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ಜೀವನ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ.

-ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತಿ 18:21

ನಾಲಿಗೆಯ ಪ್ರ ಭಾವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ ಒಟ್ಟ್ ಸಾಮಥ್ರರ ಯ ಕ್ತಕ ಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವದು.
ಆದುದರಂದ ಕತತನ ಜನರು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಾ ಧಿೀನದಲಿಾ ಟ್ಟ್ ಕೊಳುು ವದು ಬಹಳ ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ವಾದ
ಕಾಯತ. ಹೀಗೆ ತಮಮ ಮತರ ಯ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ಸೇವೆಯಲಿಾ ತೊಡಗಿಸುವದು ಯುಕಿ ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ೀತಿ
ಮತ್ತಿ ಕರುಣೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾತ್ತಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಉಪ್ಯುಕಿ ವಾಗಿರುವವೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳು
ಮಾನವ ಜೀವಿತದ ಪ್ಥ್ರವನ್ು ೀ ಬದಲ್ಲಯಸಿರುವದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ ರದ ಭವಿಷ್ಟಯ ರೂಪ್ಸುವದಕ್ಕಕ ಈ
ಮಾತ್ತಗಳು ಸಾಧಕವಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ಕಟ್್ ಮಾತ್ತಗಳು ನಿಷ್ಟಕ ರುಣೆಯ ಮಾತ್ತಗಳು, ಆರೀಪ್ದ
ಮಾತ್ತಗಳು, ಅನಾಯ ಯವನ್ನು ಮಾಡುವದಲ್ಾ ದೆ, ಆ ಮನ್ನಷ್ಟಯ ನ ಗುಣವನ್ು ೀ ನಾಶಮಾಡುತಿ ದೆ.
ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು “ತಾನ್ ನರಕದಂದ ಬಂಕ್ತ ಹತಿಿ ಸಿಕೊಳುು ತಾಿ ,
ಪ್ರ ಪಂಚವೆಂಬ ಚಕರ ಕ್ಕಕ ಬಂಕ್ತ ಹಚ್ಚು ತಿ ದೆ.” ಕೊೀಪ್, ಕಲ್ಹ, ವೈರತಾ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ ಸಿ - ಮೊದಲು ಇದನ್ನು
ಯೀಚಿಸಿರಲಿಲ್ಾ . ಇದೇನ್ನ ಆಶು ಯತವಲ್ಾ , ಈ ನಾಲಿಗೆಗಳು ತಾನೇ ನರಕದಂದ ಬಂಕ್ತ ಹತಿಿ ಸಿಕೊಳುು ತಾಿ
ಅಂದರೆ, ಎರಡನ್ ಮರಣಕ್ಕಕ ಕೊಂಡೊಯುಯ ತಿ ದೆ-Z ’99, 75 (ಖ್ 2442).
***
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ಬನಿು ರ, ನಮಮ ನಿಮಾತಣಿಕನಾದ ಯೆಹೀವನಿಗೆ ಸಾಷ್್ ಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸೀಣ.
-ಕ್ತೀತತನ್ಗಳು 95:6

ನಮಮ ತಿೀಮಾತನವೇನ್ಂದರೆ, ನಮಮ ಜೀವನದಲಿಾ ಕರ ಮಬದಧ , ನಿಯಮಬದಧ ವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ
ಯಾವುದೇ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ನ್ನ ಪ್ರರ ಥ್ರತನ್ಯನ್ನು ಕರ ಮವಾಗಿ ಮಾಡದ ಹರತ್ತ, ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿನು ,
ಬಳಿು ರತು ಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿರುವ ನಮಮ ನಡತೆ ಮತ್ತಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವದು ಹಾಗೂ ನಮಮ
ಗುಣವನ್ನು ರೂಪ್ಸಿಕೊಳುು ವದು ನಮಮ ತಿೀಮಾತನದ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಸಾಧಯ ವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ನಾವು
ನಮಮ ಮೊಣಕಾಲೂರ ಸ್ದಾ ಪ್ರರ ರ್ಥತಸ್ದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದಾಗಲಿ ಪ್ಡೆಯುವದಾಗಲಿ
ಸಾಧಯ ವಿಲ್ಾ . ಕತತನ ಜನರು ಜೀವಿಸಿದ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನ್ನಭವಗಳು ಇದನ್ನು
ದೃಢೀಕರಸುತಿ ದೆ-Z ’99, 184 (ಖ್ 2501).

***
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ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅನಯ ಜನರಂದ ತಂದ ಹಂಡತಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್ ಬೇರೆಯಾಗಿರ.
-ಎಜರ 10:11

ಒಬಬ ರ ಹತವಚನದಂತೆ ಲೀಕದಲಿಾ ರುವ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ನ್ನ ಸಾಗರದಲಿಾ ರುವ ಹಡಗು ಇದದ ಂತೆ.
ಸ್ಮುದರ ದ ನಿೀರು ಹಡಗಿನಲಿಾ ರದದದ ರೆ, ಹಡಗು ಸುರಕ್ತಿ ತವಾಗಿರುವದು. ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ಸ್ಮುದಾಯದಲಿಾ ರುವ
ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳಲಿಾ ಒಂದು ತೊಡಕು ಯಾವದೆಂದರೆ, ಅನಯ ದೇಶಸ್ಿ ರನ್ನು , ಆಗಂತಕರನ್ನು ಸೇರಸಿ
ಅವರನ್ನು ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ರೆಂಬದಾಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸಿರುವದು. ಇದು ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ರನು ಘಾಸಿಪ್ಡಿಸಿ ಅವರ ದರ್ಜತಯನು
ಕ್ಕಳಕ್ತಕ ಳಿಸುವದಲ್ಾ ದೆ, (ಸ್ರಾಸ್ರ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸಿದೆ.) ಅಪ್ರಚಿತರನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದು.
ಅಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ರಚಿತರು ಹೃದಯ ಪ್ರವತತನ್ಯಾಗದೆ, ನಾವು ಸುರಕ್ತಿ ತವಾಗಿದೆದ ೀವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ,
ತಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಯಾತದಸ್ಿ ರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಸಾಮೂಹಕ ಪ್ರರ ಥ್ರತನ್ಯಲಿಾ
ನಿರತರಾಗುವರು-Z ’99, 203 (ಖ್ 2510).

***
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ಕತತನ ದಾಸ್ನ್ನ ಜಗಳವಾಡದೆ ಎಲ್ಾ ರ ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ಸಾಧುವೂ, ಬೀಧಿಸುವದರಲಿಾ
ಪ್ರ ವಿೀಣನ್ನ, ಕೇಡನ್ನು ಸ್ಹಸಿಕೊಳುು ವವನ್ನ, ಎದುರಸುವವರನ್ನು ನಿಧಾನದಂದ ತಿದುದ ವನ್ನ
ಆಗಿರಬೇಕು.
-2ತಿಮೊೀರ್ಥ 2:24,25

ದೇವ ಜನರಲಿಾ ಕ್ಕಲ್ವರು ಸ್ತಯ ದ ಮೇಲಿರುವ ತಮಮ ಪ್ರ ಭಾವವನು ದೈವ ಯೀಜನ್ಯ
ವಿಷ್ಟಯವಾಗಿ ಇತರರಂದಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೀರ ಆತಮ ವಿಶ್ವಾ ಸ್ ಹಾಗೂ ಆತಮ
ಭರವಸೆಯನಿು ಟ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಪ್ರ ಕಟಿಸುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವವದ ಮೇಲ್ಲ
ದುಷ್ಟಪ ರಣಾಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದರಲೂಾ ಹಚ್ಚು ಗಿ ಬುದಧ ಜೀವಿಗಳೊಡನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ
ಈ ಪ್ರಣಾಮವುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದುದರಂದ, ಧಿೀನ ಸ್ಾ ಭಾವವು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ೀ ಇದದ ರು ಅದು ಒಂದು
ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರತು . ಈ ಗುಣ ವಿಶೇಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ತಯ ಪ್ರ ಚ್ಚರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಉಪ್ಯುಕಿ ಸಾಧನ ಮತ್ತಿ
ಸ್ತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವ ಹಳೆಯುತಿ ದೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಯಂದ ಬಲ್ವಾಗಿ
ಪ್ರ ಯೀಗಿಸೀಣ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರ ಯೀಗ ಧಿೀನತೆಯಂದಲೂ, ತಗಿಿ ದ ಸ್ಾ ಭಾವದಂದಲೂ
ಪ್ರ ಯೀಗವಾಗಲಿ. ಅದರಲೂಾ ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಪ್ರ ಚ್ಚರ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯ ರೀತಿಯಲಿಾ ಪ್ರ ಚ್ಚರ
ಮಾಡುವದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅದು ಬಲ್ಯುತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಯೀಜನಕರವಾಗಿಯೂ
ಕಂಡುಬಂದದೆ-Z ’00, 14 (ಖ್ 2558).

