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ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಿ ರ್ಥಿಸಿರಿ . -ಮಾರ್ಿ 14:38

ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಿಂದ ಎಿಂಬದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳ
ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಮಾತಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವ ರೂಪ ನಮಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತಾ ದೆ. ಈ
ಶೋಧನೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೇ ತಿಳಿದಿದು ರೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಲಘುವಾದ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತಾ ವೆ.
ಆದು ರಿಿಂದ, ಎಚ್ಚ ರವಾಗಿದ್ದು , ಪ್ರಿ ರ್ಿನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನುು ಯಾವ ಭೋತಿಯಲಿ ದೆ
ಎದ್ದರಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದಧ ತೆ ಮಾಡಿಕಿಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ
ಸೈತ್ತನನು ಯಾರನುು ನುಿಂಗಲ್ಲ ಎಿಂದ್ದ ಕಾದ್ದಕಿಂಡಿರುತ್ತಾ ನೆ. ನಿಮಮ ಲ್ಲಿ ರುವ ದೌಬಿಲಯ ಗಳ ಅರಿವು
ಅವನಿಗೆ ಇರುವದರಿಿಂದ ಅದರ ಪೂಣಿ ಪಿ ಯೋಜನ ಹಿಂದ್ದವದಕ್ಕೆ ಸಿದಧ ನಾಗಿರುತ್ತಾ ನೆ. ಈ
ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ತಿ ತಮ ನ ಬಲದಿಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ಹೃದಯಗಳನುು ದೃಢಪಡಿಸಿಕಿಂಡು
ರ್ತಿನ ಸ್ಮಯೋಚಿತವಾದ ಸ್ಹಾಯವನುು ಎದ್ದರು ನೋಡಿ ಪಡೆದ್ದಕಳುು ವದಾದರೆ, ಇವುಗಳನುು
ಜಯಸಿ ಗೆದ್ದು ಕಿಂಡವರಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದ್ದವರಿಯಬಹುದ್ದ.
ನನು ಮನವೇ ಜಾಗರೂರ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರು
ಹತ್ತಾ ಸ್ಹಸ್ಿ ವೈರಿಗಳ ದಾಳಿಯಾಗಲ್ಲ
ಪ್ರಪದ ಸ್ಮೂಹ ನಿನು ಮೇಲೆ ದಂಡಿಳಿಸಿ ಬರಲ್ಲ
ನಿನಿು ಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಕಿತ್ತಾ ಕಳು ಲಾಗದ್ದ-Z ’03, 119 (ಖ 3178).
***

***

***
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ಆದದರಿಿಂದ, ಸ್ಮಯವಿರಲಾಗಿ ಎಲಿ ರಿಗೆ ಒಳ್ು ೋದನುು ಮಾಡೋಣ. ಮಖಯ ವಾಗಿ ಒಿಂದೇ
ಮನೆಯಂತಿರುವ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನಂಬಿಕ್ಕಯುಳು ವರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. -ಗಲಾತಯ ದವರಿಗೆ 6:10

ಕ್ಕಿ ೈಸ್ಾ ನಾದವನು ಎಲಿ ರಿಗೂ ಒಳ್ು ೋದನುು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಸ್ಮಯವಿರಲ್ಲ, ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ,
ಅನುಕೂಲವಿರಲ್ಲ, ಅನಾನುಕೂಲವಿರಲ್ಲ, ಸಿದಧ ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲಿ ದೆ, ಸ್ಹೋದರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿ ಣವನೆು ೋ
ಕಡುವಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ಈ ಪ್ರಿ ಣತ್ತಯ ಗದ ರ್ತಿವಯ
ನೆರವೇರಿಸುತಿಾ ರಬೇಕು. ಹೇಗಂದರೆ, ಸ್ತಯ ಪಿ ಚಾರಕಾೆ ಗಿ ತನು ಕಾಲವನುು ವಯ ಯ ಮಾಡುತಿಾ ರಬೇಕು.
ಸ್ಹೋದರರಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯವಾಗುವಂತೆಯೂ ನಡಕಳು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು
ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಸ್ವಾಿಯುಧಗಳನುು ಧÀರಿಸಿ ಈ ರ್ಠಿಣ ಯುದಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲ್ಲಯಾಗಿ ನಿಲಿ ಬೇಕು-Z
’03, 121 (ಖ 3180).
***

***

***
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ಇರುಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ರ್ಳ್ಯತ್ತ; ಹಗಲು ಸ್ಮಿೋಪವಾಯತ್ತ. ರ್ತಾ ಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ
ಕೃತಯ ಗಳನುು ಬಿಟ್ಟಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಯುಧಗಳನುು ಧರಿಸಿಕಳ್ು ೋಣ.
-ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 13:12

ರ್ತಾ ಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೃತಯ ಗಳು ಅಿಂದರೆ ಅವುಗಳನುು ತಿೋವಿ ವಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ,
ಯಾವದಾದರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋಿಷ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದ್ದ ಅವುಗಳಿಿಂದ ಆಗದ್ದ.
ಹಸ್ಯುಗವು ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಸ್ಹ ಎದ್ದರಿಸಿ ನಿಲುಿ ವದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃತಯ ಗಳಿಿಂದಾಗದ್ದ. ಈಗ
ನಾವೆಲಿ ರೂ ಹಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿೋನರೂ, ಹಳ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಮರೆಯಬಾರದ್ದ.
ಆದು ರಿಿಂದ, ಬೆಳಕಿನ ರಾಜಯ ವು ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾದ ನಂತರ ನಾವು ಆ ರಾಜಯ ದ ನಾಗರಿೋರ್ರಾಗಿ,
ಸ್ಥವಿಭೌಮನಾದ ಕಿಿ ಸ್ಾ ೋಸುವಿಗೆ ಜವಾಬಾು ರರಾಗಿ ವತಿಿಸುವದನುು ಈಗಲೇ ರ್ಲ್ಲಯುವವಂತರಾಗಬೇಕು.
ಹೋಗೆ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯಿಂದ ನಡೆದ್ದಕಳುು ವಲ್ಲಿ ರ್ತಾ ಲೆಯ ಪಿ ಭುವಾದ ಸೈತ್ತನನು ಹಾಗೂ ಅವನ
ಕೃತಯ ಗಳಿಗೆ, ಮಾಗಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಿಲುಿ ವಂತವರಾಗುತೆಾ ೋವೆ-Z ’03, 122 (ಖ 3181).

***

***

***
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ಹಗಲು ಹತಿಾ ಗೆ ತರ್ೆ ಹಾಗೆ ಮಾನಸ್ಾ ರಾಗಿ ನಡೆದ್ದಕಳ್ು ೋಣ.
-ರೋಮಾಪುರ 13:13

ಪಿ ತಿಯಬಬ ನು ಸ್ಹ ತ್ತನು ಖರ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಒಿಂದಿಂದ್ದ ರೂಪ್ರಯ, ಪೈಸ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿ ಮಾಣಿರ್ನಾಗಿ ವತಿಿಸುವದಲಿ ದೆ, ತನು ನೆರೆಯವರ ಬಗೆೆ ವಂಚ್ನೆಯಲಿ ದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿಿಸುವ
ಹಾಗೆ ತನು ನುು ನೋಡಿಕಳು ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ತನು ಸ್ಹೋದರರ ಬಗೆೆ ನಿಷ್ೆ ಪಟವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾವಿಸಿಕಳುು ವದಲಿ ದೆ, ತನು ದೇವರು ಮತ್ತಾ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯ ಯಪರವಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ಕಿಂಡು
ಅರಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪರಿೋಕ್ಕೆ ಯನುು ಮೇಲೆ ಿಂಡ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ.
ಯಾರಾರು ದೇವರಿಗಿಿಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರ ಮೆಚಿಚ ಗೆಗೆ ಹೆರ್ಚಚ ಒಲವು ತೋರಿ ಅಪ್ರಿ ಿ ಮಾಣಿರ್ವಾಗಿ
ಇಷ್ಟ ಪೂವಿರ್ವಾಗಿ ಸುಳು ನೆು ೋ ನಂಬಿ ತಮಮ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನೆು ೋ ಗುರಿಯನಾು ಗಿ ಸಿವ ೋರ್ರಿಸಿರುತ್ತಾ ರೋ,
ಅಿಂರ್ಹವರನುು ಸುಳು ನೆು ೋ ನಂಬಿ ಅದನೆು ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಟ ಕಡಲಾಗುವದ್ದ. ಹಾಗೆ
ಅವರು ತಮಮ ನಿತಯ ಹತ್ತಸ್ಕಿಾ ಯನುು ಭಂಗಪಡಿಸಿಕಳುು ವಂತೆಯೂ ಸ್ಹ ಅವರನುು
ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಲಾಗುವದ್ದ. ಇದ್ದ ಅವರ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲಾಿ ಉತಾ ಮ ಸ್ಥಧನೆಗಳನುು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟ ದು ರೂ,
ಅವರ ಅಿಂತಯ ಸಿಾ ತಿಯು ಹೋನಾವಸ್ಾ ಯಲ್ಲಿ ಕನೆಗೊಳುು ತಾ ದೆ-Z ’03, 122 (ಖ 3181).
***

***

***
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ಮೃಷ್ಟ ಭೋಜನದಿಿಂದಲೋ ಎಿಂಬಂತೆ ನನು ಮನಸುು ಸಂತ್ತಷ್ಟ ವಾಗಿರುವದ್ದ. ನನು ಬಾಯ
ಉತ್ತು ಹ ಧವ ನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ , ನಿನು ನುು ಕಿಂಡಾಡುವದ್ದ. ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಲದ್ದು ಕಿಂಡು ನಿನು ನುು
ಸ್ಮ ರಿಸುವಾಗ ರಾತಿಿ ಯ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಿನು ನುು ಧ್ಯಯ ನಿಸುತಿಾ ರುವೆನು.
-ಕಿೋತಿನೆಗಳು 63:5,6

