
ಜನವರಿ - 1 

 

 ಜನಾಂಗಗಳೇ ನಮ್ಮ  ದೇವರನ್ನು  ವಂದಿಸಿರಿ; ಆತನನ್ನು  ಸ್ತು ತಿಸ್ತವ ಧ್ವ ನಿ ಕೇಳಿಸಲಿ.  ಆತನ್ನ 

ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಜೀವದಿಾಂದುಳಿಸಿ ನಮ್ಮ  ಕಾಲುಗಳನ್ನು  ಜಾರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದನ್ನ.  

-ಕೀತತನೆಗಳು 66:8,9 

 

 ದೇವರು ಕೃಪಾ ಪೂರ್ತನಗಿ ಈ ಹಾಂದಿನ ವರ್ತದಲೆ್ಲಲೆ್ಲ  ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಬೀಳದಂತೆ 

ಕಾಪಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿರುವುದಕಾಾ ಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ು ೀತರ ವಾಗಲಿ.  ನವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ  ಹಾಗೂ ಅದರ 

ಸೇವೆಯಲೆಿ  ಈಗಲೂ ಒಾಂದೇ ಮ್ನಸಿಿ ನಿಾಂದ ಹೃದಯಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ಕಾಯತ ನಿವತಹಸ್ತತಿು ರುವದು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ೀತಿ್ಸ ಹದಾಯಕ್ವಾಗಿದೆ.  ಇದಲೆ್ದೆ, ನಮ್ಮ  ವಿರೀಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತ್ಸನನ್ನ ಕ್ತತನ 

ಜನರಲೆಿ  ತಪ್ಪು  ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಭ್ರ ಮೆಯನ್ನು  ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಲೆಿರುವ ನಿಜ ಸಹೀದರರಳಗೆ ಬೇಧ್ 

ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ, ಸಹೀದರರನ್ನು  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ಪ್ಡಿಸ್ತವ ಕಾಯತವನ್ನು  ಮಾಡುತ್ಸು ನೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  

ನೆನಪಿನಲೆಿಡಬೇಕು. (2ಥೆಸ 2:10-12)  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಹೀಗಿದದ ರೂ ಇನ್ು ಾಂದು ವರ್ತದ ಆರಂಭ್ವಾಗಿರಲ್ಲಗಿ ಈ 

ವರ್ತವೂ ಸಹ ನವು ಬೀಳದಂತೆ ಸತಯ ದಲೆಿ  ಸಿಿ ರವಾಗಿರುವದರಿಾಂದ ದೇವರ ಮಾಂದೆ ಕೃತಜಞ ತೆ 

ವಯ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸ್ೀರ್.  ಹಾಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಗಾಗಿ ಏಪ್ತಡಿಸಿರುವ ಸತಯ  ಮ್ತ್ತು  ದೈವಿೀಕ್ ನೇಮ್ಕ್ಗಳಿಗೆ 

ಒಡಂಬಟಿ್ಟ  ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿರುವುದು ಶೆ್ಲಘವಾಗಿದೆ-Z ’99, 72 (ಖ 2442). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 2 

 

 ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ  ಸವ ಾಂತ ಸ್ತು ಲೆ್ ; ನಿೀವು ಕ್ರ ಯಕೆಾ  ಕಳಳ ಲ್ು ಟಿ್ ವರೂ ಆದ ಕಾರರ್ ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದಲೆಿ  

ದೇವರ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಪ್ರ ಕಾಶಪ್ಡಿಸಿರಿ.         -1ಕರಿಾಂಥ 6:20 

 

 ವರ್ತದ ಪಾರ ರಂಭ್ದಲೆಿ  ಇದಕಾ ಾಂತ ಮಖಯ ವಾದ ಉಪ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ 

ಪ್ರ ಸಂಗದಲೆಿಯೂ ಸಿಗುವಂತಿಲೆ್ .  ಇದರ ತ್ಸತು ಯತವೇನಂದರೆ, ನವು ನಮ್ಮ ವರಲೆ್ , ಇನ್ು ಬ್ಬಾ ತನಿಗೆ 

ಸೇರಿದೆದ ೀವೆ.  ಈ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ನವೇ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕಲೆ್ .  ಆದರೆ, ಆತನಿಗೆ ನವು 

ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆಯಾಗಬೇಕು.  ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಗೆ ನವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಿಲೆ್ .  ಆತನ್ಬಾ ನನೆು ೀ ಸೇವಿಸಬೇಕು.  

ನಮ್ಮ  ಮ್ನದಿಚಿ್ಚಯಂತೆ ನವು ನಡೆಯುವಂತಿಲೆ್ .  ಆದರೆ, ದೇವರ ಚ್ಚತು ವನ್ನು  ಅರಿತ್ತ ಅದರಂತೆ 

ನಡೆಯಬೇಕು.  ಹಾಗಾದರೆ, ಇವುಗಳಿಾಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರ ಯೀಜನವೇನ್ನ? ಮೊದಲ್ನೆಯದಾಗಿ 

ಪ್ರಿಪೂರ್ತವಾದ, ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಪ್ವಿತರ ತೆಯ ಲ್ಲಭ್ ಉಾಂಟ್ಟ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ಬಡುಗಡೆ ಸಿಕಾ  

ನಿೀತಿಗೆ ಬ್ಬಧ್ಯ ರಾಗುವದು.  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅಹಂ ಮ್ತ್ತು  ಲೌಕಕ್ತೆಯಾಂದ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕಸಲ್ು ಟಿ್ಟ  

ಕರ ಸು ಯೇಸ್ತವಿನಲೆಿ  ದೈವಚ್ಚತು ಕೆಾ  ನಮ್ಮ ನೆು ೀ ಒಳಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವದು-Z ’97, 35 (ಖ 2097). 

 

   *** *** *** 



ಜನವರಿ - 3 

 

 ಎಡೆಬಡದೆ ಪಾರ ಥತನೆ ಮಾಡಿರಿ.       -1ಥೆಸಲೀನಿಕ್ 5:17 

 

 ನವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲೆಿಸ್ತವಂಥ ಪಾರ ಥತನೆಗಳಲೆಿ  ಸಹಜವಾದ ಖಚ್ಚತ ನಿರ್ಧತರಗಳು, 

ಒತ್ಸು ಯಸ್ತವಿಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಬಹುದು.  ಆದರೆ, ಇದರಲೆಿ  ವೇದೀಕು ಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಇವುಗಳಲೆಿ  

ಅಳವಡಿಸ್ತವದು ಬಹಳ ಮಖಯ ವಾದದುದ  ಆಗಿದೆ.  ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ನನ ತೆರನದ ಸವ ಭಾವಸಿದಧ  

ಮ್ನದಾಳಗಳು ಇದದ ರು ಅವುಗಳನ್ನು  ಮ್ನಸಿಿ ಗೆ ತ್ಸರದೆ, ನನ್ನ ಚ್ಚಕ್ಾ  ಮ್ಕ್ಾ ಳ ಹಾಗೆ, ಮೇಲಿನಿಾಂದ 

ಬರುವಂಥ ದೈವ ನಿದೇತಶನಗಳನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಾ ಾಂತೆ ಹಾಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವದು ಅವಶಯ .  ಇದಲೆ್ದೆ, ನಮ್ಮ  ಕ್ತತನ್ನ ನ್ನಡಿದಂತೆ “ಬೇಡಿಕಳಿಳ ರಿ [ಇದನ್ನು  ಕ್ತತನ 

ಹೆಸರಿನಲೆಿ ] ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕುಾ ವದು.  ಆಗ ನಿಮ್ಮ  ಆನಂದವು ಪ್ರಿಪೂರ್ತವಾಗುವದು. ಯೀಹಾನ 16:24  

ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ನಂಬಗಸು ರಾಗಿ ಯಾರಾರು ಇರುವರೀ ಅವರು ಆತನನ್ನು  ಏನೇನ್ನ ಬೇಡಿಕಳುಳ ತ್ಸು ರೀ.  

ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲೀಕ್ದ ತಂದೆಯ ಭಂಡಾರದಲೆಿ  ಅಗಣಿತ ಕೃಪಾವರಗಳ ಆಶೀವಾತದ ನಿಧಿಗಳು 

ತ್ತಾಂಬರುತು ವೆ-Z ’96, 162 (ಖ 2004). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 4 

 

 ಯೆಹೀವನನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ ಸಿಕಾಂಡಿರು, ಧೃಡವಾಗಿರು, ನಿನು  ಹೃದಯವು ಧೈಯತದಿಾಂದಿರಲಿ, 

ಯೆಹೀವನನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ ಸಿಕಾಂಡೇ ಇರು.     -ಕೀತತನೆಗಳು 27:14  

 

 ದೇವರ ಯೀಜನೆಗಳ ಕಾಯತನಿವತಹಣೆಗಳಲೆಿ  ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಯ ಎಾಂಬುದು ಬಹಳ 

ಮಖಯ ವಾದದುದ , ನವು ದೇವರಿಾಂದ ನಿರಿೀಕಿ ಸಿಕಾಂಡ ಆಶೀವಾತದಗಳ ಅನ್ನಭ್ವ ತಡವಾಗಿ ಬರುವಾಗ 

ನಮ್ಮ  ಸಹನೆಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಆಗುವಲೆಿ  ಇದರಿಾಂದ ನವು ನಿರಾಶೆಗೊಳಳ ಬ್ಬರದು.  ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಕ್ರ ಮ್ಪ್ಡಿಸಿ ಮ್ನ್ನರ್ಯ ರ ನಿವಾಸ ಯೀಗಯ  ಮಾಡುವದಕಾಾ ಗಿ ಸಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಯತ್ತ.  

ಲೀಕ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟಿ್ ತನದಿಾಂದ ಅನ್ನಭ್ವದ ನಿೀತಿಪಾಠ ಕ್ಲಿಯಲಿಕೆಾ  ಸಮ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಯೇಸ್ತಕರ ಸು ನ್ನ ಲೀಕ್ರಕ್ಷಕ್ನಗಿ ಬರುವದಕೆಾ  ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತವದಕೆಾ  ಸಮ್ಯ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಕರ ಸ್ತನ ಸಭೆಯವರು ತಮ್ಮ ನ್ನು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲೆಿ  ಮ್ಹಮೆಗೊಾಂಡ ಆಳಿವ ಕೆ 

ನಡಿಸ್ತವದಕೆಾ  ಸಹ ಸಮ್ಯದ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇತ್ತು .  ಕ್ಡೇದಾಗಿ, ದೇವ ಜನರು ವೈಯಕು ಕ್ವಾಗಿ ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  

ಜೀವನ ಕ್ರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವದಕ್ಕಾ  ಕಾಲ್ದ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇರುವದು.  ನಮ್ಮ  ಪಾರ ಥತನೆಗಳಿಗೆ 

ದೇವರು ಸೂಕ್ು  ಉತು ರ ಕಡುವದು ವಿಳಂಬಗೊಾಂಡರೂ, ಇದನ್ನು  ಆತನ್ನ ಮ್ರೆಯುವ ಹಾಗಿಲೆ್ .  

ಯಾವಾತನ್ನ ಗುಬಾ ಗಳು ನೆಲ್ಕೆಾ  ಬೀಳದಂತೆ ನ್ೀಡಿಕಾಂಡು ಮ್ತ್ತು  ನಮ್ಮ  ತಲ್ಲಕ್ಕದಲುಗಳ ಕಿೆೀಮ್ 

ಕಾಪಾಡಿಕಾಂಡು ಎಚಿ ರವಹಸ್ತವಲೆಿ , ನಮ್ಮ  ಅವಶಯ ಕ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿ ೀರ್ ಧ್ವ ನಿಯಾಂದ 

ಕ್ಕಗಿಕಳುಳ ವದನ್ನು  ಸಹ ಆತನ್ನ ಅಲ್ಕ್ಷಯ  ಮಾಡುವದಿಲೆ್ -Z ’95, 20 (ಖ 1759). 

