
ಗುರಿಗಳು ಗುರಿಗಳು 
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆಕ್ಬೋಧಿಸುವುದಕೆಕ್

ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದೆನುನ್ವುದು ನಮಮ್ ಗುರಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಲಪ್ಡಬೇಕು. 
ಬೋಧಕ ಸಾಥ್ನಿದ ಲ್ದದ್ ನನನ್ ಗುರಿಯೇನು? ಬೋಧಕನಾಗಿದುದ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು?
ಒಂದುಸಲ ನಾವು ನಮಮ್ ಗುರಿಯನುನ್ ನಿಣರ್ಯಿ ಕೊಂಡರೆ, ಆ ಗುರಿಯನುನ್ ತಲುಪುವುದಕೆಕ್ ನಾವು ನಮಮ್ ಪದಧ್ತಿಗಳನುನ್ 
ಸರಿಹೊಂದಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. 
ಆದರೆ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಣರ್ಯವನೆನ್ೕ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡಿರುತಾತ್ರೆ, ಆದರೆ ಆ ಗುರಿಯನುನ್ ತಲುಪುವುದಕೆಕ್ ಅವರು ಸರಿಹೊಂದಿ 
ಯತಿನ್ಸುವುದಿಲಲ್.
ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನುನ್ವವುಗಳ ಮಧೆಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಬಂಧವು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾವು ಗುರಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಸಥ್ಯ್ವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕವೆ. ನಮಮ್ ಸಬೆಯ ಶಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಬಬ್ರು ಕೊಟುಟ್ ಹೋಗಿರುತಾತ್ರೆ ಅಥವಾ 
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಂದೆ ನಮಮ್ ಸಬೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕರು ಹೇ ರುತಾತ್ರೆ. 
ನಮಮ್ ಗುರಿ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೈಬಲನುನ್ ಬೋಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೈಬಲನುನ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಆಗಿರುತತ್ದೆ. 
ಇದರ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವೇನು?  

ಬೈಬಲನುನ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಬೈಬಲನುನ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು 

ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೈಬಲನುನ್ ಬೋಧಿಸುವುದು ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೈಬಲನುನ್ ಬೋಧಿಸುವುದು 

ಆದರೆ ಇದಕಿಕ್ಂತ ಇನೂನ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾದ ಗುರಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕಿಕ್ಂತ ಇನೂನ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾದ ಗುರಿಯಿದೆ. 

ಜನರ ಮುಂದಕೆಕ್ ಬೈಬಲನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಷಯ ಸೂಚನೆ ದಲು ಹೇಳಲಪ್ಡುವುದು ಮತುತ್ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 
ಪೆರ್ೕಕಷ್ಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕೆಕ್ ಯಾವ ಸೃಜನಾತಮ್ಕತೆ, ಯಾವ ಅನವ್ಯ, ಯಾವ ದೃಶಯ್ ರೂಪಕ ಮಾಧಯ್ಮಗಳು, 
ಇನೂನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲಲ್.   ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾವು ಕೇವಲ ನಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಸತಯ್ವೇದದ 
ಕುರಿತಾಗಿ ತಿ ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯವು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ನೀವು ಬೋಧನೆಯನುನ್ 
ನಿ ಲ್ಸಬೇಕು. 

