ವಿಶ್ವ ಪ್ರರ ರ್ಥನಾ ದಿನ
ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ವರು : ಇಂಗ್ಲ ಂಡ್, ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ು ರ ಐರ್ಥಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರರ ರ್ಥನಾ
ಸಮಿತಿ ಮಾರ್ಚಥ4 2022
ನಾನು ನಿಮಮ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತಿು ರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನುು ನಾನೇ ಬರ್ಲ ನು
ಸತ್ಯ ವೇದಾಧ್ಯ ಯನ ಯೆರೆಮಿೋಯ 29:1-14 ವಚನಗಳ್ಳ
ಸಿದ್ಧ ತೆ :
ಷತಯ ವೇದದ ಅಧಯ ಮನನ್ನನ ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕ ಸಂಭಾಶಣೆಯಂತೆ ಯಚಿಷಲಾಗಿದೄ. ಗುಂಪು ಸಂವಾದ ಭತ್ತು
ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ಫಳಷಲು

ಅಗತಯ ವಾದ

ಸಾಭಗಿರ ಗಳನ್ನನ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಸಿದದ ಗೊಳಿಷಲು

“ಕ್ರರ ಯಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಓದುವ ಕೇಳ್ಳವ ಮತ್ತು ಪರ ತಿಫಲ್ಲಸುವ ವಿಧಾನಗಳ್ಳ” ಎುಂಫ ಭಾಗನ್ನನ ಓದಿರಿ.
ಪೂವಸಿದಧ ತೆಗಾಗಿ

ಕೈಗೊುಂಬೆಗಳು,

ನಿಷಗವ

ದೃವಯ ಗಳು,

ಅನ್ನಗಣವಾದ ನಕೆೆ ಗಳು ಭತ್ತು ರ ಸ್ತು ತ ಜಾಗತಿಕ ನಕೆೆ

ಹಿನ್ನನ ಲೆಮ

ಸಂಗಿೀತ,

ಷತಯ ವೇದಕೆೆ

ಹಾಗೂ ದವ ಬರ ಶಟ ತೆಮ ರಿಸಿಿ ತಿಮ

ಅನ್ನಬಗಳ ಅರಿನ್ನನ ಮೂಡಿಸ್ತ ಚಿತರ ಗಳು ಅವಯ .
“ನನು

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನು

ಭಾಗನ್ನನ

ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತ್ತ” ಎುಂಫ

ಓದುವುದರಿುಂದ ಆರಾಧನ್ನಮ ಆರಂಬದ ನಅರ ಥವನ್ನಮ ಸಂದಬವಕೆೆ

ಅವಯ ವಾದ

ತಿಳುಳಿಕೆ ಉುಂಟಾಗತು ದೄ.
ಆರಂಭದ್ ಪ್ರರ ರ್ಥನೆ
ದರೇ,

ನಭಮ

ತಾಯಿ

ಭತ್ತು

ನಭಮ

ತಂದೄಯೂ

ಆಗಿರುವಾತನೇ,

ಇುಂದು

ನಾವು

ನಿನನ

ಷತಯ ವಾಕಯ ಗಳನ್ನನ ಅಧಯ ಮನ ಮಾಡಲು ನಿನನ ಫಳಿಗೆ ಬಂದಿದೄದ ೀವೆ. ನಿನನ ವಾಕಯ ಗಳನ್ನನ ಕ್ರವಿಗೊಟುಟ
ಕೇಳಿ, ನಿೀನ್ನ ನಭಗೊೀಷೆ ಯ ಮಾಡಿದ ಆಲೀಚನ್ನಗಳನ್ನನ

ಅುಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಜೀವಿಸ್ತತೆು ೀವೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ

ದೃಢವಾಗಿ ರ ಕಟಿಸ್ತತೆು ೀವೆ. ನಾವು ನಿನನ ನ್ನನ ನಆರ ೀತಿಸ್ತತೆು ೀವೆ ಭತ್ತು ನಿನನ ಭಗನಾದ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರ ಷು ನನ್ನನ
ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದದ ಕ್ಕೆ ಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಿ ಸ್ತತೆು ೀವೆ.