***
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ಇದಲ್ಾ ದೆ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಟ್ ಆತನನ್ನು ಪ್ರ ತಿಸುವವರ ಹತಕಾಕ ಗಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾಯತಗಳು ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುತಿ ವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ ದೆ.
-ರೀಮಾಪುರ 8:28

ಇದನ್ನು ಮನಸಿಿ ನಲಿಾ ಟ್ಟ್ ಕೊಂಡು ದೇವ ಜನರೆಲ್ಾ ರೂ ದೈವಾನ್ನಗರ ಹದಂತೆ ತಮಗಿರುವುಗಳಲಿಾ
ತೃಪ್ಿ ರಾಗಿದುದ , ಆಲ್ಸ್ಯ ರಾಗಿರದೆ, ತಮಮ ಶಕಾಿ ಯ ನ್ನಸಾರ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವದನ್ಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ,
ತೃಪ್ಿ ರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು - ಆತಂಕಗೊಳು ದೆ, ಸಿಡುಕಾಗಿರದೆ, ಅತೃಪ್ಿ ಯುಳು ವರಾಗಿ ದೇವರ
ಪ್ರಾಮರಕ್ಕಯನ್ನು ಕುರತ್ತ ಪ್ರ ಶ್ನು ಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು. ಕತತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು ವಯ ಕ್ತಿ ಗತವಾಗಿ ಯಾವುದೀ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ್ಟ ಸೇವೆಯಲಿಾ ನಮಮ ನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಲು ಈ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು ನಮಮ ಜೀವನದಲಿಾ
ನಡೆಯುವದಕ್ಕಕ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟ್ ನಮಮ ನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತಿಿ ರಬಹುದು.
ನಾವು ತಿಳಿಯತಕಕ ದೆದ ೀನಂದರೆ, ನಮಮ ಲಿಾ ಯಾವ ಅಪ್ರಪೂಣತತೆಯನ್ನು ಕುರತ್ತ ತಿೀಮಾತನಿಸ್ಲು
ಸ್ಮಥ್ರತರಲ್ಾ . ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ನಮಗೆ ಬಂದದಗುವ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು , ಘಟ್ನ್ಗಳನ್ನು ತಿೀಮಾತನಿಸ್ಲು
ಸಾಧಯ ವಿಲ್ಾ . ಇವೆಲ್ಾ ವು ನಮಗೆ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಮಸುವದು-Z ’00, 22 (ಖ್ 2562).

***
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ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಸಿರ, ಅವನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್ ಓಡಿಹೀಗುವನ್ನ.
-ಯಾಕೊೀಬ 4:7

ಶೀಧನ್ಯನ್ನು ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಸಿದರೆ, ಅದು ನಮಮ ಗುಣವನ್ನು ಬಲ್ಗೊಳಿಸುತಿ ದೆ. ಆ
ಸ್ಮಯಕಕ ಲ್ಾ ದೆ, ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಶೀಧನ್ಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಸ್ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತಿ ದೆ. ಇಂತಹ ಖ್ಚಿತ
ನಿಲುವು ಶೀಧನ್ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ ಈ ಗುಣವಿರುವವನ ಸಂಗಡ ಚಚಿತಸುವದು ಅಪ್ರ ಯೀಜನ. ಆದರೆ,
ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ರಾಜಯಾದರೆ, ಅಪ್ರದಕ ದೂತನ್ನ ಚರ್ಚತಯನ್ನು ಮುಂದುವರಸಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ಮುಂದಟ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಮಾಡುವ ವಾಗಾದ ನಕ್ಕಕ ಉತಿ ರ ಕೊಡಲ್ಲಗದ ಅಪ್ರಯದ ಪ್ರಸಿಿ ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವೆವು.
ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೈತಾನನ್ನ ಕುಯುಕ್ತಿ ಯುಳು ವನ್ನ. ಅವನ ಯೀಚನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು
ಅರಯದವರಲ್ಾ ವಲ್ಲಾ . ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ನಾವು ಕತತನಿಗೂ, ಆತಮ ಕೂಕ ಮತ್ತಿ ವಾಕಯ ಕ್ಕಕ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಾ ದೆ,
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವದಂದೇ ಯಾವ ಸ್ಹೀದರನಿಗಾದರೂ ಇರುವ ಸುರಕ್ತಿ ತ ಮಾಗತ-Z ’00, 30 (ಖ್ 2565).

***
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ಯಾವನಾದರೂ ರಂಗಸ್ಿ ಳದಲಿಾ ಎದುರಾಳಿಯಡನ್ ಹೀರಾಡುವಾಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕಾರ
ಹೀರಾಡದದದ ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಜಯಮಾಲ್ಲ ದರಕುವದಲ್ಾ .
-2 ತಿಮೊೀರ್ಥ 2:5

ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಮಯವನ್ನು , ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಆತನ ವಿಧಾನ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನ್ನ.
ತನು ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಜ್ಞಗರೂಕತೆಯಂದ ಅಪ್ರಯಕ್ಕಕ ಸಿಕ್ತಕ ಸ್ಲಿಲ್ಾ . ಪ್ರ ವಾದಗಳು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದನ
ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಣನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಗಳಿಗೆ, ದನ ಬಂದಾಗ ತನು ನ್ನು ವೈರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪ ಸಿದನ್ನ.
ಆತನ್ನ ಬಿೀದಗಳಲಿಾ , ಚೌಕಗಳಲಿಾ ಉದದ ವಾದ ಪ್ರರ ಥ್ರತನ್ಯನ್ನು ಎಲ್ಾ ರು ಕೇಳುವಂತೆ ಗಲ್ಲಟೆ ಮತ್ತಿ
ಆವೇಶದಂದ ಕೂಡಿ, ಪ್ರ ವಾದಗಳು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಾ . ಯೆಶ್ವಯ 42:2ರಲಿಾ ಹೇಳಿರುವಂತೆ
ಕೂಗಾಡಲಿಲ್ಾ , ಆಭತಟಿಸ್ಲಿಲ್ಾ . ಈತನ ಧಾ ನಿ ಬಿೀದಗಳಲಿಾ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಾ . ಈತನ್ನ ದೇವರ ಕರ ಮವನ್ನು
ಅನ್ನಸಿರಸಿದನ್ನ ಅಂದರೆ, ಬುದಧ ಯಂದಲ್ಾ , ವಿವೇಚನ್ಯಂದಲೂ ವಾಕಯ ವನ್ನು ಸಾರ ಅದರಂದ ದೇವರ
ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ ನೇಮಕವಾದವರನ್ನು ಆಕಷ್ಟತಸಿ ಮನ್ನಷ್ಟಯ ರಂದ ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ಬಾಧಯ ತೆಯನ್ನು
ಹಂದುವವರನ್ನು ಆರಸಿಕೊಂಡನ್ನ. ಯಾರಾರು ಈ ಓಟ್ದಲಿಾ ಭಾಗವಹಸುವರೀ ಅವರು ಕತತನ್ನ
ಹರ್ಜೆ ಯಟ್್ ಂತೆ ಹರ್ಜೆ ಯಟ್ಟ್ ಆತನ ಆತಮ ದಂದ ತ್ತಂಬಿದವರಾಗಿ ಓಡಿ ಜಯಮಾಲ್ಲಯನ್ನು
ಪ್ಡೆಯುವರು-Z ’02, 265 (ಖ್ 3069).
***
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ಇದಲ್ಾ ದೆ, ನಿೀವು ಯಾರ ಮನ್ಯಳಗೆ ಹೀದರೂ-ಈ ಮನ್ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮೊದಲು
ಹೇಳಿರ. ಆಶ್ನೀವಾತದ ಪ್ರತರ ನ್ನ ಅಲಿಾ ಇದದ ರೆ, ಆಶ್ನೀವಾತದವು ಅವನ ಮೇಲ್ಲ ನಿಲುಾ ವುದು; ಇಲ್ಾ ದದದ ರೆ
ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಂತಿರುಗುವದು. -ಲೂಕ 10:5,6

ಈ ವಾಕಯ ದಲಿಾ ಕತತನ್ನ ಕೊಟಿ್ ರುವ ಆರ್ಜಾ ಯನ್ನು ಈಗ ನಡೆಯುತಿಿ ರುವ ಸುಗಿಿ ಯಲಿಾ
ಭಾಗವಹಸಿರುವ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಸೇವಕನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಕತತನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ೀ ಹೀದರೂ,
ಕಲ್ಹ, ಗಲಿಬಿಲಿ, ಗಲ್ಭೆ, ಜಗಳವನ್ನು ಜೊತೆಯಲಿಾ ಕೊಂಡೊಯಯ ದೆ, ಶ್ವಂತಿ ಸ್ಮಾಧಾನವನ್ನು
ಕೊಂಡೊಯಯ ಬೇಕು. ಸ್ತಯ ವು ಖ್ಡಿ ವಾಗಿ ವಿರೀಧವನ್ನು ಎಬಿಬ ಸುತಿ ದೆ ನಿಜ. ಹೌದು, ಸ್ತಯ ವು ಮಾತರ
ವಿರೀಧ ಮತ್ತಿ ಒಡಕು ಹುಟಿ್ ಸ್ಬೇಕ್ಕ ಹರತ್ತ, ಕತತನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಒರಟ್ಟತನ ಅಥ್ರವ
ನಿಷ್ಟಕ ರುಣೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಕೃತಯ ಗಳಿಂದಲ್ಾ . ಈಗಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಾ ದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಲಿಾ
ತೊಡಗಿರುವ ಮಾನವರನ್ನು ಪ್ರ ಚೋೀದಸ್ಲು ಬಹಳ ವಿಷ್ಟಯಗಳಿವೆ. ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಅಂಗಿೀಕರಸಿರುವ
ಎಲ್ಾ ರೂ “ಅದರ ಮತ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಮಾಧಾನದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು; ಭಾವವನ್ನು
ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಬೇಕು-Z ’04, 108 (ಖ್ 3346).

