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 ಆದಿಕೊಂಡ 5:23-24 

 ಅವನು ಬದುಕಿದ ಕಾಲವೆಲಲ  ಮುನ್ನೂ ರ ಅರವತೈದು ವರುಷ. ಹನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ 

ಅನೋನ್ಯ ವಾಗಿ ನ್ಡೆದು ಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ  ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಅವನ್ೂ ನು ಕರೆದು ಕೊೊಂಡದದ ರೊಂದ 

ಕಾಣದೆ ಹೋದನು. 

 

ಇದು ಬೈಬಲ್ನ್ಲ್ಲಲ  "ನಂಬಿಕೆ" ಅಥವಾ "ನಂಬಿಗಸ್ಾ " ಎೊಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲ ೋಖವಾಗಿದೆ.  

ಹನೋಕ್ 

 

 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಷೆ್ಠಯೊಂದ ನ್ಡೆದರು.  "ನಿಷೆ್ಠವಂತ" ಎೊಂಬ ಪದದ ಅಥಥ ನಂಬಿಗಸ್ಾ ರಾಗಿ 

ಮತ್ತಾ  ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. 

 

 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಯುವುದು ನಿಜವಾದ, ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳ್ಳತಾ ದೆ.  

ಅಮೊೋಸ್ 3:3 ಹೇಳ್ಳತಾ ದೆ 

 

 ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಳು ದೆ ಇಬಬ ರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವರೋ? ಇದರಥಥ ಹನೋಕನು 

ದೇವರ  ಒಪಪ ೊಂದದೊಂದಿದೆ ನ್ಡೆದನು. 

 

 ದೇವರು ಹನೋಕನ್ನುೂ  ಕರೆದುಕೊೊಂಡು ಹೋದನು.  ಬಹುಶಃ ಜನ್ರು ಆಗ ದೇವರು 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದನುೂ  ನೋಡಿರಬಹುದು 

 

 ಯೇಸುವನುೂ  ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು ವಾಗ ಅಪೊಸ್ಾ ಲರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರೋ ಹಾಗೆಯೇ 

ಅವನ್ನುೂ  ನೋಡಿರಬಹುದು. 

 

 ನಾವು ಒೊಂದು ವಷಥದ ದಿನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿಥಸಿದರೆ ಹನೋಕನ್ ವಯಸ್ಸ ನುೂ  

ನಾವು ಮರೆಯಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ . 

  

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನ್ಮಮ  ನ್ಡಿಗೆ ಹೇಗೆ?  ನಾವು ದೃಢವಾಗಲು ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠವಂತರಾಗಲು ನಾವು 

ಹೆಚ್ಚು  ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಕೊಳು ದಂತ ವಿಷಯ ಏನಾದರು 

ಇದೆಯೇ? 

 

ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ನು                 ದಿನ 2 

 1 ಕೊರೊಂಥ 1:9 

 ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ಾ ನು;  ನ್ಮಮ   ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕಿಿಸ್ಾ ನೊಂಬ ತನ್ೂ  ಮಗನ್ ಅನೋನ್ಯ ತೆಗೆ 

ನಿಮಮ ನು ಕರೆದವನು ಆತನೇ. 

 

 ನ್ಮಮ ನುೂ  ಏಕೆ ಕರೆದರು ಎೊಂದು ಪಿಶ್ನೂ  ಕೇಳಿದರೆ?  ಉತಾ ರ ಹಲವು ಆಗಿರಬಹುದು.  ನಾವು 



 ಪವಿತಿ  ಎೊಂದು ಕರೆದರು.  ನಾವು ದೇವರನುೂ  ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ಲು ಕರೆಯಲಪ ಟಿ್ಟ ದೆದ ೋವೆ.  

ಎಲಲ ದರಲ್ಲಲಯೂ ದೇವರನುೂ  ಮೆಚ್ಚು ಸ್ಲು ನ್ಮಮ ನುೂ  ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲಲ  ನೋಡಿದರೆ ನ್ಮಮ  ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕಿಿಸ್ಾ ನೊಂಬ ಮಗನೊಂದಿಗೆ 

ಅನೋನ್ಯ ತೆಯನುೂ  ಹೊಂದಿರಲು ಕರೆದಿದೆದ ೋವೆ ಎೊಂದು ಹೇಳ್ಳತಾ ದೆ. 

 

ಪೌಲ ಅನೇಕ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳನುೂ  ಹೊಂದಿರುವ ಕೊರೊಂಥ ಸ್ಭೆಗೆ ಇದನುೂ  ಬರೆಯುತ್ತಾ ದ್ದದ ರೆ 

 ಅನೇಕ  ಬಲಹಿನ್ತೆಗಳ್ಳ  ಮತ್ತಾ  ಅನೇಕ ಸಾಮಥಯ ಥಗಳ್ಳ ಆ ಸ್ಭೆಯು ಹೊಂದಿತ್ತ. ಪೌಲನು 

ಇದನುೂ  ಬರೆಯಲು ವಿಶ್ವಾ ಸ್ ಹೊಂದಿದದ ರು ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವರಗೆ ತ್ತಳಿದಿತ್ತಾ  , ಅವರನುೂ  ಕರೆದ 

ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ಾ ನಾಗಿದ್ದದ ನ, ಮತ್ತಾ  ಅವರನುೂ  ಕೊನಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸುವವನು 

ಮತ್ತಾ  ಅವರನುೂ  ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ನ್ಡೆಸುವರೆೊಂದು. 

  

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 1 ಕೊರೊಂಥ 1: 4-9 ಮೂಲಕ ಪಿ್ರರ್ಥಥಸಿ.  ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪಿ್ರಥಥನ. 

 

ಪ್ರಾ ಥನೆಯಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿರಿ                ದಿನ 3 

 ರೋಮಪುರದವರಗೆ 12:12 

 ಕಿೆ ೈಸ್ಾ ರು ನಿರೋಕಿಿಸುವ ಮಹಾಪದವಿಯನುೂ  ನನ್ಸಿ ಉಲಾಲ ಸ್ವಾಗಿರಥ. ಉಪದಿವದಲ್ಲಲ  

ಸೈರಾನಯುಳು ವರಾಗಿರ. ಬೇಸ್ರಗೊೋಳು ದೆ ಪಿ್ರಥಥನಮಾಡಿರ. 

 

 ಪಿತ್ತಯಬಬ  ಪುರುಷ ಮತ್ತಾ  ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಲ  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒೊಂದು 

ವಿಷಯವನುೂ  ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು.  ದೇವರೆೊಂದರೆ ಪಿ್ರಥಥನ.  ನಿಮಮ  

ಪಿ್ರಥಥನಗೆ ದೇವರು ಉತಾ ರಸುವುದನುೂ  ಸೈತನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ , ಆದರೆ ಅವನು  

ಆ ಪಿ್ರಥಥನಗಳನುೂ  ಪಿ್ರರ್ಥಥಸುವುದರೊಂದ ನಿಮಮ ನುೂ  ತಡೆಯಬಹುದು. 
 

 ಯಾರೋ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳಿದರು.  ನೋವು ನಿೋವು ಜೋವಂತವಾಗಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.  ಸ್ಮಸ್ಯಯ  

ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ನಿೋನು ಶಕಿಾ ಶ್ವಲ್ಲ.  ಪಿ್ರಥಥನಯು ನಿೋವು ಒಬಬ ೊಂಟ್ಟಯಾಗಿಲಲ  

ಎೊಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 
 

ನ್ಮಮ   ಕುಟೊಂಬ ಸ್ದಸ್ಯ ರಗೆ ಮತ್ತಾ  ನ್ಮಮ  ಸುತಾ ಮುತಾ  ನ್ಡೆಯುವ ಎಲಲ ವನ್ನೂ  ನಾವು 

ನಿಯಂತಿ್ತಸ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ , 
 

 ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನುೂ  ಪಿ್ರಥಥನಯಲ್ಲಲ  ಮುಚು ಬಹುದು.  ಚ್ಚೊಂತೆ ಒತಾ ಡವನುೂ  

ಹೆಚ್ಚು ಸುತಾ ದೆ ಆದರೆ ಪಿ್ರಥಥನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತಾ  ಶ್ವೊಂತ್ತಯನುೂ  ಕೊಡುತಾ ದೆ  

 

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 ಪಿತ್ತ ಕುಟೊಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಗಾಗಿ ಪಿ್ರರ್ಥಸಿ / ಕುಟೊಂಬ ಗೊಂಪ್ಪನ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಮೂಲಕ ಪಿ್ರರ್ಥಥಸಿ 

ಮತ್ತಾ  ಅವರನುೂ  ಆವರಸಿಕೊಳಿು ್್ 

 ನಿಮಮ  ಆಸ್ಯಗಳ್ಳ / ಗರಗಳ್ಳ / ಅವರಗಾಗಿ ವಿನಂತ್ತಗಳ್ಳ.. 
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 ರೋಮಪುರದವರಗೆ 3: 3-4 

 ಅವರಲ್ಲಲ  ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ ಹೋಗಿದದ ರೇನು? ಅವರು ನಂಬದೆ ಹದದರೊಂದ ದೇವರ 

ವಚನ್ಕೆೆ  ತಪುಪ ವವನಾದನೋ? ಎೊಂದಿಗೂ ಇಲಲ ; ಎಲಾಲ  ಮನುಷಯ ರು ಸುಳ್ಳು ಗಾರರು 

ದೇವರು ಸ್ತಯ ವಂತನೇ ಸ್ರ. ನಿೋನು ಎಲಾಲ  ನುಡಿಗಳಲ್ಲಲ  ನಾಯ ಯಸ್ಥ ನೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು. 

ನಿನ್ೂ  ಮೇಲ್ ವಾಯ ಜಯ  ನ್ಡೆಯುವಾಗ ನಿೋನು ಗೆಲಲ ಬೇಕು ಎೊಂದು ಬರೆದದೆ. 

  

 ನ್ಮಮ  ಸುತಾ ಲೂ ಕೆಲವರು ನಂಬಿಕೆಯಲಲ ದವರು ಇರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಲ  ನ್ಮಮ  ಕುಟೊಂಬ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರೇ ಆಗಿರಬಹದು. 

 

 ಆದರೆ ಇದು ದೇವರ ನಿಷೆ್ಠಯನುೂ  ರದುದ ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಲ . ಈ ಎಲಾಲ  ಸಂಶಯಾಸ್ಪ ದರ 

ಮಧಯ ದಲ್ಲಲ  ನಾವು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನುೂ  ನಂಬುತಾ ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತಾ ದೆ. 
 

