ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ - 1

ನನನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವೆನು. ದುಷ್ಟ ರು ನನನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ
ಬಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕ್ುಂಡಿರುವೆನು ಅುಂದುಕ್ುಂಡೆನು.
-ಕಿೋರ್ತನೆಗಳು 39:1

ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಪರ ತಿಯೊಬಬ ವಯ ಕಿಿ ಯು ಮೇಲ್ೆ ುಂಡ ವಾಕಯ ದಲಿಿ ಕ್ಟ್ಟಟ ರುವ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುನ
ಅುಂದರೆ, ನಾಲಿಗೆಯು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅುಂಗಗಳಿಗಿುಂರ್ ಪರ ಬಲ್ವಾದ ಪರ ಭಾವವನುನ
ಒಳ್ಳಳ ಯದಕ್ಕೆ ಗಲಿ, ಕ್ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕೆ ಗಲಿ ಬೋರುರ್ಿ ದೆ ಎುಂಬುದನುನ ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪು ತ್ತಿ ನೆ. ಹಾಗೆಯೇ,
ಅನುಭವವು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವದೇನಂದರೆ, ನಾಲಿಗೆಯನುನ ಹರತು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅುಂಗವನಾನ ದರೂ
ನಾವು ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಸ್ವಾ ದೋನಪಡಿಸಿಕ್ಳ್ಳ ಬಹುದು ಎುಂಬುದಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಒಪ್ಪು ತ್ತಿ ರೆ. ಈ
ನಾಲಿಗೆಯು ಎಷ್ಟಟ ಜಾಣ್ಮೆ ಯುಳ್ಳ ದಾಾ ಗಿದೆಯುಂದರೆ, (ಪರ ತಿಯೊುಂದು ಆಶೆ, ಮೋಹ ಮತುಿ
ಬದುಾ ಹೋಗಿರುವ ಮಾನವ ಸ್ಾ ಭಾವಗಳು ನಾಲಿಗೆಯನುನ ರ್ನನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಧನವಾಗಿ
ಕ್ಕಟ್ಟ ದಾ ನುನ ಮಾಡಲು ಉಪಯೊೋಗಿಸುರ್ಿ ದೆ. ಹೋಗಿರುವಲಿಿ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ನಾಗಿರುವವನು ಬಹು
ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿುಂದದುಾ , ಬುದಿ ವಂತಿಕ್ಕಯಿುಂದ ನಾಲಿಗೆಯನುನ ಕಿರ ಸಿಿ ೋಯ ನೂರ್ನ ಮನಸಿಿ ನ
ಹತೋಟ್ಟಯಲಿಿ ಟ್ಟಟ ಕ್ುಂಡು ಅದು ರ್ನಗೆ ಮತುಿ ಇರ್ರರಿಗೂ ಅಡಚ್ಣ್ಮ ಮಾಡದಂತೆ ಇಕೆ ಟ್ಟಟ ದ
ಮಾಗತದಲಿಿ ನಡೆಯುತಿಿ ರುವ ನಮ್ಮೆ ಲ್ಿ ರಿಗೂ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ಬೇಕು-Z ’97, 156 (ಖ
2156).
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ನಾನು ಹುಂದನ ಸಂಗತಿಗಳ್ನುನ ಮರೆತುಬಟ್ಟಟ , ಮುಂದನವುಗಳ್ನುನ ಹಡಿಯುವದಕ್ಕೆ
ಎದೆಬಗಿಿ ದವನಾಗಿ ದೇವರು ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ನಮೆ ನುನ ಮೇಲ್ಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಮೆ ಮುಂದೆ
ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಬರುದನುನ ಗುರಿಮಾಡಿಕ್ುಂಡು ಓಡುತ್ತಿ ಇದೆಾ ೋನೆ.
-ಫಿಲಿಪ್ಪು 3:13

ನಾವು ಹುಂದನ ಸಂಗತಿಗಳ್ನುನ ಮರೆಯುತೆಿ ೋವೆ; ಏಕ್ಕುಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು ಸ್ರಿ. ದೇವರು
ಸ್ಷ ಷ್ಠ ವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಆರ್ನು ನಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ತತೆಯನುನ ರ್ನನ ಬೆನನ ಹುಂದೆ ಹಾಕ್ಕ
ಅವುಗಳ್ನುನ ಮರೆಯುತ್ತಿ ನೆ. ಆರ್ನು ನಮೆ ನುನ ಪ್ಪರ ೋತಿಸುವದಲ್ಿ ದೆ, ರ್ನನ ಪಾರ ರ್ವನುನ ನಮಗೋಸ್ೆ ರ
ಒಪ್ಪು ಸಿದುದು ತ್ತನು ತೆರ್ಿ ಮೌಲ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲ್ವು ನಮಗೆ ಅನಾ ಯಿಸುವದರಿುಂದ ನಮೆ
ಅಪರಿಪೂರ್ತತೆಯು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮೆ ಕರ್ತನನನುನ ಪ್ಪರ ೋತಿಸುತೆಿ ೋವೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ನಲ್ಿ ೋ
ವಿಶ್ವಾ ಸ್ವಿಟ್ಟಟ ನಮೆ ಶರಿೋರದಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಕಡಮ್ಮ ಕ್ರತೆ ಇದಾ ರೂ ಮತುಿ ನಾವು
ಅಪರಿಪೂರ್ತರಾಗಿದಾ ರೂ ಆರ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯ ಜಾಡಿನಲಿಿ ನಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಚ ಸುತೆಿ ೋವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ
ರ್ಪ್ಪು ಗಳ್ನೂನ ಮತುಿ ವಿಫಲ್ರಾಗುವದನೂನ ಲ್ಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ರ್ಕ್ಷರ್ವೇ ಮರೆತು
ಹೋಗಬೇಕ್ಕುಂಬುದು ನಮೆ ಸ್ಲ್ಹೆಯಲ್ಿ . ನಮೆ ಶಕಿಿ ಮತುಿ ಯೊೋಗಯ ತೆಗನುಸ್ವರ ಅವುಗಳ್ನುನ ತಿದಾ
ಸ್ರಿಪಡಿಸಿಕ್ುಂಡು ಪರ ತಿನಿರ್ಯ ವೂ ನಮೆ ರ್ಪ್ಪು ಗಳಿಗೋಸ್ೆ ರ ನಾವು ದೈವ ಕ್ಷಮ್ಮಗಾಗಿ ದೇವರಲಿಿ
ಪಾರ ರ್ಥತಸ್ಬೇಕು-Z ’04, 23 (ಖ 3304).
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ನಿನನ ಧಮತಶ್ವಸ್ಿ ರವನುನ ಪ್ಪರ ೋತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ತ ಸ್ಮಾಧಾನವಿರುರ್ಿ ದೆ; ಅುಂಥವರಿಗೆ
ವಿಘ್ನ ಕರವಾದದೆಾ ೋನೂ ಇರುವುದಲ್ಿ .
-ಕಿೋರ್ತನೆಗಳು 119:165

ನಮೆ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಚ್ಚಚ ಗಿ ಕೃಪೆ, ಜಾಾ ನ ಮತುಿ ಪವಿತ್ತರ ರ್ೆ ನ ಫಲ್ಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಿ ದೆ, ಕರ್ತನ ಮತುಿ
ಸ್ಹೋದರರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕ್ಕಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮತುಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಚ್ಚಚ ಗಿ ದೇವರ ಮಗನ ಸ್ವರೂಪಯ
ಹುಂದಲು ಬೆಳ್ಳಯುವಂತೆ ನಮೆ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ ನಾವಿರುವಾಗ ದೇವರು ವಾಗಾಾ ನ
ಮಾಡಿರುವಂತೆ ನಮೆ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಗೆ ಮೋರಿ ದೇವರು ಅನುಗರ ಹಸುವ ಶ್ವುಂತಿ ನಮೆ ನುನ , ನಮೆ
ಹೃದಯವನುನ ಮತುಿ ನಮೆ ಯೊೋಚ್ನೆಗಳ್ನುನ ಕ್ಕಯುರ್ಿ ದೆ. ಇದನುನ ಯಾರು ತ್ತನೆ
ಅನುಮಾನಪಡಲು ಸ್ವಧಯ ? ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳ್ನುನ ಹಾನಿಮಾಡುವ ಮಹಾಕೇಡುಗಳ್ನುನ ದೇವರು
ಅನುಗರ ಹಸಿರುವ ಶ್ವುಂತಿ ಹಡೆದೋಡಿಸುರ್ಿ ದೆ. ಅುಂಥವರ ತುುಂಬು ಹೃದಯದಲಿಿ ಸ್ವಾ ಥತತೆ ಮತುಿ
ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಿ ಳ್ವಿರುವದಲ್ಿ . ನಮೆ ಹೃದಯದಲಿಿ ದೈವ ಶ್ವುಂತಿ ವಾಸ್ವಾಗಿದುಾ , ನಮೆ ನುನ ಆಳಿಾ ಕ್ಕ
ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಕದಲಿಿ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಮತುಿ ಚ್ಚುಂತೆಗಳ್ನುನ ದೂರವಾಗಿಸುರ್ಿ ದೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಎಲ್ಲಿ ರಿೋತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ನಮೆ ನುನ ಆವರಿಸಿಕ್ುಂಡಿದಾ ರೂ ಮತುಿ ನಮೆ ಆಪಾದಕ
ದೂರ್ನು ರ್ನನ ವಂಚ್ಚಸುವ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿುಂದ ಹತಿಿ ಕ್ಳುಳ ವ ಪಾಪವನುನ ತಂದಡಿಿ ದರೂ ನಾವು ನೆಮೆ ದ
ಕ್ಕಡಿಸಿಕ್ಳ್ಳ ದೆ ದೇವರ ವಿಶ್ವರ ುಂತಿಯಲಿಿ ರ್ಲಿಿ ೋನರಾಗಿರುವೆವು-Z ’04, 24 (ಖ 3304).
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ಅವರಿಗೆ ಆರ್ನು - ನನನ ಹುಂದೆ ಬನಿನ ರಿ; ಮನುಷ್ಯ ರನುನ ಹಡಿಯುವ ಬೆಸ್ಿ ರನಾನ ಗಿ ನಿಮೆ ನುನ
ಮಾಡುವೆನು, ಎುಂದು ...............
-ಮತ್ತಿ ಯ 4:19

