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ಕಿರಿಯ ಪ್ರ ವಾದಿಗಳು : ಚಾರಿತ್ರರ ಕ ಹಿನೆ್ನ ಲೆ 

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು ನಿಸಸ ಂದೇಹವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ಾ ತನಿದಿಗಳಾಗಿದದ ರು. 

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಬಹುಭಾಗವು ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳೆಂದು ನಮ್ಮ ಂದ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಮನುಷ್ಯ ರಂದ 

ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ದೊಡ್ಡ  ಪುಸತ ಕಕೆ್  ಹಿರಯ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು, ಸವ ಲ್ಪ  ಚಿಕೆ  ಪುಸತ ಕಕೆ್  ಕಿರಯ 

ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತತ ರೆ. 

ಹಿಬ್ರಾ ಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  'ಪ್ಾ ವಾದಿ' ಎಂಬ ಪ್ದಕೆ್  ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳಿದದ ವು : 

• ರೂಹು : 11 ಸಾರ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ "ನೀಡುವುದು ಅಂದರೆ ದಿವಯ ದೃಷಿ್ಟ ಯುಳ್ಳ ವನು. 

• ಕೋಜೆ: 22 ಸಾರ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಂದ ದೂರದೃಷಿ್ಟ ಪ್ಡೆದ ಮನುಷ್ಯ . 

• ನಾಬಿ : 300ಕೆಿಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಸಾರ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು 

ಅರ್ವಾ ದೇವರ ಸಂಗತಗಳ್ನುು  ಸಾರುವವನು. 

ದೇವರ ವಾರ್ತಥಯನುು  ಜನರಗೆ ಹೇಳುವವನು (ಅರ್ವಾ ಬರೆಯುವವನು) ಪ್ಾ ವಾದಿಯೆನಿಸಿಕೊಳುಳ ತತ ದದ ನು. 

ಅವರು ದೇವರಮನುಷ್ಯ ರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತತ ದದ ರು. ಅವರು ಅವರ ಸವ ಂತ ಜನರಗೆ ಬೀಧಿಸುತತ ದದ ರು. 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ವನುು  ತಯ ಜಿಸುವುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತತ ದದ ರು. 

ಕ್ಲ್ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸಂದೇಶ, ಬರಲ್ಲರುವ ರಕ್ಷಕನ ಬಗೆೆ  ಕ್ಲ್ವು ಭವಿಷ್ಯ  ನುಡಿಗಳಾಗಿದದ ವು. 

ಕ್ಲ್ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸನೆು ಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಬರುತತ ತ್ತತ . 

ಕಿರಯ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ಇತಹಾಸವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲ್ವು 

ಒಳೆಳ ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ಕ್ಲ್ವು ಕ್ಟಿ್ ದಾದ ಸಮಯಗಳ್ನುು  ದಾಟ್ಟ ಬಂದಿದದ ರು. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ವಾಗಾದ ನಮಾಡ್ಲ್ಪ ಟಿ್  ದೇಶಕೆ್  ಬಂದನಂತರ, ಆ ದೇಶವನುು  ಎಲಿಾ  ಗೀತಾ ದವರ 

ಮಧ್ಯಯ  ಹಂಚಿದರು, ನಂತರ ಸುಮಾರು 400 ವಷ್ಥ ನಾಯ ಯಸಾಾ ಪ್ಕರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರನುು  ಆಳಿದರು. 

ಇದಾದ ನಂತರ, ಸೌಲ್, ದಾವಿದ ಮತ್ತತ  ಸೀಲೊಮೀನ್ ರಾಜರು 120 ವಷ್ಥ ರಾಜಯ ವಾಳಿದರು (ಅಂದರೆ 

ಒಬೊ ಬೊ ರು 40 ವಷ್ಥ). 

ಸಲೊಮೀನ್ ರಾಜನು ಸತತ ನಂತರ, ಅವನ ರಾಜಯ  ಇಬ್ಭಾ ಗವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ೀ ಕಿರಯ 

ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು ಬರೆದರು, ಈ ಸಮಯ ಸರಸುಮಾರು 90 ಕಿಾ .ಪೂ - 400 ಕಿಾ .ಪೂ. ವಾಗಿತ್ತತ . 



ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ (ಉತತ ರ) ಮತ್ತತ  ಯೂಧ (ದಕಿಿಣ) ಪ್ಾ ದೇಶಗಳು ರಾಜಕಿೀಯ ಅಸಿಾ ರರ್ತ 

ಮತ್ತತ  ಜನಾಂಗದ ಅಪ್ಕಿೀತಥಗೆ ಒಳ್ಗಾದರು. ಒಬೊ ಬೊ  ಕಿರಯ ಪ್ಾ ವಾದಿಯೂ, ಅವರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಜನರಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಷಿ್ ಗಳ್ನುು  ಕುರತ್ತ ಮಾತನಾಡುತತ ದದ ರು. 

---------------------------------------------------------------- 

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲದದ  ಇತರ ಚಾರಿತ್ರರ ಕ ದೇಶಗಳು 

1) ಈಜಿಪ್್ಟ  ದೇಶ : 

ಯೂದರ ದೇಶವಾಗಿ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆಗಳುಳ ವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  (ಅಂದರೆ ಕಿಾ .ಪೂ. 1500) ಐಗುಪ್ತ  ದೇಶ 

ಇಡಿೀ ಪ್ಾ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಬಹು ಬಲ್ಲಷಿ್ ವಾಗಿತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ನೂರಾರು ವಷ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲ್ಲಷ್ಠ ವಾಗಿ ನಿಂತತ ತ್ತತ . 

2) ಅಸ್ಸ ೋರಿಯ : 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ದೇಶ ಇಬ್ಭಾ ಗವಾಗುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಸ ೋರಿಯ ದೇಶ ಪ್ಾ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಅತೀ 

ಬಲ್ಲಷಿ್ ವಾಗಿತ್ತತ . ಈ ದೇಶವೇ ಕಿಾ .ಪೂ. 722ರಲಿ್ಲ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ (ಉತತ ರ ರಾಜಯ )ವನುು  ಸೀಲ್ಲಸಿ, 

ಇಸಾಾ ಲ್ಯ ರನುು  ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೀದರು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ೀ ಬಹಳ್ ಕಿರಯ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು, 

ಅಂದರೆ ಓಬದಧ , ಯೀವೇಲ್, ಯೀನ, ಹಶೇಯ, ಅಮೀಸೆ, ಮ್ೀಕ, ನಹೂಮ ಮತ್ತತ  ಚಿಫನಯ  ಅವರ 

ಭೀದನೆಗಳ್ನುು  ಮತ್ತತ  ಬರವಣಿಗೆಗಳ್ನುು  ಕೈಗಂಡ್ರು (ಆದರೆ ಓಬದಯ  ಮತ್ತತ  ಯೀವೇಲ್ರ 

ಬರವಣಿಗೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ತ್ತಂಬ್ಭ ಕಷಿ್ ವಾಗಿದೆ) 

3) ಬಾಬಿಲೋನ್ : 

ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯ ದೇಶದವರು ಅಸ್ಸ ೋರಿಯ ದೇಶದವರನುು  ಸೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಾ ಪಂಚದ ಅತೀ 

ಬಲ್ಲಷಿ್  ದೇಶವಾದರು. ಹಬಕೆ್ಕ ಕನ ಪ್ಾ ವಾದನೆ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯ 

ದೇಶವು ಯೂಧ (ದಕಿಿಣ ರಾಜಯ ವನುು  ಸೀಲ್ಲಸಿ ಕಿಾ .ಪೂ. 586ರಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಧವ ಂಸ ಮಾಡಿದರು. 

4) ಪ್ರ್ಷಿಯ : 

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಾ ಪಂಚ ಗೆದದ  ದೇಶ ಪ್ಷ್ಟಥಯ, ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಹಗೆಾಯ, ಜೆಕಯಥ ಮತ್ತತ  ಮಲಾಕಿ ಪ್ಾ ವಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯೂದ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ತಮಮ  ದೇಶಕೆ್  ಹಿಂತರುಗಿ, ದೇವಾಲ್ಯವನುು  

ಪುನನಿಥಮಾಥಣ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಅವರ ಮಧಯ  ನಡೆಸಲ್ಲರುವ ಮಹತೆ್ತಯಥಕೆ್  (ರಕ್ಷಕನ ಆಗಮನಕೆ್  400 

ವಷ್ಥ) ಸಿದಧ ರ್ತ ನಡೆಸ ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

ದೇವರು ಈ ರೀತ ಈ ಕಿರಯ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳ್ನುು  ದೇವರ ರಾಜಯ ವನುು  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲು 

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದರು. ಇದರಂದ ನಾವು ಕ್ಕಡ್ ಆಶಿವಥದಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆದ ೀವೆ. 

 

ದಿನ 1 



ಹಶಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹಶಯ 1-3) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ 

ಹಶಯ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ (ಉತತ ರ ರಾಜಯ ಕೆ್  ಪ್ಾ ವಾದಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ ನು. 

ಹಶಯ 40 ವಷ್ಥ ಪ್ಾ ವಾದಿಸಿದನು. (760-720 ಕಿಾ .ಪೂ.) ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ದೇಶವು ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದ ತ್ತಂಬ್ರ, ಅನೇಕ ತಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಗಾಗಿತ್ತತ . 

* ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ರಾಜರೆಲಿ್ರೂ ದುಷಿ್ ರಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತತ  ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದದ ರು. 

* ಹಾಗಿದದ ರೂ, ಇಷಿ್ ಂದು ಪ್ರಪ್ದಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿದದ ರೂ, ಹಶಯ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರಗೆ ದೇವರ 

ಪಿಾ ೀತಯನುು  ಸಾರದನು, ದೇವರ ಪಿಾ ೀತಯ ಆಳ್ ಹಶಯ ಗಾ ಂರ್ದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಕಾಣುರ್ತತ ೀವೆ. 

* ಅಧ್ಯಯ ಯ 1-3 ರಲಿ್ಲ  ಹೂಶೆಯ-ಗಮೇರಳ್ ಸಂಬಂಧವನುು  ದೇವರ – ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರ ಸಂಭಂದಕೆ್  

ಹೀಲ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. ಅದಾಯ ಯ 4-14 ರಲಿ್ಲ  ಈ ತರದ ಪಿಾ ೀತಯನುು  ತರಸೆ ರಸಿದದ ಕೆ್  ಆಗುವ ಪ್ರಣಾಮಗಳ್ನುು  

ಚಿತಾ ಸಿದಾದ ರೆ. 

 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಯ ರ ಮತ್ತು  ದೇವರ ಮದುವೆ (ಹೂಶೆಯ 1:1 - 3:5) 

ಇಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಾ ಧ್ಯರಗಳು ಹೀಶಯ ಮತ್ತತ  ಗೀಮೆರ್, ಮಾಡ್ಬ್ಭರದ ಕಾಯಥವನುು  ಮಾಡ್ಲು 

ದೇವರು ಹಶಯನನುು  ವಿಶ್ವವ ಸದಿಂದ ಮಾಡ್ಲು ಸವಾಲ್ಸಗುತತ ದಾದ ರೆ. 

ವಯ ಭಿಚಾರಯಾದ ಹೆಂಡ್ತ ಮದುವೆಗೆ ಮದಲೇ ನಿೀತಗೆಟಿ್  ಹೆಂಗಸಾಗಿದದ ಳು. ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ದುನಥಡ್ರ್ತ 

ತನು ನುು  ಎಷಿ್ಟ  ದುುಃಖ್ಕೆಿ ೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೇವರು ಇಲಿ್ಲ  ತೀರಸುತತ ದಾದ ರೆ. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ದೇವರಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ ರೂ, ಅವಳು ಆ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬ್ಭ 

ಅವಿಶ್ವವ ಸಿಯಾಗಿದದ ಳು. ಅವಳ್ಲಿ್ಲದದ  ಆತಮ ೀಯ ವಯ ಭಿಚಾರದ ಮಾಪ್ವನುು  ದೇವರು 

ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆಯ ಸಮಕೆ್  ಹೀಲ್ಲಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಅದನುು  ನಿರೂಪಿಸುತತ ದಾದ ರೆ. 

• ಮೂಲ್ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆಯಂದರೆ ವಿಗಾ ಹಗಳ್ನುು  ರೂಪಿಸಿ ಅದಕೆ್  ತಲ್ಬ್ಭಗುವುದು 

• ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ, ಫಲ್ಕೊಡುವ ದೇವರ್ತಗಳ್ನುು  ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಅವಕೆ್  

ಚಾರತನದ ಪೂಜೆಗಳ್ನುು  ಮಾಡುವುದು. 

• ಇನು ಂದುತರದ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ವಿಷ್ಯಲಂಪ್ಟ್ತನ 

• ಇನು ಂದು ತರದ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನ ತನು  ಶಕಿತ ಯನೆು ೀ ಅವಲಂಬ್ರಸುವುದು ಮತ್ತತ  ದೇವರನುು  

ನಂಬದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ್ ಮರೆ ಹೀಗುವುದು. 

ಹಶಯ (ಅ.3) ಗೀಮೇರ್ ಹಶಯನನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟಹೀದಾಗ, ದೇವರು ಅವಳ್ನುು  ಪುನಃ 

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಲು ಅವನನುು  ಕಳಿಸುತ್ತತ ರೆ, ಇದರಂದ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ತನು  ಹೆಂಡ್ತಯಾಗಿ 

ಸಿವ ೀಕರಸಲು ಎಷಿ್ಟ  ತವಕಿಸುತತ ದಾದ ರೆಂದು ದೇವರು ತೀರಸುತತ ದಾದ ರೆ, ಇಷಿ್ ಂದು ಅಗಾಧವಾದ 

ದುನಥಡ್ರ್ತಯಿದದ ರೂ, ದೇವರು ಕೊಡುವ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಅವಣಿಥಯವಾದದುದ . 



ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲರುವ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಯಾವ ತರಹದುದ ? ನಾವು ನಮಮ  ಶಕಿತ ಯನೆು ೀ 

ಅವಲಂಬ್ರಸಿದೆದ ೀವೆಯೇ? ಅರ್ವಾ ದೇವರಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವವ ಸವಿಡ್ದೆ, ನಮಮ  ಮುಖಂಡ್ರನುು  ಮಾತಾ  

ನಂಬ್ರದೆದ ೀವೆಯ? ಹಣಕೆ್  ನಮಮ  ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸಾ ಳ್ ಕೊಟಿ್ಟ ದೆದ ೀವೆ? ದೇವರಂದಿಗಿನ ನಮಮ  

ಸಂಬಂಧ ಅವರಗೆ ಹಿತವಾಗಿದೆಯ ಅರ್ವಾ ದುುಃಖ್ ಕೊಡುತತ ದೆಯೇ? ದೇವರು ನಮಮ ನುು  ಪಿಾ ೀತಸುತ್ತತ ರೆ 

ಮತ್ತತ  ನಮಮ ಡ್ನೆ ಆಳ್ವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹಂದಲು ಆಶಿಸುತತ ದಾದ ರೆ. 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಇತತ ೀಚೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಕ್ಲ್ವು ದುುಃಖ್ಕರ ಘಟ್ನೆಗಳ್ನುು  ಬರೆದು, ಅದರಂದ 

ಹೇಗೆ ಪ್ರರಾದಿರ ಎಂದು ತಳಿಸಿ. 

'ಏಕ್ಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲ್ಲ, ಜಿೀವನವಾಗಲ್ಲ, ದೇವದೂತರಾಗಲ್ಲ, ಅಧಿಪ್ತಗಳಾಗಲ್ಲ, ಮತಥಮಾನದ 

ಸಂಗತಗಳಾಗಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ತ್ ಕಾಲ್ದ ಸಂಗತಗಳಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಕಿತ ಯಾಗಲ್ಲ ಎತತ ರವಾಗಲ್ಲ, ಆಳ್ವಾಗಲ್ಲ, 

ಅರ್ವಾ ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮಮ  ಕತಥನಾಗಿರುವ ಕಿಾ ಸತ  ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ 

ದೇವರ ಪಿಾ ೀತಯಿಂದ ನಮಮ ನುು  ಅಗಲ್ಲಸಲಾರವೆಂದು ನನಗೆ ದೃಢನಿಶು ಯವಿದೆ. (ರೀಮಾಪುರ 8:38-39) 

---------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 2 

ಹೀಶೇಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹೀಶೇಯ 4-5) 

ದೇವರು ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಯ ರ ವಿರುದಧ  (ಹೊ 4:1 - 19) 

ಆನೇಕ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಎಚು ರಸಿ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಅವರನುು  ಶಿಕಿಿ ಸಲು ನಿಧಥರಸುತ್ತತ ರೆ. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ವಿರುದಧ  ಕ್ಲ್ವು ಆಪ್ರದನೆಗಳ್ನುು  ದೇವರು ಮಂಡಿಸುತ್ತತ ರೆ, ಅವು ಯಾವುದಂದರೆ: 

• ಯಾವ ವಿಶ್ವವ ಸವೂ ಇಲಿ್ , ಪಿಾ ೀತಯೂ ಇಲಿ್  (ವ.1) 

• ಶಪಿಸುವುದು ಸುಳುಳ  ಹೇಳುವುದು, ಕೊಲಿುವುದು, ಕದಿಯುವುದು, ವಯ ಭಿಚಾರ (ವ.2) 

• ದೈವಜ್ಞಾ ನವಿಲಿ್  (ವ.6) 

• ಯಾಜಕರು (ಮುಖಂಡ್ರು) ಧಮಥಶ್ವಸತ ರವನುು  ಅಲ್ಕ್ಷಯ  ಮಾಡಿದರು (ವ.6) 

• ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ (ವ.12) 

(ರೀಮಾ 2:4) ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮದಲು ನಮಮ ನುು  ಆತನ ಕರಣೆಯಿಂದ ಸೆಳೆಯಲು 

ಪ್ಾ ಯತು ಸುತ್ತತ ರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮನತರುಗಿ ಬರುವೆವು ಎಂದು ನಿರೀಕಿಿಸುತ್ತತ ರೆ, ಆದರೆ ಎಲಿಾ  

ಪ್ಾ ಯತು ಗಳ್ನುು  ನಾವು ತರಸೆ ರಸಿದಾಗ, ಅವರು ರ್ತಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮುಂದಿನ ಹೆಜೆೆ , ಶಿಕಿ್ . 

ಹಾಗೆಯೇ, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ಎಷಿ್ ೀ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು ಎಚು ರಸಿದರೂ, ದೇವರಗೆ ಕಿವಿಗಡ್ಲು 

ನಿರಾಕರಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಣಾಮವಾಗಿ ಶಿಕಿಿ ಸಲ್ಪ ಟಿ್ ರು. ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರಗೆ ನಾಯ ಯತೀಪುಥ 

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಶಿಕಿ್ಯ ನಂತರ ನಾಯ ಯತೀಪುಥ ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ವೂ ಸರಯಾಗಿ 

ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವರಗೆ ಕಿವಿಗಡುರ್ತತ ೀವಾ? ಅರ್ವಾ ಮನತರುಗಲು ಒಂದು ದುರಂತಕೆ್  

ಕಾದಿದೆದ ೀವಾ? ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ನಮಗುಂಟಾದ ಕ್ಲ್ವು ಕಠಿಣವಾದ ಪೆಟಿ್ಟ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಲತ ಪ್ರಠಗಳೇನು? 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ತ್ರೋರ್ಪಿ (ಹೊೋಶೇಯ 5:1-15) 



• ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ಜನರು ತಮಮ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತರುಗಿಕೊಳ್ಳ ದ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ದೂರಹೀಗಿದದ ರು. (ವ.4) 

• ಅವರ ಗವಥ ಅವರ ಮುಖ್ದ ಮೇಲ್ ರಾರಾಜಿಸುತತ ತ್ತತ . (ವ.5) 

• ಅದರಂದ ದೇವರು ತನು ನೆು ೀ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರಂದ ಮರೆಯಾದನು (ವ.6) 

• ಅವರ ಅಪ್ರಾಧವನುು  ಅರಕ್ಮಾಡಿ ಮನತರುಗಬೇಕ್ಂದು ದೇವರು ಕಾಯುತ್ತತ ರೆ. (ವ. 15) 

ನಮಮ  ಮಾನಸಾಪ ಂತರ ದೇವರ ಕಡೆ ತರುಗಿಕೊಳುಳ ವುದು, ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಅರಕ್ ಮಾಡಿ, 

ಕಾತರದಿಂದ ದೇವರನುು  ಹುಡುಕುವುದು ಆಗಿದೆ. 

ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ತರುಗಿಕೊಳ್ಳ ದಷಿ್ಟ  ದೂರ ಸರದಿದೆದ ೀವೆಯೇ? ದೇವರ ಶಿಕಿ್ಯನುು  ಹಗುರವಾಗಿ 

ರ್ತಗೆದುಕೊಂಡಿದೆದ ೀವೆಯೇ? ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಉತತ ಮವಾದ ಕ್ಲ್ಸವೆಂದರೆ ದೇವರ ಕಡೆ 

ತರುಗಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಏಕ್ಂದರೆ ಅವರಬೊ ರೇ ನಮಮ ನುು  ಗುಣ ಪ್ಡಿಸಿ, ಸವ ಸಾ  ಮಾಡುವುದು. ಅವರ ಕೃಪೆ 

ಮತ್ತತ  ಕರುಣೆ ಶೆಾ ೀಷ್ಠ ವಾದುದುದ  ಅವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರನೂು  ಸಹ ಕ್ಷಮ್ಸಿದರು. 

ಅನವ ಯ : ಮನತರುಗಲು ನಮಮ ನುು  ಯಾವುದು ಪೆಾ ೀರೇಪಿಸುತತ ದೆ? 

(ರೀಮಾ 2:4-5) 'ಆತನ ದಯೆ, ಐಶವ ಯಥ, ಸಹನೆ ಮತ್ತತ  ದಿೀಘಥಶ್ವಂತ ಇವುಗಳ್ನುು  ತ್ತತ್ತಸ ರ 

ಮಾಡುತತ ೀಯೀ? ದೇವರ ಒಳೆಳ ಯತನ ನಿನು ನುು  ಮಾನಸಾಂತರಕೆ್  ಪೆಾ ೀರೆಪಿಸುತತ ದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ 

ತಳ್ಯದೊೀ? ನಿೀನು ನಿನು  ಕಠಿಣವಾದ ಮತ್ತತ  ಮಾನಸಾಂತರ ಹಂದದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೀಸೆ ರ 

ದೇವರ ನಿೀತಯುಳ್ಳ  ತೀಪುಥ ಪ್ಾ ಕಟ್ವಾಗುವ ಕೊೀಪ್ದ ದಿನಕೆಾ ಗಿ ದೇವರ ಕೊೀಪ್ವನುು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ 

ಕೊಳುಳ ತತ ದಿದ ." 

---------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 3 

ಹೀಶೇಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹೀಶೇಯ 6-7) 

ಪ್ಶ್ಚಾ ತ್ತು ಪ್ವಿಲಿ್ದ ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಯ ರು : (ಹೊೋಶೇಯ 6:1 - 7:16) 

ಕತಥನು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರಗೆ ತನು  ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕ್ಂದು ಬೇಡುತ್ತತ ನೆ. ತನು  ಕ್ಷಮಾಗುಣದ ಮೇಲ್ 

ಮತ್ತತ  ತನು  ಕೃಪೆಯ ಮೇಲ್ ನಂಬ್ರಕ್ಯಿಡ್ಲು ಅವರಗೆ ತಳಿಸುತ್ತತ ನೆ. ಅವರ ಕ್ಷಮಾಗುಣವನುು  ಹಿೀಗೆಂದು 

ವಣಿಥಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಆತನೇ ನಮಮ ನುು  ಸವ ಸಾ  ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ (ವ.1) 

• ಆತನೇ ನಮಮ  ಗಾಯಗಳ್ನುು  ಕಟಿ್ಟ ತ್ತತ ನೆ (ವ.1) 

• ಆತನೇ ನಮಮ ನುು  ಪುನಜಿಥವಿಸ ಮಾಡುವನು (ವ.2) 

• ಆತನೇ ನಮಮ ನುು  ಪುನಃಸಾಾ ಪಿಸುವನು (ವ.2) 

• ಆತನ ಸಾನಿು ಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಜಿೀವಿಸಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವರು (ವ.2) 

ಆದರೆ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರು ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ ಪ್ಡ್ಲ್ಲಲಿ್ . ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ ''ನಾನು ಕರುಣೆಯನುು  ಬಯಸುರ್ತತ ೀನೆ, 

ಯಜಾ ವನು ಲಿ್ ', ಈ ವಚನವನೆು ೀ ಯೇಸು ಫರಸಾಯರಗೆ ಎತತ  ಹೇಳಿದರು. 



ಅವರ ಧಮಥ ದೇವರಗೆ ಪಿಾ ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ದೇವರಗೆ ನಮಮ  ಧಮಥ, ಕಟಿ್ಟಪ್ರಡಿಗಿಂತ ನಾವು 

ತೀರಸುವ ದಯೆ, ಪಿಾ ೀತಯೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ ಪ್ಡ್ದ ಕಾರಣ ನಾಯ ಯ ತೀಪಿಥಗಳ್ಗಾದರು. (ವ.11)  

ದೇವರು ಅವರ ದುಷೆ್ ೃತಯ ಗಳ್ನುು  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ (7:2)  

ಹಲ್ವು ಸಾರ ನಾವು ಯೀಚಿಸುವುದು ಏನಂದರೆ ದೇವರು ದಯಾಮಯ ಮತ್ತತ  ದೇವರು 

ಮರೆಯುತ್ತತ ನೆಂದು. ಆದರೆ ವಚನಗಳು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಗಣನೆಗೆ 

ರ್ತಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕಿ್ಯನುು  ಕೊಟಿ್ ೀ ಕೊಡುತ್ತತ ರೆ. 

ಪ್ರಪ್ದ ಒಂದು ದುರಂತ ಏನೆಂದರೆ, ಅದನುು  ಬಚಿು ಡ್ಲು ಸಾಧಯ  ಎಂದು ನಾವು ಯೀಚಿಸುರ್ತತ ೀವೆ. ಆದರೆ 

ಅದು ಅಸಾಧಯ . “ಏಲಿಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟ ಗೆ ಮರೆಯಾದದುದ  ಯಾವುದೂ ಇಲಿ್ . ನಾವು ಲ್ಕೆ  

ಒಪಿಪ ಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟ ಗೆ ಸಮಸತ ವೂ ಬಹಿರಂಗವಾದದಾದ ಗಿಯೂ, ಬಯಲಾದದಾದ ಗಿಯೂ 

ಅದೆ'' ನಾಯ ಯತೀಪಿಥನಿಂದತಪಿಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಒಂದೇ ಮಾಗಥವೆಂದರೆ ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ರ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾನಸಾಂತರ ಹಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಳುಳ ವುದೇ ಆಗಿದೆ. 

ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ತರುವಿ ಹಾಕದ ರಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದಾದ ರೆ (7:8) ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ 

ಸರಯಾಗಿ ಬಂದಿಲಿ್  ಅಂದರೆ ಬುದಿಧ ಹಿೀನರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ದೇವರು ಮತತ ಮೆಮ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ಪ್ರರವಾಳ್ಕೆ್  ಹೀಲ್ಲಸುತ್ತತ ರೆ. ಅವು ಬಹುಬೇಗ 

ಮೀಸಹೀಗುತತ ವೆ ಮತ್ತತ  ತಳುವಳಿಕ್ಯಿಲಿ್ದ ಇರುತತ ವೆ. ಅವರು ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ತಪುಪ ದಾರ ಹಿಡಿದು, 

ಬೇಗನೇ ಪ್ರಪ್ಕೆ್  ಬ್ರೀಳುತ್ತತ ರೆ. ಆದರೆ ಅವರನುು  ವಿಮೀಚನೆ ಮಾಡ್ಲು ದೇವರು ತವಕಿಸುತತ ದದ ರು (ವ.13) 

ನಾವೂ ಬಹಳ್ ಬೇಗ ತಪುಪ ದಾರ ಹಿಡಿಯುರ್ತತ ೀವೆಯೇ? ನಾವು ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಮಸ ಹೀಗುರ್ತತ ೀವೆಯೇ? 

ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಂದೆನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಓಡುರ್ತತ ೀವೆ? 

“ಬನಿು ರ, ನಾವು ಯೆಹೀವನ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿ ಕೊಳ್ಳ ೀಣ, ಆತನೇ ನಮಮ ನುು  ಸವ ಸಾ  ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ'' 

ಆನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಹಂದಲು 

ಹೀರಾಡುತತ ರುವಿರ? ಅದರಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಂದಲು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸೂಕತ  ಕಾ ಮ 

ರ್ತಗೆದುಕೊಳುಳ ವಿರ? 

“ನಾವು ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಅರಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬ್ರಗಸತ ನೂ ನಿೀತವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಂದ 

ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಕ್ಷಮ್ಸಿ ಸಕಲ್ ಅನಿೀತಯಿಂದ ನಮಮ ನುು  ಶುದಿದ  ಮಾಡುವನು” 

(1 ಯೀಹಾನ 1:9) 

---------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 4 

ಹಶಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹೀಶೇಯ 8) 



ಬಿರುಗಾಳಿಯನೆ್ನ  ಕಯ್ಯಯ ವುದು (ಹೊೋಶೇಯ 8:1 - 14) 

ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಸಂಗತಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ್ ನಾವು ದೇವರನುು  ಮರೆತ್ತ, ಅವರಲಿ್ಲ  ನಂಬ್ರಕ್ಯಿಡ್ದೆ ನಮಮ  ಸಂಪ್ತ್ತತ  

ಮತ್ತತ  ವಯ ವಹಾರ ಜ್ಞಾ ನದಲಿ್ಲ  ನಂಬ್ರಕ್ ಇಡುವುದರಂದ ನಾವು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ದುಗಥತಗಿಳಿಯುರ್ತತ ೀವೆ. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರು ತಮಮ  ಸೃಷಿ್ಟ ಕತಥನನುು  ಮರೆತದಾದ ರೆ (ವ.14) ದೇವರನುು  ಮರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ, 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರನುು  ಮರೆತದಾದ ರೆ ಎಂದಲಿ್  ಆದರೆ ಅದರರ್ಥ ದೇವರನುು  “ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾದ ರೆ” 

ಎಂದು. ಅವರ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ದೇವರಗೆ ಪ್ಾ ರ್ಮ ಸಾಾ ನವಿರಲ್ಲಲಿ್ , 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರು ದೇವರನುು  ಮರೆತದದ ರಂದ 5 ಪ್ರಪ್ಗಳು ಉಂಟಾದುವು : 

• ಅವರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯನುು  ಮ್ೀರದದ ರು (ವ.1-3) : ಒಡಂಬಡಿಕ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು 

ಒಪ್ಪ ಂದ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಎರಡು ವಯ ಕಿತ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯನುು  ಮ್ೀರುವುದು, 

ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಹೃದಯವನುು  ಇರಯುವುದು. ಅವಿಧೇಯರ್ತ ದೇವರ ಹೃದಯವನುು  

ಮುರಯುತತ ದೆ. 

• ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಲಿ್ದೆ ಅರ್ವಾ ಸಮಮ ತಯಿಲಿ್ದೆ (ವ. 4) : ಅವರು ಅರಸರನುು  ದೇವರ 

ಮಾಗಥದಶಥನವಿಲಿ್ದೆ ನೇಮ್ಸುತತ ದದ ರು. ಅವರ ಆಯೆೆ  ಮೂಖ್ಥತನದಿಂದಲೂ, 

ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ಕಡಿತ್ತತ . ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ರ ಹೃದಯವನುು  ತಳಿಯಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ , 

ಆದದ ರಂದ ದೇವರಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರ ಹೃದಯವೂ ತಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಿಗಳಾದ ಮುಖಂಡ್ರನುು  

ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡಿೀ ನಾಯಕತವ ವೇ ದೈವಭಕಿತ ಯಿಲಿ್ದೆ ಭಾ ಷಿ್ ವಾಗುತತ ದೆ. ಆದದ ರಂದ ನಾವು 

ಕೇವಲ್ ಬ್ಭಹಯ ರೂಪ್ವನುು  ಮಾತಾ  ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ. 

• ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ (ವ.4-6) : ಕ್ಟಿ್  ನಾಯಕರು ಕ್ಟಿ್ ದಾರಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತತ ರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಬಸವ 

ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆಯನುು  ದಿಕೆ ರಸಿದಾದ ರೆ. 

• ದೈವಭಕಿತ ಯಿಲಿ್ದ ಪ್ರರಾಷಿ್ ರಗಳ್ಡ್ನೆ ಮೈತಾ  (ವ.8-10) : ಅವರು ಒಂಟ್ಟಯಾದ 

ಕಾಡುಕರ್ತತ ಯಂತ, ಮನಬಂದಂರ್ತ ಅಲ್ದು ಅಸಿಸ ೀರಯಗೆ ಹೀಗಿದಾದ ರೆ, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರು ಅವರ 

ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತತ  ಸಹಾಯಕನಾದ ದೇವರ ಕಡೆ ತರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಲು ವಿಫಲ್ರಾದರು. 

• ಅವರು ಅಕಾ ಮವಾದ ಬಲ್ಲಪಿೀಠಗಳ್ನುು  ಕಟಿ್ಟ ದರು (ವ.II-13) : ದೇವರು ಅವರ ಅಕಾ ಮಗಳ್ನುು  

ಅಧಮಥವನುು  ಜ್ಞಾ ಪಿಸಿ, ಅವರ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ವಿಚಾರಸಿ, ದಂಡ್ನೆಗೆ ಗುರಮಾಡುವುದಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ಅವರು ಗಾಳಿಯನುು  ಬ್ರತತ , ಬ್ರರುಗಾಳಿಯನುು  ಕೊಯಿದ ದಾದ ರೆ. 

ನಾವು ಈದಿನ ಏನನುು  ಬ್ರತ್ತತ ತತ ದೆದ ೀವೆ? ದೇವರಗೆ ಮದಲ್ ಸಾಾ ನವನುು  ಕೊಡುತತ ದೆದ ೀವೆಯೇ? ಕಷಿ್  

ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಳುಳ ತತ ದೆದ ೀವೆಯೇ? ನಾವು ದೇವರಡ್ನೆ ನಮಗಿರುವ 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯನುು  ಸಿಾ ರವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ  ಕೊಳ್ಳ ೀಣ. 

ಅನವ ಯ : ನಾವು ನಮಮ  ಮುಖಂಡ್ರು/ಕ್ಾ ೈಸತ ರು ಒಳೆಳ ಯ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಕ್ಕಡಿ, ಮನಸಾಸ ಕಿಿಯಿಂದ 

ನಡೆದು, ಘನರ್ತ ಗೌರವದಿಂದ ಜಿೀವಿಸುವಂರ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸೀಣ. 

“ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ತಳಿಸಿ ನಿಮಮ ನುು  ನಡೆಸಿದ ಸಭಾನಾಯಕರನುು  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ ರ 

ಅವರು ಜಿೀವಿಸಿದ ದಾರಯ ಅಂತಯ ದ ಫಲ್ವನುು  ಅಲೊೀಚಿಸಿ ಅವರ ನಂಬ್ರಕ್ಯನುು  ಅನುಸರಸಿರ. 

ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನು ನಿನೆು  ಇದದ  ಹಾಗೆ ಈ ಹತ್ತತ  ಇದಾದ ನೆ. ನಿರಂತರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವನು. ವಿಚಿತಾ ವಾದ 



ವಿವಿಧ ಬೀಧನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪ ಡ್ಬೇಡಿರ. ಏಕ್ಂದರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಹೃದಯವನುು  

ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಒಳೆಳ ಯದು” (ಹಿಬ್ರಾ ಯ 13:7-9) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 5 

ಹೀಶೇಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹೀಶೇಯ 9-10) 

ಇಸೆಾ ೀಲ್ಯ ರ ದಂಡ್ನೆ (ಹೀಶೇಯ 9:1-10,15) 

ಬಹುಶಃ (ಸರಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ ) ಒಂದು ಸುಗೆಿ  ಹಬೊ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಶೆಯ ಈ 

ಪ್ಾ ವಾದನೆಯನುು  ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಿದಾದ ನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸುಗೆಿ  ಹಬೊ  ಮಾಡಿ, ಕುಣಿದಾಡಿ, ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ 

ನಗೆದಾಡುತತ ದಾದ ಗ, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ಹೀಶೆಯನ ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್  ಒಂದು ಚಿಕೆ  ಆಲೊೀಚನೆಯನುು  

ಕ್ಕಡ್ ಕೊಡ್ಲ್ಲಲಿ್  (ವ.9:1-5) ಆ ಸಂದೇಶ ತ್ತಂಬ್ಭ ಸರಳ್ವಾಗಿತ್ತತ . ಅವರು ದೇವರನುು  ತಯ ಜಿಸಿದದ ರಂದ 

ದೇವರೂ ಅವರನುು  ತಯ ಜಿಸಿದದ ರು. 

ಅದಾಯ ಯ 9ರ ಎರಡ್ನೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಇದಕೆ್  ಆಧ್ಯರವಿದೆ. ನಾಯ ಯತೀಪುಥ ಹತತ ರವಾಗಿತ್ತತ . ಬರಲ್ಲರುವ 

ಆಕಾ ಮಣವನುು  ಕುರತ್ತ ಹೂಶೇಯ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಭಾವೀದಿಾ ಕತ ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು 

ಪ್ಾ ವಾದಿ 'ಮೂಖ್ಥನು ಮತ್ತತ  ಹುಚು ನು' ಎಂದು ನಗೆದಾಡಿದರು (9:7-8) 

ಪ್ರಪ್ ನಮಮ ನುು  ದೇವರಂದ ಬೇಪ್ಥಡಿಸುತತ ದೆ. ಪ್ರಪ್ದಿಂದ ನಾವು ಬೇಪ್ಥಟಿಾ ಗ, ದೇವರಂದ ಬರುವ 

ಆತಮ ಕ ಅರವು ಕಳೆದು ಹೀಗಿ, ನಾವು ಆತಮ ೀಕ ಕುರುಡುತನಕೆ್  ಮತ್ತತ  ಆತಮ ಕ ಕಿವುಡುತನಕೆ್  

ಒಳ್ಗಾಗುರ್ತತ ೀವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಂದ ದೂರ ಸರಯುತ್ತತ ರೆ. ನಾವು ನಿರೀಕಿ್ಯಿಲಿ್ದೆ ಹತ್ತಶರಾಗುರ್ತತ ೀವೆ. 

ಅಧ್ಯಯ ಯ10ರಲಿ್ಲ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ಒಂದು ದಾಾ ಕಿಿ  ಬಳಿಳ ಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. ದೇವರಂದ ಆರಸಲ್ಪ ಟಿ್  

ದಾಾ ಕಿಾತೀಟ್, ಅದು ಸಂಪ್ರಗಿ ಬಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲ್ ದೇವರಗೆ ಪಿಾ ಯವಾದುದಲಿ್ , ಅವನು 

ತನಗಾಗಿ ಫಲ್ಫಲ್ಲಸುತ್ತತ ನೆ, ಅದರ ಫಲ್ ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಮತ್ತತ  ಧಮಾಥಂಧರ್ತ. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ಹೃದಯ ವಂಚಕವಾದದುದ  (2) ಅಂದರೆ ಕಪ್ಟ್ವಾಗಿತ್ತತ  ಎಂದರ್ಥ. ಅವರ ಉದೆದ ೀಶ 

ಒಂದಾಗಿದದ ರೆ ಅವರ ಕಾಯಥಗಳು ಇನು ಂದಾಗಿದದ ವು. 

ವಿವಾಹದ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆಯೀ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಅವರಂದ ಸಾವ ಮ್ನಿಷೆಠ ಯನುು  ನಿರೀಕಿಿ ಸಿದದ ರು. 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ನಾವು ಯಹೀವನನೆು ೀ ಆರಾಧಿಸುತತ ದೆದ ೀವೆ ಎಂದೂ, ಯಹೀವನೇ ನಿಜವಾದ 

ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತತ ದದ ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಕಾ ಮವಾದ ಬಲ್ಲಪಿೀಠಗಳು ಮತ್ತತ  ವಿಗಾ ಹ ಸತ ಂಭಗಳು 

ಹೆಚ್ಚು ತತ ದದ ವು. 

ಈಗ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ಜನರು ವಿಚೆು ೀದನೆಯ ಮಟಿ್ ಕೆ್  ತಲುಪಿದದ ರು. ನಾವು ದೇವರಡ್ನೆ ನಮಗಿರುವ 

ಸಂಭಂದದಲಿ್ಲ  ವಿಚೆು ೀದನೆಯ ಮಟಿ್ ಕೆ್  ತಲುಪಿದೆದ ೀವೆಯೇ? ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಮ  ಹೃದಯದ 

ಒಡೆಯನು ಮತ್ತತ  ರಾಜನಾಗಿದಾದ ನೆಯೇ? ಅವನು ನಮಮ  ಮದಲ್ ಪಿಾ ಯಕರನಾಗಿದಾದ ನೆಯೇ? ಅವನು 

ಇಚಿು ಸುವ ಫಲ್ವನುು  ನಾವು ಫಲ್ಫಲ್ಲಸುತತ ದೆದ ೀವೆಯೇ? ನಮಮ  ಹೃದಯವು ದೇವರಗಾಗಿ 

ತವಕಪ್ಡುತತ ದೆಯೇ? 



ನಾವು ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನ ವಾಗಾದ ನವನುು  ಜ್ಞಾ ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ೀಣ ''ನನು ಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಗಂಡಿರ, ನಾನು ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  

ನೆಲ್ಗಂಡಿರುವೆನು, ಕೊಂಬಯು ದಾಾ ಕಿಿಯ ಬಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಗಂಡಿರದಿದದ ರೆ ಹೇಗೆ ತನು ಷಿ್ ಕೆ್  ತ್ತನೇ 

ಫಲ್ಕೊಡ್ಲಾರದೊೀ ಹಾಗೆಯೇ ನಿೀವು ನನು ಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಗಂಡಿರದಿದದ ರೆ ಫಲ್ಕೊಡ್ಲಾರರ. ನಾನೇ 

ದಾಾ ಕಿಿಯ ಬಳಿಳ , ನಿೀವು ಕೊಂಬಗಳು ಒಬೊ ನು ನನು ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಗಂಡಿದದ ರೆ 

ಅಂರ್ವನು ಬಹಳ್ ಫಲ್ಕೊಡುವನು. ಏಕ್ಂದರೆ ನಿೀವು ನನು ನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಾರರ' 

(ಯೀಹಾನ 15 :4-5) 

ಅನವ ಯ : ನಿೀವು ಯಾವ ದೈವಿೀಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದಿದ ೀರ? ನಿಮಗೆ ತ್ತಂಬ್ಭ ಹತತ ರವಾದ ಸೆು ೀಹಿತರಲಿ್ಲ  

ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ಯಾವ ದೈವಿೀಕ ಗುಣಗಳ್ನುು  ಅವರು ಕಂಡಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಸಿ. 

“ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ನ ಫಲ್ವೇನೆಂದರೆ: ಪಿಾ ೀತ, ಆನಂದ, ಸಮಾಧ್ಯನ, ಸಹನೆ, ದಯ ಸದೆುಣ ನಂಬ್ರಕಸಿತ ಕ್, 

ಸಾತವ ಕರ್ತ, ಸಂಯಮ ಇಂರ್ವುಗಳೇ' (ಗಲಾತಯ  5:22) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 6 

ಹೀಶೇಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹೀಶೇಯ 11-12) 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರ ೋತ್ರ (ಹೊೋಶೇಯ 11 : 1-11) 

ಅನುಕಾ ಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದೇಶಗಳ್ನುು  ಕೊಟಿಾದ ಮೇಲ್ (ಹೀಶೇ 4-10) ದೇವರು ಅವರಗೆ ತಮಮ  

ಪಿಾ ೀತಯ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಾ ಪಿಸುತ್ತತ ರೆ. (ವ.1-4) ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರ ಹುಟಿ್ಟ ನ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತತ ದೆ. ದೇವರು ತನು ನೆು ೀ ಒಬೊ  

ತಂದೆಗೆ ಹೀಲ್ಲಸುತ್ತತ ರೆ, ಆ ತಂದೆ ತನು  ಮಗನನುು  ಕರೆದು, ಪಿಾ ೀತಸಿ, ತರಬೇತ ಕೊಟಿ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಮಗ 

ಬೇಜವಾಬ್ಭದ ರಯಾಗಿ, ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಕಾರವನುು  ಸಮ ರಸದೇ ಹೀದನು. ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ತನು  

ದತ್ತತ  ಮಗನೆಂದೂ, ಸವ ಂತ ಮಗನಲಿ್ವೆಂದೂ ಜ್ಞಾ ಪಿಸುತ್ತತ ರೆ. 

ಅದೇ ಪ್ಾ ಕಾರ, ಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ನಾವೆಲಿ್ರೂ ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತತ  ಮಗಳಾಗಿ ಅಂಗಿೀಕರಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆದ ೀವೆ. 

ತಪಿಪ ಹೀದ ಮಗನ ಹಾಗೆ ನಾವೂ ಕ್ಕಡ್ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತತ  ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕಿಿ ಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆದ ೀವೆ. 

ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಲಿ್ದಿದದ ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಶಗಳುಳ ತದೆದ ವು. 

ತನು  ಮಗನನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟಕೊಡ್ದ ತಂದೆಯ ಭಾವೀದೆವ ೀಗಗಳ್ನುು  ನಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ  ಕಾಣುರ್ತತ ೀವೆ. 

ದೇವರು ನಾಯ ಯಪ್ರನಾಗಿದದ ರೂ, ಅವರು ಒಬೊ  ಪಿಾ ೀತಯ ದೇವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಪ್ರಪ್ವನುು  ದಂಡಿಸಬೇಕು, 

ಆದರೆ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಶಿಲುಬಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ ವೇ ದೇವರ ಪಿಾ ೀತ ಮತ್ತತ  ದೇವರ ನಾಯ ಯ ತೀಪುಥ 

ಪೂಣಥವಾಗಿ ತೃಪಿತ ಗಂಡಿದೆ. 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ರ ಪಾಪ್ (ಹೊೋಶೇಯ 12:1-14) 

ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯ ಯಹೂದದ  ಬಗೆೆ  ದೇವರ ಆಪ್ರದನೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುತತ ದೆ. (ವ.2) ಯಹೂದವು 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನಷಿ್ಟ  ನಾಶದ ಮಾಗಥದಲಿ್ಲ  ಮುಂದುವರದಿಲಿ್ , ಆದರೂ 



ಅವರೂ ಅದೇ ಮಾಗಥದಲಿ್ಲ  ಮುಂದುವರಯುತತ ದಾದ ರೆ, ಅವರು ಮಾನಸಾಂತರ ಹಂದದಿದದ ರೆ, 

ಇಸಾಯೇಲ್ಲನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತತ ರೆ. 

ಯಹೂದ ಹಾಗಿರಲ್ಲ, ಇಸಾಯೇಲ್ಲನ (ಎಫ್ರಾ ಯಿೀಮ್) ಬಗೆೆ  ಏನು? ಅವನು ಸುಳುಳ ಗಾರ, ಮೀಸದ 

ತಕೆಡಿಯಿಂದ ಐಶವ ಯಥವಂತನಾಗಿ, ಹೆಚು ಳ್ ಪ್ಡುತ್ತತ , ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ, “ನನು ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಪ್ವನುು  

ಯಾರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ ' ಎಂದು ಕೊಂಡಿದದ ನು (ವ.7-8), ಆದರೆ ಅವರೂ ದೇವರಂದ 

ವನವಾಸಕೆ್  ಅಟಿ್ ಲ್ಪ ಡುವರು. 

• ದೇವರು ದಯಾಮಯನಾಗಿ ಆವರಡ್ನೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡಿದದ ರೂ, ಇದೆಲಿಾ  ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. 

ದೇವರು ತನು ನೆು ೀ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ತನು  ಜನರಗೆ ತೀಪ್ಥಡಿಸಿದರು. (ವ.10) 

• ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ಐಗುಪ್ತ ದಿಂದ ಬ್ರಡಿಸಿದದ ರು (ವ.9) 

• ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ಕಾಪ್ರಡಿದರು (ವ.13) ಆದರೆ ಅವರು ಬಹು ಕಠೀರವಾಗಿ ದೇವರನುು  

ರೇಗಿಸಿದರು. 

ನಾವು ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಕೃಪೆಯನುು  ಕೇವಲ್ವಾಗಿ ಎಣಿಸುರ್ತತ ೀವೆಯೀ? ನಾವು ನಾಶದ 

ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತತ ದೆದ ೀವೆಯೀ ಅರ್ವಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್  ಆತಮ ಕವಾಗಿ ವೃದಿಧ ಗಳುಳ ತತ ದೆದ ೀವೆಯೀ? 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಕ್ಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ತ್ತಂಬ್ಭ ತಪಿಪ ತಸಾ ರಾಗಿದದ ರೂ, ದೇವರ 

ಪಿಾ ೀತಯು ನಿಮಮ ನುು  ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯಿತ್ತ? ಆ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನೆು ಲಿಾ  ಪ್ಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿ. 

“ದೇವರ ನಿೀತಯು ನಂಬುವವರೆಲಿ್ರಗೆ ಯೇಸು ಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವವ ಸ ಇಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಲ್ಭಿಸುತತ ದೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲಿ್  ಏಕ್ಂದರೆ ಎಲಿ್ರೂ ಪ್ರಪ್ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನುು  

ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ಬಂದ ವಿಮೀಚನೆಯಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ 

ಮೂಲ್ಕ ನಿೀತವಂತರೆಂದು ನಿಣಥಯಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತತ ರೆ. (ರೀಮಾ 3: 22-24) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 7 

ಹೀಶೇಯನ ಗಾ ಂರ್ (ಹೀಶೇಯ 13-14) 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೊೋವನ ಕೋಪ್ (ಹೊೋಶೇಯ 13:1-16) 

ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರು ಸತತ ಂರ್ತ ಮಾತನಾಡುತ್ತತ ರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತಮ ಕ ಮರಣದ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತತ ದಾದ ರೆ. ಅವರು ದೇವರಲಿ್ದ ವಸುತ ಗಳ್ನುು  ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ದೇಶವೇ 

ಮರಣವನು ಪಿಪ ತ್ತ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆ ದೇಶ ಶತ್ತಾ ಗಳಿಂದ ಆಕಾ ಮ್ಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ  ಸಂಪೂಣಥ 

ನಾಶವಾಯಿತ್ತ. 

ಆದರೆ ಆ ನಾಶ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತ್ತ?  

ಹಶೇಯ, ಈ ಆಧ್ಯಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಪಿಾ ೀತಯಿಂದ ಕಾಪ್ರಡಿದ ವಯ ಕಿತ , ಈಗ ನಾಯ ಯ 

ತೀಪುಥ ತರುತತ ದಾದ ನೆಂದು ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಟಿ್ಟವಂರ್ತ ಚಿತಾ ಸುತತ ದಾದ ನೆ. ಆದರರ್ಥ ದೇವರೇ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ವನೂು  ನಾಶ ಮಾಡುವರು. 



• ಐಗುಪ್ತ ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕತಥನು ಅವರನುು  ಬ್ರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂದು ಅವರಗೆ ಜ್ಞಾ ಪಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

ದೇವರು ಅವರನುು  ಪಿಾ ೀತಯಿಂದ ನಡೆಸಿದರು (ವ.5-6) 

• ಆದರೂ ಅವರು ದೇವರನುು  ಮರೆತರು. ಆದದ ರಂದ ಯಾರೂ ಅವರನುು  ಬ್ರಡಿಸಿ, ರಕಿಿ ಸಿದರೀ, 

ಅವರೇ ಅವರ ನಾಶಕೆ್  ಕಾರಣರಾಗುತತ ದಾದ ರೆ (ವ.9) 

• ಮುಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಆಕಾ ಮಣ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತಳಿಸಿದೆ (ವ.15-16) ದೇವರಂದಲೇ 

ನಾಶವು ಬರುವುದು. 

ಮಾನಸಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಗಾದ ನಗಳು : (ಹೀಶೇಯ 14 :1-9) 

ಈ ಗಾ ಂರ್ ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ತನು  ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಳಿಳ ರೆಂದು ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು 

ಮುಕಾತ ಯವಾಗುತತ ದೆ. ಹಾಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದೇ ದೇವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತ್ತಗಿದೆ. ದೇವರು 

ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ ಅರಕ್ ಮತ್ತತ  ನಿಜವಾದ ಮಾನಸಾಂತರ. 

ಮಾನಸಾಂತರವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲ್ ಆತ್ತಕೊಳ್ಳ ಲು ಕಲ್ಲಸುತತ ದೆ. ಅವರ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ 

ಮಾನಸಾಂತರ ಹಂದಲು ಕರೆಕೊಟಿ್  ದೇವರು, ಎಲಿ್ವನೂು  ಪುನಸಾಾ ಥಪಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಗಾದ ನ 

ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ. ದೇವರು ಮೂರು ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು  ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ. 

1. ಅವರ ಹಿಂಜ್ಞರುವಿಕ್ಯನುು  ಸವ ಸತ  ಮಾಡುವುದು. 

2. ಅವರನುು  ಮನಃಪೂವಥಕವಾಗಿ ಪಿಾ ೀತಸುವುದು. 

3. ಅವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ನುು  ಮದಲ್ಲನ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕಿೀತಥಯನುು  ಫಲ್ಗಳ್ನುು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಳಿಸುವರು (ವ.5-7) 

ಈ ವಾಗಾದ ನಗಳ್ ಆಳ್ ನಮಗೆ ಆಶು ಯಥ ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡುತತ ದೆಯೇ? ದೇವರಲಿ್ೀ ನಮಗೆ ಸೌಂದಯಥ, ಶಕಿತ , 

ಜಿೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು, ಹಷ್ಥ ಮತ್ತತ  ಸಮೃದಿಧ  ಎಲಿ್ವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. 

ಹೀಶೇಯ ತನು  ಗಾ ಂರ್ವನುು  ಮುಗಿಸುವಾಗ, ದೇವರ ವಾಕಯ ಗಳ್ನುು  ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ 

ತಳಿದುಕೊಳುಳ ವವನು, ಗಾ ಹಿಸುವವನು ಜ್ಞಾ ನಿಯೆಂದು ನಮಗೆಲಿಾ  ಹೇಳುತತ ದಾದ ನೆ. ಪ್ರಪ್ವು 

ಮರಣವನುು  ತರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ವಿಧೇಯರ್ತಯು ಜಿೀವದ ಮಾಗಥವಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಗಲೂ ಸತಯ ವಾಗಿದೆ. 

ದೇವರ ಮಾಗಥಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಯ ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತತ  ನಿೀತವಂತರು ಅದರಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತ್ತತ ರೆ, 

ಆದರೆ ದುರಹಾಂಕಾರಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಎಡ್ವಿ ಬ್ರೀಳುತ್ತತ ರೆ. 

ಅನವ ಯ : ಕ್ಾ ೈಸತ ರಾದ ಮೇಲ್ ದೇವರಂದ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಕ್ಲ್ವು ಅನುಗಾ ಹಗಳ್ನುು  ಪ್ಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿ. 

“ನಮಮ  ಕತಥನಾದ ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸತ ೀತಾ , ಆತನು ಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಲೊೀಕದ ಎಲಿಾ  ಆಶಿೀವಾಥದಗಳಿಂದ ನಮಮ ನುು  ಆಶಿೀವಥದಿಸಿದಾದ ನೆ ನಾವು ಪಿಾ ೀತಯಲಿ್ಲದುದ  ಆತನ 

ಮುಂದೆ ಪ್ರಶುದದ ರೂ ನಿದೊೀಥಶಿಗಳೂ ಆಗಿರಬೇಕ್ಂದು ಆತನು ಲೊೀಕದ ಅಸಿತ ವಾರಕೆ್  ಮುಂಚೆ 

ನಮಮ ನುು  ಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ಆರಸಿಕೊಂಡ್ನು ಆತನು ತನು  ಚಿತತ ದ ಸುಸಂತೀಷ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನ 

ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ನುು  ತನಗೀಸೆ ರ ತನು  ಪುತಾ ರಾಗಿ ಸಿವ ೀಕಾರ ಮಾಡುವಂರ್ತ ಮದಲೇ ನೇಮ್ಸಿ ತನು  

ಕೃಪ್ರಮಹಿಮಯ ಸುತ ತಗಾಗಿ ಆತನು ನಮಮ ನುು  ತನು  ಪಿಾ ಯನಲಿ್ಲ  ಅಂಗಿೀಕರಸಿದಾದ ನೆ' (ಎಫೆಸ 1:3-6) 



--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 8 

ಯೋವೇಲ್ನ ಗರ ಂಥ (ಯೋವೇಲ್ 1-3) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ : 

ಯೀವೇಲ್ನು ದಕಿಿಣ ಪ್ರಾ ಂತದ ಯೂಧ ದೇಶಕೆ್  ಪ್ಾ ವಾದಿಯಾಗಿದದ ನು. ಯೂಧ ದೇಶಕೆ್  ಉಂಟಾಗುವ 

ಕ್ಲ್ವು ಘೀರವಾದ ದುಗೆಥಟ್ನೆಗಳು ಮತ್ತತ  ಬರಲ್ಲರುವ ಮಸಾಸ ಯನ ಬಗೆೆ  ಕ್ಲ್ವು ಉನು ತ 

ಪ್ಾ ವಾದನೆಗಳ್ನುು  ಅವನು ಪ್ಾ ವಾದಿಸಿದಾದ ನೆ. ಯೀವೇಲ್ ಗಾ ಂರ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ 

ಎಂದು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  ಆದರೆ ಕಿಾ .ಪೂ. 830 ರಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ಎಂಬ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವಿದೆ. 

• ಯೀವೇಲ್ ಎಂದರೆ ""ಕತಥನೇ ದೇವರು" ಅರ್ವಾ "ಯಹೀವನೇ ದೇವರು' 

• ಯೀವೇಲ್ನು ಅವರಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಘೀರವಾದ ಮ್ಡ್ರ್ತಗಳ್ ಪಿೀಡೆಯನುು  ವಿವರಸಿ ಅವರು 

ಹೃದಯಾಂತರಾಳ್ದಿಂದ ಮಾನಸಾಂತರ ಹಂದದಿದದ ರೆ, ದೇವರು ಇನೂು  ಕಠಿಣವಾದ 

ಬ್ಭಧ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರನುು  ಶಿಕಿಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚು ರಸುತತ ದಾದ ನೆ. 

• ಯೀವೇಲ್ನು ಮಾನಾಸಾಂತರಕೆ್  ಅವರನುು  ಕರೆದಾಗ ನಿಮಮ  ಹರ ನೀಟ್ದ ಗೀಳಾಟ್ವಲಿ್  

ನಿಮಮ  ಹೃದಯಗಳ್ನುು  ಹರಯಿರ ಎಂದು ಒತತ  ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. 

• ಈ ಗಾ ಂರ್ದ ಅತೀ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಭಾಗ ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ರನುು  ಎಲಿಾ  ಜನರ ಮೇಲ್ ಸುರಸುವ ವಾಗಾದ ನ 

(ಯೀವೆ 2 : 29-30) 

ಪ್ಶ್ಚಾ ತ್ತು ಪ್ಕೆ್ಕ  ಕರೆ (ಯೋವೇಲ್ 1:1-2:11) 

ಬರಲ್ಲರುವ ಮ್ಡ್ರ್ತಗಳ್ ಪಿೀಡೆಯನುು  ವಿವರಸಿ, ಅವರನುು  ಎಚು ರಸಿದಾದ ನೆ. 

• ಮದಲ್ಲಗೆ ಹಿರಯರನುು  ಎಚು ರಸಿದಾದ ನೆ, ಏಕ್ಂದರೆ ಅವರು ಜನರನುು  ದಾರ ನಡೆಸುತತ ದದ ರು. 