***
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ಹಾಗಾದರೆ ನಿನು ಳಗಿರುವ ಬಳಕೇ ಕತಿ ಲ್ಲದರೆ, ಆ ಕತಿ ಲು ಎಷ್ಟ್ ನು ಬೇಕು!
-ಮತಾಿ ಯ 6:23

ಸುಗಿಿ ಎಂದರೆ, ಗೊೀಧಿಯನ್ನು ಹಟಿ್ ನಿಂದ ತೂರ ಬೇಪ್ತಡಿಸುವ ಸ್ಮಯ. ಸೀಸುವ ಮತ್ತಿ
ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಯ. ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ ೀ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಸೇವಕನ್ನ ತನು ಗುಣವನ್ನು
ವಯ ಕಿ ಗೊಳಿಸುವನ್ನ; ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಲುಾ ವನ್ನ. ಈ ಸುಗಿಿ ಯ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಯೆಹೂದಯ ಯುಗದ
ಅಂತಯ ದಲ್ಲಾ ದ ಸುಗಿಿ ಅಥ್ರವ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಅಥ್ರವ ಮಾದರಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿಾ
ಒಂದು ಶ್ನಲುಬ, ಮತೊಿ ಂದು ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷತೆ, ಮಗದಂದು ಧಿೀನ ಸ್ಾ ಭಾವ, ಇನು ಂದು ಪ್ರ ೀತಿ.
ಯೆಹೂದಯ ಯುಗದ ಅಂತಯ ದಲಿಾ ಕತತನ್ನ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷನಾಗಿರುವದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೀದಕಾಕ ಗಿ ಅವರನ್ನು
ಆಕ್ಕಿ ೀಪ್ಸಿದನ್ನ. ಒಂದು ಸ್ಲ್ ಸ್ತಯ ದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಕ್ಕಕ ಬಂದು ನಂತರ ಕತಿ ಲ್ಲಗೆ ಹೀಗುವವರು ಎರಡರಷ್ಟ್
ಆಕ್ಕಿ ೀಪ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅಪ್ನಂಬಿಗಸ್ಿ ರಾಗುವರು-Z ’04, 297 (ಖ್ 3436).

***

***

***
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ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನಿಂದ ಉತೆಿ ೀಜನ, ಪ್ರ ೀತಿಯ ಪ್ರ ೀರಣೆ, ಪ್ವಿತಾರ ತಮ ನ ಅನಯ ೀನಯ ತೆ, ಕಾರುಣಯ ದಯಾರಸ್ಗಳು
ಉಂಟಾಗುವದಾದರೆ ಐಕಮತಯ ವುಳು ವರಾಗಿದುದ ನನು ಸಂತೊೀಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಪೂಣತ ಮಾಡಿರ.
ನಿಮ್ಮಮ ಲ್ಾ ರಲಿಾ ಒಂದೇ ಪ್ರ ೀತಿಯರಲಿ; ಅನಯ ೀನಯ ಭಾವವುಳು ವರೂ ಒಂದೇ ಗುರಯಟ್ಟ್ ಕೊಂಡವರೂ
ಆಗಿರತ.
-ಫಿಲಿಪ್ಪ 2:1,2

ಐಕಯ ತೆ, ಸ್ಮಾಧಾನ ಮತ್ತಿ ಸ್ಹೀದರ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆಿ ಎಂತಹ ಪ್ರ ಭೀದನ್! ಸ್ಭೆಯಲಿಾ ರುವ
ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ, ಸ್ಹಸಿಕೊಳುು ವವನಾಗಿಯೂ, ದಯಾಪ್ರನಾಗಿಯೂ, ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಿ ಒಬಬ ರನಬಬ ರು ಸಂತೈಸುವವರಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಈ ಪ್ರ ಬೀಧನ್
ನಮಗೆ ಸೂಚನ್ಯನ್ನು ಕೊಟಿ್ ದೆ. ಹೀಗೆ ಕತತನ ಆತಮ ವು ಎಲ್ಾ ರಲಿಾ ಯೂ ಸ್ಮೃದಧ ವಾಗಿದುದ , ನಿೀತಿ

ಮಾಗತದಲಿಾ ನಮಮ ನ್ನು ಪ್ರ ಗತಿಯತಿ ಕೊಂಡೊಯುಯ ತಿ ದೆ. ಪ್ರ ಯ ಸ್ಹೀದರರೆ (ಬಾನತಬಾಸ್ಟ ಅಂದರೆ,
ಸ್ಹೀದರರನು ನ್ಮಮ ದಯಾಗಿಡುವುದು) ಹತಕರವಾಗಿಯೂ, ಸ್ಮಾಧಾನದಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿಯೂ
ಇರುವದು ಎಂತಹ ಯೀಗಯ ವಾದ ಸಿಿ ತಿ. ಆದುದರಂದ ನಾವು ಪ್ವಿತಾರ ತಮ ನನನ್ನು ಸ್ಮೃದಧ ಯಾಗಿ ಪ್ಡೆದು
ಕತತನ ಚಿತಿ ವನ್ನು ಆತನ ಇಷ್ಟ್ ವನ್ನು ನ್ರವೇರಸುವ ನಾವು ದೇವರಗೆ ಪುತರ ಪುತಿರ ಯರಾಗಿ ಚಿಯೀನನ್ನು
ಸಂತೈಸುವವರಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪ್ವಿತಾರ ತಮ ಮತ್ತಿ ಸ್ತಯ ವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ
ಸಾಧನಗಳಾಗೊೀಣ-Z ’04, 296 (ಖ್ 3434).
***
ಆಗಸ್ಟ್ - 11

ನಿೀನ್ನ ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ಿ ನಾಗಿರು; ನಾನ್ನ ನಿನಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲ್ಲಯನ್ನು
ಕೊಡುವನ್ನ.
-ಪ್ರ ಕಟ್ನ್ 2:10

ಇನ್ನು ಸ್ಾ ಲ್ಪ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಗಳು ಮುಗಿಯುವವು. ಈ ಸ್ಾ ಲ್ಪ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ನಾವು
ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಗಳ ಕಾಲ್ದಲಿಾ ರುತೆಿ ೀವೆ. ಈ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಯು ನಮಮ ನ್ನು “ನಾವು ನಿರೀಕ್ತಿ ಸುವ ಮಹಮ್ಮಯಲಿಾ ” ಸೇರಲು
ಯೀಗಯ ರನಾು ಗಿಯೀ ಅಥ್ರವ ಸೇರದರಲು ಅಯೀಗಯ ರನಾು ಗಿಯೀ ಈ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಗಳು
ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸುವದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರ ಶಂಸಿಸುವುದಾದರೆ, ಕತತನ್ನ ನಡೆದಂತೆ ನಾವು
ನಡೆಯೀಣ. ಇದು ನಮಮ ಜೀವನದಲಿಾ ಅಥ್ರವಾ ಬೇರೆ ಇನಾು ವುದರಲಿಾ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಕತತನಿಗೆ ಸ್ಮಪ್ತಸೀಣ. ಅದನ್ನು ಕತತನ್ನ ಅಂಗಿೀಕರಸುವನ್ನ. ಈ ಅಂಗಿೀಕರಸುವಿಕ್ಕ ನಾವು ಮಾಡುವ
ಕ್ತರ ಯೆಗಳ ಯೀಗಯ ತೆಯಂದಲ್ಾ ; ಅಥ್ರವ ತಾಯ ಗದಂದಲ್ಾ . ಆದರೆ, ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಸ್ಮಪ್ತಸುವ
ಯಜಾ ದ ಫಲ್ದಂದ ಮಾತರ . ನಮಮ ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಿ ತ ಜೀವನದಲಿಾ ನಾವು ಕತತನಿಗಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ದನಗಳು ಮತ್ತಿ
ಗಳಿಗೆಗಳು ಸ್ಮಪ್ತಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ನಾವು ನಮಮ ಸಾಾ ಥ್ರತತೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತಿ ದನಗಳನ್ನು
ಸ್ಹ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆಿ ನಾವು ಕಾಲ್ವನ್ನು ಇತರರ ಬಗೆಿ ನಮಮ
ಕತತವಯ ಕಕ ನ್ನಸಾರ ಸ್ಕಾರಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕಯ ಕಕ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಕಾಲ್ಕ್ತಕ ಂತ ಹಚ್ಚು
ಕಾಲ್ವನ್ನು ವಯ ಥ್ರತವಾಗಿ ಕಳೆದದೆದ ೀವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲ್ಲಕಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ನಾವು ನಮಮ
ಹರಕ್ಕಯನ್ನು ಕತತನಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ತಿೀರಸುವೆವು ಎಂಬದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು-Z ’05,
380 (ಖ್ 3685).
***
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ತನು ತಪುಪ ಗಳನ್ು ಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಳುು ವವನ್ನ ಯಾವನ್ನ? ಮರೆಯಾದವುಗಳಿಂದ ನನು ನ್ನು
ನಿಮತಲ್ ಮಾಡು ........... ಅಂಥ್ರ ಪ್ರಪ್ಗಳು ನನು ನ್ನು ಆಳದರಲಿ. ಯೆಹೀವನೇ ನನು ಶರಣನೇ, ನನು
ವಿಮೊೀಚಕನೇ, ನನು ಮಾತ್ತಗಳು ನನು ಹೃದಯದ ಧಾಯ ನವೂ ನಿನಗೆ ಸ್ಮಪ್ತಕವಾಗಿರಲಿ.
-ಕ್ತೀತತನ್ಗಳು 19:12-14

