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[ೕವನವu ef:\gಗ|o ಸi:ಯ S:ಡುತ8J.
Pಷ3ತ\ದ ಗುಂ.ನF& ಜನರನು$ (ೕo Pಷ3ರR:$; S:ಡ]ೕcಂದು ಸಹ ef:\gಗ|o ಕFಸˆ:ಗುವದು, ಇದನು$ {:ವ
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ಉಂಟುS:ಡಲು ಅವu ಸರಳ9:;w. ತಮ# ಕ„ಯನು$ ಮತು8 Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ತಮ# ‚ರಪ•‚ತರF& ಹಂ‚cೂಳxಲು
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ಉತ›ವದ ಕೂಟ ಅಥ9: eœೕಷ (ೂರ vೕwಯ ~:ಯBಕGಮ~:d; ಗುಂಪuಗಳu ಒ•:t; ಕೂ? ಬರುತ8w.
”:GಥBR: ನ?o, ”:GಥBR: ~:ಲಚಕG ಮತು8 ’ಕd ಒ.rಸ]ೕ~:ದ ಗುಂಪuಗಳu ಇಂಥ Pಷ3ತ\ದ l:ಧನಗಳನು$
ತರ]ೕ0ಯF& ಪ•ಚಯ S:ಡˆ:ಗುತ8J. Pಷ3ತ\ ಮತು8 ಅ€ಕ9:; S:ಡುವ ಮೂಲತತ\ಗಳನು$ ಸಹ ಕFಸˆ:ಗುತ8J,
ಅವu (ೂಸ ಗುಂಪuಗಳನು$ ”:Gರಂžಸಲು ಎಂ.ಎ.ಡಬೂ3Ÿ.ಎ
e•:ನವನು$ (S:ದ•, ಸi:ಯ, eೕ¡¢ ಮತು8
nಟುtnಡುವದು) ಉಪzೂೕ;g, ಸS:•:ನದ ವ3A8ಯನು$ ಕಂಡುcೂಳuxವದು ಮತು8 ಪG0'ೂಬI ef:\gಯು ಸ\Œ`ೕಷ¢ಯ ಮೂಲ ತತ\ಗ|ಂದ ಸಜು£oೂಳuxವದು.
ತರ]ೕ0ಯ ಅಂತ3ದF&, ಅಭ3¥Bಗಳu 3 0ಂಗಳ ಸಮಪB¢ಯ ಅ[Bಯನು$ ಭ0BS:ಡುವರು ಮತು8 JೂಡZ-[ೕವನ
ತರ]ೕತು˜:ರರು ಅವ•o cೂಡಲrಟt Pಷ3ತ\ದ l:ಧನಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;ಸುವದ~:d; ಆರಂžಸು9:ಗ ಅವ•o ತರ]ೕ0
cೂಡಲು, Pಷ3ರR:$; S:ಡಲು ಸi:ಯ S:ಡುವದ~:d; ಅವರನು$ ಮುಂಬರುವ 0ಂಗಳuಗಳF& ಅನುಸ•ಸುವರು.
ಕFgದ l:ಧನಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;g, -ಮ# ಗುಂ.ನF ಪG09:ರ -ೕವu S:ಡ]ೕcಂದು Jೕವರು (ೕ|ದವuಗಳನು$
(‚Oನ ”:GಥB, ಮತು8 e•ೕಯ4¦ಂದ, S:ಡಲು Pಷ3ರು (ಚುO Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ ~:ಯBವu
2

ಆರಂಭ9:ಗಬಹುದು. R:ವu ಇದನು$ Pಷ3ತ\ದ ಆಂJೂೕಲನwಂದು ಕVಯು48ೕw ಮತು8 ಇದು 'ೕಸು S:ಡ]ೕcಂದು
ಅವ•o (ೕ|ದವuಗ|o cೕವಲ e•ೕಯŽ:ಗುವ ನಂnಗಸ8 Pಷ3ರ ಮೂಲಕ -ಮ# ಪಟtಣವನು$, Ž:ಜ3ವನು$, Jೕಶವನು$
ಮತು8 ಪGಪಂಚJ’&h l:ಗಬಹುದು!

3

vೕಬುಗಳu ಮತು8 Pಷ3ರು

• ಒಂದು vೕnನF& ಎಷುt vೕnನ nೕಜಗ|w?
• ಆ vೕnನ ಒಂದು nೕಜದF& ಎಷುt ಸಂ•:ವ3 vೕಬುಗ|w?
• -ಮ# -7ತ8 ಈ cೂೕ¢ಯF& ಎಷುt ಸಂ•:ವ3
Pಷ3•X:YV?

wೕಗ

• wೕಗವu ಮುಖ39:;J. ಸ¨ಯು ]™ಯು08ರುವ wೕಗವu ಜನಸಂ©3ಯ ]ಳವªo'ೂಂWo ಬಹಳ ಕ?‘
(ೂಂX:ªc{:;J. ಭೂ7ಯ ‘ೕ’ ಆತನ ಮC‘ ಆವ•ಸುವದನು$ ,ೂೕಡುವದು Jೕವರ ಬಯc{:;ರುವದ•ಂದ, R:ವu
Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ Pಷ3ರನು$ S:ಡ]ೕ~:;J, ಇದ•ಂದ ಭೂ7ಯ ಜನಸಂ©3ಯ ]ಳವªo;ಂತ wೕಗ9:; ಸ¨ಯ
]ಳವªo ಉಂ•:ಗುತ8J.
• ಸ•ಸುS:Ž:; ಪG0'ೂಂದು vcಂ?o ಒಬI ವ3A8 l:ಯು08X:Y, ಮತು8 AGಸ8-ಲ&ದ -ತ3ತ\cd (ೂೕಗು08X:Y,…

!" #ೖ% (AೂಡC-Dೕವನ) IೕJ+ ಗು@

• n« ’ೖ- (JೂಡZ-[ೕವನ) vೕ9: ಗು•: “'ೕಸು AGಸ8-˜:; ತಮ# ಸ\ಂತ ಜನರನು$ ’ೂೕಕX:ದ3ಂತ ಸಂ€ಸಲು ಮತು8
Pಷ3ರR:$; S:ಡಲು ef:\gಗಳನು$ ಬಲಪ?ಸುವದು.”

Aೕವರ ಸLರವನು, MೕNOMೂಳuRವದು ಮತುT U7Vೂಡುವದು
ಅ•:3ಸ: ಗುಂಪನು$ ®ೂ?{:; eಂಗ?g ಮತು8 cಲವu -7ಷಗಳu ಅವರನು$ 0|ದುcೂಂಡ ನಂತರ ತಮ# ®ೂ4˜:ರರನು$
ಅವರು ಗುಂ.o ಪ•ಚಯ S:ಡF.
ಅ•:3ಸ: ಜನರು Jೕವ•o Aeoೂಡುವಂ4 S:?• ಮತು8 ಅವರ ®ೂ4˜:ರರನು$ ಆತನು (ೕo ಪ•ಚಯS:ಡುವ,ಂದು
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ಪGಯ0$ಸು08ರು9:ಗ, Pಷ3ತ\ ಮತು8 ಅ,ೂ3ೕನ34˜:; ಕೂಡುವ ef:\gಗಳ ಗುಂಪನು$ ಉ’&ೕµಸು9:ಗ ಈ ತರ]ೕ0ಯ ಉ|ದ ಸಮಯದF&
“ಗುಂಪu” ಎಂಬ ಪದವನು$ ಉಪzೂೕ;ಸು48ೕw.

6

(‚Oಸುವuದು
ಸರಳ9:ದ ~:ಯBಗಳu ಬಹಳ ಸುಲಭ9:; (³:Oಗುತ8w
• -ೕವu ಉಪzೂೕ;ಸುವ l:ಧನಗಳu ಮತು8 eಷಯಗಳu ಸರಳ, ಪuನ• ಉತr08 S:ಡಬಲ& ಮತು8 ಸುಲಭ9:;
ಒಬI ef:\g¦ಂದ ಮ4ೂ8ಬI ef:\go l:;ಸಬಹುX:;ರ]ೕಕು.
ಪG0'ೂಬI ef:\gಯು ಮೂˆ:ಂಶಗಳನು$ 0|Wರ]ೕಕು:
• ಪG0'ೂಬI ef:\gಯು ಸು9:4Bಯನು$ l:ರಲು, ಇತರರನು$ Pಷ3ರR:$; S:ಡಲು ಮತು8 ಗುಂಪuಗಳನು$
ಆರಂžಸಲು gದŠŽ:;ರ]ೕಕು.
R:ನು (‚Oಸಲು zೂೕಗ39:ದ Pಷ3R:;JYೕ,ೂೕ?
• (‚Oಸುವದು ಅಗತ39:; ಒಂದು ಒ™xಯ ~:ಯBವಲ&. ~:3ನ›• ಅ€ಕ9:ಗುವ ಉX:ಹರ¢.
o R:ವu cಟt Pಷ3ರನು$ ಅ€ಕ9:; S:ಡಲು ಬಯಸುವWಲ&.
•ಅಬGi:ಮನ ಉX:ಹರ¢
o ಅಬGi:ಮನು ಪ•ಪ`ಣBR:;Fಲ& ಆದV ಅವನ e•ೕಯ4ಯ -7ತ8 Jೕವರು ಅವನನು$ ಆ•gcೂಂಡನು.
• RICO [ಮೂಲಭೂತ, ತ¡ಣ, ]’ಯುಳx, e•ೕಯ4]
<j>ಸುವದರ k+_ಮುಖ(;
• Pಷ3ತ\ವನು$ (‚Oಸುವದರ ಆಂJೂೕಲನದ ಅg89:ರ: (ಅ-ಕೃತ3 6:1, ಅ-ಕೃತ3 6:7, ಅ-ಕೃತ3 9:31, ಅ-ಕೃತ3 11:19-26)
• ನಮ#ಷtcd R:ವu ಪG0'ೂಬIರನು$ ಸಂ€ಸಲು ಆಗುವWಲ&.
o R:ವu Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ Pಷ3ರನು$ S:ಡ]ೕ~:;J.
o R:ವu ಗುಂಪuಗಳನು$ ”:Gರಂžಸುವ ಗುಂಪuಗಳನು$ ಆರಂžಸ]ೕ~:;J
2-2-2 gX:Šಂತ [2 0¶ೂೕ„ 2:2].
• ನಂnಗಸ8, ಲಭ39:;ರುವ, ]ೂೕ€ಸಬಲ& (FAT)
.

ಇತರರು
ಇತರರು

·ಲನು

0¶ೂೕ„

ನಂnಗಸ8 ಜನರು

ಇತರರು

ನಂnಗಸ8 ಜನರು

ಇತರರು

ನಂnಗಸ8 ಜನರು

ಇತರರು
ಇತರರು

1,ೕ ತ’S:ರು

2,ೕ ತ’S:ರು

3,ೕ ತ’S:ರು

4,ೕ ತ’S:ರು
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{:c? {:ರು? (ೕo?

*+ವu ಇದನು, 6NnರFೕಕು: Aೕವರು ತನ, ಕೃp ಮತುT ಕರುYqಂದ ನಮrನು, ರUsOದನು. (ಎuಸ 2:4-6)
Cೕ;ದYರೂ ಆತನು ನಮ#ನು$ {:c ರA…gದನು? ನಮ˜:; ಆತನ ./0 (zೂೕi:ನ 3:16-18), ಆತನ ಮC‘˜:; (ಎ¸ಸ 1:11-14)
ಮತು8 ’ೂೕಕJ’&h (ೂೕ; ಆತನ ಮC‘ಯನು$ R:ವu l:ರ]ೕcಂದು ಆತನ ಬಯc (2 cೂ•ಂಥ 5:17-21, ಹಬಕೂdಕ 2:14) ಈ
cಳ;ರುವ “4 ಆ®°ಗಳu” ಮತು8/ಅಥ9: “4 ಕVಗಳu” ಎಂಬದನು$ ,ೂೕ?•:

4 ಆvwಗಳu [ಮ}:8ಯ 28:19-20]

4 ಕxಗಳu

1. (ೂೕ;•

1.

‘ೕF-ಂದ ಕV: S:ಕB 16:15

2. Pಷ3ರR:$; S:?

2.

cಳ;-ಂದ ಕV: ಲೂಕ 16:27-28

3. Wೕ~:…l:$ನ S:?g

3.

ಒಳ;-ಂದ ಕV: 1 cೂ•ಂಥ 9:16-17

4. e•ೕಯŽ:ಗಲು ಉಪJೕಶ S:?•

4.

(ೂರ;-ಂದ ಕV: ಅ-ಕೃತ3 16:9

ಈ ಶುಭ9:4Bಯನು$ R:ವu {:•o l:ರು48ೕw? -ಮ# ಸಂಬಂ€ಕVೂಂWo. ಇ,ೂ$ಂದು •ೕ0ಯF& (ೕಳuವX:ದV, -ಮ# v$ೕCತರು,
ಕುಟುಂಬ, ಬಂಧುಗಳu, ®ೂ4cಲಸ˜:ರರು ,Vಯವರು ಮತು8 -ಮo 0|Wರುವ ಮತು8 ಸಂಬಂಧ (ೂಂWರುವ ಇತರರು.
• JೕವVೂಂWo ಸಂಬಂಧ (ೂಂದJ ಇರುವ 20 ಜನರ ಪstS:?•. ¹:F i:™ಯನು$ ಉಪzೂೕ;g•. ಪstಯF&ರುವವ•˜:;
”:G¥Bg• ಮತು8 ಮುಂWನ 9:ರದF& -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಮತು8 Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು ಐದು ಜನರನು$ 4ೂೕ•ಸುವಂ4
Jೕವರನು$ ]ೕ?cೂ|x• [”:ಠ 3 ರF&ರುವ 20 ಮಂWಯ ಪstಯನು$ ಉಪzೂೕ;g].

●

R:ವu ಈ ಶುಭ9:4Bಯನು$ l:ರುವದು (ೕo? R:ವu Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳuxವದ~:d; -ಮ# ಕ„ಯನು$ vೕತುw{:;
ಹಂ‚cೂ|x•.
-ಮ# ಕ„ಯನು$ 3 ಅಥ9: ಕ?‘ -7ಷಗಳF& ಹಂ‚cೂಳuxವದು (ೕo:
'ೕಸುವನು$ CಂE:FಸುವದAdಂತ ಮುಂ‚ತ9:; ಇದY -ಮ# [ೕeತವನು$ ಕು•ತು ಹಂ‚cೂ|x•.
'ೕಸುವನು$ -ೕವu CಂE:Fಸಲು {:c ಆ•gcೂಂ?• ಎಂಬುದನು$ ಕು•ತು ಹಂ‚cೂ|x•.
'ೕಸುವನು$ CಂE:Fgದ ನಂತರದ ಮತು8 -ಮ# [ೕವನದF& ಆತನು S:?ರುವ ವ3}:3ಸ ಹಂ‚cೂ|x•ಹಂ‚cೂ|x•.