(ವ.3) 

• ನಂತರ ಅಮಲೇರದವರನುು  ಮತ್ತತ  ರೈತರನುು  ಎಚು ರಸಿದಾದ ನೆ. (ವ.5,11) 

• ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ಎಚು ರಸಿದ ಗುಂಪು ಯಾಜಕರು (ವ.13-20) 

ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾನಾಂತರ ಹೃದಯಪೂವಥಕವಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಅದು 

ಉಪ್ವಾಸ, ಗೀಳಾಟ್ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ಲಾಪ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಕಡಿರಬೇಕ್ಂದು ತಳಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

ಅವರಬಟಿ್ ಗಳ್ನೆು ಲಿ್  ಹೃದಯಗಳ್ನುು  ಹರಯಿರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ (2:12-13). ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ 

ಹಾಗೆ, ಜನರ ಮನಸುಸ  ಹರ ನೀಟ್ದ ಧ್ಯಮ್ಥಕ ಸಂಪ್ಾ ದಾಯಗಳ್ನುು  ನಂಬ್ರ, ಹೃದಯದ ಮೇಲ್ 

ಅವರ ಕಣ್ಣ ೀಟ್ವನಿು ಡ್ಲು ವಿಫಲ್ರಾಗಿದದ ರು. 

ನಮಮ  ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಂಡಿವೆಯ? ನಾವು ಸುಮಮ ನೆ ಹರನೀಟ್ಕೆ್  ನಮಮ  

ಬಟಿ್ ಗಳ್ನುು  ಹರಯುರ್ತತ ೀವೆಯೀ? ಅರ್ವಾ ನಮಮ  ಹೃದಯಗಳು ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಮುರದಿವೆಯ? 



ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ? ಹರನೀಟ್ದ ಕಾಯಥವೀ ಅರ್ವಾ ಮನೀಭಾವನೆಯೀ? ನಾವು ಯಾವುದರ 

ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಮನಸಸ ನುು  ಕೇಂದಿಾ ೀಕರಸಿದೆದ ೀವೆ? 

ಶಿಸ್ು ನ ನಂತರ ಬರುವ ಆಶಿೋವಾಿದಗಳು : (ಯೋವೆಲ್ 2:12-3:21) 

• ಪಿೀಡೆಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಹಾರ (2: 13-17) 

• ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ವನುು  ಸುರಸುವುದು (2:28-32) ಈ ವಾಗಾದ ನ (ಅ.ಕೃ 2:38-39) ರಲಿ್ಲ  ನೆರವೇರತ್ತ, 

ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ರ ಆಗಮನ, ಮಾನಸಾಂತರಪ್ಟಿ್ಟ  ಯಸುಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ದಿೀಕಿಾಸಾು ನ 

ರ್ತಗೆದುಕೊಂಡ್ವರಗೆಲಿಾ  ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ರು ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುವುದರಂದ 

ಸಾಧಯ ವಾಯಿತ್ತ. 

• ಯಹೂದ ಮತ್ತತ  ಯುಸಲೇಮ್ನ ಸಂಪ್ತತ ನುು  ಸಿರಯನುು  ಪುನಃ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ (3:1-16) 

• ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತತ  ಮಹತತ ರವಾದ ಆಶಿೀವಾಥದ ಬರಲ್ಲರುವ ಮೆಸಾಸ ಯನ ವಾಗಾದ ನ (3: 17-

21) 

ದೇವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶಿೀವಾಥದಗಳು ಬರುವುವು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರು 

ಅಹಂಕಾರಗಳ್ನುು  ಚದುರಸಿ, ದಿೀನರನುು  ಉನು ತಗೆ ಏರಸುತ್ತತ ರೆ. ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಪುನಃ ಸಾಾ ಪ್ನಗಳ್ಳ ಲು 

ಆಶಿಸುರ್ತತ ೀವೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸಾಂತರದ ಮುಖಂತರವೇ ಬರುವುದು ಪುನಸಾಾ ಥಪ್ನೆ, ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ 

ತರುಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಮಮ ನುು  ತ್ತಂಬ್ರತ್ತಳುಕುವಂರ್ತ ಆಶಿೀವಥದಿಸುವರು. 

ಅನವ ಯ : ಕಿೀತಥನೆ 51ರ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸಿರ. 

“ನಾನು ಕಟಾಕಿಿಸುವವನು ಎಂರ್ವನಂದರೆ: ದಿೀನನೂ ಮನಮುರದವನೂ ನನು  ಮಾತಗೆ ಭಯ 

ಪ್ಡುವವನೂ ಆಗಿರುವವನೇ' (ಯೆಶ್ವಯ 66:2) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 9 

ಅಮೋಸನ ಗರ ಂಥ (ಅಮೋ 1-2) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ : 

• ಆಮಸನೆಂದರೆ ಅರ್ಥ "ಭಾರ ಹರುವವನು'' ಅವನು ದಕಿಿಣ ಪ್ರಾ ಂತಯ ದ ರ್ತಕೊೀವ 

ಪ್ಟಿ್ ಣದವನಾಗಿದದ ನು. 

• ಯಹೀವನು ಅವನನುು  ಪ್ಾ ವಾದಿಯಾಗಿ ಆರಸುವ ಮುನು  ಅವನು ಕುರುಬನೂ ಅತತ  

ಹಣುಣ ಗಳ್ನುು  ಕ್ಕಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿದದ ನು (7:14) 

• ಅರಸನಾದ ಯಾರಬ್ಭೊ ಮನ ಆಳಿವ ಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ವಾದಿಸಿದನು. 

• ಈ ಗಾ ಂರ್ದ ಮುಖಯ ಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ಾ ಪಂಚದ ವಸುತ ಗಳ್ ಮೇಲ್ಲನ ಆಸೆ ಜನರನುು  ದೇವರಂದ 

ದೂರ ಮಾಡಿದುದ ವು. 

• ಪ್ಾ ಪಂಚದ ವಸುತ ಗಳ್ ಮೇಲ್ಲನ ಆಸೆ ಏನು ಮಾಡುತತ ವೆಂದು ದೇವರು ಈ ಮದಲೇ, ಐಗುಪ್ತ  

ದೇಶದಿಂದ, ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್  ಬರುವಾಗ ಎಚು ರಸಿದದ ರು. (ದಮಥಪ್ದೇಶ 6:10-12, 8:6-



14). ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯ ರಾಗಿ ಪ್ಾ ಪಂಚದ ವಸುತ ಗಳ್ ಮೇಲ್ಲನ ಆಸೆ ತ್ತಂಬ್ರ ತ್ತಳುಕುತತ ರುವಾಗ, 

ಆತಮ ಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಕಣ್ಣ ೀಟ್ವಿಡುವುದು ಸುಲ್ಭ ಕಾಯಥವಲಿ್ . 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಲನ ನ್ನರೆರಾಜ್ಯ ದವರ ಮೇಲೆ ತ್ರೋರ್ಪಿ: (ಅಮೋ 1:1-2:5) 

• ದಮಸೆ  - ಅವರ ಪ್ರಪ್ವೇನೆಂದರೆ ಗಿಲಾಯ ದ್ ಜನರನುು  (ರೂಬನ್ ಮತ್ತತ  ಗಾದನಗೀತಾ ದವರು) 

ಬಹಳ್ ಕ್ಕಾ ರವಾಗಿ ಬಡಿದದದ ದುದ . ದೇವರ ತೀಪುಥ ನಾಶ ಮತ್ತತ  ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೀಗುವುದು. 

• ಗಾಜ (ಫಿಲ್ಲಸಿತ ಯಾ) - ಅವರ ಪ್ರಪ್ವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಏದೊೀಮ್ಗೆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳ್ನುು  

ಮಾರುತತ ದದ ರು. ಅವರ ತೀಪುಥ ಸಂಪೂಣಥ ನಿಮೂಥಲ್ವಾಗುವುದು. 

• ತ್ತರ್ ಪ್ರಾ ಂತ - ಅವರ ಪ್ರಪ್ವೂ ಎದೊೀಮ್ಗೆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳ್ನುು  ಮಾರದುದ . 

• ಎದೊೀಮ್ - ಅವರ ಪ್ರಪ್ ಅವರ ಸಹೀದರರನುು  ದೆವ ೀಶಿಸಿದುದ . 

• ಆಮೀನ್ - ಅವರ ಪ್ರಪ್ ಗಿಲಾಯ ದಿನ ಗಭಿಥಣಿಯರನುು  ಸಿೀಳಿದುದ . 

• ಮೀವಾಬ್ - ಅವರ ಪ್ರಪ್ ಎದೊೀಮ್ನ ಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳ್ನುು  ಸುಟಿ್ಟ ದುದ , 

ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಆಸಕಿತ ಯ ವಿಷ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಂದ ಮತ್ತತ  ತೀಪಿಥನಿಂದ ಯಾರೂ, 

ಯಾವತ್ತತ , ತಪಿಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ . ಇದು ಸಮಾಧ್ಯನ ತರುವ ವಿಷ್ಯ. ಪ್ಾ ತಯಂದು ದುಷೆ್ ೃತಯ  

ದೇವರ ತೀಪಿಥಗೆ ಒಳ್ಗಾಗುತತ ದೆ. 

ಯಹೂದ ಮತ್ತು  ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ರ ಮೇಲೆ ತ್ರೋರ್ಪಿ (ಆಮೋ 2:6-16) 

• ಯೆಹೂದ - ಅವರ ಪ್ರಪ್ ದೇವರ ಕಟಿ್ ಳೆಗಳ್ನುು  ನಿರಾಕರಸಿ, ಅಧಮ್ಥಗಳ್ ವಿಗಾ ಹಾರಧನೆ 

ಮಾಡಿದುದ , 

• ಇಸಾಯಲ್ - ಬಹಳ್ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ ಪ್ಟಿ್ಟಯಿದೆ. ಅ) ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ವರ ಶೀಷ್ಣೆ, ಆ) ಬಹಳ್ 

ಹಿೀನವಾದ ವಯ ಭಿಚಾರ, ಇ) ವಿಗಾ ಹಾರಾದನೆ, ಮತ್ತತ  ಈ) ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನುು  ಪ್ಾ ತಭಟ್ಟಸಿದರು. 

• ಅವರ ದಂಡ್ನೆ - ಆಕಾ ಮಣಕಾರರಂದ ಮತ್ತತ  ನಾಶದಿಂದ ತಪಿಪ ಸಿ ಓಡಿಹೀಗಲು ಅವರು 

ಅಸಮರ್ಥರಾದರು. 

• ಈ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯು ಕಿಾ .ಪೂ. 722ರಲಿ್ಲ  ಅಸಿಪ ೀರಯದವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ಉತತ ರ ಪ್ರಾ ಂತಯ ವನುು  

ಆಕಾ ಮಣ ಮಾಡಿ, ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಾಗ ನೆರವೇರತ್ತ. (1 ಅರಸ 17:5-23) 

ದೇವರು ತ್ತನು ಒಡಂಬಡಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಜನರಡ್ನೆ ಮಾತಾ ವಲಿ್ದೆ ನೆರೆಹರೆಯ ದೇಶಗಳ್ ಬಗೆೆ  ಕ್ಕಡ್ 

ಕಾಳ್ಜಿಯಿಂದಿದದ ರು. ದೇವರು ಮಾತಾ ವೇ ಒಬೊ  ನಿೀತವಂತ ನಾಯ ಯಾಧಿಪ್ತ. 

ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ರನುು  ಅವರವರ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಕೆ  ಕೇಳುತ್ತತ ನೆ. ನಿೀತವಂತರಾಗಿ ನಡೆಯಲು ದೇವರ 

ವಾಕಯ  ನಮಮ ನುು  ಪೆಾ ೀರೇಪಿಸಲು ನಾವು ಮನಃಪೂವಥಕವಾಗಿ ಒಪಿಪ ದೆದ ೀವೆಯಾ? 

ಆನವ ಯ : ಈಗ ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಕಾಳ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ  ವಿಷ್ಯ 

ಯಾವುದಿರಬಹುದು? 

“ದೇವರಗೆ ಭಯಪ್ಡು ಮತ್ತತ  ಆತನ ಆಜೆಾ ಗಳ್ನುು  ಪ್ರಲ್ಲಸು. ಏಕ್ಂದರೆ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ನ ಪ್ಾ ಮುಖ್ 

ಕತಥವಯ ” (ಪ್ಾ ಸಂಗಿ 12:13) 

--------------------------------------------------------------- 
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ಆಮೀಸನ ಗಾ ಂರ್ : (ಆಮೀ 3-4) 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ ಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಕಳೆ್ಳ  ಹೊೋಗುವುದು : (ಆಮೋ 3:1-15). 

ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತ ವಚನಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಕೊಟಿ್ಟರುವ 'ಭೀದನೆಗಳ್ತತ ' ನಮಮ  ಗಮನವನುು  ಹರಸೀಣ. 

ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ವಿರುದಧ  ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. 

• ದೇವರು ಅವರಡ್ನೆ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಭಂದವನಿು ರಸಿಕೊಂಡಿದದ ರು (3:1-2) 

• ಈಗ ಅವರ ಎಲಿಾ  ಅಕಾ ಮಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕಿಿಸುತ್ತತ ರೆ. 

• ದೇವರು ನಿಶು ಯವಾಗಿ ತನು  ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳಿಂದ ತನು  ಯೀಜನೆಗಳ್ನುು  ತಳಿಸದೆ, ಏನನೂು  

ಮಾಡುವುದಿಲಿ್  (3:7-6) 

• ಸಿಂಹವು ಗಜಿಥಸಿದ ಪ್ಾ ಕಾರ, ದೇವರು ಅಮಸನಿಗೆ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯನುು  ಮಾಡ್ಲು ಗಜಿಥಸಿದಾದ ರೆ. 

• ದೇವರು ಅಷಿ್ ೀದ್ ಮತ್ತತ  ಐಗುಪ್ತ ದವರನುು  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ದುಷೆ್ ೃತಯ ಗಳ್ ವಿರುದಧ  ಸಾಕಿಿ  

ಹೇಳ್ಲು ಕರೆದಿದಾದ ರೆ. (3:9-10) 

• ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ಒಬೊ  ವಿರೀಧಿಯಿಂದ ಕೊಳೆಳ  ಹೀಗುವುದು (3:11-15) 

ನಾವು ಬಹಳ್ ಬೇಗನೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಡುತತ ದೆದ ೀವೆಯೇ? ದೇವರು ಅವರ ಯೀಜನೆಗಳ್ನೆು ಲಿಾ  

ಅವರ ವಾಕಯ ಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಯೀಜನೆಗಳ್ನುು  ಮತ್ತತ  

ವಾಗಾದ ನಗಳ್ನುು  ನಂಬುತತ ದೆದ ೀವೆಯೇ? ಯಾರು ದೇವರ ಕೊೀಪ್ರಗಿು ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲಿುವರು? ಯಾರು 

ಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲದಾದ ರೀ ಅವರು ಮಾತಾ ವೇ ದೇವರ ನಾಯ ಯತೀಪಿಥನಿಂದ ಸುರಕಿಿತವಾಗಿ ಪ್ರರಾಗಬಲಿ್ವು. 

ಸ್ರಮಾಯಿರ ಸ್ು ರ ೋಯರ ಖಂಡನ್ನ (ಆಮೋ 4:1-3) 

ಇಸಾಾ ಯೆಲ್ಲನ ಮಹಿಳೆಯರನುು  "ಬ್ಭಷಾನಿನ ಕೊಬ್ರೊ ದ ಹಸುಗಳು” ಎಂದು ಕರೆದು, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ 

ತೃಪಿತ ಹಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

• ಅವರು ಬಡ್ವರನುು  ಮತ್ತತ  ದರದಾ ರನುು  ಹಿಂಸಿಸುತತ ದದ ರು (4:1) 

• ಪ್ರನವನುು  ತರಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಆತ್ತರದಿಂದಿದದ ರು (4:2) 

ದೇವರು ಅವರಗೆ ತ್ತತ್ತಸ ರವಾಗಿ ಬೇತೇಲ್ ಮತ್ತತ  ಗಿಲೆ್ಲ್ು ಲಿ್ಲರುವ  ಸುಳುಳ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ 

ಯಜಾ ಗಳ್ನುು  ಅಪಿಥಸಿರ ಎಂದು ಹೇಳುತತ ದಾದ ರೆ (4:4-5) ಇದನುು  ಏಕ್ ಹೇಳಿದರೆಂದರೆ, ದೇವರಂದ 

ಅವರೆಷಿ್ಟ  ದೂರ ಸರದಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಅವರಗೆ ತೀರಸಲು. ಆದರೂ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ 

ಮಾನಸಾಂತರಪ್ಟಿ್ಟ  ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಲು ವಿಫಲ್ವಾಯಿತ್ತ. ದೇವರ ಕರೆಯನುು  

ನಿರಾಕರಸಿದರು.  

ದೇವರ ಶಿಕೆ್ಕ :  

• ಬರ (4:6),  

• ಮಳೆಯಿಲಿ್ದಿರುವುದು (4:7-8)  

• ಮಾರಕ ಪಿೀಡೆಗಳು (4:9)  



• ಅಂಟ್ಟಜ್ಞಡ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಯುದಧ ಗಳು (4:10)  

• ಭೂಕಂಪ್ಗಳು (4:11)  

ದೇವರು ಪ್ರಾ ಕೃತಕ ದುಘಥಟ್ನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಗಮನವನುು  ಸೆಳೆಯಲು ಯತು ಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರು 

ಯಾಕ್ ದೇವರ ಪ್ಾ ಯತು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಕ್ಷಯ ಕೊಡ್ಲ್ಲಲಿ್ ? ಬಹುಶಃ ಅವರೆಣಿಸಿರಬಹುದು, ಈ ಘಟ್ನೆಗಳೆಲಿಾ  

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತತ ವೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಏನೂ ವಿಶೇಷ್ವಿಲಿ್  ಎಂದೆಣಿಸಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಕಡ್ ನಮಮ  

ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಕ್ಲ್ವು ದುಘಥಟ್ನೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನನು ೀ ಹೇಳ್ಲು ಮತ್ತತ  ಕಲ್ಲಸಲು 

ಪ್ಾ ಯತು ಸುತತ ದಾದ ರೆ ಎಂಬ ಸತಯ  ಅಂಗಿೀಕರಸಲು ಸಿದಧ ರಾಗಿದೆದ ೀವೆಯೇ? 

ದೇವರ ಏಷಿ್ ೀ ಎಚು ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡ್ದಿದದ ರಂದ ದೇವರ ತೀಪ್ಥನುು  ಅವರು ಎದುರಸಲು 

ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

ಅನವ ಯ : ನಿೀವು ಮೇಲ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದುಘಥಟ್ನೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಇದಿದ ೀರೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ಆಗ ನಿಮಮ  ಮನಸಿಸ ಗೆ 

ಬರುವ ಭಾವನೆಗಳಾವುವು? 

“ಹಿೀಗಿರುವುದರಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾಕಾ ಮವುಳ್ಳ  ಹಸತ ದ ಕ್ಳ್ಗೆ ನಿಮಮ ನುು  ತಗೆಿ ಸಿಕೊಳಿಳ ರ ಆಗ ಆತನು 

ನಿಮಮ ನುು  ಮೇಲ್ಕೆ್ತ್ತತ ವನು ನಿಮಮ  ಚಿಂರ್ತಯನೆು ಲಿಾ  ಆತನ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿರ ಆತನು ನಿಮಗೀಸೆ ರ 

ಚಿಂತಸುತ್ತತ ನೆ"(1 ಪೇತಾ  5:6-7) 

--------------------------------------------------------------- 
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ಅಮೀಸನ ಗಾ ಂರ್ : (ಅಮೀ 5-6) 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಲಾಪ್ (ಅಮೋ 5:1-17) 

ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರನುು  ಬರಲ್ಲರುವ ಅವನತಗೀಸೆ ರ ಪ್ಾ ಲಾಪಿಸಲು ಕರೆದಿದಾದ ರೆ (1-2), ಕೇವಲ್ ಕ್ಲ್ವೇ 

ಜನರು ಉಳಿಯುವರು (ವ.3), ಆದರೂ ದೇವರು ಅವರನುು  ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ಕೆಾ ಗಿ ಕರೆಯುತತ ದಾದ ರೆ, ಏಕ್ಂದರೆ 

ಅವರಲಿ್ಲ  ನಿರೀಕಿ್ಯಿದೆ. 

• ದೇವರನುು  ಆಶಾ ಯಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು (4-7) 

• ಬಲ್ಲಷಿ್ ನಾದವನು ಅವನಬೊ ನೇ, ಅವನನುು  ಹುಡುಕಿರ (8-9) 

• ನಮೆಮ ಲಿಾ  ದೊೀಷ್ಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಳಿದಿವೆ (10-13) 

• ಕ್ಟಿ್ ದದ ನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಒಳೆಳ ಯದನುು  ಆಸಕಿತ ಯಿಂದ ಮಾಡಿರ, ಪ್ರಾ ಯಶಃ ಆಗ ಸವಥಶಕತ ನಾದ 

ಯೇಹೂವನು ಕನಿಕರಸುವನು (11-15) 

ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವರನುು  ಹುಡುಕುತತ ದೆದ ೀವೆಯೇ? ನಮಮ  ಜಿೀವನವು ನಾವು ಆಸಕಿತ ಯಿಂದ ದೇವರನುು  

ಹುಡುಕುವವರೆಂದು ತೀರಸುತತ ದೆಯೇ? ನಾವು ದೇವರನುು  ಆಶಾ ಯಿಸಿ ಜಿೀವಿಸಬಲಿ್ವಾ? 

ದೇವರನುು  ಹುಡುಕುವುದೆಂದರೆ ಕ್ಟಿ್ ದದ ನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಒಳೆಳ ಯದನುು  ಆಸಕಿತ ಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು 

ಎಂದರ್ಥ. 



ಯೆಹೊೋವನ ದಿನ : (ಅಮೋ 5:18-6:14) 

ದೇವರ ದಿನವು ಹತತ ರ ಬರುತತ ದೆ. ಆಗ ಎಲಿಾ  ಬ್ರೀದಿಗಳ್ಲಿೂ  ತೀಟ್ಗಳ್ಲಿೂ  ಗೀಳಾಟ್ವಿರುವುದು. 

• ದೇವರ ದಿನವನುು  ದುಷಿ್ ರು ಅಪೇಕಿಿಸುವುದಿಲಿ್ , ಏಕ್ಂದರೆ ಆ ದಿನ ಅವರಗೆ ಬಳ್ಕಲಿ್ , ಕತತ ಲ್ಯ 

ದಿನಾವಾಗಿದೆ (18-20) 

• ದೇವರು ಅವರ ತೀಪ್ಥಡಿಸುವ ಧ್ಯಮ್ಥಕರ್ತಯನುು  ಎದುರಸುತ್ತತ ರೆ, ಏಕ್ಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯ 

ಮತ್ತತ  ನಿೀತ ದೇವರಗೆ ಕಾಣಸಿಗಲ್ಲಲಿ್ . (21-24) 

• • ಏಕ್ಂದರೆ ಅವರು ಮರುಭೂಮ್ಯಲಿ್ಲ  ನಲ್ವತ್ತತ  ವಷ್ಥವಿದಾದ ಗಲೂ ಕ್ಕಡ್ ನಿಜವಾಗಿ 

ದೇವರನುು  ಸೇವಿಸಲ್ಲಲಿ್  (25-26) 

• * ಆದದ ರಂದ ದಮಸೆ ದ ಆಚೆ ತಳಿಳ , ಅವರನುು  ಸೆರೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು (25-27) 

• ಸಾಮಾಯಥದ ಬಟಿ್ ಗಳ್ನುು  ನಂಬ್ರ, ಅವು ಕಾಪ್ರಡುತತ ವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಹಾಯಾಗಿರುವವರೇ 

ಅಯಯ ೀ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು (6 :1-2) 

• ದೇವರ ದಿನ ಇನೂು  ತ್ತಂಬ್ಭ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಕೊಂಡು, ನಿಮಮ  ಸಹೀದರರ ಕಷಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಮರುಗದೆ, ಸುಖ್ಭೀಗಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಲೊೀಲಾಡುವವರೇ ಅಯಯ ೀ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು (6:3-6) 

• ಏಕ್ಂದರೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪ ಟಿ್ ವರಲಿ್ಲ  ಅವರೇ ಮದಲ್ಲಗರಾಗುವರು (6:7) 

• ದೇವರು ಅವರ ಅಟಿ್ಹಾಸಕೆ್  ಅಸಹಯ ಪ್ಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವರನುು  ಈ ನಾಶಕೆ್  ಗುರ ಮಾಡಿದಾದ ನೆ 

(6:8) 

• ಈ ಸವಥನಾಶ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕೇವಲ್ ಕ್ಲ್ವೇ ಮಂದಿ ಉಳಿಯುವರು ಮತ್ತತ  ಅವರ ಮನೆಗಳೆಲಿಾ  

ಉರದು ಭಸಮ ವಾಗುವುವು (6:9-11) 

• ಅವರು ದೇವರ ನಾಯ ಯವನುು  ವಿಷ್ಮಾಡಿ, ನಿೀತಯನುು  ಕಹಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತತ  ಅವರ ಸವ ಂತ 

ಬಲ್ದ ಬಗೆೆ  ಹೆಮೆಮ  ಪ್ಟಿ್ಟಕೊಂಡ್ರು (6:12-13) 

ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ್ ದೇವರ ದಿನ ಶಿೀಘಾ  ಬರಲ್ಲದೆ. ಅದು ನಾಯ ಯತೀಪಿಥನ ದಿನ ಆ ದಿನ ನಾವು ನಮಮ  

ಜಿೀವನದ ಬಗೆೆ  ದೇವರಗೆ ಲ್ಕೆ  ಒಪಿಪ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನವನುು  ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರಸುರ್ತತ ೀವೆ? ನಮಮ ನುು  

ಸುರಕಿ್  ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ದ ಕರೆ ನಮಗೂ ಕ್ಕಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಂಬ್ರಕ್ ಮತ್ತತ  

ವಿಧೇಯರ್ತಯಿಂದ ದೇವರನುು  ಹುಡುಕಿರ. “ದೇವರನುು  ಆಶಾ ಯಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳಿಳ ರ' 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಪ್ರಾ ರ್ಥನಾ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈ ವಾರ ಪ್ಾ ತಜೆಾ  ಮಾಡಿ 

(ಮಣಾಕಾಲೂರ ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಳ್ಗಿನ ಜ್ಞವ ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ, ಹರಗೆ ನಡೆದಾಡುವಾಗ 

ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ, ವಿಶೇಷ್ ಸಾ ಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ) ಹಿೀಗೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ನುು  ಮಾಡಿ ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆಯನುು  

ಸಾವ ರಸಯ  ಪ್ಡಿಸಬಹುದು. 

“ಇಕೆಟಿಾ ದ ಬ್ಭಗಿಲ್ಲನಿಂದ ಒಳ್ಗೆ ಪ್ಾ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್  ಪ್ಾ ಯಾಸ ಪ್ಡಿರ, ಅನೇಕರು ಒಳ್ಗೆ ಪ್ಾ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್  

ಪ್ಾ ಯತು ಸಿದರೂ ಆಗುವುದಿಲಿ್  ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುರ್ತತ ೀನೆ' (ಲೂಕ 13:24) 

--------------------------------------------------------------- 
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ಅಮಸನ ಗಾ ಂರ್ : (ಅಮೀ 7-8) 



ಮಿಡತೆಗಳ ದಶಿನ (ಅಮೋಸ 7:1-3) 

ಸಾಲಾಗಿ “ದಶಥನಗಳ್ನುು ” ಅಮೀಸ ಕಂಡ್ನು. ಆದಶಥನಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಮದಲುಮ್ಡಿರ್ತ ದಶಥನ- ದೇವರು 

ಆಮೀಸನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಡಿತಗಳು ಎಲಿಾ  ಬಳೆಗಳ್ನುು  ತಂದು ಸವಥನಾಶವನುು ಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದನುು  

ತೀರಸಿದರು. ಆಗ ಆಮೀಸ್ ಯಾಕೊೀಬನ ಪ್ರವಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ  ಮರೆಯಿಟಿ್ನು, ಆಗ ದೇವರು 

ದಯೆತೀರ, ಆ ಮ್ಡಿರ್ತಗಳ್ ಹಾನಿ ನೆರವೇರುವುದಿಲಿ್  ಎಂದರು. 

ಬಂಕಿಯ ದಶಿನ (ಅಮೋ 7:4-6) 

ನಂತರ ದೇವರು ಅಮೀಸನಿಗೆ ಬಂಕಿಯ ದಶಥನ ತೀರಸಿದರು. ಆ ಬಂಕಿ "ಅಗಾಧವನುು  ನುಂಗಿ 

ದೇಶವನುು  ತಂದು ಬ್ರಟಿ್ಟ ತ್ತ", ಪುನಃ ಆಮೀಸನು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ಪ್ರವಾಗಿ ಮರೆಯಿಟಿ್ ನು. ಆಗ 

ದೇವರು ಮರ್ತತ  ಮನಮರುಗಿ “ಈ ದಶಥನವೂ ನೆರವೇರುವುದಿಲಿ್ ' ಎಂದರು. 

ನೂಲುಗುಂಡಿನ ದಶಿನ (ಅಮೋ 7:7-9) 

ಈ ದಶಥನದಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಒಂದು ಗೀಡೆಯ ಮೇಲ್ ನೂಲುಗುಂಡ್ನುು  ಹಿಡಿದು ನಿಂತದಾದ ರೆ. ಕತಥರು 

ವಿವರಸಿ ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆಂದರೆ, ಅವರು ಅವರ ಮತ್ತತ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರ ನಡುವೆ ನೂಲುಗುಂಡ್ನುು  ಇಟಿ್ಟ  

ದೇವರು ಅದನುು  ದಾಟ್ಟ ಹೀಗುವುದಿಲಿ್ , ಅದರಂದ ನಾನಾತರದ ಸಂಕಷಿ್ ಗಳು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲಗೆ 

ಬರುವುವು. ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರ ಎಲಿಾ  ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆಯ ಸಾ ಳ್ಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು ಮತ್ತತ  

ಯಾರಬ್ಭೊ ಮನ ಮನತನವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಬತೇಲ್ (ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆಯ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಸಾ ಳ್) 

ಯಾಜಕನಾದ ಅಮಾಚಯ ನು, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ಅರಸನಾದ ಯಾರೀಬ್ಭಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆಂದರೆ, 

“ಅಮೀಸ ನಿನಗೆದುರಾಗಿ ಒಳ್ಸಂಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ'' ಎಂದು (7:10-11). ಅಮಾಚಯ ನು ಅಮೀಸನಿಗೆ 

ಬತೇಲಿ್ನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಯೆಹೂದಕೆ್  ಓಡಿಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದನು (7:12-13) ಆದರೆ ಅಮೀಸನು ತನು  

ಪ್ಾ ವಾದನೆಯ ಗುರಯನುು  ವಿವರಸಿ (7:14-15) ನಂತರ ಅಮಾಚಯ ನ ಮತ್ತತ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನ ವಿರುದಧ  

ಪ್ಾ ವಾದನೆಗಳ್ನುು  ಹೇಳಿದನು (7:16-17). 

ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ಗಳ ದಶಿನ (ಅಮೋ 8:1-14). 

ಈಗ ಅಮೀಸನಿಗೆ ಮಾಗಿದ ಹಣುಣ ಗಳುಳ್ಳ  ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ  ತೀರಸಲಾಯಿತ್ತ. ಎಲಿಾ  ಹಣುಣ ಗಳೂ 

ಮಾಗಿದುದ ವು. ಯೆಹೀವನು ಅಮೀಸನಿಗೆ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರ ಅಂತಯ ವು ಬಂತ್ತ, ಅವರು ನಾಯ ಯ ತೀಪಿಥಗೆ 

ಮಾಗಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ವಿವರಸಿದನು. 

ಯೆಹೊೋವನ ಬಲ್ಲಪ್ೋಠದ ಪ್ಕೆದಲಿ್ಲ  ನಂತ್ರರುವ ದಶಿನ : (ಅಮೋ 9:1-15). 

ಬಲ್ಲಪಿೀಠವು ನಾಶವಾಗಿ, ಯಾರು ತಪಿಪ ಸಿ ಓಡಿಹೀಗಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  (9:1-4). ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ದೇಶವು 

ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ್ ಕ್ಲ್ವೇ ಮಂದಿ ಉಳಿಯುವರೆಂದು, ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಪುನಸಾಾ ಥಪ್ನೆಯನುು  ಇಲಿ್ಲ  ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿ ಹೇಳಿದೆ.  

ನಾಯ ಯ ತಪೆಥ ಕೊನೆಯಲಿ್  ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ  ನಿರೀಕಿ್ಯಿದೆ. 

 ದೇವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲಗೆ ಕಲ್ಲಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಠವೇನೆಂದರೆ, ವಿಧೇಯರ್ತಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಅಶಿೀವಾಥದಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವಿಧೇಯರ್ತಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕಿ್ಯಿದೆ. ಇದು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾ ವಲಿ್  



ಒಬೊ ಬೊ  ವಯ ಕಿತ ಗೂ ಅನವ ಯವಾಗುತತ ದೆ. ಮತ್ತತ  ಸಭೆಗೂ ಅನವ ಯಿಸುತತ ದೆ. ಕ್ಾ ೈಸತ ರಾದ ನಾವು ನಮಮ ನೆು ೀ 

ತಗೆಿ ಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸಿ, ದೇವರನುು  ಹುಡುಕುರ್ತತ ೀವಾ? ನಮಮ  ಕ್ಟಿ್  ದಾರಗಳ್ನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ದೇವರ ಕಡೆಗೆ 

ತರುಗಿಕೊಳುಳ ರ್ತತ ೀವಾ? ಇಲಿ್ದಿದದ ರೆ ನಾವು ಕ್ಕಡ್ ನಾಯ ಯ ತೀಪಿಥಗೆ ಒಳ್ಗಾಗುರ್ತತ ೀವೆ. ಪ್ರಶುದಧ ವಾದ 

ಯೆಹೀವನು ಅವರನುು  ಹಿಂಬ್ಭಲ್ಲಸುವ ಪ್ಾ ತಯಬೊ ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಶುದಧ ರ್ತಯನುು  ಅಪೇಕಿಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಲಿ್ಲ  ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಠವಿದೆ. ದೇವರು ನಮಮ ಡ್ನೆ ದಯಾಮಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಾದ ನೆ. 

ಅವರು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಲನಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೆ ದಯಾಮಯನಾಗಿ ವಯ ವಹರಸಿದರು. 

ಅವರು ಸಭೆಯಂದಿಗೂ ಕ್ಕಡ್ ದಯಾಮಯನಾಗಿ ವತಥಸುತತ ದಾದ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶೆು  ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರ 

ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತ ಪ್ಾ ತಕಿಾ ಯಿಸುರ್ತತ ೀವೆ? ಅದನುು  ಅಂಗಿೀಕರಸುರ್ತತ ೀವಾ? ಅರ್ವಾ ಅದರಂದ ದೂರ 

ಹೀಗುರ್ತತ ೀವಾ? 

ಅನವ ಯ: ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಬೊ  ಶಿಷ್ಯ ನಾಗಿ ನಿನಗಿರುವ ದಶಥನವೇನು? 

“ಏಕ್ಂದರೆ ಯೆಹೀವನಿಗೆ ಪೂಣಥವಾಗಿ ಸಮಪಿಥಸಿ ಕೊಂಡ್ವರ ಹೃದಯವನುು  ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುವುದಕೆ್  

ಆತನ ಕಣುಣ ಗಳು ಭೂಲೊೀಕದ ಎಲಿಾ  ಕಡೆ ದೃಷಿ್ಟ ಯನುು  ಪ್ಾ ಸರಸುತತ ವೆ." (2 ಪೂವಥಕಾಲ್ವೃತ್ತತ ಂತ 

16:9) 

--------------------------------------------------------------- 
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ಓಬದಯ ನ ಪುಸತ ಕ (ಓಬದಯ  - 01) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ 

• ಓಬದಯ ನ ಹೆಸರನ ಅರ್ಥ 'ದೇವರಗೆ ದಾಸನು' 

• ಈ ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ್ ಮಾಹಿತಯಿಲಿ್ , ಆದರೆ ಕ್ಲ್ವು ಮಾಹಿತಯನುು  21 ವಚನಗಳ್ಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಬಹುದು. (ಇಬುಾ ವಿನ ಪ್ವಿತಾ  ಗಾ ಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಸತ ಕ ಬಹಳ್ ಚಿಕೆದು. ) 

• ಈ ಪುಸತ ಕ ದೇವರ ವಾಕಯ ದಾದ ಗಿದೆ. ಇದೊೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಟಿ್ಟ ದೆ. ಅವರು ಇಸಾಕನ ಜನಾಂಗ 

ಅರ್ವಾ ವಂಶವಳಿಯವರು. 

• ಪ್ಾ ತೀಕಾರ ಮತ್ತತ  ಹಟಿ್ ಕಿಚ್ಚು  ಇದೊಮಯ ರಗೆ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ಮೇಲ್ ಹುಟಿ್ಟದುದ  ಯವಾಗ 

ಅಂದರೆ, ಇಸಾಕನು ತನು  ಜೇಷ್ಠ  ಪುತಾ ನ ಹಕೆನುು  ಯಾಕೊೀಬನಿಗೆ ಮಾರದುದ  ಮತ್ತತ  

ಮೀಸಹೀಗಿದುದ  (ಆದಿಕಾಂಡ್ 25:27-31) 

• ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ಈಜಿಪಿ್ಟ  ದೇಶದಿಂದ ಹರ ಬಂದಾಗ (ವಿಮೀಚನಕಾಂಡ್) ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳ್ 

ನಡುವೆ ಜಗಳ್ ಉಂಟಾಯಿತ್ತ (ಅರಣಯ  ಕಾಂಡ್ 20). ಓಬದಯ ನ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯ ಪ್ಾ ಕಾರ, 

ಇದೊಯ ೀಮ್ನ ರಾಜಯ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದು (ವಚನ 10), ಅದರಂರ್ತಯೇ ಕಿಾ .ಶ. 100 

ರಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿಬ್ರಟಿ್ಟ ತ್ತ. 

ಬಿೋಳುವುದಕೆ್ಕ  ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತು ದೆ. (ಓಬದಯ  1-14) 



• ಅವರ ಜಂಬ ಅವರನೆು ೀ ಮೀಸ ಮಾಡಿತ್ತ ಅಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲಿ್  ಎಂಬ 

ಆಲೊೀಚನಗಳು ಅವರ ಮನಸಿಸ ನಲಿ್ಲ  ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. 

• ಅವರ ಸಾ ಳ್ದ ಬಗೆೆ  ಜಂಬದಿಂದಿದದ ರು. “ಬಂಡೆಯ ಬ್ರರುಕುಗಳ್ಲಿ್ಲ  ವಾಸಮಾಡುವದು” ಎತತ ರ 

ಸಾ ಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ನಿವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ದುದ  

• ಅವರ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಬುದಿಧ ವಂತರು ಇದುದ ದರಂದ ಅಹಂಕಾರವಿತ್ತತ . 

• ಅವರಲಿ್ಲ  ವಿೀರ ಸೈನಿಕರದಾದ ರೆಂಬ ಜಂಬವು ತನು ಲಿ್ ೀ ನಾಶನ ಎಂಬ ಬ್ರೀಜಗಳ್ನುು  ಬ್ರತತ ತ್ತ. 

ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಸೈತ್ತನನು ನಮಮ  ಜೇಬ್ರನಲಿ್ಲಡುವ ಸಮಯದ ಸಿಡಿಗುಂಡಿನ ಹಾಗೆ, ಏನು ಭಯಾನಕ 

ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದದ ದ ನಾಶನದ ಪ್ರಣಾಮ!  

ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಮೆಲಿ್ಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅಹಂಕಾರ ಯಾವಾಗಲು ಬರುವುದು ನಾಯ ಯ ತೀಪಿಥನ 

ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅಲಿಾ .  

ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ಯಾವಾ ರೀತಯಲಿ್ಲ  ಅಹಂಕಾರದಿಂದಿದೆದ ೀವೆ? ನಾವು ಬರಯಬೊ ರನುು  ಕಿೀಳಾಗಿ 

ನೀಡುರ್ತತ ೀವಾ? ಅರ್ವಾ ಬೇರಬೊ ರ ದುರದೃಷಿ್ ದ ಬಗೆೆ  ಆನಂದಿಸುತತ ದೆದ ೀವಾ? 

ನಾವು ಏನನೆ್ನ  ಬಿತ್ತು ತೆು ೋವೋ ಅದನೆ್ನ ೋ ಕಯ್ಯಯ ತೆು ೋವೆ. (ಓಬದಯ  15-21) 

ಇದು ವಿಶವ ದ ಸತಯ . ಪ್ಾ ತ ಅಂತದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು ಸತಯ . ನಾವು ಏನನುು  ಬ್ರತ್ತತ ರ್ತತ ೀವೀ ಅದನೆು ೀ 

ಕೊಯುಯ ರ್ತತ ೀವೆ. ಇದೊೀಮಯ ರು ಏನನುು  ಬ್ರತತ ದರೀ ಅದನೆು ೀ ಕೊಯದ ರು. ಯಾವುದು ಕ್ಲ್ವು 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು  ನಾವು ನೆನೆು  ಬ್ರತತ ದದ ನುು  ಈ ದಿನ ಕೊಯುಯ ತತ ದೆದ ೀವೆ? 

ಈ ದಿನ ನಿೀತವಂತಕ್ಯನುು  ಬ್ರತ್ತತ ವುದರಂದ ನಾವು ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಆಶಿೀವಾಥದಗಳ್ನುು  ಕೊಯಯ ಬಹುದು? 

 ಈ ದಿನ ಕರೀದಿ ಮಾಡು, ಹಣವನುು  ನಂತರ ಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ಾ ಪಂಚವು ನಮಮ ನುು  ಶೀಧಿ ಸುತತ ದೆ. 

ಆದರೆ ದೇವರ ಮಾಗಥವು ಬಹಳ್ ವಯ ತ್ತಯ ಸಕರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೊಡುವುದು ನಾಳೆ ಕೊಯುಯ ವುದು. 

ಅನವ ಯ: ನಾವು ಯಾವ ರೀತಯಲಿ್ಲ  ಅಹಂಕಾರದಿಂದಿದೆದ ೀವೆ? 

ಆತನು ಹೆಚಾು ದ ಕೃಪೆಯನುು  ಕೊಡುತ್ತತ ನೆ. ಆದದ ರಂದ 'ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಗಳ್ನುು  ಎದುರಸುತ್ತತ ನೆ, 

ದಿೀನರಗಾದರೀ ಕೃಪೆಯನುು  ಅನುಗಾ ಹಿಸುತ್ತತ ನೆ' ಎಂದು ವಾಕಯ ವು ಹೇಳುತತ ದೆ. 

ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರಗೆ ಅಧಿೀನವಾಗಿರ. ಸೈತ್ತನನುು  ಎದುರಸಿರ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮಮ ನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಓಡಿ 

ಹೀಗುವನು. ದೇವರ ಸಮ್ೀಪ್ಕೆ್  ಬನಿು ರ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮಮ  ಸಮ್ೀಪ್ಕೆ್  ಬರುವನು.(ಯಾಕೊೀಬ 4:6-8) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 14 

ಯೋನನ ರ್ಪಸು ಕ (ಯೋನ 1-2) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ 



• ಯೀನನು ಅಂದರೆ 'ಪ್ರರವಾಳ್', ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಇವನು ಉತತ ರರಾಜಯ ದ (ಇಸಾಾ ಯೆಲ್) ಪ್ಾ ವಾದಿ. 

ಇವನ ಆತಮ ಕ ಧಮಥ ಪ್ಾ ಚಾರ ಕಾಯಥವೆನೇಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಆಸಿಪ ೀರಯನು ರ ಪ್ಾ ಧ್ಯನ 

ನಗರ ನಿನೆವಗೆ ಪ್ಾ ಚಾರ ಮಾಡುವುದು. 

• ಈ ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ಭೀದನೆ ಸರಳ್ವಾಗಿತ್ತತ  “ಇನುು  ನಾಲ್ವ ತ್ತತ  ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲ್ ನಿನೆವೆ 

ಕ್ಡ್ವಲ್ಪ ಡುವುದು" 

• ಯೇಸು ಪ್ಾ ಭು ಈ ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತತ ಯ 12:38-41, ಮತ್ತತ ಯ 16:4 ರಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೀಖ್ನೆ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

• ಈ ಪುಸತ ಕವು ಸರಸಾಟ್ಟಯಿಲಿ್ದ ಅದುಾ ತಗಳ್ ಘಟ್ನೆಗಳ್ನು ಳ್ಗಂಡಿದೆ. ಗತತ ರುವ 

ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ ಯೀನನು ಮ್ೀನಿನ ಹಟಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲೂ, ಮೂರು ದಿನ ರಾತಾ  

ಇದದ ದುದ . ಈ ಅದುಾ ತ ಅನೇಕ ಸಾವ ತಂತಾ ಯ  ವಿದಾವ ಂಸರಗೆ ಆಳ್ವಾಗಿ ಯೀಚಿಸಲು ಮತ್ತತ  

ಚಚಿಥಸಲು ದಾರಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟ ದೆ. ಆದರೂ, ಇದು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ 

ವಿಷ್ಯ, ಯೇಸು ಇದನುು  ಸಾಹಿತಯ ಕರವಾಗಿ ಆರಸಿಕೊಂಡ್ರು. 

ಯೆಹೊೋವನ ಸಮುಖದಿಂದ ದೂರ ಹೊೋಗುವದು (ಯೋನ 1:1-17) 

• ದೇವರು ಯೀವನಿಗೆ ಅವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಪ್ಾ ಚಾರಮಾಡ್ಲು ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದರು (ವಚನ 1-2). 

•  ಅವಿದೇಯನಾಗಲು ಮತ್ತತ  ದೇವರ ವಿರುದಧ ವಾಗಿರುವ ಸಾ ಳ್ಕೆ್  ಓಡಿಹಗಲೂ ಯೀನನು 

ನಿಧಥರಸುತ್ತತ ನೆ (ವಚನ 11-2). 

• ದೇವರ ಸನಿು ದಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೀಗುವುದು ಅಷಿ್ ಂದು ಸಂತೀಷ್ಕರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ , ಯೀನನು 

ಸಮುದಾ ದ ಬ್ರರುಗಾಳಿಯನುು  ಅನುಭವಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

• ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ಧೈಯಥಕೆಿಂತ ಹರ ಹರಡುವ, ವಿಷ್ಯ ಅನಯ  ಜನರ ಮೇಲ್ ಅವನಿಗಿದದ  ದೆವ ೀಷ್. 

ನಾವು ಯಾವ ರೀತಯಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಪ್ಾ ಸನು ದಿಂದ ಓಡುತದೆದ ೀವೆ? ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸಮುದಾ ದ 

ಬ್ರರುಗಾಳಿಯನುು  ಅನುಭವಿಸುತತ ದೆದ ೀವಾ? ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರ ಸನಿು ದಿಯಿಂದ 

ಓಡುತತ ರುವುದರಂದಾಗಿ. ಅವಿಧೇಯರ್ತ ಬಹಳ್ ಬಲ್ಯುಳ್ಳ ದುದ  ಮತ್ತತ  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಬಹಳ್ ವೆಚು  

ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ದೇವರಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಕಡೆ ಓಡುವುದು ಸುಲ್ಭ, ಆದರೆ 

ಅವರ ವಿರುದಧ  ನಡೆಯುವುದು ಕಷಿ್ ಕರವಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಯೆಹೊೋವನ ಸಮುು ಖಕೆ್ಕ  ಓಡುವುದು (ಯೋನ 2:1-10) 

• ತನು  ಅವಿಧೇಯತಯ ನಡ್ರ್ತಯನುು  ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಾ ವಾದಿ ಪ್ಾ ರಂಭಿಸುವುದು. 

• ನುಂಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ  ಮ್ೀನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ  ಪ್ವಾಡ್. 

• ಯೀನನು ಮ್ೀನಿನ ಹಟಿ್ಯಿಂದ ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸಿದನು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲದದ ರು 

ಪ್ರವಾಗಿಲಿ್ , ಅಲಿ್ಲಂದ ದೇವರಗೆ ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆಯಲಿ್ಲ  ಯೀನನು ದೇವರನುು  

ದೂಷ್ಟಸುವುದಾಗಲ್ಲೀ ಹಾಗೂ ನಾವಿಕರನುು  ದೂಷ್ಟಸುವುದಾಗಲ್ಲ ಇದಾವುದನುು  ಮಾಡ್ಲ್ಲಲಿ್ . 

ಆದರೆ ಈ ಎಲಿಾ  ಕಾಯಥಗಳು ದೇವರ ಚಿತತ ದಿಂದ ನಡೆಯುತತ ದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ನು 

(ವಚನ 3). 

• ತನು ನುು  ತ್ತನೇ ತಗೆಿ ಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಯಾದವನು. 



ಕ್ಟಿ್  ವಿಷ್ಯಗಳು ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಜನರನುು  ದೆವ ೀಷ್ಟಸುರ್ತತ ೀವಾ? ಈ ಎಲಿಾ  

ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಹಿಂದೆ ದೇವರದಾದ ರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಮ  ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆಯಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಪ್ಾ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದೆದ ೀವಾ? 

ಅನವ ಯ : ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಪ್ಾ ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು ದೇವರಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು 

ಎಂದು ನಮಗೆ  ತೀಚ್ಚತತ ದೆ? 

ಆತನು ಅವರೆಲಿ್ರಗೆ “ಯಾವನಾದರೂ ನನು  ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಅವನು ತನು ನುು  ನಿರಾಕರಸಿ ತನು  

ಶಿಲುಬಯನುು  ಪ್ಾ ತ ದಿನ ಹತ್ತತ  ಕೊಂಡು ನನು ನುು  ಹಿಂಬ್ಭಲ್ಲಸಲ್ಲ, ಯಾವನಾದರೂ ತನು  ಪ್ರಾ ಣವನುು  

ರಕಿಿ ಸಿ ಕೊಳ್ಳ  ಬಯಸಿದರೆ ಅದನುು  ಕಳೆದು ಕೊಳುಳ ವನು. ಆದರೆ ನನು  ನಿಮ್ತತ ವಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ 

ತನು  ಪ್ರಾ ಣವನುು  ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಅದನು ರಕಿಿ ಸಿ ಕೊಳುಳ ವನು. ಒಬೊ  ಮನುಷ್ಯ ನು 

ಲೊೀಕವನೆು ಲಿಾ  ಸಂಪ್ರದಿಸಿಕೊಂಡು, ತನು ನುು  ತ್ತನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲಿ್ವೆ ನಷಿ್  

ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಾ ಯೀಜನವೇನು? (ಲೂಕ 9: 23-25) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 15 

ಯೋನನ ರ್ಪಸು ಕ (ಯೋನ 3-4) 

ದೇವರಿಗಾಗಿ ಓಡುವುದು (ಯೋನ 3:1-10) 

• ದೇವರು ಬೀಧಿಸಲು ಹೇಳಿದದ ನುು  ಹಾಗೆಯೇ ಯೀನನು ಬೀಧಿಸಿದನು. 

• ಅವನ ಕಾಯಥಗಳು ದೇವರ ಪ್ಾ ಕಾರವಿತ್ತತ . ಆದರೆ ಅವನ ಮನೀವೃತತ  ಬಹಳ್ವಾಗಿ 

ಬದಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . 

• ನಿನೆವ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯಾದರು. ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನರಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗಿ ಅದುಾ ತವಾಗಿ 

ರಾಜನಲಿ್ಲಯೂ ಮುಂದುವರಯಿತ್ತ. ನಿನೆವೆದವರು ತಮಮ  ಕ್ಕಾ ರ, ಕಠೀರ ಮತ್ತತ  ದುಷಿ್  

ಪ್ರಪ್ದ ನಿೀಚಕೆ್  ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ರು, ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲು ಅಸಾಧಯ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . 

• ಕತಥನು ದುಘಥಟ್ನೆ, ಕೇಡು ಕಳಿಸುವುದನುು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಕತಥನು ನಿನೆವ ದೇಶವನುು  

ದವ ಂಶಮಾಡ್ದೆ 100 ವಷ್ಥಗಳ್ ಕಾಲ್ ಕಾಯುತತ ದದ ರು. ಹೆಚ್ಚು  ಕಡಿಮೆ 612 ಕಿ.ಪು. ನಿನೆವ 

ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಕ್ಳ್ಗೆ ಬ್ರದಿದ ತ್ತ. ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ ಪ್ಡುವುದು ಹತ್ತತ  ಮ್ೀರದ ವಿಷ್ಯವಲಿ್ . 

ನಾವು ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ ಪ್ಟಿ್ ರೆ ಕತಥನು ನಮಮ ನುು  ಕ್ಷಮ್ಸಿ ನಮಮ ನುು  ನಾಶನದಿಂದ ಕಪ್ರಡುವನು. 

ಕತಿನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಓಡುವುದು (ಯೋನ 4:1-11) 

ಇಲಿ್ಲ  ಯೀನನ ಗುಣ ನಡ್ರ್ತಯನುು  ಕಾಣುರ್ತತ ೀವೆ. ನಾವು ಇಲಿ್ಲ  ಮನುಷ್ಯ ರು ಹೇಗೆ ದೇವರಗಿಂತ 

ವಯ ತ್ತಯ ಸವಾಗಿರುತ್ತತ ರೆ ಎಂದು ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ.   

ಯೀನನು ಕೊೀಪ್ದಿಂದಿದದ ನು ಆದರೆ ದೇವರು ತ್ತಳೆಮಯಾಗಿದದ ರು. 

ಯೀನನು ದಾಾ ಕಿಿಬಳಿಳ ಯ ಬಗೆೆ  ಆನಂದದಿಂದ ಇದದ ನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆನಂದವಾಗಿದದ ದುದ , ಜನರು 

ತಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದಾದ ರೆ ಎಂದು. 



ಯೀನನು ದಾಾ ಕಿಿ  ಬಳಿಳ ಯ ಬಗೆೆ  ಚಿಂತಸುತತ ದದ . ಆದರೆ ದೇವರು ಕಳೆದು ಹೀಗಿರುವ ಪ್ಟಿ್ ಣದ ಬಗೆೆ  

ಚಿಂತಸುತತ ದದ ರು. ನಿಮಗೆ ವಯಕಿತ ಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮ ಬ್ರೀರುವ ಶ್ವರೀರಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಭಾವನಾತಮ ಕವಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ಸರಳ್ವೆನಿಸಬಹುದು. 

ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗೆೆ  ಈ ದಿವಸ ಚಿಂತಸುತತ ದೆದ ೀವೆ? ದೇವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏನೆಂದು ಕೊಳುಳ ತ್ತತ ರೆ? 

ಅಂತಮದಲಿ್ಲ  ಕತಥನು ಪ್ಾ ತಯಬೊ ನು ತಮಮ  ತಪುಪ  ಹಾಗು ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದನುು  

ಬಯಸುತ್ತತ ನೆ (2 ಪೇತಾ  3:9). 

ಈ ಪುಸತ ಕ ಒಂದು ಪ್ಾ ಶೆು ಯಲಿ್ಲ  ಅಂತಯ ಗಳುಳ ತತ ದೆ, ಆ ಪ್ಾ ಶೆು ಗೆ ಉತತ ರ ಬರದಿಲಿ್ . ಇದು ತಪ್ಪ ಲಿಾ . ಈ 

ಪುಸತ ಕದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯುವ ಪ್ರಠಗಳು ಅನೇಕ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಪ್ರಠವೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೊಡ್ಡ  

ಸವ ಭಾವ, ಗುಣ. ದೇವರ ಅತ್ತಯ ತತ ಮವಾದ ಕೃಪೆಯನುು  ನಾವು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆಯಂದರೆ, ಅವರು 

ನಮಮ  ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನು  ಒಬೊ ನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನುು  ಶಿಲುಬಗೆ ಏರಸಿ, ಕೃಪೆಯ ವಿಶ್ವಲ್ರ್ತಯನುು  

ತೀಪ್ಥಡಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ಅನವ ಯ: ಐದು ಮಂದಿಯ ಹೆಸರನುು  ಒಂದು ಚಿೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಬರೆದು, ಅವರ ಜೊರ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ನಂಬ್ರಕ್ 

ಹಂಚಿು ಕೊಳ್ಳ ಲು ಮತ್ತತ  ಈ ತಂಗಳ್ಳ್ಗೆ ಅವರನುು  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲು ನಿಧಥರಸಿರ. 

1.  

2. 

3.  

4. 

5.  

 

ರೀಮಾಪುರದವರಗೆ 10:14-15 

14 ಆದರೆ ತ್ತವು ಯಾವನನುು  ನಂಬಲ್ಲಲಿ್ವೀ ಆತನ ನಾಮವನುು  ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ವದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತತ  

ಆತನ ಸುದಿದ  ಕೇಳ್ದಿರುವಲಿ್ಲ  ಆತನನುು  ನಂಬುವದು ಹೇಗೆ? ಸಾರ ಹೇಳುವವನಿಲಿ್ದೆ ಕೇಳುವದು ಹೇಗೆ? 

ಸಾರುವವರ 

15 ಇದಕೆ್  ಸರಯಾಗಿ ಶುಭದ ಸುವಾರ್ತಥಯನುು  ಸಾರುವವರ ಪ್ರದಗಳು ಎಷಿ್ ೀ ಅಂದವಾಗಿವೆ ಎಂದು 

ಬರೆದದೆ.ಆದರೂ ಆ ಶುಭವತಥಮಾನಕೆ್  ಎಲಿ್ರೂ ಕಿವಿಗಡ್ಲ್ಲಲಿ್ . 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ 16 

ಮಿೋಕನ ಗರ ಂಥ (ಮಿಕಾ 1-5) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ 



• ಮ್ೀಕ ಅಂದರೆ ಯೆಹೀವನ ತರಹ 

• ಮ್ೀಕ ಹಳಿಳ ಯವನು (ಮೀರೆ ಶಿಾ ೀಥೆ್ಗಥ್) ಇವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ವಿರುದಧ  ಬೀಧಿಸಲೂ ಬಂದಿದದ . 

• ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆೆ  ಕ್ಲ್ವು ಪ್ಾ ವಾದನೆಗಳ್ನುು  ಬರೆದಿದಾದ ನೆ. 

• ಯೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೀತ್ತಮ್, ಅಹಾಜ್ ಮತ್ತತ  ಹೆಜೆಕೆಿ ೀಯನ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ವಾದಿಸಿದನು. 

ಸಮಾರಿೋಯ ಮತ್ತು  ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನ ವಿರುದಧ  ನಾಯ ಯ ತ್ರೋರ್ಪಿ (ಮಿಕ 1:1-16) 

• ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದುದ . (1:3:7, 6:16) 

• ಬಡ್ಜನರನುು  ಶಿಾ ೀಮಂತರು ಹಿಂಸಿಸಿದುದ . (2:1-2, 8-9) 

ಯೆಹೀವನು ತನು  ಸಾಾ ನ, ಪ್ವಿತಾ  ಮಂದಿರವನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ತ್ತನೇ ಹೀರಾಡ್ಲು ಮುಂದಾದನು (1:3) 

ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ೀಕ ಯೂದರ ಮೇಲ್ ಬರುವಂತಹ ದೈವ ಶಿಕಿ್ಯನುು  ಮುಂಚೆಯೇ ಅರತದದ ನು. ಅವರು 

ಗಡಿೀಪ್ರರು ಆಗುವುದನುು  ಮುಂಚೆಯೇ ತಳಿದು ಗೀಳಾಡುವುದಕೆ್  ಹೇಳುತತ ದಾದ ನೆ. 

ಮನ್ನಷ್ಯ ರ ಯೋಜ್ನ್ನ ಮತ್ತು  ದೇವರ ಯೋಜ್ನ್ನ (ಮಿೋಕ 2:1:5) 

ಮನುಷ್ಯ ರು ತಮಮ  ಸವ ಂತ ಕ್ಟಿ್  ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನರಾಗಿದದ ರು. ಅವರ ಹೃದಯ ಭಾರ 

ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತತ . ಆದದ ರಂದ ಅವರು ಅವರ ಕ್ಟಿ್  ಯೀಜನೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ಯೀಚಿಸಲ್ಲಲಿ್ . 