ಈ ದೈವ ಪ್ರ ೀರತ ಪ್ರರ ಥ್ರತನ್ಯನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಬುದಧ ವಂತ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ
ಮಾಡುತಿಿ ರುವನ್ನ. ಇದರಂದ ಮರೆಯಾದ ತಪುಪ ಗಳಿಂದ ಶುದಧ ಯಾಗುವನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಹಂಕಾರ
ಪ್ರಪ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಡಿದು, ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥತಸ್ಲು ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವದು. ಹಾಗೆಯೇ,
ಎಚು ರಕ್ಕಯಂದದುದ , ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಾ ೀ ಈ ಪ್ರಪ್ಗಳು ತಲ್ಲ ಎತಿ ದಂತೆ ಮಾಡಲು ತನು ಹೃದಯವನ್ನು
ಶುದಧ ೀಕರಸಿಕೊಳುು ವದಕೂಕ ಹಾಗೂ ಶುದಧ ರಾಗುವದಕಾಕ ಗಿ ಕೃಪ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಕಾರಣನಾದ ದೇವರನ್ನು
ಎಡಬಿಡದೆ ಮರೆಹೀಗಿ ತಕಕ ಸ್ಮಯಗಳಲಿಾ ಸ್ಹಾಯ ಪ್ಡೆಯುವನ್ನ. ಯಾರು ಶುದಧ ಜೀವನವನ್ನು
ಮತ್ತಿ ಕತತನ ಸಂಸ್ಗತವನ್ನು ಅಪೇಕ್ತಿ ಸಿ ಕೇವಲ್ ತೊೀರಕ್ಕಯ ಅಥ್ರವ ಅನ್ನಮಾನಿಕ ಪ್ರಪ್ವನು ಮಾತರ
ಕಾದುಕೊಂಡು ತನು ಮನಸಿಿ ನಲ್ಲಾ ೀ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಗುಪ್ಿ ಪ್ರಪ್ವನ್ನು ಲ್ಲಕ್ತಕ ಸ್ದೆ ನಡೆಯುವವನ್ನ
ಒಳೆು ಯದನ್ನು ಮೂಖ್ತನಂತೆ ಮತ್ತಿ ಅವಿವೇಕತನದಂದ ಬಯಸುವವನಾಗಿರುವನ್ನ-Z ’98, 22 (ಖ್ 2248).
***
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ನಾವು ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ರಾಯಭಾರಗಳಾಗಿದೆದ ೀವೆ.

-2ಕೊರಂಥ್ರ 5:20

ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ರಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲು ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಮಮ ಮನಸಿಿ ನಲಿಾ
ಇಟ್ಟ್ ಕೊಳುು ವದಾದರೆ, ಎಂತಹ ಮಹತಾ ವನ್ನು ನಮಮ ಗುಣಕ್ಕಕ ಕೂಡಿಸುವುದು, ಎಂತಹ ಪ್ರವತತನ ಶಕ್ತಿ
ಇದಾಗುತಿ ದೆ! ನಮಮ ನ್ನತನ ಸೃಷ್ಟ್ ಹೀರಾಡುವಾಗ ನಮಮ ಲಿಾ ರುವ ಹಳೆಯ ಶ್ವರೀರಕ ಸ್ಾ ಭಾವವು
ಸ್ತ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಜಯಸಾಧಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಿರುತಿ ದೆ. ನಮಮ
ಪೌರತಾ ವು ಪ್ರಲೀಕದಲಿಾ ದೆ ಎಂಬದಾಗಿ ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುತಾಿ ನ್. ನಾವು ಈಗ ಇಲಿಾ ಜೀವಿಸುತಿಿ ದದ ರೂ
ನಾವು ಈ ಲೀಕದವರಲ್ಾ . ನಾವು ನಮಮ ನಿಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪೌರತಾ ವನ್ನು ದೇವ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ
ವಗಾತಯಸಿಕೊಂಡಿದೆದ ೀವೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ಭಾವಿ ಪ್ರ ರ್ಜಗಳಾಗಿ ಅನಯ ರು ಪ್ರಕ್ತೀಯರಂತಿರುವ
ಈ ಲೀಕದ ಜನರ ಮಧಯ ದಲಿಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುತಿಿ ದದ ರೂ ನಾವು ರಾಯಭಾರಗಳಾಗಿ,
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವಲಿಾ ಹಮ್ಮಮ ಮತ್ತಿ ಗೌರವವುಳು ಸಾಿ ನದಲಿಾ ದುದ , ಹಚಿು ನ ಜವಾಬಾದ ರಯುತವಾದ
ಕಾಯತವನ್ನು ನಿವತಹಸಿದಾಗ ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳಿರುವ ನಿೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಾ ಗಲಿ, ಕೃತಯ ದಲ್ಲಾ ಗಲಿ
ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಕತತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ಹಸ್ರನಲಿಾ ಮಾಡಿರ ಎಂಬದನ್ನು ನ್ನಪ್ನಲಿಾ ಟ್ಟ್
ಜೀವಿಸ್ತಕಕ ದುದ -Z ’04, 72 (ಖ್ 3329)
***
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ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗುವದು ಶ್ನಷ್ಟಯ ನಿಗೆ ಸಾಕು, ದಣಿಯಂತೆ ಆಗುವದು ಆಳಿಗೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಮನ್ಯ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೂಲ್ನ್ಂದು ಹಸ್ರಟ್್ ಮೇಲ್ಲ ಆತನ ಮನ್ಯವರನ್ನು ಏನಂದಾರು?
-ಮತಾಿ ಯ 10:25

ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ೀ ಸಂತೊೀಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪ್ಸಿದರೂ ಸ್ತಯ ವು ಒಂದು ಹರತ ಇಬಾಬ ಯ ಕತಿಿ ಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲಾ ದಕುಕ ಗಳಲಿಾ ತೂರಹೀಗುವುದು. ನಮಮ ಕತತನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗಾಗ ತಂದೆ
ತಾಯಯರನ್ನು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿಯೂ, ಮಕಕ ಳನ್ನು ತಂದೆ, ತಾಯಂದರ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಸುವುದು. ಏಕಂದರೆ, ಕತಿ ಲು ಬಳಕನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲೂಾ ವಿರೀಧಿಸುತಿ ದೆ. ಈ
ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ಕತತನ್ನ ಬೀಧಿಸಿರುವಂತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ೀ ಬುದಧ ವಂತಿಕ್ಕಯಂದ ಮತ್ತಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ
ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಪ್ರ ಚ್ಚರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನ್ಗೆ ಜನರು ಅಪ್ರಥ್ರತ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವರು. ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಪ್ರ ಚ್ಚರ
ಮಾಡುವವರು ಆದಷ್ಟ್ ಮಟಿ್ ಗೆ ಎಚು ರಕ್ಕಯಂದದುದ , ಅಪ್ರಥ್ರತ ಮಾಡಿಕೊಳು ದಂತೆ
ನೀಡಿಕೊಳು ಬೇಕು. ಅವರು ನಮಮ ನ್ನು ಅಪ್ರಥ್ರತ ಮಾಡಿಕೊಳು ದೆ, ನಾವು ಅರಾಜಕತೆಯನಾು ಗಲಿ ಬೇರೆ
ಇನಾು ವ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲಾ ಗಲಿ ನಿರತರಾಗದವರು ಎಂಬದಾಗಿ ಅಥ್ರತಮಾಡಿಕೊಳುು ವಂತೆ
ಜ್ಞಣತನದಂದ ವತಿತಸಿ, ನಾವು ಸ್ತಯ ಕಾಗಿಯೂ ನಿೀತಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಿ ದೈವ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ,
ಅತ್ತಯ ನು ತ ಧಮತಶ್ವಸ್ಿ ರವನ್ನು ಅನ್ನಸ್ರಸುವವರಾಗಿದೆದ ೀವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕ ದುದ Z ’03, 13 (ಖ್ 3130).
***
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ಸ್ಹೀದರರೆ, ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಗೆ ಬುದಧ ಹೇಳಿರ ....... ಎಲ್ಾ ರಲಿಾ ಯೂ ದೀಘತ
ಶ್ವಂತರಾಗಿರ.
1ಥೆಸ್ 5:14

ಕತತನ ಜನರು, ತಮಮ ನ್ನು ಸ್ಮತೊೀಲ್ನದಲಿಾ ಇಟ್ಟ್ ಕೊಂಡಿರುವವರು ಬಲ್ಹೀನ
ಸ್ಹೀದರರಲಿಾ ಅಲ್ಾ ದೆ, ಧೈಯತ ಸಾಲ್ದೆ ಇರುವವರಲಿಾ ಯೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಾ ರಲಿಾ ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿ
ವಯ ಕಿ ಪ್ಡಿಸಿ, ತಾಳೆಮ ಯಂದ ಸ್ಹಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕು. ನಾವು ಜ್ಞಾ ನದಲಿಾ
ಅಭಿವೃದಧ ಯಾದಂತೆ ಈ ತಾಳೆಮ ಗುಣವು ವೃದಧ ಯಾಗುವದು. ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ಪ್ರಲೀಕದ
ತಂದೆಯಲಿಾ ರುವ ಈ ತಾಳೆಮ ಗುಣವನ್ನು ಮ್ಮಚ್ಚು ತೆಿ ೀವೆಯೀ ಅಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ಈ ತತಾ ವನ್ನು ಇತರರ
ಪ್ರವಾಗಿ ಅನಾ ಯಸುವೆವು. ಪ್ರಲೀಕದ ತಂದೆಯು ಯಾರನಾು ದರೂ ಕೃಪ್ಯಂದ ಕರೆದರುವಲಿಾ
ಅವನ್ನ ಬಹು ಎಚು ರಕ್ಕಯಂದದುದ , ಕತತನ ಜೊತೆಯಲಿಾ ಕರೆಗೆ ತಕಕ ಂತೆ ಸ್ಹಕರಸಿ ಕತತನ್ನ ನಡೆದಂತ
ಇಕಕ ಟಾ್ ದ ಮಾಗತದಲಿಾ ನಡೆಯುತಿಿ ರುವವರೆಲ್ಾ ರಗೆ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಿದುದ , ಸ್ಹಕರಸ್ಬೇಕು-Z ’03, 24 (ಖ್
3135).

