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ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ನ್ನನ ನಿನ್ನ ೆಂತೆಯೇ ಪ್ರ ೀತಿಸಬೇಕು.

-ಮತ್ತಾ ಯ 22:39

ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ ಆರೀಪ್ಸುವದ್ಕ್ಕೆ ,
ಕ್ಕಟ್ಟ ಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ತಗಳನಾನ ಡುವದ್ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾ ನಿನ್ನ ನ್ನನ ನಿೆಂದ್ಧಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೀಗಿಸಬಾರದು ಎೆಂಬದಾಗಿ
ನಿೀನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದು ಸಹಜ. ಅದ್ರಂತೆಯೇ ನಿೀನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ನ್ನನ ನಿೆಂದ್ಧಸಬಾರದು.
ಕತತನ್ ಆಜ್ಞೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಆತನ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬರುವ ಎಲ್ಿ ರೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ ಬಗೆೆ
ಅನ್ನಮಾನ್ಪಟ್ಟಟ ನಿೆಂದ್ಧಸಬಾರದು. ಆಧಾರವಿಲ್ಿ ದ್ ಅನ್ನಮಾನ್ ಆತನ್ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯನ್ನನ ಮೀರಿ
ಸೆಂದ್ರ್ಭತಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದ್ರೂ ತನ್ನ ಲಿಿ ರುವ ನೂತನ್ ಮನ್ಸುು ಅದ್ರ
ಉದಾರ ಮನೀಭಾವದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಆ ಅನ್ನಮಾನ್ ತಪ್ಪಾ ಗಿ ಅಥವ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾರದೆ
ಹೀಗಿರುವದ್ರಿೆಂದ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ ಅನ್ನಮಾನ್ಪಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನನ
ಕೊಡಬೇಕು-Z ’99 72 (ಖ 2442).
*

*

*
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ಈಗ ನಿೀನೇಕ್ಕ ಸವಕಾಶ ಮಾಡುತಿಾ ೀ? ಎದುು ಆತನ್ ಹೆಸರನ್ನನ ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ವವನಾಗಿ ದ್ಧೀಕಾಾ ಸನ ನ್
ಮಾಡಿಸಿಕೊೆಂಡು...............
-ಅ.ಕೃ. 22:16
ತಮಮ ಪರ ಭಾವದ್ಧೆಂದ್ ಇತರರನ್ನನ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಗತಕ್ಕೆ ತರಲು ಉದೆು ೀಶಿಸುವವರೆಲ್ಿ ರೂ
ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ್ ಒೆಂದು ಸೂಕಾ ವಿಷ್ಯವು ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇವರನ್ನನ
ಪರಿಪೂರ್ತತೆಯೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಿದ್ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಪ್ರ ೀರೇಪ್ಸಿ ಸತಯ ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾ ಕತತನಿಗೆ ತಮಮ ನ್ನನ
ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥತಸಿಕೊಳಳ ಲು ಒತ್ತಾ ಯ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯ . ಅವರು ಸತಯ ದ್ ಪರಿಜ್ಞೆ ನ್ಕ್ಕೆ
ಬಂದು ಕತತನ್ನ್ನನ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಕಣ್ಣು ಗಳಿೆಂದ್ ನೀಡಿ ಆತನ್ ಧ್ವ ನಿಯನ್ನನ ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲೂ ಆತನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಸವ ಲ್ಾ ಸಮಯದ್ ನಂತರ ಲೀಕದ್ ಆಶೆಗಳು, ಶಾರಿೀರಿಕ ವಾಯ ಮೀಹ
ಮೆಂತ್ತದ್ ಶೀಧ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗೂ ಸೈತ್ತನ್ನ್ನ ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದ್ರೆ, ನಿೀನ್ನ
ವಿಪರಿೀತವಾಗಿ ಸತಯ ವನ್ನನ ಏಕ್ಕ ಅನ್ನಸರಿಸುತಿಾ ೀ? ನಿೀನ್ನ ಸಧಾರರ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಕು. ಏಕ್ಕ
ನಿೀನ್ನ ಕತತನಿಗೆ ಪೂರ್ತ ಪರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ ಪರ ತಿಪ್ಿ ಸಿಕೊೆಂಡಿರುವೆ, ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ನೆರೆಹರೆಯವರು ಮತ್ತಾ
ಸನ ೀಹಿತರು ನಿನ್ನ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಬೇರೆಯ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ತಿಳಿಯುವರು, ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ನಿರಿೀಕ್ಕಾ ,
ಆಕಾೆಂಕ್ಕಾ ಗಳಿೆಂದ್ ನಿೀನ್ನ ದೂರವಾಗುವುದ್ಲ್ಿ ದೆ, ನಿನ್ನ ಸನ ೀಹಿತರೆಲ್ಿ ರೂ ವೈರಿಗಳಾಗುವರು ಮತ್ತಾ
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಿೀನ್ನ ತ್ತೆಂಬಲಾರದ್ ನ್ಷ್ಟ ವನ್ನನ ಅನ್ನಭವಿಸುವಿ. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಸಗು ಎೆಂಬ
ಸಲ್ಹೆ ಸೈತ್ತನ್ನಿೆಂದ್ ಬರುವದು-Z ’01 186 (ಖ 2823).
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*
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ನಿೀನ್ನ ನ್ನ್ನ ಸಹನ್ ವಾಕಯ ವನ್ನನ ಕಾಪ್ಪಡಿದ್ು ರಿೆಂದ್, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನನ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸುವದ್ಕಾೆ ಗಿ
ಲೀಕದ್ ಮೇಲೆಲಾಿ ಬರುವದ್ಕ್ಷೆ ರುವ ಶೀಧ್ನೆಯ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ನಿನ್ನ ನ್ನನ ತಪ್ಾ ಸಿ ಕಾಪ್ಪಡುವೆನ್ನ.
-ಪರ ಕಟ್ನೆ 3:10

ಈಗಿನ್ ಲ್ವೀದ್ಧಕ್ಷಯ ಹಂತದ್ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ದ್ಧೀರ್ತಶಾೆಂತಿಯುಳಳ ವರಾಗಿ ಓಡುತಿಾ ರುವ ದೇವ
ಜನ್ರಿಗೆ ಇದು ಒೆಂದು ವಿಶೇಷ್ ಬಹುಮಾನ್ವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಬಂದೊದ್ಗಿದ್ ಶೀಧ್ನೆಯೆಂದ್
ತಪ್ಾ ಸಿಕೊಳುಳ ವ ಸುಯೀಗವನ್ನನ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ು ರೂ ಕತತನ್ ಪರ ತಯ ಕ್ಷತೆಯ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಇರುವದ್ರಿೆಂದ್
ಈ ಶೀಧ್ನೆಯಲಿಿ ಸಮತೀಲ್ನ್ವನ್ನನ ಕಾಪ್ಪಡಿಕೊಳಳ ಲು ದೇವರ ಆಶಿೀವಾತದ್ವನ್ನನ ಹೆಂದುವ
ಭಾಗಯ ವನ್ನನ ಬೇಡುವರಾಗಿದೆು ೀವೆ. ನಾವು ಆತನ್ ಅನಯ ೀನ್ಯ ತೆ, ಆತನ್ ಆದೇಶ, ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ್ಕೆ ಒದ್ಗಿಸುವ
ಆತಿಮ ೀಕ ಆಹಾರವನ್ನನ ಕೊಡುವ ಕತತನ್ ಆಶಿೀವಾತದ್ಕ್ಕೆ ತವಕಪಡುವವರಾಗಿದೆು ೀವೆ. ಇೆಂಥಹ ಸಿಿ ತಿ ಮತ್ತಾ
ಆಶಿೀವಾತದ್ ಹಿೆಂದ್ಧನ್ ಯುಗಗಳಲಿಿ ದ್ು ೆಂಥ ನಂಬಿಗಸಾ ದೇವಜನ್ರಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಿ . ಈ ಒೆಂದು ದೊಡಡ
ಆಶಿೀವಾತದ್ವನ್ನನ ನಾವು ನಿರಿೀಕ್ಷಾ ಸುವರಾಗಿದ್ು ರೆ, ಲೀಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನ್ಮಗೂ ಈಗ ಒದ್ಗಿಬರಲಿರುವ ಈ
ಭಯಂಕರ ಪರಿಶೀಧ್ನೆಗೆ ಸರಿಸಟಿಯಾಗಲಾರದು. ಇೆಂಥಹ ಸಮಯದ್ಲೆಿ ೀ
ದ್ಧೀರ್ತಶಾೆಂತಿಯೆಂದ್ಧರುವದು ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ ಅವಶಯ ಕತೆಯಾಗಿದೆ-Z ’01 118 (ಖ 2790)
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ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಕಟ್ಟ ವರಾದ್ ನಿೀವು ನಿಮಮ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳ ೀ ಪದಾಥತಗಳನ್ನನ ಕೊಡಬಲ್ಿ ವರಾದ್ರೆ,
ಪರಲೀಕದ್ಲಿಿ ರುವ ನಿಮಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ನ್ನನ ಬೇಡಿಕೊಳಳ ವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಪವಿತ್ತರ ತಮ
ವರವನ್ನನ ಕೊಡುವನ್ಲ್ಿ ವೇ ಅೆಂದ್ನ್ನ. -ಲೂಕ 11:13

ಎಲಾಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ದೇವ ಜನ್ರು ತಮಮ ಜೀವನ್ದ್ ಮಖಯ ಗುರಿಯನ್ನನ
ತಲುಪ್ರುವುದಾದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಿ ರ ಪ್ಪರ ಥತನೆಗಳ ಭಾರವು, ಕತತನ್ ಪವಿತರ ತೆಯುಳಳ ಆತಮ , ಸತಯ ದ್ ಆತಮ ,
ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ ಆತಮ , ಸವ ಸಿ ಚ್ಚತಾ ದ್ ಆತಮ ಇವೆಲ್ಿ ವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನನ ಬೇಡಿ ಹೆಂದುವ
ಆಶಿೀವಾತದ್ವು ಎಷ್ಟ ೀ ಸಂತಸವುಳಳ ದಾು ಗಿರುತಾ ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾಗುವ ತನ್ಕ ಕತತನ್ ಜೊತೆಯಲಿಿ
ಹೀರಾಡುವದಾದ್ರೆ ಆತನ್ನ ಅವರ ಇಚ್ಚಿ ಯಂತೆ ಆಶಿೀವತದ್ಧಸುವನ್ನ. ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ನ್ನನ ದೇವ ಜನ್ರಿಗೆ
ಪರ ಕಟ್ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಉದೆು ೀಶವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಶಿೀವಾತದ್Àವನ್ನನ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುವದಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟಟ ದ್ರೂ ಕತತನ್ ಜನ್ರು ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅದ್ನ್ನನ ಅತ್ತಯ ಸಕ್ಷಾ ಯೆಂದ್ ಆಶಿಸುವವರೆಗೂ
ಆಶಿೀವಾತದ್ವನ್ನನ ತಡೆಹಿಡಿದ್ಧರುವನ್ನ-Z ’01 271 (ಖ 2864).
*

*
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ಯೆಹೀವನ್ನ್ನನ ಸೇವಿಸುವವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಕಾರ್ದ್ಧದ್ು ರೆ ಯಾರನ್ನನ ಸೇವಿಸಬೇಕ್ಕೆಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ? ಈ
ಹತೆಾ ೀ ಆರಿಸಿಕೊಳಿಳ ರಿ .......................... ನಾನೂ ನ್ನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಯೆಹೀವನ್ನೆನ ೀ ಸೇವಿಸುವೆವು
ಅೆಂದ್ನ್ನ.
-ಯೆಹೀಶುವ 24:15

