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 ಯೆಹೋವನೇ, ನನನ  ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು; ನನನ  ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನನ  ಕಾಯಿ.  

                                  -ಕೋರ್ತನೆ 141:3 

 

 ನಮ್ಮ  ನಡತೆ, ಕಿಯೆ, ಮಾತುಗಳನ್ನನ  ಕಾಯುವವರಾಗಲಿ, ರ್ಡೆಯುವವರಾಗಲಿ ಮ್ತುು  ನಮ್ಮ  

ಮ್ನಸುು  ಯೋಚನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಯುವವರು ಅಥವ ನಿಯಂರಿ್ಣಗೊಳಿಸುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು 

ಅಲ್ಪ ರಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.  ಇಲಿಿ  ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚಚ ರವಾಗಿರರ್ಕಕ ದುು .  “ಹೃದಯದಲಿಿರುವದೇ 

ಬಾಯಲಿಿ  ಬರುವದು.”  ಈ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ಯ  ಹಸದಾಗಿ ಹುಟಿಿ ರುವವರಲಿಿರುವದು.  ಇವರು ತಾವಾಡುವ 

ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲಗಲಿ, ನಡತೆಯಲಿ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಗಲಿ ಇರ್ರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.  

ಇವರ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ನಾಯ ಯಬದಧ ವಾಗಿದುು , ಸರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೆಂಡಿರುವದರಿೆಂದ ಅವರು ಆಡುವ 

ಮಾತುಗಳು ಮ್ತುು  ಅದನ್ನನ  ನಿವೇದಿಸುವ ರಿೋತಿ ಮೊದಲಿಗಿೆಂರ್ಲೂ ಉರ್ು ಮ್ವಾಗಿರುವ ಪಿ್ಯುಕು  

ಕಾವಲ್ಲಗಿರಿಸುವದು ಅಷಿೆ ೋನೂ ಕಷಿ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವದಿಲಿ್ .  ಆದರೂ ಅಪೋಸು ಲ್ನ ಮಾರ್ನ್ನನ  

ಜ್ಞಾ ಪ್ದಲಿಿಟಿ್ಟಕಳುು ವದು ಅವಶ್ಯ ; ಅದೇನಂದರೆ, “ಒಬಬ ನ್ನ ಮಾತಿನಲಿಿ  ರ್ಪ್ಪ ದಿದು ರೆ, ಅವನ್ನ ಶಿಕಿರ್ನೂ, 

ರ್ನನ  ದೇಹವನ್ನನ  ಸಾಾ ಧೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವದಕ್ಕಕ  ಸಮ್ಥತನೂ ಆಗಿದಾು ನೆ.”  ಯಾಕೋಬ 3:2  

      *   *   * 
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 “ಆರ್ನ್ನ ಯೆಹೋವನ್ನ; ರ್ನಗೆ ಸರಿಕಾಣುವದನ್ನನ  ಮಾಡಲಿ”. 

-1ಸಮುವೇಲ್ 3:18 

 

 ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಉರ್ು ಮ್ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೆಂಡೊಯುಯ ವದು ಯಾವುದೇ ಎೆಂಬದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲಿ್ .  

ಕ್ಕಲ್ವು ವೇಳ ಯಾವದನ್ನನ  ಇಷಿ ಪ್ಟಿ್ಟ  ಅದರಿೆಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳು ಯದಾಗುತೆು ೆಂಬುದಾಗದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತೆು ೋವಯೋ 

ಅದರಿೆಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ವಾಗಬಹುದು.  ಯಾರು ನಂಬಿಕ್ಕಯಿೆಂದ ರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದೊದಗುವ 

ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಗಳು ಮ್ತುು  ಸಂಕಷಿ ಗಳ ನೆರಳನ್ನನ  ಮ್ತುು  ಕಳವಳವನ್ನನ  ತಿೋಕ್ಷ್ಣ ವಾಗಿ ನೋಡುತಾು ರೋ 

ಅೆಂಥಹವರು ತಿಳಿಯುವದೇನಂದರೆ, “ಕರ್ತನ್ನ ರ್ನನ ವರು ಯಾರೆೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವನ್ನ”, ಹಾಗೂ 

ಎಲಿ್ವನ್ನನ  ರ್ನನ ವರ ಹಿರ್ಕಾಕ ಗಿ ಒಳು ಯದನೆನ ೋ ಮಾಡುತಾು ನೆೆಂಬುದಾಗದನ್ನನ  ಮ್ನಗಾಣುವರು.  ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  

ನಾವು ಕರ್ತನಲಿಿ  ತಾಳಮಯಿೆಂದ ಕಾಯಬೇಕು; ರ್ಮ್ಗಾಗುವ ಅನ್ನಭವಗಳು ಕರ್ತನ ಅನ್ನಗಿಹದಿೆಂದಲೇ 

ಎೆಂದೂ ಮ್ತುು  ಅವು ಆರ್ನಿೆಂದ ಏಪ್ತಡಿಸಿರುವಂಥವು ಎೆಂಬದಾಗಿ ಅರಿತು ಆರ್ನ ಜ್ಞಾ ನ, ಪಿ್ ೋತಿ ಮ್ತುು  

ಶ್ಕು ಯನ್ನನ  ಕುರಿತು ಪಿ್ಶಿನ ಸದೆ ಎಲಿ್ವೂ ನಮ್ಮ  ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವ ಎೆಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿಯರ್ಕಕ ದುು -Z ’01, 

147, 317 (ಖ 2887). 

      *   *   * 
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 ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚಚ ರವಾಗಿದುು  ಪಿ್ರರ್ಥತಸಿರಿ; ಮ್ನಸುು  ಸಿದಧ ವಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಆದರೆ 

ದೇಹಕ್ಕಕ  ಬಲ್ ಸಾಲ್ದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.  -ಮ್ತಾು ಯ 26:41 

 

 ಕ್ಕಲ್ವರು ಎಚಚ ರವಾಗಿದುು  ಪಿ್ರರ್ಥತಸುವದಿಲಿ್ , ಮ್ತೆು  ಕ್ಕಲ್ವರು ಪಿ್ರರ್ಥತಸಿದರೂ 

ಎಚಚ ರವಾಗಿರುವದಿಲಿ್ .  ಇದು ರ್ಪ್ಪಪ , ಸರಿಯಾದದುು  ಹಾಗೂ ಸುರಕಿರ್ವಾದದುು  ಯಾವದೆೆಂದರೆ 

ಎರಡನೂನ  ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡುವ ಪಿ್ರಥತನೆ.  ಇದನೆನ  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ಬೋಧಸಿದುು .  ದೇವರ 

ವಾಕಯ ದಲಿಿ  ನಮ್ಗಾಗಿ ಕಟಿಿ ರುವ ಎಲಿ್ಲ  ರಿೋತಿಯ ಪಿೋತಾು ಹ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ನೆರವೇರುತಿು ರುವದು 

ಎೆಂಬದಕ್ಕಕ  ಸಾಕಿ ಗಳು, ಆರ್ನ ಪಿ್ರ್ಯ ಕ್ಷ್ತೆ ಮ್ತುು  ಯುಗದಲಿ್ಲಗುವ ಮ್ಹಾ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳು 

ಹತಿು ರವಾಗುತಿು ರುವದು.  ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಬಲ್ಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಂಬಿಕ್ಕ, ನಿರಿೋಕಿ್ಕ , ಪಿ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಮ್ತುು  ಪಿ್ ೋತಿಗಳ 

ವಿಷಯದಲಿಿ  ನಾವು ಎಚಚ ರಿಕ್ಕಯಾಗಿದುು , ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಸರ್ರ್ವಾಗಿ ಪಿ್ರರ್ಥತಸುವದು ಅವಶ್ಯ .  

ನಾವು ಕರ್ತನ ಜನರೆಂದಿಗೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿ ಪಿ್ರರ್ಥತಸಬೇಕು; ನಮ್ಮ  ಮ್ನೆಗಳಲಿಿ  ಕುಟ್ಟೆಂಬವಾಗಿ 

ಪಿ್ರರ್ಥತಸಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಾವು ರಹಸಯ ವಾಗಿಯೂ, ಪಿ್ತೆಯ ೋಕವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರರ್ಥತಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು-Z ’01, 

80 (ಖ 2773). 

      *   *   * 
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 ರ್ನನ ನ್ನನ  ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೆಂಡು ದಾಸನ ರೂಪ್ವನ್ನನ  ಧರಿಸಿಕೆಂಡನ್ನ. 

-ಫಿಲಿಪ್ಪ  2:7 

 ಯಾವ ಮ್ನ್ನಷಯ ನೇ ಆಗಲಿ ಇಬಬ ರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನನ  ತೃಪ್ು ಪ್ಡಿಸಲ್ಲರನ್ನ, 

ಮ್ತುು  ಅವರಿಗೆ ನಾಯ ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಲರನ್ನ.  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಇಚ್ಚಚ  ಮ್ತುು  ಸಾ ಭಾವಗಳು ಬೇರೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿರುರ್ು ವ.  ಇದೇ ರಿೋತಿ ನಾವೂ ಕೂಡ - ದೇವರನೂನ  ಮ್ತುು  ಆರ್ನ ನಿೋತಿಯನ್ನನ  ಅದೇ 

ಸಮ್ಯದಲಿಿ  ಆಪ್ರದಕ ದೇವದೂರ್ನನ್ನನ   ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ರುವ ಈಗಿನ ಅಧಪ್ತಿಗಳನಾನ ಗಲಿ ಅೆಂದರೆ, 

ಕ್ಕಟಿ್ ದಾು ಗಿರುವ ಈಗಿನ ಜಗರ್ು ನಾನ ಳುತಿು ರುವ ‘ಇಹ ಲೋಕಾಧಪ್ತಿ’ಯನಾನ ಗಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ .  

ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  ಕರ್ತನ ಜನರು, ಅೆಂದರೆ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ರ್ಮ್ಮ ನ್ನನ  ತಾವು ಪಿ್ತಿಷಿ್ಠ ಸಿಕೆಂಡಿರುವವರು, 

ಪ್ರಲೋಕದಲಿಿ  ಗಂಟ್ಟ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಕರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ ವರು.  ದೇವರಲಿಿ  

ಐಶ್ಾ ಯತವಂರ್ರಾಗಿರುವವರೆಲಿ್ರೂ ಪಿ್ತಿಷಿೆ ಪ್ಡಿಸಿಕಳು ದ ಲೋಕದ ಜನರ ದೃಷಿ್ಠಯಲಿಿ  ಮ್ತುು  

ಧನವನ್ನನ  ಪಿ್ ೋತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಉದೊಯ ೋಗದಲಿಿದು ರೂ ಸಾಾ ರ್ಥತಗಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನನ  

ಪಿ್ ೋತಿಸುವವರ ದೃಷಿ್ಠಯಲಿಿ  ಅಪ್ಕೋತಿತ ಅಥವಾ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವÀರು.  ಅಲಿ್ದೆ, 

ಇದನ್ನನ  ಆಘಾರ್ವೆಂದೆಣಿಸದೆ ದೇವರ ರಾಜಯ ವನ್ನನ  ಸಂಪ್ರದಿಸಲು ಎಲಿ್ವನೂನ  

ಸಹಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾಗುವದು-Z ’00, 318 (ಖ 2715). 

