
ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಂದ! ಈ ವಾರದ ಧ್ಾಾನಕ್ಾಾಗಿ (೦೬-೦೫-೨೦೧೮) 

ದೆೇವರ ಪ್ರೇತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಿಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ! 

ತಂದೆಯು ಯೇಸುವನುನ ೂರ್ಣವಗಿ ಮತುು ಸಂೂರ್ಣವಗಿ ಪ್ರೇತಿಸುತ್ುನೆ. ಇದು ಒಂದು ರಿೂರ್ಣವದ ಪ್ರೇತಿಯಗಿದ .ೆ 
ಆತನು ಯೇಸುವನುನ ಯವುದೆೇ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ  ೂರ್ಣ ಹೃದಯದಂದ ಪ್ರೇತಿಸುತ್ುನೆ. ದೆೇವರಿಂದ ಯವುದೆೇ ಒಳ್ೆೆಯದನುನ 
ಹೆೊಂದಕೆೊಳ್ೆಲ್ು ಯೇಗ್ಯರಲ್ಲದ ನವು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತುವಗಿ ತಂದೆಯದ ದೆೇವರಿಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ಟ್ಟಿದೆದೇವ  ೆ ಮತುು 
ತಂದೆಯು ಯೇಸುವನುನ ಪ್ರೇತಿಸಿದಷೆಿೇ ಸರಿಯಗಿ ನಮಮನೊನ ಪ್ರೇತಿಸುತ್ುನೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯದ ರಮರ್ದಲ್ಲಲ ೂರ್ಣವಗಿ 
ಮತುು ಸಂೂರ್ಣವಗಿ. ಪ್ರೇತಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಗ್ ತಂದೆಯು ನಮಮ ಮತುು ಯೇಸುವಿನ ನಡುವೆ ಯವ ವಯತ್ಯಸವನುನ 
ಮಡುವದಲ್ಲ. ನಮಮನುನ ತನಗಗಿ ಸಂಧಿಸಿಕೆೊಳ್ಳೆವದಕೆೊಕೇಸಕರ ಯೇಸುವನೆನೇ ಯಜ್ಞವಗಿ ಅಪ್ಣಸಿರುವದರಿಂದ 
ಕೆಲ್ಸಮಯ ಆತನು ನಮಮನುನ ಹೆಚ್ಾಗಿ ಪ್ರೇತಿಸಿದಂತ್  ೆ ತ್ೆೊೇರುತುದೆ. ದೆೇವರ ಮಕಕಳ್ೆಂಬ ಹೆಸರನುನ ನಮಗೆ ಕೆೊಡುವದರಲ್ಲಲ 
ತಂದೆಯು ಎಂಥ ಪ್ರೇತಿಯನುನ ನಮಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದದನೆ ನೆೊೇಡಿರಿ! ತದನಂತರ ಮಗ್ನಗಿರುವ ಯೇಸು ನಮಮನುನ ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಗಿ ಪ್ರೇತಿಸುವದನುನ ಊಹಿಸಿ ನೆೊೇಡಿರಿ ಮತುು ವಿತ್ರತಮನು ಕೊಡ ಹಗೆಯೇ. ಓಹೆೊೇ, ಇದು ಎಂತಹ 
ಆಶ್ಾಯಣಕರವದ ಪ್ರೇತಿ! 

