
ಮೇ - 1 

 

 ಮನುಷ್ಯ  ಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಕೆ್ಕ  ಬರಲಿಲ್ಲ .  ಸೇವೆ ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ............... 

ಬಂದನು.          -ಮತ್ತಾ ಯ 20:28 

  

 ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಪ್ಡಿಸಿಕೊೊಂಡಿದದ  ಮೇಲೆ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಾ ರಾದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಲ  

ನಾಯ ಯವಾದ ಹಕೆುಬಾಧ್ಯ ತೆ ಗಂಡಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಕೆಳ, ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ತ್ತಯಿಯ, 

ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಅಥವಾ ಸ್ನ ೇಹಿರ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಾ  ಸ್ಹೊೇದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಿಗೆ 

ಮಾಡಿದಂತ್ತಗುವದು.  ಆದರೆ, ಇದೇ ಸೇವೆ ಬೇರೆ ಇನಾನ ವುದೇ ಉದೆದ ೇಶದಿೊಂದ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, 

ಅೊಂದರೆ ಅವನು ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಲಿಲ  ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಹೊೊಂದದವನಾಗಿಯೂ ನಿೇತಿವಂರ್ನೆೊಂಬ ನಿರ್ತಯ 

ಹೊೊಂದದವನಾಗಿದದ ರೆ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ವಯ ಕ್ರಾ ಗೆ ಸಿೇಮಿರ್ವಾಗಿರುವದಲ್ಲ ದೆ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ .  

ಇವುಗಳ್ಳ ಯಾವದೂ ಕರ್ತನ ಹಿೊಂಬಾಲ್ಕರಿಗೆ ತ್ತವು ಮಾಡಿದುದ  ತ್ತಯ ಗ ಎನಿಸಿಕೊಳು ದು-Z ’03, 407 (ಖ 

3265). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 2 

 

 ಕ್ರರ ಸ್ಾ  ಯೇಸುವಿನಲಿಲ  ಸ್ದಭ ಕಾ ರಾಗಿ ಜೇವಿಸುವದಕೆ್ಕ  ಮನಸುು  ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ರೂ 

ಹಿೊಂಸ್ಗೊಳಗಾಗುವರು.           -2 ತಿಮೇಥಿ 3:12 

  

 ವಿರೇಧ್ ನಿರಿೇಕಿ್ರರ್, ಆದರೂ ಈ ವಿರೇಧ್ ಮರರ್ದ ಪ್ಯತೊಂರ್ ಮೊಂದುವರೆಯುವದು.  ಈ 

ವಿರೇಧ್ಕೆ್ಕ  ನಮಮ ನುನ  ನಾವು ತ್ತಳ್ಮಮಯಿೊಂದ ಒಳಪ್ಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ 

ಅನುಭವಿಸ್ಬಹುದಾದ ಸ್ನ ೇಹ ಮತ್ತಾ  ಈ ಜೇವನದ ಸಂತೇಷ್ವನುನ  ತ್ತಯ ಗ ಮಾಡÀಬೇಕಾಗುರ್ಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  

ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ ಒಳ್ಮು ೇ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಬರುವಂರ್ ಎಲ್ಲಲ  ಸಂಕಷ್ಟ  ಸಂಗತಿಗಳನುನ  ತ್ತಳಬೇಕಾಗುವುದು.  ನಾವು ಕರ್ತನ 

ಚಿರ್ಾ  ಮತ್ತಾ  ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯವಾದ ಸ್ರ್ಯ ವನುನ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳ್ಳ, ಹಿೊಂಸ್ಗಳ್ಳ 

ಯಾವ ವಿಧ್ದಲ್ಲಲ ದರೂ ಬರಬಹುದು.  ನಾವು ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ ಸೇವೆಯಲಿಲ  ನಮಮ ನುನ  

ತಡಗಿಸಿಕೊೊಂಡಾಗ ಮದಲ್ನೆಯದು, ನಾವು ಬಹು ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿೊಂದ ದೇವರ ಯೇಜ್ನೆಯನುನ  

ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವದು; ಎರಡನೆದಾಗಿ ಅದರ ನಡೆಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತಾ  ಅದರಲಿಲ ರುವ ಅಥತಗಳನುನ  

ಗರ ಹಿಸುವದು; ಮೂರನೆದಾಗಿ ಉತ್ತು ಕತೆಯಿೊಂದಲೂ ಮತ್ತಾ  ಆಸ್ಕ್ರಾ ಯಿೊಂದಲೂ ನಮಮ ಲಿಲ ರುವ ಸ್ವಮಥರ ಯ ಕೆ್ಕ  

ರ್ಕೆೊಂತೆ ಕಾಯತ ಸ್ವಧಿಸಿ ಸಿದಿಿ ಗೆ ಬರಲು ಯಾವ ತ್ತಯ ಗ ಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ  ಸಿದಿರಾಗಬೇಕು-Z ’03, 164, 165 (ಖ 

3199). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 



ಮೇ - 3 

 

 ಗಟ್ಟಟ ಯಾದ ಆಹಾರವು ಪ್ರರ ಯಸ್ಾ ರಿಗೊೇಸೆ್ ರ ಅೊಂದರೆ, ಜ್ಞಾ ನೊಂದಿರ ಯಗಳನುನ  ಸ್ವಧ್ನೆಯಿೊಂದ 

ಶಿಕಿ್ರ ಸಿಕೊೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಮು ೇದು, ಅದು ಕ್ಕಟ್ಟ ದುದ  ಎೊಂಬ ಭೇದವನುನ  ತಿಳಿದವರಿಗೊೇಸೆ್ ರ.   

    -ಇಬ್ರರ ಯ 5:14 

  

 ಯಾರು ದೇವರಲಿಲ  ನಿಜ್ವಾದ ಮತ್ತಾ  ನಿಷ್ೆ ಪ್ಟ್ವಾದ ನಂಬ್ರಕ್ಕ ಇಟ್ಟಟ ರುವರ ಅವರು 

ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಆರ್ನ ವಾಕಯ ವನುನ  ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸಿರುವರು.  ಇವರಲಿಲ  ದೇವರ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ 

ಸೂರ್ರ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ  ಬೇಧ್ನೆಗಳ್ಳ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಯಾಗಿದುದ , ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿನನ , ಬೆಳಿು  ಮತ್ತಾ  ವಜ್ರ  

ವೈಡೂಯತಗಳಿೊಂದ ಭವಯ ವಾದ ಕಟ್ಟ ಡ ನಿಮಾತರ್ವಾಗುವ ಕಾಯತ ರ್ಡೆಯಿಲ್ಲ ದೆ ಸ್ವಗುತಿಾ ರುವದು.  

ಇೊಂಥವರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದುದ ಕೊೊಂಡು ಒಳ್ಮು ೇದರ ಮತ್ತಾ  ಕ್ಕಟ್ಟ ದದ ರ ಭೇದವನನ ರಿತಿರುವರು.  

ನಾವು ಯಾವದನುನ  ಅರಿತಿರುವೆವೊ ಅದನುನ  ನಂಬುತೆಾ ೇವೆ ಮತ್ತಾ  ಏಕ್ಕ ನಂಬುತೆಾ ೇವೆ ಎೊಂಬುದನುನ  

ಧೈಯತದಿೊಂದ, ಅದಕೆ್ಕ  ಯಾವದನ್ನನ  ಹೊೊಂದಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡದೆ ಘೇಷಿಸುತೆಾ ೇವೆ.  ತ್ತತೂರಿಯು 

ಯಾವುದೇ ಶಬದ ವನುನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಸೈನಿಕನು ಯುದಿದಲಿಲ  ಹೊೇರಾಡಲು ಸ್ಜ್ಞಾ ಗುವನೇ?-Z ’03, 167 

(ಖ 3199). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 4 

 

 ಯೆಹೊೇವನು ಮನುಷ್ಯ ರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೇರಿಕ್ಕಯನುನ  ನೇಡದೆ ಹೃದಯವನೆನ ೇ 

ನೇಡುವವನಾಗಿದಾದ ನೆ ಅೊಂದನು.          -1ಸ್ಮವೇಲ್ 16:7 

 

 ದೇವರು ನಮಮ  ಮನಸುು , ಚಿರ್ಾ , ಹೃದಯವನುನ  ನೇಡುವನು ಎೊಂಬದನುನ  ಮರೆತ್ತ ನಮಮ ನುನ  

ನಾವು ಶಾರಿೇರಿಕ ದೃಷಿಟ ಯಲಿಲ  ನೇಡುವವರಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಕ್ಕಡ ನೇಡುತ್ತಾ ನೆ ಎೊಂಬದಾಗಿ 

ತಿಳಿದರೆ, ನಾವು ಆ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ್ಕಗೆ ರ್ಕೆೊಂತೆ ಕರ್ಾ ಲೆಗೂ ಗಲಿಬ್ರಲಿಗೂ ಮತ್ತಾ  ನಿರಾಶೆಗೂ ಒಳಗಾಗುವೆವು.  ನಮಮ  

ಚಿರ್ಾ , ಹೃದಯ ನಿೇತಿಯ ನಿಮಿರ್ಾ  ಜೇವಂರ್ವಾಗಿದೆ; ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನದ ಸಿಾ ತಿಯಲಿಲ ದೆ 

ಎೊಂಬುದನುನ  ಮರೆಯಬಾರದು.  ಹಿೇಗಿರುವಲಿಲ  ನಮಮ  ಉದೆದ ೇಶ ಮತ್ತಾ   ಚಿರ್ಾ ದ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ  ನಾವು 

ಆಲ್ಸ್ಯ ವಾಗಿರದೆ ನಮಮ  ಜೇವಿರ್ವನುನ  ಅದರಂತೆಯೇ ನಡಿಸಿಕೊೊಂಡು ಹೊೇಗಬೇಕು.  ಅದನುನ  ಬ್ರಟ್ಟಟ  

ಬೇರೆ ರಿೇತಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ಪ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ  ನಮಮ  ಆತಿಮ ೇಕ ಜೇವನವನುನ    ಕಳಕೊಳ್ಳು ತೆಾ ೇವೆ.  ನಮಮ  ಹೃದಯ 

ಅಥವ ಚಿರ್ಾ ವನುನ  ಸ್ರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದು ಕಷ್ಟ ವೇನಲ್ಲ .  ನಮಮ  ಚಿರ್ಾ  ಮತ್ತಾ  ಹೃದಯವನುನ  

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಳ್ಳು ವುದನುನ  ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನು ಹಾಗೂ ದೇವರು ಅನುಮೇದಿಸುವರು-Z ’03, 171 (ಖ 

3200). 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 5 



 

 ನಿೇವು ಶರಿೇರ ಭಾವವನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸಿ ಬದುಕ್ರದರೆ ಸ್ವಯುವುದು ನಿಶಚ ಯ; ನಿೇವು ಪ್ವಿತ್ತರ ರ್ಮ ನಿೊಂದ 

ದೇಹದ ದುರಭಾಯ ಸ್ಗಳನುನ  ನಾಶ ಮಾಡುವದಾದರೆ ಜೇವಿಸುವಿರಿ. 