 



   *** *** *** 

 

ಜನವರಿ - 5 

 

 ದೇವರೇ ನಿನು ನ್ನು  ದೂಷಿಸಿದವರ ದೂರ್ಣೆಗಳು ನನು  ಮೇಲ್ಲ ಬಂದವು.  

-ರೀಮಾಪ್ಪರದವರಿಗೆ 15:3 

 

 ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಂದ ಕರ ಸು ನ್ನ ತನು  ಮೇಲ್ಲ ಬಂದ ದೂರ್ಣೆಗಳ ಬ್ಬರ ಹತ್ತು  ಸಹಸಿದನ್ೀ ನವೂ 

ಸಹ ಅಾಂಥಹ ದುರವಸಿ್ಥ  ಅನ್ನಭ್ವಿಸ್ತವದನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು.  ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಹೀಗೆ ನಡಿಸಿಕಾಂಡವರಿಗಾಗಿ, 

ದೇವರಲೆಿ  ಪಾರ ರ್ಥತಸ್ತವದಲೆ್ದೆ, ಅವರ ತಪಿು ನ ಅರಿವಾಗಿ ಪ್ಶಿ್ಲ ತ್ಸು ಪ್ಪ್ಟಿ್ ಲೆಿ  ದೇವರು ಒಾಂದು ವೇಳೆ 

ಅವರಿಗೆ ಕ್ರುಣೆ ತೀರಿಸಬಹುದು.  ಇದರಲೆಿ  ನಮ್ಮ  ತ್ಸಳೆಮ , ಭ್ಕು ಭಾವಗಳು ಆವರಿಸಿ ಆತನ ಸೇವೆಯಲೆಿ  

ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೈನಿಕ್ರಂತೆ ನವು ಕಾಣಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಕರ ಸು ನ್ನ ಈ ಲೀಕ್ದಲೆಿದಾದ ಗ, ಮಾನವ ಭ್ರ ರಿ್ ತೆ 

ಹೆಚಿ್ಚ ರುವದನ್ನು  ನ್ೀಡಿ ಆಶಿಯತಪ್ಡಲಿಲೆ್ .  ತ್ಸನಿದದ  ಲೀಕ್ವು ಪಾಪ್ದ ದೆಸ್ಥಯಾಂದ ದೆವ ೀರ್ 

ಪೂರಿತವಾಗಿದುದ , ಕ್ತು ಲ್ಲಯ ಅಧಿಪ್ತಿ ಸೈತ್ಸನನ ವಶಕೆಾ  ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ದುದ  ಎಾಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು .  

ಆದದ ರಿಾಂದ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ತನು  ಮೇಲ್ಲ ದೂರ್ಣೆಗಳು, ಪ್ರಿಹಾಸಯ , ಹಾಂಸ್ಥ ಇವುಗಳು ಬಂದಿವೆ 

ಎಾಂಬದು ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು .  ಇವೆಲೆ್ವನ್ನು  ಆತನ್ನ ಮ್ಹಾಪಿರ ೀತಿಯಾಂದ ತನಗೆ ಬ್ಬಧೆಗಳಾದರೂ 

ಸಹಸಿಕಾಂಡು ತನು  ಕ್ರುಣೆ ಮಾನವಿೀಯತೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ದಶತಸ್ತವಲೆಿ  ಯಶಸಿವ ಯಾದನ್ನ-Z ’96, 83 (ಖ 

1963). 

 

   *** *** *** 

 

  

ಜನವರಿ - 6 

 

 ನಮ್ಮ  ದಿನಗಳು ಕಾಂಚವೇ ಎಾಂದು ಎಣಿಸಿಕಳುಳ ವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಸ್ತ, ಆಗ ಜಾಞ ನದ 

ಹೃದಯವನ್ನು  ಪ್ಡಕಳುಳ ವೆವು.        -ಕೀತತನೆಗಳು 90:12 

 

 ತಮ್ಮ  ಜೀವಿತದ ದಿವಸಗಳನ್ನು  ಎಣಿಸಿಕಳುಳ ವ ಕೆರ ೈಸು ನ್ನ ಅದನ್ನು  ಉದಾಸಿೀನದಿಾಂದಾಗಲಿ 

ಅಸಮಾರ್ಧನದಿಾಂದಾಗಲಿ ಮಾಡದೆ ಜಾಗರೂಕ್ನಗಿ ಪ್ರ ತಿದಿನವನ್ನು  ತನು  ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ಸು ನೆ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಆ ದಿವಸಗಳ ಪ್ರ ತಿಕ್ಷರ್ವೂ ಆಶೀವಾತದಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದುದ , ತಮ್ಮ ನ್ನು  “ಕ್ತು ಲ್ಲಯಳಗಿಾಂದ 

ಕ್ರೆದು ತನು  ಆಶಿಯತಕ್ರವಾದ ಬೆಳಕನಲೆಿ  ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ” ಪ್ರ ಸಿದಿಧ  ಮಾಡಲಿಕೆಾ  

ದರೆತ ಸಂದಭ್ತಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಅನೇಕ್ವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತತ್ಸು ನೆ.  ತನ್ು ಾಂದಿಗೆ ಯಾತಿರ ಗಳು 

ಪ್ಯಣಿಸ್ತವಲೆಿ  ಅವರಿಗೆ ತನಿು ಾಂದಾಗುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಸು , ಈ ಅವಕಾಶಗಳಿಾಂದ ತನು  ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ 



ಉನು ತಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮ್ನ ನಿೀಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಪ್ತಕ್ವಾದ ಪ್ರಿಪ್ಕ್ವ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದು ಹೀಗೆ ದೇವರ 

ಮ್ಗನದ ಯೇಸ್ತ ಕರ ಸು ನ ಸಾರೂಪ್ಯ  ಹಾಂದುವಲೆಿ  ಯಶಸಿವ ಯಾಗುತ್ಸು ನೆ-Z ’01, 333 (ಖ 2895). 

 

   *** *** *** 

 

  

ಜನವರಿ - 7 

 

 ಯಾರನ್ನು  ದೂಷಿಸದೆ, .......... ಸಾತಿವ ಕ್ರಾಗಿರಬೇಕೆಾಂತಲು ಅವರಿಗೆ ಜಾಞ ಪ್ಕ್ಕಡು. 

         -ತಿೀತನಿಗೆ 3:2 

 

 ಕರ ಸು  ಯೇಸ್ತವಿನ ಒಳೆಳ  ಸೈನಿಕ್ರೆನಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾದರೆ, ಹುಚಿ್ಚ  ಮಾತ್ತ, ಇತರರನ್ನು  

ದೂಷಿಸ್ತವದು, ಮ್ತು ಬಾ ರ ನಡತೆಯನ್ನು  ಹಾಳುಮಾಡುವ ಮ್ತ್ತು  ಇನ್ು ಬಾ ರ ಸನು ಡತೆ 

ದೀಚ್ಚಕಳುಳ ವದಕೆಾ  ಸಮಾನ ಎಾಂಬ ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಲೆಿ  ದೇವರ ದೃಷಿಿ ಯಲೆಿ  

ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಾಂಥ ಕೀಳು ಸಿಾನ ಸಿಕಾ ದೆ ಎಾಂಬದನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಿರುವ ನ್ನತನ ಹೃದಯ, 

ಮ್ನಸಿ್ತ , ಇಚಿ್ಚ ಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಾಂಡು ಸೈತ್ಸನನ ಮ್ತ್ತು  ಶರಿೀರ ಭಾವದ ಕ್ಮ್ತಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ವಿಜಯಸಾಧಿಸಲಿಕೆಾ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಶಕು  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ವಿನಿಯೀಗ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಪ್ರ ತಿಯಬಾ ನ್ನ 

ಹುಳಿಹಟಿ್ಟನಂತಿರುವ ಕೆಟಿ್ ತನ ಹಟಿ್ಟ ಕಚಿ್ಚ  ಜಗಳ, ಸ್ಟಿ್ಭಾವನೆ, ದೂರ್ಣೆ ಮಾತ್ತಗಳು 

ಇವುಗಳನೆು ಲೆ್ಲ  ವಜತಸಿ ತನು ಲೆಿ  ಶುದಧ  ಹೃದಯದ ನಿಮಾತರ್ ಮಾಡಿ ದೈವ ಸವ ರೂಪ್ದಲೆಿ  

ಮಾಂದುವರಿಯುವಂಥ ಪ್ರ ಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು-Z ’03, 425 (ಖ 3272). 

   *** *** *** 

   

 

ಜನವರಿ - 8 

 

 ಯಾರೂ ಅಪ್ಕಾರಕೆಾ  ಅಪ್ಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ ನ್ೀಡಿಕಳಿಳ ರಿ; ಯಾವಾಗಲೂ ನಿೀವು 

ಒಬಾ ರಿಗೊಬಾ ರು ಹತವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವದಲೆ್ದೆ ಎಲೆ್ರಿಗೂ ಹತವನ್ನು  ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿ. 

        -1ಥೆಸಲೀನಿಕ್ 5:15 

 

 ಪ್ವಿತರ  ಬರಹಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರ ಕಾರ ದೇವಜನರು ತ್ತಾಂಬ್ಬ ನಜೂಕಾದ, ತ್ತಾಂಬ್ಬ 

ಪ್ರಿವತತನೆಗೊಾಂಡ ಕಾರುರ್ಯ  ದಯಾರಸಗಳಿಾಂದ ಉದಾರತೆಯಾಂದ ಕ್ಕಡಿ, ಇಡಿೀ ಲೀಕ್ದಲೆಿನ 

ಜನರಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಗುರ್ಮ್ಟಿ್ ದಲೆಿ  ನಿಾಂತಿರುವವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಇಷಿ್ಟ  ಅಲೆ್ದೆ, ಇಲೆಿ  



ಹೇಳಿರುವಂಥ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಕೇವಲ್ ಹರಗಿನ ತೀರಿಕೆಯಂತೆ ಲೀಕ್ವು ವಯ ಕ್ು ಗೊಳಿಸ್ತವ 

ರಿೀತಿಯನು ನ್ನಸರಿಸದೆ, ದಯಾಪ್ರತೆ, ಸ್ತಶೀಲ್ತೆ ಇಾಂಥ ಸಕ್ಲ್ ಗುರ್ಗಳೂ ಹೃದಯಪೂವತಕ್ವಾಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ  ಪ್ರಿಪ್ಕ್ವ ತೆಯಾಂದ ಕ್ಕಡಿರಬೇಕು.  ಇದರ ಮೂಲ್ಕ್ ದೇವರಾತಮ ನ ಫಲ್ಗಳ, ಸತ್ಸಯ ತಮ , 

ಪಿರ ೀತಿಯ ಭಾವನೆ, ನಯ ಯಾನ್ನಕ್ರ ಮ್ ಇವೆಲೆ್ವುಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳಲೆಿ  ಪ್ರ ಭಾವಿತಗೊಳಳ ಬೇಕು-Z 

’01, 297 (ಖ 2877). 

