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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

పరిచయము : 

ఈ రోజులలో చాలా మంది క్రైస్తవులుగా చెప్పుకంటున్నారు, కాని వారి నమమకాలు వారి జీవనశైలి వలె 
వైవిధ్యముగా ఉన్నాయి. క్రైస్తవుడిగా ఉండడము అంటే ఏమిటి? మనము క్రైస్తవ మతము యొక్క మూలానికి తిరిగి వెళ్లి, క్రీస్తత 
శిష్యయల యొక్క జీవితాలను మరియు వారు శిక్షణ పందిన తీరును పరిశీలిస్తత, దేవునితో స్ుష్టమైన మరియు అన్యయనయమైన 
స్హవాస్ స్ంబంధాలను చూస్తతము. ఇతరులక స్తవ చేస్త జీవితము, స్నిాహిత స్ంబంధాలు క్లిగిన స్మాజము, ప్రార్థన 
మరియు ఆరాధ్న పట్ి అంకితభావము మరియు వారిలో ఆతమ శకిత ద్వారా రూపంతర్ము నందిన పరివర్తనను మనము 
గమనిస్తతము. ఈ తొలిన్నటి విశ్వాస్తలందరూ క్రైస్తవ మతము యొక్క లోతైన మరియు అత్యయనాతమైన  వాస్తవిక్తను బటిట, 
యేస్తక్రీస్తత స్ాయముగా, దేవుని కమారుడు, ప్రజల యొక్క ర్క్షకడు మరియు అనిా దేశ్వల ప్రభువుగా అంగీక్రించారు. 
క్రైస్తవ మతానిా క్రీస్తత యొక్క నిజమైన జ్ఞానము లేకండా అర్థము చేస్తకోలేము మరియు ఆయనతో అన్యయనయమైన 
స్హవాస్ము లేకండా జీవించలేము. ఎందుక్ంటే యేస్త క్రీస్తత భూమిపై పరిపూర్ణ దేవుడిగా మరియు అదే స్మయములో 
పరిపూర్ణ మానవుడిగా పరిచర్య చేశ్వడు. అతను ధ్ర్మశ్వస్త్రము యొక్క అవస్రాలను స్ంపూర్ణముగా నెర్వేరాాడు, మన 
తర్ప్పన తనను తాను ప్రాయశిాతతముగా చేశ్వడు, తద్వారా ఆయన మనలను ర్క్షిస్తతన్నాడు మరియు మనలను దేవుని 
స్నిాధిలోకి తీస్తకరావడానికి మధ్యవరితతాము చేయుచున్నాడు. బహుశ్వ మనము మెస్సీయ అయిన యేస్త క్రీస్తత గురించిన 
లోతైన అవగాహన మరియు అతని ఉనికి గురించిన వయకితగత జ్ఞానము కోరుకంటాము. హెబ్రీయుల ప్పస్తక్ము రండింటి 
యొక్క ర్హస్తయనిా వెలికితీసి, నిజమైన దేవుడితో మరింత అన్యయనయమైన స్హవాస్మువైప్ప మనలను నడిపిస్తతంది, 
అదేర్క్మైన అన్యయనయమైన స్హవాస్మును మన ముందు వెళ్లిన పరిశుదుులు యేస్త క్రీస్తతతో పంచుకన్నారు. 

గ్ర ంథకర్త  : 
హెబ్రీయుల ప్పస్తక్ము ద్వని కూరుు మరియు శైలిలో ఒంట్రిగా నిలుస్తతంది, కానీ ఇది తెలియని ర్చయితతో ఉనా 

క్రొతత నిబంధ్న ప్పస్తక్ము. కందరు యూదుల ఆచార్ వయవస్థను తెలిసిన లేవీయుడైన బర్ాబా అని సూచిస్తతన్నారు. బర్ాబా 
అనే పేరుక “ప్రోతాీహము” అని అర్ుము, ఎందుక్ంటే ఇది అతని జీవితము మరియు హెబ్రీయుల ప్పస్తక్ము ప్రధానముగా 
ప్రోతాీహములో ఒక్టి (అపస్తలుల కార్యములు 4:36, 13: 2). మరికందరు అపలోి లేద్వ అతని ఉపధాయయులు ప్రిసికలి 
మరియు అకలను సూచించారు (అపస్తలుల కార్యములు 18: 24-26). ఈ రోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు క్లిగి ఉనా 
అతయంత ప్రజ్ఞదర్ణ పందిన అభిప్రాయము ఏమిట్నగా, అపస్తలుడైన పౌలు ర్చయిత అని, కానీ ఆ విష్యము దేవునికి 
మాత్రమే తెలుస్త! 
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ప్రర క్షకులు : 

ప్రతయక్ష స్తక్షుల స్తక్షయము ప్రకార్ము యూదుల మతానిా విడిచిపెటిట క్రీస్తతయందు విశ్వాస్ముంచుట్క వచిాన 
యూదులైన విశ్వాస్తలక హెబ్రీయుల పత్రిక్ వ్రాయబడినది. ఈ ఆది విశ్వాస్తలు స్తవార్త కోస్ము చాలా బాధ్పడాారు, 
చాలామంది హింస్ల కార్ణముగా యెరూష్లేము నుండి పరిపోయారు, కాని వారి విశ్వాస్మును విడిచిపెటిట యూదుల 
మతానికి తిరిగి వచేా ప్రమాదము ఉనాది. వారికి చాలా ప్రశాలు మరియు కనిా స్ందేహాలు ఉన్నాయి. భయము, అజ్ఞానము, 
ఆధాయతిమక్ అపరిపక్ాత మరియు క్ఠినమైన హింస్ కార్ణముగా, ఈ క్రైస్తవులలో కందరు స్ందేహాస్ుదముగా మరియు 
బలహీనమైన ఇష్టముతో విశ్వాస్మును కనస్తగిస్తతన్నారు. అదనముగా, పవిత్ర రోజులు, దేవాలయ బలులు, యాజక్తాము 
మరియు స్బాాత్య దినము వంటి యూద్వ స్తంప్రద్వయాల భవిష్యత్యత గురించి వారు అనిశిాతముగా ఉన్నారు. యేస్త ఎవరో 
మరియు ఆయన వారి కర్క ఏమి స్తధించాడనే ద్వనిపై వారికి చాలా స్ుష్టత అవస్ర్మై యునాది. వారు క్రీస్తత నెర్వేరిాన 
కార్యమునక మరియు పత నిబంధ్న లేఖన్నల నెర్వేరుుక మధ్య ఉనా స్ంబంధానిా అర్థము చేస్తకోవాలి. చివర్గా, వారు 
ఎదుర్కంటునా పరీక్షల క్న్నా యేస్త పట్ి భకిత నిజముగా గొపుదని వారికి ఋజువు అవస్ర్మై ఉనాది. హెబ్రీయుల పత్రిక్ 
యూద్వ ప్రజలక ఈ ముఖయమైన విష్యాలను స్ుష్టము చేసినది, మన పరిపూర్ణ ప్రధాన యాజకడైన యేస్త యొక్క 
ఆధిపతాయనిా మరియు ప్రాయశిాతతమును (అనిా కాలములక స్రిపోయే ఒకే ఒక్ ప్రాయశిాతతము) ఎతితచూపినది. 

ర్చనాకాలము : 

హెబ్రీయుల పత్రిక్ ఎప్పుడు వ్రాయబడినది? ఈ ప్పస్తకానికి ఒక్ ఖచిాతమైన తేదీని కేటాయించలేము కాని ఇది AD 
95 కి ముందు వ్రాయబడినదని చాలా మంది అంగీక్రిస్తతన్నారు. స్థలము కూడా తెలియదు. హెబ్రీ 13:24 ఇట్లీలో 
ఉనావారి నుండి శుభాకాంక్షలు పంప్పత్యనాందున రోమ్ ఒక్ బలమైన అవకాశముగా ఉనాది. సినగోగు మరియు అభివృదిు 
చెందుత్యనా క్రైస్తవ వరాాల మధ్య విస్తృత దూర్ము ఉనా స్మయములో ఈ పత్రిక్ వ్రాయబడినదనేది ఖచిాతముగా 
చెపువచుాను.  

హెబ్రీయుల పత్రిక్లో చాలా హెచారిక్లు ఉన్నాయి. కందరు స్మస్యలను నివారించడానికి ఇతర్ విశ్వాస్తలతో 
స్హవాస్ము చేయడము మానేశ్వరు. వారు తమ విశ్వాస్ముతో బాగుగా ప్రార్ంభించారు, కానీ వెనకిక తగిాపోత్యన్నారు 
(5:11, 6: 1). కందరు తాము ఒక్స్తరి వినిన స్ంగత్యలను విడిచిపెటిట కటుటకని (2: 1) పోయే ప్రమాదము ఉనాది. ఆతీమయ 
పరిపక్ాతలో పెరుగుట్క బదులుగా (5:12) వారు “పపమువలన క్లుగు భ్రమచేత హృదయములను క్ఠినపర్చు 
కనుచున్నారు” (3:13) మరియు వారి ధైర్యమును విడిచి పెటేట ప్రమాదము ఉనాది (10:35). కందరు బహిర్ంగ అవమాన్ననిా 
ఎదుర్కన్నారు, మెస్సీయపై ఉనా విశ్వాస్ము యొక్క స్తక్షయము కర్క హింస్, జైలు శిక్ష మరియు ఆసిత నష్టము కూడా 
అనుభవించారు (10: 32-34). వారియొక్క నమమక్ము కార్ణముగా వారు వారి కటుంబాల నుండి నలిగిపోయి 
ఉండవచుాను. వారికి భౌతిక్ భద్రత మరియు గురితంప్ప లేదు, కాబటిట వారు ఇళ్ిలో క్లుస్తకన్నారు. వారు అనిావైప్పల 
నుండి ఇబాంది పడుచూ, ప్రతి దశలో మరియు ప్రతి వైప్ప నుండి స్వాలు చేయబడుచున్నారు. 
ఈ దినములలో కూడా ఇలాంటి విష్యాలను మనము చూస్తతన్నాము. ఈ ప్రపంచము పర్ధాయనమును, ఒతితడిని మరియు 
బాధ్లను తెస్తతంది, ఇవి అనిాయు యేస్త తన ప్రజలక ఇచిాన వాగాాన్నలపై మన విశ్వాస్తనిా నకిక చెబుత్యంది. యేస్తను 
నమిమన వయకితగా జీవితము చాలా క్ష్టముగా ఉనాద్వ? మీ విశ్వాస్ములో మీరు నిరుతాీహపడాారా? క్రీస్తతలో, మనము 
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అనిశిాత మరియు క్ష్ట స్మయాలోి జీవిస్తతనాప్పుడు మనము స్మాధానము మరియు ఆనందముతో ఉంటామని 
హెబ్రీయుల పత్రిక్ మనక బోధించు చునాది. 