***
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ಎಲ್ಲಾ ದರಲಿಾ ಯೂ ಕೃತಜಾ ತಾಸುಿ ತಿ ಮಾಡಿರ.

-1ಥೆಸ್ 5:18

ಕತತನ ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯಲಿಾ ದುದ , ಆತನ ಚಿತಿ ವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಂದ ನ್ರವೇರಸುವ
ಹೃದಯವುಳು ವರು ಪ್ರ ತಿದನ ಮುಂಜ್ಞನ್ಯಲಿಾ ದೇವರ ಆಶ್ನೀವಾತದವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವದಲ್ಾ ದೆ, ಪ್ರ ತಿದನ
ಸಂರ್ಜಯಲಿಾ ದೇವರಗೆ ಕೃತಜಾ ತಾಸುಿ ತಿ ಸ್ಮಪ್ತಸುವನ್ನ. ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ತನು ಇಡಿೀ ಜೀವಮಾನದ
ವಹವಾಟಿನಲಿಾ ತಾನ್ನ ಕತತನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದ ೀನ್ ಎಂಬದನ್ನು
ಜ್ಞಾ ಪ್ಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕ್ಕಯಂದ ತನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆಿ ಕತತನನ್ನು
ಆಶರ ಯಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಜೀವನದಲಿಾ ನಿವತಹಸುವ ಕಾಯತಕಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ಅನ್ನಗರ ಹ ಮತ್ತಿ
ಆತನ ಪ್ರಾಮರಕ್ಕಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದರಂತೆಯೇ ದೇವರಗೆ ಕೃತಜಾ ತಾಸುಿ ತಿ ಅಪ್ತಸ್ಬೇಕು. ನಮಮ
ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ಇದೇ ದೇವರ ಚಿತಿ ವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಚಿತಿ ನಮಮ ದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಶ್ನೀವಾತದವನ್ನು
ಪ್ಡೆದು ಸ್ದಾ ಆತನನ್ನು ನಿರೀಕ್ತಿ ಸುತಾಿ , ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವದು ಸೂಕಿ . ಇಂತಹ ಸಿಿ ತಿಯು ನಾವು
ಇಕಕ ಟಾ್ ದ ಮಾಗತದಲಿಾ ನಡೆದು ಅಭಿವೃದಧ ಹಂದಲು ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಇವು ನಮಗೆ
ಸ್ಹಕಾರಯಾಗಿದುದ , ನಮಮ ಕರೆಯುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತಿ ಆರಸುವಿಕ್ಕಯು ಕೈಗೂಡುವದು-Z ’03, 25 (ಖ್ 3135).

***
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ಪ್ವಿತಾರ ತಮ ವನ್ನು ನಂದಸ್ಬೇಡಿರ.

-1ಥೆಸ್ಲೀನಿಕ 5:19

ಕತತನ ಜನರಗೆ ಮತ್ತಿ ಆತನ ಸಂಸ್ಗತದಲಿಾ ದುದ , ಆತನ ಕಾಯತದಲಿಾ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಾ ರಗೂ
ಕತತನ ಆತಮ ಒಂದು ಪ್ರ ೀತಿಯ ಪ್ವಿತರ ವಾದ ಜ್ಞಾ ಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರ ೀತಿಯ ಜ್ಞಾ ಲ್ಲಯ ದೈವ ಸಂದೇಶದಂದಾಗಿ
ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಭಕಿ ನಲಿಾ ಉತೆಿ ೀಜನ ಕೊಟ್ಟ್ ಸ್ಭೆಯು ಸಾಮೂಹಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ವಿತಾರ ತಮ ವನ್ನು ಸಿಾ ೀಕರಸ್ಲು
ಅನ್ನವು ಮಾಡಿ ಈ ಆತಮ ವು ಅವರಗೆ ಮಾಗತದಶತನ ನಿೀಡುವುದು. ಎಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ಸ್ಭೆಯು
ಜ್ಞಾ ನದಲಿಾ ಯೂ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ೀತಿಯಲಿಾ ಯೂ ಮತ್ತಿ ಕತತನ ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯಲಿಾ ಯೂ ವೃದಧ ಯಾಗುತಿ ದೀ
ಅಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ಈ “ಪ್ರ ೀತಿಯ ಪ್ವಿತರ ಜ್ಞಾ ಲ್ಲ” ಸ್ಭೆಯನ್ನು ಲೀಕಕ್ಕಕ ಬಳಕಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಅದು
ಒಂದು ಬಟ್್ ದ ಮೇಲಿನ ಪ್ಟ್್ ಣದಂತಿದುದ ಮರೆಯಾಗಲ್ಲರದು-Z ’03, 25 (ಖ್ 3135).

***

***

***
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ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೀಲಿಸಿ ಒಳೆು ೀದನ್ು ೀ ಭದರ ವಾಗಿ ಹಡಿದುಕೊಳಿು ರ.
-1ಥೆಸ್ಲೀನಿಕ 5:21

ಭವಿಷ್ಟಯ ನ್ನಡಿಯುವದನಾು ಗಲಿ ಅಥ್ರವ ಸಾವತಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವದನಾು ಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು
ಎಷ್ಟ್ ೀ ಪ್ರಗಣಿಸಿದರೂ ಅಥ್ರವ ಆಸ್ಕ್ತಿ ತೊೀರಸಿದರೂ ಕತತನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ,
ಕೇಳಿದದ ನ್ನು ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೀಲಿಸಿ ವಿಮಷ್ಟತ ಮಾಡಿ ಅಂಗಿೀಕರಸ್ಬೇಕು. ತಾವು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಾ ವನ್ನು
ರುಜುವಾತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತಿ ತಮಮ ಮನಸಿಿ ನಲಿಾ ವಿವೇಚಿಸಿ, ತಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ತಕತಬದಧ ವಾಗಿಯೂ, ದೈವೀಕ್ತಿ ಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಅಥ್ರವಾ ಅವು ಕೇವಲ್
ಊಹಯಂದಲೂ ಮತ್ತಿ ಕುತಕತದಂದಲು ಕೂಡಿವೆಯೀ ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ವಾದ
ವಿಷ್ಟಯವಾಗಿದೆ. ದೈವ ವಾಕಯ ದ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಟಯವನ್ನು ಒಪ್ಪ ಸಿ, ಅವು
ಪ್ವಿತಾರ ತಮ ನಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿವೆಯೀ ಎಂಬದನ್ನು ಅರತ್ತ ಈ ಪ್ರೀಕ್ಕಿ ಯಲಿಾ ಸ್ಮಥ್ರತನ್ಯಾಗದ
ಯಾವದೇ ವಿಷ್ಟಯಗಳಾಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಸ್ಬೇಕು-Z ’03, 26 (ಖ್ 3135).

***
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ಸ್ಕಲ್ ವಿಧವಾದ ಕ್ಕಟ್್ ತನಕ್ಕಕ ದೂರವಾಗಿರ.

-1ಥೆಸ್ಲೀನಿಕ 5:22

ಈ ಪ್ರ ಬೀಧನ್ಗಳು ಎಲ್ಾ ತರವಾದ ಕ್ಕಟ್್ ವುಗಳ ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಟ್್ ತನ ಒಳೆು ಯದಂತೆ
ಕಾಣುವ ಅಥ್ರವ ಕ್ಕಟ್್ ದಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇವೆಲ್ಾ ವನ್ನು ನಿರಾಕರಸ್ಬೇಕು. ನಮಮ
ದೃಷ್ಟ್ ಗೆ ಒಳೆು ಯದಾಗಿಯೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರು ಅದು ಒಳೆು ಯದಲ್ಾ . ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ
ಎಚು ರಕ್ಕಯ ಮಾತ್ತ ಒಂದು ಗಂಭಿೀರವಾದ ತತಾ ವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ಕ್ಕಟ್್ ದನ್ನು ನಿರಾಕರಸುವದಲ್ಾ ದೆ,
ನಮಮ ದೃಷ್ಟ್ ಯಲಿಾ ಒಳೆು ೀದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ವಿಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ದೂರವಾಗಿರಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಮ
ನ್ರೆಹರೆಯವರು ಮತ್ತಿ ಸೆು ೀಹತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಕಟ್್ ದೆಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ ನಮಮ ನ್ನು ಅಪ್ರಥ್ರತ
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು. ನಮಮ ಸ್ಾ ಸ್ಿ ಮನಸುಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಕ ಕ್ಕಟ್್ ದಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಇರುವ, ಕ್ಕಟ್್ ದಾಗಿ
ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ತೊೀರಕ್ಕಗೆ ಒಳೆು ಯದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಕಟ್್ ದನ್ನು , ಕ್ಕಟ್್ ತನವನ್ನು ವಿಸ್ಜತಸ್ಲು
ಆದೇಶ್ನಸುತೆಿ . ಆಗ ನಾವು ಕತತನನ್ನು ಮತ್ತಿ ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಗಿ ಅನ್ನಸ್ರಸ್ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತೆಿ -Z ’03, 26
(ಖ್ 3135).

