ಮಾರ್ಚ್ 1

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗ್ಳನ್ನು , ಯೀಚನೆಗ್ಳನ್ನು
ಕ್ರರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಾ ಕಾಯುವುದು.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 4:7

ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ರುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಾ ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಿಲ್ಾ . ಅದು ದೇವರ ಶಾಂತಿ. ನಾವು
ದೇವರನ್ನು ಆತನ ಶಕ್ರತ ಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಯತನ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ನ್ನು ತನು ಮ್ಕ್ಕ ಳಂತೆ ಅಪ್ಪಿ ಕಾಂಡಿರುವದನ್ನು
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶಾಂತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಾ ಅಡಕ್ವಾಗಿರುವ ಅರ್್ವೇನಂದರೆ
ನಮ್ಗೆ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ್ವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಅದರಾಂದಿಗೆ ಅಾಂಟಿಕಾಂಡಿರುವ ಭಯ ನಮ್ಮ
ಮೇಲ್ ಬಂದೆರುಗುವಾಗ್ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ನ್ನು ಅಾಂತಹ ಕ್ಠಿಣ ಸಂದಭ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಮ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ
ಸಂದಭ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಯೂ ಕಾಯುವ ಆಳಿನಂತಿರುವುದು. ಕ್ರರ ಸ್ತ ಭಕ್ತ ನ ಮ್ನಸ್ಸ ನ್ನು ಕಾಯುವದರಿಾಂದ ಅವನ
ಹೃದಯ ಕ್ತ್ನ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಾ ನೆಲ್ಗಾಂಡಿರುವದಲ್ಾ ದೆ, ಕ್ತ್ನ ಸ್ಹವಾಸ್, ಅನ್ಯ ೀನಯ ತೆ ಮ್ತುತ ಆತನ
ಮ್ನಸಿಸ ನ ಆಲೀಚನಾ ಶಕ್ರತಯಿಯು ದೇವರ ಪ್ಪರ ೀತಿ, ಶಕ್ರತ ಮ್ತುತ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ
ಭರವಸೆ ಕಡುವದಾಗಿದೆ-Z ’03, 8 (ಖ 3128).

***

***

***
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ಯಾವಾವದು ಸ್ತಯ ವೂ, ಮಾನಯ ವೂ; ಯಾವದು ಕ್ರೀತಿ್ಗೆ ಯೀಗ್ಯ ವೂ ಆಗಿದೆಯೀ
ಅವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳನ್ನು ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕ ತಂದುಕಳಿೆ ರಿ.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 4:8

ಯಾರು ಅಸ್ತಯ ವನ್ನು ಉತೆಿ ರೀಕ್ರಿ ಸಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅನ್ನಕಂಪ್ವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತತ ನ್ೀ, ಅಾಂರ್ವನ್ನ
ತನು ನ್ನು ತ್ತನೆ ಮ್ಲ್ಲನಗಳಿಸಿಕಳುೆ ವನ್ನ. ಯಾರು ತನು ಆಲೀಚನೆಗ್ಳನ್ನು ಶುದಧ ವಾಗಿಟ್ಟು
ಉತೆಿ ರೀಕೆಿ ಯನ್ನು ವಿಸ್ರ್ಜ್ಸಿರುತ್ತತ ನ್ ಅಾಂರ್ವನ ಮ್ನಸುಸ ಹಾಗೂ ಅವನ ಗುಣ ಅಷ್ು ರಮ್ಟಿು ಗೆ
ಶುದಧ ವಾಗಿರುತೆತ . ಅರ್ವ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ತಯ ಸಂಗ್ತಿಗ್ಳಲ್ಾ ೀ ತೃಪ್ಪತ ಪ್ಡುವುದು ಸ್ರಿಯೀ? ಇಲ್ಾ ನಾವು
ಅವುಗ್ಳನ್ನು ಪ್ರಿೀಕ್ರಿ ಸಿ ಅದು ಎಷ್ು ರಮ್ಟಿು ಗೆ ಮಾನಯ ವೂ ಶುದಧ ವೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೀಗ್ಯ ವಾಗಿದೆಯೀ
ಎಾಂಬುದನ್ನು ಒರೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕ್ತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ವಂಶಪಾರಂಪ್ಯ್ವಾಗಿ ಅಾಂಟಿಕಾಂಡು
ಬಂದಿರುವ ಅಶುದಧ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಳು ಮ್ಟು ದ ಗುಣಗ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ರದದ ರೂ ಹಾಗೂ ತ್ತನ್ನ ನಮ್ಗಾಗಿ
ಕಟಿು ರುವ ಈಡಿನಿಾಂದ ಕನೆಯವರೆಗೂ ಮುಾಂದುವರಿಸಿದಾದ ಗೂಯ ನಾವು ಬಿದುದ ಹೀಗಿರುವ ಸಿಿ ತಿಯ
ಬಗೆೆ ಅನ್ನಕಂಪ್ ಉಳೆ ವರಾಗಿರದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಲ್ಲಾ ಸ್ತಯ ವೂ, ಮಾನಯ ವೂ ಆಗಿರುವ ವಿಷ್ಯಗ್ಳು
ಸ್ದಾಕಾಲ್ ಉನು ತ ಮ್ಟು ದಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲೀಚನೆಯಾಗಿದುದ , ದೇವರಾಂದಿಗೂ
ಸ್ಹೀದರರಾಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಗ್ಳು ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕ್ವಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ -Z ’03, 9 (ಖ 3129).
***
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ಯಾವುದು ನಾಯ ಯವಾಗಿದೆಯೀ ......... ಅವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳನ್ನು ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕ ತೆಗೆದುಕಳಿೆ ರಿ.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 4:8

ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಸ ನ್ನು ಅನಾಯ ಯದ ಕ್ಡೆ ಹರಿಸ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೀಚನೆಗ್ಳು, ಮಾತುಗ್ಳು
ಕ್ರರ ಯೆಗ್ಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವದಕೆಕ ಕ್ಲ್ಲಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬೇರೆ
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ರಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ, ಕ್ರುಣೆ, ಕ್ಷ್ಮಸುವುದು, ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿ ತೀರಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವಂತಿದುದ , ಇವುಗ್ಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಾ ೀ ಕ್ಲ್ಲಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು
ವಿಷ್ಯ, ಉದೆದ ೀಶ, ಯೀಚನೆಯನ್ನು ತಿೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಟ್ಟವಾಗಿ ವಿಮ್ರ್ಶ್ಸ್ದೆ ನಾಯ ಯಕೆಕ
ಅಪ್ಚಾರವಾಗ್ದಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಸಸ ಕ್ರಿ ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿರದಂತೆಯೂ ವಿಮ್ರ್ಶ್ಸಿ ವತಿ್ಸ್ಬೇಕು-Z
’03, 9 (ಖ 3129).

***

***

***
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ಯಾವುದು ಶುದಧ ವೂ, ಪ್ಪರ ೀತಿಕ್ರವೂ, ಮ್ನ್ೀಹರವೂ ಆಗಿದೆಯೀ ...... ಅವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳನ್ನು ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕ
ತಂದುಕಳಿೆ ರಿ.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 4:8

ಯಾವುದು ಶುದಧ ವಾಗಿದೆಯೀ ಅದನ್ನು ಎಷ್ು ರಮ್ಟಿು ಗೆ ಪ್ಪರ ೀತಿಸ್ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಅಶುದಧ ವು ನಮ್ಮ ನ್ನು
ಹಿಾಂಸಿಸುವಂತದಾದ ಗಿಯೂ, ಯಾತನೆಯೂಳೆ ದಾದ ಗಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ
ಗ್ಮ್ನದಿಾಂದ ಅರ್ವ ನೆನಪ್ಪನಿಾಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ್ತಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ಸಧಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು
ಯಾವಾಗ್ಲು ಶುದಧ ವಿಚಾರಗ್ಳನೆು ೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕ ತಂದುಕಾಂಡು ಅಶುದಧ ವಿಷ್ಯಗ್ಳನ್ನು
ಯೀಚ್ಚಸುವುದನ್ನು ತರೆಯಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದು ಮ್ನ್ೀಹರವೂ, ಪ್ಪರ ೀತಿಪೂವ್ಕ್ವಾಗಿರುವದೀ
ಅದಕೆಕ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಪಾರ ಶಸ್ತ ಯ ವನ್ನು ಕಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ ನಾವು ಶುದಧ ವಿಚಾರಗ್ಳನ್ನು ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕ
ತಂದುಕಳುೆ ತೆತ ೀವೆಯೀ ಆಗ್ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಸ ಹೃದಯ, ದೇವರ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕ್ತ್ನಾದ
ಕ್ರರ ಸೆತ ೀಸುವಿನಲ್ಲಾ ತುಾಂಬಿತುಳುಕುತಿತ ರುವ ಪ್ಪರ ೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಾಗುತೆತ ಹಾಗೂ
ಇದಕ್ಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ಾಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ಸ್ಹೀದರನಲ್ಲಾ ಯೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ-Z ’03, 9 (ಖ
3129).

