
ಜುಲೈ - 1 

 

 ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ . . . . . . . .ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆಯಾದದುು  ಏನೆಂಬುದನ್ನು  

ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳ್ಳದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.     -ಎಫೆಸ 5:8,10 

  

 ನಾವು ಸರ್ಯ ದೆಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಶುದಧ ೋಕರಿಸಿಕೊೆಂಡವರಾಗಿದು ರೆ, ನಮ್ಮ  ಚ್ಚರ್ತ  ಸತ್ತತ ಹೋಗಿ ದೇವರ 

ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  ಅೆಂದರೆ ಆರ್ನ ಯೋಚನ, ಮಾತ್ತ ಮ್ತ್ತತ  ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದು  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ , ಒೆಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯದದು ರೂ, ನಾವು 

ಸುವಾತೆತ ಸಾರದದು ರೂ, ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡದದು ರೂ, ಸರ್ಯ ಕಾಾ ಗಿ ರಕತ  ಸಾಕಿಿ ಗಳಾಗದದು ರೂ, ನಾವು 

ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾಗಿರುವೆವು ಎೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು  ಪಡೆಯುವೆವು.  ಈ ಅೆಂಶವನ್ನು  ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಚೆನಾು ಗಿ 

ಗಮ್ನಿಸೋರ್ ಅದೇನಂದರೆ “ದೇವರ ಚ್ಚರ್ತ ವೇನಂದರೆ ನಿೋವು ಶುದಧ ರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು”-ಈ 

ಸರ್ಯ ವನ್ನು  ಇರ್ರೆ ಸರ್ಯ ಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಪ್ಪು  ಬೋಧನಗಳು ಮ್ರೆಮಾಡಬಾರದು.  ಈ ಸರ್ಯ  ನಮ್ಮ  ಜೋವನದ 

ಪಥವನ್ನು  ಆಕರ ಮಿಸಿಕೊಳಿಲ್ಲ ದೇವರ ಚ್ಚರ್ತ  ನಮ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಗಿದು ರೆ ನಮ್ಮ  ಮೆಂದರುವ  ದಾರಿಯು 

ಸು ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು.  ಈ ಅೆಂಶ ಬಹಳ ಮಖ್ಯ ವಾದದುು -Z ’99, 4 (ಖ್ 2411). 

      

        *   *   * 

 

 ಜುಲೈ - 2 

 

 ಬೈಸಿಕೊೆಂಡು ಹರಸುತೆತ ೋವೆ, ಹೆಂಸೆಪಟ್ಟಟ  ಸಹಸಿಕೊಳಿು ತೆತ ೋವೆ. -1ಕೊರಿೆಂಥ 4:12 

 

  ನಿೋನ್ನ ಒಬಬ  ನಂಬಿಗಸತ  ವಿದಾಯ ರ್ಥತ(ಕಿರ ಸತ ನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ )ಯಾಗಿದು ರೆ, ನಿೋನ್ನ ಬಹುಬೇಗ ಕಿರ ಸತ ನ 

ನಿಯಮ್ ಅೆಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ತ ಸಾಾ ತಂರ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಅರಿತ್ತ, ನಿನು  ಯೋಚನ, ನಿನು  ಹೃದಯದ ಉದ್ು ೋಶವು 

ಪಾಪಿಯನ್ನು  ಹಗೆ ಮಾಡದ್ ಎಲಿ್ಲ  ರ್ರವಾದ ಪಾಪವನ್ನು  ಹಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗುವಾಗಿ ನಿನು  

ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಪಿರ ೋತಿಯು ಸಿದಧ ಗೆ ಬರುವದು. ನಮ್ಮ ನ್ನು  ನಿೆಂದಸುವವರ ಮ್ತ್ತತ  

ಕೇಡುಮಾಡುವವರ ಬಗೆೆ  ನಮ್ಮ  ಭಾವನಯು ಕಹಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದರ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಡಿ 

ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ನರನಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ಆರ್ಮ ದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ಮ್ಹಾ ಬೋಧಕನ 

ಶಿಕ್ಷರ್ಪೂರಿರ್ವಾದ ಆಜೆ್ಞ  “ನಿಮ್ಮ  ವೆಯ ರಿಗಳನ್ನು  ಪಿರ ೋತಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಹೆಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗೋಸಾ ರ 

ದೇವರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರ್ಥತಸಿರಿ” ಎೆಂಬುದನ್ನು  ನರವೇರಿಸಿದಂತಾಗುವುದು.-Z ’99, 5 (ಖ್ 2411). 

 

        *   *   * 

ಜುಲೈ - 3 

 



 ನಾನ್ನ ಯೆಹೋವನನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ನನು ದುರಿಗೇ ಇಟ್ಟಟ ಕೊೆಂಡಿದ್ು ೋನÉ; ಆರ್ನ್ನ ನನು  

ಬಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಎೆಂದಗೂ ಕದಲುವದಲಿ್ .    -ಕಿೋರ್ತನ 16:8 

 

  

 ಯಾರು ರ್ನು  ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  ಕರ್ತನ ಚ್ಚರ್ತ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಮಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಟ ರುವನೋ 

ಅೆಂಥವನ್ನ ನಿರಾಶದಾಯಕನಾಗಿರುವುದಲಿ್ .  ಅವನ್ನ ಜೋವನದ ಎಲಿ್ಲ  ಸಂದÀರ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ನಂಬಿಕಯೆಂದದುು , ಕರ್ತನ್ನ ಹೇಳ್ಳರುವ ಈ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ಅೆಂದರೆ “ಇದಲಿ್ದ್ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ು ದ ಮೇರೆಗೆ 

ಕರೆಯಲ್ು ಟ್ಟಟ  ಆರ್ನನ್ನು  ಪಿರ ೋತಿಸುವವರ ಹರ್ಕಾಾ ಗಿ ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಯತಗಳು ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುರ್ತ ವೆ ಎೆಂದು 

ನಮ್ಗೆ ಗರ್ತ ದ್” ಹೋಗೆ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕ, ಪರಾಮ್ರಿಕಯಲಿ್ಲ  ನಲೆಗೆಂಡವನಾಗಿರುವನ ಹೃದಯ 

ಉರ್ತ ಮ್ ದಜ್ಞತಯನ್ನು  ರ್ಲುಪಿರುವದಕಾ  ಒೆಂದು ಸಾಕಿಿ .  ನಾವು ನಮ್ಮ  ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸೈತಾನನ ಎಲಿ್ಲ  

ರಿೋತಿಯ ವಿರೋಧ, ಈ ಲೋಕದ ಮ್ತ್ತತ  ನಮ್ಮ  ಶರಿೋರದ ವಿರೋಧದ ನಿಮಿರ್ತ  ಗರ್ಗುಟ್ಟ ದ್ 

ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿ ತಾಳೆಮ ಯೆಂದ ಸಹಸಿಕೊೆಂಡು ಇವೆಲಿ್ವು ಪೂರ್ತಪಿರ ೋತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಜೆ್ಞ ನನಿಧಿಯಾದ 

ದೇವರಿೆಂದ ನಮ್ಮ  ಅಭ್ಯಯ ದಯಕಾಾ ಗಿ ನಮ್ಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷರ್ಪೂವತಕವಾದ ಶಿಕಿಾನ್ನರ್ವ ಎೆಂಬುದಾಗಿ 

ತಿಳ್ಳಯಬೇಕು.-Z ’96, 6 (ಖ್ 2411). 

 

        *   *   * 

 

  

ಜುಲೈ - 4 

 

 ನಾವು ಕೇಳ್ಳದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು  (ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ ) ಯಾರು ನಂಬಿದು ರು? ಯೆಹೋವನ ಬಾಹುವು ಯಾರಿಗೆ 

ಗೋಚರವಾಗಿತ್ತತ ?     -ಯೆಶಾಯ 53:1 

 

 ಈ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆದರುವುದು ಅವರು ರ್ಮ್ಮ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಜನರ ಮೆಂದ್ 

ಪರ ದಶಿತಸಲು, ಇದರಿೆಂದ ಅವರು ಆಕರ್ಷತರ್ರಾಗಿ ಹೆಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು.  ನಿೋತಿಯ ನಿಮಿರ್ತ  ಹೆಂಸೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನರ್ವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದಲಿ್ದ್ ಅವರು ರ್ಮ್ಮ  ನಿಲುವನ್ನು  ತಾಳೆಮಯುಳಿವರಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ, ಸಹೋದರ 

ಕರುಣೆ, ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಪಿರ ೋತಿಯನ್ನು  ರ್ಮ್ಮ ನ್ನು  ಹೆಂಸಿಸುವವರ ಪರವಾಗಿಯಲಿ್ದ್ ಎಲಿ್ಲ  

ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರ ಪರವಾಗಿ ವಯ ಕತ ಪಡಿಸರ್ಕಾ ದುು .  ಹೋಗಿರುವಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ದೇವಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಏಪತಡಿಸಿರುವ 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು, ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನಾದ ಕಿರ ಸತ ನ ಮಖ್ದಲಿ್ಲ  ದೈವ ಪರ ಭಾವ 

ಹಳೆಯುತಿತ ರುವುದನ್ನು  ವಿೋಕಿಿ ಸಿ, ತಂದ್ ದೇವರು ವಿಧಿಸಿರುವ ಶರತ್ತತ ಗಳು, ಆರ್ನ ಕರೆಯುವಿಕ ಮ್ತ್ತತ  

ಸೇವೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದು ಯುಕತ ವಾಗಿದ್.  ಈ ವಿಶೇಷ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರುವ ಎಲಿ್ರು 

ಉತ್ತು ಕತೆಯೆಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ಗುೆಂದಬಾರದು.  ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರು ಕೇಳುತಾತ ರೋ ಅಥವಾ ಕೇಳದ್ 

ಇರುತಾತ ರೋ, ಕಟ್ಟ ದಾು ಗಿ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ ರೋ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟ ದಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಾತ ರೋ ಅವುಗಳ್ಳಗೆ ನಾವು 

ನಿರಾಶರಾಗದ್ ನಮ್ಮ  ಶಿಸಿತ ನ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ಎಲಿ್ಲ  ಪರಿೋಕಿ ಗಳು ಮಗಿದು ಅೆಂರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  

ಲೆಕಾ ವನ್ನು  ಕರ್ತನಿಗೆ “ರ್ನು  ಆರ್ರರ್ವನ್ನು  ಕೂಡಿಸುವಾಗ” ಒಪಿು ಸಬೇಕು.-Z ’99, 10, 11(ಖ್ 2413). 



