
ಎಬಿಬ್ ರಿ
ದಶರ್ನೕಧನನುನ್

ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಂದೆ ಸೋನೊರಾದ ಲ್ ನಾವು ಮಿಷನರೀಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾಡಿದ ದೆ್ವು. ಅನೇಕ ಗಾರ್ಮಗ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 
ಆ ದಾರಿಗಳ ಲ್ ನಾವು ಹೋಗುತಿತ್ರುವಾಗ ನನನ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಧೂ  ಹಾರಿ ಹೋಗುತಿತ್ತುತ್. ಎಲ್ ಡಿಯಾಮೆಂಟೆ, ಕಾಬೋರ್ಕಾರ್, ಸನ್ 
ಫಿ ಪೆ, ಎಲ್ ಅ ಟ್ಮೆ ಎಸಾಫ್ಜೆರ್... ಇನೂನ್ ಅನೇಕವಾದ ಪಟಟ್ಣಗ ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದೆ್ವು. ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಜನರೆಲಲ್ರನುನ್ ಮತುತ್ 
ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಲ್ರುವ ಮುಖಗಳನುನ್ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇರುತಿತ್ದೆದ್. ಏನು 
ಬದಲಾಗಿರುತತ್ದೆ?

ರಹದಾರಿಗಳೆಲಲ್ವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ,  ಎಲಾಲ್ ಕಡೆಗಳ ಲ್ ಪಾಪಾಸು ಕ ಳ್ಗಿಡಗ ಂದ ತುಂಬಿರುತತ್ದೆ. ಏನೇಯಾಗ , 
ಸಂಡೇ ಸೂಕ್ಲ್ ತರಗತಿಯ ಲ್ ನಾನು ಬೋಧಿ ದ ಮಕಕ್ಳೆಲಲ್ರು ಈಗ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು. ಅವರ ಲ್ ಕೆಲವರನಾನ್ಗ  ನಾನು ಕಾಣುತ ತೆ್ೕನೆನುನ್ವ 
ನಿರೀ ೆಯಿದೆ ಮತುತ್ ಅವರ ಜೀವನಗಳನುನ್ ನೋಡುತೆತ್ೕನೆನುನ್ವ ಆಸೆ ನನನ್ ಲ್ದೆ. 

ಈಐ ಕೊ ೕಟೆನ ಲ್ ನಾವೆಲಲ್ರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತಿತ್ದೆದ್ವು, ಮತುತ್ ನನನ್ ಕರಳು ಸಾಪ್ಗೆಟಿಟ್ಯಂತೆ ಆಗಿತುತ್. ಅದು ತುಂಬಾ 
ಆಸಕಿತ್ಕರವಾಗಿತುತ್, ಆದರೆ ಎಲಲ್ರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಚಿಕಕ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನನನ್ 
ಜೀವನವನೆನ್ೕ ಸುರಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾವು ಸಂದ ರ್ ದ ಟಟ್ ದಲ ಮನೆಯ ಲ್ರುವ ಜನರು ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಹಾಡುಗಳನುನ್ ಹಾಡುತಾತ್, 
ನಮೆಮ್ಲಲ್ರನೂನ್ ಅಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ ಇದದ್ರು. ನನನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕೇ ದೆ. ನನನ್ “ಆಂಟಿ” ಸೋಫಿಯಾ ರವರು ಗಂಭೀರ 
ಮುಖದಿಂದ ಇದದ್ರು. ಆಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಎಲಾಲ್ ಕೆಟಟ್ ಸುದಿದ್ಗಳನುನ್ ಒಂದೇಸಲ ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ಪರ್ಯತಿನ್ಸ ಲಲ್. 

ನಾವು ಸಂದ ರ್ ದ ಇನೊನ್ಂದು ಮನೆಯ ಲ್, ನನನ್ ತರಗತಿಯ ಲ್ದದ್ ಒಬಬ್ ಹುಡುಗಿ ತನನ್ ಮಡಿಲ ಲ್ ಕೂಸನುನ್ ಇರಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ 
ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಮನೆಯ ಲ್ ಎಲಲ್ರು ಮೌನವಾಗಿದದ್ರು ಮತುತ್ ನಾಚಿಕೆಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೆ ಸತ್ನಾಗದ ಒಬಬ್ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ 
ಬಿಟುಟ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿದದ್ಳು, ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ ಲಲ್. ಆದರೆ ಇಬಬ್ರು ಒಂದೇ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ವಾಸವಾಗಿದದ್ರು. ಅವಳು ಆ ಸಥ್ಳದ ಲ್ 
ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಹೋಗುತಿತ್ದಿದ್ಲಲ್. 

ಅ ಲ್ಂದ ಪರ್ತಿ ಂದು ಕಥೆಯನುನ್ ಸೇರಿ ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮತುತ್ 
ನಾವು ಸಂದ ರ್ ದ ಇತರ ಮನೆಗ ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನನನ್ ಹೊಟೆಟ್ಯ ಲ್ 
ಸೆಪ್ಗಟಿಟ್ ಇರುವಂಥದುದ್ ಮೆಂಟ್.ಯಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿಟ್ತು. ನಾನು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದ ಮಕಕ್ಳು  ಕತರ್ನ ಜೊತೆಯ ಲ್ ಇಲಲ್. ಒಬಬ್ರು ಕೂಡ ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ 
ಬಾಳುವವರು ಇಲಲ್. ಯಾವ ತಪುಪ್ ನಡೆದಿತೊತ್ೕ ಗೊತಿತ್ಲಲ್? 