*** *** *** 

 

  

ಜನವರಿ - 9 

 

 ನಿನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ತ್ಸರತಮ್ಯ  ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ದೇವರಿಾಂದ ಹಾಂದದೆ ಇರುವಂಥದು 

ನಿನು ಲೆಿ  ಒಾಂದಾದರೂ ಉಾಂಟೀ?     -1ಕರಿಾಂಥದವರಿಗೆ 4:7 

 

 ದೇವರಲೆಿ  ತಮ್ಮ ನೆು  ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವವರು ತ್ಸವು ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಕೃಪೆ ಮ್ತ್ತು  ಸತಯ  ತಮ್ಮ  

ಸವ ಾಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಜಾಞ ನ ವಿವೇಕ್ಗಳಿಾಂದಾಗಲಿ ಉಾಂಟಾಗಿರುವದಿಲೆ್ , ಆದರೆ, 

ಇದಕೆಾ ಲೆ್ಲ  ಮೂಲ್ ಕಾರರ್ ದೈವಜಾಞ ನ ಕೃಪೆಗಳ ಆರ್ಧರವೇ ಎಾಂಬದನ್ನು  ಮ್ನದಟಿ್ಟ  

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾದುದು ಅಗತಯ .  ದೇವಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲೆಿಸ್ತವ ಸೇವಕ್ರು, ಹಾಗೆ ಸಭೆಯ ವಿವಿಧ್ 

ಭಾಗಗಳಲೆಿ  ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ದಾಸರು ಸಹ ಇಾಂಥ ವಿಶ್ಲವ ಸಗಳ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರಬೇಕು.  ಯಾಕಂದರೆ, 

ಕರ ಸು ನಂಬಕೆಯಲೆಿ  ಒಾಂದೇ ಮ್ನೆಯಂತಿರುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲೆಿ  ಅವರ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ 

ಗುರುತರವಾಗಿದುದ , ದೇವರ ಆಳಿವ ಕೆಯಲೆಿ  ಅವರ ಸಿಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಕಾಯತವೈಖರಿಯಾಂದ 

ಕ್ಕಡಿದುದ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಕ್ಡೇತನಕ್ ಉಳಿಸಿಕಳುಳ ವುದು ಅವರ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತು ದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ, 

ಯಾರು ಇಾಂಥ ಆದಶತಗಳ ಪ್ರಿಪಾಲ್ನೆಯನ್ನು  ತ್ಸವು ಒಪಿು ಕಾಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವದರಲೆಿ  

ಹಾಂಜರಿಯುತ್ಸು ರೀ, ಅಾಂಥವರಿಗೆ ಇದರ ಮ್ಹತವ ದ ಸಂಗತಿ ಮ್ರೆಯಾಗಿರುತು ದೆ-Z ’03, 430 (ಖ 3277). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 10 

 

 ಬ್ಬಧೆಯನ್ನು  ತ್ಸಳೆಮ ಯಾಂದ ಸಹಸಿಕಳುಳ ವ ವಿರ್ಯದಲೆಿ  ಕ್ತತನ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ ಮಾತ್ಸಡಿದ 

ಪ್ರ ವಾದಿಗಳನೆು ೀ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿಕಳಿಳ ರಿ.         -ಯಾಕೀಬ 5:10 

 

 ಸರಿಯಾದ ಸತಯ ವಾದ ಮಾಗತ ಈಗಲೂ ಇಕ್ಾ ಟಿಾ ದ ಮಾಗತವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿ, ಒಬಾ ನ್ನ ತನು ನ್ನು  

ತಗಿಿ ಸಿಕಾಂಡು ಹಾಗೇ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿಕಾಂಡು, ಅದು ದೈನಯ ತೆ ಸಾತಿವ ಕ್ತವ ಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದುದ , ಇದೇ 

ಮಾಗತದಲೆಿ  ನಡೆಯುವಲೆಿ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಬಲ್ತ್ಸರ ರ್ಗಳನ್ನು  ವಯ ಯಸಿಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅಾಂದರೆ, ವರ್ತ ವರ್ತಕೆಾ  

ಈ ಮಾಗತದಲೆಿ  ಕ್ರ ಮಿಸಲು ಹೆಚಿ್ಚ  ಶರ ಮ್ ವಹಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಹೀಗೆ ನವು ಈ ಮಾಗತದಲೆಿ  



ನಡೆದುಹೀಗುವಲೆಿ , ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಕೃಪೆ, ಜಾಞ ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲೆಿ  ಪ್ರ ಗತಿ ಹಾಂದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಸಹಜವಾಗಿ 

ಹೆಮೆಮ , ಗವತ ಉಬಾ ಕಳುಳ ವದು, ದುಡುಕ ನಡೆದುಕಳುಳ ವದು ಇಾಂಥ ಅವಗುರ್ಗಳು 

ಉದಭ ವಿಸ್ತವದುಾಂಟ್ಟ.  ನವು ಎರಿ್ ರಮ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ದೇವರ ಸೇವಾಕಾಯತಗಳು ನಂಬಕೆ, ನಿರಿೀಕಿೆ , ಪಿರ ೀತಿ 

ಇವುಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ತ್ಸು  ಹೀಗುವೆವೀ ಅಷಿ್ಠ ೀ ವೇಗದಿಾಂದ ಸೈತ್ಸನನ್ನ ವಿರೀಧ್ 

ಒಡುು ತ್ಸು ನೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲೆಿ  ಅವನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಹಾಂದಿನಿಾಂದ ದೂಷಿಸ್ತವದು, 

ಇಲೆ್ಸಲೆ್ದ ಆರೀಪ್ ಮಾಡುವದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ನ್ೀವು ಉಾಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ಸು ರೆ.  

ಇವೆಲೆ್ವನ್ನು  ಸಹಸಿಕಳುಳ ವಾಗ ನವು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ತ್ಸಳೆಮ  ವಹಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ-Z ’95, 3 (ಖ 1751). 

*** *** *** 
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 “ನನ್ನ ಯೆಹೀವನ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಪ್ರ ಕ್ಟ್ಟಸ್ಥನ್ನ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲೆಿ  ಇನ್ನು  ಮಾತ್ಸಡೆನ್ನ 

ಎಾಂದುಕಾಂಡರೆ, ಉರಿಯುವ ಬೆಾಂಕಯು ನನು  ಎಲುಬುಗಳಲೆಿ  ಅಡಕ್ವಾಗಿದೆಯೀ ಎಾಂಬಂತೆ ನನು  

ಹೃದಯದಲೆಿ  ಸಂಕ್ಟ್ವಾಗುತು ದೆ; ತಡೆದು ತಡೆದು ಆಯಾಸಗೊಾಂಡಿದೆದ ೀನೆ; ಸಹಸಲ್ಲರೆ.”        

-ಯೆರೆಮಿಯ 20:9 

 ನವು ಈಗ ದೇವರ ಅನ್ನಗರ ಹ, ಆಶೀವಾತದಗಳ, ಜಾಞ ನ್ೀದಯಗಳ ಸೌಕ್ಯತಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದು 

ಅದರಲೆಿ  ಮಾಂದುವರಿಯುವಂಥ ಸೌಭಾಗಯ  ಲ್ಭಿಸಿರುವದರಿಾಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜಞ ತ್ಸ ಸ್ತು ತಿ 

ಅಪಿತಸ್ತವದನ್ನು  ಮ್ರೆಯಬ್ಬರದು.  ಇದರಲೆಿ  ಯೀಹಾನನಿಗೆ ಇದದ  ಸಾವ ಮಿನಿಷ್ಠಾ , ಪಿರ ೀತಿಭಾವನೆ, ಆಗರ ಹ, 

ಅದುಭ ತ ಶಕು  ಇವುಗಳ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂತೆ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಕಾದುಕಳುಳ ವದನ್ನು  ಮ್ರೆಯಬ್ಬರದು.  

ಯಾಕಂದರೆ, ಆತನಿಗೆ ಇದದ  ಈ ಎಲೆ್ಲ  ಸದಿುರ್ಗಳ ಅನ್ನಕ್ರಣೆ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಭ್ಕು , ಭಾವ 

ವಯ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸಲಿಕೆಾ  ಸಹಾಯವಾಗುತು ದೆ.  ಇದಲೆ್ದೆ, ಯೀಹಾನನಿಗೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಇದದ  ನಿರಂತರ 

ಆಗರ ಹದ ಶಕು ಯಾಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಡುಗಿನ ಮ್ರಿಗಳು ಎಾಂಬ ನಮಾಾಂಕತವಾಗುತು ದೆ.  ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಒಾಂದು 

ಅದುಭ ತ ಶಕು  ಉಾಂಟಾಗಬೇಕು.  ಇದು ಬಲಿದಾನಗಳ ಪೂರಕ್ವಾಗಿದುದ ಕಾಂಡು ದೇವರ ಸವ ತ್ತು ಗಳೆಾಂದು 

ಎಣಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ  ದೇಹಾತಮ ಗಳಿಾಂದ ಆತನಿಗೆ ಮ್ಹಮೆ ಸಲೆುವಂತೆ ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ೀರ್- Z-01 151 (ಖ-

2806) 

 

   *** *** *** 
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 ಸಹೀದರರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಿ  ಯಾರಾದರೂ ಯಾವದೀ ಒಾಂದು ದೀರ್ದಲೆಿ  ಸಿಕಾ ದರೆ, 

ಅಾಂಥವನನ್ನು  ಆತಮ ನಿಾಂದ ನಡಿಸಿಕಳುಳ ವ ನಿೀವು ಶ್ಲಾಂತಭಾವದಿಾಂದ ತಿದಿದ  ಸರಿಮಾಡಿರಿ.  ನಿೀನದರೂ 

ದುಷ್ಠು ರೀರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನಿನು  ವಿರ್ಯದಲೆಿ  ಎಚಿ ರಿಕೆಯಾಗಿರು.  -ಗಲ್ಲತಯ ದವರಿಗೆ 6:1 

 



 ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಯಾರಾದರೂ ತಪಾು ಗಿ ನಡೆದುಕಾಂಡರೆ, ಅಾಂಥವನನ್ನು  ತಿದಿದ , ಸರಿಪ್ಡಿಸ್ತವಾಗ ನವು 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಡಕಳಳ ಬೇಕು? ಈ ವಿರ್ಯ ತ್ತಾಂಬ ಸೂಕ್ಷವಾಗಿರುವದರಿಾಂದ ದೀರ್ಕೆಾ  ಒಳಗಾದವನನ್ನು , 

ವಿನಯದಿಾಂದ ಶ್ಲಾಂತಭಾವದಿಾಂದ ನಮ್ರ ತೆಯಾಂದ ಅವನ್ಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸ್ತವ ಯತು  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವನ ಮೇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಆರೀಪ್ ಹರಿಸ್ತವದಾಗಲಿ, ಆ ದೀರ್ದ ಬಗಿೆ  ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಬಯಸ್ತವದಾಗಲಿ ಮಾಡಬ್ಬರದು.  ಹೇಗಂದರೆ, ತಪಿು ತಸಿ ನ ಈಗಿನ ಸಿಿ ತಿಗತಿಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  

ವಿಚಾರಣೆಯಾಂದ ತಿಳುಕಳಳ ಬೇಕೆ ಹರತ್ತ, ಅವನಿಾಂದ ತಪಾು ದ ಹಾಂದಿನ ಸಿಿ ತಿಯ ಬಗಿೆ  ವಿಚಾರಿಸ್ತವದು 

ಸೂಕ್ು ವಲೆ್ .  ಅವನ್ನ ತಪಾು ದ ಕಾಯತವೆಸಗಿದದ ಕೆಾ  ಅವನಿಗೆ ಅದಕಾಾ ಗಿ ಶಕಿೆಯಾಗಲೇಬೇಕು ಎಾಂಬ 

ಹಠಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡದೆ, ಆ ದೀರ್ದಿಾಂದ ವಿಮಕ್ು ನಗುವದಕೆಾ  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೀ ಅದನ್ನು  ಮಾತರ  

ನಿವತಹಸಬೇಕು.  ಮಖಯ ವಾಗಿ ಯಾರಾದರು ತಪ್ಪು ಗಳನ್ನು  ನಡಿಸಿ ದೀರ್ಗಳಾಗಿರುವದನ್ನು  ಕಂಡು 

ಅದರ ಬಗಿೆ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಾ  ಶಕಿೆ  ವಿಧಿಸ್ತವ ಪ್ರ ಯತು  ಮಾಡಲೇಬ್ಬರದು.  ಯಾಕಂದರೆ, ನಯ ಯ 

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಾ  ತಕ್ಾ  ಶಕಿೆ  ವಿಧಿಸ್ತವ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಕ್ತತನಲೆಿರುವದು.  ಇದಲೆ್ದೆ, ನವು 

ಯಾವದೇ ಸಂದಭ್ತದಲೆಿ  ಮಯಯ ಗೆ ಮಯಯ  ತಿೀರಿಸ್ತವ ಕಾಯತಕೆಾ  ಕೈಹಾಕ್ದೆ, ಕೆಟಿ್ ದದ ನ್ನು  ನಡಿಸಿದದ ಕೆಾ  

ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ ಕೆಟಿ್  ಪ್ರ ತಿಫಲ್ವನಿು ೀಯುವದರ ಕೃತಯ ವೆಸಗಬ್ಬರದು-Z ’01, 150 (ಖ 2806) 

   *** *** *** 
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 ನನು  ಪಿರ ಯರಾದ ಮ್ಕ್ಾ ಳೇ, ನಿೀವು ಪಾಪ್ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯುತೆು ೀನೆ.  