నేపథయము : 

హెబ్రీయుల పత్రిక్ మొతతము యొక్క నేపథ్యము విశ్వాస్ము. హెబ్రీయుల పత్రిక్ యొక్క మొదటి పది అధాయయాలు 
క్రీస్తత మన విశ్వాస్మునక లంగరు మరియు ముఖయము అనే విష్యమును తెలియజేయుట్ను గూరిా చెప్పుచునాది. 
మనము యేస్తక్రీస్తతపై దృష్టటని కేంద్రీక్రించి, ఆయన ఎవరో, అతని యొక్క స్ాభావము మరియు లక్షణాల కర్క ఆయనను 
చూస్తత, మనము బలముగా మరియు దృడముగా ఉంటాము ఎందుక్నగా ఆయనను మనము నమమడము మరియు 
తెలుస్తకోవడము మనక భద్రముగా ఉంటుంది. మన జీవితానికి కేంద్రముగా మనక ఏదియును ఉనాపుటికీ, క్రీస్తత 
మాత్రమే మంచివాడు! యేస్త క్రీస్తత ఇతర్ న్నయకలు, వయవస్థలు మరియు మత విలువలు వంటి అనిాంటిపై గొపు వాడిగా 
ఉన్నాడు. యేస్త క్రీస్తత దేవుని పరిపూర్ణతయై, పపమునక స్ంపూర్ణమైన మరియు అంతిమ ప్రాయశిాతతముగా, దయగల 
మధ్యవరితగా  మరియు నితయజీవానికి ఏకైక్ మార్ాముగా ఉన్నాడు. 

11-13 అధాయయములలో, విశ్వాస్ము మనక నిర్ాచించబడింది, “విశ్వాస్మనునది నిరీక్షింపబడువాటియొక్క 
నిజస్ారూపమును, అదృశయమైనవి యునావనుట్క రుజువునై యునాది.” మరియు మనక ముందు వెళ్లిన మన పితరుల, 
విశ్వాస్ వీరుల గురించి మనక స్మీక్ష ఇవాబడినది. ఈ రోజుల మాదిరిగానే వీరు కూడా స్తధార్ణ ప్పరుష్యలు మరియు 
మహిళ్లు, కాని వారి విశ్వాస్మునక మనము భయపడుత్యన్నాము. వారు దేవుని వాగాాన్నలను పటుటకన్నారు. వారు 
మానవ బలహీనతలలో కూడా వారు దేవుణ్ణణ అనుభవించారు, వారు యేస్తతో అన్యయనయమైన స్హవాస్ జీవితములోనికి 
లోత్యగా వెళ్ళిరు. వారు అస్తధార్ణమైన దేవుణ్ణణ విశాసించారు, ఈ విశ్వాస్మే వారి జీవితములోని క్ష్టటలను విజయముతో 
నడిపించటానికి వీలు క్లిుంచింది. 

నిరుతాీహము, ఓట్మి లేద్వ నిరాశ స్మయాలోి యేస్తపై నిజముగా ఆనుకని ఉనాప్పుడు హెబ్రీయుల పత్రిక్  
గొపు ప్పస్తకాలోి ఒక్టిగా నునాది. దీనిని చదివేట్ప్పుడు, చరిత్ర మరియు జీవితానిా దేవుని కోణము నుండి చూస్తతము. 
మనలను వెనుక్క తీస్తకోకండా పూరితగా క్రీస్తతక మనలను మనమే స్మరిుంచుకంద్వము! మనము వెలిచూప్పతో  
కాకండా విశ్వాస్ము ద్వారా నడవడమును ఎంచుకంద్వము. యేస్త క్రీస్తత నందు విశాసించేవారు ఈ ప్రతేయక్మైన ఎంపిక్ 
ద్వారా మన స్ృష్టటక్ర్త అయిన దేవునితో నితయతాములోనికి ప్రవేశిస్తతరు. 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

మొదటి పాఠము : 1 మరియు 2 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మన ప్ర వక్త , ప్రర యశ్చిత్త మై న యాజకుడు మరియు నిత్యత్వము యొక్క రాజు అయిన యేసు మాట 

వినవలయును. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 1:1-4 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. పూర్ా కాలమందు దేవుడు మనతో ఎలా మాటాిడాడు? 

 

2. ఆయన ఈ దినములలో మనతో ఎలా మాటాిడుచున్నాడు? 

 

3. కమారుడు (యేస్త) చేస్త కనిా పనులు ఏమిటి? 

 

 

4. యేస్త “దూతల క్ంటె కంచెము తకకవవాడుగా” చేయబడినప్పుడు, అతను మానవజ్ఞతి కర్క ఏమి చేశ్వడు? (2:9-
10) 

 

 

రెండవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 1:5-14 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. 8-13 వచన్నల నుండి మనము యేస్త గురించి ఏమి నేరుాకంటున్నాము? 

 

2. దేవదూతలు ఎవరిని ఆరాధిస్తతరు (6 వ వచనము)? 



5 
 

 

3. దేవదూతలు ఏమి చేస్తతరు? 7 మరియు 14 వ వచన్నలలో వాటిని ఏమని పిలుస్తతరు? 

 

మూడవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 2:1-13 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఇక్కడ 1 వ హెచారిక్ ఏమిటి? 

 

2. దేవుడు తన కమారుడిని ఏఏ విధాలుగా ధ్ృవీక్రించాడు (3-4 వ వచనములు)? 

 

3. 11 వ వచనములో యేస్త మనలను ఏమని పిలుస్తతన్నాడు? 

 

నాలుగవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 2:14-18 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. యేస్తక్రీస్తత మర్ణము పందినప్పుడు మనము ఏ శత్రువుల నుండి విముకిత పంద్వము? 

 

2. దేవుడు యేస్తను భూమిపై మానవుడిగా ఎందుక పంపడు? 

 

3. యేస్త మన గురించి ఏమి అర్థము చేస్తకన్నాడు? 

 

అయిదవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 2:14-18 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. మన బాధ్లు, వేదనలు మరియు పరీక్షల గురించి యేస్త యొక్క అవగాహన మనక ఎలా స్హాయపడుత్యంది? 
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2. ఈ 2 అధాయయములలో ఏ వచనము మీక ఎకకవగా ప్రాముఖయముగా ఉనాది? ఎందుక? 

 

 

మన ప్రధాన యాజకడైన యేస్త మన బలహీనతలలో స్హాయపడే శకితని ఇస్తతడు. 

ఆరవ రోజు : 

మొదటి పఠము : “దేవుడు ప్రత్ాక్షపరచిన సత్ాము యొక్క ఫలిత్ము విషాదముగా ఉననది” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 1 మరియు 2 అధాయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 1:1-2 “పూర్ాకాలమందు న్నన్నస్మయములలోను న్నన్న 

విధ్ములుగాను ప్రవక్తలద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు 2 ఈ 
దినముల అంతమందు కమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను. ఆయన ఆ 
కమారుని స్మస్తమునకను వార్స్తనిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా 
ప్రపంచములను నిరిమంచెను.” 

పఠ్యంశ వాక్యము మన ప్రవక్త, ప్రాయశిాతతమైన యాజకడు మరియు నితయతాము యొక్క రాజు 
అయిన యేస్త మాట్ వినవలయును. 

జీవిత సూత్రము మన ప్రధాన యాజకడైన యేస్త మన బలహీనతలలో స్హాయపడే శకితని 
ఇస్తతడు. 

 

సారంశము:  

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ యొక్క ఈ మొదటి వచనములు యేస్త దేవుని కమారుడిగా ఎవరు అనేద్వనికి చాలా 
అర్థమైన గొపు వయకీతక్ర్ణలు. “అతను మనక దేవుని యొక్క మహిమను మరియు అతని యొక్క గొపు పత్రను 
వివరించాడు.” మనము యేస్తను చూస్తట్ప్పుడు, ప్రేమ అయిన దేవుడిని మరియు ఆయనక మనపై ఉనా ప్రేమను ఆయన 
చేత స్ృజంచబడిన వార్ముగా అర్థము చేస్తకంటాము. మన స్ృష్టటక్ర్త యొక్క స్ృష్టటని చూస్తతనాప్పుడు, పరిపూర్ణతను బటిట 
గల ఆయన దృష్టట మరియు అందము పట్ి ఆయనకనా ప్రేమను మనము అర్థము చేస్తకంటాము, ఇది ప్రతి జీవితానికి 
ప్రాముఖయత మరియు విలువను ఇస్తతంది. అదే వచనములో, మనము ఈ అదుుతమైన వివర్ణ నుండి సిలువక ర్క్షణ 
కార్యమునక వెళ్ళతము. “పపముల విష్యములో శుదీుక్ర్ణము తానే చేసి ...” (3 వ వచనము). క్రీస్తత సిలువపై తనక 
తానుగా స్ర్ా లోక్ పపములక ప్రాయశిాతతముగా అరిుంచడము ద్వారా ర్క్షణను నితయజీవానిా  స్తధించడానికి వచాాడు. ఈ 
ప్రాయశిాతతము పత నిబంధ్న యాజక్ క్రమానిా నెర్వేరిానది. తద్వారా యేస్త దేవుడిగా పర్లోక్ములో మహామహుడగు 
దేవుని కడిపర్్వమున కూరుాండెను (కీర్తనలు 110: 1 & హెబ్రీయులు 1:13). పత నిబంధ్న అంతటా చూసినటుిగా ఇదియే 
ఎలిప్పుడూ దేవుని ప్రణాళ్లక్గా ఉనాది. మతతయి 5: 17 లో యేస్త చెపిునటుిగా దేవుని ఈ ప్రణాళ్లక్ను నెర్వేర్ాడానికి వచాాడు. 
అతను ద్వవీదు ఇంటిలో ఉనావాడు, మెస్సీయ ఎపుటికీ పరిపలించేవాడు (2 స్మూయేలు 7). 
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ఇది హెబ్రీయుల పత్రిక్లోని ఐదు హెచారిక్లలో మొదటిద్వనికి మనలను తీస్తకవస్తతంది; నిర్కి్షయము యొక్క 
ప్రమాదము. తన కమారుడైన యేస్త ద్వారా మనలను తన దగార్క తీస్తకరావడానికి దేవుడు చేసిన అనిాటి వెలుగులో, 
తిర్స్కరించడము లేద్వ దూర్ము చేయడము లేద్వ ఒక్స్తరి వినిన స్ంగత్యలను విడిచిపెటిట కటుటకనిపోవడము 
తీవ్రమైనది. నిజ్ఞనికి, ఇది ఒక్ జీవిత మరియు మర్ణ విష్యము. విడిచిపెటిట కటుటకనిపోయే వారు మర్ల ఎప్పుడూ 
క్రీస్తతతో చేర్లేరు. బహుశ్వ వారు స్తాయనిా విన్నారు, కాని వారి జీవితాలపై ఆయనక అధికార్ము ఇవాడములో నిర్ిక్షయము 
చేసి ఉండవచుాను. 