***
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ಆದಕಾರಣ, ನಿೀವು ಯಾವದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಪೂಜಸುತಿಿ ರೀ ಅದನ್ು ೀ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸುತೆಿ ೀನ್.
-ಅ.ಕೃ. 17:23

ಇಲಿಾ ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ್ನ ಅನ್ನಸ್ರಸಿದ ಕರ ಮ ನಾವು ಅನ್ನಸ್ರಸ್ಲಿಕ್ಕಕ ಯೀಗಯ ವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬುದಧ
ಜೀವಿಗಳು ಹಸ್ತನವನ್ನು ನಂಬುವುದಲ್ಾ . ಯಾವುದು ಮೌಲ್ಯ ವೆನಿಸುತಿ ದೀ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ್ದಂದ
ಬಂದದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಾಿ ರೆ. ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನಂತೆ ನಾವು ಸ್ತಯ ಸುವಾತೆತಯನ್ನು ತೊೀರಸ್ಲು
ಪ್ರ ಯತಿು ಸುವುದಕ್ಕಕ ಅದು ಹಸ್ ಪ್ರರಮಾರ್ಥತಕ ವಾತೆತಯಲ್ಾ . ಅದು ಹಳೆಯ ಸುವಾತೆತ,
ಅಬರ ಹಾಮನಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾತೆತ, ನಮಮ ಕತತನಾದ ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ್ನ ಮತ್ತಿ ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ರು ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ
ಸುವಾತೆತ. ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ಈ ಕಾಲ್ದಲಿಾ ತಪುಪ ಬೀಧನ್ಗಳಿವೆ ಎಂಬದನ್ನು
ತೊೀರಸಿಕೊಡುತೆಿ ೀವೆಯೀ (ಈ ಬೀಧನ್ಗಳು ಕತಿ ಲ್ಲ ಯುಗದಲಿಾ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ.) ಅಷ್ಟ್ ೀ ತಪುಪ
ಬೀಧನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹಸ್ ಸ್ರಣಿಯಲಿಾ ತಿಳಿಸುತಿಿ ಲ್ಾ . ಬದಲು ನಾವು ಕತಿ ಲ್ಲ ಯುಗಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ
ತಪುಪ ಬೀಧನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತ, ಬದಗಿಟ್ಟ್ ನಮಮ ಕತತನ್ನ ಮತ್ತಿ ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ರು ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ರಮವಾಗಿ
ಬೀಧಿಸಿದಂತ ತತಾ ಗಳು, ಸಿದಾಧ ಂತಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬೀಧಿಸುತೆಿ ೀವೆ-Z ’03, 29 (ಖ್
3138).

***

***

***
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ನಿೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜಯ ಕಾಕ ಗಿಯೂ, ನಿೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕಪ್ಡಿರ.
-ಮತಾಿ ಯ 6:33

ಆತಿಮ ೀಕ ಇಸಾರ ಯೇಲ್ಯ ರಾದ ಕತತನ ಜನರು ಈ ಯೀಚನ್ಯನ್ನು ಸ್ದಾ ತಮಮ
ಮನಸ್ಿ ನಲಿಾ ಟ್ಟ್ ಕೊಳು ಬೇಕು. ಆತಿಮ ೀಕ ವಿಷ್ಟಯಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಮೊದಲ್ ಆದಯ ತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ನಂತರ ತಾತಾಕ ಲಿಕ, ಲೌಕ್ತಕ ವಿಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಟಯ ತಿಿ ನ ಅಂತಯ ವಿಲ್ಾ ದ ಸುಸಿಿ ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲಿಾ ಟ್ಟ್
ಅವುಗಳನ್ನು ಹತೊೀಟಿಯಲಿಾ ಟ್ಟ್ ನಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಆತಿಮ ೀಕ ಬಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದಧ , ಏಳಿಗೆಯನ್ನು
ಗಮನದಲಿಾ ರಸಿ ಮತ್ತಿ ತಮಮ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಒಳೆು ಯ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೀರುವಂತೆ ಆ ಮಕಕ ಳ ಅಭ್ಯಯ ದಯವನ್ನು
ಗಮನದಲಿಾ ಟ್ಟ್ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಈ ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ಯಾರ ಸ್ಲ್ಹಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಾರದು. ಆ
ಸ್ಲ್ಹ ಅವರ ಕುಟ್ಟಂಬವನ್ನು , ಅವರನ್ನು ಅಹತಕರ, ದೇವರಲ್ಾ ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟ್ ಮಾಡುತಿ ದೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ಕತತನ ದಾಸ್ರು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಯಾವ
ಸ್ಲ್ಹಯನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ತಮಮ ನು ಕಾಯದ ರಸಿಕೊಳು ಬೇಕು. ಕತತನ ಜನರೇ ತನು ಜನರು ಎಂಬದಾಗಿ
ಅರತ್ತ ಅದರಂದ ಈ ಲೀಕದ ಐಶಾ ಯತ, ಸ್ವಲ್ತ್ತಿ ಗಳು, ಸುಖ್ಭೀಗ ತಮಮ ಜೀವನದಲಿಾ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿ
ಕಂಡರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು-Z ’02, 350 (ಖ್ 3110).
***
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ನಿೀವು ನನು ನ್ನು ಹುಡುಕ್ತದೆದ ೀನ್ನ? ನಾನ್ನ ನನು ತಂದೆಯ ಮನ್ಯಲಿಾ ಇರಬೇಕಾದದುದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಾ ವೆ?
-ಲೂಕ 2:49

ಕತತನ್ನ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಏಕ್ಕ ಕತತನ ಆತಮ ವನ್ನು ಹಂದರಬಾರದು? ಹೌದು, ಸ್ತಯ
ಸಂತರು ತಮಮ ದೇ ಆದ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು ಹಂದರುವದಲ್ಾ . ಯಾಕಂದರೆ, ತಮಮ ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ತಾವು
ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕತತನಿಗೆ ಸ್ಮಪ್ತಸಿದರು. ಅವರು ಮನ್ವಾತೆತಯವರಂತೆ ಕತತನ
ವಯ ವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತಾಿ ರೆ. ಅದು ತಾವು ಸ್ತಿ ನಂತರ ತಮಮ ಮಕಕ ಳು ಅಥ್ರವ ತಮಮ ಸೆು ೀಹತರು
ಅಭಿವೃದಧ ಯಾಗುವ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನು ಹಂದಲು ಅಲ್ಾ . ಹಾಗೇನಾದರು ಆದರೆ ಅದರಂದ ಅವರಗೆ ಕೇಡು
ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅದನ್ನು ಮನ್ವಾತೆತಯವನೇ ಯೀಗಯ ರೀತಿಯಲಿಾ ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವದನ್ನು
ಅರತವನಾಗಿ ತಾನ್ನ ಮರಣಹಂದದ ಮೇಲ್ಲ ಈ ಮನ್ವಾತೆತಯ ಕಾಯತವನ್ನು ಅಂತಯ ವಾಗಿ ಅವನ್ನ
ಲ್ಲಕಕ ವನ್ನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಸುವನ್ನ-Z ’03, 53 (ಖ್ 3148).

***
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ಹೀಗಿರುವದರಂದ ನಂಬಿಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಕಿ , ಪ್ರ ೀತಿ ಈ ಮೂರೇ ನಿಲುಾ ತಿ ವೆ. ಇವುಗಳಲಿಾ ದಡಡ ದು
ಪ್ರ ೀತಿಯೇ.
-1ಕೊರಂಥ್ರ 13:13

ಪ್ರ ೀತಿ ಎಂಬದು ಒಂದು ಉತಕ øಷ್ಟ್ ವಾದ ವಿಷ್ಟಯ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ೀತಿ ಸ್ದಾ ಕಾಲ್ ಇರುವದು. ನಾವು
ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕ್ಕ ನಿಲುಾ ವದಲ್ಾ . ತಂದೆ ದೇವರು
ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗಾದ ನಗಳು, ವಿಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಾಿ ತಾಿ ಗಿ ಪ್ಡೆದರುವಾಗ ನಿರೀಕ್ಕಿ
ನಿಲುಾ ವುದಲ್ಾ . ಪ್ರ ೀತಿಯು ಬಿದುದ ಹೀಗುವದಲ್ಾ . ಕೊನ್ಗೊಳುು ವದೇ ಇಲ್ಾ . ಯಾಕಂದರೆ, ಪ್ರ ೀತಿಗೆ
ಪ್ರರ ರಂಭವಿಲ್ಾ . ಯಾಕಂದರೆ, ಅದು ಯೆಹೀವ ದೇವರ ಗುಣ, ಆತನ ಸ್ಾ ಭಾವ. ಹೇಗೆ ದೇವರು ಸ್ದಾ
ಇರುತಾಿ ನ್ಯೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ೀತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತಿ ದೆ-Z ’03, 58 (ಖ್ 3156).
***
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ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕ್ಕಂದು ನಿೀನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್್ ನಿನು ಹಸ್ರನಲಿಾ
ಇವರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು.
-ಯೀಹಾನ 17:11