ಯಾವನದರೂ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲೆಿ  ನಿೀತಿವಂತನದ ಯೇಸ್ತಕರ ಸು ನೆಾಂಬ 

ಸಹಾಯಕ್ನ್ನ ನಮ್ಗಿದಾದ ನೆ.   -1ಯೀಹಾನ 2:1 

 

 ಒಾಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ನಂಬಕೆ ರಹತವಾದ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಅಥವಾ ಶ್ಲರಿೀರಿಕ್ ಬಲ್ಹೀನತೆ ಉಾಂಟಾಗಿ 

ಆಗ ಯಾವದಾದರೂ ಒಾಂದು ತಪ್ಪು  ಮಾಡಿ ದೀಷಿಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಚ್ಚತು  ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ  ವೈಯಕು ಕ್, 

ಆರ್ಧಯ ತಿಮ ಕ್ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ನಡೆದುಕಾಂಡಲೆಿ  ಅದರ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಉಾಂಟಾಗಿ ದೀರ್ 

ವಿಮಕ್ು ರಾಗುವಂತೆ ನವು ಕ್ಕಡಲ್ಲ ಕ್ರ ಮ್ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಕ್ತತನಲೆಿ  ಪಾರ ಥತನಪೂರಕ್ವಾಗಿ 

ವಿಜಾಞ ಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ನಮ್ಮ  ಬಳಿಯಲೆಿ  ಕರ ಸು ನ ಅಮೂಲ್ಯ  ರಕ್ು ದಿಾಂದ ಪಾವನಗೊಳಿಸಲ್ು ಟಿ್  ಒಾಂದು 

ಯಜಞ ವೇದಿ ಇರುತು ದೆ.  ಈ ಯಜಞ ವೇದಿಯ ಮ್ಹತವ  ಏನಂದರೆ, ಅಬರ ಹಾಮ್ ಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನು  ವಧಿಸಿ 

ಅವುಗಳ ರಕ್ು ದಿಾಂದ ಪ್ರ ೀಕಿತಮಾಡಿ ಕ್ಟಿ್ಟ ದ ಯಜಞ ವೇದಿಗಿಾಂತ ನಮ್ಮ  ಯಜಞ ವೇದಿಯು ಅತಿಶೆರ ೀರ್ಾ ವಾಗಿದೆ.  

ಹೀಗಿರಲ್ಲಗಿ, ಅಪ್ೀಸು ಲ್ನ್ನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಕಾರ “ಆದದರಿಾಂದ ನವು ಕ್ರುಣೆಯನ್ನು  ಹಾಂದುವಂತೆಯೂ 

ಆತನ ದಯೆಯಾಂದ ಸಮ್ಯೀಜತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮ್ಗೆ ದರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈಯತದಿಾಂದ 

ಕೃಪಾಸನದ ಮಾಂದೆ ಬರೀರ್.”  (ಇಬರ ಯರಿಗೆ 4:16)-Z ’01, 233 (ಖ 2847). 

 

   *** *** *** 
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 ಹೀಗಿರಲ್ಲಗಿ ನನ್ನ ಸಹ ಗುರಿಗೊತಿು ಲೆ್ದವನಗಿ ಓಡದೆ ಗೆಲೆ್ಬೇಕೆಾಂದಿರುವ ಅವರಂತೆಯೇ 

ಓಡುತೆು ೀನೆ.  ನನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು  ಗುದುದ ವವನಗಿರದೆ ಗೆಲೆ್ಬೇಕೆಾಂದವನಗಿ ಗುದಾದ ಡುತೆು ೀನೆ.” 

-1ಕರಿಾಂಥ 9:26 

 

 ನವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಂದ, ಚ್ಚತು ಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಹುದುಗಿರುವ ಬಲ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಚತ್ತರತೆ, 

ಇಡಿೀ ಶರಿೀರ ಇವುಗಳನೆು ಲೆ್ಲ  ಹರಕೆಯ ರೂಪ್ದಲೆಿ  ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಪ್ತಣೆ ಮಾಡಿರುವಲೆಿ  ನಮ್ಮ  

ನರಭಾವದ ಬಲ್ಹೀನತೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಜಯಸಾಧಿಸ್ತವದಕೆಾ  ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ 

ಫಲಿಸ್ತತು ವೆ.  ಯಾರಾರು ತನು ನೆು ೀ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಕ್ತತನ ಸೈನಯ ವಾಹನಿಯಲೆಿ  

ದಾಖಲ್ಲಗೊಾಂಡಿರುವದನ್ನು  ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲೆಿ  ಅವಲೀಕ್ನ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ತನಿು ಾಂದ ಇನೆು ೀನ್ನ 

ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಕಡುವಂತಿಲೆ್  ಎಾಂಬ ಉಪ್ಸಂಹಾರಕೆಾ  ಬರಬಹುದು.  ಇದೆಲೆ್  ಆದ ನಂತರ ಅವನ ಮ್ನಸಿ್ತ  

ಶರಿೀರ ಭಾವದ ಕ್ಮ್ತಗಳಿಾಂದ ಹೀರಾಟ್ ಮಾಡಿದರೂ “ನನ್ನ ನನು  ಮ್ನೆಯವರೂ ಯೆಹೀವನನೆು ೀ 

ಸೇವಿಸ್ತವೆವು” ಎಾಂದು ಹೇಳುವಲೆಿ  ಎಲೆ್ವೂ ಅಾಂತಿಮ್ಗೊಳುಳ ತು ದೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ಕರ ಸು ನ ಸೈನಯ ದಲೆಿ  ತಮ್ಮ ನ್ನು  

ದಾಖಲಿಸಿಕಾಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಮ್ರರ್ದ ಪ್ಯತಾಂತರ ಹೀರಾಡುವದು ಅತಿಮಖಯ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶ 

ಮ್ನವರಿಕೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಇದಲೆ್ದೆ, ಈ ಯುದಧ ದಲೆಿ  ಭಾಗವಹಸಿದ ನಂತರ ಇದರಿಾಂದ ಹಾಂದೆ ಸರಿಯುವ 

ಪ್ರ ಶೆು ಯೇ ಇರುವದಿಲೆ್ .  ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ನಂಬಕೆಯ ಪ್ರವಾದ ಹೀರಾಟ್ದಿಾಂದ ಒಾಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ 

ಕ್ದನ ವಿರಾಮ್ ಹಾಂದುವಂತಿಲೆ್ -Z ’03, 421 (ಖ 3272). 

 

   *** *** *** 
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 ಮ್ನ್ನರ್ಯ ನೇ ಒಳೆಳ ಯದು ಇಾಂಥದೇ ಎಾಂದು ಯೆಹೀವನೇ ನಿನಗೆ ತೀರಿಸಿದಾದ ನಷಿ್ಠ .  

ನಯ ಯವನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ತವದು, ಕ್ರುಣೆಯಲೆಿ  ಆಸಕ್ು ನಗಿರುವದು, ನಿನು  ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರ ವಾಗಿ 

ನಡೆದುಕಳುಳ ವದು, ಇರಿ್ ನೆು ೀ ಹರತ್ತ ಯೆಹೀವನ್ನ ನಿನಿು ಾಂದ ಇನೆು ೀನ್ನ ಅಪೇಕಿಸ್ತವನ್ನ? 

-ಮಿೀಕ್ 6:8 

 

 ದೇವರು ನಮಿಮ ಾಂದ ಅಪೇಕಿ ಸಿರುವದು, ನವು ಸಾರ್ಧರರ್ವಾಗಿ ಏನನ್ನು  ಆತನಲೆಿ  

ಒಪಿು ಸ್ತತೆು ೀವೀ, ಅದು ಸವತವೇದಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಇದಕಾ ಾಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿರುವದನ್ನು  ದೇವರು 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ವದಿಲೆ್ .  ಯಾಕಂದರೆ, ಯಾರಿಾಂದ ಲೀಕ್ದವರಿಗೆ ನಯ ಯವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಅವರಿಗೆ 

ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆಯೀ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪೇಕಿತವಾಗಿರುವದನ್ನು  ಸಲೆಿಸ್ತವದರ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ 

ಇರುವದು.  ಮೇಲ್ಾ ಾಂಡ ಮೂರು ವಿರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿಸ್ತವದನ್ನು  ಪಿರ ೀತಿಯೆಾಂಬ ಒಾಂದೇ ಪ್ದದಲೆಿ  

ಅಡಕ್ಗೊಾಂಡಿರುವದನ್ನು  ಇಲೆಿ  ಕಾರ್ಬಹುದು.  ನವು ನಮ್ಮ  ನೆರೆಯವರಾಂದಿಗೆ, ಸಹೀದರರಾಂದಿಗೆ, 

ನಮ್ಮ  ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ನಯ ಯಬದಧ  ಕ್ರ ಮ್ದಿಾಂದ ನಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು 

ಎಾಂಬದನೆು  ಪಿರ ೀತಿಯು ಒತ್ಸು ಯಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ಅಪೇಕಿಸ್ತತು ದೆ.  ಹಾಗೆ ನವು ಇತರರ ಹಕುಾ ಭಾದಯ ತೆಗಳು 

ಅಾಂದರೆ, ಅವರ ಭೌತಿಕ್, ನೈತಿಕ್, ಜಾಞ ನದ ಮ್ತ್ತು  ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹವುಗಳನ್ನು  



ಗೌರವದಿಾಂದ ನ್ೀಡಿಕಳುಳ ವದನ್ನು  ಕ್ಲಿಯಬೇಕು.  ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಿಾಂದ, ನವು ಮೇಲ್ಾ ಾಂಡ 

ಹಕುಾ ಭಾದಯ ತೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಂದಲೂ ಧ್ಕೆಾ  ಆಗುವದಿಲೆ್ -Z ’02, 172 (ಖ 3020). 

   *** *** *** 
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 ಬೇಸರಗೊಳಳ ದೆ ಪಾರ ಥತನೆ ಮಾಡಿರಿ.       -ರೀಮಾಪ್ಪರದವರಿಗೆ 12:12 

 

 ದೇವರಿಗೆ ಬೇಸರಗೊಳಳ ದಂತೆ ಪಾರ ರ್ಥತಸ್ತವದು ನಮ್ಗಿರುವ ಆಶೀವಾತದದಾಯಕ್ ಸವಲ್ತ್ತು .  

