
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸ್ತುತಿ 

ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ 
ಎ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರಿಂದ 

 

 

 

 



2 

 

ಸ್ತುತಿ  

ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ 
 

 

 

ಎ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್್ ಗಿಲ್ ರವರಿಂದ 

 

 

ಐಎಸ್ಬಿಎನ್ 0-941975-33-9  

© ಕೃತಿಸ್ಾಾಮಯ 1988,1995  

ಲ ೇಖಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನುು ಪಡ ಯದ   
ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯ ಯಾವುದ ೇ ಭಾಗವನುು ಪುನರುತ್ಾಾದಿಸುವುದು 

 ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತುು ಕ ೈಸ್ುೇಯ ನೇತಿನಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಿಂಘನ ಯಾಗಿರುತುದ . 
 

 

 

ಪವರ್ಹೌಸ ಪಬಿಿಷಿಂಗ್ 

ಅಿಂಚೆ ಬಾಕ್ಸ್ 99 

ಫಾನ್ಸ್್ಿನ್, ಸಿಎ 92333 

(909) 866-3119 

 

 



3 

 

ಎ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ ಪುಸ್ುಕಗಳು 

ನ್ಸ್ಮಮ ಪರತಿಯಿಂದತ ಅಗತ್ಯಕಕೂ ದೆೇವರ ವಾಗ್ಾಾನಗಳು 

ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ದೆೇವರ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಆಶೇವಾಾದಗಳು  

ಆಧಿಪತ್ಯಕೊ ನ್ಸ್ಯಾಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

ಇಗ್ೆಕೇ! ಯೇಸ್ತವಿನ ಹೆಸ್ರನಲ್ಲ ಿ

ವಿಂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಜಯ! 

 

ಈ ಸ್ರಣಿಮಾಲೆಯ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು 
 

ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ 

ಸ ೂೇಲ್ುವುದನುು ನಲಿಲಸುವುದು ಮತುು ಜಯಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವುದು ಹ ೇಗ  
 

ಸ್ಭೆಯ ವಿಜಯೇತ್್ವ 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಾದಯಿಂತ 

 

ಸ್ಾಸ್ಥತೆಗ್ೆ ದೆೇವರ ಒದಗಿಸ್ತವಿಕೆ 
ದ ೇವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದು ಮತುು ಅದರಿಂದ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವುದು  

 

ಸ್ೆೇವೆಯ ವರಗಳು 
ಅಪೊಸುಲ್, ಪಾವಾದಿ, ಸೌವಾತಿಿಕ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ, ಬ ೂೇಧಕ 

 

ಅದತುತ್ಕರವಾದ ಸ್ತವಾತಾಾಬೆಕೇಧನೆ 
ಲ ೂೇಕವನುು ತಲ್ುಪುವ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  

 

 

ಜೇವನಕೊ ಮಾದರಗಳು 
ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಿಿಂದ 

 

ನಕತ್ನ ಸ್ೃಷಿಯ ಸ್ಾರಕಪ 

ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ ನೇವು ಯಾರ ಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು 
 

ಪ್ಾರರ್ಾನೆ 
ಸವಗಿವನುು ಭೂಮಿಗ  ತರುವುದು 

 

ಅತಿಮಾನತಷ ಜೇವನ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
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ಲ ೇಖಕರ ಬಗ್  ೆ

ಎ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರತ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣಕಾರರತ, ಲ ೀಖಕರತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವ ೀದ ಬ  ೀಧಕರತ. 

ಎ.ಎಲ್ ರವರ ಅಪೊಸ  ುಲಿಕ ಸ ೀವ ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಅವರನ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅರವತ್ುಕ ೂ ಹ ಚ್ತು ರಾಷರಗಳಿಗ  ಕರ ದ  ಯಿ್ದವ , 

ಒಂದತ ಲಕ್ಷಕ್ೂಂತ್ ಹ ಚ್ಚುನ್ ಜನ್ಸಮ ಹಕ ೂ ನ ೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ ೀಕ ಲಕ್ಷ ಜನ್ರಿಗ  ರ ೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ದ ರದಶ್ಶನ್ದ 

ಮ ಲಕ ಬ  ೀಧಿಸತತ್ತುದಾಿರ . 

ಅವರ ಅತ್ತ ಹ ಚ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗತತ್ತುರತವ ಪ್ುಸುಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು ಏಳು ದಶ್ಲಕ್ಷಕ ೂ ಹ ಚ್ತು ಪ್ರತ್ತಗಳು 

ಮಾರಾಟವಾಗಿವ . ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ತು ಅನ ೀಕ ಭಾಷ ಗಳಿಗ  ಅನ್ತವಾದಿಸಲಾಗಿದ , ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ್ ಸತ್ಯವ ೀದ ಅಧಯಯನ್ದ 

ಶಾಲ ಗಳಲಿ ಿಮತ್ತು ಸ ಮಿನಾರ್ಗಳಲಿಿ ಅವುಗಳನ್ತು ಬಳಸಲಾಗತತ್ತುದ . 

ಜೀವನ್ವನ್ತು ಬದಲಾಯ್ದಸತವ ಶ್ಕ್ುಯತತ್ವಾದ ದ ೀವರ ವಾಕಯದ ಸತ್ಯಗಳು ಅವರ ಕ್ರಯಾಶ್ಕುವಾದ ಉಪ್ದ ೀಶ್, ಬ  ೀಧನ , 

ದ ರದಶ್ಶನ್ದ ಪ್ರಸರಣ, ಬರವಣಿಗ , ವಿಡಿಯೊೀ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಸತರತಳಿಗಳ ಸ ೀವ ಯ ಮ ಲಕ ಇತ್ರರ ಜೀವನ್ದಲಿ ಿ

ಒಳವಾಯಪಿಸಿವ . 

ದ ೀವರ ಪ್ರಸನ್ುತ ಯ ಅದತುತ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ತು ಅವರ ಉಜಜೀವನ್ದಲಿಿ, ಸತುತ್ತ ಆರಾಧನ ಯಲಿಿ ಮತ್ತು ಸ ಮಿನಾರ್ಗಳಲಿ ಿ

ಅನ್ತಭವಿಸಿದಾಿರ , ವಿಶಾವಸಿಗಳಾಗಿ ದ ೀವರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಿಕಟವಾದ ಆರಾಧಕರಾಗತವುದತ ಹ ೀಗ  ಎಂದತ 

ಕಂಡತಕ  ಂಡಿದಾಿರ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಅವರ ಬ  ೀಧನ ಗಳ ಮ ಲಕ ಜಯ ಮತ್ತು ಧ ೈಯಶದ ಕತರಿತಾದ ಹ  ಸ 

ಮತ್ತು ಉತ ುೀಜಕ ಆಯಾಮವನ್ತು ಅನ ೀಕರತ ಕಂಡತಕ  ಂಡಿದಾಿರ . 

ದ ೀವರ ಗತಣಪ್ಡಿಸತವ ಶ್ಕ್ುಯತ ಅವರ ಕ ೈಯ್ದಂದ ಹರಿಯತವಂತ್ಹ ದ ೀವರತ ಕ  ಟಟ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ ೀವ ಗ  ಕಾಲಿಡಲತ 

ಗಿಲ್್ ರವರತ ಅನ ೀಕ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ತ್ರಬ ೀತ್ತ ನಿೀಡಿದಾಿರ . ಅನ ೀಕರತ ತ್ಮಮ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಜೀವನ್ದಲಿಿ ಮತ್ತು ಸ ೀವ ಗಳಲಿ ಿ

ಪ್ವಿತಾರತ್ಮನ್ ಎಲಾಿ ಒಂಬತ್ತು ವರಗಳಲಿಿ ಕಾಯಶನಿವಶಹಿಸಲತ ಮತಕುರಾಗತವುದರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 

ಸಾವಭಾವಿಕರಾಗಿರಲತ ಕಲಿತ್ತದಾಿರ . 

ಎ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್ ಇಬಬರ  ಮಾಸಟರ ಆಫ್ ಥಿಯೊಲಾಜಕಲ್ ಅಧಯಯನ್ಗಳಲಿಿ ಪ್ದವಿಗಳನ್ತು ಹ  ಂದಿದಾಿರ . ಎ.ಎಲ್. 

ವಿಷನ್ ಕ್ರಶ್ಚುಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದಿಂದ ಥಿಯೊಲಾಜ ಪ್ದವಿಯಲಿಿ ಡಾಕಟರ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ದವಿಯನ್ತು ಗಳಿಸಿದಾಿರ . 

ಅವರ ಸ ೀವ ಯತ ದ ೀವರ ವಾಕಯದಲಿಿ ದೃಢವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದ , ಯೀಸತವಿನ್ ಮೆೀಲ  ಕ ೀಂದಿರೀಕೃತ್ವಾಗಿದ , ಪ್ವಿತಾರತ್ಮನ್ ಶ್ಕ್ುಯ 

ಕತರಿತಾದ ನ್ಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ಮತ್ತು ಪ್ವಿತಾರತ್ಮನ್ಲಿಿದತಿಕ  ಂಡತ ಕಲಿಸತವುದರಲಿಿ ಬಲವಾಗಿದ . 

ಅವರ ಸ ೀವ ಯತ ತ್ಂದ ಯ ಪಿರೀತ್ತಯ ಹೃದಯದ ಪ್ರದಶ್ಶನ್ವಾಗಿದ . ದ ೀವರ ಶ್ಕ್ುಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಶ್ಕ್ುಯತತ್ ಅಭಿಷ ೀಕ, 

ಸ ಚ್ಕಕಾಯಶಗಳು, ಅದತುತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗತಣಪ್ಡಿಸತವ ಅದತುತ್ಗಳು ಅವರ ಉಪ್ದ ೀಶ್ ಮತ್ತು ಬ  ೀಧನ ಯೊಂದಿಗ  

ಉಂಟಾಗತತ್ುವ . 

ಕತ್ಶನ್ ಮತಂದ  ಅಳುವುದತ ಮತ್ತು ದ ೀವರ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ುಯ ಅದತುತ್ಕರವಾದ ಪ್ರದಶ್ಶನ್ಗಳು ಸ ೀರಿದಂತ  

ಉಜಜೀವನ್ದ ಗತರತತ್ತಗಳು ಅವರ ಸಭ ಗಳಲಿಿ ಪಾಲ  ೊಳುುವ ಅನ ೀಕರತ ಅನ್ತಭವಿಸತತ್ತುದಾಿರ . 
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ಬ  ೇಧಕರಿಗ್  ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್  ಕಿವಿಮಯತ್ತ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಕುರತ್ಾದ ಅಧಯಯನದಲಿಲ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ದ ೇವರ ಸನುಧಾನಕ ೆ ಹ ೂೇಗುವುದರ 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು ಕಿಂಡುಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ  ಮತುು ಸತಯವ ೇದವು ವಯಕುಪಡಿಸುವ, ದ ೇವರಗ  ಮಾಡುವ ಶ್ ಾೇಷಠವಾದ 

ಸುುತಿಯ ಮತುು ನಕಟವಾದ ಆರಾಧನ ಯ, ಶಕ್ತುಯುತವಾದ, ಹ ೂಸದಾದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅವರ ಆತಮಗಳನುು 

ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡುತ್ಾುರ . ಈ ಪುಸುಕದಲಿಲ ಪಾಕಟವಾಗಿರುವ ಸತಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅನುದಿನವು ದ ೇವರ 

ಆರಾಧಕರಾಗುತ್ಾುರ . 

ಈ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ, ಜೇವನವನುು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಯಯನಗಳಲಿಲ ಪಾಕಟವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನೂು ಅನುಭವಿಸಲ್ು, 

ತಮಮ ಶರೇರ, ಪ್ಾಾಣ ಮತುು ಆತಮವನುು ಒಪಿಾಸ್ಬಿಡುವ, ಹ ೂಸ ಸಿಂಕಲ್ಾದ ೂಿಂದಿಗ  “ದ ೇವರಗ  ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್  

ಕ ೂಡುವ” ಎಲ್ಲರ ಜೇವನದಲಿಲ ಆತಮನಲಿಲ ಉಿಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಬಿಡುಗಡ ಗಳಳ ಉಿಂಟಾಗುತುವ . 

ಈ ಸತಯಗಳನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಾಠಗಳಲಿಲ ಪಾಕಟವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನುು ಅಭಾಯಸ 

ಮಾಡಲ್ು ಮತುು ಅನುಭವಿಸಲ್ು ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ . ಇದನುು ಮಾಡುವಾಗ, 

ದ ೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ಪಾಸನುತ್ ಯು ಮತುು ಮಹಿಮೆ ಪಾಕಟವಾಗುತುದ . 

ಈ ಕ ೂೇರ್ಸಿ ಅನುು ಕಲಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಓದುವಿಕ ಗಾಗಿ ಮತುು ಆಲಿಸುವಿಕ ಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲರುವ 

ಪುಸುಕಗಳನುು ನೇವು ಓದಬ ೇಕು ಮತುು ಟ ೇಪ್ಗಳನುು ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಎಿಂದು ನಾವು ಸಲ್ಹ  ನೇಡುತ್ ುೇವ . ಸುುತಿ 

ಮತುು  ಆರಾಧನ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿ ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಸತಯಗಳನುು ನೇವು ಎಷುಿ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಗಾಹಿಸುತಿುೇರ ೂೇ, ಅಷುಿ 

ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಈ ಸತಯಗಳಳ ನಮಮ ಮನಸ್ಿನಿಂದ ನಮಮ ಆತಮಕ ೆ ಸಾಗುತುವ . ನೇವು ಈ ಸತಯಗಳನುು ಇತರರಗ  

ತಿಳಿಸ್ಕ ೂಡುವಾಗ ನೇವು ಬಳಸುವುದಕಾೆಗಿ ರೂಪರ ೇಖ ಯನುು ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯು ಒದಗಿಸುತುದ . 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬ  ೀಧನ ಗ  ವ ೈಯಕ್ುಕ ಜೀವನ್ದ ಉದಾಹರಣ ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವ . ಲ ೀಖಕನ್ತ ಈ ಕೃತ್ತಯ್ದಂದ 

ಇವುಗಳನ್ತು ಬಿಟತಟಬಿಟ್ಟಟದಾಿನ , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ  ೀಧಕನ್ತ ತ್ನ್ು ಸವಂತ್ ಅನ್ತಭವಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿದಾಯಥಿಶಗಳು 

ಸಂಬಂಧಕಲಿಿಸಲತ ಸಾಧಯವಾಗತವಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ತು ಬಳಸಬಹತದತ. ಪ್ವಿತಾರತ್ಮನ ೀ ನ್ಮಗ  

ಎಲಿವನ್ತು ಬ  ೀಧಿಸಲತ ಬಂದಿದಾಿನ  ಎಂದತ ಯಾವಾಗಲ  ನ ನ್ಪಿನ್ಲಿಿಡಬ ೀಕತ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಧಯಯನ್ 

ಮಾಡತವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಬ  ೀಧಿಸತವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲ  ಪ್ವಿತಾರತ್ಮನಿಂದ ಬಲವನ್ತು ಹ  ಂದಬ ೀಕತ 

ಮತ್ತು ಆತ್ನಿಂದ ನ್ಡ ಸಲಿಡಬ ೀಕತ. 

ವ ೈಯಕ್ುಕ ಅಥವಾ ಗತಂಪ್ು ಅಧಯಯನ್ಗಳಿಗ , ಸತ್ಯವ ೀದ ಅ್ಧಯಯನ್ ಶಾಲ ಗಳಿಗ , ಭಾನ್ತವಾರ ಶಾಲ ಗಳಿಗ  ಮತ್ತು 

ಮನ  ಗತಂಪ್ುಗಳಿಗ  ಈ ಅಧಯಯನ್ವು ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾಗಿದ . ಅಧಯಯನ್ದ ಸಮಯದಲಿಿ ಬ  ೀಧಕ ಮತ್ತು ವಿದಾಯಥಿಶ 

ಇಬಬರ  ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರತ್ತಗಳನ್ತು ಹ  ಂದಿರತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವಾಗಿರತತ್ುದ . 

ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಪ್ುಸುಕಗಳಲಿ ಿ ಬರ ಯಲಾಗತತ್ುದ , ಅವುಗಳಿಗ  ಅಡಿಗ ರ  ಹಾಕಲಾಗತತ್ುದ , ಧಾಯನಿಸಲಾಗತತ್ುದ  ಮತ್ತು 

ಮನ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದ . ನಿಮಮ ಟ್ಟಪ್ಿಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಟ್ಟೀಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗವನ್ತು ಬಿಟ್ಟಟದ ಿೀವ . 
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ಪ್ರಾಮಶ ಶಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ತು ಪ್ುನ್ಃ ಕಂಡತಕ  ಳುುವುದಕಾೂಗಿ ನಿಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ 

ಉಲ ಿೀಖಿಸತವ ವಯವಸ ೆಯೊಂದಿಗ  ಪ್ುಸುಕದ ರ ಪ್ವನ್ತು ವಿನಾಯಸಗ  ಳಿಸಲಾಗಿದ . ಪ್ರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ುಯತ ಈ 

ವಿಷಯವನ್ತು ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಇತ್ರರಿಗ  ವಿಷಯಗಳನ್ತು ಬ  ೀಧಿಸಲತ ಈ ವಿಶ ೀಷ ಪ್ುಸುಕದ ರ ಪ್ವು 

ಸಾಧಯವಾಗಿಸತತ್ುದ . 

ಪೌಲನ್ತ ತ್ತಮೊಥ ಯನಿಗ  ಹಿೀಗ  ಬರ ದನ್ತ: 

ನೇನತ ನನನಿಂದ ಅನ ೇಕ ಸಯಕ್ಷಿಗಳ ಮತಿಂದ್  ಕ ೇಳಿದ ಉಪದ್ ೇಶವನತನ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ  ೇಧಿಸಶಕುರಯದ 

ನಿಂಬಿಗಸು ಮನತಷ್ಾರಿಗ್  ಒಪ್ಪಿಸಿಕ  ಡತ 2 ತಿಮೊಥ  2:2 

ಜೇವನದಲಿಲ, ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಮತುು ಇತರರಗ  ಭವಿಷಯದ ಬ ೂೇಧಿಸುವುದರಲಿಲ ವೃದಿಿಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ರೇತಿಯಲಿಲ 

ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯನುು ವಿನಾಯಸಗ ೂಳಿಸಲಾಗಿದ . ಪಾತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಿಯು ಬ ೂೇಧಕರಾಗುವುದು ದ ೇವರ 

ಯೇಜನ ಯಾಗಿದ  ಎಿಂದು ನಾವು ನಿಂಬುತ್ ುೇವ . 
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ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಪಯಠ ಒಿಂದತ ಸತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಯಧನ  13 

ಪಯಠ ಎರಡತ ಕ  ಟ್ಟಿರತವ ಮಯದರಿ ದ್ ೇವರತ ಆರಯಧನ ಗ್ಯಗಿ  23 

ಪಯಠ ಮ ರತ  ಶಗಳುಸತುತಿಸಲತ ದ್ ೇವರತ ಕ  ಟ್ಟಿರತವ ಆದ್ ೇ  36 

ಪಯಠ ನಯಲತು  ಸತುತಿಯತ ದ್ ೇವರ ಆಶೇರ್ಯಿದಗಳನತನ ತ್ರತತ್ುದ್  46 

ಪಯಠ ಐದತ ಸತುತಿಗ್  ಸತ್ಾರ್ ೇದದಲ್ಲಿ ಕ  ಡಲಿಟ್ಟಿರತವ ಪದಗಳು 59 

ಪಯಠ ಆರತ  ಸತುತಿಯ ಕತರಿತಯಗಿರತವ ದ್ ೇವರ ನತ್ಾರ್ಯದ 

ಉದ್ ದೇಶ 

70 

ಪಯಠ ಏಳು  ಕುಪಡಿಸತತ್ುದ್ ಸಿಂಗಿೇತ್ವು ಆರಯಧನ ಯನತನ ವಾ   82 

ಪಯಠ ಎಿಂಟತ ಸತುತಿಯನತನ ದ್ ೈಹಿಕರ್ಯಗಿ ವಾಕುಪಡಿಸತವ ರಿೇತಿಗಳು 92 

ಪಯಠ ಒಿಂಬತ್ತು ಸತುತಿಗ್  ಇರತವ ಅಡಚಣ ಗಳು 104 

ಪಯಠ ಹತ್ತು 

ಪಯಠ ಹನ  ನಿಂದತ 

 

ಪಯಠ ಹನ ನರಡತ 

ಪಯಠ ಹದಿಮ ರತ 

ಪಯಠ ಹದಿನಯಲತು 

ಪಯಠ ಹದಿನ ೈದತ 

ಸತುತಿಯ ಯಜ್ಞವನತನ ಅಪ್ಪಿಸತವುದತ 

ಸತುತಿಸತವುದರಲ್ಲಿರತವ ನಮಮ ಯಯಜಕಿೇಯ 

ಕಯಯಿಭಯರ 

ಯಯಜಕರಯಗಿ ಜೇವಿಸತವುದತ 

ಸತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಯಧನ ಯ ಮ ಲಕವಿರತವ ಜಯ 

ಸತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಯಧನ ಯ ನಯಯಕತ್ವ 

ಆರಯಧನಯ ನಯಯಕನಯಗಿ ಸ ೇರ್ ಮಯಡತವುದತ 

117 

 

131 

 

146 

 

158 

 

171 

185 
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ಓದತವಿಕೆಗ್ಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಲಸ್ತವಿಕೆಗ್ಾಗಿ ಸ್ಕಚಿಸ್ಲಾಗಿರತವಿಂರ್ವುಗಳು 

ದಿ ಟ್ಾಯಬರ್ನಾಯಕಲ್್ ಆಫ್ ಡೆೇವಿಡ್ 

ಕ ವಿನ್ ಜ . ಕಾನರ್ ಅವರಿಂದ - ಬ ೈಬಲ್ ಟ ಿಂಪಲ್ ಪಬಿಲಷಿಂಗ್ 

7545 ಎನ್.ಇ. ಗಿಲಸನ್ ಸ್ರೇಟ್, ಪೊೇಟಾಲ್ಿಿಂಡ್, ಒರ ಗಾನ್ 97213, ಯುಎರ್ಸಎ್ 
 

ದಿ ಪವರ ಆಫ್ ಪ್ೆೈಸ್ ಆಿಂಡ್್ ವಷಾಫ 

ಟ ರಾ ಲಾ ಅವರಿಂದ - ವಿಕಿರ ಹೌರ್ಸ, ಇಿಂಕ್. 

ಪಿಒ ಬಾಕ್ಿ 700238, ತುಲಾಿ, ಒಕಲಹ ೂೇಮ 94170, ಯುಎರ್ಸಎ 

 

ಹೆಕಸ್ನನ ಪ್ೆೈಸ್ ಟ್ೆೇಪ್ಸ 

ಇಿಂಟ ಗಿಾಟ್ಟ ಮೂಯಸ್ಕ್, ಇಿಂಕ್. 

ಪಿಒ ಬಾಕ್ಿ 16813, ಮೊಬ ೈಲ್, ಅಲ್ಬಾಮಾ 36616 ಯುಎರ್ಸಎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸ್ಮರಣೆ 
ಈ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಿಂಟ್ೆಗಳ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದ ಲ್ಲನ್ ರಿಂಗ್ ರವರ 

ಸ್ಹಾಯವನತನ ಅಪ್ಾರ ಮಚತುಗ್ೆಯಿಂದಿಗ್ೆ ನಾವು ಸ್ಮರಸ್ತತ ುೆೇವೆ. 
ಅವರ ಸ್ಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ೆೇಪಾಡಿಸ್ತವಿಕೆಗಳು 

ಇದತ ಪೂರ್ಾಗ್ೆಕಳಳಲತ ಹೆಚಿುನ ಕೆಕಡತಗ್ೆಯನತನ ನ್ಸ್ೇಡಿದೆ. 
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ಪಿೇಠಿಕೆ 

ಆರ ೂೇನನ ವಿಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಪಾತಿದಿನವು ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರಕ ೆ ಮತುು ನಿಂತರದಲಿಲ 

ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ೆ ಪಾವ ೇಶಿಸುತಿುದದ ಪಾಕಾರವ ೇ, ಇಿಂದು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾಗಿರುವ ಯಾಜಕರ ಿಂಬ ನಾವು 

ಪಾತಿದಿನವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಬರಬ ೇಕಾಗಿದ . 

ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರದಲಿಲ ಬಾಗಿಲ್ುಗಳಳ ಇದದವು, ಅವು ಅಿಂಗಳಗಳಿಗ  ನಡ ಸುತಿುದದವು. ಎಲಾಲ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗ  ಬರಬಹುದಾಗಿತುು. ಯಾಜಕರು ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಲಿಲ ಕತಿನಗ  ಸ ೇವ  ಸಲಿಲಸಲ್ು 

ಅಿಂಗಳಗಳ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ಅಲಿಲಗ  ಹ ೂೇಗುತಿುದದರು. ಮಹಾಯಾಜಕನು ವಷಿಕ ೂೆಮೆಮ ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯಿರುವ 

ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕ ೆ ಹ ೂೇಗುತಿುದದನು. 

ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳವು ದ ೇವರ ಸವಗಿೇಿಯ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಕ ೂೇಣ ಯ ಐಹಿಕ ಪಾತಿರೂಪವಾಗಿತುು. ಕೃಪ್ಾಸನದಿಿಂದ 

ಆವೃತವಾಗಿದದ ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯು ಐಹಿಕ ಸಥಳವಾಗಿತುು, ಅದು ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ರೇತಿಯಲಿಲತುು. ಮಹಾ 

ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಲಿಲರುವುದು ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲಿಲರುವ ಹಾಗ ಯೇ ಇತುು. 

ಯೇಸು ಶಿಲ್ುಬ ಯಲಿಲ ಸತು ಕ್ಷಣದಲಿಲ, ಮನುಷಯನನುು ದ ೇವರಿಂದ ಬ ೇಪಿಡಿಸ್ದದ ತ್ ರ ಯು ಅಸಾಧರಣವಾದ 

ರೇತಿಯಲಿಲ ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ ಳಗಿನವರ ಗೂ ಹರದುಹ ೂೇಯಿತು. ಪ್ಾಪದಿಿಂದಾಗಿ ಮನುಷಯನು ಇನುು ಮೆೇಲ  ದ ೇವರಿಂದ 

ಬ ೇಪಿಡುವ ಅಗತಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷಯನ ಪ್ಾಪಗಳಳ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಾಡುತುವ . ಈಗ, ಸ್ರೇಪುರುಷರು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ದ ೇವರ 

ಸನುಧಿಗ  ಹ ೂೇಗಬಹುದು. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕರಗೂ ಪಾವ ೇಶಿಸುವುದರಲಿಲ ಮುನುಡ  ಇತುು, ಇಿಂದು ಸಹ ಪಾವ ೇಶಿಸುವುದರಲಿಲ 

ಮುನುಡ  ಇದ , ಏಕ ಿಂದರ  ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ ಯಾಜಕರ ಿಂಬ ನಾವು ಪಾತಿದಿನ ಆತನ ಸನುಧಿಯಲಿಲ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯಿಂದಿಗ  ಬರುತ್ ುೇವ . ನಮಮ ವ ೈಯುಕ್ತುಕ ಜೇವನದಲಿಲಯೂ ನಾವು ಪಾತಿದಿನವು ಸುುತಿಯ ಸಮಯವನುು 

ಪಾವ ೇಶಿಸಬ ೇಕು. ನಾವು ಇಡಿೇ ಸಭ ಯಾಗಿ ನಾವು ಒಟುಿಗೂಡಿದಾಗಲ ಲಾಲ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಪಾವ ೇಶಿಸಬ ೇಕು. 

ಪಾವ ೇಶಿಸಲ್ು ನಮಮ ಕಡ ಯಿಿಂದ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ ಕ್ತಾಯಯ ಅಗತಯವಿದ . ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಪಾವ ೇಶಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು 

ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ , ಆದರ  ಹಾಗ  ಮಾಡಲ್ು ನಾವು ಮುಿಂದಾಗಬ ೇಕು. 

ಮೊದಲ್ು ದಾವಿೇದನು ನಮಗ  ಹಿೇಗ  ಆದ ೇಶವನುು ಕ ೂಟ್ಟಿದಾದನ : 

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಡನೆ ಆತ್ನ ಮಿಂದಿರದಾಾರಗಳಿಗಕ ಕೇತ್ಾನೆಯಡನೆ ಆತ್ನ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗಕ ಬನ್ಸ್ನರ; 

ಆತ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಸಿರ; ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. ಕೇತ್ಾನೆ 100:4. 

ನಾವು ಆತನ ಮಿಂದಿರದಾವರಗಳಿಗ  ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ಪಾವ ೇಶಿಸುತ್ ುೇವ . ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯಿಲ್ಲದ ಹೃದಯದಿಿಂದ 

ನಾವು ಆತನ ಮಿಂದಿರದಾವರಗಳಿಗ  ಪಾವ ೇಶಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುುತಿಸಲ್ು ಪಾವ ೇಶಿಸುತಿುರುವಾಗ ನಮಮ 

ಮೊದಲ್ ಹಾಡುಗಳಳ ಕತಿನಗ  ನಮಮ ಹೃತೂಾವಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರಬ ೇಕು. 
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ನಾವು ಮಿಂದಿರದಾವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬರುವಾಗ, ನಾವು ಅಿಂಗಳಕ ೆ ಸ ೇರುತ್ ುೇವ . ಆತನ ಸನುಧಿಗ  

ಪಾವ ೇಶಿಸುವುದರಲಿಲ ಮುನುಡ  ಇರಬ ೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲ್ು ಅಿಂಗಳದಲಿಲ, ಅತಯಿಂತ ನಕಟವಾದ ಅತಿಶಯವಾದ 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಸಮಯ ಕಳ ಯುವವರ ಗೂ ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕ ೆ ಪಾವ ೇಶಿಸಲ್ು ನಾವು ಸ್ದಿರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲ ಸುುತಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ನಮಗ  ಆದ ೇಶವನುು ನೇಡಲಾಗಿದ . ನಾವು ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಿಿಂದ ಹಾಡುತ್ಾು, 

ವಾದಯಗಳನುು ಬಾರಸುತ್ಾು, ಚಪ್ಾಾಳ  ತಟುಿತ್ಾು, ಕ ೈ ಮೆೇಲ ತುುತ್ಾು ಮತುು ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ನಾವು ನಮಮ ಸುುತಿಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವಾಗ ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ನೃತಯ ಮಾಡುತ್ಾು ಇಲಿಲಗ  ಪಾವ ೇಶಿಸುತ್ ುೇವ . 

ನಾವು ಸುುತಿಯ ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲ ಕಾಲ್ವಯಯ ಮಾಡುವಾಗ, ದ ೇವರ ಹತಿುರಕ ೆ ಬರಲ್ು ನಮಮ ಆತಮಗಳಲಿಲ 

ಸ ಳ ಯುವಿಕ  ಒಲ್ವನುು ಅನುಭವಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತ್ ುೇವ . ನಧಾನವಾಗಿ, ಆತನು ಯಾರ ಿಂಬುದರ 

ಯೇಚನ ಯಿಿಂದ ನಾವು ಪಾಭಾವಿತರಾಗುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಸುುತಿಯ ಉನುತ ಮಟಿಕ ೆ ಪಾವ ೇಶಿಸಲ್ು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಒಳ ಅಿಂಗಳಗಳಾದ ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕ ೆ ಪಾವ ೇಶಿಸುತ್ ುೇವ . 

ಇದದಕ್ತೆದದಿಂತ್ , ನಾವು ನೃತಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಪ್ಾಾಳ  ತಟುಿವುದಿಲ್ಲ. ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಬಗ ೆ ನಾವು 

ಅರತುಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ , ಆಗ ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ಆತನ ಕಡ ಗ  ಎತಿು ಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಆತನನುು ಘನಪಡಿಸಲ್ು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತ್ ುೇವ . ಸಿಂಗಿೇತದ ದನಯು ನಧಾನವಾಗುತುದ . ಒಿಂದು ಕ್ಷಣಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲಿದದ ಸಿಂಗತಿಗಳಳ 

ಇದದಕ್ತೆದದಿಂತ್  ನಿಂತುಹ ೂೇಗುತುವ . ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಪರಶುದಿತ್ ಯು ಅಪ್ಾರವಾಗಿರುತುದ . 

ನಾವು ಹಾಗ  ಮುಿಂದುವರಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೇರು ನಮಮ ಕ ನ ುಗಳ ಮೆೇಲ  ಹರಯಬಹುದು. ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ನಾವು 

ಮಾಡಬ ೇಕಾದದುದ ಏನ ಿಂದರ  ಬಾರಸುವುದನುು ಮತುು ಹಾಡುವುದನುು ನಲಿಲಸ್, ಆತನ ಪರಶುದಿವಾದ 

ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ಮೌನವಾಗಿರಬ ೇಕು. ನಮಮ ಸುತುಮುತುಲಿರುವವರ ಬಗ  ೆನಾವು ಅರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ ುೇವ . ನಾವು 

ದ ೇವರ ಬಗ ೆ ಅರವುಳುವರಾಗಿರುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಆತನ ಪಿಾೇತಿಯಲಿಲ ಕಳ ದುಹ ೂೇದವರಾಗಿ, ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ 

ನಿಂತಿರುತ್ ುೇವ . 

ನಾವು ಅದನುು ಅರತುಕ ೂಳುದ  ತ್ ರ ಯಳಗಿರುವ ಯಾಜಕರಿಂತ್  ಒಳಗ  ಸಾಗಿರುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಮಹಾ ಪರಶುದ ಿ

ಸಥಳದಲಿಲ ನಿಂತಿರುತ್ ುೇವ . ನಾವು ದ ೇವರ ನಕಟವಾದ, ಆತಿೀಯವಾದ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲರುತ್ ುೇವ . ಅಭಿಷ ೇಕವು ಮತುು 

ಶಕ್ತುಯು ವಿವರಸಲ್ು ಆಗದಷಾಿಗಿ ಇರುತುದ . ಅನ ೇಕರು ಆತನ ಮುಿಂದ  ಆಡಡಬಿೇಳಳತ್ಾುರ  ಅಥವಾ 

ಸಾಷಾಿಿಂಗವ ರಗುತ್ಾುರ . ಕ ಲ್ವರು ಆತಮದಲಿಲ ತುಿಂಬಿದವರಾಗುತ್ಾುರ . 

ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ೆ ತಿಂದ ಸಮಯದ ಬಗ  ೆ ನಮಗ  ಸ ೂಗಸಾದ 

ವಿವರಣ ಯನುು ನೇಡಿದಾದರ , 

ಯಾಜಕರತ ಪರಶತದಾ ಸ್ಥಳದಿಿಂದ ಹೆಕರಗ್ೆ ಬಿಂದ ಕಕಡಲೆ ಮೇಘವು ಯಹೆಕೇವನ ಆಲಯವನತನ 

ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿತ್ತ. ಯಹೆಕೇವನ ತೆೇಜಸಿಾನ್ಸ್ಿಂದ ವಾಯಪುವಾಗಿದಾ ಮೇಘವು ಆಲಯವನತನ 

ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿದಾರಿಂದ ಯಾಜಕರತ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡಲಾರದವರಾದರತ. 1 ಅರಸ್ತಗಳು 8:10,11 
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ಇಿಂದು, ಕ ಲ್ವ ೇ ಕ ಲ್ವು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಇದನುು ಅನುಭವಿಸ್ದಾದರ . ನಾವು ನಮಮ ಹೃದಯವನುು ಸ್ದಿಮಾಡಿ 

ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ನಾವು ಆತನ ಅದ ೇಶಗಳ ಮತುು ವಯವಸ ಥಯ ಪಾಕಾರ ಪಾವ ೇಶಿಸುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲರುವಾಗ 

ನಮಮ ಆತಮಗಳಳ, ನಮಮ ಪ್ಾಾಣಗಳಳ ಮತುು ನಮಮ ದ ೇಹಗಳನುು ಮುಕುವಾದ ಅನಬಿಿಂಧಿತ ಮತುು ದಿೇಘಿಕಾಲ್ದ 

ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವುದಕ ೆ ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡುತ್ ುೇವ . 

ನಾವು ದ ೇವರ ಹತಿುರಕ ೆ ಸ ಳ ಯಲ್ಾಟುಿ ಹ ೂೇಗುವುದನುು ಮುಿಂದುವರಸಬ ೇಕು. ಆತನು ತನು ವಧುವಿನ ೂಿಂದಿಗ  

ಅನ ೂಯೇನಯವಾಗಿರಲ್ು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ಆದರ , ನಾವು ಆತನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಒಿಂದಾಗುವವರ ಗೂ ನಾವು 

ಹತಿುರಕ ೆ ಬರುವುದಕ ೆ ಪಾಯತಿುಸಬ ೇಕು. ಪಾತಿಯಬಬರ ೂಿಂದಿಗಿನ ಈ ಅನ ೂಯೇನಯತ್ ಯ ಕ್ಷಣಗಳಳ ಹ ೇಗಿರಬ ೇಕ ಿಂದು 

ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ, ಪರಶುದಿವಾದ, ವಣಿನಾತಿೇತವಾದ 

ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳನುು ಸಜುುಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು, ಸಮಪಿಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ನರಿಂತರವಾಗಿ 

ಹಾತ್ ೂರ ಯಬ ೇಕು. 

ನಾವು ಒಮೆಮ ಪಾವ ೇಶಿಸ್ದ ನಿಂತರ, ನಾವು ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯಿಿಂದ ಹಿಿಂದ  ಸರಯಬಾರದು. ನಾವು ಹಿಡಿದು 

ನಲ್ಲಬ ೇಕು ಮತುು ಕಾಲ್ವಯಯ ಮಾಡಬ ೇಕು. ನಾವು ಹಿೇಗ  ಮಾಡುವಾಗ ನಮಮ ಜೇವನವೂ ಬದಲಾಗುತುದ . ನಾವು 

ತುಿಂಬಾ ಹತಿುರದಲಿಲದ ದೇವ , ಅಳಿಸಲಾಗದ ಆತನ ಸವಭಾವದ ಮುದ ಾಯು ನಮಮ ಆತಮಗಳ ಮೆೇಲ  ಒತುಲಾಗಿದ . 

ನಾವು ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ಎಷುಿ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುತ್ ುೇವ ಯೇ, ಆತನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಆತಿೀಯರಾಗಿರುತ್ ುೇವ ಯೇ, ಅಷುಿ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ನಮಮ ಆತಮಗಳಳ ಆತನ ಸಾರೂಪಯಕ ೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತುವ , 

ಹ ಚ್ ಾಚ್ಾಾಗಿ ನಮಮ ಜೇವನವು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸಾರೂಪಯಕ ೆ ತಕೆಿಂತ್  ಬದಲಾಗುತುದ , ನಾವು 

ಆತನಿಂತ್  ಆಗುತ್ ುೇವ . 

ಇಗ ೂೇ ಇಲಿಲರುವಿಂಥದುದ ಉನುತ ಮಟಿದ ಸಿಂಭಾಷಣ ಯಾಗಿದ . ನಾವು ಆತನ ಶಬದವನುು ಸಾಷಿವಾಗಿ ಕ ೇಳಬಹುದು. 

ನಮಮ ಹೃದಯದ ಮೊರ ಯು ದಾವಿೇದನ ಹೃದಯದ ಮೊರ ಯಿಂತ್  ಇರಬ ೇಕು, ಅವನು ಅದರ ಬಗ ೆ ಹಿೇಗ  ಬರ ದನು: 

ದೆೇವರೆೇ, ಬಾಯಾರದ ಜಿಂಕೆಯತ ನ್ಸ್ೇರನ ತೆಕರೆಗಳನತನ ಹೆೇಗ್ೆಕೇ ಹಾಗ್ೆಯೇ ನನನ ಮನಸ್ತ್ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಬಯಸ್ತತ್ುದೆ. ನನನ ಮನಸ್ತ್ ದೆೇವರಗ್ಾಗಿ, ಚೆೈತ್ನಯಸ್ಾರಕಪನಾದ ದೆೇವರಗ್ಾಗಿ ಹಾರೆೈಸ್ತತ್ುದೆ; ನಾನತ 

ಯಾವಾಗ ಹೆಕೇಗಿ ದೆೇವರ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರತವೆನೆಕೇ? ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 42:1,2 

ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ವಶಪಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇದ ನಿಂತರ ಅರಸನಾದ ದಾವಿೇದನು ಅದನುು 

ಮತ್ ು ಯರೂಸಲ ೇಮಿಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಬಿಂದನು. ದಾವಿೇದನು ದ ೇವರ ಹೃದಯಕ ೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದದ ಮತುು 

ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ನರಿಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿುದದ ವಯಕ್ತುಯಾಗಿದದನು. ನಲ್ವತುು ವಷಿಗಳ ಕಾಲ್, ಅಿಂದರ  

ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಕಟುಿವವರ ಗೂ, ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಪಾತಿನಧಿಸುವ ಮಿಂಜೂಷ 

ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯು, ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರದಲಿಲ ನ ಲ ಯಾಗಿತುು. ಮನುಷಯನನುು ದ ೇವರಿಂದ ಬ ೇಪಿಡಿಸುವ ಯಾವುದ ೇ 

ತ್ ರ ಯು ಅಲಿಲರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯು ಎಲಾಲ ಆರಾಧಕರಗ  ಕಾಣುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಇಡಲಾಗಿತುು. ದಾವಿೇದನ 
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ಗುಡಾರದಲಿಲದದ ಏಕ ೈಕ ಯಜ್ಞವ ಿಂದರ  ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿದದವು. ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರವು ಇಿಂದಿನ 

ಸಭ ಗ  ಮಾದರಯಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಳ 15:16,17 ಅನುು ಯಾಕ ೂೇಬನು ಬರ ದಾಗ ಅಮೊೇಸ 9:11,12 ಅನುು ಉಲ ಲೇಖಿಸ್ದನು: 

“ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನತ ಹಿಂತಿರತಗಿ ಬಿಂದತ ದಾವಿೇದನ ಬಿದತಾಹೆಕೇಗಿರತವ ಗತಡಾರವನತನ ಎತ್ತುವೆನತ. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದದಾನತನ ನಾನತ ಸ್ರಮಾಡಿಸಿ, ಅದನತನ ನೆಟ್ಿಗ್ೆ ನ್ಸ್ಲ್ಲಸಿ್ತವೆನತ. ಮನತಷಯಜಾತಿಯ ಉಳಿದ 

ಜನಗಳೂ ಅಿಂದರೆ ದೆೇವಜನರೆನ್ಸ್ಸಿಕೆಕಳುಳವ ಸ್ಕಲ ಜನಾಿಂಗಗಳೂ ಕತ್ಾನನತನ ಹತಡತಕತವವ 

ರಾಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದತ.” 

ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಗ  ಈ ನಜವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸುತಿುರುವುದರಿಂದ ಇಿಂದು ಈ 

ಪಾವಾದನ ಯು ನ ರವ ೇರಕ ಯನುು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತಿುದ ದೇವ . ದಾವಿೇದನಿಂತ್ , ನಾವು ಪಾತಿಯಬಬರೂ ಸಹ ಹ ೂಸ 

ಚ್ ೈತನಯವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಸಮಯದಲಿಲ ಜೇವಕರವಾದ ನೇರನ ಹ ೂಳ ಯನುು ಬಯಸ ೂೇಣ. ನಾವು 

ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಹ ೂೇಗಿ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ತ್ಾಜಾವಾದ, ಹ ೂಸದಾದ ಮತುು ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ನಮಮ ಆತಮಗಳನುು ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡ ೂೇಣ. 

ನೇವು ಹ ಚಾಚ್ಾಾಗಿ ದ ೇವರ ಹತಿುರಕ ೆ ಸ ಳ ಯಲ್ಾಡಲಿ ಮತುು ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಅತಿೀಯತ್ ಯನುು ಮತುು 

ಜೇವನವನುು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನುಭವವನುು ಅನುಭವಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದು ನನು ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಾಗಿದ . 
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ಪ್ಾಠ ಒಿಂದತ 

ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ 
ಪಿೇಠಿಕೆ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ತ್ಾಜವಾದ, ಹ ೂಸದಾದ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯನುು 

ಪಾಪಿಂಚದಾದಯಿಂತ ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತಿುದ . ಒಮೆಮ ಅನ ೇಕ ಸಭ ಗಳಲಿಲ 

ಆರಾಧನಾ ಕೂಟಗಳಳ ಬರುಡಾಗಿಯೂ ಮತುು ಶ್  ೇಕವಾಗಿಯೂ 

ಇದದವು. ಹಳ ಯ ಸ ೂುೇತಾಗಿೇತ್ ಯ ಪುಸುಕಗಳಲಿಲರುವ 

ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನುು ಅರ ಮನಸ್ಿನಿಂದ ಹಾಡಲಾಗುತಿುತು. 

ಆದರ  ಇಿಂದು, ಅನ ೇಕ ಸಭ ಗಳಲಿಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಕತಿನ ಮುಿಂದ  

ನಿಂತಿರುವುದು, ಹಾಡುವುದು, ಚಪ್ಾಾಳ  ತಟುಿವುದು ಮತುು 

ಸುುತಿಮಾಡುತ್ಾು ನೃತಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದ . ಅವರು 

ದ ೇವರ ಕಡ ಗ  ಕ ೈಗಳನುು ಎತಿು ಮೊಣಕಾಲ್ೂರ, ಅವರ ಕಣುಣಗಳಿಿಂದ  

ಕಣ್ಣೇರನುು ಸುರಸುತ್ಾು, ದ ೇವರ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಆತನನುು 

ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಉತ್ಾಿಹದಿಿಂದ ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡುವಾಗ ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ಕಳ ದುಹ ೂೇಗುತ್ಾುರ , ಅಿಂತಹ ಸಮಯದಲಿಲ 

ಅನ ೇಕರು ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಅಥಿವನುು ಅನುಭವಿಸುತಿುದಾದರ . 

ಎಲಾಲ ರೇತಿಯ ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯ ಉಪಕರಣಗಳಳ ಸಭ ಗ  

ಮರಳಳತಿುವ . ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಸವಲ್ಾವ ೇ ಸಿಂಬಿಂಧವುಳು ಗಾಯಕ 

ವೃಿಂದಗಳಿಿಂದ ಅಥವಾ ಗಾಯಕರಿಂದ ಸಭ ಯು 

ಮನರಿಂಜಸಲ್ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ದ ೇವರ 

ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ನೂತನ ರೇತಿಯಲಿಲ ಅನುಭವಿಸುತಿುದಾದರ . 

ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ದ ೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಸಭಾಿಂಗಣವನುು 

ತುಿಂಬಿಕ ೂಳಳುತುದ , ಏಕ ಿಂದರ  ಆತನ ಶಕ್ತುಯು ಸಭ ಯಾದಯಿಂತ 

ಅಲ ಅಲ ಯಾಗಿ ವಾಯಪಿಸುತುದ . ದ ೇವಾಲ್ಯದ ಪಾತಿಷಾಠಪನ ಯ 

ದಿನಗಳಲಿಲ ನಡ ದಿಂತ್ , ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಮೆೇಘದ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ಅಲಿಲ ನಲ್ುಲವುದು ಅಸಾಧಯವಾಗಿರುತುದ . 

1 ಅರಸ್ತಗಳು 8:10,11 ಯಾಜಕರತ ಪರಶತದಾ ಸ್ಥಳದಿಿಂದ ಹೆಕರಗ್ೆ 

ಬಿಂದ ಕಕಡಲೆ ಮೇಘವು ಯಹೆಕೇವನ ಆಲಯವನತನ 
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ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿತ್ತ. ಯಹೆಕೇವನ ತೆೇಜಸಿಾನ್ಸ್ಿಂದ ವಾಯಪುವಾಗಿದಾ 

ಮೇಘವು ಆಲಯವನತನ ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿದಾರಿಂದ ಯಾಜಕರತ ಅಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡಲಾರದವರಾದರತ. 

ದಾವಿೇದನ ಪರಬೆಕೇಧನೆ 

ದಾವಿೇದನು ದ ೇವರಗ  ಹ ೇಗ  ಸುುತಿಯನುು ಸಲಿಲಸಬ ೇಕ ಿಂದು ತಿಳಿದಿದದ 

ಮನುಷಯನಾಗಿದದನು. ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಇಿಂದು ತನು ಸಭ ಗ  ನಜವಾದ 

ಆರಾಧನ ಯನುು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸ್ ಕ ೂಡುತಿುರುವುದರ ನಡುವ  

ದಾವಿೇದನ ಪಾಬ ೂೇಧನ ಯ ಮಾತುಗಳಳ ನಮಮನುು ಅದರ ಡ ಗ  

ಸ ಳ ಯಲಿ. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 150:1-6 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ದೆೇವರನತನ ಆತ್ನ 

ಪರಶತದಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಆತ್ನ ಶಕುಪರದಶಾಕವಾದ 

ಆಕಾಶಮಿಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಆತ್ನ 

ಮಹತಾೂಯಾಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಆತ್ನ 

ಮಹಾಪರಭಾವಕೊ ಸ್ರಯಾಗಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಕೆಕಿಂಬಕದತತಾು 

ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಸ್ಾರಮಿಂಡಲಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ. ದಮಮಡಿಬಡಿಯತತಾು ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ತ್ಿಂತಿೇವಾದಯಗಳಿಿಂದಲಕ ಕೆಕಳಲತಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ.  

ತಾಳದಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಝಲಿರಯಿಂದ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಶ್ಾಾಸ್ವಿರತವದೆಲಿವೂ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಲ್ಲ; 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ನಾವು ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು! 

ವಿವರಣೆಗಳು 

➢ ಸುುತಿ 

ಸುುತಿ ಎಿಂದರ  ದ ೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಕಾೆಗಿ 

ಹೃತೂಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ ಸಮರಣ  ಮತುು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯ 

ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿದ . ಇದು ಆತನು ದಯಪ್ಾಲಿಸ್ದ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಆಶಿೇವಾಿದಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದ ೇವರಗ  ಸಲಿಲಸುವ 
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ನಮಮ ಮನಃಪೂವಿಕವಾದ ಶ್ಾಲಘನ ಯ ದ ೈಹಿಕವಾದ ಮತುು ಸವರದ 

ಮೂಲ್ಕವಿರುವ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿದ . 

➢ ಆರಾಧನ  

ಆರಾಧನ ಯು ಸುುತಿಯ ಅತುಯನುತವಾದ ವಿಧವಾಗಿದ . ಆತನ ಎಲಾಲ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಆಶಿೇವಾಿದಗಳಿಗಿಿಂತಲ್ೂ ಮಿೇಗಿಲಾಗಿ, ಆತನ 

ವಯಕ್ತುತವ, ಸವಭಾವ, ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಳ ಮತುು ಪರಪೂಣಿತ್ ಗಾಗಿ 

ದ ೇವರನ ುೇ ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದನುು ಮತುು ಹ ೂಗಳಳವುದನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವುದಾಗಿದ . 

ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಿಂಥದದಕಾೆಗಿ ಮಾತಾವಲ್ಲದ ೇ,  ದ ೇವರು 

ಯಾರ ಿಂಬುದನುು ಅರತು ಆತನ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುತಿುದ ದೇವ . 

ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಹೆಕೇಲ್ಲಕೆ 

ಸ್ತುತಿ 

ಸ್ತುತಿ ಎಿಂದರೆ: 

 ಒಿಂದರ ಕುರತು ಒಳ ುಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು 
 ಗೌರವವನುು/ಮೆಚುಾಗ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು 
 ಶ್ಾಲಘಿಸುವುದು 
 ಪಾಶಿಂಸ್ಸುವುದು 
 ಅಭಿನಿಂದಿಸುವುದು 
 ಹ ೂಗುಳಳವುದು 
 ಕ್ತೇತಿಿಸುವುದು 
 ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು 

ಸುುತಿ ಎಿಂದರ  ದ ೇವರು ಎಷುಿ ಅದುುತನು ಎಿಂಬುದರ ಮತುು ಆತನು 

ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಿಂಥದದರ ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ 

ಹಾಡುವುದು ಆಗಿದ . 

ಆರಾಧನೆ 

ಆರಾಧನೆ ಎಿಂದರೆ: 
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 ಭಯಭಕ್ತುಯನುು ತ್ ೂೇರಸುವುದು 
 ಭಯಭಕ್ತುಯ ಭಾವನ ಯುಳುವರಾಗಿರುವುದು 
 ಆರಾಧನ ಯ ಸಿಂಗತಿಯ ಮುಿಂದ  ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು 
 ಯೇಗಯತ್ ಯನುು ಗೌರವಿಸುವುದು 
 ಸಾಥನ ಕ ೂಡುವುದು 

ಆರಾಧನ  ಎಿಂದರ  ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅಥವಾ 

ದ ೇವರಗಾಗಿ ಹಾಡುವುದು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಬಗ  ೆ

ಯೇಚಿಸುವ ಹಿಂತವನುು ನೇವು ದಾಟ್ಟ ಹ ೂೇಗಿದಿದೇರ ಮತುು ಆತನು 

ಯಾರ ಿಂಬುದನುು ಅರತು ಆತನನುು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಿಂತಕ ೆ 

ಪಾವ ೇಶಿಸ್ದಿದೇರ. 

➢ ಅತುಯನುತವಾದ ಸುುತಿ 

ಆರಾಧನ ಯು ಸುುತಿಯ ಅತುಯನುತವಾದ ವಿಧವಾಗಿದ . 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅದೆಾೇನಿಂದರೆ: 

 ಹೃದಯದ ಭಾವನ  
 ಸೃಷಿಕತಿನ ೂಿಂದಿಗಿರುವ ಭಯಭಕ್ತುಯ ಮನ ೂೇಸ್ಥತಿ  

 ಹೃದಯದ ಆಿಂತರಕವಾದ ಅವಲ ೂೇಕನಗಳ ಪ್ಾಾರಿಂಭ 

 ದ ೇವರ ಶ್ ಾೇಷಠತ್  ಮತುು ಯೇಗಯತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಆಳವಾದ 

ಧಾಯನ  

ಆಗ ಸವಇಚ್ ೆಯಿಿಂದ ಈ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಳ ಮತುು ಭಾವನ ಗಳಳ ಉಕ್ತೆ 

ಹರಯುತುವ . ಆರಾಧನ ಯನುು "ರೂಪಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು" ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, 

ಅದರ ೂಳಕ ೆ ನಾವು ಪಾವ ೇಶಿಸಬ ೇಕಷ ಿೇ. 

ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಭಯ, ಭಕ್ತು, ಆಶಾಯಿ ಮತುು ಗೌರವವನುು 

ಸೂಚಿಸುವ ಗಾಢವಾದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಗಳಲಿಲ ಆತಮದ 

ಭಾವಾಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . 

ಆರಾಧನೆ ಎಿಂದರೆೇನತ? 

ನಾವು ಆರಾಧನ ಗ  ಮಾಡುವುದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು, ಆರಾಧನ  

ಎಿಂದರ ೇನು ಎಿಂದು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವುದು ಅವಶಯಕವಾಗಿದ . 
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ಆತ್ಮದಲ್ಲ ಿ

ನಾವು ನಮಮ ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಮಾತಾವ ೇ ದ ೇವರಗ  ನಜವಾದ 

ಆರಾಧನ ಯನುು ಸಲಿಲಸಬಹುದು. 

ಯೇಹಾನ 4:24 ದೆೇವರತ ಆತ್ಮಸ್ಾರಕಪನತ ಆತ್ನನತನ 

ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಆತಿೀಯ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ 

ಆರಾಧಿಸ್ಬೆೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ಆತಮದಲಿಲ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಿಂದರ  ನಮಮ ಪೂಣಿ ಹೃದಯದಿಿಂದ 

ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಿಂದಥಿ. ಆತಮದಲಿಲ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಿಂದರ  

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಶಕ್ತುಯ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು 

ಎಿಂದಥಿ, ಇವ ಲ್ಲವೂ ಅಿಂತರಿಂಗದಲಿಲ ಅಿಂದರ  ನಮಮ ಹೃದಯ 

ಅಥವಾ ಆತಮ ಎಿಂದು ಸತಯವ ೇದವು ಕರ ಯುವ ಸಥಳದಲಿಲ 

ವಾಸ್ಸುತುವ . 

ಸ್ತ್ಯದಲ್ಲ ಿ

ಸತಯದಲಿಲ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಿಂದರ  ಕತಿನನುು ಆರಾಧಿಸುವುದು 

ಮತುು ನಮಮ ಹೃದಯದ ಅಿಂತರಿಂಗವನುು ಪರಶ್  ೇಧಿಸಲ್ು 

ಅನುಮತಿಸುವುದು ಎಿಂದಥಿ. 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 20:27 ಮನತಷಯನ ಆತ್ಮವು ಯಹೆಕೇವನ ದಿೇಪವಾಗಿದೆ; 

ಅದತ ಅಿಂತ್ರಿಂಗವನೆನಲಾಿ ಶ್ೆ ೇಧಿಸ್ತತ್ುದೆ. 

ಯೇಹಾನ 14:16,17 ಆಗ ನಾನತ ತ್ಿಂದೆಯನತನ ಕೆೇಳಿಕೆಕಳುಳವೆನತ 

ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬೆೇರೆಕಬಬ ಸ್ಹಾಯಕನನತನ ಸ್ದಾಕಾಲ ನ್ಸ್ಮಮ 

ಸ್ಿಂಗಡ ಇರತವದಕೊ ಕೆಕಡತವನತ. ಆ ಸ್ಹಾಯಕನತ ಯಾರೆಿಂದರೆ 

ಸ್ತ್ಯದ ಆತ್ಮನೆೇ ಲೆಕೇಕವು ಆತ್ನನತನ ನೆಕೇಡದೆಯಕ 

ತಿಳಿಯದೆಯಕ ಇರತವದರಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಹೆಕಿಂದಲಾರನತ. ನ್ಸ್ೇವು 

ಆತ್ನನತನ ಬಲ್ಲಿರ. ಹೆೇಗಿಂದರೆ ನ್ಸ್ಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಮಾಡತತಾುನೆ 

ಮತ್ತು ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗ್ೆ ಇರತವನತ. 

ನಮಮನತನ ಶತದಿಾೇಕರಸ್ತವುದತ 
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ನಾವು ಶ್ಾರೇರಕ ಭಾವದಲಿಲ ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲದ 

ಕಾರಣ, ಶ್ಾರೇರಕ ಭಾವದ ಎಲಾಲ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಿಿಂದ ಮತುು 

ದುಷಿತನದಿಿಂದ ನಮಮನುು ಶುದಿಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ, 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಮ ಆತಮಗಳಳ ದ ೇವರನುು ಆತನ ಆತಮದ ಮೂಲ್ಕ 

ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. 

ಕೆಕಲೆಕಸ್ೆ್ 3:5 ಆದತದರಿಂದ ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿರತವ ಭಕಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ 

ಭಾವಗಳನತನ ಸ್ಾಯಸಿರ. ಜಾರತ್ಾ ಭಿಂಡತತ್ನ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ 

ದತರಾಶ್ೆ ವಿಗರಹಾರಾಧನೆಗ್ೆ ಸ್ಮವಾಗಿರತವ ಲೆಕೇಭ ಇವುಗಳನತನ 

ವಿಸ್ಜಾಸಿಬಿಡಿರ. 

ಕೆಕಲೆಕಸ್ೆ್ 3:16,17 ಕರಸ್ುನ ವಾಕಯವು ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃದಿಾಯಾಗಿ 

ವಾಸಿಸ್ಲ್ಲ. ಸ್ಕಲಜ್ಞಾನದಿಿಂದ ಕಕಡಿದವರಾಗಿ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ 

ಉಪದೆೇಶಮಾಡಿಕೆಕಳಿಳರ. ಬತದಿಾಹೆೇಳಿಕೆಕಳಿಳರ. ಕತ್ಾನ ಕೃಪ್ೆಯನತನ 

ನೆನಸಿಕೆಕಳುಳವವರಾಗಿ ಕೇತ್ಾನೆಗಳಿಿಂದಲಕ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ಗಳಿಿಂದಲಕ 

ಆತ್ಮಸ್ಿಂಭಿಂದವಾದ ಹಾಡತಗಳಿಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲ ಿ

ದೆೇವರಗ್ೆ ಗ್ಾನ ಮಾಡಿರ. ನ್ಸ್ೇವು ನತಡಿಯಿಂದಾಗಲ್ಲ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲ್ಲ 

ಏನತ ಮಾಡಿದರಕ ಅದೆಲಿವನಕನ ಕತ್ಾನಾದ ಯೇಸ್ತವಿನ 

ಹೆಸ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿರ. ಆತ್ನ ಮಕಲಕ ತ್ಿಂದೆಯಾದ ದೆೇವರಗ್ೆ 

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನತನ ಸ್ಲ್ಲಸಿಿರ. 

ನಾವು ನಮಮನುು ಶುದಿಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಮತುು ಶುದಿ 

ಹೃದಯದಿಿಂದ ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸಬ ೇಕು. ಶ್ಾರೇರಕ ಭಾವವು 

ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ದ ೇವರಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಡದ 

ಎಲ್ಲವನುು ನಾವು ನಮಿಮಿಂದ ತ್ ಗ ದುಹಾಕ್ತದರ , ದ ೇವರ ಆತಮನಿಂದ 

ಆರಾಧಿಸುವ ನಮಮ ಆತಮಗಳನುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ ಬ ೇರ  ಏನೂ 

ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಬರಹಾಮನತ, ನಮಗ್ೆ ಮೊದಲ ಮಾದರ 

ಅಬರಹಾಮನ ಆರಾಧಿಸಿದನತ 

ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಆರಾಧನ ಗ  ಕುರತು ಪಾಸಾುಪಿಸ್ರುವ ಮೊದಲ್ 

ಉಲ ಲೇಖವು ಅಬಾಹಾಮನಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿದಾದಗಿದ . 
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ಆದಿಕಾಿಂಡ 22:5 ನಾನಕ ನನನ ಮಗನಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆಕೇಗಿ 

ದೆೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೆಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮಮ ಬಳಿಗ್ೆ ತಿರಗಿ ಬರತತೆುೇವೆ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. 

ಮೊದಲ ಉಲೆಿೇಖದ ನ್ಸ್ಯಮ 

ಸತಯವ ೇದದ ವಾಯಖಾಯನದಲಿಲ ಒಿಂದು ತತವವಿದ , ಇದನುು "ಮೊದಲ್ 

ಉಲ ಲೇಖದ ನಯಮ" ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ 

ಪಾಸಾುಪಿಸ್ರುವ ಯಾವುದ ೇ ವಿಷಯದ ಕುರತ್ಾದ ಮೊದಲ್ 

ಉಲ ಲೇಖವು ಸತಯವ ೇದದ ಎಲಿಲಯಾದರೂ ಪಾಸಾುಪಿಸ್ದದರೂ, ಆ 

ವಿಷಯದ ಅಥಿದ ಮತುು ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಸಾಷಿ 

ಸೂಚನ ಯನುು ನೇಡುತುದ  ಎಿಂದು ಈ ತತವವು ಹ ೇಳಳತುದ . 

“ಆರಾಧನ ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಮೊದಲ್ನ ಯ ಬಾರಗ  

ಅಬಾಹಾಮನ ೂಿಂದಿಗ  ಮತುು ಇಸಾಕನ ೂಿಂದಿಗ  ಮೊರೇಯ ಬ ಟಿಕ ೆ 

ಹ ೂೇಗುತಿುದದ ಸ ೇವಕರ ಜ ೂತ್ ಗ  ಅಬಾಹಾಮನು ಮಾತನಾಡುತಿುದದ 

ಘಟನ ಯಲಿಲ ಕಿಂಡುಬರುತುದ . 

ಆರಾಧನ ಯ ಗಿಂಭಿೇರತ್ ಯನುು ಈ ಮೊದಲ್ನ ಯ ಉಲ ಲೇಖದಲಿಲ 

ತ್ ೂೇರಸಲಾಗಿದ . 

ಅಬರಹಾಮನತ ವಿಧೆೇಯನಾದನತ 

ದ ೇವರ ಆಜ್ಞ ಗ  ಅಬಾಹಾಮನ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಾಗಿತುು. 

ಈ ಆಜ್ಞ ಗ  ವಿಧ ೇಯನಾಗುವಿಂತ್  ಅಬಾಹಾಮನಗ  ಏನು 

ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಿಂದು ಊಹಿಸಲ್ು ನಮಿಮಿಂದ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇಸಾಕನು ವಾಗಾದನ ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟಿದದ ಮಗನಾಗಿದದನು. ಇವನು 

ದ ೇವರು ಅಬಾಹಾಮನ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡಿದ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

ನ ರವ ೇರಕ ಯಾಗಿದದನು. 

ಉತ್ೂಟ್ವಾದ ಯಜ್ಞ 

ಈ ಸಮಯದಲಿಲ ಆರಾಧನ ಯ ಕಾಯಿವು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ಉತೆಟವಾದ ಯಜ್ಞದ ಕಾಯಿವಾಗಿತುು. ಈ ಆರಾಧನಾ ಕಾಯಿವು 
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ಅವನಗಿರುವ ಅತುಯತುಮವಾದದದನುು, ಅವನು ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಶ್ ಾೇಷಠವಾದ ಯಜ್ಞವನುು ಅಬಾಹಾಮನಿಂದ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವಿಂಥದಾದಗಿತುು. 

ಆರಾಧನ ಯ ಕಾಯಿವು ಈಗಲ್ೂ ದ ೂಡಡ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿರಬಹುದು. 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 12:1,2 ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ ದೆೇವರ 

ಕನ್ಸ್ಕರವನತನ ನ್ಸ್ಮಮ ನೆನಪಿಗ್ೆ ತ್ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ 

ಬೆೇಡಿಕೆಕಳುಳವದೆೇನಿಂದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ನ್ಸ್ಮಮ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇಹಗಳನತನ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಮೇಸ್ಲಾಗಿಯಕ ಮಚಿುಕೆಯಾಗಿಯಕ ಇರತವ ಸ್ಜೇವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಾಸಿರ. ಇದೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ವಿವೆೇಕಪೂವಾಕವಾದ 

ಆರಾಧನೆಯತ. ಇಹಲೆಕೇಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ದೆ 

ನಕತ್ನ ಮನಸ್್ನತನ ಹೆಕಿಂದಿಕೆಕಿಂಡತ ಪರಲೆಕೇಕಭಾವದವರಾಗಿರ. 

ಹೇಗ್ಾದರೆ ದೆೇವರ ಚಿತ್ುಕೂನತಸ್ಾರವಾದದತಾ ಅಿಂದರೆ 

ಉತ್ುಮವಾದದಕಾ ದೆಕೇಷವಿಲದಿಕಾ ಯಾವ ಯಾವದೆಿಂದತ ವಿವೆೇಚಿಸಿ 

ತಿಳುಕೆಕಳುಳವಿರ. 

ನಜವಾದ ಆರಾಧನ  ಎಿಂದರ  ಒಬಬರ ಸಿಂಪೂಣಿ ಆತಮವನುು 

ದ ೇವರಗ  ಒಪಿಾಸುವುದು. 

ವಿಧೆೇಯತೆಯ ಕಾಯಾ - ನಿಂಬಿಕೆ 

ಆರಾಧನಾ ಕಾಯಿವು ವಿಧ ೇಯತ್  ಮತುು ನಿಂಬಿಕ ಯ 

ಕಾಯಿವಾಗಿದ . ಅಬಾಹಾಮನು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಾಧಿಸುವ 

ವನಿಂತ್  ಭಾವಿಸ್ರಲಿಲ್ಲ. 

ಇಸಾಕನನುು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಿಸುವ ತನು ಪಾಯಾಣದ ಮೂರನ ೇ 

ದಿನದಲಿಲ, ಅಬಾಹಾಮನು, “ನಾವು ನಮಮ ಬಳಿಗ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿ 

ಬರುತ್ ುೇವ ” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ ಕಾಯಿವು ನಿಂಬಿಕ ಯ ಕಾಯಿವಾಗಿ ಮಾಪಿಟ್ಟಿತು. 

ಸ್ಾಯಿಂ ಸ್ಮಪಾಣೆ 

ಇಸಾಕನ ಮರಣವು ಅಬಾಹಾಮನು ಯಾವುದಕಾೆಗಿ ಬದುಕ್ತದದನ ೂುೇ 

ಅದ ಲ್ಲದರ ಮರಣವನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲನ 
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ಪಾತಿಯಿಂದು ವಾಗಾದನವು ಅವನ ಮಗನ ಜನನದ ಮೆೇಲ  

ಆಧಾರತವಾಗಿತುು. ಅವನು ನಿಂಬಿದದ ಎಲ್ಲವೂ ಇಸಾಕನ ೂಿಂದಿಗ  

ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿದಾದಗಿತುು. ಇದು ದ ೇವರಗ  ಸಿಂಪೂಣಿ ಸಮಪಿಿಸುವ 

ಕಾಯಿವಾಗಿತುು. 

ಆರಾಧನ ಗ  ಅಬಾಹಾಮನು ವಿಧ ೇಯನಾದ ಕಾರಣ, ದ ೇವರು ಆ 

ಸುುತಿಯಲಿಲ ಆಸ್ೇನನಾದನು ಮತುು ನಿಂಬಿಕ ಯ ವಿಶ್ ೇಷ 

ಕಾಣ್ಕ ಯನುು ತಿಂದನು, ಅದು ಇಸಾಕನನುು ಯಜ್ಞವಾಗಿ 

ಅಪಿಿಸುವಿಂತ್  ಅಬಾಹಾಮನನುು ಒತ್ಾುಯಿಸ್ತುು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 22:3 ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದಲ್ಲಿರತ 

ವಾತ್ನೆೇ, ನ್ಸ್ೇನತ ಪವಿತ್ರಸ್ಾರಕಪನತ. 

ಅಬಾಹಾಮನು ತನು ಮಗನನುು ಯಜ್ಞಮಾಡಲ್ು ಕರ ತಿಂದನು ಮತುು 

ಇದು ಯಜ್ಞದ ಸವಿಶ್ ಾೇಷಠವಾದ ಮಾದರಯಾಯಿತು. ನಿಂತರದಲಿಲ, 

ತಿಂದ ಯು ತನು ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಯಜ್ಞಕ ೆ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕ ೂಡುವುದನುು ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . ಅಬಾಹಾಮನು 

ಇಸಾಕನನುು ಅಪಿಿಸ್ದ ನಖರವಾದ ಅದ ೇ ಸಥಳದಲಿಲ ಯೇಸುವನುು 

ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಲ್ವಾದ ಸಾಧಯತ್ ಯೂ ಇದ . 

ನಾವು ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡಲ್ು ನಮಮ ಎಲಾಲ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಸ ಗಳನುು, ಅಪ್ ೇಕ್ಷ ಗಳನುು ಮತುು ಯೇಜನ ಗಳನುು 

ಸಮಪಿಿಸಬ ೇಕು. 

ಸ್ತುತಿಯ ಪರಯೇಜನ 

ಸ್ೌಲ 

➢ ದುರಾತಮಗಳಿಿಂದ ಪಿೇಡಿಸಲ್ಾಟಿನು 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 16: 14-17,23 ಯಹೆಕೇವನ ಆತ್ಮವು ಸ್ೌಲನನತನ 

ಬಿಟ್ತಿ ಹೆಕೇಯತ್ತ; ಯಹೆಕೇವನತಯ ಕಳುಹಸಿದ ದತರಾತ್ಮವು 

ಬಿಂದತ ಅವನನತನ ಪಿೇಡಿಸ್ತತಿುದಾದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ೆೇವಕರತ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ-

ಇಗ್ೆಕೇ, ದೆೇವರಿಂದ ಬಿಂದ ದತರಾತ್ಮವು ನ್ಸ್ನನನತನ ಪಿೇಡಿಸ್ತತಾು ಇದೆ. 

ಸ್ಾಾಮೇ, ಅಪಪಣೆಯಾಗಲ್ಲ; ನ್ಸ್ನನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವ ನ್ಸ್ನನ 
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ಸ್ೆೇವಕರಾದ ನಾವು ಹೆಕೇಗಿ ಕನನರಬಾರಸ್ತವವರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಪುರ್ನಾದ 

ಒಬಬನನತನ ಹತಡತಕ ತ್ರತತೆುೇವೆ. ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಿಂದ ಕಳುಹಸ್ಲಪಟ್ಿ 

ದತರಾತ್ಮವು ನ್ಸ್ನನ ಮೇಲೆ ಬರತವಾಗ ಅವನತ ಬಾರಸಿದರೆ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ 

ಉಪಶಮನವಾಗತವದತ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಸ್ೌಲನತ ಅವರಗ್ೆ - ಚೆನಾನಗಿ ಬಾರಸ್ಬಲಿವನಾದ ಒಬಬನನತನ 

ನನಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಹತಡತಕ ಕರಕೆಕಿಂಡತ ಬನ್ಸ್ನರ ಎಿಂದತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲತ, 

➢ ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯವು ಬಿಡುಗಡ ಯನುುಿಂಟು ಮಾಡಿತು 

ದುರಾತಮವು ಸೌಲ್ನ ಮೆೇಲ  ಬಿಂದಾಗ ದಾವಿೇದನು ಕ್ತನುರಯನುು 

ಬಾರಸುವನು; ಅದರಿಂದ ದುರಾತಮವು ಸೌಲ್ನನುು 

ಬಿಟುಿಹ ೂೇಗುವದು; ಅವನು ಉಪಶಮನಹ ೂಿಂದಿ ಚ್ ನಾುಗಿರುವನು. 

ಚ್ ನಾುಗಿ ಎಿಂದರ  ಕೌಶಲ್ಯದಿಿಂದ ಬಾರಸುವುದು ಎಿಂದಥಿ. 

ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರು ಮತುು ಗಾಯಕರು ಕೌಶಲ್ಯವುಳುವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಕೌಶಲ್ಯವುಳು ಸಿಂಗಿೇತಗಾರನನುು ಹುಡುಕುವುದನುು ಸೌಲ್ನ 

ಸ ೇವಕರಗ  ತಿಳಿದಿತುು ಏಕ ಿಂದರ  ಅವರು ದಾವಿೇದನನುು 

ಆರಸ್ಕ ೂಳಳುವುದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಅಭಿಷ ೇಕ್ತಸಲ್ಾಟಿ ಸಿಂಗಿೇತದ 

ಶಕ್ತುಯನುು ಮೊದಲ್ು ನ ೂೇಡಿದದರು. 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಸುುತಿಯ ಬಗ ೆ ನಮಮ ವಿವರಣ ಯನುು ಅಥವಾ ಗಾಹಿಕ ಯನುು ಬರ ಯಿರ 

 

2. ಆರಾಧನ ಯ ಬಗ ೆ ನಮಮ ವಿವರಣ ಯನುು ಅಥವಾ ಗಾಹಿಕ ಯನುು ಬರ ಯಿರ. 

 

3. ಅಬಾಹಾಮನು ತನು ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನುು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಿಸುವಾಗ ಆ ಆರಾಧನ ಯ ಕಾಯಿವು 

ಯಾವುದನುು ಸೂಚಿಸುತುದ ? 
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ಪ್ಾಠ ಎರಡತ 

ಆರಾಧನೆಗ್ಾಗಿ ದೆೇವರತ್ಕೆಕಟ್ಟಿರತವ ಮಾದರ 

ದೆೇವದಶಾನ ಗತಡಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ 
ಸತಯವ ೇದದ ವಾಯಖಾಯನದ ಮತ್ ೂುಿಂದು ತತವವ ಿಂದರ  “ಅಧಿಕ 

ಉಲ ಲೇಖನದ ನಯಮ.” ಒಿಂದು ನದಿಿಷಿ ವಿಷಯಕ ೆ ನೇಡಿರುವ 

ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯ ಪರಮಾಣವು ಅದರ ಮಹತವವನುು 

ಸೂಚಿಸುತುದ  ಎಿಂದು ಈ ತತವ ಹ ೇಳಳತುದ . 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಐವತ್ ೂುಿಂದು ಅಧಾಯಯಗಳಳ ದ ೇವದಶಿನ 

ಗುಡಾರಗಳಿಗ  ಮಿೇಸಲಾಗಿವ , ಇದು ಅವುಗಳ ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯನುು 

ನಮಗ  ತ್ ೂೇರಸುತುದ . 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರತವ ದೆೇವದಶಾನ ಗತಡಾರಗಳ ಮತ್ತು ದೆೇವಾಲಯಗಳ ಅವಲೆಕೇಕನ 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಹಲ್ವಾರು ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರಗಳಳ 

ಮತುು ದ ೇವಾಲ್ಯಗಳಳ ಇದದವು. ಇವು ಜನರು ದ ೇವರನುು 

ಸಿಂದಶಿಿಸುತಿುದದ ಸಥಳಗಳಳ, ಅವರು ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಹ ೂೇಗುತಿುದದ 

ಸಥಳಗಳಳ ಆಗಿದುದದದರಿಂದ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ  ೆ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು 

ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುವುದು ಮತುು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ಾಯಸವನುು 

ಅರತುಕ ೂಳಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದುದದಾದಗಿದ . 

ಮೊೇಶ್ೆಯ ದೆೇವದಶಾನ ಗತಡಾರ 

ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇವದಶಿನದ ಗುಡಾರದ ಮಾದರಯನುು ಅಥವಾ 

ನೇಲ್ನಕ್ಷ ಯನುು ದ ೇವರು ನಖರವಾಗಿ ವಿವರಸ್ ಕ ೂಟ್ಟಿದದನು. 

ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರ ಎಿಂದರ  ಒಿಂದು ಡ ೇರ  ಮತುು ಇಸಾಾಯೇಲ್ 

ಜನರು ಅರಣಯದಲಿಲ ಪಾಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬಳಕ ಯಲಿಲತುು. 

ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರವು ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

ಕಾಲ್ದ ಆರಾಧನ ಯ ಸಥಳವಾಗಿತುು. ಇದು ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯ 

ತ್ಾತ್ಾೆಲಿಕ ವಾಸಸಥಳವಾಗಿತುು. ಅಲಿಲಯೇ ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯು 

ವಾಸ್ಸುತಿುತುು ಮತುು ಯಾಜಕನು ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ಸ ೇವ  

ಸಲಿಲಸುತಿುದದನು. ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಜನರು ಪ್ಾಪ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಲಾಲ, 
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ಅವರ ಶತುಾಗಳಳ ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ವಶಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳು 

ತಿುದದರು. 

ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರವು ಶಿಲ ೂೇವಿನಲಿಲ ನ ಲ ಗ ೂಿಂಡಿತು. 

ದಾವಿೇದನ ದೆೇವದಶಾನ ಗತಡಾರ 

ದಾವಿೇದನು ಯುದಿಮಾಡುವವನಾಗಿದದರಿಂದ, ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು 

ಕಟಿಲ್ು ದ ೇವರು ಅವನಗ  ಅನುಮತಿಯನುು ಕ ೂಡಲಿಲ್ಲ. ದ ೇವರು 

ದ ೇವಾಲ್ಯದ ನೇಲಿನಕ್ಷ ನ ಗಳನುು ಅವನಗ  ಕ ೂಟಿನು, ಮತುು 

ದಾವಿೇದನು ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಕಟಿಲ್ು ಬ ೇಕಾದ ಸಾಮಗಿಾಗಳನುು 

ಸಿಂಗಾಹಿಸ್ಟಿನು. 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಫಿಲಿಷಿಯರು 

ಹಿಿಂದಿರುಗಿಸ್ದ ನಿಂತರ ಮತುು ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು 

ಕಟುಿವುದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಅದು ದಾವಿೇದನ ದ ೇವದಶಿನ 

ಗುಡಾರದಲಿಲ ವಾಸವಾಗಿತುು. 

ದಾವಿೇದನ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರದ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಉದ ದೇಶವ ೇನ ಿಂದರ  

ದ ೇವರ ಆರಾಧನ ಯನುು ವಿಶಿಷಿ ರೇತಿಯಲಿಲ ಪಾದಶಿಿಸುವುದಾಗಿತುು. 

ದಾವಿೇದನ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರವನುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

ಆರಾಧನ ಯನುು ನ ೂೇಡುವಿಂಥ “ಕ್ತಟಕ್ತ” ಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರವು ಅಥವಾ ಡ ೇರ ಯು 

ಈ ಕ್ತಟಕ್ತಯನುು ರಚಿಸ್ದ , ಆದರ  ಒಳಭಾಗವು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ವಿಭಿನುವಾಗಿತುು. ಯಾಜಕರು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯಿಂದಿಗ  ಮತುು 

ಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ಪಾವ ೇಶಿಸುತಿುದದರು ಏಕ ಿಂದರ  ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ 

ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯು ಕಣ ಣದುರನಲಿಲತುು. ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳವನುು 

ಮರ ಮಾಚುವ ತ್ ರ ಯು ಅದಕ್ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮತುು ಅಲಿಲ ಅಪಿಿಸಲ್ಾಟಿ 

ಏಕ ೈಕ ಯಜ್ಞವು ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವಾಗಿತುು. 

ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಕಟುಿವವರ ಗೂ ಅಿಂದರ  

ನಲ್ವತುು ವಷಿಗಳ ಕಾಲ್ ಈ “ಕ್ತಟಕ್ತ” ಯು ಇತುು. ಅನಿಂತರ ಆ 

ಕ್ತಟಕ್ತಯು ಮುಚಾಲ್ಾಟ್ಟಿತುು ಮತುು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷ 
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ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ೆ ವಗಾಿಯಿಸ 

ಲಾಯಿತು. ಪ್ಾಾಣ್ ಬಲಿಯನುು ಪುನರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಸ್ೆಕಲೆಕಮೊೇನನ ದೆೇವಾಲಯ 

ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇವದಶಿನ 

ಗುಡಾರದ ಪಾಕಾರ ವಿನಾಯಸಗ ೂಳಿಸ್ ಕಟಿಲಾಯಿತು. ಇದು 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯ ಅಿಂತಿಮ ನವಾಸವಾಗಿತುು. 

ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಹ ೂತುುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇಗುವುದಕ್ತೆದದ 

ಕ ೂೇಲ್ುಗಳನುು ತ್ ಗ ದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದು ಅದರ ಶ್ಾಶವತ 

ವಾಸಸಾಥನವಾಗಿತುು, ಅಮೃತಶಿಲ ಯಿಿಂದ ಮತುು ಬಿಂಗಾರದಿಿಂದ 

ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟಿದಾದಗಿತುು. ಇದು ತ್ಾತ್ಾೆಲಿಕವಾದ ಡ ೇರ  ಅಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಆದಾಗೂಯ, ಅನ ೇಕ ವಷಿಗಳ ನಿಂತರ ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ 

ದ ೇವಾಲ್ಯವು ದುಸ್ಥತಿಗ  ಬಿಂತು. ಇಸಾಾಯೇಲ್ರು ಸ ೂೇಲಿಸಲ್ಾಟಾಿಗ 

ಮತುು ಅನಯದ ೇಶದ ಅರಸರು ಹ ಚಿಾನ ಕಪಾಕಾಣ್ಕ ಯನುು 

ಕಟಿಬ ೇಕ ಿಂದು ಬ ೇಡಿಕ ಯಿಟಾಿಗ, ಈ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳನುು ಈಡ ೇರಸಲ್ು 

ಬಿಂಗಾರದ ಪ್ಾತ್ ಾಗಳನುು ದ ೇವಾಲ್ಯದಿಿಂದ ತ್ ಗ ದು 

ಕ ೂಡಲಾಯಿತು. ಗ ೂೇಡ ಗಳಿಿಂದ, ಕಿಂಬಗಳಿಿಂದ ಮತುು 

ಬಾಗಿಲ್ುಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಗಾರವನುು ಬಿಚಿಾ ಕ ೂಟಿರು. ಒಮೆಮ ಮನಸ ಿಯು 

ದ ೇವಾಲ್ಯದಲಿಲ ಮಿಥಯ ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಯಜ್ಞವ ೇದಿಗಳನುು 

ಕಟ್ಟಿಸ್ದನು, ದ ೇವಾಲ್ಯದ ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲ ಸ ೂೇದ ೂೇಮಿನ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುು ನಡ ಸಲ್ು ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳನುು ಕಟಿಲಾಯಿತು ಮತುು 

ಒಳಗಿನ ಅಿಂಗಳದಲಿಲ “ಪವಿತಾ” ಕುದುರ ಗಳನುು ನಲಿಲಸಲಾಯಿತು. 

ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ, ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಕಲಿದೇಯರು 

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸ್ದರು, ಅವರು ಅದರಲಿಲದದ ಬ ಲ ಬಾಳಳವ 

ಎಲ್ಲವನೂು ಬಾಬಿಲ ೂೇನಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇದರು. 

ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಸುಟುಿ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಜೆರತಬಾಬಬೆಲನ ದೆೇವಾಲಯ 

ಈ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಕ್ತಾ.ಪೂ 520 ರಲಿಲ ಕಟಿಲಾಯಿತು ಮತುು ಇದು 

ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯದಷುಿ ಭವಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರ  
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ದ ೂಡಡದಾಗಿತುು. ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯದಲಿಲದದ 

ಪಿೇಠ ೂೇಪಕರಣಗಳಳ ಇದರಲಿಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷ 

ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯು ಕಳ ದುಹ ೂೇಗಿತುು. 

ಹೆರೆಕೇದನ ದೆೇವಾಲಯ 

ಹ ರ ೂೇದನು ಯಹೂದದ ಮೆೇಲ  ಹಿಡಿತವನುು ಸಾಧಿಸ್ದಾಗ ಅವನು 

ಜ ರುಬಾಬಬ ಲ್ನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಸ್ದನು. ಹ ರ ೂೇದನು 

ಆರಾಧನ  ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂಬ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಕಟಿಲಿಲ್ಲ. ಅವನಗ  

ನಮಾಿಣದ ಬಗ ೆ ಆಸಕ್ತು ಇತುು ಮತುು ಅವನ ಆಳಿವಕ ಯಲಿಲ ಅನ ೇಕ 

ಭವಯವಾದ ಕಟಿಡಗಳನುು ಕಟ್ಟಿಸ್ದದನು. ಜ ರುಬಾಬಬ ಲ್ನ 

ದ ೇವಾಲ್ಯವು ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಗ  ತಕೆಿಂತ್  ಭವಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಹ ರ ೂೇದನ ದ ೇವಾಲ್ಯದಲಿಲಯೇ ಯೇಸು ನಡ ದಾಡಿದುದ. ಯಾಜಕನ 

ಕತಿವಯಗಳ ಲ್ಲವೂ ನಡ ಯುತಿುದದವು ಮತುು ಇಲಿಲಯೇ ಯೇಸು ಹಣ 

ವಿನಮಯಕಾರರ ಮೆೇಜುಗಳನುು ಉರುಳಿಸ್ದುದ. 

ಮತಾುಯ 21:12,13 ಬಳಿಕ ಯೇಸ್ತ ದೆೇವಾಲಯಕೊ ಹೆಕೇಗಿ 

ಅದರಲ್ಲ ಿ ಮಾರತವ ಕೆಕಳುಳವ ಎಲಿರನಕನ ಹೆಕರಡಿಸಿಬಿಟ್ತಿ 

ಚಿನ್ಸ್ವಾರರ ಮೇಜತಗಳನಕನ ಪ್ಾರವಾಳ ಮಾರತವವರ 

ಕಾಲಮಣೆಗಳನಕನ ಕೆಡವಿ, 

ಅವರಗ್ೆ ನನನ ಆಲಯವು ಪ್ಾರರ್ಾವಾಲಯವೆನ್ಸ್ಸಿಕೆಕಳುಳವದತ ಎಿಂದತ 

ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ಅದನತನ ಕಳಳರ ಗವಿ ಮಾಡತತಿುರ ಎಿಂದತ 

ಹೆೇಳಿದನತ. 

ಯೇಸು ಶಿಲ್ುಬ ಯಲಿಲ ಸತ್ಾುಗ, ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕೂೆ ಮತುು ಮಹಾ 

ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕೂೆ ನಡುವ  ಇದದ ತ್ ರ ಯು (ಆರು ಇಿಂಚಿನ ದಪಾದಷಿದದ 

ಕಿಂಬಳಿ) ಅಸಾಧರಣವಾಗಿ ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ ಳಿಗಿನವರ ಗೂ 

ಹರದುಹ ೂೇಯಿತು. 

ಯಹೂದಯ ಜನಾಿಂಗದ ಇತಿಹಾಸದುದದಕೂೆ, ಮಹಾ ಯಾಜಕನು 

ಮಾತಾವ ೇ ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಿಿಂದ ಮಹಾ ಪರಶುದ ಿ ಸಥಳಕ ೆ 

ಹ ೂೇಗಬಹುದಿತುು. ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಲಿಲ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

ಮಿಂಜೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಇಡಲಾಗಿತುು. ಇದು ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯು 
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ವಾಸ್ಸುತಿುದದ ಸಥಳವಾಗಿತುು. ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ ಳಗಿನವರ ಗೂ ಹರದು 

ಹ ೂೇದ ತ್ ರ ಯು, ದ ೇವರಗೂ ಮತುು ಮನುಷಯನಗೂ ನಡುವ  ಇದದ 

ಅಗಲಿಕ ಯನುು ತ್ ಗ ದುಹಾಕಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ಈಗ ಮಾನವಕುಲ್ಕ ೆ ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಬರುವ ಭಾಗಯ ದ ೂರಕ್ತದ ! 

ಈ ದ ೇವಾಲ್ಯದಲಿಲ ಕಲಿಲನ ಮೆೇಲ  ಕಲ್ುಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 

ಯೇಸು ಪಾವಾದನ ಯನುು ನುಡಿದಿದದನು ಮತುು ಕ್ತಾ.ಶ 70 ರಲಿಲ ಅದನುು 

ರ ೂೇಮನುರು ನಾಶಮಾಡಿದರು. ದ ೇವಾಲ್ಯವು ಮತುು 

ಸುತುಮುತುಲಿದದ ಕಟಿಡಗಳಳ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸುಟುಿಹ ೂೇದವು ಮತುು 

ಅವು ಸುಟುಿಹ ೂೇಗುತಿುರುವಾಗ, ಚಿನುವು ಕರಗಿ ಕಲ್ುಲಗಳ ನಡುವಿನ 

ಬಿರುಕುಗಳಲಿಲ ಹರದುಹ ೂೇಯಿತು. ಚಿನುವನುು ತ್ ಗ ಯುವುದಕಾೆಗಿ, 

ಕಲ್ುಲಗಳನುು ತ್ ಗ ದು ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಹಿೇಗ  ಯೇಸುವಿನ 

ಪಾವಾದನ ಯು ನ ರವ ೇರತು. 

ಮತಾುಯ 24:2 ಆಗ ಆತ್ನತ ಇವುಗಳನೆನಲಾಿ ನೆಕೇಡತತಿುರಲಿವೆೇ. 

ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲತಿ ಉಳಿಯತವದಿಲಿ. ಎಲಾಿ ಕೆಡವಲಪಡತವದತ 

ಎಿಂದತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುತೆುೇನೆ ಅಿಂದನತ. 

ಮಿಂಜಕಷ ಪ್ೆಟ್ಟಿಗ್ೆಯನತನ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ತವುದತ 

ಮಿಂನೂಷ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯು ಏಲಿಯ ಕಾಲ್ದವರ ಗೂ ಮೊೇಶ್ ಯ 

ಗುಡಾರದಲಿಲ ಇತುು. ಏಲಿಯ ಮನ ಯ ಮೆೇಲ  ಬಿಂದ ನಾಯಯತಿೇಪಿಿನ 

ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ಕಳುವಾಯಿತು. 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 2:30-32 ನ್ಸ್ನನ ಗ್ೆಕೇತ್ರದವರಕ ಸ್ಿಂತಾನದವರಕ 

ನ್ಸ್ರಿಂತ್ರವೂ ನನನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡಬಹತದತ ಎಿಂದತ 

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನೆಿಂಬ ನಾನತ ಈಗ 

ತಿಳಿಸ್ತವದೆೇನಿಂದರೆ - ಅದತ ನನಗ್ೆ ದಕರವಾಗಿರಲ್ಲ; ನನನನತನ 

ಸ್ನಾಮನ್ಸ್ಸ್ತವವರನತನ ಸ್ನಾಮನ್ಸ್ಸ್ತವೆನತ; ನನನನತನ ತಿರಸ್ೂರಸ್ತವವರತ 

ತಿರಸ್ಾೂರಹೆಕಿಂದತವರತ. ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ ಮತ್ತು ನ್ಸ್ನನ ಮನೆಯವರ 

ಬಾಹತಬಲವನತನ ಮತರಯತವ ದಿನಗಳು ಬರತವವು. ನ್ಸ್ನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಯಾರಕ ಪೂಣಾಾಯತಷಯವನತನ ಮತಟ್ತಿವದಿಲಿ. ನ್ಸ್ನನ ವೆೈರಯತ ನನನ 

ಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡತವದನತನ ನೆಕೇಡತವಿ ... 
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ಇದೆಲಾಿ ನೆರವೆೇರತವದೆಿಂಬದಕೊ ನ್ಸ್ನನ ಮಕೂಳಾದ ಹೆಕೇಫ್ನನ 

ಫ್ನೇನೆಹಾಸ್ರತ ಒಿಂದೆೇ ದಿವಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಯತವದೆೇ ಗತರತತಾಗಿರತವದತ. 

ನನನ ದೃಷಿಗಕ ಮನಸಿ್ಗಕ ಸ್ರಯಾದದಾನೆನೇ ಮಾಡತವ ಒಬಬ 

ನಿಂಬಿಕೆಯತಳಳ ಯಾಜಕನನತನ ಎಬಿಬಸ್ತವೆನತ; ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಶ್ಾಶಾತ್ಗೃಹವನತನ ಅನತಗರಹಸ್ತವೆನತ. ಅವನತ ನನನ ಅಭಿಷಕುನ 

ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ದಾಕಾಲ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡತವನತ. 

ಯುದಿದ ಸಮಯದಲಿಲ ಫಿಲಿಷಿಯರು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷ 

ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಕದುದಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇದರು ಮತುು ಅದನುು ಫಿಲಿಷಿಯ 

ದ ೇಶದಲ ಲಲಾಲ ಕ ೂಿಂಡ ೂಯುಯತಿುರುವಾಗ, ಅದು ಹ ೂೇದಲ ಲಲಾಲ ಅದು 

ಅವರ ಮೆೇಲ  ನಾಯಯತಿೇಪುಿನುು ಮತುು ಕ ೇಡನುು ಉಿಂಟುಮಾಡಿತು. 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 5:1-4,6-7 ಫ್ನಲ್ಲಷಿಯರತ ದೆೇವರ ಮಿಂಜಕಷವನತನ 

ಎಬೆನೆಜೆರನ್ಸ್ಿಂದ ಅಷೆಕಡೇದಿನಲ್ಲಿರತವ ದಾಗ್ೆಕೇನನ ಗತಡಿಗ್ೆ ಒಯತಾ 

ಅಲ್ಲಿ ದಾಗ್ೆಕೇನನ ಮಗತುಲಲೆಿೇ ಇಟ್ಿರತ. ಅಷೆಕಡೇದಿನವರತ ಮರತದಿನ 

ಬೆಳಿಗ್ೆು ಎದತಾ ನೆಕೇಡಲಾಗಿ ದಾಗ್ೆಕೇನ್ ವಿಗರಹವು ಯಹೆಕೇವನ 

ಮಿಂಜಕಷದ ಮತಿಂದೆ ಬೆಕೇರಲ ಬಿದಿಾರತವದನತನ ಕಿಂಡತ ಅದನತನ ಎತಿು 

ತಿರಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಟಿ್ಿರತ. ಮತಿಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ೆು ನೆಕೇಡತವಾಗ 

ದಾಗ್ೆಕೇನನ ತ್ಲೆಯಕ ಕೆೈಗಳೂ ಕಡಿಯಲಪಟ್ತಿ ಹೆಕಸ್ುಲ್ಲನ ಮೇಲೆ 

ಬಿದಿಾದಾವು; ಮತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಹೆಕೇವನ ಮಿಂಜಕಷದ ಮತಿಂದೆ 

ಬಿದಿಾತ್ತು. 

ಯಹೆಕೇವನ ಹಸ್ುವು ಅಷೆಕಡೇದಿನವರಗ್ೆ ಬಾಧಕವಾಗಿತ್ತು; ಆತ್ನತ ಆ 

ನಗರದಲ್ಲಿಯಕ ಅದರ ಗ್ಾರಮಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಗಡೆಡರೆಕೇಗವನತನ 

ಬರಮಾಡಿ ಅವುಗಳನತನ ಹಾಳುಮಾಡಿದನತ. ಅಷೆಕಡೇದಿನ ಜನರತ 

ಅದನತನ ನೆಕೇಡಿ, ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ದೆೇವರ ಮಿಂಜಕಷವು 

ನಮಮಲ್ಲಿರಬಾರದತ; ಆತ್ನ ಹಸ್ುವು ನಮಗಕ ನಮಮ ದೆೇವರಾದ 

ದಾಗ್ೆಕೇನನ್ಸ್ಗಕ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿ, 

ಮಿಂಜಕಷವನತನ ಯರಕಸ್ಲೆೇಮಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿಕೆಕಟ್ಿರತ 

ದ ೇವರ ನಾಯಯತಿೇಪಿಿನ ನಮಿತುವಾಗಿ, ಫಿಲಿಷಿಯರು ತಮಮ 

ಪುರ ೂೇಹಿತರನುು ಒಟ್ಟಿಗ  ಕರ ದು ಮಣಜೂಷವನುು ಹ ೇಗ  ಹಿಿಂದಿರುಗಿ 
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ಕಳಳಹಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಕ ೇಳಿದರು. ಬಿಂಡಿ ಹ ೂಡ ಯುವವನು ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಮತುು ಎತಿುನ ಜ ೂೇಡಿಯನುು ಬಿಂಡಿಗ  ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳ ಕರುಗಳನುು 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಅವುಗಳ ಮುಿಂದ  ಕಳಳಹಿಸ್ದರು, ಸಹಜವಾಗಿ 

ಅವುಗಳಳ ಕರುಗಳ ಹಿಿಂದ  ಹ ೂೇಗುತುವ . ಆದರ  ಇಲಿಲ, ಎತುುಗಳ 

ಜ ೂೇಡಿಯು ನ ೇರವಾಗಿ ಇಸಾಾಯೇಲ್ ದ ೇಶಕ ೆ ಹ ೂೇಯಿತು. 

ಮಿಂಜೂಷವನುು ಬಿಂಡಿಯ ಮೆೇಲ  ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಡಲ್ು ದ ೇವರು 

ಫಿಲಿಷಿಯರಗ  ಅನುಮತಿ ಕ ೂಟಿನು. ಅದನುು ಹ ೂತುುಕ ೂಿಂಡು 

ಹ ೂೇಗಲ್ು ಪಾತಿಷಠಸಲ್ಾಟಿ ಜನರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ  ದ ೇವ ಜನರು 

ಅದ ೇ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಲ್ು ಪಾಯತಿುಸ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತ್ ಿಂದು 

ನ ೂೇಡಿರ. 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 6:7,8 ಈಗ ನ್ಸ್ೇವು ಒಿಂದತ ಹೆಕಸ್ ಬಿಂಡಿಯನತನ 

ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕೊ ಹಾಲತ ಕರೆಯತವ ಮತ್ತು ಎಿಂದಕ ನೆಕಗ ಹೆಕರದ 

ಎರಡತ ಹಸ್ತಗಳನತನ ಹಕಡಿ ಆ ಬಿಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಹೆಕೇವನ 

ಮಿಂಜಕಷವನಕನ ನ್ಸ್ೇವು ಪ್ಾರಯಶುತಾುರ್ಾವಾಗಿ ಕೆಕಡತವ ಬಿಂಗ್ಾರದ 

ವಸ್ತುಗಳುಳಳ ಚಿಕೂ ಪ್ೆಟ್ಟಿಗ್ೆಯನಕನ ಇಟ್ತಿ ಕಳುಹಸಿಬಿಡಿರ. ಆ ಹಸ್ತಗಳ 

ಕರತಗಳನತನ ಮನೆಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡತ ಹೆಕೇಗಿರ. 

ನಮಗ್ೆ ಎಚುರಕೆ 

ದಾವಿೇದನು ಮಿಂಜೂಷವನುು ಕ್ತಯಿತ್ಾಯರೇಮಿನಿಂದ ಚಿಯೇನ್ 

ಪವಿತಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಬರಲ್ು ಬಯಸ್ದದನು ಮತುು 

ಮಿಂಜೂಷವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಬರುವ ಅವನ ಮೊದಲ್ 

ಪಾಯತುದಲಿಲ ಕಟುವಾದ ಎಚಾರಕ  ಇದ . 

I ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 13:7,8,10 ಅವರತ ದೆೇವ ಮಿಂಜಕಷವನತನ 

ಅಬಿೇನಾದಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಕರಗ್ೆ ತ್ಿಂದತ ಒಿಂದತ ಹೆಕಸ್ 

ಬಿಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಸಿದರತ. ಉಜಜನಕ ಅಹೇಯೇವನಕ 

ಬಿಂಡಿಯನತನ ಹೆಕಡೆದರತ.  

ದಾವಿೇದನಕ ಎಲಾಿ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರಕ ಕನನರ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ದಮಮಡಿ 

ತಾಳ ತ್ತತ್ಕರ ಇವುಗಳ ಧವನ್ಸ್ಯಡನೆ ಪೂಣಾಾಸ್ಕುಯಿಂದ 
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ಗಿೇತ್ಗಳನತನ ಹಾಡತತಾು ದೆೇವರ ಮತಿಂದೆ ನತ್ಾನ ಮಾಡತತಾು 

ಹೆಕೇದರತ. 

ಉಜಜನತ ಮಿಂಜಕಷದ ಮೇಲೆ ಕೆೈಹಾಕದಾರಿಂದ ಯಹೆಕೇವನತ ಅವನ 

ಮೇಲೆ ಕೆಕೇಪಗ್ೆಕಿಂಡತ ಅವರ್ತನ ಹತ್ಮಾಡಿದನತ. ಅವನತ ಅಲೆಿೇ 

ದೆೇವರ ಮತಿಂದೆ ಸ್ತ್ುನತ. 

ಪಾಸ್ದಿವಾಗಿದದ ಮತುು ಆಚರಣ ಯಲಿಲದದ ದ ೇವರ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳಿಗ  

ಅವಿಧ ೇಯತ್ ಯನುು ಅಲಿಲ ತ್ ೂೇರಸ್ದರು. ನಾವು ಸರಯಾದ 

“ದ ೇವಾಲ್ಯದ ಕಾಯಿವಿಧಾನ” ವನುು ಮಾಡುವವರಾಗಿರು 

ವಿಂತ್ ಯೇ ದಾವಿೇದನು  ಸಹ ಜವಾಬಾದರನಾಗಿದದನು. 

ಸ್ತುತಿಗ್ೆ ಅವಿಧೆೇಯತೆಯನತನ ಮರೆಮಾಡಲಾಗತವುದಿಲ ಿ

ಮಿಂಜೂಷವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಬರಲ್ು ದಾವಿೇದನು ಮತುು ಅವನ 

ಜನರು ಬಿಂಡಿಯನುು ಬಳಸ್ದರು, ಆದರ  ಲ ೇವಿಯರು 

ಮಿಂಜೂಷವನುು ಮರದ ಕ ೂೇಲ್ುಗಳಿಿಂದ ಹ ಗಲ್ ಮೆೇಲ  

ಹ ೂತುುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದದನು. ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಬಿಂಡಿಯಲಿಲ ಹ ೂತುು ಸಾಗಿಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನುು ಪಾತಿಷಠಸಲ್ಾಟಿ, ಪಾತ್ ಯೇಕ್ತಸಲ್ಾಟಿ ಪುರುಷರಿಂದ ಮಾತಾವ ೇ 

ಹ ೂತುು ಸಾಗಿಸಲ್ು ಸಾಧಯ. 

ದಾವಿೇದನು ಮತುು ಇಸಾಾಯೇಲ್ಯರ ಲ್ಲರು ಕತಿನ ಮುಿಂದ  

ಹಾಡುತಿುದದರು ಮತುು ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳನುು ನುಡಿಸುತಿುದದರು, ಆದರ  

ಅವರು ಅವಿಧ ೇಯರಾಗಿದದರಿಂದ ಮರಣವು ಫಲಿತ್ಾಿಂಶವಾಗಿತುು. 

ನಿಂತರ ದ ೇವರ ಆಜ್ಞ ಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಮಿಂಜೂಷವನುು 

ಯಶಸ್ವಯಾಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 15:2 ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಿೇದನತ 

ಲೆೇವಿಯರ ಹೆಕರತಾಗಿ ಯಾರಕ ಮಿಂಜಕಷವನತನ ಹೆಕರಬಾರದತ 

ಅದನತನ ಹೆಕರತವದಕಕೂ ಸ್ದಾಕಾಲ ತ್ನನ ಸ್ೆೇವೆ ಮಾಡತವದಕಕೂ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಅವರನೆನೇ ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡಿದಾಾನೆಿಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
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ನಮಮ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಕತಿನ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ನಾವು 

ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನುು “ನಮಮದ ೇ ರೇತಿಯಲಿಲ” 

ಮಾಡಬಹುದ ಿಂದು ಅಥಿವಲ್ಲ. ಪಾತಿ ಬಾರಯೂ ಕತಿನು 

ಮುನುಡ ಸುವ ಪಾಕಾರ ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಬ ೇಕು. 

ಕಳ ದ ವಾರ ಸಫಲ್ವಾದ ಅದ ೇ “ಬಿಂಡಿ”, ಅದ ೇ ಹಾಡುಗಳಳ, ತ್ಾಳ, 

ಕಾಮ ಇತ್ಾಯದಿಗಳಳ ಈ ವಾರ ಸಫಲ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದಾವಿೇದನ ದೆೇವದಶಾನ ಗತಡಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸ್ೆಕುೇತ್ರ 

ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರದಲಿಲ ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾವು ಆರಾಧನ  ಪಾಮುಖ 

ಭಾಗವಾಗಿತುು. 

ದಾವಿೇದನು ಮಿಂಜೂಷವನುು ಚಿೇಯೇನಗ  ತಿಂದು ಅದನುು 

ಡ ೇರ ಯಲಿಲ ಇಟಿನು, ಅದನುು ನಾವು ದಾವಿೇದನ ದ ೇವದಶಿನ 

ಗುಡಾರ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ ುೇವ . 

ಮೊೇಶ್ ಯ ಗುಡಾರದಲಿಲ ಮಿಂಜೂಷವನುು ಇಡಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು 

ದಾವಿೇದನಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಿಂಬುದು ಸಾವರಸಯಕರವಾದ 

ಅಿಂಶವಾಗಿದ , ಆದರ  ದಾವಿೇದನ ಜೇವಮಾನದಲ ಲಲಾಲ, ಮತುು 

ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು ಕಟುಿವವರ ಗೂ ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯ ಮಿಂಜೂಷವು ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರದಲಿಲ ಇತುು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 16:1,4-9,31,34 ಅವರತ ದೆೇವ 

ಮಿಂಜಕಷವನತನ ತ್ಿಂದತ ದಾವಿೇದನತ ಅದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಹಾಕಸಿದ 

ಗತಡಾರದಲ್ಲಿಟ್ತಿ ದೆೇವರಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮಗಳನಕನ 

ಸ್ಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನಕನ ಸ್ಮಪಿಾಸಿದರತ. 

ಯಹೆಕೇವನ ಮಿಂಜಕಷದ ಮತಿಂದೆ ದೆೇವರಾಧನೆ 

ನಡಿಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ದಾವಿೇದನತ ಕೆಲವು ಮಿಂದಿ ಲೆೇವಿಯರನತನ 

ನೆೇಮಸಿದನತ. ಇಸ್ಾರಯೇಲ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವದಕ ಹಾಡಿಹರಸ್ತವದಕ ಅವರ ಕತ್ಾವಯ. ಅವರಲ್ಲ ಿ

ಆಸ್ಾಫನತ ಪರಧಾನನತ. ಜೆಕಯಾನತ ಎರಡನೆಯವನತ. ಯಗಿೇಯೇಲ 

ಶ್ೆಮೇರಾಮೊೇತ್ ಯಹೇಯೇಲ ಮತಿುತ್ಯ ಎಲ್ಲೇಯಾಬ ಬೆನಾಯ 

ಓಬೆೇದೆದೆಕೇಮ ಯಗಿೇಯೇಲ ಇವರತ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ಕನನರ 
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ಮೊದಲಾದ ವಾದಯಗಳನತನ ಬಾರಸ್ತವವರತ. ಆಸ್ಾಫನತ 

ತಾಳಹೆಕಡೆಯತವವನತ. ಬೆನಾಯ ಯಹಜೇಯಲ ಎಿಂಬ ಯಾಜಕರತ 

ದೆೇವರ ನ್ಸ್ಬಿಂಧನ ಮಿಂಜಕಷದ ಮತಿಂದೆ ನ್ಸ್ತ್ಯವೂ ತ್ತತ್ಕರಗಳನತನ 

ಊದತವವರತ.  

ದಾವಿೇದನತ ಆಸ್ಾಫನನಕನ ಅವನ ಸ್ಹೆಕೇದರರನಕನ ಯಹೆಕೇವ 

ಕೇತ್ಾನೆಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಆ ದಿನದಲೆೇಿ ಮೊದಲತ ನೆೇಮಸಿದನತ.  

ಅವರತ ಹಾಡಿದೆಾೇನಿಂದರೆ - ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರ. 

ಆತ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ುನತನ ವಣಿಾಸಿರ ಜನಾಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಿ ಆತ್ನ 

ಕೃತ್ಯಗಳನತನ ಪರಸಿದಾಪಡಿಸಿರ. ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸಿರ. ಭಜಸಿರ. ಆತ್ನ 

ಅದತುತ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆನಲಾಿ ಧಾಯನ್ಸ್ಸಿರ.  

ಗಗನಮಿಂಡಲವು ಹಷಾಸ್ಲ್ಲ. ಭಕಲೆಕೇಕವು ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸಿಲ್ಲ. 

ಯಹೆಕೇವನತ ರಾಜಾಯಧಿಕಾರವನತನ ವಹಸಿದಾಾನೆಿಂದತ ಜನಾಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಿ

ಪರಸಿದಾಪಡಿಸ್ಲ್ಲ. 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ ಆತ್ನತ ಒಳೆಿಯವನತ. 

ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿರತವದತ.  

ಆರಾಧನೆಯ ವಾದೆಕಯೇಪಕರರ್ಗಳು 

ದಾವಿೇದನ ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರದಲಿಲನ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಅನ ೇಕ 

ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 150:1-6 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ದೆೇವರನತನ ಆತ್ನ 

ಪರಶತದಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಆತ್ನ ಶಕುಪರದಶಾಕವಾದ 

ಆಕಾಶಮಿಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಆತ್ನ 

ಮಹತಾೂಯಾಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಆತ್ನ 

ಮಹಾಪರಭಾವಕೊ ಸ್ರಯಾಗಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಕೆಕಿಂಬಕದತತಾು 

ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಸ್ಾರಮಿಂಡಲಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ. ದಮಮಡಿಬಡಿಯತತಾು ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ತ್ಿಂತಿೇವಾದಯಗಳಿಿಂದಲಕ ಕೆಕಳಲತಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

ತಾಳದಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಝಲಿರಯಿಂದ ಆತ್ನನತನ 
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ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಶ್ಾಾಸ್ವಿರತವದೆಲಿವೂ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಲ್ಲ; 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ಈ ಒಿಂದು ಸಣಣ ಕ್ತೇತಿನ ಯಲಿಲ, ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಲ್ು 

ಬಳಸಬ ೇಕಾದ ಏಳಳ ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣಗಳನುು ದಾವಿೇದನು ಪಟ್ಟಿ 

ಮಾಡಿಟ್ಟಿದಾದನ . ಅಿಂತಿಮವಾದ ಮತುು ಪಾಮುಖವಾದ “ವಾದಯವು” 

ನಮಮ ಶಬದವಾಗಿದ . 

 ಕ ೂಿಂಬು/ತುತೂರ 

 ಸವರಮಿಂಡಲ್ 

 ಕ್ತನುರ 

 ದಮಮಡಿ 

 ತಿಂತಿವಾದಯಗಳಳ 
 ಕ ೂಳಲ್ು 
 ಝಲ್ಲರ 

ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಶಕು 

➢ ಮಹಿಮೆಯ ಮೆೇಘ 

ಮಿಂಜೂಷವನುು ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರದಿಿಂದ ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ 

ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ೆ ಕರ ತಿಂದಾಗ, ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ದ ೇವಾಲ್ಯವನುು 

ತುಿಂಬುವವರ ಗ  ಯಾಜಕರು ಮತುು ಜನರು ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸ್ದರು. 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 5:13,14 ಮಿಂಜಕಷವನತನ ಒಳಗಿಟ್ಿ 

ಯಾಜಕರಕ ದೆೇವಾಲಯದಿಿಂದ ಹೆಕರಗ್ೆ ಬಿಂದ ಕಕಡಲೆ ಒಬಬನೆಕೇ 

ಎಿಂಬಿಂತೆ ಸ್ಾರವೆತಿು ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ತವದಕಾೂಗಿ ತ್ತತ್ಕರ 

ಊದತವವರಕ ಗ್ಾಯನಮಾಡತವವರಕ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಿಂತಿದಾರತ. ತ್ತತ್ಕರ 

ತಾಳ ಮೊದಲಾದ ವಾದಯಗಳ ಧವನ್ಸ್ಯಕ ಯಹೆಕೇವನತ 

ಒಳ ಳೆಯವನತ, ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿರತವದತ ಎಿಂದತ 

ಕೃತ್ಜ್ಞಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡತವವರ ಸ್ಾರವೂ ಕೆೇಳಿಸಿದೆಕಡನೆ ಮೇಘವು 

ಯಹೆಕೇವನ ಆಲಯದಲ್ಲ ಿ ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿತ್ತ. ಯಹೆಕೇವನ 

ತೆೇಜಸಿ್ನ್ಸ್ಿಂದ ವಾಯಪುವಾಗಿದತಾ ಮೇಘವು ದೆೇವಾಲಯದಲ್ಲ ಿ
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ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡದರಿಂದ ಯಾಜಕರತ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ಸ್ೆೇವೆ ಮಾಡಲಾರದೆ 

ಹೆಕೇದರತ. 

ಸ್ಭೆಗ್ೆ ಮಾದರ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷವನುು ನಲ್ವತುು ವಷಿಗಳವರ ಗ  

ನ ೂೇಡಲ್ು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದದರಿಂದ, ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರವು ಸಭ ಗ  

ಒಿಂದು ಮಾದರಯಾಗಿದುದ, ದ ೇವರನುು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಮತುು 

ವ ೈಯುಕ್ತುಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:16,17 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನತ 

ಹಿಂತಿರತಗಿ ಬಿಂದತ ದಾವಿೇದನ ಬಿದತಾಹೆಕೇಗಿರತವ ಗತಡಾರವನತನ 

ಎತ್ತುವೆನತ. ಅವರಲ್ಲ ಿ ಹಾಳಾದದಾನತನ ನಾನತ ಸ್ರಮಾಡಿಸಿ ಅದನತನ 

ನೆಟ್ಿಗ್ೆ ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವೆನತ. ಮನತಷಯಜಾತಿಯ ಉಳಿದ ಜನಗಳೂ ಅಿಂದರೆ 

ದೆೇವಜನರೆನ್ಸ್ಸಿಕೆಕಳುಳವ ಸ್ಕಲ ಜನಾಿಂಗಗಳೂ ಕತ್ಾನನತನ 

ಹತಡತಕತವವರಾಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದತ, 

ಯಾಕ ೂೇಬನು ಈ ವಚನದಲಿಲ ಪಾವಾದಿಯಾದ ಅಮೊೇಸನು 

ಬರ ದಿರುವುದನುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದಾದನ . 

ಅಮೊೇಸ್ 9:11,12 ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನತ ದಾವಿೇದನ 

ಬಿದತಾಹೆಕೇಗಿರತವ ಗತಡಿಸ್ಲನತನ ಎತಿು ಅದರ ಕಿಂಡಿಗಳನತನ 

ಮತಚತುವೆನತ. ನನನ ಜನರತ ಎದೆಕೇಮನ ಮಕೂಭಾಗವನತನ 

ಯಹೆಕೇವನ ಪರಜೆ ಎನ್ಸ್ಸಿಕೆಕಿಂಡಿದಾ ಸ್ಕಲ ಜನಾಿಂಗಗಳನಕನ 

ಸ್ಾಾಧಿೇನ ಮಾಡಿಕೆಕಳುಳವ ಹಾಗ್ೆ ಹಾಳಾದದಾನತನ ನಾನತ ನ್ಸ್ಲ್ಲಸಿಿ 

ಪೂವಾಕಾಲದಲ್ಲಿದಾಿಂತೆ ಅದನತನ ತಿರಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತವೆನತ. ಎಿಂಬದಾಗಿ ಈ 

ಕಾಯಾಗಳನತನ ನೆರವೆೇರಸ್ತವ ಯಹೆಕೇವನತ ನತಡಿದಿದಾಾನೆ. 

ದ ೇವರು ಆತಿಮಕವಾಗಿ, ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರವನುು 

ಪುನಃಸಾಥಪಿಸುತಿುದಾದನ . ಆ ಗುಡಾರದಲಿಲದದ ಎಲಾಲ ವಿಧವಾದ 

ಆರಾಧನ ಗಳನುು ಆತನು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವಾದ 

ಸಭ ಯಲಿಲ ಪುನಃಸಾಥಪಿಸುವನು. 
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ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ದಾವಿೇದನ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಅವನ ಗುಡಾರವು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ಡ ೇರ ಯಾಗಿತುು, ಇಿಂದು ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರವು 

ಯಾವುದಾಗಿದ ? 

 

2. ಅರಸನಾದ ದಾವಿೇದನು ಮೊದಲ್ ಬಾರಗ  ಮಿಂಜೂಷವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಬರಲ್ು ಪಾಯತಿುಸ್ದಾದಗ, ಉಜುನು 

ಏಕ  ಸತುನು? 

 

3. ಆರಾಧನಾ ಮಾದರಯನುು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸುವುದರಲಿಲ ಮೊೇಶ್ ಯ ಗುಡಾರವು ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರಕ್ತೆಿಂತ ಹ ೇಗ  

ಭಿನುವಾಗಿದ ? 
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ಪ್ಾಠ ಮಕರತ 

ಸ್ತುತಿಸ್ಲತ ದೆೇವರತ ಕೆಕಟ್ಟಿರತವ ಆದೆೇಶಗಳು 
 

ಆತನನುು ಸುುತಿಸುವವರು ಮತುು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆಗಲ್ು ದ ೇವರು 

ಜನರಗ  ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಆತನ ಆದ ೇಶಗಳಿಿಂದ ಸತಯವ ೇದವು ತುಿಂಬಿದ . 

ಆತನ ವಾಕಯವನುು ಓದುವುದರಲಿಲ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುವುದು 

ಬಹಳ ಮುಖಯ, ಇದರಿಂದ ನಮಗ  ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಳ ತಿಳಿಯುತುವ : 

 ನಾವು ಆತನನುು ಏಕ  ಸುುತಿಸಬ ೇಕು 
 ಯಾರು ಆತನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು 
 ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು 
 ಎಲಿಲ ನಾವು ಆತನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು 

ನಾವು ಕತ್ಾನನತನ ಏಕೆ ಸ್ತುತಿಸ್ಬೆೇಕತ? 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನತ 

➢ ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಗ  ಪ್ಾತಾನು 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 107:1,2,8 ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರ; 

ಆತ್ನತ ಒಳ ಳೆಯವನತ. ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿರತವದತ. 

ಯಹೆಕೇವನ ವಿಮತಕುರತ ಅಿಂದರೆ ಆತ್ನತ ಶತ್ತರಗಳಿಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, 

ಅವರತ ಯಹೆಕೇವನ ಕೃಪ್ೆಗ್ೆಕೇಸ್ೂರವೂ ಆತ್ನತ ಮಾನವರಗ್ಾಗಿ 

ನಡಿಸಿದ ಅದತುತ್ಗಳಿಗ್ೆಕೇಸ್ೂರವೂ ಆತ್ನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಲ್ಲ! 

➢ ಸ ೂುೇತಾಕ ೆ ಅಹಿನು 

2 ಸ್ಮತವೆೇಲ 22:4 ಯಹೆಕೇವನತ ಸ್ೆಕುೇತ್ರಕೊ ಅಹಾನತ ನಾನತ 

ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ಮೊರೆಯಡಲತ ನನನನತನ ಶತ್ತರಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತತಾುನೆ. 

➢ ಮಹ ೂೇನುತನು 

ಕೇತ್ಾನೆ 48:1 ಯಹೆಕೇವನತ ಮಹೆಕೇನನತ್ನತ; ನಮಮ ದೆೇವರತ 

ತ್ನನ ಪರಶತದಾ ಪವಾತ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ತುತಿಪ್ಾತ್ರನಾಗಿದಾಾನೆ. 
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ಕೇತ್ಾನೆ 96:4 ಯಹೆಕೇವನತ ದೆಕಡಡವನಕ ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯನಕ 

ಆಗಿದಾಾನೆ; ಎಲಾಿ ದೆೇವರತಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ನೆೇ ಭಯಿಂಕರನತ. 

➢ ಕಾಯಿಗಳಲಿಲ ಪಾರಾಕಾಮಿಯು 

ಕೇತ್ಾನೆ 150:2 ಆತ್ನ ಮಹತಾೂಯಾಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಆತ್ನ ಮಹಾಪರಭಾವಕೊ ಸ್ರಯಾಗಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ! 

ಆತನು ಪರಮ ಅಧಿಕಾರವುಳುವನು, ಅತುಯನುತ ಶಕ್ತುಯುಳುವನು. 

ಆತನು ಎಲ್ಲದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಇದದವನು, ಮತುು ಎಲ್ಲದಕ್ತೆಿಂತಲ್ೂ 

ದ ೂಡಡವನು. 

ನಮಮನತನ ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡನತ 

ಲಕಕ 10:20 ಆದರಕ ದೆವಾಗಳು ನಮಗ್ೆ ಅಧಿೇನವಾಗಿವೆ ಎಿಂದತ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡದೆ ನಮಮ ಹೆಸ್ರತಗಳು ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತತ್ುವೆ 

ಎಿಂದತ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದನತ. 

➢ ದ ೇವರನುು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲ್ು 

ಕೇತ್ಾನೆ 50:23 ಯಾರತ ಸ್ತುತಿಯಜ್ಞವನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತತಾುರೆಕೇ 

ಅವರೆೇ ನನನನತನ ಗ್ೌರವಿಸ್ತವವರತ; ತ್ಮಮ ನಡತೆಯನತನ 

ಸ್ರಪಡಿಸಿಕೆಕಳುಳವವರಗ್ೆ ನನನ ವಿಶ್ೆೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ 

ತೆಕೇರಸ್ತವೆನತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 69:30 ನಾನತ ಸ್ಿಂಕೇತಿಾಸ್ತತಾು ದೆೇವರ ನಾಮವನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಘನಪಡಿಸ್ತವೆನತ. 

ಸ್ತುತಿಸ್ಲತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

➢ ದಾವಿೇದನ ಮೂಲ್ಕ 

ಕೇತ್ಾನೆ 149:1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ನಕತ್ನ 

ಕೇತ್ಾನೆಯನತನ ಹಾಡಿರ; ಭಕುಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

➢ ಪ್ೌಲ್ನ ಮೂಲ್ಕ 

ಎಫೆಸ್ 5: ಅದರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಂಗತ್ನ ಹತಟ್ತಿತ್ುದೆ. ಆದರೆ 

ಪವಿತಾರತ್ಮಭರತ್ರಾಗಿದತಾ ಕೇತ್ಾನೆಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ಮಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ 
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ಪದಗಳಿಿಂದಲಕ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ ಮಾತಾಡಿಕೆಕಳುಳತಾು ನ್ಸ್ಮಮ 

ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್ೆ ಗ್ಾನಮಾಡತತಾು … 

➢ ಯೇಹಾನನ ಮೂಲ್ಕ 

ಪರಕಟ್ನೆ 19:5 ಆ ಮೇಲೆ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಂದ ಒಿಂದತ 

ಶಬಾವು – ದೆೇವರ ದಾಸ್ರೆಲಿರೆೇ ದೆೇವರಗ್ೆ ಭಯಪಡತವ ಹರಯರೆೇ, 

ನಮಮ ದೆೇವರನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತ! 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದತ ಒಳ ಳೆಯದತ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 92:1,2 ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತವದಕ 

ಪರಾತ್ಪರನೆೇ, ನ್ಸ್ನನ ನಾಮವನತನ ಸ್ಿಂಕೇತಿಾಸ್ತವದಕ ಯತಕುವಾಗಿದೆ. 

ವಿೇಣಾಸ್ಾರಮಿಂಡಲಗಳಿಿಂದಲಕ ಕನನರಯ ಘನಸ್ಾರದಿಿಂದಲಕಿ, 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದತ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಕರವಾದಾದತ 

ಕೇತ್ಾನೆ 147: 1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ನಮಮ ದೆೇವರನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವದತ ಒಳ ಳೆೇದಕ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಕರವೂ ಆಗಿದೆ; ಆತ್ನನತನ 

ಕೇತಿಾಸ್ತವದತ ಯತಕುವಾಗಿದೆ. 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದತ ರಮಯವಾಗಿದೆ 

ಕೇತ್ಾನೆ 33:1 ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ರೆೇ, ಯಹೆಕೇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲಾಿಸ್ 

ಧವನ್ಸ್ಮಾಡಿರ; ಯಥಾರ್ಾಚಿತ್ುರತ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವದತ 

ಯತಕುವಾಗಿದೆ. 

ಕ ಲ್ವರಗ  ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ಭಯವಿದ , ಏಕ ಿಂದರ  ಅದು 

ಘನವಾದದದು ಎಿಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದ ೇವರ 

ವಾಕಯಕ ೆ ವಿರುದಿವಾದದದು ಆಗಿದ . 

2 ಸ್ಮತವೆೇಲ 6:14-16,21-23 ದಾವಿೇದನತ ನಾರನ ಏಫೇದನತನ 

ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡವನಾಗಿ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿಪೂಣಾಾಸ್ಕುಯಿಂದ 

ಕತಣಿದಾಡಿದನತ. ಹೇಗ್ೆ ದಾವಿೇದನಕ ಎಲಾಿ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರಕ 

ಅಭಾಟ್ಟಸ್ತತಾು ತ್ಕತ್ತರ ಊದತತಾು ಯಹೆಕೇವನ ಮಿಂಜಕಷವನತನ 

ತ್ಿಂದರತ.  
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ಮಿಂಜಕಷವು ದಾವಿೇದನಗರದೆಕಳಗ್ೆ ಬರತತಿುರತವಾಗ ಸ್ೌಲನ 

ಮಗಳಾದ ಮೇಕಳು ಕಟ್ಟಕಯಿಂದ ಹಣಿಕ ನೆಕೇಡಿ ದಾವಿೇದನತ 

ಯಹೆಕೇವನ ಮತಿಂದೆ ಜಗಿಯತತಾು ಕತಣಿಯತತಾು ಇರತವುದನತನ ಕಿಂಡತ 

ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನತನ ತಿರಸ್ೂರಸಿದಳು. 

ಆಗ ದಾವಿೇದನತ ಆಕೆಗ್ೆ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲಿಷೆಿೇ. ನ್ಸ್ನನ 

ತ್ಿಂದೆಯನಕನ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲಿರನಕನ ಬಿಟ್ತಿ ನನನನೆನೇ 

ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ತ್ನನ ಪರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಅರಸ್ನನಾನಗಿ 

ಮಾಡಿದ ಯಹೆಕೇವನ ಮತಿಂದೆ ಇನಕನ ಕತಣಿದಾಡತವೆನತ. ಇದಕೂಿಂತ್ 

ಇನಕನ ಹೆಚಾುಗಿ ತಿರಸ್ಾೂರ ಹೆಕಿಂದತವದಕಕೂ ನನನನತನ ಅಲಪನೆಿಂದತ 

ಭಾವಿಸಿಕೆಕಳುಳವದಕಕೂ ಸಿದಾನ್ಸ್ದೆಾೇನೆ. ನ್ಸ್ೇನತ ಹೆೇಳಿದ 

ದಾಸಿಯರಾದರೆಕೇ ಹೆೇಗಕ ನನನನತನ ಸ್ನಾಮನ್ಸ್ಸ್ತವರತ ಅಿಂದನತ. 

ಸ್ೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೇಕಳಿಗ್ೆ ಜೇವದಿಿಂದಿರತವ ವರೆಗಕ ಮಕೂಳೆೇ 

ಆಗಲ್ಲಲಿ. 

ದೆೇವರತ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತತಾುನೆ 

ಕೇತ್ಾನೆ 22:3 ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಸ್ೆಕುೇತ್ರಸಿಿಂಹಾಸ್ನದಲ್ಲಿರತವಾತ್ನೆೇ, 

ನ್ಸ್ೇನತ ಪವಿತ್ರಸ್ಾರಕಪನತ. 

ನಮಮ ಹೃದಯವು ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಲ್ಾಟ್ಟಿದದರ , ಅದು 

ದ ೇವರಿಂದ ತುಿಂಬಲ್ಾಟಿದಾದಗಿರುತುದ . ನಮಮ ಮನ  ಸುುತಿ 

ಸ ೂುೇತಾಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಲ್ಾಟ್ಟಿದದರ , ಅದು ದ ೇವರಿಂದ ತುಿಂಬಲ್ಾಟಿ 

ದಾದಗಿರುತುದ . 

ಸುುತಿಯನುು ನಮಮ ಸುತು ಆವರಸ್ಕ ೂಳಳುವ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ನಮಮ ಸುತು ಆವರಸ್ಕ ೂಳುಬಹುದು. 

ಸ್ತುತಿಯತ ಬಲವನತನ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತತ್ುದೆ 

ನೆಹೆಮೇಯ 8:10 ವಯಸ್ನಪಡಬೆೇಡಿ; ಯಹೆಕೇವನ ಆನಿಂದವೆೇ 

ನ್ಸ್ಮಮ ಆಶರಯವಾಗಿದೆ ಅಿಂದನತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 28:7 ಯಹೆಕೇವನತ ನನಗ್ೆ ಬಲವೂ ಗತರಾಣಿಯಕ 

ಆಗಿದಾಾನೆ; ನಾನತ ಆತ್ನಲ್ಲ ಿ ಭರವಸ್ವಿಟ್ೆಿನತ, ನನಗ್ೆ ಸ್ಹಾಯವು 
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ಉಿಂಟ್ಾಯತ್ತ. ಆದಕಾರರ್ ನನನ ಹೃದಯವು ಹಷಾಸ್ತವದತ; 

ಕೇತ್ಾನಾರಕಪವಾಗಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ. 

ಸ್ತುತಿಯತ ಇಷಾಿರ್ಾವನತನ ನೆರವೆೇರಸ್ತತ್ುದೆ 

ಸುುತಿಸುವ ಆತಮವು ಕತಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಇರುವುದರಲಿಲ ಆನಿಂದಿಸುತುದ , 

ಮತುು ದ ೇವರು ಅವನ ಹೃದಯದ ಬಯಕ ಯನುು ಅವನಗ  

ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 37:4 ಆಗ ಯಹೆಕೇವನಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸ್ತವಿ; ಮತ್ತು ಆತ್ನತ 

ನ್ಸ್ನನ ಇಷಾಿರ್ಾಗಳನತನ ನೆರವೆೇರಸ್ತವನತ. 

ನಾವು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಸುುತಿಯು ಬರಬ ೇಕು 

ಎಿಂಬುದನುು ಗಮನಸ್ರ. ಏಕ ಿಂದರ  ಸುುತಿಯು ನಮಮ ಆದಯತ್ ಗಳನುು 

ಕಾಮವಾಗಿ ಇಡುತುದ . ಆಗ ದ ೇವರು ನಮಮ ಹೃದಯದ ಆಸ ಗಳನುು 

ನಮಗ  ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಸ್ತುತಿಯತ ಜಯವನತನ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತತ್ುದೆ 

ಕ್ತೇತಿನ  18:3 ಯಹ ೂೇವನು ಸ ೂುೇತಾಕ ೆ ಅಹಿನು; ಆತನಗ  ನಾನು 

ಮೊರ ಯಿಡಲ್ು ಆತನು ನನುನುು ಶತುಾಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ಾುನ . 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:21,22 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನತ ಜನರ 

ಸ್ಮಮತಿಯಿಂದ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಗ್ಾಯನಮಾಡತವದಕಾೂಗಿ 

ಕೆಲವರನತನ ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಅವರಗ್ೆ, ಪರಶತದಾತ್ಾವೆಿಂಬ 

ಭಕಷರ್ದೆಕಡನೆ ಭಟ್ರ ಮತಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಾು - ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ, ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದತ 

ಭಜಸಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನತ.  

ಅವರತ ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಿಂದ ಕೇತಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸ್ಲತ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಯಹಕದಯರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ ಬಿಂದ 

ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರನಕನ ಮೊೇವಾಬಯರನಕನ ಸ್ೆೇಯರ ಪವಾತ್ದವರನಕನ 

ನಶಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಕಿಂಚತಹಾಕತವವರನತನ 

ಇರಸಿದಾರಿಂದ ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರಕ ಮೊೇವಾಬಯರಕ ಸ್ೆೇಯರ 
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ಪವಾತ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದತಾ ಅವರನತನ ಪೂರ್ಾವಾಗಿ 

ಸ್ಿಂಹರಸಿಬಿಟ್ಿರತ; 

ಜೇವನದ ದ ೈನಿಂದಿನ ಹ ೂೇರಾಟಗಳಲಿಲಯೂ ಸಹ, ಸುುತಿಯು 

ಜಯಕ ೆ ನಡ ಸುತುದ .  

ಯಾರತ ಕತ್ಾನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಬೆೇಕತ? 

ಎಲಾಿ ಜೇವಿಗಳು 

ಕೇತ್ಾನೆ 145:21 ಎಲಾಿ ಜೇವಿಗಳು ಆತ್ನ ಪರಶತದಾನಾಮವನತನ 

ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಕೆಕಿಂಡಾಡಲ್ಲ. 

ನನನ ಮನಸ್ತ್ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 103:1,2 ನನನ ಮನವೆೇ, ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತ; ನನನ ಸ್ವೆೇಾಿಂದಿರಯಗಳೆೇ, ಆತ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನತನ 

ಕೇತಿಾಸಿರ. ನನನ ಮನವೆೇ, ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತ; ಆತ್ನ 

ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದನಕನ ಮರೆಯಬೆೇಡ. 

ಶ್ಾಾಸ್ವಿರತವುದೆಲಿವೂ 

ಕೇತ್ಾನೆ 150:6 ಶ್ಾಾಸ್ವಿರತವದೆಲಿವೂ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಲ್ಲ; 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ಸ್ವಾ ಜನರತ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 67:3,5 ದೆೇವರೆೇ, ಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ. ದೆೇವರೆೇ, ಜನಾಿಂಗಗಳು 

ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 78:4 ಯಹೆಕೇವನ ಘನತೆಯನಕನ ಆತ್ನ 

ಪರಾಕರಮವನಕನ ಅದತುತ್ಕೃತ್ಯಗಳನಕನ ಮತಿಂದರ್ ಸ್ಿಂತ್ತಿಯವರಗ್ೆ 

ವಿವರಸ್ತವೆವು.  

ಕೇತ್ಾನೆ 79:13 ನ್ಸ್ನನ ಪರಜೆಯಕ ನ್ಸ್ೇನತ ಪ್ಾಲ್ಲಸ್ತವ ಮಿಂದೆಯಕ 

ಆಗಿರತವ ನಾವಾದರೆಕೇ ಸ್ದಾ ನ್ಸ್ನನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವವರಾಗಿ ಮತಿಂದರ್ 

ಸ್ಿಂತಾನದವರೆಲಿರಗಕ ನ್ಸ್ನನ ಮಹತ್ುನತನ ವಣಿಾಸ್ತತಾು ಹೆಕೇಗತವೆವು. 
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ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ರತ 

ಕೇತ್ಾನೆ 140:13 ನ್ಸ್ಶುಯವಾಗಿ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ರತ ನ್ಸ್ನನ ಹೆಸ್ರನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವರತ; ಯಥಾರ್ಾರತ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದತಕತವರತ. 

ಭಕುರತ 

ಕೇತ್ಾನೆ 145:10 ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ನ್ಸ್ನನ ಸ್ೃಷಿಯಲವಿು ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವದತ; ನ್ಸ್ನನ ಭಕುರತ ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತವರತ. 

ವಿಮತಕುರತ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 107:1,2 ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರ; 

ಆತ್ನತ ಒಳ ಳೆಯವನತ. ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿರತವದತ. 

ಯಹೆಕೇವನ ವಿಮತಕುರತ ಅಿಂದರೆ ಆತ್ನತ ಶತ್ತರಗಳಿಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ. 

ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್ೆ ಭಯಪಡತವವರತ 

ಕೇತ್ಾನೆ 22:23 ಯಹೆಕೇವನ ಭಕುರೆೇ, ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ಯಾಕೆಕೇಬ್ ವಿಂಶದವರೆೇ, ನ್ಸ್ೇವೆಲಿರಕ ಆತ್ನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ಇಸ್ಾರಯೇಲ ವಿಂಶಸ್ಥರೆೇ, ನ್ಸ್ೇವೆಲಿರಕ ಆತ್ನಲ್ಲ ಿ ಭಯಭಕು 

ಯತಳಳವರಾಗಿರರ! 

ದೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕರತ 

ಕೇತ್ಾನೆ 113:1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ೆೇವಕರೆೇ, 

ಸ್ೆಕುೇತ್ರಮಾಡಿರ; ಯಹೆಕೇವನಾಮಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ! 

ಕೇತ್ಾನೆ 134:1 ಎಲೆೈ ರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನ ಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿರತವ 

ಆತ್ನ ಸ್ವಾಸ್ೆೇವಕರೆೇ, ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ! 

ಕೇತ್ಾನೆ 135:1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ಯಹೆಕೇವ ನಾಮವನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ೆೇವಕರೆೇ! 

ಆತ್ನ ದಕತ್ರೆಲಿರತ 

ಕೇತ್ಾನೆ 148:2 ಆತ್ನ ಎಲಾಿ ದಕತ್ರೆೇ, ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ಆತ್ನ ಎಲಾಿ ಸ್ೆೈನಯಗಳೆೇ, ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ! 
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ಸ್ವಾ ಪರಕೃತಿ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 148:7-10 ಭಕಮಿಂಡಲದಿಿಂದ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಸ್ತುತಿಯತಿಂಟ್ಾಗಲ್ಲ. ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳೂ ಆದಿಸ್ಾಗರಗಳೂ ಬೆಿಂಕ, 

ಕಲಮಳ ,ೆ ಹಮ, ಹಬೆ ಇವುಗಳೂ ಆತ್ನ ಅಪಪಣೆಯನತನ ನೆರವೆೇರಸ್ತವ 

ಬಿರತಗ್ಾಳಿಯಕ ಬೆಟ್ಿಗಳೂ ಎಲಾಿ ಗತಡಡಗಳೂ ಹಣಿಿನ ಮರಗಳೂ 

ಎಲಾಿ ತ್ತರಾಯ ಗಿಡಗಳೂ ಎಲಾಿ ಮೃಗಪಶತಪಕ್ಷಿ ಕರಮಕೇಟ್ಗಳೂ. 

ರಾಜರತ ಮತ್ತು ಜನರತ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 148:11-13 ಭಕರಾಜರಕ ಎಲಾಿ ಜನಾಿಂಗಗಳೂ 

ಪರಭತಗಳೂ ಸ್ವಾದೆೇಶ್ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಪ್ಾರಯಸ್ಥರಾದ 

ಸಿರೇಪುರತಷರಕ ಮತದತಕರಕ ಹತಡತಗರಕ ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡಲ್ಲ. ಆತ್ನ ನಾಮವಿಂದೆೇ ಮಹತ್ಾವುಳಳದತಾ; ಆತ್ನ 

ಪರಭಾವವು ಭಕಮಾಯಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯತತ್ುದೆ. 

ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕತ್ಾನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಬೆೇಕತ?  

ಬೆಳಿಗ್ೆುಯಿಂದ ರಾತಿರಯವರೆಗ್ೆ 

ಕೇತ್ಾನೆ 113:3 ಯಹೆಕೇವನ ನಾಮವು ಮಕಡಣಿಿಂದ ಪಡತವರ್ 

ವರೆಗಕ ಸ್ತುತಿಹೆಕಿಂದಲ್ಲ. 

ದಿನವೆಲಾಿ 

ಕೇತ್ಾನೆ 71:8 ನನನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವಲಿದೆ ಮತೆಕುಿಂದಿಲಿ; 

ದಿನವೆಲಾಿ ನ್ಸ್ನನ ಘನತೆಯನತನ ವಣಿಾಸ್ತತಿುರತವೆನತ. 

ನಾವು ಜೇವಿಸ್ತತಿುರತವಾಗ 

ಕೇತ್ಾನೆ 146:2 ಪ್ಾರರ್ವಿರತವವರೆಗಕ ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ; ಜೇವಮಾನವೆಲಾಿ ನನನ ದೆೇವರನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ. 

ಎಡೆಬಿಡದೆ 
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ಕೇತ್ಾನೆ 34:1 ನಾನತ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಎಡೆಬಿಡದೆ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; ಆತ್ನ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವು ಯಾವಾಗಲಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ 

ಇರತವದತ. 

ಕತಗಿುಹೆಕೇದಾಗ 

ಕೇತ್ಾನೆ 42:11 ನನನ ಮನವೆೇ, ನ್ಸ್ೇನತ ಕತಗಿು ಹೆಕೇಗಿರತವದೆೇನತ? 

ಹೇಗ್ೆ ವಯಥೆಪಡತವದೆೇಕೆ? ದೆೇವರನತನ ನ್ಸ್ರೇಕ್ಷಿಸ್ತ; ಆತ್ನೆೇ ನನಗ್ೆ 

ರಕ್ಷಕನಕ ದೆೇವರಕ ಆಗಿದಾಾನೆ; ನಾನತ ಇನಕನ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತತಿುರತವೆನತ. 

ಯಾವಾಗಲಕ 

ಎಫೆಸ್ 5:20 ಕೇತ್ಾನೆ ಹಾಡತತಾು ಯಾವಾಗಲಕ ಎಲಾಿ 

ಕಾಯಾಗಳಿಗ್ೆಕಸ್ೂರ ನಮಮ ಕತ್ಾನಾದ ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನ ಹೆಸ್ರನಲ್ಲ ಿ

ತ್ಿಂದೆಯಾದ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಮಾಡತತಾು ಕರಸ್ುನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಭಯಪಡತವವರಾಗಿದತಾ. 

ಎಲ್ಲ ಿನಾವು ಕತ್ಾನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಬೆೇಕತ? 

ಸ್ಭೆಯಲ್ಲ ಿ

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 22:22,25 ನ್ಸ್ನನ ನಾಮ ಮಹಮಯನತನ ನನನ 

ಸ್ಹೆಕೇದರರಗ್ೆ ತಿಳಿಸ್ತವೆನತ; ಸ್ಭಾಮಧಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ. 

ನಾನತ ಮಹಾಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತವ ಸ್ೆಕುೇತ್ರಕೊ ನ್ಸ್ೇನೆೇ ಆಧಾರನತ; 

ನನನ ಹರಕೆಗಳನತನ ನ್ಸ್ನನ ಭಕುರ ಮತಿಂದೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವೆನತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 107:32 ನೆರೆದ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ಹರಯರ ಕಕಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಕಿಂಡಾಡಲ್ಲ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 149:1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ನಕತ್ನಕೇತ್ಾನೆಯನತನ ಹಾಡಿರ; ಭಕುಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

ಪರಶತದಾಾಲಯದಲ್ಲಿ  
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ಕೇತ್ಾನೆ 150:1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ದೆೇವರನತನ ಆತ್ನ 

ಪರಶತದಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಆತ್ನ ಶಕುಪರದಶಾಕವಾದ 

ಆಕಾಶಮಿಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ! 

ಜನಾಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕೇತ್ಾನೆ 57:9 ಕತ್ಾನೆೇ, ಜನಾಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ; 

ಸ್ವಾದೆೇಶದವರೆಕಳಗ್ೆ ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ. 

ಆತ್ನ ಅಿಂಗಳಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕೇತ್ಾನೆ 100:4 ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಡನೆ ಆತ್ನ ಮಿಂದಿರ 

ದಾಾರಗಳಿಗಕ ಕೇತ್ಾನೆಯಡನೆ ಆತ್ನ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗಕ ಬನ್ಸ್ನರ; 

ಆತ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಸಿರ; ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ಜನಸ್ಮಕಹದ ಮಧಯದಲ್ಲ ಿ

ಕೇತ್ಾನೆ 109:30 ಯಹೆಕೇವನನತನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; 

ಜನಸ್ಮಕಹದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ತವೆನತ. 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ನಾವು ಏಕ  ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕ ಿಂಬುದಕ ೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

2. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು? ವಚನದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಮತುು ನಮಮ ಸವಿಂತ 

ಅನುಭವದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

3. ನೇವು ಕಿಂಠಪ್ಾಠ ಮಾಡಲ್ು ಬಯಸುವಿಂಥ ಮತುು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ನಮಮನುು ಅಥವಾ ಇತರರನುು 

ಪೊಾೇತ್ಾಿಹಿಸುವಿಂಥ ಮೂರು ವಚನಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ. 
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ಪ್ಾಠ ನಾಲತೂ 

ಸ್ತುತಿಯತ ದೆೇವರ ಆಶೇವಾಾದಗಳನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ 

ಸ್ತುತಿಸ್ೆಕುೇತ್ರವನತನ ಜಲ ಚಕರಕೊ ಹೆಕೇಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕರ 

ಸತಯವ ೇದದ ವಚನಗಳಲಿಲ ಅನ ೇಕ ಕಡ ಗಳಲಿಲ ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾವನುು 

ಜಲ್ ಚಕಾಕ ೆ ಹ ೂೇಲಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಚಕಾಕ ೆ ಅಿಂತಯವಿಲ್ಲ, ಒಬಬರಿಂದ 

ಇನ ೂುಬಬರ ಕಡ ಗ  ಹರಯುವ ನರಿಂತರವಾದ ಚಕಾವಾಗಿದ . 

 ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲಿನ ನೇರು ಆವಿಯಾಗುತುದ  

 ಗಾಳಿಯಲಿಲ ಮೊೇಡಗಳನುು ರೂಪಿಸುತುದ  

 ಮಳ ಯು ಭೂಮಿಗ  ಮರಳಿ ಬರುತುದ   

ಸ್ತುತಿಸ್ೆಕುೇತ್ರದ ಚಕರ 

ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾಕ ೆ ಕ ೂನ ಯಿಲ್ಲದಿರಬ ೇಕು. ನಾವು ದ ೇವರಗ  ಸುುತಿಯನುು 

ಸಲಿಲಸುತ್ ುೇವ  ಮತುು ನಮಮ ಸುುತಿಯು ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುು ತರುತುದ : 

 ಆಶಿೇವಾಿದ 

 ಜಯ 

 ಬ ಳವಣ್ಗ  

ಅಮೊೇಸ್ 5:8 ಕೃತಿಕೆಯನಕನ ಮೃಗಶರವನಕನ ಸ್ೃಷಿಸಿ 

ಕಾಗಾತ್ುಲನತನ ಬೆಳಕನಾನಗಿ ಮಾಡಿ ಹಗಲನತನ ಇರತಳಿಗ್ೆ ಮಾಪಾಡಿಸಿ 

ಸ್ಾಗರದ ಜಲವನತನ ಬರಮಾಡಿಕೆಕಿಂಡತ ಭಕಮಿಂಡಲದ ಮೇಲೆ 

ಸ್ತರಯತವಾತ್ನ ಕಡೆಗ್ೆ ತಿರತಗಿಕೆಕಳಿಳರ. ಯಹೆಕೇವನೆಿಂಬದೆೇ ಆತ್ನ 

ನಾಮಧೆೇಯ. 

ಅಮೊೇಸ್ 9:6 ಉನನತ್ ಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪರಗ್ೆಯನತನ ಅನೆೇಕ 

ಅಿಂತ್ಸ್ಾುಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೆಕಿಂಡತ ಭಕಲೆಕೇಕದ ಮೇಲೆ ಗತಮತಟ್ವನತನ 

ಸ್ಾಥಪಿಸಿಕೆಕಿಂಡಿದಾಾನೆ. ಸ್ಮತದರದ ನ್ಸ್ೇರನತನ ಕರೆದತ ಭಕಮಿಂಡಲದ 

ಮೇಲೆ ಹೆಕಯತಯತಾುನೆ. ಯಹೆಕೇವನೆಿಂಬದೆೇ ಆತ್ನ ನಾಮಧೆೇಯ. 
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ದೆೇವರತ ಆಶೇವಾಾದಗಳನತನ ಸ್ತರಸ್ತತಾುನೆ 

ಮಳ  ಬಿೇಳಳವ ಹಾಗ  ನೇರು ಆವಿಯಾಗುವಿಂತ್  ದ ೇವರು 

ಕರ ಗ ೂಡುವ ಪಾಕಾರವ ೇ, ಆತನು ತನು ಆಶಿೇವಾಿದಗಳನುು 

ಸುರಯಮಾಡುವಿಂತ್  ನಾವು ಆತನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನು 

ನಮಗ  ಕರ ಗ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಯೇಬ 36:27,28 ನ್ಸ್ೇರನ ಹನ್ಸ್ಗಳನತನ ಎಳೆದತಕೆಕಳುಳವನತ, ಅವು 

ತಿಳಿಮಳೆಯಾಗಿ ಆತ್ನ ಮಿಂಜನ್ಸ್ಿಂದ ಉದತರತವವು. ಮೊೇಡಗಳು 

ಅದನತನ ಸ್ತರಸಿ ಬಹತಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮಕಸ್ತವವು. 

ಹೆಕೇಶ್ೆೇಯ 6:3 ಯಹೆಕೇವವನತನ ತಿಳಿದತಕೆಕಳೂೆ ಳೇರ್, ಹತಡತಕ 

ಹತಡತಕ ತಿಳಿದತಕೆಕಳೂೆ ಳೇರ್, ಆತ್ನ ಆಗಮನವು ಉದಯದಿಂತೆ 

ನ್ಸ್ಶುಯ; ಆತ್ನತ ಮತಿಂಗ್ಾರನಿಂತೆಯಕ ಭಕಮಯನತನ 

ತ್ಿಂಪುಮಾಡತವ ಹಿಂಗ್ಾರನಿಂತೆಯಕ ನಮಗ್ೆ ಸಿಕತೂವನತ 

(ಅಿಂದತಕೆಕಿಂಡತ ನನನನತನ ಮರೆಹೆಕಗತವರತ). 

ಯಶ್ಾಯ 45:8 ಆಕಾಶಮಿಂಡಲವೆೇ, ಮೇಲ್ಲನ್ಸ್ಿಂದ ಧಮಾರಸ್ವನತನ 

ವಷಾಸ್ತ, ಗಗನವು ಸ್ತರಸ್ಲ್ಲ; ಭಕಮಯತ ಒಡೆದತ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ 

ಮೊಳೆಯಸಿ ಅದರೆಕಡನೆ ನ್ಸ್ೇತಿಫಲವನತನ ಬೆಳೆಯಸ್ಲ್ಲ, 

ಯಹೆಕೇವನೆಿಂಬ ನಾನೆೇ ಇದಕೊಲಾಿ ಕತ್ಾನತ. 

ಸ್ತುತಿಸ್ೆಕುೇತ್ರಗಳು ಮೇಲಕೊ ಹೆಕೇಗತತ್ುವೆ 

ಆಶೇವಾಾದಗಳನತನ ತ್ರತತ್ುವೆ 

ನಾವು ದ ೇವರಗ  ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾಗಳನುು ಸಲಿಲಸುವಾಗ, ಆತನು 

ಅವುಗಳನುು ಆಶಿೇವಾಿದವನಾುಗಿ ಮಾಪ್ಾಿಡಿಸ್ ನಮಮ ಮೆೇಲ  

ಮಳ ಯಿಂತ್  ಸುರಯಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 11:25 ಉದಾರಯತ ಪುಷಿನಾಗತವನತ; ನ್ಸ್ೇರತ 

ಹಾಯಸ್ತವವನ್ಸ್ಗ್ೆ ನ್ಸ್ೇರತ ಸಿಕತೂವದತ. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 67:5,6 ದೆೇವರೆೇ, ಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ. ಭಕಮಯತ ಒಳ ಳೆೇ 
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ಬೆಳೆಯನತನ ಕೆಕಟ್ಟಿರತತ್ುದೆ. ದೆೇವರತ, ನಮಮ ದೆೇವರೆೇ, ನಮಮನತನ 

ಆಶೇವಾದಿಸ್ತವನತ. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 147:7,8 ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ; 

ಕನನರಯಡನೆ ನಮಮ ದೆೇವರನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. ಆತ್ನತ ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಿ

ಮೊೇಡಗಳನತನ ಕವಿಸ್ತತಾುನೆ; ಭಕಮಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಮಳೆಯನತನ 

ಸಿದಾಮಾಡತತಾುನೆ; ಬೆಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತಲಿನತನ ಬೆಳಸ್ತತಾುನೆ. 

ಜೆಕಯಾ 10:1 ಮಳೆಯಾಗತವಿಂತೆ ಹಿಂಗ್ಾರನಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಬೆೇಡಿಕೆಕಳಿಳರ. ಯಹೆಕೇವನೆೇ ಮಿಂಚತಗಳನತನ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತವನತ. 

ಮನತಷಯರಗ್ೆ ಸ್ಮೃದಿಾಯಾದ ಮಳೆಯನತನ ದಯಪ್ಾಲ್ಲಸ್ತತಾುನೆ. 

ಎಲಿರಗಕ ಹೆಕಲದ ಪ್ೆೈರನತನ ಅನತಗರಹಸ್ತತಾುನೆ. 

ಅಿಂತ್ಯವಿಲಿದ ಚಕರ 

ಯಾಕೆಕೇಬ 5:7 ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ ಕತ್ಾನತ ಪರತ್ಯಕ್ಷನಾಗತವ ತ್ನಕ 

ದಿೇಘಾಶ್ಾಿಂತಿಯಿಂದಿರ. ವಯವಸ್ಾಯಗ್ಾರನನತನ ನೆಕೇಡಿರ. ಅವನತ 

ಭಕಮಯ ಬೆಲೆಯತಳಳ ಫಲಕಾೂಗಿ ಕಾದಿದತಾ ಮತಿಂಗ್ಾರತ ಹಿಂಗ್ಾರತ 

ಮಳೆಗಳು ಬರತವ ತ್ನಕ ದಿೇಘಾಶ್ಾಿಂತಿಯಿಂದಿರತವನತ. 

ರ ೈತನು ಬಿತಿುದ ಅದ ೇ ಋತುವಿನಲಿಲ ಕ ೂಯುಯವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂತ್ ಯೇ, 

ತ್ಾಳ ಮಯಿಿಂದಿರ, ಸರಯಾದ ಸಮಯದಲಿಲ ನೇವು ನಮಮ ಪ್ ೈರನುು 

ಅಥವಾ ಆಶಿೇವಾಿದವನುು ಕ ೂಯುಯವಿರ. 

ಸೂಯಿನು ಸಮುದಾದ ಮೆೇಲ  ಪಾಕಾಶಿಸುವ ಹಾಗ ಯೇ ದ ೇವರು 

ತನು ಆಶಿೇವಾಿದಗಳನುು ಮಾನವಕುಲ್ದ ಮೆೇಲ  ಪಾಕಾಶಿಸುವಿಂತ್  

ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಮನುಷಯನು ತನು ಮೆೇಲ  ಪಾಕಾಶಿಸಲ್ಾಟಿ 

ಆಶಿೇವಾಿದಗಳಿಗ  ಪಾತಿಯಾಗಿ ದ ೇವರ ಮೆೇಲಿನ ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ ಅವನ 

ಹೃದಯವು ತುಿಂಬಿರಬ ೇಕು. 

ಸಮುದಾದ ಮೆೇಲ  ಸೂಯಿನಿಂದ ಆವಿಯು ಉಿಂಟಾಗಿ ಮೆೇಲ  

ಹ ೂೇಗುವ ಪಾಕಾರವ ೇ ದ ೇವರ ಬಳಿಗ  ಮನುಷಯನ ಸುುತಿಯ 

ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು. 

ಆ ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾಗಳಳ ಆಶಿೇವಾಿದದ ಮೊೇಡಗಳನುು ರೂಪಿಸುತುವ . 
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ದ ೇವರು ಅವುಗಳನುು ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲ  ಸುರಯುವ ಮಳ ಯ ಹಾಗ  

ಹನಹನಯಾಗಿ ಸುರಸುತ್ಾುನ . 

ಹ ಚಿಾನ ಮಳ ಯು ಸಮುದಾಕ ೆ ಹರಯುವ ನದಿಗಳನುು ಉಿಂಟು 

ಮಾಡುತುದ , ಅದು ಮೂಲ್ತಃ ಎಲಿಲಿಂದ ಬಿಂತ್ ೂುೇ ಅಲಿಲಗ  ಸ ೇರುತುದ , 

ಮತುು ಇಡಿೇ ಪಾಕ್ತಾಯಯು ಪುನಃ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗುತುದ . 

ಸ್ತುತಿಯ ಪರಯೇಜನಗಳು 

ದೆೇವರತ ಕಾಯಾಮಾಡತವಿಂತೆ ಮಾಡತತ್ುದೆ 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕಾಯಾಗಳು 16:25,26 ಮಧಯರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲನಕ 

ಸಿೇಲನಕ ಪ್ಾರರ್ಾನೆಮಾಡತವವರಾಗಿ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ತುತಿಪದಗಳನತನ 

ಹಾಡತತಿುದಾರತ; ಸ್ೆರೆಯಲ್ಲಿದಾವರತ ಲಕ್ಷಯವಿಟ್ತಿ ಕೆೇಳುತಿುದಾರತ. 

ಅಕಸ್ಾಮತಾುಗಿ ಮಹಾಭಕಕಿಂಪ ಉಿಂಟ್ಾಯತ್ತ; ಸ್ೆರೆಮನೆಯ 

ಅಸಿುವಾರಗಳು ಕದಲ್ಲದವು. ಅದೆೇ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಕದಗಳೆಲಾಿ ತೆರೆದವು, 

ಎಲಿರ ಬೆೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದಾವು. 

ಭಕಮಯ ಬೆಳೆಯತ ಹೆಚಾುಗತತ್ುದೆ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 67:5,6 ದೆೇವರೆೇ, ಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳು ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ. ಭಕಮಯತ ಒಳ ಳೆೇ 

ಬೆಳೆಯನತನ ಕೆಕಟ್ಟಿರತತ್ುದೆ. ದೆೇವರತ, ನಮಮ ದೆೇವರೆೇ, ನಮಮನತನ 

ಆಶೇವಾದಿಸ್ತವನತ. 

ಜಯ ಬರತತ್ುದೆ 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:21,22 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನತ ಜನರ 

ಸ್ಮಮತಿಯಿಂದ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಗ್ಾಯನಮಾಡತವದಕಾೂಗಿ 

ಕೆಲವರನನತನ ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಅವರಗ್ೆ - ಪರಶತದಾತ್ಾವೆಿಂಬ 

ಭಕಷರ್ದೆಕಡನೆ ಭಟ್ರ ಮತಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಾು - ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ, ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದತ 

ಭಜಸಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನತ.  

ಅವರತ ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಿಂದ ಕೇತಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸ್ಲತ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಯಹಕದಯರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ ಬಿಂದ 
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ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರನಕನ ಮೊೇವಾಬಯರನಕನ ಸ್ೆೇಯರ ಪವಾತ್ದವರನಕನ 

ನಶಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಕಿಂಚತಹಾಕತವವರನತನ 

ಇರಸಿದಾರಿಂದ ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರಕ ಮೊೇವಾಬಯರಕ ಸ್ೆೇಯರ 

ಪವಾತ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದತಾ ಅವರನತನ ಪೂರ್ಾವಾಗಿ 

ಸ್ಿಂಹರಸಿಬಿಟ್ಿರತ. 

ಆರೆಕೇಗಯವನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 17:22 ಹಷಾಹೃದಯವು ಒಳ ಳೆೇ ಔಷಧ, ಕತಗಿುದ 

ಮನದಿಿಂದ ಒರ್ಮೈ. 

ಸ್ಮಾಧಾನವನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ 

ಯಶ್ಾಯ 60:18 ನ್ಸ್ನನ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಾತಾೂರದ ಸ್ತದಿಾಯೇ ಕವಿಗ್ೆ 

ಬಿೇಳದತ, ನ್ಸ್ನನ ಪ್ಾರಿಂತ್ಗಳೂೆಳಗ್ೆ ಭಿಂಗನಾಶನಗಳ ವಾತೆಾಯೇ 

ಕೆೇಳಬರತವದಿಲಿ; ಆಗ ದೆೇವರಕ್ಷಣೆಯತ ನನನ ಪ್ೌಳಿಗ್ೆಕೇಡೆಗಳು, 

ದೆೇವಸ್ೆಕುೇತ್ರವು ನನನ ಬಾಗಿಲತಗಳು ಎಿಂದತ ಅಿಂದತಕೆಕಳುಳವಿ. 

ನಮಮನತನ ಬದಲಾಯಸ್ತತ್ುದೆ 

ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದ ೇವರ ಮಹಿಮೆಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು 

ಬದಲಾಗುತ್ ುೇವ . 

2 ಕೆಕರಿಂರ್ 3:11,18 ಇಲಿದೆ ಹೆಕೇಗತವಿಂರ್ದತ ಪರಭಾವ 

ವುಳಳದಾಾಗಿದಾರೆ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿ ಇರತವಿಂರ್ದತ. ಬಹತ ಹೆಚಾುಗಿ 

ಪರಭಾವವುಳಳದಾಾಗಿರಬೆೇಕಲಿವೆೇ. 

ನಾವೆಲಿರಕ ಮತಸ್ತಕತ ತೆಗ್ೆದಿರತವ ಮತಖದಿಿಂದ ಕತ್ಾನ 

ಪರಭಾವವನತನ ದಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತತ್ುದೆಕೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ 

ದೃಷಿಸ್ತವವರಾಗಿದತಾ ಪರಭಾವದಿಿಂದ ಅಧಿಕ ಪರಭಾವಕೊ ಹೆಕೇಗತತಾು 

ಆ ಪೃಭಾವದ ಸ್ಾರಕಪಯವುಳಳವರೆೇ ಆಗತತೆುೇವೆ. ಇದತ 

ದೆೇವರಾತ್ಮನಾಗಿರತವ ಕತ್ಾನ ಕೆಲಸ್ಕೂನತಸ್ಾರವಾದದೆಾೇ. 

1 ಯೇಹಾನ 3:1,2 ದೆೇವರ ಮಕೂಳೆಿಂಬ ಹೆಸ್ರನತನ ನಮಗ್ೆ 

ಕೆಕಡತವದರಲ್ಲಿ ತ್ಿಂದೆಯತ ಎಿಂಥಾ ಪಿರೇತಿಯನತನ ನಮಮ ಮೇಲೆ 

ಇಟ್ಟಿದಾಾನೆ ನೆಕೇಡಿರ. ನಾವು ಆತ್ನ ಮಕೂಳಾಗಿದೆಾೇವೆ. ಈ 
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ಕಾರರ್ದಿಿಂದ ಲೆಕೇಕವು ನಮಮನತನ ತಿಳಿದತಕೆಕಳುಳವದಿಲ.ಿ ಅದತ 

ಆತ್ನನತನ ತಿಳಿದತಕೆಕಳಳಲ್ಲಲವಿಲಾಿ. ಪಿರಯರೆೇ ಈಗ ದೆೇವರ 

ಮಕೂಳಾಗಿದೆಾೇವೆ. ಮತಿಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗತವೆವೇ ಅದತ ಇನತನ 

ಪರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಕರಸ್ುನತ ಪರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ನಾವು ಆತ್ನ 

ಹಾಗಿರತವೆವೆಿಂದತ ಬಲೆಿವು. ಯಾಕಿಂದರೆ ಆತ್ನ್ಸ್ರತವ ಪರಕಾರವೆೇ 

ಆತ್ನನತನ ನೆಕೇಡತವೆವು. 

