
ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾ ರ್ಥತಸುವುದು - 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಪ್ರಾ ರ್ತನಾ ಸಮಯ  (6 ವಾರಗಳು) 
 

ಪರಿಚಯ: 

ಮಾನವಕುಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಶಿ್ಚ ತತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದೆ. ಅದು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲಲ . ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ ಪೀಳಿಗೆಯು 

ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಅನಿಶಿ್ಚ ತತೆಯು ಹಿಂದೆಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ಒತ್ತು ವ ಮತ್ತು  ಸಹಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಕಷ್ಟ  ಎಿಂದು ಯೀಚಿಸಲು 

ಬಯಸ್ತತು ದೆ. ಇದು ನಮಮ ನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ, ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ಬಹುಶಃ ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಕೇಳ್ಳತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಹೆಚಿ್ಚ  ಆರೀಗಯ ಕರವಲಲ ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಎಲಲ ಕ್ಕ ಿಂತ 

ಹೆಚಿ್ಚ ಗ ಭಯದಿಿಂದ ಹುಟ್ಟಟ ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಳ. 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಸಿಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೀಗವು ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗರುತು ದೆಯೇ ಎಿಂದು ನಮಗೆ ಆಶಿ್ ಯಯವಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದೆ, ಅಜ್ಞಾ ತ ಮಾರಣಿಂತಿಕ ಕ್ರಯಿಲೆಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ದುರಂತವು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸ್ತತು ದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿಲಲ . 

ಯಾರನೂು  ಬಿಡುವಂತೆ ಕ್ರಣುತಿು ಲಲ . ಎಲಲ ರೂ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಾಾ ರೆ. ಪ್ರ ಪಂಚದಾದಯ ಿಂತದ ಯುದಧ (ಗಳ್ಳ) ನಮಗೆ ಮತ್ತು  

ನಮಮ  ಜಗತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ ರಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತು ದೆ ಎಿಂಬ ಭಯವನ್ನು  ಉಿಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸಕ್ರಯರಗಳ್ಳ ತಂದಿರುವ 

ಅವಿವೇಕದ ಕ್ರನೂನ್ನಗಳ್ಳ ನಮಮ ನ್ನು  ಗಿಂದಲಕ್ಕ ೀಡುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಕ್ರಯರವು ನಿಷ್ಠಾ ವಂತರನ್ನು  

ಗುರಿಯಾಗಸಿಕೊಿಂಡಿರುವಾಗ ನಮಮ  ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಯಾರು ನೀಡುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎಿಂಬ ಗಿಂದಲವನ್ನು  ಉಿಂಟುಮಾಡಿದೆ. 

ನೀವು, ತಿಂದರೆ, ಪ್ರ ಯೀಗಗಳ್ಳ ಮನ್ನಕುಲಕೆಕ  ಹೊಸದಲಲ , ಆದರೆ ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ 

ರೂಪ್ವು ಬಹುತೇಕ ಅಸಹನಿೀಯವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಅನೇಕರನ್ನು  ನಂಬಿಕೆಯಿಲಲ ದ ಅಿಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳು ತಿು ದೆ. ನಂತರ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ 

ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತು ವೆ. ಏಕೆ, ಇದರಿಿಂದ ಪ್ರರ ಯಶಃ ಏನ್ನ ಒಳ್ಳು ಯದು ಬರಬಹುದು, ಏಕೆ ಬಿಡುವು ಇಲಲ , ಏಕೆ ಉತು ರಗಳಿಲಲ , 

ಏಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ಇಲಲ , ಏಕೆ ಪ್ವಾಡವಿಲಲ , ಮತ್ತು  ಪ್ಟ್ಟಟ  ಮಿಂದುವರಿಯುತು ದೆ. 

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗರಲ್ಲ, ಪ್ರ ಯೀಗಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ದುರದೃಷ್ಟ ಗಳ್ಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಶಿ್ಚ ತತೆಯ 

ಭಾವವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸ್ತತು ವೆ ಮತ್ತು  ನಾವು ಭರವಸೆಗಾಗ ನೀಡುತೆು ೀವೆ. 

ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು  ಇತರರು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲಲ ವನೂು  ಅನ್ನಭವಿಸಲು ದೇವರು ಅವಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನ್ನ ಮತ್ತು  

ಪ್ವಿತ್ರರ ತಮ ವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಚಲ್ಲಸಿದನ್ನ ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾನವಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಅತಯ ಿಂತ 

ಭರವಸೆಯ ಮತ್ತು  ಉನು ತಿಗೇರಿಸ್ತವ ಪ್ಠ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದಾಾ ನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ನಾವು ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದೆಾ ೀವೆ 

ಮತ್ತು  ಅವು ಅನೇಕ ಸ್ಪೂ ತಿಯದಾಯಕ, ಪ್ರ ೀರಕ, ಪ್ರ ೀತ್ರಾ ಹಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಉನು ತಿಗೇರಿಸ್ತವ ಧರ್ೀಯಪ್ದೇಶ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  

ಆರಾಧನಾ ಗೀತೆಗಳ ಬೆನೆು ಲುಬಾಗವೆ..  

ಮಿಂದಿನ 30 ದಿನಗಳ್ಳ/6 ವಾರಗಳ್ಳ, ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಅನಿಶಿ್ಚ ತತೆಗಳ ಅಸೂ ಷ್ಟ  ನಿೀರಿನ ಮೂಲಕ ವೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 

ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಸ್ಪೂ ತಿಯ ನಿೀಡಲು, ಪ್ರ ೀತ್ರಾ ಹಸಲು ಮತ್ತು  ಧೈಯಯ ತ್ತಿಂಬಲು ನಾವು ಈ ಕೆಲವು ಕ್ೀತಯನೆಗಳನ್ನು  

ಬಳಸ್ತತೆು ೀವೆ. ದೇವರು ನಾವು ಬೆಳ್ಳಯಲು ಬಯಸ್ತವ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ನಾವು ಬೆಳ್ಳದಾಗ ಮತ್ತು  ಬಲಶಾಲ್ಲಯಾದಾಗ ಇದು 

ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಆಗರಬಹುದು. 

ನಮಮ  ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ವಿತ್ರರ ತಮ ವು ನಮಮ ನ್ನು  

ಪ್ರ ೀರೇಪಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ೀತಯನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನು ಡೆಸ್ತವುದರಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನ 6 ವಾರಗಳ್ಳ ಹಿಂದೆಿಂದಿಗಿಂತಲೂ 

ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಚರ್ಚಯನಂತೆ ನಾವು ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸ್ತತೆು ೀವೆ. 

ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳ (6 ವಾರಗಳು) ಸರಣಿಯನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ: 

ಧ್ಯಾ ನದ ಸಮಯದ ಪಾಠಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರ ವಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

 

ವಾರ 1 - ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ 

ದನ 1 - ಕೋತ್ತನೆ 91 (ಅಪಾಯದಲಿ್ಲರುವಾಗ) 

ದನ 2 - ಕೋತ್ತನೆ 46 (ಇದು ಎಿಂದೆಿಂದಗೂ ಇರುವ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ) 

ದನ 3 - ಕೋತ್ತನೆ 3 (ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವಾ ಸ ಹಿಂದರುವುದು) 



ದನ 4 - ಕೋತ್ತನೆ 4 (ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂತೋಷಪಡುವುದು) 

ದನ 5 - ಕೋತ್ತನೆ 5 (ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ಶತ್ರರ ಗಳಿಂದ ರಕಿಸುತ್ತತ ನೆ) 

 

ವಾರ 2- ದೇವರು - ಒಬ್ಬ  ಅವಲಂಬಿತ್ ಮಾಗತದರ್ಶತ 

ದನ 1 - ಕೋತ್ತನೆ 23 (ಒಿಂದು ಕಾಳಜಿಯುಳಳ  ಕುರುಬ್ ಮತ್ರತ  ವಿಶ್ವಾ ಸಾರ್ತ ಮಾಗತದರ್ಶತ) 

ದನ 2 - ಕೋತ್ತನೆ 27 (ಇಿಂದನ ಸಹಾಯ ಮತ್ರತ  ಭವಿಷಾ ದ ಭರವಸೆ) 

ದನ 3 - ಕೋತ್ತನೆ 121 (ನಮಮ  ತೋರ್ತಯಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ನೋಡುತ್ತತ ನೆ) 

ದನ 4 - ಕೋತ್ತನೆ 34 (ನಾವು ಆತ್ನನ್ನು  ಕ್ರೆದಾಗ ಆಲ್ಲಸುವವನ್ನ) 

ದನ 5 - ಕೋತ್ತನೆ 18 (ನಾವು ಕ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತತ ನೆ) 

 

ವಾರ 3 - ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ರಗಾಗಿ ಆರ್ಶೋವಾತದಗಳು 

ದನ 1 - ಕೋತ್ತನೆ 1 (ವಿಧೇಯ ವಾ ಕತ ಯ ಜಿೋವನ) 

ದನ 2 - ಕೋತ್ತನೆ 119 (ಸಂತೋಷ ಮತ್ರತ  ಶ್ವಿಂತಗೆ ಏಕೈಕ್ ಮಾಗತವಿಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಾ ಕೆ್ಕ  ವಿಧೇಯತ್ರ) 

ದನ 3 - ಕೋತ್ತನೆ 90 (ವಿಧೇಯ ಜಿೋವನವು ನಾವು ಬ್ದುಕುವ ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತಫಲ್ಲಸುತ್ತ ದೆ) 

ದನ 4 - ಕೋತ್ತನೆ 31 (ವಿಧೇಯತ್ರಗೆ ಸಂಪೂರ್ತ ಬ್ದಧ ತ್ರಯ ಅಗತ್ಾ ವಿದೆ) 

ದನ 5 - ಕೋತ್ತನೆ 32 (ದೇವರ ಮಾತ್ನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವುದರಿಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯ ಅಗತ್ಾ ವನ್ನು  ನಾವು ಅರಿತ್ರಕೊಳುಳ ತ್ರತ ೋವ) 

 

ವಾರ 4 - ದೇವರ ಶ್ರ ೋಷಠ ತ್ರ 

ದನ 1 - ಕೋತ್ತನೆ 139 (ದೇವರು ಸವತಶಕ್ತ ) 

ದನ 2 - ಕೋತ್ತನೆ 103 (ನಮಮ  ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರ ೋತ) 

ದನ 3 - ಕೋತ್ತನೆ 100 (ಅವರ ಮಹಾನ್ ನಿಷ್ಠಠ ) 

ದನ 4 - ಕೋತ್ತನೆ 19 (ಅವರ  ಮಹಾನ್ ಸೃಷಿ್ಟ  ಮತ್ರತ  ವಾಕ್ಾ ) 

ದನ 5 - ಕೋತ್ತನೆ 8 (ದೇವರ ಶ್ರ ೋಷಠ ತ್ರಯು ಮಾನವಕುಲದ ಮೌಲಾ ದಲಿ್ಲ  ಭರವಸೆ ನಿೋಡುತ್ತ ದೆ) 

 

5 ನೇ ವಾರ - ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕ್ಕ 

ದನ 1 - ಕೋತ್ತನೆ 51 (ಪವಿತರ ೋಕ್ರರ್ದ ಬಾಯಾರಿಕ್ಕ) 

ದನ 2 - ಕೋತ್ತನೆ 37 (ಆತ್ನ್ನ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಲು ತ್ತಳ್ಮಮಯಿಂದ ಕಾಯುತತ ರುವುದು) 

ದನ 3 - ಕೋತ್ತನೆ 42 (ನಿೋವು ಒಿಂಟಿತ್ನ ಮತ್ರತ  ಖಿನು ತ್ರಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆತ್ನಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕ್ಕ) 

ದನ 4 - ಕೋತ್ತನೆ 43.6 (ನನು  ಆತ್ಮ ವು ನಿನಗಾಗಿ ಹಂಬ್ಲ್ಲಸುತ್ತ ದೆ) 

ದನ 5 - ಕೋತ್ತನೆ 63.1 (ದೇವರು ಮಾತ್ರ  ನಮಮ ನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ತೃಪ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತತ ನೆ) 

 

ವಾರ 6 - ದೇವರ ಸಾವತಭೌಮತ್ಾ  

ದನ 1 - ಕೋತ್ತನೆ 90 (ಎಲಿ್ಲದರ ಮೊದಲು ದೇವರು ಇದಾಾ ನೆ) 

ದನ 2 - ಕೋತ್ತನೆ 02 (ಮನ್ನಷಾ ರ ದುಷಿ  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಭಗವಂತ್ ಅಪಹಾಸಾ  ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ) 

ದನ 3 - ಕೋತ್ತನೆ 135 (ಭಗವಂತ್ ತ್ನಗೆ ಇಷಿ ವಾದದಾ ನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ) 

ದನ 4 - ಕೋತ್ತನೆ 136 (ದೇವರ ಪ್ರ ೋತ ಶ್ವಶಾ ತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ) 

ದನ 5 - ಕೋತ್ತನೆ 33 (ದೇವರು ಮಾನವ ಘಟನೆಗಳ ಹಾದಯನ್ನು  ಹಿಂದಸುತ್ತತ ನೆ) 

 

ನೆನಪಿಡಿ: 

ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ ತ್ತಿಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಬರಹಗಳಾಗವೆ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತಯ ವಿಲಲ . ಪ್ರ ತಿದಿನ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ  

ನಿೀವು ಬಹಳ ಚಿಕಕ  ಆಲೀಚನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿಯನ್ನು  ಕ್ರಣಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಗತಯ ವಿದಾ ರೆ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  ನಿಮಗೆ 

ನಿದೇಯಶ್ನವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ ಎಿಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತತೆು ೀವೆ. ಆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  ನಿರ್ಮ ಿಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  

ದೇವರಿಂದಿಗೆ ಸಕಷ್ಟಟ  ಸಮಯವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತಿು ೀರಿ. 

