
 
 

 
 

 
పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

“యెహోవాను గూర్చిన జా్ఞనము సంపాదంచుకందము రండి; యెహోవాను గూర్చిన జా్ఞనము 

సంపాదంచుకనుటకు ఆయనను అనుసర్చంచుదము రండి. ఉదయము తప్పక వచుిరీతిని ఆయన 

ఉదయంచును; వరష మువలె ఆయన మనయొదద కు వచుిను; భూమిని తడుపునటి్ట తొలకర్చ వరష ము 

కడవర్చ వరష మువలె ఆయన మనయొదద కు వచుిను.’’  హోషేయ 6:3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ముందుమాట 

క్రీస్తు నందు ప్రియమైన సహోదరిమణులారా మీకు స్వాగతము! దేవుని వాక్యమును చదువుట అనే ఈ  యాత్రలో మనము 
క్లిసి ముందుకు స్వగుచుననందులకు నేను ఎంతగానో సంతోషంచుచున్ననను. మనము దేవునితో సహవాసము 
చేయుటకు, ఆయనను సేవంచుటకు మరియు ఆయనలో ఎదుగుటకు మనకు ఇది ఎంతో గొప్ప అవకాశము! 

         కీర్ునలు 19 వ అధ్యయయములో 1 మరియు 2 వచనములను  మనము చదివతే, “ఆకాశములు దేవుని మహిమను 
వవరించుచుననవ అంతరిక్షము ఆయన చేతిప్నిని ప్రచుర్ప్ర్చుచుననది. ప్గటికి ప్గలు బోధచేయుచుననది. రాత్రికి రాత్రి 
జ్ఞానము తెలుపుచుననది.” ఇవ అనినయును మనకు దేవునిని గురించి తెలియప్రుచుచూనే ఉన్ననయి అనియు, మరియు 
7,8 వచనములలో  దేవుని వాక్యము ప్రిపూర్ణమైయుననది అని  చెపుపచుననది. దేవుని వాక్యము అనునది నితయము 
నిలుచునదిగాను మరియు వస్వుర్మైన మేలిమి బంగారు క్ంటెను కోర్దగినదిగాను ఉననది. తేనె క్ంటెను జంటి తేనె 
ధ్యర్లక్ంటెను మధుర్మైనదిగా వుననది. దేవునికి వధేయించి మరియు దేవునితో నడిచే వారు దుర్భిమాన పాప్ములలో 
ప్డిపోకుండా దేవుని వాక్యము హెచచరించి వారికి వజయమునిచుచను. 
         చాలా మంది ప్రజలు  తముును తాము ఉపేక్షంచుకొని తమ సృషకి్ర్ును వంబడించుటలో  మరియు ఆయనతో 
నడుచుటలో ఉనన గొప్ప మర్ుమును అనుభవముతో గ్రహించిరి. ఆ మర్ుము ప్రిశుదద గ్రంథములోని లేఖనముల 
వాక్యములలో మరుగు చేయబడినది కాదు ఎందుక్నగా ప్రిశుదద గ్రంథము (యొక్క అంతర్ంగము) లో దేవుడు ఉన్ననడు. 
మరియు ఆ గొప్ప మర్ుము ఏమనగా దేవుడు క్రీస్తులో మనలను తనంతట తానుగా ఆహ్వానించుచున్ననడు! 
(కోలొససయులకు 1:27) ఇదంతయు మన కొర్కు దేవుడు తన కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క మర్ణము, సమాధి చేయబడుట 
మరియు పునరుతానాము ద్వారా స్వధయము చేస్వడు. ఆయన ప్రతిదినము మనలను ఆయన సనినధిలోనికి 
ఆహ్వానించుచున్ననడు. ప్రతి దినము చలలనిపూట ఆద్వము మరియు హవాలతో దేవుడు నడిచినట్లలగా దేవుడు మనలను 
ప్రతిరోజూ ఆ మర్ుముతో కూడిన సహవాసమునకు ఆహ్వానించుచున్ననడు. మనకు ఎనోన బలహీనతలు ఉననప్పటికీ, 
మనకు ఎనోన శ్రమలు ఉననప్పటికి లేద్వ భాదయతలు ఉననప్పటికి ఆయన మనలను ఆహ్వానించుచూనే ఉన్ననడు. ఎవర్యితే 
దీనిలో ప్రవేశిస్వురో, తముును తాము వడిచిపెట్లకిొని (తమ క్ంటే ఆయనను గొప్ప చేయుట) ఆయనను క్నుగొంటారో, 
వారు వారి ప్రతి దినపు దైనందిన జీవతములో ఎదుర్య్యయ ఇబబందులు, సమసయలు, అవసర్తలలో మరియు ప్రతి దినపు 
సహవాసములో మరియు జీవతములో నూతన బలమును పందుకుంటారు. సజీవుడైన దేవుని మర్ుముతో కూడిన ఈ 
సహవాసములోనికి అతి ఎకుకవ మంది  క్రైసువులు ప్రవేశించినపుపడు లేద్వ ఆయనతో సహవాసము చేసినపుపడు, ఆ 
సహవాసము ద్వారా లోక్ము సహితము దేవుని యొక్క అతిశ్రేష్మిైన ప్రేమను మరియు దేవుడు వారి యెడల చూపిన 
ప్రేమను గురించి స్వక్షయము ఇచుచను. 
            దేవుడు మనతో ఎలా మాటాలడుతారో ప్రిశుదద గ్రంథము మనకు తెలియప్రుచుచుననది. యోహ్వను 6 వ 
అధ్యయయము లో య్యస్త ప్రభువుల వారు “జీవాహ్వర్ము నేనే” అనియు ఆయన లేకుండా మనలో జీవము ఉండదు అనియు 
తెలియప్రిచాడు. ప్రవక్ు అయిన హోషేయా 6 వ అధ్యయయము 3 వ వచనములో, ”యెహోవాను గూరిచన జ్ఞానము 
సంపాదించుకొందము ర్ండి; యెహోవాను గూరిచన జ్ఞానము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము ర్ండి. 
ఉదయము తప్పక్ వచుచరీతిని ఆయన ఉదయించును; వర్షమువలె ఆయన మనయొదదకు వచుచను; భూమిని తడుపునటి ి
తొలక్రి వర్షము క్డవరి వర్షమువలె ఆయన మనయొదదకు వచుచను.” అని చెపెపను. ప్రిశుదద గ్రంధమును 
చదువుచుననపుపడు మరియు ద్వనిని ధ్యయనించుచుననపుపడు దేవుని సార్మును మనము వనుటకు మనకు దేవుని వాక్యము 
సహ్వయము చేయును. మనము మన ప్ర్లోక్ తండ్రిని ప్రార్ధన చేయుట ద్వారా మరియు వాక్యమును చదివ ధ్యయనించుట 
ద్వారా ఆయనను క్లుస్తకొనుటకు మనము ఒక్ ప్రతేయక్  సలామును మరియు సమయమును క్రమముగా 
నిర్ణయించుకొనవలయును. మనము మన యొక్క సందేహములను మరియు ప్రశనలను ప్రభువును అడుగుటకు ఎలలపుపడు 



 
 

సంసిదదముగా అనుమానము లేకుండా ఉండాలి, మన ఆలోచనలను వ్రాసి పెట్లకిోవాలి మరియు ఇంకా మిగిలియునన 
అంశములు, వష్యములు మనము ఆయనను మన హృదయములో వనుటకు మరియు నముుటకు దోహదప్డును. 
             ఈ ధ్యయన పుసుక్ములోని అధ్యయయములు ఆరు రోజలుగా వభజంచి ప్రతిరోజ ప్రిశుదద గ్రంథములోని వాక్య 
భాగములో  కొనిన ప్రశనలు మరియు ద్వనికి  సమాధ్యనములుగా వభజంచబడినది. ఈ ప్రశనలను మనము చదువుచూ, 
ధ్యయనించుచుననపుపడు మన అనుదిన జీవతములో అనాయించుకొని మన వయకిుగత జీవతము ఎలా వుంది అని 
ప్రశినంచుకొనే వధముగా మరియు ఆ వాక్యము మన వయకిుగత జీవతమును ప్రిశోధించి వభజంచును. మన వయకిుగత 
జీవతములో దేవుని సార్మును మనము వనుచుననపుపడు ప్రిశుదద గ్రంథములోని వాక్యములు సజీవముగా మన వదదకు 
వచుచను. దేవుడు నీతో ఏమి చెపుపచున్ననడు? ఈ సమయములో వాక్యము ర్క్షణ గాను మరియు వాక్యమును నీ అనుదిన 
జీవతములో అభాయసముగాను క్లిగియుండాలి. నీవు దేవుని యెదద ఏమి నేరుచకొని యున్ననవో ద్వనిని ఇతరులతో 
ప్ంచుకొనుము. నీవు ఈ వధమైన అభాయసముతో కూడిన సహవాసము ద్వారా దేవుని వాక్యము సజీవమైనదనియు 
మరియు గొప్ప సృషకి్ర్ుయైన దేవుడు నీ జీవతకాలపు సేనహితుడు అనియు నీవు అతి తార్గా  క్నుగొనెదవు. ఆయన నీ 
కొర్కు ఎదురు చూచుచున్ననడు! 
                ఈ యాత్రలో న్న యొక్క బలమైన ప్రార్ాన ఏమనగా నీవు అనుదినము దేవుని వాక్యము చదువుటలో సమయము 
గడపుట ద్వారా నీవు దేవుని తెలుస్తకోవాలని న్న బలమైన కోరిక్. మరియు సూరుయడు ఉదయించుట ఎంత 
నిజమో(నిశచయమో), అలాగే ఆయన నీకు ఆయనతో జీవంచే జీవతమును మాత్రమే కాక్ ఆయన కొర్కు జీవంచే శకిుని 
మరియు బలమును  నీకు అనుగ్రహించును అనునదియు నిశచయమే ఆలాగు దేవుడు చేయును గాక్! మన జీవతమును 
ఈ లోక్ములో ఇతరుల కొర్కు అరిపంచుటకు మరియు మన యొక్క క్రియలు మరియు మాటల ద్వారా క్రీస్తును (క్రీస్తు 
యొక్క మానవతాము) చూపించుట కొర్కు (ఈ  ప్రణాళిక్ కొర్కే) దేవుని వాక్యము మనకు వలలడి అగుచుననది. మన 
అనుదిన జీవతములలో మనము మరియు మన చినన చినన గుంపులు, సమూహములు ప్రోతసహించబడుటకు మరియు 
ఆయన చితుమును గురిుంచుటకు మనకు ఈ స్వమానయమైన పుసుక్ము ఉప్యోగప్డును. ప్రతియొక్క న్నలుక్, ప్రతియొక్క  
జ్ఞతి, ప్రతియొక్క  ప్రజలు, ప్రతి యొక్క దేశము ప్రభువైన దేవుడిని వదకునట్లవంటి  మరియు ఐక్యతగా దేవుని వాక్యమును 
చదువునట్లవంటి సమాజమును మనము క్ట్లదిుము గాక్. 
 

ఆశీర్వాదములు,  
ప్యాటి్ట స్మిత్ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

విషయ సూచిక  
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పరిశుద్ధ  గ్ర ంధమును బోధంచుటను గూరిిన మూలసూత్ర ములు 

ఉద్దశే్యము 
హ్వజర్యిన ప్రతి వయకిు దేవుని వాక్యము నందు క్రమమైన, ఖచిచతమైన సమయమును వచిచంచి, ప్రతి వార్ము దేవునిని 
తెలుస్తకొని మరియు వారి సృషకి్ర్ు అయిన దేవునితో క్లసి నడచుటను గూరిచ చూచుటయ్య మనయొక్క ప్రార్ధన్న 
పూర్ాక్మయిన కోరిక్ అయి ఉండాలి. 
విలువలు 

 మన జీవతములో ఎదుర్య్యయ ప్రతి ప్రశనకు దేవుని వాక్యము పున్నదిగా ఉండాలని నిర్ణయించుటకు. 

 ప్రతి పురుషుడు మరియు స్త్రీ దేవుని యొక్క ప్రేమను అర్ధము చేస్తకొని వారి మదయలో య్యస్త ప్రభువుని ప్రతిబంబచే 
వధముగా వారిని ఉతేుజప్ర్చుటకు. 

 ఏవదముగా తండ్రి తనవైపు మన అందరిని ఆక్రిషస్వురో ఆ వదముగా దేవుని వాక్యమును అధయయనము చేయాలి 
అనే ఆశను క్లిపంచుటకు. 

 వార్పు ప్రిచర్య యొక్క ప్రతి తర్గతి అంశమును గూరిచ దేవుని మీద పూరిుగ ఆధ్యర్ప్డి ప్రార్దన చేయాలి అనే 
వష్యానిన అభయసించుటకు. 

 వభిననమయిన నముకాలతో ఉనన వయకుులు, దేవుని వాక్యమును అధయయనము చేసి సతయమును తెలుస్తకొనుటకు 
ఒక్ ప్రదేశము దగగర్కు ఆహ్వానించుటకు. 

 ప్రేమించుట మరియు సేవాతతాము లోని ఐక్య ఉదేదశయమును ప్రతిభింభించుటకు. 
 ప్రతి న్నయకుడిని దేవుడు దేని కొర్క్యితే పిలిచాడో, ద్వని కొర్కు శిక్షణ ఇచిచ సిదధప్ర్చుటకు. 

లక్ష్యములు 
 ప్రతి సభుయడు అనిన సమయములలో దేవునితో ఐక్యమై, సంబంధము క్లిగి యుండునట్లల చూచుటకు (ప్రశనలకు 

సమాధ్యనములు) 
 రోజవారి జీవతమును ప్రిశుదధగ్రంధముపూతో , సంబంధము కొనస్వగించుటకు లేద్వ పోలిచ సరిచేస్తకొనుటకు 

గల స్వమర్దయమును పెంపందించుటకు. 
 క్రమముగా ఇతరుల కొర్కు ప్రార్దన చేయుటకు. 
 సమాధ్యనముల కొర్కు దేవుని వాక్యము వైపు తిరుగటయందు అభివృదిదపందుటకు. 
 ప్రతి సభుయడు చరిచంచే సమయములలో ద్వనిలో నిమగనమయ్యయ వదముగా ప్రోతసహించుటకు. 

 దేవుడు చేసిన మరియు చేస్తునన వాటిని, తెర్చిన మనస్తసతో మరియు మనఃపూర్ాక్ముగా ఇతరులతో  
ప్ంచుకొనేవధముగా చేయుటకు. 

 దేవుని ప్రేమను వసురింప్ చేయుటకు గల అవకాశములను వదకునట్లల చేయుటకు. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళల యొకక పరిచయము 
 
ప్రిశుదద గ్రంధము ప్రతేయక్ముగా స్త్రీ ప్క్షమున నిలబడుచు, స్త్రీ యొక్క ఔననతయమును పగుడుచుండును. లేఖనములలో స్త్రీ 
మరియు పురుషులు మధయలో ఉదేదశపూర్ాక్ముగా మరియు కించప్ర్చడానికి వీలులేనివగా ఉండవలసిన 
వవర్ణాతుక్మైన వర్ణనలు ఉన్ననయి. ఆదిలో, స్త్రీ కూడా దేవుని చేతనే అనుగ్రహించబడినది. అంతేకాకుండా దేవుని ద్వారా 
గౌర్వంచబడినది. దేవుని యొక్క  సృషి స్త్రీని గురించి మనకు భోదించుచునన వష్యము ఏమనగా, స్త్రీ కూడా 
పురుషునివలెనె, దేవుని యొక్క సారూప్ము అయి యుననది. (ఆదికాండము 1:27; 5:1-2) గలతీ 3:28 వాక్యమును 
ధ్యయనించినచో, స్త్రీ కూడా  తన జీవతములో  పురుషునివలె సమానమైన వార్సతామును మరియు గౌర్వమును 
పందుకునుటకు క్ృపావర్మును క్లిగియుననదనన ఆలోచన క్లుగుచుననది. వారు ఎలలపుపడు దేవుని క్ృప్కు పాత్రులు. 
అయితే స్త్రీ, వమోచన ర్క్షణ ప్రణాళిక్లోను మరియు పాత నిబంధన మరియు క్రొతు నిబంధన యొక్క దేవుని క్ృపా 
చరిత్రలోను కీలక్ పాత్ర పోషంచినట్లలగా చూడవచుచను. అంతేకాకుండా కుట్లంబ జీవతములో, సమాజములో మరియు 
స్తవార్ు ప్నిలో స్త్రీ యొక్క ప్రాధ్యనయత మరియు స్త్రీ జీవత ప్రభావము ఏంతో యుననదని   దేవుడు లేఖనములను వ్రాసిన 
వారిని ప్రేరేపించి స్త్రీకి గొప్ప స్వనామును ఉండేటట్లల వ్రాయించెను. 
                    ఉద్వహర్ణగా, లేఖనములు ఇదదరు గొప్ప భార్యల యొక్క గౌర్వమును ఎకుకవ చేయుట చూస్వుము. మనకు 
వారిదదరి పేరుల, వారి చరిత్రలు మరియు వారికి ఎదురైన్న ఇబబందులు, సమసయలు తెలియును. ఆ ఇదదరు స్త్రీల యొక్క పేరుల 
(శారా మరియు రాహేలు) హేబ్రీయులకు వ్రాసిన ప్త్రిక్లో 11 వ అధ్యయయములో  “వశాాస వీరులు” ప్టికి్లో వ్రాయబడినవ. 
అటి ి స్త్రీల జీవతము యొక్క ప్రభావము ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రతయక్షతను (ప్రణాళిక్ను) మనము ప్రిపూర్ణముగా అర్ధము 
చేస్తకోవాలని దేవుడు వారిని (వారి చరిత్రను) మనకు  అనుగ్రహించిన్నడు. మనము ఇంకా ప్రవకిుయును మరియు 
క్వయిత్రియును అయిన మిరాయము (మీకా 6:4),  ప్రవకిుయును మరియు ఇశ్రాయ్యలీయుల న్నయయాదిప్తియును అయిన 
దెబోరా (న్నయయాధిప్తులు 4:4), లేద్వ సంఘ స్వపా్కురాలు అయిన లూదియ (అపో. కా. 16) అను వార్ల యొక్క చరిత్రను 
ధ్యయనించినపుపడు, ఇంకా ఎకుకవగా దేవుని చేతిలో మనము బలముగా వాడబడుట కొర్కు సవాలు చేయబడి 
పురికొలపబడతాము. మన దేవుని యొక్క చితుము లోక్ ఆచార్ములను, లోక్ మరాయదలను మరియు సమాజము యొక్క 
ఆలోచనలను గౌర్వంచదు. మన జీవతము యొక్క పిలుపు మరియు దర్శనము నెర్వేరుప కొర్కు మనము దేవుడిని 
మాత్రమే నమాులి. 
                   స్త్రీ మరియు పురుషుల యొక్క భాగస్వామయము (క్లయిక్) యొక్క ఉదేదశయము, ఇశ్రాయ్యలీయుల మరియు క్రొతు 
నిబంధన సంఘము యొక్క స్వంఘీక్ మరియు ఆతీుయ జీవతము ద్వారా దేవుని యొక్క ఉదేదశయములు  మరియు దేవుని 
యొక్క నియమములు  సపష్మిుగా అగుప్డుచుననవ. తలిలతండ్రులు తమ పిలలలకు  అధికార్ముతో వారి వారి బాధయతలను 
భోధించెదరు. (స్వమెతలు 1:8, 6:20; 1 సమూయ్యలు 1:12) అదే వధముగా దేవుని ఆజా ఏమనగా పిలలలు తమ తలిలతండ్రులకు 
లోబడుచు సన్నునించవలయును (నిర్గమ 20:12; కొలొసిస 3:20). మరియు స్త్రీ పురుషునితో క్లిసి ఆనందించుచు, 
ప్రజలందరితో క్లిసి దేవుడిని ఆరాధించాలి (దిాతీ 16:4; నెహెమాయ 8:2-3). ఎందుక్నగా భూమి వారిది. (సంఖ్యయ 27:8; 
స్వమెతలు 31:16) నిజ్ఞనికి, వారిరువురు చటబిదదమైన అరుులు. కాని అనుయలు మరియు అనయ మతస్తలాు మాత్రము స్త్రీ ని 
చాలా చులక్నగాను, కేవలము పురుషుడు పాలించెవాడిగాను స్త్రీ మాత్రము హీనమైనన ద్వనిగాను, సృషలిోనే పురుషుని 
క్ంటె తకుకవైనదిగాను చూస్తున్ననరు. అనయ మతస్తలాు స్త్రీని ముందుండి నడిపించడానికి మరియు ప్రోతసహించే అర్ుత లేని 
ద్వనిగా చేస్వరు. క్రైసువయము అనునది రోమీయుల మరియు హెబ్రీయుల స్వంప్రద్వయ ఆచార్ములలో నుండి పుటిినది, 
కాబటి ిఈలోక్ అనయ మత ఆచార్ముల వలన స్త్రీకి దేవుడు ఇచిచన స్వనామును తృణీక్రించిరి.  
       య్యస్తక్రీస్తుల వారు సహితము స్త్రీ యొక్క స్వనామును ఎంతగానో ఘనప్రిచారు. య్యస్తక్రీస్తుల వారి భూసంబంధమైన 
ప్రిచర్యలో స్త్రీ ఎంతో వలువైనదిగాను, అనేకుల దృషలిో క్నబడునదిగాను మరియు అతి ఎకుకవగా ఇచుచనదిగాను 
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(సహకారిగాను) ఉండెను. ఆశచర్యముగా, య్యస్త తన మొదటి అదుుతము తన తలిల మనవ చేసినపుపడు చేసియుండెను. 
ఆమె మరియు అనేక్మైన స్త్రీలు య్యస్తక్రీస్తుల వారికి అతిముఖయమైన మరియు నముక్మైన అనుచరులుగా యుండిరి. 
య్యస్తక్రీస్తుల వారి యొక్క శిషుయలు ఆయనను ఒంటరిగా వడిచి చెలాలచెదురై వళిిపోయినను వారు (ఆ స్త్రీలు) మాత్రము  
ఆయన యొక్క ప్రతి (శారీర్క్) అవసర్తలను చూచుకుంటూ, ఆయన సజీవముగా ఉననపుపడు, మరియు చనిపోయిన  
తరువాత కూడా స్త్రీలు మాత్రమే స్తగంధ ద్రవయములు తీస్తకొని ఆయన దేహమును సిదదప్ర్చుటకు వచిచరి (లూకా 8:1-3, 
23:49; 23:55-24:1) అపుపడు ఆయన వారిని “చూచెను” మరియు వారిని ప్రేమించెను. ఆయన వారి పిలలలను 
ఆశీర్ాదించెను, మృతమైన పాప్ములనుండి లేవనెతిు వారి పాప్ములను క్షమించెను మరియు వారిని తన బడడలుగా 
స్వాక్రించి నీతిమంతులనుగా చేసెను (యోహ్వను 8:4-11). స్త్రీలు నీచమైన వారుగా ప్రిగణంచబడుచునన ఆ దినములలో, 
ఆశర్యక్ర్మైన సంఘటన ఏమనగా ఆయన శిషుయలు సహితము సమర్య స్త్రీ ని చులక్న చేసి మాటాలడారు. కాని 
య్యస్తక్రీస్తుల వారు మాత్రము  ఎలలపుపడు స్త్రీని గౌర్వంచుచుండెడివాడు (మతుయి 9:20-22; లూకా 7:37-50; యోహ్వను 
4:7-27) ఆ సమర్య స్త్రీ ఉదంతములో తనను తాను మెస్వసయగా మొదట క్నప్రుచుకొని శిషుయలతో క్లిసి రండు 
దినములు సమరీయులతో క్లిసి నివసించెను (యోహ్వను 4:25-26). వాసువముగా య్యస్తక్రీస్తుల వారికి మరియు స్త్రీకి 
మధయ ప్రశసుమైన మరియు వప్లవాతుక్మైన అనుభవములు (మధుర్ క్షణములు) ఉననట్లల  స్తవార్ులు బోధించుచుననవ. 
మగదలేనే అనబడిన మరియ శ్రేష్మిైన తన క్నీనటితో ఆయన పాదములు క్డిగి అతురుతో అభిషేకించెను. య్యస్త ఆమె 
యొక్క ప్రేమను బహిర్ంగముగానే  ప్రశంసించెను. ఆయన మర్ణము నుండి లేప్బడిన తరువాత య్యస్త మొదటగా 
ఆమెకు క్నబడి ఎతుబడిన ర్క్షకుడిగా క్నబరుచుకొనెను. ఆయన యొక్క ప్రేమ ఆమె కొర్కు, మన కొర్కు మరియు మన 
వయకిుగతము కొర్కు (మనందరి కొర్కు) ఉననది! 
              ఆయన ఆరోహణము అయిన తరువాత, ఆదిమ సంఘములో స్త్రీ, తమ యొక్క మంచి క్రియల ద్వారా, తమ  
యొక్క సహకార్ము ద్వారా మరియు తమ యొక్క సిద్వదంతములు మరియు ఆతు వర్ముల ద్వారా  ప్రముఖమైనదిగా ఉండి 
యుండెను (అపో.కా.12:12-15; 1 కొరింతి 11:11-15). అపోసులుడు అయిన పౌలు గారు సహితము స్త్రీల యొక్క 
వశాాసమును మరియు వర్ములను గురిుంచి ప్రశంసించెను (రోమా 16:1-6; 2తిమోతి 1:5) ఆ కాలము నుండి స్తవార్ు 
వాయపిు చెందుచునన ప్రతి సలాములలో, స్వమాజక్ముగా, చటపి్ర్ముగా మరియు అతీుయముగా స్త్రీ కొనియాడబడుతూనే 
(ప్రిపాలిసూునే) యుననది. 
           లేఖనములు స్త్రీని గౌర్వసూునే ఉన్ననయి మరియు ఎలలపుపడు మనము సపష్మిైన గౌర్వమును క్లిగి భిననముగా 
మరియు గుణవతి అయిన స్త్రీ వలే ఉండుటకు  ప్రోతాసహక్ర్ముగా ఉన్ననయి (స్వమెతలు 31:10-30). లేఖనములలో స్త్రీ తన 
యొక్క ప్రవర్ున మరియు గుణ లక్షణముల ద్వారా  ఎలలపుపడు అనేకులకు లోక్ప్ర్ముగా, ఆరిధక్ ప్ర్ముగా మరియు 
బాహయరూప్ముగా గాక్, స్వమాజక్ముగా మరియు ఆతీుయ వలువల వష్యములలో మాదిరిగా యుండునట్లలను 
మరియు అనేకులను ప్రభావతము చేయునట్లల అతి ప్రాముఖయమైన స్తమాత్రిక్గా మారుచను. ప్రిశుదధ గ్రంధములో 
స్వమెతలు 12:4; 31:10 మరియు 1 కొరింతి 11:7 వాక్య భాగములలో స్త్రీ యొక్క వలువ మరియు గుణ లక్షణములను గూరిచ 
వ్రాయబడియుననవ. దైవీక్మైన మరియు మంచి క్రియలు  స్త్రీకి నిజమైన  అలంకార్ములు    (1 తిమోతి 2:9-10). 1 పేతురు 
3:3-4 వాక్యభాగము  ప్రకార్ము “జడలు అలులకొనుటయు, బంగారునగలు పెట్లకిొనుటయు, వస్త్రములు ధరించు 
కొనుటయునను వలుప్టి అలంకార్ము మీకు అలంకార్ ముగా ఉండక్, స్వధువైనటియిు, మృదువైనటిియునైన 
గుణమను అక్షయాలంకార్ముగల మీ హృదయపు అంత ర్ంగ సాభావము మీకు అలంకార్ముగా ఉండవలెను; అది దేవుని 
దృషికి మిగుల వలువగలది”. 
           అయినప్పటికిని మన యొక్క శారీర్క్ వలువలు, బాహయమైన వాటి యొక్క ప్రాధ్యనయతలు అంతర్ంగములో నిలిచి 
ఉంటాయి. స్త్రీ మరియు పురుషుల యొక్క భాదయతలు వభిననముగాను ఉండునట్లల దేవుడు వారిని సృషంిచినట్లలగా ప్రిశుదధ 
గ్రంధము మనకు చెపుపచుననది. స్త్రీ యొక్క ఆతు మరియు శరీర్ము అసమానమైన వధముగాను, పిలలలను 
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భరించునదిగాను మరియు పోషంచునదిగాను (పెంచునదిగాను) యుండునట్లల (బహుముఖ పాత్రలుగల ద్వనిగా) 
మృధువుగా  సృషంిచబడినది. పోష్కులుగా (పెంప్క్ము) ఉనన స్త్రీలకు, పోషంచుటకు ప్రతేయక్ముగా మదదతు మరియు 
భద్రతా అవసర్మై యుననది. ఎందుక్నగా శారీర్క్ముగా  మనము “బలహీనమైన ఘటములము” (1 పేతురు 3:7) అని 
వాక్యము ప్లుకుచుననది. కాబటిి భద్రతగాను మరియు శిర్స్తసగాను ఉండుటకు దేవుడు కుట్లంబములో భర్ును 
అనుగ్రహించాడని లేఖనములు ప్రక్టించుచుననవ (ఎఫెసి 5:23). 
                             ప్రిశుదధ గ్రంధములో  మనము చదువుచునన మహిళలు దేవుడు మనకు ఇచిచన వర్ము అని 
చెప్పవచుచను! ఈ పుసుక్ములో ప్రస్వువంచబడిన మహిళలు ఒకొకక్కరు ఒకొకక్క వధముగా వేరేారుగా ఉన్ననరు. వారి వారి 
స్వమాజక్ సితాిని బటి ి కొందరు  రాణులుగాను మరియు రైతు కుమారులుగాను, బానిసలుగాను మరియు 
యువరాణులుగాను, ప్వత్రులుగాను మరియు పాపులుగాను ఉన్ననరు. అయినప్పటికిని వారును మనము ఈరోజ 
అనుభవంచుచుననట్లలగా, మనవలెనే వారు కూడా  బాధలను మరియు ఆనందమును అనుభవంచియున్ననరు. మనము 
ఈ ప్రిశుదద గ్రంధమునందలి మహిళలు పుసుక్ములో వారి యొక్క చరిత్రలను చదివనటలయితే వారి యొక్క ప్రేమ మరియు 
భకిు, స్వాసయాములు మరియు ఆశీరాాదములు, ప్రార్ధనకు జవాబును పందుకొనుట మరియు అదుుతములు, అను వాటి 
వవర్ణలలో దేవుడు వారిని ప్రిశుదధ గ్రంధములో   ఎందుకు వారికి స్వానమును ఇచాచడో ఆయన యొక్క  ఉదేదశయములను 
అర్ధము చేస్తకోగలము. వారి యొక్క వశాాసము భార్యలుగా మరియు తలులలుగా, మన పిలలలకు మనము ప్ంచుటకు లేద్వ 
మన తరువాత తర్ముల వారిని ప్రభావతము చేయుటకు వారి వశాాసము మనకు శాశాతమైన వార్సతాముగా 
ఇవాబడినది. వార్ందరి చరిత్రలను ఒక్క దగగరిగా పెటి ి మనము అలోచించినటలయితే దేవుడు వారి వారి జీవతములను 
ఏరీతిగా మారిచ యున్ననడో మరియు ఆయన తన సేవకు ఎలా వారిని వాడుకొని యున్ననడో చూడవచుచను అంతేకాకుండా 
నీ వష్యములో కూడా దేవుని ఉదేదశయము అదియ్య అయి యుననది. వారి జీవత క్థలు మనకు నిరీక్షణను క్లిగించి 
గడిచిన జీవతములోని బలహీనతలను మరియు నష్మిులను గురిుంచి, సరిచేస్తకొని, నూతన ప్రుచుకొని ముందుకు 
కొనస్వగుటకు ప్రోతసహించుచు, దేవుడు తన మంచి కొర్కు మనలను ఏ వధముగా సృషంిచారో మరియు వాడుకుంటారో 
గురిుంచునట్లల చేయును. మనము నిరీక్షణను క్లిగియుంద్వము ఎందుక్నగా మనలను సృషంిచిన సృషకి్ర్ును మనము 
(ముఖ్యముఖిగా) ఎదుర్కకనినపుపడు దేవుడు జీవతములను మారేచ వధముగా, స్వమానయమైన స్త్రీని అస్వమానయమైన స్త్రీని 
గాను, ఉదేదశయపూర్ాక్మైన (ఉప్యోగక్ర్మైన) క్ృపా స్వధనముగాను, మహిమ స్వధనముగాను చేయును. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

మొదటి అధ్యయయము : హవా 
జీవిత సూతర ము: మనము మహిళలముగా తప్పకుండా మన యొకక ప్ర భావమును తెలివిగా  

                            ఉప్యోగంచాలి.   