ಇತರರು ತಮಮ ಇಚ್ಚಿ ಯಂತೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ವರನ್ನನ ಸೇವಿಸಲಿ. ನಾವಾದ್ರೀ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ
ಕೃಪ್ಪಪೂರ್ತನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಸವಿದು ನೀಡಿರುವದ್ರಿೆಂದ್ಲೂ, ಆತನ್ ವಾಕಯ ದ್ ಮೂಲ್ಕ ಆತನ್ನ್ನನ
ತಿಳಿದ್ಧರುವದ್ರಿೆಂದ್ಲೂ, ಆತನ್ ಅನ್ನಗರ ಹ, ಪರಾಮರಿಕ್ಕ ಮತ್ತಾ ಆತನ್ ಆತಮ ದ್ ಪರ ಭಾವದ್ಧೆಂದ್ ನ್ಮಮ
ನೂತನ್ ಜೀವಿತದ್ಲಿಿ ಶಕ್ಷಾ ಯನ್ನನ ಪಡೆದ್ಧರುವದ್ರಿೆಂದ್ಲೂ, ನಾವು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡದೆ ನ್ಮಮ ದೇವರನ್ನನ
ಹೃದ್ಯಪೂವತಕವಾಗಿಯೂ, ದೃಢ ವಿಶಾವ ಸದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಸೇವಿಸುತೆಾ ೀವೆ. ನಾವು ಆತನ್ಲಿಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಿ ದ್
ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸವಿಟಿಟ ರುವದ್ರಿೆಂದ್ ಆತನ್ನ ನ್ಮಗೆ ತೀರಿಸುವ ಮಾಗತದ್ಲಿಿ ಸಂತೀಷ್ದ್ಧೆಂದ್
ನ್ಡೆಯುತೆಾ ೀವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಆತನ್ನ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಕೈಹಿಡಿದು ನ್ಡೆಸುವವನಾಗಿದಾು ನೆ. ಹಿೀಗೆ ನಾವು ನ್ಮಮ
ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ್ ಕುರುಬನ್ನ್ನನ ಹಿೆಂಬಾಲಿಸುವದ್ರಿೆಂದ್ ಕೊನೆಯಲಿಿ ದೇವರ ರಾಜಯ ದ್
ಅೆಂಕ್ಷತದ್ಲಿಿ ರುತೆಾ ೀವೆ. ಈ ಎಲಾಿ ವಾಗಾು ನ್ಗಳಿೆಂದ್ ಪುಳಕ್ಷತರಾಗಿ ಸಂತೀಷ್, ನೆಮಮ ದ್ಧ ಹಾಗೂ
ಹೃದ್ಯವನ್ನನ ತ್ತೆಂಬುವ ಆಶಿೀವಾತದ್ದ್ಧೆಂದ್ ನಾವು ಯಾತ್ತರ ರ್ಥತಗಳಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜಯ ವನ್ನನ ಸೇರುತೆಾ ೀವೆZ ’01 284 (ಖ 2872).
*

*

*
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ಆತಮ ವನ್ನನ ಸವ ಧೀನೀನ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದ್ವನ್ನ, ಗೀಡೆ ಬಿದ್ು ಹಾಳೂರಿಗೆ ಸಮಾನ್.....
-ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ಷಾ 25:28

ನ್ಮಮ ಸವ ಥತದ್ ವಿರುದ್ಿ ಹೀರಾಡುವದು ಒೆಂದು ಮಹತಾ ರವಾದ್ ಹೀರಾಟ್ವಾಗಿದೆ. ಈ
ಹೀರಾಟ್ದ್ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ನ್ಮಗೆ ಕತತನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ವಾಕಯ ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, “ತನ್ನ ನ್ನನ ಆಳುವವನ್ನ (ತನ್ನ
ಮನ್ಸುು ಅಥವಾ ಚ್ಚತಾ ) ಪಟ್ಟ ರ್ವನ್ನನ ಗೆದ್ು ವನಿಗಿೆಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ” (ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ಷಾ 16:32). ಏಕ್ಕೆಂದ್ರೆ,
ಅವನ್ನ ಈ ಹೀರಾಟ್ದ್ ಬಗೆೆ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ಧದ್ವನಾಗಿ, ತನ್ನ ನ್ನನ ಸರಿಯಾಗಿ
ನಿಯಂತಿರ ಸಿಕೊಳುಳ ವ ಹೀರಾಟ್ ಮಾಡುವನ್ನ. ಹಿೀಗೆ ತನ್ನ ಲಿಿ ರುವ ಸವ ಥತತೆ ಮತ್ತಾ ಪ್ಪಪದ್ ವಿರುದ್ಿ
ಹೀರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ ಪಡೆದ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರ್ು ಲಿಿ ರುವ ತಲೆಯನ್ನನ ತೆಗೆಯಲು
ಶಕಾ ನಾಗುವನ್ನ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಶರಿೀರದ್ಲಿಿ ನ್ ಕೊೀಪ, ಹಟ್ಟಟ ಕ್ಷಚ್ಚಿ , ದೆವ ೀಷ್, ಅಸೂಯೆಯನ್ನನ
ಸವ ಧೀನೀನ್ದ್ಲಿಿ ಟ್ಟ ವನ್ನ ಇೆಂತಹ ಕಠಿರ್ವಾದ್ ಯುದ್ಿ ದ್ಧೆಂದ್ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ ಪಡೆದ್ವನಾಗಿದಾು ನೆ.
ಸಹೀದ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಿ ನಾಗಿರುವವನ್ನ, ತನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ದ್ಲಿಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತಾ , ಅವರಿಗೆ ಹತಿಾ ರುವ ಪ್ಪಪ ಮತ್ತಾ ಬಲ್ಹಿೀನ್ತೆಯೆಂದ್ ಅವರನ್ನನ ಪ್ಪರು ಮಾಡುವ
ಸಧ್ಯ ತೆಯನ್ನನ ಹೆಂದುತ್ತಾ ನೆ-Z ’01 295 (ಖ 2877).
*

*

*
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ಬೈಯುವವರನ್ನನ ಆತನ್ನ ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಬೈಯಲಿಲ್ಿ .

1ಪೇತರ 2:23

ಯೇಸು ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ ವೈರಿಗಳು ಆತನ್ಲಿಿ ತಪುಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಆತನ್ನ್ನನ
ಬೈಯುವುದ್ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾ ಆತನ್ ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ ಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ತಗಳನಾನ ಡಲು ಕಾಯುತಿಾ ದ್ು ರು. ಕ್ಕಲ್ವು ವೇಳ್
ಆತನ್ ವೈರಿಗಳು ಸಧೀನಸಬಹುದು ಎೆಂಬ ಅರ್ಭಪ್ಪರ ಯದ್ ಸನಿಹದ್ಲಿಿ ರುವವರಾಗಿದ್ು ರು. ಆದ್ರೂ ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ನ
ಪರ ತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನನ ಬೈಯದೆ ಮತ್ತಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ ಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾತನಾನ ಡದೆ ಸುಮಮ ನಿದ್ು ನ್ನ
ಎನ್ನನ ವದು ಸರಿಯಲ್ಿ . ಏಕ್ಕೆಂದ್ರೆ, ಆತನ್ನ ದೈವ ಚ್ಚತಾ ಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾದುದ್ರಿೆಂದ್,
ಜನ್ರಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ಕ್ಕಟ್ಟ ನಿೆಂದ್ನೆ, ಬೈಗಳನ್ನನ ದ್ಧೀನ್ ಸವ ಭಾವವುಳಳ ವನಾಗಿ, ಶಾೆಂತ ಚ್ಚತಾ ದ್ಧೆಂದ್ ಅವುಗಳನ್ನನ
ಸಹಿಸಿಕೊೆಂಡನ್ನ. ಈ ಕಾರರ್ಕಾೆ ಗಿಯೇ ಆತನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಾ ಟ್ಟ ವನಾಗಿದುು , ಇವೆಲ್ಿ ವನ್ನನ ಶಾೆಂತಚ್ಚತಾ ದ್ಧೆಂದ್
ಸಹಿಸಿಕೊೆಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸಾ ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷರ್ ಹೆಂದ್ಧದ್ವನಾಗಿ ರುಜುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲಿಿ ರುವ ದೈವಿಕ
ಗುರ್ಗಳನ್ನನ ಅರ್ಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡು, ಆ ಮಖೆಂತರ ಈ ಎಲಾಿ ಗುರ್ಗಳಿೆಂದ್ ಜನ್ರ ಕುರುಡುತನ್
ಮತ್ತಾ ಅವರ ಅಜ್ಞೆ ನ್ದ್ ನಿಮತಾ ಅವರಲಿಿ ಸಹಾನ್ನಭೂತಿಯುಳಳ ವನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ೀತಿಯನ್ನನ
ವಯ ಕಾ ಪಡಿಸಿದ್ನ್ನ-Z ’01, 298 (ಖ 2877).
*

*

*
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ಲೀಕವು ನಿಮಮ ಮೇಲೆ ದೆವ ೀಷ್ ಮಾಡುವದಾದ್ರೆ, ಅದು ಮದ್ಲು ನ್ನ್ನ ಮೇಲೆ ದೆವ ೀಷ್
ಮಾಡಿತೆೆಂದು ತಿಳುಕೊಳಿಳ ರಿ......
-ಯೀಹಾನ್ 15:18

ಲೀಕವು ನಿಷ್ಟೆ ರರ್ವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ್ನನ ದೆವ ೀಷಿಸಿದಂತೆ ನ್ಮಮ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಯೂ
ದೆವ ೀಷಿಸುವದು ಹಾಗೂ ದೆವ ೀಷ್, ಅಸೂಯೆ, ವೈರತವ ಮತ್ತಾ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರರ್ವಿಲ್ಿ ದ್ಧದ್ು ರೂ ನ್ಮಗೆ
ವಿರುದ್ಿ ವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಮೇಲೆ ದೆವ ೀಷ್ ಕಾರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆದ್ಷ್ಟಟ ಮಟಿಟ ಗೆ ನ್ಮಮ ಜೀವನ್ ಶುದ್ಿ ವಾಗಿದೆ
ಎೆಂತಲೂ, ನ್ಮಮ ಯೀಜನೆಗಳು, ನ್ಮಮ ಮಾತ್ತಗಳು ಮತ್ತಾ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನ್ಮಮ ಕತತನ್
ನಾಮವನ್ನನ ಕೊೆಂಡಾಡುವವರಾಗಿ, ಪ್ರ ೀತಿಯನ್ನನ ಎಲಾಿ ಮನ್ನಷ್ಯ ರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ರಲೂಿ
ಪ್ಪರ ಮಖಯ ವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸಾ ಮನೆವಾತೆತಯ ಸಹೀದ್ರರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸುವವರಾಗಿದೆು ೀವೆ ಎೆಂಬದು
ಖಚ್ಚತವಾಗುವದು. ನೂತನ್ ಆಕಾಶಮಂಡಲ್, ನೂತನ್ ಭೂ ಮಂಡಲ್ ಉದ್ಯವಾದಾಗ, ಈಗ
ಸೈತ್ತನ್ನಿೆಂದ್ ಮಂಕು ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟಟ ಕುರುಡರಾಗಿದುು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೆವ ೀಷ್ ಮಾಡಿದ್ವರು ದೇವರಿೆಂದ್
ಅರ್ಭಷೇಕ್ಷಸಲ್ಾ ಟ್ಟ ವರ ಮೆಂದೆ ಮರ್ಕಾಲೂರಿ ಅಡಡ ಬಿೀಳುವರು. ಆಗ ನಾವು ಅವರನ್ನನ ಮೇಲೆತಿಾ
ಆಶಿೀವತದ್ಧಸಿ ಅವರನ್ನನ ಪ್ರ ೀತ್ತು ಹಪಡಿಸಿ ಅವರು ಕಳಕೊೆಂಡಿರುವ ದೇವರ ಸವ ರೂಪ ಹಾಗೂ
ಹೀಲಿಕ್ಕಯನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತೆಾ ೀವೆ-Z ’01, 300 (ಖ 2880).

