರeೕಕು 
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ಅಂತರQಾ�r ^ೕಯ ಸಂ#ಣ% ಸ&ಾ (ಾ)ಪ+ಯ ಕುCತ ?u�ನ Vಾ�.BಾR, ನಮ> 

{k  ್Jೖ� ್ SCPGLOBAL.ORG. ನುG ಸ೦ಪ�%IC. 

 

P(ೖQ ್ STU ್ ರವರ VಸOಕಗW 

 

CೖHಕ H$ಾ<ಸ: ಆYಯZ[ 

ನHೕಕರಣ: ಸ"ಾ LೕHತದZ[ನ CೖHಕ H$ಾ<ಸದ ]ೕ^ ಒ೦ದು ಸ_ೕ6̀ 

ತುY/6ೂMಯZ[ ಏJಾ೦/bಾ/ರುAದು: ಸ"ಾcಾಲಕನ ಕುKತ ನಮT HeರA 

fಜFಾಗಲೂ ಸತ<hೕiಾKತFಾ/Cjೕ? 
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