మొదటి రోజు 

ఆదికాండము 2:4 - 25 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. దేవుడు సృషంిచిన సృష ిఅంతటిక్ంటే భిననముగా దేవుడు మానవుడిని ఎలా సృషంిచాడు ? దేవుడు మానవునిన 

ఎందుకు  సృష్ంిచాడు అని నీవు అనుకొనుచున్ననవు? 
 
2. ఆద్వముకు తోటలో ఏ ప్ని అప్పగించ బడినది? 

3. ఈ లోక్ములో నీకు దేవుడు ఏ ప్నినైన్న  అప్పగించాడా? 

4. స్త్రీని సృషంిచడానికి గల కార్ణములను రండు వచనములలో క్నుగొన్ననవా? అవ ఏమిటి? 

5. దేవుడు స్త్రీ ని ఎలా సృషంిచాడు మరియు పురుషుడిని తయారు చేసిన వధ్యనమునకు ఎలాంటి వయతాయసముగా 
సృషంిచాడు? 
 

6. ఆదికాండము 1:31 ప్రకార్ము, దేవుడు తాను సృష్ంిచిన సృషనిి గురించి ఏమి చెపాపడు? 

 

రెండవ రోజు 

ఆదికాండము 2:8-17 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఆద్వము మరియు హవాలు తోటలో  జీవంచిన ఆ శ్రేష్మిైన జీవత వధ్యనమును వవరించుము? 

2. ఏదేనులో న్నలుగు నదులు ఉండెను, ప్టము (Map) లో రండింటిని నీవు క్నుగొనగలవా? 

3. దేవుడు ఆద్వము మరియు హవాకు తోటలో ఇచిచన ఒక్క ఆజా ఏమిటి? 
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మూడవ రోజు 

ఆదికాండము 3:1 - 5 వరకు మరియు ప్రకటన గ్రాంధ్ము 12:9 వచనమును అధ్యయనము 
చేయగలరు.  
1. పాముకునన మరియొక్ పేరుల ఏమిటి? 
 
2. క్రింది వాక్యములను బటి ిస్వతానును గూరిచ న్నలుగు వాసువములను వ్రాయుము: 

1) మతుయి 13:19 

2) యోహ్వను 8:44 

3) యోహ్వను 12:31, 14:30 

4) 1 పేతురు 5:8 
3.  హవా ఎవరిని గూరిచ సందేహించాలని స్వతాను అనుకున్ననడు? 
 
4. నిషేధించబడిన ఫలములో ఆమెను శోధించిన శోధన ఏమిటి?  ( 1 యోహ్వను 1:15:17) 

 
5. స్వతానుడు హవాను శోధించెను? ఈ దినములలో స్వతానుడు మనలను  ఎలా శోధించాలని ప్రయతినస్తున్ననడు? 

 
6. ఈ శోధనలలో మెలకువగా ఉండడానికి మరియు ప్డిపోకుండా జయించడానికి నీవు పాటించే ఆచర్ణాతుక్మైన 

అడుగులు ఏమిటి? (ఎఫెస్వ 6:10:13; కోలోస్వస 3:12-17; 1కొరింథీ 15:33) 
 

నాలుగవ రోజు 

ఆదికాండము 3:6-21 వరకు మరియు రోమా 3:23 అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. హవా ఆ ఫలమును ఎవరికి ఇచెచను? 

2. స్వతానుకు, హవాకు మరియు ఆద్వముకు దేవుడు ఇచిచన శిక్ష ఏమిటి? 

3. ఆదికాండము 3:21లో, హవాకు మరియు ఆద్వముకు దేవుడు క్పుపకోవడానికి ఏమి, ఎలా సమకూరచను? 

4. యోహ్వను 1:29 ప్రకార్ము, దేవుని గొర్రెపిలల అనగా లోక్పాప్మును మోస్తకొనిపోవు దేవుని గొర్రెపిలల ఎవరు? 
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అయిదవ రోజు 

ఆదికాండము 3:22-4:1 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. హవా మరియు ఆద్వములు దేవునితోఉనన సంబంధ్యనిన  ఏమి చెడగొటినిది – ఫలము వలన లేక్ దేవుని మీద 

తిరుగుబాట్ల వలన దేవునితో సంబంధము చెడిపోయినది? 
 

2. హవా తోటనుండి బయటికి వచాచక్ క్లిగిన  కొనిన ప్రాముఖయమైన మారుపలను చెప్పండి? 

3. భూమి మీద మొట ిమెదట జనిుంచిన కుమారుడు ఎవరు? 

4. భూమి మీద ఆ కుమారుడి వలన వచిచన ఫలితం ఏమిటి? 

5. 4:26 వ వచనములో మరియొక్ కుమారుని గురించి ప్రిచయము చేయబడినది అయితే ఈ తర్ములో నీవు 
గమనించిన వయతాయసము ఏమిటి?  
 

6. ఆదికాండము 5:21-24,  హనోకుకు సంతానము ఉండెను, హనోకు దేవునితో నడిచెను. దీని యొక్క అర్ధము ఏమిటి 
అని నీవు అనుకొనుచున్ననవు? 

 
 

ఆరవ రోజు 

మొదటి అధ్యయయము : హవా – జీవంచుచునన వార్ందరికి తలిల   

మూల  వాకయము:  ఆదికాండము 1 – 4  

జీవిత సూతర ము: మనము మహిళలముగా తప్పకుండా మన యొకక ప్ర భావమును తెలివిగా    

                             ఉప్యోగంచాలి.   
సార్వాంశ్ము:  
కాలము మొదలు కాక్మునుపు  మునుపు, ఆయన ఆకాశ వశాలతపై యుండి  ఒక్ నూతన ప్రప్ంచానిన ఉనికిలోనికి 
తెచాచడు.  ఆయన మాటాలడాడు, క్దిలాడు, సృషంిచాడు, పేరు పెటాడిు, ఆశీర్ాదించాడు. ఆరు రోజల తరువాత, ఒక్ 
అదుుతమైన దృశాయనిన పూరిు చేస్వడు అది అంతయు మంచిదిగా ఉననది అని ప్లికాడు. ద్వద్వపు అంతా పూరిు అయియంది. 
ఆకాశము, భూమియు ఆయన చేసిన ఉతుమమైన వాటికి స్వక్షగా నిలచాయి. అంతయు సిదదమై దేవుని సారూప్ములో 
చేయబడే వానికై ఎదురుచూసూు ఉననట్లగిా క్నబడుతుంది ఆ దృశయము.  

            నేల మంటి నుండి దేవుడు నరుడిని నిరిుంచి, వానిలో తన  జీవవాయువును ఊద్వడు. నరుడు జీవానిన 
పందుకున్ననడు. దేవుడు నరుడిని ఆద్వముగా పిలిచాడు. ఆది 2:18-20 ప్రకార్ము, దేవుడు తనకు కావలసిన 
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సహవాస్వనిన ఆయన నరుడి ద్వారా పంద్వలనుకున్ననడు. "నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; వానికి స్వటియైన 
సహ్వయ మును వానికొర్కు చేయుదుము అని తలంచాడు" ఆద్వమునకు గాఢనిద్ర క్లుగజేసి అతడు నిద్రంచినపుపడు 
అతని ప్రక్కటెముక్లలో ఒక్ ద్వనిని తీసిఆ చోట్లను మాంసముతో పూడిచ వేస్వడు. ఆద్వము నుండి తీసిన ఆ ప్రక్కటెముక్ను 
స్త్రీనిగా  నిరిుంచి ఆమెను ఆద్వము నొదదకు తీసికొనివచాచడు. ఆమె ఆద్వమునకు దేవుడు ఇచిచన ఒక్ మంచి బహుమానము 
మరియు స్వటియైన సహ్వయము. ఆమెను గూరిచ బాహయమైన వష్యాలు మనకు తెలుప్బడలేదు గాని, ఆమె దోష్ 
ర్హితముగా నిరిుంచబడిందని మాత్రము మనము గమనించగలము.  వశేష్ముగా, దేవుడు ఆమెను చేసిన తరువాత 
దేవుడు తాను చేసినది యావతుును చూచినపుపడు అది "చాలా మంచిదిగ నుండెను" అని ప్లికాడు. 

ఆమె సంపూర్ణమైన ప్రప్ంచములో పాపానికి గాని, శాపానికి గాని, మరియు రోగానికి గాని,  ఓటమి గాని తావు 
లేకుండా, సేాచచగా తిరిగిన ఏకైక్ స్త్రీ. ఆమె భూమి పై తిరిగిన మొట ిమొదటి స్త్రీ. భూమి పై జరిగిన మొట ిమొదటి వవాహము 
ఆమెదే, మొదటిగా పాప్ములో ప్డింది, పిలలలిన క్ననది, మర్ణానిన కొనితెచుచకుననది కూడా ఈ స్త్రీయ్య.  

     ఆది 1:27 ప్రకార్ము "దేవుడు తన సారూప్మందు నరుని సృజంచెను; దేవుని సారూప్మందు వాని సృజంచెను; 
స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజంచెను". నిరిుంచబడిన స్త్రీ ఆద్వము నుండి తీయబడింది (ఆది 2:21-13); ఆమె 
హవాగా పిలువబడింది. ఆద్వము మరియు హ్వవాకు ఒకే సాబావము యుననది వారికి ఒకే తండ్రి ఉన్ననడు. వారిరువురికి 
సమాన హోద్వ యుననది. వారు ఒక్రిపై ఒక్రు ఆధ్యర్ ప్డుతూ, వారి నిరాుణానికి గల ఉదేదశయమును నెర్వేరాచలని దేవుడు 
కోరుకున్ననడు. వారు దేవుని మహిమను ఆయన సారూప్మును ప్రతిబంబంచేవారిగా నిరిుంచబడాడరు. 

     వారి వవాహము దేవునికి మొదటి నుండే ఉనన గొప్ప ప్రణాళిక్. దీనిని య్యస్త సాయాన తానే మతుయి 19:4-6 లో 
సపష్మిు చేస్వడు."సృజంచిన వాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీని గాను సృజంచెననియు ఇందు నిమితుము 
పురుషుడు తలిదండ్రులను వడిచి తన భార్యను హతుుకొనును, వారిదదరును ఏక్శరీర్ముగా ఉందుర్ని చెపెపననియు మీరు 
చదువలేద్వ? కాబటి ి వారిక్ను ఇదదరుకాక్ ఏక్ శరీర్ముగా ఉన్ననరు గనుక్ దేవుడు జతప్ర్చిన వారిని మనుషుయడు 
వేరుప్ర్చకూడదని చెపెపను". ఏక్ శరీర్ము అని య్యస్త ప్లికిన మాటను ఆద్వము హవాల జీవతములో మనము 
చూడవచుచ. కేవలము శరీర్ముగా కాదు గాని 1 కొరింధీ 11:7 లో వారు హృదయము మరియు ఆతులో కూడా ఐక్యమై 
యున్ననర్ని తెలుప్బడింది. "పురుషుడైతే దేవుని పోలిక్యు మహిమయునై యున్ననడు స్త్రీ పురుషుని మహిమయై 
యుననది" నిజమే, లోక్ము దేవుని మహిమను పోగొట్లకిుంది. కాని మనము దేవుని వశాసించుచునన వారిగా ఆయన 
మహిమను లోకానికి చూపించే వారిగా లోకానికి క్నప్డాలి. 

వారు నిరిుంచబడిన్నరు, జతగా చేయబడాడరు అని చెపిపన కొనిన వచన్నల తరువాత పాప్ము ఎలా లోక్ములోనికి 
ప్రవేశించినదో తెలుప్బడింది.  మోసగాడైన స్వతాను మారు వేష్ములో (పాము రూప్ములో) హవా యొదదకు వచిచ ఆమెకు 
అసంపూర్ణమైన సతాయనిన చెపాపడు. దేవుడు తినవదదని చెపిపన ప్ండును తింటే వారి క్నులు తెరువబడతాయని హవాకు 
చెపాపడు. స్వతాను హవా మదిలో వాని ప్రశన  ద్వారా సందేహములో ప్డేస్వడు. “ఇది నిజమా?” “ఈ తోట చెటలలో దేని 
ఫలముల నైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెపెపన్న? “ అని అడిగాడు (ఆది 3:1). అంత వర్కు మాత్రమే ఊరుకోక్ , వాడు 
హవాతో ఈ ప్ండు తింటే నీవు చావనే చావవు అని మరియు మీరు మంచి చెడడలను ఎరిగిన వారై దేవతలవలె 
ఉందుర్నియు దేవునికి తెలియునని స్త్రీతో చెపాపడు. దేవుడు అబదధము చెపాపడని వారిని నమిుంచాడు. ఆ ప్ండును తిను 
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దినమున వారు దేవుని సారూప్మును కోలోపతార్నే వష్యానిన వారితో చెప్పక్ ఆ వష్యానిన ద్వచిపెటాడిు. హవా స్వతాను 
చెపిపన మాటలకు మోసపోయి “ఆ వృక్షము ఆహ్వర్మునకు మంచిదియు, క్నునలకు అందమైనదియు, వవేక్మిచుచ 
ర్మయమైనదియునై యుండుట చూచి ద్వని ఫలములలో కొనిన తీసికొని తిని తనతోపాట్ల తన భర్ుకును ఇచెచను, అతడు 
కూడ ఆ ఫలమును తిన్ననడు”(ఆదికాండము 3:6). ఈ లోక్మును ప్రేమించకూడదని దేవుడు తన మాటలలో చెపాపడు. 1 
యోహ్వను 2:15-17 " ఈ లోక్మునైనను లోక్ములో ఉననవాటినైనను ప్రేమింప్కుడి. ఎవడైనను లోక్మును ప్రేమించిన 
యెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు. లోక్ములో ఉననదంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంభమును 
తండ్రివలన పుటినివ కావు; అవ లోక్సంబంధమైనవే. లోక్మును ద్వని ఆశయు గతించిపోవుచుననవ గాని, దేవుని 
చితుమును జరిగించువాడు నిర్ంతర్మును నిలుచును."  మానవుడు చేస్తకునే (తన సాంతములో నుండి) ప్రతీ ఎంపిక్ 
కొనిన ప్రిణామాలను (ప్ర్యవస్వనములను) తెచిచపెడతాయి. మానవుని ప్తన్ననికి కార్ణము కూడా తాను చేస్తకొనిన 
ఎంపిక్య్య. దేవునికి దూర్మై వారు తోటలో నుండి ప్ంపివేయబడిన తరువాత వారి జీవతము ఆయాసముతోనూ, 
నిరుతాసహముతోనూ, పాప్ముతోనూ, శాప్ముతోనూ, వాయధులతోనూ మరియు మర్ణముతోనూ నిండిపోయింది, 
ఆద్వము, మరియు అతని వార్స్తలందరు మర్ణము అనుభవంచినవారే. రోమా  5:12 " ఒక్ మనుషుయనిద్వారా పాప్మును 
పాప్ము ద్వారా మర్ణమును లోక్ములో ఏలాగు ప్రవేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయలందరు పాప్ము చేసినందున 
మర్ణము అందరికిని సంప్రాప్ుమాయెను." ఈ మర్ణము శారీరిక్మైనది మరియు ఆతు సంబందమైనది కూడ మరీ 
ముఖయముగా ఇది దేవుని నుండి మానవుని వేరు చేసేదిగా ఉననది. "పాప్ము వలన వచుచ జీతము మర్ణము" అని రోమా 
6:23లో చెప్పబడింది. 

వారు చేసిన పాప్ము ద్వారా, మానవ జీవతములోనికి ముఖయముగా కుట్లంబ జీవతములోనికి శాప్మును 
తెచుచకున్ననరు. “వేదనతో పిలలలను క్ందువు” అని దేవుడు స్త్రీ తోనూ, “ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు దినములనినయు ద్వని 
ప్ంట తిందువు” అని పురుషుడితోనూ చెపాపడు. ఇంత క్ఠినమైన మాటలు ప్లికిన్న, దేవుడు ప్రేమా సారూపి అని మనము 
మర్చిపోవదుద. ఆయన మనలను తన మహిమ కోసమే చేస్వడు. ఆయనకు మన ప్టల క్లిగిన వమోచన్న ప్రణాళిక్ను బటి,ి 
తన వాగాధన్ననిన, సిలువ ద్వారా తన మారాగనిన క్నప్ర్చాడు. చీక్టి వారి జీవతములలో ప్రవేశించినపుపడు ఆది 3:20లో 
ఆద్వము తన భార్యను హవా అని పిలచాడు. హవా అనగా “సమసు జనములకు తలిల” అని అర్ధము. తనక్ంట్ల ఒక్ నిరీక్షణ 
క్లుగజేయుటకు ఆద్వము ఆ స్త్రీకి ఆ పేరు పెటాిడు. ఆమె సమసు జీవానికి తలిల. ఆమె సంతానములో నుండి య్యస్త ఈ 
లోకానికి వచిచ స్వతానును గెలిచాడు. ఆది 4:1లో హవా దేవునిని తన సహ్వయకుడిగా స్వాక్రించింది. ఆమె మొదటి 
సంతాన్ననికి జనునిచేచ సమయములో అమెకు సహ్వయక్ర్ముగా ఆమెకు ఎట్లవంటి సేనహితురాళ్లల గాని ఆమెక్ంట్ల ఒక్ 
తలిల గానీ లేరు. ఆమె అనేక్మైన బయంక్ర్ అనుభవాల గుండా వళిల ఉండవచుచ. కాని ప్రతీ ప్రిసిాతులలో దేవుడు మనకు 
తోడైయుననట్లగిా హవాకు కూడా తోడై యున్ననడు. ఆయన మనకు అధిప్తిగా ఉండడము సంతోషంచదగిన వష్యమే. 
ఆయనకు మన గత జీవతము తెలుస్త, మనము ఇపుపడు జీవంచుచునన జీవతమును గూరిచ తెలుస్త. ఆయనకు మన 
భవష్యతుు తెలుస్త. లేఖన్నలు "అడుగుడి మీకియయబడును. వదకుడి మీకు దొర్కును, తట్లడిి మీకు తీయబడును"  అని 
దేవుడు మనకు చేసిన వాగాదననిన ఎతిు చూపాయి (మతుయి 7:7). 

పాప్ము ద్వారా క్లిగే ప్రిణామాలను గూరిచ హవా జీవతములో నుండి కొనిన వష్యములు మనము 
నేరుచకోవచుచను. హవా వలెనే ఒక్ స్త్రీగా మన ప్రభావము కూడ ఎంత వర్కు ఉండవచోచ గమనించుకుంద్వము. ఆద్వము 
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హవా చెపిపన మాట వని ఆమె నడచిన బాటలోనే నడిచి దేవుని దృషలిో అవధేయునిగా మారాడు. "ఆద్వము 
మోసప్ర్చబడలేదు గాని, స్త్రీ మోస ప్ర్చబడి అప్రాధములో ప్డెను" అని మొదటి తిమోతి 2:14లో చెప్పబడింది. మనము 
మోసపోవచేచమో కాని అందుకు మనము చూపే  ప్రభావము తీవ్ర ప్రిణామాలకు ద్వరి తీయవచుచ. అవ మనలను మాత్రమే 
కాక్ మన చుట్ల ి ప్రక్కలోని జనులను కూడా బాధిస్వుయి. మనము మన జీవతములో మన వారిపై అనగా భర్ు, పిలలలు, 
సేనహితులు, సంఘస్తులు, మన చుట్లపి్రక్కలో ఉండేవారిపై  ఎంతో కొంత మన ముద్రను(మాదిరిని) వడచి పెటి ి మరీ 
వళలవలసి వస్తుంది. ఆ ముద్ర(మాదిరిని)  మంచిదిగా ఉంట్లంద్వ లేక్ చెడడదిగా ఉంట్లంద్వ అని గమనించాలి. మనకు 
తెలియకుండానే మనలను కొంతమంది గమనించుచున్ననర్ని మనలను అనుసరించుచున్ననర్నే వష్యానిన 
మర్చిపోవదుద. ఒక్ క్రైసువురాలిగా మనము ప్రతీ రోజ ప్రిశుద్వదతుతో నింప్బడి అనేకుల జీవతమును ప్రభావతము చేసే 
వధముగా ఉండాలి. మన జీవతము మన ఆధీనములో ఉంటే గనుక్ మన జీవతము చెడడ ప్రభావమే చూపిస్తుంది. అదే 
మనము ప్రిశుద్వదతుతో నింప్బడితే మరియు నడిపించబడితే ఒక్ మంచి ప్రభావమును జనులపై చూప్వచుచను. మనము 
ఇతరులకు వలుగును చూపే వార్ముగా ఉన్ననము. మన జీవతము ఇతరులకు ప్రేమను ప్ంచుటకు నిరిుంప్బడింది. 
ఇతరుల ప్టల శ్రదద చూపుట ద్వారా మరియు వారికి క్రీస్తు ప్రేమను చూపుట ద్వారా వారిని జీవము యొదదకు 
నడిపించవచుచను. ఇతరులకు ఆతీుయ జీవతానిన మరియు శాశాతమైన జీవానిన సృషకి్ర్ు అయిన క్రీస్తునుగూరిచ భోదించుట 
ద్వారా అందించవచుచ. 

నీ జీవతములో దేవుడు ఎక్కడ ఉన్ననడు? ఆయన ఆశీరాాదములకు వార్స్తరాలివైన నీవు వాటిని  ఎలా 
అనుభవస్తున్ననవు? ఆయన సారూప్ములో  ఆశచర్యక్ర్ముగా నీవు నిరిుంప్బడినందుకు సంతోషంచుము. తనకు 
మొఱ్ఱపెట్లవిారి క్ందరికి తనకు నిజముగా మొఱ్ఱపెట్లవిారి క్ందరికి యెహోవా సమీప్ముగా ఉనన వష్యానిన బటి ి
మరియు నీవు ఎనునకొనబడిన ప్రతేయక్మైన ద్వనవుగా ఉననందులకు ప్రభు సనినధిలో సంతోషంచుము. (కీర్ునలు 139:14, 
కీర్ునలు 145:18, లూకా 10:20). ఆయన మహిమను ప్రతిబంబంచే దేవుని బడడగా నినున నీవు ప్రతీ రోజ ప్రార్ధనల ద్వారా 
వాక్య ధ్యయనము ద్వారా ఉజీవీప్ర్చుకొనుము. ఆయనతో ప్రతీరోజ మనస్వరా మాటాలడుటకు, ఆయనతో నడచుటకు 
మాత్రమే నీవు నిరిుంచబడాడవనే వష్యానిన మర్చిపోకుము. హవా ప్రతి రోజ చలల పూటలో దేవునిన క్లుస్తకొనినట్లగిా 
మనము కూడా ప్రతీ రోజ ఆయనను క్లస్తకోవచుచను. మనము రోజంతా గడిపిన వష్యాలను గూరిచ మనము 
ఎదుర్కకంట్లనన క్ష్టలిను గూరిచ మనము రోజ ఆయనతో మనస్వరా మాటాలడాలని ఆయన నితయము ఆశించుచున్ననడు. 
మన చుట్ల ిప్రక్కలో  మనము చూస్తునన ప్రతి అంద్వనికై ఆయనకు క్ృతజాతలు చెలిలంచుద్వము. ఆయనకు ప్రతి వష్యము 
తెలియప్ర్చుద్వము. ఆయన సృషంిచిన ఇతర్ వాటిలోకెలల మనమే ప్రతేయక్మైన వార్ము. ఆయనతో ప్రతి రోజ ముచచటించే 
భాగయమును ఆయన మనకు ఇచాచడు. ఆయన సనినధిని ప్రతి రోజ అనుభవంచుద్వము. 

నీవు దేవుని మహిమకు ప్ రతిరూపానివి! అయన తన పోలికలో నిన్ను చేసాడు. ఆయనతో  

నడచుటకే నీవు నిర్మింప్బడా్డవు. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

రాండవ అధ్యయయము :  శార్వ  
జీవిత సూతర ము: దేవునికి సమసత ము సాధ్యము,ఆయనకు అసాధ్యమై నద ఏదయు లేదు. 

(ఆదకండము 18:14) 

మొదటి రోజు 

ఆదికాండము 12:1-10 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. అబ్రామును దేవుడు ఎపుపడు పిలిచాడు, ఆయనను ఏమి చేయమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు? 

2. అబ్రాము యొక్క వధేయత వలన ఏ వధమైన వాగాధననములను పందుకున్ననడు? 

3. అబ్రాము యొక్క యాత్రలో తనతో పాట్ల ఎవరిని మరియు వేటిని తీస్తకొని వళ్ళిను? 

4. అబ్రాము వధేయించిన తరువాత, దేవుడు ఏ వధమైన వాగాధనము వసురింప్ జేశాడు?   

5. హెబ్రీ 11:9 -10 వాక్య భాగము ప్రకార్ము అబ్రాము ఒక్ ప్రదేశమును వంబడించాడా లేద్వ వయకిుని వంబడించాడా? 

6. దేవుడు నీకు చేసిన వాగాధననములను నమిు (ప్ట్లికొని) వశాసించుచున్ననవా? వాటి కొర్కు ప్రారిధంచుచున్ననవా? 

 

రెండవ రోజు 

ఆదికాండము 12:10-20 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. అబ్రాము కాన్ననును వడిచి ఐగుపుుకు వళ్లిటకు గల కార్ణములు ఏమిటి? 

2. అబ్రాము తనకు క్లిగిన భయమును క్పిపపుచుచకోవడానికి చేసిన ప్రణాళిక్ ఏమిటి? 

3. దేవుడు ఏ వధముగా క్లుగజేస్తకొని శారాయిను భద్రప్రిచాడు? 

4. కొనిన స్వరుల మన వశాాసములో మనము బలహీనులముగా ఉననపుపడు క్లిగే భయములను ఏ వధముగా 
జయించవలయును? 

 
5.   (కీర్ునలు 56 : 3-4) చదువుము మరియు నీవేమి అర్ధము చేస్తకుంట్లన్ననవు? 
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6. ఆదికాండము 13:14-18 వాక్యభాగములో అబ్రాముకు (మరియు శారాయి కు) ఏ వధమైన వాగాధనమును దేవుడు 
ఇచాచడు? 

 
 

7. ఆదికాండము 15: 5 - 6 వాక్యభాగములో అబ్రాముకు (మరియు శారాయి కు) ఏ వాగాధనము స్వదృశయము ద్వారా 
దేవుడు తనను తాను బయలుప్రుచుకున్ననడు? 

 
8. అబ్రాము దీనిని నమాుడా? దేవుడు నీకు ఇచిచన వాగాధనములను నీవు నముుచున్ననవా? 

 

మూడవ రోజు 

ఆదికాండము 16 వ అధ్యయయమును  అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. శారాయి, అబ్రాహ్వమునకు పిలలల కొర్కు ఏ వధమైన ప్రిష్టకర్మును సూచించినది? లోక్ ప్ర్ముగా ఇది 

అంగీకార్మై యుండవచుచను, కాని దేవుడు ఈ వష్యములో ఏమి అనుకొని ఉండవచుచను (ఏ వధముగా 
బాధప్డాడడు) అని నీవు అనుకొనుచున్ననవు? 
 
 

2. శారాయి తనకు పిలలలు లేని తన  అసమర్ధతకు ఎవరిని అవమానప్రుచాలని అనుకుననది? 

3. హ్వగరు గర్ువతి అయిన తరువాత, శారా ఎవరిని అవమానప్రుచాలని అనుకుననది? 

4. హ్వగరు దేవునితో పోరాడిన ఆ సంఘటనను మరియు ఆయన దగగర్ ఆమె ఏమి నేరుచకోనినది అను ద్వనిని 
వవరించుడి ?  
 

5. ఈ అధ్యయయము ద్వారా ఏ వధమైన హెచచరిక్ మరియు  ప్రోతాసహమును మనము నేరుచకొనవచుచను? 
 

 

నాలుగవ రోజు 

ఆదికాండము 17 వ అధ్యయయమును  అధ్యయనము చేయగలరు 
1. అబ్రాము నీవు  గొప్ప జ్ఞతిగా (జన్నంగముగా) అవుతావు  అని దేవుడు మొదటి వాగాధనము చేసిన తరువాత నుండి 

ఆవాగాధనము నేర్వేరుటకు ఎనిన సంవతసర్ములు ప్టిినది? (ఆదికాండము 12:1-4 వాక్య భాగమును 17:1 వాక్య 
బాగముతో పోలుచము) 
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2. అబ్రాము మరియు శారాయి సంతానము కొర్కు వారి వారి సాంత ప్రయతనముల ద్వారా వంటనే మరియు 
ఆలసయముగా పందుకునన ఫలితములు ఏమిటి? (ఆదికాండము 16 వ అధ్యయయమును కూడా చూడండి) 
 
 

3. అబ్రాహమునకు మర్ల దేవుడు ఎపుపడు క్నబడాడడు మరియు శారా వష్యములో ఇచిచన ప్రతేయక్మైన వాగాధనము 
ఏమిటి? (ఆదికాండము 17 :17 -19 ) 

 
 
 

4. ఈ అధ్యయయమును తిరిగి చూడండి మరియు దేవుని యొక్క కొనిన గుణగణములు లేద్వ లక్షణములను 
వ్రాయుము, వ్రాసి ఆయన ఏమై యున్ననడో ద్వనిని బటి ిదేవునికి క్ృతఙ్ాతలు చెలిలంచుడి! 

 
 
 
అయిదవ రోజు 

ఆదికాండము 18 వ అధ్యయయము మరియు 21:1 - 6  అధ్యయనము చేయగలరు 
1. అబ్రాహ్వమును క్లుస్తకోవడానికి వచిచన ముగుగరిలో ఒక్రిని గురించి వ్రాయుము ? 

2. తన కొర్కు వలలడిప్ర్చిన వష్యమును శారా వనుట అనునది అంత ప్రాముఖయమా ?  

3. శారా యొక్క అనుమానములకు దేవుడు జవాబునిచాచడా? 

4. ఆదికాండము 17:15 – 17 వాక్య భాగములో దేవుని యెదద నుండి సందేశమును వనగానే అబ్రాహ్వము ఏ 
వధముగా సపందించాడు? 
 
 

5. వశాాసము యొక్క  జీవతము నుండి మనము ఏమి నేరుచకొన వచుచను? 

 

6. అబ్రాహ్వము 100 సంవతసర్ములు మరియు శారా 95 సంవతసర్ముల వయస్తసలో  ఏ వధముగా కుమారుడిని 
పందుకోగలిగారు?(లూకా 1:37 మరియు రోమా 4:18 -21 వాక్య భాగములను కూడా చూడుము) 
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ఆరవ రోజు 

అధ్యాయము రండు: శార్వ - దేవుడిని మరియు ఆయన వాగాదనములను నముుట  
మూల  వాకాము:  ఆదికాండము 11:30 నుండి 12 వ అధ్యయయము  
 

జీవిత సూతర ము: దేవునికి సమసత ము సాధ్యము,ఆయనకు అసాధ్యమై నద ఏదయు లేదు. 

