
ದಿನ 1 ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು, ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಹ     

                
’ನಮ್ಮ  ವ್ಯ ತ್ಯಯ ಸಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಒಬ್ಬ ರಿಗೊಬ್ಬ ರು ಶ್ರ ೇಷ್ಠ  ಅಥವಾ ಕೆಳಮ್ಟ್ಟ ದ್ದಾ ಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ವೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲ ಸೇಣ’ - ಅನಾಮ್ಧೇಯ 
 

1 ಕೊರಿಂಥ 12: 14-20 (ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಓದಿ) 

ವೈವಿಧ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ  ಶಕ್ತತ  ಮ್ತ್ತತ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪ್ರ ಯೇಜನಗಳಿವೆ. ದೇಹವು ಒಂದೇ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದದ ರೆ, ಅದು ದೇಹವಾಗುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ತ ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಅನೇಕ 

ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳು, ಸಾಮ್ಥಯ ಯಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ವ್ಯ ಕ್ತತ ತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ  ಸದಸಯ ರಿಂದ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಯು ಮಾಡಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ.  

 

ತಂಡದ ಯಶಸಿ್ಸ ಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ  ಸ್ಥಾ ನ್ಗಳನ್ನನ  ನಿವವಹಿಸುವ ,ವಿಭಿನ್ನ  ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೆಂದಿರುವ ,ವಿಭಿನ್ನ  ಆಟಗಾರರನ್ನನ  ಒಳಗೆಂಡ ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ತಂಡದ 

ಹಾಗೆಯೇ, ಸಭೆಯು ತ್ನ್ನ   ಯೋಗಕ್ಷ ೋಮ ಮತ್ತತ  ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಸಕೆಂಡ  ವಿವಿಧ ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವಗಳ ವಿಭಿನ್ನ  ಸದಸಯ ರಿೆಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒೆಂದೇ ರಿೋತಿಯ 

ಸದಸಯ ರಿದಾ ರೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿರುತ್ತ ವ. 

  ದೇವರ ಸಭೆಯ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿ, ನಿೋವು ಎೆಂದಿಗೂ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಕೋಳಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆಯೆಂದ ನೋಡಬಾರದು.ನಿಮಮ ಲಿ್ಲರುವುದೇನೆ 

ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿೆಂದ ನಿೋಡಲ್ಪ ಟಿ ದ್ದಾ ಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಅನ್ನಭವದಿೆಂದ,ಮಾನ್ಯ ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತತ  ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರಿೋತಿ ಇರಬಹುದು , ಅವುಗಳನ್ನನ  ಇತ್ರ 

ಶಿಷ್ಯ ರನ್ನನ  ಪ್ಾ ೋತಿ್ಸ ಹಿಸ್ಸ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನನ  ಕಟಿ ಲು ಬಳಸಬೇಕು. 

  ಹೌದು, ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ತಂಡದಲಿ್ಲ  ಒಬಾ  ಆಟಗಾರ ನಾಯಕನಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತತ  ಕ್ಲ್ವರು ಇತ್ರರಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ನ್ನರಿತ್ವರಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಕ್ಲ್ವರು ತಂಡ 

ಗೆಲಿ್ಲು ಜ್ವಾಬಾಾ ರರಾಗಿರಬಹುದು,ಕ್ಲ್ವರು ಬಹಳ ಜ್ನ್ಪ್ರಾ ಯವಾಗಿ ಹರಹಮಮ ಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಗೆಂಪ್ರನ್ ಪ್ಾ ತಿಯಬಾ  ಆಟಗಾರನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ 

ಪ್ಾ ಮುಖ್ಯ ನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

   ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ , ಸಭೆಯ ಕ್ಲ್ವು ಸದಸಯ ರು ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲರಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಜ್ನ್ಮನ್ದಲಿ್ಲರಬಹುದು; ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಘನ್ತೆಯುಳಳ  ಸೇವ 

ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡಬಹುದು, ಜ್ನ್ಪ್ರಾ ಯರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿೋವು ವೈಯಕತ ಕವಾಗಿ ಅಷಿ್ ೆಂದು ಜ್ನ್ಪ್ರಾ ೋಯತೆ ಇಲಿ್ವೆಂದರೆ ಸಭೆಯ ಯಾವುದೇ 

ಕ್ಲ್ಸಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು ಎೆಂದು ಅರ್ಥವವಲಿ್ . 

 

ರೋಮಪುರ 12: 3-8 (ದಯವಿಟ್ಟು  ಓದಿ) 

ಹೌದು, ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾ ನ್ದಲಿ್ಲದಾ ರೂ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವದಲಿ್ಲದಾ ರೂ ನಿೋವು ದಿೋನ್ರಾಗಿರಬೇಕ್ೆಂದು ನಿರಿೋಕಷ ಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ದೇವರು ನಿಮಮ ಲಿ್ಲರುವ 

ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವವನ್ನನ  ಸಭೆಯನ್ನನ (ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹ) ಶಕತ ಯುತ್ವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತತ  ನಿವವಹಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕ್ೆಂದು ನಿರಿೋಕಷ ಸುತ್ಸತ ನೆ. ನಿಮಮ ನ್ನನ  ನಿೋವು ದುಬವಲ್, 

ಅಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವರೆೆಂಬ ಯೋಚನೆಯೆಂದ ಸಭೆಯನ್ನನ  ದುಬವಲ್ವಾಗಿಸ್ಸ ಕಷ ೋಣಿಸುವದಕೆ್  ನಿೋವು ಕರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ಲಿ್ . ಏಕ್ೆಂದರೆ  ನಿೋವು ಆಶಿೋವಾವದ ಹೆಂದಿದಿಾ ೋರಿ  

ಮತ್ತತ  ಇತ್ರರಿಗೆ ಆಶಿೋವಾವದವಾಗಿರಿ - ದಯವಿಟಿ್ಟ , ನಿಮಮ  ಕಡುಗೆ ನಿೋಡಿ. 

   ಕ್ಲ್ವರ ಹಾಗೆ ಹತ್ಸತ ರು ಅರ್ಥವಾ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯ ರನ್ನನ  ಬೋಧಿಸ್ಸ ಮತ್ತತ   ಮನ್ತಿರುಗಿಸುವ  ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವ ನಿಮಗಿಲಿ್ದಿದಾ ರೂ, ಒಬಾ ನೇ ವಯ ಕತ ಯೆಂದಿಗೆ ನಿೋವೂ 

ಸಹ ಅದೇ ರಿೋತಿ ಮಾತ್ನಾಡಬಹುದು. ನಿಮಮ  ಹೆಸರನ್ನನ  ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ ರ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಸ್ಥತ ಪ್ರಸದೆ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಪ್ಾ ಶಂಸ್ಯ ನಿೋಡದೇ ಇರಬಹುದು,ನಿೋವು 

ಸ್ಥಧಿಸ್ಸದ “ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ ” ಸ್ಥಹಸಗಳು ಅರ್ಥವಾ ನಿೋವು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲ್ವು “ಅದುು ತ್” ಸ್ಥಧನೆಗಾಗಿ, ನಿಮಮ  ಹೆಸರು ಇಲಿ್ವಾದರೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಿಮಮ  ಸಣ್ಣ ಸಣಣ  

ಕಾಯವಗಳಿೆಂದ್ದಗಿ ಒಬಾ  ವಯ ಕತ ಯ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಸ್ಥಕು.ನಿಮ್ಮ ೆಂದ ಒಬಾ  ವಯ ಕತ ಯ ಮೇಲೆ ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ಾ ಭಾವಬೋರಿದರೆ ಸ್ಥಕು.ನಿಮಮ  

ಪ್ಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಮ್ೋರಿ ನಿೋವು ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ್ . 

 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಇೆಂದು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 12: 3-5ರ ಬಗೆೆ  ಓದಿ ಮತ್ತತ  ಧ್ಯಯ ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿೋವು ಒೆಂದು ಪ್ಾ ಮುಖ್ ದೇಹದ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಭಾಗ ಎೆಂದು ನಿಮಮ ನ್ನನ  ನಿೋವು 

ನೋಡಿರಿ. 

‘’ಸಭೆಗೆ ಹೋಗವವರು ಬೆೆಂಕಯಲಿ್ಲ ನ್ ಕಲಿ್ಲದಾ ಲ್ಲನಂತೆ, ಅವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡಾಗ, ಅವರು ಜ್ವಾ ಲೆಯ ಹಳಪ್ನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟಕಳುಳ ತ್ಸತ ರೆ; ಯಾವಾಗ 

ಅವರು ಬೇಪ್ವಡುತ್ಸತ ರೆ, ಅವರು ಸ್ಥಯುತ್ಸತ ರೆ ”. - ಚಾಲಿ್ವ ಡಿ ಗೌಲ್ 

 

 

 

 

 

  



ದಿನ 2    ದುರ್ಬಲ, ಆದರೂ ಅನಿವಾಯಬ ಭಾಗಗಳು 

 ಹೌದು, ಶರಿೋರದ ಅೆಂಗಗಳು ಬಹಳ ಬಲ್ಹಿೋನ್ವಾದವುಗಳೆೆಂದು ಕಂಡರೂ ಹೆಚಾು ಗಿ ಅವಶಯ  ವಾಗಿವ.ಇದಲಿ್ದೆ ಅಲ್ಪ  ಮಾನ್ವುಳಳ ವುಗಳೆೆಂದು ನಾವು ಎಣಿಸುವ 

ದೇಹದ ಅೆಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾು ದ ಗೌರವವನ್ನನ  ಕಡುತೆತ ೋವ. ಆಗ ಅೆಂದವಿಲಿ್ದ ನ್ಮಮ  ಅೆಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು  ಅೆಂದವಾಗಿರುತ್ತ ವ.ಅೆಂದವುಳಳ  ನ್ಮಮ  ಅೆಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ 

ಅವಶಯ ಕತೆಯೂ ಇರುವದಿಲಿ್ ; ಆದರೆ ದೇವರು ಕರತೆಯುಳಳ  ಅೆಂಗ ವನ್ನನ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಗೌರವಿಸ್ಸ ದೇಹವನ್ನನ  ಹದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಸದ್ದಾ ನೆ. 1 ಕೊರಂ 12: 22-24 

"ಕಬಾ ಣ" (Fe) ಅದರ ನೈಸಗಿವಕ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಇೆಂಗಾಲ್(ಕಾಬವನ್) (C) ಅೆಂಶವಿಲಿ್ದೆ  ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ಾ ದ್ದಾ ದ ಶಕತ  / ಗಡಸುತ್ನ್ ಇರುವುದಿಲಿ್  ಎೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದ್ದಗ ನ್ನ್ಗೆ ಅನ್ನಮಾನ್ ತ್ತೆಂಬತ್ತತ  . ಮತ್ತತ  ಶುದಧ  ಚಿನ್ನ ವು ತ್ತೆಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, ಅದನ್ನನ  ಗಟಿ್ಟ ಗಳಿಸಲು ಇತ್ರ 

ಲೋಹಗಳೆಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸ್ಸದರೆ ಮಾತ್ಾ  ಅಲಂಕಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು. . “ಇೆಂಗಾಲ್, ಒೆಂದು ಅನಿಲ್ ಹೇಗೆ ಘನ್ವಾದ ಕಬಾ ಣದ ಗಡಸುತ್ನ್ವನ್ನನ  

ಹೆಚಿು ಸುತ್ತ ದೆ? ”ಎೆಂದುಕೆಂಡೆ.ಪ್ಾ ಕೃತಿಯ ಈ ತ್ತ್ಾ ಕೆ್  ಸರಳವಾದ ಉತ್ತ ರ ಹಿೋಗಿದೆ: ದೇವರು ಇದರಿೆಂದ ನ್ಮಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನನ  ತೋಪ್ವಡಿಸುತಿತ ದ್ದಾ ರೆ. 

 ನ್ಮಗೆ ಏಕತೆಯ ಸ್ಥಮರಸಯ ದ ಬಗೆೆ  ಕಲ್ಲಸಲು ಪ್ಾ ಕೃತಿ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ   ಹೆಂದಿದೆ. ನಿಮಮ  ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತ ಲೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತತ  ಕ್ಲ್ವು ವಸುತ ಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸ್ಸ. ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಉಪ್ಕರಣ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಥಧನ್ವು ಒೆಂದಕೆೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ವಸುತ ಗಳ ಸಂಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು.ಬೇರೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿದಾ ರೆ, ಈ ವಸುತ ಗಳು ಅನ್ನಪ್ಯುಕತ ವಾಗಿವ. 

ಇದೇ ತ್ತ್ಾ ವನ್ನನ  ನ್ಮಮ  ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಚೆನಾನ ಗಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ;ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಅೆಂಶಕೊ  ಅದರದೇ ಆದ  ಪ್ರತ್ಾ ವಿರುವ ಅೆಂತ್ಗವತ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ . 

ದುಬವಲ್ವಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾ ಬಲ್ವಾದದ್ದಾ ಗಿರಲ್ಲ , ಘನ್, ದಾ ವ ಅರ್ಥವಾ ಅನಿಲ್,ಕಾ ಯಾತ್ಮ ಕ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಸಾ ರ, ನ್ಮಮ  ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ ಸ್ಥಮರಸಯ ವು ವಸುತ ಗಳ 

ಪ್ರಸಪ ರ ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡುವ  ಕಾ ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು  ಅವಲಂಬತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

  ಮಾನ್ವ ದೇಹ ಮತ್ತತ  ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನನ  ಹೋಲ್ಲಸ್ಸ, ಅಪ್ಸತ ಲ್ನಾದ ಪೌಲ್ನ್ನ ಏಕೋಕರಣದ ಅವಶಯ ಕತೆಯನ್ನನ  ಕೋರಿೆಂಥೆ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ಸದನ್ನ 

ಕರಿೆಂಥೆ ಸಭೆಯು ವಿಭಜ್ನೆ ಮೇಲುಗೈ ಸ್ಥಧಿಸ್ಸದ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ಅಲಿ್ಲ  ಧ್ಯಮ್ವಕ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕತೆಯು ಉತ್ತತ ೆಂಗದಲಿ್ಲತ್ತತ  (1 ನೇ ಕರಿೆಂರ್ಥ 1: 10-12). ಕರಿೆಂರ್ಥ 

ಸಭೆಯ ಧ್ಯಮ್ವಕ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕತೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ , ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗಕೊ  ಸಮಾನ್ ಕಾಳಜಯನ್ನನ   ನಿೋಡಬೇಕ್ೆಂದು ಪೌಲ್ನ್ನ ಒತಿತ  ಹೇಳಿದನ್ನ.ಈ 

ಸಭೆಯು  ಹೆಚಾು ಗಿ "ತೋವಿವಕ್ಗೆ" ಗೌರವ ನಿೋಡುತಿತ್ತತ . ಆದರೆ ಪೌಲ್ನ್ನ,ದುಬವಲ್ವೆಂದು ತೋರುವ ಭಾಗಗಳೂ ಸಹ ಅನಿವಾಯವವೆಂದು ನ್ಮಗೆ 

ಅರ್ಥವವಾಗವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಪ್ಾ ಶ್ನ : ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ದುಬವಲ್ವಾಗಿವ ಮತ್ತತ  ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಬಲ್ವಾದವು? 

ಪ್ಾ ಶ್ನ : ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು  ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ ಮತ್ತತ   ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ವಾಗಿದೆ? 

ಸಹಜ್ವಾಗಿ, ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಬಲ್ವಾದ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗತ್ಸತ ರೆ.  ನಿಷ್ಕ್ೆ ಿಯ  ( ನಿಷ್ಕ್ೆ ಿಯ  ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಯನ್ ಬೇರೆ ರಿೋತಿ 

ಇರಬಹುದು)  ಭಾಗಗಳಿಗಿೆಂತ್ “ಸಕಾ ಯ” ಎೆಂದು ತೋರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ  ನಾವು ಗೌರವ ಮತ್ತತ  ಮನ್ನ ಣೆ ನಿೋಡುತೆತ ೋವ. ಈ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ, ಕರಿೆಂರ್ಥಯ ಕ್ಾ ೈಸತ ರು ಆತಿಮ ಕ 

ಫಲ್ಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನನ  ನ್ನಡಿಯುವ ನಾಟಕೋಯ ಧ್ಯಮ್ವಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸನಾಮ ನಿಸುವವರಾಗಿದಾ ರು.ಇದು ದುಬವಲ್ ಮತ್ತತ  ಬಲ್ವಾದ ಶಿಷ್ಯ ನ್ ನ್ಡುವ 

ವಯ ತ್ಸಯ ಸವನ್ನನ  ಗರುತಿಸುವ ದೋಷ್ಪೂರಿತ್ ವಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿತ್ತತ .ನಾನೂ ಸಹ ಒಮೆಮ  ಈ ಅಸಪ ಷಿ್  ಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನನ  ಹೆಂದಿದೆಾ . 

ಜ್ವಾ ನ್ದ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ನ  ಅಸಹನಿೋಯ ಹಸ್ಸವು ನ್ನ್ಗೆ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರ, ಬೋಧಕರ,  ಶಿಷ್ಯ ರು ಮತ್ತತ  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆಸಕತ ಯೆಂದ  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಗಳನ್ನನ   ನ್ಡೆಸುವವರ 

ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿಸ್ಸತ್ತ.ಸಹೋದರರು ಮಾತ್ಾ  ಸಭೆಯ ಎಲಿ್  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಗಳನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುತ್ಸತ ರೆ ಎೆಂದು ಯೋಚಿಸ್ಸ "ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರಿಗಿೆಂತ್ ಬಲ್ಶಾಲ್ಲ" 

ಎೆಂದು ಹೇಳಲೂ  ನಾನ್ನ ಧೈಯವಮಾಡುತಿದೆಾ . ಅದೃಷಿ್ ವಶಾತ್, ಪ್ರದೆಯ ಹಿೆಂದೆ ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ  ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂದಿಗೆ ಗಣಮಟಿ ದ 

ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲರುವ ಈ ತ್ಪುಪ  ಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನ  ತೆಗೆದುಹಾಕದೆ. ಪ್ಾ ತಿಯಬಾ ರಲಿ್ಲರುವ  ಶಕತ ಯನ್ನನ  ನೋಡದೇ ಇರುವುದು ನ್ನ್ನ  

ಬಲ್ಹಿೋನ್ತೆಯಾಗಿತ್ತತ . 

ದೇವರು ತ್ಸನ್ನ ಸೃಷಿ್ಕ್ ಸ್ಸದ ಎಲಿ್ವು “ಒಳೆಳ ಯದು” ಎೆಂದು ನೋಡಿದನ್ನ ಮತ್ತತ  ದೇವರು ತ್ನ್ನ  ಸೃಷಿ್ಕ್ ಯಲಿ್ಲ  ದುಬವಲ್ ಅರ್ಥವಾ ಬಲ್ವಾದ, ಒಳೆಳ ಯದು ಅರ್ಥವಾ 

ಕ್ಟಿ ದುಾ  ಎೆಂಬ ತ್ಸರತ್ಮಯ   ಮಾಡಲ್ಲಲಿ್ , ಅದೇ ರಿೋತಿ ಪೌಲ್ನೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕತೆಯನ್ನನ  ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ್ . 

ನ್ಮಮ  ಸಭೆಯ ಬಲ್ವು, ಯಾರು ಬಲ್ಹಿೋನ್ರು ಯಾರು ಬಲ್ವುಳಳ ವರು ಎನ್ನನ ವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಧ್ಯವರವಾಗವುದಿಲಿ್ . ಬದಲಾಗಿ, 

ನ್ಮಮ  ಸಭೆಯ ಬಲ್ವು ಪ್ಾ ತಿಯಬಾ  ವಯ ಕತ ಯೆಂದ ನಿಧ್ಯವರವಾಗಿದೆ ಯಾಕ್ೆಂದರೆ ಪ್ಾ ತಿಯಬಾ  ಶಿಷ್ಯ ನೂ ಅನಿವಾಯವವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಶಿಷ್ಯ ರೆಂದಿಗಿನ್ ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ (ಬಲ್ವುಳಳ ವರೆಂದಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ದುಬವಲ್ರೆಂದಿಗೆ); ನಿೋವು ಎಲಿ್ರನೂನ  ಒೆಂದೇ ರಿೋತಿ ನೋಡುತಿತ ೋರ? 

ನಿೋವು ಸಭೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳನ್ನನ  ಕಾಯವಗಳಿಸ್ಸ. 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದುವಿಕೆ: 

 1 ಕರಿೆಂರ್ಥ 12: 25-26 

ರೋಮಪುರ 12: 3-8 

ಎಫೆಸ 4: 11-13 

“ಸಭೆಗೆ ಹೋಗವವರು ಬೆೆಂಕಯಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಲದಾ ಲ್ಲನಂತೆ, ಅವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡಾಗ, ಅವರು ಜ್ವಾ ಲೆಯ ಹಳಪ್ನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟಕಳುಳ ತ್ಸತ ರೆ; ಅವರು 

ಬೇಪ್ವಡಿಸ್ಸದ್ದಗ, ಅವರು ಸ್ಥಯುತ್ಸತ ರೆ ”. -ಚಾಲಿ್ವ ಡಿ ಗೌಲ್ 



ದಿನ 3    ಒಂದು ಭಾಗ ರ್ಳಲುತಿ್ತರುವಾಗ 
1 ಕರಿೆಂರ್ಥ 12:26 (ಎ) ಹಿೋಗಿದೆ: “ಒೆಂದು ಭಾಗವು ಬಳಲುತಿತ ದಾ ರೆ ಪ್ಾ ತಿ ಭಾಗವು ಅದರೆಂದಿಗೆ ನ್ರಳುತ್ತ ದೆ”; 

ನಾವಲಿ್ರೂ ನ್ಮಮ  ದೇಹವನ್ನನ  ಹೋಲ್ಲಸ್ಸ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಾಕಯ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಅರ್ಥವವಾಗಬಹುದು.ನ್ನ್ಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಬಾರಿ, ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಒೆಂದು ಸಣಣ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಅಸಾ ಸಾ ತೆ ಅರ್ಥವಾ ನೋವು ಉೆಂಟ್ಬದ್ದಗ ಇಡಿೋ ಶರಿೋರ ಅನಾರೋಗಯ ದಲಿ್ಲದೆ ಎೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತ ದೆ. ನ್ಮಮ  ದೇಹದ ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗದ ಆರೋಗಯ ವೂ ಮುಖ್ಯ  

ಎೆಂದು ಇದು ನ್ಮಗೆ ಕಲ್ಲಸುತ್ತ ದೆ. ಇದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸಭೆಯು ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಜೈವಿಕ ದೃಷಿ್ಕ್ ಯಲಿ್ಲ  ರಕತ ದ ಬಂಧ ಗಟಿ್ಟಯಾಗತ್ತ ದೆ.ಆತಿಮ ಕ 

ದೃಷಿ್ಕ್ ಯೆಂದ, ಯೇಸುವಿನ್ ರಕತ ದಲಿ್ಲನ್ ಬಂಧವು ಇನೂನ  ಗಟಿ್ಟಯಾಗತ್ತ ದೆ. ಒಮೆಮ  ನಾವು ಆತ್ನ್ ರಕತ ದಲಿ್ಲ  ದಿೋಕಾಷ ಸ್ಥನ ನ್ ಪ್ಡೆದ್ದಗ  ಒಬಾ ರಲಿಬಾ ರು  ಬಲ್ವಾದ 

ಬಂಧವುಳಳ ವರಾಗಿದೆಾ ೋವ. "ನಾವಲಿ್ರೂ ಒೆಂದೇ" ಎೆಂಬುವುದು ಕೇವಲ್ ಒಳೆಳ ಯ ಹಿತ್ನ್ನಡಿಯಲಿ್  ಆದರೆ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಬೋರುವ 

ಸತ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

 ನಿಮಮ  ವೈಯಕತ ಕ ಸತ್ಯ ವೇದ  ಅಧಯ ಯನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ದುಬವಲ್ವಾಗಿದ್ದಾ ಗ, ನಿೋವು ಪ್ರಪ್ಕೆ್  ಸ್ಸಲುಕುವ ಸ್ಥಧಯ ತೆ ಹೆಚ್ಚು . ಮತ್ತತ   ನಿೋವು ಸಭೆ ತ್ಪ್ರಪ ಸುವ 

ಅಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಇತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ರನ್ನನ  ಪ್ರಾ ೋತಿ ಮತ್ತತ  ಒಳೆಳ ಯ ಕಾಯವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉತೆತ ೋಜಸುತಿತ ೋರಿ? ಇಬಾ ಯ 10:24-25 ಓದಿರಿ. 

   ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಾ ಯಸುತ್ತ ದೆ ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಯೋಚಿಸ್ಸ. ನಿಮಮ  ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಸ್ಸಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುತಿತ ದಿಾ ೋರಾ ಅರ್ಥವಾ 

ದುಬವಲ್ಗಳಿಸುತಿತ ದಿಾ ೋರಾ?  ಸಭೆಯ ಆರೋಗಯ ವು ನಿಮಮ  ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಎೆಂದು ನಂಬರಿ. 

ಕ್ಲ್ವು ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಾವು  ಬಲ್ವಾಗಿದುಾ   ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ   ದುಬವಲ್ವಾಗಿರಲು ಸಹ ಸ್ಥಧಯ ವಿದೆ.ಒಬಾ  ಕ್ಾ ೈಸತ ನ್ನ ತ್ನ್ನ  ಸಾ ಭಾವದಿೆಂದ 

ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಬಹುದ್ದದರೂ,ಅದೇ ಪ್ರಪ್ದಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರಿಯಬಾರದು.ರೋಮಪುರ 8: 1-17( ಬಹಳ ಎಚು ರಿಕ್ಯೆಂದ ಓದಿ). 

ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನ್ ನಿರಂತ್ರ ಸಹಾಯಕೆಾ ಗಿ ದೇವರನ್ನನ  ಸುತ ತಿಸ್ಸ. ಪ್ಶಾು ತ್ಸತ ಪ್ವು ದಿನ್ನಿತ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮ್ಸಲು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪ್ 

ದಡಡ ದಲಿ್ .ಮತತ ೆಂದೆಡೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪ್ವು ಪ್ಶಾು ತ್ಸತ ಪ್ ಪ್ಡದೇ ಇರುವಷಿ್ಟ  ಚಿಕೆದಲಿ್ , ಏಕ್ೆಂದರೆ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ಗಳು ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತ್ತ ದೆ. 

  ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ ಕಷಿ್ ಗಳಿೆಂದ ಸಭೆಗೆ ಮುಕತ ಗಳಿಸಲಾಗವುದಿಲಿ್ .ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ ನೋವು ದೈಹಿಕ ಅರ್ಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ  ಕ್ಾ ೈಸತ ನ್ನ 

ಬಳಲುತಿತ ದಾ ರೆ ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಏಕಾೆಂಗಿಯಾಗಿ ಬಳಲುತಿತ ಲಿ್  ಎೆಂಬುದು ನ್ಮಮ  ಗರಿ ಮತ್ತತ  ದೇವರ ಇಚೆೆಯಾಗಿದೆ. ಅ. ಕೃ. 2: 42-47 ಇದಕೆ್  ಒೆಂದು ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ  

ಉದ್ದಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.ಯಾಕೋಬ 2: 14-17ರಲಿ್ಲ  ವಾಕಯ ವು, ನಾವು ಒಬಾ ರನನ ಬಾ ರು ನ್ಮಮ  ಬಳಲ್ಲಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ೋತಿಯನ್ನನ  ತೋರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಕಲ್ಲಸುತ್ತ ದೆ. 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ನಿಮಮ  ಬಲ್ಹಿೋನ್ತೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಪ್ಗಳು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತ್ತ ವ? 

 ಈ ಬಲ್ಹಿೋನ್ತೆಗಳನ್ನನ  ಬಲ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿವಸಲು ಈ ವಾರ ನಿೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿತ ೋರಿ? 

ಕನಿಷ್ಠ  2 ಶಿಷ್ಯ ರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಬರೆದು ಅವರು ಬಳಲುತಿತ ರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಧವರಿಸ್ಸ. 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದುವಿಕೆ: 

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4: 15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ದಿನ 4     ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಘನತೆಪಡಿಸಿದಾಗ 
 

1 ಕೊರಂಥೆ 12:26 

“ಒೆಂದು ಭಾಗವು ಬಳಲುತಿತ ದಾ ರೆ, ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗವೂ ಅದರೆಂದಿಗೆ ನ್ರಳುತ್ತ ದೆ; ಒೆಂದು ಭಾಗವನ್ನನ  ಘನ್ತೆಪ್ಡಿಸ್ಸದ್ದಗ, ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗವೂ 

ಅದರೆಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ವಾಗತ್ತ ದೆ ”. 

"ಮಾನ್ವ ಪ್ಾ ಬುದಧ ತೆ ಮತ್ತತ  ಅರಿವಿನ್ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಗರುತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾ ೆಂತ್ ದೇಹವನ್ನನ  ಗೌರವಿರುಸುವುದೇ ಒೆಂದ್ದಗಿದೆ. ನ್ಮಮ  ಆತಿಮ ೋಕ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಸಮಾನಾೆಂತ್ರವೆಂದರೆ ;  ನಾವು ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ತಿಳುವಳಿಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಆಳವಾದರೆ, ನಾಮಮ  ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ  ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಯನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  

ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ ಮೆಚ್ಚು ಗೆಯನ್ನನ  ಹೆಂದಿರುತೆತ ೋವ, ಯಾಕ್ೆಂದರೆ ಅದು ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹವಾಗಿದೆ ”. - ಡೌಗ್ ಗೋಯನಿ್  

ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹವು ಸಭೆ ಎೆಂದು ಹಿೆಂದಿನ್ ವಚನ್ಗಳಿೆಂದ ಸ್ಥಾ ಪ್ರತ್ ಸತ್ಯ ವಾಗಿದೆ.ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹ ಒೆಂದ್ದಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯ ರಾದ ನಾವು ಕಾ ಸತ ನ್  ದೇಹದ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆಾ ೋವ. 

“ಒೆಂದು ಭಾಗವನ್ನನ  ಘನ್ತೆಪ್ಡಿಸ್ಸದರೆ'  ವಚನ್ದ ಕನೆಯ ಅೆಂಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇೆಂದಿಾ ೋಕರಿಸೋಣ. 

ಪ್ಾ ಶ್ನ : ಘನ್ತೆ ಎೆಂದರೆ ನಿಮಗೇನ್ನ ಅರ್ಥವವಾಗತ್ತ ದೆ? 

ವಬ್ಸಿ ರ್ನ್ ನಿಘಂಟ್ಟ ಘನ್ತೆ ಯನ್ನನ  ಹಿೋಗೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತ್ತ ದೆ: 

“ಒಬಾ  ವಯ ಕತ ಯನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚು  ಗೌರವದಿೆಂದ  ನೋಡುವುದು” ಅರ್ಥವಾ “ಬಹಳ ಗೌರವದಿೆಂದ ನ್ಡೆಸ್ಸಕಳುಳ ವುದು” 

ನಾವು ಒಬಾ ರನನ ಬಾ ರು ಘನ್ತೆಪ್ಡಿಸಲು ಬಾಧಯ ರಾಗಿದೆಾ ೋವ. ಒಬಾ ರನನ ಬಾ ರು ಗೌರವಿಸುವುದು ನ್ಮಮ   ಸಂಬಂಧದ ಗಣಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಒೆಂದು ದೇಹದ 

ಮನ್ಸ್ಸಾ ತಿಯನ್ನನ  ಕಾಪ್ರಡಿಕಳಳ ಲು ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗತ್ತ ದೆ. 

ಇನನ ಬಾ ರು ನ್ಮೊಮ ಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೇಗೆ ನ್ಡೆದುಕಳುಳ ತ್ಸತ ರೆ ಎೆಂಬುವದಕೆೆಂತ್ ,ಬೇರೆಯವರೆಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನ್ಡೆದುಕಳುಳ ತೆತ ೋವ ಎೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ  ವಯ ಕತ ತ್ಾ  

ಆಧ್ಯರವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಾ ಶ್ನ : ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ನಾವು ಪ್ರಸಪ ರ ಘನ್ತೆಪ್ಡಿಸುವುದರಿೆಂದ ಹೇಗೆ ಕಾ ಸತ ನೆಂದಿಗಿರುವ  ನ್ಮಮ  ಸಂಬಂಧದ ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ? 

ದೇವರು ಮೊದಲು 

"ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ನ್ನ್ನ  ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಘನ್ವೂ ಇದೆ; ನ್ನ್ನ  ಬಲ್ದ ಬಂಡೆಯೂ ನ್ನ್ನ  ಆಶಾ ಯವೂ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ"- ಕೋತ್ವನೆ 62: 7 

ಒಬಾ ರನನ ಬಾ ರು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನನ  ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗತ್ತ ದೆ. ನ್ಮಮ  ಜೋವನ್ ಪ್ಯವೆಂತ್ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ 

ಶೋಧನೆಯಲಿ್ಲದೆಾ ೋವ. ಯೇಸುವನ್ನನ  ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ ಸ್ಥಾ ನ್ದಲಿ್ಲರಿಸ್ಸದ್ದಗ, ನಿಮಮ ನ್ನನ  ನಿೋವು ಗೌರವಿಸುವ ಬಯಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು 

ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗತ್ತ ದೆ. 

ಫಿನೆಹಾಸನಂತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಉತಿ್ಸಹಭರಿತ್ರಾಗಿರಬೇಕು. (ಅರಣಯ ಕಾೆಂಡ 25: 11-13). ಏಲ್ಲಯನ್ನ ದೇವರಿಗಿೆಂತ್ ತ್ನ್ನ  ದುಷಿ್  ಮಕೆಳಿಗೆ 

ಹೆಚಾು ಗಿ ಗೌರವಿಸ್ಸ ಖಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದನ್ನ ,ನಾವು ಅವನ್ನ್ನನ  ಹಿೆಂಬಾಲ್ಸದೆ ಇರೋಣ.(1 ಸಮು 2: 29) 

ಇತ್ರರು ನಂತ್ರ 

'ಸನಾಮ ನಿಸುವದರಲಿ್ಲ  ಒಬಾ ರಿಗಿೆಂತ್ ಒಬಾ ರು ಮುೆಂದ್ದಗಿರಿವ'- ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 12:10  

ಯೇಸು ಇತ್ರರ ಮುೆಂದೆ ತ್ನ್ನ ನ್ನನ  ತ್ಗೆಿ ಸ್ಸಕೆಂಡನ್ನ. ಅವನ್ನ ಸೇವಕನ್ ಹೃದಯವನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ತಂದೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನನ  ತ್ರುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನನ  ಹೆಂದಿದಾ ನ್ನ. 

ಪ್ರಾ ಯೋಗಿಕ ಸಲ್ಹೆಗಳು: 

ಇತ್ರರು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆೆಂದು ಹಗಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . ಇದು ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವನ್ನನ  ಸೃಷಿ್ಕ್ ಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಇನನ ಬಾ ರಲಿ್ಲ  ತ್ಪುಪ  

ಹುಡುಕುವ ಶೋಧನೆಯನ್ನನ  ನಾಶಗಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ನಿಮಮ  ಸ್ಥಾ ನ್ಕೆೆಂತ್ ಯೇಸುವಿನ್ ಸೇವಯನ್ನನ  ಪ್ರಾ ೋತಿಸುವ ನಿಧ್ಯವರ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . ಇದು ಯಾವುದೇ ಪೈಪ್ೋಟ್ಟಯ ಭಾವನೆಯನ್ನನ  ನಾಶಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಇತ್ರರಿಗೆ  ಯೋಗಯ ರೆೆಂದು ಪ್ಾ ಶಂಸ್ಸಸ್ಸರಿ.  

 ಅವರು ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಕ್ಲ್ಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಾ ೋತಿ್ಸ ಹಿಸ್ಸ. 

  ನಿಮಮ  ಮನ್ಸಿ ನ್ನನ  ನಿೋತಿವಂತ್ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯಸುವ ಮೂಲ್ಕ ದೇವರ ಗೌರವವನ್ನನ  ಹುಡುಕರಿ. 

  ಆತಿಮ ಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನನ  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯೆಂದಿಗೆ ಮನ್ವರಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದುವಿಕೆ: 

ಫಿಲ್ಲಪ್ರಪ  2: 5-11 

 

  



ದಿನ 5 ದೇಹಕೆೆ  ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ 

ಹಿೋಗೆ ಕೃಪೆಗನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ನ್ಮಗೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ವರಗಳು ಕಡಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ರಲು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಅದು ಪ್ಾ ವಾದನೆ ಯಾಗಿದಾ ರೆ ನಂಬಕ್ಯ ಪ್ಾ ಮಾಣಕೆ್  ತ್ಕೆೆಂತೆ 

ಪ್ಾ ವಾದಿಸೋಣ.ಇಲಿ್ವ ಸೇವಯಾಗಿದಾ ರೆ ನ್ಮಮ  ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ನಿರತ್ರಾಗಿರೋಣ. ಬೋಧಿಸುವವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವದರಲಿ್ಲ  ನಿರತ್ನಾಗಿರಲ್ಲ.  ಇಲಿ್ವ ಎಚು ರಿಸುವವನ್ನ 

ಎಚು ರಿಸುವದರಲಿ್ಲ  ನಿರತ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತತ  ಕಡುವವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವವಾಗಿ ಕಡಲ್ಲ. ಆಳುವವನ್ನ ಶಾ ದೆಧ ಯೆಂದ ಆಳಲ್ಲ, ಕರುಣೆಯನ್ನನ  ತೋರಿಸುವವನ್ನ 

ಸಂತೋಷ್ಪೂವವಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. (ರೋಮ 12: 6-8) 

 

1 ಕೊರಂಥ 12: 12-31 

ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹವನ್ನನ  ಮಾನ್ವ ದೇಹಕೆ್  ಹೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಇಡಿೋ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ಗತಿಗೆ ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗವು ನಿದಿವಷಿ್  ಕಾಯವವನ್ನನ  ಹೆಂದಿದೆ . 

ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹವು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ  ಮತ್ತತ  ನಾವು ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸ್ಸ ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಭಾಗವು ಒೆಂದು ನಿದಿವಷಿ್  ಉದೆಾ ೋಶಕೆಾ ಗಿ, ವಿಭಿನ್ನ  

ಮತ್ತತ  ವಿಶಿಷಿ್ ವಾಗಿದೆ .ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿದಾ ರೂ ಇಡಿೋ ದೇಹದ ಯೋಗಕ್ಷ ೋಮಕೆಾ ಗಿ  ಒಟಿ್ಬ ಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡಬೇಕು 

ಕಾ ಸತ ನ್ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿ, ನಿೋವು ವಿಶಿಷಿ್ ರು ಮತ್ತತ  ಸಭೆಗೆ ಉಡುಗರೆಯಾಗಿದಿಾ ೋರಿ - ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹ!  ದೇವರು ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಆತ್ನ್ ದೈಹಿಕ  ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರಿಸಲು 

ಒೆಂದು ಉದೆಾ ೋಶವಿದೆ ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ಇತ್ರರೆಂದಿಗೆ ಒಟಿ್ಬ ಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯ ಗರಿಯನ್ನನ  ಸ್ಥಧಿಸಲು ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ ನಾಮಕೆ್  ಮಹಿಮೆ ತ್ರಲು ಬಯಸುತ್ಸತ ನೆ. 

ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಥಮಾನ್ಯ  ತ್ಪುಪ ಗಳಿೆಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು: 

1. ನಿಮಮ  ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ಹೆಮೆಮ  ಪ್ಡುವುದು, ಅರ್ಥವಾ 

2. ಕಾ ಸತ ನ್ ದೇಹಕೆ್ (ಸಭೆಗೆ) ನಿೋಡಲು ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ಏನೂ ಇಲಿ್  ಎೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು. 

 

ಸತ್ಯ ದ ಮುೆಂದೆ ಇನೆನ ೋನೂ ಇಲಿ್ ! 

ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಇನನ ಬಾ ರಿಗೆ ಪ್ರಸಪ ರ ಹೋಲ್ಲಸುವ ಬದಲು,ಕಳೆದುಹೋದವರನ್ನನ  ರಕಷ ಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ  ನ್ಮಮ  ವಿಭಿನ್ನ  ವರಗಳಿೆಂದ ಇನನ ಬಾ ರಿಗೆ ಉತೆತ ೋಜಸಲು  

ಬಳಸಬೇಕು. ನಾವು ಒಬಾ ರಿಗಬಾ ರು ಬೇಕು! ನ್ಮಗೆ ನಿೋವು ಬೇಕು !! 

ಸಭೆಯು ವಿವಿಧ ಹಿನೆನ ಲೆಗಳು, ಜ್ನಾೆಂಗಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ವರಗಳು, ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವಗಳು ಮತ್ತತ  ಅನೇಕ ರಿೋತಿಯ ಜ್ನ್ರಿೆಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ವಯ ತ್ಸಯ ಸಗಳು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  

ವಿಭಜಸುವುದು  ಸುಲ್ಭ. ಆದ್ದಗೂಯ , ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸ್ಥಮಾನ್ಯ  ವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎೆಂದು  ಅರ್ಥವಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು - ಅದು ಕಾ ಸತ  ಯೇಸುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ವಿಶಾಾ ಸ! 

ಇದರಲಿ್ಲಯೇ ಸಭೆ ತ್ನ್ನ  ಏಕತೆಯನ್ನನ  ಕಂಡುಕಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

 

ನ್ಮಮ  ವೈಯಕತ ಕ ಗರುತಿನ್ಲಿ್ಲ , ದೇವರು ತ್ನ್ನ  ಜ್ವಾ ನ್ದಿೆಂದ ನ್ಮಗೆ ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ ಹಸ ಕುಟ್ಟೆಂಬದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗೆ ಹಸ ಜ್ನ್ಮ  ನಿೋಡಿದ್ದಾ ನೆ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ನಿೋವು ಇಲಿ್ಲ  

ಬರಮಾಡಲ್ಲಲಿ್ ; ದೇವರು ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದಿಸ್ಸ ತ್ನ್ನ  ವಿಶಾಾ ಸ್ಸಗಳ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದನ್ನ. ಅನೇಕರು ಒೆಂದ್ದಗವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆತ್ನ್ ಉದೆಾ ೋಶವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಾ ಶ್ನ : ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರರು ತ್ರುವ ವಿಭಿನ್ನ  ವರಗಳನ್ನನ  ನಿೋವು ಗೌರವಿಸುತಿತ ೋರಾ? 

ಪ್ಾ ಶ್ನ : ನಿಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ವರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಮಮ  ವರಗಳನ್ನನ  ಸಭೆಯ ಇತ್ರರಿಗೆ ಆಶಿೋವಾವದವಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಿೋವು ಸ್ಸದಧ ರಿದಿಾ ೋರಾ? 

ಒಬಾ  ವಯ ಕತ ಯು ಕ್ಾ ೈಸತ ನಾದ್ದಗ, ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ವನ್ನನ  ವರದ್ದನ್ವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ ಮಕೆಳಾಗವ ಮುದೆಾ ಯನ್ನನ  ನಿೋಡಲಾಗತ್ತ ದೆ  ಇದು ಉಡುಗರೆಯಾಗಿದೆ, 

ಆದಾ ರಿೆಂದ ಯಾರೂ ಹೆಮೆಮ ಪ್ಡುವಂತಿಲಿ್ . ಆದಾ ರಿೆಂದ, ನಾವು ಎೆಂದಿಗೂ ಇತ್ರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ನಾವು  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ನಿೋವು ಕಾ ಸತ ನ್ 

ದೇಹಕೆ್  ಆಶಿೋವಾವದವಾಗಿದಿಾ ೋರಿ! ಮೇಲ್ಕೆ್ಳಿರಿ ಮತ್ತತ  ಮ್ನ್ನಗಿರಿ!!! 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಸಭೆಯ ಸೇವ ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಯಾವ ವರವನ್ನನ  ಬಳಸುತಿತ ರುವಿರಿ? ಸಂದೇಹವಿದಾ ರೆ, ನಿೋವು ಎಷಿ್ಟ  ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎೆಂದು ಒಬಾ  ವಿಶಾಾ ಸ್ಥಹವ 

ಶಿಷ್ಯ ನ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿ. ಸಭೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಿಮಮ  ವರಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಬಹುದು. 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದುವಿಕೆ: 

ಎಫೆಸ 4: 15-16 

ಅ.ಕೃತ್ಯ ಗಳು 11:17 

1 ಕರಿೆಂರ್ಥ 7: 7 

2 ಕರಿೆಂರ್ಥ 9:15 
  



ಆತ್ಮ ದಂದ ಮುನ್ನ ಡೆಯಿರಿ                           ದನ್ # 6  

 

“ದೇವರ ಆತ್ಮ ದಂದ ಮುನ್ನ ಡೆಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ವರು ದೇವರ ಮಕಕ ಳು” ರೋಮ ಪುರದವರಿಗೆ 8:13-14 

 

ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ  ಜೇವ್ನದಲಿ್ಲ  ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದನ್ನು  ಕಲ್ಲಯುತೆತ ೇವೆ. ಆತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ದೇವ್ರ 

ಮ್ಕಕ ಳಂತೆ ಕರೆದೊಯುಯ ತ್ಯತ ನೆ. ಬೇರೆ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ವು ನಮ್ಗೆ ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡುತ್ತ ದೆ, ನಮ್ಮ  

ಮುಂದೆ ಹೇಗುತ್ತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ಮಾಗಯವ್ನ್ನು  ತೇರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ  ಸಾವ ಥಯ ಹಿತ್ಯಸಕ್ತತ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಕರೆದೊಯುಯ ವುದಿಲಿ್ , ಆದರೆ ನಮ್ಮ  ಪಾಪ್ ಸವ ಭಾವ್ದಿಂದ ಬಂದಂತ್  ವ್ಸುತ ಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ಜೇವ್ನವ್ನ್ನು  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ಮ್ರಣದಂಡನೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಲ್ಲಯಾಗಿ ಬ್ದುಕಬ್ಹುದು. 

 

ಆತ್ಮ ವು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಮುನ್ನ ಡೆಸುತ್ತ ದೆ? 

 

† ಆತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ವಾಕಯ ದ ಮೂಲ್ಕ ಕರೆದೊಯುಯ ತ್ಯತ ನೆ. ಯೇಹಾನ  6.63 

 

ಯೇಸುವು ತ್ನು  ಮಾತ್ನ್ನು  ಆತ್ಮ  ಎಂದು ಹೇಳುತ್ಯತ ರೆ. ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕಯ ವ್ನ್ನು  ಓದಿದಾಗ ಮ್ತ್ತತ  ಧ್ಯಯ ನಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಆತ್ನ 

ಆತ್ಮ ವು ನಮ್ಮ  ಹೃದಯಗಳಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷ್ಣೆ ನಡೆಸುತ್ತ ದೆ, ನಾವು ವಾಕಯ ವ್ನ್ನು  ಕಾಯಯರೂಪ್ಕೆಕ  ತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆ, 

ದುರ ಡಿಕರಣ ಮ್ತ್ತತ  ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯನ್ನು  ನಿೇಡುತ್ತ ದೆ.   

 

† ಆಂತ್ರಿಕ ಪ್ರ ಚೇದನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಅವ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಕರೆದೊಯುಯ ತ್ಯತ ನೆ.  

ಅಪೇಸತ ಲ್ರ  ಕೃತ್ಯ ಗಳು 8:29 

 

ನಿೇವು  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎಂದಾದರೂ ಮಾಡದಿರುವ್ ಕೆಲ್ಸವ್ನ್ನು  ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ  ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ್ ಬ್ಲ್ವಾದ 

ಪ್ರ ಚೇದನೆ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ವಾದ ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ “ಇನ್ನು  ಸಣಣ  ಧ್ವ ನಿ”ಯನ್ನು  ನಿೇವು ಭಾವಿಸಿ ಅನ್ನಭವಿಸಿದಿದ ೇರಾ? 

ಹೌದು, ಅದು ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ವಾಗಿರಬ್ಹುದು! ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ ನ್ನ ಪ್ವಿತ್ರ ತ್ಮ ನ ಪ್ರ ಚೇದನೆಯನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸಿದರು ಮ್ತ್ತತ  ಇದರ 

ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶವು ಆತ್ಮ ದ ಪ್ರಿವ್ತ್ಯನೆಯಾಗಿದೆ. 

 

ಸರಿ, ಇದು ವ್ಯ ಕ್ತತ ನಿಷ್ಠ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಿಸಸಬ್ಹುದು ಮ್ತ್ತತ  ದುರುಪ್ಯೇಗವಾಗಬ್ಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತ್ತಕೊಂಡಿದೆದ ೇವೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ನಿೇವು ಏನ್ನ ಆಲೇಚ್ಚಸುತಿತ ೇರಿ ಅಥವಾ ಭಾವಿಸುತಿತ ೇರಿ ಎಂಬುದು ದೇವ್ರಿಂದ ಎಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತತ ? 

ಅದನ್ನು  ದೇವ್ರ ವಾಕಯ ಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವ್ ಮೂಲ್ಕ! ಇದು ದೇವ್ರ ಚ್ಚತ್ತ ಕೆಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆಯೇ? ಆತ್ಮ ದ ನೇತೃತ್ವ  ವ್ಹಿಸುವುದು 

ದೇವ್ರ ಭಾವ್ವ್ನ್ನು  ನಿಮ್ಮ  ಭಾವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಿ್ , ಆದರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿಲಿ್ . 

 

10ನೇ ವ್ಚನ ಹಿೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ದೆ. ನಿನು  ಚ್ಚತ್ತ ದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳುಳ ವ್ದನ್ನು  ನನಗೆ ಕಲ್ಲಸು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿೇನ್ನ ನನು  ದೇವ್ರಲಿ್ವೇ?; 

ನಿಮ್ಮ  ಶುಭಕಾರಿಯಾಗಿರುವ್ ನಿನು  ಆತ್ಮ ವು ನನು ನ್ನು  ಮ್ಟ್ಟ ನೆಲ್ದಲಿ್ಲ  ನಡಿಸಲ್ಲ. ಕ್ತೇತ್ಯನೆಗಳು 143: 10. 

 

† ಆತ್ನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಅಪಾಯಗಳು, ಪ್ರ ಲೇಭನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಫಲ್ಪ್ರ ದವಾಗದ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ಯತ ನೆ. 

ಅಪೇಸತ ಲ್ರ  ಕೃತ್ಯ ಗಳು 16: 6 ರಲಿ್ಲ , ಅಪಸತ ಲ್ರನ್ನು  ಭೆಥಿನಿಯಾಕೆಕ  ಹೇಗದಂತೆ ತ್ಡೆದನ್ನ ಮ್ತ್ತತ  ಬ್ದಲ್ಲಗೆ ಅವ್ರನ್ನು  

ಮಾಯ ಸಿಡೇನಿಯಾಗೆ ಕರೆದೊಯದ ನ್ನ. 

 

 

 

ಎಲ್ಲಾ  ಸಂದರ್ಭಗಳು “ರ್ಗವಂತ್ನಂದ” ಅಲ್ಾ  

 

1ಸಾಯ ಮುಯೆಲ್ನ್ನ: 26 ರಲಿ್ಲ , ಅರಸನದ ಸೌಲ್ನನ್ನು  ಅತ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಅವ್ನನ್ನು  ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುತ್ಯತ ನೆ. ದಾವಿೇದ ಮ್ತ್ತತ  

ಅಬಿಶಾಯ್ ಸೌಲ್ನನ್ನು  ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಕೊಲಿ್ಬ್ಹುದಿತ್ತತ , ಬ್ದಲ್ಲಗೆ ಅವ್ರು ಅವ್ನ ಈಟಿ ಮ್ತ್ತತ  ನಿೇರಿನ ಪಾತೆರ ಯನ್ನು  ಮಾತ್ರ  

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.   

 

ಅಬಿಶಾಯನ ಮ್ತ್ತತ  ದಾವಿದರವ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವ್ನ್ನು  ಓದಿ: “ಇಂದು ದೇವ್ರು ನಿನು  ಶತ್ತರ ವ್ನ್ನು  ನಿಮ್ಮ  ಕೈಗೆ 

ಕೊಟಿಟ ದಾದ ನೆ” (1 ಸಮು. 26: 8). 

 

ಅಬಿಶಾಯ್ ವಾದಿಸುತಿತ ದದ ನ್ನ ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ, ದಾವಿದನೆ ನೇಡ ಈ ಘಟ್ನೆಗಳ ತಿರುವು ಭಗವಂತ್ನಿಂದ ಮ್ತ್ತತ  

ಇದು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಚ್ಚತ್ತ ವ್ನ್ನು  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ” ಆದಾಗ್ಯಯ , ದೇವ್ರ ತ್ತ್ವ ವು ಉನು ತ್ ತ್ತ್ವ ವು ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತತ . 

 



1ಸಾಯ ಮುಯೆಲ್ 24 ರಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಕಂಡುಬ್ರುತ್ತ ದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಸೌಲ್ನ್ನ ತ್ನು ನ್ನು  ತ್ಯನೇ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು 

ಗುಹೆಯಂದನ್ನು  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನ್ನ, ಅಸಂಪೂಣಯ ಕಾವ್ಲುಗಾರನಾಗಿದದ ನ್ನ, ಆದರೆ ಕತ್ಯನ್ನ ಅಭಿಷಿಕತ ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲು 

ದಾವಿೇದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದನ್ನ. (1 ಸಮ್. 24: 6, 26:11) 

 

ಘಟ್ನೆಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದ ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಭ ಸೂಚಕವಲ್ಾ . 

 

ಹೌದು, ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ದೇವ್ರು ಸಂಭವಿಸಲು ಅನ್ನಮ್ತಿಸಿದಾದ ನೆ, ಮ್ತ್ತತ  ಇದು ದೇವ್ರಾದ ನಮ್ಮ  ಸಾವ್ಯಭೌಮ್ನ 

ಇಚೆ್ಛ ಯ  ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ  ಉದೆದ ೇಶಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಘಟ್ನೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಿೇಕಿ್ತ ಸುತ್ಯತ ನೆ. 

 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನ ನೇತೃತ್ವ ದಿಂದ ನಡೆಸುವುದು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಕೇವ್ಲ್ ಬ್ರಿ ಪ್ರ ಚೇದನೆಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸುವುದಲಿ್ . (ಕ್ತೇತ್ಯನೆ 143: 10). 

 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನ ನೇತೃತ್ವ ದಿಂದ ನಡೆಸುವುದು ಶಾರಿರಿಕ ಮಾಂಸಭಾವ್ನ್ನು (ಆಸೆಗಳನ್ನು ) ಕೊಲಿು ವುದು (ರೇಮ್. 8: 13-14 | ಗಲಾ. 5: 

16-18) 

 
 
 

ಇಂದನ್ ಕಿ್ರ ಯಾ ಯೋಜನೆ: 

 

 ನಿೇವು ದೇವ್ರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಆಲ್ಲಸಿದಾಗ ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇವ್ರ ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಿಿ ರವಾಗಿರವ್ ಸಮ್ಯಕಾಕ ಗಿ ಶರ ಿಸಸಿ. 

 ದೇವ್ರಿಗೆ ಮ್ಹಿಮೆ ತ್ರುವಂತ್ಹದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ನ್ನ ಪ್ರ ೇರೇಪಿಸುವ್ ದೇವ್ರ ಅತ್ಮ ವು ನಿಮ್ಮ ಲಿ್ಲದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದದ ರೇ, 

ಮುಂದುವ್ರಿಯಿರಿ ಮ್ತ್ತತ  ಅದನ್ನು  ಮಾಡಿರಿ ಮ್ತ್ತತ   ದೇವ್ರ ಆಶಿೇವಾಯದ ನಿಮ್ಮ ದಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಕೇಳಿ! ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ , ಯೇಸು ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಸಹಾಯ ಮ್ತ್ತತ  ಭರವ್ಸೆವ್ನ್ನು  ನಿೇಡುತ್ಯತ ರೆ. 

 

 

 
ಹೆಚಿಿ ನ್ ಅಭಾಾ ಸ:  

ಆರಣಯ ಕಾಂಡ 20: 2-12, 1 ಅರಸರು 12: 1-15, ಆರಣಯ ಕಾಂಡ 20: 2-12, ಯೆಹೆಜ್ಕ ೇಲ್ನ್ನ 36:27 

 

 

  



ಪವಿತಿ್ ತ್ಮಮ ವನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸಬೆಡಿ             ದನ್ # 7  

 

ಅಪೇಸತ ಲ್ರ  ಕೃತ್ಯ ಗಳು 2:38-39 ನಾವು ದಿೇಕಿಾ ಸಾು ನ ಪ್ಡೆದಾಗ ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದೆದ ೇವೆ ಎಂಬ್ ಭರವ್ಸೆ 

ನಿೇಡುತ್ತ ದೆ, ರೇಮ್ಪುರದವ್ರಿಗೆ 8:9-17 ರಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ಜೇವ್ನದಲಿ್ಲ  ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಉದೆದ ೇಶದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಯನ್ನು  

ನಿೇಡುತ್ತ ದೆ. ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನ್ನ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ದೇವ್ರ ಮ್ಕಕ ಳಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ಯತ ನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನಮ್ಮ  ಪಾಪ್ ಸವ ಭಾವ್ವ್ನ್ನು  

ಜಯಿಸಲು ಶಕತ ಗೊಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ಗಲಾತ್ಯ ರಿಗೆ ಬ್ರೆದ ಪ್ತಿರ ಕೆ 5: 22-25 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಾವು ಆತ್ಮ ದ ಪ್ರ ಕಾರ ಜೇವಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಈ 

ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಫಲ್ಗಳನ್ನು  ನಮ್ಮ  ಪಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ಯಪ ದಿಸುತೆತ ೇವೆ. ಅದು "ಅಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳ ವಿರುದಧ , ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ನನ್ನ ಇಲಿ್ " 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ದೆ. ಸೌಮ್ಯ ತೆ ಮ್ತ್ತತ  ತ್ಯಳಮ  ತ್ತಂಬಿರುವ್ ವ್ಯ ಕ್ತತ ಯ ಸುತ್ತ  ಇರಲು ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುವುದಿಲಿ್ ? 

 
 

ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಸೌಮ್ಯ ತೆ ಮ್ತ್ತತ  ತ್ಯಳಮ  ತ್ತಂಬಿರುವ್ ವಾತ್ವ್ರಣದಲಿ್ಲ  ಬ್ದುಕಲು ಮ್ತ್ತತ  ಬೆಳಯಲು ಬ್ಯಸುತೆತ ೇವೆ, ಆದರೂ ನಾವು 

ಆಗಾಗೆೆ  ನಮ್ಮ  ಜೇವ್ನದಲಿ್ಲ  ಕೆಳಗೆ ಬಿೇಳುತೆತ ೇವೆ. ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನಂದಿಗೆ ಹೆಜೆ್  ಹಾಕುವ್ ನಮ್ಮ  ಬ್ಯಕೆಯ ಹರತ್ಯಗಿಯೂ, ನಾವು 

ಕೆಲ್ವಮೆಮ  ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನನ್ನು  ವಿರೇಧಿಸುತೆತ ೇವೆ. 

 

ಅಪೇಸತ ಲ್ರ  ಕೃತ್ಯ ಗಳು  7:1 ರಿಂದ, ಸಿಟ ೇಫನ್ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ  ಪೂವ್ಯಜರು ಮೇಶ್ಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದರು 

ಎಂಬುದನ್ನು  ನೆನಪಿಸುತಿತ ದದ ರು. 51-53ರ ವ್ಚನಗಳನ್ನು  ಓದಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  ಈ ಯಹೂದಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ತ್ಮ್ಮ  ಪೂವ್ಯಜರಂತೆ 

ಇದಾದ ರೆ ಎಂದು ಸಿಟ ೇಫನ್ ಗಮ್ನಸೆಳದರು ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಟ ೇಫನ್ ಕಾಲ್ದ ಯಹೂದಿಗಳು ಯೇಸುಕ್ತರ ಸತ ನನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದದ ರು. ಅವ್ರು 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ವ್ನ್ನು  ವಿರೇಧಿಸುವ್ ಗಂಭಿೇರ ಪಾಪ್ವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿದರು. 

 

 

ನಾವು ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ವನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನನ  ತ್ಪ್ಪಪ ಸಬಹುದು: 

ಧಮಭಗಿ ಂಥ ವಚನ್ಗಳನ್ನನ  ಓದ ಮತ್ತತ  ಪಾಲಿಸಿ. (ಕ್ರೋತ್ಭನೆಗಳು 119: 9) 

 
ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬ ತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ  ದೆವ್ಸಭೆಕೂಡುವಾಗ ಧ್ಮ್ಯಗರ ಂಥಗಳನ್ನು  ಓದುತ್ಯತ ರೆ. ಅವ್ರ ಸಮ್ಸೆಯ  ಜ್ಞಾ ನದ 

ಕೊರತೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ , ಅದು ವಿಧೇಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತತ . ಧ್ಮ್ಯಗರ ಂಥಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ನಿಜಕೂಕ  ಕಷ್ಟ ವಾಗಬ್ಹುದು, 

ಆದಾಗ್ಯಯ , ನಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ತತ  ನಮ್ರ ತೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ . 

 

ಆನೇಕವೇಳ ಅಪ್ರಾಧಿಯಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ವಾದಿಸುವುದು, ನೆಪ್ಹೆಳುವುದು ಮ್ತ್ತತ  ರಕ್ಷಣಾತ್ಮ ಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು 

ನಮ್ಮ  ಹೃದಯವ್ನ್ನು  ಧ್ಮ್ಯಗರ ಂಥಕೆಕ  ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತಿತ ದೆದ ೇವೆ ಮ್ತ್ತತ  ಆ ಮೂಲ್ಕ ಆತ್ಮ ವ್ನ್ನು  ವಿರೇಧಿಸುತಿತ ದೆದ ೇವೆ ಎಂದು 

ತೇರಿಸಿ. ನಿೇವು ಧ್ಮ್ಯಗರ ಂಥಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೊಳಿಳ ಲು ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ಶಿಾ ತ್ಯತ ಪ್ 

ಪ್ಡುವ್ ನಿಧ್ಯಯರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೆಕದೆ. ಅಪೇಸತ ಲ್ರ  ಕೃತ್ಯ ಗಳು 3:19  ಓದಿ. 

 
ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ನ್ ದಲ್ದಲಿಾ  ಬೆಯಿಯಿರಿ. (ಗಲ್ಲತ್ಾ ರಿಗೆ 2:))) 

 
ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಬೆಳಸುವ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು ಅಭಿವುರ ದಿದ  ಹಂದುವುದು ಬ್ಹಳ ಮುಖಯ . 

 

ಯುವ್ ಕೆರ ೈಸತ ರಿಗೆ, ಇದು ಇನ್ನು  ಮುಖಯ ವಾದುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ  ಕೆರ ೈಸತ ತ್ವ ದ ಪಾತ್ರ ವ್ನ್ನು  ಬೆಳಸಿಕೊಳಳ ದೆ ನಿೇವು 

ದಿೇರ್ಘಯವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಕೆರ ೈಸತ ರಾಗಿ ಬ್ದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್ . ಹಾಗು ಆನ್ನಭವ್ವುಳಳ  ಕೆರ ೈಸತ ರಾದವ್ರು ಕ್ತರ ಸತ ನಂತೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು  

ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತ್ತಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

 

“ನಾವು ಪೂರ್ಭ ಕಿ್ ೈಸತ ತ್ಾ ವನ್ನನ  ಬೆಯಿಸಿಕಂಡಿದೆೆ ವೆ” ಎಂದು ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ  ಎದೆಯನ್ನು  ಮುಟಿಟ  

 ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್ . ಆದದ ರಿಂದ, ನಾವೆಲಿ್ರೂ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ವಿನಮ್ರ ಗೊಳಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ಅಭಿವುರ ದಿದ ಯಾಗಲು 

ಹೇರಾಡಬೇಕು. ಗಲಾತ್ಯ ರಿಗೆ 5:22 ರಲಿ್ಲನ ವ್ಚನವ್ನ್ನು  ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಂದ ನೇಡಿ. 

 

ಆತ್ಮ ನ ಫಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದನ್ನು  ಆರಿಸಿ ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  ಪಾತ್ರ ದ ಆ ಅಂಶವ್ನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲ್ವು 

ವಾರಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೇವು ಗಮ್ನಹರಿಸುವ್ ಒಂದು ಕಿೆೇತ್ರ  ಅಥವಾ ವಿಷ್ಯದ ನಿಮ್ಮ  ಮಾಗಯನಡೆಸುವ್ವ್ರ ಅಥವಾ ಸೆು ೇಹಿತ್ರಂದಿಗೆ 

ಹಂಚ್ಚಕೊಳಿಳ  ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಪರ ೇತ್ಯಾ ಹಿಸಬ್ಹುದು, ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಪಾರ ಥಿಯಸಬ್ಹುದು ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಜೇವ್ನದ 

ಲೆಕಕ  ಇಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಬ್ಹುದು. 

 

ಪಿರ ೇತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಒಳಳ ಯ ಕಾಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳಯಿರಿ. (ಇಬಿರ ಯ 10:24) 

 

ನಾವು ಪಿರ ೇತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಒಳಳ ಯ ಕಾಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳಯಲು ಹಲ್ವು ಮಾಗಯಗಳಿವೆ. 

 



ಒಳಳ ಯ ಕಾಯಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ನಮ್ಮ  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಹಂಚ್ಚಕೊಳುಳ ವ್ಲಿ್ಲ  ಸಕ್ತರ ಯರಾಗಿರುವುದು (2 ತಿಮತಿ. 4: 2); 

ಆತಿಥಯ ವ್ನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವುದು (ರೇಮ್ನು ರು 12:13, 1 ಪೇತ್ರ ನ್ನ 4: 9); ಬ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು 

(ಜ್ಞಾ ನೇಕ್ತತ ಗಳು 22: 9); ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವುದು (ಲೂಕ 21: 1-4); ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು (ರೇಮ್ನು ರು 12: 5-8) ಮ್ತ್ತತ  

ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಜೇವಿಸುವುದು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಾ  5: 17-20). 

 

ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಈ ಅಂಶಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೆಳದರೆ ನಮ್ಮ  ಜೇವ್ನವು ಆಮೂಲಾಗರ ವಾಗಿ ಬ್ದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜೆ್  ಇಡುತೆತ ೇವೆ. 

 
 

“ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಎಂದಗೂ ಹೆಮ್ಮಮ , ಸೊಕ್ರಕ ನ್ ಮತ್ತತ  ಕ್ಷಮಿಸದ, ಅನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಸೊೋಮಾರಿತ್ನ್ ಅಥವಾ 

ರ್ಯದಂದ ತ್ತಂಬಲು ನದೇಭಶಿಸುವುದಲ್ಾ . ನ್ಮ್ಮಮ ಳಗಿನ್ ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ದ ನಾಯಕತ್ಾ ಕ್ಕ  ನಾವು 

ಸಂವೇದನಾಶಿೋಲ್ರಾಗಿರದ ಕಾರರ್ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಜೆ್ಜ  ಹಾಕುತ್ತ ೋವೆ.” (ಚಾರ್ಲ್ಸ ಭ ಸಾಟ ನಾ  - ರವರರು ಹೋಗೆ 

ಹೇಳಿದೆ್ದ ರೆ). 
 

ಈ ದನ್ದ ಕಿ್ರ ಯಾ ಯೋಜನೆ: 

 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನನ್ನು  ವಿರೇಧಿಸುವುದನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಕಿೆ ೇತ್ರ ಗಳಿಂದ ನಿೇವು ಮಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ್ 

ನಿದಿಯಷ್ಟ  ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ಯರಿಸಿ. 

 

ಹೆಚಿಿ ನ್ ಅಭಾಾ ಸ:  

1 ಪೇತ್ರ  4: 9, 1 ಥೆಸಲನಿೇಕ 5:19, ಇಬಿರ ಯ 10:29, ಯೆಶಾಯ 63:10 ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ರ ಕಟ್ನೆ 2: 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ನಂದ ಜೋವಿಸುವುದು        ದನ್ # 8 

 
ರೋಮನ್ನ ರು 8: 4-11 

ನಮ್ಮ  ಪ್ಠ್ಯ ವು ಜೇವ್ನವ್ನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಕೇವ್ಲ್ ಎರಡು ಮಾಗಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ - ಪಾಪ್ ಸವ ಭಾವ್ದಿಂದ 

ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಪ ಡುವ್ ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದಿಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಪ ಡುವ್ ಜೇವ್ನ.  

 
ಅತ್ಮ ನ್ಲಿಾ  ನ್ಡೆಯುವುದು ಅತ್ಮ ನಂದಗೆ "ಹೆಜೆ್ಜ " ಹಾಕುವುದು. 

 

ಅತ್ಮ ನಲಿ್ಲ  ಜೇವ್ನ ಎಂದರೆ ಆತ್ನ ಮುನು ಡೆ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಅತ್ನ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯುವುದು. 

 

ಒಬ್ಬ  ವ್ಯ ಕ್ತತ ಯು ಆತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜೆ್  ಹಾಕದಿದದ ರೆ, ಅವ್ನ್ನ ಶರಿರಭಾವ್ದಿಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಪ ಡುತ್ಯತ ನೆ. ಅವ್ನ್ನ ಪಾಪಿ ಮಾನವ್ 

ಸವ ಭಾವ್ದಿಂದ ಪಾರ ಬ್ಲ್ಯ  ಹಂದುತಿತ ರುವ್ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತ್ಯತ ನೆ ಮ್ತ್ತತ  ಅವ್ನ ಗಮ್ನ ಮ್ತ್ತತ  ಗಮ್ನದ ಕೇಂದರ ವು ಬಿಂದುವು 

ಸವ ಂತ್ತ ದುದ , ಹಾಗು ಈ ವ್ಯ ಕ್ತತ ಯ ಜೇವ್ನವು ಸಾವ ಥಯ ಬ್ಯಕೆಯನ್ನು  ಪೂೈಸಸಲು ಮಾತ್ರ  ಜೇವಿಸುತ್ತ ದೆ. ಪ್ರ ತಿಯಬ್ಬ  ವ್ಯ ಕ್ತತ ಯು 

ತ್ಯನ್ನ ಅನ್ನಸರಿಸುವ್ ಮ್ನಸಿಿ ತಿಗೆ ಕಾರಣ. 

 

ಪೌಲ್ನ್ನ ಶರಿರಭಾವ್ದಿಂದ ಆಳಲ್ಪ ಟ್ಟ  ಜೇವ್ನ ಮ್ತ್ತತ  ಆತ್ಮ ದಿಂದ ಆಳಲ್ಪ ಡುವ್ ಜೇವ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಹಲ್ವಾರು 

ಭಿನಾು ಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  ಸೆಳಯುತ್ಯತ ನೆ. 

 

ಆತ್ಮ ದಿಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಪ ಡುವ್ವ್ರು ದಿೇರ್ಘಯವ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ದೇವ್ರಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೇವ್ನಕೆಕ  ಕಾರಣವಾಗುವ್ ಆತ್ಮ ದ (ಸದಾರ)ರ) 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಿತ್ತ ಲು ಎಲಿ್  ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತ್ಯತ ರೆ, ಆದರೆ ಪಾಪ್ ಸವ ಭಾವ್ದಿಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಪ ಡುವ್ವ್ರು ಶಾರಿೇರಖ 

(ಅನಾರ)ರ)  ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ರ)ರ ಮಾಡುತ್ಯತ ರೆ ಇದು ದಿೇರ್ಘಯವ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ವಿನಾಶವ್ನ್ನು  ತ್ರುತ್ತ ದೆ (ಗಲ್ಲತ್ಾ ರಿಗೆ 6: 7-

8). 

 

ಯಾವುದೇ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ  ಕೆವ್ಲ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ನಿೇಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್ , ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ನ 

ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ  ಮ್ತ್ತತ  ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡದ ಹರತ್ತ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಹಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್ . ಪಾಪ್ 

ಸವ ಭಾವ್ ಮ್ತ್ತತ  ವಾಸಿಸುವ್ ಆತ್ಮ ವು ಯಾವಾಗಲು ಸಂಘಷ್ಯದಲಿ್ಲರುತ್ತ ದೆ.  

 

ಆತ್ಮ ನಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಆತ್ಮ ದ ಕಾಯಯಗಳಿಗೆ ತ್ನು ನ್ನು  ಹಂದಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಅಥವಾ ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದು. ಆತ್ಮ ದ 

ನಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ್ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಅವ್ನಿಂದ ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ವ್ತಿಯಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್ . ಅವ್ನ್ನ ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ಕೆಕ  ಅಧಿೇನನಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ವ್ತಿಯಸುತ್ಯತ ನೆ. ಅವ್ನ್ನ ಅನೇಕ ವೈಫಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರಬ್ಹುದು, ಆದರೆ ಅವ್ನ ಮೂಲ್ ದೃಷಿಟ ಕೊೇನ 

ಮ್ತ್ತತ  ಉನು ತ್ ಕಾಳಜಗಳು ಅತ್ಮ ನ ವಿಷ್ಯಗಳಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ ಹಂದಿವೆ. ಆತ್ಮ ನ ವಿಷ್ಯಗಳು ಆತ್ಮ ನನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾತ ಪಿಸುವ್ 

ಮ್ತ್ತತ  ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವ್ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ (ಗಲ್ಲತ್ಾ ರಿಗೆ 2: 16-18). 

 

ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸುಾ  ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ  ಸಂಭವಿಸುವ್ ಯುದಧ ಭೂಿಸ. 

"ಶರಿೋರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಮನ್ಸುಸ  ಸಾವು, ಆದರೆ ಆತ್ಮ ದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ಮನ್ಸುಸ  ಜೋವ ಮತ್ತತ  ಶ್ವಂತಿ" 

(ರೋಮನ್ನ ರು 8: 6). 

 

ಕೆರ ೈಸತ ರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ  ದೈಹಿಕ ಹಸಿವುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ ವ್ಲಿ್ದೆ ನಮ್ಮ  ಆಲೇಚನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸವ ಯಂ ಶಿಸುತ ಬ್ದಧ ರಾಗಿರಬೇಕು. 

ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಾ ನ ಗಮ್ನವ್ನ್ನು  ಕಳದುಕೊಳುಳ ವುದು ದೆವ್ವ ಕೆಕ  ಬ್ಲ್ಲಯಾಗುವುದು ಎಂದಥಯ. ಸೈತ್ಯನನ್ನ ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಾ ನ್ನು  

ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಬ್ಯಸುತ್ಯತ ನೆ. 

