ದಿನ 1 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವರಸಿಸುತ್ರಾನೆ.
ಯೋಹರನ 14:16-17
"ಆಗ ನರನು ತ್ೊಂದೆಯನುು ಕೆೋಳಿಕೆೊಳ್ಳುವೆನು, ಆತ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆೋರೆೊಬ್ಬ ಸಹರಯಕನನುು ಸದರಕರಲವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಇರುವುದಕೆೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ ಕೆೊಡುವನು. ಆ ಸಹರಯಕನು ಯರರೆೊಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೆೋ. ಲೆೊೋಕವು ಆತ್ನನುು ನೆೊೋಡದೆಯೊ,
ತಿಳಿಯದೆಯೊ ಇರುವುದರೊಂದ ಆತ್ನನುು ಸಿವೋಕರಸಲರರದು. ನಿೋವು ಆತ್ನನುು ಬ್ಲ್ಲಿರ, ಹೆೋಗೆೊಂದರೆ ಆತ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ವರಸಮರಡುತ್ರಾನೆ ಮತ್ುಾ ನಿಮ್ಮಳ್ಗೆ ಇರುವನು."
ಭರವನರತ್ಮಕ ತ್ೆೊೊಂದರೆಗಳ್ನುು ಎದುರಸುತಿಾರುವ ಜನರಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವ ವೃತಿಾಪರ ಸಲಹೆಗರರರು ಅವರ
ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ನುು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ುಾ ಅದನುು ಪರಹರಸಲು ಅವರಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆೊಂಬ್ಲ ನಿೋಡುತ್ರಾರೆ. ತ್ಮಮ
ಕಕ್ಷಿಧರರರ ಯೋಗಕ್ೆೋಮಕರೆಗಿ ಅವರ

ಮತ್ುಾ ವೆೈಯಕ್ತಾಕ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ ಮತ್ುಾ ಜೋವನ ಪರವತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಅವರನುು ಬೆೊಂಬ್ಲ್ಲಸಿ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗರರರು ಒೊಂದು ನಿದಿತಷ್ಿ ಸೊಂಚ್ಚಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿಧರರರೆೊೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ುಿ
ಅವಧಿಗಲಿದೆ ಬ್ರೋ ಒೊಂದು ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮರಡುತ್ರಾರೆ.
ಸಲಹೆಗರರರರಗಿ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ನಿೋಡಲರಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿದಿತಷ್ಿ ಸಮಯಕೆಲಿದೆ ಶರಶ್ವತ್ವರಗಿ.

ಆತ್ನು

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವರಸಮರಡುತ್ರಾನೆ ಮತ್ುಾ ನಿಮ್ಮಳ್ಗೆ ಇರುವನು. ಲೆೊೋಕವು ಆತ್ನನುು ನೆೊೋಡದೆಯೊ, ತಿಳಿಯದೆಯೊ
ಇರುವುದರೊಂದ ಆತ್ನನುು ಸಿವೋಕರಸಲರರದು.
ನರವು ನಿಜವರಗಿಯೊ ಗೌರವಿಸುವ ಯರರೆೊಬ್ಬರು ನಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೆೊಳ್ಳುತಿಾದರಾರೆೊಂದು
ಊಹಿಸಿಕೆೊಳಿು. ಅವರನುು ಬ್ಹಳ್ ವಿಶೆೋಷ್ ಮತ್ುಾ ಆದರಣೆಯೊಂದ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳ್ಳುವೊಂತ್ೆ ನರವು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ೆಾೋವೆ.
ಅವರು ಸಮಯಕೆೆ ಸರಯರಗಿ ತ್ಮಮ ಆಹರರವನುು ಪಡೆಯುತ್ರಾರೆ ಮತ್ುಾ ಕೆೋವಲ ಸ್ರಮರನಯ ಆಹರರವಲಿ, ವಿಶೆೋಷ್
ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ್ಳ. ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆ ವಯಕ್ತಾಗೆ ನರವು ಅತ್ುಯತ್ಾಮವರದದನುು ನಿೋಡಲು ಬ್ಯಸುತ್ೆಾೋವೆ. ನರವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು
ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಭರವಿಸುವೊಂತ್ೆಯೊ ಮತ್ುಾ ನಮ್ಮಳ್ಗೆ ಆದರಸಲಪಟ್ಿೊಂತ್ೆ ಮರಡುತಿಾದೆಾೋವೆಯೋ?
ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗರರನರಗಿ, ಆತ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮರತ್ರಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ರಾರೆ. ಆತ್ನ ಸಲಹೆಯನುು ಕೆೋಳ್ಲು ನರವು ಸಮಯ
ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುತ್ೆಾೋವೆಯೋ? ಕೆೊನೆಯ ಬರರ ಯರವರಗ ನಿೋವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಲಹೆ ಅಥವರ ಮರಗತದಶ್ತನವನುು
ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊೊಂಡು ಅದರೊಂತ್ೆ ನಡೆದಿರ? ಆತ್ನ ಅಮೊಲಯವರದ ಆಲೆೊೋಚ್ನೆಯನುು ಕೆೋಳ್ಲು ಮತ್ುಾ ನಮಮ ಇಚ್ೆೆಗೆ ವಿರುದಧವರಗಿ
ಇದಾರು ಸಹ ಅದನುು ಅನುಸರಸುವ ಅಭರಯಸ ಮರಡಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ೆಾೋನೆ ಎೊಂಬ್ ಬ್ದಧತ್ೆಯನುು ಮರಡಬ್ಹುದೆೋ? ಆಗ ಮರತ್ಾ
ನರವು ಆತ್ಮನಿೊಂದ ಮುನುಡೆಸಲಪಟ್ಿವರರಗಿದೆಾೋವೆ ಎೊಂದು ನರವು ಭರವಸ್ೆಯೊಂದ ಹೆೋಳ್ಬ್ಹುದು.
ಅನವಯ
ತ್ನು ಸಲಹೆಯನುು ನಿೋಡವೊಂತ್ೆ ಮತ್ುಾ ಆತ್ನು ನಿೋಡುವ ಮರಗತದಶ್ತನವನುು ಗಮನವಿಟ್ುಿ ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊೊಂಡು ಅದರೊಂತ್ೆ
ನಡೆಯರ, ಆತ್ನನುು ಮನವಿ ಮರಡಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ರಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಮರೆಯಲರಗದ ಸಮಯವನುು ಕಳೆಯರ.
ಅನುವರದ : ಕೆಿವಿನ್ ಪೌಲ್

ದಿನ 2 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಎಲರಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಬೆೊೋಧಿಸುವನು.
ಯೋಹರನ 14:26-27
26 ಆದರೆ ನನು ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ತ್ೊಂದೆಯು ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೆೊಡುವ ಸಹರಯಕ,ಅೊಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬನರದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಎಲಿ
ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು

ಬೆೊೋಧಿಸುವನು

ಮತ್ುಾ

ನರನು

ನಿಮಗೆ

ಹೆೋಳಿದ

ಎಲಿ

ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು

ನಿಮಮ

ಮನಸಿಿಗೆ

ತ್ರುವನು. 27 ನರನು ನಿಮಗೆ ಶರೊಂತಿಯನುು ಬಿಟ್ುಿಹೆೊೋಗುತ್ೆಾೋನೆ; ನನು ಶರೊಂತಿಯನುು ನಿಮಗೆ ಕೆೊಡುತ್ೆಾೋನೆ. ಲೆೊೋಕವು
ನಿಮಗೆ ಕೆೊಡುವೊಂಥ ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ನರನು ಅದನುು ಕೆೊಡುವುದಿಲಿ. ನಿಮಮ ಹೃದಯಗಳ್ಳ ಕಳ್ವಳ್ಗೆೊಳ್ಳುವೊಂತ್ೆ ಅಥವರ
ಭಯದಿೊಂದ ಕುಗಿಿಹೆೊೋಗುವೊಂತ್ೆ ಬಿಡಬೆೋಡಿರ.
ನಮಮ ಶರಲೆ ಅಥವರ ಕರಲೆೋಜು ಜೋವನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ; ನಮಗೆ ಕೆಲವು ತ್ರಗತಿಗೆ ಹರಜರರಗಲು ಇಷ್ಿವರಗುತಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕರರಣ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷ್ಯ ಇಷ್ಿವರಗದೆ ಇರಬ್ಹುದು, ಅಥವರ ಆ ಶಿಕ್ಷ್ಕನನುು ಇಷ್ಿಪಡದೆ ಇರಬ್ಹುದು. ಅಥವರ ನರವು
ಪರಠಕ್ತೆೊಂತ್ ಹೆೊರಗಿರುವ ಚ್ಲನಚ್ಚತ್ಾ ಅಥವರ ಕೆಲವು ಕ್ತಾೋಡೆಗಳ್ಳ ಹೆಚ್ುಿ ಇಷ್ಿಪಡುತಿಾರಬ್ಹುದು.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅತ್ುಯತ್ಾಮ ಶಿಕ್ಷ್ಕ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗಿೊಂತ್ ಉತ್ಾಮವರಗಿ ಯರರೊ ಕಲ್ಲಸಲು ಸ್ರಧ್ಯವಿಲಿ. ಆತ್ನು ಕಲ್ಲಸುವ
ವಿಷ್ಯವೂ ಸಹ ಅತ್ುಯತ್ಾಮ ವಿಷ್ಯವರಗಿದೆ. ಆದರೆ ನರವು ಆ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆಿ ಕಲ್ಲಯಲು ಬಿಡುವಿಲಿದಿರಬ್ಹುದು. ನಮಗೆ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕಲ್ಲಸುವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಿವಿಲಿದಿರಬ್ಹುದು. ನರವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿೋಡಲು ಬ್ಯಸಿದಕ್ತೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ರಿಗಿ
ಬೆೋರೆಯದನುು ಇಷ್ಿಪಡುತ್ೆಾೋವೆ.
ನಿೋಡುವ ಈ ವಿಷ್ಯವು ಶರೊಂತಿಯನುು ನಿೋಡುತ್ಾದೆ. ಇದು ಎಲರಿ ತ್ೆೊೊಂದರೆಗಳಿೊಂದ ಮತ್ುಾ ಭಯದಿೊಂದ ನಮಮನುು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮರಡುತ್ಾದೆ. ಒೊಂದು ದಿನ ನರವು ಈ ವಿಷ್ಯವನುು ಇಷ್ಿಪಡಲೆೋಬೆೋಕರಗಿದೆ, ಇೊಂದೆೋ ಯರಕೆ ಇಷ್ಿ ಪಡಬರರದು?
ಅನವಯ
ಧ್ಮತಗಾೊಂಥಗಳಿೊಂದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ತವಿಕೆೊಡುವ ಸಮರಣೋಯ ಸಮಯವನುು ನಿೋವು ಹೆೊೊಂದಿರ. ದೆೋವರ ಚ್ಚತ್ಾವನುು ನಿೋವು
ಅಥತಮರಡಿಕೆೊಳ್ುಲು ಮತ್ುಾ ಅನುಸರಸುವೊಂತ್ೆ ಕಲ್ಲಸಲು ಆತ್ನನುು ಕೆೋಳಿಕೆೊಳಿುರ.
ಅನುವರದ : ಕೆಿವಿನ್ ಪೌಲ್
ದಿನ 3 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯೋಸುವಿನ ಕುರತ್ು ಸ್ರಕ್ಷಿಹೆೋಳ್ಳವನು.
ಯೋಹರನ 15:26-27
26 ನರನು ತ್ೊಂದೆಯೊಂದ ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳಹಿಸುವ ಸಹರಯಕ,ಅೊಂದರೆ ತ್ೊಂದೆಯೊಂದ ಹೆೊರಡುವ ಸತ್ಯದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬ್ೊಂದರಗ
ಅವನು ನನು ಕುರತ್ು ಸ್ರಕ್ಷಿ ಹೆೋಳ್ಳವನು; 27 ನಿೋವು ಆರೊಂಭದಿೊಂದಲೊ ನನು ಸೊಂಗಡ ಇದುಾದರೊಂದ ನಿೋವೂ
ಸ್ರಕ್ಷಿನಿೋಡಬೆೋಕು.

ಸ್ರಕ್ಷಿ ಪದದ ಅಥತ ಯರವುದರದರೊ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆಿ ಗೊಂಭೋರವರಗಿ ಮರತ್ನರಡುವುದು, (ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಕರನೊನು
ನರಯಯರಲಯದಲ್ಲಿ,) ಅಥವರ ಆದರರ ನಿೋಡವುದು/ಒದಗಿಸುವುದು. ನರವು ಆತ್ಮನಿೊಂದ ನಡೆಸಲಪಟ್ಿವರರಗಿದಾರೆ, ನರವು ಸಹ
ಯೋಸುವಿನ ಬ್ಗೆಿ ಸ್ರಕ್ಷಿ ನಿೋಡುವೆವು.
ಯೋಸು ತ್ನು ಶಿಷ್ಯರಗೆ, ಅವರು ಮ್ದಲ್ಲನಿೊಂದಲೊ ಆತ್ನೆೊೊಂದಿಗೆ ಇದಾ ಕರರಣ ಅವರು ಸ್ರಕ್ಷಿ ನಿೋಡಬೆೋಕೆೊಂದು ಹೆೋಳಿದನು.
ಹರಗರಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಷ್ುಿ ಹೆಚ್ುಿ ಸಮಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದರಾನೆ, ನರವು ಯೋಸುವಿನ ಬ್ಗೆಿ ಸ್ರಕ್ಷಿ ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ ಅಷೆಿೋ
ಹೆಚ್ರಿಗಿ ಗೊಂಭೋರವರಗಿರಬೆೋಕು.
ನರವು ನಮಮ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ ನೆೊೋಡಬ್ಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇತ್ರರ ಬ್ಗೆಿ, ವಯವಸ್ೆೆ, ಅಭರಯಸಗಳ್ ಬ್ಗೆಿ ಸ್ರಕ್ಷಿ ಕೆೊಡುತ್ರಾರೆ,
ಆದರೆ ಬ್ಹಳ್ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಯೋಸುವಿನ ಬ್ಗೆಿ ಸ್ರಕ್ಷಿ ನಿೋಡುತಿಾದರಾರೆ.
ನರವು ಯರವ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆಿ ಗೊಂಭೋರವರಗಿ ಮರತ್ನರಡಬೆೋಕು! ಯೋಸುವಿನ ಬ್ಗೆಿ ಅಥವರ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಬ್ಗೆಿಯೋ,
ಆಯೆ ನಮಮದು.
ಅನವಯ
ಇೊಂದು ಒಬ್ಬರಗೆ ಯೋಸುವಿನ ಬ್ಗೆಿ ಸ್ರಕ್ಷಿ ಹೆೋಳ್ಲು ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿು. ಪಾತಿದಿನವೂ ಆತ್ನಿಗೆ ಸ್ರಕ್ಷಿಯರಗಲು ಅಭರಯಸ
ಮರಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವಯಕ್ತಾಯೊಂದ ಆರೊಂಭಗೆೊೊಂಡು ಅದನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರ.
ಅನುವರದ : ಕೆಿವಿನ್ ಪೌಲ್
ದಿನ 4 : ¥À«vÁævÀägÀÄ AiÉÄÃ¸ÀÄ«UÉÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛgÉ
AiÉÆÃºÁ£À 16: 13-14
13 ಆದರೆ ಆತನು ಅಂದರೆ ಸತಯದ ಆತಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನುು ಎಲ್ಾಾ ಸತಯಕ್ೆೆ ನಡಿಸುವನು. ಆತನು
ತನುಷ್ಟಕ್ೆೆ

ತಾನೆೇ

ಮಾತನಾಡದೆ

ತಾನು

ಕ್ೆೇಳಿದವುಗಳನೆುೇ

ಮಾತನಾಡುತಾಾನೆ;

ಮ್ುಂದೆ

ಬರುವದಕ್ಕೆರುವ

ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಆತನು ನಿಮ್ಗೆ ತೆ ೇರಿಸುವನು. 14 ಆತನು ನನುನುು ಮ್ಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು; ಆತನು ನನುದರೆ ಳಗಂದ
ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನು.
£ÁªÀÅ F ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ J¯Áè ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß d£ÀgÉÃ ¥ÀÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. CªÀgÀªÀgÀ §UÉÎ CªÀgÉÃ
zÉÆqÀØzÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄªÀªÀgÀÄ C¢üPÀªÁV ¥Àæ±ÀA¸É/ಮಹಿಮೆ ¥Àr¹PÉÆಳ್ುಲಪಡುvÁÛgÉ.
£ÁªÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥À«vÁævÀägÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉ¸À®àqÀÄªÀªÀgÁzÀgÉ ¥À«vÁævÀägÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ಸವತ¸ÀvÀåzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉ¸ÀÄvÁÛgÉ.
gÀPu
Àë ÉAiÀÄÄ ಯಹೆೊವನಿAzÀ §gÀÄvÀz
Û É., "ºÀ¯®
Éè ÄÁAiÀÄ!" gÀPÀëuÉ, ªÀÄ»ªÉÄ ±ÀQÛ J®èªÀÅ £ÀªÀÄä PÀvÀðjUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÉÃgÀÄvÀz
Û É ಎ೦ಬ್
zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÉÃ¼ÀÄªÉªÀÅÉ.
ಆತ್ಮನು ತ್ನುಷ್ಿಕೆೆ ತ್ರನೆೋ ಮರತ್ನರಡದೆ ತ್ರನು ಕೆೋಳಿದವುಗಳ್ನೆುೋ ಮರತ್ನರಡುತ್ರಾನೆ; ಮುೊಂದೆ ಬ್ರಲ್ಲರುವ
ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಆತ್ನು ನಿಮಗೆ w½ಸುವನು.

