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ನೀವು ಬ್ಲಕ್ಕಾ ಗಲಿ, ಎಡಕ್ಕಾ ಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳು ವಾಗ ಇದೇ ಮಾಗಗ, ಇದರಲ್ಲ ೀ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು
ನಮ್ಮ ಹಂದೆ ಆಡುವ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಳವದು.
-ಯೆಶಾಯ 30:21

ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲಿಲ ಸಂಕಷ್ಟ ದ ಸ್ಥಿ ತಿ ತಲುಪಿ ನಡೆಯುವಂಥ ದಾರಿಯಲಿಲ
ಮಂದೆ ಎಡಕ್ಕಾ ಗಲಿ, ಬ್ಲಕ್ಕಾ ಗಲಿ ತಿರುಗಲು ಗೊತ್ತಾ ಗದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಯಾಣವನುು ನಲಿಲ ಸ್ಥ
ದೇವರ ಮಾಗಗದ್ಗನ್ಾ ಕಿವಿಗೊಡುವದು ಸೂಕಾ ವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಮ್ತ್ಾ ಂದು ರಿೀತಿಯಲಿಲ
ಹೇಳ್ಳವದಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲಿಲ ಅಡಗಿರುವ ಸೂತರ ಮ್ತುಾ ಸ್ಥದಾಧ ಂತ,
ಸಂಧಿಗಧ ಹಾಗೂ ಕಿಲ ಷ್ಟ ಕರವಾದ ಸನು ವೇ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು ಗಮ್ನಸ್ಥ ದೇವರ ಚಿತಾ ವನುು ತಿಳಿದು,
ಆತಮ ದ ನಡೆಸುವಿ್ಗಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸ್ಥ, ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಸ ನುು ಪಿರ ೀತಿ, ವಿಧೇಯತವ ಹಾಗೂ ನಂಬ್ಯಲಿಲ
ನೆಲ್ಗೊಳಿಸ್ಥ ಮಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಿಟ್ಟಟ ನಡೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ-Z ’95, 6 (ಖ 1753).

***

***
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ನೀವು ್ರಿೀರ ಭಾವವನುು ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಬ್ದುಕಿದರೆ ಸಾಯುವದು ನ್ಚ ಯ.
-ರೀಮಾ 8:13

್ರಿೀರ ಭಾವವನುು ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಬ್ದುಕುವದು ಅಂದರೇನು? ಬದುು ಹೀಗಿರುವ ಮಾನವ ಸವ ಭಾವ
ದೃಢತೆಯಿಲಲ ದೆ ಆಶಿಸುವ, ಮೆಚ್ಚಚ ವ ಮ್ತುಾ ಸುಖ ಬ್ಯಸುವದನುು ಈಡೇರಿಸುವ ಜೀವಿತ ಎಂದು
ಉತಾ ರಿಸುತೆಾ ೀವೆ. ಇದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ವಾದ ವಿಷ್ಯ. ಇಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲಿಲ ನಾವು
ಮಾಡಬೇಕ್ಕದೆು ೀನೆಂದರೆ, ಈ ದಿಶೆಯ ಸವ ಭಾವವನುು ಉದಾಸ್ಥೀನತೆಯಿಂದ ತ್ರೆದು ಅವುಗಳ
ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಹೀರಾಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಇದುು ಬಡುವದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಇದುು
ಬಡುತೆಾ ೀವೆಯೀ ಆಗ ಹಳೆಯ ಸವ ಭಾವವೆಂಬ್ ಈ ತ್ರೆಯಲಿಲ ನಾವು ತೇಲುತ್ತಾ ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿಲ
ನಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅದನುು ನಯಂತಿರ ಸಲು
ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ ಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ತಲುಪುತೆಾ ೀವೆ-Z ’95, 8 (ಖ 1748).
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ಕಂದಾ, ನನು ಮಾತುಗಳನುು ಆಲಿಸು, ನನು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ಅವುಗಳನುು
ಹಂದುವವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವವು, ದೇಹ್ಾ ಲ್ಲಲ ಅದೇ ಅರೀಗಯ ವು. -ಜ್ಞಾ ನೀಕಿಾ 4:20,22

ಮ್ನಸುಸ ದೇಹದ ಮೇಲ್ ಪ್ರ ಭಾವ ಬೀರುತಾ ದೆ ಎಂದು ್ಲವೇ ಜನರು ಮಾತರ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ರೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಚನೆಯನುು ಹೇಗೆ ನರ್ಮಗಸ್ಥದಾು ನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಶುದಧ ವಾದ, ಗಂಭೀರ
ಹಾಗೂ ಪ್ವಿತರ ವಾದ ಯೀಚನೆಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ್ಥಕ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಸ್ಥಿ ತಿಯ ಮೇಲ್ ಉದಾತಾ ಹಾಗೂ
ಉನು ತ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನುು ಬೀರುವದಲಲ ದೆ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನುು ಚೈತನಯ ಗೊಳಿಸುವುದು.
ಅದರಂತೆಯೇ, ಇದ್ಾ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಅಶುದಧ , ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಅನೈತಿಕ, ಅಕರ ಮ್ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ
ಯೀಚನೆಗಳ್ಳ ಮ್ತುಾ ಕಿರ ಯೆಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ನುು ಮಾನಸ್ಥಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬದುು ಹೀಗಿರುವ ಮಾನವರಾದ
ನಮ್ಮ ಲಿಲ ತಳ ಊರಿರುವ ಅಸವ ಸಾ ಜೀವಕೊೀ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲ್ ್ಟ್ಟ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನುು
ಬೀರುತಾ ದೆ-Z ’96, 1, 180 (ಖ 2013).
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ನನು ಪ್ರ ಜ್ಜಗಳೇ, ಅವಳನುು ಬಟ್ಟಟ ಬ್ನು ರಿ; ನೀವು ಅವಳ ಪ್ರಪ್ಗಳಲಿಲ ಪ್ರಲುದಾರರಾಗಬಾರದು.
-ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆ 18:4

ಯಾರಾರು “ನನು ಪ್ರ ಜ್ಜಗಳೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕತಗನ ಕರೆಯುವಿ್ಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬಾಬೆಲ್
ನಗರಿಯನುು ಬಟ್ಟಟ ಬಂದು ಯೀಗಯ ರೆನಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವರೀ ಅವರು ಅವಳಿಗಾಗುವ ದಂಡನೆಯಲಿಲ
ಸೇರುವುದಿಲಲ . ಯಾ್ಂದರೆ, ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬ್ರುವವರು ಬಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯ ನೈಜತೆಯನುು ಗಮ್ನಸ್ಥ,
ತ್ತವು ಅವಳ ಪ್ರಪ್ದಲಿಲ ಸೇರಲಿಲಲ ವೆಂಬುದನುು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಯಾಯಾಗರು ಸತಯ ದ ಬೆಳಕು
ಪ್ರ ಕ್ಕಶಿಸ್ಥರುವ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ಅವಳ ದುರ್ೀಗಧ್ನೆ, ದುಗುಗಣಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಹೇಯವಾದ
ಕ್ಕಯಗಗಳ್ಳ ಪ್ರ ಕಟ್ವಾಗಿದು ರೂ ಅವಳನುು ಬಟ್ಟಟ ಬ್ರದೆ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲಿಲ ಯೇ ಉಳಿದಿದುು
ಅವಳನುು ಅನುಮೀದಿಸುವವರು ಅವಳಿಗಾಗುವ ದಂಡನೆ, ಉಪ್ದರ ವಗಳನುು ಅನುಭವಿಸ್ಥ ಹಣಜ
ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವರು-Z ’100, 3 (ಖ 2553).
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ದೇವರ ಚಿತಾ ವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಶುದಧ ರಾಗಿ ಇರಬೇ್ಂಬುದೇ.
-1ಥೆಸಲೀನಕ 4:3

ದೇವರ ಚಿತಾ ವೇನೆಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲಿ್ಾ ನಾವು ದೈವೀಕಿಾ ಗಳನುು ಗಮ್ನಸುವಾಗ, ದೇವರು
ನರ್ಮಮ ಂದ ನರಿೀಕಿಿ ಸುವ ಮ್ಹತ್ತಾ ದ ಕ್ಕಯಗವು ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಇತರರಿಗೊೀಸಾ ರ ್ಲಸ ಮಾಡದೆ,
ನಮ್ಮ ನುು ದೇವರ ಚಿತಾ ್ಾ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಂಡು, ಸಾವ ಥಗತೆಯನುು ಅಧಿೀನದಲಿಲ ಟ್ಟಟ ಕೊಂಡು ಜಯಸಾಧಿಸ್ಥ
ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆು ೀ ಆಳ್ಳವದಾಗಿದೆ. ರ್ಮಕಾ ಎಲ್ಲಲ ಕ್ಕಯಗಗಳೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ನಂಬ್ಯ ಮ್ನೆ
ವಾತೆಗಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಾ ಯಗಗಳ್ಳ ಎಲ್ಲಲ ಮ್ನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಮ್ನೆಯಳಗಿನಂದಲೂ ಮ್ತುಾ
ವಿದೇ್ ಧ್ಮ್ಗ ಪ್ರ ಚಾರ ಸಂಸ್ಥಿ ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸುವಾತ್ತಗ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ.
ಇವೆಲಲ ವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ನಮಮ ಳಗೆ ನಡೆಸುವ ಕ್ಕಯಗ ಬ್ಹು ಪ್ರರ ಮಖಯ ವಾದುದಾಗಿದೆ. ದೈವ
ಪ್ರ ೀರಣೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಅಪೀಸಾ ಲನು ಘೀಷಿಸುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು ಇತರರಿಗೆ
ನರಗಗಳವಾಗಿ ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಲಿಲ ರುವದೆಲಲ ವನುು ಬ್ಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಒಂದು
ಒಳೆು ಯ ಕ್ಕಯಗದ ನರ್ಮತಾ ನಮ್ಮ ನುು ನಾವು ಬ್ಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಾಗೂಯ ದೇವರ ಪಿರ ೀತಿ, ಕಿರ ಸಾ ನ ಮ್ನಸುಸ
ಇವುಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಲಿಲ ಅಭವೃದಿಧ ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ನುು ಆಳಿವ ್ ಮಾಡಿದರೂ ಪಿರ ೀತಿ ಇಲಲ ದೆ ಇದು ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ
ದೇವರ ದಿವಯ ದೃಷಿಿ ಯಲಿಲ ಯೂ ಹಾಗೂ ಆತನ ಎಣಿ್ಯಲಿಲ ನಾವು ಏನೂ ಇಲಲ ದವರಾಗಿರುತೆಾ ೀವೆ-Z ’99, 4
(ಖ 2411).
***