?
●

Jೕವರ ಕ„o ನhಸುವಂ4, -ಮ# ಕ„ಯ ಅಂತ3ದF& ಪGತು3ತ8ರವನು$ cೕಳಲು ಖ‚ತಪ?gcೂ|x•. ಅಥ9: -ಮ#
[ೕವನವನು$ ಬದˆ:¦gದ ಕ„ಯನು$ -ೕವu ಅವVೂಂWo ಹಂ‚cೂಳux08ೕVಂದು ಅವ•o (ೕ|•.

Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು ಅ,ೕಕ e•:ನಗ|w. ಇF& ಮೂರು ವೃತ8ಗ™ಂದು ಕVಯಲrಡುವ ಒಂದು e•:ನeJ:
”:ಪ

Jೕವರ
ಪ•ಪ`ಣB
ರೂಪ

ಮು•ದ ಮನಸು›

(ೂೕ;

]™¦•
'ೕಸು

0ರು;cೂಂಡು
ನಂn•
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ಸಂಬಂcಕರ y+ಲದ ಪ{\
-ೕವu ಸಂಬಂಧ (ೂಂWರುವ -ಮ# ಎˆ:& v$ೕCತರು, ®ೂ4cಲಸ˜:ರರು, ,Vಯವರು ಮತು8
ಬಂಧುಗಳ ಪstS:?•. ಅef:\gಗಳu ಅಥ9: 0|ಯJ ಇರುವವ•˜:;, -ಮ# ಕ„ ಅಥ9:
Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂ|x• ಅಥ9: ಅಥ9: ಹುಡುಕುವವರ ಗುಂ.ನ •:ಗ9:;ರಲು
ಅವರನು$ ಆಮಂ0Gg•. (S:ಕBನು 5:19).
ef:\gಗ|o {:c? {:ರು? (ೕo? ಎಂದು ]ೂೕ€g•. ಮತು8 ಒಂದು ಗುಂಪನು$
ಆರಂžಸಲು ಅವರನು$ ಉ48ೕ[g, -ೕವu ಕFಯು08ರುವ ಇತV l:ಧನಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;ಸಲು ಅವರನು$ ಉ48ೕ[g•
ಮತು8 ಅವ•o ಕFಸಲು ಆi:\-g. ಸಂಬಂ€ಕರ —:ಲದ ಪstಯನು$ ಭ0BS:ಡುವಂ4 (ೕ|• ಮತು8 ಅF&
ಪstS:?ರುವವರನು$ ಅನುಸ•ಸುವಂ4 ನhg•.
ಅ•:3ಸ: 20 ಜನರನು$ ಪstS:?
(ಸರು
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________
9. _______________________________________
10. _______________________________________
11. _______________________________________
12. _______________________________________
13. _______________________________________
14. _______________________________________
15. _______________________________________
16. _______________________________________
17. _______________________________________
18. _______________________________________
19. _______________________________________
20. _______________________________________

ckಸ8ರು
☐

ಅckಸ8ರು☐

0|ಯದವರು
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Wಮr ಕ|
Aೕವರು Wಮr Dೕವನದ}~ .+gರುವ ]+ಯ^ವನು, ಹಂjMೂNR@
-ಮo 0|ಯWರುವವ•o Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಪ•ಚಯS:ಡಲು -ೕವu ಪGಯ0$ಸು08ದYV, ಮೂರು ಕ„ಗಳ •ೕ0ಯF&
ಆ’ೂೕ‚ಸುವದು ಸi:ಯಕರ: ಅವರ ಕ„, -ಮ# ಕ„, ಮತು8 Jೕವರ ಕ„. (ಪGಕಟ, 12:11).
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ಅವರ ಕ„ ಒಂದುwೕ™ ಅವರ ಆ0±ಕ ಪG{:ಣವನು$ ಕು•ತು ಹಂ‚cೂಳuxವಂ4 ನhgದV, ಅವರ ’ೂೕಕದ ದೃ¼tcೂೕನ,
½ಲ3ಗಳu, ಆದ34ಗ|o ಸೂಕ89:; -ಮ# ಕ„ ಮತು8 Jೕವರ ಕ„ಯನು$ (ೕಳಲು -ಮo ಸi:ಯ9:;ರುತ8J.
-ಮ# ಕ„: -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಮೂರು •:ಗಗಳF& ಸಹ (ೕಳuವಂ4 ಆ’ೂೕ‚g (ಅ-ಕೃತ3 22:3-16). -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಮೂರು
-7ಷಗಳF& ಹಂ‚cೂಳxಲು ಕF¦•.
-ೕವu 'ೕಸುವನು$ CಂE:FಸುವದAdಂತ ಮುಂ¾ ಇದY -ಮ# [ೕವನವನು$ ಕು•ತು ಹಂ‚cೂ|x•.
-ೕವu 'ೕಸುವನು$ CಂE:Fಸಲು {:c ಆ•gcೂಂ?WYೕVಂದು ಹಂ‚cೂ|x•.
-ೕವu 'ೕಸುವನು$ CಂE:Fgದ ನಂತರದ [ೕವನ ಮತು8 -ಮ# [ೕವನದF& ಆತನು S:?ದ ವ3}:3ಸವನು$
JೕJೕಕು•ತು ಹಂ‚cೂ|x•.
Jೕವರ ಕ„o ನhಸುವಂ4 -ಮ# ಕ„ಯ ಅಂತ3ದF& ಪG0AG'ಯನು$ cೕಳuವಂ4 ಖ‚ತಪ?gcೂ|x•. ಅಥ9:
-ಮ# [ೕವನವನು$ S:ಪB?gದ ಕ„ಯನು$ -ೕವu ಹಂ‚cೂಳux08ೕVಂದು ಅವ•o (ೕ|•.
Or just tell them that you are going to share with them the story that
changed your life.
sಪrª: -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಮ4ೂ8ಂದು •ೕ0ಯF& ಹಂ‚cೂಳxಲು ಬಯgದV, -ಮ# [ೕವನದF& Jೕವರು (ೕo ವ3}:3ಸವನು$
ಉಂಟುS:?X:Y,, ಸi:ಯS:?X:Y,, ಗುಣಪ?gX:Y, ಅಥ9: ಕಷtಕರ9:ದ ಪ•g–0ಗ|ಂದ (ೂರತಂWX:Y,ಂದು -ೕವu
{:9:ಗಲೂ ಹಂ‚cೂಳxಬಹುದು.

?

Jೕವರ ಕ„: -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳuxವ ಮುಖ3 ಉJŠೕಶwೕ,ಂದV Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು -ಮo E:;ಲನು$
4VಯುವJೕ ಆ;J. ಒ‘# X:•ಯು 4Vಯಲr•:tಗ, ಆ ವ3A8'ೂಂWo Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂ|x•.
ಅ•:3ಸ: ಈ cಳo -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಬV¦• ನಂತರ ಮ4ೂ8ಬIVೂಂWo
ಹಂ‚cೂಳxಲು ಅ•:3ಸ S:?.

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
?
________________________________________________________________

Jೕವರ ಕ„
Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು l:ಧ39:ದ ಅ,ೕಕ •ೕ0ಗ|w (1 cೂ•ಂಥ 15:3-4). “ಉತ8ಮ9:ದುY” ಎಂದು (ೕಳuವ
{:ವuJೕ •ೕ0¦ಲ&. ಒಬI ವ3A8o ಉತ8ಮ9:ದ •ೕ0 ಎಂದV ಅವರ ’ೂೕಕದ ದೃ¼tcೂೕನ, ಅನುಭವಗಳu ಮತು8
ಸಂಸƒ0/•:7Bಕ Cನ$’ಯ ಆ•:ರದ ‘ೕ’ ವ3}:3ಸ9:;ರುತ8J. R:R:eಧ9:ದ ’ೂೕಕದ ದೃ¼tcೂೕನಗ|o ಸುಲಭ9:;
ಆ•gcೂಳxಬಹುX:ದ ಒಂದು l:S:ನ3 e•:ನwಂದV ಅದು ಸೃ¼t¦ಂದ R:3ಯ0ೕ.Bನ ವVo ಇರುವ ಕ„ಯ e•:ನ9:;J.
-ಮo ಸುಲಭ9:;ರುವ ಮ4ೂ8ಂದು e•:ನ ಈ˜:ಗ’ೕ ಇಲ&WದYV, ಆರಂžಸಲು ಇJೂಂದು ಒ™xಯ e•:ನ9:;J.

ಸೃ€\qಂದ *+(ಯ6ೕ4^ನ ವxV ಇರುವ ಕ|
ಆWಯF& Jೕವರು ಪ•ಪ`ಣB9:ದ ’ೂೕಕವನು$ ಉಂಟುS:?ದನು. ಆತನು ಜನರನು$ ತನ$
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ಆತನು ಆ|\c S:?ದನು

ಆತನು ಬಂದನು

ಕುಟುಂಬದ •:ಗ9:; S:?ದನು. ಅವರು Jೕವ•o eರುದŠ9:; 0•; nದುY ’ೂೕಕJೂಳcd
”:ಪ ಮತು8 ಸಂಕಷtವನು$ ತಂದರು. ಇದರ ಅಥB ಜನರನು$ Jೕವರ ಕುಟುಂಬWಂದ ದೂರ
S:ಡˆ:¦ತು.
ಜನರನು$ ತನ$ ಸಂಬಂಧcd 0•; ತರಲು Jೕವರು ತನ$ ಮಗR:ದ 'ೕಸುವನು$ ’ೂೕಕcd
ಕಳuCgcೂಟtನು. 'ೕಸು ಪ•ಪ`ಣB9:ದ [ೕeತವನು$ ನhgದನು. ಆತನು Jೕವರನು$ ಕು•ತು
ಜನ•o ]ೂೕ€gದನು. ಆತನು Jೕವರ ./0 ಮತು8 ಬಲವನು$ 4ೂೕ•ಸಲು ಅದು¿ತ~:ಯBಗಳನು$
S:?ದನು ಮತು8 ಅ,ೕಕ ಜನರನು$ ಗುಣಪ?gದನು.
'ೕಸು ಪ•ಪ`ಣB9:ದ [ೕeತವನು$ ನhgದ•ಂದ ಆತನು l:ಯುವ ಅಗತ3eಲ&WದYರೂ, ನಮ#
”:ಪಗ|˜:; ಕGಯವನು$ cೂಡಲು Pಲು]ಯ ‘ೕ’ l:ಯಲು ಆ'dS:?cೂಂಡನು.

ಆತನು ಸತ8ನು

ಆತನು ಪuನರು}:–ನ9:ದನು

ಆತನು
ಏ•(ೂೕದನು

ಆತನು 0•; ಬರುವನು

ಆತನನು$ ಸS:€ಯF& ಹೂªಟtರು. ”:ಪಗ|˜:; 'ೕಸುeನ ಬFX:ನವನು$ Jೕವರು ,ೂೕ?
ಅದನು$ ಅಂ;ೕಕ•gದನು. ಆತನನು$ ಮೂರ,ಯ Wನ ಮರಣWಂದ ಎnIಸುವದರ ಮೂಲಕ
Jೕವರು ಇದನು$ 4ೂೕ•gದನು. ಆದುದ•ಂದ ಒಂದುwೕ™ R:ವu 'ೕಸುವನು$ ಕತB,ಂದು
(JೕವVಂದು) 0|ದು, ಆತನು ನಮ# ”:ಪಗ|˜:; ಸತ8,ಂದು ನಂn, ನಮ# ”:ಪಗ|˜:;
ಪf:O}:8ಪಪಟುt ಆತನ ರ¡¢ಯನು$ ]ೕ?cೂಂಡV, ಆಗ R:ವu Jೕವರ ಕುಟುಂಬJೂಳcd 0•;
ಅಂ;ೕಕ•ಸಲrstJYೕw ಮತು8 ನಮ#F& 9:ಸS:ಡುವದ~:d; ಪe}:Gತ#ನನು$ ನಮo cೂಡುವನು.

ಮರಣWಂದ ಎnIಸಲrಟt ನಂತರ 'ೕಸು ಭೂ7ಯ ‘ೕ’ R:ಲ\ತು8 Wವಸಗಳu ಇದYನು. ಆತನ
CಂE:ಲಕರು ಪe}:Gತ#ನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ’ೂೕಕJ’&h¦ಂದ ಜನರನು$ ತನ$ CಂE:ಲಕರR:$;
S:? Jೕವರ ಕುಟುಂಬcd vೕ•ಸಲು ಆತನು ಅವ•o ]ೂೕ€gದನು. ಆತನ CಂE:ಲಕರು
ಆತನನು$ ,ೂೕಡು08ದYಂ4'ೕ ಆತನನು$ ಪರ’ೂೕಕcd cೂಂhೂಯ3ˆ:¦ತು.

ತನ$ wೖ•ಗಳನು$ ಮತು8 ತನ$ನು$ CಂE:FಸJ ಇರುವವ•˜:; PA…ಸಲು ಮತು8 ತನ$
ಕುಟುಂಬJೂಂWo ಎಂJಂWಗೂ ಆ|\c S:ಡುವದ~:d; ಆತನು ಮುಂದಣ ~:ಲದF& CಂWರು;
ಬರುವನು.