ಒ೦ದು ವೆೋಳೆ ನರವು ¥À«vÁævÀä¢AzÀ £ÀqÉ¸À®àqÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ¥À«vÁævÀägÀÄ AiÉÄÃ¸ÀÄ«£À §½¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ
w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ±Éß K£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ zÉÃªÀgÀ eÁÕ£ÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¢ÝªÁ?
ಅನವಯ
AiÀiÁªÀ PÉ®ªÀÅÀ ವಿದUÀ¼À°è ¥À«vÁævÀägÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÉÄÃ¸ÀÄ«£À §UÉÎ CxÀðªÀiÁr¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ ¤ÃªÀÅ
AiÉÄÃ¸ÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¸É¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¨É¼É¢¢ÝÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£ÀQÌAvÀ FUÀ ¤ÃªÀÅ AiÉÄÃ¸ÀÄ«UÉ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, UËgÀªÀ
ªÀÄjAiÀiÁzÉAiÀÄ£ÀÄß ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕೆೆ ಸಹಯವರಗಿದೆ ?
ಆನುವರದ: ಜೆೊಯೋತಿನರಗರರಜ್
ದಿನ 5 : ¥À«vÁævÀägÀÄ £ÀªÀÄUÉ zsÉÊAiÀÄðªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ
C¥ÀÇÉ Ã¹Û®gÀÄ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ : 4:31-32
31 ಹಿೇಗೆ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಿದ ಮೆೇಲ್ೆ ಅವರು ಕ ಡಿದದ ಸಥಳವು ನಡುಗತು. ಅವರೆಲ್ಾರ

ಪವಿತಾಾತಮಭರಿತರಾಗ ದೆೇವರ

ವಾಕಯವನುು ಧೆೈಯಿದಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. 32 ನಂಬಿದದ ಸಮ್ ಹದವರ ಹೃದಯವೂ ಪ್ಾಾಣವೂ ಒಂದೆೇ ಆಗತುಾ;
ಇದಲ್ಾದೆ ಅವರಲ್ಲಾ ಯಾವನ

ತನುಗದದ ಯಾವದೆ ಂದನ ು ತನು ಸವಂತ ದೆದಂದು ಹೆೇಳಲ್ಲಲ್ಾ; ಆದರೆ ಎಲ್ಾವೂ ಅವರಿಗೆ

ಹುದು ವಾಗತುಾ.
C¥ÀÇÉ Ã¹Û®gÀÄ EzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ £ÁªÀÅ ಹೆೊೋಗಿ ನೆೊೋಡಿದರಗ AiÉÄÃ¸ÀÄ«£À §UÉÎ AiÀiÁªÁUÀ®è CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉÆÃ D
¸ÀAzÀ¨ð
sÀ zÀ°è CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ Nದುತ್ೆಾೋªÉ. CzÀgÉ »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁzÁUÀ CªÀgÀÄ
£ÁaPÉ¥ÀnÖzÁÝUÀ° ºÉzÀjzÁÝUÀ° £ÁªÀÅ J®Æè £ÉÆÃಡುವುದಿ®è. KPÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥À«vÁævÀä§jvÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥À«vÁævÀägÀÄ
CªÀjUÉ zÉÃªÀgÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ನಿೋಡಿದರು.
G¥ÀzÉÃ±À CxÀªÁ ಭೆೊೋದನೆ ಮರಡುವ CªÀPÁ±À £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ®àಟ್ರಿಗ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝªÁ CxÀªÁ
¨ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀÄ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÉÃÛ ªÉ. E®è F jÃwಯರದ ಭೆೊೋದನೆ ಮತ್ುಾ G¥ÀzÉÃ±Àಗಳ್ನುು

£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ಅ೦ದು ಕೆೊ೦ಡಿದಿಾೋರರ ?
J¯Áè £ÀA©UÀ¸Àj
Û UÀÆ MAzÉÃ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÈzÀAiÀÄ«vÀÄÛ. CªÀgÀÄ ಎಲೆಿಲ್ಲ ಹೆೊೋದರೆೊ ಅಲೆಿಲಿ zÉÃªÀgÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß
zsÉÊAiÀÄðªÁV ¨ÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ.
ಅನವಯ
¤ªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸À¨A
sÉ iÀÄ ಒ೦ದು PÀÆlzÀ°è zsÉÊAiÀÄðªÁV ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ಯರವಗಲು
¨ÉÆÃ¢¸ÀÄªÀÅªÀgÁzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀjUÉ ¨ÉÆÃ¢¸ÀÄªÀ CªÀPÁ±Àನುು PÉÆr.
ಆನುವರದ: ಜೆೊಯೋತಿನರಗರರಜ್

ನಿೋವೆ

ದಿನ 6 : ¥À«vÁævÀägÀ §½ ¸ÀÄ¼ÀÄî ºÉÃ¼À¨ÉÃr
C¥ÀÇÉ Ã¹Û®gÀÄ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ : 5:1-3
1. "DzÀgÉ C£À¤ÃAiÀÄ£ÉA§ M§â ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÄ ¸À¥ÉáöÊgÀ¼ÉA§ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ MAzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁj 2.
ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ CªÀgÀ PÀæAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ C¥ÀÇÉ Ã¸À®
Û gÀ ¥ÁzÀUÀ¼À §½AiÀÄ°è ElÖ£ÀÄ. 3. DUÀ
¦ÃvÀæ£ÀÄ C£À¤ÃAiÀiÁ ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ¤£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è vÀÄA© PÉÆAqÀzÉÝÃ£ÀÄ? ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ, D ºÉÆ®zÀ PÀæAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀ£ÀÄß
§aÑlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥À«vÁævÀä£À£ÀÄß ªÀAa¹¨ÉÃPÉA¢¢ÝÃ?
PÉ®ವೂಮೆಮ PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ°£À ¦æÃwAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀÄgÀÄqÀ£À£ÁßV ªÀiÁr £ÁªÀÅ zÉÃªÀgÀ §½¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß
ªÀÄgÀ¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CAzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. C£À¤
À ÃAiÀÄ ¥À«vÁævÀä¢AzÀ vÀÄA©zÀÝ ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÄ PÀt
ë ªÀiÁvÀæzÀ°è ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄß
CªÀ£À ºÀÈAiÀÄzÀ°è vÀÄA§®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrzÀ.
£ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ«µÀAiÀÄUÀ½AzÀ vÀÄA©¢ÝÃ«? zÉÃªÀgÀ ªÉÄÃ°£À ¦æÃwಯ೦ದೆಯ CxÀªÁ ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉV£À
¦æÃwಯ೦ದೆಯ. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è£À ¸ÉßÃºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀªÀ£ÀÄ zÉÃªÀjUÉ ±ÀvÀÈªÁVgÀÄªÀ£ÀÄ (AiÀiÁPÉÆ§: 4:4)
MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁªÀÅ ¥À«vÁævÀäjAzÀ £ÀqÉ¸ÀಲಪಡುªÀªÀgÁzÀgÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀUÀ®Æ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÃÛ ªÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É
£ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀ §½ ¸ÀÄ¼ÀÄî ºÉÃ½zÀÝgÉ £ÁªÀÅ zÉÃªÀgÀÉ eÉÆvÉ ¸ÀÄ¼ÀÄî ºÉÃ½gÀÄvÉÃÛ ªÉ.
ಅನವಯ
F »AzÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ §½AiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀÄ¼ÀÄî ºÉÃ½zÀÝgÉ. CªÀgÀ §½ ºÉÆÃV CjPÉ ªÀiÁr PÀëªÀiÁ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃ½. F
¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
ಆನುವರದ: ಜೆೊಯೋತಿನರಗರರಜ್

ದಿನ 7 : ವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಪರೋಕ್ಷಿಸುವುದಕೆೆ ಒಡೊಂಪಡಬೆೋಡಿರ
ಅಪೋಸೆಲ ಕೃತ್ಯಗಳ್ಳ 5:7-9
ಸುಮರರು ಮೊರು ಘೊಂಟ್ೆ ಹೆೊತಿಾನ ಮೆೋಲೆ ಅವನ ಹೆೊಂಡತಿಯು ನಡೆದ ಸೊಂಗತಿಯನುು ತಿಳಿಯದೆ ಒಳ್ಗೆ ಬ್ೊಂದಳ್ಳ.
ಪೆೋತ್ಾನು ಆಕೆಯನುು ನೆೊೋಡಿ - ನಿೋವು ಆ ಹೆೊಲವನುು ಮರರದುಾ ಇಷೆಿೋ ಹಣಕೆೊೆೋ? ನನಗೆ ಹೆೋಳ್ಳ ಎೊಂದು ಕೆೋಳ್ಲು ಆಕೆಯು
- ಹೌದು, ಇಷ್ಿಕೆೆೋ ಅೊಂದಳ್ಳ.

ಆಗ ಪೆೋತ್ಾನು ಆಕೆಗೆ - ನಿೋವಿಬ್ಬರೊ ಕತ್ತನ ಆತ್ಮನನುು ಪರೋಕ್ಷಿಸುವದಕೆೆ ಯರಕೆ

ಒಡೊಂಬ್ಟ್ಟಿರ? ಅಗೆೊೋ, ನಿನು ಗೊಂಡನನುು ಹೊಣಟ್ಿವರು ಬ್ೊಂದು ಬರಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕರಲ್ಲಟ್ಟಿದರಾರೆ, ನಿನುನೊು ಹೆೊತ್ುಾಕೆೊೊಂಡು
ಹೆೊೋಗುವರು ಎೊಂದು ಹೆೋಳಿದನು.
ಸಫಫೆೈರಳ್ಳ , ತ್ನು ಗೊಂಡನರದ ಅನರನಿಯನಿಗೆ ಆದ ಈ ಸಿೆತಿ ತ್ಪ್ಪಪಸಬ್ಹುದರಗಿತ್ುಾ, ಆದರೆ ಅವಳ್ೂ ಸಹ ಸತ್ಯಕೆೆ
ಕುರುಡರಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆಡಿದಳ್ಳ.ನರವು ಬ್ಹಳ್ವರಗಿ ಪ್ಪಾೋತಿಸುವ ವಯಕ್ತಾಯ ಪಾಭರವಕೆೆ ಎಷ್ುಿ ಬೆೋಗ ಬಿದುಾಹೆೊೋಗುತ್ೆಾೋವೆ?

ದೆೋವರು ನಮಮ ಗಮನಕೆೆ ಯರವುದರದರೊ ತ್ಪಪನುು ತ್ೆೊೋಪತಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಯರದುದಾನೆುೋ ಹೆೋಳ್ಳವುದು ಒಳೆುೋದು.
ಭರವನೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೆ ಪರಪಮರಡುವುದಕ್ತೆೊಂತ್ ದೆೋವರಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯರದುದಾನೆುೋ ಮರಡಲು ಗಮನಹರಸಬೆೋಕು ಇಲಿದಿದಾರೆ,
ನಮಮ ಭರವನೆಗಳ್ಳ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಪರೋಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಸುಳ್ಳು ಆಡುವುದಕೆೆ ಪಾೋತ್ರಿಹಿಸುತ್ಾವೆ.
ಅನವಯ
ದೆೋವರು ನಿಮಮ ಕುಟ್ುೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯರರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಏನರದರೊ ತ್ೆೊೋಪತಡಿಸಿದರಾರೆಯೋ? ಹರಗಿದಾಲ್ಲಿ
ಅವರಗೆೊೋಸೆರ ಪರಾಥತನೆ ಮರಡಿರ ಮತ್ುಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹರಯದಿೊಂದ ಅವರೆೊೊಂದಿಗೆ ಮರತ್ನರಡಿ ಅವರು ದೆೋವರಗೆ
ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯರಗುವ ಹರಗೆ ಜೋವನ ಮರಡಲು ಸಹರಯ ಮರಡಿರ.
ಅನುವರದ - ಸುಸನ್ ಮರರ್ಕತ
ದಿನ 8 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಎದುರಸಬೆೋಡಿರ
ಅಪಸಾಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ್ಳ 7:51-53
ಬ್ಗಿದ ಕುತಿಾಗೆಯುಳ್ುವರೆೋ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೊ ಕ್ತವಿಗಳ್ಲ್ಲಿಯೊ ಸುನುತಿಯಲಿದವರೆೋ, ನಿಮಮ ಪ್ಪತ್ೃಗಳ್ಳ ಹೆೋಗೆೊೋ ಹರಗೆಯೋ
ನಿೋವು ಯರವರಗಲೊ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಎದುರಸುವವರರಗಿದಿಾೋರ. ಪಾವರದಿ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಪ್ಪತ್ೃಗಳ್ಳ ಹಿೊಂಸ್ೆಪಡಿಸದವರು
ಯರರ ದರಾರೆ? ಅವರು ಆ ನಿೋತಿವೊಂತ್ನ ಆಗಮನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುೊಂತಿಳಿಸಿದವರನುು ಕೆೊೊಂದರು. ನಿೋವು ಈಗ ಆತ್ನನುು
ಹಿಡುಕೆೊಟ್ುಿ ಕೆೊೊಂದವರರದಿರ. ದೆೋವದೊತ್ರ ಮೊಲಕ ನೆೋಮಕವರದ ನರಯಯ ಪಾಮರಣವನುು ನಿೋವು ಹೆೊೊಂದಿದವರರದರೊ
ಅದನುು ಅನುಸರಸಲ್ಲಲಿ ಎೊಂದು ಹೆೋಳಿದನು.
ದೆೋವರು ಆತ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿ ನಡೆದುಳ್ಳುವುದಕೆೆ ಅವುಗಳ್ನುು ನಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಿನು. ವಿಧೆೋಯರರಗದಿದಾರೆ, ಆತ್ನ
ಮರಗತದಶ್ತನ ನಿೋಡಲು ಕೆಲವು ವಯಕ್ತಾಗಳ್ನುು ಕಳ್ಳಹಿಸುತ್ರಾನೆ.ಆತ್ನು ಪಾವರದಿಗಳ್ನುು ಕಳ್ಳಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆತ್ನ
ಮರಗತದಶ್ತನ ಮರಡುವವರು ಹಿೋಯರಳಿಕೆ, ಅವಮರನ,ಸ್ರವಿಗೊ ತ್ುತ್ರಾಗಿದರಾರೆ ಎೊಂದು ಅನೆೋಕ ಸಲ ನರವು
ನೆೊೋಡಿದೆಾೋವೆ.,
ದೆೋವರ ವರಕಯ ಹೆೋಳಿ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮಮ ನರಯಕರನುು ನೆನಪ್ಪಸಿಕೆೊಳಿುರ.ಅವರ ಜೋವನಶೆೈಲ್ಲ ಮತ್ುಾ ವಿಶರವಸವನುು
ಕಲ್ಲಯರ(ಇಬಿಾಯ13:7). ನಿಮಮ ನರಯಕರಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿರ ಮತ್ುಾ ನಿಮಮನುು ನಿೋವು ಅವರಗೆ ಒಪ್ಪಪಸಿಕೆೊಳಿು. ಲೆಕೆ
ಒಪ್ಪಪಸುವ ಹೊಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ನಿಮಮ ಜೋವನವನುು ನೆೊೋಡುವವರರಗಿದಾರೆ.ಅವರಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿರ ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವರ
ಕೆಲಸ ಹಷ್ತ ಕೆೊಡುವುದರಗಿರಬೆೋಕೆ ಹೆೊರತ್ು ಹೆೊರೆಯರಗಿರಬರರದು. ಇದರೊಂದ ನಿಮಗೆೋನೊ ಲರಭವಿಲಿ (ಇಬಿಾಯ 13:17).
ದೆೋವರ ವರಕಯಗಳ್ನುು ನಮಮ ಜೋವನದೆೊಳ್ಗೆ ಬ್ರಮರಡದಿದಾರೆ , ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಎದುರಸುತ್ೆಾೋವೆ ಎೊಂದಥತ.
ಅನವಯ
ಸವಲಪ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊೊಂಡು , ಹೆೋಗೆ ಕ್ತಾಸಾನಲ್ಲಿ ಇನೊು ಹೆಚ್ರಿಗಿ ಬೆಳೆಯಬ್ಹುದೆೊಂದು ಯರರೆೊೋ ಒಬ್ಬ ನರಯಕರೆೊೊಂದಿಗೆ
ವಿಚ್ರರಸಿ.ಅವರು ಹೆೋಳ್ಳವುದನುು ಗಮನವಿಟ್ುಿ ಯರವುದೆೋ ತ್ಡೆಯಲಿದೆೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಗಮನವಿಟ್ುಿ ಕೆೋಳಿರ.
ಅನುವರದ - ಸುಸನ್ ಮರರ್ಕತ

