
 
 పరిశుద్ధ  గ్ర ంధమును అధయయనము చేసే పాఠ్యంశములు 

“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 

పాత నిబంధన గ్ర ంథము (Old Testament) 

ఆదికండము, నెహెమ్యా మరియు యోనా (GENESIS, NEHEMIAH AND JONAH) 



పరిశుద్ధ  గ్ర ంధమును బోధంచుటను గూరిిన మూలసూత్ర ములు 

ఉదే్దశ్యము 

హాజరయిన ప్రతి వ్యకి్త దేవుని వాక్యము నందు క్రమమైన, ఖచ్చితమైన సమయమును వెచ్చించ్చ, ప్రతి వారము 
దేవునిని తెలుసుకొని మరియు వారి సృష్ఠిక్రి ియిన దేవుని క క్ి న నుటనును ర్రిి చుటను మ మనక్క్  
ప్రారధనాపూరవక్మయిన కోరిక్ ియి ఉండాలి. 

విలువలు 

 మన జీవితములో ఎదుర మయ ప్రతి ప్రశ్నకు దేవుని వాక్యము పునాదిగా ఉండాిని నిరణయింటనుకు. 
 ప్రతి పురుషుడు మరియు స్త్రీ దేవుని క్క్  ప్రేమను ిరధము చేసుకొని వారి మద్యలో  మసు ప్రభువుని 

ప్రతిభింబించే విధముగా వారిని ఉత్తిజపరటనుకు. 
 ఏవిద్ముగా తండ్రి తనవైపు మన ింద్రిని ఆక్రిిస్తిరో ఆ విద్ముగా దేవుని వాక్యమును ిధయయనము 

చేయాలి ినే ఆశ్ను క్లిపంటనుకు. 
 వారపు పరిచరయ క్క్  ప్రతి తరగతి ింశ్మును ర్రిి దేవుని మీద్ పూరిిగ ఆధారపడి ప్రారదన చేయాలి ినే 

విషయానిన ిభ్య నంటనుకు. 

 విభిననమయిన నమమకాి క ఉనన వ్యకిులు, దేవుని వాక్యమును ిధయయనము చే న సతయమును 
తెలుసుకొనుుకు ఒక్ ప్రదేశ్ము ద్గగరకు ఆహావనింటనుకు. 

 ప్రేమంటను మరియు సేవాతతవము లోని ఐక్య ఉదేదశ్యమును ప్రతిభింభింటనుకు. 
 ప్రతి నాయకుడిని దేవుడు దేనికొరక్యిత్త పిలిచాడో, దాని కొరకు శిక్షణ ఇచ్చి  నద్ధపరటనుకు. 

గురి 

 ప్రతి సభుయడు ినిన సమయముిలో దేవుని క ఐక్యమై, సంబంధము క్లిగి యుండునట్లు చుటనుకు 
(ప్రశ్నికు సమాధానములు) 

 రోజువారి జీవితమును పరిశుద్ధగ్రంధము క, సంబంధము కొనస్తగింటనుకు లేదా పోలిి సరిచేసుకొనుుకు 
గి స్తమరదయమును పంపందింటనుకు. 

 క్రమముగా ఇతరుికొరకు ప్రారదన చేయుుకు. 
 సమాధానముి కొరకు దేవుని వాక్యము వైపు తిరుగుయందు ిభివ్ృదిదపందుుకు. 
 ప్రతి సభుయడు చరిించే సమయముిలో దానిలో నిమగనమ మయ విద్ముగా ప్రోతసహంటనుకు. 

 దేవుడు చే నన మరియు చేసునిన వాటిని, తెరచ్చన మనసుస క మరియు మనఃపూరవక్ముగా ఇతరుి క  
పంటనకొనేవిధముగా చేయుుకు. 

 దేవుని ప్రేమను విసిరింప చేయుుకు గి ివ్కాశ్ముిను వెద్కునట్లు చేయుుకు. 
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ఆదికండము : ఆరంభమును గూరిిన అధయయనము 

పరిచయము : 

ఇంతకుముందుక్ంటే ఎకు వ్గా, ఈ రోజుిలో ప్రజలు జీవితములోని క్ఠినమైన ప్రశ్నికు 
సమాధానముిను వెద్కుటననానరు; స్తమానయ శాస్త్రము కూడా చెపపలేని సమాధానముిను ర్రిి మేము ఎవ్రము 
ిని ప్రజలు తెలుసుకోవాిని ినుకుంట్లనానరు, ఏవిధముగా ఇక్ డిక్త వ్చాిము, మా క్క్  ఉదేదశ్యము ఏమటి, 
విశ్వమును ఈ విధముగా నడిపింటనటనననది ఏమటి? పరిశుద్ధగ్రంధములోని లేఖనబాగములిలో వీటి ినినంటిక్త 
మరియు ఇంకా ఎన్నన వాటిక్త సమాధానములు క్ివు. ఇది ఆశ్ిరయక్రమయిన పుసిక్ము, ఇది మనకు ఘనమైన 
నిరీక్షణను క్లుగజే న, మన మీద్ మనకు కాదు గాని సృష్ఠిక్ర ిమీద్ మనకు ఖచ్చితమైన నమమక్ను(ఆశ్ను) క్లిగింటనను. 

           ఆదికాంుము దేవుని ఉనిక్తని గురించ్చ ఎపుపడు వాదించదు ఎందుక్ంటే ఆయన శ్కి్త మరియు ఉనిక్త మొద్టి 
నుండి మ ఉననవి. మొుి మొద్టి ిధాయయములో, ిధ్బుతమయిన సృష్ఠిని ర్రిి మనము స్తక్షయమసుినానము. రోమా 
1:20 ప్రకారము ఇతని క్క్  ఉనిక్తని గురించ్చ స్తక్షయమటనిు ిదుుతమై ఉననది. “ఆయన ిద్ృశ్య ిక్షణములు, 
ినగా ఆయన నితయశ్కి్తయు దేవ్తవమును, జగదుతపతిి మొద్లుకొని సృష్ఠింపబడిన వ్సుివుిను ఆలోచ్చంటనువ్ిన 
త్తుపడుటనననవి గనుక్ వారు నిరుతిరులై యునానరు.” మరియు ినినయు ితని క్క్  ఐహక్మైన సృష్ఠి, ఆది 
మనుషుయడు మాత్రమే దేవుని పోలిక్లో సృష్ఠించబడాాడు, ఎదురు తిరిగాడు. మనిష్ఠ శోదింపబడి, దానిలో పడిపోవుు 
ినే విషాద్మైన చరిత్రను ర్రిి 3 వ్ ిధాయయము చెబుతంది. 6 వ్ ిధాయయములో గొపప జిప్రవాహ 
సమయములో మనిష్ఠ క్క్  దుర్మమరగతను మరియు దేవుని క్క్  ద్యగి తీరుపను ర్రిి మనము చదివాము. 11వ్ 
ిధాయయములో బాబెలు గోపురము వ్ద్ద మానవుని క్క్  తిరుగుబాట్లతనము మరియు దేవుని ద్యగి తీరుపను 
ర్రిి మరి మనము చదివాము. వాగాధనముచే మనము 12 వ్ ిధాయయమును ముగిస్తిము. ఇక్ ు మనము దేవుని 
క్క్  విమోచనము క్క్  ప్రణాళిక్ను ర్రిి, మరియు దేవుడు మొద్టిగా తన క్ృపకు స్తధనముగా ఎనునకునన 
మానవుని మన విశావసమునకు తండ్రి ియిన ిబ్రాహామునకు పరిచయము చేయబడాాము. (గితీ 3:29). 

రచయిత : 
పాత నిబంధన మరియు నూతన నిబంధన ప్రకారము, మొద్టి ియిదు పుసిక్ముిను మోషే వ్రాసెను 

(యెహోషువ్ 8:31, ఎజ్రా 7:6, దాను మలు 9:13, ిపోసిలుి 3:22, రోమా 10:5).  మసు ప్రభువు మోషే వ్రా నన 
మాుిను యోహాను 5:45-46 మరియు మారు  1:44 లో ఎతిి చుపారు. ఈ మొద్టి ియిదు పుసిక్ముి 
క్ియిక్ను ఆదిపంచక్ము ిని పిలువ్బడుతంది. ఈ సేక్రణను మొుిమొద్టిగా (ిసలు) యూదులు తమక్క్  
పనిక్త ినుసందానము ిని బావించేవారు, ‘’ కర్మ’’ లేక్ ‘’చుమిు’’ మరియు కొనిన సమయముిలో ‘’మోషే చుిము’’ 
ిని పిలిచేవారు. ఏ సమయములో ఈ ఒక్ టి ియిదు బాగాలుగా విభ్జంపబడినదో ఖచ్చితముగా రూఢికాలేదు. 

కాలము / సమయము : 

క్రీ. పూ. 1525 సం. లో మోషే పుటి్టను మరియు 120 సం ి తరువాత చనిపోయెను. ఆదికాంుము ినే 
పుసిక్ము సృష్ఠ ి క ప్రారంభించ్చ యోసేపు  క ముగించెను, వాగాదనము చే నన రక్షకుడు ఈ కుట్లంబము దావర్మ తపపక్ 
వ్స్తిడు. పరిశుద్ద గ్రంథము లోని మగిలిన 65 పుసికాి క్ంటే ఇది ఎకు వ్ సమయమును తీసుకుంది. జరగబో మ 
విషయముిను ర్రిి ప్రవ్క్లిు ఎకు వ్గా మాట్లుడారు, మోషే దేవుని ద్గగరి నుండి నేరుగా ప్రేరణను పంది ితని 
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ముందు జరుగబొ మ వాటిని ర్రిి మాట్లుడెను. 2 పేతరు 1:21 ప్రకారము, మోషే వ్రాయుటనననపుపడు  దేవుని క్క్  
ఆతమ ితనిని నడిపించెను. 

అంశ్ము : 

ఆదికాంుము లో విశ్వము ినేది వేదిక్, దేవుని క్క్  మహమ ఒక్ ింశ్ము, మరియు మానవ్ జాతి లేదా 
మనుషుయలు, పాపము మరియు విమోచన ినేవి క్థంశ్ము. పుసిక్ము క్క్  మొుమిొద్టి బాగములో మొద్టి 
వివాహము, మొద్టి కుట్లంబము, దేవుని యెుి మొద్టి తిరుగుబాట్లదారుడు, మరియు పాపము క్క్  
పరిణామాిను మనము చదివాము. పనిచేయని మొద్టి కుట్లంబమును మనము చుస్తము, ఆ మొద్టి 
కుట్లంబము ఖచ్చితమయిన పర్మయవ్రణములో విఫిమయింది. మొద్టి హతయ మరియు దేవుని క్క్  మారగద్రశక్ము 
లేకుండా పనిచేయుు ినే సంస ృతిక్త మనము స్తక్షయమసుినానము. ఇట్లవ్ంటి ప్రజి నుండి, హీబ్రూ దేశ్ము నుండి 
దేవుడు ినిన దేశ్సుుికు విమోచనము తీసుకొచాిరు. ితను వాగాదనము చే నన తన ప్రజి నుండి, విమోచకుడిని ఈ 
ప్రపంచములోనిక్త పంపించాడు. 1 పేతరు 2:9, చెపేపది ఏముంటే తను ఎనునకునన ప్రజలు ‘’ియిత్త మీరు 
చీక్టిలోనుండి ఆశ్ిరయక్రమైన తన వెలుగులోనిక్త మముమను పిలిచ్చన వాని గుణాతిశ్యముిను ప్రటనరముచేయు 
నిమతిము, ఏరపరచబడిన వ్ంశ్మును, ర్మజులైన యాజక్సమూహమును, పరిశుద్ధజనమును, దేవుని సొతియిన 
ప్రజలునై యునానరు’’. 

               ియిత్త ినిన లేఖన బాగముిలో దేవుని క్క్  మహమనే ముఖయమైన ింశ్ము, ఈ మొద్టి 12 
ిధాయయముిలోని క్థంశ్ము రండు విషయాిను చుపుతంది. మొద్టిది, మానవ్ జాతి లేద్ మనుషుయలు 
మారలేదు. ఎవ్రి క్ధనముియిత్త పరిశుద్ద గ్రంధములో వ్రాయబడినవో వారి వ్లెనె మనము ింద్రమును ివే 
సవాళ్ళను ఎదుర్ ంట్లనానము, ిట్లవ్ంటి పాపముి దావర్మనే శ్రమలు లేక్ ఇబుందులు ఎదుర్ ంట్లనానము, 
మరియు వారువే నన ప్రశ్ని వ్ంటివే మనము వేయుటననానము ఆ క్థనాలు పరిశుద్దగ్రంథములో వ్రాయబడాాయి. 
మరియు రంువ్ది, మానవుడి క దేవునిక్త గి ప్రమేయమును ర్రిిన క్థనాిను చదివినపుపడు దేవుడు నిశ్ియము 
మరియు సవకీయమైనవాడు ిని, మనక్క్  జీవితమునకు సహజమైన ిరదము ఉంది ిని, మరియు మన 
సృష్ఠిక్రి క సహవాసము లేదా సంబంధము మనకు మక్త లి ివ్సరమై యుననది ిని తెలియచేసుింది. దేవుడు 
లేకుండా మానవుడు ఎపపటిక్త పూరిిగా లేదా పరిపూరుణడుగా కాలేడు. మానవుడు తన క్క్  సృష్ఠిక్రి క వ్యకి్తగత 
సంబంధము/సహవాసము లేకుండా జీవితము క్క్  నిజమయిన ిరధమును ఎననటిక్త క్నిపుిలేడు లేదా 
పూరిిచేయలేడు. 
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ఆదికండము : ఆరంభమును గూరిిన అధయయనము 
మొదటి పాఠము : అధ్యాయము ఒకటి 

పాఠ్యంశ వాక్యము: దేవుడు సృష్ఠిక్రి గా, తన సృష్ఠిలో తనని ప్రతిబంబంటనకునానడు, తన సృష్ఠిని నియంత్రంచే 

ిధికారము క్లిగి యునానడు, మరియు ితను తన సృష్ఠిక్క్  సుితిను పందుుకు పాత్రుడు. 
 

మొదటి రోజు 

ఆదికాంుము 1:1-5 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదిలో లేదా మొుిమొద్టిగా ఎవ్రు ఉనానరు ? 

 
2. ఆదిలో దేవుడు దేనిని సృష్ఠించాడు ? 

 
3. దేవుడు, ితని క్క్  వాక్యము/మాు వ్ిన ఉనిక్తలోనిక్త వ్చ్చిన విషయముిను ర్రిి మనము ఏమ 
నేరుికునానము ? 

 
4. యోహాను 1:1 మరియు 14 దేవుని వాక్యమును ర్రిి ఏమని చెపుపటనననది ? 

 
 
రెండవ రోజు 

ఆదికాంుము 1:1-9 ిధయయనము చేయగిరు 
1. మొుి మొద్టి దినమున ఎమ జరిగినదో వివ్రించగిరు ? 

 
2. దేవుడు సమయమును సృజంచెను ిని తెలుసుకొనుు ఎందుకు ముఖయమైనది ? 

 
3. రంువ్ దినమున ఏమ జరిగినది ? 

 
 
మూడవ రోజు 

ఆదికాంుము 1:10-19 ిధయయనము చేయగిరు 
1. మూువ్ దినమున ఏమ జరిగినదో వివ్రించగిరు ? 

 
 

2. నాలుగవ్ దినమున ఎమ జరిగినదో వివ్రించగిరు ? 
3. దేవుడు తాను సృజంచ్చన దానిని ఏవిధముగా వివ్రించెను ? 
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నాలుగవ రోజు 

ఆదికాంుము 1:20-25 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ియిద్వ్ దినమున దేవుడు ఏమ చేసెను ? 

 
 

2. దేవుడు తాను సృజంచ్చన దానిని ఆశీరవదించ్చ ఒక్ ఆజఞను ఇచెిను, ిది ఏమటి ? 
 
 

3. 24-25 వచనము ిలో దేవుడు దేనిని సృజంచెను ? 
 
 

4. దేవుడు తాను సృజంచ్చన దానిని ఏవిద్ముగా వివ్రించెను ? 
 
అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 1:26-31 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆరవ్ దినమున దేవుడు దేనిని సృజంచెను ? 

 
 

2. 26 వచనము ప్రకారము దేవుడు ‘’మన సవరూపమందు’’ నరుిను చేయుద్ము ిని నిరణయించెను. దీని క్క్  
ిరధము ఏమటి ? 

 
 

3. మానవుని క్క్  ఉనిక్తని ర్రిి దేవుడు మాట్లుడెనా? మానవునిని దేవుడు ఏవిద్ముగా సృజంచెను ? 
 

4. దేవుడు మానవునిమీదిక్త జీవ్మును ఎలా తీసుకొనివ్చెిను ?   
 

5. 28 వ వచనము లో, దేవుడు మానవునిని ఆశీరవదించ్చ మరియు ఆదేశాిను ఇచాిడు. ివి ఏమటి ? 
 
 

6. 31 వ వ్చనము లో, దేవుడు తాను సృజంచ్చన వాటిననినంటిని ర్రిి ఏమ చెపపను ? 
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ఆరవ రోజు 

మొద్టి పాఠము : “ ఆదియందు ………………దేవుడు” 
లేఖన భాగము ఆదికాంుము ఒక్ు వ్ ిధాయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము “ఆదియందు దేవుడు భూమాయకాశ్ముిను సృజంచెను.” 
పాఠ్యంశ్ వాక్యము దేవుడు సృష్ఠిక్రి గా, తన సృష్ఠలిో తనని ప్రతిబంబంటనకునానడు, తన సృష్ఠిని 

నియంత్రంచే ిధికారము క్లిగి యునానడు, మరియు ితను తన సృష్ఠిక్క్      
స్తుతులను పిందుటకు  పాత్రుడు. 

జీవితపు మూిసూత్రము నేను దేవుని గురించ్చ ఏది నముమతాన్న ిది  (ఆ ప్రభావ్ము), నా గురించ్చ మరియు 
ఇతరుి గురించ్చ నేను ినుకునే దానిమీద్ ప్రభావ్ము చుపిసుింది. 

                                    

సారంశ్ము :  
దేవుని క్క్  సర్మవధికారమును ర్రిి గటిి పునాదిని వేసూి, ఆదికాంుము మొద్టి ిధాయయమును 

ప్రారంభించుమైనది. ఆదికాంుము మొద్టి ిధాయయము ‘’ఆదియందు దేవుడు....’’ ినే పద్ము చేత 
ప్రారంభించుమైనది, మొద్టి (ఆది) క్ంటే ముందుగా దేవుడు ఒక్ డే ఉనానడు మరియు ితను సవతహాగ మరియు 
ఏదియు ివ్సరము లేకుండా ఉండెను. ఈ సతయము సృష్ఠి జరిగినదానిక్త ద్నునగా నిిబడుతంది. దేవుడు మాత్రమే 
విశ్వమునకు మూలాధారము. యిరీమయా 51:15 లో చెపిపన ప్రకారము, ‘’నా జీవ్ము కుని సైనయముి క్ధిపతియగు 
యెహోవా ప్రమాణము చేయుటననానడు ఆయన తన బిముచేత భూమని సృష్ఠించెను తన జాఞనముచేత ప్రపంచమును 
స్తుపించెను తన ప్రజఞచేత ఆకాశ్మును విశాిపరచెను’’. ఎవ్రయిత్త సమసిమును సృజంచ్చ నాడో, ితని యందు 
మాత్రమే ినినయు సంపూరణము (యోహాను 15:5, ఎఫెసీ 2:10, మరియు ప్రక్ున 4:11). మనము ఏమై ఉననమో 
మరియు మనము చేయుటననన వాునినంటిక్త, ితను ఆదియు మరియు ింతము కూడా. మన జీవితము సంపూరణము 
కావ్డానిక్త మనకు దేవుడు పూరిిగా ివ్సరమై ఉనానడు. దేవుడు లేకుండా, మన టనట్టి ఉనన ప్రపంచమును మనము 
ిరుము చేసుకోలేము. మనిను మనమే, మన టనట్టి ఉనన వారిని లేదా దేవుడిని కూడా ిరుము చేసుకోలేము. దేవుడు 
లేకుండా మనద్గగర జవాబులు లేవు. ఇంకా, ఆరంభ్మునుండి మన జీవితములో దేవుడు లేకుండా మన ఆలోచన 
చొపుపన ప్రణాళిక్లు, వ్యకి్తతవము, సేనహతలు, కుట్లంభ్ము మరియు సమయము గడిపినచో మన జీవితము 
ప్రణాళికాబద్దముగా లేనిది గాను, ఫిభ్రితము కానిది గాను మరియు నితయతవమునకు వ్యరధమైనదిగా ఉండును.  
ఆదియందు, దేవుడు సృజంచెను: ఎపుపుయిత్త దేవుడు సృజంచాడో, ిపుపడు సమయము మొద్ియింది. 
సృజంచడానిక్త (Bara) ినే దానిని ఆదికాంుము 1:1 లో గోళ్ము క్క్  పదారుమును సృజంచడానిక్త, ఆదికాంుము 
1:21 లో జీవ్ము సృజంచడానిక్త, ఆదికాంుము 1:27 లో నరుని సృజంచడానిక్త  ఉపయోగించెను. ఏమ లేని దాని 
నుండి దేవుడు విశ్వమును సృజంచెను!  ‘’క్లుగునుగాక్.............. ఆ ప్రకారమాయెను’’ ిని దేవుడు చెపేప పద్మును 
ఆదికాంుము మొద్టి ిధాయయములో పది మారులు చదివాము. దేవుని క్క్  మాు మరియు సృష్ఠి జరిగినదానిక్త 
గి సంబంధము చాలా ముఖయమైనది! కీరిన 33:6 ‘’యెహోవా వాకు  చేత ఆకాశ్ములు క్లిగెను’’ ిని ఎలుగెతితంది 
మరియు హెబ్రీ 11:3 లో మనము చదివినది,  ‘’ప్రపంచములు దేవుని వాక్యమువ్ిన నిర్మమణమైనవ్ని విశావసముచేత 
గ్రహంటనకొనుటననానము’’. దేవుడు తన వాక్యము-మాు చేత సృజంచెను మరియు ఏ వాక్యము చేత ప్రపంచము 
సృజంపబడినదో ఆ వాక్యమే   మసు ప్రభువు! యోహాను 1:1 చు ననుుయిత్త, ‘’ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము 
దేవునిక్ద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను’’. యోహాను 1:14 ‘’ఆ వాక్యము శ్రీరధారియై, క్ృపాసతయసంపూరుణ 
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డుగా మనమధయ నివ్ నంచెను’’; ిని చెపుపటనననది. మనము లేఖనముిను విశావసము  క ఈ రోజు కూు 
చదివినపుపడు ఏ వాక్యము చేత ియిత్త దేవుడు విశ్వమును సృజంచాడో, ఆ వాక్యము మన జీవితాిలో పనిచేసుినానడు 
(హెబ్రీ 4:12) ినే ింద్మైన సతయమును తెలుసుకుంట్లనానము.     
                                                      

నేను దేవుని గురించి ఏది నముుతానో అది  (ఆ పర భావము), నా గురించి మరియు   

ఇత్రుల గురించి నేను అనుకునే దానిమీద్ పర భావము చూపిస్త ంది 
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ఆదికండము : ఆరంభమును గూరిిన అధయయనము 
రండవ పాఠము : 2,3 అధ్యాయములు 

పాఠ్యంశ వాక్యము: ఆదాము మరియు హవ్వలు శోద్నలో పడి మరియు పాపము క్క్  పరిణామాిను 

చుస్తరు, కాని దేవుడు విమోచనమును ర్రిి వాగాధనము చేస్తడు. 

మొదటి రోజు 

ఆదికాంుము 2:4-17 ిధయయనము చేయగిరు. 
1. మొద్టి మానవునిక్త దేవుడు ఎట్లవ్ంటి ఇంటిని ద్యచేస్తరో వివ్రింటనము ? 

 
 

2. దేవుడు మానవునిక్త ఏ పని ఇచాిరు ? ఆ పని ముఖయమైనది ిని నీవు ఎందుకు ఆలోచ్చసుినానవు ? (ఎఫెసీ 5:19) 
 
 

3. ింద్మైన వాతారణము మరియు వ్సతిలో, ఏ ఒక్  దానిని దేవుడు  ినుమతి లేదు ిని చెపపను? (వ్చనములు 
16 & 17) 

 

రెండవ రోజు 

ఆదికాంుము 2:18-25 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆ క్క్   కు ఆదామునకు ఏ క్క్  ివ్సరతను ఇవ్వలేక్పోయినది ిని దేవుడు చుసెను ? 

 
2. స్త్రీ ని దేవుడు ఏవిధముగా సృజంచెను ? 

 
3. ఆ స్త్రీ మరియు వివాహము  క్క్  ఉదేదశ్యము మీద్, దేవుడు ఉంచ్చన విలువ్ను, నీవు చుస్తవా?  

 

మూడవ రోజు 

ఆదికాంుము 3:1-7 ిధయయనము చేయగిరు 
1. సరపము దావర్మ ఎవ్రు మాట్లుడెను ? (ప్రక్ున 12:9) 

    
2. మతియి 13:19, యోహాను 8:44 మరియు 1పేతరు 5:8 సహాయము చేత ఆ స్తతాను (ిపవాది) ను వివ్రింటనము 
 
3. దేవుని పుు ివిధేయతను సుిభ్ముగా చుపుుకు, హవ్వ ఏమ చేసెను ? (యాకోబు 4:7) 
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4. 1 యోహాను 2:15-17 తెలిపిన విషయాిను ర్రిి ఆ స్త్రీ లో (ఆలోచనలు) క్దిలాయా, వాటిని వివరింపుము ? ఇవే 
ఆశ్లు/కోరిక్లు మనిను లోబరుటనకుంట్లనన వాటినుండి, మరి మనము ఏవిద్ముగా రక్షంటనకొనుటననానము ? 
(రోమా 6:11-14) 
 

 
5. శోద్నిను ఎదుర్ ంట్లననపుపడు సహాయము చేయుుకు, దేవుడు మనకు వేటిని ద్యచేస్తడు ? (రోమా 8:8-9, 
1కొరింథీ 10:13 మరియు హెబ్రీ 2:18) 

 

నాలుగవ రోజు 

ఆదికాంుము 3:8-24 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదాము మరియు హవ్వికు క్లిగిన పాపము క్క్  పరిణామముిను తెలియచేయుము ? (వ్చనము 7 ను నీ 
జవాబులో ఉంటనుకు తపపక్ చుటనకొనగివు) 

 
2. ఆదాము, తన క్క్  పాపము నిమతిము ఎవ్రిని నిందించెను ? 