“యేస్త క్రీస్తత ప్రభువు మాత్రమే అనిాంటిపైన ఉన్నాడు.” 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

రెండవ పాఠము : 3 మరియు 4 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మన ఎెంపిక్ అనేది అవిశ్వవస తిరుగుబాటులో జీవిెంచడము లేదా విశ్వర ెంతిపెందుటను 

నేరుికోవడము. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 3:1-6 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఈ అధాయయములో “నమమక్ముగా” అని ప్రతిస్తరీ క్నబడే పద్వనిా స్రికల్ చేయండి. 

 

2. ఈ వచనములలో యేస్తను ఏ పద్వలు వరిణంచాయి? 

 

3. యేస్తపై “మన ఆలోచనలను గురి ఉంచుట్ లేద్వ లక్షయముంచుట్” కర్కైన కనిా ఆచర్ణాతమక్మైన మార్ాములు ఏమిటి? 

 

4. 2:18 వైప్ప తిరిగి చూసూత, యేస్తపై “మన ఆలోచనలను గురి ఉంచుట్ లేద్వ లక్షయముంచుట్” మనక ఎప్పుడు 
అవస్ర్ము? 

 

రెండవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 3:7-19 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. దేవుని స్ారానికి మనము ఎప్పుడు స్ుందించాలి? 

 

2. దేవుడు అదుుతాలు చేయడానిా ఇశ్రాయేలీయులు ఎనిా స్ంవతీరాలు చూశ్వరు? 

 

3. వారు అర్ణయములో చూసిన కనిా అదుుతాలు మీక గురుతన్నాయా? 
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4. వారి అవిశ్వాస్తనికి దేవుడు ఎలా స్ుందించాడు? 

 

5. దేవుని నుండి దూర్మయేయ హృదయానిా వివరించగలరు  

 

6. మీరు దేవుణ్ణణ నమమకండా ఉనా విష్యము ఏదైన్న ఉనాద్వ? 

 

7. మీ స్మూహము మీ కర్క ఏవిష్యములో ఎలా ప్రారిథంచగలదు? 

 

మూడవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 4:1-13 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఈ వచనములలో మనక ఏ హెచారిక్ ఇవాబడినది? 

 

2. ఒక్ వయకిత దేవుని విశ్రాంతిలోనికి ఎలా ప్రవేశిస్తతడు? 

 

3. దేవుని స్ారానికి మనము ఎప్పుడు స్ుందించాలి? 

 

4. “విశ్రాంతి” గురించిన దేవుని వాగాానము నీక ఉనాద్వ? 

 

5. ఒక్ వయకిత దేవుని “విశ్రాంతి” లోనికి ఎలా ప్రవేశిస్తతడు? 

 

నాలుగవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 4:12-16 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 
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1. ఈ వచనముల నుండి దేవుని వాక్య శకితని వివరించగలరు? 

 

2. ఏదైన్న దేవుని నుండి ద్వచబడినద్వ? 

 

అయిదవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్  3 మరియు 4 అధాయయములను మర్ల అధ్యయనము చేయగలరు 

1. యేస్తక్రీస్తతతో మీ అన్యయనయమైన స్హవాస్మును పెంపందించుకనుట్క కతతగా మీరు ఏమి నేరుాకన్నారు? 

 

2. యేస్తపై “మన ఆలోచనలను గురి ఉంచుట్ లేద్వ లక్షయముంచుట్” ఎలా స్తధ్న చేస్తతరు? 

 

ఏ పరిసిథత్యలలోనైన్న విశ్వాస్పత్రునిగా పటుటదలతో ఉండటానికి అవస్ర్మైన విశ్రాంతిని మరియు దయను మనక 
ఇవాగల క్రీస్తతపై మన దృష్టటని దృడముగా  కేంద్రీక్రించాలి. 

ఆరవ రోజు : 

రండవ పఠము : “క్రీస్తు మరియు మోషే” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 3 మరియు 4 అధాయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 4:12 ఎందుక్నగా దేవుని వాక్యము స్జీవమై బలముగలదై 

రండంచులుగల యెటువంటి ఖడాముక్ంటెను వాడిగా ఉండి, ప్రాణాతమలను 
కీళ్ిను మూలుగను విభ జంచునంతమటుటక దూరుచు, హృదయముయొక్క 
తలం ప్పలను ఆలోచనలను శోధించుచునాది. 

పఠ్యంశ వాక్యము మన ఎంపిక్ అనేది అవిశ్వాస్ తిరుగుబాటులో జీవించడము లేద్వ 
విశ్రాంతిపందుట్ను నేరుాకోవడము. 

జీవిత సూత్రము ఏ పరిసిథత్యలలోనైన్న విశ్వాస్పత్రునిగా పటుటదలతో ఉండటానికి అవస్ర్మైన 
విశ్రాంతిని మరియు దయను మనక ఇవాగల క్రీస్తతపై మన దృష్టటని దృడముగా  
కేంద్రీక్రించాలి. 

 

సారంశము:  

3 మరియు 4 అధాయయాల ద్వారా రండు ఆలోచనలు ఉన్నాయి, 3 వ అధాయయము మొదటి ఆలోచనతో 
మొదలవుత్యంది, ఇది యేస్తపై “మన ఆలోచనలను గురి ఉంచుట్ లేద్వ లక్షయముంచుట్” మరియు చివరి వర్క 
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నమమక్ముగా ఉండడము. 4 వ అధాయయము యొక్క ముగింప్ప క్రీస్తతపై దృష్టటని స్తరించినప్పుడు మనము పటుటదలతో 
ఉండగల మొదటి ఆలోచనక తిరిగి నడిపిస్తతంది. “గనుక్ మనము క్నిక్రింపబడి స్మయోచితమైన స్హాయముకర్క 
క్ృప పందునటుి ధైర్యముతో క్ృపస్నమునదాక చేరుదము.” మన అవస్రాలను తీర్ాడానికి దేవుడు స్రిపోతాడు. అతను 
మన బలహీనతను అర్థము చేస్తకంటాడు మరియు నమమక్ముగా మనలను తీస్తకవెళ్ిగలడు మరియు ద్వనిని 
చేయుట్క సిదుముగా ఉన్నాడు. క్రీస్తత ద్వారా దేవుని క్ృపపై ఆధార్పడేవారు ఇటువంటి పటుటదలను స్తధిస్తతరు. 

 మన విశ్వాస్ జీవితముములో పటుటదలతో ఉండటానికి ఈ క్ఠినమైన పిలుప్పను చివరి వర్క కనస్తగించుతూ 
స్హించేవారికి విశ్రాంతి అనే వాగాానము ఉనాది. “నేడు, మీరాయన శబామును వినినయెడల, మీ హృదయములనులను 
క్ఠినపర్చు కనకడి ...” (3: 7,15 మరియు 4: 7) మరియు “...త్యదమటుటక సిథర్ముగా చేపెటిటనయెడల” (3: 6,14)  అను ఈ  
రండు పదబంధాలు ఒక్ద్వని మీద ఒక్టి దృడముగా ఉనావి. అనేక్ అదుుతాలను చూసినను చనిపోయిన మరియు 
వాగాాన్నలను ఎనాడూ చూడని ఎడారిలో ఉనా ఇశ్రాయేలీయుల వలె మనము ఉండకూడదు. దేవుడు చెపిునటుి చేయటానికి 
వారు నిరాక్రించారు మరియు వారి హృదయాలను త్రిప్పుకన్నారు (3:10). ఈ కార్ణముగా, 4 వ అధాయయము రండవ 
హెచారిక్తో ప్రార్ంభమవుత్యంది; అవిశ్వాస్ము యొక్క ప్రమాదము. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణణ నమమడానికి నిరాక్రించట్ను 
బటిట వాగాానము చేసిన భూమిలోనికి వారు ప్రవేశించలేదు, మన నమమక్ము యేస్తపై దృష్టటని కేంద్రీక్రించక్పోతే  మరియు 
సిథర్పడక్పోతే మనము కూడా దేవుని విశ్రాంతిలోకి ఇశ్రాయేలీయులవలే ప్రవేశించలేము. 

 విశ్రాంతి అనేది ర్క్షణ యొక్క ప్రయోజనము. పపము యొక్క నియంత్రణ మరియు శిక్ష నుండి విముకిత 
పందినవారికి దేవుని యొక్క ఉదేాశయము. దేవుడు స్ృష్టటని చేసిన తరువాత ఏడవ రోజు విశ్రాంతి తీస్తకని, ఆయన 
పరిపూర్ణమైన విజయానిా జరుప్పకనాటిే, మనము దేవునితో మనకనా స్ంబంధ్ములో మనక నిర్ణయించిన పనిని 
ముగించుట్ను బటిట ఆయన క్ృపలో విశ్రాంతిని పందుకంటాము. ఆయనతో మనకనా అవాంఛనీయ ఐక్యత మనక 
స్ంతృపితని ఇస్తతంది, మన స్సాయ ప్రయతాము మరియు స్సాయ దృష్టటని పూరితగా అంతము చేస్తతంది. యేస్త ఇలా అన్నాడు, 
“ప్రయాస్పడి భార్ము మోసికనుచునా స్మస్త జనులారా, న్న యొదాక ర్ండి; నేను మీక విశ్రాంతి క్లుగ జేత్యను” 
(మతతయి 11:28). ఆ జీవితము ఇప్పుడే ఈ లోక్ములో మొదలై నితయతాములో శ్వశాతముగా కనస్తగుత్యంది. ఈ 
జీవితములో దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరి కర్క తన ప్రతేయక్మైన స్ృష్టటని ప్రణాళ్లక్ను చేస్తడు, కావున తన యొక్క 
ప్రణాళ్లక్లో మనము జీవిసూత స్ంతోష్ముగా ఆయన విశ్రాంతిలోనికి ఆయన క్ృపను బటిట వెళ్ళిద్వము. 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

మూడవ పాఠము : 5 మరియు 6 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మన లెంగరు మరియు నిత్యత్వము యొక్క భదర త్యై న దేవుని సత్యయలలో, ఎదగడానికి మనము 

పిలువబడాాము. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 5:1-10 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ప్రధాన యాజకని పత్ర యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? 

