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ನನನ ಆಜ್ಞೆ ಗಳನ್ನನ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ ನನನ ನ್ನನ
ಪ್ರ ೀತಿಸುವವನ್ನ. ನನನ ನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುವವನ್ನ ನನನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರ ಯನಾಗಿರುವನ್ನ. ನಾನ್ನ ಅವನನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕಳ್ಳು ವನ್ನ ಎೊಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. -ಯೀಹಾನ 14:21

ಕ್ರರ ಸ್ತ ನೊಂದಿಗೆ ನಮಗಿರುವ ಈ ಒೊಂದು ಹತಿತ ರದ ಸಂಸ್ಗಗ ಮತ್ತತ ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯೊಂದಾಗಿ ನಮಮ ಲ್ಲಿ
ಆತನ ದಿವಯ ಗುಣಗಳನ್ನನ ಹೆಚ್ಚೆ ಚ್ಚೆ ಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಲೀಕವು ನಾವು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನೊಂದಿಗೆ ಇದದ ವರು
ಎೊಂಬದನ್ನನ ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತತ ನಮ್ಮಮ ಬಬ ಬಬ ಬ ರ ಪ್ರರ ರ್ಗನೆಯು ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ.

ಕತಗನಾದ ಕ್ರರ ಸ್ತ ೀಸುವೇ ನನನ ನ್ನನ ನಿನನ ವನಾಗಿಸು
ಒೊಂದು ಜೀವಂತ ಪರ ಕಾಶಿಸುವ ನೈಜತೆಯೊಂದ
ಕಣಿಿ ಗೆ ಕಾಣುವ ಲೀಕದ ವಸುತ ಗಳಿಗಿೊಂತ
ನಂಬಿಕೆಯೊಂಬ ದೃಷ್ಟಿ ಕೀನ ಹೆಚ್ಚೆ ಸ್ತಯ ವಾಗಿದುದ
ಹೆಚ್ಚೆ ಪ್ರ ೀತಿಮಯ ಮತ್ತತ ಹೆಚ್ಚೆ ಹತಿತ ರವಾಗಿ
ಲೌಕ್ರಕ ಜೀವನಕ್ರಕ ೊಂತ ಮಧುರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಲ್ಲ.-Z ’95,75 (ಖ 1789).
* * *
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ನಾನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪ ಟ್ಿ ವನಾದ ಯೇಸುಕ್ರರ ಸ್ತ ನನೆನ ೀ ಹರತ್ತ, ಬೇರೆ ಯಾವದನ್ನನ
ತಿಳಿದವನಾಗಿ ನಿಮಮ ಲ್ಲಿ ಇರುವನೆೊಂದು ತಿೀಮಾಗನಿಸಿಕೊಂಡೆನ್ನ.
-1 ಕರೊಂರ್ 2:2

ದೇವರಗೆ ಪರ ತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಈ
ಸುವಾತೆಗಯನನ ಲ್ಿ ದೆ, ಬೇರೆ ಧ್ಯ ೀಯಗಳ ಬಗೆೆ , ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ತಮಮ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ತಲೊಂತನ್ನನ
ವಿನಿಯೀಗಿಸುವದನ್ನನ , ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಲ್ಲೀ ಅರ್ವ ಆ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ಎಷ್ಠಿ ೀ
ಕುತೂಹಲ್ಕಾರಯಾಗಿದದ ರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯ ತೆ ಕಡದೆ ತಮಗಿರುವ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ಸಾಮರ್ರ ಯ ವನ್ನನ
ಸುವಾತಗ ಸೇವೆಗೇ ಉಪಯೀಗಿಸ್ಬೇಕೆೊಂದು ಸ್ಲ್ಹೆ ಕಡುತೆತ ೀವೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು
ದಯಪ್ರಲ್ಲಸುವ ಮೊಂದಣ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಜ್ಞೆ ನ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ನಮಮ ದಾಗಿರುತತ ವೆ. ಬೇರೆ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನಕಡುವದನ್ನನ ತಪ್ಪ ಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಗಿದದ ರೂ ಅದನ್ನನ ಗಣನೆಗೆ ತಾರದೆ

ಮೊಂದುವರೆಯುವವರು ಬಹು ಬೇಗ ಸ್ತಯ ಸುವಾತೆಗಯನ್ನನ ಸಾರುವ ಕಾಯಗದಿೊಂದ ತಪ್ಪಪ ವವರು ಅರ್ವ
ಈ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ಅವರು ನಡೆಯುವ ಮಾಗಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಿ ಯಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜಯ ವನ್ನನ ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲ್ಿ -Z ’95, 116 (ಖ 1811).

* * *
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ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪರ ಭಾವವನ್ನನ ಪರ ಚ್ಚರಪಡಿಸುತತ ದೆ; ಗಗನವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲ್ಸ್ವನ್ನನ ತಿಳಿಸುತತ ದೆ.
ದಿನವು ದಿನಕೆಕ ಪರ ಕಟಿಸುವದು. ಶಬದ ವಿಲ್ಿ , ಮಾತಿಲ್ಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವ ರ ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಿ . ಆದರೂ ಅವುಗಳ
ಪರ ಭುತವ ವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಿ ಪರ ಸ್ರಸಿದೆ. -ಕ್ರೀತಗನೆಗಳ್ಳ 19:1-4

ಅದುು ತವಾದ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳ ಸೈನಯ ವು ಹಗಲು ರಾತಿರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ್ಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದ
ನಿವಗಹಿಸುವ ಕಾಯಗಗಳನ್ನನ ನಾವು ವಿೀಕ್ರಿ ಸುವಾಗ ನಮಮ ಹೃದಯವು ಪ್ರ ೀರೇಪ್ತವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ
ಭಯಭಕ್ರತ ಯನ್ನನ ವಯ ಕತ ಗೊಳಿಸುವದು. ಶಬದ ವಿಲ್ಿ ದೆ, ಮಾತಿಲ್ಿ ದೆ ತಮಮ ಕಾಯಗಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರತವಾಗಿರುವ ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ್ಳ ದೈವನಿಯಮವನ್ನನ ಪರಪೂಣಗ ವಿಧೇಯತವ ದಿೊಂದ
ನಿವಗಹಿಸುತಿತ ರುವದು ಆಶಿೀವಾಗದಭರತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ್ಳ ಬಿೀರುತಿತ ರುವ ಪರ ಜವ ಲ್ಲತ
ಪರ ಕಾಶವು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸುವ ಪ್ರಠವೇನಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಕಾಯಗಗಳನ್ನನ ಯಾವ ಗದದ ಲ್ ಮತ್ತತ
ಆಡಂಬರವಿಲ್ಿ ದೆ ಉತ್ತು ಕತೆಯೊಂದ ನಿವಗಹಿಸಿ ದೇವರ ಚಿತತ ಕೆಕ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
ದೇವರು ತನನ ಚಿತತ ದ ಪರ ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಳ್ು ೀದನನ ತಪಪ ದೆ ಮಾಡುವದರೊಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಮಮ ಲ್ಲಿ
ಪರ ಕಾಶಗೊೊಂಡು ನೀಡುವವರ ಕಣುಿ ಆಶೆ ಯಗಮಯವಾಗಲ್ಲ-Z ’95, 121 (ಖ 1811).
* * *
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ಬಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂರ್ದಾಗಿದದ ರೂ ಅದನ್ನನ ಬೆೊಂಕ್ರಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಟ್ ಹಾಕ್ರ
ಶೀಧಿಸುವದುೊಂಟ್ಷ್ಠಿ . ಬಂಗಾರಕ್ರಕ ೊಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾಗಿರುವ ನಿಮಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷಿ ಗಳಿೊಂದ
ಶೀಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ಪರ ತಯ ಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೀತಿಗ ಪರ ಭಾವ ಮಾನಗಳನ್ನನ
ಉೊಂಟುಮಾಡುವದು.
-1ಪೇತರ 1:7

ಈಗ ನಿಮಮ ನಂಬಿಕೆ ಪರೀಕ್ರಿ ಸ್ಲ್ಪ ಡುತಿತ ದೆ. ನಿೀವು ಪರ ರ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಪ್ಯೊಂಬ ಸೂಯಗನ್ನ
ನಿಮಮ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಕಾಶಿಸುತಿತ ದದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಸ್ತಯ ದ ಜ್ಞೆ ನವೆೊಂಬ ಅಡಿಪ್ರಯವನ್ನನ
ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗಿ ತೀಡಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ರರ ಸಿತ ೀಯ ಗುಣವೆೊಂಬ ಕಟ್ಿ ಡ ಕಟುಿ ತಿತ ದಿದ ರ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿೀವು
ಸಾಬಿೀತ್ತಪಡಿಸ್ಲು ಬೆೊಂಕ್ರಯಲ್ಲಿ ಶೀಧಿತರಾಗುತಿತ ರುವಿರ. ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಎಲಿ ಬಲ್ವನ್ನನ
ಕ್ರರ ಢೀಕರಸಿ ನಿಮಮ ತಾಳ್ಮ ಯನ್ನನ ಭದರ ಪಡಿಸಿ ಕಷಿ ವನ್ನನ ಸ್ಹಿಸ್ಲ್ಲಕೆಕ ಸಿದಧ ರಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ
ನಿರೀಕೆಿ ಯನ್ನನ ಗಟಿಿ ಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾದ ನವನ್ನನ ನಿಮಮ ಮನಸಿು ಗೆ

ತಂದುಕೊಂಡು ದೇವರು ಕಾದಿರಸಿರುವ ಮಹಾಪರ ತಿಫಲ್ವನ್ನನ ಪಡೆಯಲ್ಲಕೆಕ ವಿಶ್ವವ ಸ್ವನ್ನನ
ಕಳಕಳು ದಂತೆ ನೀಡಿಕಳಿು ರ. ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ, ವಿಶ್ವವ ಸ್ಭರತರಾಗಿಯೂ ಇರುವದೇ ನಿಮಮ
ಬಲ್. ಆದದರೊಂದ, ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿಯಲ್ಲಿ ದುದ ತಾಳ್ಮ ಯೊಂದಿರುವದಾದರೆ, ನಿಮಮ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತತ
ಜಯಶ್ವಲ್ಲಗಳಾಗುವಿರ.-Z-’95,135 (ಖ-1822)
* * *
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ಯಹೀವನೇ, ನಿನನ ಮ್ಮರೆಹಕ್ರಕ ದೆದ ೀನೆ; ನನಗೆ ಎೊಂದಿಗೂ ಆಶ್ವಭಂಗಪಡಿಸ್ಬೇಡ.
-ಕ್ರೀತಗನೆ 31:1