ಕತತನ್ನ ಸ್ಭೆಯ ಪ್ರವಾಗಿ ವಯ ಕಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಭಾವನ್ಯನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸುವದಾದರೆ,
ದೈವ ಕುಟ್ಟಂಬವು ಆಶ್ನೀವಾತದಪೂರಕವಾದ ಒಂದಾಗಿರುವದರ ಮಹತಾ ದ ಅರವು ಎಂದು ನಮಮ ಬುದಧ ಗೆ

ಗೊತಾಿ ಗುವದು. ಈ ಒಂದಾಗಿರುವದು, ಒಂದು ಉದೆದ ೀಶದಲಿಾ , ವಿಶ್ವಾ ಸ್ದಲಿಾ , ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿಯಲಿಾ ,
ಪ್ರ ೀತಿಯಲಿಾ , ಮಾನಮಯಾತದೆಯಲಿಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಪ್ಡೆದರುವದು ಆಗಿದೆ. ನಮಮ
ಕತತನ್ನ ದೇವರಲಿಾ ಮೊದಲೇ ಒಂದಾಗಿರುವದನ್ನು ವಿವರಸಿದಾದ ನ್. ಆದರೆ, ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ಶ್ನಷ್ಟಯ ರು ಇನ್ನು ಈ ಸಿಿ ತಿ
ತಲುಪ್ಲ್ಾ . ಈ ಒಂದಾಗುವದನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಯನಿು ಟ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ನಾವು
ಆಶ್ನಸುವರಾಗಿರಬೇಕ್ಕಂದು ನಮಗೆ ಕತತನ್ನ ಬೀಧಿಸಿದಾದ ನ್-Z ’03, 77 (ಖ್ 3160).

***
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ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ್ನ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷನಾದರೆ, ನಾವು ಆತನ ಹಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲ್ಲಾ ವು. ಯಾಕಂದರೆ, ಆತನಿರುವ
ಪ್ರ ಕಾರವೇ ಆತನನ್ನು ನೀಡುವೆವು.
-1ಯೀಹಾನ 3:2

ನಾವು ಅತಿ ಶ್ನೀಘರ ದಲಿಾ ಪುನರುತಾಿ ನದಲಿಾ ಬದಲ್ಲವಣೆಯಾಗುವ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಹಂದುವೆವು
ಹಾಗೂ ನಮಮ ವಿಮೊೀಚಕನಂತೆ ಆಗುವೆವು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಕಿ ಯಲಿಾ ರೀಣ. ಮತ್ತಿ ಆತನಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ
ಆತನನ್ನು ನೀಡುವೆವು ಮತ್ತಿ ಮಹಾ ಮಹಮ್ಮಯಲಿಾ ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗುವೆವು. ಅಥ್ರವ ಮಹಮ್ಮಯುಳು
ರಾಜಯ ದಲಿಾ ದೇವರ ಮಕಕ ಳಾಗಿ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಸುವೆವು ಎಂಬ ಈ ಗಂಭಿೀರ ವಿಷ್ಟಯಗಳು ನಮಮ ನ್ನು ಪರ ೀತಾಿ ಹಸಿ
ನಮಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾಡಿ, ನಮಮ ತ್ತಟಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಿ ಕತತವಯ ನಿರತರಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವದು. ನಮಗೆ ಸಿಕುಕ ವ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತಿ ನಮಗಿರುವ ಹಕಕ ನ್ನು ನಮಮ
ನಾಯಕನಾದ ಕತತನ ಪ್ರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಮನ್ವಾತೆತಯವರ ಪ್ರವಾಗಿಯೂ
ಚಲ್ಲಯಸಿ ಸೇವೆಯಲಿಾ ನಿರತರಾಗೊೀಣ. ಈ ನಿರೀಕ್ಕಿ ಯು ಕತತನ ಜನರಗೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ
ಅಂಕುರವಾಗಿ ಪ್ರಣಮಸಿರುವಾಗ, ಈಗ ಕತತನ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಾ ಜೀವಿಸುತಿಿ ರುವ ನಾವು ಆತನ್ನ
ಪೂಣತವಾಗಿ ತನು ನ್ನು ತಾನ್ನ ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಾ ಪ್ರ ಕಟ್ಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ನಾವು ಎಷ್್ ೀ
ಹಚ್ಚು ಗಿ ಎದುರು ನೀಡುವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸೀಣ-Z ’03, 151 (ಖ್ 3191).
***
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ಪ್ರ ೀತಿ, ದಯೆ ತೊೀರಸುವದು.

-1ಕೊರಂಥ್ರ 13:4

ತಾವು ಬಿೀದಗಳಲಾ ಅಥ್ರವ ಬೇರೆ ಸ್ಿ ಳಗಳಲಿಾ ಯೀ ತಪುಪ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೇವ
ಜನರು ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ಬಾರದು. ಬದಲು ಅವರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಿ ತಪುಪ ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೀತಿಯಂದ

ತೊೀರಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಭಯ ತೆ ಕ್ತರ ಸಿಿ ೀಯ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಪಂಚದ ದೃಷ್ಟ್ ಯಲಿಾ ಅದು ಮ್ಮರಗು
ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ನಾದವನಿಗೆ ಅದು ಬರೀ ತೊೀರಕ್ಕಯ ದಯೆಯಲ್ಾ . ಅದು
ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಂದ ವಯ ಕಿ ವಾಗುವ ಭಾವನ್, ಪ್ರ ೀತಿಯಂದ ಜನಿಸಿರುವ ಭಾವನ್. ಪ್ರ ೀತಿಯು
ಸ್ಭಯ ತೆಗೊ, ತಾಳೆಮ ಗೊ, ದಯೆಗೊ ಕೊಂಡೊಯುಯ ವದು. ಅವಿಧೇಯತಾ ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ಯೂ ಯಾವ
ಕಠಿಣವಾದ ದಯೆ ಇಲ್ಾ ದ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡದರಲು ಅದೇ
ಕತತವಯ ಚಿತಿ ವು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವುದು, ಕತತವಯ ಅಡಿಡ ಪ್ಡಿಸುವವರೆಗೂ ನಿರಾಕರಸುವದು-Z ’03, 153 (ಖ್
3194).
***

***

***
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ಹೀಗಿರಲ್ಲಗಿ ಇಂದನಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರತ್ತಕೊಳುು ವದಲ್ಾ .
-2ಕೊರಂಥ್ರ 5:16

ಶ್ವರೀರಕ ಬಲ್ಹೀನತೆ ನಮಮ ಲಿಾ ಆಗಲಿ ಅಥ್ರವ ಕ್ತರ ಸ್ಿ ನ ಇತರ ಶ್ನಷ್ಟಯ ರಲ್ಲಾ ಗಲಿ ಇರುವದರ ಬಗೆಿ
ಕಾಳಜ ವಯ ಕಿ ಪ್ಡಿಸ್ಬಾರದು ಎಂಬದು ಅಪೀಸ್ಿ ಲ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲ್ಾ . ಎಲ್ಲಾ ಶ್ವರೀರಕ ಬಲ್ಹೀನತೆಯ
ವಿಷ್ಟಯದಲಿಾ ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೀರಾಡಬೇಕು. ಅವು ಆಗಾಗೆಿ , ನ್ನತನ ಹೃದಯ, ಮನಸುಿ ಮತ್ತಿ
ಚಿತಿ ದ ಹತಾಸ್ಕ್ತಿ ಗಾಗಿ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾಗುವದು. ಇಲಿಾ ನಾವು ಈ ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಮತ್ತಿ
ಬಲ್ಹೀನ ಮತರ ಯ ದೇಹ ವಿಭಿನು ವಾಗಿರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರ ೀತಿಯನ್ನು
ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿಯನ್ನು ಸ್ಹೀದರ ಸ್ಹೀದರಯರಲಿಾ ವಯ ಕಿ ಪ್ಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೂ ಸ್ಹೀದರ
ಸ್ಹೀದರಯರ ಮತ್ತಿ ಸ್ಭೆಯ ಹತಾಸ್ಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಗಮನದಲಿಾ ಟ್ಟ್ ತಪುಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಕಿ ೀಪ್ಸಿ ಅಥ್ರವ
ಗದರಸಿ ಅವರನ್ನು ತಿದದ ಸ್ರಪ್ಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ತರಗತಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ
ಕಂಡುಹಡಿಯಬೇಕು, ಅಂದರೆ, ಪುನರುಜೆ ೀವಿತವಲ್ಾ ದವನ್ನ ಶ್ವರೀರಕ ಅಭಿಲ್ಲಶ್ನಯಂದ ಕೂಡಿರುವನ್ನ.
ಪುನರುಜೆ ೀವಿತವಾಗಿರುವವನ್ನ. ಆತಿಮ ೀಯ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆಿ ಅಭಿಲ್ಲಶ್ನಯುಳು ವನಾಗಿರುವನ್ನ-Z ’03, 170
(ಖ್ 3200).
***
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ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನು ಸಾರು, ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದ ಕಾಲ್ದಲಿಾ ಯೂ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಿಲ್ಾ ದ
ಕಾಲ್ದಲಿಾ ಯೂ ಅದರಲಿಾ ಆಸ್ಕಿ ನಾಗಿರು.
-2ತಿಮೊೀರ್ಥ 4:2