ಆದರೆ ದೇವರು ಕ್ಕಡ್ ಯೀಜನೆಗಳ್ನುು  ಮಾಡುತ್ತತ ರೆಂದು ಅವರು ಮರೆತ್ತಹೀದರು. ದೇವರು ಅವರಗೆ 

ದುಘಥಟ್ನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂರ್ತ ಯೀಜೆಗಳ್ನುು  ಮಾಡುತತ ದದ ರು.(2:3) 

ಸುಳೆು  ಪ್ರ ವಾದಿಗಳು (ಮಿೋಕನ್ನ 2:6-13) 

ಇಲಿ್ಲ  ನಾವು ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ, ಸುಳುಳ  ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು ಬಹಳ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿದದ ರು. 

ತನು  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ ನಿಮ್ತತ  ದೇವರಂದ ಬರುವ ಶಿಸತ ನುು  ಕೇಳ್ಲ್ಲಕೆ್  ಅವರು ತಯಾರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್  (2:6) 

ಸುಳುಳ  ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳು ದಾಾ ಕಿಾರಸದ ಬಗೆೆ  ಪ್ಾ ವಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಂದು ಜನರು ಬಯಸಿದರು (2:11) 

ನಾವು ದೇವರ ವಾಕಯ ದ ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿದೆದ ೀವಾ? ಕತಥನ ವಾಕಯ  ಎಚು ರಸುತತ ದೆ. ನಾಶ 

ಹಂದುತತ ರುವವರನುು  ಸೈತ್ತನನು ಕಪ್ಟ್ ದೃಶಯ ಗಳ್ನುು  ತೀರಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತತ  

ಆಶು ಯಥ ಮತ್ತತ  ಎಲಿಾ  ತರಹದ ಕ್ಟಿ್  ಕ್ಲ್ಸಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಮೀಸಮಾಡುತ್ತತ ನೆ. ಅವರು 

ನಾಶವಾಗುವರು. ಏಕ್ಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಒಳೆಳ ಯದನುು  ಸತಯ ವನುು  ಅವರು ಪಿಾ ೀತ 

ಮಾಡ್ವುದಿಲಿ್ . ಯಾವ ಬೀಧನೆ ನಿಮಗೆ ಇಡುಸುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಏಕ್? 

ಅನವ ಯ : ಏಕ್ಂದರೆ ಜನರು ಸವ ಸಾ  ಬೀಧನೆಯನುು  ಸಹಿಸಲಾರದ ಕಾಲ್ವು ಬರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು 

ತೀಟ್ ಕಿವಿಯುಳ್ಳ ವರಾಗಿ ತಮಮ  ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಉಪ್ದೇಶಕರನುು  ಬಹಳ್ವಾಗಿ 

ಕ್ಕಡಿಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ವರು. ಅವರು ಸತಯ ಕೆ್  ಕಿವಿಗಡ್ದೆ ಕಟಿ್ಟ ಕಥೆಗಳ್ನುು  ಕೇಳುವುದಕೆ್  ತರುಗಿ ಕೊಳುಳ ವರು 

( 2 ತಮತ 4:3-4) 

--------------------------------------------------------------- 



ದಿನ 17 

ಮಿೋಕನ ಗರ ಂಥ (ಮಿಕಾ 3-5) 

ದೇವರ ನಾಯ ಯವಾದ ನಡತೆ (ಮಿಕ 3:1-12) ನಾಯಕರನೆ್ನ  ಪ್ರ ವಾದಿಗಳನೆ್ನ  ಗದರಿಸ್ದುದ  

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಮ್ೀಕನು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಗಥಗಳ್ ಯೂದರ ನಾಯಕರ ಬಗೆೆ  

ವಣಿಥಸುತ್ತತ ನೆ. ಎಲಿಾ  ಸಕಾಥರದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾ ಷಿ್ ರ್ತಯಿಂದ ತ್ತಂಬ್ರತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ಒಬೊ ರಗಬೊ ರು 

ಕೈಜೊೀಡಿಸಿ ಅನಿೀತಯಿಂದ ದುಡಿದರು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಯ ಯವನುು  ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

ಮದಲ್ನೆಯದಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೊೀಟ್ಟಥನಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಸಭೆಯ ಭಾ ಷಿ್ ರ್ತ. 

ಎರಡ್ನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು  ಹಣವನುು  ಕೊಡುತ್ತತ ರೀ ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವುದು. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯರು ಹಣಕೆೊ ೀಸೆ ರ  ಜನರಂದ ಸಹಾಯವನುು  ಕೇಳುವುದು. 

ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯಗಳ್ನುು  ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿಸಿದರೆ, “ನಾಯ ಯ' ಎಂಬುದು ಪ್ಾ ಧ್ಯನವಾಗಿದೆ. 

“ನಾಯ ಯ' ಯೂದದಿಂದ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ನಮಮ  ದೇವರು ನಾಯ ಯದ ದೇವರಾಗಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತತ  ನಾವು 

ಅವರ ಸವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೇವೆ. ಅದಕೆಾ ಗಿಯೇ ನಾವು ನಾಯ ಯ ದಾರಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಬೇಕು. 

ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನಾಯ ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುರ್ತತ ೀವೀ ದೇವರ ಪ್ಾ ತನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ . ಆಗ 

ದೇವರು ನಮಮ  ಮೇಲ್ ನಾಯ ಯ ತೀಪುಥನುು  ಕೊಡುವರು. 

ದೇವರ ಯೋಜ್ನ್ನ (ಮಿೋಕನ್ನ 4: 1-13) 

ಅಧ್ಯಯ ಯ 4 ನಂಬ್ರಕ್ ತರುವಂತಹ ಮ್ೀಕನ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ೀಕನು ಹಲ್ವಾರು ವಿಧದ 

ಸವ ತಂತಾ ದ ಬಗೆೆ  ಪ್ಾ ವಾದಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

• ಗತತ ಲಿ್ದ ನಾಯ ಯಪ್ಾ ಮಾಣದ (ದೇವರ ವಾಕಯ ) ಬಗೆೆ  ಸಾವ ತಂತಾ . (ವ.2) 

• ಯುದಧ ದಿಂದ ಸಾವ ತಂತಾ  (ವ.3) 

• ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಬಯಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾವ ತಂತಾ  (ವ.4) 

• ಭಯದಿಂದ ಸವ ತಂತಾ  (ವ.4) 

ಒಂದು ಪ್ಾ ವಾದನೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸವ ತಹ ದೇವರೇ ಅವರ ಕುರುಬನಾಗಿರುವನು (ವ.6 ರಂದ) 

ಯಾರೀ ಒಬೊ ರು ಹೇಳಿದರು. 

“ಒಬೊ  ಮನುಷ್ಯ ನ ಕ್ಳ್ಗೆ ಕುರಗಳು ಉಪ್ವಾಸ, ನೀವು, ಕಷಿ್ ಗಳು, ಕೊನೆಯಿಲಿ್ದ ಸಂಕಟ್ಗಳ್ನುು  

ಅನುಭವಿಸುತತ ವೆ. ಬೇರೀಬೊ ರ ಕ್ಳ್ಗೆ ಸಂತೃಪಿತ  ಮತ್ತತ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನುು  ಹಂದುತತ ವೆ. ಆದರೆ 

ಯೂದದ ಕುರುಬರು, ಕುರಗಳ್ನುು  ತನು  ಸಾವ ರ್ಥಕೆಾ ಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದರೆ, ಆಗಸವ ತಃ ದೇವರೇ ಒಳೆಳ ಯ 

ಕುರುಬನಾಗಿ ತನು  ಪ್ರಪೂಣಥ ಪಿಾ ೀತಯಿಂದ, ಕುರಗಳ್ನುು  ಹಚು  ಹಸುರನ ದಾರಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಸುತ್ತತ ನೆ.  



ಎಷಿ್ಟ  ಅತ್ತಯ ತತ ಮ ಕುರುಬನೆಂದು ನಾವು ಕಿೀತಥನೆ 23 ಮತ್ತತ  ಯೀಹಾನ 10 ರಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. 

ನರಿೋಕೆ್ಕ  ಮತ್ತು  ಬಿಡುಗಡೆ (ಮಿೋಕನ್ನ 5:1-15) 

ದೇವರ ಯೀಜನೆ ಯೇಸು ಕಿಾ ಸತ ನು ಈ ಭೂಲೊೀಕಕೆ್  ಬರುವುದು. 

ಅವನೇ ಕಟಿ್ ಕಡೆಯ ಕುರುಬನು (54) 

ಶ್ವಂತ (5:5) 

ಅನವ ಯ: ದೇವರು ಕುರುಬನಾಗಿರುವುದರಂದ ಯಾವ ಕ್ಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು  ನಿೀವು ಅವರಲಿ್ಲ  

ನೀಡುತತ ೀರಾ?  

ನಾವು ಕುರುಬರಾಗಿದುದ  (ತಂದೆ, ತ್ತಯಿ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ನಾಯಕ) ಆಗಿ, ಹೇಗೆ ಆ ಗುಣಗಳ್ನುು  ನಮಮ  

ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

1.  

2.  

3.  

ಯೇಸು ಕಿಾ ಸತ ನು ನಮಗೀಸೆ ರ ತನು  ಪ್ರಾ ಣವನುು  ಕೊಟಿ್ಟ ದದ ರಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ ಪಿಾ ೀತ ಇಂರ್ದೆದ ಂದು ನಮಗೆ 

ತಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಸಹೀದರಗೀಸೆ ರ ನಮಮ  ಪ್ರಾ ಣವನುು  ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆದ ೀವೆ. ಆದರೆ 

ಈ ಲೊೀಕದ ಸಂಪ್ತ್ತತ ಳ್ಳ  ಯಾವನಾದರೂ ಕೊರರ್ತಯಲಿ್ಲರುವ ತನು  ಸಹೀದರರನುು  ನೀಡಿ 

ಕರುಣಿಸದೆ ಬ್ರಟಿ್ ರೆ ದೇವರ ಪಿಾ ೀತಯು ಅವನಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಗಂಡಿರು ವುದುಂಟೇ? ಪಿಾ ಯರಾದ ಮಕೆಳೇ ನಾವು 

ಬರೀ ಮಾತನಿಂದಾಗಲ್ಲ ಬ್ಭಯಿ ಪ್ಾ ಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಪಿಾ ೀತಸುವವರಾಗಿರಬ್ಭರದು ನಿಮಮ  ಪಿಾ ೀತಯು 

ಕೃತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ತೀರಬೇಕು. (1 ಯೀಹಾನ 3:16-18) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ- 18 

ಮಿೋಕನ ರ್ಪಸು ಕ (ಮಿೋಕ 6-7) 

ದೇವರ ಮಕದದ ಮೆ (ಮಿೋಕ 6:1-16) 

ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯವು ನಾಯ ಯಾಲ್ಯದ ವಿಚರಾಣೆಯ ಕಾಯಥಕಲಾಪ್ನೆಗಳ್ ದೃಶಯ ಗಳ್ನುು  ಒಳ್ಗಂಡಿದೆ. 

ಯೂದ ದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಸವ ತಃ ದೇವರೇ ಮಕದದ ಮೆಯನುು  ತರುತತ ದಾದ ರೆ. 

ಈಜಿಪಿ್ಟ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಗುಲಾಮರಾಗಿದದ  ಸಮಯದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ದೇವರು ಅವರಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ 

ಎಂದು ಮರೆತತ ದದ ರಂದ ದೇವರು ಹಿೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಅವರ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ ಮೂಲ್ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತತ  ? 

ಕೃತಜಾ ರ್ತಯಿಂದ ಇಲಿ್ದಿರುವುದು ! ನಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವೆಂದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾ ಪ್ಕವಿದೆಯಾ? ಯಾರು 

ನಮಮ ನುು  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದದುದ ? 



• ದೇವರಗೆ ಎಲಿ್ದಕೆಿಂತ ಯಾವುದು ಬಹಳ್ ಮುಖ್ಯ ವೆಂದು ದೇವರೇ ಅವರಗೆ ಅರವು 

ಮೂಡಿಸುತತ ದಾದ ರೆ. 

• ನಾಯ ಯವನುು  ಆಚರಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಆಸಕತ ನಾಗಿರುವುದು ನಿನು  ದೇವರಗೆ ನಮಾ ವಾಗಿ 

ನಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದು (ಮ್ೀಕ 6 :8) 

• ಪುನಃ ದೇವರು ಅವರ ಮೀಸ ಮತ್ತತ  ಮೀಸದ ಅಳ್ರ್ತಗಳ್ ಬಗೆೆ  ದೂರನುು  ಸಲಿ್ಲಸುತತ ದಾದ ರೆ (9-13) 

• ದೇವರು ಈ ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೀಸೆ ರ ತೀಪ್ಥನುು  ನಿೀಡುತ್ತತ ರೆ. 

ಆಸಕಿತ ಕರ ವಿಷ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಇವರ ಶಿಕಿ್   ನಾಶವಾಗುವದಲಿ್ , ಬದಲಾಗಿ ಉಂಡ್ರು ಅವರಗೆ 

ತೃಪಿತ ಯಾಗದು, ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಕಡಿಟಿ್ಟ  ಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ್ . ಅವರು ಬ್ರತ್ತತ ವರು, 

ಆದರೆ ಕೊಯುಯ ವುದಿಲಿ್  (ವ.14-16) 

ನಾಯ ಯತ್ರೋರ್ಪಿ ಮತ್ತು  ವಾಗಾದ ನ (ಮಿೋಕನ್ನ 7:1-20) 

ಯೂದ ದೇಶವು ನಿೀತವಂತಕ್ಯ ಫಲ್ಗಳ್ನುು  ಕೊಡ್ದೆ ಇರುವುದನುು  ಗಮನಿಸಿದ ದೇವರಗೆ ಬಹಳ್ 

ಬೇಸರವಾಯಿತ್ತ. (7:1) ತನು  ಜನರಂದ ಇದನುು  ಬಯಸುವುದಕೆ್  ದೇವರಗೆ ಎಲಿಾ  ಹಕೆಿದೆ. 

ನಿೀತವಂತಕ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ದುಷಿ್  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಗಳು ಬಳೆದವು. ಸಮಾಜ ಬ್ರದುದ  ಹೀಗುವುದರ ಬಗೆೆ  

ವಿವರಸಿದಾದ ರೆ. 

• ನಿೀತವಂತಕ್ ಬ್ರದುದಹೀಗುವುದು. (1:2) 

• ದೇಶದ ನಾಯಕರ ಬ್ರದುದ  ಹೀಗುವಿಕ್ (7:3) 

• ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು ಬ್ರದುದಹೀಗುವುದು. (7:6) 

• ದೇವರ ಒಳೆಳ ಯ ನಡ್ರ್ತಗಳ್ನುು  ಮ್ೀಕನು ಹಗಳುತ್ತತ ನೆ. ದೇವರ ತರಹ ಯಾರೂ ಇಲಿ್ವೆಂದು 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ನಾಯ ಯತೀಪುಥ ಬರುವುದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಳಿದಿದೆ. ಬ್ಭಯ ಬ್ರಲೊೀನ್ 

ದೇಶಕ್ ಜನರನುು  ಕರೆದೊಯುಯ ತ್ತತ ರೆ. ಪುಸತ ಕವು ಕೊನೆಗಳುಳ ವಾಗ ದೇವರು ಮತತ ಮೆಮ  ತನು  

ಜರನುು  ಒಂದು ಮಾಡಿ ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದ ಸಾ ಳ್ಕೆ್  ಕರೆದೊಯುಯ ವ ಎಂದು ಮಂದಾಲೊೀಚನೆ 

ಮಾಡುವನು (ವ.8-13, 15-17) 

• ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಸಮಾನ? ನಿೀನು ನಿನು  ಸಾವ ಸತ ಯ ದವರಲಿ್ಲ  ಉಳಿದವರ ಅಪ್ರಾಧವನುು  

ಕ್ಷಮ್ಸುವವನೂ ಅವರ ದೊಾ ೀಹವನುು  ಲ್ಕಿಿಷ್ದವನೂ ಆಗಿದಿದ ೀ? (ಇದೇ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ  

ವಚನ) (ಮ್ೀಕ ಎಂದರೆ ಯಹೀವನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು?) 

ಮ್ೀಕನ ಪುಸತ ಕದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಅತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅವರ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಮತ್ತತ  ಅವರ ಕರುಣೆ ಎಂದು 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುು  ಕಲ್ಲಸಿಕೊಟಿ್  ಶಿಷ್ಯ ರ ಪ್ಟಿ್ಟಮಾಡಿರ. ನಿಮಮ  ಕೃತಜಾ ರ್ತಯನುು  

ತೀಪ್ಥಡಿಸುವುದಕೆ್  ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರ. 

1.  

2.  

3.  



ಇದಲಿ್ದೆ ಪ್ರೀಪ್ಕಾರವನೂು , ಧಮಥ ಮಾಡುವುದನೂು  ಮರೆಯಬೇಡಿರ. ಇವೇ ದೇವರಗೆ 

ಸಮಪ್ಥಕವಾದ ಯಜಾ ಗಳು (ಇಬ್ಭಾ ಯರಗೆ 13:16) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-19 

ನಹೂಮನ ಗರ ಂಥ 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ : 

• ನಹುಮನ ಹೆಸರನ ಅರ್ಥ ದುುಃಖೀಪ್ಶಮನ ಅರ್ವಾ ಸಮಾಧ್ಯನಪ್ಡಿಸು. ಆದರೆ ನಿನೆವೆಯ 

ಪ್ಟಿ್ ಣಕೆ್  ಅವನ ಸಂದೇಶ ಹಿತಕರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಇವನ ಪ್ಾ ವಾದನೆ ನಿನವೆ ಧವ ಂಸವಾಗುತತ ದೆ 

ಎಂದು. 

• ಯೀನನ ಪ್ಾ ಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನೂರು ವಷ್ಥದ ಹಿಂದೆ ನಿನವೆ ಪ್ಟಿ್ ಣ ಪ್ಶ್ವು ತ್ತತ ಪ್ಪ್ಟಿ್ಟ  

ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದಿದ ತ್ತ. ಆದರೆ ತನು  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದ ಪ್ಟಿ್ ಣವು ನಾಶವಾಗಲು 

ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 

• ಸುಮಾರು ಕಿಾ .ಪೂ. 612ರಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ಟಿ್ ಣ ರಾಜಧ್ಯನಿಯಾಗಿತ್ತತ , ಅಸಿಪ ೀರಯನು ರು ಕ್ಲ್ವು 

ವಷ್ಥಗಳ್ ನಂತರ ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಾಶಗಂಡ್ರು. ಈ ಸಮಯಗಳ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಪುಸತ ಕವನುು  

ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತತ . ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಪುಸತ ಕಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಒಂದಾದ ಇದನುು  ಹಸ 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣಲಾರೆವು. ಉಳಿದ ಆರು ಪುಸತ ಕಗಳುದೆಂದರೆ (ಎಜಾ , ನೆಹೆಮ್ೀಯ, 

ಎಸೆತ ೀರಳು, ಪ್ಾ ಸಂಗಿ, ಪ್ರಮಗಿೀರ್ತ ಮತ್ತತ  ಓಬದಯ ) 

ಕ್ಕಳಕೆ್ಕ  ಉರುಳುವ ನನವೆ (ನಹೂಮ 1:1-7) 

• ಯೆಹೀವನು ರೀಷ್ವುಳ್ಳ ವನು, ಮುಯಿಿಗೆಮುಲೆ್  ತೀರಸುವಂರ್ವನು (1:2) 

• ಯಹೀವನು ಕೊೀಪ್ಗಳುಳ ವುದರಲಿ್ಲ  ಶ್ವಂತಸವ ರೂಪ್ದವನಾದರೂ ಶಕಿತ ಯಲಿ್ಲ  ಮಹತವ ನು. 

ದುಮಾಥಗಥದವರನುು  ಎಷಿ್ಟ  ಮಾತಾ ಕೆ್ಕ  ಶಿಕಿಿ ಸದೇ ಇರನು (1:3) 

• ದೇವರು ಪ್ಾ ಕೃತಯನುು  ತನು  ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ದಾದ ನೆ. ಹಾಗು ಪ್ಾ ಕೃತಯನುು  ನಾಯ ಯ ತೀಪುಥ 

ಉಂಟ್ಟಮಾಡ್ಲು ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತ್ತತ ನೆ. (1:2-6) 

• ನಿನವೆ ಪ್ರಪ್ಗಳು ( ನಹೂಮ 1:8-3:19) 

• ಯೆಹೀವನ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ದುರಾಲೊೀಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತ. (1:11) 

• ಎಲಿಾ  ಕಡೆ ವಿಗಾ ಹಗಳು (1:14) 

• ಸುಳಿಳ ನಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳ ತನದಿಂದಲೂ ತ್ತಂಬ್ರತ್ತತ  (3:1) 

• ಸೂಳೆತನಗಳಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳ್ನೂು  ತನು  ಮಾಟ್ಗಳಿಂದ ಗೀತಾ ಗಳ್ನುು  ಗುಲಾಮರನಾು ಗಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತತ  (3:4) 

ಅನೇಕ ಪ್ಾ ವಾದನೆಗಳು ಪ್ದಯ ದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಾಶವವಾಗುವ, ಬ್ರೀಳುವ ನಿನವೆ ಪ್ಟಿ್ ಣದ 

ವಿವರಣೆಯಾಗಿತ್ತತ . ಸುರಕ್ಷರ್ತ ಸಿಕೆಿದುದ , ಕೇವಲ್ ದೇವರ ಮಕೆಳಿಗಾಗಿ, ಕಹಿತನ, ಗೀಳುಗುಟಿ್ಟ ಸುತನ, ತನು  

ದಾರಯ ಫಲ್ವನುು  ತನುು ತ್ತತ ರೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ/ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದದುದ  ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು 

ಭಯಂಕರವಾದ ಬ್ರರುಗಾಳಿಯನುು  ಕೊಯಯ ವರು. ಇಗೀ, ಬಟಿ್ ಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನುು  



ತಂದು ಸಮಾಧ್ಯನ ತಳಿಸುವವನ ಪ್ರದಗಳ್ನುು  ನೀಡು. ಯಹೂದನೇ ನಿನು  ಪ್ರಶುದಧ  ಹಬೊ ಗಳ್ನುು  

ನಡೆಸು, ನಿನು  ಹರಕ್ಗಳ್ನುು  ಸಲಿ್ಲಸು ಏಕ್ಂದರೆ ಇನುು  ಮೇಲ್ ದುಷಿ್ ರು ನಿನು  ಮೇಲ್ ಮುತತ ಗೆ ಹಾಕರು. 

ಅವರು ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡ್ಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದಾದ ರೆ. (1:15) ಈ ಪುಸತ ಕ ಈ ವಾಕಯ ಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗಂಡಿದೆ. 

ಯಾರೆಲಿಾ  ನಿಮಮ  ಅಂತಯ ದ ಸುದಿದ ಯನುು  ಕೇಳುವರೀ ಚಪ್ರಪ ಳೆ ತಟಿ್ಟ  ಹಾಡುವರು. ದೇವರ ವಾಕಯ ದ 

ಪ್ಾ ಕಾರ ಈ ಪ್ಟಿ್ ಣವು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತತ  . ದೇವರ ವಾಕಯ  ಪೂಣಥಗಂಡಿತ್ತತ . 

ಅನವ ಯ : ನಿೀವು ನಂಬ್ರಕ್ಯಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಡುತತ ರುವ ಶಿಷ್ಯ ರ ಜೊರ್ತ ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸಿ ಸವ ಲ್ಪ  ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರ. 

ಅವರಗೆ ಕಾಯಥಶಕಿತ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರದ ಹುಡುಗರೆ ಸಿಗುವುದು. ಯಾರು ಅವರನುು  

ನಂಬುತ್ತತ ರೀ, ಇಕೆಟಿ್ಟ ನ ದಿವಸದಲಿ್ಲ  ಬಲ್ವಾದ ಕೊೀಟ್ಯಾಗಿದಾದ ನೆ. (1:2) 

ಬಡ್ವನನುು  ಪ್ರಾಮರಸುವವನು ಧನಯ ನು ಕೇಡಿನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯೆಹೀವನು ಅವನನುು  

ತಪಿಪ ಸುವನು. ಯೆಹೀವನು ಅವನನುು  ಕಾಪ್ರಡಿ ಜಿೀವದಲಿ್ಲಡುವನು. ಅವನು ಭೂಮ್ಯಲಿ್ಲ  

ಧನಯ ನಾಗಿರುವನು, ನಿೀನು ಅವನ ಶತೃಗಳ್ ವಶಕೆ್  ಅವನನುು  ಒಪಿಪ ಸದೆ ಇರುವೆ. ವಾಯ ಧಿಯ ಮಂಚದಲಿ್ಲ  

ಅವನನುು  ಯಹೀವನು ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುವನು. ಅವನ ಅಸವ ಸಾ ರ್ತಯನುು  ಆತನು ಹೀಗಲಾಡಿಸುವನು. 

ಕಿೀತಥನೆಗಳು 4:1-3 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-20 

ಹಬಕೆ್ಕಕ್ ರ್ಪಸು ಕ (ಹಬಕೆ್ಕಕ್ 1-3) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ : 

• ಹಬಕೆ್ಕಕ್ ಅಂದರೆ ಆಲಂಗಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

• ಹಬಕೆ್ಕಕ್ ಯೂದ ರಾಜಯ ದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದದ ನು. (ದಕಿಿಣ ರಾಜಯ ) 

• ಈ ಪುಸತ ಕವು ದೇವರ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯನುು  ವಿವರಸುತತ ದೆ. 

ಪ್ಾ ವಾದಿಯು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಟಿ್ಟಹೀದ ದೇಶವು ದೇವರ ಜನರನುು  ಶಿಕ್ಷಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ 

ದೇವರನುು  ಪ್ಾ ಶಿು ಸುತ್ತತ ನೆ. 

• ಅಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಪ್ದಯ ದ ಮೂಲ್ಕ ದೇವರ ಉತತ ರವನುು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ ನುು  

ವಿವರಸುತ್ತತ ನೆ. 

ಹಬಕೆ್ಕ ಕೆ  ಮದಲ್ ಪ್ರ ಶೆೆ  ( ಹಬ 1:1-4) 

ಜನರ ಪ್ರಪ್ದಿಂದ ಕೊೀಪ್ಗಂಡು ದೇವರು ಏಕ್ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಾ ತಕಿಾ ಯಿಸುತತ ಲಿ್ವೆಂದು 

ಪ್ಾ ವಾದಿಯು ಪ್ಾ ಶಿು ಸುತ್ತತ ನೆ. 

ದೇವರ ಉತು ರ (ಹಬ 1:5-11) 



ದೇವರು ಹೇಗೆ ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯರು ಯೂದ ಜನರನುು  ಶಿಕಿಿಸುತ್ತತ ರೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ತತ ರೆ. 

ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯರು ಸವ ತಃ ಪ್ರಪಿಗಳಾಗಿದದ ರು. ದೇವರು ಅವರನುು  ನಾಯ ಯ ತೀಪಿಥನ ಒಂದು 

ಅಸತ ರವನಾು ಗಿ ಪ್ಾ ಯೀಗಿಸುತ್ತತ ರೆ. 

ಹಬಕೆ್ಕಕ್್ನ ಎರಡನ್ನಯ ಪ್ರ ಶೆೆ  (ಹಬ 1:12, 2:1) 

ದೇವರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಿ ದೇಶವನುು  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಕೇಳಿ ಆಶು ಯಥಗಳುಳ ತ್ತತ ನೆ. ಈ 

ವಚನದಲಿ್ಲ  ಹಬಕೆ್ಕ ಕನು ದೇವರ ಉತತ ರಕೆ್  ಕಾಯುತತ ರುವ ಒಬೊ  ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಚಿತಾ ಸಿದಾದ ರೆ. 

ದೇವರ ಉತು ರ (ಹಬ 2:2-20) 

• ದೇವರು ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀಯನಿಯರ ಸವ ಭಾವವನುು  ಅರತತ ದದ ರು. 

• ದೇವರ ಉತತ ರವು ಹಿೀಗಿತ್ತತ  ' ನಿೀತವಂತರು ನಂಬ್ರಕ್ಯಿಂದ ಜಿೀವಿಸುವರೆಂದು" 

• ನಂಬ್ರಕ್ಯು ಕಷ್ಗಾಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀರಾಡ್ಲು ಶಕಿತ ಯನುು  ನಿೀಡುತತ ದೆ. 

• ದೇವರು ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯರಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಐದು ಮಹಾಮಾರಯ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತ್ತತ ರೆ. 

ಹಬಕ್ಕಕನ ಕಿೋತಿನ್ನಗಳು : ( ಹಬ 3:1-9) 

• ದೇವರ ಯೀಜನೆಯನುು  ಅರತ್ತಗ ಪ್ಾ ವಾದಿಯು ದೇವರ ಯೀಜನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಯ 

ಭಕಿತ ಯಿಂದ ಒಪುಪ ತ್ತತ ನೆ. 

• ದೇವರ ನಿೀತ ಕಾಯಥಗಳ್ನುು  ಯಾವ ರೀತ ಮಹಾ ಅದುಾ ತದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿರ್ತಂಬುದನುು  

ಒಪುಪ ತ್ತತ ನೆ. 

ನಾವು ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ದೇವರ ಯೀಜನೆಯನುು  ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  ಆದರೂ 

ನಮಮ ನುು  ದೇವರಗೆ ಸಮಪಿಥಸಿ ನಂಬ್ರಕ್ಯಿಂದ ಇರೀಣ. 

ಆನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಯಾವ ಘಟ್ನೆಯನುು  ನಿಮ್ಮ ಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಲ್ಲಲಿ್ , 

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  ಪ್ಾ ತಕಿಾ ಯೆ ಹೇಗಿತ್ತತ  ? 

ದೇವಜ್ನರಲಿ್ಲ  ತೋರತಕೆ  ಸದುು ರ್ಗಳು: 

4 ಯಾವಾಗಲೂ ಕತಥನಲಿ್ಲ  ಸಂತೀಷ್ಟಸಿರ; ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡಿರ ಎಂದು ತರಗಿ ಹೇಳುರ್ತತ ೀನೆ. 