 

     *   *   * 

 

  

ಜುಲೈ - 5 

 

 “ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲಿ್ ; ಅವು ದೇವರ 

ಎಣಿಕಯಲಿ್ಲ  ಬಲ್ವಾಗಿದುು  ಕೊೋಟೆಗಳನ್ನು  ಕಡವಿ ಹಾಕುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ.  ನಾವು ವಿರ್ಕತಗಳನ್ನು  ದೇವ 

ಜೆ್ಞ ನವನ್ನು  ವಿರೋಧಿಸುವದಕಾ  ಏರಿಸಲ್ು ಟ್ಟಟ ರುವ ಉನು ರ್ವಾದ ಎಲಿ್ಲ  ಕೊರ್ತ ಲ್ಗಳನ್ನು  ಕಡವಿ ಹಾಕಿ 

ಎಲಿ್ಲ  ಯೋಚನಗಳನ್ನು  ಕಿರ ಸತ ನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆಹಡಿದು. . . . . .          

-2ಕೊರಿೆಂಥ 10;4,5 

 

 ಪರ ಥಮ್ ಷ್ರತ್ತತ  ಅದು ದೇವರು ಅನ್ನಮೋದಸುವ ಆರ್ನ ವಾಕಯ ಕಾ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ವಿಧೇಯರ್ಾ ವೆ 

ಆಗಿದ್ ಎೆಂಬದನ್ನು  ನಾವು ಜೆ್ಞ ಪಕದಲಿ್ಲಡೋರ್.  ಇದಕಾ  ಆಧಾರ ಆರ್ನನ್ನು  ಪಿರ ೋತಿಸುವುದು ಮ್ತ್ತತ  

ಆರ್ನಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕಯಡುವುದು.  ನಾವು ಜೆ್ಞ ಪಿಸಿಕೊಳಿಬೇಕಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ವಿಷ್ಯ ಯಾವುದ್ೆಂದರೆ, 

ನಮ್ಮ  ಅಹತತೆ, ಅೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಿಮ ೆಂದ ನಿರಿೋಕಿಿಸುವ ಸಹೋದರ ಪಿರ ೋತಿ, ಅದರ ಸಂಗಡ ಹೆಂಸೆಯನ್ನು  

ತಾಳ್ಳಕೊಳಿುವುದು ಮ್ತ್ತತ  ದೇವರಲಿ್ಲ  ರ್ಮ್ಮ ನು ೋ ಪರ ತಿರಿ್ಷ ಸಿಕೊೆಂಡು ಆರ್ನ ಹೆಜೆ್ಞಯ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ಸಹೋದರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಯಲು ಕೂಡ ಸಿದಧ ನಾಗಿರುವುದು.-Z ’99, 11 (ಖ್ 2413). 

 

        *   *   * 

 

 ಜುಲೈ - 6 

 

 ಯಾವನ್ನ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ  ರ್ಯ ರ್ಕಿತ ಯುಳಿವನೋ ಅವನಿಗೆ ಉಚ್ಚರ್ವಾದ ಮಾಗತವನ್ನು  

ಆರ್ನ್ನ ಭೋಧಿಸುವನ್ನ.    -ಕಿೋರ್ತನ 25:12 

 

 ನಮ್ಮ  ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಬಂದೊದಗುವ ಪರಿೋಕಿ ಗಳಾಗಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳಾಗಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ  ಕಲ್ಸವಲಿ್ .  ನಾವು ಮಕತ ಮ್ನಸಿು ನಿೆಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ 

ಪರ ತಿಷಿ್ಠ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಪರ ಯುಕತ , ಎಷ್ಠಟ ೋ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಷ್ಟ ಗಳು, ಪರಿೋಕಿ ಗಳು ಬಂದರೂ ಕರ್ತನ 

ನಾಯಕರ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ತಾಯ ಗಿಗಳಾಗಿ ಆರ್ನ ತಿೋಮಾತನಕಾ  ಬಿಡಬೇಕು.  ಕರ್ತನ ಪರ ಕಾರ ಕಲ್ವರಿಗೆ ಇರ್ರರಿಗಿೆಂರ್ 

ಹೆಚಿಾ ಗಿ ವಿಶೇಷ್ ರಿೋತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು, ಪರಿೋಕಿ ಗಳು ಬಂದರೂ ಕರ್ತನ್ನ ಅವುಗಳ್ಳಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕೊಡಬಹುದು.   ಇವರು ಉತ್ತು ಕರಾಗಿ ಆರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಅರ್ಯ ೆಂರ್ ಆಸಕಿತ ಯೆಂದ ಮಾಡುವರು.  ಇವರ 

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನ್ನ ಅತಿ ಪಿರ ೋತಿಯುಳಿವನಾಗಿದುು , ಇವರಿೆಂದ ಮ್ಹಾತಾಯ ಗವನ್ನು  ನಿರಿೋಕಿಿಸುವನ್ನ.  



ಇೆಂರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ ಅಪೋಸತ ಲ್ನ ಮಾತೇನಂದರೆ “ಕ್ಷರ್ಮಾರ್ರ ವಿರುವ ನಮ್ಮ  ಹಗುರವಾದ 

ಸಂಕಟ್ವು ಅರ್ಯ ೆಂರ್ ಅಧಿಕವಾದ ಪರ ತಿಫಲ್ವನ್ನು  ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಿ ನಿರಂರ್ರವಾಗಿರುವ ಗೌರವವಾದ 

ಪರ ಭಾವವನ್ನು  ದೊರಕಿಸುರ್ತ ದ್.-Z ’99, 13 (ಖ್ 2416). 

 

       *   *   * 

ಜುಲೈ - 7  

 

 “ಅಗೋ ಯಜೆ ಕಾ  ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿ.”  -ಯೋಹಾನ 1:36 

 

 ಕರ್ತನ ಎಲಿ್ಲ  ಸೇವಕರು ರ್ಮ್ಗೋಸಾ ರವಲಿ್ದ್ ಕರ್ತನ ಬಗೆೆ  ಲ್ಕ್ಷಯ  ಕೊಡಬೇಕು.  ನಾವು ನಮ್ಮ  

ಎಲಿ್ಲ  ಸಾಮ್ಥರ ಯ ವನ್ನು  ಒಗೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ನಾವು ಗಮ್ನಿಸದ್ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರ ಗಮ್ನವನ್ನು  ದೇವರ 

ಕುರಿಮ್ರಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋರ್.  ನಮ್ರ ತೆ ಎೆಂಬ ಈ ಗುರ್ ಎಲಿೆೋ ಇದು ರೂ ಅದು ಒೆಂದು ಅಪರೂಪದ 

ಹವಳವಿದು ೆಂತೆ, ಆರ್ಮ ನ ಗುರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದೂ ಒೆಂದು.  ಕಿರ ಸತ ನಿಗಾಗಿ ಪರ ತಿಷಿ್ಠ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ 

ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ಈ ಗುರ್ವನ್ನು  ಹೆಂದದವನಾಗಿ ಅದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸಿ ಉಜಾ ಲ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಯೇಸು ಸಾಾ ಮಿಯನ್ನು  ಉನು ರ್ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸರಿಸುವದ್ೆಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ನ ಪಥದಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುವುದು.  ಆದಷ್ಟಟ ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಆರ್ನ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮ್ತ್ತತ  ಈ ದನದಲಿ್ಲ  ಆರ್ನ್ನ ಇದು ದು ರೆ ಏನ್ನ 

ಮಾಡುತಿತ ದು ನೋ ಅದನ್ನು  ನಾವು ಮಾಡೋರ್.  ಆರ್ನ್ನ ನ್ನಡಿದು ನಡೆದಂತೆ ಮ್ತ್ತತ  ಅಪೋಸತ ಲ್ರ 

ಮೂಲ್ಕ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೋಗಿರುವ ಪಾಠ ಅೆಂದರೆ ಅಪೋಸತ ಲ್ರ ಬೋಧನಗಳು, ಅನಯ ೋನಯ ತೆ, ಹೆಂಸೆಗಳ 

ಸಹರ್ವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಮಾಗತದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯೋರ್.-Z ’99, 

14, 15 (ಖ್ 2417) 

 

*     *     * 

  

ಜುಲೈ - 8 

 

 ದೇವರ ಮ್ನಯಲಿ್ಲ , ಅೆಂದರೆ ಜೋವ ಸಾ ರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ . 

-1ತಿಮೋರ್ಥ 3:15 

 

 ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ ಸಭೆಯು, ಎಕಿಿೋಸಿಯ ಅಥವ ಸಭೆ ಎೆಂಬ ಒೆಂದೇ ಪದ ಸರ್ಯ  ಸಭೆಗೆ ಮಾರ್ರ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅನಾ ಯಸುವುದು. ಇದು ಎಷ್ಟಟ  ಅಲ್ು ವಾದ ತೋರಿಕ ರಹರ್ವಾದದು .  ಲೋಕದ ಐಶಾ ಯತಕಾ  

ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ, ಇದು ಬಡರ್ನದಲಿ್ಲದ್.  ಲೋಕದ ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ದ ಮ್ತ್ತತ  ಗರ್ನಗೆ ಬಾರದ 

ಅರ್ಯ ಲ್ು ವಾದ ವೈರ್ವಪೂರಿರ್ವಲಿ್ದ ಸಭೆಯಾಗಿದ್.  ಇದು ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನಿೆಂದಾದು ಲಿ್ ; ಅಥವ 

ಮ್ನ್ನಷ್ಯಯ ಡಳ್ಳರ್ಕಾ  ಒಳಪಟ್ಟಟ ಲಿ್  ಅಥವ ಇದರ ಸದಸಯ ರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ   ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊೆಂಡವರಲಿ್  



ಬದಲ್ಲಗಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲ್ು ಟ್ಟಟ ದ್. (ಇಬಿರ ಯ 12:23) ಈ ಸಭೆಯ ನಾಯಕ ಮ್ತ್ತತ  

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಕರ್ತನ.  ಇದರ ನಿಯಮ್ ವಿಧಿ ಆರ್ನ ವಾಕಯ ವೇ.  ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಬಬ ನ ಕರ್ತ, ಒೆಂದೇ ನಂಬಿಕ, ಒೆಂದೇ 

ದೋಕ್ಷಸಾು ನ ಇದು ಅಪೋಸತ ಲ್ರಿೆಂದಲೂ ಪರ ವಾದಗಳ ಸಾಕಿಿ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಸಾಾ ಪಿರ್ವಾಗಿದ್.  

ಕಿರ ಸತ ನೇ ಇದರ ಮಖ್ಯ ವಾದ ಮೂಲೆಗಲಿು .-Z ’99, 37 (ಖ್ 2427). 