***
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ಯಾ್ಂದರೆ, ಉದಾಧ ರವು ಮೂಡಲಿಂದಾಗಲಿ, ಪ್ಡುವಲಿಂದಾಗಲಿ ಅರಣಯ ದಿಂದಾಗಲಿ
(ದಕಿಿ ಣದಿಂದಾಗಲಿ) ಬ್ರುವದಿಲಲ . ದೇವರೇ ನಾಯ ಯಾಧಿೀ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನನುು ತೆಗೆದು ಇನು ಬ್ಬ ನನುು
ಸಾಿ ಪಿಸುತ್ತಾ ನೆ.
-ಕಿೀತಗನೆ 75:6,7

ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ್ಾ ತಕಾ ಂತೆ ಆಶೆ ಆಕ್ಕಂ್ಿ ಗಳಿರಬ್ಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳೆಂದಿಗೂ
ನೆರವೇರುವದಿಲಲ . ನಾವು ಅತಿ್ಯವಾದ ಹಗಳಿ್, ಪ್ರ ಶಂಸ್ಥಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುವದನುು
ಕತಗನು ಸಹಸುವದಿಲಲ . ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಳೆು ಯದು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಎನುು ವದನುು ಕತಗನು
ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನಾು ಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಆತನ ಪ್ರಾಂಬ್ರಿ್ಯಲಿಲ ನಾವು ಸದಾ ಸಂತೃಪ್ಾ ರಾಗಿದುು ಕೊಂಡು
ತೂಕಡಿಸದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಕಯಗ ತತಪ ರತೆಯುಳು ವರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಸ್ಥೀನವಾಗಿರದೆ
ಎಚಚ ರವಾಗಿದುು , ಅಸಡೆೆ ಯಾಗಿರದೆ ದೇವರ ಚಿತಾ ವನುು ನೆರವೇರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾತ್ರೆಯುತಾ
ಅತ್ತಯ ಸಕಿಾ ಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ತ್ತಳೆಮ ಯ ಹಡಿತದಲಿಲ ದುು ಯಾವದನೂು ಮ್ರೆಯದೆ ಅಥವಾ
ಕಡೆಗಾಣಿಸದೆ, ಅದೇ ತ್ತಳೆಮ ಯಿಂದ ಕ್ಕದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ತಕಾ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ತನು
ಸಂಕಲಪ ವನುು ನಮ್ಮ ಲಿಲ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ನುು ಕೊಂಡೊಯುಯ ವನು-Z ’95, 11 (ಖ 1756).
***

***

***
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ಪಿರ ೀತಿಯು ಮ್ತ್ಾ ಬ್ಬ ರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂು ಮಾಡುವದಿಲಲ . ಆದಕ್ಕರಣ, ಪಿರ ೀತಿಯಿಂದಲೇ
ಧ್ಮ್ಗಪ್ರ ಮಾಣವು ನೆರವೇರುತಾ ದೆ.
-ರೀಮಾಪುರ 13:10

ಯಾರ ಹೃದಯವು ನೂತನ ಒಡಂಬ್ಡಿ್ಯ ನಯಮ್ಗಳಾದ ಪಿರ ೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ,
ಸೌಹಾದಗತೆ, ಒಳೆು ಯ ನಡತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವದಿಲಲ ವೀ ಅವನು ದೇವರ
ಮ್ಗನೆನಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವದಕೂಾ ಹಾಗೂ ಕಿರ ಸಾ ನ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . ನಾವು
ಹೃದಯಪೂವಗಕವಾಗಿ ಸಹೀದರರನು ಪಿರ ೀತಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಲ ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುು ಸೌಮ್ಯ ತೆಯಿಂದಲೂ
ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಲತ್ತಾ ರದಿಂದ ತುಂಬದ ಪ್ರಿಸರವನುು ಪಿರ ೀತಿಸದೆ ಇರುವ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆು ೀ ದೇವರಿಗೆ
ರ್ಮೀಸಲ್ಲಗಿಯೂ, ಮೆಚಿಚ ್ಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಬ್ಲಿದಾನವನುು ಮಾಡಲ್ಲಗುವದಿಲಲ . ಸವ ಲಪ ಕ್ಕಲದಲಿಲ
ಅಂಥವನನುು ಒಣ ಜಂಭ ಮ್ತುಾ ಅಹಂಕ್ಕರವು ಬ್ಲಿದಾನವನುು ಮಾಡಲು ಬಡದೆ, ಭಾಗ
ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಪೂವಗ ಸೂಚನೆಯಿಲಲ ದೆ ಸಾವ ಥಗತೆಯು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಥ ಅವನನುು
ಆಕರ ರ್ಮಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವದು-Z ’98, 201 (ಖ 2328).

***

***

***
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ಅಲಪ ವಿಶಾವ ಸ್ಥಯೇ, ಯಾ್ ಸಂದೇಹಪ್ಟ್ಟಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
-ಮ್ತ್ತಾ ಯ 14:31

ಅಲಪ ವಿಶಾವ ಸವನುು ಜಯಿಸ್ಥ, ನಮ್ಮ ವಿಶಾವ ಸವನುು ಹೆಚಿಚ ಸ್ಥಕೊಳು ಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದ್ಾ ಉತಾ ರವಾಗಿ, ಅಪೀಸಾ ಲರು ಪೂವಗಕ್ಕಲದಲಿಲ ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸ್ಥದಂತೆ, “ಕತಗನೇ ನಮ್ಮ ನಂಬ್ಯನುು
ಹೆಚಿಚ ಸು”, ಎಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಈ ಪ್ರರ ಥಗನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ ನು ತನು
ಹೃದಯದಲಿಲ ವಿಶಾವ ಸವನುು ಅಭಾಯ ಸ್ಥಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ (1), ದೇವರ ವಾಕಯ ದಲಿಲ ರುವ ದೈವ
ವಾಗಾು ನಗಳನುು ಸದಾ ಸಮ ರಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳಲಿಲ ಚೆನಾು ಗಿ ಪ್ಳಗಿ ತಂದೆಯ ವಾಕಯ ಗಳನುು
ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸ್ಥಕೊಳು ಬೇಕು ಹಾಗೂ (2) ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ದಿನ ನತಯ ಸಮ ರಿಸುತ್ತಾ ತ್ತನು ಕತಗನಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬ್ಡಿ್, ಪ್ರ ತಿಜ್ಜಾ ಯನುು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಕತಗನು ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾು ನಗಳನುು
ಸದಾ ತನು ಹೃದಯದಲಿಲ ಯೂ ಹಾಗೂ ತನು ತುಟಿಗಳಲಿಲ ಯೂ ಧಾಯ ನಸುತ್ತಾ ಕತಗನಗೆ
ಕೃತಜಾ ತ್ತಸುಾ ತಿಯನುು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳನುು ತನು ದಾಗಿಸ್ಥಕೊಂಡು ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸಬೇಕು. ದೇವರ
ವಾಗಾು ನಗಳನುು ಆಲೀಚಿಸ್ಥ ಸಹೀದರರ ಮ್ಧ್ಯ ದಲಿಲ ಪ್ವಿತರ ವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅವರಡನೆ
ಕೂಡಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೂಟ್ಗಳಲಿಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆ ವಾಗಾು ನಗಳನುು ತನು ದಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕು-Z ’00, 170 (ಖ 2642).
***
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ನನು ಮ್ನವೇ, ನನು ವಿಶಾರ ಂತಿಯ ನೆಲ್ಗೆ ತಿರುಗು. ಯೆಹೀವನು ನನಗೆ ಮ್ಹೀಪ್ಕ್ಕರಗಳನುು
ಮಾಡಿದಾು ನಲ್ಲಲ .
-ಕಿೀತಗನೆ 116:7