(ఆదకండము 18:14) 

సారాంశము:  

ఊరు అను ప్టణిములో శారా యొక్క జీవతము బాగుంది. అభివృదిధ చెందిన ప్టణిములో ఆమె మరియు ఆమె భర్ు 
అబ్రాము ధనవంతులుగా యుండిరి. ఈ ప్టణిము ఆ దినములలో పెదదదియు, పేరు గాంచినదై ఫలభరితమైన యూప్రటీస్త 
నది ఒడుడన ఉండెను. శారాయి గొడ్రాలై యుండెను, ఆమె యొక్క ప్నులను చేయుటకు ఆమె యొదద చాలా మంది 
ప్నిక్తెులు, బానిసలు ఉండిరి. ఆమె తనకు నచిచన వధముగా డబుబను, సమయమును వచిచంచే వస్తలుబాట్లను 
క్లిగిఉననది. కాని, తనకు తెలియకుండానే న్నటకీయముగా శారాయి జీవతము మార్చబడెను. దేవుడు అబ్రాహముతో 
ఊరు అను ప్టిణమును వడిచి నేను చూపించు దేశమునకు వళ్లిము అని చెపెపను. శారాయి తన భర్ు మాట చొపుపన 
సమసుమును, అనగా తాను నివసించుచునన ప్టిణము, బందువులు, సేనహితులు మరియు సంసకృతిని వడిచి ఆమె తన 
భర్ును వంబడించెను. వశాాసము ఎంత ఖరీదైనది! వశాాస జీవతము స్తళ్లవైనది కాదు. అది చాలా ఖరీదైనది! ఈ క్రొతు 
జీవతమును బహుశా శారా ఆమె కొర్కు మరియు ఆమె భర్ు కొర్కు ఊహించుకొని ఉండక్ పోవచుచ. అబ్రాహ్వము 
మరియు శారాయి వలస జీవతమునకు అలవాట్ల ప్డినవారు కాదు. సిరా్ నివాసము లేకుండా, తరుచుగా ప్రయాణములు 
చేసూు ఇబబంది ప్డుతుననప్పటికిని, తన ప్రయాణ గమయము ఎరుగకుండానే జీవతాంతము వశాాసము ద్వారా  గొప్ప 
జన్నంగమునకు తండ్రియైన అబ్రాహ్వమును వంబడిసూు  “దేవుడు దేనికి శిలిపయు నిరాుణకుడునై యున్ననడో ” (హెబ్రీ 11:8-
13). శారాయి తన మునుప్టి ఆశలను,కోరిక్లను పాతిపెటినిందున ఆవగింజంత వశాాసము ఎదిగి బహుగా 
ఫలియించెను. దేవుణణ అనుభవంచి తెలుస్తకొనవలెననన లోతయిన కోరిక్ క్లిగి యునన ఆమె భర్ు యొక్క అడుగు 
జ్ఞడలలో నడుచుట ఆర్ంభించెను. చాలా కాలము తరువాత  “వలి చూపు వలన కాక్ వశాాసము వలన నేను 
నడుచుకొనుచున్ననము” అని 2 కొరింతి 5:7 లో చెప్పబడిన వశాాస ర్హసయమును నిజముగా నేరుచకొనెను. 
ఇందునిమితుమే ఆమె హెబ్రీ 11 వ అధ్యయయములోని వశాాస వీరుల ప్టికి్లో కొనియాడబడెను. ఇతర్ భాగములలో ఆమె 
స్వదువైనటిియు, మృధువైనటియిు జీవతముగల స్త్రీ గా చెప్పబడెను. 1 పేతురు 1:3 ప్రకార్ము ఆమె తన భర్ుయైన 
అబ్రాహమునకు వధేయురాలై యుండెను. దేవునిని వంబడించుచు మరియు తన భర్ును వంబడించిన శారాయి యెదద 
నుండి మనము చాలా పాఠములు నేరుచకొనవలయును. వశాాసమును అభివృదిధ ప్రుచుకొనునట్లల, ఇహలోక్ 
సౌఖయములకు దూర్ముగా ఉండునట్లల, దేవునితో నడుచుటకు ప్రోతసహించబడునట్లలగా శారాయివలె నీ జీవతములో 
కూడా ఎవర్యిన్న నినున ప్రోతసహించు వారు ఉన్ననరా? 
                         శారాయి ఇపుపడు శారాగా పిలువబడుచుండెను. నిజమునకు ఆమె అబ్రాహ్వమునకు వరుసకు చెలెలలు 
(ఆదికాండము 20:12) వారిరువురికి తండ్రి ఒక్కడే. వారు  క్రువును తపిపంచుకొనుటకు ఐగుపుునకు వళిినపుపడు ఈ 
వష్యము బహిర్గతమాయెను. శారాయి మికికలి సౌందర్యవతి అని ఎరిగి రాజ బలవంతముగా ఆమెను తీస్తకొని ఆమెను 
చంపునేమో అని భయప్డి శారాను తన చెలిలగా చూపించనుదేదశించెను. నిజ్ఞనికి ఆమె చాలా అందగతెు అయి 
ఉండవచుచను. అబ్రాహములో భయము, పిరికితనము మరియు స్వార్ధము నిండుకొనినందున వశాాసములో వనుక్డుగు 
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వేసెను. శారా రాజ యొదదకు తేబడెను. కాని, దేవుడు ఆమెను హెచిచంచి ర్క్షంచెను. శారా అబ్రాహ్వమును చేరువర్కు 
దేవుడు ఫరో ఇంటిని బహు వేదనలతో బాధించెను. తాను మరియు శారా బెతేలునకు తిరిగి వళిి “తాను మొదట బలి 
పీఠమును క్టిినచోట చేరను. అక్కడ అబ్రాము యెహోవా న్నమమున ప్రార్నా చేసెను” (ఆది 13:4) ఆమె ఆ ప్రాంతము 
నుండి తిరిగి వచిచన తరువాత వారి మధయ సంభాష్ణ ఏమై యుండవచుచను అని నీకు అనిపిస్తుంది? ఏ మాత్రము 
స్తర్క్షతము కాని ప్రదేశములో తనను ఉంచినందున తన భర్ును బటి ి ఆమె నొచుచకొనియుండవచుచను అపుపడు 
వారిరువురు మధయ ఎలాంటి వాతావర్ణము ఉండవచుచను? అతడు ఆమెను క్షమాప్ణ కోరియుండెన్న? ఒక్వేళ  ఇదే 
ప్రిసిాతులు మర్ల ఎదుర్యితే ప్రిసితాి ఏమిటి? కొంతమట్లికు మర్ల అబ్రాహ్వము ఇట్లవంటి బలహీనతలతో 
వయవహరించలేదు. 20 వ అధ్యయయములో, అబ్రాహ్వము చెర్ప్టబిడి మర్ల అదే వధముగా శారా మర్కక్ రాజనొదదకు 
తేబడెను. మన పాప్మును మనము పూరిుగా జయించినపుపడు, అది తిరిగి మనలను లొంగదీస్తకొని ఓడిపోజేయును. 
మనము నేరుచకొనునట్లల బిబలు అబ్రాహ్వము శారాల వంటి వారి పాప్మును ద్వచియుంచలేదు. మనము ఎదిగి 
మార్చబడునట్లల తన క్ృప్ మీద అధ్యర్ప్డువార్మను వష్యమును గురుుచేయుచుననది. 
                                దేవుడు అబ్రాహ్వమునకు చేసిన గొప్ప వాగాధనమును శారా వనియుండెను.  “నినున గొప్ప జనముగా 
చేసి నినున ఆశీర్ాదించి నీ న్నమమును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీరాాదముగా నుందువు. నినున ఆశీర్ాదించువారిని 
ఆశీర్ాదించెదను; నినున దూషంచువాని శపించెదను; భూమియొక్క సమసువంశములు నీయందు ఆశీర్ాదించబడును” 
(ఆదికాండము 12:2,3 మరియు గలతీ 3:9-14) ఇదే వాగాదనము మర్ల ఆదికాండము 13:14-17 లో చెప్పబడెను. ప్రతిస్వరి 
ఈ వాగాధనము మరింత వవర్ముగా, లోతుగా చెప్పబడెను. అయితే ఈ వాగాదనములో అప్పటికి ఇంకా శారా క్నని 
అబ్రాహ్వము కుమారుని గురించి చెప్పబడెను. తాను వాగాధనము చేయబడిన కుమారుని గురించి క్లవర్మునొందెను. 
తాను దేవుని న్నమమును కాని మానవ ఆలోచనను బటి ి అది స్వధయప్డదనుకొనెను. సంవతసర్ములు గడిచిన కొలది 
పిలలలు లేక్పోవుట అననునది తనకు భార్ముగా యుండెను. 
                                 కాలము గడిచిన కొలది శారా ఆశను కోలోపయి ప్రిసిాతులను తన చేతులలోనికి తీస్తకొననది. 
శారా ప్ది సంవతసర్ములు కుమారుని కొర్కు ఎదురు చూచెను కాని గర్ుము ద్వలచలేదు. దేవుని వాగాధనము కొర్కు 
ఎదురు చూడక్, అందరి మాదిరిగానే చేసెను. శారా తన ద్వసియైన హ్వగరును అబ్రాహ్వమునకిచిచ, అబ్రాహ్వమును తన 
బాధకు కార్కుడిగా నిందించియుండెను. హ్వగరును శారా బాధ పెటినిందున హ్వగరు పారిపోయెను. దేవుడు తన దూతను 
హ్వగరు నొదదకు ప్ంపి, తనకు వాగాధనము చేసి శారా యొదదకు తిరిగి వళిమని ప్రోతసహించెను. హ్వగరు “ననున చూచుచునన 
దేవుడు – బెయ్యర్ లహ్వయిరోయి” అని దేవునికి పేరు పెటెనిు. శారా తరువాత జీవతమంతయు దేవుని నముని 
ప్రిసిాతులలో జీవంచవలసి వచెచను. శారా హ్వగరు గర్ుఫలమయిన ఇష్టుయ్యలును చూచిన ప్రతిస్వరి ప్రిసితాులను తన 
చేతిలోనికి తీస్తకుంటే క్లిగే ప్రిణామాలు (ప్రాయవసనములు) జ్ఞాప్క్ము చేస్తకొనినది. పాప్ము ద్వని ప్ర్యవస్వనము 
తెచుచను. పాప్ము తన ప్నిని తాను చేయును. మన జీవతములో మనము ఏదయిన్న నిర్ణయము తీస్తకునే ముందు అది 
దేవుని చితుమా లేద్వ మన సంత నిర్ణయమా అని నిరాధరించుకోవాలి. 
                        ఇష్టుయ్యలు జనిుంచిన తరువాత దేవుడు అబ్రాహ్వమును మరియొక్ మారు దరిశంచి అబ్రాహ్వమునకు 
చేయబడిన వాగాధనమును నిరాదరించెను. ఆదికాండము 17:15 లో శారాయి పేరును శారాగా మారచను  “ఆమె జనములకు 
తలిలయై యుండును; జనముల రాజలు ఆమెవలన క్లుగుదుర్ని అబ్రాహ్వముతో చెపెపను.” 19 వ వచనములో మరియొక్ 
వాగాధనమును దేవుడు చేసెను. అదేదనగా అతని భార్యయైన శారా నిశచయముగా అతనికి కుమారుడిని క్నును. వార్తడిని 
ఇస్వసకు అని పిలిచెదరు. ఇస్వసకు ద్వారా అతని సంతానము కొర్కు నితయనిబంధనకు అతనిని సిరా్ప్ర్చెదను అని దేవుడు 
చెపెపను. ఇష్టుయ్యలు పుటిిన 13 సంవతసర్ముల తరువాత ఈ వాగాధనము నేర్వేర్చబడుట శారా చూచెను. 18 వ 
అధ్యయయములో దేవుని దూత అబ్రాహ్వము, శారాను దరిశంచి మీదటికి (వచేచ సంవతసర్ము క్లాల) ఈ కాలమున నీ యొదదకు 
నిశచయముగా మర్ల వచెచదను. అపుపడు నీ భార్యయైన శారాకు కుమారుడు క్లుగునని చెపెపను. నిజమే శారా నవాను. 
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కుమారునికి ఇస్వసకు అని పేరు పెటెనిు. అనగా “నవుా” అని అర్ధము. చివరికి ఆమెకు 95 సంవతసర్ముల వయస్తస 
నిండినప్పటికిని శారా యొక్క ఆనందము, సంతోష్ము తన కుమారునియందే ఉననది. ఇతడు వాగాధనము ద్వారా, 
దీర్ఘకాలము వేచియునన తరువాత అదుుతముగా జనిుంచిన కుమారుడు దేవుడు నిజముగా నముదగిన వాడు. ద్వద్వపు 25 
సంవతసర్ముల నిరాశ, నిసపృహల తరువాత వాగాధనము చేసిన కుమారుడిని దేవుడు అనుగ్రహించెను. 
                                        యెహోవాకు అస్వధయమైనది ఏదైన్న యుననద్వ? అని ఆదికాండము 18:14 లో వాక్యము 
చెపుపచుననది. శారా ఇస్వసకును తన చేతులలో ఎతుుకొని, దేవుని నమిు, నిరీక్షణతో వేచియునన ఇనిన సంవతసర్ములు చాలా 
మూలయమైనవ అని శారా భావంచి యుండవచుచ క్ద్వ? ఆమె వశాాసము గురిుంచబడినది మరియు అది తన 
హృదయములో గొప్ప సంతోష్మును క్లుగజేసెను. దేవుడు తన వాగాదనములను మన జీవతములో నెర్వేరిచ మన 
ప్రార్నాలకు జవాబచిచనపుపడు ఆయన ప్టల మన వశాాసము అంతక్ంతకు అభివృదిధ చెందును. నీవు ఎదుర్కకనుచునన 
శోధన ఏమిటి? నీ అనుదిన అవసర్ములు, క్ష్ిములతో ఇబబంది ప్డుచున్ననవా? నీ జీవతములోని పెదద సవాలును 
గురిుంచి గొప్ప వశాాసముతో దేవుని తట్లి తిరుగుము. లూకా 1:37 వాక్యములో “దేవుడు చెపిపన ఏ మాటయైనను 
నిర్ర్ధక్ము కానేర్దని” చెప్పబడెను దేవుడు తన వాగాదనములను నెర్వేర్చగల సమరుధడు, నముక్స్తడాు. నీవు ఎతిుప్టవిలసిన 
వాగాధనము ఏదయిన్న ఉననద్వ? బిబలులో 8000 ల వాగాదనములు ఉననవ. దేవుడు నీ జీవతములో ప్నిచేయునట్లల, 
దేవునికి నీవు దగగర్గునట్లల నీకేదయిన్న వాగాధనము ఉననద్వ? దేవుని నిర్ణయకాలము కొర్కు నిరీక్షణతో, వధేయతతో 
మరియు ప్రార్ాన పూర్ాక్ముగా వేచియుండవలయును. 

 

దేవుడు నమమదగినవాడు! ఆయన ఎల్లప్పు డు తన వాగా్దనముల్న్న నెరవేర్చు న్న. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

మూడవ అధ్యయయము : హాగరు 
జీవిత సూతర ము: మన ప్రలోకపు తండిర కి తెలియకుండా మనకు (మన జీవితములో)  ఏమి   

                                జరుగదు. 

మొదటి రోజు 

ఆదికాండము 16:1-5 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఈ వచనములను బటి ి హ్వగరును గురించి నీవు ఏమి తెలుస్తకున్ననవు? 

2. బడడను పందుకొనుట కొర్కు శారా యొక్క ఆలోచన ఏమై యుననది? ఇది దేవుని ఆలోచన అని నీవు 
అనుకొనుచున్ననవా? 

 
3. శారా బడడ కొర్కు చేసిన ఆలోచనను అబ్రాహ్వము అంగీక్రించాడా? 

4. హ్వగరు గర్ువతి అయిన తరువాత ఏవధమైన సమసయలు మొదలైనవ? ఈ వధముగా ఎందుకు జరిగినదని నీవు 
అనుకొనుచున్ననవు? 

 
 
రెండవ రోజు 

ఆదికాండము 16:6-16 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. శారా యొదద నుండి హ్వగరు ఎందుకు పారిపోయినది? 

2. నీవు నియంత్రించలేని ప్రిసిాతులలో నీవు ఎలా సపందిస్వువు? 

3. హ్వగరును ఎవరు క్నుగొన్ననరు మరియు ఆమెకు ఏవధమైన ఆజాలు ఇవాబడాడయి? 

4. హ్వగరుకు యెహోవా దూత ఏమి వాగాధనము ఇచెచను? 

5. హ్వగరు తన కుమారునికి ఏమి పేరు పెటెనిు? ఆ పేరుకు అర్ధము ఏమిటి? 

6. ఆ నీటి బుగగకు హ్వగరు ఏమి పేరు పెటెనిు? ఎందుకు? 
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7. నీవు హ్వగరు లాంటి ప్రిసితాులలో ఉననపుపడు నీకు దేవుడు ఏవధముగా సహ్వయము చేయగలడు? 

8. నీవు ఎపుపడయిన్న హ్వగరు వలె నిరాశ చెంది, నీ ప్రిసితాుల నుండి పారిపోవాలనుకున్ననవా? 

9. ఆదికాండము 21:19 వాక్యభాగమును చదివ, నిరాశ చెందిన ప్రిసితాులలో ఒక్వేళ నీవు ఉననటలయితే “నీటిబుగగను” 
చూచునట్లల నీ క్నునలను తెరువమని ప్రార్నా చేయుము? 

 
 
మూడవ రోజు 

ఆదికాండము 21:1-8 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు.(16 సాంవత్సరముల త్రువాత్) 
1. అబ్రాహ్వము మరియు శారాల కొర్కు ఏ వాగాధనము దేవుని చేత నేర్వేర్చబడినది? 

2. ఇస్వసకు జనిుంచినపుపడు అబ్రాహ్వము యొక్క వయస్తస ఎంత? 

3. ఈ సమయములో ఇష్టుయ్యలు యొక్క వయస్తస ఎంతో నీవు చెప్పగలవా? 

4. హ్వగరును రండవ మారు వళిగొట్లటికు శారాకు ఏ వధమైన (సమసయ) కార్ణము దొరికినది? 

5. హ్వగరును ప్ంపివేయవలెనని ఎవరు నిర్ణయించారు? 

నాలుగవ రోజు 

ఆదికాండము 21:14-21 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. అబ్రాహ్వము ఏ వధముగా  బాధ ప్డాడడు మరియు ఇష్టుయ్యలు యెడల ఆయన తన బాధను ఏ వధముగా వయక్ు 

ప్ర్చాడు ? 
 
 

2. దేవుని దూత హ్వగరును ఏ మాటల చేత ఆదరించి మరియు వాగాధనమును ఇచెచను? 

3.  ఇష్టుయ్యలు పెరిగి పెదదవాడగుచుననపుపడు ఎవరు అతనితో కూడా నుండిరి? 

4.  ఇష్టుయ్యలు ఎక్కడ పెరిగెను మరియు ఆయను ఏమి చేసెను? 
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5. ఇతరులను ప్రోతాసహప్రిచే వధముగా, నీ జీవతములో నెర్వేరిన దేవుని వాగాధనము ఏదైన్న ఉననద్వ?  

అయిదవ రోజు 

గలతీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 4:21 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. అబ్రాహ్వము యొక్క ఇదదరు కుమారులలో ద్వస్తరాలి యొక్క కుమారుడు ఎవరు మరియు సాతంత్రురాలి యొక్క 

కుమారుడు ఎవరు? 
 
 

2. ఈ వచనములలో హ్వగరు కుమారునికి మరియు శారా కుమారునికి మధయలో నీవు గమనించిన లేద్వ చూచిన్న 
వయతాయసమును వ్రాయుము? 
 
 

3. ఈ ఇరువురిలో వాగాధనమును మరియు స్వాసయామును  పందబోవు కుమారుడు ఎవరు? 

4. నీవు కూడా అబ్రాహ్వము యొక్క కుమారువన్న? 

 

ఆరవ రోజు 

అధ్యాయము మూడు: హాగరు -  సంర్క్షంచగల దేవుడిని క్లుస్తకొనుట 
మూల  వాకాము:  ఆదికాండము 16, 21:18-21; గలతీయులకు 4:22–31 
జీవిత సూతర ము: మన ప్రలోకపు తండిర కి తెలియకుండా మనకు (మన జీవితములో)  ఏమి   

                                జరుగదు. 

సారాంశము:  
ఐగుపీుయురాలు అయిన హ్వగరు అబ్రాహ్వము భార్య అయిన శారా యొక్క ద్వసి. అబ్రాహ్వము మరియు అతనికి క్లిగిన 
సమసుమును క్రువును తపిపంచుకొనుటకు ఐగుపుుకు వళిి అక్కడ నివసించుచుననపుపడు శారాకు సహ్వయముగా హ్వగరు 
ద్వసిగాను, ప్నిక్తెుగాను యుండెను. ఆదికాండము 12:10-20 ప్రకార్ము, చక్కనిదయిన తన భార్యను బటి ిఐగుపీుయులు 
తనను చంపుదుర్నుకొని అబ్రాహ్వము భయప్డి, అతడు నీవు న్న సహోదరివని చెపుపమని శారాను బ్రతిమాలుకొనెను. 
ఐగుపీుయులు శారాను చూసి ఫరో ఇంటికి కొనిపోయిరి ఆమెను బటి ి అబ్రాహ్వమునకు మేలు క్లిగెను మరియు 
ప్నిక్తెులు(హ్వగరు) ప్శువులు బహుమానముగా ఇవాబడెను. కాని ఈ క్రియలను బటి ి దేవుడు అసంతృపిు చెంద్వడు 
మరియు ఫరోను అతని ఇంటి వారిని మహ్వవేదనలచేత బాధించెను. వంటనే శారా అబ్రాహ్వము యొదదకు వచెచను మరియు 
ఫరో వారిని ప్ంపివేసెను. అబ్రాహ్వము యొక్క భయము మరియు అవశాాసముల ఫలితముగా హ్వగరు అబ్రాహ్వము 
ఇంటిలో ప్రవేశించెను. 
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                        హ్వగరు తన ఇంటికి చాలా దూర్ముగా ఉండుటను బటిి వేదన చెంది ఒంటరితనమును అనుభవంచి 
ఉండవచుచను. కాని ఆమె గొప్ప అదృష్వింతురాలైన యవాన  స్త్రీ ఎందుక్ంటే గొప్ప పితరులతో సనినహిత సంబంధము 
క్లిగియుండే అవకాశము పందుకుననది. అబ్రాహ్వము మన వశాాసమునకు తండ్రిగా పిలువబడుచున్ననడు. ఈ 
వశాాసమును హ్వగరు చాలా సనినహితముగా గమనించినది. ఆమె వారు సేవంచిన దేవుని గూరిచ మరియు వారు ఎదురు 
చూచిన వాగాధన కుమారుని గూరిచ నేరుచకొనినది. బహుశా ఆమె వారి ఆశ మరియు ఎదురు చూచుటలో పాలుప్ంచుకొని 
ఉండవచుచను. కాని చాలా సంవతసర్ములు గడిచినను శారా గొడ్రాలుగా ఉండుటను బటిి, బహుశా ఆమె వారి 
అవశాాసములో కూడా పాలు ప్ంచుకొని ఉండవచుచను.   
                        ఆమె ఎదురు చూచిన్న ఇనిన సంవతసర్ములలో సంతానము పందుకొనక్పోవుట వలన  క్లిగిన 
అవమానము నుండి నిరాశగా, శారా వాగాధనము చేయబడిన కుమారుడు ఆమె(హ్వగరు) ద్వారా జనిుంచునేమో అని 
అబ్రాహ్వమునకు రండవ భార్యగా హ్వగరును ఇచిచనది. మొదట్లల ఈ ఆలోచన ప్నిచేసినది. హ్వగరు గర్ువతి అయినది, కాని 
శారా యెడల ఆమెకు వునన భకిు, గౌర్వము అలక్షయముగా మారినది. బహుశా ఆమె తలిల స్వానములో వునన స్త్రీ వలన 
మోసపుచచబడినదని భావంచి ఉండవచుచను. బహుశా ఆమె ఎవరిక్యితే సమాన స్వనాములోనికి తేబడినదో ఆమెకు ప్ని 
క్తెుగా ఉండుట ఆగ్రహము క్లిగించి ఉండవచుచను. ఇది వాడుక్లో ఉననప్పటికిని, బహుశా ఆమె దేవునికి భయప్డి ఈ 
జంట నుండి మరి ఎకుకవగా ఆశించి యుండవచుచను. ఇది వారి వశాాస లేమి వలన క్న్ననులో ఆమెను వారికి ప్నిక్తెుగా 
తీస్తకొని వచిచనది. మరియు రండవ మారు వారి అవశాాసము వలన ఆమె ఊహించని ప్రిసితాులు ఆమె ఎదుర్కకనవలసి 
వచెచను. 
                        కాని మనము శారా యొక్క ప్రిసితాిని కూడా అలోచించుద్వము. పిలలలు లేకుండా శారా గడిపిన ఆ 
భయంక్ర్ సంవతసరాలు మనకు తెలుస్త, అలాగని దూర్ము నుండి తీస్తకొని వచిచన ద్వసి (హ్వగరు) ప్టల శారా తీస్తకునన 
నిర్ణయము లోక్ ప్ర్ముగా హరిషంచదగినద్వ? ప్రతిదినము ఆమె ముందునన సమాధ్యనము : సదుకిు గల, ఆకాంక్ష గల 
మరియు వవాహము కాని స్త్రీ ముందునుండే వారి ఇంటిలో వుననది, ఈ వష్యమునకు అబ్రాహ్వము అభయంతర్ము 
చెప్పలేదు మరియు దేవుడు ఐగుపుులోవలెనే మధయలో క్లుగజేస్తకొనలేదు. నిజముగా ఆమె హ్వగరు తనకు 
సమానముగా(పోటీగా) రావాలని ఊహించలేదు, లేద్వ ఆమె స్వనామును గొప్ప చేయడము ఈమె ప్టింిచుకొనలేదు. 
వాగాధనము చేయబడిన కుమారునికి తలిల కాలేక్ పోవడము శారా యొక్క హృదయమును బ్రదదలు చేసివుండవచుచను. ఆమె 
తనను తాను చాలా తగిగంచుకొని ఉండవచుచను లేద్వ చాలా నిరాశ చెంది ఉండవచుచను. శారా తన సాంత ఆలోచన వలన 
క్లిగిన ఫలితమునకు ప్రాయవసనముగా అబ్రాహ్వమును దోషని చేసినది. అతని అనుమతితో శారా గర్ువతిగా వునన 
హ్వగరును ర్క్షణలేని సలామునకు అనగా అర్ణయమునకు పారిపోయ్యలా చేసి బదులు తీరుచకొనినది. 
           అక్కడనుండి ఆమె (హ్వగరు) తిరిగి ఐగుపుునకు వళ్లి మార్గములో హ్వగరు దేవునిని ఎదుర్కకనినది. దేవుని దూత 
హ్వగరును అర్ణయములో నీటి ఊట యెదద క్నుగొని ,ఆశ గలిగిన శూనయముతో నిండిన ఆమె హృదయములోనికి ఆ ఊట 
చొచుచకొని వళిినది. అతడు ఆమెతో “ఎక్కడి నుండి వచిచతివ మరియు ఎక్కడికి వళ్లిచున్ననవు? అని ” అడిగెను. అపుపడు 
ఆమె శారా యొక్క క్ఠినతామును గూరిచ ఆమె యెదద నుండి తాను పారిపోవాలనుకునన వష్యమును గురించి చెపెపను. 
దేవుని దూత నీవు శారా యొదదకు తిరిగి వళ్లిము. నీవు కుమారుని క్ని “దేవుడు వనుచున్ననడు” అను అర్ధమిచుచ 
ఇష్టుయ్యలు అని అతనికి పేరు పెట్లమిని చెపెపను. ఆమె కుమారుడు గొప్ప జనముగా చేయబడుననిన వాగాధనము ఆమెకు 
ఇవాబడెను. పారే నీళి వలె, దేవుడు ఆమె మొర్ను వని ఏ మార్గము లేని చోట మార్గము ఏర్పర్చెను. దేవుడు ఆమెను 
ఎరిగియుండెను. దేవుడు ఆమెను చూచెను, దేవుడు ఆమె ఏడుపను వనెను. మరియు దేవుడు ఆమె కుమారుని యెడలను 
శ్రదద వహించెను.1 పేతురు 5:7 వాక్యములో  “ఆయన మిముునుగూరిచ చింతించుచున్ననడు గనుక్ మీ చింత యావతుు 
ఆయనమీద వేయుడి.” అని చెప్పబడినట్లలగా ఆమె దేవుడిని అనుభవంచెను. బదులుగా ఆమె దేవుని మాటకు 
వధేయించినది మరియు  తెలియని,క్ష్తిర్ముగా వునన భవష్యతుును గూరిచన వాగాధనము పందుకొనినది. 
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                     16 సంవతసర్ముల తరువాత హ్వగరు మర్ల తనను తాను అర్ణయములో క్నుగొనినది. రండవ మారు 
ఇష్మిుగా కాదు కాని బలవంతముగా క్నుగొనినది. శారా తన కుమారుడయిన ఇస్వసకును ఇష్టుయ్యలు  ప్రిహసించుట 
చూచి కోప్ముతో హ్వగరును మరియు ఇష్టుయ్యలును తన ఇంటి నుండి వళిగొటెనిు. ఆ పిలలవాడు దపిపక్తో(ద్వహముతో) 
మర్ణంచుట చూడలేనని  హ్వగరు తన కుమారుడిని పద క్రింద ప్డవేసెను. దేవుని దూత సార్ము ఆమె ఏడుపును 
ఆపెను.” దేవుడు ఆ చిననవాని మొర్ను వనెను. అపుపడు దేవుని దూత ఆకాశమునుండి హ్వగరును పిలిచి హ్వగరూ 
నీకేమివచిచనది? భయప్డకుము; ఆ చిననవాడునన చోట దేవుడు వాని సార్ము వని యున్ననడు; నీవు లేచి ఆ చిననవాని 
లేవనెతిు నీ చేత ప్ట్లికొనుము; వానిని గొప్ప జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను.” (ఆదికాండము 21:17,18). ఆమె 
కుమారుని ప్రాణము ర్క్షంచుటకు, నీళి ఊటను చూచునట్లల దేవుడు ఆమె క్నునలు తెరిచెను. అబ్రాహ్వము, శారాల వలన 
ఆమెకు క్లిగి అన్నయయమునకు  బదులుగా దేవుడు ఆ సమయములో మనుషుయలెవరికి తెలియని వధముగా తనను తాను 
ఆమెకు బయలుప్రుచుకొని ఆమె యెడల వశాాసముగా ఉండెను. దేవుడు ఆమెను బాధనుండి వడిపించి, ఆయన 
వాగాదనములను నెర్వేరచను. 
                 దేవుడు ప్రిశుదద గ్రంధములో ఉంచిన క్థన్నలనీన మన మంచి కొర్కే. దేవుడు క్రువును తపిపంచుకొనుటకు 
ఐగుపుునకు వళిమని అబ్రాహ్వమునకు చెప్పలేదు లేద్వ ప్రతాయమానయముగా హ్వగరును ఉప్యోగించుకోమని శారాకు 
చెప్పలేదు. ఇవ అవధేయతతో కూడిన క్రియలు. ఇది వారి కుట్లంబములో మనోవేదనను తేవడము మాత్రమే కాదు కాని, 
మనము ఆదికాండము 17:15-21 లో చూచినట్లలగా వారి ఆలోచన దేవుని ప్రణాళిక్ను నేర్వర్చలేదు. హ్వగరు యొక్క 
కుమారుడు దేవుని చేత వాగాధనము చేయబడిన వాడు కాదు. ఏది ఏమైనను దేవుడు తాను అబ్రాహ్వమునకు అతని 
సంతానమునకు చేసిన వాగాదనముల యెడల వశాాసపాత్రుడిగా ఉన్ననడు.   
               మొదట మనము చూచినటలయితే, హ్వగరు యెడల దేవుడు క్లిగి యునన మంచి ఉదేదశయములను గూరిచన ప్రశన 
చేత మనము శోధింప్బడవచుచను. ఆమెను అందరికి నష్మిు క్లిగించేలా బహుభార్యతాము మరియు దూషంచబడే 
సంబంధము (చెడడ సంబంధము)లో ఉంచునట్లలగా దేవుడు అబ్రాహ్వము, శారాలను ఎనునకొని ఉంచాడు. దేవుడు హ్వగరును 
మర్ల తిరిగి శారా యొదదకు వళిమన్ననడు. భవష్యతుులో ఆమె కొర్కు ఏమి ఉంచబడి యుననదో తెలిసి, నీచముగా 
చూడబడుట మరియు బలవంతముగా నేటివిేయబడుట! కాని, దేవుడు హ్వగరు యెడల అసమానమయిన రీతిలో 
మంచివాడయి యున్ననడు. అది శారా అబ్రాహ్వముల వలననే హ్వగరుకు  దేవుడు తెలుస్త. ఆమె భూమి ఏ ఇతర్ వయకిు వలె 
కాకుండా  వారి స్వార్ధ, అసూయ మరియు పిరికితనమునకు వరుదధముగా వారి మీద దేవుని హసుమును చూచెను. 
అంతేకాకుండా, దేవుడు ఒక్ నూతనమైన వధ్యనములో తనను తాను  హ్వగరునకు బయలుప్రుచుకున్ననడు. అది శారా 
నుండి కూడా ద్వచబడినది. ఆమె ఒక్ గొప్ప జన్నంగమునకు  ఏకైక్ తలిలగా ఉండునట్లల సన్నునించబడినది. నిజ్ఞనికి, 
ఒక్వేళ నీవు పేదరిక్ము, ఒంటరితనము లేద్వ దుఃఖము అనే అర్ణయములో నివసించుచుండ వచుచను, దేవుని 
వాగాదనములయిన ప్రేమ, ర్క్షణ హ్వగరునకు తోడై యుండినటేల నేడు నీకును తోడై యుండును. ఒంటరిగా ఉనన స్త్రీకి ఆమె 
కుమారునికి దేవుడు మార్గమును ఏర్పర్చాడు. ఆమెకు సహ్వయము చేయుటకు సేనహితులు కాని బంధువులు కాని లేద్వ 
ఇతర్ ఏ వనరులు కాని లేవు, అయినప్పటికీ కీర్ునలు 4:8 వ వాక్య భాగములో  “యెహోవా, నెముదితో ప్ండుకొని 
నిద్రపోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే ననున స్తర్క్షతముగా నివసింప్జేయుదువు.” అనియు మరియు కీర్ునలు 
138:7 వ వాక్య భాగములో ”నేను ఆప్దలలో చికుకబడి యుననను నీవు ననున బ్రదికించెదవు న్న శత్రువుల కోప్మునుండి 
ననున ర్క్షంచుటకై నీవు నీచేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున ర్క్షంచును.” అనియు మరియు రోమా 15:13 వ వాక్య 
భాగములో “ కాగా మీరు ప్రిశుద్వధతుశకిు పంది, వస్వుర్ముగా నిరీక్షణ గలవార్గుటకు నిరీక్షణక్ర్ుయగు దేవుడు వశాా 
సము ద్వారా సమస్వునందముతోను సమాధ్యనముతోను మిముును నింపునుగాక్.” అనియు వ్రాయబడియున్ననయి. ఈ 
వాక్యభాగములనినయు దేవుడు నముదగిన దేవుడైయున్ననడు. అవును,ఆయన మన మొర్లను వంటాడు. ఒక్ స్త్రీ గా 
ప్రప్ంచములో మనము ఎక్కడ ఉననప్పటికిని ఆయన మనలను సృషంిచాడు మరియు మన కొర్కు భవష్యతుును 
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(ప్రణాళిక్ను) క్లిగియున్ననడు. ఆయన మనకు సమీప్ముగా ఉన్ననడు మరియు మనమాయన కొర్కు పిలువబడవలెనని 
కోరుకొనుచున్ననడు. 
         ఈ రోజ చాలా మంది స్త్రీలు ర్క్షంచుటకు ఎవరు లేని బలహీన సితాిలో ఉన్ననరు. చాలా మంది స్త్రీలు చాలా 
కాలముగా వడువబడిన, వేధించబడిన, మర్చిపోబడిన మరియు నిరాశ చెందిన అర్ణయములో ఉన్ననరు. దేవుడు 
క్లుగజేస్తకొని హ్వగరుకు చెపిపనట్లలగానే “భయప్డకుము”(ఆదికాండము 21:17) అని చెపుపచున్ననడు. నీవును ఇట్లవంటి 
ఇబబందులనే ఎదుర్కకననటలయితే, దేవుడు మన జీవతములోనికి వచిచన వేదనను, నిరాశను వయర్ధప్ర్చడని  
ప్రోతసహించబడుద్వము. ఇబబందులను ఎదుర్కకనుచునన వారినందరిని లేఖనములు ఎంతగానో ప్రోతాసహప్రుచుచుననవ. 
మనము శోధనలగుండా వళ్లిచుననపుపడు దేవుడు మనలను ఒరుపలో ఎదుగునట్లలగా ఆశీర్ాదించునని యాకోబు 1 వ 
అధ్యయయము గురుు చేయుచుననది. ఏలయనగా శోధనలలో మనలో దేవుడు చేయనైయునన ఖచిచతమైన కార్యమును బటి ి
మనము ఆనందించగలమని   ఆయన చెపుపచున్ననడు. ఎపుపడయితే మనకునన ప్రిసితాులను, సంబంధములను ఆయన 
గుండా చూచుటకు మనకు జ్ఞానము కొదువగా ఉంట్లందో అపుపడు ఉతాసహముగా మనకు జ్ఞానము అనుగ్రహించే 
తండ్రిని అడుగవలెనని ఆయన మనకు ఎలలపుపడు భరోస్వ ఇస్తున్ననడు. మనము పందుకునన ఆదర్ణను బటి ి దేవుడు 
మనలను ఇతరులను ఆదరించే ప్రిచర్య చేయుటకు అనుమతించుచున్ననడని 2 కొరింతి 1 వ అధ్యయయము చెపుపచుననది. 
దేవుడు మనకొర్కే, మనము ఆయన పోలిక్గా ఖచిచతముగా ఉండవలెనని కోరుకోనుచున్ననడని రోమా 8:2 చెపుపచుననది. 
యోహ్వను 16:20-22 వ వాక్యభాగములో మనము ఈ జీవతములో అనుభవంచే క్ష్మిులను శిశువును ప్రసవంచుటకు 
ప్డే ప్రసవ వేదనలతో పోలుచచుననది. ఒక్ స్త్రీ తాను జనునిచిచన శిశువును చూచి తన ప్రసవ వేదనను అంతటిని 
మర్చిపోతుంది. వాసువానికి దేవుడు శోధనలను మంచి ఉదేదశయము కొర్కు వాడుకొంటాడు. ఎపుపడయితే ఆయన మన 
జీవతములో బాధను అనుమతించుటకు ఎనునకుంటాడో   అపుపడు మన వేదనలలో  నుండి ఆయన మన సంతోష్ము 
కొర్కు  బూడిద నుండి అందమును మరియు క్లవర్ము నుండి ఉదేదశయమును అనుగ్రహిస్వుడు. దేవుడు మన బాధల 
నుండి గొప్ప మంచిని తీస్తకొని వస్వుడని ప్దే ప్దే లేఖనములు మనకు చెపుపచుననవ. ఈ జీవతములో మరియు రాబోయ్య 
జీవతములో మన లోతైన అవసర్ములకు ఆయనే సమాధ్యనముగా ఉండుట కొర్కు ఆయనను అనోయనయముగా 
ఎరిగియుండుట మనకు మంచిది. ఆయనే మన జీవత నెర్వేరుప, ఏకైక్ ఆశ మరియు మనము చేరుకోనవలసిన గమయము 
అయి యున్ననడు.  
     దిాతీయోప్దేశకాండము  23:5,“... నీ దేవుడైన యెహోవా నినున ప్రేమిం చెను గనుక్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ 
నిమితుము ఆ శాప్ మును ఆశీరాాదముగా చేసెను.” 
       హోషేయా 6:3, “యెహోవాను గూరిచన జ్ఞానము సంపాదించుకొందము ర్ండి; యెహో వానుగూరిచన జ్ఞానము 
సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము ర్ండి. ఉదయము తప్పక్ వచుచరీతిని ఆయన ఉదయించును; 
వర్షమువలె ఆయన మనయొదదకు వచుచను; భూమిని తడుపునటి ి తొలక్రి వర్షము క్డవరి వర్షమువలె ఆయన 
మనయొదదకు వచుచను.” 
 