-ರೇಮಾಪುರ 8:13 

 

 ಕರ್ತನ ಸಂಸ್ಗತದಲಿಲ  ಮತ್ತಾ  ಮಹಿಮೆಯುಳು  ಪುನರುತ್ತಾ ನದಲಿಲ  ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಕಲ್ವು 

ಶರತ್ತಾ ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅದಾವುದಂದರೆ, ನಾವು ನಮಮ  ದೇಹದ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಕಮತಗಳನುನ  

ನಿಷಿೆ ಿಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು.  ಕಮತಗಳ್ಳ ಜೇವಂರ್ವಾಗಿರದಂತೆ, ಅದನುನ  ಸಂಹರಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರ ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ 

ಸೇವೆಯಲಿಲ  ನಿರರ್ರಾಗಬೇಕು.  ದೇಹದ ಕಮತಗಳನುನ  ಕೊಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ವಿರುದಿ  ಹೊೇರಾಡಬೇಕು.  

ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ನು ಹೇಳ್ಳವುದೇನಂದರೆ, ದೇಹವು ಆರ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿ ಹೊೇರಾಡುರ್ಾ ದೆ.  ಆರ್ಮ ನು ದೇಹದ 

ವಿರುದಿ  ಹೊೇರಾಡುವದು ಎೊಂಬದಾಗಿ, ಈ ಹೊೇರಾಟ್ವು ಜೇವವಿರುವವರೆಗೂ ನಡೆಯುರ್ಾ ಲೇ ಇರುವದು.  

ಯಾರು ಈ ಹೊೇರಾಟ್ವನುನ  ರ್ನನ  ಸ್ವಮಥರ ಯ ಕೆನುಸ್ವರ ಸ್ವಯುವವರೆಗೂ ಮಾಡುವರೇ ಅೊಂರ್ವರನುನ  

ದೇವರು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ  ವಿಮೇಚ್ನ ಯಜ್ಾ ದ ಅನಾ ಯ ಜ್ಯಶಾಲಿಯಾದನು ಎೊಂಬುದಾಗಿ 

ನಿರ್ತಯಿಸುವನು-Z ’03, 172 (ಖ 3200). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 6 

 

 ಯಾರಾರು ದೇವರ ಆರ್ಮ ನಿೊಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ರೇ, ಅವರು ದೇವರ ಮಕೆಳ್ಳ. 

-ರೇಮಾಪುರ 8:14 

 

 ನಾವು ನಮಮ  ನಿಜ್ವಾದ ಸ್ವಾ ನದಲಿಲ  ಇರುವದನುನ  ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಒೊಂದು 

ಮಾಗತಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ.  ಈ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ್ಕ ನಾವು ಓಟ್ವನುನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ರ ವಲ್ಲ ದೆ, 

ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವವರೆಗೂ ನಮಮ ನುನ  ದೇವರ ಆರ್ಮ ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಅದು ನಡೆಸುವ ದಿಕೆನುನ  ನಾವು 

ಅನುಸ್ರಿಸಿ ನಡೆಯುವದಾದರೆ, ಅದನುನ  ಜ್ಯಿಸುವದಾದರೆ, ಆಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕೆಳಾಗುವೆವು.  

ಅೊಂದರೆ, ನಾವು ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನು ಅರ್ಪತಸಿದ ಯಜ್ಾ ದ ಫಲ್ದಲಿಲ  ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಿಟ್ಟಟ  ಅದೆ ಸಿಾ ತಿಯನುನ  

ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಮೊಂದುವರಿಸುವದಾದರೆ, ದೇವರು ನಮಮ ನುನ  ರ್ನನ ವರೆೊಂದು ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸುವನು-

Z ’03, 173 (ಖ 3200). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 

ಮೇ - 7 

 



 ನಾನು ಸುವಾತೆತಯನುನ  .................... ಸ್ವರದಿದದ ರೆ, ನನನ  ಗತಿಯನುನ  ಏನು ಹೇಳಲಿ.  

     -1ಕೊರಿೊಂಥ 9:16 

 

 ನಾವು ಹೊೊಂದಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸ್ಮಾಚಾರವನುನ  ಇರ್ರರಿಗೆ ಸ್ವರಲು ರ್ಪುು ವವರಾಗಿರಬಾರದು.  

ನರಳ್ಳತಿಾ ರುವ ಮಾನವ ಜ್ನಾೊಂಗದವರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಅನುಕಂಪ್ವಿದುದ , ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ದೇವರ 

ರಾಜ್ಯ ದ ವಾಗಾದ ನವನುನ  ಮತ್ತಾ  ಆ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಲ  ಎಲ್ಲಲ  ಕುಟ್ಟೊಂಬದವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗರ ಹಿಸುವ 

ಆಶಿೇವಾತದವನುನ  ತಿಳಿಸ್ಲು ಸ್ದಾ ಉತ್ತು ಕರಾಗಿರಬೇಕು.  ಯಾರು ಈ ಶುಭ ಸ್ಮಾಚಾರವನುನ  ದಿನ 

ನಿರ್ಯ ವು ಒದಗಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗನುಸ್ವರ ಪ್ರ ಚಾರಮಾಡಲು, ಸ್ವಾ ಥತತೆಯಿೊಂದಲೇ ಅಥವಾ 

ಜ್ಞಾ ನದ ಕೊರತೆಯಿೊಂದಲೇ ಅಥವ ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಲಿಲ  ಕೊರತೆಯುಳು ವನಾಗಿಯೇ ಹಿೊಂತೆಗೆಯುವನನುನ  

ಕರ್ತನು ಎೊಂದಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಚ ವದಿಲ್ಲ  ಮತ್ತಾ  ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಂದುವರೆಯುವನಾದರೆ, ದೇವರ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿಲ  ಪ್ರಲಿಲ್ಲ ದವನಾಗುವನು-Z ’03, 174 (ಖ 3204). 
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 ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನು ತ್ತನು ಕೊಡುತೆಾ ೇನೆೊಂದು ನಮಗೆ ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದುದ , ನಿರ್ಯ  ಜೇವವು. 

-1ಯೇಹಾನ 2:25 

 

 ದೇವರು ನಮಗೊೇಸೆ್ ರ ಮಾಡಿರುವ ಕೃಪ್ರಪೂರ್ತ ವಾಗಾದ ನಗಳನುನ  ಸ್ಮ ರಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು 

ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಕೊಂಬದನುನ  ತಿಳಿಯಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತೆಾ .  ಈಗಿನ ಜೇವನಕೆ್ಕ  ಅವಶಯ ಕವಾಗಿ 

ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿೇರು ಆಹಾರವನುನ  ದೇವರು ಒದಗಿಸುತೆಾ ೇನೆೊಂದು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದಾದ ನೆ.  ಆದರೂ ನಾವು 

ಇವುಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು, ಒದಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶಗಳನುನ  ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಾರದು.  ನಮಗೆ ದೇವರ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿಲ  ಪ್ರಲುಕೊಡುತೆಾ ೇನೆೊಂದು ದೇವರು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿರುವನು.  ಅದನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ನಮಮ  ಕರೆ 

ಆರಿಸುವಿಕ್ಕಯನುನ  ರುಜುಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು.  ದೇವರು ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಯತವನುನ  

ಮಾಡಲು ಸ್ದಾ ಸಿದಿನಾಗಿರುವನು.  ಹಾಗೆಯೇ, ನಮಮ  ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಕೆಾ ಗಿ ನಮಮ  ಕ್ರರ ಯೆಗಳನುನ  

ನಂಬ್ರಕ್ಕಯ ಮೂಲ್ಕ ತೇರಿಸ್ಬೇಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟಟ ದಾದ ನೆ.  ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಲ  ನಾಯ ಯವಾದ 

ರಿೇತಿಯಲಿಲ  ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಹಕರಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯತಗಳನುನ  ಕ್ಕಡ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತ್ತಾ ನೆ-Z ’03, 

175 (ಖ 3204). 
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 ಆದದರಿೊಂದ, ನಿೇವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆೊಂಬ ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನನುನ  ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ 

ಆರ್ನಲಿಲ ದದ ವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿು ರಿ.  ಆರ್ನಲಿಲ  ಬೇರೂರಿಕೊೊಂಡು ಭಕ್ರಾ  ವೃದಿಿಯನುನ  ಹೊೊಂದಿ ನಿಮಗೆ 

ಬೇಧಿಸ್ಲ್ು ಟ್ಟ  ಉಪ್ದೇಶದ ಪ್ರ ಕಾರವೇ ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಲಿಲ  ನೆಲೆಗೊೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ಚಾಚ ಗಿ ಸ್ಾ ೇರ್ರ  

ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿ.     -ಕೊಲಸ್ು  2:6,7 

 

 ರ್ಪುು  ಬೇಧ್ನೆ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳ್ಳವದೇನಂದರೆ, ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಲಿಲ  ಬೇರೂರಿಕೊೊಂಡು 

ವೃದಿಿಯಾಗುವದು ಅನಾವಶಯ ಕ ಮತ್ತಾ  ಸ್ರಿಯಾದುದಲ್ಲ .  ಏಕ್ಕೊಂದರೆ, ಅದು ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ರಾ ಯನುನ  

ಮತ್ತೊಂಧ್ನನಾನ ಗಿಸುತೆಾ  ಎೊಂಬುದು.  ಇವರು ರ್ಕತಬದಿವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಾ  ಸ್ರ್ಯ ವೇದದ ಆಧಾರದಿೊಂದ 

ರುಜುಪ್ಡಿಸ್ಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗದೆ ಇರುವದನನ  ಸ್ಾ ಸ್ಾ  ಮನಸಿು ಲ್ಲ ದವನು ಒರ್ಪು ಕೊೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ  

ಅೊಂಟ್ಟಕೊಳ್ಳು ವನು.  ಆದರೆ, ಯಾವನು ಸ್ರ್ಯ ವೇದ ಮತ್ತಾ  ಅದರಲಿಲ ರುವ ದೇವರ ವಾಕಯ ಗಳಲಿಲ  ಸ್ವಮಾನಯ  

ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಿಟ್ಟಟ  ಅದನುನ  ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸುವನೇ ಅವನು ಮತ್ತೊಂಧ್ನಲ್ಲ .  ಆದರೆ, ಕಾಲ್ಕರ ಮೇರ್ ದೈವ 

ವಾಕಯ ದಲಿಲ  ಅಡಗಿರುವ ಸ್ರ್ಯ  ಬೇಧ್ನೆಗಳನುನ  ಸ್ಾ ಸ್ಾ  ಮನಸಿು ನಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಸ್ರ್ಯ ದಲಿಲ  ಬಲ್ವಾಗಿ 

ಬೇರೂರಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗುವನು.  ಸ್ರ್ಯ ದಲಿಲ  ಬೇರೂರಿ ಭಕ್ರಾ ವೃದಿಿಯನುನ  ರೂಢಿಸಿಕೊೊಂಡಿರುವ ಕ್ರರ ಸ್ಾ  

ಭಕಾ ನಿಗೂ, ಮತ್ತೊಂಧ್ನಿಗೂ ಇರುವ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವೇನಂದರೆ, ಕ್ರರ ಸ್ಾ  ಭಕಾ ನು ಸ್ರ್ಯ ದಲಿಲ  ನೆಲೆಗೊೊಂಡಿರುವನು.  