ಒಬ್ಬ ಕಿರ ಸಾ ಭಕಾ ನ, “ಆಲೀಚನೆಯ ಅಭಾಯ ಸ”ಗಳ್ಳ ಅವನ ಆತಿಮ ೀಯ ಜೀವನದ ಉನು ತಿ ಅಥವಾ
ಅವನತಿಗೆ ಕ್ಕರಣಭೂತವಾಗಿರುವದು. ಆದುದರಿಂದ, ಅವನು ಒಳೆು ಯ ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡುವದನುು
ಅಭಯ ಸ್ಥಸುವದು ಸೂಕಾ . “ಆಲೀಚನೆಯ ಅಭಾಯ ಸ” ಎಂದರೆ, ಮಾನಸ್ಥಕವಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿ ತಿಯಲಿಲ ರುವಾಗ
ಮ್ನಸುಸ (ಗುಣಾತಮ ಕವಾಗಿ) ಆ ಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ಹಂದಿರುಗುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನ ನತಯ ದ ಕತಗವಯ ವನುು
ನಭಾಯಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ್ಕಿಾ ಯನುು ಆ ್ಲಸದ ಮೇಲ್ ಪ್ರ ಯೀಗ ಮಾಡಿ ಕ್ಕಯಗಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅದರ
ಬ್ದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಸ ನುು ಆ ಕ್ಕಯಗದ ಮೇಲ್ ಕೊರ ೀಢೀಕರಿಸದೆ ಯಾಂತಿರ ಕವಾಗಿ
ಮಾಡುವದಾದರೆ, ಆ ್ಲಸ ಚೆನಾು ಗಿ ಆಗುವದಿಲಲ . ಆದರೂ ಇಲಿಲ ಯೂ ಕಿರ ಸ್ಥಾ ೀಯ ತತವ ಗಳ್ಳ ಭಕಾ ನ
ಗುಣದಲಿಲ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ ತನಗೆ ಗೊತಿಾ ಲಲ ದಂತೆ ಕ್ಕಯಗಗಳನುು ಸರಿಯಾದ
ರಿೀತಿಯಲಿಲ ನಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ. ಆದರೆ, ದಿನ ನತಯ ದ ಕ್ಕಯಗದ ಒತಾ ಡ ಮ್ತುಾ ಅದರ
ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಯ ವನುು ಸವ ಲಪ ಸಮ್ಯ ತೆಗೆದುಬಟ್ಟ ಲಿಲ ಆತನ ‘ಆಲೀಚನೆಯ ಅಭಾಯ ಸವು’ ದೇವರಲಿಲ
ವಿಶಾರ ಂತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಹಂತಿರುಗುವದು-Z ’95, 250 (ಖ 1884).

***

***

***
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ಯೌವನಸಿ ನೆಂದು ನನು ನುು ಅಸಡೆೆ ಮಾಡುವದ್ಾ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕ್ಕ್ ಕೊಡದೆ
ನಂಬುವವರಿಗೆ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಪಿರ ೀತಿ, ನಂಬ್, ಶುದಧ ತವ ಇವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ನೀನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿರು.
-1ತಿಮೀರ್ಥ 4:12

ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ ಕಿರ ಸಾ ಭಕಾ ನು, ಇತರರಿಗೆ ತನು ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುವ ಯೀಗಯ ತೆಯನುು
ಸಂಪ್ರದಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಕಿರ ಸಾ ನ ಸೇವೆಯಲಿಲ ಉತುಸ ಕತೆಯನುು ತ್ೀರುವ ಹಾಗೂ ತನು
ನತಯ ಜೀವನದಲಿಲ ಕಿರ ಯಾತಮ ಕವಾಗಿ ಕ್ಕಯಗನವಗಹಸುವ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕನಾಗಿ ಹುಮ್ಮ ಸ್ಥಸ ನಂದ ಕಿರ ಸಾ ನನುು
ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಜೀವನದಲಿಲ ನಾವು ಮ್ಹಮೆಯುಳು ನೈತಿಕ
ಸ್ಥಿ ತಿಯ ಪ್ರಿಪೂಣಗ ಮಾದರಿಯನುು ಧಾರ್ಮಗಕ ಪ್ರಿಶುದಧ ತೆಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . ಈ
ಮ್ಹಮಾ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ಕಿರ ಸಾ ನಲಿಲ ರುವದನುು ನಾವು ಕ್ಕಣಬ್ಹುದು. ಈ ರಿೀತಿಯಲಿಲ ನನು ನುು ಅಥವಾ
ನಮ್ಮ ನುು ಅನುಸರಿಸ್ಥರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೀಸಾ ಲ ಪೌಲನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲಲ . ಆದರೆ, “ನಾನು
ಕಿರ ಸಾ ನನುು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ನನು ನುು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ” - ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ನೆ.
(1ಕೊರಿಂಥ 11:1) ಈತನು ಕಿರ ಸಾ ನ ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಮ್ಹಾ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದಾು ನೆಯೇ ಹರತು, ಕಿರ ಸಾ ನಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮ್ಹಮೆಯುಳು
ಪ್ರಿಪೂಣಗತೆಯಲಲ . ನಾವು ಆತನಲಿಲ ದು ಂತೆ ಉತುಸ ಕತೆ, ಆಸಕಿಾ ಹಾಗೂ ಕಿರ ಸಾ ನನುು ಅನುಸರಿಸ್ಥ ಆತನ
ಚಿತಾ ವನುು ನೆರವೇರಿಸಬೇ್ಂಬ್ ಕುತೂಹಲವನುು ನಾವು ಅನುಕರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು-Z ’95, 251 (ಖ
1884).

***

***

***
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ನನು ನರ್ಮತಾ ವಾಗಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ನುು ನಂದಿಸ್ಥ, ಹಂಸ್ಥಪ್ಡಿಸ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ್ಟ್ಟ , ್ಟ್ಟ
ಮಾತುಗಳನುು ಸುಳಾು ಗಿ ಹರಿಸ್ಥದರೆ, ನೀವು ಧ್ನಯ ರು. ಸಂತ್ೀಷ್ಪ್ಡಿರಿ, ಉಲ್ಲಲ ಸಪ್ಡಿರಿ;
ಪ್ರಲೀಕದಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಹಳ ಫಲ ಸ್ಥಕುಾ ವದು; ನಮ್ಗಿಂತ ಮಂಚೆ ಇದು ಪ್ರ ವಾದಿಗಳನುು ಹೀಗೆಯೇ
ಹಂಸ್ಥಪ್ಡಿಸ್ಥದರಲ್ಲಲ .
-ಮ್ತ್ತಾ ಯ 5:11,12

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿಲ ಕಿರ ಯಾತಮ ಕವಾಗಿ ನರತರಾಗಿರುವ ಭಕಾ ರನುು ಹಂಸ್ಥಸುವದು ಹಾಗೂ
ವಿರೀಧಿಸುವುದು ಅನವಾಯಗ ಹಾಗೂ ಸಹಜವಾದದುು . ಈ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತಿಯನುು ಭಕಾ ರು
ಯಥಾಥಗತೆಯಿಂದಲೂ, ಸಮ್ಥಗನೆಯಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರೀಧಿಯು ತನು
ಸಹಜ ಗುಣದಲಿಲ ಮಂದುವರಿದರೆ ಅವನಗೆ ಎಚಚ ರಿ್ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೀಗುವ ಮಾಗಗವನುು
ಬಟ್ಟಟ ಬಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವನನುು ತ್ರೆದು ಇತರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇ್ವನುು ನೀಡಲು
ಮಂದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕತಗನು ಇಂತಹ ವಿರೀಧ್ವನುು ನಭಾಯಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸ್ಥದ ಮಾಗಗ
ಹಾಗೂ ನಡತೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉತಾ øಷ್ಿ ವಾದ ಪ್ರಠ ದೊರೆಯುತಾ ದೆ-Z ’94, 368 (ಖ 1735).

***

***

***
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ಆ ತ್ತಳೆಮ ಯು ಸ್ಥದಿಧ ಗೆ ಬ್ರಲಿ; ಆಗ ನೀವು ಶಿಕಿಿ ತರೂ, ಸವಗ ಸುಗುಣವುಳು ವರೂ ಏನೂ
ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ ದವರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ.
-ಯಾಕೊೀಬ್ 1:4

ತ್ತಳೆಮ ಎಂಬ್ ಗುಣವನುು ಸಾಧಿಸದೆ ಇದು ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ ಅಭವೃದಿಧ ಯಾಗುವ ಪ್ಥದಲಿಲ ಒಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಯೂ ಮಂದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿರುವದಿಲಲ . ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಗುಣವು ಕಿರ ಸ್ಥಾ ೀಯ ಸಮ್ಗರ
ಗುಣಗಳನುು ಅಲಂಕರಿಸುತಾ ದೆ. ಲೀಕದ ಪ್ರ ಶಂಸನೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನು ಂದು ರಿೀತಿಯಲಿಲ ಸತಯ ಪ್ರ ೀರಣೆ
ಮಾಡುವ ಸವಗ ಸುಗುಣವುಳು ದೇವರನುು ಮ್ಹಮೆಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. ಮಾನವ ಬ್ಲಹೀನತೆ ಹಾಗೂ
ಅಪ್ರಿಪೂಣಗತೆಯೆಂಬ್ ಅಲ್ಯನುು ತಡೆಯುವದರಲಿಲ ಈ ಸದುೆ ಣವು ದಿೀರ್ಗಶಾಂತಿಯಿಂದ
ಹೀರಾಡುತಾ ದೆ. ದೈವ ಹೀಲಿ್ಯನುು ಪುನಃ ಪ್ಡೆಯಲು ಎಚಚ ರಿ್ಯಿಂದ ಕ್ಕಯಗ ನವಗಹಸುತಾ ದೆ.
ಇದು ಶಿೀರ್ರ ವಾಗಿ ಕೊೀಪಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವದಿಲಲ ; ಆದರೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣವನುು ವಯ ಕಾ ಗೊಳಿಸುತಾ ದೆ. ಸತಯ ಮ್ತುಾ
ನೀತಿಯ ಪ್ಥವನುು ಶಿೀರ್ರ ವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ತಾ ದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ಥದಲಿಲ ತಪ್ಪ ದೆ ಮಂದೆ ಸಾಗುತಾ ದೆ.
ಅದು ತನು ಕೊರತೆಯನುು ಲಕ್ಷಯ ದಲಿಲ ಟ್ಟಟ ಕೊಂಡು ಇತರರಲಿಲ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಅಪ್ರಿಪೂಣಗತೆ ಹಾಗೂ
ಬ್ಲಹೀನತೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸ್ಥ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನುು ತ್ೀರಿಸುತಾ ದೆ-Z ’93, 295 (ಖ 3090).
***
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***