ನಮ್ಮ ಜೋವನದ ಎಲ್ಲಿ ವಯ ವಹಾರಗಳು ನಮೆ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಿ ನಲಿಿ ಲ್ಲಭ ರ್ರುವಂಹ ಪಾಠಗಳ್ನುನ
ಕಲಿಸುರ್ಿ ವೆ. ಇದು ನಾವು ಸಿಾ ೋಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲ್ ಅವಲಂಬರ್ವಾಗಿರುರ್ಿ ದೆ. ಮೋನು ಹಡಿಯುವ
ವಯ ವಹಾರದಲಿಿ ಒುಂದು ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಅಪೋಸ್ಿ ಲ್ರು ರ್ಮೆ ಉಳಿದರುವ ಜೋವಮಾನದಲಿಿ
ಇುಂರ್ಹ ವಿಶೇಷ್ತೆಯನುನ ವಯ ವಹಾರದಲಿಿ ತಡಗಿಸಿಕ್ಳ್ಳ ಲು ಕರ್ತನು ಕರೆದದಾಾ ನೆ. ಮೋನು
ಹಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬುದಿ ವಂತಿಕ್ಕ, ಶಕಿಿ , ಜಾರ್ರ್ನ ಅವಶಯ . ಗಾಳ್ಕ್ಕೆ ಹುಳುವನುನ ಸಿಕಿೆ ಸಿ, ಗಾಳ್ಹಾಕಿ ಬೆಸ್ಿ ನು
ಮರೆಯಾಗಿರುವನು. ಈ ನಾಲುೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತಿೆ ೋಕವಾಗಿ ಮೋನು ಹಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶಯ ವಾಗಿದೆ
ಎುಂಬದನುನ ಕರ್ತನು ಬೋಧಿಸಿ ಅಪೋಸ್ಿ ಲ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಕಯತ ನಿವತಹಸ್ಲು ಅವಕ್ಕಶಕ್ಟ್ಟಟ ದಾಾ ನೆ. ನಮಗೆ
ತಿಳಿದರುವಂತೆ ಮೋನು ಸ್ಾ ಲ್ು ಶಬಾ ವಾದರೂ ಅಥವ ರ್ನನ ನುನ ಹಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದದಾಾ ರೆ
ಎುಂದು ಗತ್ತಿ ದ ರ್ಕ್ಷರ್, ಅಪಾಯದ ಭೋತಿಯಿುಂದ ಎಚ್ಚ ರವಹಸುರ್ಿ ದೆ. ಇದೇ ರಿೋತಿ ಮಾನವ ಜನಾುಂಗವು
ಸ್ಹ ರ್ಮೆ ನುನ ಯಾರಾದರೂ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ತ್ತಿ ರೆುಂದಲಿಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಶಕ್ಕೆ ತ್ತವು
ಒಳ್ಗಾಗುತೆಿ ೋವೆುಂದು ತಿಳಿದಲಿಿ , ಗಾಬರಿಯಿುಂದ ಸಂಕ್ೋಚ್ಪಡುರ್ಿ ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ತನು ಎಲ್ಿ ವನುನ

ರ್ಯ ಜಸ್ಬೇಕ್ಕಗುರ್ಿ ದೆ ಎುಂಬ ಅನುಮಾನವಿದಾ ರೆ, ಈ ಕೃರ್ಯ ವೆಸ್ಗುರ್ಿ ದೆ ಮತುಿ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಲೋಕವು
ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ಯನುನ ತಿಳಿದುಕ್ುಂಡಿದೆ-Z ’04, 26, 27 (ಖ 3307).
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ನಿೋವು ಮನಗುುಂದದವರಾಗಿ ಬೇಸ್ರಗಳ್ಳ ದಂತೆ ಆರ್ನನುನ ಆಲೋಚ್ಚಸಿರಿ, ಆರ್ನು ಪಾಪ್ಪಗಳಿುಂದ
ಎಷ್ಟ ೋ ವಿರೋಧವನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ುಂಡನು.
-ಇಬರ ಯ 12:3
ಅನೇಕ ಮಂದ ದೇವರ ಮಕೆ ಳು ಆಯಾಸ್ದುಂದ ಬಳ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಹೋನರಾಗಿ ದೇವರು
ರ್ಮೆ ಮುಂದಟ್ಟಟ ರುವ ಬಹುಮಾನವನುನ ಕಳ್ಕ್ಳುಳ ವ ಅಪಾಯದಲಿಿ ಸಿಕಿೆ ಕ್ಳುಳ ವದಲ್ಿ . ಏಕ್ಕುಂದರೆ,
ಅವರು ಕರ್ತನ ಬಗೆಿ ಆಲೋಚ್ಚಸುವದರಲಿಿ ನಿಷ್ು ಲ್ರಾಗಿ, ಆರ್ನ ಬಗೆಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡದೆ, ಆರ್ನ
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸಂಪೂರ್ತ ಮಾಹತಿಯನುನ ಪಡೆಯದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತನು ಹೇಗೆ ನಂಬಗಸ್ಿ ನಾಗಿದುಾ
ವಿರೋಧವನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ುಂಡದಾ ನುನ ಮತುಿ ಆರ್ನ ಪರಿಪೂರ್ತತೆ ಆರ್ನಲಿಿ ನೆಲ್ಗುಂಡಿದುಾ
ಕರ್ಿ ಲ್ಯಲಿಿ ಆ ಬೆಳ್ಕು ಪರ ಕ್ಕಶಿಸುತಿಿ ದಾ ರೂ ಅದನುನ ಮ್ಮಚ್ಚ ದೆ ಇರುವದನುನ ಗರ್ನೆಗೆ ತಂದುಕ್ುಂಡು
ರ್ಮೆ ುಂದ ಪರ ಕ್ಕಶಿಸುವ ಬೆಳ್ಕು ಸ್ಹ ಮ್ಮಚ್ಚಚ ಗೆಗೆ ಪಾರ ಪಿ ವಾಗುವುದಲ್ಿ ಎುಂದು ಎಣಿಸುವರು. ಕರ್ತನು
ತ್ತನು ನಿೋತಿವಂರ್ನಾಗಿದಾ ರೂ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಆರ್ನಿಗಾದ ಅನಾಯ ಯವನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ುಂಡನು
ಎುಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ುಂಡು ತ್ತವು ಅಪರಿಪೂರ್ತರಾಗಿದಾ ರೂ ಆರ್ನ ಗುರ್ ರ್ಮೆ ಲಿಿ ಹೇಗೆ
ಪರ ತಿಬುಂಬಸುರ್ಿ ದೆುಂಬುದನುನ ಅರಿರ್ರೆ ಅವರು ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ಸೈನಿಕರಾಗಿದುಾ ಹುಂಸೆಯನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಳ್ಳ ಲು
ಶಕಿಿ ಯನುನ ಕ್ಡುರ್ಿ ದೆ; ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸ್ನಿನ ವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗಿಿ ಹೋಗದೆ
ಒಳ್ಳಳ ಯದನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರಿೋತಿಯ ವಿರೋಧವನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಳ್ಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುರ್ಿ ದೆ-Z ’04, 58
(ಖ 3312).
*

*
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ಗದರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆಾ ೋನೆುಂದರೆ, ನಿೋವೆುಂಥ ಆರ್ೆ ಕ್ಕೆ ಅಧಿೋನರಾದರೆುಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಮನುಷ್ಯ
ಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯ ರ ಪಾರ ರ್ಗಳ್ನುನ ನಾಶಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಿ , ರಕಿಷ ಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು
ಎುಂದು ಬರೆದದೆ.
-ಲ್ಲಕ 9:55,56
(ಟ್ಟಪು ಣಿಯನುನ ನೋಡಿರಿ)
ಎಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರು ತಿಳಿಯರ್ಕೆ ದೆಾ ೋನೆುಂದರೆ, ಅವರು ಜನರನುನ ಅತಿ ವಿಮಶ್ವತರ್ೆ ಕವಾಗಿ
ಖಂಡಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲ್ ದಂಡನೆಯನುನ ವಿಧಿಸುವಂರ್ ಮನಸುಿ ಳ್ಳ ವರಾಗಿರಬಾರದು. ಅುಂರ್ಹ ಸ್ಾ ಭಾವ
ಅವರಲಿಿ ದಾ ರೆ ಅದನುನ ನಿಗರ ಹಸ್ಬೇಕು. ಕರ್ತನು ಸ್ವಿ ಪ್ಪಸಿರುವ ನಿಯಮವೇನೆುಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ
ಇರ್ರರ ಬಗೆಿ ಕರುಣ್ಮಯನುನ ತೋರಿಸುತೆಿ ೋವೆಯೊೋ ಅಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ದೇವರಿುಂದ ನಾವು ಕರುಣ್ಮಯನುನ
ನಿರಿೋಕಿಷ ಸ್ಬಹುದು. ರ್ಪ್ಪು ಹುಡುಕುವದು ಮತುಿ ಇರ್ರರನುನ ಖಂಡಿಸುವದು, ಅವರ ಮೇಲ್ ಅಪವಾದ

ಹರಿಸುವದು, ಬಟ್ಟಟ ಹೋಗಿರುವ ಹೃದಯದ ಸಿಿ ತಿಯನುನ ಸೂಚ್ಚಸುರ್ಿ ದೆ. ಇುಂರ್ಹ ದೋರಣ್ಮಯ ಬಗೆಿ
ದೇವಜನರು, ರ್ಮೆ ನುನ ಕ್ಕದರಿಸಿಕ್ಳ್ಳ ಬೇಕು. ಕರ್ತನು ಆತಿೆ ೋಕ ಇಸ್ವರ ಹೇಲ್ಯ ರಾದ ನಮೆ ಲಿಿ ಕರುಣ್ಮ,
ಒಳ್ಳಳ ಯರ್ನ, ಪ್ಪರ ೋತಿ ಗುರ್ಗಳ್ನುನ ನಿರಿೋಕಿಷ ಸುತ್ತಿ ನೆ. ಇುಂರ್ಹ ಗುರ್ಗಳು ನಮೆ ಲಿಿ ಇಲ್ಿ ದೆ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಆ
ದೇವರ ಮಕೆ ಳಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವದಲ್ಿ -Z ’04, 43 (ಖ 3315).
*

*

*
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ಆದರೆ, ಈ ನನನ ಮಾತುಗಳ್ನುನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದ ಪರ ತಿಯೊಬಬ ನು ಉಸುಬನ
ಮೇಲ್ ಮನೆಯನುನ ಕಟ್ಟಟ ಕ್ುಂಡ ಬುದಿ ಹೋನ ಮನುಷ್ಯ ನನುನ ಹೋಲುವನು.
-ಮತ್ತಿ ಯ 7:26

ಕರ್ತನ ವಾಗಾಾ ನಗಳ್ನುನ ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಿ ಕಟ್ಟಟ ವವನು ಕೃತಿಗಳ್ನನ ಳ್ಗುಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟ ದದಾ ರೆ,
ಮರಳಿನ ಮೇಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಟ ವಂತ್ತಗುರ್ಿ ದೆ. ಇದು ಕ್ಕಲ್ದ ಪರ ಶೆನ ಅುಂದರೆ, ಕಠಿರ್ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ
ಅುಂರ್ಹ ನಿರಿೋಕ್ಕಷ ನಿಷ್ು ಲ್ವಾಗುರ್ಿ ವೆ. ನಿರಿೋಕ್ಕಷ ಯುಳ್ಳ ವನು ರ್ನನ ನುನ ಮೋಸ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ತ್ತಿ ನೆ. ದೇವರ
ರಾಜಯ ದಲಿಿ ರ್ನಗೆ ಪಾಲು ಸಿಕುೆ ವದು ಎುಂಬ ಅವನ ಭರವಸೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ಪರಿರ್ಮಸುವದು. ಇದಕ್ಕೆ
ಬದಲ್ಲಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿದುಾ ಕಟ್ಟಟ ವ ಪರ ತಿಯೊಬಬ ನು ರ್ನನ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರ್ನನ ನಾಲಿಗೆಯಿುಂದ
ಕರ್ತನನುನ ಗೌರವಿಸಿ ಆರ್ನ ಮಾತಿಗೆ ರ್ಕೆ ುಂತೆ ನಡೆದು ರ್ನನ ಲಿಿ ರುವ ನಂಬಕ್ಕಗೆ ತ್ತನು ಮಾಡುವ ಕೃರ್ಯ ಗಳು
ಹುಂದಾಣಿಕ್ಕಯಾಗಿದುಾ ಮತುಿ ಅದರ ಫಲ್ ಕ್ಡುವ ಸ್ವಕಿಷ ಕರ್ತನ ಅತಿ ಮಹರ್ಾ ದ ಸಂಬಂಧವನುನ
ಸೂಚ್ಚಸುರ್ಿ ದೆ. ಇವರು ರ್ಮೆ ಸೇವೆಯ ಜೋವನದಲಿಿ ಬಂದದಗುವ ಭೋಕರ ಬರುಗಾಳಿ ಮತುಿ ಮಳ್ಳಗಳಿಗೆ
ಅಲುಗಾಡುವದಲ್ಿ ಮತುಿ ಕುಸಿಯುವದೂ ಇಲ್ಿ ; ಏಕ್ಕುಂದರೆ, ಇವರು ಕಿರ ಸ್ಿ ನೆುಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್
ಮನೆಯನುನ ಕಟ್ಟಟ ದಾಾ ನೆ-Z ’04, 36 (ಖ 3317).
*