ಮತ್ತೊಂಧ್ನು ಅಸ್ರ್ಯ  ಮತ್ತಾ  ರ್ಪ್ರು ದ ಬೇಧ್ನೆಯಲಿಲ ರುವನು-Z ’03, 199 (ಖ 3215). 
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 ನನನ  ರ್ಲೆಗೆ ತೈಲ್ವನುನ  ಹಚಿಚ ಸುತಿಾ ೇ.  ನನನ  ಪ್ರತೆರ ಯು ತ್ತೊಂಬ್ರ ಹೊರಸೂಸುರ್ಾ ದೆ. 

-ಕ್ರೇರ್ತನೆ 23:5 

 

 ಪ್ರತೆರ  ತ್ತೊಂಬ್ರ ಹೊರಸೂಸುವದು ಎೊಂಬುದಕೆ್ಕ  ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳಿವೆ.  ಸಂತೇಷ್ದ ಪ್ರತೆರ , 

ದುುಃಖದ ಪ್ರತೆರ  ಈ ಎರಡು ಅಥತದಲಿಲ  ಅದು ತ್ತೊಂಬ್ರ ಹೊರಸೂಸುರ್ಾ ದೆ.  ಕರ್ತನ ಸಂತೇಷ್ದ 

ಪ್ರತೆರ ಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವವನು ಹಿೊಂಸ್ಯಲಿಲಯೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು.  ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಳಬೇಕಾದರೆ, 

ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿೊಂಸ್ಯಲಿಲ  ಪ್ರಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು.  ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿಲ  ನಮಗೆ ದರಕುವ   ಮಹಿಮೆಯುಳು  

ಪ್ದವಿಯನುನ  ನೆನಸಿಕೊೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲ್ದ ಹಿೊಂಸ್ ಸಂಕಟ್ವನುನ  ಅಲ್ು ವೆೊಂದೆಣಿಸುತೆಾ ೇವೆ.  

ಹಿೇಗಿರುವದರಿೊಂದ ನಾವು ಸಂಕಟ್ಪ್ಡುತಿಾ ರುವಾಗಲು ಸಂತೇಷ್ ಉಳು ವರಾಗಿರುವೆವು.  ಹೇಗೆ ಸಂಕಟ್ 

ಹಿೊಂಸ್ ತ್ತೊಂಬ್ರ ಹೊರಸೂಸುರ್ಾ ದ, ಹಾಗೆಯೇ, ಸಂತೇಷ್ವು ತ್ತೊಂಬ್ರ ತ್ತಳ್ಳಕುವದು.  ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ನಾವು 

ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲಿಲ  ಸಂತೇಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೇಷ್ಪ್ಡಿರಿ ಎೊಂದು ತಿರುಗಿ 

ಹೇಳ್ಳತೆಾ ೇನೆ ಎೊಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು-Z ’03, 413 (ಖ 3268). 
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 ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನನ  ನಿಮಿರ್ಾ  ದಿನವೆಲ್ಲಲ  ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆದ ೇವೆ; ಜ್ನರು ನಮಮ ನುನ  

ಕೊಯೆುರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದಾದ ರೆ.   -ಕ್ರೇರ್ತನೆ 44:22 

 

 ನಾವು ಒೊಂದೇ ಒೊಂದು ತ್ತಯ ಗದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕು.  ಅದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು 

ಪ್ರ ತಿನಿರ್ಯ  ಮಾಡುವ ಸೇವೆ, ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನುನ  ಸ್ದುಪ್ಯೇಗಪ್ಡಿಸಿಕೊೊಂಡು ಸೇವೆ 

ಮಾಡುತ್ತಾ  ಅದನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವದಾಗಿದೆ.  ಆ ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಸ್ರ್ಣ ಪುಟ್ಟ  ಸೇವೆಯೂ ಸೇರಿರುವದು.  

ಅವುಗಳನುನ  ಕ್ಕಡ ನಾವು ಜ್ಞಾ ರ್ಪಸಿಕೊಳು ರ್ಕೆದುದ .  ಕ್ಕಲ್ವು ವೇಳ್ಮ ಅದನುನ  ಗರ್ನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲ್ಲರದಷ್ಟಟ  ಕನಿಷೆ್  ಸೇವೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು.  ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲ  ಸೇರಿ ಆ ಒೊಂದು ಮಹಾ 

ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.  ನಾವು ನಮಮ ನುನ  ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷೆಿ ಸಿಕೊೊಂಡು ಆರ್ನ ಕುಟ್ಟೊಂಬಕೆ್ಕ  ಸೇರಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಆ 

ಒೊಂದೇ ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಎಲ್ಲ ವು ಅಡಕವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ತವಾಗುವದು.  ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮಮ  

ಮನಸ್ು ನುನ  ಕರ್ತನಿಗೆ ಒರ್ಪು ಸಿದೆವೊೇ ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವನುನ  ಒರ್ಪು ಸಿದಂತ್ತಯುಾ  ನಾವು ಯಾವದನ್ನನ  

ಕಡೆಗಣಿಸ್ಲಿಕೆಾ ಗದು; ಯಾವದನ್ನನ  ರ್ಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಲಗದು.  ನಮಮ  ಸೇವೆಯು ಜೇವನದಲಿಲ  ಎಷ್ಟಟ  

ಕನಿಷೆ್ವಾಗಿದದ ರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವನುನ  ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿಲ  ತಡಗಿಸಿಕೊೊಂಡು ಆರ್ನ ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆಗೆ 

ಪ್ರರ್ರ ರಾಗಬೇಕು-Z ’03, 408 (ಖ 3265). 
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ಮೇ - 12 

 

 ರ್ಪರ ಯರೇ, ಈ ವಾಗಾದ ನಗಳ್ಳ ನಮಗಿರುವದರಿೊಂದ ನಾವು ಶರಿೇರಾರ್ಮ ಗಳ ಕಲ್ಮ ಶವನುನ  ತಲ್ಗಿಸಿ 

ನಮಮ ನುನ  ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿೊಂದ ಕ್ಕಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ವಿರ್ರ ರ್ಾ ವನುನ  ಸಿದಿಿ ಗೆ ರ್ರುವದಕೆ್ಕ  

ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ೇರ್.     -2ಕೊರಿೊಂಥ 7:1 

  

 ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಬಾಧ್ಯ ರಾಗಲು ಕರೆಯಲ್ು ಟ್ಟ  ಭಾವಿ ಸ್ದಸ್ಯ ರಲಿಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಈ ರಿೇತಿ 

ಕಲ್ಮ ಶವನುನ  ಹೊೊಂದಿಲ್ಲ .  ಹೊಟ್ಟಟ ಕ್ರಚ್ಚಚ , ಡಂಬ, ಕಪ್ಟ್ರ್ನ, ವೈರರ್ಾ , ಕ್ಕಟ್ಟ  ಮಾತ್ತಗಳ್ಳ.  ಇವೆಲ್ಲ ವೊ 

ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಇಲ್ಲ ದಿದದ ರು ಒೊಂದಾದರು ಇರುರ್ಾ ದೆ.  ಈ ಬಲ್ಹಿೇನತೆ ಕ್ರರ ಸ್ಾ  ಭಕಾ ನ ಜೇವನದ ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿಲ  

ಇರುವದಾಗಿದದ ರು ಹೊೇರಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು.  ಈ ಎಲ್ಲಲ  ದುಗುತರ್ಗಳನುನ  ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕ ವಹಿಸಿ 

ತಲ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನು ರ್ನನ  ಜೇವನದಲಿಲ  ನಡೆ, ನುಡಿ ಕ್ರರ ಯೆಗಳನುನ  ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಅದರ 

ಹಿೊಂದೆ ಇರುವಂರ್ ಪ್ರ ೇರಣೆ, ಯೇಚ್ನೆಯನುನ  ಶಿೇಘ್ರ ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳ್ಳಕೊೊಂಡು ರ್ಕ್ಷರ್ ವಿಸ್ಜತಸ್ಲು, 

ತಲ್ಗಿಸ್ಲು ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ಬೇಕು.  ಹಿೇಗೆ ಶರಿೇರಾರ್ಮ ಗಳ ಕಲ್ಮ ಶವನುನ  ತಲ್ಗಿಸಿ ನಮಮ ನುನ  

ಶುದಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವದನುನ  ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚಚ ತ್ತಾ ನೆ-Z ’03, 408 (ಖ 3265). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 13 

 



 ಯಜ್ಾ ವನನ ರ್ಪತಸುವದಕೆ್ರೊಂರ್ ಮಾತ್ತ ಕೇಳ್ಳವದು ಉರ್ಾ ಮವಾಗಿದೆ.  ಟ್ಗರುಗಳ ಕೊಬ್ರಬ ಗಿೊಂರ್ 

ವಿಧೇಯರ್ಾ ವು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿದೆ.       -1ಸ್ಮವೇಲ್ 15:22 

 

 ನಮಮ  ಪ್ರಲೇಕದ ತಂದೆಯು ಆರ್ನ ವಾಕಯ ಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡುವದನುನ  ಅಪೇಕಿ್ರಸುವನೆ 

ಹೊರತ್ತ ಆ ವಾಕಯ ಗಳನುನ  ನಾವು ಉರ್ಾ ಮಗೊಳಿಸ್ಲಿಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುವದನಾನ ಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮತ್ತಾ  

ಸಂದಭತಗಳಿಗೆ ರ್ಕೆೊಂತೆ ವಿಧೇಯತೆಯನುನ  ತೇರಿಸುವದನಾನ ಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುವವನಲ್ಲ .  ನಾವು 

ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿೊಂದ ವಾಕಯ ವನುನ  ಕೇಳಿ ಆದಷ್ಟಟ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಅವುಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸುವವರಾಗಿ ದೇವರಲಿಲ  

ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಿಟ್ಟಟ  ಅದರಿೊಂದ ಒದಗಿಬರುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಮೊಂದೆ ಸ್ವಗಬೇಕು.  ನಮಮ ನುನ  

ಕಾಯುವ ದೇವರು ತೂಕಡಿಸುವವನಲ್ಲ , ನಿದಿರ ಸುವವನಲ್ಲ .  ಆರ್ನು ಎಲ್ಲಲ  ವಿಷ್ಯಗಳಲೂಲ  ನಮಮ  

ವಿಧೇಯರ್ಾ ದಿೊಂದಾಗಿ ಬಂದದಗುವ ಆಗುಹೊೇಗುಗಳನುನ  ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಮಥತನಿೇಯವಾಗಿ ನಮಮ ನುನ  

ಸುಧಾರಿಸುವನು-Z ’03, 218 (ಖ 3224). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 14 

 

 ರ್ಪರ ೇತಿಯಿೊಂದ ಸ್ರ್ಯ ವನನ ನುಸ್ರಿಸುತ್ತಾ  ಬೆಳ್ಮದು ಎಲ್ಲಲ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲಯೂ ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ ಐಕಯ ವನುನ  

ಹೊೊಂದುತ್ತಾ  ಬರಬೇಕು.  ಆರ್ನ ಶಿರಸುು .     -ಎಫೆಸ್ 4:15 

  

 ಕೃಪ್ಯಲಿಲ  ಬೆಳ್ಮಯುವದೆೊಂದರೆ ಏನು? ಕರ್ತನ ಸ್ಹಕಾರ, ಸ್ಹವಾಸ್ದಲಿಲ  ಬೆಳ್ಮಯುವದು.  ಆರ್ನ 

ವಯ ಕ್ರಾ ರ್ಾ ಕೆ್ಕ  ಸ್ಮಿೇಪ್ದಲಿಲ ದುದ , ವೈಯಕ್ರಾ ಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಾ  ಆರ್ನ ಸ್ಹವಾಸ್ದಿೊಂದಲೂ ಆರ್ನಲಿಲ  

ಐಕಯ ವಾಗಿದುದ , ಬೆಳ್ಮಯುವದಾಗಿದೆ.  ಹಿೇಗೆ ಕರ್ತನ ಕೃಪ್ಯಲಿಲ  ಬೆಳ್ಮದು ಜ್ಞಾ ನದಲಿಲ  ಬೆಳ್ಮಯದಿರಲು 

ಸ್ವಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ .  ಕೃಪ್ಯ ಅತಿ ಮಖಯ  ಉದೆದ ೇಶ ಐಕಯ ತೆ, ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ ಜ್ಞಾ ನದಲಿಲ  ಬೆಳ್ಮದು ಪೂರ್ತರಾಗುವದು ಮತ್ತಾ  

ಆರ್ನ ಸ್ನಿಹ, ಸ್ಹವಾಸ್ದಲಿಲ ದುದ , ದೈವ ಯೇಜ್ನೆಗೆ ತಿೇರ ಹತಿಾ ರವಾಗಿ ಅದರ ಕಾಯಾತಚ್ರಣೆಯಲಿಲ  

ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದುದ , ಕಾಯತನಿವತಹಿಸುವದಾಗಿದೆ.  ಆದದರಿೊಂದ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ರ್ಪರ ೇತಿಯಿೊಂದ 

ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಆರ್ನ ಕೃಪ್ಯಲಿಲಯೂ ಮತ್ತಾ  ಆರ್ನ ವಾಕಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರ ತಿನಿರ್ಯ ವು ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ , 

ಧಾಯ ನಾಸ್ಕಾ ರಾಗಿ ದೈವ ಜ್ಞಾ ನದಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗುವೆವು-Z ’03, 200 (ಖ 3215). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 

ಮೇ - 15 

 

 ಆಹಾ, ಅೊಂಜೂರವು ಚಿಗುರದಿದದ ರೂ ದಾರ ಕಿಾಲ್ತೆಗಳಲಿಲ  ಹಣ್ಣಣ  ಸಿಕೆ ದಿದದ ರೂ ಎಣೆಣ  ಮರಗಳ 

ಉರ್ು ತಿಾ ಯು ಶೂನಯ ವಾದರೂ ಹೊಲ್ಗದೆದ ಗಳ್ಳ ಆಹಾರವನುನ  ಕೊಡದೆ ಹೊೇದರೂ ಹಿೊಂಡು 



ಹಟ್ಟಟ ಯಳಗಿೊಂದ ನಾಶವಾದರೂ ಮಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟಟ ಗೆಗಳೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ದಿದದ ರೂ ನಾನು ಯೆಹೊೇವನಲಿಲ  

ಉಲ್ಲಲ ಸಿಸುವೆನು, ನನನ  ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಲಿಲ  ಆನಂದಿಸುವೆನು. 

ಹಬಕ್ಕಕೆ  3:17,18 

  

 ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕ್ಕಟ್ಟ ದದ ನುನ  ಮಾಡಿ ಹೊೊಂದುವ ಬಳ್ಳವಳಿಗಾಗಿ ಲೇಕದಲಿಲ  ಕಹಿಯಾದ 

ಅನುಭವಗಳನುನ  ಹೊೊಂದಿ ಪ್ರಠ ಕಲಿಯಲು ದೇವರು ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವದಕೆ್ಕ  ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವನು.  

ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬ್ರಗಸ್ಾ  ಸಂರ್ರು ದೇವರು ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಪ್ತಡಿಸಿರುವ ಆಶಚ ಯತಕರವಾದ 

ಆಶಿೇವಾತದವನುನ  ಹೊೊಂದಲಿಕೆ್ಕ  ಅವರು ಶಿಕಿ್ರರ್ರಾಗಿ ರ್ರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದು ಸುಸಂಸೆ್ øರ್ರು, ನಿಮತಲ್ರೂ, 

ಶುದಿರೂ ಆಗುವದಕೆಾ ಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಜೇವಿರ್ದಲಿಲ  ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವನು.-Z ’03, 

94 (ಖ 3167). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 

ಮೇ - 16 

 

 ಜ್ನಾೊಂಗಗಳ್ಳ ನನನ  ಧ್ಮತವನುನ , ಸ್ಕಲ್ ರಾಜ್ರು ನಿನನ  ವೈಭವವನುನ  ನೇಡುವರು; 

ಯೆಹೊೇವನ ಬಾಯಿ ನಮಿಸಿದ ಹೊಸ್ ಹೆಸ್ರು ನಿನಗೆ ದರೆಯುವದು.  ನಿೇನು ಯೆಹೊೇವನ ಕೈಯಲಿಲ  

ಸುೊಂದರ ಕ್ರರಿೇಟ್ವಾಗಿಯೂ ನಿನನ  ದೇವರ ಹಸ್ಾ ದಲಿಲ  ರಾಜ್ ಶಿರೇವೇಷ್ಟ ನವಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.  

          -ಯೆಶಾಯ 62:2,3 

 

 ಲೇಕದವರಿೊಂದಲೂ ಮತ್ತಾ  ಹೆಸ್ರಿನ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಾ  ಸ್ಮದಾಯದವರಿೊಂದಲೂ ನಾವು ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ ವಿಶೇಷ್ 

ಜ್ನರಾಗಿದೆದ ೇವೆೊಂಬದನುನ  ಮರೆಯಬಾರದು.  ನಾವು ಉನನ ರ್ ನಿರಿೇಕಿ್ಕ , ಗುರಿ ಮತ್ತಾ  ಆಕಾೊಂಕಿ್ಕಯುಳು ವರು 

ಮತ್ತಾ  ದೇವರ ರ್ಪರ ೇತಿ ಕೃಪ್ಗೆ ಪ್ರರ್ರ ರಾಗಿರುವವರು ಆಗಿದೆದ ೇವೆ.  ಲೇಕ ಮತ್ತಾ  ಹೆಸ್ರಿನ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಾ  ಸ್ಮದಾಯ 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಲೌಕ್ರಕ ಮನೇಭಾವವನುನ  ಆಶೆ ಆಕಾೊಂಕಿ್ಕ ಗಳಿೊಂದ ಕ್ಕಡಿದವರಾಗಿರುವವರಿೊಂದ 

ನಮಮ ನುನ  ವಿರೇಧಿಸುತ್ತಾ ರೆ.  ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಗಮನಕೊಡದೆ ಜೊತೆ ಸೇರದೆ ಇರುವದರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 

ಆಶಚ ಯತಪ್ಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ -Z ’03, 164 (ಖ 3199). 

 

  * * *  * * *  * * * 

  

ಮೇ - 17 

 

 ನಿಮಗೆ ಬಹಿಷೆ್ಕ ರ ಹಾಕುವರು.  ಅದಲ್ಲ ದೆ, ನಿಮಮ ನುನ  ಕೊಲುಲ ವವನು ತ್ತನು ದೇವರಿಗೆ 

ಯಜ್ಾ ವನುನ  ಮಾಡಿದೆದ ೇನೆೊಂದು ನೆನಸುವ ಕಾಲ್ ಬರುರ್ಾ ದೆ.      -ಯೇಹಾನ 16:2 



 

 ಹಿೊಂದಿನ ಕಾಲ್ಕೆ್ರೊಂರ್ ಈಗಿನ ಹಿೊಂಸ್ಗಳ್ಳ ಬಹು ನಾಜೂಕಾದವುಗಳ್ಳ.  ಈಗಿನ ನಂಬ್ರಗಸ್ಾ ರನುನ  

ಕಲುಲ ಗಳಿೊಂದ ಹೊಡೆಯುವದಿಲ್ಲ .  ಅಥವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಗಳನುನ  ಎಸ್ಯುವದಿಲ್ಲ .  ಅವರ 

ರ್ಲೆಯನುನ  ಹರಿರ್ವಾದ ಆಯುಧ್ದಿೊಂದ ತೆಗೆಯುವದಿಲ್ಲ .  ಆದರೆ, ದುಷ್ಟ ರು ಕ್ಕಟ್ಟ  ಕ್ಕಟ್ಟ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಯೇಗಿಸುವರು ಅನಕ ಭಕಾ ರ ವಿರುದಿವಾಗಿ ನಿಷೆ್ಕ ರರ್ ಆರೇಪ್ಗಳನುನ  ಹೊರಿಸಿ 

ಅವಮಾನ ಮಾಡುವರು.  ಆದರೂ ಭಕಾ ರು ಎಲ್ಲ ವನುನ  ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಿಗಾಗಿ ಸ್ಹಿಸಿಕೊೊಂಡು ಆರ್ನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 

ಸ್ವಕಿ್ರಕೊಡುವರು.  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ನಂಬ್ರಗಸ್ಾ ನು ಪ್ರ ಥಮ ರಕಾ ಸ್ವಕಿ್ರಯಾದ ಸ್ಾ ಫನನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲಿ.  ಅವರು 