ಕತ್ಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸಿರ 

ದತುಃಖದ ಮತಖ 

ದುಃಖದ ಮುಖವು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯಿಲ್ಲದ ಹೃದಯದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ  

ಆಗಿದ . 

ನೆಹೆಮೇಯ 2:1,2 ನಾನತ ಅರಸ್ನ ಪ್ಾನಸ್ೆೇವಕನಾಗಿದಾನತ. 

ಅರಸ್ನಾದ ಅತ್ಾಷಸ್ುನ ಇಪಪತ್ುನೆಯ ವರತಷದ ಚೆೈತ್ರಮಾಸ್ದಲ್ಲ ಿ

ಅರಸ್ನತ ದಾರಕ್ಷಾರಸ್ ಪ್ಾನಮಾಡತವ ಹೆಕತಿುನಲ್ಲ ಿ ನಾನತ 

ದಾರಕ್ಷಾರಸ್ವನತನ ತ್ಿಂದತ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೆಕಟ್ೆಿನತ. ನಾನತ ಅವನ 

ಸ್ನ್ಸ್ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಿಂದಕ ಖಿನನನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.  

ಅರಸ್ನತ ನನಗ್ೆ - ನ್ಸ್ೇನತ ಕಳೆಗತಿಂದಿದವನಾಗಿ ಕಾರ್ತವದೆೇಕೆ? ನ್ಸ್ನಗ್ೆ 

ದೆೇಹಾಲಸ್ಯವಿಲಿವಲಾಿ; ಇದಕೊ ಮನೆಕೇವೆೇದನೆಯೇ ಹೆಕರತ್ತ 

ಬೆೇರೆೇನಕ ಕಾರರ್ವಲಿ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಲತ  

ನನಗ್ೆ ಮಹಾಭಿೇತಿಯತಿಂಟ್ಾಯತ್ತ. 

ಅರಸನು ನ ಹ ಮಿೇಯನ ಮುಖದಲಿಲದದ ದುಃಖವನುು 

ಅರತುಕ ೂಿಂಡಾಗ, ನ ಹ ಮಿೇಯನು ಭಯಪಟಿನು. ದುಃಖದ ಮುಖವು 

ಅರಸನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಅವನಗ  ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಿಲ್ಲ ಎಿಂಬುದನುು 

ತ್ ೂೇರಸುತುದ  ಮತುು ಅದು ಅವನ ಮರಣವನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಥತಿಯಲಿಲ ರಾಜನ ಸನುಧಿಗ  ಬರುವುದು 

ಅವಮಾನಕರವಾದದದು. ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಿಲ್ಲದ ಮುಖಭಾವದ ೂಿಂದಿಗ  

ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಬರುವುದು ಆತನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕ ಳಗಿನ 
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ಸಿಂಗತಿಗಳ ಬಗ ೆ ನಮಗ  ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಿಲ್ಲವ ಿಂಬುದನುು 

ತ್ ೂೇರಸುತುದ : 

 ನಮಗ  ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಗತಿಗಳ ಬಗ  ೆ
 ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿಮುಗಿಸ್ರುವ ಸಿಂಗತಿಗಳ ಬಗ  ೆ
 ನಮಗ  ಒದಗಿಸ್ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಗತಿಗಳ ಬಗ  ೆ
 ನಮಗಾಗಿ ಯೇಜಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಂಗತಿಗಳ ಬಗ  ೆ

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸ್ಬೆೇಕೆಿಂದತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಕತಿನ ಸನುಧಿಯಲಿಲ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಬ ೇಕ ಿಂದು ನಮಗ  

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ಧಮೊೇಾಪದೆೇಶಕಾಿಂಡ 12:7,11,12 ಮರಗಳನಕನ ತ್ಿಂದತ ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ಆತ್ನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ್ಮಾಡಿ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನತ 

ನ್ಸ್ಮಮ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಕೆೈಗಕಡತವಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಕಾೂಗಿ ನ್ಸ್ೇವೂ 

ನ್ಸ್ಮಮ ಮನೆಗಳವರಕ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದಿರಬೆೇಕತ. 

ನ್ಸ್ಭಾಯವಾಗಿರತವ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾಿ 

ಕಾಣಿಕೆಗಳನತನ ಅಿಂದರೆ ಸ್ವಾಿಂಗಹೆಕೇಮಗಳೆೇ ಮತಿಂತಾದ 

ಯಜ್ಞಪಶತಗಳನಕನ ಬೆಳೆಯ ದಶಮಾಿಂಶಗಳನಕನ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ 

ಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಪರತೆಯೇಕಸ್ತವ ಪದಾರ್ಾಗಳನಕನ ಹರಕೆಮಾಡಿದ 

ವಿಶ್ೆೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನಕನ ಇವುಗಳನೆನಲಾಿ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇವರಾದ 

ಯಹೆಕೇವನತ ತ್ನನ ಹೆಸ್ರನತನ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ತವದಕೊ ಆದತಕೆಕಳುಳವ ಸ್ಥಳಕೊ 

ತ್ಿಂದತ ನ್ಸ್ೇವೂ ನ್ಸ್ಮಮ ಗಿಂಡತ ಹೆರ್ತಿ ಮಕೂಳೂ ದಾಸ್ ದಾಸಿಯರಕ 

ನ್ಸ್ಮೊಮಡನೆ ಸ್ಾಾಸ್ಯವನತನ ಹೆಕಿಂದದೆ ಇರತವ ನ್ಸ್ಮಮ ಊರನ 

ಲೆೇವಿಯರಕ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವಾಗಿರಬೆೇಕತ. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 16:10 ಆತ್ನ ಪರಶತದಾನಾಮದಲ್ಲ ಿಹಗಿುರ. 

ಯಹೆಕೇವನ ದಶಾನವನತನ ಕೆಕೇರತವವರ ಹೃದಯವು ಹಷಾಸ್ಲ್ಲ! 

ಕೇತ್ಾನೆ 33:1 ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ರೆೇ, ಯಹೆಕೇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲಾಿಸ್ 

ಧವನ್ಸ್ಮಾಡಿರ; ಯಥಾರ್ಾಚಿತ್ುರತ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವದತ 

ಯತಕುವಾಗಿದೆ. 
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ಲಕಕ 1:46,47 ಆಗ ಮರಯಳು ಹೆೇಳಿದೆಾೇನಿಂದರೆ ನನನ ಪ್ಾರರ್ವು 

ಕತ್ಾನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತತ್ುದೆ, ನನನ ಆತ್ಮವು ನನನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೆೇವರ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲಾಿಸ್ಗ್ೆಕಿಂಡದೆ. 

ಫ್ನಲ್ಲಪಿಪ 4:4 ಯಾವಾಗಲಕ ಕತ್ಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸಿರ; ಸ್ಿಂತೆಕೇಷ 

ಪಡಿರ ಎಿಂದತ ತಿರಗಿ ಹೆೇಳುತೆುೇನೆ! 

ಹಷಾವು ಮತ್ತು ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವು ಬರತತ್ುದೆ 

ಹಷಿವು ಮತುು ಸಿಂತ್ ೂೇಷವು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಪಾಕಟಣ ಯಿಿಂದ 

ಮತುು ಧಾಯನದಿಿಂದ ಬರುತುದ . 

ಯರೆಮೇಯ 15:16 ನನಗ್ೆ ದೆಕರೆತ್ ನ್ಸ್ನನ ಮಾತ್ತಗಳನತನ ಆಹಾರ 

ಮಾಡಿಕೆಕಿಂಡೆನತ, ನ್ಸ್ನನ ನತಡಿಗಳು ನನಗ್ೆ ಹಷಾವೂ 

ಹೃದಯಾನಿಂದವೂ ಆದವು; ಸ್ೆೇನಾಧಿೇಶಾರನಾದ ದೆೇವರೆೇ, 

ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ ಹೆಸ್ರನವನಲಿವೆೇ. 

ಬಿೇಜವನತನ ಬಿತಿುದ ನಿಂತ್ರ 

ದ ೇವರ ವಾಕಯವ ಿಂಬ ಬಿೇಜವು ನಮಮ ಹೃದಯದಲಿಲ ಬಿತುಲ್ಾಟಿ ನಿಂತರ 

ನಾವು “ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಿಿಂದ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು”. 

ಯಶ್ಾಯ 55:10-12 ಮಳೆಯಕ ಹಮವೂ ಆಕಾಶದಿಿಂದ ಬಿದತಾ 

ಭಕಮಯನತನ ತೆಕೇಯಸಿ ಹಸ್ರತಗ್ೆಕಳಿಸಿ ಫಲ್ಲಸ್ತವಿಂತೆ ಮಾಡಿ 

ಬಿತ್ತುವವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಬಿೇಜವನತನ, ಉರ್ತಿವವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಆಹಾರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ 

ಹೆಕರತ್ತ ಹೆೇಗ್ೆ ಆಕಾಶಕೊ ಸ್ತಮಮನೆ ಹಿಂದಿರತಗತವದಿಲಿವೇ 

ಹಾಗ್ೆಯೇ ನನನ ಬಾಯಿಂದ ಹೆಕರಟ್ ಮಾತ್ತ ನನನ ಇಷಾಿರ್ಾವನತನ 

ನೆರವೆೇರಸಿ ನಾನತ ಉದೆಾೇಶಸಿದಾನತನ ಕೆೈಗಕಡಿಸಿದ ಹೆಕರತ್ತ ನನನ 

ಕಡೆಗ್ೆ ವಯರ್ಾವಾಗಿ ಹಿಂದಿರತಗತವದಿಲಿ.  

ನ್ಸ್ೇವು ಆನಿಂದಭರತ್ರಾಗಿ ಹೆಕರಡತವಿರ, ಸ್ಮಾಧಾನದಿಿಂದ 

ಮರವಣಿಗ್ೆಯಾಗಿ ಬರತವಿರ; ಬೆಟ್ಿ ಗತಡಡಗಳು ನ್ಸ್ಮಮ ಮತಿಂದೆ 

ಜಯಘಕೇಷಮಾಡತವವು. 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದ ಸ್ೆೈತಾನನನತನ ತ್ಡೆಯರ 
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ನಮಮ ಹೃದಯದಲಿಲ ವಾಕಯವು ಬಿತುಲ್ಾಟಿ ಮೆೇಲ  ಸ ೈತ್ಾನನು ಏನು 

ಮಾಡಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುತ್ಾುನ ? ಆ ಬಿೇಜವನುು ಕದಿಯಲ್ು ಅವನು ತನು 

ಸಿಂಕಟ ಮತುು ಹಿಿಂಸ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ತಕ್ಷಣವ ೇ ಬರುತ್ಾುನ . 

ನಾವು ಮನನ ೂಿಂದು ಹ ೂೇದದರ  ಮತುು ನಮಮ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು 

ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡರ , ನಮಮ ಹೃದಯದಲಿಲ ಬಿತುಲ್ಾಟಿ ವಾಕಯವ ಿಂಬ 

ಬಿೇಜವನುು ಕದಿಯಲ್ು ನಾವು ಸ ೈತ್ಾನನಗ  ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕ ೂಡುತ್ ುೇವ . 

ಮಾಕಾ 4:4,14-17 ಬಿತ್ತುವಾಗ ಕೆಲವು ಬಿೇಜ ದಾರಯ ಮಗತುಲಲ್ಲಿ 

ಬಿದಾವು; ಹಕೂಗಳು ಬಿಂದತ ಅವುಗಳನತನ ತಿಿಂದತಬಿಟ್ಿವು. 

ಆ ಬಿತ್ತುವವನತ ವಾಕಯವೆಿಂಬ ಬಿೇಜವನತನ ಬಿತ್ತುತಾುನೆ. ಕೆಲವರತ 

ವಾಕಯವನತನ ಕೆೇಳಿೇದ ಕಕಡಲೆ ಸ್ೆೈತಾನನತ ಬಿಂದತ ಅವರಲ್ಲ ಿಬಿತಿುದಾ 

ವಾಕಯವನತನ ತೆಗ್ೆದತಬಿಡತತಾುನೆ. ಇವರೆೇ ವಾಕಯವನತನ ಬಿತ್ುಲಪಟ್ಿ 

ದಾರಯ ಮಗತುಲಾಗಿರತವವರತ.  

ಅದೆೇ ಪರಕಾರ ಬೆೇರೆ ಕೆಲವರತ ವಾಕಯವನತನ ಕೆೇಳಿದ ಕಕಡಲೆ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದ ಅದನತನ ಸಿಾೇಕರಸ್ತತಾುರೆ; ತ್ಮಗ್ೆ ಬೆೇರಲದಿ 

ಕಾರರ್ ಇವರತ ಸ್ಾಲಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೆೇ ಇದತಾ ಬಳಿಕ ಆ ವಾಕಯದ 

ನ್ಸ್ಮತ್ುವಾಗಿ ಸ್ಿಂಕಟ್ವಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಸ್ೆಯಾಗಲ್ಲ ಬಿಂದರೆ ಬೆೇಗ 

ಎಡವಿಬಿೇಳುತಾುರೆ; ಇವರೆೇ ಬಿೇಜ ಬಿದಾ ಬಿಂಡೆಯ 

ನೆಲವಾಗಿರತವವರತ. 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವು ಫಲವನತನ ಕೆಕಡತತ್ುದೆ 

ಆತನ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವು ನಮಮಲಿಲ ಇರುವಾಗ ಆತನ ವಾಕಯವ ಿಂಬ 

ಬಿೇಜವು ನಮಮಲಿಲ ಇರುತುದ . 

ಯೇಹಾನ 15:10,11 ನಾನತ ನನನ ತ್ಿಂದೆಯ ಆಜೆೆಗಳನತನ 

ಕೆೈಕೆಕಿಂಡತ ನಡೆದತ ಆತ್ನ ಪಿರೇತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗ್ೆಕಿಂಡಿರತವ ಮೇರೆಗ್ೆ 

ನ್ಸ್ೇವು ನನನ ಆಜ್ಞೆಗಳನತನ ಕೆೈಕೆಕಿಂಡತ ನಡೆದರೆ ನನನ ಪಿರೇತಿಯಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಗ್ೆಕಿಂಡಿರತವಿರ. ನನನಲ್ಲರಿತವ ಆನಿಂದವು ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿಯಕ 

ಇರಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲಕ ನ್ಸ್ಮಮ ಆನಿಂವು ಪರಪೂರ್ಾವಾಗಬೆೇಕಿಂತ್ಲಕ 

ಇದನೆನಲಾಿ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದೆಾೇನೆ. 
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ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ೆ ವಿಧ ೇಯರಾಗುವ ಮೂಲ್ಕ, ಆತನ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವು 

ನಮಮಲಿಲ ನ ಲ ಯಾಗಿರುತುದ . ಆತನ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವು 

ತ್ಾತ್ಾೆಲಿಕವಾದದದು, ಭಾಗಶಃವಾದದದು ಅಥವಾ 

ಸಾಿಂದಭಿಿಕವಾದದದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರಪೂಣಿವಾದದದು ಆಗಿದ . 

ಇಬಿರಯ 10:32-34 ಹೇಗಿರಲಾಗಿ ನ್ಸ್ೇವು ಜ್ಞಾನಪರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರ 

ಕಷಾಿನತಭವವನತನ ಬಲತ ಹೆಕೇರಾಟ್ವನತನ ಸ್ಹಸಿಕೆಕಿಂಡ ಹಿಂದಿನ 

ದಿನಗಳನತನ ನೆನಪಿಗ್ೆ ತ್ಿಂದತಕೆಕಳಿಳರ ಕೆಲವು ಸ್ಾರ ನ್ಸ್ೇವು 

ನ್ಸ್ಿಂದೆಗಳನಕನ ಸ್ಿಂಕಟ್ಗಳನಕನ ಅನತಭವಿಸಿ ಹಾಸ್ಯಕೊ ಗತರಯಾದಿರ. 

ಕೆಲವು ಸ್ಾರ ಅಿಂರ್ವುಗಳನತನ ಅನತಭವಿಸಿದವರಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇರದವರಾಗಿದತಾ 

ಕಷಾಿನತಭವಿಗಳಾದಿರ. ಬೆೇಡಿಗಳನತನ ಹಾಕಸಿಕೆಕಿಂಡವರ ಕಷಿವನತನ 

ನೆಕೇಡಿ ಅವರ ಸ್ಿಂಗಡ ನ್ಸ್ೇವು ದತುಃಖಪಟ್ಿದಾಲಿದೆ ನಮಗ್ೆ 

ಉತ್ುಮವಾಗಿಯಕ ಸಿಥರವಾಗಿಯಕ ಇರತವ ಆಸಿುಯತಿಂಟ್ೆಿಂದತ 

ಚೆನಾನಗಿ ಅರತ್ತಕೆಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ೆಕತ್ುನತನ ಸ್ತಲತಕೆಕಳುಳವವರಗ್ೆ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರ. 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 4:12,13 ಪಿರಯರೆೇ, ನ್ಸ್ೇವು ಪರಶ್ೆ ೇಧನೆಗ್ಾಗಿ ಪುಟ್ಕೊ 

ಹಾಕಲಪಟ್ಿದಾಕೊ ಆಶುಯಾಪಡಬೆೇಡಿರ. ವಿಪರೇತ್ವಾದ ಸ್ಿಂಗತಿ 

ಸ್ಿಂಭವಿಸಿತೆಿಂದತ ಯೇಚಿಸ್ಬೆೇಡಿರ. ಆದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ಎಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗಕ 

ಕರಸ್ುನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲತಗ್ಾರರಾಗಿದಿಾೇರೆಕೇ ಅಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗ್ೆ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವುಳಳವರಾಗಿರರ. ಆತ್ನ ಮಹಮಯ ಪರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಟ್ತಿ ಉಲಾಿಸ್ಗ್ೆಕಳುಳವಿರ. 

ಮತಾುಯ 5: 11,12 ನನನ ನ್ಸ್ಮತ್ುವಾಗಿ ಜನರತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ನ್ಸ್ಿಂದಿಸಿ 

ಹಿಂಸ್ೆಪಡಿಸಿ ನ್ಸ್ಮಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಿ ಕೆಟ್ಿ ಮಾತ್ತಗಳನತನ ಸ್ತಳಾಳಗಿ 

ಹೆಕರಸಿದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ಧನಯರತ. ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡಿರ ಉಲಾಿಸ್ಪಡಿರ 

ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕತೂವದತ. ನ್ಸ್ಮಗಿಿಂತ್ ಮತಿಂಚೆ 

ಇದಾ ಪರವಾದಿಗಳನಕನ ಹೇಗ್ೆಯೇ ಹಿಂಸ್ೆಪಡಿಸಿದರಲಾಿ. 

ಯೇಹಾನ 16:22 ಹಾಗ್ೆಯೇ ನ್ಸ್ಮಗಕ ಈಗ ದತುಃಖವಿದಾರಕ ನಾನತ 

ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ತಿರಗಿ ನೆಕೇಡತವೆನತ ಆಗ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೃದಯಕೊ 

ಆನಿಂದವಾಗತವದತ. ಮತ್ತು ನ್ಸ್ಮಮ ಆನಿಂದವನತನ ಯಾರತ ನ್ಸ್ಮಮಿಂದ 

ತೆಗ್ೆಯತವದಿಲಿ. 
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ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವು ಬಲವನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ 

ನಾವು ಕತಿನಲಿಲ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುವಾಗ ಮತುು ಆತನನುು 

ಸುುತಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಆತನ ಬಲ್ವನುು ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ . 

ನೆಹೆಮೇಯ 8:10 ಯಹೆಕೇವನ ಆನಿಂದವೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ಆಶರಯವಾಗಿದೆ 

ಅಿಂದನತ. 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವು ಕೆಡತಕನನತನ ಜಯಸ್ತತ್ುದೆ 

"ಕ ಡುಕನನುು" (ಸ ೈತ್ಾನ) ಜಯಿಸುವುದರಲಿಲ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವು 

ಮುಖಯವಾದ ಕ್ತೇಲಿಕ ೈಯಾಗಿದ . 

ನಾವು ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುವಾಗ ಮತುು ಆತನ ವಾಕಯವ ಿಂಬ ಬಿೇಜವನುು 

ನಮಮಲಿಲ ಇಟುಿಕ ೂಿಂಡಿರುವಾಗ, ನಮಮ ಕ ೈಸ್ುೇಯ ಜೇವನದಲಿಲ ನಾವು 

ಶಕುರು ಮತುು ಜಯಶ್ಾಲಿಗಳಳ ಆಗುತ್ ುೇವ . 

1 ಯೇಹಾನ 2: 13,14 ತ್ಿಂದೆಗಳೆೇ ಆದಿಯಿಂದಿರತವಾತ್ನನತನ 

ನ್ಸ್ೇವು ಬಲವಿರಾಗಿರತವದರಿಂದ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬರೆಯತತೆುೇನೆ. 

ಯೌವನಸ್ಥರೆೇ ನ್ಸ್ೇವು ಕೆಡತಕನನತನ ಜಯಸಿರತವದರಿಂದ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ 

ಬರೆಯತತೆುೇನೆ. ಮಕೂಳಿರಾ ನ್ಸ್ೇವು ತ್ಿಂದೆಯನತನ 

ಬಲಿವರಾಗಿರತವದರಿಂದ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬರೆದಿದೆಾೇನೆ. ತ್ಿಂದೆಗಳೆೇ 

ಆದಿಯಿಂದಿರತವಾತ್ನನತನ ನ್ಸ್ೇವು ಬಲವಿರಾಗಿರತವದರಿಂದ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ 

ಬರೆಯತತೆುೇನೆ. ಯೌವನಸ್ಥರೆೇ ನ್ಸ್ೇವು ಶಕುರಾಗಿರತವದರಿಂದಲಕ 

ದೆೇವರ ವಾಕಯವು ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲ ಿ ನೆಲೆಗ್ೆಕಿಂಡಿರತವದರಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ೇವು 

ಕೆಡತಕನನತನ ಜಯಸಿರತವದರಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬರೆದಿದೆಾನೆ. 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವು ಪುನುಃಸ್ಾಥಪನೆಯನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ನಮಮ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು ಕದಿದದದರ  ಮತುು ನಾವು 

ವಾಕಯವ ಿಂಬ ಬಿೇಜವನುು, ನಮಮ ಮೆೇಲ್ುಗಳನುು ಮತುು ನಮಮ 

ಜಯವನುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿದ ದೇವ , ನಾವು ಅವ ಲ್ಲವನೂು ಮರಳಿ 

ಪಡ ಯಬಹುದು. 

ನಾವು ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಿಿಂದ ನಮಮ ಧವನಯನುು ಎತಿು ಕತಿನ ಮನ ಯಲಿಲ 

ಸುುತಿ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸುವಾಗ, ನಮಿಮಿಂದ ಕದುದಕ ೂಿಂಡ ನಮಮ 
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ಕಾಯಿಗಳಳ ನಮಗ  ಮರಳಿ ಸ್ಗುತುವ  ಮತುು ಸ ೈತ್ಾನನು 

ಕದದದದನ ುಲ್ಲ ಹಿಿಂದಿರುಗಿಸಬ ೇಕಾಗುತುದ . 

ಯರೆಮೇಯ 33:9-11 ನಾನತ ಈ ಜನರಗ್ೆ ಅನತಗರಹಸ್ತವ ಎಲಾಿ 

ಮೇಲತಗಳ ಸ್ತದಿಾಯನತನ ಕೆೇಳಿ ನಾನತ ಈ ಪಟ್ಿರ್ಕೊ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತವ 

ಸ್ತಖಸ್ಮಾಧಾನಗಳನತನ ನೆಕೇಡಿ ಹೆದರ ನಡತಗತವ ಸ್ಕಲ 

ಭಕರಾಜಯಗಳ ಮತಿಂದೆ ಈ ಪಟ್ಿರ್ವು ನನನ ಕೇತಿಾಯಕ ಮಹಮಯಕ 

ಆನಿಂದದ ಬಿರತದತ ಆಗತವದತ.  

ಯಹೆಕೇವನತ ಇಿಂತೆನತನತಾುನೆ – ಜನಪಶತಗಳಿಲಿದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ 

ಎಿಂದತ ನ್ಸ್ೇವೆನತನವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಿಂದರೆ ಜನಪಶತರಹತ್ವಾಗಿ 

ನ್ಸ್ವಾಸಿಗಳಿಲಿದೆ ಹಾಳುಬಿದಿಾರತವ ಯಹಕದದ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ, 

ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನ ಬಿೇದಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಹಷಾಧವನ್ಸ್, ಉಲಾಿಸ್ ಕೆಕೇಲಾಹಲ, 

ವಧಕವರರ ಸ್ಾರ, ಇವುಗಳು ಕೆೇಳಬರತವವು.  

ಸ್ೆೇನಾಧಿೇಶಾರನಾದ ಯಹೆಕೇವನತ ಇಿಂತೆನತನತಾುನೆ – 

ಜನಪಶತಗಳಿಲಿದೆ ಹಾಳಾಗಿರತವ ಈ ಪ್ಾರಿಂತ್ವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ 

ಊರತಗಳೂ ಕತರತಬರತ ತ್ಮಮ ಹಿಂಡತಗಳನತನ ತ್ಿಂಗಿಸ್ತವದಕೊ ಮತೆು 

ಆಸ್ರೆಯಾಗತವವು. 

ಏಳರಷತಿ ಹಿಂದಿರತಗಿ ಕೆಕಡಬೆೇಕತ 

ನಾವು ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುವಾಗ, ಕಳುನು (ಸ ೈತ್ಾನನು) ತ್ಾನು ಕದಿದದದನುು 

ಏಳಳ ಪಟುಿ ನಮಗ  ಹಿಿಂದಿರುಗಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂದು ನಾವು 

ಒತ್ಾುಯಿಸಬಹುದು. 

ಯೇಹಾನ 10:10 ಕಳಳನತ ಕದತಾಕೆಕಳುಳವದಕಕೂ ಕೆಕಯತಯವದಕಕೂ 

ಹಾಳುಮಾಡತವದಕಕೂ ಬರತತಾುನೆ ಹೆಕರತ್ತ ಮತಾುವದಕಕೂ 

ಬರತವದಿಲಿ. ನಾನಾದರಕ ಅವುಗಳಿಗ್ೆ ಜೇವವು ಇರಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲಕ 

ಸ್ಮೃದಿಾಯತ ಇರಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲಕ ಬಿಂದೆನತ. 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 6:30,31 ಕಳಳನತ ಹೆಕಟ್ೆಿಗಿಲಿದೆ ಹಸಿವೆಯನತನ ನ್ಸ್ೇಗಿಸ್ಲತ 

ಕಳವು ಮಾಡಿದರೆ ಜನರತ ಅಷೆಿೇನಕ ಹೇಯಾಳಿಸ್ರತ. ಅವನ ತ್ಪುಪ 

ಬೆೈಲಾದರೆ ಅವನತ ಏಳರಷತಿ ಕೆಕಡಬೆೇಕಾಗತವದತ, ಅರ್ವಾ ತ್ನನ 

ಮನೆಯ ಆಸಿುಯನೆನಲಾಿ ತೆತೆುೇ ತಿೇರಬೆೇಕತ. 
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ಈಗಲ ೇ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ ೂೇಣ!  

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಸುುತಿಯನುು ಜಲ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕಾಕ ೆ ಹ ೇಗ  ಹ ೂೇಲಿಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದನುು ವಿವರಸ್ರ. 

 

2. ಸುುತಿಯ ಎರಡು ಪಾಯೇಜನಗಳನುು ಬರ ಯಿರ. 

 

3. “ಕತಿನಲಿಲರುವ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವು” ಮಾಡುವಿಂಥ ಎರಡು ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಬರ ಯಿರ. 
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ಪ್ಾಠ ಐದತ 

ಸ್ತುತಿಗ್ೆ ಸ್ತ್ಯವೆೇದದಲಿ್ಲ ಕೆಕಡಲಪಟ್ಟಿರತವ ಪದಗಳು 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲನಿ ಸ್ತುತಿಯಿಂಬ ಪದದ ಭಾಷಾಿಂತ್ರದ ಪದಗಳು 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಸುುತಿಯನುು ವಿವರಸಲ್ು ಹಲ್ವಾರು 

ವಿಭಿನು ಮತುು ವಿಶಿಷಿವಾದ ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ . ಈ 

ಪದಗಳನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಇಿಂದು ದ ೇವರನುು 

ಸುುತಿಸುವುದು ಎಿಂದರ ೇನು ಎಿಂಬುದರ ಅಥಿದ ಸಾಷಿ 

ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . 

ಸುುತಿಗ  ಬಳಸ್ರುವ ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳಳ ಹ ಚಿಾನ ಉತ್ಾಿಹವನುು ಮತುು 

ಕಾಯಿವಿಧಾನವನುು ವಯಕುಪಡಿಸುತುವ . 

ಹಲಾಲ್ 

ಹಲಾಲ್ ಎಿಂಬುದನುು ಬಹಳಷುಿ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ , ಈ 

ಪದವನುು ಸುುತಿ ಎಿಂದು ಭಾಷಾಿಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಇದು ಹಳ ಯ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ 160 ಬಾರ ತ್ ೂೇರಬರುತುದ . 

ಇದರಥಿ: ಆತನಿಂದ ಆತನ ಸುುತಿಯು ಬರುತುದ  (ಆತಮದಲಿಲ ಮತುು 

ಸತಯದಲಿಲ) 

➢ ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು  

ಕೇತ್ಾನೆ 22:22 ನ್ಸ್ನನ ನಾಮ ಮಹಮಯನತನ ನನನ ಸ್ಹೆಕೇದರರಗ್ೆ 

ತಿಳಿಸ್ತವೆನತ; ಸ್ಭಾಮಧಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ. 

➢ ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 102:18 ಇದತ ಮತಿಂದರ್ ಸ್ಿಂತಾನದವರಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ 

ಶ್ಾಸ್ನವಾಗಿರಲ್ಲ. ಮತಿಂದೆ ಹತಟ್ತಿವ ಪರಜೆಯತ ಯಾಹತವನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತತಾು. 

➢ ಸುುತಿುಸುವುದು 
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ಕೇತ್ಾನೆ 35:18 ಆಗ ನಾನತ ಮಹಾಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; ಬಹತಜನರ ಮತಿಂದೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ. 

➢ ಕ್ತೇತಿಿಸುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 107:32 ನೆರೆದ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ಹರಯರ ಕಕಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಕಿಂಡಾಡಲ್ಲ. 

➢ ಹಿಗುೆವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 64:10 ಸ್ದುಕುರತ ಯಹೆಕೇವನಲ್ಲಿ ಆನಿಂದಪಟ್ತಿ ಆತ್ನನೆನೇ 

ಆಶರಯಸಿಕೆಕಳುಳವರತ; ಸ್ರಳಹೃದಯರೆಲಿರಕ ಹಗತುವರತ. 

➢ ಹ ೂಳ ಯುವುದು 

ಯೇಬ 41:18 ಅದರ ಸಿೇನ್ಸ್ನ ತ್ತಿಂತ್ತರತಗಳು ತ್ಳತ್ಳಿಸ್ತವವು, 

ಕರ್ತಿ ಅರತರ್ನೆೇತ್ರಕೊ ಸ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. 

ಆದದರಿಂದ ನಜವಾದ ಸುುತಿ ಎಿಂದರ , ಸಾಷಿವಾದ ಮತುು ವಿಶಿಷಿವಾದ 

ಶಬದ ಉಳುದಾಗಿರಬ ೇಕು. ಏನನುು ಉದ ದೇಶಿಸ್ ಹ ೇಳಲಾಗುತಿುದ  

ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಯಾವುದ ೇ ಗ ೂಿಂದಲ್ ಇರಬಾರದು. ಇದು 

ಕ ೂಿಂಡಾಟವಾಗಿದ , ಕತಿನಲಿಲ ಹಿಗುೆವಿಂಥದಾದಗಿದ . 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:21,22 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನತ ಜನರ 

ಸ್ಮಮತಿಯಿಂದ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಗ್ಾಯನಮಾಡತವದಕಾೂಗಿ 

ಕೆಲವರನತನ ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಅವರಗ್ೆ - ಪರಶತದಾತ್ಾವೆಿಂಬ 

ಭಕಷರ್ದೆಕಡನೆ ಭಟ್ರ ಮತಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಾು   

“ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ, ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ 

ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿದೆ” ಎಿಂದತ ಭಜಸಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನತ.  

ಅವರತ ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಿಂದ ಕೇತಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸ್ಲತ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಯಹಕದಯರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ ಬಿಂದ 

ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರನಕನ ಮೊೇವಾಬಯರನಕನ ಸ್ೆೇಯರ ಪವಾತ್ದವರನಕನ 

ನಶಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಕಿಂಚತಹಾಕತವವರನತನ 

ಇರಸಿದಾರಿಂದ ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರಕ ಮೊೇವಾಬಯರಕ ಸ್ೆೇಯರ 
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ಪವಾತ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದತಾ ಅವರನತನ ಪೂರ್ಾವಾಗಿ 

ಸ್ಿಂಹರಸಿಬಿಟ್ಿರತ. 

ತೆಹಲಾಿ (ಹಲಾಲ್್ನ ಜನಯಪದ) 

ತ್ ಹಿಲಾಲ ಎಿಂಬ ಪದವು ಗಾಯನಕ ೆ ಒತುು ನೇಡುತುದ . ಇದನುು 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಐವತ್ ುೇಳಳ ಬಾರ ಬಳಸಲಾಗಿದ . 

➢ ಸಾಷಿವಾದ ಸುುತಿಗಿೇತ್ ಗಳನುು ಹಾಡುವುದು 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಸಾಷಿವಾದ ಹಾಡನುು ಹಾಡಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದು 

ಇದರ ಅಥಿವಾಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 119:171 ನನನ ತ್ತಟ್ಟಗಳಿಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಹೆಕರಡಲ್ಲ; ನ್ಸ್ನನ 

ನ್ಸ್ಬಿಂಧನೆಗಳನತನ ನನಗ್ೆ ಕಲ್ಲಸಿದಿಾೇಯಲಾಿ. 

➢ ಹಾಡಿನಲಿಲ ಆತನನುು ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು 

ಹಬಕಕೂಕ 3:3 ದೆೇವರತ ತಾಮಾನ್ಸ್ನ್ಸ್ಿಂದ ಬರತತಾುನೆ. 

ಸ್ದಮಲಸ್ಾಾಮಯತ ಪ್ಾರಾನ ಪವಾತ್ದಿಿಂದ ಐತ್ರತತಾುನೆ.ಆತ್ನ 

ಪರಭಾವವು ಆಕಾಶ ಮಿಂಡಲವನತನ ಆವರಸ್ತತಿುದೆ. ಆತ್ನ 

ಮಹಮಯತ ಭಕಮಿಂಡಲವನತನ ತ್ತಿಂಬತತ್ುದೆ. 

➢ ಹ ಚಾಳಪಡುವುದು 

ನಾವು ಆತನ ಕುರತು ಪದಗಳಲಿಲ ಮತುು ಸಿಂಗಿೇತದಲಿಲ 

ಹ ಚಾಳಪಡಬ ೇಕು. 

ಧಮೊೇಾಪದೆೇಶಕಾಿಂಡ 10:21 ಆತ್ನೆಕಬಬನೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ೆಕುೇತ್ರಕೊ 

ಪ್ಾತ್ರನತ; ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇವರತ; ನ್ಸ್ೇವು ನೆಕೇಡಿದ ಆ 

ಮಹಾಭಯಿಂಕರವಾದ ಮಹತಾೂಯಾಗಳನತನ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ 

ನಡಿಸಿದವನತ ಆತ್ನೆೇ. 

ಶಬಾಕ್ಸ 

➢ ಜ ೂೇರಾದ ಧವನಯಿಿಂದ ಕೂಗುವುದು 
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ಕೇತ್ಾನೆ 63:3 ನ್ಸ್ನನ ಪ್ೆರೇಮಾನತಭವವು ಜೇವಕೂಿಂತ್ಲಕ ಶ್ೆರೇಷಠ; 

ನನನ ಬಾಯ ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ತವದತ. 

➢ ಜಯಘೂೇಷ ಮಾಡುವುದು 

ದಾನ್ಸ್ಯೇಲ್ 2:23 ನನನ ಪಿತ್ೃಗಳ ದೆೇವರೆೇ, ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತತೆುೇನೆ, ಕೆಕಿಂಡಾಡತತೆುೇನೆ, ನ್ಸ್ೇನತ ನನಗ್ೆ ಜ್ಞಾನತಾರರ್ಗಳನತನ 

ದಯಪ್ಾಲ್ಲಸಿ ನಾವು ಬೆೇಡಿದಾನತನ ನನಗ್ೆ ತೆಕೇಪಾಡಿಸಿದಿಯಲಾಿ; 

ಹೌದತ, ರಾಜನ ರಹಸ್ಯವನತನ ನಮಗ್ೆ ವಯಕುಗ್ೆಕಳಿಸಿದಿ. 

➢ ಜಯದಲಿಲ ಆಭಿಟ್ಟಸುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 117:1 ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳೆೇ, ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೇತಿಾಸಿರ; 

ಸ್ಮಸ್ುಪರಜೆಗಳೆೇ, ಆತ್ನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ! 

ಹ ೂಗಳಿಕ  ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಗದದಲ್ದ ಅಗತಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು 

ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಕೂಗಿಕ ೂಳಳುವ ಅಗತಯವಿಲ್ಲ, ಆದರ  ದ ೇವರನುು 

ಸುುತಿಸುವ ಏಕ ೈಕ ಸೂಕು ವಿಧಾನವ ಿಂದರ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 47:1 ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳಿರಾ, ಚಪಪಳಿ ಹೆಕಡೆಯರ; 

ಆಭಾಟ್ದಿಿಂದ ದೆೇವರಗ್ೆ ಜಯಧವನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ! 

ಜಮರ 

ಜಮರ್ ಎಿಂದರ : 

 ತಿಂತಿಗಳನುು ತಟುಿವುದು ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವುದು 
 ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳ ಹಿಮೆೀಳದ ೂಿಂದಿಗ  ಸುುತಿಯನುು 

ಹಾಡುವ ಅರವು ಕೂಡ ಇರುತುದ  
 

ಕೇತ್ಾನೆ 108:1-3 ದೆೇವರೆೇ, ನನನ ಹೃದಯವು ಸಿಥರವಾಗಿದೆ; ನಾನತ 

ಬಾರಸ್ತತಾು ಹಾಡತವೆನತ; ನನನ ಅಿಂತ್ರಿಂಗವೂ ಸ್ಹ. 

ಸ್ಾರಮಿಂಡಲವೆೇ, ಕನನರಯೇ, ಎಚುರವಾಗಿರ. ಸ್ಿಂಕೇತ್ಾನೆಯಿಂದ 

ಉದಯವನತನ ಮತಿಂಗ್ೆಕಳುಳವೆನತ. ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ಜನಾಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ನನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವೆನತ; ಸ್ವಾದೆೇಶದವರೆಕಳಗ್ೆ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ. 
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ಯಾದಾ 

ಯಾದಾ ಎಿಂದರ : 

 ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯ ಆರಕ ಯನುು ಸಲಿಲಸುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 109:30 ಯಹೆಕೇವನನತನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; 

ಜನಸ್ಮಕಹದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ತವೆನತ. 

 ದ ೇವರ ಕಡ ಗ  ಕ ೈಗಳನುು ಎತಿು ಕೃತ್ಾಜ್ಞತ್ ಯನುು 
ಸಮಪಿಿಸುವುದು ಸಹ ಆಗಿದ  

ಕೇತ್ಾನೆ 33:2 ಕನನರಯನತನ ನತಡಿಸ್ತತಾು ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ; ಹತ್ತುತ್ಿಂತಿಗಳ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲವನತನ ಬಾರಸ್ತತಾು 

ಸ್ಿಂಕೇತಿಾಸಿರ. 

 ಸಮಪಿಣ  

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 7:3 ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರೆಲಿರಕ ಬೆಿಂಕ ಇಳಿದತ 

ಬರತವದನಕನ ಯಹೆಕೇವನ ತೆೇಜಸ್ತ್ ಆಲಯದಲ್ಲಿರತವದನಕನ 

ನೆಕೇಡಿ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಾಷಾಿಿಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ  

ಯಹೆಕೇವನತ ಒಳ ಳೆಯವನತ, ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿದೆ 

ಎಿಂದತ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿದರತ. 

ತ್ತದಾ 

ತುದಾ ಎಿಂಬ ಪದವು ಯಾದಾ ಎಿಂಬ ಅದ ೇ ಮೂಲ್ ಪದದಿಿಂದ 

ಬಿಂದಿದ  ಮತುು ಇದರ ಅಥಿವ ೇನಿಂದರ : 

 ಸ ೂುೇತಾದಲಿಲ ಮತುು ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಯಲಿಲ ಕ ೈಗಳನುು 
ಎತುುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 42:4 ನಾನತ ಭಜನೆಕೇತ್್ವದಲ್ಲ ಿ ಸ್ೆೇರ 

ಜನಸ್ಮಕಹದೆಕಡನೆ ಹಷಾಧವನ್ಸ್ಮಾಡತತಾು ಸ್ೆಕುೇತ್ರಪದಗಳನತನ 

ಹಾಡತತಾು ದೆೇವಾಲಯಕೊ ಹೆಕೇಗತತಿುದಾದಾನೆನೇ ನೆನಪಿಗ್ೆ 

ತ್ಿಂದತಕೆಕಿಂಡತ ನನೆಕನಳಗ್ೆ ನಾನೆೇ ಹಿಂಬಲ್ಲಸ್ತತಿುರತವೆನತ. 
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 ಭಯಭಕ್ತುಯಲಿಲ ಉಪಕಾರ ಸಮರಣ ದ ೂಿಂದಿಗ  ಯಜ್ಞವನುು 
ಅಪಿಿಸುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 50:23 ಯಾರತ ಸ್ತುತಿಯಜ್ಞವನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತತಾುರೆಕೇ 

ಅವರೆೇ ನನನನತನ ಗ್ೌರವಿಸ್ತವವರತ; ತ್ಮಮ ನಡತೆಯನತನ 

ಸ್ರಪಡಿಸಿಕೆಕಳುಳವವರಗ್ೆ ನನನ ವಿಶ್ೆೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ 

ತೆಕೇರಸ್ತವೆನತ. 

ಬಾರಾಕ್ಸ 

ಬಾರಾಕ್ ಎಿಂದರ : 

 ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಮೊಣಕಾಲ್ೂರುವುದು 

ಕೇತ್ಾನೆ 95:6 ... ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಸ್ಾಷಾಿಿಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ೆಕೇರ್. 

ಯಾರ ೂಬಬರ ಮುಿಂದ  ಮೊಣಕಾಲ್ೂರುವುದು ದಿೇನತ್ ಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುತುದ  ಮತುು ಅವರ ಶ್ ಾೇಷಠವಾದ ಯೇಗಯತ್ ಯನುು ಮತುು 

ಸಾಥನವನುು ಪಾದಶಿಿಸುತುದ . 

ಶ್ಾಯಖಾ/ಶ್ಾಯಚಾ 

ಹಲ್ವಾರು ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳನುು “ಆರಾಧನ ” ಎಿಂದು 

ಭಾಷಾಿಂತರಸ್ದರ , ದ ೇವರ ಆರಾಧನ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ು ಹಳ ಯ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಕ ೇವಲ್ ಒಿಂದ ೇ ಒಿಂದು ಹಿೇಬೂಾ ಪದವನುು 

ಬಳಸಲಾಗಿದ . 

 ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು 

ಶ್ಾಯಖಾ/ಶ್ಾಯಚ್ಾ ಎಿಂದರ  ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಮತುು ಭಕ್ತುಯಲಿಲ ದ ೇವರ 

ಮುಿಂದ  ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು ಎಿಂದಥಿವಾಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ ದ ೇಹವು 

ಅಡಡಬಿೇಳದಿದದರೂ ಸಹ, ಇದು ಹೃದಯದ ಮನ ೂೇಭಾವವನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುತುದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 95:6 ಬನ್ಸ್ನರ; ನಮಮ ನ್ಸ್ಮಾಾಣಿಕನಾದ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಸ್ಾಷಾಿಿಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ೆಕೇರ್. 
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ಹೇಬಕರ ಪದಗಳಿಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಕತರತಾದ ಪರಕಾಶನಗಳು 

ದೆೈಹಕ ಅಭಿವಯಕು 

ಸುುತಿ ಎನುುವುದು ಆತಿಮಕ ಮನ ೂೇಭಾವನ ಗಳ ದ ೈಹಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು 

ಆಗಿದ , ದ ೇವರ ಪಾಕಟಣ ಗ  ಮತುು ಆತನ ಶ್ ಾೇಷಠತ್ ಗ  ಹೃದಯದಿಿಂದ 

ಕ ೂಡುವ ಆಿಂತರಕ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯಾಗಿದ . 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ದ ೈಹಿಕ ಕ್ತಾಯಯು ಇರುತುದ  - 

ಸುುತಿಯು ನಾವು ಮಾಡುವಿಂಥ ಕ್ತಾಯಯಾಗಿದ . ಇದು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು, ಕ್ತೇತಿಿಸುವುದು, ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದು, 

ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು, ವಾದಯಗಳನುು ನುಡಿಸುವುದು, ಕ ೈಗಳನುು 

ಎತುುವುದು ಮತುು ಮೊಣಕಾಲ್ೂರುವುದು. 

ನಜವಾದ ಸುುತಿಯನುು, ವಯಕುಪಡಿಸಬ ೇಕಾಗುತುದ . 

ಗ್ಾಯನದ ಅಭಿವಯಕು 

ಸುುತಿಯ ಬಹುತ್ ೇಕ ಭಾಗವು ಗಾಯನದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುು 

ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳಳ ಅಥಿವು ವಿವರಣ ಯು 

ಹಿೇಗಿದ : ಸುುತಿಯು ಸಾಷಿವಾದ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರಬ ೇಕು, ಸಾಷಿವಾದ 

ಶಬದವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುವ , ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು, ಹಾಡುವುದು, 

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧವನಯಲಿಲ ಕೂಗುವುದು, ಜಯಘೂೇಷ ಮಾಡುವುದು 

ಮತುು ದ ೇವರಗ  ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯ ಅರಕ ಯನುು ಸಲಿಲಸುವುದು. 

ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತವಿಕೆ 

ಸುುತಿಯು ಭಾವನಾತಮಕವಾದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿರಬಹುದು. 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದು ಭಾವನಾತಮಕವಾದ ಕಾಯಿವಲ್ಲ; ಇದು 

ಆತಿಮಕ ಕಾಯಿವಾಗಿದ . 

ನಜವಾದ ಸುುತಿಯು ಭಾವನಾತಮಕವಾದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯನುು 

ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಭಾವನ ಗಳಳ ಲೌಕ್ತಕವಾದವುಗಳಳ, ಅಥವಾ ಶರೇರಭಾವದಗಳಳ 

ಅಗಿರಬ ೇಕ ಿಂದಿಲ್ಲ. 



66 

 

ದ ೇವರು ನಮಗ  ಭಾವನ ಗಳನುು ಕ ೂಟ್ಟಿದಾದನ , ಮತುು ಆತನನುು 

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲ್ು ನಾವು ಅವುಗಳನುು ಬಳಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಭಾವನ ಗಳಳ ಸಿಂಭಾಮಿಸುವುದನುು, ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದನುು ಮತುು 

ಜ ೂೇರಾಗಿ ಕೂಗುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಭಾವನ ಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವುದನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . 

ಭಯಭಕು 

ಭಯಭಕ್ತುಯ ಮನ ೂೇಭಾವದಿಿಂದ ಸುುತಿಯನುು ಸಲಿಲಸಬ ೇಕು. 

ಭಯಭಕ್ತು ಎಿಂದರ  ಯಾರನಾುದರೂ ಸರಯಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ 

ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತುು ಘನಪಡಿಸುವುದು. 

ಸುುತಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಳ ಆ ನದಿಿಷಿ ಕೂಟದಲಿಲನ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಅಭಿಷ ೇಕದ ಮತುು ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯ ಗಡಿಗಳನುು ಮಿೇರ 

ಆರಾಧನ ಯನುು ಹದಗ ಡಿಸುವುದಕ ೆ ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡಬಾರದು. 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದು ಎನುುವುದು ಕ ೇವಲ್ ನಮಮನುು ನಾವು 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುವಿಂಥದದಲ್ಲ, ಅದು ದ ೇವರಗ  ಗೌರವವನುು 

ಮತುು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ಅಪಿಿಸುವಿಂಥದಾದಗಿರಬ ೇಕು. 

ನ್ಸ್ರ್ಾಯಗಳು 

ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಕ ಲ್ವು ನಣಿಯಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು. 

ದ ೇವರು ಆತಮಸವರೂಪನು, ನಾವು ಆತನನುು ಆತಮದಲಿಲಯೂ 

ಸತಯದಲಿಲಯೂ ಆರಾಧಿಸಬ ೇಕು. 

ಸುುತಿಯು ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಸುುತಿಯು ಕ ೇವಲ್ 

ಶರೇರಭಾವದ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಕಾೆಗಿರುವುದಕಾೆಗಿರುವಿಂತ್  ಮಾಡದಿರು 

ವುದರಲಿಲ ಮತುು ಆತಮದಲಿಲ ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡುವುದರಲಿಲ 

ನಾವು ಎಚಾರಕ ಯುಳುವರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಯೇಹಾನ 4:23,24 ಅದಿರಲ್ಲ, ಸ್ತ್ಯಭಾವದಿಿಂದ ಆರಾಧನೆ 

ಮಾಡತವವರತ ಆತಿೀಯ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ ತ್ಿಂದೆಯನತನ 

ಆರಾಧಿಸ್ತವ ಕಾಲ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಈಗಲೆೇ ಬಿಂದಿದೆ. ತ್ಿಂದೆಯತ 

ತ್ನನನತನ ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಇಿಂರ್ವರೆೇ ಆಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದತ 
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ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿೇಸ್ತತಾುನಲಿವೆೇ, ದೆೇವರತ ಆತ್ಮಸ್ಾರಕಪನತ ಆತ್ನನತನ 

ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಆತಿೀಯ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ 

ಆರಾಧಿಸ್ಬೆೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ಹೆಕಸ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲನಿ ಸ್ತುತಿಯಿಂಬ ಪದದ ಭಾಷಾಿಂತ್ರದ ಪದಗಳು 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಸುುತಿಯನುು ವಿವರಸಲ್ು ಹಲ್ವಾರು ಗಿಾೇಕ್ 

ಪದಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ . ಈ ಪದಗಳನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದು 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದರಲಿಲ ಹ ಚುಾ ಸಕ್ತಾಯರಾಗುವಿಂತ್  ಮತುು 

ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಂತ್  ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ . 

ಐನ್ಸ್ಯೇ 

➢ ಸುುತಿ ಅಪಿಣ  ಅಥವಾ ಕ್ತೇತಿಿಸುವುದು 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 15:11 ಬೆೇರೆಕಿಂದತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳೆೇ 

ಕತ್ಾನನತನ ಕೇತಿಾಸಿರ. ಸ್ಮಸ್ುಪರಜೆಗಳು ಆತ್ನನತನ ಸ್ಿಂಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ 

ಎಿಂದಕ ಬರೆದದೆ. 

➢ ಸವರವ ತಿು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ಸಲಿಲಸುವುದು 

ಲಕಕ 19:37 ಆತ್ನತ ಪಟ್ಿರ್ವನತನ ಸ್ಮೇಪಿಸಿ ಎಣೆಿೇಮರಗಳ 

ಗತಡಡದಿಿಂದ ಇಳಿಯತವ ಸ್ಥಳಕೊ ಬಿಂದಾಗ ಶಷಯಮಿಂಡಲ್ಲಯವರೆಲಾಿ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡತತಾು ತಾವು ಕಿಂಡಿದಾ ಎಲಾಿ ಮಹತಾೂಯಾಗಳ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ … 

ಎಪಿನ್ಸ್ಯೇ 

➢ ಶ್ಾಲಘಿಸುವುದು 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 1:7 ಬಿಂಗ್ಾರವು ನಾಶವಾಗತವಿಂರ್ದಾಾಗಿದಾರಕ ಅದನತನ 

ಬೆಿಂಕಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಾಹಾಕ ಶ್ೆ ೇಧಿಸ್ತವದತಿಂಟ್ಷೆಿ. ಬಿಂಗ್ಾರಕೂಿಂತ್ಲಕ 

ಅಮಕಲಯವಾಗಿರತವ ನ್ಸ್ಮಮ ನಿಂಬಿಕೆಯತ ಈ ಕಷಿಗಳಿಿಂದ 

ಶ್ೆ ೇಧಿತ್ವಾಗಿ ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನತ ಪರತ್ಯಕ್ಷವಾಗತವಾಗ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಕೇತಿಾ 

ಪರಭಾವ ಮಾನಗಳನತನ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತವದತ. 

➢ ಪಾಶಿಂಸ್ಸುವುದು 
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ಎಫೆಸ್ 1:6 ಈ ಕೃಪ್ಾದಾನವು ಆತ್ನ ಪಿರಯನಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗ್ೆ 

ದೆಕರೆಯತ್ತ. 

ಯತಲೆಕಗ್ೆವೇ 

➢ ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು 

ಲಕಕ 1:64 ಕಕಡಲೆ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಬಾಯ ಬಿಂತ್ತ, ನಾಲ್ಲಗ್ೆ 

ಸ್ಡಿಲವಾಯತ್ತ, ಅವನತ ಮಾತಾಡತವ ಶಕುಯತಳಳವನಾಗಿ 

ದೆೇವರನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿದನತ. 

ಡೆಕಕಾ್ 

➢ ಮಹಿಮೆ 

ದ ೈಹಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಆರಾಧನ ಯ ಭಾವವನುು 

ಉಿಂಟುಮಾಡುವುದನುು ಡ ೂಕಾಿ ಎಿಂಬ ಪದವು ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ಯೇಹಾನ 9:24 ಆದಕಾರರ್ ಅವರತ ಕತರತಡನಾಗಿದಾ ಆ 

ಮನತಷಯನನತನ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಾರ ಕರೆದತ, ನ್ಸ್ೇನತ ದೆೇವರಗ್ೆ 

ಮಾನಬರತವಿಂತೆ ಹೆೇಳು. 

  

ಪೊರಸಿೂೇನ್ಸ್ವೇ 

➢ ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು 

ಪೊಾಸ್ೆೇನವೊೇ ಎಿಂದರ  "ಗೌರವಸೂಚಕವಾಗಿ ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು.” 

ಮತಾುಯ 2:2, ಯಹಕದಯರ ಅರಸ್ನಾಗಿ ಹತಟ್ಟಿದವನತ ಎಲ್ಲದಿಾಾನೆ? 

ಆತ್ನನತನ ಸ್ಕಚಿಸ್ತವ ನಕ್ಷತ್ರವನತನ ನಾವು ಮಕಡರ್ ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ

ಕಿಂಡತ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ಅಡಡಬಿೇಳುವದಕೊ ಬಿಂದೆವು ಅಿಂದನತ. 

ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು 

ಕೇತ್ಾನೆ 
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ಕ್ತೇತಿನ  ಎಿಂಬ ಪದವು ಗಿಾೇಕ್ ಪದವಾದ ಸಾಯಮ್ ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 

ಬಿಂದಿದ . ಇದರ ಸಾಮಾನಯ ಅಥಿವ ಿಂದರ  “ಹಾಡುವುದಕಾೆಗಿ 

ರಚಿಸ್ದ ಪದಯಗಳಳ.” 

ಸ್ಾಯಮೊೇಸ/ಸ್ಿಂಕೇತ್ಾನೆ 

ಸಾಯಮೊೇರ್ಸ/ಸಿಂಕ್ತೇತಿನ  ಸಿಂಗಿೇತದ ಹಿಮೆೀಳ ಉಳುಿಂಥ 

ಕ್ತೇತಿನ ಯಾಗಿದ . “ತಿಂತಿವಾದಯಗಳಿಂತಹ ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳ 

ತಿಂತಿಗಳನುು ಬ ರಳಳಗಳಿಿಂದ ಬಾರಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಿೇಟುವುದು" 

ಎಿಂಬುದು ಇದರ ಮೂಲ್ತಃ ಅಥಿವಾಗಿದ . 

ಸ್ತುತಿಗಿೇತೆ 

ಸುುತಿಗಿೇತ್  ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೇಕ್ ಪದವಾದ ಹಮಾುರ್ಸ ಪದದಿಿಂದ 

ಬಿಂದಿದ , ಇದರಥಿ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ಹಾಡು, ಅಥವಾ ಗಿಾೇಕ್ 

ಪದವಾದ ಹಮಿುಯ ಎಿಂದರ  “ದ ೇವರನುು ಸಿಂಬ ೂೇಧಿಸ್ ಸುುತಿಸಲ್ು 

ಹಾಡನುು ಹಾಡುವುದು” ಎಿಂದಥಿವಾಗಿದ . 

ಆತಿಮಕ ಗಿೇತೆ 

ಗಿಾೇಕ್ ಪದಗಳಾದ ನೂಯಮಾಯಟ್ಟಕ ೂೇರ್ಸ ಓಡ  (ಆತಿಮಕ ಗಿೇತ್ ) 

ಎಿಂದರ , “ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ನೇಡಿದ ಪದಗಳಳ ಮತುು 

ಸಿಂಗಿೇತವು ಇರುವ ಸರಾಗವಾದ ಹಾಡು.” 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಸುುತಿ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷಾಿಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಎರಡು ಪದಗಳನುು ಮತುು ಅವುಗಳ 

ಹಿೇಬೂಾ ಭಾಷ ಯ ಅಥಿವನುು ವಿವರಸ್ರ. 

2. ಸುುತಿಗ  ಕ ೂಡಾಟ್ಟಿರುವ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಎರಡು ಪದಗಳನುು ಬರ ಯಿರ. ಅವುಗಳ ಗಿಾೇಕ್ ಭಾಷ ಯ 

ಅಥಿವನುು ವಿವರಸ್ರ. 

3. ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಬಳಸ್ರುವ ಹಿೇಬೂಾ ಪದದ ಅಥಿವ ೇನು? 

4. ಅರಾಧನ  ಎಿಂದು ಭಾಷಾಿಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಗಿಾೇಕ್ ಪದಗಳ ಅಥಿವನುು ಬರ ಯಿರ. 
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ಪ್ಾಠ ಆರತ 

ಸ್ತುತಿಯ ಕತರತಾಗಿರತವ ದೆೇವರ ನ್ಸ್ತ್ಯವಾದ ಉದೆಾೇಶ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿ ನಾವು ಸೃಷಿಸಲ್ಾಟ್ಟಿದ ದೇವ . 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದು ಮತುು ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮಮ ಜೇವನದ 

ಬಹುದ ೂಡಡ ಬಯಕ ಯಾಗಿರಬ ೇಕು. ನಾವು ಆತನನುು 

ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾೆಗಿಯೇ ಬದುಕುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು. ದ ೇವರು 

ತನುನುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಪುತಾ-ಪುತಿಾಯರನುು ಹುಡುಕುತಿುದಾದನ ಿಂದು 

ಯೇಹಾನನು ಹ ೇಳಳತ್ಾುನ ! 

ಯೇಹಾನ 4:23,24 ಅದಿರಲ್ಲ, ಸ್ತ್ಯಭಾವದಿಿಂದ ಆರಾಧನೆ 

ಮಾಡತವವರತ ಆತಿೀಯ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ ತ್ಿಂದೆಯನತನ 

ಆರಾಧಿಸ್ತವ ಕಾಲ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಈಗಲೆೇ ಬಿಂದಿದೆ. ತ್ಿಂದೆಯತ 

ತ್ನನನತನ ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಇಿಂರ್ವರೆೇ ಆಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದತ 

ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿೇಸ್ತತಾುನಲಿವೆೇ. 

ದೆೇವರತ ಹಾಡಿನೆಕಿಂದಿಗ್ೆ ಹಷಾಧವನ್ಸ್ಗ್ೆೈಯತವನತ 

ದ ೇವರು ಹಾಡಿನ ೂಿಂದಿಗ  ನಮಮಲಿಲ ಹಷಿಧವನಗ ೈಯುವನು! 

ಚೆಫನಯ 3:17 ನ್ಸ್ನನ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನತ ನ್ಸ್ನನ ಮಧಯದಲ್ಲ ಿ

ಶ ರನಾಗಿದಾಾನೆ. ನ್ಸ್ನನನತನ ರಕ್ಷಿಸ್ತವನತ ನ್ಸ್ನನಲ್ಲಿ ಉಲಾಿಸಿಸ್ೆೇ 

ಉಲಾಿಸಿಸ್ತವನತ. ತ್ನನ ಪಿರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿ ಮೌನವಾಗಿರತವನತ. 

ನ್ಸ್ನನಲ್ಲಿ ಆನಿಂದಿಸಿ ಹಷಾಧವನ್ಸ್ಗ್ೆೈಯತವನತ ಎಿಂದತ 

ಹೆೇಳೂೆೇರ್ವಾಗತವದತ. 

ಹಷಿಧವನಗ ೈಯುವ ದ ೇವರ ಕ್ತಾಯಗಳನುು ವಿವರಸಲ್ು ಬಳಸ್ರುವ 

ಹಿೇಬೂಾ ಪದದ ಅಥಿವು “ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಾಯಕವಾದ ಸಿಂಭಾಮದಲಿಲ 

ಮೆೇಲ  ಕ ಳಕ ೆ ಕುಪಾಳಿಸುವುದು ಮತುು ಸುತು ತಿರುಗುವುದು.” 

“ದ ೇವರು ನಮಮಲಿಲ ಏಕ  ಅಷ ೂಿಿಂದು ಪುಳಕ್ತತನಾಗಿದಾದನ , ಆತನು 

ಏಕ  ಅಷುಿ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುತಿುದಾದನ , ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಾಯಕವಾದ 

ಸಿಂಭಾಮದಲಿಲ ಮೆೇಲ್ ಕ ಳಕ ೆ ಕುಪಾಳಿಸುತ್ಾುನ ? ಎಿಂದು ನಾವು 

ಕ ೇಳಬಹುದು. ಈ ಪಾಶ್ ುಗ  ಉತುರವನುು ಕಿಂಡುಕ ೂಳುಲ್ು, ನಾವು 
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ಅನಾದಿ ಕಾಲ್ಕ ೆ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು ಮತುು ದ ೇವದೂತರು ಮಾಡುತಿುದದ 

ಸುುತಿಯ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಕ್ತಾಯಯನುು ಅಥಿಮಾಡಿ 

ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ದೆೇವದಕತ್ರತ ಸ್ೃಷಿಸ್ಲಪಟ್ಿವರಾಗಿದಾಾರೆ 

ದ ೇವರು ನದಿಿಷಿ ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ದ ೇವದೂತರನುು ಸೃಷಿಸ್ದನು. 

ಮೂವರು ಪಾಧಾನ ದ ೇವದೂತರ ನಾಯಕತವದಡಿಯಲಿಲ ಈ 

ದ ೇವದೂತರ ಗುಿಂಪನುು ವಿಿಂಗಡಿಸ್ ಕ ೂಡಲಾಗಿತು. 

 ಪಾಧಾನ ದ ೇವದೂತನಾದ ಮಿೇಕಾಯಲ್ನು ದ ೂಡಡ 
ಗುಿಂಪಿನ, ಯುದಿಮಾಡುವ ದ ೇವದೂತರ ನಾಯಕ 

ನಾಗಿದದನು. 

 ದ ೇವದೂತನಾದ ಗಬಿಾಯೇಲ್ನು ಸಿಂದ ೇಶವಾಹಕರಾದ 

ದ ೇವದೂತರ ನಾಯಕನಾಗಿದದನು. 

 ದ ೇವದೂತನಾದ ಲ್ೂಸ್ಫರನು, ರ ಕ ೆ ಬಿಚಿಾ ದ ೇವರ 

ಸ್ಿಂಹಾಸನವನುು ಮರ ಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡು ಸುುತಿ ಮತುು 
ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿ ವಿಶ್ ೇಷವಾಗಿ 

ಸೃಷಿಸಲ್ಾಟಿ ದ ೇವದೂತರ ನಾಯಕನಾಗಿದದನು. 

ಲಕಸಿಫರ 

➢ ಅಭಿಷಕುನಾದ ಕೆರಕಬಿ 

ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಹಾಸನವನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಬ ೇಕಾದ ಸಿಂರಕ್ಷಕನಾದ 

ಕ ರೂಬಿಯನಾುಗಿ ದ ೇವರು ದ ೇವದೂತನಾದ ಲ್ೂಸ್ಫರ್್ನನುು 

ಸೃಷಿಸ್ದದನು. 

ಯಹೆಜೊೇಲ್ 28:14 ನ್ಸ್ೇನತ ರೆಕೊ ತೆರೆದತ ನೆರಳು ಕೆಕಡತವ 

ಕೆರಕಬಿಯಾಗಿದಿಾ; ನಾನತ ನ್ಸ್ನನನತನ ದೆೇವರ ಪರಶತದಾಪವಾತ್ದಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಗ್ೆಕಳಿಸಿದೆನತ; ನ್ಸ್ೇನತ ಕೆಿಂಡದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಮಾಡತತಾು 

ಇದಿಾ. 

ಕ ರೂಬಿಯರು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷದ ಮೆೇಲಿರುವ 

ಕೃಪ್ಾಸನವನುು ತಮಮ ರ ಕ ೆಗಳಿಿಂದ ಮರ ಮಾಚಿಕ ೂಿಂಡಿರುವಾಗ 



72 

 

ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಸಹ ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಪಕೆದಲಿಲರುತಿುದದನು 

ಏಕ ಿಂದರ  ಅವನು “ಮರ ಮಾಚುವ ಅಭಿಷಕುನಾದ ಕ ರೂಬಿ” 

ಆಗಿದದನು. 

➢ ಹೆಸ್ರನ ಅರ್ಾ 

ಹಿೇಬೂಾ ಭಾಷ ಯಲಿಲ, ಲ್ೂಸ್ಫರ್ ಎಿಂದರ  “ಹ ೈಲ ಲ್.” ಇದು 

“ಹಲಾಲ್” ಎಿಂಬ ಮೂಲ್ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ , ಈ ಪದದಿಿಂದಲ ೇ 

ನಮಗ  “ಹಲ ಲಲ್ೂಯಾ” ಎಿಂಬ ಪದವು ದ ೂರ ತದುದ. ಸುುತಿ, 

ಪಾಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದು, ಹ ೂಳ ಯುವುದು, ಉಜುವಲ್ವಾಗಿ 

ರುವುದು, ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು, ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದು ಮತುು 

ಕ್ತೇತಿಿಪಡ ಯುವುದು ಎಿಂಬುದು ಇದರಥಿವಾಗಿದ . ಲ್ೂಸ್ಫರ್ ಎಿಂಬ 

ಹ ಸರು, ಅವನ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಕತಿವಯವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡುವುದಕ್ತೆದದ ಉತುಮ ಸೂಚನ ಯಾಗಿತುು. 

ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಆದಯ "ಹಲ ಲಲ್ೂಯಾ" ಆಗಿದದನು, ಕತಿನ 

ಮಹಿಮೆಯಿಂದಿಗ , ತ್ ೇಜಸ್ಿನ ೂಿಂದಿಗ , ಪಾಕಾಶಿಸ್ದ ಆದಯ 

ಪಾಶಿಂಕನಾಗಿದದನು. ಯಶ್ಾಯನು ಬರ ದಿರುವಿಂಥದದಕ ೆ ನಾವ ಲ್ಲರೂ 

ಸಮಮತಿಸುವವರಾಗಿದ ದೇವ : 

ಯಶ್ಾಯ 14:11a,12a ನ್ಸ್ನನ ವೆೈಭವವೂ ವಿೇಣಾನಾದವೂ 

ಪ್ಾತಾಳಕೊ ತ್ಳಳಲಪಟ್ಟಿವೆ … ಆಹಾ, ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೆೇ, ಬೆಳಿಳಯೇ, 

ಆಕಾಶದಿಿಂದ ಹೆೇಗ್ೆ ಬಿದೆಾ! 

➢ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ಕಾೂಗಿ ಸ್ೃಷಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿದಾನತ 

ಯಹೆಜೊೇಲ್ 28:13b ನ್ಸ್ನನಲ್ಲಿನ (ಈ ರತ್ನಗಳ) ಗಕಡತಗಳೂ 

ಮನೆಗಳೂ ಸ್ತವರ್ಾರಚಿತ್ವಾಗಿದಾವು; ನ್ಸ್ನನ ಸ್ೃಷಿಯ ದಿನದಲ್ಲ ಿ

ಸಿದಾವಾದವು. 

ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಕ ೇವಲ್ ಯಾವದ ೂಿಂದು ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣವನುು 

ನುಡಿಸುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ೇ ಒಿಂದು ವಾದಯವಾಗಿದದನು. ಅವನ 

ಕಿಂಠವು ತ್ಾಳವಾದಯಗಳಳ, ಕ ೂಳಲ್ುಗಳಳ, ತುತೂುರಗಳಳ ಮತುು 

ಶೃತಿಯು ಇರುವಿಂತಹ ವಾದಯಗ ೂೇಷಠಯ ಹಾಗಿತುು. 
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ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಅನ ೇಕ ಮುತುು ರತುಗಳಿಿಂದ ಅಲ್ಿಂಕರಸಲ್ಾಟ್ಟಿದದನು, 

ಅವನು ಚಲಿಸುವಾಗ ಮತುು ಉಸ್ರಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಿಂತಯವಿಲ್ಲದ, 

ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಬದಲಾಗುತಿುರುವ, ಬ ಳಕ್ತನಲಿಲನ ಮನ ೂೇಹರವಾದ 

ದೃಶಯವು ಮತುು ಸವಗಿೇಿಯ ಧವನಯು ಆಗಿತುು. 

ತ್ಾಳವಾದಯ, ಗಾಳಿವಾದಯ ಮತುು ತಿಂತಿವಾದಯ ಎಿಂಬ ಮೂರು 

ಪಾಮುಖ ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳನುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವುದನುು 

ಗಮನಸ್ರ. 

ಅಭಿಷಕುನಾದ ಕ ರೂಬಿಯು ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಹಾಸನವನುು 

ಮರ ಮಾಚುವುದು ಎಿಂದರ  ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಿಿಂದ 

ಮರ ಮಾಚುವುದಾಗಿತುು ಎಿಂದು ತ್ ೂೇರುತುದ . 

ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಮುಿಂದ  ನರಿಂತರವಾಗಿ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು 

ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಲ್ೂಸ್ಫರನು ದ ೇವದೂತರ ಮಹಾ 

ವಾದಯಗ ೂೇಷಠಯನುು ಮತುು ವಾದಯವೃಿಂದವನುು ಮುನುಡ ಸುವವನು 

ಆಗಿದದನು. 

ಯೇಬ 38:7 ಮತಿಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಾಿಗಿ ಉತಾ್ಹ 

ಧವನ್ಸ್ಯತ್ತುತಾು ದೆೇವಕತಮಾರರೆಲಿರಕ ಆನಿಂದ ಘಕೇಷಮಾಡತತಾು 

ಇರಲತ… 

ಲಕಸಿಫರನತ ಶ ನಯತೆಯನತನ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡಿದನತ 

ಪರಲ ೂೇಕದಿಿಂದ ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಬಿದುದಹ ೂೇದಾಗ ಬಹುದ ೂಡಡ 

ಶ ನಯತ್ ಯು ಉಿಂಟಾಯಿತು. ಲ್ೂಸ್ಫರನು ದ ೇವರ ವಿರುದ ಿತಿರುಗಿ 

ಬಿದಾದಗ ಅವನನುು ಪರಲ ೂೇಕದಿಿಂದ ಹ ೂರಕ ೆ ದ ೂಬಬಲಾಯಿತು, ಆಗ 

“ಅವನ ದ ೇವದೂತರು” ಅಿಂದರ  ತಿರುಗಿ ಬಿದದ ಪರಲ ೂೇಕದ 

ನಕ್ಷತಾಗಳ (ದ ೇವದೂತರ) ಮೂರರಲಿಲ ಒಿಂದು ಭಾಗವು 

ಅವನ ೂಿಂದಿಗ  ಹ ೂರಟುಹ ೂೇಯಿತು. 

ಯಶ್ಾಯ 14:12 ಆಹಾ, ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೆೇ, ಬೆಳಿಳಯೇ, 

ಆಕಾಶದಿಿಂದ ಹೆೇಗ್ೆ ಬಿದೆಾ! ಜನಾಿಂಗಗಳನತನ ಕೆಡವಿದ ನ್ಸ್ೇನತ 

ಕಡಿಯಲಪಟ್ತಿ ನೆಲಕೊ ಉರತಳಿದೆಯಲಾಿ! 
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ಯಹೆಜೊೇಲ್ 28:15,16 ನ್ಸ್ನನ ಸ್ೃಷಿಯ ದಿನದಿಿಂದ ನ್ಸ್ನನಲ್ಲ ಿ

ಅಪರಾಧವು ಸಿಕತೂವ ತ್ನಕ ನ್ಸ್ನನ ನಡತೆಯತ ನ್ಸ್ದೆಕೇಾಷವಾಗಿ 

ಕಾರ್ತತಿುತ್ತು. ನ್ಸ್ನನ ಮತಿಯಲಿದ ವಾಯಪ್ಾರದಿಿಂದ ನ್ಸ್ನನಲ್ಲ ಿ

ಬಲಾತಾೂರವು ತ್ತಿಂಬಿ ನ್ಸ್ೇನತ ಪ್ಾಪಿಯಾದಿ. ಆದಕಾರರ್ ನಾನತ 

ನ್ಸ್ನನನತನ ದೆೇವರ ಪವಾತ್ದಿಿಂದ ಹೆಕಲಸ್ನಾನಗಿ ತ್ಳಿಳಬಿಟ್ೆಿನತ; ಹೌದತ, 

ನೆರಳು ಕೆಕಡತವ ಕೆರಕಬಿಯೇ, ಕೆಿಂಡದ ಮಳೆಯ ಮಧಯದಲ್ಲನಿ ನ್ಸ್ನನ 

ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನತ ನ್ಸ್ನನನತನ ಕತ್ತು ಧವಿಂಸ್ಮಾಡಿದೆನತ. 

ಪರಕಟ್ನೆ 12:7-9 ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ಯತದಾ ನಡೆಯತ್ತ. 

ಮೇಕಾಯಲನಕ ಅವನ ದಕತ್ರಕ ಘಟ್ಸ್ಪಾನ ಮೇಲೆ ಯತದಾ 

ಮಾಡತವದಕೊ ಹೆಕರಟ್ರತ. ಘಟ್ಸ್ಪಾನಕ ಅವನ ದಕತ್ರಕ ಯತದಾ 

ಮಾಡಿ ಸ್ೆಕೇತ್ತಹೆಕೇದರತ. ಮತ್ತು ಪರಲೆಕೇಕದೆಕಳಗ್ೆ ಅವರಗ್ೆ 

ಸ್ಾಥನವು ತ್ಪಿಪಹೆಕೇಯತ್ತ. ಭಕಲೆಕೇಕದವರನೆನಲಾಿ 

ಮರತಳುಗ್ೆಕಳಿಸ್ತವ ಆ ಮಹಾ ಘಟ್ಸ್ಪಾನತ ಅಿಂದರೆ 

ಪಿಶ್ಾಚನೆಿಂತ್ಲಕ ಸ್ೆೈತಾನನೆಿಂತ್ಲಕ ಹೆಸ್ರತಳಳ ಪುರಾತ್ನ ಸ್ಪಾವು 

ದೆಕಬಬಲಪಟ್ತಿ ಭಕಮಗ್ೆ ಬಿದಾನತ. ಅವನ ದಕತ್ರತ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ದೆಕಬಬಲಪಟ್ಿರತ. 

ಪರಕಟ್ನೆ 12:4 ಅದರ ಬಾಲವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರತವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂೆಳಗ್ೆ 

ಮಕರರಲೆಕಿಿಂದತ ಭಾಗವನತನ ಎಳೆದತ ಭಕಮಗ್ೆ ಹಾಕತ್ತ. 

ಲ್ೂಸ್ಫರನನುು ಮತುು ಅವನ ದ ೇವದೂತರನುು ಹ ೂರಹಾಕ್ತದಾಗ 

ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಶ ನಯತ್ ಯಿದ  ಎಿಂಬುದರ ಕುರತು ಬ ೇಗನ ೇ 

ಅರವಾಯಿತು. 

ದೆೇವರತ ಶ ನಯತೆಯನತನ ಭತಿಾ ಮಾಡಿದನತ 

ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಮತುು ಅವನ ದ ೇವದೂತರು ಉಿಂಟುಮಾಡಿ ಹ ೂೇದ 

ಶ ನಯತ್ ಯನುು ಭತಿಿ ಮಾಡುವ ಯೇಜನ ಯು ದ ೇವರಗ  ಇತುು! 

ಲ್ೂಸ್ಫರನ (ಸ ೈತ್ಾನ) ಮತುು ಅವನ ದ ೇವದೂತರ (ದುರಾತಮಗಳ) 

ಮೆೇಲ  ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲ  ದ ೂರ ತನ ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು 

ಮನುಷಯನನುು ಸೃಷಿಸ್ದನು. ಮನುಷಯನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲ  

ಸ ೈತ್ಾನನ ಸ ೂೇಲ್ನುು ಪಾದಶಿಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. ದ ೇವರು ಮನುಷಯನು 
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ತನು ಹತಿುರದಲಿಲರಬ ೇಕು ಮತುು ಆತನ ಸ್ಿಂಹಾಸನದಲಿಲ 

ಆತನ ೂಿಂದಿಗ  ಆಳಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಅವರನುು ಸೃಷಿಸ್ದನು. 

ಈಗ ಸಭ ಯು ಆ ಶ ನಯತ್ ಯನುು ಭತಿಿ ಮಾಡಿದ . 

ಎಫೆಸ್ 1:23 ಸ್ಭೆಯತ ಆತ್ನ ದೆೇಹವಾಗಿದೆ, ಎಲವಿನಕನ ಎಲಾಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲ ಿ ವಾಯಪಿಸ್ತವಾತ್ನ್ಸ್ಿಂದ ಅದತ ಪರಪೂರ್ಾತೆ 

ಯತಳಳದಾಾಗಿದೆ. 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ ಸ್ರೇಪುರುಷರನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುವ ಸಭ ಯು, 

ಸಿಂರಕ್ಷಕನಾದ ಕ ರೂಬಿಯ ಮತುು ಅವನ ದ ೇವದೂತರ ಸಾಥನವನುು 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳುಬ ೇಕು. ಈಗ ಸಭ ಯು ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ 

ಹತಿುರದಲಿಲದ . 

ಮನುಷಯನನುು ಒಿಂದು ದ ೂಡಡ ಉದ ದೇಶಕಾೆಗಿ ಮತುು ಕಾಯಿಕಾೆಗಿ 

ಸೃಷಿಸಲಾಯಿತು – ಅದ ದೇನಿಂದರ  ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದು ಮತುು 

ಆರಾಧಿಸುವುದು ಆಗಿದ ! 

ಎಫೆಸ್ 3:21 ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿಯಕ ಕರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿಯಕ 

ತ್ಲತ್ಲಾಿಂತ್ರಕಕೂ ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಕಕೂ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ. ಆಮನ್.  

ಸ್ೆೈತಾನನತ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ 

ಪರಧಾನ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ಗ್ಾರನಾದ ಲಕಸಿಫರನತ  

ಅವನ ಬಿೇಳಳವಿಕ ಗ  ಮೊದಲ್ು, ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ 

ಪಾಧಾನ ಸಿಂಗಿೇತಗಾರನಾಗಿದದನು. 

ಯಹೆಜೊೇಲ್ 28:13 ನ್ಸ್ನನಲ್ಲಿನ (ಈ ರತ್ನಗಳ) ಗಕಡತಗಳೂ 

ಮನೆಗಳೂ ಸ್ತವರ್ಾರಚಿತ್ವಾಗಿದಾವು; ನ್ಸ್ನನ ಸ್ೃಷಿಯ ದಿನದಲ್ಲ ಿ

ಸಿದಾವಾದವು. 

ಅವನ ಸಿಂಗಿೇತದ ವರವನುು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದಕಾೆಗಿ 

ಬಳಸಬ ೇಕಾಗಿತುು, ಆದರ  ಅವನು ಬಿದುದಹ ೂೇದಾದಗ ಈ ವರವನುು 

ದುಬಿಳಕ  ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ವಾದೆಕಯೇಪಕರರ್ಗಳು ಆವಿಷೂರಸ್ಲಪಟ್ಿವು 
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ಕಾಯಿನನ ವಿಂಶಸಥರು ಸಿಂಗಿೇತದ ವಾದಯಗಳನುು ಮತುು ಯುದಿದ 

ಆಯುಧಗಳನುು ಆವಿಷೆರ ಮಾಡಿದರು. 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 4: 21,22 ಅವನ ತ್ಮಮನ ಹೆಸ್ರತ ಯಕದಾಲನತ 

ಇವನತ ಕನನರಕೆಕಳಲತಗಳನತನ ನತಡಿಸ್ತವವರ ಮಕಲಪುರತಷನತ. 

ಚಿಲಾಿ ಎಿಂಬವಳು ತ್ಕಬಲಕಾಯನನನತನ ಹೆತ್ುಳು ಅವನತ ಕತಲ್ಲಮ 

ಮಾಡಿ ಕಬಬರ್ ತಾಮರದ ಆಯತಧಗಳನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದವನತ. 

ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ೆಕಿಂದಲ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಗ ೂಿಂದಲ್ಕ ೆ ಕಾರಣಕತಿನಾಗಿದಾದನ  ಮತುು 

ಸಿಂಗಿೇತದಲಿಲರುವ ಗ ೂಿಂದಲ್ವು, ಅದು ಸ ೈತ್ಾನನಗ  

ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿದಾದಗಿದ  ಎಿಂಬುದರ ಸೂಚನ ಯಾಗಿದ . 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 14:33 ದೆೇವರತ ಸ್ಮಾಧಾನಕೊ ಕಾರರ್ನೆೇ ಹೆಕರತ್ತ 

ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗ್ೆ ಕಾರರ್ನಲಿ. 

➢ ಬಿಂಗಾರದ ಹ ೂೇರಕರು 

ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಜನರು ಹ ೂೇರಕರುವನುು ಮಾಡಿ ಅದನುು 

ಪೂಜಸುತಿುದಾದಗ, ಮೊೇಶ್ ಯು ತುಿಂಬಾ ಗ ೂಿಂದಲ್ಮಯವಾದ 

ಶಬದವನುು ಕ ೇಳಿದನು, ಅದರ ಅಥಿವನುು ಮೊದಲಿಗ  ಅರತುಕ ೂಳುಲ್ು 

ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 32:17,18 ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರತ ಉತಾ್ಹದಿಿಂದ 

ಕಕಗ್ಾಡತತಾು ಇರಲಗಿ ಯಹೆಕೇಶತವನತ ಆ ಶಬಾವನತನ ಕೆೇಳಿ 

ಪ್ಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯತದಾಧವನ್ಸ್ ಕೆೇಳಿಸ್ತತ್ುದೆ ಎಿಂದತ ಮೊೇಶ್ೆಗ್ೆ 

ಹೆೇಳಿದನತ.  

ಅದಕೂವನತ ನನಗ್ೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತವದತ ಜಯಧವನ್ಸ್ಯಕ ಅಲ.ಿ 

ಅಪಜಯಧವನ್ಸ್ಯಕ ಅಲಿ ಉತ್್ವಧವನ್ಸ್ಯೇ ಆಗಿದೆ ಅಿಂದನತ. 

➢ ಬಿಂಗಾರದ ಪಾತಿಮೆ 

ನ ಬೂಕದ ುಚಾರನು ತ್ಾನು ನಲಿಲಸ್ದ ಬಿಂಗಾರದ ಪಾತಿಮೆಯನುು 

ಪೂಜಸಲ್ು ಪ್ ಾೇರ ೇಪಿಸುವುದಕಾೆಗಿ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ಸಿಂಗಿೇತ 

ವಾದಯಗಳನುು ಬಳಸ್ದನು. 
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ದಾನ್ಸ್ಯೇಲ 3:5,7 ನ್ಸ್ೇವು ತ್ತತ್ಕರ ಕೆಕಳಲತ ಕನನರ ತ್ಿಂಬಕರ 

ವಿೇಣೆ ವಾಲಗ ಮತಿಂತಾದ ಸ್ಕಲ ವಾದಯಗಳ ಧವನ್ಸ್ಯನತನ ಕೆೇಳಿದ 

ಕಕಡಲೆ ನ್ಸ್ೇವು ಅಡಡಬಿದತಾ ರಾಜನಾದ ನೆಬಕಕದೆನಚುರನತ ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವ 

ಬಿಂಗ್ಾರದ ಪರತಿಮಯನತನ ಪೂಜಸ್ಬೆೇಕತ.  

ಆದಕಾರರ್ ಅದೆೇ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಮಸ್ು ಜನಾಿಂಗಕತಲಭಾಷೆಗಳವರತ 

ತ್ತತ್ಕರ ಕೆಕಳಲತ ಕನನರ ತ್ಿಂಬಕರ ವಿೇಣೆ ಮತಿಂತಾದ ಸ್ಕಲ 

ವಾದಯಗಳ ಧವನ್ಸ್ಯನತನ ಕೆೇಳಿದ ಕಕಡಲೆ ಎಲಿರಕ ಅಡಡಬಿದತಾ 

ರಾಜನಾದ ನೆಬಕಕದೆನಚುರನತ ನ್ಸ್ಲ್ಲಸಿಿದ ಬಿಂಗ್ಾರದ ಪರತಿಮಯನತನ 

ಪೂಜಸಿದರತ. 

ನ್ಸ್ನನ ಚಿತ್ುವು ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರತವ ಪರಕಾರ ಭಕಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿಯಕ ನೆರವೆೇರಲ್ಲ 

ನನು ಚಿತುವು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನ ರವ ೇರುವ ಪಾಕಾರ 

ಭೂಲ ೂೇಕದಲಿಲಯೂ ನ ರವ ೇರಲಿ ಎಿಂದು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು 

ಯೇಸು ತನು ಶಿಷಯರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ದ ೇವರ ಚಿತು 

ಏನು? ಅಲಿಲ ಏನು ನ ರವ ೇರುತಿುದ ದ? 

ಇಿಂದು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಏನು ನಡ ಯುತಿುದ  ಮತುು ಭವಿಷಯದಲಿಲ ಏನು 

ನಡ ಯುತುದ  ಎಿಂಬುದರ ಕುರತು ಯೇಹಾನನಗ  ಮಹತುರವಾದ 

ದಶಿನವನುು ದಯಪ್ಾಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಶಿನದಲಿಲ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿತುು. 

ನ್ಸ್ರಿಂತ್ರವಾದ ಸ್ತುತಿ 

ದ ೇವದೂತರು ನರಿಂತರವಾಗಿ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುತಿುದಾದರ . 

ಪರಕಟ್ನೆ 4:8-11 ಆ ನಾಲತೂ ಜೇವಿಗಳಿಗ್ೆ ಒಿಂದೆಕಿಂದಕೊ ಆರಾರತ 

ರೆಕೊಗಳಿದಾವು ಆ ಜೇವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ತತ್ುಲಕ ಒಳಗಕ ತ್ತಿಂಬಾ 

ಕರ್ತಿಗಳಿದಾವು. ಆ ಜೇವಿಗಳು ಹಗಲ್ಲರತಳು ವಿಶರಮಸಿಕೆಕಳಳದೆ 

ದೆೇವರಾದ ಕತ್ಾನತ ಪರಶತದಾನತ, ಪರಶತದಾನತ, ಪರಶತದಾನತ; ಆತ್ನತ 

ಸ್ವಾಶಕುನತ ವತ್ಾಮಾನ ಭಕತ್ ಭವಿಷಯತಾೂಲಗಳಲ್ಲಿರತವಿಂರ್ವನತ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುವೆ.  
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ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಜೇವಿಸ್ತವವನಾಗಿ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ 

ಮೇಲೆ ಕಕತಿರತವಾತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ಆ ನಾಲತೂ ಜೇವಿಗಳು ಪರಭಾವ ಮಾನ 

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಗಳನತನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವಾಗ ಆ ಇಪಪತ್ತು ನಾಲತೂ ಮಿಂದಿ 

ಹರಯರತ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕಕತಾತ್ನ ಪ್ಾದಕೊ ಬಿದತಾ ತ್ಮಮ 

ಕರೇಟ್ಗಳನತನ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಮತಿಂದೆ ಹಾಕ - ಕತ್ಾನೆೇ ನಮಮ 

ದೆೇವರೆೇ ನ್ಸ್ೇನತ ಪರಭಾವ ಮಾನ ಬಲಗಳನತನ ಹೆಕಿಂದತವದಕೊ 

ಯೇಗಯನಾಗಿದಿಾೇ; ಸ್ಮಸ್ುವನತನ ಸ್ೃಷಿಸಿದಾತ್ನತ ನ್ಸ್ೇನೆೇ. ಎಲಿವೂ 

ನ್ಸ್ನನ ಚಿತ್ುದಿಿಂದಲೆೇ ಇದಾವು. ನ್ಸ್ನನ ಚಿತ್ುದಿಿಂದಲೆೇ ನ್ಸ್ಮಾತ್ವಾದವು. 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳುತಾು ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಜೇವಿಸ್ತವಾತ್ 

ನನತನ ಆರಾಧಿಸ್ತತಾುರೆ. 

ಸ್ಾವಿರಾರತಗಟ್ಿಲೆ 

ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತುು ಸುುತಿಸುವ ನೂರು ದಶಲ್ಕ್ಷಕೂೆ 

ಹ ಚ್ಾಾದ ದ ೇವದೂತರು ಮತುು ಜೇವಿಗಳಳ ಇವ . 

ಪರಕಟ್ಣೆ 5:11-13 ಇದಲಿದೆ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನವು ಜೇವಿಗಳು ಹರಯರತ 

ಇವರ ಸ್ತತ್ುಲಕ ಬಹತ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದಕತ್ರನತನ ಕಿಂಡೆನತ. ಅವರ 

ಸ್ಿಂಖೆಯಯತ ಕೆಕೇಟ್ಾಯನತಕೆಕೇಟ್ಟಯಾಗಿಯಕ ಲಕ್ಷೆಕೇಪಲಕ್ಷವಾಗಿಯಕ 

ಇತ್ತು, ಅವರ ಸ್ಾರವು ನನಗ್ೆ ಕೆೇಳಿಸಿತ್ತ ಅವರತ ಮಹಾ ಶಬಾದಿಿಂದ 

ವಧಿತ್ನಾದ ಕತರಯಾದಾತ್ನತ ಬಲ ಐಶಾಯಾ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಮರ್ಾ 

ಮಾನ ಪರಭಾವ ಸ್ೆಕುೇತ್ರಗಳನತನ ಹೆಕಿಂದತವದಕೊ ಯೇಗಯನತ. ಎಿಂದತ 

ಹೆೇಳಿದನತ.  

ಇದಲಿದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯಕ ಭಕಮಯ ಮೇಲೆಯಕ ಭಕಮಯ 

ಕೆಳಗ್ೆಯಕ ಸ್ಮತದರದ ಮೇಲೆಯಕ ಇರತವ ಎಲಾಿ ಸ್ೃಷಿಗಳು 

ಅಿಂದರೆ ಭಕಮಾಯಕಾಶ ಸ್ಮತದರಗಳೂೆಳಗ್ೆ ಇರತವದೆಲಿವೂ 

ಸಿಿಂಹಾಸ್ನಾಸಿೇನನ್ಸ್ಗಕ ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ್ಸ್ಗಕ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ 

ಮಾನ ಪರಭಾವ ಆಧಿಪತ್ಯಗಳು ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ 

ಇರಲ್ಲ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳುವದನತನ ಕೆೇಳಿದೆನತ!  

ನನು ಚಿತುವು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನ ರವ ೇರುವ ಪಾಕಾರ 

ಭೂಲ ೂೇಕದಲಿಲಯೂ ನ ರವ ೇರಲಿ ಎಿಂದು ಯೇಸು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ದನು. 
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ಸ್ಿಂಪೂರ್ಾವಾದ ಆರಾಧನೆ 

ಪರಲ ೂೇಕದದಲಿಲ ಈಗ ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯು 

ನಡ ಯುತಿುದ . ಸಾವಿರಾರು ದ ೇವದೂತರು ಆರಾಧನ  ಮಾಡುತಿುದಾದರ  

ಮತುು ಎಲಾಲ ಜನಾಿಂಗ, ಕುಲ್ ಮತುು ಭಾಷ ಗಳ ಬಹುದ ೂಡಡ ಜನ 

ಸಮೂಹವು ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡುತಿುದಾದರ . 

ಪರಕಟ್ನೆ 7:9,10 ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದಲಕ 

ಎಣಿಸ್ಲಾಗದಿಂರ್ ಮಹಾ ಸ್ಮಕಹವು ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಮತಿಂದೆಯಕ 

ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ ಮತಿಂದೆಯಕ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವದನತನ ಕಿಂಡೆನತ. 

ಅವರತ ಸ್ಕಲ ಜನಾಿಂಗ ಕತಲ ಪರಜೆಗಳವರಕ ಸ್ಕಲ 

ಭಾಷೆಗಳನಾನಡತವವರಕ ಆಗಿದಾರತ. ಅವರತ ಬಿಳಿೇ ನ್ಸ್ಲತವಿಂಗಿಗಳನತನ 

ತೆಕಟ್ತಿಕೆಕಿಂಡತ ತ್ಮಮ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಖಜಕಾರದ ಗರಗಳನತನ 

ಹಡಿದತಕೆಕಿಂಡಿದಾರತ. ಅವರತ ಸಿಿಂಹಾಸಿೇನನಾಗಿರತವ ನಮಮ 

ದೆೇವರಗಕ ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ್ಸ್ಗಕ ನಮಗ್ೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ಉಿಂಟ್ಾದದಾಕಾೂಗಿ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಎಿಂದತ ಮಹಾ ಶಬಾದಿಿಂದ ಕಕಗಿದರತ. 

ನನು ಚಿತುವು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನ ರವ ೇರುವ ಪಾಕಾರ 

ಭೂಲ ೂೇಕದಲಿಲಯೂ ನ ರವ ೇರಲಿ ಎಿಂದು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು 

ಯೇಸು ತನು ಶಿಷಯರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 

ಹೆಕಸ್ ಹಾಡತಗಳೂೆಿಂದಿಗ್ೆ 

ಪರಕಟ್ನೆ 14:1-3 ನಾನತ ನೆಕೇಡಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನತ 

ಚಿೇಯೇನ ಪವಾತ್ದ ಮೇಲೆ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವದನತನ ಕಿಂಡೆನತ. ಆತ್ನ 

ಜೆಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದತ ಲಕ್ಷ ನಾಲಾತ್ತು ನಾಲತೂ ಸ್ಾವಿರ ಮಿಂದಿ ಇದಾರತ. 

ಅವರವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ನ ಹೆಸ್ರಕ ಆತ್ನ ತ್ಿಂದೆಯ ಹೆಸ್ರಕ 

ಬರೆಯಲಪಟ್ಟಿದಾವು. ಇದಲಿದೆ ಪರಲೆಕೇಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಲಪರವಾಹದ 

ಘಕೇಷದಿಂತೆಯಕ ದೆಕಡಡ ಗತಡತಗಿನ ಶಬಾದಿಂತೆಯಕ ಇದಾ ಶಬಾವನತನ 

ಕೆೇಳಿದೆನತ. ನಾನತ ಕೆೇಳಿದ ಆ ಶಬಾವು ವಿೇಣೆಗಳನತನ ನತಡಿಸಿಕೆಕಿಂಡತ 

ಹಾಡತತಿುರತವ ವಿೇಣೆಗ್ಾರರ ಶಬಾದಿಂತಿತ್ತು. ಅವರತ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ 

ಮತಿಂದೆಯಕ ಆ ನಾಲತೂ ಜೇವಿಗಳ ಮತ್ತು ಹರಯರ ಮತಿಂದೆಯಕ 

ಹೆಕಸ್ ಹಾಡನತನ ಹಾಡಿದರತ. ಭಕಲೆಕೇಕದೆಕಳಗಿಿಂದ 
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ಕೆಕಿಂಡತಕೆಕಳಳಲಪಟ್ಿ ಆ ಲಕ್ಷದ ನಾಲಾತ್ತು ನಾಲತೂ ಸ್ಾವಿರ ಜನರೆೇ 

ಹೆಕರತ್ತ ಬೆೇರೆ ಯಾರಕ ಆ ಹಾಡನತನ ಕಲ್ಲಯಲಾರರತ. 

ನನು ಚಿತುವು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನ ರವ ೇರುವ ಪಾಕಾರ 

ಭೂಲ ೂೇಕದಲಿಲಯೂ ನ ರವ ೇರಲಿ ಎಿಂದು ನಾವು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು. 

ಭವಿಷಯತಾೂಲದ ಆರಾಧನೆ 

ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದ ನಿಂತರ ಭಕುರು 

ಮತುು ನಾವು ಸ ೇರ ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುವುದನುು ಯೇಹಾನನು 

ಕಿಂಡನು. 

ಪರಕಟ್ನೆ 15:2-4 ಬೆಿಂಕ ಬೆರೆದ ಗ್ಾಜನ ಸ್ಮತದರವೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ 

ಏನೆಕೇ ಒಿಂದತ ನನಗ್ೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತ. ಆಗ ಮೃಗದ ವಿಗರಹಕೊ 

ನಮಸ್ೂರಸ್ದೆಯಕ ಅದರ ಹೆಸ್ರನ ಅಿಂಕೆಯನತನ ಮತದೆರ 

ಹಾಕಸಿಕೆಕಳಳದೆಯಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೆಕಿಂದಿದವರತ ದೆೇವರ 

ಸ್ೆೇವಾರ್ಾವಾದ ವಿೇಣೆಗಳನತನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಡತಕೆಕಿಂಡತ ಗ್ಾಜನ 

ಸ್ಮತದರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ದೆೇವರ ದಾಸ್ನಾದ ಮೊೇಶ್ೆಯ 

ಹಾಡನತನ ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ ಹಾಡನಕನ ಹಾಡತತಾು –  

ದೆೇವರಾದ ಕತ್ಾನೆೇ ಸ್ವಾಶಕುನೆೇ ನ್ಸ್ನನ ಕೃತ್ಯಗಳು 

ಮಹತಾುದವುಗಳೂ ಆಶುಯಾಕರವಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. 

ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳ ಅರಸ್ನೆೇ ನ್ಸ್ನನ ಮಾಗಾಗಳು ನಾಯಯವೂ 

ಸ್ತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ. ಕತ್ಾನೆೇ ನ್ಸ್ನನ ನಾಮಕೊ ಭಯಪಡದವರಕ ಅದನತನ 

ಘನವಾದದಾನತನ ಒಪಿಪಕೆಕಳಳದವರಕ ಯಾರಾದರಕ ಇದಾಾರೆ? 

ನ್ಸ್ೇನೆಕಬಬನೆೇ ಪರಶತದಾನತ. ನ್ಸ್ನನ ನ್ಸ್ೇತಿಯತಳಳ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪರಕಾಶಕೊ 

ಬಿಂದದಾರಿಂದ ಎಲಾಿ ಜನಾಿಂಗಗಳು ಬಿಂದತ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಾನದಲ್ಲ ಿ

ನಮಸ್ಾೂರ ಮಾಡತವರತ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 

ಪರಕಟ್ನೆ 19:1,3,7 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ದೆಕಡಡ ಗತಿಂಪಿನ 

ಮಹಾ ಶಬಾವೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಒಿಂದತ ಶಬಾವನತನ ಕೆೇಳಿದೆನತ. ಅವರತ 

ಹಲೆಿಲಕಿಯಾ ಜಯವೂ ಪರಭಾವವೂ ಶಕುಯಕ ನಮಮ ದೆೇವರಲ್ಲ ಿ

ಉಿಂಟ್ತ. ಹಲೆಿಲಕಿಯಾ ಎಿಂದತ ಆಭಾಟ್ಟಸಿ ಅವಳ ದಹನದಿಿಂದತಟ್ಾದ 

ಹೆಕಗ್ೆಯತ ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಏರಹೆಕೇಗತತ್ುದೆ ಎಿಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದನತ. ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ ವಿವಾಹಕಾಲವು ಬಿಂತ್ತ. 

ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ವಿವಾಹವಾಗತವ ಕನೆಯ ತ್ನನನತನ ಸಿದಾಮಾಡಿಕೆಕಿಂಡಿದಾಾಳ  ೆ

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡೆಕೇರ್ ಹಷಾಗ್ೆಕಳೂೆ ಳೇರ್. ಆತ್ನನತನ ಘನಪಡಿಸ್ೆಕೇರ್ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತ. 

ಈಗ ಆತನ ವಧುವಾಗಿರುವ ನಾವು ದ ೇವರ ಸುುತಿಸುವವರಾಗಿ ಮತುು 

ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿ ನಮಮನುು ನಾವು ಸ್ದಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದದದು 

ನಮಮ ಜವಾಬಾದರಯಾಗಿದ . ಯೇಹಾನನು ಮುಿಂದುವರಸ್, ಯಜ್ಞದ 

ಕುರಯಾದಾತನ ವಿವಾಹಕಾಲ್ವು ಬಿಂತು. ಆತನಗ  ವಿವಾಹವಾಗುವ 

ಕನ ಯ ತನುನುು ಸ್ದದಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡಿದಾದಳ  ಸಿಂತ್ ೂೇಷಪಡ ೂೇಣ 

ಹಷಿಗ ೂಳ  ುೇಣ. ಆತನನುು ಘನಪಡಿಸ ೂೇಣ ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಆರಾಧನ ಯನುು ನಡ ಸಲ್ು ಯಾರನುು ಸೃಷಿಸಲಾಗಿತುು? ನಮಮ ಉತುರವನುು ವಿವರಸ್ 

ಬರ ಯಿರ. 

 

2. ಮಾಜ ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನ ಶ ನಯತ್ ಯನುು ಭತಿಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ವಿವರಸ್ರ. 

 

3. ಎಲಾಲ ಸಿಂಗಿೇತವು ದ ೇವರಿಂದ ಪ್ ಾೇರತವಾಗಿದ ಯೇ? ನೇವು ಅದರ ವಯತ್ಾಯಸವನುು ಹ ೇಗ  ಹ ೇಳಳವಿರ? 
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ಪ್ಾಠ ಏಳು 

ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ವು, ಆರಾಧನೆಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತತ್ುದೆ 

ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ ವಾದೆಕಯೇಪಕರರ್ಗಳು 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ು 

ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು. 

ದಾವಿೇದನ್ಸ್ಿಂದ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 150:3-5 ಕೆಕಿಂಬಕದತತಾು ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ಸ್ಾರಮಿಂಡಲಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. ದಮಮಡಿ 

ಬಡಿಯತತಾು ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ತ್ಿಂತಿ 

ವಾದಯಗಳಿಿಂದಲಕ ಕೆಕಳಲತಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

ತಾಳದಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಝಲಿರಯಿಂದ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಶ್ಾಾಸ್ವಿರತವದೆಲಿವೂ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಲ್ಲ; 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ತಮಮ ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣಗಳಿಿಂದ ಸುುತಿಯನುು ಅಪಿಿಸುವ 

ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರು ಹಾಗ  ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಅತುಯತೃಷಿರಾಗಲ್ು 

ಪಾಯತಿುಸಬ ೇಕು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 33:3 ಆತ್ನ ಘನಕಾೂಗಿ ನಕತ್ನ ಕೇತ್ಾನೆಯನತನ ಹಾಡಿರ; 

ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಯಡನೆ ಇಿಂಪ್ಾಗಿ ಬಾರಸಿರ. 

ಇದು ಆತಿಮಕ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದಿಯೇ ಹ ೂರತು, ಸಾವಭಾವಿಕ 

ಕೌಶಲ್ಯವಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯ ಎಿಂಬುದು ವಾದಯವನುು ನುಡಿಸುವುದರಲಿಲ 

ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಆದರ  ಆತಮದ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯನುು ಮತುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯನುು ಗಾಹಿಸುವಲಿಲ ಮತುು ವಯಕುಪಡಿಸುವಲಿಲ 

ಇರುವಿಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದ . 

ದಾವಿೇದನು ಕ್ತನುರಯನುು ಬಾರಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವು, ಸೌಲ್ನನುು 

ಪಿೇಡಿಸುವ ದುರಾತಮಗಳನುು ಅವನಿಂದ ಬಿಟುಿಹ ೂೇಯಿತು ಮತುು 

ಉಪಶಮನವನುು ಮತುು ಸವಸಥತ್ ಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡಿತು. 
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1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 16:23 ದೆೇವರಿಂದ ಕಳುಹಸ್ಲಪಟ್ಿ ದತರಾತ್ಮವು 

ಸ್ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಿಂದಾಗ ದಾವಿೇದನತ ಕನನರಯನತನ ಬಾರಸ್ತವನತ; 

ಅದರಿಂದ ದತರಾತ್ಮವು ಸ್ೌಲನನತನ ಬಿಟ್ತಿಹೆಕೇಗತವದತ; ಅವನತ 

ಉಪಶಮನಹೆಕಿಂದಿ ಚೆನಾನಗಿರತವನತ. 

ಯಾಜಕರಿಂದ 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 23:5 ಆರತ ಸ್ಾವಿರ ಮಿಂದಿ ದಾಾರ 

ಪ್ಾಲಕರನಾನಗಿ, ನಾಲತೂ ಸ್ಾವಿರ ಮಿಂದಿಯನತನ ತಾನತ ಸಿದಾಪಡಿಸಿದ 

ವಾದಯಗಳಿಿಂದ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಭಜಸ್ತವದಕಾೂಗಿ ನಾಲತೂ ಸ್ಾವಿರ 

ಮಿಂದಿಯನಕನ ನೆೇಮಸಿದನತ. 

ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲ ಿ

ಪರಕಟ್ನೆ 14:2 ಇದಲಿದೆ ಪರಲೆಕೇಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಲಪರವಾಹದ 

ಘಕೇಷದಿಂತೆಯಕ ದೆಕಡಡ ಗತಡತಗಿನ ಶಬಾದಿಂತೆಯಕ ಇದಾ ಶಬಾವನತನ 

ಕೆೇಳಿದೆನತ. ನಾನತ ಕೆೇಳಿದ ಆ ಶಬಾವು ವಿೇಣೆಗಳನತನ ನತಡಿಸಿಕೆಕಿಂಡತ 

ಹಾಡತತಿುರತವ ವಿೇಣೆಗ್ಾರರ ಶಬಾದಿಂತಿತ್ತು. 

ಪವಿತಾರತ್ಮನತ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ವನತನ ಪ್ೆರೇರೆಪಿಸ್ತತಾುನೆ 

ಅಭಿಷೆೇಕವನತನ ಹೆಕರಸ್ಕಸ್ತತ್ುದೆ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ದ ೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮತುು ಜನರ ಭಕ್ತು ವೃದಿಿಗಾಗಿ 

ಸಿಂಗಿೇತವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ಾುನ . ಅನಯಭಾಷ , ಅನಯಭಾಷ ಯ 

ಅಥಿವಿವರಣ , ಪಾವಾದನ , ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ , ಜ್ಞಾನ ಮತುು ವಿದಾಯ 

ವಾಕಯಗಳ ವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಂಬಿಕ  ಮತುು ಅದುುತಗಳನುು ಮಾಡುವ 

ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಸರವನುು ಸ್ದಿಮಾಡಲ್ು ಸಿಂಗಿೇತವು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತುದ . 

2 ಅರಸ್ತಗಳು 3:15 ಈಗ ಒಬಬ ವಾದಯಗ್ಾರನನತನ ನನನ ಹತಿುರ 

ಕರಕೆಕಿಂಡತ ಬನ್ಸ್ನರ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. ವಾದಯಗಳ ಸ್ಾರವನತನ 

ಕೆೇಳುವಾಗ್ೆಲಾಿ ಎಲ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನ ಬಲವು ಬರತತಿುತ್ತು. 

ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಯದ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತವಿಕೆ 

➢ ಸ ರ ವಾಸದಲಿಲ 
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ಇಸಾಾಯೇಲ್ರು ಸ ರ ವಾಸದಲಿಲದಾದಗ ಅವರ ಸಿಂಗಿೇತವು 

ನಿಂತುಹ ೂೇಯಿತು. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 137:1-4 ನಾವು ಬಾಬೆಲ್ ದೆೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಕತ್ತಕೆಕಿಂಡತ ಚಿೇಯೇನನತನ ನೆನಸಿ ಅತೆುವು. ಆ ದೆೇಶದ 

ನ್ಸ್ೇರವಿಂಜ ಮರಗಳಿಗ್ೆ ನಮಮ ಕನನರಗಳನತನ ತ್ಕಗಹಾಕದೆವು. 

ನಮಮನತನ ಸ್ೆರೆಹಡಿದತ ಪಿೇಡಿಸ್ತತಿುದಾವರತ ನಮಗ್ೆ – ನ್ಸ್ೇವು 

ಚಿೇಯೇನ್ಸ್ನ ಗಿೇತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದನತನ ನಮಮ ವಿನೆಕೇದಕಾೂಗಿ ಹಾಡಿರ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. ನಾವು ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವ ಗಿೇತೆಗಳನತನ 

ಹಾಡತವದತ ಹೆೇಗ್ೆ? 

➢ ಸಾವತಿಂತಾ್ದಲಿಲ 

ಅವರ ಸ ರ ವಾಸವು ಮುಗಿದ ಮೆೇಲ , ಎಪಾತುು ವಷಿಗಳ ನಿಂತರ, 

ಅವರು ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ಾು ಮತುು ನಗುವಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಮನ ಗ  

ಮರಳಿದರು. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 126:1,2 ಸ್ೆರೆಯಲ್ಲಿದಾ ನಮಮನತನ ಯಹೆಕೇವನತ ತಿರಗಿ 

ಚಿೇಯೇನ್ಸ್ಗ್ೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕನಸ್ತ ಕಿಂಡವರಿಂತಿದೆಾವು. 

ಆಗ ನಮಮ ಬಾಯ ಬಲತ ನಗ್ೆಯಿಂದಲಕ ನಮಮ ನಾಲ್ಲಗ್ೆ 

ಹಷಾಗಿೇತ್ದಿಿಂದಲಕ ತ್ತಿಂಬಿದವು. ಅನಯಜನರತ – ಯಹೆಕೇವನತ 

ಇವರಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಮಹತಾೂಯಾಗಳನತನ ಮಾಡಿದಾಾನೆಿಂದತ ತ್ಮೊಮಳಗ್ೆ 

ಮಾತಾಡಿಕೆಕಳುಳತಿುದಾರತ. 

ಹಳ  ೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ 

ಮೊದಲ ಪರಸ್ಾುಪ 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 4:21 ಅವನ ತ್ಮಮನ ಹೆಸ್ರತ ಯಕಬಾಲನತ ಇವನತ 

ಕನನರಕೆಕಳಲತಗಳನತನ ನತಡಿಸ್ತವವರ ಮಕಲಪುರತಷನತ. 

ಯಾಬಾಲ್ (ಯೂಬಾಲ್), ಅಥವಾ ಜುಬಲ್ (ಹಿೇಬೂಾ) ಎಿಂಬ 

ಹ ಸರನ ಅಥಿವ ೇನಿಂದರ  ವ ೈಭವದ ೂಿಂದಿಗ  ಹ ೂಳ ಯ ರೇತಿಯಲಿಲ 

ಹರಯುವುದು. ಇದು ಹಷಿವನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯಿಂದಿಗ  

ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿದ . 
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ಮೊೇಶ್ೆ 

ಮೊೇಶ್ ಯು ಮತುು ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಜನರು ಕತಿನನುು 

ಹಾಡಿಹ ೂಗಳಿದರು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 15:1,2 ಆಗ ಮೊೇಶ್ೆಯಕ, ಇಸ್ಾರಯೇಲರಕ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರಕಾೂಗಿ ಈ ಕೇತ್ಾನೆಯನತನ ಹಾಡಿದರತ, 

“ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವನತನ ಗ್ಾನಮಾಡೆಕೇರ್. ಹಾಡತತೆುೇನೆ. 

ಆತ್ನತ ಮಹಾ ಜಯಶ್ಾಲ್ಲಯಾದನತ. ಕತದತರೆಗಳನಕನ 

ರಾಹಕತ್ರನಕನ ಸ್ಮತದರದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ನಾಶಮಾಡಿದಾಾನೆ ನನನ 

ಬಲವೂ, ಕೇತ್ಾನೆಯಕ ಯಾಹತವೆೇ. ಆತ್ನ್ಸ್ಿಂದ ನನಗ್ೆ 

ರಕ್ಷಣೆಯತಿಂಟ್ಾಯತ್ತ. ನಮಮ ದೆೇವರತ ಆತ್ನೆೇ. ಆತ್ನನತನ 

ವಣಿಾಸ್ತವೆವು. ನಮಮ ಪಿತ್ೃಗಳ ದೆೇವರತ ಆತ್ನೆೇ. ಆತ್ನ 

ಮಹಮಯನತನ ಪೂಖಾಯತಿಪಡಿಸ್ತವೆವು. 

ಮಯಾಾಮಳು 

ಮಿಯಾಿಮಳಳ ಹಾಡಿದ ಕತಿನ ಹಾಡಿಗ  ಎಲಾಲ ಸ್ರೇಯರು 

ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸ್ದರು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 15:20,21 ಆರೆಕೇನನ ಅಕೂನಾದ 

ಮಯಾಾಮಳು ಪರವಾದಿನ್ಸ್ಯಾಗಿದದತಾ ದಮಮಡಿಯನತನ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಿ

ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡಳು. ಸಿರೇಯರೆಲಿರಕ ದಮಮಡಿಗಳನತನ ತಾಳಗಳನತನ 

ಹಡಿದತ ನಾಟ್ಯವಾಡತತಾು, ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಿುರಲತ 

ಮಯಾಾಮಳು ಅವರ ಹಾಡಿಗ್ೆ ಹೇಗ್ೆ ಪಲಿವಿ ಹಾಡಿದಳು. 

ಯಹೆಕೇವನನತನ ಗ್ಾನ ಮಾಡಿರ ಆತ್ನತ ಮಹಾಜಯ 

ಶ್ಾಲ್ಲಯಾದನತ. ಕತದತರೆಗಳನಕನ ರಾಹತತ್ರನಕನ ಸ್ಮತದರದಲ್ಲ ಿ

ಕೆಡವಿ ನಾಶಮಾಡಿದಾಾನೆ. 

ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರತ 

ಇಸಾಾಯೇಲ್ಯರು ಹಾಡಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಕ ೂಿಂಡಾಡಿದರು. 
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ಅರರ್ಯಕಾಿಂಡ 21:17 ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರತ ಈ ಹಾಡನತನ 

ಗ್ಾನಮಾಡಿದರತ; ಏನ೦ದರೆ ಬಾವಿಯೇ, ಉಕತೂತಾು ಬಾ! ಜನರೆೇ, 

ಉಲಾಿಸ್ದಿ೦ದ ಗ್ಾನಮಾಡಿರ. 

ದೆಬೆಕೇರಳು ಮತ್ತು ಬಾರಾಕನತ 

ದ ಬ ೂೇರಳಳ ಮತುು ಬಾರಾಕನು ತಮಮ ಜಯವನುು ಹಾಡಿನ ೂಿಂದಿಗ  

ಸಿಂಭಾಮಿಸ್ದರು. 

ನಾಯಯಸ್ಾಥಪಕರತ 5:1-3 ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೆಬೆಕೇರಳೂ 

ಅಬಿೇನೆಕೇವಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಾಕನಕ ಹಾಡಿದೆಾೇನಿಂದರೆ 

ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇನಾನಾಯಕರತ ಎದಿಾದಾಾರೆ; ಜನರತ 

ಸ್ೆಾೇಚೆೆಯಿಂದ ಸ್ೆೈನಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರದಾಾರೆ, ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ಅರಸ್ರೆೇ, ಕೆೇಳಿರ; ಪರಭತಗಳೆೇ, ಕವಿಗ್ೆಕಡಿರ; ನಾನತ 

ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ತವೆನತ; ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ದೆೇವರಾದ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಗ್ಾನ ಮಾಡತವೆನತ. 

ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ಸಿರೇಯರತ 

ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಸ್ರೇಯರು ಗ ೂಲಾಯತನ ವಿರುದಿ ಜಯಿಸ್ದ ದಾವಿೇದನ 

ಜಯವನುು ಸಿಂಭಾಮಿಸ್ದರು. 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 18:6,7 ದಾವಿೇದನತ ಫ್ನಲ್ಲಷಿಯನನತನ ಸ್ಿಂಹರಸಿ 

ಸ್ವಾಜನರೆಕಡನೆ ಹಿಂದಿರತಗಿ ಬರತವಾಗ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಎಲಾಿ 

ಪಟ್ಿರ್ಗಳಿಿಂದ ಸಿರೇಯರಕ ಹೆಕರಗ್ೆ ಬಿಂದತ ದಮಮಡಿ ತಾಳಗಳನತನ 

ಹಡಿದತ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದ ಹಾಡತತಾು ಕತಣಿಯತತಾು ಅರಸ್ನಾದ 

ಸ್ೌಲನನತನ ಎದತರತಗ್ೆಕಿಂಡರತ. ಅವರತ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸ್ೌಲನತ 

ಸ್ಾವಿರಗಟ್ಿಳೆಯಾಗಿ ಕೆಕಿಂದನತ. ದಾವಿೇದನತ ಹತ್ತು 

ಸ್ಾವಿರಗಟ್ಿಳೆಯಾಗಿ ಕೆಕಿಂದನತ ಎಿಂದತ ಹಾಡಿದರತ. 

ದಾವಿೇದನತ 

ದಾವಿೇದನು ನರಿಂತರವಾಗಿ ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸ್ ಹಾಡುತಿುದದನು. 
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ಕೇತ್ಾನೆ 7:17 ಯಹೆಕೇವನತ ಮಾಡಿದ ನಾಯಯವಾದ ತಿೇಪಿಾಗ್ಾಗಿ 

ನಾನತ ಆತ್ನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ. ಪರಾತ್ಪರ ದೆೇವನಾದ 

ಯಹೆಕೇವನ ನಾಮವನತನ ಸ್ಿಂಕೇತಿಾಸ್ತವೆನತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 13:6 ಯಹೆಕೇವನ ಮಹೆಕೇಪಕಾರಕಾೂಗಿ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಹಾಡತವೆನತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 21:13 ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ಪರಾಕರಮದಿಿಂದ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಪರಸಿದಿಾಪಡಿಸಿಕೆಕೇ; ನಾವು ಗ್ಾಯನಮಾಡತತಾು ನ್ಸ್ನನ ಶ ರತ್ಾವನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆವು. 

ಯಾಜಕರತ 

4,000 ಲ ೇವಿಯರು ಕತಿನನುು ವಾದಯಗಳಿಿಂದ ಸುುತಿಸ್ದರು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 15:16 ಆಗ ದಾವಿೇದನತ ಲೆೇವಿಯರ 

ಪರಧಾನರಗ್ೆ ಗ್ಾಯಕರಾದ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ಹೆಕೇದರರನತನ ಸ್ಾರಮಿಂಡಳ 

ಕನನರ ತಾಳ ಮೊದಲಾದ ವಾದಯಗಳಿಿಂದ ಉತಾ್ಹ ಧವನ್ಸ್ 

ಮಾಡತವದಕಾೂಗಿ ನೆೇಮಸಿರ ಎಿಂದತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲತ. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 23:5 ಆರತ ಸ್ಾವಿರ ಮಿಂದಿ 

ದಾಾರಪ್ಾಲಕರನಾನಗಿ, ನಾಲತೂ ಸ್ಾವಿರ ಮಿಂದಿಯನತನ ತಾನತ 

ಸಿದಾಪಡಿಸಿದ ವಾದಯಗಳಿಿಂದ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಭಜಸ್ತವದಕಾೂಗಿ 

ನಾಲತೂ ಸ್ಾವಿರ ಮಿಂದಿಯನಕನ ನೆೇಮಸಿದನತ. 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 30:21 ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನಲ್ಲಿ ಕಕಡಿಬಿಂದ 

ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರತ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗಕ ಮಹಾ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದ 

ಹತಳಿಯಲಿದ ರೆಕಟ್ಟಿಗಳ ಹಬಬವನತನ ಆಚರಸ್ತತಾು ಇದಾರತ. 

ಲೆೇವಿಯರಕ ಯಾಜಕರಕ ಮಹಾವಾದಯದೆಕಡನೆ ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಪರತಿದಿನವೂ ಕೇತಿಾಸ್ತತಾು ಇದಾರತ.  

ಹೆಕಸ್ ಬಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲನಿ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ 

ಶಷಯರತ 

ಯೇಸು ಮತುು ಶಿಷಯರು ಒಟಾಿಗಿ ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡಿದರು. 
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ಮತಾುಯ 26:30 ಬಳಿಕ ಅವರತ ಕೇತ್ಾನೆಯನತನ ಹಾಡಿ ಎಣೆಿಯ 

ಮರಗಳ ಗತಡಡಕೊ ಹೆಕರಟ್ತ ಹೆಕೇದರತ. 

ಕ್ತೇತಿನ ಯು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ಸ ೂುೇತಾಗಿೇತ್ ಯಾಗಿದ . 

ಪ್ೌಲನತ 

ಅಭಿಷಕು ಗಾಯನವನುು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಸಭ ಗ  

ಆದ ೇಶವನುು ಕ ೂಟಿನು. 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 14:15 ಹಾಗ್ಾದರೆೇನತ? ನಾನತ ಆತ್ಮದಿಿಂದ 

ಪ್ಾರರ್ಥಾಸ್ತವೆನತ. ಬತದಿಾಯಿಂದಲಕ ಪ್ಾರರ್ಥಾಸ್ತವೆನತ. ಆತ್ಮದಿಿಂದ 

ಹಾಡತವೆನತ ಬತದಿಾಯಿಂದಲಕ ಹಾಡತವೆನತ. 

ಎಫೆಸ್ 5:19,20 ಅದರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಂಗತ್ನ ಹತಟ್ತಿತ್ುದೆ. ಆದರೆ 

ಪವಿತಾರತ್ಮಭರತ್ರಾಗಿದತಾ ಕೇತ್ಾನೆಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ಮಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ 

ಪದಗಳಿಿಂದಲಕ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ ಮಾತಾಡಿಕೆಕಳುಳತಾು ನ್ಸ್ಮಮ 

ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್ೆ ಗ್ಾನಮಾಡತತಾು, 

ಕೆಕಲೆಕಸ್ೆ್ 3:16 ಕರಸ್ುನ ವಾಕಯವು ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃದಿಾಯಾಗಿ 

ವಾಸಿಸ್ಲ್ಲ. ಸ್ಕಲಜ್ಞಾನದಿಿಂದ ಕಕಡಿದವರಾಗಿ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ 

ಉಪದೆೇಶಮಾಡಿಕೆಕಳಿಳರ. ಬತದಿಾಹೆೇಳಿಕೆಕಳಿಳರ. ಕತ್ಾನ ಕೃಪ್ೆಯನತನ 

ನೆನಸಿಕೆಕಳುಳವವರಾಗಿ ಕೇತ್ಾನೆಗಳಿಿಂದಲಕ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ಗಳಿಿಂದಲಕ 

ಆತ್ಮಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ ಹಾಡತಗಳಿಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲ ಿ

ದೆೇವರಗ್ೆ ಗ್ಾನ ಮಾಡಿರ. 

ಸ್ತುತಿಗಿೇತೆಗಳು 

ಸುುತಿಗಿೇತ್ ಗಳಳ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಳ. 

ಆತಿಮಕ ಹಾಡತಗಳು 

ಆತಿಮಕ ಹಾಡುಗಳಳ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ನ ೇರವಾಗಿ ಕ ೂಡಲ್ಾಟಿ 

ಹಾಡುಗಳಾಗಿವ  ಮತುು ಆತಮನು ಪದಗಳನುು ಮತುು ರಾಗ ಎರಡನೂು 

ಒದಗಿಸ್ಕ ೂಟಿಿಂಥ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವ . 
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ಅವು ಹಾಡನುು ಹಾಡುವಿಂಥ ವಯಕ್ತುಯ ಭಾಷ ಯಲಿಲರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಗ ೂತಿುಲ್ಲದ ಭಾಷ ಯಲಿಲರಬಹುದು. 

ಮತಖಯ ಉದೆಾೇಶ 

ಹಾಡನುು ಹಾಡುವುದರ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಉದ ದೇಶವು ದ ೇವರನುು 

ಸುುತಿಸುವುದು ಮತುು ಘನಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ . ಅವರು ಆಚರಣ ಗಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಮನರಿಂಜನ ಗಾಗಿ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಾಯನವು ಮಾನವ 

ಕ ೇಿಂದಿಾತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ೇವರಗಾಗಿ ಮತುು ಆತನ ಮೆಚಿಾಗ ಗಾಗಿ 

ಮಾತಾ ಇದನುು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಇಬಿರಯ 2:12 ನ್ಸ್ನನ ನಾಮ ಮಹಮಯನತನ ನನನ ಸ್ಹೆಕೇದರರಗ್ೆ 

ತಿಳಿಸ್ತವೆನತ. ಸ್ಭಾಮದಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ಸ್ತುತಿಪದಗಳನತನ ಹಾಡತವೆನತ. 

ಸ್ತುತಿಯತ ಆತಿಮಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತವಿಕೆಯಾಗಿದೆ 

ಧವನ್ಸ್ಯಿಂದ ದೆೇವರನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವುದತ 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 16:9 ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸಿರ. ಭಜಸಿರ. 

ಆತ್ನ ಅದತುತ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆನಲಾಿ ಧಾಯನ್ಸ್ಸಿರ! 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 71:23,24 ನನನ ತ್ತಟ್ಟಗಳೂ ನ್ಸ್ೇನತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ನನನ 

ಪ್ಾರರ್ವೂ ನ್ಸ್ನನನತನ ಹಾಡಿಹರಸ್ತವವು. ನನನ ಕೆೇಡಿಗ್ೆ 

ಪರಯತಿನಸಿದವರತ ಆಶ್ಾಭಿಂಗಪಟ್ತಿ ಅಪಮಾನಹೆಕಿಂದಿದಾಾರೆ. 

ಆದಾರಿಂದ ನನನ ನಾಲ್ಲಗ್ೆಯತ ದಿನವೆಲಾಿ ನ್ಸ್ನನ ನ್ಸ್ೇತಿಸ್ಾಧನೆಯನತನ 

ವಣಿಾಸ್ತತಿುರತವದತ. 

 ಕತಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವುದನುು ಅಭಾಯಸ 

ಮಾಡಿಕ ೂಳಿುರ. 

 ಆತನ ಅದುುತಕೃತಯಗಳನುು ಹ ೂಗಳಳವುದು. 
 ಅನುದಿನ ಆತನ ಸುುತಿಗಳನುು ಹ ೇಳಳತ್ಾು ಆರಿಂಭಿಸ್ರ. 

 ಮಾತನಾಡುವ ಮತುು ಹಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಆತನನುು 
ಸುುತಿಸ್ರ. 

 ಸುುತಿಸುವ ಅಭಾಯಸವನುು ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 
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ಕೇತ್ಾನೆ 40:16 ನ್ಸ್ನನ ದಶಾನವನತನ ಕೆಕೇರತವವರೆಲಿರತ ನ್ಸ್ನನಲ್ಲ ಿ

ಉಲಾಿಸ್ದಿಿಂದ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸ್ಲ್ಲ; ನ್ಸ್ನನ ಜಯದಲ್ಲ ಿಆನಿಂದಿಸ್ತವವರತ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವೆಿಂದತ ಯಾವಾಗಲಕ ಹೆೇಳುವವರಾಗಲ್ಲ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 66:8 ಜನಾಿಂಗಗಳೆೇ, ನಮಮ ದೆೇವರನತನ ವಿಂದಿಸಿರ; 

ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವ ಧವನ್ಸ್ ಕೆೇಳಿಸ್ಲ್ಲ. 

ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸುವುದು ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಾಯಕವಾದ ಭಾವನ ಯನುು 

ಸಹಜವಾದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯು ಮತುು ಹಾಡುವಿಕ ಯು ಆಗಿದ . ಅದು 

ನಾವು ಹ ೇಳಳವಿಂಥದುದ ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸುುತಿಯು 

ಸಕಾರಾತಮಕವಾದ ಭಾವನ ಗಳ ಆರ ೂೇಗಯಕರವಾದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ  

ಆಗಿದುದ ಅದು ಇಡಿೇ ಜೇವನಕ ೆ ಶಕ್ತುಯನುು ನೇಡುತುದ . 

ದೆೇವರಗ್ಾಗಿ ಕಕಗತವುದತ/ಆಭಾಟ್ಟಸ್ತವುದತ 

ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯುಿಂಟು, ಮತುು ಕೂಗುವು ಸಮಯುಿಂಟು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 47:1 ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳಿರಾ, ಚಪ್ಾಪಳ  ೆ ಹೆಕಡೆಯರ; 

ಆಭಾಟ್ದಿಿಂದ ದೆೇವರಗ್ೆ ಜಯಧವನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ! 

ಯಶ್ಾಯ 12:6 ಚಿೇಯೇನ್ಸ್ನ ನ್ಸ್ವಾಸಿಗಳೆೇ ಕಕಗಿರ ಉತಾ್ಹ 

ಧವನ್ಸ್ಮಾಡಿರ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಸ್ದಮಲಸ್ಾಾಮಯತ ನ್ಸ್ಮಮ ಮಧಯದಲ್ಲ ಿ

ಮಹತಾುಗಿದಾನಷೆಿ ಎಿಂಬದೆೇ! 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 4:5 ಯಹೆಕೇವನ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮಿಂಜಕಷವು 

ಪ್ಾಳೆಯಕೊ ಬಿಂದಾಗ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರೆಲಿರಕ ಭಕಮಯತ 

ಪರತಿಧವನ್ಸ್ಕೆಕಡತವಷತಿ ಆಭಾಟ್ಟಸಿದರತ. 

ಲಕಕ 19:37 ಆತ್ನತ ಪಟ್ಿರ್ವನತನ ಸ್ಮೇಪಿಸಿ ಎಣೆಿೇಮರಗಳ 

ಗತಡಡದಿಿಂದ ಇಳಿಯತವ ಸ್ಥಳಕೊ ಬಿಂದಾಗ ಶಷಯಮಿಂಡಲ್ಲಯವರೆಲಾಿ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡತತಾು ತಾವು ಕಿಂಡಿದಾ ಎಲಾಿ ಮಹತಾೂಯಾಗಳ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ … 
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ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳನುು ಸುುತಿಯಲಿಲ ಬಳಸಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದಕ ೆ ಸತಯವ ೇದದಿಿಂದ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

 

2. ಸಿಂಗಿೇತವು ಪಾವಾದಿಸಲ್ು ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ಕ ೂಡುತುದ ಿಂಬುದಕ ೆ ಸತಯವ ೇದದಿಿಂದ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

 

3. ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಸಿಂಗಿೇತವನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದಕ ೆ 

ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

 

4. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಸಿಂಗಿೇತವನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದಕ ೆ 

ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಕ ೂಡಿರ. 
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ಪ್ಾಠ ಎಿಂಟ್ತ 

ಸ್ತುತಿಯನತನ ದೆೈಹಕವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತವ ರೇತಿಗಳು 
ಟ್ಟಪಾಣ್: ಈ ಪ್ಾಠವನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವ ಮುನು ಹಾಡುಗಳನುು ಆಯೆ ಮಾಡಿಟುಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು, ಇದು ಸುುತಿಯನುು ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸುವುದನುು ಕಲಿಯುವಾಗ ಆ ಒಿಂದ ೂಿಂದು ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಗಳನುು ಸಕ್ತಾಯಗ ೂಳಿಸುವಲಿಲ ಹ ಚುಾ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತುದ . 

ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಕ್ತಾಯಗಳನುು ಒಿಂದ ೂಿಂದನುು ಕಲಿತ ನಿಂತರ, ಅಪ್ಾರವಾದ ಸುುತಿ ಅಥವಾ ನಕಟವಾದ ಆರಾಧನ ಯ 

ಸಮಯದಲಿಲ ಆ ನದಿಿಷಿ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಕ್ತಾಯಯನುು ಅನುಭವಿಸಲ್ು ಸಮಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಿುರ. ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ 

ಕುರತ್ಾಗಿರುವ ಸತಯವ ೇದ ಆಧಾರತವಾದ ಪಾತಿಯಿಂದು ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಗಳನುು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯು ನಮಮ 

ಮಧಯದಲಿಲ ಹ ೇಗ  ಬರುತುದ  ಎಿಂಬುದನುು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಆಶಾಯಿಕರವಾಗಿರುತುದ . 

ಸ್ತುತಿಯನತನ ದೆೈಹಕವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತವ ರೇತಿಗಳು 

ನ್ಸ್ಿಂತ್ತಕೆಕಳುಳವುದತ 

ನಿಂತುಕ ೂಳಳುವುದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿದ . 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:19 ಆ ಮೇಲೆ ಲೆೇವಿಯರಲ್ಲಿ 

ಕೆಹಾತ್ಯರಕ ಕೆಕೇರಹಯರಕ ಎದತಾ ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ದೆೇವರಾದ 

ಯಹೆಕೇವನನತನ ಮಹಾಸ್ಾರದಿಿಂದ ಕೇತಿಾಸಿದರತ. 

ಪರಕಟ್ನೆ 7:9,10 ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದಲಕ 

ಎಣಿಸ್ಲಾಗದಿಂರ್ ಮಹಾ ಸ್ಮಕಹವು ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಮತಿಂದೆಯಕ 

ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ ಮತಿಂದೆಯಕ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವದನತನ ಕಿಂಡೆನತ. 

ಅವರತ ಸ್ಕಲ ಜನಾಿಂಗ ಕತಲ ಪರಜೆಗಳವರಕ ಸ್ಕಲ 

ಭಾಷೆಗಳನಾನಡತವವರಕ ಆಗಿದಾರತ. ಅವರತ ಬಿಳಿೇ ನ್ಸ್ಲತವಿಂಗಿಗಳನತನ 

ತೆಕಟ್ತಿಕೆಕಿಂಡತ ತ್ಮಮ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಖಜಕಾರದ ಗರಗಳನತನ 

ಹಡಿದತಕೆಕಿಂಡಿದಾರತ. ಅವರತ ಸಿಿಂಹಾಸಿೇನನಾಗಿರತವ ನಮಮ 

ದೆೇವರಗಕ ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ್ಸ್ಗಕ ನಮಗ್ೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ಉಿಂಟ್ಾದದಾಕಾೂಗಿ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಎಿಂದತ ಮಹಾ ಶಬಾದಿಿಂದ ಕಕಗಿದರತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 33:8 ಭಕಲೆಕೇಕದವರೆಲಿರಕ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಭಯಪಡಲ್ಲ; 

ಭಕನ್ಸ್ವಾಸಿಗಳೆಲಿರಕ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ಹೆದರಲ್ಲ. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 135:1,2 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ಯಹೆಕೇವ 

ನಾಮವನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ೆೇವಕರೆೇ, ಯಹೆಕೇವನ 
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ಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿಯಕ ನಮಮ ದೆೇವರ ಆಲಯದ ಅಿಂಗಳಗಳಲ್ಲಿಯಕ 

ಸ್ೆೇವೆ ಮಾಡತವವರೆೇ, ಆತ್ನನತನ ಕೇತಿಾಸಿರ. 

ಚಪ್ಾಪಳ  ೆತ್ಟ್ತಿವುದತ 

ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ತಟುಿವುದು ಸಿಂತ್ ೂೇಷ, ಉಲಾಲಸ ಮತುು 

ಮೆಚಿಾಗ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ರೇತಿಯಾಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 47:1 ಸ್ವಾಜನಾಿಂಗಗಳಿರಾ, ಚಪ್ಾಪಳ  ೆ ಹೆಕಡೆಯರ; 

ಆಭಾಟ್ದಿಿಂದ ದೆೇವರಗ್ೆ ಜಯಧವನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ. 

ಯಶ್ಾಯ 55:12 ನ್ಸ್ೇವು ಆನಿಂದಭರತ್ರಾಗಿ ಹೆಕರಡತವಿರ, 

ಸ್ಮಾಧಾನದಿಿಂದ ಮರವಣಿಗ್ೆಯಾಗಿ ಬರತವಿರ; ಬೆಟ್ಿ ಗತಡಡಗಳು 

ನ್ಸ್ಮಮ ಮತಿಂದೆ ಜಯಘಕೇಷಮಾಡತವವು. 

ನಡೆದತ ಸ್ಾಗತ 

ನಡ ದು ಸಾಗುವುದು ಜಯವನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ದ ೈಹಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಆಜ್ಞ ಯ ಪಾಕಾರ ಯರಕ ೂೇವಿನ ಸುತುಲ್ೂ 

ಮೆರವಣ್ಯಾಗಿ ನಡ ದದುದ ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ಜಯವನುು ತಿಂದಿತು. 

ಯಹೆಕೇಶತವ 6:2-5 ಆಗ ಯಹೆಕೇವನತ ಯಹೆಕೇಶತವನ್ಸ್ಗ್ೆ ನೆಕೇಡತ, 

ನಾನತ ಯರಕೆಕೇವನಕನ ಅದರ ಅರಸ್ನನಕನ ಯತದಾವಿೇರರನಕನ ನ್ಸ್ನನ 

ಕೆೈಗ್ೆ ಒಪಿಪಸಿದೆಾೇನೆ. ನ್ಸ್ಮಮ ಭಟ್ರೆಲಾಿ ಆರತ ದಿವಸ್ಗಳ ವರೆಗ್ೆ ದಿನಕೊ 

ಒಿಂದತ ಸ್ಾರ ಪಟ್ಿರ್ವನತನ ಸ್ತತ್ುಲ್ಲ. ಏಳು ಮಿಂದಿ ಯಾಜಕರತ 

ಕೆಕಿಂಬತಗಳನತನ ಹಡಿದತಕೆಕಿಂಡತ ಮಿಂಜಕಷದ ಮತಿಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ.  

ಏಳನೆಯ ದಿವಸ್ ನ್ಸ್ೇವು ಪಟ್ಿರ್ವನತನ ಏಳು ಸ್ಾರ ಸ್ತತ್ುಬೆೇಕತ; 

ಯಾಜಕರತ ಕೆಕಿಂಬತಗಳನತನ ಊದಬೆೇಕತ. ಅವರತ ದಿೇಘಾವಾಗಿ 

ಊದತವ ಕೆಕಿಂಬಿನ ಧವನ್ಸ್ಯತ ಕೆೇಳಿ ಸ್ತತ್ುಲೆೇ ನ್ಸ್ೇವೆಲಿರಕ 

ಮಹತ್ುರವಾಗಿ ಆಭಾಟ್ಟಸಿರ. ಆಗ ಪಟ್ಿರ್ದ ಗ್ೆಕೇಡೆಯತ ತಾನೆೇ 

ಬಿದತಾಹೆಕೇಗತವದತ; ಪರತಿಯಬಬನಕ ನೆಟ್ಿಗ್ೆ ಒಳನತಗುಬಹತದತ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ.   

ಕ್ತಾಸುನ ಮದಲಿಿಂಗಿತಿುಯನುು ಸ ೈನಯವು ಒಟಾಿಗಿ ಮುಿಂದ  ನಡ ದು 

ಸಾಗುತಿುರುವ ಹಾಗ  ವಣ್ಿಸಲಾಗಿದ . 
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ಪರಮಗಿೇತೆ 6:4,10 ನನನ ಪಿರಯಳೆೇ, ನ್ಸ್ೇನತ ತಿಚಾದಿಂತೆ ಸ್ತಿಂದರ, 

ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನ ಹಾಗ್ೆ ಮನೆಕೇಹರ, ಪತಾಕನ್ಸ್ಯಿಂತೆ ಭಯಿಂಕರ. 

ಅರತಣೆಕೇದಯವು ದೃಷಿಸ್ತವಿಂತಿರತವ ಇವಳಾರತ? ಚಿಂದರನಿಂತೆ 

ಸ್ೌಮಯಳು, ಸ್ಕಯಾನಿಂತೆ ಶತಭರಳು, ಪತಾಕನ್ಸ್ಯಿಂತೆ ಭಯಿಂಕರಳು 

ಆಗಿರತವ ಇವಳಾರತ? 

ಕತಣಿದಾಡತವುದತ/ನೃತ್ಯಮಾಡತವುದತ 

ಸುುತಿಯನುು ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ವಯಕುಡಿಸುವ ರೇತಿಗಳಲಿಲ ನೃತಯವು ಹ ಚುಾ 

ಪಾದಶಿನಾತಮಕವಾಗಿದ . ಇದನುು ಮಾಡಲ್ು ಇಡಿೇ ದ ೇಹವನುು 

ಬಳಸಬ ೇಕಾಗುತುದ . ನಾವು ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಆತನ ಮುಿಂದ  

ನಮೆಮಲ್ಲ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ನೃತಯ ಮಾಡುತಿುರುವಾಗ ನಮಗಿರುವ 

ಸಿಂಕ ೂೇಚಗಳನುು ಮತುು ಸಿಂಕ ೂೇಚಪಾವೃತಿುಯನುು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಬಿಟುಿಬಿಡಬ ೇಕು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 149:3 ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ದಮಮಡಿ ಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಭಜಸ್ಲ್ಲ. 

2 ಸ್ಮತವೆೇಲ 6:14 ದಾವಿೇದನತ ನಾರನ ಎಫೇದನತನ 

ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡವನಾಗಿ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿಪೂಣಾಾಸ್ಕುಯಿಂದ 

ಕತಣಿದಾಡಿದನತ ... 

ಈ ಪ್ಾಠದ ಕ ೂನ ಯಲಿಲ ನಾವು ನೃತಯದ ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಕಲಿಯೇಣ. 

ನಗ್ೆ 

ನಗುವು ಕತಿನಲಿಲರುವಿಂತಹ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಏಕ ೈಕ 

ಮಾಗಿವಾಗಿದ . ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುವ ಸಮಯದಲಿಲ 

ಮಹಾ ಸವಸಥತ್ ಯು ಮತುು ಬಿಡುಗಡ ಯು ಬರುತುದ . ನಜವಾದ ನಗು 

ಮನಸ್ಿನ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ರೇತಿಯಾಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 126:2 ಆಗ ನಮಮ ಬಾಯ ಬಲತ ನಗ್ೆಯಿಂದಲಕ ನಮಮ 

ನಾಲ್ಲಗ್ೆ ಹಷಾಗಿೇತ್ದಿಿಂದಲಕ ತ್ತಿಂಬಿದವು. ಅನಯಜನರತ  

ಯಹೆಕೇವನತ ಇವರಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಮಹತಾೂಯಾಗಳನತನ 

ಮಾಡಿದಾಾನೆಿಂದತ ತ್ಮೊಮಳಗ್ೆ ಮಾತಾಡಿಕೆಕಳುಳತಿುದಾರತ. 
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ಯೇಬ 8:20,21 ಇಗ್ೆಕೇ ದೆೇವರತ ನ್ಸ್ದೆಕೇಾಷಯನತನ 

ತ್ಳಿಳಬಿಡತವದಿಲಿ, ಕೆಡತಕರನತನ ಕೆೈಹಡಿಯತವದಿಲಿ. ಆತ್ನತ ಇನತನ 

ಮೇಲೆ ನ್ಸ್ನನ ಬಾಯನತನ ನಗ್ೆಯಿಂದಲಕ ತ್ತಟ್ಟಗಳನತನ ಉತಾ್ಹ 

ಧವನ್ಸ್ಯಿಂದಲಕ ತ್ತಿಂಬಿಸ್ತವನತ.  

ಆರಾಧನೆಯನತನ ದೆೈಹಕವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತವ ರೇತಿಗಳು 

ಕೆೈಗಳನತನ ಮೇಲೆತ್ತುವುದತ 

ಸಹಜವಾಗಿ, ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ಮೆೇಲ ತುುವುದು ಶರಣಾಗತಿಯ 

ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿದ . ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ, ಇದು ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸುವ 

ಮತುು ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡುವ ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿದ . 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 12:1 ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ ದೆೇವರ 

ಕನ್ಸ್ಕರವನತನ ನ್ಸ್ಮಮ ನೆನಪಿಗ್ೆ ತ್ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ 

ಬೆೇಡಿಕೆಕಳುಳವದೆೇನಿಂದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ನ್ಸ್ಮಮ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇಹಗಳನತನ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಮೇಸ್ಲಾಗಿಯಕ ಮಚಿುಕೆಯಾಗಿಯಕ ಇರತವ ಸ್ಜೇವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಾಸಿರ. ಇದೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ವಿವೆೇಕಪೂವಾಕವಾದ 

ಆರಾಧನೆಯತ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 141:2 ನನನ ಪ್ಾರರ್ಾನೆಯತ ಧಕಪದಿಂತೆಯಕ ನಾನತ 

ಕೆೈಯತ್ತುವದತ ಸ್ಿಂಧಾಯ ನೆೈವೆೇದಯದಿಂತೆಯಕ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ 

ಸ್ಮಪಾಕವಾಗಲ್ಲ. 

ಇದು ದ ೇವರ ಕಡ ಗ  ಚ್ಾಚುವುದು ಮತುು ದ ೇವರಗಾಗಿ 

ದಾಹಪಡುವುದು ಆಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 143:6 ಕೆೈಯಡಿಡ ಬೆೇಡತತೆುೇನೆ; ಒರ್ನೆಲವು ನ್ಸ್ೇರಗ್ಾಗಿ 

ಹೆೇಗ್ೆಕೇ ಹಾಗ್ೆಯೇ ನನನ ಆತ್ಮವು ನ್ಸ್ನಗ್ಾಗಿ ತ್ವಕಪಡತತ್ುದೆ. ಸ್ೆಲಾ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 42:1,2 ದೆೇವರೆೇ, ಬಾಯಾರದ ಜಿಂಕೆಯತ ನ್ಸ್ೇರನ 

ತೆಕರೆಗಳನತನ ಹೆೇಗ್ೆಕೇ ಹಾಗ್ೆಯೇ ನನನ ಮನಸ್ತ್ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಬಯಸ್ತತ್ುದೆ. ನನನ ಮನಸ್ತ್ ದೆೇವರಗ್ಾಗಿ, ಚೆೈತ್ನಯಸ್ಾರಕಪನಾದ 

ದೆೇವರಗ್ಾಗಿ ಹಾರೆೈಸ್ತತ್ುದೆ; ನಾನತ ಯಾವಾಗ ಹೆಕೇಗಿ ದೆೇವರ 

ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರತವೆನೆಕೇ? 
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ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ಮೆೇಲ ತುುವುದು ದ ೇವರನುು ಕ ೂಿಂಡಾಡುವ 

ಕ್ತಾಯಯಾಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 134:2 ಮಹಾಪರಶತದಾ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗ್ೆ ಕೆೈಯತಿು 

ಯಹೆಕೇವನನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 63:4 ನನನ ಜೇವಮಾನದಲೆಿಲಾಿ ಹೇಗ್ೆಯೇ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಹಾಡಿಹರಸ್ತತಾು ನ್ಸ್ನನ ಹೆಸ್ರೆತಿು ಕೆೈಮತಗಿಯತವೆನತ. 

ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ಮೆೇಲ ತುುವುದು ಪ್ಾಾಥಿನ ಯನುು ಮತುು 

ವಿಜ್ಞಾಪನ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ದ ೈಹಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 28:2 ನ್ಸ್ೇನತ ವಾಸಿಸ್ತವ ಮಹಾಪರಶತದಾಸ್ಾಥನದ ಕಡೆಗ್ೆ 

ನಾನತ ಕೆೈಯತಿುಕೆಕಿಂಡತ ಮೊರೆಯಡತತೆುೇನಲಾಿ; ನನನ 

ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನತನ ಲಾಲ್ಲಸ್ತ. 

1 ತಿಮೊಥೆ 2:8 ಹೇಗಿರಲಾಗಿ ಪುರತಷರತ ಎಲಾಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕೆಕೇಪವೂ ವಾಗ್ಾಾದವೂ ಇಲಿದವರಾಗಿ ಭಕುಪೂವಾಕವಾಗಿಯೇ 

ಕೆೈಗಳನೆನತಿು ಪ್ಾರರ್ಥಾಸ್ಬೆೇಕೆಿಂದತ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿಸ್ತತೆುೇನೆ. 

ಸ್ಾಷಾಿಿಂಗವೆರಗತವುದತ ಅರ್ವಾ ಮೊರ್ಕಾಲಕರತವುದತ 

ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲ್ೂರುವುದು ಭಯಭಕ್ತುಯನುು 

ಮತುು ಗೌರವವನುು ಸೂಚಿಸುವ ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 95:6 ಬನ್ಸ್ನರ; ನಮಮ ನ್ಸ್ಮಾಾಣಿಕನಾದ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಸ್ಾಷಾಿಿಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ೆಕೇರ್. 

ಬೆಕೇಲಾಬಿೇಳುವುದತ 

ಅಡಡಬಿೇಳಳವುದು ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ಭಯಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಗಾಢವಾದ 

ಗೌರವವನುು ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಅಭಿವಯಕ್ತು 

ಆಗಿದ , ಒಬಬನು ತನುನುು ತ್ಾನು ಪೂಣಿವಾಗಿ ತಗಿೆಸ್ಕ ೂಳುವುದು 

ಆಗಿದ . 

1 ಅರಸ್ತಗಳು 18:39 ಜನರೆಲಿರಕ ಅದನತನ ಕಿಂಡತ ಬೆಕೇಲಾಬಿದತಾ 

ಯಹೆಕೇವನೆೇ ದೆೇವರತ ಯಹೆಕೇವನೆೇ ದೆೇವರತ ಎಿಂದತ ಕಕಗಿದರತ. 
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1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 29:20 ತ್ರತವಾಯ ದಾವಿೇದನತ ನೆರೆದ 

ಸ್ಭೆಯವರಗ್ೆಲಾಿ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಲತ ಸ್ಮಕಹದವರೆಲಿರಕ ತ್ಮಮ ಪಿತ್ೃಗಳಾದ 

ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತತಾು ತ್ಲೆಬಾಗಿ ಆತ್ನನಕನ 

ಅರಸ್ನನಕನ ನಮಸ್ೂರಸಿದರತ. 

ಮೌನ 

ಮೌನವು ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . 

ಪರಸ್ಿಂಗಿ 3:7 ಹರಯತವ ಸ್ಮಯ ಹೆಕಲೆಯತವ ಸ್ಮಯ. 

ಸ್ತಮಮನ್ಸ್ರತವ ಸ್ಮಯ ಮಾತಾಡತವ ಸ್ಮಯ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 46:10 ಬಿಡಿರ, ನಾನೆೇ ದೆೇವರತ; ಲೆಕೇಕದ ಸ್ಮಸ್ು 

ಜನಗಳಿಗಕ ಸ್ವಾಾಧಿಪತಿಯತ ನಾನೆೇ ಎಿಂದತ ತಿಳಿದತಕೆಕಳಿಳರ! 

ಕಣಿಿೇರತ 

ನಾವು ಸುರಸುವ ಕಣ್ಣೇರು ಅನುಭವಿಸುತಿುರುವ ದ ೇವರ ಅಪ್ಾರವಾದ 

ಪಿಾೇತಿ ಮತುು ಕರುಣ ಗ  ನಮಮ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯಾಗಿರುತುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:36,37 ಈ ಮಾತ್ತಗಳನತನ ಅವನತ 

ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೊರ್ಕಾಲಕರಕೆಕಿಂಡತ ಅವರೆಲಿರ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಪ್ಾರರ್ಾನೆಮಾಡಿದನತ. ಆಗ ಅವರೆಲಿರತ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ುರತ. ನ್ಸ್ೇವು 

ಇನತನ ಮೇಲೆ ನನನ ಮತಖವನತನ ಕಾರ್ತವದಿಲಿವೆಿಂದತ ಪ್ೌಲನತ ಹೆೇಳಿದ 

ಮಾತಿಗ್ೆ ಅವರತ ವಿಶ್ೆೇಷವಾಗಿ ವಯಥೆಪಟ್ತಿ ಅವನ ಕೆಕರಳನತನ 

ತ್ಬಿಬಕೆಕಿಂಡತ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಮತದಿಾಟ್ಿರತ.   

ಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ಸುರಸುವ ಕಣ್ಣೇರು ಅಪ್ಾರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಯ 

ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಅವು 

ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತಮಕ ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಮತುು ಆಿಂತರಕವಾದ 

ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುವ . 

ಲಕಕ 7:37,38 ಆಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿದಾ ದತರಾಚಾರಯಾದ ಒಬಬ 

ಹೆಿಂಗಸ್ತ ಫರಸ್ಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನತ ಊಟ್ಕೊ ಒರಗಿದಾಾನೆಿಂದತ 

ಗ್ೆಕತ್ತು ಹಡತಕೆಕಿಂಡತ ಸ್ತಗಿಂಧತೆೈಲದ ಭರಣಿಯನತನ ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡತ 
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ಬಿಂದತ ಹಿಂದೆ ಆತ್ನ ಪ್ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತಕೆಕಿಂಡತ ಅಳುತಾು 

ತ್ನನ ಕಣಿಿೇರನ್ಸ್ಿಂದ ಆತ್ನ ಪ್ಾದಗಳನತನ ತಾಯವಮಾಡಿ ತ್ನನ 

ತ್ಲೆೇಕಕದಲ್ಲನ್ಸ್ಿಂದ ಒರಸಿ ಅವುಗಳಿಗ್ೆ ಮತದಿಾಟ್ತಿ ಆ ತೆೈಲವನತನ 

ಹಚಿುದಳು. 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷಕ್ತೆಿಂತ ಮತುು ಜಯಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಕಣ್ಣೇರು ಬರುತುದ . 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 126:5,6 ಅಳುತಾು ಬಿತ್ತುವವರತ ಹಾಡತತಾು 

ಕೆಕಯತಯವರತ. ದತುಃಖಿಸ್ತತಾು ಬಿೇಜವನತನ ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡತ 

ಹೆಕೇಗತವವನತ ಹಷಾಸ್ತತಾು ಸಿವುಡತಗಳನತನ ಹೆಕತ್ತುಕೆಕಿಂಡತ 

ಬರತವನತ. 

ಕತಣಿದಾಡತವುದತ/ನೃತ್ಯಮಾಡತವುದತ 

ಕುಣ್ದಾಡುವುದು ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ು ಇರುವ ಇತರ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿಿಂತ ಮುಖಯವಾದುದದದಲ್ಲ. ಆದಾಗೂಯ, ಇದು ಹ ಚುಾ 

ವಿವಾದಾಸಾದವಾಗಿದ  ಆದದರಿಂದ ಇತರ ಕ ಲ್ವು ರೇತಿಗಳಿಗಿಿಂತಲ್ೂ 

ಇದಕ ೆ ಹ ಚಿಾನ ವಿವರಣ ಯ ಅಗತಯವಿದ . 

ವಿವರಣೆ 

ನೃತಯವು/ಕುಣ್ದಾಡುವುದು ತುಿಂಬ ಪಾದಶಿಕನಾತಮಕವಾಗಿದ . 

ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ಸಿಂತ್ ೂೇಷ, ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ು ಇಡಿೇ ದ ೇಹವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಇದನುು 

ಮಾಡಲ್ು ಅಗತಯವಾಗಿದ . 

"ನೃತಯ" ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿೇಬೂಾ ಮತುು ಗಿಾೇಕ್ 

ಪದಗಳ ಅಥಿವು "ಕುಪಾಳಿಸುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು, ಕಾಲ್ುಗಳನುು 

ಮೆೇಲ  ಕ ಳಗ  ಕುಣ್ಸುವುದು, ಹಾರುವುದು." ಬ ೇರ  ರೇತಿಯಲಿಲ 

ಹ ೇಳಳವುದಾದರ , ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಸವಯಿಂಪ್ ಾೇರತ 

ವಾದ ಮತುು ರಚನಾಕಾಮವಿಲ್ಲದ ಹಾಗ  ಅದನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:8 ಅವನತ ಹಾರ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ನಡೆದಾಡಿದನತ; 

ನಡೆಯತತಾು ಹಾರತತಾು ದೆೇವರನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡತತಾು ಅವರ 

ಜೆಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೆೇವಾಲಯದೆಕಳಗ್ೆ ಹೆಕೇದನತ. 
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ಕೇತ್ಾನೆ 149:3 ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ದಮಮಡಿ ಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಭಜಸ್ಲ್ಲ. 

ಹಳ  ೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರತವ ನೃತ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಸ್ಿಂಭರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲ ಿ

ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಜನರು ಈಜಪಿಿನವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಗ ೂಿಂಡಾಗ 

ರಕಞಣ ಯ ಮತುು ಬಿಡುಗಡ ಯ ಸಿಂಭಾಮವನುು ಆಚರಸಲ್ು ನೃತಯ 

ಮಾಡಿದರು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 15:20 ಆರೆಕೇನನ ಅಕೂನಾದ ಮಯಾಾಮಳು 

ಪರವಾದಿನ್ಸ್ಯಾಗಿದತಾ ದಮಮಡಿಯನತನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡಳು. 

ಸಿರೇಯರೆಲಿರಕ ದಮಮಡಿಗಳನತನ ತಾಳಗಳನತನ ಹಡಿದತ 

ನಾಟ್ಯವಾಡತತಾು, ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಿುರಲತ. 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷವನುು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸುವಾಗ ಅವರು 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸ್ದರು. 

2 ಸ್ಮತವೆೇಲ 6:14 ದಾವಿೇದನತ ನಾರನ ಎಫೇದನತನ 

ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡವನಾಗಿ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿಪೂಣಾಾಸ್ಕುಯಿಂದ 

ಕತಣಿದಾಡಿದನತ. 

ಆತಿಮಕ ನೃತ್ಯ 

ಆತಿಮಕ ನೃತಯವು ತನುತ್ಾನ ೇ ಆಗುವಿಂಥ, ಸರಳವಾದ ಮತುು 

ಅಪಾಟವಾದ ಶ್ ೈಲಿಯುಳುದಾಗಿದ  ಮತುು ಜಗಿಯುವ, ತಿರುಗುವ, 

ಕುಪಾಳಿಸುವ ಮತುು ಹಾರುವ ಮೂಲ್ಕ ಇದನುು ವಯಕುಪಡಿಸಬಹುದು. 

ಇದು ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಹಾಡಿನ ಮೂಲ್ಕ 

ತ್ ೂೇರಬರುತುದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 149:3 ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೇತಿಾಸ್ಲ್ಲ; 

ದಮಮಡಿ ಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಭಜಸ್ಲ್ಲ. 

➢ ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 

ದಾವಿೇದನು ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ಕುಣ್ದಾಡಿದನು. 
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ಮಿಯಾಿಮಳಳ ಮತುು ಎಲಾಲ ಸ್ರೇಯರು ಕುಣ್ದಾಡಿದರು. 

ಆತಿಮಕ ನೃತಯವು ಭಿನು ಲಿಿಂಗದವರ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾಡುವ ನೃತಯವಲ್ಲ. 

 ಮಿಯಾಿಮಳಳ ಮತುು ಎಲಾಲ ಸ್ರೇಯರು ಕುಣ್ದಾಡಿದರು 

 ಯುವಕರು ಮತುು ವೃದಿರು ಜ ೂತ್ ಯಾಗಿ ಕುಣ್ದಾಡಿದರು 

ಯರೆಮೇಯ 31:13 ಆಗ ಯತವತಿಯತ ನಾಟ್ಯವಾಡತತಾು 

ಉಲಾಿಸಿಸ್ತವಳು; ಯತವಕರಕ ವೃದಾರಕ ಜೆಕತೆಯಾಗಿ ಹಷಾಸ್ತವರತ 

➢ ವಯಸ್ಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ 

ಆತಿಮಕ ನೃತಯ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಯಾವುದ ೇ ವಯಸ್ಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ 

“ಯುವಕರು ಮತುು ವೃದಿರು” ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಗಮನಸ್ರ. 

ಗ್ಾಯನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ 

ಗಾಯನ ಮತುು ನೃತಯವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜ ೂತ್ ಯಾಗಿ ಸಾಗುತುವ . 

1 ಸ್ಮತವೆೇಲ 29:5 ಸ್ೌಲನತ ಸ್ಾವಿರಗಟ್ಿಳೆಯಾಗಿ ಕೆಕಿಂದನತ. 

ದಾವಿೇದನತ ಹತ್ತು ಸ್ಾವಿರಗಟ್ಿಳೆಯಾಗಿ ಕೆಕಿಂದನತ ಎಿಂದತ 

ಸಿರೇಯರತ ಕತಣಿಯತತಾು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹಾಡಿದತಾ ಈ ದಾವಿೇದನನೆನೇ 

ಕತರತ್ಲಿವೇ ಅಿಂದರತ. 

ನೃತ್ಯ ಮಾಡತವ ಸ್ಮಯ 

ನೃತಯ ಮಾಡಲ್ು ಸೂಕು ಸಮಯವಿದ . 

ಪರಸ್ಿಂಗಿ 3:4 ಅಳುವ ಸ್ಮಯ ನಗತವ ಸ್ಮಯ. ಗ್ೆಕೇಳಾಡತವ 

ಸ್ಮಯ ಕತಣಿದಾಡತವ ಸ್ಮಯ ... 

ಕತ್ಾನ ಮತಿಂದೆ ಕತಣಿಯತವುದತ 

ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಈ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಪಾಕಟ್ಟಸಲ್ಾಟಿ ದ ೇವರ 

ವಾಕಯಕ ೆ ತ್ ೂೇರಸುವ ವಿಧ ೇಯತ್ ಗಳಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ , ಆದದರಿಂದ 

ನಾವು ಕುಣ್ಯುತ್ಾು ಆತನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು. ನಾವು 

ಇಚ್ಾೆಪೂವಿಕವಾಗಿ ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗ  

ಮುಜುಗರವ ನಸ್ದರೂ, ನಾವು ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಕತಿನ 
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ಮುಿಂದ  ಕುಣ್ಯುವ ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಸ ೇರ 

ಕುಣ್ಯಬ ೇಕು. 

ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕತಣಿಯತವುದತ 

ಆತಮನಲಿಲ ಕುಣ್ಯುವುದು ಎಿಂದರ  ನಮಮ ಇಡಿೇ ದ ೇಹವು 

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ನಯಿಂತಾಣದಲಿಲರುವಾಗ 

ಮಾಡುವಿಂಥ ನೃತಯವಾಗಿದ . ಈ ಸಮಯದಲಿಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಆತಮನಲಿಲ "ಕಳ ದುಹ ೂೇದವರು" ಮತುು ಆತನ 

ಶಕ್ತುಯಲಿಲ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮಗುರು ಆಗಿರುತ್ಾುರ , ಅವರು ತಮಮ ಬಗ  ೆ

ಅಥವಾ ತಮಮ ಸುತುಲಿರುವ ಇತರರಗ  ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಮರ ತವರಾಗಿರುತ್ಾುರ . ಅದು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ದ ೇವರ ಪರಪೂಣಿ 

ಸಮಯದಲಿಲಯೇ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಅದರಿಂದ ಆಚ್  ಈಚ್ ಗ  

ಹ ೂೇಗಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಪರಪೂಣಿ ಸಾಮರಸಯದಿಿಂದ ಮತುು ಆ 

ಕ್ಷಣದಲಿಲ ದ ೇವರ ಚಲ್ನ ಯಿಂದಿಗ  ಮುಿಂದ  ಸಾಗಬ ೇಕು. 