         *   *   * 
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 ದೇವರ ಮ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶಿ್ ೋಷಿ ನಾದ ಯಾಜಕನ್ನ ನಮ್ಗಿದಾು ನೆ....... 

ಪ್ರಿಪೂಣತವಾದ ನಂಬಿಕ್ಕಯುಳು ವರಾಗಿಯೂ, ಯಥಾಥತ ಹೃದಯವುಳು ವರಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ 

ಬರೋಣ.       -ಇಬಿಿಯ 10:21,22 

  

 ನಮ್ಮ ಲಿಿ  ಒಳು ಯ ಕಾಯತವನ್ನನ  ಪಿ್ರರಂಭಿಸುವಾರ್ನ್ನ ಚಂಚಲ್ನಾಗುವದಿಲಿ್  ಎೆಂಬದನ್ನನ  

ಜ್ಞಾ ಪ್ಕದಲಿಿಡೊೋಣ.  ನಮ್ಮ  ಹೃದಯವು ಈಗಲೂ ಆರ್ನಲಿಿ  ಹೆಂದಿಕ್ಕಯಾಗಿರಬೇಕು.  ಆರ್ನ್ನ 

ಕಟಿ್ ೆಂರ್ ಈಡು ಬಲಿಯಲಿಿ  ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ್ಕಯು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿಯೂ, ದೃಢವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.  ನಮ್ಮ  

ಪಿ್ತಿಷಿೆಯು ಪೂಣತವಾಗಿಯೂ, ತುೆಂಬಿದಾು ಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.  ನಾವು ನಮ್ಮ  ಚಿರ್ು ವನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಆರ್ನ 

ಚಿರ್ು ದಂತೆ ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರವನ್ನನ  ನಡೆಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ಆಗ ನಾವು ಪೂಣತ 

ಭರವಸವುಳು ವರಾಗಿದುು ಕೆಂಡು ದೇವರು ಬದಲ್ಲಗುವದಿಲಿ್  ಎೆಂಬದಾಗಿ ಗಿಹಿಸಿ, ಆರ್ನ್ನ ಮಾಡಿರುವ 

ವಾಗಾು ನಗಳು ಹಾಗೂ ಏಪ್ರತಡುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿಿ  ಇದುು ದೇ ಆದರೆ, ದೇವರ ಅನ್ನಗಿಹ, ನಡೆಸುವಿಕ್ಕ ಮ್ತುು  

ಆರ್ನ್ನ ನಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಯತಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಕಾಯುವದು.  ಇದೇ ನಾವು 

ಕರ್ತನಲಿಿಟಿಿ ರುವ ಪೂಣತ ಭರವಸೆಯುಳು  ನಂಬಿಕ್ಕ ಮ್ತುು  ವಿಶ್ವಾ ಸವಾಗಿರುರ್ು ದೆ-Z ’00, 170 (ಖ 2642). 

     *   *   * 
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 ಆದುದರಿೆಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನನ  ನಿಮ್ಮ  ನೆನಪ್ಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ  

ಬೇಡಿಕಳು ವದೇನಂದರೆ - ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ  ನಿಮ್ಮ  ದೇಹಗಳನ್ನನ  ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸಲ್ಲಗಿಯೂ, 

ಮೆಚಿಚ ಕ್ಕಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೋವ ಯಜಾ ವಾಗಿ ಅಪ್ತಸಿರಿ; ಇದೇ ನಿಮ್ಮ  ವಿವೇಕಪೂವತಕವಾದ 

ಆರಾಧನೆಯು.             -ರೋಮಾಪ್ಪರ 12:1 

 ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ವನ್ನನ  ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇವಯ ಮುಖೆಂರ್ರ ಅಪ್ತಸುವದು ವಿವೇಕಪೂವತಕವಾದದು.  

ಆದರೆ, ಈ ಸಮ್ಪ್ತಣೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದದುು , ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಅನ್ನಕಂಪ್, 

ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಮ್ತುು  ಅಪ್ರರವಾದ ಕೃಪೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಮ್ಪ್ತಸುವದು ಬಹಳ 

ಅಲ್ಪ ವಾದದಾು ಗಿರುರ್ು ದೆ.  ನಮ್ಮ  ಪಿ್ತಿಷಿೆಯುಳು  ಸೇವಗೆ ಯಾವ ಬಹುಮಾನವೂ ಇಲಿ್ದೆ ಹೋದರೂ 

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತಿಸಬಾರದು.  ಆದರೆ, ದೇವರು ನಂಬಿಗಸು ನ್ನ.  ಆರ್ನ್ನ ಈ ಸೇವಗೆ ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  

ಆಶಿೋವಾತದಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನನ  ಇಟಿಿ ದಾು ನೆ.  ಇವುಗಳನ್ನನ  ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ದೇವರ 

ಕರುಣೆ ಮ್ತುು  ಕಾಳಜಯನ್ನನ  ಮೆಚ್ಚಚ ವವರಾಗಿರುವದಿಲಿ್ .  ಇದು ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿು ನ ದೌಬತಲ್ಯ  ಹಾಗೂ 

ನಮ್ಮ  ಅಪ್ರಿಪೂಣತ ತಿೋಮಾತನವನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುರ್ು ದೆ.  ಇದರಿೆಂದ ಈ ಲೋಕದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ, ಗಣನೆಗೆ 

ಬಾರದ ಮ್ತುು  ಸಾಾ ಥತತೆಯಿೆಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಂತೋಷವು ಕ್ಕಲ್ವು ವಷತಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.  ಆದರೆ, 

ದೇವರು ಅನ್ನಗಿಹಿಸುವ ನಿರಂರ್ರ ಶ್ವೆಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ ಇವುಗಳನ್ನನ  ಆರ್ನೆಂದಿಗೆ 

ಹೆಂದಾಣಿಕ್ಕಯಾಗಿರುವ ಎಲಿ್ಲ  ಭಕು ರಿಗೆ ಕಡುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಆಶ್ಗಳು ಏನೂ ಇಲಿ್ದಂತೆ 

ಕಾಣಿಸುವದು-Z ’00, 170 (ಖ 2642). 

     *   *   * 
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 ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕಿಯ ನಿಮರ್ು ವಾಗಿಯೂ, ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ನಿಮರ್ು ವಾಗಿಯೂ ರ್ಲೆ 

ಹಯಿಸಿಕೆಂಡವರ ಆರ್ಮ ಗಳನೂನ  ಕಂಡೆನ್ನ.     -ಪಿ್ಕಟ್ನೆ 20:4 

 

 ಇಲಿಿ  ಸೂಚಿಸಿರುವ “ರ್ಲೆಹಯಿಸಿಕೆಂಡವರು” ಅಕ್ಷ್ರಶಃವಲಿ್ ; ಅದರೆ, ಅದು ಸಾೆಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 

ನ್ನಡಿಯಲ್ಪ ಟಿಿ ದೆ.  ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವದೇನಂದರೆ ಸಾಾ ಥತಚಿರ್ು ದ ಮ್ರಣವನನ ಲಿ್ದೆ ಬೇರೆ ಇರ್ರೆ 

ರಾಜಪಿ್ಮುಖರಾಗಲಿ, ಸರಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ  ಕಾನೂನ್ನಗಾರರಾಗಲಿ ಇವರಿೆಂದ ಪಿ್ತೆಯ ೋಕವಾಗಿದುು  

ಅಥವಾ ಎಲಿ್ಲ  ರಿೋತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಕಡಿದು ಹಾಕಕೆಂಡು ಕಿಸು ನನನನ ಲಿ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ 

ರ್ಲೆಯನೂನ  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಬಾರದು.  ಈರ್ನನ್ನನ  ದೇವರು ಸಭೆಯ ಶಿರಸಾು ಗಿ ನಿಲಿಿಸಿದಾು ನೆ.  

ಸಭೆಯು ಈ ಶಿರಸಿು ಗೆ ದೇಹವಾಗಿದೆ.  ಪಿ್ತಿಯಬಬ  ಸದಸಯ ನ ಶಿರಸುು  ಕಿಸು ನೇ ಆಗಿದಾು ನೆ.  ಇನನ ೆಂದು 

ಅಥತದಲಿಿ  ಎಲಿ್ಲ  ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದಲೂ ಮ್ತುು  ಎಲಿ್ಲ  ಅಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದಲೂ ಬಹಿಷಕ ರಿಸಲ್ಪ ಟಿಿ ರುವದು; 

ಇದಲಿ್ದೆ, ರ್ಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಚಿರ್ು  ಮ್ತುು  ಸಾ ೆಂರ್ ರ್ಲೆಯನ್ನನ  ಸಾೆಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಡಿದುಹಾಕ, ಕಿಸು ನ 

ನಾಯಕರ್ಾ ವನ್ನನ  ಮ್ತುು  ಆರ್ನ ಚಿರ್ು ವನ್ನನ  ರ್ಮ್ಮ  ರ್ಲೆಯಾಗಿಸಿಕಳು ರ್ಕಕ ದುು .  ರೋಮಾಪ್ಪರ ಪ್ತಿಿಕ್ಕ 

6:3ರಲಿಿ  ಅಪೋಸು ಲ್ನ್ನ ಇದೇ ಅಥತ ಕಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕಕ  ನಮ್ಮ  ಗಮ್ನವನ್ನನ  ಸೆಳದಿದಾು ನೆ.  ಇಲಿಿ  ಆರ್ನ್ನ 

ಹೇಳುವದೇನೆೆಂದರೆ, ಚಿಕಕ ಹಿೆಂಡು ಕಿಸು ನ ದೇಹದಲಿಿ  ಸೇರುವದಕಾಕ ಗಿ ದಿೋಕಿಾ ಿ ಸಾನ ನ ಹೆಂದಿದೆ.  ಆ 

ದೇಹಕ್ಕಕ  ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕಿಸು ನಡಿಯಲಿಿರುವವರು ಹಾಗೂ  ಆರ್ನ ಮ್ರಣವನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುವ ದಿೋಕಿಾ ಿ ಸಾನ ನ 

ಹೆಂದಿದವರೂ ಆಗಿದಾು ರೆ.  ಇವರು ರ್ಮ್ಮ ನ್ನನ  ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ ಕಿಸು ನಿಗಾಗಿ ಪಿ್ತಿಷಿೆ ಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು 

ರ್ಮ್ಮ  ಜೋವವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯಿೆಂದ ಮ್ರಣಕ್ಕಕ  ಒಪ್ಪ ಸುವವರೂ ಆಗಿದಾು ರೆ-Z ’00, 285 (ಖ 

2699). 

            *   *   * 
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 ನಿನನ  ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನನ  ಅಯೋಗಯ  ಕಾಯತಕಾಕ ಗಿ ಎರ್ು ಬಾರದು. 