***
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ಯಾವದು ಸ್ದುೆ ಣವಾಗಿದೆಯೀ, ಯಾವದು ಕ್ರೀತಿ್ಗೆ ಯೀಗ್ಯ ವೀ, ಅವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳನ್ನು ಲ್ಕ್ಷ್ಯ ಕೆಕ
ತಂದಿಕಳಿೆ ರಿ.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 4:8

ಸ್ದುೆ ಣ ಬೆಲ್ಯುಳೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಶಂಸೆಗೆ ಯೀಗ್ಯ ವಾದದುದ . ಅಾಂದರೆ, ಗೌರವಾನಿವ ತ ಪ್ದಗ್ಳು
ಅರ್ವ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಕ್ರರ ಯೆಗ್ಳು ಅರ್ವ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ನು ವಯ ಕ್ತ ಪ್ಡಿಸುವ ಯಾವ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನೇ
ಆಗ್ಲ್ಲ ನಾವು ಅವುಗ್ಳನ್ನು ಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಸ , ನಮ್ಮ ಹಸ್
ಹೃದಯ, ಚ್ಚತತ ಇವುಗ್ಳು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ನು ಆಧ್ಯರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಡು ವೃದಿಧ ಯಾಗ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಿೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಸ ಗ್ಳನ್ನು ನವಿೀಕ್ರಿಸುತ್ತತ ಮ್ಹಿಮೆಯುಳೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ್ನಾದ ಕ್ತ್ನನ್ನು
ಸ್ಿ ಾಂದಿಸುತ್ತತ ಆತನಂತೆಯೇ ಪ್ರಿವತಿ್ತರಾಗಿ ಈಗಿನ ರ್ಜೀವನದಲ್ಲಾ ಸ್ವ ಲ್ಿ ಸ್ವ ಲ್ಿ ವಾಗಿ ಒಾಂದಾಂದೇ
ಹೆಜ್ಜೆ ಯನಿು ಡುತ್ತತ ಮ್ಹಿಮೆಯಿಾಂದ ಮ್ಹಿಮೆಗೆ ಮುಾಂದುವರಿಯಲು ನಮ್ಮ ಯೀಚನೆಗ್ಳನ್ನು , ನಮ್ಮ
ಆಾಂತರಿಕ್ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ನು ಕ್ತ್ನಲ್ಲಾ ನೆಲ್ಗಳುೆ ವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನಲ್ಲಾ ದುದ ಕಾಂಡು
ಮುಾಂದುವರಿಯುವದಾದರೆ, ನಿೀತಿವಂತರಿಗೆ ದರಕುವ ಪುನರುತ್ತಿ ನದಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕ್ತ್ನಂತೆ ಪ್ರಿಪೂಣ್
ಮ್ಟು ವನ್ನು ತಲುಪ್ಪ ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗುವೆವು-Z 03, 9 (ಖ 3129).

***

***

***
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ನಾನಂತೂ ಇದದ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಾ ಯೇ ಸಂತುಷ್ು ನಾಗಿರುವದನ್ನು ಕ್ಲ್ಲತುಕಾಂಡಿದೆದ ೀನೆ.
ಬಡವನಾಗಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಾ ನ್ನ? ಸ್ಮೃದಿಧ ಯುಳೆ ವನಾಗಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಾ ನ್ನ.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 4:11,12

ನಮ್ಮ ರ್ಜೀವನದ ಅನ್ನಭವಗ್ಳು ಬರಿ ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಗ್ಳಿಾಂದಲೇ ತುಾಂಬಿರುವದಾದರೆ, ನಾವು
ತಿಳುಕಳೆ ಬೇಕಾಗಿರುವದು ಯಾವದೆಾಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರ್ಜೀವನದಲ್ಲಾ ಉನು ತ ಮ್ಟು ದಲ್ಲಾ
ಅನ್ನಕೂಲ್ಕ್ರವಾದ ಸಿಿ ತಿ ಅರ್ವ ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ಕ್ರವಾದ ಸಿಿ ತಿಯಿಾಂದಾಗುವ ಅನ್ನಭವಗ್ಳ ಮೂಲ್ಕ್
ಕ್ತ್ನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಾ ರೂಪ್ಪಸುವ ಸ್ಸಿ ನ ಹಾಂದಲು ಯೀಗ್ಯ ರಾಗ್ಲು ರ್ಶಕ್ಷ್ಣವನ್ನು
ಕಡುವವನಾಗಿದಾದ ನೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಾ ಅಪೀಸ್ತ ಲ್ನ್ನ ತನು ಅನ್ನಭವವನ್ನು
ತೀಡಿಕಾಂಡಂತೆ ಸ್ಮೃದಿಧ ಯುಳೆ ವನಾಗಿದಾದ ಗ್ ನಾವು ದೇವರಾಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತ್ತತ್ತಸ ರ ಮಾಡದೆ, ಅರ್ವ ಮ್ರೆಯದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ್ ಗಣಗುಟು ದೆ
ಕ್ತ್ನ್ನ ತನು ಚ್ಚತತ ದಂತೆ ನಮ್ಮ ನ್ನು ಯಾವ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಾ ಟಿು ರುತ್ತತ ನ್ೀ, ಅದರಲ್ಾ ೀ ತೃಪ್ಪತ ಪ್ಡಬೇಕು-Z ’03, 10
(ಖ 3129).

***
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***

***

ನಾವು ಒಬಬ ರನ್ು ಬಬ ರು ಪ್ಪರ ೀತಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ನೆಲ್ಗಾಂಡಿದಾದ ನೆ ಮ್ತುತ
ಆತನಿಾಂದಾಗುವ ಪ್ಪರ ೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ಸಿದಿಧ ಗೆ ಬರುತತ ದೆ.
-1ಯೀಹಾನ 4:12

ನಾನ್ನ ದೇವರ ದೃಷ್ಟು ಯಲ್ಲಾ ಏನಾಗಿರುವೆನ್ೀ ಅರ್ವಾ ಏನ್ನ ಇಲ್ಾ ದವನಾಗಿರುವೆನ್ೀ
ಎಾಂಬುದನ್ನು ನಿಧ್್ರಿಸ್ಲು ನನು ಲ್ಲಾ ದೇವರ ಬಗೆೆ ನನು ಸ್ಹೀದರರ ಬಗೆೆ ಆತನ ನಿಮತತ ಲೀಕ್ದವರು
ಹಾಗೂ ನನು ವೈರಿಗ್ಳ ಮೇಲ್ ನನಗಿರುವ ಪ್ಪರ ೀತಿಯು ನಿಗ್ದಿಪ್ಡುತತ ದೆಯೇ ವಿನಃ ನನು
ವಾಕಾಿ ತುಯ್ವಾಗ್ಲ್ಲ, ನನು ಲ್ಲಾ ರುವ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ನನು ಕ್ರೀತಿ್ಯಾಗ್ಲ್ಲ ಅಲ್ಾ . ನಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ,
ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳ್ಳಯಬೇಕಾದರೆ, ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹತಿತ ರವಾಗಿರುವುದಾಗ್ಲ್ಲ ಆತನ
ಅನ್ನಮೀದನೆಗೆ ಪಾತರ ರಾಗಿರುವುದಾಗ್ಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಪರ ೀತಿಯನ್ನು ಮುಾಂದಿಟ್ಟು ಒರೆಹಚಿ ಬೇಕು.
ಪ್ವಿತ್ತರ ತಮ ನನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ಮೃದು ಸ್ವ ಭಾವವುಳೆ ವನಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಪರ ೀತಿಯನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನಾು ವ ವಿಧ್ದಲ್ಲಾ ಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನ್ನು ಕ್ತತ ಲ್ಯಿಾಂದ ತನು ಆಶಿ ಯ್ಕ್ರವಾದ ಬೆಳಕ್ರಗೆ
ಕ್ರೆದಿರುವದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಡಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತಯ ದ ರ್ಜೀವನದಲ್ಲಾ ವಯ ಕ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ಲು
ಸ್ಸಧ್ಯ ವಿಲ್ಾ -Z ’03, 56, 57 (ಖ 3150).

***

***

***
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ಆದರೆ, ದೇವರು ಆ ಅಾಂಗ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತೀಚ್ಚದ ಪ್ರ ಕಾರ
ದೇಹದಳಗೆ ಇಟಿು ದಾದ ನೆ.
-1ಕರಿಾಂರ್ 12:18

ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ದೇಹಕೆಕ ಸೇರಿರುವ ಯಾವ ಸ್ದಸ್ಯ ನಾಗ್ಲ್ಲ ನನಗೆ ಮ್ತತ ಬಬ ಸ್ದಸ್ಯ ನ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇಲ್ಾ
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಿಲ್ಾ . ಈ ದೇಹದಲ್ಲಾ ನಾನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಾ
ಎಾಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಲಗ್ದು. ನಮ್ಮ ಮ್ಹಿಮೆಯುಳೆ ನಾಯಕ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಆತನ ಆತಮ ದಿಾಂದ
ತುಾಂಬಿರುವ ಸ್ದಸ್ಯ ನ್ನ ಕ್ತ್ನ ಮಾಗ್್ದಶ್ನದಲ್ಲಾ ತ್ತನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಹುಮಾನ ಕಡುವ ಸ್ಮ್ಯ ಬಂದಾಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಗತುತ , ಅಕ್ರವ ಲ್ಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಪರ ಸಿಕ ಲ್ರು ಪೌಲ್ ಹಾಗೂ
ಅಪೀಲಾ ಸ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾನಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕ್ತ್ನ ಪ್ಪರ ಯ ಸೇವಕ್ರಾದ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ
ವಿಧ್ದಲ್ಲಾ ಪರ ೀತ್ತಸ ಹಿಸಿ, ಉತೆತ ೀರ್ಜತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಇಾಂರ್ಹ ವಿನಯ ಸಂಪ್ನು ರಿಗೆ ದೇವರು
ದಯಪಾಲ್ಲಸ್ದೆ ಇರುವನೆ?-Z ’03, 59 (ಖ 3152).