దేవుడు మన అవసరతల్న్న చూచుచున్నుడు, విన్నచున్నుడు మర్యు ఆయనకు మన 
అవసరతల్నిుయు తెలియున్న. ఆయన మిముమల్న్న మర్యు మీ పిల్లల్న్న కాపాడుచును 
మర్యు సమకూర్చు చును విధానమున్న చూచునట్లల గ్ద  మీ కన్నులు తెర్చవబడున్నగ్దక!  
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

నాలుగవ  అధ్యయయము :  రిబ్కా 
జీవిత సూతర ము: దేవుడు తన ప్ర ణాళికలను తన సమయములో తన మారగ ము (చితత ము)లో  

                                 జర్చగంచునట్లు   మనము తప్పక ఎదురు చూడాలి. 
మొదటి రోజు 

ఆదికాండము 24:1-9 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఆదికాండము 12:2 మరియు 15:5 వాక్య భాగములలో తిరిగి చూసేు అబ్రాహ్వముకు ఏ వాగాధనము ఇవాబడినది? 

2. ఈ వాక్య భాగములో అబ్రాహ్వము తన సేవకుడిని నమిు అప్పజెపిపన భాదయత ఏమిటి? 

3. అబ్రాహ్వము తన సేవకునికి చెపిపన నియమ నిబంధనలలో(సూచనలలో) సూటిగా చెపిపన అతి పెదద రండు 
నిబంధనలు (సూచనలు) ఏమిటి? 

 
 
రెండవ రోజు 

ఆదికాండము 24:10-49 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఈ ప్రాముఖయమైన బాధయతను ద్వస్తడు నిర్ారిుంచుటకు ఏ వధముగా సిదదప్డిన్నడు? 

2. ఆయనకు ఎవరు సహ్వయము చేస్వరు మరియు ఆయన ఎట్లవంటి సూచనలను అడిగాడు? 

3. సేవకుడు ఏ వధముగా సరియైన అమాుయిని క్నుగొన్ననను అని తెలుస్తకున్ననడు? 

4. ఆ సేవకుడు అబ్రాహ్వము యొక్క క్ష్ి స్తఖములు మరియు కుట్లంబ ప్రిసితాులను గురించి అమాుయి కుట్లంబ 
సభుయలకు వవరించాడని నీవు అనుకునుచున్ననవు? 

 
 

5. ప్రార్నాకు జవాబు వచిచనపుపడు ఆ సేవకుని యొక్క సపందన ఏమిటి?  

6. ప్రార్నాకు జవాబు వచిచనద్వనిని బటిి నీ యొక్క సపందన ఏమిటి? 
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మూడవ రోజు 

ఆదికాండము 24:50-67 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. సేవకుని యొక్క వననప్మునకు రిబాక మరియు ఆమె కుట్లంబ సభుయలు ఏ వధముగా సపందించారు? 

2.  వారు అంగీకార్ నిర్ణయము తీస్తకోవడానికి వారిని ప్రభావతము చేసిన వాసువమైన వష్యములు ఏమిటి? 

3. రిబాక ను ఇస్వసకు మొదటిస్వరి చూసిన ఆ స్వయంకాలము ఇస్వసకు ఏమి చేయుచుండెను? 

  
నాలుగవ రోజు 

ఆదికాండము 25:19-34 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. రిబాకను వవాహమాడినపుపడు ఇస్వసకు వయస్తస ఎంత? 

2. ఇర్వై సంవతసర్ముల వైవాహిక్ జీవతము తరువాత కూడా పిలలలు లేరు , పిలలల కొర్కు ఎవరు ప్రార్నా చేస్వరు? 

3.  ఎవరైన్న అట్లవంటి అవసర్తలో ఉననపుపడు నీవు ప్రార్ాన చేస్వవా? 

4. రిబాక గర్ువతిగా ఉననపుపడు దేనికొర్కు దేవుడిని అడుగుటకు వళ్ళిను? (ఆదికాండము 25:22) 

5. గర్ుములో ఉనన పిలలల యెడల దేవుని యొక్క ప్రణాళిక్ ఏమైయుననదని దేవుడు ఆమెతో చెపెపను? 
 

6. మొదట ఎవరు జనిుంచిరి? 

7. ఇస్వసకు యొక్క ఇదదరు కుమారుల మధయ జీవతాంతము సంఘర్షణను అర్ధము చేస్తకోవడానికి  28 వ వచనము 
ఏ వధముగా సహ్వయప్డుతుంది? 
 
 

8. ఏశావు పుటిినప్పటినుండి ఆయన యొక్క మనసుతాము తన గుణము ద్వారా ఎలా బయలుప్ర్చబడినది? 
(హేబ్రీయులకు 12:16-17 వాక్యమును చూడుడి)   

       
అయిదవ రోజు 

ఆదికాండము 27 వ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఆచార్ము మరియు మానవ చట ిప్రకార్ము ఇస్వసకు కుమారులలో ఎవరు పుట్లకి్నుండి ఆశీరాాదమునకు 

అరుులు? 
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2. నిబంధన స్వాసయామును ముందుగానే దేవుడు ఎవరికీ ఏరాపట్ల చేసెను? 

3. ఏశావు తన జనుహకుకకు వేరుగా ఉననట్లలగా రుజవు చేస్తకునన రండు రుజవులు ఏమిటి?  
(ఆదికాండము 25: 29 - 34 మరియు 26: 34 – 35) 
 

4. రిబాక మరియు యాకోబు లు ఏ వధమైన ప్ధక్ము ద్వారా ఇస్వసకును భ్రమ ప్రిచారు? 
 

 
5. దేవుడు తన సమయములో, తన ప్రణాళిక్లో మరియు తన మార్గము (చితుము) లో ప్ని చేయడానికి, దేవుని 

సనినధిలో ఎదురు చూడకుండా, ఉననందులకు వారికి ఎదురైన్న ఫలితములు (ప్ర్యవస్వనములు) ఏమిటి? 
 
  

ఆరవ రోజు 

అధ్యాయము నాలుగు: రిబ్కక – ద్దవుని యొకా మారగములకు సమరిపాంచుకొనుటకు నేరుుకొనుట   
మూల  వాకాము:  ఆదికెండము 24, 25:19 – 35,26,27 

జీవిత సూతర ము: దేవుడు తన ప్ర ణాళికలను తన సమయములో తన మారగ ములో (చితత ములో)  

                                జర్చగంచునట్లు  మనము తప్పక ఎదురు చూడాలి. 
సారాంశము:  
ఇస్వసకు యుక్ు వయస్తసలోనికి ప్రవేశించినపుపడు అబ్రహ్వము దేవుని నిబంధనను జ్ఞాప్క్ము చేస్తకున్ననడు."నినున గొప్ప 
జనముగా చేసి నినున ఆశీర్ాదించి నీ న్నమమును గొప్ప చేయుదును" అని దేవుడు అబ్రహ్వమునకు వాగాధనము చేస్వడు.   
వాగాదన నెర్వేరుప కాలము సమీపించినదని అబ్రహ్వము గమనించి తనను గొప్ప జనముగా చేస్వును అనన దేవుని మాటలను 
బటి ి తన తరువాత తర్మును కొర్కై ఇస్వసకునకు వధువుని తీస్తకొని రావాలని అబ్రహ్వము తలంచాడు. తాను 
ముసలివాడిగా యుననందున ఇస్వసకునకు వధువును తీస్తకొని వచేచ బాధయతను అబ్రహ్వము నముక్మైన  తన సేవకునికి 
అప్పగించాడు.  తన  సాదేశమందునన తన బంధువులయొదదకు వళిల ఇస్వసకునకు వధువును వతకాలని అబ్రహ్వము తన 
సేవకుడిని ప్దదనరాము వైపునకు ప్ంపించాడు.  క్న్ననీయుల కుమారులలోని వారిని ఇస్వసకు పెండిలచేస్తకొనుటకు 
అబ్రాహ్వము ఒపుపకోలేదు. క్న్ననీయులు అనయ దేవతలను పూజంచేవారిగా యుండి దేవుని యెడల బయభకుులు లేని వారిగా 
యున్ననర్ని అబ్రహ్వమునకు తెలుస్త. 
 పాత నిబంధన కాలములో దేవుడు తన ప్రజలను అనయ స్త్రీల యొదదకు వళలకూడదని అలా వళిలనచో దేవుని మారాగనిన 
మర్చిపోతార్ని ఆజ్ఞాపించాడు, నూతన నిబంధనలో కూడా ఇలాంటి మాటలనే మర్కక్కస్వరి దేవుడు తన ప్రజలకు 
వనిపించాడు."మీరు అవశాాస్తలతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణతితో ఏమి స్వంగతయము? వలుగునకు చీక్టితో 
ఏమిపతుు? క్రీస్తునకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవశాాసితో వశాాసికి  పాలెక్కడిది?" అని 2 కొరింధీ 6:14 లో 
దేవుడు తన ప్రజలకు సూచన ఇచాచడు. దేవుడు చెపిపన ఈ మాటలు మనము వనినచో వవాహ బంధములో 
స్వధ్యర్ణముగా ఇరువురి మధయ ఏర్పడే ఘర్షణను, మనోవేదన నుండి బయట ప్డవచుచ. దీనికి ఎజ్రా 10:10 లోని మాటలు 
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కూడ బలానిన ఇస్వుయి. ఒక్ వేళ ఇప్పటికే ఒక్ అవశాాసితో వవాహము జరిగిన యెడల అట్లవంటి వారికి  కూడా దేవుని 
లేఖన్నలలో సమధ్యనము దొరుకుతుంది.  "ఏ స్త్రీకైనను అవశాాసియైన భర్ుయుండి, ఆమెతో కాపుర్ముచేయ 
నిష్ిప్డినయెడల, ఆమె అతని ప్రితయజంప్కూడదు, అవశాాసియైన భర్ు భార్యనుబటి ి ప్రిశుదధ ప్ర్చబడును; 
అవశాాస్తరాలైన భార్య వశాాసియైన భర్ును బటి ి ప్రిశుదధప్ర్చబడును" అని మొదటి కొర్ంధీ 7:13,14లో చెప్పబడింది. 
మనము గమనించవలసిన మరియు మన జ్ఞాప్క్ములలో ఉంచుకొనవలసిన సంగతి ఏమనగా, సమాధ్యనముగా 
ఉండుటకు దేవుడు మనలను పిలిచాడు. వవాహ బంధము బాధలతో, మనోవేదనలతో, ఘర్షణలతో యుండాలని దేవుడు 
ఎంతమాత్రము కోరుకొనుటలేదు.   
 ఇక్ ఇస్వసకు వష్యానికి వసేు, అబ్రాహ్వము యొక్క సేవకుడు ఎంతో నముక్ముగా తన యజమానుని మాట 
ప్రకార్ము  ప్ది ఒంటెలతోనూ, మరియు తాను క్లుస్తకొనబోయ్య  వధువునకు, ఆమె కుట్లంబ సభుయలకు ఇచుచటకు కొనిన 
బహుమానములతోనూ ప్దదనరాము ప్టణిానికి ప్యనమైయాయడు. ద్వద్వపు ఐదు వందల మైళల దూర్ము ప్రయాణము 
చేసిన తరువాత న్నహోరు ప్టణిానికి సమీప్ములో యునన బావ యొదద మోక్రించి ఇస్వసకునకు సిదధప్ర్చిన 
వధువునొదదకు నేరుగా తనను తీస్తకొని వళ్లలలని సర్ాశకుుడైన దేవునిన ప్రారిధంచాడు. ఆ సేవకుడు తన ప్రార్ధనను ఇంక్నూ 
ముగించక్ మునుపే దేవుడు మికికలి చక్కనిదైన రిబాకను ఆ బావ యొదదకు తోడుకొని వచాచడు. అపుపడు ఆ సేవకుడు 
ఆమెను ఎదుర్కకనుటకు ప్రుగెతిు నీ క్డవలో నీళ్లల కొంచెము దయచేసి ననున త్రాగనిముని ఆమెను అడిగాడు. రిబాక 
సేవకుని మాత్రమే కాక్ ఆయన వంట యునన ప్ది ఒంటెలకు కూడా నీళలను చేదిపోసింది. స్వధ్యర్ణముగా ఒక్ ఒంటె ఇర్వై 
ఐదు గాయలనల నీటిని త్రాగగలదు. సేవకుని వదద యునన ప్ది ఒంటెలనినటికినీ నీటిని చేది పెట్లటికు చాలా శ్రమ ప్డాలిస 
యుంట్లంది.  ఒక్ అప్రిచితునికి తాను చేసిన సేవ నిజంగా అభినందించవలసిన వష్యమే. ఆ రాత్రి బస చేయుటకు తన 
ఇంటిలో సలాముననదని చెపిప రిబాక ఆ సేవకుడిని తన ఇంటికి ఆహ్వానించింది. వంటనే సేవకుడు తలవంచి యెహోవాకు 
మ్రొకిక అబ్రాహ్వమను న్న యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా స్తుతింప్బడునుగాక్; ఆయన న్న యజమానునికి తన క్ృప్ను 
తన సతయమును చూపుట మానలేదు; నేను త్రోవలో నుండగానే యెహోవా న్న యజమానుని బంధువుల ఇంటికి ననున 
నడిపించెను అని బగగర్గా ప్లికాడు.    
 రిబాక ప్రుగెతిుకొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల యింటి వారికి తెలిపినపుపడు రిబాక సహోదరుడైన లాబాను ఆ 
బావదగగర్ వలుప్లనునన ఆ మనుషుయని యొదదకు ప్రుగెతిుకొని వచిచ యెహోవావలన ఆశీర్ాదింప్బడినవాడా అని సేవకుని 
సంభోదించి అతనిని తన ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించాడు. దీనిని బటిి లాబాను మరియు ఆ సేవకుడు ఇరువురూ యెహోవాను 
స్తుతించేవారిగా యున్ననర్ని మనకు అర్ధమౌతుంది.లాబాను సేవకునికి భోజనమును సిదదప్ర్చగా సేవకుడు మాత్రము 
తనకు అప్పచెపిపన ప్నిపై మాత్రమే తన మనస్తస నిలపిన వాడై, భోజనము చేయుటకు ఒపుపకోలేదు. లాబానునకు 
అబ్రాహ్వము చెపిపన సంగతులను తెలియప్ర్చి రిబాకను తనతో ప్ంపించాలని కోరాడు. ఆ మరుసటి దినమున రిబాక 
వశాాసపు అడుగు వేసింది. సేవకునితో  పాట్ల వళ్ళలదననికి అమె ఒపుపకుంది. నిర్భయంతర్ముగా తన కుట్లంబమును, తన 
సేనహితులను వడచి ఒక్ తెలియని వయకిుతో, తెలియని ప్రదేశానికి వళిల, ఒక్ తెలియని వయకిుని పెళిల చేస్తకొనుటకు 
నిర్ణయించుకుంది. తాను తీస్తకొనిన వశాాసపు నిర్ణయము తన జీవతమును ఆశీరాాదక్ర్ముగా మారిచనది. మనము 
గమనించవలసినదేమనగా వధేయతను ఆలసయముగా క్నబర్చినచో అది అవధేయతగా మారుతుంది. దేవుని క్రియలలో 
వేటినైనను ఆలసయము చేయుచున్ననవా అలోచించుము? 
                              తాను తీస్తకొనిన నిర్ణయముద్వారా రిబాక జీవతము ఆశీరాాదక్ర్ముగా మాత్రమే కాక్ దేవుని 
చితుములోనికి ఆమెను నడిపించింది.  రిబాక కుట్లంబములవారు ఆమెను స్వగనంపుతూ నీవు వేల వేలకు తలిలవగుదువు 
గాక్, నీ సంతతివారు తమ ప్గవారి గవనిని స్వాధీనప్ర్చుకొందురు గాక్ అని ఆమెను దీవంచారు (ఆది 24:60). వారు 
దీవంచిన వధముగానే రిబాక ఒక్ గొప్ప జన్నంగానికి తలిల అయియంది. 
 దేవుని ఆలోచనలు మన ఆలోచనల వంటివ కాదు ఆయన సమయము మనము తలంచుకునే సమయము కాదు. 
రిబాక ఇర్వై సవంతసరాలు, ఇస్వసకు ఆమె గురించి దేవునికి మొర్పెటకి్ మునుపు వర్కు పిలలలు లేనిదిగా యుననది.  సరిగాగ 
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శారా జీవతములో జరిగినట్లగిానే రిబాక జీవతములో జరుగుతుంది. కాని యిపుపడు దేవుని సమయము కొర్కు 
ఎదురుచూడాలని, తొందర్ప్డి నిర్ణయాలు తీస్తకొనవదదని అలా కాదని తొందర్ప్డితే జరిగే ప్రిణామాలను గురించి 
అబ్రహ్వమునకు తెలుస్త. రిబాకకు ఇది ఒక్ ప్రీక్ష వంటిదే,  దేవుడు ఆమె గర్ుమును తెరిచాడు. యిపుపడు రిబాకకు మర్కక్క 
ప్రీక్ష ఎదుర్యియంది. ఆమె గర్ుములో పోరాటము జరుగుతుంది. గర్ుములో జరుగుతునన పోరాటము వష్యమై ఆమె 
యెహోవాను అడుగ వళ్ళలను. అపుపడు యెహోవా ఆమెకు ఉతుర్మిచాచడు. నీ బాధ ఎంత పెదదదిగా యున్నన, నీవు ఎనోన 
ఇబబందిక్ర్మైన ప్రిసితాుల గుండా ప్రయాణంచుచూ యున్నన, ఎట్ల చూసిన్న క్ష్టలిే, క్నీనరే క్నబడుతున్నన రిబాక 
చేసినట్లగిా ప్రిసిాతులనినటిని బటిి యెహోవాను ఆశ్రయిసేు తగిన జవాబును మనము పందుకుంటాము. 
                          రండు జనములు ఆమె గర్ుములో క్లవని, రండు జనప్దములు ఆమె క్డుపులోనుండి ప్రతేయక్ముగా 
వచుచనని, ఒక్ జనప్దముక్ంటె ఒక్ జనప్దము బలిష్మిై యుండునని, పెదదవాడు చిననవానికి ద్వస్తడగును అని దేవుడు 
రిబాకకు ఉతుర్మిచాడు (ఆది 25:23). ఆరోజలలో మొదట పుటిని వానికి అనగా జేషుయినికి ప్రతేయక్ ఆశీరాాదములు 
యుండేవ.  ఆశీరాాదములలో చిననవాని క్ంటె రండంతలు పందుకునేవారు. మరియు కుట్లంబ యజమాని మర్ణంచిన 
తరువాత కుట్లంబ యజమానునిగా జేష్ ి పుత్రుడే యుండేవాడు. రోజలు గడచాక్, ఇస్వసకు ముసలి వయస్తసలో తన 
కుమారులను దీవంచే కాలము సమీపించినపుపడు రిబాక తన చినన కుమారుడైన యాకోబునకు రండంతల ఆశీరాాదములు 
రావాలని తలంచింది. యకోబు అయిష్మిుగానే తలిల చెపిపన మాటలకు లోబడాడడు. తలిల చేసిన ప్రణాళిక్లోనే యాకోబు 
నడిచాడు. రిబాక చూపిన ఈ ప్క్షపాతపు దోర్ణ ఇస్వసకు కుట్లంబములో శ్రమను తీస్తకొని వచిచంది. మోసపూరితమైన ఈ 
చర్య ప్రిసితాులను వష్మంగా మారిచంది. ఒక్ పాప్పు క్రియ ఎలాంటి ప్ర్యవస్వన్నలను తెచిచపెడతాయో ఈ వష్యానిన బటి ి
మనము తెలుస్తకొనవచుచను. రిబాక తాను ప్రేమించిన తన చినన కుమారుడు తననుండి దూర్ముగా వళిలపోవుటను 
చూడవలసి వచిచంది. 

ఇస్వసకు యాకోబును దీవంచి ప్దదనరాము ప్టిణములోని లాబాను కుమారులాలోని ఒక్ కుమారును పెండిల 
చేస్తకొనుమని యాకోబును ప్దదనరాము ప్టణిమునకు ప్ంపించాడు. ప్రయాణములో దేవుడు యాకోబును తన క్లలో 
దరిశంచి అబ్రహ్వమునకు తాను చేసిన వాగాధనమును ఇపుపడు యాకోబునకు కూడ ఇచాచడు. దేవుడు నముదగిన వాడు. 
మనుషుయల బలహీనతను బటి ికాక్ ఆయన తన బలమును బటిి తన కార్యములను నెర్వేర్చగలడు.   నేడు మనము క్రీస్తు 
సంబంధులైతే ఆ ప్క్షమందు అబ్రాహ్వముయొక్క సంతానమైయుండి వాగాదన ప్రకార్ము వార్స్తలైయున్ననమని లేఖన్నలు 
తెలియప్ర్చాయి (గలతీ 3:29). రిబాకకు దేవుడైన వాడు నేడు మనకును దేవుడిగా యున్ననడు. అబ్రహ్వము, ఇస్వసకు, 
యాకోబుల వార్స్తరాలిగా నితయము దేవుని ఆశీరాాదములను పందుకుంటూ నీ చుటూ ి యునన వారికి ఆశీరాాదముగా 
నీవు యుండుటకే దేవుడు నినున ఎనునకొన్ననడు. దేవుని మాటలకు వధేయతను చూపించుము, ఆయన  కార్యములలో 
బాగమును ప్ంచుకొనుము.  

  

మన్నష్యులు బల్హీన్నలుగ్ద ఉనుప్ుటికీ దేవుడు తన ప్ రణాళికలు మర్యు తన 
ఉదేశా్ుముల్న్న నెరవేర్చు టకు నడిపిించున్న. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

అయిదవ అధ్యయయము :  ర్వహాబు 
జీవిత సూతర ము: దేవుని కరకు మనము ఒంటర్చగా ఉండియుననను (నిలబడియుననను)  

                              ప్రర త్సాహము మర్చయు విశ్వాసము కరకు  ఖచిితముగా పార రధ న చేయాలి. 

మొదటి రోజు 

యెహోషువా గ్రాంథము ఒకటవ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. యెహోషువాకు దేవుడు ఇచిచన ప్రోతాసహము ఏమిటి? 

2. దీనిలో(ఈ మాటలలో) ఈ రోజ నీకు ఏది ప్రోతాసహక్ర్ముగా యుననది?  

రెండవ రోజు 

యెహోషువా 2:1-21 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఆ వేగులవారు ఎక్కడికి వళ్లిరు మరియు ఎవరిని క్లిస్వరు? 

2. ఆ రాజ యొక్క మనుషుయలకు రాహ్వబు ఏమి చెపిపనది? 

మూడవ రోజు 

యెహోషువా 2:8-13 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. వేగులవారిని ఆమె ఎక్కడ ద్వచిపెటినిది? 

2. యెరికో ప్రజల గురించి రాహ్వబు వలలడించిన కొనిన వష్యములు ఏమిటి? 

3. 11 వ వచనము నుండి, దేవుని యెడల రాహ్వబు యొక్క ప్రక్టన (నమిుక్) ఏమిటి? 

4. వేగులవారిని రాహ్వబు అడిగిన సహ్వయము ఏమిటి? 

5. ఎవరిని ర్క్షంచడానికి రాహ్వబు శ్రదధ క్లిగి యుననది? ఈ సంఘటన రాహ్వబును గూరిచ ఏమి చెపుపచుననది? 

6. ఎవరు ర్క్షంచబడుట కొర్కు నీవు ప్రారిసా్తున్ననవు? నీవు క్లిగియునన దేవుడి గురించి వారితో నీవు మాటాలడావా? 
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నాలుగవ రోజు 

యెహోషువా 2:14-21 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. వేగులవారు రాహ్వబుకు ఇచిచన ప్రతేయక్మైన సూచనలు ఏమిటి, ఆ సూచనల ద్వారా ఆమె మరియు ఆమె కుట్లంబము 

ర్క్షంచబడుతుంద్వ? 
 
 
2. నీవు ఆ యొక్క గురుతును చూస్వవా, ఆ ఎర్రని ద్వర్ము యొక్క అర్ధము ఏమిటి? 

3. యెరికో ప్టణిము నుండి ఆ వయకుులు ఎలా తపిపంచుకొనియున్ననరు? 

 
అయిదవ రోజు 

యెహోషువా 2:22-26 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. వేగులవారు యెహోషువా కు ఇచిచన నివేదిక్ను వవరించుము? 

2. యాకోబు ప్త్రిక్లో, నిజమైన వశాాసము యొక్క  క్రియలకు ఉద్వహర్ణగా రాహ్వబును చూపించారు. ఆమె ఏ 
వధముగా దీనిని (ప్రదరిశంచియుననది) జరిగించి యుననది? 