ಈ ಧಾನವು ಏನೆಂದರೆ ಮಕಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವುದು. ನನನ್ ತರಗತಿಯ ಲ್ರುವ ಮಕಕ್ಳು ಬೈಬಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ 
ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಸೃಜನಾತಮ್ಕತೆಯಿಂದಲೂ, ಆಸಕಿತ್ಯಿಂದಲೂ ಮತುತ್ 
ಅದುಭ್ತ ಬೋಧಕರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತತ್ದೆ.  ನಾನು ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗಲೇ, ಈ ಮಕಕ್ಳೆಲಲ್ರು ಬೈಬಲ್ ಬಗೆಗ್ 
ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಬೇಕು. ಇದು ಬೆಲೆಯುಳಳ್ ಗುರಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಇದು ಕೆಟಟ್ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ್.
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ನೀವು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿದದ್ರೆ, ನಮಮ್ ಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸಭೆಗ ಗೆ ಸಮಸೆಯ್ಗ ದಾದ್ವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತ್ರುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಮ್ ಸಭೆಯ ಲ್ರುವ 
ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ಶಾವ್ ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಅ ಶಾವ್ ಗ ಗೆ ಮಧಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಲಲ್. ನಮಮ್ ಸಭೆಗಳ ಲ್ರುವ ನಿಜವಾದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳೆಲಲ್ವು 
ಕೇವಲ ಶಾವ್ ಗಳ ಮಧೆಯ್ದ ಲ್ವೆ. ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗ ಲಲ್ಂದರೆ ಆ ಸಭೆಗಳ ಲ್ರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಷೊಟ್ಂದು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಬೈಬಲ್ ಗೊತಿತ್ಲಲ್ 
ಎಂದಥರ್. ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗ ವೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಸಭೆಗಳ ಲ್ನ ಜನರು ಬೈಬಲನುನ್ ಅಳವಡಿ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ಲಲ್ ಎಂದಥರ್! 
ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗ ಲಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಮಿಸಲಪ್ಡದ ದಾಸನ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಯ್ವನುನ್ ಅವರು ಕೇ ರುವುದಿಲಲ್. ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗ ವೆ 
ಎಂದರೆ ಆ ಸಾಮಯ್ದ ಲ್ ಯೇಸು ಕಿರ್ಸತ್ರವರು ತೋರಿ ರುವ ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ ಜನರು ಜೀವನ ಮಾಡುತಿತ್ಲಲ್ ಎಂದಥರ್. 
ಆತಿ ಯಕವಾದ ಪರಿಪಕವ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಥರ್ಕವಾದಾಗ, ಈ ಎರಡು ಗುರಿಗಳು ಚೆನಾನ್ಗಿರುತತ್ವೆ.
ನಿಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಬೇಕೆಂದಿದದ್ರೆ, ಫರಿಸಾಯರನುನ್ ನೋಡಿರಿ!

“ಅ ಯ್ೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾ ಗಳ ೕೆ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಒಬಬ್ನನುನ್ ನಿಮಮ್ ಮತದ ಲ್ ಸೇರಿ ಕೊಳುಳ್ವುದಕಾಕ್ಗಿ 
ಭೂಮಿಯನೂನ್ ಸಮುದರ್ವನೂನ್ ಸುತಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತಿತ್ೕರಿ; ಅವನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನುನ್ ನಿಮಗಿಂತ 
ಎರಡರಷಾಟ್ಗಿ ನರಕ ಪಾತರ್ನಾಗ ಮಾಡುತಿತ್ೕರಿ. ಅ ಯ್ೕ, ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಕುರುಡರೇ,...!”
ಅ ಯ್ೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾ ಗಳ ೕೆ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಸುಣಾಣ್ ಹಚಿಚ್ದ ಸಮಾಧಿಗ ಗೆ ಹೋ ಕೆಯಾಗಿದಿದ್ೕರಿ; 
ಇವು ಹೊರಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ವೆ. ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸತತ್ವರ ಎಲುಬುಗ ಂದಲೂ ಎಲಾಲ್ ಹೊಲ ನಿಂದಲೂ 
ತುಂಬಿರುತತ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸತುಪ್ರುಷರಂತೆ ಕಾಣಿ  ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ 
ಕಪಟದಿಂದಲೂ ಅನಾಯ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದಿದ್ೕರಿ.” 