-ವಿಮೊೋಚನಾಕಾೆಂಡ 20:7 

 

 ಈ ಆಜ್ಞಾ ಯನ್ನನ  ಆತಿಮ ೋಯ ಇಸಿಾಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಕಡದೆ ಇದು ರೂ ಅದರ ಭಾವ ಎಷಿ್ ೋ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಸೆಳಯುವದು.  ಯಾಕಂದರೆ, ನಾವು ಕಿಸು ನ ಹೆಸರನ್ನನ  

ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸಿಕೆಂಡಿರುವವು.  ಈ ಪ್ರಿಶುದಧ  ನಾಮ್ವು ಎಲಿ್ಲ  ಪಿ್ತಿಷಿೆ ಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಎಲಿ್ಲ  ದೇವ 

ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.  ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  ಈ ವಿಷಯದ ಆಲೋಚನೆಯು ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚಚ ರಿಕ್ಕಯನ್ನನ  

ಕಡುವಂಥದಾು ಗಿದೆ.  ಆಗ ನಾವು ಹೇಳುವದೇನೆೆಂದರೆ, “ನಾವು ಕರ್ತನ ನಾಮ್ವನ್ನನ  ಅಯೋಗಯ  

ಕಾಯತಕ್ಕಕ  ಎರ್ು ಲಿಲಿ್ .  ನಾವು ಆರ್ನ ಗಾೆಂಭಿೋಯತ, ಸೆಾನ ಮ್ತುು  ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನನ  ಮೆಚ್ಚಚ ತೆು ೋವ.  



ಹಾಗೂ ನಾನ್ನ ಆರ್ನ ಪಿ್ತಿನಿಧಯಾಗಿ ಮ್ತುು  ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲಿಿರುವದನ್ನನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ 

ಯೋಚಿಸುತೆು ೋನೆ.  ನಾನ್ನ ಆದಷಿ್ಟ ಮ್ಟಿಿ ಗೆ ಆರ್ನೆಂದಿಗೆ ಎಚಚ ರದಿೆಂದ ಹೆಜೆ್ಞ  ಹಾಕುತೆು ೋನೆ.  ನಾನ್ನ ಯಾವ 

ವಿಧದಲಿಿಯೂ ಆರ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕಳುು ತೆು ೋನೆ.  ಬದಲ್ಲಗಿ ನಾನ್ನ ನನನ  ಎಲಿ್ಲ  

ಯೋಚನೆ, ಮಾತು ಮ್ತುು  ಕೃತಿಗಳಲಿಿ  ಆರ್ನಿಗೆ ಘನತೆ ಬರುವಂತೆ ವತಿತಸುತೆು ೋನೆ-Z ’04, 73 (ಖ 3329). 

      *   *   * 
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 ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರಿೋರಭಾವವು ಅಭಿಲ್ಲಷ್ಠಸುವದು ಆರ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆÀ.  ಆರ್ಮ ನ್ನ 

ಅಭಿಲ್ಲಷ್ಠಸುವದು ಶ್ರಿೋರಭಾವಕ್ಕಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ.  ನಿೋವು ಮಾಡಲಿಚಿಚ ಸುವದನ್ನನ  ಮಾಡದಂತೆ ಇವು 

ಒೆಂದಕಕ ೆಂದು ಹೋರಾಡುರ್ು ದೆ.       -ಗಲ್ಲರ್ಯ  5:17 

 

 ಇಲಿಿ  ಒೆಂದಕಕ ೆಂದು ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವದನ್ನನ  ಸೂಚಿಸಿದೆ.  ಮ್ರಿ್ ಯ  ಮ್ನಸುು  ರ್ನನ  

ದೇಹವನ್ನನ  ಹತೋಟಿಯಲಿಿಡಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನನ  ನೂರ್ನ ಮ್ನಸಿು ನ ಅಧೋನದಲಿಿಡಲು 

ಪಿ್ಯತಿನ ಸುತಿು ದಾು ಗೂಯ , ಮ್ರಿ್ ಯ  ದೇಹವು ವಾಸು ವವಾಗಿ ಸಾಯದಿದು ರೂ ಪಿ್ಪಂಚ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರದಿರ್ 

ದೇವದೂರ್ನ ಸಂಸಗತದಿೆಂದ ನಿರಂರ್ರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನನ  ಉತೆು ೋಜನಗೊಳಿಸಿ ಪಿ್ರಪಂಚಿಕ ಚಿೆಂತೆಗಳೂ, 

ಆಶ್ಗಳೂ, ಶಿ್ಮೆ, ಹೋರಾಟ್ ಮ್ತುು  ಅವಿಧೇಯತೆ ಇವಲಿ್ವುಗಳಿೆಂದ ಚೇರ್ನಗೊೆಂಡು ನೂರ್ನ ಮ್ನಸುು  

ಹಾಗೂ ಚಿರ್ು ದಧೋನಕ್ಕಕ  ದೇಹವು ಒಳಗಾಗುವದನ್ನನ  ರ್ಪ್ಪ ಸಲು ಸರ್ರ್ವಾಗಿ ಪಿ್ಯತಿನ ಸುವವು.  ಇೆಂಥಹ 

ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವ ಯಾವ ಸಂರ್ನ್ನ ಇಲಿ್ .  ಒಳಗೂ, ಹರಗೂ ಹೋರಾಟ್ ನಡೆಯುರ್ು ಲೇ 

ಇರುರ್ು ದೆ.  ಈ ಹೋರಾಟ್ವು ಅೆಂರ್ಯ ವರೆವಿಗೂ ನಡೆಯುವಂಥದುು .  ಈ ಹೋರಾಟ್ದಲಿಿ  ಗೆದು ರೆ ಮಾರಿ್  

ಬಹುಮಾನ ಪ್ಡೆಯುವರು.  ನೂರ್ನ ಮ್ನಸುು  ಮ್ತುು  ಚಿರ್ು  ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮ್ತುು  ಆರ್ನ್ನ ಕಡುವ 

ಶ್ಕು ಯಿೆಂದ ಮ್ರಿ್ ಯ  ದೇಹವನ್ನನ  ಸಾಾ ಧೋನದಲಿಿಡಬಹುದು.  ಆದರೂ ಸಾಯುವರ್ನಕ ಈ ಹೋರಾಟ್ 

ನಡೆಯುರ್ು ಲೇ ಇರುವದು-Z ’03, 424 (ಖ 3272). 

         *   *   * 
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 ಪಿ್ ೋತಿ. . . . .ಅನಾಯ ಯವನ್ನನ  ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪ್ಡದೆ, ಸರ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಜಯವಾಗುವಲಿಿ  

ಸಂತೋಷಪ್ಡುರ್ು ದೆ.     -1ಕರಿೆಂಥ 13:4,6 

 

 ನನನ  ಮ್ನಸಿು ನಲಿಿ  ಸರಿ-ರ್ಪ್ಪಪ  ಎೆಂಬುದಾಗದು ಭದಿವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆಯೇ? ನಾನ್ನ ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ 

ಸರಿಯಾದ ಪ್ಕ್ಷ್ದೆಡೆಗೆ ಇದುು , ರ್ಪ್ಪ ನ್ನನ  ವಿರೋಧಸುತಿು ದೆು ೋನೆಯೇ? ನಾನ್ನ ರ್ಪ್ಪ ನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಉತೆು ೋಜನ 

ಕಡದೆ, ಅದರಿೆಂದ ನನಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ, ಅದನ್ನನ  ಖಂಡಿಸುವವನಾಗಿರುವನಾ? 

ನಾನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಕ್ಷ್ದೆಡೆಗೆ ಅೆಂದರೆ, ಸರ್ಯ ಪ್ರನಾಗಿದುು , ಅದರ ಅಭ್ಯಯ ದಯಕ್ಕಕ  ಪಿ್ಯತಿನ ಸುತಾು  



ಆನಂದಪ್ಡುತಿು ದೆು ೋನೆಯೇ? ಈ ಪಿ್ಯರ್ನ ದಿೆಂದ ನನನ  ಹಿೆಂದಿನ ಅಭಿಪಿ್ರಯಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿನ 

ಇಹಲೋಕಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಸಿದ ಹಿರ್ಗಳಿೆಂದಾಗುವ ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳನ್ನನ  ಕಳಕಳು ಲಿಕಾಕ ದರೂ ನಾನ್ನ 

ಸರ್ಯ ವನ್ನನ  ಪಿ್ ೋತಿಸುತಿು ರುವನೇ?  ಇಲಿಿ  ಅಪೋಸು ಲ್ನ್ನ ಉಲಿೆೋಖಿಸಿರುವ ದೇವರ ಪಿ್ ೋತಿ ಅೆಂದರೆ, ದೇವ 

ಜನರಲಿಿರುವ ಪಿ್ ೋತಿ ಎೆಂಬುದಾಗದೇ.  ಈ ಪಿ್ ೋತಿಯು ಸಾಾ ಥತತೆಯನ್ನನ  ಮೋರಿರುವಂಥದುು  ಹಾಗೂ ಭದಿವಾದ 

ರ್ರ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಅೆಂಟಿಕೆಂಡಿರುವಂಥದುು .  ಇದನ್ನನ  ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ಇದರಿೆಂದ 

ಸರ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಅಧೋನರಾಗಿದುು , ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನನ  (ಪಿ್ ೋತಿ) ಬಿಡದೆ ಪ್ರಿಪ್ರಲಿಸರ್ಕಕ ದುು -Z ’03, 57 (ಖ 

3150). 

     *   *   * 

ನವಂಬರ್ - 11 

 

 ಈ ಕಾರಣದಿೆಂದಲೇ ನಿೋವು ಪೂರ್ಣತಸಕು ಯುಳು ವರಾಗಿ ನಿಮ್ಗಿರುವ ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ ಸದೆುಣವನ್ನನ  ...... 

ಕೂಡಿಸಿರಿ.       - 2ಪೇರಿ್  1:5 

 

 ಕರ್ತನ ಜನರಿಗಿರುವ ಒೆಂದು ಕಷಿ ಕರವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೇನಂದರೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನನ  

ರ್ಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಗತವನ್ನನ  ಕಂಡುಕೆಂಡಿದು ರೂ, ಅದನ್ನನ  ನಿದಿತಷಿ ವಾಗಿ ಕಾಯತರೂಪ್ಕ್ಕಕ  

ರ್ರಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ್ .  ಇೆಂಥಹ ಸಮ್ಯದಲಿಿ  ಬಹು ಜನರು ಶೋಧಕನಿಗೆ - ‘ನಾನ್ನ ನಿನಗೆ 

ಸೋಲುವದಿಲಿ್’ವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿ ರ್ಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿು ನಲಿಿ  ಶೋಧಕನ್ನ ಹಿೆಂದಿರುಗಲು 

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಲಿಪ ಸುವರು.  ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವ ದಾರಿ ಏನೆೆಂದರೆ, ನಾವು 

ಶೋಧಕನನ್ನನ  ಒೆಂದು ಸಾರಿಯಲಿ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕೆಂಬುದಾಗದೇ.  ನಾವು ತೆಗೆದುಕಳುು ವ 

ತಿೋಮಾತನ ಹೇಗಿರಬೇಕ್ಕೆಂದರೆ, ಆಪ್ರದಕ ದೂರ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಈ ರಿೋತಿ ಶೋಧಸುವದರಿೆಂದ ಯಾವ 

ಪಿ್ಯೋಜನವೂ ಆಗದೆ ಅದನ್ನನ  ಅವನ್ನ ಯೋಚಿಸುವದನ್ನನ  ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ.  