*

*

*
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ಕಷ್ಟ ವನ್ನನ ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವವನ್ನ ಧ್ನ್ಯ ನ್ನ. ಅವನ್ನ ಪರಿಶೀಧೀನತನಾದ್ ಮೇಲೆ ಜೀವವೆೆಂಬ
ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನನ ಹೆಂದುವನ್ನ. ಸವ ಮಯು ತನ್ನ ನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಇದ್ನ್ನನ ವಾಗಾು ನ್
ಮಾಡಿದಾು ನೆ.
-ಯಾಕೊೀಬ 1:12

ಈ ವಾಸಾ ವ ಸಂಗತಿ ಸದಾ ನ್ಮಮ ಜ್ಞೆ ನ್ದ್ಲಿಿ ರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನ್ಮಗದ್ಗುವ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಪರಿೀಕ್ಕಾ ,
ಪರ ತಿಯೆಂದು ಹಿೆಂಸ, ಜೀವಿನ್ದ್ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಕಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಿ ವು ದೇವರೆಂದ್ಧಗೆ ಯಜೆ ದ್ ಮೂಲ್ಕ
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರುವ ನ್ಮಮ ಜೀವಿತದ್ಲಿಿ ಬರುವದ್ಕ್ಕೆ ಕತತನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾ ನೆ.
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಾವು ಕತತನ್ನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುತೆಾ ೀವೆಯೀ ಮತ್ತಾ ನ್ಮಮ ಗುರಿ, ಗುರ್ಗಳು ನಿೀತಿಯಲಿಿ ಬೇರೂರಿ
ಪ್ರ ೀತಿಯಲಿಿ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆಯೀ? ಇಲ್ಿ ವೀ? ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಕತತನ್ ಜನ್ರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸುತಾ ವೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಪ್ರ ೀತಿಯೆಂದ್ ಕಟ್ಟ ಲ್ಾ ಟಿಟ ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು, ಪರಿಶೀಧ್ನೆಗಳು ಹಸ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಕಾಣ್ಣವದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರು ಒೆಂದು ಒಳ್ಳ ಯ
ಹೀರಾಟ್ವನ್ನನ ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಲು ಇವುಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವವು. ನಾವು
ಹೇಳುವದೇನಂದ್ರೆ, ನ್ಮಗದ್ಗುವ ಈ ಚ್ಚಕೆ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಕತತನ್ನ, ನಾವು ಆತನ್ಲಿಿ ಟಿಟ ರುವ ಪ್ರ ೀತಿ
ಮತ್ತಾ ಭಯ, ಭಕ್ಷಾ ಯನ್ನನ ರುಜುವಾತ್ತ ಮಾಡುವದಾದ್ರೆ, ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳು ಎಷ್ಠಟ ೀ ಚ್ಚಕೆ ವುಗಳಾಗಿದ್ು ರೂ
ಅಥವ ದೊಡಡ ಪರ ಮಾರ್ದ್ವುಗಳಾಗಿದ್ು ರೂ ಅವುಗಳು ನ್ಮಗೆ ದೊರಕ್ಷರುವ ಹಿತಕರವಾದ್
ಅವಕಾಶಗಳ್ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಚ್ಿ ರಿಕ್ಕಯೆಂದ್ಲೂ, ಶರ ದೆಿ ಯೆಂದ್ಲೂ ಅನ್ನಭವಿಸಿ ನಾವು ಕತತನ್ಲಿಿ
ಪ್ರ ೀತಿ, ಭಯ, ಭಕ್ಷಾ ಮತ್ತಾ ಆತನ್ ಕಾಯತಗಳಲಿಿ ಆಸಕ್ಷಾ ಇಟಿಟ ದೆು ೀವೆ ಎೆಂಬದ್ನ್ನನ ನಿರೂಪ್ಸುವೆವು-Z ’98, 41
(ಖ 2257).
*

*

*
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ನ್ನ್ನ ನ್ನನ ಸನಾಮ ನಿಸುವವರನ್ನನ ಸನಾಮ ನಿಸುವೆನ್ನ.

-1ಸಮವೇಲ್ 2:30

ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನನ ತೆರೆದು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಆಹಾವ ನಿಸಿದ್ರೂ
ನಾವು ತಪಾ ದೆ ಸಿದ್ಿ ರಾಗಿದುು , ನ್ಮಮ ಶಕಾಾ ಯ ನ್ನಸರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತು ಹಭರಿತರಾಗಿ, ಆತನ್ನ
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಯಾವ ಕಾರರ್ಕಾೆ ಗಿ ಕರೆದ್ಧರುವನೀ ಅದ್ಕಾೆ ಗಿ ನಾವು ಕರೆದ್ಧರುವ ಬಾಗಿಲಿನಿೆಂದ್ ಒಳಗೆ
ಪರ ವೇಶಿಸಬೇಕು. ಇದು ನ್ಮಮ ಒಪ್ಾ ಗೆಯನ್ನನ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸುವ ಒೆಂದು ಶರತ್ತಾ . ಒೆಂದು ವೇಳ್ ನಾವು
ಸೀಮಾರಿಗಳಾಗಿ ದೊರಕ್ಷರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ತ್ತತ್ತು ರ ಮಾಡುವದಾದ್ರೆ, ಕತತನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ
ನ್ಮಮ ೆಂದ್ ತೆಗೆದು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವನ್ನ. ಆತನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯಾರನಾನ ದ್ರೂ ಉಪಯೀಗಿಸಲು
ಸಮಥತನಾಗಿದಾು ನೆ; ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕತತನ್ನ ತ್ತನ್ನ ಕರೆದ್ಧದ್ು ವಯ ಕ್ಷಾ ಯು ಸವ ತಂತರ ವಾಗಿ ಯೀಚ್ಚಸುವ
ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವದಾಗಲಿ ಅಥವ ತಳಿಳ ಹಾಕುವದ್ನಾನ ಗಲಿ ಮಾಡುವದ್ಧಲ್ಿ . ಹಿೀಗಿರುವಲಿಿ ನಾವು

ದೇವರ ಜೊತೆ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ವರಾಗಿದೆು ೀವೆ ಎೆಂಬ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಸಂತೀಷ್ಪಡೀರ್ ಮತ್ತಾ ದೇವರು
ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿರುವ ಈ ಅವಕಾಶಕಾೆ ಗಿ ಸಂತೀಷಿಸಿ, ಅದ್ರಲೂಿ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಾಯಕನ್ನ
ಆಗಿರುವ ಕ್ಷರ ಸಾ ಯೇಸುವು ನ್ಡೆಸುತಿಾ ರುವ ಈ ಮಹಾಸೇವೆಯಲಿಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆತನ್ ಅನಯ ೀನ್ಯ ತೆಯಲಿಿ
ಇರಲು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಕರೆದ್ಧರುವದ್ಕಾೆ ಗಿ ಸಂತೀಷ್ಪಡೀರ್-Z ’01, 318 (ಖ 2888).
*

*

*
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ಕಂದಾ ನ್ನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮನ್ಸುು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗಳು ನ್ನ್ನ ಮಾಗತದ್ಲಿಿ ಆನಂದ್ಧಸಲಿ.
ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ಷಾ 23:26
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪ್ತಸಿಕೊೆಂಡ, ಹೃದ್ಯ ಮತ್ತಾ ಚ್ಚತಾ ಇವೆರಡೂ ದೇವರ ಚ್ಚತಾ ವೇನೆೆಂದು ತಿಳಿಯಲು
ಪರ ಯತಿನ ಸುವವು. ದೈವ ಯೀಚ್ನೆಯನ್ನನ ಅರಿತ್ತ ಅದ್ಕ್ಕೆ ಮಾತಿನಿೆಂದ್ಲೂ, ಕೃತಿಯೆಂದ್ಲೂ
ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನನ ತೀರಿಸುವವು; ನೂತನ್ ಮನ್ಸುು ಒೆಂದು ಸಮತೀಲ್ನ್ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ದೆು ೀ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ
ಸಮತೀಲ್ನ್ದ್ಲಿಿ ಪರ ತಿಯೆಂದು ವಿಷ್ಯದ್ಲೂಿ ನೂತನ್ ಜೀವಿತ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗುವದು. ಅೆಂದ್ರೆ,
ಆಕಾೆಂಕ್ಕಾ , ನಿರಿೀಕ್ಕಾ , ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸುವದು. ಈ ಉದೆು ೀಶಕಾೆ ಗಿಯೇ ನಂಬಿಗಸಾ ರಿಗೆ
ದೈವ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತಾ ದೈವ ಚ್ಚತಾ ಪರ ಕಟ್ವಾಗಿರುವದು. ಹಿೀಗೆ ದೈವ ಜ್ಞೆ ನ್ದ್ಲಿಿ ಬೆಳ್ಯುತ್ತಾ , ಅವುಗಳ
ಬಗೆೆ ಯೀಚ್ಚಸುತ್ತಾ ಮನ್ಸು ನ್ನನ ದೈವ ಯೀಜನೆಯೆಂದ್ಲೂ, ದೇವರ ಚ್ಚತಾ ದ್ಧೆಂದ್ಲೂ
ತ್ತೆಂಬಿಸುವದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ ಪರಿವತತನೆಯ ಪರ ಭಾವ ಜೀವನ್ದ್ ಎಲಾಿ ಹಂತಗಳಲೂಿ ಪರ ಸರಿಸುವದು-Z
’01, 324 (ಖ 2890).
*

*

*
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ಅವನ್ನ ತನ್ನ ಒಳಗಿನ್ ಯೀಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇದಾು ನೆ.

-ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ಷಾ 23:7

ಕತತನಿಗೆ ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ದೇವ ಜನ್ರು ಎಚ್ಿ ರಿಕ್ಕಯೆಂದ್ಧದುು ತಮಮ ಲಿಿ ರುವ
ಅಶುದ್ಿ ವಾದ್ವುಗಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಷ, ಅವುಗಳು ಪುನಃ ತಮಮ ಹೃದ್ಯ ಮತ್ತಾ ಮನ್ಸಿು ನಳಗೆ
ನ್ನಸುಳದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವದು ಅವಶಯ . ಅವು ಪುನಃ ನ್ಮಮ ಮನ್ಸಿು ನ್ಲಿಿ , ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ನ್ನಸುಳಿದೆು ೀ
ಆದ್ರೆ, ಅವು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿಯೀ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೀ ಕ್ಕಡೆಸುವದಂತೂ ನಿಜ.
ಯಾವನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಚ್ಚತಾ ವನ್ನನ ಮತ್ತಾ ಯೀಚ್ನೆಯನ್ನನ ನಿಮತಲ್ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ವನೀ ಅವನ್ನ
ಮಾತಿನ್ಲೂಿ , ಕೃತಿಯಲೂಿ ಸಮಥತನಾಗಲು ಪಡುವ ಪರ ಯಾಸ ತ್ತರ ಸದಾಯಕವಾಗಿರುವದ್ಧಲ್ಿ . ಈ
ಅಶುದ್ಿ ವಿಷ್ಯಗಳು ಒೆಂದ್ಲ್ಿ ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಬರುತಾ ವೆ. ಇದು ಪರ ಪಂಚ್ದ್ಧೆಂದಾಗಲಿ,
ಶರಿೀರದ್ಧೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವ ಸೈತ್ತನ್ನಿೆಂದಾಗಲಿ ಬರುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ಪರ ಪರ ಥಮವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಮನ್ಸಿು ನ್
ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮರ್ ಮಾಡುವವು. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನನ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಜಯಸಧೀನಸಿದಂತ್ತಗುವುದು.
ಎದುರಿಸದೇ ಹೀದ್ರೆ, ನ್ಮಗೇನಾಗುತಾ ದೊೀ ಅದು ನ್ಮಗೆ ಗತ್ತಾ ಗುವದ್ಧಲ್ಿ . ಅಪ್ೀಸಾ ಲ್ನಾದ್

ಯಾಕೊೀಬನ್ನ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ ಕುರಿತ್ತ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಾು ನೆ. “ಆ ಮೇಲೆ ಆಶೆಯು (ಸವ ಥತತೆಯೆಂದ್
ಕ್ಕಡಿರುವ ಯಾವ ಆಶೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು) ಬಸುರಾಗಿ (ಮನ್ಸಿು ನ್ಲಿಿ ) ಪ್ಪಪವನ್ನನ ಹೆರುತಾ ದೆ, (ಪ್ಪಪದ್
ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ , ಪ್ಪಪ ಕೃತಯ ಗಳನ್ನನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತಾ ದೆ.) ಪ್ಪಪವು ತ್ತೆಂಬಾ ಬೆಳ್ದು ಮರರ್ವನ್ನನ
ಹಡೆಯುತಾ ದೆ”. (ಯಾಕೊೀಬ 1:15) Z-01, 324 (ಖ 2890).
*

*

*
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ಕತತನೇ, ಈ ಪ್ಪಪವನ್ನನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಬೇಡವೆೆಂದು ಮಹಾಶಬು ದ್ಧೆಂದ್ ಕ್ಕಗಿದ್ನ್ನ.
-ಅ.ಕೃ. 7:60
ಈ ಪ್ಪಠವನ್ನನ ಆತಿಮ ೀಯ ಇಸರ ಯೇಲ್ಯ ರು ಕಲಿಯುವದು ಉತಾ ಮ ಮತ್ತಾ ಶೆರ ೀಷ್ಿ
ಆಶಿೀವಾತದ್ವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನನ ಒಳ್ಳ ಯದೆೆಂದು
ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸುವದಾದ್ರೆ, ಈ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈವಾನ್ನಗರ ಹದ್ಧೆಂದ್ ಕೊೆಂಡಯಯ ಲ್ಾ ಟಿಟ ದೆು ೀವೆ
ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ತಿಳಿಯುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೀಚ್ಚಸಿ, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಭವಿಸುವದ್ಕ್ಕೆ
ದೈವಾನ್ನಗರ ಹದ್ಧೆಂದ್ ಉಪಯೀಗಿಸಲ್ಾ ಟ್ಟ ವರ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ನಾವು ಸಹಾನ್ನಭೂತಿಯುಳಳ ವರಾಗಿ, ಅವರ
ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಅನ್ನಕಂಪ ತೀರಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. ಒೆಂದು ವೇಳ್ ಅವರು ಈ ಪರಿಣಾಮದ್ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ
ಮನ್ಸಿು ಲ್ಿ ದ್ ಬೀಧ್ಕರಾಗಿದ್ಧು ರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೀಸೇಫನ್ ಸಹೀದ್ರರು ವಿರುದ್ಿ ವಾದ್
ಪರಿಣಾಮವನ್ನನ ನಿರಿೀಕ್ಷಾ ಸುವವರಂತೆ ಇದ್ಧು ರಬಹುದು. ಅವರ ಬಗೆೆ ಮದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ
ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಮತ್ತಾ ಅನ್ನಕಂಪವನ್ನನ ವಯ ಕಾ ಪಡಿಸುವದು ಆತಿಮ ೀಕ ಇಸರ ಯೇಲ್ಯ ರ ಕಾಯತವಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ತಮಮ ಜೀವಿತದ್ ಎಲಾಿ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿಿ ಈ ಸದಾಾ ವನೆಯನ್ನನ ಕ್ಷರ ಯಾತಮ ಕವಾಗಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಲು
ಒತ್ತಾ ಸಪಡುತ್ತಾ ರೀ, ಅವರು ಅಪ್ೀಸಾ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ, “ಕತತನ್ಲಿಿ ದುು ಕೊೆಂಡು ಯಾವಾಗಲು
ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಾ ರೆ”. ಇೆಂತಹ ಭಾವನೆಯುಳಳ ವರು ಸೈತ್ತನ್ನ್ ಬಗೆೆ ಯಾಗಲಿ, ಅವನ್ ಸೇವಕರ ಬಗೆೆ ಯಾಗಲಿ
ಕಹಿಯಾದ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಬೈಯುವದ್ಧಲ್ಿ -Z ’01, 331 (ಖ 2895).
*

*

*
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ಕರುಣೆಯುಳಳ ವರು ಧ್ನ್ಯ ರು; ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೆಂದುವರು.

ಮತ್ತಾ ಯ 5:7

ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದ್ಧಲ್ಿ . ಆದ್ರೆ, ಅದು ವಾಸಾ ವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ,
ಮನ್ನಷ್ಯ ನಾದ್ವನ್ನ ಚ್ಲಾಯಸುವ ಹಾಗೂ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಅವನಿಗೆ ಅಪರಿಮತ ಆಶಿೀವಾತದ್
ದೊರಕ್ಷಸಿಕೊಡುವ ಗುರ್ ಯಾವುದೆೆಂದ್ರೆ, ದೇವರಿಗಿರುವಂಥ ಕರುಣಾ ಸವ ಭಾವ, ಅನ್ನಕಂಪ, ಔದಾಯತ.
ಕತತನ್ನ ಈ ಗುರ್ದ್ ಬಗೆೆ ಒತ್ತಾ ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ಏಕ್ಕೆಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲಾಿ ಜ್ಞೆ ನ್ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಕೃಪ್ಪ
ಗುರ್ಗಳನ್ನನ ಸಧ್ನೆಯೆಂದ್ ಪಡಕೊೆಂಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಕರುಣಾಗುರ್ ಅವನ್ಲಿಿ ಇಲ್ಿ ದ್ಧದ್ು ರೆ,
ಅೆಂಥಹವನ್ನ್ನನ ಕತತನ್ನ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸಲಾರನ್ನ. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೀರಿಸದ್ಧದ್ು ರೆ,
ಪರಲೀಕದ್ ತಂದೆಯು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಕರುಣಿಸುವದ್ಧಲ್ಿ ವೆೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರಲಿ. ಈ ಕರುಣೆಯು
ಕೇವಲ್ ಹರ ತೀರಿಕ್ಕಗೆ ತೀರುವಂತೆ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತಾ ಔದಾಯತಕ್ಕೆ ಒೆಂದು ಮಖ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ

ಮದೆರ ಎೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಾರದೆೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವದ್ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ
ಇನೂನ ಆಳವಾಗಿ ಪರ ಸಾ ಪ್ಸುತ್ತಾ - “ನಿಮಮ ಲಿಿ ಪರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ತನ್ನ ಸಹೀದ್ರನಿಗೆ ಮನಃಪೂವತಕವಾಗಿ
ಕ್ಷಮಸದೆ ಹೀದ್ರೆ, ಪರಲೀಕದ್ಲಿಿ ರುವ ನ್ನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವನ್ನ...... ಕರುಣೆ
ತೀರಿಸುವವನ್ನ ಮಾತರ ವೇ ಕರುಣೆ ಹೆಂದುವನ್ನ”, ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ. ನಾವು ಕತತನಿೆಂದ್
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನನ ಹೆಂದ್ದೆ ಹೀದ್ರೆ, ಎಲ್ಿ ವೂ ನ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೀಗುತಾ ದೆ. ಸವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಇತರರು
ಹೇಗೆ ನಾಯ ಯವಾಗಿ ಬಂಧೀನಸಲ್ಾ ಟಿಟ ರುವರೀ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ದೇವರ ಕೊೀಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆು ೀವೆ-Z ’01,
332-Z ’00, 70 (ಖ 2895, 2585).
*

*

*
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ಯೆಹೀವನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ ಕುರುಬನ್ನ.

-ಕ್ಷೀತತನೆಗಳು 23:1

ತನ್ನ ಜನ್ರನ್ನನ ಕತತನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆತನ್ನ ತನ್ನ ಮಹತಾ ರವಾದ್
ಗುರ್ದ್ ಸಂಕೇತವನ್ನನ ಆದುಕೊೆಂಡಿದಾು ನೆ. ಅದ್ನ್ನನ ತನ್ನ ಜನ್ರಲಿಿ ಪರ ಕಟಿಸಿದಾು ನೆ. ಇದ್ರಲಿಿ
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ ಕುರಿಗಳ ಮಹತಾ ರವಾದ್ ಗುರ್ ಯಾವದೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಧೀನ್ತೆ, ನ್ಮರ ತೆ, ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನನ
ತಮಮ ನ್ನನ ನ್ಡಿಸುವ ಕುರುಬನಿಗೆ ತೀರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ್ ಕುರಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ್ನ್ ಸರ್ು
ಧ್ವ ನಿಯನ್ನನ ಸಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳುಳ ತಾ ದೆ. ಆ ಕುರಿಯು ತನ್ನ ಯಜಮಾನ್ನ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ ತನ್ನ
ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಐಶವ ಯತಭರಿತವಾಗಿ ತ್ತೆಂಬಿಕೊಳಳ ತಾ ದೆ. ಹಾಗೂ ಕತತನ್ ನ್ಡೆಸುವಿಕ್ಕ, ಅನ್ನಗರ ಹ
ಪಡೆದುಕೊೆಂಡು ಆತನೆಂದ್ಧಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ಷಾ ಕ ಸಹವಾಸ, ಸಂಬಂಧ್ ಹೆಂದುವ ಅವಕಾಶವನ್ನನ
ಊಜತತಗಳಿಸುವದು. ಯಾರು ಆತನ್ಲಿಿ ನೆಲೆಗೆಂಡಿರುತ್ತಾ ರೀ ಅವರು ದಾರಿ ತಪುಾ ವದ್ಧಲ್ಿ . ಅವರು
ಎೆಂದೆೆಂದ್ಧಗೂ ದಾರಿ ತಪುಾ ವದ್ಧಲ್ಿ .
*