ದೇವರು ಒೊಂದು ವಿಷಯವನುೂ  ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತಾ  ಪಿಪಂಚದ ಪಿತ್ತಯಬಬ  ಮನುಷಯ ನು 

ಇನೂ ೊಂದನುೂ  ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ನಿಜ, ಮತ್ತಾ  ಎಲಾಲ  ಪುರುಷರು ಸುಳ್ಳು .  ದೇವರು 

ಸ್ತಯ ವನುೂ  ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನ ಮತ್ತಾ  ಸುಳ್ಳು  ಹೇಳಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ .  ನಾವು ದೇವರನುೂ  

ನಂಬಬೇಕು, ಸ್ತಯ ವನುೂ  ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಂಬದಿದದ ರು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಕಿೆ ೈಸ್ಾ ರಗೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಭಿಪಿ್ರಯದ  ಒಮಮ ತವು ಏನ್ನ ಅಲಲ . ಅವನು ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುೂ  

ನಂಬುತ್ತಾ ನ ಮತ್ತಾ  ಅವನು ಮಾನ್ವನ್  ಸಾವತ್ತಥಕ ಅಭಿಪಿ್ರಯಕೆಿೊಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಅವನು 

ವಾಕಯ ದ ಬಗೆೆ  ಯೋಚ್ಚಸುತ್ತಾ ನ 

  

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 ಜಗತ್ತಾ ನ್ಲ್ಲಲ  ದೇವರ ವಾಕಯ ಕೆೆ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ನಂಬುವ ಕೆಲವು ಪಿದೇಶಗಳನುೂ  ಪಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿ.  

ಆ ಪಿದೇಶ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮೊೋಸ್ಹೋದವರಗಾಗಿ ಪಿ್ರರ್ಥಥಸಿ. 

  

ಸ್ವ ಲ್ಪ ವಾದದದ ರಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಗಸ್ತ ರಾಗಿರುವುದು               ದಿನ 5 

ಮತ್ತತ ಯ 25:21 

ಅವನ್  ದಣಿಯು -ಭಲಾ, ನಂಬಿಗಸ್ಾ ನಾದ ಒಳೆು  ಆಳ್ಳ ನಿೋನು ; ಸ್ಾ ಲಪ  ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲಲ  

ನಂಬಿಗಸ್ಾ ನ್ಗಿದಿದ , ದಡಡ  ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲಲ  ನಿನ್ೂ ನು ಇಡುತೆಾ ೋನ ;ನಿನ್ೂ  ದಣಿಯ ಸೌಭಾಗಯ ದಲ್ಲಲ  

ಸೇರು ಅೊಂದನು. 

 ಇದು ಮತೆಾ  ವಚನ್  23 ರಲ್ಲಲ  ಪುನ್ರಾವತಥನಯಾಗತಾ ದೆ.  ಎರಡೂ ಸೇವಕರಗೆ ಪಿತ್ತಫಲವು 

ಒೊಂದೇ ಆಗಿತ್ತಾ  

 

 ಆದರೂ ಒಬಬ ನಿಗೆ ಐದು ತಲಾೊಂತ್ತಗಳನುೂ  ಮತ್ತಾ  ಇನೂ ಬಬ ನಿಗೆ ಎರಡು ಪಿತ್ತಭೆಗಳನುೂ  

ನಿೋಡಲಾಯತ್ತ.  ಪಿತ್ತಯಾಗಿ ಅವರು ಸಿಾ ೋಕರಸಿದ ಸಂಪನ್ನಮ ಲಗಳ ಪಿಕಾರ ಅದೇ 

ನಿವಥಹಿಸಿದರು. 

 

 ಯಜಮಾನ್ನು ತನ್ೂ  ಸೇವಕರಲ್ಲಲ  ಒಳೆು ಯತನ್ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯನುೂ  ನೋಡಿದನು ಎೊಂದು 

ಇದು ತೋರಸುತಾ ದೆ. 



 

 ಈ ಸೇವಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆರ್ಥಥಕ ಯಶಸಿಸ ನ್ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಲ ರುವ ಒಳೆು ತನ್ ಮತ್ತಾ  

ನಿಷೆ್ಠವಂತ ಗಣ .  ಯಜಮಾನ್ನು ಪ್ರತಿದಲ್ಲಲ ನ್ ಗಣಗಳನುೂ  ಮೊದಲು ನೋಡಿದರು, 

ಆದರೆ ಅವರ ನಿದಿಥಷಿ  ಪಿಮಾಣದ ಹಣವಲಲ . 

 

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ವಿಷಯ ಗಳಲ್ಲಲ , ನಿೋವು ಯಾವ ದರಲ್ಲಲ  ಇನುೂ  

ಹೆಚ್ಚು ಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಾ  ರಾಗಿ ಬೆಳಯಬೇಕು? 

  

ನಂಬಿಕೆಯು ದಯೆ ಮತ್ತತ  ಒಳೆ್ಳ ಯ ಹೆಸ್ರನುು  ಗೆಲಿ್ಲ ತ್ತ ದೆ              ದಿನ 6 

ಜ್ಞಾ ನೋಕ್ತತ ಗಳು 3:3-4 

ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಸ್ತಯ ತೆಗಳ್ಳ ನಿನ್ೂ ನು ಬಿಡದಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನುೂ  ನಿನ್ೂ  ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿ , ನಿನ್ೂ  ಹೃದಯದ 

ಹಲಗೆಯಲ್ಲಲ  ಅವುಗಳನುೂ  ಬರೆ ; ಇದರೊಂದ ನಿೋನು ದೇವರ ಮತ್ತಾ  ಮನುಷಯ ರ ದಯೆಯನುೂ  

ಸ್ಮಮ ತ್ತಯನುೂ  ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವಿ.   
 

ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೋಗತಾ ದೆ.  ದೇವರ ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯು ನಾವು 

ಧರಸುವ ಆಭರಣಗಳಾಗಿವೆ  ನಾವು ಅವುಗಳನುೂ  ನ್ಮಮ  ಹೃದಯದ ಹಲಗೆ ಮೇಲ್ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಒೊಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 
 

 ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ,ನಾವು ಒಬಬ ರಗೊಬಬ ರು ಅದೇ ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯನುೂ  

ತೋರಸುವವರಾಗಿರುತೆಾ ೋವೆ. 

 

 ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ವಚನ್ಗಳ್ಳ... 

 • ಕಿೋತಥನ 85:10- ಕೃಪೆಯೂ ಸ್ತಯ ವೂ ಒೊಂದನೂ ೊಂದು ಕುಡಿರುವವು ; ನಿೋತ್ತಯು 

ಸ್ಮಾಧಾನ್ವು ಮುದಿದ ಟಿಕೊಳ್ಳು ವವು. 

 • ಕಿೋತಥನ 86:15 – ಕತಥನ, ನಿೋನು ಕನಿಕರನು ದಯೆಯೂ ಉಳು  ದೇವರು ; ದಿೋರ್ಥಶ್ವೊಂತನು, 

ಬಹಳ ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಯು ನಂಬಿಕೆಯು ಉಳು ವನು. 

 ಕೊೋಪಕೆೆ  ನಿಧಾನ್, ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯಲ್ಲಲ  ಸ್ಮೃದಧ ವಾಗಿದೆ. 

 • ಕಿೋತಥನ 89:14 – ನಿೋತ್ತನಾಯ ಯಗಳ್ಳ  ನಿನ್ೂ  ಸಿೊಂಹಸ್ನ್ದ ಅಸಿಾ ವಾರವು ; ನಿನ್ೂ  ಸ್ನಿೂ ದ್ದಯ  

ದೂತರು ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸ್ತಯ ತೆಗಳೇ. 

 ಸಿೊಂಹಾಸ್ನ್;  ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠ  ನಿಮಮ  ಮುೊಂದೆ ಹೋಗತಾ ದೆ. 

 • ಜ್ಞಾ ನೋಕಿಾ ಗಳ್ಳ 14:22 – ಕುಯುಕಿಾ ಯುಳು ವರು ದ್ದರದಪ್ಪಪ ದವರೇ ಸ್ರ 

;ಸುಯುಕಿಾ ಯುಳು ವರು ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸ್ತಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರು. 

 •ಜ್ಞಾ ನೋಕಿಾ ಗಳ್ಳ 16:6 ಕೃಪ್ರಸಾತಯ ತೆಗಳಿೊಂದ ಪ್ರಪ ನಿವಾರಣೆ ಯೆಹೋವನ್ 

ಭಯಭಕಿಾ ಯೊಂದ ಹನಿನಿವಾರಣೆ. 

 • ಜ್ಞಾ ನೋಕಿಾ ಗಳ್ಳ 20:28 - ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠಯು ರಾಜನ್ನುೂ  ಸುರಕಿಿತವಾಗಿರಸುತಾ ದೆ;  

ಅವನ್ ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಯ ಮೂಲಕ ಸಿೊಂಹಾಸ್ನ್ವು ಸುರಕಿಿತವಾಗಿದೆ. 

 

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ :  
ಮೇಲ್ಲನ್ ವಚನ್ಗಳನುೂ  ಧಾಯ ನಿಸಿ. ದೇವರು ತನ್ೂ  ನಂಬಿಗಸ್ಾ ರ ಜೋವಗಳನುೂ  ಕಾಪ್ರಡುತ್ತಾ ನ 
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 ಯೆಹೋವನ್ನುೂ  ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸುವವರೆ ಕೆಟಿ್ ದದ ನುೂ  ಹಗೇಮಾಡಿರ. ಆತನು ತನ್ೂ  ಭಕಾ ರ 

ಪಿ್ರಣವನುೂ  ಕಾಯುವವನಾಗಿ ದುಷಿ ರ ಕೈಯೊಂದ ಅವರನುೂ  ಬಿಡಿಸುವನು. 

 

ದೇವರ ಜನ್ರು ಆತನ್ನುೂ  ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸುವವರು ಮತ್ತಾ  ವಿಗಿಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ತ್ತರುಗವುದಿಲಲ .  ಆದರೆ 

ನಾವು ಪರಶುದಧ ನ್ನುೂ  ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸಿದರೆ , ಅಪವಿತಿವಾದುದನುೂ  ದೆಾ ೋಷಿಸುವೆವು. 
 

 ನಾವು ಆತನ್ನುೂ  ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸ್ಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ("ಕೆಟಿ್ ದದ ನುೂ  ದೆಾ ೋಷಿಸ್ಬೇಕು"), 

ಆತನ್ಲ್ಲಲ  ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು ಮತ್ತಾ  ಆತನ್  ಎಲಾಲ  ಕರುಣೆಗಾಗಿ  ಧನ್ಯ ವಾದ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಬೇಕು 

ಎಲಲ ದಕೆಿೊಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಅವನು ತನ್ೂ  ಜನ್ರನುೂ  ರಕಿಿಸುತ್ತಾ ನ, ಅವರಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ನ 

 ಅವರಗೆ ಮಾಗಥ ತೋರಸುತ್ತಾ ರೆ ಮತ್ತಾ  ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂತೋಷವನುೂ  

ನಿೋಡುತ್ತಾ ರೆ. 

 

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 ದುಷಿ ರ ಕೈಯೊಂದ ದೇವರು ನಿಮಮ ನುೂ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಯವನುೂ  ನನ್ಪ್ಪಸಿಕೊಳಿು  

 ಅದಕೆಾ ಗಿ ಆತನ್ನುೂ   ಕೊೊಂಡಾಡಿ. 
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ನಿೋವೆಲಲ ರು ದೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ಒಳೆು ೋ ಮನವಾತೆಥಯವರಾಗಿದುದ  ಪಿತ್ತ

ಯಬಬ ನು ತ್ತನು ಹೊಂದಿದ ವರವನುೂ  ಎಲಲ ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಲ  ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲ್ಲ.   