ಯಾವ ಸಿ ಳದಲೆಿಯಾಗಲಿ, ಯಾವ ಸಂದಭ್ತದಲೆಿಯೇ ಆಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೀಗುವಲೆಿ , 

ಹೃತ್ಪು ವತಕ್, ಮ್ನಃಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ವಿಜಾಞ ಪಿಸಿಕಳುಳ ವದು ಪ್ರ ತಿನಿತಯ  ಪ್ರ ತಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವಲೆಿ  ದೇವರು 

ಮ್ತ್ತು  ನಮ್ಮ  ಕ್ತತನದ ಯೇಸ್ತವೂ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ನೆಲ್ಲಗೊಾಂಡಿದಾದ ನೆ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ದೃಢಪ್ಡುತು ದೆ.  

ದೇವರ ದೃಷಿಿ ಯಾಂದ ಮ್ರೆಯಾಗದೆ ಆಯಾ ದಿನಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ತತವಯ ವು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ 

(ಆಯಾ ದಿನಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ತತವಯ ವನ್ನು  ದೇವರ ದೃಷಿಿ ಯಾಂದ ಮ್ರೆಯಾಗದೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ) 

ನಮ್ಮ  ಏಕಾಾಂತ ಕೀಣೆಯಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಸಿ ದೇವರಲೆಿ  ನಮ್ಮ  ಕ್ರಿ್  ಕಾಪ್ತರ್ಯ ಗಳ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವದು ಸಹ 

ಒಾಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ವಾದ ಸತ್ಸಾ ಯತವೇ ಆಗಿದೆ.  ಇದನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ತವಲೆಿ  ನಮ್ಮ  ಆತಮ ದಾಹ ಹೃದಯತ್ಸಪ್ 

ನಿೀಗಿಸ್ತವದಕೆಾ  ಪೂರ್ತ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಬರುತು ದೆ-Z ’95, 215 (ಖ 1864). 

 

   *** *** *** 

 

ಜನವರಿ - 17 

 

 ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ದೇವರ ಪಿರ ೀತಿಯಲೆಿ  ಕಾಪಾಡಿಕಳಿಳ ರಿ.    -ಯೂದನ್ನ 21 

 

 ನವು ದಿನನಿತಯ  ಪ್ರ ತಿ ಘಳಿಗೆ ದೇವರ ನಿೀತಿ ತತವ ಗಳನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಜೀವಿತದಲೆಿ  ವಿಧೇಯತವ ದಿಾಂದ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಾ  ತರುವಲೆಿ , ನಮ್ಮ ನ್ನು  ದೇವರ ಪಿರ ೀತಿಯಲೆಿ  ಕಾಪಾಡಿಕಳುಳ ವದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ನಮ್ಮ  

ಜೀವಿತದಲೆಿ  ಸಂಭ್ವಿಸ್ತವ ಶೀಧ್ನೆಗಳು, ಕ್ರಿ್ ಕಾಪ್ತರ್ಯ ಗಳು, ದುುಃಖ ನಿರಾಶೆಗಳು ಇವುಗಳ ದೆಸ್ಥಯಾಂದ 

ಉಲೆ್ಲಸಗೊಳುಳ ವದು ತ್ತಾಂಬ್ಬ ಕ್ರಿ್ ಕ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತಖ, ಶ್ಲಾಂತಿಗಳು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ  

ಜೀವಿತದಲೆಿ  ಬಂದುಹೀಗುತಿು ರಬಹುದು.  ಆದರೆ, ದೇವರು ಈ ಎಲೆ್ಲ  ಶೀಧ್ನೆಗಳಿಾಂದ ನಮ್ಮ ನ್ನು  

ಪ್ರಿೀಕಿ ಸಿ ತಕ್ಾ  ಶಕ್ಷರ್ ಏಪ್ತಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಲೆಿರುವ ನ್ನಯ ನತೆಗಳ ದಶತನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ಸು ನೆ.  ಇದಲೆ್ದೆ, 

ಈ ಶಕ್ಷರ್ಪೂವತಕ್ವಾದ ಬೀಧ್ನೆಯಾಂದ ಬಡುಗಡೆಯನ್ನು ಾಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಸವೀತತು ಮ್ನ 

ಧ್ಮ್ತಪ್ರ ಮಾರ್ದ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ತ ಪಿರ ೀತಿಯ ನ್ೀಟ್ ಕಾರ್ಬಹುದು.  ಇವೆಲೆ್ಕ್ಕಾ  ನವು 

ಮ್ನಃಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ಸು ಾಂದಿಸ್ತವದರ ಕ್ಡಾು ಯ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು  ದೇವರು ನಮಿಮ ಾಂದ 

ಅಪೇಕಿಸ್ತತ್ಸು ನೆ. 

   *** *** *** 



  

ಜನವರಿ - 18 

 

 ಜಾಗರ ತೆ ಬೇಕಾದಲೆಿ  ಆಲ್ಸಯ ವಾಗಿರದೆ ಆಸಕ್ು  ಚ್ಚತು ರಾಗಿದುದ  ಕ್ತತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿತ. 

               -ರೀಮಾಪ್ಪರದವರಿಗೆ 12:11 

 

 ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಓಟ್ದ ಪಂದಯ ದಲೆಿ  ಗೆಲೆ್ಬೇಕೆಾಂದು ಓಡುವವರು ಮಖಯ ವಾಗಿ ಕ್ತತನ 

ಸೇವೆಯಲೆಿ  ತಡಗಿರುವಾಗ ಆಸಕ್ು  ಚ್ಚತು ರಾಗಿದುದ , ಅಭಿಮಾನದಿಾಂದ ಕಾಯತನಿವತಹಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

ನಮ್ಗಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ವನ್ನು  ಪಾರ ಪಂಚ್ಚಕ್ ಚ್ಚಾಂತೆಗಳ ಅಡಿಯಲೆಿ  ಹಾಗೂ ಆತಂಕ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು  

ಬಚಿ್ಚಡುವದಾದರೆ, ನವು ಕ್ತತನ ಸೇವೆಯಲೆಿ  ತಡಗಿರುವದಕೆಾ  ಯಾವ ಅಥತವೂ ಇರುವದಿಲೆ್ .  ಇದೇ 

ರಿೀತಿಯಲೆಿ  ನಮ್ಮ  ಕೌಶಲ್ಯ ವನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಸವ ಾಂತಿಕೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರಲೆ್ಲ ಗಲಿ, ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ಅಾಂಶಗಳು ಅಾಂದರೆ, ದೇವರಲೆಿ  ನಮ್ಮ  ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ಯ ಸಮ್ಯವನ್ನು  ವಿಜಾಞ ನ, ತತವ ಶ್ಲಸು ರ, ಸಂಗಿೀತ 

ಕ್ಲ್ಲ ವಯ ವಹಾರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ, ವೈಭ್ವ ವಿಲ್ಲಸಗಳು ಹೆಮೆಮ ಪ್ಡುವ ಆಸ್ಥ ಆಕಾಾಂಕಿೆ ಗಳಲೆಿ  

ಕ್ಳೆಯುವದಾದರೆ, ನವು ಅಪ್ನಂಬಗಸು ರಾದ ಸೇವಕ್ರಾಗಿ ಹರಗಿನ ಕ್ತು ಲ್ಲಯಳಗೆ ತಳಳ ಲ್ು ಡುತೆು ೀವೆ-Z 

’91, 9 (ಖ 1281). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 19 

 

 ನಿನು  ಧ್ಮ್ತಶ್ಲಸು ರವು ನನಗೆ ಎಷಿ್ ೀ ಪಿರ ಯವಾಗಿದೆ.  ದಿನವೆಲೆ್ಲ  ಅದೇ ನನು  ರ್ಧಯ ನ.  

           -ಕೀತತನೆಗಳು 119:97 

 

 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದ ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವ ಕೆರ ೈಸು ರಿಗೆ ಇದಕಾ ಾಂತ ಉತು ಮ್ವಾದ ಸೌಕ್ಯತ 

ಬೇರಾಂದಿಲೆ್ .  ಆದರೆ, ವಾಕ್ಯ ದ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಅಧ್ಯ ಯನ ಉದೆದ ೀಶರಹತವಾಗಿದೆ.  ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವನ್ನು  ಓದಿ 

ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಡೆಯದಿದದ ರೆ, ಇದಕಾ ಾಂತ ವಯ ಥತ ಕಾಲ್ಹರರ್ ಇನ್ು ಾಂದಿಲೆ್ .  ಕ್ತತನ ಜನರು ದೇವರ 

ಯೀಜನೆಯ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳ ಸ್ತಜಾಞ ನ ಪ್ಡೆಯುವದಕೆಾ  ಸಕಾರರ್ವುಳಳ  ಅವಕಾಶ ಹಾಂದುವಲೆಿ  

ಹಾಂಜರಿಯಬ್ಬರದು.  ಇದರಲೆಿ  ತ್ಸಯ ಗ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ತವೂ ಇರುತು ದೆ.  ಆದರೆ, ದೇವರ ಮ್ಕ್ಾ ಳು 

ತಮ್ಗಿರುವ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಗಳ ಸವಲ್ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಇದರ ಪ್ರವಾಗಿ ತ್ಸಯ ಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕೆ ಹರತ್ತ 

ಇತರರ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ ಸವಲ್ತ್ತು ಗಳ ದುರುಪ್ಯೀಗ ಯಾವ ಕಾರರ್ಕ್ಕಾ  ಮಾಡುವಂತಿಲೆ್ .  ಸತಯ ವೇದ 

ಅಧ್ಯ ಯನವನ್ನು  ಇತರರ ಸಮ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವದಕೆಾ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತವದು ತನು  ಸಾವ ಥತತೆಯ 

ಧ್ಯ ೀತಕ್ವಾಗಿರುವದೇ ಹರತ್ತ ದೇವರಾತಮ  ಪಿರ ೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವದು ಎಾಂಬ 

ಅಥತ ಬರುವದಿಲೆ್ . 

 

   *** *** *** 



 

ಜನವರಿ - 20 

 

 ನಿೀವು ಶಕಿತರಾಗುವದಕಾಾ ಗಿಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕಿೆಯಾಗುತು ದೆಾಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು  ಸಹಸಿಕಳಿಳ ರಿ.  

ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಮ್ಕ್ಾ ಳೆಾಂದು ನಡಿಸ್ತತ್ಸು ನೆ.  ತಂದೆಯಾಂದ ಶಕಿೆ  ಹಾಂದದ ಮ್ಗನೆಲೆಿ ?   