ಒಬಬ್ರು ಕೂಡ ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ ಒಬಬ್ರು ಕೂಡ ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ 
ಬಾಳುವವರು ಇಲಲ್. ಯಾವ ತಪುಪ್ ಬಾಳುವವರು ಇಲಲ್. ಯಾವ ತಪುಪ್ 
ನಡೆದಿತೊತ್ೕ ಗೊತಿತ್ಲಲ್? ನಡೆದಿತೊತ್ೕ ಗೊತಿತ್ಲಲ್? 
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ಇದೆಲಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತೆತ್ಂದು ನನಗೆ ನಿಶಚ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ನಾ ೕಗ ಸದಯ್ಕೆಕ್ ಕತತ್ ನ ಶಕಿತ್ಗಳ ರುದಧ್ವಾಗಿ ಯುದಧ್ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ. ಯೇಸು 
ಕಿರ್ಸತ್ ನಮಮ್ ಕಮಾಂಡರ್ (ಅ ಾಪಿಸುವಾತನು) ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಸೈನಯ್ ದೆ; ಅದು ಇಡೀ ಪರ್ಪಂಚವೆಲಾಲ್ ಆವರಿ ಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ಭೂ 
ಗರ್ಹದ ಮೇ ರುವ ಪರ್ತಿ ಂದು ಭಾಷೆಯನುನ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಾಯು ಸೈನಯ್ ದೆ, ನೌಕಾಪಡೆಗ ವೆ, ನೌಕಾ ದಳಗ ವೆ ಮತುತ್  
ಪಾಯದಳವೂ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇ ರುವ ಮಿಲಟರೀ ಗ ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಆತನ ಬ  ಇವೆ ಮತುತ್ ಅವರು ಶತುರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಯುದಧ್ 
ಭೂಮಿಯ ಮಧಯ್ದ ಲ್ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ರುವ ಪರ್ತಿ ಂದು ಜೀವನಕಾಕ್ಗಿ ಆತನು ಯುದಧ್ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ನೆ. 
ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಲ್ ಪಾಲೊಗ್ಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮಿಮ್ಂದ ಬಯಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಜೀವನಗಳ 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟಿಟ್ವೆಯೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಡುವದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀವನಗಳು ಯುದಧ್ ಮಾಡುತಿತ್ವೆ. 
ನಾವು ಇನೊನ್ಂದು ತಲಾಂತರಕಾಕ್ಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಮ್ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಯುದಧ್ವೇ ಅತೀ ದೊಡಡ್ ಯುದಧ್ವೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. 
ಚಾರಕರವಾಗಿ, ಶತುರ್ವೇ ಗೆಲುಲ್ತಿತ್ದಾದ್ನೆ. ಅದನುನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ 

ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ? ಯಾಕಂದರೆ, ಎಲಾಲ್ ನಟನೆಗಳನುನ್ ನೋಡಿ ನಾನು 
ಸೋತು ಹೋಗಿದೆದ್ೕನೆ. ನೀವು ಸುಮಮ್ನೆ ನಿಮಮ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ವುಗಳನುನ್ 
ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಟಿ. . ಎನುನ್ವುದು ಮಕಕ್ಳ ಹತಿತ್ರ ಶತುರ್ ನ 
ಬೆಲೆಗಳನುನ್ ಕಿರಿಚಿ ಹೇಳುತಿತ್ದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ೕಡಿ ೕ ಆಟಗಳು 
ಮತುತ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅವರು ಕ ತುಕೊಳುಳ್ವ ಸಂದೇಶಗಳೆಲಲ್ವೂ 
ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿಸುತಿತ್ವೆ. ನಾವು ಭಾನುವಾರದಂದು ಕಳೆಯುವ 
ಎರಡು ಗಂಟೆಗ ಗೆ ಹೋ ಕೊಂಡರೆ ಪರ್ತಿದಿನ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕೆಡಿಸುವ 
ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳು ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ.  ಕಿರ್ಸತ್ನನುನ್ ಂಬಾ ಸುವುದಕೆಕ್ 
ಮಕಕ್ಳು ಇಷಟ್ಪಡದ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತುತ್. ಅವರು ಯೌವನಸಥ್ರ 
ಗುಂಪಿನ ಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತಾತ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚುಚ್ 
ನೋದವು ಇರುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಸಹವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು 

ಅವರ ಸವ್ಂತ ನಿಣರ್ಯಕೆಕ್ ಬರುವಾಗ, ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸುತಾತ್ರೆ. 
ಕಿರ್ಸತ್ನ ದೇಹಕಾಕ್ಗಿ ಅನೇಕ ಷಯಗಳನುನ್ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಅತೀ ದೊಡಡ್ ಕಂಪನಿ ಬನಾರ್ ಗೂರ್ಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬಬ್ ಮಗುವು 

ತನನ್ 12ನೇ ವಯ ಸ್ನ ಲ್ ಏನನುನ್ ನಂಬುತಾತ್ನೋ ಅದನೆನ್ೕ ತನನ್ ಮನ ಸ್ನ ಲ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡಿರುತಾತ್ನೆಂದು ಅವರ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಹೇಳುತಿತ್ವೆ! 
ಈ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ಮಾಡಿದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಬನಾರ್ ರವರನುನ್ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ನಾನು ನಿಜ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಅನವ್ಯಿ  
ನಿರೂಪಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಿಮಮ್ ಮಕಕ್ಳು 12ನೇ ವಯ ಸ್ಗೆ ಬರುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರನುನ್ ನೀವು ತರಬೇತಿಗೊ ಸದಿದದ್ರೆ, ಅದಾದನಂತರ 
ಅವರ ಮನಸಸ್ನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷಟ್ವೆಂದು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಕಿರ್ಸತ್ನ ದೇಹವಾಗಿರುವ ನೀವು ಮತುತ್ ನಾನು ಮತುತ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರೂ, ಪರ್ಪಂಚದ ಲ್ರುವ 
ಪರ್ತಿ ಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ತಪಪ್ದೇ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರೂ ನಮಮ್ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಿಟ್ಲು ಹತಿತ್, 
ಹೋರಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಈ ದೊಡಡ್ ಯುದಧ್ದ ಲ್ ನಾವು ದಲನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿಲಲ್ಬೇಕು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ನಾವೆಲಲ್ರು ಸೇರಿ ಏನಾದರೊಂದು ಮಾಡುವ 
ವೇಳೆಯಾಗಿದೆ. 

ದೇವರ ಸೈನಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಾವು ಕೆಲವರು ಸೇನಾಪತಿಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ದು. ಸಜೆರ್ಂಟ್ಸ್, ಸಜೆರ್ಂಟ್ಸ್ ಮೇಜಸ್ರ್, 
ಕಾ ೕರ್ರಲ್ಸ್, ಮೇಜಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಸೆಪ್ಷ ಸ್ಟ್.ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲಲ್.  
ಇತರ ಖಾಸಗಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸುವ 
ಅನೇಕಮಂದಿ ನಮಮ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ಇರುವ ಮಾಗರ್ ದೆ. ಈಗ ಪರ್ಸುತ್ತ 
ದೇವರು ತನನ್ ಸೈನಯ್ದ ಲ್ 5 ನಕಷ್ತರ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದಿರುವ ಜೆನೆರಲ್.ಗಳನೂನ್ 
ಎದುರುನೋಡುತಿತ್ದಾದ್ನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಅವರ ಲ್ ನಾನು 
ಕೂಡ ಸೇರುವುದಕೆಕ್ ಇಷಟ್ಪಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆಕ್ ಇದು 
ಅತುಯ್ತಾಸ್ಹದಿಂದಲು ಮತುತ್ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೂ ಇರುತತ್ದೆಯೆಂದು ನನಗೆ 
ಗೊತುತ್, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರದು?
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ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯೆನುನ್ವುದು ಅಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯೆನುನ್ವುದು ಅಷುಟ್ 
ಸುಲಭವಾದ ಸೇವೆಯಲಲ್ ಮತುತ್ ಸುಲಭವಾದ ಸೇವೆಯಲಲ್ ಮತುತ್ 
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲ ೕನವಾದದದ್ಲಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲ ೕನವಾದದದ್ಲಲ್. 
ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕಮಂದಿ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕಮಂದಿ 
ತೀವರ್ವುಳಳ್ ಜೆನೆರಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ತೀವರ್ವುಳಳ್ ಜೆನೆರಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ 
ಬೇಕು, ಮತುತ್ ಅವರ ಲ್ ನೀವೂ ಬೇಕು, ಮತುತ್ ಅವರ ಲ್ ನೀವೂ 
ಒಬಬ್ರಾಗಿರಬಹುದು. ಒಬಬ್ರಾಗಿರಬಹುದು. 