5 ನಿಮಮ  ಸೈರಣೆಯು ಎಲಿಾ  ಮನುಷ್ಯ ರಗೆ ಗತ್ತತ ಗಲ್ಲ; ಕತಥನು ಹತತ ರವಾಗಿದಾದ ನೆ. 

6 ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂರ್ತಮಾಡ್ದೆ ಸವಥವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಮುಂದೆ 

ಕೃತಜಾ ತ್ತಸುತ ತಯನೂು  ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಗಳ್ನೂು  ಮಾಡುತ್ತತ  ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದದ ನುು  

ತಳಿಯಪ್ಡಿಸಿರ. 

7 ಆಗ ಎಲಿಾ  ಗಾ ಹಿಕ್ಯನುು  ಮ್ೀರುವ ದೇವಶ್ವಂತಯು ನಿಮಮ  ಹೃದಯಗಳ್ನೂು  ಯೀಚನೆಗಳ್ನೂು  

ಕಿಾ ಸತ  ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ  ಕಾಯುವದು. ಫಿಲ್ಲಪಿಪ ಯರಗೆ 4:4-7 

--------------------------------------------------------------- 



ದಿನ-21 

ಚೆಫನಯ  ರ್ಪಸು ಕ (ಚೆಫ 1-3) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ : 

• ಈ ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ಹೆಸರ ಅರ್ಥ ಯಹೀವನಿಂದ ಬಚಿು ಟಿ್ ಲ್ಪ ಟಿ್ ವನು. 

• ವಚನ 1:1 ತನು  ಹಿಂದಿನ ನಾಲೆು  ವಂಶದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ಇದು ಹೆಜಕಿೀಯ ರಾಜನ ವಂಶದ 

ತನಕ ಹೀಗುತತ ದೆ. 

• ಯೂದ ಮತ್ತತ  ಯೂರಸಲೇಮ್ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಘಟ್ನೆಗಳು ಯಹೀಶುವನ ಆಳಿವ ಕ್ಯಲಿ್ಲ  

ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ್ವೆಂಬುದನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

• ಈ ಪ್ಾ ವಾದಿಯು ಯರಸಲೇಮನವೆಂಬುದನುು  ಮಾತಾ  ನಮಗೆ ಗತ್ತತ ಗುತತ ದೆ. ಈ ಪ್ಾ ವಾದಿಯ 

ಬರಹದಿಂದ ಆತನ ಗುಣವು ಅತ ನಿೀತವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪ್ವನುು  

ದೆವ ೀಷ್ಟಸುವನೆಂಬುದಾಗಿಯು, ದೇವರು ಬರುವ ಕಾಲ್ವು ಅತ ಶಿೀಘಾ ವೆಂದು ನಂಬುವವನಾಗಿ 

ಕಾಣಬರುತತ ದೆ. 

ಯೂದ ರಾಜ್ಯ  ನಾಶ : (ಚೆಫ 1:1-2 :3). 

• ಅವರು ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತತ ರೆ. ಯೂದದೇಶದಿಂದ ಅವರ ನಾಶವು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುತತ ದೆ 

( ಏಕ್ಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊರ್ತ ಬ್ಭಲ್ ಆರಾಧನೆಯನುು  ಮ್ಶಿಾ ಸಿದರು. (ವಚನ 4) 

ಶ್ವಸತ ರಆರಾಧನೆ (ವಚನ 5) ಅನಯ  ದೇವರ ಆರಾಧನೆ (ವಚನ 8-9) 

• ಈ ನಾಶವನುು  'ದೇವರ ಮಹೀನು ತ ದಿನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವುದು. 

• ಈ ನಾಶವು ಬರೀ ಕ್ಟಿ್ ವರಗೆ ಮಾತಾ  ಸಿೀಮ್ತವಾದದುದ . ವಚನ ( 2:1-3) ತ್ತಳೆಮಯಾದವರು ಶಿಕಿ್ ಗೆ 

ಒಳ್ಗಾಗಲ್ಲಲಿ್ . (ರಾಜಯ ಗಳು ಹಿಂತರುಗದ ಮಟಿ್ ವನುು  ಸೇರತ್ತ, ಆದರೆ ತ್ತಳೆಮ ಯಿಂದ ಇದದ ವರಗೆ 

ಮಾತಾ  ಆಶೆಯಿತ್ತತ . 

ನೆರೆಹರ ರಾಜಯ ಗಳು ನಾಶವಾಗುತತ ದೆ : (ಚೆಫ 2:4-3:8) 

1) ಫಿಲ್ಲಸಿಿಯಾ (ವಚನ 4-7) 

2) ಮೀಬ್ ಮತ್ತತ  ಆಮೀನಾ (ವಚನ 8-11) 

3) ಕುಶ್-ಯರ್ಥಯೀಪಿಯ, ಈಜಿಪಿ್ಟ (ವಚನ 12) 

4) ಅಸೆಸ ರಯಾ (ವಚನ 13-15) 

ನೆರೆಹರೆ ದೇಶದ ನಾಶವನುು  ನೀಡಿಯಾದರೂ ದೇವರ ಮಕೆಳು ಮಾನಸಾಂತರಗಳ್ಳ ಬೇಕ್ಂದು 

ಅಪೇಕಿಿ ಸಿದರು. ಆದರು ಯೂದ ದೇಶವು ಮಾನಸಾಂತರಗಳ್ಳ ಲ್ಲಲಿ್ . 

ಆದುದರಂದ ದೇವರು ಈ ಲೊೀಕವನುು  ತನು  ಕೊೀಪ್ದಿಂದ ಮಹಾಮರಯನುು  ಸುರದು ಶಿಕಿಿಸುತ್ತತ ನೆ 

(ವಚನ 3-8) 

ನಾಶವು ದೇವರ ಉಳಿದ ಮಕೆಳ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಜನಮ  ನಿೀಡುತತ ದೆ. 



ಉಳಿದ ದೇವರ ಮಕೆಳ್ ಗುಂಪು ತನು ನುು  ಸದಾಕಾಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತನು  ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ಆರಾಧಿಸವರೆಂದು ಕನಸುಕಾಣುತ್ತತ ರೆ. 

ಈ ಉಳಿದ ದೇವರ ಮಕೆಳ ಗುಂಪ್ನ ಸವ ಭಾವ ಮತ್ತು  ಕಿರ ಯೆಗಳು ಈ ರಿೋತ್ರಯಾಗಿ ಇರುತು ದೆ. 

• ಪ್ರಶುದಧ ವಾದ ತ್ತಟ್ಟಗಳಿಂದ ದೇವರ ನಾಮವನುು  ಕರೆಯುತ್ತತ ರೆ (ವಚನ 9) 

• ಕಾಣಿಕ್ಯನುು  ನಿೀಡುವುದು (ವಚನ 10) 

• ತ್ತಳೆಮಯಿಂದ ದೇವರನುು  ನಂಬುವುದು (ವಚನ 12) 

• ಸುಳ್ಳ ನುು  ಆಡ್ದೆ ಇರುವುದು (ವಚನ 13) 

ದೇವರು ಈ ಉಳಿದ ದೇವರ ಮಕೆಳ್ ಗುಂಪ್ನುು  ನೀಡಿ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಟಿ್ ನು. ತನು  ಮಕೆಳಿಗೀಸೆ ರ 

ಹಾಡ್ನುು  ಹಾಡಿದನು. ಈ ರೀತ ನಮಮ  ದೇವರ ಹೃದಯವನುು  ಇಲಿ್ಲ  ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ. 

ಯಾವ ರೀತ ದೇವರು ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಅತ ಆಳ್ವಾದ ಸಂಬಂಧವನಿು ಡ್ಲು ಇಚಿು ಸುತ್ತತ ನೆಂಬುದನುು  

ಅರತ್ತಕೊಳ್ಳ ೀಣ. 

 ನಾವು ದೇವರ ಮಕೆಳ್ ಗುಂಪ್ರಗಿದೆದ ವಾ? ನಾವು ಅವರ ಆಶಾ ಯವನುು  ಬಯುಸುವಂತರುವೆವಾ? ಅರ್ವಾ 

ನಾವು ಆತನ ಕೊೀಪ್ಕೆ್  ಒಳ್ಗಾಗಿದೆದ ೀವಾ? ನಾವು ನಮಮ ನೆು ೀ ತ್ತಳೆಮ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮ್ೀಪ್ಕೆ್  

ಹೀಗೀಣ. 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಗೆ ಇಷಿ್ ವಾದ ದೇವರ ಹಾಡ್ನುು  ಹಾಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ  ಸಂತೀಷ್ಗಳಿಳ  (69:30-31) 

ನಾನು ಸಂಕಿಥಸುತ್ತತ  ದೇವರ ನಾಮವನುು  ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ಕೃತಜಾ ತ್ತಸುತ ತಯಿಂದ ಘನಪ್ಡಿಸುವೆನು. 

ಇದು ಯಹೀವನಿಗೆ ಬಹು ಪಿಾ ಯವಾದದುದ . (ಕಿೀತಥನೆಗಳು 68 :30-31) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-22 

ಹಾಗಾಯ್ ರ್ಪಸು ಕ (ಹಾಗಾ 1-2) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ 

ಹಾಗೆಾಯ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾ ಮವೆಂದು ಅರ್ಥ. 

ಹಾಗೆಾಯ ಜಕರಯನ ಜೊರ್ತ ಸೇರ ಜನರನುು  ದೇವರ ಆಲ್ಯವನುು  ಕಟಿ್ ಲು ಪ್ಾ ರೇಪಿಸಿದರು. 

ಈ ದೇವಲಾಯಕೆ್  ಆಸಿತ ವಾರವನುು  ಹಾಕಿ 16ವಷ್ಥಗಳಾಗಿತ್ತತ  . (ಎಜಾ  3:12) 

ನೆರೆಹರೆಯ ರಾಜಯ ಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ವು ಶೀಷ್ಣೆಯನುು  ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಯೂದ ಜನರು ಆಲ್ಯವನುು  

ಕಟಿ್ಟ ವ ಆಶೆಯನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ ಬ್ರಟಿ್ ರು (ಎಜಾ  4:1-5) 



ಈ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯ@ (520 ಕಿಾ .ಪೂ.) ನಾಲೆು  ಸಂದೇಶವನುು  ನಾಲೆು  ತಂಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಕೊಟಿ್ಟ ದದ  ನಾನು 

ಸಂಕಿಥಸುತ್ತತ  ದೇವರ ನಾಮವನುು  ಕೊಂಡಾಡುವನು. ಕೃತಜಾ ತ್ತಸುತ ತಯಿಂದ ಘನಪ್ಡಿಸುವನು. ಇದು 

ಯಹೀವನಿಗೆ ಬಹು ಪಿಾ ಯವಾದದುದ . (ಕಿೀತಥನೆಗಳು 68:30-31). 

ದೇವಾಲ್ಯವನೆ್ನ  (ರ್ಪನಃ ಕಟ್್ಟ ವುದು) (ಹಾಗಾ : 1:1-15) 

ತ್ತನು ನಿೀಡುವ ಸಂದೇಶ ದೇವರಂದ ಬಂದದುದ  ಎಂಬುದನುು  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ತಳಿಸಿದರು. ಈ ಪುಸತ ಕದಲಿ್ಲ  

ಬರೀ 38 ವಚನಗಳಿವೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  26 ಸಲಾ ದೇವರು ಘೀಷ್ಟಸುತ್ತತ ರೆ. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಲ್ಪ ಡುತತ ದೆ. 

ಅವರಗೆ ನಿೀಡಿದ ಕ್ಲ್ಸವನುು  ಮಾಡಿಮುಗಿಸಿದದ ರು. ಅವರಗೆ ನಿೀಡಿದ ಕ್ಲ್ಸವೇ ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಪುನಃ 

ಕಟಿ್ಟ ವುದು. ಇವರು ನಾಲೆು  ವಷ್ಥಗಳ್ಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಕಟಿ್ಟ  ಮುಗಿಸಿದರು (ಎಜ್ಞಾ  6:15) 

ಜನರು ತಮಮ  ತಮಮ  ಮನೆ ಕಟಿ್ ಲು ಉತ್ತಸ ಹದಿಂದ ಇದದ ರು. ಆದರೆ ದೇವರ ಮನೆಯನುು  ಹಾಳಾಗಿ 

ಹೀಗಲು ಬ್ರಟಿ್ಟ ಬ್ರಟಿ್ಟ ದದ ರು (ವಚನ 4) 

ದೇವರು ಅವರು ಪ್ಡುವ ಕಷಿ್ ಗಳು ಜನರು ನಿೀಡುವ ತಪ್ರಪ ದ ಮುಖ್ಯ ತವ ದಿಂದಲೇ ಎಂದು 

ಸಪ ಷಿ್ ಪ್ಡಿಸುತ್ತತ ರೆ (ವಚನ 5-11). ಈ ಸಂದೇಶವನುು  ಜನರಗೆ ಸಪ ಷಿ್ ಪ್ಡಿಸಲು ಮೂರುವಾರವಾಗಿತ್ತತ . 

ನಂತರ ಜನರು ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಕಟಿ್ಟ ವ ಕ್ಲ್ಸವನುು  ಕೈಗಂಡ್ರು (ವಚನ 15). 

ನಿಮಮ  ಜಿೀವನ ದೊಡ್ಡ  ದೊಡ್ಡ  ಮುಖ್ಯ ತವ ಗಳಾವುವು : 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಕಿೋತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಿೋತ್ರಿಗಿಂತ ಉನೆ ತವಾದದುದ  : (ಹಾಗಾಯ್ 2: 1-9) 

ಎರಡ್ನೆಯ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಜನರನುು  ಸತಯ ದ ಮಾಗಥಕೆ್  ಕರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವರು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಇರುತ್ತತ ರೆ ಎಂಬುದನುು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವುದು. 

ಮದಲ್ನೆಯ ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ನೀಡಿರುವ ಹಿರಯರು ಹಸ ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ನೀಡಿ 

ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್  (ವಚನ 3), ಆದರೆ ದೇವರು ಹಿಂದಿನಕಾಲ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲು ತಮಮ  ಬಳಿ 

ಇದಾದ ನೆಂಬುದನುು  ಅರವುಗಳಿಸಿದರು (ವಚನ 5). 

ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ವುದು ಮಸಿೀಹನನುು  ಕರೆತರುವುದಾಗಿರುವ ಯೀಜನೆಯೆಂದು 

ನೆನಪಿಸುತ್ತತ ರೆ (ವಚನ 2) ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಈ ದೇವಾಲ್ಯದ ಆರ್ಥಥಕ ಕಿೀತಥ ಇದಕೆಿಂತ 

ಉನು ತವಾದದುದ  ಎಂದು. 

ಕಷ್್ ಗಳು ದೈವಿೋಕ ಶಿಸುು  (ಹಾಗಾ 2:10-19) 

ದೇವರು ಸೀಮಾರತನದ ಹೃದಯವನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಇರಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶುದಧ ವಾದ ಹೃದಯವನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಕರೆಯುತ್ತತ ನೆ. ಇದಕೆಾ ಗಿ ಒಂದು ಸಣಣ  ಕರ್ತಯ ಮೂಲ್ಕ ವಿವರಸುತ್ತತ ನೆ. 

ದೇವರಗೀಸೆ ರ ಬೇಪ್ಥಡಿಸಲ್ಪ ಟಿ್  ಮಾಂಸವೂ ತನು  ದೈವಿೀಕತನವನುು  ಮುಟಿ್ಟ ದ ಎಲಿಾ  ವಸುತ ಗಳಿಗೆ 

ಹರಡ್ಲಾಗದು; ಆದರೆ ಕ್ಟಿ್ಟ  ಹೀದ ಜನರು ತಮಮ  ಕ್ಟಿ್ಟ ತನವನುು  ಮುಟಿ್ಟ ವ ಎಲಿಾ  ವಸುತ ಗಳಿಗೆ 

ಹರಡ್ಲು ಸಾಧಯ . 



ಸಾಮಾನಯ  ಶಬದ ದಲಿ್ಲ  ವಿವರಸಬೇಕಾದರೆ, ಒಬೊ  ಆರೀಗಯ ವಾದ ಮನುಷ್ಯ ನು ತನು  ಆರೀಗಯ ವನುು  

ಅನಾರೀಗಯ  ಮನುಷ್ಯ ರಗೆ ನಿೀಡ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ . 

ಆದರೆ ಒಬೊ  ಅನಾರೀಗಯ  ಮನುಷ್ಯ ನು ತನು  ಅನಾರೀಗಯ ವನುು  ಆರೀಗಯ  ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಹರಡಿಸಲು 

ಸಾಧಯ . 

ಆದುದರಂದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಶುದಧ  ಕ್ಲ್ಸಗಳು ಒಬೊ  ವಯ ಕಿತ ಯನುು  ಪ್ರಶುದಧ ವನಾು ಗಿ 

ಮಾಡ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ . ಆದರೆ ಪ್ರಶುದದ  ಹೃದಯವುಳ್ಳ ವರು ಪ್ರಶುದಧ  ಕ್ಲ್ಸಗಳ್ನುು  ಮಾಡ್ಲು ಸಾಧಯ . 

ಒಳೆಳ ಯ ಕ್ಲ್ಸಗಳು ಮಾತಾ  ನಮಮ ನುು  ರಕಿಿ ಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ , ಆದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹಂದಿದ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ 

ಒಳೆಳ ಯ ಕ್ಲ್ಸವನುು  ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. 

ಮಸ್ೋಹನ ಆಗಮನವೇ ಅಂತ್ರಮ ಆಶಿೋವಾಿದ (ಹಾಗಾಯ್ 2: 20-23) 

ಜೆರುಬ್ಭಬಲ್್ನನುು  ಕಿಾ ಸತ ನಹಾಗೆ ಚಿತಾ ಸಿದಾದ ರೆ. 

ಅವನು ಯೇಸುವ ಕುಲ್ದಲಿ್ೀ ಬಂದಿರುತ್ತತ ನೆ. (ಮತ್ತತ ಯ 1:12-13) 

ಈ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯು ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಕಟಿ್ ಲು ಪೆಾ ೀರೇಪಿಸಿ ಕಟಿ್ಟಮುಗಿಸಿದ ಮೂಲ್ಕ ಪೂಣಥಗಳುಳ ತತ ದೆ. 

ಅಂತಮವಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಕಟಿ್ಟ ವ ಮೂಲ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಕಿಾ ಸತ ನ ಸಭೆಯನುು  ಕಟಿ್ ಲು 

ದಾರಮಾಡಿಕೊಡುತತ ದೆ. 

ಅನವ ಯ : ಹೇಗೆ/ ಎಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣವನುು  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತತ ದೆದ ೀವೆ? ಪ್ರಲೊೀಕ 

ರಾಜಯ ವು ಹಲ್ದಲಿ್ಲ  ಹೂಳಿಟಿ್  ದಾ ವಯ ಕೆ್  ಹೀಲ್ಲಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಒಬೊ ನು ಅದನುು  ಕಂಡು ಕೊಂಡು 

ಮುಚಿು ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಅದರಂದಾದ ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ ತನು  ಬದುಕನೆು ಲಿಾ  ಮಾರ ಆ ಹಲ್ವನುು  

ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ನು (ಮುತ್ತತ ಯ 13:44) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-23 

ಚೆಕಯಿನ ಗರ ಂಥ (ಜೆಕಯಿ 1-2) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ : 

• ಜೆಕಯಿ ಹೆಸರನ ಅರ್ಥ 'ಕತಥನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ  ಇರುವವನು' ಎಂದು, ಇವನು ಹಗೆಾಯ ಎಂಬ 

ಪ್ಾ ವಾದಿಯಡ್ನೆ ಕ್ಕಡಿ ಇಸೆಾ ೀಲ್ ಪುನಸಾತ ಥಪಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದನು. 

• ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯರ ಸೆರೆಯಿಂದ, ಜೆರುಬ್ಭೊ ಬಲ್ ಎಂಬವನ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ಹಿಂತರುಗಿದವರು 538 

ಕಿಾ .ಪೂ. ದಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ದರು. 

• ಆದರೂ 16 ವಷ್ಥಗಳು ಕಳೆದರೂ, ದೇವಾಲ್ಯವು ಪೂಣಥವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ , ಆದದ ರಂದ ಹಗೆಾಯನು 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಕ್ಲ್ಸ ಪೂಣಥಗಳಿಸಲು ಪ್ಾ ವಾದನೆಗಳಿಂದ, ಬೀಧನೆಗಳಿಂದ ಅವರನುು  

ಪ್ಾ ೀತ್ತಸ ಹಪ್ಡಿಸುವಾಗ ಜೆಕಯಥನು ಅವನಂದಿಗೆ ಬೀಧಿಸತಡ್ಗಿದನು. 

• ಅವರಬೊ ರ ಪ್ಾ ೀತ್ತಸ ಹದಿಂದ ಕಿಾ .ಪೂ. 516ರಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲ್ಯವು ಪುನಃ ಕಟಿ್ ಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ (ಎಜಾ  6:11) 



ಮದಲ್ನ್ನಯ ದಶಿನ (ಕ್ಕಂರ್ಪ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರನ್ನ ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ) ಜೆಕಯಿ 1:1-

17) 

• ಈ ದಶಥನದ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ದೇವರ ದೂತರು ಪ್ಾ ಪಂಚವನೆು ಲಿಾ  ವಿೀಕಿಿಸುತ್ತತ ರೆ ಮತ್ತತ  

ದೇವರು ತನು  ಆಲ್ಯವನುು  ನಿಶಿು ಂರ್ತಯಿಂದ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ  ಮುಗಿಸಲು ಕಾತ್ತರನಾಗಿದಾದ ನೆ. 

• ದೇವರು ಪ್ಾ ಪಂಚದ ಎಲಿಾ  ದೇಶಗಳ್ನುು  ತನು  ಹತೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ದಾದ ನೆ. ಕುದುರೆಯ ಬಣಣ ದ 

ಅರ್ಥ ಹಿೀಗಿದೆ ಕ್ಂಪು (ಯುದದ ) ಕಂದು (ಬರಗಾಲ್) ಬ್ರಳಿ (ವಿಜಯ) 

ದೇವರು ಎಲಿಾ  ದೇಶಗಳ್ ಮೇಲ್ ತನು  ಪ್ಾ ಭುತವ ವನುು  ನೆಡ್ಸುತ್ತತ ನೆಂದು ನಾವು ನಂಬ್ರದೆದ ೀವೆಯಾ? 

ಅಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಯೀಜನೆಗಳು ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬ್ರದೆದ ೀವೆಯೇ? 

ಎರಡನ್ನಯ ದಶಿನ (ನಾಲೆು  ಕಂಬುಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಲ್ವ ರು ಕಮಾು ರರು) ಜೆಕಯಿ 1:18-21) 

• ಕೊಂಬುಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ಾ ಭುತವ  (ಆನಯ  ದೇಶಗಳು) ಎಂದರ್ಥ. ಆ ದೇಶಗಳು, ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರನುು  

ದಿಕೆುಪ್ರಲಾಗಿ ಓಡಿಸಿದದ ರು. 

• ನಾಲೆು  ಎಂಬುದು ವಿಶವ ದ ಸುವಯ ವಸೆಾ ಯ ಸಂಖ್ಯಯ . 

• ಕಮಾಮ ರರು ಎಂದರೆ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರನುು  ಚದುರಸಿದ ಪ್ಾ ಭುತವ ಗಳ್ನುು  ನಾಶಪ್ಡಿಸಲು ದೇವರು 

ಏಪ್ಥಡಿಸಿದ ಕ್ಲ್ವು ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತತ  ಸಾಧನೆಗಳು. 

• ಈ ದಶಥನದ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಜನರು ನಿಶಿು ಂರ್ತಯಿಂದ ಆಲ್ಯವನುು  ಕಟಿ್ಟ  

ಮುಗಿಸಬೇಕ್ಂಬುದೇ. ಯಾವ ಪ್ಾ ಬಲ್ ರಾಷಿ್ ರಗಳೂ ದೇವರ ವಿರುದಧ  ಹೀರಾಡಿ ದೇವರ 

ಯೀಜನೆಗಳ್ನುು  ಕಾಯಥಗತಗಳುಳ ವುದನುು  ನಿಲಿ್ಲಸಲಾರವು. 

ಮೂರನ್ನಯ ದಶಿನ : (ಅಳತೆಯ ನೂಲ್ಲನವನ್ನ) ಜೆಕಯಿ 2:1-13 

• ಯೆರುಸಲೇಮ್ನ ಜನರು ತಮಮ  ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತತ  ತಮಮ  ತಮಮ  ಜಿೀವನದ ಪ್ರಸಿಾ ತಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ತ್ತಂಬ್ಭ ಕಾಳ್ಜಿಯಿಂದಿದದ ರು. 

• ಈ ಸಂದೇಶದ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಅವರನುು  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಕಾಪ್ರಡಿ ಅವರ ಎಲಿಾ  

ಕೊರರ್ತಗಳ್ನುು  ನಿೀಗಿಸುತ್ತತ ನೆಂದು 

• ದೇವರು ಮೆಸಾಸ ಯನ ಕಾಲ್ (ವ 10-13) ವನೂು  ಇದರಲಿ್ಲ  ತೀರಸುತತ ದಾದ ನೆ. ದೇವರು ಕಿಾ ಸತ ನ 

ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಾ ಪಂಚವನುು  ಆಶಿೀವಥದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತತ ರೆ. 

ಇದರ ಮೂಲ್ಕ, ದೇವರು ಎಲಿಾ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರನುು  ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತರುಗಿ ತಮಮ  ತ್ತಯಾತ ಡಿಗೆ ಬರಲು 

ಬಹಳ್ ಕಾತರದಿಂದ ಮರೆಯಿಡುತತ ದಾದ ರೆ. ನಾವೂ ಕ್ಕಡ್ ದೇವರ ರಾಜಯ ವನುು  ಮನಪೂವಥಕವಾಗಿ 

ಹುಡುಕುವಾಗ ನಮಮ  ಎಲಿಾ  ಕೊರರ್ತಗಳ್ನುು  ದೇವರು ನಿೀಗಿಸುತ್ತತ ರೆ. 

ಅನವ ಯ : ನಮಮ  ಎಲಿಾ  ಸಭೆಗಳೂ / ಸಹಾಯಕರು ಐಕಯ ರ್ತಯಿಂದ ಇರುವಂರ್ತ ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸೀಣ. ಎಲಿಾ  

ಕುಟ್ಟಂಬ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತತ  ಎಲಿಾ  ಶಿಷ್ಯ ರಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸೀಣ, 

18 ನಿೀವು ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ಪೆಾ ೀರತರಾಗಿ ಎಲಿಾ  ಸಮಯಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಲ್ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ 

ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನುು  ಪ್ರಾ ರ್ಥಥಸಿರ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಪೂಣಥ ಸಿಾ ರಚಿತತ ರಾಗಿದುದ  ದೇವಜನರೆಲಿ್ರ 

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ವಿಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಮಾಡುತ್ತತ  ಎಚು ರವಾಗಿರಥ. (ಎಫೆಸ 6:18) 



--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-24 

ಜೆಕಯಿನ ಗರ ಂಥ (ಜೆಕಯಿ 3-4) 

ನಾಲೆ್ನ್ನಯ ದಶಿನ (ಮಹಾಯಾಜ್ಕನಗಾಗಿ ಶುದದ  ಬಟ್್ಟ ಗಳು) ಜೆಕಯಿ 3:1-10 

• ಯಹೀಶುವ ಮಹಾಯಾಜಕನನುು  ಪ್ಾ ತನಿಧಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

• ಸೈತ್ತನನು ಪ್ಾ ಧ್ಯನ ಯಾಜಕನ ಮೇಲ್ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತತ  ಅವನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಲು 

ಪ್ರತಾ ನಲಿ್  ಎಂದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಎತತ  ತೀರಸುತ್ತತ ನೆ. (ಮೈಲ್ಲಗೆಯಾದ 

ವಸತ ರಗಳು) 

• ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಕ್ಷಮ್ಸಿ, ಅವರನುು  ಮಹಾಯಾಜಕನ ಪ್ದವಿಗೆ 

ಪುನಸಾಾ ಥಪಿಸುತ್ತತ ರೆ. (ಶುದಧ  ವಸತ ರಗಳು) 

• ಈ ಯಾಜಕರು ಬರಲ್ಲರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಚಿಹೆು ಯಾಗಿದದ ರು, ಆ ಯಾಜಕನು ಅವರ 

ವಂಶದಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ ನು. 

• ಕಲಿ್ಂದರೆ ಸಭೆಯಂದು ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು (ದಾನಿಯೇಲ್ 2:34-45 ನೀಡಿ) ಏಳು ಕಣುಣ ಗಳು 

ಎಂದರೆ ದೇವರು ತಮಮ  ಸಭೆಯನುು  ಪ್ರಪೂಣಥವಾಗಿ ಕಾಪ್ರಡಿ ಅದನುು  ಸುರಕ್ಷರ್ತಯಿಂದ 

ಇಟಿ್ಟ ರುತ್ತತ ರೆ ಎಂದರ್ಥ, 

• ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ  ತಲ್ಗಿಸುವೆನು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ರು 

ಶಿಲುಬಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಬಲ್ಲದಾನ. 

“ಈ ದಿನ ನಿೀವೂ ಕ್ಕಡ್ ಆರಸಲ್ಪ ಟಿ್  ಜನರೂ ರಾಜತನದ ಯಾಜಕರೂ, ಪ್ರಶುದಧ  ಜನಾಂಗವೂ, ದೇವರ 

ಜನರೂ ಆಗಿದಿದ ೀರ (1 ಪೆಾ ೀತಾ  2:9) ನಮಮ ನುು  ಪಿಾ ೀತಸುವವನು ಮತ್ತತ  ತನು  ರಕತ ದ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ನುು  

ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದ ಬ್ರಡಿಸದವನು (ಪ್ಾ ಕಟ್ನೆ 1:6) 

ಐದನ್ನಯ ದಶಿನ : ಚಿನೆ ದ ದಿೋಪ್ಸಥ ಂಭ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಎಣ್ಣು  ಮರಗಳು (ಜೆಕಯಿ 4:1-4) 

• ಚಿನು ದ ದಿೀಪ್ಸತ ಂಭ, ಮೀಶೆಯ ನಾಯ ಯಶ್ವಸತ ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಶುದಧ  ಸಾ ಳ್ದ ಪ್ಾ ತೀಕವಾಗಿದೆ. 