ಪ್ರಿ ರ್ಿನೆ ಎಿಂಬುವದ್ದ ಒಿಂದ್ದ ಅನುಗಿ ಹವೆಿಂದಲಿ ; ಅದ್ದ ಒಿಂದ್ದ ಅವಶ್ಯ ರ್ತೆಯಾಗಿರುತಾ ದೆ.
ಕಿಿ ಸಿಾ ೋಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತ್ತಿಂಬಾ ಅವಶ್ಯ ರ್ವಾದದ್ದು , ಎಿಂಬದಾಗಿ ಆಜಾಾ ಪ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜಾ ತ್ತಪೂವಿರ್ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿ ಆತನಿಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಿ
ಇಟ್ಟಟ ಕಳುು ವದರ ಅಭಲಾಶೆ ಹಿಂದದೆ ಇದು ರೆ ಅವನು ದೇವಪುತಿ ನೆಿಂಬ ಆತಿಮ ೋಯತೆಯನುು
ರ್ಳ್ದ್ದಕಳುು ವ ಸ್ಥಧಯ ತೆ ಇರುವದರಿಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಿ ಯಾಗಿ ನಿಿಂತಿರುವ ಪಿ ಪಂಚ್, ಶ್ರಿೋರಭಾವ ಮತ್ತಾ
ಸೈತ್ತನ ಇವನುು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಪಿ ಯತು ವಹಸಿಕಳು ಬೇಕು. ರ್ತಿನು ನಮಮ ಮೇಲೆ
ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸ್ ಇಟ್ಟಟ ರುವನು ಎಿಂಬ ಪುರಾವೆ ನಮಮ ಲ್ಲಿ ದು ರೆ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ದಿವಯ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ
ಪಿ ರ್ಟವಾಗಿ ಆ ಮೂಲರ್ ನಮಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಿ ರ್ಿನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರತೆ ಉಿಂಟಾಗದೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚಿಚ ನ ಧನಯ ತೆ
ಕೂಡಿಸ್ಲಪ ಡುತಾ ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಮಮ ಹೃದಯಗಳು ಫಲವತ್ತಾ ದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಆಗಿ ಹೇರಳವಾದ ಬೆಳ್
ಉಿಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ ದೆ-Z ’96, 161 (ಖ 2004).
***

***

***
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ಆದರೆ ಕ್ಕಿ ೈಸ್ಾ ನಾಗಿ ಬಾಧೆಪಟಟ ರೆ ಅವನು ನಾಚಿಕ್ಕಪಡದೆ ಆ ಹೆಸ್ರಿನಿಿಂದಲೇ ದೇವರನುು
ಘನಪಡಿಸ್ಲ್ಲ.
-1ಪೇತಿ 4:16

ನಾವು ಸ್ತಯ ತೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿ ಅದಕಾೆ ಗಿ ನಮಮ ಶ್ಕಿಾ ವಯ ಯ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಗ
ರುಜನ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತಾ ವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ತ್ತನೇ ಈ
ಅಸೌರ್ಯಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡುವದರಿಿಂದ ನಮಮ ಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗೆೆ ನಂಬಿಕ್ಕ ಪ್ರಿ ೋತಿ ಇರುವದೆಿಂದ್ದ
ಈ ಮೂಲರ್ ಸ್ಥಬಿೋತ್ತಗುತಾ ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ಇಿಂರ್ ಸಂರ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗದೆ ಇದು ರೆ ಹಾಗೂ
ಪವಾಡ ಸ್ದೃಶ್ದಿಿಂದ ಇವುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವದಾದರೆ, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಿಮ ಿಂದ ಯಾವ
ಬಲ್ಲದಾನವಾಗಲ್ಲ, ಸ್ತಯ ದ ಪರವಾಗಿ ಚಿತಾ ಪೂವಿರ್ವಾಗಿ ಶೋಧನೆಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುವದ್ದ ಇಲಿ ವಾಗಿ
ಹೋಗುತಾ ವೆ. ಅಿಂದರೆ ಸ್ತಯ ಕಾೆ ಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರ್ಷ್ಟ ವಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಸ್ಯಾಗಲ್ಲ ಸ್ಹಸುವಂರ್ ನಿದಶ್ಿನಗಳೇ
ಇರುವದಿಲಿ . ಇದಲಿ ದೆ, ನಾವು ಸ್ತಯ ಕೆ ೋಸ್ೆ ರ ಒಿಂದ್ದ ನೋವಾಗಲ್ಲ, ಗಾಯವಾಗಲ್ಲ, ತಿಂದರೆಯಾಗಲ್ಲ,
ಬಾಧೆಯಾಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಶಿರಚ್ಚ ೋದನವನೆು ೋ ಅನುಭವಿಸುವದಾದರೆ ಅದ್ದ ಪವಿತ್ತಿ ತಮ ನ ಸ್ಥಕಿೆ ಯಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸಿ, ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ಾ ಪೂಣಿರು ಎಿಂಬದನುು ರುಜುವಾತ್ತಪಡಿಸುತಾ ದೆ. ಈ ಎಲಾಿ ಬಾಧೆಗಳನುು
ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ಇದನೆು ೋ ನಮಮ ರ್ತಿನ್ನ ಮತ್ತಾ
ಅಪೋಸ್ಾ ಲನಾದ ಪೇತಿ ನ್ನ ಹೇಳಿರುವದ್ದ-Z ’96, 166 (ಖ 2004).

***

***

***
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ನನು ದೇವರು ಕಿಿ ಸ್ಾ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲರ್ ತನು ಪಿ ಭಾವದ ಐಶ್ವ ಯಿಕ್ಕೆ ತರ್ೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಮ
ಪಿ ತಿಯಿಂದ್ದ ಕರತೆಯನುು ನಿೋಗಿಸುವನು.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ರಪ ಯವರಿಗೆ 4:19

ಮಹಾ ಸಂತೋಷ್ದ ಶುಭ ಸ್ಮಾಚಾರವನುು ಸ್ಥರುವದಕ್ಕೆ ಉರಿಯುತಿಾ ರುವ ಉತ್ತು ಹ ನಿನು ಲ್ಲಿ
ಇಲಿ ದಿದು ರೆ ಅದಕಾೆ ಗಿ ಒಳ್ು ೋ ವಯ ವಸಿಾ ತ, ನಂಬಿಕ್ಕ, ವಿಶಾವ ಸ್ ಮತ್ತಾ ಛಲ ಇವುಗಳಿಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಜಾಾ ಪ್ರಸಿಕಳುು ವದಾದರೆ, ಅತಿ ಶಿೋಘಿ ದಲ್ಲಿ ಆ ತೆರನಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋನ್ನ ಸುವಾತೆಿ ಸ್ಥರಬಹುದ್ದ.
ನಿನು ಲ್ಲಿ ಸುವಾತೆಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಆಸ್ಕಿಾ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಿ ೋತಿಯದ್ದು ಅದನುು ಮನಮಟ್ಟಟ ವಂತೆ
ಸ್ಥರಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಮರ್ಿ ಯ ದ ಕರತೆ ಇದು ರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಥರಿ ಹೇಳುವ ಜಾಣತನಕಾೆ ಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ
ವಿಜಾಾ ಪ್ರಸಿಕಿಂಡು ನಿನು ಲ್ಲಿ ರುವ ಅಿಂರ್ಹ ಸ್ಥಮರ್ಿ ಯ ದ ಪೂಣಿಪಿ ಮಾಣವನುು
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. ಇದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನು ಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಚಚ ಉತ್ತು ಹ ಹಾಗೂ ಜಾಣತನದ ವಿದೆಯ
ಇದು ರೂ ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಕರತೆ ಇದು ರೆ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಇವುಗಳನುು ಕಿಂಡಯುು , ನನಗೆ ಈಗ ಇರುವ
ಸ್ದವಕಾಶ್ಗಳ ಸ್ದಿವ ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕಳುು ತಿಾ ದೆು ೋನೆ ಎಿಂದ್ದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಮಿಂದೆ ಬರುವಂರ್
ಅವಕಾಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದ್ದಕಳು ಬೇಕು. ಆದಾಗೂಯ ನಿೋನು ಈ ಸುವಾತೆಿ ಸ್ಥರುವ ಬಗೆೆ ನಿನು ಲ್ಲಿ
ರ್ನಿಷ್ಠ ವಾದ, ಅಲಪ ಸ್ವ ಲಪ ಬುದಿಧ ವಂತಿಕ್ಕ ಇದು ರೆ, ಅಷ್ಟ ೋ ರಿೋತಿಯಿಂದ ಕೈಕಾಯಿ ನಡಿಸಿಕಿಂಡು ಮಿಂದೆ
ಬಂದ್ದ ಒದಗುವ ಸ್ಮಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತರೆಯತರ್ೆ ದ್ದು -Z ’96, 163 (ಖ 2004).
***

***

***
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ಅವನು ಹಿಂದೆಗೆದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ್ವಿರುವದಿಲಿ . -ಇಬಿಿ ಯ 10:38

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ರಿಯುವದ್ದ, ಮೊದ ಮೊದಲು ಬಲ್ಲದಾನದ ಇರ್ೆ ಟಾಟ ದ ಮಾಗಿಬಿಟ್ಟಟ ಬೇರೆ ದಾರಿ
ಹಡಿಯುವದ್ದ. ಅಿಂದರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರಿಗಿ ನೋಡುವದ್ದ ಅರ್ವಾ ತ್ತನು ಹಿಂದೆ ಬೇಡವೆಿಂದ್ದ ಬಿಟ್ಟಟ ಹೋದ
ವಸುಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪ್ರಸುವದ್ದ ಎಿಂಬರ್ಿ ಬರುತಾ ದೆ. ಓಟದ ಪಂದಯ ದಲ್ಲಿ ವೇಗ ತ್ತಸು ರ್ಡಿಮೆ
ಮಾಡುವದ್ದ ಪೂವಿಸ್ವ ಭಾವದ್ದು . ದ್ದರಿಚ್ಚ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತಯ ವನುು ಬಲ್ಲಕಡುವದ್ದ, ಇದೂ ಸ್ಹ
ಹಿಂದೆಗೆಯುವದ್ದ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಅರ್ಿ ಕಡುತಾ ದೆ. ಹೋಗೆ ಮಾಡುವದರಿಿಂದ, ಶೋಧರ್ನ ನಿಪುಣತೆಗೆ ದಾರಿ
ಮಾಡಿಕಟಟ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಮಿಸಿ ನಮಮ ದೌಬಿಲಯ ಗಳ ಸುಳಿವು ಅವನಿಗೆ ಲಭಸಿ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲರ್ರವಾದ
ರಿೋತಿಗಳಿಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೂಣಿ ಪಿ ಯೋಜನ ಹಿಂದ್ದವದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಧಯ ವಾಗುತಾ ದೆ. ನಾಯ ಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಪಿ ತಿಕೂಲವಾಗುವಂರ್ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾದ ತಪುಪ ಅಭಪ್ರಿ ಯಗಳನುು ನಮಮ ಮನಸಿು ಗೆ ತೋರುವಂತೆ
ಮಾಡಲಾಗುವದ್ದ. ರ್ಣಿಿ ಗೆ ರಾರ್ಚವಂರ್ ಆಮಿಷ್ಗಳು ನಿೋತಿಯ ತೋರಿಕ್ಕಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರಿೋತಿಯಿಂದ
ನಮಮ ಮಾಿಂಸಿರ್ ಶ್ರಿೋರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಪುಪ ವ ಹಾಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಲಾಗುವದ್ದ. ಇದಲಿ ದೆ, ಗಿ ಹಸ್ಲಾಗದ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ರ್ಮವಾಗಿ ಇಟಟ ಿಂರ್ ಪ್ರಿ ೋತಿಯು ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತಾ ದೆ. ಹಾಗೆ
ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ ಆಸ್ಕಿಾ ಕುಿಂದಿ ಹೋಗುತಾ ದೆ. ರ್ಟಟ ರ್ಡೆಗೆ ಸ್ತಯ ವಾರ್ಯ ದೇವರಾತಮ

ಇವುಗಳಿಿಂದ ದೂರ ಸ್ರಿದ್ದಹೋಗಿ ದೇವರಾತಮ ನ ಮಾಗಿದಶ್ಿನ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ತಪ್ರಪ ಹೋಗುತಾ ದೆ-Z
’95, 93 (ಖ 1798).