ಪುನುಃಸ್ಾಥಪನೆಯ ಬಗ್ೆು ಪರವಾದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಕುಣ್ಯುವಿಕ ಯನುು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸುವ ಬಗ ೆ ಪಾವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

ಯರೆಮೇಯ 31:4,13 ಇಸ್ಾರಯೇಲೆಿಂಬ ಯತವತಿಯೇ, ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ 

ಹಾಳುಪರದೆೇಶಗಳನತನ ಪುನುಃ ಕಟ್ತಿವೆನತ; ಅವು ಕಟ್ಿಡಗಳಾಗತವವು. 

ನ್ಸ್ೇನತ ಮತೆು ದಮಮಡಿಗಳಿಿಂದ ವೆೈಭವಗ್ೆಕಿಂಡತ ವಿನೆಕೇದಪಡತವವರ 

ನಾಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಕೆಕಳುಳವಿ. ಆಗ ಯತವತಿಯತ ನಾಟ್ಯವಾಡತತಾು 

ಉಲಾಿಸಿಸ್ತವಳು; ಯತವಕರಕ ವೃದಾರಕ ಜೆಕತೆಯಾಗಿ 

ಹಷಾಸ್ತವರತ; ನಾನತ ಅವರ ದತುಃಖವನತನ ನ್ಸ್ೇಗಿಸಿ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವನತನಿಂಟ್ತಮಾಡಿ ಅವರತ ತ್ಮಮ ವಯಸ್ನವನತನ ಬಿಟ್ತಿ 

ಆನಿಂದಿಸ್ತವಿಂತೆ ಅವರನತನ ಸ್ಿಂತೆೈಸ್ತವೆನತ. 

ನಾವು ಆತಿಮಕ ಇಸಾಾಯೇಲ್ರಾಗಿದದರ , ಇದು ಇಿಂದು ನಮಗ  

ಇರುವಿಂಥದಾದಗಿದ . 

ಎಚುರಕೆಗಳು  

ಪ್ಾರಪಿಂಚಿಕ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ೆು ಎಚುರಕೆಯತಳಳವರಾಗಿರ 
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ಪ್ಾಾಪಿಂಚಿಕ ಸವಭಾವದ ನೃತಯವು ಹಿಿಂಜಾರಕ , ವಿಗಾಹಾರಾಧನ , 

ಅನ ೈತಿಕತ್  ಮತುು ಲೌಕ್ತಕತ್ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . ಸ ೈತ್ಾನನು 

ಎಲ್ಲದಕೂೆ ನಕಲಿಯಾದ ಸಿಂಗತಿಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ನಜವಾದ ಮತುು ಆಸಲಿಯಾದ ಸಿಂಗತಿ ಇದ  ಎಿಂದು ನಕಲಿ 

ಸಿಂಗತಿಗಳಳ ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸುತುವ . 

ಪರದಶಾನಕಾೂಗಿ ಅಲ ಿ

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವ ನೃತಯದ ಉದ ದೇಶವು "ತ್ ೂೇರಕ " ಗಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಪಾದಶಿನಕಾೆಗಿ ಮಾಡುವಿಂಥದದಲ್ಲ, ಅದು ಜನರ 

ಗಮನವನುು ನತಿಕರತು ಸ ಳ ಯುವಿಂಥದುದ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, 

ನೃತಯವು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವಿಂತಹ ಸಹಜವಾದ ಮತುು 

ಭಾವಾವ ೇಶದಿಿಂದ ವಯಕುಪಡಿಸುವ ದ ೈಹಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿರಬ ೇಕು, 

ಅದು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಇಡಿೇ ಸಭ ಯನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರಬ ೇಕು. 

ಇದರಲಿಲ ಸ್ರೇಯರು ಮತುು ಪುರುಷರು, ಯುವಕರು ಮತುು ಹಿರಯರು 

ಭಾಗವಹಿಸಬ ೇಕು. 

ಯರೆಮೇಯ 31:13 ಆಗ ಯತವತಿಯತ ನಾಟ್ಯವಾಡತತಾು 

ಉಲಾಿಸಿಸ್ತವಳು; ಯತವಕರಕ ವೃದಾರಕ ಜೆಕತೆಯಾಗಿ ಹಷಾಸ್ತವರತ  

“ಆತಿಮಕ ನೃತಯ” ಅಥವಾ “ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ಕುಣ್ಯುವ” 

ಸಮಯದಲಿಲ ಮಾಡುವ ಉತೆಟವಾದ ಸುುತಿಯ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸುುತಿಸುವುದನುು ನಲಿಲಸ್ “ವಿೇಕ್ಷಕ” ರಾಗಬಾರದು 

ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ರೇತಿಯಲಿಲ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು. 

ಆಯದಕ ೂಿಂಡು ಕ ಲ್ವರು ಮಾತಾವ ೇ ಇತರರ ಮನರಿಂಜನ ಗಾಗಿ 

ಪಾದಶಿನ ನೇಡುವಿಂತ ನೃತಯದ “ಕಾಯಿಕಾಮ” ಆಗಲ್ು 

ಬಿಡಬಾರದು. 

ನೃತಯವು ವಯಕ್ತುಯ ಇಡಿೇ ಆತಮ, ಪ್ಾಾಣ ಮತುು ದ ೇಹವನುು  

ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದುದ, ಸುುತಿಯನುು ಮುಕುವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿರಬ ೇಕು ಆದರ  ಅದರಲಿಲ ಎಚಾರಕ  ವಹಿಸಬ ೇಕು. 

ನಮಮ ಉಡುಗ  ಮತುು ನಮಮ ಕಾಯಿಗಳಳ ಯಾವಾಗಲ್ೂ 
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ಕತಿನನುು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಿಂಥವುಗಳಳ ಮತುು ನಮಮತು ಗಮನ 

ಹರಸದಿಂಥವುಗಳಳ ಆಗಿರಬ ೇಕು. 

ಪ್ಾಲೆಕುಳಳಬೆೇಕತ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ನಡ ಸುವಾಗ ಕತಿನ ಮುಿಂದ  

ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ು ನೃತಯ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಪ್ಾಲ ೂೆಳುಲ್ು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ನರಾಕರಸುವಿಂಥದುದ ದ ೇವರಗ  ವಿರ ೂೇಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ 

ಬಿೇಳಳವ ಕ್ತಾಯಯಾಗಿದ . ಸಿಂಕ ೂೇಚಪಾವೃತಿುಯು ಮತುು 

ಮಯಾಿದ ಯನುು ಕಳ ದುಕ ೂಳಳುವ ಭಯಪಡುವಿಂಥದುದ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನನುು ದುಃಖಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತನ 

ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯನುು ನಿಂದಿಸಬಹುದು. 

ದಾವಿೇದನು, “ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ತನು ಪೂಣಿ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಕುಣ್ದಿಂತ್ ” 

ನಾವು ಪಾತಿಯಬಬರೂ ತಮಮ ಸಾವಥಿಕ ೆ ಸತ್ಾುಗ ಮತುು 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗುವಾಗ, ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಚಲ್ನ ಯು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಸಮೂಹದ ಮೆೇಲ  ಇಳಿದು ಬರುತುದ , ಆಗ ದ ೂಡಡ 

“ಬಿಡುಗಡ ಗಳಳ” ನಡ ಯುತುವ .  

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಭಯಭಕ್ತುಯ ಮತುು ಗೌರವದ ಸಿಂಕ ೇತಗಳ ಿಂದು ಹ ೇಳಳವ ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಮೂರು ದ ೈಹಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ.  

 

2. ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರದ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿ ಹಾಗ , ಆರಾಧನ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಯಾವ ದ ೈಹಿಕ  ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುು  

ಸಭ ಯ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಪುನಃಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಡುವುದು ಎಿಂದು ಪಾವಾದಿಸಲಾಗಿದ ? 

 

3. ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಯಾವ ದ ೈಹಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ನಮಗ  ಹ ಚುಾ ಮುಜುಗರವಾಗಿದ ? ಆ ನದಿಿಷಿ 

ಅಿಂಶದ ಬಗ ೆ ದ ೇವರ ವಾಕಯವು ಏನು ಹ ೇಳಳತುದ ? ನೇವು ಹಾಗ  ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಬಯಸ್ದರ  ನೇವು ಆ 

ರೇತಿ ಸುುತಿಸಲ್ು ಸ್ದಿರದಿದೇರಾ? 
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ಪ್ಾಠ ಒಿಂಬತ್ತು 

ಸ್ತುತಿಗ್ೆ ಇರತವ ಅಡಚಣೆಗಳು 
ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದಕ್ತೆರುವ ಅಶಕುತ್ ಯು 

ದ ೇವರ ಮತುು ನಮಮ ನಡುವ  ಮುಖಯವಾದ ಸಮಸ ಯ ಇದ  

ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಅವರ 

ಸಮಸ ಯ, ಅಥವಾ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಏನ ಿಂದು ತಿಳಿದು, ಅವುಗಳನುು 

ಬಗ ಹರಸುವ ತನಕ ಆತನನುು ಹುಡುಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸದಿಂತ್  ತಡ ಯುವ ಅದ ೇ ಅಡಚಣ ಗಳಳ, 

ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಮುಿಂದುವರಯದಿಂತ್ , ನಮಮ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗಳಿಗ  

ಉತುರ ಸ್ಗದಿಂತ್  ಅಥವಾ ವಾಸ್ಯಾಗದಿಂತ್  ನಮಮನುು 

ತಡ ಯಬಹುದು. 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುವ ನೆವಗಳು 

"ನಾನು ಸ ುೇಹಪರನಾದ ವಯಕ್ತುಯಲ್ಲ!" 

“ನಾನು ತುಿಂಬಾ ನಾಚಿಕ ಯುಳುವನು; ನಾನು ಸಿಂಕ ೂೇಚಪಾಕೃತಿ 

ಉಳುವನು!” 

"ನಾನು ಹ ೂರಗ  ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಳಳುವ ವಯಕ್ತುಯಲ್ಲ." 

ಆದರೂ, ಸುುತಿಸಬ ೇಕ ಿಂಬುದು ದ ೇವರ ಆಜ್ಞ ಯಾಗಿದ  ಮತುು 

ಯಾವುದ ೇ ಮಾನಯವಾದ ನ ವಗಳಿಲ್ಲ! 

ಕೇತ್ಾನೆ 150:6 ಶ್ಾಾಸ್ವಿರತವದೆಲಿವೂ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ಲ್ಲ; 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ಸ್ತುತಿಗ್ೆ ಅಡಿಡಯಾಗಿರತವಿಂರ್ವುಗಳನತನ ನಾವು ಸ್ರಪಡಿಸಿಕೆಕಳಳಬೆೇಕತ 

ಪ್ಾಪ 

ಪ್ಾಪವು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗಿರುವ ನಮಮ ಅನ ೂಯೇನಯತ್ ಯನುು ಮತುು 

ಸಿಂಸಗಿವನುು ಮುರದುಹಾಕುತುದ . ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ 

ಪ್ಾಪವು ನಮಮನುು ತಡ ಯುತುದ . 
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ಕೇತ್ಾನೆ 66:18 ನಾನತ ಕೆಟ್ಿತ್ನದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಟ್ಟಿದಾರೆ 

ಸ್ಾಾಮಯತ ನನನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನತನ ಕೆೇಳುತಿುದಿಾಲಿ. 

ಯಶ್ಾಯ 59:2 ಆದರೆ ನ್ಸ್ಮಮ ಅಪರಾಧಗಳೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇವರಿಂದ 

ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಅಗಲ್ಲಸ್ತತಾು ಬಿಂದಿವೆ; ನ್ಸ್ಮಮ ಪ್ಾಪಗಳೆೇ ಆತ್ನತ 

ಕೆೇಳಲಾರದಿಂತೆ ಆತ್ನ ಮತಖಕೊ ಅಡಡವಾಗಿವೆ. 

 ಪರಹಾರ 

ಇದಕ ೆ ಉತುರವ ಿಂದರ  ನಮಮ ಪ್ಾಪವನುು ಅಥವಾ ಪ್ಾಪಗಳನುು 

ಒಪಿಾಕ ೂಿಂಡು ಅರಕಮಾಡಬ ೇಕು ಮತುು ಆತನ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯನುು 

ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

1 ಯೇಹಾನ 1:9 ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನತನ ಒಪಿಪಕೆಕಿಂಡತ 

ಅರಕೆಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ನತ ನಿಂಬಿಗಸ್ುನಕ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನಕ 

ಆಗಿರತವದರಿಂದ ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನತನ ಕ್ಷಮಸಿಬಿಟ್ತಿ ಸ್ಕಲ 

ಅನ್ಸ್ೇತಿಯನತನ ಪರಹರಸಿ ನಮಮನತನ ಶತದಿಾಮಾಡತವನತ. 

ದಿಂಡನಾತಿೇಪುಾ 

ದಿಂಡನಾತಿೇಪಿನುು ಸ ೈತ್ಾನನು ನಮಮ ಮೆೇಲ  ಹ ೂರಸುತ್ಾುನ , 

ದ ೇವರು ಎಿಂದಿಗೂ ಹಾಗ  ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಮಮನುು ಕ್ಷಮಿಸುವಿಂತ್  ನಾವು ದ ೇವರನುು ಕ ೇಳಿದ ನಿಂತರ, ನಾವು 

ನಮಮನುು ಕ್ಷಮಿಸಬ ೇಕು. ನಮಮನುು ನಾವು ಖಿಂಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುವುದರ 

ಫಲಿತ್ಾಿಂಶವ ೇನಿಂದರ : 

 ಅನಹಿತ್ ಯ ಭಾವನ  - ಇದರಿಂದ ನಾವು ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ “ನಮಮ ತಲ ಯನುು ತಗಿಸೆುತ್ ುೇವ ” 

ಬಯಸುತ್ ುೇವ . 

 ನಮಮ ಅನಹಿತ್ ಯ ಬಗ ೆ ತುಿಂಬಾ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ 

ನಾವು ದ ೇವರ ಕರುಣ ಯನುು ಮತುು ಕೃಪ್ ಯನುು 
ಮರ ತುಬಿಡುತ್ ುೇವ . ನಾವು ದ ೇವರ ಪಾಜ್ಞ ಯ ಬದಲ್ು 
ಸವಯಿಂ ಪಾಜ್ಞ  ಉಳುವರಾಗಿರುತ್ ುೇವ . 

 ಪರಹಾರ 
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ರೆಕೇಮಾಪುರ 8:1 ಆದದರಿಂದ ಕರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿರತವವರಗ್ೆ 

ಅಪರಾಧ ನ್ಸ್ರ್ಾಯವು ಈಗ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ. 

 ನಮಮ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳನುು ತ್ ಗ ದುಹಾಕ್ತ ಮತುು ಅವುಗಳನುು 
ಯೇಸುವಿನ ಮೆೇಲ  ಹಾಕ್ತರ. 

 ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ ೆ ಯೇಚಿಸಲ್ು ಎಷುಿ ಹ ಚುಾ ಸಮಯ 

ಕಳ ಯುತ್ ುೇವ ಯೇ, ಅಷುಿ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ನಾವು ಆತನನುು 
ಸುುತಿಸಲ್ು ಬಯಸುತ್ ುೇವ . 

ಇಬಿರಯ 12:2 ನಿಂಬಿಕೆಯನತನ ಹತಟ್ಟಿಸ್ತವವನಕ ಪೂರೆೈಸ್ತವವನಕ 

ಆಗಿರತವ ದೆೇಸ್ತವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ ಇಟ್ತಿ ನಮಗ್ೆ ನೆೇಮಕವಾದ 

ಓಟ್ವನತನ ಸಿಥರಚಿತ್ುದಿಿಂದ ಓಡೆಕೇರ್. ಆತ್ನತ ತ್ನನ ಮತಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದಾ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಅಪಮಾನವನತನ ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಶಲತಬೆಯ 

ಮರರ್ವನತನ ಸ್ಹಸಿಕೆಕಿಂಡತ ದೆೇವರ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲ ಿ

ಆಸ್ನಾರಕಡನಾಗಿದಾಾನೆ. 

ಲೌಕಕತೆ 

ಲೌಕ್ತಕತ್  ಎಿಂದರ  ನಮಮ ಮನಸುಿಗಳನುು ಮತುು ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳನುು 

ಈ ಲ ೂೇಕದ ವಿಷಯಗಳ ಮೆೇಲ  ಕ ೇಿಂದಿಾೇಕರಸುವುದಾಗಿದ . 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ದ ೇವರಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದಕ್ತೆಿಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 

“ಘನತ್ ” ಯನುು ಅಥವಾ “ಗೌರವ” ವನುು ಸಲಿಲಸಲ್ು ಬಯಸಬ ೇಕು. 

 ಪರಹಾರ 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 5:7 ನ್ಸ್ಮಮ ಚಿಿಂತೆಯನೆನಲಾಿ ಆತ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕರ ಆತ್ನತ 

ನ್ಸ್ಮಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಚಿಿಂತಿಸ್ತತಾುನೆ. 

ಫ್ನಲ್ಲಪಿಪ 4:8 ಕಡೆೇ ಮಾತೆೇನಿಂದರೆ, ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ, ಯಾವಾಯವದತ 

ಸ್ತ್ಯವೂ ಮಾನಯವೂ ನಾಯಯವೂ ಶತದಾವೂ ಪಿರೇತಿಕರವೂ 

ಮನೆಕೇಹರವೂ ಆಗಿದೆಯೇ, ಯಾವದತ ಸ್ದತುರ್ವಾಗಿದೆಯೇ, 

ಯಾವದತ ಕೇತಿಾಗ್ೆ ಯೇಗಯವೇ, ಅವೆಲಿವುಗಳನಕನ ಲಕ್ಷಯಕೊ 

ತ್ಿಂದತಕೆಕಳಿಳರ. 
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1 ಯೇಹಾನ 2:15 ಲೆಕೇಕವನಾನಗಲ್ಲ ಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿರತವವುಗಳ 

ನಾನಗಲ್ಲ ಪಿರೇತಿಸ್ಬೆೇಡಿರ. ಯಾವನಾದರಕ ಲೆಕೇಕವನತನ ಪಿರೇತಿಸಿದರೆ 

ತ್ಿಂದೆಯ ಮೇಲರ್ ಪಿರೇತಿಯತ ಅವನಲ್ಲಿಲಿ. 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 12:2 ಇಹಲೆಕೇಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ದೆ 

ನಕತ್ನ ಮನಸ್್ನತನ ಹೆಕಿಂದಿಕೆಕಿಂಡತ ಪರಲೆಕೇಕಭಾವದವರಾಗಿರ. 

ಹೇಗ್ಾದರೆ ದೆೇವರ ಚಿತ್ುಕೂನತಸ್ಾರದದತಾ ಅಿಂದರೆ ಉತ್ುಮವಾದದಕಾ 

ದೆಕೇಷವಿಲದಿಕಾ ಯಾವ ಯಾವದೆಿಂದತ ವಿವೆೇಚಿಸಿ ತಿಳುಕೆಕಳುಳವಿರ. 

ಅಸ್ಡೆಡ 

ಕತಿನ ವಿಷಯದಲಿಲ ಉದಾಸ್ೇನತ್ ಯಿಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸಡ ಡಯಿಿಂದ 

ಇರುವುದು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡದಿಂತ್  ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನುು ತಡ ಯುತುದ . 

ಪರಕಟ್ನೆ 2:4 ಆದರೆ ಮೊದಲತ ನ್ಸ್ನಗಿದಾ ಪಿರೇತಿಯನತನ ನ್ಸ್ೇನತ 

ಬಿಟ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದಿಾೇಯಿಂದತ ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ ಮೇಲೆ ತ್ಪುಪ 

ಹೆಕರಸ್ಬೆೇಕಾಗತತ್ುದೆ. 

 ಪರಹಾರ 

ಪೂಣಿ ಪಶ್ಾಾತ್ಾುಪದಿಿಂದ ದ ೇವರ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ ೂಳುಲ್ು ನಮಮ 

ಹೃದಯವನುು ಸ್ದಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ, ಅದಾದ ನಿಂತರ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ 

ಕ್ತಾಯಯಾಗಿ, ಆತನನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ರ. 

ಮಲಾಕ 3:7 ನ್ಸ್ಮಮ ಪಿತ್ೃಗಳ ಕಾಲದಿಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ೇವು ನನನ ವಿಧಿಗಳಿಗ್ೆ 

ಓರೆಯಾದಿರ. ಅವುಗಳನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ಲ್ಲಲಿ. ನನನ ಕಡೆಗ್ೆ ಪುನುಃ 

ತಿರತಗಿರ. ತಿರತಗಿದರೆ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಮ ಕಡೆಗ್ೆ ಪುನುಃ ತಿರತಗತವೆನತ. 

ಇದತ ಸ್ೆೇನಾಧಿೇಶಾರ ಯಹೆಕೇವನತ ನತಡಿ. 

ತಿರತಗಿಬಿೇಳುವಿಕೆ 

ದ ೇವರಗ , ತಿಂದ ತ್ಾಯಿಗಳಿಗ  ವಿರ ೂೇಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ದ ೇವರು 

ಸಭ ಯಲಿಲ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದಿವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿೇಳಳವುದು 

ಸುುತಿಸುವುದಕ್ತೆರುವ ದ ೂಡಡ ಅಡಚಣ ಯಾಗಿದ . 
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I ಸ್ಮತವೆೇಲ 15:22,23 ಅದಕೊ ಸ್ಮತವೆೇಲನತ, ಯಹೆಕೇವನತ 

ವಿಧೆೇಯತ್ಾಕೊ ಮಚತುವಷತಿ ಯಜ್ಞಹೆಕೇಮಗಳಿಗ್ೆ ಮಚತುತಾುನೆಕೇ? 

ಯಜ್ಞವನನಪಿಾಸ್ತವದಕೂಿಂತ್ ಮಾತ್ತಕೆೇಳುವದತ ಉತ್ುಮವಾಗಿದೆ; 

ಟ್ಗರತಗಳ ಕೆಕಬಿಬಗಿಿಂತ್ ವಿಧೆೇಯತ್ಾವು ವಿಶ್ೆೇಷವಾಗಿದೆ. 

ಅವಿಧೆೇಯತ್ಾವು ಮಿಂತ್ರತ್ಿಂತ್ರಗಳಷೆಿೇ ಕೆಟ್ಿದಾಾಗಿರತವದತ; ಹಟ್ವು 

ಮಥಾಯಭಕುಗಕ ವಿಗರಹಾರಾಧನೆಗಕ ಸ್ಮಾನವಾಗಿರತವುದತ. ನ್ಸ್ೇನತ 

ಯಹೆಕೇವನ ಮಾತ್ನತನ ತ್ಳಿಳಬಿಟ್ಿದಾರಿಂದ ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಅರಸ್ತತ್ನದಿಿಂದ ತ್ಳಿಳಬಿಟ್ಟಿದಾಾನೆ ಎಿಂದತ ನತಡಿದನತ. 

 ಪರಹಾರ 

ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಅಧಿೇನರಾಗಿರ ಮತುು ನಮಮ ತಿರುಗಿಬಿೇಳಳವಿಕ ಯ ಬಗ  ೆ

ಪಶ್ಾಾತ್ಾುಪ ಪಡಿರ. 

ಇಬಿರಯ 13:17 ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ಭಾನಾಯಕರ ಮಾತ್ನತನ ಕೆೇಳಿರ. ಅವರಗ್ೆ 

ಅಧಿೇನರಾಗಿರ. ಅವರತ ಲೆಕೂ ಒಪಿಪಸ್ಬೆೇಕಾದವರಾಗಿ ನ್ಸ್ಮಮ 

ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕಾಯತವವರಾಗಿದಾಾರೆ. ಅವರತ ವಯಸ್ನಪಡದೆೇ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷದಿಿಂದ ಇದನತನ ಮಾಡತವಿಂತೆ ನೆಕೇಡಿರ. ಅವರತ 

ವಯಸ್ನದಿಿಂದಿರತವದತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಪರಯೇಜನಕರವಾದದಾಲಿ. 

ನ್ಸ್ರತತಾ್ಹ 

ಅನ ೇಕರು ತಮಮ ತ್ ೂಿಂದರ ಗಳನುು ಅವರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಭ ಗ  

ತರುತ್ಾುರ . ನಾವು ಸಭ ಗ  ಬರುವ ಮೊದಲ್ು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಲ್ು 

ನಮಮ ಹೃದಯವನುು ಸ್ದಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

2 ಕೆಕರಿಂರ್ 4:8,9 ಸ್ವಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯಕ ನಮಗ್ೆ ಇಕೂಟ್ತಿ ಇದಾರಕ 

ನಾವು ಅತಿ ಸ್ಿಂಕಟ್ಪಡತವವರಲಿ. ನಾವು ದಿಕತೂ ಕಾರ್ದವರಾಗಿದಾರಕ 

ಕೆೇವಲ ದೆಸ್ೆಗ್ೆಟ್ಿವರಲಿ. ಹಿಂಸ್ೆಪಡತವವರಾಗಿದಾರಕ 

ಕೆೈಬಿಡಲಪಟ್ಿವರಲಿ. 

 ಪರಹಾರ 
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ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಮತುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ನಾವು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಿಿಂದ 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ಎಲಾಲ ನರುತ್ಾಿಹಗಳಳ ನಮಮ ಹೃದಯದಿಿಂದ 

ಹ ೂರಟುಹ ೂೇಗುತುವ . 

ಯಶ್ಾಯ 51:11 ಯಹೆಕೇವನತ ವಿಮೊೇಚಿಸಿದವರತ ಹಿಂದಿರತಗಿ 

ಶ್ಾಶಾತ್ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವೆಿಂಬ ಕರೇಟ್ವನತನ ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡತ 

ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಯಡನೆ ಚಿೇಯೇನ್ಸ್ಗ್ೆ ಸ್ೆೇರತವರತ; 

ಹಷಾಾನಿಂದಗಳನತನ ಅನತಭವಿಸ್ತವರತ, ಮೊರೆಯಕ ಕರಕರೆಯಕ 

ತೆಕಲಗಿಹೆಕೇಗತವವು. 

ಕೆಕೇಪ 

ನಾವು ಇತರರ ಬಗ ೆ, ನಮಮ ಬಗ ೆ ಅಥವಾ ದ ೇವರ ಬಗ  ೆ ನಮಮ 

ಹೃದಯದಲಿಲ ಕ ೂೇಪವನುು ಇಟುಿಕ ೂಿಂಡಿದದರ  ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ದ ೇವರ ಬಳಿಗ  ಬರುವುದು ಅಸಾಧಯ. 

ಯಾಕೆಕೇಬ 1:19,20 ನನನ ಪಿರಯ ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ ನ್ಸ್ೇವು ಬಲಿವರತ 

ಆದರೆ ಪರತಿಯಬಬನತ ಕವಿಗ್ೆಕಡತವದರಲ್ಲ ಿ ತಿೇವರವಾಗಿಯಕ 

ಮಾತಾಡತವದರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಧಾನವಾಗಿಯಕ ಇರಲ್ಲ. 

ಕೆಕೇಪಿಸ್ತವದಲ್ಲಿಯಕ ನ್ಸ್ದಾನವಾಗಿರಲ್ಲ. ಮನತಷಯನ ಕೆಕೇಪವು 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಮಚಿುಕೆಯಾಗಿರತವ ನ್ಸ್ೇತಿಗ್ೆ ಅನತಕಕಲವಾಗತವದಿಲಿ. 

 ಪರಹಾರ 

ನಮಗ  ತಪುಾ ಮಾಡಿದವರನುು ಕ್ಷಮಿಸ್ರ ಮತುು ಕ ೂೇಪವನುು ನಮಮ 

ಹೃದಯದಲಿಲ ಇಟುಿಕ ೂಳಳುವುದನುು ನರಾಕರಸ್ರ. 

ಎಫೆಸ್ 4:31,32 ಎಲಾಿ ದೆಾೇಷ ಕೆಕೇಪ ಕೆಕರೇಧ ಕಲಹ ದಕಷಣೆ 

ಇವುಗಳನಕನ ಸ್ಕಲ ವಿಧವಾದ ದತಷಿತ್ನವನಕನ ನ್ಸ್ಮಮಿಂದ ದಕರ 

ಮಾಡಿರ. ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ ಉಪಕಾರಗಳಾಗಿಯಕ ಕರತಣೆ 

ಯತಳಳವರಾಗಿಯಕ ಕ್ಷಮಸ್ತವವರಾಗಿಯಕ ಇರ. ದೆೇವರತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ 

ಕರಸ್ುನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಸಿದನಲಾಿ. 

ಚಿಿಂತೆ 



110 

 

ಚಿಿಂತ್ ಯು ಸಿಂದ ೇಹದ ಮತುು ಅಪನಿಂಬಿಕ ಯ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ  

ಆಗಿದ ; ಇದು ನಿಂಬಿಕ ಗ  ವಿರುದಿವಾದದುದ ಆಗಿದ . ನಮಮ 

ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಳ ಚಿಿಂತ್ ಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದದರ  ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ  

ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧಯ. 

ಯೇಹಾನ 14:27 ಶ್ಾಿಂತಿಯನತನ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬಿಟ್ತಿ ಹೆಕೇಗತತೆುೇನೆ 

ನನನಲ್ಲಿರತವಿಂರ್ ಶ್ಾಿಂತಿಯನತನ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಕೆಕಡತತೆುೇನೆ. ಲೆಕೇಕವು 

ಕೆಕಡತವ ರೇತಿಯಿಂದ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಕೆಕಡತವುದಿಲಿ. 

 ಪರಹಾರ 

ನಾವು ನಮಮ ಕಣುಣಗಳನುು ಯೇಸುವಿನ ಮೆೇಲ  ಮತುು ಆತನ ವಾಕಯದ 

ವಾಗಾದನಗಳ ಮೆೇಲ  ಕ ೇಿಂದಿಾೇಕರಸುವಾಗ ಮತುು ಚಿಿಂತಿಸುವ ಬದಲ್ು, 

ಆತನು ಮಾಡಿರುವಿಂಥದದಕ ೆ ಮತುು ಆತನು ಯಾರ ಿಂಬುದಕ ೆ 

ಆತನಗ  ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಯನುು ಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ನಮಮ 

ಹೃದಯಗಳಳ ಸಮಾಧಾನದಿಿಂದ ತುಿಂಬುತುವ  ಮತುು ದ ೇವರಗ  

ಸಲಿಲಸುವ ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾಗಳಳ ನಮಮ ಹೃದಯದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿ ಹ ೂರ 

ಹರಯಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗುತುವ . 

ಫ್ನಲ್ಲಪಿಪ 4:6,7 ಯಾವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾಗಿಯಕ ಚಿಿಂತೆಮಾಡದೆ 

ಸ್ವಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಮತಿಂದೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನಕನ 

ಪ್ಾರರ್ಾನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನಕನ ಮಾಡತತಾು ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಬೆೇಕಾದದಾನತನ 

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರ. ಆಗ ಎಲಾಿ ಗರಹಕೆಯನತನ ಮೇರತವ 

ದೆೇವಶ್ಾಿಂತಿಯತ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳನಕನ ಯೇಚನೆಗಳನಕನ ಕರಸ್ು 

ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯತವದತ. 

ಖಿನನತೆ 

ನಮಮ ಪರಸ್ಥತಿಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಖಿನುತ್ ಯ ಆತಮವು ನಮಮನುು 

ಸ ೂೇಲಿಸಲ್ು ಅನುಮತಿಸುವಿಂಥದುದ ನಮಮ ಜೇವನದಲಿಲ 

ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾದ ಹರವನುು ನಲಿಲಸುವುದಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗುತುದ . 

I ಪ್ೆೇತ್ರ 4:12,13 ಪಿರಯರೆೇ, ನ್ಸ್ೇವು ಪರಶ್ೆ ೇಧನೆಗ್ಾಗಿ ಪುಟ್ಕೊ 

ಹಾಕಲಪಟ್ಿದಾಕೊ ಆಶುಯಾಪಡಬೆೇಡಿರ. ವಿಪರೇತ್ವಾದ ಸ್ಿಂಗತಿ 

ಸ್ಿಂಭವಿಸಿತೆಿಂದತ ಯೇಚಿಸ್ಬೆೇಡಿರ. ಆದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ಎಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗಕ 
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ಕರಸ್ುನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲತಗ್ಾರರಾಗಿದಿಾೇರೆಕೇ ಅಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗ್ೆ 

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷವುಳಳವರಾಗಿರರ. ಆತ್ನ ಮಹಮಯ ಪರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಟ್ತಿ ಉಲಾಿಸ್ಗ್ೆಕಳುಳವಿರ. 

 ಪರಹಾರ 

ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸಲ್ು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬ ೇಕು. ದ ೇವರಗ  ತ್ ೂೇರಸುವ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ 

ಕ್ತಾಯಯಾಗಿ, ನಾವು ನಮಮ ಸುುತಿಯ ವಸರವನುು ಧರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಯಶ್ಾಯ 61:3 ದತುಃಖಿತ್ರೆಲಿರನತನ ಸ್ಿಂತೆೈಸ್ತವದಕಕೂ 

ಚಿೇಯೇನ್ಸ್ನಲ್ಲ ಿ ಶ್ೆ ೇಕಸ್ತವವರಗ್ೆ ಬಕದಿಗ್ೆ ಬದಲಾಗಿ 

ಶರೆಕೇಭಕಷರ್, ದತುಃಖವಿದಾಲ್ಲ ಿ ಆನಿಂದತೆೈಲ, ಕತಿಂದಿದ ಮನಕೊ 

ಪರತಿಯಾಗಿ ಉತಾ್ಹ ಸ್ೆಕುೇತ್ರದ ವಸ್ರ ಇವುಗಳನತನ 

ಒದಗಿಸಿಕೆಕಡತವದಕಕೂ ಆತ್ನತ ನನನನತನ ಕಳುಹಸಿದಾಾನೆ. 

ಯಹೆಕೇವನತ ತ್ನನ ಪರಭಾವಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಹಾಕದ ನ್ಸ್ೇತಿವೃಕ್ಷಗಳು 

ಎಿಂಬ ಬಿರತದತ ಇವರಗ್ಾಗತವದತ. 

ತ್ಿಂದೆಯ ಕತರತಾದ ತ್ಪ್ಾಪದ ಭಾವನೆ 

ಅನ ೇಕರು ದ ೇವರ ಬಗ ೆ ನಕಾರಾತಮಕ ಭಾವನ ಗಳಳಳುವರಾಗಿದಾದರ . 

ದ ೇವರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಅವರನುು ಖಿಂಡಿಸುತ್ಾುನ  ಅಥವಾ 

ನಾಯಯತಿೇರಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ಾುರ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು 

ತನುಲಿಲ ತ್ಾನು ಆನಿಂದಿಸಲ್ು ದ ೇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 

ಇತರರು ಭಾವಿಸುತ್ಾುರ . 

 ಪರಹಾರ 

ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲ ಸಮಯ ಕಳ ಯುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ ಬಗ  ೆ

“ಸರಯಾದ” ಭಾವನ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದು ಇದಕ್ತೆರುವ 

ಉತುರವಾಗಿದ . 

ಯೇಹಾನ 3:16 ದೆೇವರತ ಲೆಕೇಕದ ಮೇಲೆ ಎಷೆಕಿೇ ಪಿರೇತಿಯನ್ಸ್ನಟ್ತಿ 

ತ್ನನ ಒಬಬನೆೇ ಮಗನನತನ ಕೆಕಟ್ಿನತ ಆತ್ನನತನ ನಿಂಬತವ 
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ಒಬಬನಾದರಕ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲಿರಕ ನ್ಸ್ತ್ಯಜೇವವನತನ 

ಪಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದತ ಆತ್ನನತನ ಕೆಕಟ್ಿನತ. 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 8:31,32,38,39 ಹಾಗ್ಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಏನತ ಹೆೇಳೂೆೇರ್? ದೆೇವರತ ನಮಮ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ನಮಮನತನ 

ಎದತರಸ್ತವವರತ ಯಾರತ? ಸ್ಾಿಂತ್ ಮಗನನತನ ಉಳಿಸಿಕೆಕಳಳದೆ 

ಆತ್ನನತನ ನಮಮಲಿರಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಒಪಿಪಸಿಕೆಕಟ್ಿನಲಾಿ ಮಗನನತನ ಕೆಕಟ್ಿ 

ಮೇಲೆ ಸ್ಮಸ್ುವನಕನ ನಮಗ್ೆ ದಯಪ್ಾಲ್ಲಸ್ದೆ ಇರತವನೆೇ? 

ಹೆೇಗಿಂದರೆ ಮರರ್ವಾಗಲ್ಲ ಜೇವವಾಗಲ್ಲ ದೆೇವದಕತ್ರಾಗಲ್ಲ 

ದತರಾತ್ಮಗಳಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಮತಿಂದರ್ 

ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಾಗಲ್ಲ, ಮಹತ್ಾಗಳಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲರ್ ಲೆಕೇಕವಾಗಲ್ಲ 

ಕೆಳಗರ್ ಲೆಕೇಕವಾಗಲ್ಲ ಬೆೇರೆ ಯಾವ ಸ್ೃಷಿಯಾಗಲ್ಲ ನಮಮನತನ 

ನಮಮ ಕತ್ಾನಾದ ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನಲ್ಲಿ ತೆಕೇರ ಬಿಂದ ದೆೇವರ 

ಪಿರೇತಿಯಿಂದ ಅಗಲ್ಲಸ್ಲಾರವೆಿಂದತ ನನಗ್ೆ ನ್ಸ್ಶುಯತಿಂಟ್ತ. 

ಧಾಮಾಕ ಸ್ಿಂಪರದಾಯಗಳು 

ಧಮಿವು ಕುಗಿಸೆುತುದ , ಆದರ  ವಿಮೊೇಚನ ಯು ಬಿಡಿಸುತುದ . 

ಮತಾುಯ 15:6 ಹೇಗ್ೆ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ಿಂಪರದಾಯದ ನ್ಸ್ಮತ್ು ದೆೇವರ 

ವಾಕಯವನತನ ನ್ಸ್ರರ್ಾಕ ಮಾಡಿದಿಾೇರ. 

 ಪರಹಾರ 

ಉತುರವ ಿಂದರ  ನಮಮ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳನುು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ 

ಬ ಳಕ್ತಗ  ಎಚಾರಕ ಯಿಿಂದ ಒಳಪಡಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನು 

ನಮಗ  ಸರಯಾದ ಮಾಗಿವನುು ತ್ ೂೇರಸಲಿ. 

ಅಹಿಂಕಾರ 

ಅಹಿಂಕಾರವು ನಮಮ ಸಾವಭಿಮಾನದ ಕುರತು ಅತಿಯಾಗಿ 

ಚಿಿಂತಿಸುವುದು, ಬ ೇರ ಯವರು ನಮಮ ಬಗ ೆ ಗೌರವದಿಿಂದ 

ಯೇಚಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸುವುದು ಆಗಿದ . ಅಹಿಂಕಾರವು ದ ೇವರಗ  

ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷಯನನುು ಮತುು ನಾನ ಿಂಬ ಅಹಿಂನುು ಸ್ಿಂಹಾಸನದ 

ಮೆೇಲ  ಕೂರಸುತುದ . ಮನುಷಯರ ಹ ೂಗಳಿಕ ಗಳನುು ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವುದು 
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ದ ೇವರಗ  ಸುುತಿಯನುು ಸಲಿಲಸುವುದಕ್ತೆರುವ ವಿರುದಿವಾಗಿರುವ  

ಕಾಯಿವಾಗಿದ . 

ಯೇಸು ತನು ಕಾಲ್ದ ಅಹಿಂಕಾರಗಳಾದ ಧಾಮಿಿಕ ಮುಖಿಂಡರನುು 

ಕುರತು ವಿವರಸ್ದನು. 

ಮತಾುಯ 23:1,2,5-7 ತ್ರತವಾಯ ಯೇಸ್ತ ಜನರ ಗತಿಂಪಿಗಕ ತ್ನನ 

ಶಷಯರಗಕ ಹೆೇಳಿದೆಾೇನಿಂದರೆ –ಶ್ಾಸಿರಗಳು ಫರಸ್ಾಯರತ ಮೊೇಶ್ೆಯ 

ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕಕತ್ತಕೆಕಿಂಡಿದಾಾರೆ. ಅವರತ ತ್ಮಮ ಕೆಲಸ್ಗಳನೆನಲಾಿ 

ಜನರಗ್ೆ ಕಾರ್ಬೆೇಕೆಿಂದತ ಮಾಡತತಾುರೆ. ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೆಕಳುಳವ 

ಜ್ಞಾಪಕಪಟ್ಟಿಗಳನತನ ಅಗಲಮಾಡತತಾುರೆ. ಗ್ೆಕಿಂಡೆಗಳನತನ 

ಉದಾಮಾಡತತಾುರೆ. ಇದಲಿದೆ ಔತ್ರ್ಪರಸ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಪರರ್ಮಸ್ಾಥನ 

ಸ್ಭಾಮಿಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತಖಯ ಪಿೇಠಗಳು ಅಿಂಗಡಿ ಬಿೇದಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ನಮಸ್ಾೂರಗಳು ಜನರಿಂದ ಬೆಕೇಧಕರೆನ್ಸ್ನಸಿಕೆಕಳುಳವದತ ಇವುಗಳೆೇ 

ಅವರಗ್ೆ ಇಷಿ. 

 ಪರಹಾರ 

ನಮಮನುು ನೇವ ೇ ತಗಿೆಸ್ಕ ೂಳಳುವುದ ಇದಕ್ತೆರುವ ಪರಹಾರವಾಗಿದ . 

ಮತಾುಯ 23:11,12 ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುನವನತ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ೆೇವಕನಾಗಿರ 

ಬೆೇಕತ. ತ್ನನನತನ ಹೆಚಿುಸಿಕೆಕಳುಳವವನತ ತ್ಗಿುಸ್ಲಪಡತವನತ. ತ್ನನನತನ 

ತ್ಗಿುಸಿಕೆಕಳುಳವವನತ ಹೆಚಿುಸ್ಲಪಡತವನತ. 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 12:3 ದೆೇವರತ ನನಗ್ೆ ಕೃಪ್ೆಮಾಡಿದ ಸ್ೆೇವೆಯನತನ 

ನಡಿಸಿ ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿ ಒಬೆಕಬಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ಹೆೇಳುವದೆೇನಿಂದರೆ ಯಾರತ ತ್ನನ 

ಯೇಗಯತೆ ಮೇರ ತ್ನನನತನ ಭಾವಿಸಿಕೆಕಳಳದೆ ದೆೇವರತ ಒಬೆಕಬಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಎಿಂಥೆಿಂರ್ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಬಲವನತನ ಕೆಕಟ್ಿನೆಕೇ ಅದಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ 

ನಾಯಯವಾದ ಅಭಿಪ್ಾರಯದಿಿಂದ ತ್ನನನತನ ಭಾವಿಸಿಕೆಕಳಳಬೆೇಕತ. 

ಮನತಷಯನ ಭಯ 

ಇತರ ಜನರು ನಮಮ ಬಗ ೆ ಏನು ಯೇಚಿಸುತ್ಾುರ  ಎಿಂಬ ಭಯವು 

ಒಿಂದು ರೇತಿಯ ಬಿಂಧನವಾಗಿದ  ಮತುು ನಮಮ ಕಾಯಿಗಳಿಗ  ಮತುು 

ನಡ ನುಡಿಗಳಿಗ  ಮಾಗಿದಶಿನ ನೇಡದಿಂತ್  ಪವಿತ್ಾಾತಮನನುು 
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ತಡ ಯುತುದ . ಮನುಷಯನ ಭಯವು ಚಿಿಂತ್ ಗ  ಮತುು ಆತಿಂಕಕ ೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತುದ  ಮತುು ಆತನು ಯಾರು ಮತುು ಆತನಲಿಲ ನಾವು 

ಯಾರು ಎಿಂಬ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಮಮ ದೃಷಿಯನುು ಕತಿನಿಂದ 

ಬ ೇರ ಡ ಗ  ತಿರುಗಿಸುತುದ . 

ಯಾವುದ ೇ ರೇತಿಯ ಭಯವಾಗಲಿ, ಅದು ನಿಂಬಿಕ ಗ  ವಿರುದಿವಾಗಿದ . 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 29:25 ಮನತಷಯನ ಭಯ ಉರತಲತ; ಯಹೆಕೇವನ 

ಭರವಸ್ ಉದಾಾರ. 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 9:10 ಯಹೆಕೇವನ ಭಯವೆೇ ಜ್ಞಾನಕೊ ಮಕಲವು, 

ಪರಶತದಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ವಿವೆೇಕವು. 

 ಪರಹಾರ 

ನಾವು ನಮಮ ಜೇವನದಲಿಲ ದ ೇವರಗ  ಸರಯಾದ ಸಾಥನವನುು 

ಕ ೂಟಾಿಗ, ನಾವು ಆತನನುು ಆತನಿಂತಿರುವಿಂತ್ ಯೇ 

ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ಇತರರ ಭಯವು 

ಮಾಯವಾಗುತುದ . 

ಸ್ೆೈತಾನನ ಪಿೇಡಿಸ್ತವಿಕೆ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ದ ೇವರನುು ದ ವೇಷಸುತ್ಾುನ , ಆದದರಿಂದ ಅವನು 

ದ ೇವರಗ  ಸಲಿಲಸುವ ಸುುತಿಯನುು ದ ವೇಷಸುತ್ಾುನ . ಅವನು ಎಲ್ಲ 

ಸುುತಿಯು ತನಗ  ಸಲ್ಲಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ನೇವು 

ನರಿಂತರವಾಗಿ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸ್ದರ , ಸ ೈತ್ಾನನು ನಮಮ 

ಬಳಿಯಲಿಲ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ! 

 ಪರಹಾರ 

ಮಹಾ ಪಿೇಡನ ಗ  ಇರುವ ಪರಹಾರವ ಿಂದರ  ಸ ೈತ್ಾನನ 

ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗುವುದು. 

ಮಾಕಾ 16:17 ಇದಲಿದೆ ನಿಂಬತವವರಿಂದ ಈ ಸ್ಕಚಕಕಾಯಾಗಳು 

ಉಿಂಟ್ಾಗತವವು. ನನನ ಹೆಸ್ರನತನ ಹೆೇಳಿ ದೆವಾಗಳನತನ ಬಿಡಿಸ್ತವರತ ... 
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ಯಾಕೆಕೇಬ 4:7 ಹೇಗಿರಲಾಗಿ ದೆೇವರಗ್ೆ ಒಳಗ್ಾಗಿರ ಸ್ೆೈತಾನನನತನ 

ಎದತರಸಿರ ಅವನತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಬಿಟ್ತಿ ಓಡಿಹೆಕೇಗತವನತ. 

ಅಜ್ಞಾನ 

ಅನ ೇಕ ಕ್ಷ ೇತಾಗಳಲಿಲ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಜೇವನದಲಿಲ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯ ಮಹತವ ಕಳ ದುಹ ೂೇಗಿದ . 

 ಪರಹಾರ 

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ದ ೇವರು ಬರ ದಿರುವುದನುು ಅಧಯಯನ 

ಮಾಡುವುದು ಪರಹಾರವಾಗಿದ . 

ಹೆಕೇಶ್ೆೇಯ 4:6 ನನನ ಜನರತ ಜ್ಞಾನಹೇನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದಾಾರೆ; 

ನ್ಸ್ೇವು ಜ್ಞಾನವನತನ ತ್ಳಿಳಬಿಟ್ಿದರಿಂದ ಇನತನ ನನಗ್ೆ ಯಾಜಕ ಸ್ೆೇವೆ 

ಮಾಡದಿಂತೆ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ತ್ಳಿಳಬಿಡತವೆನತ; ನ್ಸ್ೇವು ನ್ಸ್ಮಮ 

ದೆೇವರ ಧಮೊೇಾಪದೆೇಶವನತನ ಮರೆತ್ ಕಾರರ್ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಮ 

ಸ್ಿಂತ್ತಿಯವರನತನ ಮರೆಯತವೆನತ. 

ಕರಯಮಾಡಿರ! ಪರತಿಕರಯಸ್ಬೆೇಡಿರ! 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ “ಶ್ಾರೇರಕ ವಿಷಯದಲಿಲ” 

ಇರುವವರಗ  ಅನ ೇಕರು ನಕಾರಾತಮಕ ರೇತಿಯಲಿಲ 

ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸ್ದಾದರ . ಇತರರ ಮಿತಿಮಿೇರದ ಸಿಂಗತಿಗಳಿಗ  ಕ ಲ್ವು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುತ್ಾುರ  ಮತುು "ಬ ೇಸರಗ ೂಳಳತ್ಾುರ ." 

ಸತಯವ ೇದ ಆಧಾರತವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಎಲಾಲ 

ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಗಳಿಗ  ಮುಕುವಾಗಿ ಪಾವ ೇಶಿಸಲ್ು ಇದು ಅಡಿಡಯಾಗಿದ . 

 ಪರಹಾರ 

ಇತರರಗ  ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುವ ಬದಲ್ು, ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ೆ ತಕೆಿಂತ್  

ಕ್ತಾಯಮಾಡಬ ೇಕು. ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಪಾಕಟಣ ಗ  ನಾವು 

ಮನಃಪೂವಿಕವಾದ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಿಿಂದ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸಬ ೇಕು. ಆತನ 

ಮಕೆಳಾದ ನಾವು ನಮಮ ಹೃತೂಾವಿಕವಾದ ಸುುತಿಯನುು 

ಮುಕುವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಆತನನುು ನರಿಂತರವಾಗಿ 

ಆರಾಧಿಸಬ ೇಕು. 
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ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುವುದನುು ತಡ ದಿಡಬ ೇಕು ಮತುು ಧಾಮಿಿಕ 

ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳಿಗ  ಹಾಗೂ ಮನುಷಯನ ಭಯಕ ೆ 

ಬಿಂಧನಕ ೂೆಳಗಾಗುವುದನುು ತಡ ಯಬ ೇಕು. ಕ್ತಾಯಮಾಡುವುದು 

ದ ೇವರ ಆತಮದ ೂಿಂದಿಗ  ಚಲಿಸಲ್ು ಮತುು ಸಾಗಲ್ು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಮುಕುವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಯೇಸು ನಮಮನುು ಬಿಡಿಸಲ್ು ಬಿಂದನು! 

ಯೇಹಾನ 8:32 ಸ್ತ್ಯವನತನ ತಿಳಿದತಕೆಕಳುಳವಿರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ಯವು 

ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡತವದತ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. 

ಉಪಸ್ಿಂಹಾರ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡುವುದಕ್ತೆರುವ ಅಸಮಥಿತ್ ಯು 

ಸರಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲ್ಭೂತವಾದ ಸಮಸ ಯಯನುು 

ಸೂಚಿಸುತುದ . ನೇವು ಸಮಸ ಯಯನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವವರ ಗೂ 

ದ ೇವರನುು ಹುಡುಕ್ತರ ಮತುು ಅದನುು ಪ್ಾಾಮಾಣ್ಕವಾಗಿ 

ಸರಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ. ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ನಮಿಮಿಂದ ಇನೂು 

ಆಗದಿದದರ , ಪಾಬುದಿರಾದ ಕ ೈಸುರ ಬಳಿಗ  ಹ ೂೇಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲಿಲ 

ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಸಹಾಯವನುು ಪಡ ಯಿರ. 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಸುುತಿಸಲ್ು ಅಡಿಡಯಾಗಿರುವ ಒಿಂದು ಅಡಚಣ ಯನುು ಮತುು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲರುವ ಪರಹಾರವನುು ಬರ ಯಿರ. 

 

2. ಸುುತಿಸಲ್ು ಅಡಿಡಯಾಗಿದ  ಎಿಂದು ನಮಮ ಸವಿಂತ ಜೇವನದಲಿಲ ನೇವು ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ಒಿಂದು ಅಡಚಣ ಯನುು 

ತಿಳಿಸ್ರ. ನೇವು ಅದನುು ಹ ೇಗ  ಜಯಿಸ್ದಿದೇರ, ಅಥವಾ ನೇವು ಅದನುು ಹ ೇಗ  ಜಯಿಸಲಿದಿದೇರ? 

 

3. ಸುುತಿಸಲ್ು ಅಡಿಡಯಾಗಿರುವುದನುು ಜಯಿಸಲ್ು ನಮಮ ಎಲಾಲ ಪಾಯತುಗಳಳ ವಿಫಲ್ವಾದರ  ನೇವು ಏನು 

ಮಾಡುತಿುೇರ? 

 

 

 



117 

 

ಪ್ಾಠ ಹತ್ತು 

ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನತನ ಅಪಿಾಸ್ತವುದತ 

ಸ್ತುತಿಗಕ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞಕಕೂ ನಡತವೆಯರತವ ವಯತಾಯಸ್ 

ಇಬಿರಯ 13:15 ಆದತದರಿಂದ ಆತ್ನ ಮಕಲಕವಾಗಿಯೇ ದೆೇವರಗ್ೆ 

ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಯಜ್ಞವನತನ ಎಡಬಿಡದೆ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ೆಕೇರ್ ಆತ್ನತ 

ಕತ್ಾನೆಿಂದತ ಬಾಯಿಂದ ಪರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡತವದೆೇ ನಾವು ಅಪಿಾಸ್ತವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದಕೂೆ ಸುುತಿ ಯಜ್ಞಕೂೆ ವಯತ್ಾಯಸವಿದ . 

ಸ್ತುತಿ 

ನಾವು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  “ಸರಯಾದ ಸಿಂಬಿಂಧ” ದಲಿಲರುವಾಗ 

ಸುುತಿಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಕ್ತೆ ಹರಯುತುದ . ಆತನು ನಮಗಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ ೆ ಯೇಚಿಸ್ದಾಗ ಸಾವಭಾವಿಕ ಹ ೂರಬರುವ 

ಹರವು ಇದಾಗಿದ . 

ಸ್ತುತಿಯ ಯಜ್ಞ 

ಕಾಯಿಗಳಳ ಸರಯಾಗಿ ಸಾಗುತಿುಲ್ಲವ ಿಂದು ತ್ ೂೇರದಾದಗ ಸುುತಿಯ 

ಯಜ್ಞವನುು ದ ೇವರಗ  ಅಪಿಿಸಲಾಗುತುದ . ಇದು ಹ ೇಗಿಂದರ : 

 ಕಾಯಿಗಳಳ ಸಾಗುತಿುರುವ್ ರೇತಿಯು ಹ ೇಗಿದದರೂ ಸಹ 

ಸುುತಿಯನುು ಅಪಿಿಸಲಾಗುತುದ , 

 ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ ಮತುು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಲಿಲ ಸುುತಿಯನುು 
ಅಪಿಿಸಲಾಗುತುದ , 

 ದ ೇವರು ಯಾರ ಿಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಸುುತಿಯನುು 
ಅಪಿಿಸಲಾಗುತುದ . 

ಸ್ತುತಿಯ ಯಜ್ಞ 

ಎಡೆಬಿಡದ 

ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವು ಎಡ ಬಿಡದ ಸುುತಿಯಾಗಿದ . 
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ಕೇತ್ಾನೆ 34:1 ನಾನತ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಎಡೆಬಿಡದೆ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; ಆತ್ನ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವು ಯಾವಾಗಲಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ 

ಇರತವದತ. 

ಕೆೇಳಿಸ್ತವಿಂರ್ದತಾ 

ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವು ಕ ೇಳಿಸುವಷುಿ ಶಬದವುಳು ಸುುತಿಯಾಗಿದ . ಆತನ 

ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾವು ಎಡ ಬಿಡದ  ನನು ಬಾಯಿಯಲಿಲರಲಿ ಎಿಂದು 

ಹಲ್ವಾರು ಬಾರ ದಾವಿೇದನು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಪ್ೌಲ ಮತ್ತು ಸಿೇಲನತ - ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಸ ರ ಮನ ಯಲಿಲರುವ ಪ್ೌಲ್ ಮತುು ಸ್ೇಲ್ನು ಸುುತಿಗಿೇತ್ ಯಿಂದಿಗ  

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸ್ದರು ಮತುು ಅದುುತಗಳಳ ನಡ ದವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:22-26 ಆಗ ದೆಕಿಂಬಿೇ ಜನರತ ಕಕಡಿ 

ಅವರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ ಒಟ್ಾಿಗಿ ಎದಾರತ; ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿಗಳು – 

ಇವರ ವಸ್ರಗಳನತನ ಹರದತ ತೆಗ್ೆದತ ಛಡಿಗಳಿಿಂದ ಹೆಕಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದತ 

ಅಪಪಣೆಕೆಕಟ್ಿರತ. ಅವರಗ್ೆ ಬಹಳ ಪ್ೆಟ್ತಿಗಳನತನ ಹೆಕಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ 

ಸ್ೆರೆಮನೆಯಳಗ್ೆ ಹಾಕಸಿ – ಇವರನತನ ಭದರವಾಗಿ ಕಾಯಬೆೇಕೆಿಂದತ 

ಸ್ೆರೆಯ ಯಜಮಾನನ್ಸ್ಗ್ೆ ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವನತ ಇಿಂಥಾ 

ಅಪಪಣೆಯನತನ ಹೆಕಿಂದಿ ಅವರನತನ ಸ್ೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೆಕೇಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಕ ಅವರ ಕಾಲತಗಳಿಗ್ೆ ಕೆಕೇಳವನತನ ಹಾಕ ಬಿಗಿಸಿದನತ. 

ಮಧಯರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲನಕ ಸಿೇಲನಕ ಪ್ಾರರ್ಾನೆಮಾಡತವವರಾಗಿ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ತುತಿಪದಗಳನತನ ಹಾಡತತಿುದಾರತ; ಸ್ೆರೆಯಲ್ಲಿದಾವರತ 

ಲಕ್ಷಯವಿಟ್ತಿ ಕೆೇಳುತಿುದಾರತ.  

ಅಕಸ್ಾಮತಾುಗಿ ಮಹಾಭಕಕಿಂಪವುಿಂಟ್ಾಯತ್ತ; ಸ್ೆರೆಮನೆಯ 

ಅಸಿುವಾರಗಳು ಕದಲ್ಲದವು. ಅದೆೇ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಕದಗಳೆಲಾಿ ತೆರೆದವು, 

ಎಲಿರ ಬೆೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದಾವು. 

➢ ಶ್ಾರೇರಕ ಸ್ಥತಿ 

ಅವರ ಮೆೇಲ  ಹಲ ಲ ನಡ ಸ್ ಹಿಿಂಸ್ಸಲಾಯಿತು. 
ಅವರ ಬಟ ಿಗಳನುು ಹರದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. 
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ಅವರನುು ಹ ೂಡ ದರು, 
ಮತುು ನೇಚ ಅಪರಾಧಿಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಒಳಗಿನ ಸ ರ ಮನ ಗ  ತಳಿುದರು 
ಮತುು ಅವರ ಚಲ್ನವಲ್ನಗಳನುು ತಡ ಯಲ್ು ಸಿಂಕ ೂೇಲ ಗಳಿಿಂದ 

ಬಿಂಧಿಸ್ದರು. 
➢ ಆತಿಮಕ ಸ್ಥತಿ 

ಅವರು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುತಿುದದರು ಮತುು ಸುುತಿಗಿೇತ್ ಗಳನುು ಹಾಡುತಿುದದರು. 

“ದ ೇವರ ೇ ನೇನು ಹಿೇಗಾಗುವುದಕ ೆ ಏಕ  ಅನುಮತಿಸ್ದಿದೇ? 

ನಾವು ನಮಮ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ ದೇವ . 
ನೇನು ನಮಮನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದ ಸಥಳದಲಿಲ ನಾವು ಇದ ದೇವಲಾಲ!”  

ಎಿಂದು ಅವರು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ದದರಾ? 

 

ಅವರು ಹಾಗ ೇ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿದಿದ ! 
ಅವರು ಸುುತಿಗಿೇತ್ ಗಳನುು ಹಾಡಿದರು ಮತುು ಇತರ ಕ ೈದಿಗಳಳ 
ಅವರು ಹಾಡುವುದನುು ಕ ೇಳಿದರು. 

➢ ಫಲಿತ್ಾಿಂಶಗಳಳ 

ಅವರ ಕಟುಿ ಬಿಚಿಾದರು, ಅನಿಂತರ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿದರು. 

ಸ ರ ಮನ ಯ ಅಧಿಕಾರಯು ಮತುು ಅವನ “ಮನ ಯವರು” ಎಲ್ಲರು 

ರಕ್ಷಣ  ಹ ೂಿಂದಿದದರು. 

ಸ ರ ಮನ ಯಲಿಲರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ ೆ ಕ ೇಳಿದರು. 

ಫಿಲಿಪಿಾಯಲಿಲರುವ ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಆದರಣ  ಹ ೂಿಂದಿದರು.  

ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನತ - ಇನೆಕನಿಂದತ ಉದಾಹರಣೆ 

ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನು ದ ೇವರ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ಅನುಸರಸ್ದನು ಮತುು 

ಅದುುತಕರವಾದ ಜಯಗಳನುು ಅನುಭವಿಸ್ದನು. ಯಹ ೂೇಷಾ ಎಿಂಬ 

ಅವನ ಹ ಸರನ ಅಥಿವು “ಕತಿನು ಆಳಳತ್ಾುನ ” ಎಿಂಬದಾಗಿದ . 

➢ ಜನರಗ  ವಾಕಯವನುು ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 17:3-6 ಇವನತ ಬಾಳ್ ದೆೇವರತಗಳನತನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದೆ ತ್ನನ ಪೂವಿಾಕನಾದ ದಾವಿೇದನ ಮೊದಲ್ಲನ 

ನಡತೆಯ ಪರಕಾರ ನಡೆಯತತಿುದಾದರಿಂದ ಯಹೆಕೇವನತ ಇವನ 
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ಸ್ಿಂಗಡ ಇದಾನತ. ಇವನ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರಿಂತೆ ನಡೆಯದೆ ತ್ನನ 

ತ್ಿಂದೆಯ ದೆೇವರ ಭಕುನಾಗಿ ಆತ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನತನ ಅನತಸ್ರಸಿದನತ. 

ಆದದರಿಂದ ಯಹೆಕೇವನತ ಆವನ ರಾಜಾಯಧಿಕಾರವನನತನ 

ಸಿಥರಪಡಿಸಿದನತ; ಯಹಕದಯರೆಲಿರಕ ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕಾಣಿಕೆ 

ಕೆಕಡತತಿುದಾದರಿಂದ ಇವನ ಧನಘನತೆಗಳು ಹೆಚಾುದವು. ಇವನತ 

ಯಹೆಕೇವನ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದತ ಧೆೈಯಾಗ್ೆಕಿಂಡನತ; ಇದಲಿದೆ 

ಯಹಕದ ದೆೇಶದಲ್ಲಿದಾ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನಕನ ಅಶ್ೆೇರ 

ವಿಗರಹಸ್ುಿಂಭಗಳನಕನ ತೆಗ್ೆದತಹಾಕಸಿದನತ. 

➢ ಕಷಿದ ಸಮಯದಲಿಲ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ದನು 

ಅನ ೇಕ ವಷಿಗಳ ಕಾಲ್ ಸುತುಮುತುಲಿನ ರಾಷರಗಳಳ ಅವನಗ  

ಹ ದರುತಿುದದವು ಮತುು ಆ ರಾಷರವನುು ತ್ ೂಿಂದರ ಯನುು ಕ ೂಡಲಿಲ್ಲ, 

ಆದರ  ಸವಲ್ಾಕಾಲ್ದ ನಿಂತರ ಅವರು ಅವನಗ  ವಿರುದಿವಾಗಿ ಬರಲ್ು 

ಒಗೂೆಡಿದರು. ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನು ಜನಸಮೂಹದ ಮುಿಂದ  ಬಿಂದು 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ದನು. ಅವನ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯು ಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  

ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಯಿತು. 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:6-9 ನಮಮ ಪಿತ್ೃಗಳ ದೆೇವರೆೇ, 

ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ದೆೇವರಾಗಿರತವಾತ್ನತ ನ್ಸ್ೇನಲಿವೇ? ನ್ಸ್ೇನತ 

ಜನಾಿಂಗಗಳ ಎಲಾಿ ರಾಜಯಗಳನತನ ಆಳುವವನಾಗಿರತತಿುೇ. ನ್ಸ್ನನ 

ಹಸ್ುದಲ್ಲಿ ಬಲಪರಾಕರಮಗಳಿರತತ್ುವೆ: ನ್ಸ್ನೆನದತರನಲ್ಲಿ ಯಾರಕ 

ನ್ಸ್ಲಿಲಾರರತ. ನಮಮ ದೆೇವರಾದ ನ್ಸ್ೇನತ ನ್ಸ್ನನ ಪರಜೆಗಳಾದ 

ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಎದತರನ್ಸ್ಿಂದ ಈ ದೆೇಶದ ನ್ಸ್ವಾಸಿಗಳನತನ ಹೆಕರಡಿಸಿ 

ದೆೇಶವನತನ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ೆನೇಹತ್ನಾದ ಅಬರಹಾಮನ ಸ್ಿಂತಾನದವರಗ್ೆ 

ಶ್ಾಶಾತ್ ಸ್ಾಾಸ್ಯವನಾನಗಿ ಕೆಕಟ್ೆಿಯಲಾಿ. ಅವರತ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲ ಿ

ಇಳುಕೆಕಿಂಡತ ಇದರಲ್ಲ ಿ ನ್ಸ್ನನ ಹೆಸ್ರಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಪವಿತಾರಲಯವನತನ 

ಕಟ್ಟಿ - ತ್ಮಮ ಮೇಲೆ ಖಡು ವಿಧಿ ಘಕೇರವಾಯಧಿ ಕ್ಷಾಮ ಮೊದಲಾದ 

ಆಪತ್ತುಗಳು ಬರತವಾಗ ತಾವು ನ್ಸ್ನನ ನಾಮಮಹತ್ತು ಇರತವ ಈ 

ಆಲಯದ ಮತಿಂದೆಯಕ ನ್ಸ್ನನ ಮತಿಂದೆಯಕ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ತ್ಮಮ 

ಇಕೂಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ಮೊರೆಯಡತವದಾದರೆ ನ್ಸ್ೇನತ ಕೆೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತವಿ 

ಎಿಂದತಕೆಕಿಂಡರಷೆಿ. 
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➢ ದ ೇವರು ಉತುರ ದಯಪ್ಾಲಿಸ್ದನು 

ಆಗ ದ ೇವರು ಪಾವಾದಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಉತುರ ದಯಪ್ಾಲಿಸ್ದನು. 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:15-18 ಅವನತ - ಎಲಾಿ ಯಹಕದಯರೆೇ, 

ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನವರೆೇ, ಅರಸ್ನಾದ ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನೆೇ, 

ಯಹೆಕೇವನತ ಹೆೇಳುವದನತನ ಕೆೇಳಿರ ಈ ಮಹಾಸ್ಮಕಹದ 

ನ್ಸ್ಮತ್ುವಾಗಿ ಕಳವಳಗ್ೆಕಳಳಬೆೇಡಿರ, ಹೆದರಬೆೇಡಿರ. ಯತದಾವು 

ನ್ಸ್ಮಮದಲಿ. ದೆೇವರದೆೇ. ನಾಳ  ೆ ಬೆಳಗ್ೆು ಅವರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ 

ಹೆಕರಡಿರ; ಇಗ್ೆಕೇ ಅವರತ ಹಚಿುೇಚ್ ಗಟ್ಟಿದ ಮಾಗಾವಾಗಿ 

ಬರತತಾುರೆ. ಯರಕವೆೇಲ್ ಅರರ್ಯದ ಮತಿಂದಿರತವ ಕಣಿವೆಯ 

ತ್ತದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನತನ ಸ್ಿಂಧಿಸ್ತವಿರ. ಈ ಸ್ಾರ ನ್ಸ್ೇವು 

ಯತದಾಮಾಡತವದತ ಅವಶಯವಿಲಿ. ಯಹಕದಯರೆೇ, 

ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನವರೆೇ, ಸ್ತಮಮನೆ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತಕೆಕಿಂಡತ ಯಹೆಕೇವನತ 

ನ್ಸ್ಮಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ನಡಿಸ್ತವ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯಾವನತನ ನೆಕೇಡಿರ; 

ಹೆದರಬೆೇಡಿರ, ಕಳವಳಗ್ೆಕಳಳಬೆೇಡಿರ. ನಾಳ  ೆ ಅವರೆದತರಗ್ೆ 

ಹೆಕರಡಿರ, ಯಹೆಕೇವನತ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ಿಂಗಡ ಇರತವನತ ಎಿಂದತ 

ಹೆೇಳಿದನತ.  

➢ ಎಲ್ಲರು ಆರಾಧಿಸ್ದರು 

ಆಗ ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನತ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗಕ ತ್ಲೆಬಾಗಿಸಿದನತ. ಎಲಾಿ 

ಯಹಕದಯರಕ ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನವರಕ ಯಹೆಕೇವನ ಮತಿಂದೆ 

ಅಡಡಬಿದತಾ ನಮಸ್ೂರಸಿದರತ. 

➢ ಗಾಯಕರನುು ನ ೇಮಿಸ್ದರು 

ಯುದಿಕಾೆಗಿ ಸ್ದಿತ್  ಮಾಡುವದರಲಿಲ, ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನು 

ಕತಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಲ್ು ಮತುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಪುರುಷರನುು 

ನ ೇಮಿಸ್ದನು. ಈ ಪುರುಷರು ಸ ೈನಯದ ಮುಿಂಭಾಗದಲಿಲ ಇದದರು! 

ವಚನಗಳು 21-22 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನತ ಜನರ ಸ್ಮಮತಿಯಿಂದ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಗ್ಾಯನಮಾಡತವದಕಾೂಗಿ ಕೆಲವರನನತನ 

ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಅವರಗ್ೆ - ಪರಶತದಾತ್ಾವೆಿಂಬ ಭಕಷರ್ದೆಕಡನೆ ಭಟ್ರ 

ಮತಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಾು - ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ, 
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ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದತ ಭಜಸಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ 

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನತ. ಅವರತ ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಿಂದ ಕೇತಿಾಸ್ತವದಕೊ 

ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸ್ಲತ ಯಹೆಕೇವನತ ಯಹಕದಯರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ ಬಿಂದ  

➢ ಜಯ 

ವಚನ 23 ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರನಕನ ಮೊೇವಾಬಯರನಕನ ಸ್ೆೇಯರ 

ಪವಾತ್ದವರನಕನ ನಶಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಅವರಲ್ಲ ಿ

ಹೆಕಿಂಚತಹಾಕತವವರನತನ ಇರಸಿದಾರಿಂದ ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರಕ 

ಮೊೇವಾಬಯರಕ ಸ್ೆೇಯರ ಪವಾತ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದತಾ ಅವರನತನ 

ಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಸ್ಿಂಹರಸಿಬಿಟ್ಿರತ. ಅವರನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಟ್ಿ ಮೇಲೆ 

ತಾವೆೇ ಒಬಬರನೆಕನಬಬರತ ಕೆಕಲತಿವದಕೊ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರತ. 

ವಚನಗಳು 24-26 ಯಹಕದಯರತ ಅರರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬತರತಜಗ್ೆ ಬಿಂದತ ಆ 

ಸ್ಮಕಹವಿದಾ ಕಡೆಗ್ೆ ನೆಕೇಡಿದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿಾರತವ ಹೆರ್ಗಳ 

ಹೆಕರತಾಗಿ, ಜೇವದಿಿಂದತಳಿದವರತ ಯಾರತ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. 

ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನಕ ಅವನ ಜನರಕ ಸ್ತಲ್ಲಗ್ೆಮಾಡತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ 

ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆಕೇಗಲತ ಅವರಗ್ೆ ದರವಯ ವಸ್ರ ಶ್ೆರೇಷಾಠಯತಧ ಇವುಗಳು 

ರಾಶರಾಶಯಾಗಿ ಸಿಕೂದವು. ಅವರತ ಹೆಕರಲಾರದಷತಿ 

ಸ್ತಲತಕೆಕಿಂಡರತ, ಕೆಕಳ ಳೆಯತ ಬಲತಹೆಚಾುಗಿದಾದರಿಂದ ಅವರತ ಮಕರತ 

ದಿನಗಳ ವರೆಗಕ ಕಕಡಿಸ್ತತಿುದಾರತ. ನಾಲೂನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆರಾಕ 

ತ್ಗಿುನಲ್ಲಿ ಕಕಡಿಬಿಂದರತ. ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನನತನ 

ಸ್ತತಿುಸಿದದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೊ ಇಿಂದಿನ ವರೆಗಕ ಬೆರಾಕ ತ್ಗತು ಎಿಂಬ 

ಹೆಸ್ರದೆ. 

ಸ್ಾರಾಿಂಶ 

➢ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಥತಿ 

ಮೂರು ರಾಷರಗಳ ಮಹಾ ಜನಸಮೂಹವು ಅವರ ಮೆೇಲ  ದಾಳಿ 

ಮಾಡುತಿುದದರು. 

➢ ಆತಿಮಕ ಸ್ಥತಿ 
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ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲ ಏನು ಹ ೇಳಲ್ಾಟ್ಟಿದ  ಎಿಂಬುದು ಅವರಗ  ತಿಳಿದಿತುು. 

ಶತುಾಗಳನುು ಸ ೂೇಲಿಸ್ದ ನಿಂತರ ಅಲ್ಲ, ಆದರ  ಶತುಾಗಳಳ ಅವರನುು 

ಇನೂು ಸುತುುವರ ದಿರುವಾಗ ಮತುು ಎಲ್ಲವೂ ಹತ್ಾಶವಾಗಿ 

ಕಾಣಲ್ಾಡುತಿುರುವಾಗ ಅವರು ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಅವರು 

ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸ್ದರು. 

➢ ಫಲಿತ್ಾಿಂಶ 

ಅವರ ಶತುಾಗಳಳ ಒಬಬರನ ೂುಬಬರು ಕ ೂಿಂದಿದದರಿಂದ ಫಲಿತ್ಾಿಂಶವು 

ಸಿಂಪೂಣಿ ಜಯವಾಗಿತುು, ಮತುು ಅವರು ದ ೂಡಡ ಕ ೂಳ ುಗಳನುು 

ಪಡ ಡುಕ ೂಿಂಡರು. 

➢ ಜಯಕ್ತೆರುವ ಹ ಜ ುಗಳಳ! 

ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನಲಿಲ ನಾವು ಜಯಕ್ತೆರುವ ಐದು ಹ ಜ ುಗಳನುು 

ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

 ವಾಕಯವನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು 
 ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಹುಡುವುದು 
 ದ ೇವರ ಸವರವನುು ಕ ೇಳಳವುದು 
 ವಾಕಯವನುು ನಿಂಬಿ ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುವುದು 
 ನಿಂಬಿಕ ಯಿಿಂದ ಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು: ಜಯ 

ಕಾಣುವುದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದು. 

ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಕೇರಾಟ್ 

ಸಿಂಗಿೇತವಾದಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವಾಗ ದ ೂಡಡ ಆತಿಮಕ ಅಧಿಕಾರವು ಮತುು ಶಕ್ತುಯು 

ತ್ ೂೇರಬರುತುದ . ನಾವು ಈಗತ್ಾನ ೇ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿದ 

ಉದಾಹರಣ ಯಿಂದರ  ಪ್ೌಲ್ ಮತುು ಸ್ೇಲ್ನು ಸುುತಿಗಿೇತ್ ಗಳನುು 

ಹಾಡಿದರು ಕೂಡಲ ೇ ಪಾಬಲ್ವಾದ ಭೂಕಿಂಪದ ಮೂಲ್ಕ 

ಬಿಡುಗಡ ಯು ಬಿಂತು. 

ಜಯಕೊ ಮೊದಲತ ಸ್ತುತಿ ಬರಬೆೇಕತ 
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ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನು ಕತಿನನುು ಹಾಡಲ್ು ಮತುು ಸುುತಿಸಲ್ು 

ಪುರುಷರನುು ನ ೇಮಿಸ್ದಾಗ ಮತುು ಅವರು ಸ ೈನಯದ ಮುಿಂದ  

ಹ ೂೇದಾಗ, ಮಹಾ ಜಯವು ಉಿಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ತಮಮ 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಆತಿಮಕ ಆಯುಧಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸ್ದದರು ಮತುು 

ಅವರು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುತಿುರುವಾಗ, ಮಹಾ ಶಕ್ತುಯು ಮತುು 

ಆತಿಮಕ ಅಧಿಕಾರವು ಹರದು ಬಿಂತು. ನಾವು ನರಿಂತರವಾಗಿ 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವಾಗ, ಆತನ ಆತಮವು ಆತಿಮಕ ಯುದಿದ 

ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡುವುದಕ ೆ ನಮಮನುು ನಡ ಸುತ್ಾುನ . 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 149:6-9 ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವೂ 

ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇಬಾಬಯಕತಿುಯಕ ಇರಲ್ಲ. ಅವರತ ಜನಾಿಂಗಗಳಿಗ್ೆ 

ಮತಯಯತಿೇರಸ್ತವರತ; ಅನಯಜನಗಳನತನ ದಿಂಡಿಸ್ತವರತ;  

ಅವರ ರಾಜರನತನ ಸ್ಿಂಕೆಕೇಲೆಯಿಂದ ಬಿಂಧಿಸ್ತವರತ; ಪರಭತಗಳಿಗ್ೆ 

ಕಬಿಬರ್ದ ಬೆೇಡಿಗಳನತನ ಹಾಕತವರತ. ಲ್ಲಖಿತ್ದಿಂತೆ ಅವರಗ್ೆ ಶಕ್ಷೆಯನತನ 

ವಿಧಿಸ್ತವರತ; ಇದತ ಆತ್ನ ಭಕುರೆಲಿರಗ್ೆ ಗ್ೌರವವಾಗಿರತವದತ. 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ಆತಿಮಕ ಯುದಿದಲಿಲ, ನಮಮ ಬಾಯಿಿಂದ ನುಡಿಯುವ ದ ೇವರ ವಾಕಯದ 

ಹರತವಾದ ಇಬಾಬಯಿ ಕತಿುಯಿಿಂದ ಮಾತಾವಲ್ಲ ನಾವು 

ಜಯಿಸುವುದು, ಆದರ  ದ ೇವರ ಸುುತಿಗಳನುು ಹಾಡುವಾಗ ಆತಮ 

ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ದ ೂಡಡ ಜಯಗಳನುು ಸಾಧಿಸುತ್ ುೇವ . 

ಯಶ್ಾಯ 30:31,32 ಹೇಗ್ೆ ಯಹೆಕೇವನತ ದಿಂಡದಿಿಂದ 

ದಿಂಡಿಸ್ತವಾಗ ಅಶ ೂಯಾರತ ಆತ್ನ ಧವನ್ಸ್ಯಿಂದಲೆೇ 

ಭಿಂಗಪಡತವರತ. ಮತ್ತು ಯಹೆಕೇವನತ ಸ್ಿಂಕಲ್ಲಪಸಿದ ದಿಂಡದ 

ಪರತಿಯಿಂದತ ಪ್ೆಟ್ಕಿ ದಮಮಡಿ ಕನನರಗಳ ನಾದದೆಕಡನೆ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುವದತ. ಆತ್ನತ ಅವರೆಕಿಂದಿಗ್ೆ ಹೆಕೇರಾಡತತಾು ಕೆೈಬಿೇಸಿ 

ಯತದಾಮಾಡತವನತ. 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಆತಿಮಕ ಯುದವಿನುು ಗ ಲ್ುಲವಲಿಲ ಸುುತಿಯ ಸಿಂಗಿೇತವು 

ಪಾಮುಖ ಪ್ಾತಾವನುು ವಹಿಸುತುದ . 

ಆರಾಧನೆ - ಪರವಾದನೆ - ಹೆಕೇರಾಟ್ 
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ಪರಕಟ್ನೆ 19:6-8 ತ್ರತವಾಯ ಜನರ ದೆಕಡಡ ಗತಿಂಪಿನ 

ಶಬಾದಿಂತೆಯಕ ಜಲಪರವಾಹ ಘಕೇಷದಿಂತೆಯಕ ಗಟ್ಟಿಯಾದ 

ಗತಡತಗಿನ ಶಬಾದಿಂತೆಯಕ ಇದಾ ಒಿಂದತ ಶಬಾವನತನ ಕೆೇಳಿದೆನತ. ಅದತ 

ಹಲೆಿಲಕಿಯಾ ಸ್ವಾಶಕುವಾಗಿರತವ ನಮಮ ದೆೇವರಾದ ಕತ್ಾನತ 

ಆಳುತಾುನೆ. ಯಜ್ಞದ ಕತರಯಾದಾತ್ನ ವಿವಾಹಕಾಲವು ಬಿಂತ್ತ. 

ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ವಿವಾಹವಾಗತವ ಕನೆಯ ತ್ನನನತನ ಸಿದಾಮಾಡಿಕೆಕಿಂಡಿದಾಾಳ  ೆ

ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಪಡೆಕೇರ್ ಹಷಾಗ್ೆಕಳೂೆ ಳೇರ್. ಆತ್ನನತನ ಘನಪಡಿಸ್ೆಕೇರ್ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತ. ಪರಕಾಶಮಾನವೂ ನ್ಸ್ಮಾಲವೂ ಆದ ನಯವಾದ 

ನಾರತಮಡಿಯನತನ ಧರಸಿಕೆಕಳುಳವದಕೊ ಆಕೆಗ್ೆ ಅನತಗರಹಸ್ೆಕೇರ್ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಾರತಮಡಿ ಅಿಂದರೆ ದೆೇವಜನರ ಸ್ತಾೂಯಾಗಳೆೇ. 

➢ ಆರಾಧನ  

ಇಿಂದು ಸಭ ಗ  ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಹ ೂಸ ಶಬದವು ಬರುತಿುದ . 