“ಸೈತಾನನೇ ನಿೋನ್ನ ತಲ್ಗಿ ಹೋಗು, ನಿನನ  ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡಡ ಬಿದುು  ಆರ್ನಬಬ ನನೆನ ೋ 

ಆರಾಧಸಬೇಕು”, ಎೆಂಬದಾಗಿ ಬರೆದದೆ-Z ’04, 10 (ಖ 3296). 

 

        *   *   * 

ನವಂಬರ್ - 12 

 

    ನಂಬದವನಾಗಿರಬೇಡ, ನಂಬುದಾಗವವನಾಗು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. -ಯೋಹಾನ 20:27 

 

 ನಾವು ನಂಬಿಕ್ಕ ಮ್ತುು  ವಿಶ್ವಾ ಸವಿಲಿ್ದೆ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ .  ನಾವು ಆರ್ನ 

ಒಳು ಯರ್ನ, ಶ್ಕು , ಜ್ಞಾ ನ ಮ್ತುು  ಪಿ್ ೋತಿಯಲಿಿ  ವಿಶ್ವಾ ಸವಿಡಬೇಕು ಮ್ತುು  ಆ ಮುಖೆಂರ್ರ ನಾವು 

ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗಲು ಅಭಾಯ ಸಮಾಡಬೇಕು.  ಈ ಅಪೋಸು ಲ್ನ್ನ ಗಲಿಲ್ಲಯ ಸಮುದಿದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ 

ಬಿೋಸಿದಾಗ ಭಯಪ್ಟಿ್ಟ  ಕೂಗಿದನ್ನ - ನಂರ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಂಬಿಕ್ಕಯಲಿಿ  ಬಲಿಹೆಂದುತಾು , ದಾಖಲೆಗಳು 

ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನ್ನ ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಆರ್ನನ್ನನ  ಅವನ್ನ ಕಂಡುಕಳು ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ದೆ 



ಇದಾು ಗೂಯ , ಆರ್ನನ್ನನ  ನಂಬಿದನ್ನ.  ಹಾಗೆಯೇ, ನಾವು ಕರ್ತನಲಿಿ  ವಿಶ್ವಾ ಸವಿಡುವದಕ್ಕಕ  ಇದು ಒೆಂದು 

ಪ್ರಠವಾಗಿದೆ; ಮ್ತುು  ನಾವು ದಿನ ನಿರ್ಯ ವೂ ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ  ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದಾು ಗೂಯ  ವಿಶ್ವಾ ಸವನ್ನನ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾು  ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ನಭವಗಳ ಬಗೆೆ  ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚಿೆಂತಿಸಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ 

ವಾಕಯ ದಲಿಿ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಇರುವ ಪ್ರಠಗಳನ್ನನ  ನಮ್ಮ  ಜೋವಮಾನದಲಿಿ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ನಮ್ಮ  

ನಂಬಿಕ್ಕಯು ನಮ್ಮ ಲಿಿ  ಬೇರೂರಿ ನಿಲಿುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ-Z ’04, 89 (ಖ 3337). 

     *   *   *  

  

ನವಂಬರ್ - 13 

 

 ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ  ತಂದೆಯನ್ನನ  ಬೇಡಿಕಳುು ವದಕಕ ೆಂರ್ ಮುೆಂಚ್ಚಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ನ 

ಅಗರ್ಯ ವೆಂಬದು ಆರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದದೆ.     - ಮ್ತಾು ಯ 6:8 

 ನಮ್ಮ  ಮ್ನವಿ, ನಮ್ಮ  ಕೋರಿಕ್ಕ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವದು ಇವಲಿ್ವೂ ಯಾವಾಗಲೂ 

ನಮ್ಮ  ಹೃದಯದ ಶುದಧ ತೆಗಾಗಿ ಮ್ತುು  ಆರ್ನ ಆರ್ಮ  ನಮ್ಮ ಲಿಿ  ಸಮೃದಿಧಯಾಗಿರಲು ಮ್ತುು  ನಮ್ಮ  ಆತಿಮ ೋಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಬಲ್ಗೊೆಂಡು ಚೈರ್ನಯ ವಾಗಿರಲು ಬೇಕಾಗುವ ಆತಿಮ ೋಯ ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು.  ಪಿ್ರಕೃರ್ 

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಿ್ಕ ೈಸು ರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ  ಹಿರ್ಕ್ಕಕ  ಏನ್ನ ಬೇಕಾಗುವವೆಂಬುದಾಗದನ್ನನ  ಕರ್ತನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನನ  

ರ್ಕಕ  ಸಮ್ಯದಲಿಿ  ಒದಗಿಸುವನ್ನ.  ಇದನ್ನನ  ಕರ್ತನ ತಿೋಮಾತನಕ್ಕಕ  ಬಿಡಬೇಕು.  ನಮ್ಗೆ ಸಿಕಕ ದೆ ಇರುವ 

ವಿಷಯದಲಿಿ  ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನನ  ಒತಾು ಯಪ್ಡಿಸಬಾರದು.  ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಕರ್ತನಲಿಿ  

ನಂಬಿಕ್ಕ ಇಡುವವರಾಗಿರದೆ, ಅಪ್ನಂಬಿಗಸು ರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವವು.  ಇದನ್ನನ  ಕರ್ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಚ ವದಿಲಿ್ .  

ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತನಲಿಿ  ವಿಶ್ವಾ ಸವಿಲಿ್ದಿರುವದನ್ನನ  ಸಪ ಷಿ ಪ್ಡಿಸುರ್ು ದೆ; ಮ್ತುು  ನಾವು ಭಯಭಿಾೆಂರ್ರಾಗಿ 

ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಸುಧಾರಿಸುತಿು ಲಿ್ , ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಮ್ರೆತಿದಾು ನೆ.  ಅಥವಾ ನಿಲ್ತಕಿಸುತಾು  ಇದಾು ನೆ 

ಎೆಂರ್ಲೂ ಆರ್ನ್ನ ತಾನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾು ನವನ್ನನ  ಈಡೇರಿಸುತಿು ಲಿ್  ಎೆಂಬುದಾಗವ ಅನ್ನಮಾನ 

ಹುಟಿ್ ವದು-Z ’04, 90 (ಖ 3337). 

         *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 14 

 

 ನಿಮ್ಮ  ವಿಷಯದಲಿಿಯೂ ಎಲಿ್ಲ  ಹಿೆಂಡಿನ ವಿಷಯದಲಿಿಯೂ ಎಚಚ ರಿಕ್ಕಯಾಗಿರಿ.  ನಾನ್ನ ಹೋದ 

ಮೇಲೆ ಕಿೂರವಾದ ತೋಳಗಳು ನಿಮೊಮ ಳಗೆ ಬರುವವೆಂದು ನಾನ್ನ ಬಲಿೆನ್ನ; ಅವು ಹಿೆಂಡನ್ನನ  

ಕನಿಕರಿಸುವದಿಲಿ್ .  ಇದಲಿ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಿಯೂ ಕ್ಕಲ್ವರು ಎದುು  ವಯ ತಾಯ ಸ ಭೋದನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ 

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷಯ ರನ್ನನ  ರ್ಮ್ಮ  ಹಿೆಂದೆ ಎಳಕಳುು ವರು.   -ಅ.ಕೃ. 20:28-30 

 ಇೆಂಥಹ ವಿರುದಧ ವಾದ, ಪಿ್ತಿಕೂಲ್ದ ಸಾ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಕಿಸು ನ ಶಿಷಯ ರು ಒಳಗಾಗುವದೂ ಮ್ತುು  

ಅವರು ದೇವರ ಸಭೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳಿೆಂದ ಪ್ರಿೋಕಿ ಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ , ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಜಯಶ್ವಲಿಗಳಾಗಿ 

ಹರಬಂದು ದೇವರು ವಾಗಾು ನ ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಹಾ ಬಹುಮಾನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.  ನಾವು 

ಕಿಸು ನೆಂದಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ಬಾದಯ ಸೆರಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಎಲಿ್ಲ  ರಿೋತಿಯ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಗಳು ಮ್ತುು  

ಶೋಧನೆಗಳಲಿಿ  ನಮ್ಮ  ಪಿ್ರಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನನ  ಹಾಗೂ ದೇವರಲಿಿನ ನಂಬಿಕ್ಕ ಮ್ತುು  ಆರ್ನ ರಾಜಯ ದಲಿಿ  



ನಂಬಿಕ್ಕ, ಸರ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ, ಹಿೆಂಸೆಗಳನ್ನನ  ತಾಳಮ ಯಿೆಂದ ಸಹಿಸಿಕೆಂಡು ಸಾವಿಗೂ ಹೆದರದೆ 

ಇರುವಂಥದನ್ನನ  ನಾವು ರುಜುಪ್ಡಿಸಿ ನಮ್ಮ  ಯೋಗಯ ತೆಯನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ದೇವರಲಿಿ  ನಮ್ಮ  

ವಿಶ್ವಾ ಸ ಚಂಚಲ್ವಾಗಿರದೆ, ದೇವನ್ನ ರ್ನನ  ಸಭೆಯನ್ನನ  ರ್ಕಕ  ಸಮ್ಯದಲಿಿ  ವಿಮೊೋಚಿಸಿ ಉನ್ನರ್ 

ಸೆಾನಕ್ಕಕ ೋರಿಸುವನ್ನ ಎೆಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು.  ಇೆಂರ್ಹ ನಂಬಿಗಸು ರಿಗೆ ಅನ್ನಗಿಹಿಸಲ್ಪ ಟಿಿ ರುವ 

ಸಮಾಧಾನ ಕೋರ್ತನೆ 91ನೇ ಅಧಾಯ ಯವಾಗಿದೆ-Z ’04, 74 (ಖ 3331). 

     *   *   * 

   

 

ನವಂಬರ್ - 15 

 

 ಆರ್ನಲಿಿ  ನೆಲೆಗೊೆಂಡವನಾಗಿದೆು ೋನೆೆಂದು ಹೇಳುವವನ್ನ ಕಿಸು ನ್ನ ನಡೆದಂತೆಯೇ ತಾನೂ 

ನಡೆಯುವದಕ್ಕಕ  ಬದಧ ನಾಗಿದಾು ನೆ.        -1ಯೋಹಾನ 2:6 

 

 ಕಿಸು ನ್ನ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಯುವವನ್ನ ರ್ನನ  ಸಾಮಾನಯ  ನಡತೆಯನ್ನನ  ಎಲಿ್ಲ  ಒಳು ಯರ್ನಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಸಿಕೆಂಡಿರಬೇಕು ಮ್ತುು  ಅದರಂತೆಯೇ ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಟಿ್ ರ್ನವನ್ನನ  ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು.  