• ನಾಲೆ್ ನೆಯ ದಶಥನದಲಿ್ಲ  ಯಾಜಕವೃತತ ಯನುು  ಪ್ರಶುದಧ ಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತತ . ಈಗ ಜನರನುು  

(ಜೆರುಬ್ಭೊ ಬಲ್) ದೇವರ ದಿವಯ  ರಕ್ಷಣೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ತೀರಸಲಾಗಿದೆ. 

• ನಾವೆಲಿಾ  ಹೇಗೆ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ವೃದಿಧಯಾಗಲು ಕಾರಣ? ದೇವರು ನಮೆಮ ದುರಲಿ್ಲರುವ 

ಪ್ವಥತಗಳ್ನುು  (ಅಡೆತಡೆಗಳ್ನುು ) ರ್ತಗೆಯುತ್ತತ ರೆ, ಅದರಂದ ನಮಗುಂಟಾಗುವ ಎಲಿಾ  

ಜಯಗಳೂ ನಮಮ  ಸವ ಂತ ಶಕಿತ ಯಿಂದಲಿ್  ದೇವರ ಪ್ಾ ಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ. 

• ಎರಡು ಎಣೆಣ  ಮರಗಳ್ ಅರ್ಥ, ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ದಿೀಪ್ಸತ ಂಭಗಳಿಗೆ ಎಣೆಣ ಯನುು  

ಪೂರೈಸಲಾಗುತತ ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೀಶುವನಿಗೂ, (ಯಾಜಕ) ಜೆರುಬ್ಭಬಲ್ (ಜನರಗೂ) 

ಆಲ್ಯವನುು  ಪುನಃ ಕಟಿ್ ಲು ಶಕಿತ ಯನುು  ದೇವರು ದಯಪ್ರಲ್ಲಸುತ್ತತ ರೆ. 

ನಮಗೆಲಿಾ  ನಿಜವಾದ ಎಣೆಣ  ಪೂರೈಕ್ (ಶಕಿತ ) ಬರುವುದು ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನೆಂಬ ಹೆಸರನಿಂದಲೇ, ಏಕ್ಂದರೆ 

ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಯಾಜಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ವಾದಿ, ಅವನು ನಮಗೆ ತ್ತಂಬ್ರ ತ್ತಳುಕುವಂರ್ತ ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ನನುು  

ಕೊಡುತ್ತತ ನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಜಿೀವಕೊಡುವ ನದಿ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಉಕೆಿ  ಹರಯುತತ ದೆ. 



ಅನವ ಯ : ಸೈತ್ತನನು ನಿಮಮ  ಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ, ಮತ್ತತ  ಅದಕೆಿರುವ ದೇವರ 

ವಾಗಾದ ನವನುು  ಬರೆಯಿರು : 

ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದ ಕ್ಲ್ವು ಪ್ರಪ್ಗಳು 

1.  

2.  

3. 

ಸೈತ್ತನನ ದೂರು 

1.  

2.  

3. 

ದೇವರ ವಾಗಾದ ನ 

1.  

2.  

3.  

25 ಬ್ರಡಿಸುವವನು ಇದಾದ ನೆಂಬದಕೆಾ ಗಿ ನಮಮ  ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕಿಾ ಸತ ನ ಮೂಲ್ಕ ದೇವರಗೆ ಸತ ೀತಾ . 

ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ ನನು ಷಿ್ ಕೆ್  ನಾನೇ ಮನಸಿಸ ನಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್  ಆಳಾಗಿಯೂ ಶರೀರಭಾವದಿಂದ 

ಪ್ರಪ್ವೆಂಬ ನಿಯಮಕೆ್  ಆಳಾಗಿಯೂ ನಡ್ಕೊಳುಳ ವವನಾಗಿದೆದ ೀನೆ. 

1 ಆದದರಂದ ಕಿಾ ಸತ  ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ  ಇರುವವರಗೆ ಅಪ್ರಾಧನಿಣಥಯವು ಈಗ ಇಲಿ್ವೇ ಇಲಿ್ . 

2 ಯಾಕಂದರೆ ಜಿೀವವನುು ಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ನಿಂದಾದ ನಿಯಮವು ನಿನು ನುು  ಪ್ರಪ್ಮರಣಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಿಾ ಸತ  ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಬ್ರಡಿಸಿತ್ತ.(ರೀಮಾ 7:25-8:2) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-25 

ಜೆಕಯಿ ಗರ ಂಥ (ಜೆಕಯಿ 5-6) 

ಆರನ್ನಯ ದಶಿನ (ಹಾರುವ ಸುರುಳಿ) (ಜೆಕಯಿ 5:1-4) 

• ಆ ಸುರಳಿಯಲಿ್ಲ  ಜನರು ಮಾಡುವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ನಾಯ ಯತೀಪುಥ 

ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕಳ್ಳ ತನ ಮತ್ತತ  ಸುಳಾಳ ಣೆ. 

• ಜನರು ತ್ತಂಬ್ಭ ದಾ ವಾಯ ಶೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಾ ಪಂಚಿಕ ವಸುತ ಗಳ್ನುು  ಆಶಿಸುತತ ದದ ರು. 



ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ತೃಪಿತ ಯಿಂದಿರುವುದನುು  ಕಲ್ಲಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂತೀಷ್ದ ರಹಸಯ ವಾಗಿದೆ. ದೇವರು 

ನಮಮ ನೆು ಲಿಾ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನಿು ವೇಶಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಹಾಕುತ್ತತ ರೆ. ಆದರೂ ನಾವೆಲಿಾ  ತೃಪಿತ ಯಿಂದಿದುದ  ದೇವರನುು  

ಮಹಿಮೆಪ್ಡಿಸಬೇಕು. 

ಏಳನ್ನಯ ದಶಿನ (ಬುಟ್್ಟಯಲಿ್ಲ  ಸ್ು ರ ೋ) (ಜೆಕಯಿ 5:5-11) 

• ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿತ ರೀ ಜನರ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಪ್ಾ ತನಿಧಿಸುತ್ತತ ಳೆ. ಜನರ ಅಧಮಥವನುು  

ಸಿತ ರೀಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿತಾ ಸಲಾಗಿದೆ. 

• ದೇವರು ಜನರ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ನುು  ಯೆರುಸಲೇಮ್ನಿಂದ ಬಹಳ್ ದೂರ ಎಸೆಯುತ್ತತ ರೆ. 

• ಇದರ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಜನರ ಪ್ರಪ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ಒಂದು ರ್ತರನಾದ 

ಮ್ತಯನುು  ಇಡುತ್ತತ ರೆ ಎಂಬುದೇ. 

ಪ್ರಪ್ ತನು ದೇ ಆದ ನಾಶದ ಬ್ರೀಜವನುು  ಹತತ ದೆ. ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ದ ಕೊನೆ ಮರಣವೇ ಆದರೆ ಮನಸಾಂತರ 

ಹಂದುವವರಗೆ ನಿರೀಕಿ್ಯಿದೆ. 

ಎಂಟನೇ ದಶಿನ (ನಾಲೆು  ರಥಗಳು) (ಜೆಕಯಿ 6:1-8) 

• ಈ ರರ್ಗಳು, ದೇವರು ತನು  ಜನರನುು  ಹೇಗೆ ಕಾಪ್ರಡುತ್ತತ ರೆ. ಹಿೀಗೆ ಎಲಿಾ  ಜನಾಂಗಗಳ್ನುು  ತನು  

ಹತೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲದಾದ ರೆಂಬುದನುು  ತೀರಸುತತ ದೆ. 

• ದೇವರು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ತನು  ಜನರಗೆ ಸಾಮಾಧ್ಯನವನುು  ಕರುಣಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮಾಧ್ಯನವನುು  ಕೊಟಿ್ಟದಾದ ರೆ, ಆ ಸಮಾಧ್ಯನವೂ ಎಲಿಾ  ಜ್ಞಾ ನವನುು  ಮ್ೀರದೆ. 

ನಮಗೆ ಸಮಾಧ್ಯನವು ಉಂಟಾಗುವುದು ನಾವು ದೇವರಗೆ ನಮಮ ನೆು ೀ ಅಪಿಥಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ. 

ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಯ ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪ ಟಿ್  ಜಿೀವನವು ಪೂಣಥ ಸಮಾಧ್ಯನಕೆೊಳ್ಗಾಗಿದೆ. 

ಯೆಹೊೋಶುವನಗೆ ಕಿರಿೋಟ : (ಜೆಕಯಿ 6:9-15) 

• ಆ ಕಿರೀಟ್ ಚಿನು  ಮತ್ತತ  ಬಳಿಳ  ಎರಡ್ರಂದಲೂ ಮಾಡ್ಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. ಬರಲ್ಲರುವ ಮಳ್ಕ್ 

ಹಂದಿರುವ ಎರಡೂ ಸಾಾ ನಗಳು, ಎಂದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಮತ್ತತ  ಅರಸ ಎಂಬುದನುು  

ಬ್ರಂಬ್ರಸುತತ ವೆ. 

• ಯೇಸು ತನು  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿಯೂ, ಅರಸನಾಗಿಯೂ ಸಭೆಯನುು  

ಸಾಾ ಪ್ನೆಗಳಿಸಿ ಆಳುವನು ಎಂಬುದನುು  ಹೇಳುತತ ದೆ. 

ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನು ನಿೀತವಂತಕ್ಯ ರಾಜ, ಯರಸಲೇಮ್ನ ರಾಜ, ಸಮಾಧ್ಯನದ ರಾಜ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ಧ್ಯನ 

ಮಹಾಯಾಜಕ. ಈ ಸಾಾ ನಗಳು ಇವತತ ಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಸಮಾಧ್ಯನ 

ಕೊಡುತತ ವೆ, ದೇವರ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಪಿಗಳ್ ಮಧ್ಯಯ  ಸಮಾಧ್ಯನ ಉಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಸಾಾ ನ. 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ , ಅಂದರೆ ಪ್ರಾ ಪಂಚಿಕ ವಸುತ ಗಳು ಮತ್ತತ  ದಾ ವಯ ಗಳ್ 

ಅಗತಯ ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಅತೃಪಿತ ಯಿಂದಿದಿದ ೀರ? 

6 ಸಂತ್ತಷಿ್ಟ ಸಹಿತವಾದ ಭಕಿತ ಯು ದೊಡ್ಡ  ಲಾಭವೇ ಸರ. 



7 ನಾವು ಲೊೀಕದೊಳ್ಕೆ್  ಏನೂ ತಕೆೊಂಡು ಬರಲ್ಲಲಿ್ವಷಿೆ ; ಅದರಳ್ಗಿಂದ ಏನೂ ತಕೆೊಂಡು 

ಹೀಗಲಾರೆವು. 

8 ನಮಗೆ ಅನು ವಸತ ರಗಳಿದದ ರೆ ಸಾಕು; 

9 ಐಶವ ಯಥವಂತರಾಗಬೇಕ್ಂದು ಮನಸುಸ  ಮಾಡುವವರು ದುಷೆಪ ರೀರಣೆಯೆಂಬ ಉಲ್ಲಥನಲಿ್ಲ  

ಸಿಕೆಿಕೊಂಡು ಬುದಿಧ ವಿರುದಧ ವಾಗಿಯೂ ಹಾನಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅನೇಕ ಆಶೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ರೀಳುತ್ತತ ರೆ. 

ಇಂರ್ ಆಶೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ರನುು  ಸಂಹಾರನಾಶನಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿಸುತತ ವೆ.(1 ತಮೀತ 6:6-9) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-26 

ಜೆಕಯಿನ ಗರ ಂಥ : (ಜೆಕಯಿ 7-8) 

ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಕರುಣ್ಣ, ಉಪ್ವಾಸವಲಿ್  : (ಜೆಕಯಿ 7:1-14) 

• ಬೇತೇಲ್ಲನಿಂದ ಬಂದ ನಾಯಕರ ಗುಂಪು, ಇಷಿ್ಟ  ವಷ್ಥ ಮಾಡಿದ ಪ್ಾ ಕಾರ ಉಪ್ವಾಸವನುು  

ಮುಂದುವರಸಬೇಕೊೀ? ಎಂದು ವಿಚಾರಸಲು ಬಂದಿದದ ರು. ಮೀಶಯ ನಾಯ ಯಶ್ವಸತ ರದ ಪ್ಾ ಕಾರ 

ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪ್ವಾಸವನುು  ಅಗತಯ  ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತತ  . ಅದು ಪ್ರಪ್ ಪ್ರಾ ಯಶಿು ತತ ದ ದಿನದ 

ಉಪ್ವಾಸವಾಗಿತ್ತತ  . 

• ದೇವರು (ವ.4-7) ರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡುವ ಉಪ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದು ಚ್ಚಚಿು  ಚ್ಚಚಿು  

ಕೇಳುತ್ತತ ರೆ. 

• (ವ.5) ರಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಅವರು ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದು ದೇವರಗಾಗಿ ಅಲಿ್  ತಮಗಾಗಿಯೇ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ. 

• ದೇವರು (ವ.8-14)ರಲಿ್ಲ  ಉಪ್ವಾಸ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ್  ಆದರೆ ಒಬೊ ರಗಬೊ ರು ನಿೀತವಂತನಾಗಿ 

ವತಥಸಿರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ. 

• ಉಪ್ವಾಸ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ, ಪಿಾ ೀತ ಮತ್ತತ  ಕರುಣೆಯ ಸಾಾ ನಕೆ್  ಬರುವುದು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ . 

• ದೇವರಗೆ ಹರಗಿನ ಆಚಾರ, ಅರ್ವಾ ಧಮಥಕೆಿಂತ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದುದ  ನಮಮ  ಹೃದಯದ 

ಮತ್ತತ  ಭಾವನೆಗಳ್ ವಿಚಾರ. 

• ನಮಮ  ಹೃದಯಗಳು ವಜಾ ದ ಕಲಿ್ಲನಂತವೆ (ವ.12) ದೇವರನುು  ಮತ್ತತ  ಇತರರನುು  

ಪಿಾ ೀತಸುವುದನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಹರಗಿನ ಆಚಾರಗಳ್ನುು  ಆಚರಸಿದಾಗ ನಾವು ಹಿೀಗಾಗುರ್ತತ ೀವೆ. 

ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಕಣ್ೀಟ್ವನಿು ಟಿ್ಟ ದೆದ ೀವೆ? ಹರಗಿನ ಆಚಾರವೀ ಅರ್ವಾ ನಮಮ  

ಹೃದಯಗಳ್ ಮೇಲ್ಯೀ? ಯಾವುದು ಸುಲ್ಭ ಬೇರೆಯವರನುು  ನಿೀತಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳುಳ ವುದೊೀ 

ಅರ್ವಾ ಉಪ್ವಾಸವೀ? 

ಆಶಿೋವಿದಿಸುತೆು ೋನ್ನ ಎಂದು ಯೆಹೊೋವನ ವಾಗಾದ ನ : ಜೆಕಯಿ 8:1- 23 

• ಭವಿಷ್ಯ ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತತ  ಉರ್ತತ ೀಜನ ಕೊಡುವ ವಾಕಯ ಗಳ್ನುು  ಹೇಳುತತ ದಾದ ರೆ, ಪ್ಾ ತಯಂದು 

ವಾಕಯ  ''ಸವಥಶಕತ ನಾದ ಯಹೀವನು ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ' ಎಂಬ ಮಾತನಿಂದ ಪ್ಾ ಕಟ್ಗಂಡು 

ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುತತ ದೆ. 



• ಈ ವಾಕಯ ಗಳು ತಕ್ಷಣಕೆ್  ಬರುವ ಆಶಿೀವಾಥದಗಳ್ನುು  ಮತ್ತತ  ಮೆಸಾಸ ಯನಿಂದ ಬರುವ 

ಆಶಿೀವಾಥದ ಎರಡ್ನೂು  ಒಳ್ಗಂಡಿದೆ. 

• ನಾವು ನೀಡುವ ಪ್ಾ ಕಾರ, ಈ ಆಶಿೀವಾಥದಗಳ್ನುು   ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದದ ರೂ ಅದಕೆೊಂದು 

ಷ್ರತತ ದೆ. (ವ.16-17) ದೇವರು ಅವರೆಲಿಾ  ನಿೀತವಂತರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕ್ಂದು 

ಅಪೇಕಿಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

• ನಾವು ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಉಪ್ವಾಸಕೆಿಂತ ದೇವರಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಉತ್ತಸ ಹಕೊಡುವ ವಿಷ್ಯಗಳು ನಾವು 

ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ, ಹಷ್ಥದಿಂದ ದೇವರನುು  ಕೊಂಡಾಡುವುದು. ನಾವೆಲಿಾ  ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  

ಉಲಿಾಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸಬೇಕ್ಂದು ಆಶಿಸುತ್ತತ ರೆ. 

• (ವ.23) ರಲಿ್ಲ  ನಿೀತವಂತರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ವರ ಪ್ಾ ಭಾವವನುು  ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ. 

13 ನಿೀವು ಭೂವಿಿುಗೆ ಉಪ್ರಪ ಗಿದಿದ ೀರ. ಉಪುಪ  ಸಪ್ಪ ಗಾದರೆ ಅದಕೆ್  ಇನಾು ತರಂದ ಉಪಿಪ ನ ರುಚಿ ಬಂದಿೀತ್ತ? 

ಜನರು ಅದನುು  ಹರಗೆಹಾಕಿ ತ್ತಳಿಯುವದಕೆ್  ಅದು ಯೀಗಯ ವೇ ಹರತ್ತ ಮತ್ತತ ವ ಕ್ಲ್ಸಕೆ್ಕ  

ಬ್ಭರದು. 

14 ನಿೀವು ಲೊೀಕಕೆ್  ಬಳ್ಕಾಗಿದಿದ ೀರ. ಗುಡ್ಡ ದ ಮೇಲ್ ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಊರು ಮರೆಯಾಗಿರಲಾರದು. 

15 ಮತ್ತತ  ದಿೀಪ್ವನುು  ಹತತ ಸಿ ಕೊಳ್ಗದೊಳ್ಗೆ ಇಡುವದಿಲಿ್ ; ದಿೀಪ್ಸತ ಂಭದ ಮೇಲ್ ಇಡುತ್ತತ ರಷಿೆ . ಆಗ 

ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿ್ರಗೆ ಬಳ್ಕುಕೊಡುವದು. 

16 ಅದರಂರ್ತ ನಿಮಮ  ಬಳ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ಾ ಕಾಶಿಸಲ್ಲ. ಹಿೀಗಾದರೆ ಅವರು ನಿಮಮ  ಒಳೆಳ ೀ ಕಿಾ ಯೆಗಳ್ನುು  

ನೀಡಿ ಪ್ರಲೊೀಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಮ  ತಂದೆಯನುು  ಕೊಂಡಾಡುವರು.(ಮತ್ತತ ಯ 5:13-16) 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಜನರು ಕಿಾ ಸತ ನನುು  ಕಾಣಬಹುದು? 

14 ಗುಣುಗುಟಿ್ ದೆಯೂ ವಿವಾದವಿಲಿ್ದೆಯೂ ಎಲಿ್ವನುು  ಮಾಡಿರ. 

15 ಹಿೀಗೆ ನಿೀವು ನಿದೊೀಥಷ್ಟಗಳೂ ಯಥ್ಗರ್ಥಮನಸುಸ ಳ್ಳ ವರೂ ಆಗಿದುದ  ವಕಾ ಬುದಿಧಯುಳ್ಳ  

ಮೂಖ್ಥಜ್ಞತಯ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ನಿಷೆ್ಳಂಕರಾದ ಮಕೆಳಾಗಿರುವಿರ. 

16 ಇವರಳ್ಗೆ ನಿೀವು ಸವಥರಗೂ ಜಿೀವದಾಯಕ ವಾಕಯ ವನುು  ತೀರಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದುದ  

ಲೊೀಕದೊಳ್ಗೆ ಹಳೆಯುವ ಜೊೀತಮಥಂಡ್ಲ್ಗಳಂರ್ತ ಕಾಣಿಸುವವರಾಗಿದಿದ ೀರಲಿಾ . ನಿೀವು ಹಿೀಗೆ 

ನಡೆದರೆ ನಾನು ಕ್ಲ್ಸ ಸಾಧಿಸಿದೂದ  ವಯ ರ್ಥವಲಿ್ , ನಾನು ಪ್ಾ ಯಾಸಪ್ಟಿ್ದೂದ  ವಯ ರ್ಥವಲಿ್  ಎಂಬ 

ಉತ್ತಸ ಹವು ಕಿಾ ಸತ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ  ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವದು.(ಫಿಲ್ಲಪಿಪ  2:14-16) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-27 

ಜೆಕಯಿನ ಗರ ಂಥ : (ಜೆಕಯಿ 9-10) 

ಇಸ್ರರ ಯೇಲ್ಲನ ವೈರಿಗಳಿಗಾಗುವ ನಾಯ ಯತ್ರೋರ್ಪಿ (ಜೆಕಯಿ 9:1-8) 

• ದೇವರು ತನು  ಜನರನುು  ಸುತತ ಮುತತ ಲ್ಲನ ಎಲಿಾ  ದೇಶಗಳಿಂದ ರಕಿಿಸುವರು. 



• ನಾವು ಇನು ಮೆಮ  ದೇವರು ಎಲಿಾ  ದೇಶಗಳ್ನುು  ತನು  ಸಂಪೂಣಥ 

ಹತೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲಟಿ್ ನೆಂಬುದನುು  ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ. 

ದೇವರ ಜ್ಞಾ ನವಿಲಿ್ದೆ ಮತ್ತತ  ಅನುಮತಯಿಲಿ್ದೆ ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲಿ್ . ಕ್ಾ ೈಸತ ರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ 

ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲರುರ್ತತ ೀವೆಂದು ವಾಗಾದ ನಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆದ ೀವೆ. ದೇವರು ನಮಮ ನುು  ಸುರಕಿಿತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತತ ರೆ. 

ಮಾತಾ ವಲಿ್ದೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ನಮಗೆ ಕೇಡ್ನುು ಂಟ್ಟ ಮಾಡ್ದಂರ್ತ ಕಾಯುತ್ತತ ರೆ (1 ಯಹಾನ 5:18) 

ಚಿಯೋನನ ಅರಸನ ಆಗಮನ (ಜೆಕಯಿ 9:9-13) 

• ಈ ಭಾಗವು ಮೆಸಾಸ ಯನ ಆಗಮನವನುು  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಪ್ಾ ವಾದಿಸುತತ ದೆ. (ಮತ್ತತ ಯ 21:1-11, 

ಯಹಾನ 12:13-19) ಮೆಸಾಸ ಯ ಹೇಗೆ ವಿಜಯೀತಸ ವದಿಂದ ಒಳ್ಬರುವನೆಂದು ಇಲಿ್ಲ  

ಚಿತಾ ಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಬರಲ್ಲರುವ ಮೆಸಾಸ ಯನು ಸಾಮಾಧ್ಯನವನುು  ತರುವನು ಮತ್ತತ  ಸೆರೆಯವರನುು  ನಿೀರಲಿ್ದ 

ಬ್ಭವಿಯಳ್ಗಿಂದ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನು. 

• ಮೆಸಾಸ ಯನು “ಕರ್ತತ ಯ ಮೇಲ್ ಸವಾರ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತತ ನೆ. ಅವನು ಸೇವೆ 

ಮಾಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದಕೆಾ ಗಿ ಅಲಿ್  ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಗಿಯೂ, ಅನೇಕರಗಾಗಿ ತನು  ಪ್ರಾ ಣವನುು  

ಈಡಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆಾ ಗಿಯೂ ಬಂದನು! ನಮಮ  ರಕ್ಷಕನಿಗಾಗಿ ದೇವರನುು  ಸುತ ತಸೀಣ, ನಮಮ  

ರಾಜನು ತ್ತಂಬ್ಭ ಸಾತವ ಕನೂ, ಮತ್ತತ  ಕರ್ತತ ಯ ಮೇಲ್ ಸವಾರ ಮಾಡಿ ನಮಮ ಲಿ್ಲ ಗೆ ಬರುತತ ದಾದ ನೆ. 

ನಿೀವು ಈ ಪ್ಾ ವಾದನೆಯನುು  ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿದಿದ ೀರ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ನಿೀವು ಈ ಪ್ಾ ವಾದನೆಗೆ ಹೇಗೆ 

ಪ್ಾ ತಕಿಾ ಯಿಸುತತ ದಿದ ೀರ? 

ಯೆಹೊೋವನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಕಳೆು ವನ್ನ ಮತ್ತು  ಕಾಪಾಡುವನ್ನ (ಜೆಕಯಿ 9:14 -10:12) 

ಮದಲ್ನೆಯ ಭಾಗವು ಯೂಧ ದೇಶವನುು  ಪುನಸಾಾ ಥಪಿಸುವುದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತತ ದೆ (9:13-17) ಬಹುಶಃ 

ಯೂಧರು ತಮಮ  ಶತೃಗಳ್ ಮೇಲ್ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  ಇದು ಹೇಳುತತ ರಬಹುದು. 

10ನ್ನಯ ಅಧ್ಯಯ ಯ ಮೆಸ್ಸ ಯಾನಕ ಪ್ರ ವಾದನ್ನಗಳನೆ್ನ  ಹೇಳುತು ದೆ. 

• ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಮತ್ತತ  ಸುಳುಳ  ನಾಯಕರು ಅವರನುು  ಸೆರಗೆ ಒಯಿದ ದದ ರು. ಆದರೆ ಯಹೂದ 

ಕುಲ್ದಿಂದ ಬರುವ ಮೂಲ್ಗಲಿು  ಅವರನುು  ಸೆರೆಯಿಂದ ಹರತರುವುದು ಆ ಮೂಲ್ಗಲಿ್ೀ 

ಕಿಾ ಸತ ನು (ಯೆಶ್ವಯ 23:16, 1 ಪೇತಾ  2:6, ಎಫೆಸ 2:20) 

• ಯೆಹೂಧ ಕುಲ್ವು ಮದಲು ಆರಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ, ಆ ಕುಲ್ದಿಂದಲೇ ಕಿಾ ಸತ ನು ಬರುವವನಾಗಿದದ ನು. 

• ದೇವರು ಅವರ ದೇಶವನುು  ಪುನಸಾಾ ಥಪಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ. (ವ.6-12) 

ಈ ಭಾಗವು ಹೇಗೆ ಕತಥನು ತನು  ಮಂದೆಯನುು  ಪ್ರಪ್ರಲ್ಲಸುತ್ತತ ನೆ ಎಂಬುದನುು  ತೀರಸುತತ ದೆ. 

ಅನವ ಯ : ಕಿೀತಥನೆ 23ರ ಮುಖಂತರ ದೇವರನುು  ಮಹಿಮೆಪ್ಡಿಸಿರ. 

7 ಮೀಸಹೀಗಬೇಡಿರ; ದೇವರು ತರಸೆಾ ರ ಸಹಿಸುವವನಲಿ್ . ಮನುಷ್ಯ ನು ತ್ತನು ಏನು ಬ್ರತ್ತತ ತ್ತತ ನೀ 

ಅದನೆು ೀ ಕೊಯಯ ಬೇಕು. 



8 ತನು  ಶರೀರಭಾವವನುು  ಕುರತ್ತ ಬ್ರತ್ತತ ವವನು ಆ ಭಾವದಿಂದ ನಾಶನವನುು  ಕೊಯುಯ ವನು. 

ಆತಮ ನನುು  ಕುರತ್ತ ಬ್ರತ್ತತ ವವನು ಆತಮ ನಿಂದ ನಿತಯ ಜಿೀವವನುು  ಕೊಯುಯ ವನು. 

9 ಒಳೆಳ ೀದನುು  ಮಾಡುವದರಲಿ್ಲ  ಬೇಸರಗಳ್ಳ ದೆ ಇರೀಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಗುಂದದಿದದ ರೆ ತಕೆ  

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬಳೆಯನುು  ಕೊಯುಯ ವೆವು. 

10 ಆದದರಂದ ಸಮಯವಿರಲಾಗಿ ಎಲಿ್ರಗೆ ಒಳೆಳ ೀದನುು  ಮಾಡೀಣ; ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಒಂದೇ 

ಮನೆಯವರಂತರುವ ಕಿಾ ಸತ ನಂಬ್ರಕ್ಯುಳ್ಳ ವರಗೆ ಮಾಡೀಣ.(ಗಲಾತಯ  6:7-10) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-28 

ಜೆಕಯಿನ ಗರ ಂಥ : (ಜೆಕಯಿ 11-12) 

ಇಬಬ ರು ಕುರುಬರು : ಜೆಕಯಿ 11 :1-17) 

• ಈ ಭಾಗವು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದ ಆಶಿೀವಾಥದಗಳು ನಿರಾಕರಸಲ್ಪ ಡುವುದದನುು  ನೀಡುರ್ತತ ೀವೆ. 

• ಈ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ನಾಶಕೆ್  ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. ಮೀಶೆಯ 

ನಾಯ ಯಶ್ವಸತ ರದ ಪ್ಾ ಕಾರ ಸಾಾ ಪಿತವಾದ ಯುಧೇಯ ಧಮಥವು ಕೊನೆಗಂಡಿತ್ತ. ಕಟಿ್ ಕಡೆಯ 

ಪ್ತನ ಕಿಾ .ಶ. 70ರಲಿ್ಲ  ರೀಮನರ ಕೈಕ್ಳ್ಗೆ ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. 

• ದೇವರು ಕುರುಬನ ಹಾಗೆ ಅವರನುು  ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದದ ರು, ಕ್ಟಿ್ ನಾಯಕರನುು  ಉರುಳಿಸಿದದ ರು. 

ಆದರೆ ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಅವರು ದೇವರನುು  ನಿರಾಕರಸಿದದ ರು. ಆದದ ರಂದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  

ಅವರಂದಿಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯನುು  ದೇವರು ಕೊನೆಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ (ವಚನ 7-11)ರಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿರುವಂರ್ತ ಕುರಕಾಯುವ ಕೊೀಲುಗಳ್ನುು  ಮುರದರು ಎಂಬ ಮಾತನ ಅರ್ಥ. 