*

*

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ - 8

ಮೋಸ್ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ................... ತ್ತನು ಏನು ಬತುಿ ತ್ತಿ ನೋ, ಅದನೆನ ೋ ಕ್ಯಯ ಬೇಕು. ರ್ನನ
ಶರಿೋರ ಭಾವವನುನ ಕುರಿತು ಬತುಿ ವವನು ಆ ಭಾವದುಂದ ನಾಶನವನುನ ಕ್ಯುಯ ವನು. ಆರ್ೆ ನನುನ
ಕುರಿತು ಬತುಿ ವವನು ಆರ್ೆ ನಿುಂದ ನಿರ್ಯ ಜೋವವನುನ ಕ್ಯುಯ ವನು.
-ಗಲ್ಲರ್ಯ 6:7,8

ನಾವು ಶರಿೋರ ಭಾವದುಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಸ್ವಾ ಥತತೆ, ಅನಿೋತಿ, ಅನಾಯ ಯದುಂದ ತುುಂಬದ ಆಶೆಗಳು
ನಮೆ ಹೃದಯ ಮತುಿ ಜೋವನವನುನ ತುುಂಬುವಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಸ್ದಾಕ್ಕಲ್ವೂ ಬತುಿ ವದಾದರೆ ಇವು
ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ಪ್ಪನಃ ಪ್ಪನಃ ಆರ್ೆ ನಿಗೆ ವಿರುದಿ ವಾದ ಬತುಿ ವಿಕ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು ಕ್ನೆಗೆ ಅವನನುನ ಮರರ್ಕ್ಕೆ

ಕ್ುಂಡೊಯುಯ ವದು. ಅದು ಎರಡನೇ ಮರರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲ್ಲಗಿ ನಾವು ಪರ ತಿಸ್ಲ್ವೂ ಆರ್ೆ ನಿಗೆ
ಅನುಗುರ್ವಾದ ಅುಂದರೆ, ಸ್ವಾ ಥತತೆಯನುನ ಮತುಿ ಶರಿೋರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಶೆಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಮೆ
ನೂರ್ನ ಮನಸುಿ ಮತುಿ ನೂರ್ನ ಚ್ಚರ್ಿ ವನುನ ಆತಿೆ ೋಕ ನಿದೇತಶನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಟ , ಶುದಿ ವಿಷ್ಯಗಳು,
ಗಾುಂಭೋಯತ ವಿಷ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳಳ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳು, ಸ್ರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಬತುಿ ವದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಚ ದ
ಆರ್ೆ ದ ಫಲ್ಗಳು ಸಿಕುೆ ರ್ಿ ವೆ. ಇವುಗಳ್ನುನ ಕ್ಕಪಾಡುವದಾದರೆ, ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೃಪಾ
ವಾಗಾಾ ನಗಳು ಮತುಿ ಆರ್ನ ಏಪಾತಟ್ಟಗಳಾದ ನಿರ್ಯ ಜೋವ, ಇವು ನಮೆ ನುನ ಮಹಮ್ಮಯ ರಾಜಯ ವನುನ
ಸೇರಲು ಕ್ುಂಡೊಯುಯ ರ್ಿ ವೆ-Z ’04, 57 (ಖ 3321).
*

*
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ಅಲ್ು ವಿಶ್ವಾ ಸಿಗಳೇ, ಯಾಕ್ಕ ಧೈಯತಗೆಡುತಿಿ ೋರಿ.

-ಮತ್ತಿ ಯ 8:26

ನಮಗಾಗುವ ಪರ ತಿಯೊುಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಿರುವದು. ನಾವು ಮದಲ್ಬಾರಿ
ಧೈಯತಗೆಟ್ಟಟ ಜೊೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದರೆ, ಕರ್ತನಿುಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಹಾಯ ದರೆಯಬಹುದು ಅದು ಆರ್ನ
ಗದರಿಕ್ಕಯಾದ “ಅಲ್ು ವಿಶ್ವಸಿಗಳೇ” ಎುಂಬ ಮಾತಿನಿುಂದ. ಆದರೆ, ನಮೆ ಜೋವಿರ್ದಲಿಿ ಒುಂದುಂದೇ ಪಾಠ
ಕಲಿಯುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಮೆ ುಂದ ನಿರಿೋಕಿಷ ಸುವುದು ಮತುಿ ನಮೆ ಲಿಿ ನಿರಿೋಕಿಷ ಸುವದು ಹೆಚ್ಚಚ ನ ನಂಬಕ್ಕ,
ಹೆಚ್ಚಚ ನ ವಿಶ್ವಾ ಸ್, ಹೆಚ್ಚಚ ನ ಶ್ವುಂತಿ, ಹೆಚ್ಚಚ ದ ಸಂತೋಷ್ವನುನ ಕರ್ತನಲಿಿ ಪಡೆದು ಆರ್ನ ಪರ ರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ
ಅಥವಾ ಆರ್ನ ಸ್ಹವಾಸ್ದಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಚ ದ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿದಾ ರೆ, ಆರ್ನು ನಮೆ ನುನ ಕೈಬಡುವದಲ್ಿ .
ನಮೆ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಆಸ್ಕಿಿ ಉಳ್ಳ ವನಾಗಿದುಾ , ರ್ನನ ಶಕಿಿ ಯಿುಂದ ಅಪಾದಕ ದೂರ್ನ ಬಾಧೆಯಿುಂದಲ್ಲ
ಮತುಿ ಎಲ್ಲಿ ತೆರನಾದ ಕ್ಕಟ್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳಿುಂದಲ್ಲ ನಮೆ ನುನ ಬಡಿಸಿ ಕ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕ್ಕದ ದಡ
ಅುಂದರೆ, ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ರಾಜಯ ವನುನ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವನು-Z ’04, 60 (ಖ 3324).
*
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ನಿೋವು ಪೂವತ ಸ್ಾ ಭಾವವನುನ ಅದರ ಕೃರ್ಯ ಗಳ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದಟ್ಟಟ ನೂರ್ನ ಸ್ಾ ಭಾವವನುನ
ಧರಿಸಿಕ್ುಂಡಿದಾ ೋರಲ್ಿ ವೇ. ಈ ಸ್ಾ ಭಾವವು ಅದನುನ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದಾರ್ನ ಹೋಲಿಕ್ಕಯ ಮೇರೆಗೆ ದನೇ ದನೇ
ನೂರ್ನವಾಗುರ್ಿ ಪೂರ್ತ ಜಾಾ ನವನುನ ಉುಂಟ್ಟಮಾಡುರ್ಿ ದೆ.
-ಕ್ಲಸೆಿ 3:9-10

ನಮೆ ಮನಸುಿ ಹಾಗೂ ಚ್ಚರ್ಿ ದುಂದ ಹಳ್ಳಯ ಸ್ಾ ಭಾವ ನಿಗತಮಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನೂರ್ನವಾಗುವದು. ಈ
ಬದಲ್ಲವಣ್ಮಯು ಮರ್ರ ಯ ದೇಹ ಹೋಗಿ ಅಮರರ್ಾ ಧüರಿಸಿಕ್ುಂಡಾಗ, ಲ್ಯವಾಗುವ ಈ ದೇಹವು
ನಿಲ್ತಯರ್ಾ ವನುನ ಆರಿಸಿಕ್ುಂಡು ಎದಾಾ ಗ, ಮಹಮ್ಮಯಲಿಿ ಯೂ, ಶಕಿಿ ಯಲಿಿ ಯೂ ಆತಿೆ ೋಕ ಜೋವಿಗಳಾಗಿ
ಎದುಾ ಬರುವಾಗ ಈಡೇರುರ್ಿ ದೆ. ಹೋಗಿರಲು ನಾವು ಈ ಯೊೋಗಯ ತೆಯನುನ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕದರೆ ಹಾಗೂ
ನಿೋತಿವಂರ್ರಿಗಾಗುವ ಪ್ಪನರುತ್ತಿ ನದಲಿಿ ಎದುಾ ಬರಬೇಕ್ಕದರೆ, ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿಯೂ,
ಚ್ಚರ್ಿ ಪೂವತಕವಾಗಿಯೂ ನಮೆ ಮನಸಿಿ ನ ಇಚ್ಚಚ ಯನುನ ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಧದಲಿಿ ಯೂ ಕರ್ತನಿಗೆ
ಮ್ಮಚ್ಚಚ ಕ್ಕಯಾಗಿ ನಡೆಯುತಿಿ ದೆಾ ೋವೆುಂಬುದನುನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮೆ ಕರ್ತನಿಗೂ ಮತುಿ ನಮಗೂ
ಇದಕಿೆ ುಂರ್ಲ್ಲ ಉರ್ಿ ಮವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಮೆ ಚ್ಚರ್ಿ ಪೂವತಕ ಇಚ್ಚಚ ಯನುನ ನಮೆ
ಮನಸಿಿ ನ ಮೇಲ್ಯೂ, ನಮೆ ಆಲೋಚ್ನೆಗಳ್ ಮೇಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ನ ನಿಗಾವಹಸುವದನುನ ಬಟ್ಟಟ
ಬೇರೆ ಉಪಯುಕಿ ವಾದ ಮಾಗತವಿಲ್ಿ -Z ’04, 25 (ಖ 3304).
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ಯಹೋವನ ಉಪಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಹರುವವರೇ, ಶುದಿ ರಾಗಿರಿ!
-ಯಶ್ವಯ 52:11

ದೈವ ಏಪಾತಡು ಹೇಗಿರುವದು ಅುಂದರೆ, ದೇವರ ಸೇವಕರು ಕ್ಕಟ್ಟ ಸೇವಕರಿುಂದ ಸ್ು ಷ್ಟ ವಾಗಿ
ಬೇರೆಯಾಗಿರುವರು. ದೇವರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಕಿಷ ಹೇಳುವ ಅಥವ ಸ್ರ್ಯ ದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ
ಕ್ಕಯತನಿವತಹಸುವ ಸ್ಮಸ್ಿ ವೂ ಕರ್ತನ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ರ ಮೋಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. ಹೋಗಿರಲು ದೇವರು
ಕ್ಕಟ್ಟ ವರನಾನ ಗಲಿ, ಬದುಾ ಹೋಗಿರುವ ದೇವದೂರ್ರನಾನ ಗಲಿ, ಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾನವ ಅಥವಾ ಹೆುಂಗಸ್ರನಾನ ಗಲಿ
ರ್ನನ ಶುಭ ಸ್ಮಾಚ್ಚರವನುನ ಸ್ವರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವದಲ್ಿ . ಈ ವಯ ತ್ತಯ ಸ್ವನುನ ದೇವ ಜನರು ಬಹು
ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿುಂದ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾರು ಕರ್ತನ ಅನಯ ೋನಯ ತೆಯಿರಲು ರ್ಮೆ ನುನ ಕರ್ತನ ಚ್ಚರ್ಿ ಕ್ಕೆ
ಒಪ್ಪು ಸಿಕ್ಡದೆ ಇರುವವರನುನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅುಂರ್ಹವರಿುಂದ ದೂರಿವಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ
ದೃಷ್ಟಠ ಯಲಿಿ , ಅವರ ಹೃದಯದಳ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮನಸಿಿ ನಲಿಿ ದೈವ ಸಂಯೊೋಗದ ನಿದಶತನಗಳು
ಇಲ್ಿ ದವರಾಗಿ ಕ್ಕಣುವದರಿುಂದ ಅವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ದೇವರು, “ದುಷ್ಟ ರಿಗಾದರೋ ದೇವರು
ಹೇಳುವದೇನೆುಂದರೆ - ನನನ ವಿಧಿಗಳ್ನುನ ಪಠಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಬಾಧಯ ತೆ ಉುಂಟ್ಟ? ನನನ
ನಿಬಂಧನೆಯನುನ ಉಚ್ಚ ರಿಸುವದು ನಿಮಗೇನು ಕ್ಕಲ್ಸ್? ಎುಂದು ಸ್ು ಷ್ಟಠ ೋಕರಿಸಿದಾಾ ನೆ. (ಕಿೋರ್ತನೆ 50:16-17)-Z
’04, 28 (ಖ 3309).
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ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳ್ಳಯುವ ರಿೋತಿಯನುನ ಯೊೋಚ್ಚಸಿರಿ.