ಆದಷಿ್ಟ ಮ್ಟಿಿ ಗೆ ಅವನ್ನ ಕಿಸು ನ ಹೆಜೆ್ಞಯ ಜ್ಞಡನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.  ಈ ನಡೆಯುವಿಕ್ಕ ರ್ನನ  

ಅಪ್ರಿಪೂಣತ ದೇಹದಲಿಿ  ಕಿಸು ನ್ನ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕ್ಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು.  ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  

ಪ್ರಿಪೂಣತ ಮ್ಟಿ್ ದಲಿಿ  ನಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ .  ಕಿಸು ನ್ನ ಶ್ರಿೋರದಲಿಿ  ಪ್ರಿಪೂಣತನಾಗಿದು ನ್ನ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಪೂಣತಮ್ಟಿ್ ದಲಿಿ  ನಡೆದನ್ನ.  ಇದರ ಸಾಧಾರಣ ಅಥತ ಆರ್ನ್ನ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಯುವದು 

ಅೆಂದರೆ, ಆರ್ನ್ನ ನಡೆದ ದಾರಿ, ಅದೇ ಗುರಿ, ಆರ್ನ್ನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಸೆಾಪ್ಸಿದ ಪಿ್ಮಾಣದ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು 

ಅದನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲು ನಡೆಯುವದಾಗಿದೆ-Z ’03, 345 (ಖ 3235). 

    *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 16 

 

 ಈಕ್ಕಯು ರ್ನನ  ಕೈಲ್ಲಗುವಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿದಾು ಳ.        -ಮಾರ್ಕತ 14:8 

 ನಾವು ವೈಯಕು ಕವಾಗಿ ಕಿಸು ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ ಎೆಂಬುದಾಗದು ಮಾರಿ್ವಲಿ್ದೆ,  ಕರ್ತನ 

ಸಹೋದರರನ್ನನ  ಪಿ್ ೋತಿ, ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮ್ತುು  ಶ್ವೆಂತಿ ಎೆಂಬ ಹಿರ್ಕರವಾದ ಸುಗಂಧ 

ದಿವಯ ದಿೆಂದ ಅಭಿಷೇಕಸಬೇಕು.  ಇವು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ  ಸಾಾ ಥತತೆಯನ್ನನ  ಬದಿಗಿಟಿ್ಟ  ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹು 

ಬೆಲೆಯುಳು ದು ನ್ನನ  ನಾವು ಕಡುತಿು ದೆು ೋವ ಎೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ನಮ್ಗೆ ಬರಬಹುದು.  ಆದರೆ, ನಮ್ಮ  

ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಎಣಿಕ್ಕಯಲಿಿ  ಇದು ಅತಿ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು.  ಕಿಸು ನ್ನ 

ನ್ನಡಿದಿರುವದೇನಂದರೆ, ನಾವು ಎಷಿ ರಮ್ಟಿಿ ಗೆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಏನೇನ್ನ ಮಾಡುತೆು ೋವಯೋ ಅದನೆನ ಲಿ್ಲ  

ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುರ್ು ದೆ ಎೆಂಬುದಾಗದೇ.  ಅಚಚ  ಜಟಾಮಾೆಂಸಿ ತೈಲ್ ನಮ್ಮ  ಹೃದಯವೇ ಆಗಿದೆ.  ಆ 

ಹೃದಯ, ಒಳು ಯ ಭಾವನೆ, ಕರುಣೆ ಮ್ತುು  ಪಿ್ ೋತಿ ಎೆಂಬ ಸುಗಂಧ ದಿವಯ ದಿೆಂದ ತುೆಂಬಿ ಕರ್ತನ 



ಪ್ರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕರ್ತನ ಎಲಿ್ಲ  ಶಿಷಯ ರ ಪ್ರವಾಗಿಯೂ ಆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯುಳು  ತೈಲ್ವನ್ನನ  

ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕಸುವ ಅವಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ದಾಗಿದೆ.  ಈ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಂತಿರುವ ಪಿ್ ೋತಿ ಮ್ತುು  

ಭಕು ಯನ್ನನ  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿಿ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಯಾಕಂದರೆ, ನಾವು ಕರ್ತನವರಾಗಿದೆು ೋವ-Z ’99, 78, 

00 378 (ಖ 2447). 

           *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 17 

 

 ನಿೋನ್ನ ಹೋಗುವಲಿೆಲಿ್ಲ  ನಿನನ ನ್ನನ  ಕಾಯವದಕ್ಕಕ  ಆರ್ನ್ನ ನಿನನ  ವಿಷಯವಾಗಿ ರ್ನನ  ದೂರ್ರಿಗೆ 

ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕಡುವನ್ನ.       -ಕೋರ್ತನೆಗಳು 91:11 

 

 ದೇವರು ನಂಬಿಗಸು ರಾದ ಕ್ಕಲ್ವು ಕಿ್ಕ ೈಸು  ಧಮಾತಧಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಮ್ತುು  ಕ್ಕಲ್ವು ಬೋಧಕರನ್ನನ  

ನಿಮ್ಮ  ಆರ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಕಾಯಲು ಎಬಿಬ ಸುವನ್ನ, ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕಕ  ಒಪ್ಪ ಸಬೇಕಾಗುವದು.  “ನಿಮ್ಮ  

ಮ್ಧಯ ದಲಿಿ  ಸುಳುು  ಬೋಧಕರೂ ಕೂಡಾ ಎದುು  ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನನ  ಕ್ಕಡಿಸಿ, ವಂಚಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನನ  

ಕಟಿಿ  ಆರ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ರ್ಪ್ಪಪ  ದಾರಿಗೆ ಎಳಿಯುತಾು ರೆನ್ನನ ವದು ನಿಜ.  ಆದರೂ ದೇವರ ಮ್ಕಕ ಳು ದೇವರ 

ವಿಷಯದಲಿಿ  ನಮಿ್ತೆಯಿೆಂದಲೂ, ಸರಳತೆಯಿೆಂದಲೂ ನಡೆದು ನಂಬಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಹೋಗದೆ, 

“ಕರ್ತನ್ನ ಹಿೋಗೆ ನ್ನಡಿದಿದಾು ನೆ” ಎೆಂಬುದಾಗದಾಗಿ ಹೇಳುವರು.  ಅಲಿ್ದೆ, ಅವರು ಪಿ್ತಿಯೆಂದು ವಿಷಯದಲಿಿ    

ತಾವು ಇಟಿಿ ರುವ ನಂಬಿಕ್ಕಯಲಿಿ  ದೃಢವಾಗಿದುು , ಪಿ್ತಿಯೆಂದು ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಎಚಚ ರಿಕ್ಕಯಿೆಂದ 

ಪ್ರಿಶಿೋಲಿಸಿ, ಯಾವದು ಸರಿ, ಯಾವದು ರ್ಪ್ಪಪ  ಎೆಂಬದನ್ನನ  ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ರುಜುಪ್ಡಿಸಿ, ಸರ್ಯ ವನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸುವರು.  ಅಪೋಸು ಲ್ನಾದ ಪೌಲ್ನ್ನ (ಇಬಿಿಯ 13:17) “ಅವರು 

ನಿಮ್ಮ  ಆರ್ಮ ಗಳನ್ನನ  ಕಾಯುವರು ಮ್ತುು  ಅವರ ಮಾತಿನಲಿಿ  ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇರಲಿ ಎೆಂಬದಾಗಿ ಸಲ್ಹೆ 

ಮಾಡಿದಾು ನೆ.  ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿ ರ್ನನ  ಹಿೆಂಡನ್ನನ  ಕಾಯುವನ್ನ-Z ’04, 75 (ಖ 3331). 

      *   *   * 

   

ನವಂಬರ್ - 18 

 

 ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕು ಯುಳು ವರ ಸುರ್ು ಲು ಆರ್ನ ದೂರ್ನ್ನ ದಂಡಿಳಿಸಿ ಕಾವಲ್ಲಗಿದುು  

ಕಾಪ್ರಡುತಾು ನೆ.             -ಕೋರ್ತನೆ 34:7 

 

 ಈ ಭರವಸೆಯು ಕಿ್ಕ ೈಸು ನಾದವನಲಿಿ  ಹಸ ವಿಶ್ವಾ ಸವನ್ನನ  ಹುಟಿಿ ಸಿ ಅವನನ್ನನ  

ಧೈಯತಗೊಳಿಸುರ್ು ದೆ.  ಭೂಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಶ್ಕು ಯು ಇವನಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿದು ರೂ, ಅವನ್ನ 

ರ್ನನ ಲಿಿರುವ ಬಲ್ದಿೆಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿರುವುದಿಲಿ್ .  ಆರ್ನಿಗೆ ಬರುವ ವಿಪ್ತುು ಗಳೂ ಮ್ತುು  ಅಪ್ರದಿರ್ 

ದೂರ್ನಿೆಂದಲೂ, ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನಷಯ ನಿೆಂದ ಬರುವ ವಿರೋಧಗಳೂ ಹಾಗೂ ಅವನ್ನ ದುರಾರ್ಮ  ಸೇನೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಸೈತಾನನೂ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅನ್ನಯಾಯಿಗಳಾದ ದುರಾರ್ಮ ಗಳ ವಿರುದಧ  



ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವನ್ನ ಹೇಳುವದೇನೆೆಂದರೆ - “ದೇವರು ನಮ್ಮ  ಕಡೆ ಇದು ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವವರು 

ಯಾರು?” “ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವ ಎಲಿ್ರಿಗಿೆಂರ್ ಹೆಚಿಚ ನವನ್ನ ನಮ್ಮ  ಕಡೆ ಇದಾು ನೆ”.  

ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  ಪ್ರಲೋಕದ ಎಲಿ್ಲ  ಸೈನಯ ವು ದೇವರ ಚಿರ್ು ಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿದೆ.  ಇವರನ್ನನ  ದೇವರು ರ್ನನ  

ಜ್ಞಾ ನಾನ್ನಸಾರ ರ್ನನ  ಕಾಯತ ನಿವತಹಿಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಾು ನೆ-Z ’97, 120 (ಖ 2139).   

                   *   *   * 
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     ಆದಕಾರಣ, ನಾವು ಇರ್ರರಂತೆ ನಿದೆು  ಮಾಡದೆ ಎಚಚ ರವಾಗಿರೋಣ   - 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:6 

 

 ಎಚಚ ರವಾಗಿರುವದೆೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕಟಿಿ ರುವ ಎಲಿ್ಲ  ನಿದೇತಶ್ನಗಳನ್ನನ  ಬಹು 

ಜ್ಞಗರೂಕತೆಯಿೆಂದ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಚ ವಂತೆ ಸೇವ ಮಾಡುವವರಾಗಬೇಕು.  ನಾವು 

ನಮ್ಮ  ಮ್ಹಾಯಾಜಕನಾದ ಕಿಸು ನ್ನ ನಡೆದಂತೆ ಆದಷಿ್ಟ ಮ್ಟಿಿ ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಿರುವ ಸಾಮ್ಥಿ ಯ ದಂತೆ 

ನಡೆಯೋಣ.  ನಾವು ಶ್ವೆಂರ್ ಚಿರ್ು ರಾಗಿ ಕರ್ತನಲಿಿ  ಸಂತೋಷ್ಠಸುತಾು , ಲೋಕದ ಚಿೆಂತೆಗಳನ್ನನ  ಬದಿಗಿಟಿ್ಟ  

ಇರ್ರರು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನನ  ಅಪ್ರಥತ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಚಿೆಂತೆಯಲಿಿ  ಮುಳುಗಿ 

ಹೋಗುವರು.  ಆ ರಿೋತಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿಹೋಗದೆ ನಮ್ಗಾಗುತಿು ರುವ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ನಮ್ಗಿರುವ 

ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿ ಕರ್ತನ ಸೇವಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿರುವ ಎಲಿ್ವನ್ನನ  ಗಿಹಿಸಿ ಸೇವ 

ಮಾಡೊೋಣ.  ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಬರುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸೇವ ಮಾಡುವ ಸಂದಭತಗಳಾಗಲಿ ರ್ಪ್ಪ  

ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೆಂಡು ಎಚಚ ರವಾಗಿದುು  ಸೇವ ಮಾಡೊೋಣ-Z ’02, 239 (ಖ 3054). 