***

***

***
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ರಂಗಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಓಡುವದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದವರೆಲಿ ರೂ ಓಡುತ್ತಾ ರಾದರೂ ಒಬಬ ನು ಮಾತಿ ಬಿರುದನುು
ಹಿಂದ್ದತ್ತಾ ನೆ ಎಿಂಬದ್ದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ, ಅವರಂತೆ ನಿೋವೂ ಬಿರುದನುು ಪಡಕಳು ಬೇಕ್ಕಿಂತಲೇ
ಓಡಿರಿ.
-1ಕರಿಿಂರ್ 9:24

ಯುದಧ ದಲ್ಲಿ ಜಯಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ದೇವರು ದಯಪ್ರಲ್ಲಸಿದ ಸ್ವಾಿಯುಧಗಳನುು
ಧರಿಸಿಕಳುು ವದಲಿ ದೆ, ಶೂರರಾಗಿ ರ್ದನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಿ ಮಣಶಿೋಲರಾಗಿ, ರ್ಣಿಿ ನಾಶೆ, ಶ್ರಿೋರದಾಶೆ, ಬದ್ದಕು
ಬಾಳಿನ ಡಂಭ ಹಾಗೂ ನಿೋತಿ ಮತ್ತಾ ಪರಿಶುದಧ ತೆಯ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೋರಾಡುವವರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಿ ೋತಿ ಅಿಂದರೆ, ರ್ತಿನಲ್ಲಿ , ಸ್ತಯ ದ ಮೇಲೆ, ನಿೋತಿಯ ಪರವಾಗಿ
ವಿಶಾವ ಸ್ವಿಡಬೇಕು. ಇವುಗಳೇ ನಮಮ ನುು ಹುರಿದ್ದಿಂಬಿಸುವವು. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಿಿಂದ ನಾವು
ಸೂಪ ತಿಿಪಡೆಯದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನಾವು ವಿಜಯಗಳಾಗುವದೇ ಅಸ್ಥಧಯ ವಾಗುತಾ ದೆ. ಪ್ರಿ ೋತಿಯಿಂದರಿಿಂದಲೇ
ನಾವು ಮರಣದ ಪಯಿಿಂತರ ನಂಬಿಗಸ್ಾ ರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಲೆಿ ವು ಮತ್ತಾ ದೇವಜನರ ಬಾಧಯ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗುತೆಾ ೋವೆ. ಎಲಿ ಉತ್ತು ಹವುಳು ಪ್ರಿ ೋತಿ, ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದರೆತನ ಮಾಡುವದೇ ಆದರೆ,
ಅಿಂರ್ಹವರು ತಮಮ ಹೃದಯಗಳನುು ಪೂಣಿವಾಗಿ ರ್ತಿನಿಗೆ ಒಪ್ರಪ ಸಿಕಟ್ಟಟ ಅಿಂದರೆ, ಹತಾ ನೇ ಒಿಂಭತ್ತಾ
ಭಾಗದಷ್ಟಟ ಗೆಲುವು ಸ್ಥಧಿಸಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಇಷ್ಟ ಲಾಿ ಆದರೂ ಸ್ಹ ನಾವು ನಮಮ ನುು ದೇವರ ಪ್ರಿ ೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಪ್ರಡಿಕಳು ಬೇಕು. (ಯೂದ 21) ಅಪೋಸ್ಾ ಲನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚ ರವಾಗಿದ್ದು
ಆಗಿ ಹಪೂವಿರ್ವಾದ ಪ್ರಿ ರ್ಿನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು-Z ’95, 93 (ಖ 1798)
***

***

***
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ಹೋಗಿರುವದರಿಿಂದ ದೇವರ ತ್ತಿ ಣವುಳು ಹಸ್ಾ ದ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿಮಮ ನುು ತಗಿೆ ಸಿಕಳಿು ರಿ. ಆತನು ತರ್ೆ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ನುು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು.
-1ಪೇತಿ 5:6

ಧಿೋನ ಭಾವದ ಮಾಗಿದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಟ ನಡೆಯುವದ್ದ ಅಷ್ಟಟ ಸುಲಭವಾಗಿರದೆ, ನಮಮ ಲ್ಲಿ ರುವ
ಆಶೆ ಆಕಾಿಂಕ್ಕೆ ಗಳನುು ಹತಿಾ ಕಿೆ , ಅವುಗಳನುು ಯಜಾ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ, ಬಲ್ಲಪಶುವಿನ ದಹಸುವಿಕ್ಕ
ಪೂತಿಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾದ್ದಕಳು ಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಹೋಗಾದರೆ ಕ್ಕಿ ೈಸ್ಾ ರಾಗಿ ನಾವು ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯನುು

ಮನೋಭೋತಿಯಿಂದಲೂ ನಡುಗುವವರಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಧಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ದ. ನಾವು ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ದಕಳು ದೆ
ಹೋದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ಾ ರಿಗಾಗಿ ಜಯಹಿಂದ್ದವವರಿಗೆ ವಾಗಾು ನ ಮಾಡಿದ ಬಹುಮಾನವನುು
ಪಡೆಯುವದ್ದ ತ್ತಿಂಬಾ ರ್ಷ್ಟ ವಾಗುತಾ ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಗಾಗಿ ಮಿಂದೆ ಹೋದ ಮನ್ನು ಚ್ರ್ನ್ನ,
ಸ್ಥತಿವ ರ್ನ್ನ, ಧಿೋನತೆಯುಳು ವನ್ನ ಆಗಿದು ನು. ನಾವು ಧಿೋನತೆಯುಳು ವರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ಾ ರೂ ಆಗಿದು ರೆ ಮಾತಿ
ದೇವರು ನಮಮ ನುು ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತಿ ಪ್ರತೆಿ ಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಆತನ ಹೆಸ್ರನುು ಇತರರಿಗೆ
ಸ್ಥರುವಂತೆ ಅನುಗಿ ಹಸುತ್ತಾ ನೆ. ನಮಿಮ ಿಂದ ನಾನು ಎಿಂಬದನುು ವಿಸ್ಜಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮಮ ಲ್ಲಿ ತನು
ಆತಮ ಮತ್ತಾ ಸ್ತಯ ಇವುಗಳಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬಿಸಿ, ರ್ತಿನ ಸೈನಿರ್ರಾಗಿ ಆತನ ಶ್ಕಿಾ ಯನುು ಆಶ್ಿ ಯಸಿಕಿಂಡವರಾಗಿ,
ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಭಟರಾಗಿ ಶೂರತನದ ಸೇವೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವವರಾಗುತೆಾ ೋವೆ-Z ’93, 7 (ಖ 1486).

***

***

***
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ದ್ದಿಂದೌತಣ ಕುಡುರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗಲ್ಲ .......... ಕಾಲರ್ಳ್ಯದೆ ಹಗಲು ಹತಿಾ ಗೆ ತರ್ೆ ಹಾಗೆ
ಮಾನಸ್ಾ ರಾಗಿ ನಡೆದ್ದಕಳ್ು ೋಣ.
-ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 13:13

ಕ್ಕಲವರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವ ಯಿದ ಮೇಲೆ ಮತಿಾ ನ ಅಮಲು ಇರುತಾ ದೆ. ಇನಿು ತರರಿಗೆ ಕೇವಲ
ವಯ ವಹಾರ, ವಾಯ ಪ್ರರ ವಹವಾಟ್ಟಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಾ ಇರುತಾ ದೆ. ಕ್ಕಲವರಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಉಡುಪು,
ಕ್ಕಲವರಿಗೆ ಸಂಗಿೋತ, ಕ್ಕಲವರಿಗೆ ರ್ಲೆಗಳ ಮಿಂತ್ತದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಆಸ್ಕಿಾ ಇರುತಾ ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ
ಒಿಂದ್ದ ನ್ನತನ ದಿನ ಉದಯವಾಗಿರುವದರಿಿಂದ, ದೇವಜನರಿಗೆ ಇದರ ಆರಂಭ ಉಿಂಟಾದ ಸುಳಿವು ಕಂಡು
ಬಂದಿರುತಾ ದೆ, ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೇಮರ್ವಾದ ಒಿಂದ್ದ ಮಹಾಕಾಯಿವನುು ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾ ನೆ. ಈ
ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚಿಚ ನ ಆಸ್ಕಿಾ ವಹಸಿ ಈ ಕ್ಕಲಸ್ದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ೋನರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ,
ಲೋರ್ದವರು ಇಡಿೋ ರಾತಿಿ ಯಲೆಿ ಲಾಿ ನಿದೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ರ್ಳ್ದ್ದ, ದೇವರ ಕಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಯೋಚಿಸಿ
ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚ ರದಿಿಂದ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಆಗುತಿಾ ಲಿ . ಇದಲಿ ದೆ, ನಾವು ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತನೆ ಇಟ್ಟಟ ಕಿಂಡಿರುವ
ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆೆ ಯಾವ ಚಿಿಂತನೆ ಇರುವದಿಲಿ . ಆದು ರಿಿಂದ, ನಾವು ಲೋರ್ದವರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ,
ನಮಮ ಒಿಂದ್ದ ಯೋಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ನಡತೆಗಳಿಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವದೇ ಲೇಸು-Z ’03, 123 (ಖ 3179).
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“ನಾವು ದೇವಸ್ಾ ೋತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರನಮಾಡುವದ್ದ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ರರ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿದೆು ೋವೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತಾ ದಲಿ ವೇ. ನಾವು ರಟ್ಟಟ ಯನುು ಮರಿದ್ದ ತಿನುು ವದ್ದ
ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿದೆು ೋವೆಿಂಬದನುು ಸೂಚಿಸುತದಲಿ ವೇ. ರಟ್ಟಟ ಯು

