
*---యెహో వాకు భయపడండి---* 

 

*1వ రోజు : మీ దేవుడ ైన యెహోవాకు భయపడండి* 

ద్వితీయోపదే్శక ాండము 10:12-13 

12. క బట్టి  ఇశ్ ాయేలూ, నీ ద్ేవుడ ైన యెహో వ కు భయ పడి ఆయన మార్గములన్నిట్టలో నడుచుచు, 
ఆయనను ప్రేమాంచి, నీ ద్ేవుడ ైన యెహో వ ను నీ పూర్ణ మనస్ుుతోను నీ పూర్ ణ త్మతోను సరవాంచి, 

13. నీ మేలుకొర్కు నేడు నేను నీక జ్ఞా ప్ ాంచు యెహో వ  ఆజా్లను కటి్డలను అను స్ర్ ాంచి 

నడుచుకొాందునను మాట్ క క నీ ద్ేవుడ ైన యెహో వ  న్ననుి మర్  ఏమ అడుగుచుననిడు? 

ద్ేవుడు మనలో పేతి ఒకకర్  నుాండ ికోర్ుకునిద్వ ఇదే్. ‘మీ ద్ేవుడ ైన యెహో వ కు భయపడాండ’ి జ్ఞబితనలో 
మొదట్ట స్ ా నాంలో ఉాంద్వ మర్ యు మనాం ద్నన్నన్న అనుస్ర్ ాంచినపుుడు, మగ లిన వ ట్టన్న మనాం 

అనుస్ర్ ాంచగలమనే భర్ోస్  ఉాంద్వ. మనాం ద్నన్నన్న ప ట్టాంచనపుుడు, మగ లిన వ ట్టన్న మనాం 

ప ట్టాంచకపో వడనన్నకి గొపు అవక శాం ఉాంద్వ. 

మనాం ఎాందుకు భయపడనలి? 

•  14వ వచనము "చూడుము; ఆక శము, మహాక శము, భూమయు, అాందునిదాంత్యు నీ ద్ేవుడ ైన 

యెహో వ వే." 

•  17వ వచనము "ఏలయనగ  నీ ద్ేవుడ ైన యెహో వ  పర్మద్ేవుడును పర్మపేభువున ై యుననిడు. 
ఆయన ేమహాద్ేవుడు పర్ కామవాంత్ుడు భయాంకర్ుడ ైన ద్ేవుడు. ఆయన నర్ులముఖమును 
లక్ష్యపె్టి్న్నవ డు, లాంచము పుచుుకొనన్నవ డు." 

•  18వ వచనము "ఆయన త్లిదాండుేలు లేన్నవ న్నకిన్న వధవర్ లికిన్న ననయయము తీర్ ు, పర్ద్ేశియాందు 
దయ యుాంచి అనివస్్రముల ననుగాహ ాంచువ డు." 

*అనువర్్నాం* 

మీర్ు ద్ేవున్నకి భయపడుత్ుననిర్న్న అనుకుాంట్ుననిర్ ? మీర్ు ద్ేవున్నకి భయపడినపుుడు మీర్ు 
గమన్నాంచగల కొన్ని మార్ుులు ఏమట్ట? 

 

 



*2వ రోజు : యెహోవాయంద ైన భయము పవిత్రమ ైనది, అద ినిత్యము నిలుచును* 

కీర్్నల గాాంథము 19:9 

9  యెహో వ యాంద్ ైన భయము పవత్ేమ ైనద్వ, అద్వ న్నత్యము న్నలుచును యెహో వ  ననయయవధులు 
స్త్యమ ైనవ, అవ కేవలము ననయయమ ైనవ. 

"యెహో వ యాంద్ ైన భయాం అనేద్వ న్నజ్మ ైన మత్ాం యొకక స్ాంక్షిప్ వవర్ణ. ఇద్వ మన స్ిర్గపు త్ాండిేకి 

హృదయపూర్ిక స్మర్ుణను స్ూచిస్ు్ ని ఒక అాంత్ర్గత్ పర్ స ాతి. ఇద్వ ద్ేవున్న పవత్ ేభక్ితో మర్ యు 
అత్న్న పట్ల  పవత్ేమ ైన వస్మయాన్ని కలిగ  ఉాంట్ుాంద్వ. ఇద్వ అత్న్నప్ెై చిని ప్ లలలలాాంట్ట నమమకాంతో 
ఉాంట్ుాంద్వ, ఇద్వ ప్రేమపూర్ికమ ైన వధేయత్, స్ున్నిత్మ ైన స్మర్ుణ మర్ యు త్గ గాంపు తో కూడిన 

ఆర్ ధనకు ద్నర్ తీస్ు్ ాంద్వ." -- చనర్లలస్ స్ుర్జన్ 

మత్్య స్ువ ర్్ 18 : 3 మీర్ు మార్ుున ాంద్వ బిడడలవాంట్ట వ ర్లైతేనే గ న్న పర్లోకర్ జ్యములో పేవేశిాంపర్న్న 

మీతో న్నశుయముగ  చ పుుచుననిను. 