 

        *   *   * 

ಜುಲೈ - 9 

 

 ಅವನ್ನ ಸಾ ೆಂರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನು  ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಳ ಕರೆದು ಹರಗೆ ಬಿಡುತಾತ ನ.  ಸಾ ೆಂರ್ ಕುರಿಗಳನು ಲಿ್ಲ  

ಹರಗೆ ಬಿಟ್ಟ  ಮೇಲೆ ತಾನ್ನ ಅವುಗಳ ಮೆಂದ್ ಹೋಗುತಾತ ನ; ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸಾ ರವನ್ನು  ತಿಳುಕೊೆಂಡು 

ಅವನ ಹೆಂದ್ ಹೋಗುರ್ತ ವೆ.       -ಯೋಹಾನ 10:4 

 

 ಒಳಿೆೋ ಕುರುಬನ ಧಾ ನಿಯು ನಾನಾ ರಿೋತಿ ರ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಶಬು ಗಳನ್ನು  ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ 

ಮಾಡುವ ಅಥತಪೂರಿರ್ ಧಾ ನಿಯಾಗಿದುು , ಬೇರೆಯವರ ಧಾ ನಿ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲರುವುದಲಿ್ .  ಈ ಧಾ ನಿ ನಾಯ ಯ 

ಮ್ತ್ತತ  ಪಿರ ೋತಿಯನು ಳಗೆಂಡ ಸಾ ರಮೇಳದ ಸಮಿಮ ಲ್ನ ಹಾಗೂ ಜೆ್ಞ ನ ಮ್ತ್ತತ  ಶಕಿತ ಯೆಂದ ಕೂಡಿ 

ಹರಬರುವ ಕರ್ಣತನಂದಕರ ಸಾ ರ ಮೇಳವಾಗಿರುವುದು.  ಜನರ ಮ್ತ್ತತ  ಸೈತಾನ ಸಿದಾಧ ೆಂರ್ಗಳು, 

ಯೋಚನಗಳು, ರಚನಗಳು, ಮ್ಹಾಪಾಲ್ಕನಾದ ದೇವರು ರ್ನು  ಮ್ಗನ ಮೂಲ್ಕ ನಮ್ಗೆ ರ್ಲುಪಿಸಿರುವ ಈ 

ಸಾ ರ, ಧಾ ನಿ ಸಮೆಮ ೋಳನಕಾ  ಹೆಂದಾಣಿಕಯಾಗಿರುವುದಲಿ್ .  ಇದಲಿ್ದ್ ನಿಜವಾದ ಕುರಿಗಳು ಒಳಿೆೋ ಕುರುಬನ 

ಧಾ ನಿಯನ್ನು  ಕೇಳ್ಳ ತೃಪಿತ ಗಳಿು ರ್ತ ವೆ.  ಬೇರೆ ಯಾವ ಧಾ ನಿಯು ಇೆಂರ್ಹ ತೃಪಿತ ಯನ್ನು  ಕೊಡುವುದಲಿ್ .  

ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿದಾಧ ೆಂರ್ಗಳು, ರ್ರ್ಾ ಗಳು, ಯೋಚನಗಳ್ಳಗೆ ಆಕಷ್ತಕರಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದಲಿ್ , 

ಬದಲು ಅವರು “ಯೇಸು ಕಿರ ಸತ ನ್ನ ನನು ವನ್ನ, ಆರ್ನೇ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ತೃಪಿತ ಪಡಿಸಿರುವನ್ನ.” ಎೆಂದು ಉರ್ತ ರ 

ಕೊಡುವರು.-Z ’00, 230 (ಖ್ 2672). 

 

       *   *   * 

 ಜುಲೈ - 10 

 

 ಎಲಿ್ರೂ ಆರ್ನನ್ನು  ಹಗಳ್ಳ ಆರ್ನ ಬಾಯೆಂದ ಹರಡುವ ಇೆಂಪಾದ ಮಾತ್ತಗಳ್ಳಗೆ ಆಶಿಯತ 

ಪಟ್ಟಟ  . . . . .  ಮಾತಾಡಿಕೊೆಂಡರು.      -ಲೂಕ 4:22 

 

 ಇದು ಆದಷ್ಟಟ ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಕರ್ತನ ಹೆಜೆ್ಞಯ ಜ್ಞಡಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಎಲಿ್ರಿಗೆ 

ಸರ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಬೇಕು.  ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳು ರಸವತಾತ ಗಿರಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ಹದವಾಗಿದುು  ಸರ್ಯ  ತ್ತೆಂಬಿದ 

ಹೃದಯದೆಂದ ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಪಿರ ೋತಿಯೆಂದ ತ್ತಳುಕುತಾತ , ಕೇಳುವವರ ಹರ್ಕಾಾ ಗಿ ಅವರ 

ಬಾಯೆಂದ ಹರಬರಬೇಕು.  ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿೆ  ಮಿೋರದ್, ಮಿರ್ವಾಗಿದುು  ನಿೋತಿ 

ಮ್ತ್ತತ  ಸಕಾರರ್ವಾಗಿ ಕರ್ತನ ವಾಕಯ ಕಾ ನ್ನಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ನಡವಳ್ಳಕ, ರಿೋತಿ, ನಿೋತಿ ಎಲಿ್ವೂ 



ಜೋವವುಳಿ  ಪರ್ರ ದಂತಿದುು , ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಅವರಲಿ್ಲನ ಜೆ್ಞ ನವನ್ನು  ಕಂಡು, ಆಶಿಯತಪಟ್ಟಟ , ಇವರು 

ಕಿರ ಸತ ನಲಿ್ಲದುು  ಕಲ್ಲರ್ವರಲಿ್ವೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.-Z ’99, 53 (ಖ್ 2437).  

 

 *   *   *  

ಜುಲೈ - 11 

 

 ದೇವರಿೆಂದ ಹುಟ್ಟಟ ರುವವನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡುವವನಲಿ್ವೆೆಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಗರ್ತ ದ್; ದೇವರಿೆಂದ 

ಹುಟ್ಟಟ ದಾರ್ನ್ನ ಅವನನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವನ್ನ; ಕಡುಕನ್ನ ಅವನನ್ನು  ಹಡಿಯುವುದಲಿ್ .  

-1ಯೋಹಾನ 5:18 

 

 ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹೃದಯ (ಮ್ನಸುು , ಚ್ಚರ್ತ ) ಶುದಧ ವಾಗಿದುು , ನಿೋತಿ ಮ್ತ್ತತ  ದೇವರೆಂದಗೆ 

ಹೆಂದಾಣಿಕಯಾಗಿರುವುದೊೋ ಅೆಂದರೆ ಶುದಧ ರ್ಾ  ಮೆಂದುವರೆಯುವುದೊೋ, ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನೂರ್ನ 

ಮ್ನಸುು  ಪಾಪವನ್ನು  ಒಪು ವುದಲಿ್  ಮ್ತ್ತತ  ಪಾಪವನ್ನು  ವಿರೋಧಿಸುರ್ತ ದ್.  ನಮ್ಮ  ಅೆಂಗಾಗಳಲಿ್ಲರುವ 

ಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾದ ಬಲ್ಹೋನತೆ, ಆಶೆ ಆಕಾೆಂಕಿ ಗಳ ವಿರುದಧ  ಸರ್ರ್ ಹೋರಾಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿತ ದು ರೂ, 

ನಾವು ಈ ಶಾರಿೋರಿಕ ಅೆಂಶಗಳ್ಳೆಂದ ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿರುವವರಾಗಿದ್ು ೋವೆ.  ನಮ್ಮ  ಬಲ್ಹೋನತೆ, 

ಅಪರಿಪೂರ್ತತೆಯು  ಯೇಸು ಕಿರ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ಹೆಂದರುವ ನೂರ್ನ ಮ್ನಸಿು ಗೆ ಅನಾ ಯಸದೇ, ಇವುಗಳು ಕಿರ ಸತ ನ್ನ 

ಸಮ್ಪಿತಸಿದ ವಿಮೋಚನಯ ಯಜೆ ದ ಫಲ್ವನ್ನು  ನಮ್ಗೆ ಅನಾ ಯಸುವಾಗ ಮಚಿ ಲ್ು ಟ್ಟಟ ವೆ ಎೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ು ಡುವುದು.-Z ’99, 58 (ಖ್ 2438). 

 

        *   *   * 

 

  

ಜುಲೈ - 12 

 

 ಆದದರಿೆಂದ ಮ್ಗನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. 

         -ಯೋಹಾನ 8:36  

 

 ಮ್ಹಾಬೋಧಕನ ಮಾತ್ತಗಳ್ಳಗೆ ಕಿವಿಗಡುವ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯ ರು ಎಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೆಂದುವರಿದು, ಅಜೆ್ಞ ನ ಮೂಡನಂಬಿಕಗಳ್ಳೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಂದ ಪಾಪವನ್ನು  ವಿಸಜತಸಿ 

ರ್ಮ್ಮ ಲಿ್ಲರುವ ಸಾಾ ಭಾವಿಕ ಬಲ್ಹೋನತೆ, ಕುೆಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಥತಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ದೈವಿಕ ಮ್ನಸು ನ್ನು  ಅೆಂದರೆ ಸರ್ಯ ವನ್ನು  ಮೆಚಿ್ಚ ವರು.  ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಇವರನ್ನು  

ಗಾಸಿಪಡಿಸದ್ ಆಶಿೋವತದಸುವುದು.  ಅಹಂಕಾರ ಮ್ತ್ತತ  ಉದು ಟ್ರ್ನವನ್ನು  ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ 

ದೋನಸಾ ಭಾವವನ್ನು  ಹುಟ್ಟಟ ಸುವುದು.  ಕೊೋಪಕಾ  ಬದಲು ಶಾೆಂತಿಯನ್ನು  ರ್ರುವುದು, ಸಾಾ ಥತತೆ ಮ್ತ್ತತ  



ಮ್ರ್ು ರಕಾ  ಬದಲು ಉದಾರರ್ಾ ವನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ದಯೆಯನ್ನು  ರ್ರುವದು, ಅತೃಪಿತ  ಮ್ತ್ತತ  ನಿಷ್ಟಟ ರಕಾ  ಬದಲು 

ಸಂತೋಷ್ ಮ್ತ್ತತ  ಸಮಾಧಾನವನ್ನು  ರ್ರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮ್ಗನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವನ್ನ.-Z ’99, 57 (ಖ್ 2438). 