ಸ್ವಕಿ್ರಕೊಡುವಾಗ ಸ್ಾ ಫನನ ಮಖದಲಿಲ  ಕಾೊಂತಿ ಹೇಗೆ ಹೊಳ್ಮಯುತಿಾ ತಾ ೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಳ್ಮಯಲಿ.  ಅವರು 

ರ್ಮಮ  ನಂಬ್ರಕ್ಕಯ ಕಣ್ಣಣ ಗಳಿೊಂದ ದೇವರ ಬಲ್ಗಡೆಯಲಿಲ  ಆಸಿೇನನಾಗಿರುವ ನಮಮ  ಸ್ಹಾಯಕ ಮತ್ತಾ  

ವಿಮೇಚ್ಕನನುನ  ನೇಡಲಿ.  ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳೂ ಸ್ಾ ಫನನ ಮಾತ್ತಗಳಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತಾ  ಹೇಗೆ 

ಸ್ಾ ಫನನು ಪ್ವಿತ್ತರ ರ್ಮ ಭರಿರ್ನಾಗಿಯೂ, ಕೃಪ್ಯಿೊಂದಲೂ ತ್ತೊಂಬ್ರದವನಾಗಿದದ ನೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು 

ಕ್ಕಡ ಇರಲಿ-Z ’97, 57 (ಖ 2108). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 

  

ಮೇ - 18 

 

 ನಂಬ್ರರುವ ನಾವಾದರೇ ಆ ವಿಶಾರ ೊಂತಿಯಲಿಲ  ಸೇರುರ್ಾ ಲೇ ಇದೆದ ೇವೆ. 

ಇಬ್ರರ ಯ 4:3 

 

 ನಾವು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಕರ್ತನಲಿಲ  ನಂಬ್ರಕ್ಕ ಇಟ್ಟಟ ರುತೆಾ ೇವೆಯೇ ಅಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ನಮಮ  ವಿಶಾರ ೊಂತಿ 

ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿರುತೆಾ .  ಯಾರು ಕರ್ತನನುನ  ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ನಂಬ್ರರುತ್ತಾ ರೇ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ 

ವಿಶಾರ ೊಂತಿಯಲಿಲ ರುವರು.  ಆತಿಮ ೇಕ ಇಸ್ವರ ಯೇಲ್ಯ ನ ಆದಶತ, ಗುರಿ ಪ್ರಿಪೂರ್ತ ವಿಶಾರ ೊಂತಿಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯುವದಾಗಿದೆ.  ಈಗಿನ ಅನುಭವದಲಿಲ  ಪ್ರಿಪೂರ್ತ ಸ್ಬಬ ರ್ಾ ನುನ  ಆಚ್ರಿಸುವದು, ಈ ವಿಶಾರ ೊಂತಿಗಿೊಂರ್ಲು 

ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಮತ್ತಾ  ವಾಸ್ಾ ವಿಕವಾದ ಪ್ರಿಪೂರ್ತ, ಪ್ರಿಪ್ಕಾ ವಾದ ವಿಶಾರ ೊಂತಿ.  ಈ ಒೊಂದು ವಿಶಾರ ೊಂತಿಯನುನ  

ನಮಮ ದಾಗಿಸಿಕೊಳು ಲು ಈ ಜೇವನದಲಿಲ  ನಿರಿೇಕಿ್ಕಯುಳು ವರಾಗಿ ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಡುತೆಾ ೇವೆ.  ಇದು ದೇವಜ್ನರಿಗಾಗಿ 

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಮಹಾ ವಿಶಾರ ೊಂತಿಯಾಗಿದೆ.  ಆದದರಿೊಂದ, ನಾವು ಸ್ಬಬ ತ್ ಎೊಂಬ ವಿಶಾರ ೊಂತಿಯಲಿಲ  

ಸೇರುವದಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಡೇರ್.  ನಮಮ ಲಿಲ  ಒಬಬ ರಾದರೂ ಅವರ (ಶಾರಿೇರಕ ಇಸ್ವರ ಯೇಲ್ಯ ರು) 

ಅವಿಧೇಯರ್ಾ ವನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸುವವರಾಗಬಾರದು. (ಇಬ್ರರ ಯ 4:9-11)-Z ’99, 253 (ಖ 2534). 

  * * *  * * *  * * * 
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 ದೃಢವಾದ ನಂಬ್ರಕ್ಕಯುಳು  ನಾವು ನಮಮ  ಸುಖವನುನ  ನೇಡಿಕೊಳು ದೆ, ದೃಢವಿಲ್ಲ ದವರ 

ಅನುಮಾನಗಳನುನ  ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು.-         ರೇಮಾಪುರ 15:1 

 

 ಮೂಲ್ ರ್ರ್ಾ ಗಳನುನ  ಯಾವ ಕಾರರ್ಕೆ್ಕ  ಬ್ರಟ್ಟಟ ಕೊಡಬಾರದು.  ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಚ ವ ಹಾಗೆ 

ನಮಗಿರುವ ಸ್ವಾ ತಂರ್ರ ಯ  ಮತ್ತಾ  ಹಕೆು ಗಳನುನ  ಆಗಾಗ ಇರ್ರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಗರ್ನೆಗೆ ತ್ತರದಿರುವದು ಮೇಲು.  

ಈ ರಿೇತಿ ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ನಾದ ಪೌಲ್ನು ಮೂಲ್ ರ್ರ್ಾ ಗಳನುನ  ಸ್ಮಥಿತಸ್ಲು ಹಿೊಂಜ್ರಿಯಲಿಲ್ಲ .  (ಗಲ್ಲರ್ಯ  

2:5,11) ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಭೆಗಾಗಿಯೂ ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ನು ರ್ನಗಿದದ ೊಂರ್ ಸ್ವಾ ತಂರ್ರ ಯ  ಹಕೆನುನ  ತ್ತಯ ಗ 

ಮಾಡುವದರಲಿಲ  ಕರ್ತನಿಗೆ ಎರಡನೆಯವನಾದನು; ಮತ್ತಾ  ಸ್ಭೆಗೆ ಒೊಂದು ಗೌರವಾನಿಾ ರ್ 

ಮಾದರಿಯಾದನು-Z ’97, 75 (ಖ-2118). 

 

  * * *  * * *  * * * 
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 ಸ್ತೆಿ ಿಯಗಳಲಿಲ  ಆಸ್ಕಾ ರಾದ ಸ್ಾ ಕ್ರೇಯ ಜ್ನರನುನ  ರ್ನಗಾಗಿ ಪ್ರಿಶುದಿ  ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ , 

ನಮಗೊೇಸೆ್ ರ ರ್ನನ ನುನ  ಒರ್ಪು ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.        -ತಿೇರ್ 2:14 

 

 ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಜ್ನರು “(Peಛಿuಟ್iಚಿಡಿ Peoಠಿಟ್e)” ಅೊಂದರೆ, ವೇಷ್-ಭೂಷ್ರ್ದಲ್ಲ ಲ್ಲ , 

ನಡತೆಯಲ್ಲ ಲ್ಲ , ಆಡುವ ಭಾಷ್ಠಯಲ್ಲ ಲ್ಲ .  ಮೂಖತರ್ನ ಅಥವಾ ವಿವೇಚ್ನೆಯಿಲ್ಲ ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಲ್ಲ , 

ವೈಲ್ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲ ಲ್ಲ .  ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಜ್ನರು ಅೊಂದರೆ, ಲೇಕ ಮತ್ತಾ  ಲೌಕ್ರಕತೆಯಿೊಂದ 

ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿರುವವರೂ ಆಗಿದಾದ ರೆ.  ಇವರು ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ ಆರ್ಮ ವನುನ  ಹೊೊಂದಿದವರು ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಿಗಾಗಿ ರ್ಮಮ ನುನ  

ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಪ್ಡಿಸಿಕೊೊಂಡಿರುವವರು.  ಲೇಕ ಮತ್ತಾ  ಸ್ವಾ ಥತತೆಯನುನ  ರ್ನನ  ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟಟ ರುವ 

ಲೇಕದವರಿೊಂದ ಬೇಪ್ತಡಿಸಿಕೊೊಂಡಿರುವವರು.  ಕರ್ತನ ವಾಕಯ ವೇ ರ್ಮಮ  ಧ್ಮತವೆೊಂದು ತಿಳಿದು ಅದನುನ  

ಪ್ರಿಪ್ರಲಿಸುವವರು.  ದೈವಜ್ಞಾ ನಕೆ್ಕ  ಲೇಕದ ಜ್ಞಾ ನ ಸ್ು ೊಂದಿಸ್ದಿರುವಾಗ ಲೇಕದ ಜ್ಞಾ ನವನುನ  

ನಿರಾಕರಿಸುವವರು ಲೇಕದಲಿಲ ದದ ರೂ ಲೇಕದವರಲ್ಲ .  ಇವರು ವಿಶೇಷ್ ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಲಿಲ  ಬೇರೂರಿ 

ನೆಲೆಗೊೊಂಡಿರುವವರು ಮತ್ತಾ  ಆ ನಂಬ್ರಕ್ಕಗೆ ಬದಿರಾಗಿ ಉತ್ತು ಹಭರಿರ್ರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು.  ರ್ಮಮ ನೆನ  

ರ್ಮಮ  ಅರಸ್ನಾದ ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನಿಗೆ ತ್ತಯ ಗ ಮಾಡಿರುವವರು ಮತ್ತಾ  ಆರ್ನ ಚಿರ್ಾ  ಬ್ರಟ್ಟಟ  ಬೇರೇನನುನ  ತಿಳಿಯದವರು.  

ಇವರು ಸ್ರ್ಯ ವನುನ  ಪ್ರಿಷೆ್ಕ ರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯ ಯನಮಾಡಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಬದಿರಾಗಿ ಕೇಳ್ಳವವರಿಗೆ 

ಸ್ಕಾರರ್ವಾಗಿ ಒಪುು ವಂರ್ ಉರ್ಾ ರಕೊಡುವವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಆಶಚ ಯತ ಮತ್ತಾ  ಅಪ್ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಿೊಂದ ಕಲಿು ಸಿ 

ಉರ್ಾ ರ ಕೊಡುವ ಇರ್ರರಂತೆ ಇವರಿಲ್ಲ -Z ’97, 95 (ಖ 2127). 