ಒಿಂದೇಯಾಗಿರುವದರಿಿಂದ ಅನೇರ್ರಾಗಿರುವ ನಾವು ಒಿಂದೇ ದೇಹದಂತಿದೆು ೋವೆ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲಿ ರೂ
ಆ ಒಿಂದೇ ರಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಲುತಕೆ ಿಂಡು ತಿನುು ತೆಾ ೋವೆ.”
-1ಕರಿಿಂರ್ 10:16,17
ಅನೇರ್ ದಾಿ ಕಿೆ ಗಳನುು ಹಿಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆದಿರುವದ್ದ ಒಿಂದೇ ಪ್ರತೆಿ ಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ
ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅನೇರ್ ಕಾಳುಗಳನುು ನುಣಿ ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಿಂದೇ ಒಿಂದ್ದ ರಟ್ಟಟ ಯಾಗುತಾ ದೆ. ಈ ಕಾಳುಗಳು
ಇತರರು ತಿನುು ವದಕೆ ೋಸ್ೆ ರ ರಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಮಾಪ್ರಿಟ್ಟ ಆಗುವದರಿಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ರುವ ಒಿಂದಿಂದೇ
ಕಾಳು ತಮಮ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಗಾತಿ ವನುು ಉಳಿಸಿಕಳು ಲಾಗದ; ಹಾಗೆಯೇ ದಾಿ ಕಿೆ ಹಣ್ಣಿ ಗಳು ಅದೇ
ದಾಿ ಕಾೆ ರಸ್ವಾದಾಗ, ಇದೇ ಹಣ್ಣಿ ಗಳು ತಮಮ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಗಾತಿ ವನುು ಉಳಿಸಿಕಳುು ವಂತಿಲಿ .
ಯಾಕಂದರೆ, ಈ ದಾಿ ಕಾೆ ರಸ್ವು ಜೋವಕಡುವ ಆತಮ ವಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸ್ಲಪ ಡುತಾ ದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ,
ಅಪೋಸ್ಾ ಲನ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ದ ಸುಿಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಿರ್ ಹೋಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾಣಬಹುದ್ದ. ಹೇಗಂದರೆ,
ರ್ತಿನ ಜನರು ಒಿಂದೇ ರಟ್ಟಟ , ಒಿಂದೇ ಪ್ರತೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ರೆ. ನಾವು ಪರಲೋರ್ದ ಮಹಮೆ
ಹಿಂದಿಕಳುು ವದಕ್ಕೆ ಇರುವದ್ದ ಇದ್ದ ಒಿಂದೇ ಮಾಗಿ. ಆದಕಾರಣ, ರ್ತಿನು ನಮಮ ನುು ರ್ರೆದ ಮೇರೆಗೆ
ಆತನ ಪ್ರತೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಆತನ ಅನುಯಾಯಗಳಾದ ನಾವೂ ಸ್ಹ ಮರಿಯಲಪ ಟ್ಟಟ
ಒಿಂದೇ ರಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ದಕಳ್ು ೋಣ. ಹೋಗೆ ಮಾಡುವದರಿಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಮರಣವೆಿಂಬ
ದಿೋಕಾೆ ಸ್ಥು ನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದಿಗೆ ಹೂಣಲಪ ಟ್ಟಟ ಪುನರುತ್ತಾ ನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದಿಗೆ ಪಿ ಭಾವ, ಮಾನ,
ಅಮರತವ ವನುು ಹಂಚಿಕಳ್ು ೋಣ-Z ’01, 76 (ಖ 2771).
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ನಿೋವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮಾಿಂಸ್ವನುು ತಿನು ದೆ ಅವನ ರರ್ಾ ವನುು ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ
ನಿಮೊಮ ಳಗೆ ಜೋವವಿಲಿ .
-ಯೋಹಾನ 6:53
ಪ್ರಿ ಯ ರ್ತಿನೇ, ನಮಮ ನುು ನಿೋತಿವಂತರೆಿಂಬ ನಿಣಿಯಕಾೆ ಗಿ ನಿನು ಶುದಧ ವಾದ ಮಾನವ
ಜೋವವನುು ಯಜಾ ವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಿಂದ ನಿನು ಪುಣಯ ದ ಮೌಲಯ ವನುು ನಾವು ಸಂತೋಷ್ದಿಿಂದ
ನಮಮ ಅವಶ್ಯ ರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ತಿನುು ತೆಾ ೋವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಿನು ಬಾಧೆಗಳ್ಿಂಬ ಪ್ರತೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಉಲಾಿ ಸ್ದಿಿಂದ ಕುಡಿದ್ದ ಅಿಂದರೆ, ಸ್ಥಿಂಕೇತಿರ್ ರರ್ಾ ವನುು ಪ್ರನ ಮಾಡುತೆಾ ೋವೆ. ರ್ತಿನೇ, ನಿನು ಿಂದಿಗೆ
ಬಾಧೆ ಪಡುವದ್ದ ಒಿಂದ್ದ ಅನುಗಿ ಹವೆಿಂದ್ದ ಮನಗಾಣ್ಣತೆಾ ೋವೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ತರ್ೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಿನು ಿಂದಿಗೆ ರಾಜಯ ಭಾರ ಮಾಡಬಹುದ್ದ. ಹೋಗೆ ನಾವು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯೂ ಸೇರಿದವರಾಗಿದು ರೆ
ಮಿಂದಿನ ಶಾಶ್ವ ತ ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋವದಿಿಂದೆದ್ದು , ಆತನ ಸ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇ ಇದ್ದು ಕಿಂಡು ಆತನ
ಮದಲಗಿತಿಾ ಯಾಗಿ ಆತನ ಮಹಮೆ ಪ್ರಿ ೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತೆಾ ೋವೆ. ಸಂಕೇತದ ಕಾಯಿರ್ಿ ಮಗÀಳನುು
ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ಾ ರಾಗುವದಲಿ ದೆ, ವಾಸ್ಾ ವಿರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಹಾಗೆ ಇರುವದ್ದ ಎಷ್ಟ ೋ
ಚ್ನಾು ಗಿರುವದ್ದ. “ನಾನು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಿರಿ; ನನಗಾಗುವ ಸ್ಥು ನವು ನಿಮಗಾಗುವದ್ದ
” ಎಿಂಬದಾಗಿ ರ್ತಿನೇ, ನಿೋನು ನುಡಿದ ಮಾತನುು ಈಗ ಕೇಳಿರುತೆಾ ೋವೆ. ರ್ತಿನೇ ನಮಗೆ ಯಜಾ ದ ಬಲ್ಲ
ಅಪ್ರಿಸ್ಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲಸ್ಥಲದ್ದ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿನು ಕೃಪೆಯೇ ಸ್ಥಕು. ನಾವು ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ ನಿನು ವರೇ-Z ’99,
51 (ಖ 2436).
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ತನು ಪ್ರಿ ಣವನುು ಧ್ಯರೆಯೆರೆದ್ದ ಮರಣ ಹಿಂದಿ ದಿ ೋಹಗಳ್ಿಂದಿಗೆ ತನು ನ್ನು ಎಣಿಸಿಕಿಂಡು
ಬಹುಜನ ದಿ ೋಹಗಳ ಪ್ರಪವನುು ಹರುತ್ತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಜಾಾ ಪನೆ ಮಾಡಿದನಲಾಿ .
-ಯೆಶಾಯ 53:12

ನಮಮ ರ್ತಿನಾದ ಯೇಸು ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯ ಜಾಡನುು ಹಡಿದ್ದ ಯಾಯಾಿರು ಅನುಸ್ರಿಸಿಕಿಂಡು
ನಡೆಯುತ್ತಾ ರೋ ಅವರು ಗೆತೆು ಮನೆಯ ಅನುಭವವನುು ಹಿಂದಿಕಳುು ವದ್ದ ಅನಿವಾಯಿವೆನಿಸುತಾ ದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ, ಪಿ ತಿಯಬಬ ನು ಸ್ಹ ತನು ರ್ತಿನ ಹೃತ್ಪಪ ವಿರ್ವಾದ ಅನುಭವಗಳ ಸ್ವಿ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಅದರಿಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನುು ಮರೆಯದೆ ಸ್ಹೋದರರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ
ಬರುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎದ್ದರು ನೋಡಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಇದಲಿ ದೆ, ಯಜಾ ದ ಕುರಿಯಾದಾತನನು
ಅನುಸ್ರಿಸುವ ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ನಿಿಂದನೆಗಳು ಉಿಂಟಾಗುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚ ರವಹಸಿ ಜಾಗಿ Àತರಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಜಾ ದ ಕುರಿಯಾದಾತನಿಗೆ ತಮಮ ಜೋವವನೆು ೋ ಅಪ್ರಿಸಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುತಿಾ ರುವಂತವರಿಗೆ ನಾವು
ಸ್ಥಿಂತವ ನದ ಮಾತ್ತಗಳನುು ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾಧ್ಯನಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರಿಿಂದ ಅವರು ರ್ಿ ಮಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಶಿಲುಬೆಯನುು ಹತ್ತಾ ಕಿಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ರ್ಷ್ಟ ಗಳು, ಶೋಧನೆಗಳನುು
ಸ್ಹಸಿಕಳುು ವಂತೆ ವತಿಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗೆ ಮಾಡುವದರಿಿಂದ ನಮಗೆ ಶಿರಸುು , ರ್ತಿನ್ನ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು
ಕಿಿ ಸ್ಾ ನು ಸ್ಹ ತನು ಶಿಲುಬೆಯನುು ಹತ್ತಾ ಕಿಂಡು ರ್ಲಾವ ರಿಗುಡಿ ದ ರ್ಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸುವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ
ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ್ ದರೆತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಾೋತಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವಂತ್ತಗಬೇಕು-Z ’99,
125 (2473).
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“ತಂದೆಯೇ, ನನು ಆತಮ ವನುು ನಿನು ಕೈಗೆ ಒಪ್ರಪ ಸಿಕಡುತೆಾ ೋನೆ.”