***
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***

***

ನಿೀವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡುತ್ತತ ಇದಿದ ೀರಿ. ಈ ಕೆಲ್ಸ್ವನ್ನು
ಇದರಲ್ಲಾ ನಿೀವು ದೇವರ ನಾಮ್ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ತೀರಿದ ಪ್ಪರ ೀತಿಯನ್ನು ಆತನ್ನ ಮ್ರೆಯುವದಕೆಕ
ಅನಾಯ ಯಸ್ಿ ನಲ್ಾ .
-ಇಬಿರ ಯ 6:10

ಈಗಿನ ಸುಗಿೆ ಯಲ್ಲಾ ದಿನನಿತಯ ಕ್ತ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಹಕಾರ ನಿೀಡುವುದರಲ್ಲಾ
ಒದಗಿ ಬರುವ ಸುವಣ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರ ಮ್ಕ್ಕ ಳು ಕ್ಳಕಳುೆ ವುದಕೆಕ ಇಚ್ಚಿ ಸುವುದಿಲ್ಾ . ಪ್ರ ತಿ ದಿವಸ್
ರಾಜ ಧ್ವ ಜವನ್ನು ತ್ತನೆ ಎತಿತ ಹಿಡಿದು, ದೇವರು ತನು ನ್ನು ಕ್ತತ ಲ್ಯಿಾಂದ ಬೆಳಕ್ರಗೆ ಕ್ರೆದಿರುವದನ್ನು
ಸ್ಸವ್ಜನಿಕ್ರ ಮುಾಂದೆ ಕಾಂಡಾಡಲು ಹಾಗೂ ದೇವರು ತನು ಸಂಕ್ಲ್ಲಿ ನ್ನಸ್ಸರ ಸ್ಸವ್ಜನಿಕ್ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕೂಲ್ಕ್ರವಾದ ಸ್ಸಿ ನದಲ್ಲಾ ನೇಮಸಿರುವ ಸ್ಹೀದರರಿಗೆ ಪ್ಪರ ೀತಿಪೂವ್ಕ್ ಸ್ಹಾಯ ಹಸ್ತ
ನಿೀಡಿ, ಅವರಾಂದಿಗೆ ಸ್ಹಕ್ರಿಸಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರು ಎಾಂದಿಗೂ ತಿರಸ್ಕ ರಿಸುವುದಿಲ್ಾ -Z ’03, 59
(ಖ 3152).

***

***

***
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ನಿಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ಒಬಬ ನಾದರೂ ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ಮೀಸ್ಹೀಗಿ ಕ್ಠಿಣರಾಗ್ದಂತೆ ಈ ಹತುತ ಎಾಂಬ ಕಾಲ್ವು
ಇರುವ ತನಕ್ ಪ್ರ ತಿ ನಿತಯ ವೂ ಒಬಬ ರನ್ು ಬಬ ರು ಎಚಿ ರಿಸಿರಿ. -ಇಬಿರ ಯ 3:13

ನಮ್ಗೆ ಗತ್ತತ ಗ್ದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ಆತಿಮ ೀಕ್ ಸೀಮಾರಿತನ ನಮ್ಮ ನ್ನು ನಿಧ್ಯನವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ರುವ ಸ್ತಯ ವು ತನು ಪ್ರ ೀರಣಾ ಶಕ್ರತ ಯನ್ನು ಕ್ಳಕಳುೆ ತಿತ ರುವುದು ನಮ್ಗೆ ಗತ್ತತ ದ ತಕ್ಷ್ಣವೇ
ಮದಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ತ್ವಯ ವೇನಂದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶುದಿಧ ೀಕ್ರಿಸುವ ಶಕ್ರತ ಯನ್ನು
ಹಾಂದಿರುವ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ವನ್ನು ಆಧ್ಯರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಪಾರ ರ್್ನೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ರ್ಸ್ಬೇಕು.
ಯಾಕಂದರೆ, ಮದಲ್ಲನಿಾಂದಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಾಂತಯ ದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕಳುೆ ವ ಪ್ಕ್ಷ್ಕೆಕ
ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಲ್ಲಾ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆದ ೀವಲ್ಲಾ . (ಇಬಿರ ಯ 3:14)

***

***

***
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ಆದಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಸಕ್ರಿ ಯವರು ಮೇಘದೀಪಾದಿಯಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸುತತ ಲು
ಇರುವದರಿಾಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಭಯ ಾಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಹತಿತ ಕಳುೆ ವ ಪಾಪ್ವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಹ
ತೆಗೆದಿಟ್ಟು .................... ನಮ್ಗೆ ನೇಮ್ಕ್ವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸಿಿ ರಚ್ಚತತ ದಿಾಂದ ಓಡೀಣ.
-ಇಬಿರ ಯ 12:1

ಯೆಹೀವ ದೇವರು ಯಾವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಡಲು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಕ್ರೆದಿರುವನ್ೀ ಆ
ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ನಿೀವು ನಿರ್ಶಿ ತವಾದ ಗುರಿಯುಳೆ ವರಾಗಿ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ಲು ನಿಮ್ಮ
ಮ್ನಸಿಸ ನ ನಡುವನ್ನು ಕ್ಟಿು ಕಾಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು ಬಲ್ಗಳಿಸುತ್ತತ , ನಿಮ್ಮ ದೃಢ
ಸಂಕ್ಲ್ಿ ವನ್ನು ನವಿೀಕ್ರಿಸಿ, ಶರ ಮ್ರ್ಶೀಲ್ತೆಯನ್ನು ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿ ಅನ್ನಪ್ಯುಕ್ತ ವಾದ ಲೀಕ್ದ ಆಶೆ
ಆಕಾಾಂಕೆಿ ಗ್ಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು , ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಕ್ರತ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕಾಂಡು ನಮ್ಗೆ ನೇಮ್ಕ್ವಾಗಿರುವ ಓಟವನ್ನು
ಅಪೀಸ್ತ ಲ್ನ್ನ ಒತ್ತತ ಯಿಸುವಂತೆ ತ್ತಳ್ಳಮ ಯಿಾಂದಲ್ಲ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಾಂದಲ್ಲ ಓಡಿರಿ. ಗಾಳಿಯನ್ನು
ಗುದಾದ ಡುವವನಂತೆ ಓಡದೆ ಒಾಂದು ನಿಗ್ದಿತವಾದ ಉದೆದ ೀಶವನಿು ಟ್ಟು ಅದಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಡುತ್ತತ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಯಾವ ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಕ್ರೆದಿರುವನ್ೀ ಆ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು
ಪ್ಡೆಯಲು ಓಡಿರಿ-Z ’03, 54 (ಖ 3149).
***

***

***
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ಶುದಧ ಹೃದಯ, ಒಳ್ಳೆ ೀ ಮ್ನಸ್ಸಸ ಕ್ರಿ , ನಿಷ್ಕ ಪ್ಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಾಂಬವುಗ್ಳಿಾಂದ ಹುಟಿು ದ ಪ್ಪರ ೀತಿಯೇ
ದೇವ ವಾಕಯ ೀಪ್ದೇಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
-1ತಿಮೀಥಿ 1:5

ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೀನೇತರ ಗ್ಳ ಮುಾಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಟಿು ರುವ ನಿಕ್ಟ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ತುತ
ನಮ್ಗೀಸ್ಕ ರ ಮಾಡಿರುವ ದೈವ ವಾಗಾದ ನಗ್ಳು ಇವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳ ಅಾಂತಿಮ್ ಉದೆದ ೀಶ ಏನಂದರೆ, ನಾವು
ಪ್ಪರ ೀತಿಯನ್ನು ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡುವದಲ್ಾ ದೆ, ವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, ದೇವರು ಪ್ಪರ ೀತಿ ಸ್ವ ರೂಪ್ಪ.
ಈ ಪ್ಪರ ೀತಿಯಲ್ಲಾ ದುದ , ಕ್ತ್ನ್ನ ನೇಮಸಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣಕ್ಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ, ಆ
ಪ್ಪರ ೀತಿಯು ಶುದಧ ಹೃದಯದಿಾಂದ ಹರಹಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ತುತ ಕ್ತ್ನ್ನ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪ್ಪರ ೀತಿಯ
ನಿಯಮ್ಕ್ಕ ನ್ನಸ್ಸರವಾಗಿರುವದಲ್ಾ ದೆ, ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಾದ ಸೈತ್ತನ ಹಾಗೂ ಸ್ಸವ ರ್್ತೆಗೆ
ವಿರುದಧ ವಾಗಿರಬೇಕು-Z ’00, 360 (ಖ 2733).

***

***

***
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ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ಪ್ರ ವಿೀಣರಾದವರು ಇದೇ ಅಭಿಪಾರ ಯವುಳೆ ವರಾಗಿರೀಣ. ಯಾವದಾದರೂ ಒಾಂದು
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿಪಾರ ಯವುಳೆ ವರಾಗಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ತೀರಿಸಿಕಡುವನ್ನ.
ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸೂತರ ವನು ನ್ನಸ್ರಿಸಿ ಇಲ್ಲಾ ಯವರೆಗೆ ಬಂದೆವೀ, ಅದನೆು ೀ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ ನಡೆಯೀಣ.
-ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಿ 3:15,16

ಯಾವನಾದರು ಪ್ರಿಪೂಣ್ ಪ್ಪರ ೀತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ಪರುವನಾದರೆ, ತನು ನೆು ೀ ಸ್ಹೀದರ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಾ ಮ್ತುತ ಕ್ತ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪ್ಸುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಾ ರುವನ್ನ. ಅಾಂರ್ವನ್ನ ದೇವರ ಮ್ತುತ

ನಿೀತಿಸೂತರ ಗ್ಳ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವದಲ್ಾ ದೆ, ಕ್ತ್ನ ಶಕ್ರತ ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ದ
ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಾ ದೃಢವಾಗಿದುದ , ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ಲು ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಡುವ ಇತರ ಸ್ಹೀದರರನ್ನು
ಮ್ನಃಪೂವ್ಕ್ವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯಪೂವ್ಕ್ವಾಗಿಯೂ ಆಸ್ಕ್ರತ ಯಿಾಂದ ಹುರಿದುಾಂಬಿಸಿ ಅವರ ಓಟದಲ್ಲಾ
ಅವರು ಆ ಪ್ರ ಮಾಣವನು ತಲುಪುವಂತೆ ಪರ ೀತ್ತಸ ಹಿಸ್ಬೇಕು-Z ’01, 10 (ಖ 2753).