ಕ್ರರ ಸಿತ ೀಯ ಭಕತ ನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಹಿಡಿತವನ್ನನ ತನನ ವೈರಗಳ ಸ್ಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ
ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಸ್ಡಿಲ್ಗೊಳಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚೆ ಅಪ್ರಯಕೆಕ ಕೊಂಡೊಯುಯ ವದು. ಹಾಗೆ
ಸ್ಡಿಲ್ಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕತತ ಲ್ಲಯು ಆವರಸ್ಲು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಪರ ಕಾಶಿಸುವ ಮಖವನ್ನನ
ನೀಡಲ್ಲಕಾಕ ಗುವದಿಲ್ಿ . ಸ್ಡಿಲ್ಬಿಟ್ಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ ಹಿಡಿಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದರೂ ಕತತ ಲ್ಲಯ ಶಕ್ರತ ಗಳ್ಳ
ಅವನನ್ನನ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆವರಸಿ, ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾದ ಮಾನವ ಸ್ಹಜ ಅಪರಪೂಣಗತೆಯೊಂದಾಗಿ
ಹೆದರಕೆ, ಸಂಶಯ ಅವನನ್ನನ ಆಕರ ಮಿಸುವದು. ಇವನೆನ ಲ್ಿ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ಹದಿಸಿರುವ ನಿೀತಿ ವಸ್ತ ರ
ಮರೆಮಾಡುವುದೆೊಂಬದನ್ನನ ಮರೆಯಬಾರದು. ದೇವರ ಶ್ವೊಂತಿ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನನ ಆಳ್ಳವದರೊಂದ
ನಾವು ಯಾವ ಸಂದಭಗದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ ಕಳಕಳು ಬಾರದು ಅರ್ವ ಸೈತಾನನ ಭೀಕರ ಹಡೆತಕೆಕ
ನಮಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಹಿಡಿತವನ್ನನ ಸ್ಡಿಲ್ಗೊಳಿಸ್ದೆ ನಮಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷ್ಠ ಅೊಂದರೆ, ಕತಗನ್ನ
ನನನ ನ್ನನ ಕೊಂದುಹಾಕ್ರದರು ನಾನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿ ಟಿಿ ರುವ ವಿಶ್ವವ ಸ್ವನ್ನನ ಬಿಡುವದಿಲ್ಿ ಎೊಂಬುದಾಗಿರಬೇಕು.
-Z-’95, 157 (ಖ-1832).

* * *
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ನಿಮಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಗರೂಕರಾಗಿರಗ. ಅತಿ ಭೀಜನದ ಮದಡಿನಿೊಂದಲ್ಲ ಅಮಲ್ಲನಿೊಂದಲ್ಲ
ಪರ ಪಂಚದ ಚಿೊಂತೆಗಳಿೊಂದಲ್ಲ ನಿಮಮ ಹೃದಯವು ಭಾರವಾಗಿರಲಗಿ,
-ಲ್ಲಕ 21:34

ನಾವು ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಲ್ಿ ದೆ, ಎಚೆ ರಕೆ ಮತ್ತತ ದೃಢ ನಿಶೆ ಲ್ತೆಯೊಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕಾಯಗ ನಮಮ
ಮೊಂದಿರುವದು. ಇೊಂತಹ ಅನಿವಾಯಗತೆ ಉಳು ದಾದ ಗಿದೆ ಎೊಂಬುದನ್ನನ ನಾವು ಗರ ಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು
ಜೀವನ ಪೂತಿಗ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸ್. ನಮಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಗೊೊಂಡಿರುವ ಈ ವೈರಯ ವಿರುದಧ ಜೀವನ
ಪೂತಿಗ ಮಾಡುವ ಹೀರಾಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಹಯ ವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರರ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಯುತವಾದದುದ . ಇದಕ್ರಕ ೊಂತ
ನಮಮ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ನೆಲ್ಲಗೊೊಂಡಿರುವ ವೈರಯ ವಿರುದಧ ಹೀರಾಡುವದು ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದದುದ .
ನಾವು ಸ್ವ ಲ್ಪ ಮಟಿಿ ಗೆ ಎಚೆ ರ ತಪ್ಪ , ಇವುಗಳ ಮತಿತ ಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಅೊಂದರೆ, ಲೌಕ್ರಕವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ,
ಸಾವ ರ್ಗತೆಗಾಗಲ್ಲ, ಸೀಮಾರತನಕಾಕ ಗಲ್ಲ, ಲೌಕ್ರಕ ಸಂತೀಷಕಾಕ ಗಲ್ಲ ಅರ್ವ ನಮಮ ಪೂವಗಸ್ವ ಭಾವ
ಅೊಂದರೆ, ವೈರತವ , ಹಟಿಿ ಕ್ರಚ್ಚೆ , ಜಂಭ, ಒಣ ಹೆಮೆಮ , ದುರಾಶೆ, ದುಡುಕು, ಅಹಂಕಾರ, ಸೇಡು, ಜಗಳ
ಅರ್ವಾ ಇನಾನ ವುದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಮ ನ್ನನ ನಾವು ತಡಗಿಸಿಕಳ್ಳು ವುದಾದರೆ, ಭಯಂಕರ ಸಿಿ ತಿಗೆ
ಒಳಗಾಗುವೆವು.-Z-’95,201 (ಖ-1859)
* * *
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ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ನ್ನನ ತನನ ನಿತಯ ಪರ ಭಾವಕೆಕ ಕರೆದ ಕೃಪ್ರಪೂಣಗನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿೀವು
ಸ್ವ ಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಬಾಧ್ಪಟ್ಿ ಮೇಲ್ಲ ನಿಮಮ ನ್ನನ ಯೀಗಯ ಸಿಿ ತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಬಲ್ಪಡಿಸುವನ್ನ.
-1ಪೇತರ 5:10

ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಒಳ್ು ಯ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಈ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ ತಲುಪಲು ಕಷಿ ಗಳನ್ನನ ತಾಳಬೇಕಾಗುವದು. ಈ ಸಿಿ ತಿ
ಅೊಂದರೆ, ಪರಪೂಣಗವಾಗಿ ನಮಮ ನ್ನನ ನಾವು ಸಾವ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳ್ಳು ವದು. ಇದರೊಂದ ಕೆಟ್ಿ ದನ್ನನ
ಎದುರಸ್ಲು ಸಾಮರ್ರ ಯ ವನ್ನನ ಹೊಂದುವೆವು ಮತ್ತತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಿ ರವಾಗಿದುದ , ತಾಳ್ಮ ಮತ್ತತ
ಸ್ದುೆ ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಗೊಳ್ಳು ವದು ಮತ್ತತ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾದ ನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕೆಿ ಯನಿನ ಟುಿ ಆತನ
ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವದು. ಇದು ಅಪೀಸ್ತ ಲ್ನಾದವನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಲ್ದಿೊಂದ ಕತಗನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
ತನನ ನ್ನನ ತಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭವೃದಿಧ ಯಾದ ಆತನ ಸ್ವ ೊಂತ ಅನ್ನಭವವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ನೆಲ್ಲಗೊಳ್ಳು ವಂತಾಗಲ್ಲ. ಕಳ್ದುಹೀಗುವ ಪರ ತಿ ವರುಷ ನಾವು ಹತಿತ ರ ಹತಿತ ರವಾಗಿ
ಮಹಿಮೆಯನನ ಳಗೊೊಂಡ ಪರಪೂಣಗಮಟ್ಿ ವನ್ನನ ತಲುಪೀಣ.-Z-’95,202 (ಖ 1859)

* * *
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ಒಬಬ ಪ್ರಪ್ಯನ್ನನ ತಪ್ರಪ ದ ಮಾಗಗದಿೊಂದ ತಿರುಗಿಸಿದವನ್ನ ಅವನ ಪ್ರರ ಣವನ್ನನ ಮರಣಕೆಕ
ತಪ್ಪ ಸಿ ಬಹು ಪ್ರಪಗಳನ್ನನ ಮಚಿೆ ದವನಾದನೆೊಂದು ತಿಳಿದುಕಳಿು ರ.
-ಯಾಕೀಬ 5:20

ತಪ್ರಪ ದ ಮಾಗಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನರ ಮಾಗಗದಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಡೆಯುತಿತ ರುವದನ್ನನ ಕಂಡರೆ,
ಅವರಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮಾಗಗದಲ್ಲಿ ೀ ನಾವು ನಡೆಯದೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ದುದ , ಅವರನ್ನನ
ಸ್ರಯಾದ ಮಾಗಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕರೆಕಡಬೇಕು. ಮನ್ನಷಯ ರು ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತತ
ಬೀಧ್ನೆಗಳ್ಳ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಾಗಿರುವದನ್ನನ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಬೀಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗದೆ,
ಅವರು ತಾವು ಬೀಧಿಸುವ ಅರ್ವ ನಂಬಿರುವ ಬೀಧ್ನೆಗಳೂ, ತತವ ಗಳೂ ದೈವ ಬೀಧ್ನೆಯ
ಅಡಿಪ್ರಯ ಮತ್ತತ ತತವ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿಲ್ಿ ದೆ ಇರುವದನ್ನನ ನಾವು ತೀರಸಿಕಡಬೇಕು.
ಪರ ತಿಷ್ಟೆ ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಮಯವನ್ನನ ಕುತಕಗ ವಾಗಾವ ದಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕಳ್ಳು ವದು ವಯ ರ್ಗ. ನಮಮ
ಮನಸಾು ಕ್ರಿ ಮತ್ತತ ದೈವ ತತವ ಗಳನ್ನನ ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವದು ಭಯಂಕರವಾದದುದ . ಏಕೆೊಂದರೆ, ಜನರು
ಬೀಧಿಸುವ ಬೀಧ್ನೆಗಳೂ, ತಪ್ರಪ ದ ಬೀಧ್ನೆಗಳೂ ಎೊಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪರ ಯುಕತ ಆ
ಬೀಧ್ನೆಗಳೂ ಅಪ್ರಯ ತರುವದು.-Z-’05,203 (ಖ-1860).