 
3. నీవు క్రియలు గలిగిన జీవతము గలిగి ఉండాలని దేవుడు నీతో ఎపుపడయిన్న మాటాలడియున్ననడా? నీ చుటూ ిఉనన 

వారు నీ కొర్కు ప్రారిధంచుచున్ననరా? 
 

4. మతుయి 1:5 లో ఎవరి పేరును నీవు క్నుగొనియున్ననవు? దేవుని యొక్క వమోచన ప్రేమను గూరిచ అది ఏమని 
చెపుపచుననది? 

 
 

ఆరవ రోజు 

అధ్యయయము అయిదు: ర్వహాబు - మారుప కలిగాంచే విశాాస క రియలయల యొకా శ్త   
మూల  వాక్యము:  యెహోషువా 2:1-7,6:17- 25,హెబ్రీ 11:31,మతుయి 1:5,యాకోబు 2:25  

జీవిత సూతర ము: దేవుని కరకు మనము ఒంటర్చగా ఉండియుననను (నిలబడియుననను)  

                              ప్రర త్సాహము మర్చయు విశ్వాసము కరకు  ఖచిితముగా పార రధ న చేయాలి. 
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సారాంశము:  

 రాహ్వబును గూరిచ మాటాలడే ముందు చరిత్రను గమనించడము మంచిది. ఇశ్రాయ్యలీయులను ఐగుపుు నుండి తోడుకొని 
వచిచన మోషే వాగాదన భూమికి చేర్క్ మునుపే చనిపోయాడు (యెహోషువా 1:1,2). ద్వద్వపు ఆరు లక్షల జనము ఐగుపుును 
వడచారు.  కాని వారి అవధేయత వలన మరియు వారి అప్నముక్ము వలన క్న్ననుకు చేర్లేక్పయారు(నిర్గమకాండము 
12:37).  ఆ కార్ణమున చాలా మంది ఆ అర్ణయములో చనిపోతారు అని దేవుడు చెపాపడు. చివర్కు యెహోషువా, 
కాలేబులు  ఇరువురు మాత్రమే వాగాదన్ననిన సాతంత్రించుకోగలిగారు (సంఖ్యయ 14:30 -35). 
                దేవుడు మోషే తరువాత యెహోషువాను న్నయకుడిగా ఎనునకున్ననడు. యెహోషువాకు దేవుడు వాగాధన 
భూమిని ఇచిచ,  దేవుడు తన సనినదిని మరియు తన మాటను ఎలలవేళలా తోడుగా యుంచి నడిపించాడు (యెహోషువా 2: 
2 – 4; 5:6-7).  
    దేవుడు ఇశ్రాయ్యలీయులకు వాగాదన భూమి ముందుగానే నిర్ణయించినప్పటికినీ (ఇచిచనప్పటికిని), వశాాసముతో మరియు 
నమిు ప్రక్టించుట ద్వారానే ద్వనిని సాతంత్రించుకుంటారు. .వాగాదన భూమిని చేర్క్మునుము యెహోషువా మోషే 
చేసినట్లగిానే కొంతమంది వేగులవారిని యెరికోను చూచుటకు ర్హసయముగా ప్ంపాడు.(యెహోషువా 2:1) సరిగాగ ఇక్కడే 
రాహ్వబు మనకు ప్రిచయము అయియంది. వాగాదన భూమిలో మనము క్లుస్తకోబోయ్య మొదటి వయకిు రాహ్వబు. యెహోషువా 
ప్ంపిన ఇదదరు వేగులవారిని క్లిస్వక్ రాహ్వబు యొక్క జీవతము, ఆమె జీవన ప్రగతి, ఆమె యొక్క భవష్యతుు అంతయూ 
మారిపోయింది. 
 యెరికో ప్టిణము హింస్వతుక్మైన మరియు నైతిక్ హీనమైన అమోరీయ రాజయములోని ఒక్ భాగము. ఈ 
అమోరీయుల  , అనయమత ప్రభావము ఎకుకవగా యుననది. యెరికో ప్టిణము ద్వద్వపు 8 ఎక్రాల వస్వుర్ణములో లోప్లా 
బయటా ఎతెతున (ద్వద్వపు 30 అడుగుల ఎతుు) గొడలచే క్టబిడింది. ద్వని లోప్లి గోడ  ప్ండ్రండు అడుగుల మందము, 
ద్వని బయటి గోడ ఆరు అడుగుల మందముతో క్టబిడాడయి. క్టబిడిన గోడలపై కొనిన ఇలులలు కూడ క్ట్లికునేవారు 
(యెహోషువా 2:15). ఎంతో మంది ప్రజలు ఈ యెరికో ప్టణిములో నివసించుచుననప్పటికినీ వేశయ అయిన రాహ్వబు 
మనకు ఎంతో ప్రిచయస్తురాలు(హెబ్రీ 11:31 మరియు యాకోబు 2:25). ఆమె యిలుల ఆ ప్టణిపు ప్రాకార్ము మీద 
నుండెను.ఆమె యొక్క ఇలుల ఆ యెరికో గోడ మీద అనగా, చాలా ప్రాముఖయమైన వాయపార్ ప్టిణము యొక్క నడిబొడుడన 
(Prime Location) ఉననది.  
               వేగులవారిని యెహోషువా ప్ంపినపుపడు వారు వళిల రాహ్వబు ఇంట ప్రవేశించారు. వారు ప్టణిములోనికి 
ప్రవేశించిన వష్యము రాజనకు వంటనే తెలిసిపోయింది. రాజ రాహ్వబు ఇంటిని ప్రిశోధించుటకు మనుషుయలను 
ప్ంపించాడు. వారు ఆమె ఇంటి తలుపును కొటిినపుపడు రాహ్వబునకు పెదద ప్రీక్ష ఎదుర్యియంది. తన ఇంటికి వచిచన వేగుల 
వారిని ర్క్షంచాలా, లేక్ అప్పగించాలా అనే వష్యానిన తేలుచకోవాలి. చివరికి తన ప్టిణమును గూరిచ ఆలోచించక్, తాను 
పూజంచుతునన దేవతలను కాదని నిజమైన దేవుని తట్ల ి తన మనస్తసను యుంచింది (యెహోషువా 2:1-7). నిజ్ఞనికి 
రాహ్వబు దేవుడిని ఎరిగిన వారి కుట్లంబములో పుటలిేదు, అలాగని దేవుని భయభకుులు క్లిగిన తలిలతండ్రులు లేరు 
మరియు భర్ు కూడా లేడు. కాని నిజ దేవునిన ఆమె నమిునది. తాను పూజంచే దేవతలను కాదని యెహోవాను తన దేవుడిగా 
మరియు స్వాసయాముగా చేస్తకుంది. ఆమె తన వశాాస ఒపుపకోలుగా తన  ఇంటికి వచిచన వేగులవారితో "యెహోవా ఈ 
దేశమును మీకిచుచచున్ననడనియు, మీవలన మాకు భయము పుట్లిననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాస్తలందరికి 
ధైర్యము చెడుననియు నేనెరుగుదును.  మీరు ఐగుపుు దేశములోనుండి వచిచనపుపడు మీ యెదుట యెహోవా 
యెఱ్ఱసముద్రపు నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాదను తీర్ముననునన అమోరీయుల యిదదరు రాజలైన స్వహోనుకును 
ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూులము చేసితిరో ఆ సంగతి మేము వంటిమి. మేము 
వనినపుపడు మా గుండెలు క్రిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన ఆకాశ మందును క్రింద భూమియందును దేవుడే." 
అని ఎంతో వశాాసముతో ప్లికింది (యెహోషువా 1:9-11). 
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 నిజమునకు దేవుని కారాయలను క్నునలారా చూడనప్పటికినీ తాను వనినద్వనిని బటి ి తన హృదయమును 
యెహోవా వైపు తిపుపకుననది. నిజ దేవుడిని అనుసరించాలని నిర్ణయించుకుంది. అందుకు దేవుని ప్రజలకు 
సహ్వయక్ర్ముగా యుండాలి అని మరియు వారితోనే తన జీవతము ఉండాలని  నిర్ణయించుకుంది.  తన ప్రాణానికి ముపుప 
యుననది అని తెలిసి కూడా వేగులవారిని ర్క్షంచుటకు పూనుకుననది. అందుకు హెబ్రీయులకు వ్రాసిన ప్త్రిక్లో 11వ 
అధ్యయయము 31 వ వచనములో రాహ్వబును వశాాస వీరుల ప్టికి్లో చేరాచరు. రాహ్వబు వశాాసము ద్వారా ర్క్షంచబడిన 
స్త్రీగా యాకోబు 2:25 పేర్కకన్ననడు. ఆమె తన వశాాస్వనిన తన క్రియల ద్వారా క్నబర్చింది. కేవలము వేగులవారిని 
ర్క్షంచడము మాత్రమే కాదు గాని తాను పందుకునన నిజ దేవుడిని  తన కుట్లంబమునకు కూడ ప్ంచుటకు 
స్వహసించింది. ఆమె తలపెటిని ఈ కార్యము ఎంతో ప్రమాదక్ర్మైనది అని తెలిసినప్పటికినీ  ద్వనిని చేయుటకు 
పూనుకుననది. ఇదే నిజ వశాాసమునకు ప్రతీక్గా ఉననది. క్రీస్తును మనము నమిునపుపడు ఆయనను మరికొందరికి 
ప్రిచయము చేయాలనే తప్న మన హృదయములో తప్పకుండా క్లుగుతుంది (యోహ్వను 1:35-42, మారుక 5:18-20). 
రాహ్వబు వేగులవారు చెపిపనట్లగిా చేసింది. ఎతెతున గోడ నుండి స్తలువుగా క్నిపించుటకు ఆమె తన ఇంటి కిటికీకి ఎఱ్ఱని 
ద్వర్మును క్టింిది (యెహోషువా 2:17,18). ఆమె ఇంటి వారికి హ్వని ఏదియు తమ ద్వారా క్లుగదు అని వేగులవారు 
ఆమెకు ప్రమాణము చేస్వరు. ఇది మోషే బ్రతికియునన కాలములో జరిగిన మొదటి ప్స్వకను గురుు చేస్తుంది. దేవుని కొపానిన 
ఆయన శాపానిన కొటివిేసిన య్యస్త యొక్క ర్క్ుమునకు స్వదృశయముగా ఈ సంగతులు క్నబడుతున్ననయి. తన వశాాసము 
ద్వారా రాహ్వబు ఆమెను ఆమె ఇంటి వారిని ర్క్షంచుకుంది. 
      ఇశ్రాయ్యలీయుల ప్క్షమున తాను యుద్వదనిన జరుపుతున్ననననే వష్యానిన దేవుడు క్న్ననీయులకు క్రియల  
ద్వారా చాటిచెపాపడు. బలమైన సైనయము లేక్య్య క్న్నను ప్రాకార్ గోడలు కూలిచవేయబడాడయి. ఇశ్రాయ్యలీయులు 
మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూర్లు ఊదుచు ఆరు రోజలు యెరికో గోడచుటూ ితిరిగారు. ఏడవ దినమున 
వారు ఉదయమున చీక్టితోనే లేచి య్యడుమారులు ఆ ప్రకార్ముగానే ప్టిణ ముచుట్ల ి తిరిగారు. ఫలితముగా ప్రాకార్ 
గోడలు కూలిచవేయబడాడయి (యెహోషువా 6:20). కాని రాహ్వబు నివసించుచునన ఇంటి గోడ మాత్రము కాదు 
((యెహోషువా 2:15). ఆ ప్టణిమును ద్వనిలో నునన యావతుును యెహోవా వలన శపింప్ బడెను. రాహ్వబును మరియు 
ఆమె ఇంటివారు మాత్రమే ర్క్షంచబడాడరు. దేవుడే తన సాహసుములతో వారిని ర్క్షంచాడు (యెహోషువా 6:22-25).  ఇది 
గొప్ప అదుుతమే క్దూ! మన చుటూ ివునన పాప్పు ప్రప్ంచమంతయూ నశించిన దేవుడు మనలను తన సాంత చేతులతో 
ర్క్షంచగలిగిన సమరుధడు. ఉగ్రతనుండి మనలను తపిపంప్గల న్నయకుడు.(1 తెససలోనిక్ 1:10; 5:9) వశాాసము యొక్క 
శకిుని క్నప్ర్చుటలో రాహ్వబు మనకు ఒక్ మంచి మాదిరి. దేవుని గూరిచ ఆమెకు కొంత మాత్రమే తెలిసినప్పటికినీ దేవుడు 
ఆమె హృదయానిన క్దిలించినపుపడు ద్వనికి సపందించి మరియు వశాసించి మంచి ఫలమును పందుకుంది. 
అట్లతరువాత రాహ్వబు ఇశ్రాయ్యలీయుడిని వవాహము చేస్తకుననట్లగా లేఖన్నలు సపష్మిు చేస్వయి. వీరి వంశావళిలోనే 
ద్వవీదు వచాచడు. య్యస్త క్రీస్తు కూడా ఇదే వంశానికి చెందినవాడు (యెహోషువా 6:22-25, మతుయి 1:5).   ద్వవీదు 
కుమారుడైన య్యస్త క్రీస్తు వంశావళి అని తెలుప్బడిన ప్టికి్లో రాహ్వబు చోట్ల సంపాదించుకుంది (మతుయి 1:5).  
“నయస్ససను శలాునును క్నెను, శలాును రాహ్వబునందు బోయజను క్నెను, బోయజ రూతునందు ఓబేదును క్నెను, 
ఓబేదు యెష్షయిని క్నెను”. ద్వవీదు కుమారుడైన య్యస్త క్రీస్తు వంశావళి అని మతుయి పేర్కకనిన ప్టికి్లో ఐదుగురు స్త్రీల 
(తామారు, రాహ్వబు, రూతు, బతేషబ మరియు మరియ) పేర్లను చేరాచడు. ఇందులో ముగుగరు అనుయలైయుండడము 
వశేష్ము. అందరు బలహీనమైనవారే. కాని దేవుడు చూపిన క్ృప్కై ఆయనకే మహిమ చెందునుగాక్. రాహ్వబు వష్యానిన 
గమనిసేు దేవుడు ఆమెను వేశయ నుండి వశాాస వీరురాలిగా  చేస్వడు. అవమానక్ర్మైన జీవతమును మహిమక్ర్మైన 
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జీవతముగా మారిచవేస్వడు. దేవుని క్రియలు మన ఆలోచనలకు అందనివ.  మనము అడుగువాటనినటిక్ంటెను, 
ఊహించువాటనినటిక్ంటెను అతయధిక్ముగా చేయ శకిుగల నిజ దేవుడు ఆయన (ఎఫెస్వ 3:20). 

రాహ్వబు వలె, మన ఎనినక్ను (నిర్ణయములు) బటే ిమన గమయము ఆద్వర్ప్డి యుననది. మన క్రియల ద్వారానే మన 
వశాాసము తెలియప్ర్చబడుతుంది. యెహోషువా మరియు రాహ్వబు చూపిన ధైర్యమే నేడు క్రైసువ జీవతానికి అవసర్మై 
యుననది. అలాంటి దైర్యము దేవుని మాటల ద్వారా మన పందవచుచను. ప్ర్లోక్వష్యములలో ఆతుసంబంధమైన ప్రతి 
ఆశీరాాదమును  దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా మనకు అందించాడు (ఎఫెసిస 1:3). దేవుడు అందించిన వాటిని ఎతిుప్టి ివశాాసముతో 
వాటిని సాతంత్రించుకోవడము మన బాధయతయై యుననది. దేవుడు మోషేతో యుననటే ి యెహోషువాతోను యున్ననడు. 
మరియు ఆయన రాహ్వబు తోను యున్ననడు. ఆయన నేడు మనతోను ఉన్ననడు. కొనినస్వరుల య్యస్తక్రీస్తును అనగా దేవుని 
కుమారుడిని  వంబడించు వార్ముగా వశాాసములో ఒంటరిగా నిలబడుట అనునది చాలా చాలా క్ష్మిుగా ఉంట్లంది. 
అయిన్న సరే దేవుని సహ్వయము ద్వారా వశాాసములో ఒంటరిగా నిలబడినపుపడు సాంత కుట్లంబ సభయలు తమను 
మోసము చేస్తున్ననరు అని చాలా కోప్ము పెంచుకుంటారు కూడా.   కాని దేవుడు అనిన వేళలో అనిన సమయములలో 
నముదగినవాడు. మన జీవతాలను ఆయనకు సమరిపంచుకుననపుపడు ఈ యుగములోను రాబోయ్య యుగములోను 
మనతోనే యుండి మనలను నడిపించే దేవుడు మనకు ఉన్ననడు. 

విమోచించగల్  దేవునికి స్తోతరములు, మహిమయు కలుగున్న గ్దక!  మన తీవరమనై 
బల్హీనతలో సహితము ఆయన తన దవైీక కృప్న్న ఇచు తనన్న తాన్న 

మహిమప్రచుకొనగల్ దేవుడు మన దేవుడ ైయున్నుడు . 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

ఆరవ  అధ్యయయము : హనాా 
జీవిత సూతర ము: దేవుడు తన ప్ర్చపూరణ మై న చితత మును, తన సమాయనుకూలముగా  

                               జర్చగంచువాడని మనము తప్పక నమమవలయును.  
మొదటి రోజు 

1 సమూయేలు 1:1-20 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఈ వాక్యభాగములలో ఎలాకన్నను గూరిచ నీవు ఏమి నేరుచకున్ననవు? 

2. ఏ ప్దములు మరియు సరిపోలుచ భావములు హన్ననను గూరిచ చెపుపచుననది? 

3. ఆమె యొక్క భావముల లాంటి వాటితో నీవు సంబంధము క్లిగి యున్ననవా? 

4. హన్నన తన బాధ ఎక్కడ వయక్ుప్ర్చినది? తాను చేసినట్లలగా నీవు చేయుచున్ననవా? 

రెండవ రోజు 

ఆదికాండము 11:29-30, 15:2-4, 17:15-19, 18:9-14 అధ్యయనము చేయగలరు. 
ఆదికాండము 25:19-26 అధ్యయనము చేయగలరు. 
నాయయాధిపతులు 13:1-7, 23 – 25 అధ్యయనము చేయగలరు. 
లూక 1:5 -17 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఈ యొక్క ఇతర్ వయకుుల పుట్లకి్లకు సమూయ్యలు యొక్క పుట్లకి్కు మధయ వయతాయసము ఏమిటి? 

2. సమూయ్యలు యొక్క పుట్లకి్కు  బాధయత ఎవరు? 

3. మన పుట్లకి్కు  మరియు మన పిలలలు పుట్లటికు భాధయత ఎవరు? (కీర్ునలు 139:13-16) 

4. ప్రతియొక్కరి జీవతము ప్టల ప్రణాళిక్ (ఉదేదశయము) మరియు వలువలను గురించి ఇది ఏమని బోధించుచుననది? 

మూడవ రోజు 

1 సమూయేలు 1:9-18 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. హన్నన మహోననతుడయిన దేవునికి ప్రారిధంచినపుడు ఆమె యొక్క  హృదయ సితాి ఏమిటి? 
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2. హన్నన వష్యములో  ఏలీ చేసిన పర్పాట్ల ఏమిటి? 

3. హన్నన మందిర్ము వడిచి వళ్లిచుననపుపడు,  హన్నన లో ఏ మారుపను మనము చూడవచుచను? 

4. ఈ మారుపనకు గల కార్ణము ఏమై యుండవచుచనని  నీవు అనుకొనుచున్ననవు? 

5. నీవు ఈ రోజ సమయము తీస్తకొని మహోనతుడైన దేవుని యెదుట నీ ఆతును కుమురించుము! “మహోనతుడైన 
దేవుడు” అనగా అయన మాత్రమే స్వర్ాభౌముడు, , అయన మాత్రమే పాలించే అధిప్తి మరియు అయన ఎననటికి 
మర్నివాడు! 

 
నాలుగవ రోజు 

1 సమూయేలు 2:21-28 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. హన్నన తాను చేసిన ప్రతిజాను ఎలా దేవుని ఎదుట నెర్వేరిచనది? 

2. దేవునికి అది ఎలా తాయగపూర్ాక్మైన బహుమతిగా అనిపించినది? 

అయిదవ రోజు 

1 సమూయేలు 2:1-11 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. హన్నన ప్రార్ానను చదివ వాటిలో దేవుని గూరిచ నీవు నేరుచకుననవాటి యొక్క జ్ఞబతాను మొతుము వ్రాయుము? 

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  

2. దేవుని గూరిచ నీవు నేరుచకునన  వాటిలో అతి ప్రాముఖయమైనది లేద్వ అర్ధవంతమైనది ఏమిటి? ఎందుకు? 
 
 

 

పారాధనలో మన హృదయమున్న కుమమర్ించుట కొరకు మర్యు మన హృదయమున్న దేవునితో 
ప్ించుకొన్నట కొరకు దేవుడు మనల్న్న ఆహ్వానిించుచున్నుడు. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

ఏడవ  అధ్యయయము : హనాా  
జీవిత సూతర ము: దేవుడు తన ప్ర్చపూరణ మై న చితత మును, తన సమాయనుకూలముగా  

                               జర్చగంచువాడని మనము తప్పక నమమవలయును.  
మొదటి రోజు 

1 సమూయేలు 2:12-26 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. సమూయ్యలు ఎదుగుచుననపుపడు మందిర్ములో ఎట్లవంటి వాతావర్ణము ఉండేది? 

2. ఏలీ కుమారులకు మరియు సమూయ్యలుకు మధయ  ఉనన ఏ వధమైన వయతాయసం నీకు క్నబడుచుననది? 

3. హన్ననకు సమూయ్యలు చాలా దూర్ముగా ఉననప్పటికి, సమూయ్యలు యొక్క జీవతములో హన్నన  యొక్క ప్రభావము 
ఎలా ఉననది అని నీవు అనుకుంట్లన్ననవు? 
 
 

4. ఎవరి యొక్క ప్రభావము (Influence)  నీ జీవతములో అతయధిక్ముగా ఉననది? 

 

5. ఈ రోజ ఎవరి జీవతములో నీ యొక్క ప్రభావము (Influence) చూపుచుననది? 

 

రెండవ రోజు 

1 సమూయేలు 2:27-36 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. దైవజనుడు ఏలీ వదదకు తీస్తకొని వచిచన ప్రవచనం ఏమిటి? 

2. ఏలీ దేవునిక్ంటే ఎకుకవగా ఎవరిని ఘనప్రిచాడు? (29 వ వచనము) 

3. మందిర్ములోని పాప్ము కొర్కు దేవుడు ఎవరిని బాధుయలను చేస్వడు? 

మూడవ రోజు 

1 సమూయేలు 3:1-14 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. మెదటి వచనములో, సమూయ్యలు జీవంచిన కాలమును గూరిచ మనకు  ఏమి తెలుపుచుననది? 
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2. సమూయ్యలు దేవుని యొక్క సార్మును గురిుంచగలిగాడా? 

3. ఏలీ సమూయ్యలుతో దేవుని సార్మునకు  ఎలా జవాబునివామని చెపాపడు? 

4. దేవుని యెదద నుండి సమూయ్యలుకు వచిచన సందేశం ఏమిటి? 

5. ఆ సందేశము ఏలీని ఆశచర్యప్రిచినద్వ? (మర్ల 1 సమూయ్యలు 2:30:34 చూడుడి.)  

నాలుగవ రోజు 

1 సమూయేలు 3:15-18 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. సమూయ్యలు యవానస్తుడిగా ఎదుర్కకనిన కిలష్మిైన ప్రిసిాతులను వవరించుము? 

2. సతయము కొర్కు నీవు ఎపుపడయిన్న  నిలబడాడవా? అయితే వవరించుము. 

 

అయిదవ రోజు 

1 సమూయేలు 3:19-21 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. సమూయ్యలు తన వధేయత క్లిగిన హృదయము ద్వారా దేవుని వదద నుండి ఎట్లవంటి దీవనలు పందుకొనెను? 

2. సమూయ్యలుకు వాడబడిన మరియొక్ పేరు ఏమిటి? 

3. ప్రవక్ు అనగా నీవు ఏమి అనుకొనుచున్ననవు? 

 

ఆరవ రోజు 

అధ్యాయము ఆరు మరియు ఏడు: హనాా- క్లి ష్ట మై న సమయములలో కూడా దేవుడిని నముుట 
మూల  వాకాము:  1 సమూయేలు 1 :3 

జీవిత సూతర ము:  దేవుడు తన ప్ర్చపూరణ మై న చితత మును, తన సమాయనుకూలముగా  

                               జర్చగంచువాడని మనము తప్పక నమమవలయును.  
 

 



37 
 

సారాంశము: 

సంతాన లేమితో యునన హన్నన తన జీవతములో  దేవుని తలంపులు మానవుని తలంపుల వంటివ కావని నేరుచకుంది. 
హన్నన అనే పేరునకు క్ృప్ అని అర్ధము. ఆమె పేరునకు తగినటే ి హన్నన యొక్క జీవతము దేవుని క్ృప్తో నింప్బడి 
సర్ాశకుునిన ఆరాధించేదిగా యుననది. 1 దినవృతాుంతములు 6:22-28 మరియు 31-38 ప్రకార్ము హన్నన భర్ు ఎలాకన్న, 
ఎఫ్రాయిము ప్ర్ాతములనుండి వచిచన ఒక్ ఎఫ్రామీయుడు. ఆయన లేవ గోత్రమునకు చెందినవాడు మరియు మోషే 
అహరోను సంతతివాడు. ఇశ్రాయ్యలు వంశములో లేవ గోత్రమువారు మాత్రమే  దేశములో ఏ స్వాసయాము లేకుండా, 
ఎందులోనూ పాలు లేనివారిగా యున్ననరు. దేవుడే వారికి స్వాసయాము ఆయనే వారికి పాలు (సంఖ్యయకాండము 18:20) . 

   ప్రతయక్షపు గుడార్ములో నితయము దేవునికి సేవచేసేవారిగా లేవ గొత్రములవారు యున్ననరు. ప్రతయక్షపు గుడార్ము 
షలోహులో యుననది. హన్నన మరియు  ఆమె భర్ు అయిన ఎలాకన్న యిదదరునూ ప్రతీ సంవంతసర్ము  దేవునిని 
ఆరాధించుటకు మరియు మ్రొకుకబడులు చెలిలంచుటకు ఈ ప్రతయక్షపు గుడార్మునకు వళ్తు ఉంటారు. అబ్రాము బార్య 
అయిన శారాయినకు మాదిరిగానే హన్ననకు కూడ పిలలలు లేరు. పిలలలు లేని వారిని ఆన్నటి సమాజము బహు చులక్నగా 
చూసేవారు. వంశపు పేరును నిలబెట్లటికు, వంశానిన కొనస్వగించుటకు సంతానము క్లగడము అనేది ప్రాముఖయమైన 
వష్యముగా ఆన్నటి సమాజము అభిప్రాయప్డినది. కాని హన్ననకు సంతానము లేదు. ఆమె అవమాన్ననికి తగగట్ల ి
ఎలాకన్న రండవ భార్య అయిన పెనిన్నన ఆమెను వసిగిసూు ఆమెకు కోప్ము పుటింిచుచు వచెచను.వాసువమునకు 
బహుభార్యతాము అనునది కుట్లంబ జీవతములో దేవుని ప్రణాళిక్ ఎంత మాత్రము కాదు ఎందుక్నగా ద్వని వలన 
అనేక్మైన సమసయలు, ఇబబందులు ఎదుర్వుతాయి. నెముది ఎంతమాత్రము ఉండదు. 
 యెహోవాయ్య ఆమెకు సంతులేకుండా చేసెను అని 5,6 వచన్నల ద్వారా మనము తెలుస్తకోవచుచను. ఇక్కడ 
గమనించాలిసన వష్యము ఏమిటంటే హన్ననను సంతులేనిదిగా చేసినది స్వతాను కాదు. మనకు నచచలేదు క్ద్వయని అది 
దేవుని ఏరాపట్ల కాదు అని మనము అనుకోకూడదు. దేవుని ఆలోచనలు మానవుని ఆలోచనల క్ంటే ఎంతో ఘనమైనవ. 
క్ష్మిుల ద్వారా దేవుడు హన్ననకు ఎంతో నేరిపంచాలని ఉదేదశించాడు. సముయ్యలు అనే ప్రవక్ును లోక్మునకు తెచుచటకు 
దేవుడు మంచి సమయానిన నిర్ణయించాడు.  
                      మొదటి అధ్యయయము నుండి హన్ననను గూరిచన వష్యాలు ప్రార్ంభమైయియంది. ఎంతో దుఖము, హృదయ 
ఆవేదనతో హన్నన తన హృదయానిన ప్రభు సనినదిలో నీటిని కుమురించినట్లలగా కుమురించినది. లోకానికి కాక్ దేవునికి తన 
దుఖ్యనిన క్నప్ర్చుకుంది. "ననున మరువక్ జ్ఞాప్క్ము చేస్తకో" అని దేవునికి సమీప్మయ్యయ ప్రార్ధన చేసింది. మగ పిలలను 
దయచేసిన యెడల వానిని యెహోవాకు అప్పగిస్వును అని మరియు వాని తలపై క్షౌర్పుక్తిు యెననటికి రానియయను అని 
దేవుని సనినదిలో  మ్రొకుకబడి   చేస్తకుంది. హన్నన ఈ న్నజీరు మ్రొకుకబడిని బహుశా తన వలె సంతానము లేక్ బాధప్డిన 
సమోసను తలిల యొదద నుండి నేరుచకుననట్లనినది (న్నయధిప్తులు 13). దేవుని సనినదిలో గడుపుతూ తన వశాాసమును 
వృదిదచేస్తకుంటూ హన్నన ఆ రోజంతా దేవుని జవాబు కొర్కు ఎంతో ఓపిక్తో ఎదురుచూసింది. దేవును సనినదిలో గడుపుట 
ద్వారా హన్ననలో ఎంతో మారుప వచిచంది.  ఆమె తన భార్మును పగొట్లకిుననది. దేవుని సనినధిలో ఎంత గడుపుతామో 
అంత మేలు జరుగుతుంది. మన వశాాసము, మన ఆతీుయ జీవతము, ప్రార్ధన్న జీవతము అనినయూ దేవుని సనినదిలో 
గడుపుట ద్వారా వృదిద చెందుతాయి. దేవుడిని అనినటిక్న్నన పై స్వయాిలో పెట్లటి ద్వారా మన ప్రార్ధన్న జీవతము ఒక్ నూతన 
స్వయాిని పందుకుంట్లంది. ప్రారిధంచుటకు కొనిన  ఉప్యోగప్డే మాటలు లేఖన్నలలో క్నుగొనవచుచ (కీర్ునలు 119:140).   
               దేవుడు హన్నన ప్రార్ధన ఆలకించి, ప్రార్ధనకు జవాబు ఇచిచనపుపడు హన్నన క్ృతజాతా భావముతో దేవునికి స్తుతులు 
చెలిలంచినది. దేవునిన స్తుతిసూు హన్నన తాను  పాడిన పాట ద్వారా దేవుని ప్రిశుదదతను, ఆయన మంచితన్ననిన, ఆయన 
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అధికారానిన, ఆయన జ్ఞాన్ననిన, మరియు ఆయన శకిుని కొనియాడింది. ఒక్ ర్క్షకుడిగా, సృషకి్ర్ుగా, సర్ాశకిుగల 
న్నయయాధిప్తిగా  వరిణంచుచూ దేవుడిని ఆరాధించింది. తాను నమిున దేవునిన పూరిుగా వశాసించుతూ ఎంతో నముక్ముతో 
లొక్ము వైపు కాక్ దేవుని వైపు తన క్నులను నిలిపింది. తనను ప్రేమించిన దేవుడిని ప్రేమించింది, మరియు దేవుని ప్రేమను 
ప్రార్ధన ద్వారా పందుకునన తన కుమారుడైన సమూయ్యలుపై కూడ చూప్గలిగినది. 
 తాను చేసిన మ్రొకుకబడికి హన్నన లోబడింది. దేవునికి భయప్డుతూ ఎంతో నముక్ముగా యుననది.  
మందిర్ములో దేవుని సేవకై సమూయ్యలును  సమరిపంచినపుపడు సమూయ్యలు వయస్తస మూడు సవంతసరాలు. చివరికి 
హన్నన తన వధేయత ద్వారా, తన గొప్ప వశాాసము ద్వారా ఇశ్రాయ్యలు జనమునకు మొదటి ప్రవక్ును మరియు చివరి 
న్నయయాధిప్తిని అందించగలిగింది. చిననన్నటి నుండే సమూయ్యలును దేవుని సేవకై హన్నన సిదదప్ర్చినది. హన్నన యొక్క 
సదుగణమైన  ప్రభావము  సమూయ్యలుపై ప్డింది.  సమూయ్యలును తనకు దూర్ముగా ప్ంపుటకు తలిల హృదయము ఎంతో  
బాదప్డియుండవచుచను. హన్నన నుండి మనము నేరుచకునేది చాలా యుననది. దేవుడు హన్నన చేసిన మ్రొకుకబడిని 
గౌర్వంచాడు. క్ంటికిరప్పలా  కాపాడుతూ శ్రమల కాలములో సతాయనికి స్వక్షగా నిలువబడుటకు సమూయ్యలును దేవుడే 
సిదదప్రిచాడు. దేవుడు హన్ననను దీవంచి, ఆమెను దరిశంచాడు. హన్ననకు అట్ల తరువాత ఐదుగురు పిలలలు క్లిగారు 
(1సమూయ్యలు 2:21).   వశాాసము క్లిగిన ఈ స్త్రీ మనకు మాదిరిగా  యుననది. క్ష్ ి సమయాలలో, అవమానక్ర్మైన 
సంధరాబలలో అదృశయమైన దేవునిపై ఆమె క్నప్ర్చిన వశాాసము ఎంతో గొప్పది. మనము కూడ అలాంటి దృఢమైన 
వశాాస్వనిన క్నప్ర్సూు దేవుని మహిమ కొర్కై దేవుని ఆశీరాాదములను పందుకుంటూ మన ఆతీుయ జీవతమును 
కొనస్వగించుద్వము. 