***

ಪಿರ ೀತಿಯು ಅಪ್ಕ್ಕರವನುು ಮ್ನಸ್ಥಸ ನಲಿಲ ಇಟ್ಟಟ ಕೊಳ್ಳು ವದಿಲಲ . -1ಕೊರಿಂಥ 13:5

ಕತಗನ ಈ ಆಜ್ಜಾ ಯನುು ಕಡೆಗಾಣಿಸುವವನು ತನು ನುು ತ್ತನೇ ಮೀಸಗೊಳಿಸುವಂಥ ್ಟ್ಟ
ಸಂದೇಹವನುು ಪ್ಡುವ ಪ್ರ ವೃತಿಾ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ನೆ. ತ್ತನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಲ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಎಷ್ಟ ೀ
ಎಚಚ ರಿ್ಯಿಂದ ಇದು ರೂ ತನು ಸಹಚರರಂದಿಗೆ ಮೀಸಗೊಳ್ಳು ವ ್ಟ್ಟ ತನವನುು ಹೃದಯದಲಿಲ
ತುಂಬಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದೇಹವನುು ವಯ ಕಾ ಪ್ಡಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ಹೀಗೆ ಆತನು ದೇವರಲೂಲ ಸಂದೇಹಪ್ಡಲು
ಮಂದಾಗುವನಲಲ ದೆ, ಕತಗನ ಪಿರ ೀತಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಅವನಲಿಲ ನ ಮ್ತಸ ರ ಹಾಗೂ ಭರ ಷ್ಟ ಮ್ನಸುಸ
ಹೀರಾಡುತಾ ದೆ. ಈ ಯುದಧ ದಲಿಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ . ಆದುದರಿಂದ,
್ಟ್ಟ ಸವ ಭಾವವನುು ಭಕಾ ನಾದವನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಇಲಲ ದಿದು ರೆ, ಅವನನುು ಈ ಸವ ಭಾವವು ್ಡಿಸ್ಥ
ಭರ ಷ್ಟ ನನಾು ಗಿಸುತಾ ದೆ. “ನೂತನ ಸೃಷಿಟ ”ಯು ಈ ದುಗುಗಣವನುು ಅಂದರೆ, ್ಟ್ಟ ದಾಗಿ
ಸಂದೇಹಪ್ಡುವದನುು ನಮೂಗಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗಿನ ಜೀವನದಲಿಲ ಬ್ರುವ ಕಷ್ಟ ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ
ಸುತುಾ ಗಟ್ಟಟ ವ ಪ್ರಪ್ವನುು ಕೊನೆಯ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ ಅಧ್ಗದಷ್ಟಟ ದರೂ ಹೀರಾಡಿ ಗೆಲಲ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z
’05, 212(ಖ 3594).

***

***

***
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ನನು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತಿೀಪುಗ ಹಂದುವಿ;
ನನು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅಪ್ರಾಧಿಯೆಂದು ತಿೀಪುಗ ಹಂದುವಿ ಅಂದನು.
-ಮ್ತ್ತಾ ಯ 12:37

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಲ ಮಾತುಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನುು ಸೂಚಿಸುವವೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತಗನು ಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವನು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸುವಂಥಹವು, ಅಪ್ರ ಮಾಣಿಕವಾದವುಗಳ್ಳ,
ನಷ್ಪ ರಯೀಜಕವಾದವುಗಳ್ಳ, ಗಾಂಬೀಯಗವಿಲಲ ದವುಗಳ್ಳ, ನಷ್ಾ ರುಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಜಾ ತೆ ಇಲಲ ದವುಗಳೂ,
ಅಶುದಧ ವಾದವುಗಳ್ಳ ಮ್ತುಾ ಮ್ಲಿನವಾದವುಗಳಾಗಿದು ಲಿಲ , “ಹೃದಯದಲಿಲ ತುಂಬರುವದೇ ಬಾಯಲಿಲ
ಹರಡುವದು” ಎಂಬ್ ತತ್ತವ ನುಸಾರ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಅದರಂತೆಯೇ ಎಂಬ್ ತಿೀಪುಗ ಹಂದುವದು.
ಅಪ್ರಿಪೂಣಗ ಮಾನವರಾದ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೂ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳಲಿಲ ಪ್ರಿಪೂಣಗರಾಗಿರಲು
ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . ನಾವು ಎಷ್ಟ ೀ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದಾು ಗೂಯ ್ಲವು ಸಂದಭಗಗಳಲಿಲ ಮಾತಿನಲಿಲ ಯೂ,
ಕೃತಿಯಲಿಲ ಯೂ ತಪುಪ ತೆಾ ೀವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲಿಲ ಯೂ ಮ್ತುಾ ನಡತೆಯಲಿಲ ಯೂ ಪೂಣಗ
ನೈಪುಣಯ ತೆಯಿಂದ, ಎಚಚ ರವಹಸ್ಥ ನಂಬಗಸಾ ರಾಗಿ ಪ್ರಿಪೂಣಗತೆಯ ಮ್ಟ್ಟ ವನುು ತಲುಪ್ಲು
ಪ್ರ ಯತಿು ಸುವದನುು ಬಡಬಾರದು-Z ’96, 32 (ಖ 1937).

***

***

***
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ಯಾವನಾದರೂ ಆತನ ವಾಕಯ ವನುು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಅವನಲಿಲ ನಜವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲಣ
ಪಿರ ೀತಿಯು ಪ್ರಿಪೂಣಗವಾಗಿದೆ.
-1ಯೀಹಾನ 2:5

ವಿಧೇಯತವ ವು ಒಂದು ಪ್ರಿೀ್ಿ . ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಲ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುತೆಾ ೀವೀ ಅದೇ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಲ ದೇವರ ಮೇಲಣ ಪಿರ ೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಲಿಲ ಸ್ಥದಿಧ ಗೆ ಬ್ರುವದು. ನಾವು
ಕಿರ ಸಾ ನ ಮ್ನಸಸ ನುು ಸ್ಥವ ೀಕರಿಸ್ಥದರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ವಿತ್ತರ ತಮ (ಅಥವಾ ದೇವರ ಆತಮ ) ನಮ್ಮ ಲಿಲ ದು ರೆ
ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತಾ ಹಾಗೂ ಆತನ ಇಚೆಚ ಯನುು ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಥರ ಯ ್ಾ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ. ಈ ಸಾಮ್ಥರ ಯ ವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪ ದೆ ವಷ್ಗದಿಂದ ವಷ್ಗ್ಾ ,
ನಾವು ಪುನರುತ್ತಿ ನದಲಿಲ ನೂತನ ದೇಹವನುು ಪ್ಡೆಯುವವರೆಗೆ ವೃದಿಧ ಯಾಗುತಿಾ ರಬೇಕು. ಈಗಿನ
ಸ್ಥಿ ತಿಯಲಿಲ ಪ್ರಿಪೂಣಗತೆಯ ಮ್ಟ್ಟ ವನುು ತಲುಪ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ ದೇ ಇದು ರೂ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಸ ನುು ಹಾಗೂ
ನಮ್ಮ ಚಿತಾ ವನುು ಕತಗನಲಿಲ ಲಿೀನಗೊಳಿಸ್ಥ, ಆತನ ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯಲಿಲ ನಡೆಯುವದು
ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕ್ಕರಿಯಾಗಿರುತಾ ದೆ. (1ಯೀಹಾನ 1:7)-Z ’97, 312 (ಖ 2235).
***