3 ವೃತTಗಳ 7•+ನ
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”:ಪ
ಮು•ದಮನಸು›

Jೕವರ
ಪ•ಪ`ಣB9:ದ
eR:3ಸ

(ೂೕ;

]™¦•
'ೕಸು

0ರು;cೂಂಡು
ನಂn•

3 ವೃತTಗಳನು, ಬxಯುJ+ಗ <ೕಳFೕ]+ದ ಸಂಗ6ಗಳu ಇ}~ Mೂಡಲ‚{\ƒ:
ಆದುದ•ಂದ R:ವu ಈ ’ೂೕಕದF& 9:gಸು08JYೕw ಮತು8 ಇದು ಮು•ಯಲrಟt ಗುಣಲ¡ಣವನು$ (ೂಂWJ. ಇF& ~:¦’, eಪತು8ಗಳu,
ಯುದŠ, ಮು•ದ ಕುಟುಂಬಗಳu ಇಂಥ ~:ಯBಗಳನು$ ,ೂೕಡುವದು ಕÁಣವಲ&… ಈ ’ೂೕಕದF& (‚Oನ ,ೂೕವuಂಟು. ಆದV ಇದು Jೕವರ
ಮೂಲ ಸೃ¼tಯಲ&. Jೕವರು ನಮ# [ೕeತಗ|˜:; ಪ•ಪ`ಣB9:ದ eR:3ಸವನು$ (ೂಂWX:Y,. R:ವu ನಮ# ಮು•ದ g–0o
ಒಳ˜:;ರುವದನು$ ಸತ3wೕದವu ”:ಪwಂದು ಕVಯುತ8J. ”:ಪ ಎಂದV Jೕವರ eR:3ಸWಂದ ದೂರ (ೂೕಗುವuದು ಮತು8 ನಮ# ಸ\ಂತ
X:•ಯನು$ ಹುಡುಕುವuJೕ ಆ;J ಮತು8 ಇದು ನಮ#ನು$ ಮು•ದ g–0o ನhಸುತ8J. ಮು•ದ g–0ಯು ಕG‘ೕಣ9:; ನಮ#ನು$ ಮರಣcd
ನhಸುತ8J ಮತು8 ಈ ಮರಣವu ನಮ#ನು$ Jೕವ•ಂದ ಸX:~:ಲಕೂd ದೂರS:ಡುತ8J. ಆದV R:ವu ಮು•ದ g–0ಯF& ಇರ]ೕcಂದು Jೕವರು
ಬಯಸುವWಲ&.
ಆದುದ•ಂದ ಆತನು S:ಗBವನು$ gದŠಪ?gದYನು, ಆ S:ಗBwೕ 'ೕಸು ಆ;X:Y,. 'ೕಸು ಬಂದು ನಮ# ಮು•ದ g–0'ೂಳcd
ಪGwೕPಸುವನು ಮತು8 R:ವu ಮು•ದ g–0ಯನು$ ಪhದುcೂಂಡದY~:d; (ೂಂದ]ೕ~:;ದY ಮರಣವನು$ 'ೕಸು ತನ$ ‘ೕ’ (ೂತು8cೂಂಡು
Pಲು]ಯ ‘ೕ’ ಸತ8ನು ಮತು8 ಆತನ Jೕಹವu ನಮ˜:; ಮು•ಯಲrstತು. ಆತನು ಸತು8 ಮೂರು Wವಸಗಳ ನಂತರ, ಮರಣWಂದ ಎದುY
ಮು•ದ g–0¦ಂದ (ೂರcd X:• S:?ದನು. ಜನರು ಮು•ಯಲrಟt g–0¦ಂದ (ೂರಬರಲು ಅ,ೕಕ ~:ಯBಗಳನು$ ಪGಯ0$ಸುವರು.
ಧಮB, ಯಶg\, ಹಣ, ಸಂಬಂಧಗಳu, eJ3 ಅಥ9: S:ದಕ ಪX:ಥBಗಳu ಮತು8 ಮದ3 ಇವuಗಳನು$ ಪGಯ0$ಸುವರು, ಆದV ಇವuಗಳF&
ಒಂX:ದರೂ ನಮ#ನು$ ಮು•ದ g–0¦ಂದ (ೂರತರಲು ಆಗುವWಲ&. ಒಂJೕ ಒಂದು S:ಗBwಂದV 'ೕಸುwೕ ಆ;X:Y,. ನಮ# ”:ಪಗ|ಂದ
0ರು;cೂಂಡು 'ೕಸು ನಮ˜:; ಸತು8 ಮರಣWಂದ ಎದYನು ಎಂದು ನಂnದV, R:ವu ಮು•ಯಲrಟt g–0ಯನು$ nಟುt Jೕವರ
ಸಂಬಂಧJೂಂWo ]™ಯಬಹುದು ಮತು8 ನಮ# [ೕeತಗ|˜:; ಆತನ ಪ•ಪ`ಣB9:ದ eR:3ಸವನು$ ಪhದುcೂಳxಬಹುದು. 'ೕಸುeನ i:o
ನಮ#ನು$ ಸಹ ಮು•ದ g–0ಯF&ರುವ ಜನರ ಬ|o ಕಳuCಸಲrಡಬಹುದು, Jೕವರ eR:3ಸವನು$ ಪhದುcೂಳxಲು ಮತು8 ಇತರ•o ಸi:ಯ
S:ಡುವದ~:d; ಕಳuCಸಬಹುದು.
’ೂೕಕದF& ಎರಡು eಧ9:ದ ಜನ•X:YV: Jೕವರ eR:3ಸವನು$ ಪhದುcೂಳux08ರುವ ಜನರು ಮತು8 ಇನೂ$ ಮು•ದ g–0ಯF&ರುವ ಜನರು.
“R:ವu ಎF&JYೕw?” ಎಂದು ನಮ#ನು$ R:ವu cೕ|cೂಳx]ೕ~:;J. i:˜:ದV, -ೕವu ಎF&WYೕVಂದು ಆ’ೂೕ‚ಸು08ೕ•?
3 ವೃತ8ಗಳ eೕ?zೂೕ ,ೂೕ?•: www.vimeo.com/happybiglife/3circles
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ಅ•:3ಸ: ಈ cಳ;ರುವ “ಸೃ¼t¦ಂದ R:3ಯ0ೕ.Bನ ವVo”
‚ತGವನು$ ಬV¦•:

ಅಥ9:

“3 ವೃತ8ಗಳu” ಸು9:4Bಯ e•:ನದ

ಅ•:3ಸ: ಈ cಳ;ರುವ “ಸೃ¼t¦ಂದ R:3ಯ0ೕ.Bನ ವVo” ಅಥ9: “3 ವೃತ8ಗಳu” ಸು9:4Bಯ e•:ನದ ‚ತGವನು$
ಬV¦•:
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ಅcಕJ+- .+ಡುವ ಮತುT &ಷ(ತLದ ಮೂಲ ತತLಗಳu
{:ವ ಮೂಲತತ\ಗಳu Pಷ3ರನು$ ಅ0wೕಗ9:; ಅ€ಕ9:; S:ಡುತ8w?

ಮೂಲತತL #1 – ಪG0'ೂಬIರು ಸಜು£oೂಂ?ರುವದು
•

ಪG0'ೂಬI Pಷ3ನು Pಷ3ನನು$ ಉಂಟುS:ಡು}:8,,
ಗುಂಪu vೕwಗಳ ಸಂv–{:;J.

ಪG0'ೂಂದು ಮ, ತರ]ೕ0 cೕಂದG9:;J, ಪG0'ೂಂದು

ಮೂಲತತL #2 – ಉಭಯ (ೂ¢˜:•c
•
•

Jೕವ•ಂದ cೕ|gcೂ|x ಮತು8 ಆತನು
-ಮo 0|ಯಪ?gದ ಸಂಗ0ಗ|o e•ೕಯŽ:;•.
ಅದನು$ ಇತರVೂಂWo ಹಂ‚cೂ|x• ಮತು8
ಒಬI•oೂಬIರು ’ಕd ಒ.rಸುವಂ4 ನhg•.

R:ವu Jೕವ•o ಮತು8 ಜನ•o
’ಕd ಒಿrಸ]ೕ~:;Jಒ.rಸ]ೕAJ.

E:ತುcೂೕ|ಗಳ Pಷ3ತ\: 'ೕಸು }:¦ E:ತುcೂೕ| ಆ;X:Y,. R:wಲ&ರೂ ಆತನ CಂJ CಂE:Fಸು08JYೕw ಇತರರನು$
-ಮ# Cಂದcd ನhಸಲು -ೕವu ಪ•ಪಕ\4ಯ E:ತುcೂೕ|{:;ರುವ ಅಗತ3eಲ&... -ೕವu cೕವಲ ಒಂದು (®£ S:ತG
ಮುಂJ ಇರ]ೕಕು.

ಮೂಲತತL #3 – ಪG0'ೂಬI Pಷ3ನು ಈ eಷಯಗಳF& ಸ\ತಃ Œ`ೕ¼gcೂಳx]ೕಕು:
1.
2.
3.
4.

Jೕವರ 9:ಕ3 [ಸತ3wೕದ]
”:GಥB,
Jೕಹದ [ೕವನ [ಇತV Pಷ3VೂಂWo ಒ•:t; ಕೂ? ಬರುವದು]
Cಂv ಮತು8 E:•

ಮೂಲತತL #4 – Jೕವರ Ž:ಜ3ವu ಎF& ಇಲ&wಂದು ಕಂಡುcೂಳxಲು ಕಣುÃಗಳu
•
•

-ಮ# ಸುತ8ಲೂ ಎF& Jೕವರ Ž:ಜ3ವu ತ.r(ೂೕ;J? ಈ (ೂಸ c…ೕತGಗಳF& -ೕವu (ೕo cಲಸವನು$ ”:Gರಂžಸುe•?
Jೕವರ Ž:ಜ3ವu ಇಲ&J ಇರುವಂತ ಸ–ಳಗಳನು$ R:ವu {:9:ಗಲೂ ,ೂೕಡು08ರ]ೕ~:;J.
'ೕಸು ಅ0 A•ಯರನು$, ‚ಕdವರನು$, ಮತು8 ಕ™ದು(ೂೕದವರನು$ ./0ಸು}:8,. ಉJŠೕಶಪ`ವBಕ9:; ಈ ಜನರನು$
ಹುಡುA•.

ಕಟ\ಲ‚ಟ\ vೂ; „+ಗೂ Mೕಂn_ಕ@ಸಲ‚ಟ\ vೂ;
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ಸ.+•+ನದ ವ(UTಗಳu

9:ಕ3ಗಳನು$ ಹುಡುA• - ಲೂಕ 10:1-11 ಓW• [ಮ}:8ಯ 10:5-14ನು$ ಸಹ -ೕವu ಓದಬಹುದು]
ಸ.+•+ನದ ವ(UTಯ ಗುಣಲ†ಣಗಳu:

ಕಳu‡ಸಲ‚ಟ\ವನು ಏನು .+ಡುವನು:

ಲೂಕನು 10:

ಲೂಕನು 10:

ವ. 5 – -ಮo ತನ$ E:;ಲನು$ 4Vಯುವನು
ವ. 6 –-ಮ# ಆPೕ9:Bದವನು$ (ೂಂWcೂಂಡು
ಆಸA8ಯನು$ 4ೂೕ•ಸುವನು
ವ. 7 – ತನ$ ಮ,ಯನು$ -ಮo 4Vಯುವನು/ಆ0ಥ3
ವ. 7 – -ಮ#ನು$ {:ವuX:ದರೂ •ೕ0ಯF&
~:”:ಡಲು ಅವ~:ಶ cೂಡುವನು

ವ. 1 – ಇnIಬIŽ:; (ೂೕಗುವರು
ವ. 2 – cಲಸ˜:ರ•˜:; ”:G¥Bಸುವನು
ವ. 3 – ಸುತ8Fರುವ ಅ”:ಯಗ|ಗೂ (ೂೕಗುವನು
ವ. 4 – ‚ೕಲಗಳನು$ nಟುt(ೂೕಗುವನು
ವ. 4 – ಸಮಯವನು$ ವ3ಥBS:ಡುವWಲ&
ವ. 5 – ವಂWಸುವನು
ವ.6 –ಒ™xಯ ಪG0AG' ಇದYV ಆPೕ9:Bದಗಳನು$ cೂಡುವನು
ವ. 7 – ಅವVೂಂWo ಅ,ೂ3ೕನ34 ]™ಸುವನು
ವ. 9 – ಅಗತ39:ದF& ಸ\ಸ–4˜:; Jೕವರನು$ ]ೕ?cೂಳuxವನು
ವ. 9 - ಅವ•o vೕw S:ಡುವನು
ವ. 9 – JೕವರŽ:ಜ3ದ 9:ಕ3ಗಳನು$ l:ರುವನು
ವ. 10 – ಪG0AG' ಇಲ&WದYV, eVೂೕಧವನು$ ವ3ಕ8ಪ?g,
ನಂತರ nಟುt(ೂೕಗುವನು

●
●
ಸS:•:ನದ ವ3A8o vೂೕಸುecಗಳu
●
ಸS:•:ನದ ವ3A8ಯು l:S:ನ39:; ಕ-ಷÆ ಈ
●
(ೕ|cಗಳF& ಒಂದcd ಸ• (ೂಂದುವನು:
●
●

S -ಮ# vೕw S:ಡುವನು
H -ಮ#ನು$ vೕ•gcೂಳuxವನು
A -ಮ# [ೕವನœೖFಯ ಮೂಲಕ ಆಕ¼Bಸಲrಡುವನು
L -ಮ#ನು$ ./0ಸುವನು
O -ಮ# ಸಂJೕಶcd 4VWರುವನು
M ಇತರರನು$ ಸಜು£oೂ|ಸುವನು

ಸ.+•+ನದ ವ(UTಯನು, ಕಂಡುMೂNR@: ಸS:•:ನದ ವ3A8ಯು ಆ0±ಕ ಸಂಗ0ಗಳF& ಆಸA8 (ೂಂWರುವನು. ಮತು8
-ಮo ತನ$ ಮ,ಯನು$ 4Vಯುವನು. ಅವನು ತನ$ v$ೕCತರನು$ ಮತು8 ಕುಟುಂಬದವರನು$ ಸತ3wೕದ ಅಧ3ಯನcd
ಆಮಂ0Gಸಲು ಬಯಸುವನು ಮತು8/ಅಥ9: ಒಂದು ಗುಂ.˜:; ತನ$ ಮ,ಯನು$ ಉಪzೂೕ;ಸಲು nಟುt cೂಡುವನು.
ಸ.+•+ನದ ಗುಂಪuಗಳನು, ಹುಡುU@: ಈ˜:ಗ’ೕ ಅg8ತ\ದF&ರುವ ಗುಂಪuಗಳನು$ ಹುಡುA• ಮತು8 ಅವuಗಳನು$
ಗುಂಪuಗಳR:$; eಂಗ?g.
ಉX:ಹರ¢o: A/hಗಳ ಗುಂಪuಗಳu, ಪuರುಷ ಅಥ9: gÇೕಯರ ಗುಂಪu, •:7Bಕ
ಗುಂಪuಗಳu, ಇ}:3W…
ಅ‰+(ಸ: -ಮ# ಸಂಬಂ€ಕರ —:ಲದ ಪstಯನು$ ,ೂೕ?•. ಅವರF& ಸS:•:ನದ ವ3A8ಗಳu ಇX:YVೂೕ?