 

సమూయేలు ఒక ప్ రవక,ో ఒక యాజకుడు, ఇశ్రాయేలు జనమునకు చవర్ న్నుయాదిప్తి. ఆయన 

కాల్ములో స్త్ర ీమర్యు ప్పర్చష్యలు దేవుణ్ణ ిప్ రతిబింబించాల్ని దేవుడు ఎదుర్చచూచాడు.దేవుని 

వాకుము ద్వారా నీవు ఈ దినము ఆయన సారమున్న విన్నచున్నువా? 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

ఎనిమిదవ  అధ్యయయము : రూతు 
జీవిత సూతర ము:  మనము మన వెలిచూపును బటి్ట గాక విశ్వాసమును బటి్ట నడవాలని దేవుడు                 

                              కోరుకనుచున్ననడు 
మొదటి రోజు 

రూతు ఒకటవ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. నయోమి మరియు ఆమె భర్ు ఎందుకు మోయాబులో నివసించడానికి వళ్లిర్ని నీవు  అనుకొనుచున్ననవు? 

 
 

2. 3-5 వచనములలో, మోయాబులో వారు నివసించిన 10 సంవతసర్ముల కాలములో ఏమి జరిగినది? 
 
 

3. 11-21 వచనములలో, నయోమి అధిగమించిన దుఖ:ములను వవరించుము? 
 
 
4. యాకోబు 1:2-5 వాక్య ప్రకాశములో నయోమి యెదద నుండి మనము ఏమి నేరుచకొనవచుచను?  

 
 
5. నీ జీవతములో  మరియు నీ కుట్లంబములో  నీవు ఆశించిన కారాయలు నెర్వేర్క్పోతే నీవు ఎలా సపందిస్వువు? 

 
 
6. ఈ అధ్యయయములో రూతును గురించి మనము ఏమి నేరుచకొనవచుచను? 

 
 
7. రూతు తన సాంత ప్టిణమును, కుట్లంబమును మరియు ఆమె యొక్క దేవుళిను వడుచుటకు గల కార్ణములు 

ఏమిటి అని మీరు అనుకుంట్లన్ననరు? 
 
 
8. దేవుని పిలుపును వంబడించడానికి అనేక్ మారుల తాయగము చేయడము అవసర్ము అని నీవు అనుకోనుచున్ననవా? 

2 వ పేతురు ప్త్రిక్లో పేతురు దీనిని గురించి ఏమి చెపాపడు? 
 
 
9. దేవుని గురించి మనము ఏమి నేరుచకొనవచుచను మరియు నయోమి ప్టల దేవుని భద్రత మరియు తన ప్రజల ప్టల 

భద్రతను గురించి మనము ఏమి నేరుచకొనవచుచను? 
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రెండవ రోజు 

రూతు 2వ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. రూతు ఏ ప్ని చేయుచుననది మరియు అది ఎవరి పలము? 

 
 
2. ఆ దినమున దేవుడు రూతును  ఆపలములోనికి నడిపించాడని నీవు నముుచున్ననవా? 

 
 
3. ఈ అధ్యయయములో బోయజ గురించి మనము ఏమి నేరుచకొనవచుచను? 

 
 
4. బోయజ రూతుని గూరిచ ఏమి వన్ననడు? (11 వచనము) 

 
 
5. బోయజను రూతు యొక్క బాహయ సౌందర్ము లేద్వ అంతర్ంగ సౌందర్యము ఆక్రిషంచియుననద్వ? 

 
 
6. 20వ వచనములో, నయెమి తనును సంర్క్షచినందుకు మరియు తనను చూస్తకుననందుకు ఎవరిని మహిమ 

ప్ర్చినది? 
 
 
మూడవ రోజు 

రూతు 3వ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. 3-4 వచనములలో నయోమి రూతుకి చెపిపన నియమములు ఏమిటి? 
 
 
2. 11వ వచనములో రూతును గురించి  ప్టిణముమలో ఏమి తేలియును? 
 
 
3. రూతుకు బోయజ తెచిచన బలమైన సమసయ ఏమిటి? 
 
 
నాలుగవ రోజు 

రూతు 4వ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. వారు నివసించు సలాములో రూతు మరియు నయోమికి (వధవరాండ్రకు) వధించిన ఆచార్ము ఏమిటి? 
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2. స్వమెతలు 31:10-31 వాక్య భాగములోనునన కొనిన సాబావములు రూతు జీవతములో కూడా క్లిగియుననది వాటిని 
వవరించుము?  

 
 
 
 
అయిదవ రోజు 

రూతు 4వ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. నయోమి తన ప్రజల యొదదకు  మరియు తన దేవుడి వదదకు తిరిగి వచుచటను బటి ి దేవుడు ప్రతిఫలము 

ఇచిచయున్ననడా? 
 
 
2. నయోమి తన మనుమడు అయిన ఓబేదుకు ఆమె యొక్క దేవుడు ఎంత గొప్ప వాడు అనియు మరియు ఎంత 

సహ్వయకుడనియు మరియు ఆమె యొక్క క్ష్ికాలములలో ఎలా సహ్వయము చేస్వడనియు ఈ వష్యములనినయు 
ఏ వధముగా తెలియప్ర్చి ఉండవచుచను?   

 
 
3. రూతు నయోమితో తిరిగి నయోమి జనముల దగగరికి మరియు నయోమి దేవుని దగగరికి రావడానిన బటి ిపందుకునన 

కొనిన ఆశీరాాదములు వ్రాయుము? 
 
 
4. మతుయి 1:5-6 నుండి ఎవరి పేరుల నీవు గురిుంచావు? ఇది ఎలా ముఖయముగా ఉననది? 

 
 
5. యాకోబు 1:27 చదివ, ఈ వాక్య చరిత్రలో “సతయమైన మతము” ను గురించి నీవు ఏమి అనుకొనుచున్ననవు? 

 
 
ఆరవ రోజు 

ఆరవ్ అధ్యాయము: రూతు - వమోచన యొక్క సౌందర్యము 
మూల  వాకాము:  రూతు గ్రంథము 
జీవిత సూతర ము:  మనము మన వెలిచూపును బటి్ట గాక విశ్వాసమును బటి్ట నడవాలని దేవుడు                 

                              కోరుకనుచున్ననడు 
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సారాంశము:   

                           రూతు గ్రంధము కేవలము 85 వచనముల  చక్కటి దృఢమైన ప్రేమ క్ధగా చెపుపకోవచుచను. ఇది ఒక్ 
అస్వధ్యర్ణమైన స్త్రీ యొక్క నిజ అనుభవానిన గూరిచ వరిణంచిన చారిత్రాతుక్మైన  ప్రేమ క్ధ.  ఈ గ్రంధములో లిఖించబడిన 
పేర్లలో కూడ చక్కటి మర్ుములు ద్వగియున్ననయి. మానవుని ప్రతి ఆవేదనలను వరిణసూు, ఆ ఆవేదనను దేవుడు ఏలాగున 
హృదయ సంతోష్ముగా మార్చగలడో యనే వష్యములను మనము ఈ గ్రంధములో చూడవచుచను. ఇది ఈ రోజ 
మనకు ఎంతో ప్రోతాసహక్ర్ముగా ఉననది అని చెపుపటకు సందేహము లేదు. 

 న్నయయాధిప్తుల గ్రంధము తరువాత పుసుక్ముగా అనగా ముగింపులో రూతు యొక్క చరిత్ర ప్రార్ంభము 
అవాడము  మనము చూడవచుచను. ద్వవీదునకు ద్వద్వపు వంద సవంతసరాల ముందు ఈ సంగతులు జరిగాయి. దేవుని 
యొక్క ధర్ుశాస్త్రము యెడల అరాచక్తాము, అయోమయము, దేవుని యెడల బయభకుులులేని దిన్నలవ. ఆ దినములలో 
ఇశ్రాయ్యలీయులకు రాజ లేడు, ప్రతి వాడును తన తన ఇష్టనిుస్వర్ముగా ప్రవరిుంచుచువచెచను (న్నయయాధిప్తులు 21:25). 
సరిగాగ ఇదే సమయాలలో ఎలీమెలెకు మరియు అతని భార్య నయోమిలు మనకు ప్రిచయమౌతారు. వారికి ఇదదరు 
కుమారులు. 
 ఎలీమెలెకు అనే పేరునకు “దేవుడు న్న యొకకరాజు” ఆనే అర్ధము. నయోమి వశాాసము మరియు అమె క్రియలు 
అనినయు అమె ఒక్ శ్రద్వధభకుులు క్లిగిన యూదురాలు అనే వష్యమును తెలియప్రుస్వుయి. ఎలీమెలెకు యొక్క 
కుట్లంబము  మొదట బేతెలహేములో ఉననట్లలగా మనము చూడవచుచను. అది ఆదికాండము 35:19 ప్రకార్ము యాకోబు 
భార్య అయిన రాహేలును పాతిపెటిని బేతెలహేము. ఆశచర్యక్ర్ముగా ఇది ద్వవీదు యొక్క సాసలాముగా మరియు 
ప్రాముఖయముగా ఈ బేతెలహేము, మెసిసయా అనబడిన య్యస్త ఈ లోక్ములో జనిుంచిన సలాము. 
            క్రువు కాలములలో ఎలీమెలెకును అతని కుట్లంబమును మోయాబు దేశమునకు వలస వచాచరు.  
లోతునకు తన మొదటి కుమారు ద్వారా క్లిగిన సంతానము యొక్క ప్రజలే ఈ మోయాబీయులు. లోతునకు తన మొదటి 
కుమారు ద్వార్ క్లిగినవాని పేరు మోయాబు. లోతు అబ్రాహ్వము యొక్క సహోదరుని యొక్క కుమారుడనే వష్యము మీకు 
గురుుకు ఉననద్వ! అయినప్పటికి కూడ అబ్రాహ్వము యొక్క వార్స్తలైన ఇశ్రాయ్యలులకు మరియు  మోయాబు ప్రజలకు 
కొంత వైర్ము నడుసూునే యుననది. మోయాబీయులు బయలు దేవతలను మరియు ఇతర్ హేయమైన దేవతలను 
పూజంచేవారు (1రాజలు 11:7, సంఖ్యయకాండము 25:3). బిబలు యొక్క దేవుడిని మరియు ఒక్కడే ఒక్కడైయునన నిజ 
దేవునిన వారు మర్చిపోయారు. దేవుడిగా తనున తాను మానవునికి క్నప్ర్చుకోగలడు మరియు ద్వనిని గ్రహించే 
హృదయమును కూడా దేవుడు మానవుడికి ఇచాచడు. రోమా ప్త్రిక్ మొదటి అధ్యయయము ప్రకార్ము దేవుడిని గురిుంచే 
హృదయము క్లవాడిగా దేవుడు మానవుడిని తయారు చేస్వడు. రోమా 1:20 “ ఆయన అదృశయ లక్షణములు, అనగా ఆయన 
నితయశకిుయు దేవతామును, జగదుతపతిు మొదలుకొని సృషంిప్బడిన వస్తువులను ఆలోచించుటవలన తేటప్డుచుననవ 
గనుక్ వారు నిరుతురులై యున్ననరు.”  కాని అంతిమముగా నిర్ణయము తీస్తకోవలసినది మానవుడు మాత్రమే. దేవుడిని తన 
హృదయములోనికి స్వాక్రించుక్వాలా వద్వద అననది మానవుని నిర్ణయముపై ఆధ్యర్ ప్డి యుననది. “దేవునియొదదకు 
వచుచవాడు ఆయన యున్ననడనియు, తనున వదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు మొదట నమాులి” అని హెబ్రీ 11:6 
సపష్మిు చేసింది.   
 మోయాబునకు వచిచన కొనిన దినములలోనే ఎలీమెలెకు కుట్లంబములో వష్టద క్రియలు చోట్ల చేస్తకున్ననయి. 
మొదట కుట్లంబ యజమాని ఎలీమెలెకు చనిపోయాడు. అపుపడు నయోమి వధవరాలు అయియంది. అట్లతరువాత 
నయోమి ఇదదరు కుమారులు మోయాబు స్త్రీలను పెండిల చేస్తకున్ననరు, అది జరిగిన  కొదిద దినములకే ఒక్రి తరువాత 
మర్కక్రు ఇదదరు కుమారులు చనిపోయారు. యూదులు మోయాబు స్త్రీలను పెండిల చేస్తకోవడము 
దిాతీయోప్దేశకాండము 7:3 ప్రకార్ము నిషేదించబడిన చర్య. ఎందుక్నగా వారు వీరి హృదయమును దేవునికి 
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వరుదధముగా త్రిపుపతారు. (రూతు 1:3,4)  చివరికి కుట్లంబములో ముగుగరు స్త్రీలు వధవరాలుగా ఉండుట అనే 
వష్యముతో మన యొక్క ఈ చరిత్ర మొదలైనట్లలగా మనము చూడవచుచను.  
       రూతు 1:12,13 వాక్య భాగములలో చాలా భయంక్ర్మైన మరియు నిరాశ క్లిగిన ప్రిసితాులు మనము చూడవచుచను. 
అలా రోజలు గడుస్తున్ననయి. కొనిన రోజల తరువాత నయోమికు కొంత ఊర్ట క్లిగించే వార్ు వనబడింది. అదేమనగా  
వారికి ఆహ్వర్మిచుచటకు యెహోవా యూద్వలోని తన జనులను దరిశంచెనని ఆమె మోయాబు దేశములో వనెను గనుక్ 
నయోమి తిరిగి తన యొక్క దేవుడును మరియు తన ప్రజలకు సమసుమును సమకూరుచవాడైన దేవుని యొదదకు అనగా 
మోయాబు  దేశమును వడిచి యూద్వకు వళ్లలటకు మరియు  ఆమెయు ఆమె కోడండ్రును వారి వారి గృహములకు ప్ంపి 
నయోమి సాసలామైన బెతెలహేమునకు తిరిగి వళ్లిలి అని అనుకుననది కాని ఆమె ఇదదరు కోడళ్లి మాత్రము మేము కూడా 
నీతోనే వస్వుము అని ఆమెతో పాటే బయలుదేరారు. కాని వారు మోయాబు నుండి కొంత దూర్ము ప్రయాణమును 
కొనస్వగించిన తరువాత ఓరాా యొక్క మనస్త మోయాబు లోనే ఉండడము నయోమి చూచినది. అపుపడు నయోమి 
ఓరాపకు ముదుద పెటి ిఆమెను తిరిగి మోయాబుకు ప్ంపివేసినది.  కాని రూతు మాత్రము నయోమిని హతుుకొని తనతోనే 
నడచింది.  
                        య్యస్త క్రీస్తుల వారి వష్యములో రండు వభిననమైన తీరాునములను మనము ఇక్కడ గమనించవచుచను. 
చాలా స్వరుల ఇదదరు వయకుులు  ఒకే సమయములో, ఒకే ర్క్మైన శ్రమల మధయలో తమ తీరాునములను దేవుని సతయము 
కొర్కు  య్యస్తక్రీస్తు కు తీరాునములను చేయుట మనము చూస్వుము. వారిరువురి తీరాునములు మనకు క్నబడుతూనే 
ఉంటాయి. అయితే వారిలో ఒక్రిది ఆతు చేత నడిపించబడి తీస్తకునే తీరాునము, మర్కక్రిది ప్రిసిాతులను బటి ి
భావోద్రేక్ములతో తీస్తకునే నిర్ణయము. అందులో ఆతు చేత నిర్ణయము మరియు తీరాునము చేసే వయకిు దేవుని యొక్క  
మహిమను చూపించేదిగా మరియు వారి యొక్క నిరీక్షణను నేర్వేరిచదిగా ఉండును. ఆ ప్రిసితాిలో మనము ఆ తీరాునము 
నిజమైన తీరాునమా లేద్వ ఆవేశముతో చేసే తీరాునమా మనము గ్రహించలేము మరియు తేడాలను గురిుంచలేము. వారు 
ముందుకు వళ్లిలని ప్రతేయక్ముగా  క్రైసువ జీవత మార్గములో ముందుకు నడవాలని ఆశ ప్డాడరు కాని ఒక్రు నడవలేక్, 
ముందుకు స్వగలేక్ వనుక్కు వళిల పోయారు. తుదకు, ఆ ఒక్రుగా ఓరాా ఆగి వనుక్కు వళిినది. ఆమె తన ప్రజల వదదకు 
మరియు తన దేవుళ్లి మరియు దేవతల వదదకు వళిిపయినది. ఆమె అప్పటి వర్కు తన ప్రజలతో మరియు తన 
దేవుళితోనే జీవతానిన కొనస్వగించినది. కాని మనము రూతు వష్యములో మాత్రము అదుుతమైన తీరాునమును 16 వ 
వచనములో మనము చూడవచుచను.  “నీవు వళ్లల చోటికే నేను వచెచదను” ఆమె తన అతును వడిచి వళిడానికి ఏ మాత్రము 
ఇష్ిప్డలేదు రూతు 1:16 వచనము రూతు గ్రంధము అంతటికి ప్రాముఖయమైన మూల వాక్యముగా ఉననది. “నీవు వళ్లల చోటికే 
నేను వచెచదను, నీవు నివసించుచోటనే నేను నివసించెదను, నీ జనమే న్న జనము నీ దేవుడే న్న దేవుడు" అనే నిబదధతను 
రూతు నయోమి ప్టల చూపించింది (రూతు 1:16). రూతు ఒక్ అనయ కుట్లంబములో జనిుంచినప్పటికి కూడ  నయోమి 
యొక్క ప్రభావము ఆమెపై ప్డింది. నయోమి యొక్క దేవుడు ద్వారా రూతు ఆక్రిషంచబడినది.రూతు అనయ కుట్లంబములో 
జనిుంచంప్పటికి అనయ స్వంప్రద్వయములో పెరిగినప్పటికికూడ ఆమె అతుయిన నయోమి మరియు ఆమె కుట్లంబము 
ఆమెను చాలా శకిువంతముగా ప్రభావతము చేస్వరు. అది ఆమె జీవతములో ముద్రంచబడినది.  రూతు మోయాబులోని 
వగ్రహ్వల వైపు కాక్, నిజ దేవుని వైపు నడవడానికి నిశచయించుకుననది. స్వమెతలు 13:12 ప్రకార్ము  “కోరిక్ సఫలము 
కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచను” అని వ్రాయబడినది కాని అలా రూతు హృదయము నొచుచకొని వనుక్కు వళిలేదు. 
మరియు నయోమి తన కోడలి మీద తన ప్రభావమును అనగా తాను క్లిగియునన దేవుడిని తన కోడలికి చూపించి ఆ 
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దేవుని వదదకు ఆమెను ఆక్రిషంచినది. మరి ఈ రోజ క్రీస్తును అంగీక్రించిన నీవు జనమును దేవుని వైపు త్రిపేప స్త్రీగా 
యున్ననవా లేక్ క్రీస్తు నుండి దూర్ము చేసే స్త్రీలా యున్ననవా? 

                తనకునన అనుకూలమైన వాటిని అనినంటిని వడచిపెటిి రూతు నయోమి వంట వళలడము గొప్ప వష్యము 
మరియు చాలా వలువైనది కూడా. తన సాంత ప్రదేశమును వడచి తనది కానట్లవంటి ప్రదేశములో ప్ర్వాసిగా 
యుండుటకు తనను తాను సిదదప్ర్చుకుంది.ఆ కిలష్మిైన ప్రిసిుతుల మధయలో అనినంటిని కోలోపయి పేదరిక్ము మధయలో 
ఆమె వళిడానికి నిర్ణయించుకుంది.  తాను తీస్తకొనిన ఈ నిర్ణయము ద్వారా ప్రతికూలమైన ప్రిసితాులను ఎదురోకవలసి 
వస్తుంది అనే సంగతి తెలిసినప్పటికినీ రూతు తన అతు అయిన నయోమి నమిున నిజ దేవునిపై నముక్ము యుంచింది. తన 
ప్రాణము దకికంచుకొనువాడు ద్వని పోగొట్లకిొనును గాని న్న నిమితుము తన ప్రాణము పోగొట్లకిొనువాడు ద్వని 
దకికంచుకొనును అని మతుయి 10:39 చెప్పక్నే చెపిపంది. నిజమైన జీవతమును జీవంచుట అనగా మనము క్రీస్తుకు 
అముబడుటయై యుననది ఈ లోక్ములో అది స్వధయము కాదు.ఒక్వేళ మనము ఆయనను వంబడించాలి అని 
నిర్ణయించుకుంటే మనము సమాజము నుండి లోక్ము నుండి దూర్ముగా ఇంకా కొనిన స్వరుల మన 
గృహములను(కుట్లంబములను) మరియు సేనహితులను కూడ వడిచి పెటి ి దూర్ముగా జీవంచవలసి వస్తుంది. నేడు క్రీస్తు 
కొర్కు నీవు నిలువబడగలిగే ధైర్యము నీకు ఉననద్వ? 

  ఆ ఇదదరు స్త్రీలు బెతెలహేమునకు రాగా అక్కడి ప్రజలతో నయోమి అనే పేరుతో  తనను పిలువవదదని  సర్ాశకుుడు 
ఆమెకు  చాలా దుఃఖము క్లుగజేసెను కావున ఆమెను మారా అనే పేరుతో పిలవాలని నయోమి  కోరింది. నయోమి రూతు 
తో 1:20 లో ననున నయోమి (మధుర్ము) అని పిలువక్  ననున మారా (చేదు) అనుడి అని చెపిపనది. మనము ఎపుపడైతే 
ఒతిుడి మధయలో మరియు ఇబబందుల మధయలో ఉంటామో అపుపడు మన జీవతము చేదుగా ఉంట్లంది కాని, అది ఎప్పటికి 
చేదుగా ఉండదు కాని క్రీస్తులో అది మనలను నిశచయ ప్ర్చుటకు దోహదప్డును. మనము దేవుని యొక్క హసుమును 
నముుట నేరుచకోవాలి. నయోమి కూడ తన జీవతములో ఇలాంటి ప్రిసిాతులను ఎదురోకవలసి వస్తుందని ఊహించలేదు. 
తెలియని ప్రజలు, అవాంచనీయ సంఘటనలు మరియు క్ష్తిర్మైన ప్రిసిుతులు మధయలో కాని ఆమె ఎదుగుట కొర్కు 
లేద్వ ముందుకు స్వగుటకు అనగా తిరిగి యూద్వ కు వళ్లిటకు దేవుడిని అధిక్ముగా నమిునట్లలగా మనము చూడగలము. 
అలాంటి ప్రిసితాుల మధయలో చివర్కు ఆమె రూతు 1:6 లో “వారికి ఆహ్వర్మిచుచటకు యెహోవా తన జనులను దరిశంచెనని 
ఆమె మోయాబుదేశములో వనెను గనుక్ మోయాబు  దేశము వడిచి వళ్లలటకై ఆమెయు ఆమె కోడండ్రును ప్రయాణమైరి.” 
అపుపడు నయోనికి లేవీ కాండము 19:9,10, 23:22 వాక్యభాగములలోని దేవుని యొక్క సమకూరుప, క్నిక్ర్ము మరియు 
ప్ంట ను పూరిుగా కోయకుండా బీదలకు ద్వనిని వడిచి పెటాిలి అని మోషే చెపిపన ధర్ుశాస్త్రము యొక్క వష్యాలు ఆమెకు 
జ్ఞాప్క్ము వచిచనది. 

            రూతు గ్రంధములోని మొదటి అధ్యయయములో చేదైన ప్రిసిాతులను గూరిచ చూస్వము, కాని రండవ 
అధ్యయములోనికి వచేచసరికి క్ృప్ను మరియు క్ృప్ యొక్క కారాయలను మనము చూడవచుచను. నయోమి పెనిమిటికి ఒక్ 
బంధువు వున్ననడు.  అతడు చాల ఆసిుప్రుడు మరియు అతడు ఎలీమెలెకు వంశపువాడు, అతని పేరు బోయజ (రూతు 
2:1). బోయజ అనగా “బలము” అని అర్ధము.  దేవుడే రూతును బోయజ పలము యొదదకు చేరిచ అతని క్నిక్ర్ము 
రూతుపై యుండేలా చేస్వడు. రూతు 2:9 “వారు కోయుచేను క్నిపెటి ివారిని వంబడించుము, నినున ముటకిూడదని ¸°
వనస్తలాకు ఆజ్ఞాపించియున్ననను, నీకు ద్వహ మగునపుపడు కుండలయొదదకు పోయి ప్నివారు చేదిన నీళ్లల త్రాగుమని 
చెపెపను.” 
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  ఒక్ పేదరాలు,  అనయ స్త్రీ అయిన తనకు బోయజ ఎంతో క్ృప్ను దయను చూపుతునన ద్వనిని గమనించినపుపడు రూతుకు 
అది ఆశచర్యము అనిపించింది. యెహోవా నీవు చేసినద్వనికి ప్రతిఫలమిచుచను; ఇశ్రాయ్యలీయుల దేవుడైన యెహోవా 
రక్కలక్రింద స్తర్క్షతముగా నుండునట్లల నీవు వచిచతివ; ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచుచనని బోయజ 
రూతును దీవంచినట్లగిా మనము 2:11,12 లో చూడవచుచ. ఆమె తన వారిని తన దేవతలను తన ఆచార్ ప్దధతులను 
సహితము వడచి పెటి ినిజ దేవుడిని ఆశ్రయించడము గొప్ప వష్యమని ఆమెను అభినందించాడు.. 

 రూతు రోజంతా ఆ పలములో చాలా క్ష్పి్డి  అసలు సంపాదించే ద్వని క్ంటే కూడ న్నలుగంతలు ఎకుకవ 
సంపాదించినది. రూతు ప్నిచేయునది బోయజ యొక్క పలములో అని నయోమి గమనించినపుపడు దేవుని హసుము 
వారి జీవతములో బలముగా ప్నిచేయుచుననది అని గురిుంచినది.ఎందుక్నగా బోయజ ఆమె యొక్క సమీప్ బంధువై 
యున్ననడు! నయోమి యొక్క హృదయములో గొప్ప నిరీక్షణ ను క్లిగి యుననది. ద్వనిని రూతు 2:20 లో  “ 

నయోమిబ్రదికియునన వారికిని చచిచనవారికిని ఉప్ కార్ము చేయుట మానని యితడు యెహోవాచేత 
ఆశీర్ాదింప్బడునుగాక్ అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమిఆ మనుషుయడు మనకు సమీప్బంధు వుడు, అతడు 
మనలను వడిపింప్గల వారిలో ఒక్డని చెప్పగా”  ఆమె చెపిపనది. మరియు రూతు 2:12 లో “ యెహోవా నీవు చేసినద్వనికి 
ప్రతిఫలమిచుచను; ఇశ్రాయ్యలీయుల దేవుడైన యెహోవా రక్కలక్రింద స్తర్క్షతముగా నుండునట్లల నీవు వచిచతివ; ఆయన 
నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచుచనని ఆమెకుతుర్ మిచెచను.” బోయజ యొక్క ప్రార్ధనను దేవుడు వన్ననడు. 
                         తుదకు రూతు ఎవరి పలములో అయితే ప్ని చేసినదో ఆ పలము యొక్క యజమానియైన 
బోయజను వవాహము చేస్తకుంది. రూతు ఒక్ అనయ కుట్లంబ ము నుండి వచిచన స్త్రీ అయినప్పటికినీ, ఆమె నిరు 
పేదరాలైనప్పటికినీ బోయజ ఆమెను తన భార్యగా స్వాక్రించి ఆమెను వమోచించాడు. ఇది మనకు తన వశాాస్వనిన క్రియల 
ద్వారా చూపిన రాహ్వబును గురుుచేస్తుంది. రాహ్వబు కూడా అనుయరాలైనప్పటికినీ వేగుల వారిని కాపాడి తన యొక్క 
వశాాస్వనిన చూపించినది ఆ వధముగా  నిజ దేవుని తట్ల ితన హృదయానిన త్రిపుపకుంది. రూతునకు భర్ు అయిన బోయజ 
రాహ్వబునకు పుటినివాడే. రూతు మరియు బోయజలకు పుటిని కుమారుడి పేరు ఓబేదు. నయోమి ఆ  పుటిని బడడను 
తీసికొని కౌగిట నుంచుకొని వానికి మంచి అముము గాను మరియు ద్వదిగాను ఉండెను. ఆమె పరుగు స్త్రీలు 
నయోమికొర్కు కుమారుడు పుటెినని చెపిప అతనికి ఓబేదను పేరు పెటాిరు. అతడు ద్వవీదునకు తండ్రియైన యెష్షయి 
యొక్క తండ్రి. (రూతు 4:16,17) క్రీస్తు ద్వవీదు కుమారుడిగా పిలువబడాడడు అని వ్రాయబడినది. కాబటి ిరూతు కూడా 
ద్వవీదు వంశపు వారిలో యుననది మరియు క్రీస్తు వంశావళి లో ఉననది. ప్రవచించినట్లగిానే బెతెలహేములో  రూతు పేరు 
గొప్పగా మారింది. ఎంత అదుుతము మరియు ఆశచర్యము క్ద్వ! ఒక్ మోయాబు అనుయరాలైన స్త్రీ దేవునిని నముుకొని  
ఆశ్రయించుట ద్వారా (రూతు 1:16) ఆమె గొప్పదైన న్నయనముగా ద్వవీదునకు మరియు ఈ లోక్ములోనికి మెసిసయాగా 
య్యస్త రావడానికి వాడుకునే వంశానికి చెందినదిగా ఉండుట ఎంతో ధనయము. అనయ దేవతలను పూజంచుకుంటూ బ్రతికిన 
ఒక్ మోయాబీయురాలు, నిజ దేవునిన ఎరిగి ఆయనను స్వాక్రించి ఆయనను ఆశ్రయించగా దేవుడు ఆమెను ఎంతో 
హెచిచంచాడు. య్యస్త లోకానికి వచుచటకు రూతు యుండిన వంశమునే ఎంచుకోవడము నిజముగా గొప్ప సంగతే. 
మరియొక్ సంగతి ఏమనగా ఆమె నయోమితో రావడానికి ఎనునకోవడము మరియు ఆమె జనమే రూతు జనముగా 
నయోమి దేవుడే రూతు యొక్క దేవునిగా చేస్తకోవడము వలన రూతును దేవుడు ఎనునకొని ఆమెను గొప్ప మహ్వరాజైన 
ద్వవీదునకు న్నయనము గా మరియు య్యస్తక్రీస్తు వంశావళి లో సభుయరాలిగా ఉండుటకు దేవుడే అవకాశమును ధనయత ను 
అనుగ్రహించాడు.     
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మనము కూడా పాపులమే, వలివేయబడిన జీవతము మనది మరియు అన్నధలముగా మనలను మనము 
కాప్డుకొనే ప్రిసితాులో లేని ప్రిసితాులలో క్రీస్తు మనలను అంగీక్రించాడు. ఎఫెస్వ 2:11 లో చెపిపనట్లగిా "మునుపు 
శరీర్వష్యములో అనయజనులైయుండి, శరీర్మందు చేతితో చేయబడిన స్తననతి గలవారు అనబడిన వారిచేత 
స్తననతిలేనివార్నబడిన మనము ఇశ్రాయ్యలుతో సహపౌరులుకాక్, ప్ర్దేశులును, వాగాదన నిబంధనలు లేని ప్ర్జనులును, 
నిరీక్షణలేనివారును, లోక్ మందు దేవుడు లేనివారునైయుండి, క్రీస్తుకు దూర్స్తలామై యుంటిమి. అయినను మునుపు 
దూర్స్తలామైన మనము  ఇపుపడు క్రీస్తుయ్యస్తనందు క్రీస్తు ర్క్ుమువలన సమీప్స్తలాై యున్ననము". ఒక్పుపడు రూతు వలె 
మనము కూడ ప్ర్వాస్తలమై నిరీక్షణ లేని వార్ముగా యున్ననము.  మనలను ప్రేమతో అంగీక్రించి మన పాప్ముల యొక్క 
వలను ఆయన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును చెలిలంచి, ఆయన సనినధిలో మనలను ఐక్యప్ర్చిన దేవుడు స్తుతించబడును 
గాక్! 