 

*     *     * 
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ಇದೇನ್ನ ಆಶಿಯತವಲಿ್ ; ಸೈತಾನನ್ನ ತಾನೇ ಪರ ಕಾಶರೂಪವುಳಿ  ದೇವ ದೂರ್ನ ವೇಷ್ವನ್ನು  

ಹಾಕಿಕೊಳಿುವಾಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಸಹ ನಿೋತಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕಾ  ವೇಷ್ ಹಾಕಿಕೊಳಿುವುದು 

ದೊಡಡ ದು ಲಿ್ .       -2ಕೊರಿೆಂಥ 11:14,15 

 

 ಸೈತಾನನ್ನ ಒಳಿೆಯ ಕಲ್ಸವನ್ನು  ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಸಕಿತ  ಬಂತ್ತ ಎೆಂಬುದಾಗಿ 

ಯಾರಾದರೂ ಪರ ಶೆು  ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಉರ್ತ ರವನ್ನು  ಕೊಡುತೆತ ೋವೆ.  ಅಪಾದಕ ದೇವ 

ದೂರ್ನ ಪರ ಕಾಶರೂಪವುಳಿ  ಮ್ತ್ತತ  ಕರುಣೆಯೆಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವ ದೂರ್ನ ವೇಷ್ವನ್ನು  

ಹಾಕಿಕೊಳಿುವುದು ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಿರುವವನ ಬಳ್ಳಗೆ ಕೊೆಂಡಯುಯ ವುದಕಾ ಲಿ್  ಅಥವ ಯೇಸು ಕಿರ ಸತ ನ 

ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳ್ಳಗೆ ಕೊೆಂಡಯುಯ ವದಕಾ ಲಿ್  ಅಥವ ಸರ್ಯ ವೇದದ ಬಳ್ಳಗೆ ಕೊೆಂಡಯುಯ ವುದಕಾ ಲಿ್  ಬದಲು 

ಇವೆಲಿ್ವುಗಳ್ಳೆಂದ ಬೇರೆಂದು ರಕ್ಷರ್ಣ ನಿರಿೋಕಿಗೂ ಬೇರಬಬ  ಉಪದೇಶಕನ ಬಳ್ಳಗೂ, ಸಾಧಯ ವಾದರೆ 

ದೇವಾರಾದುಕೊೆಂಡವರನ್ನು  ಮೋಸಗಳ್ಳಸಲ್ಲಕಾ  ಕೊೆಂಡಯುಯ ವಂರ್ವನ್ನ.  ಕರ್ತನ್ನ ಹೇಳ್ಳರುವುದನ್ನು  

ಜೆ್ಞ ಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಅದೇನಂದರೆ, ಸೈತಾನನ್ನ ಸೈತಾನನನ್ನು  ಬಿಡಿಸುವದಕಾಾ ಗಿ ರೋಗವನ್ನು  ವಾಸಿಮಾಡುವ 

ಸಿಾ ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನ ಸಿೆಂಹಾಸನವು, ಆಡಳ್ಳರ್ದ ಅೆಂರ್ಯ ವು ಬಂತೆೆಂದು ತಿಳ್ಳಯರಿ.  ಇದು ಅಪಾದಕ 

ದೂರ್ನ್ನ, ಸೈತಾನನ್ನ ಮೋಸಮಾಡುವ ಕೊನಯ ಕುತಂರ್ರ ವಾಗಿದ್.-Z ’99, 62 (ಖ್ 2667). 

*     *     * 
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 ಎಲಿ್ಲ  ದ್ಾ ೋಷ್, ಕೊೋಪ, ಕೊರ ೋಧ, ಕಲ್ಹ, ದೂಷ್ಣೆ ಇವುಗಳನೂು  ಸಕಲ್ ವಿಧವಾದ 

ದುಷ್ಟ ರ್ನವನೂು  ನಿಮಿಮ ೆಂದ ದೂರಮಾಡಿರಿ.      -ಎಫೆಸ 4:31 

 

 ದೈವಿೋಕ ಧಮ್ತ ಶಾಸತ ರವನ್ನು  ಅತ್ತಯ ನು ರ್ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅದನ್ನು  ಮೆಚಿ್ಚ  ಅಭಿವೃದಧಯಾಗಿರುವ 

ಕರ ೈಸತ ರು, ಕರ್ತನ್ನ ನೋಡುವ ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ನೋಡುವದಾದರೆ, ದ್ಾ ೋರ್ಷಸುವುದು ಕೊಲೆಗೆ ಸಮ್ನಾಗಿಯೂ, 

ದೂರ್ಷಸುವುದು ರ್ಲೆತೆಗೆಯುವದಕಾ  ಸಮಾನವಾಗಿಯೂ ನರೆಯವನ್ನ ಪಡೆದರುವ ಒಳಿೆಯ ಹೆಸರನ್ನು  

ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಕಳಿರ್ನ ಮ್ತ್ತತ  ಅತಾಯ ಚಾರಕೂಾ  ಸಮ್ವಾಗಿದ್.  ಈ ಯಾವುದಾದರೂ ಒೆಂದು 

ರ್ರ್ಾ ವನ್ನು  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ ದೇವಜನರ ಮ್ಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವದಾದರೆ ಅದು ಎರಡರಷ್ಟಟ  



ಕಟ್ಟ ದಾಗಿರುವುದು.  ಸಹೋದರನ ಹೆಸರನ್ನು  ನಾಶ ಪಡಿಸುವುದು ದರೋಡೆಗೆ ಸಮ್ನಾಗಿರುವುದು. ಇಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ವಿನಾಯತಿ ಇದ್.  ಅದಾವುದ್ೆಂದರೆ, “ಯಾರ ಬಗೆೆಯೂ ಕಟ್ಟ ದಾಗಿ ಮಾರ್ನಾಡಬಾರದು” 

ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಒಬಬ  ಸಹೋದರನ್ನ ಕಟ್ಟ ದಾಗಿ ವತಿತಸುವುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಿ ಅದನ್ನು  ಬೆಳಕಿಗೆ ರ್ರಲು 

ಮ್ನಸಿಲಿ್ದ್ ಇದು ರೂ, ಅನಿವಾಯತವಾಗಿ ತಿಳ್ಳಸಲೇಬೇಕಾಗುವುದು.  ಯಾಕಂದರೆ, ನಾವು ಸಹೋದರರನ್ನು  

ಪಿರ ೋತಿಸುತೆತ ೋವೆ.  ತಿಳ್ಳಸದ್ ಬಿಟ್ಟ ರೆ ಅದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು. -Z ’99, 71 (ಖ್ 2442). 

   *   *   * 
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 ನನಗಿರುವದ್ಲಿ್ವನ್ನು  ಅನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ . . . . . . . . ಪಿರ ೋತಿಯು ನನಗಿಲಿ್ದದು ರೆ ನನಗೇನ್ನ 

ಪರ ಯೋಜನವಾಗುವುದಲಿ್ .  -1ಕೊರಿೆಂಥ 13:3 

  

 ನಾವು ಇರ್ರರಿಗಾಗಿ ಸೇವಾಕಾಯತ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮಿಮ ೆಂದ ಬರಿೋ ಹರ್ವನ್ನು  

ನಿರಿೋಕಿಿಸುವವರೆೆಂಬದಾಗಿ ತಿಳ್ಳಯಬಾರದು.  ಕಲ್ವರು ನಮಿಮ ೆಂದ ಪಿರ ೋತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಅನ್ನಕಂಪವನ್ನು  

ಅಪೇಕಿಿಸುತಾತ ರೆಯೇ ಹರತ್ತ ಹರ್ವನು ಲಿ್ .  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ಇೆಂರ್ಹವರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ನಾಗಿದಾು ನ.  ಆರ್ನ್ನ 

ಪಿರ ೋತಿಯೆಂದ ತ್ತೆಂಬದವನಾಗಿರುವಂತೆ ಮ್ತ್ತತ  ಪಿರ ೋತಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವರಲಿ್ಲ  ಅತಿಶೆರ ೋಷ್ಟ ರಾದ ಅಪೋಸತ ಲ್ರು 

ಸಹ ಇೆಂರ್ಹ ಪಿರ ೋತಿಯನ್ನು  ಕರ್ತನಲಿ್ಲ  ತೋರಿಸಲ್ಲಲಿ್ . ಆದರೆ ಕರ್ತನ್ನ ಇೆಂರ್ಹ ಪಿರ ೋತಿಯನ್ನು  ಮ್ರಿಯಳಲಿ್ಲ  

ಕಂಡನ್ನ.  ಈಕಯು ಕರ್ತನನ್ನು  ಇರ್ರರಿಗಿೆಂರ್ ಅತಿ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಪಿರ ೋತಿಸುತಿತ ದು ಳು.  ಕರ್ತನ ನಡವಳ್ಳಕಯನ್ನು  

ಮ್ತ್ತತ  ಗುರ್ವನ್ನು  ಇರ್ರರಿಗಿೆಂರ್ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಅಥತಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದು ಳು.  ಈಕಯು ಕರ್ತನಿೆಂದ 

ಕಲ್ಲತ್ತಕೊಳಿಲ್ಲಲಿ್ .  ಸಂತೋಷ್ದೆಂದ ಆರ್ನ ಪಾದದ ಹತಿತ ರ ಕೂತ್ತಕೊಳಿುವುದಲಿ್ದ್, ಆರ್ನ ಪಾದವನ್ನು  

ಬಹುಬೆಲೆಯುಳಿ  ಸುೆಂಗಧ ತೈಲ್ದೆಂದ ತೋಯಸಿ ರ್ನು  ರ್ಲೆ ಕೂದಲ್ಲೆಂದ ಒರೆಸಿದಳು.  ಈ ಒೆಂದು ಕಾಯತ 

ಆಕ ಕರ್ತನ ಸಂಸಗತದಲಿ್ಲ  ಇದುು  ತೋರಿಸಿದ ಪಿರ ೋತಿ ಮ್ತ್ತತ  ರ್ಕಿತ ಯನ್ನು  ವಯ ಕತ ಪಡಿಸುರ್ತ ದ್.-Z ’99, 77 (ಖ್ 

2447) 

 

    *   *   * 
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 ಆದರೆ ಪವಿತಾರ ರ್ಮ  ರ್ರಿರ್ರಾಗಿದುು ,      -ಎಫೆಸ 5:19 

  

 ನಾವು ಎಷ್ಟ ರ ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ನಮ್ಮ  ಸಾ ೆಂರ್ ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  ರ್ಯ ಜಸುತೆತ ೋವೆಯೋ ಅಷ್ಟ ರಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ನಾವು 

ನಂಬಿಕ ಮ್ತ್ತತ  ವಿಧೇಯರ್ಾ ಗಳ್ಳೆಂದ ಆರ್ಮ ರ್ರಿರ್ರಾಗುತೆತ ೋವೆ.  ನಮ್ಮ  ದನ ನಿರ್ಯ ದ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  

ವಿಧೇಯರ್ಾ ವು ಪರ ಕಟ್ವಾಗದ್ ಇನು ೋನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲಗುವುದಲಿ್ .  ಅದೇನ ಇದು ರು ರ್ನಗೆ 