                          *   *   * 

ನವಂಬರ್ - 20 

 

 ಹಿೋಗೆ ನಿೋವು ಮಾಡಿದರೆ ಎೆಂದಿಗೂ ಎಡಹುವುದಿಲಿ್ .      -2ಪೇರಿ್  1:10 

 

 ಇಲಿಿ  ಹೇಳಿರುವ, “ಹಿೋಗೆ ನಿೋವು ಮಾಡಿದರೆ” ಎೆಂಬುದಾಗದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ಕಲ್ಸ 

ಪ್ರಿಪೂಣತವಾಗಿರಬೇಕ್ಕೆಂಬ ಅಥತದಲಿಿ  ಹೇಳಿಲಿ್ , ಬದಲು ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ರ್ಪ್ಪಪ ಗಳು ಮ್ತುು  ನಾವು 

ದಿನನಿರ್ಯ ದಲಿಿ  ಮಾಡುವ ಕಿಯೆಗಳಲಿಿನ ಕರತೆ ಇವಲಿ್ವುಗಳನ್ನನ  ಕಿಸು ನ್ನ ರ್ನನ  ನಿೋತಿವಸು ರವನ್ನನ  ಹದಿಸಿ 

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮ್ರೆಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಕಿಸು ನ ನಿೋತಿಯನ್ನನ  ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಎಲಿ್ಲ  

ಗುಣಗಳನ್ನನ  ನಮ್ಮ  ಸಾಮ್ಥಿ ಯ ಕ್ಕಕ  ರ್ಕಕ ೆಂತೆ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ ನಡೆದರೆ ನಾವು ಬಿದುುಹೋಗುವದಿಲಿ್ .  ನಾವು 

ಮಾಡಬೇಕಾದುದೆಲಿ್ವನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಲ್ಲಭದಾಯಕವಲಿ್ದ ಸೇವಕರೇ ಆಗಿರುತೆು ೋವ.  ನಾವು 

ನಮ್ಮ  ಸಾ ೆಂರ್ ನಿೋತಿಯಿೆಂದ ಯಾವುದನ್ನನ  ಮಾಡಲೂ ಹೆದರುತೆು ೋವ.  ಆದರೆ, ಕಿಸು ನ್ನ ರ್ನನ  ನಿೋತಿ 

ವಸು ರವನ್ನನ  ಹದಿಸಿದು ನ್ನನ  ನಮ್ಮ ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನಾವು ಸರ್ರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿ್ಮ್ಪ್ಟಿ್ಟ  ನಮ್ಮ  ನಮ್ಮ  

ರಕ್ಷ್ಣೆಯನ್ನನ  ಸಂಪ್ರದಿಸಬೇಕು.  ಯಾರು ಪ್ರಪ್ವನ್ನನ  ವಿಸಜತಸಿ ಶುದಧ  ಜೋವನವನ್ನನ  ಮಾಡಲು 



ಅಪೇಕಿಸುತಾು ರೋ ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಮಾರಿ್  ಕಿಸು ನ್ನ ರ್ನನ  ನಿೋತಿ ವಸು ರವನ್ನನ  ಹದಿಸುವನ್ನ.  ಯಾಕಂದರೆ, 

ನಿಮ್ತಲ್ ಚಿರ್ು ವಿಲಿ್ದೆ ದೇವರನ್ನನ  ನೋಡಲಿಕ್ಕಕ  ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ -Z ’97, 148 (ಖ 2154). 

                               *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 21 

 

 ನನನ  ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯು 

ತಾಳಮ ಯನ್ನನ ೆಂಟ್ಟಮಾಡುರ್ು ದೆೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿೋವು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷಿ ಗಳಲಿಿ  ಬಿದಿು ರುವಾಗ ಅದನ್ನನ  

ಕೇವಲ್ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದೆು ೆಂದು ಎಣಿಸಿರಿ.      -ಯಾಕೋಬ 1:2-3 

 

 ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಗಿದುಹೋಗಿ ಜಯಶ್ವಲಿಗಳೊಳಗೆ ರ್ಮ್ಗೆ ರ್ಕಕ  ಸೆಾನ ದೊರಕುವದನ್ನನ  

ಪಿ್ತಿಯಬಬ ನ್ನ ಆಶಿಸುವನ್ನ.  ಆದರೆ, ನಂಬಿಕ್ಕ ಮ್ತುು  ವಿಶ್ವಾ ಸ ನಮ್ಮ  ಹೃದಯಗಳಲಿಿ  ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಿ 

ನಾವು ಶುದಧ ರಾಗುವಂತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿದುು  ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವದು 

ಅವಶ್ಯ .  ನಮ್ಗಾಗುವ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಗಳಿೆಂದ ಕಲಿರ್ ಪ್ರಠಗಳು ನಮ್ಗೆ ಲ್ಲಭ ರ್ರುವದಾದರೆ ನಾವು 

ಸಂಕಟ್ಗಳಲಿಿಯೂ ಆನಂದಪ್ಡೊೋಣ.  ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ  ಗುಣವನ್ನನ  ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಿ ನಾವು ಸರ್ಯ ದಲಿಿಯೂ, 

ನಿೋತಿಯಲಿಿಯೂ ದೃಢವಾಗಿದುು , ನಮ್ಮ  ಬಲ್ಹಿೋನತೆಯ ಬಗೆೆ  ಎಚಚ ರದಿೆಂದಿದುು  ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ನಾವು 

ಕಾದುಕಳೊು ೋಣ.  ಒೆಂದು ವೇಳ ನಮ್ಮ  ಹೋರಾಟ್ದ ಒೆಂದು ಭಾಗದಲಿಿ  ಜಯಸಾಧಸಿದು ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ  

ಅನ್ನಕೂಲ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.  ನಾವು ಕ್ಕಲ್ವು ಅೆಂಶ್ಗಳಲಿಿ  ಪೂತಿತ ಸೋತು ಹೋಗಿದು ರೂ, 

ಅದರ ಪ್ರಿರ್ಣಮ್ ನಮ್ಮ  ಗುಣವನ್ನನ  ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುರ್ು ದೆ.  ಹಾಗೂ ಆ ದಿಕಕ ನಲಿಿ  ನಾವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ವನ್ನನ  

ಹೆಂದಿದವರಾಗಿ ರ್ಗೆಿದ ಮ್ನಸಿು ನಿೆಂದಲೂ, ಜಜೆಹೋದ ಹೃದಯದಿೆಂದಲೂ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಕ್ಷ್ಮ್ದಲಿಿ  

ಪಿ್ರರ್ಥತಸೋಣ-Z ’02, 133 (ಖ 3000). 

         *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 22 

 

 ನಿನನ  ಆಲ್ಯಾಭಿಮಾನವು ನನನ ನ್ನನ  ಬೆೆಂಕಯಂತೆ ದಹಿಸಿದೆ.   -ಕೋರ್ತನೆ 69:9 

 

 ರ್ಣಣ ಗಿರುವ ಮ್ತುು  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಲೆಕಾಕ ಚಾರ ಹಾಕುವ ಜನರಲಿಿ  ಒಳು ಯ ಗುಣಗಳಿರಬಹುದು.  

ಆದರೆ ಒಮೆಮ  ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನೂನ , ಸರ್ಯ ವನೂನ  ರುಚಿ ನೋಡಿದವರು ರ್ಣಣ ಗಾಗಲಿ ಅಥವ ಉಗುರು 

ಬೆಚಚ ಗಾಗಲಿ ಇರಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ .  ಇೆಂಥಹವರಲಿಿ  ಪಿ್ ೋತಿಯೆೆಂಬ ಜ್ಞಾ ಲೆಯು ಉರಿದು ಬೆೆಂಕಯಂತೆ 

ದಹಿಸುವದು.  ಇೆಂಥಹ ಗುಣ ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನಲಿಿತುು .  ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿಯೇ ಈರ್ನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ 

ಪಿ್ಯನಾಗಿದು ನ್ನ.  ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  ನಾವಲಿ್ರೂ ಕರ್ತನ ಪಿ್ ೋತಿಗೆ ಪ್ರರಿ್ರಾಗಿ ಆರ್ನ ದೃಷಿ್ಠಯಲಿಿ  ಸರ್ಯ  ಹಾಗೂ 

ನಿೋತಿಯ ವಿಷಯದಲಿಿ  ನಮ್ಮ  ಅಭಿಮಾನವು ಬೆೆಂಕಯಂತೆ ಕರ್ತನ ವೇದಿಕ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಪ್ತರ್ವಾಗಲಿ.  



ಹಿೋಗೆ ಇವರು ಕರ್ತನ ಮೂಲ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿಚ ಕ್ಕಯಾಗಿಯೂ ಅತಿಪಿ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವರು-Z 

’98, 112 (ಖ 2288). 

 

           *   *   * 

 ನವಂಬರ್ - 23 

 

 ದೇವರ ಚಿರ್ು ವನ್ನನ  ನೆರವೇರಿಸಿ ವಾಗಾು ನದ ಫಲ್ವನ್ನನ  ಹೆಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಳಮ  ಬೇಕು. -                                                   

-ಇಬಿಿಯ 10:36 

 ಇಲಿಿ  ನಾವು ದೇವರ ಚಿರ್ು ವನನ  ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ಒೆಂದು ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕಯಲಿ್ .  ಆ ಗುರಿಯನ್ನನ  ರ್ಲುಪ್ದ 

ಮೇಲೆ ಅೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ  ಹೃದಯ ಮ್ತುು  ನಮ್ಮ್ ಚಿರ್ು ದಲಿಿ  ಗುಣಮ್ಟಿ್ ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದು ಆರ್ನ ಚಿರ್ು ವನ್ನನ  

ಪೂಣತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ದಿದು ರೂ ಶ್ವರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಸಾ ಲ್ಪ ಮ್ಟಿಿ ಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧಯ .  

ನಾವು ತಾಳಮಯಿೆಂದಿದುು , ದೇವರ ನಿೋತಿಯನ್ನನ  ನಮ್ಮ  ಹೃದಯದಲಿಿ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ನಮ್ಮ  ಜೋವನದ 

ಎಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಿ  ಹಾಗೂ ಸಂದಭತಗಳ ಸೆಿ ತಿಗಳಲಿಿ  ದೇವರ ವಾಕಯ ವೆಂಬ ನಿಯಮ್ವನ್ನನ  ಪ್ರಲಿಸಿ 

ವಾಗಾು ನದ ಫಲ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಕಾಯೋಣ.  ಆಗ ಮಾರಿ್ವೇ ನಾವು ಹೃದಯದಲಿಿ  ದೇವರ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  

ಬಾಧಯ ರಾಗಲು ಸಮ್ಥತರಾಗುತೆು ೋವ.  ಅಪೋಸು ಲ್ನಾದ ಯಾಕೋಬನ್ನ ಹೇಳುವದೇನೆೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ  

ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯು ತಾಳಮ ಯನ್ನನ ೆಂಟ್ಟಮಾಡುರ್ು ದೆ.”  ಅೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ 

ಪ್ರಿಶೋಧನೆಯಾಗುವಾಗ ತಾಳಮ  ಎೆಂಬ ಗುಣವು ನಮ್ಮ ಲಿಿ  ನೆಲೆಯಾಗಿದುು  ನಾವು 

ದಿೋಘತಶ್ವೆಂತಿಯಿೆಂದಿರಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದು.  ಆದರೆ, ನಾವು ತಾಳಮಯಿೆಂದಿರಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದು ರೆ 

ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ್ಕಯು ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಎೆಂಬ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕಯಲಿಿ  ತೃಪ್ು ದಾಯಕವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವದಿಲಿ್ .  