*

*
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ನಿೀವು ಎಷ್ಟ ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಮನ್ಸುು ಳಳ ವರಾಗಿರುವಿರಿ? ಯೆಹೀವನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ು ರೆ, ಆತನ್ನೆನ
ಹಿೆಂಬಾಲಿಸಿರಿ. ಬಾಳನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ು ರೆ, ಅವನ್ನೆನ ಹಿೆಂಬಾಲಿಸಿರಿ.
-1ಅರಸುಗಳು 18:21
ನ್ಮಗೆ ಒೆಂದು ಓರೆಗಲುಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಕಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ ನಿರ್ತಯಸಲು ಹಾಗೂ ನ್ಮಮ
ಮನ್ಸುು ಶಿೀರ್ರ ವಾಗಿ ನಿರ್ತಯವನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸಧ್ಯ ವಾಗುವದ್ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಮಗೆ ಓರೆಗಲುಿ
ಇರುವದು ಅವಶಯ . ಈ ಓರೆಗಲುಿ ದೇವರ ಚ್ಚತಾ ವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವದಾದ್ರೂ ಸಮಸಯ ಯಲಿಿ
ಸಿಕ್ಷೆ ಕೊೆಂಡಿರುವಾಗ ದೇವರ ಚ್ಚತಾ ವನ್ನನ ಗರ ಹಿಸಿ, ಆ ಸಮಸಯ ಗೆ ಉತಾ ರವನ್ನನ ಕಂಡುಕೊೆಂಡು ಅದ್ನ್ನನ
ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಶಿೀರ್ರ ವಾಗಿ ನಿರ್ತಯಸಲು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಗತದ್ಲಿಿ ನ್ಡೆಯಲು
ಸಮಥರ ಯ ಬೇಕು. ಅದ್ಕ್ಕೆ ಕತತನೆಂದ್ಧಗೆ ಅನ್ನಭವ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷರ್ ಬೇಕಾಗಿರುವದು. ಕತತನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ

ಕೊಡುವನ್ನ. ಎಷ್ಟಟ ಬೇಗ ಈ ಸಮಥರ ಯ ವನ್ನನ ಹೆಂದುವೆವೀ, ಅಷ್ಟಟ ಬೇಗ ನಾವು ಇದ್ರಲಿಿ
ಪರ ವಿೀರ್ರಾಗುವೆವು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಬಲ್ವುಳಳ ವರಾಗಿ ಕತತನ್ ಚ್ಚತಾ ವನ್ನನ ಗರ ಹಿಸಿ, ಆ ಚ್ಚತಾ ವನ್ನನ
ನೆರವೇರಿಸುತೆಾ ೀವೆ; ಹಾಗೂ ನಾವು ಕತತನಿಗೆ ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಆತನ್ ಚ್ಚತಾ ವನ್ನನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ಸಂತೀಷಿಸುತೆಾ ೀವೆ ಎೆಂಬದಾಗಿ ವಯ ಕಾ ಪಡಿಸುವದ್ರಿೆಂದ್ ನಾವು ಆದ್ಷ್ಟಟ ಬೇಗನೆ ನ್ಮಮ ಗುರ್ವನ್ನನ
ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಸಿಿ ರಪಡಿಸಲು ಸಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z ’02, 42 (ಖ 2950).
*

*

*
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ಹಿೀಗಿರುವಲಿಿ ಪ್ರ ಯರೇ.......... ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಮನೀರ್ಭೀತಿಯೆಂದ್ ನ್ಡುಗುವವರಾಗಿ ನಿಮಮ
ನಿಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ ಸಧೀನಸಿಕೊಳಿಳ ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ತನ್ನ ಸುಚ್ಚತಾ ವನ್ನನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕ್ಕೆಂದು
ನಿಮಮ ಲಿಿ ಉದೆು ೀಶವನೂನ , ಪರ ಯತನ ವನೂನ ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುವವನಾಗಿದಾು ನೆ.
-ಫಿಲಿಪ್ಾ 2:12,13

ದೇವರೇ, ಕ್ಷರ ಸಾ ಯೇಸುವಿನ್ಲಿಿ ನ್ಮಗೆ ವಿಮೀಚ್ನೆಯನ್ನನ ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ನೆ. ದೇವರೇ, ನ್ಮಮ ನ್ನನ
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಳ್ದುಕೊೆಂಡಿದಾು ನ್ಲ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಾ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ ಕೃಪ್ಯನೂನ , ಸಹಾಯವನೂನ ನ್ಮಗೆ
ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಾು ನೆ. ನಿೀತಿಯ ಮಾಗತದ್ಲಿಿ ನ್ಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾು ನೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಿ ದೆ, ನಾವು ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್
ಹೆಜ್ಞೆ ಯ ಜ್ಞಡಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡೆದು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೆ ಪ್ತತರಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದಾು ನೆ.
ಹಿೀಗಿರುವಲಿಿ ನಾವು ಮನೀರ್ಭೀತಿಯೆಂದ್ ನ್ಡುಗವವರಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಿ ರಿಕ್ಕಯೆಂದ್ಧದುು , ನ್ಮಮ
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ ಸಂಪ್ಪದ್ಧಸಿಕೊಳ್ಳ ೀರ್. ನ್ಮಮ ಕೊರತೆಯನ್ನನ ದೇವರು ಎಲಾಿ ಸಂದ್ಭತಗಳಲೂಿ
ಕೃಪ್ಪಪೂರ್ತನಾಗಿ ನಿೀಗಿಸುವನ್ನ ಎೆಂಬ ವಾಗಾು ನ್ವನ್ನನ ನಾವು ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು
ದೃಢಚ್ಚತಾ ವುಳಳ ವರಾಗಿ ನ್ಮಮ ಸಮಥರ ಯ ಕ್ಕೆ ತಕೆ ೆಂತೆ ನಾವು ನಿೀತಿಯನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸಲು
ಪರ ಯತಿನ ಸುವವರಾಗಿರೀರ್. ಇದ್ನ್ನನ ನಾವು ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ನ ಸಮಪ್ತಸಿದ್ ಯಜೆ ದ್ಧೆಂದ್ ನ್ಮಗೆ ಒದ್ಗಿರುವ
ನಿೀತಿಯನ್ನನ ಆಶರ ಯಸಿ ಶರ ಮಸುವದ್ನ್ನನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿ ತ್ತಾ ನೆ-Z ’97, 147 (ಖ 2154).
*

*

*
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ಕತತನ್ನ ನ್ನ್ನ ಸಹಾಯಕನ್ನ; ಭಯಪಡೆನ್ನ. ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಾನ್ನ?
-ಇಬಿರ ಯ 13:6

ನಾವು ನ್ಮಮ ಜೀವಿತದ್ಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀವಿತದ್ಲಿಿ ನ್ಮಗೆ ಒದ್ಗಿ ಬರುವ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳು
ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ ಸಾ ೆಂದ್ಧಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ಆತಮ ನ್ ಮೂಲ್ಕ
ನಿದೇತಶಿಸುವದ್ನ್ನನ ನಾವು ಅರಿತ್ತ ಅವುಗಳನ್ನನ ಸಾ ೆಂದ್ಧಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾ ಈ ಸಿಿ ತಿಗಳಲಿಿ , ಸಂಕಟ್ಗಳಲಿಿ
ಸಂತೀಷಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ ಸಂತೀಷಿಸುವ ಅನ್ನಭವಗಳು ಎೆಂಬದಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮನ್ನಷ್ಯ ರಿೆಂದ್ ಒದ್ಗಬಹುದಾದ್ ಭಯವನ್ನನ ಮತ್ತಾ ಅದ್ರಿೆಂದಾಗುವ

ಉರುಳನ್ನನ ಕ್ಷತ್ತಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಕತತನ್ ನಿದೇತಶನ್ವೇನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯೆಹೀವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕೇ ಹರತ್ತ, ನ್ರ ಮನ್ನಷ್ಯ ರಿಗಲ್ಿ . ನಿೀತಿವಂತರು ಸಿೆಂಹದಂತೆ
ಧೈಯತಶಾಲಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಪರಿವಾಳದಂತೆ ನಿಷ್ೆ ಪಟಿಗಳು ಮತ್ತಾ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ದ್ಧೀನ್ರೂ
ಆಗಿದಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ ವಿಶೇಷ್ಕರವಾದ್ ಮಶರ ರ್ಗಳು ಪರ ತಿಯಬಬ ನಿಜ ಕ್ಕರ ೈಸಾ ರಲಿಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಿ ದೆ, ಬೇರೆ
ಕಡೆ ಇರುತಾ ದೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನಾವು ನಂಬುವದ್ಧಲ್ಿ -Z ’02, 45 (ಖ 2951).
*

*

*
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ಯುದ್ಿ ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಡುಕಟ್ಟ ನ್ನನ ಬಿಗಿದುಕೊಳುಳ ವವನ್ನ, ಅದ್ನ್ನನ ಬಿಚ್ಚಿ ಡುವ ಜಯಶಾಲಿಯಂತೆ
ಹೆಚ್ಿ ಳಪಡಬಾರದು ಎೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅೆಂದ್ನ್ನ.
-1ಅರಸು 20:11
ದೇವರು ಆದುಕೊೆಂಡ ಸಭೆಗೆ ಸಹನಾಶಕ್ಷಾ ಯ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಯು ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಬಹು ಕಠೀರವಾದ್
ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳಲಿಿ ಒೆಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗೆ ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನನ ಒಳಪಡಿಸುವನ್ನ. ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಯು ಬೇರೆ
ಎಲಾಿ ಗುರ್ಗಳು ಬಲ್ಯುತವಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ ಅಳತೆ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಈ ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಗುರ್ವುಳಳ ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್
ಶಿಲುಬೆಯ ಸೈನಿಕನ್ನ ಬಹುಮಾನ್ವನ್ನನ ಪಡೆಯುವನ್ನ. ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಯಲಿಿ ಅವನ್ನ ಉತಿಾ ೀರ್ತನಾಗಬೇಕು.
ಈಗ ನ್ಡೆಯುತಿಾ ರುವ ಹೀರಾಟ್ದ್ಲಿಿ ಬೇರೆ ಎಲಾಿ ಹೀರಾಟ್ದಂತೆ ವೈರಿಯು ಗತಿಾ ಲ್ಿ ದ್ ರಿೀತಿಯಲಿಿ
ದೇವಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮರ್ ಮಾಡುವನ್ನ ಅವನ್ನ್ನನ ಆವರಿಸಿಕೊಳುಳ ವನ್ನ. ಇೆಂಥಹ ಸಂದ್ಭತದ್ಲಿಿ
ಕತತನ್ ಜನ್ರು ಈ ಸಂದ್ಧಗಿ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ ಎದುರಿಸಲು ಎಚ್ಿ ರಿಕಯೆಂದ್ಧದುು , ಪ್ಪರ ಥತನೆ ಮಾಡುವದೂ
ಹಾಗೂ ದೇವರು ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ ಆಯುಧ್ಗಳನ್ನನ ಅೆಂದ್ರೆ, ಸತಯ ಮತ್ತಾ ಸತಯ ದ್ ಆತಮ ವನ್ನನ
ಧ್ರಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀರಾಡಿ ಜಯಸಬೇಕು-Z ’94, 155 (ಖ 1656).
*