 

ಸೈತ್ಯನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು, ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕವಾಗಿ ಸೇಲ್ಲಸಲು ನಿಮ್ಮ  ಆಲೇಚನೆಯನ್ನು  ತ್ನು  ಅಸತ ರವಾಗಿ ಬ್ಳಸುತ್ಯತ ನೆ 

ಮ್ತ್ತತ  ಅಂತಿಮ್ವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು   ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ಯತ ನೆ. ನಿಮ್ಮ  ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ನಿೇವು 

ಕಲ್ಲಯದಿದದ ರೆ, ಸೈತ್ಯನನ್ನ ನಿಮ್ಮ  ಆಂತ್ರಿಕ ಯುದಧ ವ್ನ್ನು  ಗೆಲಿು ತ್ಯತ ನೆ. ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಾ ನ ಯುದಧ ವ್ನ್ನು  ನಿೇವು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ 

ಗೆಲಿ್ಬೇಕು! (ಆದಕಾಂಡ. 4: 7). 

 

 

ಅತ್ಮ ನ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಮುನೆು ಡುಸುವುದೆಂದರೆ ಕೇಳುವ್ ಬ್ಯಕೆ, ದೇವ್ರ ಮಾತ್ನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವ್ ಸಿದಧ ತೆ ಮ್ತ್ತತ  ಭಾವ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ 

ಗರ ಹಿಸುವ್ ಸೂಕ್ಷಮ ತೆ ಹಾಗು ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ  ಪ್ರ ೇರೇಪಿಸಲ್ಪ ಡುವಿಕೆ. 

 

ಅತ್ಮ ನ ಫಲ್ವು ನಂಬಿಕೆಯುಳಳ  ಜೇವ್ನದಲಿ್ಲ  ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದೆ. ಅವು ಯೇಸುವಿನ ಅನ್ನಯಾಯಿಗಳ 

ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಂತ್ರ ಣದ ಉಪ್-ಉತ್ಪ ನು ಗಳಾಗಿವೆ ಮ್ತ್ತತ  ಆತ್ನಂದಿಗೆ ನಿಕಟ್ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಿ್ದೆ ಪ್ಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲಿ್  

(ಯೋಹಾನ್ 12: 4-2). 

 



ಪಿ ಶ್ನನ : ಈ ವಷಭ ನಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿಾ  ಯಾವ ಗುರ್ಗಳನ್ನನ  ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಂದು ನೋವು 

ಬಯಸುತಿತ ೋರಿ? 

 

 
ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ದ ಪಾತಿ್ ಗಳು / ಕಾಯಭಗಳು 

 

ಅತ್ಮ ನ್ನ ಸಾಂತ್ಾ ನ್ಕಾರನಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಸಲ್ಹೆಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಾ ಸುತ್ಮತ ರೆ, ಅದು ನಂಬಿಕ್ಯುಳಳ ವರಿಗೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಅತಿಮ ಕನಂದ ಹೊರಹೊೋಗುವಾಗ) ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಜೋವನ್ವನ್ನನ  ಕಲಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನೆನ್ಪ್ಪಸುತ್ತ ದೆ (ಜಾನ್ 14: 

16-17; )6). 

 

ದೇವರು ಪಾಪದ ಜಗತ್ತ ನ್ನನ  ಶಿಕಿ್ರ ಸುವನ್ನ, ಅತ್ನ್ ನೋತಿ ಮತ್ತತ  ತಿೋಪುಭ ಮೂಲ್ಕ 

(ಯೋಹಾನ್ 16: 7-11). 

 

ಕಿ್ರ ಸತ ನ್ ನದೇಭಶನ್ದಂತ್ ವತಿಭಸಲು ಅವನ್ನ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಮತ ನೆ (ರೋಮನ್ನ ರು 8: 2) ಮತ್ತತ  

ಪಿಾ ಥಭನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ತ್ನ್ನ  ದೈನಂದನ್ ಹೊೋರಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಪಾಪದ ವಿರುದಧ ದ ಸವಾಲುಗಳಲಿಾ  ಸಹಾಯವನ್ನನ  

ಕಂಡುಕಳುಳ ತ್ಮತ ನೆ (ರೋಮನ್ನ ರು 8: )6-)7). 

 

ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ ಚಿತ್ತ ವನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಆತ್ನ್ನ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸುತ್ಮತ ನೆ ಮತ್ತತ  ಅಧಿಕಾರ 

ನೋಡುತ್ಮತ ನೆ (ಅಪೋಸತ ಲ್ ಕಿು ತ್ಾ ಗಳು 1: 8). 

 

ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಮಿಭಸುವ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವನ್ನ ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಮತ ನೆ (ಎಫೆ 4: 

1)-13). 

 

 

ಈ ದನ್ದ ಕಿ್ರ ಯಾ ಯೋಜನೆ: 

 

ನಿೇವು ಚೈತ್ನಯ ದಿಂದ ಬ್ದುಕಲು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಸುತಿತ ೇರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ  ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತ್ತತ  ಒಬ್ಬ  

ಶಿಷ್ಯ ರನ್ನು  ನಿಮ್ಮ  ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರಲು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕಕ  ಒಪಿಪ ಸಿ. 

 

ಹೆಚಿಿ ನ್ ಅಭಾಾ ಸ:  

ಯೇಹಾನ 14: 16-17; 26, ಯೇಹಾನ 16: 7-11,  ರೇಮ್ನು ರು 8: 5, ರೇಮ್ನು ರು 8: 26-27 ಮ್ತ್ತತ  ಆಪಸತ ಲ್ರ ಕೃತ್ಯ ಗಳು 1: 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ಆತ್ಮ ದ ದೇವಾಲ್ಯ         ದನ್ # 9 

 

1 ಕರಿಂಥಿಯರಿಗೆ 6: 19 “ 
ದೇವ್ರಿಂದ ದೊರಕ್ತ ನಿಮಮ ಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ್ ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ  ದೇಹವು ಗಭಯಗುಡಿಯಾಗಿದೆಂಬ್ದು ನಿಮ್ಗೆ 

ತಿಳಿಯದೊೇ? 20ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ  ಸವ ಂತ್ ಸತ್ತ ಲಿ್ ; ನಿೇವು ಕರ ಯಕೆಕ  ಕೊಳಳ ಲ್ಪ ಟ್ಟ ವ್ರು; ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದಲಿ್ಲ  ದೇವ್ರ 

ಪ್ರ ಭಾವ್ವ್ನ್ನು  ಪ್ರ ಕಾಶಪ್ಡಿಸಿರಿ. 

 

ಯಹೂದಿಗಳು ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  ದೇವ್ರ ಪ್ವಿತ್ರ ತೆ ಮ್ತ್ತತ  ಅಶಿವಾಯದದ ಪ್ವಿತ್ರ  ಸಂಕೇತ್ವೆಂದು ನೇಡಿದರು. ಅದು ಪೂಜ್ಞ 

ಸಿ ಳ ಮ್ತ್ತತ  ತ್ಯಯ ಗದ ಸಿ ಳವಾಗಿತ್ತತ  ಹಾಗು ಪಾಪ್ ತಳಯುವ್ ಮ್ತ್ತತ  ಶುದಿಧ ೇಕರಣದ ಸಿ ಳವಾಗಿತ್ತತ . ಇದನ್ನು  ಯಾರಿಂದಲೂ 

ಅಪ್ವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಶುದದ ಗೊಳಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಸದಾಯ ವಿಲಿ್  ಮ್ತ್ತತ  ಇದು ಹಳಯ ಒಡಂಬ್ಡಿಕೆಯ ದೃಷಿಟ ಕೊೇನ ಮ್ತ್ತತ  

ನಂಬಿಕೆಯಗಿತ್ತತ . 

 

ಇಂದು, ಕೆರ ೈಸತ ರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ  ದೇಹಗಳನ್ನು  ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ದೇವಾಲ್ಯವಾಗಿ ನೇಡಲು ಕರೆಯುತೆತ ೇವೆ. ನಮ್ಮ  ದೇಹವು ಇನ್ನು  

ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿಲಿ್ ! ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಶುದದ  ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ವಿತ್ರ ವಾಗಿದೆ !! 

 

ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಮ್ಮ  ದೇಹದಿಂದ ತ್ಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಮಾಡುವ್ ಹಕ್ತಕ ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ಯತ ರೆ. ಕ್ತರ ಸತ ನ ಶಿಷ್ಯ ನಾದವ್ನಿಗೆ ಅದು 

ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್  ಇದು ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಎಂದು ಅವ್ರು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಅವ್ರು ತ್ಮ್ಮ  ಪಾಪ್ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಗುಲಾಮ್ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಹೇಗೆ 

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೇಗುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಪಾಪ್ದ ಬಂಧ್ನದಿಂದ ಮುಕತ ಗೊಳಿಸಿದರು. 

 

ನಾವು ಕೆರ ೈಸತ ರಾದಾಗ, ನಾವು ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದಿಂದ ತ್ತಂಬಿರುತೆತ ೇವೆ ಮ್ತ್ತತ  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ  ದೇಹಗಳನ್ನು  ಅಸೆಗಳನ್ನು  

ಹಂದಿಲಿ್ . ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯ  ರಕತ ದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ತರ ಸತ ನ ಮ್ರಣವು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಪಾಪ್ದಿಂದ 

ಮುಕತ ಗೊಳಿಸಿತ್ತ, ಆದೆರಿತಿಯಗಿ ಆತ್ನ ಸೇವೆಗೊ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ನಿಬ್ಯಂಧಿಸಿದೆ. 

 

ನಾವು ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ  ದೇಹಗಳನ್ನು  ನಮ್ಗಾಗಿ ಊಪ್ಯೇಗಿಸುವುದಲಿ್ , ಆದರೆ ಪಾಪ್ದ ಬಂಧ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ನು  

ಉದಧ ರಿಸಿದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಊಪ್ಯೇಗಿಸೇಣ. ಕೆರ ೈಸತ ರಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಎಲಿ್ದರಲಿು  ಸವ ತಂತ್ರ ರಾಗಿದಾದ ರೆ, ಆದರೆ ದೇವ್ರಿಂದ 

ನಾವು ಮುಕತ ರಾಗಿಲಿ್ ! 

 

ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ  ದೇಹಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವಾಗಿವೆ, ನಾವು ಕ್ತರ ಸತ ನ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿ ಉಳಿಯುವ್ವ್ರೆಗ್ಯ ನಾವು ಅವ್ರ 

ಜೇವ್ನ ಮ್ಟ್ಟ ವ್ನ್ನು  ಉಲಿ್ಂಘಿಸಬಾರದು. 

 

ಗಲ್ಲತ್ಾ  5: 13, 16-23 (ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಓದ) 

 

ದೇವ್ರ ದೇವಾಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಿರ ೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸಪ ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು! 

 

ಇತ್ರರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ  ಸಮ್ಯವ್ನ್ನು  ಕೊಟ್ಟಟ  ಅವ್ರ ಜೇವ್ನಶೈಲ್ಲ ಬ್ದಲ್ಲಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಪಿರ ೇತಿಸುವಂತೆ 

ಇತ್ರರನ್ನು  ಪಿರ ೇತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ್ ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಾ ಯನ್ನು  ನಿೇವೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿಳ  (ಮ್ತ್ಯತ ಯ 22: 39). ಸಾವ ಥಯ ಮ್ತ್ತತ  

ಅಹಂಕಾರವು ಪ್ರ ತಿ ಪಾಪ್ದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲದೆ. 

 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಫಲ್ಗಳನ್ನು  ಕೊಡುವ್ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ನಮ್ಗಿದೆ. ಅತ್ಮ ನ ಫಲ್ವು ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಮ್ತ್ತತ  ಉದೆದ ೇಶಪೂವ್ಯಕ 

ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ತರ ಸತ ನ ಸವ ಭಾವ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬ್ರುವ್ ಈ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಕೊಡುವಂತ್ದಾಗಿದೆ. 

 

22-23 ನೇ ವಚನ್ಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿ 

ಈ ಯಾವ್ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಪ್ವಿತ್ರ ತ್ಮ ನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿೇವು ಬ್ಯಸುತಿತ ೇರಿ? ನೆನಪಿಡಿ, ದಮ್ಯಶಾಸತ ರವ್ನ್ನು  ಕೊಟ್ಟ  

ದೇವ್ರು ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ವ್ನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿದನ್ನ, ಅತ್ಮ ನಿಂದ ತ್ತಂಬಿದ ಜೇವ್ನದ ಫಲ್ಗಳು ದೇವ್ರ ಶಾಸತ ರದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ 

ಪ್ರಿಪೂಣಯ ಸಾಮ್ರಸಯ ವ್ನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿಯಸುವ್ ವ್ಯ ಕ್ತತ ಯು ಬ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ರ ವ್ಲಿ್  ಆದರೆ ಅವ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ಳ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ 

ಪಿರ ೇತಿಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವ್ ವ್ಯ ಕ್ತತ ಗಿಂತ್ ಶಾಸತ ರವ್ನ್ನು  ಉತ್ತ ಮ್ವಾಗಿ ಪೂೈಸಸುತ್ಯತ ನೆ. ಬ್ರಿ ಸಭೆಗೆ ಹೇಗಿ ಬ್ರುವ್ ಜನರಾಗದೆ ಕ್ತರ ಸತ ನ 

ಹೇಲ್ಲಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತ್ರಗೊಳುಳ ವ್  ಪ್ವಿತ್ರ  ಮಾನವ್ರಾಗಿ ಬೆಳಯೇಣ. 

 

ಇ ದನ್ದ ಕಿ್ರ ಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್ಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು  ಮಾಡಿ, ಗಲಾತ್ಯ ರಿಗೆ 5: 22-23 ನಿೇವು ಫಲ್ಗಳನ್ನು  ಕೊಡಲು ಮ್ತ್ತತ  ಸತ್ಯ ವೇದ ಅಧ್ಯ ಯನಕೆಕ  

ಬ್ದಧ ರಾಗಿರಲು ಬ್ಯಸುತಿತ ೇರಿ ಹಾಗು ನಿೇವು ಬ್ದಲಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಪಾರ ಥಿಯಸಿ ಮ್ತ್ತತ  ಉಪ್ವಾಸದಲಿ್ಲ  ನಿರತ್ರಗಿರಿ. 

 

 



ಪವಿತಿ್ಮ ತ್ಮ ನಂದುಟಾಗುವ  ದಲ್ಗಳು           ದನ್ # 10 

 

ಗಲ್ಲತ್ಾ ರಿಗೆ 2:))-)3 

22ಆದರೆ ದೇವ್ರಾತ್ಮ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ್ ಫಲ್ವೇನಂದರೆ - ಪಿರ ೇತಿ ಸಂತೇಷ್ ಸಮಾಧ್ಯನ ದಿೇಘಯಶಾಂತಿ ದಯೆ 

ಉಪ್ಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧುತ್ವ  ಶಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ. 23ಇಂಥವುಗಳನ್ನು  ಯಾವ್ ಧ್ಮ್ಯಶಾಸತ ರವೂ 

ಆಕಿೆೇಪಿಸುವ್ದಿಲಿ್ . 

 

ನೋವು ರಸಪಿ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಿದಧ ರಿದೆ ೋರಾ? 

 

ಅತ್ಮ ನಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಫಲ್ಗಳಿವೆ ? ನಿಮ್ಮ  ಉಹೆ ನನು ಹಾಗೆ ಇದದ ರೆ ಒಳಳ ಯದು, ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಾ ಗೆ ಬ್ರುವುದು ಒಂಬ್ತ್ತತ , 

ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಒಂಬ್ತ್ತತ , ಆದರೆ ನಿೇವು ತ್ತಂಬಾ ತ್ಪುಪ  ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನು ನ್ನು  ಕ್ಷಿಸಸಿ!. 

 

ಗಮನಸಿ: “ಫಲ್” ಏಕವ್ಚನ ಮ್ತ್ತತ  ಬ್ಹುವ್ಚನವ್ಲಿ್ . ಈ ವ್ಚನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಒಂಬ್ತ್ತತ  ಸರಳವಾಗಿ 

ಉತ್ಪ ತಿತ ಯಾಗುವ್ ಅತ್ಮ ದ ಫಲ್ದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಹರತ್ತ ಒಂಬ್ತ್ತತ  ವಿಭಿನು  ಫಲ್ಗಳಲಿ್ . ಮ್ತ್ತತ  ಇಲಿ್ಲ  ಒಂಬ್ತ್ತತ  

ವಿಭಿನು  ಗುಣಗಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ಕತ ವಾಗುವ್ ಒಂದು ಏಕ ಹಣಣ ನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 

“ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್” ಎನ್ನು ವುದು ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯ ನರನ್ನು  ಗೊೇಚರಿಸುವ್ ಒಂಬ್ತ್ತತ  ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಒಟ್ಟಟ ಗ್ಯಡಿಸಲು 

ಬ್ಳಸುವ್ ಸತ್ಯ ವೇದ ಪ್ದದ ಅಥಯವಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂಬ್ತ್ತತ  ಫಲ್ಗಳು ಕ್ತರ ಸತ ನ ಜೇವ್ನದ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ನ್ನ ನಮ್ಮ  ಜೇವ್ನವ್ನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಿದಾಗ,  ಆತ್ಮ ವು ಒಂಬ್ತ್ತತ  ಪ್ಟ್ಟಟ  (ಫಲ್ಗಳು) 

ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ ಉತ್ಪ ತಿಯಾಗುತ್ತ ವೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕೆರ ೈಸತ ರಾಗಿ ಜೇವಿಸುವುದನ್ನು  ತರಿಸುವ್ಲಿ್ಲ  ಹುದುಗಿದೆ. 

 

ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್ದ ಬ್ಗೆೆ  ಪೌಲ ರ ದೃಷಿಟ ಕೊೇನವು ನಿಜವಾದ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ದ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ನೇಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ 

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವು ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಕಾನ್ನನಿನ ಸಂಕುಚ್ಚತ್ ಿಸತಿಗಳನ್ನು  ಿಸೇರಲು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮ ವ್ನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸದಂತೆ ಸಪ ಷ್ಟ  ಎಚಿ ರಿಕೆ ನಿೇಡುತ್ತ ದೆ. 

 

ನಾವು ಆತ್ಮ ವನ್ನನ  ನ್ಕಾರಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಪಿ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸುವ ಕ್ಲ್ವು ಮಾಗಭಗಳು 

 

† ಆತ್ಮ ವ್ನ್ನು  ವಿರೇಧಿಸುವುದು - ಅಪೇಸತ ಲ್ರ ಕುರ ತ್ಯ ಗಳು 7:51. 

† ಆತ್ಮ ವ್ನ್ನು   ದುುಃಖಿಸುವುದು - ಯೆಶಾಯ 63: 10, ಎಫೆ 4:30. 

† ಆತ್ಮ ವ್ನ್ನು  ತ್ಣಿಸುವುದು - 1 ಥೆಸಲನಿಕರಿಗೆ 5:19. 

 

ಅತ್ಮ ದ ಫಲ್ದ ಪೂಣಯತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಲು, ನಾವು ಮುಕತ ರಾಗಬೇಕು, ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯ ಬಂಧ್ನದಿಂದ ಈ 

ಜೇವ್ನದ ಧ್ಯತ್ತರೂಪ್ದ ಮ್ನೇಭಾವ್ಕೆಕ  ಮುಕತ ರಾಗಬೇಕು. 

 

“ಶಾರಿೇರಬಾವ್ದ ಕಾಯಯಗಳಿಂದ” ನಾವು ಮುಕತ ರಾದಾಗ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ದಿಂದ ಶಕ್ತತ ಯುತ್ ಮ್ತ್ತತ  

ಜೇವಂತ್ವಾಗಬ್ಹುದು.  

 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ, ಕ್ತರ ಸತ  ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ  ಗೊೇಚರಿಸುವ್ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯೇ ಅತ್ಮ ನಫಲ್, ಪೌಲ್ರು ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವ್ನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ಅದಕೆಕ  

ಬೇಕಾದುದನ್ನು  ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತ್ಯತ ನೆ, ಕ್ತರ ಸತ ನಲಿ್ಲನ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವು ಸವ ಯಂಭೇಗದ ಕಡೆಗೆ 

ಕೊಂಡುಯುವ್ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವ್ಲಿ್  ಎಂದು ಅವ್ರು ಬ್ಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತ್ಯತ ರೆ, ಬ್ದಲ್ಲಗೆ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ  ಮ್ಡುವ್ ಪಿರ ೇತಿಯ ಸೇವೆ 

ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. 

 

 

ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಶಿಷಾ ರಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಾ ತಂತ್ಾ ಿ ರಾಗಿದೆೆ ೋವೆ? 

 

1. ಜೇವ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾವ ತಂತ್ಯ ರರಾಗಿದೆದ ೇವೆ (ಗಲ್ಲತ್ಾ ರಿಗೆ 2: 13-18) 

2. ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾವ ತಂತ್ಯ ರರಾಗಿದೆದ ೇವೆ (ಲೂಕ )):)7) 

3. ಜಗತ್ತ ನ್ನು  ಪ್ರಿವ್ತಿಯಸಲು ಸಾವ ತಂತ್ಯ ರರಾಗಿದೆದ ೇವೆ (ಗಲ್ಲತ್ಾ ರಿಗೆ 2: 1,  ಯೆರೆಮಿಯಾ 17: 2-10) 

4. ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಇಂದ "ನಿೇತಿವಂತ್ನೆಂದು" ಹೆಳಲು ಸಾವ ತಂತ್ಯ ರರಾಗಿದೆದ ೇವೆ (ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 6: 18). 

 



ಶಿಷ್ಯ ನಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನ್ನು  ದೇವ್ರ ಹಕುಕ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಮ್ತಿಸುತ್ತ ದೆ, ಕ್ತರ ಸತ ನಿಂದ ನಾವು ಆಕಾರ ಮ್ತ್ತತ  

ರೂಪುಗೊಂಡು ಹಚಿ  ಹಸ ವ್ಯ ಕ್ತತ ಯಾಗಲು ಮ್ತ್ತತ  ಜಗತಿತ ನಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಬ್ದುಕಲು ಅತ್ನ ಸವ ರುಪಾದಲಿ್ಲ  

ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿದನ್ನ. 

 

ಈ ಅತ್ಮ ನಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನನ  ಸಹ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು 

 

1. ಮದಲ್ನಯದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕ್ತರ ಸತ ನ ಮೂಲ್ಕ ದೇವ್ರಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧ್ದ ಪ್ರ ಭಾವ್ದ 

ಮ್ಟ್ಟ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ; ಯಾವುವೆಂದರೆ “ಪಿ್ಪ ೋತಿ, ಸಂತೋಷ, ದೋಘಭಶ್ವಂತಿ.” 

2. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಜನರಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ರಸಪ ರ 

ಕ್ತರ ಯೆಗಳಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಯಾವುವೆಂದರೆ “ತ್ಮಯಿಮ (ಸಮಾಧಾನ್), ದಯೆ, ಉಪಕಾರ(ಒಯಿಳ ಯತ್ನ್).” 
3. ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಆಂತ್ರಿಕ ಸಿಿ ತಿಯಂದಿಗೆ; 

“ನಂಬಿಕ್, ಸಾಧುತ್ಾ , ಶಮ್ಮದಮ್ಮ(ಸಾ ಯಂ ನಯಂತಿ್ ರ್).” 

 

 

ನಾನ್ನ ಚ್ಚಕಕ ವ್ನಿದಾದ ಗ, ಒಂದು ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ನೆರೆಹರೆಯವ್ರು ಕ್ತತ್ತ ಳಹಣಿಣ ನ ಮ್ರವ್ನ್ನು  ಹಂದಿದದ ರು 

ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ತತ್ತ ಳ ಬ್ಣಣ ವ್ನ್ನು  ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕ್ತತ್ತತ ಕೊಳಳ ಲು ನಾನ್ನ ತೇಟ್ಕೆಕ  ನ್ನಸುಳಲು ಬ್ಯಸಿತಿತ ದೆ. 

 

ಒಂದು ದಿನ, ನಾನ್ನ ಅ ಮ್ರದಿಂದ ಸವ ಲ್ಪ  ಕೊಂಬೆಯನ್ನು  ಮುರಿದು, ಅದನ್ನು  ನನು  ಹಿತ್ತ ಲ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು  

ನೆಲ್ಕೆಕ  ನೆಟ್ಟಟ  ಅದನ್ನು  ನಿೇರಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ಅದನ್ನು  ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ನನು ದೇ ಆದ ಬುದಿದ ಯಿಂದ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದೆ. 

 

ಆದರೆ, ಆ ಕ್ತತ್ತ ಳಫಲ್, ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ್ . ಕ್ತತ್ತ ಳ ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಕೊಡುವ್ಶಕ್ತತ  ಸವ ಲ್ಪ  ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲದೆ 

ಎಂದು ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸಿದೆನ್ನ, ಆದರೆ ಕೊಂಬೆಯು ಕೇವ್ಲ್ ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಹಂದಿದೆ, ಅದು ಹಣಣ ನ್ನು  

ಮ್ರದಿಂದ ಬೇಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿಲಿ್ , ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಏನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಅದೇ ರಿೇತಿ ಯೇಸು ನನು ಲಿ್ಲ  ಮ್ತ್ತತ  ನಾನ್ನ 

ನಿನು ಲಿ್ಲ  ಇರುವೆನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. 

 

ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ, ನಿೇವು ದಾರ ಕಿ್ತೇ ಬ್ಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯದ ಹರತ್ತ ನಿಮ್ಮ  ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ನಿೇವು ಕೊಡಲಾರಿರಿ.  

 

 ನಿೇವು ನನು ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿಯ, ನಾನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನ್ನ. ಕೊಂಬೆಯು ಬ್ಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದದ ರೆ ಹೇಗೆ ತ್ನು ಷ್ಟ ಕೆಕ  ತ್ಯನೇ ಫಲ್ಕೊಡಲಾರದೊೇ ಹಾಗೆಯೇ ನಿೇವು ನನು ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದದ ರೆ 

ಫಲ್ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ನಾನ್ನ ದಾರ ಕಿೆೇ ಬ್ಳಿಳ , ನಿೇವು ಕೊಂಬೆಗಳು; ಒಬ್ಬ ನ್ನ ನನು ಲಿ್ಲಯೂ ನಾನ್ನ ಅವ್ನಲಿ್ಲಯೂ 

ನೆಲೆಗೊಂಡಿದದ ರೆ ಅವ್ನೇ ಬ್ಹಳ ಫಲ್ಕೊಡುವ್ನ್ನ; ನಿೇವು ನನು ನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಏನ್ನ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. (ಯೋಹಾನ್ 12: 

4-2). 

 

 

 

ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ ಸಂಪ್ಕಯವ್ನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪ್ವಿತ್ಯರ ತ್ಮ ದ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ನಾವು 

ಕೊಡಲುಸಾದಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

 

ಈ ದನ್ದ ಕಿ್ರ ಯಾ ಯೋಜನೆ 

ಆತ್ಮ ದ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿಯಸಿವ್ ಮೂಲ್ಕ ಇಂದು ಬ್ದುಕಲು ಪ್ರ ಯತ್ು ವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿ . 

 

ಹೆಚಿಿ ನ್ ಅಭಾಾ ಸಕಾಕ ಗಿ: 

ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ 2: 8-9 

ರೇಮ್ಪುರದವ್ರಿಗೆ 2: 2 

ಕೊಲಸೆಾ ಯವ್ರಿಗೆ 3:14 

1ನೇ ಕೊರಥಿಯವ್ರಿಗೆ 13: 4-8 
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16ನಾನ್ನ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸ ನ್ಡೆದುಕಳಿಳ ರಿ; ಆಗ ನಿೋವು ಶರಿೋರಭಾವದ 

ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನನ  ಎಷಿ್ಟ  ಮಾತ್ಾ ಕೊ  ನೆರವೇರಿಸುವದಿಲಿ್ . 17ಯಾಕಂದರೆ ಶರಿೋರಭಾವವು ಅಭಿಲಾಷ್ಕ್ಸುವದು ಆತ್ಮ ನಿಗೆ 

ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ನ್ನ ಅಭಿಲಾಷ್ಕ್ಸುವದು ಶರಿೋರಭಾವಕೆ್  ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ. ನಿೋವು ಮಾಡಲ್ಲಚಿಿ ಸುವದನ್ನನ  

ಮಾಡದಂತೆ ಇವು ಒೆಂದಕೆೆಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತ ವ. 18ಆದರೆ ನಿೋವು ಆತ್ಮ ನಿೆಂದ ನ್ಡಿಸ್ಸಕಳುಳ ವವರಾದರೆ 

ನೇಮನಿಷೆಠ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿೋನ್ರಲಿ್ . 19ಶರಿೋರಭಾವದ ಕಮವಗಳು ಪ್ಾ ಸ್ಸದಧ ವಾಗಿಯೇ ಅವ; ಯಾವವಂದರೆ - ಜ್ವರತ್ಾ  

ಬಂಡುತ್ನ್ ನಾಚಿಕ್ಗೇಡಿತ್ನ್ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಮಾಟ ಹಗೆತ್ನ್ ಜ್ಗಳ ಹಟಿ್ ೋಕಚ್ಚು  ಸ್ಸಟಿ್ಟ  20ಕಕ್ಷಭೇದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ 

ಮತಿ್ ರ ಕುಡಿಕತ್ನ್ ದುೆಂದೌತ್ಣ ಇೆಂರ್ಥವುಗಳೇ. 21ಇವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  - ಇೆಂರ್ಥ ಕಾಯವಗಳನ್ನನ  ನ್ಡಿಸುವವರು 

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕೆ್  ಬಾಧಯ ರಾಗವದಿಲಿ್ವೆಂದು ನಾನ್ನ ಹಿೆಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಎಚು ರಿಸುತೆತ ೋನೆ.   - 

ಗಲಾತ್ಯ ದವರಗೆ 5:16-21 

ಶುಭೋದಯ! 

ಈಗ ಬೆಳಿಗೆೆ  ಐದು ಗಂಟ್ಯಾಗಿದೆ, “ನಿಮಮ  ಆತ್ಮ ದ ಬಾಕಿೆಂಗ್ ಯುದಧಭೂಮ್” ನ್ಲಿ್ಲ  ಗಂಟ್ಯ ಶಬಾ ವು ಮೊಳಗತ್ತ ದೆ. 

ಕನ್ಸ್ಸನ್ ಲೋಕ ಮತ್ತತ  ವಾಸತ ವದ ಲೋಕ ನ್ಡುವ ಸ್ಸಕೆಬದಾ  ನಿೋವು ಆ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯ ಘೋಷ್ಣೆಯನ್ನನ  

ಕೇಳಬಹುದು. ನಿೋವು ಕೇಳುತಿತ ರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ಾ ತಿದಿನ್ ಬೆಳಿಗೆೆ  ನಿೋವು ಕೇಳುವ ಅದೇ ಧಾ ನಿ ಮತ್ತತ  ಮಾತ್ತ 

ಇದು… “ಬಲ್ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ  ‘ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ  ಸಾ ಭಾವ’ ಇದಾ ರೆ ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಥಧ್ಯರಣ ಎದುರಾಳಿ, ‘ಪ್ರಪ್ ಸಾ ಭಾವ'!” 

ಇೆಂದು, ಎೆಂದಿನಂತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯೆಂದ “ಆ ಯುದಧಭೂಮ್” (ನಿಮಮ  ಮನ್ಸಿು , ಆತ್ಮ ದ ಯುದಧಭೂಮ್) ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಾ ಬಲ್ಯ ಕೆಾ ಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಇದು ವಿಜೇತ್ -ಎಲಿ್ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವ- ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲಿುತ್ಸತ ರೆ 

ಎೆಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸುತಿತ ೋರಿ? ಯಾವುದು ಗೆಲಿುವುದು ಅೆಂತ್ ನಿಮಮ  ಪಂತ್, ಫಲ್ಲತ್ಸೆಂಶವನ್ನನ  ದಿನ್ದ ಅೆಂತ್ಯದ 

ವೇಳೆಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಘೋಷ್ಕ್ಸಲಾಗತ್ತ ದೆ! 

ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಪ್ಾ ಶ್ನ  ತಿಳಿದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಾ ಲ್ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿೋವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಿೋವು ಇದನ್ನನ  ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು 

ಬೆಳಿಗೆೆ  ಅನ್ನಭವಿಸುತಿತ ೋರಿ... "ಇೆಂದು ನ್ನ್ನ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಪ್ರಾ ಬಲ್ಯ  ಸ್ಥಧಿಸುತ್ತ ದೆ?" 

ಪ್ಾ ತಿ ಹಂತ್ದಲಿೂ , ನಿಮಮ  ಕಾ ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ್ ಸ್ಥಧಿಸಲು ಯುದಧ  ನ್ಡೆಯುತಿತ ದೆ. ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನ್ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಪ್ 

ಸಾ ಭಾವದ ನ್ಡುವಿನ್ ಯುದಧ ವು ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಪ್ಾ ಮುಖ್ವಾದುದು. 

ಎರಡು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸೋಣ: 

ಪಾಪದ ಸ್ವ ಭಾವ (ಅಂದರೆ “ಮಂಸ್ ಭಕ್ಷಕ”) 

ಅೆಂತ್ಗವತ್, ಬಂಡಾಯದ ನೈಸಗಿವಕ ಪ್ಾ ವೃತಿತ ಯೆಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಥಾ ಭಾವಿಕ. ಬಲ್ವಾದ, ನಿರಂತ್ರ ಮತ್ತತ  

ಬೇಡಿಕ್ಯದ್ದಾ ಗಿದೆ. ಅದರ ಬಾಯಾರಿಕ್ ಮತ್ತತ  ಹಸ್ಸವು ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ತ್ಸತೆ್ಸಲ್ಲಕವಾಗಿ ತೃಪ್ರತ ಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದೆ. ಈ 

ದೈತ್ಯ ನ್ನ ಗೆಲಿ್ಲು ಸುಲ್ಭ ರಸ್ಯತ ಯನ್ನನ  ಆರಿಸುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಹೆಂದಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. ಎಲಿ್ವು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ, ಪ್ರಪ್ 

ಸಾ ಭಾವವು ಸಾ ಯಂ-ವಿನಾಶಕೆ್  ಸ್ಸದಾ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ: ಅನೇಕರು ಈ ಸಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಆಕಷ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮತ್ತತ  ಅವರ ಸಮಯ ಹಾಗ ಕಷಿ್ ಪ್ಟಿ್ಟ  

ಸಂಪ್ರದಿಸ್ಸದ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ವನ್ನನ  ವಚು ಮಾಡಲು ಸ್ಸದಧ ರಿರುವ ಕಾರಣ, ದೇವರ ಇಚೆೆ ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದದಾ ನ್ನನ  ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಬಯಸುತ್ತ ದೆ (ಎಫೆ 2:1-3). ಈ ಸಪ ಧಿವಯ ಡಿಎನ್ಎ ಗಲಾತ್ಯ  5: 19-21ರಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈಗ ವಿರುದಧ  ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಬಗೆೆ  – 

ಆತ್ಮ  ಸ್ವ ಭಾವ (ಅಂದರೆ ಜೋವ ನಿೋಡುವವ) 

ದೇವರ ಸಾ ೆಂತ್ ಸಾ ಭಾವ. ತ್ತೆಂಬಾ ಸೌಮಯ , ನಂಬಲಾಗದಷಿ್ಟ  ಸತ್ತ್, ತ್ಸಳೆಮ , ಶಾೆಂತಿಯುತ್ ಸಾ ಭಾವ ಮತ್ತತ  ಒತ್ಸತ ಯಸುವ 

ಸಾ ಭಾವವಲಿ್ . ಈ ಎದುರಾಳಿಯು ಎಷಿ್ಟ  ದೂರವಾದರೂ ಪ್ಯಣಿಸುವ, ಸವಾವನ್ನಮತ್ದ ಗೆಲುವುದಕೆ ೋಸೆ ರ ಮಾತ್ಾ  

ಶಾ ಮ್ಸುವ ಸಾ ಭಾವ. ಹಡೆತ್ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಾಗಲೂ ಈ ಸಾ ಭಾವವು ಸಂತೋಷ್ದ್ದಯಕವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಉತೆ್ ೃಷಿ್ ತೆಗಾಗಿ ತೃಪ್ರತ ಯಲಿ್ದ ಬಾಯಾರಿಕ್ ಮತ್ತತ  ನಾಯ ಯಯುತ್ ಆಟದ ಬಯಕ್ಯೆಂದಿಗೆ, ಈ ಎದುರಾಳಿಯು 

ಹೂಡಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ತ್ಾ ರಿತ್ ಲಾಭಕೆಾ ಗಿ ಮಾತ್ಾ  ಆಟದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಬೆೆಂಬಲ್ಲಗರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ಸತ ನೆ ಎೆಂದು 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 



 'ನಿಶಿು ತ್ಸರ್ಥವದ ಕೈಪ್ರಡಿಯ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ' ಎೆಂದು ಗರುತಿಸಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  (ಗಲಾತ್ಯ  5:22-23 ರಲಿ್ಲ )  ಈ 

ಸಾ ಭಾವದ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನನ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಾಸಯ ಮಯ ವಿವರಣೆಯು, ನ್ಮೊಮ ಳಗಿನ್ ದೈನಂದಿನ್ ಯುದಧ ಗಳನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುವ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಶಕತ ಗಳ  

ತಿೋವಾ ತೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದೆಾ ೋಶಿಸ್ಸಲಿ್ . ಆತ್ಮ ನ್ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ಹೋರಾಡಲು ಯಾರು ತ್ಸನೇ 

ಬಯಸುವುದಿಲಿ್ ? 

ದುುಃಖ್ಕರವೆಂದರೆ, ನ್ಮಮ  ಪ್ರಪ್ ಸಾ ಭಾವವು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಸಲು ನಾವು ಕ್ಲ್ವೊಮೆಮ  ಅನ್ನಮತಿಸುತೆತ ೋವ. 