ಇದನ್ನು  ನಿಮಮ  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯ ಸಮಯವನಾು ಗ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕೆಿಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತತೆು ೀವೆ. ನಿಮಮ  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  

ಅಗತಯ ವಿರುವ ವಿಷ್ಯವನ್ನು  ನಿೀವು ಭತಿಯ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. ಕ್ೀತಯನೆ ಮತ್ತು  ಆಲೀಚನಾ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ ಕೇವಲ ದಿಕುಕ . 

 



ವಾರ 1 - ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅುಂಶ: ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ 

 

ದಿನ 1 - ಕೀರ್ತನೆ 91 - ದೇವರು ಅಪ್ರಯದಲಿ್ಲ  ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕ 

ಇಿಂದಿನ ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ಓದುವುದರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೀಣ. ಕ್ೀತಯನೆ 91 ಅನ್ನು  ಓದಿ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗನದನ್ನು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ: 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ನಿೀವು ದೇವರಲ್ಲಲ  ಆಶ್ರ ಯ ಪ್ಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಿೀವು ಚಿಿಂತಿಸಬೇಕ್ರಗಲಲ . ಖಂಡಿತವಾಗಯೂ ಏನೂ ಇಲಲ ! 

ನಂಬಿಕೆಯಿಲಲ ದವರು, ನಿಮಮ  ಸ್ತತು ಲ್ಲರುವವರೆಲಲ ರೂ ಬಿೀಳ್ಳತ್ರು ರೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸ್ತವುದನ್ನು  ನಿೀವು ನೀಡಬಹುದು, 

ಆದರೆ ನಿೀವು ದೇವರನ್ನು  ನಂಬಿ ಅವನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಲ  ಇದಾ ರೆ ನಿಮಮ  ಆತಮ ಕೆಕ  ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲಲ . ಮತ್ತು  ಅಲ್ಲಲ , ನಿೀವು 

ಕಂಡುಕೊಿಂಡದುಾ , ವಿಶಾರ ಿಂತಿ. ಕ್ೀತಯನೆಗಾರನ್ನ ಸೂ ಷ್ಟ ವಾಗ ಬಹಳ ಬಿಗಯಾದ ಸಥ ಳದಲ್ಲಲ ರುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ಆದರೂ ಅವನ್ನ 

ಭಯಪ್ಡಬೇಕ್ರಗಲಲ  ಎಿಂದು ಅವನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತತ್ರು ನೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯು ತನು  ಸ್ತತು ಲೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತು ದೆ ಎಿಂದು ಅವನ್ನ ನಂಬುತ್ರು ನೆ. 

ಇಿಂದು ನಿೀವು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ನಿೀವು ನಿಧಯರಿಸಬಹುದು. ನಿೀವು ದೇವರನ್ನು  

ಪರ ೀತಿಸ್ತತಿು ೀರಿ ಎಿಂದು ತೀರಿಸ್ತವ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ ಮತ್ತು  ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ನಿೀವು ನಂಬುವಿರಿ ಎಿಂದು ತೀರಿಸ್ತವ 

ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ? ಅರ್ವಾ ನಿೀವು ಅನ್ನಮಾನ ಮತ್ತು  ಭಯವನ್ನು  ನಿೀಡುತಿು ೀರಿ. ನಿೀವು ಮಾಡಬೇಕ್ರಗಲಲ . ನಿಮಮ  ಆತಮ ವು 

ದೇವರಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಲ  ವಿಶಾರ ಿಂತಿಯನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ವವರೆಗೆ ನಿೀವು ಮಾಡಬೇಕ್ರಗರುವುದು 

ಮಾತನಾಡುವುದು. 

ಇಿಂದು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ , ನಿೀವು ಲಾಡ್ಯ ಹೇಳಬಹುದು, ನಿೀವು ಅವರ ಪ್ದಗಳ ಆಶ್ರ ಯ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ು  ಹೇಗೆ. ಆತನ ಆಜ್ಞಾ ಗಳ್ಳ 

ನಿೀವು ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಒಿಂದು ಮಾಗಯವನ್ನು  ಬೆಳಗಸ್ತತು ವೆ. ಅವನ್ನ ಎಿಂತಹ ಕರುಣಮಯಿ ದೇವರು - ನಿೀವು 

ನಿರುತ್ರಾ ಹಗಿಂಡಾಗ ನಿಮಮ  ಪ್ಕಕ ದಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ನಿೀವು ಸೀತ್ರಗ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಹೊತು ಯುಯ ತ್ರು ರೆ! 

ಈಗ ಹೊೀಗ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ ಸಮಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಿ! 

 

ದಿನ 2 - ಕೀರ್ತನೆ 46 - ದೇವರು ಸದಾ ಇರುವ ಸಹಾಯ 

ಇಿಂದಿನ ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ಓದುವುದರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೀಣ. ಕ್ೀತಯನೆ 46 ಅನ್ನು  ಓದಿ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗನದನ್ನು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ: 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ನಿೀವು ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ, ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಇಿಂದು ಆಯೆಕ  ಇದೆ. ನಾವು ಶಾಿಂತವಾಗರಬಹುದು (ಇನೂು ) ಮತ್ತು  ದೇವರು 

ಉತು ಮವಾಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಮ ನ್ನು  ಮನು ಡೆಸಿ ಮತ್ತು  ನಮಮ ನ್ನು  ರಕಿ್ ಸಿ, ನಾವು ಅವನನ್ನು  ಕೆಲಸದಲ್ಲಲ  

ನೀಡುವಾಗ ಮತ್ತು  ಅವನನ್ನು  ಮೆಚಿ್ಚ ತೆು ೀವೆ. ಅರ್ವಾ, ನಾವು ಚಿಿಂತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಿರಾಶ್ನಗಳು ಬಹುದು ಮತ್ತು  

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನಮಮ  ಕೈಯಲ್ಲಲ  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ದೇವರು ಎಷ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ು ಶಾಲ್ಲ ಎಿಂದು 

ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಬಹುದು. ಆಯೆಕ  ನಮಮ ದು. ಇಲ್ಲಲ  ಕ್ೀತಯನೆಗಾರನ್ನ ದೇವರನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನಂತೆ 

ನೀಡುತ್ರು ನೆ. ನಾವು ಪ್ರ ಶ್ಚು ಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಬಹುದು, ದೇವರೇ ನಿೀವು ಎಲ್ಲಲ ದಿಾ ೀರಿ? ವಿಶೇಷ್ವಾಗ ತಿಂದರೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಲ . ಆದರೆ ಬದಲಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ೀತಯನೆಗಾರನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು  

ತಿಂದರೆಯಲ್ಲಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. ದೇವರು ನಮಮ  ಕೊೀಟೆ. ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತವುದಿಲಲ , ಆದರೆ ಅದಕ್ರಕ ಗಯೇ ನಮಗೆ 

ದೇವರ ವಾಕಯ  ಬೇಕು. ನಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವ ಬದಲು, ನಾವು ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಲ  ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದು. 

ಅವನ್ನ ಅದುು ತ ಮತ್ತು  ಅವನ್ನ ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ ಇರುತ್ರು ನೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕ್ರಗರುವುದು ಶಾಿಂತವಾಗರುವುದು ಮತ್ತು  

ಅವನ್ನ ಎಷ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ು ಶಾಲ್ಲ ಎಿಂದು ನೀಡುವುದು. 



ಇಿಂದು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ , ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ನಿಮಮ  ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಪ್ರ ಲೀಭನೆಯ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಸವ ಿಂತ 

ಶ್ಕ್ು ಯಿಿಂದ ನಿೀವು ಹೇಗೆ ನಿವಯಹಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಬಹುದು ಎಿಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ದೇವರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಬದಲ್ಲಗೆ 

ಮಿಂದುವರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ು ಗಾಗ ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಿ. 

ಈಗ ಹೊೀಗ ಮತ್ತು  ನಿಷ್ಠಾ ವಂತ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ ಸಮಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಿ! 

 

ದಿನ 3 - ಕೀರ್ತನೆ 3 - ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವಾ ಸ ಹುಂದಿರುವುದು 

ಇಿಂದಿನ ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ಓದುವುದರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೀಣ. ಕ್ೀತಯನೆ 3 ಅನ್ನು  ಓದಿ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗನದನ್ನು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ: 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಓಹ್, ದಾವಿೀದನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಿಂತಹ ಸ್ಪೂ ತಿಯದಾಯಕ ನಂಬಿಕೆ! 

ನಿೀವು ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ದೇವರಿಂದಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ತೆು ೀವೆ, ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವೆ, 

ನಾವು ಹೆಚಿ್ಚ  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತೆು ೀವೆ. ನಿೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗ ಆತನನ್ನು  ಮಾತರ  ಅವಲಂಬಿಸ್ತವುದನ್ನು  

ಕಲ್ಲತಂತೆ ಕಳ್ಳದೆರಡು ದಿನಗಳ್ಳ ಉತೆು ೀಜನಕ್ರರಿಯಾಗದೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸ್ತತೆು ೀವೆ. ಆದರೂ ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗುತು ದೆ. ಅನೇಕ 

ಶ್ತ್ತರ ಗಳ್ಳ ಹುಟ್ಟಟ ಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ರೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು , ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ನೀಡುತೆು ೀವೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನಾವು 

ಶಾಿಂತವಾಗರಲು ನಿಧಯರಿಸ್ತತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ದೇವರನ್ನು  ರಕಿ್ ಸೀಣ. ನಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಲ್ಲಲ ಸಿದಾಗ ಮತ್ತು  ದೇವರಿಗೆ 

ಅವಕ್ರಶ್ ನಿೀಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೊಿಂಡಂತೆ ಮತ್ತು  ಕೆಟ್ಟ ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲದೆ ಎಿಂದು 

ಭಾಸವಾಗುತು ದೆ. ಅದು ಸವ ಲೂ  ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ನಿಜ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವೆ. ಅವನ್ನ ಅದನ್ನು  

ಹೊಿಂದಿರಬೇಕು. ನಮಮ  ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ನಮಮ ನ್ನು  ರಕಿ್ ಸ್ತವ ಶ್ಕ್ು ಯು ಆತನಿಗೆ ಮಾತರ  ಇದೆ. ನಿೀವು 

ನಿದೆಾ  ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಿಮಮ ನ್ನು  ಪ್ೀಷ್ಟಸ್ತತು ಲೇ ಇರುತ್ರು ನೆ. ಆದಾ ರಿಿಂದ ನಿೀವು ಎಚಿ ರವಾದಾಗ, ಅವನ್ನ 

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ನೆ, ಕೊಡುತ್ರು ನೆ, ತೃಪು ಪ್ಡಿಸ್ತತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ಹೌದು, ರಕಿ್ ಸ್ತತ್ರು ನೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತವಾಗ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಮಮ  

ಸ್ತತು ಲ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರೂ ಬಿೀಳಬಹುದು, ದೇವರನ್ನು  ಪ್ರ ಶ್ಚು ಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನು  ನಿಭಿೀಯತರನಾು ಗ 

ಮಾಡುತ್ರು ನೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನಿೀವು ಆತನನ್ನು  ನಂಬುತಿು ೀರಿ. 

ಇಿಂದು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ , ನಿೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ನಿಮಮ  ದಾರಿಯಲ್ಲಲ  ಹೊೀಗದಿದಾಾ ಗ ಅರ್ವಾ 

ನಿೀವು ನಂಬುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಮ ನ್ನು  ನಿರಾಸೆಗಳಿಸಿದಾಗ, ಅವನ್ನ ನಿಮಮ  ತಿಂದರೆಗಳಿಿಂದ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ನೆ. ಅವನ್ನ ತನು  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡುವುದಿಲಲ , ಅವನ್ನ ನಿರಾಶ್ನಗಳ್ಳು ವುದಿಲಲ . ನಿೀವು ನಿರುತ್ರಾ ಹದಿಿಂದ 

ಬಳಲುತಿು ರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ , ನಿೀವು ಆತನ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ನಿಮಮ  ಹೃದಯಕೆಕ  ಹತಿು ರವಾಗಟುಟ ಕೊಳ್ಳು ವವರೆಗೆ ನಿಮಮ  

ಗಲಲ ವನ್ನು  ಹಿಂದಕೆಕ  ಎತು ಲು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ ದಾಾ ನೆ. ಇಿಂದು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ಅವನಿಗೆ ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸದ ಹಾಡನ್ನು  

ಹಾಡಬಹುದೇ ಎಿಂದು ನೀಡಿ. 

ಪ್ವಿತರ , ಪ್ವಿತರ , ಪ್ವಿತರ , ಸವಯಶ್ಕು ನಾದ ಭಗವಂತ! 

ಈಗ ಹೊೀಗ ಮತ್ತು  ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸದ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಿ! 