        -ಇಬರ ಯರಿಗೆ 12:7 

 

 ಗುರ್, ನಡತೆ ಇವುಗಳನ್ನು  ನವು ಪೂರ್ತವಾಗಿ ಹಾಂದಿಕಳಳ ಬೇಕಾದರೆ, ಶೀಧ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ಒಳಗಾಗುವದು ಅಗತಯ .  ಆರಂಭ್ದಲೆಿ  ಅದು ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರುತು ದೆ.  ದೇವರ 

ಪಿರ ೀತಿಯೆಾಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಬೀಳುವದು ಅವಶಯ .  ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ 

ಕೃಪೆಯೆಾಂಬ ವರ್ತರ್ಧರೆಯ ಅಗತಯ ವಿದೆ.  ದೇವರ ಕೃಪಾ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ ಸ್ತಜಾಞ ನವೆಾಂಬದರ ನಂಬಕೆಯ 

ಅಸಿು ವಾರದ ಆರ್ಧರವಿದುದ , ವಿಧೇಯತವ ದ ಸೂು ತಿತಯ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರ ಗತಿ 

ಸಾಧಿಸ್ತತು ದೆ.  ಈ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕ್ರವಾದ ಸನಿು ವೇಶಗಳ ಆಡಳಿತದಲೆಿ  ಚ್ಚನು ಗಿ ಚ್ಚಗುರಿಕಾಂಡು ಶಸ್ತು  ಎಾಂಬ 

ಶುದಿಧ ೀಕ್ರರ್ಕೆಾ  ಸಿದಧ ವಾಗುತು ದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿ್ ಕ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬಂದು ಒದಗಿದರೂ ತ್ಸಳೆಮಯಾಂದ 

ಸಹಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ನಂತರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ಸು  ನಡತೆಯನ್ನು  ವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು, 

ಇನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪ್ರಿಶೀಧ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ  ಅದರಿಾಂದ ಬಲ್ಯುಕ್ು ವಾಗಿ ಕೃಪಾ ಲ್ಲವರ್ಯ ಗಳಿಾಂದ 

ಶೀಭಿತವಾಗಿ, ಬ್ಬಧೆಗಳ ಮಖಾಂತರ ಸದೃಢವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗಿ ನೆಲ್ಲಗೊಾಂಡು ಸಿದಿಧ ಗೆ ಬರುತು ದೆ-Z 

’95, 107 (ಖ 9806). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 21 

 

 ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನನು  ಹಾಂದೆ ಬರುವದಕೆಾ  ಮ್ನಸಿಿ ದದ ರೆ, ಅವನ್ನ ತನು ನ್ನು  ನಿರಾಕ್ರಿಸಿ ತನು  

ಶಲುಬೆಯನ್ನು  ಹತ್ತು ಕಾಂಡು ನನು  ಹಾಂದೆ ಬರಲಿ.   -ಮ್ತ್ಸು ಯ 16:24 

 

 ಶಲುಬೆಯನ್ನು  ಅನ್ನದಿನವೂ ಹರುವದಕ್ಕಾ  ತನು ನ್ನು  ನಿರಾಕ್ರಿಸ್ತವದಕ್ಕಾ  ಒಾಂದಕಾ ಾಂದು 

ಸಂಬಂಧ್ವಿದದ ರೂ ಅವುಗಳ ಭಿನು ತೆ ಇರುವದನ್ನು  ಕಾರ್ಬಹುದು.  ತನು ನೆು  ನಿರಾಕ್ರಿಸಿಕಳುಳ ವದು, 

ಮೌನವಾದ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ತತನಿಗಾಗಿ ಬ್ಬಧೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸ್ತವದಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧ್ವಿದೆ.  

ಶಲುಬೆಯನ್ನು  ಹರುವದು ಕ್ತತನ ಸೇವೆಯಲೆಿ  ಅನ್ನಕ್ರ ಮ್ವಾಗಿ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುವದರ 

ವಿಶೇರ್ತೆ ಹಾಂದಿರುವದು.  ಹೀಗಿರುವದು ನಮ್ಮ  ಸಾವ ಭಾವಿಕ್ ಆಶೆ ಆಕಾಾಂಕಿೆ ಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಾ  

ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ.  ತನು ನೆು ೀ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿಕಳುಳ ವದು ಹಾಗೂ ನಂಬಕೆಯಲೆಿ  ದೃಢವಾಗಿರುವದು, ಧೈಯತ 

ಅನ್ನಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವದಕೆಾ  ಗುರುತ್ಸಗಿರುವದು.  ಜಯಗೆಲುವುಗಳೇ ಶಲುಬೆ ಹರುವದರಿಾಂದ 

ಆಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳು.  ನಮ್ಮ ನೆು ೀ ನವು ನಿರಾಕ್ರಣೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವದರಿಾಂದ ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿ್ತ  

ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಜಯಸಾಧಿಸ್ತವದಂತ್ಸಗಿರುವದು ಮ್ತ್ತು  ನಮ್ಮ  ಈ ವಿಜಯೀತಿ ವದ ಮಾಹತಿ 

ಇತರರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಲೆ್ .  ದೇವರು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಈ ಮೂಲ್ಕ್ ಆಶೀವತದಿಸ್ತವದು ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಇರಬೇಕಾದರೆ 



ಇದರ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಲೆ್ .  ಹಾಗಾದರೆ, ನವು ಈ ರಿೀತಿ ಶಲುಬೆ ಹರುವದನ್ನು  

ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸ್ತವದು ಯಾರಿಗೆಾಂದರೆ, ನಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಟ್ ಸಂಪ್ಕ್ತ ಇಟಿ್ಟಕಾಂಡಿದುದ , ನಮ್ಮ  

ಜೊತೆಯಲೆಿ  ಇಕ್ಾ ಟಿಾ ದ ಮಾಗತದಲೆಿ  ನಡೆಯುವಂಥವರಿಗೆ ಮಾತರ , ಈ ವಿರ್ಯ ತ್ಸನಗಿಯೇ 

ಗೊತ್ಸು ಗುತು ದೆ-Z ’00 118 (ಖ 2615). 

 *** *** *** 

 

 ಜನವರಿ - 22 

 

 ಯೆಹೀವನನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿಸ್ತವವರೇ ದೃಢವಾಗಿರಿತ ನಿಮ್ಮ  ಹೃದಯವು ದೈಯತದಿಾಂದಿರಲಿ. 

         -ಕೀತತನೆಗಳು 31:24 

 

 ಒಾಂದಾಂದು ಸಾರಿ ವಿರೀಧಿಯಾದ ಸೈತ್ಸನನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಅಧೈಯತಪ್ಡಿಸ್ತವದಕಾಾ ಗಿ 

ತಂತರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತತ್ಸು ನೆ.  ನವು ಇಕ್ಾ ಟಿಾ ದ ಮಾಗತದಲೆಿ  ನಡೆಯುವಾಗ ಶೀಧ್ನೆಗಳು ಕ್ರಿ್  

ಸಂಕ್ಟ್ಗಳು ತ್ಸಯ ಗದ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ಸಂಭ್ವಿಸ್ತತು ವೆ.  ಆಗ ಈ ವಿರೀಧಿಯು ಒಾಂದು ಕೆಟಿ್  

ಪೆರ ೀರೇಪ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದುಸಿಿತಿಗಳನ್ನು  ನಿೀವು ಅನ್ನಭ್ವಿಸ್ತತಿು ರುವದು ವಯ ಥತ, ಆದದ ರಿಾಂದ, ಈ 

ಮಾಗತವನ್ನು  ತರೆಯುವದು ಸೂಕ್ು  ಎಾಂಬದಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿ ನ್ನು  ಅಲೆ್ಕ್ಲೆೀಲ್ ಮಾಡುತ್ಸು ನೆ.  

ಅಾಂಥ ಸನಿು ವೇಶ ಬಂದಾಗ ನವು ಯಾವ ಮಾಗತ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು? ಈ ಸಂದಭ್ತದಲೆಿ  ನವು ನಮ್ಮ  

ಕ್ತತನದ ಯೇಸ್ತವು ಹಾಕಕಟಿ್  ಮೇಲ್ು ಾಂಕು  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವದು ಅಗತಯ  ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ 

ಪ್ರ ಸನು ತೆ ಎದುರು ನ್ೀಡಬೇಕು.  ದೇವರಾಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ  ಇಚಿ್ಚ  ಆಕಾಾಂಕಿೆ ಗಳು ಅನ್ನಚ್ಚತವಾಗಿದೆಯೀ 

ಎಾಂಬದನ್ನು  ಕಾದು ನ್ೀಡಬೇಕು.  ಇಡಿೀ ಜಗತೆು ೀ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ದೆವ ೀಷಿಸಬಹುದು, ಇಲೆ್ಸಲೆ್ದ ಆಪಾದನೆ 

ಹರಿಸಬಹುದು.  ಇದನೆು ಲೆ್ಲ  ಲ್ಲಕಾ ಸದೆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಭ್ರವಸ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಕಾಯುವಂತೆ 

ನಿರಿೀಕಿಸ್ತವದೇ ನಮ್ಗಿರುವ ಆಸರೆ.  ಆಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಒಪಿು ಗೆ ದರೆಯಬಹುದು.  ಇವೆಲೆ್ಲ  ನಮ್ಮ  

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವದಾದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಜೀವಕಾಾ ಗಿ ಪ್ಪನರುತಿ್ಸನದ ಪ್ರ ತಿಫಲ್ವನಿು ತ್ತು , ನಿತಯ  ಜೀವದ 

ನೈಜತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಉಾಂಟಾಗುತು ದೆ-Z 01, 79 (ಖ 2773). 

   *** *** *** 

  

ಜನವರಿ - 23 

 

 ಸಹೀದರರೇ ಪ್ರ ತಿಯಬಾ ನ್ನ ಕ್ರೆಯಲ್ು ಟಿಾ ಗ ಯಾವ ಸಿಿ ತಿಯಲೆಿದದ ನ್ೀ ಅದೇ ಸಿಿ ತಿಯಲೆಿ  

ದೇವರ ಮಾಂದೆ ಇದುದ ಕಾಂಡಿರಲಿ.   -1ಕರಿಾಂಥ 7:24 

 

 ಕೆಲ್ವು ವೇಳೆಗಳಲೆಿ  ನವು ನಿವತಹಸ್ತವ ಕ್ತತವಯ ಗಳ ಮ್ಧೆಯ  ಘರ್ತಣೆಗಳಾದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬಹುದು.  

ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆದಂತೆ ನಡೆಯುವದಿಲೆ್ .  ಕೆರ ೈಸು ನದವನ ಮೊದಲ್ ಆದಯ  ಕ್ತತವಯ , ಅವನ್ನ 

ಮ್ನಃಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ತನು  ಎಲೆ್ಲ  ಕೆಲ್ಸಕಾಯತಗಳಲೆಿ  ಕ್ತತನ್ನ ಸೃಷಿಾ ಕ್ತತನ್ನ ಆಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು  



ಮೊದಲು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವನ್ನ ಗಂಡನಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಇದದ  ಪ್ಕ್ಷದಲೆಿ , ತನು  

ಹೆಾಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಕ್ಾ ಳನ್ನು  ನ್ೀಡಿಕಾಂಡು ಸಂಸಾರದ ಕ್ತತವಯ  ನಿಭಾಯಸಬೇಕು.  ಹಾಗೆ ಅವಳು 

ಹೆಾಂಡತಿಯಾಗಿ ತ್ಸಯಯಾಗಿ ಇದದ ಲೆಿ , ತನು  ಗಂಡ ಮ್ಕ್ಾ ಳನ್ನು  ನ್ೀಡಿಕಳುಳ ವ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ 

ನಿವತಹಸಬೇಕು.  ಮ್ದುವೆಯ ಒಪ್ು ಾಂದವೆಾಂಬದು ದೈವಿಕ್ ಏಪಾತಟ್ಟನಲೆಿ , ಪ್ರ ತಿ ಗಂಡನ ಕಾಲ್, ಸಮ್ಯ 

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ತಿ ಹೆಾಂಡತಿಯ ಸಮ್ಯಗಳ ಮೊದಲ್ ಆರ್ಧರವಾಗುತು ದೆ.  ಈ ಆರ್ಧರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  

ನಯ ಯಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರವೇ ಹರಗಿನವರಿಗೆ ಅವರ ಅವಶಯ ಕ್ತೆಗಳ ಪೂರೈಸ್ತವಿಕೆಗೆ 

ಗಮ್ನಕಡಬಹುದು-Z ’99, 155 (ಖ 2488). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 24 

 

 ಪಿರ ೀತಿ ಸತಯ ತೆಗಳು ನಿನು ನ್ನು  ಬಡದಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿನು  ಕರಳಿಗೆ ಕ್ಟಿ್ಟ , ನಿನು  ಹೃದಯದ 

ಹಲ್ಗೆಯಲೆಿ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಬರೆ.    -ಜಾಞ ನ್ೀಕು  3:3 

 