*** *** *** 
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 ದೈವ ಪ್ರ ೇರಿರ್ವಾದ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ಾ ಿವು ಉಪ್ದೇಶಕೆ್ಕ  ಖಂಡನೆಗೂ ತಿದುದ ಪ್ರಟ್ಟಗೂ, ನಿೇತಿ 

ಶಿಕಿ್ಕಗೂ ಉಪ್ಯುಕಾ ವಾಗಿದೆ.  ಅದರಿೊಂದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ನು ಪ್ರ ವಿೇರ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಲ್ ಸ್ತೆ್ತಯತಕೆ್ಕ  

ಸ್ನನ ದಿನಾಗುವನು.      -2ತಿಮೇಥಿ 3:16,17 

 

 ನಾವೆಲ್ಲ ರೂ ನೆನರ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಒಳ್ಮು ಯ ವಿಷ್ಯವೇನಂದರೆ, ದೇವರಾರ್ಮ ನ ಸ್ಕಲ್ ಗುರ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ  

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾ ನದಲಿಲ  ಸಿದಿಿ ಗೆ ಬಂದಿರುವದರಿೊಂದ, ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೂ 

ಮತ್ತಾ  ಪ್ರಿಶುದಿರಾಗಲು ನಮಗೆ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯ ದೈವೊೇಕ್ರಾ ಗಳಿೊಂದಲೂ ಮತ್ತಾ  ಕರ್ತನ 

ವಾಕಯ ಗಳಿೊಂದಲೂ ಆರ್ನಿೊಂದ ಪ್ರ ೇರಿರ್ರಾದ ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ರಿೊಂದಲೂ ಸ್ಹಾಯ ಒದಗಿಬಂದಿರುವುದರಿೊಂದ, 

ಸ್ರ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ ಅದರಲಿಲ  ಅಡಕವಾಗಿರುವ ವಾಗಾದ ನ ಸ್ಹಿರ್ವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಯಾರ 

ಬಳಿಗೂ ಹೊೇಗುವ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿಲ್ಲ -Z ’97, 170 (ಖ 2165). 

 

  * * *  * * *  * * * 
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 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಆರ್ಮ ವು ಬಲ್, ರ್ಪರ ೇತಿ, ಶಿಕ್ಷರ್ಗಳ ಆರ್ಮ ವೇ ಹೊರತ್ತ, ಹೇಡಿರ್ನದ 

ಆರ್ಮ ವಲ್ಲ .     -2 ತಿಮೇಥಿ 1:7 

 

 ದೇವರು ರ್ನನ  ಜ್ನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಆರ್ಮ  ಭಯದ ಆರ್ಮ ವಲ್ಲ .  ಆದರೆ, ಅದು ರ್ಪರ ೇತಿಯಿೊಂದ 

ತ್ತೊಂಬ್ರರುವ ಶಕ್ರಾ , ಚೈರ್ನಯ  ಮತ್ತಾ  ಉತ್ತು ಹ.  ದೇವರಲಿಲ  ನಮಗಿರುವ ರ್ಪರ ೇತಿ ಮತ್ತಾ  ಆರ್ನ ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆ 

ಪ್ಡೆಯುವಂಥ ಸೇವೆ, ಸ್ರ್ಯ ದ ಪ್ರವಾಗಿರುವ ರ್ಪರ ೇತಿ, ದೇವ ಜ್ನರ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾವು ತೇರಿಸುವ ರ್ಪರ ೇತಿ, ದೇವ 

ಜ್ನರನುನ  ಪ್ವಿರ್ರ ತೆ ರ್ಲುಪ್ಲು ಅವರನುನ  ಹುರಿದುೊಂಬ್ರಸಿ ಪರ ೇತ್ತು ಹಿಸುವದಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  

ಸ್ಮಯವಿರಲ್ಲಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಒಳ್ಮು ೇದನುನ  ಮಾಡುವ ರ್ಪರ ೇತಿ, ಸ್ಾ ಸ್ಾ  ಮನಸುು  ಅೊಂದರೆ, ದೇವರ ವಾಕಯ ದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ು ನುನ  ಸಿಾ ರಗೊಳಿಸಿ ಶಕ್ರಾ ಯುರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ವಿಷ್ಯವನುನ  ಆಳವಾಗಿ 

ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ ಧೈಯತವಾಗಿ, ಸ್ಮಯ ಸಂದಭತಗಳನುನ  ಬುದಿಿವಂತಿಕ್ಕಯಿೊಂದ 

ನಿಷ್ೆ ಷ್ಠತ ಮಾಡಿ ನಮಗಿರುವ ಸ್ವಮಥರ ಯ ವನುನ  ನಮಮ ಲಿಲ ರುವ ಶಕ್ರಾ , ಜ್ಞಾ ನಕೆನುಸ್ವರವಾಗಿ 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವಾಗ ನಮಮ  ರ್ಪರ ೇತಿಯು ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಪ್ಡಿಸಿಕೊೊಂಡಿರುವ ನಮಮ  ಹೃದಯದಲಿಲ  ಜ್ಞಾ ಲೆಯಂತೆ 

ಉರಿಯುವುದು-Z ’97, 170 (ಖ 2165). 

 

  * * *  * * *  * * * 
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ನಿೇವು ಸ್ಹ ಒಬಬ ರ ಕಾಲ್ನುನ  ಒಬಬ ರು ತಳ್ಮಯುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದಿದ ೇರಿ. ಯೇಹಾನ 13:14 

 

 ಈ ವಚ್ನ ಸೂಚಿಸುವದೇನಂದರೆ, ಕ್ರರ ಸ್ಾ ನ ಶಿಷ್ಯ ರು ಒಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿೊಂದ ಸ್ಹಕರಿಸಿ 

ಅವರವರ ಅಭ್ಯಯ ದಯಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಗಮನಹರಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ರ್ನನ ನುನ  ಶುಭರ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ಶುದಿ  

ಹಾಗೂ ನಿಮತಲ್ ಚಿರ್ಾ  ಉಳು ವರಾಗಿರಲು ಪ್ರ ಯಾಸ್ಪ್ಡಬೇಕು.  ಹಿೇಗೆ ಕ್ಕಟ್ಟ ದಾಗಿರುವ ಈಗಿನ 

ಪ್ರ ಪಂಚ್ದಿೊಂದ ಬರುವಂರ್ ಪ್ರಿೇಕಿ್ಕ ಗಳ್ಳ, ಶೇಧ್ನೆಗಳ್ಳ ಅಡಿಿ  ಆತಂಕಗಳನುನ  ಎದುರಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿರುದಿ  

ಹೊೇರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಈ ಅಡಚ್ಣೆ, ಶೇಧ್ನೆಗಳ್ಳ, ಪ್ರಿೇಕಿ್ಕ ಗಳ್ಳ ಮೂರು ಮೂಲ್ 

ವಿಷ್ಯಗಳಾದ ಲೇಕ, ಶರಿೇರ, ಸೈತ್ತನನಿೊಂದ ಉರ್ು ತಿಾ ಯಾಗುವದು.  ನಾವು ಆರ್ಮ ನ ನಾನಾ ಗುರ್ಗಳಾದ 

ರ್ಗೆಿದ ಸ್ಾ ಭಾವ, ತ್ತಳ್ಮಮ , ಗಾೊಂಭಿೇಯತ, ಸ್ಹೊೇದರರ ಬಗೆೆ  ಕರುಣೆಯಿೊಂದ ಕ್ಕಡಿರುವ ರ್ಪರ ೇತಿ ಇವುಗಳನುನ  

ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇರ್ರರಿಗೂ ಸ್ಹಾಯ ಹಸ್ಾ  ನಿೇಡಿ ಅವರೂ ಕ್ಕಡ ಈ 

ಗುರ್ಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯಲಿಕೆ್ಕ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವದು.  ಹಿೇಗೆ ನಡೆಯುವದರಿೊಂದ ನಾವು ಲೇಕದ ಹಾಗೂ 

ಶಾರಿೇರಿಕ ಮಲಿನರ್ಾ ಗಳಿೊಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶುದಿರಾಗುವೆವು-Z ’97, 243 (ಖ 2200). 

 

  * * *  * * *  * * * 
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 ರ್ಪರ ೇತಿಯು ............................... ಸಿಟ್ಟಟ ಗೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲ .- 1ಕೊರಿೊಂಥ 13:4,5 

 

 ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರದುದಹೊೇಗಿರುವದರಿೊಂದ ಮತ್ತಾ  ಅನುವಂಶಿಕತೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ನಮಮ  ನರಗಳ ದೌಬತಲ್ಯ ದಿೊಂದ, ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳು ವದು, ಬಾಯಿಬ್ರಟ್ಟಟ  ಹೇಳದೆ ಇರುವುದು, ಮೊಂಗೊೇಪ್, 

ಇವೆಲ್ಲ ವೂ ನಮಮ  ಶರಿೇರದಲೆಲ ೇ ಉರ್ು ತಿಾ ಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊೊಂಡಿರುವದರಿೊಂದ, ಕರ್ತನ ಆರ್ಮ ವನುನ  

ಹೊೊಂದಿರುವ ನಾವು ಈ ಕ್ಕಟ್ಟ  ಪ್ರ ವೃತಿಾ ಯ ವಿರುದಿ  ಹೊೇರಾಟ್ ನಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನುನ  ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು.  

ಮತಾ ೊಂದು ರಿೇತಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ನಮಮ ದು ಇದೇ ದಾರಿ ಎೊಂದು ಹೇಳ್ಳವುದುೊಂಟ್ಟ, ಆದರೆ, 

ಬ್ರದುದಹೊೇಗಿರುವ ನಮಮ ಲಿಲ  ಕ್ಕಟ್ಟ ದೆದ ೇ ವಾಸ್ವಾಗಿರುವುದರಿೊಂದ, ನ್ನರ್ನ ಸೃಷಿಟ ಗಳಾಗಿರುವವರು ಈ 

ಹಳ್ಮಯ ಶಾರಿೇರಿಕ ಸ್ಾ ಭಾವವನುನ  ಮತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇರ್ರೆ ಗುರ್ಗಳನುನ  ಹಾಗೂ ಸೈತ್ತನನ 

ವಿರುದಿವೂ ಹೊೇರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯಗಳಿಸುತ್ತಾ ರೆ.  ಕ್ಕಲ್ವರು ಮಾರ್ರ  ರ್ಮಮ  ಸ್ನ ೇಹಿರ್ರ ಮತ್ತಾ  ಕುಟ್ಟೊಂಬ 

ವಗತದವರ ಜೊತೆ ರ್ಪರ ೇತಿಯಿೊಂದ ವತಿತಸುತ್ತಾ ರೆ.  ಈ ಗುರ್ವನುನ  ದೇವರ ಮಕೆಳಾಗಿರುವವರು ದಿನ ದಿನ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿಕೊೊಂಡು ಸ್ವಧು ಸ್ಾ ಭಾವದವರಾಗಬೇಕು-Z ’97, 247 (ಖ 2202). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 25 



 

 ಕ್ಕಟ್ಟ ರ್ನಕೆ್ಕ  ಸ್ೇತ್ತ ಹೊೇಗದೆ ಒಳ್ಮು ೇರ್ನದಿೊಂದ ಕ್ಕಟ್ಟ ರ್ನವನುನ  ಸ್ೇಲಿಸು. 