-ಲೂರ್ 23:46

ನಮಮ ಪ್ರಿ ಯ ರಕ್ಷರ್ನು ತಂದೆಯ ಮೇಲಣ ಪೂಣಿ ಭÀರವಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾವ ಸ್ದಿಿಂದ ತನು
ಜೋವನದ ನಿರಿೋಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಎಲಾಿ ಚಿಿಂತನೆಗಳನುು ತನು ತಂದೆಯ ಪ್ರಿ ೋತಿ ಮತ್ತಾ ಶ್ಕಿಾ ಗಳಿಗೆ
ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಪ್ರಪ ಸಿಕಡುತಿಾ ದೆು ೋನೆ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದು ನುು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದ್ದ.
ಇದಲಿ ದೆ, ಈ ತೆರನಾದ ಭಕಿಾ ಪೂವಿರ್ ಸಂಯೋಜನೆ ತನು ತಂದೆಯ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಯ ಗಳಿಗೆ
ಹಿಂದಾಣಿಕ್ಕಯಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಇದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಶಿಷ್ಯ ರಾದ ನಾವೂ ಸ್ಹ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ರ್ಿ ಮಿಸುವಾಗ ನಂಬಿಕ್ಕಯಿಂದ ಮಿಂದ್ದವರಿಯುತ್ತಾ ಸ್ಥಯುವ ಗಳಿಗೆ ಹತಿಾ ರಸಿದಾಗ ನಮಮ
ಜೋವನದ ಎಲಾಿ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಆಸ್ಕಿಾ ಗಳನುು ಪ್ರಿ ೋತಿಸ್ವ ರೂಪನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ರಪ ಸಿಕಟ್ಟಟ ತನು
ಮಗನನೆು ನಮಗಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ಸಿದ ತಂದೆಯ ಅಮೂಲಯ ಪ್ರಿ ೋತಿಗೆ ಇದ್ದ ಪಿ ತ್ತಯ ತಾ ರವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಇದ್ದ
ಮಾತಿ ವಲಿ ದೆ ನಮಮ ಬಾಳಿನ ಸುಖ ದ್ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಿಂಜಾಗರೂರ್ತ್ತ ರ್ಿ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗಾಗಿ
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಉತೆ øಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲಯ ವಾಗಾು ನಗಳ ಆಶ್ಿ ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲ, ಧೈಯಿ
ನಿೋಡುತಾ ದೆ-Z ’99, 128 (ಖ 2473).
***
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ಸೇನಾಧಿೋಶ್ವ ರ ಯೆಹೋವನು ಇಿಂತೆನುು ತ್ತಾ ನೆ. ನಾನು ಕಾಯಿಸ್ಥಧಿಸುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ
ಸ್ವ ಕಿೋಯ ಜನರಾಗಿರುವರು. ಒಬಬ ನು ತನು ನುು ಸೇವಿಸುವ ಸ್ವ ಿಂತ ಮಗನನುು ರ್ರುಣಿಸುವಂತೆ ನಾನು
ಅವರನುು ರ್ರುಣಿಸುವೆನು.
-ಮಲಾಕಿ 3:17

ದೇವರು ನಮಮ ನುು “ದೇವರಾದ್ದಕಿಂಡ ಜನರನುು ಹುಡುಕಿ ತನು ರಿ” ಎಿಂಬ ಕ್ಕಲಸ್ದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಿಸಿ ರ್ಳುಹಸಿದರೆ, ನಾವು ಆರಿಸಿಕಿಂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗಯ ರಾಗಿರದೆ,
ನಿರಾರ್ರಿಸ್ಲಪ ಡಬಹುದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ, ನಾವು ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಅರಿತ್ತಕಳು ಲಾಗದ ಸಿಾ ತಿಯಲ್ಲಿ ರುತೆಾ ೋವೆ.
ಆದು ರಿಿಂದ, ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿೋನತೆಯಿಂದ, ಮಾನಯ ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಾ ಸ್ಥತಿವ ರ್ದಿಿಂದ
ಸ್ರ್ಲರಿಂದಿಗೆ ವತಿಿಸುವದ್ದ ಅನಿವಾಯಿ ಹಾಗೂ ರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥವ ಮಿನಿಷ್ಠ ಯಿಂದ ಇರತರ್ೆ ದ್ದು
ಅವಶ್ಯ . ದೇವರು ನಮಮ ನಡೆಸುವಿಕ್ಕಯ ಬಗೆೆ ಗಮನಿಸಿ ಆತನ ಸೇವರ್ರಾಗಿರುವ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಿ
ಶ್ಿ ದಾಧ ಪೂವಿರ್ ಭಕಿಾ ವಯ ರ್ಾ ಪಡಿಸುವ ಜವಾಬಾು ರಿ ವಹಸಿಕಳು ಬೇಕು. ಪಿ ವಾದಿಯಾದ ಸ್ಮವೇಲನು
ಪೂವಿದಲ್ಲಿ ದಾವಿೋದನನುು ಅಭಷೇಕಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಮಾಗಿದಶ್ಿನಕಾೆ ಗಿ ಕಾತ್ತರದಿಿಂದ ಎದ್ದರು
ನೋಡುತಿಾ ದು ನುು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮ ರಿಸ್ಬಹುದ್ದ-Z ’03, 223 (ಖ 3225).

***

***

***
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ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅಭಷೇರ್ವು ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ್ ಮಾಡುವಂರ್ದಾು ಗಿದ್ದು
ಸ್ತಯ ವಾಗಿದೆ, ಸುಳು ಲಿ . ಅದ್ದ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ್ ಮಾಡಿದ ಪಿ ಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಿಿ.
-1ಯೋಹಾನ 2:27

ದಾವಿೋದನನುು ಅಭಷೇಕಿಸಿದ ನಂತರ ರ್ತಿನ ಶ್ಕಿಾ ಮತ್ತಾ ಆಶಿೋವಾಿದಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗದ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಹರ್ರಿಸಿದವು. ಇದರಿಿಂದ ದಾವಿೋದನಿಗೆ ಜಾಾ ನ ವಿವೇರ್ಗಳು ಲಭಸಿ ಯಾವ
ಕಾಯಿತತಪ ರತೆಗೆ ನೇಮಿಸ್ಲಾಯತೋ ಅದರ ಕಾಯಿ ಸ್ಥಧನೆಗೆ ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ಲಾಯತ್ತ. ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಸ್ಭೆ
ರ್ತಿನಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದಾದ ನಂತರ ಅಭಷೇರ್ ಹಿಂದ್ದವದರ ಮಿಂಗುರುತ್ತ ಎಿಂದ್ದ ನಾವು
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದೇ? ನಮಮ ದ್ದ ವಾಸ್ಾ ವಿರ್ವಾದ ಅಭಷೇರ್ವಲ.್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಆಶಿೋವಾಿದಗಳು
ಲೌಕಿರ್ವಾದವುಗಳೂ ಅಲಿ . ಯಾಕಂದರೆ, ನಾವು ನ್ನತನ ಸೃಷಿಟ ಗಳಾಗಿ ಕೃಪೆ ಜಾಾ ನ ಪ್ರಿ ೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿ
ಅಭವೃದಿಧ ಹಿಂದ್ದತೆಾ ೋವೆ. ನಂತರ ಪಿ ರ್ಮ ಪುನರುತ್ತಾ ನದಲ್ಲಿ ಸಿದಿಧ ಗೆ ಬಂದ್ದ ನಮಮ ರ್ತಿನು
ಒಡೆಯನ್ನ ಆದ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನಿಂದಿಗೆ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆಾ ೋವೆ-Z ’03, 223 (ಖ 3225).
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ಪ್ರಿ ಯರೇ, ನಿೋವು ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಲಪ ಟಟ ದು ಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚ ಯಿಪಡಬೇಡಿರಿ;
ವಿಪರಿೋತವಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆಿಂದ್ದ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಿೋವು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ
ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಿದಿು ೋರೋ ಅಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಂತೋಷ್ವುಳು ವರಾಗಿರಿಿ; ಆತನ ಮಹಮೆಯ
ಪಿ ತಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ ನಿೋವು ಸಂತೋಷ್ಪಟ್ಟಟ ಉಲಾಿ ಸ್ಗೊಳುು ವಿರಿ.
-1ಪೇತಿ 4:12,13

ಈ ದೆವ ೋಷ್ಪೂರಿತ ಲೋರ್ದಲ್ಲಿ , ನಾವು ನಮಮ ರ್ತಿನ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಿಂದನೆ ಅಪವಾದಗಳ ಹರೆ
ಹರಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ದಣಿಗಿಿಂತ ಆಳು ದಡಿ ವನಲಿ . ಈ ಪಿ ಪಂಚ್, ಮಾಿಂಸಿರ್ ಶ್ರಿೋರ,
ಸೈತ್ತನ ಇವರುಗಳು ನಮಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತಾ ರೆ. ನಮಮ ಒಳಗೆ ಹೋರಾಟ, ಹರಗೆ ಭೋತಿ ಇರುವದ್ದ
ಸ್ಹಜ. ನಿೋತಿವಂತನಿಗೆ ಗುರಿಯಟ್ಟಟ ಬಾಣ, ಅಗಿು ಅಸ್ಾ ರಗಳ ಪಿ ಯೋಗ ಇರುವದ್ದ; ಇಿಂರ್ ರ್ಠಿಣವಾದ
ಶೋಧನೆಗಳು, ವೇದನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿೋತಿವಂತರು ಸುಕ್ಕೆ ೋಮದಿಿಂದಿರುವದ್ದ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಧಯ ? ದೇವರ
ಮಿಂದೆ ಮೌನದಿಿಂದಿದ್ದು , ಆತನ ನಡೆಸುವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಕಾದ್ದಕಿಂಡಿದ್ದು , ಆತನ ಚಿತಾ ದ ಮೇರೆಗೆ ಬರುವ
ದಾಳಿಗಳ ಹಮೆಮ ಟ್ಟಟ ಸುವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಕಾದ್ದಕಿಂಡಿದ್ದು ಆತನ ಚಿತಾ ದ ಮೇರೆಗೆ, ಬರುವ ದಾಳಿಗಳನುು
ಹಮೆಮ ಟ್ಟಟ ಸ್ಲು ಕಿಿ ಯಾಪಿ ವತಿರ್ರಾಗಬೇರ್ಲಿ ವೆ? ಕಿೋತಿನೆಗಾರನು ಹೇಳುವಂತೆ “ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದೆು ನು,
ಒಳ್ು ಯದನಾು ದರೂ ಆಡದೆ ಸುಮಮ ನಿದೆು ನು”. ಅಿಂದರೆ, ನನು ಸ್ವ ಿಂತ ದೃಷಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ು ಯದಾಗಿದು ರೂ
ಹೇಳದೆ, ಮಾಡದೆ ಸ್ಾ ಗಿತನಾಗಿದೆು ನು-Z ’96, 31 (ಖ 1937).
***