*

*
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ನಿೀನ್ನ ದೇವರ ದೃಷಿಟ ಗೆ ಯೀಗಯ ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳ ವದ್ಕ್ಕೆ ಪರ ಯಾಸಪಡು. ಅವಮಾನ್ಕ್ಕೆ
ಗುರಿಯಾಗದ್ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ವನ್ನ ಸತಯ ವಾಕಯ ವನ್ನನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆಗಿರು.
-2ತಿಮೀರ್ಥ 2:15
ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಎನ್ನನ ವ ಪದ್ದ್ಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ ವಿಶೇಷ್ತವ ಇದೆ. ಸತಯ ವಾಕಯ ವನ್ನನ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲಿಿ
ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನ್ನ, ಇಕೆ ಟ್ಟಟ ದ್ ಮಾಗತವನ್ನನ ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವನ್ನ ಹಾಗೂ ದೇವರ
ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ ಮತ್ತಾ ಕೃಪ್ಗೆ ಪ್ಪತರ ನಾಗುವನ್ನ. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಯಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಅಧ್ಯ ಯನ್
ಮಾಡು, ಬೀಧ್ನೆಗಳನ್ನನ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡು. ನಿೀನ್ನ ನ್ಡೆಯಬೇಕಾದ್ ರಿೀತಿಯನ್ನನ ಹಾಗೂ
ಬೀಧ್ನೆಗಳಿಗನ್ನಸರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನ್ಡತೆಯನ್ನನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡು ನ್ಡೆ. ಶಾೆಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ವನ್ನನ
ಹಾಗೂ ಚ್ಚಯೀನ್ನ್ನನ ಅರ್ಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುವದ್ಲ್ಿ ದೆ, ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾ ದ್
ಬೀಧ್ನೆಗಳಿೆಂದ್ಲೂ, ಸುಳುಳ ಸಿದಾು ೆಂತಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನೂನ ಮತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬೀಧ್ನೆಗೆ
ಕ್ಷವಿಗಡುವವರನ್ನನ ಇವುಗಳಿೆಂದ್ ದೂರವಾಗಿಡಲು ಪರ ಯತಿನ ಸು. ಅವುಗಳು ಕ್ಕಟ್ಟ ತನ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೂ, ಲೌಕ್ಷಕ
ದುರಾಶೆಗಳಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಿದೆ. ನಿೀನ್ನ ಒಬಬ ನಂಬಿಗಸಾ ಶಿಲುಬೆಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕತತವಯ ವನ್ನನ

ನಿವತಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡು. ಲೀಕದ್ ದೃಷಿಟ ಯಲಿಿ ಇದು ಕಾಣ್ಣವಂತದ್ಲ್ಿ ದ್ಧದ್ು ರೂ, ಇದು
ಗಂರ್ಭೀರವಾದ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಕ್ಷರ ಯೆಯಾಗಿದೆ-Z ’02, 318 (ಖ 3096).
*

*

*

ಡಿಸೆಂಬರ್ - 21

ಯಾವನ್ನ ಯೀಗಯ ನ್ನ?

-ಪರ ಕಟ್ಣೆ 5:2

ಪ್ರ ಯ ಸಹೀದ್ರರೇ ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಆತನ್ ಸುರಳಿಯಲಿಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ದೈವ
ಯೀಜನೆಯನ್ನನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೀಗಯ ರೆೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವದ್ಕಾೆ ಗಿ ಸಂತೀಷ್ಪಡೀರ್. ಈ
ಸುರುಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಷದ್ು ಮದೆರ ಯನ್ನನ ಯೂದ್ ಕುಲ್ದ್ ಸಿೆಂಹವಾಗಿರುವ ನ್ಮಮ ಪ್ರ ಯ ಯೇಸು ಕತತನ್ನ
ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಷರುವದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ರಲಿಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ದೈವ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ
ಹಾಗೂ ಆತನ್ ಧ್ಮತಶಾಸಾ ರವನ್ನನ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ನಾವು ಯೀಗಯ ರೆೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವದ್ಕಾೆ ಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜೆ ತೆಯನ್ನನ ಅಪ್ತಸೀರ್ ಮತ್ತಾ ಅದ್ರಲಿಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಿ ದ್ಕ್ಕೆ ನಾವು
ವಿಧೇಯರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಾ ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿಯೂ ನ್ಡೆಯೀರ್. ದೈವ ಸತಯ ವೆೆಂಬ ಬೆಳಕ್ಷನ್ಲಿಿ ನಾವು
ಸವ ಲ್ಾ ಭಾಗವನಾನ ದ್ರೂ ಪರ ಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟಿಟ ರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನನ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ, ನಾವು
ಅಪರೂಪದ್ ಒಡವೆಗಳಂತೆಯೂ, ವಜರ ದಂತೆಯೂ ದೇವರಿಗೆ ರುಜುಪಡಿಸುವವರಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ
ಹೃದ್ಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಈ ಬೆಳಕನ್ನನ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಪರ ಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೀರ್, ಆ
ಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ ನ್ಮಗೆ ಒದ್ಗಿಬರುವ ಕಠಿರ್ಕರವಾದ್ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ ನಂಬಿಗಸಾ ರಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊೆಂಡು
ಮೆಂದುವರಿಯೀರ್. ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಅಲ್ಾ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ ನಾವು ನಂಬಿಕ್ಕಯೆಂದ್
ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವವರಾದ್ರೆ, ನ್ಮಮ ನ್ನನ ದೇವರು ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ , ಕ್ಷರ ಸಾ ನೆಂದ್ಧಗೆ ಮಹಿಮೆಯಲಿಿ ಆಳಿವ ಕ್ಕ
ಮಾಡಲು ಯೀಗಯ ರಾಗಿದೆು ೀವೆ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವನ್ನ-Z ’02, 333 (ಖ 3103).
*

*

*

ಡಿಸೆಂಬರ್ - 22

ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬಬ ನ್ನ ಹಿೀನ್ ನ್ಡತೆಯುಳಳ ವರ ಸಹವಾಸವನ್ನನ ಬಿಟ್ಟಟ ತನ್ನ ನ್ನನ ಶುದ್ಿ
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡರೆ ಅವನ್ನ ಉತಾ ಮವಾದ್ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಯೀಗಯ ನಾಗಿರುವನ್ನ; ಅವನ್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ಪರ ತಿಷಿಿ ತನಾಗಿಯೂ, ಯಜಮಾನ್ನಿಗೆ ಉಪಯುಕಾ ನಾಗಿಯೂ, ಸಕಲ್ ಸತಿೆ ರಯೆಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವದ್ಕ್ಕೆ
ಸಿದ್ಿ ನಾಗಿಯೂ ಇರುವನ್ನ.
-2 ತಿಮೀರ್ಥ 2:21
ಯಾವನಾದ್ರೂ ದೇವರಿೆಂದ್ ಮಾನ್ ಹೆಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ
ರಿೀತಿಯೆಂದ್ಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅೆಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ದ್ಧೀನ್ ಮನ್ಸುು ಳಳ ವನಾಗಿ ನ್ಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ,
ಕತತನ್ನ ದ್ಧೀನ್ ಮನ್ಸುು ಳಳ ವರನ್ನನ ಕಟ್ಟಕ್ಷಾ ಸುತ್ತಾ ನೆ. ಹಿೀಗಿರುವಲಿಿ ನಿೀನ್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮಾನ್ವುಳಳ
ಮತ್ತಾ ಉಪಯುಕಾ ಕರವಾದ್ ಪ್ಪತೆರ ಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, “ದೇವರ ತ್ತರ ರ್ವುಳಳ ಹಸಾ ದ್ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿಮಮ ನ್ನನ
ತಗಿೆ ಸಿಕೊಳಿಳ ರಿ. ಆತನ್ನ ತಕೆ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ನಿಮಮ ನ್ನನ ಮೇಲ್ಕ್ಕೆ ತರುವನ್ನ. ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ನಿೀನ್ನ
ಆತ್ತರಪಡಬೇಡ. ಆದ್ರೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಷೆ ದ್ ಕ್ಕಲ್ಸವನೆನ ಲಾಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತ ಶಕ್ಷಾ ಯೆಂದ್ ಮಾಡು”.

ಅದ್ನ್ನನ ಪ್ಪರ ರಂರ್ಭಸಿ ಮೆಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ನ್ನನ ನಿೀನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡರೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು
ಯೀಗಯ ನಾಗುವಿ-Z ’02, 319 (ಖ 3096).
*

*

*
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ತಕೆ ಉತಾ ರ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಉಲಾಿ ಸ, ಸಮಯೀಚ್ಚತವಾದ್ ವಚ್ನ್ದ್ಲಿಿ ಎಷ್ಟ ೀ
ಸವ ರಸಯ .
-ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ಷಾ ಗಳು 15:23
ಬೆಳಿಳ ಯ ನ್ಕಾಸಿಯಲಿಿ ಖಚ್ಚತವಾದ್ ಬಂಗಾರದ್ ಹಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ್.
-ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ಷಾ ಗಳು 25:11
ಕೇಳುವ ಕ್ಷವಿಯುಳಳ ವರೆಂದ್ಧಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ತಡುತಿಾ ರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಕತತನ್ ದಾರಿಯ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ವಿಚ್ಚರಿಸುತಿಾ ರುವಾಗ, ಅವರ ಜೀವನ್ದ್ಲಿಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು ಅಥವ
ಬಿಕೆ ಟ್ಟಟ ಗಳು ಉೆಂಟ್ಟಗಿರಬಹುದು. ಅೆಂತಹ ಸಂದ್ಭತದ್ಲಿಿ ಕಾಲೀಚ್ಚತವಾದ್ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಸಕು.
ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲಿಿ ನೂರು ಅಥವ ಸವಿರ ಮಾತ್ತಗಳನಾನ ಡುವದ್ಕ್ಷೆ ೆಂತ ಈ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಅವರನ್ನನ
ಸಮಾಧಾನ್ಪಡಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನ್ದ್ ಪಥವೇ ದೇವರ ಪಥದ್ಲಿಿ ಸೇರಬಹುದು. ಹಿೀಗಿರುವಲಿಿ ನಾವು ದೇವರ
ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಮಯ ನ್ಮಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗಿದ್ು ರೂ, ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗಿದ್ು ರೂ ನಾವು
ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಕಾಲ್ವನ್ನನ ಸಹೀದ್ರರಿಗೀಸೆ ರ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಅದು
ಸಕಾಲ್ವಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ನ್ಮಗೆ ಸಕಾಲ್ವಾಗಿರುವದ್ಧಲ್ಿ ವೀ ಎೆಂಬದ್ನ್ನನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತಾ ಆ
ಕಾಲ್ವು ನ್ಮಗೆ ಸಕಾಲ್ವಾಗಿರದ್ಧದ್ು ರೂ ನಾವು ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಲ್ವಾಗಿದ್ು ರೆ, ಆ
ಅವಕಾಶವನ್ನನ ನಾವು ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಬೇಕು. ಆ ಕಾಲ್ ನ್ಮಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗಿದ್ು ರೂ,
ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಸಕಾಲ್ವಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ಸುವಾತೆತಯನ್ನನ ಸರಬಾರದು-Z ’02, 381, 382 (ಖ 3122).
*

*

*
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ನಿೀನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು; ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನ್ರನ್ನನ ಅವರ
ಪ್ಪಪಗಳಿೆಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನ್ನ ಎೆಂದ್ನ್ನ.
-ಮತ್ತಾ ಯ 1:21