ಆಮೆನ್

ಸನಿು ವೇಶ್ ನಿಮಾಥಣ
ಕ್ರರ ಷು ಪೂವ ಏಳನ್ನಮ ವತಮಾನವು ಇಸಾರ ಯೇಲ್ ಯೂದಾಮ ಭತ್ತು ಸ್ತತು ಣ ದವಗಳಿಗೆ ಭಹಾ
ಆುಂದೇೀಲನದ ಕ್ಕಲವಾಗಿತ್ತು . ಇಸಾರ ಯೇಲ್ ದವನ್ನನ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಭಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದದ
ಕ್ರರ ಯ

ಅಶೂಮವ

ಸಾಮಾರ ಜ್ಯ ದ

ಯಮಾಧಿಕ್ಕಯ

ಕ್ರೆ ೀಣಿಷತೊಡಗಿತ್ತು

ಅದಯ

ಷಿ ಳನ್ನನ

ಬಾಬಿಲೀನಿನರು ಆಕರ ಮಿಸಿ ನಅರ ಫಲಯ ಕೆೆ ಫಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ತಮಾರು ಕ್ರರ .ಪೂ 650 ಯಲ್ಲಿ ಇುಂತಸ
ಅಬದರ ವಾದ ರ ಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಕರೆಬಂದಿತ್ತ.
ರ ವಾದಿಯಾಗಿ

ಅನ್ನ

ತಾಯಿಮ

ನೇಮಿಸಿ,

ಭಹಾಜ್ವಾಬಾದ ರಿಮನ್ನನ
ದರು ತನನ

ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ್ನ ಜ್ನಿಸಿದನ್ನ. ಕ್ರರ .ಪೂ 627 ಯಲ್ಲಿ

ರ ತಿಷ್ಠಿ ಸಿದದ ನ್ನ.

ದರು

ಅನನ್ನನ

ಬಾಲಕನಾದ

ಜ್ನಾುಂಗಗಳಿಗೆ

ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ್ನ

ತಾನ್ನ

ಷಭವಕವಾಗಿ ನಿವಹಿಷಲು ಸಿದದ ನಾಗಿಲಿ ವೆುಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ

ಆಶ್ವಾ ಷನ್ನಮನಿನ ತು ನ್ನ.

ಗಬವದಲ್ಲಿ ರುವಾಗಲೇ

ರ ವಾದಿಯಾಗಲು

ಅನ ಬಾಮಲ್ಲಿ

ಇಟ್ಟ ನ್ನ ಭತ್ತು

ತನನ

ಅನ ಸೇವೆಯು ಫಸಳವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನನ

ಫಲವಾದ ಸಾನಿಧಯ ದ
ಒಳಗೊುಂಡಿದುದ , ಫಸಳ

ಧೈಮವದ ಅವಯ ಕತೆ ಇದಿದ ತ್ತ. ಸೆರೆವಾಷ, ಕಶಟ ತೊುಂದರೆಗಳು ಸೇವೆಮ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ವಿವಾ ನಅರ ಥವನಾ
ದಿನದ ಆರಾಧನ್ನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ರಿಚ್ಛ ೀದದಲ್ಲಿ

ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ್ನ ಅನ್ನಬವಿಷಬೇಕ್ಕಗಿದದ

ಭಿೀಕಯ

ರ ತಿಬಟ್ನ್ನಮನ್ನನ ಕ್ಕಣುತೆು ೀವೆ.
ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ ರ ವಾದನಾ ಗರ ುಂಥವು ಮಹೂದಯ ರು ದವಬರ ಶಟ ರಾಗಿ ಬಾಬಿಲೀನಿನಲ್ಲಿ (ಆಧುನಿಕ
ಇರಾಕ್) ಸೆರೆಯಾಗಿದದ

ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ

ಫರೆಮಲ ಟಿಟ ತ್ತ. ಯೂದಾಮವು ಆಕರ ಭಣಕೆೆ

ಒಳಗಾದಾಗ

ರಿಶುದಧ ಟ್ಟ ಣವಾದ ಯ್ಕರೂಷಲೇಮ್ ಹಾಳುಬಿದಿದ ತ್ತ. ದಯ ವಾಷಸಾಿ ನವೆುಂದು ಅರು ನಂಬಿದದ
ದವಾಲಮ ನಾವ ಮಾಡಲ ಟಿಟ ತ್ತ. ಮಹೂದಯ ಯ ಅಯಷನ್ನ, ರಾಜ್ಮಾತೆ, ನಾಮಕರು, ಶ್ರ ೀಮಂತ
ಗವದರು,