-ಮತ್ತಿ ಯ 6:28

ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಠ ಯ ಸ್ವಧಾರರ್ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ್ನುನ ಗಮನಿಸಿರಿ
ಎುಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಾ ನೆ. ನಮೆ ಜೋವನದ ಎಲ್ಲಿ ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠಗಳ್ನುನ ಕಲಿತು
ಅನಾ ಯಿಸುವದಾದರೆ, ಅವುಗಳಿುಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವದು. ಹೇಗೆುಂದರೆ, ನಾವು
ನಂಬಕ್ಕಯಿಟ್ಟಟ ರುವ ಸೃಷ್ಟಠ ಕರ್ತನನುನ ಕುರಿತು ಸ್ರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಠ ಕ್ೋನದುಂದ ಆಲೋಚ್ಚಸುವದಾದರೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತುಿ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿಯೂ ಆರ್ನು ಅತುಯ ನನ ರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನಿಾ ರ್ ಗುರ್ಗಳಿುಂದ
ಒುಂದುಗೂಡಿ ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವದನುನ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಾನವನಾದರೂ
ಗರ ಹಸ್ಬಹುದು. ಕರ್ತನು ನಿೋತಿ, ಜಾಾ ನ, ಶಕಿಿ ಮತುಿ ಪ್ಪರ ೋತಿಯಲಿಿ ಪರಿಪೂರ್ತನಾಗಿದಾಾ ನೆುಂಬುದನುನ
ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಳ್ಳ ವದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನು ಕೃಪೆಯಲಿಿ ಯೂ ಜಾಾ ನ ಮತುಿ ಪ್ಪರ ೋತಿಯಲಿಿ ಯೂ ಅಭವೃದಿ
ಹುಂದುವನು. ಈ ಚ್ಚಕೆ ಚ್ಚಕೆ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ವದಲ್ಿ ವೋ ಅವರು ಗಂಭೋರ
ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಳುಳ ವದರಲಿಿ ವಿಫಲ್ನಾಗುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರನುನ ಮತುಿ ಆರ್ನ
ಯೊೋಜನೆಯನುನ ಸ್ರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಳ್ಳ ಲು ಇವುಗಳು ಅಡಚ್ಣ್ಮ ಮಾಡುವದಲ್ಿ ದೆ
ಆರ್ನ ಗುರ್ವನುನ ಮ್ಮಚ್ಚ ಲು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವದಲ್ಿ -Z’04, 37, 38 (ಖ-3312).
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ನಾನು ನನನ ಕಿರ ಯಗಳ್ ಮಖುಂರ್ರ ನನನ ನಂಬಕ್ಕಯನುನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆಿ ೋನೆ.
-ಯಾಕ್ೋಬ 2:18

ಈ ಯುಗದಲಿಿ ಕರ್ತನ ಜನರು ಕಿರ ಯಗಳ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ತಿೋಮಾತನಿಸ್ಲ್ು ಡುವದಲ್ಿ . ಅವರ
ನಂಬಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ ತಿೋಮಾತನಿಸ್ಲ್ು ಡುವರು. ಆದರೂ, ಕಿರ ಯಗಳು ಕೂಡ ಇರುವದು ಅವಶಯ . ನಾವು
ಕಿರ ಯಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಕ್ಕಯನುನ ವಯ ಕಿಿ ಪಡಿಸುತೆಿ ೋವೆ; ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃರ್ಜಾ ತೆಯನುನ
ಅಪ್ಪತಸುತೆಿ ೋವೆ. ಅಪರಿಪೂರ್ತವಾದ ಕಿರ ಯಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ನಮೆ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಮೂಲ್ ಉದೆಾ ೋಶಗಳ್ನುನ
ಹಾಗೂ ಚ್ಚರ್ಿ ವನುನ ಪರ ದಶಿತಸುತೆಿ ೋವೆ. ನಮೆ ಅಪರಿಪೂರ್ತ ಕಿರ ಯಗಳಿುಂದ ನಾವು ದೇವರಲಿಿ
ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ, ವಿಶ್ವಾ ಸ್ಯುರ್ವಾದ ನಂಬಕ್ಕಯನುನ ಪರ ದಶಿತಸುವದನುನ ದೇವರು ಮ್ಮಚ್ಚಚ ತ್ತಿ ನೆ.
ದೇವರು ನಮೆ ನುನ ಪರಿಪೂರ್ತರೆುಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಿ ನಮಗೆ ಬಾಧಯ ತೆಯನುನ
ಅನುಗರ ಹಸುವನು ಮತುಿ ದೇವಜನರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಶಿೋವಾತದಗಳ್ನುನ , ರ್ನನ ನುನ
ಪ್ಪರ ೋತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಲ್ಲಗಿ ಇಟ್ಟಟ ರುವವುಗಳ್ನುನ ಕೂಡ ಅನುಗರ ಹಸುವನು ಕೇವಲ್ ಮಾತಿನಿುಂದಲ್ಿ ದೆ,
ಕಿರ ಯಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಯಾರು ಸ್ರ್ರ್ ಪರ ಯರ್ನ ಪಟ್ಟಟ ರ್ಮೆ ಜೋವನದಲಿಿ ಪ್ಪರ ೋತಿಯನುನ ಕೃತಿಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ
ತೋರಿಸುವರೋ, ಅುಂಥವರಿಗೇ ದೇವರು ಆಶಿೋವಾತದವನುನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು-Z ’04, 45 (ಖ 3317).
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ಯಜಾ ಕಿೆ ುಂರ್ಲ್ಲ ನಿೋತಿನಾಯ ಯಗಳು ಯಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಠ .

-ಜಾಾ ನೋಕಿಿ 21:3

ನಾವು ಪ್ಪರ ೋತಿಯಲಿಿ ಬೆಳ್ಳಯಬೇಕು ಕ್ಕರರ್ ಪ್ಪರ ೋತಿಯು ಪರ ಧಾನವಾದದುಾ . ಪ್ಪರ ೋತಿಯಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಚ
ಅಭವೃದಿ ಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮದಲು ನಾವು ನಿೋತಿ, ನಾಯ ಯ ಮತುಿ ನಿೋತಿವಂತಿಕ್ಕಯನುನ ಕಲಿಯುವದು
ಅವಶಯ . ಜಾಾ ನೋಕಿಿ ಯಲಿಿ ಕ್ಟ್ಟಟ ರುವ ಈ ವಾಕಯ ವು ಸ್ರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಗುಂಡಿದೆ. ಅುಂದರೆ,
ಒಬಬ ಮನುಷ್ಯ ನು ಉದಾರಿಯಾಗುವ ಮದಲು ನಾಯ ಯವಂರ್ನಾಗಿರುವದು ಬಹು ಮಖಯ .
ಹೋಗಿರುವದರಿುಂದ ದೇವ ಜನರು ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅುಂದರೆ, ನಾಯ ಯದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ
ಪರ ತಿನಿರ್ಯ ವೂ ದೈವೋಕಿಿ ಗಳ್ಲಿಿ ಅಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಅುಂಶಗಳ್ನುನ ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರ್ಮೆ ಗುರ್ದಲಿಿ
ಇದು ಒುಂದು ಸ್ರಿಯಾದ ಬುನಾದಯಾಗಿದುಾ , ಪ್ಪರ ೋತಿಯಲಿಿ ಬೆಳ್ಳಯುವ ಮದಲು ಸ್ರಿಯಾದ ಮಾಗತದಲಿಿ
ನಡೆದು ವೃದಿ ಯಾಗಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಅನಾಯ ಯವಾದ ಅಥವಾ ರ್ಪ್ಪು ದಶೆಯಲಿಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ಪರ ೋತಿಯು
ಅಥವಾ ರ್ಪ್ಪು ಕಲ್ು ನೆಯಿುಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ಪರ ೋತಿಯು ನಿೋತಿ ಎುಂಬದಾಗಿ ಪರಿರ್ಮಸುವದಲ್ಿ . ಅದು
ಮೋಸ್ಕರವಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದುಾ , ಕರ್ತನು ಇುಂರ್ಹ ಪ್ಪರ ೋತಿಯನುನ ಮ್ಮಚ್ಚ ವದಲ್ಿ ಅಥವ ಇುಂರ್ಹ
ಪ್ಪರ ೋತಿಯಿುಂದ ಆರ್ನು ರ್ನನ ಶಿಷ್ಯ ರನುನ ಪರಿೋಕಿಷ ಸುವದಲ್ಿ -Z ’04, 56, 57 (ಖ-3321).
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ನಿಮಗೆ ದೇವರಲಿಿ ನಂಬಕ್ಕಯಿರಲಿ.