ರೋಮನ್ನ ರು 8:13 ರಲಿ್ಲ  ಸತ್ಯ ವೇದ ಎಚು ರಿಸ್ಸದಾ ನ್ನನ  ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪ್ರನ್ಲಿ್ಲಟಿ್ಟಕಳಳ ಬೇಕು.  

- 13ನಿೋವು ಶರಿೋರಭಾವವನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸ ಬದುಕದರೆ ಸ್ಥಯುವದು ನಿಶು ಯ; ನಿೋವು ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನಿೆಂದ ದೇಹದ 

ದುರಭಾಯ ಸಗಳನ್ನನ  ನಾಶ ಮಾಡುವದ್ದದರೆ ಜೋವಿಸುವಿರಿ. 

ಹೇಗೆ ನಾವು ಶರೋರಭಾವವನ್ನು  ಹೋರಾಡರ್ಹುದು? 

2 ಕರಿೆಂರ್ಥದವರಿಗೆ 10:3-5 

 3ನಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ ರೂ ಲೋಕಾನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ಯುದಧಮಾಡುವವರಲಿ್ . 4ನಾವು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು 

ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲಿ್ ; ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಬಲ್ವಾಗಿದುಾ  ಕೋಟ್ಗಳನ್ನನ  

ಕ್ಡವಿಹಾಕುವಂರ್ಥವುಗಳಾಗಿವ. 5ನಾವು ವಿತ್ಕವಗಳನೂನ  ದೇವಜ್ವಾ ನ್ವನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸುವದಕೆ್  ಏರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ರುವ 

ಉನ್ನ ತ್ವಾದ ಎಲಿಾ  ಕತ್ತ ಲ್ಗಳನೂನ  ಕ್ಡವಿಹಾಕ ಎಲಿಾ  ಯೋಚನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾ ಸತ ನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗವಂತೆ 

ಸ್ಯರೆಹಿಡಿದು 

ಉತ್ತ ರ ಇಲಿ್ಲದೆ! ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಲು ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಕ್ಟಿ  ಆಲೋಚನೆಯನೂನ  ಸ್ಯರೆಹಿಡಿಯರಿ, ನಿಮಮ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಏನಾಗತ್ತ ದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ನಿಯಂತಿಾ ಸುವ ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವವನ್ನನ  ನಿೋವು ಹೆಂದಿದಿಾ ೋರಿ. ನಿೋವು ಆ ಪ್ರಪ್ಭರಿತ್ 

ಅಭಾಯ ಸವನ್ನನ  ಮುರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮಮ ನ್ನನ  ದೇವರಿಗೆ ಹತಿತ ರವಾಗಲು ಬಡುತಿತ ಲಿ್ , ನಿಮಮ  ಪ್ರಪ್ 

ಸಾ ಭಾವದ ಆಸ್ಯಗಳನ್ನನ  ಏಕ್ ತೃಪ್ರತ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಜೋವನ್ದಿೆಂದ ಬರಿದ್ದಗಿ ವಿಷಾದ ಮತ್ತತ  ಸಾ ಯಂ 

ಖಂಡನೆಯೆಂದ ತ್ತೆಂಬರಬೇಕು? 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ನಿೋವು ಮಾಡುವ ಎಲಿ್ದರಲಿೂ , ಆತ್ಮ ದಿೆಂದ ಜೋವಿಸಲು ನಿಧವರಿಸ್ಸ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ಾ  ಈ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಇೆಂದಿನ್ 

ಅೆಂತ್ಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸ್ಸಗತ್ತ ದೆ. ಮತತ ೆಂದು ಸುತಿತ ಗೆ ಸ್ಸದಧ ರಾಗಿ… ನಾಳೆ! 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದುವಿಕೆ: 

- ಗಲಾತ್ಯ  5:16 

- ಮತ್ಸತ ಯ 5:28 

- ರೋಮನ್ನ ರು 6:23 

- ಯೋಹಾನ್ 8:34 

- ಯಾಕೋಬ 4: 7 
 
 
 
 
 
 



ನಿರೋಕೆೆಗೊೋಸೆ್ ರ ಕರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ದ್ದ ೋವೆ                 ದಿನ 12 
 

ನಿರೋಕೆೆ  - ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಬ ಎದುರುನೋಡು 

ಬೈಬಲ್ನ ಲಿ್ಲ , "ನಿರಿೋಕ್ಷ " ಎೆಂಬ ಪ್ದವು ಭರವಸ್ಯಯ ಕಾ ಯೆ (ರೋಮನ್ನ ರು 4:18; 1 ಕರಿೆಂರ್ಥ 9:10) ಮತ್ತತ  ಆಶಿಸ್ಸದ ವಿಷ್ಯ 

ಎರಡನೂನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ (ಕಲ. 1: 5; 1 ಪೇತ್ಾ  1: 3). ನಿರಿೋಕ್ಷ  ವಯ ಕತ ಯ ಆಸ್ಯಗಳಿೆಂದ ಅರ್ಥವಾ ಇಚೆೆಯೆಂದ 

ಉದು ವಿಸುವುದಿಲಿ್ , ಆದರೆ ದೇವರಿೆಂದಲೇ ನಂಬಕ್ಯುಳಳ ವರ ಭರವಸ್ಯ: “ನ್ನ್ನ  ಭರವಸ್ಯ ನಿಮಮ ಲಿ್ಲದೆ. (ಕೋತ್ವ 39: 7). 

ನಿಜ್ವಾದ ಭರವಸ್ಯ ಆಶಾದ್ದಯಕ ಚಿೆಂತ್ನೆಯಲಿ್ , ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಕಾಣದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ದೃಡವಾದ 

ಭರವಸ್ಯ (ರೋಮ. 8: 24-25; ಇಬಾ . 11: 1, 7). 

 

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ದ ದೇವರಲಿ್ಲ  ನಂಬಕ್ ಇಲಿ್ದವರಿೆಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಕಾ ಶಿು ಯನ್ನ ರನ್ನನ  ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕಸುತ್ತ ದೆ (ಎಫೆ. 2:12; 1 ಥೆಸ. 

4:13). ನಿಜ್ಕೊ , ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಒಬಾ  ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸ್ಸರುತ್ತ ದೆ (1 ಪೇತ್ಾ  3:15; 1 ಯೋಹಾನ್ 3: 3). ಇದಕೆ್  ವಯ ತಿರಿಕತ ವಾಗಿ, 

ಕಾ ಶಿು ಯನ್ ಭರವಸ್ಯ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಭರವಸ್ಯಗಿೆಂತ್ ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ ವಾಗಿದೆ (ಇಬಾ . 7: 9). 

 

ಕ್ಾ ೈಸತ ರ ನಿರಿೋಕ್ಷ  ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೇೆಂದಿಾ ೋಕೃತ್ವಾಗಿದೆ (ರೋಮನ್ನ ರು 15:13) ಮತ್ತತ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆತ್ನ್ ಕರೆ (ಎಫೆ. 1:18; 

4: 4), ಆತ್ನ್ ಅನ್ನಗಾ ಹ (2 ಥೆಸ. 2:16), ಆತ್ನ್ ಮಾತ್ತ (ರೋಮ. 15: 4) ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ ಸುವಾತೆವ (ಕಲ. 1:23). ಈ 

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಿದೇವಶಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಪ್ೋಸತ ಲ್ರ ಕಾಯದೆಗಳು 24: 15; 1 ಪೇತ್ಾ  1: 21) ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ 

ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ ಕಡೆಗೆ (1 ಥೆಸ. 1: 3; 1 ತಿಮೊ. 1: 1). ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಸೂಕತ ವಾದ ಗರಿ ಶಾಶಾ ತ್ ಜೋವನ್ (ತಿೋತ್ 1: 3; 3: 

7), ಮೊೋಕ್ಷ (1 ಥೆಸ. 5: 8), ಸದ್ದಚಾರ (ಗಲಾ. 5: 5), ದೇವರ ಮಹಿಮೆ (ರೋಮ. 5: 2; ಕಲ 1: 27), ಕಾ ಸತ ನ್ 

ಗೋಚರಿಸುವಿಕ್ (ತಿೋತ್ 2:13), ಮತ್ತತ  ಸ್ಥವಿನಿೆಂದ ಪುನ್ರುತ್ಸಾ ನ್ (ಅಪ್ೋಸತ ಲ್ರ ಕಾಯದೆಗಳು 23: 6; 26: 6-7). 

 

ಆತ್ಮಮ ವಲೋಕನ ಕ್ಷಣ: ನಿಮಮ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಗರಿಗಳು ಯಾವುವು? 

ಅವು ಸತ್ಯ ವೇದದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ವಾಗಾಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗಣವಾಗಿದೆಯೇ? 

 

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:15-21 

15ಹಿೋಗಿರಲಾಗಿ ಕತ್ವನಾದ ಯೇಸುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಇಟಿ್ಟ ರುವ ನಂಬಕ್ಯನ್ನನ  ಕುರಿತೂ ದೇವಜ್ನ್ರೆಲಿ್ರಿಗೆ ನಿೋವು 

ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಾ ೋತಿಯನ್ನನ  ಕುರಿತೂ ಕೇಳಿ ನಾನ್ನ ನಿಮಮ  ನಿವಿಿುತ್ತ ವಾಗಿ ಎಡೆಬಡದೆ ದೇವರಿಗೆ 

ಸತ ೋತ್ಾ ಮಾಡುತೆತ ೋನೆ. 16ನ್ನ್ನ  ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೋಸೆ ರ ವಿಜ್ವಾ ಪ್ನೆಮಾಡಿ - 17ನ್ಮಮ  ಕತ್ವನಾದ ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ 

ದೇವರೂ ಪ್ಾ ಭಾವಸಾ ರೂಪ್ನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನ  ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕ್ಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ  

ಇದುವರೆಗೆ ಗಪ್ತ ವಾಗಿದಾ  ಸತ್ಸಯ ರ್ಥವಗಳನ್ನನ  ತಿಳುಕಳುಳ ವ ಜ್ವಾ ನ್ವುಳಳ  ಆತ್ಮ ವನ್ನನ  ನಿಮಗೆ ದಯಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕ್ೆಂದು 

ಪ್ರಾ ರ್ಥವಸುತೆತ ೋನೆ. 18ಆತ್ನ್ನ ನಿಮಮ  ಮನೋನೇತ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಬೆಳಗಿಸ್ಸ ಆತ್ನಿೆಂದ ಕರಿಸ್ಸಕೆಂಡವರು ನಿರಿೋಕಷ ಸುವ ಪ್ದವಿ 

ಎೆಂರ್ಥದೆೆಂಬದನೂನ  ದೇವಜ್ನ್ರೆೆಂಬ ಆತ್ನ್ ಸ್ಥಾ ಸಾ ಯ ದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎೆಂರ್ಥದೆೆಂಬದನೂನ  19ನಂಬುವವರಾದ 

ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಆತ್ನ್ನ ಸ್ಥಧಿಸುವ ಪ್ರಾಕಾ ಮವು ಎಷಿ್ಟ  ಅತಿಶಯವಾದದೆಾ ೆಂಬದನೂನ  ನಿೋವು ತಿಳುಕಳುಳ ವಂತೆ 

ಅನ್ನಗಾ ಹಿಸಲ್ಲ. 20ಆತ್ನ್ ಬಲಾತಿಶಯವು ಎಷಿ್ಟ  ಮಹತ್ಸತ ದದೆಾ ೆಂಬದು ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ತೋರಿಬಂದಿದೆ. ಹೇಗಂದರೆ ಆತ್ನ್ನ 

ಸತಿತ ದಾ  ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ಬದುಕಸ್ಸ 21ಪ್ರಲೋಕದಳಗೆ ಸಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ತ್ಾ  ಅಧಿಕಾರ ಮಹತ್ಾ  ಪ್ಾ ಭುತ್ಸಾ ದಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ 

ಲೋಕದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ಾ ವಲಿ್ದೆ ಬರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲ  ಸಹ ಹೆಸರುಗೆಂಡವರೆಲಿ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ತ್ನ್ನ  ಬಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ  

ಕೂಡಿಾ ಸ್ಸಕೆಂಡನ್ನ. 

 

ದೇವರು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕರೆದಿರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ನಾವು ಅರಿಯದಿದ್ದಾ ಗ, ವಿಹಾರಕೆ್  ಹೋಗಲು 

ದಿೋಘವಕಾಲ್ದವರೆಗೆ ತ್ನ್ನ  ಹಣವನ್ನನ  ಉಳಿಸ್ಸದ ವಯ ಕತ ಯಂತೆ ನಾವು ಆಗತೆತ ೋವ. ಟ್ಟಕ್ಟ್ನ್ ಬೆಲೆ ಅವನ್ ಎಲಿಾ  

ಹಣವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿತ್ತ, ಆದಾ ರಿೆಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಹಣ ಉಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಒೆಂದು ವಾರ ಅವರು ತ್ಮಮ  

ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ   ತಂದಿದಾ  ಬಸೆತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ಗಿಣ್ಣಣ  ತಿನ್ನನ ತಿತ ದಾ ರು. ವಿಹಾರದ ಕನೆಯ ದಿನ್, ಉಸುತ ವಾರಿ ಹಡಗಿನ್ 

ಆಹಾರದಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ದೋಷ್ವಿದೆಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಬಹುಶಃ ತ್ತೆಂಬಾ ಒಳೆಳ ಯದು, ಆದರೆ ಅದರ 

ಖ್ಚ್ಚವ ಭರಿಸಲಾಗದು ಎೆಂದು ಆ ವಿಹಾರಕನ್ನ  ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತ ರ ನಿೋಡಿದನ್ನ. ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕರ ಉತ್ತ ರ, “ಆದರೆ, ಸರ್, 

ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವವಾಗತಿತ ಲಿ್ . ನಿೋವು ತಿನ್ನ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಖ್ಚ್ಚವ ವಚು ವನ್ನನ  ಟ್ಟಕ್ಟ್ನ್ ಬೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ! ” 

ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  ಆಹಾರವಿತ್ತತ ; ಅದು ತ್ನ್ನ ದು ಎೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ್ . 

ಅವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವನ್ ಹಕೆುನ್ನನ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ವುದು ಮಾತ್ಾ ! 

 



ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗೆ ನಿೋಡಿದ ಮಹತ್ತ ರವಾದ ಮತ್ತತ  ಅಮೂಲ್ಯ ವಾದ ವಾಗಾಾ ನ್ಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ (2 ಪೇತ್ಾ  1: 4) ದೇವರು 

ನ್ಮಗೆ ಭರವಸ್ಯಯನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ಭವಿಷ್ಯ ವನ್ನನ  ಕಡುವನೆೆಂದು ತ್ನ್ನ  ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಭರವಸ್ಯ ನಿೋಡಿದ್ದಾ ನೆ (ಯೆರೆಮ್ಿಾಯ 

29: 11-14) 

 

ಆತ್ಮಮ ವಲೋಕನ ಕ್ಷಣ: ಜ್ನ್ರು ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ಸತ ರೆ? 

ಭರವಸ್ಯಯ ವಯ ಕತ ಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ಗಳುಳ ವ ವಯ ಕತ ಯಾಗಿ? 

ನಿಮಮ  ಸಂತೋಷ್ದ ಮಟಿ , ಜೋವನ್ದ ಸಂದಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬತ್ವಾಗಿದೆಯೇ ಅರ್ಥವಾ ನಿಮಮ  ಭರವಸ್ಯಯು 

ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಘನ್ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ವತ್ವಾಗಿದೆಯೇ? ಲ್ಲಟಮ ಸ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯು ಜೋವನ್ದ ಅನಿರಿೋಕಷ ತ್ 

ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ಪ್ಾ ತಿಕಾ ಯಸುವ ವಿಧ್ಯನ್ದ ಮೇಲೆ ಆದರೆವಾಗಿದೆ. 

 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ನಿಮಮ  ಹತಿತ ರದ ಸ್ಯನ ೋಹಿತ್ರು ಅರ್ಥವಾ ನಿಮಮ  ಗಂಡ/ಹೆೆಂಡತಿ ಯನ್ನನ  (ನಿೋವು ಮದುವಯಾಗಿದಾ ರೆ) ಜೋವನ್ದ 

ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ಪ್ಾ ತಿಕಾ ಯಸುವ ವಿಧ್ಯನ್ದ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಏನ್ನ ಯೋಚಿಸುತ್ಸತ ರೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಿ. 



 

ಎಲಾಾ  ನಿರೋಕೆೆಯ ವಿರುದಧ                   ದಿನ್ 13 

 

ಕ್ಲ್ಸಕೆ್  ಹೋಗವಾಗ ಈ ಬೆಳಿಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಆಸಕತ ದ್ದಯಕ ಅನ್ನಭವವಾಯತ್ತ. ನ್ಮಮ  ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು 

ಸವಾರಿ ನಿೋಡಿದೆಾ ವು, ನ್ನ್ನ  ಬೂಟ್ಟಗಳು ಹಿೆಂದಿನ್ ಸ್ಸೋಟ್ಟನ್ ನೆಲ್ದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೇ ಎೆಂದು ನ್ನ್ನ  ಹೆೆಂಡತಿ ಕೇಳಲು ನಾವು 

ಅವರ ಪ್ರದಗಳಿಗೆ ಜ್ವಗವನ್ನನ  ರಚಿಸಬಹುದು. ನಾನ್ನ ಬೂಟ್ಟಗಳನ್ನನ  ಹಳಪು ಪ್ಡೆಯಲು ಕಾರಿನ್ ಮೆಟಿ್ಟಲು ವೇದಿಕ್

ಗೆ ಹಾಕದೆಾ ೋನೆ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ನೆನ್ಪ್ರಯತ್ತ, ಆದರೆ ಬೆಳಿಗೆೆ  ವಿಪ್ರಿೋತ್ವಾಗಿ ತ್ಡವಾದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮತೆತ  

ವಾಹನ್ಕೆ್  ಹಾಕಲು ಮರೆತಿದೆಾ ೋನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ತೆಂಬಾ ನೆಗೆಯುವ ರಸ್ಯತ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಹೋಗಿದಾ ರಿೆಂದ, ನ್ನ್ನ  

ಹೆೆಂಡತಿ ಇನೂನ  ಆ ಕಾರಿನ್ ಮೆಟಿ ಲ್ಲನ್ಮೇಲ್ಲರುವ  ಭರವಸ್ಯಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡರು. ಬೂಟ್ಟಗಳು ಇದೆಯೇ ಎೆಂದು 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ವಾಹನ್ದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಕ್ೆಂದು ನಾನ್ನ ಒತ್ಸತ ಯಸ್ಸದ್ದಗ (ಅವಳ ಹತ್ಸಶ್ಯ ವಿರುದಧ ) 

ರಸ್ಯತ ಯಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ಜೋಡಿ ಶೂಗಳನ್ನನ  ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಯಾರನಾನ ದರೂ ಕರೆಯಲು 

ಹರಟ್ಟದಾ ಳು. ಇಗೋ! ಜೋಡಿಯ ಬೂಟ್ಟಗಳನ್ನನ  ಇನೂನ  ವಾಹನ್ದ ಮೆಟಿ್ಟಲು ವೇದಿಕ್ಗೆ ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡಿತ್ತತ ! 

 

ಈ ಕಥೆಯ ನೈತಿಕತೆ ಏನ್ನ? ನ್ನ್ನ  ಹೆೆಂಡತಿಯ ತ್ಕವವು ಪ್ರಿಪೂಣವ ಅರ್ಥವವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾ ರೂ ಸಹ - ಜೋಡಿಯ 

ಬೂಟ್ಟಗಳು ಅಡಾಡ ದಿಡಿಡ  ರಸ್ಯತ ಗಳೆಂದಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡಿರಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಧಯ ತೆಯಲಿ್ , "ನಿರಿೋಕ್ಷ " ತ್ನ್ನ  

ತ್ಕವವನ್ನನ  "ಎಲಿಾ  ಭರವಸ್ಯಯ ವಿರುದಧ  ಭರವಸ್ಯ" ಎೆಂದು ನಿಧವರಿಸ್ಸದೆ. ನಾನ್ನ ಕೂಡ ನಿರಾಶ್ಗೆಂಡಿದೆಾ ೋನೆ ಎೆಂದು 

ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾ ಹಿಸ್ಸ ನೋಡಿ. 

 

ಅಬಾ ಹಾಮನ್ನ ತ್ನ್ನ  ವಯಸಿನ್ನನ  ಅರಿತ್ತಕೆಂಡಾಗ ಮತ್ತತ  ಅವನ್ ಹೆೆಂಡತಿ ಹೆರಿಗೆಯ ವಯಸಿನ್ನನ  ಮ್ೋರಿ 

ಹೋಗಿದಾ ನ್ನನ  ಅರಿತ್ತಕೆಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು  ದಡಡ  ಸವಾಲ್ನ್ನನ  ಎದುರಿಸ್ಸದ್ದಗ ಅದನೆನ ೋ ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತತ . 

 

ರೋಮಪುರದವರಗೆ 4:18-21 

18ನಿನ್ನ  ಸಂತ್ಸನ್ವು ನ್ಕ್ಷತ್ಾ ಗಳಷಿಾ ಗವದು ಎೆಂಬದ್ದಗಿ ತ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪ ಟಿ  ಮಾತ್ತ ನೆರವೇರುವದಕೆ್  ಮಾಗವ ತೋರದೆ 

ಇರುವದರಿೆಂದ ಅಬಾ ಹಾಮನ್ನ ತ್ಸನ್ನ ಅನೇಕ ಜ್ನಾೆಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ಪ್ರತೃವಾಗವನೆೆಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗೆ 

ಆಸಪ ದವಿಲಿ್ದಿರುವಾಗಲೂ ನಿರಿೋಕಷ ಸ್ಸ ನಂಬದನ್ನ. 19ಅವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೂರು ವರುಷ್ದವನಾಗಿದುಾ  ತ್ನ್ನ  

ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃತ್ಪ್ರಾ ಯವಾಯತೆೆಂದೂ ಸ್ಥರಳಿಗೆ ಗಭವಕಾಲ್ ಕಳೆದುಹೋಯತೆೆಂದೂ ಯೋಚಿಸ್ಸದ್ದಗೂಯ  ಅವನ್ 

ನಂಬಕ್ಯು ಕುೆಂದಲ್ಲಲಿ್ . 20ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾಾ ನ್ದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅವನ್ನ ಅಪ್ನಂಬಕ್ಯೆಂದ 

ಚಂಚಲ್ಚಿತ್ತ ನಾಗಲ್ಲಲಿ್ . 21ದೇವರನ್ನನ  ಘನ್ಪ್ಡಿಸುವವನಾಗಿ ಆತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನ  ವಾಗಾಾ ನ್ವನ್ನನ  ನೆರವೇರಿಸುವದಕೆ್  

ಸಮರ್ಥವನೆೆಂದು ಪೂರಾ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ  ದೃಢನಂಬಕ್ಯುಳಳ ವನಾದನ್ನ. 

 

ಎಲಿಾ  ಭರವಸ್ಯ ಮತ್ತತ  ನಂಬಕ್ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದರ ನ್ಡುವ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಾನ್ವನ್ ತ್ಕವವನ್ನನ  

ಧಿಕೆ ರಿಸ್ಸದ್ದಗಲೂ ದೇವರ ವಾಗಾಾ ನ್ವು ಈಡೇರಿದೆ ಎೆಂದು ನೋಡಲು ಅಬಾ ಹಾಮನ್ “ನಂಬಕ್” ತ್ನ್ನ  “ಭರವಸ್ಯಯನ್ನನ ” 

ಉಳಿಸ್ಸಕೆಂಡಿದೆ (ಅರಣಾಯ ಕಾೆಂಡ 23:19). 

 

ಆತ್ಸಮ ವಲೋಕನ್ ಕ್ಷಣ: ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಎದುರಿಸುತಿತ ರುವ ಅಸ್ಥಧಯ ವಾದ ಸನಿನ ವೇಶಗಳು ಯಾವುವು? ನಿಮಮ  

ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ದೇವರು ತ್ನ್ನ  ವಾಗಾಾ ನ್ವನ್ನನ  ಉಳಿಸ್ಸಕಳಳ ಬಹುದೆೆಂಬ ನಂಬಕ್ ನಿಮಮ ಲಿ್ಲದೆಯೇ ? ಈ ನಿದಿವಷಿ್  

ಸನಿನ ವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗವ ದೇವರ ನಿದಿವಷಿ್  ಭರವಸ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಅಸ್ಥಧಯ ವೆಂದು ತೋರುವ ಪ್ಾ ತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮಮ  ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗವ ನಿದಿವಷಿ್  ದೇವರ ಭರವಸ್ಯಗಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯರಿ. 

ಮಾನ್ವನ್ ತ್ಕವವನ್ನನ  ಧಿಕೆ ರಿಸುವಾಗಲೂ ಈ ಭರವಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲು ಪ್ಾ ಜ್ವಾ ಪೂವವಕ ಪ್ಾ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿ. 

 

"ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೂ ಕನ್ಸ್ಸನ್ಲಿ್ಲ , ಕಲ್ಪ ನೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ಕನ್ಸುಗಳನ್ನನ  ನ್ನ್ಸ್ಥಗಿಸಲು ಧೈಯವ ಮಾಡುವವರ ಧೈಯವದಲಿ್ಲದೆ". - 

ಜೊನಸ್ ಸಾಲೆ್ಕ  

"ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಸೂಯವನಂತಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಾ ಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನ್ಮಮ  ಹರೆಯ ನೆರಳನ್ನನ  ನ್ಮಮ  ಹಿೆಂದೆ ಇಡುತ್ತ ದೆ". - 

ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ಕ ಸ್ಮ ೈಲ್್ಕ  

 

 

 



ನಿಮಮ ಲ್ಲಾ  ಕಿ್ರ ಸಿ್ , ವೈಭವದ ನಿರೋಕೆೆ                 ದಿನ್ 14 

 

 27ಅನ್ಯ ಜ್ನ್ಗಳ ವಿಷ್ಯವಾದ ಈ ಮಮವದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಷಿೆ ೆಂಬದನ್ನನ  ದೇವರು ತ್ನ್ನ  ಜ್ನ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲಕೆ್  

ಮನ್ಸಿು  ಮಾಡಿಕೆಂಡನ್ನ. ಈ ಮಮವವು ಏನಂದರೆ ಕಾ ಸತ ನ್ನ ನಿಮಮ ಲಿ್ಲದುಾ  ಪ್ಾ ಭಾವದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗೆ 

ಆಧ್ಯರಭೂತ್ನಾಗಿರುವದೇ. - ಕೊಲಸ್್ಯವರಗೆ 1:27 

 

ನ್ಮಮ  ಎಲಿಾ  ಪ್ಾ ತಿಫಲ್ಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಭೂಮ್ಯ ಮೇಲೆ ಕನೆಗೆಂಡರೆ ಅದು ಎಷಿ್ಟ  ದುುಃಖ್ಕರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ! ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಇರುವುದರಿೆಂದ ನ್ಮಮ  ಶಾಶಾ ತ್ ಮಹಿಮೆಯ ಭರವಸ್ಯ ಖ್ಚಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

ನ್ಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ನಾವಲಿ್ರೂ ವಿನಾಶಕೆ್  ಗರಿಯಾಗಿದೆಾ ೋವು, ನಾವಲಿ್ರೂ ನ್ಮಮ ದೇ ಆದ 

ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ಹೋಗತಿತ ದೆಾ ೋವು, ಒೆಂದು ದಿನ್ ನಾವು ದೇವರೆಂದಿಗೆ ಆಳಿಾ ಕ್ ನ್ಡೆಸುತೆತ ೋವ ಎೆಂಬ ಭರವಸ್ಯಯೆಂದ ನಾವು 

ಸ್ಥಧಯ ವಾದಷಿ್ಟ  ಉತ್ತ ಮವಾಗಿ ಜೋವಿಸಲು ಪ್ಾ ಯತಿನ ಸುದೆಾ ವು (ಅರ್ಥವಾ ದೇವರು ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದೃಷಿ್ಕ್ ಯೆಂದ 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಹರಗಳಿದಿರಬಹುದು). ದೇವರ ಬೇಷ್ರತ್ಸತ ದ ಪ್ರಾ ೋತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು (ರೋಮ 5: 6) 

ವೈಯಕತ ಕವಾಗಿ, ನ್ನ್ನ  ಆತ್ಮ ವನ್ನನ  ಉಳಿಸ್ಸದಾ ಕೆಾ ಗಿ ನಾನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಶಾ ತ್ವಾಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞನಾಗಿದೆಾ ೋನೆ. ತ್ಸಸವಸ್ನ್ 

ಸೌಲ್ನಂತೆ, ಅವನ್ನ ಅಪ್ಸತ ಲ್ ಪೌಲ್ನಾಗವ ಮೊದಲು, ನಾನ್ನ ಕಾ ಶಿು ಯನ್ ಆಗವ ಮೊದಲು ನ್ನ್ನ  ಜೋವನ್ವನ್ನನ  

ಸಹ ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳುಳ ತೆತ ೋನೆ; ನಾನ್ನ "ದೇವರ ವಿಷ್ಯಗಳ" ಬಗೆೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ಧ್ಯಮ್ವಕ, ಮತ್ತತ  ಉತಿ್ಸಹಭರಿತ್ನಾಗಿದೆಾ , 

"ನ್ನ್ನ  ನಂಬಕ್ಯನ್ನನ " ಹಂಚಿಕಳುಳ ವ ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ವಹಿಸ್ಸಕೆಂಡಿದೆಾ ೋನ್ನ, ಭಾನ್ನವಾರ ಸಭೆಗೆ 

ಮುೆಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಹಾಜ್ರಾಗಿರುತಿತ ದೆಾ , ನಾನ್ನ ಮನೆಯೆಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗತಿತ ದೆಾ ; ಕಠಡಿಯೆಂದ ಕಠಡಿ, ಕ್ಲ್ವೊಮೆಮ  

ನ್ನ್ನ  ನಿಯಮ್ತ್ ಕ್ಲ್ಸಕೆ್  ಹೋಗವ ಮೊದಲು ಬೋಧಿಸಲು ನಾನ್ನ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಬಸ್ ನಿಲಾಾ ಣಕೆ್  ಹೋಗತಿತ ದೆಾ . 

ಇವಲಿ್ವೂ ನಾನ್ನ ದೇವರೆಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಕೆ್  ಮತ್ತತ  ಸದ್ದಚಾರದ ಕರಿೋಟವನ್ನನ  ಹೆಂದುತೆತ ೋನೆ ಎೆಂಬುವ 

ನಂಬಕ್ಯೆಂದ ಮಾಡುತಿತ ದೆಾ . ಅದು ನ್ನ್ನ  ವೈಭವದ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತತ ! ನಾನ್ನ ಕಾ ಸತ ನಿೆಂದ ದೂರವಾಗಿದೆಾ ೋನೆ ಎೆಂದು 

ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ನಾನ್ನ ಕಂಡುಕೆಂಡೆ! 

 

ನ್ನ್ಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ಅದುು ತ್ ಅನ್ನಗಾ ಹವು ಲ್ಭಯ ವಾಯತ್ತ! ನಾನ್ನ ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಯಾದೆ ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ಸತ್ಯ ವೇದದ 

ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸರಿಸುವ ನಿಧ್ಯವರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಆತ್ನ್ನ ನ್ನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನ್ನ, ಈಗ, ವಿನ್ಮಾ ತೆಯೆಂದ, 

ನ್ನ್ಗೆ ಶಾಶಾ ತ್ ವೈಭವದ ಭರವಸ್ಯ ಇದೆ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಖ್ಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 

 

ಹಾಗಿದಾ ರೂ, ಇದು ವೈಭವಕೆ್  ಓೆಂಮಾತ್ಾ ಕೆ್  ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಸ್ಸಗವ ಟ್ಟಕ್ಟ್ ಅಲಿ್  ಎೆಂದು ಸತ್ಯ ವೇದ ವಚನ್ಗಳಿೆಂದ ನ್ನ್ಗೆ 

ಅರ್ಥವವಾಯತ್ತ (1 ತಿಮೊ 4:16, ಇಬಾ . 6: 4-6; 10:26) 

 

ಇದರರ್ಥವ ನಾನ್ನ ಈ ರೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಉಳಿದುಕೆಂಡಿರುವವರೆಗೂ, ನಾನ್ನ ಬಯಸ್ಸದ ಗಮಯ ಸ್ಥಾ ನ್ವನ್ನನ  ತ್ಲುಪುತೆತ ೋನೆ, 

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯಲು ನಾನ್ನ ಪ್ಾ ಜ್ವಾ ಪೂವವಕ ಪ್ಾ ಯತ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಒರಟ್ಟ ಸವಾರಿ 

ಎೆಂದು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ, ನಂಬಕ್ಯ ಈ ಭರವಸ್ಯಯ ಹರತ್ಸಗಿಯೂ, ನಾನ್ನ "ದುುಃಖ್ದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಮೆ" 

(ರೋಮ 5: 1-5) ಎೆಂದು ನಿರಿೋಕಷ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅವು ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ತ ಮವಾದದಾ ನ್ನನ  ಉತ್ಸಪ ದಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ನ್ನ್ನ  ಕತ್ವನಾದ ಯೇಸುವನ್ನನ  ವೈಭವದಿೆಂದ ಭೇಟ್ಟಯಾಗವವರೆಗೂ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಉಳಿಸ್ಸಕಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

 

“ನ್ನ್ನ  ಜೋವನ್ದ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ದೇವರ ಮುೆಂದೆ ನಿೆಂತ್ಸಗ, ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಪ್ಾ ತಿಭೆಯೂ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎೆಂದು 

ನಾನ್ನ ನಿರಿೋಕಷ ಸುತೆತ ೋನೆ, ಮತ್ತತ  ಹೇಳಬಯಸುವುದು ‘ನಿೋವು ನ್ನ್ಗೆ ಕಟಿ  ಎಲಿ್ವನೂನ  ನಾನ್ನ ಬಳಸ್ಸದೆಾ ೋನೆ ’- ಎಮಾವ 

ಬೆಂಬೆಕ್ 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಓದುವಿಕೆ: 

- 1 ಪೇತ್ಾ  3:15 

- ಟೈಟಸ್ 2:13 

- ಗಲಾತ್ಯ  5: 5 

- ರೋಮನ್ನ ರು 5: 1-5 

- ರೋಮನ್ನ ರು 15:13 

 



ದಿನ 15 

ನಿರೋಕ್ಷಯಲ್ಲಾ  ಸಂತೋಷ 

9ನಿಮಮ  ಪ್ರಾ ೋತಿಯು ನಿಷೆ್ ಪ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ಟಿ ತ್ನ್ಕೆ್  ಹೇಸ್ಸಕೆಂಡು ಒಳೆಳ ೋದನ್ನನ  ಬಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕಳಿಳ ರಿ. 10ಕ್ಾ ೈಸತ  

ಸಹೋದರರು ಅಣಣ ತ್ಮಮ ೆಂದಿರೆೆಂದು ಒಬಾ ರನನ ಬಾ ರು ಪ್ರಾ ೋತಿಸ್ಸರಿ. ಮಾನ್ಮಯಾವದೆಯನ್ನನ  ತೋರಿಸುವದರಲಿ್ಲ  

ಒಬಾ ರಿಗಿೆಂತ್ ಒಬಾ ರು ಮುೆಂದ್ದಗಿರಿ. 11ಜ್ವಗಾ ತೆ ಬೇಕಾದಲಿ್ಲ  ಆಲ್ಸಯ ವಾಗಿರದೆ ಆಸಕತ ಚಿತ್ತ ರಾಗಿದುಾ  ಕತ್ವನ್ ಸೇವ 

ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿವ. 12ಕ್ಾ ೈಸತ ರು ನಿರಿೋಕಷ ಸುವ ಮಹಾಪ್ದವಿಯನ್ನನ  ನೆನ್ಸ್ಸ ಉಲಿಾಸವಾಗಿರಿವ. ಉಪ್ದಾ ವದಲಿ್ಲ  

ಸೈರಣೆಯುಳಳ ವರಾಗಿರಿವ. ಬೇಸರಗಳಳ ದೆ ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಮಾಡಿರಿ.   - ರೋಮಪುರದವರಗೆ 12:9-12 

 

ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ರೋಮನ್ನ ರು 12 ರ ಸಂಪೂಣವ ಅಧ್ಯಯ ಯವನ್ನನ  ಎಚು ರಿಕ್ಯೆಂದ ಓದಿ. ಇೆಂತ್ಹ 

ಸನಿನ ವೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿರಲು ಪ್ಾ ೋತಿ್ಸ ಹಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಸಂತೋಷ್ವು ನ್ನ್ನ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕನೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇರುತ್ತ ದೆ, ಎೆಂದು ಹೇಳುವ 

ಮೂಲ್ಕ ನಾನ್ನ ನ್ಮೆಮ ಲಿ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ನಾಡುತಿತ ದೆಾ ೋನೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸುತೆತ ೋನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನ್ನ್ಗೆ ಕೋಪ್, 

ಆತಂಕ, ಮತ್ತತ  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯಲಿ್ದಿರುವುದು ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ದಗತ್ತ ದೆ. ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿರುವುದು ನಾನ್ನ ಮಾತ್ಾ ವೇ? 

ಕ್ಳಗಿನ್ವುಗಳು ನ್ನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ವ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸುತೆತ ೋನೆ ಮತ್ತತ  ಅದು ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ನಂಬುತೆತ ೋನೆ. 

 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂತ್ತರುಗಿ ನೋಡಿ (ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ) 

ಹಿೆಂದೆ ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಆಶಿೋವಾವದಗಳನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳುಳ ವ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿ. 