ದೈವಾನ್ನಗರ ಹದ್ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಡೆಯುವ ಸರ್ು ಸರ್ು ರ್ಟ್ನೆಗಳನ್ನನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇವರು
ರಕ್ಷಕನ್ ಜನ್ನ್ವನ್ನನ ಹಾಗೂ ಆತನ್ ಮೂಲ್ಕ ಸುವಾತೆತಯ ಸಂದೇಶವನ್ನನ , ದೇವ ಜನ್ರನ್ನನ
ಬಲ್ಪಡಿಸಲಿಕಾೆ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದ್ು ನ್ನನ ನಾವು ಗರ ಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿೆಂದೆ ದೇವರು ಚ್ಚಕೆ ಚ್ಚಕೆ ಸಂಗತಿಗಳ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ಿ ರಿಕ್ಕ ವಹಿಸಿದ್ು ನ್ನನ ನಾವು ಗರ ಹಿಸುವದಾದ್ರೆ, ತಿಳುಕೊಳಳ ವದಾದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ನ್ಮಮ
ವಿಶಾವ ಸಕ್ಕೆ ಬುನಾದ್ಧಯಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೀಜನೆಯಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ಲಿಿ ನಿವತಹಿಸುವ ಕಾಯತಗಳ ಬಗೆೆ

ನಂಬಿಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಗುವದು. ಅದ್ರಲೂಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಿಮತ ವಾಗಾು ನ್ಗಳು ಬೆತೆಿ ಹೇಮನ್ಲಿಿ
ಜನಿಸಿದ್ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ಲಿಿ ಕೊರ ೀಢೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎೆಂಬುದು ನ್ಮಮ ವಿಶಾವ ಸವನ್ನನ ಇನೂನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವದು.
ಹಾಗೆಯೇ ದೈವ ಯೀಜನೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುತಿಾ ರುವದ್ನ್ನನ ಹಾಗೂ ಮೆಂದೆ
ನೆರವೇರುವದ್ನ್ನನ ನಾವು ತಿಳಿಯುವದಾದ್ರೆ ನ್ಮಮ ಕತತನ್ಲಿಿ ನ್ಮಮ ನಂಬಿಕ್ಕಯು ವಯ ಕ್ಷಾ ಗತವಾಗಿಯೂ,
ಖಸಗಿಯಾಗಿಯೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಾ ಟ್ಟಟ ಆತನ್ ಅನ್ನಗರ ಹ ಮತ್ತಾ ಕೃಪ್ ತ್ತೆಂಬಿ ತ್ತಳುಕಾಡುವದು-Z ’00, 8
(ಖ 2555).
*

*

*
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ಹೆದ್ರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ; ಜನ್ರಿಗೆಲಾಿ ಮಹಾ ಸಂತೀಷ್ವನ್ನನ ೆಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಶುಭ
ಸಮಾಚ್ಚರವನ್ನನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆಾ ೀನೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಹತ್ತಾ ನಿಮಗೀಸೆ ರ ದಾವಿದ್ನೂರಲಿಿ ಒಬಬ
ರಕ್ಷಕನ್ನ ಹುಟಿಟ ದಾು ನೆ. ಆತನ್ನ ಕತತನಾಗಿರುವ ಕ್ಷರ ಸಾ ನೇ.
ಲೂಕ 2:10,11

ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ನ ಅೆಂದ್ರೆ ನ್ಮಮ ವಿಮೀಚ್ಕನ್ನ ಈ ದ್ಧನ್ದ್ಲಿಿ ಹುಟಿಟ ದ್ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ ನಾವು ಒಪುಾ ವದ್ಧಲ್ಿ .
ಆತನ್ನ ಜನಿಸಿದುು ಅಕೊಟ ೀಬರ್ 1ನೇ ದ್ಧನಾೆಂಕದಂದು ಎೆಂದು ಒತಿಾ ಹೇಳುತೆಾ ೀವೆ. (ದೈವೀಕ್ಷಾ ಗಳ
ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಗರ ೆಂಥ, 2ನೇ ಪರಿಚ್ಚಛ ೀದ್ ಪುಟ್ 54) ಆದ್ರೂ ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ಜನ್ನ್ ದ್ಧನ್ವನ್ನನ ಆಚ್ರಿಸಬೇಕು
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲೂಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವದ್ರಿೆಂದ್, ಆತನ್ನ ಹುಟಿಟ ದ್ ದ್ಧನ್ ಯಾವದೇ ಆಗಿದ್ು ರೂ, ಆ ಒೆಂದು
ರ್ಟ್ನೆ ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ಪರ ಮಖಯ ವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ಧವಸದ್ಲಿಿ ಸಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಆತನ್ ಜನ್ನ್ವನ್ನನ
ಆಚ್ರಿಸುತಿಾ ರುವಾಗ, ನಾವು ಹೃದ್ಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ಆಸಕ್ಷಾ ಹೆಂದ್ಧರುವವರೆಂದ್ಧಗೆ
ಹಾಗೂ ದೇವರಲಿಿ ಮತ್ತಾ ನ್ಮಮ ರಕ್ಷಕನ್ನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ ವವರ ಜೊತೆಯಲಿಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊೆಂಡು
ಸಂತೀಷ್ಪಡೀರ್. ವಷ್ಟತೆಂತಯ ದ್ ಈ ದ್ಧನ್ದ್ಲಿಿ ನಾವು ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು ಜ್ಞೆ ಪಕಪಡಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚಿ
ಯುಕಾ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು. ದೇವರು ಒಳ್ಳ ಯ ಮತ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ತ ಅತಿ ಶೆರ ೀಷ್ಿ ವಾದ್ ವರಗಳನ್ನನ
ಕೊಡುವವನಾಗಿದಾು ನೆ. ಆತನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನನ ಸದಾ ಕೊಡುವವನಾಗಿದಾು ನೆ ಮತ್ತಾ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನನ
ಸದಾ ಸಿವ ೀಕರಿಸುತಿಾ ದೆು ೀವೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಎಲಾಿ ವರಗಳಲಿಿ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ್ನನ ವಿಮೀಚ್ಕನ್ನಾನ ಗಿ ನ್ಮಗೆ
ದ್ಯಪ್ಪಲಿಸಿರುವನ್ನ. ಈ ಬಳುವಳಿಯು ನ್ಮೆಮ ಲ್ಿ ರಿಗೂ ಅತಿ ಶೆರ ೀಷ್ಿ ವಾದ್ ಬಹುಮಾನ್ವಾಗಿದೆ-Z ’03, 457
(ಖ 3289).
*

*

*
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ಸಿಿ ರಚ್ಚತಾ ನಾಗಿರು; ಪೂರ್ತ ದೈಯತದ್ಧೆಂದ್ಧರು.

-ಯೆಹೀಶುವ 1:7

“ಸಿಿ ರಚ್ಚತಾ ನಾಗಿರು; ಪೂರ್ತ ಧೈಯತದ್ಧೆಂದ್ಧರು.” ಇದ್ರಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಧೈಯತಗಳಿವೆ.
ಅದ್ರಲಿಿ ಒೆಂದು ಸವ ಥತ ಭಾವನೆ ಅಥವ ದುರರ್ಭಮಾನ್ದ್ಧೆಂದ್ ಉದ್ಾ ವವಾಗುವಂಥ ಧೈಯತ,
ಮತಾ ೆಂದು ನಿಲ್ತಕ್ಷಯ ದ್ಧೆಂದ್ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ ಒದ್ಗಿಬರುವ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ ಎದುರಿಸುವಲಿಿ
ವಿಫಲ್ರಾಗುವದು. ಆದ್ರೆ, ಕತತನ್ನ ನ್ಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡುವ ಧೈಯತ, ಅದ್ನ್ನನ ಪರ ತಿಯಬಬ ಆತಿಮ ೀಕ
ಇಸರ ಯೇಲ್ಯ ನ್ನ ಹೆಂದುವಂಥದುು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ತನ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾದ್ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ
ಒದ್ಗಬಹುದಾದ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ ತ್ತಳ್ಮ ಯೆಂದ್ಲೂ, ಸಮಾಧಾನ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನನ
ಸಹಿಸಲು ತನ್ನ ಲಿಿ ಕೊರತೆ ಇರುವದ್ನ್ನನ ಮನ್ಗಂಡು ಕತತನ್ಲಿಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯಟ್ಟಟ ಹಾಗೂ ದೈವಿೀಕ
ವಾಗಾು ನ್ಗಳಲಿಿ ಭರವಸ ಇಡುವದ್ರಿೆಂದ್ ಕತತನ್ಲಿಿ ಬಲ್ಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆತನ್ ಶಕ್ಷಾ ಯೆಂದ್ ಅವುಗಳನ್ನನ
ಧೈಯತದ್ಧೆಂದ್ ನಿಭಾಯಸಲು ಸಧ್ಯ ವಾಗುವದು-Z ’02, 285 (ಖ 3079).
*

*

*

ಡಿಸೆಂಬರ್ - 27

ಪ್ರ ಯರಾದ್ ಮಕೆ ಳೇ, ವಿಗರ ಹಗಳಿೆಂದ್ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮಮ ನ್ನನ ಕಾಪ್ಪಡಿಕೊಳಿಳ ರಿ.
-1ಯೀಹಾನ್ 5:21
ನಾವು ನ್ಮಮ ವಿಶಾವ ಸವನ್ನನ ನ್ಮಮ ನಾಯಕರಲಿಿ ಡದೆ ಕತತನ್ಲಿಿ ಇಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಇದು ನ್ಮಮ
ನಾಯಕರನ್ನನ ವಿಶಾವ ಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನನ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದೆೆಂದು ನ್ಮಮ
ಅಥತವಲ್ಿ . ನಾವು ಚ್ರಿತೆರ ಯಲಿಿ ಹಾಗೂ ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ಜನ್ರಲಿಿ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ (ಅೆಂದ್ರೆ,
ಶಾರಿೀರಿಕ ಇಸರ ಯೇಲ್ಯ ರಾಗಲಿ, ಅತಿಮ ೀಕ ಇಸರ ಯೇಲ್ಯ ರಾಗಲಿ) ನಾವು ಗಮನಿಸುವದೇನಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ನ್ನನ
ಪರ ತಿನಿಧೀನಸುವ ಮಾನ್ವರನ್ನನ ಬೀಧ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನನ ಕೃಪ್ಯೆಂದ್ ಕೃಪ್ಗೂ ಹಾಗೂ
ಜ್ಞೆ ನ್ದ್ಧೆಂದ್ ಜ್ಞೆ ನ್ಕ್ಕೆ ಕೊೆಂಡಯಯ ಲು ಉಪಯೀಗಿಸಿದಾು ನೆ. ನಾವು ಕಲಿಯತಕೆ ಪ್ಪಠವೇನಂದ್ರೆ,
ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಯತವನ್ನನ ನಿವತಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಸಮಥತನಾಗಿದಾು ನೆ ಎೆಂತಲೂ ನಾವು
ಮಾನ್ವ ಪರ ತಿನಿಧೀನಗಳನ್ನನ ಕತತನ್ ಮೂಲ್ಕ ನೀಡಿ ನಾವು ಅವರ ಜ್ಞೆ ನ್ ಮತ್ತಾ ಶಕ್ಷಾ ಯಲಿಿ
ವಿಶಾವ ಸವನಿನ ಡದೆ, ಕತತನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞೆ ನ್ದ್ಧೆಂದ್ ಹಾಗೂ ಬಲ್ದ್ಧೆಂದ್ ಅವರನ್ನನ ನ್ಮಮ ಉಪಯೀಗಕ್ಕೆ
ನ್ಡಿಸುತಿಾ ರುವನ್ನ ಎೆಂಬುದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶಾವ ಸವಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ-Z ’02, 284 (ಖ 3077).
*