 

ಕಿೆ ೈಸ್ಾ ರ ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಯು ಸೇವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು.  ದೇವರು  ನ್ಮಗೆ  ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ 

ಕೊಟಿ್ಟ ದನುೂ  ನಾವು ಸ್ಭೆಯ ಕುಟೊಂಬಕೆೆ  ಕೊಟಿ್ಟ ಗ, ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಯೂ ತನ್ೂ ನುೂ  ತ್ತನೇ ತೋರಸಿ 

ಕೊಡುತಾ ದೆ. 

 

ಪಿತ್ತಯಬಬ  ಕಿೆ ೈಸ್ಾ ನು ಕನಿಷಿ  ಒೊಂದು ಆಧಾಯ ತ್ತಮ ಕ ಉಡುಗೊರೆಯನುೂ  ಹೊಂದಿದ್ದದ ನ, 

ಅದನುೂ  ಅವನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಭೆಯ  ನಿಮಾಥಣಕೆಾ ಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು 

  ನಾವು ಮೇಲ್ಲಾ ಚ್ಚರಕರು.  ದೇವರು ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುೂ  ನ್ಮಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಸಿದ್ದದ ನ, ನಾವು 

ಅವುಗಳನುೂ  ಸ್ಭೆಯ ನಿಮಾಥಣಕೆೆ  ಮತ್ತಾ  ಒಳೆು ಯದಕೆಾ ಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ನ್ಮಗೆ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ  ನಿಷೆ್ಠವಂತ ಸೇವಕರಾಗಿರಲು, ಆಧಾಯ ತ್ತಮ ಕ 

ಸಾಮಥಯ ಥವನುೂ  ಸ್ಹ ಆತನು ನ್ಮಗೆ ನಿೋಡುತ್ತಾ ನ. 

 

 ಅನವ ಯಿಸುವಿಕೆ : 

 ನಿಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುೂ  ನಿೋವು ಗರುತ್ತಸಿದಿದ ೋರಾ? ದೇವರಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಅದನುೂ  ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಬಳಸ್ಬೇಕೆೊಂದು ಯೋಜನಗಳನುೂ  ಮಾಡಿ. 
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ಪರ ಕಟನೆ 2:10 

ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದಕಿ್ಕ ರುವ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಇಗೋ ನಿೋವು ದುಷ್್ಪ ರೋರಣೆಗೆ 

ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಕೆಲವರನುು  ಸೆರೆಮ್ನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವದಕಿ್ಕ ದ್ದಾ ನೆ; 

ಮ್ತ್ತು  ಹತ್ತು  ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕಟವಿರುವದು. ನಿೋನು ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ 

ನಂಬಿಗಸು ನಾಗಿರು; ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೋವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆಯನುು  ಕೊಡುವನು. 

 

ನಿೋನು ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಂಬಿಗಸು  ನಾಗಿರು ಸ್ಮಮ ನಾಾದಲಿ್ಲನ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪದ 

ಪದಗಳನುು  ನಿೋಡಲಾಗಿಲಿ ! ದೇವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸೈತನನ ಯೊೋಜನೆಗಳನುು  ತಿಳಿದಿದಾ ರು 

ಮ್ತ್ತು  ಸಂಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಆ ಪರಿಸಿ್ಮ ತಿಯ ನಿಯಂತರ ರ್ದಲಿ್ಲದಾ ರು. 

 

ಅವರ ಹೆಂಸೆಯು ದಿೋರ್ಾವಾಗಿರುವುದಿಲಿ ; ಹತ್ತು  ದಿನಗಳು "ಸಂಕಿ್ಕಪು  ಸಮ್ಯ" ಎೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮುಖಯ ವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ಮು ಕೆ, ಸಕಾಾರ ಯಾವುದೇ 

ರಿೋತಿಯೆಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಏನೇ ಆದರೂ ಕ್ಕರ ಸು ನಿಗಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲ ವುದು 

ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ರ್ಪಾತ ಕೆರ ೈಸು ರಾಗಲ್ಲl ಇದು ವಚ್ಚ ವಾಗುತು ದೆ, ಕೆಲವು ಸಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಇತರರಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ . ಅೆಂತಯ ದ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಒತು ಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಚ ಗುತು ವ, ಕ್ಕರುಕುಳವೂ 

ಹೆಚ್ಚಚ ಗುತು ದೆ, ಮ್ತ್ತು  ದೇವರ ಜನರು ಸ್ಮದಾ ರಾಗಿರುವದು ಅಗತಯ ವಿದೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ಸಕಾಾರ ಮ್ತ್ತು  ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಹೆಂಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮರಿ. 
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ಭಕು ರು ತಮ್ಗುೆಂಟಾದ ಮ್ಹಮೆಯಲಿ್ಲ  ಹಗಗ ಲ್ಲ; ಹಾಸ್ಮಗೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವಾಗಲೂ 

ಉತಾಾ ಹಧ್ವ ನಿ ಮಾಡಲ್ಲ. 

 

ಎಚ್ಚ ರಗಳುು ವ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲಿಾ  ಪರ ಶಂಸೆ ಮ್ತ್ತು  ಸಂತೋಷವನುು  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು  ಸಮ್ಯ ಸಾಕಾಗದಿರುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಅದನುು  ತಮ್ಮ  

ಹಾಸ್ಮಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮುೆಂದುವರಿಸುತಾು ರೆ. 

 

ದೇವರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸುು ತಿಗಿೋತೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದುು ತವಾಗಿವ 

 ಆದರಿೆಂದ ದೇವಜನರು ಅವುಗಳನುು  ಎೆಂದಿಗೂ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಡಿಿ ಯಾಗಬಾರದು. 

ನಂಬಿಗಸು ರು ತಮ್ಮ  ಹಾಸ್ಮಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡುವುದು ಪವಿತರ  ಮ್ತ್ತು  ಅದುು ತವಾದ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ನಿಮ್ಗೆ ಇಷು ವಾದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನುು  ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಿ (ಹಾಸ್ಮಗೆ ಮೇಲೆ!). 
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ಸಹೋದರರು ಆಗಾಗೆಗ  ನನು  ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನು ಲಿ್ಲರುವ ಸತಯ ವನುು  ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿಸ್ಮ ನಿೋನು 

ಸತಯ ವಂತನಾಗಿ ನಡೆಯುವವನು ಎೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತೆು ೋನೆ. 

 

ನಂಬಿಕೆಯುಳು ವರು ಯಾರಬಬ ರ ಬಗೆಗ  ಸಾಕಿ್ಕ  ಹೇಳುವುದನುು  ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಗ ಅದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನುು  ನಿೋಡುತು ದೆ. ನಮ್ಮ  ಸತಯ ವಾದ ನಿಷೆ್ಪ ಯ ಬಗೆಗ  ನಾವು 

ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನುು  ನಿೋಡುತೆು ೋವಯೇ? 

 ಎಷ್ಟು  ಚೆನಾು ಗಿರುತೆು  ನಮ್ಮ  ಬಗೆಗ  ಈ ತರ ಕ್ಕೋತಿಾ ಹೆಂದಿದರೆ. 

 

ಸತಯ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವುದು ಎೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ  ಮ್ತ್ತು  ನಿಜವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವುದು 

ಎೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಾ. 

 

ನಿೋವು ನಂಬುವ ಸತಯ ಕಿೆ  ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ನಡೆಯರಿ. ನಿೋವು ದೇವರ ಮ್ಗು ಎೆಂದು  

ನಂಬುವುದ್ದದರೆ ದೇವರ ರಾಜಯ ದ ಮ್ಗನಂತೆ  ನಡೆಯರಿ. ನಿಮ್ಮ ನುು  ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು 

ನಿೋವು ನಂಬಿದರೆ, ಆಗ ಕ್ಷಮಿಸ್ಮದ ವಯ ಕ್ಕು ಯಂತೆ ನಡೆಯರಿ. 

 

ಅನವ ಯ :  

ಇೆಂದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಗುರುತನುು  ಹೆಂದಿದೆಾ ೋವ? ನಿೋಮ್ಮ  ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಕೆಲವೆಂದು ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಯಾವುದಕಿಾ ಗಿ ಪರ ಸ್ಮದಧ ರಾಗಲ್ಲ ಬಯಸುತಿು ೋರಿ. 

ಮ್ತ್ತು  ಅದಕಿಾ ಗಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು  ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು ಬರಿಯರಿ. 

 

ನಂಬಿಗಸ್ತ ನ್ನ ಆಶೀವಾತದಪೂರ್ತನಾಗುವನ್ನ.            ದಿನ  12 

ಜ್ಞಾ ನೀಕತ ಗಳು 28:20 

ನಂಬಿಗಸು ನು ಆಶೋವಾಾದಪೂರ್ಾನಾಗುವನು; ಧ್ನವಂತನಾಗಲ್ಲ ಆತ್ತರಪಡುವವನು 

ದಂಡನೆಯನುು  ಹೆಂದದಿರನು 

 

ನಂಬಿಗಸಾು ನದ ವಯ ಕ್ಕು ಯು ಇತರೆಂದಿಗೆ ಚೌಕಶ ಮ್ತ್ತು  ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸತಯ ವಾಗಿ 

ಹಾಗೂ ನಾಯ ಯುತವಾಗಿ ಇರುತಾು ನೆ.ಅವನು ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕನು ಮ್ತ್ತು  ಸತಯ ವಂತನು. 

 

ಆಶೋವಾಾದದ ಸೂಚ್ನೆವು ದೇವರು ಮ್ತ್ತು  ಮ್ನುಷಯ  ಇಬಬ ರಿೆಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 

ಮ್ನುಷಯ ನು ಆತನನುು  ಸುತಿು ಸುತಾು ನೆ ಮ್ತ್ತು  ದೇವರು ಮ್ನುಷಯ ನನುು  ಆಶಾವದಿಸುವದರ 

ಮೂಲಕ ಅನುಮ್ತಿ ನಿೋಡುತಾು ನೆ. 

 

ಬೇಗನೆ ಶರ ೋಮಂತನಾಗಲ್ಲ ಉತ್ತಾ ಕನಾಗುವವನು ಮುಗಧ ನಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದು 

ಸಂಪತಿು ನ ಸಾವ ಧೋನದರ ಅರ್ವಾ ಅದನುು  ಸಾವ ಧೋನಪಡಿಸ್ಮಕೊಳುು ವುದು ಬಗೆಗ  ಕೆಟು ದಾ ಲಿ  

ಆದರೆ ಉತಾಾ ಹದ ಆತ್ತರ ದುರಾಶೆಯ ಆಗಿದೆ.ಅವರನುು  ನಿಷೆ್ಠ ವಂತ ವಯ ಕ್ಕು  ಎೆಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಅರ್ವಾ ಹೆಸರುವಾಸ್ಮಯಾಗುವುದಿಲಿ  ಮ್ತ್ತು  ಅವನು ಸಮೃದಧ ವಾಗಿ 

ಆಶೋವಾದಿಸದಿರಬಹುದು. 