 

ದಿನ 4 - ಕೀರ್ತನೆ 4 - ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂತೀಷಪಡುವುದು 

ಇಿಂದಿನ ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ಓದುವುದರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೀಣ. ಕ್ೀತಯನೆ 4 ಅನ್ನು  ಓದಿ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗನದನ್ನು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ: 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಡೇವಿಡ್ ತನು  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಅಸಧಾರಣ ಪ್ದಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತತ್ರು ನೆ! ನಮಮ  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಗಳ್ಳ ಅವನಂತೆಯೇ 

ಅಭಿವಯ ಕು ವಾಗರಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರರ ರ್ಯನಾ ಕ್ೀತಯನೆಗಳನ್ನು  ಓದುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಅವನಳಗನ ಹೊೀರಾಟ್ವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅವನ್ನ ದೇವರನ್ನು  ನೀಡುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಿಂತವ ನವನ್ನು  



ಕಂಡುಕೊಳು ಲು ಇದು ಅನ್ನಮತಿಸ್ತತು ದೆ. ನಿಮಮ  ಸ್ತತು ಲ್ಲರುವ ಅನೇಕರನ್ನು  ನಿೀವು ನೀಡುತಿು ದಾ ರೂ ಸಹ, 

ಭರವಸೆಯನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡಿ, ಭಯವನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡಿ, ದೇವರನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡಿ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲು ಅದು 

ತ್ತಿಂಬಾ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗರಬೇಕು. ನಿೀವು ಒಳ್ಳು ಯ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಲ ದಿಾ ೀರಿ. ನಿೀವು ಡೇವಿಡ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ 

ಹೊಿಂದಬಹುದು. ಅವನ್ನ ತನು  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  ಒಿಂದು ಹೆಜೆ್ಞ  ಮಿಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ಹತ್ರಶ್ನ ಮತ್ತು  ಪ್ರಪ್ಕೆಕ  

ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತನು  ಆತಮ ವನ್ನು  ಕೇಳ್ಳತ್ರು ನೆ. ಎಲಾಲ  ಸಂಕಟ್ಗಳಲ್ಲಲ ಯೂ ಹೃದಯಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕುವ ಬಗೆೆ  ಅವನ್ನ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸ್ತತ್ರು ನೆ, ಆದಾ ರಿಿಂದ ನಾವು ರಕಿ್ ಸ್ತವ ದೇವರ ಮಿಂದೆ ನಿೀತಿವಂತರಾಗದೆಾ ೀವೆ. ಸಂಕಟ್ದಲ್ಲಲ ಯೂ ಸಹ ನಮಮ  

ಹೃದಯಗಳ್ಳ ಒಿಂದು ಉಪ್ಶ್ಮನವಾಗ ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು  

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ವಲ್ಲಲ  ನಾವು ದಾವಿೀದನನ್ನು  ಅನ್ನಕರಿಸಬಲೆಲ ವು. ಬಾಹಯ  ವಿಷ್ಯಗಳಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಒಳ್ಳು ಯ ಸ್ತದಿಾ ಗಳಿಿಂದ 

ಸಂತೀಷ್ವಲಲ , ಆದರೆ ದೇವರಿಿಂದ, ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಿಂದಾಗ. ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಿಂತಿಯುತವಾಗರಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ. ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದಾಾ ನೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕೊಿಂಡೆ. 

ಇಿಂದು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ , ದೇವರು ಹೇಗೆ ಪರ ೀತಿ ಮತ್ತು  ಸಹಾನ್ನಭೂತಿಯುಳು ವನಾಗದಾಾ ನೆ, ಎಲಲ ವನೂು  ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಯುತವಾಗದಾಾ ನೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳಿು . ಆತನ್ನ ತನು  ಮಕಕ ಳ ಕೂಗನ್ನು  ಕೇಳ್ಳತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  

ನಿಷ್ಠಾ ವಂತರನ್ನು  ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ದಿಿಂದ ರಕಿ್ ಸ್ತತ್ರು ನೆ. ನಿೀವು ದೇವರ ನಿಷ್ಠಾ ವಂತ ಮಗು. ನಿಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳ ಪ್ಶಿಾ ತ್ರು ಪ್ದ 

ಬಗೆೆ  ನಿೀವು ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ದೇವರನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸ್ತವವರ ಪ್ಶಿಾ ತ್ರು ಪ್ಕ್ರಕ ಗ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಬಹುದು. ನಿೀವು 

ತಿಂದರೆಗಳಗಾದಾಗ, ದೇವರ ಪ್ವಿತರ  ವಾಕಯ ವನ್ನು  ಧಾಯ ನಿಸಿ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಆತಮ ವು ಶಾಿಂತವಾಗರುತು ದೆ. ಇಿಂದು ನಿಮಗೆ 

ಸಧಯ ವಾದರೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಹಾಡನ್ನು  ಹಾಡಿ. 

ಈಗ ಹೊೀಗ ಮತ್ತು  ಸಂತೀಷ್ದಾಯಕ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ ಸಮಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಿ! 

 

ದಿನ 5 - ಕೀರ್ತನೆ 5 - ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ಶತ್ರಾ ಗಳುಂದ ರಕಿ ಸುತ್ತಾ ನೆ 

ಇಿಂದಿನ ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ಓದುವುದರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸೀಣ. ಕ್ೀತಯನೆ 5 ಅನ್ನು  ಓದಿ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗನದನ್ನು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ: 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಿಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಿಂದೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು  ಇಡುವುದು 

ಡೇವಿಡ್ ಅಭಾಯ ಸವಾಗದೆ. ಮತ್ತು  ಅವನ್ನ ತನು  ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು  ನೆನಪಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ನೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ದೇವರು ಉತು ರಿಸ್ತವ 

ನಿರಿೀಕಿೆಯಲ್ಲಲ  ಅವನ್ನ ಕ್ರಯುತ್ರು ನೆ. ದೇವರಿಂದಿಗನ ಸಂಬಂಧಕೆಕ  ಅಿಂತಹ ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತು  ನಿಷ್ಠಾ ಯನ್ನು  ನಾವು 

ಕೆರ ೈಸು ರಾಗ ಕೇಿಂದಿರ ೀಕರಿಸ್ತತಿು ದೆಾ ೀವೆ. 

ಬೆಳಗನ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯು ನಿರುತ್ರಾ ಹದಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗ ದಿನವಿಡಿೀ ಗುರಾಣಿಯಾಗ ಕ್ರಯಯನಿವಯಹಸ್ತತು ದೆ. ದುರದೃಷ್ಟ ವು 

ಯಾವಾಗ ಬೇಕ್ರದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ , ಉದೆಾ ೀಶ್ಪೂವಯಕವಾಗಯೂ ಸಹ 

ನೀಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲ್ಲನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೊಳು ದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತು ದೆ. 

ಬದಲಾಗ ನಮಮ ನ್ನು  ಸದಾಚ್ಚರದಲ್ಲಲ  ನಡೆಸ್ತವಂತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತೆು ೀವೆ. 

ಜನರು ಪತೂರಿ ಅರ್ವಾ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾ ನ್ನು  ಯೀಜಸಿದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಭಯಪ್ಡುವ ಅಗತಯ ವಿಲಲ . ಅವನ್ನ 

ದುಷ್ಟ ರ ಉತು ಮ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ನಾಶ್ಮಾಡುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ದೇವರನ್ನು  ಪರ ೀತಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಆತನಲ್ಲಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವ 

ಎಲಲ ರ ಮೇಲೆ ತನು  ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಹರಡುತ್ರು ನೆ. 

ಇಿಂದು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ , ನಿೀವು ಪ್ರ ತಿ ದಿನವನ್ನು  ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಬಯಸ್ತತಿು ೀರಿ 

ಎಿಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ತಂದೆ. ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಿಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ದಿನವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿ. 

ನಿಮಮ ನ್ನು  ದುರದೃಷ್ಟ ದಿಿಂದ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ ನ್ನು  ನೀಯಿಸಲು ನೀಡುವವರಿಿಂದ ರಕಿ್ ಸಲು ದೇವರನ್ನು  ವಿನಂತಿಸಿ. 

ಆತನನ್ನು  ಆಶ್ಚೀವಯದಿಸ್ತವಂತೆ ಆತನನ್ನು  ಕೇಳ್ಳ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದೆಾ ೀಶ್ವನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ವ ಆತನ 

ನಿಷ್ಠಾ ವಂತ ಮಗು. 

 



ಈಗ ಹೊೀಗ ಮತ್ತು  ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ ಸಮಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರಿ! 

ವಾರುಂರ್ಯ ದ ನಿಯೀಜನೆ: 

ವಾರಾಿಂತಯ ದಲ್ಲಲ , ಈ ಕೆಳಗನವುಗಳನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ: 

• ಇನು ಬಬ  ಶ್ಚಷ್ಯ ನಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿ. 

• ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಹೇಗೆ ರಕಿ್ ಸಿದಾಾ ರೆಿಂದು ಯೀಚಿಸಿ. 

• ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹಾಡನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು  ನಿೀವು ಇತರರಿಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು ಬಹುದೇ ಎಿಂದು ನೀಡಿ. 

• ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ನಂಬಲು ಮತ್ತು  ಅವರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತಿು ರುವುದನ್ನು  ನಿೀವು ತಿಳಿದಿರುವ 

ಯಾರಿಂದಿಗಾದರೂ ಯೀಜಸಿ ಮತ್ತು  ಪ್ಡೆಯಿರಿ. 

  



ವಾರ 2- ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅುಂಶ: ದೇವರು - ಒಬ್ಬ  ಅವಲಂಬಿರ್ ಮಾಗತದರ್ಶತ 

ದಿನ 1 - ಕೀರ್ತನೆ 23 -ಕಾಳಜಿಯುಳಳ  ಕುರುಬ್ ಮತ್ರಾ  ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹತ ಮಾಗತದರ್ಶತ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

 (ವಿ, 1-3) ಕುರಿಗಳ್ಳ ನಿಬಂಧನೆ, ಮಾಗಯದಶ್ಯನ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಸಂಪೂಣಯವಾಗ ಕುರುಬನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗವೆ. 

ಡೇವಿಡ್, ಸವ ತಃ ಉತು ಮ ಕುರುಬನಾಗರುವುದರಿಿಂದ ಅದನ್ನು  ಸಂಪೂಣಯವಾಗ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ನೆ. ಮತ್ತು  ಅವನ್ನ 

ತನು  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಭಗವಂತನ ಪ್ರರ ವಿಡೆನ್ಾ  ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ  ವಿಶಾವ ಸ ಹೊಿಂದಿದಾಾ ನೆ. ನಮಗೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗ 

ಮಾಗಯದಶ್ಯನ ನಿೀಡಲು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಹುದೇ? 

(ವಿ, 4) ಸವು ಶಾಿಂತವಾಗ ಬೆದರಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಭಯಾನಕವಾಗದೆ. ಅದರ ಉಪ್ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ  ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗದೆಾ ೀವೆ. 

ನಾವು ನೀವು, ಸಂಕಟ್, ರೀಗಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಗಾಯದಂತಹ ಇತರ ಶ್ತ್ತರ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಹೊೀರಾಡಬಹುದು. ಮರಣವನ್ನು  

ಜಯಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ನಮಮ  ಕತಯನಾದ ಯೇಸ್ತವೇ ಆಗದಾ ರೆ. ಅವನ್ನ ನಮಮ  ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ 

ದುಷ್ಟ ರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲಲ . 

(ವಿ, 5) ದೇವರು ತನು  ಮಕಕ ಳ ಗೌರವದ ಬಗೆೆ  ನಿಜವಾಗಯೂ ಕ್ರಳಜ ವಹಸ್ತತ್ರು ನೆ. ಆತನ್ನ ನಮಮ  ಶ್ತ್ತರ ಗಳ ಮಿಂದೆ 

ಗೌರವದ ಕೊೀಷ್ಟ ಕವನ್ನು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸ್ತತ್ರು ನೆ. ನಿಜವಾಗಯೂ ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವ ಅದುು ತ ಕುರುಬ. 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ 

ನಾವು ಯೇಸ್ತವನ್ನು  ನಮಮ  ಕುರುಬನನಾು ಗ ಹೊಿಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಆತನ 

ಆಜ್ಞಾ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸಲು ಸಿದಧ ರಾಗರಬೇಕು. ಯೇಸ್ತವನ್ನು  ನಿಮಮ  ಕುರುಬನನಾು ಗ ಹೊಿಂದಲು ನಿೀವು ಬಯಸ್ತತಿು ೀರಾ? 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ , ಕೀರ್ತನೆ 23:4 

 

ದಿನ 2 - ಕೀರ್ತನೆ 27 - ಇುಂದಿನ ಸಹಾಯ ಮತ್ರಾ  ಭವಿಷಯ ದ ಭರವಸೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ವಿ.1-3 ಭಗವಂತ ನಮಮ  ಭದರ ಕೊೀಟೆಯಾಗರುವುದರಿಿಂದ ನಾವು ಭಯಪ್ಡುವಂರ್ದೆಾ ೀನೂ ಇಲಲ . ದುಷ್ಟ ರು ನಮಮ  ವಿರುದಧ  

ಮನ್ನು ಗೆ ದಾಗ, ಅವರು ಮಗೆ ರಿಸಿ ಬಿೀಳ್ಳತ್ರು ರೆ ಎಿಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗರಬಹುದು. 

ವಿ.5 ಕಷ್ಟ ದ ದಿನದಲ್ಲಲ  ಅವನ್ನ ತನು  ಪ್ವಿತರ  ಗುಡಾರದ ಆಶ್ರ ಯದಲ್ಲಲ  ನನು ನ್ನು  ಮರೆಮಾಡುವುದು ಮಾತರ ವಲಲ ದೆ ನನು ನ್ನು  

ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎತು ರಿಸಿದನ್ನ ಮತ್ತು  ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ತ್ತಿಂಬಾ ಭರವಸೆ ನಿೀಡುತು ದೆ. 

ವಿ.11 ತ್ತಳಿತಕೊಕ ಳಗಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ದಬಾಬ ಳಿಕೆಯ ಸಮಯವು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಲು ಉತು ಮ 

ಪ್ರಠ್ಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಮಾಗಯಗಳನ್ನು  ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಮತ್ತು  ನೇರವಾದ ಮಾಗಯದಲ್ಲಲ  ಹೊೀಗಲು 

ನಿಧಾಯರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಇದು ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಸಮಯ. 

ಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಲು ಧಮತಗಾ ುಂರ್ 

ಕೀರ್ತನೆ 27:13, 14 

 

 

 

 

 



ದಿನ 3 - ಕೀರ್ತನೆ 121 - ನಮಮ  ತೀರ್ತಯಾತೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ನೀಡುತ್ತಾ ನೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

 (V.1) ನಾವು ಎಿಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶ್ಕ್ು ಯನ್ನು  ನಂಬಬಾರದು ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ಸವ ಗಯ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯ 

ರಚನೆಯಾಗದಾಾ ನೆ. 