* * *
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ಲೀಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ್ ಉೊಂಟು; ಧೈಯಗವಾಗಿರಗ. ನಾನ್ನ ಲೀಕವನ್ನನ ಜಯಸಿದೆದ ೀನೆ
ಎೊಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.
-ಯೀಹಾನ 16:33

ಕತಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ರಾಗಿರುವವರಗೆ ಲೀಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕ್ರಕವಾಗಿ ಅಭವೃದಿಧ ಯಾಗುವಂತ ಯಾವ
ಪರ ತಿಫಲ್ವಿಲ್ಿ ; ಬದಲು ಸಾಯುವತನಕ ಹಿೊಂಸ್, ಕಷಿ ಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಭವಿಸ್ಬೇಕ್ರದೆ. ಕತಗನನ್ನನ ಕುರತ್ತ
“ಸಂಕಷಿ ಕಕ ಳಗಾದವನ್ನ ವಾಯ ಧಿಪ್ೀಡಿತನ್ನ” ದೇವರೇ, ನಿನನ ನ್ನನ ದೂಷ್ಟಸಿದವರ ದೂಷಣೆಗಳ್ಳ ನನನ
ಮೇಲ್ಲ ಬಂದವು. ಆತನ್ನ ಐಶವ ಯಗವಂತನಾಗಿದದ ರೂ ನಮಗೊೀಸ್ಕ ರ ಬಡವನಾದನ್ನ. ಎಷ್ಟಿ
ಬಡವನಾದನ್ನ ಅೊಂದರೆ, ನರಗಳಿಗೆ ಗುದುದ ಗಳಿವೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ರಕ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ, ಮನ್ನಷಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲ್ಲಯಡುವಷ್ಟಿ ಸ್ಿ ಳವೂ ಇಲ್ಿ ಎೊಂಬಂತೆ ದಣಿಗಿೊಂತ ಆಳ್ಳ
ದೊಡಿ ವನಲ್ಿ . ಅವರು ನನನ ನ್ನನ ಹಿೊಂಸ್ಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮಮ ನ್ನನ ಸ್ಹ ಹಿೊಂಸ್ಪಡಿಸುವರು. ದೂಷ್ಟಸಿದವರ
ದೂಷಣೆಗಳೂ ಕತಗನ ಮೇಲ್ಲ ಬಂದಂತೆ ನಮಮ ಮೇಲ್ಲ ಬರುವದು. ಈಗ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಅನ್ನಯಾಯಗಳಿಗೆ
ದೊರಕುವ ಬಹುಮಾನ ಕತಗನ ಹೃದಯಪೂವಗಕ ಪರ ಕಾಶ ಆತನ ಅಪ್ರರವಾದ ಪ್ರ ೀತಿ ಮತ್ತತ
ಅನ್ನಮ್ಮೀದನೆ. -Z-’95,207 (ಖ-4071)

* * *
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ನಮಗೂ ಪ್ರರ ರ್ಗನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನನ ಕಲ್ಲಸು.

-ಲ್ಲಕ 11:1

ದೇವರು ಅನ್ನಮ್ಮೀದಿಸುವಂತೆ ನಮಮ ಪ್ರರ ರ್ಗನೆಯು ಸಂಕ್ರಿ ಪತ ವಾಗಿರಬೇಕು, ದೃಢ
ನಂಬಿಕೆಯೊಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರ ೀತಿ ಮತ್ತತ ಭಯ, ದೈವ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಪೂಣಗ ಅನ್ನಕಂಪ, ದೈವ
ಚಿತತ ಕೆಕ ನಮಮ ನ್ನನ ಒಳಪಡಿಸುವದು, ಮಕಕ ಳಂತೆ ದೇವರನ್ನನ ಆತ್ತಕಳ್ಳು ವದು, ನಮಮ ಪ್ರಪಗಳನ್ನನ
ಒಪ್ಪ ಕಳ್ಳು ವದು ಮತ್ತತ ಪ್ರಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ದೈವಾನ್ನಗರ ಹ, ನಡೆಸುವಿಕೆ ಮತ್ತತ ನಮಮ ನ್ನನ
ಕಾಪ್ರಡುವಂತೆ ಧಿೀನಭಾವದಿೊಂದ ಹಂಬಲ್ಲಸುವದು. ಇಷ್ಠಿ ಲ್ಿ ವನ್ನನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನಮಮ
ಮಾತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕಳು ಲಗುವದಿಲ್ಿ . ಆದರೂ ಕನೆಯ ಪಕ್ಷ ಇದು ನಮಮ ಆತಮ ದ
ಬಯಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರರ ರ್ಗನೆಯೊಂದರೆ, ನಮಮ ಆತಮ ದ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಆಶೆ ಎೊಂಬದೆ. ಅದು ಮಾತ್ತಗಳಿೊಂದ ಇಲ್ಿ ವೆ
ಮನಸಿು ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ವದಾಗಿದೆ.-Z-’95,213 (ಖ-1864)

* * *
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ಸ್ಹೀದರರೇ, ನಾನಂತೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನೆೊಂದು ನನನ ನ್ನನ ಈ ವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕಳ್ಳು ವದಿಲ್ಿ .
`
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ 3:13

ಯಾವನಾದರೂ ತಾನ್ನ ಆತಿಮ ೀಯವಾಗಿ ತೃಪ್ತ ಕರವಾದ ಪರ ಮಾಣವನ್ನನ ತಲುಪ್ದೆದ ೀನೆ ಎೊಂಬದಾಗಿ
ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆ ಗಳಿಗೆಯೊಂದ ಅವನ ಆತಿಮ ೀಯ ಅವನತಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವದು. ನಮಮ ಮೊಂದಿರುವ
ಪರಪೂಣಗ ಮಾದರಯನ್ನನ ನೀಡಿ ಅದನ್ನನ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪರ ಯಾಸ್ಪಡುತಿತ ರುವವನ್ನ, ಈಗ
ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಅನ್ನಯಾಯಯಾಗಿ ತಲುಪ್ರುವ ಪರ ಮಾಣ ತೃಪ್ತ ಕರವಾಗಿದೆ ಎೊಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳ್ಳವುದಿಲ್ಿ . ಯಾವಾಗ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನನ್ನನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ದೆ ನಮಮ ಗಮನವನ್ನನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತೆತ ೀವೆಯೀ ಆಗ
ಸಾವ ರ್ಗ ಸಂತೃಪ್ತ ಪಡುವದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಮ ಪರಪೂಣಗ ಮಾದರಯಾಗಿರುವ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನನ್ನನ
ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುವದಾದರೆ, ನಮಮ ಎಲಿ ನ್ನಯ ನತೆಗಳ್ಳ ಸ್ಪ ಷಿ ವಾಗಿ ತೀರಬರುತತ ದೆ. ನಾವು
ಜಂಭದ ಮನೀಭಾವವುಳು ವರಾಗಿ ನಮಮ ನ್ನಯ ನತೆಗಳನ್ನನ ಕಡೆಗಣಿಸುವದಾದರೆ, ಆಗ ಈ ನ್ನಯ ನತೆಗಳೂ
ಇತರರಗೆ ಸ್ಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವದು. ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಂತೆ ಆಗಲು ಪರ ಯಾಸ್ಪಟುಿ ಆ ಗುರಯನ್ನನ
ತಲುಪಲು ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದಿಧ ಯಾಗುವದನ್ನನ ಸಿದಿದ ಗೆ ತಂದಾಗ ಅವನ್ನ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತ ಯನ್ನನ
ಕಾಣುವನ್ನ.-Z-’95,250 (ಖ-1884)

* * *
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ಆದರೆ ಒೊಂದು, ನಾನ್ನ ಹಿೊಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ ಮರೆತ್ತ ಬಿಟುಿ ...
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ 3:13

ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ‘ಒೊಂದು ಸಂಗತಿ’ ಯನ್ನನ ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ. ಅಪೀಸ್ತ ಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಈ
ಉದೆದ ೀಶ, ಒೊಂದೇ ಉದೆದ ೀಶ. ಆತನ್ನ ಅನೇಕ ಕೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ . ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದ ಪಕ್ಷಕೆಕ ಅವನ್ನ
ಅಪಜಯ ಹೊಂದುತಿತ ದದ . ಈತನನ್ನನ ಕರೆದ ಆ ಒೊಂದೇ ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ತನನ ಜೀವವನೆನ ಮಡುಪ್ರಗಿಟುಿ
ಬೇರೆ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಅರ್ವ ಗುರಗಳನ್ನನ ಕೈಬಿಟುಿ ತಾನ್ನ ಆರಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒೊಂದು
ಉದೆದ ೀಶದಿೊಂದ ತನನ ಜೀವಮಾನ ಪೂತಿಗ ಇದರ ಪರ ಯುಕತ ನಷಿ , ಒೊಂಟಿತನ, ಕಷಿ , ಚಿೊಂತೆ, ಹಿೊಂಸ್ ಮತ್ತತ
ಎಡಬಿಡದೆ ದೂಷಣೆ ಉೊಂಟಾಗುವದು ಎೊಂಬುದು ತಿಳಿದಿದದ ರೂ ತನನ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನನ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ . ಈ
ಒೊಂದೇ ಉದೆದ ೀಶವನನ ಆರಸಿಕೊಂಡ ಪರ ಯುಕತ ಈಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಒಳ್ು ಯ
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಮತ್ತತ ಅವುಗಳನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ ಇವುಗಳಿೊಂದಾಗುವ
ಶೀಧ್ನೆಗಳನ್ನನ ಬದಿಗಿಟ್ಿ ನ್ನ.-Z-’95,250 (ಖ-1884)

* * *
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ಎಚ್ಚೆ ತಾತ ಗ ನಿನನ ಸ್ವ ರೂಪದಶಗನದಿೊಂದ ತೃಪತ ನಾಗುವನಾಗಿರುವೆನ್ನ.
-ಕ್ರೀತಗನೆ 17:15

ಉನನ ತವಾದ ರೆಕೆಕ ಗಳನ್ನನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಮಮ ಯೀಚನೆಗಳ್ಳ,
ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ ಈ ಲೀಕದ ಚಿೊಂತೆಗಳಿೊಂದ ಮೇಲ್ಕೆಕ ೀರ
ನಮಮ ನ್ನನ ಬೇಪಗಡಿಸುವ ತೆರೆಯನ್ನನ ಪಕಕ ಕೆಕ ಸ್ರಸಿ
ನಿರಂತರ ಮಹಿಮಾ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ ಕಾಣುವಂತಾಗಲ್ಲ.

