
ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಂದ! ಈ ವರದ ಧ್ಾನಕ್ಾಗಿ (೨೯-೦೪-೨೦೧೮) 

ಯೇಸು ನಿನನನುನ ತುಂಬುವ ಕ್ರಣ ವೆೈರಿಯು ನಿನಿನಂದ ಹೆೊರಹಕಲ್ಪಡುವನು! 

ಆಗ ಯೊಹ  ೋಶುವನು, "ಚ ೈತನಯಸ್ವಯ ನಾದ ದ ೋವಯು ನಿಭಮ ಭಧಯದಲ್ಲಿಯುತ್ಾಾನ ೆಂಫದ  ಆತನು ಕಾನಾನಯಯು, 
ಹಿತ್ತಾಮಯು, ಹಿವ್ವವಮಯು, ಪ ರಿಜೋಮಯು, ಗಿರ್ಾಾಷಿಮಯು, ಅಮೋರಿಮಯು, ಯೆಫ ಸಿಮಯು ಇವಯನ ೆಲ್ಾಿ ನಿಭಮ 
ಭುೆಂದ  ತಪದ  ಹ  ಯಡಿಸ್ುವನ ೆಂಫದ  ನಿಭರ್  ರ್  ತ್ಾಾಗುವದು" ಎೆಂದು ಹ ೋಳಿದನು. (ಯೊಹ  ೋಶುವ ೩:೧೦) 

ಕತಾನು ನಿನೆ ಅೆಂತಯೆಂಗದಲ್ಲ ಿಅಥವಾ ವ ೈಮುಕ್ತಾಕ ಜೋವನದಲ್ಲ ಿಇದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಾದ ಸ್ೆಂಗತ್ತಮನುೆ ಮಾಡುತ್ಾಾನ . 

ಯೊದಾನ್ ಹ  ಳ ಮು ಇಬ್ಾಾಗವಾದದುು ಜೋವಸ್ವಯ ನಾದ ದ ೋವಯು ಅವಯ ಭಧ್ ಯ ಇದುನು ಎೆಂಫುದಕ ೂ ಭತುಾ 
ಆತನು ಅವಯ ಭುೆಂದ  ಎಲ್ಾಿ ಶತುರ ಜನಾೆಂಗವನುೆ ಹ  ಯಡಿಸಿಬಿಟ್ುು ವಾರ್ಾುನದ ನ ಲವನುೆ ಅವರಿರ್  ಕ  ಡುವನು 
ಎೆಂಫುದಕ ೂ ಅದು ಸ್ೆಂಕ ೋತವಾಗಿತುಾ. 

ದ ೋವಯು ನಭಮ ವಾರ್ಾುನದ ನ ಲವಾಗಿದಾುನ  ಭತುಾ ನಾವು ಆತನ ವಾರ್ಾುನದ ನ ಲವಾಗಿದ ುೋವ . ನಾವು 
ಒಫಬಯನ  ೆಫಬಯು ಸ್ೆಂೂರ್ಾವಾಗಿ ತುೆಂಬಿಕ  ಳ್ಳುವ ಆ ನಭಮ ಸ್ಭಮವು ಈಗ ಫೆಂದಿದ . ನಭರ್  
ಸ್ೆಂಚಕಾಯವಾಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟುಯುವ ವ್ವತ್ಾರತಮನು ಭುೆಂಗಡ ಪಾವತ್ತಯಾಗಿ ಕ  ಡಲಪಡುವ ರಿೋತ್ತಯಿದುು, 
ಜೋವಸ್ವಯ ನಾದ ದ ೋವಯು ನಭಮನುೆ ಆತನ ಸ್ೆಂೂರ್ಾತ್ ಯಿೆಂದ ತುೆಂಬಿಸ್ುವದಕ ೂ ಭತುಾ ನಭಮ ಅೆಂತಯೆಂಗ 
ಜೋವ್ವತದಿೆಂದ ಎಲ್ಾಿ ವ ೈರಿಗಳ್ನುೆ ಹ  ಯಡಿಸಿಬಿಡುವದಕ ೂ ಇದು ಸ್ೆಂಕ ೋತವಾಗಿದ . ಯಲ್  ೋಕದ ನಭಮ 
ಯೊಹ  ೋಶುವನಾದ ಯೆೋಸ್ು ಕ್ತರಸ್ಾನು ನಭಮನುೆ ಸ್ೆಂೂರ್ಾವಾಗಿ ತನರ್  ೋಸ್ೂಯ ತ್ಾನ ೋ ತ್ ರ್ ದುಕ  ಳ್ಳುವನು 
ಭತುಾ ಆತನಿೆಂದ ನಭಮನುೆ ತುೆಂಬಿಸ್ುವನು. 