 
3. హవ్వ, ఎవ్రిని నిందించెను ? 

 
4. దేవుడు ఎవ్రిని నిందించెను ? (రోమా 5:12-14 చుుగిరు) 

 
5. దేవుడు వారి మీద్ ఉంచ్చన శాపముిను వివ్రింపుము : 
a. సరపము (హెబ్రీ 2:14-15)  
 
b. హవ్వ 
 
c. ఆదాము 
 
d.  భూమ / నేి 

 
6. 1 యోహాను 1:8-9 ను చదువ్గిరు. ఈ క్క్  సమయములో దేవుని వ్ద్ద ఒపుపకొనుుకు నీ ద్గగర ఏ  పాపము  
ఉననది ?     
 

అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 3:20-24 ిధయయనము చేయగిరు 
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1. ఆదాము, హవ్వ జీవితముిలో పాపము నాశ్నము చే నన కొనినంటిని తెలుపుము ? 
   
 

2. 21 వ్ వ్చనము ప్రకారము, ఆదాము మరియు హవ్వికు దేవుడు ఏమ ిందించెను ? 
  

3. హెబ్రీ 9:22 ప్రకారము, రక్ిము క్క్  తాయగము (బలి) ను ర్రిి మనము ఏమ నేరుికొనుటననానము ? 
 

4. ”లోక్పాపమును మో నకొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱపిిు” దీనిలో క్రీసుిను ర్రిిన సతయము, మనము ఏవిధముగా 
చుుగలుగుటననానము ? (యోహాను 1:29) 

 

ఆరవ రోజు        

రంువ్ పాఠము : “మానవుని పతనము”  

లేఖన భాగము ిధాయయములు 2-3 
ప్రాముఖయమైన వచనము అధ్యయయము 3:6 ”స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మించి దియు, కనుులకు 

అిందమైనదియు, వివేకమిచ్చు రమయమై నదియునై యుిండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని 
ఫలములలో కొనిు తీసికొని  తిని తనతోపాటు తన భరుకును ఇచ్చును, అతడుకూడ   
తినెను. 

పాఠ్యంశ్ వాక్యము ఆదాము మరియు హవవలు శోధనలో పడి మరియు పాపము యొకక పరిణామాలను 
చూసారు,  కాని దేవుడు విమోచనమును గూరిు వాగ్ధానము చేసారు. 

జీవితపు మూిసూత్రము ఏ విధమైన పాపమైనను మన తిండ్రి నుిండి విడదీస్తునును, “మనము దేవుని వైప్ప తిరిగి, 
ఒప్పుకొని మరియు యేస్తప్రభువు యొకక రకుములో కడుగబడాలి’’ . అనేవిధముగ్ధ   
మన ఆతీీయ కనుులు తెరవబడాలి. 

 

సారంశ్ము :  

రంువ్ ిధాయయము సబాుత దినమును ర్రిి మొద్లు పడుతంది. దేవుడు తాను సృజంచ్చన దాని చేత 
చాి సం కషపడి, ఏువ్దినమున విశ్రంతి తీసుకొనెను. హీబ్రూలో విశ్రంతి ినగా సబాుత. ఒక్ దినమును తీసుకొని 
సహవాసము మరియు దేవుని ర్రిి సం కష్ఠంటనుకు నియమంచ్చ దానిని మనము పాటింటనుకు మనకు మాదిరి 
చుపించెను. మానవుని మొద్టి ఆచరణ నిరగమ 16:23 లో వ్రాయబడినది మరియ మోషేకు పది ఆజణలు ఇవ్వబడాాయి. 
సబాుత ను ఆచరించుము దావర్మ క్లిగే చాలా లాభ్ములు మరియు ఆశీర్మవద్ములు యెషయా 58:13-14 లో 
జాబతా చేయబడినది.  
              మగిలిన 2 వ్ ిధాయయము మన పూరీవకుి సృష్ఠి గురించ్చ చెపపుమైనది. ఆదికాంుము 2:17 లో ియిత్త 
మంచ్చ చెుాి  తెలివినిటని వ్ృక్ష ఫిముిను తినకూుదు; నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్ియముగా చచెిద్వ్ని నరుని 
కాజాఞపించెను. ఆదికాంుము 1:27 దేవుడు తన సవరూపమందు నరుని సృజంచెను; దేవుని సవరూపమందు వాని 
సృజంచెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజంచెను ిని చెపుపటనననది. దీనిని మనము జాగ్రతిగా తరుుమా చేసేి, 
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దేవుని క్క్  ఊపిరి/శావస ఆదామును జీవింపచేయగలిగినది. దైవ్ శావస ియిన జీవ్ము లేక్ ఆతమ ప్రతి మానవునిక్త 
చాలా ప్రాముఖయమైనది. ఇది ఆతమను, మనసుసను సూచ్చసుినుది. ఇది భావ్ముిను, ఆపాయయతిను, భావోదేవగముిను 
సూచ్చసుిననది. ఇది తింపుిను, ఆలోచనవిధానము మరియు పనుిను తెలియచేసుిననది. వీటిదావర్మ మానవుడు 
తెలివిగా మరియు మాన నక్ముగా తన సృష్ఠిక్రి కు సపందించుము జరుగుటనననది. మానవుడు జీవ్ము క్క్  చాలా 
ఊపిరి/శావసను క్లిగి ఉనానడు కావున ఇతను, ితని క సహాయకుడిగా ఉంుడానిక్త ఆస్త రము ఉంది. ఏదైత్త 
జీవితమున కు విలువ్ను మరియు ిర్మధనిన ఇసుిననదో ఆ దేవుని బాగస్తవమయము చేత మనము సంతొషపడుుకు 
దేవుడు మనిను సృజంచాడు.మనమంద్రము వెద్కుటననన ఉదేదశ్యమే ిది.  
                       దేవుడు మానవుని స్త్రీ, పురుషుినుగా సృజంచెను, కాబటిి దేవుడు మానవ్ వివాహమును ఏర్మపట్ల 
చేస్తుని ముగింపు పలుకుుకు ఇది కారణము. సంబంధాికు దేవుడే రచయిత. ితని క్క్  జ్ఞానములో, 
పురుషుడు ఒంురిగా ఉండుు మంచ్చది కాదు ిని, దేవుడు ితనిక్త సహకారిని తయారుచేసెను. హీబ్రూ పద్ము 
‘’ezer’’ ిరధము సహాయకారి,  కడుగా ఉండే వ్యకి్త, ఆద్రించేవాడు. కొనిన చోుు ‘’ితని ప్రక్ న ఉండి కొనస్తగించేది’’ 
ిని తరుుమాచేయుమైనది. ప్రాముఖయమైనది ఏముంటే దేవుడు మొద్టిగా తన క సహవాసముండుుకు పురుషుని 
సృజంచెను, తరువాత దేవుడు తన క సహవాసము చేసూి మరియు మానవుని కొనస్తగింటనుకు స్త్రీని సృజంచెను. 
ఆచరణాతమక్మైన ివ్సరతి కొరకు వివాహము సృజంపబులేద్ని మారు  10:6-9 లో  మసు ప్రభువు వివ్రించారు. 
మొద్టిగా వివాహము ఆతీమయమైనదిగా, తరువాత శారీరక్ సంబంద్మైనదిగా ఉండుు ినేది దేవుని క్క్  ిసలు 
ఉదేదశ్యము. ఈ సంబంధము, దేవుని క గి మన సహవాసమును సూచ్చసుిననది. సహవారసులు మరియు దేవుని 
క్క్  క్ృపకు మరియు వాగాదనముిను గ్రహంటనవారుగా, ఇద్దరూ కూు దేవుని క్క్  సవరూపమునందు 
సృజంపబడాారు. గితీ 3:26-29 లో చెపిపన ప్రకారము,  “ మసుక్రీసుినందు మీరంద్రు విశావసమువ్ిన దేవుని 
కుమారులై యునానరు. క్రీసుి లోనిక్త బాపిిసమముపందిన మీరంద్రు క్రీసుిను ధరింటనకొనియునానరు. ఇందులో 
యూదుుని గ్రీసుదేశ్సుుుని లేదు, దాసుుని సవతంత్రుుని లేదు, పురుషుుని స్త్రీ ిని లేదు;  మసుక్రీసుినందు 
మీరంద్రును ఏక్ముగా ఉనానరు. మీరు క్రీసుి సంబంధ్బలైత్త ఆ పక్షమందు ిబ్రాహాముక్క్  సంతానమైయుండి 
వాగాదన ప్రకారము వారసులైయునానరు”. 
                     మూువ్ ిధాయయము మనము చదువుటననన ిధయయముిలో ముఖయమైన వాటిలో ఇది ఒక్టి. ఇది 
మావునిక్క్  పాపము-ిపవిత్రత, మరణము, మరియు సరవలోక్ము క్క్  దురవ్సును తెలుపుతననది. ఇది 
మొద్టి వాగాధనమయిన విమోచకుడు/రక్షకుడిని ర్రిి కూు దీనిలో ఉనుది (ఆది కాంుము 3:15). ఈ ిధాయయము 
మొద్టిలో, క్పుము-యుకి్త క్లిగిన సరపమును ర్రిి పరిచయము చేయుమైనది. మరి ఇక్ ఎట్లవ్ంటి వివ్రణ 
ఇవ్వలేదు, కాని ఇతను దేవునిని ఎదురించెనని మరియు మోసగాడు ిని మనము తొంద్రగా తెలుసుకునానము. ఆ 
 కులో సరపము హవ్వను సమీపించ్చ దేవుని సవభావ్ము మరియు దేవుని మాును ర్రిి ప్రశినంచ్చ, ిది ఆ స్త్రీ క ఇది 
నిజమా? ఈ  కు చెుులో దేని ఫిముి నైనను మీరు తినకూుద్ని దేవుడు చెపపనా? ిని ిడిగెను. ిందుకు స్త్రీ ఈ 
 కు చెుు ఫిముిను మేము తినవ్టనిను; ియిత్త  కు మధయవునన చెట్ల ి ఫిముినుర్రిి దేవుడు మీరు 
చావ్కుండునట్లు వాటిని తిన కూుద్నియు, వాటిని ముుికూుద్నియు చెపపనని సరపము క ినెను. తరువాత 
స్తతాను దేవుని ఆజఞిను కాద్ని, ఆదాము హవ్వికు చెపిపన దానిని బటిి దేవుని మీద్ నింద్ మోపను. హవ్వ, స్తతాను 
ఇద్దరూ దేవుని మాుిను మారిినందుకు  నగుగపడాారు, దివతీ 4:2 క్ఠినముగా హెచిరిక్ చేసెను. ఆమె మోసమునకు 
మరియు ఆశ్కు లోనై నిషేదించబడిన పండును తినెను. ఆదామునకు కూు ఆ పండును ఇచెిను, ితను కూు 
తినెను. పాపము మానవ్జాతి లోనిక్త ప్రవేశించెను, వెంునే వారు  నగుగపడిరి. వారు చే నన ద్రోహమును బటిి దేవుడు 
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వారిక్త తీరుప తీరిను, సరపము క మొద్లు పటి్టను. దేవుని చేత స్తతాను శ్పింపబడి,  క నవేయబడెను. మానవ్జాతి 
చేత ిసహయంటనకొనబడెను. సరపము క్క్  సంతానమునకు, స్త్రీ సంతానమునకు వైరము క్లిగెను. ఈ శ్తృతవము, 
క్ృపకు మరియు ివినీతిక్త, దుషుిికు మరియు భ్కిుికు ఈ లోక్ములో నిరంతరము జరిగే పోర్ముమునకు 
ఋజువు. కాని ఈ తీరుప మధయలో సంతానము, క్రీసుిను ర్రిిన వాగాదనము, పడిపోయిన మానవుని విడుద్ి చేయుు 
ినినయు ఆది కాంుము 3:15 లో ప్రవ్చ్చంచుమైనది. ఇది క్రీసుిను ర్రిిన మొద్టి వాగాదనము-మరియు యెషయ 
7:14, లూకా 1:34 మరియు గితీ 4:4 లో కూు చుువ్టనిను. శోధకుడు ప్రమాద్క్రమైన ఇబుంది క్లుగచేస్తిడు, 
తాతా లిక్ముగా ముమమీద్ కొుతాడు కాని విమోచకుడు స్తతాను తిను పగుిగొటిి చ్చవ్రకు ఓడిస్తిడు (3:15). 
మన పాపముి నిమతిము దేవుని చేత బాదింపబడి, క్రీసుి పుా బాద్ికు ఇది ప్రవ్చనాతమక్ సంబంధము (యెషయ 
53:4-5). 
        తరువాత, నీవు బాద్ క కూడిన జీవితము గడుపుతావు, ముఖయముగా వేద్న క పిిుిను క్ందువు ిని దేవుడు 
హవ్వ వైపు తిరిగి హెచిరించెను. ఈ మాుిలో వ్రాయబడినట్లు “ఆయన స్త్రీ క నీ ప్రయాసమును నీ గరభవేద్నను నేను 
మక్త లి హెచ్చించెద్ను; వేద్న క పిిుిను క్ందువు; నీ భ్రియెుి నీకు వాంఛ క్లుగును; ితడు నినున ఏలునని 
చెపపను” బాధపడును. ఇది 4:7 లో కూు ఉననది. హవ్వ మరియు ఆమె తరువాత ఉనన స్త్రీలు ింద్రు, భ్రి మీద్ 
ఇషిము క ఉందురు కాని ితను తన ఆలోచన చొపుపన ఏలును. ఈ పరి నుతిని ఎన్నన విధములుగా చుసుినానము, 
కాని ఈ విషయములో భ్రిికు భారయికు ఎఫెసీ 5:22-23 లో సూచనలు ఇవ్వబడాాయి. 
                    దేవుడు ఆదాము క పలిక్తనవి మానవునిక్త మాత్రమే కాదు కాని ిది నేికు కూు వ్రిించెను. 
సరపమునకు విధించ్చన తీరుప ప్రకారము వైరము మొద్లైనది, హవ్వకు ఇచ్చిన తీరుప ప్రకారము బాంధవాయి మద్య 
విరోధము ఏరపడినది, ఆదామునకు ఇచ్చిన తీరుప ప్రకారము జీవించడానిక్త శ్రమపడుు ివ్సరమవుతననది. మానవుని 
జీవితములో ముళ్ళళ, ఇబుందులు మరియు చెమటోరిుము వ్ంటివి సరవస్తధారణమైపోయినవి. రోమా 8:20 
ప్రకారము “ఏియనగా సృష్ఠి, నాశ్నమునకు లోనయిన దాసయములో నుండి విడిపింపబడి, దేవుని పిిులు పంద్బోవు 
మహమగి స్తవతంత్రయము పందుదునను నిరీక్షణక్ిదై”. భూమ శ్పింపబడి మానవుని క్క్  ఏలుబడిలో 
ఉంచబడినది. దేవుడు హెచిరించ్చన ప్రకారము మరణము, నాశ్నమును పాపము దావర్మ గురిించారు. శాపములు 
ఉనాన కూడా జంత చరమము నుండి వారిక్త చొకా యిిను చే న తొడిగించ్చనపుపడు ఆదాము హవ్వి యెుి దేవుని 
క్క్  ఆద్రణ, జాగ్రతిపరచుము మనము 20-21 లో చుశాము. ఇది కూు ఒక్ విషయమును నేరిపసుినుది, 
ఏముంటే ఆ సమయము మొద్లుకొని పాపమునకు ప్రాయశిితిముగా రక్ిము చ్చందించాలి ిని. ఈ రక్ిము 
చ్చందింటను ినే విషయము పరిశుద్ద గ్రంధములో జరిగిసూి,  నలువ్ మీద్ క్రీసుి కారిిన ప్రాయశిితి రక్ిము క చ్చవ్రిగా 
ముగించెను. 
                   దేవుడు, స్తతాను, మానవుని క్క్  సవభావ్మును ర్రిి ప్రాథమక్ ివ్గాహన లేకుండా ఆదికాంుము 
క్క్  మూిసతయమును గ్రహంచలేము.  దేవుని క్క్  మంచ్చతనము మరియు శ్కి్త క్క్  సందేహములు మనిను 
పడిపోయినపపటినుండి నతినుక్ నడిపిసుిననది. దేవుడు, ఉతిమమైనది కోరుకోవ్ుము లేదు, మన గురించ్చ 
పోర్ముము చేయుములేదు, దూరముగా ఉనానడు, ప్రచంుమైనవాడు, మనయెుి పటిింపులేని వాడు ిని 
నముమటననానము. ఇట్లవ్ంటి ిబదాదిచేత శ్త్రువైన ిపవాది హవ్వను దేవుని మీద్ ఆధ్యరపుకుండా, తనమీద్ 
ఆధ్యరపడేవిధముగా నమమంచ్చనది. ినుకోకుండా మనము కూడా ిదే చేసుినానము. ఇట్లవ్ంటి చెుకొటిే ిబద్దములు 
శ్త్రువు క్క్  ఆయుధాలు ిని గ్రహంచ్చ, గురిించాలి. ఇవి (వీడు) దేవుని మహమను దంగలించ్చ, దేవుని క్క్  
సనినహతమైన సంబంధమును మరియు ఎపపటిక్తనీ కావ్ి నన తండ్రి నుండి దూరము చేస్తిడు. మనము వీటిని మన 
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ఆతమకు శ్త్రువైన వాటి నుండి ిని చుడాలి మరియు ిడాుకోవాలి, మనము ఎన్ననస్తరుు వాని ిబద్దముికు లోనైన 
వాటిని ర్రిి పశాితాిపబడాలి. 
                   దేవుని క్క్  సవభావ్మును ర్రిి మనము మోసపుకుండా, శ్త్రువు క్క్  పాత్రను మరియు 
మానవుని బాధయతను తొిగించవ్లెను. మనము ితీమయ పోర్ము కాిములో జీవిసుినానమని ిరధము చేసుకోలేక్పత్త, 
యదారధమైన వాటిని తపుపగా ిరధము చేసుకుంట్లము. శ్త్రువైన స్తతాను మనిను మోసము చేసూి, ఆశ్ివైపు 
ఆక్రిించగి సమరుధుని మనము తపపకుండా ిరదము చేసుకోవాలి. మనిను నాశ్నము చేయడానిక్త, తండ్రి క ఉనన 
సంబంధమును చెుకొుిడానిక్త వెద్కుటననానడు. కాని వాడు  మసు క్రీసుి  నలువ్ వ్ద్ద ఓడిపోయాడు. వాడు మనిను 
తండ్రి హసిమునుడి దూరము చేయలేడు, నిందారోపణ చేయుుకు వానిక్త ిధికారము లేదు, మరియు మనిను 
పశాితాిపము నుండి దూరము చేయలేడు. మనము చే నన పాపముిను ఒపుపకొని, ఇతరుిను నిందించకుండా 
పరిశుదాదతమ చేతగి ఒపుపకోలు తనమును త్రుణీక్రించకుండా ఉండాలి. శ్త్రువును ఎదిరింటనుకు, శ్రీరమును  నలువ్ 
వేయుుకు, మనిను దేవునిక్త సమరిపంటనకొనుుకు మనకు క్ృప దరిక్తనది. 

ఏ విధమై న పాపమై నను మన త్ండ్రర  నుండ్ర విడదీస్త ననను, “మనము దేవుని వై పు 

తిరిగి, ఒప్పుకొని మరియు యేస్పర భువు యొక్క రక్త ములో క్డుగ్బడాలి” 

అనేవిధముగా మన ఆత్ముయ క్నునలు తెరవబడాలి. 
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ఆదికండము: ఆరంభమును గూరిిఅధయయనములు 

మూడవ పాఠము: అధ్యాయములు  4-5 

పాఠ్యంశ వాక్యము: ిసూయ మరియు విశావస లేమ వ్ిన క్యీను తన  తముముయిన హేబెలును హతయ చేసెను. 

మొదటి రోజు 

ఆదికాంుము 4:1-5,హెబ్రీ 11:4,6 మరియు హెబ్రీ 12:14-15 ిధయయనము చేయగిరు 
1. లోక్ములో మొుిమొద్టిగా జనిమంచ్చన  పిిులు ఎవ్రు?మరియు వారు ఏ పని చేసేవారు? 

 
2. నీవు చదివిన వాక్యభాగమును బటిి దేవుడు హేబెలు ిరపణను ిక్షయ పట్లిు మరియు కయీను ిరపణను ిక్షయ 
పుిక్పోవ్ుమును ర్రిి నీవేమ ినుకుంట్లనానవు (నీ ిలోచన ఏమటి)?                                                                                                                        

 
3. ఆదికాంుము 4:1-5 వాక్య భాగము నుండి హేబెలును క్యీను  చంపక్ ముందు దేవుని యెుి, తన జీవితము 
యెుి మరియు హేబెలు యెుి ఎట్లవ్ంటి సవభావ్మును క్లిగి యుండెడివాడు? 

 
 

4. క్యీను కోపపుడానిక్త మరియు సం కషముగా ఉంుక్పోవ్డానిక్త గి ముఖయ కారణము ఏమని నీవు 
ినుకుంట్లనానవు? 

 
5. హెబ్రీ 13:15-16 వాక్య ప్రకారము దేవునిక్త ఇషిమైన రండు ిరపణలు ఏమటి?    
 
రెండవ రోజ 

ఆదికాంుము 4:6-8 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదికాంుము 4:6-8 ను 1 కొరింథి 10:13  క పోలుిము.ఆదికాంుము 4:6-8 ప్రకారము క్యీను ఎదుర్ నన 
శోధనలో నుండి  "తపిపంటనకొను మారగము ను" దేవుడు ఎలా  నద్దపరుటనటననానడు?   
 
2. దేవునిక్త ఇటనిు విషయములో క్యీను హృద్యము ఎందుకు సం కషముగా లేదు ిని ఆదికాంుము 4:6-7 
చుపింటనటనననది? 

 
3. క్యీను హృద్యములో ఏ విధమైన పాపము దాగియుననద్ని నీవు ినుకుంట్లనానవు? 

 
4. 1 యోహాను 3:10-16 ప్రకారము ఒక్ విశావ న ఏమ చేయవ్ియును? 
 
5. 1 యోహాను 3:12 ప్రకారము ఎందుకొరకు క్యీను తన తముముయిన హేబేలును హతయచేస్తడు? 
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మూడవ రోజు 

ఆదికాంుము 4:9-16 ిధయయనము చేయగిరు 
1. క్యీను తన తముమడిని చంపుును బటిి వాయకుిపడినట్లు(చ్చంతించ్చనట్లు) ఏదైనా ఒక్ వ్చనము దావర్మ ఋజువు 
చేయుడి? కాని ిది నిజమైన పశాితాపము కాదు. 

 
2. 2 సమూ మలు 12:13 మరియు కీరినలు 51 వాక్యభాగముిను చదివి. శిక్ష ినుభ్వించ్చన తర్మవత దావీదు  
మాుి కను సవభావ్ము కను మరియు క్యీను మాుి కను సవభావ్ము కను పోలుిము. 

 
3. 1 యోహాను 1:5-10,కీరినలు 34 మరియు కీరినలు 66:18 వ్చనములు పాపమును ర్రిియు మరియు దేవుడిని 
ఒపుపకొనుును (ింగీక్రింటనును) ర్రిియు ఏమని బోదింటనటనననది. 

 

నాలుగవ రోజు 

ఆదికాంుము 4:16-26 ిధయయనము చేయగిరు 

1. ఈ వాక్యభాగము ఈ క్రంది విషయాిలో ఏ ప్రతయక్షత క్లిగింటనటనననది: 
A. క్యీను క్క్  సంతానము దేవుడిని యెరుగకుండుు మరియు దేవుడిక్త ివిదేయత    చుపింటను? 

 
B. క్యీను క్క్  సంతానము గరవము వ్ిన బహుభారయతవము క్లిగియుండుు మరియు హతయచేయుు? 

 
2. హేబెలు చనిపోయిన తర్మవత హవ్వ ఏవిధముగా దేవుని చేత ఆద్రించబడినది?నీవు నీ జీవితములో ఎదురయిన 
క్షి సమయముిలో ఏవిధముగా దేవుని చేత ఆద్రించబడాావు? 

 
3. యూదా 1:14-15 మరియు హెబ్రీ 11:5-6 వాక్య భాగములు హన్నకు ను ర్రిి మనకు ఏమని నేరిపంటనటననానయి? 

 
 

4. హన్నకు చే నన దానిని(జీవితపు మాదిరిని) బటిి మన క్క్  వ్యకి్తగత ిివాుు దావర్మ  కుట్లంబ జీవితమును 
మరియు సమాజమును మనము ఏ విధముగా ప్రభావితము చేయగిము?(మీకా 6:8,హేబ్రీ 12:1-3 మరియు 
1యోహాను 1:7-9 వాక్య భాగముిను చుడుడి.)   
 
అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 5 వ్ ిధాయయము ిధయయనము చేయగిరు 
1. పాపపు పరయవ్స్తనము  వ్ిన “ిపుపుతడు మృతిబొందెను” ిను మాు ఎనిన స్తరుు నీవు టనస్తవు? 

 
2. రోమా 5:12 మరియు 6:23 వ్చనముిలో పాపమును మరియు మరణమును ర్రిి పౌలు ఏమని చెపపను? 
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3. ితి ఎకు వ్ (కాిము) సంవ్తసరములు జీవించ్చన పురుషుడు ఎవ్రు మరియు  మరణంచే నాటిక్త ఆయన వ్యసు 
ఎంత? 