(ವಿ.3, 4) ಒಬಬ  ತಂದೆ ತನು  ಮಗನಿಗೆ ಸೈಕ್ಲ ಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಬಿೀಳದಂತೆ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ 

ಅಪ್ಘಾತಕೆಕ  ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿಿಂದ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ನೆ. ಐಹಕ ತಂದೆಯಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು  ಅಲಾೂ ವಧಿಗೆ 

ಮಾತರ  ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಮ  ಕತಯನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ನಿದೆರ  ಅರ್ವಾ ನಿದೆರ ಯನ್ನು  ನೀಡುವುದಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಆದಾ ರಿಿಂದ 

ಅವನ್ನ 24/7 ನಮಮ ನ್ನು  ವಿೀಕಿ್ ಸಬಹುದು. ಆದಾ ರಿಿಂದ ಅವನ್ನ ನಮಮ  ಕ್ರಲು ಜ್ಞರಿಕೊಳು ಲು ಬಿಡುವುದಿಲಲ  ಎಿಂಬ ವಿಶಾವ ಸ 

ನಮಗದೆ. 

ಕ್ರ ಶಿ್ಚ ಯನು ರಾಗ ನಾವು ಶಾಶ್ವ ತತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿೀರ್ಯಯಾತೆರ ಗೆ ಕರೆಯಲೂ ಡುತೆು ೀವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಅನಿರಿೀಕಿ್ತ ತಿರುವುಗಳ್ಳ 

ಮತ್ತು  ತಿರುವುಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗರಬಹುದಾದ ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯವೆಿಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ 

ರಾಜಯಾಗದ ರಕ್ಷಣೆ 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ 

ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಗಳತು  ನಮಮ  ಕಣುು ಗಳನ್ನು  ಎತ್ತು ತೆು ೀವೆಯೇ? ನಮಮ  ಸಹಾಯವು ಸವ ಗಯ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಟ ಕತಯನಾದ 

ಭಗವಂತನಿಿಂದ ಬರುತು ದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ , ಕೀರ್ತನೆ 121:1, 2 

 

ದಿನ 4 - ಕೀರ್ತನೆ 34 - ನಾವು ಅವನನ್ನು  ಕರೆದಾಗ ದೇವರು ಉರ್ಾ ರಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ದೇವರು ತನು  ಜನರಿಗೆ ದೊಡಡ  ಆಶ್ಚೀವಾಯದಗಳನ್ನು  ಭರವಸೆ ನಿೀಡುತ್ರು ನೆ. ವಿ.4, ಆತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ಭಯದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ನೆ, ವಿ.6, ನಮಮ  ತಿಂದರೆಗಳಿಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ರಕಿ್ ಸ್ತತ್ರು ನೆ, ವಿ.7, ಆತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ಕ್ರಪ್ರಡುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ರು ನೆ, ವಿ.8 ಅವನ್ನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳು ಯತನವನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತತ್ರು ನೆ, ವಿ.9, ಅವನ್ನ ನಮಮ  ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸಿ, ವಿ.15 ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ಳತ್ರು ನೆ, ವಿ.22 ಅವನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ಉದಾಧ ರ ಮಾಡುತ್ರು ನೆ. 

ಹೌದು ನಿಜಕೂಕ  ಅವರು ಮಹಾನ್ ಆಶ್ಚೀವಾಯದಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ರು ರೆ ಆದರೆ ಅದಕೆಕ  ನಮಮ  ಸಕ್ರ ಯ ಭಾಗವಹಸ್ತವಿಕೆಯ 

ಅಗತಯ ವಿದೆ. ನಮಮ  ಪ್ರತರ ವೇನ್ನ? 

ವಿ.4, 10 ನಾವು ಅವನನ್ನು  ಹುಡುಕಬೇಕ್ರಗದೆ 

ವಿ.6, 17 ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೂಗಬೇಕ್ರಗದೆ 

ವಿ.8, ನಾವು ಅವನನ್ನು  ನಂಬಬೇಕು 

ವಿ.7, 9 ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಭಯಪ್ಡಬೇಕು 

ವಿ.13, ನಾವು ಸ್ತಳ್ಳು  ಹೇಳ್ಳವುದನ್ನು  ತಡೆಯಬೇಕು 

ವಿ.13, 14 ನಾವು ದುಷ್ಟ ರಿಿಂದ ತಿರುಗಕೊಳು ಬೇಕು, ಒಳ್ಳು ಯದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಶಾಿಂತಿಯನ್ನು  ಹುಡುಕಬೇಕು. 

ವಿ.18, ನಾವು ವಿನಮರ ರಾಗರುವಾಗ  

ವಿ.22 ನಾವು ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ 

 



ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ 

ದೇವರ ಆಶ್ಚೀವಾಯದವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಲ  ನಿಮಮ  ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ನಿವಯಹಸಲು ನಿೀವು ಇಿಂದು ಮಾಡಬೇಕ್ರದ ಕೆಲವು 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ಯಾವುವು? 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ , ಕೀರ್ತನೆ 34:9-10 

 

ದಿನ 5 - ಕೀರ್ತನೆ 18 - ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಅವನ್ನ ರ್ಲುಪಿಸುತ್ತಾ ನೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ವಿ.2, 3 ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಪ್ರರವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಹಲವು ರೂಪ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. ಡೇವಿಡ್ ಐದು 

ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕ್ರಳಜಯನ್ನು  ನಿರೂಪಸಿದರು. ದೇವರು ಹಾಗೆ 

• ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಿಂದಲೂ ಚಲ್ಲಸಲಾಗದ ಬಂಡೆ 

• ಶ್ತ್ತರ  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಸಧಯ ವಾಗದ ಕೊೀಟೆ ಅರ್ವಾ ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯ ಸಥ ಳ. 

• ನಮಮ  ಮತ್ತು  ಹಾನಿಯ ನಡುವೆ ಬರುವ ಗುರಾಣಿ 

• ರ್ೀಕ್ಷದ ಕೊಿಂಬು, ಶ್ಕ್ು  ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ು ಯ ಸಂಕೇತ. 

• ನಮಮ  ಶ್ತ್ತರ ಗಳಿಗಿಂತ ಎತು ರದ ಭದರ ಕೊೀಟೆ. 

ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕ್ರದರೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು  ನೀಡಬೇಕು. 

ವಿ. 16, ನಿಮಮ  ತಿಂದರೆಗಳ್ಳ "ಆಳವಾದ ನಿೀರು" ನಿಮಮ ನ್ನು  ಮಳ್ಳಗಸ್ತವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು  ತೀರುತಿು ವೆಯೇ? ಡೇವಿಡ್ 

ಅಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು  ದುಬಯಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು , ಅವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲಲ ದಿದಾಾ ಗ ದೇವರು ಮಾತರ  ತನು  ಶ್ತ್ತರ ಗಳಿಿಂದ ಅವನನ್ನು  

ರಕಿ್ ಸಿದನ್ನ. ಆದಾ ರಿಿಂದ ನಿೀವು ತಿಂದರೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳ್ಳಗುತಿು ರುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಿ, 

ನಿಮಮ ನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ ನ್ನು  ರಕಿ್ ಸಿಕೊಳಿು . ಅವನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಲ , ನಿೀವು ಎಿಂದಿಗೂ 

ಅಸಹಾಯಕರಾಗರುವುದಿಲಲ . 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: 

ನಿಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ದೇವರಿಿಂದ ರಕಿ್ ಸಲೂ ಟ್ಟ  ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು  ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯನ್ನು  

ಸಲ್ಲಲ ಸಿ. 

 

 

 

 

 

  



ವಾರ 3 - ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅುಂಶ: ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಗಾಗಿ ಆರ್ಶೀವಾತದಗಳು 

ದಿನ 1. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1 - ವಿಧೇಯ ವಯ ಕಾ ಯ ಜಿೀವನ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು  ನಡೆಸ್ತವುದು ಯೀಗಯ ವಲಲ  ಎಿಂದು ನಿೀವು ಎಿಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದಿಾ ೀರಾ? ನಿೀವು ಸ್ತತು ಲೂ 

ನೀಡುತಿು ೀರಿ ಮತ್ತು  ದೇವರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸದ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದದಾ ನ್ನು  ಮಾಡದ ಅನೇಕರನ್ನು  ನಿೀವು ನೀಡುತಿು ೀರಿ 

ಮತ್ತು  ಅವರು ಸರಿ ಅರ್ವಾ ನಿಮಗಿಂತ ಉತು ಮವಾಗ ಕ್ರಯಯನಿವಯಹಸ್ತತಿು ದಾಾ ರೆಿಂದು ತೀರುತು ದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ 

ರ್ೀಸಹೊೀಗುವುದು ಮತ್ತು  ದೇವರ ಬಗೆೆ  ಭರ ಮನಿರಸನಗಳ್ಳು ವುದು ಸ್ತಲಭ.  

ರ್ಟ್ಟ ರ್ದಲ ಕ್ೀತಯನೆಯು ಆಶ್ಚೀವಯದಿಸಿದ ಜೀವನ, ದೇವರು ಮೆಚಿ್ಚ ವ ಜೀವನವು ಪ್ರಪ್ದ ಪ್ರ ಭಾವಗಳಿಿಂದ 

ದೂರವಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಗವಂತನ ಕ್ರನೂನಿನಲ್ಲಲ  ಆನಂದವನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ ಮತ್ತು  ಹಗಲು ರಾತಿರ  ಅವನ 

ನಿಯಮವನ್ನು  ಧಾಯ ನಿಸ್ತತು ದೆ ಎಿಂದು ಸ್ಪಚಿಸ್ತತು ದೆ. ನಿೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುತಿು ೀರಿ ಮತ್ತು  ನಿೀವು ಹೆಚಿ್ಚ  

ಸಮಯವನ್ನು  ಕಳ್ಳಯುತಿು ೀರಿ ಅದು ನಿಮಮ  ಹೃದಯವನ್ನು  ಸೆರೆಹಡಿಯುತು ದೆ. ನಿಮಮ  ಹೃದಯವನ್ನು  ಯಾವುದು 

ಸೆರೆಹಡಿಯುತು ದೆಯೀ ಅದು ನಿಮಮ  ಜೀವನವನ್ನು  ನಿದೇಯಶ್ಚಸ್ತತು ದೆ. ಈ ಕ್ೀತಯನೆಯು ಒಬಬ ರ ಜೀವನದ ಫಲ್ಲತ್ರಿಂಶ್ವು 

ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು  ವಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವುದರಿಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪ್ಕಯ ಹೊಿಂದಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಸ್ಪಚಿಸ್ತತು ದೆ. 

ಭಗವಂತನ ಧಮಯಶಾಸು ರದಲ್ಲಲ  ಆನಂದಪ್ಡುವವರು ಮತ್ತು  ಅದರ ಕುರಿತ್ತ ಧಾಯ ನಿಸ್ತವವರು “ನಿೀರಿನ ತರೆಗಳಲ್ಲಲ  

ನೆಟ್ಟಟ ರುವ ಮರಗಳಂತಿದುಾ  ಅದು ಕ್ರಲಕ್ರಲಕೆಕ  ತನು  ಫಲವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ” ಮತ್ತು  ಒಣಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ.  

ಆದಾಗೂಯ , ದುಷ್ಟ ರು ಗಾಳಿಯಿಿಂದ ಹಾರಿಹೊೀಗ ಕಣಮ ರೆಯಾಗುವ ಜೊಿಂಡು ಅರ್ವಾ ಬಿೀಜದ ಹೊದಿಕೆಗಳಂತಿದಾಾ ರೆ. 

ಅವರು ತಿೀಪಯನ ದಿನದಂದು ನಿಲಲ ಲಾರರು. ಇಹಲೀಕದ ಸ್ತಖಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಲೀಕದ ವಸ್ತು ಗಳ್ಳ ತ್ರತ್ರಕ ಲ್ಲಕ. ದೇವರು 

ನಮಗಾಗ ಇನೂು  ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು  ಕ್ರಯಿಾ ರಿಸಿದಾಾ ನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಯವಾಗದಿದಾ ರೂ ಸಹ ನಾವು ಆತನ ವಾಕಯ ವನ್ನು  

ಹಡಿದಿಟುಟ ಕೊಿಂಡಾಗ ಮಾತರ  ನಾವು ಅದನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಬಹುದು. 

ಪ್ರಾ ರ್ತನೆ: ದೇವರೇ, ನಿೀನ್ನ ಏನನ್ನು  ಗೌರವಿಸ್ತತಿು ೀಯೀ ಅದನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಜಗತು ನ್ನು  

ವಿರೀಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ವಾಕಯ ದಲ್ಲಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವ ಹೃದಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 

 

ದಿನ 2. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119:9-16 - ನಾನ್ನ ನಿಮಮ  ಮಾರ್ನ್ನು  ನಿಲತಕಿ ಸುವುದಿಲಿ  

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಮನ್ನಷ್ಯ ರಾಗ, ನಾವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಮೌಲಯ ಯುತವಾದ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಲಘುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತೆು ೀವೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳ್ಳ 

ಅರ್ವಾ ನಮಮ  ಆರೀಗಯ , ಅರ್ವಾ ನಮಮ  ಪ್ರ ತಿಭೆ ಅರ್ವಾ ಉಡುಗರೆಗಳಾಗರಬಹುದು. ನಾವು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ 

ಕೊಡುವ ಬಗೆೆ  ಉದೆಾ ೀಶ್ಪೂವಯಕವಾಗಲಲ ದಿದಾ ರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೊಳ್ಳು ವವರೆಗೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು  

ನಿಲಯಕಿ್ ಸ್ತತೆು ೀವೆ. ಈ ಕ್ೀತಯನೆಯ ಲೇಖಕನ್ನ "ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ನಿಲಯಕಿ್ ಸ್ತವುದಿಲಲ " ಎಿಂದು ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ  ಮಾಡುತ್ರು ನೆ. 