 

2. 5-10 వచనముల నుండి యేస్త ప్రధాన యాజకనిగా ఉండటానికి ఏ వయకితక్న్నా ఎకకవగా అర్హత ఉనా విష్యాలను 
తెలియజేయండి? 

 

3. యేస్తను ప్రధాన యాజకనిగా నియమించినది ఎవరు? 

 

రెండవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 5:10-6:3 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. యేస్త తన శ్రమల ద్వారా ఏమి స్తధించాడు? 

 

2. మన విధేయతద్వారా ఇతరులక ఏ ఆశీరాాదము రావచుాను? 

 

3. ఆధాయతిమక్ముగా పరిణతి చెందడానికి ఇక్కడ ఉనా హెచారిక్ను వివరించగలరు. 

 

4. మనము వదిలివేయవలసిన స్ర్ళ్మైన బోధ్ల జ్ఞబితాను వ్రాయగలరు. 
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మూడవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 6:4-12 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. క్రీస్తతను గురించి తెలిసిన తరువాత పడిపోయిన వారి సిథతిని వ్రాయగలరు. 

 

 

2. 7-12 వచనములలో ర్క్షణను అనుభవిస్తతనా వారి విష్యములను వ్రాయగలరు. 

 

 

నాలుగవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 6:11-19 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. దేవుడు తన వాగాానములను నెర్వేరుస్తతడా (హెబ్రీయులు 10:23 కూడా చూడగలరు)? 

 

2. దేవుని వాగాానములను స్సాక్రించడానికి మన బాధ్యత ఏమిటి? 

 

3. దేవుడు మనక మార్ని ఏ రండు విష్యాలను ఇస్తతడు (12, 15 వ వచనములు)? 

 

4. 19 వ వచనములో “నిరీక్షణ” ని ఏ పద్వలు వివరిస్తతయి? 

 

అయిదవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్  5 మరియు 6 అధాయయములను మర్ల అధ్యయనము చేయగలరు 

1. మీరు మీ విశ్వాస్ములో వృదిుచెందుత్యన్నారా మరియు పరిపక్ాము చెందుత్యన్నారా? 
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2. మీరు వృదిుచెంద్వలనుకంటునా కనిా ప్రాంతాలు తెలియజేయగలరా? 

 

దేవుని వాగానా్నలను పటుటకోవడము ద్వారా, నితయతాము యొక్క ఫలాలను పందడానికి ఇతరులను మనము 
ఆశీర్ాదిస్తతము మరియు స్హాయము చేస్తతము. 

ఆరవ రోజు : 

మూడవ పఠము : “క్రీస్తు మరియు యాజక్త్ాము” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 5 మరియు 6 అధాయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 6:19 “ఈ నిరీక్షణ నిశాలమును, సిథర్మునై, మన ఆతమక 

లంగరువలెనుండి తెర్లోపల ప్రవేశించుచునాది.” 
పఠ్యంశ వాక్యము మన లంగరు మరియు నితయతాము యొక్క భద్రతయైన దేవుని స్తాయలలో, 

ఎదుగవలయును. 
జీవిత సూత్రము దేవుని వాగాాన్నలను పటుటకోవడము ద్వారా, నితయతాము యొక్క ఫలాలను 

పందడానికి ఇతరులను మనము ఆశీర్ాదిస్తతము మరియు స్హాయము 
చేస్తతము. 

 

సారంశము:  

అయిదవ అధాయయము యాజక్తాము యొక్క వివర్ణతో ప్రార్ంభమవుత్యంది. పత నిబంధ్న యాజకలక 
గొపు విలువ ఉనాది; వారు దేవునికి మానవుని ప్రతినిధిగా ఉండేవారు. వారు అపరాధ్ము మరియు పపము యొక్క 
భారానికి ఉపశమనము క్లిగించేవారు. అయినపుటికీ యేస్త యాజక్తాము యొక్క ఉనాత క్రమము నుండి వచాాడు. 
మొతతము యాజక్ వయవస్థతో పటు, ఇశ్రాయేలు ప్రధాన యాజకడైన అహరోను క్ంటేను యేస్త గొపువాడు. పత 
నిబంధ్నలో, దీనిని మెలీకసెదెక సూచించాడు. మెలీకసెదెక పత నిబంధ్న లో చాలా మారులు మర్మమైన వయకితగా 
పేర్కనబడాాడు. అతను తండ్రి లేద్వ తలిి లేని రాజుగా ఉన్నాడు. అతను యేస్త క్రీస్తత యొక్క పోలిక్గా ఉన్నాడు, యేస్త క్రీస్తత 
శరీరానికి మరియు ర్కాతనికి స్తదృశయముగా ర్టెటను మరియు ద్రాక్షార్స్ము ఇవాడము ద్వారా అబ్రాహామును బలపరిచాడు. 
పత నిబంధ్నల యొక్క ఈ చిహాాలు క్రొతత నిబంధ్నలో వాస్తవములుగా ఉన్నాయి. అవి క్రీస్తతయేస్తలో నెర్వేర్ాబడినటుిగా 
అనిా విధాలుగా మనము గమనించుతాము. 

అయిదవ అధాయయము ముగించబడి ఆర్వ అధాయయము మూడవ హెచారిక్తో ప్రార్ంభమవుత్యంది; పరిపక్ాత 
లేని ప్రమాదము. 1 కరింథీయులక 3: 1-3 అధాయయములో పౌలు చెపిునటుిగా ఇక్కడ కూడా ఈ పత్రిక్ ర్చయిత చాలా 
తేట్గా మాటాిడాడు. వారు ఆతీమయముగా అపరిపక్ాముగా ఉన్నార్నియు మరియు దృడమైన ఆతీమయ ఆహారానిా 
పందలేక్పోయార్నియు తద్వారా ఆతీమయ ఫలాలను పందలేర్ని చెపురు. వారు “మంచి మరియు చెడులను 
గురితంచలేరు” (5,6). పౌలు శరీర్స్ంబంధ్మైన జీవితమును గురించి ప్రస్తతవిస్తతనాప్పుడు, హెబ్రీయుల ర్చయిత క్రైస్తవ 



15 
 

మతము యొక్క బాహయ స్తక్షాయలను ప్రస్తతవిసూత నితయతాము యొక్క విలువను క్లిగిలేరు అని తెలియజేస్తతన్నాడు. అవి 
విఫలమవుతాయి మరియు అస్తయమైనవి మరియు అవాస్తవాలు అని ఒపిుంచుచున్నాడు. యేస్త క్రీస్తత గురించి 
స్నిాహితమైన మరియు జ్ఞాన్నభివృదిు లేకండా ఉంటే మనము పటించే అనిా మతపర్మైన స్తవలు, క్రియలు మరియు 
తాయగాలు అబదుమని భావించవచుాను. యేస్తక్రీస్తతపై మాత్రమే నమమక్ము ఉంచక్పోతే, క్రైస్తవ మతము యొక్క ఈ బాహయ 
స్తక్షాయలు మనక ఏ ప్రతిఫలమును ఇవావు. వాస్తవానికి, వారు శపించబడటానికి దగార్గా ఉంటారు, మరియు 
కాలిావేయబడుతారు (6: 8). నిజమైన విశ్వాస్ము మరియు పరిపక్ాత, మరోవైప్ప, చివర్క గొపు ముగింప్పనక 
నితయజీవమునక తీస్తకవెళ్ళతంది. మన చుట్టట ఉనా ఆధాయతిమక్ యుదుములో శర్ణారుథలుగా ఉనా మనక మన ముందు 
ఎంతో నిరీక్షణ ఉంది, ఎందుక్ంటే యేస్త మన ముందుగా వెళ్ళిడు మరియు మనకర్క పర్మ ప్రధాన యాజకనిగా 
మధ్యవరితతాము చేస్తతన్నాడు. కాబటిట తపుకండా విజయమును పందుకంటాము. 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

నాలుగవ పాఠము : 7, 8 మరియు 9 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : యేసు క్రర సుత  రక్త ము త్ెండ్రర వదద కు మారగ మును ఏరపరచినది. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 7:1-28 మరియు ఆదికాండము 14:18-20 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. రాజైన మెలీకసెదెక (యేస్త క్రీస్తత యొక్క దృక్ుధ్ములో) గురించి వివరించగలరు. 

 

 

2. అతని గురించి అంత అస్తధార్ణమైనది ఏమిటి? 

 

 

3. క్రీస్తతను మన యాజకడిగా వరిణంచే 7: 20-28 లోని పద్వలను జ్ఞబితా చేయగలరు. 

 

 

4. క్రీస్తత మీ యాజకడు మరియు మధ్యవరితగా ఉండడమును గురించి మీక ఏమి అర్థము అయియంది ఏమిటి? (రోమా 
8:28-29 చూడగలరు) 

 

 

రెండవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 7:18-28 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ధ్ర్మశ్వస్త్రము మరియు లేవీయుల క్రింద లేనపుటికీ యేస్త ఎందుక మంచి యాజకడు? 
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2. లేవీ యాజకలక, మన యాజకడైన యేస్తక మధ్య తేడా ఏమిటి? 

 

 

3. పపనికి యేస్త ఎనిాస్తరిు బలి అరిుంచాలి? ఎందుక? (2 కరింథీయులు 5:21) 

 

మూడవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 8 అధాయయమును అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఈ రోజు క్రీస్తత యేస్త యొక్క పరిచర్యను మరియు స్థలానిా మీరు వివరించగలరా? (నిబంధ్న అనేది ఇదారు లేద్వ 
అంతక్ంటే ఎకకవ మంది వయకతల మధ్య ఒక్ ఒపుందము లేద్వ వాగాానము.) 

 

2. పత మరియు క్రొతత నిబంధ్న యొక్క మార్ాదర్్కాలను జ్ఞబితా చేయగలరు? 

 

 

3. మీరు ఏ నిబంధ్న క్రింద జీవించడానికి ఇష్టపడతారు? 

 

నాలుగవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 9:1-10 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. పత నిబంధ్న క్రింద ఉనా కనిా పరిమిత్యలను పేర్కనగలరా? 

 

 

2. మంచి నిబంధ్న ఏమిటి? 

 

3. క్రీస్తత ప్రవేశించిన గుడారానిా వివరించగలరు. 
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అయిదవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్  9:11-28 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. మన నితయమైన విమోచన యొక్క భద్రత ఏమిటి ? 

 

2. క్రీస్తత ర్క్తము వలన స్ంభవించిన కనిా ఆతీమయ ప్రభావములను తెలియజేయగలరు. 

 

 

3. ర్క్తము చిందించడము ఎందుక అవస్ర్ము? 

 

4. మనము ఎలా చనిపోతాము? 