 

*అనువర్్నాం* 

ద్ేవుడు ఏ చిని ప్ లలల లక్ష్ణనల గుర్ ాంచి మాట్లల డుత్ుననిడు? జ్ఞబితన చేయాండ ిమర్ యు వ ట్టన్న గూర్ ు 

ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

*3వ రోజు : త్నయందు భయభకుు లుగలవారయిందు యెహోవా ఆనందించువాడ ైయున్నాడు* 

కీర్్నల గాాంథము 147:10-11 

10  గుఱ్ఱముల బలమునాందు ఆయన స్ాంతోష ాంచడు నర్ులక లిస్త్ు్ వయాందు ఆయన ఆనాంద్వాంచడు. 

11 త్నయాందు భయభకు్ లుగలవ ర్ యాందు త్న కృపకొర్కు కన్నప్ెట్ుి వ ర్ యాందు యెహో వ  
ఆనాంద్వాంచువ డ ైయుననిడు. 

మనము మన ద్ేవుడిన్న ఆనాంద్వాంపచేయాలనుకొాంట్ుననిమా? అపుుడు మనాం అత్న్నకి భయపడనలి, 

అత్న్న న్నర్ాంత్ర్ ప్రేమప్ెై మన ఆశ ప్ెట్ుి కోవ లి. ద్ేవుడు మన స్ మర్ య ాలు, పేతిభ, వజ్యాలు, బలాం 

మొదల ైనవ ట్ట యాందు ఆనాంద్వాంచడు. 

 



అలాగే, ద్ేవుడు మన బలులను బట్టి  స్ాంతోష ాంచడు. అత్ను మన నుాండ ికోర్ుకుని బలి కీర్్నల గాాంథము 
51 లో ఉాంద్వ. 

•  16వ వచనము "నీవు బలిన్న కోర్ువ డవుక వు కోర్ నయెడల నేను అర్ ుాంచుదును దహనబలి 

నీకిషి్మ ైనద్వ క దు." 

•  17వ వచనము "వర్ గ న మనసరు ద్ేవున్నకిషి్మ ైన బలులు ద్ేవ , వర్ గ  నలిగ న హృదయమును నీవు 
అలక్ష్యము చేయవు." 

•  19వ వచనము "అపుుడు నీతియుక్ముల ైన బలులును దహనబలులును స్ర్ ిాంగ హోమములును 
నీకు అాంగీకృత్ములగును అపుుడు జ్నులు నీ బలిప్ీఠముమీద కోడ ల నర్ ుాంచ దర్ు." 

 

*అనువర్్నాం* 

ద్ేవున్న ఎడత గన్న ప్రేమప్ె ైఆశలు ప్ెట్ుి కోవడనన్నకి మనాం పో ర్ డుత్ుని కొన్ని అాంశ్ లు ఏమట్ట? వ ట్టన్న 

గూర్ ు ప ేర్ ాాంచాండి. వర్ గ  నలిగ న హృదయమును కలిగ  ఉాండనలన్న న్నర్ణయాంచాండి. 

 

 

*4వ రోజు : యెహోవాయందు భయభకుు లు కలిగియుండుట త లివికి మూలము* 

స్ మ త్లు 1:7 

7  యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ త లివకి మూలము మూర్ుు లు జ్ఞా నమును 
ఉపద్ేశమును తిర్స్కర్ ాంచుదుర్ు. 

ఇద్వ అత్యాంత్ పేస దయ  పేకట్నలలో ఒకట్ట. త లివగ  ఉాండట్లన్నకి మొదట్ట మ ట్ుి  ద్ేవున్నకి భయపడట్ాం. 

పేతిద్నన్నకి ఒక ప ేర్ాంభాం ఉాంద్వ; జ్ఞా నాం ద్ేవున్న భయాంతో మొదలవుత్ుాంద్వ. 

 

కీర్్నల గాాంథము 111:10 యెహో వ యాందలి భయము జ్ఞా నమునకు మూలము ఆయన శ్ స్నముల 

ననుస్ర్ ాంచువ ర్ాందర్ు మాంచి వవ ేకము గలవ ర్ు.  