ಈಗ್ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ನವು ಒಬಬರನೆೊನಬಬರು ಪ್ರೇತಿಸುವಂತ್ೆ ಆಜ್ಞಪ್ಸಲ್ಟ್ಟಿದೆದೇವ .ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಗಿ ನವು 
ಪ್ರೇತಿಸುತ್ೆುೇವೇ? ತಂದೆಯು ನಮಮನುನ ಪ್ರೇತಿಸುವ ಹಗೆ ನವು ನಮಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರನುನ ಪ್ರೇತಿಸುತ್ೆುೇವೇ? 
(ಲ್ಕರು, ತಿ, ತಿನ ಮತುು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು) ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೆನೇಹಿತರು ಮತುು ನೆರೆಹೆೊರೆಯವರು ಇತ್ಯದ. ನಮಮ 
ಸುತುಲ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗ್ೊ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯದ ಪ್ರೇತಿ ನಮಿಮಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತ್ೆ ನವು ಅನುಮತಿಸಿದೆದೇವೇ ಯವಗ್ ನವು 
ಅನುಮತಿಸುತ್ೆುೇವೇ ಆಗ್ ನವು ದೆೇವರಿಗೆ ವಸಸಥಳ್ವಗಿ ಮಣಡುತ್ೆುೇವೆ. ಪ್ರೇತಿಯಲ್ಲಲ ನೆಲೆಗೆೊಂಡಿರುವವನು ದೆೇವರಲ್ಲಲ 
ನೆಲೆಗೆೊಳ್ಳೆತ್ುನೆ ಮತುು ದೆೇವರು ಅವನಲ್ಲಲ ನೆಲೆಗೆೊಳ್ಳೆತ್ುನೆ. ಅನೆೇಕರು ಆಶೇವಣದಗ್ಳ್ನುನ ಹೆೊಂದದದರೆ, ಅನೆೇಕರು 
ವರಗ್ಳ್ನುನ ಹೆೊಂದದದರೆ. ಆದರೆ ಕೆೇವಲ್ ಈ ವಿಧವದ ಪ್ರೇತಿಯಿಂದ ಮತರವೆೇ ನವು ನಯಯತಿೇಪ್ಣನ ದನದಲ್ಲಲ 
ಧೆೈಯಣವುಳ್ೆವರಗಿರುತ್ೆುೇವ ;ೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಎಂಥವನಗಿದದನೆೊೇ ನವು ಅಂಥವರಗಿಯೇ ಈ ಲೆೊೇಕದಲ್ಲಲದೆದೇವೆ. ಇದು 
ದೆೇವರ ಪ್ರೇತಿಯ ಸಂೂರ್ಣತ್ೆಯಗಿದ .ೆ ಇದು ನಮಮಲ್ಲಲ ಮತುು ನಮಮ ಮೊಲ್ಕ ಇತರರಿಗೆ ಹರಿದುಹೆೊೇಗ್ುವಂಥದದಗಿದ .ೆ ಇದು 
ನಮಮನುನ ಯೇಸುವಿನಂತ್ೆ ಮಡುತುದೆ! 

ಯವಗ್ ನಿೇವು ಈ ವಿಧವದ ಪ್ರೇತಿಯ ಮೊಲ್ಕ ಚಲ್ಲಸುವಿರೆೊೇ ಆಗ್ ಆತನ ಪ್ರೇತಿಯ ಬಲ್ವು ನಿಮಮ ಜೇವಿತದಲ್ಲಲ ನಿಮಮ 
ಅಭಿವೃದಧಯನುನ ತಡೆಮಡುತಿುರುವ ಆ ಎಲಲ ನೊಯನತ್ೆಗ್ಳ್ನುನ ಮತುು ತಡೆಗ್ಳ್ನುನ ತ್ೆಗೆದುಹಕುತುದೆ. ಹೆೇಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಯ 
ನಿೇರು ತನನ ದರಿಯಿಂದ ಎಲಲ ಕಸವನುನ ತ್ೆಗೆದುಹಕುತುದೆೊೇ ಹಗೆಯೇ. ಆ ನದಯು ಕಡೆಯದಗಿ ಹರಿದು ಸಗ್ರವನುನ 
ಸೆೇರುತುದೆ. ಅದು ಅದರ ನಿೇರಿನೆೊಂದಗೆ ಬೆರೆತು ಅದರೆೊಂದಗ  ೆಒಂದಗ್ುತುದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯದ ದೆೇವರ ಈ ಪ್ರೇತಿಯು ನಿಮಮ  
ಮೊಲ್ಕ ಹರಿಯುವಂತ್ೆ ಯವಗ್ ನಿೇವು ಅನುಮತಿಸುವಿರೆೊೇ ಆಗ್ ನಿೇವು ಶ್ುದದೇಕರಿಸಲ್ಡುವದು ಮತರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು 
ದನ ನಿೇವೂ ಸಹ ಸವಣಶ್ಕುನದ ದೆೇವರ ಒಳ್ಗೆ ಹರಿದುಬರುವಿರಿ ಮತುು ಎಂದೆಂದಗ್ೊ ಆತನಲ್ಲಲ ಒಂದಗ್ುವಿರಿ! ದೆೇವರು ನಮಮ 
ಹೃದಯಗ್ಳ್ನುನ ಈ ರಿೇತಿಯದ ಪ್ರೇತಿಯಲ್ಲಲ ಸಥಪ್ಸಲ್ಲ! 

ಈ ರಿೇತಿಯದ ಪ್ರೇತಿಯ ರವೆೇಶ್ವು ದೆೇವರ ಪ್ರೇತಿಯು ನಮ್ಮಮಳ್ಗೆ ಹರಿದು ಮತುು ನಮಮ ಮೊಲ್ಕ ಇತರರೆೊಳ್ಗೆ 
ರರ್ಥಣಸುವದರ ಮೊಲ್ಕವಗಿ ಹರಿಯುವಂತ್ೆ ಮಡುತುದೆ! 

ದೆೇವರು ನಿಮಮನುನ ಆಶೇವಣದಸಲ್ಲ! 

ಎಸ್. ಆರ್. ಮ್ನೆ ೇಹರ್  