ಪರ ತಿಷಿ್ಠ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ವಿಧೇಯರ್ಾ ವನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ಅವರ ಹೃದಯದ ಅೆಂರ್ರಾಳದ ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  



ಕರ್ತನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವನ್ನ.  ಕಲ್ವರ ಹೃದಯವು ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ. ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ 

ಒಪಿು ಸಲ್ು ಟ್ಟಟ ರುವುದನ್ನು  ಕರ್ತನ್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ವನ್ನ.  ಮ್ತೆತ  ಕಲ್ವರು ರ್ಮ್ಮ  ತೋರಿಕಯ ನಿೋತಿವಂತಿಕಯೆಂದ 

ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರ ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಗಳ್ಳಸಿದರೂ, ದೇವರ ಚ್ಚರ್ತ  ಮ್ತ್ತತ  ಆರ್ನ ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅಸಹಯ ರಾಗಿ 

ಕಾರ್ಬರುವರು.  ಅವರ ಹೃದಯ ದೇವರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯೆಂದಲೂ, 

ಉದಾಸಿೋನತೆಯೆಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವುದು.  ಯಾರು ನೂರ್ನ ನಿರಿೋಕಿ  ನೂರ್ನ ಆರ್ಮ  ಹೆಂದರುವರೋ 

ಅೆಂರ್ಹವರು, ರ್ಮ್ಮ  ಮ್ನಸುು , ಯೋಚನಗಳು, ಮಾತ್ತ ಮ್ತ್ತತ  ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಶುದಧ ೋಕರಿಸಿಕೊೆಂಡು 

ಪರ ರ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ನಿೋತಿವಂರ್ರಾಗಿ ನಡೆಯುವರು.-Z ’99, 92 (ಖ್ 2455). 

 

      *   *   * 
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 ಸಿಾ ರಚ್ಚರ್ತ ನನ್ನು  ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ಲ  ನಲೆಗಳ್ಳಸಿ ಕಾಯುವಿ; ಅವನಿಗೆ ನಿನು ಲಿ್ಲ  ರ್ರವಸೆವಿದ್. 

-ಯೆಶಾಯ 26:3 

 

 ಇದು ಲೋಕದ ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ , ತಾರರ್ಮ್ಯ ದ ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ , ಆಲ್ಸಿಕಯ ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ , ಸಾಾ ಥತ 

ಸೆಾ ೋಚಾಾ ಚಾರದ ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ .  ವಿಧಿನಿಯರ್ ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ .  ಆದರೆ ಇದು ಕಿರ ಸಿತ ೋಯ ಶಾೆಂತಿ, 

“ನನು ಲಿ್ಲರುವಂರ್ ಶಾೆಂತಿ” ನಮ್ಮ  ನಾಯಕನನ್ನು  ಹೆಂದರುಗಿ ನೋಡುವದಾದರೆ ಎಲಿ್ಲ  

ಸಂದರ್ತಗಳಲಿೂ , ಎಲಿ್ಲ  ಸಿಾ ತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕರ್ತನ್ನ ದೇವರ ಶಾೆಂತಿಯಲಿ್ಲ  ನಲೆಗೆಂಡಿದು ನ್ನ.  ಇದು 

ದೈವ ಜೆ್ಞ ನ, ಪಿರ ೋತಿ, ನಿೋತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಶಕಿತ ಯಲಿ್ಲ  ದೃಢ ವಿಶಾಾ ಸಪಡುವಂರ್ದುು , ಕರ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಗಸತ ರಿಗೆ 

ದೇವರು ವಾಗಾು ನ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ನಗರ ಹಪೂರಿರ್ ದವಯ ಶಾೆಂತಿ ಅೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು  ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿೂ  

ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂರ್ದಲಿ್ .  “ಆರ್ನನ್ನು  ಪಿರ ೋತಿಸುವವರ ಹರ್ಕಾಾ ಗಿ ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಯತಗಳು 

ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುರ್ತ ವೆ”.  ಈ ಶಾೆಂತಿಯು ದೈವಾನ್ನಗರ ಹದೆಂದ ಒದಗುವ ಯಾವುದನು ೋ ಆಗಲ್ಲ 

ನಂಬಿಕಯೆಂದ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದು ಮ್ತ್ತತ  ಅೆಂರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನ್ನ ವಾಗಾು ನ ಮಾಡಿ ದಯ ಪಾಲ್ಲಸುವ 

ಪರಮ್ ಆಶಿೋತವಾದವನ್ನು  ಸಂತೋಷ್ದ ಕಣಿಣ ೋರಿನ ಮೂಲ್ಕ ನಿರಿೋಕಿಿಸುತಾತ  ಅದರ ಪೂವಾತನ್ನರ್ವದ 

ರುಚ್ಚಯನ್ನು  ಈಗ ಕಂಡುಕೊೆಂಡಿದ್.-Z ’99, 95 (ಖ್ 2455). 

 

      *   *   * 
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 ಆದರೆ ಕಡೇ ದವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಕಠಿರ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರುವವೆೆಂಬದನ್ನು  ತಿಳ್ಳದುಕೊೋ, ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ರು 

ಸಾಾ ಥತಚ್ಚೆಂರ್ಕರೂ..........ದೊರ ೋಹಗಳು......... ಉಬಿಬ ಕೊೆಂಡವರು.  ದೇವರನ್ನು  ಪಿರ ೋತಿಸದ್ ಭೋಗಗಳನು ೋ 

ಪಿರ ೋತಿಸುವವರೂ.        --2ತಿಮೋರ್ಥ 3:1,4 

 



 ನಿಜವಾದ ಕರ ೈಸತ ನ್ನ, ಉಬಿಬ ಕೊೆಂಡವನಲಿ್ , ಬದಲು ಅವನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿ್ಠ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಾಗಲೇ 

ಸಾೆಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರ್ಲೆಹಯಸಿಕೊೆಂಡವನಾಗುತಾತ ನ.  ರ್ನು  ರ್ಲೆಯನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊಳಿುತಾತ ನ.  ರ್ನು  

ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ರ್ನು ನ್ನು  ತಾನ್ನ ಆಳುವದನ್ನು  ತಾಯ ಗಮಾಡಿ ಕಿರ ಸತ ನ ಶಿಷ್ಯ ನಾಗಿ ರ್ನು ನ್ನು  ತಾನ್ನ 

ನಾಯಕನ್ನ ರ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಕಿರ ಸತ ನಿಗೆ ಒಪಿು ಸುತಾತ ನ.  ಹೋಗಿರುವಲಿ್ಲ  ನಿಜ ಕರ ೈಸತ ನ್ನ ರ್ನು  ಜೋವನದ 

ಪರ ತಿಯೆಂದು ವಯ ವಹಾರ ಅೆಂದರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಭಾರ, ಹರೆ, ಪರಿೋಕಿ ಗಳು, ಸಂದರ್ತಗಳು, ಸಮ್ಯಗಳು 

ಎಲಿ್ದರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಆಜೆ್ಞ  ನಡೆಸುವಿಕಯನ್ನು  ನಿರಿೋಕಿಿಸುವನ್ನ; ಆ ಸಂದರ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ 

ಹೇಳಬೇಕು, ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬುದನು ಲಿ್ದ್ ರ್ನು  ಮ್ನಸಿು ನ ಯೋಚನಗಳು, ಚ್ಚರ್ತ ವೆಲಿ್ವನ್ನು   

ದೇವರಲಿ್ಲರುವ ಕಿರ ಸತ ನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಒಪಿು ಸುವನ್ನ.-Z ’99, 102 (ಖ್ 2459). 

 

*     *     * 

 

ಜುಲೈ - 19 

  

 ತಂದ್ಯು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಪಾತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಕುಡಿಯಬಾರದೊೋ. . . . . .  

-ಯೋಹಾನ 18:11 

 

 ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ನಲಿ್ಲದು ೆಂರ್ ದೋನ ಸಾ ಭಾವ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಸಂದರ್ತದಲಿೂ  ಎದುು  

ಕಾಣುತಿತ ತ್ತತ  ಮ್ತ್ತತ  ರ್ನು ನ್ನು  ತಾನ್ನ ವೈರಿಗಳ್ಳಗೆ ಒಪಿು ಸಿಕೊಟ್ಟಟ ಗಲೂ ರ್ನು ರ್ಷಟ ಗೆ ತಾನೇ ಶರರ್ಣಗುತಿತ ದ್ು ೋನ 

ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದ್, ಸರ್ಯ ಕಾಾ ಗಿ ತಾನ್ನ ರಕತ ಸಾಕಿಿಯಾಗುತಿತ ದ್ು ೋನೆಂದು ಕೂಡ ಅರಸದ್, ತಂದ್ಯು ರ್ನು  

ಪರ ಮಾಣಿಕರ್ನದ ಸಾಕಿಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾಗತವನ್ನು  ಏಪತಡಿಸಿದಾು ನ ಎೆಂಬ ಈ ಸಾದಾರರ್ ಸರ್ಯ ವನ್ನು  

ಹರಪಡಿಸಿದನ್ನ.  ಆರ್ನ್ನ ತಾನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕನ್ನ ಎೆಂದು ಸಾಕಿಿ  ಹೇಳ್ಳ ಮ್ಗನಾಗಿ ಹೆಂಸೆಗಳ ಸಹರ್ವಾಗಿ 

ವಿಧೇಯರ್ಾ ವನ್ನು  ಕಲ್ಲತ್ತಕೊೆಂಡೆನ್ನ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದಾು ನ.  ಇದಕಿಾ ೆಂರ್ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ 

ಬೇರೆ ಪಾಠ ಬೇಕಿಲಿ್ .  ಕರ್ತನ ಸೇವಕರು ತಂದ್ಯು ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಪಾತೆರ ಯನ್ನು  ಮ್ನಃಪೂವತಕವಾಗಿ 

ಕುಡಿಯುವದಾದರೆ.  ದೇವರು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಗರ್ನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ನಾವು ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  

ನಮ್ಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿೂ  ಮಾಗತದಶತನ ಕೊಡುತೆತ .  ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಅಭಿಪೇಕಿಿ ಸಲ್ು ಟ್ಟ ದುು   

ಕಿರ ಸತ ನ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗುವದಕಾ  ಎೆಂಬುದನ್ನು  ತೋರಿಸಿದಾು ರೆ.-Z ’99, 118 01, 91 (ಖ್ 2467, 2778). 