ಕತಾನು ಇದನುೆ ಮಾಡುತ್ಾಾನ . ಆತನ  ೆಂದಿಗಿನ ಈ ಒೆಂದು ಅನುಬವಕ ೂ ಅನ ೋಕಯನುೆ ಆತನು 
ತ್ ರ್ ದುಕ  ಳ್ುಲ್ಲಯುವನು. ದ ೋವಯ ಸ್ವಭಾವ ಭತುಾ ಚಾರಿತರಯವ ೆಂಫ ವಾರ್ಾುನ ನ ಲದ ಪಲವನುೆ ನಾವು 
ಅನುಬವ್ವಸ್ಲ್ಲಕ್ತೂದ ುೋವ . ಇದು ಬ್ ಲ್ ಕಟ್ುಲ್ಾಗದ ದ ೋವಯ ಪ್ರೋತ್ತ ಭತುಾ ಕಯುಣ ಮ ಭ ಲಕ ನ ಯವ ೋಯುತಾದ . ಇದಯ 
ಭಹಿಮೆಮನುೆ ಯಾರ  ಫಬಯ  ಸ್ಹ ತ್ ರ್ ದುಕ  ಳ್ುಲ್ಾಗುವದಿಲ.ಿ ನಾವ ಲಿಯ  ಕ ಡ ಸ್ೆಂೂರ್ಾವಾಗಿ 
ತಗಿಿಸಿಕ  ೆಂಡು ಆತನ ಪಾದಕ ೂ ಅಡಡ ಬಿೋಳ್ಳತ್ ಾೋವ  ಭತುಾ ಹೃದಮವು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯಿೆಂದ ತುೆಂಫಲಪಡುತಾದ  ಭತುಾ 
ಆತನ ಫಹುದ  ಡಡ ಪ್ರೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಎೆಂದ ೆಂದಿಗ  ಆತನನುೆ ಆರಾಧಿಸ್ುತ್ ಾೋವ . ಈ ಕ  ನ ಮ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲ ಿ ಇದುವ ೋ 
ವ್ವತ್ಾರತಮನ ಸ್ೆಂೂರ್ಾತ್ ಯಾಗಿದ . 

ಹ  ೋರಾಡಬ್ ೋಡಿರಿ, ಫದಲ್ಾಗಿ ಆತನ ಕಯುಣ ಮಲ್ಲ ಿಬಯವಸ ಮನಿೆಡಿರಿ; ಅನುದಿನವೂ ಆತನ ಭುಖದಶಾನವನುೆ 
ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಿರಿ ಭತುಾ ಆತನ ವಾಕಯವನುೆ ರ್ೌಯವ್ವಸಿರಿ. ಪ್ರೋತ್ತಮಲ್ಲ ಿ ನಡ ದುಕ  ಳಿುರಿ. ಯೆೋಸ್ು ನಿಭಮನುೆ 
ಆಶೋವಾದಿಸ್ುವನು. 

ಎಸ್. ಆರ್. ಮನೆೊೇಹರ್ 

 