ಯೇಸು ತ್ನ್ನ  ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ಹಿೆಂದೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡಿದನೆೆಂಬುದನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಸಬೇಕಾಗಿತ್ತತ . ಆತ್ನ್ನ 5000 ಜ್ನ್ರಿಗೆ 

ಆಹಾರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ್ದಗ (ಮಾಕ್ವ 6: 30-44), ತ್ನ್ನ  ಶಿಷ್ಯ ರು ಈ ಪ್ವಾಡವನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳುಳ ತ್ಸತ ರೆ ಮತ್ತತ  ಅದನ್ನನ  

ಮತೆತ  ಮಾಡುತ್ಸತ ರೆ ಎೆಂದು ನಂಬಬೇಕ್ೆಂದು ಆತ್ನ್ನ ನಿರಿೋಕಷ ಸ್ಸದನ್ನ. ಮಾಕ್ವ 8: 1-9ರಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿ 

ಉದು ವಿಸುವ ಹತಿತ ಗೆ, ತ್ನ್ನ  ಶಿಷ್ಯ ರ ನಂಬಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದೆ ಎೆಂದು ಆತ್ನ್ನ ನಿರಿೋಕಷ ಸ್ಸದನ್ನ. ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ , ದೇವರು 

ನ್ಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಶಿವಾವದಿಸ್ಸದ್ದಾ ರೆ; ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಹಿೆಂದಿನ್ ಕಾಯವಗಳನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳಿಳ . 

ಮತೆತ  ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನ ಪ್ರವಸ್ಸ. “ತಂದೆಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು…” ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಗ ಆತ್ನ್ನ ಸುಸ್ಥತ ಗವುದಿಲಿ್ . ನಿೋವು 

ಕಠಿಣ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಯಲಿ್ಲದಾ ರೆ, ಹಿೆಂದಿನ್ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಆತ್ನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನೆೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ಸ. 

ನಿಮಮ  ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಯಲಿೂ  ನಿೋವು ಸಂತೋಷ್ದಿೆಂದ ಪ್ರಾ ರ್ಥವಸಬಹುದು. ಫಿಲ್ಲಪ್ರಪ  4: 6 ಓದಿ; ಕೋತ್ವನೆ 50:14 

 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುತಿ್ಲೂ ನೋಡಿ (ನಂಬಿಕೆ) 

ಸ್ಥಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡದ ಕ್ಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಂಬಕ್ ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ತ ದೆ ಎೆಂದು ಇಬಾ ಯ 11: 1 ಹೇಳುತ್ತ ದೆ. 

‘ನಂಬಕ್ಯ ಕಣ್ಣಣ ಗಳಿಲಿ್ದೆ’ ನಾವು ಎೆಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನನ  ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ ಮೆಚಿು ಸಲು ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ್  (ಇಬಾ ಯ 11: 6). 

ಇದಕೆಾ ಗಿಯೇ ಮತ್ಸತ ಯ 8: 5-13ರಲಿ್ಲ  ಯೇಸು ಶತ್ಸಧಿಪ್ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಪ್ಾ ಭಾವಿತ್ನಾಗಿದಾ ನ್ನ: “ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ವನ್ನನ  

ಹೇಳುತೆತ ೋನೆ, ಇಸ್ಥಾ ಯೇಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರಲಿು  ಅೆಂತ್ಹ ದಡಡ  ನಂಬಕ್ ನಾನ್ನ ಕಂಡುಕೆಂಡಿಲಿ್ .” ‘ನಂಬಕ್ಯ 

ಕಣ್ಣಣ ಗಳ’ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋವು ಸುತ್ತ ಲೂ ನೋಡಿದ್ದಗ, ನಿಮಮ  ನಂಬಕ್ ಹೆಚಾು ಗತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಸಂತೋಷ್ವು ಉಕೆ  

ಹರಿಯುತ್ತ ದೆ. ನಿಮಮ  ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಯನ್ನನ  ನೋಡಿ. ಅದು ಕ್ಟಿ ದ್ದಾ ಗಿದಾ ರೂ, ಅದು ಇನ್ನನ  ಮೊೋಸಕರವಾಗಿರಬಹುದ್ದಗಿತ್ತತ . 

ಇವಲಿ್ದರ ಮಧ್ಯಯ , ಆಶಿೋವಾವದವಾಗಿ ಅಡಗಿರುತ್ತ ದೆ. ನಿೋವು ಸಂತೋಷ್ದಿೆಂದ ಸುತ್ತ ಲೂ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಮ  

ನಿಜ್ವಾದ ಭರವಸ್ಯ ಮತ್ತತ  ನಂಬಕ್ಯೆಂದ ದೇವರು ಪ್ಾ ಭಾವಿತ್ನಾಗಬೇಕ್ೆಂದು ಎೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿೋವೇ ಸವಾಲು 

ಮಾಡಿಕಳಿಳ . 

 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮ್ಯಂದ್ ನೋಡಿ (ನಿರೋಕೆೆ ) 

ಭರವಸ್ಯಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ಾ ಯಾಣವು ಆಗಾಗೆೆ  ನೋವಿನ್ ಹಂತ್ದಿೆಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗತ್ತ ದೆ. ರೋಮನ್ನ ರು 5:3-5 

ಅನ್ನನ  ಎಚು ರಿಕ್ಯೆಂದ ಓದಿ. ನಿೋವು ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಮತ್ತತ  ನಂಬಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಿಮಮ  ಕ್ಾ ೈಸತ ತ್ಾ ದ ಗಣವು 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಳುಳ ತ್ತ ದೆ. ಇವುಗಳು ದೇವರಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಬುದಧ  ಭರವಸ್ಯಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುತ್ತ ವ. ಕ್ಾ ೈಸತ ವರಾಗಿವಾಗ, ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ 

ನ್ಮಮ  ಭರವಸ್ಯ ಈ ಐಹಿಕ ಜೋವನ್ವನ್ನನ  ಮ್ೋರಿದೆ ಎೆಂದು ನ್ಮಗೆ ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳಳ ಬೇಕಾಗತ್ತ ದೆ. “… ಮತ್ತತ  ದೇವರು 

ನ್ಮಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವ ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ವರದಿೆಂದ ದೇವರು ತ್ನ್ನ  ಪ್ರಾ ೋತಿಯನ್ನನ  ನ್ಮಮ  ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಸುರಿಸ್ಸದಾ ರಿೆಂದ ಭರವಸ್ಯ 

ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ನಿರಾಶ್ಗಳಿಸುವುದಿಲಿ್ ” (ರೋಮನ್ನ ರು 5: 5). ಆತ್ನ್ ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ವು ನ್ಮಮ  ಅೆಂತಿಮ ಮೊೋಕ್ಷ ಮತ್ತತ  ಸಾ ಗವದ 

ಭರವಸ್ಯಯನ್ನನ  ಖ್ಯತ್ರಿಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 



ದಯವಿಟಿ್ಟ  2 ಕರಿೆಂರ್ಥ 5:5 ಓದಿ. ತ್ನ್ನ  ಆತ್ಮ ವನ್ನನ  ನ್ಮಗೆ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಕಟಿ  ದೇವರು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ 

ನ್ಮಗಾಗಿ ಹಿೆಂತಿರುಗತ್ಸತ ನೆ. 

 

ಇಂದಿನ ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ: 

ಇೆಂದು ಭರವಸ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿರಲು ಆ ನಿಧ್ಯವರವನ್ನನ  ಮಾಡಿ. 
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ನಿರೋಕೆೆಯು ತ್ಮಳ್ಮಮಯುಳಳ ದುದ  

ರೋಮ 8:22-25 
22ಜ್ಗತೆತ ಲಿಾ  ಇೆಂದಿನ್ವರೆಗೂ ನ್ರಳುತ್ಸತ  ಪ್ಾ ಸವ ವೇದನೆಪ್ಡುತ್ಸತ  ಇರುತ್ತ ದೆೆಂದು ನಾವು ಬಲಿೆವು. 23ಇದು ಮಾತ್ಾ ವಲಿ್ದೆ 

ಪ್ಾ ರ್ಥಮ ಫಲ್ವಾಗಿರುವ ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ವರವನ್ನನ  ಹೆಂದಿದ ನಾವಾದರೂ ದೇವಪುತ್ಾ ರ ಪ್ದವಿಯನ್ನನ  ಅೆಂದರೆ ದೇಹಕೆ್  

ಬರಬೇಕಾದ ವಿಮೊೋಚನೆಯನ್ನನ  ಎದುರುನೋಡುತ್ಸತ  ನ್ಮೊಮ ಳಗೆ ನ್ರಳುತೆತ ೋವ. 24ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ  

ಹೆಂದಿದವರಾದರೂ ಇನ್ನನ  ಎದುರುನೋಡುವವರಾಗಿದೆಾ ೋವ. ಎದುರುನೋಡುವ ಪ್ದವಿ ಪ್ಾ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿದಾ ರೆ 

ಎದುರುನೋಡುವದೇಕ್? ಪ್ಾ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾದದಾ ನ್ನನ  ಎದುರುನೋಡುವದುೆಂಟೇ? 25ಆದರೆ ಕಾಣದಿರುವದನ್ನನ  ನಾವು 

ಎದುರುನೋಡುವವರಾಗಿದಾ ರೆ ತ್ಸಳೆಮ ಯೆಂದ ಕಾದುಕೆಂಡಿರುವವು. 

ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಊಹಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ, ಏನೆೆಂದರೆ ನಿೋವು ಒೆಂದು ದ್ದರಿಯುದಾ ಕೊ  ನ್ಡೆದು ಸ್ಥಗಿದಿಾ ೋರಿ. ಸೂಯವನ್ನ 

ಉರಿಯುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ ಮತ್ತತ  ಉಷಾಣ ೆಂಶವು ತ್ಕೆದ್ದಗಿಯೇ ಇರುತ್ತ ದೆ: ಅತಿ ಚಳಿಯೂ ಇಲಿ್  ಅತಿ ಬಸ್ಸಲೂ ಇಲಿ್ . ದ್ದರಿ ಸರಾಗ 

ಮತ್ತತ  ಸುಲ್ಭವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತತ  ದೃಶಯ ವಂತೂ ಮೂಕವಿಸ್ಸಮ ತ್ಗಳಿಸುವಷಿ್ಟ  ಸೌೆಂದಯವವಾಗಿತ್ತತ , ನಿಮಮ  ಎಡಭಾಗಕೆ್  

ಸಮುದಾ  ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಬಲ್ಭಾಗಕೆ್  ಬೆಟಿ ಗಳು ಇದಾ ವು. ನೆರಳನ್ನನ  ಕಡಲು ಮರಗಳಿವ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಇೆಂದಿಾ ಯಗಳಿಗೆ 

ಮೆಚಿು ಗೆಯನ್ನನ ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವದಕೆ್  ಸುೆಂದರ ಹೂಗಳಿವ. ನಿೋವು ಇಡಿೋ ದಿನ್ ನ್ಡೆಯುತಿತ ರಾದರೂ, ನಿಮಗೆ ದಣಿವು, 

ಹಸ್ಸವಯಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕ್ಯಾಗಲ್ಲ ಆಗವದಿಲಿ್ . ನಿಮಗೆ ನೋವು, ಅಸುಖ್ದ ಅನ್ನಭವ, ಬಾಧ್ಯ ಅರ್ಥವಾ 

ಯಾವದೇ ತೆಂದರೆ ಅನಿನ ಸುವದಿಲಿ್ . ನಿಮಮ  ಸಂಚಾರವು ಮೊದಲ್ಲನಿೆಂದ ಕನೆಯ ವರೆಗೂ ಪ್ರಿಪೂಣವ 

ಎೆಂಬಂತೆಯೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇತ್ತತ . 

ನಾವು ಮಹಿಮೆಯೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಗವದಕೆ್  ಇರುವ ದ್ದರಿಯು ಇದೇ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲದಾ ರೆ ಎಷಿ್ಟ  ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ ವಾಗಿರುವದಲಿ್ವೇ? 

ಭೂಮ್ಯ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ಗಳು ತೆಂದರೆಗಳಿಲಿ್ದೆ ಇದಾ ರೆ, ಅೆಂದರೆ ನೋವು, ಚಿೆಂತೆಗಳು, ಕಷಿ್ ಗಳು, ಬಾಧ್ಯ 

ಮತ್ತತ  ಯಾವದೇ ಹೃದಯವೇದನೆಗಳಿಲಿ್ದೆ ಇದಿಾ ದಾ ರೆ ಎಷಿ್ಟ  ಅದುು ತ್ಕರವಾಗಿರುತಿತ ತ್ತತ  ಅಲಿ್ವೇ? ಆರಂಭದಿೆಂದ 

ಕನೆಯ ವರೆಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತತ  ಅದ್ದದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ! 

ಹೇಗೂ, ಸೃಷಿ್ಕ್ಯು ಮಾತ್ಾ ವೇ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ದರಕುವ ಮಹಿಮೆಗೋಸೆ ರ ಎದುರು ನೋಡುತಿತ ಲಿ್ . ನಾವು ಸಹ 

ಅದಕೆಾ ಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿತ ದೆಾ ೋವ. ನ್ಮಮ  ದೇಹಗಳ ವಿಮೊೋಚನೆಗೋಸೆ ರ ಅತ್ಸಯ ಸಕತ ಯೆಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ಸತ  

ಕಾಯುತಿತ ದೆಾ ೋವ (ವ. 23). ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಂದಿದೆಾ ೋವ ಮತ್ತತ  ಆ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನ್ ಫಲ್ 

ಹೆಂದಿದೆಾ ೋವಾದಾ ರಿೆಂದ, ಈಗ ನ್ಮಗೆ ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಮುನ್-ರುಚಿಯು ಗತ್ಸತ ಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಅದರ ಉಳಿದ ಭಾಗಕೆಾ ಗಿ 

ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿತ ದೆಾ ೋವ. ವಾಸತ ವಿಕದಲಿ್ಲ , ಈ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ದರಕುವ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲಯೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ 

ಹೆಂದಿದೆಾ ೋವ. ಸುವಾತೆವಯು ಈ ಜೋವಿತ್ ಮತ್ತತ  ಮುೆಂಬರುವ ಜೋವಿತ್ದ ಬಗೆೆಯೇ ಆಗಿದೆ. 

ಆದದರಿೆಂದ, ನ್ಮಮ  ಮನ್ಸಿು ಗಳು ಮತ್ತತ  ಜೋವಿತ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ದ ದೃಷಿ್ಕ್ ಯನ್ನನ  ಹೆಂದಿರತ್ಕೆದುಾ . ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು 

ಒಬಾ  ಕ್ಾ ೈಸತ ನ್ನ ಯಾರೆೆಂದು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುವ ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತತ  ಪೌಲ್ನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ಇನೂನ  ನೋಡಿರದ 

ಅರ್ಥವಾ ಅನ್ನಭವ ಮಾಡದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ನಿರಿೋಕಷ ಸುತಿತ ದೆಾ ೋವ (ವ. 24). ಸೈನಿಕನ್ನ ಯುದಧ ಕೆ್  ಹೋಗವಾಗ, 

ಹೆೆಂಡತಿಯು ಆತ್ನ್ ಹಿೆಂದಿರುಗಿ ಬರುವದನ್ನನ  ನಿರಿೋಕಷ ಸುತ್ಸತ  ಕಾಯುವಳು. ಆದರೆ ನ್ಮಮ  ದೇಹಗಳ ಮತ್ತತ  ಸೃಷಿ್ಕ್ ಯ 

ವಿಮೊೋಚನೆಯು ನ್ಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತಿತ ಲಿ್  ಅರ್ಥವಾ ಅನ್ನಭವಕೆ್  ಬರುತಿತ ಲಿ್ . ಆ ಕಾರಣದಿೆಂದ ನಾವು ಅದಕೆಾ ಗಿ 

ತ್ಸಳೆಮಯೆಂದ ನಿರಿೋಕಷ ಸುತ್ಸತ  ಜೋವಿಸುತೆತ ೋವ ಮತ್ತತ  ಕಾಯುತೆತ ೋವ (ವ. 25). 

ನಾವು ಒೆಂದು ದಿನ್ ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಸಂತೋಷ್ವು ಈ ಜೋವನ್ದ ನೋವನ್ನನ  ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಈ 

ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಕಾಲ್ದ ಸವಾಲುಗಳು ಈಗ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿವಯಾದರೂ, ನ್ಮಗೆ ಮುೆಂದೆ ಪ್ಾ ಕಟಗಳಳ ಲ್ಲರುವ 

ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಲ್ಲಸುವದಕೆ್  ಅವುಗಳು ಯೋಗಯ ವೇ ಅಲಿ್ . 2 ಕರಿೆಂರ್ಥ 4:17: “ಹೇಗಂದರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ಾ  ವಿರುವ ನ್ಮಮ  

ಹಗರವಾದ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯ ೆಂತ್ಸಧಿಕ ವಾದ ಮತ್ತತ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಗೌರವವುಳಳ  ಮಹಿಮೆಯನ್ನನ ೆಂಟ್ಟ 

ಮಾಡುತ್ತ ದೆ.” 

ಈ ಭವಿಷ್ಯ ದ, ಮಹಿಮೆಕರ, ಮತ್ತತ  ಹೋಲ್ಲಸಲಾಗದ ವಾಸತ ವಿಕತೆಯ ಬಗೆೆಯೇ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ 

ಮತ್ತತ  ನಾವು ಶಾ ಮೆಯ ದ್ದರಿಯುದಾ ಕೊ  ನ್ಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಇದನ್ನನ  ಹಿಡಿದುಕೆಂಡಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಮ  

ಮುೆಂದೆ ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಓಟವನ್ನನ  ನಿೋವು ಓಡುವ ವೇಳೆ ನಿಮಮ  ದೃಷಿ್ಕ್ ಯನ್ನನ  ಬಹುಮಾನ್ದ ಮೇಲೆ ಇಡಿರಿ. 

ಈ ದಿನದ ಕಿಯಾಯೋಜನೆ: 

 ನ್ಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಧ್ಯಯ ನಿಸ್ಸ ಬರೆದಿಡುವದಕೆ್  ಒೆಂದಿಷಿ್ಟ  ಸಮಯವನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕಳಿಳ ರಿ. 

 ಅವುಗಳು ತ್ಸಳೆಮ ಯೆಂದಿರುವಷಿ್ಟ  ಯೋಗಯ ವೊೋ? 

 ಕ್ಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿರಿ: ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ  3:20-21, 1ಕೊರಂಥ 15:57-58, 1 ಥೆಸ್ 4:15-17  
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ರೂಪಾಂತ್ರದ ನಿರೋಕೆೆ  

ಇದು ಪೆಾ ೆಂಚ್ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಒೆಂದು ಗಾದೆ ಮಾತ್ಸಗಿದುಾ , ಹಿೋಗಿರುತ್ತ ದೆ “ಲೇ ಸಪ ಯರ ಫೇಟ ವಿವಾ ”, ಅೆಂದರೆ 

“ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಒಬಾ ನ್ನ್ನನ  ಜೋವಂತ್ವಾಗಿರಿಸುತ್ತ ದೆ.” ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಒೆಂದು ಪ್ಾ ಚೋದನಾಶಕತ ಯಾಗಿದುಾ  ಒೆಂದು 

ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕವಾದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಭಾವವನ್ನನ ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬಕ್ ಮತ್ತತ  ಸೈರಣೆ ಇವುಗಳು ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ 

ಗಣಗಳೆೆಂದು ಕಾಣಲ್ಪ ಡುತ್ತ ವ. ಒಬಾ  ಮರಣದ ಹಾಸ್ಸಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಯ ಕತ ಯು ಗಂಭಿೋರವಾದ ನೋವಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ವೇಳೆ 

ಆತ್ನ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಕಳಕಳುಳ ವ ವರೆಗೂ ಜೋವಂತ್ ಉಳಿಯುವನ್ನ. 

1 ಯೋಹಾನ 3: 2-3 
2ಪ್ರಾ ಯರೇ, ಈಗ ದೇವರ ಮಕೆಳಾಗಿದೆಾ ೋವ; ಮುೆಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗವವೊೋ ಅದು ಇನ್ನನ  ಪ್ಾ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . 

ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಪ್ಾ ತ್ಯ ಕ್ಷನಾಕುವಾಗ ನಾವು ಆತ್ನ್ ಹಾಗಿರುವವೆಂದು ಬಲಿೆವು; 3ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ನಿರುವ ಪ್ಾ ಕಾರವೇ ಆತ್ನ್ನ್ನನ  

ನೋಡುವವು. ಆತ್ನ್ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಪ್ಾ ತಿಯಬಾ ನ್ನ ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಶುದಧ ನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತ್ನ್ನ ನ್ನನ  

ಶುದಧಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ಸತ ನೆ. 

ಯೇಸುವಿನ್ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿರುವ ನ್ಮಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕೆಳೆೆಂಬುದು ಗತ್ತ ದೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಾವು ನ್ಮಮ  

ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಶಾು ತ್ಸತ ಪ್ ಪ್ಟಿ್ಟ , ಆ ಪ್ರಪ್ಗಳ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆಗೋಸೆ ರ ದಿೋಕಾಷ ಸ್ಥನ ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಸಕೆಂಡಿದೆಾ ೋವ, ಆತ್ನ್ 

ಕೃಪೆಯೆಂದ ನ್ಮಮ  ಕರೆಯ ಪ್ಾ ಕಾರ ಜೋವಿಸುತಿತ ದೆಾ ೋವ. ಆದ್ದಗೂಯ , ನಾವು ಏನ್ನ್ನನ  ಜ್ಯಸಲ್ಲದೆಾ ೋವ ಎೆಂಬುದು 

ಗತಿತ ರುವದಿಲಿ್ . ಭವಿಷ್ಯ ತ್ತತ  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ದೇವರ ಹಸತ ಗಳಲಿ್ಲದೆ. ನಾವು ಪ್ರಪ್ದಲಿ್ಲದಾ  ವೇಳೆ ಹೇಗಿದೆಾ ವು ಎೆಂಬುದು 

ಲೆಕೆ ಕೆ್  ಬರುವದಿಲಿ್  ಏಕ್ೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕ್ೆಂದು ಈಗ ನಾವು ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿ ನ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ಗಳನ್ನನ  

ಆತ್ನಿಗೋಸೆ ರ ಜೋವಿಸಬೇಕ್ೆಂದು ಮುೆಂದುವರೆದಿರುವದರಿೆಂದ ಅದು ನ್ಮಮ  ಗತ್ಕಾಲ್ವನ್ನನ  ರದುಾ ಗಳಿಸ್ಸದೆ. ಈಗ 

ನ್ಮಮ  ವತ್ವಮಾನ್ ಕಾಲ್ವೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  

ಹಾಗಾದರೆ ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವ ನ್ಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ವು ಹೇಗಿರಲ್ಲದೆ? ನ್ಮಗೆ ನಿಜ್ಕೊ  ಗತಿತ ಲಿ್ . ಆದರೆ ನ್ಮಮ  

ವತ್ವಮಾನ್ವು ನ್ಮಮ  ಭವಿಷ್ಯ ತ್ತ ನ್ನನ  ಆಕಾರಕೆ್  ತ್ರುತಿತ ದೆ, ಹೇಗೆೆಂದರೆ ನಾವು ವಾಸತ ವಿಕದಲಿ್ಲ  ಯೇಸುವಿನ್ ಹಾಗೆ 

ಜೋವಿಸುತಿತ ರುವದರಿೆಂದ ಮುೆಂದೆ ಆತ್ನ್ ಸ್ಥರೂಪ್ಯ ವುಳಳ ವರಾಗವವು ಎೆಂದು ನಿಶು ಯವಾಗಿ ಬಲಿೆವು. ಅಲಿ್ದೆ, ನಾವು 

ಯೇಸುವನ್ನನ  ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿನೋಡುವವು. ಯೇಸುವಿನ್ ಸ್ಥರೂಪ್ಯ ವುಳಳ ವರಾಗಬೇಕ್ೆಂಬ ಈ ಹಂಬಲ್ವೇ 

(ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೇ) ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಕಾ ಸತ ನ್-ರಿೋತಿಯ ಜೋವಿತ್ವನ್ನನ  ಮುೆಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

ಯೇಸು ಮತಿ್ಮಯ 24:12-13ರಲ್ಲಾ  ಯೆಹೂದಿ ಯುಗಾೆಂತ್ಯ ದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ವೇಳೆ, ಕ್ಟಿ ತ್ನ್ವು 

ಹೆಚಾು ಗವುದು ಮತ್ತತ  ಪ್ರಾ ೋತಿಯು ತ್ಣಣ ಗಾಗಿ ಹೋಗವುದು, ಆದರೆ ಕನೆಯ ವರೆಗೂ ತ್ಸಳಿಕಳುಳ ವವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ 

ಹೆಂದುವನ್ನ (ಅರ್ಥವಾ ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸಕಳುಳ ವರು) ಎೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. 

ಈ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕ್ಟಿ ತ್ನ್ದ ಪ್ಾ ಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಲೆತ್ತ ರಕೆ್  ಏರಿದೆ ಎೆಂಬುದು ಅಚು ರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಪ್ರಶಾಚನ್ ತಂತಾ ೋಪ್ರಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಯೇಸುವಿನ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸುವದರಿೆಂದ ಮತ್ತತ  

ಹಿೆಂಬಾಲ್ಲಸುವದರಿೆಂದ ಚಿತ್ತ ಭಂಗಗಳಿಸ್ಸ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಯಳೆಯುವದೇ ಆಗಿರುತ್ತ ದೆ; ಆತ್ನ್ನ ನ್ಮಗೆ ಪ್ರಪ್ವನ್ನನ  

ಆಕಷ್ವಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಆ ಕ್ಲ್ಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ಸತ ನೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಿೆಂದ ಮೊದಲೆೆಂಡು ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ನ್ಮಮ  

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಕಷ ಣಿಸಲಾರಂಭಿಸುವುದು. 

ಶಿಷ್ಯ ತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ಗೆ ಗತಿತ ರುವ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾದ ಪ್ದವೆಂದರೆ “ತ್ಸಯ ಗ” ಅರ್ಥವಾ “ಸಾ -ನಿರಾಕರಣೆ.” ಈ 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ , ದೇವರನ್ನನ  ಬಲಿೆವು ಎೆಂದು ಹೇಳುವ ಕ್ಲ್ವರಲಿ್ಲ  ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪ್ವಣಾಭಾವದಿೆಂದ ಇರುವಿಕ್ಯ ಬಗೆೆ  

ಸಂದೇಹವಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸ್ಸರಿ: ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ಇತ್ರ ಕ್ಾ ೈಸ್ಸತ ೋಯ ಬರಹ ಸ್ಥಮಗಿಾ ಗಳನ್ನನ  

ಶೇಖ್ರಿಸ್ಸಟಿ್ಟಕಳಳ ಲು ಅಧಿಕ ಸ್ಥಧನ್ಗಳಿರುತ್ತ ವ ಆದ್ದಗೂಯ  ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಓದುತೆತ ೋವ ಮತ್ತತ  ಕಡಿಮೆ 

ತಿಳಿದುಕಳುಳ ತೆತ ೋವ; ನಾವು ಸ್ಥಮಾಜಕ ಜ್ವಲ್ತ್ಸಣಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ ಸ್ಯನ ೋಹಿತ್ರನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗತೆತ ೋವ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ 

ಸುವಾತ್ಸವಸೇವ ನ್ಡೆಯುತಿತ ದೆ; ನ್ಮಮ  ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗಳು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ್ ಸ್ಥರೂಪ್ಯ ವುಳಳ ವರಾಗಿ ಮಾಪ್ವಡುವ ಕುರಿತ್ಸಗಿ 

ಅಷಿೆ ೋನೂ ಇರುವದಿಲಿ್  ಆದರೆ ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗಳೆಲಿಾ  ಕೇವಲ್ ಆರ್ಥವಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಸಮೃದಿಧ ಯನ್ನನ  ಕಡುವಂತೆ 

ಬೇಡಿಕಳುಳ ವ ಕುರಿತೇ ಆಗಿರುತ್ತ ವ. ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಳುಳ ತಿತ ದೆಾ ೋವೆಂಬುದಕೆ್  ಇದೆಂದು ಬಲ್ವಾದ 

ಸೂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ನಾನ್ನ ನಿಜ್ವಾದ ಮತ್ತತ  ಯಥಾರ್ಥವವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನ್ಮಮ  ಗಮನ್ವನ್ನನ  ಸ್ಯಳೆದಿದೆಾ ೋನ್ಷಿೆ .  

ಅದರಿೆಂದ ಹರ ಬರುವದಕೆ್  ಒೆಂದು ದ್ದರಿಯುೆಂಟ್ಟ. ಇಸ್ಥಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ಅರಸರು ಮತ್ತತ  ಯಾಜ್ಕರು ದ್ದರಿ 

ನ್ಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲ್ರಾದ್ದಗ, ದೇಶದಲಿ್ಲ  ದುಷಿ್ ತ್ನ್ವು ಹೆಚಾು ಯತ್ತ. ದೇವರು ಜ್ನ್ರ ಮತ್ತತ  ಅವರ ನಾಯಕರ 

ದುಷಿ್ ಕೃತ್ಯ ಗಳ ವಿರುದಧ  ಮಾತ್ನಾಡುವದಕೆ್  ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನನ  ಪುನಃ ವಿಧೇಯರಾಗವಂತೆ ಕರೆಯುವದಕೆ್  ಸಹ 

ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳನ್ನನ  ಎಬಾ ಸ್ಸದನ್ನ. 
 

ಯಾರಾದರರ್ಬ ರು ಮತ್ನಾಡಲೇ ಬೇಕು: 



ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ನ್ನನ  ನಂಬರಿ, ನ್ನ್ನ  ಸುತ್ತ ಲೂ ಅನೇಕ ದೇವರ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳನ್ನನ  ಕಾಣ್ಣತೆತ ೋನೆ. ಏನ್ನ ಗತೆತ ೋ? ನಿೋವು 

ಅವರಳಗೆ ಒಬಾ ರು! ಈ ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ೆಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗತ್ಕೆದುಾ , ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಪ್ಶಾು ತ್ಸತ ಪ್ಕೆ್  ಕರೆದು ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  

ನಿಮಮ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಪುನಃ ಇಡಬೇಕು. ನಿೋವು ಬಲ್ಲಷ್ಠ ವಾಗಿದಾ ರೆ ಇತ್ರರನ್ನನ  ಪ್ಶಾಾ ತ್ಸತ ಪ್ಕೆ್  ಕರೆಯಬಹುದು. 

ಮೊಟಿಮೊದಲ್ನೆಯದ್ದಗಿ, ದೇವರು ಶಾ ೋತೃಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೋಧಕನ್ನ್ನನ  (ಪ್ಾ ವಾದಿ) 

ಪ್ರಿವತಿವಸುವದರಲಿ್ಲ  ಆಸಕತ  ಹೆಂದಿರುವನ್ನ. ನಾನ್ನ ಇದನ್ನನ  ಬರೆಯುತಿತ ರುವ ವೇಳೆ, ಮೊದಲು ದೇವರು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  

ಬದಲಾಯಸ್ಸ ಅನಂತ್ರ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ಇತ್ರರನ್ನನ  ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವನೆೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ತ ದೆ.  
 

ಯಥಾಥಬವಾಗೊೋಣ 
ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ವುಗಳು ನಿಮಗಿರಬಹುದ್ದದ ಸಬೂಬುಗಳಾಗಿರಬಹುದು: ಜೋವನ್ ಬಹಳ ಕಷಿ್ ಕರವಿದೆ, ಒಳೆಳ ಯ 

ಸಂಬಳವಿರುವ ಅರ್ಥವಾ ಅತ್ತಯ ತ್ತ ಮ ಉದಯ ೋಗಗಳಂತೂ ಸ್ಸಕೆುವುದು ಬಹಳ ಕಷಿ್  ಮತ್ತತ  ಸ್ಸಕೆರೂ ಅದನ್ನನ  

ಉಳಿಸ್ಸಕಳುಳ ವುದು ಇನೂನ  ಕಷಿ್ ಕರ, ಒಳೆಳ ೋ ಉದಯ ೋಗದಂತೆ ಕಾಣ್ಣವವುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಿಶಾ ಮದಿೆಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತ ವ, 

ಆರ್ಥವಕತೆ ದುಸ್ಸಾ ತಿಯಲಿ್ಲದೆ, ಯುದಧ  ಮತ್ತತ  ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತ್ತ ಲೇ ಇವ, ವಾಯ ಧಿ ಮತ್ತತ  ಬಡತ್ನ್ ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿವ, 

ನ್ನ್ನ  ಬಹುತೇಕ ಸ್ಯನ ೋಹಿತ್ರಿಗೆ ಸಭೆಗಳಿವ ಮತ್ತತ  ಅವರು ತ್ಮಮ  ಧ್ಯಮ್ವಕ ನಂಬಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದಿಷಿ್ಟ  ಚೆನಾನ ಗಿಯೇ 

ಇದ್ದಾ ರೆ. 

ನಿೋವು ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸಬಲಿ್ಲರಾ? 

ಈ ಎಲಿಾ  “ಸಬೂಬುಗಳು” ಮತ್ತ ಇನೂನ  ಅನೇಕ ಸಬೂಬುಗಳು ಈ ಲೇಖ್ನ್ವನ್ನನ  ಓದುತಿತ ರುವ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕರು ಇನೂನ  ಹುಟಿ್ಟ ವದಕೆೆಂತ್ ಮುೆಂಚಿನಿೆಂದಲೂ ಇವ. ಯಾವ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ ನಂಬಕ್ಯು ಮುಳುಗತಿತ ದೆಯೋ 

ಆತ್ನ್ನ ದೋಷ್ವನ್ನನ  ಹರಿಸುವದಕೆ್  ಏನಾದರೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ಅರ್ಥವಾ ಯಾರಾದರಬಾ ರನ್ನನ  ಹುಡುಕುವನ್ನ. 

“ಆರ್ಥವಕತೆ ಕ್ಟಿ ದ್ದಾ ಗಿದೆ” ಎೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ್ ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿೆಂದ್ದಗಿ ನಿೋವು ಪ್ರಾ ರ್ಥವಸಲು ಅರ್ಥವಾ 

ಸುವಾತ್ಸವಸೇವ ಮಾಡಲು ವಿಫಲ್ರಾಗಲ್ಲಲಿ್  ಎೆಂಬುದು ಬಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷ್ಯವಷಿೆ . ನಿೋವು ನಿಮಮ  

ನೆಚಿು ನ್ ಕಾ ಕ್ಟ್ ತಂಡದ ಜ್ಯಕೆಾ ಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಸಯ ಸಕತ ಯ ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗಳನ್ನನ  ಎೆಂದ್ದದರೂ ಮಾಡಿರುವಿರಾ ಅರ್ಥವಾ 

ಪಂದಯ  ಇರುವ ಬಗೆೆ  ನಿಮಮ  ಸ್ಯನ ೋಹಿತ್ರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವಿರಾ ಅರ್ಥವಾ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ಜ್ಯವನ್ನನ  ಸಂಭಾ ಮ್ಸುವದಕೆ್  ಅವರನ್ನನ  ಕರೆದಿದಿಾ ೋರಾ? ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲಚೆಿ ಸುತಿತ ರುವನೆೆಂಬುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ 

ಅರ್ಥವವಾಗಿರಬಹುದೆೆಂದು ಯೋಚಿಸುತೆತ ೋನೆ!  

“ಇೆಂಧನ್ದ ಬಕೆಟಿ್ಟ  ಇದೆ” (ನೈಜೇರಿಯದಲಿ್ಲರುವ ವಾಚಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ೆಂತೆ ಹೇಳುವದ್ದದರೆ), ಅದು ಸಹ 

ನಿಜ್ವೇ. ಆದರೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜ್ನ್ರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗದೆ ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸಕೆಂಡದಾ ಕೆ್  ಕಾರಣವು ಅದ್ದಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಯಾವ 

ಕ್ಲ್ಸಗಾರನ್ನ ಉದಯ ೋಗಕೆ್  ಹಾಜ್ರಾಗವದನ್ನನ  ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ್  ಅರ್ಥವಾ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥವಯು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ತ್ಡವಾಗಿ 

ಕಾಣಿಸ್ಸಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ್ . 

ಸತ್ಯ ವು ಮಾತ್ಾ ವೇ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಬಡುಗಡೆಗಳಿಸುವುದು. ಯಥಾರ್ಥವವಾಗಿರಿ ಮತ್ತತ  ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಮ  

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿರುವಿರಿ ಅರ್ಥವಾ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನಭವಿಸುತಿತ ರುವಿರಿ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಒಪ್ರಪ ಕಳಿಳ ರಿ. 

ರೂಪ್ರೆಂತ್ರ ಅರ್ಥವಾ ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಗಳುಳ ವುದು ಎೆಂದರೆ “ಈಗಿನ್ ಹಂತ್ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಥಾ ನ್ವನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟ ಹೋಗ” 

ಎೆಂದ್ದಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪ್ದಗಳಿರುತ್ತ ವ: ರೂಪ್ ಮತ್ತತ  ಆೆಂತ್ರ. ರೂಪ್= ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿ, ಸ್ಸಾ ತಿ, ಆಕಾರ. ಆೆಂತ್ರ= ಅದರಾಚೆ. 