 

*     *     * 
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 ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದಾರ ಕಿೋಬಳಿ್ಳ .  ನನು  ತಂದ್ ತೋಟ್ಗಾರನ್ನ.  ನನು ಲಿ್ಲದುು  ಫಲ್ಕೊಡದರುವ 

ಪರ ತಿಯೆಂದು ಕೊೆಂಬೆಯನ್ನು  ಆರ್ನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತಾತ ನ; ಫಲ್ ಕೊಡುವ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಕೊೆಂಬೆಯು 

ಹೆಚಿ್ಚ  ಫಲ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು  ಶುದಧ  ಮಾಡುತಾತ ನ.  -ಯೋಹಾನ 15:1,2 

 

 ಉರ್ತ ಮ್ ಫಲ್ ಕೊಡುವÀ ಒಳಿೆಯ ದಾರ ಕಿಿ  ಕೊೆಂಬೆಗಳು ಶುದಧ ೋಕರರ್ಕಾ  ಒಳಗಾಗುವುದು ಎೆಂದ 

ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ನಂಬಿಗಸತ  ಪಾರ ರ ಮಾಣಿಕ ಜನರು ಕರ್ತನ ಶಿಕ್ಷರ್ಕೂಾ  ಮ್ತ್ತತ  ಆರ್ನ ಅನ್ನಗರ ಹಪೂರಿರ್ 

ಪಾಲ್ನಗಳಗಾಗುವರು.  ಇಲಿ್ದದು ರೆ ಅವರು ಬಹುಬೇಗ ಆಲ್ಸಯ ಗಾರರಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಫಲ್ವನ್ನು  

ಕೊಡಲ್ಲರದ್ ಹೋಗುವರು.  ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಮ್ಕಾ ಳು ರ್ಮ್ಮ  ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  ಕರ್ತನಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ 

ಮಳುಗಿಸಿರುವದರಿೆಂದ ಕರ್ತನ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾ  ಅಥವ ಕೊೆಂಬೆ ಕರ್ತ ರಿಸಿ ಶುದಧ ಗಳ್ಳಸುವಿಕಯೆಂದ ಅಧ್ಯಯ ಯತ 

ಅಥವ ಅಸಂತೋರ್ಷಸುವುದಲ್.್ ಲ್  ರ್ಮ್ಮ ಲಿ್ಲನ ಅಜೆ್ಞ ನವನ್ನು  ಅರಿತ್ತ 

ಕರ್ತನಲಿ್ಲರುವ/ತೋಟ್ಗಾರನಲಿ್ಲರುವ ಮ್ಹಾಜೆ್ಞ ನದ ಪರಾಮ್ರಿಕಯಲಿ್ಲ  ವಿಶಾಾ ಸವಿಡುವರು.  ಯಾವಾಗ 

ದೈವಾನ್ನಗರ ಹ ತಾನ್ನ ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ದಾರಿ ಸರಿಯಾದುದಲಿ್  ಎೆಂಬದಾಗಿ ತಿಳ್ಳಸುರ್ತ ದೊೋ ಆಗ, 

ದೈವಾನ್ನಗರ ಹ ನಿದೇತಶಿಸುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವದೇ ಶೆರ ೋಷಿ್ ವೆೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  

ಕರ್ತನ ನೇತೃರ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿ ನಡೆದು ಅದರಿೆಂದ ಆಶಿೋತವಾದ ಪಡೆಯುವರು.-Z ’99, 109 (ಖ್ 

2464). 

 

       *   *   * 
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 ನಾನ್ನ ಸರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಿಿ  ಹೇಳುವದಕೊಾ ೋಸಾ ರ ಹುಟ್ಟಟ ದವನ್ನ, ಅದಕೊೋಸಾ ರವೇ ಈ 

ಲೋಕಕಾ  ಬಂದದ್ು ೋನ.      -ಯೋಹಾನ 18:37 

 

 ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ಸರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಗಸತ ನಾಗಿದುು ದರ ಪರಿರ್ಣಮ್ವಾಗಿ ಸೈತಾನನಿೆಂದ 

ಕುರುಡಾಗಿರುವವರ ವಿರೋಧ ಆರ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಬಂದವು.  ಆರ್ನ್ನ ಸರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಿಿ  

ಕೊಟ್ಟ ದು ರಿೆಂದ ಆರ್ನ ಜೋವವನು ೋ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಿತ್ತ.  ಸರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯಕಾ  ರ್ನು  ಪಾರ ರ್ವನು ೋ ಕೊಟ್ಟಟ  

ಹೋರಾಡಿದನ್ನ.  ಅದೇ ನಮ್ಮ  ವಿಮೋಚನಯ ಬೆಲೆಯಾಯತ್ತ.  ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯ ರೆಲಿ್ರೂ 

ಸರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಿಿಕೊಡಬೇಕು.  ಅೆಂದರೆ ಸರ್ಯ ವನು ಳಗೆಂಡ ದೇವರ ಯೋಜನ ಮ್ತ್ತತ  ಆರ್ನ 

ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಯ ದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಿಿಕೊಡುವುದರಿೆಂದ ಕರ್ತನ ನಿಜ ಅನ್ನಯಾಯಗಳು 

ಕಿರ ಸತ ನ ಮೂಲ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಗಿಯೂ, ಮೆಚಿ್ಚ ಕಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದಧ ವಾಗಿ ಇರುವ ಸಜೋವ 

ಯಜೆ ವಾಗುವರು.  ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಜೋವ ನಾಯಕನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರಿೋಕಿಿಸುವ 

ಪರ ತಿಯಬಬ ನ್ನ ಸರ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಿಿ  ಕೊಡಲ್ಲ ಅೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜಯ ದ 

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಶೆರ ೋಷಿ್  ಸಾಕಿಿಯೇ ಅದರ ಭೂನಾದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತಿಶೆರ ೋಷಿ್  ಮ್ಹಮೆಯುಳಿ  

ಕಟ್ಟ ಡವಾಗಿ ಪರಿರ್ಮಿಸಿವುದು.-Z ’99, 123 (ಖ್ 2470). 

 

    *   *   * 



 

 ಜುಲೈ - 22 

 

 ಮರಿದ ಮ್ನಸುು ಳಿವರಿಗೆ ಯಹೋವನ್ನ ನರವಾಗುತಾತ ನ; ಕುಗೆಿ  ಹೋದವರನ್ನು  ಉದಾಧ ರ 

ಮಾಡುತಾತ ನ.  ನಿೋತಿವಂರ್ನಿಗೆ ಸಂರ್ವಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಅನೇಕವಿದು ರೂ ಯೆಹೋವನ್ನ ಅವೆಲಿ್ವುಗಳ್ಳೆಂದ 

ಅವನನ್ನು  ಬಿಡಿಸುತಾತ ನÀ.    -ಕಿೋರ್ತನ 34:18,19 

 ಶಿಷ್ಟ ನ್ನ ಏಳು ಸಾರಿ ಬಿದು ರೂ, ಮ್ತೆತ  ಏಳುವನ್ನ.   -ಜೆ್ಞ ನೋಕಿತ  24:16 

 

 ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ಲದರು ಕೈಮಿೋರಿದ ರ್ಪ್ಪು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿತ ರುವುದು ನಮ್ಗೆ 

ಗೋಚರವಾದಾಗ ಕರ್ತನ್ನ ಮದಲೆ ಹೇಳ್ಳರುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಹತಾಶೆಯಾಗುವುದು.  ಈ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  

ಕರ್ತನ್ನ ಒೆಂದುಗೂಡಿಸಿದರ ಪರಿರ್ಣಮ್ವಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಹೃದಯವು ಜಜೆ ಲ್ು ಟ್ಟಟ  ದೋನತೆಯ ಗುರ್ದ 

ಆಶಿೋವಾತದ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುವುದು.  ಆಗ ನಾವು ಎಚಿ ರಿಕಯೆಂದದುು  ನಂಬಿಕಯೆಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಉತಾು ಹವನ್ನು  ರ್ವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು.  ಹೋಗಿರುವಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  

ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ವು ಸಲ್ ನಾವು ಎಡವಿದರು ಅದು ಮೆಂದ್ ಶೆರ ೋಷಿ್ವಾದ ಗುರ್ವನ್ನು  ಹೆಂದಲು 

ಪರ ಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಟ ಲ್ಲಗುವುದು.-Z ’03, 217 (ಖ್ 3222). 

       *   *   * 

 

 

ಜುಲೈ - 23 

 

 ಯಾವನಾದರು ಸಾ ೆಂರ್ ಜನರನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ರ್ನು  ಮ್ನಯವರನ್ನು  ಸಂರಕಿಿ ಸದ್ ಹೋದರೆ, 

ಅವನ್ನ ಕಿರ ಸತ  ನಂಬಿಕಯನ್ನು  ತಿರಸಾ ರಿಸಿದವನೂ,  ನಂಬದವನಿಗಿೆಂರ್ ಕಡೆಯಾದವನೂ ಆಗಿದಾು ನ. 

            - 1ತಿಮೋರ್ಥ 5:8 

 

 “ನಂಬಿಕ”ಯೆೆಂಬುದು, ಪಿರ ೋತಿಯ ಯೋಚನಗಳು, ಅನ್ನಕಂಪ, ಇರ್ರರ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜ 

ವಹಸುವದರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿದ್, ಅದರಲಿೂ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮ್ನವಾತೆತಯವರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ .  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ 

ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನಕಂಪವನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಿದರೆ ಆರ್ನ್ನ ಇರ್ರರ ಬಗೆೆ  ತೋರಿಸಿದ ಕಾಳಜ, ಆರ್ನ್ನ 

ಅತಿಸಂಕಟ್ದಲಿೂ  ಮ್ತ್ತತ  ರ್ಯಂಕರ ವೇದನ ಅನ್ನರ್ವಿಸುತಿತ ದಾು ಗಲೂ ರ್ಮ್ಮ  ತಾಯ ಬಗೆೆ  ಯೋಚನ 

ಆಕಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳಿಲು ಮಾಡಿದ ಏಪಾತಡು ಇಲಿ್ಲ  ರ್ನು  ಆಪತ  ಶಿಷ್ಯ ನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು  ಕರ್ತನ್ನ 

ಈ ಕಾಯತಕಾ  ಆರಿಸಿಕೊಳಿಲು 3 ಮಖ್ಯ  ಕಾರರ್ಗಳ್ಳವೆ. ಮದಲ್ನಯದಾಗಿ ಪಿರ ೋತಿಯೆಂದ ಕೂಡಿದ ಮೃದು 

ಸಾ ಭಾವ, ಎರಡನದಾಗಿ, ಕರ್ತನ ಬಗೆೆ  ಮ್ತ್ತತ  ಸರ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಆರ್ನ ಉತಾು ಹ. ಮೂರನಯದಾಗಿ, ಕರ್ತನ 

ಕೊನಗಳ್ಳಗೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರ್ಪಾಯವನ್ನು  ಲೆಕಿಾ ಸದ್ ಕರ್ತನ ಸಮಿೋಪವಿದು ದುು . ಕರ್ತನ್ನ ಒಪ್ಪು ವ ಈ 

ಗುರ್ಗಳನೂು  ನಾವು ಲ್ಕ್ಷಯ ವಿಟ್ಟಟ  ಈ ಗುರ್ಗಳನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ್ನ ದಯಪಾಲ್ಲಸುವ ವಿಶೇಷ್ 



ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊೆಂಡು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ ನ್ನು  ತಡಗಿಸಿಕೊಳಿ್ೋರ್-Z ’99, 127 

(ಖ್ 2473). 