ಪರಲೋಕದ ಲ್ರುವ ಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ 
ತವಕಪಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ ಲಲ್ ೕ?

“ಮನುಷಯ್ರಿಗೋಸಕ್ರವಲಲ್, ಕತರ್ನಿಗೋಸಕ್ರ ಸೇವೆ 
ಮಾಡುತ ತೆ್ೕವೆಂದು ಚಿತತ್ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. 
ಯಾಕಂದರೆ ಒಬಬ್ನು ದಾಸನಾಗ  ಸವ್ತಂತರ್ನಾಗ  

ತಾನು ಯಾವ ಸತಾಕ್ಯರ್ವನುನ್ ಮಾಡುತಾತ್ನೋ ಅದರ ಪರ್ತಿಫಲವನುನ್ ಕತರ್ನಿಂದ 
ಹೊಂದುವವೆಂಬದನುನ್ ನೀವು ತಿ ದವರಾಗಿಯೇ ಇದಿದ್ೕರಿ.” - ಎಫೆಸ.6:7-8. 

“ಮನುಷಯ್ಕುಮಾರನು ತನನ್ ತಂದೆಯ ಪರ್ಭಾವದೊಡನೆ ತನನ್ ದೂತರ ಸಮೇತವಾಗಿ 
ಬರುವನು; ಅವಾಗ ಆತನು ಒಬೊಬ್ಬಬ್ನಿಗೆ ಅವನವನ ನಡೆತೆಗೆ ತಕಕ್ ಫಲವನುನ್ ಕೊಡುವನು.” - 
ಮತಾತ್ಯ.16:27.

ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ, ಜೆನೆರಲ್ ಆಗುವುದಕೆಕ್ ನಾನು ಎಷುಟ್ ದೂರ 
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲಲ್. ಆದರೆ ನಾನು ಎ ಲ್ದೆದ್ೕನೆ ಎನುನ್ವುದಕೆಕ್ ಅತೀತವಾಗಿ 
ಇನೂನ್ ಹೆಚುಚ್ ಇದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತುತ್ ಮತುತ್ ದೇವರ ಲ್ ಮುಂದೆವರಿಯುವುದಕೆಕ್ ನಾನು ಹೋಗುವೆನು ಮತುತ್ ನಾನು ಕ ತು, ಇನೂನ್ 
ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕೆಕ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ಸಾಗುವೆನು. ನಿಸಸ್ಂಶಯವಾಗಿ, ನನಗೇನು ಗೊತಿತ್ಲಲ್ ೕ ಎನುನ್ವ ವರಗಳನುನ್ ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ನಾನು 
ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್, ಆದರೆ ನಾನು ಕ ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಠಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅನುಭವಗಳನುನ್ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನನ್ನುನ್ ಕೇ ದಾದ್ರೆ. 
ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯೆನುನ್ವುದು ಅಷುಟ್ ಸುಲಭವಾದ ಸೇವೆಯಲಲ್ ಮತುತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲ ೕನವಾದದದ್ಲಲ್. ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕಮಂದಿ 
ತೀವರ್ವುಳಳ್ ಜೆನೆರಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮತುತ್ ಅವರ ಲ್ ನೀವೂ ಒಬಬ್ರಾಗಿರಬಹುದು. 

ನಾನು ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಇನೂನ್ ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುತೆತ್ೕನೆ. 
ನಾನು ನನನ್ ಕೈಯ ಲ್ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಮೀನನುನ್ ಡಿದುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ, ಮತುತ್ ಒಬಬ್ ಚಿಕಕ್ ಮಗು ಗೆ ತನನ್ ಬಹುಮಾನಕಾಕ್ಗಿ ವಂದನೆಗಳನುನ್ 

ಹೇ ದೆ. ಆ ಮೀನುನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾತ್ಗ ಲಲ್, ಆದದ್ರಿಂದ ಇದನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅ ಲ್ 
ಇಡುವುದಕೆಕ್ ನಾನು ಪರ್ಯತನ್ಪಟೆಟ್ನು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗುತಿತ್ರುವ ದಾರಿಯ ಲ್, ನಾನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, 
ಂದಕೆಕ್ ಬಿದುದ್ ಬಿಟೆಟ್. ಕೆಳಗಿರುವ ಮರ ನ ಲ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿದೆದ್ನು, ನಾನು ಅಲುಗಾಡಿತಿತ್ರುವ ಮೀನನುನ್ ಡಿದುಕೊಂಡು, ಚಾಚುವಷಟ್ರ 

ಮಟಿಟ್ಗೆ ಗಾ ಳಗೆ ನನನ್ ಕೈಯನುನ್ ಚಾಚಿದೆ! 
ಒಂದು ಚಿಕಕ್ ಬೀಚ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ನಾವು ಸುವಾತೆರ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆದ್ವು, ನನನ್ ದೊಡಡ್ ಅಕಕ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು, 

ಆ ಸಮಯದ ಲ್ ನನನ್ ತಂದೆಯವರು ದೊಡಡ್ವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದದ್ರು. ನಾವು 25 ಮಂದಿ ಮಕಕ್ಳ ಜೊತೆಯ ಲ್ ಹಾಡುಗಳನುನ್ 
ಹಾಡಿದೆವು, ಗೊಂಬೆಗಳನುನ್ ಕೊಟೆಟ್ವು ಮತುತ್ ಬೈಬಲ್ ಕಥೆಯನುನ್ ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ಬಂದು ಬರಲಾರದ ಸಾಪ್ನಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ 

ಪರ್ಯತನ್ಪಟೆಟ್ವು. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಲ್, ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಒಬಬ್ರು 
ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೀನನುನ್ ಕೊಟಟ್ರು. 