ಇದು ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಪಾಬಲ್ವಾದ ಜಲ್ಪಾವಾಹದ ಆಭಿಟ್ಟಸುವ 

ಶಬದದಿಂತ್  ಮತುು ಗುಡುಗಿನಿಂತಹ ಜ ೂೇರಾದ ಶಬದದಿಂತ್  ಮತುು 

ಜಯಘೂೇಷದ ಶಬದದಿಂತ್  ಬರುತುದ . ಮೊದಲ್ು ದ ೇವರ 

ಕುರಮರಯಾಗಿ ಪಾಕಟವಾಗಿದದ ಯೇಸು, ಈಗ ಘಜಿಸುವ ಶಬದದಲಿಲ 

ಯಹೂದ ಕುಲ್ದ ಸ್ಿಂಹವಾಗಿ ಪಾಕಟವಾಗಿದಾದನ . 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲ  ಬಿಂಧಿತನಾಗುವ ಅಿಂತಿಮ ಮಹಾ 

ಯುದಿದ ಕುರತು ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಯೇಹಾನನು ವಿವರಸುತಿುದಾದನ . 

ದ ೇವದೂತನು ಪಾತಯಕ್ಷನಾದನು. 

ಪರಕಟ್ನೆ 19:10,11 ಆಗ ನಾನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ನಮಸ್ಾೂರ 

ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದತ ಅವನ ಪ್ಾದಗಳ ಮತಿಂದೆ ಬಿೇಳಲತ ಅವನತ – 

ಮಾಡಬೆೇಡ ನೆಕೇಡತ ನಾನತ ನ್ಸ್ನಗಕ ಯೇಸ್ತವಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನತನ 

ಹೆೇಳಿರತವ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಹೆಕೇದರರಗಕ ಜೆಕತೆಯ ದಾಸ್ನಾಗಿದೆಾೇನೆ. 

ದೆೇವರಗ್ೆ ನಮಸ್ಾೂರ ಮಾಡತ ಅಿಂದನತ. ಯೇಸ್ತವಿನ ವಿಷಯವಾದ 

ಸ್ಾಕ್ಷಿಯತ ಪರವಾದನೆಯ ವಾಕಯವೆೇ. 

ಪರಲೆಕೇಕವು ತೆರೆದಿರತವದನತನ ನಾನತ ಕಿಂಡೆನತ. ಆಗ ಇಗ್ೆಕೇ ಬಿಳಿೇ 

ಕತದತರೆಯತ ನನಗ್ೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಕತಿದಾವನ್ಸ್ಗ್ೆ 
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ನಿಂಬಿಗಸ್ುನಕ ಸ್ತ್ಯವಿಂತ್ನಕ ಎಿಂದತ ಹೆಸ್ರತ. ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ೇತಿಯಿಂದ 

ನಾಯಯ ವಿಚಾರಸ್ತತಾುನೆ. ನ್ಸ್ೇತಿಯಿಂದ ಯತದಾಮಾಡತತಾುನೆ. 

ಈ ಮಹಾ ಆತಿಮಕ ಯುದಿದಲಿಲ ಮೂರು ಪಾಮುಖ ಅಿಂಶಗಳಿವ . 

 ಆರಾಧನ  
 ಪಾವಾದನ  
 ಯುದಿ 

➢ ಪಾವಾದನ  

ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಸುುತಿ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ, "ಪಾವಾದನಾ ಆತಮವು" ಯುದಿದ 

"ಆತಿಮಕ ಹಾಡಿ" ನಲಿಲ ತ್ ೂೇರಬರುತುದ . ಇದು ಸಿಂಭವಿಸ್ದಾಗಲ ಲಾಲ 

ಆತಿಮಕ ಯುದದಿಲಿಲ ದ ೂಡಡ ಜಯಗಳಳ ಉಿಂಟಾಗಿವ . ಅದರಲಿಲ ಈ 

ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುು ಬಿಂಧಿಸಲಾಗುತುದ : 

 ರಾಜತವಗಳನುು 
 ಅಧಿಕಾರಗಳನುು 
 ಮತುು ಅಿಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತಿಗಳನುು 

 

ಕೇತ್ಾನೆ 149:8 ಅವರ ರಾಜರನತನ ಸ್ಿಂಕೆಕೇಲೆಯಿಂದ 

ಬಿಂಧಿಸ್ತವರತ; ಪರಭತಗಳಿಗ್ೆ ಕಬಿಬರ್ದ ಬೆೇಡಿಗಳನತನ ಹಾಕತವರತ.  

➢ ಯುದಿ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಮತುು ಅವನ ದುರಾತಮ ಶಕ್ತುಗಳ ಮೆೇಲ  ಜಯವನುು 

ಹ ೂಿಂದುವ ಮಹಾ ಯುದಿದಲಿಲ ಯೇಸು ಮತುು ಆತನ ಭಕುರು 

ಹಿಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ಾುರ  ಎಿಂಬುದರ ವಿವರಣ ಯನುು ನೇಡುವ ಕಡ ಗ  ಈ 

ವಾಕಯಭಾಗ ಅಿಂದರ  ಪಾಕಟನ  ಹತ್ ೂುಿಂಬತುನ ೇ ಅಧಾಯಯವು 

ಸಾಗುತುದ . 

ಪರಕಟ್ನೆ 19:12-16 ಆತ್ನ ಕರ್ತಿಗಳು ಬೆಿಂಕಯ ಉರಯಿಂತಿವೆ. 

ಆತ್ನ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೆೇಕ ಮತಕತಟ್ಗಳುಿಂಟ್ತ. ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ಒಿಂದತ 

ಹೆಸ್ರತ ಬರೆದತ ಕೆಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದತ ಅತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆೇ ಹೆಕರತ್ತ ಮತಾುರಗಕ 

ತಿಳಿಯದತ. ಆತ್ನತ ರಕುಪೊರಕ್ಷಿತ್ವಾದ ವಸ್ರವನತನ ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡಿದಾನತ. 

ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ ದೆೇವರ ವಾಕಯವೆಿಂದತ ಹೆಸ್ರತ. ಪರಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿರತವ 
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ಸ್ೆೈನಯದವರತ ಶತಭರವಾಗಿಯಕ ನ್ಸ್ಮಾಲವಾಗಿಯಕ ಇರತವ 

ನಯವಾದ ವಾರತಮಡಿಯನತನ ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಬಿಳಿೇ ಕತದತರೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹತಿುದವರಾಗಿ ಆತ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರತತಿುದಾರತ.  

ಜನಾಿಂಗಗಳನತನ ಹೆಕಡೆಯತವದಕಾೂಗಿ ಹದವಾದ ಕತಿುಯತ ಆತ್ನ 

ಬಾಯಿಂದ ಬರತತ್ುದೆ. ಆತ್ನತ ಅವರನತನ ಕಬಿಬರ್ದ ಕೆಕೇಲ್ಲನ್ಸ್ಿಂದ 

ಆಳುವನತ. ಆತ್ನತ ಸ್ವಾಶಕುವಾದ ದೆೇವರ ಉಗರಕೆಕೇಪವೆಿಂಬ 

ದಾರಕ್ಷೆೇಯ ತೆಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರತವದನತನ ತ್ತಳಿಯತತಾುನೆ. ಆತ್ನ ತೆಕಡೆಯ 

ಮೇಲರ್ ವಸ್ರದಲ್ಲಿ – ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನಕ ಕತ್ಾರ ಕತ್ಾನಕ ಎಿಂಬ 

ಹೆಸ್ರತ ಬರೆದಿದೆ. 

ಯೇಸ್ತವಿನ ಮಕಲಕ ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನತನ ಅಪಿಾಸ್ಬೆೇಕತ 

ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವನುು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತಾವ ೇ ಅಪಿಿಸಬ ೇಕು. 

ಇಬಿರಯ 13:15 ಆದತದರಿಂದ ಆತ್ನ ಮಕಲಕವಾಗಿಯೇ ದೆೇವರಗ್ೆ 

ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಯಜ್ಞವನತನ ಎಡಬಿಡದೆ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ೆಕೇರ್ ಆತ್ನತ 

ಕತ್ಾನೆಿಂದತ ಬಾಯಿಂದ ಪರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡತವದೆೇ ನಾವು ಅಪಿಾಸ್ತವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 

ಆತನು ಯಾರಾಗಿದಾದನ  ಎಿಂಬುದಕಾೆಗಿ ಮತುು ಆತನು 

ಮಾಡಿರುವಿಂಥ ಕಾಯಿಕಾೆಗಿ ಆತನ ಹ ಸರನಲಿಲ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳನುು 

ಸಲಿಲಸಬ ೇಕು. 

ಎಫೆಸ್ 5:20 ಕೇತ್ಾನೆ ಹಾಡತತಾು ಯಾವಾಗಲಕ ಎಲಾಿ 

ಕಾಯಾಗಳಿಗ್ೆಕಸ್ೂರ ನಮಮ ಕತ್ಾನಾದ ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನ ಹೆಸ್ರನಲ್ಲ ಿ

ತ್ಿಂದೆಯಾದ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಮಡತತಾು ಕರಸ್ುನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಭಯಪಡತವವರಾಗಿದತಾ… 

ಇದು ನಾವು ಒಳ ುಯದುದ ಎಿಂದು ಪರಗಣ್ಸುವ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ 

ಮಾತಾವಲ್ಲದ  ಎಲಾಲ ಸಿಂದಭಿಗಳಲಿಲಯೂ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳನುು 

ಸಲಿಲಸುವುದಾಗಿದ . 

1 ಥೆಸ್ಲೆಕನ್ಸ್ೇಕ 5:16-18 ಯಾವಾಗಲಕ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಸಿರ. 

ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ಾರರ್ಾನೆಮಾಡಿರ. ಎಲಾಿದರಲ್ಲಿಯಕ ಕೃತ್ಜತೆಾಸ್ತುತಿ 
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ಮಾಡಿರ. ಇದೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿ ತೆಕೇರ 

ಬಿಂದ ದೆೇವರ ಚಿತ್ು. 

ನಮಮ ಜೇವನದಲಿಲ ದ ೇವರು ಎಲಾಲವನುು ಹ ೇಗ  ಒಳ ುಯದಕಾೆಗಿ 

ಮಾಪ್ಾಿಡಿಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಅರತುಕ ೂಿಂಡಾಗ ನಾವು ಇದನುು ಮಾಡಬಹುದು. 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 8:28 ಇದಲಿದೆ ದೆೇವರ ಸ್ಿಂಕಲಪದ ಮೇರೆಗ್ೆ 

ಕರೆಯಲಪಟ್ತಿ ಆತ್ನನತನ ಪಿರೇತಿಸ್ತವವರ ಹತ್ಕಾೂಗಿ ಎಲಾಿ 

ಕಾಯಾಗಳು ಅನತಕಕಲವಾಗತತ್ುವೆ ಎಿಂದತ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೆಕತ್ುದೆ. 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಮಹಮಯನತನ ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತತ್ುದೆ 

ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವು ದ ೇವರಗ  ಮಹಿಮೆಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 50:23 ಯಾರತ ಸ್ತುತಿಯಜ್ಞವನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತತಾುರೆಕೇ 

ಅವರೆೇ ನನನನತನ ಗ್ೌರವಿಸ್ತವವರತ… 

ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನತನ ಅಪಿಾಸ್ತವುದತ ಹೆೇಗ್ೆ  

ನ್ಸ್ಧಾರಸಿರ 

ನೇವು ಎಲಾಲ ಸಮಯದಲ್ೂಲ ಮತುು ಸಿಂದಭಿದಲ್ೂಲ ದ ೇವರನುು 

ಸುುತಿಸುವಿರ ಎಿಂದು ಮೊದಲ ೇ ನಧಿರಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 

ಈಗ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿರ 

ಪಾತಿದಿನ - ಇಡಿೇ ದಿನ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸ್ರ. 

ಸುುತಿಸುವ ಅಭಾಯಸವನುು ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 

ಕಷಿ ಬಿಂದರೆ 

 ನಮಮ ನಧಾಿರವನುು ನ ನಪಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 

 ಸುುತಿಸುವ ನಮಮ ಅಭಾಯಸವನುು ಮುಿಂದುವರಸ್ರ. 

 ಕಷಿದ ಸಮಯದಲಿಲ ದ ೇವರು ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ 

ಮಾಡುವಿಂತ್  ಸುುತಿಯು ಮಾಡುತುದ  ಎಿಂಬುದನುು 
ನ ನಪಿನಲಿಲಟುಿಕ ೂಳಿುರ. 
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 ಕಷಿದ ಸಮಯದಲಿಲ ಸುುತಿಸುವುದು ತಿಂದ ಗ  ಮಹಿಮೆಯನುು 
ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 
 

ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ನಮಗ  ಅನಸದ ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು 

ಆತನನುು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಸುುತಿಸಬ ೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿರುತುದ . ನಾವು 

ಆತನ ವಾಕಯಕ ೆ ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಕ್ತಾಯಮಾಡುವಾಗ ಮತುು ಆತನನುು 

ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ನಾವು ದ ೇವರಗ  ನಜವಾದ ಸುುತಿಯ 

ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸುತ್ ುೇವ  ಮತುು ಅದು ಆತನಗ  

ಮೆಚಿಾಕ ಯಾಗಿರುತುದ . 

ನಿಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿರ 

ನೇವು ನಿಂಬಿಕ ಯಿಿಂದ ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸಲ್ು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬ ೇಕು. ಆತನು ಯಾರಾಗಿದಾದನ  ಎಿಂಬುದಕಾೆಗಿ ಮತುು 

ಆತನು ಮಾಡಿರುವಿಂಥ ಕಾಯಿಕಾೆಗಿ ಆತನನುು ಸುುತಿಸ್ರ. ನಮಗ  

ಅಥಿವಾಗದಿದದರೂ ನೇವಿರುವ ಪರಸ್ಥತಿಗಾಗಿ ದ ೇವರಗ  

ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳನುು ಅಪಿಿಸ್ರ. 

ನೇವು ಸಮಸ ಯಯಿಿಂದ ಹ ೂರಬರಲ್ು ಯಾವುದ ೇ ಮಾಗಿವನುು 

ಕಾಣದಿದದರೂ, ಬಿಡುಗಡ ಯ ಮಾಗಿವನುು ಮಾಡಿದದಕಾೆಗಿ ಆತನನುು 

ಸುುತಿಸ್ರ. ಆತನು ಯಾರಾಗಿದಾದನ  ಎಿಂಬ ವಿಷಯಕಾೆಗಿ ದ ೇವರನುು 

ಸುುತಿಸ್ರ ಮತುು ಆತನ ಮೆೇಲ  ಮತುು ಆತನ ವಾಕಯದ ವಾಗಾದನಗಳ 

ಮೆೇಲ  ನಮಮ ಮನಸ್ಿಡಿರ. 

ಒಮೆಮ ನೇವು ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವನುು ಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದ ನಿಂತರ – 

ಅದನುು ಮುಿಂದುವರಸ್ರ. ಜಯವನುು ಮತುು ಬಿಡುಗಡ ಯನುು 

ಘೂೇಷಸುವ ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಘೂೇಷಸ್ರ. 

ಮೊದಲ್ು ನೇವು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಿಿಂದ ಸುುತಿ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಇದನುು 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೇವು ನಮಮ ಮನಸಿನುು ಆತನ ಮೆೇಲ  

ಇಡುತಿುೇರಯೇ ಹ ೂರತು ಸಿಂದಭಿದ ಮೆೇಲ  ಅಲ್ಲ. ಆತನ ಶಕ್ತುಯನುು 

ಮತುು ಮಹಿಮೆಯನುು ನಮಮ ಪರಸ್ಥತಿಗ  ಹ ೂೇಲಿಸ್ ನ ೂೇಡುವಾಗ, 

ಅದು ಎಷುಿ ಚಿಕೆದಾಗಿದ  ಎಿಂದು ನಮಗ  ಅಥಿವಾಗುತುದ . 
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ನೇವು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಿಿಂದ ನಮಮ ಮನಸಿನುು ತುಿಂಬಿಕ ೂಿಂಡಾಗ 

ಮತುು ಆತನ ಶಕ್ತು ಹಾಗೂ ಆತನ ವಾಗಾದನಗಳ ಮೆೇಲ  

ಮನಸ್ಿಟಾಿಗ, ಸುುತಿ ಆತಮವು ಸಿಂದ ೇಹಗಳನುು ಮತುು ಚಿಿಂತ್ ಗಳನುು 

ಬದಲಾಯಿಸುತುದ . 

ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಸುುತಿಸುವುದು ಕಷಿವ ಿಂದು ತ್ ೂೇರದಾಗ, ನೇವು 

ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ನೇವು ಸುುತಿ 

ಆತಮದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿತುಳಳಕಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತಿುೇರ. 

ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸುವುದರಲಿಲ ನಮಮ ಆತಮವನುು ಒಪಿಾಸ್ 

ಕ ೂಡುವಾಗ ಬಹುಬ ೇಗನ ೇ ನೇವು ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಪೂಣಿ 

ವಾಯಪಿುಗ  ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಿಿಂದ ಪಾವ ೇಶಿಸುವಿರ. 

 ಆತನಗಾಗಿ ಹಾಡಿರ. 

 ಆತನ ಮುಿಂದ  ಕುಣ್ದಾಡಿರ. 

 ಆತನನುು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ರ ಮತುು ಆತನ ಹ ಸರನುು 
ಘನಪಡಿಸ್ರ. 

 ಮತುು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣ ಯ ಮತುು ಬಿಡುಗಡ ಯ 

ಮಾಗಿವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವನು! 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದಕೂೆ ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸುವುದಕೂೆ ಇರುವ ವಯತ್ಾಯಸವ ೇನು? 

 

2. ಅರಸನಾದ ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನು ಯುದಿಕ ೆ ಹ ೂರಟು ಸುುತಿಸುವವರನುು ಸ ೈನಯದ ಮುಿಂದ  ನಲಿಲಸ್ದಾಗ 

ಏನಾಯಿತು? 

 

3. ಅಿಂದು ಅರಸನಾದ ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನಗ  ಸಿಂಭವಿಸ್ದುದ ಇಿಂದು ನಮಗ  ಹ ೇಗ  ಮಾದರಯಾಗಿದ ? 
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ಪ್ಾಠ ಹನೆಕನಿಂದತ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವುದರಲಿ್ಲರತವ ನಮಮ ಯಾಜಕೇಯ ಕಾಯಾಭಾರ 

ಪಿೇಠಿಕೆ 
ಆದಿ ಸಭ ಯ ಪಾಮುಖ ಸ ೇವ ಯು ಕತಿನನುು ಸ ೇವಿಸುವುದಾಗಿತುು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:1-3 ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲದಿಾ ಸ್ಭೆಯಳಗ್ೆ 

ಪರವಾದಿಗಳೂ ಬೆಕೇಧಕರಕ ಇದಾರತ; ಯಾರಾರಿಂದರೆ – ಬಾನಾಬ, 

ನ್ಸ್ೇಗರನೆಿಂಬ ಸಿಮಯೇನ, ಕತರೆೇನಯದ ಲಕಕಯ ಉಪರಾಜನಾದ 

ಹೆರೆಕೇದನ ಸ್ಾಕತ ತ್ಮಮನಾದ ಮನಹೆೇನ, ಸ್ೌಲ ಇವರೆೇ. ಇವರತ 

ಕತ್ಾನನತನ ಸ್ೆೇವಿಸ್ತತಾು ಉಪವಾಸ್ಮಾಡತತಾು ಇದಾಾಗ 

ಪವಿತಾರತ್ಮನತ – ನಾನತ ಬಾನಾಬ ಸ್ೌಲರನತನ ಕರೆದ ಕೆಲಸ್ಕಾೂಗಿ 

ಅವರನತನ ಪರತೆಯೇಕಸಿರ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. ಆಗ ಅವರತ 

ಉಪವಾಸ್ವಿದತಾ ಪ್ಾರರ್ಾನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಇಬಬರ ಮೇಲೆ 

ಹಸ್ಾುಪಾರ್ಮಾಡಿ ಅವರನತನ ಕಳುಹಸಿಕೆಕಟ್ಿರತ. 

ಸಭ ಯು ಈ ಪಾಮುಖ ಸ ೇವ ಯನುು ಕ ೈಬಿಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, 

ಇತರ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಹ ಚ್ ಾಚುಾ ಅಗತಯವಾದವು. ಸಭ ಯು ರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ , 

ದುರಾತಮಗಳಿಿಂದ ಪಿೇಡಿಸಲ್ಾಟಿವರಗ , ಬಡವರಗ  ಮತುು 

ದಿಕ್ತೆಲ್ಲದವರಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯವಾಗಿತುು. ಭಾವನಾತಮಕ 

ಸಮಸ ಯಗಳನುು, ಮದುವ  ಸಮಸ ಯಗಳನುು, ಮದಯ ಮತುು ಮಾದಕ 

ವಯಸನಗಳನುು, ಎದುರುಬಿೇಳಳವ ಯುವಕರನುು ಮತುು 

ಶ್  ೇಷತರಾದ ಮಕೆಳನುು ಸರಪಡಿಸಲ್ು ಸಮಾಲ ೂೇಚನ  

ಸ ೇವ ಗಳಳ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾದವು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಹಿೇಗ  

ಮುಿಂದುವರ ಯುತುದ . ವಿವಾಹ ವಿಚ್ ೆೇದನ, ವಯಭಿಚ್ಾರ, ಜಾರತವ 

ಮತುು ವಿಕೃತವಾದ ಲ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ  ಸಭ ಯ ಮೆೇಲ  ದಾಳಿ 

ಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದವು. 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವು ಅದರ ಆದಯ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸ ೇವ ಗ  

ಹಿಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಈ ಎಲಾಲ ಇತರ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ 

ಅಗತಯವಾಗಬಹುದು? ಜನರ ಗುಿಂಪು ನಜವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವಾಗ, ಅನ ೇಕರು ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ, 
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ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲ್ು ಶುರುವಾಗುತುದ  ಮತುು ಅವರು 

ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಬರುವಾಗ  ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡತವುದತ 

ಯೇಸು ನಮಮ ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿದದರೂ, ನಾವು ಆತನ 

ಯಾಜಕತವದಲಿಲ ಪ್ಾಲ್ುಗ ೂಳಳುತ್ ುೇವ . ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು 

ದ ೇವರಗ  ಯಾಜಕನಾಗಿದಾದನ . 

ಪರಕಟ್ನೆ 1:6 ನಮಮನತನ ರಾಜಯವನಾನಗಿಯಕ ತ್ನನ ತ್ಿಂದೆಯಾದ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಯಾಜಕರನಾನಗಿಯಕ ಮಾಡಿದವನಕ ಆಗಿರತವಾತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಘನಮಹತ್ಾಗಳಿರಲ್ಲ. 

ನಮಮ ರಾಜವಿಂಶಸಥ ಯಾಜಕತವವು ಮೆಲಿೆೇಚ್ ದ ಕನಿಂದ 

ಪಾಕಟವಾಗಿದ . ನಿಂತರದಲಿಲ ಇದು ಅರಸನಾದ ದಾವಿೇದನ ಯಾಜಕ 

ಸ ೇವ ಯಿಿಂದ ಪಾಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಯಾಜಕತವ ಸ ೇವ ಗಳಳ 

ಯೇಸುವಿನ ಯಾಜಕ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ನ ರವ ೇರತು. ಯೇಸು ನತಯನಾದ 

ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದಾದನ  ಮತುು ನಾವು ಆತನ ಅಧಿೇನದಲಿಲ ಅಥವಾ 

ಅತನ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶ್ಾವಸ್-ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬ ೇಕು. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕತವದ ಕಾಯಿಭಾರಗಳನುು 

ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯಕವಾಗಿದ , ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 

ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಮಮ ಕಾಯಿಭಾರಗಳ ಬಗ ೆ ಸಾಷಿ ಪಾಕಟಣ ಯನುು 

ಪಡ ದುಕ ೂಳುಬಹುದು, ನಾವು ಸುುತಿಯಜ್ಞವನುು ನರಿಂತರವಾಗಿ 

ಅಪಿಿಸಬಹುದು. 

ರಾಜವಿಂಶಸ್ಥ ಯಾಜಕತ್ಾ 

ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನತ 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 14:18 ಸ್ಾಲೆೇಮನ ಅರಸ್ನಾದ ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನತ ಸ್ಹ 

ಬಿಂದತ ರೆಕಟ್ಟಿಯನಕನ ದಾರಕ್ಷಾರಸ್ವನಕನ ಕೆಕಟ್ಿನತ. 

ಮೆಲಿೆಜ ದ ೇಕನು ಸಾಲ ೇಮಿನ (ಇಿಂದಿನ ಯರೂಸಲ ೇಮ) ರಾಜನು-

ಯಾಜಕನು ಆಗಿದದನು. ಅಬಾಹಾಮನು "ನೇತಿಯ ರಾಜ" ಎಿಂಬ 

ಅಥಿವುಳು ಹ ಸರನವನಗ  ದಶಮಾಿಂಶವನುು ಸಲಿಲಸ್ದನು. 
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ಆರ ೂೇನನ ಯಾಜಕತವಕ ೆ ವಯತಿರಕುವಾಗಿ, ಮೆಲಿೆಜ ದ ೇಕನಗ  

ಯಾವುದ ೇ ವಿಂಶ್ಾವಳಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದ ೇವರಿಂದ ಆರಸ್ 

ಕ ೂಳುಲ್ಾಟಿ ಮಹಾಯಾಜಕರಾಗಿದದನು, ಧಮಿಶ್ಾಸರದಿಿಂದ 

ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟಿವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಕ್ತೇತಿನ ಗಳಲಿಲ, ಯೇಸು ಮೆಲಿೆಜ ದ ೇಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕನು ಎಿಂಬ 

ಪಾವಾದನಾತಮಕವಾದ ಉಲ ಲೇಖವನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 110:4 ನ್ಸ್ೇನತ ಸ್ದಾಕಾಲವೂ ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನ ತ್ರಹದ 

ಯಾಜಕನತ ಎಿಂದತ ಯಹೆಕೇವನತ ಆಣೆಯಟ್ತಿ ನತಡಿದಿದಾಾನೆ; 

ಪಶ್ಾುತಾುಪಡತವದಿಲಿ. 

ಇಬಿಾಯ ಪುಸುಕದ ಬರಹಗಾರನು ಯೇಸುವಿನ ಯಾಜಕ ಸ ೇವ ಯನುು 

ರಾಜವಿಂಶಸಥ ರಾಜನು-ಯಾಜಕನು ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಡಿಸುತ್ಾುನ , 

ಆತನು ಮೆಲಿೆಜ ದ ೇಕನ ತರಹದ ನತಯನಾದ ಯಾಜಕನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಇಬಿರಯ 7:1-3,17 ಈ ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನತ ಸ್ಾಲೆೇಮನ ಅರಸ್ನಕ 

ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೆೇವರ ಯಾಜಕನಕ ಆಗಿದಾನತ. ರಾಜರನತನ 

ಹೆಕಡೆದತ ಹಿಂದಿರತಗಿ ಬರತತಿುದಾ ಅಬರಹಾಮನನತನ ಎದತರತಗ್ೆಕಿಂಡತ 

ಅವನನತನ ಆಶೇವಾದಿಸಿದನತ. ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಅಬರಹಾಮನತ ತಾನತ 

ಜಯಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಬಿಂದಿದಾ ಎಲಾಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ುನೆೇಯ ಒಿಂದತ 

ಭಾಗವನತನ ಕೆಕಟ್ಿನತ. ಅವನ ಹೆಸ್ರನ ಅರ್ಾವು ನ್ಸ್ೇತಿರಾಜ 

ಎಿಂಬದತ. ಇದಲಿದೆ ಅವನತ ಸ್ಾಲೆೇಮನರಾಜ ಅಿಂದರೆ 

ಸ್ಮಾಧಾನರಾಜ. ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ತ್ಿಂದೆಯಕ ತಾಯಯಕ 

ವಿಂಶ್ಾವಳಿಯಕ ಇಲಿ. ಜನಮದ ಆರಿಂಭವು ಆಯತಷಯದ ಅಿಂತ್ಯವೂ 

ಇಲಿ. ಅವನತ ದೆೇವರ ಮಗನ್ಸ್ಗ್ೆ ಸ್ಮಾನಮಾಡಲಪಟ್ಟಿದಾಾನೆ. ಅವನತ 

ನ್ಸ್ರಿಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾಜಕವಾಗಿರತವನತ. 

ಆತ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ೇನತ ಸ್ದಾಕಾಲವೂ ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನ ತ್ರಹದ 

ಯಾಜಕವಾಗಿದಿಾೇ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಯಲಾಿ. 

ಮೆಲಿೆಜ ದ ೇಕನ ಯಾಜಕತವದ ಕಾಯಿಭಾರವು "ದ ೇವರ ಬಳಿಗ  

ಸ ಳ ಯುವುದು" ಆಗಿತುು. ಯಾಜಕ ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಥಿವ ೇನಿಂದರ  

"ಹತಿುರಕ ೆ ಸ ಳ ಯುವುದು." 
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ಇಬಿರಯ 7:19 ಧಮಾಶ್ಾಸ್ರವು ಯಾವುದನಕನ ಸಿದಿಾಗ್ೆ ತಾರದೆ 

ಇರತವದರಿಂದ ಮೊದಲ್ಲದಾ ನ್ಸ್ಯಮವು ನ್ಸ್ಬಾಲವಾಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ಷರಯೇಜಕವಾಗಿಯಕ ಇದತಾ ರದಾಾಗಿ ಹೆಕೇಯತ್ತ. ಅದಕೊ 

ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ುಮವಾಗಿರತವ ಒಿಂದತ ನ್ಸ್ೇರೇಕ್ಷಾಧಾರವು ಪ್ಾರಭಲಯಕೊ 

ಬಿಂತ್ತ. ಈ ನ್ಸ್ೇರೇಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮಮನತನ ದೆೇವರ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ 

ಸ್ೆೇರಸ್ತವಿಂರ್ದತಾ. 

ದಾವಿೇದನತ: ರಾಜನತ/ಯಾಜಕನತ 

ದಾವಿೇದನು, ರಾಜನಾಗಿ, ಯಾಜಕನಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸ್ದನು. 

ಅವನು ದಾವಿೇದನ ಗುಡಾರವನುು ಸಾಥಪಿಸ್ದನು, ಮಿಂಜೂಷ 

ಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಯನುು ಮರಳಿ ತಿಂದನು ಮತುು ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವನುು 

ಸಾಥಪಿಸ್ದನು. ದಾವಿೇದನು ತನು ಮೆಲಿೆಜ ದ ೇಕನ ಶ್ ೈಲಿಯ 

ಯಾಜಕತವದಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವಾಗ, ಅವನು ಮುಿಂಬರುವ 

ಯೇಸುವಿನ ಯಾಜಕ ಸ ೇವ ಯನುು ಪಾತಿನಧಿಸ್ದನು. ದಾವಿೇದನು 

ಜನರನುು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ನಡ ಸುವಾಗ, ಅವನು 

ಅವರನುು ದ ೇವರ ಹತಿುರಕ ೆ ಕರ ದ ೂಯುಯತಿುದದನು. 

ಯಾಕೆಕೇಬ 4:8 ದೆೇವರ ಸ್ಮೇಪಕೊ ಬನ್ಸ್ನರ ಆಗ ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ಮಮ 

ಸ್ಮೇಪಕೊ ಬರತವನತ. 

ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರತ್ತ 

ಯೇಸುವಿನ ಯಾಜಕ ಸ ೇವ ಯ ನಮಿತುವಾಗಿ, ಯಾಜಕರಾದ ನಾವು 

ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಬರಬಹುದು ಮತುು ನಮಮ ಸುುತಿ 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಆತನ ಹತಿುರಕ ೆ ಬರಬಹುದು. 

ಪರಶತದಾ ಯಾಜಕತ್ಾ – ಆರೆಕೇನನತ 

ಆರ ೂೇನನನುು ಮೊದಲ್ ಮಹಾ ಯಾಜಕನನಾುಗಿ ನ ೇಮಿಸಲಾಯಿತು 

ಮತುು ಅವನ ಗಿಂಡುಮಕೆಳನುು ಯಾಜಕರನಾುಗಿ ನ ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 

ಅವರ ಮಕೆಳಳ ಸಹ ಯಾಜಕರಾಗುವರು. ಆರ ೂೇನನ 

ಯಾಜಕತವವನುು ವಿಂಶ್ಾವಳಿಯಿಿಂದ ನಧಿರಸಲಾಯಿತು. 
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ಯಾಜಕಕಾಿಂಡ 21:17,21 ನ್ಸ್ೇನತ ಆರೆಕೇನನ್ಸ್ಗ್ೆ ಹೇಗ್ೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತ – 

ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಿಂತ್ತಿಯವರ ಎಲಾಿ ತ್ಲಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಯಾವ 

ಅಿಂಗಹೇನನಕ ದೆೇವರ ಆಹಾರವನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತವದಕೊ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ 

ಬರಬಾರದತ; ಅಿಂಗಹೇನನತ ಈ ಕಾಯಾವನತನ ವಹಸಿಕೆಕಳಳಲೆೇ 

ಕಕಡದತ. 

ಪರಪೂರ್ಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ 

ಬಿೇಜದೆಕೇಷವುಳಳವನಾಗಲ್ಲ ಬೆೇರೆ ಯಾವ ಕಳಿಂಕವಿದಾವನಾಗಲ್ಲ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಹೆಕೇಮದರವಯಗಳನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತವದಕೊ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ 

ಬರಬಾರದತ. ಅಿಂರ್ವನತ ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ದೆಕೇಷವಿರತವದರಿಂದ ದೆೇವರ 

ಆಹಾರವನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ಲೆೇ ಬಾರದತ.  

ಯಾಜಕರು ಕಾಣ್ಕ ಯನುು ಅಪಿಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನ 

ಐಹಿಕ ಪಾತಿರೂಪವು ಅಥವಾ ಮಾದರಯು ಆಗಿದದರು. ಯೇಸು 

ಪರಪೂಣಿನಾಗಿದದನು ಮತುು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪರಪೂಣಿನಾಗಿ 

ವಣ್ಿಸಲ್ಾಟಿನು, ಆದದರಿಂದ ಕುಿಂದುಕ ೂರತ್ ಯುಳು ಯಾರಗೂ ಆ 

ಪಾತಿರೂಪವನುು ನ ರವ ೇರಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇಿಂದು, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಆತನಲಿಲ ಪರಪೂಣಿರಾಗಿದಾದರ . 

ವಸ್ರ 

ಅವರು ಸ ೇವ  ಮಾಡಿದಿದದ ಸಮಯದಲಿಲಯೂ ಸಹ ಯಾಜಕರ ವಸರವು 

ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮನುಷಯರಗಿಿಂತ ವಿಭಿನುವಾಗಿತುು. ಅವರು ಎಲಾಲ 

ಸಮಯದಲ್ೂಲ ಏನುನು ಧರಸಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ನದಿಿಷಿವಾದ 

ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ಅವರಗ  ಕ ೂಟ್ಟಿದದನು. ಪಾತಿಯಿಂದು ವಸರವು 

ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗಿನ ನಮಮ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಸೂಚಿಸುವ ಒಿಂದು 

ವಿಧವಾಗಿದ . 

ಸ ೇವ  ಮಾಡುವಾಗ ಧರಸುವ ವಸರಗಳಳ ನಾಲ್ುೆ ಭಾಗಗಳನುು 

ಒಳಗ ೂಿಂಡಿವ : 

 ಹುರನಾರನ ಚಡಿಡಗಳಳ 
 ಹ ೂಲಿಗ ಯಿಲ್ಲದ ನಲ್ುವಿಂಗಿ 
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 ನಾಲ್ುೆ ಬಣಣದ ನಡುಕಟುಿ 
 ಹುರನಾರನ ಮುಿಂಡಾಸ 

 

ಹುರನಾರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನೇತಿಯನುು ಪಾತಿನಧಿಸುತುದ  ಮತುು 

ನಾವು ದ ೇವರ ನೇತಿಯಾಗಿದ ದೇವ . 

2 ಕೆಕರಿಂರ್ 5:21 ನಾವು ಆತ್ನಲ್ಲಿ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ಮಪಾಕರಾದ 

ನ್ಸ್ೇತಿಸ್ಾರಕಪಿಗಳಾಗತವಿಂತೆ ದೆೇವರತ ಪ್ಾಪಜ್ಞಾನವಿಲಿದ ಆತ್ನನತನ 

ನಮಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಪ್ಾಪಸ್ಾರಕಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದನತ. 

ಅವರು ಉಣ ಣ ಬಟ ಿಯನುು ಧರಸಲ್ು ಆಗುತಿುರಲಿಲ್ಲ ಏಕ ಿಂದರ  

ಉಣ ಣಯು ವಯಕ್ತುಯು ಬ ವರುವಿಂತ್  ಮಾಡುತುದ . ಬ ವರು ಶ್ಾಪದ 

ಮತುು ಸವ-ಪಾಯತುದ ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿದ . ಉಣ ಣಯನುು 

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸವಚೆಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಭಿಷೆೇಕ 

ಅನಿಂತರ, ಯಾಜಕರನುು ತ್ ೈಲ್ದಿಿಂದ ಅಭಿಷ ೇಕ್ತಸುತ್ಾುರ , ಇದು 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿದ . 

ಇಿಂದು, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ-ಯಾಜಕರ ೂಳಗ  ಪವಿತ್ಾಾತಮನು 

ವಾಸ್ಸುತಿುದಾದನ . 

DESCRIPTION OF PRIESTLY FUNCTIONS 

ಬೆಿಂಕ ಉರಸ್ತತಿುರಬೆೇಕತ 

ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞವ ೇದಿಯ ಮೆೇಲ  ಬ ಿಂಕ್ತಯನುು ಉರಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ಯಾಜಕಕಾಿಂಡ 6:9,13 ನ್ಸ್ೇನತ ಆರೆಕೇನನ್ಸ್ಗಕ ಅವನ 

ವಿಂಶದವರಗಕ ಮರತದಿನ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳನತನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೆೇಕತ; 
ಯಾವವಿಂದರೆ - ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮವಿಷಯವಾದ ನ್ಸ್ಯಮಗಳು. 
ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮದರವಯವು ರಾತಿರಯಲಾಿ ಮರತದಿನದ ಬೆಳಗಿನ 

ವರೆಗಕ ಯಜ್ಞವೆೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಉರಯತತಾು ಇರಬೆೇಕತ.  
 

ಅದರಿಂದಲೆೇ ಯಜ್ಞವೆೇದಿಯ ಮೇಲರ್ ಬೆಿಂಕ ಉರಯತತಿುರಬೆೇಕತ. 
. 
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ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಮೊಥ ಯನಗ  ಅವನ ೂಳಗಿದದ ಬ ಿಂಕ್ತಯನುು 

ಪಾಜವಲಿಸುವಿಂತ್  ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಆದ ೇಶಿಸ್ದನು. 

2 ತಿಮೊಥೆ 1:6 ಆದಕಾರರ್ ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ 

ಹಸ್ುವನ್ಸ್ನಟ್ಿದರ ಮಕಲಕ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ದೆಕರಕದ ದೆೇವರ ಕೃಪ್ಾವರವು 

ಪರಜಾಲ್ಲಸ್ತವಿಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದತ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ಜ್ಞಾಪಕಕೆಕಡತತೆುೇನೆ. 

ಹತುು ಕನುಕ ಯರ ಸಾಮಯದಲಿಲ, ನಮಮ ಜೇವನದಲಿಲ ಬ ಿಂಕ್ತಯು 

ಉರಯುತಿುರುವಿಂತ್  ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುವ ಅವಶಯಕತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಯೇಸು 

ನಮಗ  ಎಚಾರಕ ಯನುು ಕ ೂಟ್ಟಿದಾದನ . 

ಬಕದಿಯನತನ ತೆಗ್ೆದತಹಾಕಬೆೇಕತ 

ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞವ ೇದಿಯಿಿಂದ ಬೂದಿಯನುು ತ್ ಗ ದುಹಾಕ 

ಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ಯಾಜಕಕಾಿಂಡ 6:10,11 ಯಾಜಕನತ ನಾರನ ನ್ಸ್ಲತವಿಂಗಿಯನತನ 

ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಮಾನರಕ್ಷಕನಾದ ನಾರನ ಚಡಿಡಯನತನ ಹಾಕಕೆಕಿಂಡತ 

ಯಜ್ಞವೆೇದಿಯ ಮೇಲರ್ ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮದರವಯದ ಬಕದಿಯನತನ 

ಎತಿು ವೆೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೆೇಕತ. ಅನಿಂತ್ರ ಆ ವಸ್ರಗಳನತನ 

ತೆಗ್ೆದಿಟ್ತಿ ಬೆೇರೆ ವಸ್ರಗಳನತನ ಹಾಕಕೆಕಿಂಡತ ಆ ಬಕದಿಯನತನ 

ಪ್ಾಳಯದ ಹೆಕರಗ್ೆ ಶತದಾವಾದ ಒಿಂದತ ಸ್ಥಳಕೊ ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡತ 

ಹೆಕೇಗಬೆೇಕತ. 

ಬೂದಿಯು ಹ ಚ್ಾಾಗಲ್ು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ೂಟಿರ  ಬ ಿಂಕ್ತ 

ಉರಸುವುದನುು ಮುಿಂದುವರಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ ುಯ 

ಪಾಜವಲ್ವಾದ, ಸುಖಕರವಾದ "ಬ ಿಂಕ್ತಯಲಿಲ" ನಾವು ತುಿಂಬಾ 

ಮೊೇಹಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರ  ಇಿಂದು ಆತಮನು ಹ ೇಳಳವಿಂಥದದನುು 

ಮಾಡುವುದಕ ೆ ನಾವು ಹ ೂೇಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲ್ದ 

ನ ನಪುಗಳ ಿಂಬ ಬೂದಿಯಿಿಂದ ನಾವು ಮುಚಾಲ್ಾಟ್ಟಿರುವವರು 

ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಮುಿಂದ  ಸಾಗಬ ೇಕಾದರ  ಮತುು ದ ೇವರು 

ಇಿಂದು ಮಾಡುತಿುರುವಿಂಥ ಕಾಯಿದಲಿಲ ಇರಬ ೇಕಾದರ , ಹಿಿಂದಿನ 

ಕಾಲ್ದ ಒಳ ುಯ ಮತುು ಕ ಟಿ ಅನುಭವಗಳನುು ಬಿಡಲ್ು ನಾವು 

ಸ್ದಿರರಬ ೇಕು. 
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ಫ್ನಲ್ಲಪಿಪ 3:13 ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ, ನಾನಿಂತ್ಕ ಹಡಿದತ ಕೆಕಿಂಡವನೆಿಂದತ 

ನನನನತನ ಈ ವರೆಗಕ ಎಣಿಸಿಕೆಕಳುಳವದಿಲಿ; ಆದರೆ ಒಿಂದತ, ನಾನತ 

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳನತನ ಮರೆತ್ತಬಿಟ್ತಿ ಮತಿಂದಿನವುಗಳನತನ 

ಹಡಿಯತವದಕೊ ಎದೆಬೆಕಗಿುದವನಾಗಿ, 

ಯಜ್ಞಗಳನತನ ಅಪಿಾಸಿರ 

ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸಬ ೇಕಾದವರು ಯಾಜಕರು ಮಾತಾವ ೇ 

ಆಗಿದದರು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 29:38,39,42 ಯಜ್ಞವೆೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಸ್ತ್ಯವೂ 

ಸ್ಮಪಿಾಸ್ಬೆೇಕಾದೆಾೇನಿಂದರೆ ಒಿಂದತ ವರತಷದ ಎರಡತ ಕತರಗಳನತನ 

ದಿನಿಂಪರತಿಯಕ ಹೆಕೇಮಮಾಡಬೆೇಕತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದನತನ 

ಪ್ಾರತ್ುಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತೆಕುಿಂದನತನ ಸ್ಾಯಿಂಕಾಲದಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಮಪಿಾಸ್ಬೆೇಕತ.  

ಈ ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮವನತನ ನ್ಸ್ೇವೂ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ಿಂತ್ತಿಯವರಕ 

ಪರತಿನ್ಸ್ತ್ಯವೂ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿದೆೇವದಶಾನದ ಗತಡಾರದ 

ಬಗಲ್ಲನ ಎದತರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೆೇಕತ. ಆ ಗತಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ 

ದಶಾನವನತನ ಕೆಕಟ್ತಿ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಿಂಗಡ ಮಾತಾಡತವೆನತ. 

ಸುುತಿಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ನಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ಆಶೇವಾದಿಸಿರ 

ಯಾಜಕರು ಜನರನುು ಆಶಿೇವಿದಿಸಬ ೇಕು. 

ಯಾಜಕಕಾಿಂಡ 9:22 ಆರೆಕೇನನತ ಆ ದೆಕೇಷಪರಹಾರಕ 

ಯಜ್ಞವನಕನ ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮವನಕನ ಸ್ಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನಕನ 

ಸ್ಮಪಿಾಸಿದ ನಿಂತ್ರ ತ್ನನ ಕೆೈಗಳನತನ ಜನರ ಕಡೆಗ್ೆ ಎತಿು ಅವರನತನ 

ಆಶೇವಾದಿಸಿ ಇಳಿದತ ಬಿಂದನತ. 

ಅರರ್ಯಕಾಿಂಡ 6:23-27 ನ್ಸ್ೇನತ ಆರೆಕೇನನ್ಸ್ಗಕ ಅವನ ಮಕೂಳಿಗಕ 

ಹೇಗ್ೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತ ನ್ಸ್ೇವು ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರನತನ ಆಶೇವಾದಿಸ್ತವಾಗ ಈ 

ಪರಕಾರ ಅವರಗ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ - ಯಹೆಕೇವನತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ 

ಆಶೇವಾದಿಸಿ ಕಾಪ್ಾಡಲ್ಲ; ಯಹೆಕೇವನತ ಪರಸ್ನನಮತಖದಿ೦ದ 
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ನ್ಸ್ಮಮನತನ ನೆಕೇಡಿ ನ್ಸ್ಮಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲ್ಲ; ಯಹೆಕೇವನತ ನ್ಸ್ಮಮ 

ಮೇಲೆ ಕೃಪಕಟ್ಾಕ್ಷವಿಟ್ತಿ ಶ್ಾ೦ತಿಯನತನ ಅನತಗರಹಸ್ಲ್ಲ ಎ೦ಬದೆೇ.  

ಹೇಗ್ೆ ಅವರತ ಇಸ್ಾರಯೇಲಯರ ಮೇಲೆ ನನನ ಹೆಸ್ರನತನ ಉಚುರಸ್ಲಾಗಿ 

ನಾನತ ಅವರನತನ ಆಶೇವಾದಿಸ್ತವೆನತ. 

ನಾವು ಭೂಮಿಗ  ಉಪ್ಾಾಗಿದ ದೇವ  ಎಿಂದು ಯೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. ನಮಮ 

ಸುತುಮುತುಲಿನವರಗ  ನಾವು ಆಶಿೇವಾಿದವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಮತಾುಯ 5:13 ನ್ಸ್ೇವು ಭಕಮಗ್ೆ ಉಪ್ಾಪಗಿದಿಾೇರ. ಉಪುಪ ಸ್ಪಪಗ್ಾದರೆ 

ಅದಕೊ ಇನಾನತ್ರಿಂದ ಉಪಿಪನ ರತಚಿ ಬಿಂದಿತ್ತ? 

ಭೌತಿಕ ಕಾಣಿಕೆಗಳು 

ಯಾಜಕರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಕಾಣ್ಕ ಯಿಂದಿಗ  ಕತಿನ ಸನುಧಿಗ  

ಬರುತಿುದದರು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 16:29 ಯಹೆಕೇವನ ನಾಮಕೊ 

ಯೇಗಯವಾದ ಘನವನತನ ಸ್ಲ್ಲಸಿಿರ. ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಹತ್ ಆತ್ನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ 

ಬನ್ಸ್ನರ. ಪರಶತದಾತ್ಾವೆಿಂಬ ಭಕಷರ್ದೆಕಡನೆ ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ನಮಸ್ೂರಸಿರ. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 23:15 ಹತಳಿಯಲಿದ ರೆಕಟ್ಟಿಗಳನತನ ತಿನನಬೆೇಕಾದ 

ಜಾತೆರ ಅಿಂದತ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಿಂತೆ ನ್ಸ್ೇವು ಚೆೈತ್ರಮಾಸ್ದ 

ನೆೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ಏಳೂ ದಿವಸ್ವೂ ಹತಳಿಯಲಿದ 

ರೆಕಟ್ಟಿಗಳನತನ ತಿನನಬೆೇಕತ. ಆ ಮಾಸ್ದಲೆಿೇ ಐಗತಪುದೆೇಶದಿಿಂದ 

ಹೆಕರಟ್ತ ಬಿಂದಿರಲಾಿ. ಒಬಬನತ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಲಿದೆ ನನನ 

ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆಕಳಳಕಕಡದತ. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 34:20 ಕತೆುಯ ಮರಗ್ೆ ಬದಲಾಗಿ 

ಕತರಮರಯನತನ ಕೆಕಟ್ತಿ ಆ ಕತೆುಮರಯನತನ ಬಿಡಿಸ್ಬಹತದತ; ಹಾಗ್ೆ 

ಬಿಡಿಸ್ಲೆಕಲಿದೆ ಹೆಕೇದರೆ ಅದರ ಕತತಿುಗ್ೆ ಮತರದತ 

ಕೆಕಿಂದತಬಿಡಬೆೇಕತ. ಆದರೆ ನ್ಸ್ಮಮ ಚೆಕಚುಲತ ಗಿಂಡತಮಗತವನತನ 

ಕೆಕಲಿದೆ ಬದಲತ ಕೆಕಟ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ಲೆೇ ಬೆೇಕತ. ಒಬಬರಕ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಿ

ಕಾಣಿಕೆಯಲಿದೆ ನನನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆಕಳಳಬಾರದತ. 



140 

 

ಧಮೊೇಾಪದೆೇಶಕಾಿಂಡ 16:17 ಪರತಿಯಬಬನತ ತ್ನಗ್ೆ ಯಹೆಕೇವನತ 

ಅನತಗರಹಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇರೆಗ್ೆ ತ್ನನ ಶಕಯನತಸ್ಾರ ಕೆಕಡಬೆೇಕತ. 

ಯಜ್ಞದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು 

ಆರ ೂೇನನ ಯಾಜಕರು ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಕಾಯಿಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ ಒಿಂದು 

ಕಾಯಿವ ೇನಿಂದರ  ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸುವುದು ಆಗಿತುು. ನಾವು ಸಹ 

ಇಿಂದು ಆತಿಮಕ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸಬ ೇಕು. 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 2:5 ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ ಜೇವವುಳಳ ಕಲತಿಗಳಾಗಿದತಾ ಆತ್ಮ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ ಮಿಂದಿರವಾಗಲ್ಲಕೊ ಕಟ್ಿಲಪಡತತಾು ಇದಿಾರ. ಮತ್ತು 

ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನ ಮಕಲಕ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ಮಪಾಕವಾದ ಆತಿೀಯ 

ಯಜ್ಞಗಳನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ 

ವಗಾದವರಾಗಿದಿಾೇರ. 

ಇಬಿರಯ 13:15 ಆದತದರಿಂದ ಆತ್ನ ಮಕಲಕವಾಗಿಯೇ ದೆೇವರಗ್ೆ 

ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಯಜ್ಞವನತನ ಎಡಬಿಡದೆ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ೆಕೇರ್ ಆತ್ನತ 

ಕತ್ಾನೆಿಂದತ ಬಾಯಿಂದ ಪರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡತವದೆೇ ನಾವು ಅಪಿಾಸ್ತವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಸುುತಿ, ಆರಾಧನ , ಭಕ್ತು ಮತುು ಕೃತಜ್ಞತ್  ಸಹಿತ, ಹಾಡುಗಳಲಿಲ 

ನಮಮ ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುತ್ಾು, ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುತ್ಾು ಮತುು ನಮಮ 

ಕಾಣ್ಕ ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರಬ ೇಕು. 

ಆರೆಕೇನನ ಯಾಜಕತ್ಾದ ಅವಶಯಕತೆಗಳು 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜರಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ನಾಲ್ುೆ 

ವಿಷಯಗಳನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದದುದ ಬಹಳ 

ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

ಪರತೆಯೇಕಸ್ಬೆೇಕತ 

ಯಾಜಕನ ಉದ ೂೇಗಯವನುು ಶುದಿಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು, ಅಥವಾ 

ಲ ೂೇಕದಿಿಂದ ಪಾತ್ ಯೇಕ್ತಸಬ ೇಕು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 19:22 ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ ಸ್ೆೇರತವ 

ಯಾಜಕರಕ ತ್ಮಮನತನ ಶತದಿಾೇಪಡಿಸಿಕೆಕಳಳಬೆೇಕತ. ಇಲವಿಾದರೆ 
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ಅವರನಕನ ಯಹೆಕೇವನತ ಪಕೂನೆ ಸ್ಿಂಹಾರಮಾಡಾನತ ಎಿಂದತ 

ಹೆೇಳಿದನತ. 

ಪರಶತದಾ 

ಯಾಜಕರು ಪರಶುದಿರಾಗಿರಬ ೇಕು, ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಕತಿನಗಾಗಿ 

ಪಾತಿಷಿಸಲ್ಾಡಬ ೇಕು. 

ಅರರ್ಯಕಾಿಂಡ 16:5 ಅವನ ಎಲಾಿ ಸ್ಮಕಹದವರಗಕ ತ್ನನವರತ 

ಯಾರಾರೆ೦ಬತದನತನ ಯೇಹೆಕೇವನತ ನಾಳ  ೆತಿಳಿಸ್ತವನತ. ಯಾರನತನ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಪರತಿಷಠಸಿದಾಾನೆಕೇ ಯಾರನತನ ತಾನೆೇ 

ಆದತಕೆಕ೦ಡಿದಾಾನೆಕೇ ಅವರನತನ ಮಾತ್ರ ಆತ್ನತ ತ್ನನ ಹತಿುರಕೊ 

ಬರಗ್ೆಕಡಿಸ್ತವನತ. 

ದಿೇಕ್ಷೆಕೆಕಟ್ತಿ ನೆೇಮಸ್ಲಪಡತವುದತ 

ಯಾಜಕರ ಸ ೇವ ಯು ಮತುು ಕಾಯಿಭಾರವು ದ ೇವರ ಬಳಿಗ  

ಜನರನುು ಸ ಳ ಯುವುದು ಅಥವಾ ನಡ ಸುವುದು ಆಗಿತುು. ಯಾಜಕನು 

ಜನರನುು ಪಾತಿನಧಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ಜನರು ಹಿೇಗಿರಬ ೇಕು: 

 ಲ ೂೇಕದ ಇತರರಿಂದ ಬ ೇಪಿಟಿವರಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ಪರಶುದಿ ಜನಾಿಂಗ, ವಿಶಿಷಿ ಜನರಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ದ ೇವರ ಯಾಜಕರಾಜಯವಾಗಿರಬ ೇಕು 

 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 19:4-6 ಏನೆಿಂದರೆ ನಾನತ ಐಗತಪುರಗ್ೆ ಏನತ 

ಮಾಡಿದೆನೆಕೇ ಹದತಾ ತ್ನನ ಮರಗಳನತನ ರೆಕೊಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹೆಕತ್ತುಕೆಕಳುಳವಿಂತೆ ನಾರ್ತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಹೆಕತ್ತುಕೆಕಿಂಡತ ನನನ ಸ್ಥಳಕೊ 

ಹೆೇಗ್ೆ ಸ್ೆೇರದೆನೆಕೇ ಇದನೆನಲಾಿ ನ್ಸ್ೇವು ನೆಕೇಡಿದಿಾೇರಷೆಿ. ಹೇಗಿರಲಾಗಿ 

ನ್ಸ್ೇವು ನನನ ಮಾತ್ನತನ ಶರದೆಾಯಿಂದ ಕೆೇಳಿ ನಾನತ ಮಾಡತವ 

ನ್ಸ್ಬಿಂಧನೆಯನತನ ಅನತಸ್ರಸಿ ನಡೆದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ಎಲಾಿ ಜನಾಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಿ

ನನಗ್ೆ ಸ್ಾಕೇಯ ಜನರಾಗತವಿರ. ಸ್ಮಸ್ು ಭಕಮಯತ ನನನದಷೆಿೇ. 

ನ್ಸ್ೇವು ನನಗ್ೆ ಯಾಜಕರಾಜಯವೂ ಪರಶತದಾ ಜನವೂ ಆಗಿರತವಿರ. 

ತೆಕಳೆಯಲಪಡಬೆೇಕತ 
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ಯಾಜಕರು ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ್ು ಕ ೈಕಾಲ್ುಗಳನುು 

ತ್ ೂಳ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 30:21 ತೆಕಳಕೆಕಳಳದೆ ಬಿಂದರೆ ಸ್ತಾುರತ. ಇದತ 

ಅವನ್ಸ್ಗಕ ಅವನ ಸ್ಿಂತ್ತಿಯವರಗಕ ಶ್ಾಶಾತ್ ನ್ಸ್ಯಮ. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 40:12,13 ಅದಲಿದೆ ಆರೆಕೇನನನಕನ ಅವನ 

ಮಕೂಳನಕನ ದೆೇವದಶಾನದ ಗತಡಾರದ ಬಾಗಲ್ಲನ ಹತಿುರಕೊ 

ಬರಮಾಡಿ ಅವರನತನ ಸ್ಾನನಮಾಡಿಸಿ ಆರೆಕೇನನತ ನನಗ್ೆ 

ಯಾಜಕನಾಗತವಿಂತೆ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಆ ದಿೇಕ್ಷಾವಸ್ರಗಳನತನ ತೆಕಡಿಸಿ 

ಅವನನತನ ಅಭಿಷೆೇಕಸಿ ಪರತಿಷಠಸ್ಬೆೇಕತ. 

➢ ಯಾಕ ೂೇಬನ ಕುಟುಿಂಬ 

ತನು ಸಿಂಕಷಿದಲಿಲ ಕತಿನನುು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲ್ು ಯಾಕ ೂೇಬನು 

ತನು ಮನ ಯಲಿಲರುವವರ ಲ್ಲರೂ ಶುದಿಿೇಕರಸಲ್ಾಟ್ಟಿದಾದರ  ಎಿಂದು 

ದೃಢಪಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡನು. 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 35:2,3 ಆಗ ಯಾಕೆಕೇಬನತ ತ್ನನ ಮನೆಯವರಗಕ ತ್ನನ 

ಸ್ಿಂಗಡ ಇದಾವರೆಲಿರಗಕ ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿರತವ ಅನಯದೆೇವರತಗಳನತನ 

ತ್ಳಿಳಬಿಟ್ತಿ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಶತದಿಾಕರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಮಡಿ ವಸ್ರಗಳನತನ 

ಹಾಕಕೆಕಳಿಳರ. ನಾವು ಬೆೇತೆೇಲ್ಲಗ್ೆ ಹೆಕೇರಟ್ತಹೆಕೇಗ್ೆಕೇರ್ 

ಕಷಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನತನ ಲಾಲ್ಲಸಿ ನಾನತ ಹೆಕೇದ 

ಮಾಗಾದಲೆಿಲಾಿ ನನನ ಸ್ಿಂಗಡ ಇದಾ ದೆೇವರಗ್ೆ ಅಲ್ಲ ಿಯಜ್ಞವೆೇದಿಯನತನ 

ಕಟ್ಟಿಸ್ತತೆುೇನೆ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. 

➢ ಜನರು 

ತಮಮನುು ಶುದಿಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು ಮತುು ಬಟ ಿಗಳನುು 

ತ್ ೂಳ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು ಮೊೇಶ್ ಯು ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಜನರಗ  

ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದನು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 19:10 ಮೊೇಶ್ೆ ಜನರ ಮಾತ್ತಗಳನತನ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಅರಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಯಹೆಕೇವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್ೆ 
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ಹೆೇಳಿದೆಾೇನಿಂದರೆ ನ್ಸ್ೇನತ ಜನರ ಬಳಿಗ್ೆ ಹೆಕೇಗಿ ಈಹೆಕತ್ತು ನಾಳ  ೆ

ಅವರನತನ ಪರಶತದಾ ಗ್ೆಕಳಿಸ್ತ. 

ಇಿಂದು, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ-ಯಾಜಕರಾಗಿರುವ ನಾವು ನಮಮ 

ಸುುತಿಯನುು ಅಪಿಿಸುವ ಬರುವ ಮೊದಲ್ು ನಮಮ ಜೇವನದಲಿಲರುವ 

ಪ್ಾಪದಿಿಂದ ನಮಮನುು ನಾವು ಶುದಿಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

1 ಯೇಹಾನ 1:9 ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನತನ ಒಪಿಪಕೆಕಿಂಡತ 

ಅರಕೆಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ನತ ನಿಂಬಿಗಸ್ುನಕ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನಕ 

ಆಗಿರತವದರಿಂದ ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನತನ ಕ್ಷಮಸಿಬಿಟ್ತಿ ಸ್ಕಲ 

ಅನ್ಸ್ೇತಿಯನತನ ಪರಹರಸಿ ನಮಮನತನ ಶತದಿಾಮಾಡತವನತ. 

ನಾವು ಪಾತಿದಿನ ವಾಕಯದ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯಬ ೇಕು. 

ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ಓದಿ, ಧಾಯನಸ್, ಅನುಸರಸುವಾಗ, 

ಕ್ತಾಸುನು ನಮಮ ಮೆೇಲಿನ ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ ನಮಮನುು ಪರಶುದರಿನಾುಗಿ 

ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಎಫೆಸ್ 5:25-27 ಪುರತಷರೆೇ ಕರಸ್ುನತ ಸ್ಭೆಯನತನ ಪಿರೇತಿಸಿದ 

ಪರಕಾರವೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೆಿಂಡತಿಯರನತನ ಪಿರೇತಿಸಿರ. ಆತ್ನತ 

ಅದನತನ ಪರತಿಷೆಠಪಡಿಸ್ತವದಕಾೂಗಿ ತ್ನನನತನ ಒಪಿಪಸಿಕೆಕಟ್ಿನತ. ಅದನತನ 

ಕಳಿಂಕ ಸ್ತಕತೂ ಮತಿಂತಾದೆಕಾಿಂದಕ ಇಲದಿ ಕನ್ಸ್ನಕೆಯೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ 

ಪರಶತದಾವೂ ನ್ಸ್ದೆಕೇಾಷವೂ ಮಹಮಯತಳಳದಕಾ ಆಗಿರತವ 

ಸ್ಭೆಯನಾನಗಿ ತ್ನೆನದತರನಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸಿಕೆಕಳಳಬೆೇಕೆಿಂದತ ವಾಕೆಕಯೇಪದೆೇಶ 

ಸ್ಹತ್ವಾದ ಜಲಸ್ಾನನವನತನ ಮಾಡಿಸಿ ಶತದಾಮಾಡಿದನತ. 

ಎಚುರಕೆ 

ನಾದಾಬನು ಮತುು ಅಬಿೇಹು ಆರ ೂೇನನ ಮಕೆಳಾಗಿದದರು, 

ಯೇಗಯವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ದಿೇಕ್ಷ ಕ ೂಟುಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ 

ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟಿವರು ಆಗಿದದರು, ಆದರ  ಅವರು ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  

ಅಯೇಗಯವಾಗಿ ಪಾವ ೇಶಿಸ್ದರು. 

ಯಾಜಕಕಾಿಂಡ 10:1-3 ಆರೆಕೇನನ ಮಕೂಳಲ್ಲಿ ನಾದಾಬ್ ಅಬಿೇಹತ 

ಎಿಂಬಿಬಬರತ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಧಕಪ್ಾರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನತ 

ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದೆ ಇದಾ ಬೆೇರೆ ಬೆಿಂಕಯನ್ಸ್ನಟ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 
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ಧಕಪದರವಯವನತನ ಹಾಕ ಆತ್ನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ಲಾಗಿ 

ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಿಂದ ಬೆಿಂಕ ಹೆಕರಟ್ತ ಅವರನತನ 

ನಾಶಮಾಡಿತ್ತ; ಅವರತ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತ್ುರತ. ಆಗ 

ಮೊೇಶ್ೆ ಆರೆಕೇನನ್ಸ್ಗ್ೆ – ಯಹೆಕೇವನತ ಹೆೇಳಿದ ಮಾತಿಗ್ೆ ಇದೆೇ 

ದೃಷಾಿಿಂತ್; ಆ ಮಾತ್ತ ಏನಿಂದರೆ – ನಾನತ ಪರಶತದಾನೆಿಂಬದನತನ 

ನನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರತವವರ ಮಕಲಕವಾಗಿಯೇ ತೆಕೇಪಾಡಿಸ್ತವೆನತ, 

ಜನರೆಲಿರಗ್ೆ ತಿಳಿಯತವಿಂತೆ ನನನ ಘನತೆಯನತನ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ತವೆನತ 

ಎಿಂಬದೆೇ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. ಅದಕೊ ಆರೆಕೇನನತ ಮೌನವಾಗಿದಾನತ. 

ಯಾಜಕನಾಗುವುದು ಗೌರವಾದದುದ ಮತುು ಭಾಗಯಕರವಾದದುದ 

ಆಗಿದುದ, ಅದು ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯನುು ಬಯಸುತುದ . 

ನಾವು ಆತನನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಬರುವಾಗ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ 

ಯಾಜಕರಾಗಿರುವ ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು 

ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು ಮತುು ಅನುಸರಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ. ನಾವು 

ಅಲ್ಕ್ಷ್ರಾಗಿ, ಅವಿಧ ೇಯರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅದನುು ನಮಮದ ೇ ಆದ 

ರೇತಿಯಲಿಲ ಮಾಡುವ ಬಯಕ ಯಿಂದಿಗ  ಬರಬಾರದು ಅಥವಾ 

ದ ೇವರು ಸುುತಿಸುವುದಕ ೆ ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ವಿಧಾನಕ ೆ ಮತುು ಆಜ್ಞ ಗ  

ಸರಹ ೂಿಂದದ ನಮಮ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳ ಪಾಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ 

ಲ ೂೇಕದ ಅಥವಾ ಇತರ ಧಮಿಗಳ ಹಾಡುಗಳಳ, ಸಿಂಗಿೇತ ಮತುು 

ಪದಿತಿಗಳಳ ನಮಮ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಸುಳಿಯದಿಂತ್  ನಾವು ಎಚಾರಕ  

ವಹಿಸಬ ೇಕು, ಏಕ ಿಂದರ  ಇವು ನಾದಾಬ್ ಮತುು ಅಬಿೇಹು ಕತಿನ 

ಮುಿಂದ  ತಮಮ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸುವಲಿಲ ಬಳಸ್ದ 

“ಅಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಾಡದ ಬ ಿಂಕ್ತಯನುು” ಪಾತಿನಧಿಸುತುವ . 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 2:9 ನ್ಸ್ೇವಾದರೆಕೇ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಕತ್ುಲೆಯಳಗಿಿಂದ ಕರೆದತ 

ತ್ನನ ಆಶುಯಾಕರವಾದ ಬೆಳಕನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಸಿದಾತ್ನ 

ಗತಣಾತಿಶಯಗಳನತನ ಪರಚಾರಮಾಡತವವರಾಗತವಿಂತೆ ದೆೇವರಾದತ 

ಕೆಕಿಂಡ ಜನಾಿಂಗವೂ ರಾಜವಿಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರಕ ಮೇಸ್ಲಾದ 

ಜನವೂ ದೆೇವರ ಸ್ಾಕೇಯ ಪರಜೆಯಕ ಆಗಿದಿಾೇರ. 
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ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. 1 ಪ್ ೇತಾ 2:5 ಮತುು ಇಬಿಾಯ 13:15 ರ ಪಾಕಾರ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿರುವ ನಾವು ಕತಿನಗ  

ಅಪಿಿಸಬ ೇಕಾದ ಯಜ್ಞಗಳಳ ಯಾವುವು? 

 

2. ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕರು ತಮಮ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪಿಿಸ್ ಕತಿನಗ  ಸ ೇವ  ಸಲಿಲಸುವ ಮೊದಲ್ು 

ತಮಮನುು ತ್ಾವು ಶುದಿಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕಾಗಿತುು. 1 ಯೇಹಾನ 1:9 ಮತುು ಎಫ ಸ 5:25-27 ರ ಪಾಕಾರ, ನಮಮ 

ಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ದ ೇವರ ಬಳಿಗ  ಬರುವ ಮೊದಲ್ು ನಾವು ನಮಮನುು ಹ ೇಗ  ಶುದಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು? 

 

3. ನಾದಾಬ್ ಮತುು ಅಬಿೇಹುರ ಅನುಭವಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಾಠಗಳನುು ಕಲಿಯಬಹುದು? 
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ಪ್ಾಠ ಹನೆನರಡತ 

ಯಾಜಕರಾಗಿ ಜೇವಿಸ್ತವುದತ 
ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಕತಿನಗ  ಸ ೇವಿಸಬ ೇಕಾದ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿರುವ, ನಾವು ನಮಮ 

ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು, ನಮಮ ನಡತ್ ಯನುು, ನಮಮ ವಸರಧಾರಣ ಯನುು 

ಮತುು ನಮಮ ಕಾಣ್ಕ ಗಳನುು ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕು. 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 2:5,9 ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ ಜೇವವುಳಳ ಕಲತಿಗಳಾಗಿದತಾ ಆತ್ಮ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ ಮಿಂದಿರವಾಗಲ್ಲಕೊ ಕಟ್ಿಲಪಡತತಾು ಇದಿಾರ. ಮತ್ತು 

ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನ ಮಕಲಕ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ಮಪಾಕವಾದ ಆತಿೀಯ 

ಯಜ್ಞಗಳನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ 

ವಗಾದವರಾಗಿದಿಾೇರ. 

ನ್ಸ್ೇವಾದರೆಕೇ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಕತ್ುಲೆಯಳಗಿಿಂದ ಕರೆದತ ತ್ನನ 

ಆಶುಯಾಕರವಾದ ಬೆಳಕನಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇರಸಿದಾತ್ನ ಗತಣಾತಿಶಯಗಳನತನ 

ಪರಚಾರಮಾಡತವವರಾಗತವಿಂತೆ ದೆೇವರಾದತಕೆಕಿಂಡ ಜನಾಿಂಗವೂ 

ರಾಜವಿಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರಕ ಮೇಸ್ಲಾದ ಜನವೂ ದೆೇವರ 

ಸ್ಾಕೇಯ ಪರಜೆಯಕ ಆಗಿದಿಾೇರ. 

ಯಾಜಕತ್ಾಕಾೂಗಿ ಆರಸಿಕೆಕಳಳಲಪಟ್ಿವರತ 

ಈಗ ಯೇಸು ನಮಮ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದಾದನ . 

ಇಬಿರಯ 7:15-17 ಇದಲಿದೆ ಬೆೇರೆಕಬಬ ಯಾಜಕನತ ಶರೇರಧಮಾ 

ವಿಷಯವಾದ ನ್ಸ್ಯಮದ ಪರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನ 

ಸ್ಾದೃಶಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಲಾಯವಾದ ಜೇವನ ಶಕುಯತಳಳವನಾಗಿದತಾ 

ಬರಬೆೇಕಾದದಾರಿಂದ ನಮಮ ಸಿದಾಾಿಂತ್ ಮತ್ಕು ಸ್ಪಷಿವಾಯತ್ತ. 

ಆತ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ೇನತ ಸ್ದಾಕಾಲವೂ ಮಲ್ಲೂಜೆದೆೇಕನ ತ್ರಹದ 

ಯಾಜಕವಾಗಿದಿಾೇ ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಯಲಾಿ. 

ಇಬಿರಯ 8:1 ನಾವು ಈಗ ಹೆೇಳುವ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಖಯವಾದ 

ಮಾತೆೇನಿಂದರೆ – ಪರಲೆಕೇಕದೆಕಳಗ್ೆ ಮಹತ್ಾವುಳಳ ದೆೇವರ 
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ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ನಾರಕಢನಾದಿಂರ್ 

ಮಹಾಯಾಜಕನತ ನಮಗಿದಾಾನೆ. 

ಯಾಜಕ ರಾಜಯ 

ಇಸಾಾಯೇಲ್ ಜನರು ಯಾಜಕ ರಾಜಯವಾಗಬ ೇಕ ಿಂಬುದು ದ ೇವರ 

ಆಸ ಯಾಗಿತುು. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 19:6 ನ್ಸ್ೇವು ನನಗ್ೆ ಯಾಜಕರಾಜಯವೂ ಪರಶತದಾ 

ಜನವೂ ಆಗಿರತವಿರ. 

ದ ೇವರ ಆಸ  ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು 

ಯಾಜಕನಾಗಿರಬ ೇಕು. ನಾವು “ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ” ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾವು 

ಆತನ ಯಾಜಕತವವನುು ಪ್ಾಲ್ುದಾರರಾಗುತ್ ುೇವ . 

ಪರಕಟ್ನೆ 1:6 ನಮಮನತನ ರಾಜಯವನಾನಗಿಯಕ ತ್ನನ ತ್ಿಂದೆಯಾದ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಯಾಜಕರನಾನಗಿಯಕ ಮಾಡಿದವನಕ ಆಗಿರತವಾತ್ನ್ಸ್ಗ್ೆ 

ಯತಗಯತಗ್ಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಘನಮಹತ್ಾಗಳಿರಲ್ಲ. ಆಮನ್. 

ನಮಮ ಕರೆಯತವಿಕೆಗ್ೆ ಯೇಗಯರಾಗಿ ನಡೆಯತವುದತ 

ನಮಮ ಕರ ಯುವಿಕ ಗ  ಯೇಗಯವಾದ ಜೇವನವನುು ನಡ ಸಬ ೇಕ ಿಂದು 

ಪ್ೌಲ್ನು ನಮಮನುು ಪಾಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 

ಎಫೆಸ್ 4:1 ನ್ಸ್ೇವು ದೆೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲಪಟ್ಿವರಾದ ಕಾರರ್ 

ಯೇಗಯರಾಗಿ ನಡೆದತಕೆಕಳಳಬೆೇಕೆಿಂದತ ಕತ್ಾನ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ೆರೆಯವನಾದ ನಾನತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಪರಬೆಕೇಧಿಸ್ತತೆುೇನೆ. 

ಪರಶತದಾ ಜನರತ 

ಇಬಿರಯ 12:14 ಎಲಿರ ಸ್ಿಂಗಡ ಸ್ಮಾಧಾನದಿಿಂದಿರತವದಕಕೂ 

ಪರಶತದಾತೆಯನತನ ಹೆಕಿಂದತವದಕಕೂ ಪರಯತ್ನಮಾಡಿರ. 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 1:15,16 ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಕರೆದಾತ್ನತ ಪರಶತದಾನಾಗಿರತವ 

ಪರಕಾರವೆೇ ನ್ಸ್ೇವೂ ವಿಧೆೇಯರಗ್ೆ ತ್ಕೂಿಂತೆ ನ್ಸ್ಮಮ ಎಲಾಿ 

ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶತದಾರಾಗಿರ. ನಾನತ ಪರಶತದಾನಾಗಿರತವದರಿಂದ 

ನ್ಸ್ೇವೂ ಪರಶತದಾರಾಗಿರಬೆೇಕತ ಎಿಂದತ ಬರೆದಿದೆಯಲಾಿ. 
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ಎಫೆಸ್ 5:27 ಅದನತನ ಕಳಿಂಕ ಸ್ತಕತೂ ಮತಿಂತಾದೆಕಾಿಂದಕ ಇಲಿದ 

ಕನ್ಸ್ನಕೆಯೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಪರಶತದಾವೂ ನ್ಸ್ದೆಕೇಾಷವೂ 

ಮಹಮಯತಳಳದಕಾ ಆಗಿರತವ ಸ್ಭೆಯನಾನಗಿ ತ್ನೆನದತರನಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸಿಕೆಕಳಳಬೆೇಕೆಿಂದತ ವಾಕೆಕಯೇಪದೆೇಶ ಸ್ಹತ್ವಾದ 

ಜಲಸ್ಾನನವನತನ ಮಾಡಿಸಿ ಶತದಾಮಾಡಿದನತ. 

ಶತದಾ ಮನಸ್ಾ್ಕ್ಷಿ 

ಆರಾಧನ ಯ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳಳ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ದ ೇವರು ಯಾಜಕರು 

ಕ ಲ್ವೊಿಂದು ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸ್ದಿಂತ್ ಯೇ, 

ಆತನು ನಮಿಮಿಂದಲ್ೂ ಅವುಗಳನುು ಬಯಸುತ್ಾುನ . 

ಇಬಿರಯ 10:22 ಆದಕಾರರ್ ನ್ಸ್ರಪರಾಧಿಯಿಂದತ ನಮಮ ಮನಸ್ತ್ 

ನಮಗ್ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳದಿಂತೆ ನಾವು ಹೃದಯವನತನ ಪೊರೇಕ್ಷಿಸಿಕೆಕಿಂಡತ 

ದೆೇಹವನತನ ತಿಳಿ ನ್ಸ್ೇರನ್ಸ್ಿಂದ ತೆಕಳೆದತಕೆಕಿಂಡತ ಪರಪೂರ್ಾವಾದ 

ನಿಂಬಿಕೆಯತಳಳವರಾಗಿಯಕ ಯಥಾರ್ಾ ಹೃದಯವುಳಳವರಾಗಿಯಕ 

ದೆೇವರ ಮತಿಂದೆ ಬರೆಕೇರ್. 

ಯೇಸುವಿನ ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ, ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ 

ಬರಬಹುದು. 

ಏಕಾಗರತೆಯತಳಳ ಹೃದಯ 

ಕೇತ್ಾನೆ 86:11 ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ನ್ಸ್ನನ ಮಾಗಾವನತನ ನನಗ್ೆ 

ಬೆಕೇಧಿಸ್ತ; ನ್ಸ್ನನ ಸ್ತ್ಯತೆಯನತನ ನನನ ದೃಷಿಯಲೆಿೇ ಇಟ್ತಿಕೆಕಿಂಡತ 

ನಡೆಯತವೆನತ. ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕುಯಿಂದಿರತವಿಂತೆ 

ಏಕಮನಸ್್ನತನ ಅನತಗರಹಸ್ತ. 

“ನನು ನಾಮದಲಿಲ ಭಯಭಕ್ತುಯಿಿಂದಿರುವಿಂತ್  ಏಕಮನಸಿನುು 

ಅನುಗಾಹಿಸು” ಎಿಂದರ  ಪಾತಿಯಿಂದು ಆಲ ೂೇಚನ ಯನೂು 

ಆರಾಧನ ಯ ಏಕತ್ ಗ  ಒಗೂೆಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ . ತ್ ೂೇರಕ ಗ  

ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುವುದು ದ ೇವರಗ  ಮಾಡುವಿಂಥ 

ಅವಮಾನವಾಗಿದ , ಆದರ  ವಾಸುವದಲಿಲ ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ ನಮಮ 

ಮನಸುಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ ಯೇಚಿಸುತಿುರುತುದ ! 
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ಯಾಕೆಕೇಬ 4:8,10 ದೆೇವರ ಸ್ಮೇಪಕೊ ಬನ್ಸ್ನರ ಆಗ ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ಮಮ 

ಸ್ಮೇಪಕೊ ಬರತವನತ ಪ್ಾಪಿಗಳೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ಕೆೈಗಳನತನ 

ಶತಚಿಮಾಡಿಕೆಕಳಿಳರ ಎರಡತ ಮನಸ್ತ್ಳಳವರೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳನತನ 

ನ್ಸ್ಮಾಲಮಾಡಿಕೆಕಳಿಳರ. 

ಕತ್ಾನ ಮತಿಂದೆ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ತ್ಗಿುಸಿಕೆಕಳಿಳರ. ಆಗಲಾತ್ನತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ 

ಮೇಲಕೊ ತ್ರತವನತ. 

ಶತದಾ ಹೃದಯ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 24:3,4 ಯಹೆಕೇವನ ಪವಾತ್ವನತನ ಹತ್ುತ್ಕೂವನತ 

ಯಾರತ? ಆತ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಾಥನದಲ್ಲ ಿ ನ್ಸ್ಲತಿವದಕೊ ಎಿಂರ್ವನತ 

ಯೇಗಯನತ? ಯಾವನತ ಅಯೇಗಯಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸಿ್ಡದೆ 

ಮೊೇಸ್ ಪರಮಾರ್ಮಾಡದೆ ಶತದಾಹಸ್ುವೂ ನ್ಸ್ಮಾಲಮನಸ್ಕ್ 

ಉಳಳವನಾಗಿದಾಾನೆಕೇ. 

ಶುದಿ ಹಸುಗಳಳ ಮತುು ಶುದಿ ಹೃದಯವು ನಮಮ ಉದ ದೇಶಗಳನುು 

ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ಬ ೇರ ಯವರು ನಮಮನುು ನ ೂೇಡಬ ೇಕ ಿಂದು ನಾವು ಆರಾಧನ  

ಮಾಡುವವರಾಗಿದ ದೇವ ಯೇ? 

ನಾವು ದ ೇವರ ಮೆಚಿಾಕ ಯನುು ಪಡ ಯಲ್ು ಮತುು ಅದರ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ನಮಗ  ಬ ೇಕಾದದದರ ಉತುರಕಾೆಗಿ ಆರಾಧಿಸುತಿುದ ದೇವ ಯೇ? 

ನಾವು ದ ೇವರ ಮುಿಂದ  ನಮಮ ಉದ ದೇಶಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು. 

ಕತಗಿುದ ಮನಸ್ತ್ 

ಕೇತ್ಾನೆ 51:17 ಕತಗಿುದ ಮನಸ್ೆ್ೇ ದೆೇವರಗ್ೆ ಇಷಿಯಜ್ಞ; ದೆೇವರೆೇ, 

ಪಶ್ಾುತಾುಪದಿಿಂದ ಜಜಜ ಹೆಕೇದ ಮನಸ್್ನತನ ನ್ಸ್ೇನತ 

ತಿರಸ್ೂರಸ್ತವದಿಲಿ. 

ಕುಗಿೆದ ಮನಸುಿ ಶಿಸುನುು ಮತುು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯನುು ಕಲಿತಿರುವಿಂಥದುದ 

ಆಗಿದ  ಮತುು ಯೇಸುವಿನ ಕತಿತವಕ ೆ ಅಧಿೇನರಾಗುತ್ಾುರ . 