***

***
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ಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಕಿೀತಿಗ, ಅಪ್ಕಿೀತಿಗಗಳನುು ಹಂದಿದವರೂ ಆಗಿದೆು ೀವೆ.
ಮೀಸಗಾರರೆನಸ್ಥಕೊಂಡರೂ ಸತಯ ವಂತರೂ ................. ನಂದೆಗೆ ಅವಕ್ಕ್ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲಲ ಸಂಗತಿಗಳಲಿಲ
ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ನಮ್ಮ ನುು ಸಮ್ಮ ತರಾಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತೆಾ ೀವೆ.
-2 ಕೊರಿಂಥ 6:8,3
ನಮ್ಮ ಕತಗವಯ ವನುು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಿನ ನತಯ ದ ಚಟ್ಟವಟಿ್ಗಳನುು ನಮ್ಮ
ಸಾಮ್ಥರ ಯ ಕಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ನವಗಹಸುತಿಾ ರುವಾಗ ಆತನ ಆಶಿೀವಾಗದ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ
ಮೇಲ್ ಧಾರಾಕ್ಕರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತಿಾ ರುವ ಸಂದಭಗದಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತಿಾ ಲಲ ದ ರಿೀತಿಯಲಿಲ ಸಂಕಷ್ಟ
ಉದಭ ವಿಸ್ಥ ನಮ್ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ ರ್ಟ್ನೆ ಸಂಭವಿಸಬ್ಹುದು. ಆಗ ಕತಾ ಲ್ಯ ್ಕಿಾ ಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್
ಆಕರ ಮ್ಣ ನಡಿಸ್ಥ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರ ತಿೀಮಾಗನದಲಿಲ ನಾವು ತಪುಪ ಮಾಡಿರುವವರಂತೆ
ಕಂಡುಬ್ರಬ್ಹುದು. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳ್ಳ ನಮ್ಗಾಗುವದು ಅವ್ಯ ಎನುು ವದರಲಿಲ ಅನುಮಾನವೇ
ಇಲಲ . ಮ್ತುಾ ನಾವು ದೈವಾನುಗರ ಹದಿಂದ ತಯ ಜಸಲಪ ಟ್ಟ ವರಂತೆ ತ್ೀರಬ್ಹುದು.
“ನಾನು ಬೆಳಕಿನಲಿಲ ಒಬ್ಬ ನೇ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡುವದಕಿಾ ಂತ ಕತಾ ಲ್ಯಲ್ಲ ೀ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲಿಲ
ನಡೆಯುವುದೇ ಲೇಸು”, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡಿದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನುು ಕೊಚಿಚ ಕೊಂಡಂತ್ತಗುತಾ ದೆ. ನಮ್ಮ
ನಂಬ್ ಮ್ತುಾ ಭರವಸ್ಥಯನೂು ಅಭವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕದರೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ತಿೀವರ ಪ್ರಿೀ್ಿ ಗೆ
ಒಳಪ್ಡುವಂಥ ಅನುಭವಗಳ್ಳ ನಮ್ಗಾಗಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಆಗ ನಾವು ಕತಗನನುು ಆ್ರ ಯಿಸ್ಥಕೊಂಡು ಆತನ
ದೈವಾನುಗರ ಹ್ಾ ಪ್ರತರ ರಾಗಿ ಎಷ್ಟ ೀ ಕತಾ ಲು ನಮ್ಮ ನುು ಆವರಿಸ್ಥಕೊಂಡಿದು ರೂ ನಾವು ಕತಗನ
ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯಲಿಲ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z ’01, 314 (ಖ 2885).
***

***

***
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ನನು ನಗವನುು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನು ಲಿಲ ಕಲಿತುಕೊಳಿು ರಿ. ಯಾ್ಂದರೆ, ನನು
ನಗವು ಮೃದುವಾದದುು ; ನನು ಹರೆಯು ಹೌರವಾದದುು ಅಂದನು.
-ಮ್ತ್ತಾ ಯ 11:29,30

ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಗವನುು ಹರುವದಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಭರವಸ್ಥ ಇರುವದು.
ಆದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಲ ಕ್ಕಯಗಗಳ್ಳ ಅವರ ಹತಕ್ಕಾ ಗಿಯೇ ನೆರವೇರುವದು; ಹಾಗೂ ಆ ನಗದ ಭಾರ ಎಷ್ಟಟ
ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಅವರ ಮೇಲಿರುವದೊೀ ಅಷ್ಟ ೀ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಆಶಿೀವಾಗದ ಹಾಗೂ ಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಾ ಪ್ರ ತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಜೀವಿತದಲಿಲ ಅವರು ಎಷ್ಟಟ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಕಹ ಅನುಭವಗಳನುು
ಅನುಭವಿಸುವರೀ ಅಷ್ಟ ೀ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಅವರ ಮ್ಹಮೆ ಮ್ತುಾ ಅವರ ಗುಣ ಪ್ರ ಕ್ಕಶಿಸುವದು ಮ್ತುಾ ಅವರು
ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಅಹಗರಾಗುವರು. ಈ ಒಂದು ದೃಷಿಿ ಯಲಿಲ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ನಗವು
ಹಗುರವಾಗಿರುವದು. ಕ್ಕರಣ ಕತಗನು ಅವರ ನಗವನುು ಮೆಚ್ಚಚ ವನು. ಇನೂು ಹೆಚಾಚ ಗಿ
ಹೇಳಬೇಕ್ಕದರೆ ಆ ನಗವು ಬ್ಹಳ ಹಗುರವಾಗಿರುವದು. ಏ್ಂದರೆ ಕತಗನು ನಮಮ ಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ ನೆ-Z
’00, 137 (ಖ 2623).
***

***

***
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ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೀವನು - ಇವರು ಸಂಪೂಣಗ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮ್ನಸ್ಥಸ ನಂದಲೂ
ತನು ನೆು ೀ ಪಿರ ೀತಿಸುವವರು ಹೌದೊೀ ಅಲಲ ವೀ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವದ್ಾ ನಮ್ಮ ನುು
ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸುತ್ತಾ ನೆ.
-ಧ್ಮೀಗಪ್ದೇ್ಕ್ಕಂಡ 13:3

ದೇವರ ರಾಜಯ ಎಂಥವರಿಗೆ ರ್ಮೀಸಲ್ಲಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಾರು ದೇವರ ಕೃಪ್ಯಿಂದ
ಹೃದಯಪೂವಗಕವಾಗಿ ಕಿರ ಸಾ ನಂತ್ತಗುವರೀ ಅಂಥವರು ದೇವರನುು ಪೂಣಗಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣಗಪ್ರರ ಣದಿಂದಲೂ ಪಿರ ೀತಿಸುತ್ತಾ , “ನನು ಚಿತಾ ವಲಲ , ಸಾವ ರ್ಮ ನನು ಚಿತಾ ವೇ ನನು ಲಿಲ ನೆರವೇರಲಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೆರವೇರಿಸುವವರು ಈ ಷ್ರತಿಾ ಗೆ ಬ್ದಧ ರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುು ತ್ತವೇ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮ್ಪಿಗಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವದು. ಇಂತವರನುು ದೇವರು ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ಥ ತನು ರಾಜಯ ದಲಿಲ ಸೇರಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವನು.
ದೇವರನುು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಪಿರ ೀತಿಸ್ಥ, ತಮ್ಮ ನೆು ೀ ಆತನಗೆ ಸಮ್ಪಿಗಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವ ಷ್ರತಿಾ ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಷ್ರತುಾ ಇದ್ಾ ಸಾಟಿಯಾಗುವುದಿಲಲ . ದೇವರು ತನು ನುು ಉತಾ øಷ್ಿ ವಾಗಿ ಪಿರ ೀತಿಸುವವರ ಪ್ರವಾಗಿ, ಕಣ್ಣು
ಕ್ಕಣದೆ ಇರುವ ಕಿವಿಯು ಕೇಳದೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಭಾವನೆ ವಯ ಕಾ ವಾಗದೇ ಇರುವ ಮ್ತುಾ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ
ಹೃದಯದಲಿಲ ಹಳೆಯದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಲೀಕದ ಅತಿ ಶೆರ ೀಷ್ಿ ವಾದ ಆಶಿೀವಾಗದಗಳನುು
ರ್ಮೀಸಲ್ಲಗಿಟಿಟ ದಾು ನೆ-Z ’98, 40 (ಖ 2257).

***

***

***
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ಶುದಧ ರಿಗೆ ಎಲಲ ವೂ ಶುದಧ ವೇ; ಆದರೆ, ಮ್ಲಿನವಾದವರಿಗೂ, ನಂಬ್ಯಿಲಲ ದವರಿಗೂ ಯಾವದೂ
ಶುದಧ ವಲಲ ; ಅವರ ಬುದಿಧ ಯೂ, ಮ್ನಸಾಸ ಕಿಿ ಯೂ ಎರಡೂ ಮ್ಲಿನವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತ್ತವು ದೇವರನುು
ಅರಿತವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಅಸಹಯ ರೂ ಅವಿಧೇಯರೂ ಸತ್ತಾ ಯಗಗಳಿಗೆಲ್ಲಲ
ಅಪ್ರ ಯೀಜಕರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನುು ಅರಿಯೆವೆಂದು ತಮ್ಮ ಕ್ಕಯಗಗಳಿಂದಲೇ
ಹೇಳಿದಂತ್ತಯಿತು.
-ತಿೀತ 1:15,16

ಇದು ಎಂಥಹ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿ ತಿ! ಎಲ್ಲಲ ದೇವ ಜನರು ಎಷ್ಟ ೀ ಎಚಚ ರಿ್ಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು
ಶುದಧ ಹೃದಯ ಮ್ತುಾ ಶುದಧ ಮ್ನಸುಸ ಗಳನುು ಹಂದಿಕೊಳ್ಳು ವದಲಲ ದೆ ತಮ್ಮ ಮ್ನಸಾಸ ಕಿಿ ಯನುು
ದೇವರ ವಾಕಯ ಕಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊೀಮ್ಲವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳ್ಳು ವದು ಅತಿ ಮಖಯ ವಾದುದು. ಈ ಸ್ಥಿ ತಿಯನುು
ಉಳಿಸ್ಥಕೊಂಡು ಮಂದುವರೆಯಬೇಕ್ಕದರೆ ನಮ್ಮ ನುು ನಾವು ಆಗಾಗ, ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ಟಟ ಗಿ ದೇವರ ಪಿರ ೀತಿಯ
ನಯಮ್ ಹಾಗೂ ಆ ಮ್ಟ್ಟ ದಲಿಲ ತಿೀಕ್ಷು ವಾಗಿ ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸ್ಥಕೊಂಡು ಮನು ಡೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ.
ನಾನು ಅಹಂಕ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಕಾ ರೆಯ ಇಚೆಚ ಯ
ಅನುಭವದ ಮದಲ ಸಂಪ್ಕಗ ಪ್ಡೆದಾಗ,
ಹತಿಾ ಉರಿಯುವ ಕಿಚಿಚ ನಂತಿರುವ ಚಂಚಲ ಚಿತಾ ವನುು
ಶಾಂತವಾಗಿಸಲು ಮಂದಾಗುತೆಾ ೀನೆ.
***

***

-Z’99,214(ಖ 2516).