ಗುಂ4ನ ಕೂಟದ .+ದ@
ಗುಂಪu ಒ•:t; ಕೂಡು9:ಗ ಈ cಳ;ನಂ4 ಮೂರು-•:ಗದ [3/3] ~:ಯBe•:ನವನು$ ಉಪzೂೕ;ಸುತ8J.

‡ಂದMŠ Gೂೕg
ಆxೖM ಮತುT ಆ‹+ಧG. ಒ•:t; ಊಟ S:?•. JೕವVೂಂWo ಪG0'ೂಬIರ wೖಯA8ಕ ಸಂಬಂಧ (ೕ;ತು8? {:Ž:ದರೂ
ಕಷtಪಡು08ದYV, ಅವ•˜:; ”:G¥Bg ಮತು8 ಆ ವ3A8ಯ ಆVೖc˜:; cೂ,ಯF& ಉ|ದುcೂ|x•. -ಮ# ಗುಂ.o Jೕವರು cೂstರುವ ಆ0±ಕ
ವರಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;g i:ಡುಗಳu ಮತು8 ”:GಥB,ಯ ಮೂಲಕ Jೕವರನು$ ಆŽ:€ಸು}:8 ಸ\ಲrಸಮಯವನು$ ಕ™¦•.

ಪ@&ೕ}O [ಎಂWಗೂ ತ.rಸ]ೕ?]

-ೕವu ಕFತ ಸಂಗ0ಗ|o (ೕo e•ೕಯŽ:;WYೕ•?
-ೕವu ಕFತವuಗ|ಂದ {:•o ತರ]ೕ0 cೂstWYೕ•?

-ಮ# e•ೕಯತ\ದ ಪ•É:ಮ9:;,
ಇತರರು Pಷ3Ž:ಗುವದ~:d; ಸi:ಯ
S:ಡಲು -ಮ# ಮುಂWನ (®£ಗಳu
{:ವuವu?

-ಮ# ಕ„ ಅಥ9: Jೕವರ ಕ„ಯನು$ {:VೂಂWo ಹಂ‚cೂಂ?WYೕ•?
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ದಶ^ನ [ಎಂWಗೂ ತ.rಸ]ೕ?]. ಸತ3wೕದWಂದ ಒಂದು ಕ„ ಅಥ9: wೖಯA8ಕ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂ|x• ಅಥ9: 'ೕಸುವನು$
ಇತರVೂಂWo ಹಂ‚cೂಳxಲು ಒಬIರ,ೂಬIರು ಉ48ೕ[ಸಲು i:ಡನು$ i:?•, (ೂಸ ಗುಂಪuಗಳನು$ ”:Gರಂžg ಮತು8 Cೕo S:ಡಲು
ಇತರ•o ಸi:ಯ S:?•. ಅಥ9: ”:Gರಂžಸಲು ಈ ಸತ3wೕದ 9:ಕ3•:ಗಗಳF& ಒಂದನು$ ಉಪzೂೕ;g: ಮ}:8ಯ 28:18-20, ಲೂಕ
10:1-11.

ŽೕಲMŠ Gೂೕg
k+_•^O. ಸರಳ9:; ಮತು8 ಸಂA…ಪ89:; JೕವVೂಂWo S:ತR:?. ಈ 9:ರದ 9:ಕ3•:ಗವನು$ -ಮo ]ೂೕ€ಸುವಂ4
Jೕವರನು$ ]ೕ?cೂ|x•.
ಓW• ಮತು8 ಚ‚Bg. ಈ 9:ರದ 9:ಕ3•:ಗವನು$ ಓW•.

ಈ 9:ಕ3•:ಗವನು$ ಕು•ತು {:ವ ಸಂಗ0ಯು -ಮo ಇಷt9:¦ತು?
ಈ 9:ಕ3•:ಗವನು$ ಕು•ತು {:ವuದು -ಮo ಸ9:ˆ:; ಕಂ?ತು?

ಈ 9:ರದ 9:ಕ3•:ಗವನು$ 0•; ಓW•.

Jೕವರನು$ ಕು•ತು ಈ 9:ಕ3•:ಗವu ಏನನು$ ]ೂೕ€ಸುತ8J?
ಜನರನು$ ಕು•ತು ಈ 9:ಕ3•:ಗವu ಏನನು$ ]ೂೕ€ಸುತ8J?

ಮುಂದMŠ Gೂೕg@
+
ಉತ8•ಸ]ೕcಂದು
Jೕವರು -ಮo
ಹಂ‚cೂ|x•.
•
•
•

”:G¥Bg, Aeoೂ?, ಮತು8 ಸಮಪB¢ S:?• [ಎಂWಗೂ ತ.rಸ]ೕ?]. ಈ cಳ;ರುವ ಪGœ$ಗ|o (ೕo
4ೂೕ•ಸಲು Jೕವರನು$ ]ೕ?cೂಳuxವಂ4 ಗುಂ.ನF&ರುವ ಪG0'ೂಬIರನು$ ನhg•. ಏನR:$ದರೂ S:ಡ]ೕcಂದು
(ೕ|ದV, ಸಮ.Bgcೂಂಡು ಅದನು$ ಬVದುcೂ|x•. -ಮ# ”:GಥB,ಯ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗುಂ.,ೂಂWo

ಈ 9:ಕ3•:ಗcd -ೕವu (ೕo e•ೕಯŽ:ಗುe•?
ಈ 9:ಕ3•:ಗWಂದ {:•o ತರ]ೕ0 cೂಡುe•?
-ಮ# ಕ„ ಅಥ9: Jೕವರ ಕ„ಯನು$ {:VೂಂWo ಹಂ‚cೂಳuxe•?

ಅ‰+(ಸ .+g@ [ಎಂWಗೂ ತ.rಸ]ೕ?].
ಇಬIರು ಅಥ9: ಮೂವರ ಗುಂ.ನF& ಪGœ$
5, 6 ಅಥ9: 7 ರF& -ೕವu
ಸಮ.Bgcೂಂಡವuಗಳನು$ ಅ•:3ಸ S:?•. ಉX:ಹರ¢o, ಕಷtಕರ9:ದ ಸಂ•:ಷ¢ಯ R:ಟಕ ಅಥ9: œೂೕಧ,ಯನು$ ಎದು•ಸುವದು; ಈ
Wನದ 9:ಕ3•:ಗವನು$ ]ೂೕ€ಸು}:8 ಅ•:3ಸ S:?• ಅಥ9: ಸು9:4Bಯನು$ l:ರಲು ಅ•:3ಸS:?•. -ೕವu Cೕo S:?ದ ನಂತರ -ಮ#
®ೂ4˜:ರVೂಂWo ”:G¥Bg, ಈ 9:ರದF& 'ೕಸುವನು$ ಕು•ತು cೕಳuವ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನು$ gದŠಪ?ಸುವಂ4 Jೕವರನು$ ]ೕ?cೂ|x•.
-ಮ# ಸಮಪB¢ಗ|o e•ೕಯŽ:ಗಲು ಬಲವನು$ cೂಡುವಂ4 ಆತನನು$ ]ೕ?cೂ|x•.

Žೂದಲ ಗುಂ4ನ k+ಠ
3-•:ಗದ [3/3] S:ದ•ಯನು$ ಉಪzೂೕ;ಸುವ -ಮ# ಗುಂಪu ಒ•:t; vೕರಲು ಮುಂWನ ಪuಟದF&
,ೂೕಡಬಹುದು.
ಈ cಳo -ಮ# sಪrªಗಳನು$ ಬV¦•:
’ಕd ಒ.rಸುವದು ಅ0 ಮುಖ39:;J [•:ಗ 1]
● e•ೕಯŽ:ಗುವ Pಷ3ರನು$ ,ೂೕಡಲು -ೕವu ಬಯgದV, ಅವರು ಕFತವuಗ|o ಜ9:E:Y•c 4oದುcೂಳuxವಂ4 S:?•.
● ಮೂರ,ೕ •:ಗದ [3/3] ~:ಯBe•:ನವನು$ ಉಪzೂೕ;g, ಜನರು ತಮ# ನಂncಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು, ಪG09:ರ ಅವರು
ಕFತವuಗ|o e•ೕಯŽ:ಗಲು ಮತು8 ಇತರ•o ಅದನು$ l:;ಸಲು ಜ9:E:Y•c 4oದುcೂಳuxವಂ4 ಸi:ಯ S:ಡುತ8J.
(0ಳuವ|c, e•ೕಯ4 ಮತು8 ಹಂ‚cೂಳuxವ [ೕವನ œೖF)
k+‘+ಂಡ ಮತವನು, Fೂೕcಸುವದ@ಂದ ಗುಂಪuಗಳನು, Wೕವu <ೕV ]+k+ಡು7@?
● ಸ•:ಕಟtಡಗಳನು$ (ೂಂWರುವ ಸ•:”:ಲಕರನು$ ”:Ê:ಂಡ ಮತJೂಂWo ಸಮv3ಗಳನು$ (ೂಂWX:YVಂದು ,ನ.?.
● ·ಲನ ಸ¨ಗಳu ಸಹ ”:Ê:ಂಡ ಮತJೂಂWo ಸಮv3ಗಳನು$ (ೂಂWದYರು. ಆದುದ•ಂದ’ೕ ·ಲನು 1,ೕ ಮತು8 2,ೕ
cೂ•ಂಥ ಮತು8 ಗˆ:ತ3 ಪuಸ8ಕಗಳನು$ ಬVದನು. ”:Ê:ಂಡ ಮತವನು$ ತ.rಸಲು ಆಗುವWಲ&. (ೕ;ದYರೂ, ಅದು
ಉದ¿egX:ಗ R:ವu ಅದನು$ ಎದು•ಸ]ೕ~:;J.
● -ಮ# ಗುಂಪu ನಗರ ಸ¨ಯ ಮಟtದF& ಕೂ? ಬಂX:ಗ, ”:Ê:ಂಡ ಮತದ ಸಮv3ಗಳನು$ ಎದು•ಸಲು ]ೂೕಧR:
ವರವನು$ (ೂಂWರುವ C•ಯರ ಸi:ಯ ಪhಯಬಹುದು.
● ಒ‘#'ೕ 0|ದುcೂಳx]ೕ~:ದುದನು$ ef:\gಗಳu ಎಲ&ವನು$ 0|WರುವWಲ&.
‘ೂದಲು ಅವರು cಟt ತತ\ವನು$
(ೂಂWರುವರು, ಆದV -ೕವu ಕFಯು08ರುವ e•:ನಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;ಸುವದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಸ•ಪಡ]ೕ~:;J.
16

ಸತ(ƒೕ“+ನು”+ರJ+Wಖರ;

3/3 .+ದ@ಯನು, ಬದ’+qಸುವದು
• ckಸ8ರು ಅಥ9: ಅckಸ8ರ ಗುಂ.,ೂಂWo -ೕವu ~:ಯBS:ಡು08ದYV, ಇದರ ಆ•:ರದ ‘ೕ’ cೕಳuವ ಪGœ$ಗಳನು$
ಬದˆ:¦gcೂಳxಬಹುದು. -ೕವu 3/3 ~:ಯBe•:ನವನು$ ಅನುಸ•ಸಲು ಪGಯ0$ಸುeVಂದು ಖ‚ತS:?cೂ|x•.
• ಅckಸ8•˜:; 3/3 ~:ಯBe•:ನವನು$ ಅನುಸ•ಸುವ ಗುಂ.ನ S:ದ•ಯನು$ ಅನುಬಂಧದF& cೂಡಲrstJ.
ಅ‰+(ಸ: ”:ಠ #1 ನು$ -ಮ# ಗುಂ.,ೂಂWo ”:Gರಂžg [S:ಕB 5:1-20].