ನಿೋವು ಈಗಿನ್ ಆತಿಮ ೋಕ ಸ್ಸಾ ತಿಯನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟ ಹೋಗಲು ಮನ್ಸಿು ಳಳ ವರಾಗಿದಿಾ ೋರಾ? ಕ್ಾ ೈಸತ ರಾಗಿ ನ್ಮಗಿರುವ ಮತ್ತತ  

ಹಂಚಿಕೆಂಡಿರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೆಂದ ಪೆಾ ೋರಣೆಗಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ಆರಂಭಿಸ್ಸರಿ. 

ಈ ದಿನದ ಕಿ್ರಯಾಯೋಜನೆ 
 ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿಮಗಿರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಪುನಃ ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ವದಕೆ್  ನಿೋವು ಸ್ಸದಧ ರಿದಿಾ ೋರಿ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಒಬಾ ರ 

ಸಂಗಡ ಹಂಚಿಕಳಿಳ ರಿ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಹಣೆಗಾರರನಾನ ಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 

 

 

 

 

 

 

 



ದಿನ 18 

ನಿರೋಕೆೆಯಂದ ಪಿ್ ೋರತ್ವಾದ ಸೈರಣೆ 
1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:3 ನಾವು ನಂಬಕ್ಯ ಫಲ್ವಾದ ನಿಮಮ  ಕ್ಲ್ಸವನೂನ  ಪ್ರಾ ೋತಿಪೂವವಕವಾದ ನಿಮಮ  

ಪ್ಾ ಯಾಸವನೂನ  ನ್ಮಮ  ಕತ್ವನಾದ ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ ಮೇಲ್ಣ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೆಂದುೆಂಟ್ಬದ ನಿಮಮ  ಸೈರಣೆಯನೂನ  ನ್ಮಮ  

ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮುೆಂದೆ ಎಡೆಬಡದೆ ಜ್ವಾ ಪ್ಕಮಾಡಿಕೆಂಡು . . . 

ಮೂರು ವಷ್ವಗಳ ಹಿೆಂದೆ ನ್ನ್ನ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಯುಥ್ ಸವಿವಸ್ ಕಾರ್ಪವ (ಎನ್ವಾಯ್

ಎಸ್ಸ್ಸ) ಯೋಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲೇ ಬೇಕಾದದಾ ರಿೆಂದ ಅದರಲಿ್ಲ  ಇರುವ ವೇಳೆ, ನ್ನ್ನ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ದೇಶಕೆಾ ಗಿಯೂ 

ನ್ನ್ನ  ದೇವರಿಗಾಗಿ ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ ತೆಯನ್ನನ  ಸ್ಥಧಿಸಬೇಕ್ೆಂದು ಇತ್ತತ . ನಾನ್ನ ನಿಸಿ ೆಂದೇಹವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲ್ಲದಾ  ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ 

ಮತ್ತತ  ವಿಘನ ಗಳ ಹರತ್ಸಗಿಯೂ ನಾನ್ನ ಕ್ಲ್ವೊೆಂದು ಗರಿಗಳನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟಕೆಂಡೆನ್ನ. ಈ ದೂರದ ಅಪ್ರಿಚಿತ್ 

ಮುಖ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಭಾಷೆ ತ್ತೆಂಬರುವ ಸಮುದ್ದಯದಲಿ್ಲ  ಸಹ ಅದು ಖಂಡಿತ್ ನ್ಡದೆ ನ್ಡೆಯುವದೆೆಂದು ನ್ನ್ನ  

ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ  ಮಾಡಿಕೆಂಡೆನ್ನ. ನ್ನ್ನ  ಸೇವಾ ವಷ್ವದ ವೇಳೆ, ನಾನ್ನ ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸಕಳಳ ಲಾಗದಂತ್ಹ 

ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸ್ಸದೆನ್ನ, ಅದು ಹವಾಮಾನ್ದಿೆಂದ ಹಿಡಿದು, ಜ್ನ್ರು (ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನ ಲೆಯವರು) ಮತ್ತತ  ನ್ನ್ನ  

ಕಳಪೆ ಆರೋಗಯ  ಮುೆಂತ್ಸದವುಗಳು, ಇವಲಿ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನ್ನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನ್ನ ಮತ್ತತ  ನಾನ್ನ 

ಸೈರಸಿಕೊಂಡೆನ್ನ! ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಆಲೋಚನೆಗಳಿದಾ ವು ಮತ್ತತ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ 

ನಿರಾಶ್ಗೆಂಡಿದೆಾ ನ್ನ. ಈ ನಿರಾಶ್ಗಳು ನಿಜ್ಕೊ  ನ್ನ್ನ  ಆತ್ಮ ವನ್ನನ  ಕುೆಂದಿಸ್ಸದಾ ವು. ಆದರೆ ನ್ನ್ನ  ಗರಿಗಳನ್ನನ  ನ್ನ್ಗೆ 

ಜ್ವಾ ಪ್ಕಪ್ಡಿಸ್ಸಕಳುಳ ತ್ತ ಲೇ ಇದೆಾ ನ್ನ ಏಕ್ೆಂದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗಳಿವ ಎೆಂದು ಅರಿತಿದೆಾ ನ್ನ! ನ್ನ್ನ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಆಗಾಗೆೆ  

ಜ್ವಾ ಪ್ಕಕೆ್  ಬರುತಿತ ದಾ  ಗಾದೆ ಮಾತ್ತ ಯಾವದೆೆಂಧರೆ- “ಮನಸ್ಿ ದದ ಲ್ಲಾ  ಮಗಬ.” ಆ ಹತ್ಸಶ್ಯ ಗಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ 

ದಿನ್ಕೆ್  ಒೆಂದೆಂದೆ ಹೆಜೆ್ಜಯನಿನ ಟಿ್ಟ  ಮುನ್ನ ಡೆದೆನ್ನ. 

ದಿನ್ಗಳು ವಾರಗಳಾದವು ಮತ್ತತ  ವಾರಗಳು ತಿೆಂಗಳುಗಳಾದವು. ದೇವರು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ನ್ಡಿಸ್ಸಕೆಂಡು 

ಬಂದದಾ ರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಒೆಂದು ಆತ್ಮ ವನ್ನನ  ಸಂಧಿಸ್ಸ ದಿೋಕಾಷ ಸ್ಥನ ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಸದೆನ್ನ. ಅಲಿ್ದೆ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ನೇಮ್ಸಲಾಗಿರುವ 

ಈ ದೂರದ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಅನಯ ೋನ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ಸಹ ಆರಂಭಿಸ್ಸದೆನ್ನ. ಅನಯ ೋನ್ಯ ತೆಯು ಶಿೋಘಾ ವೇ ವೇಗವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿತ್ತ. ನ್ಮಮ  ನಿಯತ್ಕಾ ಮವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವ ಅನಯ ೋನ್ಯ ತೆಗಳಿಗೆ 15 ಅತಿರ್ಥಗಳು ತ್ಪ್ಪ ದೆ ಭೇಟ್ಟ 

ಕಡುತಿತ ದಾ ರು. ನಾವು ಪ್ಾ ತಿ ಶುಕಾ ವಾದ ಸಮುದ್ದಯದಲಿ್ಲ  ಸುವಾತ್ಸವಸೇವ ಮಾಡುವ ತಿೋಮಾವನ್ ಮಾಡಿದುಾ  ಒೆಂದು 

ರೋಮಾೆಂಚಕಾರಿ ಅನ್ನಭವವಾಗಿತ್ತತ . ತ್ತ್ಪ ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸಮುದ್ದಯದ ಸದಸಯ ರ ಸಂಗಡ ರಾತಿಾ ಯನ್ನನ  

ಕಳೆಯುತಿತ ದೆಾ ವು, ಅವರು ತ್ಮೊಮ ೆಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವದಕೆಾ ಗಿ ಆಮಂತಿಾ ಸುತಿತ ದಾ ರು. ಹೇಗೂ, ಎಲಿ್ವೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಗಮವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ , ಅನೇಕ ಸ್ಥರಿ ನಾವು ನಾಚಿಕ್ಗೆ ಈಡಾದೆವು ಮತ್ತತ  ನ್ಮಮ  ಜತೆಯ ಕಾರಿ್ಪವನ್ 

ಸದಸಯ ರಿೆಂದ ಅಪ್ಹಾಸಯ ಕೆ್  ಗರಿಯಾದೆವು, ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಗಿರುವಂತ್ನ್ ಮನ್ವರಿಕ್ಗಳಿರಲ್ಲಲಿ್  ಎೆಂಬುದು 

ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿತ್ತತ . ಇದೆಲಿ್ದರ ಹರತ್ಸಗಿಯೂ, ಸಮುದ್ದಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮವುೆಂಟ್ಬಗಿತ್ತತ  ಮತ್ತತ  

ಅಲಿ್ದೆ ನ್ನ್ಗೆ ಸಮುದ್ದಯ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸುವದಕೆ್  ಒೆಂದು ವೇದಿಕ್ಯು ಸಹ ದರಕತ್ತತ . ಈ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೋಜ್ನೆಯು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಬೆಳಕಗೆ ತಂದಿತ್ತತ  ಏಕ್ೆಂದರೆ ನ್ನ್ನ  ಸೇವಾ ವಷ್ವದ ಅೆಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ದೇಶಕೆ್  

ಸಲಿ್ಲಸ್ಸದ ಪ್ಾ ಶಂಸನಿೋಯ ಸೇವಗೋಸೆ ರ NYSC ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಪ್ಾ ಶಸ್ಸತ ಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ  ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗಿತ್ತತ . 

ಈ ನಾನ್ನ ಅದನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳುಳ ವಾಗ, ನ್ನ್ನ  ಇಡಿೋ NYSC ವಷ್ವವು ನಿರೋಕೆೆಯಂದ ಪಿ್ ೋರತ್ವಾದ ಸೈರಣೆಯ 

ಮೂಲ್ಕ ಉತೆತ ೋಜಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತತ  ಎೆಂಬ ದೃಢವಾದ ಮನಃವರಿಕ್ ನ್ನ್ಗಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ , ಪೌಲ್ನ್ನ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನ್ನನ  ಶಿಾಘಿಸುತ್ಸತ  ಹೇಳಿದ ವಾಕಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕಡೆಯ ಪ್ದಗಚೆವನ್ನನ  

ಆಲೋಚಿಸೋಣ, “ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ ಮೇಲ್ಣ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೆಂದುೆಂಟ್ಬದ ನಿಮಮ  ಸೈರಣೆಯನೂನ .”  ವಾಕಯ ವು ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ 

ಸೈರಣೆಯ ವೈಶಿಷಿ್ ಯ ತೆ ಗಣವನ್ನನ  ಒತಿತ  ಹೇಳುವದ್ದಗಿದುಾ  ಅದು “ನೆಲೆಗೊಳುಳ ವುದು,” “ಸಂಕಷು ಗಳನ್ನು  

ಸ್ಹಸಿಕೊಳುಳ ವುದು” ಮತ್ತತ  “ಸ್ಥ ೈಯಬದಿಂದಿರುವುದು” ಎೆಂಬ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಗೆ ತ್ರುತ್ತ ದೆ. 

ದುುಃಖ್ಕರವೇನೆೆಂದರೆ, ಇೆಂದು ಶಿಷ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಕರತೆಯರುವ ಗಣಗಳಲಿ್ಲ  ಇದು ಒೆಂದ್ದಗಿದೆ. 

ಪಿ ಶ್ನು : ನಿೋವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಮಮ  ತಿೋವಾಾ ಸಕತ ಯನ್ನನ  ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಹೆಚಿು ಸುವ ಒೆಂದು ಸದವಕಾಶವಾಗಿ 

ಕಾಣ್ಣವಿರಾ? 

ಪಿ ಶ್ನು : ಎಲಿಾ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಇಲಿ್ವಾದ್ದಗೂಯ , ಕನ್ಸುಗಳು ಮತ್ತತ  ದಶವನ್ಗಳು ನ್ನಚ್ಚು ನೂರಾದರೂ ನಿೋವು ಸೈರಣೆ 

ಉಳಳ ವರಾಗಿರುವಿರಾ? 

“ನಿರೋಕೆೆಯು ಹತ್ಮಶ್ನಯ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಾ  ನಮಮ  ಆತ್ಮ ವನ್ನು  ಬೆಳಗಿಸುತಿ್ದ್, ಹೂವನ್ನು  ಪಿಚೋದಿಸುವ ಹಸಿರು 

ಕಂಡದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಜೋವಶಕಿ್ರಯಾಗಿದ್, ಅದು ದುರ್ಬಲ ಮತಿ್ತ  ಕಷು ದಲ್ಲಾ ರುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ  

ದೈವಿಕ ದಶಬನವಂದನ್ನು  ಜೋವಂತ್ವಾಗಿರಸುತಿ್ದ್.” 



ದೇವರ ಸಂಗಡದ ನ್ಮಮ  ಕ್ಲ್ಸವು ನಿರೋಕೆೆಯಂದ ಪೆಾ ೋರಿತ್ವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ಪ ೋತ್ತ ಮತ್ತತ  ಸೈರಣೆಗಳಿೆಂದ 

ಪ್ರಿೋಕಷ ಸಲ್ಪ ಡುವುದು. 

ಈ ದಿನದ ಕಿ್ರಯಾಯೋಜನೆ: 

1. ವೈಯಕತ ಕವಾಗಿ, ನಿಮಮ  ಅತಿ ದಡಡ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು ಎಲಿ್ಲರುತ್ತ ದೆ? 

2. ಕ್ಾ ೈಸತ ರ ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ತತ  ಲೋಕದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಾ ಭಾವ ಮತ್ತತ  ವಿಷ್ಯವಸುತ ವಿನ್ಲಿ್ಲರುವ 

ವಯ ತ್ಸಯ ಸವೇನ್ನ? 

3. ಕ್ಾ ೈಸತ ರು ತ್ಮಮ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ನೆರವೇರಿಕ್ಯನ್ನನ  ಎದುರುನೋಡುತ್ಸತ  ಕಾಯುತಿತ ರುವವೇಳೇ ಅವರು ಬಲ್ವನ್ನನ  

ಹೆಂದಿಕಳುಳ ವದರ ಗಟಿ್ಟ  ಏನೆೆಂದು ನಿಮಗನಿನ ಸುತ್ತ ದೆ? 

2 ಕೊರಂಥ 4:17-18 (ಕಂಠಪ್ರಠ ವಚನ್) 

ಹೇಗಂದರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ಾ ವಿರುವ ನ್ಮಮ  ಹಗರವಾದ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯ ೆಂತ್ಸಧಿಕವಾದ ಪ್ಾ ತಿಫಲ್ವನ್ನನ  ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಿ 

ನ್ಮಗೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಗೌರವವಾದ ಪ್ಾ ಭಾವವನ್ನನ  ದರಕಸುತ್ತ ದೆ. ನಾವು ಕಾಣ್ಣವಂರ್ಥದನ್ನನ  ಲ್ಕಷ ಸದೆ 

ಕಾಣದಿರುವಂರ್ಥದನ್ನನ  ಲ್ಕಷ ಸುವವರಾಗಿದೆಾ ೋವ. ಕಾಣ್ಣವಂರ್ಥದು ಸಾ ಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ಾ  ಇರುವದು; 

ಕಾಣದಿರುವಂರ್ಥದು ಸದ್ದಕಾಲ್ವೂ ಇರುವದು. 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಾಚನಕೆ ಗಿ 

 ರೋಮಾ 8:24-25 

 ಇಬಾ ಯ 12:2 

 ಕೋತ್ವನೆ 130:6 

 ಯಾಕೋಬ 5:7-8 
 
 
 

 

 

 

  



ದಿನ 19 
ನನು  ದಿನದ ಒಡೆಯನ್ನ 

“ಯೇಸು ಒಡೆಯನ್ನ” ಎೆಂಬ ಮಾತ್ತ ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಕೇವಲ್ ಇನನ ೆಂದು ಹಳಸಲು ನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ವಡುತಿತ ದೆ. 
ಒೆಂದು ಅಚಿು ಯ ನ್ನಡಿಯಾಗಿ, ಗಾಡಿಯ ಹಿೆಂಬದಿಯ ಪ್ರಯ ನಿಿ  ಸಿ್ಸ ೋಕರ್, ಧ್ಯಮ್ವಕ ಜ್ನ್ರು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಮೈಕ್ 
ಪ್ರಿೋಕಷ ಸುವದಕೆಾ ಗಿ ಹೇಳುವ ಒೆಂದು ನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ವಡುತಿತ ದೆ. ಒಡೆಯನ್ನ ಎೆಂದರೆ ಯಜ್ಮಾನ್ನ್ನ. ಯಜ್ಮಾನ್ರು 
ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲರುತ್ಸತ ರೆ, ನ್ಡಿಸುತ್ಸತ ರೆ ಮತ್ತತ  ಅಧಿಪ್ತ್ಯ  ನ್ಡಿಸುವರು. ಯೇಸುವನ್ನನ  ನಿಮಮ  ದಿನ್ದ ಒಡೆಯನ್ನಾನ ಗಿ 
ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಾಗ, ನಿೋವು ಆ ದಿನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನನ  ಆತ್ನ್ ಮುೆಂದೆ ಇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಆರಂಭಿಸುವಿರಿ. 
ನಿೋವು ದಿನ್ವನ್ನನ  ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಪ್ರವಸ್ಸ ಒಪ್ರಪ ಸ್ಸಕಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅದನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸುವಿರಿ. ನಿೋವು ಈಗಾಗಲೇ 
ಇದನ್ನನ  ಮಾಡಿರುವಿರಾ? ಇದು ಈ ದಿನ್ ಮುೆಂಜ್ವನೆ ನಿೋವು ಆತ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡ “ಸಮಪ್ವಣೆಯೋ” ಅರ್ಥವಾ ಕೇವಲ್ 
ಇನನ ೆಂದು ಭಾವನಾತ್ಮ ಕವಾದ ಅವಸರದ ಹೆಜೆ್ಜಯೋ? 

ಮಕಬ 1:35 
35ಮುೆಂಜ್ವನೆ ಇನೂನ  ಮೊಬಾ ರುವಾಗ ಆತ್ನ್ನ ಎದುಾ  ಹರಟ್ಟ ಅಡವಿಯ ಸಾ ಳಕೆ್  ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನನ  

ಪ್ರಾ ರ್ಥವಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 
ಮ್ತ್ಾ ರೇ, ನಿೋವು ತಿೋಪ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿಸ್ಸಕೆಂಡಿರಬಹುದು. ನ್ಮಮ  ಒಡೆಯನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ತ್ನ್ನ  ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನನ  
ಸರಿಯಾಗಿಟಿ್ಟಕೆಂಡಿದಾ ನ್ನ. ಆತ್ನ್ನ ಈ ಮಟಿ ದ ಸಮಪ್ವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದ್ದಳತ್ಾ  ವಹಿಸ್ಸಕೆಂಡನ್ನ. 
ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಯ ಸಕಲ್ ಗಹನ್ತೆಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿವಸುವುದು ಈ ಶಕತ  ಸರಣಿಯ ಈ ಕಿುಪ್ತ  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ್ವಾದರೂ, 
ದೇವರ ಸಂಗಡದ ಒೆಂದು ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂವಹನ್ ನ್ಡಿಸುವದರೆಂದಿಗೆ 
ಆರಂಭವಾಗತ್ಕೆದುಾ  ಎೆಂಬುದು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ. ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಸಂವಹನ್ವು ಅತಿ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 
ಇಷಿ್ಟ  ಯುಗಗಳಿೆಂದಲೂ ದೇವರು ನ್ಮೊಮ ೆಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದಾ ನೆ: 
ಇಬಿಿಯ 1:1-2: 

ಪುರಾತ್ನ್ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಪ್ರತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳ ಬಾಯೆಂದ ಭಾಗಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧವಿಧವಾಗಿಯೂ 
ಮಾತ್ಸಡಿದ ದೇವರು 2ಈ ಅೆಂತ್ಯ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಸಂಗಡ ಮಗನ್ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ಮಾತ್ಸಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಈತ್ನ್ನ್ನನ  ಎಲಿ್ಕೊ  
ಬಾಧಯ ನ್ನಾನ ಗಿ ನೇವಿಿುಸ್ಸದನ್ನ. ಈತ್ನ್ ಮೂಲ್ಕವೇ ಜ್ಗತ್ತ ನ್ನನ  ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಿದನ್ನ. 

 ಇೆಂದು ನಿೋವು ಹರ ಹೆಜೆ್ಜಯಡುವ ವೇಳೆ, ಯೇಸುವನ್ನನ  ನಿಮಮ  ದಿನ್ದ ಒಡೆಯನ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ 
ಆರಂಭಿಸುವಿರಾ? ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆ ಕುರಿತ್ತ ಒೆಂದು ಆಳವಾದ ಮತ್ತತ  ಏಕದೃಷಿ್ಕ್ ಯ ಅಧಯ ಯನ್ಕೆಾ ಗಿ, ನಿೋವು ಅನ್ನಬಂಧ 
ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ “ಬೈಬಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗಳು” ಎೆಂಬ ಅತ್ತಯ ತ್ತ ಮವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ಓದಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಈ 
ಲೇಖ್ನ್ವು ನ್ಮಮ  ಪ್ರಾ ಯ ಸಹೋದರನಾದ ನ್ಮಮ  ಫಿಲ್ಲಪೆಪ ೈನಿ್ನ್ ಮನಿಲಾದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ಡಾ. ರಲಾಯ ೆಂಡ್ ಮೊನೆ 
ಎೆಂಬುವರಿೆಂದ ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ. 

ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಪ್ದಯ ವನ್ನನ  ಡೆಬೊರಾ ಆನು  ಬೆಲೆಾ  ಬರೆದಿದುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಕಾಶನ್ಗಳಿಸುವಂತೆ ಬಹಳ ದಡಡ  
ಮನ್ಸಿ್ಸ ನಿೆಂದ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವರು. ಅದನ್ನನ  ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಓದಿರಿ, ಪ್ಾ ತಿ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವವನ್ನನ  
ಯೋಚಿಸ್ಸರಿ. ಅದು ಈ ದಿನ್ದುದಾ ಕೊ  ನಿಮಮ  ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗೆ ಪೆಾ ೋರಣೆಯಾಗಲ್ಲ. 

 

ನನು  ದಿನಗಳು ಕತ್ಬನವು 

 

 

 

 

 

  

ಕರ್ತನೇ, ನಿನಗೆ ನನನ ದಿನಗಳು ಗೆೊರ್ತವೆ, 
ನನನ ವರ್ತಗಳು ಎಷ್ಟೆಂದು ಗೆೊರ್ುತ 
ನನನ ಜೇವನ ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ುಟ ಕಾಲ ಇದೆ 
ಎೆಂಬ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ನಿನಗೆ ಗೆೊರ್ತದೆ. 
  
ನಾನು ಅದನುನ ಜ್ಞಾನದಿೆಂದ ಬಳಸುವೆಂತಾಗಲೆಂದು  
ಪ್ಾಾರ್ಥತಸುವೆ, ನಿನನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಘನತೆಯುೆಂಟಾಗಲ್ಲ 
ನಿನಗೆ ಯಾವದೆೇ ಅವಮಾನವ ೆಂಟು  
ಮಾಡದ ಹಾಗಿರುವೆಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೆಂದು ಕ್ಕೇಳುತೆತೇನ. 
  
ಕರ್ತನೇ, ನಿೇನು ನನಗೆ  ವಾಸಿಸಲು ಈ  
ಸಥಳವನುನ ಕ್ಕೊಟ್ಟಟರುವಿ, 
  

ನರಕದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಪರಲೊೇಕ 
ಆರಿಸಿಕ್ಕೊಳುುವ 
ಅವಕಾಶವನುನ ನಿೇನು ನನಗೆ 
ಅನುಗಾಹಿಸಿದಿದೇ. 
  
ನಾನು ಒಳ್ುೇಯ 
ಪ್ಾರುಪರ್ಯಗಾರನಾಗಿರಲೆಂದು 
ಪ್ಾಾರ್ಥತಸುವೆ, 
ನನಗೆ ಕ್ಕೊಟ್ಟಟರುವ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾವ  ನಿರ್ಯರ್ವದಲ್ಲಿರುವೆಂತಾಗಲು ನಿನನ  
ಮಾಗತದಶತನ ಕ್ಕೊೇರುವೆ. 
  
ಕರ್ತನೇ, ನಿೇನು ನನನನುನ 
ಅರ್ಥತಸಿಕ್ಕೊೆಂಡಿರುವಿ, 
ಮರ್ುತ ನನನ ಪಾತಿ ಆಯಾಮ ನಿನಗೆ 
ಗೆೊರ್ತದೆ 
ನಿೇನು ನಿನನ ಬೆಳಕು ನನಗೆ ನಿೇಡಿರುವಿ 
ನನಗೆ ನಿರೆಂರ್ರ ಮಾಗತದರ್ಶತಯಾಗಿರುಲು. 
  

ನಾನು ರ್ಪ ು ಎಸಗದಿರಲೆಂದು ಪ್ಾಾರ್ಥತಸುವೆ, 
ಇಕೆಟಾಟದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಡುವೆ  
ನಿೇನು ನನನನುನ ನಡಿಸೆಂದು, 
ನನನಲ್ಾಿ ರಾತಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ುತ ನನನಲ್ಾಿ 
ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ. 
  
ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವ ವೆೇಳ್ ನಿನಿನೆಂದ 
ರ್ಪ್ಪು ಹೊೇಗದಿರಲೆಂದು ಪ್ಾಾರ್ಥತಸುವೆ, 
ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ನಿೇನು ನನನ ಕುರುಬನು 
ನನನಲ್ಾಿ ವರ್ತಗಳನುನ ನಿನನ ಕ್ಕಥಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಪ್ಪುಸುವೆನು.  
  



ದಿನ 20 
ನನು  ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒಡೆಯನ್ನ 

 4ನಾವು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲಿ್ ; ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಬಲ್ವಾಗಿದುಾ  
ಕೋಟ್ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಡವಿಹಾಕುವಂರ್ಥವುಗಳಾಗಿವ. 5ನಾವು ವಿತ್ಕವಗಳನೂನ  ದೇವಜ್ವಾ ನ್ವನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸುವದಕೆ್  ಏರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ರುವ 
ಉನ್ನ ತ್ವಾದ ಎಲಿಾ  ಕತ್ತ ಲ್ಗಳನೂನ  ಕ್ಡವಿಹಾಕ ಎಲಿಾ  ಯೋಚನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾ ಸತ ನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗವಂತೆ ಸ್ಯರೆಹಿಡಿದು 6ನಿಮಮ  
ವಿಧೇಯತ್ಾ ವು ಪ್ರಿಪೂಣವವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಾ  ಅವಿಧೇಯತ್ಾ ಕೆ್  ಶಿಕ್ಷ  ಮಾಡುವದಕೆ್  ಸ್ಸದಧ ರಾಗಿದೆಾ ೋವ. 2 ಕೊರಂಥ 10:1-6. 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲನ್ 3ನೇ ವಚನ್ದ ಮುೆಂಚೆ, ಪೌಲ್ನ್ನ ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಸಾತ್ತವ ಕತ್ವ ದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತ್ನಾಡಿದನ್ನ. 
ಇದರರ್ಥವವು ಏನೆೆಂದರೆ ಶಕತ ಶಾಲ್ಲಯಾಗಿರುವುದು ಆದರೆ ನಿಮಮ  ಶಕತ ಯನ್ನನ  ನಿಯಂತ್ಾ ಣದಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಕೆಂಡಿರುವುದು. ಅೆಂದರೆ 
ಪೌಲ್ನ್ನ ತ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ ಒಡೆಯತ್ಾ ಕೆ್  ಒಪ್ರಪ ಸ್ಸಕೆಂಡಿದಾ ನ್ನ. ತ್ಸನ್ನ ಜ್ನ್ರೆಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೆದರುತೆತ ೋನೆ 
ಆದರೆ ಲೇಖ್ನಿಯೆಂದ ಬರೆಯುವಾಗ ಧೈಯವಶಾಲ್ಲ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಒಪ್ರಪ ಕಳುಳ ವದರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಆತ್ನ್ನ 
ಲೋಕದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಪ್ಾ ಕಾರ ಜೋವಿಸುವ ಕ್ಾ ೈಸತ ರಿಗೆ ಈ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. 

ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ “ಸ್ಯರೆಹಿಡಿದು” ಎೆಂಬ ಪ್ದದ ಬಗೆೆ  ಯೋಚಿಸ್ಸರಿ . . . ನಿಮಮ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಹರಿದು ಬರುವ ಅದಕೆ್  ಸಮಾನ್ 
ಪ್ದಗಳೆೆಂದರೆ ಸ್ಯರೆಯಾಳು, ಜೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲರುವ, ದ್ದಸತ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ, ಪಂಜ್ರದಲಿ್ಲರುವ, ಬಂಧಿೋಖ್ಯನೆಯಲಿ್ಲ , ಬಂಧಿಸ್ಸಡಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ರುವ. . . 
ಇತ್ಸಯ ದಿ. ನಿಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳು “ಸ್ಯರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ವಯಾ,” ಯಾರಿೆಂದ ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುದರಿೆಂದ? 

ಒಬಾ  ಕೈದಿಯು ನಿಯಂತಿಾ ಸಲ್ಪ ಡುತ್ಸತ ನೆ ಮತ್ತತ  ನಿಯಮಬದಧ ವಾಗಿ ಜೋವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ರುತ್ಸತ ನೆ. ನ್ಮಮ  
ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರು ವಾಕಯ ಕೆನ್ನಸ್ಥರ ನಿಯಮಬದಧ ಗಳಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ವ. ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತತ  ಹೃದಯ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ತ 
ಕ್ಲ್ವೊಮೆಮ  ಬೈಬಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಅೆಂತ್ಯವವನ್ನನ  ಬಣಿಣ ಸುವದಕೆ್  ಪ್ಯಾವಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ವ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ 
ವಾಕಯ ಗಳು ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ತ ವೆಂಬುದನ್ನನ  ನೋಡೋಣ: 

18ಆದರೆ ಬಾಯಳಗಿೆಂದ ಹರಡುವಂರ್ಥವುಗಳು ಮನ್ಸಿ್ಸನಳಗಿೆಂದ ಬರುತ್ತ ವ; ಇವೇ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ್ನನ  ಹಲೆ 
ಮಾಡುವವು. 19ಹೇಗಂದರೆ ಮನ್ಸಿ್ಸನಳಗಿೆಂದ ಕ್ಟಿ  ಆಲೋಚನೆ ಕಲೆ ಹಾದರ ಸೂಳೆಗಾರಿಕ್ ಕಳಳ ತ್ನ್ ಸುಳುಳ ಸ್ಥಕಷ  ಬೈಗಳು 
ಹರಟ್ಟ ಬರುತ್ತ ವ. 20ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ್ನನ  ಕ್ಡಿಸುವಂರ್ಥವುಗಳು ಇವೇ; ಆದರೆ ಕೈತಳಕಳಳ ದೆ ಊಟಮಾಡುವದು ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ್ನನ  
ಕ್ಡಿಸುವದಿಲಿ್  ಅೆಂದನ್ನ. ಮತಿ್ಮಯ 15:17-20. 

ಲೂಕ 6:45 ಒಳೆಳ ಯವನ್ನ ತ್ನ್ನ  ಹೃದಯವೆಂಬ ಒಳೆಳ ಯ ಬಕೆಸದಳಗಿೆಂದ ಒಳೆಳ ಯದನ್ನನ  ತ್ರುತ್ಸತ ನೆ; ಕ್ಟಿ ವನ್ನ ಕ್ಟಿ  
ಬಕೆಸದಳಗಿೆಂದ ಕ್ಟಿ ದಾ ನ್ನನ  ತ್ರುತ್ಸತ ನೆ; ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ತ್ತೆಂಬರುವದೇ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಹರಡುವದು. 

23ನಿನ್ನ  ಹೃದಯವನ್ನನ  ಬಹು ಜ್ವಗರೂಕತೆಯೆಂದ ಕಾಪ್ರಡಿಕೋ; 
ಅದರಳಗಿೆಂದ ಜೋವಧ್ಯರೆಗಳು ಹರಡುವವು. 
24ಸಟಿ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ನಿನಿನ ೆಂದ ತಲ್ಗಿಸ್ಸಬಡು, 
ತ್ತಟ್ಟಗಳ ವಕಾ ತೆಯನ್ನನ  ದೂರಮಾಡು. 
25ನೆಟಿ ಗೆ ದೃಷಿ್ಕ್ ಸು; 
ನಿನ್ನ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ನಿನ್ನ  ಮುೆಂದೆಯೇ ಇರಲ್ಲ. 
26ನಿೋನ್ನ ನ್ಡೆಯುವ ದ್ದರಿಯನ್ನನ  ಸಮಮಾಡು; 
ನಿನ್ನ  ಮಾಗವಗಳೆಲಿಾ  ದೃಢವಾಗಿರಲ್ಲ. 
27ಎಡಕೆಾ ಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕೆಾ ಗಲ್ಲ ತಿರುಗಬೇಡ; 
ನಿನ್ನ  ಕಾಲ್ನ್ನನ  ಕೇಡಿಗೆ ದೂರಮಾಡು. ಜ್ಞಾ ನೋಕಿ್ರ   4:23-27 
 
ಈ ಪುಟವನ್ನನ  ಓದುತಿತ ರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಂಪೂಯ ಟರಗಳ ಬಗೆೆ  ಜ್ವಾ ಣವಿದಾ ರೆ ಕಂಪೂಯ ಟಗವಳಿಗೆ ಒಳಹರಿಚ್ಚ, 

ಹರಹರಿಚ್ಚ, ಸಂಷ್ೆ ರಣೆ, ಹಾಗೂ ಸಂಗಾ ಹ ಸ್ಥಧನ್ಗಳು ಇರುತ್ತ ವ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಒಪ್ರಪ ಕಳುಳ ವರು. ನಿಮಮ  ಮನ್ಸಿ್ಸ ನ್ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು 
ಕ್ಷಣ ಆ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಯೋಚಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ. ನಿೋವು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಸಕಳಳ ದೆ ಇರುವದನ್ನನ  ಸಂಷ್ೆ ರಣೆ ಮಾಡುವದಕೆಾ ಗದು, ಅಲಿ್ದೆ ನಿೋವು 
ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಸಕಳಳ ದೆ ಇರುವದನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸ್ಸಡಲು ಅರ್ಥವಾ ಹರಗೆ ತ್ರಲು ಸಹ ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ್ . 

ಒಬಾ  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಮಾಲ್ಲೋಕನ್ನ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ನ್ನನ  ಕಾವಲಾಗಿದುಾ  ಕಾಪ್ರಡುವದಕೆ್  ಹಲ್ವಾರು “ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನನ ” 
ಇಟಿ್ಟ ರುತ್ಸತ ನೆ; ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಮಾನ್ವನ್ನ ಅದರ ಮೊದಲ್ ಕಾವಲ್ಗಾರನ್ನ. ಅದರಳಗೆ ಒೆಂದು ವೈರಸ್-ವಿರೋಧಿ 
ಸ್ಥಪಿ್ ವೇರ್ ಹಾಕಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, ವಿದೂಯ ತ್ಶಕತ ಯ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ದಗ ಕಾಪ್ರಡಲು ಯುಪ್ರಎಸ್ ಹಾಕಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, ಮೆತ್ತ ಗೆ 
ಇರುವ ಸ್ಥಗಾಣೆ ಚಿೋಲ್ (ಲಾಯ ರ್ಪ ಟ್ಬರ್ಪ ಆಗಿದಾ ಲಿ್ಲ ), ಅದಕೆೆಂದು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ನಿೋವು ನಿಮಮ  ಮನ್ಸಿ ನ್ನನ  ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ಕಾಮೊೋತೆತ ೋಜ್ಕ ಸ್ಸನಿಮಾಗಳಿೆಂದ, ದೆಾ ೋಷ್, ವಂಚನೆ, ಸುಳುಳ ಗಳಿೆಂದ ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸ 
ಕಾಪ್ರಡುವದಕೆ್  ಎಷಿ್ ರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಾವಲಾಗಿದಿಾ ೋರಿ. . . ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಲೆದ್ದಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷ್ಯವೇನ್ನ? 

ಯೇಸುವನ್ನು  ಈ ದಿನ ನಿಮಮ  ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತೆ ಬಿಡಿರ! 

  



ದಿನ 21 

ನನು  ಸ್ಮಯದ ಒಡೆಯನ್ನ 
15ಆದಕಾರಣ ನಿೋವು ನ್ಡಕಳುಳ ವ ರಿೋತಿಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಚೆನಾನ ಗಿ ನೋಡಿಕಳಿಳ ರಿ. ಜ್ವಾ ನ್ವಿಲಿ್ದರಾಗಿರದೆ 

ಜ್ವಾ ನ್ವಂತ್ರಾಗಿರಿವ. 16ಈ ದಿನ್ಗಳು ಕ್ಟಿ ವುಗಳಾಗಿವ; ಆದದರಿೆಂದ ಕಾಲ್ವನ್ನನ  ಸುಮಮ ನೆ ಕಳಕಳಳ ದೆ ಅದನ್ನನ  ಬೆಲೆಯುಳಳ ದೆಾ ೆಂದು 

ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ. 17ಮತ್ತತ  ಬುದಿಧ ಹಿೋನ್ರಾಗಿ ನ್ಡೆಯದೆ ಕತ್ವನ್ ಚಿತ್ತ ವೇನೆೆಂಬದನ್ನನ  ವಿಚಾರಿಸ್ಸ ತಿಳಿದವರಾಗಿರಿವ.  