 

5. చనిపోయిన తరువాత మానవులందరికీ ఏమి జరుగుత్యంది? 

 

ప్రతిరోజూ దేవునితో అన్యయనయమైన స్హవాస్ము చేసూత, ప్రేమ మరియు దేవుడు కోరుకంటునా మంచి పనుల కర్క 
మార్మాును పందుకనవలయును. 

ఆరవ రోజు : 

న్నలుగవ పఠము : “యాజక్త్ాము, నిబెంధన, ప్రత్ాక్ష గుడారము మరియు ప్రాయశ్చతి్ుము” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 7, 8 మరియు 9 అధాయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 9:22 “....... ర్క్తము చిందింపకండ పప క్షమాపణ క్లుగదనియు 

స్తమానయముగా చెపువచుాను.” 
పఠ్యంశ వాక్యము యేస్త క్రీస్తత ర్క్తము తండ్రియైన దేవుని వదాక మార్ామును ఏర్ుర్చినది. 
జీవిత సూత్రము ప్రతిరోజూ దేవునితో అన్యయనయమైన స్హవాస్ము చేసూత, ప్రేమ మరియు దేవుడు 

కోరుకంటునా మంచి పనుల కర్క మార్ామును పందుకనవలయును. 
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సారంశము:  

ఈ మూడు అధాయయాలలో, పత నిబంధ్న చిహాాల యొక్క అనేక్ ర్కాలు లేద్వ ఛాయారూపక్ములను మనము 
క్రొతత నిబంధ్నతో అనుస్ంధానించినప్పుడు స్ుష్టముగా తెలుస్తతంది. క్రీస్తత పని మరియు పరిచర్య యొక్క ఆధిపతయముతో 
స్ంబంధ్ము ఉనాందున మనము ఆరాదన క్రమము, యాజక్తాము, పత నిబంధ్న మరియు ప్రతయక్ష గుడారానిా 
నిశితముగా పరిశీలిస్తతము. ఈ అనిా విష్యాలలో, క్రీస్తత యొక్క “మరియెకకవైన వాగాాన్నల” (8: 6) ఆధార్ముగా “మరింత 
అదుుతమైన పరిచర్య” గా ఉనాది. 

మెలీకసెదెక యొక్క క్రమానిా మొదట్ ప్రస్తతవించడము ద్వారా 7 వ అధాయయము క్రీస్తత యాజక్తాము యొక్క 
ప్రాముఖయతను తెలియజేస్తతంది. మెలీకసెదెకను గూరిా ఆదికాండము 14: 18-20, కీర్తనల గ్రంథ్ములో ప్రస్తతవించబడినది. 
ఇది నిజమే, అతను చరిత్రలో నిజమైన వయకిత, ష్టలేము లేద్వ యెరూష్లేము రాజు (అతని పేరు “స్మాధానప్ప రాజు” అని 
అర్ుము), అతను విజయము తరువాత అబ్రాహామును ఆశీర్ాదించాడు మరియు అబ్రాహాము నుండి పదియవవంత్య 
పంద్వడు. ఈ విధ్ముగా, అతను అబ్రాహాము క్ంటే గొపువాడు. కానీ, అతని తలిిదండ్రులు, ప్పటుటక్ మరియు మర్ణము 
చరిత్రలో నమోదు చేయబడనందున అతనిా కాలాతీత యాజకడిగా కూడా చూశ్వరు. ఈ విధ్ముగా, అతను యూదుల 
చరిత్రలో “నిర్ంతర్ యాజకడి” గా చూడబడాాడు మరియు మెస్సీయ క్రీస్తతనక చారిత్రక్ సూచనగా మరియు చిహాముగా 
ఉపయోగించబడాాడు. యాజకలు అందరూ చనిపోయారు, కాని యేస్త శ్వశాతముగా జీవిస్తతన్నాడు. అతనికి ప్రార్ంభము 
లేదు మరియు నిర్ంతర్ముగా జీవిస్తతన్నాడు. 

అదనముగా, క్రీస్తత యాజక్తాము గొపుది ఎందుక్నగా ఇశ్రాయేలులో ఏ రాజు యాజకడిగా మరియు రాజుగా 
ఉండలేడు. యాజక్తాము అహరోను లేద్వ లేవీయుల నుండి వచిానది మరియు యూద్వ నుండి రాజు వచాాడు. కానీ 
“భౌతిక్ అవస్రాల చట్టము ఆధార్ంగా కాకండా, న్నశనములేని జీవమునకనా శకిత ప్రకార్ము” (7:16) యేస్త యూద్వ 
వంశము నుండి వచిా మన ప్రధాన యాజకడు అయాయడు. ఒక్ చారిత్రక్ గమనిక్ మరియు సూచనగా, మెలీకసెదెకక తండ్రి 
లేద్వ తలిి కూడా లేరు మరియు అందువలి లేవీయుల వంశ్వనికి ఋజువు లేదు. 

క్రీస్తత యొక్క ఆధిపతయము అతని యాజక్తాానిా నిరూపించే నిబంధ్నలో కూడా క్నిపిస్తతంది. మోషే నిబంధ్న 
తాతాకలిక్మైనది మరియు రాతిపై వ్రాయబడినది, కాని క్రొతత నిబంధ్న శ్వశాతముగా మరియు మనుష్యయల హృదయాలపై 
వ్రాయబడినది. “ దినములైన తరువాత ఇశ్రాయేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు నిబంధ్న యేదనగా, వారి మనస్తీలో న్న 
ధ్ర్మవిధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని వ్రాయుదును నేను వారికి దేవుడునై యుందునువారు న్నక 
ప్రజలైయుందురు” (8:10). ఈ క్రొతత నిబంధ్న ద్వారా పత నిబంధ్న వాడుక్లో లేదని మనము 8:13 నుండి అర్థము 
చేస్తకన్నాము, ఇది యూదుల మనస్తతాానికి చాలా క్ష్టమైన అంశము. దేవుడు ఒక్స్తరి తన ప్రజలక తన ధ్ర్మవిధులను 
వ్రాశ్వడు, ఇప్పుడు ఆయన తన ధ్ర్మవిధులను వారిలో వ్రాస్తతన్నాడు; అతను తెలుస్తకోవడానికి మరియు నమమడానికి మనక 
అవగాహన ఇస్తతన్నాడు, వాటిని నిలుప్పకోవడానికి జ్ఞాపకాలను ఇస్తతన్నాడు; ప్రేమించే హృదయాలు, వాటిని ప్రక్టించే 
ధైర్యము మరియు వాటిని ఆచర్ణలో పెటేట శకిత. పరిశుద్వుతమ యొక్క ప్రవాహము ద్వారా ఇది స్తధ్యపడుత్యంది. 
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చివరిగా, క్రీస్తత పరిచర్య భూస్ంబంధ్మైన యాజకలందరి క్ంటే గొపుది, ఎందుక్నగా ఆయన తన ప్రజల కర్క 
మధ్యవరితతాము వహించుచూ విజ్ఞాపన చేసూత దేవుని స్ముఖము నందు నిర్ంతర్ము జీవిస్తతన్నాడు. ఇక్పై ఆలయము 
అవస్ర్ం లేదు ఎందుక్ంటే విశ్వాసియే ఆలయము, దేవుని నివాస్ స్థలము. ఇప్పుడు మనక దేవునికి యొదాక ప్రవేశము 
క్లదు. మనము ఇక్ పపము వలన వేరు చేయబడడము లేదు. యేస్త క్రీస్తతను అంగీక్రించుట్ ద్వారా మన గత, వర్తమాన 
మరియు భవిష్యత్యత పపములు కటిటవేయబడాాయి. మన స్ాంత ర్క్షణను భయముతోను, వణకతోను 
కాపడుకనవలయును. దేవుని స్తనిాహితాయనిా అనుభవించడానికి మనము ఆధాయతిమక్ మరియు శ్వశాతమైన జీవితానిా 
ఆస్తాదించవచుా (యోహాను 17: 3). 

దేవుడు ఇక్కడ భూమిపై స్తథపించిన విష్యాలు కేవలము “పర్లోక్స్ంబంధ్మగు వస్తతవుల మాదిరి మరియు 
ఛాయరూపక్ము” అని అధాయయము 8: 4-5 వివరిస్తతనాది. క్రీస్తత పని మరియు పరిచర్య అబ్రాహాము మరియు మోషే ద్వారా 
స్తథపించబడిన అనిాటికీ శ్వశాతమైన నెర్వేరుు. అతను ఏకైక్ పరిపూర్ణ యాజకడు, అందరికీ ఒక్స్తరి నితయమైన విమోచన 
మరియు లేవీ యాజక్తాము ద్వారా జరిగిన క్రొతత నిబంధ్న. మానవ స్ాభావములో పరిపూర్ణత క్లిగిన దైవిక్ లక్షణాల పూరిత 
స్ారూపమైన యేస్త మాత్రమే పరిపూర్ణ దేవుడు. క్రీస్తత మాత్రమే పపప్ప మనుష్యయలక మరియు పరిశుదుుడైన దేవునికి మధ్య 
స్మాధానమును క్లుగజేయగలిగాడు, మనలను తండ్రి దగార్క తీస్తకవచాాడు. అతను ఎలిప్పుడూ పూరితగా ర్క్షిస్తతడు 
మరియు విశ్వాస్తల కర్క విజ్ఞాపన మధ్యవరితతాము కర్క నిర్ంతర్ము జీవిస్తతన్నాడు (7:25). క్రీస్తతపై మీకనా నమమక్ము 
ద్వారా మీక దేవునితో ఈ స్మాధానము ఉనాద్వ? 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

అయిదవ పాఠము : 10 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : ధరమశ్వసర ము మరియు బలుల వయవసథ లు యేసు ఉననత్మై న బలి యొక్క ఛాయారూప్క్ము 

మాత్ర మే, “అెందరికొరకు ఒక్కసారే అరిపెంచబడెను”. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 10:1-10 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఇక్కడ ధ్ర్మశ్వస్త్రమును ఏమని పిలుస్తతరు? 

 

2. జంత్యవుల ర్క్తము ఎపుటికీ దేనిని తీసివేయదు? 

 

3. 5-10 వచనములలో చితతము అనే పదమును గురితంచగలరు. ఇక్కడ ఎవరి చితతమును గురించి మాటాిడుచున్నారు? ఇది 
యేస్త గురించి మనక ఏమి చెబుత్యంది? 

 

 

4. యేస్త ఎనిా మారులు మర్ణ్ణంచవలసిన అవస్ర్త వచిానది? ఇది మీక ఏమని అర్థము అయియనది? 