17

ಗುಂ4ನ ಕೂಟದ ಮೂಲತತLಗಳu
jಕŠದು
ಗುಂಪuಗಳನು$ ‚ಕdX:; ಇ?. ಸಂಬಂ€ಕರ ವೃತ8ಗಳ ಸುತ8ಲೂ, ಈ˜:ಗ’ೕ ಒಬIರ,ೂಬIರು 0|Wರುವ ಜನರು
ಅಥ9: ಹ08ರದF&ರುವ ಜನರ ಸುತ8ಲೂ ಗುಂಪuಗಳನು$ ಆರಂžg. ಈ ಜನರನು$ ಈ˜:ಗ’ೕ ಒಟುtಗೂಡುವ ಸ–ಳದF& ಸಂ€g•,
ಉX:ಹರ¢o: ಮ,, ~:Ë ಅಂಗ? ಅಥ9: ಮರದ cಳo. JೂಡZ ಗುಂ.ರು9:ಗ, -ಮo ಸಮಯದ ಅ•:ವeದYV, 3, 4 ಅಥ9:
5 ಜನರ ‚ಕd ಗುಂಪuಗಳR:$; eಂಗ?g.
ಪ_6dೂಬaರು ತಮr ಸLಂತJ+- F•ಯಲು ಕ}ಯು–+Tx
ಗುಂ.ನF& ಪG0'ೂಬIರು ತಮ# ಸ\ಂತ9:; ಈ cಳ;ನವuಗಳನು$ S:ಡುವದರ ಮೂಲಕ ]™ಯಲು ಕFಯು}:8V:
1. 'ೕಸುeನ ಬoÌ ಇತರ•o (ೕ|•
2. ಸತ3wೕದWಂದ ಕF¦•
3. JೕವVೂಂWo S:ತR:? ಮತು8 ಆತ-o Aeoೂ?•
4. ಇತV ef:\gಗ|o ಸi:ಯ S:? ಮತು8 ಉ48ೕ[g•
5. Cಂvಯನು$ ಮತು8 ಕಷtದ ಸಮಯಗಳನು$ •ೖಯB9:; ಎದು•g•
ಪ_6dೂಬaರನು, &ಷ(ರ*+,- .+ಡುವ ”+ಮಥ(^ <ೂಂn“+˜xಂದು ಪ@ಗ™O
ಅವರು 'ೕಸುeನF& ನಂnc ಇಡುವದcd ‘ೂದಲು ಮತು8 ನಂತರ, ಪG0'ೂಬIರು Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ l:ಮಥ3Bವನು$
(ೂಂWX:YVಂದು ಪ•ಗªg. R:ಯಕ•o l:S:ನ39:; ಸಂಬಳ cೂಡುವWಲ& ಮತು8 ಅವರು ಔಪ³:•ಕ9:; f:’o
(ೂೕ;ರುವWಲ&.
78ೕಯ‹+- ಮತುT ತರFೕ6 Mೂg
ಗುಂಪuಗಳu cೕವಲ 0ಳuವ|cಯನು$ cೕಂWGಕ•ಸJ e•ೕಯ4ಯನು$ ಆ•:ರoೂಂ?ರುತ8J. ಪe}:Gತ#ನ S:ಗBದಶBನದ
ಮೂಲಕ ಸತ3wೕದವನು$ ಕFತು e•ೕಯŽ:ಗುವದರ ಮೂಲಕ 'ೕಸುವನು$ CಂE:Fg. ಪG0'ೂಂದು ಕೂಟದF& ”:Gzೂೕ;ಕ
ಮತು8 -€Bಷt ಸಮಪB¢ಗಳನು$ S:?• ಮತು8 -ೕವu ಮುಂWನ l:• vೕರು9:ಗ (ೕo ಕFಯ]ೕಕು ಮತು8
e•ೕಯŽ:ಗ]ೕcಂದು ಅವuಗಳನು$ ಪuನŽ:ವ’ೂೕಕನ S:?. ಇತರ•o ತರ]ೕ0 cೂಡುವದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ3ರನು$ C?ಯುವ
]ಸ8Ž:;•. 'ೕಸುವನು$ ./0ಸುವuJಂದV 'ೕಸುeo e•ೕಯŽ:ಗುವದು ಎಂಬ ಅಥBವನು$ cೂಡುವ 9:}:ವರಣವನು$
ಕFrಸುತ8J.
ತರFೕ6 ಮತುT <j>ಸುವದರ ಮೂಲಕ <ೂಸ ಗುಂಪuಗಳu
JೂಡZ ಗುಂಪuಗ|o ಬದˆ:; (ೂಸ ಗುಂಪuಗಳನು$ S:ಡಲು cೕಂWGಕ•g. ಅವರು (ೂಸ ಗುಂಪuಗಳನು$ ”:Gರಂžಸು9:ಗ (ೂಸ
R:ಯಕರನು$ ಸಂ€g•. ಅವರು ಸಹ i:o'ೕ S:ಡುವಂ4 ಅವ•o ತರ]ೕ0 cೂ?•. ನhಯು08ರುವ ತರ]ೕ0 ಮತು8 ’ಕd
ಒ.rಸಲು ಪG0'ೂಬIರು ಸಂಪಕB (ೂಂWರುವಂ4 S:?•. (ೂಸ ಗುಂಪuಗಳನು$ ”:Gರಂžಸಲು ಇತರ•o MAWL [S:ದ•,
ಸi:ಯS:ಡುವದು, ಗಮ-g ಮತು8 nಟುtn?] ಉಪzೂೕ;ಸಲು ಸi:ಯ S:?•.
ಚj^O ಮತುT ಅGLೕ€O
ಸತ(ƒೕದವನು, Mೕಂn_ಕ@O. ಪG0'ೂಬI ವ3A8ಯು 9:ಕ3ದ ಅಥBವನು$ ಕಂಡುcೂಳxಲು ಸi:ಯ S:ಡುವದ~:d; ಪe}:Gತ#ನನು$
ನಂn•. ಪGಸಂಗS:ಡುವದcd ಬದˆ:; ಪGœ$ಗಳನು$ cೕಳuವದರ ಮೂಲಕ ನhg•. ಪG0'ೂಬIರು •:ಗವCಸುವಂ4
ಖ‚ತಪ?gcೂಳxಲು ಪGಯ0$g.
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ರಂಭದ “+@: Žೂದಲ 8 ಕೂಟಗಳu
ಎˆ:& ef:\gಗಳu 0|ದುcೂಳx]ೕಕು, e•ೕಯŽ:ಗ]ೕಕು/S:ಡ]ೕಕು ಮತು8 ಇತರ•o l:;ಸ]ೕcಂದು, ಪG0'ೂಂದು ”:ಠವನು$
ಅg89:ರದ ”:ಠwಂದು ಪ•ಗªg. ”:ಠವನು$ ಕFಯಲು ಒಂದು 9:ರAdಂತ (ಚುO 4oದುcೂಂಡV ಅದು ಒ™xಯJೕ. ”:Gರಂಭದ
”:ಠಗಳನು$ (ೂಸ ef:\gಗ|o S:ಡ]ೕಕು i:ಗೂ ಈ˜:ಗ’ೕ ckಸ8Ž:;ರುವವ•o S:ಡ]ೕಕು, ಆದV ಅವರು ‘ೂದಲು ಈ
eಧ9:ದ ಗುಂ.ನF& ಇರE:ರದು. ಈ 8 ”:ಠಗ|o ಅ•:3ಸದ •:ಗವನು$ S:ಗBದPBg ‘ೂದ’ೕ oೂತು8ಪ?ಸˆ:;ರುತ8J.
wೖಯA8ಕ ಅನ\ಯಗಳu ಮತು8 ಅ•:3ಸವu ಮುಂWನ ಕೂಟಗಳF& ”:Gರಂžಸˆ:;ರುತ8J. i:ಗೂ (ೂಸ ef:\g, ತಮ#
ಸಂಬಂ€ಕರ —:ಲದF& ಗುಂಪನು$ ”:Gರಂžಸಲು ಆಗWದYV, -ೕವu ”:Gರಂಭದ ”:ಠವನು$ ಒಬI•oೂಬIರು Pಷ3ತ\ದ ”:ಠ9:;
ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು, ನಂತರ ಈ˜:ಗ’ೕ ಇರುವ ಗುಂ.o (ೂಸ ef:\gಯನು$ vೕ•ಸಬಹುದು.

[1] Wಮr ಕ|ಯನು, <ೕN@
‘ೕಲcd ,ೂೕ?•: S:ಕB 5:1-20. 18-20 ವಚನಗ|o eœೕಷ ಗಮನ cೂ?
ಅ•:3ಸ S:?: -ಮ# ಕ„ಯನು$ (ೕ|• – -ಮ# ಕ„ಯನು$ -ೕವu gದŠಪ?ಸ]ೕ~:;J ಮತು8 ಅದನು$
ಇತರVೂಂWo ಹಂ‚cೂಳxಲು gದŠŽ:;•. -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಮೂರು •:ಗಗ²:; (ೕo (ೕಳ]ೕcಂದು ಇF& cೂಡಲrstJ:
'ೕಸುವನು$ CಂE:FಸುವದAdಂತ ಮುಂ¾ ಇದY -ಮ# [ೕeತವನು$ ಕು•ತು S:ತR:? – -ಮ#
•:ವ,ಗಳನು$ (,ೂೕವu, ಒಂsತನ), ಪGœ$ಗಳu (ಮರಣದ ನಂತರ ಏR:ಗುತ8J?) ಅಥ9: 'ೕಸುವನು$ CಂE:FಸುವದAdಂತ
ಮುಂ¾ -ಮ;ದY ಶG‘ಗಳನು$ eವ•g.
Wೕವu <ೕV dೕಸು7ನ ‡ಂœ+ಲಕ‹+nxಂದು .+ತ*+g@- 'ೕಸುವನು$ ಕು•ತು ಅವ•o (ೕ|•!
'ೕಸುeನ ಮುಖ39:ದ ಕ„ Cೕ;J: ನಮ# ”:ಪಗ|ಂದ R:wಲ&ರೂ Jೕವರನು$ ,ೂೕ¦gJYೕw. ನಮ# ”:ಪಗಳ -7ತ8 R:ವu
l:ಯು48ೕw. ಆದV ನಮ# ”:ಪಗ|˜:; ಸತು8, ಹೂಣಲrಟುt ಮತು8 ಮರಣWಂದ ಎnIಸಲrಟt 'ೕಸುeನF& ನಂnc ಇಟtV R:ವu
ಮರಣWಂದ ರA…ಸಲrstJYೕw.
'ೕಸುವನು$ CಂE:Fgದ ನಂತರದ -ಮ# [ೕವನವನು$ ಕು•ತು S:ತR:?•- 'ೕಸು -ಮ#
[ೕವನವನು$ (ೕo ಬದˆ:¦gದ,ಂದು ಅವ•o (ೕ|•. 'ೕಸು cೂಟt ಸಂ4ೂೕಷ, ಸS:•:ನ ಮತು8 ¡S:ಪ¢ಯನು$ ಕು•ತು
(ೕ|•.

?

ಪG0AG'ಯನು$ ಆಮಂ0Gg - -ಮ# ಕ„ಯು ಪG0AG'ಯನು$ cೕಳ]ೕಕು. ಒಬI ವ3A8ಯ ಆ0±ಕ
ಆಸA8ಯ ಮಟtವನು$ ಕಂಡುcೂಳxಲು -ಮo ಸi:ಯ S:ಡುವ ಪGœ$¦ಂದ cೂ,oೂ|g. Cೕo cೕ|•: “-ೕವu (ೕo
¡7ಸಲrಡಬಹುJಂದು 0|ದುcೂಳxಲು ಇಷtಪಡುeŽ:?” ಅಥ9: “Jೕವರು -ಮ# [ೕeತವನು$ S:ಪB?ಸ]ೕcಂದು -ೕವu
ಇಷtಪಡುeŽ:?”
ಅದನು$ ಸಂA…ಪ89:; S:?• [3 -7ಷಗಳu ಅಥ9: ಕ?‘] – -ಮ# ಕ„ಯು ‚ಕdX:; ಮತು8 ಆಸA8ಕರ9:;ರ]ೕಕು.
]ೕಸರ9:; ಮತು8 ಉದŠ9:; S:ತR:ಡ]ೕ?•, ಇದ•ಂದ cೕಳuಗರು ಆಸA8ಯನು$ ಕ™ದುcೂಳuxವರು.
ಅ•:3ಸ S:?: -ಮ# ಗುಂ.ನF&ರುವ ಮ4ೂ8ಬI•o -ಮ# ಕ„ಯನು$ (ೕಳuವದು.
k+_•^O. ಈ 9:ರದF& -ಮ# ಕ„ಯನು$ ಮತು8 ಆತನ ಕ„ಯನು$ {:•o (ೕಳ]ೕcಂದು 4ೂೕ•ಸಲು Jೕವರನು$
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ನಂತರ ಎF&? ಅ,\ೕಷ¢ಯ ಸರªಗಳu ಅಥ9: ಬಲಪ?ಸುವ ಸರªಗಳನು$ ,ೂೕ?•.
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ತರ]ೕ0 ~:ಲಚಕG - MAWL
•

M S:ದ• - ಅದನು$ (ೕo S:ಡ]ೕcಂದು
4ೂೕ•g [2-3 9:ರಗಳu]

•

A ಸi:ಯ S:?- ಅದನು$ S:ಡಲು ಅವ•o
ಸi:ಯ S:? [2-3 9:ರಗಳu]

•

W ಗಮ-g – ಅವರು i:o S:ಡು9:ಗ ಅವರನು$
ಗಮ-g [2-3 ಅಥ9: (ಚುO ವಷBಗಳu]

•

L nಟುtn? – ಅವ•o cಲಸವನು$ ಒ.rg

ಒಂJೕ ~:ಲದF& ಆಗುವ Pಷ3ರ ತ’S:ರುಗಳನು$ ಸೂ‚ಸುವ ‚ತGವu ಇF& cೂಡಲrstJ. (ಉX:ಹರ¢: ಸು9:4Bಯನು$ l:ರಲು
·ಲನು 0¶ೂೕ„ಯ-o ಸi:ಯ S:ಡು08X:Y,, ಆದV 0¶ೂೕ„ಯನು ನಂnಗಸ8 ಮನುಷ3•o (ೕo ಸು9:4B l:ರ]ೕcಂದು
S:ದ• 4ೂೕ•ಸು08X:Y,).
1
2
3
4

,ೕ
,ೕ
,ೕ
,ೕ

ತ’S:ರು
ತ’S:ರು
ತ’S:ರು
ತ’S:ರು

M

A
M

W
A
M

L
W
A
M

L
W
A

L
W

L

ಒಂJೕ l:• ಎರಡು ಗುಂಪuಗಳ •:ಗ:
• -ಮ# ಗುಂಪನು$ -ೕವu ಮುಖ3 ಆ0±ಕ ಕುಟುಂಬ9:; (ೂಂWರುe•.
o ಗುಂ.ನF& 6-12 ವಯಸdರು.
o -ಮ# ಗುಂ.o (ೂಸ ckಸ8ರನು$ ತರJ ಇರಲು ಪGಯ0$g. ಅದcd ಬದˆ:; ಅವರು ತಮ# ಸಂಬಂ€ಕರ
—:ಲದF& ತಮ# ಸ\ಂತ ಗುಂಪನು$ ”:Gರಂžಸಲು ಅವ•o ಸi:ಯ S:?•. ಅವರು ಅದನು$ (ೕo
S:ಡ]ೕcಂದು S:ದ•ಯನು$ 4ೂೕ•g, ನಂತರ ಅದನು$ S:ಡಲು ಅವ•o ಸi:ಯ S:?•.
• ಅವರ ”:Gಥ7ಕ ಆ0±ಕ ಕುಟುಂಬ9:;ರಲು (ೂಸ ಗುಂಪನು$ ”:Gರಂžಸಲು -ೕವu {:9:ಗಲೂ ಅವ•o ಸi:ಯ
S:ಡಲು ಪGಯ0$ಸುe•.
o ಇದ,$ೕ R:ವu “S:ದ• ಮತು8 ಸi:ಯ” ಎಂದು ಕVಯು48ೕw. ಆದುದ•ಂದ -ೕವu (ೂಸ ಗುಂ.˜:;
S:ದ• ಮತು8 ಸi:ಯಕರ9:;ರು9:ಗ, ಒಂJೕ ಸಮಯದF& ಎರಡು ಅಥ9: (ಚುO ಗುಂಪuಗಳF& ಇರುe•.
o ಒಂJೕ l:• (ಚುO ಗುಂಪuಗಳನು$ ”:Gರಂžಸ]ೕ?•, ಇಲ&9:ದV ಅವರು ತಮ# ಸ\ಂತ ಗುಂಪuಗಳನು$
”:Gರಂžಸು9:ಗ -ೕವu ಸ•{:; S:ದ• ಮತು8 ಸi:ಯಕರ9:;ರಲು ಆಗುವWಲ&.
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MAWL ಮತುT ಗುಂಪನು, <j>ಸುವ ಸW,ƒೕಶಗಳu
A

BB
BB’s ಗುಂಪu
[1,ೕ ತ’S:ರು]

CC

DD

EE

BB’ ಎಂಬವನು Z ನು$ AGಸ8ನ ಬ|o ಬ|o ನhಸುವನು. Z ಸಮ•:ನದ
ವ3A8{:;X:Y,. “{:c? {:ರು? (ೕo?” ಎಂಬ Pಷ3ತ\ದ ಆರಂಭದ ”:ಠವನು$
ಕFತ ನಂತರ, Z cಲವu v$ೕCತರು ಮತು8 ಕುಟುಂಬವನು$ ಒ•:t; ಕೂ?g (ೂಸ
ಗುಂಪನು$ ”:Gರಂžಸಲು ಶಕ8Ž:;ರುವನು. BB’ ಇನು$ ತನ$ ಮೂಲ ಗುಂ.ನ
•:ಗ9:;ರುವನು, ಆದV ಅವನು ತನ$ (ೂಸ ಗುಂಪನು$ ”:Gರಂžಸು9:ಗ ಸಹ Z
˜:; S:ದ• ಮತು8 ಸi:ಯಕR:;ರುವನು. ಇX:ದ ನಂತರ Z S:ಡ]ೕ~:ದದYನು$
S:ಡು08X:Y,ೂೕ ಎಂದು ಖ‚ತಪ?gcೂಳxಲು Z ,ೂಂWo Pಷ3ತ\ದ ಹಂತವನು$
ಗಮ-ಸಲು BB’ ಪGwೕPಸುವನು.