దేవుని ప్రణాళిక్లకు మరియు మన ప్రణాళిక్లకు ఎంతో వయతాయసముననది అయితే మనము దేనిని 
ఎనునకుంటాము అనేది మన మీదనే ఆధ్యర్ప్డి యుననది, దేవుడు బలవంతముగా కాక్ ఎంపిక్ చేస్తకొనే ప్రక్రియను 
మానవునికే వదిలేస్వడు. సతయము కొర్కు నిలువబడగలిగిన ఆశ మనకు వుంటే ఆయన చితుమునకు సమరిపంచుకొనే 
వార్ముగాను, సమసుమును వడచి ఆయనను మాత్రమే అనుసరించే వార్ముగాను మరియు ఆయనపై పూరిుగా అధ్యర్ప్డే 
వార్ముగా యుండాలి. ఒక్వేళ మనము ఆశీర్ాదించబడాలి అంటే రూతు వలె మనము కూడ క్రీస్తును వంబడించుట 
కొర్కు దేనినైన్న వడిచి పెటేవిార్ముగా ఉండాలి. బోయజవంటి వయకిు తనకు భర్ుగా వుంటాడాని బహుష్ట రూతు 
ఊహించివుండక్పోవచుచ. కాని దేవుడు చేసి చూపించాడు. మన యొక్క ప్రిధులు క్లిగిన ఆలోచనలు మరియు దృష ితో 
దేవుని యొక్క భవష్తుు ప్రణాళిక్లను మనము చూడలేము కాని మనము దేవునిని నమిు, ఆయనను వధేయించి 
వంబడించే వారిగా ఉండాలి. దేవుని యొక్క మహిమైశార్యము మరియు ఆయన యొక్క ఆశీరాాదములను 
పందుకొనుటకు దేనినైన్న వడిచిపెట్లటికు సిదధముగా ఉండాలి. మన జీవతములో మనము ఊహించిన వాటి క్ంటెను 
తలంచుకొనన ద్వని క్ంటెను, అతయధిక్ముగా చేయ స్వమర్దయము గలవాడు మన దేవుడు. ఆయన మనకొర్కై ద్వచియుంచిన 
వాటిని బహుష్ట ఇపుపడు చూడలేక్పోవచుచ, కాని రూతు చేసినట్లగిా వశాాసముతో ఆయనను వంబడించినపుపడు  
ఆయన హృదయము సంతోషంచుతుంది. అపుపడు దేవుడు ఎలలపుపడు వున్ననడనియు, ఆయన నముదగిన వాడనియు,  
ఆయనను వతికే వారిని ఆయన వడచిపెటకి్ ఆయనే వారికి బహుమానము దయచేయువాడని తనను తాను 
నిరూపించుకుంటాడు.  దేవుని కొర్కు ఎదురు చూచే వారికి, ఆయన తన సమయములో, తన చితుములో  ఉతుమమైన 
వాటిని అనుగ్రహించి హెచిచంచగల దేవుడు (1 పేతురు 5:6). మనము మన జీవతములో దేవుడు ఇచేచ శ్రేష్మిైన ద్వనిని 
పందుకోకుండా ఏదో ఉనన ద్వనితోనే తృపిు పందేవార్ముగా ఉండకూడదు.   

మన జీవితముల్లో మనము తీసుకునే సర్యైన నిరయిము (ఎింపిక) మనల్న్న 
ఆశీరాాదములోనికి నడిపిించున్న మర్యు యేసుకీరసోుల్వార్కి గౌరవమున్న 

తీసుకువసోుింది. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

తొమిిదవ  అధ్యయయము : ఎస్త రు 
జీవిత సూతర ము:  మన విశ్వాసము యొకక అడుగుల ద్వారా మనము ప్ని చేయునప్పుడు, దేవుడు   

                            ఆనందప్డుచున్ననడు. 

మొదటి రోజు 

ఎస్త రు గ్రాంథము మొదటి అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. అహషేారోషు ఏ ప్రాంతములో తన ప్రిపాలన జరిగించుచుండెను? 

 
 

2. రాజ చేయించిన వందును వవరించుము,అది ఎవరి కొర్కు జరిగించెను? 
 
 
3. రాణయైన వషుకి మరియు రాజ కు మధయలో తలెతిున సమసయ ఏమిటి? 
 
 
రెండవ రోజు 

ఎస్త రు గ్రాంథము రాండవ అధ్యయయమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. 5 నుండి 7 వ వచనముల ప్రకార్ము మొరదకై మరియు ఎసేురు ఎవరు? 

 
2. ఎసేురు యొక్క జ్ఞతిని వంశమును ప్రక్టించకూడదని మొరదకై ఎందుకు చెపాపడని నీవు అనుకొనుచున్ననవు? 

 
3. నీ యొక్క సాజీవతములోకి చూచినపుపడు, ఎట్లవంటి భయంక్ర్మైన ప్రిసితాులలో దేవుడు ప్నిజేస్వడని నీవు 

చూస్వవు?  
 
 

మూడవ రోజు 

ఎస్త రు గ్రాంథము మూడు మరియు నాలుగు అధ్యయయములను అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. హ్వమానుకు ఏ సందర్ుము యూద్వ ప్రజల మీద దేాష్మును క్లిగించినది? 

 
 

2. ఏ వధముగా యూద్వ ప్రజలను న్నశనము చేయాలని హ్వమాను ప్న్ననగము ప్న్ననడు? 
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3. 4:11 వాక్య భాగము ప్రకార్ము, ఎసేురుకు క్లిగిన భయము ఏమిటి? 14 వ వచనము ప్రకార్ము,ఈ గ్రంధమునకు 
మూలమైన వాక్యమును మరియు అంగీక్రించబడినది ఏమిటి? 
 

4. ఎసేురును దేవుడు ఒక్ ప్రతేయక్మైన ప్ని కొర్కు సిదదప్ర్చుచున్ననడని నీవు చూడగలుగుచున్ననవా? 
 
 

5. ఎసేురు యొక్క గందర్గోళ ప్రిసితిిని వవరించుము. ఆమె ఏమి చేయకుండా ఉండియుంటే ఏమి 
జరిగియుండేది? మొరదకై చెపిపనది చేస్వు ఆమె ఏ చికుకలలో ప్డియుండేది, అసలు ఏమి జరిగియుండేది? 

 
 

6. “ఈ సమయములో” దేవుడు నినున ఎక్కడ ఎందుకు  పెటాడిో నీవు చూడగలుగుచున్ననవా?  
 
 
నాలుగవ రోజు 

ఎస్త రు గ్రాంథము 4:15 నుాండి 5 వ అధ్యయయము వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. రాజ వదదకు వళలక్ ముందు ఎసేురు ఏ వధముగా  సిదదప్డి యుననదో వవరించుము? 

 
 

2. ఎసేురు యొక్క ప్రణాళిక్ను వరిణంచుము? 
 
 
 

3.  ఎసేురు, దేవుడు క్లుగజేస్తకొనే సమయము వర్కు ఓపిక్తో ఎదురు చూచిన వచనము ఏ వచనములో 
యుననది? 

 
 

4. మొరదకై వలన భయంక్ర్మైన ఒతిుడిని ఎదుర్కకనుచునన  హ్వమానుకు ఉప్శమనము పందుట కొర్కు  ఆయన 
భార్య  ఏమని సలహ్వ ఇచిచయుననది? 

 
 
అయిదవ రోజు 

ఎస్త రు గ్రాంథము ఆరు నుాండి పదవ అధ్యయయము వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. వననప్ము చేయుటకు సమయమును ర్పిపంచుట ద్వారా ఎసేురునకు దేవుడు ఏమి చూపించాలని 

అనుకొనుచున్ననడు?  
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2. ఎసేురు, తాను దేవుడిని నముుచున్ననను అని ఎలా చూపించినది? 

 
 

3. నీవు దేవుడిని నముుచున్ననను అని ఈ వార్ములో  ఎలా చూపించగలవు? 
 
 

4. చివరిలో, మొరదకై కు ఎట్లవంటి ఘనమైన సితాి వరించియుననది? 
 
 

5. ఎసేురు 9:22 మరియు 26 వచనముల నుండి, పూరీము ప్ండుగ యొక్క జ్ఞాప్కార్ధము ఏమిటి? 
 
 
ఆరవ రోజు 

తొమిిద్వ్ అధ్యాయము : ఎస్తే రు - దేవుడు తన ప్రయోజనము కొర్కు భద్రప్ర్చును  
మూల  వాకాము: ఎసేురు గ్రంథము  
జీవిత సూతర ము:  మన విశ్వాసము యొకక అడుగుల ద్వారా మనము ప్ని చేయునప్పుడు, దేవుడు   

                            ఆనందప్డుచున్ననడు. 

సారాంశము:  
తాను ఏర్పరుచుకునన తన వారిని బంధకాలలో నుండి వడిపించుటకు దేవునికునన ఉననతమైన ప్రణాలిక్లను గూరిచ ఎసేురు 
యొక్క జీవతము తెలియప్ర్చింది. దేవునిపై నముకానిన వశాాస్వనిన క్లిగిన ఎసేురును దేవుడు తన ప్ని నిమితుము అనగా 
తన వారిని వడిపించుటకై వాడుకున్ననడు. మనకు ఎదుర్య్యయ వయతిరేక్మైన ప్రిసిాతులు కూడా మన ఎదుగుదలకు, 
ప్రిపూర్ణతకు, మరియు దేవునితో సంబంధము పెంచుకొనుటకు సహ్వయప్డుతాయని ఎసేురు జీవతము ద్వారా మనము 
తెలుస్తకొనవచుచను.  ఎసేురు బెన్నయమీను గోత్రానికి చెందిన యూద్వ వంశపు యవానస్తురాలు. ఆమె ఎసేురు తలితండ్రులు 
లేనిదై యుండగా తనకు సమీప్ బంధువైన మొరదకై ఆమెను పెంచుకున్ననడు. ఆమె అందమైన రూప్మును స్తందర్ 
ముఖమునుగలదై యుండెను. ఆమె తలిదండ్రులు మర్ణము పందిన తరువాత మొరదకై ఆమెను తన కుమారుగా 
స్వాక్రించాడు. 

  ఎసేురు గ్రంధము యొక్క ప్రిచయము, హిందూదేశము మొదలుకొని కూషు దేశమువర్కు నూట 
ఇరువది య్యడు సంస్వనాములను ఏలిన రాజైన అహషేారోషుతో ప్రార్ంభమైయియంది.  ఆ కాలమందు రాజైన అహషేారోషు 
షూష్ను కోటలో నుండి రాజయప్రిపాలన చేయుచుండగా తన య్యలుబడి యందు మూడవ సంవతసర్మున తన 
అధిప్తులక్ందరికిని సేవకులకును వందు చేయించాడు. రాజ యొక్క గర్ాపు చర్యతో తన భార్య అయిన వషు రాణ 
స్వనా్ననిన పోగొట్లికుననది.  అట్లతరువాత ఆ రాజయపు రాణగా, రాజనకు భార్యగా ఎసేురు ఎనునకోబడింది. ఎసేురు తన చినన 
వయస్తసలోనే తలిలతండ్రులను పోగొట్లకిుంది.  ఇపుపడు ఎసేురుకునన భర్ు నితయము ద్రాక్షార్సమును అధిక్ముగా 
సేవంచేవాడుగాను, అనయ దేవతలను ఆరాధించేవాడిగాను యున్ననడు. తన భర్ు యొక్క అలవాట్లలు ప్దదతులనినయు 
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ఆమెపై ప్రభావము చూప్వచుచ, కాని ఎసేురు దేవుని ప్దదతులకు తనను తాను అప్పచెపుపకుననది. ఈ లోక్ ప్దదతులక్ంటె 
దేవుని ప్దదతులకు అలవాట్ల ప్డింది. దేవుడు ఎంతో ప్రణాలిక్తో తనను రాణగా నియమించాడని ఎసేురునకు తెలుస్త. 
ప్రియ చదువరీ! ఇపుపడు నీవునన స్వయాి, నీకు క్లిగిన సితాి వనక్ దేవునికునన ప్రణాలిక్ ఏమిట్ల నీవు గ్రహించావా? దేవుడు 
ననున ఉప్యోగించుకోవాలి అని ఆశప్డే వారిని గూరిచ దేవుడు  వతుకుచున్ననడు. రాణగా ఎసేురు నియమించబడిన 
న్నలుగు సంవతసరాల తరువాత తన జీవతము మరియు తన వారి జీవతము క్ష్ిముగాను, ప్రమాదక్ర్ముగాను మారింది. 
రాజయపు పీఠాదిప్తి అయిన హ్వమాను యూదులనందరిని చంపుటకు ప్రణాలిక్ను సిదదప్ర్చుచున్ననడు. యూద్వ 
జన్నంగానికి శత్రువులైన అమాలేకీయుల తరానికి చెందిన ఈ హ్వమాను, (దిాతీ 25:17-19, 1 సమూయ్యలు 15) బహు 
చెడడవాడై యుండి  దేవుని ప్రజలను ప్డగొట్లటికే స్వతానుచే వాడబడుచు యున్ననడు. నిజ్ఞనికి దేవుని ప్రజలను ప్డగొటాలిి 
అనే ప్రణాలిక్ స్వతానుకు ఏదేను నుండే యుననది. ఆదిలో ఫరో, తరువాత హేరోదు వంటి వాడిగా హమానును కూడ 
స్వతానుడు తన ఆలోచనలను నెర్వేరుచకొనుటకు వాడుకుంట్లన్ననడు. యూద్వ వంశము నుండి లోక్ ర్క్షకుడు 
ఉదయిస్వుడు అనే దేవుని మాటను తపిపంచుటకు స్వతాను ఆది నుండి ప్రయతానలు చేసూునే యున్ననడు. కాని దేవుని మాట 
తప్పదు, ఆయన మాట నముదగినది. ఆయన మాట ఇచిచన ద్వని ప్రకార్ము తన కారాయలను నెర్వేరేచ దేవుడాయన.  

దేవుడు తనను రాణగా నియమించడానికి ఆయనకునన ఉదేదశయము  నెర్వేరే సమయము రానే వచిచంది.  మొరదకై 
ఆజా ప్రకార్ము ఎసేురు రాజ దయ పందుటకు స్వహహించింది. ఎసేురు ఉప్వాసముండి మూడు దినములు అనన 
పానములు చేయక్ ప్రభువు సనినధిలో గడిపింది.  రాజ ఆహ్వానము లేకుండా రాజ సముఖములోనికి వళ్లలటకు ఏ స్త్రీ 
స్వహసించదు.  అలాంటిది, ఎసేురు మాత్రము తన ప్రాణానిన సహితము లెక్క చేయక్ రాజ దయ పందుటకు రాజ 
సముఖములోనికి వళిలంది. తనను తాను తగిగంచుకొని దేవునిపై మాత్రమే ఆధ్యర్ప్డే వారి ప్రార్ధనలను దేవుడు తప్పకుండా 
ఆలకిస్వుడు అనుటకు ఎసేురు జీవతము ఒక్ చక్కని ఉద్వహర్ణగా ఉననది. శరీర్ము బలహీనమైన ఆతులో బలముగా 
యుననవారు నితయము జయిస్వురు. నేను చేయగలను, న్నకు స్వధయమే అనే బలమునన సమయములో క్ంటే కూడా నేను 
ఏమి చేయలేను అనే బలహీనతలోనే దేవుడు అధిక్ముగా చేయగలడు.  (2 కొరింధీ 12:9).    

యూదులందరిని చంపించుటకు హ్వమాను ప్రణాలిక్లు సిదదము చేయుచుండగా  మొరదకై  యూదులందరిని 
ఉప్వాస ప్రార్ధన చేయాలని కోరాడు. ఎసేురు కూడ ఉప్వాస ప్రార్ధనలో పాలు పందుకుంది. ఆ రాత్రి రాజకు నిద్రప్టకి్ 
పోయినందున రాజయపు సమాచార్ గ్రంథము తెముని ఆయన ఆజా ఇయయగా అది రాజ ఎదుట చదివ వనిపింప్బడెను.   
మొరదకై రాజ యొక్క ప్రాణానిన ర్క్షంచిన వష్యము ఆ గ్రంధములో వ్రాయబడి యుననది. రాజ ప్రాణానిన ర్క్షంచిన 
మొరదకైకి బహుమతి య్యదైనను ఘనత య్యదైనను చేయబడెన్న అని అడుగగా రాజ సేవకులు అతనికేమియు 
చేయబడలేదని ప్రతుయతుర్ మిచాచరు. మొరదకైని రాజ ఘనప్ర్చనపేక్షంచి వానికి ఏమి చేయవలెనని రాజ హ్వమానును 
అడిగాడు. చంపాలని బయలుదేరిన వాడితోనే మొరదకై ఘనప్ర్చబడడము దేవుని గొప్ప కార్యము.  దేవుని కారాయలు 
ఘనమైనవని  ఈ కార్యము ద్వారా గమనించిన ఎసేురు, దైర్యము తెచుచకొని హ్వమాను ప్నినన కుట్రలనినటిని రాజ 
సముఖములో బయలుప్ర్చింది. కొనిన స్వరుల కొనిన ప్నులు ఆలసయము కావచుచను, కాని నముక్ముగా ముందడుగు 
వేసినపుపడు గొప్ప వశాాసమును నేరుచకోవచుచను. దేవుని మాటలను చదువుతూ ప్రిశుద్వదతుకు మనలను మనమే 
అప్పగించుకొనినపుపడు మంచి ఫలానిన పందవచుచను.  మన జీవతములోని ప్రతి చినన వష్యాలలో కూడ దేవుడు శ్రదద 
తీస్తకుంటాడని ఈ సందర్ుము ద్వారా తెలుస్తకోవచుచను.  యూదులకు శత్రువగు హమెుద్వతా కుమారుడైన 
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అగాగీయుడగు హ్వమాను యూదులను సంహరింప్ దలచి వారిని న్నశనప్ర్చి నిరూులము చేయవలెనని, పూరు, అనగా 
చీటి వేయించియుండగా ఎసేురు, రాజ ఎదుటికి వచిచన తరువాత రాజ అతడు యూదులకు వరోధముగా తలపెటిని చెడు 
యోచన తన తలమీదికే వచుచనట్లలగా చేసి, వాడును వాని కుమారులును ఉరికొయయమీద ఉరితీయ బడునట్లలగా ఆజా 
వ్రాయించి ఇచెచను. కావున ఆ దినములు పూరు అను పేరును బటి ి పూరీము అనబడెను. ఈన్నటికినీ  యూదులు తమ 
సంవతసర్ము యొక్క చివరి నెల 14 మరియు 15 న ఈ పూరీమును ఆచరించుచున్ననరు.(ఎసేురు 9:26 – 31) దేవునికి 
క్ృతజణతలు చెలిలంచేవార్ముగా మనము ఎలలపుపడూ యుండాలి. 

తాను ఎదుర్కకనిన బాధ కాని, సమసయలు కాని ఎసేురు యొక్క వశాాస్వనిన క్దిలించలేదు. దేవునిపై తాను 
పెట్లికునన నముక్ము, ఆమె చూపించిన వశాాసము, దేవని చేతులలో వాడబడాలి అనే ఆశ ఆమెను దేవునికి దగగర్ 
చేస్వయి.ఎసేురు దేవుడే నేడు మనకునూ దేవుడిగా యున్ననడు. సర్ాశకిుమంతుడు, మన జీవతములోని ప్రతీ చినన 
వష్యాలలో కూడా శ్రదద వహించేవాడు. జీవతములో ఏ ఆధ్యర్ము లేని వేళలో కూడా ఆయన మారాగనిన చూపేవాడు. 
అర్ుత లేని మనలను  ఏర్పర్చబడిన వంశముగాను, రాజలైన యాజక్ సమూహముగాను చేసిన (1 పేతురు 2:9) దేవునికి 
క్ృతజణతలు చెలిలంచుము. నీవు కూడా ఒక్ గొప్ప రాజకు కుమారుగా యుననందుకు సంతోషంచుము.        

 

దేవుని పేర్చ ఈ గ రింధములో వాయాబడలేదు గ్దని ఆయన తన వార్ ప్క్షమున తన 
కారుముల్న్న జర్గిించగల్డని ఆ గ రింధము ద్వారా మనము గమనిించగల్ము. 
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

పదియవ  అధ్యయయము : మరియ 
జీవిత సూతర ము: దేవుడు సాధారణమై న ప్ర జలను అసాధారణమై న కరయముల కరకు  

                            ఏరపరచుకనును.  

మొదటి రోజు 

మత్ యి ఒకటవ అధ్యయయము అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. నీవు వంశావళిని గూరిచ చదివ వాటిలో నీకు తెలిసిన స్త్రీల పేరుల పేరుల వ్రాయుము? 

 
 

2. మరియ యొక్క కుటంబ నేప్దయము లేద్వ వంశావళి ఏమిటి? 
 
 

3. మరియకు యోసేపుతో ప్రధ్యనము జరిగినది, కాని మరియ గర్బవతియై యుండుట వలన ఎట్లవంటి సమసయలు 
ఎదుర్యాయయి? 

 
 

4. యోసేపుకు మరియ మీద ఉనన దుర్భిప్రాయమును మారిచ తిరిగి మరియను చేరుచకొనునట్లల ఎవరు లేద్వ ఏమి 
ప్రభావతము చేసెను? 

 
5. యోసేపు ఎట్లవంటి వాడు ? 

 
6. యెష్య 7:14 లో ఉనన ఏ ప్రవచనములు నేర్వేరాయి? 

 
 

రెండవ రోజు 

లూక 1:26 నుాండి 56 వ  వాకయ భాగమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. య్యస్తక్రీస్తుకి తలిలగా ఉండడానికి దేవుడు ఎట్లవంటి స్త్రీని ఎనునకున్నడు? 

 
2. గాబ్రియ్యలు దూత మరియకు చెపిపన సందేశమును వవరించండి? 

 

 
3. ఉహించని ఈ సందేశమును వననపుపడు మరియ యొక్క సపందన మరియు ప్రశనలు ఏమిటి? 
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4. తన సహోదరియైన ఎలీసబెతును మరియ క్లవాలి అని ఎందుకు అనుకుననది అని నీవు అనుకొనుచున్ననవు? 
 
 

5. మరియ పాడిన స్తుతి గీతము ద్వారా ప్రాముఖయముగా మరియ నీతో ఏమి మాటాలడినది? 
 
 

6. ఎలీసబెతుతో మరియ ఎంత కాలం ఉననది? తాను ఎలీసబెతుతో ఎకుకవ కాలం ఎందుకు ఉననది అని నీవు 
అనుకొనుచున్ననవు? 

 
 
మూడవ రోజు 

లూక 2:1 నుాండి 20 వ  వాకయ భాగమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. మరియ మరియు యోసేపు ఎందుకు బెతలహేముకు వళిిరి? 

 
2. య్యస్తక్రీస్తు జనిుంచినపుపడు మొదటిగా ఎవరికి తెలిసినది? వారికే మొదట ఎందుకు తెలిసినదని నీవు 

అనుకొనుచున్ననవు? 
 
 

3. ఆ స్వయంకాలమున కొండ మీద ఉనన గొర్రెలకాప్రులకు  ఏమి జరిగినది? 
 
 

4. 17వ వచనములో, గొర్రెలకాప్రులు య్యస్తక్రీస్తుని చూసిన తరువాత ఏమి చేస్వరు? 
 

5. య్యస్తక్రీస్తు మెస్వసయా అను వార్ును ప్రక్టించుట కొర్కు  నీవు ఏమి చేస్వవు? 
 
 

6. 19వ వచనములో, మరియ తన హృదయములో భద్రము చేసికొనిన వష్యములు ఏమై ఉండవచుచనని నీవు 
అనుకొనుచున్ననవు? 

 
 
నాలుగవ రోజు 

లూక 2:21 నుాండి 51 వ  వాకయ భాగమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. ఆయనకు య్యస్తక్రీస్తు అని పేరు ఎవరు పెటారిు? 

 
2. మరియ మరియు యోసేపులు య్యస్తక్రీస్తును యెరూష్లేములోని మందిర్మునకు  ఎందుకు తీస్తకుని వళ్లిరు? 
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3. య్యస్తక్రీస్తును చూచిన వంటనే సంధించబడిన  ఇదదరు వయకుులు ఎవరు? 
 

4. ప్స్వక ప్ండుగ అయిన తరువాత యెరుష్లేములో ఏమి జరిగినది? 
 

5. తాను ఏమై యున్ననడో య్యస్తక్రీస్తు మరియకు ఎలా వవరించి చెపాపడు మరియు మరియ యొక్క సపందన 
ఏమిటి? 
 
 

అయిదవ రోజు 

యోహాను 2:1 నుాండి 11 వ  వాకయ భాగమును అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. గలిలయలోని కాన్ననులో య్యస్తక్రీస్తు చేసిన మొదటి అదుబతములో ఆయనతో ఎవరు ఉన్ననరు? 

 
2. అక్కడ జరిగిన సనినవేశము మరియు వారి సపందనను తెలియజేయుము? 

 
 

3. యోహ్వను 19:25 వ వచనములో  సిలువ దగగర్ ఎవరు ఉన్ననరు? 
 

4. య్యస్తక్రీస్తు తన తలిలని చూస్తకోడానికి ఎవరిని ఎనునకొన్ననరు? (యోహ్వను 19:26 - 27) 
 

5. అపోస్తులల కార్యములు  1:12-14 వాక్య భాగములో, య్యస్తక్రీస్తు మర్ణము నుండి పునరుతానాుడై లేచిన 
తరువాత మరియు తిరిగి ప్ర్లోక్మునకు వళ్లి వర్కు ఆయనతో ఉండియుననశిషుయలు ఎవరు?  
 
 

ఆరవ రోజు 

పద్వ్ అధ్యాయము: మరియ - దేవుని చేత అతయధిక్ముగా దయ పందినది.  
మూల  వాకాము: మతుయి 1,2; లూకా 2; యోహ్వను 19  
జీవిత సూతర ము: దేవుడు సాధారణమై న ప్ర జలను అసాధారణమై న కరయముల కరకు  

                            ఏరపరచుకనును.  

సారాంశము:  
లేఖనములలో ప్ర్కకనన స్త్రీలందరిలో మరియది ఒక్ ప్రతేయక్మైన స్వనాము. దేవుని దయ పందుకునన స్త్రీగా ఆమె 
వరిణంచబడినది. సాయాన దేవ దేవునిన తన గర్ుములో మోయుటకు ఆమె దేవునిచే ఎనునకోబడింది. తన యొక్క ప్రేమను 
రుచి చూపుటకు, ర్క్షణను అందించుటకు, దేవునిన గూరిచన జ్ఞాన్ననిన ప్రజలకు అందించుటకు, దేవ దేవుడు మానవ 
రూప్ము ద్వలాచడు.  మనము ఎంతో ధీనతాము క్లిగి యుండవచుచను, జ్ఞానులమై యుండవచుచను, స్వమానయ 
వయకుులముగా ఉండవచుచను.. కాని దేవుడు మన స్వమర్దయతను బటి ి క్దిలేవాడు కాదని, మన హృదయానిన చూసేవాడని 
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మరియ జీవతానిన బటి ిమనకు సపష్మిౌతుంది. దేవుడు మరియ హృదయానిన చూస్వడు.   తన ప్రియ కుమారుడిని 
లోకానికి అందించుటకు, దేవుడు ఒక్ స్త్రీని ఎనునకోవడము ఎంత ఆశచర్యము! మరియ యవానస్తురాలు, అనుభవము 
లేనిది, ప్రావీణయత లేనిది మరియు ఇంక్ను వవాహము చేయబడని స్త్రీ. ఈ స్త్రీ యూద్వ వంశానికి చెందినదై, ద్వవీదు 
సంతతిలో నుండి వచిచనది. (మతుయి 1) మరియ యొక్క తలిలదండ్రుల వవరాలు లేఖన్నలలో తెలియప్ర్చలేదు.  మంచి 
ప్రవర్ున గాని, మంచి నడవడిక్ గాని లేని నజరేతు అను ఊరిలో మరియ పెరిగింది. "నజరేతు నుండి మంచిదేదైన 
వచుచన్న? అని నతానియ్యలు ప్లికిన మాటలు మనకు తెలిసినవే. ప్రతేయక్త ఏమియు లేని స్త్రీని దేవుడు ప్రతేయక్ముగా యెంచి 
ప్రశసుమైన ద్వనిగా చేస్వడు. దేవుడు ఈ స్త్రీలో ఆతుతో సతయముతో ఆరాధన చేసే గుణానిన చూస్వడు. తన వశాాస్వనిన బటి ి
ఆనందించాడు. అనినటికీ మించి, ఈ స్త్రీ దేవుని దయను పందిన స్త్రీగా చేస్వడు. దేవుడు తన ప్నికై ఈ స్త్రీని వాడుకొనుటకై 
ఆమెకు యునన ఒకే ఒక్క అర్ుత, ఆమె దేవుని ప్టల చూపిన ప్రేమయ్య.  ఆయనకు వధేయిసూు, ఆయనను ప్రేమించే ప్రతీ 
ఒక్కరిని దేవుడు వాడుకొంటాడు. మన ఉదేదశాయలను ప్రక్కన పెటి ిఆయన ఆలోచనలకు ఆయన ఉదేదశాయలకు ప్రాధ్యనయతను 
కోరుకుంద్వమా!    