ದೆೇವರೆಕಿಂದಿಗಿನ ಭಕು 
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ಕೇತ್ಾನೆ 89:7 ಆತ್ನತ ಪರಶತದಾರ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಿಂಕರನಾದ 

ದೆೇವರತ; ತ್ನನ ಎಲಾಿ ಪರವಾರದವರಗಿಿಂತ್ ಭಿೇಕರನತ. 

ಲೆಕೇಕದಿಿಂದ ಬೆೇಪಾಟ್ಿವರತ 

ಕೆಕಲೆಕಸ್ೆ್ 1:13 ದೆೇವರತ ನಮಮನತನ ಅಿಂಧಕಾರದ ದೆಕರೆತ್ನದಿಿಂದ 

ಬಿಡಿಸಿ ತ್ನನ ಪಿರಯ ಕತಮಾರನ ರಾಜಯದೆಕಳಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಸಿದನತ. 

ನಮಮ ಯಾಜಕೇಯ ವಸ್ರಧಾರಣೆ 

ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡಿದೆಾೇವೆ 

ಇಬಿರಯ 12:14 ಎಲಿರ ಸ್ಿಂಗಡ ಸ್ಮಾಧಾನದಿಿಂದಿರತವದಕಕೂ 

ಪರಶತದಾತೆಯನತನ ಹೆಕಿಂದತವದಕಕೂ ಪರಯತ್ನಮಾಡಿರ. 

➢ ಸುುತಿಯ ವಸರ 

ಯಶ್ಾಯ 61:3 ದತುಃಖಿತ್ರೆಲಿರನತನ ಸ್ಿಂತೆೈಸ್ತವದಕಕೂ 

ಚಿೇಯೇನ್ಸ್ನಲ್ಲ ಿ ಶ್ೆ ೇಕಸ್ತವವರಗ್ೆ ಬಕದಿಗ್ೆ ಬದಲಾಗಿ 

ಶರೆಕೇಭಕಷರ್, ದತುಃಖವಿದಾಲ್ಲ ಿ ಆನಿಂದತೆೈಲ, ಕತಿಂದಿದ ಮನಕೊ 

ಪರತಿಯಾಗಿ ಉತಾ್ಹಸ್ೆಕುೇತ್ರದ ವಸ್ರ ಇವುಗಳನತನ 

ಒದಗಿಸಿಕೆಕಡತವದಕಕೂ ಆತ್ನತ ನನನನತನ ಕಳುಹಸಿದಾಾನೆ. 

ಯಹೆಕೇವನತ ತ್ನನ ಪರಭಾವಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಹಾಕದ ನ್ಸ್ೇತಿವೃಕ್ಷಗಳು 

ಎಿಂಬ ಬಿರತದತ ಇವರಗ್ಾಗತವದತ. 

ನಮಮ ಸುುತಿಯ ವಸರಗಳನುು ನಾವು ಧರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದದುದ ಬಹಳ 

ಮುಖಯವಾಗಿದ . ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕರ ವಸರಗಳ 

ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಗ  ಪವಿತಾಗಾಿಂಥಗಳಲಿಲ ಹ ಚಿಾನ ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯನುು 

ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . ನಾವು ಆತಮನಲಿಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿದ ದೇವ  

ಮತುು ನಮಮ ವಸರವು ಆತಮನ ವಸರವಾಗಿದ . 

➢ ನೇತಿಯ ನಾರುಮಡಿ 

ಪರಕಟ್ನೆ 7:9 ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದಲಕ ಎಣಿಸ್ಲಾಗದಿಂರ್ 

ಮಹಾ ಸ್ಮಕಹವು ಸಿಿಂಹಾಸ್ನದ ಮತಿಂದೆಯಕ ಯಜ್ಞದ 

ಕತರಯಾದಾತ್ನ ಮತಿಂದೆಯಕ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವದನತನ ಕಿಂಡೆನತ. ಅವರತ 

ಸ್ಕಲ ಜನಾಿಂಗ ಕತಲ ಪರಜೆಗಳವರಕ ಸ್ಕಲ 
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ಭಾಷೆಗಳನಾನಡತವವರಕ ಆಗಿದಾರತ. ಅವರತ ಬಿಳಿೇ ನ್ಸ್ಲತವಿಂಗಿಗಳನತನ 

ತೆಕಟ್ತಿಕೆಕಿಂಡತ ತ್ಮಮ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಖಜಕಾರದ ಗರಗಳನತನ 

ಹಡಿದತಕೆಕಿಂಡಿದಾರತ. 

ಪರಕಟ್ನೆ 19:8 ಪರಕಾಶಮಾನವೂ ನ್ಸ್ಮಾಲವೂ ಆದ ನಯವಾದ 

ನಾರತಮಡಿಯನತನ ಧರಸಿಕೆಕಳುಳವದಕೊ ಆಕೆಗ್ೆ ಅನತಗರಹಸ್ೆಕೇರ್ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಾರತಮಡಿ ಅಿಂದರೆ ದೆೇವಜನರ ಸ್ತಾೂಯಾಗಳೆೇ. 

ನಮಮ ಯಾಜಕೇಯ ಕಾಣಿಕೆ  

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ/ಸ್ತುತಿ 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕರ ಉದ ದೇಶವು ಮತುು ಕಾಯಿಗಳಳ 

ಅವರು ದ ೇವರಗ  ಸಲಿಲಸ್ದ ಕಾಣ್ಕ ಗಳಲಿಲವ . ಇಿಂದು, ನಾವು 

ದ ೇವರಗ  ಸಲಿಲಸಬ ೇಕಾದ ವಿಭಿನುವಾದ ಮತುು ನದಿಿಷಿವಾದ 

ಕಾಣ್ಕ ಗಳಳ ಇವ . 

ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ಬರಬ ೇಕು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 100:4 ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಡನೆ ಆತ್ನ ಮಿಂದಿರ 

ದಾಾರಗಳಿಗಕ ಕೇತ್ಾನೆಯಡನೆ ಆತ್ನ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗಕ ಬನ್ಸ್ನರ; 

ಆತ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಸಿರ; ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ನಮಮ ಸಿರಸ್ಿಂಪತ್ತುಗಳು 

ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಕಾಣ್ಕ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಬರಬ ೇಕು. 

ಜ್ಞಾನೆಕೇಕು 3:9,10 ನ್ಸ್ನನ ಆದಾಯದಿಿಂದಲಕ ಬೆಳೆಯ 

ಪರರ್ಮಫಲದಿಿಂದಲಕ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ನಾಮನ್ಸ್ಸ್ತ. ಹೇಗ್ೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಸ್ನನ ಕರ್ಜಗಳು ಸ್ಮೃದಿಾಯಿಂದ ತ್ತಿಂಬತವವು, 

ತೆಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಕ್ಷಾರಸ್ವು ತ್ತಿಂಬಿ ತ್ತಳುಕತವದತ. 

ಸ್ಾತ್ುಃ ನಮಮನೆನೇ 

ನಮಮನ ುೇ ನಾವು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಣ್ಕ ಯಾಗಿ ತರಬ ೇಕು. 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 12:1 ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ ದೆೇವರ 

ಕನ್ಸ್ಕರವನತನ ನ್ಸ್ಮಮ ನೆನಪಿಗ್ೆ ತ್ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮಮನತನ 
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ಬೆೇಡಿಕೆಕಳುಳವದೆೇನಿಂದರೆ ನ್ಸ್ೇವು ನ್ಸ್ಮಮ ನ್ಸ್ಮಮ ದೆೇಹಗಳನತನ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಮೇಸ್ಲಾಗಿಯಕ ಮಚಿುಕೆಯಾಗಿಯಕ ಇರತವ ಸ್ಜೇವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಾಸಿರ. ಇದೆೇ ನ್ಸ್ಮಮ ವಿವೆೇಕಪೂವಾಕವಾದ 

ಆರಾಧನೆಯತ. 

1 ಥೆಸ್ಲೆಕನ್ಸ್ೇಕ 5:23 ಶ್ಾಿಂತಿದಾಯಕವಾದ ದೆೇವರತ ತಾನೆೇ 

ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಪರಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಮಾಡಲ್ಲ. ಕತ್ಾನಾದ ಯೇಸ್ತ 

ಕರಸ್ುವು ಪರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನ್ಸ್ಮಮ ಆತ್ಮಪ್ಾರರ್ ಶರೇರಗಳು 

ದೆಕೇಷವಿಲಿದೆ ಸ್ಿಂಪೂರ್ಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವಿಂತೆ ಕಾಪ್ಾಡಲಪಡಲ್ಲ. 

ಸ್ತುತಿಯಜ್ಞ 

ಇಬಿರಯ 13:15,16 ಆದತದರಿಂದ ಆತ್ನ ಮಕಲಕವಾಗಿಯೇ 

ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ ಯಜ್ಞವನತನ ಎಡಬಿಡದೆ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ೆಕೇರ್ ಆತ್ನತ 

ಕತ್ಾನೆಿಂದತ ಬಾಯಿಂದ ಪರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡತವದೆೇ ನಾವು ಅಪಿಾಸ್ತವ 

ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆ ಪರೆಕೇಪಕಾರವನತನ ಧಮಾಮಾಡತವುದನತನ 

ಮರೆಯಬೆೇಡಿರ. ಇವೆೇ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ಮಪಾಕವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು. 

“ಯಜ್ಞ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಸುುತಿಯು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸುಲ್ಭವಾದ 

ಅಥವಾ ಅರಾಮದಾಯಕವಾದ ಕಾಯಿವಲ್ಲ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ಆದಾಗೂಯ, ಇದನುು ನರಿಂತರವಾಗಿ ಅಪಿಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 

ಯಾಜಕರಾಗಿ ಜೇವಿಸ್ತವುದತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂಪರದಾಯಗಳನತನ ಪ್ಾಲ್ಲಸ್ತವುದತ 

ಪಾತಿದಿನ ನಾವು ನಧಾಿರವನುು ಎದುರುಗ ೂಳಳುತ್ ುೇವ . ನಾವು 

ಯಾಜಕರಾಗಿ ಜೇವಿಸಬ ೇಕ ೂೇ ಅಥವಾ ನಮಮ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳನುು, 

ನಮಮ ವಾಡಿಕ ಯ ಕಾಯಿಗಳನುು ನಾವು ಪ್ಾಲಿಸಬ ೇಕ ೂೇ? 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 2:5 ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ ಜೇವವುಳಳ ಕಲತಿಗಳಾಗಿದತಾ ಆತ್ಮ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ ಮಿಂದಿರವಾಗಲ್ಲಕೊ ಕಟ್ಿಲಪಡತತಾು ಇದಿಾರ. ಮತ್ತು 

ಯೇಸ್ತ ಕರಸ್ುನ ಮಕಲಕ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ಮಪಾಕವಾದ ಆತಿೀಯ 

ಯಜ್ಞಗಳನತನ ಸ್ಮಪಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ 

ವಗಾದವರಾಗಿದಿಾೇರ. 

ಯಾಜಕರತ ಬಿಂದ ಪರಕಾರ ಬನ್ಸ್ನರ 
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ಆರ ೂೇನನ ವಗಿದ ಯಾಜಕನು ಪಾತಿದಿನವು ಮೊೇಶ್ ಯ 

ದ ೇವದಶಿನ ಗುಡಾರಕ ೆ ಮತುು ಅನಿಂತರದಲಿಲ ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ 

ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ೆ ಹ ೂೇಗುತಿುದದರು. ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಪಾತಿದಿನ ಆತನ 

ಸನುಧಿಗ  ಬರಬ ೇಕು. 

ಮೊೇಶ್ ಯ ದ ೇಶದಶಿನ ಗುಡಾರಕ ೆ ದಾವರಗಳಳ ಇದದವು, ಅವು 

ಅಿಂಗಳಗಳಿಗ  ಜನರನುು ನಡ ಸುತಿುದದವು. ಯಾಜಕರು ಪರಶುದ ಿ

ಸಥಳದಲಿಲ “ಕತಿನಗ  ಸ ೇವ ಯನುು” ಮಾಡಲ್ು ಈ ಮಾಗಿದ 

ಮೂಲ್ಕ ಹ ೂೇಗುತಿುದದರು. ವಷಿಕ ೂೆಮೆಮ, ಮಹಾಯಾಜಕನು 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷವಿರುವ ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕ ೆ 

ಹ ೂೇಗುತಿುದದನು. 

ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳವು ದ ೇವರ ಸವಗಿೇಿಯ ಸ್ಿಂಹಾಸನವಿರುವ 

ಆಲ್ಯಕ್ತೆರುವ ಐಹಿಕವಾದ ಹ ೂೇಲಿಕ ಯಾಗಿದ . ಕೃಪ್ಾಸನದಿಿಂದ 

ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷವನುು ದ ೇವರ 

ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಒಿಂದು ವಿಧವಾಗಿತುು. ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಲಿಲ 

ಇರುವಿಂಥದುದ ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲಿಲ ಇದದಿಂಥ . 

ಯೇಸು ಶಿಲ್ುಬ ಯಲಿಲ ಸತ್ಾುಗ, ಪರಶುದ ಿಸಥಳವನುು ಮಹಾ ಪರಶುದ ಿ

ಸಥಳದಿಿಂದ ಬ ೇಪಿಡಿಸ್ದದ ಭೌತಿಕ ತ್ ರ ಯು ಅಸಾಧರಣವಾಗಿ 

ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ ಳಗಿನವರ ಗೂ ಹರದುಹ ೂೇಯಿತು. ಮಾನವಕುಲ್ವು 

ಇನುು ಮೆೇಲ  ದ ೇವರಿಂದ ಬ ೇಪಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯೇಸುವಿನ 

ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ, ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ದ ೇವರ 

ಸನುಧಿಗ  ಬರಬಹುದು. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕರಗ  “ಬರಬ ೇಕಾದ” ರೇತಿಯಿದದ  

ಪಾಕಾರವ ೇ, ನಾವು ಪಾತಿದಿನ ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಬರುವುದಕ ೆ ಒಿಂದು 

ರೇತಿಯಿದ . ನಮಮ ವ ೈಯುಕ್ತುಕ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ 

ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು ಪಾತಿದಿನ “ಬರಬ ೇಕು” ಮತುು ನಾವು ಒಟಾಿಗಿ 

ಸಮೂಹವಾಗಿ ಬರಬ ೇಕು. 

➢ ದಾವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
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ಕೇತ್ಾನೆ 100:4 ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಡನೆ ಆತ್ನ ಮಿಂದಿರ 

ದಾಾರಗಳಿಗಕ... 

“ಬರುವಿಂಥದದ” ಕ ೆ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ ಕ್ತಾಯಯ ಅಗತಯವಿದ . ನಾವು 

ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯಿಂದಿಗ  ಬರಬ ೇಕು - ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯಿಲ್ಲದ ಹೃದಯ 

ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಅಲ್ಲ. ನಮಮ ಮೊದಲ್ ಹಾಡುಗಳಳ ಕತಿನಗ  ನಮಮ 

ಹೃತೂಾವಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಾ 

ಗಿರಬ ೇಕು. ನಾವು ಆತನನುು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ಸಲಿಲಸಲ್ು ಮತುು 

ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ನಾವು ನಮಮ ಸುತುಲಿನ ಸಾವಭಾವಿಕ 

ಪರಸ್ಥತಿಗಳಿಿಂದ ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ಕ ೆ ಹ ೂೇಗುತ್ ುೇವ . 

➢ ಅಿಂಗಳ 

... ಕೇತ್ಾನೆಯಡನೆ ಆತ್ನ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗಕ ಬನ್ಸ್ನರ. 

ನಾವು ದಾವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದುಹ ೂೇಗುವಾಗ, ನಾವು ಅಿಂಗಳಕ ೆ 

ಬಿಂದು ಸ ೇರುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಮೊದಲ್ು ಸುುತಿಯ ಅಿಂಗಳದಲಿಲ 

ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುವವರ ಗೂ, ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಮಹಾ 

ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕ ೆ, ಅತಿಶಯವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಅತಯಿಂತ ಆಪುವಾದ 

ಸಮಯಕ ೆ ಬರಲ್ು ನಾವು ಸ್ದಿರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಿಂಗಳದಲಿಲ, 

ಸುುತಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ನಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದ . ನಾವು ಸಿಂಗಿೇತ, 

ಗಾಯನ, ಚಪ್ಾಾಳ  ಸಹಿತವಾಗಿ ಮತುು ಕತಿನ ಕಡ ಗ  ಕ ೈಗಳನುು 

ಎತಿುದವರಾಗಿ ಸಿಂತ್ ೂೇಷದಿಿಂದ ಬರಬ ೇಕು, ನಾವು ಕತಿನ ಮುಿಂದ  

ನಮಮ ಸುುತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವಾಗ ಆತನ ಮುಿಂದ  ನಾವು 

ಕುಣ್ದಾಡಬ ೇಕು. 

➢ ಪರಶುದಿ ಸಥಳ 

ಆತ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಸಿರ; ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ನಾವು ಸುುತಿಯ ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲ ಕಾಲ್ಕಳ ಯುವಾಗ, ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  

ಇನೂು ಹತಿುರವಾಗಿ ಬರಬ ೇಕ ಿಂದು ನಮಗ  ಅನುಸುತುದ . ಆತನು 

ಯಾರಾಗಿದಾದನ  ಎಿಂಬ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಪಾಭಾವಕ ೆ 

ಒಳಗಾಗುತ್ ುೇವ . ನಾವು ಸುುತಿಯ ಉನುತ ಹಿಂತಕ ೆ ಸಾಗುತ್ ುೇವ . 
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ನಾವು ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಲಿಲರುವ ಒಳಗಿನ ಅಿಂಗಳದಲಿಲರುವುದಾಗಿ 

ಅರತುಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ . 

ನಾವು ಕುಣ್ದಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಪ್ಾಾಳ  ತಟುಿವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ 

ಕ್ಷಣದಲಿಲ ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಬಗ  ೆ ಬಹಳಷುಿ 

ಅರವುಳುವರಾಗುತ್ ುೇವ , ಭಯಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ಆತನ 

ಕಡ ಗ  ಎತುಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತುವ . ತ್ಾಳವು ನಧಾನವಾಗಿರುತುದ  

ಅಥವಾ ನಿಂತುಹ ೂೇಗಿರುತುದ . ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ ಮೊದಲ್ು “ಕಾಮದಲಿಲ” 

ಏನು ಬದಲಾಗಿರುತುದ . ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಪರಶುದಿತ್ ಯು 

ಬಹುತ್ ೇಕ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತುದ . 

➢ ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳ 

ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ, ನಮಮ ಕ ನ ುಗಳ ಮೆೇಲ  ಕಣ್ಣೇರು ಸುರಯುತುದ . 

ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ, ನಾವು ಮಾಡಬ ೇಕಾದದುದ ಏನ ಿಂದರ  ಸಿಂಗಿೇತವನುು 

ಮತುು ಹಾಡನುು ನಲಿಲಸಬ ೇಕು ಮತುು ಆತನ ಪರಶುದಿವಾದ 

ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ಮೌನವಾಗಿರಬ ೇಕು. ನಮಮ ಸುತುಮುತುಲಿರುವವರ 

ಬಗ ೆ ನಾವು ಪರವ ಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ ುೇವ . ನಾವು ದ ೇವರ ಬಗ  ೆ

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅರವುಳುವರಾಗಿರುತ್ ುೇವ . ನಾವು ನಿಂತಿರುತ್ ುೇವ , 

ಮೊಣಕಾಲ್ೂರರುತ್ ುೇವ , ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ 

ಅಡಡಬಿೇಳಳತ್ ುೇವ , ಆತನ ಪಿಾೇತಿಯಲಿಲ ಕಳ ದುಹ ೂೇಗಿರುತ್ ುೇವ . 

ಅದನುು ಅರತುಕ ೂಳುದ , ನಾವು ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಹಾ 

ಯಾಜಕರಾಗಿ, ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಿಿಂದ ಮಹಾ ಪರಶುದಿ ಸಥಳಕ ೆ ಹಾದು 

ಹ ೂೇಗುತ್ ುೇವ . 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಿಂಜೂಷನುು ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನ ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ೆ 

ತಿಂದಾಗ ಉಿಂಟಾದ ದ ೇವರ ಭಯಿಂಕರವಾದ ಕಾಯಿವು ನಮಗ  

ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ , 

1 ಅರಸ್ತಗಳು 8:10,11 ಯಾಜಕರತ ಪರಶತದಾ ಸ್ಥಳದಿಿಂದ ಹೆಕರಗ್ೆ 

ಬಿಂದ ಕಕಡಲೆ ಮೇಘವು ಯಹೆಕೇವನ ಆಲಯವನತನ 

ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿತ್ತ. ಯಹೆಕೇವನ ತೆೇಜಸಿಾನ್ಸ್ಿಂದ ವಾಯಪುವಾಗಿದಾ 
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ಮೇಘವು ಆಲಯವನತನ ತ್ತಿಂಬಿಕೆಕಿಂಡಿದಾರಿಂದ ಯಾಜಕರತ ಅಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡಲಾರದವರಾದರತ. 

ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂಪರದಾಯಗಳಿಗ್ೆ ಅಿಂಟ್ಟಕೆಕಿಂಡಿರತವುದತ 

ತಮಮ ಸಿಂಪಾದಾಯದ ಸಭ ಯಲಿಲ, ಸ ೂುೇತಾಗಿೇತ್ ಯ 

ಪುಸುಕವೊಿಂದರಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತುು ಮೆದುವಾಗಿ ಹಾಡುವಿಂಥ 

ಅನ ೇಕರು, ತಮಮ ಸುುತಿಯನುು ತ್ ೂೇರಸುವುದರಲಿಲ ಮುಜುಗರ 

ಪಡುತ್ಾುರ . ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದನುು ತ್ ೂೇರಸುವುದು 

“ಸೂಕುವಲ್ಲ” ಎಿಂದು ಹಲ್ವರು ಭಾವಿಸುತ್ಾುರ . ದಾವಿೇದನು ಹಿೇಗ  

ಬರ ದಿದಾದನ , 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 33:1 ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ರೆೇ, ಯಹೆಕೇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿ

ಉಲಾಿಸ್ ಧವನ್ಸ್ಮಾಡಿರ; ಯಥಾರ್ಾಚಿತ್ುರತ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವದತ 

ಯತಕುವಾಗಿದೆ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 147:1 ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! ನಮಮ ದೆೇವರನತನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ತವದತ ಒಳ ಳೆೇದಕ ಸ್ಿಂತೆಕೇಷಕರವೂ ಆಗಿದೆ; ಆತ್ನನತನ 

ಕೇತಿಾಸ್ತವದತ ಯತಕುವಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಲ್ು ತಿೇಮಾಿನಸಬ ೇಕು. ನಮಮ 

ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳ ಸುಖಕರವಾದ ಸ್ಥತಿಯಿಿಂದ ನಾವು ಹ ೂರಬರಬ ೇಕು 

ಮತುು ದ ೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲವನುು ಹ ೂಿಂದಲ್ು 

ಸತಯವ ೇದ ಆಧಾರತವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಸುುತಿಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಗಳಲಿಲ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮತುು ಪೂಣಿ 

ಹೃದಯದಿಿಂದ ಸುುತಿಸಬ ೇಕು. 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸಬ ೇಕು, ಚಪ್ಾಾಳ  ತಟಿಬ ೇಕು, ಆಭಿಟ್ಟಸಬ ೇಕು ಮತುು 

ಕುಣ್ಯಬ ೇಕು ಎಿಂದೂ ನಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ು ದ ೇವರಗ  ಒಿಂದು 

ಕಾರಣವಿದ . ನಮಮ ಸುುತಿಯು ಆತನನುು ಮೆಚಿಾಸುತುದ , ಮತುು ನಾವು 

ಅದನುು ಕ ೂಡಬ ೇಕಾಗಿದ . ಪಾಯೇಜನಗಳಳ ನಮಮವು! 
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ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕರು ಕ ಲ್ವು ವಸರಗಳನುು ಧರಸುತಿುದದರು. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಯಾಜಕತವದ 

“ವಸರದ” ಬಗ ೆ ವಿವರಸ್ರ. 

 

2. ನಾವು ದ ೇವರಗ  ಅಪಿಿಸಬ ೇಕಾದ ಕಾಣ್ಕ ಗಳಳ ಯಾವುವು? 

 

3. ನಾವು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಅನುಭವಿಸಬ ೇಕಾದ ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಪಾವ ೇಶಿಸುವ ರೇತಿಯನುು 

ವಿವರಸ್ರ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

ಪ್ಾಠ ಹದಿಮಕರತ 

ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಮಕಲಕವಿರತವ ಜಯ 

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ 

ಯೇಸು ಹಿೇಗ  ಹ ೇಳಿದನು,  

ಯೇಹಾನ 4:24 ದೆೇವರತ ಆತ್ಮಸ್ಾರಕಪನತ ಆತ್ನನತನ 

ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಆತಿೀಯ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ 

ಆರಾಧಿಸ್ಬೆೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ನಾವು ನಮಮ ಸಿಂಪೂಣಿ ಹೃದಯದಿಿಂದ, ಪ್ಾಾಣದಿಿಂದ ಮತುು 

ದ ೇಹದಿಿಂದ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸಬಹುದು. ಆದರ  ನಾವು ಆತನನುು 

ಆತಮದಿಿಂದ ಮಾತಾ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. 

ದ ೂೇಷಪರಹಾರಕ ದಿನದಿಂದು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಂತ್ ಯೇ, ನಾವು 

ತ್ ರ ಯಳಕ ೆ ಸಾಗಿದ ದೇವ . ಇದು ಅದುುತಕರವಾದ ಕ್ಷಣ. 

ಮಹಾಯಾಜಕನ ಜೇವನದಲಿಲ ಪ್ಾಪವಿದದರ , ಅವನು ದ ೇವರ 

ಪರಶುದಿ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ಸಾಯುತ್ಾುನ ಿಂದು ಅವನಗ  ತಿಳಿದಿತುು. 

ಅಿಂಗಳದಲಿಲ ನಾವು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುತಿುರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗ  ಇನುು 

ಮೆೇಲ  ನಮಮ ಜೇವನದಲಿಲ ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಳ ಐದನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ ಅನನೇಯನು 

ಮತುು ಸಫ ೈರಳಳ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ಸುಳಳು ಹ ೇಳಿದ ದಿನದ 

ಹಾಗಿರುತುದ . 

ಸತಯದಲಿಲ ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವುದು ಎಿಂದರ  “ಮರ ಮಾಚದಿಂತ್ ” 

ಮಾಡುವುದು ಎಿಂಧಥಿ. ನಾವು ಆತನ ಮುಿಂದ  ಪ್ಾರದಶಿಕವಾಗಿ, 

ಮುಚುಾಮರ ಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿ, ಏನನೂು ಮರ ಮಾಡದ ೇ ನಲ್ುಲತ್ ುೇವ . 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಹಾಯಾಜಕನಿಂತ್ , ನಾವು ಆತನ 

ಸನುಧಿಗ  ಬರಲ್ು ಸ್ದಿರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಎಲಾಲ ಪ್ಾಪಗಳಳ ಯೇಸುವಿನ 

ರಕುದಿಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಾಡಬ ೇಕು ಮತುು ಶುದಿಿೇಕರಸಲ್ಾಡಬ ೇಕು. 

1 ಯೇಹಾನ 1:9 ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನತನ ಒಪಿಪಕೆಕಿಂಡತ ಅರಕೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ನತ ನಿಂಬಿಗಸ್ುನಕ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನಕ ಆಗಿರತವದರಿಂದ 
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ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನತನ ಕ್ಷಮಸಿಬಿಟ್ತಿ ಸ್ಕಲ ಅನ್ಸ್ೇತಿಯನತನ ಪರಹರಸಿ 

ನಮಮನತನ ಶತದಿಾಮಾಡತವನತ. 

ತೆರೆಯಳಗಿನ್ಸ್ಿಂದ ಒಯಯಲಪಡತವುದತ 

ದ ೂೇಷಪರಹಾರಕ ದಿನದಿಂದು, ಮಹಾಯಾಜಕನು ತ್ ರ ಯಳಕ ೆ 

ಹ ೂೇಗಲ್ು ಸ್ದಿನಾಗಿ ಪರಶುದಿ ಸಥಳದಲಿಲ ನಿಂತಿದದನು. ಅವನ ಒಿಂದು 

ಕ ೈಯಲಿಲ ಹಿಸ ೂಿೇಪ ಮತುು ಇನ ೂುಿಂದು ಕ ೈಯಲಿಲ ರಕುದ ಪ್ಾತ್ ಾ ಇತುು. 

ತ್ ರ ಯು ಗ ೂೇಡ ಯಿಿಂದ ಗ ೂೇಡ ಯವರ ಗೂ ಮತುು ನ ಲ್ದಿಿಂದ 

ಚ್ಾವಣ್ಯವರ ಗ  ವಿಸುರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿತುು. ನುಸುಳಿಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇಗಲ್ು 

ಕ ಳಗ , ಮೆೇಲ  ಅಥವಾ ಸುತುಲ್ೂ ಯಾವುದ ೇ ಮಾಗಿವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಬಾಗಿಲ್ು ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಇಬಿಾಯ ಪುಸುಕದ ಬರಹಗಾರನು ಬರ ದಾಗ ಇದನುು ಸೂಚಿಸ್ದಾದನ , 

ಇಬಿರಯ 9:8 ಈ ಏಪ್ಾಾಟ್ಟನ್ಸ್ಿಂದ ಗತಡಾರದಲ್ಲಿ ಮತಿಂದರ್ ಭಾಗವು 

ಇರತವ ತ್ನಕ ದೆೇವರ ಸ್ಮಕ್ಷಮಕೊ ಹೆಕೇಗತವ ಮಾಗಾವು 

ಇದತವರೆಗ್ೆ ಪರಕಟ್ವಾಗಲ್ಲಲಿವೆಿಂಬದನತನ ಪವಿತಾರತ್ಮನತ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ತತಾುನೆ. 

ಯಾಜಕನು ತ್ ರ ಯಳಕ ೆ ಹ ೂೇದಾಗ, ಅವನು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಆತಮನ ಮಿಂಡಲ್ಕ ೆ ಹ ೂೇಗುತ್ಾುನ . ಅವನು “ಆತಮದಲಿಲಯೂ ಮತುು 

ಸತಯದಲಿಲಯೂ” ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಬರುತಿುದದನು. ಫಿಲಿಪಾನು 

ಐರ್ಥಯೇಪಯದ ಕಿಂಚುಕ್ತಗ  ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸ್ದ ನಿಂತರ 

ನೇರನಿಂದ ಆತಮನು ಅವನನುು ದೂರದಲಿಲರುವ ಅಜ ೂೇತ್ ಪಟಿಣಕ ೆ 

ಒಯಯದ ಪಾಕಾರ ತ್ ರ ಯಳಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆತಮದಲಿಲ 

ಒಯಯಲ್ಾಡಬಹುದು? 

ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿ, ನಾವು ಆತಮನ 

ಮಿಂಡಲ್ಕ ೆ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು. ದ ೇವರು ಆತಮಸವರೂಪನು, ಮತುು 

ಆತನನುು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತಮದಲಿಲ ಆರಾಧಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂದು 

ಯೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಆತ್ನ ಪರಸ್ನನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯರ 
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ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಬರುವಾಗ, ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಳ 

ದಾವಿೇದನ ೂಿಂದಿಗ , “ನಾನು ಆತನ ಮುಖಪಾಸನುತ್ ಯನುು 

ಹುಡುಕಲ್ು ಬಯಸುತ್ ುೇನ ” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಬ ೇಕು. ನಮಮ ದ ೈಹಿಕ 

ಆಸ ಗಳನುು ಈಡ ೇರಸಬ ೇಕ ಿಂದು ನಾವು ಎಷುಿ ಬಾರ ದ ೇವರ 

ಹಸುವನುು ಹುಡುಕ್ತದ ದೇವ . 

ಸಮೂಹವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು ಅನ ೇಕ 

ಬಾರ ಆತನ ಅಗಾಧವಾದ ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಬಿಂದಿದ ದೇವ . ದ ೇವರ ಈ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ಾು, ಇದು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವುದಕ್ತೆರುವ ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿ ಎಿಂದು ಯಾರ ೂಬಬನು 

ಭಾವಿಸ್ದಾದರ  ಮತುು ಅನಯಭಾಷ ಗಳಳ, ಅನಯಭಾಷ ಯ 

ಅಥಿವಿವರಣ ಗಳಳ ಅಥವಾ ಪಾವಾದನ  ಹ ೇಳಲ್ು “ಹ ೂರಿಂಗಣ 

ಅಿಂಗಳದ” ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . ತಕ್ಷಣವ ೇ, ಬಲ್ವಾದ 

ಅಭಿಷ ೇಕವು ಹ ೂೇಗಿಬಿಡುತುದ  ಮತುು ಜನರಗ  ಕುಳಿತುಕ ೂಳುಲ್ು 

ಹ ೇಳಲಾಗುತುದ  ಮತುು ನಾವು "ಕಾಯಿಕಾಮದ" ಕಡ ಗ  

ಸಾಗುತ್ ುೇವ . 

ನಮಮ ಸವಗಿೇಿಯ ತಿಂದ ಯು ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದಾದನ . ನಾವು 

ಬಿಂದು ಆತನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಯ ಕಳ ಯಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನು ಎಷುಿ 

ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಹಾತ್ ೂರ ಯುವವನಾಗಿದದನು. 

ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ಕಾಲ್ಕಳ ಯಲ್ು ನಾವು ಕಲಿತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಆತ್ನ ಸ್ಾರಕಪಯಕೊ ಅನತರಕಪರಾಗಿರ 

ಅಿಂಗಳದಲಿಲ, ನಾವು ನಮಮ ಪೂಣಿ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಕತಿನ ಮುಿಂದ  

ಕುಣ್ಯುತಿುರುವಾಗ, ಆತಮದಲಿಲ ಬಿಡುಗಡ  ಉಿಂಟಾಗುತುದ . ಧಾಮಿಿಕ 

ಸಿಂಪಾದಾಯ ಮತುು ಆತಿಮಕ ಉದಾಸ್ೇನತ್ ಯ ಚಿಪುಾಗಳಳ 

ಕಳಚಿಬಿೇಳಳತುವ . ನಮಮ ಹೃದಯವ ಿಂಬ ಮಣುಣ, ಕುಿಂಬಾರನ 

ಕ ೈಯಲಿಲರುವ ಜ ೇಡಿಮಣ್ಣನಿಂತ್ , ದ ೇವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಮೃದುವಾಗಿ 

ಮತುು ಬ ಚಾಗ  ಇರುತುದ . 

ಸುದಿೇಘಿವಾದ ಮತುು ನಕಟವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ 

ಆತನು ನಮಮನುು ತನು ಸನುಹದಲಿಲ ಇಟುಿಕ ೂಿಂಡಿರುವಾಗ, 
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ಮೃದುವಾದ ಜ ೇಡಿಮಣ್ಣಗ  ರೂಪ ಕ ೂಡುವ ಪಾಕಾರ, ನಾವು ಆತನ 

ಸಾರೂಪಯಕ ೆ ಅನುರೂಪರಾಗುತ್ ುೇವ . 

ರೆಕೇಮಾಪುರ 8:29 ಯಾಕಿಂದರೆ ದೆೇವರತ ತ್ನನ ಮಗನ್ಸ್ಗ್ೆ ಅನೆೇಕ 

ಮಿಂದಿ ಸ್ಹೆಕೇದರದಿದತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ನೆೇ ಹರಯನಾಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದತ 

ಉದೆಾೇಶಸಿ ತಾನತ ಯಾರನತನ ತ್ನನವರೆಿಂದತ ಮೊದಲತ 

ತಿಳುಕೆಕಿಂಡನೆಕೇ ಅವರನತನ ತ್ನನ ಮಗನ ಸ್ಾರಕಪಯವುಳಳ 

ವರಾಗತವದಕೊ ಮೊದಲೆೇ ನೆೇಮಸಿದನತ. 

2 ಕೆಕರಿಂರ್ 3:18 ನಾವೆಲಿರಕ ಮತಸ್ತಕತ ತೆಗ್ೆದಿರತವ ಮತಖದಿಿಂದ 

ಕತ್ಾನ ಪರಭಾವವನತನ ದಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತತ್ುದೆಕೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ 

ದೃಷಿಸ್ತವವರಾಗಿದತಾ ಪರಭಾವದಿಿಂದ ಅಧಿಕ ಪರಭಾವಕೊ ಹೆಕೇಗತತಾು 

ಆ ಪರಭಾವದ ಸ್ಾರಕಪಯವುಳಳವರೆೇ ಆಗತತೆುೇವೆ. ಇದತ 

ದೆೇವರಾತ್ಮನಾಗಿರತವ ಕತ್ಾನ ಕೆಲಸ್ಕೂನತಸ್ಾರವಾದದೆಾೇ.  

ಆರಾಧನೆಗ್ೆ ಯಜ್ಞವೆೇದಿಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿರ 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳಳ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪುಗಳಳ, ದ ೇವರು 

ಮಾಡಿದದಿಂಥದದಕಾೆಗಿ ಸುುತಿಯ ಯಜ್ಞವ ೇದಿಗಳನುು ಕಟ್ಟಿದರು. 

ಯಜ್ಞವ ೇದಿ ಎಿಂಬ ಹಿೇಬೂಾ ಪದಕ ೆ “ಯಜ್ಞದ ಸಥಳ” ಎಿಂಬಥಿವಿದ . 

ಆತಿಮಕ ಯಜ್ಞವ ೇದಿಗಳನುು ಕಟುಿವ ಬಗ ೆ ದ ೇವರು ಇನೂು ತನು 

ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುತಿುದಾದನ . ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗ  

ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಿಂದು ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಯಜ್ಞ ಅಪಿಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಇದನುು 

ಮಾಡುತ್ ುೇವ . 

ಅಬರಹಾಮನತ - ಮೊರೇಯ ಬೆಟ್ಿ 

ನಾವು ಒಿಂದನ ೇಯ ಪ್ಾಠದಲಿಲ ಕಲಿತ ಪಾಕಾರ, ಅಬಾಹಾಮನು ತನು 

ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನುು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಿಸಬ ೇಕ ಿಂಬ ದ ೇವರ 

ಆಜ್ಞ ಗ  ವಿಧ ೇಯನಾಗಿ ಮೊರೇಯ ಬ ಟಿದ ಮೆೇಲ  ಯಜ್ಞವ ೇದಿಯನುು 

ಕಟಿಲ್ು ಹ ೂರಟಾಗ “ಆರಾಧನ ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಮೊದಲ್ ಬಾರಗ  

ಬಳಸಲಾಯಿತು. 
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ಆದಿಕಾಿಂಡ 22:5 ನಾನಕ ನನನ ಮಗನಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆಕೇಗಿ 

ದೆೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೆಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮಮ ಬಳಿಗ್ೆ ತಿರಗಿ ಬರತತೆುೇವೆ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ.  

ಆರಾಧನ ಯ ಕುರತ್ಾದ ಈ “ಮೊದಲ್ ಉಲ ಲೇಖ” ದಿಿಂದ, 

ಆರಾಧನ ಯು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ ಕ್ತಾಯಯಾಗಿದುದ ಅದು ಬಲ್ವತ್ಾುದ 

ಯಜ್ಞವನುು ಬಯಸುತುದ  ಎಿಂದು ನಾವು ಕಲಿತ್ ವು! 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಅಬಾಹಾಮನು ತ್ ೂೇರಸ್ದ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಿಿಂದಾಗಿ, 

ದ ೇವರು ಇಸಾಕನಗ  ಬದಲಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ ೆ ಬ ೇಕಾದ ಬಲಿಯನುು 

ಒದಗಿಸ್ಕ ೂಟಿನು. ಆತನು ತನುನುು ಯಹ ೂೇವ-ಯಿೇರ  – ಎಿಂದರ  

ಕತಿನು ನಮಗ  ಒದಗಿಸುವಾತನು ಎಿಂದು ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡನು. 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 22:13,14 ಅಬರಹಾಮನತ ಕಣೆಿತಿು ನೆಕೇಡತವಾಗ ತ್ನನ 

ಹಿಂದತಗಡೆ ಒಿಂದತ ಟ್ಗರತ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಕಿಂಬತಗಳಿಿಂದ 

ಸಿಕೂಕೆಕಿಂಡಿತ್ತು. ಅವನತ ಹೆಕೇಗಿ ಅದನತನ ಹಡಿದತ ತ್ಿಂದತ ತ್ನನ 

ಮಗನ್ಸ್ಗ್ೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಕೇಮಮಾಡಿದನತ. ಆ ಸ್ಥಳಕೊ ಯಹೆಕೇವ 

ಯರೆ ಎಿಂದತ ಹೆಸ್ರಟ್ಿನತ. ಯಹೆಕೇವನ ಬೆಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಒದಗತವದತ 

ಎಿಂಬತದಾಗಿ ಇಿಂದಿನ ವರೆಗಕ ಹೆೇಳುವದತಿಂಟ್ಲಾಿ. 

➢ ಮೊರೇಯ ಬ ಟಿವ ೇ ಏಕ ? 

ದ ೇವರು ಅಬಾಹಾಮನನುು ಮೊೇರಯಾ ದ ೇಶಕ ೆ ಮತೂು ಅಲಿಲರುವ 

ಒಿಂದು ನದಿಿಷಿವಾದ ಬ ಟಿಕ ೆ ಏಕ  ಕಳಳಹಿಸ್ದನು? ಅಬಾಹಾಮನು 

ಯಜ್ಞವನುು ಅಪಿಿಸ್ದ ಸಥಳವು ಏಕ  ಪ್ಾಾಮುಖಯವಾಗಿದ ? ದ ೇವರು 

ಅವನ ಒಬಬನ ೇ ಮಗನನುು ಏಕ  ಸೂಚಿಸ್ದನು? 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 22:2 ಹೆೇಗಿಂದರೆ ಆತ್ನತ ಅವನನತನ - ಅಬರಹಾಮನೆೇ 

ಎಿಂದತ ಕರೆಯಲತ ಅವನತ ಇಗ್ೆಕೇ, ಇದೆಾೇನೆ ಅಿಂದನತ ಆಗಲಾತ್ನತ 

ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ಪಿರಯನಾಗಿರತವ ಒಬಬನೆೇ ಮಗನಾದ ಇಸ್ಾಕನನತನ 

ತೆಗ್ೆದತಕೆಕಿಂಡತ ಮೊರೇಯ ದೆೇಶಕೊ ಹೆಕೇಗಿ ಅಲ್ಲ ಿಅವನನತನ ನಾನತ 

ಹೆೇಳುವ ಒಿಂದತ ಬೆಟ್ಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಾಿಂಗಹೆಕೇಮವಾಗಿ 

ಅಪಿಾಸ್ಬೆೇಕತ ಅಿಂದನತ. 
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ಅಬಾಹಾಮನು ವಿಧ ೇಯನಾಗಿ ಮತುು ತನು ಮಗನನುು ಅಪಿಿಸಲ್ು 

ಸ್ದಿನಾಗಿದದ ಮೊರೇಯ ಬ ಟಿವು ದ ೇವರ ಒಬಬನ ೇ ಮಗನಾದ 

ಯೇಸುವನುು ಶಿಲ್ುಬ ಗ ೇರಸ್ದ ಸಥಳವ ಿಂದು ಹಲ್ವರು ನಿಂಬುತ್ಾುರ . 

ಅಲಿಲಯೇ ದ ೇವರು ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳಿಗ  ಪ್ಾಾಯಶಿಾತುವಾಗಿ ಪಯಾಿಯ 

ಯಜ್ಞವನುು ಒದಗಿಸ್ದನು. 

ಪಾವಾದನ ಯು ನ ರವ ೇರಬ ೇಕ ಿಂದು ಅಬಾಹಾಮನು ಕಾಯುತಿುದದ 

ವಷಿಗಳಳ, ಅವನು ಈ ಸಥಳಕ ೆ ಬರುವುದಕ ೆ ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ ಮತುು 

ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಲಿಲ ಪರಪೂಣಿವಾಗಲ್ು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡ ವಷಿಗಳಳ 

ಎಷುಿ? 

ಆರಾಧನೆಯ ನಿಂತ್ರ ಸ್ಿಂದಶಾನಗಳು ಉಿಂಟ್ಾಗತತ್ುವೆ 

ಅಬಾಹಾಮ, ಇಸಾಕ್ ಮತುು ಯಾಕ ೂೇಬರು ಹ ೂೇದ ಎಲ ಲಡ  ಅವರು 

ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಯಜ್ಞವ ೇದಿಗಳನುು ಕಟ್ಟಿದರು. 

ಯಜ್ಞವ ೇದಿಯನುು ಕಟ್ಟಿದ ನಿಂತರ, ಯಜ್ಞವ ೇದಿಯನುು ಕಟ್ಟಿದ 

ಸಥಳದಲಿಲ ದ ೇವದೂತರು ಪಾತಯಕ್ಷರಾದರು, ಅಥವಾ ದ ೇವರ ೇ 

ಪಾತಯಕ್ಷನಾದನು ಎಿಂದು ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಅನ ೇಕ ಬಾರ 

ಪಾಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿದ . 

ನಾವು ದ ೇವರನುು ಆತಮದಲಿಲಯೂ ಮತುು ಸತಯದಲಿಲಯೂ 

ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಆತಿಮಕ ಯಜ್ಞವ ೇದಿಗಳನುು ಕುಟುಿತ್ ುೇವ . 

ಅಬರಹಾಮ್/ಇಸ್ಾಕ್ಸ - ಬೆತೆೇಲ್ 

ಆದಿಕಾಿಂಡ ಹನ ುರಡನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ, ಅಬಾಹಾಮನು 

ಬ ತ್ ೇಲಿನಲಿಲ ಯಜ್ಞವ ೇದಿಯನುು ಕಟ್ಟಿದನ ಿಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ . 

ಅನ ೇಕ ವಷಿಗಳ ನಿಂತರ, ಯಾಕ ೂೇಬನು ಬ ತ್ ೇಲಿಗ  ಬಿಂದನು 

ಮತುು ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ಅಲಿಲ ಏನು ನಡ ಯುತಿುದ  ಎಿಂಬುದರ 

ಕುರತು ಅವನಗ  ಕನಸು ಬಿತುು. 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 28:12,13 ಆ ರಾತಿರ ಅವನತ ಕನಸ್ತ ಕಿಂಡನತ ಆ 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಿಂದತ ನ್ಸ್ಚುಣೆಗ್ೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನ್ಸ್ಿಂತಿತ್ತು; ಅದರ ತ್ತದಿ 

ಆಕಾಶವನತನ ಮತಟ್ಟಿತ್ತು; ಅದರ ಮೇಲೆ ದೆೇವದಕತ್ರತ ಹತ್ತುತಾು 
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ಇಳಿಯತತಾು ಇದಾರತ. ಇದಲದಿೆ ಯಹೆಕೇವನತ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ - ನಾನತ ನ್ಸ್ನನ ತ್ಿಂದೆಯಾದ ಅಬರಹಾಮನ ದೆೇಶವನತನ 

ನ್ಸ್ನಗಕ ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಿಂತ್ತಿಗಕ ಕೆಕಡತತೆುೇನೆ. 

ದ ೇವರು ಬ ತ್ ೇಲಿನಲಿಲ ಇಸಾಕನಗ  ಕಾಣ್ಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಮಾತ್ಾಡಿದನು. 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ನಾವು ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೂಿಂಡಿಕ ೂಿಂಡ 

ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ಅದುುತಕರವಾದ ಕಾಯಿಗಳಳ 

ನಡ ಯುತುವ . 

ಆರಾಧನೆಯತ ಬಾಗಿಲನತನ ತೆರೆಯತತ್ುದೆ 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 28:16,17 ನಾನತ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದಾನೆನಲಾಿ ನೆರೆವೆೇರಸಿದ 

ಹೆಕರತ್ತ ಬಿಡತವದಿಲ ಿಅಿಂದನತ. ಯಾಕೆಕೇಬನತ ನ್ಸ್ದೆಾಯಿಂದ ಎಚುತ್ತು 

ನ್ಸ್ಜವಾಗಿ ಯಹೆಕೇವನತ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದಾಾನೆ; ಅದತ ನನಗ್ೆ 

ತಿಳಿಯದೆ ಹೆಕೇಯತ್ತ ಅಿಂದತಕೆಕಿಂಡತ ಭಯಪಟ್ಿವನಾಗಿ - ಈ 

ಸ್ಥಳವು ಎಷೆಕಿೇ ಭಯಿಂಕರವಾದದತಾ; ಇದತ ದೆೇವರ ಮನೆಯೇ 

ಹೆಕರತ್ತ ಬೆೇರೆಯಲಿ ಇದತ ಪರಲೆಕೇಕದ ಬಾಗಿಲತ ಎಿಂದತ 

ಹೆೇಳಿದನತ!  

ಆರಾಧನ ಯ ಮೂಲ್ಕ, ಪರಲ ೂೇಕದ ಬಾಗಿಲ್ು ತ್ ರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಿತು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 24:7 ದಾಾರಗಳೆೇ, ಉನನತ್ವಾಗಿರರ; ಪುರಾತ್ನವಾದ 

ಕದಗಳೆೇ, ತೆರೆದತಕೆಕಿಂಡಿರರ; ಮಹಾಪರಭಾವವುಳಳ ಅರಸ್ನತ 

ಆಗಮಸ್ತತಾುನೆ. 

ದಾವಿೇದನತ – ಕತರತಬರ ಹತಲತಿಗ್ಾವಲತಗಳು 

ದಾವಿೇದನು ಕುರುಬನಾಗಿದದುದ, ಬ ತ್ ಲಹ ೇಮಿನ ಹ ೂರಗಿರುವ 

ಹುಲ್ುಲಗಾವಲ್ುಗಳಲಿಲ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದರಲಿಲ ಗಿಂಟ  ಗಿಂಟ ಗಳ 

ಕಾಲ್ ಕಳ ದದುದ ಕ ೇವಲ್ ಕಾಕತ್ಾಳಿೇಯವ ೇ? ಅಥವಾ ಅವನು 

ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುತಿುವಾಗ ಪರಲ ೂೇಕದ ಬಾಗಿಲ್ು ತ್ ರ ಯುವಿಂತ್  

ಮಾಡಿದಾದನ ಯೇ? 
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ನೂರಾರು ವಷಿಗಳ ನಿಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲಿಲ, 

ದ ೇವದೂತರು ಕುರುಬರಗ  ಕಾಣ್ಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಹಾಡಿದುದ ಇದ ೇ 

ಸಥಳದಲಿಲಯೇ. 

ಲಕಕ 2:14 ಮೇಲರ್ ಲೆಕೇಕಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇವರಗ್ೆ ಮಹಮ, 

ಭಕಲೆಕೇಕದಲ್ಲಿ ಮನತಷಯರೆಕಳಗ್ೆ ಸ್ಮಾಧಾನ ದೆೇವರತ ಅವರಗ್ೆ 

ಒಲ್ಲಯತತಾುನೆ. 

ಸ್ತುತಿಯತ ಮತಸ್ತಕನತನ ತೆರೆಯತತ್ುದೆ 

ಕಾಗಾತ್ುಲ್ಲನ ಮತಸ್ತಕತ 

ಲ್ೂಸ್ಫರನು ಅಭಿಷಕುನಾದ ಕ ರೂಬಿಯಾಗಿದುದ ಮರ ಮಾಡುವವನು 

ಆಗಿದದನು. ಮರ ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಸವಭಾವವಾಗಿತುು. ಆದರ  ಈಗ, 

ಪರಲ ೂೇಕದ ಸ್ಿಂಹಾಸನವನುು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯಿಿಂದ ಮರ ಮಾಡುವ ಬದಲ್ು, ಅವನು ಭೂಮಿಯನುು 

ಕಾಗಿತುಲಿನ ಮುಸುಕ್ತನಿಂದ ಮರ ಮಾಡಿದಾದನ . 

ಯಶ್ಾಯ 60:2 ಇಗ್ೆಕೇ, ಕತ್ುಲತ ಭಕಮಯನತನ ಆವರಸಿದೆ, 

ಕಾಗಾತ್ುಲತ ಜನಾಿಂಗಗಳನತನ ಮತಚಿುದೆ; ನ್ಸ್ನನ ಮೇಲಾದರೆಕೇ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಉದಯಸ್ತವನತ, ಆತ್ನ ತೆೇಜಸ್ತ್ ನ್ಸ್ನನಲ್ಲ ಿ

ಕಾಣಿಸ್ತವದತ. 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಪ್ಾಾಿಂತಯಗಳ ಮೆೇಲ  ಅಿಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತಿಗಳನುು 

ನಯೇಜಸ್ದಾದನ . 

ಎಫೆಸ್ 6:12 ನಾವು ಹೆಕೇರಾಡತವದತ ಮನತಷಯಮಾತ್ರದವರ 

ಸ್ಿಂಗಡವಲಿ. ರಾಜತ್ಾಗಳ ಮೇಲೆಯಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯಕ ಈ 

ಅಿಂಧಕಾರದ ಲೆಕೇಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯಕ ಆಕಾಶ 

ಮಿಂಡಲದಲ್ಲಿರತವ ದತರಾತ್ಮಗಳ ಸ್ೆೇನೆಯ ಮೇಲೆಯಕ ನಾವು 

ಹೆಕೇರಾಡತವವರಾಗಿದೆಾೇವೆ. 

ಕಾಗಿತುಲ ಯ ಮುಸುಕ್ತನ ಉದ ದೇಶವು ಎಲಾಲ ಮನುಷಯರನುು 

ಕುರುಡಾಗಿಸುವುದು, ದ ೇವರ ಮಹಿಮೆಯನುು ಹ ೂಿಂದದಿಂತ್  

ತಡ ಯುವುದು ಆಗಿದ . 
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2 ಕೆಕರಿಂರ್ 4:3,4 ನಾವು ಸ್ಾರತವ ಸ್ತವಾತೆಾಯತ ಕೆಲವರಗ್ೆ 

ಮರೆಯಾಗಿರತವದಾದರೆ ನಾಶನಮಾಗಾದಲ್ಲಿರತವವರಗ್ೆ ಮರೆಯಾಗಿ 

ರತವದತ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಪರತಿರಕಪವಾಗಿರತವ ಕರಸ್ುನ 

ಪರಭಾವವನತನ ತೆಕೇರಸ್ತವ ಸ್ತವಾತೆಾಯ ಪರಕಾಶವು 

ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಿಂದತ ಈ ಪರಪಿಂಚದ ದೆೇವರತ 

ನಿಂಬಿಕೆಯಲದಿವರ ಮನಸ್್ನತನ ಮಿಂಕತ ಮಾಡಿದನತ. 

ಶಕುಯತತ್ವಾದ ಯತದಾ 

ನಾವು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಯಜ್ಞವ ೇದಿಗಳನುು ಸಾಥಪಿಸ್ದಾಗ 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಸಿಂಗತಿಗಳಳ ಸಿಂಭವಿಸುತುವ . ಆತಿಮಕವಾದ 

ಅಿಂಧಕಾರದ ಮುಸುಕ್ತನ “ಹ ೂದಿಕ ಯ ಮೆೇಲ ೈ” ಹರದು 

ನಾಶವಾಗುತುದ . ಆ ಪ್ಾಾಿಂತಯದ ಮೆೇಲಿನ ಅಿಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತಿಯು 

ಸ ೂೇಲಿಸಲ್ಾಡುತ್ಾುನ . 

ಯಶ್ಾಯ 25:7 ಮತ್ತು ಸ್ಮಸ್ು ಜನಾಿಂಗಗಳನತನ ಮತಚಿುರತವ 

ಮತಸ್ತಕನಕನ ಸ್ಕಲ ದೆೇಶೇಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕರತವ ತೆರೆಯನಕನ 

ಇದೆೇ ಪವಾತ್ದಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡತವನತ. 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಪರಲ ೂೇಕವನುು 

ತ್ ರ ದಾಗ: ದ ೇವದೂತರು ಪಾತಯಕ್ಷರಾಗಬಹುದು; ಸವತಃ ದ ೇವರು 

ಪಾತಯಕ್ಷನಾಗಬಹುದು; ಮತುು ನಾವು ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು 

ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. 

ದಾನ್ಸ್ಯೇಲನ ಉದಾಹರಣೆ 

ದಾನಯೇಲ್ ಹತುನ ೇ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ, ದಾನಯೇಲ್ ಬಿನುಹಗಳಿಗ  

ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯಾಗಿ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟಿ ದ ೇವದೂತನನುು ಇಪಾತ್ ೂುಿಂದು 

ದಿನಗಳವರ ಗ  ಪಷಿಯಾ ಸಾಮಾಾಜಯದ ಅಧಿಪತಿಯು ತಡ ದನು. 

ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಆತಿಮಕ ಯುದಿವು ನಡ ಯಿತು. ದ ೇವದೂತನಗ  

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಪಾಧಾನ ದ ೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲ್ನು 

ಬರುವವರ ಗೂ ಪಷಿಯಾ ಸಾಮಾಾಜಯದ ಅಿಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತಿಯು 

ದ ೇವದೂತನು ಹ ೂೇಗದಿಂತ್  ವಿಳಿಂಬ ಮಾಡಿದನು. ದಾನಯೇಲ್ನ 
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ಬಿನುಹಗಳಿಗ  ಪಾತಿಕ್ತಾಯಯಾಗಿ, ಕತುಲ ಯ ಮುಸುಕನುು 

ತ್ ರ ಯಲಾಯಿತು ಮತುು ದ ೇವದೂತನು ಭ ೇದಿಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಬಿಂದನು. 

ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನ ಜಯ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಜಯಿಸುವುದರ ಅತುಯತುಮ 

ಉದಾಹರಣ ಗಳಲಿಲ ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನ ಜಯವು ಒಿಂದಾಗಿದ . ಪ್ಾಠ  

ಹತುರಲಿಲ ನಾವು ಇದರ ಬಗ ೆ ಹ ಚುಾ ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿತಿದ ದೇವ . 

ಯಹೂದವನುು ಮೂರು ದ ೇಶಗಳ ಸ ೈನಯವು ಆಕಾಮಿಸ್ದಾಗ, ಅವರು 

ಸಿಂಖಾಯಬಲ್ವನುು ಕಿಂಡು ಹತ್ಾಶರಾದರು. ಆದರ  ಅರಸನಾದ 

ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನಗೂ ಯಹೂದದ ಜನರಗ  ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು 

ತಿಳಿದಿತುು. ಅವರು ಕತಿನನುು ಹುಡುಕ್ತದರು. 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 20:15 ಅವನತ - ಎಲಾಿ ಯಹಕದಯರೆೇ, 

ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನವರೆೇ, ಅರಸ್ನಾದ ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನೆೇ. 

ಯಹೆಕೇವನತ ಹೆೇಳುವದನತನ ಕೆೇಳಿರ ಈ ಮಹಾಸ್ಮಕಹದ 

ನ್ಸ್ಮತ್ುವಾಗಿ ಕಳವಳಗ್ೆಕಳಳಬೆೇಡಿರ, ಹೆದರಬೆೇಡಿರ. ಯತದಾವು 

ನ್ಸ್ಮಮದಲಿ ದೆೇವರದೆೇ. 

ನ್ಸ್ೇವು ಸಿದಾರಾಗಿ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತಕೆಕಳಿಳರ! 

ವಚನಗಳು 17,18 ಈ ಸ್ಾರ ನ್ಸ್ೇವು ಯತದಾಮಾಡತವದತ ಅವಶಯವಿಲಿ. 

ಯಹಕದಯರೆೇ, ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನವರೆೇ, ಸ್ತಮಮನೆ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತಕೆಕಿಂಡತ 

ಯಹೆಕೇವನತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ನಡಿಸ್ತವ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯಾವನತನ 

ನೆಕೇಡಿರ; ಹೆದರಬೆೇಡಿರ, ಕಳವಳಗ್ೆಕಳಳಬೆೇಡಿರ. ನಾಳ  ೆ

ಅವರೆದತರಗ್ೆ ಹೆಕರಡಿರ, ಯಹೆಕೇವನತ ನ್ಸ್ಮಮ ಸ್ಿಂಗಡ ಇರತವನತ 

ಎಿಂದತ ಹೆೇಳಿದನತ. ಆಗ ಯಹೆಕೇಷಾಫಾಟ್ನತ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗಕ 

ತ್ಲೆಬಾಗಿಸಿದನತ. ಎಲಾಿ ಯಹಕದಯರಕ ಯರಕಸ್ಲೆೇಮನವರಕ 

ಯಹೆಕೇವನ ಮತಿಂದೆ ಅಡಡಬಿದತಾ ನಮಸ್ೂರಸಿದರತ. 

“ಅವರು ಸ್ದಿರಾಗಿ ನಿಂತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು” ಎಿಂಬ ಕತಿನ ಮಾತು 

ಅವರಗ   ಬಿಂದಿತು ಮತುು ಅವರು ಅದನುು - ಆರಾಧನ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾಡಿದರು! 
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ವಚನ 19 ಆ ಮೇಲೆ ಲೆೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಹಾತ್ಯರಕ ಕೆಕೇರಹಯರಕ 

ಎದತಾ ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನನತನ ಮಹಾಸ್ಾರದಿಿಂದ 

ಕೇತಿಾಸಿದರತ. 

ಸ್ತತಿಸ್ತವವರನತನ ಮತಿಂದೆ ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೆೇಕತ 

ವಚನಗಳು 21,22. ಆ ಮೇಲೆ ಅವನತ ಜನರ ಸ್ಮಮತಿಯಿಂದ 

ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆಕೇಸ್ೂರ ಗ್ಾಯನಮಾಡತವದಕಾೂಗಿ ಕೆಲವರನತನ 

ಆರಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಅವರಗ್ೆ - ಪರಶತದಾತ್ಾವೆಿಂಬ ಭಕಷರ್ದೆಕಡನೆ ಭಟ್ರ 

ಮತಿಂದೆ ಹೆಕೇಗತತಾು - ಯಹೆಕೇವನ್ಸ್ಗ್ೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರ, 

ಆತ್ನ ಕೃಪ್ೆಯತ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದತ ಭಜಸಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ 

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನತ.  

ಅವರತ ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಿಂದ ಕೇತಿಾಸ್ತವದಕೊ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸ್ಲತ 

ಯಹೆಕೇವನತ ಯಹಕದಯರಗ್ೆ ವಿರೆಕೇಧವಾಗಿ ಬಿಂದ 

ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರನಕನ ಮೊೇವಾಬಯರನಕನ ಸ್ೆೇಯರ ಪವಾತ್ದವರನಕನ 

ನಶಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಕಿಂಚತಹಾಕತವವರನತನ 

ಇರಸಿದಾರಿಂದ ಅಮೊೀನ್ಸ್ಯರಕ ಮೊೇವಾಬಯರಕ ಸ್ೆೇಯರ 

ಪವಾತ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದತಾ ಅವರನತನ ಪೂರ್ಾವಾಗಿ 

ಸ್ಿಂಹರಸಿಬಿಟ್ಿರತ. 

ಶತ್ತರವು ಒಬಬರನೆಕನಬಬರತ ನಾಶಮಾಡಿದರತ 

ವಚನಗಳು 23,24 ಅವರನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಟ್ಿ ಮೇಲೆ ತಾವೆೇ 

ಒಬಬರನೆಕನಬಬರತ ಕೆಕಲತಿವದಕೊ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರತ. ಯಹಕದಯರತ 

ಅರರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬತರತಜಗ್ೆ ಬಿಂದತ ಆ ಸ್ಮಕಹವಿದಾ ಕಡೆಗ್ೆ 

ನೆಕೇಡಿದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿಾರತವ ಹೆರ್ಗಳ ಹೆಕರತಾಗಿ, 

ಜೇವದಿಿಂದತಳಿದವರತ ಯಾರತ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. 

ಶತುಾವು ನಮಮ ಸಿಂಖಾಯಬಲ್ವನುು ಮಿೇರ ನಮಮನುು 

ಸುತುುವರ ದಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಕಾಣ್ಸ್ಕ ೂಿಂಡಾಗಲ್ೂ, ನಾವು ಕತಿನಲಿಲ 

ಸ್ದಿರಾಗಿ ನಿಂತುಕ ೂಿಂಡು, ಆತನನುು ಸುುತಿಸ್ ಆರಾಧಿಸಲ್ು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರ , ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ಬಿಡುಗಡ  ಉಿಂಟಾಗುತುದ . 

ದ ೇವರು ತನು ಭಕುರ ಸುುತಿಗಳಲಿಲ ವಾಸ್ಸುತ್ಾುನ .  
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ಸ್ತುತಿಯ ಮಕಲಕ ಯತದಾ 

ಒಿಂದು ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಸುುತಿಸುವವರಾಗಿದದ ನಮಮ 

ಶತುಾಗಳಿಗ  ಸುುತಿಯ ಶಬದದ ಮುಿಂದ  ನಲ್ಲಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕತಿನಿಂದ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡುವ ಯುದಿ ಮಾಡುವ ದ ೇವದೂತರು ದುಷಿ 

ಶಕ್ತುಗಳನುು ಹ ೂಿಂಚು ದಾಳಿಮಾಡುತ್ಾುರ . ಗ ೂಿಂದಲ್ದಲಿಲ, ಅವರು 

ಒಬಬರ ಮೆೇಲ ೂಬಬರು ಬಿೇಳಳತ್ಾುರ  ಮತುು ನಾವು ಕತಿನನುು 

ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ ಅವರು ಸ ೂೇತುಹ ೂೇಗುತ್ಾುರ . 

ಅನ ೇಕರು, ತ್ಾವು ಶತುಾಗಳ  ಡನ  ಯುದಿ ಮಾಡುತಿುದ ದೇವ ಿಂದು 

ತಿಳಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, ಸ ೈತ್ಾನನ ಮತುು ಅವನ ದುರಾತಮಗಳ ಮೆೇಲ  

ಅಬಬರಸುತ್ಾು ತಮಮ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುತ್ಾುರ . ಅವರು ಶತುಾಗಳ 

ಮೆೇಲ  ಗಮನ ಹರಸುತ್ಾುರ . 

ಇಿಂದು ಯುದಿದ ಸಿಂಗಿೇತಕ ೆ ಸಥಳವಿದ . ಇದು ಶತುಾಗಳ ಮೆೇಲ  ನಮಮ 

ಜಯಕರವಾದ ಅಧಿಕಾರವನುು ನ ನಪಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಅವನು 

ಈಗಾಗಲ ೇ ಸ ೂೇಲಿಸಲ್ಾಟ್ಟಿದಾದನ ಿಂದು ಅವನಗ  ನ ನಪಿಸಬ ೇಕು! 

ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದ ಯುದಿವು ಶತುಾಗಳ ಮೆೇಲ  ಅಬಬರಸುವುದಲ್ಲ. 

ಇದು ಸುುತಿ ಕ ೇಿಂದಿಾತವಾಗಿರುತುದ . ಇದು ನಮಮ ದ ೇವರ 

ಶ್ ಾೇಷಠತ್ ಯನುು ಕ ೇಿಂದಿಾೇಕರಸುತುದ . 

ಕೇತ್ಾನೆ 149:6-9 ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಹೆಕೇವನ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವೂ 

ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇಬಾಬಯಕತಿುಯಕ ಇರಲ್ಲ. ಅವರತ ಜನಾಿಂಗಗಳಿಗ್ೆ 

ಮತಯಯತಿೇರಸ್ತವರತ; ಅನಯಜನಗಳನತನ ದಿಂಡಿಸ್ತವರತ; ಅವರ 

ರಾಜರನತನ ಸ್ಿಂಕೆಕೇಲೆಯಿಂದ ಬಿಂಧಿಸ್ತವರತ; ಪರಭತಗಳಿಗ್ೆ ಕಬಿಬರ್ದ 

ಬೆೇಡಿಗಳನತನ ಹಾಕತವರತ. ಲ್ಲಖಿತ್ದಿಂತೆ ಅವರಗ್ೆ ಶಕ್ಷೆಯನತನ 

ವಿಧಿಸ್ತವರತ; ಇದತ ಆತ್ನ ಭಕುರೆಲಿರಗ್ೆ ಗ್ೌರವವಾಗಿರತವದತ. 

ಯಾಹತವಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕುೇತ್ರ! 

ಯಶ್ಾಯ 30:32 ಮತ್ತು ಯಹೆಕೇವನತ ಸ್ಿಂಕಲ್ಲಪಸಿದ ದಿಂಡದ 

ಪರತಿಯಿಂದತ ಪ್ೆಟ್ಕಿ ದಮಮಡಿ ಕನನರಗಳ ನಾದದೆಕಡನೆ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುವದತ. ಆತ್ನತ ಅವರೆಕಿಂದಿಗ್ೆ ಹೆಕೇರಾಡತತಾು ಕೆೈಬಿೇಸಿ 

ಯತದಾಮಾಡತವನತ. 



170 

 

ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನ ಸ ೈನಯದ ಮುಿಂದ  ನಿಂತಿದದಿಂಥ ಸುುತಿಸುವವರು 

ಸ ೈತ್ಾನನ ವಿರುದಿವಾಗಿರುವ ಯುದಿದ ಗಿೇತ್ ಗಳನುು ಹಾಡುತಿುರಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರು ಪರಶುದಿತ್ ಯ ಸೌಿಂದಯಿವನುು ಸುುತಿಸ್ ಹಾಡುತಿುದದರು. 

ಯಹ ೂೇವನಗ  ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಮಾಡಿರ, ಏಕ ಿಂದರ  ಆತನ ಕೃಪ್ ಯು 

ಶ್ಾಶವತವಾಗಿದ . ಅವರು ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುತಿುದದರು! 

ಪ್ೌಲ ಮತ್ತು ಸಿೇಲನತ 

ಪ್ೌಲ್ ಮತುು ಸ್ೇಲ್ರ ಬಟ ಿಯನುು ಬಿಚಿಾ, ಅವರನುು ಹ ೂಡ ದು 

ಸ ರ ಮನ ಗ  ಹಾಕ್ತದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:25,26 ಮಧಯರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲನಕ 

ಸಿೇಲನಕ ಪ್ಾರರ್ಾನೆಮಾಡತವವರಾಗಿ ದೆೇವರಗ್ೆ ಸ್ತುತಿಪದಗಳನತನ 

ಹಾಡತತಿುದಾರತ; ಸ್ೆರೆಯಲ್ಲಿದಾವರತ ಲಕ್ಷಯವಿಟ್ತಿ ಕೆೇಳುತಿುದಾರತ.  

ಅಕಸ್ಾಮತಾುಗಿ ಮಹಾಭಕಕಿಂಪವುಿಂಟ್ಾಯತ್ತ; ಸ್ೆರೆಮನೆಯ 

ಅಸಿುವಾರಗಳು ಕದಲ್ಲದವು. ಅದೆೇ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಕದಗಳೆಲಾಿ ತೆರೆದವು, 

ಎಲಿರ ಬೆೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದಾವು.  

ಪರಸ್ಥತಿ ಎಷ ಿೇ ಅಸಾಧಯವಾಗಿದದರೂ ನಾವು ಸುುತಿಯಜ್ಞವನುು 

ಅಪಿಿಸುವುದನುು ಮುಿಂದುವರಸಬ ೇಕು. ನಾವು ಇದನುು ಮಾಡಿದಾಗ, 

ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಶಕ್ತುಯುತ ಫಲಿತ್ಾಿಂಶಗಳಳ ಉಿಂಟಾಗುತುವ . 

ಅಪ್ಾರವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು ನಕಟವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಜಯವು ಉಿಂಟಾಗುತುದ . ದಾವಿೇದನು ಬರ ದಿರುವಿಂಥ ವಿಷಯಕ ೆ 

ನಾವು ಅವನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಮತಿಸಬಹುದು, 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 68:1 ದೆೇವರತ ಎದತಾ ಹೆಕರಡತವಾಗ ಆತ್ನ ವೆೈರಗಳು 

ಚದರಹೆಕೇಗತವರತ ... 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ನಾವು ಹ ೇಗ  ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಬರಬ ೇಕು? 

2. ನಾವು ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಉಿಂಟಾಗುವ “ಬಿಡುಗಡ ಯನುು” ವಿವರಸ್ರ. 

3. ಅರಸನಾದ ಯಹ ೂೇಷಾಫಾಟನ ನ ೇತೃತವದ ಯಹೂದದ ಸ ೈನಯಗಳಳ ಸುತುಮುತುಲ್ು ಆವರಸ್ದದ ಶತುಾಗಳ 

ವಿರುದಿ ಹ ೇಗ  ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡರು? 
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ಪ್ಾಠ ಹದಿನಾಲತೂ 

ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ನಾಯಕತ್ಾ 
ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನಾ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ದ ೇವರ ಅಭಿಷ ೇಕವು 

ಬರಬ ೇಕ ಿಂದು ನಾವು ಬಯಸುವುದಾದರ  ಸಭ ಯಲಿಲನ ಆತಿಮಕ 

ನಾಯಕತವಕಾೆಗಿ ದ ೇವರು ನಯೇಜಸ್ರುವ ಯೇಜನ ಯನುು ಮತುು 

ಮಾದರಯನುು ನಾವು ಅನುಸರಸಬ ೇಕು. 

ಸ್ಭಾಪ್ಾಲಕರತ ಮತ್ತು ಸ್ೆೇವೆಮಾಡತವ ಇತ್ರ ಹರಯರತ 

ಆತಿಮಕ ನಾಯಕತ್ಾ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಮತುು ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಇತರ ಹಿರಯರು ಸಭ ಯಲಿಲ 

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸ ೇವ ಗ  ಆತಿಮಕ 

ನಾಯಕತವ, ಅಧಿಕಾರ, ಮಾಗಿದಶಿನ ಮತುು ಮಾದರಯನುು 

ಒದಗಿಸ್ ಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 5:2,3 ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲರಿತವ ದೆೇವರ ಮಿಂದೆಯನತನ ಕಾಯರ. 

ಬಲಾತಾೂರದಿಿಂದಲಿ ದೆೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕಾರ ಇಷಿಪೂವಾಕವಾಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇಚವಾದ ದರವಾಯಶ್ೆಯಿಂದಲಿ. ಸಿದಾಮನಸ್್ನ್ಸ್ಿಂದಲಕ 

ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರ. ದೆೇವರತ ನ್ಸ್ಮಮ ವಶದಲ್ಲಟಿ್ಟಿರತವ ಸ್ಭೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ದೆಕರೆತ್ನಮಾಡತವವರಿಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಮಿಂದೆಗ್ೆ 

ಮಾದರಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದತಕೆಕಳಿಳರ. 

ಸ್ಕರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸ್ತವಿಕೆ 

ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟವು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾದ ಕ್ಷಣದಿಿಂದ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು 

ಮತುು ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಇತರ ಹಿರಯರು ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಒಳ ುಯದು. ಹಾಗ  

ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾದರ ತ್ ೂೇರಸುತ್ಾುರ  ಮತುು 

ಸಭ ಯವರು ಅದರಲಿಲ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು 

ಪೊಾೇತ್ಾಿಹಿಸುತ್ಾುರ . 
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1 ತಿಮೊಥೆ 4:12 ಯೌವನಸ್ಥನೆಿಂದತ ನ್ಸ್ನನನತನ ಅಸ್ಡೆಡಮಾಡತವದಕೊ 

ಯಾರಗಕ ಅವಕಾಶಕೆಕಡದೆ ನಿಂಬತವವರಗ್ೆ ನಡೆ ನತಡಿ ಪಿರೇತಿ 

ನಿಂಬಿಕೆ ಶತದಾತ್ಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ೇನೆೇ ಮಾದರಯಾಗಿರತ. 

ಒಳ ಳೆಯ ಮಾದರ 

ಸ ೇವಕರು ತಡವಾಗಿ ಬಿಂದರ , ಅವರ ಕಾಯಿಗಳಿಿಂದ ಅವರು 

ಸಭ ಯ ಕೂಟದಲಿಲ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯಕ ೆ ಅಲ್ಾವಾದ 

ಮಾನಯತ್ ಯನುು ತ್ ೂೇರುತ್ಾುರ , ಮತುು ಸಭ ಯ ಅನ ೇಕರು ಸಹ 

ಅದ ೇ ಮನ ೂೇಭಾವ ಉಳುವರಾಗುತ್ಾುರ . 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 11:1 ನಾನತ ಕರಸ್ುನನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ತವಿಂತೆಯೇ ನ್ಸ್ೇವು 

ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ತವವರಾಗಿರ. 

ಸ್ೆೇವೆಗ್ೆ ಸಿದಾತೆ 

ಜನರಗ  ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿ 

ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗಲ್ು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಮತುು ಇತರ 

ಸ ೇವಕರು ತಮಮ ಹೃದಯವನುು ಸರಯಾಗಿ ಸ್ದಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಈ 

ಸಮಯ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:2 ಆಗ ಹನೆನರಡತ ಮಿಂದಿ ಅಪೊಸ್ುಲರತ 

ಶಷಯಮಿಂಡಲ್ಲಯನತನ ಕಕಡಿಸಿ  ನಾವು ದೆೇವರ ವಾಕೆಕಯೇಪದೆೇಶವನತನ 

ಬಿಟ್ತಿ ಉಪಚಾರಮಾಡತತಿುರತವದತ ತ್ಕೂದಾಲವಿಲಾಿ. 

ಆತ್ಮನ ಪರವಹಸ್ತವಿಕೆಯನತನ ಗರಹಸಿಕೆಕಳುಳವುದತ 

ಐದು ರೇತಿಯ ಸ ೇವ ಯಲಿಲರುವವರು ಇತರ ಗ ೂಿಂದಲ್ಗಳನುು 

ದೂರಮಾಡಿ ಮತುು ಆ ನದಿಿಷಿ ಕೂಟದಲಿಲ ಉಿಂಟಾಗುವ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯನುು ಮತುು ಚಲಿಸುವಿಕ ಯನುು 

ಗಾಹಿಸಲ್ು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ತಮಮನುು ತ್ಾವು ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡ 

ಬ ೇಕಾದದುದ ಸಹ ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರನತನ ನೆೇಮಸ್ತವುದತ 

ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರು ಮತುು ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರನುು ಸಭ ಯ 

ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಹಿರಯರು ನ ೇಮಿಸಬ ೇಕು, ಅವರು ಈ ಹಿರಯರ 
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ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಬಹುಶಃ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು, ಪಾವಾದಿಗಳಲಿಲ ಒಬಬರು ಅಥವಾ 

ಈ ಕ್ಷ ೇತಾದಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಪಾತಿಭಾಶ್ಾಲಿಯಾದ 

ಹಿರಯರಲಿಲ ಒಬಬರು ನಡ ಸಬ ೇಕು. 

ಇದಕ್ತೆರುವ ಸತಯವ ೇದದ ಉದಾಹರಣ  ಯಾವುದ ಿಂದರ , ಅರಸನಾದ 

ದಾವಿೇದನು ಕ ಲ್ವು ಲ ೇವಿಯರನುು ಕತಿನ ಮುಿಂದ  ಸ ೇವ ಮಾಡಲ್ು 

ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರನಾುಗಿ ನ ೇಮಿಸ್ದನು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 16:4 ಯಹೆಕೇವನ ಮಿಂಜಕಷದ ಮತಿಂದೆ 

ದೆೇವರಾಧನೆ ನಡಿಸ್ತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ದಾವಿೇದನತ ಕೆಲವು ಮಿಂದಿ 

ಲೆೇವಿಯರನತನ ನೆೇಮಸಿದನತ. ಇಸ್ಾರಯೇಲ ದೆೇವರಾದ 

ಯಹೆಕೇವನನತನ ಸ್ತುತಿಸ್ತವದಕ ಹಾಡಿ ಹರಸ್ತವದಕ ಅವರ ಕತ್ಾವಯ. 

ದಾವಿೇದನ್ಸ್ಿಂದ ನೆೇಮಸ್ಲಪಟ್ಿ ಆರಾಧನೆಯ ತ್ಿಂಡ 

ದಾವಿೇದನಿಂದ ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟಿ ಆರಾಧನ  ನಡ ಸುವ ತಿಂಡವಿತುು. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕ 

ಪಾಧಾನ ಸಿಂಗಿೇತಗಾರನಾಗಿ ಆಸಾಫನಗ  ನಾಯಕತವದ ಅಧಿಕಾರ 

ಕ ೂಟುಿ ನ ೇಮಿಸಲಾಗಿತು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 16:5 ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಾಫನತ ಪರಧಾನನತ. 

ಜೆಕಯಾನತ ಎರಡನೆಯವನತ. ಯಗಿೇಯೇಲ ಶ್ೆಮೇರಾಮೊೇತ್ 

ಯಹೇಯೇಲ ಮತಿುತ್ಯ ಎಲ್ಲೇಯಾಬ ಬೆನಾಯ ಓಬೆೇದೆದೆಕೇಮ 

ಯಗಿೇಯೇಲ ಇವರತ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ಕನನರ ಮೊದಲಾದ 

ವಾಧಯಗಳನತನ ಬಾರಸ್ತವವರತ. ಆಸ್ಾಫನತ ತಾಳಹೆಕಡೆಯತವವನತ. 

ವಾದಯವೃಿಂದ ನಾಯಕ 

ವಾದಯವೃಿಂದ ನಾಯಕನನೂು ನ ೇಮಿಸಲಾಗಿತು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 15:22 ಬತದಿಾವಿಂತ್ನಕ 

ಹೆಕರೆಹೆಕರತವವರ ನಾಯಕನಕ ಆದ ಕೆನೆನಯನತ ಮಿಂಜಕಷ 

ಹೆಕತ್ುವರನತನ ನಡಿಸ್ತವವನತ. 
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1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 15: 27 ದಾವಿೇದನಕ ಮಿಂಜಕಷವನತನ 

ಹೆಕತ್ು ಮತ್ತು ವಾದಯನತಡಿಸ್ತವ ಎಲಾಿ ಲೆೇವಿಯರಕ ಹೆಕರತವವರ 

ಮತಖಯಸ್ಥನಾದ ಕೆನನಯನಕ ನಕಲ್ಲನ ನ್ಸ್ಲತವಿಂಗಿಗಳನತನ 

ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡಿದಾನತ. ದಾವಿೇದನತ ಇದರ ಹೆಕರತಾಗಿ ನಾರನ 

ಏಫೇದನಕನ ಧರಸಿಕೆಕಿಂಡಿದಾನತ. 