ಆಗ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಬಾಧಯ ರಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಿರುವದಿಲಿ್ -Z ’01, 117 (ಖ 2790). 

           *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 24 

 

 ಇದರ ದೆಸೆಯಿೆಂದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲಿಿಯೂ, ಮ್ನ್ನಷಯ ರ ವಿಷಯದಲಿಿಯೂ ನಾನ್ನ ನಿದೊೋತಶಿ 

ಎೆಂದು ಸಾಕಿ  ಹೇಳುವ ಮ್ನಸುು  ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕ್ಕೆಂದು ಅಭಾಯ ಸಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೋನೆ.  

      -ಅ.ಕೃ. 24:16 

 

 ಬಿದುುಹೋಗಿರುವ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಿರುವ ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳನ್ನನ  ನಿಯಂರಿ್ಣದಲಿಿಟಿ್ಟಕಳುು ವ 

ರಿೋತಿಯಲಿೆೋ ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಾು ಕಿಯನ್ನನ  ಸಹ ನಿಯಂರಿ್ಣದಲಿಿಟಿ್ಟಕಳು ಬೇಕು.  ಹಿೋಗೆ ನಮ್ಮ  

ಮ್ನಸಾು ಕಿಯನ್ನನ  ನಿಯಂತಿಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕಕ ೆಂದು ನಿಯಮ್ವಿದೆ.  ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಾು ಕಿ  ಒೆಂದು 

ಗಡಿಯಾರವಿದು ೆಂತೆ.  ಅದರ ಮುಖ ಫಲ್ಕ (ಗಡಿಯಾರದ)  ಘಂಟೆಗಳಿೆಂದ ಸರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  

ಗುರುತಿಸಲ್ಲಗಿರುತೆು .  ಗಡಿಯಾರವು ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯವನ್ನನ  ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಪಿ್ಧಾನ 

ಸುರುಳಿಯನ್ನನ  (ಮೈನ್ ಸಿಪ ರೆಂಗ್) ಚಾಲ್ನೆಯ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಿಡುವದು ಅವಶ್ಯ ; ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗಡಿಯಾರವು 



ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯವನ್ನನ  ತೋರಿಸುರ್ು ದೆ.  ಇದೇ ರಿೋತಿ ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಾು ಕಿಯು ಸರಿ ಮ್ತುು  ರ್ಪ್ಪ ನ್ನನ  

ತೋರಿಸುರ್ು ದೆ.  ಅೆಂದರೆ, ಈ ಸರಿ ರ್ಪ್ಪಪ ಗಳು ಸರ್ಯ ವಾಗಿವಯೇ ಎೆಂಬದನ್ನನ  ನೂರ್ನ ಮೈನ್ ಸಿಪ ರೆಂಗ್ 

ಆಗಿರುವ ನೂರ್ನ ಹೃದಯ ಮ್ತುು  ನೂರ್ನ ಚಿರ್ು ಗಳನ್ನನ  ನಿಯಂತಿಿಸುವದರ ದೇವರ ವಾಕಯ ದಲಿಿ  ಪಿ್ ೋತಿ 

ಎೆಂಬ ನಿಯಮ್ವು ಪಿ್ಕಟ್ವಾಗಿದೆ-Z ’00, 360 (ಖ  2733) 

                    *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 25 

 

 ಯಾವನಾದರೂ ಪ್ರಪ್ಮಾಡುವದಕ್ಕಕ  ಪಿೆ ೋರೇಪ್ಸಲ್ಪ ಡುವಾಗ - ಈ ಪಿೆ ೋರಣೆಯು ನನಗೆ ದೇವರಿೆಂದ 

ಉೆಂಟಾಯಿತೆೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು.  ದೇವರು ಕ್ಕಟಿ್ ದಕ್ಕಕ ೋನೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ್ ವನಲಿ್ .  ಆರ್ನ್ನ ಯಾರನೂನ  

ಪ್ರಪ್ಕ್ಕಕ  ಪಿೆ ೋರೇಪ್ಸುವದಿಲಿ್ .     -ಯಾಕೋಬ 1:13 

  

 ದೇವರು ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವ ಶೋಧನೆಗೂ, ಸೈತಾನನಿೆಂದ ಬರುವ ಶೋಧನೆಗೂ 

ವಯ ತಾಯ ಸವಿದೆ.  ದೇವರು ರ್ನನ  ಚಿರ್ು ದಂತೆ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವ ಶೋಧನೆಯ 

ಉದೆು ೋಶ್ವೇನೆೆಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ರ್ರ್ಾ ಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿೋತಿಗೂ ಭದಿವಾಗಿ ಪಿ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ 

ನಡೆಯುತಿು ದೆು ೋವಯೋ? ಎೆಂಬುದಾಗದನ್ನನ  ಪ್ರಿೋಕಿ ಸಲು ಶೋಧಸುವನ್ನ ಮ್ತುು  ಈ ಶೋಧನೆಯಲಿಿ  

ನಿಲಿುವಂಥ ಭಕು ರಿಗೆ ಉಪ್ಯುಕು ವಾದ ಆಶಿೋವಾತದವಾಗುವದು.  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ಅವರು ರ್ಮ್ಮ  ನಿಲುವನ್ನನ  

ನಿೋತಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ಪಿ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೋಪ್ತಡಿಸುವರು.  ಆದರೆ ಸೈತಾನನಿೆಂದ ಬರುವ ಶೋಧನೆ 

ದುರುದೆು ೋಶ್ದಿೆಂದ ಕೂಡಿರುವದು.  ಅದು ಭಕು ರಿಗೆ ಉರುಲ್ಲಗಿ ಹಳು ಕ್ಕಕ  ಬಿೋಳಿಸುವಂಥದುು  ಮ್ತುು  

ಕ್ಕಟಿ್ ದು ನ್ನನ  ಮಾಡಲಿಕ್ಕಕ  ಪಿೆ ೋರೇಪ್ಸುವಂಥದಾು ಗಿಯೂ, ಸುಳು ನ್ನನ  ಸರ್ಯ ವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ಯ ವನ್ನನ  

ಸುಳು ನಾನ ಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವದು.  ಬೆಳಕನ್ನನ  ಕರ್ು ಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು.  

ಇವುಗಳು ಸೈತಾನನ್ನ ಒಡುಡ ವ ಶೋಧನೆಗಳು.  ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ದೇವರು ಮ್ನ್ನಷಯ ರನ್ನನ  

ಪ್ರಿಶೋಧಸುವದಿಲಿ್ -Z ’04, 7 (ಖ 3296). 

                 *   *   * 

  

ನವಂಬರ್ - 26 

 

 ಯೆಹೋವನ್ನ ಅವನನ್ನನ  - ಅದೇನ್ನ ನಿನನ  ಕೈಯಲಿಿರುವದು ಎೆಂದು ಕೇಳಿದನ್ನ. 

-ವಿಮೊೋ. 4:2 

 

 ಯಾವನನಾನ ದರೂ ಕರ್ತನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ರ್ನನ  ಆಶಿೋವಾತದದಾಯಕ ಸೇವಯಲಿಿ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವದಾದರೆ, ಆ ಸೇವಗೆ ಅವನ್ನ ಸಮ್ಥತನಾಗಿರಲು ರ್ನನ ನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಆ ಸೇವಗೆ 

ಅೆಂಟಿಕೆಂಡಿರಲು ಪಿ್ಯತಿನ ಸಲಿ.  ಆರ್ನ್ನ ದೇವರ ಅತಿ ಪಿ್ ೋತಿಯ ಮ್ತುು  ಗೌರವ ಸೆಾನದ  ಸೇವಕನಾಗಿರುವ 



ಮೊೋಶ್ಯಂತೆ ದಿೋನ ಸಾ ಭಾವ, ದೈನಯ ತೆ, ಬಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ನನ ನ್ನನ  ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮೋಸಲ್ಲಗಿಟಿ್ಟ  

ಉತಾು ಹದಿೆಂದ ಸೇವ ಸಲಿಿಸಲಿ.  ಬುದಾಗದಿಧಯುಳು  ಮ್ನೆವಾತೆತಯವನ್ನ ರ್ನನ ಲಿಿ  ಪಿ್ರಕೃರ್ವಾಗಿರುವ 

ಸಾಮ್ಥಿ ಯ ವನ್ನನ  ವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಯುವವನಾಗಿ, ಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಂದದೆ ಇರುವ ಸಾಮ್ಥಿ ಯ ಕಾಕ ಗಿ 

ಕಳವಳಪ್ಡದೆ ಕರ್ತನನ್ನನ  ಸೇವಿಸಲಿ.  ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  ನಮ್ಮ ಲಿಿ  ಪಿ್ತಿಯಬಬ ನ್ನ ದಿೋನ ಸಾ ಭಾವವುಳು ವನಾಗಿ 

ಕರ್ತನ ಪಿ್ ೋತಿಗಾಗಿ ಉತಾು ಹಭರಿರ್ರಾಗಿ ಆರ್ನ ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡೊೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕ್ಕಯಿೆಂದ ಆರ್ನ 

ಶ್ಕು ಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊೆಂಡು ನಮ್ಮ  ಹೃದಯ ಮ್ತುು  ಮ್ನಸುು ಗಳನ್ನನ  ಹದವಾದ 

ಸೆಿ ತಿಯಲಿಿಟಿ್ಟಕೆಂಡು ದೇವರು ಯಾವ ಸೇವಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ನೇಮಸಿರುವನೋ ಆ ಸೇವಯನ್ನನ  ಆರ್ನಿಗೆ 

ಮೆಚಿಚ ಗೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೊೋಣ-Z ’01, 348 (ಖ 1651, 2902). 