ಕೆಲ ಂದು ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಈ ಕಥೆಯನುನ್ ನಮಮ್ 
ಸಭೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ ಪಾಸಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಪಾಸಟ್ರ್ ಗಾಯ್ರಿ ಡಕ್.ವತ್ರ್ 
ರವರ ಜೊತೆಯ ಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಆವರು ತನನ್ ವಾಯ್ಖೆಯ್ ಂದಿಗೆ 
ತುಂಬಾ ಸಮ್ಯಪಟಟ್ರು! “ನೀವು ಹೊರ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಹೋಗುವುದರ 
ಮೂಲಕ ಏನಾದರು ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು ಮಾಡಿದಿದ್ೕರೆಂದು ಆಲೋಚನೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರೋ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇ ದರು. ಆಗ ನಾನು, “”ಹೌದು, 
ನಾವು ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು ಮಾಡಿದ ದೆ್ೕವೆ” ಎಂದು ನಾನು ಹೇ ದೆ. 
ಆವರು ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ವಾದನೆಯನುನ್ ಮುಂದೆವರಿ ದರು, ನಿಜವಾಗಿ 
ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೆ್ಲಾಲ್ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲಕಾಕ್ಗಿ ಆ ಮಕಕ್ ಗೆ ಕೊಟಟ್ 
ವಸುತ್ಗಳು ಮಾತರ್ವೇ ಆಗಿತುತ್. “ನೀವು ಆ ಮಕಕ್ಳ ತಂದೆತಾಯಿಗ ಗೆ 
ನಿಜವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಅವರ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಒಂದು ಅಥವಾ 
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 “ನೀವು ಆ ಮಕಕ್ಳ ತಂದೆತಾಯಿಗ ಗೆ  “ನೀವು ಆ ಮಕಕ್ಳ ತಂದೆತಾಯಿಗ ಗೆ 
ನಿಜವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಅವರ 
ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ, ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ, ಅದರಿಂದ 
ಅವರು ಸುವಾತೆರ್ಯನುನ್ ಕೇಳುತಾತ್ರೆ” ಅವರು ಸುವಾತೆರ್ಯನುನ್ ಕೇಳುತಾತ್ರೆ” 
ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇ ದರು.ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇ ದರು.



ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸುವಾತೆರ್ಯನುನ್ 
ಕೇಳುತಾತ್ರೆ” ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇ ದರು.

ಆಗ ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರು ನನಗೆ ಹೇ ದ ಮಾತುಗಳನುನ್ ವ್ೕಕರಿಸ ಲಲ್. ನಾನೀಗ 
ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಲ್ದುದ್ ಸುಮಾರು 10 ವಷರ್ಗಳಾಯಿತು! ಮಕಕ್ಳ ಜೀವನಗಳ ಲ್ ನಾನು ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು 
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತುತ್! ಅದೇ ದಿನದಂದು, ಗಾಯ್ರಿಯವರು ನನಗೆ ಹೇ ದದ್ನುನ್ ಕೇ ಕೊಂಡಿಲಲ್. 
ಅದು ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಕೆಕ್ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತುತ್, ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ, ಎಷೊಟ್ೕ 
ದಿನಗಳಾದನಂತರ ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾದವು.

ಮೆಕಿಸ್ಕೋನ ಲ್ರುವ ಒಂದು ಶೇಷವಾದ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಭಾಗದ ಲ್ರುವ 
ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆದ್. ಅವರ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಹಮಿಮ್ ಕೊಂಡಿರುವ 
ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಕೆ ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಳು. ಆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಅವರು 
ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಾಧಯ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಆ ಎಲಾಲ್ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿವರ್ ಸುತಾತ್ರೆಂದು ಮತುತ್ ಅದು ಯಾವ ಸಮಸೆಯ್ಗ ಲಲ್ದೆ 
ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ತುಂಬಾ ಜ ೕತಾಸ್ಹದಿಂದ ಅವರು ವರಿ ದರು. ಆ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಮುಗಿಸುವುದಕೆಕ್ ದೊಡಡ್ವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದುಭ್ತವಾದ ಸಂಗೀತ 
ಕಚೇರಿಯನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಆಕೆ ಪರ್ಣಾ ಕೆ ಮಾಡಿದದ್ರು. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಅನೇಕ 
ಧಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಮಕಕ್ಳ ಜೊತೆಯ ಲ್ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಲು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಲ್ 

ಸಮಯವನುನ್ ವೆಚಚ್ಗೊ ದರು.
ಆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು ಮುಗಿದನಂತರ, ಆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು ಚೆನಾನ್ಗಿ ನಡೆದಿದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ತುಂಬಾ ಉನನ್ತ ಸಾಥ್ನದ ಲ್ರುವ ನಾಯಕರು ಆಕೆಯನುನ್ 

ಎಷುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದದ್ರೆಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೊಡಡ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ 
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯನುನ್ ತನನ್ ಮನ ಸ್ನ ಲ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡಿರುತೆತ್ೕನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇ ದದ್ರೆಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇ ದರು!

ಆದರೆ ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ, ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ, ನಾನು ಎಷೊಟ್ೕ ವಷರ್ಗಳ ಂದೆ ಹೇ ದ ಪಾಸಟ್ರ್ ಗಾಯ್ರಿಯವರ 
ಮಾತುಗಳನುನ್ ನಾನು ನೆನ ಕೊಂಡೆನು. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನನನ್ ಜೊತೆಯ ಲ್ರುವ ಸೆನ್ೕ ತನು ವಾರದ ಕೊನೆಯ 
ದಿನಗಳೆಲಾಲ್ ಆ ಮಕಕ್ಳೂೆಂದಿಗೆ ದೊಡಡ್ವರನುನ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಂಡಿದಾದ್ನೆ! ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೆಟಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ 
ನಿಲಲ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಎನುನ್ವ ಷಯಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ  ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಯಾವುವು ಕ ತುಕೊಂಡಿರ ಲಲ್,  
ಇವೆಲಲ್ವುಗಳನುನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ತಮಮ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕ ತುಕೊಂಡಿದದ್ರು!