Z

Z’s ಗುಂಪu
BB ಎಂಬುದು MAWL
S:ಡುವದು
[2 ,ೕ ತ’S:ರು]

FF

M

G

NN

M’s ಗುಂಪu
Z ಎಂಬುದು MAWL
S:ಡುವದು
[3 ,ೕ ತ’S:ರು]
H

QQ

SS

P

T

T’s ಗುಂಪu
QQ ಎಂಬುದು MAWL
S:ಡುವದು
[4 ,ೕ ತ’S:ರು]

WW

•
•

V

Z’ ನ v$ೕCತR:ದ M ಈ˜:ಗ’ೕ ckಸ8R:;X:Y,. ತನ$ ಗುಂಪನು$ vೕ•cೂಳxಬಹುದು
ಎಂದು M o Z cೕಳu}:8,. Z Cೕo (ೕ|ದನು, “ನನ$ ಗುಂಪu ಈ˜:ಗ’ೕ
ತುಂnJ, ಆದV -ನ$ v$ೕCತರು ಮತು8 ಕುಟುಂಬದವVೂಂWo -ನ$ ಸ\ಂತ ಗುಂಪನು$
”:Gರಂžಸಲು R:ನು -ನo ಸi:ಯ S:ಡು48ೕ,”. Cೕo ಗುಂಪನು$ S:ಡುವದು
(ೕo, ನಂತರ ಅವ•o (ೕo ಸi:ಯ S:ಡ]ೕcಂದು Z S:ದ•{:; M o
4ೂೕ•ಸುವನು. Z ಈ ಗುಂ.ನ •:ಗವಲ&. S:ದ• ಮತು8 ಸi:ಯ S:ಡುವ
ಹಂತದF& Z cೕವಲ ಈ ಗುಂ.ನ •:ಗ9:;ರುವನು. [ಸುS:ರು 2 0ಂಗಳu]

QQ ಎಂಬವನು T ಮತು8 ತನ$ ಗುಂ.,ೂಂWo MAWL S:ಡು08X:Y,. ಇದು
ಮೂಲ ಗುಂ.-ಂದ [B’B ಗುಂಪu] 4,ೕ ತ’S:ರು ಆ;J. -ೕವu ಈ ಹಂತವನು$
ತಲು.ದV, -ಮ# ಗುಂ.ನF& (‚Oಸುವ DNA ಇJ ಎಂದು -ೕವu
ದೃಢef:\ಸಯುಳxವŽ:;ರಬಹುದು.

U

ಎˆ:& ಗುಂ.ನ R:ಯಕರು cಲw`‘# ವಷBX:ದ3ಂತ ನhಯುವ R:ಯಕತ\ದ ವೃWŠ ಮತು8 ತರ]ೕ0o ಒ•:t; ಕೂ?
ಬರುವರು.
ಗುಂಪuಗಳu ಪG09:ರ vೕರುತ8w. Cೕo ಒಬI•ಂJೂಬIರ Pಷ3ತ\ವu ]™ಯುತ8J. ಉತ›ವ ಕೂಟ ಅಥ9: (ೂರ vೕwಯ
~:ಯBಕGಮ~:d; 0ಂಗ|oೂ‘#, R:ಲುd 0ಂಗಳuಗ|o ಒಂದು l:• ಅಥ9: eœೕಷ ರ®ಯF&, ನಗರ ಅಥ9:
c…ೕತGದF&ರುವ ಗುಂಪuಗಳu ಒ•:t; ಕೂ? ಬರಬಹುದು.

ಆರಂžಕ ಗುಂಪನು, Wೕವu <ೕV k+_ರಂžಸು7@?
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-ಮ# ಸ¨ಯF& ಅಥ9: ಸಂv–ಯF& Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ ಆಂJೂೕಲನವನು$ ”:Gರಂžಸಲು ಆರಂžಕ ಗುಂಪನು$
ಉಪzೂೕ;g!

ಪ`ವB-ಕೂಟ
-ಮ# ಸ¨ಯF&ರುವ ckಸ8ರು (ೕo ತಮ# ಪಟtಣ ಮತು8 JೕಶX:ದ3ಂತ Pಷ3ತ\ದ ಆಂJೂೕಲನವನು$ l:;ಸುವuದರ
•:ಗ9:;ರಬಹುJಂದು ದಶBನವನು$ l:;g! ನಂತರ ಈ cಳ;ರುವ wೕ²:ಪstಯನು$ ಉಪzೂೕ;g Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ
Pಷ3ರನು$ (ೕo S:ಡ]ೕcಂದು ಅವ•o ತರ]ೕ0 cೂಡಲು ಆರಂžಕ ಗುಂಪuಗಳF& ಅವರನು$ ಒ•:t; vೕ•g.

J+ರ 1 [ಮತುT ಮುಂnನ J+ರಗಳu]
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ಉಪzೂೕ;g. ಎರಡ,ಯ 9:ರದF& ”:ಠ 1 •ಂದ ”:Gರಂžg ಮತು8 -ಮ# ಗುಂಪu ತಮ# ಕ„ಗಳನು$ ಹಂ‚cೂಳux08ದYV,
ಮುಂWನ 9:ರದF& ಮುಂWನ ”:ಠcd (ೂೕ;•. ಇಲ&9:ದV, ಪG0'ೂಬIರು ತಮ# ಕ„ಯನು$ (ೕo ಹಂ‚cೂಳx]ೕಕು ಎಂದು
0|ಯುವವVo ಮತು8 ಅವರು ತಮ# ಕ„ಯನು$ 9:ಸ8eಕ9:; ಹಂ‚cೂಳuxವವVo ಮ4ೂ8ಂದು 9:ರ ಅಥ9: ಎರಡು 9:ರ ”:ಠ
ಒಂದರ’&ೕ ಉ|ದುcೂ|x•. ಪG09:ರ ಈ S:ದ•ಯನು$ ಉಪzೂೕ;g -ೕವu ಒ•:t; 8 ”:ಠಗಳನು$ ಕFಯುe•.
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”:ಠ
”:ಠ
”:ಠ
”:ಠ
”:ಠ
”:ಠ
”:ಠ

1:
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4:
5:
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-ಮ# ಕ„ಯನು$ (ೕ|•
Jೕವರ ಕ„ಯನು$ (ೕ|•
Pಷ3ನು ಎಂದV ಏನು?
Wೕ~:…l:$ನ
ಸತ3wೕದ
JೕವVೂಂWo S:ತR:?
ಕಷtದ ಸಮಯಗಳu
ಪ`ಣB9:; ~:ಯBS:ಡುವ ಗುಂ”:;•

Wೕವu <ೂಸ 7Ÿ+LOಗ• ಂnV ಏನು .+ಡFೕ]+-A?
{:Ž:ದರೂ ಸು9:4Bಯನು$ ಅಂ;ೕಕ•gದV, ಒಂದುwೕ™ ಸಮಯವu ಅನುಮ0gದV ಅವVೂಂWo ತರ]ೕ0
4oದುcೂಳux08ರುವವರು {:c? {:ರು? (ೕo? ಎಂಬ ”:ಠಗಳನು$ ಕFಯ]ೕಕು. ಒಂದುwೕ™ ಸಮಯeಲ&WದYV ನಂತರ
ಒ•:t; vೕರಲು ಸಮಯವನು$ oೂತು8ಪ?g. (ೂಸ ef:\gಯನು$ ಆರಂಭದ ಗುಂ.o 0•; ಕVತರ]ೕ?. ಇದು e•ೕಯತ\ಆ•:•ತ Pಷ3ತ\ವನು$ ಮತು8 (ೂಸ ef:\gಗಳನು$ S:ಡುವ e•:ನವನು$ cೂಲು&ತ8J, {:cಂದV (ೂಸ ckಸ8ರು “ತರ]ೕ0
(ೂಂWದ” ಗುಂ.ನ R:ಯಕರನು$ ಆ•:ರoೂಳxಲು ”:Gರಂžಸುವರು. ಇದcd ಬದˆ:; l:ಧ39:ದV (ೂಸ ef:\gಗಳu ತಮ#
ಸಂಬಂ€ಕರ ನಡುw ಗುಂಪನು$ ಆರಂžಸಲು ಸi:ಯ S:?•. (ೂಸ ef:\gಗಳ ಮ•3 -ೕವu (ೂಸ ಗುಂಪನು$ ಆರಂžಸಲು
ಯಶg\{:ಗWದYV, ಆಗ (ೂಸ ef:\go ಆರಂಭದ ”:ಠಗಳನು$ ]ೂೕ€g [wೖಯA8ಕ9:;] ಮತು8 ಅವರನು$ ಈ˜:ಗ’ೕ ಇರುವ
ಗುಂ.o vೕ•g.
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ಇಬIರು ಅಥ9: ಮೂವರ ಗುಂ.ನF& ”:GಥBR: ನ?oಯನು$ ಉತ8ಮ9:; S:ಡಬಹುದು, ಆದV ಇದನು$ ಒಂs{:; ಸಹ S:ಡಬಹುದು.
ಗುಂ.ನF& Jೕವರು ಇತರVೂಂWo (ೕo S:ತR:ಡು}:8,ಂದು cೕ|gcೂಳuxವ ˆ:ಭವನು$ (ೂಂWರುತ8J ಮತು8 ಇದು -ಮ# ಸ\ಂತ
”:GಥB,ಯ [ೕeತವನು$ ಮತು8 Jೕವರ S:ಗBಗಳನು$ ewೕ‚ಸಲು l:ಮಥ3Bವನು$ (‚Oಸುತ8J ಮತು8 ef:ಲ9:; S:ಡುತ8J. -ೕವu
ಗುಂ.ನF&ದYV ಗst{:; ”:G¥Bಸ]ೕಕು, i:˜:ದV ”:GಥB,ಯF& ಇತರರು -‘ೂ#ಂWo ಒ.rcೂಳxಬಹುದು. ಒಂದುwೕ™ -ೕವu
ಒ]ೂIಂsಗŽ:;ದYV, ½ನ9:; ”:G¥Bಸಬಹುದು, ಆದV ಇತರ•˜:; ”:G¥Bಸು9:ಗ ಗst{:; ”:G¥Bಸಬಹುದು.
1.
2.
3.
4.