ಆತಿ ಯಕವಾದ ಪರಿಪಕವ್ತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳವಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದರಿಂದಲೇ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಲಪ್ಡುವುದು. ಅದು ಾನದಿಂದ ತೀಪುರ್ 
ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ದದ್ರೆ, ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸು ನಿಂದ ತಿರಸಾಕ್ರವನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರ ಲಲ್. 
ವಾಸತ್ ಕವಾಗಿ, ಾನಕೆಕ್ ಆ ೕವಾರ್ದ ಲಲ್. ಯೇಸು ನಮಮ್ ಕಿರ್ಯಗಳನುನ್ ಲ ಯ್ಸುತಾತ್ನೆ. ಆತನು ಸುಣಣ್ ಹಚಿಚ್ದ ಸಮಾಧಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಎದುರುನೋಡುತಿತ್ಲಲ್. 

ಯಾಕೋಬ.1:22 - “ವಾಕಯ್ದ ಪರ್ಕಾರ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಿ; ಅದನುನ್ ಕೇಳುವವರು ಮಾತರ್ವೇ ಆಗಿದುದ್ ನಿಮಮ್ನುನ್ ನೀವೇ 
ೕಸಗೊ ಸಬೇಡಿರಿ.” 

ಯಾಕೋಬ ಪತಿರ್ಕೆಯಿಂದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ್ ಕೂಡ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿರಿ : 
ಯಾಕೋಬ.1:23-24 - “ಯಾವನಾದರೂ ವಾಕಯ್ವನುನ್ ಕೇಳುವವನಾದರೂ ಅದರ ಪರ್ಕಾರ ನಡೆಯದಿದದ್ರೆ ಅವನು ಕನನ್ಡಿಯ ಲ್ ತನನ್ 
ಹುಟುಟ್ ಮುಖವನುನ್ ನೋಡಿದ ಮನುಷಯ್ನಂತಿರುವನು; ಇವನು ತನನ್ನುನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ಹೇಗಿದೆದ್ೕನೆಂಬದನುನ್ ಆ 
ಕಷ್ಣವೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವನು.”

ಕನನ್ಡಿಯ ಲ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು, ಉ ರು ಬಿಡುವುದು ನಡೆಯುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪರ್ ೕಜನ ರಲಲ್. 
ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಸಂಬದಧ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಬೈಬಲ್.ನ ಲ್ರುವ ಸತಯ್ ಷಯಗಳನುನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾತರ್ ಮಾಡುವುದಲಲ್ದೆ, ಅವುಗಳ ಪರ್ಕಾರ 
ಜೀ ಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವು ನಮಿಮ್ಂದ ಬಯಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಸತಯ್ವನುನ್ ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ ೕಜನವೇನೆಂದರೆ ಅದು 
ನಮಮ್ ಜಿವನಗ ಗೆ ಅಳವಡಿ ಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯವೇ.

ಮತಾತ್ಯ. 23:15-16, 27-28
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ಇದನುನ್ ನಾವು ಎರಡು ಪದಧ್ತಿಗಳ ಲ್ ಅನವ್ಯಿಸಬಹುದು.  
1. ನಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಮಕಕ್ಳು :  1. ನಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಮಕಕ್ಳು :  

ಮಕಕ್ಳು ವಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಮತುತ್ ಕ ತುಕೊಳುಳ್ವುದೆನುನ್ವುದು ಅಸಂಬದಧ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದರ 
ಮೂಲಕ ಯಾವುದೂ ಲೆಕಕ್ಕೆಕ್ ಬರುವುದಿಲಲ್.  ಸತಯ್ವೇದ (ಬೈಬಲ್) ಪರ್ಕಾರ ಜೀ ಸುವುದೆನುನ್ವುದೇ ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವಾದ ಷಯ! 
ಕಿರ್ಯೆಗಳ ಲ್ ಅವರನುನ್ ಪೆರ್ೕರೇಪಿ , ತರಬೇತಿಗೊ ಸುವ ಉತತ್ಮವಾದ ಧಾನದಲೆಲ್ೕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

2. ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿರುವ ನಮಮ್ ಜೀವನಗಳು : 2. ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿರುವ ನಮಮ್ ಜೀವನಗಳು : 
ಒಳ ಳೆ್ೕಯ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಸಂಬಂದಧ್ವಾದದುದ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ 
ತಿ ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪರ್ ೕಜನ ಲಲ್ದುದ್. ಅದರ ಪರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಅಥರ್ವುಳಳ್ದುದ್. 