ನಿೀವು ಎಿಂದಾದರೂ ಅಿಂತಹ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ  ಮಾಡಿದಿಾ ೀರಾ? ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಅನೇಕರು ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ಲಘುವಾಗ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ರೆ. ಪ್ದಯ  9 ಹೇಳ್ಳತು ದೆ, “ಯೌವನಸಥ ನ್ನ ಶುದಧ ತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ  ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು? ನಿನು  

ಮಾತಿನಂತೆ ಜೀವಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ”  ಯುವಕರು ಮತ್ತು  ಯುವತಿಯರಾದ ನಾವು ನಮಮ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ದೇವರ 

ವಾಕಯ ವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಪ್ದ ಪ್ರ ಲೀಭನೆಗಳನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸ್ತವ ಶ್ಕ್ು ಯನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. ನಿೀವು 

ಸ್ತಲಭವಾಗ ಪ್ರಪ್ದಲ್ಲಲ  ಬಿೀಳ್ಳತಿು ೀರಾ? ನಾವು ನಮಮ  ಬೈಬಲನ್ನು  ಓದುತಿು ರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಮ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ದೇವರ 

ವಾಕಯ ವಿರದ ಹೊರತ್ತ ಅದು ನಮಮ  ಹೃದಯದ ಬಯಕೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ತರುವುದಿಲಲ . ಇಲ್ಲಲ  ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 

ಹೇಳ್ಳತು ವೆ "ದೇವರ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ನಮಮ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ಮರೆಮಾಡುವುದು" ಅದನ್ನು  ನಮಮ  ತ್ತಟ್ಟಗಳಿಿಂದ ಹೇಳ್ಳವುದು 

(vs13), ಅದನ್ನು  ಸಂಪ್ತ್ತು  (14) ಎಿಂದು ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವುದರಲ್ಲಲ  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವುದು (14), ಅದರ ಬಗೆೆ  ಧಾಯ ನಿಸ್ತವುದು 

ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತವುದು (15), ಮತ್ತು  ಅಿಂತಿಮವಾಗ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡುವುದು. ಇದು (16). ಪ್ರ ಪಂಚದ ವಸ್ತು ಗಳ್ಳ 

ನಮಮ ನ್ನು  ಸೇವಿಸಲು ಎಿಂದಿಗೂ ಅನ್ನಮತಿಸಬಾರದು, ಅದು ಶೂನಯ ತೆಗೆ ಕ್ರರಣವಾಗುತು ದೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕಯ ದಿಿಂದ 

ಸೇವಿಸಲೂ ಡೀಣ ಇದರಿಿಂದ ನಾವು ಶುದಧ  ಮತ್ತು  ತೃಪು ಕರ ಜೀವನವನ್ನು  ನಡೆಸಬಹುದು. 



 

ಪ್ರಾ ರ್ತನೆ: ಶುದಧ ತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ  ಉಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಿ. 

 

ದಿನ 3. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 90:7-12 - ವಿಧೇಯ ಜಿೀವನವು ನಾವು ಬ್ದುಕುವ ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ಪಾ ತಫಲ್ಲಸುರ್ಾ ದೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

Vs 10 ಹೇಳ್ಳತು ದೆ, “ನಮಮ  ದಿನಗಳ್ಳ ಎಪ್ೂ ತ್ತು  ವಷ್ಯಗಳ್ಳ ಅರ್ವಾ ಎಿಂಭತ್ತು  ವಷ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ನಮಮ  ಶ್ಕ್ು ಯು 

ತ್ರಳಿಕೊಿಂಡರೆ; ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಲ  ಉತು ಮವಾದವು ತಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾದು 

ಹೊೀಗುತು ವೆ ಮತ್ತು  ನಾವು ದೂರ ಹಾರುತೆು ೀವೆ. “ಜೀವನವು ಸಂಕಿ್ಪ್ು ವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಆ ಅಲಾೂ ವಧಿಯಲ್ಲಲ  ನಾವು ತಿಂದರೆ 

ಮತ್ತು  ದುುಃಖವನ್ನು  ನೀಡುತೆು ೀವೆ ಎಿಂದು ಪ್ದಯ ವು ನಮಗೆ ನೆನಪಸ್ತತು ದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು  ತಪೂ ಸಲು ಸಧಯ ವಿರುವ 

ಎಲಲ ವನೂು  ಮಾಡಿದರೂ, ತಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖವು ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ  

ವಿಷ್ಯವಾಗಬೇಕ್ರಗಲಲ . Vs 12 ಹೇಳ್ಳತು ದೆ, "ನಮಮ  ದಿನಗಳನ್ನು  ಎಣಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸ್ತ, ನಾವು ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಯ 

ಹೃದಯವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬಹುದು." ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ನಮಮ  ಅಲಾೂ ವಧಿಯು "ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಯ 

ಹೃದಯವನ್ನು  ಗಳಿಸ್ತವ" ಗುರಿಯನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದೆ. ದೇವರು ನಮಗಾಗ ಯೀಜಸಿರುವ ನಿತಯ ಜೀವನದ ಮನು ೀಟ್ವಾಗ 

ನಾವು ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಜೀವನವು ಹೊಸ ಅರ್ಯವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ. 

ಪ್ರಾ ರ್ತನೆ: ನಿಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತಿು ರುವ ತಿಂದರೆ ಅರ್ವಾ ದುುಃಖವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಆತನ 

ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಗಾಗ ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಿ. 

 

ದಿನ 4. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 31:1-5 - ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಧೈಯತ ಮತ್ರಾ  ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯ ಅಗರ್ಯ ವಿದೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಪ್ದಯ  5 ಹೇಳ್ಳತು ದೆ, “ನಿಮಮ  ಕೈಗೆ, ನಾನ್ನ ನನು  ಆತಮ ವನ್ನು  ಒಪೂ ಸ್ತತೆು ೀನೆ; ಕತಯನೇ, ನನು  ನಿಷ್ಠಾ ವಂತ ದೇವರೇ, ನನು ನ್ನು  

ರಕಿ್ ಸ್ತ. ಶ್ಚಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳ್ಳಯುವ ರ್ದಲು ಯೇಸ್ತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ತಗಳಿವು. ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಿಪೂಣಯ 

ಜೀವನವನ್ನು  ನಡೆಸಿದರೂ, ಅವರು ಶ್ಚಲುಬೆಗೇರಿಸಲೂ ಟ್ಟ ರು ಮತ್ತು  ಅವರು ಅವಮಾನಕರ ಮರಣವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿದರು. 

ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಬಯಸ್ತವ ಯಾರಾದರೂ ವಿರೀಧ ಮತ್ತು  ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ. 

ವಿರೀಧ ಮತ್ತು  ನಿರಾಕರಣೆಯ ಭಯದಿಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ಏನ್ನ ಮಾಡಲು ಕರೆದಿದಾಾ ರೀ 

ಅದನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೆಣಗಾಡುತೆು ೀವೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದದಾ ನ್ನು  ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ತವಾಗ ನಾವು ವಿರೀಧವನ್ನು  

ಎದುರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ರ್ರೆಯಬೇಕು ಎಿಂದು ಈ ಕ್ೀತಯನೆಯು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸ್ತತು ದೆ. ಅವನ್ನ ಮಾತರ  ನಮಮ  

“ಆಶ್ರ ಯದ ಬಂಡೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊೀಟೆ. (v2) ಅವರು ಶ್ಕ್ು  ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಯ ನಮಮ  ವಿಶಾವ ಸಹಯ ಮೂಲವಾಗದೆ. 

ತಿಂದರೆಯು ನಮಮ ನ್ನು  ಬೆನು ಟುಟ ತಿು ರುವಂತೆ ತೀರುತಿು ರುವಾಗ, ನಾವು ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಲ  ಅರ್ವಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಲ  

ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಹುಡುಕುತೆು ೀವೆಯೇ? ನಾವು ಹೊೀರಾಟ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಹೊೀದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ರ್ರೆಯಿಡಲು ಮತ್ತು  

ಶ್ರಣಗಲು ಯೇಸ್ತವಿನಿಿಂದ ಕಲ್ಲಯೀಣ. 

ಪ್ರಾ ರ್ತನೆ: ನಾವು ಜನರಿಿಂದ ವಿರೀಧ ಮತ್ತು  ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು 

ಧೈಯಯಕ್ರಕ ಗ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿ. 

 

ದಿನ 5. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32:1-7 - ದೇವರ ಮಾತಗೆ ವಿಧೇಯರಗುವುದರಿುಂದ ಕ್ಷಮೆಯ ಅಗರ್ಯ ವನ್ನು  ನಾವು 

ಅರಿತ್ರಕೊಳುಳ ತೆಾ ೀವೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ನಾವು ಪ್ರಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರ ಲೀಭನೆಯು ಅದನ್ನು  ಮಚಿಿ ಡುವುದು. ರಾಜ ದಾವಿೀದನ್ನ ತನು  ಪ್ರಪ್ವನ್ನು  

ಮಚಿಿ ಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದನ್ನ. ಬತೆೆ ಬಾಳಿಂದಿಗೆ ವಯ ಭಿಚ್ಚರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವನ್ನ ತನು  ಪ್ರಪ್ಗಳನ್ನು  



ಮಚಿಿ ಕೊಳು ಲು ಮೌನ, ರ್ೀಸ ಮತ್ತು  ಉಪ್ವಾಸವನ್ನು  ಬಳಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದನ್ನ. ಈ ಕ್ೀತಯನೆಯಲ್ಲಲ  ಅವನ್ನ 

ಮೌನವಾಗದಾಾ ಗ ದೇವರ ತಿೀವರ ವಾದ ಅಪ್ರಾಧದ ಹಸು ವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ನೆ (v3-4) ಇನ್ನು  

ಮಿಂದೆ ಕನಿವ ಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು  ತಡೆದುಕೊಳು ಲು ಸಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ , ಡೇವಿಡ್ ತನು  ಪ್ರಪ್ವನ್ನು  ಒಪೂ ಕೊಳ್ಳು ವ ಮೂಲಕ, 

ತಪ್ೂ ಪೂ ಕೊಿಂಡ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿಾ ತ್ರು ಪ್ ಪ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಿದನ್ನ (v5) ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು  ಮಿಂದೆ ಅಗತಯ ವಿಲಲ  

ದೇವರು ಅವನನ್ನು  ಕ್ಷಮಿಸಿದಾ ರಿಿಂದ ಅದನ್ನು  ಮಚಿ ಲು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ವನ್ನು  ಮಚಿಿ ಡಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಾಗ, 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ಇನು ಷ್ಟಟ  ಹದಗೆಡುತು ವೆ, ನಾವು ನಮಮ  ಸಂತೀಷ್ವನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೊಳ್ಳು ತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಹೃದಯಗಳ್ಳ 

ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗುತು ವೆ. ನಾವು ನಮಮ  ಪ್ರಪ್ಗಳನ್ನು  ಒಪೂ ಕೊಿಂಡಾಗ, ದೇವರು ನಂಬಿಗಸು ನಾಗರುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ ನ್ನು  

ಕ್ಷಮಿಸ್ತತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಉಲಾಲ ಸಕರ ಸಮಯಗಳ್ಳ ಬರುತು ವೆ. ಜನರು ಏನ್ನ ಯೀಚಿಸ್ತತ್ರು ರೆ ಎಿಂಬ 

ಭಯದಿಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಬಾರದು, ಯೇಸ್ತ ಕ್ರ ಸು ನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿೀಡುವ ಕ್ಷಮೆಯ 

ಉಡುಗರೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸೀಣ. 

ಪ್ರಾ ರ್ತನೆ: ನಿಮಮ  ಪ್ರಪ್ವನ್ನು  ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪೂ ಕೊಳು ಲು ಸಮಯ ಕಳ್ಳಯಿರಿ. 

  



ವಾರ 4 - ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅುಂಶ: ದೇವರ ಶ್ಾ ೀಷಠ ತೆ 

ದಿನ 1 - ಕೀರ್ತನೆ 139 – ದೇವರು ಸವತಶಕಾ  

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

• ದೇವರು ನಮಮ  ಹೃದಯವನ್ನು  ಹಾಗೆಯೇ ನೀಡುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ಆತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಚೆನಾು ಗ 

ತಿಳಿದಿರುತ್ರು ನೆ.(ವಿ.1) 

• ದೇವರು ತನು  ಬೆಳಕ್ನಿಿಂದ ಎಲಾಲ  ಕತು ಲೆಯನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸ್ತವ ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡದ ಸೃಷ್ಟಟ ಕತಯ ಮತ್ತು  

ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗದಾಾ ನೆ ಮತ್ತು  ಅವನ ನೀಟ್ದಿಿಂದ ಯಾರೂ ತಪೂ ಸಿಕೊಳು ಲು ಸಧಯ ವಿಲಲ .(ವಿ.11,12) 

• ದೇವರು ತನು  ಪ್ರ ತಿರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ನನು ನ್ನು  ರಚಿಸಿದಾಾ ನೆ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಭಯದಿಿಂದ ಮತ್ತು  ಅದುು ತವಾಗ 

ಮಾಡಲೂ ಟ್ಟಟ ದೆಾ ೀನೆ (ವಿ.14) 

• ತನು  ಜನರನ್ನು  ನಾಶ್ಮಾಡಲು ಹೊರಗರುವ ರಕು ಪಪ್ರಸ್ತ ಪುರುಷ್ರನ್ನು  ಅವನ್ನ ನೀಡುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ದೇವರು 

ದುಷ್ಟ ರನ್ನು  ಕೊಲುಲ ತ್ರು ನೆ ಎಿಂಬ ಅವನ ವಾಗಾಾ ನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಲವು ತೀರಬಹುದು. (ವಿ.19) 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: 

ನಿೀವು ನಿರಂತರವಾಗ ದುಷ್ಟ  ಪುರುಷ್ರಿಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ತತಿು ೀರಾ? 