ಇೆಂದು ಅನೇಕ ದಡಡ  ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಮಯ ನಿವವಹಣೆಯ ಬಗೆೆ  ತ್ರಬೇತಿಗಳಿಸುವ ಕ್ಲ್ಸಕೆ್  ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ 

ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳ ಏಜ್ಜನಿಿ ಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದ ಹಣ ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡುತ್ತ ವ. ಉತ್ಸಪ ದನಾಶಿೋಲ್ತೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ 

ಸಮಯವನ್ನನ  “ನಿವವಹಣೆ” ಮಾಡುವದರೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂದಿದೆ ಎೆಂಬ ನಂಬಕ್ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

ವತ್ವನೆಯ ವಿಜ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ವಷ್ವಗಳ ಕಾಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನ್ಡಿಸ್ಸದ ಬಳಿಕ, “ಪ್ರಿಣಿತ್ರು” ದಶಕಗಳಿೆಂದಲೂ ನಾವು 

ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ಸತ  ಬಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಅನ್ನಸರಣಾ-ದ್ದರಿಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ವಿಧ್ಯನ್ಗಳನ್ನನ  ಮರು-ಅವಲೋಕನ್ ನ್ಡಿಸಲು 

ಆರಂಭಿಸ್ಸದ್ದಾ ರೆ. ಹಸ ವಾದವು ಏನೆೆಂದರೆ, ನಿೋವು ಸಮಯವನ್ನನ  ನಿವವಹಿಸುವದಕೆ್  ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ , ಸಮಯ ಅೆಂದರೆ 

ಏನೆೆಂಬುದನ್ನನ  ಕಲ್ಲತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು. ಒೆಂದು ನಿಘಂಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನನ  “ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಒೆಂದು ಹಂತ್ ಅರ್ಥವಾ 

ಕಾಲಾವಧಿ” ಎೆಂದು ಬಣಿಣ ಸುತ್ತ ದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವದ್ದದರೆ, ಸಮಯ ಎೆಂದರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ.   

ಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಾ  ಎರಡು ವಿಧ್ಗಳುಂಟ್ಟ: ಗಡಿಯಾರದ ಸಮಯ ಮತ್ತತ  ನಿಜ್ವಾದ ಸಮಯ. ಗಡಿಯಾರದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಾ , 

ಒೆಂದು ನಿಮ್ಷ್ಕೆ್  60 ಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತ ವ, ಒೆಂದು ತ್ಸಸ್ಸನ್ಲಿ್ಲ  ಅರವತ್ತತ  ನಿಮ್ಷ್ಗಳು, ಒೆಂದಿ ದಿನ್ದಲಿ್ಲ  24 ತ್ಸಸುಗಳು ಮತ್ತತ  ಒೆಂದು 

ವಷ್ವಗದಲಿ್ಲ  365 ದಿನ್ಗಳು ಇರುತ್ತ ವ. ಎಲಿಾ  ಸಮಯವು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಗತಿಸುತ್ತ ದೆ. ಒಬಾ ನಿಗೆ 50 ವಷ್ವ ವಯಸಿ್ಥ ದರೆ, ಅವರು 

ಸರಿಯಾಗಿ 50 ವಯಸಿ್ಸ ನ್ವೇ ಆಗಿರುತ್ಸತ ರೆ, ಹೆಚಾು ಗಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ ಇರುವದಿಲಿ್ . 

ನಿಜವಾದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ , ಎಲಿಾ  ಸಮಯವು ಸಂಬಂಧವುಳಳ ದ್ದಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ. ನಿೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿತ ರುವಿರಿ ಎೆಂಬುದನಾನ ಧರಿಸ್ಸ 

ಸಮಯ ರಭಸವಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗತ್ತ ದೆ ಅರ್ಥವಾ ಆಮೆಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಗತ್ತ ದೆ. RTO ಆಪ್ರೋಸ್ಸನ್ಲಿ್ಲ  ಕಳೆಯುವ ಎರಡು ತ್ಸಸುಗಳು 12 

ವಷ್ವಗಳೆೆಂಬಂತೆ ಅನಿನ ಸುತ್ತ ವ. ಹಿೋಗಿದಾ ರೂ ನ್ಮಮ  12 ವಯಸಿ್ಸ ನ್ ಮಕೆಳು ಎರಡೇ ತ್ಸಸುಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದು ಬಟಿ್ಟ ರೇನೋ 

ಎೆಂಬಂತೆ ಅನಿನ ಸುತ್ತ ದೆ! 

ಶುಭಸುದಿಾ  ಏನೆೆಂದರೆ ನಿಜ್ವಾದ ಸಮಯವು ಮಾನ್ಸ್ಸಕವಾದದುಾ . ಅದು ನಿಮಮ  ಕವಿಗಳ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಇರುತ್ತ ದೆ. ನಿೋವೇ ಅದನ್ನು  

ಸೃಷ್ಟು ಸುವಿರ. ನಿೋವು ಏನ್ನೆನ ೋ ಸೃಷಿ್ಕ್ ಸ್ಸದರೂ, ಅದನ್ನನ  ನಿೋವು ನಿವವಹಿಸಬಲಿ್ಲರಿ. “ಸಮಯವೇ ಸ್ಥಕಾಗವದಿಲಿ್ ” ಎೆಂಬುದರ, 

ಅರ್ಥವಾ ಇೆಂದು ಸ್ಸಾ ರವಾದ ವೈಯಕತ ಕ ಬೈಬಲ್ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವದಕೆ್ , ಪ್ರಾ ರ್ಥವನಾ ಸಮಯಕೆ್ , ಅರ್ಥವಾ ನಿಮಮ  

ನಂಬಕ್ಯನ್ನನ  ಸಹದಯ ೋಗಿಗಳೆಂದಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ನೆರೆಯವನೆಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳಳ ಲು ಇೆಂದು “ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲಿ್ ” 

ಎೆಂಬುದರ ಸುತ್ತ  ನಿೋವು ಹೆಣೆದುಕೆಂಡಿರುವ ಯಾವದೇ ಸಾ -ವಿನಾಶ ಅರ್ಥವಾ ಸಾ -ಮ್ತಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಮಯ 

ಇದ್ದಗಿದೆ.  

ಸ್ಮಯವನ್ನು  ಕಳ್ಮಯಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಾರಗಳಷ್ು ೋ ಉಂಟ್ಟ. ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಳು, ಮತ್ತತ  ಕಾ ಯೆಗಳು. 

ನಿಮಗೆ ಸಾ ೆಂತ್ವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಾಯ ಪ್ರರವಿದಾ ರೂ, ಯಾವ ಜೋವನ್ಶೈಲ್ಲಯನ್ನನ  ಬೆನ್ನ ತಿತ ದರೂ, ನಿಮಮ  ಕ್ಲ್ಸವು ಈ 

ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನನ ಳಗೆಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. ಈಗ, ಗಮನಿಸತ್ಕೆದೆಾ ೋನೆೆಂದರೆ ಸಮಯದ ನಿವವಹಣೆ ಅೆಂದರೆ “ಜೋವನದ 

ನಿವಬಹಣೆ”ಯೇ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತತ  ನಿಮಗೆ “ಸಮಯ ಸ್ಸಕೆದಿದಾ ರೆ” ನಿೋವು ಸ್ಮಯವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಿಕೊಳುಳ ವಿರ. ಪ್ಾ ತಿ ಜೋವನ್ 

ನಿವವಹಣೆಯ ಪ್ರಿಶಾ ಮಶಿೋಲ್ತೆಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವೆಂದರೆ ಆದಯ ತ್ಗಳಿಸುವುದು, ಅದಕೆ್  ವಿರುದಧ ವಾದ ಪ್ದವೆಂದರೆ 

ವಿಳಂರ್ಪಿವೃತಿ್ತ . ನಾವಲಿ್ರೂ “ತ್ತತ್ತವ” Vs “ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ”  ಎೆಂಬ ತ್ತ್ಾ ವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯತ್ಕೆದುಾ . ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜ್ನ್ರು ಅದನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸದೆಯೇ, ಅವರ ಸಮಯವನ್ನನ  “ತ್ತತ್ತವ” ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಳೆಯುತ್ಸತ ರೆ, ಆದೇ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲನ್ 

“ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ” ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ನಿಲ್ವಕಷ ಯ ಸುತ್ಸತ ರೆ. ತ್ತತ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳೆೆಂದರೆ ನಿಮಮ  ಪೂವವ ಭೇಟ್ಟವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮಾಡಿಕಳಳ ದೆಯೇ 

ನಿಮಮ  ಗಮನ್ಕೆಾ ಗಿ ಬೇಡುವಂತ್ಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಗಳಾಗಿವ. ಅವುಗಳು ಸ್ಥಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಯೋಜತ್ವಲಿ್ದವುಗಳು. ನಾವು ಕ್ಲ್ಸ 

ಮಾಡುತಿತ ರುವಾಗ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಆ “ತ್ತತ್ತವ” ಕಟ್ಬಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಸಕಳುಳ ವ ಆ ಯೋಜತ್ವಲಿ್ದ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆೆ  

ಯೋಚಿಸ್ಸರಿ. ಅವರ ಮನ್ವಿಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಆಲೋಚಿಸ್ಸ ನಿಮಮ  ಕ್ಲ್ಸವಾದ ಬಳಿಕ (ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ) ಅದಕೆಾ ಗಿ ಸಮಯ 

ಸೃಷ್ಟು ಸಿಕೊಳುಳ ವ ಬದಲಾಗಿ, ಅನೇಕರು ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ವಾದದಾ ನ್ನನ  ತರೆದು ಬಟಿ್ಟ  ತ್ತತ್ತವ ಎೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕ್ಲ್ಸ 

ಮುಗಿಸಲು ಹರಡುತ್ಸತ ರೆ. ನಾವು ಫೇಸಬುಕ್, ವಾಟಿರ್ಪ, ಬಿಾಗ್ಗಳನ್ನನ  ಓದುವದರಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ತ್ಕ್ಷಣಕೆ್  ಓದುವಷಿ್ಟ  

ಮೌಲ್ಯ ವಿರದ ಸರಣಿ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನನ  ಓದುವದರಲಿ್ಲ  ಸೋಮಾರಿತ್ನ್ದಿೆಂದ ಕಳೆಯುವ ಲೆಕೆ ಕೆ್  ಬಾರದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ಯೋಚಿಸ್ಸರಿ. ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕ್ಲ್ವರು ಅವುಗಳನ್ನನ  ಇನನ ಬಾ ರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರವಡ್ವ ಮಾಡುವಿರಿ, ಹಿೋಗೆ ರಾಷಿ್ಕ್ ಿೋಯ ಹಾಗೂ 

ಜ್ವಗತಿಕವಾಗಿ ಸಮಯ ವಯ ರ್ಥವವಾಗಲು ಕಡುಗೆ ನಿೋಡುವಿರಿ! ಹೇಗೂ, “ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ” ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ ನಿೋವು 

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮಾಡದಿದಾ ರೆ ನಿಮಮ  ನಾಳೆಯ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವಂತ್ವುಗಳು. ಹೌದು, ತ್ತತ್ತವ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಇದೆಾ ೋ ಇರುತ್ತ ವ, ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಗತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ನ್ನ್ಗೂ ಗತಿತ ರುವದೇನೆೆಂಧರೆ, ಎಲಿ್ವೂ ತ್ತತ್ತವ ಸಂಗತಿಯಲಿ್ , ನಿಮಮ  

ಗಮನ್ವನ್ನನ  ಸ್ಯಳೆದುಕಳುಳ ವದಕೆಾ ಗಿ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಸಮಯವನ್ನನ  “ಕದುಾ ಕಳಳ ಲು” ಮಾತ್ಾ ವೇ ಅವುಗಳು ಆ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಿಸುತ್ತ ವ. 

ಈ ದಿನದ ಕಿ್ರಯಾಯೋಜನೆ: 

ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ಾ ತಿ ಸದವಕಾಶಗಳನ್ನನ  ಪ್ಾ ಯೋಜ್ನ್ಪ್ಡಿಸ್ಸಕಳುಳ ವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೆೆಂದು ದೇವರನ್ನನ  ಕೇಳಿಕಳಿಳ ರಿ. 

ಪ್ಾ ಸ್ಸದಧ  “ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳ” ಪ್ಟಿ್ಟ  ಮಾಡುವದರ ಜತೆಗೆ, ಒೆಂದು “ಮಾಡುವದನ್ನನ  ನಿಲಿ್ಲಸುವ” ಸಂಗತಿಗಳ 

ಪ್ಟಿ್ಟಯೆಂದನ್ನನ  ಸಹ ಗರುತಿಸ್ಸ ಇಟಿ್ಟಕಳುಳ ವ ಜೋವನ್ಶೈಲ್ಲಯನ್ನನ  ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ. ನಿೋವು ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ವನ್ನನ  ಹೇಗೆ 



ಕಳೆಯುವಿರಿ ಎೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ ಸ್ಥಧಿಸ್ಸಕಳುಳ ವದಕೆಾ ಗಿ ನಿೋವು ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  

ಇದು ಒಳಗೆಂಡಿರಲ್ಲದೆ. ನಿೋವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯವನ್ನನ  ಉಳಿಸಬಲಿ್ಲರಿ ಮತ್ತತ  ಆ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಧಿಸಬೇಕ್ೆಂದು 

ಬಯಸುತಿತ ದಾ  ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ  ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನನ  ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೆೆಂಬುದನ್ನನ  ನೋಡಿದರೆ 

ಆಶು ಯವಗಳುಳ ವಿರಿ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ದಿನ 22 

ಯೇಸುವು ಕತ್ಬನ್ನ 

ರೋಮ 10:9 
ಅದೇನಂದರೆ ನಿೋನ್ನ ಯೇಸುವನೆನ ೋ ಕತ್ವನೆೆಂದು ಬಾಯೆಂದ ಅರಿಕ್ಮಾಡಿಕೆಂಡು ದೇವರು ಆತ್ನ್ನ್ನನ  

ಸತ್ತ ವರಳಗಿೆಂದ ಎಬಾ ಸ್ಸದನೆೆಂದು ಹೃದಯದಿೆಂದ ನಂಬದರೆ ನಿನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗವದು ಎೆಂಬದೇ. 

ನಾನ್ನ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದಿಷಿ್ಟ  ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿೋಗೆ ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶಿನ ಸ್ಸಕೆಂಡಿರುವನ್ನ, “ಯೇಸುವೇ ಕತ್ವನೆೆಂದು 

ನಾವು ಏಕ್ ನಿಜ್ಕೊ  ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು?” ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿರುವಂತೆ, ಅದು ಬರಿೋ ಹೇಳುವದಕೆೆಂತ್ ಹೆಚಿು ನ್ದ್ದಾ ಗಿದೆ. 

ಅದೆಲಿಾ  ಆರಂಭವಾದದಾ ರ ಬಗೆೆ  ನೆನ್ಪ್ರಸ್ಸಕಳುಳ ವದ್ದದರೆ, ಆದಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದಾ  ನ್ಮಮ  ಸಹೋದರರು ಮತ್ತತ  

ಸಹೋದರಿಯರು ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ನಿಜ್ಕೊ  ಹಿೆಂಬಾಲ್ಲಸಲು ಬಯಸುತಿತ ದಾ ವರಿಗೆ ಈ ಅಮೂಲಾಗಾ ವಾದ 

ದೃಢಹೇಳಿಕ್ಯನ್ನನ  ನಿೋಡುವದನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸ್ಸದಾ ರು. ಅಲಿೆಂದು ಆಯೆೆಯತ್ತತ , ಬಹಳ “ಅನ್ನಕೂಲ್ರವಾದ” 

ಒೆಂದು ಆಯೆೆ , ಏನೆೆಂದರೆ ಕೈಸರನ್ನ್ನನ  ಕತ್ವನ್ನ ಎೆಂದು ಘೋಷ್ಕ್ಸ್ಸದರೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಿರುತಿತ ತ್ತತ . ಈ ಘೋಷ್ಣೆಯನ್ನನ  

ಎಲಿ್ರ ಮುೆಂದೆ ಘೋಷ್ಕ್ಸಬೇಕತ್ತತ ; ಸ್ಥಕಷ ಗಳ ಮುೆಂದೆ ಅದನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕು. ಕೈಸರನ್ನ್ನನ  ಕತ್ವನ್ನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ಸದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ  ಸಾ ೆಂತ್ ಮರಣ ತಿೋಪ್ರವನ್ ಗರುತ್ತ ಆಗಿರುತಿತ ತ್ತತ ! ಆದಾ ರಿೆಂದ, ಎಲಿ್ರ ಮುೆಂದೆ 

“ಯೇಸುವನೆನ ೋ ಕತ್ವನೆೆಂದು” ಅರಿಕ್ ಮಾಡುವುದು ದಡಡ  ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ತತ . ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿೋವು ಯಾವಾಗ ಏನೂ 

ಬೇಕಾದರೂ ಗಂಡಾೆಂತ್ರ ಎದುರಿಸಬಹುದಿತ್ತತ , ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಬಂಧಿಸ್ಸ ಯಾವದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  

ಮರಣಕೆಳಪ್ಡಿಸುವ ಸಂಭವವಿತ್ತತ . ಎೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಜೋವನ್! 

ಕ್ಲ್ವೊಮೆಮ  ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಎೆಂದು ಧೈಯವಪ್ಡಿಸುವ ವಾಕಯ ಗಳು ಏಕ್ ಅಷಿ್ ೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತ ವೆಂದು 

ಅಚು ರಿಗಳುಳ ತೆತ ೋವ . . . ನಿಶು ಯವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ತ್ಸನ್ನ ನೇಮ್ಸ್ಸದ ಸಮಯದ ತ್ನ್ಕವೂ ತ್ನ್ನ ವರನ್ನನ  

ಸಂರಕಷ ಸುವನ್ನ. ಈಗ ಒಮೆಮ ಗೆ ನಾವು 2000 ವಷ್ವಗಳ ನಂತ್ರಕೆ್  ಬರೋಣ, ಈ ಘೋಷ್ಣೆಗೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವವು 

ಇರುತ್ತ ದೋ? 

ನ್ಮಗೆ ಗತಿತ ರುವಂತೆ, ನಾವು “ಯೇಸುವೇ ಕತ್ವನ್ನ” ಎೆಂಬ ಆ “ಒಳೆಳ ೋ ಪ್ಾ ತಿಜ್ಜಾ ಯನ್ನನ  “ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತ ದೆೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತ ದೆ (1 ತ್ತಮೊಥೆ 6:12). ಆದರೆ ಪ್ಾ ಶ್ನ ಯು ಏನೆೆಂದರೆ: ಇೆಂದು ನಿಮಮ  

ಜೋವಿತ್ವನ್ನನ  ಯೇಸುವು ಈಗಲೂ ನಿಮಮ  ಜೋವಿತ್ದ ಒಡೆಯನೆೆಂಬಂತೆ ಬದುಕುತಿತ ರುವಿರಾ? ಅರ್ಥವಾ ಒಡೆಯತ್ಾ ವನ್ನನ  

ಆತ್ನಿೆಂದ ಕತ್ತತ ಕೆಂಡು ನಿೋವೇ ವಹಿಸ್ಸಕೆಂಡಿದಿಾ ೋರೋ?  

ಬಹುಶಃ ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ಕತ್ವನೆೆಂದು ಅರಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ಲ್ವು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅರ್ಥವಾ ವಷ್ವಗಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ 

ಆತ್ನ್ನ ನಿಮಮ  ಕತ್ವನಾಗಿದಿಾ ರಬಹುದು.  

ನಿಮಮ  ಮಾಗವಗಳನ್ನನ  ನಿಮಮ  ಅನಯ ೋನ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ಆಲೋಚಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ! ನಿೋವು ಬೇರಬಾ ರ ಮೇಲೆ 

ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ ಲಿ್ಲ  ಯೇಸುವಿನ್ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದುಕೆಂಡ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮಮ  ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆದುಕಳುಳ ವದನ್ನನ  ಬಯಸುತಿತ ದಿಾ ರಾ? 

ಯೇಸುವನ್ನನ  ತ್ನ್ನ  ಮೇಲೆ ಕತ್ವನೆೆಂದು ಘೋಷ್ಕ್ಸ್ಸದ ಒಬಾ  ವಯ ಕತ ಯ ಬಗೆೆ  ಕಥೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದೆ, ಆತ್ನ್ 

ಜೋವನ್ವು ಅನೇಖ್ ಕೋಣೆಗಳುಳಳ  ಮನೆಗೆ ಹೋಲ್ಲಕ್ಯಾಗಿತ್ತತ . ಒೆಂದು ದಿನ್, ಯೇಸು ಮನೆಯ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಿತ ದಾ ನ್ನ 

ಮತ್ತತ  ಈ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ದಿೆಂದ ಎಲಿಾ  ಕೋಣೆಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಅವರು “ಖ್ಯಸಗಿ” 

ಎೆಂದು ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದಾ  ಒೆಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟಕೆಂಡು ನ್ಡೆದರ, ಅಲಿ್ಲೆಂದು ಒೆಂದು ಗಲ್ಲೋಜು ವಾಸನೆ 

ಬಲ್ವಾಗಿ ಬರುತಿತ ದಾ  ಕಾರಣ ಈ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಅವಸರದಿೆಂದ ಅದನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟಕೆಂಡು ಕರೆದಯಾ ನ್ನ, ಯೇಸು 

ಅದನ್ನನ  ಗಮನಿಸನ್ನ ಅರ್ಥವಾ ಪ್ಾ ಶ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳುವದಿಲಿ್  ಎೆಂದು ನಿರಿೋಕಷ ಸ್ಸದಾ ನ್ನ.  

ದುರದೃಷಿ್ ಕರವಾಗಿ, ಯೇಸು ಆ ಕೋಣೆಯನ್ನನ  ಸಹ ಪ್ರಿೋಕಷ ಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಒತ್ಸತ ಯಸ್ಸದನ್ನ, ದುುಃಖ್ದ 

ಮುಖ್ವನಿನ ಟಿ್ಟ ಕೆಂಡು ಮನ್ಸಿ್ಸ ಲಿ್ದೆಯೇ ಆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದನ್ನ ಮತ್ತತ  ಸಾ ತಃ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಿಗೇ 

ಆಶು ಯವವಾಗಿತ್ತತ . ಯೇಸು ಆತ್ನಿಗೆ “ಏಕ್ ಅಚು ರಿಗೆಂಡಿರುವಿ? ನಿನ್ಗೆ ಕೋಣೆಯ ಸ್ಸಾ ತಿ ಗತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ವೇ? ಅದಕೆಾತ್ನ್ನ 

ಸಂಯಮದಿೆಂದ, “ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನ್ನ ಇದರಳಗಿದ್ದಾ ಗ ಇಷಿ್ ೆಂದು ಕ್ಟಿ ದ್ದಾ ಗಿರಲ್ಲಲಿ್ ” ಎೆಂದು ಉತ್ತ ರಿಸ್ಸದನ್ನ. 

ನಿೋತ್ತಪಾಠ: ಯೇಸು ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದ ಕತ್ವನಾಗಿರುವಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  “ಖ್ಯಸಗಿ ಕೋಣೆಗಳು” ಎೆಂಬುದಿರುವದಿಲಿ್ . 

ಆತ್ನ್ನ ಎಲಿ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವನ್ನ. ಕ್ಲ್ವೊಮೆಮ , ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದಷಿ್ಟ  ನ್ಶಿಸ್ಸ ಹೋಗಿದೆ ಎೆಂದು 

ಕಾಣಿಸುವದರಿೆಂದ, ನಿೋವು ಆಗದೆೆಂದು ಕೈ ಚೆಲಿುವಿರಿ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ತಡಗಿಸ್ಸಕಳುಳ ವಿರಿ. ಈ 

ಬಲೆಯೆಂದ ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸಕಳಳ ಲು ಈಗಲೂ ಒೆಂದು ಮಾಗವವಿದೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕಳಿಳ ರಿ, ಮತ್ತತ  ಆಗ ಆತ್ನ್ನ ನಿಮಮ  

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕಳುಳ ವನ್ನ, ಯೇಸುವನ್ನನ  ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದ ಕತ್ವನ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಳಿಳ ರಿ, ಆಗ ನಿೋವು ರಕ್ಷಣೆ 

ಹೆಂದುವಿರಿ! (ಯಾಕೊೋರ್ 4:8) 



ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಾಚನಕೆ ಗಿ: 

ಯೋಹಾನ್ 14:6 

ಲೂಕ 6:46 

ಯೋಹಾನ್ 8:31/ ಯೋಹಾನ್ 3:36/ ಯೂದ 1:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ದಿನ 23 

ಕಿ್ರ ಸಿ್ನ್ನ, ದೇವರ ಪಿ ತ್ತರೂಪ 

ಕೊಲಸ್್  1:15-16 
15ಆತ್ನ್ನ ಅದೃಶಯ ನಾದ ದೇವರ ಪ್ಾ ತಿರೂಪ್ನೂ ಸೃಷಿ್ಕ್ ಗೆಲಿಾ  ಜ್ಜಯ ೋಷ್ಠ ಪುತ್ಾ ನ್ ಸ್ಥಾ ನ್ಹೆಂದಿದವನೂ 

ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ. 16ಭೂಪ್ರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೃಶಾಯ ದೃಶಯ ವಾದವುಗಳೆಲಿ್ವೂ ಸ್ಸೆಂಹಾಸನ್ಗಳಾಗಲ್ಲ ಪ್ಾ ಭುತ್ಾ ಗಳಾಗಲ್ಲ 

ದರೆತ್ನ್ಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲ್ಲ ಆತ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿ್ಕ್ ಸಲ್ಪ ಟಿ ವು. ಸವವವು ಆತ್ನ್ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರವಾಗಿಯೂ 

ಆತ್ನಿಗೋಸೆ ರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷಿ್ಕ್ ಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. 

2 ಕೊರಂಥ 4:4 

ಅಪ್ಸತ ಲ್ನಾದ ಪೌಲ್ನ್ನ ಪ್ಾ ಕಟಗಳಿಸ್ಸದೆಾ ೋನೆೆಂದರೆ ದೇವರು ಸವವರಿಗಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾ ನೆ, ನಂಬುವದಕೆ್  

ನಿರಾಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ಾ ವೇ ಆತ್ನ್ನ ದರಕುವದಿಲಿ್ . ಸೈತ್ಸನ್ನ್ ಗರಿಯು ವಂಚಿಸುವುದು, ಆತ್ನ್ನ ಕಾ ಸತ ನ್ 

ಸುವಾತೆವಯ ಬೆಳಕು ಪ್ಾ ಕಾಶಿಸದಂತೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತತ  ಸುಖ್ ಇವುಗಳನ್ನನ  ಬಳಸ್ಸ ಜ್ನ್ರನ್ನನ  

ಕುರುಡರನಾನ ಗಿಸುತ್ಸತ ನೆ. ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಅಗೋಚರನಾದ ದೇವರ ಪ್ಾ ತಿರೂಪ್ವಾಗಿದ್ದಾ ನೆ ಎೆಂಬುದು ಬೈಬಲ್ಲನಳಗೆ 

ಎಲಿೆಡೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾ ಸತ ನ್ ದೈವಿಕ ಸಾ ಭಾವದ ಕುರಿತ್ತ ಬಲ್ವಾದ ಹೇಳಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. 

ಯೋಹಾನ 1:18 

ಕಾ ಸತ ನ್ನ ದೇವರ ನಿಖ್ರವಾದ ಪ್ಾ ತಿಕೃತಿಯಾಗಿರುವನ್ನ, ಆತ್ನ್ನ ದೇವರನ್ನನ  ಪ್ಾ ತಿಬೆಂಬಸುವುದು ಮಾತ್ಾ ವೇ ಅಲಿ್ , 

ಆದರೆ ದೇವರನ್ನನ  ನ್ಮಗೆ ಪ್ಾ ಕಟಗಳಿಸುವನ್ನ. ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ , ದೇವರು ತ್ನ್ನ  ಸಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ಸ್ಥರತ್ಾ ವನ್ನನ  ನೋಡಿ 

ಸಪ ಶಿವಸಲ್ಪ ಡುವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಕಟಗಳಿಸ್ಸದನ್ನ. ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ , ದೇವರು ಭೂಮ್ಯ ಮೇಲೆ ಜೋವಿಸುವ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಾಗಿ 

ಮಾಪ್ವಟಿ ನ್ನ. ಒಬಾ  ತಂದೆಯಾಗಿ, ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಅರಿತಿರುವವರು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ನೋಡುವಾಗಲೆಲಿಾ  ನ್ನ್ನ  ಮಗನ್ನ್ನನ  

ಗರುತಿಸುವರು, ನಾನ್ನ ಶಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಸ್ಸಾ ತ್ನಾಗಿಲಿ್ದಿದಾ ರೂ ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಮಗನ್ನ್ನನ  ಗರುತಿಸುವರು. 

ಕಾ ಸತ ನ್ನ ದೇವರು ಪೂಣವ ಪ್ಾ ಕಟನೆಯಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ನಿೋವು ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನ್ನನ  ದೃಷಿ್ಕ್ ಸ್ಸದ್ದಗ ಕಾಣ್ಣವ ದೇವರ ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ 

ಚಿತ್ಾ ಣವನ್ನನ  ಬೇರೆ ಎಲಿೂ  ಕಾಣಲು ಆಗದು. ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಮಾನ್ವ ದೇಹವೊೆಂದರಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಸಂಪೂಣವ 

ಅಭಿವಯ ಕತ  ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಇಬಿಿಯ 1:3 

ಕಾ ಸತ ನ್ನ ವಿಶಾ ದ ಸೃಷಿ್ಕ್ ಕತ್ವನ್ನ ಮಾತ್ಾ ವೇ ಅಲಿ್ , ಆದರೆ ಆತ್ನ್ನ ಅದನ್ನನ  ಪ್ೋಷ್ಕ್ಸುವಾತ್ನ್ನ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಆತ್ನ್ಲಿ್ಲ , ಸಮಸತ ವು ಒಟಿ್ಬ ಗಿ ನಿೆಂತಿದೆ, ಆತ್ನ್ನ ವಿಶಾ ವನ್ನನ  ಅಸತ ವಯ ಸತ ಗಳಳ ದಂತೆ ತ್ಪ್ರಪ ಸ್ಸ ಕಾಪ್ರಡುವಾತ್ನ್ನ. ಕಾ ಸತ ನ್ನ 

ಸಕಲ್ ಜೋವರಾಶಿಯನ್ನನ  ಪ್ೋಷ್ಕ್ಸುವಾತ್ನಾದ ಕಾರಣ, ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಯಾರಬಾ ರೂ ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ಅವಲಂಬಸದೆ 

ಇರುವವರಲಿ್ . ನಾವಲಿ್ರೂ ಆತ್ನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದುಾ  ಕಾಪ್ರಡುವಂತೆ, ಆರೈಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ೋಷ್ಕ್ಸುವಂತೆ 

ಆತ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅನ್ನದಿನ್ ಭರವಸ್ಯ ಇಡಬೇಕು. 

ದೇವರು ನಿಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಷಮ್ಸಲಾರನ್ನ ಎೆಂದು ಯೋಚಿಸ್ಸದರೆ ಅದು ನಿಮಮ  ತ್ಪುಪ  ಕಲ್ಪ ನೆ. ವಿಶಾ ದ 

ಅಧಿಪ್ತಿಗೆ ನಿವಾರಿಸುವದಕೆಾ ಗದಷಿ್ಟ  ದಡಡ  ಪ್ರಪ್ವು ಯಾವದೂ ಇಲಿ್ . ನಿೋವು ತೆರೆದ ಮನ್ಸಿು ಳಳ ವರಾಗಿ ಆತ್ನ್ 

ಮಗನ್ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ಆತ್ನ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆತ್ನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಕ್ಷಮ್ಸಬಲಿ್ನ್ನ ಮತ್ತತ  ಕ್ಷಮ್ಸುವನ್ನ. 

ಯೋಹಾನ 14:8-14 
ತಂದೆಯನ್ನನ  ನೋಡಬೇಕ್ೆಂದು ಬಯಸ್ಸದಾ  ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನನ  ತಿಳಿದರೆ ದೇವರನ್ನನ  ತಿಳಿದಂತೆಯೇ 

ಎೆಂದು ಯೇಸು ಆತ್ನಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ಸದನ್ನ. ದೇವರಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯ ಕೆಾ ಗಿ ಮತ್ತತ  ವಾಸತ ವಿಕತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವು ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಅೆಂತ್ಯ ಗಳುಳ ವುದು. ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಬೋಧಕರು, ಉಪ್ದೇಶಕ ಮತ್ತತ  ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ 

ತ್ಸವು ದೇವರ ಸಮುಮ ಖ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುವವರು ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ನೆನ್ಪ್ರಟಿ್ಟಕಳಳ ಬೇಕು. ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ತಿರಸೆ ರಿಸುವವರು ಮತ್ತತ  

ತ್ಮಮ  ಸಾ  ಆಕಾೆಂಕ್ಷ ಗಳ ಬೆನ್ನ ತ್ತತ ವವರು ತ್ಮಗೆ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆಯೇ ಸೈತ್ಸನ್ನ್ನ್ನನ  ತ್ಮಮ  ದೇವರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಬಡುತ್ಸತ ರೆ.  

ಯೋಹಾನ್ನ್ ಬೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ  ಗಮನ್ವು ಕಾ ಸತ ನೇ ಆಗಿದಾ ನ್ನ ಹರತ್ತ ಸಾ ತಃ ಅಲಿ್ . ನಿೋವು ಕಲ್ಲಸುವಾಗ, 

ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಹರತ್ತ ನಿಮಮ  ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ವಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳದಿರಿ ಹಾಗೂ 

ಒಬಾ ನ್ನ ಕಾ ಸತ ನ್ ಬದಲಾಗಿ ತ್ನ್ನ  ಬಗೆೆ  ಅರ್ಥವಾ ಸಾ ೆಂತ್ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಬೋಧಿಸುವದನ್ನನ  ನಿೋವು ಆಲ್ಲಸ್ಸದರೆ, 

ಆತ್ನ್ನ ಸುಳುಳ  ಬೋಧಕನಾಗಿದುಾ  ಆತ್ನ್ ಬಗೆೆ  ಎಚು ರದಿೆಂದಿರಿ. ಕಾ ಸತ ನ್ನ ನ್ಮಗಿದಾ ರೆ, ದೇವರ ಸಕಲ್ವನ್ನನ  ಮಾನ್ವ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಂದಿದೆಾ ೋವ ಎೆಂದರ್ಥವ. 

ಮ್ಯಕಿಯ 



ಮುಸುಕು ತೆಗೆದ ಮನ್ಸಿು ಗಳಿೆಂದ ದೇವರ ಸಾ ಭಾವವನ್ನನ  ನೋಡುವ ಮೂಲ್ಕ, ನಾವು ಆತ್ನ್ 

ಸ್ಥರೂಪ್ಯ ವುಳಳ ವರಾಗಿ ಇರಬಲಿೆವು. ಸುವಾತೆವಯಲಿ್ಲ , ನಾವು ಕಾ ಸತ ನ್ ಕುರಿತ್ಸದ ಸತ್ಯ  ನೋಡುತೆತ ೋವ ಮತ್ತತ  ನಾವು 

ಅದನ್ನನ  ಅನ್ಾ ಯಸುವದಕೆ್  ಕಲ್ಲತ್ತಕೆಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ನೈತಿಕವಾಗಿ ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಗಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ನಾವು 

ಯೇಸುವಿನ್ ಜೋವನ್ದ ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ಅದನ್ನನ  ಅನ್ಾ ಯಸ್ಸಕಳುಳ ವಾಗ, ದೇವರು ಎಷಿ್ಟ  ಅದುು ತ್ವಾದವನ್ನ 

ಮತ್ತತ  ನಿಜ್ಕೊ  ಆತ್ನ್ನ ಯಾರೆೆಂಬುದನ್ನನ  ಅರ್ಥವಮಾಡಿಕಳಳ ಬಲಿೆವು. ನ್ಮಮ  ಜ್ವಾ ನ್ವು ಗಾಢವಾಗತಿತ ದಾ ೆಂತೆ, 

ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನ್ನ ಬದಲಾಗವಂತೆ ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನ್ನ.  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಾಚನಕೆ ಗಿ: 

ರೋಮ 8:29 

ಗಲಾತ್ಯ  4:19 

ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ  3:21 
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ಕಿ್ರ ಸಿ್ನನ್ನು  ಕತ್ಬನೆಂದು ಪಿ ತ್ತಷಿ್ಟ ಸಿಕೊಳ್ಳಳ ರ 
ನ್ಮ್ಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಒೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ವಿಶೇಷ್ ಬಳಕ್ಗಾಗಿ 

ಪ್ಾ ತಿಷ್ಕ್ಠ ಸ್ಸಟಿ್ಟಕಳುಳ ತೆತ ೋವ. ರಜ್ಜಯ ಪ್ಾ ವಾಸ ಅರ್ಥವಾ ನಿವೃತಿತ ಗಾಗಿ ಕಾ ಮತ್ಪ್ಪ ದೆ ಹಣವನ್ನನ  ಉಳಿತ್ಸಯ ಮಾಡಿ 

ಮ್ೋಸಲ್ಲಟಿ್ಟಕಳಳ ಬಹುದ್ದಗಿದೆ. ತಂದೆತ್ಸಯಗಳು ಶನಿವಾರದಂದು ರಾತಿಾ ಯನ್ನನ  ತ್ಮಮ  ಮಕೆಳು ಭಾನ್ನವಾರ 

ಮುೆಂಜ್ವನೆ ಧರಿಸ್ಸಕಳಳ ಲು ಬಟಿ್ ಗಳನ್ನನ  ಎತಿತ  ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕಸ್ಸಟಿ್ಟಕಳುಳ ವದಕೆ್  ಸಮಯ ಕಡಬಹುದು. ನಂಬಗಸತ  

ಕ್ಾ ೈಸತ ರು ಪ್ಾ ತಿ ದಿನ್ ವೈಯಕತ ಕ ಅರ್ಥವಾ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಧ್ಯಯ ನ್ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾ ರ್ಥವನೆಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನನ  

ಮ್ೋಸಲ್ಲಟಿ್ಟಕಳಳ ಬಹುದು. 