***

***
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ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತ್ತಿಂಬಿರುವದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವದ್ದ. ಒಳ್ು ಯವನು ತನು ಒಳ್ು ಯ
ಬೊರ್ೆ ಸ್ದಳಗಿಿಂದ ಒಳ್ು ಯ ವಸುಾ ಗಳನುು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ನೆ. ಕ್ಕಟಟ ವನು ಕ್ಕಟಟ ಬೊರ್ೆ ಸ್ದಳಗಿಿಂದ ಕ್ಕಟಟ
ವಸುಾ ಗಳನುು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ನೆ.
-ಮತ್ತಾ ಯ 12:34,35

ನಾವು ಮೊಟಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೃದಯದ ಬಗೆೆ ಹೆರ್ಚಚ ಎಚ್ಚ ರವಹಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಮ
ಪ್ರಿ ೋತಿ, ವಾತು ಲಯ , ಮನೋಭಾವನೆ, ದೈವ ಕೃಪೆಗೆ ಪೂಣಿ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳು ಬೇಕು.
ಇದಲಿ ದೆ, ಪಿ ತಿಯಿಂದ್ದ ಸ್ತಯ ತೆ ನಿೋತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ನಾರೂಢವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಯ ಯ, ದಯೆ,
ಪರೋಪಕಾರ, ಸ್ಹೋದರ ಭಾಿ ತೃತವ , ಪ್ರಿ ೋತಿ, ನಂಬಿಕ್ಕ, ಸ್ಥತಿವ ರ್ತ್ವ, ಮಿತ್ತಚಾರ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಅನನಯ ಭಕಿಾ , ಪವಿತಿ ತೆಯ ಸೌಿಂದಯಿದ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಉತ್ತು ಹವುಳು ಪ್ರಿ ೋತಿ ಇವು ನಮಮ
ಜೋವನದ ಅಧಿಕಾರರೂಢ ತತವ ಗಳಿಗೆ ಎಿಂದೂ ರ್ದಲದಂತೆ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಉದಾರ ತತವ ಗಳು
ನಮಮ ಮನಸಿು ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿದು ರೆ ಮಾತಿ ನಮಮ ಹೃದಯದ ಒಳ್ು ಬೊರ್ೆ ಸ್ಗಳಿಿಂದ, ಸ್ತಯ ,
ಶಾಿಂತಚಿತಾ , ಜಾಾ ನ, ದಯೆ ತ್ತಿಂಬಿದ ನುಡಿಗಳು ಹರಟ್ಟ ಬರುತಾ ವೆ-Z ’96, 30 (ಖ 1937).

***

***

***

ಏಪ್ರಿ ಲ್ - 20

ಸ್ವ ಲಪ ವಾದದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ಾ ನಾದವನು ಬಹಳವಾದದರಲ್ಲಿ ಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ಾ ನಾಗುವನು.
-ಲೂರ್ 16:10

ದೇವಜನರು ತಮಮ ದಿನನಿತಯ ದ ವಯ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಂದರೆ, ಅದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ
ಅಿಂಗಡಿಯಲಾಿ ಗಲ್ಲೋ ತೃಪ್ರಾ ಪಟ್ಟಟ ಕಿಂಡು ದೇವರು ತಮಮ ಶ್ಿ ಮೆಯ ಫಲವನುು ನೇರವಾಗಿ
ಸಿವ ೋರ್ರಿಸಿರುತ್ತಾ ನೆ ಎಿಂದ್ದ ತಮಮ ಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಧ್ಯನ ಹಿಂದ್ದವ ಹಾಗಿಲಿ . ಆದರೆ, ಪಿ ತಿಯಬಬ ನು ತನು
ದಿನನಿತಯ ದ ವಹವಾಟ್ಟಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದ ಲೌಕಿರ್ವಾದದಾು ಗಿದು ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ಜವಾಬಾು ರಿಯುತದಲಾಿ ಗಲ್ಲ ಪಿ ತಿಯಿಂದನುು ಎಚ್ಚ ರದಿಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಾಯ ಯಬದಧ ವಾದ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿರ್ ಕಾಯಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದ್ದಹೋಗುವ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ರ್ಡಿತಕಟ್ಟಟ ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ರ್
ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಕಿಾ ಗಳಿಗೆ ತ್ತಯ ಗ ಮಾಡಿ ತನು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಆತಿಮ ೋರ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಯ ಯಮಾಡುವಂತೆ
ನೋಡಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಹೋಗೆ ನಡೆದ್ದಕಳುು ವಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ ತಿಷಿಠ ತನಾದವನು ಸ್ವ ಯಂ
ನಿರಾರ್ರಿಸುವ ಶಿಷ್ಯ ನ್ನ ಹಾರಿಹೋಗುವ ಸ್ಮಯವನುು ವಯ ರ್ಿವಾಗಿ ರ್ಳ್ಯದೆ ತಂದೆಯ
ವಯ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ೋನನಾಗಿರುವಂತ್ತಗಿ ಪಿ ಗತಿ ಸ್ಥಧಿಸ್ಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z ’03, 407 (ಖ 3265).
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***

***
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ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜರ್ನು ನಮಮ ನಿಬಿಲಾವಸ್ಾ ಯನುು ಕುರಿತ್ತ
ಅನುತ್ತಪವಿಲಿ ದವನಲಿ ; ಆತನು ಸ್ವಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು, ಪ್ರಪ
ಮಾತಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ಆದ್ದದರಿಿಂದ ನಾವು ರ್ರುಣೆಯನುು ಹಿಂದ್ದವಂತೆಯೂ ಆತನ ದಯೆಯಿಂದ
ಸ್ಮಯೋಚಿತವಾದ ಸ್ಹಾಯವು ನಮಗೆ ದರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈಯಿದಿಿಂದ ಕೃಪ್ರಸ್ನದ ಮಿಂದೆ
ಬರೋಣ.
-ಇಬಿಿ ಯ 4:15,16

ಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ , ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಕುಿಂದಿಹೋಗದೆ, ದೇವರ ಸ್ನಿು ಧಿಗೆ ಸೇರುವದಕ್ಕೆ
ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತ್ತಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉಚ್ಛ ಮಟಟ ತಲುಪಲು ಪೂಣಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯೇ ಆಧ್ಯರ. ಇದರಲ್ಲಿ
ದೇವರ ಪ್ರಿ ೋತಿ, ಜಾಾ ನ, ಸ್ಮಯೋಜತ ಸ್ಹಾಯ ದರೆಯುವಂತೆ ಯಾರಾರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರಿ ೋತಿ
ತೋರಿಸುತ್ತಾ ರೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಿಂದ ಹತ ಸಂಯೋಜನೆ ಇವುಗಳ ಮಾನಯ ತೆ ಮಾಡುವವರಂತೆ
ಆಗಬೇಕು. ಇಿಂರ್ಹ ಸಂದಿಗಧ ಪರಿಸಿಾ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯಕಾೆ ಗಿ ಯಾಚಿಸುವಾಗ ನಮಮ ನುು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಸ್ಳ್ದ್ದ, ಆತನ ಆಲೋಚ್ನೆ ಸ್ಹಾಯ ನಿೋತಿಗಾಗಿ ಬಲ, ಸ್ತಯ , ಶುದಧ ತೆ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಿ ೋತಿ ಇವುಗಳು ನಮಮ ಸ್ನಿಹಕ್ಕೆ
ಬಂದ್ದ ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಭೇರಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲೂಿ , ದಿನ ನಿತಯ ದಲೂಿ ಮತ್ತಾ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ
ವಿಜಯೋತ್ತು ಹಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲೋನಗೊಳುು ತಾ ವೆ-Z ’98, 23 (ಖ 2248).
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***

***
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ಇದಲಿ ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ರು ಸುಮಮ ನೆ ಆಡುವ ಪಿ ತಿಯಿಂದ್ದ
ಮಾತಿನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಾಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತಾ ರ ಕಡಬೇಕು.
-ಮತ್ತಾ ಯ 12:36

ನಮಮ ದಿನನಿತಯ ದ ವಯ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ ನಮಮ ನಡವಳಿಕ್ಕ ಬಗೆೆ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ
ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ (ಇದ್ದ ಪಿ ತಿ ಕ್ಕಿ ೈಸ್ಾ ನ ರ್ತಿವಯ ) ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತ್ತಗಳು ರ್ತಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ರ್ಚಯ ತಿ
ತರುವಂರ್ದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೆ ನಾವು ನಮಮ ಸ್ಹಾಯರ್ನಾದ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ರ್ಿನೆಯ
ಮೂಲರ್ ದೇವರನುು ಸ್ಮಿೋಪ್ರಸಿ ನಮಮ ದೋಷ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಪಶಾಚ ತ್ತಾ ಪ ವಯ ರ್ಾ ಪಡಿಸಿ ದೇವರ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತಾ
ಧೆಯ ೋಯಗಳಿಗೆ ಘನ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ದದರ ಬಗೆೆ ವಿಶಾದ ತೋರಿಸಿ ರ್ತಿನಿಗೆ ಅಗೌರವಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾದದು ರಿಿಂದ ಈ ಪ್ರಪವನುು ನಮಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಸ್ದೆ ಅದನುು ಪೂಣಿವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಂತೆ
ಪ್ರಿ ರ್ಥಿಸಿ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನಲ್ಲಿ ರುವ ಪುಣಯ ದ ನಿಮಿತಾ ನಮಮ ನುು ಶುದಿಧ ೋರ್ರಿಸಿ ನಮಮ ನಿರಿೋಕ್ಕೆ , ಭರವಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ
ಅಮೂಲಯ ರರ್ಾ ವೇ ಆಧ್ಯರ ಎಿಂದೆಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆದು ರಿಿಂದ ನಾವು ಸುಮಮ ನೆ ಆಡುವ ಪಿ ತಿ ಮಾತಿನ ಲೆರ್ೆ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗೆ ನಮಮ ಮಾತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾನಸ್ಥಿಂತರ ವಯ ರ್ಾ ಪಡಿಸಿ ಅದನುು ನಂಬಿಕ್ಕಯಿಂದ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ
ಪುಣಯ ದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕಿಂಡರೆ ನಾವು ಈ ಎಲಾಿ ದೋಷ್ಗಳಿಿಂದ ಮರ್ಾ ರಾಗುತೆಾ ೋವೆ-Z ’96, 32 (ಖ
1937).
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***