ದೇವರ, ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಮತ್ತತ ಹಿೊಂದಿದದ , ಈಗಿರುವ ಸಂತರ ಬಗೆೆ ಮಾಡುವ ಯೀಚನೆ. ಅೊಂದರೆ, ರಾಜಯ ವನ್ನನ
ಪಡೆಯುವದು, ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿವಗಹಿಸುವ ಆಶಿೀವಾಗದದಿೊಂದ ತ್ತೊಂಬಿರುವ
ಕಾಯಗ, ಘನವಾದ ಮತ್ತತ ಅನ್ನಗರ ಹಪೂರತವಾದ ದೈವ ಯೀಜನೆ, ನಮಮ ಈಗಿನ ಜೀವನದ ಉದೆದ ೀಶ
ಕಾಯಗ ಪೂರೈಸಿ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಆ ಆಶಿೀವಾಗದಗಳನ್ನನ ಕುರತ್ತ
ಮಾಡುವ ಯೀಚನೆ ನಮಮ ಮನಸುು ಮತ್ತತ ಹೃದಯವನ್ನನ ಪ್ರ ೀರೇಪ್ಸುವದು. ಇವುಗಳ ಸಂಗಡ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಯ ಕ್ರತ ಗತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಪಕಗ ಮತ್ತತ ಅನಯ ೀನಯ ತೆ, ನಮಮ ಪ್ರರ ರ್ಗನೆ ಮತ್ತತ

ಒೊಂದೇ ಮನಸುು , ಉದೆದ ೀಶವಿರುವ ಸ್ಹೀದರರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೇವರನ್ನನ ಕೊಂಡಾಡುವದು ಎಷ್ಿ ೀ
ಅಮ್ಮೀಘವಾದದುದ .-Z-’95,251 (ಖ-1884).

* * *
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ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನನ ಎದುರಸುತಾತ ನೆ. ದಿೀನರಗಾದರೀ ಕೃಪ್ಯನ್ನನ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತಾತ ನೆ.
-1 ಪೇತರ 5:5

ಪ್ರ ಯರೆ, ಎಲಿ ದಕ್ರಕ ೊಂತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಲ ನಾವು ಧಿೀನತೆಯನ್ನನ ಕಾಪ್ರಡಿಕಳ್ು ೀಣ. ನಮಮ
ದೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಕ ವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೇವರು ನಮಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನನ ಳಗೊೊಂಡಂತೆ
ನಮಮ ನ್ನನ ತಮಮ ಚಿತತ ದ ಪರ ಕಾರ ಉಪಯೀಗಿಸುವನ್ನ. ಆದಾಗೂಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆಯ ಪರೀಕೆಿ
ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವನ್ನ. ಒೊಂದು ವೇಳ್ ಈ ದಿನ ಕತಗನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನನ ಹುರದುೊಂಬಿಸಿ ಆತನ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವ ಲ್ಪ ಪರ ೀತಾು ಹವನ್ನನ ಕಟ್ಿ ರೆ, ಅದನ್ನನ ನಮರ ತೆಯೊಂದಲ್ಲ, ಧಿೀನತೆಯೊಂದಲ್ಲ
ಸಿವ ೀಕರಸಿ ನಿೀವು ನಿಮಮ ಅಯೀಗಯ ತೆ, ಅಪರಪೂಣಗತೆಯನ್ನನ ನೆನಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರೆ ತನನ
ಕಾಯಗವನ್ನನ ನಿಮಮ ಲ್ಲಿ ನಿವಗಹಿಸುತಿತ ರುವೆನೆೊಂದು ತಿಳಿಯರ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಾಳ್ ನಿೀವು ಅವಮಾನ
ನಿೊಂದೆಯನ್ನನ ಅೊಂಗಿೀಕರಸ್ಲು ಸಿದಧ ರಾಗಿರಗ, ಯಾಕಂದರೆ, ನಿಮಮ ಗುಣ ಸ್ಮತೀಲ್ನಕಾಕ ಗಿ ಇವುಗಳೂ
ನಿಮಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತಿತ ರುತತ ವೆ. ಆದರೆ, ನೆನೆನ ಯ ದಿನದಲಿ ದ ಜಯ ಈ ದಿನದಲಿ ದ ನಿೊಂದೆ
ಅವಮಾನಗಳ ದೆಸ್ಯೊಂದ ಹೆದರದರೆ, ನಿೀವು ಸ್ಮಪಗಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಮ ೀಯವಾಗಿ
ಅಭವೃದಿಧ ಯಾಗಿಲ್ಿ ದಂತೆ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು.-Z-’96,19 (ಖ- 1919).
* * *
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ದಾವಿೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾಗಾದ ನಮಾಡಿದ ಕೃಪ್ರವರಗಳನ್ನನ ನಿಮಗೆ ಕಡುತೆತ ೀನೆೊಂಬ
ಶ್ವಶವ ತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನನ ನಿಮ್ಮಮ ೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವೆನ್ನ.
-ಯಶ್ವಯ 55:3

ನಿೀತಿಗಾಗಿ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರದವರೆಲ್ಿ ರೂ, ಬಾಯಾರದ ಜೊಂಕೆಯು ನಿೀರನ ತರೆಗಳನ್ನನ ಹೇಗೊೀ
ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರನ್ನನ ಬಯಸುವರಾಗಿ ಆತನನ್ನನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಮಮ ನ್ನನ ದೇವರಗೆ
ಪರ ತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪವಿತಾರ ತಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಆ ಆತಮ ನಿೊಂದ ದೇವರ ಮಕಕ ಳ್ೊಂಬ ಸಾಕ್ರಿ ಯನ್ನನ
ಪಡೆದು, ಆತಾಮ ಭಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕಕ ಳ್ೊಂಬದನ್ನನ ತಮಮ ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆ,

ನಂಬಿಗಸಿತ ಕೆಯೊಂದ ಉತಾು ಹಭರತರಾಗಿ ಬಲ್ದಿೊಂದಲ್ಲ, ಧ್Éೈ ಯಗದಿೊಂದಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆಯೊಂದ
ಕೂಡಿರುವ ಕತಗನ ಜನರಾದ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಾವಿದನ ಕೃಪ್ರ ವರಗಳನನ ಳಗೊೊಂಡ ಶ್ವಶವ ತವಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನನ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ ನೆ.-Z-’96,29 (ಖ-1936).

* * *

ಜೂನ್ - 16

ಯಾವ ಶಿಕೆಿ ಯಾದರೂ ತತಾಕ ಲ್ಕೆಕ ಸಂತೀಷಕರವಾಗಿ ತೀಚದೆ ದುುಃಖಕರವಾಗಿ ತೀಚ್ಚತತ ದೆ.
ಆದರೂ ತರುವಾಯ ಅದು ಶಿಕೆಿ ಹೊಂದಿದವರಗೆ ನಿೀತಿಯೊಂಬ ಫಲ್ವನ್ನನ ಕಟುಿ ಮನಸಿು ಗೆ
ಸ್ಮಾಧಾನವನ್ನನ ಉೊಂಟುಮಾಡುತತ ದೆ.
-ಇಬಿರ ಯ 12:11

ಈ ತರಹದ ಶಿಕ್ಷಣದಿೊಂದ ಆತಮ ವು ಸಂತೀಷವಾಗಿ ತನನ ನೆನ ೀ ಪ್ರ ೀತಿಯೊಂದ ದೇವರಗೆ ಒಪ್ಪ ಸಿ
ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳವದೇನಂದರೆ, ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ನನನ ನ್ನನ ಬಲ್ಪಡಿಸುವದರೊಂದ ನಾನ್ನ ಎಲ್ಿ ವನ್ನನ
ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ, ಎಲ್ಿ ವನ್ನನ ಸ್ಹಿಸಿಕಳ್ಳು ತೆತ ೀನೆ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹಳ್ ಸ್ವ ಭಾವದ ಎಲಿ ಕಳ್ಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಕರಗಿ ಚಿನನ ದಂತ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಗಿ ಸ್ಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಗೊೀಚರಸುವದು. ಇೊಂತಹ ಆತಮ ಗಳೂ ಕತಗನಿಗೆ ಅತಿ
ಪ್ರ ಯವಾಗಿರುವದು. ಕೃಪ್ರಪೂಣಗನಾದ ಕತಗನ್ನ ಇೊಂತಹವರ ಹತಿತ ರವಿದುದ , ಅವರ ಪರ ತಿಯೊಂದು
ತೊಂದರೆ ಇಕಕ ಟುಿ ಮತ್ತತ ಅತಿ ದುುಃಖದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಅವರಗೆ ಸಾೊಂತವ ನ ಹೇಳಿ ಹುರದುೊಂಬಿಸುವನ್ನ. ಈ
ದುುಃಖ ಅವರ ನೆನಪ್ನ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಶ್ವೊಂತಿಧಾಮವಾಗಿ ಪರಣಮಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಂಜ್ಞನೆಯ ನಕ್ಷತರ ಬಹಳ
ದಿೀದಿಪಯ ಮಾನವಾಗಿ ಪರ ಕಾಶಿಸುವದು.-Z-’96,44 (ಖ-1943)