-ಮಾಕತ 11:22

ನಾವು ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ಹುಂಬಾಲ್ಕರಾದ ಮೇಲ್ ನಮೆ ದನನಿರ್ಯ ದ ಅನುಭವಗಳಿುಂದ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವದೇನೆುಂದರೆ, ಒುಂದು ಅದೃಷ್ಯ ಶಕಿಿ ನಮೆ ನುನ ನಡೆಸಿ, ಕ್ಕಪಾಡುತ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾರ್ರ ವಲ್ಿ ದೆ ಇದು
ನಮೆ ಅನುಭವಕೂೆ ಬಂದದೆ. ಇವುಗಳಿುಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ಪಾಠಶ್ವಲ್ಯಲಿಿ ಒಳ್ಳಳ ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥತಗಳಾಗಿ
ಆರ್ನಲಿಿ ಕಲಿತುಕ್ುಂಡು ಆರ್ೆ ದ ಕೃಪಾ ಗುರ್ಗಳ್ಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಚ ದ ಅಭವೃದಿ ಯನುನ ಹುಂದುತ್ತಿ
ಮಖಯ ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಚ ದ ನಂಬಕ್ಕಯಲಿಿ ಅಭವೃದಿ ಹುಂದುವರಾಗಿದೆಾ ೋವೆ. “ನಂಬಕ್ಕ” ಎನುನ ವದು ಎಷ್ಟಟ
ಪಾರ ಮಖಯ ವಾದುದು ಎುಂಬುದನುನ ಈಗ ನಾವು ಪರ ಶಂಸಿಸ್ಲ್ಲರೆವು. ಈ ಒುಂದು ಗುರ್ವನುನ ಅುಂದರೆ,
ನಂಬಕ್ಕಯನುನ ಕರ್ತನು ರ್ನನ ಹುಂಬಾಲ್ಕರಲಿಿ ನಿರಿೋಕಿಷ ಸುವವನಾಗಿದಾಾ ನೆ. ಹೋಗಿರುವಲಿಿ ನಮೆ ಲಿಿ ರುವ
ನಂಬಕ್ಕಯು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದೆಯೊೋ, ಅಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಬರುವ ಸಂಕಟ್ದಲಿಿ ಯೂ
ಸ್ಹ ಸಂತೋಷ್ಪಡುತೆಿ ೋವೆ. ನಾವು ಸಂಕಟ್ದಲಿಿ ಸಂತೋಷ್ಪಡುವದು ಅಸ್ವಧಯ ವಾದರೂ ನಂಬಕ್ಕಗೆ
ಹುಂದಕ್ುಂಡಿರುವ ಈ ಯೊೋಚ್ನೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ಟಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆುಂದರೆ ಈ

ಸಂಕಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಂಡು ಮುಂದನ ಜೋವನದಲಿಿ ನಿರಂರ್ರವಾದ ಹೆಚ್ಚಚ ನ ಮಹಮ್ಮಯನುನ
ಹುಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಕಯತ ಸ್ವಧಿಸುರ್ಿ ವೆ-Z ’04, 59 (ಖ 3324).
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ಆರ್ನು ಬರುಗಾಳಿಯನುನ ಶ್ವುಂರ್ಪಡಿಸಿದನು.

-ಕಿೋರ್ತನೆ 107:29

ಇುಂದನ ದನಗಳ್ಲಿಿ ನಾವು ಮಾನವ ಜನಾುಂಗದ ಭಾವೋದೆರ ೋಕ ಮತುಿ ವಿರೋಧಗಳ್ ಮಧಯ ದಲಿಿ
ಕರ್ತನ ಕ್ಕಯತವನುನ ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವವರಾಗಿದೆಾ ೋವೆ. ಕ್ಕಲ್ವು ಸಂದಭತಗಳ್ಲಿಿ ನಾವು ಅುಂಜದರೂ ನಮೆ
ಕರ್ತನಲಿಿ ಟ್ಟಟ ರುವ ನಂಬಕ್ಕಯಿುಂದ ಕರ್ತನು ನಮೆ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲಿ ಸಂದಭತದಲಿಿ ಯೂ ನಮೆ ುಂದಗೆ
ದೋಣಿಯಲಿಿ ದುಾ ಆರ್ನ ಅರ್ಯ ಧಿಕವಾದ ಶಕಿಿ ಯಿುಂದ ಲೋಕದ ಸ್ವುಂಕೇತಿಕ ಬರುಗಾಳಿಯನುನ ರ್ಕೆ
ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಶ್ವುಂರ್ಗಳಿಸುವನು. ಇದು ಆಶಚ ಯತಕರವಾದೆಾ ೋನೂ ಅಲ್ಿ . ಒಮೆ ಮ್ಮೆ ಕರ್ಿ ಲ್ಯು
ನಮೆ ಮುಂದದೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚ್ರವಾಗಿ ಸ್ವುಂಕೇತಿಕ ಭಯಂಕರವಾದ ಬರುಗಾಳಿ ಬೋಸುವಾಗ
ಅನೇಕರು ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತಿ ಕೂಗಿಕ್ಳುಳ ವರು. ಹೋಗಿರುವಲಿಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಕ್ಕಲ್ದಲಿಿ ನಮಗಾಗುವ ಈ
ಉರ್ೆ øಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿತು ನಮೆ ನಂಬಕ್ಕಯನುನ ಕ್ಕಪಾಡಿಕ್ಳ್ಳ ೋರ್. ಆಗ
ಇುಂರ್ಹ ಕ್ಕಗತರ್ಿ ಲ್ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಯೂ ನಾವು ಎದೆಗುುಂದದೆ ಕರ್ತನಲಿಿ ಸಂತೋಷ್ಟಸೋರ್. ಕರ್ತನು
ರ್ನನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾದ ರಕಿ ಸುರಿಸಿ ಪ್ಪರ ೋತಿಯಿುಂದ ನಮೆ ನುನ ಕ್ುಂಡುಕ್ುಂಡಿರುವದರಿುಂದ ನಾವು
ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನೂನ ಮತುಿ ನಮೆ ಯಜಾ ದ ಕುರಿಯಾದಾರ್ನ ಹಾಡನುನ ಸಂತೋಷ್ದುಂದ ಹಾಡೊೋರ್Z ’04, 60 (ಖ 3324).
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ಆರ್ನು ನಿನನ ನುನ ರ್ನನ ರೆಕ್ಕೆ ಗಳಿುಂದ ಹದಗಿಸುವನು; ಆರ್ನ ಪಕೆ ಗಳ್ ಮರೆಯನುನ
ಆಶರ ಯಿಸಿಕ್ಳುಳ ವಿ.
-ಕಿೋರ್ತನೆ 91:4

ಯಹೋವ ದೇವರು ರ್ನನ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ನಂಬಗಸ್ಿ ರಾದ ಮಕೆ ಳ್ನುನ ರ್ನನ ಹೃದಯದ ಸ್ಮೋಪಕ್ಕೆ
ರ್ರುವನಲ್ಿ ದೆ, ರ್ನನ ಪ್ಪರ ೋತಿಯ ಉತುಿ ಕತೆಯನುನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಅವರು ಈ
ಉನನ ರ್ವಾದ ಪ್ಪರ ೋತಿಯ ಬಗೆಿ ದಾವಿೋದನು ಹೇಳಿದಂತೆ, “ನಾನು ನಿನನ ಗುಡಾರದಲಿಿ ಸುರಕಿಷ ರ್ವಾಗಿ ಸ್ದಾ
ವಾಸ್ವಾಗಿರುವೆನು” ಎುಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮತುಿ ದೇವರ ರೆಕ್ಕೆ ಗಳ್ ಆಶರ ಯದಲಿಿ ವಿಶ್ವಾ ಸ್ವಿಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ.
“ನಿೋನು ನನಗೆ ಶರರ್ನೂ, ಶತುರ ಗಳಿುಂದ ರ್ಪ್ಪು ಸುವ ಭದರ ವಾದ ಬುರುಜೂ ಆಗಿದಾ ೋ. ನನನ ಪಾರ ಥತನೆಯನುನ
ಲ್ಲಲಿಸಿದಾ , ನನನ ಹರಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಲ್ಕ್ಷಯ ಕ್ಟ್ಟಟ ದಾ ೋ. ನನನ ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ಪನೆಯನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಚ ನಿನನ ಲಿಿ

ಭಯಭಕಿಿ ಯುಳ್ಳ ವರಿಗೆ ಸಿಕೆ ರ್ಕೆ ಬಾಧಯ ತೆಯನುನ ನನಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ ೋ.” (ಕಿೋರ್ತನೆ 61:4,3,5)
ನಾನಾದರೋ ಇಕೆ ಟ್ಟಟ ನ ಕ್ಕಲ್ದಲಿಿ ಆಶರ ಯವೂ, ದುಗತವೂ ಆಗಿರುವ ನಿನನ ಬಲ್ವನುನ ಹಾಡಿ
ಹಗಳುವೆನು. ಪಾರ ತಃಕ್ಕಲ್ದಲಿಿ ನನನ ಕ್ಕಷ ೋಮವನುನ ಉಲ್ಲಿ ಸ್ದುಂದ ಕ್ುಂಡಾಡುವೆನು (ಕಿೋರ್ತನೆ 59:16)-Z
’04, 75 (ಖ 3331).
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ಕ್ಕಲ್ಸ್ಗಳ್ಳ ನು ಕ್ಕಡುಕನಿಗೆ ರ್ಮೆ .

-ಜಾಾ ನೋಕಿಿ 18:9

ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ರ್ಮೆ ನೆನ ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ಪಡಿಸಿಕ್ುಂಡಿರುವ ಕರ್ತನಲಿಿ ರುವ ಜನರು ಕ್ಕಲ್ವನುನ ವಯ ಥತ
ಮಾಡುವದನುನ ಸ್ಹಸ್ಲ್ಲಗದು. ಕ್ಕಲ್ವು ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಿ ನುನ ದೇವ ಜನರು ಅಥತ
ಮಾಡಿಕ್ುಂಡಿದಾ ರೂ, ಆ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿಿ ಮುಂದುವರೆಯದದಾ ರೆ, ಕ್ರತೆಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ನಮಗೆ
ಕ್ಟ್ಟಟ ರುವ ದಾನವನುನ ನಾವು ಮ್ಮಚ್ಚಚ ವದೆುಂದರೆ, ಅದನುನ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿುಂದ ನಮೆ ಮನೆವಾತೆತಯ
ಕ್ಕಲ್ಸ್ಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನುನ ವಯ ಥತಮಾಡಬಾರದು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿುಂದ ಹುಂದದೆ ಇರುವ
ಯಾವುದೆ ವಸುಿ ಗಳಿಲ್ಿ - ಅದು ಭೂಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತಿೆ ೋಯ
ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕರ್ತನು ಸ್ವಮಯ ದಲಿಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಟ್ಟಟ ರುವ ರ್ಲ್ಲುಂತು,
ಅವಕ್ಕಶಗಳು ಲೌಕಿೋಕ ಮತುಿ ಆತಿೆ ೋಕ ಆಶಿೋವಾತದಗಳ್ನುನ ನಾವು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ
ಉತುಿ ಕತೆಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿ ಅವುಗಳ್ನುನ ಉಪಯೊೋಗಿಸುತಿಿ ದೆಾ ೋವೆ ಎುಂಬುದನುನ ಮತುಿ ನಾವು ಅವುಗಳ್
ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಪ್ಪರ ೋತಿ ಮುಂತ್ತದವುಗಳ್ನುನ ಪರಿೋಕಿಷ ಸಿ ಅಳ್ತೆ ಮಾಡುವನು-Z ’04, 77 (ಖ 3332).
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ಉಚ್ಚರ್ವಾಗಿ ಹುಂದದಾ ೋರಿ, ಉಚ್ಚರ್ವಾಗಿ ಕ್ಡಿರಿ.