***
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ಮತೆಾ ಕ್ಕಲವರು ವಾರ್ಯ ವನುು ಕೇಳಿ ಸುಗುಣವುಳು ಒಳ್ು ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಟ ಕಿಂಡು
ತ್ತಳ್ಮ ಯಿಂದ ಫಲಕಡುತ್ತಾ ರೆ. ಇವರೇ ಬಿೋಜ ಬಿದು ಒಳ್ು ಯ ನೆಲವಾಗಿರುವವರು.
-ಲೂರ್ನು 8:15

ದೇವರಿಗೆ ತನು ನೆು ೋ ಬಲ್ಲತ್ತಯ ಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕಿಂಡಿರುವ ಪಿ ತಿಯಬಬ ನು ತ್ತನು ಸ್ಥಧು ಸ್ವ ಭಾವ,
ದೈನಯ ತೆ, ರ್ಲ್ಲಯುವಂರ್ ಗುಣಗಳನುು ಅಗತಯ ವಾಗಿ ಹಿಂದಿಕಿಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲಿ ವಾದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಟ
ಹೋಗಿರುತ್ತಾ ನೆ. ಅವನು ತ್ತಳ್ಮ ಯೆಿಂಬ ಸ್ಹನಾಗುಣವನುು ತನು ಲ್ಲಿ ವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ,
ನಮಮ ನುು ನಾವು ನಿರಾರ್ರಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾದ ಸ್ಮಯ ಬಂದಾಗ ಕ್ಕಲವು ಸ್ಥರಿ ಅನಾಯ ಯಕ್ಕೆ
ಗುರಿಯಾಗಬಹುದ್ದ ಅಿಂರ್ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಲ್ಲ ಆತನ ಜನರಿಗಾಗಲ್ಲ ನೋವಾಗದಂತೆ
ತ್ತಳ್ಮ ಯಿಂದ ನಮಮ ನುು ಕಾಪ್ರಡಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಇಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ ದೆ, ಸ್ಹೋದರ ಅನಯ ೋನಯ ತೆಯ
ಭಾವವನೆು ಅಭಾಯ ಸಿಸ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ಪೂಣಿಚಿತಾ ಅಿಂದರೆ, ಪ್ರಿ ೋತಿಯನುು

ವಾಯ ಪರ್ವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಧಿಸಿಕಿಂಡರೆ ಮಾತಿ ನಮಮ ಯಜಾಾ ಪಿಣೆಯನುು
ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವಂರ್ ಕಾಯಿ ಆಗುತಾ ದೆ-Z ’03, 408 (ಖ 3265).
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ನಮಮ ಲ್ಲಿ ಪಿ ತಿಯಬಬ ನು ತನು ನೆರೆಯವನ ಹತವನ್ನು , ಭಕಿಾ ವೃದಿಧ ಯನ್ನು ಅಪೇಕಿೆ ಸುವವನಾಗಿ
ಅವನ ಸುಖವನುು ನೋಡಿಕಳು ಲ್ಲ.
-ರೋಮಾಪುರ 15:2

ರ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಪಿ ತಿಯೋವಿನಿಗೂ ರ್ಲ್ಲಸಿಕಡುತಿಾ ರುವ ಪ್ರಠವೇನೆಿಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ
ಅವನ ಕಾಯಿವಾಯ ಪ್ರಾ ವೃತಿಾ ರ್ರೆಯುವಿಕ್ಕ ಇವುಗಳ ಮೂಲೋದೆು ೋಶ್ ತನು ಲ್ಲಿ ರುವ ಸ್ಮಸ್ಾ ವನುು ತ್ತಯ ಗ
ಮಾಡುವದೇ. ಈ ಸೇವಾರ್ಿ ಮದ ಸ್ವ ರೂಪವು ರ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯ ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವದ್ದ ಏನಂದರೆ, ಇತರರ
ಹತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮಮ ಮಾಗಿಗಳ ಅರ್ವಾ ಯೋಜನೆಗಳ, ನಮಮ ರ್ಿ ಮಬದಧ ತೆ ಅರ್ವಾ ಆಯೆೆ ಗಳ
ವಜಿಸುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಧ್ಯನಕಾೆ ಗಿ ಇತರರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ ಆಯೆೆ ಗಳ
ಅಿಂಗಿೋರ್ರಿಸುವಿಕ್ಕಯೂ ಆಗಿರಬಹುದ್ದ. ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡುವಂರ್ಹದ್ದ ನಮಮ ವೈಯಕಿಾ ರ್ ಆಯೆೆ ಯೇ
ಇರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಾ ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ರ್ತಿನಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯವು ಒಪ್ರಪ ಗೆಯಾಗಿ ಇರುವದೇ ಅರ್ವಾ
ಇನು ಿಂದ್ದ ರ್ಿ ಮವನುು ಅನುಸ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಧಯ ತೆಗಳು ಇದು ರು ಇರಬಹುದ್ದ. ಒಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ
ಇತರರ ಇಷ್ಟ ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮಾಧ್ಯನ ಹಾರೈಸುವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ನಮಮ ಆಯೆೆ ಒಲವುಗಳನುು
ವಿಸ್ಜಿಸ್ಬೇಕಾಗುತಾ ದೆ. ಒಿಂದ್ದ ವೇಳ್ ಈ ರ್ಿ ಮದಿಿಂದ ಒಳ್ು ೋದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತ್ತದರೆ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಬಹುದ್ದ-Z ’14, 308, 309 (ಖ 5555).
***

***

***
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ಆದರೆ, ನಂಬಿಕ್ಕಯಲಿ ದೆ ದೇವರನುು ಮೆಚಿಚ ಸುವದ್ದ ಅಸ್ಥಧಯ ; ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು
ದೇವರು ಇದಾು ನೆ ಮತ್ತಾ ತನು ನುು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪಿ ತಿಫಲವನುು ಕಡುತ್ತಾ ನೆ ಎಿಂದ್ದ ನಂಬುವದ್ದ
ಅವಶ್ಯ .
-ಇಬಿಿ ಯರಿಗೆ 11:6

ನಿನು ನಂಬಿಕ್ಕಯಂತೆಯೇ ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ಎಿಂಬದ್ದ ದೇವರು ತನು ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಿವಿ ಮಾತ್ತ
ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ್ಲಿಂದ ರ್ಡೆಯತನರ್ ಯಾರಾರು ಕ್ಕಿ ೈಸಿಾ ೋಯ ಜೋವತದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿವ ಕ್ಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾ ರೋ,
ಅಿಂರ್ಹವರಿಂದಿಗೆ ದೇವರು ವಯ ವಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಆದಯ ಿಂತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯು ವಿವಿಧ
ಕಾಯಿಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಗೊೋಚ್ರಿಸುತಾ ದೆ. ದೇವರು ನಮಮ ರ್ಡೆ ಗಮನ ಕಡದಿರುವಾಗ, ಆತಿಮ ರ್ ಹಾಗೂ ಭೌತಿರ್
ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃದಿಧ ಅರ್ವಾ ಕರತೆ ಇರುವಾಗ, ಪಿ ಪಂಚ್ದ ಎಲಾಿ ಶ್ಕಿಾ ಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ
ಎದ್ದು ನಿಿಂತ್ತಗ, ನಮಮ ನಂಬಿಕ್ಕ ಅಚ್ಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಲೋರ್ವನುು ಜಯಸುವಂಥಾದ್ದು ನಮಮ
ನಂಬಿಕ್ಕಯೇ ಹೌದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರರ ವಿಶಾವ ಸ್, ಭರವಸ್ ಮಖಯ ವಾಗಿ ಆತನ

ಒಳ್ು ೋತನ, ನಂಬಿಗಸ್ಾ ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಆತನ ವಾಗಾು ನದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ರ್ಲವೂ ನಮಮ ಹತಕ್ಕೆ
ಕ್ಕಲಸ್ ಸ್ಥಧಿಸಿ, ನಾವು ದೇವ ಜನರು ಎಿಂಬದನುು ದೃಢಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತಾ ದೆ-Z ’00, 139 (ಖ 2625).
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ಹೇಗೆಿಂದರೆ, ದೇವರು ತನು ಕ್ಕಲಸ್ಗಳನುು ಮಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಿ ಮಿಸಿಕಿಂಡನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ
ವಿಶಾಿ ಿಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವನು ತನು ಕ್ಕಲಸ್ಗಳನುು ಮಗಿಸಿ ವಿಶ್ಿ ಮಿಸಿಕಿಂಡಿದಾು ನೆ.
-ಇಬಿಿ ಯ 4:10

ವಾರದ ಏಳು ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ದ ದಿವಸ್ವನುು ಮಾತಿ ಕೇಿಂದಿಿ ೋರ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದು ರೂ, ಪ್ರಿ ೋತಿಯೆಿಂಬ
ಧಮಿ ಪಿ ಮಾಣವು ನಮಮ ಆಯುಷ್ಕೆ ಲವನುು ನಿಯಂತಿಿ ಸಿ ರ್ಿ ಮಪಡಿಸುತಾ ದೆ. ವಾರದ ಏಳು ದಿವಸ್ಗಳ
ಪೂತಿಿ ನಾವು ದೇವರನುು ಪೂಣಿ ಹೃದಯ, ಮನಸುು , ಪ್ರಿ ಣ, ಶ್ಕಿಾ ಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಿ ೋತಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ
ಎಲಾಿ ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ನೆರೆಯವರನುು ನಮಮ ಿಂತೆಯೇ ಪ್ರಿ ೋತಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತಾ ಏಳು ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ
ಕ್ಕಲಸ್ಗಳಿಿಂದ ವಿಶಾಿ ಿಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯೇಸು ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಪೂಣಿ ಕ್ಕಲಸ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯಟ್ಟಟ ವಿಶಾಿ ಿಂತಿ
ಹಿಂದಬೇಕು. ರ್ಡೇದಾಗಿ ಎಲಾಿ ಗಿ ಹಕ್ಕಗೂ ಮಿೋರುವ ದೇವರ ಶಾಿಂತಿಯಲ್ಲಿ , ಪ್ರಿ ೋತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡು
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ವಿಶಾಿ ಿಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು-Z ’02, 205 (ಖ 3037).
***

***

***
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ಕಿಿ ಸ್ಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದು ಿಂರ್ ಮನಸುು ನಿಮಮ ಲ್ಲಿ ಯೂ ಇರಲ್ಲ. -ಫಿಲ್ಲಪ್ರಪ ಯವರಿಗೆ 2:5