 
ఆరవ రోజు 

 పాఠము 3:                      “నా మార్గము లేదా దేవుని యొకక మార్గము” 

లేఖన భాగము ఆదికాిండము 4-5 అధ్యయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము ఆదికాిండము 4:7  నీవు సత్క్కియ చేసిన యెడల తలనెతుుకొనవా? సత్క్కియ 

చేయనియెడల వాకిట పాపము  పించియుిండును; నీ యెడల దానికి వాింఛ కలుగును 
నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

పాఠ్యంశ్ వాక్యము అసూయ మరియు విశ్వవస లేమి వలన కయీను తన  తముీడయిన హేబెలును                           
హతయ చేసెను. 

జీవితపు మూిసూత్రము విశ్వవసములేకుిండ దేవునికి ఇష్టుడైయుిండుట అసాధయమ 

 

సారంశ్ము:  

హవ్వ క్క్  మొద్టి సంతానము క్యీను.ఆ కుమారుడిని బటిి హవ్వ బహుగా సం కష్ఠంచెను. ఎందుక్నగా 
ఆదికాంుము 3:15 ప్రకారము వాగాధనము చేయబడిన కుమారుుని నమెమను.కాని కొనిన సంవ్తసర్మి తర్మవత 
ఆయనను బటిి బహుగా దుఃఖము పుటిించెను.    
            హవ్వకు మర్క్ సంతానము క్లిగెను ితనిక్త ఆమె హేబెలు ిని పేరు పటి్టను. ఆ ఇద్దరు క్క్  బాధయత 
ఏమనగా దేవునిక్త ిరపణ ిరిపంటను,కాని హేబెలు క్క్  ిరపణ దేవుడిని సం కషపరచెను. ఆదికాంుము 4:4 
ప్రకారము  “యెహోవా హేబెలును ితని యరపణను ిక్ష్య పటి్టను”. క్యీను ిరపణ క్ంటే  హేబెలు ిరపణ ను 
దేవుడు ఎందుకు ిక్షయపట్లిడో ఈ వాక్యభాగములో మాత్రము వ్రాయబులేదు.కాని క్యీను ిరపణను దేవుడు 
ిక్షయపుిక్పోవ్డానిక్త కారణము ఆ ిరపణ రక్ిము లేనిదై ఉంుుము వ్ిన కావ్టని.ఎందుక్నగా ఆదాము హవ్విను 
క్పపడానిక్త దేవుడు ిక్షయపటిిన ిరపణ వ్ధించబడిన జంతవు.ఎిుపుపడు దేవుడు దీనిని మాదిరిగా పటిియునానడు. ఇదే 
స్తద్ృశ్యముగా   మసుక్రీసుి లోక్ములోని పాపుి కొరకు రక్మిు చ్చందింటనులో క్నబడుతంది (2కొరింథి 5:21). ఆ 
ఇద్దరు దేవునిక్త ిరపణను ిరిపంచారు కాని సమసయ ఏమనగా క్యీను హృద్యపూరవక్ముగా ిరపణను 
ిరిపంచలేదు.హెబ్రీ 11:4 ప్రకారము “విశావసమునుబటిి హేబెలు క్యీనుక్ంట్ట శ్రేషిమైన బలి దేవునిక్త ిరిపంచెను”. కాని 
క్యీను తన క్క్  క్రయలు మరియు సవభావ్ముిలో విశావసమును చుపించలేదు. 
                            క్యీను ిరపణ సమయములో దేవుని యెుి బయలుపడిన విషయము ఏమనగా, తనక్క్  
నిజమైన సవభావ్ము దావర్మ దుర్మమరగత ిను ఫిము  పుటి్టను. క్యీను తనకు ినాయయము జరిగింది ినుకొనితన 
ముఖమును చ్చనన బుటనికొని తన క్క్  తముమడిని ివ్మానపరిచెను. యాకోబు 4:1-2, ”మీలో యుద్ధములును 
పోర్ముములును దేనినుండి క్లుగుటనననవి? మీ ివ్యవ్ముిలో పోర్మడు మీ భోగేచఛినుండి మ గదా? 
మీర్మశింటనటననానరు గాని మీకు దరకుులేదు; నరహతయచేయుదురు మతసర పడుదురు గాని సంపాదింటనకొనలేరు; 
పోట్లుడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని దేవుని ిడుగనందున మీ కేమయు దరక్దు.” ిను వాక్యమునకు 



16 
 

క్యీను మాదిరిగా యుండెను. క్యీను తన క్క్  సవంత మారగములో జీవించాిని మరియు తనకు ఇషిము 
వ్చ్చినట్లు  తన సవంత మహమ కొరకే దేవుడిని ఆర్మధింటనటన వ్చెిను ినునది త్తుగా క్నబడుటనననది. దేవుడు తన  
మహా క్ృప క్నిక్రము దావర్మ క్యీనును మంద్లించ్చన(హెచిరించ్చన) తర్మవత కూు క్యీను తన క్రయలు మరియు 
సవభావ్ము దావర్మ ముఖమును చ్చననబుటనికొనెను. దేవుడు క్యీనును గరవము, స్తవరధపూరితమైన కోరిక్లు మరియు 
పాపము తనను లోబరుికోకుండా  పశాితాప పడుమని హెచిరించెను.కాని, దేవుని క్క్  (సూచనను)సిహాను 
తిరస రించెను.మరియు ఉదేదశ్పూరవక్ముగా తన తముమడిని చంపను. క్యీను తన తముమడిని చంపి పాపము చే నన 
తర్మవత కూడా దేవుడిని నిందింటనటన చెుదాైన కోపపు ఆతమను క్లిగి యుండి ఏడుిచు దేవునిక్త వ్యతిరేఖముగా 
మాట్లుడెను" నా దోషశిక్ష నేను భ్రింపలేనంత గొపపది. (ఆదికాంుము 4:13). క్యీను నితయజీవ్మును 
పోగొట్లికొనెను. ఆయన క్రయలు ఆయన క్క్  హృద్యములోని రహసయ పాపమును బయలుపరటనటనననది. 
చీక్టిలో ఉనన మనకు కూడా ఇది ఒక్ హెచిరిక్గా ఉననది. మన హృద్యముిలో ఇట్లవ్ంటి దుర్మమరగపు సవభావ్ము క 
కూడిన క్రయలు క్లిగి ఉననచో? వెంునే దేవుని క్క్   నంహాసనము క్ద్దకు పరుగెతికొని వ్చ్చి మనిను మనము 
తగిగంటనకొని పశాితాిపపువ్ియును. క్యీను దేవుని సనినధిలో నుండి బయుకు వెళిళ కుట్లంబము క జీవితమును 
కొనస్తగించెను. ితని వ్ంశావ్ళిని ర్రిి ఆదికాంుము 4:16-24 లో వ్రాయబడినది. భాధాక్రమైన విషయము 
ఏమనగా క్యీను క్క్  మొద్టి కుమారుడు హన్నకు కూడా దేవుడిని వెంబడించలేదు. ఆదికాంుము 5:18-24 లో 
వ్రాయబడిన యెరెదు కుమారుడైన హన్నకు కూడా మొద్ు దేవుడిని వెంబడించలేదు కాని ితనిక్త కుమారుడు పుటిిన 
తర్మవతనే ితని హృద్యము మారను. హన్నకు తన మగిలిన సంవ్తసరములు ినినయు దేవుడి క నడిచెను. ితడు  
జీవించ్చన జీవిత  విధానమును బటిి ితని పేరుకు ిరధము “సమరపణ”, ితను మగిలిన 300 సంవ్తసర్మలు 
ితీమయశ్కి్త  క వ్ృదాదపయమందు కూడా దేవునిక్త ఇషిమైన జీవితము జీవించెను. ఇది సుదీరఘ విశావసకాిము. హెబ్రీ 11:5 
ప్రకారము .విశావసమునుబటిి హన్నకు మరణము చుుకుండునట్లు కొని పోబడెను; ితడు కొనిపోబుక్మునుపు 
దేవునిక్త  ఇషుిడై యుండెనని స్తక్షయము పందెను; కాగా దేవుుతని కొని పోయెను గనుక్ ితడు క్నబులేదు. 
            దేవుడు ిదాము హవ్విను ిశీరవదించ్చ హేబెలుకు బదులుగా మరిక్క్ కుమారుడిని ఇచెిను. వారు ితనిక్త 
షేత ిను పేరు పటి్టను. షేతను ర్రిి ఆదికాంుము 4 వ్ ిధాయయము చ్చవ్రిలో క్నబడును. షేత మరియు 
ఆయన వ్ంశావ్ళి ని దేవుని నామములో ప్రారిధంచ్చన వారు ిని పిలువ్బడిరి(4:26). షేత  వ్ంశావ్ళి మరియు 
క్యీను వ్ంశావ్ళి ప్రక్  ప్రక్ నే నివ్ నంటనటన మరియు వారి కొరకు వారు కాకుండా దేవుని యందు విశావసము క్లిగి 
జీవించ్చరి. 
                 ఆదికాంుము 5 వ్ ిధాయయము లోని జాబతా ప్రకారము దుషికాిములో దైవీక్మైన పూరీవకుి క పాట్ల   
న్నవ్హు కూడా దేవుని కోసము బ్రతికెను. మనము చుచ్చనుుయిత్త ఈ క్కక వ్ంశ్ములో వ్యకి్తగతముగా దేవునిక్త 
ప్రాముఖయతను ఇచ్చియునానరు. ిందువ్ిన దేవుడు వారిని వారి పేరు క, వారి జీవిత కాిపు ియుషుి మరియు వారి 
క్క్  వ్ంశావ్ళిని ర్రిి వ్రాయించెను. షేత క్క్  వ్రసలోనే  మసుక్రీసుి జనిమంచెను. ితి ప్రాముఖయముగా, 
మనము చుచ్చనుుయిత్త స్త్రీ మరియు పురుషులు ప్రతి తరములో విశావసములో సపందింటనటననన వారు మరియు 
దేవునిక్త లోబడినవారు లేదా తమ తమ సవంత మారగముిలో నడిచ్చనవారు. ఇది హృద్య సంబంద్మైన విషయము. 
నీవు నీ మారగమును ఎనునకుంట్లవా లేదా దేవుని మారగమా? 

            విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టు డై యుండుట అసాధయము ! 
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                ఆదికండము: ఆరంభమును గూరిి అధయయనములు 

నాలుగవ పాఠము :  అధ్యాయములు  6-7 

పాఠ్యంశ వాక్యము: దేవుడు దుషుిి కు నాయయము తీరుిను మరియు నీతిమంతిను కాపాడును. 

మొదటి రోజు 

ఆదికాంుము 6:1-12,2 పేతరు 2:4-9,3:1-10, యూదా1:5-7 ిధయయనము చేయగిరు 

1. భూమ మీద్ ఉనన చెడుతనమును ర్రిి వివ్రింటనడి? 
 
 
2. భూమ మీద్ ఉనన పరి నుతిను చుచ్చ దేవుని క్క్  భావ్మును వివ్రింటనడి? 
 
 
3. ఈ క్క్  వాక్య భాగము దావర్మ దేవుని క్క్   వ్యకి్తతవము (గుణము,సవభావ్ము,మనసుస)ను ర్రిి మనము ఏమ 
నేరుికొనవ్టనిను? 
 
 
4. జిప్రవాహపు తీరుపనకు గి కారణముిను ర్రిి నీవు ఏమ చెపాపినుకుంట్లనానవు? దేవుడు దేని కొరకు చాలా 
కాిము ఎదురు చుశాడు? (ఆదికాంుము 15:16 మరియు 2 పేతరు 3:9) 
 
5. దేవుడు మానవుడి క్క్  జీవింటన కాిము “వారి దినములు నూు ఇరువ్ది  మండుు ిగును” ినుుకు గి 
ఆంతరయము (ిరధము)ఏమటి?(ఆదికాంుము 6:3 మరియు 1 పేతరు 3:20) 
 
 
రెండవ రోజు 

ఆదికాంుము 6:8-22 మరియు 7 వ అధ్యయయము ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఓులోనిక్త వెళ్ళళుకు ఇది తగిన సమయమని న్నవ్హునకు ఎలా తెలియును? 

 
2. న్నవ్హు తన క కూడా ఓులోనిక్త ఎవ్రవ్రిని తీసుకొని వెళ్ళళను? 

 
3. ఓు క్క్  దావరమును(తలుపును) ఎవ్రు మూ నవేసెను? 

 
4. భూమ మీద్ వ్రిము ఎంత కాిము  కురిసెను? 
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మూడవ రోజు 

ఆదికాంుము 6:9-8:19 మరియు హెబ్రీ 11:7 ిధయయనము చేయగిరు 
1. న్నవ్హు దేవుడిని ఏ విధముగా సం కషపరిచాడు?  

 
 

2. జిప్రవాహమునకు ముందు ఎపుపుయిన వ్రిము కురిసెనా? ియిత్త తగిన వ్చనము చెపుపడి? 
 
3. భూమ మీద్ మహాగాధజిముి ఊుి జిప్రవాహము మరియు ఆకాశ్పు తూములు విపపబడెను ినే వ్చనము 
ఎక్ ు ఉననది? 

 
4. న్నవ్హునకు దేవుడు ఎలా సహాయము చేస్తడు మరియు ఎలా ఆద్రించాడు? 

 
 

5. దేవుడు నీ జీవితములో ఏ ఏ విధములుగా నినున ఆద్రించాడు మరియు రక్షంచాడు? 
 

నాలుగవ రోజు 

ఆదికాంుము 7:11-24, మతయిి 24:36-42 మరియు లూకా 17:26-27 ిధయయనము చేయగిరు 

1. మతియి మరియు లూకా  కాిములో ప్రజలు ఎలా ఉనానరు?న్నవాహు దినముిలో ఉననట్లుగానే ఉనానర్మ? 
 

2. దేవుడు కోరుకుననదానిలో వారు దేనిని మరచ్చపోయారు? 
 

3. దీనిని బటిి మనకు ఈ రోజుిలో ఎట్లవ్ంటి హెచిరిక్ను  మసుక్రీసుి ి వారు ఇటనిటననానరు? 
 
 

4. 2 పేతరు 3:3-7 వాక్యభాగమును ఈ రోజుిలో మనము ఎలా ినువ్దింటనకొనవ్ియును? 
 

5. ఆదికాంుము 7:17-21 ప్రకారము, ఎంత ఎతినకు నీళ్ళళ విసిరించెను మరియు దాని వ్ిన ఏమ సంభ్వించెను? 
 

అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 6:1-7-24 ిధయయనము చేయగిరు 
1. దేవుని క్క్  వ్యకి్తతవము దావర్మ నీవు ఏమ నేరుికొంట్లవు? 
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2. ఈ వారములో ఎవ్రినైన నీవు ిశీరవదింటనుకు ఏమ చేస్తివు? 
 

ఆరవ రోజు        

పాఠము 4:                   దుష్టతవము నండి జాగ్రతత 
లేఖన భాగము ఆదికాిండము 6-7 అధ్యయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము ఆదికాిండము 6:17-18” ఇదిగో నేనే జీవ వాయువుగల సమసు శరీరులను ఆకాశము 

క్రింద నుిండ కుిండ నాశము చేయుటకు భూమి మీదికి జలప్రవాహము 
రప్ుించ్చచ్చనాును.లోకమిందును సమసుమును చని పోవును; అయితే నీతో నా 
నిబింధన సిిరపరచ్చదును; నీవును నీతోకూడ నీ కుమారులును నీ భారయయు నీ 
కోడిండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశింపవలెను.” 

పాఠ్యంశ్ వాక్యము దేవుడు దుష్టులకు నాయయము తీరుును మరియు నీతిమింతులను కాపాడును. 
జీవితపు మూిసూత్రము నోవహు యొకక విధేయత ఫలితము అతనికి,అతని కుటుింబమునకు మరియు రాబోవు 

తరముల వారికి అనేకమైన అశీరావదములు కలుగుటకు కారణమయెయను. 

 

సారంశ్ము:  

ఆదికాంుము 6:1-4  వాక్యభాగము నానావిధములైన ిరధములు క్ివు. ఒక్ వివ్రణ ఏమనగా షేత క్క్  వ్రుసలో 
“దేవుని క్క్  కుమారులు”. ఈ పురుషులు దేవుని క్క్  కుమారులు ిని పిలువ్బడాారు ఎందుక్నగా వారిక్క్  
దైవీక్మయిన జీవితము మరియు వ్యకి్తగత ితీమయమైన జీవితము. ఈ పురుషుి క్క్  కుమారిలు క్యీను 
వ్రసలోని పూరివకులైన స్త్రీి వ్లె దైవ్భ్యము లేని వారి వ్లె  ఉనానరు.వారు మశ్రమమైన వివాహములు చేసుకొనిరి 
మరియు దాని ఫలితము మానవుిలో క్షయత క్లిగి దేవుడు వారి ియుషుిను వెంునే తగిగంచాడు.ిందుకే 
జిప్రవాహము ినే తీరుపను దేవుడు పంపించాడు. ఆదికాంుము 6:1-4 వ్చనములు తెలియపరిచే విషయము 
ఏమనగా మానవుి క్క్  ఆయుషుి క్షీణంచెను. ఈ క్షయత వ్ిన దేవుని క్క్  జిప్రవాహము ినే నాశ్నక్రమైన 
తీరుప భూమ మీద్కు వ్చ్చి సరవ మానవాళి నాశ్నమైపోయిరి. ఆ క్క్  నీరు పరవతముి క్ంట్ట ఎతిగా ప్రవ్హంచెను 
(ఆది 7:19-20). సంవ్తసరమంతా ఆ క్క్  నీరు ప్రవ్హసూనిే ఉంది (ఆది 7:6 మరియు 8:13) ఆ క్క్  నీరు 
భూగోళ్మంతటిని వాయపించెను (2 పేతరు 3:3-7). దేవుడు ద్ండించే మనసు క్ివాుని మనము ినుకోకుండా, 
కేవ్ిము మానవుి పాపము ిధిక్మైనందు వ్ిన  మాత్రమే దేవుడు ిలా చేయవ్ి న వ్చెిను. జిప్రవాహము 
ినునది దుషితవమునకు మరియు నీతిక్త  క్నిక్రము క్క్  క్రయ ియియుననది. దేవుడు మానవుిను  
నాశ్నక్రమైన మారగములో  పడిపోవుుకు ఎపుపడు ినుమతించడు. 
        దేవుడు న్నవ్హుకు తన క్క్  ప్రణాళిక్ను ప్రతయక్షపరచెను మరియు న్నవ్హు దేవుడిని నమెమను. దేవుడు 
ిజాఞపించ్చన ప్రకారము విశావసముగా చే న దాని ఫలితముగా ఆయన  నీతిక్త వారసుడాయెను (హెబ్రీ 11:7). నీవు 
ఊహంచగివా... మనము మన పిిుిను ఒపిపంచలేము, కాని న్నవ్హు క్క్  కుమారుి భారయి క, న్నవాహు 
దేవుడు ఎడారి మద్యలో ఓును నిరిమంచమని చెపాపడు. ిని చెబత్త వ్రిము ింటే తెలియని కాిములో వారు నమామరు. 
నోవహు విశావసపు మనిష్ఠ! ఆయన 120 సంవ్తసర్మలు  ఓు తయారు చేయుుకు మొదుదిను  నద్దపరుటనకొనుచు, 
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ప్రజికు బోదింటనటనననపుపడు వెక్త రించబడినా, వారు హేళ్న చే ననా, ర్మబో మ తీరుపను వివ్రింటనచునే ఉనానడు 
ియిత్త ప్రజలు (లోకులు) మాత్రము దానిని క్ట్లిక్థగా భావించారు.న్నవ్హునకు మరియు ితని కుట్లంబమునకు 
ఇది స్తమానయమైన విషయము కాదు.ిదేకాకుండా వారు ఎంతగా చెపిపనను,మరి మరి హెచిరించ్చనా ఎవ్రు ిక్షయ 
పుిక్పోయినా  చాలా ఆసకి్త క బోధించ్చరి,ియినను ఒక్ రు కూడా సపందించలేక్ పోవ్ుము క బాధ క నిర్మశ్ 
చెందారు. ియినా ితని ినేక్ సంవ్తసరముి టనరుకైన పని మరియు ఫిము లేని పరిచరయ తరువాత కూు న్నవా 
మరియు ితని కుట్లంబము దేవుని క్క్  నమమక్తవమును చుచ్చరి. 
                       మనము ఆసకి్త క గమనించవ్ి నన ఒక్ విషయము ఏమనగా న్నవ్హు క్క్  పేరుకు విశ్రంతి ిని 
ిరధము. ితని తలిుద్ండ్రులు దుష ి తరము వారి మధయలో జీవింటనటనననపపటిక్త  భ్విషయతిను మారిడానిక్త  వారిక్త 
ఆద్రణ క కూడిన నిరీక్షణ ివ్సరమై యుననది. పాపము క పోర్మడుులో విశ్రంతి ివ్సరమై యుననది. ిందుకే 
ితనిక్త న్నవ్హు ిని పేరు పట్లిరు.న్నవ్హు క్క్  ఓు విశ్రంతిని మరియు నిరీక్షణను ఇచెిను. ఇది పాత నిబంధన 
లో  మసుక్రీసుి వారిక్త స్తద్ృశ్యముగా ఉననది, నిరీక్షణ మరియు విశ్రంతి సుిము మనిని మన పాపము నుండి 
కాపాడును. మరియు దేవుని ఉగ్రత నుండి ఆశ్రయము క్లిగింటనను. 

 

నోవహు యొక్క విధేయత్ ఫలిత్ము అత్నికి, అత్ని కుటంబమునకు మరియు  

రాబోవు త్రముల వారికి అనేక్మై న అశీరాాద్ములు క్లుగుటకు 

కరణమయ్యయను. 
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ఆదికండము: ఆరంభమును గూరిి అధయయనములు 

అయిదవ పాఠము: అధ్యాయములు  8-9 

పాఠ్యంశ వాక్యము: దేవుడు షరతలు లేని నిబంధనను న్నవ్హు కను మరియు సరవమానవాళితోను చేసెను. 

మొదటి రోజు 

ఆదికాంుము 8:1-19 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదికాంుము 8 వ్ ిధాయయము మొద్టి వ్చనముిలో న్నవ్హు మరియు ితని కుట్లంబమునకు  దేవుడు 
చుపించ్చన ఆద్రణను మనము ఎలా చుుగిము? 

 
2. ఓు చ్చవ్రిక్త ఎక్ ు నిలిచెను? 

 
3. న్నవ్హు ఎనిన రోజుి తర్మవత క్తటికీ తెరిచెను? 

 
4. న్నవ్హు  రండు పక్షుిను బయుకు పంపిన తర్మవత ఏమ జరిగెను? 

 
 

5. న్నవ్హునకు ఓును విడుటనుకు  ఇది తగిన సమయమని ఎలా తెలిసెను? 
 

రెండవ రోజు 

 ఆదికాంుము 8:20-22 ిధయయనము చేయగిరు 
1. న్నవ్హు ఓు నుండి బయుకు ర్మగానే చే నన మొద్టి పని ఏమటి? 

 
2. న్నవ్హు చే నన ఈ క్రయ మనకు ఏమ తెలియపరటనటనననది? 

 
3. ఆదికాంుము 8:21 మానవ్జాతిని ర్రిి మనకు ఏమ తెలియపరటనటనననది? 

మూడవ రోజు 

1 యోహాను 2:2, కీరనిలు 51:17, రోమా 12:1 మరియు హెబ్రీ 13:15-17 ిధయయనము చేయగిరు 
1. దేవునిక్త జంత బలుి ిరపణలు ఎకు వ్ కాిము ఎందుకు  కొనస్తగలేదు? 

 
2. ఈ రోజుిలో దేవునిక్త ఇషిమైన ిరపణగా నీవు దేనిని ిరిపంచగివు (రోమా 12:1)? 
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నాలుగవ రోజు 

 ఆదికాంుము 9:1-7 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఈ వాక్యభాగములో న్నవ్హునకు దేవుడు ఇచ్చిన నితయతవపు వాగాధనము ఏమటి? 

 
2. న్నవ్హునకు దేవుడు ఏమ చేయాిని మరియు ఏమ చేయకూుద్ని చెపాపడు? 

 
3. ఇతరుల క్క్  జీవితమును (జీవము) తీసికొనుట తపుప అనుటకు గల ప్రాథమిక కారణము ఏమటి? 

 
4. మానవ్ జీవితము దేవునిక్త ప్రశ్సిమైనదిగా ఇతరుికు నీవు ఏవిధముగా చుపించగివు? 

 
5. ఎందుకు జీవితము చాలా విలువైనది? 

 

అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 9:8-17 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదికాంుము 9:9 వ్చనములో ఎవ్రి కొరకు మరి నిబంధన చేయబడెను? 

 
2. దేవుని వాగాధనమును మరి జాఞపక్ము చేయుుకు ఏరపరచబడిన మనకు క్నబడే సూచన ఏమటి?  

 
3. దేవుడు తన నిబంధనకు క్ట్లిబడి ఉనానడా? ఇది నీకు ఎందుకు ిరధవ్ంతముగా ఉంది? 

 

ఆరవ రోజు        

పాఠము 5:                            “న్నవ్హు నిబంధన” 

లేఖన భాగము ఆదికాిండము 8-9 అధ్యయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము ఆదికాిండము 9:9 “ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనింతరము మీ సింతాన ముతోను నా 

నిబింధన  సిిరపరచ్చచ్చనాును.“ 
పాఠ్యంశ్ వాక్యము దేవుడు షరతులు లేని నిబింధనను నోవహుతోను మరియు సరవమానవాళితొను చేసెను. 
జీవితపు మూిసూత్రము దేవునికి విధేయత చూప్ించినప్పుడు అసాధయమైనవి స్తసాధయమగును!. 
 