* * *
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ಆತನ್ನ ಬರುವ ದಿನವನ್ನನ ಯಾರು ತಾಳಾರು? ಆತನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕಳ್ಳು ವಾಗ ಯಾರು ನಿೊಂತಾರು?
ಆತನ್ನ ಅಕಕ ಸಾಲ್ಲಗನ ಬೆೊಂಕ್ರಗೂ .............. ಬೆಳಿು ಯನ್ನನ ಶೀಧಿಸುವ ಅಕಕ ಸಾಲ್ಲಗನಂತೆ ಕುಳಿತ್ತ ಬೆಳಿು
ಬಂಗಾರಗಳನನ ೀ ಎೊಂಬಂತೆ ಶುದಿಧ ೀಕರಸುವನ್ನ. -ಮಲಕ್ರ 3:2,3

ಮಹಾ ಅಕಕ ಸಾಲ್ಲಗನ್ನ ಬಂಗಾರದಂತಿರುವ ನಿಮಮ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಆತನ ಸಾರೂಪಯ ವನ್ನನ
ಪರ ತಿಬಿೊಂಬಿಸುತತ ದೆ ಎೊಂಬದನ್ನನ ಗಮನಿಸುತಿತ ರುವನ್ನ. ನಮಗೊದಗುವ ಪರ ತಿಯೊಂದು ಪರೀಕೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ನಮಮ ಕ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ ಯಾವದು ಪರ ಭಾವಯುತವಾಗಿ ನಿಯಂತಿರ ಸುತತ ದೆ ಎೊಂಬದನ್ನನ ವಿೀಕ್ರಿ ಸುತಿತ ರುವನ್ನ.
ಈ ಪರ ಭಾವ ಈಗಿನ ಅನ್ನಕೂಲ್ತೆಗಳ್ೀ ಅರ್ವ ಲೌಕ್ರಕ ಧೀರಣೆಯೀ Àವೈಯಕ್ರತ ಕ ಸ್ನ ೀಹವೇ ಆಗಿರಲ್ಲ
ಅರ್ವ ಲೌಕ್ರಕ ಪ್ರ ೀತಿ ಅದು ಗಂಡನ ಮೇಲ್ಲ, ಹೆೊಂಡತಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಅರ್ವ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಅರ್ವ
ಅರಾಮವಾಗಿರುವುದೊೀ ಅರ್ವ ನಷಿ ವಾದರೂ ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗಿರುವುದೊೀ ಅರ್ವ ಇವೆಲ್ಿ ವುಗಳನ್ನನ

ಬಿಟುಿ ಸ್ತಯ ಮತ್ತತ ನಿೀತಿಯನನ ಳಗೊೊಂಡ ನಗನ ಸಿದಾಧ ೊಂತಗಳ್ಳ, ಬೀಧ್ನೆಗಳ್ಳ, ತತವ ಗಳೂ ಇವುಗಳ
ಪರ ಭಾವ ನಿನನ ನ್ನನ ನಿಯಂತಿರ ಸುತತ ದೆಯೀ, ಎೊಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸಿದಾಧ ೊಂತಗಳನ್ನನ ತತವ ಗಳನ್ನನ ನಾವು
ಅರಯಲು ನಮಮ ಸಾಮರ್ರ ಯ ಮತ್ತತ ಶಕ್ರತ ಯೊಂದ ಕೂಡಿದುದ , ಉತ್ತು ಕರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನನ ಏನೇ ಆದರೂ
ಎಷ್ಠಿ ೀ ನಷಿ ವಾದರೂ ಅರ್ವ ಹಿೊಂಸ್ ಬಂದರು ಅರ್ವ ಇವೆಲ್ಿ ವುಗಳೂ ಒಟಿಿ ಗೆ ಸೇರ ನಮಮ ಮೇಲ್ಲ
ಎರಗಿದರೂ ನಾವು ಸ್ತಯ , ನಿೀತಿ ಮತ್ತತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ ಬಿಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನನ ರಕ್ರಿ ಸಿಕಳು ಲು ಅವುಗಳ
ಪರವಾಗಿ ಸಾಯುವತನಕ ಈ ಕಠಿಣ ಯುದಧ ವನ್ನನ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ.-Z-’96,45 (ಖ-1943)
* * *
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ನಿನನ ಸ್ಮಮ ಖದಲ್ಲಿ ಪರಪೂಣಗ ಸಂತೀಷವಿದೆ; ನಿನನ ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಶವ ತ ಭಾಗಯ ವಿದೆ.
-ಕ್ರೀತಗನೆಗಳ್ಳ 16:11

ನಾವು ಯಾವ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ೀ ಇರಲ್ಲ ಕತಗನ ಸ್ಮಮ ಖದಲ್ಲಿ ಪರಪೂಣಗ ಸಂತೀಷವಿದೆ. ಕತಗನ
ಸ್ಹವಾಸ್ದಲ್ಲಿ ರಲು ನಾವು ಹೆಚಿೆ ಗೆ ಪರ ಯಾಸ್ಪಡೊೀಣ. ಪ್ರರ ರ್ಗನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಹತಿತ ರ ಹೀಗೊೀಣ.
ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾಕಯ ಗಳನ್ನನ ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಆತನ ಒಳ್ು ೀತನವನ್ನನ ಮೆಲುಕು
ಹಾಕುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಆತನ ಅನ್ನಗರ ಹಪೂರತ ಪರಾಮರಕೆ, ನಮಮ ವೈಯಕ್ರತ ಕ ಅನ್ನಭವದಲ್ಲಿ ಆತನ
ಕೃಪ್ರ ವರದಾನಗಳ್ಳ ಪರ ಕಟ್ಗೊೊಂಡುದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಆತನ ಸ್ನಿಹದಲ್ಲಿ ರಲು ಪರ ಯತಿನ ಸೀಣ.
ಆತನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾಗಾದ ನಗಳ್ಳ ಸ್ತಯ ವಾಗಿರುವಂತಹವು ಹಾಗೂ ಆತನಲ್ಲಿ
ನೆರವೇರುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿೀಗಿರುವದರೊಂದ ನಿೀವು ದೇವರ ಸ್ಮಿೀಪಕೆಕ ಬನಿನ ರ, ಆಗ ಆತನ್ನ ನಿಮಮ
ಸ್ಮಿೀಪಕೆಕ ಬರುವನ್ನ. (ಯಾಕೀಬ 4:8) ಆತನ್ನ ತಾನೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಸ್ಮಾಡುವನ್ನ. ದೇವರ ಚಿತತ ವೇನಂದರೆ, ಆತನ ಮಕಕ ಳ್ಲ್ಿ ರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂತೀಷಪಡಬೇಕು.
ಯಾವಾಗಲು ಸಂತೀಷ್ಟಸ್ಬೇಕು. ಯಾವನಿಗಾದರು ಈ ಆಶಿೀವಾಗದದ ಕರತೆ ಇದದ ರೆ, ಅವನ್ನ ದೇವರು
ದಯಪ್ರಲ್ಲಸಿರುವ ಅವಕಾಶದ ಕೆಳಮಟ್ಿ ದಲ್ಲಿ ರುವನ್ನ.-Z-’96,54 (ಖ-1948)
* * *
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ನಿೀತಿವಂತರಗೊೀಸ್ಕ ರ ಪರ ಕಾಶವೂ (ಸ್ತಯ ) ಯಥಾರ್ಗ ಹೃದಯವುಳು ವರಗೆ ಸಂತೀಷವೂ
ಬಿತತ ಲ್ಪ ಟಿಿ ವೆ.
-ಕ್ರೀತಗನೆಗಳ್ಳ 97:11

ದೇವರ ಸ್ತಯ ಮಕಕ ಳ್ಳ ಸ್ತಯ ವನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುವರು. ಯಾಕಂದರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನನ ಆಕಷ್ಟಗಸಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸ್ತಯ ವನ್ನನ ಕಂಡುಕೊಂಡರೀ ಆಗ ಅವರು ಅದರ ಮಹತವ ವನನ ಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನನ ಅರತ್ತ ಸ್ತಯ ವನ್ನನ ಧಾಯ ನಿಸುವರು. ಅವರು ಹೇಳ್ಳವದೇನಂದರೆ,
ಸ್ತಯ ವು ದೇವರಂತೆಯ. ಇದು ದೇವರ ಅಮ್ಮೀಘವಾದ ಒಳ್ು ಯತನವನ್ನನ ಪರ ಕಟಿಸುತೆತ . ಇದು ದೇವರ
ಗುಣಗಳಾದ ಪ್ರ ೀತಿ, ಜ್ಞೆ ನ, ದಯಗಳನ್ನನ ಪರ ತಿಬಿೊಂಬಿಸುತತ ದೆ. ಆದುದರೊಂದ ಭಕತ ರು ಸ್ತಯ ವನ್ನನ , ಅದನ್ನನ
ದಯಪ್ರಲ್ಲಸಿದ ದೇವರನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುತಾತ ರೆ. ಅದನ್ನನ ಅಮೂಲ್ಯ ರತನ ವೊ ಎೊಂಬಂತೆ ತಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಅಡಗಿಸಿಟುಿ ಅದನ್ನನ ಪರ ತಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಪ್ರಠ ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಅವರು ಅದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ
ಕಟುಿ ಅದರ ಸ್ಮ ಸೂತರ ತೆ, ಸೊಂದಯಗವನ್ನನ ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗಿ ಅವರ ಗುಣವನ್ನನ ಅದರ
ಸೊಂದಯಗ ಸ್ಮಸೂತರ ತೆಗೆ ತಕಕ ೊಂತೆ ಮಾಪಗಡಿಸಿಕಳು ಲು ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಗಿ ಪರ ಯಾಸ್ಪಟುಿ ಪಡೆದು
ಆದಷ್ಟಿ ಮಟಿಿ ಗೆ ವಾಕಯ ಮತ್ತತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನನ ಅಭಾಯ ಸ್ಮಾಡಿ, ಇತರರೂ ಕೂಡ ಈ
ಆಶಿೀವಾಗದವನ್ನನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪರ ಯತಿನ ಸುವರು.-Z-’96,55 (ಖ-1949)