***
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ಸದಭ ಕಾ ನೆಂದಣಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ವ ಯಾವನಾದರೂ ತನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೆ ........... ಅವನ
ಭಕಿಾ ನಷ್ಪ ರಯೀಜನವಾಗಿದೆ.
-ಯಾಕೊೀಬ್ 1:26

ನಾಲಿಗೆಯು ಹೃದಯವನುು ಬಂಬಸುತಾ ದೆ. ಹೃದಯದಲಿಲ ತುಂಬರುವದೇ ಬಾಯಲಿಲ
ಹರಡುವದು. ಕಡಿವಾಣವಿಲಲ ದ ನಾಲಿಗೆ ಸಾವ ಥಗತೆಯಿಂದಲೂ, ವೈರತವ ದಿಂದಲೂ, ಕಠೀರವಾಗಿಯೂ
ಬ್ಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಚ ತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಆಪ್ರದನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳನುು ಹರಹಾಕುತಾ ದೆ.
ಇದು ಕಿರ ಸಾ ನ ಆತಮ ವಿಲಲ ದ ಅಪ್ವಿತರ ಮ್ತುಾ ಅಶುದಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಾಯಲಿಲ ಬ್ರುವದನುು
ರುಜುವಾತುಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧ್ಮ್ಗವು ಸ್ಥದಿಧ ಗೆ ಬಂದಿದು ರೂ ಇಂಥಹ
ಹೃದಯವುಳು ವನು ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಹಂದಿಲಲ ; ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹಂದುವ ಸ್ಥಿ ತಿಯಲಿಲ ರಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ .
ಆದರೆ, ರ್ನ ವೈದಯ ನಾದ ಕಿರ ಸಾ ನು ಈ ಕಹಯಾದ ಹೃದಯವನುು ವಾಸ್ಥ ಮಾಡಿ
ಸವ ಸಿ ತೆಯನುು ಂಟ್ಟಮಾಡಲು ಆತನ ಬ್ಳಿಯಲಿಲ ರುವ ಔಷ್ಧಿಯನುು ಸರಿಯಾಗಿ ನಯರ್ಮತವಾಗಿ
ಸ್ಥವ ೀಕರಿಸುವ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಲ ಆ ಕಹಯಾದ ಹೃದಯವು ಸ್ಥಹಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಗಡುವದು-Z ’99, 215 (ಖ 2517).

***

***

***
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ನೀನೇ ನನು ಬಂಡೆಯೂ ಕೊೀಟ್ಟಯೂ ಆಗಿದಿು ೀಯಲ್ಲಲ ;
ಆದದರಿಂದ ನನು ಹೆಸರಿನ ನರ್ಮತಾ ದಾರಿ ತ್ೀರಿಸ್ಥ ನನು ನುು ನಡಿಸು.
-ಕಿೀತಗನೆ 31:3
ಕತಗನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಠವನುು ಮ್ತುಾ ಅನುಭವಗಳನುು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ ಅವುಗಳಲಿಲ ್ಲವು ನಾವು
ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿ ತಿಯಲಿಲ ದಾು ಗ ಒದಗುತಾ ವೆ. ಅವುಗಳ ಕರ ಮ್ ಮ್ತುಾ ಕ್ಕಯಗ ವೈಖರಿಯನುು
ಬ್ದಲ್ಲಯಿಸ್ಥದಾಗ ಆತನ ಅನುಗರ ಹವು ನಮ್ಮ ನುು ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಸ್ಥಿ ತಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯುಯ ತಾ ದೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಸ ಅನುಭವ ಮ್ತುಾ ಹಸ ಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತೆಾ ೀವೆ. ಆಗ
ಆತಿಮ ೀಯ ಇಸಾರ ಯೇಲಯ ರಾದ ನಾವು ಕತಗನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟ ದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಿ ೀಪಿಸದೆ ಅಥವಾ
ಕತಗನು ನಮ್ಮ ನುು ಈ ರಿೀತಿಯಲಿಲ ನಣಗಯಿಸಬ್ಹುದಾಗಿತುಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಪ್ರದನೆ ಮಾಡದೆ, ಅಂಥಹ
ಸಂದಭಗದಲಿಲ ನಂಬ್ಯಿಂದ ಆತನ ನಡೆಸುವಿ್ಯನುು ಎದುರು ನೀಡುವುದು ಸೂಕಾ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ದೈವಾನುಗರ ಹದ ಗೊತುಾ ಗುರಿಯನುು ವಿವೇಚಿಸ್ಥ ನಾವು ಹಂದೆ, ದುರವಸ್ಥಿ ಯಲಿಲ ಯೂ
ಹಾಗೂ ಕ್ಕಡಿನಲಿಲ ಗುರಿಗೊತಿಾ ಲಲ ದೆ ಅಲ್ದಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿ ತಿಯಲಿಲ ಇರುವವರಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ದೇವರ
ನಡೆಸುವಿ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಅನುಗರ ಹವನುು ನಸಸ ಂದೇಹದಿಂದಲೂ, ವಿಶಾವ ಸದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿಲ ನಂಬ್ಯ ಹಾಡನುು ಹಾಡುತ್ತಾ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು-Z ’02, 249 (ಖ 3060).

***

***

***
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ದರ ವಾಯ ಶೆಯಿಲಲ ದವರಾಗಿರಿ; ನಮ್ಗಿರುವವುಗಳಲಿಲ ತೃಪ್ಾ ರಾಗಿರಿ.

-ಇಬರ ಯ 13:5

ಸಾವ ಥಗತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರರ ಥಗನೆಯು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯುಳು ದುು . ್ಲವರು ಹಣ,
ಸಂಪ್ತಾ ನುು ಗಳಿಸ್ಥದರು, ಆದರೆ ಸತಯ ತೆ ಮ್ತುಾ ಅದರ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ಟ ಸೇವೆಯನುು ಕಳಕೊಂಡರು.
್ಲವರು ಆರೀಗಯ ವನುು ಪ್ಡೆದು ಜೊತೆಗೆ ತಿೀವರ ಸಂಕಟ್ ಮ್ತುಾ ಪ್ರಿೀ್ಿ ಗೊಳಗಾದರು. ್ಲವರು ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರನುು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಜೀವಂತರಾಗಿ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಸವ ಲಪ ಕ್ಕಲದಲಿಲ ಯೇ
ಆ ದೆಸ್ಥಯಿಂದ ಹಂಸ್ಥ, ಬಾಧೆ ಕೇಡುಗಳನುು ಅನುಭವಿಸ್ಥ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರರ ಥಗನೆಗೆ ಉತಾ ರಿಸದಿದು ರೆ
ತಮ್ಗೆ ಒಳಿತ್ತಗಿತುಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಇದನುು ಇನು ಂದು ರಿೀತಿಯಲಿಲ ಹೇಳ್ಳವದಾದರೆ ಅವರು
ಗುಣಗುಟ್ಟ ದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾ ನ, ಅನುಗರ ಹಗಳನುು ವಿಶಾವ ಸದಿಂದ ತೃಪಿಾ ಕರವಾಗಿ, ನಡೆದಂಥ
ಸನು ವೇ್ಗಳನುು ಅಂಗಿೀಕರಿಸಬ್ಹುದಾಗಿತುಾ . ಇದೇ ರಿೀತಿಯಲಿಲ ಆತಿಮ ೀಕ ಇಸಾರ ಯೇಲಯ ರಾದ ಹಸ
ಜೀವಿಗಳ್ಳ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಬ್ಹುಮಾನಗಳನುು ವಿವೇಕದಿಂದ ಪ್ರಲಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ
ಸ್ಥಗುವ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಉಡುಗೊರೆಯು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿದೆಯೆಂದು ಕೃತಜಾ ತೆಯಿಂದ

ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬೇಡಿ್ಗಳ್ಳ ಆತಿಮ ೀಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
ದಿೀರ್ಗಶಾಂತಿ, ತ್ತಳೆಮ ಮ್ತುಾ ಸಂತೃಪಿಾ ಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸಬೇಕು-Z ’02, 250 (ಖ 3061).