”:GಥBR: ನ?oಯನು$ S:ಡು9:ಗ {:ವuದ~:d; ”:G¥Bಸ]ೕcಂದು -ಧB•ಸಲು R:ಲುd ಮುಖ3 eಧಗ|w:
ಗಮ-ಸುವದು: ಅಂಗಳದF& ಮೂರು ಚಕGದ vೖಕಲನು$ ,ೂೕಡುವದು, ಉX:ಹರ¢o, ಇದು ಮಕd|˜:;, ಕುಟುಂಬಗ|˜:;, f:’ಗ|˜:;,
l:•o˜:; -ಮ#ನು$ ”:G¥Bಸುವಂ4 Œ/•ಸಬಹುದು. ಈ Ð0ಕ Œ/Vಪ¢ಗಳu Jೕವರ ಹೃದಯದF&ರುವ eಷಯಗಳನು$ ,ೂೕಡುವಂ4
ನಮ#ನು$ ನhಸುತ8J.
ಅ,\ೕಷ,: -ೕವu S:ಡು08ರುವ ”:GಥBR: ನ?oಯ c…ೕತGದF& -€Bಷt9:ದ ಅಪŽ:ಧ, ಅR:3ಯ ಅಥ9: ಅಗತ34ಯನು$ -ೕವu
ಕಂಡುcೂಳxಬಹುದು. ಈ ಸಮv3ಗಳu ನಂತರ -ಮ# ”:GಥB,ಗಳನು$ S:ಗBದPBಸಬಹುದು.
ಪGಕಟ,: -ಮ#ನು$ ಒಂದು -€Bಷt9:ದ eಷಯ~:d; ”:GಥB,o S:ಗBದPBಸುವ ಪe}:Gತ#-ಂದ -ೕವu ಒಂದು ,ನಪನು$ ಅಥ9:
‚ತGಣವನು$ ಪhದುcೂಳxಬಹುದು.
9:ಕ3: ಮುಂ‚ತ9:;'ೕ -ೕವu 9:ಕ3•:ಗವನು$ ಆ•gcೂಳxಬಹುದು ಮತು8 ಆ 9:ಕ3•:ಗದ eಷಯಗಳನು$ ”:GಥB,ಯ eಷಯಗಳR:$;
S:?cೂಳxಬಹುದು.
“ಒತ8ಡದ ಅಂಶಗಳನು$” (ೂಂWರುವ cಳ;ನ ಸ–ಳಗ|o eœೕಷ ಗಮನವನು$ cೂ?.
ಸ~:B• cೕಂದGಗ²:;ರುವ R:3{:ಲಯಗಳu
9:ªಜ3 cೕಂದGಗ²:;ರುವ S:ರುಕÑtಯ ಸ–ಳಗಳu
P¡ಣದ cೕಂದGಗ²:;ರುವ f:’ಗಳu
ಸಂಪಕBದ cೕಂದGಗ²:;ರುವ Vೕ?zೂೕ vtೕಷÎ ಗಳu
ಆ0±ಕ cೕಂದGಗ²:;ರುವ ಸ•:ಕಟtಡಗಳu, ಮgೕWಗಳu, Jೕವl:–ನಗಳu
”:GಥBR: ನ?oಯF& -ೕವu ಎದುರುoೂಳuxವ ವ3A8ಗ|˜:; ಅಥ9: ಗುಂ.˜:; ”:G¥Bಸಲು ಅವ~:ಶಗಳನು$ ಎದುರು ,ೂೕ?• ಮತು8
Œ/ರ¢ಗ|o Aeoೂ?•. -ೕವu Cೕo (ೕಳಬಹುದು, “R:ನು/R:ವu ಈ ಸಮುX:ಯ~:d; ”:G¥Bಸು08JYೕw, -ಮ˜:; ”:G¥BಸಬಹುX:ದ
{:ವuX:ದರೂ -€Bಷt eಷಯವuಂÑೂೕ?” ಅಥ9: -ೕವu Cೕo (ೕಳಬಹುದು, “R:ನು/R:ವu ಈ ಸಮುX:ಯ~:d; ”:G¥Bಸು08JYೕw.
-ಮ˜:; ”:G¥BಸಬಹುX:ದ {:ವuX:ದರೂ -€Bಷt9:ದ eಷಯವನು$ -ೕವu 0|WWYೕŽ:?” ಅವರ ಪG0AG'ಯನು$ cೕ|gcೂಂಡ ನಂತರ
ಅವರ ಸ\ಂತ ಅಗತ34ಗಳನು$ ಕು•ತು -ೕವu cೕಳಬಹುದು. ಅವರು ಹಂ‚cೂಂಡ ನಂತರ ಆಗ’ೕ ಅವ•˜:; ”:G¥Bg. ಕತBನು ನhgದV, -ೕವu
ಇತV ಅಗತ34ಗ|˜:; ಸಹ ”:G¥Bಸಬಹುದು Cೕo S:ಡುವದ~:d; -ಮ#ನು$ S:ಗBದPBಸಲು ಈ cಳ;ನ [BLESS] ಅ¡ರ S:’ಯನು$
ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು:
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L
E
S
S

Jೕಹ [ಆVೂೕಗ3]
cಲಸ˜:ರರು [ಉJೂ3ೕಗ ಮತು8 ಹಣ~:ಸು]
ಮ,ೂೕ•:ವ, [,ೖ0ಕ]
l:S:[ಕ [ಸಂಬಂಧಗಳu]
ಆ0±ಕ

ಅ,ೕಕರ eಷಯದF&, -ಮ# ‚ಂತ,˜:; ಜನರು ಕೃತÒ4ಯುಳxವŽ:;ರುವರು. ಒಂದುwೕ™ ಆ ವ3A8ಯು ಅckಸ8R:;ದYV ಇದು ಆ0±ಕ
ಸಂ•:ಷ¢˜:; E:;ಲನು$ 4Vಯುತ8J ಮತು8 ಒಬIರ l:A…ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು ಅವ~:ಶವನು$ cೂಡುತ8J. ಅಥ9: ಆ ವ3A8ಯು ಸತ3wೕದ
ಅಧ3ಯನ ಅಥ9: ಇತV ~:ಯBಕGಮದ •:ಗ9:;ರಲು ಅವ~:ಶವನು$ cೂಡುತ8J ಅಥ9: ಅವರ ಮ,o ಆಮಂ0Gಸಬಹುದು. ಒಂದುwೕ™
ckಸ8R:;ದYV, ಆಗ -ೕವu ಅವರನು$ ”:GಥBR: ನ?oo vೕ•gcೂಳxಲು ಅವರನು$ ಆಮಂ0Gಸ]ೕಕು ಅಥ9: Pಷ3ತ\ದ ಇತV eಷಯಗಳF&
ಅವರನು$ ಸಜು£oೂ|ಸಬಹುದು.

ಅ‰+(ಸ: ಇಬIರು ಅಥ9: ಮೂವರ ಗುಂಪuಗಳF& ”:GಥBR: ನ?oo (ೂೕ;•.

Mಲವರ}~ ;ೂಡ-OMೂNR@

• -ೕವu {:VೂಂWo ಸಮಯವನು$ ಕ™ಯುe•? -ೕವu ಅವ•o ಕFಸುವವuಗಳನು$ ಅನ\¦ಸುವವರು ಮತು8 l:;ಸುವವರು!
• ತರ]ೕ0 (ೂಂWcೂಳxಲು ಮನಸು›ಳx {:•˜:ದರೂ ತರ]ೕ0ಯನು$ cೂ?, ಆದV ನಂnಗಸ8ರನು$ ಅನುಸ•g.
• cಲವರF& WೕಘB9:; 4ೂಡ;gcೂಳuxವವVೂಂWo WೕಘB9:; 4ೂಡ;gcೂ|x•.

MೂಡFೕ]+ದ ಕ_ಯ
•

-ೕವu Pಷ3ತ\ದ ಈ ಮೂಲತತ\ಗಳನು$ ಅನುಸ•gದV, -ಮo Cಂvಯುಂ•:ಗುವದು ಅಥ9: ಆ0±ಕ (ೂೕŽ:ಟಗ|ಂದ
E:•ಪಡುe•.
o 2 0¶ೂೕ„ 3:11-12 & VೂೕS: 8:17
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-ಮ# vೕwಯ ಆಳವನು$ ಕು•ತು ‚ಂ0g• ಮತು8 Jೕವರು ಅದರ ಅಗಲವನು$ ಕು•ತು ‚ಂ0ಸು}:8,.
ಖಚುB ಎ¼tದYರೂ cಲವರF& S:ತG €ೕಘB9:; 4ೂಡ;gcೂ|x.
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ಈ Pಷ3ತ\ದ l:ಧನಗಳನು$ {:9:ಗ ಮತು8 (ೕo ಉಪzೂೕ;ಸುವದು
ಗುಂಪuಗಳನು$ ಅckಸ8VೂಂWo [ಅ,\ೕಷ¢ಯ ಸರªಗಳu, -•ೕc…ಯ ಸರªಗಳu, ಅಥ9: zೂೕi:ನನ ಸೂಚ,ಗಳ ಸರªಗಳu] ಅಥ9: cೂ4
Pಷ3VೂಂWo [ಅ,\ೕಷ¢ಯ ಸರªಗಳu, ಆರಂžಕ i:W, ಬಲಪ?ಸುವ ಸರªಗಳu] ತಮ# ಆ0±ಕ ಪG{:ಣದF& ಅವರ ಅžವೃWŠಯನು$
ಉ48ೕ[ಸುವದ~:d; ಒಂದು S:ಗBದಂ4 ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು. ಒಂದು ಗುಂಪನು$ (ೂಂWcೂ|x• ಇದು ಮುಂದುವVಸುವ -ಮ# ಮುಖ3
ಆ0±ಕ ಸಮುX:ಯ9:;J. ಅದು -ಮ# ಮ,ಯF& ಸಂ€ಸಬಹುದು ಅಥ9: -ೕವu ಬಯgದ {:ವ ಸ–ಳದˆ:&ದರೂ ಸಂ€ಸಬಹುದು. (ೂಸ
ಗುಂಪನು$ ಆರಂžಸುವದ~:d; ಸi:ಯ S:ಡಲು }:}:dFಕ9:; ಎˆ:& ಸಮಯದF& S:ದ•{:;ರಲು ಅಥ9: {:•˜:ದರೂ
ಸi:ಯಕŽ:;ರಲು ಪGಯ0$g. ಇದನು$ ಅವರು ಸಂ€ಸಲು ಆ•gcೂಂಡ ಸ–ಳದF& S:ಡ]ೕಕು. AGಸ8ನ (ೂಸ CಂE:ಲಕರನು$ ಆರಂžಕ
”:ಠಗಳF& ನhಸ]ೕಕು. ಈ˜:ಗ’ೕ ಇರುವ ckಸ8VೂಂWo Pಷ3ರR:$; S:ಡುವ ತರ]ೕ0ಯನು$ ಅವ•o ಆರಂžಸಲು ಈ ”:ಠಗಳನು$ ಸಹ
ಉಪzೂೕ;ಸ]ೕಕು.
{:c? {:ರು? (ೕo? ಎಂಬ ”:ಠವu Pಷ3ತ\ವನು$ ಆರಂžಸಲು ಅg89:ರದ ”:ಠ9:;J, ಇದನು$ (ೂಸ ef:\gಗ|o ನಂnco
ನhಸು9:ಗ ಅವರು ತಮ# ನಂncಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು ಮತು8 ಅವರು ನಂnco ನhಸುವವರನು$ Pಷ3ರR:$; S:ಡಲು ಸ•{:ದ
S:ಗBದF& ನhಸ]ೕಕು. ಇದನು$ ಈ˜:ಗ’ೕ ckಸ8Ž:;ರುವವರು ತಮ# ನಂncಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು ಮತು8 ಇತರರನು$ Pಷ3ರR:$; S:ಡಲು
ಅವರನು$ ಸ•{:ದ S:ಗBದF& ನhಸಲು ಉಪzೂೕ;ಸ]ೕಕು. ”:Gರಂಭದ ”:ಠ ಮತು8 ಅದರ ಎಂಟು ”:ಠಗಳನು$ {:c? {:ರು?
(ೕo? ಎಂಬ e•:ನದ ನಂತರ ಉಪzೂೕ;ಸ]ೕಕು, ef:\gಗಳನು$ ಗುಂಪuಗಳನು$ S:? ಅವ•o JೂಡZ [ೕವನದ ಎಂಟು ಅg89:ರದ Pಷ3ತ\
”:ಠಗಳನು$ ]ೂೕ€ಸ]ೕಕು.
ಸಂಬಂ€ಕರ —:ಲದ i:™ಯನು$ [20 ಅಥ9: 100ರ ಪst] -ೕವu ನಂnco ನhಸುವ ಜನVೂಂWo ತ¡ಣwೕ ಉಪzೂೕ;ಸ]ೕಕು. ಇದನು$
ಅವರ ]ಳವªoo ಸi:ಯ S:ಡಲು l:ಧನವR:$; ®ೂ4 Pಷ3VೂಂWo ಸಹ ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು.
ಅದನು$ -ಮ˜:; ಸಹ
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ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು ಮತು8 ವಷBcೂd‘# ಅದನು$ ನeೕಕ•ಸಬಹುದು. ಅದನು$ {:c? {:ರು? (ೕo? ಎಂಬ e•:ನJೂಂWo
ಸಂzೂೕಗದF& ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು. -ೕವu ಈ˜:ಗ’ೕ {:ರR:$ದರೂ AGಸ8ನ ಬ|o ನhgದ ವ3A8'ೂಂWo ~:ಯBS:ಡು08ರು9:ಗ 20
ಅckಸ8ರ ಪst'ೂಂWo ಸರಳ9:; ಆರಂžಸಬಹುದು.
ನನ$ ಕ„ ಮತು8 Jೕವರ ಕ„ಯ l:ಧನಗಳನು$ (-ಮ# l:A…ಯನು$ ಮತು8 ಸು9:4Bಯನು$ ಹಂ‚cೂಳuxವದು) -ೕವu ನಂnco ನhಸುವ
ಜನVೂಂWo ತ¡ಣwೕ ಉಪzೂೕ;ಸ]ೕಕು. ಇವuಗಳನು$ ®ೂ4 Pಷ3VೂಂWo ಅವರ ]ಳವªo˜:; ಸi:ಯS:ಡುವ l:ಧನವR:$; ಸಹ
ಉಪzೂೕಸಬಹುದು. -ಮ# ಸ\ಂತ ಕ„ಯನು$ ನeೕಕ•ಸಲು ವಷBcೂd‘# -ಮ˜:; ಸಹ ಇದನು$ ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು. ಇದನು$ {:c?
{:ರು? (ೕo? ಎಂಬ e•:ನದ ಸಂzೂೕಗದF& ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು
”:GಥBR: ನ?oಯನು$ ಅಗತ39:X:ಗ ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು. -ಮ#ಷtcd -ೕವu ಕGಮ9:; ”:GಥBR: ನ?oಯನು$ 9:?c{:;
S:?cೂಳx]ೕಕು. -ಮ# ®ೂ4 ef:\gಗಳu ತಮ# ನಂncಯ ಮುಂWನ (®£ಯನು$ 4oದುcೂಳxಲು ಸi:ಯ S:ಡುವ •ೕ0ಯF&
ಅವVೂಂWo ”:GಥBR: ನ?oಯನು$ ಸಹ ಪ•ಗªg.
ಸ•: ಕಟtಡಗಳF&ರುವ ckಸ8•o ತರ]ೕ0 cೂಡಲು ಆರಂžಕ ಗುಂಪuಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು ಅಥ9: cಲವu 0ಂಗಳu JೂಡZ ಗುಂಪuಗಳ
ಜನ•o ತರ]ೕ0 cೂಡಲು -ೕವu ಬಯಸುವ ಸ–ಳಗಳF& ಉಪzೂೕ;ಸಬಹುದು. ‘ೂದಲ,ಯ 9:ರದF& {:c? {:ರು? (ೕo? ಎಂಬ
”:ಠWಂದ ”:Gರಂžg ನಂತರ ಮುಂWನ 9:ರಗಳF& ”:Gರಂಭದ ”:ಠವನು$ ,ೂೕ?•.
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3 6ಂಗಳ ಸಮಪ^Yಗಳu
ಅ‰+(ಸ: ಈ cಳo cೂstರುವ ಸ–ಳದF& -ಮ# ಸಂಬಂ€ಕರ —:ಲದ i:™¦ಂದ
(ಸರುಗಳನು$ ಬV¦•:
ಈ cಳ;ರುವ ವ3A8ಗ™šಂWo R:ನು ನನ$ ಕ„ಯನು$ [l:A…] ಮತು8 Jೕವರ ಕ„ಯನು$ [ಸು9:4B] ಹಂ‚cೂಳuxwನು:

ನ,ೂ$ಂWo ಗುಂಪನು$ ”:Gರಂžಸಲು R:ನು ಈ cಳ;ರುವ ಜನರನು$ ಆಮಂ0Gಸು48ೕ,:

ಈ ಜನರು ತಮ# ಸ\ಂತ ಗುಂಪuಗಳನು$ ಆರಂžಸಲು R:ನು ಅವರನು$ ಉ48ೕ[ಸು48ೕ, ಮತು8 i:o S:ಡಲು ಅವರನು$
ಸಜು£oೂ|ಸು48ೕ,:

-•ೕc…, zೂೕi:ನನ ಸೂಚಕ~:ಯBಗಳu ಅಥ9: ಅ,\ೕಷ¢ಯ ಗುಂಪu ಇವuಗಳF& •:ಗವCಸಲು ಈ (ೂಸಬರನು$
ಆಮಂ0Gಸು48ೕ,:

ನ,ೂ$ಂWo ”:GಥBR: ನ?oಯF& •:ಗವCಸಲು ಈ cಳ;ನ ಜನರನು$ ಆಮಂ0Gಸು48ೕ,:

ಅವರ ಕ„ ಮತು8 Jೕವರ ಕ„ಯನು$ ಹಂ‚cೂಳxಲು ಈ cಳ;ನ ಜನರನು$ gದŠಪ?ಸಲು R:ನು {:c? {:ರು? (ೕo? ಎಂಬ
”:ಠವನು$ ಉಪzೂೕ;ಸು48ೕ, ಮತು8 ಅವರ ಸಂಬಂ€ಕರ —:ಲದF&ರುವ ಜನರ ಪstS:ಡು48ೕ,:

ಈ cಳ;ನ ಸ¨ಗಳF& ಅಥ9: ಸ–ಳಗಳF& R:ನು ಆರಂžಕ ಗುಂಪನು$ ಆರಂžಸು48ೕ,:

R:ನು ಪG0______________________ ”:GಥBR: ನ?oಯನು$ S:ಡು48ೕ,.
ಇತV ಸಮಪB¢ಗಳu:
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!" #ೖ% (AೂಡC-Dೕವನ) .+‡6:
w¯ vೖÔ: www.big.life
Mೂಡುವuದು: 'ೕಸು AGಸ8-˜:; ತಮ# ಸ\ಂತ ಜನರನು$ ’ೂೕಕJ’&h ಸಂ€ಸಲು ಮತು8 Pಷ3ರR:$; S:ಡಲು ef:\gಗಳನು$
ಬಲಪ?ಸುವ ನಮ# vೕwಯನು$ ಮುಂದುವVಸಲು ನಮo ಸi:ಯ S:ಡುವದ~:d; -ೕವu n« ’ೖ- ಸಂv–'ೂಂWo
ಹಣ~:gನ eಷಯದF& ”:ಲು˜:ರŽ:ಗಲು ಬಯgದV, ನಮ# w¯ vೖÔ ಮೂಲಕ -ೕವu X:ನ S:ಡಬಹುದು ಅಥ9:
“Biglife” o ¾´ cೂಡಬಹುದು ಮತು8 ಈ e²:ಸcd ಅವuಗಳನು$ ಕಳuCg:
Biglife
PO Box 110431
Naples, FL 34108
”:G¥Bg: Biglife w¯ vೖÔ ನF&ರುವ Biglife 9:ರದ ”:GಥBR: ಇ-‘ೕ

o ,ೂಂX:¦ಸಬಹುದು.

ತರ]ೕ0: -ಮo ಅಥ9: -ೕವu 0|Wರುವವ•o ತರ]ೕ0 cೂಡಲು Biglife ನು$ ಇ-‘ೕ
training@big.life

ಮೂಲಕ ಸಂಪABಸಬಹುದು:

ಪuಸTಕಗಳu:
ತರ]ೕ0 cೖ.?ಗಳu ಮತು8 ಪuಸ8ಕಗಳu:
ನಮ# w¯ vೖÔ ನF& (‚Oನ ತರ]ೕ0 ಪuಸ8ಕಗಳನು$ ಕಂಡುcೂಳxಬಹುದು. ಇವu ತರ]ೕ0 cೖ.?ಗಳu (ಇಂ;&ೕÕ ಮತು8 ಇತರ
•:Öಗಳu), -ಮ# ಗುಂ.o (‚Oನ ಅಧ3ಯನದ ಸರªಗಳu ಮತು8 ಸು80 ಆŽ:ಧ,ಯ ಪuಸ8ಕವನು$ ಒಳoೂಂ?ರುತ8J. -ಮo
ಇತV ತರ]ೕ0 l:ಧನಗಳu ಅಥ9: cೖ.?ಯನು$ -ಮ# •:Öo •:Ê:ಂತ•ಸಲು ವ×B ¸ೖ
ಅಗತ39:;ದYV -ೕವu
training@big.life ಇ-‘ೕ
S:ಡಬಹುದು. https://big.life/training/
ಆÎ ’ೖÎ ತರ]ೕ0: ಗುಂಪuಗ|o ಕFಯಲು ಆÎ ’ೖÎ ತರ]ೕ0 ಸಹ ಲಭ3eರುತ8J. ,ೕರ ತರ]ೕ0 ಸಹ ಲಭ3eರುತ8J.
ತರ]ೕ0 vೖÔ: www.zumeproject.com
ಮಕd|o ತರ]ೕ0: www.gamelife123.com ಇದು n« ’ೖ- (JೂಡZ[ೕವನ) ತರ]ೕ0ಯF& ಕಂಡುಬರುವ ಇJೕ •ೕ0ಯ
e•:ನಗಳನು$ ಉಪzೂೕ;g ಮಕdಳನು$ Pಷ3ರR:$; S:ಡವದ~:d; ರೂ.ಸˆ:;ರುವ Pಷ3ತ\ದ ತರ]ೕ0{:;J. ಪರಸrರ
ಮಕdಳ ಆಟಗಳu ಮತು8 ಕ„ಗಳu ಈ ತರ]ೕ0ಯ •:ಗ9:;ರುತ8J.
ಆÎ ’ೖÎ ತ’S:•ನ ಭೂಪಟದ l:ಧನ: —:ಲದF& ತಮ# ಗುಂಪuಗಳನು$ ಕಂಡುcೂಳxಲು ಆÎ ’ೖÎ l:ಧನವನು$
ವೃWŠಪ?ಸˆ:;J. -ೕವu -ಮ# ಭೂಪಟವನು$ ಉ|gcೂಳxಲು ಬಯgದV, .CSV file ಆ; ವ˜:B¦ಸ]ೕ~:;J, ಇದನು$
ಆÎ ’ೖÎ ನF& ಉ|gcೂಳxಲು ಆಗJ ಇರುವದ•ಂದ, ಇದನು$ -ಮ# ಕಂಪ`3ಟ• ನF& ಉ|gcೂ|x ಮತು8 ಅದನು$
ಬದˆ:¦ಸಲು ಬಯgದV 0•; ಅದನು$ 4oದುcೂಳxಬಹುದು. ಇದನು$ ಈ w¯ vೖÔ ನF& ಕಂಡುcೂಳxಬಹುದು:
noplaceleft.tools

ಅನುಬಂಧವನು, ಈ ಮುಂnನ ಪuಟಗಳ}~ Mೂಡಲ‚{\A
nೕ]+s”+,ನ
Wೕ~:…l:$ನವu ಸು9:4Bಯ "‚ತG9:;J," ಇದು l:ಂcೕ0ಕ9:; 'ೕಸು AGಸ8ನ ಮರಣ, ಹೂಣಲrಡುec ಮತು8
ಪuನರು}:–ನJೂಂWo ನಮ#ನು$ vೕ•ಸುತ8J. ಇದು {:9:ಗಲೂ ತಮ# ರ¡ಕ,ಂದು 'ೕಸು AGಸ8ನF&ಟt ನಂnc'ೂಂWo
vೕ•ಸˆ:;J. Wೕ~:…l:$ನವu ತನ$ಷtcd ರ¡¢ಯ ~:ಯBವಲ&, ಆದV 'ೕಸು AGಸ8ನನು$ ಕತB,ಂದು CಂE:Fಸಲು Jೕವ•o
ಅ•c S:ಡುವ AG'ಯ ನಂnc'ೂಂWo ಇದು “e9:ಹ9:;J” [VೂೕS: 10:9-10]. ಅŒ`ಸ8ಲರ ಕೃತ3ಗಳ ಪuಸ8ಕವನು$
ಓW•: ಅF& ಏR:¦ತು?
•
•

2:37-41
9:17-19
30

•
•

18:8
22:14-16

R:ಲುd ಪGœ$ಗಳu:
1. Wೕ~:…l:$ನ S:?gcೂಳx]ೕ~:ದವರು {:ರು? [ಅ-ಕೃತ3 2:38]
2. ಅವರು {:9:ಗ Wೕ~:…l:$ನವನು$ (ೂಂWcೂಳuxವರು? [~:3’ಂಡ• i:ಗೂ. -F&ಸ ುವ ಗ?{:ರ]
3. Wೕ~:…l:$ನ S:?ಸುವವರು {:ರು? [ಮ}:8ಯ 28:19, zೂೕi:ನ 4:2, ಅ-ಕೃತ3 8:35-38; 10:47-48]
4. R:ವu (ೕo Wೕ~:…l:$ನ S:?ಸು48ೕw? [S:ಕB 1:9-10]
-ಮo Wೕ~:…l:$ನ ]ೕ~:;ದYV, {:ರು -ಮ#ನು$ Wೕ~:…l:$ನ S:?ಸ]ೕಕು ಮತು8 {:9:ಗ? -ೕವu ಈ˜:ಗ’ೕ Wೕ~:…l:$ನ
S:?gcೂಂ?ದYV, cೕ|, ನಂn, Wೕ~:…l:$ನ S:?gcೂಳuxವ ಸತ3wೕX:ನುl:ರದ S:ದ•/ಕGಮವನು$ ಅನುಸ•gWYೕŽ:? -ಮo
ಇದನು$ eವ•ಸ]ೕcೂೕ?
ಸತ3wೕದದF& ಒಬI ವ3A8ಯು ಪf:O}:8ಪಪಟುt AGಸ8ನನು$ CಂE:Fಸಲು ಆ•gcೂಂಡ ಕೂಡ’ೕ Wೕ~:…l:$ನ S:?gcೂಂಡರು.
l:S:ನ39:; ಒಬI ವ3A8ಯು 'ೕಸುeನF& ನಂnc¦ಟt cಲವu ಗಂÑಗಳF& Wೕ~:…l:$ನ S:?gcೂಂಡರು.
nೕ]+s”+,ನ]+Š- ಸೂಚGಗಳu
l:ಕಷುt ಆಳeರುವ -ೕ•ನF& (3 ಅ? ಒ™xಯದು) -ಂ0ರು9:ಗ, Wೕ~:…l:$ನ S:?gcೂಳuxವ ವ3A8ಯ ಎರಡು cೖಗಳನು$
®ೂೕ?g -ಮ# ಎಡoೖ¦ಂದ C?ದುcೂ|x•. ಅವರ ]-$ನ ‘ೕ’ -ಮ# ಬಲoೖಯನು$ ಇ?•. ಅವ•o ಈ cಳ;ನ ಎರಡು
ಪGœ$ಗಳನು$ cೕ|• ಮತು8 ಅವರು ದೃಢ9:; ಉತ8•ಸF:

“-ೕವu 'ೕಸು AGಸ8ನನು$ -ಮ# ಒhಯನು ಮತು8 ರ¡ಕ,ಂದು ಅಂ;ೕಕ•gWYೕŽ:? -ಮ# ಉ|ದ [ೕವನದF& ಆತನು -ಮ#
ಒhಯ,ಂದು ಆತ-o e•ೕಯŽ:; vೕw S:ಡುವದು -ಮ# ಉJŠೕಶ9:;Jzೂೕ?”
ನಂತರ ಈ cಳ;ನ ಸಂಗ0ಯನು$ (ೕ|•:

“ಕತBR:ದ 'ೕಸುeನF& ನಂnc¦ಟt -ಮ# ಅ•cಯ ಆ•:ರದ ‘ೕ’ R:ನು ಈಗ -ಮo ತಂJ, ಮಗ, ಪe}:Gತ#ನ
(ಸ•ನF& Wೕ~:…l:$ನ S:?ಸು48ೕ,.”
-ಮ# ಎಡoೖ¦ಂದ ಅವರನು$ -ೕ•,ೂಳcd ಇ|g ‘ೂಣ~:ಲುಗಳF& E:; Cಂದcd ಒರ;cೂಳuxವಂ4 S:?, ಅವರ cೖಗಳನು$
ಮತು8 -ಮ# cೖಯನು$ ‘ೕಲcd ಅವರ ಮುಖದ ಕho l:;g ಮತು8 -ಮ# ಬಲoೖ¦ಂದ ಅವರ ತ’ಯ Cಂದcd ಆ•:ರcೂಟುt
l:;g. ಅವರನು$ ಸಂಪ`ಣB9:; -ೕ•,ೂಳcd ಮುಳu;g, ನಂತರ ಅವರನು$ -ೕ•-ಂದ ‘ೕಲcd ತ-$•

ಕತ^ನ Zೂೕಜನ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vೂst ಮತು8 X:G~:…ರಸವನು$ gದŠಪ?g.
-ಮ# ಗುಂಪu ಸ\ಲr ಸಮಯ ½ನ9:;ದುY ತಮ# ”:ಪಗಳನು$ ಅ•c S:ಡುವಂ4 ನhg•.
1 cೂ•ಂಥ 11.23-24 ಓW•: “R:ನು -ಮo 0|gcೂಟt ಉಪJೕಶವನು$ ಕತB-ಂದ (ೂಂWJನು. ಅJೕನಂದV - ಕತBR:ದ 'ೕಸು
}:ನು C?ದು cೂಡಲrಟt Ž:0GಯF& Vೂstಯನು$ 4oದುcೂಂಡು Jೕವರ vೂ8ೕತGS:? ಮು•ದು – ಇದು -ಮoೂೕಸdರ9:;ರುವ ನನ$
Jೕಹ; ನನ$ನು$ ,ನgcೂಳuxವದcೂdೕಸdರ Cೕo S:?• ಅಂದನು.”
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