 సారంశ్ము:  

న్నవ్హు ఓులోనుండి బయుకు ర్మవ్ుము ినేది చరిత్రలో నూతన ిధాయయమును సృష్ఠించ్చనది. దేవుడు ఈ 
నిబంధనను న్నవ్హు  కను మరియు తన మానవ్జాతి కను చేసెను. ఈ ఆజఞను జారీ చే న దేవుడు మానవ్జాతిని 
 నద్దము చేసెను. 
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మొద్టిగా, ప్రక్ృతి ినేది ఆధారపడే విధముగా తయారు చేయబడినది, ప్రక్ృతి విపతి నుండి భ్ధ్రము 
చేయుుకు దేవుడు ధనుసుస దావర్మ వాగాధనమును చేసెను. 

రంువ్దిగా, దేవుడు జంతవులు మరియు చెుు జీవితమును మానవుికు ిహారము కొరకు 
సృష్ఠించాడు.జిప్రవాహమునకు ముందు మానవుడు పండుు మరియు కూరగాయిను మాత్రమే భుజంచేవాడు. 

తరువాత, దేవునిక్త మాత్రమే జీవితమును తీసుకొనే ిధికారము క్ిదు. హెచిరిక్ ఏమనగా “(ఆది 9:6) నరుని 
రక్ిమును చ్చందింటన వాని రక్ిము నరునివ్ిననే చ్చందింప బడును; ఏియనగా దేవుడు తన సవరూపమందు నరుని 
చేసెను.” ినే మాు కొదిద కాిము తరువాత మరి నిరగమ 20:13 లో “నరహతయ చేయకూుదు.” గా ప్రస్తివించబడినది. 
మానవుని క్క్  ఆంతరయము ఆయన సృష్ఠిక్ర ిినగా మానవునిక్ంటే ఎన్నన రట్లు ిధిక్మైన స్తునములో ఉననవాడు 
ియిన దేవుని దావర్మ ఇవ్వబడెను. 

మీరు ఫలించ్చ ిభివ్ృదిద చెందుడి ిని  దేవుడు మరి  ఆజాఞపించాడు 
                  వీునిననిటిని బటిి మరి మరి జాఞపక్ము చేసుకొనుు దావర్మ ”నరుి హృద్యాలోచన వారి 
బాియమునుండి చెుదాి(ఆది 8:21)” మానవ్ జీవితము ినేది దేవుని క్ృప దావర్మ ినుగ్రహంచబడినది భూమ 
యుననంతవ్రకు  నిలుటననది(ఆది 8:22). దేవుడు నాయయమైన వాడు మరియు  క్నిక్రము గివాడు. ఆయన తన 
క్నిక్రమును “న్నవ్హు క్క్  నిబంధనలో చుపించాడు” (ఆది 9:8-17). జిప్రవాహము వ్ిన మరి ఇక్ ఎననటిక్త 
మానవ్ జాతిక్త మరియు జంత జాతిక్త నాశ్నము సంభ్వించద్ని దేవుడు షరతలు లేని  నిబంధన క కూడిన 
వాగాధనమును చేసెను.ఆయన క్ృప దావర్మ వాగాధనము చే న ఆ వాగాధనపు ముద్రను సూచనగా మరియు గురుతగా 
పట్లిడు.ఆ గురుత ఏమనగా ధనుసుస. బహుశా ఈ గురుత “మేఘములు స్తగిిపడి వ్ంద్నములు” తెలిపినట్లుగా 
ఉండును. ఏది ఏమైనా యెహెజే లు కూడా “వ్రి కాిమున క్నబడు ధనుసుసక్క్  త్తజసుసవ్లె దాని టనట్లినునన 
త్తజసుస క్నబడెను. ఇది యెహోవా ప్రభావ్ సవరూప ద్రశనము.(యెహేజ్క లు 1:28)” ిని చెపపను. ిపోసిలుడైన 
యోహాను కూడా ప్రక్ున 4:3 లో”మరక్తమువ్లె ప్రకాశింటన ధనుసుస  నంహాసనమును ఆవ్రించ్చయుండెను”. 
మనము ఇపుపడు దాని క్క్  ఛాయను మాత్రమే చుటనటననానము, కాని ఒక్ రోజు మానవుని యెుి దేవుని ద్యా 
సంపూరణత,దేవుని ప్రేమ మరియు దేవుని జాఞనము  మనము చుచ్చనపుపడు ఆయన క్క్  క్ృపా సంపూరణత భ్ద్రత ను 
ిరధము చేసుకోగిము! 

న్నవ్హు క్క్  ముగుగరు కుమారులు (షేము,హాము, యాపత) దావర్మ ఈ లోక్ములో మరి మానవ్ జాతి 
మొద్ియెయను(ఆది 9:18-19). వీరి జీవితముిలోని విషయాలు మరియు ఈ క్క్  భాగము లో  న్నవ్హు తాగి 
పడిపయినపుపడు ఆతని క్క్  కుమారులు ప్రవ్రింిచ్చన విధానము మనిను నూతన ిలోచనిలోనిక్త నడిపింటనను. 
హాము శ్పించబడెను ఎందుక్నగా న్నవ్హు తాగి పడిపయినపుపడు ితడు తన తండ్రిని దుసుిలు లేకుండా చుచెను 
ఆ చుపు ిపరిశుద్ధమైనదిగా  ఉండెను గనుక్ ితను శ్పించబడెను. మరి హాము తన తండ్రిని దుసుిలు లేకుండా 
ఉననపుపడు క్నీసము వ్స్త్రము క్పపకుండా తన  ఇద్దరు సహోద్రుిను పిలిచెను. కాని షేము, యాపత ిలా  
టనుట్లనిక్త ఇషిపుకుండా  వారు ఒక్  వ్స్త్రము తీ నకొని ఆతనిక్త క్పిపరి, ిందుకు దేవుడు వారిని దీవించెను. హాము 
పాపము మూిముగా ితని వ్ంశ్సుులు దేవుడు ఇచ్చిన ఆదిక్యతను కొలోపయారు.  హాము క్క్  వ్ంశ్సుులు 
సొదమీయులు దేవునిక్త విధేయించనందున వారిక్త పశాితాిపపడుుకు కూు అవకాశము దరక్లేదు. ఐగుప్తియులు, 
బబులోనీయులు, మయనులు, ిజీతలు వీరంద్రు హాము వ్ంశ్సుులు దేవుడు వీరిక్త మానవ్ జాతిలోనే ిధిక్మైన 
వారిగా ఉండే స్తునమును క్లిపంచాడు. 
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                నాయయముగా మరియు ితీమయముగా నీవు ఏ గుంపునకు చెందెద్వు? హామునకు చెందిన వారు 
ఎవ్రనగా ఎవ్రయిత్త ఇతరుి పాపముిలో ఆనందించ్చ, వాటిని గురించ్చ ఇతరుి క మాట్లుడే వారు? యాఫెతనకు 
చెందినవారు ఎవ్రనగా సంస ృతిలోను, శ్కి్త మరియు విశాితలో మాత్రమే ఆసకి్త గివారు? షేమునకు చెందినవారు 
ఎవ్రనగా దేవుని గుణిక్షణముిను క్లిగి యుండుుకు ిపేక్షంటనవారు మరియు వారి హృద్యముిలో, 
ఆలోచనిలోమరియు క్రయి క కూడిన మాుిలో దేవునిక్త ఇషిముగా ప్రవ్రింిటనవారు. వీరిలో లోక్పరమయిన 
మరియు ఆతమ సంబంధ మయిన వారు ఎవ్రు? మనంద్రిక్త ప్రతిరోజు ింతరంగ సవభావ్ము మరియు బాహయమైన 
మాుి విషయముిలో దేవునిక్త ఇషిముగా మరియు ఆయన చ్చత ి ప్రకారముగా ప్రవ్రింిచడానిక్త లేదా మన ఇషి 
ప్రకారము మరియు మన చ్చత ిప్రకారముగా ప్రవ్రిించడానిక్త ివ్కాశ్ము క్ిదు. ఒక్ వేళ్ మనంతు మనము దేవునిక్త 
సమరిపంటనకుననచో, ఆయన మనలో ”శుద్ధహృద్యము క్లుగజేయును మన ింతరంగములో  నురమైన మనసుసను 
నూతనముగా పుటిింటనను” (కీరినలు 51:10) 

విధేయత్ వలన దేవుడు అసాధయమై నది స్సాధయముగా మారుిను! 
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ఆదికండము: ఆరంభమును గూరిి అధయయనములు 

పాఠము ఆరు :  అధ్యాయములు  9-11 

పాఠ్యంశ వాక్యము:   దేవుడు రంువ్ తీరుపను లోక్ము మీద్ విడుద్ి చేసెను 

మొదటి రోజు 

ఆదికాంుము 9:18-29 మరియు స్తమెతలు 6:16-19 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఓులో నుండి బయుకు వ్చ్చిన న్నవ్హు క్క్  కుమారులు ఎవ్రు? 
 
2. న్నవ్హు ఏమ పని చేయుము మొద్లు పట్లిడు మరియు ితడు పడిపోవుుకు కారణము ఏమటి? 
 
 
3. న్నవ్హు త్రాగి పడిపోయినపుపడు హాము, షేము మరియు యాపత ిను ముగుగరు కుమారులు ఏమ చేస్తరు? 
 
 
రెండవ రోజు 

 ఆదికాంుము 9:24 మరియు స్తమెతలు 6:16-19 ిధయయనము చేయగిరు 
1. న్నవ్హు తన కుమారుిను శ్పించ్చన మరియు ిశీరవదించ్చన జాబతాను వ్రాయుము? 
 
 
2. ప్రవ్చన ప్రకారముగా ఏ కుమారుని క్క్   కుట్లంబము  క్ంట్ట  మరిక్క్ కుమారుని కుట్లంబము  ఏలును ిని 
చెపపను? 
 
3. స్తమెతలు 6:16 ప్రకారముగా దేవుడు దేనిని ిసహయంటనకొనును? 
 
 
4. ఇతరుి క్క్  బిహీనత మరియు పడిపోవుును నీవు చుచ్చనపుపడు నీవేమ నేరుికుంట్లనానవు మరియు నీవు 
ఎలా సపందిస్తివు?   
 
 
5. నీవు ఎలా సపందించాిని దేవుడు ినుకుంట్లనానడు? 
 
 
 
 



26 
 

మూడవ రోజు 

ఆదికాంుము 10:1-5 ిధయయనము చేయగిరు 
1. దేవుడు ఎందుకు న్నవ్హు క్క్  కుమారుి వ్ంశావ్ళి జాబతాను  మనకు ఇటనిటననానడు? 
 
2. బైబలులో ఇంకా ఎక్ ుయినా ఈ ిధాయయములోని పేరును గురిించావా? (ఆది 18:20 మరియు ప్రక్ున 20:8) 
 
 
3. ిపసుిలుి కారయములు 17:27 ప్రకారము, మనకు వీరి కుట్లంబముి క్క్  సంతతి, వారు జీవించ్చన కాిము 
మరియు చరిత్ర మనకు ఎలా తెలి ననది, ఇది ినుకోకుండా లేదా ిక్స్తమతిగా జరుగలేదు?  
 
4. జాతికు మరియు సరిహదుదికు(పలిమేరికు) (ిపో.కా 17:27) ఎలా ఈ జాఞనము తెలి ననది మరియు ఈ 
రోజుిలో నీ కాిము మరియు నీ సుిములో ఎలా ఈ జాఞనము తెలియును? 
 
నాలుగవ రోజు 

ఆదికాంుము 10:6-32 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదికాంుము 10:6-17 వాక్య భాగములో నుండి నిమ్రోదు ను ర్రిి 3 వాసివ్ముిను వ్రాయగలరు ? 
 
 
2. ఒక్ వ్యకి్త పర్మక్రమశాలి ియినంత మాత్రమున మంచ్చవాడా? 
 
3. నిమ్రోదు మంచ్చ వాడా లేదా చెువాాడా ిని నీవు ిలోచ్చంచావా? 
 
4. ఆదికాంుము 10:11 మరియు యోనా 1:1-2 ప్రకారము నీనెవె ను ర్రిి నీవు ఏమని వివ్రించెద్వు? 
 
 
5. దీనినుండి మనము ఏమ నేరుికునానము? 
 
 
6. ఆదికాంుము 10 వ్ ిధాయయము బైబలులో ఎందుకు క్ిపబడినది లేదా ఉననది?                              
 
అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 11:1-9 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ప్రపంచములో ఎనిన భాషలు ఉనానయి? 
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2. మానవులు బాబెలు గోపురము క్ట్లిుకు గి కారణములు తెలుపుము?  
 
3. ఆదికాంుము 9:1,7 వ్చనముిలో న్నవ్హు క్క్  కుమారుికు దేవుడిచ్చిన ఆజఞను ఏ విధముగా ఈ ప్రజలు 
ివిధేయించారు? 
 
4. ఈ ప్రజి వ్లె మనము లేదా మన ప్రపంచము ఈ దినముిలో ఏ విధముగా  ఉనానము? 
 
 
5. నీ జీవితములో లేదా ఇతరుి జీవితాిలో క్ివ్రము క్లుగుు వ్ిన ివిధేయత చుపిన సంద్రభమును 
వ్రాయుము? 
 
6. మానవుి క్క్  ప్రణాళిక్ిను నాశ్నము చేయుుకు దేవుడు ఏమ చేయును? 
 
 
7. మన లోక్ములో ఈ దినముిలో  దేవుడు ఎలా క్లుగజేసుకొనును? 
 
 
8. ఏ ముగుగరి దావర్మ ినిన జాతిపరమైన గుంపులు, భూమ మీద్ ఉనన ినిన జాతలు క్లిగినవి వ్రాయుము? 
 
ఆరవ రోజు        

పాఠము 6 :             “ జాతులనినంటికి”          

లేఖన భాగము ఆదికాిండము 10-11:9  అధ్యయయములు 
ప్రాముఖయమైన వచనము ఆదికాిండము 11:9 ”దానికి బాబెలు అను పేరు పెట్టురి; ఎిందు కనగ్ధ అకకడ యెహోవా 

భూజనులిందరి భాషను తారుమారుచేసెను. అకకడ నుిండి యెహోవా 
భూమియిందింతట వారిని చ్చదరగొట్టును”.                       

పాఠ్యంశ్ వాక్యము దేవుడు రెిండవ తీరుును విడుదల చేసెను. 
జీవితపు మూిసూత్రము దేవుడు ప్రజలిందరి మీద మరియు అనిు జ్ఞతుల మీద సారవభౌమాధికారము కలిగిన 

వాడై ఉనాుడు మరియు ఆయన తీరుులు  ఎప్పుడునూ మించివియు మరియు 
సతయములయి ఉనువి. 

 

సారంశ్ము : 

  ఆదికాంుము పద్వ్ ిధాయయములో, దేవుడు చరిత్రలో మరి మానవ్ జాతిని వ్ృదిద పందించెను. 
పద్కొంువ్ ిధాయయములో  కూు దేవుడు ఒక్ వ్యకి్తనే వ్ృదిద చేసెను, ితను ిబ్రహము. దేవుడు ిబ్రహమును 
మూిముగ చేసుకొని శారీరక్ముగా మరియు ఆతీమయముగా ఆయన వ్ంశావ్ళిని  విసిరింపజేసెను. ఈ కుట్లంబము 
యూద్య దేశ్సుులు ిని పాతనిబంధనలో మరియు క్రొతినిబంధన లేఖనముిలో కేంద్రీక్రించబడాాయి. 
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పరిశుద్ధగ్రంధమును మరియు చరిత్రను ిరదం చేసుకోవ్డానిక్త న్నవాహు క్క్  సంతతి, వారి పేరుు మరియు 
వారిక్క్  నివాస సుిములు ప్రాముఖయముగ దోహద్పడుటనననవి. 
               ఆదికాంుము 11 వ్ ిధాయయములోని మొద్టి తొమమది వ్చనములు మానవ్జాతి ింతటిక్త క్లిగిన రంువ్ 
భ్యంక్రమైన తీరుపను ర్రిి పందుపరిబడినది. వారు షీనారు లోని మైదానమందు నివ్ నంచారు (ఆది 11:2),  ఇది 
యూఫ్రటిసుకు మరియు హదెదకెలు నదిక్త మద్యలో ఉననది కావున ఇది బబులోను మైదానము ిని తెలుసుoిది. ఇపుపడు 
ఈ ప్రాంతము పరిియ దేశ్ము ిని పిలువ్బడుటనననది. ఆ ప్రజలు తమ పూరివకుడైన న్నవాహు క్క్  విశావస్తనిన 
తృణీక్రించారు. జిప్రవాహము క్క్క్ హెచిరిక్ను వారి హృద్యములో ింగీక్రించక్ దానిక్త బదులుగా ఆ జనులు 
దేవునిక్త మరియు ఆయన ఆజఞకు వ్యతిరేఖముగా నిలిచెను.  మొద్టిగా, మనము చు ననట్లు ియిత్త మానవుని క్క్  
గరవము దేవుని ఆజఞను విడిచ్చ భూమని సవతంత్రంటనకోవాిని ప్రయతనం చే ననది. రంువ్దిగా, మనము చు ననట్లు 
ియిత్త వారి గరవము మరియు దేవునిక్త వ్యతిరేక్ముగా తిరుగుబాట్ల చే న వారి సొంత ఘనత కొరకు గోపురము 
క్ట్లికొని దానిక్త “పరమును చేరుుకు గి గొపప శిఖరము” ిని పేరు పటిియునానరు. ిది వారి క్క్  సొంత 
మహమ కొరకు మరియు దేవుని మహమ కు వ్యతిరేక్ముగ నిలిచెను. ిదే గరవము స్తతాను దేవుని ఎదురింటనుకు 
కారణమాయెను మరియు ిదే గరవము ఆదాము ివ్విను పండు తినే విధముగా చే న “దేవుని వ్లె ఉండాలి” ినే 
ిలోచనను క్లిగించెను. కాని దేవుడు జిప్రవ్హము దావర్మ క్ిగజేసుకొని, బాబెలు గోపురము క్ద్ద కూు క్లుగ 
జేసుకొనిన క్రమములో భూమ మీద్ దుర్మమరగత వ్ిన క్షయమును క్లిగించ్చ నాశ్నము చేసెను. దేవుడు వారిని 
ిణచ్చవే న మరియు వారి క్క్  ఆలోచనిను చెద్రగొట్లుికు భాషలు తారుమారు చేసెను. బాబెలు ప్రజలు “వారి 
కొరకు పేరు తెటనికొనుుకు” వెంబడించారు మరియు దేవుడు ిందుకొరకు వారిని వివిధ దేశాలుగా మరియు 
భాషలుగా చ్చద్రగొటి్టను. 
             ిలాగే ఈ రోజు ప్రతి ఒక్ రిలో ప్రతి దేశ్ముిలో ిదే విధమైన సవభావ్ము చుసుినానము. దేవుడిక్త 
వ్యతిరేక్ముగా ఈ లోక్ములో ఉనన జనులు దురహంకారములో మరియు గరవములో పడిపవుటననానరు. మనము 
చు ననుుయిత్త దేశ్ములు వాటి బిము మరియు ఘనత, స్తంకేతిక్పరమైన ిభివ్ృదిద  కోసము దేవుడిని 
ింగీక్రించుము లేదు. మన మనసుసలో ఏమ వుననదో దేవునిక్త మాత్రమే తెలుసు.మన మతసంబంధమైన పద్దతి చేసే 
మంచ్చ పనులు, ఆచారసంబంధమైన, లేదా సంఘసభ్యతవము దావర్మ మనము దేవుని ద్య 
సంపాదింటనకొనుటననానమా లేదా మనుషుి క్క్  ఘనత సంపదింటనకొనుటననానమా ఎవ్రి ింగీకారము నీకు 
ముఖయము, మనుషుయిదా లేదా దేవునిదా? బాబెలు తీరుప తరువాత, దేవుడు తన క్క్  ప్రణాళిక్ను మానవుి 
లోక్సంబంధమైన పరుగు నుండి విమోచ్చంటనుకు బయలు పరిచెను. దేవుడు షేము వ్ంశ్సుు                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ిలో ఒక్రిని ఎనునకొనెను ితను ిబ్రాహాము. ిబ్రాహాము కుట్లంబము వ్ిననే  ఇశ్ర మలు క్క్  దేశ్ము క్లిగెను, 
దేవుడు దాచ్చపటిిన మరియు విసిరించ్చన దానిని వారిక్త తెలియచేయుుకు మరియు ఈ సందేశ్ము దేశ్ముినినటిక్త 
చెపపను. ఇది హెబ్రీ లేఖనముి దావర్మ వ్చ్చినవి మరియు యుదా  ప్రజలు పుర్మతన  రోజుినుండి ిబ్రహము సంతతి 
వారిచే  కాపాుబడుటననానరు. 
 

దేవుడు పర జలంద్రి మీద్ మరియు అనిన జాతుల మీద్ సారాభౌమాధకరము 

క్లిగిన వాడై  ఉనానడు మరియు ఆయన త్మరుులు  ఎప్పుడునూ మంచివియు 

మరియు సత్యములయి ఉననవి. 
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ఆదికండము:  ఆరంభమును గూరిి అధయయనములు 

పాఠము ఏడు: అధ్యాయములు  11-12 
పాఠ్యంశ వాక్యము: దేవుడు ిబ్రాహమును పిలుటను 

మొదటి రోజు 

 ఆదికాంుము 11:27-32 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ిబ్రాహాము క్క్  తండ్రి ఎవ్రు? 

 
2. ిబ్రాహాము క్క్  సహోద్రుని పేరు ఏమటి? 
 
3. ిబ్రాహాము క్క్  భారయ పేరు ఏమటి? మరియు ఈ వాక్యభాగము లో ఆమెను ర్రిి ఏమని వ్రాయబడినది? 
 
4. వారు ఎక్ డిక్త వెళ్ళళటననానరు? మరియు వారు ఎంత దూరము వరకు వెళ్లారు?  

 
రెండవ రోజు 

ఆదికాంుము 12:1-3 ిధయయనము చేయగిరు 
1. దేవుని క్క్  పిలుపు వినగానే ిబ్రాహాము వేటిని  వెనుక్కు విడిచెను? 

 
2. దేవుడు ిబ్రాహాము ను పిలిచ్చనపుపడు ిబ్రాహామును ప్రోతసహంటనుకు ఇచ్చిన కొనిన వాగాధనముిను 
వ్రాయుము(ఆదికాంుము 12:2-3)?  
 
 
3. గితీయుికు 3:8-9 వాక్యభాగము ఈ దినముిలో మనము ఎలా ి నవయింటనకోగిము? 
 
4. ఈ క్రంది వాక్య భాగముిను గమనింటనము మరియు ప్రతి ఒక్ రిలో దేవుని పిలుపు  క్క్  ప్రభావ్ము దావర 
తమకు తాముగా దేవునిక్త ిపపగింటనకుననవారిని ర్రిి వ్రాయుము? 
a. మతియి 4:18-22 
 
b. మతియి 8:22 
 
c. మారు  8:34-36 
 
d. లూకా 14:26-33 
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e. 1 పేతరు 2:9;1 యోహాను 2:15-17 
 

5. హెబ్రీయుికు 11:1,8-10 ప్రకారము ిబ్రాహాము ఎందుకు విధేయించాడు? 
a. నీవు ఈ మధయకాిములో దేవుని క్క్  పిలుపునకు విధేయించ్చన  ినుభ్వ్మును వ్రాయుము? 
 
b. మనము విధేయించ్చనుుయిత్త మనకునన వాగాధనము ఏమటి? 

మూడవ రోజు 

ఆదికాంుము 12:4-7 ిధయయనము చేయగిరు 
1. హార్మను ను విడిచ్చనపుపడు ిబ్రాహాము వ్యసు ఎంత?ఆదికాంుము 12:4-7 వాక్య భాగము మరియు 
ఆదికాంుము 25:7-8 వాక్యభాగమును చదివి ఈ రండింటిని పోలిి చుచ్చ, ిబ్రాహాము యవ్వనుడా, మధయ వ్యసుస 
గివాడా లేదా వ్ృదుదడా వ్రాయుము? 
 
2. ిబ్రాహాము తనకు క్లిగి యునన సమసిములో విధేయత చుపించాడు ిని ఏ పద్ము లేదా వ్చనము 
చుపింటనటనననది(ఆదికాంుము 12:1-9 మరియు రోమా 10:11)? 
 
3. ిబ్రాహాము తన క ఎవ్రిని తీసుకొని వెళ్ళళడు? 
 
4. క్నానునకు చేరుకుననపుపడు ిబ్రాహామునకు దేవుడు ఏమ వాగాధనము ఇచాిడు? 

 
నాలుగవ రోజు 

 ఆదికాంుము 12:8-9 ిధయయనము చేయగిరు 
1. ఆదికాిండము 8:20 లో న్నవ్హు చే ననట్లు ిబ్రాహాము ఏ విధముగా చేస్తడు? 

 
2. ఒక్వేళ్ నీవు ిబ్రాహాము వ్లె  మసుక్రీసుిను వెంబడింటనచు విధేయింటనటనననుుయిత్త ఒక్ ినుభ్వ్మును 
వ్రాయుము? 
 
3. ఆదికాంుము 12:9 లో ిబ్రాహాము విడువ్కుండా విధేయించాడు మరియు కొనస్తగించాడు ిని క్రంది 
వ్చనముిలో వ్రాయబడిన దానిని బటిి క్రైసివుిముగా మనము ఎలా ముందుకు కొనస్తగగిము? 
a. కొలొసీసయుికు 1:23 
 
b. కొలొసీసయుికు 2:6-7 
 
c. హెబ్రీయుికు 6:1 
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d. హెబ్రీయుికు 10:35-38 
 
e. 1 పేతరు 2:2 

 
అయిదవ రోజు 

ఆదికాంుము 12:10-20 ిధయయనము చేయగిరు 
1. క్రువు క్లిగినపుపడు ిబ్రాహాము దేవుని క్క్  నడిపింపును వెదుకుటననానడా లేదా తన సవంత జాఞనము మీద్ 
ఆధారపడుటననానడా ిని నీవు ిలోచ్చంటనము? 