ದಿನ 9 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಹಣದಿೊಂದ ಖರೋದಿಸಲರಗದು.
ಅಪೋಸೆಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ್ಳ 8:18-21
ಅಪಸಾಲರು ಕೆೈಗಳ್ನಿುಡುವದರ ಮೊಲಕವರಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದರನವರಗುವದನುು ಸಿೋಮ್ೋನನು ನೆೊೋಡಿ ಹಣವನುು ತ್ೊಂದು
ಅವರ ಮುೊಂದಿಟ್ುಿ - ನರನು ಯರರ ಮೆೋಲೆ ಕೆೈಗಳ್ನಿುಡುತ್ೆಾೋನೆೊೋ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನುು ಹೆೊೊಂದುವೊಂತ್ೆ ಈ
ಅಧಿಕರರವನುು ನನಗೊ ಕೆೊಡಿರ ಅೊಂದನು. ಆದರೆ ಪೆೋತ್ಾನು ಅವನಿಗೆ - ನಿನು ಬೆಳಿುಯು ನಿನು ಕೊಡ ಹರಳರಗಿಹೆೊೋಗಲ್ಲ.
ದೆೋವರ ವರವನುು ಹಣಕೆೆ ಕೆೊೊಂಡುಕೆೊಳ್ುಬ್ಹುದೆೊಂದು ಭರವಿಸುತಿಾೋಯೋ? ಈ ಕರಯತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಭರಗವೂ ಇಲಿ, ಪರಲೊ
ಇಲಿ; ನಿನು ಹೃದಯವು ದೆೋವರ ಮುೊಂದೆ ಸರಯಲಿ.
ಹಣವಿದಾರೆ ಎಲಿವನೊು

ಮರಡಬ್ಹುದು ಎೊಂದು ಕೆಲವೊಮೆಮ ಯೋಚ್ಚಸಬ್ಹುದು.ಸಿೋಮ್ೋನನೊ ಸಹ ಹಣದಿೊಂದ ದೆೋವರ

ವರದರನವರದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು ಖರೋದಿಸಬ್ಹುದೆೊಂದು ಯೋಚ್ಚಸಿದನು.
ಆತ್ನ ವರದರನ ಯರರಗೆ ಸಿಗಬೆೋಕೆೊಂದು ದೆೋವರು ನಿಧ್ತರಸುತ್ರಾನೆ.ದೆೋವರ ಅನುಮತಿ ಇಲಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗದು.
ಆತ್ನ ನಿಧರತರವಿಲಿದೆ ಬೆೋರೆಯವರಗೆ ಕೆೊಡಲು ನಮ್ಮೊಂದ ಸ್ರಧ್ಯವಿಲಿ.ಆತ್ನಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿರುವವರಗೆ ಮರತ್ಾ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೆೊಡುತ್ರಾನೆ.
ಹಣದಿೊಂದ ನರವು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಘಳಿಸಬ್ಹುದು ಎೊಂಬ್ ಭರವನೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇದಾಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ರರಜಯದ ಸ್ೆೋವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಯರವುದೆೋ ಜರಗವಿಲಿ . ಯರಕೆೊಂದರೆ ಆತ್ನೆೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಮ ಹೃದಯ ಸರಯರಗಿಲಿ.
ಅನವಯ
ಯರವ

ಯರವ

ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲ್ಲಿ

ನಿಮಮ

ಹೃದಯ

ಸರಯರಗಿಲಿ

ಎೊಂದು

ತ್ೆೊೋಪತಡಿಸಲು

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನುು

ವಿನೊಂತಿಸಿಕೆೊಳಿುರ.ಅದರೊಂದ ಹೆೊರತ್ರುವೊಂತ್ೆ ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ.
ಅನುವರದ - ಸುಸನ್ ಮರರ್ಕತ
ದಿನ 10 : " ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಮನುು ಪಾೋತ್ರಿಹಿಸುತ್ರಾನೆ / ಉತ್ೆಾೋಜಸುತ್ರಾನೆ "
ಅಪೋಸಾಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ್ಳ 9.31
ಹಿೋಗಿರಲರಗಿ ಯೊದರಯ ಗಲ್ಲಲರಯ ಸಮರ ಯತ ಸಿೋಮೆಗಳ್ಲ್ಲಿದಾ ಸಭೆಗಳ್ಳ ಭಕ್ತಾವೃದಿಧ ಹೆೊೊಂದಿದವು; ಕತ್ತನ ಭಯದಲ್ಲಿ
ನಡೆದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಆದರಣೆ ಹೆೊೊಂದಿ ಹೆಚ್ುಿತ್ರಾ ಬ್ೊಂದವು.
ಇಲ್ಲಿ ಯರವ ರೋತಿಯರಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳ್ನುು ಉತ್ೆಾೋಜಸಿದರಾನೆ ಮತ್ುಾ ಸಭೆಯು ಸೊಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೆೋವರ
ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತಿಾದಾರು ಎೊಂಬ್ುದರಗಿ ನೆೊೋಡುತ್ೆಾೋವೆ,
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹಿೊಂದೆ / ಕಳೆದ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲಿ ಯರವ ರೋತಿಯರಗಿ ನಿಮಮನುು ಬ್ಲಪಡಿಸಿ ಪೆಾೋರೆೋಪ್ಪಸಿದೆ ಎೊಂದು
ನೆನಪ್ಪಸಿಕೆೊಳ್ುಬ್ಹುದರ?

ನಮಮ ಸಭೆಯಲರಿಗಲ್ಲ ಕುಟ್ುೊಂಬ್ ಸಭೆಯಲರಿಗಲ್ಲ ಸೊಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿಾದೆಯೋ ?
ನರವು ದೆೋವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತಿಾದೆಾೋವೆಯೋ ?
ಶಿಷ್ಯರು ದೆೋವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತಿಾದರಾರೆಯೋ ?
ನರವು ಸಮರಧರನದ ಸಮಯವನುು ಅನುಭವಿಸುತಿಾದೆಾೋವೆಯೋ ?
ಅನವಯ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಾೋತ್ರಿಹ / ಉತ್ೆಾೋಜನ ಮರಡುವ ಕರಲುವೆ ಮರಗತವರಗಿ ನಿಮುನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿರ,
ಕುಟ್ುೊಂಬ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಭಯ ಭಕ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸಲು ಪರಸಪರ ಒಬ್ಬರನೆೊುಬ್ಬರು ಉತ್ೆಾೋಜಸಲು / ಪಾೋತ್ರಿಹಿಸಲು
ಸಮಯವನುು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಾರೊಂಭಸಿರ.
ಅನುವರದ : ಸ್ರಯಮುವೆಲ್.ಎಸ್ (ಕೆೊೋರಮೊಂಗಲ)
ದಿನ 11 : " ಆತ್ಮನ ಅನುಗುಣವರಗಿ ಜೋವಿಸಿರ "
ರೆೊೋಮರಪುರದವರಗೆ 8 : 5 - 6
ಶ್ರೋರವನುು

ಅನುಸರಸುವವರು

ಅದಕೆೆ

ಸೊಂಬ್ೊಂಧ್

ಪಟ್ಿವುಗಳ್

ಮೆೋಲೆ

ಸುವವರರದರೆೊೋ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸೊಂಬ್ೊಂಧ್ಪಟ್ಿವುಗಳ್ ಮೆೋಲೆ ಮನಸಿಿಡುತ್ರಾರೆ.

ಮನಸಿಿಡುತ್ರಾರೆ;

ಆತ್ಮನನುನುಸರ

ಶ್ರೋರಕೆನುಸ್ರರವರದ ಮನಸುಿ ಮರಣ:

ಆತಿೀಕವರದ ಮನಸುಿಜೋವವೂ ಸಮರಧರನವೂ ಆಗಿದೆ.
ನರವು ನಮಮ ದೆೋಹದ ಯೋಗಕ್ೆೋಮದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನುು ಹರಸುತ್ೆಾೋವೆ, ಆದರೆ ನಮಮ ಮನಸಿಿನ ಬ್ಗೆಿ
ಕೆಲವೊಮೆಮ ನಿಲತಕ್ಷಿಸುತ್ೆಾೋವೆ / ಮರೆತ್ುಬಿಡುತ್ೆಾೋವೆ, ಮನಸುಿ ಮರನವನ ಅೊಂಗರೊಂಗಗಳ್ನುು ನಿಯೊಂತಿಾಸುತ್ಾದೆ, ಅದು ಜ್ಞರನ,
ಅರವು, ತಿಳ್ಳವಳಿಕೆಗಳಿೊಂದ ನಮಮನುು ದರರ ನಡೆಸುತ್ಾದೆ, ತ್ನು ನೆನಪ್ಪನ ಶ್ಕ್ತಾಯ ಮೊಲಕವರಗಿ ಅನುದಿನವು ನಮಮನುು
ನಡೆಸಿ ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ಾದೆ,
ನರವು ನಮಮ ಮನಸಿನುು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಪಸಿದರೆ ಆಗ ಆತ್ಮನು ನಮಮ ಮನಸಿನುು ನಿಯೊಂತಿಾಸುತ್ರಾನೆ ಯರವ ಮನಸುಿ
ಆತ್ಮನಿೊಂದ ನಿಯೊಂತಿಾಸಲಪಪಟ್ಟಿರುತ್ಾದೆೊ ಅವರ ಜೋವಿತ್ವು ಶರೊಂತಿ ಮತ್ುಾ ಸಮರಧರನದಿೊಂದ ತ್ುೊಂಬಿರುತ್ಾದೆ, ಇಲಿವರದಲ್ಲಿ
ನಮಮ ಮನಸುಿ ಪರಪಭರತ್ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮಗುವರಗಿ ಬಿಡುತ್ಾದೆ, ಮತ್ುಾ ಪರಪಧಿೋನನ ಮನಸುಿ ಮರಣವರಗಿರುತ್ಾದೆ.
ಅನವಯ
ನಮಮ ಮನಸುಿ ಆತ್ಮನಿೊಂದ ನಿಯೊಂತಿಾಸಲಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ? ಅಥವರ ಪರಪರಧಿೋನ ಸವಭರವಗಳಿೊಂದ ನಿಯೊಂತಿಾಸಲಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ?
ಎೊಂದು ಪರೋಕ್ಷಿಸಲು ನಮಮ ಆಸ್ೆ ಮತ್ುಾ ಆಸಕ್ತಾಗಳ್ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಬ್ರೆಯರ.
ಅನುವರದ : ಸ್ರಯಮುವೆಲ್.ಎಸ್ (ಕೆೊೋರಮೊಂಗಲ)
ದಿನ 12 : " ಆತ್ಮನು ನಮಗರಗಿ ಮಧ್ಯಸಿೆಕೆ / ವಿಜ್ಞರಪನೆ ಮರಡುತ್ರಾನೆ "
ರೆೊೋಮರಪುರದವರಗೆ 8 : 26 - 27

ಹರಗೆಯೋ ಆತ್ಮನು ಸಹ ನಮಮ ಬ್ಲಹಿೋನತ್ೆ ಗಳಿಗೆ ಸಹರಯಮರಡುತ್ರಾನೆ; ಹೆೋಗೊಂದರೆ ನರವು ತ್ಕೆ ಪಾಕರರ ಏನು
ಬೆೋಡಿಕೆೊಳ್ುಬೆೋಕೆೊೋ ನಮಗೆ ಗೆೊತಿಾಲಿವರದಾರೊಂದ ಆತ್ಮನು ತ್ರನೆೋ ಉಚ್ಿರಸಲರಗ ದೊಂಥ ನರಳರಟ್ದಿೊಂದ ನಮಗೆೊೋಸೆರ
ವಿಜ್ಞರಪನೆ ಮರಡುತ್ರಾನೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳ್ನುು ಶೆ ೋಧಿಸು ವರತ್ನಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಮನೆೊಭರವವು ಏನೆೊಂದು ತಿಳಿದದೆ; ಆ
ಆತ್ಮನು ದೆೋವರ ಚ್ಚತ್ರಾನುಸ್ರರವರಗಿ ಪರಶ್ುದಧರ ಗೆೊೋಸೆರ ವಿಜ್ಞರಪನೆ ಮರಡುತ್ರಾನೆ.
ನಿಮಗೆ ಯರವುದರದರೊ ಕಚ್ೆೋರಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ಯರವುದೆೋ ಒೊಂದು ಪಾಮರಣ ಪತ್ಾವನುು ಪಡೆದಕೆೊೊಂಡ ಅನುಭವದ
ನೆನಪ್ಪದೆಯೋ? ಆ ಕಚ್ೆೋರಯಲ್ಲಿ ಯರರ ಮುಖ ಪರಚ್ಯವು ನಮಗಿರುವುದಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕರಯತವಿಧರನವನುು ಅರಯಲು
ಹೆೊೋರರಟ್ ನಡೆಸುತಿಾರುವರಗ ಯರರೆೊೋ ಒಬ್ಬ ವಯಕ್ತಾಯು ಬ್ೊಂದು ಆ ಪತ್ಾವನುು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡಿದುಾ
ಮತ್ುಾ ನರವು ಸಮರಧರನದಿೊಂದ ಕಚ್ೆೋರಯೊಂದ ಹೆೊರಬ್ೊಂದದುಾ, ಈ ರೋತಿಯರದ ಯರವುದರದರೊ ಸೊಂದಭತ
ನೆನಪ್ಪದೆಯೋ?
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು
ಮರಡಬೆೋಕೆೊಂದು