ಕುವಲಕಮಿವಗಳು

ಅುಂದರೆ,

ಷಮುದಾಮದ

ಗಣಯ ರು

ಮೊದಲು

ಒಮಯ ಲ ಟ್ಟ ರು. ಅಯ ಬವಿಶಯ ನಿರಾಶ್ವದಾಮಕವಾಯಿತ್ತ. 137ನ್ನಮ ಕ್ರೀತವನ್ನಮಲ್ಲಿ

ಸೆರೆಯಾಗಿ

ಯ್ಕಹೂದಯ ರು

ಸತಾವಭಾದಿುಂದ ತಭಮ ದವ, ಆಲಮ ಭತ್ತು ಆರಾಧನ್ನಗಳ ನ್ನನನಆನಿುಂದ ರ ಲಾನಆಸ್ತತು ಷಾ ದವಕೆೆ
ಹಿುಂದಿರುಗಲು ಹಂಫಲ್ಲಸ್ತ ವೃತಾು ುಂತನ್ನನ

ಓದುತೆು ೀವೆ. ತಭಮ

ರಿಪೂಣವತೆಗೆ ಅತಯ ುಂತ ಅವಯ ವಾದ ದವಾಲಮ ಭತ್ತು

ನಂಬಿಕೆ ಭತ್ತು ಸಂರ ದಾಮದ

ಮಜಾಾ ವಣೆಮ ಆರಾಧನ್ನಯಿುಂದ

ವಂಚಿತರಾದದುದ ಶೀಚನಿೀಮವಾಗಿತ್ತು .
ವಾಚಿಸು : ಯೆರೆಮಿೋಯ 29 : 1-14 ವಚನಗಳ್ಳ
ಓದುವ, ಆಲ್ಲಸುವ ಮತ್ತು ಪರ ತಿಫಲ್ಲಸುವ ಕ್ರರ ಯಾತ್ಮ ಕ ವಿಧಾನಗಳ್ಳ


ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ ಗರ ುಂಥದಿುಂದ ಉಲೆಿ ೀಖಿಷಲ ಟ್ಟ

ಭಾಗನ್ನನ

ಎಯಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ

ಫಸಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿರಿ. ರ ತಿಬಾರಿಯೂ ಓದಿದ ನಂತಯ ಆ ಚನಗಳ ಫಗೆೆ ರ ತಿಪಲ್ಲಸಿ,
ಕೆಲವು ನಿಮಿಶಗಳ ಕ್ಕಲ ಮೌನವಾಗಿ ದಯ ಷಾ ಯನ್ನನ ಆಲ್ಲಸಿರಿ. ಈ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೀವು ದಯ
ವಾಕಯ ವು ಹೃದಮ ಭತ್ತು ಭನಸಿಿ ನೊಳಗೆ ಸರಿಮಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುವಿರಿ.

ಕೈ ಗೊುಂಬೆಗಳನ್ನನ



ಹಿನ್ನನ ಲೆಮ

ಭತ್ತು ರಿಚ್ಛ ೀದಕೆೆ

ಸಂಗಿೀತನ್ನನ

ಆಧಾಯವಾದ ನಿಷಗವ ದೃವಯ ಗಳನ್ನನ , ಹಿತವಾದ

ಫಳಸಿಕುಂಡು

ನಾಟ್ಕ

ರೂದಲ್ಲಿ

ಓದುವುದು

ರಿಣಾಭಕ್ಕರಿಯಾಗಿರುತು ದೄ.
ಷತಯ



ವೇದದಲ್ಲಿ ರು ಪೂವಕ್ಕಲದ ಬಾಬಿಲೀನ಄ ಭತ್ತು ಯ್ಕರೂಷಲೇಮಿನ ಭೌಗೊೀಳಿಕ

ನಕೆೆ ಮನ್ನನ ಅದರುಂದಿಗೆ 21ನ್ನಮ ವತಮಾನದ ನಕೆೆ ಮನ್ನನ ರ ದಶ್ವಷಫಹುದು. ಸೆರೆವಾಷದ
ರ ಯಾಣನ್ನನ

ಗರುತಿಷಫಹುದು. ನಿಭಮ

ಜೀವಿತದ ರ ಯಾಣದ ನಕೆೆ ಮನ್ನನ

ತಯಾರಿಸಿ

ರ ಯಾಣದುದದ ಕ್ರೆ ದಯ ಆಲೀಚನ್ನಗಳನ್ನನ ಅಲೀಕ್ರಸಿರಿ. ನಿಭಮ ಷಾ ುಂತ ಜೀವಿತ ನಿಭಮ
ಷಭೆ ಭತ್ತು ಷಮುದಾಮದ ಕುರಿತಾದ ನಿರಿೀಕೆೆ ಗಳನ್ನನ ಹಂಚಿಕಳಿಿ ರಿ.