 
2. ఆదికాంుము 12:11-13 లో ిబ్రాహాము ఏ విధమైన నిరణయము తీసుకొనుుకు ప్రేరేపించబడాాడు?  
a. ఆయన క్క్  పాపము ఏమటి? 
 
b. ఆ క్క్  పాపము ఏ విధముగా ఇతరుి మీద్ వ్యతిరేఖముగా  ప్రభావ్ము చుపును? 
 
c. ిబ్రాహాము విషయములో దేవుని క్నిక్రము ఎక్ ు గమనించెద్ము? 

 
3. ఆదికాంుము 13:1-4 వ్రకు చదివి మనకు ఉపయోగపడే ితీమయమైన పాఠమును క్నిపట్లిడి? 
 
 
ఆరవ రోజు        

పాఠము 7:               ిబ్రాహము నిబంధన            

లేఖన భాగము ఆదికాిండము 11:27-32 అధ్యయయము మరియు 12 వ  అధ్యయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము ఆదికాిండము 12:2  “నినుు గొపు జనముగ్ధ చేసి నినుు ఆశీరవదిించి నీ నామమును 

గొపు చేయుదును, నీవు ఆశీరావదముగ్ధ నుిందువు”                                               
పాఠ్యంశ్ వాక్యము దేవుడు అబ్రాహాము తో చేసిన షరతులు లేని నిబింధన దావరా సిలములనిుింట్టకి, 

ప్రజలకు మరియు అనిు జ్ఞతుల వారికి గొపు అశీరావదము అనుగ్రహింపబడెను. 
జీవితపు మూిసూత్రము దేవుని యిందు విశ్వవసమును కోరుకొనువారు మరియు విధేయత యిందు 

నడుచ్చవారిని దేవుడు అశీరవదిించ్చను.   
 

సారంశ్ము:  

ిబ్రాహాము దేవుని చేత ఏరపరచబడి విశావసము చేత జీవించ్చన వ్యకి్త. ఈయన  దేవుని పిలుపును ిందుకొని తన 
సవంత వారిని మరియు తన సమసిమును విడిచ్చ పరదేశిగా ఉండుుకు వేరే దేశ్మునకు వెళ్ళళను. ఆ విధముగా 
ిబ్రాహాము విశావసములో ిడుగు ముందుకు వే న దేవుని మాులు సతయమైనవ్ని నేరుికొని, దేవుడు నమమద్గినవాుని 
మరియు ఆయన తన వాగాధనముి విషయములో నమమద్గినవాుని నమెమను. ిబ్రాహాము భూసంబంధమైన జీవితము 
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దావర్మ ినేక్మయిన పాఠముిను నేరుికొనెను, ివి ఈ రోజు మనకు పాఠములుగా ఉనానయి. బహుశా ితి 
ప్రాముఖయమైన పాఠము ఏమనగా విశావసము క్లిగియుననపుపడు విధేయత లేక్పోత్త ిది విశావసమే కాదు. ఈ 
విషయమును తరువాత యాకోబు పత్రక్లో కూడా చుువ్టనిను. విశావస జీవితము ినేది  మసుక్రీసుి ఒక్ డి మీద్నే 
కావ్ి ననంత నమమక్ యుంటను. ఐగుపుిలో ిబ్రాహాము క్క్  ఓుమ దావర్మ దేవుడు సరవ మానవాళి క్క్  
ివ్సరముికు  చాలినదేవుడు ిని నేరుికొనెను. మరిక్క్ పాఠము ఏమనగా  దేవుని క ఐక్యపరచబడి 
బిపరచపడినపుపడు మనము ఈ ప్రతికూిమైన ప్రపంచములో నిిబుగిము. ిబ్రాహాము ఐగుపుికు వెళ్ళళుకు  
గుడారము  లేదా బలిప్తఠము ద్గగరనుండి  పందుకొననట్లు  ఎక్ ు ప్రస్తివించలేదు, ఆ సుిము (ఐగుపు)ిశ్తృవుి క 
నిండియుననది. బలిప్తఠము దేవుని క ఐక్యపరచబడుుకు స్తద్ృశ్యముగా ఉననది. బలిప్తఠమును ర్రిి మనము తపపక్ 
నేరుికోవ్ి నన విషయము ఏమనగా దేవుని క ఏకాంతముగా గడుపుు, ఆ క్రమములోనే ఈ లోక్ములో నిలువ్గలిగే 
శ్కి్తని పందుకుంట్లము. యోహాను 16:33 లో  మసు చెపపను “నాయందు మీకు సమాధానము క్లుగునట్లు ఈ 
మాులు మీ క చెపుపటననానను. లోక్ములో మీకు శ్రమ క్లుగును; ియినను ధైరయము తెటనికొనుడి, నేను లోక్మును 
జయించ్చ యునానననెను”. మనము మన పరలోక్ తండ్రి క సరియైన సంబంధము క్లిగియుండి మరియు దేవుడిని 
నడిపించమని ిడిగి మనము దేవుని వాగాధనముిను ిబ్రాహాము వ్లె ినుభ్వించెద్ము. 

                ిబ్రాహాము దేవునిక్త సేనహతడిగాను మరియు విశావసుికు తండ్రిగా ఉనానడు.(గితీయుికు 3). దేవుడు 
తన వాగాధనముిను నెరవేరుిుకు మానవుి సహాయము ివ్సరము లేద్ని ిబ్రాహాము నేరుికొనెను. మనిను 
నడిపించేది ఎవ్రో మనకు తెలిసేి ఇక్ ముందుకు చుువ్ి నన ివ్సరము ఉంుదు మరియు వేద్న బాద్ పువ్ి నన 
ివ్సరము ఉంుదు. మనము విధేయత, విశావసములో నడుటను ినే ిడుగులు వే ననచో దేవుడు తన క్క్  క్ృప 
మరియు ిశీర్మవద్ము ిను మరిక్క్ ిడుగును వేయును. మనము విశావసము క దేవుడిని వెంబడింటనుకు 
పూనుకొందాము? మన పిలుపు విషయములో మనము నమమక్ముగా ఉండి ిబ్రాహాము తన తరములో ఉననట్లుగా 
మనము మన తరములో యుందుము. 

దేవునికి విధేయత్ చూపుట దాారా  పరలోక్పు బహుమానముల కొరకు  

దాారములు విశ్వలముగా తెరువబడును. 
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నెహెమాయ: దేవుని యొక్క హసత ము 

పాఠము యొకక పరిచయము 

వివరణ : 

ఈ గ్రంథము క్క్  పేరు ఇందులోని ముఖయ పాత్ర ియిన నెహెమాయ, ింటే హెబ్రీ భాషలో “ఆద్రింటన యెహోవా” 
ిను ిరధము క పుిబడినది. పాత నిబంధనలోని ఉననతమైన వ్యకిులు ఎసేిరు, మలాకీ మరియు ఎజ్రాి వ్లె  నెహెమాయ 
కూు చెరలోనిక్త వెళిళన తరువాత జనిమంచెను. ఇశ్ర మలు దేశ్ము క్క్  నిరంతర తిరుగుబాట్ల మరియు 
ివిశావసయతి వ్ిన దేవుడే వారిని చెరకు ిపపగించాడు. వారి క్క్  బయలుపరచబడిన ిసహయమైన, నీచమైన  నుతి 
ప్రవ్క్ియైన యిరిమయా దావర్మ కూు బయలు పరచబడినది. ( యిరిమయా 25:11) 
                              ఇశ్ర మలును జయించ్చన బబులోను చక్రవ్రిి క్రీ.పూ.539లో మాదీయుి మరియు పారసీకుి 
వ్ిన ిణచ్చవేయబడెను మరియు నెహెమాయ ితనిక్త గినెన ిందింటనవాడై ఉండెను. దేవుడు “ఈ సమయము కొరకే” 
ిననట్లుగా ఎసేిరును ఎలా   నద్దపరిచాడో ిలాగే ఆసకి్తక్రముగా  నెహెమాయ ను కూు ఆ స్తునములో  నద్దపరిచాడు. 
(నెహెమాయ 2:5,ఎసేిరు 4:14). పారసీకుి ర్మజును కాపాడుుకు గౌరవ్ప్రద్మైన స్తునమును  నెహెమాయ కు ఇచ్చినపపటిక్త, 
యూదా ప్రజిను తిరిగి సమకూరిి, భ్ద్రపరటనుకు దేవుడు ర్మజు క్క్  ద్యగి మనసుసను వాడుకొనానడు. 
యెరుషలేముకు తిరిగి వ్చ్చిన యూదా ప్రజలు ినుభ్వింటనటననన గొపప శ్రమను ర్రిిన వారి నెహెమాయ కు 
తెలి ననపుపడు దానిని ర్మజునకు విననవించెను. దేవుని నడిపింపు మరియు ర్మజు క్క్  సహకారము దావర్మ, 
దేవాియపు గోులు తిరిగి క్ట్లిుకు మరియు ప్రజిను దేవుని క సతసంబంధములోనిక్త తిరిగి నడిపింటనుకు 
నెహెమాయ  యెరుషలేముకు తిరిగి వెళ్ళళను. 

                                 దేవుడు ఈ భూమ మీద్ మనిను సృష్ఠించ్చనది ఆయన కోసము పని చేయుుకు 
మాత్రమే. ఆయన నీకు ిపపగించ్చన పనిని వినుుకు,  నద్దపడుుకు,విధేయింటనుకు ఈ పాఠ్యంశ్ము నినున 
ప్రొతాసహపరుసుింది. 
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నెహెమాయ: దేవుని యొక్క హసత ము 

పాఠము - 1 

మొదటి రోజు :         “ప్రారున దావర్మ దేవుడు తన ప్రజిను  నద్దపరుటనను” 

మొద్టి ిధాయయమును ిధయయనము చేయగిరు 
1.  మరూషలేమును ర్రిి నెహెమాయ ఏమని వివ్రించెను? 

 
 

2. ఈ వారిను వినినపుపడు నెహెమాయ క్క్  సపంద్న ఏమటి? 
 
 

3. నెహెమాయ తన ప్రారునలో దేవుడిని ఎలా వివ్రించాడు? 
 
 

4. నీకు దేవుడు ఏమై యునానడో దానిని ఎలా వివ్రించ్చ సుితించెద్వు? (కీరినలు 98 &96 ిను చుడుము) 
 

5. మనము దేవుని సుితించ్చన తరువాత క్ృతజఞత కూడా చెలిుంచవ్లెను. నీవు దేని కొరకు దేవునిక్త క్ృతజఞత చెలిుస్తివు? 
(ఎఫెసీయుికు 1:2-14 మరియు కీరినలు 102 వాక్య భాగముిను చుడుము) 

 
6. నెహెమాయ కూు దేవుని ద్గగర ఒపుపకునానడు. ఆయన దేవుని క్ద్ద ఏమని ఒపుపకునానడు? 

 
 

7. మన ప్రారున లో పాపముిను ఒపుపకోవ్ుము  ఎంత ప్రాముఖయమైనది?(కీరినలు 66:18 చుడుము) 
 

8. నెహెమాయ  దేవుడిని ిడిగిన రండు ితి ప్రాముఖయమైన విషయములు ఏమటి? 
 
 

9. మొద్టి ిధాయయమునకు మరియు రంువ్ ిధాయయమునకు మధయలో నాలుగు నెిి కాిము పటిినది. ఈ మధయ 
కాిములో  నెహెమాయ  ఏమ చే న ఉంువ్చిని నీవు ినుకుంట్లనానవు? 

మానవుని  హద్దు లు లేదా  నియమముల చేత్ దేవుని పర ణాళిక్లు నియంతిర ంచబడవు. దేవుడు రాజుల 

హృద్యములు మారిగ్లడు! అలాగే దేవుని పర ణాళిక్లో నీ కొరకు నియమంచబడ్రన పని కొరకు 

నినున సిద్ు పరుచుటకు దేవుడు నీ హృద్యములోనుండ్ర నినున నడ్రపించులాగున పార రథ న చేయుడ్ర. 
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రెండవ రోజు :   “ముందుకు వెళ్ళళుకు దేవుడు దైరయమును మరియు ప్రొతాసహమును ఇటనిను” 
ిధాయయము 2:1-9  ను ిధయయనము చేయగిరు 
1. నెహెమాయ జీవితములో ర్మజు ఏమ గమనించాడు?  

 
2. నెహెమాయ ప్రారునకు ర్మజు క్క్  సపంద్న ఎలా జవాబు ియింది, మరియు ితడిని ఎలా ప్రోతాసహపరిచ్చంది? 

 
3. ఏ పని చేయుుకు దేవుడు నెహెమాయ ను పిలిచాడు? 

 
4. నెహెమాయ ర్మజును ఏమ ిడిగాడు? 

 
5. నెహెమాయ మనవిక్త ర్మజు ఎలా సపందించాడు? 

 
6. దేవుడు నీ హృద్యములో ఆశ్ను పడిత్త, నీకు ప్రారిుంటనుకు ఆసకి్త క్లుగునా? 

 
7. దేవుడు ిపపగించ్చన పనిని చేయుుకు నీవు ఏ విధముగా  నద్ధపడుతావు? 

 
8. పై ఏడు ప్రశ్నిలోని విషయముిను ఇక్ ు పంటనకో, మరియు ఆశ్ క్లిగి వాటిని దేవునిక్త ిపపగింటన. 

 

మన యొక్క కోరిక్లు, ఆలోచనలు,ఉదేు శములు దేవుని చిత్త పర కరము సరిచేయబడ్రనప్పుడు దేవుడు 

మన హృద్యములో నుండ్ర పని చేయును. దేవుని చిత్త మునకు మన చిత్త ము సమానముగా 

ఉననప్పుడు మన యొక్క కిర యలు (జీవిత్ము) సరిచేయబడును. 

 

మూడవ రోజు:  “ ఇతరులు దేవుని పని చేయుుకు  ప్రభావితము చుపునట్లు  దేవుడు   నాయకుిను నడిపింటనను."  
ిధాయయములు  2-3 ను ిధయయనము చేయగిరు 

1. నెహెమాయ  ర్మత్రవేళ్  ఏమ చేసే వాడు మరియు ితడు ఏమ క్నుగొనానడు? 

 
2. పడిపోయిన గోుిను క్ట్లిుకు నెహెమాయ ప్రజిను ఏవిద్ముగా ఉతాసహ పరిచాడు? 

 
 

3. దేవుని మారగములో నుటననట్లుగా ప్రజి హృద్యముిలో ఎవ్రు పని చేస్తిరు? 
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4. వ్యతిరేక్తలు, ఇబుందులు వ్చ్చినపుపడు నెహెమాయ ఏమ చేస్తడు? 
 

5. నీవు ఏవిధమైన  సవాలును ఎదుర్ ంట్లవు?వాటిక్త ఎలా  నద్దపడి వుంట్లవు? 
 

6. విజయము ఎవ్రు ఇస్తిరు? 
 

ఎప్పుడై తే దేవుని పని మన య్యడల సంపూరిత గా నెరవేరడము మొద్లవుతుందో అక్కడ వయతిరేక్త్ 

వుండును, అయినా మన మనస్ులను నిరాశ పరుచుకోక్ బలముగా ఉండద్ము. మనకు వచేి అనిన 

వయతిరేకత్ల క్ంటె కూడా మన దేవుడు చాలా గొపువాడు. 1యోహను 4:4 " మీలో ఉననవాడు 

లోక్ములో ఉననవాని క్ంటె గొపువాడు గ్నుక్ మీరు వారిని జయించియునానరు". దేవుడు మన 

పక్షముగా మనము పార రిధ ంచి, దేవుని సనినధలో సమయము గ్డ్రపినప్పుడు మన హర ద్యములలో 

నుండ్ర మనలను ప్రర త్ుహంచును. 

 

నాలుగవ రోజు: “దేవుడు తన పనిని నిరవహంటను కొరకు ినిన రక్ముి ప్రజిను మరియు వారి వ్రముిను 
వాడుకుంట్లడు” 

మూువ్ ిధాయయము ను ిధయయనము చేయగిరు 
1. గోుిను తిరిగి క్టేిపనిలొ ఏ ఏ జాతలు ప్రజలు పాలుపంటనకునానరు? 

 
2. నెహెమాయ ఎట్లవ్ంటి నాయకుడు? ితనిలోని కొనిన నాయక్తవపు బలాిను వ్రాయుము? 

 
 

3. నీకు నీ బిము మరియు బిహీనతలు తెలుస్త? 
 
4. దేవుని ప్రత్తయక్మైన పనిని చేయుుకు(నిరవహంటనుకు) ఈ నాయకుిను ఎవ్రు పిలిచారు? 
మోషే - నిరగమ 3:7-10 
దావీదు - 1స్తము మలు 16:1,11-13 
యెషయా - యెషయా 6:1-9 
యిరిమయా - యిరిమయా 1:4-5 
పౌలు - ిపోసుిి కారయములు 26:12-18 

 

5. మనిను నాయకులుగా మరియు సేవ్కులుగా  ఉండుు కొరకు ఎవ్రు పిలుస్తిరు? 
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6. 1 థెససలో 2:3-7 వ్చనాిలో పౌలు తన సొంత నాయక్తవము గురించ్చ ఏమని వివ్రించాడు? 

 

 

మన అలుమై న కరయములలో దేవుని నడ్రపింపు మరియు శకిత  లేకుండా ఏమ చేయలేము. 2 కొరింథీ 

3:5 పర కరం మన సామరథ యము మన వలన క్లుగ్లేద్ద, కని దేవుని పని నిమత్త ము ఆయనే మనకు 

సామరథ యము నిచుిచునానడు. 

 

అయిదవ రోజు:  “దేవుని ప్రణాళిక్ మరియు దేవుని శ్క్తి కొరకు నెహెమాయ తన ద్ృష్ఠనిి దేవునిపై ిగనము చేస్తడు.” 

ిధాయయములు 4:1-23 & 6:1-16 ను ిధయయనము చేయగిరు 
1. నెహెమాయకు వ్యతిరేక్ముగా  ఏ  విధమైన ఆుంకాిను ఎదుర్ నానడు? 

 
2. యోహాను 8:42-47 లో, ిపవాది క్క్  ఆధ్యరము ఎవ్రు?మరియు ిపవాది క్క్  గుణిక్షణాలు ఏమటి? 

 
3. నెహెమాయ ఎదుర్ నన ఆతీమయ మరియు శారీరక్ శ్రమిలో  ఏ విధముగా సుిందిించాడు? 

 
 

4. ఎఫె న 6:10-18 లో, పౌలు వ్యతిరేక్తను ఏ విధముగా వివ్రించాడు? 
 
 

5. మనము వ్యతిరేక్తను ఎదుర్ ననపుపడు ఏవిధముగా సపందించాిని పౌలు మనిను హెచిరించాడు? 
 

6. నీవు ఎదుర్ నన ఆతీమయ యుద్ుములో నీ ప్రారునకు దేవుడిచ్చిన జవాబును వివ్రింటనము? 
 

ఆయన వాక్యము దాారా దేవుడు మన హృద్యములను మరియు జీవిత్ములను సరిచేసాత డు. 

ఎప్పుడై తే మన దేవుడు మన కొరకు చేసిన కర్యములను ఇత్రులతో పంచుకుంటామో,అది దేవుని 

మహమ కొరకు ఇత్రులను ప్రర తాుహపరుస్త ంది. (కీరత న 92) 
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ఆరవ రోజు  

సారంశ్ము:    

నెహెమాయ గ్రంధము దేవుడు ఎనునకొనన మరియు ఆయన క్ృపకు పాత్రలుగా ఎనునకొనన వారి జీవితమును, 
సరిచేయుులో ఆయన చేతి పనిని చక్ గా వివ్రిసుింది. దేవుడు ఎలాగైత్త వారు ఐగుపుి చెరలో ఉననపుపడు, దేవుడు తన 
ప్రజిను చెరనుండి బయుకు నడిపించ్చ తన శ్కి్తని తన క్ృపను టనట్ట ిఉనన దేశ్ముి ప్రజికు చుపించాడు.  
నెహెమాయ 6:15-16 “ఈ ప్రకారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువ్ది   ియిద్వ్ దినమందు, ినగా ఏబదిరండు 
దినముికు ప్రాకారమును క్ట్లిు సమాపిమాయెను. ియిత్త మా శ్త్రువులు ఈ సంగతి వినినపుపడును, మా 
టనట్లినుండు ినయజను ింద్రు జరిగినపని చుచ్చనపుపడును, వారు బహుగా ిధైరయ పడిరి; ఏియనగా ఈ పని మా 
దేవునివ్ిన జరిగినద్ని వారు తెలి నకొనిరి”. 

ిలాగే యెరూషలేము దేవుని నివాస సుిము మరియు ప్రాకారపు గోులు ఆయన శ్కి్త మరియు కాపుద్ికు 
గురిు, మనమే దేవుని నివాససుిము.  మసుక్రీసుి రక్ిము క్క్  తాయగము వ్ిన, మనము తిరిగి దేవుని క 
ఐక్యపరచబడి, ఆయన పరిశుదాధతమ మనలో నివ్ నసూి సంచరిసుినాుడు (కీరిన 66:10 మరియు 1యోహను 1:9) ఇపుపడు 
మనకు సతయము క మరియు కారణము క జీవింటనుకు ిధికారము ఇవ్వబడినది. కాని మన దేశ్ము, సమాజము, 
సంఘము, మన జీవితాలు ప్పనఃనిరిమంచబడాలి!  ఎక్ ు మనము సరిచేయబడుుకు మరియు నూతన పరచబడుుకు 
దేవుడిని పిివాలి? దేవుడు నీక్తచ్చిన వ్సతిను నీవు గమనించావా?మరియు వాటిలో నుండి నీవు తొిగిపోయావా? 
మనము మన గొపప దేవుని కొరకు చేసే పనిలో ిపవాదిక్త ఎట్లవ్ంటి అవకాశము ఇవ్వకూుదు, మనము మన  
జీవితములో ఎక్ ు పడిపోయామో గమనించ్చ ిక్ ు మనిను నూతన పరటనుకు మరియు తిరిగి నిరిమంటనుకు 
ఒపపకోవాలి. యెహోవాను ర్రిిన జాఞనము సంపాదింటనకొంద్ము రండి; యెహోవానుర్రిిన జాఞనము 
సంపాదింటనకొనుుకు ఆయనను ినుసరింటనద్ము రండి. ఉద్యము తపపక్ వ్టనిరీతిని ఆయన ఉద్యింటనను; 
వ్రిమువ్లె ఆయన మనక్ద్దకు వ్టనిను; భూమని తడుపునటిి తొిక్రి వ్రిము క్ువ్రి వ్రిమువ్లె ఆయన 
మనక్ద్దకు వ్టనిను(హోషేయా 6:3). దేవుని పని కొరకు ఆయన నీ ఆతమను నూతన పరచ్చ మరియు సరిచేయుుకు 
ఒపుపకొనుము. 
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యోనా: జాతులకు దేవుడు 

పరిచయము 

 గ్ర ంధకరత  : 

యోనా గ్రంధము మూువ్ వ్యకి్త దావర్మ వ్రాయబడినది మరియు గ్రంధక్ర ి ఎవ్రు ినే విషయమును 
ప్రత్తయక్ముగా ఎక్ డా చెపపబులేదు. కాని హెబ్రీయుి నమమక్ము మరియు ఆచార ప్రకారము ప్రవ్క్ ి యోనా మ 
గ్రంధక్ర ి ియి యుంువ్చినని నముమదురు. పండితలు ఈ గ్రంధము క్క్  ప్రాచీనతను మరియు గ్రంధక్రనిు 
ర్రిి ప్రశినంచేంత వ్రకు ింటే 18 వ్ లేదా 19 వ్ శ్తాబధము  వ్రకు ఈ ఆచారము సవాలు లేనిదిగా యుండెను. ఆ 
సమయము నుండి మరి ఏ ఇతర ప్రవ్చనాతమక్మైన గ్రంధము కూడా ిందులోని మూి సూత్రమును బటిి ద్గగరగా 
పరిశీలించబులేదు. యోనా గ్రంధము ినునది రూపాింకారముగాను మరియు క్ిపనక్థగాను ఉననద్ని ఆ పాత్రలు 
క్లిపతాలు ిని కొంతమంది పండితి ిభిప్రాయము. కాని దేవుని ప్రేరేపణ కను మనిను నడిపింటన నిమతిము ఈ 
గ్రంధము వ్రాయబడినద్ని వారు తవరగానే గ్రహంచ్చరి. నిజానిక్త దీనిని తరుుమా చేయు ఆ కాిమందు ఈ ప్రాముఖయమైన 
గ్రంధము టనట్టి విభినన వాద్నలు క్ివు, కాని పరిశుద్దగ్రంధమును ిరధము చేసుకొనుు కొరకు ఉదేదశించబడిన కొనిన 
తరుుమాలు మనిను క్ివ్రమునకు గురిచేయును. ఇందుకొరకే పరిశుద్ద జ్కరోము గారు ముందుగానే తెలివిగా 
మనిను హెచిరించారని నేననుకుంట్లనానను. “లాటిను మరియు గ్రీకు భాషలో నేరపరితనము క్లిగిన గ్రంధక్రిలు 
యోనా గ్రంధము గురించ్చ మాట్లుడారని నాకు తెలుసు మరియు వారి ినేక్మైన ప్రశ్ని దావర్మ వారి ిలోచనిను 
ిసపషిముగా విశ్ద్పరిచారు. కాబటిి వారు చే నన తరుుమాను మరి తరుుమా చే ననా ముందు వ్లెనే ిరదము కాని 
భావ్నలు ఆ గ్రంధము దావర్మ క్లిగెను. గ్రింథకరులు ిక్షయపుిని ఈ వాద్ని ఆధారముగా, ప్రాముఖయముగా 
గమనించవ్ి నన విషయము ఏమనగా లేఖనముి ప్రకారముగా యోనా గ్రంధము  నమమద్గినది ిని  ఏక్గ్రీవ్ముగా 
ఒపుపకొనానరు. యోనా ిమతియి కుమారుడును మరియు  నజరేత ప్రాంతము ద్గగరలో ఇపుపడు మనకు తెలి నన 
గిలీయ ఒక్పుపడు గత్తేపరు, ిని పిలువ్బడే పుిణములో ప్రవ్క్ిగా ఉనానడు ిని 2 ర్మజులు 14:25 వాక్యము 
బిపరుటనటనననది. ఇంకా మనము చుసేి  మసుక్రీసుిి వారు సహతము యోనా ను ర్రిి చెపపను. క్రీసుి తన 
ఉపమానముిను ఉపదేశించ్చనపుపడు చ్చనన ప్రవ్క్ిి ంద్రిలో  యోనా ఒక్ డి ర్రిి మాత్రమే మాట్లుడెను. 
మతియి12:39-41,16:4 మరియు సమాంతరముగా లూకా 11:29-41 ఉపమానములో యోనా ను ర్రిి క్రీసుి పోలిి 
చెపపను. యోనా మతసయము క్క్  క్డుపులో మూడు దినములు ఉండుు ినునది  మసుక్రీసుిి వారి క్క్  మరణ 
పునరుతాుణముికు స్తద్ృశ్యముగా ఉననది. మతియి12:40 లో యోనా మూడు ర్మత్రంబగళ్ళు తివి ంగిిము క్డుపులో 
ఏలాగుండెన్న ఆలాగు మనుషయ కుమారుడు మూడు ర్మత్రంబగళ్ళు భూగరుములో  ఉండును" ిని  మసు చెపపను. 
యోనా వెళ్ళళు వ్ిన మరియు ఆయన క్క్  బోధ వ్ిన నీనెవె ప్రజలు పశాితాిపము చెంది దేవుని ఉగ్రత మరియు 
శిక్ష నుండి తపిపంచబడాారు. కాని ఇశ్ర మలీయుి వ్ద్దకు యోనా క్ంటే గొపపవాడైన  మసుక్రీసుిి వారు వెళిళ 
భొధించ్చనను వారు మాత్రము పశాితాపము చెందియుంులేదు. మన సృష్ఠిక్ర ిియిన దేవుడు క్లిగియునన జాఞనము 
మరియు క్రయి క్క్  శ్కి్తని  తన చ్చతిప్రకారము తనకు ఇషిము వ్చ్చినట్లు ఉపయోగింటనను. ఆయన ఒక్ డే 
ినినంటిని ిదుపుచేయగిడు, ఆయన ఉదేదశ్యము మరియు ప్రణాళిక్ కొరకు ప్రపంచమును కూడా ిదుపు 
చేయగిడు. యోనా క్క్  చరిత్రలో గమనించి నన విషయము ఏమనగా సరవశ్కిుుయిన దేవుడు తిరుగుబాట్ల 
హృద్యము గి వాడిని హదుదలు గలిగిన పనిక్త ఎనునకొనెను. ఈ రీతిగా, దుషుిలు మరియు తపిపపోయిన ప్రజలు 

http://www.shabdkosh.com/te/translate/%E0%B0%89%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%AE%E0%B1%81/%E0%B0%89%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%AE%E0%B1%81-meaning-in-Telugu-English
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ఆయన క్ృప మరియు క్నిక్రము దావర్మ పశాితాప పడాారు. దీనిని బటిి మనము నమమవ్ి ననది ఏమనగా ఈ 
లోక్ములో ియిషిమైన వారు కూడా దేవుని చ్చతిమువైపునకు మరలెద్రు. గొపప పుిణము పశాితాపపుుము 
ఆశ్ిరయమా? లేదా ఒక్ పద్ద మతసయము, ఒక్ గొపప చెట్ల ి మరియు ివిధేయుుయిన  ప్రవ్క్ ి గొపప ఆశ్ిరయమా? ఈ 
క్క్  గ్రంధమును చదువుతననపుపడు, దేవుడు ప్రవ్క్ియైన యోనాను తీసుకొని వ్టనిుకు  కొనిన ప్రత్తయక్మైన 
కారణములునానయి. వీటిని తెలుసుకోవ్డానిక్త కొనిన ిభ్యంతరముిను ినుమతించ్చ జీవితకాిము వ్రకు వీటిని 
ర్రిి చాలినంత చెపపను. 