***

***

***
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ದಿೀಘ್ಶಾಂತನ್ನ ಶೂರನಿಗಿಾಂತಲ್ಲ ಶೆರ ೀಷ್ಠ ; ತನು ನ್ನು ಆಳುವವನ್ನ ಪ್ಟು ಣವನ್ನು
ಗೆದದ ವನಿಗಿಾಂತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಷ್ಠ .
-ಜ್ಞಾ ನ್ೀಕ್ರತ 16:32

ನವi್ಮ್
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ಪರ ಯ ಕುಮಾರನ ಮಾದರಿಯಂತ್ತಗ್ಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುವವರÀ್
ಪ್ರ ರ್ಮ್ವಾಗಿ ದೆವ ೀಷ್, ದುಷ್ು ಭಾವನೆ ಜಗ್ಳ ಮ್ತುತ ಅಸೂಯೆಗ್ಳಿಾಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೀಪ್ವನ್ನು
ತಯ ರ್ಜಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಿೀತಿಯ ಪಾಪ್ ಮ್ತುತ ತಪುಿ ಗ್ಳ ವಿರುದಧ ನಾಯ ಯವಾದ ಕೀಪ್ವನ್ನು
ವಯ ಕ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ವದು ತಪ್ಿ ಲ್ಾ . ಈ ನಾಯ ಯವಾದ ಕೀಪ್ವು ಪ್ಪರ ೀತಿಯುಳೆ ದಾದ ಗಿರಬೇಕು, ಮ್ತುತ ಹಲ್ವು
ಸಂದಭ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ನಿೀತಿಯಿಾಂದ ಆಧ್ಯರವಾಗಿರುವ ಕೀಪ್ವನ್ನು ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ದಿದದ ಲ್ಲಾ ಅದು
ತಪಾಿ ಗುತತ ದೆ. Z ’96, 229 (ಖ2068)
***

***

***
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ನಿೀತಿವಂತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಾಂದಲೇ ಬದುಕುವನ್ನ.

-ಇಬಿರ ಯ 10:38

ನಾವು ಪ್ರ ರ್ಮ್ವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ರ್ಜೀವವನ್ನು ಪ್ಡೆದಿದೆದ ೀವೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದರೆ
ಸ್ಸಲ್ದು. ನಾವು ಮ್ರಣದಿಾಂದ ರ್ಜೀವಕೆಕ ಸೇರಿದೆದ ೀವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿದ ಮೇಲ್, ನಮ್ಮ ಆತಿಮ ೀಕ್
ರ್ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆತಿಮ ೀಕ್ ಪೀಷ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲ್ಲ ಹಾಂದುತ್ತತ
ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಯುತ್ತತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದ ಹಾಗೂ ಪ್ವಿತ್ತರ ತಮ ನ ಮಾಗ್್ದಶ್ನದಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಾಂದ
ನಡೆಯಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಾಗುತೆತ . ನಂಬಿಕೆಯು ರ್ಜೀವನದ ವೈಯಕ್ರತ ಕ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಮ್ತುತ
ಮ್ನಸಿಸ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ . ಅದು ನಾವು ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿರುವ ಬೀಧ್ನೆಗ್ಳು ಸ್ತಯ ವಾಗಿವೆ ಮ್ತುತ
ದೈವೀಕ್ರತ ಗ್ಳ ಈ ಬೀಧ್ನೆಗ್ಳು ಸ್ತಯ ವಾಗಿವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು ನಾವು ರುಜುಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು
ರ್ಜೀಣಿ್ಸಿಕಾಂಡು ಅದರಿಾಂದ ನಮ್ಗೆ ದರೆತಿರುವ ಸೂತರ ಗ್ಳು ಮ್ತುತ ವಾಗಾದ ನಗ್ಳನ್ನು

ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸಿಕಾಂಡು ಅದರ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಿಾಂದ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಾಂದ ನಡೆಯಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಾಗುತತ ದೆ-Z ’95,
92, 93 (ಖ 1798).
***

***

***
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ನಾವಂತೂ ಕೆರ ೈಸ್ತ ಸ್ಹೀದರರನ್ನು ಪ್ಪರ ೀತಿಸುವವರಾಗಿರುವದರಿಾಂದ ಮ್ರಣದಿಾಂದ ಪಾರಾಗಿ
ರ್ಜೀವದಲ್ಲಾ ಸೇರಿದೆದ ೀವೆಾಂಬದು ನಮ್ಗೆ ಗತ್ತತ ಗಿದೆ. .............. ನಾವೂ ಸ್ಹ ಸ್ಹೀದರರಿಗೀಸ್ಕ ರ ನಮ್ಮ
ಪಾರ ಣಗ್ಳನ್ನು ಕಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಾ ದೆದ ೀವೆ.
-1ಯೀಹಾನ 3:14,16

ಸ್ಹೀದರರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕನೆಯ ಮ್ತುತ ಕ್ಠಿಣವಾದ ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸ್ಹೀದರರನ್ನು
ಪ್ಪರ ೀತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಕಾಶಕೆಕ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ರಕ್ರಿ ಸಿಕಾಂಡು
ಎಚಿ ರವಾಗಿದದ ರೂ ಬಿದುದ ಹೀಗುವ ಸಂಭವವುಾಂಟ್ಟ. ಅನೇಕ್ರು ಈ ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಯಲ್ಲಾ ಬಿದುದ ಹೀಗಿ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ
ರಾಜಯ ವನ್ನು ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸ್ಲು ಅನಹ್ರಾಗುವರು. ಯಾವ ಸ್ಹೀದರನಾದರೂ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ
ಬಲ್ಹಿೀನನಾಗಿದುದ , ಎಡವುವ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಾ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ನಿಜ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಹೀದರನ್ನ ಅಾಂತಹವನನ್ನು
ದೂಷ್ಟಸ್ದೆ - (ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪ್ತಿ ಮ್ತುತ ಹಿರಿಯ ಸ್ಹೀದರನಾದ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಾ ವಲ್ಾ - )
ಬದಲು ಅವನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ ಎಚಿ ರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಹಾಯಮಾಡಿ ತ್ತನ್ನ ಹೇಗೆ ತನಗಿಾಂತ
ಬಲ್ಲಷ್ಠ ವಾದ ಸ್ಹೀದರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾ ಸಂತೀಷ್ಟಸುವನ್ೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲ್ಹಿೀನ ಸ್ಹೀದರನನ್ನು
ಪ್ಪರ ೀತಿಸಿ ಬಿದುದ ಹೀಗ್ದಂತೆ ನ್ೀಡಿಕಳೆ ಬೇಕು-Z ’99, 88 (ಖ 2450).

***

***

***
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ಅವನಿಾಂದ ಆ ತಲ್ಲಾಂತು ತೆಗೆದು ಹತುತ ತಲ್ಲಾಂತು ಇದದ ವನಿಗೆ ಕಡಿರಿ. ಇದದ ವರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಕಡಲ್ಿ ಡುವದು. ಅವರಿಗೆ ಮ್ತೂತ ಹೆಚಾಿ ಗುವದು; ಇಲ್ಾ ದವನ ಕ್ಡೆಯಿಾಂದ ಇದದ ದೂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಿ ಡುವದು.
-ಮ್ತ್ತತ ಯ 25:28,29

ತಲ್ಲಾಂತನ್ನು ಭೂಮಯಲ್ಲಾ ಬಚ್ಚಿ ಡುವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಾಂದು ತಲ್ಲಾಂತು ಪ್ಡೆದಿರುವದನೆು ೀ
ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ, ಸ್ವ ಲ್ಿ ವನ್ನು ಹಾಂದಿರುವವನಿಗೂ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ
ಇದೆಯೆಾಂಬುದನ್ನು ತೀರಿಸುವದಕಾಕ ಗಿ. ಕ್ತ್ನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಠ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಜನರು
ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ದೆದ ೀನಂದರೆ, ಸ್ವ ಲ್ಿ ತಲ್ಲಾಂತು ಅಾಂದರೆ, ಅವಕಾಶಗ್ಳನ್ನು ಹಾಂದಿರುವವನಿಾಂದಲ್ಲ ಕ್ತ್ನ್ನ

ಫಲ್ವನ್ನು ನಿರಿೀಕ್ರಿ ಸುತ್ತತ ನೆ. ಅವನನ್ನು ಕ್ತ್ನ್ನ ತಪ್ಪಿ ತಸ್ತ ನೆಾಂದು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸ್ದೆ ಅವನ್ನ ತನು ಲ್ಲಾ ರುವ
ತಲ್ಲಾಂತನ್ನು ತನು ಸ್ಹೀದರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಕ್ತ್ನ ಸ್ತಯ ಕಾಕ ಗಿ ವಿನಿಯೀಗಿಸುವದನ್ನು
ನಿರಿೀಕ್ರಿ ಸುವನ್ನ-Z ’01, 59 (ಖ 2764).