-ರೇಮಾಪುರ 12:21 

 

 ನಾವು ಕ್ಕಟ್ಟ  ಮಾತ್ತಗಳಿೊಂದಾಗಲಿ, ಕ್ಕಟ್ಟ  ವಿಧಾನದಿೊಂದಾಗಲಿ ಅಥವ ಕ್ಕಟ್ಟ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಗಲಿ 

ನಡೆದುಕೊಳು ಬಾರದು ಮತ್ತಾ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲೂಬಾರದು.  ಹಾಗೆ ಒೊಂದು ವೇಳ್ಮ ಮಾಡುವದಾದರೆ, 

ತ್ತತೆ್ತಲಿಕವಾಗಿ ನಮಮ  ವಿರೇಧಿಯನನ ನುಸ್ರಿಸಿದಂತ್ತಗುವುದು ಮತ್ತಾ  ವಿರೇಧಿಯು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ 

ಮಾಗತ ರಿೇತಿ ಕರ್ತನ ಮಾಗತಕೆ್ರೊಂರ್ ಒಳ್ಮು ೇದೆೊಂದು ಒರ್ಪು ದ ಹಾಗಾಗುವದು.  ಕೊೇಪ್ಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಕೊೇಪ್, 

ಕ್ಕಟ್ಟ  ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಟ್ಟ  ಮಾತ್ತ, ಕಠಿರ್ವಾಗಿ ವತಿತಸಿದರೆ, ಕಠಿರ್ವಾಗಿ ವತಿತಸುವದು 

ದೇಷ್ಕರೇಪ್ಣೆಗೆ ದೇಷ್ಕರೇಪ್ಣೆ ಮಾಡುವದು.  ಹಿೊಂಸ್ಗೆ ಹಿೊಂಸ್, ಹೊಡೆರ್ಕೆ್ಕ  ಹೊಡೆರ್ ಅಥವ ಬೇರೆ 

ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ದರು ನಡಕೊೊಂಡ ಪ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಕ್ಕಟ್ಟ ರ್ನವನುನ  ಕ್ಕಟ್ಟ ದರಿೊಂದಲೇ ಸ್ೇಲಿಸಿದಂತ್ತಗುವುದು.  

ಇದು ಬ್ರದುದ  ಹೊೇಗಿರುವ ಮಾನವರಾದ ನಮಮ  ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಗುರ್.  ಇದನುನ  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕೊಂಬುದೆ 

ಕರ್ತನ ಉದೆದ ೇಶ ಮತ್ತಾ  ನ್ನರ್ನ ಸ್ಾ ಭಾವವನುನ  ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧ್ಯ ತೆ.  ವಿರೇಧಿಯ 

ದಾರಿರ್ರ್ಪು ಸುವಿಕ್ಕಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನ ಮಾಗತವನನ ನುಸ್ರಿಸಿದರೆ ಕ್ಕಟ್ಟ ದರಿೊಂದಲೇ ಸ್ೇಲಿಸಿದಂತ್ತಗುವದು-

Z ’97, 267 (ಖ 2212). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 

  

ಮೇ - 26 

 

 ಜ್ಞಾ ನವು ಉಬ್ರಬ ಸುರ್ಾ ದೆ.  ರ್ಪರ ೇತಿಯು ಭಕ್ರಾ  ವೃದಿಿಯನುನ ೊಂಟ್ಟಮಾಡುರ್ಾ ದೆ.  

1ಕೊರಿೊಂಥ 8:1 

 

 ದೈವ ಯೇಜ್ನೆಯನುನ  ಇರ್ರರಿಗೆ ಬೇಧಿಸುವವನು ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಶೇಧ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗುವನು.  ಕರ್ತನ, ಕರ್ತನ ಜ್ನರ ಗೌರವಾನಿಾ ರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕೆ್ಕ  ಸ್ರಿಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಅತಿ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ವಿತ್ತರ ರ್ಮ  ಗುರ್ಗಳನುನ  ಮತ್ತಾ  ಜ್ಞಾ ನವನುನ  ಕೊೇರುವರು.  ಯಾವನಾದರು ಇರ್ರರಿಗೆ 

ತಿಳ್ಳವಳಿಕ್ಕಯನುನ  ಬೇಧಿಸುವ ಉಪ್ದೇಶಕ ಮತ್ತಾ  ಕರ್ತನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು 

ಪ್ವಿತ್ತರ ರ್ಮ ನ ಎಲ್ಲಲ  ಗುರ್ಗಳನುನ  ಮತ್ತಾ  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಗೆಿದ ಸ್ಾ ಭಾವವನುನ  ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಪರ ೇತಿಯನನ ಳಗೊೊಂಡ ಜ್ಞಾ ನವಿರುವ ಪ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ  ರ್ನನ ನುನ  ತ್ತನು 

ವೃದಿಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಲ್ಲ ದೆ, ಇರ್ರರನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿಗೊಳಿಸುವ ಸೇವೆಯನುನ  ಮಾಡಲು 

ಶಕಾ ನಾಗುವನು-Z ’97, 277 (ಖ 2218). 

 



  * * *  * * *  * * * 

 

 ಮೇ - 27 

 

 ಪ್ಕ್ಷಪ್ರರ್ದಿೊಂದಾಗಲಿ ಒರ್ ಹೆಮೆಮಯಿೊಂದಾಗಲಿ ಯಾವದನುನ  ಮಾಡದೆ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನು ದಿೇನ 

ಭಾವದಿೊಂದ ಮತಾ ಬಬ ರನುನ  ರ್ನಗಿೊಂರ್ಲೂ ಶೆರ ೇಷೆ್ ರೆೊಂದು ಎಣಿಸ್ಲಿ.     -ಫಿಲಿರ್ಪು  2:3 

 

 ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ನಾದ ಪೌಲ್ನು ಪ್ರ ಭೇದಿಸುವದೇನಂದರೆ, ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನು ದಿೇನ ಭಾವವನುನ  

ಅಭಾಯ ಸಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಕಾಯತವನುನ  ಒತ್ತಾ ಯಪೂವತಕ-ವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವ ಒರ್ 

ಹೆಮೆಮಯಿೊಂದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.  ರ್ನನ ನುನ  ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳು ವದಾಗಲಿೇ, ತ್ತನ ಎಲ್ಲ ರಿಗಿೊಂರ್ 

ಮಿಗಿಲ್ಲದವನು ಎೊಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ವದಾಗಲಿೇ ಮಾಡಬಾರದು.  ಈ ಸ್ಾ ಭಾವ ಅಥವ ನಡತೆ ಕರ್ತನ 

ಆರ್ಮ ಕೆ್ಕ  ಹಾಗೂ ಸ್ಭೆಯ ಆಶಿೇವಾತದಕೆ್ಕ  ಮಳ್ಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು.  ಇದಕೆ್ಕ  ಬದಲು 

ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನು ದಿೇನ ಭಾವದಿೊಂದ ರ್ನನ  ಸ್ಹೊೇದರರಲಿಲ ರುವ ಒಳ್ಮು  ಗುರ್ಗಳನುನ  ನೇಡಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆ ವಯ ಕಾ ಪ್ಡಿಸಿ ಕಡೇ ಪ್ಕ್ಷ ಅದರಲಿಲ ನ ಕ್ಕಲ್ವು ಗುರ್ಗಳ್ಳ ರ್ನಗಿೊಂರ್ಲೂ ಶೆರ ೇಷೆ್ ವಾಗಿವೆ ಎೊಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು.  ಯಾವ ಸ್ಭೆಯಲಿಲಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಲ  ಸ್ವಮಥರ ಯ , ಎಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳ್ಳ ಒಬಬ ನಲಿಲ ವೆ ಎೊಂದು 

ನಿರಿೇಕಿ್ರ ಸ್ಬಾರದು.  ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ನು ದಿೇನ ಭಾವವುಳು ವನಾಗಿ ಇರ್ರರಲಿಲಯೂ ರ್ನಗಿೊಂರ್ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಒಳ್ಮು ೇ ಗುರ್ಗಳಿವೆ ಎೊಂಬುದಾಗಿ ಮನಗಂಡು ಅೊಂಥವರನುನ  ರ್ನಗಿೊಂರ್ಲೂ ಶೆರ ೇಷೆ್  ಎೊಂಬುದಾಗಿ 

ತಿಳಿಯಬೇಕು-Z ’97, 296 (ಖ 2227). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 28 

 

 ಹಿೇಗಿರುವುದರಿೊಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈಯತಗೆಡದೆ ಧೈಯತವುಳು ವರಾಗಿದೆದ ೇವೆ........ 

ದೇಹದಲಿಲ  ವಾಸಿಸುವವರೆಗೂ (ಈಗಿರುವ ನಮಮ  ಮತ್ತಾ  ನಮಮ  ಸುರ್ಾ ಲು ಇರುವ ಸಿಾ ತಿಯನುನ  

ಎಲಿಲ ಯವರೆಗೆ ತೃರ್ಪಾ ದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸುತೆಾ ೇವೆಯೇ) ಕರ್ತನಿಗೆ ದೂರದಲಿಲ ರುವ 

ಪ್ರ ವಾಸಿಗಳಾಗಿದೆದ ೇವೆೊಂಬುದನುನ  ಬಲೆಲ ವು.  