 కాలము : 

2 ర్మజులు 14:25 ప్రకారము యోనా ఇశ్ర మలులో రంువ్ ర్మజైన జ్కరోబాము (782-753 B.C.) కాిములో 
ఇశ్ర మలు దేశ్పు ఉతిర భాగమున నివ్ నంచెను. నీనెవె ప్రజి కొరకు దేవుని పిలుపును పందుకోక్ముందు 
జ్కరోబాము ర్మజుకు యోనా ఇశ్ర మలీయుి సరిహదుదలు విశాి పరచబుుము మరియు సమకూరుికోవ్ుము  
ర్రిి  ప్రవ్చ్చంచెను. (రంువ్ ఆదాయ కాిము) సోలోమోను కాిములో ిమోమరీయుి నుండి ఇశ్ర మలీయులు తమ 
భూమని తిరిగి జయించ్చ స్తవధీనపరుటనకొనిరి. ఈ రీతిగా ప్రవ్చనము నెరవేరినది మరియు పరిపూరణమైనది. 
              యోనా ఏలీయా మరియు ఎలీషాి కాిము తరువాత వాడు. ఆచారపరముగా హెబ్రీయులు ఏలీయా          
1 ర్మజులు 17 వ్ ిధాయయములో  తిరిగి బ్రతిక్తంచ్చన విధవ్ర్మలి కుమారూడు యోనా ిని నముమదురు. కాని ఇది చరిత్ర 
పరముగా గాని మరియు ితీమయముగా గాని నిరూపించబులేదు. ఎజ్రా మరియు నెహెమాయ వ్లెనె యోనా కూడా భనన 
వాద్ముిను ిక్షయపట్లిుకు ఆశ్ క్లిగి లేడు. పాత నిబంధనలోని ిధిక్మైన ప్రవ్చనములు విజయము మరియు 
సంపద్ి కొరకు కానివి, కాని వివేక్ము క్లిగినవి. హోషేయ, ఆమోసు మరియు యెషయా లు యోనాకు 
సమకాలీనులు ిని పరిశుద్ద జ్కరోము క్క్  ిభిప్రాయము. ఇది ిరధవ్ంతమయిన వాద్న, ఎందుక్ంటే ఒక్ వేళ్ 
ఆయన చెపేపది నిజము ియిత్త, ఇశ్ర మలీయుికు వ్యతిరేక్ముగా తీరుప తీరుిుకు దేవుడు వాడుకునన పాత్ర ియిన 
ిష్షిరుర్మజు గురించ్చ యోనా కు బహుశా తెలి నయుంువ్టని(హోషెయా 11:5,ఆమోసు 5:27).  ిందుకే 
ింగీక్రింటనుకు ఏ మాత్రము ఒపుపకోని నీనెవె ప్రజి కొరకు ముందు చుపు గి జాఞనము క్లిగియునన యోనా ను 
దేవుడు ఎనునకొనెను. 

ప్రర క్షకులు (పర జలు) : 

నీనెవె ినునది ిష్షిరు ర్మజయమునకు ర్మజధాని నగరము, ఇపుపుది మోసుల్, ఇర్మక్. ిష్షిరు ినునది 
ఇశ్ర మలీయుిక్క్  ముఖయ శ్త్రుదేశ్ము మరియు వారు జయించ్చనపుపడు కావ్ి న ఉతిర ర్మజయమునే 
జయించ్చనారు. వారి (ిష్షిరు)సైనయము క్క్  క్రూరతవమును బటిి వారిక్త “హం నంచే గుంపు” ిని పేరు క్లిగెను. 
చరిత్రకారుి క్క్క్ సమాచారము ఏమనగా వారి విన్నద్ము కొరకు వారు(ిష్షిరు) యుద్దము జరిగించేవారు. 
వారు వారి కుట్లంబ సమేతముగా చాలాదూరము ప్రయాణము చే న (ఇశ్ర మలీయుిను) వారిని భ్యపటిి హం నంచ్చ 
చంపేవారు. వారు యుద్దమునకు వ్సుినానరని సమాచారము వీరి చెవిన బుగానే ఇశ్ర మలీయులు ిష్షిరు వారి 
సైనయము చేతిలో బంధీలుగా ఉండి చనిపోవుుకు ఇషిపుక్ ింద్రు క్లి న మూకుమమడిగా ఆతమహతయ చేసుకోనేవారు. 
ఈ రోజుిలో కూడా  మధయ తూరుపలో  (ిషుిరు) వారి చేతి దావర్మ జరిగిన దుర్మమరగమైన సంగతిను ప్రతి గుహ 
వివ్రింటనను. ిలాగున దేవుడు ినుయి పుిణమును యోనాను ద్రిశంచమని మాత్రమే కాదు గాని దేవుని క్క్  
ప్రజిను మాట్లుడుుకు వీలు లేనంతగా భాధికు గురి చే నన వారిక్త పరిచరయ చేయమని చెపపను. క్నిక్రము లేని 
ప్రజికు క్నిక్రమును ర్రిి చెపపడానిక్త యోనాను దేవుడు ఎనునకొనెను. ఏది ఏమైననూ, నీనెవె వారు పశాితాిపపడి 
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మరియు దేవుని ఉగ్రత శక్ష నుండి తపిపంచబడాారు. కాని చరిత్ర మనకు చెపుపటననన ప్రకారము వారి పశాితాిపము వారి 
ియుషుిను పడిగించెను. 100 సంవ్తసరముి తర్మవత, మరి వారు వారిక్క్  పాపపు మారగములో  తిరిగి 
పడిపోయారు మరియు ప్రవ్క్యిైన నహూము దావర్మ తీరుపను గురించ్చ దేవుడు హెచిరించెను. యోనా నహూములు 
దేవుని ఉగ్రతను ియిషిముగానూ, దేవుని క్క్  క్నిక్రము మీద్ నిరీక్షణ లేని వారిగా ప్రక్టించ్చరి. ియినను వారు 
పశాితాిపపులేదు  ఎందుక్ంటే వారు దురీనతి క నిండిపోయారు, వారు 612 B.C.  లో నాశ్నమయాయరు. 

అంశ్ము : 

ఈ చ్చనన గ్రంధములో రండు ప్రాధమక్మైన వ్రిమానములు ఈ క్థ దావర్మ నడుటనటనననవి;(1) జాతి కొరకు 
దేవుని క్క్  ప్రేమ (2) దేవుని క్క్  ఉదేదశ్యము లో హృద్యపూరవక్ముగా పాలివారమగుుకు  మనము 
పిలువ్బడాాము. మొద్టి ింశ్ము, దేవుని క్క్  ద్య మరియు క్నిక్రము లోక్ములో ఉనన ప్రజింద్రి మీద్ 
ఉననది. దీనిని లేఖనముినినంటిలో గమనించ్చనచో కేవ్ిము నీనెవె  ప్రజి యందు మాత్రమే కాదు గాని సరవమానవాళి 
మీద్ ఉననది. పాత నిబంధనలో మనము గమనించ్చనచో దేవుని క్క్  క్ృపగలిగిన హృద్యము ప్రజి యెుి 
హాగరు, ర్మహాబు, రూత మరియు మోషేలో సహతము ినగా ిరణయములో ఉనన వాడి యెుి క్నిక్రపడి ిక్షలాది 
ఇశ్ర మలీయుిను వెంబడింటననట్లు మరియు నడిపింటనుకు దేవుడు వాడుకొనెను. ఆరంభ్ము(ఆది) నుండి దేవుని 
క్క్  ద్ృష్ఠి లోక్మును సరిచేయుచు వ్టనిటనండెను. ఇశ్ర మలీయుిను ఎనునకొనుులో దేవునిక్త ఉదేదశ్యములు 
క్ివు కాని నాశ్నము కొరకు కాదు. దేవుడు తనను తాను ప్రతయక్ష పరుటనకొనుుకు మరియు ినేక్ జాతి ముందు 
దేవుడు తనను తాను మహమ పరుటనకోవ్డానిక్త దాని దావర్మ వారు (ఇశ్ర మలీయులు) దేవుడిని ింగీక్రింటనుకు 
మరియు తెలుసుకొనుుకు వారిని (ఇశ్ర మలీయుిను) దేవుడు ఎనునకొనెను. ఇది దేవుడు ిబ్రాహాము క చే నన 
నిబంధన క్క్  ిధారపు వాక్యము, ఇశ్ర మలీయులు లోక్మునకు ిశీర్మవద్క్రముగా ఉండునట్లుగా దేవుడు 
చేసెను(మతియి 28,ఎఫెసీయుికు 2,ప్రక్ున 5:9-10). ిదే విధముగా యోహాను 3:16లో “దేవుడు లోక్మును ఎం క 
ప్రేమంచెను. కాగా ఆయన తన ిదివతీయకుమారునిగా పుటిిన వానియందు విశావసముంటన ప్రతివాడును నశింపక్ 
నితయజీవ్ము పందునట్లు ఆయనను ినుగ్రహంచెను.” 

 యోనా క్క్  చేదైన మరియు క్ఠినమైన హృద్యము దేవుని క్క్  ప్రేమ ద్యను విబేధించెను. దీని 
వ్ిన మన రంువ్ ింశ్ము వ్చేిుట్లు చేసెను. మన దేవుడు ఆయన సృష్ఠించ్చన వారి యెుి ఎం క ద్య గలిగి 
యునానడు. ఆయన సరవ మానవాళిని రక్షంటనుకు (1 తిమోతి 2:4)ఆయన నిశ్ియించెను మరియు దేవుని క్క్  
ఉదేదశ్యముిలో పాలు పందుుకు దాతృతవముగా ఆహావనించెను. దేవుడు తన క్క్  ప్రణాళిక్ మన యెుి 
నెరవేరుిుకు మరియు మనదావర్మ ఇతరుిను బిపరుటనుకు ఉచ్చతముగా మనకు తన హదుదలు లేని క్ృపను 
ఇచెిను(1 కొరింథి 2:15 మరియు మతియి 25). యోనా దేవుని క్క్  క్ృప మరియు క్నిక్రముిను ినుభ్వించ్చన 
వ్యకి్తక్త మరియు దేవుని క్క్  ప్రేమ చేత విమోచ్చంచ బడిన వ్యకి్తక్త స్తద్ృశ్యముగా యునానడు. దేవుని క్క్  మహమ 
ను ితయధిక్ముగా  క్నబరటనుకు యోనాను దేవుడు ఆహావనించెను. కాని మతియి 25 లోని సేవ్కుడు భూమలో తన 
తలాంతను పాతిపటిినట్లు యోనా కూడా తన హృద్యములో చేదైన మరియు క్ఠినమైన సవభావ్మును పాతిపటిి 
దేవుని క్క్  చ్చతినుస్తరమైన పనిని ఉతాసహముగా, సం కషముగా, హృద్యపూరవక్ముగా సీవక్రించలేదు. 
హృద్యపూరవక్ముగా  ియినపపటిక్త మనము దేవుని క్క్  ప్రణాళిక్ికు విఘాతమును క్లిపంచకూుదు, కాని 
మనము చెదిరిపోకుండా మనకు వ్చ్చిన ప్రతి ివ్కాశ్మును సంపూరణమైన మరియు ఉతాసహమైన హృద్యము క 
దేవుని ప్రణాళిక్ిలో పాలు పంటనకొనెద్ము. 
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అంద్దకే దేవుని యొక్క ఉననత్మై న పర ణాళిక్ కొరకు దేవుడు సమసత మును 

మనకు ఇచుిను, కని  "స్ళువుగా చికుకలబెటు " పాపము (హెబ్రర  12:1)  దేవుని 

పర ణాళిక్ మరియు ఉదేు శములను ఆటంక్పరుచును. అది మనకు 

దూరమగునుగాక్. 
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యోనా: జాతులకు దేవుడు 

మొదటి పాఠము - అధ్యాయము 1 

పాఠ్యంశ వాక్యము:  యోనా  ప్రవ్క్ ినీనెవె ప్రజలు పశాితాపిపడుడి ిని  ప్రక్టింటను కొరకు పంపబడెను, కాని  

దేవుని ఎదుు తిరుగుబాట్ల చే న తరీిషుకు పారిపోయెను. 
మొదటి రోజు 

యోనా 1:1-3 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనా కు ఏ విధమైన ఆజఞ ఇవ్వబడెను? 

 
2. నీనెవె కు యోనాను మాత్రమే పంపవ్లెనని దేవుడు ఎందుకు ినుకునానడు? 

 
 

3. యోనా క్క్  సపంద్న ఏమటి? 2 ర్మజులు 18:17-35 లో వ్రాయబడినది ిధారము చేసుకొని, యోనా ఎందుకు 
నీనెవె వెళ్ళళుకు సందేహపడినాడు? 

 
4. యోనా చే నన తిరుగుబాట్లకు తపపక్ ప్రతిఫిము ఉంట్లంద్ని యోనా ిలోచ్చంచ్చ యుంువ్చిని నీవు 
ినుకొనుటననానవా? ప్రవ్క్లిు దేవుడిని ివిధేయించ్చనపుపడు స్తధారణముగా ఏమ జరిగింది? (దివతీ 13:1-5,దివతీ 
18:20,1 ర్మజులు 13:7-32) 

 
5. నీవు చేయలేనివి లేదా నీకు ఇషిము లేనిది దేవుడు చేయమని ిడిగినపుపడు నీవు ఏమ చేయగివో వివ్రింటనము? 

రెండవ రోజు: 

యోనా 1:1-3 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. క్రంది వ్చనముిలో నిరంతరము చుచే దేవుని క్నుని నుండి తపిపంటనకొనుము గురించ్చ మనము ఏమ    
నేరుికుంట్లము?                                                                                                  
(ఎ) ఆదికాంుము 3:8 
(బ) ఆదికాంుము 4:6-10 
( న) స్తమెతలు 5:21 
(డి) స్తమెతలు 15:3 
(ఇ) కీరినలు 90:8 

 
2. నీవు ఎపుపడైనా దేవుని సనినది నుండి పారిపోవుుకు ప్రయతినంచావా? ఫలితము ఏమటి? 
 
3. నీవు ఇపుపడు దేవుని నుండి దేనినైనా దాచడానిక్త ప్రయతినంచావా? 
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4. 1 యోహాను 1:5-7 వ్చనాిను మన జీవితముికు ినువ్దింటనకొననపుపడు మనము ఏవిధమైన               
స్తవతంత్రయమును మరియు ఆద్రణను పందుకొనగిము? 

 

మూడవ రోజు: 

యోనా 1:4-10 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనా తెలి నకొనుు కొరకు దేవుడు ఏమ చేస్తడు? 

 
 

2. ఓులోని వారంద్రు భ్యపడుటనంుగా యోనా నిద్రంటనును బటిి యోనాను ర్రిి ఏమని చెపుపటనననది? 
 

3. నాయకుడు యోనాను ఏమ చేయమని ిడిగెను? 
 

4. 9వ్ వ్చనము లో యోనా తన గురించ్చ తాను ఏమని చెపుపకొనానడు? 
 

5. 10వ్ వ్చనము లో నావికులు ఎందుకు భ్యపడిరి? 
 

6. ఆ నావికులు నుండి యోనా ఏమ నేరుికొని యుంట్లడు? 
 

నాలుగవ రోజు: 

యోనా 1:11-14 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. సమసయకు యోనా క్క్   పరిషా రము ఏమటి? యోనా కొరకు దేవుని గౌరవ్ప్రద్మైన సపంద్న ఏమటి? 

 
 

2. యోనా క్క్  సూచనకు నావికులు ఏ విధముగా సపందించారు? ఎందుకు? 
 

 

3. యోనా ను ఓులోనుండి పువేయుుకు ముందు దేవునిక్త మొదుు వారు చే నన పారునను వివ్రింటనము? 
 

4. యోనా ను శిక్షంటను క్ంటే దేవుడు మరి ఎకు వ్ దేనిలో ఆసకి్త క్లిగివునానుని మనకు తెలుసుింది? 
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5. యోనాను దేవుడు శిక్షిసుినానుని నీవ్నుకుంట్లనానవా? 
 
అయిదవ రోజు 

యోనా 1:15-17 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. చ్చవ్రిగా నావికులు యోనా ను ఓులో నుండి పువే ననపుపడు ఏమ జరిగింది? 

 
2. నావికులు క్క్  పరి నుతిక్త 16వ్ వ్చనములో ఫలితము ఏమటి? 

 
 

3. యోనా కు ఫలితము ఏమటి? 
 

4. యోనా క్క్  ివిథేయతలో నుండి దేవుడు ఏమ చేయుుకు ఎనునకొనానడు? 
 

ఆరవ రోజు: 

పాఠము 1:   “యోనా క్క్  తిరుగుబాటుతనము”.   
లేఖన భాగము మొదట్ట అధ్యయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము యోనా 1:2 “నీనెవెపటు ణస్తిల దోషము నా దృష్టుకి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి 

నీనెవె మహా పటుణమునకు పోయి దానికి దురగతి కలుగునని ప్రకట్టింప్పము”. 
పాఠ్యంశ్ వాక్యము యోనా  ప్రవకు నీనెవె ప్రజలు పశ్వుతాుపపడుడి అని  ప్రకట్టించ్చట కొరకు దేవుని ఎదుట   

పింపబడెను, కాని  తిరుగుబాటు చేసి తరీీష్టకు పారిపోయెను.. 
జీవితపు మూిసూత్రము నీకు ఎింత తెలివియునుపుట్టకిని ఎింత జ్ఞానమునుపుట్టకిని  దేవుని సనిుదికి దేనినైనా  

మరుగుపరచ్చట అసాధయము. 

 

సారంశ్ము:  

  మొుి మొద్ు వ్చనములోనే యెహోవా వాకు  యోనా క్ద్దకు వ్చ్చినద్ని మనకు చెపపబడినది. ఇతడు 
ఇతని శ్త్రువుికు పశ్వుతాిపమును ర్రిిన సందేశ్ము ఇవ్వవ్లెనని దేవుని చేత పిలువ్బడినాడు. దేవుని నుండి వ్చ్చిన 
మాుిను క్లిపిన ఇతర క్థి వ్లె మేము యోనా గురించ్చ వ్రాయలేదు. ితడు వెళిళ ఆ దుషి పుిణమునకు 
వ్యతిరేక్ముగా మొరపుివ్లెనని మాత్రమే మాకు తెలుసు. 
             ిసహయక్రమైన పాపములోవునన పుిణమునకు ప్రయాణమగుుకు బదులుగా, యోనా “దేవుని సనినధిని” 
నిర్మక్రించ్చ పారిపోయాడు. ఖచ్చితముగా దేవుని నుండి పారిపోలేనని మరియు మరణక్రమైన పరి నుతలు 
ఎదుర్ నవ్లెనని తెలుసు. కాని ఏది ఏమైనపపటిక్త వ్యతిరేక్ దిశ్గా తరీిషునకు ప్రయాణమవుటననన ఓును ఎక్కకను. 
ితనిని పట్లికొనుుకు దేవునిక్త ఎకు వ్ సమయము పుిలేదు. ఆయన వారి మీదిక్త గొపప తఫాను రేపగా ఓులోని 
వారు సహతము అదుభతమైన సంఘునను గురిించ్చరి. ితని తిరుగుబాట్ల సవభావ్మునకు ఎదుర్ నవ్ి నన 
పరి నుతి వ్ిన యోనా ఓు దిగువ్ భాగమున గ్ధఢ నిద్రపోయియుండుు క్నుగొనెను. ితడు ప్రవ్క్ి క నీవు నీ 
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దేవునిక్త ప్రారిుంటనము ఒక్వేళ్ మనము క్నిక్రింపబడుదుమేమో ిని చెపపను నాయకుడు మరియు నావికులు వారి 
వారి దేవ్తికు ప్రారున చేయుటనండిరి, కాని వారి ప్రారునలు చెవిటి(వినలేని) చెవుిలో పడుటనండెను. ియినను 
యోనా క్క్  దేవుడు మాత్రమే విని వారిని రక్షంచగిడు, యోనా ఒక్ డు మాత్రమే ప్రారిుంటను లేదు. దేవుని 
క్దుు తననుతాను తగిగంటనకొని ఆయన ద్య కొరకు ిడిగినట్లు ఓు నాయకుడు చే నన ిభ్యరున యోనాను 
క్దిలించలేదు. ఎపుపడైత్త వారి  ప్రారుని వ్ిన సముద్రము నిమమళించలేదో, ిపుపడు ఓు  నబుంది చీట్లు వే న 
నిందితడిని గురిించాిని నిరణయించ్చనారు. దేవుడు  వారి క్క్  మూఢనమమక్ముి గుండా పని చే న ఆ నింద్ను 
యోనా భుజముి మీద్ పడేలాచేస్తడు. “నేను హేబ్రీయుును; సముద్రమునకును భూమక్తని సృష్ఠిక్రియైన 
ఆకాశ్మందుండు దేవునిక్త నేను భ్యపడెద్ను”. ిని చెపూి తన తపుప ఒపుపకొనానడు. యోనా దేవునిక్త ివిధేయుడిగా 
ప్రవ్రిిసుినానుని తెలుసుకొని నావికులు భ్యము క నింపబడాారు మరియు మేము ఏమ చేయవ్లెనని యోనాను 
ిడిగారు. ివును ఇపుపడు  నబుంది కాదు యోనా మ క్రయ చేయాలి కాని ితడు పూరిిగా క్ఠినముగా ఉనానడు. తాను 
పశ్వుతాిప పువ్ల ననది కాకుండా దేవుని  కడి తన పోర్ముమును ముగింటన నిమతిము తనను ఎతిి సముద్రములో 
పువేయమని  నబుందిని ఆజాఞపించాడు వారు దేవునిక్త భ్యపడి ఆయన ప్రవ్క్ ి  ిని అతని యెుి ఈ విథముగా 
జరిగింటనుకు ియిషిపడిరి మరియు ఓును ద్రిక్త నడిపింటను కొరకు ప్రయతినంచ్చరి కాని తఫాను బిముగా 
లేచెను. చ్చవ్రిగా, వారి క్రయికు సంబంధము లేద్ని తెలియజేసూి దేవునిక్త ప్రారిుంచ్చ యోనాను ఎతిి సముద్రములో 
పువే నరి. 
        యోనా క్క్  లెక్  ప్రకారం, ితడు దేవుని ద్యకొరకు ిడిగినపుడు మరణపు ింటని క్ద్దవునానడు. 
యోనా 2:7 “నా  ప్రాణము నాలో మూరిఛిుగా నేను యెహోవాను జాఞపక్ము చే నకొంటిని”. కాపాడే క్రమములో, దేవుడు 
గొపప మతసయమును పంపగా ిది యోనా ను పూరిిగా మ్రంగివేసెను. తన స్తునమును ర్రిి మరి 
ఆలోచ్చంటనకొనునట్లుగా యోనా మూడు పూరిి దినములు మతసయము క్క్  క్డుపులో నుండెను. 
     మన ప్రియమైన ప్రవ్క్ ి క్ంటే కూడా ినుయలైన నావికులు క్లిగియునన దేవుని యంద్లి పరిశుద్దమైన భ్యము 
ితనిని క్ివ్రమునకు గురి చే ననది. ియినపపటిక్తని తపిపపోయిన జనుి క్ద్ద తనను తాను 
మహమపరుటనకొనుుకు మరియు ఆయన శ్కి్తని మరియు ిధికారమును చుపుు కొరకు ివిధేయుడైన తన 
ప్రవ్క్నిు వాడుకొనుు కొరకు సరిచేస్తడు. ఆయన తన ఉదేదశ్యములు నెరవేరుిు కొరకు ఆయనకు మన ివ్సరము 
లేదు. కాని పాఠములో భాగముగా ఉంుుము క్ంటే కూడా దేవునిచేతిలో వాుబుుము మంచ్చది. 