***

***

***
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[ಯೆಹೀವನು] - ನನು ನುು ಉಪ್ದೇಶಿಸ್ಥ ನಡೆಯಬೇಕ್ಕದ ಮಾಗಗವನುು ತಿಳಿಸುವೆನು; ನನು ನುು
ಕಟ್ಟಕಿಿ ಸ್ಥ ಆಲೀಚನೆ ಹೇಳ್ಳವೆನು [ಅನುು ತ್ತಾ ನಲ್ಲಲ ].
-ಕಿೀತಗನೆ 32:8

ಆತಿಮ ೀಕ ಇಸಾರ ಯೇಲಿನ ಒಂದು ಬ್ಹುಮಖಯ ವಾದ ಪ್ರಠವೇನೆಂದರೆ, ಜೀವನದ ಪ್ರ ತಿಯಂದು
ನಡವಳಿಯಲೂಲ ಕತಗನ ನಡಿಸುವಿ್ಯನುು ನರಿೀಕಿಿ ಸುವುದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ
ಪ್ರರಮಾರ್ಥಗಕವಾಗಿರಲಿ ಕತಗನ ಚಿತಾ ವನುು ಬಟ್ಟಟ ಮಂದುವರಿಯಬಾರದು. ನಾವು ಪ್ರಮ್ ಕ್ಕನಾನಗೆ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡುತಿಾ ರುವಲಿಲ ನಮ್ಗಾಗುವ ಎಲ್ಲಲ ಇತರೇ ಅನುಭವಗಳನುು ಅನುಭವಿಸ್ಥದರೆ ಮಾತರ ,
ದೇವರ ವಾಗಾು ನಗಳನುು ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸ್ಥಕೊಳು ಲು ಸಾಧ್ಯ . ಹೀಗಿರುವಲಿಲ ನಮ್ಗಿರುವ ಪ್ರಠ
ಪ್ರ ೀರಣೆಯಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಕತಗನಗೆ ಎಲ್ಲಲ ರಿೀತಿಯಲಿಲ ಯೂ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟ ದೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದುು ಕೊಂಡು
ಆತನ ನಡೆಸುವಿ್ಯನುು ನರಿೀಕಿಿ ಸುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನರಿೀಕಿಿ ಸ್ಥದಂತೆ ಇದು
ಸಂತ್ೀಷ್ದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕ್ಕದರೆ ಹಂದೆ ನಮ್ಗಾದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರಠ ಹಾಗೂ
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ನಂಬ್, ಕತಗನ ್ಕಿಾ ಮ್ತುಾ ಆತನ ನಂಬಗಸಾ ತೆಯಿಂದ ಆತನಲಿಲ ನಾವಿಟಿಟ ರುವ
ವಿಶಾವ ಸದಿಂದ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯ -Z ’02, 251 (ಖ 3062).

***

***

***
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ಧ್ಮ್ಗಶಾಸಾ ರವು ನಮ್ಮ ್ರಿೀರಾಧಿೀನ ಸವ ಭಾವದ ನರ್ಮತಾ ನಬ್ಗಲವಾಗಿ ಯಾವ ್ಲಸವನುು
ಮಾಡಲ್ಲರದೆ ಇತ್ಾೀ ಅದನುು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದನು. ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ಪ್ರಪ್ ನವಾರಣೆಗಾಗಿ ತನು
ಮ್ಗನನುು ಪ್ರಪ್ರಧಿೀನವಾದ ನರಭಾವದ ರೂಪ್ದಲಿಲ ಕಳ್ಳಹಸ್ಥಕೊಟ್ಟಟ ನರಭಾವದಲಿಲ ಯೇ ಪ್ರಪ್್ಾ
ಮ್ರಣದಂಡನೆಯನುು ವಿಧಿಸ್ಥದನು. ಹೀಗಿರಲು ್ರಿೀರಭಾವ್ಾ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ
ಪ್ವಿತ್ತರ ತ್ತಮ ನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಾದ ನಮ್ಮ ಲಿಲ ಧ್ಮ್ಗಶಾಸಾ ರದ ನಯಮ್ವು ನೆರವೇರುವದ್ಾ
ಮಾಗಗವಾಯಿತು.
-ರೀಮಾಪುರ 8:3,4; 8:3,4

ಈ ಭರವಸ್ಥಗಳಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಶೆರ ೀಷ್ಿ ವಾದ ಸಂತೈಸುವಿ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಗಳ್ಳ ದೊರಕಿವೆ. ಇವು
ನಜವಾಗಿಯೂ ಆ್ಚ ಯಗಕರವಾದ ಸಜೀವ ವಾಕಯ ಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ನರಿೀ್ಿ ಯನುು ನಮ್ಮ ಲಿಲ

ಹುಟಿಟ ಸುತಾ ವೆ. ದೇವರು ಶಾರಿೀರಿಕ ಪ್ರಿಪೂಣಗತೆಯನುು ನರ್ಮಮ ಂದ ನರಿೀಕಿಿ ಸದೆ ಹೃದಯದ ಪ್ರಿಪೂಣಗ
ಇಂಗಿತವನುು ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವದಾದರೆ, ನಾವು ದೇವರು ಉದೆು ೀಶಿಸ್ಥ ನೇರ್ಮಸ್ಥರುವ ಪ್ರಿಪೂಣಗ ಮ್ಟ್ಟ ವನುು
ನರಿೀ್ಿ ಯುಳು ವರಾಗಿ ತಲುಪ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ ದೇ ಇದು ರೂ ಆಂತಯಗದಲಿಲ , ಆತಿಮ ೀಕವಾಗಿ ದೇವರ ಆತಮ ದ
ಅಗತಯ ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ. ನಾವು ಮಾನಸ್ಥಕವಾಗಿ ದೇವರಾತಮ ನ ಅಗತಯ ತೆಗೆ
ತಕಾ ಂತೆ ಪ್ರಿಪೂಣಗ ಇಂಗಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ನಡೆಯುವದನುು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಚ ವನು. ಇದನುು
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೂಣಗ ಸಂಕಲಪ ವನುು ಪ್ರಲೀಕದ ತಂದೆಯು ನರಿೀಕಿಿ ಸುವನು-Z ’02, 248 (ಖ
3060).

***

***

***
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ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ರಟಿಟ ತಿಂದ ಮಾತರ ದಿಂದ ಬ್ದುಕುವದಿಲಲ , ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹರಡುವ
ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಮಾತಿನಂದಲೂ ಬ್ದುಕುವನು ಎಂದು ಬ್ರೆದದೆ ಅಂದನು.
-ಮ್ತ್ತಾ ಯ 4:4

ಮ್ನುಷ್ಯ ನ ಜೀವನ ಅವನು ಹಂದಿರುವ ಯಥೇಚಚ ವಾದ ವಸುಾ ಗಳಿಂದಲಲ . ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ
ಆಹಾರ ಮ್ತುಾ ಉಡುಪು - ಇವುಗಳಿಂದಲಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವನ ಜೀವನ
ಸಮೃದಿಧ ಯಾಗಿಯೂ, ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ತುಾ ಉನು ತವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕ್ಕದರೆ ಅವನು
ತನು ನುು ದೇವರ ಚಿತಾ ್ಾ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಸ್ಥಕೊಡುವದರ ಮೇಲ್ ಅವಲಂಬಸ್ಥದೆ. ಹೀಗಾಗಲು
ಅವನು ದೇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ಎಲ್ಲಲ ಮಾತುಗಳನುು ಎಚಚ ರಿ್ಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು; ಎಲ್ಲಲ
ಬುದಿಧ ಮಾತುಗಳ್ಳ, ಪರ ೀತ್ತಸ ಹಕ್ಕರಕ ಮಾತುಗಳ್ಳ, ಪ್ರ ತಿಯಂದು ವಾಗಾು ನಗಳ್ಳ ಇವೆಲಲ ವೂ ದೇವರು ಈಗ
ಕರೆದಿರುವವರ ಅಭವೃದಿಧ ಯಾಗುವದಕೂಾ , ನತಯ ಜೀವವನುು ಪ್ಡೆಯಲಿಕೂಾ ಮ್ತುಾ ಆತನ ಮ್ಗನ
ಸಾಮಾರ ಜಯ ದಲಿಲ ಬಾಧ್ಯ ಸಿ ರಾಗುವದಕೂಾ ಅವ್ಯ ಕವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿಲ ಕತಗನ ಶಿಷ್ಯ ರೂ ಮ್ತುಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಗಗಳಾಗಿರುವ ನಾವು ದೇವರ ಎಲ್ಲಲ ಮಾತುಗಳನುು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿಲ ಟ್ಟಟ ಕೊಂಡು ದೇವರು
ಈ ವಾಕಯ ದಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ದಯಪ್ರಲಿಸ್ಥರುವ ಉದೆು ೀ್ವನುು ನೆರವೇರಿಸೀಣ-Z ’02, 246,248 (ಖ 3058).