 ನಯ ಯಶೀಲ್ತೆಯು ಪಿರ ೀತಿಯ ಆಜ್ಞಞ ಗಳಲೆಿ  ಪ್ರ ಥಮ್ ವೈಶರ್ಾ ವೆನಿಸಿದರೂ ಅದೇ ಅದರ ಎಲೆ್ಲ  

ಅಗತಯ ಗಳ ಅಾಂತಿಮ್ವಾಗುವದಿಲೆ್ .  ಕ್ಟಿ್ಟ ನಿಟಿ್ಟ ನ ನಯ ಯನಿೀತಿಗಳ ಮೇರೆ ಮಿೀರಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಲೆಿರುವ 

ಪಿರ ೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಕ್ರುಣೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ತವಿಕೆ ಎಾಂಬ ಸದಿುರ್ಗಳ ಆರ್ಧರದಿಾಂದ ನಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು 

ಎಾಂಬುದನ್ನು  ನವು ರೂಢಿಸಿಕಾಂಡಾಗ ನಮ್ಮ  ಪಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ಸಜಜ ನಿಕೆ ದೃಢಪ್ಡಿಸ್ತತು ದೆ.  ನವು 

ಎಲೆಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರುಣೆ, ದಯಾರಸಗಳಲೆಿ  ಆಸಕ್ು ರಾಗಿರುವೆವೀ ಆಗ ನವು ದೇವರ ಪಿರ ೀತಿಯನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವಲೆಿ  ಯಶಸಿವ ಯಾಗುತೆು ೀವೆ.  ನವು ಇತರರಾಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ತವಾಗ ಈ ಒಾಂದು ಅಾಂಶವನ್ನು  

ಮ್ರೆಯಬ್ಬರದು.  ಏನಂದರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ  ಹಾಗೆ ಅಸಂಪೂರ್ತರೂ, ಕೆಟಿ್ಟಹೀದವರೂ 

ಆಗಿರುತ್ಸು ರೆ.  ಆದದ ರಿಾಂದ, ಅವರಾಂದಿಗೆ ನಯ ಯವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಹೀಗೆ 

ಮಾಡುವದಾದರೆ, ಪ್ರಲೀಕ್ದಲೆಿರುವ ನಮ್ಮ  ತಂದೆಗೆ ಮ್ಕ್ಾ ಳಾಗಿರುತೆು ೀವೆ-Z ’02, 171 (ಖ 3020). 

 

   *** *** *** 

  

ಜನವರಿ - 25 

 

 ಆದದರಿಾಂದ, ನಳಿನ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಚ್ಚಾಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಳಿನ ದಿನವು ತನು ದನ್ನು  ತ್ಸನೇ 

ಚ್ಚಾಂತಿಸಿಕಳುಳ ವದು, ಆ ಹತಿು ನ ಕಾಟ್ ಆ ಹತಿು ಗೆ ಸಾಕು.  -ಮ್ತ್ಸು ಯ 6:34 

 

 ದೇವರ ಸೇವೆಯಲೆಿ  ತಡಗಿರುವ ನಮ್ಗೆ ಮ್ನಃಪೂವತಕ್ವಾದ ರಿೀತಿಯಲೆಿ  ಆತನಿಗಾಗಿ 

ದುಡಿಯಬೇಕು.  ನಿೀತಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವರು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದ ರಾಜಯ  



ಹಾಂದುವದಕಾಾ ಗಿಯೂ ಶರ ಮಿಸಬೇಕು ಎಾಂಬ ಉದಾತು  ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಲೆಿ  ಸದಾಕಾಲ್ 

ನೆಲ್ಸಿರುವದಾದರೆ, ಭ್ವಿರ್ಯ ತಿು ನ ಬಗಿೆ  ಕಾಳಜ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ ಅಗತಯ ವಿಲೆ್  ಎಾಂಬದಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಕ್ತತನ್ನ 

ಆಶ್ಲವ ಸನೆ ಕಡುತ್ಸು ನೆ.  ಆತನ ಶರ್ಯ ರಾದ ನಮ್ಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ್ಟ  ಶೀಧ್ನೆಗಳು ತಾಂದರೆಗಳು 

ಸಂಭ್ವಿಸಿದರೂ, ನವು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಕ್ತತನ ತೀಳಿನ ಆರ್ಧರದಿಾಂದ ಇಕ್ಾ ಟಿಾ ದ ಮಾಗತದಲೆಿ  

ಪ್ಯಣಿಸ್ತವದಕೆಾ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ಆ ಹತಿು ನ ಕಾಟ್ ಆ ಹತಿು ಗೆ ಸಾಕು ಇದೆಲೆ್ಲದರಲೆಿ  ದೇವರಿಗೆ 

ಕೃತಜಞ ತ್ಸ ಸ್ು ೀತರ .  ಯಾಕಂದರೆ, ಅನ್ನದಿನವೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲೆ್ವನ್ನು  

ಸಹಸಿಕಳುಳ ವದಕೆಾ  ಆರ್ಧರವಾಗುತು ದೆ-Z ’98, 44 (ಖ 2259). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 26 

 

 ಇದಲೆ್ದೆ ನಿೀವು ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಪ್ಟ್ಟಗಳಂತೆ ಮಖವನ್ನು  ಸಪ್ು ಗೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಡಿರಿ. 

     -ಮ್ತ್ಸು ಯ 6:16 

 

 ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡುವದರಿಾಂದ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುವದು, ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಕ್ತತನ ಜನರು ಆತಿಮ ೀಕ್ತೆಯ 

ಕರತೆಯಾಂದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದಲೆಿ  ಬಲ್ಹೀನರಾಗಿ, ಲೀಕ್, ಶರಿೀರಭಾವ, ಪಿಶ್ಲಚ ಇವುಗಳಿಾಂದ 

ಕ್ಠಿರ್ವಾದ ಶೀಧ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ ಉಪ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳುಳ ವದು ಅನಿವಾಯತ.  ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ  

ದೈಹಕ್ ಬಲ್, ಪಾರ ರ್ಶಕು  ಇವುಗಳನ್ನು  ಕುಾಂದಿಸ್ತತೆು ೀವೀ ಆಗ ಆತಮ  ಸಂಯಮ್ವನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ತ ಹಡಿತಕೆಾ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಿ ಎಲೆ್ಲ  ದಿಸ್ಥಯಾಂದಲೂ ಜಯಶ್ಲಲಿಗಳಾಗುತೆು ೀವೆ.  ಇದೇ ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡುವದರಿಾಂದ ಆಗುವ 

ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳು.  ಆಗಾಗಿೆ  ಕೆರ ೈಸು ರಲೆಿ  ಬಹುಸಂಖಯ ತರ ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡುವದರಿಾಂದ ಸಹಾಯ 

ದರೆಯಬಲೆ್ದು.  ಇಲೆಿ  ಉಪ್ವಾಸ ಅಾಂದರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು  ಪೂರ್ತವಾಗಿ ವಜತಸ್ತವದಲೆ್ .  ಆಯಾ 

ಸಮ್ಯಕೆಾ  ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಬಹು ಸಮ್ವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿಕಾಂಡಿರುವದೇ. ಆದರೆ, ಉಪ್ವಾಸಿಯೆಾಂದು 

ಜನರಿಗೆ ತೀರುವಂತೆ ಮಾಡುವದು ಅಥವಾ ತ್ಸವು ಹಾಗೆ ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡುವದು ನಮ್ಮ ಲೆಿ  

ಆರ್ಧಯ ತಿಮ ಕ್ತೆಯ ಗುರುತ್ತ ಎಾಂದು ಹೆಮೆಮ  ಪ್ಡುವದು ಹಾನಿಕ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸ್ತವದಲೆ್ದೆ, ಆತಿಮ ೀಕ್ ಗವತ, 

ಆಷ್ಠಡಭೂತಿತನಕೆಾ  ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಟಿ್ ಾಂತೆ ಆಗುವದು.  ಇದು ಸವ ಯಂ ನಿಯಂತರ ರ್ ಸಾಧಿಸ್ತವಲೆಿ  

ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗದೆ, ಅದರ ಪಾರ ರ್ಧನಯ ತೆಯನ್ನು  ಮಿೀರಿಸ್ತವಂತ್ಸಗುತು ದೆ-Z ’98, 45 (ಖ 2260). 

   *** *** *** 

  

ಜನವರಿ - 27 

 

 ನಿನು  ಹೃದಯವನ್ನು  ಬಹು ಜಾಗರೂಕ್ತೆಯಾಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೀ; ಅದರಳಗಿಾಂದ ಜೀವರ್ಧರೆಗಳು 

ಹರಡುವವು.        -ಜಾಞ ನ್ೀಕು ಗಳು 4:23  

 



 ಪಾಪ್ವೆಾಂಬದನ್ನು  ಕೆಟಿ್ ದದ ರ ವಿವಿಧ್ ಸವ ರೂಪ್ಗಳು ಎಾಂಬದಾಗಿ ನವು  ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತವದಷಿ್ಠ ೀ 

ಸಾಲ್ದು ಅದಕೆಾ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲೆುವಂತೆ ಮ್ನಸಿ್ತ  ಮಾಡುವ ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು.  ಯಾಕಂದರೆ, 

ಅದು ಕ್ತತನ ನಿಷೇಧ್ಕೆಾ  ಒಳಗಾಗಿದೆ.  ದೇವರು ಯಾವ ಯಾವದನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಮಾಡುವದಿಲೆ್ವೀ 

ಅಾಂಥಹವುಗಳನ್ನು  ಇರಿ್ ಪ್ಡುವದನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಹೃದಯದಳಗಿಾಂದ ಕತ್ತು  ಎಸ್ಥಯುವದು ಸಹ ಅಷಿ್ಠ ೀ 

ಮಖಯ ವಾದದುದ .  ಇದರ ದೆಸ್ಥಯಾಂದ, ಕರ ಸು  ಯೇಸ್ತವಿನ ಅನ್ನಯಾಯಗಳ ಜೀವಿತ ಹೃದಯಗಳಲೆಿ  ಎಾಂಥ 

ಸವ ಚಿ ತೆ ಮೂಡುತು ದೆ!  ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ಶುದಿಧ ೀಕ್ರರ್ ಹಾಂದುವಂತೆ ಆಗುತು ದೆ.  ಅನೇಕ್ರು ಇಾಂಥ 

ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗಿೆ  ಗಮ್ನ ಕಡದೇ ಇದದ ಲೆಿ  ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆು ೀ ಶೀಧ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಸಿಕಾಂಡು ತಾಂದರೆ 

ಅನ್ನಭ್ವಿಸ್ತವಂತ್ಸಗುತು ದೆ.  ಇದಲೆ್ದೆ, ಅಾಂಥವರು ಹರಗಿನ ತೀರಿಕೆಗೆ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು  

ತಯ ಜಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡು ತಮ್ಮ  ಹೃದಯಗಳಲೆಿ  ದೇವರಿಾಂದ ಬಹರ್ಾ øತವಾದವಗಳನ್ನು  ಬಯಸಿ, 

ಗುಪ್ು ದಲೆಿ , ಸವ ಾಂತ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಹಂಬಲ್ ಹಾಂದಿರುತ್ಸು ರೆ-Z ’99, 140 (ಖ 2479). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 28 

 

 ಜಯಶ್ಲಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಶುಭ್ರ  ವಸು ರಗಳನ್ನು  ಹದಿಸ್ತವರು.  ಜೀವಬ್ಬಧ್ಯ ರ ಪ್ಟಿ್ಟಯಾಂದ ಅವನ 

ಹೆಸರನ್ನು  ನನ್ನ ಅಳಿಸಿಬಡದೆ ಅವನ್ನ ನನು ವನೆಾಂದು ನನು  ತಂದೆಯ ಮಾಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರ 