ಕಿಿ ಸ್ಾ ನ ಮನಸುು ನಮಮ ಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಶಾಸ್ಾ ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಿಂದರೆ, ದೇವರ ಮಹಾನ್ ಯುಗಾಿಂತರಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಯ ರ್ಾ ವಾಗಿರುವ ಆತನ ಉದೆು ೋಶ್ಗಳಿಗೆ
ದೈನಯ ತೆ ನಂಬಿಕ್ಕಯಿಂದ ಶ್ರಣಾಗತವಾಗುವ ಮನಸಿು ರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ದೇವರ ಚಿತಾ ಕೈಕಳುು ವ
ಸ್ವ ಯಂಬಲ ಇರುವದ್ದ ಸ್ಹ ಮಖಯ . ದೇವರ ಸ್ರ್ಲ ಇಷ್ಕಟ ರ್ಿಗಳ ನೆರವೇರಿಕ್ಕಯನುು ಸ್ಹ ನಮಮ
ದೃಷಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟಟ ರಬೇಕು. ಹೋಗೆ ಕಿಿ ಸ್ಾ ನಲ್ಲಿ ದು ಿಂತ ಮನಸುು ನಮಮ ನುು ಆವರಿಸಿಕಿಂಡಿದು ರೆ, ಆತನ ಹಾಗೆ
ನಾವೂ ಸ್ಹ ಲೌಕಿರ್ ವಯ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುರ್ದೆ ಮರ್ಾ ರಾಗುವ ಇಚ್ಚ ಹಿಂದಿಕಿಂಡು ರ್ತಿನ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಪಡೆದ್ದಕಿಂಡು ಅದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕಿಾ , ಬುದಿಧ , ಪಿ ಯತು ಶಿೋಲತೆ
ಪಿ ಯೋಗಿಸಿ ಧನಯ ರಾಗುತೆಾ ೋವೆ-Z ’02, 265 (ಖ 3069)

***
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ಇದ್ದ ಮಾತಿ ವಲಿ ದೆ, ನಮಗೆ ಉಿಂಟಾಗುವ ಉಪದಿ ವಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಉಲಾಿ ಸ್ವಾಗಿದೆು ೋವೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಉಪದಿ ವದಿಿಂದ ತ್ತಳ್ಮ ಹುಟ್ಟಟ ತಾ ದೆ, ತ್ತಳ್ಮ ಯಿಂದ ಅನುಭವ ಸಿದಿಧ ಹುಟ್ಟಟ ತಾ ದೆ,
ಅನುಭವದಿಿಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ ಹುಟಟ ತಾ ದೆಿಂದ್ದ ಬಲೆಿ ವು. ಈ ನಿರಿೋಕ್ಕೆ ಯು ನಮಮ ಆಶೆಯನುು
ಭಂಗಪಡಿಸುವದಿಲಿ ; ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಪವಿತ್ತಿ ತಮ ನ ಮೂಲರ್ವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಿ ೋತಿರಸ್ವು ನಮಮ
ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆಯಲಾಿ .
-ರೋಮಾಪುರ 5:3-5

ನಮಗೆ ತ್ತಳ್ಮ ಯ ಅಗತಯ ವಿರುತಾ ದೆ. ಆದರೆ, ಅದನುು ಶೋಧನೆಗಳ ಅನುಭವದಿಿಂದ ಮಾತಿ
ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಧಯ . ನಮಗೆ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಅಗತಯ ವಿರುತಾ ದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನುು ಅವಶ್ಯ ರ್ತೆಗಳಿಿಂದ
ವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸ್ಲು ಸ್ಥಧಯ . ಹಾಗೆ ನಮಮ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಕ್ಕಲಸ್ ಕಾಯಿಗಳ ಅನುಭವದ ಅಗತಯ ವಿರುತಾ ದೆ.
ಆದನುು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ಸೇವರ್ರು, ಪಿ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯೆೆ ಆಗಿದ್ದು , ಇತರರ
ರ್ಷ್ಟ ಸಂರ್ಟ ವೇದನೆ ಶೋಧನೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಅದನುು
ಪಡೆಯಬಹುದ್ದ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅನುಭವಗಳಿಿಂದ ರ್ಲ್ಲಯತರ್ೆ ಪ್ರಠ ಯಾವದೆಿಂದರೆ ಕ್ಕಟಟ ದು ನುು
ಎದ್ದರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆದನುು ಒಳ್ು ೋದರಿಿಂದ ಎದ್ದರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹರತ್ತ, ಕ್ಕಟಟ ದು ರಿಿಂದ ಅಲಿ -Z ’03, 348
(ಖ 3228).

***

***

***
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ಅವನು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಸ್ದ್ದತಾ ರವನುು ದಯಪ್ರಲ್ಲಸುವೆನು. ಇರ್ೆ ಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಿ ಹತಿಾ ರವಿದ್ದು ,
ಅವನನುು ತಪ್ರಪ ಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.
-ಕಿೋತಿನೆ 91:15

ರ್ತಿನ ಬಳಿಗೆ ನಮಮ ದ್ದುಃಖ ತ್ತಪಗಳನುು ಕಿಂಡಯುಯ ವದ್ದ ನಿಜವಾಗಿ ಒಿಂದ್ದ ಘನ ಸ್ವಲತ್ತಾ .
ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ
ಜೋವನದ ಅಳಲುಗಳ ರ್ಹಗಳನುು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಬೇಕು ಎಿಂದ್ದ.

ಮೊದಲದಾಗಿ ಲೌಕಿರ್ ವಸುಾ ಗಳು ವಯ ರ್ಿವಾದವು ಅವುಗಳಿಿಂದ ನಮಮ ಆತಮ ಗಳ ಆಕಾಿಂಕ್ಕೆ ಗಳನುು
ತೃಪ್ರಾ ಪಡಿಸ್ಲಾಗದ್ದ ಮತ್ತಾ ನಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿಂತವ ನ ನಿೋಡದ್ದ ಎಿಂಬದನುು ದೇವರು
ಅನುಭವಗಳಿಿಂದ ನಮಗೆ ವಯ ರ್ಾ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ನಮಮ ಅನುಭವಗಳ ಶೋರ್ ಎಷ್ಟ ೋ ಇದು ರೂ ಅವೆಲಿ ಬೇಗ
ಮಾಸಿಹೋಗುವವು ಎಿಂಬ ಆಲೋಚ್ನೆ ನಮಮ ಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟ ತಾ ವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ , ನಮಮ ಲ್ಲಿ
ಸ್ಮಾಧ್ಯನದ ನಿೋತಿಫಲಗಳು ಪರ್ವ ವಾಗಿ, ಬಲಯುತವಾದ ಗೌರವವುಳು ನಡತೆ ನಮಮ ಲ್ಲಿ ವೃದಿಧ ಗೊಳುು ತಾ ದೆ.

ಇವೆಲಾಿ ಸ್ವ ಯಂ ನಿಬಿಿಂಧ, ಆಲೋಚ್ನಾ ಪರಾಮಷ್ಿ, ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಳ್ಮ , ಸ್ಹನೆ ಪ್ರಿ ೋತಿಪೂವಿರ್ವಾದ
ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಕ ಭರವಸ್ಗಳಿಿಂದ ಮಾತಿ ಸ್ಥಧಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z ’96, 31 (ಖ 1937).
***

***

***
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ನಿೋವಾದರೋ ನಿಮಮ ನುು ರ್ತಾ ಲೆಯಳಗಿಿಂದ ರ್ರೆದ್ದ ತನು ಆಶ್ಚ ಯಿರ್ರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶ್ಯಗಳನುು ಪಿ ಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದ್ದಕಿಂಡ ಜನಾಿಂಗವೂ
ರಾಜ ವಂಶ್ಸ್ಾ ರಾದ ಯಾಜರ್ರೂ ಮಿೋಸ್ಲಾದ ಜನವೂ ದೇವರ ಸ್ವ ಕಿೋಯ ಪಿ ಜ್ಜಯೂ ಆಗಿದಿು ರಿ.
-1ಪೇತಿ 2:9

ನಮಮ ನುು ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ರ್ರೆದಂರ್ ಮಖಯ ಉದೆು ೋಶ್ವೇನಂದರೆ, ನಾವು ಅದ್ದ ಹಳ್ಯುವಂತೆ
ಮಾಡುವದೇ. ನಾವು ಆ ಬೆಳಕು ಹಳ್ಯುವಂತೆ ಮಾಡದಿದು ರೆ, ಅದನುು ಹಿಂದ್ದವ ಯೋಗಯ ತೆ
ನಮಗಿರುವದಿಲಿ ಮತ್ತಾ ಆ ಅಮೂಲಯ ನಿಧಿಯು ನಮಿಮ ಿಂದ ತೆಗೆಯಲಪ ಟ್ಟಟ ನಮಮ ನುು ರ್ತಾ ಲೆಗೆ
ತಳು ಲಾಗುವದ್ದ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಬೆಳಕಿನಿಿಂದ ನಮಮ ನೆು ೋ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಣಿವಾಗಿ
ಪಿ ತಿಷಿಠ ಸಿಕಿಂಡಿದು ರೆ, ನಮಮ ನೆು ೋ ಹೋಗೆ ಪಿ ಶಿು ಸಿಕಳ್ು ೋಣ; ದೇವರು ನಮಮ ನುು ರ್ತಾ ಲೆಯಳಗಿಿಂದ
ರ್ರೆದದು ಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸುಾ ತಿ ಸ್ಾೋತಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವದ್ದ? ನಾನು ಈ ಶುಭ ಸ್ಮಾಚಾರವನುು
ಹತಿಾ ರದಲ್ಲಿ ರುವ, ದೂರದಲ್ಲಿ ರುವ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಿ ಚಾರ ಮಾಡುತಿಾ ದೆು ೋನೆ? ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನನು
ಬಗೆೆ ಹೋಗೆ ದೃಢೋರ್ರಿಸ್ಬಲೆಿ ನೆ?
ಸ್ಮಸ್ಾ ವೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಸ್ಾ ವೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ
ನನು ಸ್ವಿಸ್ವ ವೂ ಈಡು ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯ ಕಾಯಿಶ್ಕಿಾ ಗಾಗಿ
ನನು ಎಲಾಿ ಯೋಚ್ನೆಗಳು, ಮಾತ್ತಗಳು ಕಾಯಿವೈಖರಿಗಳು
ನನು ಸ್ವಿ ದಿನಗಳೂ ಮತ್ತಾ ನನ್ನ ಪಿ ತಿ ಗಳಿಗೆಯೂ-Z ’03, 165 (ಖ 3199).
***

***

***