            *   *   * 

  

 

 

ನವಂಬರ್ - 27 

 

 ನಿೋವು ಪ್ವಿತಿಾರ್ಮ  ಪಿೆ ೋರಿರ್ರಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಯಗಳಲಿಿ  ಸಕಲ್ವಿಧವಾದ ಪಿ್ರಥತನೆಯಿೆಂದಲೂ, 

ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಯಿೆಂದಲೂ ದೇವರನ್ನನ  ಪಿ್ರರ್ಥತಸಿರಿ.     -ಎಫೆಸ 6:18 

 

 ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ನಡೆ ನ್ನಡಿಗಳಲಿಿ  ಪಿ್ರಥತನಾಪೂವತಕವಾದ 

ಆತಿಮ ೋಯತೆಯುಳು ವರಾಗಿರಬೇಕು.  ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿಯೂ, 

ನಿರಂರ್ರವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನನ್ನನ  ಪಿ್ರರ್ಥತಸಬೇಕು.  ನಮ್ಮ  ಜೋವನದ ಎಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಿ  ಆರ್ನ 

ನಡಿಸುವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಪಿ್ರರ್ಥತಸಬೇಕು.  ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಗಿರುವ ಸಾಮ್ಥಿ ಯ ದಂತೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆಯಾಗುವ 

ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಿಸಲ್ಲಗದ ಶೋಧನೆ ಒದಗಿದರೂ ಕರ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  

ಕಾಪ್ರಡಿ ಅೆಂರ್ಯ ದಲಿಿ  ಸೈತಾನನಿೆಂದ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ಒೆಂದು ಸೆಾನ 

ಸಿಕುಕ ವಂತೆ ಮಾಡುವನ್ನ.  ಅದಕಾಕ ಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನನ  ಪಿ್ರರ್ಥತಸಬೇಕು.  ಹಿೋಗಿರುವದರಿೆಂದ 

ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ಹೇಳಿರುವ ‘ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚಚ ರವಾಗಿದುು  ಪಿ್ರರ್ಥತಸಿರಿ’ 

ಎೆಂಬದನ್ನನ  ಜ್ಞಾ ಪ್ಸಿಕೆಂಡು ಅದನ್ನನ  ಅಭಾಯ ಸಮಾಡೊೋಣ-Z ’01, 80 (ಖ 2773).              

 *   *   * 

 

 

ನವಂಬರ್ - 28 

 

    ಆರ್ನ್ನ ನೆಮ್ಮ ದಿಯನ್ನನ  ದಯಪ್ರಲಿಸಿದರೆ ರ್ಪ್ಪಪ  ಹರಿಸುವವರು ಯಾರು?  -ಯೋಬ 34:29 

 



 ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮ ದಿಯನ್ನನ  ದಯಪ್ರಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ದೇವರಲಿ್ವೇ.  ಸಮುದಿದ ಮೇಲೆ 

ಅಲೆಗಳು ಏಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ  ಜೋವನದಲಿಿ  ನಮ್ಮ  ಆರ್ಮ ಕ್ಕಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಸಂಕಟ್ಗಳು ಅಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ 

ಸಂಭವಿಸುವಾಗ  ನಮ್ಮ ನ್ನನ  ಸಂತೈಸಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮ ದಿಯನ್ನನ  ದಯಪ್ರಲಿಸುವವರು ಈ ದೇವರಲಿ್ದೆ 

ಮ್ತಾು ರು? ಸಮುದಿ  ಪಿ್ಯಾಣದಲಿಿ  ಅಲೆಗಳದಾು ಗ ನಾವಿಕರಂತೆ ನಾವು ದೇವರಲಿಿ  ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ, 

ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವನೂನ , ನೆಮ್ಮ ದಿಯನೂನ  ಕಡುವಾರ್ನ್ನ ದೇವರಲಿ್ವೇ? ಶ್ವೆಂತಿಯನ್ನನ  ಉರ್ು ರವಾಗಿ 

ಪ್ಡೆಯುವ ಆ ನಿವೇದನೆಯು ಯಾವುದು? ಪಿ್ತಿಯೆಂದು ಸಂದಭತಗಳಲಿಿ  ನಮ್ಗೊದಗುವ 

ತೆಂದರೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಅಲಿ್  ಮ್ತುು  ದೈವ ಚಿರ್ು  ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮ ದಿಯನ್ನನ  ಕಡುವಂಥದು ಲಿ್ .  

ಅದರೆ, ಅದು ಒೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒೆಂದು ಶಿ್ ೋಷಿ  ಮಾಗತವಲಿ್ .  ಆದರೆ, ಒೆಂದು ವಿಶೇಷವಾದ 

ಮೊರೆಯಿದೆ, ಅದು ಎೆಂದೂ ವಿಫಲ್ವಾಗುವದಿಲಿ್ .  ಈ ಮೊರೆಗೆ ಸಿಕುಕ ವ ನೆಮ್ಮ ದಿಯಿೆಂದ ನಮ್ಮ ನ್ನನ  

ಯಾರೂ ರ್ಡೆಯಲ್ಲರರು.  ಆ ಮೊರೆ ಯಾವುದೆೆಂದರೆ, ದೇವರ ಚಿರ್ು ಕಕ ನ್ನಸಾರವಾಗಿರುವ, ಸಾಾ ದಿಷಿ ವಾದ, 

ನಂಬಿಕ್ಕಯುಳು , ಪಿ್ ೋತಿಯಿೆಂದಾಗಿರುವ ಪಿ್ರಥತನೆಯಾಗಿದೆ-Z ’96, 259 (ಖ 2058).    

*   *   * 
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 ನಮ್ಮ  ನಿರಿೋಕಿ್ಕಯನ್ನನ  ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಿ್ತಿಜ್ಞಾ ಯನ್ನನ  ನಿಶ್ಚ ೆಂಚಲ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಿಹಿಸೋಣ; 

ವಾಗಾು ನ ಮಾಡಿದಾರ್ನ್ನ ನಂಬಿಗಸು ನ್ನ.           -ಇಬಿಿಯ 10:23 

 

 ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ನಿರಿೋಕಿ್ಕಯು, ನಮ್ಮ  ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುೆಂದಣ ಮ್ಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಇವಲಿ್ವು 

ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾು ನವೆಂಬ ಬುದಾಗನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ ಲ್ಲಗಿದೆ.  ಈ ಬೆಲೆ ಕಟಿ್ ಲ್ಲಗದ 

ಸರ್ಯ ವನ್ನನ  ನಾವು ಯಾವ ವಿಧದಲಿೂ  ಅಥವ ಯಾವ ಅಳತೆಯಲಿೂ  ಪ್ರಸಪ ರ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸದ ಅಕ್ಷ್ರಶಃ 

ಸರ್ಯ ವನ್ನನ  ಭದಿವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವದಲಿ್ದೆ, ಅದರ ಭಾವವನ್ನನ  ನಮ್ಮ ದಾಗಿಸಿಕಳೊು ೋಣ; ಯಾಕಂದರೆ 

ನಾವು ಅದನ್ನನ  ಪಿ್ ೋತಿಸುತೆು ೋವ.  ಇದು ವಾಸು ವವಾಗಿದೆ.  ಅಲಿ್ದೆ ಸುೆಂದರವಾಗಿಯೂ ಮ್ತುು  

ಮ್ಹಿಮೆಯಿೆಂದ ಕೂಡಿದೆ.  ಆದÀರೆ, ಒೆಂದು ವಿಷಯವನ್ನನ  ಮಾರಿ್  ಮ್ರೆಯಬಾರದು, - ಅದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಎಲಿ್ವನೂನ  ದಿೋಘತಶ್ವೆಂತಿಯಿೆಂದ ಸಹಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ಆಗ ನಾವು ಕಿಸಿು ೋಯ ಗುಣಗಳನ್ನನ  ಕಲಿತು ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಬರುವ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಗಳು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನನ  ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಿಾ ೋಕರಿಸಬಹುದು.  

ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಬರುವ ಸಂಕಷಿ ಗಳು ಮ್ತುು  ಹಿೆಂಸೆಗಳನ್ನನ  ದೇವರು ರ್ನನ  ಚಿರ್ು ದಂತೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಿ್ಟ  ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಪ್ರಿೋಕಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ  ಪಿ್ರಮುಖಯ ವಾದ ಗುಣವನ್ನನ  

ವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲಿಕ್ಕಕ  ಎೆಂಬದಾಗಿ ಗಿಹಿಸಬೇಕು.  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ಈ ಗುಣ ಒೆಂದು ಮ್ಹರ್ಾ ಾ ವುಳು ದುು .  ಈ 

ಗುಣವಿಲಿ್ದೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೂಣತ ಪಿ್ ೋತಿಯುಳು ವರಾಗಿರಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ  ಪ್ಡೆದು 

ಮುೆಂದುವರಿಯುತೆು ೋವ ಎೆಂದಾಗಲಿ ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ -Z ’01, 119 (ಖ 2790). 

        *   *   * 

ನವಂಬರ್ - 30 

 



 ನೋಡಿರಿ, ನಾನ್ನ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ು ಯವರೆಗೂ ಎಲಿ್ಲ  ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ  ಸಂಗಡ ಇರುತೆು ೋನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದನ್ನ.    -ಮ್ತಾು ಯ 28:20 

 

 ಬಿರ್ು ನೆ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ  ಕರ್ತನ್ನ ಸುಗೆಿಯ ಕ್ಕಲ್ಸವನ್ನನ  ಆಸಕು ಯಿೆಂದಲೂ, 

ಎಚಚ ರಿಕ್ಕಯಿೆಂದಲೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವನ್ನ.  ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ  ಸರ್ಯ ವೆಂಬ ಕುಡುಗೊೋಲ್ನ್ನನ  

ಶ್ಕು ಯಿೆಂದಲೂ, ಧೈಯತದಿೆಂದಲೂ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆು ೋವ ಎೆಂಬುದಾಗದನ್ನನ  

ಜ್ಞಾ ಪ್ಕದಲಿಿಟಿ್ಟ ಕೆಂಡು, ನಾವು ಸುಗೆಿ ಗೆ ಜವಾಬಾು ರರಲಿ್ .  ಆದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ್ ನಮ್ಮ   ಶ್ಕು ಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 

ಗೊೋಚರವಾಗುವ ಗೊೋಧಕಾಳನ್ನನ  ಕೂಡಿಸುವವರು ಎೆಂಬುದಾಗದನ್ನನ  ಕೂಡ ಜ್ಞಾ ಪ್ಕದಲಿಿಟಿ್ಟ ಕಳೊು ೋಣ.  

ಮಾಗಿದ ಗೊೋಧಕಾಳುಗಳು ಸಾ Àಲ್ಪ ವೇ ಆಗಿದುು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಕೂಡಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಚ  ಶಿ್ಮ್ಪ್ಟಿ್ರೂ ಈ 

ಶಿ್ಮ್ದಿೆಂದ ಕೂಡಿಸುವ ಗೊೋಧ ಕಾಳಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಪ್ಡೊೋಣ.  ಅಲಿ್ದೆ, ಅವುಗಳು ಅಪ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ 

ವಿರಳವಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥವುಗಳೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮೆಚಿಚ  ಪಿ್ ೋತಿಯಿೆಂದ ಈ ಕೂಡಿಸುವ ಕಾಯತವನ್ನನ  

ಮಾಡೊೋಣ.  ನಾವು ನಮ್ಮ  ಎಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಾ ನ ವಿವೇಕವನ್ನನ  ಈ ಸೇವಯಲಿಿ  ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಾಗ, ಕರ್ತನ್ನ 

ರ್ನನ  ಈ ಕಾಯತಮಾಡುವ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಗಿಹಿಸುವ ಆಶಿೋವಾತದದ ಮುೆಂದೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಶಿ್ಮ್ ಏನೂ 

ಇಲಿ್  ಎೆಂಬುದಾಗದನ್ನನ  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕದಲಿಿಟಿ್ಟ ಕಳು ಬೇಕು-Z ’01, 155 (ಖ 2808). 

            *   *   * 

 