ಮಾಂದೆಯೂ ಒಪ್ಪು ವೆನ್ನ.      -ಪ್ರ ಕ್ಟ್ನೆ 3:5 

 

 ನಂಬಗಸು  ಪೂರ್ತ, ಜಯಶ್ಲಲಿಗಳು ತಮ್ಮ  ವಸು ರಗಳು ಲೀಕ್ದ ಮ್ಲಿನತವ ಗಳಿಾಂದ ಹಾಳಾಗದಂತೆ 

ಎಚಿ ರವಹಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕಳುಳ ತ್ಸು ರೆ.  ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ  ವಸು ರಗಳನ್ನು  ಮ್ಲಿನವಾಗದಂತೆ 

ನ್ೀಡಿಕಾಂಡು, ಲೀಕ್ದವರಿಾಂದ ಅವುಗಳು ಕಳಕು ಆಗದಂತೆ ಎಚಿ ರವಹಸ್ತತ್ಸು ರೆ.  ಇದಲೆ್ದೆ ಅವರು 

ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ತಮ್ಮ ನೆು ೀ ಕೆಡಿಸಿಕಳಳ ದೆ, ಕ್ತತನಿಾಂದ ಬಟಿ್ಟ  ಬೇರೆ ಹೀಗದೆ ಇರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ನೆು ೀ 

ಕಾಪಾಡಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಒಾಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ  ವಸು ರಕೆಾ  ದೀರ್ದಿಾಂದ ಕ್ಳಂಕ್ ಅಾಂಟ್ಟದದ ರೆ ಕರ ಸು ನ ಅಮೂಲ್ಯ  

ರಕ್ು ದಿಾಂದ ಅದನ್ನು  ಶುದಿಧ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ಸು ರೆ.  ಇವರು ಪಾಪ್ಕೆಾ  ಮ್ನಃಪೂವತಕ್ವಾಗಿ 

ವಿರೀಧ್ವಾಗಿರುವದಲೆ್ದೆ, ತಮ್ಮ  ವಸು ರಗಳು ಯಾವ ಕಾರರ್ಕ್ಕಾ  ಮ್ಲಿನಗೊಳಳ ದಂತೆ ನಿರಂತರವೂ 

ಕಾಯುತಿು ರುವದರಿಾಂದ, ಸೈತ್ಸನನ್ನ ಅವರನ್ನು  ಹಡಿಯಲ್ಲಗುವದಿಲೆ್ .  ಕೆಡುಕ್ನಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ 

ಕೇಡು ಸಂಭ್ವಿಸ್ತವದಿಲೆ್ .  ಅವರು ಕರ ಸು ನ ಚ್ಚತು ಕ್ಾ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆು  ಒಪಿು ಸಿಕಟಿ್ಟ ರುತ್ಸು ರೆ.  

ಆತನ್ಾಂದಿಗೆ ಮ್ರರ್ದಲೆಿ  ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ ಅವರು ಮ್ನಃಪೂವತಕ್ವಾಗಿ 

ಪಾಪ್ವನ್ನು  ಹೇಸ್ತತ್ಸು ರೆ-Z ’97, 161 (ಖ 2159). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 29 

 

 ಯೆಹೀವನ ಭ್ಯವೇ ಜಾಞ ನಕೆಾ  ಮೂಲ್ವು.      -ಕೀತತನೆಗಳು 111:10 



 

 ಸೃಷಿಿ ಕ್ತತನ್ನ, ನಮ್ಮ  ನಿಮಾತಪ್ಕ್ನ್ನ, ಇಡಿ ಜಗತು ನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡಿರುವ ಕ್ತತನ್ನ, 

ರಕ್ಷಕ್ನ್ನ ಆಗಿರುವಾತನನ್ನು  ಈ ರಿೀತಿ ಭ್ಯಭ್ಕು ಯಾಂದ ಸೇವಿಸ್ತವದೇ ನಮ್ಮ  

ಮ್ನ್ೀಧ್ಮ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.  ಆತನ್ನ ಮಾತನಡುವಾಗ ನಮ್ಮ  ಕವಿಗಳು ಆತನ ಧ್ವ ನಿ ಕೇಳಲಿಕೆಾ  ಸದಾ 

ತವಕಸ್ತತಿು ರಬೇಕು.  ಮ್ತ್ತು  ಆತನ್ನ ಆಜಾಞ ಪಿಸ್ತವದನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ  ತನ್ನಮ್ನಗಳು 

ಸಿದಧ ತೆಯಲೆಿ  ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು.  ನಮ್ಮ  ಸ್ತಕಿೆೀಮ್, ಸಂತೀರ್, ಪಿರ ೀತಿಯ ಉತು ಮ್ ನಡತೆ ಇವೆಲೆ್ವನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಆತನ್ನ ಕಡುವ ಶಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು  ಕ್ರಗತ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಿವೇಕ್, ಜಾಞ ನ 

ಇವುಗಳಲೆಿ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಳ ಬೇಕಾದರೆ ಪಾರ ಮಖಯ ವಾಗಿ ನವು ದೇವರಲೆಿ  ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಉಚಛ ಮ್ಟಿ್ ದ 

ಭ್ಯಭ್ಕು ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಅವಲಂಬಸಿರುತು ವೆ.  ಆದದ ರಿಾಂದ, ದೇವರು ತನು  ನಮ್ದಲೆಿ  ಭ್ಯಭ್ಕು ಯನ್ನು  

ಖಚ್ಚತವಾಗಿ ತೀಪ್ತಡಿಸ್ತವ ಪ್ಪತರ  ಧ್ಮ್ತವನ್ನು  ನವು ಪ್ರಿಪಾಲಿಸ್ತವ ಹಾಗೆ ಬೆಳಸಿ ಪ್ೀಷಿಸ್ತತ್ಸು ನೆ-Z 

’96, 155 (ಖ 2002). 

 

   *** *** *** 

ಜನವರಿ - 30 

 

 ಬೇಸರಗೊಳಳ ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರ ಥತನೆ ಮಾಡುತಿು ರಬೇಕೆಾಂಬದಕೆಾ  ಆತನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು 

ಸಾಮ್ಯ ವನ್ನು  ಹೇಳಿದನ್ನ.        -ಲೂಕ್ 18:1 

 

 ನವು ದೇವರ ಸನಿು ಧಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ಆತನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ವು ಮ್ಹತವ ದ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗಿೆ  

ಕಾಯತನಿರತನಗಿರುತ್ಸು ನೆ ಎಾಂಬ ಆತಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಕ್ಕಡದು.  ಹಾಗೆಯೇ, ನವು ಕೇವಲ್ 

ಅಲ್ು ಪ್ರ ಮಾರ್ದ ಕೀರಿಕೆಗಳ ಬಗಿೆ  ಆತನಲೆಿ  ಬೇಡುವಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮ  ವಿರ್ಯದಲೆಿ  ಬೇಸರಿಕೆ 

ವಹಸ್ತವನ್ನ ಎಾಂಬದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬ್ಬರದು.  ಇಾಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಿ ನಿಾಂದ 

ತೆಗೆದುಹಾಕುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವ ಮಿಯು ಆಗರ ಹಸ್ತವ ಈ ವಿಧ್ವೆಯ ಸಾಮ್ಯ ವನ್ನು  ಹೇಳಿದುದ .  ಈ ರಿೀತಿ 

ವಿಧ್ವೆಯು ತನು  ಹಟ್ಬಡದೆ ನಯ ಯಕಾಾ ಗಿ ಒತ್ಸು ಯಸಿದರಿಾಂದ ಆಕೆಯ ಮೊರೆಯನ್ನು  

ಲ್ಲಲಿಸಿದಂತ್ಸಯತ್ತ.  ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಿಾಂದ ನವು ನಮ್ಮ  ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗಿೆ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಉತಿ್ಸಹ ವಹಸಿ, 

ನಮ್ಮ  ಪಾರ ಥತನೆಗಳ ಸಫಲ್ತೆ ಒಾಂದಲೆ್  ಒಾಂದು ದಿವಸ ಲ್ಭಿಸ್ತವದು ಎಾಂಬ ನಂಬಕೆಯು ಮೂಡುತು ದೆ.  

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಾಂದ ಉತು ರ ಸಿಗುವದು ತಡವಾದರೆ, ನವು ಬೇಸರದಿಾಂದ ನಂಬಕೆ ಕ್ಳಕಾಂಡು 

ಕಿ ೀರ್ವಾಗುವದಾಗಲಿ ಉತಿ್ಸಹವಿಲೆ್ದೆ ಕ್ಳೆಗುಾಂದಬ್ಬರದು.  ದೇವರ ಕಾಯತಗಳೆಲೆ್ವೂ 

ಕಾಲ್ಗತಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಾ ದದ ರಿಾಂದ ಈ ರಿೀತಿ ಪಾರ ಥತನೆಗಳು ನೆರವೇರುವದರಲೆಿ  ವಿಳಂಬಗಳು 

ಆಗುವದು ಸಹಜ-Z ’95, 214 (ಖ 1864). 

  

ಜನವರಿ - 31 

 

 ಆತನ್ನ ದಿೀನರನ್ನು  ತನು  ವಿಧಿಗನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ನಡಿಸ್ತವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತನು  ಮಾಗತವನ್ನು  

ತೀರಿಸ್ತವನ್ನ.              -ಕೀತತನೆಗಳು 25:9 



 

 ಮೇಲ್ಣಿಾಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಜಾಞ ನ ಪ್ಡೆಯುವವರಲೆಿ  ಇಾಂಥ ದಿೀನ ಮ್ನ್ೀಭಾವ 

ಇರಬೇಕಾದದುದ  ಅಗತಯ .  ಇವರು ತಮ್ಮ ಲೆಿರುವ ಕರತೆಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಭಾವ ಇವುಗಳ ಬಗಿೆ  

ದೈನಯ ತೆಯ ಭಾವದಿಾಂದ ಒಪಿು ಕಾಂಡರೆ ಮಾತರ  ದೇವರಿಾಂದ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಜಾಞ ನವನ್ನು  

ಹೃತ್ಪು ವತಕ್ವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕ್ರಿಸಬಲೆ್ರು.  ಯಾಕಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲ್ದಲೆಿ  ಯಾರಾರು ಸಿವ ೀಕ್ರಿಸ್ತವ 

ಮ್ನ್ೀಭಾವದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುತ್ಸು ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತರ  ದೇವರು ಈ ಜಾಞ ನವನ್ನು  ಕಡುವದಕೆಾ  

ಇರಿ್ ವುಳಳ ವನಗಿದಾದ ನೆ.  ದಿೀನತೆಯಾಂದಲೇ ದೇವರ ಶಕ್ಷರ್ಗಳ ಆತಮ ವನ್ನು  ಹಾಂದಲಿಕೆಾ  ಸಾಧ್ಯ .  

ನಯ ಯಬದಧ ವಾಗಿ ಕಾರರ್ಪೂವತಕ್ವಾಗಿ ಪ್ಕ್ಷಪಾತವಿಲೆ್ದೆ, ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲೆಿ  ಭಾವಿಸ್ತವವರಲೆಿ  

ಇಾಂಥ ದಿೀನ ಮ್ನಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ್ವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದದ ರೆ ಮಾತರ  ಜಾಞ ನದ ಭಂಡಾರವನೆು ೀ 

ಹಾಂದಿಕಳಳ ಬಹುದು.  ಆದದ ರಿಾಂದ ದೈನಯ ತೆ ಎಾಂಬ ಸದಿುರ್ ಯೇಸ್ತಕರ ಸು ನಲೆಿ  ಪಾರ ಥಮಿಕ್ವಾಗಿ 

ಮ್ನ್ೀಧ್ಮ್ತವಾಗಿರುತು ದೆ-Z ’00, 68 (ಖ 2585). 

 

   *** *** *** 

 