 

రెండవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 10:11-28 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. దేవుడు “మన పపమును ఇక్ జ్ఞాపక్ము చేస్తకోడు” అను ద్వనిని గురించి మీరు ఏమనుకంటున్నారు? (కీర్తనలు103:12 
& యిరీమయా 31:34 కూడా చూడగలరు) 
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2. మనము ఎంత తర్చుగా దేవుని స్నిాధిలోకి రాగలము? 

 

3. ఇది మీక ఎలా అనిపిస్తతంది? ఈ క్షణమే ఆయనక క్ృతజాతలు చెపుగలరు! 

 

మూడవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 10:19-25 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. పరిశుదుస్థలము మనక ఎలా తెర్వబడినది? 

 

2. మన మనస్తీక్షికి క్లమష్ము తోచకండునటుి క్రీస్తత ర్క్తముతో శుదిు చేయబడినదని ఏ వచనము చెబుత్యంది? 

 

3. 23-25 వచనములలో మనక ఏ సూచనలు ఉన్నాయి? 

 

 

4. ఈ సూచనలలో ప్రతి ఒక్కటి మీక వయకితగతముగా ఏవిధ్ముగా అర్థం అయినదో వివరించగలరు. 

 

నాలుగవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 10:26-31 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. 26 వ వచనములో ఏ విధ్మైన పపమును గురించి మాటాిడడము జరిగినది, ఈ పపనికి ఎందుక బలి లేదు? 

 

 

2. క్రీస్తతను, ఆయన సిలువను తిర్స్కరించిన వయకితకి ఏమి జరుగుత్యంది? (యోహాను 3:18 కూడా చూడగలరు) 
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3. క్రీస్తత లేకండా ఇంకా నశించి పోచునావారి కర్క మీరు ప్రారిథంచాలిీన అవస్ర్ము ఉనాద్వ? ఎవరిని గురించి ప్రార్థన 
చేస్తతవు ? 

 

అయిదవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 10 వ అధాయయమును అధ్యయనము చేయగలరు 

1. దేవుని ఏ లక్షణము మిముమలను ప్రోతీహిస్తతంది? మీరు వయతిరేక్త మరియు క్ష్టటలలో పటుటదలతో ఉండాలని ఇతరులు 
మీగురించి ఎలా ప్రారిథంచాలి? 

 

మనము దేవుని దగరాికి వచిానప్పుడు, ఆయన మాట్లను మన ప్పన్నదిగా ఉంచుకంట్ట, దేవునితో స్మయానిా 
వెచిాంచడానికి, మరింత ప్రేమించడానికి మరియు దేవుని రాజయములో లెకికంచబడే మంచి పనులను చేయడానికి 

ఇతరులను ప్రేరేపిస్తతము. 

ఆరవ రోజు : 

అయిదవ పఠము : “ నిరీక్షణ ” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 10 వ అధాయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 10:23 “వాగాానము చేసినవాడు నమమదగినవాడు గనుక్ మన 

నిరీక్షణ విష్యమై మన మొప్పుకనినది నిశాలముగా పటుటకందము.” 
పఠ్యంశ వాక్యము ధ్ర్మశ్వస్త్రము మరియు బలుల వయవస్థలు యేస్త ఉనాతమైన బలి యొక్క 

ఛాయారూపక్ము మాత్రమే, “అందరికర్క ఒక్కస్తరే అరిుంచబడెను”. 
జీవిత సూత్రము మనము దేవుని దగారికి వచిానప్పుడు, ఆయన మాట్లను మన ప్పన్నదిగా 

ఉంచుకంట్ట, దేవునితో స్మయానిా వెచిాంచడానికి, మరింత ప్రేమించడానికి 
మరియు దేవుని రాజయములో లెకికంచబడే మంచి పనులను చేయడానికి 
ఇతరులను ప్రేరేపిస్తతము. 

 

సారంశము:  

క్రీస్తత బలి యొక్క ఉనాతమును గురించి ఈ పదవ అధాయయము వివరించుచునాది. మొదట్, క్రీస్తత బలి ఒక్కస్తరే 
మరియు శ్వశాతముగా అరిుంచడమైనది. “ఈయనయైతే పపములనిమితతమై స్ద్వకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అరిుంచి, 
అపుటినుండి తన శత్రువులు తన పదములక పదపీఠముగా చేయబడువర్క క్నిపెటుటచు దేవుని కడిపర్్వమున 
ఆస్సనుడాయెను” (10:12-13). యేస్త వచిా, తండ్రి చితాతనికి లోబడి, తనను తాను బలిగా అరిుంచి, మన పపనిా శ్వపనిా 
తనపై మోస్తకని సిలువపై భరించినప్పుడు, ఆయన పని స్మాపతమైనది మరియు స్ంపూర్ణమైనది. ప్రజలందరికీ మరియు 
శ్వశాత కాలానికి యేస్త మాత్రమే పరిపూర్ణమైన బలి. 'ఏలయనగా ఎడియొక్కయు మేక్లయొక్కయు ర్క్తము పపములను 
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తీసివేయుట్ అస్తధ్యము (10: 4). ఈ పదేపదే అరిుంచే బలులు ముందునా శ్వశాతముగా మరియు పరిపూర్ణమైన బలి 
యొక్క ఛాయగా మరియు విశ్వాస్ప్ప చర్యగా చెపువచుాను, అది మెస్సీయ రాక్ వైప్ప చూపిస్తతంది, వాగాానము 
నెర్వేర్ాబడినది. అతని శరీర్ము స్ర్ా మానవుల పపములక ప్రాయశిాతతము చేసింది. యేస్త తన ఆతమను 
స్మరిుంచడానికి ముందే చెపిునటుిగా, అతని పని సిలువ వదా “స్మాపతమైనది”. ఈ కార్ణముగా, అతను పరిశుదు 
స్థలమునక వెళ్ళిడు మరియు తండ్రి కడి వైప్పన కూరుాన్నాడు. (కీర్తన 40: 6-8 చదువగలరు) 

రండవది, క్రీస్తత బలి పప క్షమాపణను దయచేసి మరియు దేవుని స్నిాధిలో నూతనమైనది మరియు జీవముగలది 
అయిన మారాానిా తెరిచింది. (హెబ్రీయులు 10: 18-20). తెర్ క్రీస్తత శరీరానికి చిహాముగా ఉనాది, ఇది విచిినామైనది 
మరియు విశ్వాస్ముతో దేవుని పరిశుదు స్నిాధిలోనికి ప్రవేశించడానికి మనక మార్ామును తెర్చినది. దేవాలయప్ప తెర్ 
రండుగా చినిగెను (మతతయి 27:51). ఇది పత ఆరాధ్న వయవస్థ యొక్క ముగింప్ప మరియు జీవన ఆశ మరియు స్మృదిుగల 
జీవితానిా క్లిగి ఉనా గొపు వాగాాన్నలతో కతత శక్ము యొక్క ప్రార్ంభోతీవానిా సూచిస్తతంది (యోహాను 10:10 మరియు 
1పేత్యరు 1: 3). ఈ ఆశీరాాద్వలను స్సాక్రించడానికి, మతపర్మైన ఆచారాల యొక్క గత వేడుక్లు మరియు నమూన్నలను 
వదిలివేయాలి మరియు క్రీస్తత తనకర్క తన స్ార్క్తమిచిా స్ంపదించిన మనము ఆయన మీద విశ్వాస్మును కనస్తగిసూత 
మనము విధేయతతో నడవాలి. 

హెబ్రీ పత్రిక్ యొక్క న్నలావ హెచారిక్తో ఈ పదవ అధాయయము ముగుస్తతంది; తిరిగి వెనుక్తీస్త ప్రమాదము! 
యేస్తపై విశ్వాస్ము ద్వారా దేవునికి దగార్వాడము అంటే మీ జీవితానికి దేవుని ఉనాత మరియు స్ంతోష్క్ర్మైన 
ఉదేాశయములోనికి ప్రవేశించడము, కానీ దేవుని దగారికి రావడానికి నిరాక్రించడము అనగా ఆయనక మరియు ఆయన 
పూరిత చేసిన పనికి అవమానము క్లిగించుట్యే. “కాబటిట మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకడి; ద్వనికి ప్రతిఫలముగా గొపు 
బహుమానము క్లుగును. మీరు దేవుని చితతమును నెర్వేరిానవారై, వాగాానముపందు నిమితతము మీక ఓరిమి అవస్ర్మై 
యునాది” (10: 35-36). మన నమమకాలలో మనము సిథర్ముగా ఉండాలి, మనము చెపేు మరియు ఆలోచించే వార్ందరికీ 
దేవుని వాక్యము మాత్రమే ప్పన్నదిగా ఉండాలి. మనము ఒక్రినక్రు గౌర్వముగా పిలవాలని లక్షయముగా పెటుటకోవాలి 
(10:24-25). ప్రపంచములో దేవుని ఉదేాశయముతో ముందుక స్తగడానికి మనము ఒక్రికి ఒక్రు ప్రోతీహించడము 
మరియు ఒక్రినక్రు ప్పరికలుడము అవస్ర్ము. బలముగా మరియు భద్రముగా నిలబడటానికి మీక ప్రతి అవకాశము 
ఉనాది. ఈ రోజు మీరు దేవుని దగారికి రావాలని ఎంచుకంటారా? 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

ఆరవ పాఠము : 11 మరియు 12 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము : మనము మన యొక్క విశ్వవస జీవిత్ములో ముెందుకు సాగడానికి రోజువారీ క్ర మశ్చక్షణ, మన 

బలహీనత్లను బలముగా ఉనన దేవునికి సమరిపెంచుకోవడము మరియు విశ్వవస కుటుెంబానికి మనలను అెంకిత్ము 

చేసుకోవడము అవసరము. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 11:1-12 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 11: 1 లో విశ్వాస్ము ఎలా నిర్ాచించబడినది? 

 

2. విశ్వాస్ము గురించి ఈ రోజులలో ఉనా ప్రజలు ఏమి చెబుత్యన్నారు? 

 

3. 4-12 వచన్నల నుండి విశ్వాస్ వీరులను జ్ఞబితా చేయగలరు మరియు ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఒక్ వాస్తవానిా వ్రాయగలరు. 

 

 

 

 

 

 

రెండవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 11:13-16 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. దేవుని దగార్క రావడానికి మనక ఏమి కావాలి? (రోమా 5: 1-2, 9-11 కూడా చూడగలరు) 
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2. ఇటిట విశ్వాస్ము గల ప్రజలు మర్ణ్ణంచినప్పుడు వారు ఏవిష్యమును నమామరు? 

 

3. జీవించి ఉనాప్పుడు వారు తమ దృష్టటని దేనిమీద కేంద్రీక్రించారు? 