ನಮಮ

ಬ್ಲಹಿೋನತ್ೆಯಲ್ಲಿ

ತ್ೆೊೋಚ್ದಿರುತ್ೆಾೋವೆ,

ಸಹರಯ

ಸವೆೋತ

ಮರಡುವವನರಗಿದರಾನೆ,

ಸ್ರಮರನಯವರಗಿ

ನರವೆಲಿರೊ

ಕೆಲವೊೊಂದು
ನಮಮ

ಸೊಂದಭತದಲ್ಲಿ

ಪರಾಥತನರ

ಏನು

ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ

ತ್ೆೊಳ್ಲರಡುತಿಾರುತ್ೆಾೋವೆ, ಹೆೋಗೆ ಪರಾರ್ಥತಸಬೆೋಕು ಏನು ಪರಾರ್ಥತಸಬೆೋಕು ಎೊಂಬ್ ಗೆೊೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ೆಾೋವೆ, ಆ ಸೊಂದಭತದಲ್ಲಿ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಮ ಪರಾಥತನರ ಜೋವಿತ್ಕರೆಗಿ ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ರಾನೆ, ಶ್ಬ್ಾಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಯಕಾಪಡಿಸಲರರದೊಂತ್ ನರಳಿಕೆಯ
ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗರಗಿ ಪರಾರ್ಥತಸುತ್ರಾನೆ, ದೆೋವರ ಚ್ಚತ್ರಾನುಸ್ರರವರಗಿ ನಮಗರಗಿ ಆತ್ಮನು ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಪಾತಿವಿಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ರಾನೆ.
ಅನವಯ
ಪರಾಥತನರ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು / ಉತ್ಾಮಗೆೊಳ್ುಲು ಸಹರಯ ಮರಡಿರೆೊಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ, ಆತ್ನ
ಮರಗತದಶ್ತನಕೆಣುಗುಣವರಗಿ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ ಇದರೊಂದ ಆಗುವ ಬೆಳ್ವಣಗೆ / ಅಭವೃದಿಧಯನುು ಅನುಭವಿಸಿ ಉಲರಿಸಿಸಿರ.
ಅನುವರದ : ಸ್ರಯಮುವೆಲ್.ಎಸ್ (ಕೆೊೋರಮೊಂಗಲ)
ದಿನ 13 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿೋ-ಸ-ಹ
ರೆೊೋಮರಪುರದವರಗೆ 14:17-18
ಯರಕೊಂದರೆ ತಿನುುವದೊ ಕುಡಿಯುವದೊ ದೆೋವರ ರರಜಯವಲಿ; ಆದರೆ ನಿೋತಿಯೊ ಸಮರಧರನವೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ
ಆನೊಂದವೂ ಆಗಿದೆ. ಕ್ತಾಸಾನ ಸ್ೆೋವೆಯನುು ಮರಡುವವನು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ದೆೋವರಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯರದವನರಗಿಯೊ
ಮನುಷ್ಯರಗೆ ಸೊಂಭರವಿತ್ನರಗಿಯೊ ಇರುವನಷೆಿ. ಆದದರೊಂದ ನರವು ಸಮರಧರನವನುುೊಂಟ್ು ಮರಡುವವುಗಳ್ನೊ
ಪರಸಪರ ಭಕ್ತಾವೃದಿಧಯನುುೊಂಟ್ು ಮರಡುವವುಗಳ್ನೊು ಅನುಸರಸ್ೆೊೋಣ.
ನರವು ದೆೋವರ ರರಜಯದಲ್ಲಿದೆಾೋವೆ. ನರವೆಲಿರೊ ಕ್ತಾಸಾನ ಸ್ೆೋವೆ ಮರಡಲು ಬ್ಯಸುತ್ೆಾೋವೆ ಆದರೆ, ನರವು ಹೆೋಗೆ ಕ್ತಾಸಾನಿಗೆ ಸ್ೆೋವೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ೆಾೋವೆ ಎೊಂಬ್ುದು ಹೆಚ್ುಿ ಮುಖಯವರದುದರಗಿದೆ? ಈ ಮೆೋಲ್ಲನ ವಚ್ನವು ಹೆೋಳ್ಳವ ರೋತಿಯರಗಿ ಕ್ತಾಸಾನನುು
ಸ್ೆೋವಿಸುವವರು ದೆೋವರಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯರದವನರಗಿಯೊ ಮನುಷ್ಯರಗೆ ಸೊಂಭರವಿತ್ನರಗಿಯೊ ಇರುವನು.

ನರವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿೋತಿ, ಸಮರಧರನ ಮತ್ುಾ ಹಷ್ತ ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಕೆೋೊಂದಿಾೋಕರಸುತ್ೆಾೋವೆಯೋ? ಪರಸಪರ

ಭಕ್ತಾವೃದಿಧಯನುುೊಂಟ್ು ಮರಡುವವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋೊಂದಿಾೋಕರಸುತ್ೆಾೋವೆಯೋ? ನರವು ನಿೋತಿವೊಂತಿಕೆಯೊಂದ ಇರದಿದಾರೆ, ನರವು
ಸಮರಧರನ ಮತ್ುಾ ಹಷ್ತವನುು ಕಳೆದುಕೆೊಳ್ಳುತ್ೆಾೋವೆ.
ಆದದರೊಂದ

ನರವು

ಯರವ

ವಿಷ್ಯವು

ಸಮರಧರನವನುುೊಂಟ್ು

ಮರಡುವದೆೊೋ

ಪರಸಪರ

ಭಕ್ತಾವೃದಿಧಯನುುೊಂಟ್ು

ಮರಡುವದೆೊೋ ಅವುಗಳ್ನುು ಮರಡುವುದಕೆೆ ಪಾಯರಸ ಪಡೆೊೋಣ.
ಅನವಯ
ತ್ಮಮ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಶರೊಂತಿಯನುು ತ್ೆಗೆದು ಹರಕುತಿಾರುವ ಯರವುದರದರು ವಿಷ್ಯ ಇದೆಯೋ? ಹರಗಿದಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು
ನಿೋಡುವ ಸಹರಯ ಕೆೋಳಿ ಮತ್ುಾ ಸಮರಧರನ ಮತ್ುಾ ಹಷ್ತವನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವರಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹರಯ ಮತ್ುಾ
ಸಲಹೆಯನುು ಪಡೆದು, ಆ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಸರಪಡಿಸಲು ಪಾಯತಿುಸಿ. ಆದರೆ ಮ್ದಲು ನಿೋವು ದೆೋವರ ರರಜಯವನೊು ಆತ್ನ
ನಿೋತಿಯನೊು ಹುಡುಕ್ತರ, (ಮತ್ರಾಯ6:33) ಎೊಂಬ್ ಆಜ್ಞೆಯನುು ನೆರವೆೋರಸುವತ್ಾ ಹೆಜೆೆಯಡಿರ.
ಅನುವರದ : ಶರಲ್ಲನಿ ಅಬರಾಹರಮ ಕಲಕೆೋರ
ದಿನ 14 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲಿವನುು ಪರಶೆ ೋಧಿಸುತ್ರಾನೆ
1ನೆೋ ಕೆೊರೊಂಥ 2:9-11
ಆದರೆ ಬ್ರೆದಿರುವ ಪಾಕರರ--ದೆೋವರು ತ್ನುನುು ಪ್ಪಾೋತಿಸುವವರಗರಗಿ ಸಿದಧಮರಡಿರುವೊಂಥವುಗಳ್ನುು ಕಣುು ಕರಣಲ್ಲಲಿ, ಕ್ತವಿ
ಕೆೋಳ್ಲ್ಲಲಿ, ಇಲಿವೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಲ್ಲಲಿ. ನಮಗರದರೆೊೋ ದೆೋವರು ತ್ನು ಆತ್ಮನ ಮೊಲಕ ಅವುಗಳ್ನುು
ಪಾಕಟ್ಟಸಿದನು.

ಆ

ಆತ್ಮನು

ಎಲರಿ

ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು,

ಹೌದು,

ದೆೋವರ

ಅಗರಧ್ವರದ

ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು

ಕೊಡ

ಪರಶೆ ೋಧಿಸುವವನರಗಿದರಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಗಿನ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಕೆೆ ಹೆೊರತ್ು ಮತ್ರಾರಗೆ ತಿಳಿದರವು?
ಹರಗೆಯೋ ದೆೋವರ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ದೆೋವರ ಆತ್ಮನೆೋ ಹೆೊರತ್ು ಬೆೋರೆ ಯರರೊ ಗಾಹಿಸುವದಿಲಿ.
ದೆೋವರು ನಮಮನುು ಪ್ಪಾೋತಿಸುತ್ರಾನೆ. ದೆೋವರು ನಮಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ವರದದೆೊೊಂದನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದರಾರೆ. ಅವರು ತ್ನು ಆತ್ಮನಿೊಂದ
ನಮಗೆ ಅದನುು ಪಾಕಟ್ಟಸಿದನು. ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಬ್ಹಿರೊಂಗ ಪಡಿಸಿದುಾ/ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸಿದುಾ ಏನೆೊಂದರೆ ಅದು "ಯೋಸುಕ್ತಾಸಾನು".
ಆತ್ಮನು ದೆೋವರ ಅಗರಧ್ವರದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಕೊಡ ಪರಶೆ ೋಧಿಸುವವನರಗಿದರಾನೆ.
ನಿಮಗೆ ಯರರೆೊಬ್ಬರ ಆಲೆೊೋಚ್ನೆಗಳ್ನುು ತಿಳಿಯುವ ಸ್ರಮಥಯತವಿದೆಯೋ, (ನಮಗೆ ತಿೋರರ ಹತಿಾರ ಇರುವವರನುು ಕೊಡರ
ಸ್ೆೋರಸಿ?) ಆದರೆ ನಮ್ಮಳ್ಗಿನ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ದೆೋವರ ಆಲೆೊೋಚ್ನೆಗಳ್ಳ ತಿಳಿಯಲು ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ರಾನೆ.
ಅನವಯ
ಅೊಂತ್ಹ

ಅದುುತ್ವರದ

ಉಡುಗೆೊರೆಯನುು

ದೆೋವರು

ನಮಗೆ

ನಿೋಡಿರುವುದರ

ಬ್ಗೆಿ

ಯೋಚ್ಚಸಿ,

ನರವೆಷ್ುಿ

ವಿಶೆೋಷ್ವರದವರೆೊಂದು ಭರವಿಸಿಕೆೊಳ್ುಬೆೋಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಅದುುತ್ ಉಡುಗೆೊರೆಗರಗಿ ಕೆೊಟ್ಟಿದಾಕೆೆ ದೆೋವರಗೆ ಧ್ನಯವರದ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿು.
ಅನುವರದ : ಶರಲ್ಲನಿ ಅಬರಾಹರಮ ಕಲಕೆೋರ

ದಿನ 15 : ನಿಮಮ ದೆೋಹವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವರಗಿದೆ.
1ನೆೋ ಕೆೊರೊಂಥದವರಗೆ 3:16-17
ನಿೋವು

ದೆೋವರ

ಆಲಯವರಗಿದಿಾೋರೆೊಂದೊ

ದೆೋವರ

ಆತ್ಮನು

ನಿಮಮಲ್ಲಿ

ವರಸಮರಡುತ್ರಾನೆೊಂದೊ

ನಿಮಗೆ

ಗೆೊತಿಾಲಿವೊೋ? ಯರವನರದರೊ ದೆೋವರ ಆಲಯವನುು ಹೆೊಲೆಮರಡಿದರೆ ದೆೋವರು ಅವನನುು ನರಶ್ಮರಡುವನು;
ಯರಕೊಂದರೆ ದೆೋವರ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ಾವರದದುಾ, ಆ ಆಲಯವು ನಿೋವೆೋ.
ಮೊಂದಿರ/ ದೆೋವರಲರಯ ಕಟ್ಿಡಕೆೆ ಹೆೊೋಗುವರಗ ನಿೋವು ಒಳ್ಗಿರುವ ಎಲರಿ ರೋತಿಯ ಪರಪದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ನೆೊೋಡುತಿಾೋರ.
ನರವು ಅಸಮರಧರನ ಪಡುವುದಿಲಿವೆೋ? ಕೆಲವೊಮೆಮ ನಮಮ ಅನೆೊಯೋನಯತ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿಾರುವ ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು
ನೆೊೋಡಿದರಗ ನರವು ಕೆೊೋಪಗೆೊಳ್ಳುತ್ೆಾೋವೆ.
ಅದೆೋ ರೋತಿಯರಗಿ, ನಮಮ ದೆೋಹವೂ ಎಲರಿ ಪರಪದ ವಿಷ್ಯಗಳಿೊಂದ ಮುಕಾವರಗಿರಬೆೋಕು. ಜರರತ್ವಕೆೆ ದೊರವರಗಿ
ಓಡಿಹೆೊೋಗಿರ. ಮನುಷ್ಯರು ಮರಡುವ ಇತ್ರ ಪರಪಕೃತ್ಯಗಳ್ಳ ದೆೋಹಕೆೆ ಹೆೊರತ್ರಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜರರತ್ವ ಮರಡುವವನು ತ್ನು
ಸವೊಂತ್ ದೆೋಹಕೆೆ ವಿರೆೊೋಧ್ವರಗಿ ಪರಪವನುು ಮರಡುತ್ರಾನೆ. (1ನೆೋ ಕೆೊರೊಂಥದವರಗೆ 6:18)
ನಿೋವು ಕಾಯಕೆೆ ಕೆೊೊಂಡುಕೆೊಳ್ುಲಪಟ್ಿವರರಗಿದಿಾೋರ; ಆದದರೊಂದ ದೆೋವರ ಸ್ೆೊತ್ರಾಗಿರುವ ನಿಮಮ ದೆೋಹದಲ್ಲಿಯೊ ನಿಮಮ
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೊ ದೆೋವರನುು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರ.(1ನೆೋ ಕೆೊರೊಂಥದವರಗೆ 6:20)
ಅನವಯ
ಪರಪದ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗರಗಿ ನಿಮಮ ದೆೋಹದ ಭರಗಗಳ್ನುು

ತ್ೆೊಡಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿದಿತಷ್ಿವರಗಿ ಕ್ಷ್ಮೆ ಮತ್ುಾ ಪಶರಿತ್ರಾಪಕರೆಗಿ

ಮರನಸ್ರೊಂತ್ರ ಹೆೊೊಂದಿ ಮತ್ುಾ ಪರಾರ್ಥತಸಲು ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿು. ದೆೋವರನುು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವರಗಿ ದೆೋಹದ ಅದೆೋ
ಭರಗಗಳ್ನುು ನಿೋಡಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನ ಸಹರಯದಿೊಂದ ಯೋಜನೆಗಳ್ನುು ಕೊಡ ಮರಡಿ.
ಅನುವರದ : ಶರಲ್ಲನಿ ಅಬರಾಹರಮ ಕಲಕೆೋರ
ದಿನ 16 : " ಆತ್ಮನ ಆವಿಷ್ೆರಣ / ಪಾಕಟ್ನೆ "
1 ಕೆೊರೊಂಥದವರಗೆ 12 : 4 - 7
4, ವರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ವಿಧ್ಗಳ್ಳೊಂಟ್ು ದೆೋವರರತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೆೋ, 5, ಸ್ೆೋವೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ವಿಧ್ಗಳ್ಳೊಂಟ್ು ಕತ್ತನು
ಒಬ್ಬನೆೋ, 6, ಕರಯತಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ವಿಧ್ಗಳ್ಳೊಂಟ್ು, ಸವತರಲ್ಲಿಯೊ ಸವತಕರಯತಗಳ್ನುು ಸ್ರಧಿಸುವ ದೆೋವರು ಒಬ್ಬನೆೋ
7, ಆದರೆ ಪಾತಿಯಬ್ಬನಲ್ಲಿ ತ್ೆೊೋರಬ್ರುವ ದೆೋವರರತ್ಮನ ವರಗಳ್ಳ ಸವತರ ಪಾಯೋಜನರಥ೯ವರಗಿ ಕೆೊಡಲಪಟ್ಟಿವೆ.
ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ಬರೊ ಅವರದೆೋ ಆದೊಂತ್ಹ

ವಿಶೆೋಷ್ತ್ೆ ಮತ್ುಾ ವಿಭನುತ್ೆಗಳ್ನುು ಹೆೊೊಂದಿರುತ್ೆಾೋವೆ, ಆದರೆ

ನಮ್ಮಳ್ಗಿರುವ ಆತ್ಮವು ಒೊಂದೆೋ, ಆದ ಕರರಣ ಪಾತಿಯಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೊ ಒೊಂದೆೋ ರೋತಿಯರದ / ಸಮನರದ ಕರಳ್ಜ / ಲಕ್ಷ್ಯ