ಅಪ್ಸತ ಲ್ನಾದ ಪೇತ್ಾ ನ್ನ ನ್ಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸಿ್ನನ್ನು  ಕತ್ಬನೆಂದು ಪಿ ತ್ತಷಿ್ಟ ಸಿಕೊಳ್ಳಳ ರ  ಎೆಂದು ಉಪ್ದೇಶಿಸುತ್ಸತ ನೆ. 

ಅದರರ್ಥವವೇನೆೆಂದರೆ ಕಾ ಸತ ನ್ನ ನ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾ ನ್ ಮತ್ತತ  ಉದೆಾ ೋಶ ಇರತ್ಕೆದುಾ , ನ್ಮಮ  ಏಕೈಕ 

ಕತ್ವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅೆಂತ್ಹ ಸನಾಮ ನ್ ಅರ್ಥವಾ ಬರುದನ್ನನ  ಬೇರೆ ಯಾರಬಾ ರಿಗೂ ಸ್ಸಗತ್ಕೆ ದಾ ಲಿ್ . ನಾವು ಆತ್ನ್ನ್ನನ  

ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕಸ್ಸಟಿ್ಟಕಳುಳ ವಾಗ, ಆತ್ನಬಾ ನೇ ನ್ಮಮ  ರಕ್ಷಕನ್ನ, ನ್ಮಮ  ಪ್ರಿಪೂಣವ ಸ್ಯನ ೋಹಿತ್ನ್ನ, ನಿತ್ಯ ಕೆಾ ಗಿ ನ್ಮಮ  ನಿರಿೋಕ್ಷ  

ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ ಒಪ್ರಪ ಕೆಂಡಂತ್ಸಗವುದು. ಆತ್ನಬಾ ನೇ ನ್ಮಮ  ಸುತ ತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾ ೋತಿಗೂ ಯೋಗಯ ನ್ನ ಎೆಂದು ಅರಿಕ್ 

ಮಾಡಿದವರಾಗತೆತ ೋವ. 

ಕಿ್ರ ಸಿ್ನನ್ನು  ನಾವು ಹೇಗೆ ಕತ್ಬನೆಂದು ಪಿ ತ್ತಷಿ್ಟ ಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು? 

ಆತ್ನ್ನ ಅನ್ನಗಿಹಸುವ ನಿರೋಕೆೆಯಲ್ಲಾ  ಜೋವಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಜೋವಿಸುವುದು ಎೆಂದರೆ ನ್ಮಮ  ಜೋವನ್ದ ಕತ್ವನ್ನ ಎಲಿಾ  ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ತ್ನ್ನ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ಉತ್ತ ಮವಾಗಿಟಿ್ಟಕೆಂಡಿದ್ದಾ ನೆ ಎೆಂಬ ದೃಢವಿಶಾಾ ಸದಿೆಂದ ಪ್ಾ ಶಾೆಂತ್ವಾಗಿ ಪ್ಾ ತಿ ದಿನ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತತ  

ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವುದು ಎೆಂದರ್ಥವ. 

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಜೋವಿಸುವುದು ಎೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ವಾದ ಆಶಾವಾದದೆಂದಿಗೆ ಜೋವಿಸುವವರಾಗಿದುಾ  ಅದು ಪ್ಾ ತಿ ದಿನ್ದ 

ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  “ಹೇಗಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲ್ಲ ಜೋವವಾಗಲ್ಲ ದೇವದೂತ್ರಾಗಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ ಗಳಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ 

ಸಂಗತ್ತಗಳಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಂದಣ ಸಂಗತ್ತಗಳಾಗಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಗಳಾಗಲ್ಲ ಮೇಲಣ ಲೋಕವಾಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಣ 

ಲೋಕವಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟು ಯಾಗಲ್ಲ ನಮಮ ನ್ನು  ನಮಮ  ಕತ್ಬನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸಿ್ನಲ್ಲಾ  ತೋರಬಂದ 

ದೇವರ ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಯಂದ ಅಗಲ್ಲಸ್ಲಾರವೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶಿಯ ಉಂಟ್ಟ (ರೋಮ 8:38-39). ಆದದರಿೆಂದ, ಪ್ರಾ ಯ 

ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತತ  ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗಿರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಜೋವಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ನ್ಮಮ  

ಕತ್ವನೆೆಂದು ಪ್ಾ ತಿಷ್ಕ್ಠ ಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ. ನ್ಮಮ  ಅನಿಶಿು ತ್ತೆಗಳ ಮತ್ತತ  ಬದಲಾಗವ ಜ್ಗತಿತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  

ದೃಢವಿಶಾಾ ಸದಿೆಂದ ಜೋವಿಸುವುದು ಭಿನ್ನ ವಾಗಿ ನಿಲಿುವಂತೆ ಮತ್ತತ  ಶಾೆಂತ್ವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

ವೈಯಕಿ್ರಕ ಹಂಚ್ಚಕೊಳುಳ ವುದು. ಕಳೆದ ವಷ್ವವು ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಾಲ್ಲನಿೆಂದ ಕೂಡಿತ್ತತ . ವಷ್ವದ 

ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ನ್ನ್ನ  ಶಿಷ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಕ್ಲ್ವರ ತಂದೆತ್ಸಯಗಳ ಮರಣ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಹೋರಾಟ ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ 

ಬಂದಿತ್ತತ , ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಶಿಷ್ಯ ರ ಮೇಲೆ ಬೋರಿದ ಪ್ರಿಣಾಮದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಹೋರಾಟ 

ಅನ್ನಭವಿಸ್ಸದೆನ್ನ. ಅದೇ ವಷ್ವದ ವೇಳೆ, ನ್ನ್ನ  ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಇಬಾ ರು ಸದಸಯ ರು ಮರಣ ಹೆಂದಿದರು ಮತ್ತತ  

ಇನ್ನನ  ಅನೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ನ್ಮಮ  ನಂಬಕಗೆ ಸವಾಲುವೊಡಿಡ ದವು. ಅದೆಲಿ್ವನೂನ  ಸಹಿಸ್ಸಕೆಂಡು ಮುೆಂದೆ ಸ್ಥಗವಂತೆ 

ಮಾಡಿದುಾ  ಯಾವುದೆೆಂದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಕುರಿತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾ ರಿೆಂದಲೇ. ಏನೇ 

ಸಂಭವಿಸ್ಸದರೂ ಸರಿಯೇ, ಯೇಸುವು ಆಗಲೂ ಕತ್ವನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವನ್ನ ಮತ್ತತ  ನಾನ್ನ ಎಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೂ 

ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡಿರುವನ್ನ ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ತ್ಾ ವನ್ನನ  ಕಳೆಯುವನೆೆಂಬ ನ್ನ್ನ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯು 

ಭದಾ ವಾಗಿರುವುದು. ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ನಾವು ಹೇಗೆ ಕತ್ವನೆೆಂದು ಪ್ಾ ತಿಷ್ಕ್ಠ ಸ್ಸಕಳುಳ ವವು? 

 

ನಿಮಮ  ನಿರೋಕೆೆಯ ರ್ಗೆೆ  ಹಂಚ್ಚಕೊಳಳ ಲು ಸಿದಧ ರರುವ ಮೂಲಕ. 

ನಿಮಮ  ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲರುವ ಆ ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ತತ  ದೃಢವಿಶಾಾ ಸವು ಬೇರಬಾ ರು ನಿಮೊಮ ೆಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷ್ಣೆ ನ್ಡಿಸುವ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಬೇಕು. “ನಿನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಕ್ಯದೆಯಲಿಾ ” ಎೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ 

“ಅೆಂತ್ಹ ನ್ಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕವಾದದಾ ನ್ನನ  ನೋಡುವದಕೆ್  

ಶಕತ ನಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿತ ಯಲಿಾ . ನಿನ್ನ  ಗಟಿ್ಬ ದರೂ ಏನ್ನ?” ಎೆಂದು ಪ್ಾ ಶಿನ ಸಬಹುದು. ಆಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಒೆಂದು 

ದ್ದಾ ರವು ತೆರೆಯಲ್ಪ ಟಿ ೆಂತೆಯೇ. “ಸಿದಧ ರಾಗಿರ” ಎನ್ನನ ತ್ಸತ ನೆ ಪೇತ್ಾ ನ್ನ. ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ಕತ್ವನೆೆಂದು ಪ್ಾ ತಿಷ್ಕ್ಠ ಸ್ಸಕಳುಳ ವದಕೆ್  

ಸ್ಸದಧ ವಾಗಿರಿ. ಬಲ್ಲಷ್ಠ ವಾಗಿರುವುದು ನಿೋವಲಿ್  ಆದರೆ ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ನಿಮಮ  ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯವಮಾಡುವ ಕಾ ಸತ ನೇ 

ಬಲ್ಲಷ್ಠ ನೆೆಂಬುದನ್ನನ  ಜ್ನ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ಾ ತಿ ದಿನ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  ನ್ವಿೋಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ  

ಉತಿ್ಸಹದೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತತ  ಶಾೆಂತ್ವಾದ ದೃಢವಿಶಾಾ ಸದೆಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಬಲ್ವನ್ನನ  ಕಡುವಾತ್ನ್ನ ಯೇಸು 

ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ ಪ್ರಾ ೋತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ನ್ನ್ನ  ಕತ್ವನ್ನ ಮತ್ತತ  ನಿರಿೋಕ್ಷ . 

ಆ ನಿತ್ಯ ತ್ಾ ವನ್ನನ  ಬದಲಾಯಸುವ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಮ  ಕುಟ್ಟೆಂಬದೆಂದಿಗೆ ಆತಿಮ ೋಕ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಳನ್ನನ  

ನ್ಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಸ್ಸದಧ ಪ್ಡಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ. ಟ್ಟವಿಯನ್ನನ  ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇೆಂಟರ್ನೆಟ್ನ್ ಸಂಪ್ಕವ 

ಕಡಿತ್ಗಳಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ತಿದಿನ್ದ ಆತಿಮ ೋಕವಾಗಿ ಉಲಿಾಸ ಮತ್ತತ  ಬೇಸರವುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  

ಹಂಚಿಕಳುಳ ವಂತೆ ನಿಮಮ  ಕುಟ್ಟೆಂಬವನ್ನನ  ಪ್ಾ ೋತಿ್ಸ ಹಿಸ್ಸರಿ. ನಿಮಮ  ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಸದಸಯ ರು, ನಿಮಮ  ನೆರೆಯವರು, 



ನಿಮಮ  ಸಹೋದಯ ೋಗಿಗಳು ಮತ್ತತ  ಸ್ಯನ ೋಹಿತ್ರ ಸಂಗಡ ಸುವಾತೆವಯನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ 

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಹಂಚಿಕಳಿಳ ರಿ. 

ಪಿ ಶ್ನು : ಈ ಧ್ಯಯ ನೋಕತ ಯನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿರುವದರಿೆಂದ ಈಗ ಈ ದಿನ್ ಯಾವ ವಯ ತ್ಸಯ ಸವಾದ ಕಾಯವ 

ಮಾಡಲ್ಲರುವಿರಿ? 

ಕಾ ಸತ ನ್ನ್ನನ  ನಿಮಮ  ಸಾ -ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿಷ್ಕ್ಠ ಸ್ಸಕಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಸ್ಸದಧ ಪ್ಡಿಸ್ಸಕಳಿಳ ರಿ. 
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ನಂಬಿಕೆಯಂದ ಜೋವಿಸಿರ 
ವಾಕಯ ಗಳಲಿೆಲಿಾ , ದೇವರನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸದ ಪುರುಷ್ರು ಮತ್ತತ  ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ತ್ತೆಂಬವ. 

ಏದೆನ್ ತೋಟದಲಿ್ಲದಾ  ಆದ್ದಮ ಮತ್ತತ  ಹವಾ ಳಿೆಂದ ಮೊದಲೆೆಂಡು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ್ದ ಪುರುಷ್ರು ಮತ್ತತ  21ನೇ 

ಶತ್ಮಾನ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ವರೆಗೂ, ದೇವರನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒೆಂದು ಸವಾಲ್ಲನ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ 

ಏಕ್ೆಂದರೆ ಎರಡರ ನ್ಡುವ ಸ್ಥಾ ಭಾವಿಕವಾದ ವಯ ತ್ಸಯ ಸವಿರುತ್ತ ದೆ, ಅೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸಾ ರೂಪ್ನ್ನ ಮತ್ತತ  

ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಒಬಾ  ಶಾರಿೋರಿಕ ಜೋವಿ. ಅೆಂತ್ರವನ್ನನ  ನಿೋಗಿಸುವದಕೆ್  ದೇವರು ನ್ಮಗೆ ನಂಬಕ್ಯೆಂದ ಜೋವಿಸ್ಸರಿ ಎೆಂದು 

ಆಜ್ವಾ ಪ್ರಸುತ್ಸತ ನೆ ಇಬಿಿಯ 11:6! 

ಒಗೆ ಟಿ್ಟ  ದೇವರ ಸಭೆ ಅರ್ಥವಾ ಒಟಿ್ಬ ರೆ ಜ್ನ್ರ ಮೇಲೆ ಬೋರುವ ಪ್ಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಅರ್ಥವಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ನಿಮಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಸರಣಿಯ ಗರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಆ ಸ್ಸಾ ರಚಿತ್ತ ವನೂನ  ಆದರಣೆಯನೂನ  ಕಡುವ ದೇವರು ನಿೋವು ಕಾ ಸತ  ಯೇಸುವನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸ ಒೆಂದೇ 

ಮನ್ಸಿುಳಳ ವರಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ದಯಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಲ. 6ಹಿೋಗೆ ನಿೋವು ಏಕ ಮನ್ಸಿ್ಸ ನಿೆಂದ ಒಮುಮ ಖ್ವಾಗಿ ನ್ಮಮ  ಕತ್ವನಾದ 

ಯೇಸು ಕಾ ಸತ ನ್ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನನ  ಕೆಂಡಾಡುವಿರಿ. –ರೋಮ 15:5-6 

ಇಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಗಮನ್ವು ಕಾ ಸತ  ಯೇಸುವನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಜೋವನ್ವನ್ನನ  ನ್ಡಿಸುವುದರ ಮೇಲ್ಲದೆ, ಅದು 

ಮುೆಂದೆ ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂತ್ಯ ವಾಗತ್ತ ದೆ.  

 

ಮದರ ವಯ ಕಿ್ರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಇಬಿಿಯ 11:1-40 ವಾಕಯ ಭಾಗವು ನ್ಮಮ  ನಂಬಕ್ಯ ಮಹಾನ್ ವಿೋರರ ಪ್ಾ ದಶವನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ದೆ. ನಾವು 

ಅವರಿೆಂದ ಏನ್ನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಬಹುದು? 

 ಅವರು ತ್ಸವು ನೋಡಲ್ಲಕೆಾ ಗದ ದೇವರಲಿ್ಲ  ವಿಶಾಾ ಸವಿಟಿ್ಟ  ತ್ಮಮ ನ್ನನ  ಒಪ್ರಪ ಸ್ಸ ಕಟಿರು. 

 ಅವರು ಆತ್ನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನ್ಡೆದರು, ಅವರು ತ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆತ್ನ್ ಕೃಪೆ ಮತ್ತತ  ಶಕತ ಯನ್ನನ  

ಅನ್ನಭವ ಮಾಡಿದರು. 

 ಅವರ ನಂಬಕ್ಗೆ ಎಲಿಾ  ವಿಧವಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತತ  ವಿರೋಧಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ಸದರೂ ಅವರು 

ಚಂಚಲ್ಗಳಳ ಲ್ಲಲಿ್  ಆದರೆ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಸಾ ರವಾಗಿ ಮುನ್ನ ಡೆದರು. 

 ಅವರು ಆತ್ನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಮಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಖ್ಚಿತ್ವಾಗಿ ಗತಿತ ತ್ತತ , ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನನ  

ಕಾಣ್ಣವದಕೆ್  ಸ್ಥಧಯ ವಾಗದಿದಾ ರೂ ಅದನ್ನನ  ಅರಿತ್ತಕೆಂಡಿದಾ ರು. 

ದೇವರಂದಿಗೆ ಪಿ್ ೋಮಪಾಶಕೆೊಳಗಾಗುವುದು! 

ನಿಮಗೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ರ್ಯಸುತಿೆೋನೆ: “ಒಬಾ  ಮಹಿಳೆಯು ಒಬಾ ನ್ನ್ನನ  ಮದುವ ಮಾಡಿಕೆಂಡಳು, 

ಆತ್ನ್ನ ತ್ಸವು ಜೋವಿಸ್ಸ ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿರುವದಕೆಾ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸುವಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ವೊೆಂದು 

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಮುೆಂದಿಟಿ ನ್ನ. ಈ ಮಹಿಳೆಯು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಲು ಕಷಿ್ ಪ್ಟಿಳಾದಾ ರಿೆಂದ ಆ 

ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ ಸಂಗಡ ಜೋವಿಸುವದಕೆ್  ಬಹಳ ಪ್ಾ ಯಾಸ ಅನ್ನಭವಿಸ್ಸದಳು. ಆಕ್ಯು ಬೇಸರಗೆಂಡಳು ಮತ್ತತ  

ಅಸಂತೋಷ್ಗೆಂಡಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ದೆಾ ೋಷ್ಕ್ಸ್ಸದಳು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಹದಗೆಡುವದಕೆ್  

ಆರಂಭಿಸ್ಸದಂತೆ, ಆ ವಯ ಕತ ಯು ವಿಚೆೆ ೋದನ್ ನಿೋಡಿದನ್ನ ಮತ್ತತ  ಆಕ್ಯನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸ್ಸ ಬಟಿ ನ್ನ. ವಷ್ವಗಳ ಬಳಿಕ 

ಆಕ್ಯು ಮರುವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೆಂಡಳು ಮತ್ತತ  ತ್ನ್ಗೆ ಸ್ಥಧಯ ವಾದಷಿ್ಟ  ಉತ್ತ ಮ ಪ್ಾ ಯತ್ನ  ಮಾಡಲು 

ನಿಧವರಿಸ್ಸದಳು. ಆಕ್ಯ ಪ್ರಾ ೋತಿಯ ಪ್ಾ ತಿಯಾಗಿ ಆ ವಯ ಕತ ಯು ಸಹ ಪ್ರಾ ೋತಿ ತೋರಿಸ್ಸದನ್ನ ಮತ್ತತ  ಆತ್ನ್ನ್ನನ  

ಸಂತೋಷ್ ಪ್ಡಿಸುವದಕೆ್  ಎಲಿ್ವನೂನ  ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷ್ ಪ್ಟಿ ಳು. ತ್ನ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲಿ್ದೆಯೇ, ಆಕ್ಯು 

ವಾಸತ ವಿಕದಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ನ  ಮೊದಲ್ ಗಂಡನ್ನ ಕಟಿ್ಟ ದಾ  ಅದೇ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ವಿಧೇಯಳಾಗತಿತ ದಾ ಳು! 

ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿರುವಂತೆ, ಆಕ್ಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಯು ನಿಯಮಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ , ಆದರೆ ಆಕ್ಯ ಹೃದಯ ಮತ್ತತ  

ದ್ದೆಂಪ್ತ್ಯ ಕೆ್  ಆಗಿದಾ  ಬದಧ ತೆಯೇ ಆಗಿತ್ತತ . 

ಪಾಠ: ಪ್ರಾ ೋತಿಯಲಿ್ದೆ ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಮನೋಭಾವದಿೆಂದ ವಿಧೇಯರಾಗವುದು ಕಷಿ್ ಕರ. ದೇವರು ಪ್ರಾ ೋತಿಗೆ 

ಪ್ಾ ತಿಸಪ ೆಂದಿಸುವನ್ನ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ಪ್ರಾ ೋತಿಸಬಹುದು? ಅದೇ ರಿೋತಿಯಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಾ ೋತಿಸದೆಯೇ 

ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಡದೆಯೇ ಪ್ರಾ ೋತಿಸುವುದಂತೂ ಅಸ್ಥಧಯ ವಾದ ಮಾತ್ತ. 

ಆತ್ನ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ಪಿ್ಪ ೋತ್ತಸಿರ 
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ - ಯಾರಾದರೂ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಪ್ರಾ ೋತಿಸುವವನಾದರೆ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ನ್ನನ  ಕೈಕೆಂಡು ನ್ಡೆಯುವನ್ನ; 

ಅವನ್ನ್ನನ  ನ್ನ್ನ  ತಂದೆಯು ಪ್ರಾ ೋತಿಸುವನ್ನ, ಮತ್ತತ  ನಾವಿಬಾ ರೂ ಅವನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ  ಬಡಾರವನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವವು. ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಪ್ರಾ ೋತಿಸದೆ ಇರುವವನ್ನ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಕೈಕೆಂಡು ನ್ಡೆಯುವದಿಲಿ್ ; ನಿೋವು 

ಆಲ್ಲಸುವ ಮಾತ್ತ ನ್ನ್ನ ದಲಿ್ , ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸ್ಸದ ತಂದೆಯ ಮಾತೇ.  



ದೇವರು ನ್ಮಮ  ನಂಬಕ್ಯ ಪೂವವಜ್ರಿಗಿದಾ  ಅದೇ ನಂಬಕ್ಯನ್ನನ  ಹೆಂದಿರಬೇಕ್ೆಂದು ಕರೆಯುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ಅವರಲಿ್ಲ  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಮಂದಿಗೆ ನ್ಮಮ  ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ವಾಕಯ ವಿರಲ್ಲಲಿ್  ಎೆಂಬ ವಾಸತ ವಾೆಂಶವನ್ನನ  ಆಲೋಚಿಸ್ಸರಿ, 

ಆದ್ದಗೂಯ  ಅವರು ಸೃಷಿ್ಕ್ ಕತ್ವನ್ನ್ನನ , ಆತ್ನ್ ಶಕತ , ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಮಹೋನ್ನ ತ್ತೆಯನ್ನನ  ಊಹಿಸ್ಸಕಳಳ ಲು ತ್ಮಮ  

ಕಲ್ಪ ನೆಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ತ್ಕವವನ್ನನ  ಬಳಸ್ಸದರು- ಮತ್ತತ  ಅವರು ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನಿನ ಟಿ್ಟ ಕಳಳ ಲು ಮತ್ತತ  

ಆತ್ನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ನಂಬಕ್ಯನಿನ ಡಲು ಅತ್ಸಯ ಸಕತ ಯೆಂದ ಹಂಬಲ್ಲಸ್ಸದರು. ಇಬಿಿಯ 11:6 

ಅಬಾ ಹಾಮ ಮತ್ತತ  ಸ್ಥರಳು, ಯಾಕೋಬ ಹಾಗೂ ಯೋಸೇಫ, ಮೊೋಶ್ ಮತ್ತತ  ಯೆಹೋಶುವ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ 

ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರು ನಂಬಕ್ಯೆಂದ ಜೋವಿಸುವದಕೆ್  ನಿರಾಕರಿಸ್ಸದಾ ರೆ, ಮತ್ತತ  ಮುೆಂದಿನ್ ತ್ಲೆಮಾರಿನ್ವರಿಗೆ ತ್ಮಮ  

ನಂಬಕ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಎೆಂದಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದಾ ರೆ, ನ್ಮಗೆ ಇೆಂದು ಅನ್ನಸರಿಸುವದಕೆ್  ಮಾದರಿ 

ವಯ ಕತ ಗಳಿರುತಿತ ದಾ ರೋ? 

ಈ ದಿನದ ಕಯಬಯೋಜನೆ: 

ನಂಬಿಕೆಯಂದ ಜೋವಿಸುವದಕೆೆ , ಮತಿ್ತ  ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು  ಮ್ಯಂದಿನವರಗೆ ವಗಾಬಯಸ್ಲು 

ನಿಧ್ಬರಸಿಕೊಳ್ಳಳ ರ. 
 
 
 
 
 
 

  



ದಿನ 26 

ಕಿ್ರಯೆಯಲಾ ದ ನಂಬಿಕೆ 
ಆತ್ಮ ವಿಲಿ್ದ ದೇಹವು ಸತ್ತ ದ್ದಾ ಗಿರುವ ಪ್ಾ ಕಾರವೇ ಕಾ ಯೆಗಳಿಲಿ್ದ ನಂಬಕ್ಯೂ ಸತ್ತ ದೆಾ ೋ.-ಯಾಕೊೋರ್ 2:26 

ಕಾ ಯೆಯಲಿ್ದ ನಂಬಕ್ ಸತಿತ ರುವ ನಂಬಕ್ಯಾಗಿದೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕಾ ಯೆಗಳಿಲಿ್ದಿರುವುದು ಒೆಂದು ಬದಲಾಗದಂತ್ಹ 

ಜೋವನ್ವನ್ನನ  ಅರ್ಥವಾ ಆತಿಮ ೋಕವಾಗಿ ನಿಜೋವವವಾದ ಹೃದಯವನ್ನನ  ಬಯಲುಗಳಿಸುವುದು. ನಿಜ್ವಾದ ನಂಬಕ್ಯ 

ಫಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಒೆಂದು ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಗೆಂಡ ಜೋವನ್ ಉೆಂಟ್ಬಗತ್ತ ದೆೆಂದು, ನಂಬಕ್ಯು ನಾವು ತೋಪ್ವಡಿಸುವ 

ಕಾ ಯೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ಕತ ವಾಗವುದು ಎೆಂದು ಅನೇಕ ವಚನ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಸ ಕಡುತ್ತ ವ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೋವಿಸುತೆತ ೋವೆಂಬುದು 

ನಾವು ಏನ್ನ ನಂಬುತೆತ ೋವ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ನಾವು ಇದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವ ನಂಬಕ್ಯು ಸಜೋವವಾದದಾ ೋ ಅರ್ಥವಾ 

ನಿಜೋವವವಾದದಾ ೋ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಬಯಲುಗಳಿಸುವುದು. 
 

ಯಾಕೊೋರ್ 2:14-26 ವಾಕಯ ಭಾಗವನ್ನನ  ಕ್ಲ್ವೊಮೆಮ  ತ್ಪ್ರಪ ಗಿ ಅರ್ಥವಸ್ಸಕೆಂಡು ನಿೋತಿಯನ್ನನ   ಸಂಪ್ರದಿಸ್ಸಕಳಳ ಲು 

ಕಾ ಯಾಧ್ಯರಿತ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನನ  ಸೃಷಿ್ಕ್ ಸ್ಸ ಬಡುತ್ಸತ ರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ಲನ್ ಇತ್ರ ಅನೇಕ ವಾಕಯ ಗಳಿಗೆ 

ತ್ದಿಾ ರುದಧ ವಾದದುಾ . ನ್ಮಮ  ಕಾ ಯೆಗಳು ದೇವರ ಮುೆಂದೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ನಿೋತಿವಂತ್ರನಾನ ಗಿಸುತ್ತ ದೆೆಂದು ಯಾಕೋಬನ್ನ 

ಹೇಳುತಿತ ಲಿ್ , ಆದರೆ ನಿಜ್ವಾದ ನಂಬಕ್ಯು ಸತೆ್ಸಯವಗಳ ಮೂಲ್ಕ ವಯ ಕತ ವಾಗವುದು ಎೆಂಬುದೆ. ಕಾ ಯೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಕಾರಣವಲಿ್ ; ಕಾ ಯೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥಕಾಷ ಯ ಧ್ಯರವಾಗಿವ. ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಂಬಕ್ಯಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಸತೆ್ಸಯವಗಳಲಿ್ಲ  ಫಲ್ಲತ್ಗಳುಳ ವುದು. ಒಬಾ ನ್ನ ಕಾ ಸತ ನ್ ಶಿಷ್ಯ ನೆೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಳ ವ ವಯ ಕತ ಯಾಗಿದುಾ , ಕಾ ಸತ ನಿಗೆ 

ಚಿತ್ತ ಪೂವವಕವಾಗಿ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೋವಿಸ್ಸದರೆ ಆತ್ನ್ ನಂಬಕ್ ಸುಳುಳ  ಅರ್ಥವಾ ಸತ್ತ ೆಂತ್ಹ ನಂಬಕ್.  

ಅನೇಕರು ಕ್ಾ ೈಸತ ರೆೆಂದು ಅರ್ಥವಾ ಶಿಷ್ಯ ರೆೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಳ ತ್ಸತ ರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಜೋವಿತ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಆದಯ ತೆಗಳು ಅದು 

ನಿಜ್ವಲಿ್  ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ವ. ಯೇಸು ಅದನ್ನನ  ಈ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದನ್ನ: “ಅವರ ಫಲ್ಗಳಿೆಂದ ಅವರನ್ನನ  

ತಿಳುಕಳುಳ ವಿರಿ. ಮುಳುಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ದಾ ಕ್ಷ ೋಹಣ್ಣಣ ಗಳನೂನ  ಮದುಾ ಗಣಿಕೇಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ  ಅೆಂಜೂರಗಳನೂನ  

ಕಯುಯ ವದುೆಂಟೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಒಳೆಳ ೋ ಮರಗಳೆಲಿಾ  ಒಳೆಳ ೋ ಫಲ್ವನ್ನನ  ಕಡುವವು; ಹುಳುಕು ಮರವು ಕ್ಟಿ  ಫಲ್ವನ್ನನ  

ಕಡುವದು.  ಒಳೆಳ ೋ ಮರವು ಕ್ಟಿ  ಫಲ್ವನ್ನನ  ಕಡಲಾರದು; ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳೆಳ ೋ ಫಲ್ವನ್ನನ  ಕಡಲಾರದು.  ಒಳೆಳ ೋ 

ಫಲ್ವನ್ನನ  ಕಡದ ಎಲಿಾ  ಮರಗಳನ್ನನ  ಕಡಿದು ಬೆೆಂಕಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕುತ್ಸತ ರೆ.  ಹಿೋಗಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಫಲ್ಗಳಿೆಂದ ಅವರನ್ನನ  

ತಿಳಿದುಕಳುಳ ವಿರಿ. 

ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಮ್ೋ, ಸ್ಥಾ ಮ್ೋ ಅನ್ನನ ವವರೆಲಿ್ರು ಪ್ರಲೋಕರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸೇರುವರೆೆಂದು ನೆನ್ಸಬೇಡಿರಿ; 

ಪ್ರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನ್ನ್ನ  ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ದಂತೆ ನ್ಡೆಯುವವನೇ ಪ್ರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಕೆ್  ಸೇರುವನ್ನ.  ಸ್ಥಾ ಮ್ೋ, ಸ್ಥಾ ಮ್ೋ, 

ನಿನ್ನ  ಹೆಸರಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ್ವೇ? ನಿನ್ನ  ಹೆಸರಿನ್ ಮೇಲೆ ದೆವಾ ಗಳನ್ನನ  ಬಡಿಸಲ್ಲಲಿ್ವೇ? ನಿನ್ನ  

ಹೆಸರಿನ್ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಹತೆ್ಸಯವಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ್ವೇ ಎೆಂದು ಆ ದಿನ್ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ ೋ ಜ್ನ್ರು ನ್ನ್ಗೆ 

ಹೇಳುವರು.  ಆಗ ನಾನ್ನ ಅವರಿಗೆ - ನಾನೆೆಂದೂ ನಿಮಮ  ಗರುತ್ತ ಕಾಣೆನ್ನ; ಧಮವವನ್ನನ  ಮ್ೋರಿನ್ಡೆಯುವವರೇ, 

ನ್ನಿನ ೆಂದ ತಲ್ಗಿಹೋಗಿರಿ ಎೆಂದು ಎಲಿ್ರ ಮುೆಂದೆ ಹೇಳಿಬಡುವನ್ನ.- ಮತಿ್ಮಯ 7:16-23 

ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗವುದು ನಿಜ್ವಾದ ನಂಬಕ್ಯ ಹೆಗೆರುತ್ತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೋಬನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ  ಜತೆಯಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ವಿಧೇಯತೆಯ ದೃಷಿಾ ೆಂತ್ ನಿೋಡುವದಕೆಾ ಗಿ ಅಬಾ ಹಾಮನ್ ಮತ್ತತ  ರಾಹಾಬಳ ಉದ್ದಹರಣೆಗಳನ್ನನ  

ಬಳಸುತ್ಸತ ನೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವದ್ದದರೆ, ಕೇವಲ್ ಯೇಸುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ನಂಬಕ್ಯಟಿ ರೆ ಸ್ಥಲ್ದು, ಧ್ಯಮ್ವಕ 

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಗಳನಾನ ಗಲ್ಲ ನ್ಡಿಸ್ಸದರಷಿೆ ೋ ಸಹ ಸ್ಥಲ್ದು. 

ಕಾ ಯೆಗಳಿಲಿ್ದ ನಂಬಕ್ ಸತ್ತ ೆಂತೆಯೇ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರಿೆಂದ ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಗಳಳ ದ ಹೃದಯವೊೆಂದನ್ನನ  

ಬಯಲುಗಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ನಾವು ಪ್ವಿತ್ಸಾ ತ್ಮ ನ್ ಮೂಲ್ಕ ಮರುಜ್ನ್ಮ  ಪ್ಡೆಯುವಾಗ, ನ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ಗಳು ಆ ಹಸ 

ಜೋವಿತ್ವನ್ನನ  ತೋಪ್ವಡಿಸುವವು. ನ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನನ  ತೋರಿಸುವಂತ್ವುಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವ. 

ಅಗೋಚರವಾದ ನಂಬಕ್ಯು ನ್ಮಮ  ಜೋವಿತ್ದಲಿ್ಲ  ಆತ್ಮ ನ್ ಫಲ್ ಕಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಗೋಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸುವದು 

(ಗಲಾತ್ಯ  5:22). ಆತ್ನ್ ಕುರಿಗಳಾಗಿ, ನಾವು ಆತ್ನ್ ಸಾ ರವನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸ್ಸ ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ಹಿೆಂಬಾಲ್ಲಸಬೇಕು (ಯೋಹಾನ 10:26-
30). 

ಕಾ ಯೆಗಳಿಲಿ್ದ ನಂಬಕ್ಯ ಸತ್ತ ೆಂತ್ಹ ನಂಬಕ್ ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಂಬಕ್ಯ ಫಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ನೂತ್ನ್ 

ಸೃಷಿ್ಕ್ಯುೆಂಟ್ಬಗತ್ತ ದೆ, ಗತ್ಕಾಲ್ದ ಅದೇ ಪ್ರಪ್ಸಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಪುನ್ರಾವತಿವಸುವದಲಿ್ . ಪೌಲ್ನ್ನ 2 ಕೊರಂಥ 

5:17ರಲಿ್ಲ  ಬರೆದ ಪ್ಾ ಕಾರ, “ಯಾವನಾದರೂ ಕಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲದಾ ರೆ ಆತ್ನ್ನ ನೂತ್ನ್ ಸೃಷಿ್ಕ್ಯಾದನ್ನ; ಇಗೋ ಹಳೆಯದೆಲಿ್ವೊೋ 

ಹರಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಎಲಿ್ವೂ ಹಸದ್ದಯತ್ತ.”  

ದೇವರಿಗೆ ಬರಿೋ ಬಾಯ ಮಾತಿನ್ ಪ್ರಾ ೋತಿ ತೋರಿಸುವವರು ಮತ್ತತ  ತ್ಮಮ  ನಂಬಕ್ಯನ್ನನ  ರಾಜ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವವರು ಸಾ ತಃ ತ್ಮಗೆ ಕಾ ಸತ ನ್ನ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳುವದನ್ನನ  ಕೇಳಿಸ್ಸಕಳುಳ ವರು: “ನಾನೆೆಂದೂ ನಿಮಮ  ಗರುತ್ತ 

ಕಾಣೆನ್ನ; ಧಮವವನ್ನನ  ಮ್ೋರಿನ್ಡೆಯುವವರೇ, ನ್ನಿನ ೆಂದ ತಲ್ಗಿಹೋಗಿರಿ” –ಮತಿ್ಮಯ 7:23. 

ಈ ದಿನದ ಕಯಬಯೋಜನೆ: 



 ಇೆಂದು ನಿೋವು ಈ ದಿನ್ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ನಿೋವು ಮಾಡುವ ಕಾಯವಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮಮ  

ನಂಬಕ್ಯನ್ನನ  ನಿಮಮ  ನೆರೆಹರೆಯಲಿ್ಲ , ನಿಮಮ  ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು ಆವರಣಗಳಲಿ್ಲ , ನಿಮಮ  

ಉದಯ ೋಗದ ಸಾ ಳ, ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಭಿತ್ತಪ್ಡಿಸುವದಕೆ್  ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಾಚನಕೆ ಗಿ: ಯೋಹಾನ 14:12 / ಕೊಲಸ್್  3:17/ 1 ಥೆಸ್ಲೋನಿಕ 1:3  

“ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡಿೋ ಮೆಟ್ಟು ಲುಗಳ ಸಾಲು ಕಣಿಸ್ದಿದದ ರೂ ಮೊದಲ 

ಹೆಜೆ್ಜಯನಿು ಡುವುದೇ ಆಗಿದ್.”- ಮಾಟ್ಟವನ್ ಲೂರ್ಥರ್ ಜೂ. 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