(ವಿ.23, 24) ದುಷ್ಟ  ಜನರಿಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ತವಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಪ್ದ ಮಾಗಯಗಳಿಗೆ ನಮಮ ನ್ನು  ಒಪೂ ಸಿಕೊಳು ಲು 

ಪ್ರ ಚೀದಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆಕರ ಮಣಕ್ರರಿ ಮಾಗಯಗಳಿಗಾಗ ನಿಮಮ  ಜೀವನವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಬಿಿಂಬಿಸಿ. ಶಾಶ್ವ ತತೆಗೆ 

ಕ್ರರಣವಾಗುವ ಮಾಗಯದಲ್ಲಲ  ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕರೆದೊಯಯ ಲು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ು ಗಾಗ ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಿ? 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ , ಕೀರ್ತನೆ 139:4 

 

ದಿನ 2 - ಕೀರ್ತನೆ 103 - ನಮಮ  ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪ್ರರ ಪಿಾ ೀತ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

• ಆತನ್ನ ನಮಮ  ಜೀವನವನ್ನು  ಪಟ್ಟು ಿಂದ ವಿರ್ೀಚನೆಗಳಿಸ್ತತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ಪರ ೀತಿ ಮತ್ತು  ಸಹಾನ್ನಭೂತಿಯಿಿಂದ 

ನಮಮ ನ್ನು  ಕ್ರಿೀಟ್ಗಳಿಸ್ತತ್ರು ನೆ. ನಾವು ಈಗ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕವಾಗ ಎಲ್ಲಲ ದೆಾ ೀವೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಲೆಕ್ಕ ಸದೆ, ಆತನ 

ಪರ ೀತಿಯು ನಮಮ ನ್ನು  ವಿರ್ೀಚಿಸ್ತವಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ ದಾಗದೆ. ಆತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ವಿರ್ೀಚಿಸ್ತತ್ರು ನೆ ಮಾತರ ವಲಲ ದೆ 

ಪರ ೀತಿ ಮತ್ತು  ಸಹಾನ್ನಭೂತಿಯಿಿಂದ ಕ್ರಿೀಟ್ವನ್ನು  ಮಾಡುತ್ರು ನೆ.(ವಿ.4) 

• ನಿೀವು ತ್ತಳಿತಕೊಕ ಳಗಾಗದಿಾ ೀರಾ? ಭಗವಂತನ್ನ ಎಲಾಲ  ತ್ತಳಿತಕೊಕ ಳಗಾದವರಿಗೆ ನಿೀತಿ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯವನ್ನು  

ಮಾಡುತ್ರು ನೆ. ನಾವು ತ್ತಳಿತಕೊಕ ಳಗಾಗುತಿು ರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೀರಬಹುದು.(ವಿ.6) 

• ಕತಯನ ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಮತ್ತು  ಕರುಣಮಯಿ, ಕೊೀಪ್ಕೆಕ  ನಿಧಾನ ಮತ್ತು  ಪರ ೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಸಮೃದಧ ವಾಗದೆ. 

ಪರ ೀತಿಯಲ್ಲಲ  ವಿಪುಲವಾಗರುವ ಆತನ ಪರ ೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲಲ (ವಿ.8) 

• ನಾವು ದುಬಯಲರಾಗದೆಾ ೀವೆ ಎಿಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು  ಆದಾ ರಿಿಂದ ಅವರು ನರ್ಮ ಿಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ತವ 

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತತ್ರು ರೆ (ವಿ.13,14) 

• ನಿತಯ ದಿಿಂದ ನಿತಯ ದವರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪರ ೀತಿಯು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪ್ಡುವವರಿಂದಿಗೆ ಇರುತು ದೆ (ವಿ.17) 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ 

ನಿಮಮ  ಮೇಲ್ಲರುವ ದೇವರ ಪರ ೀತಿಯ ಬಗೆೆ  ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಮಾನವಿದೆಯೇ? ನಿೀವು ದೇವರಿಿಂದ ಎಷ್ಠಟ ೀ ದೂರ ಹೊೀಗದಾ ರೂ, 

ಇಿಂದು ನಿೀವು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದರೆ, ಅವನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಉದಾಧ ರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಯುತಿು ದಾಾ ನೆ. 

ನಿೀವು ಇಿಂದು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತಿು ೀರಾ? 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ , ಕೀರ್ತನೆ 103:8 ರಿುಂದ 10 

 



ದಿನ 3-ಕೀರ್ತನೆ 100 - ಅವರ ಮಹಾನ್ ನಿಷ್ಠಠ  

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

• ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಪ್ೀಷ್ಕರಾಗರುವವರಿಗೆ, ನಾವು ನಮಮ  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು ತೆು ೀವೆ. ನಮಮ  ಮಕಕ ಳ್ಳ 

ಸಂರಕಿ್ ಸಲೂ ಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಕ್ರಳಜ ವಹಸ್ತತ್ರು ರೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಮೈಲ್ಲ ಹೊೀಗಲು ಸಿದಧ ರಿದೆಾ ೀವೆ .ಇದು ದೇವರು ನಮಮ ನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದಾಾ ನೆ, ನಾವು ಅವನ ಮಕಕ ಳ್ಳ - ಅವನ 

ಹುಲುಲ ಗಾವಲ್ಲನ ಕುರಿಗಳ್ಳ. ಆದಾ ರಿಿಂದ, ನಾವು ದೇವರ ಮಾಗಯದಶ್ಯನ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಭರವಸೆ 

ಹೊಿಂದಬಹುದು.(ವಿ.3) 

• ಎಲಾಲ  ತಲೆಮಾರುಗಳಿದಾ ರೂ ದೇವರ ನಿಷ್ಠಾ ಯು ಹರಿಯುತು ದೆ. ಅವನ್ನ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು  ತಿರುಗಸ್ತವ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಲಲ  - 

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತತೆು ೀವೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಯೂ ದೇವರ ನಿಷ್ಠಾ ಯನ್ನು  

ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು (ವಿ.5) 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ. 

ದೇವರ ನಂಬಿಗಸಿು ಕೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ರ ಯಿಸಬಹುದು? 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ತ್ತಟ್ಟಗಳ್ಳ ಶಾಲ ಘನೆಯಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬಿ ಅವನ ಆಸಥ ನವನ್ನು  ಪ್ರ ವೇಶ್ಚಸೀಣ. 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆ 100:5 

 

ದಿನ 4 - ಕೀರ್ತನೆ 19 - ಅವರ ಮಹಾನ್ ಸೃಷಿ್ಟ  ಮತ್ರಾ  ಅವರ ಪದ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

• ನಮಮ  ಸ್ತತು ಲೂ ದೇವರ ಮಹಮೆಯನ್ನು  ನಾವು ನೀಡಬಹುದು.(ವಿ.1) 

• ಪ್ರ ತಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿ ಸ್ಪಯೀಯದಯದಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ನಂತರದ ಪ್ರ ತಿ ಕ್ರಮನಬಿಲ್ಲಲ ನಲ್ಲಲ , ನಾವು ಅವನ 

ಅದುು ತವಾದ ಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನು  ನೀಡಬಹುದು. (ವಿ.1-3) 

• ದೇವರ ವಾಕಯ ವು ಆತನಿಂದಿಗೆ ಸವ ಗಯದಲ್ಲಲ  ಸೇರಲು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬೇಕ್ರದ ಎಲಲ ವನೂು  ಹೇಳ್ಳತು ದೆ. ಈಗ 

ಅವರ ಸ್ಪಚನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವುದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ದುಾ .(ವಿ.7-11) 

• ಒಳ್ಳು ಯ ಮತ್ತು  ನಿಷ್ಠಾ ವಂತ ಸೇವಕನಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  ಆತನ ಶ್ಕ್ು ಯನ್ನು  ಹುಡುಕೊೀಣ! 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: 

ಏಕ್ರಿಂತ ಸಥ ಳಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಲು ಸವ ಲೂ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಿು  ಮತ್ತು  ಇಿಂದು ನಿಮಮ  ಸ್ತತು ಲ್ಲನ ಪ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಬಿಿಂಬಿಸಿ. 

ಅವನ ಸೃಷ್ಟಟ ಯು ಅವನ ಶ್ನರ ೀಷ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಬಿಿಂಬಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದು ಅವನ ಮಿಂದೆ ನಮಮ ನ್ನು  ವಿನಮರ ಗಳಿಸಲು 

ಪ್ರ ೀರೇಪಸ್ತತು ದೆ. 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ, ಕೀರ್ತನೆ 19:13 - 14 

 

ದಿನ 5- ಕೀರ್ತನೆ 8 - ದೇವರ ಶ್ಾ ೀಷಠ ತೆಯು ಮಾನವಕುಲದ ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ಭರವಸೆ ನಿೀಡುರ್ಾ ದೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

• ದೇವರು ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಟ ಕತಯ 

• ದೇವರು ಅಡೀನೈ, ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡದ ಮಾಸಟ ರ್. 

• ದೇವರು ಅಬಾಬ , ಪರ ೀತಿಯ ತಂದೆ. 

• ದೇವರು ಯೆಹೊೀವ, ಕತಯನ್ನ ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ ಇರುವನ್ನ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಮಹಾನ್! ಆದರೂ ಆತನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ತನು  

ಸವ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ರೂಪಸಿದನ್ನ ಮತ್ತು  ಆತನ ದೈವಿಕ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸವಾದ ಜಗತು ನ್ನು  ನಮಗೆ ಒಪೂ ಸಿದನ್ನ (ವಿ.4,5) 



ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: 

ನಾವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಿಂತಹ ಗೌರವಕೆಕ  ಅಹಯರಾಗದೆಾ ೀವೆಯೇ? 

ಉತು ರ ಇಲಲ  ಎಿಂದು ನನಗೆ ಖಾತಿರ ಯಿದೆ. ಮತ್ತು  ಅದು ದೇವರ ಶ್ನರ ೀಷ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ಚಿತಿರ ಸ್ತತು ದೆ. 

 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ, ಕೀರ್ತನೆ 8:4 - 6 

 

 

 

  



ವಾರ 5 - ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅುಂಶ: ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ 

ದಿನ 1 - ಕೀರ್ತನೆ 51 - ಪವಿತಾ ೀಕರಣಕಾಾ ಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

 (V1) ಡೇವಿಡ್ ವಯ ಭಿಚ್ಚರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಪ್ದಿಿಂದ ಶುದಿಧ ೀಕರಣಕ್ರಕ ಗ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ರು ನೆ. 

ಅವನ್ನ ದೇವರಿಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗರಲು ಬಯಸ್ತತ್ರು ನೆ 

(V4) ದೇವರ ಕಣುು ಗಳ ಮಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪ್ವು ದೊಡಡ ದು ಅರ್ವಾ ಚಿಕಕ ದು. ಎಲಾಲ  ಪ್ರಪ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು  

ಇದು ದೇವರ ವಿರುದಧ ವಾಗದೆ. ಪ್ರಪ್ವು ನಮಮ ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇತರರನ್ನು  ನೀಯಿಸ್ತತು ದೆ. ಇದು ದೇವರನ್ನು  ಅಪ್ರಾಧ 

ಮಾಡುತು ದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಪ್ವು ದೇವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ವಿರುದಧ ದ ದಂಗೆಯಾಗದೆ. 

(ವಿ 5) ನಾವು ಪ್ರಪಗಳಾಗ ಹುಟ್ಟಟ ದೆಾ ೀವೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಸವ ಭಾವಿಕ ಒಲವು ದೇವರಿಗಿಂತ ನಮಮ ನ್ನು  ಮೆಚಿಿ ಸ್ತವುದಾಗದೆ. 

ದಾವಿೀದನಂತೆ ನಾವು ನಮಮ ನ್ನು  ಒಳಗನಿಿಂದ ಶುದಿಧ ೀಕರಿಸಲು ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಬೇಕು. 

(V12) ನಿಮಮ  ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ನಿಶಿ್ ಲತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತಿು ೀರಾ? ಡೇವಿಡ್ ತನು  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯಲ್ಲಲ  "ನಿನು  ರ್ೀಕ್ಷದ 

ಸಂತೀಷ್ವನ್ನು  ನನಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡು" ಎಿಂದು ಕೂಗದನ್ನ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಹತಿು ರವಾಗಬೇಕೆಿಂದು ಮತ್ತು  ಆತನ 

ಪೂಣಯತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸ್ತತ್ರು ನೆ. ಪ್ರಪ್ ನಮಮ  ಅನಯ ೀನಯ ತೆ ಕಷ್ಟ . ಆದರೆ ನಾವು 

ತಪ್ೂ ಪೂ ಕೊಿಂಡಾಗ ಅವನ್ನ ಅವನಿಂದಿಗನ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧದ ಸಂತೀಷ್ವನ್ನು  ಹಿಂದಿರುಗಸ್ತತ್ರು ನೆ 

ಪ್ರಾ ರ್ಥತಸಲು ಗಾ ುಂರ್: ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 51:10 

 

ದಿನ 2 - ಕೀರ್ತನೆ 37 – ಅವರು ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಲು ತ್ತಳ್ಮಮ ಯುಂದ ಕಾಯುತಾ ರುವುದು 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

 (V1) ನಮಮ  ಸ್ತತು ಲ್ಲರುವ ದುಷ್ಟ  ಜನರ ಸಂಪ್ತ್ತು , ಜನಪರ ಯತೆ ಮತ್ತು  ಯಶ್ಸಿಾ ಗಾಗ ನಿೀವು ಅಸ್ಪಯೆಪ್ಡುತಿು ೀರಾ? ಅವರ 

ಬಳಿ ಎಷ್ಠಟ ೀ ಇದಾ ರೂ ಅದು ಹುಲ್ಲಲ ನಂತೆ ಒಣಗ ಸಯುತು ದೆ. ದೇವರನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವವರು ವಿಭಿನು ವಾಗ ಬದುಕುತ್ರು ರೆ 

ಮತ್ತು  ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ  ಸವ ಗಯದಿಿಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವ ತವಾಗ ಉಳಿಯುತು ದೆ. 