ಗಾಯ್ರಿಯವರು ನನಗೆ ಹೇ ದದ್ನುನ್ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ನನಗೆ ಮನ ಸ್ದಿದ್ಲಲ್. 
ನನನ್ ಕಣುಣ್ಗಳ ಲ್ ಕಣಿಣ್ೕರು ಕುಟಿಕಿದವು.ಅವರು ಹೇ ದೆದ್ೕ ಸರಿ. ನಿಜವಾದ ಮಕಕ್ಳ 
ಸೇವೆ ಏನೆಂದರೆ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡುವುದಲಲ್. ಆದರಿಂದ 
ದೊಡಡ್ವರು ಅಡಚಣೆಗ ಲಲ್ದೆ ಸಬೆಗ ಗೆ ಹೋಗುತಾತ್ರೆ. ಇಲಲ್ಂದರೆ, ಅವರನುನ್ 
ಒಂದು ಒಳ ಳೆ್ೕಯ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೊಡಡ್ವರು 
ಇನೂನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ 
ಉಪ ೕಗಿ , ದೊಡಡ್ವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇ. ನಾವು 
ನಿಜವಾಗಿ ಯುದಧ್ದ ಲ್ದದ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅದನುನ್ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವುದಿಲಲ್. ಆ 
ಮಕಕ್ಳೆಲಲ್ರು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಲ್ ಪಾರ್ಥರ್ನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು 
ಕ ತುಕೊಳಳ್ಬಹುದು! ಅಥವಾ ಸಭೆ ಮತುತ್ ಕೆ ಸತ್ವಯ್ದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು 
ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು 
ನಿಜವಾಗಿ ಯುದಧ್ದ ಲ್ದದ್ರೆ, ಪುಟಗ ಗೆ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಹಚುಚ್ವುದು ಮತುತ್ ನಿಜವಾದ 
“ಸಭೆಯ” ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಅದನುನ್ ಕತತ್ರಿಸಬಾರದು. 
ನಾವು ಯುದಧ್ದ ಲ್ದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಾವು ಅದನುನ್ ಮರೆಯಬಾರದು. 
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ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯುದಧ್ದ ಲ್ದದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯುದಧ್ದ ಲ್ದದ್ರೆ, 
ಪುಟಗ ಗೆ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಪುಟಗ ಗೆ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ 
ಹಚುಚ್ವುದು ಮತುತ್ ನಿಜವಾದ ಹಚುಚ್ವುದು ಮತುತ್ ನಿಜವಾದ 
“ಸಭೆಯ” ಉತತ್ರಗಳನುನ್ “ಸಭೆಯ” ಉತತ್ರಗಳನುನ್ 
ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು 
ಅದನುನ್ ಕತತ್ರಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಅದನುನ್ ಕತತ್ರಿಸಬಾರದು. ನಾವು 
ಯುದಧ್ದ ಲ್ದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಾವು ಯುದಧ್ದ ಲ್ದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಾವು 
ಅದನುನ್ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದನುನ್ ಮರೆಯಬಾರದು. 



ನಮಮ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಲ್ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತಿತ್ದದ್ಂತೆ ನಾವೆಲಲ್ರು ಏರುವುದಕೆಕ್ 
ಒಂದು ಏಣಿ ಇದೆ. ಕೆ ಸತ್ವಯ್ದ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾಗರ್ದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರು 
ಏರುವ ಏಣಿ ಇದಲಲ್. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಷವಾದ ಏಣಿ ಇದೆ! 

ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುವುದು ಪಾರ್ರಂಭಿ ದರೆ, ಅದರಿಂದ 
ಯೌವನಸಥ್ರ ಪಾಸಟ್ರಾಗುವುದಕೆಕ್ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಅದಾದನಂತರ ಪಾಸಟ್ರ್ 
ರವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅದಾದನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಸಭೆಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಪಾಸಟ್ರಾಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಒಂದು ಶೇಷವಾದ ಏಣಿಯನುನ್ 
ನಾವು ಏರುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ. ಅದು ಕೆ ಸತ್ವಯ್ ಪರ್ಪಂಚದ ಲ್ ಪರ್ ದಿದ್ ಹೊಂದಿದ 
ಏಣಿಯಂತೆ ಅದಿರುತತ್ದೆ.  

ಬಿಎಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಕೆಕ್ ನಾನು ಕೆಲ ಂದು ಪುಟಗ ಗೆ 
ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಹಾಕುವದರಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಂಡೇ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಠಯ್ಕರ್ಮವನುನ್ 
ಬರೆಯುವ ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿದೆದ್ೕನೆ. ಸಂಡೇ ಸೂಕ್ಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ 

30 ಸಭೆಗ ಗೆ ಹಂಚುವದರಿಂದ ಸಾ ರಾರು ಸಭೆಗ ಗೆ ಹಂಚುವುದರ ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದೇ ಕೆ ಸತ್ವಯ್ದ ಲ್ ಪರ್ ದಿದ್ ಹೊಂದಿದ ಏಣಿ. 
ದೇವರು ಅಂತರಂಗದ ಲ್ರುವ ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ದಾದ್ನೆ ಹೊರತು ಬ ರಂಗ ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ಲಲ್ವೆಂದು ವಾಕಯ್ದ ಲ್ ದೇವರು 
ಅನೇಕಬಾರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿತ್ದೆ. ಈ ಪರ್ಪಂಚಕೆಕ್ ನಾನು ಎಷುಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕೊಟಿಟ್ದೆದ್ೕನೆನುನ್ವುದು ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್, ದೇವರು ಬಯ ದದ್ನುನ್ 
ನನನ್ ಅಂತರಂಗದ ಲ್ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ, ಆತನು ಬಯಸುವ ರೀತಿಯ ಲ್  ನನನ್ನುನ್ ಯುದಧ್ದ ಲ್ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್. ನಾನು ದೇವರ 
ಸೈನಯ್ದ ಲ್ ಒಬಬ್ ಜೆನೆರಲ್ ಆಗುವುದಕೆಕ್ ತವಕಪಡದಿದದ್ರೆ, ಲಂಚದ ರೂಪದ ಲ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಖಾಯ್ತಿಯನುನ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲಲ್. ನನನ್ 
ಅಂತರಂಗದ ಲ್ ನಾನು ಏನಾಗಿದಿದ್ೕನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗೊತುತ್. ದೇವರ ಸೈನಯ್ದ ಲ್ ನಿಮಗೆ ದೊಡಡ್ ಪದ  
ಬೇಕೆಂದಿದದ್ರೆ ಏರುವುದಕೆಕ್ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಏಣಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ನಿತಯ್ತವ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೀವು ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು 
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯ ದರೆ,  ಏರುವುದಕೆಕ್ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಏಣಿಯಾಗಿದೆ!

ಈ ಏಣಿಯ ಲ್ ಕಣುಣ್ ನೋಡುವ ದೂರದ ವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಟನುನ್ಗಳ ಏರುವ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳನುನ್ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಈ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳೆಲಲ್ವು ನಮಮ್ ಅಂತರಂಗಕೆಕ್ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವುಗಳು ಮತುತ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಸಭೆಯಲಾಲ್ಗ  
ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲಾಲ್ಗ  ನಮಮ್ ಬ ರಂಗ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳು ಏನೂ 
ಮಾಡುವುದಕಾಕ್ಗುವುದಿಲಲ್.  ನನನ್ ಉದೊಯ್ೕಗದೊಂದಿಗೆ, ನನನ್ ಆಥಿರ್ಕ ಥ್ತಿದೊಂದಿಗೆ 
ನಾನಿರುವ ಅದುಭ್ತವಾದ ಸೇವೆಯ ಲ್  ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕಾಕ್ಗುವುದಿಲಲ್. 

“ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ - ನೀನು ಅವನ ಚೆಲು ಕೆಯನೂನ್ 
ನೀಳವನೂನ್ ನೋಡಬೇಡ; ನಾನು ಅವನನುನ್ ತ ಳ್ಬಿಟಿಟ್ದೆದ್ೕನೆ. ಯೆಹೋವನು 
ಮನುಷಯ್ರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನುನ್ ನೋಡದೆ ಹೃದಯವನೆನ್ೕ 
ನೋಡುವವನಾಗಿದಾದ್ನೆ ಅಂದನು.” - 1 ಸಮು.16:7.

ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕಮಂದಿ ಕೆ ಸತ್ರು ಯೇಸು ನ ಕಾಲದ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ ಸುಳಾಳ್ದ, ತಪಾಪ್ದ ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ  “ಅವರ 
ಮಾತನುನ್ ಬಿಡಿರಿ; ತಾವೇ ಕುರುಡರು, ಮತೊತ್ಬಬ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಕೆಕ್ ಹೋಗುತಾತ್ರೆ; ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿ ದರೆ 

ಅವರಿಬಬ್ರೂ ಕುಣಿಯ ಲ್ ಬೀಳುವರು” - ಮತಾತ್ಯ.15:14. ಎಂದು ದೇವರ ಆ ೆಗ ವೆ. ಜನರಿಗೆ 
ಅವರವರ ಧಮರ್ದ ನಿಯಮಗ ರುತತ್ವೆ, ಟಟ್ ದಲು ತಮಮ್ ಕೈಗಳನುನ್ ತೊಳೆದುಕೊಳಳ್ದೇ 
ಊಟ ತಿನನ್ಬಾರದೆನುನ್ವು ಅದರ ಲ್ರುವ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನೂನ್ ತಮಮ್ ಹೃದಯಗಳ ಲ್ 
ಪಾಪ ಮಾಡುತಾತ್ ಇದಾದ್ರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ; 

“ಆದರೆ ಬಾ ಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥವುಗಳು ಮನ ಸ್ನೊಳಗಿಂದ ಬರುತತ್ವೆ; ಇವೇ 
ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ಹೊಲೆ ಮಾಡುವವು. ಹೇಗಂದರೆ ಮನ ಸ್ನೊಳಗಿಂದ ಕೆಟಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಲೆ ಹಾದರ 
ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳಳ್ತನ ಸುಳುಳ್ ಸಾ  ಬೈಗಳು ಹೊರಟು ಬರುತತ್ವೆ. “ - ಮತಾತ್ಯ.15:18-20. 
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ಈ ಪರ್ಪಂಚಕೆಕ್ ನಾನು ಎಷುಟ್ ಈ ಪರ್ಪಂಚಕೆಕ್ ನಾನು ಎಷುಟ್ 
ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕೊಟಿಟ್ದೆದ್ೕನೆನುನ್ವುದು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕೊಟಿಟ್ದೆದ್ೕನೆನುನ್ವುದು 
ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್, ದೇವರು ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್, ದೇವರು 
ಬಯ ದದ್ನುನ್ ನನನ್ ಅಂತರಂಗದ ಲ್ ಬಯ ದದ್ನುನ್ ನನನ್ ಅಂತರಂಗದ ಲ್ 
ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ, ಆತನು ಬಯಸುವ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ, ಆತನು ಬಯಸುವ 
ರೀತಿಯ ಲ್  ನನನ್ನುನ್ ಯುದಧ್ದ ಲ್ ರೀತಿಯ ಲ್  ನನನ್ನುನ್ ಯುದಧ್ದ ಲ್ 
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್.ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್.



ಯೇಸು ನ ಕಾಲದ ಲ್ ಅವರಿಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಂಥೆ, ಇವತುತ್ ಇದು ನಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ನಿಯಮಗ ಗೆ 
ಅನವ್ಯಿಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಸಭೆಯ ಲ್, ಕೈಗಳನುನ್ ತೊಳೆದುಕೊಳಳ್ದೇ ತಿನನ್ಬಾರದೆನುನ್ವ ಧಾಮಿರ್ಕ 
ನಿಯಮವು ನಮಗಿಲಲ್. ಇದು ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಒಳ ಳೆ್ೕಯ ನಿಯಮವೆಂದು ನಮೆಮ್ಲಲ್ರಿಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗೊತುತ್, ಆದರೆ 
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಭೆಯ ನಿಯಮವಾಗುವುದಕೆಕ್ ಸಾಧಯ್ ಲಲ್. ಆದರೆ ನಮಮ್ ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಅನೇಕವಾದ 
ನಿಯಮಗಳು ನಮಗಿಲಲ್. ನಮಮ್ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಬರುವವುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಲ್ ಯಾವುದನೂನ್ 
ಹೋ ಸುವುದಕಾಕ್ಗುವುದಿಲಲ್. 

ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿತ್ರುವ ಅಂತಃರಂಗದ ಏಣಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ನೋಡುತಾತ್ರೆ. ಅದನುನ್ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕೆಕ್ ಬೈಬಲ್.
ನ ಲ್ ಅನೇಕವಾದ ವಚನಗ ವೆ. “ಆ ಅ ತ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಚಿನನ್ ಬೆ ಳ್ ರತನ್ ಕಟಿಟ್ಗೆ ಹುಲುಲ್ ಆಪು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಲ್ ಯಾವದರಿಂದ 

ಕಟಿಟ್ದರೂ ಅವನವನ ಕೆಲಸವು ವಯ್ಕತ್ವಾಗುವದು. ಕಿರ್ಸತ್ನು ಬರುವ ದಿನವು ಬೆಂಕಿ ಡನೆ ಉದಯವಾಗಿ ಆ 
ಕೆಲಸವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತೋರಿಸುವದು; ಅವನವನ ಕೆಲಸವೆಂಥದೋ ಆ ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. ಒಬಬ್ನು ಆ 
ಅ ತ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿಟ್ದುದ್ ಉ ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳಬರುವುದು. ಒಬಬ್ನು ಕಟಿಟ್ದುದ್ ಸುಟುಟ್ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ 
ಸಂಬಳವು ನಷಟ್ವಾಗುವುದು; ತಾನಾದರೋ ರಕಷ್ಣೆ ಹೊಂದುವನು, ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ತಪಿಪ್ ಕೊಂಡವನ 
ಹಾಗಿರುವನು.” 1 ಕೊರಿಂಥ.3:12-15. 