* * *
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ಲೀಕವನಾನ ಗಲ್ಲ, ಲೀಕದಲ್ಲಿ ರುವವುಗಳನಾನ ಗಲ್ಲೀ ಪ್ರ ೀತಿಸ್ಬೇಡಿರ. ಯಾವನಾದರೂ
ಲೀಕವನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸಿದರೆ, ತಂದೆಯ ಮೇಲ್ಣ ಪ್ರ ೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಲ್ಿ .
-1ಯೀಹಾನ 2:15

ಲೀಕವನ್ನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುವುದೆೊಂದರೆ, ಲೀಕದ ಉದೆದ ೀಶ ಹಾವಭಾವಗಳಿಗನ್ನಸಾರ
ನಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನನ ಪ್ರ ೀತಿಸುವದಿಲ್ಿ . ಅದಕೆಕ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಅದನ್ನನ ಬಿಟುಿ
ನಡೆಯುವೆವು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಗಗ ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಕಷಿ ಕರವಾದ
ಮಾಗಗ ಮತ್ತತ ಅದು ವಿಭನನ ಮಾಗಗ. ಆದರೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಧಾನ ಮತ್ತತ ಸಂತೀಷ ಕಡುವ ಒೊಂದೇ
ಮಾಗಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೀಕವು ಅದರ ಆಶ್ವಪ್ರಶಗಳ್ಳ ಅತಿೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೀಗುತಿತ ದೆ. ಇದು
ಕುಸಿಯುತಿತ ರುವ ಮತ್ತತ ಅತೃಪ್ತ ಯೊಂದ ಕೂಡಿ ಕನೆಗೆ ನಾಶಕೆಕ ಕೊಂಡೊಯುಯ ವಂತದುದ , ಯಾರು ಕತಗನ
ಮಾಗಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಾತ ಸಂತೀಷವುಳು ವರಾಗಿರುವರೀ ಅೊಂರ್ವರು ಕತಗನ ಸ್ಹವಾಸ್
ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯ ಆಶಿೀವಾಗದವನ್ನನ ಪಡೆಯುವರು ಅೊಂರ್ವರು ಉತಕ øಷಿ ವಾದ ಜೀವನ, ಶುದಧ ಹಾಗೂ
ನಿಮಗಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದುದ ಪವಿತರ ಮತ್ತತ ಸ್ವಿಯುಳು ಶ್ವೊಂತಿಯುತವಾದ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ
ಆನಂದಿಸುವರು. ಇೊಂತಹ ಆನಂದವನ್ನನ ಸಂತೀಷವನ್ನನ ಈ ಲೀಕವು ಕಡಲರದು.-Z-’96,67 (ಖ1955)
* * *
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ನಾನ್ನ ಸಾತಿವ ಕನ್ನ, ದಿೀನ ಮನಸುು ಳು ವನ್ನ ಆಗಿರುವದರೊಂದ ನನನ ನಗವನ್ನನ ನಿಮಮ ಮೇಲ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನನ ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕಳಿು ರ.

-ಮತಾತ ಯ 11:29

ನೆಮಮ ದಿಯ ರಹಸ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಿೀನ ಮತ್ತತ ಶ್ವೊಂತ ಸ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೆ. ದಿೀನನಾಗಿರುವುದು
ಅೊಂದರೆ, ಶ್ವೊಂತ ಸ್ವ ಭಾವವನನ ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡುವದು ಮತ್ತತ ಪ್ರ ೀತಿಯೊಂದ ದೇವರ ಚಿತತ ಕೆಕ ತನನ ನ್ನನ
ಒಪ್ಪ ಸಿ ದೇವರ ತಪ್ಪ ಹೀಗದ ಭರವಸ್ ಆತನ ಪ್ರ ೀತಿ ಮತ್ತತ ಪರಾಮರಕೆ, ಆತನ ಜ್ಞೆ ನಯುಕತ ವಾದ
ಮಾಗಗದಶಗನ ಮತ್ತತ ಎಲ್ಿ ವನ್ನನ ಮಿೀರ ಕತಗನ್ನ ನಮಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುವ ಆಶಿೀವಾಗದ ಇವುಗಳನಾನ ಧ್ರಸಿ
ಹಾಗೇ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ು ಯ ಅರ್ವ ಕೆಟ್ಿ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿದುೊಂಟು ಇದರ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕೂಲ್ ಅರ್ವ ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ ಸಂದಭಗಗಳ್ಳ ಬಂದೊದಗುವುದುೊಂಟು. ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಿ
ದೇವರ ಅತಿಪ್ರ ಯ ಮಕಕ ಳ್ಳ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಸಾತಿವ ಕತವ ವನ್ನನ ಸ್ಮಾಧಾನವನ್ನನ ಹೆಚ್ಚೆ ಚ್ಚೆ ಗಿ ಅನ್ನಕರಣೆ ಮಾಡಿ,
ಆತನ ಅನ್ನಗರ ಹವನ್ನನ ಅೊಂಗಿೀಕರಸಿ, ಹೇಗೆ ಕತಗನ್ನ ದೇವರ ಸೂತರ ಮತ್ತತ ನಿದೇಗಶನವನ್ನನ ತನನ
ಆಯುಧ್ವನಾನ ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದನೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಕತಗನ ಚಿತತ ದಂತೆ ನಡೆಯುವರೀ
ಅೊಂತಹವರು ಆತನ ನಗವನ್ನನ ಹತ್ತತ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುವರು. ಆೊಂರ್ವರಗೆ ಕತಗನ್ನ ಬಲ್ವನ್ನನ
ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುವನ್ನ.-Z-’96,79 (ಖ-1961)

* * *
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ಹಿೀಗಿರಲು ಮನೆವಾತೆಗಯವನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು ಅವಶಯ ವಲ್ಿ ವೇ...........
ಅವನವನ ಸಾಮರ್ರ ಯ ದ ಪರ ಕಾರ ಕಟುಿ ,
-1ಕರೊಂರ್ 4:2; ಮತಾತ ಯ 25:15
ದೇವರು ಎಲ್ಿ ರಗೂ ಕಟ್ಿ ೊಂತ ಒೊಂದು ಮ್ಮೀಹರಯೇನಂದರೆ ದೇವರು, ದೇವ ಜನರನ್ನನ
ನಿೀತಿವಂತರೆೊಂದು ನಿಣಗಯಸಿರುವ ದೈವಾನ್ನಗರ ಹದ ಆಶಿೀವಾಗದವನ್ನನ ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತತ ದೆ. ಇತರೆ
ಪರ ತಿಭೆಗಳ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿದದ ೊಂತೆ ವಯ ತಾಯ ಸ್ಗಳಿರುತತ ವೆ. ಈ ಪರ ತಿಭೆಗಳ್ಳ
ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರದಾದ ಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ಮತ್ತತ ಆತನ ಆತಮ . ನಾವು
ನಿೀತಿವಂತರೆೊಂಬ ನಿಣಗಯ ಹೊಂದಿರುವದು. ದೇವರು ಯೀಜಸಿರುವ ಯೀಜನೆಯಂತೆ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ತನನ
ರಕತ ವನ್ನನ ಸುರಸಿ ಕಟಿಿ ರುವ ಬಹುಮಾನ. ಒೊಂದು ಮ್ಮೀಹರ ಪರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಿ ನದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತತ ಅನ್ನಮ್ಮೀದಿಸಿರುವ ಸೇವಕರ ಸಾಿ ನದಲ್ಲಿ ನಿೊಂತಿರುವದನ್ನನ ಸೂಚಿಸುತತ ದೆ. ಅವರು
ಉತ್ತು ಕತೆಯುಳು ವರಾಗಿ ತಮಮ ನ್ನನ ಯಜೆ ವನಾನ ಗಿ ಸ್ಮಪ್ಗಸಿಕಳು ಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುತತ ದೆ. ಆದರೆ,
“ತಲೊಂತ್ತಗಳ್ಳ” ಅವನವನ ಸಾಮರ್ರ ಯ ಕಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವಿತರಸ್ಲಗಿದೆ. ತಲೊಂತ್ತಗಳ್ಳ ಅೊಂದರೆ, ದೇವರ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲು ಅವರಗೆ ದೊರಕುವ ಅವಕಾಶ, ಸ್ಮಯ ಸಂದಭಗಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಸುವದು.
ಅದು ವಿದೆಯ ಯ ತಲೊಂತಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣದ ಪರ ಭಾವ ಒಳ್ು ಯ ಆರೀಗಯ , ಸ್ಮಯ, ಚ್ಚಕಚಕಯ ತೆ,
ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಿ ವನ್ನನ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ್ಳ.-Z-’07,63 (ಖ1972)
***

***

***
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ಒಬಬ ನ್ನ ವಾಕಯ ವನ್ನನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಳಕೊಂಡು ಫಲ್ವಂತನಾಗಿ ನ್ನರರಷ್ಟಿ ಗಲ್ಲ, ಅರವತತ ರಷ್ಟಿ ಗಲ್ಲ,
ಮವತತ ರಷ್ಟಿ ಗಲ್ಲ ಫಲ್ಕಡುತಾತ ನೆ; ಇವನೇ ಒಳ್ು ಯ ನೆಲ್ವಾಗಿರುವವನ್ನ ಎೊಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.
-ಮತಾತ ಯ 13:23