ಸೆರೆವಾಷದ ವಿಯಣೆಗಳಿರು ಛಾಯಾಚಿತರ ಗಳನ್ನನ
ದೂಯವಾಗಿ,

ದವಬರ ಶಟ ರಾಗಿ,

ನಿರಾಶ್ರ ತರಾಗಿ

ಯ ಕ್ರು ಗಳಾಗಿ,

ನಿರುದೇಯ ೀಗಿಗಳಾಗಿ,

ನೊೀಡಿರಿ. ಷಾ ದವ, ಷಮುದಾಮಗಳಿುಂದ

ಷರಿಯಾಗಿ

ಒಫಬ ುಂಟಿಗರಾಗಿ,

ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ

ನಿಗವತಿಕ

ಮಸಾಿ ದ

ಯ ಕ್ರು ಯಾಗಿ

ಜೀವಿಸ್ತವಾಗ

ಹೇಗೆನಿನ ಸ್ತತು ದೄ ಎುಂದು ಕಲ್ಲ ಸಿಕಳಿಿ ರಿ. ಇುಂತಸ ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು ರಿಸಿಿ ತಿಮಲ್ಲಿ
ನಿಭಮ ರ ತಿಕ್ರರ ಯ್ಕ ಏನಾಗಿಯಫಹುದು? ಭತ್ತು ಯಾಕೆ?
ನಭಮ

ಮುಖ್ಯ

ರ ಸಾು ವು ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ್ನ ಸೆರೆವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೆ ಸಂದವನ್ನನ

ಭಾಗವಾಗಿದೄ. ಇದಯ ರ ಕ್ಕಯ ಯ್ಕಹೂದಯ ರು ಬಾಬೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ತೊೀಟ್ಗಳನ್ನನ
ತಭಮ ನ್ನನ

ಮಾಡಿಕುಂಡು ಅವುಗಳ ಪಲಗಳನ್ನನ

ಕಳುಹಿಸಿದ ಟ್ಟ ಣದ ಕೆೆ ೀಭನ್ನನ

ದರು ಅರು ಹಿುಂದಿರುಗ ಫಗೆೆ

ಷಾ ುಂತ ಭನ್ನಗಳನ್ನನ

ಅನ್ನಬವಿಸ್ತತಾು

ತಿಳಿಸಿದ ತರ ದ
ಕಟಿಟ ಕುಂಡು,

ಜೀವಿಸ್ತವಾಗ ದರು

ಹಾರೈಸಿ ನಅರ ರ್ಥವಷಬೇಕು. ಸ್ತಳುಿ ರ ವಾದಿಗಳು, ವಕುನ

ತಿಳಿಸ್ತ ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಕ್ರವಿಗೊಡಬಾಯದೄುಂದು

ಷಸ ದರು

ಅಯನ್ನನ ಎಚಚ ರಿಸಿದನ್ನ. ದಯ ಸಂದವ ಷ ಶಟ ವಾಗಿತ್ತು . ಯ್ಕಹೂದಯ ರು ತಾವು ನ್ನಲೆಸಿರು ಟ್ಟ ಣದ
ಒಳಿತನ್ನನ

ಫಮಸಿದಲ್ಲಿ ಅರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗತು ದೄ. ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ್ನ, ಯ್ಕಹೂದಯ ರು ತಭಮ

ರ ಸ್ತು ತ

ರಿಸಿಿ ತಿಮನ್ನನ ಒನಆ ಕುಂಡು ಜೀವಿಸ್ತವಂತೆ ಭನವೊಲ್ಲಷಲು ರ ಮತಿನ ಸಿದನ್ನ.
ನಿೋವು ಯೋಚಿಸಿ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕಾದ್ ಪರ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ :
ಯದವದಲ್ಲಿ

ಯಕ್ರೀಮಮರುಂದಿಗೆ

ನ್ನಭಮ ದಿಯಾಗಿ

ನ್ನಲೆಷಬೇಕೆುಂಫ

ವಿಚಾಯಕೆೆ

ಸೆರೆವಾಸಿಗಳ

ರ ತಿಕ್ರರ ಯ್ಕ ಹೇಗೆ ಇದಿದ ಯಫಹುದೄುಂದು ನಿಭಗೆ ಅನಿಸ್ತತು ದೄ? ನಿಭಮ ರ ತಿಕ್ರರ ಯ್ಕ ಹೇಗಿರುತಿು ತ್ತು ?
ಷಾ ದವಕೆೆ ಹಿುಂದಿರುಗ ಮುನನ