ಈ ಎಣಿಯನೆನ್ೕ ನಮಮ್ ಮಕಕ್ಳು ಏರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ನಮಮ್ ಸಭೆ ಳಗೆ ಆಗಾಗೆಗ್ 
ಬರುವ ರಾಜಕೀಯ ಅವಯ್ವಸೆಥ್ಯಂತೆ ಇರುತತ್ದೆ. ನಾವು ಮಕಕ್ ಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವಕರಿಂದ ಯೌವನಸಥ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವ 
ಸೇವಕರಾಗಿ ಏರಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಅನುಭವವುಳಳ್ ಪಾಸಟ್ರಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದನುನ್ ಮಾತರ್ವೇ ಡಿದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು. 
ಲೋಕದ ಏಣಿ ಮತುತ್ ಸಭೆಯ ಏಣಿಗಳಲಲ್ದೆ, ದೇವರ ಅಂತಃರಂಗದ ಏಣಿ ಂದಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದನೂನ್ 
ತಪಿಪ್ ಕೊಳುಳ್ವುದಕಾಕ್ಗುವುದಿಲಲ್. 1ನೇ ಹಂತದಿಂದ 8ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಯಾವ ಬಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ಇರುವುದಿಲಲ್. 

ದೇವರ ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುವುದಕೆಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರ್ೕಮಂತಿಕೆಯ ೕಘರ್ವಾದ ಒಳ ಳೆ್ೕಯ ೕಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಇಲಲ್. ಪರ್ಪಂಚದ 
ಏಣಿಯನುನ್ ತುಂಬಾ ೕಘರ್ವಾಗಿ ಏರುವುದಕೆಕ್ ಅಂತರಿಕ ವಾಯ್ಪಾರವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿಸುವ, ವಾಲ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಮೂ ೕಸ್ ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ವ 
ಗೊಡರ್ನ್ ಗೆಕೊಕ್ೕ ಅವರಂಥೆಯೇ. ಆತಿ ಯಕ ಪರ್ಪಂಚದ ಲ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ತೆರ  ಹೋಗುವುದಕೆಕ್ ಪರ್ಯತಿನ್ ದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಮ್ ಮುಖದ 
ಮೇಲೆ ಧೂ ಯನುನ್ ಮಾತರ್ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ ರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮೆಲಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಧಾನವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು 
ಡಿಯುತತ್ದೆ. ಮಕಕ್ಳು ಚಿಕಕ್ ವಯ ಸ್ನ ಲ್ರುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಕೆಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ್ ಇದೇ 

ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ದಲು ಪಾರ್ರಂಭದ ಲ್ ಚೆಂಡು ಉರು ಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಮುಖಯ್. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ 
ಆಡಿಸಬೇಕು! 

ಸರಿ, ಇ ಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಸತಯ್ ದೆ : 
ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರೂ ತಪಾಪ್ದ ಏಣಿಯನೆನ್ೕ ಏರುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. 

ಅವರು ಹಣವನುನ್, ಖಾಯ್ತಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಅದೃಷಟ್ವನುನ್ ಗ ಸುವುದಕೆಕ್ 
ಲೋಕದ ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುತಾತ್ರೆ; ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ಹಣವನುನ್, ಖಾಯ್ತಿಯನುನ್ 
ಮತುತ್ ಅದೃಷಟ್ವನುನ್ ಗ ಸುವುದಕೆಕ್ ಕೆ ಸತ್ವಯ್ದ ಏಣಿಯನಾನ್ಗ  ಏರುತಾತ್ರೆ. 
ಹಣವನುನ್, ಖಾಯ್ತಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಅದೃಷಟ್ವನುನ್ ಗ ಸುವುದಕೆಕ್ ದೇವರ 
ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುವುದಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವುದಕೆಕ್ ನಾನು 
ಇಷಟ್ಪಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ! (ನಿತಯ್ತವ್ಕಾಕ್ಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ; ಪಾವತಿಸುವ 
ಪರ್ಣಾ ಕೆ ಆಲಸಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.)  ದೇವರ ಏಣಿ ಎನುನ್ವುದು ದೇವರ 
ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳು, ಧೇಯತೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಯಥಾಥರ್ತೆ ಮತುತ್ ಆತನಿಗೆ 
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ಕ ತುಕೊಳುಳ್ ಕೆಗಾಗಿ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುತತ್ದೆ. ಇದು ನಿಮಮ್ ಜೀವನದ ಲ್ ಆತಮ್ ಫಲದೊಂದಿಗೆ 
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ನಿಮಮ್ ಜೀವನದ ಲ್ ಎಲಾಲ್ ನಿಮಮ್ ಜೀವನದ ಲ್ ಎಲಾಲ್ 
ನಿಣರ್ಯಗಳನುನ್ ದೇವರೇ  ನಿಣರ್ಯಗಳನುನ್ ದೇವರೇ  
ಮಾಡುತಾತ್ರೆಂದು ಇದರ ಮಾಡುತಾತ್ರೆಂದು ಇದರ 
ಅಥರ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅಥರ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. 
ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ 
ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆ ಸತ್ವ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆ ಸತ್ವ 
ಜೀವನವು ಬೇರೊಂದು ಧಾನದ ಲ್ ಜೀವನವು ಬೇರೊಂದು ಧಾನದ ಲ್ 
ಜೀ ಸುವುದೆಂದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಜೀ ಸುವುದೆಂದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ಲಲ್. ಮಾಡುತಿತ್ಲಲ್. 



ಜೀ ಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುತತ್ದೆ. ದೇವರ ಏಣಿ ಎಂದರೆ ನಿಮಮ್ ಜೀವನವನುನ್ ಆತನು 
ಪಾ ಸುವುದಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸಬಾರದು. ನಿಮಮ್ ಜೀವನದ ಲ್ ಎಲಾಲ್ 
ನಿಣರ್ಯಗಳನುನ್ ದೇವರೇ  ಮಾಡುತಾತ್ರೆಂದು ಇದರ ಅಥರ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.  

ನಿ ಮ್ಂದಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆ ಸತ್ವ ಜೀವನವು ಬೇರೊಂದು ಧಾನದ ಲ್ 
ಜೀ ಸುವುದೆಂದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತಿತ್ಲಲ್. 

ಆದರೆ, ನಮಮ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ರುವ ಕೆ ಸತ್ರು ಇದನೆನ್ೕ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. 
ಜಗತಿತ್ನ ಲ್ರುವ ಸಾ ರಾರು ಕೆ ಸತ್ರು ಲೋಕದ ಲ್ ಖಾಯ್ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವುದಕೆಕ್ ಜೀವನ 

ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುವುದನುನ್  ನಾನು ನೋಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ, 
ಅವರ ಅಂತಃರಂಗವು ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ಳ ಕೂಸುಗಳಂತೆ ಇರುವುದಕೆಕ್ ಅನುಮತಿಸುತಾತ್ರೆ. ಅದನುನ್ 
ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳಳ್ ಲಲ್. ಅವರು ತಮಮ್ ದೇವರನುನ್ ನಕ  ದೇವರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು 
ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವರೋ? 