 

       *   *   * 

 

  

 

ಜುಲೈ - 24 

 

 ನಿೋತಿವಂರ್ನ ಅತಾಯ ಸಕಿತ ಯುಳಿ  ವಿಜೆ್ಞ ಪನಯು ಬಹು ಬಲ್ವಾಗಿದ್. 

-ಯಾಕೊೋಬ 5:16 

  

 ಪಾರ ಥತನಯ ಮೂಲ್ಕ ಕರ್ತನೆಂದಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಟ ಕೊಳಿು ವದಾದರೆ ನಮ್ಮ  ದನ ನಿರ್ಯ ದ 

ವಹವಾಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯ ಬಗೆೆ  ನಮ್ಮ  ವಿಶಾಾ ಸ ಹೆಚಿ್ಚ ವುದು.  ಮ್ತ್ತತ  ಕರ್ತನ್ನ 

ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಹಾ ಅಮೂಲ್ಯ  ವಾಗಾು ನಗಳ ಬಗೆೆ  ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ ಹೆಚಿ್ಚ ವುದು.  ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  

ಭೂರ್ಕಾಲ್ದಲಿೂ , ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ್ದಲಿೂ  ನಡೆಸುತಿತ ದಾು ನ ಎೆಂಬುವ ಅರಿವು ಅತಿ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ನಮ್ಗೆ 

ಮ್ನದಟ್ಟಟ ಗುವುದು.   ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಸಿರ ೋಯ ಸಹೋದರರ ಬಗೆೆ  ಪಿರ ೋತಿಯು ಹೆಚಿಾ ಗುವುದು 

ಮ್ತ್ತತ  ಅವರು ಆತಿಮ ೋಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಯಾಗಲು ನಮ್ಮ  ಕಾಳಜ, ಹಂಬಲ್ ಹೆಚಿಾ ಗುವುದು.  

ಪಾರ ಥತನಯು ಆತಿಮ ೋಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದುಯಾಗುವುದಕಾ  ಬಹಳ ಹತಿತ ರವಿದುು  

ಕಾಯತನಿರರ್ವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ದೇವರ, ಸಹೋದರರ ಮ್ತ್ತತ  ಮಾನವರ ಪರವಾಗಿ ಆತಿಮ ೋಯ 

ಫಲ್ಗಳನ್ನು  ವೃದಧ ಪಡಿಸುವುದು.-Z ’00, 268 (ಖ್-2692). 

 

*     *     * 

 

 

ಜುಲೈ - 25 

 

 ನಾಯ ಯವನ್ನು  ವಿಧಿಸಿದ ನಾಯ ಯಾಧಿಪತಿ ಒಬಬ ನೇ, ಆರ್ನೇ ಉಳ್ಳಸುವದಕೂಾ , ನಾಶ 

ಮಾಡುವುದಕೂಾ  ಶಕತ ನ್ನ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಿನು  ನರೆಯವನ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ತಿೋಪ್ಪತಮಾಡುವದಕಾ  ನಿೋನ್ನ 

ಯಾರು?       -ಯಾಕೊೋಬ 4:12 

 



 ಅಪೋಸತ ಲ್ ಪೌಲ್ನ್ನ ಈ ವಾಕಯ ದ ಅಥತಕಾ  ಹೆಂದಾಣಿಕಯಾಗಿ ಮ್ತತ ೆಂದು ಸಂದರ್ತದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ, ಸಹೋದರರಾಗಲ್ಲ, ಲೋಕವಾಗಲ್ಲ ನನು  ಬಗೆೆ  ತಿೋಪ್ಪತಮಾಡಲು ಅಹತತೆಯಲಿ್ .  

ನಮ್ಮ  ಆೆಂರ್ಯತವನ್ನು , ಹೃದಯವನ್ನು , ಎಲಿ್ಲ  ರ್ರದ ಸಿಾ ತಿಗಳನ್ನು , ಪರಿೋಕಿ ಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  

ಬಲ್ಹೋನತೆಯನ್ನು  ತಿಳ್ಳದರುವ ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿೋಪ್ಪತಕೊಡಲು ಸಮ್ಥತನಾಗಿದಾು ನ.  ಮ್ತೆತ  ಪೌಲ್ನ್ನ 

ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ “ನನು ನೂು  ನಾನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳಿುವುದಲಿ್ .” (1ಕೊರಿೆಂಥ 4:3) ದೇವರ ಮ್ಕಾ ಳಾಗಿ 

ಮ್ನಸಾಕಿಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತಿತ ರುವವರನ್ನು  ನಾವು ದಂಡಿಸದ್, ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ ನ್ನು  ನಾವು 

ದಂಡಿಸಿಕೊಳಿದ್ ಇರುವುದು ಒೆಂದು ಒಳಿೆಯ ತಿೋಮಾತನವಾಗಿದ್.  ನಾವು ಪರ ತಿನಿರ್ಯ ವು ಪರಲೋಕದ 

ಗುರ್ಗಳನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾತ  ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ನಿರರ್ರಾಗಿದುು  ಅದರ ಪರಿರ್ಣಮ್ವನ್ನು  ಕರ್ತನಿಗೆ 

ಬಿಡೋರ್.-Z ’99, 139 (ಖ್ 2479).  

 

       *   *   * 

 

 ಜುಲೈ - 26 

 

 ಯಾವನ್ನ ಜಯಹೆಂದುತಾತ ನೋ ಅವನಿಗೆ . . . . . . ಬಿಳ್ಳೋ ಕಲಿ್ನೂು , ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕತಿತ ದ 

ಹಸ ಹೆಸರನೂು  ಕೊಡುವೆನ್ನ; ಆ ಹೆಸರನ್ನು  ಹೆಂದದವನಿಗೇ ಹರತ್ತ ಅದು ಇನಾು ರಿಗೂ 

ತಿಳ್ಳಯದು.”         -ಪರ ಕಟ್ನ 2:17 

 

 ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾಗುವವರು ಎಲಿ್ವನ್ನು  ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತಾಯ ಗ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಸಂಪಕತ ಮ್ತ್ತತ   ಆರ್ನ 

ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆಗೆ ಪಾರ್ರ ರಾಗಿರುವದನ್ನು  ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು, ಮ್ತ್ತತ  ಬೇರೆ ಎಲಿ್ವನ್ನು  ತಾಯ ಗಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಪಿರ ೋತಿ 

ಆರ್ನ ಅನಯ ೋನಯ ತೆಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿಬೇಕು.  ಈ ಪರಿೋಕಿ  ಪರ ತಿನಿರ್ಯ  ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ 

ಪರ ತಿರಿ್ಷ ಸಿಕೊೆಂಡವರ ಹತಿತ ರ ಬರುವುದು.  ಪರ ತಿಯಬಬ  ನಂಬಿಗಸತ ನ್ನ ಪರಿೋಕಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದೂ ಒೆಂದು 

ಎೆಂಬುದನ್ನು  ತಿಳ್ಳದು ರ್ನು  ಆಕಾೆಂಕಿಯನ್ನು  ಆತಿಮ ೋಯ ಪರಲೋಕದ ವಸುತ ಗಳ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟಟ , ಲೌಕಿಕ 

ಆಶೆಗಳು, ಜೋವಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ವಸುತ ಗಳ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟಟ ರುವ ಆಕಾೆಂಕಿಯನ್ನು  ಸಾಯಸಿ ಕರ್ತನ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟಟ ರುವ 

ಪಿರ ೋತಿ ವಿಶಾಾ ಸ ಮ್ತ್ತತ  ಸೇವೆಯ ಸು ಧ್ಯತಯಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ ನ್ನು  ತಡಗಿಸಿಕೊಳಿಬೇಕು.-Z ’99, 140 (ಖ್ 2479). 

 

*     *     * 

ಜುಲೈ - 27 

 

 ಈ ದಾನಿಯೇಲ್ನ ಮೇಲೆ ರ್ಪ್ಪು  ಹರಿಸಲು ಇವನ ದೇವಧಮ್ತದ ಮೂಲ್ಕವೇ  ಹರತ್ತ 

ಇನಾು ವದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದು ಅೆಂದುಕೊೆಂಡರು. 

-ದಾನಿಯೇಲ್ 6:5 

 



 ಎಲಿ್ರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಆರ್ಮ ಗಳಲಿ್ , ದಾನಿಯೇಲ್ನಂತೆ, ದಾನಿಯೇಲ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ೆಂರ್ 

ದಶತನಗಳು, ಪರ ಕಟ್ನಗಳು, ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ವಿಮ್ಶಿತಸುವ ಮ್ತ್ತತ  ಅವುಗಳ ಅಥತಗಳನ್ನು  ಹೇಳುವಂರ್ 

ವರ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಟ ಲಿ್ .  ಆದರೆ ಎಲಿ್ರಲಿೂ  ನಿೋತಿ ರ್ರ್ಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೋರವಾದ ಶರ ದ್ಧ  ರ್ಕಿತ  ಇದ್.  ಈ 

ಶರ ದ್ಧ  ಮ್ತ್ತತ  ರ್ಕಿತ  ದೈವ ನಿಯಮ್ದನಾ ಯ, ನಮ್ಮ  ದಾನಿಯೇಲ್ ನಮ್ಮ  ನಾಯಕ ಕರ್ತನಾದ ಕಿರ ಸುತ ವಿನ 

ಇಕಾ ಟ್ಟಟ ದ ಮಾಗತದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವಾಗ ಪರ ತಿ ಹೆಜೆ್ಞಯಲಿೂ  ಪರಿೋಕಿಗಳಗಾಗುವರು.  ಹೋಗಿರುವಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಸತ ನ 

ನಾಮ್ವನ್ನು  ಹೇಳ್ಳಕೊಳಿುವ ಪರ ತಿಯಬಬ ನೂ ಅಧಮ್ತವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಧೈಯತವಂರ್ನಾದ 

ದಾನಿಯೇಲ್ನಂತೆ ನಂಬಿಗಸತ ರಾಗಿರಬೇಕು.-Z ’99,  167 (ಖ್ 2492). 