-2 ಕೊರಿೊಂಥ 5:6,7 

 

 ನಾವು ಕರ್ತನ ಸ್ಹವಾಸ್ದಲಿಲ  ಜೇವಿಸುತ್ತಾ , ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರುವ ಪ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಈಗ 

ನಾವು ಪ್ಡೆದಿರುವ ಸ್ವಾ ನ ಸಿಾ ತಿಗತಿಗಳ್ಳ ಪ್ರಿಪೂರ್ತವಾಗಿವೆ.  ಸಂತೃರ್ಪಾ ಕರವಾಗಿವೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸ್ಲು 

ಸ್ವಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ .  ಈ ಲೇಕದಲಿಲ  ನಾವು ಅನಯ ರೂ ಪ್ರ ವಾಸಿಗರಂತಿದುದ  ಉರ್ಾ ಮವಾದ ವಿಶಾರ ೊಂತಿ ಮತ್ತಾ  

ಮನೆಯನುನ  ಅೊಂದರೆ, ದೇವರು ರ್ನನ ನುನ  ರ್ಪರ ೇತಿಸಿದವರಿಗಾಗಿ ಏಪ್ತಡಿಸಿರುವ ಉರ್ಾ ಮವಾದ ದೇಶವನುನ  

ಎದುರು ನೇಡುವವರಾಗಿ ನಡೆಯುತೆಾ ೇವೆ.  ಅಪೇಸ್ಾ ಲ್ನು 7ನ ವಚ್ನದಲಿಲ  ಹೇಳಿರುವ ವಿಷ್ಯ, ನೇಡಿ 

ನಂಬುವವರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ, ನೇಡದೆ ನಂಬುವವರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಅನಾ ಯಿಸುರ್ಾ ದೆ.  ನಾವು 



ದೇವರಲಿಲ  ಪೂರ್ತ ನಂಬ್ರಗಸ್ಾ ರಾಗಿ (ದೇವರಲಿಲ  ಸಂಪೂರ್ರ್ ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಿಟ್ಟಟ ರುವ ನಾವು ನಂಬ್ರಕ್ಕಯಿೊಂದ 

ನಡೆಯಲು ಸಂತೇಷಿಸುತೆಾ ೇವೆ.)  ನಾವು ಕರ್ತನು ಏಪ್ತಡಿಸಿರುವ ಮನೆಯಿೊಂದ ದೂರವಿದದ ರೂ (ಈಗ ಈ 

ಲೇಕದಲಿಲ  ನಾವು ಪ್ರ ವಾಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ಅನಯ ರಂತೆಯು ಇದೆದ ೇವೆ.) ಕರ್ತನ ಮನೆಯಲಿಲ ದದ ೊಂತೆ ನಮಮ  

ಆರ್ಮ ದಲಿಲ  ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತೆಾ ೇವೆ-Z ’97, 305 (ಖ 2230). 

  * * *  * * *  * * * 

  

ಮೇ - 29 

 

 ಶಾೊಂತಿಯನುನ  ನಿಮಗೆ ಬ್ರಟ್ಟಟ ಹೊೇಗುತೆಾ ೇನೆ.  ನನನ ಲಿಲ ರುವ ಶಾೊಂತಿಯನುನ  ನಿಮಗೆ 

ಕೊಡುತೆಾ ೇನೆ......... ನಿಮಮ  ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳು ದಿರಲಿ, ಹೆದರದಿರಲಿ.  

ಯೇಹಾನ 14:27 

 

 ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಲೇಕ, ಶಾರಿೇರ ಮತ್ತಾ  ಸೈತ್ತನನುನ  ಜ್ಯಗಳಿಸುತೆಾ ೇವೆಯೇ ಅಷ್ಠಟ ೇ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಪ್ರಲೇಕದಲಿಲ ರುವ ನಮಮ  ತಂದೆಯ ಚಿರ್ಾ ವನುನ  ನೆರವೇರಿಸುತೆಾ ೇವೆ.  ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ಕರ್ತನ ಸ್ಹವಾಸ್ ಮತ್ತಾ  ಅನಯ ೇನಯ ತೆಯನುನ  ಪ್ಡೆಯುತೆಾ ೇವೆಯೇ ಅಷ್ಠಟ ೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಆರ್ನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಚ ವ 

ಕಾಯತವನುನ  ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗುವೆವು.  ಮತ್ತಾ  ಅಷ್ಠಟ ೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಶಾೊಂತಿ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಮಾಧಾನವನುನ  

ಹೊೊಂದುತೆಾ ೇವೆ.  ಇದನುನ  ನಮಿಮ ೊಂದ ಯಾರು ಕಸ್ಕೊಳು ಲ್ಲರರು.  ನಮಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಗಳ್ಳ, ಪ್ರಿೇಕಿ್ಕ ಗಳ್ಳ, 

ಹಿೊಂಸ್ಗಳ್ಳ ಇದನುನ  ಅೊಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ಡೆದಿರುವ ಶಾೊಂತಿ, ಸ್ಮಾಧಾನವು ಶೆರ ೇಷೆ್ವಾಗಿಯು 

ಮಧುರವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವದು.  “ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಈಗ ದುುಃಖವಿದದ ರೂ ನಾನು 

ನಿಮಮ ನುನ  ತಿರುಗಿ ನೇಡುವೆನು.  ಆಗ ನಿಮಮ  ಹೃದಯಕೆ್ಕ  ಆನಂದವಾಗುವದು ಮತ್ತಾ  ನಿಮಮ  

ಆನಂದವನುನ  ಯಾರು ನಿಮಿಮ ೊಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ . (ಯೇಹಾನ 16:22)-Z ’97, 306 (ಖ 2230). 

 

  * * *  * * *  * * * 

ಮೇ - 30 

 

 ಕ್ಕರ ೈಸ್ಾ ರು ನಿರಿೇಕಿ್ರಸುವ ಮಹಾಪ್ದವಿಯನುನ  ನೆನಸಿ ಉಲ್ಲಲ ಸ್ವಾಗಿರಿತ.  ಉಪ್ದರ ವದಲಿಲ  

ಸೈರಣೆಯುಳು ವರಾಗಿರಿತ.         -ರೇಮಾಪುರ 12:12 

 

 ಕ್ಕರ ೈಸ್ಾ ರು ಹೊೇರಾಡುವ ಈ ಮಹಾಯುದಿದಲಿಲ   ಇದು ಒೊಂದು ಮಖಯ ವಾದ ಭಾಗ.  ಅವನು ಹಳೇ 

ಸ್ಾ ಭಾವದ ವಿರುದಿ  ಸ್ರ್ರ್ ಹೊೇರಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಹಾ ರಕ್ಷಣಾ ನಾಯಕನ ಶಕ್ರಾ ಯನುನ  ಆಧಾರ 

ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ಮಹಾ ಜ್ಯವನುನ  ಎದುರು ನೇಡುವಂಥಾಗಬೇಕು.  ಅವನು ಹೊಗಳಿಕ್ಕಗೂ ವೃದಿಿಯ 

ವಂಚ್ನೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ್ ಸಿಾ ತಿಯ ತೊಂದರೆಯಿೊಂದ ವಿಚ್ಲಿರ್ನಾಗಿ ಸ್ೇತ್ತಹೊೇಗಬಾರದು.  

ಜೇವನದಲಿಲ  ಎದುರು ಬರುವಂರ್ ಪ್ರಿೇಕಿ್ಕ ಗಳಿೊಂದ ರ್ನನ  ಸ್ಾ ಭಾವವನುನ  ಕಠಿರ್ಗೊಳಿಸಿ ಚಿೊಂತ್ತಕಾರ ೊಂರ್ನಾಗಿ 



ಅಥವ ಸಿಡುಕು ಅಥವ ನಿಷೆ್ಠರ ಮತ್ತಾ  ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ದವನಾಗುವದಕೆ್ಕ  ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು.  ಕರ್ತನು 

ಇವನ ನಂಬ್ರಗಸ್ಾ  ಮನೆವಾತೆತರ್ನವನುನ  ಪ್ರಿೇಕಿ್ರಸುವದಕೆ್ಕ  ಲೌಕ್ರಕವಾಗಿ ಐಶಾ ಯತವನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸಿದರೆ, 

ಹೆಮೆಮ ಪ್ಡುವದಾಗಲಿ ಅಥವ ರ್ನನ  ಸ್ಾ ನಿೇತಿಯಿೊಂದ ವೃದಿಿಯಾದನೆೊಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವು ಕರ್ತನು 

ರ್ನನ  ನಂಬ್ರಕ್ಕಯನುನ  ಪ್ರಿೇಕಿ್ರಸುವದಕೆ್ಕ  ಮಾಡಿದಾದ ನೆೊಂದು ಮನಗಾರ್ಬೇಕು-Z ’95, 20 (ಖ 1759). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 

 ಮೇ - 31 

 

 ಮಾೊಂಸ್ ತಿನುನ ವದನಾನ ಗಲಿ, ದಾರ ಕಿಾರಸ್ ಕುಡಿಯುವದನಾನ ಗಲಿ ನನನ  ಸ್ಹೊೇದರನಿಗೆ 

ಅಡಿಿಯನುನ ೊಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಯಾವದನಾನ ಗಲಿ ಬ್ರಟ್ಟಟ ಬ್ರಡುವದು ಒಳ್ಮು ೇದು. 

ರೇಮಾ 14:21 

 

 ಇದು ರ್ಪರ ೇತಿಯೆೊಂಬ ಕಟ್ಟ ಳ್ಮಗೆ ವಿರೇಧ್ವಾದ ಒೊಂದು ಮಹಾ ಅಪ್ರಾಧ್.  ಹಾಗೆಯೇ, 

ಸ್ಹೊೇದರರನುನ  ಬ್ರೇಳಿಸುವದು ಕರ್ತನು ಮತ್ತಾ ಯ 18:6ರಲಿಲ  ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಆಜ್ಞಾ ಗೆ ವಿರೇಧ್ವಾದದುದ .  

ಇದಲ್ಲ ದೆ, ನಂಬ್ರಗಸ್ಾ  ಮನೆವಾತೆತಯವರಾಗಲಿಕೆ್ಕ  ಬರುವ ಇರ್ರರನುನ  ಅಡಿಿಪ್ಡಿಸುವದು ಒೊಂದು ಮಹಾ 

ಅಪ್ರಾಧ್.  ನಮಮ ಲಿಲ ರುವ ಜ್ಞಾ ನ ನಮಮ  ಮನಸ್ವು ಕಿ್ರಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಇರುವ ಎಲ್ಲಲ  ಅಡೆರ್ಡೆಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ರ ನಮಮ ನುನ  ಸ್ಾ ತಂರ್ರ ಗೊಳಿಸಿದದ ರು, ಈ ಸ್ವಾ ತಂರ್ರ ಯ ವನುನ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಮದಲು 

ರ್ಪರ ೇತಿಯು ಅದನುನ  ಅನುಮೇದಿಸ್ಬೇಕು.  ರ್ಪರ ೇತಿಯು ನಮಮ  ಮೇಲೆ ಒೊಂದು ಬಲ್ವಾದ ಆಜ್ಞಾ ಯನುನ  

ಹೇರುರ್ಾ ದೆ.  ಅದೇನಂದರೆ, ನಿನನ  ದೇವರಾದ ಯೆಹೊೇವನನುನ  ಪೂರ್ತ ಹೃದಯದಿೊಂದ ರ್ಪರ ೇತಿಸ್ಬೇಕು.  

ಹಾಗೆಯೇ, ನಿನನ  ನೆರೆಯವನನುನ  ನಿನನ ೊಂತೆಯೇ ರ್ಪರ ೇತಿಸ್ಬೇಕು ಎೊಂಬದೆ.  ಹಿೇಗಿರುವಲಿಲ  ಜ್ಞಾ ನವಾಗಲಿ, 

ಸ್ಾ ತಂರ್ರ ವಾಗಲಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಅೊಂತಿಮ ತಿೇಪುತ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ; ರ್ಪರ ೇತಿಯು ಕೊಡುವದು-Z ’03, 43 (ಖ 3144). 

 

  * * *  * * *  * * * 

 