***

***

***
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ಆದದರಿಾಂದ ನಿೀವು ಮ್ನಸಿಸ ನ ನಡುವನ್ನು ಕ್ಟಿು ಕಾಂಡು ಸ್ವ ಸ್ತ ಚ್ಚತತ ರಾಗಿದುದ , ಯೇಸು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ
ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷ್ನಾಗುವಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ದರಕುವ ಭಾಗ್ಯ ದ ಮೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರಿೀಕೆಿ ಯನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಇಡಿರಿ.
-1ಪೇತರ 1:13

ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಸ ನ ನಡುವನ್ನು ಕ್ಟಿು ಕಾಂಡು ಒಾಂದು ದಿೀಘ್ ಮ್ತುತ ನಿಶಿ ಲ್ವಾದ
ಕಾಯ್ವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಧ್್ರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿೀವು ಸಂಯಮ್ವಾಗಿದುದ ಕಾಂಡು ಯಾವ ಉದೆವ ೀಗ್ಕೂಕ
ಒಳಗಾಗ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆತಿಮ ೀಕ್ ಶಕ್ರತ ಯನ್ನು ಒಾಂದೆ ಸ್ಸರಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ, ಕ್ಳಕಾಂಡು ನಂತರ
ನಿಷ್ಟಕ ರಯರಾಗಿ ಮ್ತುತ ಎದೆಗುಾಂದಿದವರಾಗ್ಬೇಡಿ. ನಿೀವು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಆಲೀಚ್ಚಸಿ. ಮುಾಂದೆ ನಿೀವು
ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಾ ರ್ಶಕ್ರಿ ತರಾಗ್ಲು ಬರುವ ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಜಯಶಲ್ಲಗ್ಳಾಗುವದಕೆಕ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ನಿೀವು
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು, ದೇವರು ಜಯಶಲ್ಲಗ್ಳಿಗೆ ಅನ್ನಗ್ರ ಹಿಸುವ ಆರ್ಶೀವಾ್ದವನ್ನು ನಿೀವು ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಮುಾಂದಿರುವ ಆರ್ಶೀವಾ್ದವನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ನಾವು ಓಡುವ ಓಟವನ್ನು ಆತುರವಾಗಿಯೂ,
ಗುರಿಗತಿತ ಲ್ಾ ದವರ ಹಾಗೆ ಓಡದೆ, ತ್ತಳ್ಳಮ ಯಿಾಂದಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಸಂಯಮ್ದಿಾಂದಲ್ಲ ಓಡಿ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು-Z
’03, 54 (ಖ 3149).

***

***

***
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ನಿೀವು ಮುಾಂಚೆ ಅಜ್ಞಾ ನಿಗ್ಳಾಗಿದಾದ ಗ್ ನಿಮ್ಗಿದದ ದುರಾಶೆಗ್ಳನ್ನು ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ ನಡೆಯುವರಾಗಿರದೆ,
ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಕ್ರೆದಾತನ್ನ ಪ್ರಿಶುದಧ ನಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಕಾರವೇ ನಿೀವು ವಿಧೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ
ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಶುದಧ ರಾಗಿರಿ.
-1ಪೇತರ 1:14,15

ಕೆಲ್ವು ಕೆರ ೈಸ್ತ ರು, ದೇವರೇ ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ರೂಪ್ಪಸುತ್ತತ ನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಾ
ಒಪ್ಪಿ ಸಿ ಸುಮ್ಮ ನಿದದ ರೆ ಸ್ಸಕು ಎಾಂಬ ತಪುಿ ಅಭಿಪಾರ ಯವುಳೆ ವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಪೇತರ ನ್ನ ಈ ಅರ್್ದಲ್ಲಾ
ಹೇಳಲ್ಲಲ್ಾ . ನಮ್ಮ ನ್ನು ಆತನ್ನ ಪ್ರ ಬೀಧಿಸುವದೇನಂದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕಟಿು ರುವ ಉಪ್ದೇಶದಂತೆ
ನಮ್ಮ ಒಳಗೂ, ಹರಗೂ ಕಾಯ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ಪ್ವಾಡಗ್ಳ ಮೂಲ್ಕ್
ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ತತ ನೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕಾಂಡು ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದದ ರೆ,

ನಮ್ಮ ನ್ನು ನಾವೇ ಮೀಸ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುೆ ತೆತ ೀವೆ. ಈ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನು ಸೈತ್ತನನ್ನ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು ನಮ್ಮ
ಕೈಕಾಲುಗ್ಳನ್ನು ಕ್ಟಿು ಹಾಕ್ರ ನಮ್ಮ ನ್ನು ಕ್ತತ ಲ್ಗೆ ತಳಿೆ ಬಿಡುವನ್ನ. ಇದಕೆಕ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕಡದೆ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಂದಲು ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ೀದು-Z ’03, 55 (ಖ 3150).

***

***

***

ಮಾರ್ಚ್ 20

ನಿೀವು ನನು ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಾ ನೆಲ್ಗಾಂಡವರಾದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನನು ರ್ಶಷ್ಯ ರಾಗಿದುದ , ಸ್ತಯ ವನ್ನು
ತಿಳಿದುಕಳುೆ ವಿರಿ; ಮ್ತುತ ಸ್ತಯ ವು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಾಡುವದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.
-ಯೀಹಾನ 8:31,32

ದೈವ ಸ್ತಯ ವು ದೇವರು ಏಪ್್ಡಿಸಿರುವ ನಿಧಿ್ಷ್ು ಮಾಗ್್. ಅಾಂದರೆ ಕ್ತ್ನ್ನ, ಅಪೀಸ್ತ ಲ್ರು
ಮ್ತುತ ಪ್ರ ವಾದಿಗ್ಳ ಮೂಲ್ಕ್ವಲ್ಾ ದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದರಕುವದಿಲ್ಾ . ನನು ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಾ
ನೆಲ್ಗಾಂಡಿರುವದು ಅಾಂದರೆ, ದೈವ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಿಾಂದ ಬರೆಯಲ್ಿ ಟು ವಾಕ್ಯ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಅಡಕ್ವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ್
ದೈವ ಬೀಧ್ನೆಗ್ಳಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವದು ಮ್ತುತ ಅದರಲ್ಲಾ ಧ್ಯಯ ನಾಸ್ಕ್ತ ರಾಗಿದುದ ,
ನಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕ ನ್ನಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಪ್್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ನಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗೆ ನಾವು ದೇವರ
ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಮುಾಂದುವರಿಯುವದಾದರೆ, ನಾವು ಆತನ ಆಸ್ಕ್ರತ ಯುಳೆ ರ್ಶಷ್ಯ ರಾಗಿ ಸ್ತಯ ವನ್ನು
ತಿಳಿಕಳುೆ ವೆವು ಮ್ತುತ ಅದರಲ್ಲಾ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯುಳೆ ವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರಿೀಕೆಿ ಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಾಂದು
ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವವರಾಗುವೆವು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಒಾಂದೇ ಸ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ವಹಿಸ್ಲ್ಿ ಟಿು ತು.
ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಾ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೀರಾಟ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಸಕ್ರಿ ಯನ್ನು
ಕಟ್ಟು , ಹೀರಾಟದಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷ್ು ಗ್ಳನ್ನು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ನಿಜ ಸೈನಿಕ್ರಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ
ಕನೆಯವರೆಗೂ ಹೀರಾಡುವವರಾಗಿರುವೆವು-Z ’03, 61 (ಖ 3153).

***

***

***
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ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗ್ಳನ್ನು ಪ್ಪರ ೀತಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಹಿಾಂಸೆಪ್ಡಿಸುವವರಿಗೀಸ್ಕ ರ ದೇವರನ್ನು ಪಾರ ಥಿ್ಸಿರಿ.
-ಮ್ತ್ತತ ಯ 5:44

ಇಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ನಿೀವೆ ಅಾಂತವರ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿೀಕ್ರಿ ಸಿಕಳುೆ ವದಕೆಕ ಇದು ಒಾಂದು ನಿಜವಾದ
ಮಾಗ್್ವಾಗಿದೆ. ತಪಾಿ ಗಿ ನಡೆಯುವ ನನು ಸಂತೀಷ್ದಿಾಂದ ಕ್ರುಣೆ ತುಾಂಬಿದವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಸಮ್ರ್ರ ಯ ತೆ
ದೃಷ್ಟು ಯಿಾಂದ ನ್ೀಡಿ ತಕ್ಕ ಾಂತೆ ಆ ತಪ್ಿ ನ್ನು ಮ್ತುತ ಆ ತಪಾಿ ದ ಮಾಗ್್ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಲು
ಸ್ಹಾಯಮಾಡುವಿರೇನ್ನ? ಅಾಂರ್ವರ ಬಗೆೆ ದೇವರಲ್ಲಾ ಪಾರ ಥಿ್ಸಿ ಅವರ ಬಲ್ಹಿೀನತೆಯನ್ನು ಅವರ
ಅಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಮ್ತುತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಾಗ್ದಿರುವದನ್ನು ಸಂಯಮ್ದಿಾಂದ ಸ್ಹಿಸಿಕಾಂಡು ನಿೀವೇ ಅವರಿಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿದುದ , ಆ ಅದುು ತ ಕ್ರರ ಸಿತ ೀಯ ಮಾಗ್್ವನ್ನು ತೀರಿಸುವಿರೇನ್ನ? ಹಾಗಾಗುವದಾದರೆ, ನಿೀವು
ಅವನಲ್ಲಾ ನ ಪಾಪ್ವನ್ನು ನಿರಾಕ್ರಿಸುವರೆ ವಿನಃ ಅವನನು ಲ್ಾ . ಎಲ್ಲಾ ಯವರೆಗೂ ಅಾಂದರೆ, ಪಾಪ್ ಮ್ತುತ
ಪಾಪ್ಪಯು ಒಾಂದೇ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಾ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತಿೀಮಾ್ನಿಸುವಾಗ್ ನಿೀವು
ಅವನಲ್ಲಾ ಟಿು ದದ ಪ್ಪರ ೀತಿಯನ್ನು ಹಿಾಂದೆಗೆದುಕಳೆ ಬಹುದು-Z ’91, 141 (ಖ 1330).