-ಮತ್ತಿ ಯ 10:8

ನಮೆ ನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸಿ ಚೇರ್ನಗಳಿಸುವ ಈ ದವಯ ಆಹಾರವನುನ ಬಹು ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಿುಂದ
ಅದಕ್ಕೆ ಗಿ ಹಾತರೆಯುವ ಮತುಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಉಚ್ಚರ್ವಾಗಿ ಕ್ಡೊೋರ್. ಈ ದವಯ ಆಹಾರವು ಅವರಿಗೆ
ದರಕದದಾ ಲಿಿ , ಬೇರೆ ಆಹಾರವನುನ ಹುಡುಕಿಕ್ುಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ದರಕದೆ ಮೂಚ್ಚತ
ಹೋಗುವರು. ನಂಬಗಸ್ಿ ಮನೆವಾತೆತಯವರಿಗೆ ಬೇಕ್ಕದ ಆತಿೆ ೋಕ ಆಹಾರ ನಮೆ ಲಿಿ ದಾ ರೂ ಸ್ಹ, ಇದು
ಲ್ಭಯ ವಿಲ್ಿ ದವರಿಗೆ ಅದರಲಿಿ ಮುಂದುವರೆಯಲ್ಲಗದೆ ಹತ್ತಶರಾಗುವರು. ನಾವು ಇರ್ರರಿಗೆ ಈ
ಜೋವಕರವಾದ ರಟ್ಟಟ ಯನುನ ವಿರ್ರಿಸ್ಲು ಬೇಕ್ಕದ ಹರ್ದ ವಯ ವಸೆಿ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಸ್ರ್ಯ
ವಿಚ್ಚರಗಳ್ಲಿಿ ರುವ ಪಾುಂಡಿರ್ಯ ವನುನ ವಿನಾಕ್ಕರರ್ ನಮೆ ಸ್ವಾ ಥತಕ್ಕೆ ಗಿ ಅಥವಾ ಅದನುನ
ಬಚ್ಚಚ ಟ್ಟಟ ಕ್ಳುಳ ವದು ವಿಹರ್ವಲ್ಿ . ಆದರೆ, ಆ ಯೊೋಗಯ ತೆಯನುನ ದೇವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷ್ಟಠ ಸಿ, ಆ ಮೂಲ್ಕ ಸಿಗುವ

ದೈವಾಶಿೋವಾತದಗಳು ಇರ್ರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ನ ಪರ ಮಾರ್ದಲಿಿ ಸಿಗುವದಲ್ಿ ದೆ, ನಾವೂ ಸ್ಹ ಕರ್ತನಿುಂದ
ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಆಶಿೋವಾತದಗಳ್ನುನ ಹುಂದುವೆವು-Z ’04, 78 (ಖ 3332).
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ಆದುದರಿುಂದ ಸ್ಪತಗಳಂತೆ ಜಾರ್ರು, ಪಾರಿವಾಳ್ಗಳಂತೆ ನಿಷ್ೆ ಪಟ್ಟಗಳೂ ಆಗಿರಿತ.
-ಮತ್ತಿ ಯ 10:16

ಆಹಾ! ದೇವರು ಪ್ಪರ ೋತಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಿ ರು, ತ್ತವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸ್ರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿಿ
ಜಾಾ ನಕಿೆ ರುವ ಬೆಲ್ಯನುನ ತಿಳಿದು ಕಲಿತು ನಡೆದರೆ ಎಷ್ಟ ೋ ಒಳ್ಳಳ ಯದಾಗುವದಲ್ಿ ವೇ? ನಮೆ ಕರ್ತನು
ನಾವು ಸ್ಪತಗಳಂತೆ ಜಾರ್ರ್ನವಲ್ಿ ದೆ, ಪಾರಿವಾಳ್ಗಳಂತೆ ನಿಷ್ೆ ಪಟ್ಟಗಳಾಗಿರುವದನುನ ನಮಗೆ
ಕಲಿಸುವದಲ್ಿ ದೆ, ತ್ತನು ನಡೆವ ದಾರಿಯಲಿಿ ಈ ಪಾಠವನುನ ತ್ತನೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದುಾ , ಅಪೋಸ್ಿ ಲ್ರಿಗೆ
ಒುಂದು ಸಂದಭತದಲಿಿ “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ಕದದುಾ ಇನೂನ ಬಹಳ್ ಉುಂಟ್ಟ; ಆದರೆ, ಸ್ದಯ ಕ್ಕೆ
ಅದನುನ ಹರಲ್ಲರಿರಿ” ಎುಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನಾವೂ ಸ್ಹ ಧಾಮತಕ ಸ್ರ್ಯ ಗಳ್ನುನ ಅನುಕೂಲ್
ಮತುಿ ಅನಾನುಕೂಲ್ವಾದ ಸ್ಮಯಗಳ್ಲಿಿ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿ ಮತುಿ ಒಮೆ ಮ್ಮೆ
ಜಾಾ ನವಂರ್ರಲ್ಿ ದೆ ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕ್ಕಗುವದು. ನಾವು ಅಸ್ರ್ಯ ವನುನ ಮಾರ್ನಾಡದೆ ಸುಮೆ ನಿರಬಹುದು;
ಅಥವ ಸ್ರ್ಯ ವನುನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನುನ ಪ್ಪರ ೋತಿಯಿುಂದ ಪರ ಸುಿ ರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಿದಲಿಿ ಇನೂನ ಹೆಚ್ಚಚ ನ ಒಳ್ಳಳ ಯ ಫಲಿತ್ತುಂಶವನುನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುರ್ಿ ದೆ-Z ’04, 91 (ಖ 3339).
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ಪರಲೋಕದಲಿಿ ರುವ ನಮೆ ತಂದೆಯೇ, ನಿನನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದಿ ವೆುಂದು ಎಣಿಸ್ಲ್ು ಡಲಿ.
-ಲ್ಲಕ 11:2

ಈ ಶಬಾ ಸ್ಮೂಹದ ಪೂಜಯ ಭಾವನೆ, ಸುಿ ತಿಗೆ ಅಹತವಾದ ದೈವರ್ಾ ಮತುಿ ಅದರ ವಿಶ್ವಲ್
ಭಾವನೆಯು ಆರ್ನನುನ ಆರಾಧಿಸಿ, ಘ್ನವನುನ ಸ್ಲಿಿ ಸಿದಂತೆ ನಮೆ ಮನವಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಲಿಿ ಸಿದಾಗ, ನಮೆ
ಆಲೋಚ್ನೆಗಳು, ಸ್ವಥತತೆರಹರ್ವಾಗಿದುಾ , ಇರ್ರರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಿ ದೆ, ಕೇವಲ್ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ
ಘ್ನಪಡಿಸುವದಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ನಾಮವು ಪರಿಶುದಿ ವೆುಂದು ಎಣಿಸ್ಲ್ು ಡಬೇಕು. ನಮಗೋಸ್ೆ ರ
ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಯಾವದನೂನ ಬೇಡಬಾರದು; ಅಥವ ನಮೆ ಪ್ಪರ ಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಬೇಡಬಾರದು.
ದೇವರು ಇವು ಯಾವದನೂನ ಅನುಮೋದಸುವದಲ್ಿ ; ಅಥವಾ ಆಜಾಾ ಪ್ಪಸುವದಲ್ಿ . ಆದುದರಿುಂದ, ನಾವು
ಮದಲು ದೇವರನುನ ಕ್ುಂಡಾಡುವದಲ್ಿ ದೆ, ಆರ್ನ ನಾಮದ ಮಹಮ್ಮ ಮತುಿ ಪರಿಶುದಿ ತೆಯನುನ

ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನುನ ಬಟ್ಟಟ ಬೇರೆ ಏನನಾನ ದರನುನ ಮಾಡುವ ಕ್ಕರ ೈಸ್ಿ ರು
ಕಳಂಕಿರ್ವಾದ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿಿ ಸಿಕಿೆ ಕ್ಳುಳ ವರು-Z ’04, 118 (ಖ 3351).

*

*

*
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ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕ್ಕಗಿರುವ ಪಾತೆರ ಯಲಿಿ ನಿೋವು ಕುಡಿಯುವದು ನಿಮೆ ುಂದಾದೋತೇ.
-ಮತ್ತಿ ಯ 20:22
ನಮೆ ಕರ್ತನು ನಡೆದ ಇಕೆ ಟ್ಟಟ ದ ಮಾಗತದಲಿಿ ಆರ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಧೈಯತವನುನ
ಮ್ಮಚ್ಚ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರ್ನು ದೇವರ ಚ್ಚರ್ಿ ವನುನ ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಗಿ ಯಾವ ಕ್ಕರರ್ಕೂೆ ಹುಂದರುಗದೆ
ಮನನ ಡೆದ ಆರ್ನ ಬಲ್ವಾದ ಗುರ್ಮಟ್ಟ ವು ಶ್ವಿ ಘ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಅುಂದರೆ, ಇರ್ರರಿಗಾಗಿ ಮತುಿ ಅವರ
ಅಭ್ಯಯ ದಯಕ್ಕೆ ರ್ನನುನ ತ್ತನೇ ಸ್ಮಪ್ಪತಸಿಕ್ುಂಡದಾಾ ಗಿದೆ. ಅಪೋಸ್ಿ ಲ್ರು ಆರ್ನಲಿಿ ಕಂಡ ಗಂಭೋರತೆ
ಮತುಿ ಆದಶತವೇನಂದರೆ, ಆರ್ನಲಿಿ ದಾ ಮಹಾ ದೋನತೆ ಮತುಿ ಸೇವೆಯಿುಂದ ಸ್ವಧಿಸಿದ ಜಯ. ಇದರಿುಂದ
ನಾವು ತಿಳಿಯರ್ಕೆ ದೆಾ ೋನಂದರೆ, ಆರ್ನು ಕುಡಿದ ಪಾತೆರ ಯಲಿಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ
ಮಹಮ್ಮಯುಳ್ಳ ಬರುವ ರಾಜಯ ದಲಿಿ ಸೇರಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವದಲ್ಿ ವೆುಂಬುದೇ. ಹೋಗಿರುವದರಿುಂದ ನಾವು
ಎಲ್ಿ ವನುನ ನಷ್ಟ ವೆುಂದೆಣಿಸಿ, ಈ ಅನುಭವವನುನ ವಿಶೇಷ್ರ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸೋರ್. ಈ
ಮಾಗತದಲಿಿ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಪರಿೋರ್ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ, ನಾವು ಎದುರುಗಳುಳ ವ
ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿುಂದ ವಿಪರಿೋರ್ವಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆುಂದು ಯೊೋಚ್ಚಸ್ದೆ ಮತುಿ ಆ ಕ್ಕರರ್ಕ್ಕೆ ಗಿಯೇ
ನಾವು ಕರೆಯಲ್ು ಟ್ಟಟ ದೆಾ ೋವೆುಂದು ತಿಳಿದು ಕರ್ತನುಂದಗೆ ಹುಂಸ್ವನುಭವಗಳ್ನುನ ತ್ತಳಿಕ್ುಂಡು ನಂರ್ರ
ಆರ್ನುಂದಗೆ ರಾಜಯ ದಲಿಿ ಸೇರಲು ಯತಿನ ಸೋರ್-Z ’04, 138, 139 (ಖ 3362).
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ನಿಮೆ ಲಿಿ ಮದಲ್ನೆಯವನಾಗಿರಬೇಕ್ಕುಂದರುವವನು ನಿಮೆ ಆಳಾಗಿರಬೇಕು.
-ಮತ್ತಿ ಯ 20:27

ಅನಯ ಜನರಲಿಿ ಆಳಿಾ ಕ್ಕ ಮಾಡುವವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಿ ; ಆದರೆ, ಸೇವೆ
ಮಾಡಿಸಿಕ್ಳುಳ ವವರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಆದರೆ, ಕಿರ ಸ್ಿ ನನುನ ಅನುಸ್ರಿಸುವವರು ಇದಕ್ಕೆ