ಫಲ್ಕಡವದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ ಮಾಣ ಉೊಂಟು - 30, 60 ಮತ್ತತ 100 ಅರ್ವ 10 ಮ್ಮೀಹರಗಳ್ಳ
ಮತ್ತತ 5, ಎದುರಾಗಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ್ ಅಡೆತಡೆಗಳ್ಳ ಇವುಗಳನ್ನನ ಎದುರಸುವದಾಗಿದೆಯೇ ಹರತ್ತ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ರಾಗಿ ಕೃಪ್ರವರಗಳನ್ನನ ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕಳ್ಳು ವದಲ್ಿ . ಕೆಲ್ವರು ಬಹಳ
ಆಸ್ಕ್ರತ ಯೊಂದ, ಶರ ದೆಧ ಯೊಂದ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾಲ್ ಕಾಯಗನಿರತರಾಗಿದದ ರೂ ಅದರೊಂದಾಗುವ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶ
ಅಲ್ಪ ವಾಗಿರುವದು. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲ್ವರು ಅಷ್ಠಿ ೀ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆಯ ತಮಮ ಚಿತತ ವನ್ನನ
ತಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು ಹೆಚಿೆ ನ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶವನ್ನನ ಪಡೆಯುವರು. ಇನ್ನನ
ಕೆಲ್ವರು ತಪ್ಪಪ ವದಲ್ಿ ದೆ, ಆಗಾಗ ಹಿೊಂದೆ ಸ್ರದು ನಂತರ ಅವುಗಳಿೊಂದ ಪ್ರರಾದರೂ, ಇದರ ನಿಮಿತತ ಅವರು
ಕಳಕೊಂಡ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ಮತೆತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಿ . ಇೊಂತಹವರನ್ನನ ದೇವರು
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ಪನಃ ಅವರನ್ನನ ಸೇರಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರು ಅೊಂದಿನಿೊಂದ ತಾಳ್ಮ ಯೊಂದಲ್ಲ ಎಚೆ ರಕೆಯೊಂದಲ್ಲ
ಕನೆಯವರೆಗೂ ಓಡಿದರೂ ಸ್ಹ ಕಳಕೊಂಡ ಸ್ಮಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ಮತೆತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಿ .Z-’96,99 (ಖ-1972)

***

***

***
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ಮಕಕ ಳಾಗಿದದ ರೆ ಬಾಧ್ಯ ರಾಗಿದೆದ ೀವೆ; ದೇವರಗೆ ಬಾಧ್ಯ ರು, ಕ್ರರ ಸ್ತ ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ರು. ಹೇಗಂದರೆ,
ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗುವದಾದರೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ
ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗುವೆವು.
-ರೀಮಾ. 8:17

ಕತಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನನನ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಎೊಂರ್ದೆೊಂಬದನ್ನನ ನಾವು ತಂದೆ ದೇವರ
ಯೀಜನೆಯನ್ನನ ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಅದೇನಂದರೆ, ದೇವರು ಎಲಿ ರೀತಿಯ
ನೀವು ಪರೀಕೆಿ ಮತ್ತತ ಹಿೊಂಸ್ಗಳಿಲ್ಿ ದೆ ನಮಮ ನ್ನನ ಸುಖಕರವಾದ ಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಡಿಸಿ, ಮಹಿಮ ಪದವಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯಯ ವನೆೊಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ನಾವು ನಡೆಯುವ ದಾರ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ
ಹೆಜ್ಞೆ ಯ ಜ್ಞಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದೆದ ೀವೆ. ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ಲೀಕದ ಪ್ರಪವನ್ನನ ನಿವಾರಸಿರುವದಲ್ಿ ದೆ,
ಆತನ ಶಿಷಯ ರಾದ ನಮಗೆ ಮಾದರಯಾಗಿದಾದ ನೆೊಂಬದನ್ನನ ನಾವು ಅರಯಬೇಕು. ದೇವರ ಯೀಜನೆಯನನ

ನಾವು ಇಷಿ ರಮಟಿಿ ಗೆ ತಿಳಿಕಳ್ಳು ವ ಪಕ್ಷಕೆಕ ಹಿೊಂಸ್, ನೀವು, ಕಷಿ ಗಳಿೊಂದ ನಮಮ ನ್ನನ ಪ್ರರು ಮಾಡು
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕೇಳದೆ, ದೇವರು ತನನ ಜ್ಞೆ ನದಿೊಂದ ಹಿೊಂಸ್, ನೀವು, ಸಂಕಷಿ ಗಳ ಪರ್ವನನ ಏಪಗಡಿಸಿ ಈ
ಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದು ಮಹಿಮಾ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ ಸೇರಬೇಕೆೊಂಬದು ಆತನ ಚಿತತ ವಾಗಿದೆ ಎೊಂಬದನ್ನನ
ಅರಯಬೇಕು.-Z-’96,151 (ಖ-1997)

* * *
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ಪ್ರರ ರ್ಗನೆಯನ್ನನ ತಪಪ ದೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚೆ ರವಾಗಿದುದ , ದೇವರಗೆ ಕೃತಜೆ ತಾಸುತ ತಿ
ಮಾಡಿರ.
-ಕಲಸ್ು 4:2

ದೇವರು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನನ ಪಡೆಯಲು ನಮಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ
ಮತ್ತತ ತಾಳ್ಮ ಯನನ ಪರೀಕ್ರಿ ಸ್Àಲ್ಲಕೆಕ ಒದಗಿ ಬರುವ ಪರೀಕೆಿ ಗಳೂ ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸುವ ಸಂದಭಗಗಳಾಗಿರುತತ ವೆ.
ಜಯಗಳಿಸ್ಲು ನಾವು ಪರ ತಿ ಸ್ಲ್ ಸೀಲುವಾಗಲು ಅದು ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸುವ ಸಂದಭಗ ಮತ್ತತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ
ಯಾಚಿಸಿ ಆಶಿೀವಾಗದವನ್ನನ ಬೇಡುವ ಈ ಸಂದಭಗ ನಮಮ ಲ್ಲಿ ರುವ ಆಳವಾದ ಬಲ್ಹಿೀನತೆಯ ಪ್ರಠವಾಗಿ
ಪರಣಮಿಸಿ ಮೊಂದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿರುವ ಕೃಪ್ರ ಪೂಣಗ
ಸ್ಹಾಯವನನ ಗಟಿಿ ಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಳಲುವಂತೆ ಈ ಸಂದಭಗಗಳ್ಳ ಮಾಡುವದು. ನಮಮ ಸಾವ ರ್ಗತೆಯ
ಮೇಲ್ಲ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಪರ ತಿಯೊಂದು ಘಳಿಗೆ ಪ್ರರ ರ್ಗನೆ ಸಂದಭಗವಾಗಿದುದ , ನಾವು ಹೆಚಿೆ ಗೆ ಹಿಗೆ ದೆ
ಉಬಿಬ ಕಳು ದೆ, ದಿೀನ ಸ್ವ ಭಾವ ಉಳು ವರಾಗಿ ಎಚೆ ರಕೆಯೊಂದಿದುದ , ವಿರೀಧಿಯ ಮೊಂದಿನ ದಾಳಿಯನ್ನನ
ಎದುರಸ್ಲು ಸಿದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ತಯ ದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪರ ತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯು
ಕೃತಜೆ ತೆಯೊಂದ ರಾಜ್ಞಧಿರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರರ ರ್ಗನೆಯನ್ನನ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿ, ಆ ಕಾರಣದಿೊಂದ ಬಾಧ್ಪಟುಿ ಮೊಂದೆ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ಇನ್ನನ ಹೆಚಿೆ ನ ಅವಕಾಶಗಳ್ಳ ದೊರೆಯುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಗಸಿ ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಯೊಂದ ಈ
ಕೃಪ್ರಪೂಣಗವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ ಉಪಯೀಗಿಸುವಂತಾಗಲ್ಲ.-Z-’96,163 (ಖ-2004)
* * *
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ಆದದರೊಂದ, ದೇವಜನರಾದ ಸ್ಹೀದರರೇ, ಪರಲೀಕಸಾವ ಸ್ತ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ನನನ ೊಂದಿಗೆ
ಕರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಿ ವರೇ, ನಾವು ಪರ ತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಂಡಿರುವ ದೇವಪ್ರ ೀಷ್ಟತನ್ನ, ಮಹಾಯಾಜಕನ್ನ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನನ ಲ್ಕ್ಷಯ ವಿಟುಿ ಯೀಚಿಸಿರ.
-ಇಬಿರ ಯ 3:1

ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ದೇಹವಾಗಲ್ಲಕೆಕ ಕರೆಯಲ್ಪ ಟಿಿ ರುವ ಪರ ತಿಯಬಬ ಸ್ದಸ್ಯ ನ್ನ ದೇವರ ಚಿತತ ದಂತೆ ಲೀಕದ
ದುಬಗಲ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮರುಕ ತೀರಸ್ತಕಕ ದುದ . ಇವರು ದೇವ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು

ದೇವರು ಇವರನ್ನನ ನೇಮಿಸುವಾಗ, ಇವರು ಮಮತೆ, ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿ, ಅನ್ನಕಂಪ ಉಳು ವರಾಗಿ,
ರಾಜವಂಶಸ್ತ ರಾದ ಇವರು ಲೀಕದ ನಾಯ ಯ ತಿೀರಸುವರು. ಕತಗನ್ನ ಮತ್ತತ ಒಡೆಯನ್ನ ಲೀಕದ ಯಾವ
ಬಲ್ಹಿೀನತೆಯನ್ನನ ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ . ಆತನ್ನ ಪರಶುದಧ ನ್ನ, ನಿಷಕ ಳಂಕನ್ನ ಪ್ರಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ
ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿದುದ , ನಮಮ ಬಗೆೆ ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿ ಮತ್ತತ ಅನ್ನಕಂಪ ಉಳು ವನಾಗುವುದಕಾಕ ಗಿ ನಮಮ
ಬಲ್ಹಿೀನತೆ ಮತ್ತತ ವಾಯ ಧಿಯನ್ನನ ತಾನೆ ಹತ್ತತ ಕೊಂಡು ನಮಮ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದನ್ನ.
ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಆತನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಯಾಜಕರಾಗುವ ನಾವು ಯಾಜಕತವ ವನ್ನನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು
ತಯಾರಾಗಲ್ಲಕೆಕ ಯಾವ ಪ್ರಠವನ್ನನ ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹೇಳ್ಳವದು
ತಕಗಬದಧ ವಾಗಿರುವದಿಲ್ಿ . ನಾವು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನೊಂದಿಗೆ ಹಿೊಂಸ್ಯನನ ನ್ನಭವಿಸುವದಾದರೆ, ಆತನೊಂದಿಗೆ
ರಾಜಯ ವನಾನ ಳ್ಳವೆವು.-Z-’96,208 (ಖ-2028)