***

***

***
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ನಮ್ಮ ನ್ನು ನಾವೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕಾಂಡರೆ. ನಾಯ ಯವಿಚಾರಣೆಗಳಗಾಗುವದಿಲ್ಾ . ಆದರೆ, ನಾವು
ಕ್ತ್ನ ನಾಯ ಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲ್ಲಗಿ ಆತನ್ನ - ಇವರಿಗೆ ಲೀಕ್ದವರ ಸಂಗ್ಡ ಅಪ್ರಾಧಿಗ್ಳ್ಳಾಂಬ
ನಿಣ್ಯವಾಗ್ಬ್ದರದೆಾಂದು ನಮ್ಮ ನ್ನು ರ್ಶಕ್ರಿ ಸುತ್ತತ ನೆ.
-1ಕರಿಾಂರ್ 11:31,32

ಕೆರ ೈಸ್ತ ರಾದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರ್ಜೀವಿತ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ ಲ್ಲಭ ನಷ್ು ಗ್ಳು ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಒದಗಿ
ಬಂದವು ಎಾಂಬದನ್ನು ಮ್ನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕಳುೆ ವದು, ಅಾಂದರೆ ಕ್ತ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಒಾಂದೇ
ದೃಷ್ಟು ಯಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ತತವಾಗಿ ಲೀಕ್, ಸೈತ್ತನ ಮ್ತುತ ಶರಿೀರದ ಇಚೆಿ ಗ್ಳ ವಿರುದಧ ಹೀರಾಟ
ಮಾಡುವಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಲಭ ನಷ್ು ದ ಬಗೆೆ ಅನ್ನಭವವಾಗುವದು. ಆತಿಮ ೀಕ್ ಇಸ್ಸರ ಯೇಲ್ಯ ರು ಪ್ರ ತಿಗ್ಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಮ್ಹಾಯಾಜಕ್ನಿಗೆ ಹತಿತ ರವಾಗಿದುದ ಕಾಂಡು ರ್ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ನ ಮ್ನಃಸ್ಸಸ ಕ್ರಿ ಯು
ಮ್ತುತ ಮ್ನಸುಸ ಕ್ಲುಷ್ಟತವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುದಿಧ ೀಕ್ರಿಸ್ಲು ನಾವು ತಕ್ಷ್ಣ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ್ಣೆಗಾಗಿ
ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತ ಕೆಕ ಮರೆಹೀಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹದಿಸಿರುವ ನಿೀತಿ ವಸ್ತ ರವನ್ನು ಶುಭರ ವಾಗಿರುವ
ಹಾಗೆ ನ್ೀಡಿಕಳೆ ಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಿ ಸ್ವ ಲ್ಿ ಕಳ್ಳ ಉಳಿದಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ರ ಆ
ನಿೀತಿವಸ್ತ ರವನ್ನು ಶುಭರ ವಾಗಿಟ್ಟು ಕಳೆ ಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಾಗುವುದು-Z ’03, 3, 4 (ಖ 3125).

***

***

***
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ಹಿೀಗಿರಲ್ಲಗಿ ನಿೀವು ಜ್ಞಾ ನಪ್ರ ಕಾಶದಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕ್ಷ್ಟು ನ್ನಭವವೆಾಂಬ ಬಲು ಹೀರಾಟವನ್ನು
ಸ್ಹಿಸಿಕಾಂಡ ಹಿಾಂದಿನ ದಿನಗ್ಳನ್ನು ನೆನಪ್ಪಗೆ ತಂದುಕಳಿೆ ರಿ; ಕೆಲ್ವು ಸ್ಸರಿ ನಿೀವು ನಿಾಂದೆಗ್ಳನ್ನು ,
ಸಂಕ್ಟಗ್ಳನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಕೆಕ ಗುರಿಯಾದಿರಿ; ಕೆಲ್ವು ಸ್ಸರಿ ಅಾಂರ್ವುಗ್ಳನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸಿದವರಲ್ಲಾ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದುದ ಕ್ಷ್ಟು ನ್ನಭವಿಗ್ಳಾದಿರಿ.
-ಇಬಿರ ಯ 10:32,33

ಸ್ತಯ ದಲ್ಲಾ ಬಲ್ಶಲ್ಲಗ್ಳಾಗಿರುವ ಸ್ಹೀದರರು ಇತರರಿಾಂದ ಸ್ಹಾಯ ಮ್ತುತ ಉತೆತ ೀಜನವನ್ನು
ಕೆಲ್ವು ಸಂದಭ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತತ ದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಟಿು ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದರಲ್ಲಾ
ಸ್ವ ಯಂತೃಪ್ತ ರಾಗಿದೆದ ೀವೆ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಲಗ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ, ಕ್ತ್ನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏಪಾ್ಡು
ಇದಕೆಕ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿ ಸುವುದಿಲ್ಾ . ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ತ್ನನ್ನು ಆತುಕಾಂಡಿದಾದ ಗೂಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರ
ಪ್ಪರ ೀತಿ ಸ್ಹಕಾರ ಮ್ತುತ ಉತೆತ ೀಜನ ಕ್ತ್ನ ದಾರ ಕೆಿ ತೀಟದಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುವದಕೆಕ ಅವಶಯ ವಿದೆ.
ಯಾರು ಸುವಾತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿವ್ಹಿಸುವ ಪ್ರ ಮಾಣ ಅದರ ತಿೀವರ ತೆ ಮ್ತುತ ಅದರ ತಿೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು
ತಿಳುಕಾಂಡಿರುವರ ಅವರು ಅನ್ನಕಂಪ್ ತೀರಿಸ್ದೆ ಇರುವರೇ? ಇಲ್ಲಾ ಕ್ತ್ನ ಬಹುಮಂದಿ ಸೇವಕ್ರು
ಹೆಚ್ಚಿ ನ ತಲ್ಲಾಂತು ಅರ್ವಾ ಅವಕಾಶಗ್ಳನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾ ಹಾಂದದೆ ಇದದ ರೂ ಅವರು ಇತರರ
ಸಂಗ್ಡ ಜೊತೆಯಾಗಿದುದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಕಾರ ನಿೀಡಿ ಬೆಾಂಬಲ್ವಾಗಿದುದ ಸುವಾತ್
ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು-Z ’03, 40 (ಖ 3143).

***

***

***
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ನಾನ್ನ ನಿನು ನ್ನು ಎಾಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಾ , ಎಾಂದಿಗೂ ತರೆಯುವುದಿಲ್ಾ .
-ಇಬಿರ ಯ 13:5

ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡುವನ್ೀ ಎಾಂದು ನಾವು ಹೆದರುವುದೇಕೆ? ಅರ್ವಾ ದೇವರ
ಕಾಯ್ವನ್ನು ಸೈತ್ತನ ಅರ್ವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ದುಷ್ು ಶಕ್ರತ ಯು ಅದಕೆಕ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ನಿಾಂತು ನಾವು
ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ವನ್ನು ತಡೆಯುತಿತ ದಾದ ರಲ್ಾ ಎಾಂದು ವಯ ಥೆಪ್ಡುವುದೇಕೆ? ಬದಲು ನಾವು ದೇವರ
ಕಾಯ್ ಮಾಡಲು ಉತುಸ ಕ್ರಾಗಿದುದ , ಗಂಭಿೀರತೆಯಿಾಂದಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಾಂದಲ್ಲ
ಮುಾಂದುವರೆಸಿಕಾಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಎಾಂದೆಣಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕ್ತ್ನ್ನ
ಈ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ತ್ತನೆ ಹರುತಿತ ರುವನ್ನ ಎಾಂಬದಾಗಿ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹಳ
ಹಿಾಂದೆ ಯಾರೀ ಒಬಬ ವಯ ಕ್ರತ ಹೇಳಿದೆದ ೀನಂದರೆ, “ನನು ಕಾಯ್ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನ್ನ

ಅಮ್ರನಾಗಿರುವೆನ್ನ.” ಇದು ಕ್ತ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಾ ರಿಗೂ ಅನವ ಯಿಸುತತ ದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ, ಕ್ತ್ನ್ನ ತನು ಭಕ್ತ ರ ಮ್ರಣವನ್ನು ಅಲ್ಿ ವೆಾಂದೆಣಿಸುವದಿಲ್ಾ -Z ’03, 41 (ಖ 3144).

***

***

***
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ಆದಕಾರಣ ಪ್ಪರ ಯರೇ, ನಿೀವು ಈ ಸಂಗ್ತಿಗ್ಳನ್ನು ಮುಾಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ
ಅಧ್ಮ್ಗ್ಳ ಭಾರ ಾಂತಿಯ ಸೆಳ್ಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ರಕ ಕಾಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಿಿ ರ ಮ್ನಸ್ಸ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭರ ಷ್ು ರಾಗ್ದಂತೆ
ಎಚಿ ರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ನಿೀವು ಕೃಪ್ಯಲ್ಲಾ ಯೂ ನಮ್ಮ ಕ್ತ್ನ್ನ ರಕ್ಷ್ಕ್ನ್ನ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ
ವಿಷ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಾ ಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು ಹಾಂದುತ್ತತ ಇರಿ್.
-2 ಪೇತರ 3:17,18

ದೇವರ ವಾಗಾದ ನಗ್ಳನ್ನು ನಂಬಿರುವ ನಾವು ದೈವ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳದು ಈ ವಾಗಾದ ನಗ್ಳನ್ನು
ನಂಬಿಕೆಯಿಾಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನವ ಯಿಸಿಕಾಂಡಾಗ್ ಈ ವಾಗಾದ ನಗ್ಳು ನಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಿ ಟಿದೆ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ
ರ್ಜೀವನದಲ್ಲಾ ಅವುಗ್ಳು ನೆರವೇರುತಿತ ವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಾಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾ ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾ
ನಿೀತಿಗುಣಗ್ಳನ್ನು ವಧಿ್ಸುವದಕೆಕ ಸ್ಸಧ್ಯ ವಾಗುವುದು. ಜ್ಞಾ ನದ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಅಾಂಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಯ
ಮ್ತುತ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದರ ಫಲ್ವಾಗಿ ನಾವು ವಿಧೇಯತವ ವನ್ನು , ನಿೀತಿಯ
ಗುಣಗ್ಳನ್ನು ಮ್ತುತ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಾ ಮುಾಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಿಡಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಾಗುತೆತ . ಇಲ್ಾ ದ ಪ್ಕ್ಷ್ಕೆಕ ನಾವು
ಭರ ಷ್ು ರಾಗುತೆತ ೀವೆ. ಹಿೀಗೆ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಕ್ಳಕಳುೆ ವುದಾದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಾ ಸ್ದುೆ ಣಗ್ಳನ್ನು
ಕ್ಳಕಾಂಡು ಕ್ತತ ಲ್ಗೆ ತಳೆ ಲ್ಿ ಡುತೆತ ೀವೆ. ನಂತರ ಕ್ತ್ನ ವಾಗಾದ ನಗ್ಳು ನಮ್ಗೆ ಮಂಕು ಮಂಕಾಗಿ
ಗೀಚರಿಸ್ಲು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಅಷ್ಠು ೀ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಮ್ತುತ ನಿೀತಿಯೂ ಪಾರ ಪಂಚ್ಚಕ್ತೆ
ಮ್ತುತ ಪಾಪ್ದ ವಶಕೆಕ ಒಪ್ಪಿ ಸ್ಲ್ಿ ಟ್ಟು ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ಕ್ಳಕಳುೆ ತೆತ ೀವೆ-Z ’03, 70 (ಖ 3156).
***