ರ್ದ್ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವವರಲ್ಿ ದೆ, ಹೆಚ್ಚಚ ಗೆ ಸೇವೆಯನುನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಚ ದ ಗೌರವಕ್ಕೆ
ಪಾರ್ರ ರಾಗುವರು. ದೈವ ಯೊೋಜನೆಯ ಕರ ಮವು ಅದೆಷ್ಟ ೋ ಸುುಂದರವಾಗಿರುವದು. ಸ್ಾ ಸ್ಿ ಚ್ಚರ್ಿ ರು ಇಲಿಿ
ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ರ್ರ್ಾ ವನುನ ಪೂರ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪು ವರು ಮಾರ್ರ ವಲ್ಿ ದೆ, ಈ ರ್ರ್ಾ ಗಳು ನಾಯ ಯವಾಗಿದುಾ ,
ಲೋಕದ ನಡಾವಳಿಕ್ಕಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ದೇವಜನರು ರ್ಮೆ ರಕ್ಷಕನನುನ
ಅನುಸ್ರಿಸುವವರಾಗಿ ಒುಂದು ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಜನಾುಂಗವಾಗಿರುವರು. ಇವರು ರ್ಮಗೆ ಸಿೋಮರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿ
ಕ್ಕಯತಗಳ್ನುನ ಉತ್ತಿ ಹಭರಿರ್ರಾಗಿ ನಡೆಸುವರು. ಅುಂದರೆ, ಒಬಬ ರಿಗಬಬ ರು ಸೇವೆಯನುನ
ಸ್ಲಿಿ ಸುವವರಾಗಿ ಅವಕ್ಕಶವಿದಾ ಲಿಿ ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ಒಳ್ಳಳ ೋದನುನ ಮಾಡುವರು-Z ’04, 140 (ಖ 3362).
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ಅವರು ಆರ್ನನುನ ತೆಗೆದುಕ್ುಂಡು ಹೋಗುತಿಿ ರುವಾಗ ಹಲ್ದುಂದ ಬರುತಿಿ ದಾ ಕುರೇನ ಪಟ್ಟ ರ್ದ
ಸಿಮೋನನೆುಂಬುವನನುನ ಹಡಿದು ಶಿಲುಬೆಯನುನ ಅವನ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟಟ ಯೇಸುವಿನ ಹುಂದೆ
ಹತುಿ ಕ್ುಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು.
-ಲ್ಲಕ 23:26

ಪೇರ್ರ ಯೊೋಹಾನ ಮತುಿ ಯಾಕ್ೋಬ ಇವರೆಲ್ಿ ರೂ ಕಿರ ಸ್ಿ ನು ಹರುತಿಿ ದಾ ಭಾರವನುನ ನೋಡಿ
ಆರ್ನಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆರ್ನಿುಂದ ದೂರವಾದದುಾ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಒುಂದು ಸೋಜಗವಾದ
ವಿಚ್ಚರವಾಗಿದೆ. ಸಿೋಮೋನನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ಹಾಯಮಾಡಲು ಆರ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನುನ ಹತುಿ ಕ್ುಂಡು
ಹೋದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಾವು ಆರ್ನಿಗೆ ಸಿಕಿೆ ರುವ ಭಾಗಯ ವು ನಮಗಿಲ್ಿ ವಲ್ಲಿ ಎುಂದು ಅಸೂಯಪಡಬಾರದು.
ಕರ್ತನಲಿಿ ಸ್ಹೋದರರಾಗಿರುವವರು ಪರ ತಿನಿರ್ಯ ಸ್ವುಂಕೇತಿಕ ಶಿಲುಬೆಯನುನ ಹರುತಿಿ ರುವಾಗ ನಾವು
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವದನುನ ಕರ್ತನು ಮ್ಮಚ್ಚಚ ತ್ತಿ ನೆ. ಏಕ್ಕುಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ಹೋದರರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎುಂದು ಕರ್ತನು ಎಣಿಸುತ್ತಿ ನೆ. ಕರ್ತನು ಹರ್ಿ ಮರದ ಶಿಲುಬೆ
ಆರ್ನಿಗೆ ಅತಿ ಭಾರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಿ . ಇದೇ ರಿೋತಿ ಆರ್ನ ಹುಂಬಾಲ್ಕರು ಹರುತಿಿ ರುವ ಶಿಲುಬೆಯ
ಭಾರವು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಟ ಗೆ ಕ್ಕಣಿಸುವದಲ್ಿ . ಆದರೆ ಸ್ಹೋದರರು ಅದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಳ್ಳ ಬೇಕು. “ಒಬಬ ರ
ಭಾರವನುನ ಮತಿಬಬ ರು ಹತುಿ ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ನಿಯಮವನುನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ”-Z ’04, 155 (ಖ 3369).
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ಧೈಯತದುಂದ ಕ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಹೋವನು ಸ್ಜೆ ನರ ಸ್ಹಾಯಕನು ಎುಂದು ಹೇಳಿದರು.
-2ಪೂವತ 19:11

ಯಾವನಾದರು ಕರ್ತವಯ ವನುನ ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಹೆದರದರಲಿ, ಒುಂದು ವೇಳ್ಳ ಹರ್ವಿಲ್ಿ ದ ಕ್ಕಯತ
ನಿವತಹಸ್ಬೇಕ್ಕಗಿ ಬಂದಲಿಿ ಅದನುನ ಒಳ್ಳಳ ಯ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನಾಯ ಯವಾಗಿಯೂ, ಪ್ಪರ ೋತಿಯಿುಂದಲ್ಲ

ನಿವತಹಸ್ಲಿ. ಮಾನವರಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಕರ್ತನಲಿಿ ಭಯಭಕಿಿ ಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿ ಆರ್ನನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಚ ಸೋರ್.
ಲೋಕವು ರ್ನನ ಹೋರಾಟ್ವನುನ ಮಾಡಲಿ, ಕರ್ತನು ಅದರ ಮೇಲಿಾ ಚ್ಚರಕನಾಗಿದಾಾ ನೆ. ಆಗ ಅದರ
ಪರಿಣಾಮ ಮಹಮ್ಮಯುಳ್ಳ ದಾಾ ಗಿರುವದು. ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಿ ದ ದೇವರ ನೂರ್ನ
ರಾಜಯ ದ ಪರ ಜ್ಜಗಳಾಗಿ, ಲೋಕವು ಯುದಿ ದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳ್ನುನ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ದೆ,
ದೇವರ ವಾಕಯ ವೆುಂಬ ಖಡಿ ವನುನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿ ನಂಬಗಸ್ಿ ರಾಗಿ ಹೋರಾಡೊೋರ್ ಮತುಿ ನಮೆ
ಮುಂದರುವ ಮಹಮ್ಮಯ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಟ ಕ್ುಂಡು ಹೋರಾಡೊೋರ್ ಹಾಗೂ
ನಮೆ ುಂತೆಯೇ ಮನಸುಿ ಳ್ಳ ವರಾದ ದೇವರ ಆತಿೆ ೋಕ ಸೈನಯ ದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಹಸ್ಿ ಚ್ಚಚ್ಚ ನಮೆ
ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣ್ಮಯ ದಂಡನಾಯಕನಲಿಿ ಸಂಪೂರ್ತತೆಯನುನ ಪಡೆಯೊೋರ್-Z ’04, 207, 205 (ಖ
3393).
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ನಿಮೆ ಚ್ಚುಂತೆಯನೆನ ಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿರಿ, ಆರ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ೆ ರ ಚ್ಚುಂತಿಸುತ್ತಿ ನೆ.
-1ಪೇರ್ರ 5:7

ಈ ವಾಕಯ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಮತುಿ ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಪಡಿಸುವ ಸ್ಲ್ಹೆಯನುನ ಕ್ಟ್ಟಟ ದೆ.
ಆದರೂ ದೇವರ ಕುಟ್ಟುಂಬದಲಿಿ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿ ಕಿರ ಸ್ಿ ನ ಪಾಠಶ್ವಲ್ಯಲಿಿ ಕಲಿಯುವವರು ವಷ್ತಗಳು
ಕಳ್ಳದಂತೆ ಪರ ತಿಯೊುಂದನುನ ಸೂಕ್ಷೆ ವಾಗಿ ತಿಳಿದು ರ್ಮಗೆ ತೋಚ್ಚದ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಎುಂಬುದಾಗಿ
ಕೇಳ್ಬಾರದು. ಅಲ್ಿ ದೆ, ರ್ಮೆ ಚ್ಚರ್ಿ ಇಹಪರಗಳ್ಲಿಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎುಂದು ಕೇಳಿಕ್ಳ್ಳ ಬಾರದು. ಆದರೆ, ತ್ತವು
ಹತಿಿ ರುವ ಹರೆ ದಡಿ ದಾಗಲಿ, ಚ್ಚಕೆ ದಾಗಲಿ ಅದನುನ ಕರ್ತನಲಿಿ ನಿವೇದಸಿಕ್ುಂಡು ಕರ್ತನ
ಅನುಕಂಪ, ಪ್ಪರ ೋತಿ ರ್ಮೆ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಎುಂದು ತಿಳಿದುಕ್ುಂಡು ಅವುಗಳ್ನುನ ರ್ಮೆ ದಾಗಿಸಿಕ್ುಂಡು
ವಾಕಯ ದಲಿಿ ಕ್ಟ್ಟಟ ರುವ ಆಶ್ವಾ ಸ್ನೆ ಎುಂಬ ಮಲ್ಲಮನುನ ರ್ಮೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಚ , ಕರ್ತನು ರ್ಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳಿುಂದ ಲ್ಲಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು ಎುಂಬುದಾಗಿ
ಆರ್ೆ ವಿಶ್ವಾ ಸ್ವಿಟ್ಟಟ ಮೇಲಿನ ವಾಕಯ ದಲಿಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಶ್ವಾ ಸ್ನೆಯನುನ ಪಡೆಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸೋರ್-Z
’04, 237 (ಖ 3407).
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ನನನ ಆಯುಷ್ಠೆ ಲ್ವು ನಿನನ ಕೈಯಲಿಿ ದೆ.

-ಕಿೋರ್ತನೆ 31:15

ಕರ್ತನಿಗೆ ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ಪಡಿಸಿಕ್ುಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರು ಯಜಾ ದ ಕುರಿಯಾದಾರ್ನ
ಹುಂಬಾಲ್ಕರಾದಾಗಲೇ ರ್ಮೆ ಜೋವನವನುನ ಮಡುಪಾಗಿಟ್ಟಟ ರುವರು. ಇವರು ರ್ಮೆ

ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ಪನೆಯನುನ ಮುಂದುವರೆಸುವವÀರಾಗಿ ಕರ್ತನ ಚ್ಚರ್ಿ ದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು
ಮಕ್ಕಿ ಯವಾಗುರ್ಿ ದೋ ಮತುಿ ಯಾವ ಸಂದಭತದಲಿಿ ಕರ್ತನು ರ್ನನ ಚ್ಚರ್ಿ ದಂತೆ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ
ಮಕ್ಕಿ ಯಗಳಿಸ್ಬೇಕ್ಕುಂದು ಅವಕ್ಕಶಕ್ಡುತ್ತಿ ನೋ ಆಗ ಅದು ಕ್ನೆಗಳುಳ ರ್ಿ ದೆ. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ
ಪರ ತಿಷ್ಟಠ ಸಿಕ್ುಂಡಿರುವ ದೇವ ಜನರು ಜಾಾ ಪಕದಲಿಿ ಡಬೇಕ್ಕದುದು ಯಾವದೆುಂದರೆ, ದೇವರ ಚ್ಚರ್ಿ ವಿಲ್ಿ ದೆ
ಅುಂದರೆÉ ಆರ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಿ ದೆ ಅವರ ರ್ಲ್ಯಿುಂದ ಒುಂದು ಕೂದಲ್ಲ ಉದುರುವದಲ್ಿ ಮತುಿ ಅವರ
ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಯು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ ‘ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕ್ಟ್ಟಟ ರುವ ಈ ಪಾತೆರ ಯಲಿಿ ನಾನು
ಕುಡಿಯಬಾರದೋ? ಎುಂಬ ಧೋರಣ್ಮಯಲಿಿ ರಬೇಕು.
ಅವರ ಹೃದಯದ ಭಾಷ್ಠ ಒಬಬ ಕವಿ ಈ ಕ್ಕಳ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತಿರಬೇಕು.
ನನಗಿರುವದರಲಿಿ ನಾನು ತೃಪಿ ನಾಗಿರುವೆನು.
ಯಾಕ್ಕÀಂುಂದರೆ ದೇವರು ನನನ ನುನ ನಡಿಸುವನು.
-Z ’04, 237 (ಖ 3407).
***