*

*
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(ಒಡೆಯನ್ನ) ದಾರಿಯಲಿಿ ಹಳಳ ದ್ ನಿೀರು ಕುಡಿದು ತಲೆ ಎತ್ತಾ ವನ್ನ. -ಕ್ಷೀತತನೆ 110:7
ನ್ಮಮ ಕತತನೂ, ನಾಯಕನೂ, ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವಾತನ್ನ್ನನ ನಾವು ಬೇಡವುದೇನಂದ್ರೆ,
ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಆಶಿೀವತದ್ಧಸಿ, ನಾವು ನಂಬಿಗಸಾ ರಾಗಿ ಹಸ ಹುರುಪ್ನಿೆಂದ್
ಸಂತೀಷ್ವುಳಳ ವರಾಗಿ ಕತತನ್ ಅನ್ನಭವಗಳಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಿದ್ ಹಳಳ ದ್ ನಿೀರನ್ನನ ಕುಡಿದು, ಜ್ಞೆ ನ್ವನ್ನನ
ಪಡೆದ್ವರಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಆತನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ, ಸಮಥತರಾಗಿ ಬರಬರುತ್ತಾ ಇನೂನ

ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಲು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಸಿದ್ಿ ರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಲು, ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದ್ಲೂಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದ್ಲ್ಿ ದೆ,
ಆತನ್ ಕೃಪ್ಯ ದೆಸಯೆಂದ್ ನ್ಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪರಿೀಕಾಾ ಸಂದ್ಭತಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಮಮ
ಜೀವಿತದ್ಲಾಿ ಗುವ ದೈವ ರ್ಟಿತ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು ನ್ಮಮ ದೇಹದ್ಧೆಂದ್ಲೂ, ಆತಮ ದ್ಧೆಂದ್ಲೂ
ನ್ಮಮ ಕತತನ್ನ್ನನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೀರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಸಮಸಾ ವೂ ಆತನ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನ್ಮಮ ಕತತನ್
ಅನ್ನಭವಗಳ್ೆಂಬ ತರೆಗಳಲಿಿ ಪ್ಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಚ್ಚಕೆ ಚ್ಚಕೆ ಹಕ್ಷೆ ಗಳು ನಿೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ
ತಮಮ ತಲೆಯನ್ನನ ಮೇಲ್ಕ್ಕೆ ತಿಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜೆ ತೆಗಳನ್ನನ ಅಪ್ತಸುವಂತೆ, ಈ ಪ್ಪಠವನ್ನನ ಕಲಿತ್ತ ನ್ಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲಾಿ ಪರಿೀಕ್ಕಾ ಗಳು ನ್ಮಮ ಆತಿಮ ೀಯ ಅರ್ಭವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತಾ ವೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾವು ನ್ಮಮ ನ್ಮಮ ತಲೆಗಳನ್ನನ ಮೇಲ್ಕ್ಕೆ ತಿಾ ದೇವರನ್ನನ ಕೊೆಂಡಾಡೀರ್-Z ’02, 14 (ಖ 2935).
*

*

*
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ಮೆಂಜ್ಞನೆ ಬಿೀಜ ಬಿತ್ತಾ , ಸಂಜ್ಞಯ ತನ್ಕ ಕೈದೆಗೆಯಬೇಡ, ಇದು ಸಫಲ್ವೀ, ಅದು ಸಫಲ್ವೀ,
ಒೆಂದು ವೇಳ್ ಎರಡು ಚ್ಚನಾನ ಗುವವೀ? ನಿನ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. -ಪರ ಸಂಗಿ 11:6

ಎಲಾಿ ಕತತನ್ ಜನ್ರು, ಸತಯ ದ್ ಸೇವಕರಾಗುವದ್ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ
ಇಷ್ಟ ವುಳಳ ವರಾಗಿರುವರೀ, ಅದೇ ಪರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ ಅವರು ಸದಾ ಎಚ್ಿ ರಿಕ್ಕಯೆಂದ್ಧದುು , ಸತಯ ದ್ ಪರವಾಗಿ
ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ನಿರಿೀಕ್ಷಾ ಸುವವರಾಗಿ ಕತತನ್ ನ್ಡೆಸುವಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಆತನ್ನ ತಮಮ ನ್ನನ
ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕಾತ್ತರರಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರ ಬಗೆೆ ಭಕ್ಷಾ ಯನ್ನನ ಹಾಗೂ ಆತನ್
ವಾಕಯ ವನ್ನನ ತಿಳಿಯಲು ಕಾತ್ತರರಾಗಿರುವವರನ್ನನ ನೀಡಿದ್ಲಿಿ , ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಸಾ ಚ್ಚಚ್ಚ ಸಹಾಯ
ನಿೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ನ್ಮಗೆ ದೊರಕ್ಷರುವ ಆಶಿೀವಾತದ್ವನ್ನನ ಅವರಿಗೂ ವಗಾತವಣೆ ಮಾಡಲು
ಕಾತ್ತರರಾಗಿದುು , ಕತತನಿಗಾಗಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ನಾವು, ಇದು ನ್ಮಮ ಮಖಯ ವಯ ವಹಾರವೆೆಂದು
ಎಣಿಸಿ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನಾವು ರಾಜ್ಞಧೀನರಾಜನ್ ಸೇವೆಯಲಿಿ ತಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು-Z ’02, 71 (ಖ 2964).
*

*

*
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ನಿನ್ನ ಕೃಪ್ಯೆಂದ್ ಸಂವತು ರಕ್ಕೆ ಸುರ್ಭಕ್ಷ ಕ್ಷರಿೀಟ್ವನ್ನನ ಇಟಿಟ ದ್ಧು ೀ. -ಕ್ಷೀತತನೆಗಳು 65:11

ಈ ವಷ್ತದ್ಲಿಿ ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ ನ್ಡಿಸಿದ್ ರಿೀತಿಯನ್ನನ ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡುವದಾದ್ರೆ, ದೇವರ
ಒಳ್ಳ ಯತನ್ ಮತ್ತಾ ಕರುಣೆಯು ನ್ಮಮ ನಂಬಿಕ್ಕ, ವಿಶಾವ ಸಗಳನ್ನನ ಉತೆಾ ೀಜನ್ಗಳಿಸಿ, ನಾವು ಇನೂನ ಹೆಚ್ಚಿ ನ್
ರಿೀತಿಯಲಿಿ , ಮೆಂಬರುವ ವರುಷ್ದ್ಲಿಿ , ಆತನ್ ಮೇಲೆ ವಿಶಾವ ಸವನ್ನನ ಇಡಲು ಇೆಂಬುಕೊಡುತಾ ದೆ. ದೇವರ

ಮಕೆ ಳಾಗಿ ನ್ಮಮ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಿ ದೇವರು ತೀರಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ ಆಶಿೀವಾತದ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು
ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜೆ ತೆಯನ್ನನ ಸಲಿಿ ಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇಡಿೀ ವಷ್ತದ್ಲಿಿ , ಹಾಗೂ ಮೆಂಬರುವ
ವಷ್ತದ್ಲಿಿ ಯೂ ನ್ಮಮ ನ್ನನ ಆತನ್ನ ಸಿ ಪ್ಸುವ ರಾಜಯ ದ್ ಕಡೆಗೆ ನ್ಡೆಸುತ್ತಾ ನೆ ಎೆಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕಯನಿನ ಟ್ಟಟ
ಮೆಂದುವರಿಯೀರ್. ನಾವು ಮದ್ಲು ದೇವರಲಿಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯಟ್ಟ ಕಾಲ್ಕ್ಷೆ ೆಂತ ಈಗ ನಾವು ದೇವರ
ರಾಜಯ ಕ್ಕೆ ಹತಿಾ ರವಾಗಿದೆು ೀವೆೆಂದು ತಿಳಿಯೀರ್. ದೇವರು ನ್ಮಮ ಲಿಿ ಪ್ಪರ ರಂರ್ಭಸಿರುವ ಈ ಒಳ್ಳ ಯ
ಕಾಯತವನ್ನನ ಮೆಂದುವರಿಸಿ ಅದ್ನ್ನನ ಪೂರ್ತಗಳಿಸಲು ಇಚ್ಚಿ ಯುಳಳ ವನಾಗಿದಾು ನೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾವು
ನ್ಮಮ ಚ್ಚತಾ , ಜೀವನ್ ಮತ್ತಾ ಸವತಸವ ವನ್ನನ ಆತನ್ಲಿಿ ರುವ ಜ್ಞೆ ನ್ ಮತ್ತಾ ಪ್ರ ೀತಿಯ ಪರಾಮರಿಕ್ಕಗೆ
ಒಪ್ಾ ಸಿದ್ಲಿಿ ಮಾತರ ಸಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z ’00, 365 (ಖ 2737).
*

*

*
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ಯೆಹೀವನ್ ಮಹೀಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಲೇನ್ನ ಮಾಡಲಿ? ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಪತೆರ ಯನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು
ಯೆಹೀವ ನಾಮವನ್ನನ ಪರ ಖಯ ತಿಪಡಿಸುವೆನ್ನ. ಯೆಹೀವನಿಗೆ ಹತಾ ಹರಕ್ಕಗಳನ್ನನ ಆತನ್ ಎಲಾಿ
ಜನ್ರ ಮೆಂದೆಯೇ ಸಲಿಿ ಸುವೆನ್ನ.
ಕ್ಷೀತತನೆಗಳು 116:12-14

ವಷ್ಟತೆಂತಯ ವು ಮೆಂದ್ಧನ್ ವಷ್ತದ್ಲಿಿ ನ್ಡಕೊಳುಳ ವ ಹಸ ಠರಾವುಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲು ಇದು
ಒೆಂದು ವಿಶೇಷ್ವಾದ್ ಸಂದ್ಭತವಾಗಿದೆ. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ಪ್ರ ಯ ಸಹೀದ್ರರೇ, ಅನೇಕ ಒಳ್ಳ ಯ
ಸಂಕಲ್ಾ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವದ್ಲ್ಿ ದೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ ಸಧೀನಸಬೇಕು. ಕತತನ್ ಜೊತೆಯಲಿಿ ನಾವು ಚ್ಚತೆಾ ೈಸಿ
ಹಿೆಂಸಗಳನ್ನನ ಹೇಗೆ ತ್ತಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಹಸ ವಷ್ತದ್ಲಿಿ ಕತತನ್ ಕೃಪ್ಯೆಂದ್ ಕತತನಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳ ಯ
ವಷ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ನ್ಮಮ ಜೀವಿತವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಇನೂನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಟ , ಹೆಚ್ಚಿ ನ್
ನಿರಿೀಕ್ಕಾ ಯುಳಳ ವರಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನನ ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡು ದೇವರ ಕೃಪ್ಯೆಂದ್ ಅದ್ನ್ನನ ಕತತನ್ನ
ಮೆಚ್ಚಿ ವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ನಿವತಹಿಸುವದ್ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಪಂಚ್ವನ್ನನ ಗೆಲ್ಿ ಲು ನ್ಮಮ ದೇಹದ್ ಆಶೆಗಳನ್ನನ
ವಿಸಜತಸಿ ಸೈತ್ತನ್ನ್ನನ ಎದುರಿಸಿ ಕ್ಷರ ಸಾ ನ್ನ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುವ ಬಲ್ವನ್ನನ ಆಶರ ಯಸಿಕೊೆಂಡು ದೇವರನ್ನನ
ರ್ನ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಆಶಿೀವಾತದ್ದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನ್ಮಮ ಸಂಕಲ್ಾ ವನ್ನನ
ಕಾಯತರೂಪಕ್ಕೆ ತರೀರ್-Z ’99, 286 (ಖ 2551).