 

నీకు ఎంత్ తెలివియుననపుటికిని ఎంత్ జాానముననపుటికిని  దేవుని సనినదికి  

దేనినెై నా మరుగుపరచుట అసాధయము. 
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యోనా: జాతులకు దేవుడు 

రండవ పాఠము: రండవ అధ్యాయము 

పాఠ్యంశ వాక్యము:  యోనా మూడు దినములు గొపప మతసయము క్క్  క్డుపులో వుండి దేవుని యెదుు తనను 

తాను తగిగంటనకొనెను.  
మొదటి రోజు 

యోనా 2 వ్ ిధాయయము ిధయయనము చేయగిరు. 
1. మతసయము ితనిని మ్రంగక్మునుపు పంగుటననన సముద్రములో యోనా క్క్  ినుభ్వ్మును వివ్రింటనము? 

 
 

2. 2,4,7 వ్చనముిలో యోనా క్క్  తింపులు మరియు క్రయిను వివ్రింటనము? 
 
 

3. దేవుడిని పిివాిని యోనా ఎపుపడు నిరణయింటనకునానడు? 
 

4. సహజముగా నీవు ఎపుపడు దేవుడిని సహాయము కొరకు పిలిచెద్వు?  
 
రెండవ రోజు: 

యోనా 2 వ్ ిధాయయము (కొనస్తగింపు) ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనా 2 వ్ ిధాయయము 3 వ్చనము ప్రకారము యోనా ను ఎవ్రు నీటిలో పువే నరి? మనము చదివిన 
ిధాయయము 1:12 మరియు 15 వ్చనముిను పోలుిము. 

 
2. 1:17వ్ వ్చనము ప్రకారము, మతసయము క్క్  క్రయిను ఎవ్రు నడిపింటనటననానరు? 

 
3. ఈ వ్చనములు దేవుని క్క్  స్తరవ భ్మతవము గురించ్చ ఏమ చెబుతనానయి? 
 
మూడవ రోజు: 

యోనా 2 వ్ ిధాయయము (కొనస్తగింపు) ిధయయనము చేయగిరు. 
1. మనము చదివిన యోనా 1:3 మరియు 2:4వ్ వ్చనముిను  పోలుిము., దేవుని సనినధిలో చ్చవ్రకు యోనా ఏ 
నిరణయమునకు వ్చాిడు? 
 
2. మతియి 27:46 వ్ వ్చనము ప్రకారము తాను మరణంటనుకు ముందు  మసు ఏమ చెపపను? 
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3. దేవుడు తన సనినధి నుండి నినున ఎపుపుయినా తొిగింటనును ినుభ్వించావా? నీకు ఎందుకు ిలా 
ినిపించ్చంది మరియు ిపుపడు నీవేమ చేస్తవో లేదా నీవు ఎలా సపందించావో వివ్రింటనము? 

 
4. ఈ క్రంది వ్చనములు మన జీవితముిలో దేవుని సనినధిని ర్రిి ఏమ చెబుతనానయి? 
(ఎ) యెషయా 41:10 
 
(బ) మతియి 28:18-20 
 
( న) యోహాను 14:23 
 
(డి) హెబ్రీ 13:5-6. 

 
నాలుగవ రోజు: 

యోనా 2 వ్ ిధాయయము (కొనస్తగింపు) ిధయయనము చేయగిరు. 
1. 2 మరియు 6వ్ వ్చనములో తనకు దేవుడు ఏమ చేస్తుని యోనా చెపుపటననానడు? 

 
2. దేవుని ద్యకు పాత్రుుగుుకు యోనా ఏమైనా చే న యుండెనా ? 

 
3. దేవుడు ఎందుకు ితనిని శ్రమ నుండి తపిపంచాినుకొనానుని నీవ్నుకొనుటననానవు? 

 
 

4. కీరిన 25లో నీవు ఏవిధమైన ఆద్రణను క్నుగొంట్లవు? 
 
అయిదవ రోజు 

యోనా 2 వ్ ిధాయయము (కొనస్తగింపు) ిధయయనము చేయగిరు. 
1. 2:8 వ్ వ్చనములో యోనా క్క్  ముగింపును నీవు ఏ విధముగా వివ్రిస్తివు? 

 
 

2. నీ జీవితములో ఏమైనా వ్యరుమైన విగ్రహములు వునానయా? 
 

3. 9వ్ వ్చనములో తాను ఏమ చేస్తినని యోనా చెపపను? 
 

4. యోనా క్క్  వాగాునమునకు దేవుడు ఏవిధముగా సపందించెను? 
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ఆరవ రోజు: 

పాఠము 2:                     “యోనా క్క్  ప్రారున”.   
లేఖన భాగము రెిండవ అధ్యయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము యోనా 2:8 “అసతయమైన వయరిదేవతలయిందు లక్షయముించ్చవారు కృపాధ్యరమును  

విసరిజింతురు.” 
పాఠ్యంశ్ వాక్యము యోనా మూడుదినము గొపు మత్యము యొకక కడుప్పలో నుిండి దేవుని యెదుట తనను 

తాను తగిగించ్చకొనెను.                  
జీవితపు మూిసూత్రము మనము ఏమి చేసాము లేదా ఎకకడ వునాుము అను విషయములో సింబింధము 

లేకుిండా మనము ఎప్పుడు వెింటనే దేవునికి మొఱ్ఱపెడతామో అప్పుడు వెింటనే దేవుడు 
మన మొఱ్ఱ  విని సుిందిసాుడు. 

 

సారంశ్ము:  

మతసయము ఎక్ ు నుండి వ్చ్చినది, ిది ఎట్లవ్ంటి మతసయము మరియు ిది ఈరోజు ఉననదా ినన ప్రశ్నలు. 
ఇది ఏదో ిద్ృషివ్శాతి జరిగినది కాదు 1:17వ్ వ్చనము యోనా ను మ్రంగునట్లు దేవుడే గొపప మతసయమును 
“నియమంచెను” ిని చెపుపటనననది. యోనా ను పట్లికొని దాటను కొరకు ఆయన ఒక్ మతసయమును  నద్దపరచెను. క్రీసుి  
ప్రకారము మతసయము క్క్  క్డుపులో వునన ఆ మూడు దినములు మరియు నీనెవె పుిణ ఒడాున జరిగిన విమోచన 
యెసీసయా క్క్  మరణ పునరుతాధనముిను ముందుగానే సూచ్చంచ్చనవి(మతియి 12:39-41,6:4.) 

మతసయము క్క్  ఇరుకైన క్డుపులో వుననపుపడు యోనా దేవుని యెదుు తనను తాను తగిగంటనకునానడు. 
మరణానుభ్వ్మును వివ్రింటను మరియు కాపాడుుకు వేడుకొనుుయు ియన ప్రారునలో భాగమాయెను, ఆయన 
ప్రారున కీరనిిను త్తరి చుటనకొనుుకు ివ్కాశ్ము నిచెిను. ఉదాహరణకు, 1వ్ ిధాయయములో యోనా నావికుి క 
తనను ఎతిి సముద్రములో పువేయుడి ిని చెపపను కాని 2:3వ్ వ్చనములో ిగాధ సముద్రములో పువేసెను 
మరియు ప్రవాహములు ననన టనట్లికొనినవి ినెను. ిదేవిధంగా, 1వ్ ిధాయయములో యోనా దేవుని సనినధి నుండి 
తపిపంటనకొని దాగుకొనుుకు పారిపోయెను కాని 2:4వ్ వ్చనములో యోనా దేవుని సనినధి నుండి తాను 
వెలివేయబడెనని యోచ్చంచెను. పై రండు ఉదాహరణిలో యోనా మొద్టి ిధ్యయయములో తనకు తానుగా 
ినుకొనినది రంువ్ ిధాయయములో దేవుని దావర్మ సంభ్వించెను ిని ఆరోపించెను. యోనాకు తన మీద్ తనకునన 
నమమక్ము దేవుని స్తరవభౌమాధికారము క్రంద్ చ్చననదాయెను. తన చేతిలో లేని క్షితరమైన తపపని పరి నుతియో లేదా 
ిది తనకు మేలు చేకూరుసుింద్న్న బిమైన దేవుని చేతిలో నుండి తపిపంటనకో లేక్ పోయెను. యోనా సముద్రము 
లోతిలో నుండి  రక్షణ నిటని దేవుని వైపు తన క్నునలెతెిను. యోనా, దేవుడు తనను ఊబలో నుండి రక్షంచెనని       
పలికెను. (యోనా 2:8) ిసతయమైన వ్యరుదేవ్తి యందు ిక్షయముంటనవారు తమ క్ృపాధారమును విసరిుంతరు".ిను 
ిభిప్రాయము క ముగించెను. మాథ్యయ హెన్రీ తన పుసిక్ములో " ఎవ్రయిత్త తన ప్రాంతము క్క్  పని మరియు 
దినము నుండి పారిపోవుదురో, వారు ిందులోని మేలు నుండి కూడా పారిపోవుటననానరు”. ఇది మనకు ఒక్ గొపప 
హెచిరిక్. మనము విధేయత క నువ్డానిక్త దేవుడు తగినంత క్ృపను ినుగ్రహంటనను. మనము మన 
స్తవరధపూరితమైన ివిధేయతలో నడిచ్చనపుపడు మనము దీనిని గురిించలేము. కాని దేవుని చ్చతిములోనే సంపూరణ 
శాంతి, సమాధానములు కేంద్రీక్ృతమైయుననవి. యోనా “రక్షణ యెహోవా నుండి మాత్రమే క్లుగును” ిని సుితి, 
సోిత్రారపణ ిరిపంచ్చ దేవుని ఆజఞిను విధేయింటనుకు ప్రతిజఞ చేసెను.(యోనా 2:9).దేవుని చ్చతిమును ింగీక్రించ్చన 
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పిమము యోనాను నీనెవె పుిణపు ఒడాున ఉమమ వేయుుకు చేపకు ిజాఞపించుమైనది. యోనా ఎదుర్ నన 
క్షితరమైన ఆ పరి నుతి (దు నుతి) దావర్మ మనము గొపప ప్రోతాసహమును పంద్గిము. ఎందుక్నగా, తిరుగుబాట్ల 
చే న మతసయము క్క్  క్డుపులో ఉనన యోనా ప్రారునకు దేవుడు చెవిక్గిగ ఉతిరమవ్వగలిగినపుపడు దుఃఖ 
పరి నుతిలో ఉండి ఎపుపడు ఎక్ ు  నుండి ియినా మనము ఆయనకు ఖచ్చితముగా మొరపుివ్టనిను. దేవుడు 
వింట్లుని, తన చ్చతిమును మన యెుి నెరవేరుస్తిడు ిని పూరిి నమమక్ము క మనము ఆయనకు మొరపటి్టద్ము. 

మనము ఏమ చేసాము లేదా ఎక్కడ ఉనానము అనే విషయముతో సంబంధము లేకుండా 

మనము ఎప్పుడయితే ఆయనకు మొరపెడతామో అప్పుడు వంటనే దేవుడు మొర విని 

సుందిసాత డు. 
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యోనా: జాతులకు దేవుడు 

మూడవ పాఠము – అధ్యాయము 3 

పాఠ్యంశ వాక్యము: యోనా నీనెవె ప్రజికు ప్రక్టింటను మరియు వారు పశాితాపిపడి, దేవుని ఆగ్రహము నుండి 

తపిపంచబడుు 
మొదటి రోజు 

యోనా 3:1-4 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు 
1. యోనా వ్ద్దకు రంువ్స్తరి దేవుని ఆజఞ ర్మవ్ుము ినేది దేనిని సూచ్చంటనననది? 

 
2. యోనా ప్రక్టించే ప్రక్ున స్తర్మంశ్ము ఏమటి? 

 
3. నీనెవె మహా పుిణములో నడుటనుకు యోనాకు ఎనిన రోజుి సమయము పటిినది?క్నా 4:11 ప్రకారము 
నీనెవెలో ఎంతమంది ప్రజలు నివ్ నంటనటనండెడివారు? 

 
4. నీవు నివ్ నంటనటననన పుిణములో నశింటనటనననవారు ఎంత మంది యునానరో నీకు తెలుస్త? 

 
రెండవ రోజు 

యోనా 3:5 ిధయయనము చేయగిరు 
1. 5 వ్ వ్చన ప్రకారము నీనెవెలో ఏ విధమైన ప్రజలు దేవుడిని విశ్వ నంచారు? 

 
2. మతియి 12:38-45 లో  మసు చెపిపన ప్రకారము వారి క్క్  పశాితాిపము నిజమైనదేనా? 

 
3.  మసుక్రీసుిి వారు మాట్లుడినపుపడు “యోనా ను ర్రిిన సూచన” ిని చెపుపును  ర్రిి నీవు ఏమ 
ినుకొనుటననానవు? 

 
 

4. నీనెవె క్క్  ప్రజలు తమ పశాితాిపమునకు నిద్రశనముగా ఏమ చే న చుపించారు? 
 
మూడవ రోజు 

యోనా 3:6-8 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు 
1. నీనెవె ర్మజు ప్రజికు జారీచే నన వాటిలో నాలుగు ఆజఞిను వివ్రింటనము? 
a. 
b. 
c. 
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d. 
2. ఈ క్క్  ఆజఞలో ర్మజు జంతవుిను కూడా ఎందుకు క్లిపాుని నీవు ినుకుంట్లనానవు? 

 
3. ఏ ఉదేదశ్యము కొరకు లేదా ఏ సంద్రభములో ప్రజలు గోనెపుిను ధరించెద్రు? 
a. 2 సమూ మలు 3:31 
 
b. మతియ 11:20-21 
 
c. ప్రక్ున 11:3-6 

 
నాలుగవ రోజు 

యోనా 3:9 ిధయయనము చేయగిరు 
1. వారి ధీనతవపు క్రయి ఫలితము వ్ిన ఏమ  జరుగుతంువ్చిని ర్మజు నమామడు?  

 
2. ఇదే విధమైన ిలోచనలు క్లిగి యునన మరిక్క్ ర్మజు గారు మీకు గురిుకు ఉనానడా?  (2 సమూ మలు 12:16-
23 చుడుడి)  

 
3. ఈ క్రంది వ్చనముి ిధారముగా ఏ విధమైన పశాితాిపము ప్రజికు ివ్సరము ియి ఉననది? 
a. మారు  1:4  
 
b. 2 దినవ్ృతాింతములు 7:14 
 
c. కీరినలు 51:17 

 
అయిదవ రోజు 

యోనా 3:10 ిధయయనము చేయగిరు 
1. 10 వ్ వ్చన ప్రకారము, వారి పశాితాిప క్రయిను బటిి దేవుడు ఏ విధముగా సపందించాడు? 

 
2. లూకా 15:7 వ్ వాక్య ప్రకారము, పశాితాిపపడే పాపుిను ర్రిి దేవుడు ఏమనుకుంట్లనానడు? 

 
 

3. ఈ వారపు వాక్యభాగముిను బటిి ధీనతవము ఎందుకు చాలా ప్రాముఖయమైనది? 
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ఆరవ రోజు 

మూువ్ పాఠము:                             “నీనెవె పశాితాపిము” 
లేఖన భాగము మూడవ అధ్యయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము యోనా 3:5,” నీనెవె పటుణప్పవారు దేవునియిందు విశ్వవసముించి ఉపవాస చాట్టించి, 

ఘనులేమి, అలుులేమి అిందరును గోనె పటు కటుుకొనిరి.” 
పాఠ్యంశ్ వాక్యము యోనా నీనెవె ప్రజలకు ప్రకట్టించ్చట మరియు వారు పశ్వుతాుపపడి, దేవుని ఆగ్రహము 

నుిండి  తప్ుించబడుట. 
జీవితపు మూిసూత్రము పశ్వుతాుపము మరియు ధీనతవము గల వారియెడల దేవుడు ఉత్హించ్చను లేదా 

సింతోష్టించ్చను.( కీరునలు 51:17) 

 

సారంశ్ము:  

మగిలిన వేరే ప్రవ్చన గ్రంధముి క్ంటే కూడా యోనా గ్రంధము దేవుని క్క్  వ్రిమానము మీద్ ద్ృష్ఠిని 
కేంద్రీక్రింటననది గాను ప్రవ్క్లిు ప్రజికు ప్రక్టించ్చన దానిక్ంటే కూడా దేవుడి క్ద్ద నుండి  మనఃపూరవక్ముగా  
పందుకొనుుకు మరియు దానిని మాత్రమే ప్రక్టింటనుకు ప్రవ్క్ిను పంపినట్లుగా ఉననది. మూువ్ ిధాయయములో 
పూరిిగా నీనెవె ప్రజికు యోనా ప్రక్టింటను దానిక్త వారు సపందించ్చన విధానము  మాత్రమే వ్రాయబడినది. మరియు 
ఆసకి్తక్ర సంగతి ఏమనగా  యోనా క్క్  విమోచన క మొద్ియియంది. యోనా క్క్  ప్రారధనకు రంువ్ 
ిధాయయములోనే దేవుడు సపందించాడు. యోనా మరి ప్రవ్క్గిా యుండుుకొరకు చేప క్డుపులోనుండి నేిమీదిక్త 
క్క్త వేయబడాాడు. మరిక్క్స్తరి, నీనెవె మహా పుిణమునకు వెళిళ దేవుడు తెలియ జే నన సమాచారమును ఆ 
పుిణమునకు వెళిళ ప్రక్టింటనమని మరి రంువ్స్తరి దేవుడు ఆజాఞపించెను. ియిత్త యోనా ఆ పుిణమంతా 
సంచరింటనచు, ఏడుిచు “ఇక్ నలువ్ది దినముికు నీనెవె పుిణము నాశ్నమగును” (యోనా 3:4). ఆశ్ిరయముగా 
నీనెవె ప్రజలు యోనాను నమమరి. వాసివ్మునకు వాక్యము, వారు యోనా క్క్  స్తక్షయమును మాత్రమే కేవ్ిము 
నమమరి ిని చెపుపులేదు కాని వారు దేవుడిని నమమరి ిని (యోనా 3:5) వ్రాయబడినది! వారు వెంునే పుిణమంతా 
ఉపవాసమును ప్రక్టింటనకొని గోనెపుిను ధరింటనకునానరు. ర్మజు గారు సహతము తనను తాను తగిగంటనకొని తన 
 నంహాసనము మీద్నుండి దిగి, తన ర్మజవ్స్త్రములు తీ నవే న గోనెపుి క్ట్లికొని బూడిదెలో కూరుిండెను. ప్రజింద్రి క 
క్లి న పశాితాిపపడుచు ఒక్వేళ్ దేవుడు మనసుస త్రపుప కొని పశాితిపిుడై మనము ియముకాకుంు తన కోపాగిన 
చలాురుికొనును గనుక్ మనుషుయలు ఏదియు పుటనికొన కూుదు, పశువులు గాని యెదుదలుగాని గొఱ్ఱలుగాని మేత 
మేయకూుదు,  నీళ్ళు త్రాగకూుదు. వారు దేవుడు మనసు త్రపుపకొనును ిని నమమరి. వాసివ్ము ఏమనగా దేవుడు తన 
దూతను ర్మబో మ తీరుప లేదా ఉగ్రతశిక్షను ర్రిి హెచిరించ్చ ర్మబో మ నాశ్నము నుండి పశాితాిపము పంది  
తపిపంటనకొనుుకు పంపను. మరియు 10 వ్ వ్చనమును మనము చదివినచో (యోనా 3:10) ఈ నీనెవెవారు తమ 
చెడు నుతిను మానుకొనగా వారు చేయుటననన క్రయిను దేవుడు చుచ్చ పశాితిపిుడై వారిక్త చేయుదునని తాను 
మాు యిచ్చిన కీడుచేయక్ మానెను. వారి పశాితాిపము నిజమైనద్ని వారి క్క్  క్రయి దావర్మ ఋజువు 
చేయబడెను. మతియి 12:41 లో  మసుప్రభువుివారు కూడా పరిసయుయి క నీనెవెవారు యోనా ప్రక్ున విని 
మారుమనసుస పందిరి గనుక్ విమరశ సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారి క నిలువ్బడి వారిమీద్ నేరస్తుపన 
చేతరు. ఇదిగో యోనాక్ంట్ట గొపపవాడు ఇక్ ు ఉనానడు. ిని వారిక్క్  యధారధమైన మారుమనసుస మరియు 
పశాితాిపమును ర్రిి ప్రస్తివించెను. ప్రస్తివించ్చన వ్యకి్త వారు ఎదురుచుచే మెసీసయా ియిన కూడా పరిసయుయలు 
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మారుమనసుసను పందియుంులేదు,  కాని, వేరే ప్రవ్క్ిి ంద్రి క్ంటే  యోనా మాుికు ప్రజలు బాగా సపందించారు. 
దేవుని ప్రజిక్ంటే క్రూరులైన ప్రజినుండి యోనా ప్రక్టించ్చన సమాచారమునకు మంచ్చ సపంద్న వ్చ్చినది. 
ప్రవ్క్ిింద్రు పందిన శ్రేణ క్ంటే కూడా  మసు ప్రభువు వారిక్ంటే కూడా ఉతిమమైన శ్రేణని యోనా పందుకొనెను! 
            నీనెవె ప్రజలు ఎందుకు పశాితాిపపడాారు? పండితలు మరియు శాస్త్రవేతిి ిభిప్రాయము ఏమనగా చేప 
క్డుపులో యోనా ఉననపుపడు జీరణసంబంద్మైన రస్తయనములు వ్ిన యోనా క్క్  చరమము తెిుబారినది మరియు 
ఆయన  తివెంట్రుక్లు కాలిపోయినందున నీనెవె ప్రజలు భ్యపడాారు ిని చెపాపరు. మరిక్క్ ిలోచన ప్రక్ృతి 
ిపాయముి సముదాయము దావర్మ వారి క్క్  గరవము లేదా ిహంకారము ిణచ్చవేయబడి వారి 
హృద్యముిను ర్మబో మ తీరుపనుండి తపిపంటనకొనుుకు  నద్దపరుటనకొని దేవుని మాుిను ింగీక్రించ్చరి. నీనెవె 
ఇటీవ్ి రండు విభిననమైన హంసిను ఎదుర్ నెను. ఒక్టి 765 B.C.లో సౌర సంబంధమైన శ్రమ, రంువ్ది సౌర 
సంబంధమైన శ్రమ 763 B.C. లో, మూువ్ సౌర సంబంధ శ్రమ759 B.C. లోను క్లిగెను. వాసివానిక్త, ఇట్లవ్ంటి 
సంగతలు సంభ్వించ్చనా గాని, ితి ప్రాముఖయముగా ిరధము చేసుకోవ్ి నన కారణము మాత్రము యోనా నీనెవెకు 
వెళ్ళళు మరియు దేవుని ఉగ్రతశిక్షను ప్రక్టింటనును  బటిి మాత్రమే ిక్ డి ప్రజలు పశాితాిపబడిరి.      
               ఇటీవ్ి జరుగుటననన లేదా ఎదుర్ నుటననన శ్రమలు యోనా ప్రక్టించ్చన సమాచారమునకు 
స్తద్ృశ్యముగాను మరియు వాటిని బిపరటననవిగాను ఉననవి. యోనా తన క్క్  జీవితములో జరిగిన ఏ 
సంఘునిను ినగా దేవుడి నుండి దూరముగా పారిపోవుు, ఓులో ఆయన ఉననపుపడు తఫాను బిముగా రేగి 
ిిలు కొటిినపుపడు ఆయనను సముద్రములో పువేసేి చేప మంగి ఆయన ప్రారధన చే న మొరపటిినపుపడు దేవుడు ఆజఞ 
ఇవ్వగా ఆ చేప ఆయనను ఒడాున నేిమీద్ క్క్త న సంగతిను వేటిని కూడా  నీనెవె ప్రజికు చెపపలేదు, కాని కేవ్ిము 
యోనా క్క్  జీవితము మరియు విశావసము క్క్  ప్రభావ్ము మాత్రమే నీనెవె ప్రజి మీద్ చుపను. చాలాస్తరుు  
మనక్క్  క్ృపా స్తక్షయములు మన టనట్టి ఉననవారిక్త దేవుని క్క్  గుణ సవభావ్ ిక్షణముిను వ్రిణంచడానిక్త 
ఉపయోగపడును. కేవ్ిము ఓులో ఉనన నావికుికు మాత్రమే  యోనా జరిగిన సంఘునను చెపపను. ియిత్త నీనెవె 
ప్రజికు కూడా ఆ సంఘునను చెపిపయుంువ్టని. దీనిని బటిి  పాపుి యెుి దేవుడు వ్యవ్హరించే విధానమునకు 
మరియు పశాితాిపము క్లిగియుండు వారి యెుి  వ్రిణంపశ్క్యము కాని దేవుని క్ృపకు  యోనా తనంతు తాను 
పరిపూరణమైన  మరియు త్తుతెిుమైన ఉదాహరణ. దేవుడు తన క్క్  సవంత ప్రవ్క్ ిియిన తిరుగుబాట్ల సవభావ్ము 
గలిగిన వాడిని చేప క్డుపులో సజీవ్ముగా దాచ్చయుంటనును ర్రిిన సందేశ్ము నిశ్ియముగా దుషితవము క 
నిండియునన నీనెవె మీదిక్త తవరగా వ్టని ఉగ్రతశిక్షను ిమలు చేయుుకు ఏమాత్రము సంకోచ్చంచడు ినే 
విషయమును దేవుడు మరి ఋజువు చేసెను. కాని దేవుడు యోనా క్క్  మరణము ినే పద్మును త్రో నవే న  
యోనాను తిరిగి జీవ్ము క సమకూరిను. దేవుడు యోనా యెుి క్నిక్రమును చుపించ్చనట్లుగానే ిజాఞనములో 
పాపమును చే నన వారి యెుి కూడా దేవుడు క్నిక్రము చుపును. వాసివ్ముగా, యోనా బ్రతిక్తయుండుు, ఆయన 
శావస తీసుకొనానడు ినేది దేవునిక్క్  ఉగ్రత పూరవక్మైన ఋజువు, కాని ఎవ్రు దేవుడిని పిలిచెద్రో వారి యెుి 
దేవుడు కూడా జాలి, ద్య, క్నిక్రము క్ివాడు. ర్మజు కూడా ినుమానము క యోనా 3:8-9 లో “ఒక్వేళ్ దేవుడు 
మనసుస త్రపుప కొని పశాితిపిుడై మనము ియము కాకుండా తన కోపాగిన చలాురుికొనును గనుక్ మనుషుయలు 
ఏదియు పుటనికొన కూుదు, పశువులు గాని యెదుదలుగాని గొఱ్ఱలుగాని మేత మేయకూుదు,  నీళ్ళు త్రాగకూుదు, 
మనుషుయింద్రు తమ దుర్మమరగముిను విడిచ్చ తాము చేయు బలాతా రమును మానివేయవ్లెను, మనుషుయలేమ 
పశువులేమ సమసిమును గోనెపుి క్ట్లికొనవ్లెను, జనులు మనఃపూరవక్ముగా దేవుని వేడుకొనవ్లెను ిని దూతలు 
నీనెవె పుిణములో చాటించ్చ ప్రక్ున చే నరి.” చెపపను. 
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              ఈ విషయముినినంటిలో ఒక్ ిదుభతమైన సతయము దాగియుననది. దేవుడు పాపుిను ప్రేమంచెను. 
తిరుగుబాట్ల సవభావ్ము క్రయలు గివారి మీదిక్త బాధ మరియు శిక్షను పంపించడానిక్త దేవునిక్త ఏ మాత్రము 
ఇషిముంుదు. ియినపపటిక్తని నీనెవె వారు ఒపుపకోగానే వారిని ిరుేిను చేసెను. మనమంద్రము పాపములోనే 
పుట్లిము మరియు మనమంద్రము కూడా దేవుని క్క్  బిమైన  ఉగ్రతశిక్షకు పాత్రుిమే. కాని, చాలా కాిము 
క్రంద్ ఆ  కులో ఆదాము హవ్వలు పాపము చే ననపుపడు తండ్రి క ఉనన శ్రేషిమైన ిన్నయనయ  సహవాసము 
చెదిరిపోయింది. ియినను దేవుడు వారిని హతము చేయకుండా తన హృద్యపూరవక్ముగా వారిక్త సహాయము చే న 
విమోచ్చంచెను. ియినపపటిక్త తన ప్రణాళిక్ను కొనస్తగించెను. దేవుడు ిబ్రాము క నీ యందు ినిన జాతి వారు 
ిశీరవదింపబడెద్రు ిని చెపపను మరియు ఆయన క్కక సంతతి ియిన క్రీసుి దావర్మ నశించ్చపో మ దానిని వెద్క్త 
రక్షంచెను. లేఖనముిలో ినేకులు ఆయనను వెంబడించారు ిని ఉనన దానిని బటిి ిది ఋజువాయెను. చరిత్ర 
ింతటిని మనము గమనించ్చనుుయిత్త ఆయన ఆగ్రహము మరియు వాతసియము క్లి న పని చే ననట్లుగా టనస్తిము. 
ఆయన క్క్  హృద్యము మరి సరవమానవాళి తమ పాపముిను విడిచ్చ దేవుని క ఐక్యమవావిని ఆశిసుిననది. 
మన తిరుగుబాట్ల సవభావ్ము నుండి మనము మరలి తగిగంటనకొని విరిగి నలిగిన హృద్యము క్ివారిగా దేవుని వైపు 
తిరిగిత్త దేవుడు ఎం క సం కష్ఠంటనను. కీరినలు 51:17 లో "విరిగిన మనసేస దేవునిక్తషిమైన బలులు దేవా, విరిగి 
నలిగిన హృద్యమును నీవు ిిక్షయము చేయవు." ిని వ్రాయబడియుననది. లేఖనములు చెపుపటననన ప్రకారము 
మనము పశాితాిప హృద్యము క దేవుని క్ద్దకు వ్సే ిదేవుడు క్షమంచే విషయములో నమమద్గినవాడు మరియు 
ఆయన మనిను మరి చేరుికొనును. ఇంత గొపప వాగాధనములు మనకుంుగా ఇంకా ఎందుకు సందేహంచాలి. ఏ 
విధమైన సందేహము లేకుండా దేవుని క్ద్దకు వ్చెిద్ము. 
 