***

***

***
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ಯಾವಾಗಲೂ ಕತಗನಲಿಲ ಸಂತ್ೀಷಿಸ್ಥರಿ, ಸಂತ್ೀಷ್ಪ್ಡಿರಿ ಎಂದು ತಿರಿಗಿ ಹೇಳ್ಳತೆಾ ೀನೆ.
- ಫಿಲಿಪಿಪ 4:4

ನಮ್ಮ ಲಿಲ ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ ಮಂದಿ ಸಂತ್ೀಷಿಸುವ ್ರ ೈಸಾ ರಿಲಲ ಅಥವಾ ಕತಗನಲಿಲ
ಸಂತ್ೀಷಿಸುವರಾದರೂ ಅವರು ಹೆಚಾಚ ದ ಸಂತ್ೀಷ್ಪ್ಡುವವರಾಗಿಲಲ . ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ
ಗಲ್ಲಟ್ಟಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅರಚಾಟ್ಟವಿ್ಯಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಸಂತ್ೀಷ್ಪ್ಡುವದಲಲ ಅಥವಾ
ವಿರೀಧಿಸುವದೂ ಅಲಲ . ಅದು ಪ್ರ ಶಾಂತತೆ, ಸಂತ್ೀಷ್, ಶಾಂತಿ ಮ್ತುಾ ಆತ್ತಮ ನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಸಂತ್ೀಷ್ವಾಗಿದೆ; ಆದಾಗೂಯ ್ಲವರು ತಪ್ರಪ ಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಸಂತ್ೀಷ್ಪ್ಡಲು ಅಬ್ಬ ರಿಸುತ್ತಾ
ಗಲ್ಲಟ್ಟಯಿಂದ ಕೂಗಾಟ್ ಮಾಡುವದು ಅವ್ಯ ವೆಂಬ್ ಅಥಗವಲಲ . ಯಾರು ಕತಗನ ಸಂಸಗಗದಲಿಲ ಬ್ಹಳ
ಹತಿಾ ರವಿರುತ್ತಾ ರೀ ಅಂಥವರು ಮಾತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತ್ೀಸ್ಥಸುವದ್ಾ ಸಾಧ್ಯ . ಅಂಥವರು
ಕತಗನಲಿಲ ತ್ತವು ಐಕಯ ವಾಗಿದೆು ೀವೆ ಎಂಬುದನುು ಅರಿಯುತ್ತಾ ರೆ. ಅಲಲ ದೆ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ತುಾ ಆರೈ್
ಅವರಿಗೆ ಇರುತಾ ದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ವಾಗಾು ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಲ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ಅವರ
ಕಿರ ಸ್ಥಾ ೀಯ ಜೀವನದ ಅಭ್ಯಯ ದಯಕ್ಕಾ ಗಿ ನೆರವೇರುತಿಾ ರುವವು ಎಂಬುದನುು ಮ್ನಗಂಡು ಕತಗನಲಿಲ
ಸಂತ್ೀಷಿಸುವರು-Z ’03,7 (ಖ 3127).
***

***

***
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ನಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲ್ಲಲ ಮ್ನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಲಿ.

-ಫಿಲಿಪಿಪ 4:5

ಮೇಲಾ ಂಡ ವಚನದಲಿಲ ‘ಸೈರಣೆ’ ಎಂಬ್ ಪ್ದವು ಗಿರ ೀಕ್ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ ನ (ಒಔಆಇಖಂಖಿIಔಓ)
ಎಂಬ್ ಪ್ದದ ಭಾಷ್ಟಂತರವಾಗಿದುು ಅದರ ಉದೆು ೀ್ವು ಸೌಮ್ಯ ಉಳು ದಾು ಗಿದುು , ನಮ್ಮ ಹಕಾ ನುು ಪೂಣಗ
ಒತಾ ಡದಿಂದ ಬ್ಲ್ಲತಾ ರಿಸುವದಿಲಲ ವೆಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಬ್ರುತಾ ದೆ. ಕಿರ ಸ್ತನ ರಾಜಯ ದಲಿಲ ಸೇರುವ
ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ ರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಮ್ತುಾ ಉದಾರ ಮ್ನೀಭಾವ ಮಂತ್ತದ ಗುಣಗಳ್ಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದಷ್ಟಟ ಮ್ಟಿಟ ಗೆ ನಾವು ನವಗಹಸುವ ದಿನನತಯ ದ ಕತಗವಯ ಗಳಲಿಲ ನಂಬಗಸಾ ರಾಗಿಯೂ
ಮ್ತುಾ ನಾಯ ಯಕಾ ನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ವತಿಗಸಬೇಕು. ಅಲಲ ದೆ, ಇತರರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕರುಣೆ
ಹಾಗೂ ನೀತಿಬ್ದಧ ರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮ್ಕಾ ಳ್ಳ ಎಂದೆಣೆಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ತೆಾ ೀವೆ.
ಏ್ಂದರೆ, ಪ್ರಲೀಕದಲಿಲ ರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕೃತಜಾ ತೆ ಇಲಲ ದವರ ವಿಷ್ಯದಲೂಲ ದಯ
ತ್ೀರಿಸುವವನಾಗಿದಾು ನೆ-Z ’03, 7 (ಖ 3128).

***

***

***
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ಯಾವ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸವಗ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ದೇವರ ಮಂದೆ ಕೃತಜಾ ತ್ತ
ಸುಾ ತಿಯನೂು ಪ್ರರ ಥಗನೆ ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಗಳನೂು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕ್ಕದದು ನುು ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸ್ಥರಿ.
-ಫಿಲಿಪಿಪ 4:6

ದೇವರು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೊೀ ಅದನುು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿ್ಯಿಲಲ ದೆ ತನು
ವಾಗಾು ನದಂತೆ ಏ್ ಪೂರೈಸಬಾರದು ಎಂಬ್ ಪ್ರ ಶೆು ಉದಭ ವಿಸಬ್ಹುದು. ಅದು ಹಾಗಲಲ , ಏ್ಂದರೆ ನಾವು
ಎಲಲ ಕೂಾ ಮಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಧೀರಣೆಯಂತೆ ಆತನಂದ ಸಹಾಯ ಹಂದಿ ಅದರ
ಉಪ್ಯೀಗವನುು ಪ್ಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದು ರೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಲಿಲ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಮ್ತುಾ ಈಗಲೂ
ತ್ೀರಿಸುವ ಕ್ಕಳಜಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ ಮೆಚಿಚ ಗೆಯನುು ನಾವು ವಯ ಕಾ ಪ್ಡಿಸುವದಿಲಲ ಎನುು ವದು
ನಮ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಲಲ ದೆ ನಾವು ಪ್ರರ ಥಗನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಜಾ ತೆಯನುು ದೇವರಿಗೆ
ಸಲಿಲ ಸುತಿಾ ರುವ ಸ್ಥಿ ತಿಯಲೂಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ನುು ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಡೆಸ್ಥದ ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ನಡೆಸುತಿಾ ರುವ
ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆೆ ಅಧ್ಗದಷ್ಟಟ ಕೃತಜಾ ತೆಯನೂು ವಯ ಕಾ ಪ್ಡಿಸುವದಿಲಲ . ಆದರೆ ಮಂದೆ ಮಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ
ಹೀಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನುು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು
ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಾ ದೆ-Z ’03, 8 (ಖ 3128).

***

***

***
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ದೇವರು ಪಿರ ೀತಿ ಸವ ರೂಪಿ; ಪಿರ ೀತಿಯಲಿಲ ನೆಲ್ಗೊಂಡಿರುವವನು ದೇವರಲಿಲ ನೆಲ್ಗೊಂಡಿದಾು ನೆ.
ದೇವರು ಅವನಲಿಲ ನೆಲ್ಗೊಂಡಿದಾು ನೆ.
-1ಯೀಹಾನ 4:16

ನಾಯ ಯವನುು ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಮ್ಟಿಟ ಗೆ ತುಂಬ್ಲು ಸಾಧ್ಯ . ಆದರೆ, ಪಿರ ೀತಿಯು ಅದನುು ಕುಲುಕಿಸ್ಥ
ಅದುರ್ಮ, ಅಳತೆ ರ್ಮೀರಿ ತುಂಬದ ರಾಶಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ, ನಾಯ ಯದ ಅಳತೆಯನುು ಹರಸೂಸುತಾ ದೆ.
ಪಿರ ೀತಿಯನುು ಆಗರ ಹಪೂವಗಕವಾಗಿ ನರಿೀಕಿಿ ಸಲ್ಲಗುವದಿಲಲ ಅಥವಾ ಅದರಲಿಲ ಏನೀ ಒಂದು ಕೊರತೆ
ಇದೆ ಎಂದು ತೆಗಳಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . ಅದನುು ಕೃತಜಾ ತೆಯಿಂದಲೂ, ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದಲೂ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ಥ
ವಿನಮ್ಯ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣವನುು ಬ್ಯಸುವವನು ಅದನುು ಅತಿ ಶೆರ ೀಷ್ಿ ದಜ್ಜಗಯಲಿಲ
ಕೊಂಡಾಡುವವನಾಗಿ ಗಾಂಭೀಯಗದಿಂದ ಬ್ಯಸತಕಾ ದಾು ಗಿದೆ. ಇಂಥಹ ಪಿರ ೀತಿಯು ಬ್ಹು
ಬೆಲ್ಯುಳು ದುು . ಇದನುು ಇತರೆ ಗೌರವಾನವ ತ ವಯ ಕಿಾ ಗಳ್ಳ ಅವರು ಹಂದಿದ ಉದಾತಾ ಸವ ಭಾವದ
ಮಖಂತರವಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳನುು ನರಿೀಕಿಿ ಸ್ಥ ಪ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ-Z ’02, 266 (ಖ 3070).
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