* * *
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ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಅನಯ ೀನಯ ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಸಿ ನಮಮ ನ್ನನ ನಿಮ್ಮಮ ೊಂದಿಗೆ ಸಿಿ ರಪಡಿಸುವವನ್ನ ದೇವರೇ; ಆತನ್ನ
ನಮಮ ಮೇಲ್ಲ ಮದೆರ ಹಾಕ್ರ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತಾರ ತಮ ವನ್ನನ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಾದ ನೆ.
-2ಕರೊಂರ್ 1:21,22

ಒಬಬ ನಿಜ ಶಿಷಯ ನಿಗೆ ಗುರುತ್ತ ಅರ್ವ ಮದೆರ ಯಾವದೆೊಂದರೆ, ಆತನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಆತಮ ವೇ
ಆಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತಾರ ತಮ ನ್ನ ಸ್ಪ ಷಿ ಗೊಳ್ಳು ವ ಮೂರು ವಿಧ್ಗಳಾವುವೆೊಂದರೆ, (1) ದೇವರನ್ನನ
ಸ್ವೊೀಗತಕ øಷಿ ವಾಗಿ ಪ್ರ ೀತಿಸುವದು. ಆತನ ಚಿತತ ವನ್ನನ ಹಿೊಂಸ್ಗೊಳಗಾದರೂ ನೆರವೇರಸುವದು. (2)
ಸ್ಹೀದರರನ್ನನ ನಿಸಾವ ರ್ಗತೆಯೊಂದಲ್ಲ, ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಶುದಧ ತೆಯೊಂದ ಪ್ರ ೀತಿಸುವದು; ಅವರ
ಏಳಿಗೆಯನ್ನನ ಬಯಸುವದು ಮತ್ತತ ಯಾವಾಗಲು ಎಚೆ ರಕೆಯೊಂದಿದುದ , ಒಳ್ು ೀದನ್ನನ ಮಾಡುವದು. (3)
ಪರ ಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿ ವಯ ಕತ ಪಡಿಸುವದಲ್ಿ ದೆ, ಸ್ಮಯವಿರಲಗಿ ಒಳ್ು ೀದನನ
ಮಾಡುವದು ಮತ್ತತ ಆದಷ್ಟಿ ಮಟಿಿ ಗೆ ಎಲ್ಿ ರೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಸ್ಮಾಧಾನದಿೊಂದಿರಲು ಇಚಿೆ ಸಿ
ಪರ ಯತಿನ ಸುವದು.-Z-’96,212 (ಖ2032)

* * *
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ನಿೀನೇ ಬುದಿಧ ವಂತನ್ನ ಎೊಂದೆಣಿಸ್ದೆ, ಯಹೀವನಿಗೆ ಭಯಪಟುಿ ಕೆಟ್ಿ ದದ ನ್ನನ ತರೆದು ಬಿಡು.
-ಜ್ಞೆ ನೀಕ್ರತ ಗಳ್ಳ 3:7

ದೇವರ ಮಕಕ ಳ್ಳ ತಮಮ ನ್ನನ ತಾವು ಹೆಚಿೆ ಸಿಕಳ್ಳು ವದು ಅರ್ವ ಗವಗಪಡುವದು,
ಭಯಂಕರವಾದದು, ಇದು ಅವರ ಅಭವೃದಿಧ ಯನ್ನನ ಕುೊಂಠಿತಗೊಳಿಸುವದಲ್ಿ ದೆ, ಹೃದಯದ
ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನನ ಸ್ಿ ಬದ ಗೊಳಿಸುವದು ಮತ್ತತ ಇತರರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದನ್ನನ ತಡೆಯುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ
ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲು ಅಡಿಿ ಪಡಿಸುವದು. ದೇವರ ವಾಕಯ ಹೇಳ್ಳವದೇನಂದರೆ, “ದೇವರು
ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನನ ಎದುರಸುತಾತ ನೆ. ದಿೀನರಗಾದರೀ ಕೃಪ್ಯನ್ನನ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತಾತ ನೆ. ನಮಮ ಲ್ಲಿ ನಾವು
ವಿಶ್ವವ ಸ್ವಿಡುವದನ್ನನ ಜ್ಞೆ ನವು ನಿರಾಕರಸುತತ ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಮ ಲ್ಲಿ ಬಲ್ಹಿೀನತೆ ಮತ್ತತ
ಅಪರಪೂಣಗತೆ ಇರುವದರೊಂದ, ನಾವು ದೇವರಗೆ ಭಯಪಟುಿ ಆತನನೆನ ೀ ಆಶರ ಯಸಿಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವದರೊಂದ ನಮಮ ನ್ನನ ಎಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಡಿಸಿ ಬಿದುದ ಹೀಗಿರುವ
ಪರಸಿಿ ತಿಯೊಂದುೊಂಟಾಗಿರುವ ಕೆಟ್ಿ ದದ ನ್ನನ ತರೆದುಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತತ ದೆ.-Z-’96,263 (ಖ-2060)

* * *
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ನಿಮಗಲ್ ಚಿತತ ರು ಧ್ನಯ ರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನನ ನೀಡುವರು.
-ಮತಾತ ಯ 5:8

“ನಿಮಗಲ್ ಚಿತತ ರು” ಅೊಂದರೆ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಪರಪೂಣಗತೆ ಎೊಂದಾಗಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಅರ್ವ
ಯೀಚನೆಯ ಪರಪೂಣಗತೆ ಎೊಂದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಿ . ಇವೆಲ್ಿ ವುಗಳ ಮನೀಗತ (ಉದೆದ ೀಶ)ದ ಪರಪೂಣಗತೆ.
ನಮಮ ಆಶಯ ಯೀಚನೆ ಮಾತ್ತ ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಪರಪೂಣಗತೆಗಾಗಿ ಪರ ಯಾಸ್ಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು.
ನಮಮ ಮೊಂದಿರುವ ಪರ ಮಾಣ ಎೊಂತಹದಾದ ಗಿರಬೇಕು ಅೊಂದರೆ, ನಮಮ ಹೃದಯ, ಚಿತತ , ದೈವ
ಪರ ಮಾಣದಂತಿರಲು ಸ್ಮಮ ತಿಸ್ಬೇಕು. “ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ರುವ ನಿಮಮ ತಂದೆಯು ಯಾವ ದೊೀಷವೂ
ಇಲ್ಿ ದವನಾಗಿರುವಂತೆ ನಿೀವು ದೊೀಷವಿಲ್ಿ ದವರಾಗಿರಗ.” ದೇವರು ಈ ಪರಪೂಣಗಮಟ್ಿ ಕ್ರಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ
ದಜ್ಞಗಯನ್ನನ ನೇಮಿಸಿಲ್ಿ . ಆದರೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಮೂಲ್ಕ ಕೃಪ್, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತತ ಶ್ವೊಂತಿಯನ್ನನ
ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಾದ ನೆ. ನಾವು ಆತನ ಹೆಜ್ಞೆ ಯ ಜ್ಞಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವದಾದರೆ, ನಿಮಗಲ್ವಾದ ಹೃದಯ
ಇಕಕ ಟಾಿ ದ ಮಾಗಗದ ಒೊಂದು ಅತಿ ಮಖಯ ವಾದ ಹೆಜ್ಞೆ ಯಾಗಿರುವದು.-Z-’00,71 (ಖ-2585)

***
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ಸುಗಿೆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನ ಕಯುಯ ವವರಗೆ ......... ಗೊೀಧಿಯನ್ನನ ನನನ ಕಣಜಕೆಕ ತ್ತೊಂಬಿರ ಎೊಂದು
ಹೇಳ್ಳವೆನ್ನ ಅೊಂದನ್ನ.
-ಮತಾತ ಯ 13:30

ಕಾಲ್ವು ಕೊಂಚ, ಸುಗಿೆ ಯ ಕೆಲ್ಸ್ ಬಹಳ, ಕಯುಯ ವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಮಮ
ಪರ ತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಗಲ್ಲರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ನಮಗೆ
ಗೊತಿತ ರುವಂತೆ ರಾತಿರ ಬರುತತ ದೆ. ಆಗ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಲರರು. ನಾವು ನಮಮ ಜೀವನವನ್ನನ ಸಾವಿನ
ಪಯಗೊಂತ ಪರ ತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದ ೀವೆ. ನಮಮ ಮಹಾ ಸುಗಿೆ ಯ ಯಜಮಾನನ್ನ ನಮಗೆ
ಆಜ್ಞೆ ಪ್ಸಿರುವದೇನಂದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಗೊೀಧಿಕಾಳನ್ನನ ಆರಸಿ ಆತನ ಕಣಜಕೆಕ ತ್ತೊಂಬುವದು.
ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಲೀಕದ ಕಾಯಗಗಳಿಗಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ನಪಯುಕತ ವಾಗಿ ಇತರೇ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಲ್ಲ ಅರ್ವ
ಸಾಮಾಜಕ ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ತೆಗಳಿಗಾಗಲ್ಲ ಸ್ಮಯವನ್ನನ ವಯ ರ್ಗಮಾಡದೆ ನಮಗಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ
ತೃಪತ ರಾಗಿದುದ , ಲೌಕ್ರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿೆ ನ ಆದಯ ತೆ ಕಡದೆ ಕತಗನ್ನ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಕಾಯಗದಲ್ಲಿ ಮಗನ ರಾಗಿ ಹೃದಯಪೂವಗಕವಾಗಿಯು ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ ದುಡಿದು ಆತನ
ಮೆಚ್ಚೆ ಗೆಗೆ ಪ್ರತರ ರಾಗಿ ಆತನಿೊಂದ “ಭಲ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ನಾದ ಒಳ್ು ಯ ಆಳ್ಳ ನಿೀನ್ನ, ನಿನನ ಧ್ಣಿಯ
ಸಭಾಗಯ ದಲ್ಲಿ ಸೇರು” ಎೊಂಬ ಮಾತನ್ನನ ಕತಗನಿೊಂದ ಕೇಳ್ೀಣ.-Z-’00,234 (ಖ-2674)

* * *