ಅರು ಯಾ ವಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಮರಾಗಿ ಜೀವಿಷಬೇಕ್ರತ್ತು ? ನಿೀವು

ದಯ ಯೀಜ್ನ್ನಗಳನ್ನನ ಕೇಳಿದದ ಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಷ ುಂದಿಸ್ತತಿು ದಿದ ರಿ?

ಒತಾು ಯಪೂವಥಕವಾದ್ ಮನವಿಯ ನಂತ್ರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾ ನ!
ನಾನು ನಿಮಮ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತಿು ರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನುು ನಾನೇ ಬರ್ಲ ನು. ದರು
ಜ್ನಯನ್ನನ

ಷಾ ದವಕೆೆ

ಹಿುಂದಿರುಗಿಸ್ತ ವಾಗಾದ ನನ್ನನ

ಭರೆತಿಯಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ, ಅದು ನ್ನಯವೇಯಲು

ಎ ತ್ತು ಶವಗಳು ಕಳೆಮಬೇಕ್ಕಗಿತ್ತು . ಫಸಳಷ್ಟಟ ಜ್ನರಿಗೆ ಏಳು ಶವಗಳ ಕ್ಕಲವೇ ಸ್ತದಿೀರ್ವವೆನಿನ ಷ
ಫಹುದಿತ್ತು .

ಆದರೆ,

ಎ ತ್ತು ?

ಈ

ತರ ನ್ನನ

ಓದಿದಾಗ

ಸೆರೆವಾಸಿಗಳ

ಕನಸ್ತಗಳು

ನ್ನಚ್ಚಚ

ನ್ನರಾಗಿದಿದ ಯಫಹುದು. ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿರಿೀಕೆೆ ಯೇ ಇಲಿ ದಂತಾಗಿಯಫಹುದು. ಅಷ್ಟ ುಂದು ಶವಗಳ
ತರುವಾಮ ಮುುಂದಿನ ನಆೀಳಿಗೆಮರು ಷಾ ದವಕೆೆ ಹೀಗಿಲ್ಲದದ ರು!
ನಿರಿೋಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷಯ ದ್ ಆದೇಶ್
ದಯ ಮಾತ್ತಗಳು ನಿರಿೀಕೆೆ ಮನ್ನನ ಒಳಗೊುಂಡಿದದ ವು. ಯ್ಕಹೂದದ ಜ್ನರು ನಅ ಅವಿಧೇಮತೆಗಳಿುಂದ
ದರಾಜ್ಞಾ ಗಳನ್ನನ

ಮಿೀರಿ

ಮುರಿದುಕುಂಡಿದದ

ಸಂಬಂಧದ

ಪುನನಿವಮಾವಣದಲ್ಲಿ

ತಭಮ

ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಮನ್ನನ ನಿವಹಿಷಬೇಕ್ಕಗಿತ್ತು . ಅರು ಭನಃಪೂವಕವಾದ ನಅರ ಥವನ್ನ ಭತ್ತು ಆರಾಧನ್ನಗಳ
ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನನ ಹುಡುಕ್ರ ಕಂಡುಕಳಿ ಬೇಕ್ರತ್ತು . ಅರು ಷಿ ಳಿೀಮ ನಿವಾಸಿಗಳುಂದಿಗೆ ಉತು ಭವಾದ
ಬಾುಂಧಯ

ಹುಂದಿಯಬೇಕು ಎುಂಬುದು ಕ್ರಡ ದಯ ಆವಮವಾಗಿತ್ತು . ಅರು ಷಮುದಾಮವಾಗಿ

ನಅರ ಥವನಾ ಪೂವಕ ಕ್ರರ ಯ್ಕಗಳಿುಂದ ಮಾತರ ಇದನ್ನನ

ಸಾಧಿಷಫಹುದಿತ್ತು ಬಾಬೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ , ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ

ಕ್ಕಯು ಈ ಷಭಮ ಕಶಟ ಕಯವಾಗಿದುದ ಸತಾಶೆಮನ್ನನ ಉುಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು . ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಈ
ಕ್ಕಲ ಮುಗಿದಾಗ ದರು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದದ ುಂತೆ ಅಯ ಕುಟುುಂಫಗಳು ಷಾ ದವಕೆೆ ಹಿುಂದಿರುಗಿ ತಭಮ
ಮೊದಲ್ಲನ ಸ್ತಸಿಿ ತಿಗೆ ಭಯಳಿಲ್ಲದದ ರು.
ಇಂದಿನ ಪರ ಪಂಚಕ್ಷೆ ಒಂದು ನಿರಿೋಕ್ಷೆ
ರ ಪಂಚದಾದಯ ುಂತ ಮಿಲ್ಲಯಾುಂತಯ ಜ್ನರು ಯುದಧ , ಹಿುಂಸೆ, ಸಸಿವು, ಬಮ ಮುುಂತಾದ ಕ್ಕಯಣಗಳಿುಂದ
ಷಾ ದವನ್ನನ ತೊರೆದು ನವಾಷದಲ್ಲಿ ದಾದ ರೆ. ಕೆಲರು ಸ್ತಯಕ್ರೆ ತ ಷಿ ಳನ್ನನ ತಲುಪು ನಿರಿೀಕೆೆ ಯಿುಂದ
ಕಶಟ ಕಯವಾದ, ಅನಅಮದ ರ ಯಾಣಗಳನ್ನನ

ಕೈಗೊುಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೇಗನ್ನ

ಷಾ ಷಿ ಳಕೆೆ

ಹಿುಂದಿರುಗ ಸಾಧಯ ತೆ ಕಡಿಮೆಯೇ.
ನಿೋವು ಯೋಚಿಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕಾದ್ ಪರ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ


ಷಾ ದವದಲ್ಲಿ ಸ್ತಯಕ್ರೆ ತವಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಾನ್ನ ಒುಂದು ವಿಧವಾದ ಸೆರೆವಾಷದಲ್ಲಿ ಇದೄದ ೀನ್ನ
ಎುಂಫ ಭಾನ್ನ ಒಫಬ ರಿಗೆ ಫಯಲು ಸಾಧಯ ವೇ?

ಸೆರೆವಾಷನ್ನನ



ಅನ್ನಬವಿಸ್ತತಿು ರುರುಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಅರ ರ್ಥವಷಫಹುದು? ನಭಮ

ಷಭಸೆಯ ಗಳಿುಂದ ಹಯಫಯಲು ಸಾಧಯ ತೆಯೇ ಇಲಿ ವೆುಂಫ ಭಾವಿರು ಜ್ನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ
ನಿರಿೀಕೆೆ ಮ ಅನ್ನಬ ಮೂಡಿಸ್ತವುದು?
ಪ್ರರ ರ್ಥನಾ ಪೂವಥಕ ಕ್ರರ ಯೆ :
ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ

ತರ ವು

ಅಷಮಾಧಾನಗಳನ್ನನ
ದವವನನ್ನನ

ಅನ

ಕ್ಕಲದ

ರಾಜ್ಕ್ರೀಮ

ಭತ್ತು

ಫಹಿರಂಗಡಿಸ್ತವುದರುಂದಿಗೆ

ಸೂಚಿಸಿತ್ತ: ನಾನ್ನ ನಿಭಮ

ಬವಿಶಯ ದ

ಸಾಮಾಜಕ

ಆುಂತಯ

ವಾಗಾದ ನನ್ನನ

ಭತ್ತು
ಮಾಗವ

ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕಳುಿ ತಿು ರು ಆಲೀಚನ್ನಗಳನ್ನನ

ನಾನೇ ಫಲೆಿ ನ್ನ - ಷಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ರ ತಿಯಫಬ ರಿಗೂ ನಾಯ ಮ ದೇಯಕ್ರಷಲು ನಾವು ಕೆಲಷ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಿದೄ,
ವಿಶೇಶವಾಗಿ

ಘಾಸಿಗೆ

ಒಳಗಾಗಫಹುದಾದ

ಜ್ನರಿಗೊೀಷೆ ಯ

ಕ್ಕಮವಕತವರಾಗಬೇಕ್ರದೄ.