ಕಿರ್ಯೆಯೇ (ಕೃತಯ್ವೇ) ಆತಿ ಯಕ ಪರಿಪಕವ್ತೆ ಎಂದರೆ! “ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತತ್ದೆ”!
ಮಾಡುವುದರ ಲ್ರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸ, ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದರ ಲ್ ಇಲಲ್. 
ನಾವು ಪರಲೋಕಕೆಕ್ ಹೋದಾಗ, ಅ ಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕಿವ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲಲ್. ನಾವು ಯಾವರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ದೆ್ೕ ೕ ಎನುನ್ವುದರ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗುತ ತೆ್ೕವೆ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸತಾಯ್ಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಪರೀ ೆ ಬರೆಯುವುದಿಲಲ್. 
ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತಿತ್ದಿ ೕ ಅದನೆನ್ೕ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಬೇತಿಗೊ ಸುವುದು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ 
ಪೆರ್ೕರಣೆಗೊ ಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ನಮಮ್ ಪರ್ಯತನ್ ರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಇದರ ಅಥರ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅದೇ ಪರ್ಪಂಚದ ಲ್ 
ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಅತಿ ಯಕವಾದ ಪರಿಪಕವ್ತೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. 
ಇದು ಸಂಡೇ ಸೂಕ್ಲ್ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ್ರುತತ್ದೆ? 

1. ನನನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಏನನುನ್ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು? 
      ಮಾ ತಿ      ಮಾ ತಿ 
ಈ ಭಾರವನೆನ್ೕ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.  
2. ಅವರು ಅವುಗಳನುನ್ ಯಾಕೆ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶಯ್ಕ ದೆ 
      ಪೆರ್ೕರಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್         ಪೆರ್ೕರಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್   
ನಿಮಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾತುಗಳ ಲ್ ಈ ಅಂಶವೇ ಒತತ್ಡವನುನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ನೀವು ಉತತ್ರ ಕೊಟಟ್ರೆ, ಇದು ನಿಮಮ್ನುನ್ 
ಬಲಗೊ ಸುತತ್ದೆ. ಪೆರ್ೕಕಷ್ಕರನುನ್ ಈ ಷಯದ ಲ್ ಒಪಿಪ್ಸದಿದದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತಿತ್ದಿದ್ೕರೆಂದು ಅವರು ಇನೂನ್ 
ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತತ್ದೆ, ಇದು ಅಸಂಬದಧ್ವಾದದೆದ್ಂದು ಗೊತಾತ್ಗುತತ್ದೆ.

ಇದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಪರ್ಯತನ್ ಮತುತ್ ಇದಕೆಕ್ ಹೆಚಾಚ್ದ ಸೃಜನಾತಮ್ಕತೆ ಬೇಕಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಕಡಿಮೆ ವಾಕಯ್ ಮತುತ್ ಹೆಚಾಚ್ದ ಜೀವನ 
ಬೇಕಾಗಿರುತತ್ದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಹೆಚುಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. 
ಕೈತುಂಬಾ ಸತಾಯ್ಂಶಗಳನುನ್ ಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಉತತ್ಮ ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಸುತತ್ಲು ತಿರುಗುತಾತ್, ಪದೇ ಪದೇ ಅವುಗಳನುನ್ 
ಬೋಧಿಸುವುದು ಉತತ್ಮ. 
ನಮಮ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖಯ್ ನಿಯಮಗಳ ೕೆನು? ಂದಕೆಕ್ ಹೋಗಿ, ಅವುಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸು. 
ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸರಿಪಡಿ ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ ರಿ. ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಅಳವಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಹೇ ರಿ. 
ಈ ಜೀವನ ಮಟಟ್ದ ಲ್, ಮಾಡದಿರುವುದಕೆಕ್ ಅವರು ಶೋಧಿಸಲಪ್ಡುತಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತುತ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆಯೆಂದು 
ಯಾವ ಷಯಗಳು ತಿ ಸುತತ್ವೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟವನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಅಸಂಬದಧ್ವಾದ ಮಾ ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲಲ್. 
ನಮಮ್ ಜೀವನದ ಲ್ ಕಿರ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೈಬಲನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲು ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ನೀ ದದ್ರೆ, ನೀವು ಬೋಧಿಸುವ ಪರ್ತಿ ಂದು ತರಗತಿಯ ಲ್ 
ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಇ ಲ್ 5 ಆಲೋಚನೆಗ ವೆ. ನಿಮಮ್ನುನ್ ಕೇ ಕೊ ಳ್ರಿ, ನನನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಏನನುನ್ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು, 
ಅವರು ಅವುಗಳನುನ್ ಯಾಕೆ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶಯ್ಕ ದೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಅವುಗಳನುನ್ ಯಾಕೆ 
ಮಾಡಬೇಕು, ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು? 

ಸಂಡೇ ಸೂಕ್ಲ್ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸತಯ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪರ್ತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಡೇ ಸೂಕ್ಲ್ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸತಯ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪರ್ತಿಬಿಂಬಿಸುವ 
ಜೀವನವನುನ್ ಹೇಗೆ ಜೀ ಸಬೇಕೆಂದು ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಜೀವನವನುನ್ ಹೇಗೆ ಜೀ ಸಬೇಕೆಂದು ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 
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3. ನಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದದ ದೆ್ೕನು? 
      ಅನವ್ಯ       ಅನವ್ಯ  
ಮನೆಗೆಲಸವನುನ್ ಕೊಡಿರಿ. ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ತಮಮ್ ತಂದೆತಾಯಿಗ ಗೆ ಯಾವುದಾದೊಂದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನುನ್ 
ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು ಪತರ್ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇ ರಿ. ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರನುನ್ ನಾನು ಕೇಳ ? ಅವರು 
ಇನೊನ್ಂದು ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಹೋಗುವುದಕೆಕ್ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನುನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು? 
4. ಇದನುನ್ ನಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 
      ಪೆರ್ೕರಣೆ       ಪೆರ್ೕರಣೆ 
ಯೇಸು ಶತುರ್ಗಳನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿ ರಿ ಎಂದು ನಮಮ್ನುನ್ ಕೇ ದಂತೆ ನಮಮ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ನಮಮ್ “ಶತುರ್ಗಳನುನ್” 
ನಾವು ಪಿರ್ೕತಿ ದಿದ್ೕವೆಂದು ಉ ಕೊ ಲ್ರಿ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ನಾವು ಇದನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲಲ್ರು ಇದನುನ್ ಮಾಡಲು 
ಪಾರ್ರಂಭಿ ದಿದ್ೕವೆಂದು ಊ ಕೊ ಳ್ರಿ. ಒಂದು ಕುಚಿರ್ಯನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಲ್ ಕು ತು, ನಿಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಚಚೆರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರ ಜೊತೆಯ ಲ್ದುದ್ ಪೆರ್ೕರಣೆಗೊ ಳ್ರಿ ಮತುತ್ ಕನಸುಗಳನುನ್ ಕಾಣಿರಿ. 
5. ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 
      ಪುನರಾವತರ್ನೆ        ಪುನರಾವತರ್ನೆ  
ಅವರು ಜಾಜ್ಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜೊತೆಯ ಲ್ ಏನಾದರೊಂದನುನ್ ಮನೆಗೆ  
ಕಳು ಕೊಡಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆ: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯುಳಳ್ ಹೂವನುನ್ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನುನ್ ಎಲಾಲ್ದರೊಂದು  
ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇ ರಿ. ಅವು ಬಾಡಿ ಹೋಗ . ಬಾಡಿ ಹೋಗುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ನೋಡಿರಿ. ಬೇರೆಯವರನುನ್  
ನಿಲರ್ ೆಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸೆನ್ೕಹಭಾವನೆಯ ಲ್ ನಡೆಯುವುದೇನೆಂಬುವುದನುನ್ ತಿ ಸುವುದಕೆಕ್ ಬಾಡಿ  
ಹೋಗಿರುವ ಹೂವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ರಿ! ಸೃಜನಾತಮ್ಕತೆಯಿಂದ ಇರ ! ಫಿರ್ಜ್ ಅಯಸಾಕ್ಂತಗಳನುನ್, ಕಂಠಪಾಠ ವಾಕಯ್ಗಳ  
ಕಾಡುರ್ಗಳನುನ್, ನೋಟುಗಳನುನ್, ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್, ಸಂಗೀತದ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ .ಡಿ.ಗಳನುನ್  
ಉಪ ೕಗಿ ರಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿ ಸುವುದಕೆಕ್ ನೀವು ಚಿಕಕ್ ಚಿಕಕ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. 