ವಾದಯ ನತಡಿಸ್ತವವರತ 

ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರನುು ಸಹ ನ ೇಮಿಸಲಾಗಿತು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 25:6,7 ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನ 

ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯತತಿುರತವಾಗ ಇವರೆಲಿರಕ ತ್ಮಮ 

ತ್ಿಂದೆಯ ಕೆೈಕೆಳಗಿದತಾಕೆಕಿಂಡತ ತಾಳ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ಕನನರ 

ಇವುಗಳಿಿಂದ ಗ್ಾಯನ ಮಾಡತತಿುದಾರತ. ಆಸ್ಾಫ ಯದಕತ್ಕನ 

ಹೆಮಾನರತ ಅರಸ್ನ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿದಾರತ. ಇವರತ ಯಹೆಕೇವ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳನತನ ಕಲ್ಲತ್ ಇವರ ಸ್ಹೆಕೇದರರತ ಒಟ್ತಿ ಇನಕನರ 

ಎಿಂಬತೆುಿಂಟ್ತ ಮಿಂದಿ. ಇವರೆಲರಿಕ ಗ್ಾಯಕಪರವಿೇರ್ರತ. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರತ – ಅವರ ಸ್ೆೇವಾ ವರಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ 

ಪರವಾದಿಗಳಿಂತೆ ಕಾಯಾನ್ಸ್ವಾಹಸ್ತವುದತ 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರಾಗಿ ದ ೇವರು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡವರಗ  ಪಾವಾದನಾ 

“ವರ” ವನುು ನೇಡಲಾಗುತುದ . ಪಾವಾದನಾ ಆತಮವನುು 

ಸಕ್ತಾಯಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಸಿಂಗಿೇತವನುು ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಬಳಸಲಾಗುತುದ . 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 25:1 ಆ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನತ ಆರಾಧನಾ 

ಮಿಂಡಲ್ಲಯವರಾದ ಪರಧಾನರಕ ಕನನರ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ತಾಳ 

ಇವುಗಳನತನ ಬಾರಸ್ತತಾು ಪರವಶರಾಗಿ ಗ್ಾಯನಸ್ೆೇವೆ 

ಮಾಡತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂರ ಆಸ್ಾಫಯರನಕನ ಹೆಮಾನಯರನಕನ 

ಯದಕತ್ಕನಯರನಕನ ಆರಸಿದನತ. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 25:3 ಯದತಶ ನಯರಲ್ಲಿ ಗ್ೆದಲಯ, ಚಿೇರೆ, 

ಯಶ್ಾಯ, ಶಮೀ, ಹಷಬಯ, ಮತಿುತ್ಯ ಇವರೆೇ, ಕನನರಯನತನ 
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ಬಾರಸ್ತತಾು ಪರವಶರಾಗಿ ಯಹೆಕೇವ ಕೇತ್ಾನೆ ಮಾಡತವ ತ್ಮಮ 

ತ್ಿಂದೆಯಾದ ಯದತತ್ಕನನ್ಸ್ಗ್ೆ ಈ ಆರತ ಮಿಂದಿಯತ ಸ್ಹಾಯಕರತ. 

ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಪುರ್ರತ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದವರತ 

ಸಿಂಗಿೇತದ ಮೂಲ್ಕ ಕತಿನಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡಲ್ು ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ 

ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು ಮತುು ಜವಾಬಾದರಯನುು ಎಿಂದಿಗೂ ಲ್ಘುವಾಗಿ 

ಪರಗಣ್ಸಬಾರದು. ಸುುತಿ ಆರಾಧನ ಯನುು ನಡಿಸುವವರು, ಅವರು 

ಗಾಯಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರಾಗಲಿ, ನಪುಣರಾದ 

ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರಾಗಲ್ು ತಿೇವಾವಾದ ತರಬ ೇತಿಯನುು ಮತುು 

ಅಭಾಯಸವನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 25:6,7 ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನ 

ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯತತಿುರತವಾಗ ಇವರೆಲಿರಕ ತ್ಮಮ 

ತ್ಿಂದೆಯ ಕೆೈಕೆಳಗಿದತಾಕೆಕಿಂಡತ ತಾಳ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ಕನನರ 

ಇವುಗಳಿಿಂದ ಗ್ಾಯನ ಮಾಡತತಿುದಾರತ. ಆಸ್ಾಫ ಯದಕತ್ಕನ 

ಹೆಮಾನರತ ಅರಸ್ನ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿದಾರತ. ಇವರತ ಯಹೆಕೇವ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳನತನ ಕಲ್ಲತ್ ಇವರ ಸ್ಹೆಕೇದರರತ ಒಟ್ತಿ ಇನಕನರ 

ಎಿಂಬತೆುಿಂಟ್ತ ಮಿಂದಿ. ಇವರೆಲರಿಕ ಗ್ಾಯಕಪರವಿೇರ್ರತ. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರ ಅಹಾತೆಗಳು 

➢ ದ ೇವರ ಅಭಿಷ ೇಕ 

ಸಭ ಯಲಿಲನ ಈ ವಿಶ್ ೇಷವಾದ ಮತುು ಮಹತವದ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ, ಸುುತಿ 

ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು ನಡ ಸುವವನು ದ ೇವರಿಂದ 

ಅಭಿಷ ೇಕ್ತಸಲ್ಾಡಬ ೇಕು. ಇದು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರ ಮತುು ಕರ ಯುವಿಕ  

ಆಗಿದ , ಅದನುು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

1 ಯೇಹಾನ 2:20,27 ನ್ಸ್ೇವು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರತವಾತ್ನ್ಸ್ಿಂದ 

ಅಭಿಷೆೇಕವನತನ ಹೆಕಿಂದಿದವರಾಗಿದತಾ ಎಲಿರಕ ತಿಳಿದವರಾಗಿದಿಾೇರ. 

ಆದರೆ ಆತ್ನ್ಸ್ಿಂದ ನ್ಸ್ೇವು ಹೆಕಿಂದಿದ ಅಭಿಷೆೇಕವು ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲ ಿ

ನೆಲೆಗ್ೆಕಿಂಡಿರತವದರಿಂದ ಯಾವನಾದರಕ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಉಪದೆೇಶ 

ಮಾಡತವದತ ಅವಶಯವಿಲಿ. ಆತ್ನತ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೆೇಕವು ಎಲಾಿ 
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ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಿನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಉಪದೆೇಶಮಾಡತವಿಂರ್ದಾಗಿದತಾ ಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ 

ಸ್ತಳಳಲಿ. ಅದತ ನ್ಸ್ಮಗ್ೆ ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿದ ಪರಕಾರ ಆತ್ನಲ್ಲ ಿ

ನೆಲೆಗ್ೆಕಿಂಡಿರರ. 

➢ ಆರಾಧಕನು 

ಸುುತಿ ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರು ತ್ಾವು ಜೇವನದಲಿಲ ಅನುಭವಿಸದ 

ಕಡ ಗ  ಜನರು ನಡ ಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುದಿನವು ನಾಯಕನ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜೇವನದಲಿಲಯೂ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಲಿಲಯೂ ಅಪ್ಾರವಾದ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯು ಇರಬ ೇಕು. 

ಯೇಹಾನ 4:23,24 ಅದಿರಲ್ಲ, ಸ್ತ್ಯಭಾವದಿಿಂದ ಆರಾಧನೆ 

ಮಾಡತವವರತ ಆತಿೀಯ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ ತ್ಿಂದೆಯನತನ 

ಆರಾಧಿಸ್ತವ ಕಾಲ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಈಗಲೆೇ ಬಿಂದಿದೆ. ತ್ಿಂದೆಯತ 

ತ್ನನನತನ ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಇಿಂರ್ವರೆೇ ಆಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದತ 

ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿೇಸ್ತತಾುನಲಿವೆೇ,  

ದೆೇವರತ ಆತ್ಮಸ್ಾರಕಪನತ ಆತ್ನನತನ ಆರಾಧಿಸ್ತವವರತ ಆತಿೀಯ 

ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯಕೊ ತ್ಕೂ ಹಾಗ್ೆ ಆರಾಧಿಸ್ಬೆೇಕತ ಅಿಂದನತ.  

➢ ಆತಿಮಕವಾದ ಪಾಬುದಿತ್  

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವ ಿಂಬ ಸಭ ಯಲಿಲ ನಾಯಕನಾಗಿರಲ್ು 

ಪಾಬುದಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯಾಗಿರಬ ೇಕು. ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಜ್ಞಾನವು, 

ಅನುಭವವು ಮತುು ನುರತ ಆತಿಮಕ ನಾಯಕತವವು ದ ೇಹವ ಿಂಬ 

ಸಭ ಯಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರನುು ಉತ್ ುೇಜಸುತುದ . 

ಎಫೆಸ್ 4:12,13 ನಾವೆಲಿರಕ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಂದಲಕ ದೆೇವಕತಮಾರನ 

ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಿಂದಲಕ ಉಿಂಟ್ಾಗತವ ಐಕಯವನತನ ಹೆಕಿಂದಿ 

ಪರವಿೇರ್ತೆಗ್ೆ ಬಿಂದವರಾಗಿ ಕರಸ್ು ಪರಪೂರ್ಾತೆಯಿಂಬ ಪರಮಾರ್ವನತನ 

ಮತಟ್ತಿವ ತ್ನಕ, ದೆೇವಜನರನತನ ಯೇಗಯಸಿಥತಿಗ್ೆ ತ್ರತವ 

ಕೆಲಸ್ಕೆಕೂೇಸ್ೂರವೂ ಸ್ಭೆಯ ಸ್ೆೇವೆಗ್ೆಕೇಸ್ೂರವೂ ಕರಸ್ುನ ದೆೇಹವು 

ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗತವದಕೆಕೂೇಸ್ೂವೂ ಆತ್ನತ ಇವರನತನ 

ಅನತಗರಹಸಿದನತ. 
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➢ ನಾಯಕತವದ ಸಾಮಥಯಿಗಳಳ 

ಅವರು ಜನರನುು ಪ್ ಾೇರ ೇಪಿಸಲ್ು ಮತುು ಮುನುಡ ಸಲ್ು 

ಶಕುರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 11:1 ನಾನತ ಕರಸ್ುನನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ತವಿಂತೆಯೇ ನ್ಸ್ೇವು 

ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಸ್ತವವರಾಗಿರ. 

➢ ಆತಿಮಕವಾದ ಸೂಕ್ಷಮ ಸಿಂವ ೇದನಾಶಿೇಲ್ತ್  

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ ೇಕ ಮತುು ನಾಯಕತವವನುು ಅನುಸರಸಲ್ು 

ಅವರು ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಸಭ ಯು ಹ ೇಗ  ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುತಿುದ  

ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಜಾಗರೂಕರು ಮತುು ಸೂಕ್ಷಮರು ಆಗಿರಬ ೇಕು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 78:72 ಇವನತ ಅವರನತನ ಯಥಾರ್ಾಹೃದಯದಿಿಂದ ಸ್ಾಕ 

ತ್ನನ ಹಸ್ುಕೌಶಲಯದಿಿಂದ ನಡಿಸಿದನತ. 

➢ ಅಧಿೇನತ್  

ಅವರು ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನುು ಮತುು ಇತರ ಆತಿಮಕ 

ಹಿರಯರನುು ಅರತು ಅವರಗ  ಅಧಿೇನರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

1 ಪ್ೆೇತ್ರ 5:5 ಯೌವನಸ್ಥರೆೇ, ಅದೆೇ ರತಿಯಾಗಿ ಹರಯರಗ್ೆ 

ಅಧಿೇನರಾಗಿರ. ನ್ಸ್ೇವೆಲರಿಕ ದಿೇನಮನಸ್ೆ್ಿಂಬ ವಸ್ರದಿಿಂದ 

ಸ್ೆಕಿಂಟ್ಾಕಟ್ಟಿಕೆಕಿಂಡತ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ ಸ್ೆೇವೆ ಮಾಡಿರ. ದೆೇವರತ 

ಅಹಿಂಕಾರಗಳನತನ ಎದತರಸ್ತತಾುನೆ. ದಿೇನರಗ್ಾದರೆಕೇ ಕೃಪ್ೆಯನತನ 

ಅನತಗರಹಸ್ತತಾುನೆ. 

➢ ವಯಕ್ತುತವ, ಪ್ಾಾಮಾಣ್ಕತ್ , ದಿೇನತ್  

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನು ಪರಶ್  ೇಧಿಸಲ್ಾಟಿ ಗುಣದ 

ವಯಕ್ತುಯಾಗಿರಬ ೇಕು, ಅವನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜೇವನದಲಿಲ ಮತುು 

ಪ್ಾಾಮಾಣ್ಕತ್ ಯಲಿಲ ನದ ೂೇಿಷಯಾಗಿರಬ ೇಕು. ದ ೇವರ ದಿೇನ 

ಸ ೇವಕನಾಗಿದುದ, ಅವನ ಕಾಯಿಗಳಳ ಯಾವಾಗಲ್ೂ 

ಬ ೇರ ಯವರನುು ದ ೇವರ ಕಡ ಗ  ಆಕಷಿಸುವಿಂಥದುದ ಆಗಿರಬ ೇಕು 

ಮತುು ತನುನುು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಪಾಯತಿುಸಬಾರದು. 
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1 ಪ್ೆೇತ್ರ 5:6 ಹೇಗಿರತವದರಿಂದ ದೆೇವರ ತಾರರ್ವುಳಳ ಹಸ್ುದ ಕೆಳಗ್ೆ 

ನ್ಸ್ಮಮನತನ ತ್ಗಿುಸಿಕೆಕಳಿಳರ. ಆತ್ನತ ತ್ಕೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಮಮನತನ ಮೇಲಕೊ 

ತ್ರತವನತ ... 

➢ ಸಮಪಿಿಸಲ್ಾಟಿವನು ಮತುು ನಿಂಬಿಗಸುನು 

ದ ೇವರು ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜವಾಬಾದರಯನುು ನ ರವ ೇರಸುವುದರಲಿಲ 

ನಿಂಬಿಗಸುನು ಮತುು ನಷಾಠವಿಂತನು ಆಗಿರಬ ೇಕು. 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 4:2 ಹೇಗಿರಲತ ಮನೆವಾತೆಾಯವನತ ನಿಂಬಿಗಸ್ುನಾಗಿ 

ಕಿಂಡತಬರತವದತ ಅವಶಯವಲಿವೆೇ. 

ವಾದಯ ನತಡಿಸ್ತವವನತ 

ನ್ಸ್ಪುರ್ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ಗ್ಾರರನತನ ಆರಸಿಕೆಕಳಳಬೆೇಕತ 

ಆರಾಧನಾ ತಿಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ನದಿಿಷಿವಾದ ಒಿಂದು ವಾದಯವನುು 

ನುಡಿಸಲ್ು ದ ೇವರಿಂದ ಕರ ಯಲ್ಾಡುವ ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರಗ , ಆ 

ವಾದಯವನುು ನುಡಿಸುವುದಕ ೆ ಅಸಾಧರಣವಾದ ಸಾಮಥಯಿವನುು 

ಕ ೂಡಲಾಗುತುದ . ಆದಾಗೂಯ, ಒಬಬನನುು ಅವನ ಕರ ಗ  

ಯೇಗಯನ ಿಂದು ಪರಗಣ್ಸಲ್ು ಅಗತಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯವನುು 

ವೃದಿಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ತರಬ ೇತಿ ಪಡ ಯುವ ಮತುು ನಷ ಠಯಿಿಂದ 

ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಯನುು ಇದು ಇಲ್ಲದಿಂತ್  

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 25:6,7 ದೆೇವರಾದ ಯಹೆಕೇವನ 

ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯತತಿುರತವಾಗ ಇವರೆಲಿರಕ ತ್ಮಮ 

ತ್ಿಂದೆಯ ಕೆೈಕೆಳಗಿದತಾಕೆಕಿಂಡತ ತಾಳ ಸ್ಾರಮಿಂಡಲ ಕನನರ 

ಇವುಗಳಿಿಂದ ಗ್ಾಯನ ಮಾಡತತಿುದಾರತ. ಆಸ್ಾಫ ಯದಕತ್ಕನ 

ಹೆಮಾನರತ ಅರಸ್ನ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿದಾರತ. ಇವರತ ಯಹೆಕೇವ 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳನತನ ಕಲ್ಲತ್ ಇವರ ಸ್ಹೆಕೇದರರತ ಒಟ್ತಿ ಇನಕನರ 

ಎಿಂಬತೆುಿಂಟ್ತ ಮಿಂದಿ. ಇವರೆಲರಿಕ ಗ್ಾಯಕಪರವಿೇರ್ರತ. 

ವಾದೆಕಯೇಪಕರರ್ಗಳು 
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ಮೂರು ರೇತಿಯ ಸಿಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳನುು (ತಿಂತಿ, ಗಾಳಿ ಮತುು 

ತ್ಾಳವಾದಯ) ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ 

ಉಪಯೇಗಿಸಲಾಗುತಿುತುು. 

ಕೇತ್ಾನೆಗಳು 150:3-5 ಕೆಕಿಂಬಕದತತಾು ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ಸ್ಾರಮಿಂಡಲಕನನರಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

ದಮಮಡಿಬಡಿಯತತಾು ಕತಣಿಯತತಾು ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; 

ತ್ಿಂತಿೇವಾದಯಗಳಿಿಂದಲಕ ಕೆಕಳಲತಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ. 

ತಾಳದಿಿಂದ ಆತ್ನನತನ ಸ್ತುತಿಸಿರ; ಝಲಿರಯಿಂದ ಆತ್ನನತನ 

ಸ್ತುತಿಸಿರ! 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸ್ರುವ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಗಿಿಂತ, ಹ ಚುಾವರಯಾಗಿ ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣಗಳನುು 

ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸ ೇವ ಯ 

ವಾಯಪಿುಗ  ಮತುು ಗುಣಮಟಿಕ ೆ ಹ ಚಿಾನದನುು ಸ ೇರಸಲಾಗಿದ , 

ಏಕ ಿಂದರ  ದ ೇವರು ತಲಾಿಂತನುು, ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣಗಳನುು ಮತುು 

ಅವುಗಳ ಬಳಕ ಗ  ಅವಕಾಶವನುು ಒದಗಿಸುತ್ಾುನ . 

ಸಭಾಿಂಗಣದ ಗಾತಾಕ ೆ ಸರಯಾದ ರೇತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳಳ ಮತುು 

ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನವನುು ಸುಸ್ಥತಿಯಲಿಲ ಇಡಲ್ು ನಾಯಕನು 

ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುಿ ಉಪಕರಣಗಳಳ ಬ ೇಕ ೂೇ ಅಷಿನುು 

ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ು ನಧಿರಸಬಹುದು. 

ಏಕತೆ, ಸ್ಾರಮೇಳ, ನಾದ 

ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವನು ನಾಯಕನ ನದ ೇಿಶನಕ ೆ ಸಾಿಂದಿಸುವವನು 

ಮತುು ಜಾಗೃತನು ಆಗಿರಬ ೇಕು. ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಏಕತ್ , 

ಸವರಮೆೇಳ ಮತುು ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನ ಸರಯಾಗಿರಲ್ು ಹ ಚಿಾನ ಅಭಾಯಸದ 

ಅಗತಯವಿದ . 

ವಾದಯಗಳಳ ತಮಮ ನಾದದಿಿಂದ ತಮಮ ಕಡ ಗ  ಹ ಚುಾ ಗಮನ 

ಸ ಳ ದುಕ ೂಳುದ  ಅಥವಾ ಆರಾಧಕರ ಸವರವನುು ಅಡಗಿಸ್ಬಿಡದ  

ಸಾಹಿತಯಕ ೆ ಒತುು ಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

ಆತ್ಮನ್ಸ್ಗ್ೆ ಸ್ಕಕ್ಷಮ ಸ್ಿಂವೆೇದನೆ 
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"ನುರತ ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರ" ರೇತಿಯಲಿಲಯೇ ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರು 

ಸಹ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಚಲಿಸುವಿಕ ಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸಬ ೇಕು. ಹಾಗ  

ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟದಲಿಲ ಅವರು 

ದ ೇವರ ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ಆತಮನ ಗುರುತಗಳಾಗಿ ತ್ ೂೇರಬರುವಿಂತ್  

ಮಾಡಬಹುದು. 

ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರು ಸವರಮೆೇಳದ ಸಾಮರಸಯವನುು ಮತುು 

ಶಬದದಲಿಲ ಏಕತ್ ಯು ಉಿಂಟಾಗುವಿಂತ್  ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುವದರಲಿಲ 

ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃತಾುಿಂತ್ 34:12 ಕೆಲಸ್ಮಾಡತವವರತ 

ನಿಂಬಿಗಸ್ುರಾಗಿದಾರತ; ಮರಾರಯರಲ್ಲಿ ಯಹತ್, ಓಬದಯ ಎಿಂಬ 

ಲೆೇವಿಯರಕ ಕೆಹಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಜೆಕಯಾ, ಮಷತಲಾಿಮ್ ಎಿಂಬ 

ಲೆೇವಿಯರಕ ಅವರ ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಕರಾಗಿದಾರತ ... 

ಜನರ ಗತಿಂಪು 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಪಾವ ೇಶಿಸುವುದು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಭಾಗಯ ಮತುು ಜವಾಬಾದರ 

ಆಗಿದ . 

ಇಬಿರಯ 2:12 ನ್ಸ್ನನ ನಾಮ ಮಹಮಯನತನ ನನನ ಸ್ಹೆಕೇದರರಗ್ೆ 

ತಿಳಿಸ್ತವೆನತ. ಸ್ಭಾಮದಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನಗ್ೆ ಸ್ತುತಿಪದಗಳನತನ ಹಾಡತವೆನತ. 

ಸಿದಾತೆ 

ಸಭ ಗ  ಅಥವಾ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ ೆ ಬಿಂದ ಮೆೇಲ  

ಪಾತಿಯಬಬರೂ ತನು ಹೃದಯವನುು ಸ್ದಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಮತುು 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಮನ ೂೇಭಾವವುಳುವರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ನ್ಸ್ರೇಕ್ಷೆ 

ನರೇಕ್ಷ  ಮತುು ಎದುರು ನ ೂೇಡುವಿಕ ಯ ಮನ ೂೇಭಾವವು 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟಕ ೆ ನಮಮನುು 

ಸ ಳ ಯುತುದ . 

ಕಾಲನ್ಸ್ಷೆಿಯತಳಳವರತ 
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ಕಾಲ್ನಷ ಠಯು ದ ೇವರ ಮೆೇಲಿನ ನಮಮ ಗೌರವ ಮತುು ಪಿಾೇತಿಯನುು 

ತ್ ೂೇರಸುತುದ . ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಯಲಿಲ ಕಳ ಯುವ ಸಮಯದ 

ಒಿಂದು ಕ್ಷಣವನುು ಕೂಡ ಕಳ ದುಕ ೂಳುಲ್ು ನಾವು ಬಯಸಬಾರದು. 

ದಾವರಗಳಿಗ , ಅಿಂಗಳಗಳಿಗ , ಹ ೂರ ಮತುು ಒಳ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗ  

“ಪಾವ ೇಶಿಸುವ” ರೇತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  

ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ ಬರಲ್ು ಸಮಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುದ  ಹ ೂೇದರ  ನಾವು 

ಹಿಿಂದ  ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತುು ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯನುು 

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ ೇಗನ  

ಬರಬ ೇಕು ಮತುು ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಿಿಂದ ನಮಮ ಆತಮಗಳನುು 

ಸ್ದಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಮತುು ಅವುಗಳನುು ಶ್ಾಿಂತವಾಗಿ 

ಒಪಿಾಸಬ ೇಕು ಮತುು ಕತಿನನುು ಪೂಣಿ ಅನುಭವದಿಿಂದ ಮತುು ಸುುತಿ 

ಆರಾಧನ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಿಿಂದ ಸ ೇವಿಸಲ್ು ಸ್ದಿರಾಗಬ ೇಕು. 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟದ ಪ್ಾಾರಿಂಭಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು 

ಅನ ೇಕರು ಪ್ಾಾಥಿನ ಯ ಸಮಯಕ ೆ ಹ ಚಿಾನ ಬ ಲ ಯನುು 

ಕ ೂಡುತ್ಾುರ . 

ನಮಮ ಪೂರ್ಾ ಹೃದಯದೆಕಿಂದಿಗ್ೆ 

ಸಿಂಗಿೇತದ ಮೊದಲ್ ಸವರವು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ನಾವು 

ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಾಗಿ ನರೇಕ್ಷಿಸುವ ಮನ ೂೇಭಾವದಲಿಲರಬ ೇಕು, ಆತಮದ 

ಪಾಬಲ್ತ್ ಯನುು ಮತುು ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಹಿಿಂದ ಿಂದಿಗಿಿಂತಲ್ೂ 

ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ನರೇಕ್ಷ ಯಲಿಲರಬ ೇಕು. 

ನಾವು ನಮಮ ಆತಮಗಳನುು ಒತ್ಾುಯಪಡಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ನಮಮ 

ಪೂಣಿ ಆತಮ, ಪ್ಾಾಣ ಮತುು ದ ೇಹದಿಿಂದ ದ ೇವರನುು ಹಾಡಿ 

ಸುುತಿಸಬ ೇಕು. ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯಲಿಲ ನಾವು ನಮಮನುು 

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡಬ ೇಕು. ನಮಮ ಪೂಣಿ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ, 

ನಮಮ ಶಬದದಿಿಂದ, ನಮಮ ಶರೇರಗಳಿಿಂದ ಮತುು ನಮಮ ಪೂಣಿ 

ಹೃದಯದಿಿಂದ ಕತಿನನುು ಸ ೇವಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ ಮೆೇಲಿನ 

ನಮಮ ಪಿಾೇತಿಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಬ ೇಕು. 
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ಕೇತ್ಾನೆ 138:1 ಯಹೆಕೇವನೆೇ, ಪೂರ್ಾಮನಸಿ್ನ್ಸ್ಿಂದ ನ್ಸ್ನನನತನ 

ಕೆಕಿಂಡಾಡತವೆನತ; ದೆೇವರತಗಳೆದತರನಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನನನತನ ಕೇತಿಾಸ್ತವೆನತ. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನನತನ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿರ 

ದ ೇವರಿಂದ ನ ೇಮಿತನಾದ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನನುು 

ಹಿಿಂಬಾಲಿಸಲ್ು ಮತುು ಅವನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಾಗಲ್ು ಆಗದ ರೇತಿಯಲಿಲ 

ನಾವು ಆತಮನಲಿಲ ಮಗುರಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಅಭಿಷ ೇಕದ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಗ  ಮತುು ಚಲಿಸುವಿಕ ಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಸಾಿಂದಿಸುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಏಕಾಗರತೆ ನಷಿವಾಗದಿಂತೆ ನೆಕೇಡಿಕೆಕಳಿಳರ 

ನಮಮ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಳ ಅಥವಾ ಇತರರ ಕ್ತಾಯಗಳಳ ನಮಮ 

ಏಕಾಗಾತ್ ಯನುು ನಷಿಪಡಿಸಲ್ು ಅನುಮತಿಸಬ ೇಡಿರ. 

ಹಾಡುಪುಸುಕ ಅಥವಾ ಪೊಾಜ ಕಿರನಿಂದ ತ್ ರ  ಮೆೇಲ  ಮೂಡುವ 

ವಾಕಯಗಳಳ ನಮಗ  ವಾಕಯಗಳನುು ತಿಳಿಯಲ್ು ಮತುು ಒಟ್ಟಿಗ  ಹಾಡಲ್ು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುವ  ಅಷ ಿೇ. ಒಮೆಮ ಇವುಗಳನುು ಗಮನಸ್ದ 

ನಿಂತರ, ಅವುಗಳ ಅಗತಯವಿಲ್ಲದಿದಾದಗ ನಮಮ ಗಮನವನುು ಅವುಗಳ 

ಇಡಬ ೇಡಿರ. 

ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ನಮಮ ಕಣುಣಗಳನುು ಮುಚುಾವುದು ಅಥವಾ ಚ್ಾವಣ್ಯ 

ಕಡ ಗ  ನ ೂೇಡುವುದು ನೇವು ಎಲ್ಲವನುು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮರ ತು 

ಕತಿನನುು ದೃಷಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ . (ಆರಾಧನಾ 

ನಾಯಕರು ಇದನುು ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ.) 

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡತವುದತ 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನನುು ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ನಾಯಕತವವನುು 

ಹಿಿಂಬಾಲಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾಗಳಳ “ಅನಯಭಾಷ ಯಲಿಲ” 

ಸಿಂಗಿೇತದ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡುವ ಸುುತಿಸ ೂುೇತಾದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿ 

ಬದಲಾಗುವ ಸಿಂದಭಿಗಳಿವ . ಈ ಸಮಯದಲಿಲ, ನಾವು “ಆತಮದಲಿಲ” 

ಹಾಡುವಾಗ ದ ೇವದೂತರು ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ಹಾಡುತಿುದಾದರ ಿಂದು ನಮಗ  

ಅರವಾಗುತುದ . 



183 

 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 14:15 ಹಾಗ್ಾದರೆೇನತ? ನಾನತ ಆತ್ಮದಿಿಂದ 

ಪ್ಾರರ್ಥಾಸ್ತವೆನತ. ಬತದಿಾಯಿಂದಲಕ ಪ್ಾರರ್ಥಾಸ್ತವೆನತ. ಆತ್ಮದಿಿಂದ 

ಹಾಡತವೆನತ ಬತದಿಾಯಿಂದಲಕ ಹಾಡತವೆನತ. 

ಇದು ಸಿಂಭವಿಸ್ದಾಗ, ನಮಮ “ಸವಗಿೇಿಯ ಭಾಷ ಯಲಿಲ” ಮುಕುವಾಗಿ 

ಹಾಡುವುದಕ ೆ ನಮಮನುು ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡಿರ. 

ನಾವು ಆತನಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ಾಾತಮನು 

ಪದಗಳನುು ಮಾತಾವಲ್ಲದ  ರಾಗವನೂು ಸಹ ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಆತಿಮಕ ಗಿೇತೆ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸ್ರ. ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಆತನು 

ಸಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹಕ ೆ “ಆತಿಮಕ ಗಿೇತ್ ” ನೇಡಲ್ು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ನಮಮ 

ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರು ಈ ರೇತಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡಲ್ು ಬಯಸ್ದರ , ಅದನುು 

ನೇಡುವ ಮೊದಲ್ು ನಾಯಕತವಕ ೆ ಅಗತಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನುು 

ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಿುರ. 

ಇದು ಅನಯಭಾಷ ಗಳಲಿಲ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಿ ನಿಂತರ ನಮಮ ಗಾಹಿಕ ಗ  

ಸಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪಾವಾದನ ಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ದ ೇವರು 

ಪದಗಳನುು ಮತುು ರಾಗವನುು ಕ ೂಡುವನು. ಈ ಸಮಯಗಳಲಿಲ 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವ ಿಂಬ ಸಭ ಗ  ಸುುತಿಯ ಹ ೂಸ ಗಿೇತ್ ಗಳನುು 

ಕ ೂಡಲಾಗುತುದ . 

ಎಫೆಸ್ 5:19 ಅದರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಂಗತ್ನ ಹತಟ್ತಿತ್ುದೆ. ಆದರೆ 

ಪವಿತಾರತ್ಮಭರತ್ರಾಗಿದತಾ ಕೇತ್ಾನೆಗಳಿಿಂದಲಕ ಆತ್ಮಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ 

ಪದಗಳಿಿಂದಲಕ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ ಮಾತಾಡಿಕೆಕಳುಳತ್ು ನ್ಸ್ಮಮ 

ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್ೆ ಗ್ಾನಮಾಡತತಾು ... 

ಕೆಕಲೆಕಸ್ೆ್ 3:16 ಕರಸ್ುನ ವಾಕಯವು ನ್ಸ್ಮಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃದಿಾಯಾಗಿ 

ವಾಸಿಸ್ಲ್ಲ. ಸ್ಕಲಜ್ಞಾನದಿಿಂದ ಕಕಡಿದವರಾಗಿ ಒಬಬರಗ್ೆಕಬಬರತ 

ಉಪದೆೇಶಮಾಡಿಕೆಕಳಿಳರ, ಬತದಿಾಹೆೇಳಿಕೆಕಳಿಳರ. ಕತ್ಾನ ಕೃಪ್ೆಯನತನ 

ನೆನಸಿಕೆಕಳುಳವವರಾಗಿ ಕೇತ್ಾನೆಗಳಿಿಂದಲಕ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ಗಳಿಿಂದಲಕ 

ಆತ್ಮಸ್ಿಂಬಿಂಧವಾದ ಹಾಡತಗಳಿಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲ ಿ

ದೆೇವರಗ್ೆ ಗ್ಾನ ಮಾಡಿರ. 
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ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಗ್ಾಯನದ ವರಗಳು 

ಸುುತಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಲ ಹಾಡಿನ ಕ ೂನ ಯಲಿಲ ವಿರಾಮವಿರುತುದ , ಆ 

ಸಮಯದಲಿಲ ಅನಯಭಾಷ ಗಳಲಿಲ ಸಿಂದ ೇಶ ಕ ೂಡುವುದಕ ೆ, 

ಅನಯಭಾಷ ಗಳ ಅಥಿವಿವರಸುವುದಕ ೆ ಅಥವಾ ಪಾವಾದಿಸುವುದಕ ೆ 

ಅವಕಾಶವಿರುತುದ . 

ದ ೇವರು ನಮಗ  ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಹ ೇಳಳವ ಮೊದಲ್ು 

ನಾಯಕತವಕ ೆ ಅಗತಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನುು ಅಥವಾ 

ಮಾನಯತ್ ಯನುು ಪಡ ದುಕ ೂಳಿುರ. ಇಡಿೇ ಸಭ ಯು ಸಾಷಿವಾಗಿ 

ಕ ೇಳಳವುದಕೂೆ ಮತುು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವುದಕೂೆ ಆಗುವ 

ರೇತಿಯಲಿಲ ಅದನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಮೌನವನತನ ಗ್ೌರವಿಸಿರ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದಲಿಲರುವ ಪಾತಿಯಿಂದು 

ವಿರಾಮವು ಅಥವಾ ಮೌನವು ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂಬ 

ಸಿಂಕ ೇತವಲ್ಲ. ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ಸಾಿಂದಿಸುವುದರಲಿಲ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರ. 

ನಾವು ಆತನನುು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪಾವ ೇಶಿಸುವ ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯ ಪಾಬಲ್ತ್ ಯಿಿಂದಾಗಿ ಮೌನವು ಉಿಂಟಾಗಬಹುದು. ಆ 

ಸಮಯದಲಿಲ ಮಾತನಾಡುವಿಂಥದುದ, ದ ೇವರು ಆ ಕ್ಷಣದಲಿಲ 

ಏನಾಗಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸುತ್ಾುನ ೂೇ ಅದಕ ೆ ಅಡಿಡಯಾಗಬಹುದು. 

ಹಬಕಕೂಕ 2:20 ಆದರೆ, ಯಹೆಕೇವನತ ತ್ನನ ಪರಶತದಾ 

ಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿದಾಾನೆ; ಭಕಲೆಕೇಕವೆಲಾಿ ಆತ್ನ ಮತಿಂದೆ 

ಮೌನವಾಗಿರಲ್ಲ. 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರ ಸತಯವ ೇದ ಆಧಾರತ ಅಹಿತ್ ಗಳನುು ಮತುು ಕಾಯಿಭಾರಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 

2. ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರ ಸತಯವ ೇದ ಆಧಾರತ ಕಾಯಿಭಾರಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 

3. ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಸಭ ಯ ಜವಾಬಾದರ ಏನು? 
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ಪ್ಾಠ ಹದಿನೆೈದತ 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸ್ೆೇವೆಮಾಡತವುದತ 

ಸಿದಾತೆ 

ಯಶಸ್ವಯಾದ ಮತುು ಅಭಿಷ ೇಕದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿರುವ ಆರಾಧನಾ 

ಕೂಟವು ಸುಖಾಸುಮಮನ  ನಡ ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನಾ ಕೂಟವು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ್ು ಪ್ಾಾಥಿನಾಪೂವಿಕವಾಗಿ ಸ್ದಿತ್  

ಮಾಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಗಿಂಟ ಗಟಿಳ  ಸಮಯವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳುತುದ . 

ಹಿಿಂದ  ನಡ ದ ಅಸಾಧರಣವಾದ ಆರಾಧನಾ ಕೂಟವು ಮುಿಂದ  

ನಡ ಯುವ ಇನ ೂುಿಂದು ಕೂಟದಲಿಲ ನಡ ಯುವಿಂಥ ಕಾಯಿಗಳಿಗ  

ಮಾದರಯಾಗಬ ೇಕ ಿಂದಿಲ್ಲ. ದ ೇವರು ವಿವಿಧತ್ ಯ ದ ೇವರಾಗಿದಾದನ . 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಕೂಟದ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ರ ಮತುು ಆತನ 

ಮಾಗಿದಶಿನವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಿುರ. ಆತನ ಆತಮನಿಂದ 

ನಡ ಸಲ್ಾಡಿರ ಮತುು ಆತನ ಅಭಿಷ ೇಕಕ ೆ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸ್ರ. 

ಪರಲಾಪ 3:22,23 ನಾನತ ಉಳಿದಿರತವದತ ಯಹೆಕೇವನ ಕರತಣೆಯೇ; 

ಆತ್ನ ಕೃಪ್ಾವರಗಳು ನ್ಸ್ಿಂತ್ತಹೆಕೇಗವು. ದಿನದಿನವು 

ಹೆಕಸ್ಹೆಕಸ್ದಾಗಿ ಒದಗತತ್ುವೆ; ನ್ಸ್ನನ ಸ್ತ್ಯಸ್ಿಂಧತೆಯತ ದೆಕಡಡದತ. 

ಕ ಲ್ವೊಿಂದು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನಾ ಕೂಟದ ಸ ೇವ ಗಳಲಿಲ, 

ಬಹುತ್ ೇಕ ಎಲಾಲ ಸಮಯವನುು ದ ೇವರವನುು ಸಿಂತ್ ೂೇಷವಾಗಿ 

ಸುುತಿಸುವುದರಲಿಲ ವಯಯಮಾಡಲಾಗುತುದ . ಇತರ ಕೂಟಗಳಲಿಲ, 

ಸ ೇವ ಯು ಪಾಬಲ್ವಾದ ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದ ಡ ಗ  ವ ೇಗವಾಗಿ 

ಸಾಗುತುದ . 

ಹಾಡತಗಳನತನ ಆರಸಿಕೆಕಳುಳವುದತ 

ಸಾಧಯವಾದರ , ಆರಾಧನಾ ಕೂಟಗಾಗಿ ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರುವ 

ಸಿಂದ ೇಶದ ವಿಷಯವನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ. ಅಗ 

ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳಳ ಯೇಜತವಾಗಿ ಸಾಗುತುವ , ಮುಿಂದ  

ನಡ ಯುವ ವಾಕಯದ ಬ ೂೇಧನ ಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತುದ  ಮತುು 

ಆತಿಮಕವಾದ ಅಡಿಪ್ಾಯವು ಹಾಕಲ್ಾಡುತುದ . 
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ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನಾ ಕೂಟದ ಸ ೇವ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಹಾಡುವ 

ಹಾಡುಗಳನುು ಪ್ಾಾಥಿನಾಪೂವಿಕವಾಗಿ ಆರಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು 

ಸಮಯವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಿುರ. 

ಸಭ ಯವರಗ  ಅನುಕೂಲ್ಕರವಾದ ಸವರದಲಿಲ ಹಾಡಬಹುದಾದ 

ಹಾಡುಗಳನುು ಆರಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 

ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಹಾಡುಗಳನುು ಹಲ್ವಾರು ಬಾರ 

ಪುನರಾವತಿಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಕಯಗಳಳ ಮತುು ಸಿಂದ ೇಶವು 

ಆರಾಧಕರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳ ಮತುು ಆಸ ಗಳ 

ಭಾಗವಾಗಲ್ು ಆಸಾದವಾಗುತುದ . 

ಹಾಡತಗಳನತನ ಕರಮವಾಗಿ ನ್ಸ್ಯೇಜಸ್ತವುದತ 

ಹಾಡುಗಳನುು "ಪಾವ ೇಶಿಸುವ" ಮಾದರಯನುು ಅನುಸರಸುವ 

ರೇತಿಯಲಿಲ ಕಾಮವಾಗಿ ನಯೇಜಸ್ರ. 

• ಅಪ್ಾರ ಮಟಿದ ದ ೈಹಿಕವಾದ ಮತುು ಗಾಯನದ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯ 

ಹಾಡುಗಳಳ ಮತುು ಸುುತಿಯ ಹಾಡುಗಳಳ; 

• ದ ೇವರ ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ಇಳಿಯಮಾಡುವ ಮತುು ಜನರು 

ಜ ೂೇರಾಗಿ  ಸುುತಿಸುವ ಹಿಂತಕ ೆ ನಡಿಸುವ ಹಾಡುಗಳಳ; 

• ಮತುು ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ದ ೇವರ ಸಾನಧಯ ಹತಿುರಕ ೆ 

ನಡಿಸುವ ಆರಾಧನ ಯ ಹಾಡುಗಳಳ. 

ಆರಾಧಕರು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡುವಾಗ 

ಆಚ್ ಗ  ಈಚ್ ಗ  ಕದಲ್ದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಹಾಡುಗಳನುು ಸುವಯವಸ್ಥತವಾಗಿ 

ನಯೇಜಸಬ ೇಕು, ಆದರ  ಸ್ಥರವಾಗಿ ಮುಿಂದ  ಸಾಗುವಿಂತ್ , ಉನುತ 

ಮಟಿದ ಆರಾಧನ ಯತು ಸಾಗುವಿಂತ್  ನಯೇಜಸಬ ೇಕು. 

ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡುವ ಶೃತಿಗಳನುು ಎಚಾರಕ ಯಿಿಂದ ಆರಸ್ಕ ೂಳಿುರ 

ಮತುು ಸಾಮಾನಯವಾದ ವಿಷಯವಿರುವ ಕ ಲ್ವು ಹಾಡುಗಳನುು 

ಸುವಯವಸ್ಥತವಾಗಿ ನಯೇಜಸ್ರ. 
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ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರಗ  ಮತುು  ಪೊಾಜ ಕಿರನುು ನಯಿಂತಿಾಸುವವನಗ , 

ಹಾಡುಗಳ ಕಾಮವನುು ಮತುು ಅವುಗಳನುು ಹಾಡುವ ಶೃತಿಯನುು 

ತ್ ೂೇರಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಕ ೂಡುವುದು ಒಳ ುಯದು. ನೇವು ವಾದಯ 

ನುಡಿಸುವವರಗ  ಸಿಂಗಿೇತ ಸವರವನುು ತಿಳಿಸಲ್ು ಬಯಸಬಹುದು, 

ಅಥವಾ ಆರಾಧನಾ ಸಿಂಗಿೇತದ ಪುಸುಕದಲಿಲ ಹಾಡು ಎಲಿಲದ  

ಎಿಂಬುದನುು ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಡಿರ. ಶೃತಿಗಳನುು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ು 

ಬಳಸಬ ೇಕಾದ ಸವರಮೆೇಳಗಳನುು ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರಗ  

ಕ ೂಡಬ ೇಕು ಇದರಿಂದ ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡುವಾಗ ಸಿಂಗಿೇತವು 

ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತುದ . 

ಹ ೂಸ ಹಾಡುಗಳನುು ಹಾಡಬ ೇಕಾದರ , ಪೊಾಜ ಕಿರ್ ಅನುು 

ಬಳಸುತಿುದದರ  ಅದನುು ಸ್ದಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 

ಕೇತ್ಾನೆ 33:3 ಆತ್ನ ಘನಕಾೂಗಿ ನಕತ್ನಕೇತ್ಾನೆಯನತನ ಹಾಡಿರ; 

ಉತಾ್ಹಧವನ್ಸ್ಯಡನೆ ಇಿಂಪ್ಾಗಿ ಬಾರಸಿರ. 

ಪೊಾಜ ಕಿರ್್ ಅನುು ನಯಿಂತಿಾಸುವವನು ಪ್ಾರದಶಿಕ ಚಿತಾಗಳನುು 

ತ್ ಗ ದುಹಾಕ್ತ ಮತುು ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ು ಕಾಮದಲಿಲ 

ಸ್ದಿಮಾಡಿಡಬ ೇಕು. 

ಹಾಡುಗಳಳ ಮಧ ಯ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದ  ಒಿಂದು ಹಾಡನುು ಹಾಡಿದ 

ತಕ್ಷಣವ ೇ ಇನ ೂುಿಂದು ಹಾಡನುು ಹಾಡುತ್ಾುರ , ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಹಾಡಿನಲಿಲ ಸ್ಥರತ್  ಇರುತುದ , ಆತಮದ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ  ಕೂಡ ಇರುತುದ . 

ಆತಿಮಕ ಸಿದಾತೆ 

ಒಳ ುಯ ನಾಯಕನು “ಉದಾಸ್ೇನತ್ ಯಿಿಂದ” ಆರಾಧನಾ ಕೂಟಕ ೆ 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಟವು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ್ು ಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ಆತಮನುು ಕ ೂಡುವ ವಿಷಯವನುು ಗಾಹಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾಥಿನ  ಮತುು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಎಷುಿ ಸಮಯ 

ಕಳ ಯಬ ೇಕಾಗುತುದ ೂೇ ಅಷುಿ ಸಮಯ ಸ್ದಿತ್ ಗ  ಬ ೇಕಾಗುತುದ . 

ಅಗ ಅವನಗ  ಮೊದಲ್ ಪಲ್ಲವಿಯನುು "ನಖರವಾಗಿ" ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಲ್ು 

ಸಾಧಯವಾಗುತುದ . ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯ ಕಡ ಗ  ಸಾಗಲ್ು 

ನಾಯಕನಗ  ಆರಾಧನಾ ಕೂಟದ ಒಿಂದ ೂಿಂದು ನಮಿಷವನುು 
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ಬ ೇಕಾಗುತುದ , ಇದು ದ ೇವರಗ  ಮಾಡುವ ನಜವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದಿಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳುತುದ . 

ಶ್ಾರೇರಕ ಸಿದಾತೆ 

ಈ ಸಿಂದಭಿಕ ೆ ಸೂಕುವಾಗಿರುವ ವಸರವನುು ಧರಸ್ಕ ೂಳಿುರ. ನಮಮ 

ತ್ ೂೇರಕ ಯು ಆರಾಧಕರ ಗಮನವನುು ಬ ೇರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯಲ್ು 

ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡಬ ೇಡಿರ. 

ನೇವು ಜನರ ಮುಿಂದ  ದ ೇವರನುು ಪಾತಿನಧಿಸುತಿುರುವುದರಿಂದ ನಮಮ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನ ೈಮಿಲ್ಯ, ಸವಚೆತ್  ಮತುು ಅಚುಾಕಟಾಿಗಿರುವಿಕ  

ಮುಖಯವಾಗಿರುತುದ . 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 41:14 ಫರೆಕೇಹನನತ ಇದನತನ ಕೆೇಳಿ ಯೇಸ್ೆೇಫನನತನ 

ಕರೆಕಳುಹಸಿದನತ. ಯೇಸ್ೆೇಫನತ ಬೆೇಗನೆ ಸ್ೆರೆಮನೆಯಿಂದ 

ಬಿಡಿಸ್ಲಪಟ್ಿವನಾಗಿ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೆಕಿಂಡತ ಬೆೇರೆ ವಸ್ರಗಳನತನ 

ಹಾಕಕೆಕಿಂಡತ ಫರೆಕೇಹನ ಸ್ನ್ಸ್ನದಿಗ್ೆ ಬಿಂದನತ. 

ಆರಾಧನೆ ನಡಿಸ್ತವ ಆರಾಧನಾ ತ್ಿಂಡ, 

ಗ್ಾಯಕರತ, ವಾದಯ ನತಡಿಸ್ತವವರತ 

ಆರಾಧನಾ ತಿಂಡದ ಪಾತಿಯಬಬ ಸದಸಯರನುು ಪ್ಾಾಥಿನಾ 

ಪೂವಿಕವಾಗಿ ಆರಸ್ಕ ೂಳಿುರ. ಆತಿಮಕ ಶಿಸುನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳಿುರ 

ಮತುು ಯಾವುದ ೇ ರೇತಿಯ ಪ್ಾಪ ಅಥವಾ ನ ೈತಿಕ 

ಸಮಸ ಯಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ, ಆದರ  ದೃಢವಾಗಿ ವಯವಹರಸ್ರ. 

ಉನುತ ಮಟಿದ ಆತಿಮಕ ನಾಯಕತವವನುು ತ್ ೂೇರಸ್ರ, 

ಪಾತಿಯಬಬರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುು ಪೊಾೇತ್ಾಿಹಿಸ್ರ ಮತುು ವೃದಿಪಿಡಿಸ್ರ. 

ಉತೃಷಿತ್ ಯ ಉನುತ ಗುಣಮಟಿವನುು ತ್ ೂೇರಸ್ರ ಮತುು 

ಪಾತಿಯಬಬರಗೂ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಕಾಯಿಕ ೆ ಮೆಚುಾಗ ಯನುು 

ತ್ ೂೇರಸ್ರ. ನಿಂಬಿಗಸ್ುಕ ಯ, ಸಮಪಿಣ ಯ ಮತುು ಐಕಯತ್ ಯ ಆತಮ 

ಇರಬ ೇಕು. 

ಆರಾಧನಾ ಕೂಟಕ್ತೆಿಂತ ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಾಧನಾ ತಿಂಡವು 

ಒಟಾಿಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು. 
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ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಮಾಹತಿಗಳು 

ದೆೇವರನತನ ಮಹಮಪಡಿಸಿರ 

ಗಮನವನುು ನಮಮ ಕಡ ಗ  ಸ ಳ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಡಿರ. ಯೇಸುವನುು 

ನ ೂೇಡಲ್ು ಮತುು ಆತನನುು, ತಿಂದ ಯನುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅಲಿಲರುತ್ಾುರ . 

ಮತಾುಯ 17:8 ಅವರತ ಕಣೆಿತಿು ನೆಕೇಡಿದಾಗ ಯೇಸ್ತವನೆನೇ ಹೆಕರತ್ತ 

ಮತಾುರನಕನ ಕಾರ್ಲ್ಲಲಿ. 

ಸ್ಕಕ್ಷಮವಾಗಿರ 

ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟದ ಸಮಯದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ  ೆ

ನಾಯಕ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

 ದ ೇವರಗೂ ಮತುು ಆತನ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ನಡ ಸುವಿಕ ಗೂ 

 ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟದಲಿಲರುವ ಜ ೂತ್ ೇ ನಾಯಕರಗ  
 ವಾದಯಗಾರರಗ  
 ಹಿರಯರ ಜ್ಞಾನಕೂೆ ಮತುು ನಾಯಕತವಕೂೆ 
 ಇಡಿೇ ಸಭ ಗ  

ಭರವಸ್ದಿಿಂದಿರ 

ನಮಮ ಕರ ಯುವಿಕ  ಮತುು ನಮಮ ಸಾಮಥಯಿದ ಬಗ ೆ ಭರವಸದಿಿಂದಿರ. 

ದಿೇನತ್ ಯಿಿಂದ, ದ ೇವರಗ  ಎಲಾಲ ಮಹಿಮೆಯನುು ಸಲಿಲಸ್ರ, 

ಆರಾಧನ ಯ ಸ ೇವ ಯನುು ನಡ ಸಲ್ು ಕತಿನು ನಮಮನುು 

ಅಭಿಷ ೇಕ್ತಸ್ದದರ , ಅದನುು ಶ್ ಾೇಷಠತ್ ಯಿಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯಿವನುು 

ಆತನು ನಮಗ  ಕ ೂಡುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದನುು ಅರತುಕ ೂಳಿುರ. 

ಫ್ನಲ್ಲಪಿಪ 4:13 ನನನನತನ ಬಲಪಡಿಸ್ತವಾತ್ನಲ್ಲದಿತಾ ಕೆಕಿಂಡತ ಎಲಿದಕಕೂ 

ಶಕುನಾಗಿದೆಾೇನೆ. 

ಅವರನತನ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಗ್ೆ ನಡೆಸಿರ 

ಜನರನುು ಅವರು ಇರುವ ಸಥಳದಿಿಂದ ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ನಡ ಸಬ ೇಕು. 

ನೇವು ಇರುವ ಸಥಳದಿಿಂದ ನೇವು ಅವರನುು ನಡ ಸಲ್ು ಅಗುವುದಿಲ್ಲ, 

ಬದಲಾಗಿ ನೇವು ಅವರು ಇರುವ ಸಥಳದಿಿಂದ ಅವರ ಲ್ಲರನೂು ಒಿಂದ ೇ 
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ದ ೇಹವಾಗಿ, ಆತಮದಲಿಲ ಸಮೂಹವಾಗಿರಲ್ು ಕೌಶಲ್ಯದಿಿಂದ 

ನಡ ಸಬ ೇಕು. 

ಸಭ ಯಿಂದಿಗ  ತಕ್ಷಣವ ೇ ಸಿಂಪಕಿವನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು ಪಾಯತಿುಸ್ರ, 

ನಮಮ ನಾಯಕತವದಲಿಲ ಜನರು ಭರವಸ  ಇಡುವಿಂತ್  ಮಾಡಿರ ಮತುು 

ಅನಿಂತರ ಸುುತಿಸಲ್ು ಅವರನುು ತವರತವಾಗಿ ನಡ ಸ್ರ. 

ಜನರನುು "ದಾವರಗಳ" ಮೂಲ್ಕ ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ಮತುು 

ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಅನುಭವಿಸುವ ನರೇಕ್ಷ ಯಲಿಲ ಜನರನುು 

ಒಿಂದ ೇ ದ ೇಹವಾಗಿ ಸ ಳ ಯಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಕ ಲ್ವು 

ಹಾಡುಗಳಳ ಮತುು ಆತಿಮಕ ವಿಧಾನಗಳಳ ಇವ . ಆರಾಧನಾ 

ನಾಯಕನು ದ ೇವರ ನಯೇಜತವಾದ ಅವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ 

ಭಾಗವಾಗಿ ದ ೇವರ ಅಭಿಷ ೇಕದಿಿಂದ ಈ ಸಾಮಥಯಿವನುು 

ವೃದಿಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಅವರತ ಪರವೆೇಶಸ್ದಿದಾರೆ ಏನತ ಮಾಡತವುದತ 

ಜನರು ಒಟಾಿಗಿ ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  “ಪಾವ ೇಶಿಸುತಿುದಾದರ ” ಮತುು ಏಕ 

ದ ೇಹವಾಗಿ ಸಾಗುತಿುದದರ  ಎಿಂಬುದನುು ಬ ೇಗನ  ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ. 

ಇಲ್ಲದಿದದರ , ಅಲಿಲರುವಿಂಥ ಅಡ ತಡ ಗಳನುು ಹ ೇಗ  ಜಯಿಸಬ ೇಕು 

ಮತುು ತವರತವಾಗಿ ಮುಿಂದ  ಸಾಗಬ ೇಕು ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಲ್ು ದ ೇವರ 

ಜ್ಞಾನವನುು ಬ ೇಡಿಕ ೂಳಿುರ. 

ದಿಂಡನಾತಿೇಪಿಿಗ  ಒಳಗಾಗದಿಂತ್ , ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ತ್ ರಳಳವಿಂತ್  

ಕಾಳಜಯಿಿಂದ ಅವರನುು ಪಾಬ ೂೇಧಿಸ್ರ. ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಹ ೇಗ  

ತ್ ರಳಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ ಅವರಗ  ಕಲಿಸ್ರ. ಆತಮನ 

ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯನುು ತಡ ಯಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುವ ಶಕ್ತುಗಳನುು 

ಬಿಂಧಿಸ್ರ. ಅಗತಯವಿದದರ  ಮತ್ ೂುಿಂದು ಹಾಡನುು ಹಾಡಿರ. 

ಆರಾಧಿಸ್ದಿರತವವರತ 

ಕ ಲ್ವರು ಇತರರ ೂಿಂದಿಗ  ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯನುು 

ಮಾಡದಿರಲ್ು ಅನ ೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವ  ಎಿಂದು ನಾವು 

ಅರತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಕ ಲ್ವರು ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕ ಲ್ವರು 

ದ ೇವರಗ  ವಿರುದಿವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿೇಳಳವವರು ಅಥವಾ 
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ಅವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಜೇವಿಸುತಿುರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 

ಇತರರು ಶತುಾಗಳ ಖಿಂಡನ ಗ  ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಚಿಿಂತ್ ಗಳ ಹ ೂರ ಯನುು ಹ ೂತುುಕ ೂಿಂಡಿರಬಹುದು. ಕ ಲ್ವರಗ  ಹ ೇಗ  

ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರಾದ ನೇವು ಆರಾಧನ  ಮಾಡದಿರುವವರನುು 

ನ ೂೇಡಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು. ಒಿಂದ ೇ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಎಲಾಲ ಜನರು 

ಒಟ್ಟಿಗ  ಆರಾಧನ ಯನುು ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಪಾವ ೇಶಿಸುವಾಗ ಅದು 

ಎಷುಿ ಅದುುತಕರವಾಗಿರುತುದ . ಆದರೂ, ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಆರಾಧನ  

ಮಾಡದವರನುು ನಾವು ನಲ್ಿಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಸಮೂಹದ ಮೆೇಲ  ನಮಮ ಸಿಂಪೂಣಿ ಗಮನವನುು ಹರಸಬ ೇಕು. 

ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಈ ವಯಕ್ತುಗಳನುು ನಿಂತರದ ಸಮಯದಲಿಲ 

ವ ೈಯುಕ್ತುಕವಾಗಿ ಭ ೇಟ್ಟಯಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳನುು ವಯವಹರಸಬಹುದು 

ಮತುು ಹ ಚಿಾನ ಮಟಿದ ಭಾಗವಹಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ಸಲ್ಹ  ನೇಡಬಹದು, 

ಅಥವಾ ಪಾಬ ೂೇಧಿಸಬಹುದು. 

ಕರ್ತಿಗಳನತನ ತೆರೆದಿಡಿರ 

ನೇವು ಕಣುಣ ಮುಚಿಾದಾಗ, ಆರಾಧನ  ಮಾಡಲ್ು ನೇವು ನಡ ಸಬ ೇಕಾದ 

ಜನರನುು ನೇವು ಮುಚಿಾಬಿಡುವಿರ. ಸುುತಿ ಆರಾಧನ  

ನಡ ಯುತಿುರುವಾಗ ಏನಾಗುತಿುದ  ಮತುು ಜನರು ಆತಿಮಕವಾಗಿ ಎಿಂಥ 

ಸ್ಥತಿಯಲಿಲದಾದರ  ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ನಾಯಕನಗ  ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕು. 

ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳಳ ನಡ ಸುತಿುರುವ 

ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಪಕಿವನುು ಕಳ ದುಕ ೂಳಳುವಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  

“ಆತಮನಲಿಲ ತನಮಯರಾಗಬಾರದು.” ನಾಯಕರು "ತನಮಯರಾಗುವ" 

ಸಮಯವು ಯಾವುದ ಿಂದರ  ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳಳ 

ವ ೈಯುಕ್ತುಕವಾಗಿ ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಲ ಅಥವಾ 

ಬ ೇರ ೂಬಬರು ಆರಾಧನ ಯನುು ನಡ ಸುತಿುರುವಾಗ ಸಮಯದಲಿಲ. 

ಜನರನುು ದೃಷಿಸ್ ನ ೂೇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವರನುು ನಡ ಸಬ ೇಕು 

ಮತುು ಪೊಾೇತ್ಾಿಹಿಸಬ ೇಕು. ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನಗ  ವರದ 
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ಪ್ಾತಾವ ೇನ ಿಂದರ  ಒಿಂದ ೇ ಸಮಯದಲಿಲ ಸಭ ಯನುು ಗಮನಸುವುದು 

ಮತುು ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಗ  ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದ . 

ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಬೆೇಡಿರ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ  ಸಮಯವು ಆರಾಧಿಸುವುದನುು ನಲಿಲಸ್, 

“ಉಪದ ೇಶವನುು ಮಾಡುವ” ಸಮಯವಲ್ಲ. ಸಣಣ ಪಾಬ ೂೇಧನ ಗಳಳ 

ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಜನರನುು ಉನುತ ಮಟಿದ ಸುುತಿ ನಡ ಸಲ್ು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತುದ . ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಚಲಿಸುವಿಕ ಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ನ ರವಾಗದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ  ೆ

ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಆರಾಧನ ಯ ಹರಯುವಿಕ ಯನುು 

ತಡ ಯಬ ೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯಬ ೇಡಿ. 

ತ್ಪುಪಗಳನತನ ಸ್ರಪಡಿಸ್ತವುದತ 

ನಾವ ಲ್ಲರೂ “ಕಲಿಯುವವರು” ಎಿಂಬುದನುು ನ ನಪಿನಲಿಲಟುಿಕ ೂಳಿುರ 

ಮತುು ತಪುಾಗಳನುು ಮಾಡುವುದು ಕಲಿಕ ಯ ಪಾಕ್ತಾಯಯ 

ಭಾಗವಾಗಿದ . ನಮಮನುು ನೇವ ೇ ಖಿಂಡನ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಡಿರ. 

ನೇವು ದ ೇವರನುು ಮತುು ದ ೇವರು ನಡ ಸುತಿುರುವ ದಿಕ್ತೆನಲಿಲ 

ಸಾಗುವುದನುು ತಪಿಾಹ ೂೇಗಿದದರ  ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಪ್ಾಾಮಾಣ್ಕವಾಗಿ 

ಹ ೇಳಿರ. 

ಆರಾಧನಾ ಕೂಟವು ಮುಗಿದ ನಿಂತರ, ಅದರ ಬಗ ೆ ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  

ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಲಿಲ ಸಮಯ ಕಳ ಯಿರ. ನೇವು 

ಎಲಿಲ ವಿಫಲ್ರಾಗಿದಿದೇರ ಎಿಂದು ನೇವು ಭಾವಿಸುತಿುೇರ ೂೇ ಅದನುು 

ಆತನಗ  ಹ ೇಳಿರ. ಮುಿಂದಿನ ಬಾರ ಅದ ೇ ಪರಸ್ಥತಿಯನುು ಬಿಂದಾಗ 

ಅದನುು ನಭಾಯಿಸುವಲಿಲ ಹ ಚುಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಳುವರಾಗಲ್ು ಜ್ಞಾನವನುು 

ಬ ೇಡಿಕ ೂಳಿುರ. 

ಎಲ್ಲಕ್ತೆಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಆತನು ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡಲಿ ಮತುು 

ನೇವು ಸರಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಬಗ ೆ ನಮಮನುು 

ಪೊಾೇತ್ಾಿಹಿಸಲಿ! ಆತನು ಆತಮನ ಮಾಗಿಗಳಲಿಲ ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ 

ನಮಗ  ಸಲ್ಹ ಯನುು ನೇಡಲಿ. ಶತುಾಗಳ ಖಿಂಡನ ಯನುು 

ತಿರಸೆರಸುವಾಗ ಆತನ ಸಲ್ಹ ಯನುು ಪಡ ದುಕ ೂಳಿುರ. 
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ರೆಕೇಮಾಪುರ 8:1 ಆದದರಿಂದ ಕರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿರತವವರಗ್ೆ 

ಅಪರಾಧ ನ್ಸ್ರ್ಾಯವು ಈಗ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ. 

ಅಗತಯವಿದದರ , ಪ್ಾದಿಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಿಂತಿಾ ಹಿರಯರ ಪರಷತುು 

ಮತುು ಸಲ್ಹ ಯನುು ಕ ೇಳಿ ಮತುು ಕ ೇಳಿ. 

ಆರಾಧನಾ ಕಕಟ್ 

ಜನರನತನ ಪರಬೆಕೇಧಿಸಿರ 

ಕತಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಲ್ು ಜನರನುು ಪಾಬ ೂೇಧಿಸುವುದು ಒಳ ುಯದು. 

ಅವರು ವಾಡಿಕ ಯ ನಮಿತುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ ೇವಲ್ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಕಾೆಗಿ 

ಹಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ನಜವಾದ 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಪಾವ ೇಶಿಸಬ ೇಕು. 

ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಿಂದಿಗ್ೆ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿರ 

ನಾವು ದ ೇವರನುು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸುುತಿಸುವ ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿ, 

ನಾವು ಮೊದಲ್ು ಸುುತಿಯ ಸಥಳಕ ೆ ಪಾವ ೇಶಿಸಬ ೇಕು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 100:4 ಕೃತ್ಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯಡನೆ ಆತ್ನ ಮಿಂದಿರ 

ದಾಾರಗಳಿಗಕ ಕೇತ್ಾನೆಯಡನೆ ಆತ್ನ ಅಿಂಗಳಗಳಿಗಕ ಬನ್ಸ್ನರ; 

ಆತ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಸಿರ; ಆತ್ನ ನಾಮವನತನ ಕೆಕಿಂಡಾಡಿರ. 

ಸ್ತುತಿಯಡೆಗ್ೆ ಸ್ಾಗಿರ 

ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದ ಹ ಚಿಾನ ಸಮಯವನುು ಇಲಿಲ 

ಅಿಂದರ  "ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲ" ಕಳ ಯಬ ೇಕು. ಪಾತಿಯಬಬರೂ ದ ೇವರ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಆಶಿೇವಾಿದಗಳಿಗಾಗಿ ದ ೇವರಗ  ಸಲಿಲಸಬ ೇಕಾದ 

ನಜವಾದ ಸುುತಿಯನುು ಗಾಯನರೂಪದಲಿಲ ಮತುು ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸಬ ೇಕು. 

ಆರಾಧನೆಯಡೆಗ್ೆ ಸ್ಾಗಿರ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಬಗ ೆ ಆತನ ಸಮಯದ ಬಗ ೆ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರ, ಮತುು 

ದ ೇವರು ಎಿಂಥವನಾಗಿದಾದನ  ಎಿಂಬುದನುು ಅರತು ನಜವಾದ, 
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ಆಳವಾದ ಮತುು ನಕಟ ಆರಾಧನ ಗ  ಜನರನುು ನಡ ಸಲ್ು 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ರ. 

ಅಭಿಷೆೇಕವನತನ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿರ 

ನೇವು ಸ್ದಿತ್ ಯಲಿಲ ಹ ಚುಾ ಸಮಯ ಕಳ ದರೂ ಸಹ ನಮಮ 

ಯೇಜನ ಗಳನುು ಬದಿಗಿಡಲ್ು ಸ್ದಿರಾಗಿರ. ಇತರರ ಕಾಯಿಗಳ 

ಮೆೇಲ  ಹ ಚುಾ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುವಾಗ ನೇವು ಕ ಲ್ವು 

ಹಾಡುಗಳನುು ಬಿಟುಿಬಿಡಬಹುದು. 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಬಲ್ವಾದ ಅಭಿಷ ೇಕ ಬರಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, 

ಮುಿಂದಿನ ಹಾಡಿಗ  ಹ ೂೇಗಲ್ು ಆತುರಪಡಬ ೇಡಿರ. ಅಭಿಷ ೇಕವು 

ಪಾಬಲ್ವಾಗುವವರ ಗೂ ಸಮಯವನುು ವಯಯಮಾಡಿರ. ಆತಮನು 

ತ್ಾನು ಮಾಡುತಿುರುವ ಕ ಲ್ಸವನುು ಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸುವವರ ಗ , 

ಸಭ ಯನುು ಉನುತ ಮಟಿದ ಸುುತಿಗ  ನಡಿಸುವವರ ಗ  ಅಥವಾ 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಹತಿುರವಾಗುವವರ ಗ  ಆ 

ಹಾಡನುು ಪುನರಾವತಿಿಸ್ರ. 

ಗ್ಾಯನದ ವರಗಳು 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಗಾಯನದ ವರಗಳಲಿಲ ಸವಯಿಂಪ್ ಾೇರತರಾಗಿ 

ಮುಕುರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವಿಂತ್  ಸಭ ಯವರನುು 

ಪೊಾೇತ್ಾಿಹಿಸ್ರ. ಆನ ೇಕವ ೇಳ  ಸೂಕುವಾದ ಸಮಯದಲಿಲ 

ವಿರಾಮವನುು ಕ ೂಡುವುದರಿಂದ ದ ೇವರು ತನು ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  

ಅನಯಭಾಷ , ಅನಯಭಾಷ ಯ ಅಥಿವಿವರಣ  ಅಥವಾ ಪಾವಾದನಾ 

ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತನಾಡಲ್ು ಸಮಯವನುು ಮಾಡಿಕ ೂಡುತುದ . 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 12:7-10 ಆದರೆ ಪರತಿಯಬಬನಲ್ಲ ಿ ತೆಕೇರಬರತವ 

ದೆೇವರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ಸ್ವಾರ ಪರಯೇಜನಾರ್ಾವಾಗಿ 

ಕೆಕಡಲಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ದೆೇವರಾತ್ಮನ ಮಕಲಕ ಜ್ಞಾನವಾಕಯವು 

ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ಆ ಆತ್ಮನ ಅನತಗತರ್ವಾಗಿ ವಿದಾಯವಾಕಯವು ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ಆ 

ಆತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದಲೆೇ ನಿಂಬಿಕೆಯತ ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ಆ ಒಬಬ ಆತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದಲೆೇ ನಾನಾ 

ರೆಕೇಗಗಳನತನ ವಾಸಿಮಾಡತವ ವರವು, ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ಮಹತ್ತುಗಳನತನ 

ಮಾಡತವ ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ಪರವಾದನೆಯ ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ 
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ಸ್ತ್ಯಸ್ತಾಯತ್ಮಗಳನತನ ವಿವೆೇಚಿಸ್ತವ ವರವು ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ವಿವಿಧ 

ವಾಣಿಗಳನಾನಡತವ ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್ೆ ವಾಣಿಗಳ ಅರ್ಾವನತನ ಹೆೇಳುವ 

ವರವು ಕೆಕಡಲಪಡತತ್ುದೆ. 

ಕ ಲ್ವೊಬಬರು ಚಿಕೆದಾಗಿ ಪಾಬ ೂೇಧನ ಯನುು, ಸತಯವ ೇದದ 

ವಾಕಯವನುು ಅಥವಾ ಆತಿಮಕ ಹಾಡನುು ಹಿಂಚಿಕ ೂಳುಬಹುದು. 

ಕೇತ್ಾನೆ 40:3 ಆತ್ನತ ನನನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಕತ್ನ ಕೇತ್ಾನೆಯನತನ 

ಹತಟ್ಟಿಸಿದಾಾನೆ; ಅದತ ನಮಮ ದೆೇವರ ಸ್ೆಕುೇತ್ರವೆೇ. ಆತ್ನ 

ಮಹತಾೂಯಾಗಳನತನ ನೆಕೇಡಿದ ಅನೆೇಕರತ ಭಯಭಕುಯತಳಳವರಾಗಿ 

ಯಹೆಕೇವನಲ್ಲಿ ನಿಂಬಿಕೆಯಡತವರತ. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನು ಆರಾಧನಾ ಕೂಟದ ಎಲಾಲ ಸಮಯದಲ್ೂಲ 

ಆತಿಮಕ ಅಧಿಕಾರವನುು ಕಾದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಜನರ ದ ೂಡಡ 

ಸಮೂಹಗಳಲಿಲ, ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಕ ೂಡುವುದಕ್ತೆಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಕ ೈಯನುು ಮೆೇಲ ತುುವುದು ಅಥವಾ 

ಅಿಂಗಿೇಕಾರಕಾೆಗಿ ಹಿರಯರ ೂಬಬರ ಬಳಿಗ  ಬರುವುದು 

ಅಪ್ ೇಕ್ಷಣ್ೇಯವಾಗಿದ . 

ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಧವನವಧಿಕ ವಯವಸ ಥಯನುು ಬಳಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಅಥವಾ 

ಇಡಿೇ ಸಭ ಗ  ಕ ೇಳಳವಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧವನಯಲಿಲ 

ನೇಡಬ ೇಕು. 

ಭಕುವೃದಿಾಗ್ಾಗಿ 

ಪರಸಾರ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಗಾಗಿ ಎಲಾಲ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಸತಯವ ೇದದ ವಾಕಯನುಸಾರವಾದ ಪಾತಿಯಿಂದು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು 

ಯುಕುವು ಮತುು ಸೂಕುವು ಆಗಿದ , ಆದರ  ಮಾಡುವಿಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಇಡಿೇ 

ಸಭ ಯ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಗಾಗ  ಮಾಡಬ ೇಕು. 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 14:26 ಹಾಗ್ಾದರೆೇನತ ಸ್ಹೆಕೇದರರೆೇ? ನ್ಸ್ೇವು ಕಕಡಿ 

ಬಿಂದಿರತವಾಗ ಒಬಬನತ ಹಾಡತವದತ ಒಬಬನತ 

ಉಪದೆೇಶಮಾಡತವದಕ ಒಬಬನತ ತ್ನಗ್ೆ ಪರಕಟ್ವಾದದಾನತನ 

ತಿಳಿಸ್ತವದಕ ಒಬಬನತ ವಾಣಿಯನಾನಡತವದಕ ಒಬಬನತ ಅದರ 
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ಅರ್ಾವನತನ ಹೆೇಳುವದತ ಉಿಂಟ್ಷೆಿ. ನ್ಸ್ೇವು ಏನಕ ನಡೆಸಿದರಕ 

ಭಕುವೃದಿಾಗ್ಾಗಿಯೇ ನಡಿಸಿರ. 

ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯನತನ ತ್ಯಜಸಿರ 

ದ ೇವರು ಗಲಿಬಿಲಿಗ  ಕಾರಣಕತಿನಲ್ಲ. 

1 ಕೆಕರಿಂರ್ 14:33 ದೆೇವರತ ಸ್ಮಾಧಾನಕೊ ಕಾರರ್ನೆೇ ಹೆಕರತ್ತ 

ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗ್ೆ ಕಾರರ್ನಲಿ ... 

ಆರಾಧನಾ ಕೂಟವು ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಕಡ ಗ  ಸಾಗಲ್ು ಶುರುವಾದರ , 

ನಯಿಂತಾಣಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಅದನುು ಗಲಿಬಿಲಿಯನುು ನವಾರಸ್ 

ಸರಯಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಮತ್ ುೇ ನಡ ಸ್ರ. ಅಗತಯವಿದದರ , ವಿರಾಮ 

ಕ ೂಟುಿ ಏನಾಗುತಿುದ  ಎಿಂಬುದನುು ವಿವರಸ್ರ, ಹಿೇಗಾಗಿ ಪರಸ್ಥತಿಯ 

ಬಗ ೆ ಸಾಷಿಪಡಿಸ್ದಿಂತ್  ಆಗುತುದ . ಆತಮನಲಿಲ ಸಾಗುವ ಸರಯಾದ 

ಮಾಗಿವನುು ಕಲಿಸಲ್ು ಈ ಸಮಯಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸ್ರ. 

ಹಸ್ುಕ್ಷೆೇಪಗಳನತನ ಮತ್ತು 
ಪರತಿಕಕಲಗಳನತನ ತ್ಡೆಯರ 

ಆ ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯು ಮಾಡುತಿುರುವಿಂಥ 

ಕಾಯಿದಲಿಲ ಹಸುಕ್ಷ ೇಪ ಇದದರ , ನಾಯಕನು ಆ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯು 

ನಲಿಲಸದ , ಪರಸ್ಥತಿಯನುು ಗಾಹಿಸಲ್ು ಮತುು ಅದನುು ಸರಪಡಿಸಲ್ು 

ಪಾಬುದಿನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

"ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ" ಆತಿಮಕ ವರಕಾೆಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ರ ಮತುು 

ಅದನುು ವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ. ದ ೇವರ ಸಮಯದ ಬಗ  ೆ

ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರಲ್ು ಕಲಿಯಿರ. ಹಸುಕ್ಷ ೇಪವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಗಾಯನ 

ವರದ ಸ ೂಗಸಾದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದ ೇವರ 

ಪರಪೂಣಿ ಸಮಯದಲಿಲ ದಯಪ್ಾಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಆತಿಮಕ 

ಹಾಡಾಗಿರಬಹುದು. 

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ ೇಕ ಮತುು 

ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯ ಕಡ ಗ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ನಡ ಸುವುದಕಾೆಗಿ ಆರಾಧನಾ 

ಕೂಟವನುು ಕೌಶಲ್ಯದಿಿಂದ, ಸೌಮಯವಾಗಿ ಮತುು ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ 
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ನಡ ಸಲ್ು ನಿಂಬಿಕ , ಧ ೈಯಿ, ವಿವ ೇಚನ , ಜ್ಞಾನ, ಕೃಪ್  ಮತುು ಜಾಣ ಮ 

ಉಳುವನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಆತ್ಮನ ಐಕಯತೆ 

ಕೌಶಲ್ವುಳು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನು ತನು ಮತುು 

ಸಭ ಯ ನಡುವ , ಸಭ ಯಳಗಿನ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ , ಮತುು 

ಸಭ ಯಿಂಬ ಇಡಿೇ ದ ೇಹ ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ನಡುವ  ಐಕಯತ್ ಯನುು 

ಸಾಥಪಿಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . ಸ್ಾರಟು ಈ ಐಕಯತ್ ಯು ಹ ಚ್ ಾಚ್ಾಾಗಿ 

ಬಲ್ಗ ೂಳಳುವಾಗ, ದ ೇವರಗ  ಸಲಿಲಸುವ ನಜವಾದ ಆರಾಧನ ಯು 

ಹ ಚ್ ಾಚ್ಾಾಗಿ ಸಾಗಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತುದ . 

ಸ್ಮಯ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಅಥವಾ ಹಿರಯರು ನಗದಿಪಡಿಸ್ದ ಸಮಯದ ೂಳಗ  

ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನು ಇದುದಕ ೂಿಂಡು ಕೂಟವನುು ನಡ ಸುವುದರಲಿಲ 

ಜಾಗೃಕನಾಗಿರಬ ೇಕು. ಆತಮನ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯು ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯನುು ಹ ಚಿಾನ ಸಮಯಕ ೆ ನಡ ಸುವುದಾದರ , ನಮಮ 

ಆತಮದಲಿಲ ದೃಡಿೇಕರಣವನುು ಎಚಾರಕ ಯಿಿಂದ ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಿುರ ಮತುು 

ಮುಿಂದುವರಯುವ ಮೊದಲ್ು ಕೂಟದ ಆತಿಮಕ ನಾಯಕತವವುಳು 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಅಥವಾ ಹಿರಯರ ಸೂಚನ ಯನುು ಮತುು ಅದನುು 

ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು ಎಚಾರಕ ಯಿಿಂದ ಪಡ ದುಕ ೂಳಿುರ. 

ಮತಕಾುಯ 

ಪಾತಿಯಬಬ ಆರಾಧಕರನುು ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲಿಲ ಸೌಮಯವಾಗಿ 

ಇರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನಾ ಸ ೇವ ಯನುು 

ಮುಕಾುಯಗ ೂಳಿಸುವಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸ್ರ. 

ಕೌಶಲ್ಯದಿಿಂದ ಸಭ ಯನುು ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಸುುತಿಯಡನ  ದಾವರಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ, ಸುುತಿಯ ದ ೂಡಡ ಅಿಂಗಳದ ಅನುಭವಕ ೆ ನಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಮತುು ಅನಿಂತರ ಅವರನುು ನಜವಾದ ಹೃತೂಾವಿಕವಾದ 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ದ ೇವರ ಭಯಿಂಕರವಾದ ಮತುು ನಕಟವಾದ 

ಪಾಸನುತ್ ಗ  ಸೌಮಯವಾಗಿ ನಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ನೇವು ಅವರನುು 

ಆತನ ಆಲಿಿಂಗನಕ ೆ ನಡಿಸ್ದಿದೇರ. 
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ಆ ವಿಶ್ ೇಷ ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜೇವಿತಗಳಲಿಲ ಮತುು 

ಆತಮಗಳಲಿಲ ನಡ ಯುತಿುರುವಿಂಥದದನುು ಅಡಿಡಪಡಿಸದಿಂತ್  ಎಚಾರ 

ವಹಿಸ್ರ, ಆರಾಧನ ಯು ಮುಗಿಯುತಿುರುವಾಗ, ಪಾತಿಯಬಬರೂ 

ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಮಹಿಮೆಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿರಲಿ. 

ನೇವು ಹ ೂರನಡ ದಾಗ, ಆ ಕೂಟದ ಸಮಯದಲಿಲ ಜೇವಿತಗಳಳ 

ಬದಲಾಗಿವ  ಎಿಂಬುದು ನಮಗ  ತಿಳಿಯುತುದ ; ನಜವಾದ ಸುುತಿ ಮತುು 

ಆರಾಧನ ಯಲಿಲರುವ ಮಾತಿನಲಿಲ ವಣ್ಿಸಲಾಗದ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು 

ಅನುಭವಿಸುವಿಂತ್  ನೇವು ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಕೌಶಲ್ಯದಿಿಂದ 

ನಡ ಸ್ದಿದೇರ, ಅದು ದ ೇವರಗ  ಅಪ್ಾರ ಸಿಂತ್ ೂೇಷವನುು 

ಉಿಂಟುಮಾಡಿದ . 

ಪರಾಮಶ್ೆಾಗ್ಾಗಿರತವ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

1. ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಕೂಟವನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವುದಕ್ತೆಿಂತಕ ೆ ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ವುಳು ಆರಾಧನಾ 

ನಾಯಕನು ಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದ ಕ ಲ್ವು ಸ್ದಿತ್ ಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ. 

 

2. ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನು ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಬಹಳ ದ ೂಡಡ ಪಾಮಾಣಗಳ ಕಡ ಗ  ಹ ೇಗ  ಜನರನುು ಹ ಚುಾ 

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ನಡ ಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದಕ ೆ ಒಿಂದು ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

3. ಸುುತಿ ಮತುು ಆರಾಧನ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ “ಅಭಿಷ ೇಕವನುು ಹಿಿಂಬಾಲಿಸುವುದು” ಎಿಂದರ  ಏನು ಎಿಂದು ವಿವರಸ್ರ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