***

***
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ನಾವು ರಾತಿರ ಯವರೂ ಅಲ್ಾ ; ಕ್ತತ ಲ್ಯವರೂ ಅಲ್ಾ . ಆದಕಾರಣ ನಾವು ಇತರರಂತೆ ನಿದೆದ
ಮಾಡದೆ ಎಚಿ ರವಾಗಿರೀಣ.
-1ಥೆಸ್ಲೀನಿಕ್ 5:5,6

ಕೆರ ೈಸ್ತ ನಾಗಿದುದ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಶಲ್ಯಲ್ಲಾ ರ್ಶಷ್ಯ ನಾಗಿರುವವನ್ನ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ 1,000 ವಷ್್ದ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಾ
ಪಾಲ್ಹಾಂದಲು ನೇಮಸ್ಲ್ಿ ಟಿು ರುವನ್ನ. ಆಶಿ ಯ್ಕ್ರವಾದ ಆರ್ಶೀವಾ್ದ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗ್ಳನ್ನು
ಪ್ಡೆಯುವನ್ನ. ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಾ ದೈವೀಕ್ರತ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಎಚಿ ರಿಸುವ ಮಾತುಗ್ಳು ಇರುವುದು ವಾಸ್ತ ವ. ಇದರಿಾಂದ
ದೇವ ಜನರು ಯಾವಾಗ್ಲ್ಲ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಾಂದಿರಲು ಸ್ಸಧ್ಯ . ಅವರು ಇತರರಂತೆ ನಿದೆದ ಹೀಗುವವರಲ್ಾ ,
ಇತರರಂತೆ ಸೀಮಾರಿಗ್ಳಲ್ಾ , ಇತರರಂತೆ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಚ್ಚಾಂತೆಗ್ಳಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ರಕ ಕಾಂಡವರಲ್ಾ . ಆದರೆ ಇವರು

ಎಚಿ ರವಾಗಿದುದ ಕ್ತ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಪಾರ ರ್ಮಕ್ವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯು ತಮ್ಮ ನ್ನು ತ್ತವೇ
ಕ್ತ್ನ ಸ್ಸಮಪ್ಯ ಕೆಕ ತಂದುಕಾಂಡು ಆತನ ಚ್ಚತತ ಕೆಕ ಒಳಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಕ್ತ್ನ ಸ್ಸರೂಪ್ಯ ವನ್ನು
ಪ್ಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಮ್ತುತ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತ್ತವೇ ಕ್ತ್ನಂತೆ ನಡೆದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದುದ
ಅವರೂ ಈ ಇಕ್ಕ ಟ್ಟು ದ ಮಾಗ್್ದಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವರು-Z ’03, 70 (ಖ 3155).

***

***

***
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ಅವರೆಲ್ಾ ರೂ ಒಾಂದಾಗಿರಬೇಕೆಾಂತಲ್ಲ ತಂದೆಯೇ, ನಿೀನ್ನ ನನು ಲ್ಲಾ ಯೂ, ನಾನ್ನ ನಿನು ಲ್ಲಾ ಯೂ
ಇರುವ ಪ್ರ ಕಾರ ........ ಅವರ ಐಕ್ಯ ವು ಪೂಣ್ಸಿದಿಧ ಗೆ ಬರುವುದರಿಾಂದ ...... ನಿೀನ್ನ ನನು ನ್ನು ಪ್ಪರ ೀತಿಸಿದಂತೆ
ಅವರನ್ನು ಪ್ಪರ ೀತಿಸಿದಿದ ೀ ಎಾಂದು ಲೀಕ್ಕೆಕ ತಿಳಿದು ಬರುವದು.
-ಯೀಹಾನ 17:20-23
ನಾವು ಆಶಿ ಯ್ ಚಕ್ರತರಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರ ಶೆು ಅಾಂದರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಸಧ್ಯ ? ನಮ್ಮ ಕ್ತ್ನಾದ
ಯೇಸುಸ್ಸವ ಮಯವರು ಸ್ದಾ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಾ ದುದ , ತಂದೆಯಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಪೂಣ್
ಹಾಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದುದ , ತಂದೆಯ ಗುಣಲ್ಕ್ಷ್ಣಗ್ಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿಬಿಾಂಬಿಸುವವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ
ಹಾಗಿಲ್ಾ ವಲ್ಾ . ನಾವು ಪಾಪ್ಪಗ್ಳು ನಮ್ಮ ನ್ನು ದೇವರು ಕ್ತ್ನನ್ನು ಪ್ಪರ ೀತಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಪರ ೀತಿಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ ಯಾವ
ಯೀಗ್ಯ ತೆಯೂ ಇಲ್ಾ . ಹೌದು ನಿಜವೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಶುದಿಧ ೀಕ್ರಿಸ್ಲ್ಿ ಟಿು ದೆದ ೀವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಣಿಿ ನ
ದೇಹವು ಎಷ್ಠು ೀ ಅಪ್ರಿಪೂಣ್ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಾ ದದ ರೂ ಮ್ತುತ ಆ ಸಿಿ ತಿಯಲ್ಾ ೀ ಮುಾಂದುವರೆದರೂ. ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವು ಆತನ ದೃಷ್ಟು ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪೂಣ್ವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕ್ತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗ್ಳನ್ನು
ನ್ೀಡುತ್ತತ ನೆ. ಹಿೀಗೆ ಕ್ತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಪ್ರಿಪೂಣ್ವಾಗಿರುವದನ್ನು ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಉದೆದ ೀಶ
ಮ್ತುತ ಇಚೆಿ ನಮ್ಮ ಶರಿೀರದಲ್ಲಾ ನ ಬಲ್ಹಿೀನತೆ ಮ್ತುತ ಅಶಕ್ತ ತೆಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ಲು ನಾವು ಎಷ್ು ೀ
ನ್ೀವುಾಂಟ್ಟಮಾಡುವ ತಿೀಮಾ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಆತನ ಚ್ಚತತ ವನ್ನು ಹೃದಯಪೂವ್ಕ್ವಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸ್ಲು ಮಾಡುವ ಶತಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುತ್ತತ ನೆ. ಇದರಾಂದಿಗೆ ನಾವು
ಬಿದುದ ಹೀಗಿರುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಏಪ್್ಡಿಸಿರುವ ವಿಮೀಚನೆಯಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ನ್ನು ನಾವು ತಗಿೆ ಸಿಕಾಂಡು
ನಂಬಿಕೆಯನಿು ಟ್ಟು ಆತನ ಚ್ಚತತ ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಲು ಮಾಡುವ ಸ್ಸಧ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು
ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುವುದರಿಾಂದ ಆತನ ಪ್ಪರ ೀತಿಗೆ ನಾವು ಪಾತರ ರಾಗುತೆತ ೀವೆ-Z ’03, 79 (ಖ 3160).
***

***

***
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ಕ್ರರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆ ೀ ಸೈನಿಕ್ನಂತೆ ನನ್ು ಾಂದಿಗೆ ಶರ ಮೆಯನು ನ್ನಭವಿಸು.
-2ತಿಮೀಥೆ 2:3

ನಿಜ ಸೈನಿಕ್ನ್ನ ತ್ತನ್ನ ಏಕೆ ಸೈನಿಕ್ನಾಗಿದೆದ ೀನೆ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಚಚ್ಚ್ಸುವದಿಲ್ಾ . ತ್ತನ್ನ
ಸೈನಿಕ್ನಾಗುವ ಮದಲ್ ಅದು ನಾಯ ಯ ಮ್ತುತ ನಿೀತಿಗ್ನ್ನಸ್ಸರವಾಗಿದೆ ಎಾಂಬದನ್ನು ತಿೀಮಾ್ನಿಸಿರುವನ್ನ.