 

4. పర్లోక్స్ంబంధ్మైన దేశమును కోరుకనేట్ప్పుడు మీరు భూమిపై పర్దేశులుగా లేద్వ యాత్రికలుగా ఎలా 
జీవించగలరు? 

 

 

మూడవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 11:17-40 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఈ క్రింది మనుష్యయలు దేవుని వాగాాన్నలను విశాసించినటుి ఎలా చూపించారు ? 

ఇస్తీక : 

 

యాకోబు : 

 

యోస్తప్ప : 

 

మోషే : 

 

2. వీరిలో కందరి పట్ి ఎలా ప్రవరితంచారు మరియు కందరు ఎలా మర్ణ్ణంచారు? 
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3. పత నిబంధ్న క్రింద నివసించిన వారి విశ్వాస్ము క్రొతత నిబంధ్న క్రింద జీవించడానికి మిముమలను ఎలా 
ప్రోతీహిస్తతనాది? 

 

నాలుగవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 12:1-3 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. మన ముందు ఉంచిన ఈ పందెములో, మనము వేటిని తిర్స్కరించాలి? 

 

2. మనము ఈ పందెములో ఎలా పరుగెతాతలి ? 

 

3. మన క్ళ్ళి లేద్వ మన దృష్టటని ఎక్కడ ఉంచాలి? 

 

అయిదవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 12:4-29 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. దేవుని క్రమశిక్షణతో ఏ ప్రయోజన్నలు వస్తతయి? (4-11 వచనములు చూడగలరు) 

 

 

2. ఇబాందులలో పటుటదలతో ఉండటానికి క్రైస్తవులు తీస్తకోవలసిన చర్యలను తెలియజేయగలరు ? 

 

 

3. 25 వ వచనములో మనము ఏ హెచారిక్ను చూస్తతము? 

 

4. ఈ ప్రపంచములో ఏవి క్దిలింపబడుతాయి? 
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5. దేవుని స్నిాధిని బటిట, తార్లో రాబోత్యనా క్దిలింపబడని పర్లోక్ రాజయమును బటిట దేవునికి క్ృతజాతలు మరియు 
స్తతత్యలు తెలియజేయుదుము. 

 

మనము ఈ లోక్మును విడిచిపోయినపుటికి మన విశ్వాస్ జీవితాలు ఇంకా మాటాడితాయి. 

ఆరవ రోజు : 

ఆర్వ పఠము : “ విశ్వాసము ” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 11 మరియు 12 వ అధాయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 12:1-2 “ఇంత గొపు స్తక్షి స్మూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునాందున మనము కూడ ప్రతిభార్మును, స్తళ్ళవుగా చికకలబెటుట 
పపమును విడిచిపెటిట, విశ్వాస్మునక క్ర్తయు ద్వనిని కనస్తగించువాడునైన 
యేస్తవైప్ప చూచుచు, మన యెదుట్ ఉంచబడిన పందెములో ఓపిక్తో 
పరుగెత్యతదము. ఆయన తనయెదుట్ ఉంచబడిన ఆనందముకర్కై 
అవమానమును నిర్ిక్షయపెటిట, సిలువను స్హించి, దేవుని సింహాస్నముయొక్క 
కడి పర్్వమున ఆస్సనుడైయున్నాడు.” 

పఠ్యంశ వాక్యము మనము మన యొక్క విశ్వాస్ జీవితములో ముందుక స్తగడానికి రోజువారీ 
క్రమశిక్షణ, మన బలహీనతలను బలముగా ఉనా దేవునికి స్మరిుంచుకోవడము 
మరియు విశ్వాస్ కటుంబానికి మనలను అంకితము చేస్తకోవడము 
అవస్ర్ము. 

జీవిత సూత్రము మనము ఈ లోక్మును విడిచిపోయినపుటికి మన విశ్వాస్ జీవితాలు ఇంకా 
మాటాిడతాయి. 

 

సారంశము:  

11 వ అధాయయము మనక ముందుగా వెళ్లిన పరిశుదుుల స్తహసోపేతమైన విశ్వాస్తనిా చూచుట్ ద్వారా 
“కీరితగడించిన విశ్వాస్తల భవనము లేద్వ విశ్వాస్ వీరులు” అనే పేరుతో ప్రసిదిా చెందినది. ఈ అధాయయము విశ్వాస్ము 
యొక్క నిర్ాచనముతో ప్రార్ంభమవుత్యంది; నిరీక్షింపబడువాటియొక్క నిజస్ారూపమును, అదృశయమైనవి యునావనుట్క 
రుజువునై యునాది. వారు ఆశించిన వాగాాన్నలను అందుకోక్పోయిన్న పటుటదలతో ఉనా నిజమైన హీరోల జీవితాలోి ఇది 
ప్రదరి్ంచబడినందున ఈ ఆలోచన జీవముగా వచిానది; వారు - హేబెలు, హన్యక, న్యవహు, అబ్రాహాము, శ్వరాయి, 
ఇస్తీక, యాకోబు, రాహాబు మరియు ఇంకా ఎంతమందో ఉన్నారు. వారికి వైఫలాయలు మరియు బలహీనతలు ఉనాపుటికీ, 
హింస్ మరియు బాధ్లు ఉనాపుటికీ, మరియు భయాలు ఉనాపుటికీ వారు దేవుణ్ణణ అనుస్రించారు మరియు ఆయన 
మాత్రమే అంతిమ జీవితము అని గటిటగా నమామరు మరియు ఆయనను హృదయపూర్ాక్ముగా వెదికేవారికి ఆయన 
ప్రతిఫలమిస్తతడు అని నమిమ వారి విశ్వాస్ జీవితమును కనస్తగించారు (11: 6). కందరు కర్డా దెబాలు, 
నిరాశ్రయులయాయరు, మేక్చర్మములను వేస్తకని ద్వగుకన్నారు (36-38). కందరు అగిా శకితని అణచివేసి, క్తిత నుండి 
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తపిుంచుకని, చనిపోయినవారిని తిరిగి పంద్వరు (11: 34,35). కానీ అందరూ విశ్వాస్ముతో మర్ణ్ణంచారు, “ఈ 
దేశమునక చాలా మంచిది” ఇంకా వారి పర్లోక్స్ంబంధ్మైన దేశమును కోరుకంటున్నారు (11: 16,38). అందరూ 
నముమతూ చనిపోయారు! వారు ఇక్కడ భూమిపై పర్దేశులు లేద్వ యాత్రికలుగా ఉంట్ట, వారి కోస్ం సిదుం చేసిన 
నగర్ములో  మంచి వాగాతతదేశములో జీవించారు. కాని వారియొక్క నిజమైన పౌర్స్తాము పర్లోక్మందునాదని 
ఎదురుచూసూత జీవించారు (ఫిలిపీుయులు 3:20). 

12 వ అధాయయము మనలను మర్ల క్రీస్తత ఆధిపతాయనికి తీస్తకవచుాచునాది. అతను అందరికీ రాజు మరియు ఈ 
ప్రపంచ స్ృష్టటక్ర్త అయినపుటికీ, క్రీస్తతక ఈ లోక్ములో గొపు సౌలభాయలు ఇవాలేదు. అతనికి అందము లేద్వ కీరిత 
లభించలేదు. ఆనందక్ర్మైన ప్రతిఫలము కర్క మర్ణానికి కూడా తనను తాను అరిుంచుకన్నాడు. అతను మన కర్క 
గొపు బాధ్లను భరించాడు (12: 2-3), తనను తాను తండ్రికి అపుగించుకన్నాడు మరియు అతను అనుభవించిన శ్రమల 
ద్వారా విధేయత నేరుాకన్నాడు (5: 8). మన విశ్వాస్తనికి క్ర్త మరియు పరిపూరుణడు, కనస్తగించువాడు అయిన క్రీస్తతపై 
మన దృష్టటని కేంద్రీక్రించేట్ప్పుడు మనము కూడా మనలను తండ్రికి అపుగించుకోవాలి మరియు ఆయన శిక్షను 
స్సాక్రించాలి. మీరు యేస్తపై మీయొక్క దృష్టటని మరియు కీరిత యొక్క శ్వశాతమైన ఆశను ఉంచుత్యన్నారా? మీరు మీ 
విశ్వాస్ములో పర్పటుి చేస్త విష్యాలను తిర్స్కరిస్తతన్నారా? మీ జీవితము లో దేవుడు మిముమలను పిలిచిన పిలుప్పనక 
మీరు ఉదేాశయముతో మరియు విధేయతతో ముందుక వెళ్ళతన్నారా? మీరు తిర్స్కరించవలసిన ఈ ప్రపంచంలోని 
విష్యాలను, మీరు మోస్పోయే విష్యములను తెలియజేయమని దేవుడిని అడుగవలయును. ఈ పందెములో మీరు 
ఇతరులక ఎటువంటి స్హాయము చేయవచుాను? 

12 వ అధాయయము అయిదవ మరియు చివరి హెచారిక్తో ముగుస్తతంది; దేవుణ్ణణ తిర్స్కరించే ప్రమాదము. “మీక 
బుదిుచెప్పుచునావానిని నిరాక్రింపకండునటుి చూచుకనుడి. వారు భూమిమీదనుండి బుదిుచెపిున వానిని 
నిరాక్రించినప్పుడు తపిుంచుకనక్పోయినయెడల, పర్లోక్మునుండి బుదిుచెప్పుచునా వానిని విస్రిజంచు మనము 
తపిుంచుకనక్పోవుట్ మరి నిశాయముగద్వ” (12:25) . ఇది నిర్ామకాండము 19 లోని పత నిబంధ్న యొక్క ప్రస్తతవనను 
సూచిస్తతంది, అక్కడ దేవుడు స్సన్నయి పర్ాతము మీదక వచిా భయపడిన ఇశ్రాయేలు ప్రజలక తన ఆజాలను ఇచాాడు. 18-
24 వచనములలో మనము భూస్ంబంధ్మైన పత నిబంధ్న కర్క స్సన్నయి పర్ాతము వదాక రాలేదని యేస్త మనక 
పర్లోక్ము యొక్క తలుప్పలు తెరిచాడు అని తెలియజేస్తతనాది. అందువలన, పరిశుదు జీవితాలను గడపడానికి మనక 
మారాాలను అందించిన పరిశుదుమైన దేవుని నుండి మనము క్దిలించబడలేని రాజ్ఞయనిా వార్స్తాముగా పంద్వలి. యేస్త 
క్రీస్తత ద్వారా తీస్తకవచిాన క్రొతత నిబంధ్న లోని అనిా వాగాానములు, మనలను నిరాశలను ఎదురోకవటానికి, క్ష్టటలను 
ఎదురోకవటానికి, ప్రలోభాలను ఎదిరించడానికి మరియు ఆశ మరియు ఆనంద్వనిా పందటానికి మనక అంతర్ాత 
బలమును ఇచుాచునావి. కావున “కాబటిట వడలిన చేత్యలను స్డలిన మోకాళ్ిను బలపర్చుడి. మరియు కంటికాలు బెణక్క్ 
బాగుపడునిమితతము మీ పదములక మార్ాములను స్రాళ్ము చేసికనుడి” (12:12-13). ఇతరులు మీ జీవితానిా 
చూస్తతన్నారు, గమనిస్తతన్నారు మరియు మీ నమమక్మైన విశ్వాస్ క్రియలు ప్రతి తరానికి మార్ని వాడిగా ఉండే నిజమైన 
మరియు స్జీవమైన దేవుణ్ణణ నమమక్ముగా అనుస్రించడానికి ఇతరులను ప్రోతీహించడానికి దోహదపడుతాయి. 
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హెబీ్రయులకు వీ్రసిన పతీ్రక :  

విశ్వాసమును కాపాడుకోవడము 

ఏడవ పాఠము : 13 వ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము : ప్రర రథ నలో వాగాద నాలను ఎతిత ప్టుు ట దావరా దేవుని చిత్త మును నెరవేరిడానికి మనకు అవసరమై న 

శకిత ని అెందిెంచును. 