 

       *   *   * 

 

ಜುಲೈ - 28 

 

 “ಒೆಂದು ವೇಳೆ ನಿೋತಿಯ ನಿಮಿರ್ತ ವೇ ಬಾಧ್ಯಪಟ್ಟ ರೆ ನಿೋವು ಧನಯ ರೇ.”    -1ಪೇರ್ರ  3:14 

 

 ನಾವು ಸರ್ಯ ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವುದರ ಪರ ಯುಕತ  ದ್ಾ ೋರ್ಷಸಲ್ು ಟ್ಟ ರೆ (ಪರ ರ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅಥವ 

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ) ನಾವು ನಿೋತಿಯ ನಿಮಿರ್ತ  ಬಾಧ್ಯಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ು ೋವೆ ಎೆಂಬದರಲಿ್ಲ  ತೃಪಿತ  ಪಡಬೇಕು.  

ಅಪೋಸತ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಲ್ವರು ಕಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳಿವರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ರ್ಲೆಹಾಕಿ 

ಅಥವ ಅಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ವತಿತಸಿ ಅಸರ್ಯ ವಾಗಿ ನಡೆದು, ಜೆ್ಞ ನದ ಕೊರತೆಯುಳಿವರಾಗಿ ದೇವರ 

ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಎಚಿ ರಿಕಯಂತೆ ಸಮ್ಥತನಿೋಯವಾಗಿ ನಡೆಯದ್ ಬಾಧ್ಯಪಡುವರು. 

 

 ನಾವು ದೇವರ ಚ್ಚರ್ತ ವನ್ನು  ಅಧಾಯ ಯನ ಮಾಡುವುದೊೆಂದ್ ಅಲಿ್ದೇ ನಮ್ಮ ನ್ನು  

ಆವರಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ತಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಸಿಾ ತಿಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ಗಮ್ನಿಸಿ ಸಮ್ಯೋಚ್ಚರ್ವಾದ 

ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಗತವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ  ಕರ್ತವಯ ವಾಗಿದ್.  ಎರಡನಯದಾಗಿ 

ಆದಷ್ಟಟ  ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕದಂತೆ, ಇರ್ರರಿಗೆ ಆದಷ್ಟಟ  ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಅಸಂತೋಷ್ವಾಗದಂತೆ, ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕ, ಆರ್ನ ಜೆ್ಞ ನ, ಅನ್ನಗರ ಹದೆಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ  

ಜೋವನವನ್ನು  ಸಾಗಿಸಬೇಕು.-Z ’99, 166, 167 (ಖ್ 2492). 

    *   *   * 

  

ಜುಲೈ - 29 

 

 ಅರಸೇ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚ್ಚರ್ತ ವಿದು ರೆ. . . . ಹೇಗೂ ನಿನು  ಕೈಯೆಂದ ನಮ್ಮ ನ್ನು  

ಬಿಡಿಸುವನ್ನ.      -ದಾನಿಯೇಲ್ 3:17 

 



 ಕರ್ತನ ಅನ್ನಗರ ಹ ವಿಭಿನು ವಾಗಿರುವುದು, ಆರ್ನ ಜನರು ರ್ಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನ ಯಾವಾಗ ಬರುರ್ತ ದ್ 

ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ತಿೋಮಾತನಿಸಬಾರದು.  ಅದರಲಿೂ  ಅವರು ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ವೈರಿಗಳ ವಶಕಾ  

ಒಪಿು ಸಲ್ು ಟ್ಟಟ  ದೈವಾನ್ನಗರ ಹ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಕಟ್ವಾಗದ್ ಇದು ರೂ ದೇವರ ಚ್ಚರ್ತ ಕಾ  ಒಪಿು ಸಿಕೊಳಿಬೇಕು.   

ಕಲ್ವು ಸಂದರ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನ ಜನರು ಸರ್ಯ ವನ್ನು  ಪರ ಚಾರಮಾಡದಂತೆ ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕಲ್ು ಟ್ಟಟ ದು ರೂ ಆ 

ಮೂರು ಮಂದ ಇಬಿರ ಯರ ಕಟ್ಟಟ ಗಳನ್ನು  ಬೆೆಂಕಿಯು ಸುಟ್ಟಟ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, 

ದೇವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಮ್ಹಮೆಯನ್ನು  ಕೊೆಂಡಾಡಲ್ಲಕಾ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂದರ್ತಗಳು ಒದಗಿ 

ಬಂದು ಅವರು ಯಾವ ಅಡಚಣೆಯಲಿ್ದ್ ಸರ್ಯ ವನ್ನು  ಪರ ಚಾರ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಮಾಗತಕಿಾ ೆಂರ್ ದೇವರು 

ತೋರಿಸಿದ ಮಾಗತವು ಫಲ್ಪರ ದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು.  ಹೋಗಿರುವಲಿ್ಲ  ನಾವು ಯಾವುದನೂು  ಮದಲೇ 

ತಿೋಮಾತನಿಸದ್ ಎಲಿ್ವನೂು  ದೈವ ಚ್ಚರ್ತ  ಮ್ತ್ತತ  ದೈವಾನ್ನಗರ ಹಕಾ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಏನೇ ಸಂದರ್ತಗಳು ಬಂದರೂ 

ಕರ್ತನಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕಯಟ್ಟಟ  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತವಯ ವನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವತಹಸಬೇಕು.-Z ’99, 171   (ಖ್ 2494). 

    *   *   * 

ಜುಲೈ - 30 

 

 ತೋಟ್ಗಳನ್ನು  ಹಾಳುಮಾಡುವ ನರಿಗಳನ್ನು , ನರಿಮ್ರಿಗಳನೂು  ಹಡಿಯರಿ. 

-ಪರಮ್ಗಿೋರ್ 2:15 

 

 ಅನೇಕರು ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪರ ತಿಷಿ್ಠಯ ಹರಕಯನ್ನು  ಉದಾಸಿೋನಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಣ  ಪ್ಪಟ್ಟ  

ರ್ಪ್ಪು ಗಳನ್ನು  ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರ್ಮ್ಮ ಲಿೆ  ಅೆಂದುಕೊಳಿುವದೇನಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ 

ಪರ ಯೋಜನಕಾಾ ಗಿ ಲೌಕಿಕ ಜೋವನವನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಜೋವನದೆಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳ್ಳಯುವುದು? ಇಲಿ್ ! 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಪರ ಯೋಜನವಿದ್.  ಚ್ಚಕಾ  ಚ್ಚಕಾ  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸಾಧಿಸುವ ಜಯ ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  

ಕಾಯತಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದು.  ಬದಲು ನಾವು ಚ್ಚಕಾ  ಚ್ಚಕಾ  ಶಾರಿೋರಿಕ ಇಚಿೆ ಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸುವದಾದರೆ ನಮ್ಮ  ಹೋರಾಟ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಸೋಲುತೆತ ೋವೆ.  ಕಿರ ಸೆತ ೋಸುವಿನ ಹೆಜೆ್ಞಯ 

ಜ್ಞಡಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ನಮ್ಗೆ ಪರಿೋಕಿ ಗಳು (ನಮ್ಮ  ಪರಿೋಕಿ  ಈಗಾಗಲೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗದ್ ಇದು  ಪಕ್ಷದಲಿೂ ) 

ಬರುವುದುೆಂಟ್ಟ, ನಾವು ನಮ್ಮ  ಜೋವನದ ಚ್ಚಕಾ  ಚ್ಚಕಾ  ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನಾವು ತಾಯ ಗಮಾಡಿ ನಮ್ಮ  

ಸಾಾ ಭಾವಿಕ ಶಾರಿೋರಿಕ ಬೇಡಿಕಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಬಟೆಟ , ನಿವತಹಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು  ನಾವು ಧಮ್ನಗಳ್ಳಸಿದಾಗ 

ಮಾರ್ರ  ನಾವು ಆತಿಮ ೋಯವಾಗಿ ಬಲ್ಹೆಂದ ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾಗುವೆವು.-Z ’99, 172 (ಖ್ 2494). 

    *   *   * 

ಜುಲೈ - 31 

 

 ಅವನವನ ಕಲ್ಸವು ವಯ ಕತ ವಾಗುವುದು.  ಕಿರ ಸತ ನ್ನ ಬರುವ ದನವು ಬೆೆಂಕಿಯಡನ ಉದಯವಾಗಿ 

ಅವನವನ ಕಲ್ಸವೆೆಂಥದೊೋ ಆ ಬೆೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವದು.  -1ಕೊರಿೆಂಥ 3:13 

 ಕಿರ ಸತ ನ್ನ ಬರುವ ಈ ಕಾಲ್ವನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ಅಪೋಸತ ಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ ಇದು ಬೆೆಂಕಿಯೆಂದ 

ಶೋಧಿಸಲ್ು ಟ್ಟಟ  ಪರಿೋಕಿಿಸುವ ಕಾಲ್ ಎೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದಾು ನ.  ಇದನ್ನು  ಒಬಬ  ಉತಾು ಹರ್ರಿರ್ 

ನಂಬಿಕಯೆಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕರ ೈಸತ ನ್ನ ಮ್ನಯನ್ನು  ಚ್ಚನು  ಬೆಳಿ್ಳ  ಮತ್ತತ  ರರ್ು ಗಳ್ಳೆಂದ ಕಟ್ಟಟ ವನ್ನ ಮ್ತ್ತತ  

ಯುಗಾೆಂರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಂರ್ವಿಸುವ ಪರಿೋಕಿಯ ಬೆೆಂಕಿಯೆಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪರಿೋಕಿ  ಈ ಬೆೆಂಕಿಯು ನಿಜವಾದ 



ಗುರ್ವನ್ನು  ಹೆಂದರುವವನನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಎಲಿ್ವನ್ನು  ದಹಸಿ ಬಿಡುವುದು ಎೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದಾು ನ.  

ಈ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ನೈಜ ಗುರ್ ಒೆಂದು ಕ್ಷರ್ದಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, ಒೆಂದು ದನದಲಿ್ಲಗಲ್ಲ ಅಥವ ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯುವಂಥದಲಿ್  ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ದನೇ ದನೇ ಅಭಿವೃದುಯಾಗುತಾತ  ಚೆನಾು ಗಿ ಒರೆಹಚಿ ಲ್ು ಟ್ಟಟ  

ಬಲ್ಗೆಂಡು ಆಲ್ಲೋವ್ ಮ್ರದಂತೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿುವಂರ್ ನೈಜ ಗುರ್ವಾಗಿರುವುದು.-Z ’99, 171 (ಖ್ 2494). 

    *   *   * 

 