           విరిగిన మనసేు దేవునికిషు మై న బలులు.( కీరత నలు 51:17) 
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యోనా: జాతులకు దేవుడు 

నాలుగవ  పాఠము – అధ్యాయము 4 

పాఠ్యంశ వాక్యము: యోనా మరిక్క్స్తరి తిరుగుబాట్ల చేసెను కాని చ్చవ్రకు తిరస్త రమునందెను.  

మొదటి రోజు 
యోనా 4:1-3 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనా తన ప్రారధనలో దేవుని గుణగణాలు ఏమని వివరిించాడు ? 

 
2. యోనా చెపిపన దాని ప్రకారము యోనా తరీిషునకు ఎందుకు పారిపోయెను? 

 
 

3. యోనా ఏమ ిడిగియుండెను? 
 

4. యోనా ఎందుకు చనిపోవాిని ినుకునానడు? ఆయన చేప క్డుపులో ఉననపుపడు తనంతుతానే ఇచ్చిన సిహా 
వ్రిింటననా? (యోనా 2:8) 

 
 

రెండవ రోజు 

యోనా 4: 4 -5 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనా కు దేవుడు వే నన ప్రశ్నిను నీ సవంత మాుిలో పట్లిము? 

 
2. దేవుడు వే నన ప్రశ్నికు యోనా సమాధానమును ఇచ్చియుండెనా? 

 
3. సమాధానము ఇవ్వకుండా దానిక్త ప్రతిగా ఏమ చేసెను? 

 
4. యోనా దేనిని చుటనుకొరకు వేచ్చయుండెను? 

 
5. నీనెవె వారిక్త ప్రక్టించమని దేవుడు యోనాకు చెపిపనపుపడు దేవుని క్క్  ప్రశ్నికు యోనా సపందించ్చన 
విధానముిను పోలుిము?(యోనా 1:3 మరియు యోనా 4:4-5) 

 
6. దేవుడు నీ పాపముిను నీకు చుపించ్చనపుపడు నీవు ఎలా సపందిస్తివు? దీనిని ర్రిి యాకోబు 1:22-25 ఏమని 
చెపుపటనననది?  
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మూడవ రోజు 

యోనా 4:6-8 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. 6 వ్ వ్చనములో యోనా కొరకు దేవుడు ఏమ చేస్తడు? 

 
2. నీవు ివిధేయించ్చనపుపడు ఎపుపుయినా దేవుడు నీ కొరకు ఏమైనా చేస్తడా? 

 
3. చెట్లిను గురించ్చ యోనా ఏమనుకునానడు? 

 
4. ఏడు మరియు ఎనిమద్వ్ వ్చనములో దేవుడు యోనా కొరకు ఏమ చేస్తడు? ఎందుకు? 

 
5. యోనా క్క్  ముగింపు ఏమటి? 
 
నాలుగవ రోజు 

యోనా 4: 9-11 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనాను దేవుడు ఏమని ప్రశినంచెను? 

 
2. యోనా క్క్  సపంద్న ఏమటి? 

 
3. యోనాకు దేవుడు దేనిని ర్రిి వివ్రించాిని ప్రయతినంచాడు? 

 
 

4. దేవుడు చెపిపన దానిని ప్రకారము యోనా నిజముగా దేనికొరకు కోపపడాాడు? 
 

అయిదవ రోజు 

యోనా 1-4 వ్రకు ిధయయనము చేయగిరు. 
1. యోనా యొకక జీవితములో యోనా ఎనిన స్తరుు మరణమును కావాినుకునానడు? ప్రతిస్తరి ఆయన ఎదుర్ నిన 
శ్రమలు ఏమటి?(యోనా 1:12,4:3,8 మరియు 1:3 లో వాద్న) 

 
2. యోనా  చనిపోవాిని ినుకుననపుపులాు దేవుడు ఎందుకు తిరస రించాుని నీవు ినుకుంట్లనానవు? 

 
3. రోమా 2:4 ప్రకారము దేవుడు యోనా విషయములో ఏమ జరిగించాిని ప్రయతినంచెను? 

 
4. ఉదాహరణగా నీ జీవితములో దేవుడు చే నన కొనిన ద్యగి కారయములు ఏమైనా ఉనానయా? 
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ఆరవ రోజు 

నాలుగవ్ పాఠము:   “యోనా క్క్  చ్చవ్రి తిరస్త రము” 
లేఖన భాగము నాలుగవ అధ్యయయము 
ప్రాముఖయమైన వచనము యోనా 4:11,” అయితే నూట ఇరువదివేలకింట్ట ఎకుకవై, కుడియెడమలు ఎరుగని 

జనమును బహు పశువులును గల నీనెవె మహాప్పరము విషయములో నేను 
విచారపడవదాా? అని యోనాతో సెలవిచ్చును.” 

పాఠ్యంశ్ వాక్యము యోనా మరియొకసారి తిరుగుబాటు చేసెను కాని చివరకు తిరసాకరమునిందెను. 
జీవితపు మూిసూత్రము మనలను దేవునితో కలిసి పని చేయకుిండా అడడగిించే ప్రతి పాపమును విడిచి పెట్టుదము. 

ఎిందుకనగ్ధ ఆయనతో కలిసి యుిండుటకే మనలను దేవుడు రూప్ించ్చను,బలపరచ్చను 
మరియు మనలను ప్లిచ్చను. 

 

సారంశ్ము:  

3 వ్ ిధాయయము లోని ిదుభతమైన ితీమయ హెచిరిక్ిను పోలిిచుచ్చనపుపడు  4వ్ ిధాయయము 
క్ివ్రము మరియు నిర్మశ్ను క్లిగింటనటనననది. నీనెవె క్క్  పశాితాిపమును బటిి పరలోక్ములోని వారు ఇపపటిక్త 
ఉతసహంటనటననానరు, యోనా తన మరణము కొరకు బహు చ్చంతాక్రంతడై ప్రారిధంటను, యెహోవా, ననినక్ 
బ్రదుక్నియయక్ చంపుమని యాచ్చంటను ఇవ్నిన యోనా నీనెవెకు వెళ్ళమని దేవుడు మొద్టిస్తరి చెపిపనపపటి నుండి 
ఏదో ఆశించ్చనట్లు క్నబడుతంది. ిందుకే ిక్ ు యోనా ిందువ్ిననే నీవు క్ట్లక్షమును జాలియును బహు 
శాంతమును ితయంత క్ృపయు గి దేవుువై యుండి, పశాితాిపపడి కీడుచేయక్ మానుదువ్ని నేను తెలి నకొని దానిక్త 
ముందు గానే తరీిషునకు పారిపోతిని ిని చెపాపడు. ిందుకే ఆయన ప్రవ్క్ ిఉదోయగమును విడిచ్చ, ఆయన దేశ్మైన 
ఇశ్ర మలును విడిచ్చ మరియు ఈ భూమని విుటనుకు  నద్దపడాాడు కాని ఆయన ఆ ద్యగి దేవుడి దావర్మ ఆ 
ినాయయమును జయించెను. 

           ఇపుపడు ఓ దేవా, (యోనా 4:2-3 లో) “నేనిక్ బ్రదుకుుక్ంట్ట  చటనిు మేలు; యెహోవా, ననినక్ బ్రదుక్నియయక్ 
చంపుమని యెహోవాకు మనవి చేసెను.” యోనా క్క్  ఇషిమును దేవుడు నెరవేరిలేదు, కాని దానిక్త బదులుగా 
సవాలు క కూడిన ఒక్ ప్రశ్న క యోనాను దేవుడు ప్రశినంచెను. “నీవు కోపింటను నాయయమా?” ిని ిడిగెను. ఆ 
ప్రశ్నకు యోనా జవాబు చెపపకుండా బయుకు వెళిళ ఆ పుిణమునకు ఏమ సంభ్వింటనన్న ిని చుటనండెను. 
ియినపపటిక్త నీనెవె ప్రజలు మనసుస మారి మరి పాపములో పడిపోవుదురు ిని లేదా దేవుడే మనసు మారుికొని ఆ 
పుిణమును తపపక్ సరవనాశ్నము చేయును ినే గ్రుడిా నమమక్ము క ఉనానడు. చ్చవ్రిక్త దేవుడు పిలిచ్చన పనిని లేదా 
ిపపగించ్చన పనిని యోనా ముగించాడు కాని దాని ఫలితము మాత్రము ఆయనకు కోపమును మరియు తన 
జీవితమునకు నిరీక్షణ లేని తనమును పుటిించెను. 
                   చ్చవ్రకు ఈ మూరఖమైన ప్రవ్క్ికు తన పరపాట్లను దేవుడు తెలియజేయాినుకునానడు. ిందుకే 
దేవుడైన యెహోవా సొరచెట్టిక్టి ఏరపరచ్చ ితనిక్త క్లిగిన శ్రమ పోగొట్లిుకై ిది పరిగి యోనా తికుపైగా నీు 
యిటనినట్లు చేసెను. “ఆ సొర చెట్లిను చుచ్చ యోనా బహు సం కష్ఠంచెను” కాని ఆయన క్క్  సం కషము ఎకు వ్ 
కాిము నిివ్లేదు. మరుసటి ఉద్యమందు ఆ చెట్లి వాడిపోయెను. దేవుడు ఒక్ పురుగును ఏరపరచగా ిది ఆ 
చెట్లిను తొలిచ్చనందున చెట్ల ివాడిపోయెను. మరియు ఎంు కాయగా దేవుడు వేడిమగి తూరుపగాలిని రపిపంచెను. 
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యోనా తికు ఎంు దెబు తగిగా ితడు సొమమ  నలిు బ్రదుకుుక్ంట్ట చటనిు నాకు మేినుకొనెను. మరణము మేిని 
ినుకుంట్లనన ఆ తరుణములో ిపుపడు మరి దేవుడు నాలుగవ్ స్తరి యోనాను పిలిచెను. ఒక్ చ్చననపిిువాడు శావస 
బగపటిినట్లు యోనా తన విశావసమును తిరస రించెను. కాని, ఒక్ చాలా తెలివిగలిగిన తండ్రిగా దేవుడు యోనా క్క్  
ఆుిను స్తగనివ్వలేదు. దానిక్త ప్రతిగా యోనాను దేవుడు వ్ద్ికుండా వెంు వెంునే సంధించాడు. ఈ సొరచెట్లిను 
గురించ్చ నీవు కోపింటను నాయయమా? ిని యోనాను ప్రశినంచెను. ఇంతకుముందు యీ నీనెవె ప్రజి సంబంధముగా 
ప్రశినసేి జవాబు ఇవ్వలేదు కాని చెట్ల ి కొరకు(గురించ్చ) ిుగగానే “యోనా ప్రాణము పోవునంతగా కోపింటను 
నాయయమే” ినెను. ఆ విధముగా తిరస్త రము చేత ఆ గ్రంధము ముగించబడినది,” ిందుకు యెహోవానీవు 
క్షిపుకుంును పంచకుంును ఒక్ ర్మత్రలోనే పుటిి పరిగి ఒక్ ర్మత్రలో వాడి పోయిన యీ సొరచెట్ల ివిషయములో 
నీవు విచారపడు టననానవే; ియిత్త నూు ఇరువ్దివేిక్ంట్ట ఎకు వై, కుడియెుమలు ఎరుగని జనమును బహు 
పశువులును గి నీనెవె మహాపురము విషయములో నేను విచారపువ్దాద?” ిని యోనా క సెివిచెిను(యోనా 4:10-
11). 

           చ్చవ్రిగా దేవునిక్త యోనా కు మధయ ఉనన గొపప త్తడా, యోనా నేమో తన క్క్  సుఖము కొరకు ఆలోచ్చసే ి
దేవుడేమో పుిణములోని తను సృష్ఠించ్చ కాపాడుటననన పురుషులు, స్త్రీలు, పిిులు మరియు జంతవుి కొరకు 
ఆలోచ్చంచాడు. తన క్క్  ద్యాక్నిక్రము గలిగిన హృద్యమును దేవుడు యోనాకు బయలుపరిచ్చ మరియు 
తనను తగిగంటనకొని మనసు మారుికొని లోక్మునకు తన భారమును తెలియపరచమని ఆహావనించెను. దానికొరకు 
తఫానును, నావికుిను, చేపను, నీనెవీయుిను మరియు చ్చవ్రగా సొరచెట్లి యోనా క్క్  ఆలోచన విధానమును 
మారిి యోనా క్క్  హృద్యమును సరిచేసెను. రోమా 2:4 దేవుని ినుగ్రహము మారు మనసుస పందుుకు నినున 
ప్రేరేపింటనటనననద్ని యెరుగక్, ఆయన ినుగ్రహైశ్వరయమును సహనమును దీరఘ శాంతమును తృణీక్రింటనదువా? ిని 
చెపపను. ఈ వాక్యము యోనా క్క్  జీవితమునకు సరిగా సరిపోవును. యోనా క్క్  ితీమయ  నుతి ిభివ్ృదిధ 
పందుు కొరకు దేవుడు ఈ విధముగా చే ననట్లుగా చుస్తిము. వాసివానిక్త ,ఆ తపిపపోయిన పుిణము యెుి 
దేవునిక్త ఎంత ఆసకి్త యుననదో ిలాగే  యోనా క్క్   నుతి యెుి దేవుడు ిదేవిధమైన ఆసకి్తని క్లిగియునానడు. 
ియినపపటిక్త యోనా దేవునిక్కక ఆగ్రహమును కొని తెటనికునానడు. దాని వ్ిన దేవునిక్క్  ితి క్ఠినాతమక్మైన 
శిక్షను ినుభ్వించాడు.  

                            గరవము వ్ిన యోనాకు శ్రమలు క్లిగినవి ిని క్నబడుటనననవి. గరవము లేదా ిహంభావ్ము 
వ్ిన గ్రుడి ాతనము క్లిగి ఎన్నన గొపప శ్రమిను ినగా తన ప్రాణము నీర నంచ్చపోయింది, క్రూరతవము క్లిగినది. దాని 
వ్ిన దేవుని సనినధిలోని ఆనంద్ము ితని జీవితములో లేదు మరియు ితడు కూడా ినుభ్వించలేక్పోయాడు. ఆ 
గరవము ఆయనను దేవుని క్క్  పిలుపును ిక్షయ పుికుండా చే న దౌర్మభగయమైన మరణపు ఆలోచన క నింపబడి 
దానిని ఆపేక్షంటననట్లు చేసెను.  యోనా మొద్టి నుండి తనను తాను తగిగంటనకొని యుంటే, దేవునిక్క్  పనిని 
సం కషముగా సీవక్రించేవాడు, విశావసముగా దేవుడు ిపపగించ్చన పనిని ముగించేవాడు మరియు ఫిభ్రితమైన 
పంును చుచ్చ బహుగా తృపిిపందియుండెడివాడు. కాని దానిక్త ప్రతిగా, తన సృష్ఠి క్రి నుండి దూరముగా 
పారిపోయి, ఆయన పిలుపును తృణీక్రించ్చ మరియు దేవుని ప్రేమ ఆగ్రహముగా మారిప ముట్లుగా చేస్తడు. ఎనిన 
స్తరుు మనము కూడా ఇదే విధముగా గరవము క ిపర్మధము చే నయునానము? ఎనిన స్తరుు మన సవంత పాపముిను 
దాచ్చపట్లికొని ఇతరుి పాపముిను వ్రేలు పటిి చుపిసుినానము? దేవుని క్క్  ినుగ్రహమును బటిి మనము ఎనిన 
స్తరుు ిసూయ పడుచు నేనే గొప్ప ినేుట్లుగా మరియు దేవుని క్క్  క్ృప హదుది క కూడుకుననద్ని 
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ినుకునానము? మనము ఎనిన స్తరుు దేవుడు మనకు ఉచ్చతముగా మరియు దాతృతవముగా ఇచ్చిన వాటిని 
తిరస రింటనటననానము? 
               మనము ింద్రము ఒక్పుపడు దేవునిక్త దూరముగా ఉనానము ినే సంగతిని మరచ్చపోకూుదు, దాని 
దావర్మ మనము ఆయన ఉగ్రతకు, ఆగ్రహమునకు పాత్రుిము కావాలి, కాని దేవుడు మనిను ప్రేమంచ్చ సమసిమును 
తాయగము చే న మనిను తనక్క్  కుమారుినుగా, కుమారిినుగా ఎనునకొనెను. చీక్టి నుండి ఆశ్ిరయక్రమైన 
వెలుగులోనిక్త పిలుబడుుకు మరియు ితీమయమైన మరియు లోక్ సంబంధమైన ప్రతి ివ్సరత తీరిబడెను, ఆ 
విధముగా మనము దేవుడిని ినుక్రించే లేదా వెంబడించే విధముగా మారిబడుటననానము. ినినంటిని బటిి మనము 
ఏది క్లిగి యునానమో ఖచ్చితముగా దానిని మనము వేరే వారిక్త ఇచేి బదుదిమైయునానము! ఎందుక్ంటే దేవుడు 
మనిను ప్రేమంచెను, మనము కూడా ఖచ్చితముగా ఇతరుిను ప్రేమంచ బదుదిమైయునానము.  మసుక్రీసుిి వారు 
తనకు తాను తాయగముగా ిరిపంచబడుు వ్ిన  లోక్ము రక్షంచబడినది, తపిప పోవుటననన లోక్ము కొరకు దేవుని 
క్క్  ిసమానమైన మరియు రూపాంతరము క్లిగింటన మరియు ద్యగి హృద్యము వ్లె మనము కూడా మన 
శ్రీరముిను సజీవ్ యాగముగా ధారపోయుద్ము. మనము శాంతి, సమాధానము మరియు ఆయన క్ృపను 
నిరవహంటనుకు లేదా పంటనుకు ర్మయభారుిమై యునానము. 
                   మసుక్రీసుిి వారి ప్రేమ గలిగిన ఈ జీవితము మనకు మాదిరి ియి యుననది. ఆయన ఆతమ దావర్మ 
జీవించ్చనట్లు మనము కూడా జీవించాలి. ఆయన సంపూరణమైన మానవుడు మరియు ఆయన వ్ద్దకు వ్చ్చిన వారంద్రు 
రక్షంచబడుుకు  ఆయన చేతలు ఎం క  శ్రమ పడాాయి.  మసుక్రీసుిి వారు యోనా వ్లెన్న మరియు మనలాంటి 
వారి వ్లె కాదు, ఆయన ిపర్మధిగా మారి మరియు శ్త్రువులు మరియు విరోధ్బి చేతిక్త ిపపగించబడాాడు. దానిక్త 
ప్రతిగా ఆయన ఎదుు ఉంచబడిన ఆనంద్ము కొరకు తనంతు తానుగా ిపపగింటనకొనెను. ిదే ఆనంద్ము మనకు 
కావాింటే ఆయన క క్లి న నడిచెద్ము మరియు ఆయన వ్లెనె జీవించెద్ము. మనలో గరవము క్క్  స్తవరధము 
మరియు పక్షపాతము లాంటి ఏ విధమైన రహసయ పాపము నివ్ నంచకుండా చుటనకొనెద్ము ఎందుక్ంటే పాపము 
మనలోని ఆనంద్మును దంగిలించ్చ దేవుని క్క్  పనిని ఆుంక్పరుటనను. హెబ్రీ 12:1-4 లో “… మనముకూు 
ప్రతిభారమును, సుళ్ళవుగా చ్చకు ిబెట్లి పాపమును విడిచ్చపటిి,  విశావసమునకు  క్రియు  దానిని 
కొనస్తగింటనవాడునైన  మసువైపు చుటనటన, మన యెదుు ఉంచబడిన పందెములో ఓపిక్ క పరుగెతిద్ము. 
ఆయన తనయెదుు ఉంచబడిన ఆనంద్ముకొరకై ివ్మానమును నిరుక్షయపటిి,  నలువ్ను సహంచ్చ, దేవుని 
 నంహాసనముక్క్  కుడి పారశవమున ఆసీనుడైయునానడు. మీరు ిిసు పుక్యు మీ ప్రాణములు విసుక్క్యు  
ఉండునట్లు,  పాపాతమలు  తనకు వ్యతిరేక్ముగ చే నన తిరస్త ర మంతయు ఓరుికొనిన ఆయనను తింటనకొనుడి.” 

  

మనలను దేవునితో క్లిసి పని చేయకుండా అడడ గించే పర తి పాపమును విడ్రచి పెటెు ద్ము. 

ఎంద్దక్నగా ఆయనతో క్లిసి యుండుటకే దేవుడు మనలను రూపించెను, బలపరచెను 

మరియు మనలను పిలిచెను. 