 ఒక్ దిన్నన, మరియ యొక్క యవాన జీవతమంతయు శాశాతముగా మారిపోయింది. దీనిని గూరిచన వవారాలు 
లూకా స్తవార్ు మొదటి అద్వయయములో క్నబడుతాయి. గాబ్రియ్యలు అనే దూత, మరియకు ప్రతయక్షమై గొప్ప శుభవార్ును 
ప్రక్టించారు. దేవుని దయను పందుకున్ననవు అని తనకు గురుు చేసి, య్యస్తనకు తలిలగా యుండబోతున్ననవు అని బయలు 
ప్ర్చారు. ఆమె ద్వారా ఈ లోక్మునకు ఒక్ ర్క్షకుడు, రాజలకు రాజ, ప్రభువులకు ప్రభువు రాబోతున్ననడు. 
ప్రతేయక్మేదియూ లేని ఒక్ స్త్రీ ద్వారా ఇది ఎలాగు స్వధయము? సాయాన్న మరియకే ఇలాంటి ప్రశన క్లిగింది. ఇంక్ను 
వవాహము కాని ఒక్ క్నయ ద్వారా ఇది ఎలా స్వదయమౌతుంది అని దూతను ప్రశినంచినది. స్వధ్యర్ణమైన తన ప్రశనకు 
అస్వధ్యర్ణమైన జవాబు లభించినది."ప్రిశుద్వదతు నీమీదికి వచిచ ఆయన  సరోాననతమైన గొప్ప శకిు నినున ఆవరిస్తుంది 
గనుక్ పుటిబోవు శిశువు ప్రిశుదుధడై దేవుని కుమారుడనబడును” అని ఆమెతో చెపెపను.   
 మరియు దేవుడు అస్వధయమైన కార్యములను చేయగలడని తెలియప్ర్చుటకై ఒక్ సూచనగా, ఎలీసబెతును గూరిచ 
ఆమెకు తెలియప్ర్చాడు. ఎలీసబెతు వృద్వధప్యమందు ఒక్ కుమారుని  గర్ుమున ధరించి యుననదని గురుు చేస్వడు.  దేవుని 
మాటలకు సంపూర్ణ వధేయిసూు ఆయన ఉదేదశాయలను తన జీవతములో నెర్వేరుటకు అంగీక్రించింది మరియ. తాను 
తీస్తకొనిన నిర్ణయముతో జరిగే ప్రిణామాలను లెక్కచేయక్, ఒక్వేళ రాళలతో కొటబిడే ప్రిసితాి రావచుచను అనే వష్యము 
తెలిసి కూడా,  తన చితాునిన, తన ఇష్ిమును వదిలి మరియ దేవుని చితుమునకు ఒపుపకుననది. దేవుని ప్నిలో తాను కూడా 
ఒక్ భాగము కావాలని కోరుకుననది. తాను తన జీవతమును గూరిచ క్నిన క్లలనినంటిక్ంటె ఇది భిననముగా యుండవచుచ, 
కాని మరియ, దేవుని చితుమును కౌగలించుకుననది. ప్రియ చదువరీ! నీకు క్లిగియునన ఉదేదశాయలు దేవునివా లేక్ నీ 
సాంతానివా?  అలోచించుము. 

 మరియ తన హృదయములో నుండి పాడిన పాటను లూకా 2:46-55 లో  మనము చూడవచుచను. చెప్ప సఖయము 
కాని తన సంతోష్మును ఎలీసబేతుతో ప్ంచుకుననది. హృదయములో న్నటబడిన దేవుని మాటను బటి ి ఆమె ఎంతో 
సంతృపిుగా యుననది. హన్నన చేసిన ప్రార్ధనను మాత్రమే గాక్, కీర్ునలలో వ్రాయబడిన సంగతులను, ప్రవక్ులు బయలుప్ర్చిన 
మాటలను (1సమూయ్యలు 1:11; 2:1-10) తాను పాటగా పాడి దేవునిన మహిమప్ర్చింది.     తనను బటి ి తాను గొప్ప 
చేస్తకోలేదు గాని, దేవుని లక్షణానిన బటి ి ఆయన శకిుని, ఆయన క్ృప్ను, ఆయన ప్రిశుదదతను, ఆయన గొప్పతన్ననిన, 
ఆయన మహిమను, పేర్కకంటూ మరియ దేవుని న్నమానిన గొప్పచేసింది.  దేవుడు తన జీవతములో గొప్పకారాయలను 
చేస్వడని గొప్పగా ప్లికింది. తాను నమిున దేవుని గూరిచ మరియకు తెలిసిన వష్యాలు చాలా గొప్పవ.  నీవు నమిున నీ 
దేవుని గూరిచ నీకు తెలుస్వ? మానవుని ఆలోచనలకు అందని ఒక్ గొప్ప అదుుతమైన కార్యము జర్గబోతుననది. ఇలాంటి 
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ప్రిసితాిలో మరియ, ఎలీసబేతుతో తప్ప మరి ఎవరితోనూ తన హృదయానిన ప్ంచుకోలేదు.  వీరిదదరూ, మానవాతీతముగా 
దేవునిచే ఆశీర్ాదించబడి గర్ుము ద్వలిచన వారు. దేవుని మంచితన్ననిన గురుుచేస్తకుంటూ జర్గబోయ్య వాటిని బటి ి
ఉతాసహముతో ఆయనను స్తుతించుటకు వీరిదదరికీ ఇది మంచి సమయము.  ముందు రోజలలో ఎదుర్కకనబోయ్య 
వప్తకర్మైన ప్రిసిాతులను గూరిచ చరిచంచుకుంటూ, వీరు ఒక్ మూడు నెలలు క్లిసి జీవంచారు. వీరిపైన పుట్లకిొచుచచునన 
పుకార్లను వీరు ఎలా ఎదుర్కకని ఉంటారు? అనినటికీ మించి, యోసేపు ఎలా ఆలోచన చేసి ఉంటాడు? తన నుండి వచేచ 
ప్రతిసపందన ఏమైయుండవచుచ? ఇలాంటి ప్రశనలనినటిలో అస్వధ్యయనిన స్వదయము చేసే దేవుడు వీరిని దరిశంచి వీరి అక్కర్ 
తీరిచ, ఆదరించాడు. క్నిపించని వాటిని సహితము దేవుని యొదద నుండి పందుకున్ననను అనే మరియ, యెలీసబేతు వంటి  
వారి వశాాసము నీకు యుననద్వ?  మరియకు చెపిపన మాటలను దేవుడు సిరా్ప్ర్చుచూ, యోసేపునకు కూడా తన 
వర్ుమాన్ననిన ప్ంపించాడు. గబ్రియ్యలు అనే దూత, యోసేపును తన క్లలో దరిశంచి, మరియను తన భార్యగా 
స్వాక్రించుటకు భయప్డవదదని సూచించించాడు. అట్ల తరువాత,  ప్రజ్ఞ సంఖయ వ్రాయించుకొనుటకు, యోసేపునూ 
మరియు మరియయు తమ కుట్లంబానిన,  తమ సేనహితులను వడచి  బెతలహేమునకు బయలుదేరారు. ఇమాునుయ్యలు 
దేవుడు బెతెలహేములో జనిుస్వుడని మీకా ప్రవక్ు ద్వారా బయలుప్ర్చబడిన ప్రవచనము (మీకా 5:2) నెర్వేరింది. ఆ 
శుభరాత్రినందు దేవుడు మరియతో యున్ననడు. నిజమునకు మరియ తన ఇంటి నుండి చాలా దూర్ముగా ఉననది, తన 
తలిల, తన సహోదరులు, తన సేనహితులు, ఎవరు తన యొదద లేరు. కేవలము సర్ాశకుుడైన దేవుడే అనినయూ తానై 
మరియకు తోడుగా నిలిచాడు.  శిశువు జనిుంచిన తరువాత, కొందరు సందర్శకులను కూడ తన యొదదకు నడిపించాడు.  
గొర్రెలను కాచుకునే వారిని, తూరుప దేశము నుండి వచిచన జ్ఞణనులను కూడ వీరిని దరిశంచి కానుక్లు అరిపంచారు. అతి 
స్వమానయ స్త్రీ అయిన తనపై దేవుడు చూపిన క్ృప్ను బటి ి మరియ హృదయము యెంతగానో సంతోషంచియుండవచుచ 
క్ద్వ! అయితే మరియ ఆ సంగతులనినటిని తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భద్రము చేసికొనెనని లూకా 2:19 ద్వారా 
మనము తెలుస్తకొనవచుచను. దేవుని గూరిచ ఆమెకు తెలిసిన వాటిని, క్నునలార్ చూచిన వాటిని, వనిన వాటిని, మరియు 
య్యస్తను గూరిచన ప్రవచన వాక్యములనినటిని మరియ తన హృదయములో వశాాస రూప్ములో ద్వచుకుంది. యూదుల 
దర్ుశాస్త్రమును పాటించుటకై మరియ, యోసేపులు య్యస్తను దేవాలయమునకు తోడుకొని వచాచరు. రానునన మెస్వసయాను 
గూరిచ ఎదురుచూస్తునన స్తమెయోనను ఒక్ మనుషుయడు కూడ దేవాలయమునకు వచాచడు. లూకా 2:29 – 35 లో ఈ 
మనుషుయడు దేవునిని స్తుతించి, య్యస్తని ఆశీర్ాదించి మరియ యొదదకు వచిచ "మరియు నీ హృదయములోనికి  ఒక్ 
ఖడగము దూసికొనిపోవును" అని ఒక్ ప్రవచన్ననిన ప్లికాడు.  

               రాజైన హేరోదు యూదుల రాజగా పుటిని వాని యందు వాయకులప్డి, అతాయగ్రహముతో నిండినవాడై రండు 
సవంతసరాలు మరియు రండు సవంతసరాల లోపు వయస్తస వునన మగ శిశువులనందరిని చంపించుటకై ఒక్ ఆజాను 
ప్ంపించాడు. దేవుని దూత యోసేపునకు తన క్లలో దరిశంచి వర్కక్ మార్గములో వారిని ఐగుపుునకు తర్లించారు.(మతుయి 
2:13 – 15) అది స్తమారు 10-15 రోజల ప్రయాణము. ప్రవచన్నలు చెపిపనట్లగిా ప్రిసితాులనినయు స్తర్క్షతముగా 
మారినపుపడు వారు మర్లా నజరేతునకు తిరిగి తోడుకొని రాబడాడరు. ప్నెనండు సవంతసరాలు గడిచాక్ య్యస్తను మరియ 
యోసేపులు మర్ల దేవాలయమునకు ప్స్వక ప్ండుగ ఆచరించుటకు తోడుకొని వచాచరు. యూదుల ప్దదతి ప్రకార్ము 
ప్నెనండు సవంతసరాలు నిండుకునన ప్రతీవాడు  ప్స్వకను ఆచరించాలి. వారి తిరుగు ప్రయాణములో య్యస్త తపిపపోయాడని 
గమనించిన య్యస్త తలిలదండ్రులు, మూడు రోజలు తీవ్రముగా గాలించి చివరికి య్యస్తను దేవాలయములో క్నుగొన్ననరు. 
వారు క్నుగొనే సమయములో య్యస్త దేవాలయములోని బోధకులతో వాదించుచున్ననడు.    మరియ య్యస్తనొదదకు వచిచ 
"ఎందుకు ఇలా చేస్వవు" అని అడిగినపుపడు య్యస్త ఇచిచన జవాబునకు వారు వసుయమునొంద్వరు. "నేను న్న తండ్రి 
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ప్నులమీద నుండవలెనని మీరరుగరా" (లూకా 2:51) అని య్యస్త ప్లికాడు. మరియ  జరిగిన వాటిననినటినీ తన 
హృదయములో ద్వచుకుంది.   

య్యస్త యొక్క తలిలగా మరియ పాత్ర చాలా గొప్పది. ఈ పాత్రలో మరియకు ఎనోన ప్రశసుమైన మరియు 
ప్రిశుదదమైన జ్ఞణప్కాలు ద్వగియున్ననయి. వాటితో పాట్లగా తాను నడిచిన ఈ దేవుని మార్గములో బాధలు, క్ష్టలిూ 
లేక్పోలేదు. తన భర్ు అయిన యోసేపు మర్ణంచడముతో ఎంతగానో ప్రలాపించియుండవచుచ. ఒక్ భర్ు లేని స్త్రీగా 
ఒంటరితన్ననిన అనుభవంచింది మరియ. యోహ్వను 7:5 లో చెపిపనట్లగిా య్యస్తను తన సంత సహోదరులే తృణీక్రించిన 
వేళలో మరియ మనస్తస ఎంతో గాయప్డియుండవచుచను. తన సహోదరుడైన యాకోబు యెరూష్లేము మందిరానికి 
న్నయకుడవడము య్యస్త ఈ లోకానిన శరీర్ధ్యరిగా వడచినపుపడే కాని తాను ఇంక్ను ఈ భూమిపై యుననపుపడు మాత్రము 
కాదు. చివరిగా, య్యస్త సిలువలో వ్రేలాడదీయబడిన వేళలో మరియ య్యస్త పాద్వల యొదద యుండి య్యస్త యొక్క 
తాయగానికి ఆయన ప్డడ శ్రమలకు స్వక్షగా నిలచింది.(యోహ్వను 19:25). తలిలదండ్రులెవరైన్న ఎవరైన తమ సంత కుమారుడు 
తమ క్నునల యెదుట బహుగా హింసించబడి, నలుగగొటబిడి, చేయని తపుపకు నిందించబడి, సిలువలో 
వ్రేలాడదీయబడుతుంటే ఎవరైన చూసి తట్లికోగలరా?!  మరియ తన వయకిుగత ఆలోచనలక్ంటే దేవుని ఆలోచనలకు తనను 
తాను అప్పజెపుపకుననది కాబటే ిసిలువ యొదద చివరి వర్కు నిలువబడగలిగింది.    

య్యస్తను వడచి అందరు పారిపోయిన్న కూడా తాను మాత్రము ఏ భయానికి లొంగిపోకుండా య్యస్త పాద్వల 
యొదేద నిలువబడింది. తన ప్రధమ కుమారుడు సిలువలో భరించుచునన బాధను క్నునలారా చూచుచునన వేళలో సిలువపై 
యునన య్యస్త మాటలు తన చెవులకు సపష్మిుగా  వనిపించాయి. య్యస్త తన శిషుయలలో ఒక్డైన యోహ్వనును చూచి 
యిదిగో నీ తలిల అని మరియను .(యోహ్వను 19:25 - 27). గూరిచ సంభోదించాడు. య్యస్త యొక్క ప్రేమను మరియ 
క్డవర్కు పందుకుననది.(యోహ్వను 13:1). 

 అట్లతరువాత మేడ గదిలో కూడుకునన య్యస్త యొక్క నముక్మైన శిషుయల మధయ మరియను మనము 
చూడవచుచ (అ.ప 1:14). య్యస్త తాను శరీర్ధ్యరిగా ఉననపుపడు చివరిస్వరిగా ర్కటెనిు వరిచినది ఇదే మేడ గదిలో. మరియ 
య్యస్త శిషుయలలో ఒక్రిగా ప్రిగణంచబడి వారితో పాట్ల ప్రార్ధనలో పాలుపందుకుంది. మరియ జీవతము మరియు ఆమె 
యొక్క స్వక్షయము య్యస్త వైపుకు మన క్నునలను త్రిపేప వధముగా యుననది. ఆమె య్యస్తను ప్రేమించింది, మరియు దేవుని 
చితుమునకు ఒపుపకుంది. అందుకే 2వ కొరింధీ 12:9 లో చెపిపనట్లగిా తన బలహీనతయందు దేవుని క్ృప్ను బహుగా 
పందుకుననది.  మరియ దేవునిని నిజముగా నమిు ఆయన తలంచిన మానవ దృషికి ఊహించని జీవ మార్గములో 
నడిచింది. ఆమె నడచిన ఈ జీవ మార్గము ఆమెను య్యస్తని రూప్ములోనికి మారిచంది. వాక్యపు వలుగులో మరియ 
జీవతము ఒక్ మాదిరిగా క్నబడుతూ మనలను కూడా అదే మార్గములో నడవవలసిందిగా సూచిస్తుంది. 

    మర్య పిందుకునుట్లు గ్ద దేవుని ఉనుతమనై కృప్న్న నీవు కూడ్డ పిందవచుు .  
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పరిశుద్ద  గ్ర ంధమునంద్లి మహిళలు 

పదకొాండవ  అధ్యయయము : సమరయ స్త్రీ 
జీవిత సూతర ము: యేసుక్రర సుత ల వార్చ యొకక సతయమై న ఆరాధికులు మాతర మే, నిజమయన తృప్తత కి   

                             ఆధారము యేసుక్రర సుత లవారు అని తెలుసుకుంటారు మర్చయు  ఇతరులకు   

                              సువారత ను ప్ర కట్టంచుట ద్వారా తమలోని ఆశను తీరుికుంటారు.   
మొదటి రోజు 

యోహాను 4:1- 42 అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. య్యస్తక్రీస్తు ఎక్కడికి వళ్లిచుండెను? 

 
2. య్యస్త వళ్లిచుననపుపడు  సమయము ఏమిటి మరియు ఆయన ఎలా అనుభూతి చెందెను? 

 

 

రెండవ రోజు 

యోహాను 4:3-14 అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. య్యస్తక్రీస్తు సమర్య స్త్రీని ఏమి అడిగియున్ననడు మరియు ఆమె జవాబు ఏమిటి? 

 
 

2. 10వ వచనములో, య్యస్తక్రీస్తు సమర్య స్త్రీకి ఇచిచన సపందనను వ్రాయుము? 
 
 

3. 13 మరియు 14వ వచనములలో గొప్ప వాగాదనం ఏమిటి? మరియు ద్వని ఆర్ధము ఏమిటి? 
 
 

4. అదే వధముగా యోహ్వను 7:37-39 మరియు ప్రక్టన 22:16-17 చదివ, నీవు ఆ వాగాదనముల యెడల 
ఎట్లవంటి అనుభవము క్లిగియున్ననవు? 

 
 
మూడవ రోజు 

యోహాను 4:15:19 అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. 16-18 వచనములలో దేవుడు ఆమె యొక్క వయకిుగత జీవతమును గురించి ఎందుకు మాటాలడాడు  అని నీవు 

అనుకున్ననవు? 
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2. ఆమెలో ఆమెను గురించి ఏమి తెలియజేయాలని య్యస్త ప్రయతినంచాడు?  
 

3. ఆయన ఆమె గతమును గురించి మాటాలడినపుపడు, ఆయన జ్ఞానమును చూచి ఆమె ఏమి అననది?  
 
 

4. 139 కీర్ునలో, ఆమె గురించి మరియు ఈ రోజ నీ గురించి య్యస్తక్రీస్తుకు తెలిసి యునన వష్యముల జ్ఞబతాను 
వ్రాయుము? 
 
 

5. ఆ దినము నిజముగా దపిపక్గొనియుననవారు ఎవరు? య్యస్తకు ఆ వష్యము ఎలా తెలియును? ఆయన 
ఎందుకు శ్రదద వహించియున్ననడు? 

 
 

6. ప్రజలు తృపిు పందుట కొర్కు ఏయ్య వష్యములలో  దపిపక్ గలిగి యుందురు? 
 
 

7. 13 వ వచనములో య్యస్త ఎట్లవంటి జీవజలమును గురించి మాటాలడియున్ననరు? (యోహ్వను 6:3,63;7:37-39 
వాక్య భాగములను చూడుడి) 

 
 

8. నీ జీవతములో నీవు ఎపుపడయిన్న దపిపక్గొనియున్ననవా? నినున బలహీనప్రిచే సంబంధములు నీవు ఏమైన్న 
క్లిగియున్ననవా? ఈ సమర్య స్త్రీ గురించి నీవు చదివన తరువాత  నీకు క్లిగియునన నిరీక్షణ ఏమిటి? 

 
 
   
నాలుగవ రోజు 

యోహాను 4:20-26 అధ్యయనము చేయగలరు 
1. మీరు మీకు తెలియని ద్వనిని ఆరాధించువారు అను స్వమెత ఈ దినములలో ఎలా అనాయించ వచుచను? 

 
 

2. య్యస్తక్రీస్తు సతయమైన ఆరాధన  మరియు ఆరాధనకు అవసర్మైన ద్వనిని గురించి ఏమని వవరించారు? 
 
 

3. తండ్రి మన నుండి ఏమి కోరుచున్ననడు? ఈ సతయమును గూరిచ నీ అనుభవము ఏమిటి? 
 

4. మెస్వసయ ను గురించి  సమర్య స్త్రీకి  ఏమి తెలియును? 
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5. 25-26 వచనములలో య్యస్త తాను ఎవర్ని ఆమెకు చెపాపడు? 

 

అయిదవ రోజు 

యోహాను 4:27-42 వరకు అధ్యయనము చేయగలరు. 
1. 27వ వచనములో నుండి శిషుయలు ఆ దృశయమును చూచినపుపడు వారి సపందనను  వవరించుడి? 

 
2. ఆ స్త్రీ నీటి కుండను వడిచిపెట్లటి అను ద్వనినుండి మనము ఏ పాఠమును నేరుచకొనవచుచను? ఆ స్త్రీ ఎక్కడికి 

వళిింది? 
 

3. ఆమె స్వక్షయము యొక్క ప్రతిఫలం ఏమిటి? ఒక్ తృణీక్రించబడిన లేద్వ అంటరాని స్త్రీ ప్ర్లోక్ ప్ంట కోయుట 
నీకు ఆశచర్యమును క్లిగించినద్వ? 
 
 

4. య్యస్తక్రీస్తు ఆ ప్ంటకోయుటను గురించి వవరించుచుననపుపడు ద్వనిని గురించి నీవు ఏమి అనుకొనియున్ననవు? 
 
 

5. ఈ తృణీక్రించబడిన స్త్రీ కొర్కు య్యస్త యొక్క హృదయము ఎలాగుననదని చరిత్ర చెపుపచుననది మరియు ఈ 
దినములలో నశియించి పోవుచునన వారి యెడల మరియు తృణీక్రించబడిన లేద్వ అంటరాని వారి యెడల 
య్యస్త హృదయము ఎలాగుననదని మీరు అనుకోనుచున్ననరు?   

 
 

6. మనము య్యస్త లాగా ఉండాలని అనుకుంటే, మనము  ఎదుటి వారి ప్టల ఎలా సపందించాలి? 
. 
  
ఆరవ రోజు 

పద్కండవ్ అధ్యాయము:  సమరయ స్త్రీ  – “య్యస్త తృణీక్రించబడిన వారిని సహితము  
                                                                       హతుుకొనును”  
మూల  వాకాము:  యోహ్వను 4: 3 – 42 
జీవిత సూతర ము: యేసుక్రర సుత ల వార్చ యొకక సతయమై న ఆరాధికులు మాతర మే, నిజమయన తృప్తత కి   

                             ఆధారము యేసుక్రర సుత లవారు అని తెలుసుకుంటారు మర్చయు  ఇతరులకు   

                              సువారత ను ప్ర కట్టంచుట ద్వారా తమలోని ఆశను తీరుికుంటారు.   
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సారాంశము:  

యోహ్వను స్తవార్ు 4వ  అధ్యయయములో ఒక్ సమర్య స్త్రీని గూరిచయు మరియు య్యస్తతో తన ప్రిచయానిన గూరిచయు  
మనము చూడగలము.  య్యస్త యొక్క మాటల ద్వారా ఆ సమర్య స్త్రీ జీవతము ఏలాగు మారుప చెందిందో ఈ 
అధ్యయయములో మనము చూడగలము. య్యస్త సమర్య ప్రాంతమునకు వళ్లలడు. స్వద్వర్ణంగా  యెరుష్లేము నుండి 
గలలియ ప్రాంతానికి  వళ్లలటకు సమర్య అనువైనది. కాని యూదుడు అని పిలువబడే ఏ ఒక్కరు, సమర్య ప్రాంతములో 
నుండి వళ్లలటకు ఒపుపకోరు. దీనికి కార్ణము, వారు సమర్య ప్రాంతానిన, అందులో నివసించుచునన ప్రజలను ఒక్ 
అంటరాని వారిగా చూసే వారు. 2 రాజలు 17:24-34 నందు సమర్య ప్రాంతమును గూరిచన వశేలష్ణను మనము 
చూడగలము. వగ్రహ్వరాధనకు ఈ ప్రాంతములో పెదద స్వనామే యుననది.  అషూషరురాజ ఉతుర్ రాజ్ఞయలను స్వాధీనము 
చేస్తకొనన కాలములో కొందరు వగ్రహ్వరాధికులు కొంతమంది ఇశ్రాయ్యలు వారిని వవాహము చేస్తకొన్ననరు. వారి నుండి 
క్లిగిన ప్రజలు యిపుపడు ఆ ప్రాంతములో నివసించుచున్ననరు. వీరు యూదులు మరియు వగ్రహ్వరాధికుల క్లిసి 
నివసించుచున్ననరు.  ఈ ప్రాంతములోని కొందరు జనులు తమ సంత దేవతలను పెట్లికొని షోమ్రోనీయులు క్ట్లికొనిన 
ఉననతసలాముల మందిర్ములలో వాటిని ఉంచుచువచాచరు.  స్తకోకతెబనోతు దేవతను, కూతావారునెర్గలు దేవతను, 
హమాతువారు అషీమా దేవతను, ఆవీయులు నిబుజ దేవతను తరాుకు దేవతను ఇలా ఎవరికి వారు తమ సాంత దేవతలను 
పెట్లికొని  నిజమైన దేవుని యందు ఉండవలసిన భయభకుులను మర్చి పోయారు. వగ్రహ్వరాధనలు, అప్వత్రమైన 
కారాయలు బహుగా జరిగినప్పటికిని, ఈ సమర్య ప్రాంతము దేవుని వశాాస కార్యములతో తనను తాను 
అలంక్రించుకుననది (అప. కా. 7:16,17).   దేవుడు అబ్రాహ్వమునకు అనుగ్రహించిన వాగాదన కాలము సమీపించిన కొలది 
ప్రజలు ఈ ప్రాంతములోనే వస్వుర్ముగా వృదిధ పంద్వరు. యోసేపు ఎముక్లకు ఈ ప్రాంతము వశ్రాంతినిచిచంది. ఈ 
ప్రాంతములోనే యాకోబు త్రవాన బావ యుననది (యెహోషువా 24:32). సరిగా యాకోబు త్రవాంచిన ఇదే చోట మన క్ధ 
ప్రార్ంభమవుతుంది."య్యస్త సమర్య స్త్రీతో మాటాలడుట"  

స్వధ్యర్ణముగా యూదులు ఈ ప్రాంతములో సంచరించుటకు గాని,  అక్కడి ప్రాంత ప్రజలతో మాటాలడుటకు గాని 
ఇష్ిప్డరు. కాని య్యస్త సమర్య స్త్రీని క్లుస్తకొనుటకు తనతో మాటాలడుటకు సమర్యకు చేరుకున్ననడు. అది చాలా 
ఎండగా యుండే మధ్యయహనపు వేళ. య్యస్త తనకు ద్వహమునకు నీళ్లి ఇముని ఆమెను అడిగాడు.(యోహ్వను 4:7) నిజ్ఞనికి 
అలా అడుగుటకు ఒక్ ముఖయ ఉదేదశయము ముందుగానే నిర్ణయించబడింది. సమర్య స్త్రీ యొక్క ఆతీుయ ద్వహమును 
తీరుచటకు ఆయన ద్వహమును అడిగాడు. 

స్త్రీలు స్వధ్యర్ణముగ మద్వయహనపు వేళలో నీళ్లల చేదుకొనుటకు బయటకురారు. కాని ఈ సమర్య స్త్రీ నిందలను 
తపిపంచుకొనుటకు మరియు ఆయా ప్రజలు చేసే హేళనను తపిపంచుకొనుటకై, ఎండను సహితము లెక్కచేయక్ 
మదయహనము వేళ నీటి కొర్కై బయలుదేరింది. తనను ర్క్షంచాలని తలంచిన య్యస్త, సరిగాగ ఆ స్త్రీ వచేచ సమయాన 
బావయొదదకు చేరుకొన్ననడు. సమర్య స్త్రీది వలివేయబడిన జీవతము మరియు ఖండించుటకు తగిన జీవతమైనప్పటికిని 
య్యస్త తనకు తీరుప తీర్చలేదు. ద్వహమునకిముని ఆమెను అడిగాడు. మత ఆచారాలు, కులానిన గూరిచన అడుడగోడలు, ఆ 
బావలోని నీటిని త్రాగుటకు ఒపుపకోవు. కాని య్యస్త ఆ స్త్రీ యొక్క హృదయానిన చూస్తున్ననడు. ఆమెకు జీవ జలానిన ఇచాచడు. 
ఆ జలము ఎననటికిని తర్గనిది, హృదయ అంతర్ంగమునుండి ఉపపంగేది.  లేఖన్నలు ఈ జలానిన ప్రిశుద్వదతుగా 
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వరిణంచాయి (యోహ్వను 7:38,39).  ఆ స్త్రీ యొక్క దపిపక్ను ఒక్ నిజమైన ఆతీుయ దపిపక్గా మారుసూు య్యస్త "నీవు వళిల నీ 
పెనిమిటిని పిలుచుకొని యిక్కడికి ర్ముు " అని ఆమెతో చెపాపడు. ఆ స్త్రీ న్నకు పెనిమిటి లేడనగా, య్యస్త ఆమెతో న్నకు 
పెనిమిటి లేడని నీవు చెపిపన మాటసరియ్య అని ప్లికి ఆమెకు సతయమును బయలుప్రిచాడు (యోహ్వను 4:16,17). దేవునిన 
ఆరాధన చేసే వధ్యన్ననిన గూరిచ ఆమె య్యస్తతో కాసు వాదన చేసినప్పటికినీ,  ఆ స్త్రీ ఘోర్ పాపి అయినప్పటికినీ ఆమెకు 
సతయమును బయలుప్ర్చాడు. ప్ర్లోక్పు తండ్రి ఆతుతోను సతయముతోను చేసే ఆరాధనను కోరుకుంట్లన్ననడని తనకు 
భోధించాడు. మరియు రాబోయ్య మెస్వసయాను గూరిచ తాను అడిగినపుపడు య్యస్త తన య్యస్త ఆ స్త్రీ క్నులను తెర్చి తనను 
తాను ప్రతయక్ష ప్ర్చకున్ననడు (యోహ్వను 4:25). నీతో మాటలాడుచునన నేనే  మెస్వసయనని  ఆయన ప్లికినట్లగిా వాక్య 
భాగములలో మనము చూడగలము. ఒక్ వయకిుతో తనను తాను నేరుగా నేనే మెస్వసయానని చెప్పడము ఇది మొదటిస్వరి 
మరియు చివరిది కూడా. ఆచార్ సంబంధమైన మరియు మతసంబంధమైన అడుడగోడలను ఆయన కూలిచవేసి తనను తాను 
ఆ స్త్రీకి ప్రతయక్ష ప్ర్చుకొన్ననడు.   

కొంతసేప్టికి ఆయన శిషుయలు ఆయన యొదదకు వచిచ జరుగుతునన సంగతులను గూరిచ వారు ఆశచర్య 
ప్డినప్పటికినీ ఆయనను ఒక్క మాట కూడా ప్రశినంచలేదు. మన కారాయలు ఆయన కారాయల వంటివ కాదు గద్వ! ఆ స్త్రీ తన 
కుండను వడచిపెటి ి ఆ ఊరిలోనికి వళిల, స్తవార్ును అందరికినీ ప్రక్టించింది. దేవుని ప్రిచర్యను మొదలుపెటింిది. ఆమె 
చేసినవనినయు ఆమెతో చెపెపనని అక్కడి ప్రాంతమువారికి స్వక్షయమిచిచన  ఆ  స్త్రీయొక్క మాటనుబటి ి అక్కడి వార్నేకులు 
ఆయనయందు వశాాసముంచారు. ఆమె తన పాప్మును ద్వచిపెటలిేదు గాని క్రీస్తులోని క్షమాప్ణను స్వాక్రించినది. 
ఆయన యొదద క్షమాప్ణ దొర్కునని ఆ స్త్రీ తెలుస్తకుంది. క్షమాప్ణను స్వాక్రించుట ద్వారా తన వశాాసమును క్నప్ర్చింది. 
ఈ దినమున మన వశాాసము కేవలము మాటలకే ప్రిమితమా లేక్ ఆచర్ణలలో క్నప్ర్చుచున్ననమా?  

            య్యస్త మరియు ఆయన శిషుయలు క్లిసి రండు రోజలు ఆ ఊరిలోనే గడిపారు. య్యస్త యొక్క మాటలు 
అక్కడి సమర్యలులోని మరికొంత మందిని ర్క్షంచాయి.  సమర్యులులతో క్లసి యుండుటకు యూదులైన తన 
శిషుయలు చింతించారు. వారి ఆలోచనలను సరిచేయుటకు య్యస్త వారికి చాల సంగతులను నేరుపతూ వచాచడు. య్యస్త 
యొక్క కారాయలను మన జీవతములలో క్నప్రుచటకు మనలోని మన కోరిక్లు, మన  ఆలోచనలు ఆయనే 
మారిచవేయడము ఎంత భాగయము క్దూ! 

యేసు నిన్ను సృష్ుించాడు మర్యు ఆయనకు నీ గుర్ించ పూరో్గ్ద తెలియున్న. 
ఎిందుకనగ్ద ఆయన అనిుింటిలో  మహ్వ శ్కిోగల్ దేవుడు. ఆయన మాతరమే నీయొకక 

ప్ రతి అవసరతల్న్న తీర్ు నిన్ను తృపిో ప్రచగల్ దేవుడు!  
 
 
 