• ಪ್ಾ ವಾದಿಯು ತನು  ಕ್ಲ್ಸ ನಿಮಮ  ಕಣುಣ ಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯದೆಂದು ತೀರದರೆ ಅದಕೆ್  ಸರಯಾಗಿ 

ನನಗೆ ಸಂಬಳ್ವನುು  ಕೊಡಿರ' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 

• ಅವರ ಪ್ಾ ತಕಿಾ ಯೆ, ನಿಕೃಷಿ್ ವಾದ 30 ಬಳಿಳ  ನಾಣಯ ಗಳ್ನುು  ಸಂಬಳ್ವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ರು. ದೇವರಗೆ ಆ 

ಪ್ಾ ತಕಿಾ ಯೆಯಿಂದ ಬಹಳ್ ಹೇಸಿಗೆಯಾಯಿತ್ತ. ಈ ಭಾಗವು (ಮತ್ತತ ಯ 27:9) ರಲಿ್ಲ  ಯೇಸುವಿಗೆ 

ಅನವ ಯವಾಗುತತ ದೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಯೇಸು ಒಬೊ  ಒಳೆಳ  ಕುರುಬನು. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕುರಗಳು ಯಾರೆಂದು ಗತ್ತತ  , ಅವನು ಅವರನುು  

ಹೆಸರಡಿದು ಕರೆದು ಹರಕೆ್  ಕರೆದೊಯುಯ ತ್ತತ ನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವನ ಒಳೆಳ ೀ ಕುರಗಳೇ? ನಾವು ಅವನ 

ಮಾತಗೆ ಕಿವಿಗಡುವ ಕುರಗಳೇ? ಅವರನುು  ಹಿಂಬ್ಭಲ್ಲಸಿ, ನಮಮ  ಒಳೆಳ  ಕುರುಬನನುು  ಅರತರುವ 

ಕುರಗಳೇ? 

ಯೆರುಸಲೇಮಿನ ವೈರಿಗಳು ನಾಶಪ್ಡಲ್ಪ ಡಬೇಕು : (ಜೆಕಯಿ 12:1-9) 

• ಈ ಭಾಗವು ಯೆರುಸಲೇಮ್ ದೇಶದ ನಾಶವನುು  ಕುರತ್ತ ಭವಿಷ್ಯ  ನುಡಿದಾದನಂತರ, 

ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ರು ಸಾಾ ಪಿಸುವ ಸಭೆಯು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಾಗದೆಂದು ನಮಗೆ ತೀರಸುತತ ದೆ. 

• ದೇವರಜನರಗೆ ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಶಕಿತ ಸಾಮರ್ಯ ಥವನುು  ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. 

ಬಲ್ಹಿೀನರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ  ದಾವಿೀದನಂರ್ತ ಬಲಾಡ್ಯ ರಾಗುವರು. 



• ದೇವರ ಜನರು ಬಲಾಡ್ಯ ರು ಏಕ್ಂದರೆ ಅವರ ಶಕಿತ  ಸಾಮರ್ಯ ಥ ಅವರ ದೇವರಾದ ಸವಥಶಕತ ನಾದ 

ಯೆಹೀವನಲಿ್ಲದೆ (ವ.5) 

• ನಾವು ದೇವರನುು  ಮಹಿಮೆಪ್ಡಿಸೀಣ, ಏಕ್ಂದರೆ ದೇವರಾತಮ ವು ನಮಮ  ಆತಮ ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಸಿ 

ನಮಮ ನುು  ಬಲಾಡ್ಯ ರನಾು ಗಿಯೂ, ಮತ್ತತ  ವಿಜಯಿಗಳ್ನಾು ಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದು. 

ಅವರು ತ್ರವಿದವನಗಾಗಿ ಶೋಕ : (ಜೆಕಯಿ 12:10-14) 

• ಯಸುವನೆು ೀ ಅವರು ತವಿದರು. 

• ಅವರು ತವಿದಿದದ ರ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳೂ ತಳೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ ವು. (ಯೆಹಾನು 19:37, 1 ಪೇತಾ  2: 

21-24) 

ನಿಶು ಯವಾಗಿಯೂ ಆತನು ತಮಮ  ಸಂಕಟ್ಗಳ್ನುು  ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಮ  ದುುಃಖ್ಗಳ್ನುು  ಹತತ ನು. 

ಆದರೂ ನಾವು ಆತನನುು  ಪೆಟಿ್ಟ  ತಂದವನು, ದೇವರಂದ ಹಡೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ ವನು, ಬ್ಭಧಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ ವನು 

ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಮಮ  ಉಲಿ್ಂಘನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ತವಿಯಲ್ಪ ಟಿ್ ನು. ನಮಮ  ದುಷ್ಯ ತಯ ಗಳ್ 

ನಿಮ್ತತ  ಆತನು ಜಜೆ ಲ್ಪ ಟಿ್ ನು ನಮಮ  ಸಮಾಧ್ಯನಕೆ್  ಕಾರಣವಾದ ಶಿಕಿ್ಯು ಆತನ ಮೇಲ್ಲತ್ತತ . ಆತನ 

ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತ್ತ. ನಾವೆಲಿ್ರೂ ದಾರತಪಿಪ ದ ಕುರಗಳಂರ್ತ ಇದೆದ ವು. ನಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಪ್ಾ ತಯಬೊ ನೂ ತನು  ಸವ ಂತ ಮಾಗಥಕೆ್  ತರುಗಿಕೊಂಡಿದದ ನು. 

ಯೆಹೀವನು ನಮಮ  ಎಲಿಾ  ದುಷೆ್ ೃತಯ ಗಳ್ನುು  ಆತನ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದನು. (ಯಶ್ವ 53:4-6) 

ಅನವ ಯ : ಹೇಗೆ ಒಳೆಳ  ಕುರಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೀಚಿಸಿರ. 

27 ನನು  ಕುರಗಳು ನನು  ಸವ ರಕೆ್  ಕಿವಿಗಡುತತ ವೆ; ನಾನು ಅವುಗಳ್ನುು  ಬಲಿ್ನು; ಅವು ನನು  ಹಿಂದೆ 

ಬರುತತ ವೆ. 

28 ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತಯ ಜಿೀವವನುು  ಕೊಡುರ್ತತ ೀನೆ; ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವದೇ ಇಲಿ್ ; 

ಅವುಗಳ್ನುು  ಯಾರೂ ನನು  ಕೈಯಳ್ಗಿಂದ ಕಸಕೊಳ್ಳ ರು. 

29 ನನು  ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ದುದ  ಎಲಿಾದದ ಕೆಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದು; ಅದನುು  ತಂದೆಯ ಕೈಯಳ್ಗಿಂದ 

ಯಾರೂ ಕಸಕೊಳ್ಳ ಲಾರರು.(ಯೀಹಾನ 10:27-29) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-29 

ಜೆಕಯಿನ ಗರ ಂಥ : (ಜೆಕಯಿ 13-14) 

ಪಾಪ್ದಿಂದ ಶುದಿದ ೋಕರರ್ : (ಜೆಕಯಿ 13:1-9) 

• ಕೃಪೆಯು ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ವನುು  ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮ್ಸುವುದೆಂಬುದನುು , ಆ ದಿನ ಒಂದು ಬುಗೆೆಯು 

ರ್ತರೆಯಲ್ಪ ಡುವುದೆಂದು ತೀರಸಿದೆ (ವ.1) 

• ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ದೇವ ಜನರ ಮದಯ ದಿಂದ ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ರ್ತಗೆದುಹಾಕಲ್ಪ ಡುವುದು (ವ.2) 



• ಯೀಸುಕಿಾ ಸತ ನಲಿ್ಲ  ಹಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾದಮೇಲ್, ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳ್ ಕ್ಲ್ಸ 

ಕೊನೆಗಂಡಿತ್ತ (ವ.2-6) 

• ಕುರುಬನನುು  ಹಡೆಯುವುದು (ವ.7-9) ಪುನಃ ಮೆಸಿಸ ಯಾನಿಕ ಪ್ಾ ವಾದನ (ಮುಕಾತ ಯ 26:31) 

• ಹಡೆಯಲ್ಪ ಟಿ್  ಮನುಷ್ಯ ನು ದೇವರಗೆ ಸಂಗಡಿಗನಾಗಿದದ ರೂ (ವ.7) ದೇವರೇ ಅವನನುು  

ಹಡೆಯಿರ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುತ್ತತ ನೆ (ಅ.ಕುಾ  2:23) 

• ಬರೀ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಲು ಉಳಿಯಿತ್ತ. ಅವರು ಬಲ್ಲದಾನವನುು  ಅಂಗಿೀಕರಸಿದರು (ವ.8) 

ಮತ್ತತ  ಅವರು ದೇವರಂದ ಬಂಕಿಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕಿ ಬಳಿಳಯಂತ ಶುದಿಧಮಾಡ್ಲ್ಪ ಟಿ್ ರು. (ವ.9) 

ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬುಗೆೆ  ನಮಗಾಗಿಯೂ ರ್ತರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ. ಯೇಸುಕಿಾ ಸತ ನ ರಕತ ವೆಂಬ ಬುಗೆೆ , ನಮಮ ನುು  

ಎಲಿಾ  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಂದಲೂ ಶುದಿದ ೀಕರಸುವುದು. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪ್ಾ ಕಾರ "ಅಸಹಯ ವಾಗಿರುವ ನಾನು ಆ 

ಬುಗೆೆ ಗೆ ಹಾರುವೆ, ರಕ್ಷಕನೇ ನನು ನುು  ತಳೆ, ಇಲಿ್ದಿದದ ರೆ ನಾ ಸಾಯುವೆ, ಯುಗಾಂತರಗಳ್ ಪ್ವತಥನೇ, 

ನಿನು  ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  ನಾನು ನನು ನೆು ೀ ಅಡ್ಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವೆನು' 

ಯೆಹೊೋವನ್ನ ಬಂದು ಆಳುವನ್ನ : (ಜೆಕಯಿ 14:1-21) 

• ಈ ಭಾಗವು ಯರುಸಲೇಮ್ ದೇಶದ ನಾಶವನುು  ತೀರಸುತತ ದೆ. 

• ನಾಶಪ್ಡಿಸುವವರನುು  ಕ್ಕಡ್ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ (ವ 3-7) 

ವಚನ 8 ರಂದ ಮದಲುಗಂಡು ಉಳಿದ ಎಲಿಾ  ಭಾಗವು ಮೆಸಾಸ ಯನ 

• ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಆತಮ ಕ ಆಶಿೀವಾಥದಗಳ್ನುು  ತೀರಸುತತ ದೆ. 

• ಯರುಸಲೇಮ್ನಿಂದ ಜಿೀವವುಳ್ಳ  ಪ್ಾ ವಾಹವು ಹರಡುವುವು. ಇದು ಪ್ವಿತ್ತಾ ತಮ ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತತ ದೆ. 

(ವ.8, ಯೀಹಾನ 7:37-39) 

• ಯೆಹೀವನು ಭೂಮ್ಗೆಲಿಾ  ಅರಸನಾಗಿರುವನು (ವ:9, ಎಫೆಸ 4:5) 

• ಯರುಸಲೇಮ್ಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಬಂದ ಅನಯ  ಜನಾಂಗದವರಗೂ ಕ್ಕಡ್ ಸವಥಶಕತ ನಾದ 

ದೇವರನುು  ಆರಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು (ವ.16-19) 

• ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಾ ವಾದಿಯ ಒಂದು ದಿನವನುು  ಕಾಣುತ್ತತ ನೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ  ಜಿೀವನದ 

ಪ್ಾ ತಯಂದು ಭಾಗವೂ, ಆಸಿತ ಯೂ ಎಲಿ್ವೂ ಕಿಾ ಸತ ನ ಒಡ್ತನಕೆ್  ಒಳ್ಗಾಗಿರುವುದು.(ವ.20-21) 

• ಹಳೆಯದೆಲಿ್  ಹೀಗಿ ಹಸತನ ಬರುವುದು. 

ನಾವು ಕ್ಕಡ್ ಹಸತನಕೆ್  ಕಾತ್ತರದಿಂದ ಕಾಯುತತ ದೆದ ೀವೆ. ಪ್ವಿತಾ  ಗಾ ಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಹಿೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ. 

3 ಇದಲಿ್ದೆ ಸಿಂಹಾಸನದೊಳ್ಗಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾ ಶಬದ ವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತ. ಅದು -ಇಗೀ, ದೇವರ 

ನಿವಾಸವು ಮನುಷ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಅದೆ;ಆತನು ಅವರಡ್ನೆ ವಾಸಮಾಡುವನು,ಅವರು ಆತನಿಗೆ 

ಪ್ಾ ಜೆಗಳಾಗಿರುವರು;ದೇವರು ತ್ತನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ್ ಇರುವನು, 

4 ಅವರ ಕಣಿಣ ೀರನೆು ಲಿಾ  ಒರಸಿಬ್ರಡುವನು.ಇನುು  ಮರಣವಿರುವದಿಲಿ್ ,ಇನುು  ದುುಃಖ್ವಾಗಲ್ಲ 

ಗೀಳಾಟ್ವಾಗಲ್ಲ ಕಷಿ್ ವಾಗಲ್ಲ ಇರುವದಿಲಿ್ ;ಮದಲ್ಲದದ ದೆದ ಲಿಾ  ಇಲಿ್ದೆ ಹೀಯಿತ್ತಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತ. 

5 ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲ್ ಕ್ಕತದದ ವನು -ಇಗೀ, ಎಲಿ್ವನುು  ಹಸದುಮಾಡುರ್ತತ ೀನೆ ಅಂದನು. ಮತ್ತತ  

ಒಬೊ ನು ನನಗೆ - ಇದನುು  ಬರೆ; ಈ ಮಾತ್ತಗಳು ನಂಬತಕೆವುಗಳೂ ಸತಯ ವಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎಂದು 

ಹೇಳಿದನು. (ಪ್ಾ ಕಟ್ನೆ 21:3-5) 



ಅನವ ಯ : ಪ್ರಲೊೀಕದ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸಿರ ಮತ್ತತ  ನಮಗೆಲಿಾ  ದಾರ ತೀರಸಿದದ ಕೆಾ ಗಿ ಅವರಗೆ 

ಕೃತಜಾ ರ್ತಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಿರ. 

9 ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ಾ ಕಾರ -ದೇವರು ತನು ನುು  ಪಿಾ ೀತಸುವವರಗಾಗಿ ಸಿದಧಮಾಡಿರುವಂರ್ದೆಲಿ್ವನುು  

ಕಣುಣ  ಕಾಣಲ್ಲಲಿ್ , ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಲ್ಲಲಿ್ , ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯ ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ ಲ್ಲಲಿ್ . 

10 ನಮಗಾದರೀ ದೇವರು ತನು  ಆತಮ ನ ಮೂಲ್ಕ ಅದನುು  ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಿದನು. ಆ ಆತಮ ನು ಎಲಿಾ  

ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು , ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು  ಕ್ಕಡ್ ಪ್ರಶೀಧಿಸುವವನಾಗಿದಾದ ನೆ. 

11 ಮನುಷ್ಯ ನ ಒಳ್ಗಿನ ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಜಿೀವಾತಮ ಕೆ್  ಹರತ್ತ ಮತ್ತತ ರಗೆ ತಳಿಯುವದು? 

ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಆಲೊೀಚನೆಗಳ್ನುು  ದೇವರ ಆತಮ ನೇ ಹರತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಗಾ ಹಿಸುವದಿಲಿ್ . (1 

ಕೊರಂರ್ 2:9-11) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ- 30 

ಮಲಾಕಿಯನ ಗರ ಂಥ : (ಮಲಾಕಿ 1-2:9) 

ಮುನೆ್ನ ಡಿ 

ಮಲಾಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ ಅರ್ಥ 'ನನು ದೂತ,'' ಈ ಗಾ ಂರ್ ಬರೆದ ಐತಹಾಸಿಕ ಸಮಯವೂ ನಹಮ್ೀಯ 

ಗಾ ಂರ್ ಬರೆದ ಸಮಯವೂ ತ್ತಳೆಯಾಗುತತ ದೆ. ಆದದ ರಂದ ನಾವು ಈ ಗಾ ಂರ್ ಬರೆದ ಸಮಯ ಕಿಾ .ಪೂ. 445-

432 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುರ್ತತ ೀವೆ. ನೆಹೆಮ್ಯ, ದೇವಾಲ್ಯ ಪುನಃ ಸಾಾ ಪಿಸಿ ಹಲ್ವಾರು ವಷ್ಥಗಳು 

ಕಳೆದ ಮೇಲ್, ಒಂದು ಗುಂಪು ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ರನುು  ಬ್ಭಬ್ರಲೊೀನಿಯದಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್  

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೀದದುದ . ಅಲಿ್ಲ  ಯೆರುಸಲೇಮ್ನ ಗೀಡೆಗಳ್ನುು  ಪುನಃಕಟಿ್ ಲು ಅವರನುು  

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೀದದುದ . 

ಮಲಾಕಿಯ ಗಾ ಂರ್ ತೀರಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿ “ಸವ ಣಥಯುಗ' ಇನೂು  

ಬರದಿದದ ನೂು  ನೀಡಿ ಜನರು ತ್ತಂಬ್ಭ ಜಿಗುಪೆಸ ಗಂಡಿದದ ರು. ಆ ಜಿಗುಪೆಸ ಯ ಕಾರಣ ದೇವರನುು  

ಕಡೆಗಣಿಸಿದದ ರು. ಆಗ ಮಲಾಕಿ, ಜನರನುು  ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಕಡೆ ತರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸವಥಸವ ವನುು  

ದೇವರಗೆ ಅಪಿಥಸಬೇಕ್ಂದು ಕರೆಯಿತತ ನು. ಅವನು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳು ವುದೇನೆಂದರೆ ನಿರಾತಂಕ, 

ನೆಮಮ ದಿಯ ಜಿೀವನ ಬ್ರಟಿ್ಟ  ದೇವರಗಾಗಿ ತೀವಾ ವಾದ ಅಪ್ಥಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಂಬುದೇ ಮಲಾಕಿಯ ಬೀಧನೆ 

ಚಚೆಥಯ ಶೈಲ್ಲಯಾಗಿತ್ತತ . ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಒಂದು ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಾ ಶಿು ಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಜನರು 

ಪುನಃ ದೇವರನುು  ಪ್ಾ ಶಿು ಸಿ, ಉತತ ರ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತತ  ಪುನಃ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಲಿಾ  ಉತತ ರ ಕೊಡುವುದು. 

ಮದಲ್ನ್ನಯ ಚಚೆಿ (ಮಲಾಕಿ 1: 2-5) 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು : ನಾನು ನಿಮಮ ನುು  ಪಿಾ ೀತಸಿದೆದ ೀನೆ ! 

• ಜನರು ಕೇಳುವುದು : ನಿೀವು ಹೇಗೆ ನಮಮ ನುು  ಪಿಾ ೀತಸಿದಿದ ೀರ ? 

• ದೇವರು ಉತತ ರ : ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಸಾವನಿಗಿಂತ ಯಾಕೊೀಬ (ಇಸಾಾ ಯೇಲ್)ರನುು  ಆರಸಿಕೊಂಡೆನು. 



ದೇವರು ಅವರಗೆ ಜ್ಞಾ ಪಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾಕೊೀಬನನುು  ಪಿಾ ೀತಸಿ ಎಸಾವನನುು  

ದೆವ ೀಷ್ಟಸಿದರು. ಹಾಗೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೆವ ೀಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇನು ಅಲಿ್ , ಆದರೆ ಯಾಕೊೀಬನನುು  

ಆರಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೊೀಬ್ ಮತ್ತತ  ಎಸಾವ್, ಇಬೊ ರು ವಯ ಕಿತ ಗಳ್ ವಿಷ್ಯ ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತತ ಲಿ್  ಆದರೆ 

ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳ್ ಬಗೆೆ  , ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ ಮತ್ತತ  ಎದೊೀಮಯ ರು, ದೇವರ ಪಿಾ ೀತ, ಆಯೆೆ  ಮತ್ತತ  

ಒಡಂಬರಕ್ಯ ಮೇಲ್ ಆಧ್ಯರತವಾಗಿದೆ. ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಕಾರಣ ದೇವರ ಪಿಾ ೀತ ಅವರ ಮೇಲ್ 

ಆಗಾಧವಾಗಿತ್ತತ . 

ಎರಡನ್ನಯ ಚಚೆಿ (ಮಲಾಕಿ 1:6-2:9) 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು : ಯಾಜಕರು ಏಕ್ ನನು  ಹೆಸರನುು  ಅಸಡೆಡ  ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ? 

• ಯಾಜಕರು ಕೇಳುವುದು : ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಮಮ  ಹೆಸರನುು  ಅಸಡೆಡ  ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ? 

• ದೇವರ ಉತತ ರ : ಅಪ್ವಿತಾ ವಾದ ಬಲ್ಲಯನುು  ಅಪಿಥಸುವುದರಂದ  

• ಯಾಜಕರು ಕೇಳುವುದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನೆು ಲಿಾ  ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ? 

• ದೇವರ ಉತತ ರ : ಕುರುಡು, ಕುಂಟ್ಟ ಮತ್ತತ  ರೀಗದ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ್ ಬಲ್ಲ, 

ಅಂರ್ ಬಲ್ಲಯನುು  ಅವರ ರಾಜಯ ಪ್ರಲ್ರಗೆ ಅವರು ಅಪಿಥಸಲ್ಲಲಿ್ . ಆದರೆ ದೇವರಗೆ ಮಾತಾ  

ಅಳಿದುಳಿದುದನುು  ಅಪಿಥಸುತತ ದದ ರು. ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅಂರ್ ಪ್ರಪ್ಮಯ 

ಆರಾಧನೆಗಿಂತ, ತನು ನುು  ಆರಾಧಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಎಷಿ್ ೀ ಮೇಲು. ಈ ದಿನ ದೇವರಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ 

ಬಲ್ಲ ಏನು? ನಮಮ  ದೇಹ (ರೀಮಾ 12:1), ನಮಮ  ಹಣ (ಫಿಲ್ಲಪಿಪ  4:18), ನಮಮ  ಸತ ೀತಾ  (ಇಬ್ರಾ ಯ 13:15), 

ನಮಮ  ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ (ಪ್ಾ ಕಟ್ಣೆ 5:8), ನಮಮ  ಕಾಣಿಕ್ (ರಮಾ 15:16). ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ತ್ತಯ ಗದಲಿ್ಲ  

ನಮಮ  ಅನಿಸಿಕ್ಗಳೇನು. 

ಅನವ ಯ : ಈ ದಿನ ನಿೀವು ದೇವರಗೆ ಏನೇನನುು  ಅಪಿಥಸುತತ ದಿದ ೀರ? 

1 ಆದದರಂದ ಸಹೀದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನುು  ನಿಮಮ  ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮಮ ನುು  

ಬೇಡಿಕೊಳುಳ ವದೇನಂದರೆ - ನಿೀವು ನಿಮಮ  ನಿಮಮ  ದೇಹಗಳ್ನುು  ದೇವರಗೆ 

ಮ್ೀಸಲಾಗಿಯೂಮೆಚಿು ಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜಿೀವಯಜಾ ವಾಗಿ ಅಪಿಥಸಿರ; ಇದೇ ನಿಮಮ  

ವಿವೇಕಪೂವಥಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು. (ರೀಮಾ 12:1) 

--------------------------------------------------------------- 

ದಿನ-31 

ಮಲಾಕಿಯ ಗರ ಂಥ : (ಮಲಾಕಿ 2:10 -4) 

ಮೂರನ್ನಯ ಚಚೆಿ : (ಮಲಾಕಿ 2:10-16) 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು : ಇನುು  ಮೇಲ್ ನಿಮಮ  ಕಾಣಿಕ್ಗಳ್ನುು  ಅಂಗಿೀಕರಸುವುದಿಲಿ್  

• ಜನರು ಕೇಳುವುದು, ಏಕ್? 

• ದೇವರ ಉತತ ರ : ಏಕ್ಂದರೆ ನಿನು  ಯೌವನದ ಹೆಂಡ್ತಯಡ್ನೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯನುು  ಮುರದು 

ಅವಳಿಗೆ ದೊಾ ೀಹ ಮಾಡಿದಿದ ೀ.  



ವಿಶ್ವವ ಸದೊಾ ೀಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ್ ಕ್ಟಿ್ ದುದ , ಆದರೆ ಆ ಇಸಾಾ ಯೇಲ್ಯ ರು ಮದುವೆಯ 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯನುು  ಬಹಳ್ ಹಿೀನವಾಗಿ ಮುರದಿದದ ರು. ಅವರು ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅನಯ ದೇಶದ 

ಸಿತ ರೀಯರನುು  ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವರ ಸವ ಂತ ಇಬ್ರಾ ಯ ಹೆಂಡ್ತಯರನುು  ವಿವಾಹ ವಿಚೆಛ ೀದ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ ರು, ಅದಕೆಾ ಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ ನಾನು ವಿವಾಹ ವಿಚೆಛ ೀದನವನುು  ದೆವ ೀಷ್ಟಸುರ್ತತ ೀನೆ. 

ನಾಲೆ್ನ್ನಯ ಚಚೆಿ : (ಮಲಾಕಿ 2:17-3:5) 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು: ನಿೀವು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿದಿದ ೀರ? 

• ಜನರು ಕೇಳುವುದು, ಹೇಗೆ? 

• ದೇವರ ಉತತ ರ : ಕ್ಟಿ್ ದದ ನುು  ಮಾಡುವವರೆಲಿ್ರೂ ಏಳಿಗೆ ಹಂದುತ್ತತ ರೆ ಎಂಬ ಯೀಚನೆ ನಿೀವು 

ಮಾಡುವುದರಂದ ದೇವರು ಅವರ ಆಗಮನದ ದಿನದ ಬಗೆೆ  ಅವರನುು  ಜ್ಞಾ ಪಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಆ ದಿನ 

ದೇವರು ಬರುವುದು ಎಲಿ್ವನೂು  ಪ್ರಶೀಧಿಸಿ ಶುದಿದಮಾಡ್ಲು, ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡುವವರನುು  

ಶಿಕಿಿಸುವುದಕೆ್ಕ , ನಿೀತವಂತರಗೆ ನಾಯ ಯ ತೀರಸಲು ಬರುವನು, ಒಳೆಳ ಯವರ ಮತ್ತತ  ಕ್ಟಿ್ ವರ 

ಮಧಯ , ಅಂತರ ಇಡುವನು. ಯೂರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತತ ರೀ, ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ್ವೀ 

ಅವರನುು  ಗುರುತಸುವನು. 

ಐದನ್ನಯ ಚಚೆಿ (ಮಲಾಕಿ 3:6-12). 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು : ನನು  ಬಳಿಗೆ ತರುಗಿಕೊಳಿಳ ರ ! 

• ಜನರು ಕೇಳುವುದು : ಹೇಗೆ ? 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು : ನಿೀವು ನನಿು ಂದ ಕದಿಯುತತ ೀರ ! 

• ಜನರು ಕೇಳುವುದು: ಹೇಗೆ? 

• ದೇವರ ಉತತ ರ : ಧಶಮ ಭಾಗ ಮತ್ತತ  ಅಪ್ಥಣೆಗಳ್ನುು  ಸಲಿ್ಲಸದೆ ದೇವರಗೆ ಅವರ 

ಅಪ್ಥಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ಮನೀಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿತ್ತತ  . 

ಅವರ ಧಮಥ ದೇವರಲಿ್ಲ  ಆನಂದಿಸುವುದನುು  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಬರೀ ಕಾಟಾಚಾರದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತತ . ದೇವರ 

ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಆಶಿೀವಾಥದವಾಗಿರದೆ ಅವರಗೆ ಅದೊಂದು ಹರೆಯಾಗಿತ್ತತ . ರಕ್ಷಣೆಯಿಲಿ್ದ ಒಂದು 

ಬಲ್ಲಯಾಗಿತ್ತತ  , ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಕ್ಕಡಿರದೆ ಮೂಢನಂಬ್ರಕ್ಯಾಗಿತ್ತತ  . 

ಆರನೇ ಚಚೆಿ (ಮಲಾಕಿ 3:13-4:6) 

• ದೇವರು ಹೇಳುವುದು: ನಿೀವು ನನಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮಾತ್ತಗಳ್ನಾು ಡಿದಿರ. 

• ಜನರು ಕೇಳುವುದು : ಹೇಗೆ? 

• ದೇವರ ಉತತ ರ : ನಾವು ದೇರವನುು  ಸೇವಿಸುವುದು ವಯ ರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುತತ ೀರ. 

ದೇವರು ನಿಶು ಯವಾಗಿಯೂ ಕ್ಟಿ್ ದನುು  ಮಾಡುವವರನುು  ಶಿಕಿಿ ಸಿ, ದೇವರಗೆ ವಿಶ್ವವ ಸವುಳ್ಳ ವರನುು  

ಘನಪ್ಡಿಸುವನು. ದೇವರು ಅವರಗೆ ಮಶೆಯ ಧಮಥಶ್ವಸತ ರವನುು  ಪ್ರಲ್ಲಸುವಂರ್ತ ಕರೆಯಿತತ ದಾದ ರೆ. 

(ಮಲಾಕಿ 4:4) ಮತ್ತತ  ಎಲ್ಲೀಯ ದೇವರ ಭಯಂಕರ ದಿವಸ ಬರುವುದಕೆ್  ಮುಂಚೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪ ಡುವನು 

(4:5-6) 

ಅನವ ಯ : ನಿಮಗೆ ಕೈಸತ  ಜಿೀವನ ಒಂದು ಹರೆಯಾಗಿರುವುದೇ? ಹೌದೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಏಕ್? 



3 ದೇವರ ಮೇಲ್ಣ ಪಿಾ ೀತ ಏನಂದರೆ ಆತನ ಆಜೆಾ ಗಳ್ನುು  ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವದೇ. ಆತನ ಆಜೆಾ ಗಳು 

ಭಾರವಾದವುಗಳ್ಲಿ್ . 

4 ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಂದ ಹುಟಿ್ಟ ರುವಂರ್ದೆಲಿ್ವು ಲೊೀಕವನುು  ಜಯಿಸುತತ ದೆ. ಲೊೀಕವನುು  

ಜಯಿಸಿದಂರ್ದು ನಮಮ  ನಂಬ್ರಕ್ಯೇ. (1 ಯೀಹಾನ 5:3-4) 

--------------------------------------------------------------- 

 