ನಂತರ ಇದಕೆಕ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಬರುವ ಉಪ್ದರ ವಗ್ಳನ್ನು ತಳಿೆ ಹಾಕ್ರ ತ್ತನ್ನ ಸೈನಿಕ್ನಾಗಿರುವದನ್ನು
ಸ್ಮ್ಥಿ್ಸುತ್ತತ ನೆ. ಈ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ತನು ಎಲ್ಾ ವನ್ನು ವಯ ಯ ಮಾಡಲ್ಲಕೂಕ ಹಿಾಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಾ . ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿಯು ದೃಢ ವಿಶವ ಸ್ದಿಾಂದ ಮಾಡುವುದು ಮ್ಹಿಮೆ ತರುವ ಕಾಯ್
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುವನ್ನ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾ ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೀರಾಡುವುದರಲ್ಲಾ ವಣ್ನಾತಿೀತ
ಸಂತೀಷ್ವಿದೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕಾಗ್್ತತ ಲ್ಲನ ಕ್ಣಿವೆಯಲ್ಲಾ ಸ್ಸಯುವಂತ ಸಿಿ ತಿ ಬರುತತ ದೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿದನ್ನ, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಞಧಿರಾಜನ ಸಂತೀಷ್ ಮ್ತುತ ಶಶವ ತ ಸ್ಮಾಧ್ಯನದಲ್ಲಾ ಸೇರಲು ಯಥೇಚಿ ವಾದ
ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಾಂಬುವ ನಿರಿೀಕೆಿ ಯಿರುವದರಿಾಂದ ಎದೆಗುಾಂದದೆ ಹೀರಾಡುವನ್ನ. ಇಾಂತಹ ನಿರಿೀಕೆಿ
ನಮ್ಮ ಮುಾಂದೆ ಇರುವದರಿಾಂದ ಈ ಬಲ್ಯುತ ಹೀರಾಟಮಾಡಲು ಧೈಯ್ಗೆಡದೆ ಮ್ತುತ ವೈರಿಯ
ಉಗ್ರ ತೆ, ಹಸಿವು, ಬ್ದಯಾರಿಕೆ, ವಸ್ತ ರವಿಲ್ಾ ದಿರುವುದೀ, ಹಿಾಂಸೆ ಬ್ದಧೆಗ್ಳು ಕನೆಗೆ ಮ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ
ನಡೆಯುವವನಾಗಿರುವನ್ನ-Z ’03, 84 (ಖ 3162).

***

***

***
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ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಕೃಪ್ಯಿಾಂದಲೇ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಂದಿದವರಾಗಿದಿದ ೀರಿ. ಆ ರಕ್ಷ್ಣೆಯು
ನಿಮಮ ಾಂದುಾಂಟ್ಟದದದ ಲ್ಾ . ಅದು ದೇವರ ವರವೇ.
-ಎಫೆಸ್ 2:8

ಬಿದುದ ಹೀಗಿರುವ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಶುದಧ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿ ವಂತ ಕಾಯ್ವನ್ನು
ಮಾಡಲು ಸ್ಸಧ್ಯ ವಿಲ್ಾ . ನಾವು ಕೆರ ೈಸ್ತ ರಾಗಿ ದೇವರ ಮುಾಂದೆ ನಿಾಂತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳ ಸ್ವ ಭಾವ ಮಾಡಿದ
ಅರ್ವಾ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೃತಯ ದಿಾಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಾ . ಅದು ನಮಮ ಾಂದುಾಂಟ್ಟದುದಲ್ಾ . ಅದು ದೇವರ
ವರವೇ; ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲ್ಲ ಮ್ರೆಯದೆ ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ್ದಲ್ಲಾ ಇಟಿು ರಬೇಕು. ಇಲ್ಾ ದ ಪ್ಕ್ಷ್ಕೆಕ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ನಿಲುವಿನಿಾಂದ ಬಿದುದ ಹೀಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನ್ನತನ ಮ್ನಸುಸ , ನ್ನತನ
ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಯ ಸ್ವ ಭಾವದಿಾಂದ ಉತಿ ತಿತ ಯಾಗಿಲ್ಾ . ಅಪೀಸ್ತ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಅದು ಹಸ್
ಮ್ತುತ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ ಸೃಷ್ಟು ಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಲ್ಲಾ ನ್ನತನ ಸೃಷ್ಟು ಗ್ಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟು ಸ್ಲ್ಿ ಟಿು ದೆದ ೀವೆ. ಅದು
ದೇವರ ಕಾಯ್ವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ್ಗ್ಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ , ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ್ದಿಾಂದಲ್ಾ -Z ’03, 90 (ಖ 3166).
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ಇವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳು ಹಿೀಗೆ ಲ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗುವದರಿಾಂದ ನಿೀವು ............. ಎಷ್ು ೀ ಪ್ರಿಶುದಧ ವಾದ
ನಡವಳಿಕೆಯೂ, ಭಕ್ರತಯೂ ಉಳೆ ವರಾಗಿರಬೇಕ್ಲ್ಲಾ .
-2ಪೇತರ 3:11

ಪ್ರಿಶುದಧ ತೆಯಲ್ಲಾ ಅರ್ವಾ ದೇವರ ಸ್ಸರೂಪ್ಯ ದಲ್ಲಾ , ಇತರರನ್ನು ನ್ೀಯಿಸುವದಾಗ್ಲ್ಲ,
ಹರಟೆಕಚ್ಚಿ ವದಾಗ್ಲ್ಲ, ಕೆಟು ಅರ್ವ ಅಶುದಧ ಮಾತುಗ್ಳಾಗ್ಲ್ಲ, ಅಪ್ರ ಮಾಣಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಟ್ಟಕ್ರವಾದ
ಮಾತುಗ್ಳನಾು ಡುವದಾಗ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿಶುದಧ ತೆಯಲ್ಲಾ ಸೇರಿಲ್ಾ . ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಹೆಸ್ರನ್ನು ಸ್ತಯ ನಿಷ್ಠ ರಾಗಿ
ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿಕಳುೆ ವ ಯಾವನಾದರು ಇವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳಿಾಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಹಿೀಗಿರುವಲ್ಲಾ
ನಾವು ಮ್ರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕ್ತ್ನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸುವಾಗ್ ನಿರುಪ್ಯುಕ್ತ ವಾದ
ಮಾನಸ್ಸಾಂತರಪ್ಡದ. ಅದರಿಾಂದ ಕ್ಷ್ಮಾಪ್ಣೆಗೆ ಅನಹ್ರಾಗುವಂತ ಯಾವ ವಿಷ್ಯಗ್ಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದಧ
ನಿಲ್ಾ ದಂತೆ ನ್ೀಡಿಕಳೆ ಬೇಕು. ಹಿೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರ ತಿನಿತಯ ವು ನಮ್ಮ ಲ್ಕ್ಕ ವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಿ
ಇವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳಿಾಂದ ಜಯಶಲ್ಲಗ್ಳಾಗ್ಲು ಆತನಿಾಂದ ಅನ್ನಗ್ರ ಹವಾಗಿ ಹಾಂದಿರುವ ಕೃಪ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಾ
ನೆಲ್ಗಾಂಡಿರುವದರಿಾಂದ ನಾವು ನಾಯ ಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ದೆ ದೇವರ ಮುಾಂದೆಯು ಕ್ರರ ಸ್ತ ನ ಮುಾಂದೆಯು
ಆತನ್ನ ದಯಪಾಲ್ಲಸಿರುವ ಪ್ವಿತ್ತರ ತಮ ನ ಸ್ಹಾಯದಿಾಂದ ಇವೆಲ್ಾ ವುಗ್ಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆತನ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಗೂ
ಮ್ತುತ ಆತನ ಅನ್ನಮೀದನೆಗೂ ಪಾತರ ರಾಗುವೆವು-Z ’96, 33 (ಖ 1937).
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ಕ್ರರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯುಳೆ ವರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶೆರ ೀಷ್ಠ ಹೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು. ನಿತಯ ರ್ಜೀವವನ್ನು
ಹಿಡಿದುಕೀ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ದೇವರು ನಿನು ನ್ನು ಕ್ರೆದನ್ನ ಮ್ತುತ ನಿೀನ್ನ ಅನೇಕ್ ಸ್ಸಕ್ರಿ ಗ್ಳ ಮುಾಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ೀ
ಪ್ರ ತಿಜ್ಜಾ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿಯಲ್ಲಾ .
-1ತಿಮೀಥಿ 6:12

ನಮ್ಮ ಹೀರಾಟ ಸ್ಸವ್ಜನಿಕ್ವಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ವೈಯಕ್ರತ ಕ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ
ಹೀರಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ರಕ ಾಂತ ಹೆಚಾಿ ಗಿ ಅದು ಮುನು ಡೆಯುವಂತದುದ ಮ್ತುತ ಜಯಭೇರಿ
ಹಡೆಯುವಂತದಾದ ಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಾ ದ ಪ್ಕ್ಷ್ಕೆಕ ನಮ್ಮ ನ್ನು ಜಯಶಲ್ಲಗ್ಳ್ಳಾಂದು ಕ್ತ್ನ್ನ
ಅನ್ನಮೀದಿಸುವದಿಲ್ಾ . ಇನ್ು ಾಂದು ವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮ್ನಸಿಸ ನಲ್ಲಾ ಡುವುದು ಅವಶಯ ಕ್ತ್ನ್ನ
ನಾವು ಹೀರಾಟ ಮಾಡಲು ತೀರಿದಂತ ಆತಮ ವಿಶವ ಸ್ವನ್ನು ಗ್ಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುೆ ತ್ತತ ನೆಯೇ ಹರತು
ನಾವು ಪ್ಟು ಪ್ರಿಶರ ಮ್ದಿಾಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನು ಲ್ಾ . ಹಿೀಗಿರುವದರಿಾಂದ ನಾವು ಶಕ್ರತ ಯಿಾಂದ ಮಾಡುವ
ಕಾಯ್ವನ್ನು ಕ್ತ್ನ್ನ ನ್ೀಡುವುದಲ್ಾ ದೆ, ನಾವು ಕ್ತ್ನಿಗೆ ಸ್ಮ್ಪ್ಪ್ಸುವ ಯಜಾ ಮ್ತುತ ಕಡುಗೆ ಅದು
ಪ್ಪರ ೀತಿಪೂವ್ಕ್ವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ರತ ಯಿಾಂದ ಕೂಡಿರುವದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದನ್ನು ಕ್ತ್ನ್ನ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ
ಅನ್ನಮೀದಿಸುತ್ತತ ನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿಯೂ ಆತನಲ್ಲಾ ನಾವಿಟಿು ರುವ ಪ್ಪರ ೀತಿಯಿಾಂದಾಗಿದೆಯೇ ಹರತು
ಒಣ ಹೆಮೆಮ ಯಿಾಂದಲ್ಾ -Z ’03, 91 (ಖ 3166).
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