 



ಅನವ ಯ :  

ಇತರರೆಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ  ವಹವಾಟು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ 

ಋಣಿಯಾಗಿದೆಾ ೋವಯೇ - ಯೊೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮ್ರುಪ್ರವತಿಸ್ಮ ಮ್ತ್ತು  ನಿಮ್ಮ  ಯೊೋಜನೆಯನುು  

ತಿಳಿಸ್ಮ. 

 

ನಂಬಿಗಸ್ತತ ಕೆ - ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಮುಖ ವಿಷಯ             ದಿನ 13 

ಮ್ತ್ತತ ಯ 23:23 

ಅಯೊಯ ೋ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ಮು ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿೋವು ಮ್ರುಗ ಸೋಪು ಜೋರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಹತು ರಲಿ್ೆಂದು ಪ್ರಲ್ಲಕೊಡುತಿು ೋರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧ್ಮ್ಾಶಾಸು ರದಲಿ್ಲ  ಗೌರವವಾದದಾ ನುು , 

ಅೆಂದರೆ ನಾಯ ಯವನ್ನು  ಕರುಣೆಯನ್ನು  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಬಿಟುು ಬಿಟಿು ರಿ. ಇವುಗಳನುು  

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ; ಅವುಗಳನ್ನು  ಬಿಡಬಾರದು 

 

ನಾಯ ಯ, ಕರುಣೆ ಮ್ತ್ತು  ನಿಷೆ್ಪ ಯು ದೇವರು ಹುಡುಕುತಿು ರುವ ಪರ ಮುಖ ಗುರ್ಗಳಾಗಿವ. 

ನಿಯಮ್ಗಳನುು  ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದು ಆಯಿ್ಕ ಇಲಿ . ವಿವರಗಳಿಗೆ ಗಮ್ನ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳು ಯದು, 

ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ಆದಯ ತೆಗಳ ಪರ ಜೆ್ಞ ಯನುು  ನಾವು ಎೆಂದಿಗೂ 

ಕಳ್ಳದುಕೊಳು ಬಾರದು. 

 

ದಶಮಾೆಂಶ ನಿೋಡುವ ಅಭ್ಯಯ ಸವನುು  ಯೇಸು ಖಂಡಿಸಲ್ಲಲಿ . ಫರಿಸಾಯರು ಅಪ್ರರ ಪು ರ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರರ ಧ್ಯನಯ ತೆ ಪಡೆದರು. 

 

ಅವರು ಜೋವನದ ಪರ ತಿ ನಿಮಿಷದ ಪರ ದೇಶಕಿೆ  ನಿಯಮ್ಗಳನುು  ಹೆಂದಿದಾ ರು, ಅದೇ 

ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಪರ ಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ   ಮ್ರೆತ್ತಬಿಡುತಾು ರೆ. 

 

ಅನವ ಯ  

ನಾವು ಹೆಂದಿದಾ  ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇೆಂದು ನಾವು ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುತಿು ಲಿವೇ? ನಾವು 

ಚಿಕಿ ದಕಿೆ  ದೊಡಿ ದು ಮ್ತ್ತು  ದೊಡಿ ದಕಿೆ  ಚಿಕಿ ದು ಮಾಡುತಾು  ಇದೆಾ ೋವಾ? ಅದಕಿಾ ಗಿ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮ. 

 

ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತತ ಕೆಯು ಎಲಿ್ಲ  ತಲೆಮಾರುಗಳ್ ರವರೆಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಯುತತ ದೆ. 

     ದಿನ 14 

ಕೀತತನೆಗಳು 100:5 

ಯ್ಕಹೋವನು ಒಳ್ಳು ಯವನು; ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯುಗಯುಗಕಿ್ಕ  ಆತನ ಸತಯ ತೆಯು 

ತಲತಲಾೆಂತರಕಿ್ಕ  ಇರುವವು. 

 

ರ್ಪೋಳಿಗೆಯೆಂದ ರ್ಪೋಳಿಗೆಗೆ, ದೇವರನುು  ನಂಬಬಹುದು.  

ಇವತ್ತು  ತಂದೆ ತಾಯಯರ ಆರಾಧ್ನೆಯು ನಾಳ್ಳ ಅವರ ಮ್ಕಿ ಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಮುಖ ಪರ ಭ್ಯವ 

ಬಿೋರುತು ದೆ 

 

ಎಲಿಾ  ತಲೆಮಾರುಗಳಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ದೇವರು ತನು  ವಾಗಾಾ ನಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಗಸು ನಾಗಿರುತಾು ನೆ.  



ತನು  ವಾಗಾಾ ನಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗದ ದೇವರನುು  ನಾವು ರ್ಪರ ೋತಿಸಲ್ಲ ಮ್ತ್ತು  ಗೌರವಿಸಲ್ಲ 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ  ಮ್ತ್ತು  ಸವ ತಃ ಸತಯ ವನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸದೆ ಇರುವವರನು ಹಾಗೂ 

ಬದಲಾಗಬಲಿ  ಮ್ತ್ತು  ಹೆಂದಿಕೊಳುು ವ ಒಬಬ ನನುು  ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ - ಅವರು 

ಒೆಂದು ರ್ಪೋಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ತರ  ಮ್ತ್ತು  ಮ್ತು ೆಂದು ರ್ಪೋಳಿಗೆಗೆ  ಇನ್ು ೆಂದು ತರ  ರ್ಪರ ೋತಿಸಲ್ಲ 

ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ . 

 

ಅನವ ಯ:  

ನಿಮ್ಮ  ಹೆತು ವರ ಆರಾಧ್ನೆಯು ನಿಮ್ಮ  ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರ ಭ್ಯವ ಬಿೋರಿತ್ತ ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಯೊೋಚಿಸ್ಮ? ಮೂಲಕ ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮ ನಿಮ್ಮ  ಜೋವನದಿೆಂದ ಮುೆಂದಿನ ರ್ಪೋಳಿಗೆಗೆ ನಿೋವು ಏನನುು  

ರವಾನಿಸಲ್ಲ ಬಯಸುತಿು ೋರಿ ಎೆಂಬ ನಿಧ್ಯಾರಗಳ ಪಟಿು ಯನುು  ಮಾಡಿ. 

 

ಕಾನೂನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ              ದಿನ 15 

ಮ್ತ್ತತ ಯ 1:19 

ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಯೊೋಸೇಫನು ಸಜಜ ನನಾಗಿದುಾ  ಆಕೆಯನುು  ಬೈಲ್ಲಗೆ ತರುವದಕಿೆ  

ಮ್ನಸ್ಮಾ ಲಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕೆಯನುು  ಬಿಟುು ಬಿಡಬೇಕೆೆಂದಿದಾ ನು 

 

ಇಲಿ್ಲ  ಯಹೂದಿಗಳು ಮೋಶೆಯ ಕಾನ್ನನುಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸಲ್ಲ ನಿಧ್ಾರಿಸ್ಮದರು. ಅವರು 

ಕಾನ್ನನಿಗೆ ನಿಷೆ ರಾಗಿರುವುದನುು  ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಮಕೊೆಂಡರು. ಯೊೋಸೇಫನು ಕಾನ್ನನುಗಳಿಗೆ 

ನಂಬಿಗಸು ನಾಗಿದನು ಅವನು ಅದೇ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕಾನ್ನನಿಗೆ ಬದಧ ನಾಗುವುದಿಲಿ  ಎೆಂದು 

ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಮಕೊಳು ಲ್ಲ ಅವಳನುು  ಸಾವಾಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಕಿೆ  ಒಡಿು ವುದು. 

 

ಇೆಂದು ನಾವು ಇತರರೆಂದಿಗೆ ಮ್ತ್ತು  ನಮ್ಮ  ವೈಯಕ್ಕು ಕ ಜೋವನದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 

ನ್ೋಡಬಹುದು 

 

ಕಾನ್ನನನುು  ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಇತರರನುು  ಸಾವಾಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಕಿೆ   

ಇರಿಸುವಲಿ್ಲ  ನಾವು ಪರ ಲ್ೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತೆು ೋವ,,ನಮ್ಮ ನುು  ಮೇಲಕಿೆ ತಿು  ಇತರರನುು  ಕೆಳಗೆ 

ಬಿೋಳಿಸುವ ಶೋಧ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತೆು ೋವ. 

 

 

ಅನವ ಯ  

ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ದೊಡಿ  ಆಜೆ್ಞ ಗಳಿವ. ಎಲಿಾ  ಕಾನ್ನನು ಮ್ತ್ತು  ಪರ ವಾದಿಗಳು ಎರಡು 

ಆಜೆ್ಞ ಗಳ  ಮೇಲೆ ಸಿ ಗಿತಗಳುು ತಾು ರೆ.ದೇವರನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸ್ಮ ಮ್ತ್ತು  ಒಬಬ ರನ್ು ಬಬ ರು ರ್ಪರ ೋತಿಸ್ಮ. 

ಈ ಎರಡು ಆಜೆ್ಞ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಷೆ್ಠ ವಂತರಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

ದೇವರು ತನು  ನಂಬಿಗಸ್ತ  ಸೇವಕರ ಪಾದಗಳ್ನ್ನು  ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನೆ                         ದಿನ  16 

1 ಸ್ಮುವೇಲ್ನ್ನ 2:9 

ಆತನು ತನು  ಭಕು ರ ಹೆಜ್ಞಜ ಗಳನುು  ಕಾಯುವನು; ದುಷು ರು ಅೆಂಧ್ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿ 

ಮೌನಹೆಂದುವರು. ಬಾಹುಬಲದಿೆಂದಲೇ ಯಾವನ್ನ ಜಯಹೆಂದಲಾರನು. 

 



ದೇವರ ಜನರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮ್ತ್ತು  ಬೆಳಕ್ಕನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವಾಗ, 

ಕತಾನು ಕಾಪ್ರಡುತಾು ನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ಹೆಜ್ಞಜ ಗಳನುು  ಮಾಗಾದಶಾನ ಮಾಡುತಾು ನೆ, ಆದರೆ 

ದುಷು ರು ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಕತು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಾು ರೆ ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ  ಸವ ೆಂತ 

ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  ಶಕ್ಕು ಯನುು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಮರುತಾು ರೆ. 

 

ದುಷು ರು ಅದನುು  "ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ" ಎೆಂದು ತೋರುತು ದೆ, ಆದರೆ ಒೆಂದು ದಿನ ದೇವರ 

ಬಿರುಗಾಳಿ 

 

ಉಗರ ವಾದ ತಿೋರ್ಪಾನಲಿ್ಲ  ಕೊರ ೋಧ್ವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಡಿಯುತು ದೆ. ಯಾರು ಅವರನುು  

ವಿರೋಧಸುತಾು ರ ದೇವರು ಇವರೆಂದಿಗೆ ದಿೋರ್ಾಶಾೆಂತಿಯನುು  ಹೆಂದಿದ್ದಾ ನೆ ಆದರೆ 

ಅವರ ದಿನ ಬರುತಿು ದೆ. 