ಜಾಗತಿಕ

ಭಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಷಬೇಕ್ಕದ ಬೃಸತಾು ದ ಷಭಸೆಯ ಗಳಿಗೆ ಎಲಾಿ ದವಗಳೂ ಒುಂದಾಗಿ ರಿಹಾಯನ್ನನ
ಕಂಡುಕಳಿ ಬೇಕ್ಕಗಿದೄ ಉದಾ : ಜಾಗತಿಕ ತಾಮಾನ, ಫಡತನ, ಅನಾರೀಗಯ , ಫಲತಾೆ ಯದ ಲಸೆ,
ನಿರಾಶ್ರ ತಯ ವಿಶಭ ಸಿಿ ತಿ ಅಥವಾ ಹುಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದರುಂದಿಗೆ ನಆರ ೀತಿ ಇಲಿ ದೄ ಯ ಸರಿಸ್ತವುದು.
ನಭಮ ಲ್ಲಿ

ರ ತಿಯಫಬ

ಯ ಕ್ರು ಮ

ಉುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದೄದ

ಜೀವಿತಕ್ರೆ

ಹಯತ್ತ

ನಮೊಮ ುಂದಿಗಿರು ದರು ನಭಮ

ದಯ

ಕೆಡುಕನನ ಲಿ

ಎುಂದು

ಯೀಜ್ನ್ನಯಿದುದ ,
ನಾವು

ಅದು

ನಂಬಿದೄದ ೀವೆ.

ಆಲೀಚನ್ನಗೆ ನಿಲುಕದ ಕಶಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ತನನ

ಹಿತನ್ನನ

ಯಾವಾಗಲೂ
ಇರುವಿಕೆಯಿುಂದ

ಸಂತೈಸ್ತತಾು ನ್ನ.
ನಅರ ಥವನಾ ಪೂವಕ ಕ್ರರ ಯ್ಕಮ ಫಗೆೆ

ಒುಂದು ಕಥೆಮನ್ನನ

ಕೇಳಿರಿ. ಭಕೆ ಳು ಭತ್ತು ಯುಜ್ನಯ

ಕ್ಕಮವಕರ ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಣವ ಕಥನವಿದೄ.
ನಾನ್ನ ಗೆರ ೀಸ್. ನನನ

ನಅರ ಮ 24. ನನನ

ಫರುವಂತಸ ಜ್ನಯನ್ನನ
ಯುರೀಪ್
ಷಮುದರ ನ್ನನ

ವಿಶ್ವಾ ಷದಿುಂದ ಅುಂಗಿೀಕರಿಸಿ

ಖಂಡನ್ನನ

ರ ವೇಶ್ಷಲು

ದಾಟ್ಲು ಷಣಣ

ಷಣಣ

ವಾತಾವರ ಸಾಯದಲ್ಲಿ

ಕೇಳಿದಾಗ

ನಿಲವಕ್ರೆ ಷಲಾಗಲ್ಲಲಿ .

ತಭಮ

ಖಂಡನ್ನನ

ನಿರಿೀಕೆೆ ಸಂಯುಕು ರಾಶಟ ರದಲ್ಲಿ (U.K) ಯಕ್ಷಣೆಮನ್ನನ

ನಅರ ಣಾನಅಮನ್ನನ

ದೇೀಣಿಗಳಲ್ಲಿ

ನನನ

ಭನ್ನಗಳನ್ನನ

ಅವಯ ವಾದ ಆವರ ಮನ್ನನ

ಹೃದಮ
ಜ್ನರು

ರ ವೇಶ್ಷಲು ರ ಮತಿನ ಸ್ತತಿು ದದ ರು. ನನನ

ಲೆಕ್ರೆ ಷದೄ,

ಫಮಸಿ

ನಿೀಡಬೇಕು.

ಮೆಡಿಟ್ರೇನಿಮನ಄

ಮಣಿಸಿ ಫರು ಜ್ನಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನನ
ಬಿರಿಯಿತ್ತ.

ನನಗೆ

ಒತಾು ಮಪೂವಕವಾಗಿ

ಈ

ಸ್ತದಿದ ಮನ್ನನ

ತೊರೆದು

ನಭಮ

ದರು “ನಾಯ ಮದ ದರು” ಭತ್ತು ನಭಮ

ಮುುಂಬಾಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೇ ತಿೀರ ಹಾನಿಕ್ಕಯಕವಾದ ಅನಾಯ ಮ ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಸೆಪ್ಟ ುಂಫರ್ 2017ಯಲ್ಲಿ
ನಾನ್ನ ಕೆಲಾಯ್ಸಿ ಗೆ ತೆಯಳಿ ನಿರಾಶ್ರ ತಯ ಷಮುದಾಮದ ಅಡುಗೆಕೀಣೆಮ ಷಾ ಯಂಸೇಕಳಾಗಿ ಸೇರಿದೄ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿುಂಗಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ್ರಯಾಗಿ ಭತ್ತು ವಿತಯಣಾ ನಿದವವಕ್ರಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದೄನ್ನ. ದರು ನನಗೆ ಭನ್ನಮ ಕಡೆಯಿುಂದಲೂ ಕೆಲಾಯ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂ ಅದುು ತವಾದ ಷಹಾಮ
ಷಯಣಿಮನ್ನನ