(V4) ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಡ್ಯ ಆನಂದ ಮಾಡಬಹುದು? ಅವನ ಉಪ್ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ ಮತ್ತು  ಸಂತೀಷ್ವನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು  ತಿಳಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸ್ತತು ದೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಮಮ  ಮೇಲ್ಲರುವ ಅಪ್ರರ 

ಪರ ೀತಿಯ ಜ್ಞಾ ನವು ನಿಜವಾಗಯೂ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

(V5) ನಾವು ಎಲಲ ವನೂು  ದೇವರಿಗೆ ಒಪೂ ಸೀಣ - ನಮಮ  ಜೀವನ, ಕುಟುಿಂಬಗಳ್ಳ, ಉದೊಯ ೀಗಗಳ್ಳ, ಆಸಿು ಗಳ್ಳ ಆತನ 

ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು  ಮಾಗಯದಶ್ಯನಕೆಕ . ಆತನ್ನ ನಮಗಿಂತ ಉತು ಮವಾಗ ನಮಮ ನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರು ನೆ ಎಿಂದು ನಾವು 

ನಂಬುತೆು ೀವೆಯೇ? ಅವನ್ನ ನಮಗೆ ಉತು ಮವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ತ್ರಳ್ಳಮ ಯಿಿಂದ ಕ್ರಯಬೇಕು. 

(ವಿ 8, 9) ಕೊೀಪ್ ಮತ್ತು  ಕೊೀಪ್ವು ಎರಡು ವಿನಾಶ್ಕ್ರರಿ ಭಾವನೆಗಳ್ಳ. ಇದು ನಮಮ  ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು  

ತೀರಿಸ್ತತು ದೆ. ನಮಮ  ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತು  ಕೊೀಪ್ವನ್ನು  

ಉಿಂಟುಮಾಡುತು ದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಲ  ಭರವಸೆಯಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ಶಾಿಂತಿಯಿಿಂದ ಇರಬಹುದು. 

ಪ್ರಾ ರ್ಥತಸಲು ಗಾ ುಂರ್: ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 37:23-24 

 

 

 

 



ದಿನ 3 - ಕೀರ್ತನೆ 42 - ನಿೀವು ಏಕಾುಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ರಾ  ಖಿನು ತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

 (V1) ಜಿಂಕೆಗಳ ಜೀವನವು ನಿೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗರುವಂತೆ ನಮಮ  ಜೀವನವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ. 

ನಮಮ  ಆತಮ ವು ದೇವರಿಗಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತು ದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗ ನಮಮ ನ್ನು  ತ್ತಿಂಬಿಸಿಕೊಳು ಲು 

ಹಂಬಲ್ಲಸ್ತತೆು ೀವೆಯೇ? 

(V5) ಡೌನಾಕ ಯ ಸ್ಟ  ಸಮಾನಯ  ಭಾವನಾತಮ ಕ ಕ್ರಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಒಿಂದಾಗದೆ. 

ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ದೇವರ ಒಳ್ಳು ಯತನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು  ಧಾಯ ನಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು  ಎದುರಿಸಬಹುದು. 

ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮಮ  ಅಸಮರ್ಯತೆಗಿಂತ ದೇವರ ಸಮರ್ಯ ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಿಂದಿರ ೀಕರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ನಿೀವು ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತವಾಗ ನಿಮಮ  ಭರವಸೆಯನ್ನು  ಎಲ್ಲಲ  ಇರಿಸ್ತತಿು ೀರಿ? 

ಪ್ರಾ ರ್ಥತಸಲು ಗಾ ುಂರ್: ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 42:11 

 

ದಿನ 4 - ಕೀರ್ತನೆ 63 - ದೇವರು ಮಾರ್ಾ  ನಮಮ ನ್ನು  ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ ತೃಪಿಾ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ರೆ 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

 (V1) ಡೇವಿಡ್ ತನು  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ದೇವರ ಉಪ್ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಶ್ರ ದೆಧ ಯಿಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ರು ನೆ. ದೇವರು ಮಾತರ  ಅವನನ್ನು  

ತೃಪು ಪ್ಡಿಸಬಲಲ ನೆಿಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 

(V3) ದೇವರ ಪರ ೀತಿ ಅದುು ತವಾಗದೆ. ಇದು ನಮಮ  ಜೀವನಕ್ಕ ಿಂತಲೂ ಉತು ಮವಾಗದೆ. ನಾವು ಅವನ ಪರ ೀತಿಯನ್ನು  

ವೈಭವಿೀಕರಿಸ್ತತಿು ದೆಾ ೀವೆಯೇ? 

(V5) ಆಹಾರದ ಸಂಪ್ತಿು ಗಿಂತ ದೇವರ ಉಪ್ಸಿಥ ತಿಯು ನಮಮ ನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ತೃಪು ಪ್ಡಿಸ್ತತು ದೆ. 

(V7) ದೇವರ ರೆಕೆಕ ಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಲ  ಆಶ್ರ ಯ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಉತು ಮ ಸಥ ಳವಾಗದೆ. ಎಲಾಲ  ಅಪ್ರಯಗಳಿಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  

ರಕಿ್ ಸಲು ದೇವರು ಮಾತರ  ಸಮರ್ಯನಾಗದಾಾ ನೆ. 

ಪ್ರಾ ರ್ಥತಸಲು ಗಾ ುಂರ್: ಕ್ೀತಯನೆ 63:9-11 

 

ದಿನ 5 - ಕೀರ್ತನೆ 131 - ಮಗುವು ರ್ನು  ತ್ತಯಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ  ಸಾುಂರ್ಾ ನವನ್ನು  ಹುಡುಕುವುದು 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ವಿ.1, ಹೆಮೆಮ ಯು ನಮಮ ನ್ನು  ಅತಿಯಾಗ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಇತರರನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮೌಲ್ಲಯ ೀಕರಿಸ್ತವುದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಚಡಪ್ಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರರಣವಾಗುತು ದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವದರಲ್ಲಲ  

ಅತೃಪ್ು ರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಎಲಲ ರೂ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಕ್ರಳಜ ವಹಸ್ತತು ದೆ. ಇದು ಹೆಚಿ್ಚ  

ಗಮನ ಮತ್ತು  ಆರಾಧನೆಗಾಗ ನಮಮ ನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿವಿನಿಿಂದ ಇರಿಸ್ತತು ದೆ. 

ವಿ.2 ಆದರೆ ಇದಕೆಕ  ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗ ನಮರ ತೆಯು ಇತರರಿಗೆ ರ್ದಲ ಸಥ ನವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  

ದೇವರ ಮನು ಡೆಯಿಂದಿಗೆ ತೃಪ್ು ರಾಗಲು ನಮಗೆ ಅವಕ್ರಶ್ ನಿೀಡುತು ದೆ. ಅಿಂತಹ ಸಂತೃಪು ಯು ನಮಗೆ ಭದರ ತೆಯನ್ನು  

ನಿೀಡುತು ದೆ ಆದಾ ರಿಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನು  ಮಿಂದೆ ನಮಮ ನ್ನು  ಇತರರಿಗೆ ಸಬಿೀತ್ತಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ರಗಲಲ . ವಿನಮರ  ಹೃದಯವು ಮಾತರ  

ದೇವರಲ್ಲಲ  ವಿಶಾರ ಿಂತಿಯನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ. 

 

ಪ್ರಾ ರ್ಥತಸಲು ಗಾ ುಂರ್: ಕ್ೀತಯನೆ 131:2 

 



ವಾರ 6 - ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅುಂಶ: ದೇವರ ಸಾವತಭೌಮರ್ಾ  

 

ದಿನ 1 - ಕೀರ್ತನೆ 90 - ದೇವರು ಎಲಿರಿಗಿುಂರ್ ಮುಂಚೆ ಇದಾಾ ನೆ 

ಹಿನೆು ಲೆ: ಈ ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ರ್ೀಶ್ನ ಬರೆದಿದಾಾ ನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಸರ ಯೇಲಯ ರು ಐಗುಪ್ು ದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ 

ಬರೆಯಲೂ ಟ್ಟಟ ರಬಹುದು. ರ್ೀಶ್ನಯು ಈ ಪ್ರರ ರ್ಯನೆಯನ್ನು  ತಮಮ  ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಜನರು ಅರ್ವಾ ಕನಿಷ್ಾ  ಪ್ಕ್ಷ ಗುಡಾರ-

ಸೇವೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಪುರೀಹತರು ಅರಣಯ ದಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ಬೇಸರದ ಆಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬಳಸಬೇಕೆಿಂದು 

ಬರೆದಿರಬಹುದು. 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಕಲ್ಲಕೆ: 

• ದೇವರ  ಸಮಯ  

 ಅವನ ವಾಸಸಥ ಳವು ಎಲಾಲ  ತಲೆಮಾರುಗಳಿಿಂದಲೂ ಇರುತು ದೆ (ವ. 1) 

 ಸೃಷ್ಟಟ ಯ ರ್ದಲು ದೇವರು ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ದಾ ನ್ನ (ವ 2) 

 ನಿತಯ ನಿರಂತರಕೂಕ  (ವ2) (ಇದರ ಅರ್ಯವನ್ನು  ಕಲ್ಲೂ ಸಿಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ 'ನಿತಯ ದಿಿಂದ ಶಾಶ್ವ ತವಾಗ ನಿೀನೇ 

ದೇವರು') 

• ದೇವರ ಶ್ಕ್ು   

 ಸವಿರ ವಷ್ಯಗಳ್ಳ ಒಿಂದು ದಿನದ ಹಾಗೆ (ವ 4) 

 ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಲ ನಂತಿದಾಾ ರೆ (ವ. 5,6) 

 ಜನರನ್ನು  ಮತೆು  ಧೂಳಿನತು  ತಿರುಗಸ್ತತ್ರು ನೆ (ವ. 3) 

 ನಮಮ  ರಹಸಯ  ಪ್ರಪ್ವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ನಮಮ  ಅಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅವನ್ನ ತಿಳಿದಿದಾಾ ನೆ (ವ 8) 

 ಅವನ ಕೊೀಪ್ದ ಶ್ಕ್ು ಯನ್ನು  ನಾವು ಎಿಂದಿಗೂ ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಧಯ ವಿಲಲ  (ವ 11) 

• ನಮಮ  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ  

 ಬುದಿಧ ವಂತಿಕೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ನಮಮ  ದಿನಗಳನ್ನು  ಎಣಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಿ (ವ 12) 

 ನಮಮ  ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ಶಿಾ ತ್ರು ಪ್ ಮತ್ತು  ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಹೊಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನಮಮ  ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಉತು ಮವಾದದುಾ  

ತಿಂದರೆ ಮತ್ತು  ದುುಃಖ (ವ. 13, 10) 

 ನಿಮಮ  ಅವಿನಾಭಾವ ಪರ ೀತಿಯಿಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ತೃಪು ಪ್ಡಿಸ್ತ (ವ14) 

 ನಿೀನ್ನ ನಮಮ ನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ದಿನ ಬಾಧಿಸಿರುವೆಯೀ ಅಷ್ಟಟ  ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮಮ ನ್ನು  ಸಂತೀಷ್ಪ್ಡಿಸ್ತ (ವ. 15) 

 ನಿಮಮ  ಅನ್ನಗರ ಹ ನಮಮ  ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ (ವ. 17) 

 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: ವಚನ 16ರ ಪ್ರ ಕ್ರರ, ನಿಮಮ  ಇಡಿೀ ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳು ಯ ಕ್ರಯಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನಿೀವು 

ಕನಿಷ್ಟ  ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ು ಯಿಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನು  ಇಿಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿು . 

 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆ 90:14 

 

 

 

 



ದಿನ 2 - ಕೀರ್ತನೆ 2 - ಕರ್ತನ್ನ ಮನ್ನಷಯ ರ ದುಷಿ  ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅಪಹಾಸಯ  ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ 

ಹಿನೆು ಲೆ: ಕ್ೀತಯನೆ 2 ಅನ್ನು  ದಾವಿದನ್ನ ಬರೆದಿದಾಾ ರೆ (ಅಪ್ೀಸು ಲರ ಕೃತಯ ಗಳ್ಳ 4:25). ಪ್ದಯ ಗಳ್ಳ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಎಲಾಲ  

ಬಂಡಾಯ ಶ್ಕ್ು ಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮತ್ತು  ಅವನ ಮೆಸಿಾ ೀಯನ ಪ್ರ ಶಾು ತಿೀತ ಶ್ನರ ೀಷ್ಾ ತೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗದೆ. ಒಿಂದು ಕಡೆ 

ದೇವರು ಮತ್ತು  ಅವನ ಮೆಸಿಾ ಯ ಮತ್ತು  ಇನು ಿಂದು ಕಡೆ ಬಂಡಾಯದ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ 

ಮಖಾಮಖಿಯಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಗೆಲುಲ ತ್ರು ರೆ ಎಿಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯೇ ಇಲಲ : ದೇವರು ಗೆಲುಲ ತ್ರು ನೆ. 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಕಲ್ಲಕೆ: 

• ಜನರ ದಂಗೆ (ವಿರುದಧ  1-3) 

 ಓ ಯೆಹೊೀವ ಮತ್ತು  ಅವನ ರಾಜನ ವಿರುದಧ  ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ದಂಗೆಯ ಆಲೀಚನೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕರ ಮಗಳ್ಳ. 