/ ಆಸಕ್ತಾಯನುು ತ್ೆೊೋರಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ, ಕೆಲವೊಮೆಮ ವಯಕ್ತಾಗತ್ವರಗಿ ಅವರಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನ ವರಗಳ್ನರುಧ್ರಸಿ /
ಅವರು ಮರಡುವ ಸ್ೆೋವೆಗಳ್ನರುಧ್ರಸಿ ವಿಶೆೋಷ್ವರದ ಗಮನ / ಕರಳ್ಜ ತ್ೆೊೋರಸಲು ಪಾಚ್ೆೊೋದಿತ್ರರಗುತ್ೆಾೋವೆ,
ನರವರರರಧಿಸುವ ಏಕೆೈಕ ದೆೋವನೆೊೋಬ್ಬನೆೋ ಸಕಲ ಕರಯತಗಳ್ನುು ಸಕಲರಲ್ಲಿಯೊ ನೆರವೆೋರಸುವನರಗಿದರಾನೆ. ಮತ್ುಾ
ಪಾತಿಯಬ್ಬನಿಗು ಕತ್ತನು ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನ ಪಾಕಟ್ನೆಗಳ್ಳ ಸವತರ ಒಳಿತಿಗರಗಿಯೋ ಕೆೊಡಲಪಟ್ಟಿದೆ,
ಏನೆಲರಿ ಆತ್ಮನ ವರಗಳ್ನುು ನರವು ಹೆೊೊಂದಿದೆಾೋವೊ ಆ ವರಗಳ್ನುು ಸವತರ ಒಳಿತಿಗರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿಾದಿಾವರ?
ಅನವಯ
( ಅ ) ಕತ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ ಯರವುದೆೊಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೆೊಳಿುರ,
( ಆ ) ಆ ವರಕರೆಗಿ ದೆೋವರಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಸ್ೆೊಾೋತ್ಾವನುು ಅಪ್ಪತಸಿರ,
( ಇ ) ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೆೋಷ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನುು ಕುಟ್ುೊಂಬ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಮತ್ುಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಯರವ ರೋತಿಯರದ
ಸ್ೆೋವೆಯನುು ಮರಡಬ್ಹುದೆೊಂದು ಯೋಚ್ಚಸಿ ಸ್ೆೋವರ ಸನುದರರಗಿ.
ಅನುವರದ : ನರರರಯಣ್ ಜೆೊೋಸ್ೆಫ್ "KK"
ದಿನ - 17 : ಆತ್ಮನ ಕೆಲಸವನುು ದೆೋವರು ನಿಷ್ೆಷ್ಟತಸಿರುತ್ರಾರೆ / ನಿಶ್ಿಯಸುತ್ರಾರೆ "
1 ಕೆೊರೊಂಥದವರಗೆ 12 : 8 - 11
8, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೆೋವರರತ್ಮನ ಮೊಲಕ ಜ್ಞರನವರಕಯವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗುಣವರಗಿ ವಿಧರಯವರಕಯವು, 9, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ
ಆತ್ಮನಿೊಂದಲೆೋ ನೊಂಬಿಕೆಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿೊಂದಲೆೋ ನರನರ ರೆೊೋಗಗಳ್ನುು ವರಸಿ ಮರಡುವ ವರವು,10, ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಮಹತ್ುಾಗಳ್ನುು ಮರಡುವ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪಾವರದನೆಯ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸತ್ರಯಸತ್ರಯತ್ಮಗಳ್ನುು ವಿವೆೋಚ್ಚಸುವ ವರವು,
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ವರಣಗಳ್ನರುಡುವ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವರಣಗಳ್ ಅಥತವನುು ಹೆೋಳ್ಳವ ವರವು ಕೆೊಡಲಪಡುತ್ಾವೆ, 11, ಈ
ವರಗಳ್ನೆುಲರಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನೆೋ ತ್ನು ಚ್ಚತ್ಾಕೆೆ ಬ್ೊಂದ ಹರಗೆ ಒಬೆೊಬಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಂಚ್ಚಕೆೊಟ್ುಿ ನಡಿಸುತ್ರಾನೆ.
ನರವು ಪರಸಪರ ನಿರೊಂತ್ರವರಗಿ ಅನೆೊಯೋನಯತ್ೆ ಯಲ್ಲಿದರಾಗ ಶಿಷ್ಯರಗೆ ಕೆೊಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಅನೆೋಕ ವಿಭನುವರದ ಆತ್ಮನ
ವರಗಳ್ನುು ಕರಣಬ್ಹುದು. ಎಲರಿ ಕರಯತಗಳ್ಳ ಒಬ್ಬನದೆ ಆಗಿದುಾ ಒೊಂದೆೋ ಆತ್ಮನದರಗಿದೆ. ಅದೆೋನೆ ಆಗಿದಾರೊ ನಮಗೆ ಏನು
ವರ ಬೆೋಕೆೊಂದು ನರವು ಆಯೆ ಮರಡುವೊಂತಿಲಿ, ಏನು / ಎೊಂತ್ಹ ವರ ಬೆೋಕೆೊಂದು ಆಸ್ೆ ಪಡಬ್ಹುದೆೋ ಹೆೊರತ್ು ಏನು
ನಿೋಡಬೆೋಕೆೊಂದು ದೆೋವರು ನಿಷ್ೆಷ್ಟತಸಿರುತ್ರಾರೆ / ನಿಧ್ತರಸಿರುತ್ರಾರೆ.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳ್ನುು ದೆೋವರು ತ್ನು ಚ್ಚತ್ರಾನುಸ್ರರವರಗಿ ಹೊಂಚ್ಚರುತ್ರಾರೆ / ದಯಪರಲ್ಲಸಿರುತ್ರಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ
ವರಗಳ್ನುು ಗುರುತಿಸಿದಿಾೋರರ ? ಆ ವರವನುು ಸಕಲರ ಒಳಿತಿಗರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿಾದಿಾರರ?
ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ಬರಗೊ ವಿಭನುವರದ ವರಗಳ್ಳ ಇದಾರೊ ಸಹ ಪರಸಪರರ ಅವಶ್ಯಕತ್ೆ ಇರುತ್ಾದೆ, ಈ ಮೊಲಕವರಗಿ
ದೆೋವರು ನಮೆಮಲಿರನುು ಒಟ್ುಿಗೊಡಿಸಿ ಆತ್ನ ರರಜಯವನುು ಕಟ್ಿಲು ಸೊಂಕಲ್ಲಪಸಿರುತ್ರಾರೆ.
ಅನವಯ

ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳ್ ಮೊಲಕ ಆತ್ನ ರರಜಯವನುು ಕಟ್ಿಲು ನಮಮನುು ಪಾಬ್ಲವರಗಿ /
ಹೆಚ್ರಿಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೆೊಳ್ಳುವೊಂತ್ೆ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ.

ಅನುವರದ : ನರರರಯಣ್ ಜೆೊೋಸ್ೆಫ್ "KK"

ದಿನ 18 " ಆತ್ಮವು ಜೋವವನುುೊಂಟ್ುಮರಡುತ್ಾದೆ "
2 ಕೆೊರೊಂಥದವರಗೆ 3 : 5 - 6
5, ನಮ್ಮೊಂದಲೆೋ ಏನರದರೊ ಉೊಂಟ್ರಯತ್ೆೊಂದು ತಿೋಮರತನಿಸಿಕೆೊಳ್ಳುವದಕೆೆ ನಮಮಷ್ಿಕೆೆ ನರವೆೋ ಸಮಥತರೆೊಂತ್ಲಿ
ನಮಗಿರುವ ಸ್ರಮಥಯತವು ದೆೋವರೊಂದಲೆೋ ಬ್ೊಂದದುಾ, 6, ಆತ್ನು ಹೆೊಸ ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಗೆ ಸ್ೆೋವಕರರಗಿರುವ ಸ್ರಮಥಯತವನುು
ನಮಗೆ

ಅನುಗಾಹಿಸಿದರಾನೆ,

ಲ್ಲಖಿತ್ರೊಪವರದ

ಈ

ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯು

ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯು

ಲ್ಲಖಿತ್

ರೊಪವರಗಿರದೆ

ಮರಣವನುುೊಂಟ್ುಮರಡುತ್ಾದೆ,

ದೆೋವರರತ್ಮ

ಸೊಂಭೊಂಧ್ವರದದರಾಗಿದೆ,

ದೆೋವರರತ್ಮ

ಸೊಂಬ್ೊಂಧ್ವರದದುಾ

ಜೋವವನುುೊಂಟ್ುಮರಡುತ್ಾದೆ.
ನರವು ಬ್ಲಿವರರಗಿ / ಶ್ಕಾರರಗಿ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವರಗಿದೆ ( ಸಮಥತರರಗಿ / ದಕ್ಷ್ರರಗಿ ) ದೆೋವರು ನಮಮನುು ಆತ್ನ
ಹೆೊಸ

ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯ

ಸ್ೆೋವೆಗೆ

ಶ್ಕಾರನರುಗಿ

ಮರಡಿದರಾನೆ,

ಅಕ್ಷ್ರವು

(

ಧ್ಮತಶರಸರ

)

ಬರಹಯ

ಅಥತದಲ್ಲಿ

ಧ್ಮತಶರಸರವರಗಿದುಾ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಯ ಮೆೋಲೆ ಕೆತಿಾರುವೊಂತ್ದರಗಿದೆ, ಧ್ಮತಶರಸರದ ಅಕ್ಷ್ರ ಹಳೆಯ ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯೊಂದ
ಬ್ೊಂದಿರುತ್ಾದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹೆೊಸ ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಳ್ಗೆ ವರಸವರಗಿರುವೊಂತ್ ಆತ್ಮವರದರೆೊೋ ನಮಮ ಹೃದಯದ ಮೆೋಲೆ
ಬ್ರೆದಿರುವೊಂತ್ಹ

ಧ್ಮತಶರಸರವರಗಿರುತ್ಾದೆ,

ಆತ್ಮನು

ಮರಗತದಶ್ತಕನಕೆೊಡುವುದಕೊೆ

ನಮಮ

ಧ್ಮತಶರಸರವರಗಿರುವುಗಕೊೆ ನಮ್ಮಳ್ಗಿದರಾನೆ, ಏನೆೋ ಆಗಿದಾರು ಆತ್ಮನು ಮತ್ುಾ ಅಕ್ಷ್ರವು / ಲ್ಲಖಿತ್ವು ವೆೈರಗಳ್ಲಿ,
ಇವೆರಡು ಇಜೆೊೆೋಡರಗಿದುಾಕೆೊೊಂಡು ಕರಯತನಿವತಹಿಸುತ್ಾವೆ, ಆದರೊ ಆತ್ಮನಿೊಂದ ಬ್ೊಂದದುಾ ಉತ್ೃಷ್ಿ / ಶೆಾೋಷ್ಠ
ಮಟ್ಿದರಗಿರುತ್ಾದೆ, ಆತ್ಮವು ಜೋವವನುುೊಂಟ್ುಮರಡುತ್ಾದೆ.
ಅನವಯ
ನಿೋವು ಕತ್ತನ ಸ್ೆೋವಕರರಗಿ ಉತ್ೃಷ್ಿ / ದಕ್ಷ್ರರಗಿ / ಸಮಥತರರಗಿ ಇದಿಾೋರರ ? ನಿೋವು ದೆೋವರ ಸಮಥತ
ಸ್ೆೋವಕರರಗಿರುವುದಕೆೆ ಆತಿೀಕವರಗಿ ಬೆಳೆಯಬೆೋಕರದ ವಲಯಗಳ್ನುು / ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಗುರುತಿಸಿರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು
ನಿಮಮನುು ಸಮಥತ ಸ್ೆೋವಕರರಗಿ ಮರಡಲು ಪರಾರ್ಥತಸಿರ.

ಅನುವರದ : ನರರರಯಣ್ ಜೆೊೋಸ್ೆಫ್ "KK"

ದಿನ19 : ಆತ್ಮ ಸೊಂಬ್ೊಂಧ್ವರದ ಸ್ೆೋವೆಯು ಪಾಭರವವುಳ್ುದುಾ.
2ನೆೋ ಕೆೊೋರೊಂಥ 3:7-9
ಆದರೆ ಮರಣದ ಸ್ೆೋವೆಯು ಕಲ್ಲಿನ ಮೆೋಲೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವರದ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿದಾರೊ ಪಾಭರವದಿೊಂದ ಕೊಡಿದರಾಗಿತ್ುಾ; ಆ ಪಾಭರವದಿೊಂದ
ಮ್ೋಶೆಯ ಮುಖಕೆೆ ಬ್ೊಂದ ಪಾಕರಶ್ವು ಕುೊಂದಿ ಹೆೊೋಗುವೊಂಥದರಾಗಿದಾರೊ ಅದರ ನಿಮ್ತ್ಾ ಇಸ್ರಾಯೋಲಯರು ಅವನ ಮುಖವನುು
ದೃಷ್ಟಿಸಿ

ನೆೊೋಡಲರರದೆ

ಇದಾರು. ಹಿೋಗಿದಾ

ಮೆೋಲೆ

ಆತ್ಮ

ಸೊಂಬ್ೊಂಧ್ವರದ

ಸ್ೆೋವೆಯು

ಎಷೆೊಿೋ

ಹೆಚ್ರಿಗಿ

ಪಾಭರವದಿೊಂದಿರುವದಲಿವೆೋ? ಅಪರರಧ್ ನಿಣತಯದ ಸ್ೆೋವೆಯು ಪಾಭರವದಿೊಂದಿರುವದರದರೆ ನಿೋತಿಯ ಸ್ೆೋವೆಯು ಎಷೆೊಿೋ
ಅಧಿಕವರದ ಪಾಭರವವುಳ್ುದರಾಗಿರಬೆೋಕು.
ಹಳೆಯ ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯು ಅಪರರಧ್ ನಿಣತಯ/ಖೊಂಡನೆಯ ಸ್ೆೋವೆಯರಗಿತ್ುಾ ಆದರೆ ಹೆೊಸ ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯು ನಿೋತಿಯ
ಸ್ೆೋವೆಯರಗಿದೆ. ಇತ್ರರ ಹೃದಯದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಯವಹರಸುವರಗ, ನರವು ನಿೋತಿಯ ಬ್ಗೆಿ ಕೆೋೊಂದಿಾೋಕರಸುತ್ೆಾೋವೊೋ ಅಥವರ
ಖೊಂಡನೆ/ ಅಪರರಧ್ ನಿಣತಯದ ಬ್ಗೆಿ ಕೆೋೊಂದಿಾೋಕರಸುತ್ೆಾೋವೊೋ?
ಮ್ೋಶೆಯ ಮುಖಕೆೆ ಬ್ೊಂದ ಪಾಕರಶ್ವು ಕುೊಂದಿ ಹೆೊೋಗುವೊಂಥಹ ಪಾಭರವವರಗಿತ್ುಾ, ಆದರೆ ಹೆೊಸ ಒಡೊಂಬ್ಡಿಕೆಯ ಪಾಭರವವು
ಕಳೆಗುೊಂದದೆ ಅಸಿಾತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ಾದೆ.
ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಅದುುತ್ವರದ ಸ್ೆೋವೆಯನುು ನಮಮ ಸವಲತ್ುಾ ಎೊಂದು ಭರವಿಸುತ್ೆಾೋವೆಯೋ?
ಅನವಯ
ಇನೆೊುಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರೆೊೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಿ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಅದುುತ್ ಸ್ೆೋವೆಗರಗಿ ದೆೋವರಗೆ ಧ್ನಯವರದ ಹೆೋಳಿರ.
ಅನುವರದ : ಕೆಿರನ್ ಇವೆೊಂಜಲ್ಲನ್ ಜೆೊೋಜ್ತ
ದಿನ 20 : ಆತ್ಮನನುು ಸೊಂಚ್ಕರರ/ಭದಾತ್ರ ಠೆೋವಣಯರಗಿ ಅನುಗಾಹಿಸಲರಗಿದೆ.
2ನೆೋ ಕೆೊೋರೊಂಥ 5:5-7
ಅದಕರೆಗಿಯೋ ನಮಮನುು ಸಿದಧಮರಡಿದ ದೆೋವರು ತ್ರನೆೋ ನಮಗೆ ಆತ್ಮನನುು ಸೊಂಚ್ಕರರವರಗಿ ಅನುಗಾಹಿಸಿದರಾನೆ.
ಹಿೋಗಿರುವದರೊಂದ ಶ್ರೋರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರೆಗೊ ನರವು ಕತ್ತನಿಗೆ ದೊರವರಗಿದೆಾೋವೆೊಂದು ಬ್ಲಿವರರಗಿ ನರವು
ಯರವರಗಲೊ ಭರವಸವುಳ್ುವರರಗಿದೆಾೋವೆ; ನರವು ನೆೊೋಡುವವರರಗಿ ನಡೆಯದೆ ನೊಂಬ್ುವವರರಗಿಯೋ ನಡೆಯುತ್ೆಾೋವೆ.
ಮನೆ ಖರೋದಿಸಲು ಹಣ ಪರವತಿಸುವ ಕರರಣದಿೊಂದ ನಿೋವು ಯರರಗರದರೊ ಠೆೋವಣ ಹಣ ನಿೋಡಿದರಗ, ಒೊಂದು ದಿನ ನಿೋವು
ಸೊಂಪೂಣತ ಮ್ತ್ಾವನುು ಪರವತಿಸಿ ಆ ಮನೆಯನುು ಖರೋದಿಸುತಿಾೋರ ಎೊಂದು ಭರಗಶ್ಃ ಖ್ರತ್ರ ನಿೋಡಿದೊಂತ್ೆ.
ಬ್ರಬೆೋಕರದ ರಕ್ಷ್ಣೆಯನುು ಖ್ರತ್ರಪಡಿಸುವೊಂತ್ೆ ಠೆೋವಣಯರಗಿ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಕೆೊಟ್ಟಿದರಾನೆ. ಅದೆೋ
ಸಮಯ, ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮಮ ನಿವರಸಯನುು ನರವು ಧ್ರಸಿಕೆೊಳ್ುಬೆೋಕೆೊಂದು ಆಸಕ್ತಾಯೊಂದ ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುವವರರಗಿ

ಇದರಲ್ಲಿ(ಶ್ರೋರದಲ್ಲಿ) ನರಳ್ಳತ್ೆಾೋವೆ. ನರವು ನೆೊೋಡುವವರರಗಿ ನಡೆಯದೆ ನೊಂಬ್ುವವರರಗಿಯೋ ನಡೆಯಬೆೋಕು. ಒೊಂದು
ಸೆಳ್ವು ನಮಮ ತ್ೊಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿದಧವರಗಿದೆ.
ಅನವಯ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಬ್ರುವ ನೊಂಬಿಕೆಯೊಂದ ಇೊಂದು ಏನರದರೊ ವಿಭನುವರದದಾನುು ಮರಡಿ.
ಅನುವರದ : ಕೆಿರನ್ ಇವೆೊಂಜಲ್ಲನ್ ಜೆೊೋಜ್ತ
ದಿನ 21 : ಆತ್ಮನ ಸಹರಯದಿೊಂದ ನಿಮಮ ಗುರಯನುು ಸ್ರಧಿಸಿ.
ಗಲರತ್ಯದವರಗೆ 3:1-3
ಓ ಬ್ುದಿಧಯಲಿದ ಗಲರತ್ಯದವರೆೋ, ಸತ್ಯಕೆೆ ವಿಧೆೋಯರರಗದೊಂತ್ೆ ನಿಮಮನುು ಯರರು ಮರುಳ್ಳಗೆೊಳಿಸಿದರು? ಯೋಸು ಕ್ತಾಸಾನು
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹರಕ್ತಸಿಕೆೊೊಂಡವನರಗಿ ನಿಮಮ ಕಣೆುದುರನಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಿವರಗಿ ವಣತಸಲಪಟ್ಿನಲಿವೆೋ? ಒೊಂದು ಸೊಂಗತಿಯನುು ಮರತ್ಾ
ನಿಮ್ಮೊಂದ ತಿಳ್ಳಕೆೊಳ್ುಬೆೋಕೆೊಂದಿದೆಾೋನೆ. ನಿೋವು ಆತ್ಮನನುು ಹೆೊೊಂದಿದುಾ ನರಯಯಪಾಮರಣದ ಕ್ತಾಯಗಳಿೊಂದಲೆೊೋ? ಇಲಿವೆ ಕೆೋಳಿ
ನೊಂಬಿದಾ ರೊಂದಲೆೊೋ? ನಿೋವು ಇಷ್ುಿ ಬ್ುದಿಧಯಲಿ ದವರರಗಿದಿಾೋರರ? ಆತ್ಮನಿಗನುಸ್ರರವರಗಿ ಪರಾರೊಂಭಸಿ ಈಗ ಶರರೋರಕ
ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪೂಣತರರಗಬೆೋಕೆೊಂದಿದಿಾೋರರ?
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು

ನರಯಯಪಾಮರಣದ ಕ್ತಾಯಗಳ್ ಮೊಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಉಡುಗೆೊರೆಯರಗಿಲಿ. ನರವು ಎಲರಿ ಸರಳ್ ನೊಂಬಿಕೆ

ಮೊಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಪಡೆದೆವು. ನಿರೊಂತ್ರವರದ ಸರಳ್ ನೊಂಬಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಯೋಸುವನುು ಪರಲ್ಲಸುವ ಬ್ದಲು, ಶ್ರೋರಕ
ರೋತಿಯ ಕ್ತಾೋಯಯೊಂದ ಸ್ರಧಿಸಬ್ಹುದು ಎೊಂಬ್ ವೊಂಚ್ನೆಗೆ ಗಲರತ್ಯದವರು ಒಳ್ಗರಗಿದಾರು.
ನರವು ಆತ್ಮನಿಗನುಸ್ರರವರಗಿ ಪರಾರೊಂಭಸಿ ಈಗ ಶರರೋರಕ ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪೂಣತರರಗಲು ಪಾಯತಿುಸುತಿಾದೆಾೋವರ?
ಅನವಯ
ನಿಮಮ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಯರವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ನೊಂಬಿಕೆಯನುು ಕ್ತಾೋಯ ಮೆೋಲೆ ಇರಸಿಕೆೊೊಂಡಿದಿಾೋರ ಎೊಂದು ಪರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ುಾ
ಅದನುು ಸರಪಡಿಸಿ. ನಿಮಮ ಹೆೊಸ ವಷ್ತದ ನಿಣತಯಗಳ್ಳ ಮತ್ುಾ ಗುರಗಳ್ನುು ನೆೊೋಡಿ ಮತ್ುಾ ನಿೋವು ಆರೊಂಭದಲ್ಲಿ
ಯೋಜಸಿರುವುದರ ಪಾಕರರ ನಿೋವು ಪಾಗತಿಯನುು ಮರಡುತಿಾದಿೋಾ ರರ ಎೊಂದು ನೆೊೋಡಿರ? ನೊಂಬಿಕೆಯ ಮೊಲಕ ದೆೋವರ
ಶ್ಕ್ತಾಯೊಂದ ನಿೋವು ಯೋಜಸಿದದಾಕ್ತೆೊಂತ್ಲೊ ಹೆಚ್ಿನುು ಸ್ರಧಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹರಯವನುು ಅರಸಿ ಮುೊಂದುವರಸಿ.
ಅನುವರದ : ಕೆಿರನ್ ಇವೆೊಂಜಲ್ಲನ್ ಜೆೊೋಜ್ತ
ದಿನ 22 : ಅಪರಪ, ತ್ೊಂದೆಯೋ ಎೊಂದು ಕೊಗುವ ಆತ್ಮ
ಗಲರತ್ಯದವರಗೆ 4: 6 -9
6 ನಿೋವು ಪುತ್ಾ ರರಗಿರುವದರೊಂದ--ಅಪರಪ, ತ್ೊಂದೆಯೋ ಎೊಂದು ಕೊಗುವ ತ್ನು ಮಗನ ಆತ್ಮನನುು ದೆೋವರು ನಿಮ
ಹೃದಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೆೊಟ್ಿನು. 7 ಹಿೋಗಿರುವಲ್ಲಿ ಇನುು ನಿೋನು ದರಸನಲಿ, ಮಗನರಗಿದಿಾೋ; ಮಗನೆೊಂದ ಮೆೋಲೆ ಕ್ತಾಸಾನ
ಮೊಲಕ ದೆೋವರಗೆ ಬರಧ್ಯನೊ ಆಗಿದಿಾೋ.

8 ಪೂವತಕರಲದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ದೆೋವರನುರಯದವರರಗಿ ಸ್ರವಭರವಿಕವರಗಿ

ದೆೋವರಲಿದವುಗಳ್ನುು ಸ್ೆೋವಿಸಿದಿರ. 9 ಈಗಲರದರೆೊೋ ನಿೋವು ದೆೋವರನುು ತಿಳ್ಳಕೆೊೊಂಡಿ ದಿಾೋರ; ಸರಯರಗಿ ಹೆೋಳ್ಬೆೋಕರದರೆ
ದೆೋವರು ನಿಮಮನುು ತಿಳ್ಳಕೆೊೊಂಡಿದರಾನೆ; ಹಿೋಗಿರಲರಗಿ ನಿೋವು ಬ್ಲಹಿೋನವರದ ದರದಾ ಮೊಲ ಪರಠಗಳಿಗೆ ಮತ್ೊಾ
ಅಧಿೋನರರಗ ಬೆೋಕೆೊಂದು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸಿ ಪುನಃ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ತಿರುಗಿಕೆೊಳ್ಳುವದು ಹೆೋಗೆ?
ನಿೋವು ಪುತ್ಾರರಗಿರುವುದರೊಂದ "ಅಪರಪ ,ತ್ೊಂದೆಯೋ" ಎೊಂದು ಹೃದಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಆತ್ಮವನುು ಕಳ್ಳಹಿಸಿದರಾನೆ.
ಹಿೋಗಿರುವಲ್ಲಿ ಇನುು ನಿೋನು ದರಸನಲಿ ಮಗನರಗಿದಿಾೋ, ಮಗನೆೊಂದ ಮೆೋಲೆ ದೆೋವರ ಮೊಲಕ ಬರಧೆೈನೊ ಆಗಿದಿಾೋ.ನೊಂಬಿದವರು
ಧ್ಮತಶರಸರಕೆೆ

ಆಳ್ಲಿ.

ದೆೋವರಲಿದವುಗಳಿಗೆ

ಮುೊಂಚ್ೆ

ಗುಲರಮರರಗಿದಿಾರ.

ನಿೋವು

ದೆೋವರನುು

ಈಗಲರದರೊ

ಅರಯದವರು

ನಿೋವು

ದೆೋವರನುು

ಆಗಿದರಾಗ

ಸ್ರವಭರವಿಕವರಗಿ

ಅರತ್ುಕೆೊೊಂಡಿದಾರೊಂದ

ನಿಜವರಗಿ

ಹೆೋಳ್ಬೆೋಕರದರೆ ದೆೋವರು ನಿಮಮನುು ಅರತ್ುಕೆೊೊಂಡಿದರಾನೆ. ಹಿೋಗಿರಲರಗಿ ನಿೋವು ಬ್ಲಹಿೋನವರದ ದರದಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪುನಃ
ಗುಲಮರರಗಬೆೋಕೆೊಂದು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಹೆೋಗೆ?
ನಿೋವು ಒಬ್ಬ ಮಹರರರಜನ ಅಥವರ ರರಷ್ರಪತಿಯ ಮಗನೆೊಂದು ಊಹಿಸಿಕೆೊಳಿು ನಿಮಮ ಜೋವನವೂ ಬೆೋರೆಯವರಗಿೊಂತ್
ಸೊಂಪೂಣತವರಗಿ ಭನುವರಗಿರುತ್ಾದೆ ನಿೋವು ಇೊಂತ್ಹ ಮಹರರರಜನ ಮಗನರಗಿರುವ ಸೊಂದಭತದಲ್ಲಿ ನಿಮಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು
ಕನಸುಗಳ್ಳ ಯರವುವು?
ನರವು ದೆೋವರ ಮಕೆಳರಆಗಿದೆಾೋವೆ ನರವು ಇನುು ಮುೊಂದೆ ದರಸರಲಿ.ಮಗನರಗಿರುವುದರೊಂದ ದೆೋವರ ರರಜಯ ಗೆೊೋಸೆರ
ನಮಮಲ್ಲಿರುವ ಕನಸುಗಳ್ನುು?ದೆೋವರು ನಮಮನುು ತ್ನು ಮಗ ಮತ್ುಾ ಮಗಳ್ಳ ಎೊಂದುಕರೆಯುವುದು ಎೊಂತ್ ಅದೃಷ್ಿ
ಭರಗಯವಲಿವೆೋ?ಅಥವರ ಯರರರದರೊ ಇೊಂತ್ಹ ದರದಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ/ ನಿಶಿಿತ್ರಭಪರಾಯಗಳಿಗೆ ಗುಲರಮರರಗಿ ಇದಿಾೋರರ?
ಅನವಯ
ನಿೋವು ಅಡಿದರರ ಹಿಡಿಯಲು ಪೆಾೋರೆೋಪ್ಪಸುವ ಕೆಲವು ಬ್ಲಹಿೋನ ಮತ್ುಾ ದರದಾ ನಿಯಮಗಳ್ನುು ಪಟ್ಟಿ ಮರಡಿ ಮತ್ುಾನಮ್ಮೊಂದ
ಅವುಗಳ್ನುು ನಿರರಕರಸಲು ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ ನಿಮಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡಬ್ಲಿ ಯರರರದರೊ ಒಬ್ಬರೆೊೊಂದಿಗೆ ನಿಮಮ
ಸಮಸ್ೆಯಯನುು ಚ್ಚ್ಚತಸಿರ ವಚ್ನಗಳ್ ಮೊಲಕ ಅವುಗಳ್ನೆುಲಿಬ್ುಡಸಹಿತ್ ಕ್ತತ್ುಾಹರಕ್ತ.
ಅನುವರದ: ಫರಿವಿಯರ
ದಿನ 23 : ಆತ್ಮನನುು ಅನುಸರಸಿನಡೆದುಕೆೊಳಿುರ
ಗಲರತ್ಯದವರಗೆ 5:16 -17
16 ನರನು ಹೆೋಳ್ಳವದೆೋನೊಂದರೆ, ಆತ್ಮನನುು ಅನುಸರಸಿ ನಡೆದುಕೆೊಳಿುರ; ಆಗ ನಿೋವು ಶ್ರೋರಭರವದ ಅಭಲರಷೆಯನುು ಎಷ್ುಿ
ಮರತ್ಾಕೊೆ ನೆರವೆೋರಸುವದಿಲಿ.17 ಶ್ರೋರದರಶೆಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದಧ ವರಗಿದೆ. ಆತ್ಮನು ಶ್ರೋರಕೆೆ ವಿರುದಧವರಗಿದರಾನೆ.
ನಿೋವು ಮರಡಲ್ಲಚ್ಚೆಸುವದನುು ಮರಡದೊಂತ್ೆ ಇವು ಒೊಂದ ಕೆೊೆೊಂದು ವಿರೆೊೋಧ್ವರಗಿವೆ.
ನರನು ಹೆೋಳ್ಳವುದೆೋನೆೊಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯರ ಆಗ ನಿೋವು ದೆೈಹಿಕ ಆಸ್ೆಯನುು ಪೂರೆೈಸಲರರರ.ಏಕೆೊಂದರೆ
ಶ್ರೋರಭರವವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದಧವರಗಿಯೊ ,ಆತ್ಮನೆೊೋ ಶ್ರೋರ ಭರವಕೆೆ ವಿರುದಧವರಗಿಯೊ ಆಶಿಸುತ್ಾದೆ.ನಿೋವು ಮರಡ
ಬ್ಯಸುವದನುು ಮರಡದೊಂತ್ೆ ಇವುಒೊಂದಕೆೊೆೊಂದು ವಿರುದಧವರಗಿವೆ.