 

ಅನವ ಯ  

ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ  ಸವ ೆಂತ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಾ ಅರ್ವಾ ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆ ಅರ್ವಾ ನಿೋವು   ಮಾಡಿದ ಇತರ 

ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ದೇವರಿೆಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾ ಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ  ಮೇಲೆ 

ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನುು  ಪುನಹ ಸೇರಿಸ್ಮಕೊೆಂಡಿದಾ ಕಿೆ  ಆತನಿಗೆ ಧ್ನಯ ವಾದ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಮ. 

 

ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ  ಬುದಿಿವಂತ ಸೇವಕ                ದಿನ 17 

ಮ್ತ್ತತ ಯ 24:45-47 

ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನು  ಮ್ನೆಯವರಿಗೆ ಹತ್ತು  ಹತಿು ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲಕಿೆ  ಅವರ 

ಮೇಲ್ಲಟು  ನಂಬಿಗಸು ನ್ನ ವಿವೇಕ್ಕಯೂ ಆದಂರ್ ಆಳು ಯಾರು? ಯಜಮಾನನು ಬಂದು 

ಯಾವ ಆಳು ಹೋಗೆ ಮಾಡುವದನುು  ಕಾಣುವನ್ೋ ಆ ಆಳು ಧ್ನಯ ನು. ಅೆಂರ್ವನನುು  ಅವನು 

ತನು  ಎಲಿಾ  ಆಸ್ಮು ಯ ಮೇಲೆ ನೇವಿಿುಸುವನು ಎೆಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ 

 

ಕತಾನು ಹೋದ್ದಗ ನಾವು ಶರ ದೆಧ ಯೆಂದ ಮುೆಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎೆಂದು ಯೇಸು ನಮ್ಗೆ 

ಹೇಳಿದನು.  ನಾವು  ತನು  ಯಜಮಾನನ ವಯ ವಹಾರವನುು  ನ್ೋಡಿಕೊಳುು ವ ನಂಬಿಕೆಯುಳು   

ಮ್ತ್ತು  ಬುದಿಧ ವಂತ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು. 
 

ನಮ್ಮ  ಶರ ದೆಧ ಗಾಗಿ ನಾವು ಪರ ತಿಫಲವನುು  ಪಡೆಯುತೆು ೋವ ಎೆಂದು ಯೇಸು  ಭರವಸೆ ನಿೋಡಿದರು.  

ಸೇವಕರು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಮ, ಆದರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜ 

ವಹಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೆೆಂದು. 

ಅನವ ಯ:   

ಆತನು ಹೆಂತಿರುಗಿ ಬಂದ್ದಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ನುು  ಆಶೋವಾದಿಸುವುದಕಿಾ ಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ  

ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸುಧ್ಯರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು 

 

ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ದವರಾಗಿದದ ರೂ, ಅವನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ನಾಗಿರುತ್ತತ ನೆ:              ದಿನ 18 

2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:11-13 

ಈ ಮಾತ್ತ ನಂಬತಕಿ ದ್ದಾ ಗಿದೆ, ಏನಂದರೆ - ನಾವು ಆತನ್ಡನೆ ಸತಿು ದಾ ರೆ ಆತನ್ಡನೆ 

ಜೋವಿಸುವವು; ಸಹಸ್ಮಕೊಳುು ವವರಾಗಿದಾ ರೆ ಆತನ್ಡನೆ ಆಳುವವು; ನಾವು 

ಯೇಸುವಿನವರಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ನುು  ತನು ವರಲಿವೆಂದು ಹೇಳುವನು. 



ನಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸು ರಾಗಿದಾ ರೂ ಆತನು ನಂಬಿಗಸು ನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು; ತನು  ಸವ ಭ್ಯವಕಿೆ  

ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಲಾರನು 

 

ಎೆಂತಹ ವಿರೋಧ್ ವಾಕಯ ಗಳ  ಜೋಡಿ!  ಸಾವು ಜೋವನಕಿೆ  ಕಾರರ್ವಾಗುತು ದೆ!  ಸಂಕಟವು 

ಮ್ಹಮೆಯ ಆಳಿವ ಕೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತು ದೆ!  ನಾವು ಭಯಪಡಲ್ಲ ಏನ್ನ ಇಲಿ !  ಮುಖಯ  

ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ  ಕತಾನ "ನಿರಾಕರಣೆ" ಮಾಡಬಾರದು ,ನಾವು ಅವನನುು  

ಇಲಿ್ಲ  ನಿರಾಕರಿಸ್ಮದರೆ, ಅವನು ತಂದೆಯ ಮುೆಂದೆ ನಮ್ಮ ನುು  ನಿರಾಕರಿಸುತಾು ನೆ ( 

ಮ್ತಾು ಯನು 10:33). 

 

ಆತನ ಹೆಸರನುು  ನಿರಾಕರಿಸ್ಮದರೆ, ಆ ಒೆಂದು ಮ್ಹಮೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಸರುಗಳನುು  ಕರೆದು , 

"ಪದಕಗಳನುು " ನಿೋಡುವಾಗ  ನಾವು ಅದನುು  ಕಳ್ಳದುಕೊಳುು ತೆು ೋವ   ಆದರೆ ಪೌಲನು ವಚ್ನ 

೧೩ರಲಿ್ಲ ಸ್ ಷು ಪಡಿಸುತಿು ದ್ದನೆ ,ನಮ್ಮ  ಸವ ೆಂತ ಅನುಮಾನ ಮ್ತ್ತು  ಅಪನಂಬಿಕೆ ದೇವರನುು   

ಬದಲಾಯಸಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ : “devaru ನಂಬಿಗಸು ನಾಗಿ ಉಳಿಯುತಾು ನೆ; ."  ನಾವು ನಮ್ಮ  

ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ  ಭ್ಯವನೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲಿ , ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವು 

ಬದಲಾಗುತು ವ  ಮ್ತ್ತು  ವಿಫಲಗಳುು ತು ದೆ.  ನಾವು ಕ್ಕರ ಸು ನಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆು ೋವ. 

 

ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ , J. ಹಡಾ ನ್ ಟೇಲರ್, ಆಗಾಗೆಗ  ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು, “ಇದು ಪರ ಯತಿು ಸುವ 

ಮೂಲಕ ಅಲಿ  , ಆದರೆ ನಂಬಿಗಸು ನನುು  ನ್ೋಡುವುದರಿೆಂದ ನಾವು ಜಯವನುು  

ಸಾಧಸುತೆು ೋವ. 
 

ಅನವ ಯ:  

ನಿೋವು ನಂಬಿಕೆಯನುು  ಕಳ್ಳದುಕೊೆಂಡ ಸಮ್ಯಗಳಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸು ನಾದ  ದೇವರು ನಮ್ಮ ನುು  

ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನೆೆಂದು ನೆನರ್ಪಸ್ಮಕೊಳಿು . ನಿೋವು ಅವನನುು  ಎೆಂದಿಗೂ 

ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲಿ  ಎೆಂದು ನಿಧ್ಾರಿಸ್ಮ. 

 

ನಿಮ್ಮ  ಪೂರ್ತ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಆತನನ್ನು  ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಸೇವಿಸ್ತ-            ದಿನ 19 

1 ಸ್ಮುವೇಲ್ನ್ನ 12:24-25 

ಆದರೆ ನಿೋವು ಕತಾನಿಗೆ ಭಯ ಪಟುು  ನಿಮ್ಮ  ಪೂರ್ಾ ಹೃದಯದಿೆಂದ ಸತಯ ದಲಿ್ಲ  ಆತ ನನುು  

ಸೇವಿಸ್ಮರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಗೋಸಿ ರ ಎೆಂರ್ ಮ್ಹತಾು ದ ಕಾಯಾಗಳನುು  ಮಾಡಿದನೆೆಂದು 

ಆಲ್ೋ ಚಿಸ್ಮರಿ.ಆದರೆ ನಿೋವು ಕೆಟು ತನವನುು  ಇನ್ನು  ಮಾಡಿದರೆ ನಿೋವೂ ನಿಮ್ಮ  ಅರಸನ್ನ 

ನಾಶವಾಗುವಿರಿ ಅೆಂದನು. 

 

ನಮ್ಮ  ಎಲಿಾ  ಸೇವ, ನಮ್ಮ  ಎಲಿಾ  ವಿಧೇಯತೆ, ದೇವರ ಮೇಲ್ಲನ ನಮ್ಮ  ಎಲಿಾ  ರ್ಪರ ೋತಿ 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಇಡಬೇಕು. ಆತನು ನಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಹತಿಾ ಯಾಗಳಿೆಂದ್ದಗಿ ನಾವು 

ಅದನುು  ಮಾಡುತೆು ೋವ.ನಮ್ಮ ನುು  ಆಶೋವಾದಿಸುವಂತೆ ಮ್ನವಲ್ಲಸಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ದೇವರು ದೊಡಿ  ಕೆಲಸಗಳನುು  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ  ಮ್ತ್ತು   ಅವುಗಳನುು  

ನಂಬಿಕೆಯೆಂದ ಸ್ಮವ ೋಕರಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಆಗ ಆತನ ಮ್ಹತಿಾ ಯಾಗಳ ನಿಮಿತು  

ನಾವು ಆತನನುು  ಸೇವಿಸುತೆು ೋವ. 

 

ದೇವರು  ನಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಮ್ಹತು ರವಾದ ಕಾಯಾಗಳನುು  ನಾವು 

ನೆನರ್ಪಸ್ಮಕೊೆಂಡರೆ ಮಾತರ  ನಾವು ದೃಷ್ಟು ಕೊೋನವನುು  ದೇವರ ಮೇಲೆ  ಇಟುು ಕೊಳು ಬಹುದು 



ನಾವು ದೃಷ್ಟು ಕೊೋನವನುು  ಕಳ್ಳದುಕೊೆಂಡರೆ, ಎಲಿವೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.ಅನೇಕ ಜನರು 

ತಮ್ಮ  ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳನುು  ದೊಡಿ ದ್ದಗಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ದೇವರು ಮಾಡಿದ 

ಮ್ಹತಿಾ ಯಾಗಳನುು  ಮ್ರೆತ್ತಬಿಟುು  ತಮ್ಮ  ದೃಷ್ಟು ಕೊೋನವನುು  ಕಳ್ಳದುಕೊಳುು ತಾು ರೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ದೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ದೊಡಿ  ಕಾಯಾಗಳನುು  ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ.ಕೆಲವನುು  ಪಟಿು  ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  

ದೇವರಿಗೆ ಮ್ಹಮೆ ನಿೋಡಿ. 

 

ಕತತನ್ನ ತನು  ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ  ಸೇವಕನನ್ನು  ತನಗಾಗಿ ಪರ ತ್ಯ ೀಕಸ್ತದ್ದದ ನೆ-              ದಿನ 20 

ಕೀತತನೆಗಳು 4:2-3 

ಮ್ಹನಿೋಯರೇ, ನಿೋವು ಎಷು ರವರೆಗೆ ನನು  ಗೌರವವನುು  ಕೆಡಿಸ್ಮ ನನು ನುು  ಅವಮಾನ 

ಪಡಿಸುವಿರಿ? ಯಾಕೆ ನಿರರ್ಾಕವಾದದಾ ನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸ್ಮ ಸುಳು ನುು  ಹೆಂಬಾಲ್ಲಸುವಿರಿ? ಸೆಲಾ. 