ಇತರರ ಸ್ಮಯ ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ವಾಗಿಯೂ, ಆಯುಕಿ ವಾಗಿಯೂ ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಸ್ಭಯ ತೆ ಮತ್ತಿ
ವಿವೇಚನ್ಯಲ್ಾ ದೆ, ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಹೇರಬೇಕು ಎಂಬುವ ಅಥ್ರತವಲ್ಾ ; ಬದಲು ನಾವು
ಸ್ತಯ ವನ್ನು ಪ್ರ ೀತಿಸುವವರಾಗಿ ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತಾಿ ಹದಂದ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದರೆತಾಗ

ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಮಯ ಸಂದಭತ ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ವಾಗಿದದ ರು, ಸುವಾತೆತಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. ನಮಮ ಜೀವನದ
ಮುಖ್ಯ ಉದೆದ ೀಶ ಸುವಾತೆತಯನ್ನು ಸಾರುವದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಲ್ಾ ವಿಷ್ಟಯಗಳು ನಂತರ ಬರುವದು.
ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳಕೊಳು ಬಾರದು-Z ’03, 189 (ಖ್ 3210).
***
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ನಿೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದದ ನ್ನು ನಿಮಮ ಬೀಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ಬೇಕ್ಕಂಬ.
ದುರಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೊಳುು ವುದರಂದ ನಿಮಗೆ ದರೆಯುವದಲ್ಾ . -ಯಾಕೊೀಬ 4:3

ನಾವು ಸ್ರಯಾದ ಪ್ರರ ಥ್ರತನ್ ಮಾಡುವದನ್ನು ಕಲಿಯೀಣ, ಅದಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಟ್ಟ್ ಸ್ರಯಾಗಿ
ನಿರೀಕ್ತಿ ಸೀಣ. ಹೀಗೆ ಪ್ರರ ರ್ಥತಸ್ಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಕೇಳುವದರಲಿಾ ಆಸ್ಕ್ತಿ ಯುಳು ವರಾಗಿ
ಮಾತಾಡುವದರಲಿಾ ಮತವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನು ಕೇಳುವದರಲಿಾ ಆಸ್ಕ್ತಿ ಯುಳು ವರಾಗಿ
ಅದರಲಿಾ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರಠಗಳನ್ನು ಅವು ಈಗಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡೊೀಣವಾಗಿವೆ. ಆತನ್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಡುವ ಶ್ನಕ್ಷಣದ ಕರ ಮ ಮತ್ತಿ ಆಶ್ನೀವತದಸ್ಲು ನಮಮ ನ್ನು ಪ್ರಾಮರಸುವದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಗಣಿಸಿ
ಪ್ರರ ರ್ಥತಸೀಣ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ್ ವಾದದದ ನ್ನು ಆರಸಿಕೊಳುು ವುದರಲಿಾ ನಿಧಾನದಂದದುದ , ಯಾವಾಗಲೂ
ನಾವು ಕ್ತರ ಸಿಿ ೀಯ ಗುಣವನು ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಬೇಡಿಕೊಳೊು ೀಣ. ಆಗ ನಾವು ನಮಮ ಚಿತಿ ವನು ಲ್ಾ ,
ಪ್ರಲೀಕದಲಿಾ ರುವ ನಮಮ ದೇವರ ಚಿತಿ ವನ್ನು ನಮಮ ಚಿತಿ ವನಾು ಗಿಸ್ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತೆಿ . ಹಾಗೆಯೇ,
ನಮಮ ಬೇಡಿಕ್ಕಯು ಇರುವದು-Z ’03, 204 (ಖ್ 3216).

***
ಆಗಸ್ಟ್ - 30

ಅದರಂತೆ ನಿಮಮ ಬಳಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಸ್ಲಿ. ಹೀಗಾದರೆ, ಅವರು ನಿಮಮ ಒಳೆು ಯ
ಕ್ತರ ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಲೀಕದಲಿಾ ರುವ ನಿಮಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು.
-ಮತಾಿ ಯ 5:16

ಕತತನಿಂದ ಅಬಿಷೇಕ್ತಸ್ಲ್ಪ ಟ್್ ವನಾಗಿರುವಾತನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಾ ರ ಮೇಲಿರುವವನ್ನ,
ಹತ್ತಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಯಳಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ್ನ್ನ ಮತ್ತಿ ಸಂದಯತ ಉಳು ವನ್ನ ಎಂಬದು ಎಷ್ಟ್ ಸ್ತಯ ವೀ
ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಿನ ಜೀವನದಲಿಾ ಕತತನ ಜೊತೆಯಲಿಾ ನಿಕಟ್ವತಿತಗಳಾಗಿದದ ಕತತನ ದೇಹದ
ಸ್ದಸ್ಯ ರೆಲ್ಾ ರೂ, ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಪಂಚಕ್ಕಕ ಕತತನನ್ನು ರಾಜನನಾು ಗಿ ಘೀಷ್ಟಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ
ವಿಶ್ವಲ್ವಾದ ಮಹತಾ ವುಳು ಗುಣವನ್ನು ಕತತನ್ನ ಪ್ರಗಣಿಸಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆಳಿಾ ಕ್ಕ ಮಾಡಲು
ಆರಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ಅಷ್ಟ್ ರಮಟಿ್ ಗೆ ಸ್ತಯ ವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕತತನ ಜೊತೆಯಲಿಾ ದದ ವರು ಎಂಬದನ್ನು
ಇವರ ವಿಶ್ವಲ್ ಹೃದಯ ಉಚು ಮಟ್್ ದ ನೈತಿಕ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಾ ಸ್ಿ ಮನಸುಿ ಇವರ ಬುದಧ ಗೆ ಗೊತಾಿ ಗಿ ಆಗ
ಜನರು ಇವರನ್ನು ಪ್ರ ಶಂಸಿಸುವರು-Z ’03, 206 (ಖ್ 3218).

***

***

***
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ಅರಸೇ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಗೆ ಚಿತಿ ವಿದದ ರೆ, ಆತನ್ನ ಧಗಧಗನ್ ಉರಯುವ ಆವಿಗೆಯಳಗಿಂದ
ನಮಮ ನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಲ್ಾ ನ್ನ; ಹೇಗೂ ನಿನು ಕೈಯಂದ ನಮಮ ನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನ್ನ. ಚಿತಿ ವಿಲ್ಾ ದದದ ರೂ ರಾಜನೇ,
ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದರಲಿ, ನಾವು ನಿನು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವದಲ್ಾ , ನಿೀನ್ನ ನಿಲಿಾ ಸಿದ ಬಂಗಾರದ
ಪ್ರ ತಿಮ್ಮಯನ್ನು ಪೂಜಸುವದಲ್ಾ ಎಂದು ಉತಿ ರ ಕೊಟ್್ ರು.
ದಾನಿಯೇಲ್ 3:17,18

ನ್ಬೂಕದೆು ಚು ರ ರಾಜನಿಗೆ ಇಬಿರ ಯರು ಕೊಟ್್ ಉತಿ ರ “ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರು” ಎಂಬದು
ಗಮನಾಹತವಾದದುದ . ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪ ಕೊಳುು ವದಲ್ಾ ದೆ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವದಲ್ಾ ದೆ, ತಮಗೆ
ದರಕ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳಲಿಾ ಅತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಿರುವಲಿಾ ಪ್ರ ಯ ಸ್ಹೀದರರೆ, ನಾವು
ಕೂಡ ಆ ಮೂರು ಮಂದ ಇಬಿರ ಯರಂತೆ ಅರಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮಮ ದೇವರನು ಲ್ಾ ಾ ದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ,
ಯಾವದನ್ನು ಸೇವಿಸುವದಲ್ಾ , ಆರಾಧಿಸುವುದಲ್ಾ . ಯಾವ ಆಶ್ನ ಆಮಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಲ್ಾ . ಅದು
ಒಂದು ಬಹುಮಾನವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕ್ತೀತಿತ ತರುವಂತಿ ದಾದ ಗಿರಬಹುದು. ನಮಮ ಸೆು ೀಹತರು ಕೊನ್ಗೆ
ನಮಮ ಸಾಾ ಥ್ರತಕಾಕ ಗಿ, ಇವೆಲ್ಾ ವನ್ನು ನಿರಾಕರಸುತೆಿ ೀವೆ ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಣತಯಸೀಣ. ನಮಮ ಕತತನ್ನ
ಹೇಳಿರುವ “ತನು ನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥ್ರವರೇ ಆಗಿರಬೇಕ್ಕಂದು ಅಪೇಕ್ತಿ ಸುತಾಿ ನಲ್ಾ ವೇ. ದೇವರು
ಆತಮ ಸ್ಾ ರೂಪ್ನ್ನ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತಿಮ ೀಯ ರೀತಿಯಲಿಾ ಸ್ತಯ ಕ್ಕಕ ತಕಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು”
ಎಂಬದಾಗಿ ನಮಮ ನಾಯಕನ್ನ ಕತತನ್ನ ಆಗಿರುವಾತನ್ನ ಘೀಷ್ಟಸಿದಾದ ನ್-Z ’99, 172 (ಖ್ 2494).
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