మొదటి రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 13:1-16 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. మీరు ఈ క్రింది పనులను ఆచర్ణలో ఎలా పెట్టవచుాను :  

a) ప్రేమను వయక్తపర్చుట్ (1-3 వచనములు) : 

 

b) నిష్కలమష్ముగా ఉండుట్ (4 వ వచనము) : 

 

c) నమమక్ముగా ఉండుట్ (7-12 వచనములు) : 

 

d) ధైర్యముగా ఉండుట్ (13-14 వచనములు) : 

 

e) స్తతతియాగము (15-16 వచనములు) : 

 

రెండవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 13 వ అధాయయమును అధ్యయనము చేయగలరు 

1. ఈ అధాయయములోని అనేక్మైన వాగాానములను వ్రాయగలరు? 
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2. మన శ్వశాతమైన నివాస్ము ఎక్కడ ఉనాది? 

 

3. 17 వ వచనములో ఎలాంటి న్నయకలను ప్రస్తతవించారు? 

 

మూడవ రోజు : 

హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 13:19-21 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. మీరు ఇతరుల కర్క ప్రారిథంచగల ప్రార్థన ఇదేన్న? 

2. ఈ ప్రార్థనలో దేవుని యొక్క ఏ లక్షణములు ప్రస్తతవించబడినవి? 

 

3. యేస్తక ఏ పేరు ఇక్కడ ఉపయోగించబడినది? 

4. గొర్రెల కాపరి తన గొర్రెలను ఎలా చూస్తకంటాడు? 

 

5. మనలో ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన చితాతనిా చేయడానికి ఎవరు స్నాదుము చేస్తతరు? 

 

6. ఇది మిముమలను ఎలా ప్రోతీహించుచునాది? 

 

నాలుగవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 13:22-25 వర్క అధ్యయనము చేయగలరు 

1. తిమోతి గురించి ఇక్కడ ఏ శుభవార్త ఉనాది? 

 

2. ఇతర్ విశ్వాస్తలతో పంచుకోవడానికి మీక శుభవార్త ఉనాద్వ? ద్వనిని వ్రాయుము  
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అయిదవ రోజు : 
హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 11-13 అధాయయములను మర్ల అధ్యయనము చేయగలరు 

1. యేస్త గురించి మరియు మీ జీవితములో ఆయన చేసిన పని గురించి హెబ్రీయుల ద్వారా ఏమి నేరుాకన్నారో 
వ్రాయగలరు. 

 

 

 

2. ఇతరులు మీ కర్క ఎలా ప్రారిథంచాలని మీరు కోరుకంటారు? 

 

మనము నితయతాముపై దృష్టట ఉంచుచునాప్పుడు, మన చితతము మీద ఆయన తన చితతమును నెర్వేర్ాడానికి దేవుడు మనక 
స్హాయము చేస్తతడు. 

ఆరవ రోజు : 

ఏడవ పఠము : “ ప్రేమ ” 

లేఖన భాగము హెబ్రీయులక వ్రాసిన పత్రిక్ 13 వ అధాయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము హెబ్రీయులక 13:8 “యేస్తక్రీస్తత నినా, నేడు, ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు; అవును 

యుగయుగములకను ఒక్కటే రీతిగా ఉండును.” 
పఠ్యంశ వాక్యము ప్రార్థనలో వాగాాన్నలను ఎతితపటుటట్ ద్వారా దేవుని చితతమును నెర్వేర్ాడానికి 

మనక అవస్ర్మైన శకితని అందించును. 
జీవిత సూత్రము మనము నితయతాముపై దృష్టట ఉంచుచునాప్పుడు, మన చితతము మీద ఆయన తన 

చితతమును నెర్వేర్ాడానికి దేవుడు మనక స్హాయము చేస్తతడు. 
 

సారంశము:  

ప్రేమ గలిగిన జీవితానిా గడపలని హెబ్రీయుల పత్రిక్ యొక్క చివరి అధాయయము వరుస్ ఉపదేశ్వలతో 
ముగించబడినది. మనము స్హోదర్ ప్రేమ క్లిగి యుండడము, ఆతిథ్యము చూపించడము, అవస్ర్ములో ఉనావారిని 
ఆదుకోవడము. మనము నమమక్మైన మరియు అంకితమైన జీవిత భాగస్తాములుగా ఉండవలయును. మనము దేవుడు 
మన అవస్ర్తలను స్మకూరుాతాడు అనుట్యందు విశ్వాస్ముంచి దురాశ మనలను ఏలుట్క అనుమతించకూడదు. 
మన న్నయకలను గౌర్వించడము, క్రీస్తత యొక్క స్ర్ళ్మైన బోధ్లక క్టుటబడి ఉండడము, ఆయనను నిర్ంతర్ము 
స్తతతించడము మరియు ప్రార్థన చేయడము నందు కనస్తగవలయును. 
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ఈ హెబ్రీయుల ప్పస్తక్ము ఓరుుక పిలుప్పగా నునాది. దీని ర్చయిత హెచారిక్లు మరియు ఆవశయక్తలను 
తెలియజేస్తడు: “దేవుని వాకాయనికి చాలా శ్రదుచూపడము” (2: 1), “జ్ఞగ్రతతగా శ్రదు వహించుట్ ద్వారా విడిచిపెటిట 
కటుటకనిపోలేము” (2: 1-4), “మన ఆలోచనలను యేస్తపై లక్షయముంచవలయును”(3: 1), “మనలో ఎవరును పపము 
చేయువారును, అవిశ్వాస్ హృదయము గలవారును, పపము యొక్క మోస్తనికి ఎవరూ క్ఠినపడకండా 
చూస్తకోవలయును” (3: 12-19), “మనము పడిపోకండా జ్ఞగ్రతతపడవలయును” (4:1-3), “ఆ విశ్రాంతిలోనికి 
ప్రవేశించడానికి అనిా ప్రయతాాలు చేయవలయును” (4:11), “మనము కనస్తగించే విశ్వాస్తనిా గటిటగా పటుటకంద్వము .. 
క్ృపసింహాస్న్ననిా చేరుకంద్వము” (4: 14-16 ), “క్రీస్తత గురించిన ప్రాధ్మిక్ బోధ్లను వదిలి పరిపక్ాతలోనికి వెళ్ళిద్వము” 
(6: 1-3), “మన నిరీక్షణను స్తర్క్షితముగా ఉంచడానికి చివరివర్క అదే శ్రదును చూపించుద్వము” (6: 11-12), “మనము 
దేవుని దగారికి వెళ్ళిద్వము” (10: 19-39),” మన కర్క కేటాయించిన పందెములో పటుటదలతో పరుగెత్యతద్వము” (12: 1). 
“మనము నిర్ంతర్ము దేవునికి స్తతతి యాగము అరిుంచుద్వము” (13: 15-16). బలి గురించిన చివరి సూచన ఇక్కడ 
చేయబడినది. మనక “స్తతతి యాగము, పంచుకోవడము మరియు మంచి చేయడము” మాత్రమే మన ముందు ఉనాది, 
ఎందుక్నగా క్రీస్తత అవస్ర్మైనవనీా స్తధించాడు. తాయగము, బలి అనగా విధేయత చూపించడము, దేవుణ్ణణ గౌర్వించటానికి 
ప్రేమను వయక్తపరిచే క్రియలతో మన జీవితానిా అరిుంచుట్యే. మనము అందించే ప్రతి ద్వనిని స్సాక్రించుట్క ఆయన 
మాత్రమే అరుహడు. ఆయనను స్తతతించుడి ! 

హెబ్రీయుల పత్రిక్ను ఇష్టముగా, ఆత్రుతగా చదివే అవకాశ్వనిా తీస్తకోగలరు! పత నిబంధ్న పరిశుదుుల ద్వారా 
దేవుడు తన గురించి చెపిున విష్యములను ప్రతేయక్ముగా తెలియజేయుచునాది. ఏర్ుర్చబడిన వంశమును, రాజులైన 
యాజక్స్మూహమును, పరిశుదు జనమును, దేవుని సొతతయిన ప్రజలునై ఉండుట్క మనక లభించిన గొపు హకకను 
అభినందించడానికి ఇది మనక స్హాయపడుత్యంది. ఇది క్ృప యొక్క గొపు ర్హస్తయనిా పెదాదిగా చేస్తతనాది. పరిశుదుుల 
శ్వశాతమైన స్మాజములో స్భుయనిగా, మనయొక్క నిరీక్షణ శ్వశాతముగా భద్రముగా ఉందని, మన జీవితము ఆయన 
ఉదేాశయములో భాగమని స్ంతోష్టంచవచుాను. వీట్నిాటికీ కార్ణమైన వయకిత, మన గొపు ర్క్షకడు, స్ృష్టటక్ర్త, అనిాటినీ 
కాపడుకనేవాడు, మన పపలనిాటినీ పరిశుదుపర్చువాడు, మరియు తండ్రి మహిమ, ఘనత, ప్రభావము మరియు కీరితని 
వెలడిించేవారు అయిన యేస్త క్రీస్తతను చూద్వాము. స్ుష్టమైన మనస్తీక్షి మరియు పవిత్రమైన భయముతో ఆయన దగారికి 
మనము వెళ్ళి ఆ గొపు ధ్నయతను అనుభవించుద్వము. 