• ಈ ದಂಗೆಗೆ ದೇವರ ಪ್ರ ತಿಕ್ರ ಯೆ 

 ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ದೌಜಯನಯ  ಮತ್ತು  ದುರಹಂಕ್ರರವನ್ನು  ನೀಡಿ ದೇವರು ನಗುತ್ರು ನೆ. ದಂಗೆಯು 

ನಿರರ್ಯಕವಾಗದೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ನಿಧಯರಿಸಿದಾಾ ನೆ. (ವ 4-6) 

 ಮೆಸಿಾ ೀಯನ್ನ ದೇವರಿಿಂದ ನೇಮಿಸಲೂ ಟ್ಟಟ ದಾಾ ನೆ ಮತ್ತು  ಇಡಿೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಅವನ ಸವ ಿಂತ ಆಸಿು  ಅರ್ವಾ 

ಪತ್ರರ ಜಯತವಾಗ ನಿೀಡಲಾಗದೆ. ಬಂಡಾಯದ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು  ಹಾಕಲು ಅವನಿಗೆ 

ಅಧಿಕ್ರರವಿದೆ. (ವ 7-9) 

• ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಲಹೆ (vs. 10-12) 

 ಮೆಸಿಾ ೀಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಲೆಸಿ ಮತ್ತು  ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. 

 ಇಲಲ ವಾದರೆ ವಿನಾಶ್ ಬರಲ್ಲದೆ. 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: ದೇವರು ರಾಷ್ಟ ರಗಳನ್ನು  ನಮಮ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನಾು ಗ ಮಾಡುವುದಾಗ ವಾಗಾಾ ನ ಮಾಡಿದಾಾ ನೆ. ನಾವು 

ಮಾಡಬೇಕ್ರಗರುವುದು ಕೇಳ್ಳವುದು, ಆದಾ ರಿಿಂದ ನಿಮಗಾಗ, ಕುಟುಿಂಬ ಮತ್ತು  ಚರ್ಚಯಗಾಗ ನಿಮಮ  ನಿದಿಯಷ್ಟ  ಪ್ರರ ರ್ಯನೆ 

ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಮಾಡಿ. ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇವರನ್ನು  ಕೇಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆ 2:8 

 

ದಿನ 3 - ಕೀರ್ತನೆ 135 - ಕರ್ತನ್ನ ರ್ನಗೆ ಇಷಿ ವಾದದಾ ನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ.  

ಹಿನೆು ಲೆ: ಹಳ್ಳಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರ ಸು ಪ್ಗಳ್ಳ, ಉಲೆಲ ೀಖಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಉಲೆಲ ೀಖಗಳಿಿಂದಾಗ ಈ 

ಕ್ೀತಯನೆಯನ್ನು  ರ್ಸಯಿಕ್ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 135:5 ವಿರ್ೀಚನಕ್ರಿಂಡ 18:11 ರಂತೆ; 

ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 135:7 ಯೆರೆಮಿಯ 10:13 ರಂತೆ; ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 135:15-18 ಕ್ೀತಯನೆಗಳ್ಳ 115:4-8, ಇತ್ರಯ ದಿಗಳಿಂದಿಗೆ 

ಬಹುತೇಕ ಒಿಂದೇ ಆಗವೆ. 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಕಲ್ಲಕೆ: 

• ದೇವರನ್ನು  ಸ್ತು ತಿಸಲು ಕರೆ (ವ. 1-2) 

• ದೇವರನ್ನು  ಸ್ತು ತಿಸಲು ಕ್ರರಣಗಳ್ಳ 

o ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ಯಾಕೊೀಬನ ದೇವರು (ವ. 4). 

o oಏಕೆಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ದೇವರುಗಳ ದೇವರು (ವ. 5). 

o ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಪಂಚದ ದೇವರು (ವ 6, 7). 

o ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ಇಸೆರ ೀಲ್ನ ಶ್ತ್ತರ ಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ದೇವರು (ವ. 8-11). 



o ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ಇಸೆರ ೀಲ್ಗೆ ಕೃಪ್ಯುಳು  ದೇವರಾಗದಾಾ ರೆ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  

ಅವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ (ವ 12-14). 

o ಏಕೆಿಂದರೆ ಆತನಬಬ ನೇ ಜೀವಂತ ದೇವರು (ನಿಜೀಯವ ವಿಗರ ಹಗಳಂತೆ) (ವ 15-18). 

• ದೇವರನ್ನು  ಸ್ತು ತಿಸಬೇಕ್ರದವರು ಯಾರು 

o ಎಲಾಲ  ಇಸರ ಯೇಲಯ ರು 

o ಆರೀನನ ಮನೆಯವರು 

o ಲೇವಿಯ ಮನೆಯವರು 

o ಆತನಿಗೆ ಭಯಪ್ಡುವವರು (ಮೂಲಭೂತವಾಗ ಎಲಲ ರೂ ದೇವರನ್ನು  ಮತ್ತು  ಎಲಾಲ  ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಲ  

ಮತ್ತು  ಎಲಾಲ  ಕ್ರರಣಗಳಿಗಾಗ ಸ್ತು ತಿಸಲೇಬೇಕು) 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: ನಾವು ದೇವರನ್ನು  ಸ್ತು ತಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರರಣಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸಿರುವ ಈ ಅಧಾಯ ಯದಿಿಂದ ನಾವು 

ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೊಿಂಡಂತೆ, ನಿೀವು ದೇವರನ್ನು  ಏಕೆ ಸ್ತು ತಿಸಬೇಕೆಿಂದು ನಿದಿಯಷ್ಟ  ವೈಯಕ್ು ಕ ಕ್ರರಣಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಮಾಡಿ. 

ಕಂಠಪ್ರಠ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆ 135:6 

 

ದಿನ 4 - ಕೀರ್ತನೆ 136 - ದೇವರ ಪಿಾ ೀತ ಶ್ವಶಾ ರ್ವಾಗಿರುರ್ಾ ದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: ಒಿಂದೇ ಪ್ಲಲ ವಿ 26 ಬಾರಿ ಪುನರಾವತಯನೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ಚಷ್ಟ  ಕ್ೀತಯನೆ. ಬಹುಶಃ, ಕ್ೀತಯನೆ 136 ಸವಯಜನಿಕ 

ಆರಾಧನೆಗಾಗ ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ. ಯಹೂದಿಗಳ್ಳ ಇದನ್ನು  ಗೆರ ೀಟ್ ಹಾಲೆಲ್ (= ಪ್ರ ಶಂಸೆ) ಎಿಂದು ಕರೆದರು, ಮತ್ತು  

ಇದನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ವಾಗ ಪ್ಸಕ  ಹಬಬ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಹಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ದಯ ದ 

ರ್ದಲ ಸಲನ್ನು  ಪ್ಠಿಸ್ತತ್ರು ನೆ, ನಂತರ ಸಭೆಯು ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ರ ಯೆಯನ್ನು  ಪುನರಾವತಿಯಸ್ತತು ದೆ, “ಅವನ ಪರ ೀತಿ 

ಶಾಶ್ವ ತವಾಗರುತು ದೆ. 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಕಲ್ಲಕೆ: 

• ಅವನ್ನ ಯಾರೆಿಂಬುದಕೆಕ  ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲ ಸಿ 

o ಅವನ್ನ ಒಳ್ಳು ಯವನ್ನ (ವ. 1) 

o ಅವನ್ನ ದೇವರುಗಳ ದೇವರು (ವ 2) 

o ಅವನ್ನ ಪ್ರ ಭುಗಳ ಪ್ರ ಭು (ವ. 3) 

• ಅವನ ಸೃಷ್ಟಟ ಗಳಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ (ವ. 4-9) 

o ಅವನ ಮಹಾನ್ ಅದುು ತಗಳ್ಳ (ವ. 4) 

o ಸವ ಗಯವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದನ್ನ(ವ. 5) 

o ಭೂಮಿಯ ರಚಿಸಿದನ್ನ (ವ 6) 

o ಸ್ಪಯಯ, ಚಂದರ  ಮತ್ತು  ನಕ್ಷತರ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದನ್ನ (ವ 7-9) 

• ಅವನ್ನ ಇಸರ ಯೇಲಯ ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾ ಕ್ರಕ ಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲ ಸಿ (ವ. 10-22) 

o ಐಗುಪ್ು ರ ಚಚಿ ಲ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಅದು ಇಸೆರ ೀಲ್ನನ್ನು  ಸವ ತಂತರ ಗಳಿಸ್ತವಂತೆ 

ಮಾಡಿದನ್ನ (ವ 10-12) 

o ಕೆಿಂಪು ಸಮದರ ವನ್ನು  ವಿಭಜಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಫರೀಹನ ಸೈನಯ ದಿಿಂದ ಇಸೆರ ೀಲನ್ನು  ರಕಿ್ ಸಿದನ್ನ (ವ. 13-15) 

o ವಿದೇಶ್ಚ ರಾಜರಿಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಉತು ರಾಧಿಕ್ರರವನ್ನು  ಒದಗಸಲಾಗದೆ (ವ 16-22). 

• ನಮಮ  ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲ ಸಿ 

o ನಮಮ  ಕಡಿಮೆ ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮಮ ನ್ನು  ನೆನಪಸಿಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ (ವ. 23) 

o ಶ್ತ್ತರ ಗಳಿಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ಮಕು ಗಳಿಸ್ತತು ದೆ (ವ 24) 

o ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು  ಒದಗಸಿ (ವ. 25) 

 



ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: ನಿಮಮ  ಜನಮ ದಿಿಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ನಿೀವು ಪ್ಡೆದಿರುವ ಆಶ್ಚೀವಾಯದಗಳ ಸಂಪೂಣಯ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  

ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  ನಿದಿಯಷ್ಟ ವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ. 
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ದಿನ 5 - ಕೀರ್ತನೆ 33 - ದೇವರು ಮಾನವ ಘಟನೆಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನೆ.  

ಹಿನೆು ಲೆ: ಕ್ೀತಯನೆಗಾರ, ಬಹುಶಃ ದಾವಿದನ್ನ, ದೇವರ ಸಂತೀಷ್ಭರಿತ ಸ್ತು ತಿಗಾಗ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ರು ನೆ. ಆರಂಭಿಕ 

ಪ್ದಯ ಗಳ್ಳ "ಹೊಸ ಹಾಡು" ಅನ್ನು  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ತತು ವೆ, ಇದು ದೇವರ ಒಳ್ಳು ಯತನದ ಪ್ರ ತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈಯಕ್ು ಕ ಅನ್ನಭವದ 

ಅಭಿವಯ ಕ್ು ಯಾಗದೆ. ದೇವರನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲು ಮೂಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್ತವುದು ಆತನನ್ನು  ಸ್ತು ತಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  

ಪೂಜಸ್ತವ ಒಿಂದು ಮಾಗಯವಾಗದೆ. 

ಚಿಿಂತನೆಯ ಟ್ಟಪ್ೂ ಣಿ: 

ಕಲ್ಲಕೆ: 

• ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ದೇವರನ್ನು  ಆರಾಧಿಸಿ (ವ. 1-3) 

o ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ಹಾಡಿ (ಕತಯವಯ ದಿಿಂದ ಅಲಲ ) 

o ಕೌಶ್ಲಯ ದಿಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ (ಉದಾ. ಸಂಗೀತ ವಾದಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ, ಇತ್ರಯ ದಿ) 

o ಸಕ್ರ ಯವಾಗ ಭಾಗವಹಸಿ (ಮತ್ತು  ನಿಷ್ಟಕ ರಯವಾಗ ಅಲಲ ) 

• ದೇವರನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಿ (ವ. 4-9) 

o ದೇವರ ನಾಯ ಯಕ್ರಕ ಗ 

o ಅವನ ಸೃಜನಶ್ಚೀಲ ಶ್ಕ್ು ಗಾಗ 

o ಅವನ ಸವಯಶ್ಕು  ಸವಯಭೌಮತವ ಕ್ರಕ ಗ 

o ಆತನ ಜನರ ಮೇಲ್ಲನ ಸವಯಜ್ಞ ಪರ ೀತಿಗಾಗ 

• ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಯೀಜನೆಗಳ್ಳ ವಿಫಲವಾಗುತು ವೆ, ದೇವರು ಮೇಲುಗೈ ಸಧಿಸ್ತತ್ರು ನೆ (ವ 10-19) 

o ಯಾವುದೇ ಐಹಕ ಶ್ಕ್ು ಯು ದೇವರ ಚಿತು ವನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಸಧಯ ವಿಲಲ . ಯಾವುದೇ ದೇಶ್ ಅರ್ವಾ ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ದೇವರನ್ನು  ಉರುಳಿಸಲು ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದರೂ ಅವನನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸಲು ಸಧಯ ವಿಲಲ . ಲೌಕ್ಕ 

ಶ್ಕ್ು ಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ವೈಫಲಯ ಕೆಕ  ಅವನತಿ ಹೊಿಂದುತ್ರು ರೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ 

ಅವಲಂಬನೆಯು ಶಾಶ್ವ ತ ರ್ೀಕ್ಷದ ಮಾಗಯವಾಗದೆ 

• ಭಗವಂತನನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ್ ಸಿ (ವ 20-22) 

o ದೇವರಿಗಾಗ  "ಕ್ರಯುವುದು" ರೀಗಯನ್ನು  ಸ್ಪಚಿಸ್ತತು ದೆ, ಆತನ ಚಿತು ದಲ್ಲಲ  ಗಮನಹರಿಸ್ತವ ಆಸಕ್ು . 

ಅದಕೆಕ  ನಂಬಿಕೆಯ ಅಗತಯ ವಿದೆ, ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಸರವಾಗದೆ. ಕ್ೀತಯನೆಗಾರನ ನೇತೃತವ ದ ಜನರು ದೇವರ 

ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಮತ್ತು  ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ಅವರ ಶ್ಕ್ು ಯುತ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಕುತೂಹಲದಿಿಂದ 

ನಿರಿೀಕಿ್ ಸ್ತವ ಉದೆಾ ೀಶ್ವನ್ನು  ಹಾಡುತ್ರು ರೆ. 

 

ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಸಲಹೆ: ನಿಮಮ  ಜೀವನದಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ ಎಲಾಲ  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

ತ್ರಳಿಕೊಳ್ಳು ವ ಶ್ಕ್ು  ಮತ್ತು  ವಿರ್ೀಚನೆಗಾಗ ನಿದಿಯಷ್ಟ ವಾಗ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿ. 
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