ನರವು ಆತ್ಮನಿೊಂದ ನಡೆಸಲಪಟ್ಿ ರೆ ಶ್ರೋರ ಭರವದ ನಿೋಚ್ ಆಸ್ೆಗಳ್ನುು ಎೊಂದು ಪೂರೆೈಸಲರರೆವು. ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಡನೆ
ಎೊಂದೆೊಂದಿಗೊ ಇರುವನು.
ನಿಮಮತ್ೊಂದೆನಿಮ್ಮಡನೆಯರವರಗಲೊಇದರಾಗನಿೋವುಯರವುದರದರೊಪರಪಮರಡಲುಹವಣಸಿದಿರೆೋೊಂದುಊಹಿಸಿಕೆೊಳಿು

ಆಗ

ನಿಮಮ ತ್ೊಂದೆ ಅದಕೆೆ ಖೊಂಡಿತ್ ಅವಕರಶ್ ಕೆೊಡುವುದಿಲಿ ಬೆೋರೆ ಮರತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳ್ಬೆೋಕೆೊಂದರೆ ನಿೋವೆೊಂದು ಪರಪ ಮರಡಲು
ನಿಧ್ತರಸಿದರೆ ನಿೋವು ನಿಮಮ ತ್ೊಂದೆಯ ಪಕೆಕೆೆ ಸರಸಿ ಆ ಪರಪವನುು ಮರಡಬೆೋಕು.ಆತ್ಮನನುು ಪಕೆಕೆೆ ಸರಸಿ,ನಮಮ ಶ್ರೋರ
ಭರವದ ನಿೋಚ್ ಆಸ್ೆಗಳ್ನುು ಪೂರೆೈಸದೊಂತ್ೆ ನರವು ನಮೆಮಲಿ ಬ್ಲದಿೊಂದ ಪಾಯತಿುಸ್ೆೊೋಣ.
ಅನವಯ
ನಿಮಮಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೋರ ಭರವದ ನಿೋಚ್ ಆಸ್ೆಗಳ್ನುು ಗುರುತಿಸಿಕೆೊಳಿು ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳಿೊಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆೊೊಂದಲು ಪರಾರ್ಥತಸಿ
ಪವಿತ್ಾ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬ್ಹಳ್ ಗಮನವಿಟ್ುಿ ಕ್ತವಿಗೆೊಡಿ ಆತ್ನ ಮರಗತಗಳ್ನುು ಪರಲ್ಲಸಿ ನಿಮಗೆ ಶೆ ೋಧ್ನೆ ಉೊಂಟ್ರದರಗ ಅವನಿಗೆ
ಶ್ರಣನರಗಿ ಆನೊಂದಿಸಿ.
ಅನುವರದ: ಫರಿವಿಯರ
ದಿನ 24 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲ
ಗಲರತ್ಯದವರಗೆ 5:22-25
22 ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಫಲವೆೋನೊಂದರೆ--ಪ್ಪಾೋತಿ ಸೊಂತ್ೆೊೋಷ್ ಸಮರಧರನ ದಿೋಘತಶರೊಂತಿ ವಿನಯ ಸದುಿಣ ನೊಂಬಿಕೆ 23
ಸ್ರತಿವಕತ್ವ ಮ್ತ್ವಯಯ ಇೊಂಥ ವುಗಳೆೋ; ಇೊಂಥವುಗಳಿಗೆ ವಿರೆೊೋಧ್ವರಗಿ ನರಯಯ ಪಾಮರಣವಿಲಿ. 24 ಕ್ತಾಸಾನವರು ತ್ಮಮ
ಶ್ರೋರವನುು ಅದರ ಇಚ್ೆೆ ದುರರಶೆ ಸಹಿತ್ವರಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹರಕ್ತದರಾರೆ. 25 ನರವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುವದರದರೆ ನರವು ಸಹ
ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ.
ನಮಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಫಲವಿದೆಯೋ?ಆ ಫಲವನುು ಉೊಂಟ್ುಮರಡುವುದು ಯರರು?ನಮ್ಮೊಂದ ಆ ಫಲವನುು ಉೊಂಟ್ು ಮರಡಲು
ಸ್ರಧ್ಯವಿಲಿ ಎೊಂಬ್ುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ?ನರವು ಮರಡಬೆೋಕರದದುಾ ಏನೊಂದರೆ ಪವಿತ್ಾ ಆತ್ಮನನುು ನಮಮಲ್ಲಿ ವೃದಿಧ
ಹೆೊೊಂದಲು ಅವಕರಶ್ ಕೆೊಟ್ುಿ ನಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೆೊಡಬೆೋಕು ಹೆೋಗೆೊಂದರೆ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಮನುು ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಅಡಿಿಮರಡಬರರದು ಶ್ರೋರಭರವದ ಆಸ್ೆಗಳ್ನುು ನರವು ನಿರರಕರಸಬೆೋಕು
(ಒೊಂದು

ಒಳೆುಯ

ಮರ

ಬೆಳೆದು

ತ್ುೊಂಬರ

ಫಲ

ಕೆೊಡಬೆೋಕರದರೆ

ನರವು

ಎಲರಿ

ಮುಳ್ಳುಗಿಡ

,ಕಳೆ-

ಕೊಂಟ್ಟಗಳ್ನುುನಮಮತ್ೆೊೋಟ್ದಿೊಂದ ತ್ೆಗೆಯಬೆೋಕು)ನರವು ನಮಗೆೊೋಸೆರ ಜೋವಿಸದೆ ಕ್ತಾಸಾನಿಗೆೊೋಸೆರ ಜೋವಿಸ್ೆೊೋಣ ಆಗ
ಆತ್ಮನು ಫಲ ಉೊಂಟ್ುಮರಡುವನು.
ಒಬ್ಬ ಆತಿಮಕ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ಒಳೆುಯ ಗುಣಗಳ್ಳ ಅವನ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ತ್ುೊಂಬಿರುತ್ಾವೆ. ನರವು ನಮೆಮಲಿರ ಶ್ರೋರಭರವದ
ಆಸ್ೆ ಮತ್ುಾ ಅಪೆೋಕ್ೆಗಳ್ನುು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹರಕ್ತದರೆ ಮರತ್ಾ ಆ ಗುಣಗಳ್ಳ ನಮಮಲ್ಲಿ ಕರಣಸುತ್ಾವೆ. ನಮೆಮಲಿರ ಶ್ರೋರ ಭರವದ
ಆಸ್ೆ ಮತ್ುಾ ಅಪೆೋಕ್ೆಗಳ್ನುು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲು/ ನಿರರಕರಸಲು ನಮ್ಮೊಂದರದಷ್ುಿ ಪಾಯತಿುಸ್ೆೊೋಣ.

ಅನವಯ
ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೊ ಇರುವ ಶ್ರೋರ ಭರವದ ಫಲಗಳ್ನುು ಪಟ್ಟಿ ಮರಡಿ ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ್ನುು ತ್ಯಜಸಲು ಪರಾಥತನೆಯೊಂದ
ಸಪಷ್ಿವರಗಿ ಯೋಜನೆ ರೊಪ್ಪಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿದಿನ ಹೆಚ್ುಿಹೆಚ್ರಿಗಿ ಫಲ ಉೊಂಟ್ು ಮರಡುವುದನುು ಕರಣುವಿರ
ಮತ್ುಾ ಆನೊಂದಿಸುವಿರ
ಅನುವರದ: ಫರಿವಿಯರ
ದಿನ 25 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆೋ ಮುದೆಾಯು
ಎಫೆಸದವರಗೆ 1:13-14
13 ನಿಮಮ ರಕ್ಷ್ಣೆಯ ವಿಷ್ಯವರದ ಸುವರತ್ೆತಯೊಂಬ್ ಸತ್ಯ ವರಕಯವನುು ಕೆೋಳಿ ಕ್ತಾಸಾನಲ್ಲಿ ನೊಂಬಿಕೆಯಟ್ಿವರರದ ನಿೋವು ಸಹ
ವರಗರಾನ ಮರಡಲಪಟ್ಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆೊಂಬ್ ಮುದೆಾಯನುು ಹೆೊೊಂದಿದಿರ. 14 ಆತ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸುಾತಿಗೆೊೋಸೆರ ಕೆೊೊಂಡುಕೆೊೊಂಡ
ಸ್ರವಸೆಯದವರಗೆ ವಿಮ್ೋಚ್ನೆಯರ ಗುವ ತ್ನಕ ಆತ್ನು (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು) ನಮಮ ಬರಧ್ಯತ್ೆಗೆ ಸೊಂಚ್ಕರರನರಗಿದರಾನೆ.
ಸಮೊಂಜಸವರದ ಮುದೆಾ (ಅಥವರ ಸ್ರಿಯೊಂಪ್) ಇಲಿದ ಪಾಮರಣಪತ್ಾವು ಅಧಿಕೃತ್ವಲಿ ಮತ್ುಾ ಸಿವೋಕರರರಹತವಲಿ ಎೊಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನರವು ಸುವರತ್ೆತ ಕೆೋಳಿದರಗ, ಕ್ತಾಸಾನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಸಲಪಟ್ೆಿವು. ನರವು ನೊಂಬಿದರಗ, ಪಶರಿತ್ರಾಪ ಪಟ್ುಿ ದಿೋಕ್ರಸ್ರುನ ಪಡೆದರಗ,
ನಮಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಮುದೆಾಯರಗಿ ನಿೋಡಲರಯತ್ು.
ನಿೋವು ನನುವರೆೊಂದು ಎೊಂದು ಕರೆಸಲಪಟ್ುಿ ದೆೋವರೊಂದ ಪಾಮರಣಪತ್ಾವನುು ಪಡೆಯುವುದು ಎಷೆೊಿೋ ವಿಶೆೋಷ್ ಅಲಿವೆೋ? ನಮಮ
ಹೆಸರುಗಳ್ಳ ಜೋವನದ ಪುಸಾಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಲಪಟ್ಟಿವೆ ಎೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷ್ಯ ಎಷೆೊಿೋ ಸವಲತ್ುಾ ಅಲಿವೆೋ?
ಅನವಯ
ನಿಮಮನುು ಆಹರವನಿಸಿದ ಮತ್ುಾ ಸತ್ಯವೆೋದ ಕಲ್ಲಸಿದ ಶಿಷ್ಯರನುು ನೆನಪ್ಪನಲ್ಲಿಡಿ. ಅವರಗೆೊೋಸೆರ ಪರಾರ್ಥತಸಿ ಮತ್ುಾ ಅವರಗೆ
ಉತ್ೆಾೋಜಸುವ ಸಲುವರಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ರ ಪತ್ಾ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ. ನಿಮಮಲ್ಲಿರುವ ಸಿವೋಕರರದ ಮುದೆಾಯರದ ಪವಿತ್ಾ ಆತ್ಮ ನಿಗರಗಿ
ದೆೋವರಗೆ ಧ್ನಯವರದವನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಅನುವರದ: ವಿಜಯ್ ಕ್ತರಣ್
ದಿನ 26 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿೊಂದರಗುವ ಐಕಯತ್ೆಯನುು ಕರಪರಡಿಕೆೊಳಿು
ಎಫೆಸದವರಗೆ 4 :1 -3
1 ಆದದರೊಂದ ನಿೋವು ಕರೆಯಲಪಟ್ಿ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯೋಗಯರರಗಿ ನಡೆದುಕೆೊಳ್ು ಬೆೋಕೆೊಂದು ಕತ್ತನ ಸ್ೆರೆಯವನರದ ನರನು
ನಿಮಮನುು ಬೆೋಡಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ೆಾೋನೆ. 2 ನಿೋವು ಪೂಣತ ವಿನಯ ಸ್ರತಿವಕತ್ವ ಗಳಿೊಂದಲೊ ದಿೋಘತಶರೊಂತಿಯೊಂದಲೊ ಕೊಡಿದವ ರರಗಿ
ಪ್ಪಾೋತಿಯೊಂದ

ಒಬ್ಬರನೆೊುಬ್ಬರು

ಸಹಿಸಿಕೆೊಳಿುರ.

3

ಸಮರಧರನವೆೊಂಬ್

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿೊಂದುೊಂಟ್ರಗುವ ಐಕಯವನುು ಕರಪರಡಿ ಕೆೊಳ್ಳುವದಕೆೆ ಆಸಕಾರರಗಿರಾ.

ಬ್ೊಂಧ್ನದಿೊಂದ

ಕಟ್ಿಲಪಟ್ಿವರರಗಿದುಾ

ಪಾತಿಯೊಂದು ಗುೊಂಪು / ತ್ೊಂಡ / ಸಭೆ, ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಐಕಯತ್ೆ ಒೊಂದು ದೆೊಡಿ ವಿಷ್ಯ. ಐಕಯವನುು ಅಡಚ್ಣೆ ಮರಡುವುದು
ಸ್ೆೈತ್ರನನು ತ್ನು ಯೋಜನೆಗಳ್ನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಬ್ಳ್ಸುವ ಒೊಂದು ಪಾಮುಖ ಸ್ರಧ್ನವರಗಿದೆ.
ನರವು ಕುಟ್ುೊಂಬ್ವರಗಿ, ಕುಟ್ುೊಂಬ್ ಸಭೆಯರಗಿ... ಒಗಿಟ್ರಿಗಿದೆಾೋವರ?

ಇಲಿದಿದಾರೆ, ಒೊಂದರಗಿರಲು ಏನರದರೊ

ಪಾಯತಿುಸಲು ಇದುವೆೋ ಸಮಯ. ಇದನುು ಆದಯತ್ೆಯರಗಿ ಇರಸಿ; ಸವಲಪ ವಿಳ್ೊಂಬ್ ಹೆಚ್ುಿ ಹರನಿ ಮರಡುತ್ಾದೆ.
ಒಗಿಟ್ರಿಗಿರಲು, ನರವು ಸೊಂಪೂಣತವರಗಿ ವಿನಮಾತ್ೆೋ ಮತ್ುಾ ತ್ಗಿಿದ ಮನೆೊೋಭರವ, ಪರಸಪರ ಶರೊಂತಿ ಮತ್ುಾ ಪ್ಪಾೋತಿಯೊಂದ
ಒಬ್ಬರನೆೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿ ಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಅನವಯ
ನಿಮಮ ಅನೆೊಯೋನತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಕುಟ್ುೊಂಬ್ದಲ್ಲಿ, ಐಕಯತ್ೆಯನುು ಕಟ್ಿಲು, ನಿೋವು ಯರವ ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾತ್ೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಯಬ್ಹುದೆೊಂದು ಮರಗತದಶ್ತನಕರೆಗಿ ಪವಿತ್ಾ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥತಸಿ. ಒಗಿಟ್ಿನುು ಹಿೋನಗೆೊಳಿಸುವ ಹೆಮೆಮ ಎೊಂಬ್ ಪರಪದ
ಯರವುದೆೋ ವಿಷ್ಯ ನಿಮಮಲ್ಲಿದಾರೆ ಅದನುು ಅರಕೆ ಮರಡಿಕೆೊಳಿು.

ಮತ್ುಾ ಪಶರಿತ್ರಾಪ ಹೆೊೊಂದಿ ಶರೊಂತಿಯ ಬ್ೊಂಧ್ವನುು

ನಿಮ್ತಸಿ.
ಅನುವರದ: ವಿಜಯ್ ಕ್ತರಣ್
ದಿನ 27 : ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೆೋ
ಎಫೆಸದವರಗೆ 4 :4 -7
4 ನಿಮಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯ ಒೊಂದೆೋ ನಿರೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಕರೆಯಲಪಟ್ಿೊಂತ್ೆಯೋ ದೆೋಹವು ಒೊಂದೆೋ, ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೆೋ,
5 ಒಬ್ಬನೆೋ ಕತ್ತನು, ಒೊಂದೆೋ ನೊಂಬಿಕೆ, ಒೊಂದೆೋ ಬರಪ್ಪಾಸಮ. 6 ಎಲಿರಗೊ ತ್ೊಂದೆಯರಗಿರುವ ದೆೋವರು ಒಬ್ಬನೆೋ; ಆತ್ನು ಎಲಿರ
ಮೆೋಲೆಯೊ ಎಲಿರ ಮುಖ್ರೊಂತ್ರವೂ ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೊ ಇರುವರತ್ನರಗಿದರಾನೆ. 7 ಆದರೆ ಕ್ತಾಸಾನು ಅನುಗಾಹಿಸಿದ ದರನದ ಅಳ್ತ್ೆ
ಗನುಸ್ರರವರಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃಪೆಯು ಕೆೊಡಲಪಟ್ಟಿತ್ು.
ಕ್ತಾಸಾನಿೊಂದ ಕೃಪೆಯನುು ಪಡೆಯುವುದು ಒೊಂದು ಸವಲತ್ುಾ. ಅವರು ಅದನುು ಅಳ್ತ್ೆಗನುಸ್ರರವರಗಿ

ಹೊಂಚ್ಚಕೆೊೊಂಡಿದರಾರೆ.

ನರವೆಲಿರೊ ಒೊಂದೆೋ ಭರವಸ್ೆಗೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಿವರು. ದೆೋವರು ಎಲಿರ ಮೆೋಲೆಯೊ ಎಲಿರ ಮುಖ್ರೊಂತ್ರವೂ ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೊ
ಇರುವರತ್ನರಗಿದರಾನೆ. ನಮಗಿರುವುದು ಒೊಂದೆೋ ದೆೋಹ ಮತ್ುಾ ಒೊಂದೆೋ ಆತ್ಮ.
ನರವು ಎಲಿದರಲೊಿ ದೆೋವರನುು ನೆೊೋಡುತ್ೆಾೋವೆಯೋ? ನರವು ಒೊಂದೆೋ ಕತ್ತನು, ಒೊಂದೆೋ ನೊಂಬಿಕೆ, ಒೊಂದೆೋ ದಿೋಕ್ರಸ್ರುನ,
ಒಬ್ಬರೆೋ ದೆೋವರು ಎೊಂದು ಒಪುಪತ್ೆಾೋವೆಯೋ? ಈ ದೆೋವರ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನರವೆಲಿರೊ ಒಟ್ರಿಗಿದೆಾೋವೆೊಂಬ್ುದು ಜನರು
ನೆೊೋಡಬ್ಲಿರರ?
ಅಥವರ ನನು ಮರಗತ, ನನು ಯೋಜನೆಗಳ್ಳ, ನನು ಆಲೆೊೋಚ್ನೆಗಳ್ಳ, ದೆೋವರೆೊೊಂದಿಗೆ ನನು ಸೊಂಬ್ೊಂಧ್, ನನು
ತಿಳ್ಳವಳಿಕೆಯು....ಹಿೋಗೆ ನಮೆಾೋ ಒೊಂತ್ರ ದರರ ಅೊಂತ್ ಜೋವಿಸುತಿಾದೆಾೋವರ?