***

***
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ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಆರ್ೆ ವು ನನನ ಮೇಲ್ ಅದೆ, ಆರ್ನು ನನನ ನುನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ
ವರ್ತಮಾನವನುನ ಸ್ವರುವದಕ್ಕೆ ಅಭಷೇಕಿಸಿದನು; ಮನ ಮರಿದವರನುನ ಕಟ್ಟಟ ವಾಸಿಮಾಡುವದಕೂೆ
....... ಬೂದಗೆ ಬದಲ್ಲಗಿ ಶಿರೋಭೂಷ್ರ್, ದುುಃಖವಿದಾ ಲಿಿ ಆನಂದ ತೈಲ್........
-ಯಶ್ವಯ 61:1-3
ನಮಗೆ ಆಜಾಾ ಪ್ಪಸಿರುವದೇನಂದರೆ, ನಾವು ದುುಃಖಿಸುವವರನುನ ದೋನತೆಯುಳ್ಳ ವರನುನ ಇವರು
ರ್ಮೆ ಬಲ್ಹೋನತೆ ಮತುಿ ಕ್ರತೆಗಳ್ನುನ ತಿಳಿದು ಆಶರ ಯಸ್ವಿ ನ ಹಾಗೂ ವಿಮೋಚ್ನೆಯನುನ ಪಡೆಯಲು
ಮತುಿ ರ್ವಕ ಪಡುವವರನುನ ಸಂತೈಸ್ಲು ದೇವರು ನಮೆ ನುನ ನೇಮಸಿದಾಾ ನೆ. ಇದರಲಿಿ ನಮೆ ಮಖಯ
ಕ್ಕಯತವೇನೆÀಂುಂದರೆ ನಾವು ಇವರನುನ ಆ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವದು. ಈ ಕುರಿಮರಿ
ಲೋಕದ ಪಾಪವನುನ ನಿವಾರಣ್ಮ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹತಿ ಕ್ಡುವದು ಹಾಗೂ ಮರರ್ವೆುಂಬ
ಬೂದಗೆ ಬದಲ್ಲಗಿ ಪ್ಪನರುತ್ತಿ ನವೆುಂಬ ಸುುಂದರ ವಾತೆತಗೆ ಅವರನುನ ಆಕಷ್ಟತಸುವದು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ
ಕ್ಕಲ್ದಲಿಿ ಅನುಭವಿಸುತಿಿ ರುವ ದುುಃಖ, ದುಗುಡ, ನಿರಾಶೆ, ಹುಂಸೆ ಮತುಿ ಸಂಕಟ್ವನುನ ನಿವಾರಣ್ಮ
ಮಾಡುತೆಿ ೋವೆÉಂುಂದು ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾಾ ನದ ಕಡೆಗೆ ಇವರನುನ ತಿರುಗಿಸಿ ಆನಂದವನುನ
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರುವ ಸಂದೇಶವೇನೆುಂದರೆ “ಮುಂಜಾವಿನ ಹಷ್ತ
ಧಾ ನಿ ಕೇಳಿಸುರ್ಿ ದೆ”, ಎುಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದು ಮತುಿ ಅವರು ಎದುಾ ಸಿೋರ್ರ ವೆುಂಬ ವಸ್ಿ ರವನುನ
ಹದುಾ ಕ್ಳ್ಳ ಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯಮಾಡಿ, ಅವರು ನೂರ್ನ ಜೋವನದಲಿಿ ಕ್ಕಲಿಟ್ಟಟ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಪರ ೋತ್ತಿ ಹಸಿ ಅವರು ಬಾಯಿಯಿುಂದ ಹಸ್ಹಾಡು ಹಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ದೇವರ
ಪ್ಪರ ೋತಿ ಮತುಿ ಕರುಣ್ಮಯಿುಂದ ಕೂಡಿದÀ ಹಾಡು-Z ’04, 295 (ಖ 3434).
*

*

*

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ - 29

ಸ್ವತವಿಧದಲಿಿ ಯೂ ನಮಗೆ ಇಕೆ ಟ್ಟಟ ಇದಾ ರೂ ನಾವು ಅತಿ ಸಂಕಟ್ಪಡುವವರಲ್ಿ ; ನಾವು ದಕುೆ
ಕ್ಕರ್ದವರಾಗಿದಾ ರೂ ಕೇವಲ್ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟ ವರಲ್ಿ . ಹುಂಸೆಪಡುವವರಾಗಿದಾ ರೂ ಕೈಬಡಲ್ು ಟ್ಟ ವರಲ್ಿ ;
ಕ್ಕಡವಲ್ು ಟ್ಟ ವರಾಗಿದಾ ರೂ ಪಾರ ರ್ ನಷ್ಟ ಪಡುವವರಲ್ಿ ............... ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸೆಿ ಯನುನ ನಾವು
ಯಾವಾಗಲ್ಲ ದೇಹದಲಿಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿ ತಿರುಗಾಡುತೆಿ ೋವೆ.
-2ಕ್ರಿುಂಥ 4:8-10

ಈ ಜೋವನದಲಿಿ ಯಾರು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ೆ ರ ಸ್ರ್ಯ ಕ್ಕೆ ಗಿ ಮಹಾ ಅವಮಾನವನುನ , ಅಪಕಿೋತಿತ,
ಶೋಧನೆಗಳು ಮತುಿ ಮಹಾ ಹುಂಸೆಗಳ್ನುನ ಸಂತೋಷ್ದುಂದ ಸ್ಹಸಿಕ್ುಂಡು ಕರ್ತನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ
ಹೆಚ್ಚಚ ಕಡಿಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಆರ್ನ ಮಾದರಿಯಂತೆ ನಡೆದರುವರೋ ಅುಂಥವರು ಅವರ ನಂಬಕ್ಕಗೆ ರ್ಕೆ ುಂತೆ
ಅವರ ತ್ತಯ ಗ, ಬಲಿದಾನಗಳ್ನುನ ತೋರಿಸಿರುವರೋ, ಅುಂಥವರು ಮುಂದನ ಕ್ಕಲ್ದಲಿಿ ಶೆರ ೋಷ್ಠ
ಬಹುಮಾನವನುನ ಪಡೆಯುವರು. ಅಪೋಸ್ಿ ಲ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ “ಮಹಮ್ಮಯಲಿಿ ಒುಂದು ನಕ್ಷರ್ರ ಕೂೆ ,
ಇನನ ುಂದು ನಕ್ಷರ್ರ ಕೂೆ ಹೆಚ್ಚಚ ಕಡಿಮ್ಮಯುುಂಟ್ಷ್ಠಟ ”-Z ’01, 55 (ಖ 2760).

*

*
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ಯಾವನು ಇಬಬ ರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲರನು.

-ಮತ್ತಿ ಯ 6:24

ನಿೋವು ದೇವರನೂನ , ಧನವನೂನ ಪ್ಪರ ೋತಿಸ್ಲ್ಲರಿರಿ. ಅನುಭವ ಮತುಿ ಅಭಪಾರ ಯ ಇದನುನ
ಸ್ಮರ್ಥತಸುರ್ಿ ದೆ. ಹೋಗಿರುವಲಿಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವದೇನೆುಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ರು ಆತಿೆ ೋಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿಿ
ರ್ರ್ಣ ಗೂ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚ ಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ನಾವು ಮದಲು ದೇವರ ರಾಜಯ ಕ್ಕೆ ಗಿ ರ್ವಕಪಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ
ವಿಷ್ಯವು ನಮೆ ಜೋವನದ ಧೆಯ ೋಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಯ, ಗಮನ, ಯೊೋಚ್ನೆ, ಶಕಿಿ
ನಮೆ ಲಿಿ ರುವ ಪರ ಭಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ಲ್ು ಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮೆ ಈಗಿನ ಜೋವನ
ಸ್ವಗಿಸುವದನುನ ಹರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ಪರ ೋತಿ ಮತುಿ ಉತ್ತಿ ಹಭರಿರ್ರಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ವು ವೇಳ್ಳ ಈಗಿನ ಜೋವನದ
ಹರ್ವನುನ ಪರಲೋಕದ ವಸುಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ತಯ ಗ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗುವದು-Z ’01, 61 (2764).
***
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ನಿನನ ಪೆರ ೋಮಾನುಭವವು ಜೋವಕಿೆ ುಂರ್ಲ್ಲ ಶೆರ ೋಷ್ಠ . ನನನ ಬಾಯಿ ನಿನನ ನುನ ಕಿೋತಿತಸುವದು.
-ಕಿೋರ್ತನೆ 63:3

ಯಾರು ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನುನ ಸ್ವಿದದಾಾ ರೋ, ಯಾರು ಕರ್ತನ ಅನುಗರ ಹವನುನ ರ್ಮೆ ಜೋವಕಿೆ ುಂರ್
ಶೆರ ೋಷ್ಠ ವೆುಂದಣಿಸಿದಾಾ ರೋ ಮತುಿ ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿ ರ್ಮಗಿರುವ ಪಾರ ಪಂಚ್ಚಕ ಒಳ್ಳಳ ಯ ವಸುಿ ಗಳ್ನೂನ ,
ವಿಷ್ಯಗಳ್ನೂನ ನಿರಿೋಕ್ಕಷ ಮತುಿ ಆಶೆಗಳ್ನುನ ಕರ್ತನ ಯಜಾ ವೇದಯ ಮೇಲ್ ಸ್ಮಪ್ಪತಸಿರುವರೋ,
ಅವರು ಕರ್ಿ ಲ್ಯಿುಂದ ದವಯ ಮತುಿ ಆಶಚ ಯತಕರವಾದ ಬೆಳ್ಕಿಗೆ ಕರೆದರುವ ಕರ್ತನ ಶುಭ
ಸ್ಮಾಚ್ಚರವನುನ ಸಂತೋಷ್ದುಂದ ಇರ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿ ರೆ. ಈ ಶುಭ ಸ್ಮಾಚ್ಚರವನುನ ರ್ಮೆ ಲ್ಿ ೋ
ಬಚ್ಚಚ ಟ್ಟಟ ಕ್ಳ್ಳ ದೆ ಅದನುನ ಸ್ವರುವದರಲಿಿ ಸಂತೋಷ್ಪಡುವರು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನುನ ಪಡೆದು
ಸ್ವರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ , ಹರ್ದ ವಯ ಯ, ಸೆನ ೋಹರ್ರನುನ ಕಳ್ಳದುಕ್ುಂಡು ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರಾಗಿದುಾ , ಕ್ಕಲ್ವು
ವೇಳ್ಳ ಕುಟ್ಟುಂಬದಲಿಿ ಒಡಕು, ಲೋಕದ ಹೋಯಾಳಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಾುಂಕಿರ್ ಸ್ಭೆಯ ದೂಷ್ಣ್ಮಗೆ
ಒಳ್ಗಾದರೂ ಇವುಗಳ್ನುನ ಬದಗಿಟ್ಟಟ ಸುವಾತೆತಯನುನ ಸಂತೋಷ್ದುಂದ ಸ್ವರುವರು-Z ’01, 246 (ಖ
2850).
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