ಜೀವನಕೆಕ್ ಅನವ್ಯಿಸುಕೊಳುಳ್ವುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುವಾಗ, ನಿಮಮ್ ಗುರಿಗಳನುನ್ ತಲುಪುವುದಕೆಕ್ ತರಗತಿಗೆ ನೀವು 
ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಧಾನವು ಮಾಪರ್ಡಿ ಕೊಂಡಿದಿದ್ೕರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾತ್ಗುತತ್ದೆ. ನನನ್ ಜೀವನದ ಲ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ, ನನನ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜೀವನ ಮಾಪಾರ್ಟು ಆಗುವುದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನನ್ ಲ್ಯೂ ಹೆಚಾಚ್ದ 

ಮಾಪಾರ್ಟನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕನೆ. 
ಆದುದರಿಂದ, ನೆಪಗಳು ಹೇಳುವುದನುನ್, ನಿ ಲ್ಸುವುದನುನ್, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುವುದನುನ್, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕನಸು 
ಕಾಣುವುದನುನ್, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳುಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಳುವುದನುನ್, ನಾವು ಮಾಡಲಾರೆವೆಂದು ನಂಬುವುದನುನ್, 
ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿದದ್ರೂ ಕಳವಳ ಪಡುವುದನುನ್, ನಾವು ವೃದಧ್ರಾಗುವವರೆಗೂ ನಿರೀ ಸುವುದನುನ್, ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಅಂದವಾಗಿರುವುದನುನ್, 
ರ್ೕಮಂತಿಕೆಯನುನ್, ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದನುನ್, ಅಥವಾ ಎಲಾಲ್ವುದರ ಲ್ ಉತತ್ಮವಾಗಿರುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಬೇಕು. ಅದಕೆಕ್ 

ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಕಠಿಣಪಡಿ ಕೊಳೂೆ ಳ್ೕಣ, ಗಟಿಟ್ಯಾಗಿ ಡಿದುಕೊಳೂೆ ಳ್ೕಣ, ಪಾರ್ಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪರ್ಣಾ ಕೆ ಮಾಡಿಕೊ ಳ್ರಿ ಮತುತ್ .... 
ಮಾಡಬೇಕಾದದದ್ನುನ್ ಮಾಡಿರಿ. 
ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೈಬಲನುನ್ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆಕ್ ಬದಲಾಗಿ, ಅಥವಾ ಬೈಬಲನುನ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆಕ್ ಬದಲಾಗಿ; ಬೈಬಲ್ ಪರ್ಕಾರ ಮಕಕ್ಳು 
ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸೋಣ!
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವವರು ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು, ಪರ್ಯತನ್ಪಡದಿರುವವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ.

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
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