ಯ್ಕಹೋವನು ತನು  ಭಕು ನನುು  ತನಗೋಸಿ ರ ಪರ ತೆಯ ೋಕ್ಕಸ್ಮಕೊೆಂಡಿದ್ದಾ ನೆೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿು ರಿ. 

ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮರೆಯಡುವಾಗೆಲಿಾ  ಆತನು ಕೇಳುತಾು ನೆ. 

 

ದ್ದವಿೋದನು ಸರಿಯಾದ ಪರ ಶೆು ಯನುು  ಕೇಳಿದರು.  ಭಕ್ಕು ಹೋನರು ಎಷ್ಟು  ಕಾಲ ತಮ್ಮ  

ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ಇರುತಾು ರೆ? ಅವರು ಅದನುು  ಶಾಶವ ತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಮಕೊಳು ಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ , 

ಆದಾ ರಿೆಂದ ಅವರು ಈಗ ಅದನುು  ತಯ ಜಸಬಹುದು ಮ್ತ್ತು  ಆಶೋವಾಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು 

 

ತಾನು ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ದೈವಿಕ ಜನರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೋಕ್ಕಸಲ್ ಟಿು ದ್ದಾ ರೆೆಂದು ದ್ದವಿೋದನಿಗೆ 

ತಿಳಿದಿತ್ತು .ದೇವರು ನಮ್ಮ ನುು  ನಮ್ಮ  ಸವ ೆಂತ ಸಂತೋಷಕಿಾ ಗಿ, ಹೆಚಿಚ ನ ಶುದಧ ತೆ, ವಿಶೇಷ 

ಸೇವಗಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೋಕ್ಕಸುತಾು ರೆ, … ದೇವರು ನಮ್ಮ  ಪ್ರರ ರ್ಾನೆಯನುು  ಕೇಳುತಾು ನೆ ಎೆಂಬ ವಿಶಾವ ಸ 

ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು.ಪ್ರರ ರ್ಾನೆಯು ನಿಷ್ ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯ್ಕೆಂದು ತೋರಿದ್ದಗ, ಅದಕಿೆ  

ಕಾರರ್ವಿದೆಯೇ ಎೆಂದು ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕವಾಗಿ ಪರಿೋಕಿ್ಕ ಸ್ಮಕೊಳು ಬೇಕು. 
 

ಅನವ ಯ : 

ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನುು  ತನಗಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೋಕ್ಕಸ್ಮದ್ದಾ ನೆ ಎೆಂದು ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಭ್ಯವಿಸುತಿು ೋರಿ?ಕೆಲವು ಯಾವುವು ಇತಿು ೋಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರ್ಾನೆಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸ್ಮದಿಾ ೋರಾ?  

ದೇವರಿಗೆ ಮ್ಹಮೆ ನಿೋಡಿ 

 

ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ  ಗುರಾಣಿ ಮ್ತ್ತತ  ಕೀಟೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ-         ದಿನ 21 

ಕೀತತನೆಗಳು 91:3-4 

ನಿನು ನುು  ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯೆಂದಲೂ ಮ್ರರ್ಕರವಾಯ ಧಯೆಂದಲೂ ತರ್್ಪ ಸುವವನು 

ಆತನೇ. ಆತನು ನಿನು ನುು  ತನು  ರೆಕಿೆ ಗಳಿೆಂದ ಹದಗಿಸುವನು; ಆತನ ಪಕಿ ಗಳ ಮ್ರೆಯನುು  

ಆಶರ ಯಸ್ಮಕೊಳುು ವಿ. ಆತನ ಸತಯ ತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಖೇಡಯ ವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ 

 

ದೇವರನುು  ಪಕಿ್ಕಯಾಗಿ ಪರ ತಿನಿಧಸಲಾಗುತು ದೆ, ಅದು ಅವನ ರೆಕಿೆ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯುವ 

ಮ್ರಿಗಳನುು  ಆಶರ ಯಸುತು ದೆ.ಇದು ನಂಬಿಕೆ  ನಮ್ಮ ನುು  ಚಿಕಿ  ಕೊೋಳಿ ಮ್ತ್ತು  ದೇವರನುು  

ಕೊೋಳಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡುತು ದೆ, ಇದರಿೆಂದ ನಾವು ಮ್ರೆಮಾಡಬಹುದು, ಭರವಸೆ 



ಪಡೆಯಬಹುದು ಮ್ತ್ತು  ರೆಕಿೆ ಗಳ ಆಶರ ಯದಲಿ್ಲ  ಸುಳಿದ್ದಡಬಹುದು, ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವನ 

ರೆಕಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆರೋಗಯ ವಿದೆ. 

 

ಆರಾಧ್ನೆಯ ಮ್ತ್ತು  ಕತಾನ್ೆಂದಿಗಿನ  ಗುಪು  ಜೋವನವು ಸಾವಾಜನಿಕ ವಿಧೇಯತೆಯ ಮ್ತ್ತು  

ಸೇವಯ ಜೋವನವನುು  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿಸುತು ದೆ.  ಈ ದೇವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕಿೆ ಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಗೆ 

ಆಶರ ಯ ನಿೋಡುತಾು ನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ರಕಿಾ ಕವಚ್ವನುು  ಸಹ 

ಕೊಡುತಾು ನೆ (ಎಫೆ. 6:10-18).  ಅವನ ಸತಯ  ಮ್ತ್ತು  ನಾವು ಆತನ ವಾಗಾಾ ನಗಳನುು  

ಹೇಳಿಕೊೆಂಡು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ನುು  ರಕಿ್ಕ ಸುತು ದೆ. 

 

ಅನವ ಯ :  

ಎಫೆಸ್ಮ 6:10-18 ಅನುು  ಓದಿ ಮ್ತ್ತು  ಅದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಧ್ಯ ಸಿ್ಮ ಕೆ ವಹಸ್ಮ. 

 

ಒಬ್ಬ  ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ  ವಯ ಕತ ಯನ್ನು  ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬ್ಹುದು?       ದಿನ 22 

ಜ್ಞಾ ನೀಕತ ಗಳು 20:6 

ಸೆು ೋಹತರೆೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳುು ವವರು ಬಹುಮಂದಿ; ನಂಬಿಗಸು ನಾದ ಸೆು ೋಹತನು ಎಲಿ್ಲ  

ಸ್ಮಕಿು ವನು? 

 

ಬಹುತೇಕ ಎಲಿರೂ ತಮ್ಮ  ದೃಷ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಒಳ್ಳು ಯವರು ಎೆಂದು ಭ್ಯವಿಸುವುದು ನಿಜ. 

ಅದನುು  ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಲ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತು ದೆ, ಇತರರು ತಮ್ಮ  ಎಲಿಾ  

ಒಳ್ಳು ಯತನವನುು  ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಬಯಸುತಾು ರೆ. 

 

ಮ್ನುಷಯ ನಲಿ್ಲನ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಸವ ಯಂ-ಜಾಹೋರಾತ್ತ ಒಳ್ಳು ಯತನಕಿ್ಕ ೆಂತ 

ಭಿನು ವಾಗಿದೆ. ಒಬಬ  ನಂಬಿಕೆಯುಳು  ಮ್ನುಷಯ ನು ತನು  ಒಳ್ಳು ಯತನವನುು  ಘೋಷ್ಟಸಲ್ಲ 

ಬಯಸುವುದಿಲಿ  ಅರ್ವಾ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿಲಿ . 

 

ಅನವ ಯ:  

ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಕನು ಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಮ ನುು  ನ್ೋಡಿ.  ನಿಮ್ಮ  ಕುಟುೆಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಮ್ತ್ತು  

ಸೆು ೋಹತರು ನಿಮ್ಮ ನುು  ನಿಷೆ್ಠ ವಂತ ಸೆು ೋಹತ ಎೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳುು ತಾು ರೆಯೇ?  ದೇವರಿಗೆ 

ಮೆಚಿಚ ಸಲ್ಲ ಅಗತಯ ವಾದದಾ ನುು  

 

 

ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ  ಬುದಿಿವಂತ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕ-             ದಿನ 23 

ಲೂಕ 12:42-44 

ಸಾವ ವಿಿು ಹೇಳಿದೆಾ ೋನಂದರೆ - ಹತ್ತು ಹತಿು ಗೆ ಅಶನಕಿೆ  ಬೇಕಾದದಾ ನುು  ಅಳ್ಳದು 

ಕೊಡುವದಕಿಾ ಗಿ ಯಜಮಾನನು ತನು  ಮ್ನೆಯವರ ಮೇಲೆ ನೇವಿಿುಸ್ಮದ ನಂಬಿಗಸು ನ್ನ 

ವಿವೇಕ್ಕಯೂ ಆಗಿರುವ ಮ್ನೆವಾತೆಾಯವನು ಯಾರು? ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಆಳು 

ಹೋಗೆ ಮಾಡುವದನುು  ಕಾಣುವನ್ೋ ಆ ಆಳು ಧ್ನಯ ನು. ಅೆಂರ್ವನನುು  ಅವನು ತನು  ಎಲಿಾ  

ಆಸ್ಮು ಯ ಮೇಲೆ ನೇವಿಿುಸುವನು ಎೆಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸತಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

 



ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕರೆಲಿರೂ ಆತನ ಹೆಂದಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಸ್ಮದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವನ 

ಸೇವಕರಲಿ್ಲನಾಯಕರಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸ್ಮದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು. 

 

ದೈವಿಕ ಅಜೆಾ ನವು ಪ್ರರ್ಪಯನುು  ಸಂಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಿ , ಅವನನುು  

ಹಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಪಟೆು ಗಳು ಸವ ಲ್ ವೇ ಇರುತು ವ, ಅವನ ಖಂಡನೆಯು 

ನಾಯಕರೆಂದಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಸ್ಮದರೆ ಸೌಮ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ದೇವರ ಚಿತು ವನುು  ತಿಳಿದಿರುವ ಆದರೆ 

ಕಲ್ಲಸದ ನಾಯಕರು ಕಟುು ನಿಟಾು ದ ತಿೋಪುಾ ಹೆಂದಿರುತಾು ರೆ. 

 

ದೇವರು ದುಷು , ಸಡಿಲ ಮ್ತ್ತು  ಮೋಸವುಳು , ಮ್ತ್ತು  ತ್ತೆಂಟತನವನುು  ಹೆಂದಿದ 

ನಾಯಕರನುು  ಮ್ಹಾನ್ ಅಪರಾಧಗಳ್ಳೆಂದು ನ್ೋಡುತಾು ನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವನು ಅವರೆಂದಿಗೆ 

ಅವರಂತೆಯೇ ವಯ ವಹರಿಸುತಾು ನೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟಿು ರುವ ಎಲಿ  ಜವಾಬಾಾ ರಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಯೊೋಚಿಸ್ಮ ನಮ್ಮ  ಹೃದಯಗಳನುು  

ಪರಿೋಕಿ್ಕ ಸ್ಮಕೊಳ್ು ೋರ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ  ಬಗೆಗ  ಏನು ಯೊೋಚಿಸಬಹುದು? ಇನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಜವಾಬಾಾ ರಿಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದೇ? 