ಅನವಯ
ಆತ್ನ ಕೃಪೆ ಮತ್ುಾ ಆತ್ನ ಕರೆಗರಗಿ ದೆೋವರಗೆ ಧ್ನಯವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿೋವು ಕರೆಯಲಪಟ್ಿ ಸಮಯದ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಮತ್ುಾ
ದೆೋವರನುು ಅನುಸರಸಲು ನಿೋವು ಮರಡಿದ ಎಲರಿ ನಿಧರತರಗಳ್ನುು ನೆನಪ್ಪಸಿಕೆೊಳಿು ಮತ್ುಾ ಪರಾರ್ಥತಸಿ. ಎಲಿರನುು ಸಮನರಗಿ
ಗೌರವಿಸಿರ ಮತ್ುಾ ಸಮನರಗಿ ಪ್ಪಾೋತಿಸಿರ.
ಅನುವರದ: ವಿಜಯ್ ಕ್ತರಣ್
ದಿನ 28 : ದೆೋವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ದುಃಖಪಡಿಸಬೆೋಡಿರ
ಎಫೆಸದವರಗೆ 4:29-31
29 ನಿಮಮ ಬರಯಳ್ಗಿೊಂದ ಯರವ ಕೆಟ್ಿ ಮರತ್ೊ ಹೆೊರಡಬರರದು; ಆದರೆ ಭಕ್ತಾಯನುು ವೃದಿಧ ಮರಡುವೊಂಥ ಒಳೆುಮರತ್ು
ಇದಾರೆ ಕೆೋಳ್ಳವವರ ಹಿತ್ ಕರೆಗಿ ಅದನುು ಆಡಿರ. 30 ದೆೋವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ದುಃಖಪಡಿಸಬೆೋಡಿರ; ಆತ್ನಲ್ಲಿಯೋ
ವಿಮ್ೋಚ್ನೆಯ ದಿನಕರೆಗಿ ಮುದೆಾ ಹೆೊೊಂದಿದಿಾೋರಲರಿ. 31 ಎಲರಿ ದೆವೋಷ್, ಕೆೊೋಪ, ಕೆೊಾೋಧ್, ಕಲಹ, ದೊಷ್ಣೆ ಇವುಗಳ್ನೊು
ಸಕಲ ವಿಧ್ವರದ ದುಷ್ಿತ್ನವನೊು ನಿಮ್ಮೊಂದ ದೊರ ಮರಡಿರ.
ಆದಿಕರೊಂಡ6:5-6 5 ಮನುಷ್ಯನ ದುಷ್ಿತ್ವವು ಭೊಮ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾನೊು ಅವನ ಹೃದಯದ ಆಲೆೊೋಚ್ನೆಗಳ್ ಕಲಪನೆಗಳೆಲರಿ
ಯರವರಗಲೊ ಬ್ರೋ

ಕೆಟ್ಿವುಗಳೆೊಂದೊ ದೆೋವರು

ನೆೊೋಡಿದನು.

6ಕತ್ತನು

ಭೊಮ್ಯ

ಮೆೋಲೆ ಮನುಷ್ಯನನುು

ಉೊಂಟ್ುಮರಡಿದಾಕೆೊೆೋಸೆರ ಪಶರಿತ್ರಾಪ ಪಟ್ುಿ ತ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆೊೊಂದುಕೆೊೊಂಡನು.
ಪವಿತ್ಾತ್ೆಯನುು

ನಿಲತಕ್ಷಿಸಿ

ನರವು

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ದುಖಿ ಸಬ್ಹುದು

ಅಥವರ ಬೌದಿಧಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಮೆೋಲೆ

ಅವಲೊಂಬಿತ್ವರಗಿ. ನರವು ಪರಾಥತನೆ ಮರಡದೆ ಕರಯತ ನಿರತ್ರರಗಿದರಾಗ ಪವಿತ್ಾ ಆತ್ಮನನುು ದುಃಖಿಸುತ್ೆಾೋವ.ನಮಮ ನಡೆ
ಮತ್ುಾ ನಮಮ ನುಡಿ ಇತ್ರರ ಅಗತ್ಯಕೆನುಸ್ರರವರಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ನರವು ಸಹರಯಕವರಗಿದೆೋವರ?
ಅನವಯ
ಪರಾಥತನರ ಸಹಿತ್ ನಿಮಮ ಸೊಂಭರಷ್ಣೆಯನುು ಕುರತ್ು

ನೆರೆಯವರನುು ಕೆೋಳಿ.ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಿು ನಿಮಮ ಮರತ್ುಗಳ್ಳ

ಬೆೋರೆಯವರನುು ಉತ್ೆಾೋಜನ ಪಡಿಸುತಿಾದೆೋಯೋಅಥವರ ನೆೊೋವನುು ಉೊಂಟ್ು ಮರಡುತಿಾದೆಯೊಂದು.ನಮಮ ತ್ಪುಪಗಳ್ನುು
ಒಪ್ಪಪಕೆೊೊಂಡು ದೆೋವರಗೆ ಅರಕೆ ಮರಡಿ/ ನಮಮ ಮರತ್ು ಮತ್ುಾ ಸೊಂಭರಷ್ಣೆ ಬೆೋರೆಯವರನುು ಉತ್ೆಾೋಜನ ಗೆೊಳಿಸುವೊಂತ್ೆ
ದೆೋವರೊಂದ ಜ್ಞರನವನುು
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು

ದಯಪರಲ್ಲಸುವೊಂತ್ೆ

ನೆೊೊಂದಿಸಿದೊಂತ್ೆ/ನಮಮ

ನಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವರ
ಅನುವರದ: ಸಿೊಂಡೆಾೋಲರ ಜೆೋಕಬ್
ದಿನ 29 : ಆತ್ಮದ ಖಡಿ/ಕತಿಾ
ಎಫೆಸದವರಗೆ 6:16-17

ನಡೆ

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು
ಮತ್ುಾ

ನಮಮ

ಬೆೋಡಿಕೆೊಳಿುರ.ಇನೆೊುಬ್ಬರಗೆನೆೊೋಯಸಿದರೆನರವು
ಜೋವನದಿೊಂದ

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು

ದುಖಿಸದೊಂತ್ೆ

16 ಎಲರಿದಕ್ತೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ರಿಗಿ ನೊಂಬಿಕೆ ಯೊಂಬ್ ಗುರರಣಯನುು ಹಿಡುಕೆೊಳಿುರ. ಆದರೊಂದ ನಿೋವು ಕೆಡುಕನ ಅಗಿುಬರಣಗಳ್ನೆುಲರಿ
ಆರಸುವದಕೆೆ ಶ್ಕಾರರಗುವಿರ. 17 ಇದಲಿದೆ ರಕ್ಷ್ಣೆಯೊಂಬ್ ಶಿರಸ್ರರಣ ವನುು ಇಟ್ುಿಕೆೊೊಂಡು ಆತ್ಮನು ಕೆೊಡುವ ದೆೋವರ
ವರಕಯವೆೊಂಬ್ ಕತಿಾಯನುು ಹಿಡಿಯರ.
ದೆೋವರು ನಮಮನುುಆತಿಮಕ ಸ್ೆೈನಿಕರರಗಲು ಬ್ಯಸುತ್ರಾರೆ.ದೆೋವರರ ಪೂಣತ ಕವಚ್ವನುು ಧ್ರಸಿ ಸ್ೆೈತ್ರನನ ಯೋಜನೆಯನುು
ಆತ್ನು ಬ್ಯಸುತ್ರಾನೆ. ಸ್ೆೈನಿಕನ ಪಾಮುಖ ಶರಸರವು ಕತಿಾ/ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಳ್ಳುವರ ಕತಿಾಯನಿಲ್ಲಿದೆ ಯುದಧಕೆೆ ಹೆೊೋಗುವರ
ಸ್ೆೈನಿಕನು/ಹರಗೆಯೋ ನರವು ದೆೋವರ ವರಕಯವನುು ದಿನರಲೊ ಧರಯನ ಮರಡುವುದರ ಹರಗೆೋ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ದೆೋವರನುು
ಬಿಟ್ುಿ ಕೆೊಟ್ಟಿದರಾರೆ ಕರರಣ ದೆೋವರ ವರಕಯವನುು ದಿನರಲೊ ಧರಯನಿಸಿದೆ ಇರುವುದರೊಂದ/ ನಿಮಮ ಸತ್ಯವೆೋದ ಅಧ್ಯಯನ
ಹೆೋಗಿದೆ?
ಅನವಯ
ದೆೋವರ ವರಕಯವನುುಪಾತಿದಿನ ಧರಯನಿಸಲು ಗುರಯನಿುಟ್ುಿಕೆೊಳ್ಳುವರ ಮತ್ುಾ ಸಮಯವನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆೊೊಂಡು ನಿೋವು ಕಲ್ಲತ್
ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ಬೆೋರೆಯವರಗೆ ಹೊಂಚ್ಚಕೆೊಳಿು.ದೆೋವ ವರಕಯದ ಮುಖ್ರೊಂತ್ರ ಕಲ್ಲತ್ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಪಟ್ಟಿ ಮರಡಿಕೆೊೊಂಡು
ಅಭಯಸಿಸುವೊಂತ್ೆ/ಪರಾಥತನರ ಪೂವತಕವರಗಿ ಕಲ್ಲತ್ ಅೊಂಶ್ಗಳ್ನುು ನೊಂಬಿಗಸಾಕೆಯೊಂದ ಪರಲನೆಮರಡಿ. ದೆೋವರ ವರಕಯವನುು
ಕೊಂಠಪರಠ ಮರಡಲು ಅಭರಯಸಿಸಿ ಯರಕೆೊಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೊಂಬಿಕೆಯನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹರಗೊ ಸ್ೆೈತ್ರನನೆೊೊಂದಿಗೆ
ಹೆೊೋರರಡಲು ಸಹರಯಕವರಗುತ್ಾದೆ. (ಒೊಂದು ವಚ್ನ ಪಾತಿದಿನ ಅಥವರ ಪಾತಿ ವರರ)
ಅನುವರದ: ಸಿೊಂಡೆಾೋಲರ ಜೆೋಕಬ್
ದಿನ 30 : ದೆೋವರ ವರವನುು ಪಾಜವಲ್ಲಸುವೊಂತ್ೆ ಮರಡುವುದು
2 ತಿಮ್ಥೆಯನಿಗೆ1:6-7
6 ಆದಕರರಣ ನರನು ನಿನಗೆ ಹಸ್ರಾಪತಣ ಮರಡುವದರ ಮೊಲಕ ನಿನಗೆ ದೆೊರಕ್ತದ ದೆೋವರ ವರವು ಪಾಜವಲ್ಲಸುವೊಂತ್ೆ
ಮರಡಬೆೋಕೆೊಂದು ನಿನಗೆ ಜ್ಞರಪಕ ಮರಡುತ್ೆಾೋನೆ. 7 ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬ್ಲ ಪ್ಪಾೋತಿ ಸವಸೆಬ್ುದಿಧಯ ಆತ್ಮವೆೋ
ಹೆೊರತ್ು ಭಯದ ಆತ್ಮವಲಿ.
ಪ್ಪಾೋತಿ ಮತ್ುಾ ಆತ್ಮ ದೊಂಡನೆ/ದೆೋವರು ನಿೋಡಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನರ ಶ್ಕ್ತಾ. ಪಾಶಿುಸಿಕೆೊಳಿು ನಿಮಮ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಧೆೈಯತ ಶ್ಕ್ತಾ ಪ್ಪಾೋತಿ
ಮತ್ುಾಸವಯೊಂ ಸಿೆತ್ ಈ ಎಲಿವೂ ಅಡಕವರಗಿದೆೋಯ ಎೊಂದು/

ದೆೋವರು ನಮ್ಮೊಂದ ಬ್ಯಸುವುದೆೋನೆೊಂದರೆ ಆತ್ನು

ನಿೋಡಿದವರನುು ಜರವಲೆಯೊಂತ್ೆ ಪಾಜವಲ್ಲಸಬೆೋಕೆೊಂದು/ ದೆೋವರು ನಿೋಡಿದ ವರವನುು ಜರವಲೆಯೊಂತ್ೆ ಪಾಜವಲ್ಲಸಿಬೆೋಕೆೊಂದು ನರವು
ಯರವ ಪಾಯತ್ುಗಳ್ನುು ಮರಡುತಿಾದೆಾೋವೆ?
ಅದೆಷ್ುಿ ಉತ್ಾಮ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರೆ-ನೊಂಬಿಗಸಾನರದ ಒಳೆುೋ ಸ್ೆೋವಕನೆೋ, ಒಳೆುೋ ದನುು ಮರಡಿದಿಾೋ;
ಸವಲಪವರದವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿೋನು ನೊಂಬಿಗ ಸಾನರದದಾರೊಂದ ನರನು ನಿನುನುು ಬ್ಹಳ್ವರದವುಗಳ್ ಮೆೋಲೆ ಅಧಿಕರರಯನರುಗಿ
ನೆೋಮ್ಸುವೆನು; ನಿೋನು ನಿನು ಯಜಮರನನ ಸೊಂತ್ೆೊೋಷ್ದಲ್ಲಿ ಪಾವೆೋಶಿಸು ಅೊಂದನು.
ಅನವಯ

ಬ್ಡವನಿಗೆ ನಿನು ಪ್ಪಾೋತಿಯನುು ತ್ೆೊೋರಸು ಅಥವರ ಕೆೊಡು
ಅನುವರದ: ಸಿೊಂಡೆಾೋಲರ ಜೆೋಕಬ್
ದಿನ 31 : ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ.
ಯೊದನು 1:18-19
18 ಭಕ್ತಾಗೆ ವಿರುದಧವರದ ತ್ಮಮ ಆಶೆಗಳ್ನುು ಅನುಸರಸಿ ನಡೆಯುವ ಕುಚ್ೆೊೋದಯಗರರರು ಅೊಂತ್ಯಕರಲದಲ್ಲಿ ಇರುವರೆೊಂದು
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆೋಳಿದರು. 19 ಇವರು ತ್ಮಮನುು ತ್ರವು ಪಾತ್ೆಯೋಕ್ತಸಿಕೆೊಳ್ಳುವವರೊ ಪರಾಕೃತ್ಮನುಷ್ಯರೊ ಆತ್ಮವಿಲಿದವರೊ
ಆಗಿದರಾರೆ.
ನಮಮನುು ನರವು ಅತ್ಯೊಂತ್ ಪವಿತ್ಾ ನೊಂಬಿಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೆೊಳ್ಳುವುದಕೆೆ ಉತ್ಾಮವರಗಿ ಮರಡುತಿಾದೆಾೋವೆ?ಇಲಿವೆೋ
ಕುಚ್ೆೊೋದಯ ಗರರರು ಭಕ್ತಾಹಿೋನರ ಆಸ್ೆಗಳಿೊಂದ ಪರಚ್ಯಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಮೆೋಲೆ ನರವು ವರಯಕುಲರರಗಿದೆೋವರ?
ಇನುು ಕೆಲವರು ಅವರ ಸವಭರವದಿೊಂದ ಬೆೋರೆಯವರ ಮೆೋಲೆ ಪಾಭರವ ಬಿೋರುತ್ರಾರೆ
ಎಫೆಸದವರಗೆ6:18 18 ನಿೋವು ಆತ್ಮ ಪೆಾೋರತ್ರರಗಿ ಎಲರಿ ಸಮಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಕಲವಿಧ್ ವರದ ಪರಾಥತನೆಯೊಂದಲೊ
ವಿಜ್ಞರಪನೆಯೊಂದಲೊ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂಣತ ಸಿೆರಚ್ಚತ್ಾರರಗಿದುಾ ಪರಶ್ುದಧರೆಲಿರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞರಪನೆಮರಡುತ್ರಾ
ಎಚ್ಿರವರಗಿರಾ.
ಅನವಯ
ನಿಮಮ ಕುಟ್ುೊಂಬ್ ಗುೊಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರರ ಹೆಸರುಗಳಿೊಂದ ಪರಾರ್ಥತಸಿರ.ಆತ್ನಲ್ಲಿ ನೊಂಬಿಗಸಾಕೆಯೊಂದ
ಮತ್ುಾ ಆತ್ನ ಧ್ವನಿ ಸಪಷ್ಿವರಗಿ ಕೆೋಳ್ಲು ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞರನವನುು ಬೆೋಡಿಕೆೊಳ್ಳುವರ
ಅನುವರದ: ಸಿೊಂಡೆಾೋಲರ ಜೆೋಕಬ್

ನಡೆಯಲು