ಎಲಾಲ್ ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್ರುವ ಜನರು ಬೇಕಾಗಿದಾದ್ರೆ, ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲಾಲ್ 
ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶಯ್ಕವಾಗಿವೆ ಎನುನ್ವುದು ನಿಜ. ನಾವೆಲಲ್ರು 
ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುವುದಕೆಕ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವುದೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ 
ಧಾನ. 
1. ನೀವು ಮತುತ್ ನಾನು ಎಲಾಲ್ ಸಮಯಗಳ ಲ್ ಏರುತಿತ್ರಬೇಕಾದ 

ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿದೆ. ನಿಮಮ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಿ. 
ನಿಮಮ್ ಮಾತುಗ ಗಿಂತ ನಿಮಮ್ ಕಿರ್ಯೆಗಳ ೕೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಮಾತನಾಡುತತ್ವೆ. 

2. ನಿಮಮ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿರಿರ್. ಅವರಿಗೆ 
ಎರಡು ಏಣಿಗಳನುನ್ ತೋರಿ ರಿ ಮತುತ್ ಏರುವುದಕೆಕ್ ಯಾವ ಏಣಿ 
ಉತತ್ಮವಾದದೊದ್ೕ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವಂತೆ ಹೇ ರಿ. 

3. ಏರುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಮಮ್ ಸೇವೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಕೊಡಿರಿ. ಅನೇಕ ಷಯಗಳ ಲ್, ಅವರು ತಮಷಟ್ಕೆಕ್ 
ತಾವು ಇದನುನ್ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್ ಆಗುತಿತ್ಲಲ್. ಅವರು 
ವಚನಗಳನುನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪರ್ಕಾರ ಜೀ ಸದಿರುವ 
ಪದಧ್ತಿ ನಿಮಮ್ ಲ್ ಇರಬಾರದೆಂದು ನೀವು ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿರುವ ನೀವು 
ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.  

ಸರಿಯಾದ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಏರಿಸುವುದಕೆಕ್ ನೀವು ಮತುತ್ ನಾನು ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು 
ಚಿಕಕ್ವರಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆರಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನುನ್ 
ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತುತ್ ದೇವರು ಅವರನುನ್ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು! 

ಏಣಿಯನುನ್ ಏರುವುದಕೆಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವಾದದುದ್, ಟಟ್ ದಲು ನಾವು 
ಸರಿಯಾದ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಾ ದಿದ್ೕ ೕ ಇಲಲ್ ೕ ಎಂದು ನಾವು ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಷೆಟ್ೕ! 
ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾಯ್ಡೆಟ್ ಸಾಥ್ನದಿಂದ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಜೆರ್ಂಟ್.ಗ ಂದ 
ಮೇಜರ್.ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತೆತ್ೕವೆ. ಪರ್ಪಂಚದ ಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮಕಕ್ಳಗಳ ಜೀವನಗಳ ಲ್ 
ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ಂಟು ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ದೇವರಿಂದ ನಾವೆಲಲ್ರು ಉಪ ೕಗಿಸಲಪ್ಡಬಹುದು. 

ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯುದಧ್ದ ಲ್ದದ್ರೆ, ಪುಟಗ ಗೆ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಹಾಕುವುದು ಮತುತ್ 
ಸರಿಯಾದ “ಸಭೆಯ” ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದೆನುನ್ವುದು ಇದನುನ್ ಕಡಿತ 
ಮಾಡಬಾರದು. 
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ಸರಿಯಾದ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ 
ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಏರಿಸುವುದಕೆಕ್ ನೀವು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಏರಿಸುವುದಕೆಕ್ ನೀವು 
ಮತುತ್ ನಾನು ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮತುತ್ ನಾನು ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಚಿಕಕ್ವರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಚಿಕಕ್ವರಾಗಿ 
ಇರುವಾಗಲೇ ಆರಂಬಿಸಬೇಕು. ಇರುವಾಗಲೇ ಆರಂಬಿಸಬೇಕು. 
ಇದರಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕಮಂದಿ ಇದರಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕಮಂದಿ 
ಸೈನಿಕರನುನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಸೈನಿಕರನುನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು 
ಮತುತ್ ದೇವರು ಅವರನುನ್ ಆತನಿಗೆ ಮತುತ್ ದೇವರು ಅವರನುನ್ ಆತನಿಗೆ 
ಬೇಕಾದ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು!ಬೇಕಾದ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು!
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ನಾವು ಯುದಧ್ದ ಲ್ದೆದ್ೕವೆ, ಮತುತ್ ನಾವು ಅದನುನ್ ಮರೆಯಲೇಬಾರದು. 
ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯುದಧ್ದ ಲ್ದದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆಂದು ನಟಿ , ಎಲಾಲ್ ಸಮಯಗಳ ಲ್, 

ಸಭೆಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕೆ ಸತ್ವಯ್ದ ರಾಜಕೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುವುದಕೆಕ್ ಇದು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. 

ಈ ಸೈನಯ್ದ ಲ್ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೆನೆರಲ್.ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದಾದ್ರೆ. 
ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶಾವ್ ಗಳ ತಲಾಂತರವನುನ್ ಎಬಿಬ್ಸುವುದಕೆಕ್ ಕಷಟ್ಪಡುವುದಕೆಕ್ ಇಷಟ್ಪಡುವ 

ದೇವರ ಜನರಾದ ೕ ಪುರುಷರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದಾದ್ರೆ. 
ದೇವರ ಸೈನಯ್ದ ಲ್ ನಾನು ಜೆನೆರಲ್ ಆಗುವುದಕೆಕ್ ತವಕ ಪಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ನೀವೂ ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಸೇರು ರೋ?

ಕಿರ್ಸತ್ನ ಲ್, ಕಿರ್ ಟ್ನಾ

www.ChildrenAreImportant.com

ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÉÃªÉUÁV GavÀªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄå«¯Áè. ºËzÀÄ! 
¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀμÀÄÖ ªÀÄÄ¢æ¹PÉÆ½îj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¬Äj. ¤ÃªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ!
ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è AiÀiÁªÁUÀ®Ä GavÀªÁV ¹UÀÄvÀÛªÉ.

AiÀiÁPÀAzÀgÉ £ÁªÀÅ MmÁÖV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀzÀjAzÀ PÀvÀð¤UÁV 
C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ!