 

ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಪ  ಮಾಡದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ  ದೇವರು-           ದಿನ 24 

ಧಮೊೀತಪದೇಶಕಾಿಂಡ 32:4 

ನಮ್ಗೆ ಶರರ್ನಾದ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕಾಯಾದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಕುೆಂದೂ ಇಲಿ ; ಆತನು 

ನಡಿಸುವದೆಲಿಾ  ನಾಯ ಯ; ಆತನು ನಿವಾೆಂಚ್ಕನಾದ ನಂಬಿಗಸು  ದೇವರು, ನಿೋತಿಯುಳು ವನ್ನ 

ಯಥಾರ್ಾನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ 

 

ದೇವರು ತನು  ಸವ ಭ್ಯವದಲಿ್ಲ  ಸಿ್ಮ ರನಾಗಿರುತಾು ನೆ. ಅವನ ಶಕ್ಕು ಯಲಿ್ಲ  ಅಜೇಯ, ಸಿ್ಮ ರ ಮ್ತ್ತು  

ಬದಲಾಗದ ಸಲಹೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಮಾಗಾಗಳು; ಇದರಿೆಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ದುುಃಖದ 

ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು  ವಯ ವಹಾರಗಳು,ಇದು ನಿಮಿಮ ೆಂದಲೇ ಬರುತು ದೆ ಎೆಂಬುದನುು  

ನೆನರ್ಪಡಿ, ಮ್ತ್ತು  ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದ ನಿಮ್ಮ  ಮಾಗಾಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ, ಮ್ತ್ತು  

ದೇವರಿೆಂದಲಿ . 

 

ಅವರ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಾವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಎಲಿಾ  ಕೆಲಸಗಳು, ಸೃಷ್ಟು , ಪ್ರರ ವಿಡೆನ್ಾ , ಅರ್ವಾ 

ಅನುಗರ ಹ, ಮ್ತ್ತು  ಅವನ ಎಲಿಾ  ಕಾಯಾಗಳು ದೊೋಷರಹತ, ಪರಿಪೂರ್ಾ, ಬುದಿಧ ವಂತ 

ಮ್ತ್ತು  ನಿೋತಿವಂತ.ಅವನ ವಯ ವಹಾರಗಳುನಿಮಮ ೆಂದಿಗೆ ಅವನ ಜನರು ಮ್ತ್ತು  ಪರ ಪಂಚ್ದ 

ಎಲಿಾ  ಮಾನವಕುಲದ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಆಡಳಿತಗಳು, ಅತ್ತಯ ನು ತ ಮ್ಟು ದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಯುತ 

ಮ್ತ್ತು  ಪವಿತರ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ದೇವರು ನಿಮ್ಮ  ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ತಪ್ು  ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ ಎೆಂದು ನಿೋವು 

ಅನುಮಾನಿಸುತಿು ೋರಾ?  ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮ ದೇವರ ಯೊೋಜನೆಗಳನುು  

ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಿು . 

 



ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ  ಯಾಜಕ                 ದಿನ 25 

1 ಸ್ಮುವೇಲ್ನ್ನ 2:35 

ನನು  ದೃಷ್ಟು ಗೂ ಮ್ನಸ್ಮಾ ಗೂ ಸರಿಯಾದದಾ ನೆು ೋ ಮಾಡುವ ಒಬಬ  ನಂಬಿಗಸು ನಾದ 

ಯಾಜಕನನುು  ಎಬಿಬ ಸುವನು; ಅವನಿಗೆ ಶಾಶವ ತಗೃಹವನುು  ಅನುಗರ ಹಸುವನು. ಅವನು ನನು  

ಅಭಿಷ್ಟಕು ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ  ಸದ್ದಕಾಲ ಸೇವಮಾಡುವನು. 

 

• ಈ ವಾಗಾಾ ನವು ಸಮುವೇಲನ ಮುಖೆಂತರ  ಭ್ಯಗಶಃ ನೆರವೇರಿತ್ತ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವನು 

ಎಲ್ಲಯ ಭಕ್ಕು ಹೋನ ಮ್ಕಿ ಳನುು  ಬದಲಾಯಸ್ಮ ಯಾಜಕತನವನುು  ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಮ್ತ್ತು  ದೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಭ್ಯಯಸುತಿು ದಾ ನು . 

• ವಾಗಾಾ ನವು ಸಲ್ಮೋನನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಚ್ಚದೊೋಕನಲಿ್ಲ  ಭ್ಯಗಶಃ ನೆರವೇರಿತ್ತ, 

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವನು ಯಾಜಕತವ ದಲಿ್ಲ  ಎಲ್ಲಯ ಕುಟುೆಂಬದ ವಂಶವನುು  ಬದಲಾಯಸ್ಮದನು. 

• ವಾಗಾಾ ನವು ಅೆಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನಲಿ್ಲ  ನೆರವೇರಿತ್ತ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವನು  

ಮೆಲಿ್ಲ ಜ್ಞದೆಕನ ಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಶಾಶವ ತವಾದ ಯಾಜಕ (ಇಬಿರ ಯ 7:12-17). 

 

ಆ ಕಲಿನುು  ಮ್ನುಷಯ ರು ನಿರಾಕರಿಸ್ಮದರೂ ದೇವರು ಅದನುು  ಆಯಲ್ ಟು ದೂಾ  

ಮಾನಯ ವಾದದೂಾ  ಎೆಂದು ಎಣಿಸ್ಮದನು. ನಿೋವು ಸಹ ಜೋವವುಳು  ಕಲಿ್ಲ ಗಳಾಗಿದುಾ  ಆತಮ  

ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲ್ಲಕಿೆ  ಕಟು ಲ್ ಡುತಾು  ಇದಿಾ ೋರಿ, ಮ್ತ್ತು  ಯೇಸು ಕ್ಕರ ಸು ನ ಮೂಲಕ 

ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಪಾಕವಾದ ಆತಿಮ ೋಯಯಜ್ಞಗಳನುು  ಸಮ್ರ್ಪಾಸುವದಕಿೆ  ಪವಿತರ  

ಯಾಜಕವಗಾದವರಾಗಿದಿಾ ೋರಿ. 1 ಪೇತರ ನು 2:4-5 

 

ನಾವು ಪರಿಶುದಧ  ಯಾಜಕರಾಗಲ್ಲ ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕವಾದ ಮ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಮಿಾಸಲ್ ಡುತಿು ದೆಾ ೋವ. 

 

ಅನವ ಯ :  

ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಮವ ೋಕಾರಾಹಾವಾದ ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಯಜ್ಞಗಳನುು  ಅರ್ಪಾಸುವುದು - ಅದರ ಬಗೆಗ  

ಧ್ಯಯ ನಿಸ್ಮ. 

 

ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತ           ದಿನ 26 

2 ಸಮುವೇಲನು 22:26-27 

ನಿೋನು ಕೃಪೆಯುಳು ವನಿಗೆ ಕೃಪ್ರವಂತನ್ನ ದೊೋಷವಿಲಿದವನಿಗೆ ನಿದೊೋಾಷ್ಟಯೂ ಶುದಧ ನಿಗೆ 

ಪರಿಶುದಧ ನ್ನ ಮೂಖಾನಿಗೆ ವಕರ ನ್ನ ಆಗಿರುವಿ. 

 

ಮ್ನುಷಯ ನು ಇತರರನುು  ಹೇಗೆ ತಿಪುಾ ಮಾಡುತಿು ೋರೋ ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ದೇವರು 

ಮ್ನುಷಯ ನನುು  ತಿಪುಾ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಯೇಸು ಪವಾತದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಪರ ಸಂಗದಲಿ್ಲ  ಇದನುು  

ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

 

ನಿೋವು ಮಾಡುವ ತಿೋರ್ಪಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ತಿೋಪ್ರಾಗುವದು; ನಿೋವು ಅಳ್ಳಯುವ 

ಅಳತೆಯೆಂದಲೇ ನಿಮ್ಗೂ ಅಳ್ಳಯುವರು.  - ಮ್ತಾು ಯ 7:2 

 

ಮಾನವರಾದ ನಾವು  ಸವ ಭ್ಯವಿಕವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸರ್ಣ  ಪರ ಮಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಕರುಣೆಯನುು  

ತೋರಿಸುತೆು ವ ಆದರೆ ದೇವರಿೆಂದ ದೊಡಿ  ಪರ ಮಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಕರುಣೆಯನುು  ಎದುರು 



ನ್ೋಡುತೆು ವ. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಕೊೋಡುತೆು ವೋ ಅದನೆು  ದೇವರಿೆಂದ ಎದುರು 

ನ್ೋಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

 

ಅನವ ಯ :  

ಕ್ಕತಾನೆ 18 ಓದಿ ಅದರ ಮುಖೆಂತರ  ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮ. 

 

ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ರನ್ನು  ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನೆ         ದಿನ- 27 

ಕೀತತನೆಗಳು 31:23-24 

ಭಕು ರೇ, ನಿೋವಲಿರೂ ಯ್ಕಹೋವನನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸ್ಮರಿ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸು ರನುು  ಕಾಪ್ರಡುತಾು ನೆ; 

ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆನಾು ಗಿ ಮುಯಯ  ತಿೋರಿಸುತಾು ನೆ. ಯ್ಕಹೋವನನುು  ನಿರಿೋಕಿ್ಕ ಸುವವರೇ, 

ದೃಢವಾಗಿರಿಾ; ನಿಮ್ಮ  ಹೃದಯವು ಧೈಯಾದಿೆಂದಿರಲ್ಲ. 

 

ದೇವರನುು  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರ್ಪರ ೋತಿಸುವ ಆತಮ ವು ಆತನನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 

ಕೊರತೆಯನುು  ಹೆಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಆತನನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹಲವು 

ಕಾರರ್ಗಳನುು  ಕೊಡುತಾು ನೆ. ದೇವರನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸುವ  ರ್ಪರ ೋತಿಯೆಂದ ತ್ತೆಂಬಿರುವ ತಮ್ಮ ದೇ 

ಆದ ಹೃದಯವನುು  ಹೆಂದಿರುವವರು, ಇತರರು ಸಹ ತನು ನುು  ರ್ಪರ ೋತಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಬಯಸುವುದಿಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ದೇವರ ರ್ಪರ ೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಕಿ್ಕ  ಭಯಪಡುವ ಅಗತಯ ವಿಲಿ . 

 

ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನುು  ವಿರೋಧಸುತಾು ನೆ, ಆದರೆ ವಿನಮ್ರ ರಿಗೆ ಅನುಗರ ಹವನುು  

ನಿೋಡುತಾು ನೆ. ದೇವರನುು  ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹ ಮ್ತ್ತು  ದೇವರನುು  

ನಿರಾಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಜನರು ಉತು ಮ್ ಧೈಯಾಕಿೆ  ಕಾರರ್ 

ಹೆಂದಿದ್ದಾ ರೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯುಳು  ಹೃದಯವನುು  ಬಲಪಡಿಸುತಾು ನೆ, 

ಆಶಸುತಾು ನೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ನಂಬಿಗಸು ರಾ? ಅರ್ವಾ ಹೆಮೆಮ ಯುಳು ವರಾ?  - ನಿೋವು ಯಾವುದಕಿೆ  ಹೆಸರುವಾಸ್ಮಯಾಗಿದಿಾ ೋರಿ? 