ಒದಗಿಸಿದನ್ನ. ಜ್ನರು ಸೆನ ೀಸ ಸಂಬಂಧದಿುಂದ ಷವಕು ರಾಗಿ ನಿರಿೀಕೆೆ ಮನ್ನನ

ಡೆದರೆುಂದು

ಭಾವಿಸ್ತತೆು ೀನ್ನ.


ಗೆರ ೀಷಿ ವಿವಾ ನಅರ ಥವನಾ ದಿನದ ನಿರಿೀಕೆೆ ನಿರಾಶ್ರ ತರಿಗಾದರೆ ನಿನನ
ದಿನದ ನಿರಿೀಕೆೆ ಏನ್ನ? ಗೆರ ೀಸ್ ಗೆ ನಿರಾಶ್ರ ತರಿಗೆ ನ್ನಲೆಮನ್ನನ

/ ನಿಭಮ

ವಿವಾ ನಅರ ಥವನಾ

ಒದಗಿಸ್ತ ಹಂಫಲವಿತ್ತು . ಅಳ

ಹಂಫಲ ಕ್ಕಮವಗತವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರ ತರಿಗೆ ಪುನಶೆಚ ೀತನಕ್ಕರಿಯಾಯಿತ್ತ. ಈ ವಾಯದಲ್ಲಿ ಒುಂದು
ಅನಾಯ ಮನ್ನನ

ನಾಯ ಮಕೆೆ

ರಿತಿವಸ್ತ ಷನಿನ ವೇವದಲ್ಲಿ

ನಿೀವು ಯಾ ಮಾಗವನ್ನನ

ಅನ್ನಷರಿಸ್ತತಿು ೀರಿ? ಹೇಗೆ ಕ್ಕಮವರ ವೃತು ರಾಗತಿು ೀರಿ?


ರ ಪಂಚದಾದಯ ುಂತ,
ಚಳುಳಿಮನ್ನನ

ಎಲೆಿ ಡೆ
ನಾವು

ವಿವಾದದ ವಿಶಮನ್ನನ

ಅತಯ ುಂತ

ಆಷಕ್ರು ಯಿುಂದ

ಆರಂಭಿಷಬೇಕೆುಂದಿದೄದ ೀವೆ.

ನಿರಿೀಕೆೆ ಮನ್ನನ

ನಿಭಗೆ

ತರು

ಒುಂದು

ಗಾಢಾನ್ನರಾಗವುಳಿ

ಒುಂದು

ಒುಂದು ಚಿೀಟಿಮಲ್ಲಿ ಫರೆದು, ಗುಂನಆನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕುಂಡು ಚಚ್ವ

ಮಾಡಿರಿ ಅನಂತಯ //WDPhope ಫಳಸಿ ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರರಿ.
ಯ್ಕರೆಮಿೀಮನ ತರ ದ ಉಲೆಿ ೀಖ್ನ್ನನ
ದರು ತನನ

ಓದಿ, ಅದರಿುಂದ ಸೂ ತಿವ ಹುಂದಿದ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ

ರಿಪೂಣವವಾದ ಆಲೀಚನ್ನಮನ್ನನ

ಎುಂದು ನಂಬೀಣ. ನಭಮ

ತಾಯಿಯೂ ನಭಮ

ನಭಮ

ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪಲರ ದವಾಗಿಸ್ತತಾು ನ್ನ

ತಂದೄಯೂ ಆದ ದರು ಲೌಕ್ರಕ ಸಂಕಶಟ ಗಳ

ಹೀರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ರುರಿಗೆ ನ್ನಯವು ನಿೀಡಲು ನಭಮ ನ್ನನ ಉಯೀಗಿಷಲ್ಲ ಎುಂದು ನಅರ ರ್ಥವಸೀಣ.