ಏಕೆ? ನಿೋವು ಎಲಿ್ಲದಿಾ ೋರಿ? ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಿದಿಾಷು ವಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮ. 

 

ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಲ್ಪ ಟಟ ವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ರೆಿಂದು ಸಾಬಿೀತ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು.       ದಿನ-28 

1 ಕರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 4:1-2 

ಜನರು ನಮ್ಮ ನುು  ಕ್ಕರ ಸು ನ ಕೈಕೆಳಗಿನವರೆೆಂತಲೂ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ಮರುವ ಸತಾಯ ರ್ಾಗಳ 

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಮ್ನೆವಾತೆಾಯವರೆೆಂತಲೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಮ್ನೆವಾತೆಾಯವನು 

ನಂಬಿಗಸು ನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು ಅವಶಯ ವಲಿವೇ. 

 

ಪೌಲ ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ಅಪ್ಸು ಲರು  ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಏನನುು  “ನಿವಾಹಸ್ಮದರು”? 

ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜತೆಗೆ, ಅವರು ದೇವರ ರಹಸಯ ಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಕರಾಗಿದಾ ರು. ಅವರು 

(ಸಂರಕಿ್ಕ ಸುವ ಮ್ತ್ತು  ರಕಿ್ಕ ಸುವದರಲಿ್ಲ ) ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಸ್ಮದರು. ಮ್ತ್ತು  "ವಿತರಿಸುವುದು" 

(ಇಲಿ್ಲ  ವಿತರಿಸುವ ಅರ್ಾ) ದೇವರ ಸತಯ . 

 



ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಕರಿಗೆ, ಮುಖಯ  ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರು ಕತಾನ ಸಂಪನ್ನಮ ಲಗಳ 

ಸಾಮ್ರ್ಯ ಾವುಳು   ವಯ ವಸಿಾ ಪಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬಬ  ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಕನು ವಯ ವಹರಿಸ್ಮದ 

ಆಸ್ಮು ಯನುು  ಅರ್ವಾ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ ಎೆಂದಿಗೂ  ಅವರು ಹೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ  ; ಅವನು ಸರಳವಾಗಿ 

ಅದನುು  ತನು  ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನಿವಾಹಸ್ಮದನು ಮ್ತ್ತು  ನಿಷೆ್ಪ ಯೆಂದ ನಿವಾಹಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . 

 

ಅನವ ಯ :  

ನಿೋವು ಅಮೂಲಯ ವೆಂದೆಣಿಸುವ ಕೆಲವು ವಾಕಯ ಭ್ಯಗಗಳನುು  ಪಟಿು  ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  

ಅವುಗಳನುು  ಏಕೆ ಅಮೂಲಯ ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತಿು ೋರಿ ಎೆಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿು . 

 

ದೇವರಾತಮ ನಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಫಲ್ಗಳು           ದಿನ 29 

ಗಲ್ಲತಯ ದವರಿಗೆ 5:22-23 

ಆದರೆ ದೇವರಾತಮ ನಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನಂದರೆ - ರ್ಪರ ೋತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧ್ಯನ 

ದಿೋರ್ಾಶಾೆಂತಿ ದಯ್ಕ ಉಪಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧುತವ  ಶಮೆದಮೆ ಇೆಂರ್ವುಗಳೇ. ಇೆಂರ್ವುಗಳನುು  

ಯಾವ ಧ್ಮ್ಾಶಾಸು ರವೂ ಆಕಿೆೋರ್ಪಸುವದಿಲಿ  

  

ದೇವರು ನಮ್ಮ  ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಬಯಸುವ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ದೇವರಾತಮ ನಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ 

ಒೆಂಬತ್ತು  ಫಲಗಳಿಲ್ಲ ನ್ೋಡಬಹುದು. ದೇವರಾತಮ ವು ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಮ್ತ್ತು  ದೇವರಲಿ್ಲ  

ನಂಬಿಕೆಯೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ. ಇದು ಒೆಂದು ನಂಬಿಗಸು  ಮ್ನುಷಯ ನ ಗುರ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ನಮ್ಮ  ಜೋವನದ ಹಲವಾರು ವಷಾಗಳು ಹಲವಾರು ಶೋಧ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ   ದೇವರನುು  

ನಂಬಿಕೆಯೆಂದ  ಸೇವ ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಾವು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸದಿೆಂದ ಬರುವುದಿಲಿ . 

ಅದು ದೇವರಾತಮ ನಿೆಂದ ಬರುತು ದೆ. 

 

ಅನವ ಯ:  

ಆತಮ ದಿೆಂದ ಬದುಕಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು (ಗಲಾತಯ  5:25-26 ನಾವು ಆತಮ ದಿೆಂದ 

ಜೋವಿಸುವುದರಿೆಂದ, ನಾವು ಆತಮ ದೊೆಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಞಜ  ಇಡೋರ್. ನಾವು ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರದೆ, 

ಶೋಧ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಮ್ತ್ತು  ಪರಸ್ ರ ಅಸೂಯ್ಕಪಡದೆ ಜೋವಿಸಬೇಕು.) 

 

ದೇವರು ತನು  ನಂಬಿಗಸ್ತ ರ ಮಾಗತವನ್ನು  ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನೆ.         ದಿನ 30 

ಜ್ಞಾ ನೀಕತ ಗಳು 2:7-9 

ಆತನು ಯಥಾರ್ಾಚಿತು ರಿಗಾಗಿ ಸುಜೆಾ ನವನುು  ಕ್ಕಡಿಸ್ಮಡುವನು. ದೊೋಷವಿಲಿದೆ 

ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದುಾ  ನಾಯ ಯಮಾಗಾವನುು  ರಕಿ್ಕ ಸುತಾು  ತನು  ಭಕು ರ 

ದ್ದರಿಯನುು  ನ್ೋಡಿಕೊಳುು ವನು. ಹೋಗಿರಲ್ಲ ನಿೋನು ನಿೋತಿನಾಯ ಯಗಳನ್ನು  ಧ್ಮ್ಾವನ್ನು  

ಅೆಂದರೆ ಸಕಲ ಸನಾಮ ಗಾಗಳನುು  ತಿಳಿದುಕೊಳುು ವಿ. 
 

ದೇವರು ಕೇವಲ ತನು  ಮಾತಿನಲಿ್ಲ  ಜಾು ಯ ನವನುು  ಕೊಡುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ ತನು  ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುವವರನುು  ರಕಿ್ಕ ಸಲ್ಲ ಕಾವಲ್ಲ ನಿೋಡಲ್ಲ ಸಕ್ಕರ ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ನೆ. 

ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನಿೋತಿವಂತರ ಮಾಗಾವನುು  ಕಾಪ್ರಡುತಾು ನೆ ಮ್ತ್ತು  ತನು  ನಂಬಿಗಸು ರ 

ಮಾಗಾವನುು  ಕಾಪ್ರಡುತಾು ನೆ. 
 



ದೇವರಿೆಂದ ಕಲ್ಲಸಲ್ ಟು ವನು ನಾಯ ಯ, ಕರುಣೆ, ಸದ್ದಚ್ಚರ ಮ್ತ್ತು  ಸತಯ ದ ಸಂಪೂರ್ಾ 

ನಿಯಮ್ವನುು  ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳುು ತಾು ನೆ; ದೇವರು ಇದನುು  ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  

ಬರೆದಿದ್ದಾ ನೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನುು  ಪುಸು ಕಗಳಿೆಂದ ಮಾತರ  ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳುು ವವನು 

ಎೆಂದಿಗೂ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಅದರಿೆಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ . 
 

ಅನವ ಯ:  

ನಿೋವು ರಕ್ಷಣೆಯನುು  ಅನುಭವಿಸುತಿು ೋರಾ? ನಿೋವು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವಿಸುತಿು ೋರಿ ಮ್ತ್ತು  ಏಕೆ ಹಾಗೆ 

ಭ್ಯವಿಸುತಿು ೋರಿ ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ನಿದಿಾಷು ವಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಾಸ್ಮ? 

 

ಕತತನ್ನ ತ್ತನ್ನ ಮಾಡುವ ಎಲಿ್ದರಲಿೂ  ನಂಬಿಗಸ್ತ ನಾಗಿದ್ದದ ನೆ       ದಿನ 31 

ಕೀತತನೆಗಳು 145:17-18  

ಯ್ಕಹೋವನ ಮಾಗಾಗಳ್ಳಲಿಾ  ನಿೋತಿಯುಳು ವುಗಳು; ಆತನು ಎಲಿಾ  ಕಾಯಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೃಪೆತೋರಿಸುವವನು. ಯ್ಕಹೋವನಿಗೆ ಮರೆಯಡುವವರು ಯಥಾರ್ಾವಾಗಿ 

ಮರೆಯಡುವದ್ದದರೆ ಆತನು ಹತಿು ರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾ ನೆ. 

 

ಕತಾನು ತನು  ಎಲಿಾ  ಮಾಗಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋತಿವಂತನು ಮ್ತ್ತು  ತನು  ಎಲಿಾ  ಕಾಯಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರಿಶುದಧ ನು. ಅವರ ಮಾಗಾಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕಾಯಾಗಳು ಪರ ಶಂಸೆಗೆ ಅಹಾವಾಗಿವ. 

ಯ್ಕಹೋವನು ಅನಾಯ ಯ ಅರ್ವಾ ಅಶುದಧ ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ . ಆತನ ಕಾಯಾಗಳು ಏನೇ 

ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವು ಪರ ತಿಯೊೆಂದು ಸಂದಭಾದಲಿೂ  ನಾಯ ಯವುಳು ದ್ದಾ ಗಿ ಮ್ತ್ತು  

ಪರಿಶುದಧ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಇದು ಆತನ ಮಾಗಾಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸುವ ದೈವಭಕು ರ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ 

ಕಾಯಾಗಳನುು  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವ ದಯಾಪರರ ಅರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

 

ದೇವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತನು  ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅವನು ತನು  

ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮಾಗಾಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕೆಲಸಗಳಂತೆ ನಿೋತಿವಂತ ಮ್ತ್ತು  ಪವಿತರ ನಾಗಿರುತಾು ನೆ: 

ಅವನು ನಾಯ ಯದ ವಚ್ಚ ದಲಿ್ಲ  ಕರುಣೆಯನುು  ತೋರಿಸಲ್ಲಲಿ , ಬದಲ್ಲಗೆ ಅವನು ಅವನ ಮ್ಗನ 

ಮ್ರರ್ದಿೆಂದ ತನು  ನಿೋತಿವಂತಿಕೆಯನುು  ಹೆಚಿಚ ಸ್ಮದನು. 

 

ಅನವ ಯ:  

ಕ್ಕೋತಾನೆ 145 ರ ಮೂಲಕ ದೇವರನುು  ಸುು ತಿಸ್ಮ 