మనకు ర్లాండు ఎాంప్ కలు మాత్ేమే ఉననియ ద్ేవున్నకి భయపడట్ాం లేద్న ద్ేవున్నకి భయపడకుాండన 
ఉాండట్ాం. మనాం ద్ేవున్నకి భయపడకూడదన్న ఎాంచుకుాంటే్ ఏమ జ్ర్ుగుత్ుాంద్వ. స్ మ త్లు 1: 29-31 29 

జ్ఞా నము వ ర్ కి అస్హయమాయెను యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ వ ర్  కిషి్ము 



లేకపోయెను. నన ఆలోచన వనన లల కపోయర్  నన గద్వదాంపును వ ర్ు కేవలము త్ృణీకర్ ాంచిర్ . క బట్టి  వ ర్ు 
త్మ పేవర్్నకు త్గ న ఫలము ననుభ వాంచ దర్ు త్మకు వ కకస్మగువర్కు త్మ ఆలోచనలను 
అనుస్ర్ ాంచ దర్ు 

 

*అనువర్్నాం* 

మనాం జ్ఞా ననన్ని మర్ యు స్ూచనలను త్ృణీకర్ ాంచిన స్ాందర్ ాల గుర్ ాంచి మర్ యు ద్నన్న వలన కలిగే 

పర్ ణనమాల గుర్ ాంచి ఆలోచిాంచాండి. మనలను స్ుర్క్షిత్ాంగ  ఉాంచినాందుకు ద్ేవున్నకి కృత్జా్త్లు 
త లుపుద్నము. 

 

*5వ రోజు : యెహోవాయందు భయభకుు లు కలిగియుండుట యెటటి దో  గరహ ంచుట* 

స్ మ త్లు 2:1-5 

1 నన కుమార్ుడన, నీవు నన మాట్ల నాంగీకర్ ాంచి నన ఆజా్లను నీయొదద  ద్నచుకొన్ననయెడల 

2 జ్ఞా నమునకు నీ చ వయొగ గ హృదయపూర్ికముగ  వవేచన నభయస ాంచినయెడల 

3 త లివకలై మొఱ్ఱప్ెట్టిన యెడల వవేచనకలై మనవ చేస నయెడల 

4 వ ాండిన్న వ దకినట్ుల  ద్నన్న వ దకిన యెడల ద్నచబడిన ధనమును వ దకినట్ుల  ద్నన్న వ దకిన యెడల 

5 యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ యెట్టిద్ో  నీవు గాహ ాంచ దవు ద్ేవున్నగూర్ ున వజ్ఞా నము 
నీకు లభాంచును. 

"ఎపుుడు" మనాం యెహో వ యాందు భయాన్ని అరా్ాం చేస్ుకుాంట్లాం? పేకర్ణాం స్ుషి్ాంగ  న్నర్ిచిస్ు్ ాంద్వ 
మర్ యు "అపుుడు" అన్న చ పుడాంతో ముగుస్ు్ ాంద్వ, "అపుుడు" మీర్ు యెహో వ యాందు భయాన్ని అరా్ాం 

చేస్ుకుాంట్లర్ు. 

 

ద్ేవున్న వ క యన్ని మర్ యు ద్ేవున్న ఆజా్లను మనము ఎలా చూస్ు్ ననిము? మనాం ఎాంత్ త్ర్చుగ  
చూస్ు్ ననిము? ఎాంత్ స్మయాన్ని కేట్లయస్ు్ ననిము? ద్నన్న నుాండ ిమనాం ఎాంత్ త్ర్చుగ  
అాంత్ర్దృష్ుి లను ప ాందుతనము? మనము చివర్ స్ ర్ గ  ఎపుుడు ద్ేవున్న వ కయాం కోస్ాం వ ాండిన్న వ దకినట్ుల  

బాంగ ర్మును వ దకినట్ుల  శ్ోధవాంచనము? 

 



*అనువర్్నాం* 

ద్ేవున్న వ కయాం నుాండి మీర్ు శ్ోధవాంచిన మర్ యు కనుగొని కొన్ని వష్యాలను వ ేయాండి. ఆ పేకాియలో 
మీర్ు ప ాంద్వన అనుభవాం గుర్ ాంచి ఆలోచిాంచాండి మర్ యు ద్నన్న కోస్ాం ద్ేవుడిన్న స్ు్ తిాంచాండి. 

 

*6 వ రోజు దేవునికి భయపడటం అంటే చ డును దేేష ంచడం*  

స్ మ త్లు 8:13 

పేభువుకు భయపడట్ాం అాంటే్ చ డును ద్ేిష ాంచడాం; నేను గర్ిాం మర్ యు అహాంక ర్ాం, చ డు పేవర్్న 

మర్ యు వకృత్ పేస్ాంగ న్ని ద్ేిష స్ ్ ను. 

మనాం మనలిి మనాం పేశిిాంచుకోవలస న పేశి ఏమట్ాంట్ ేమనాం చ డును ద్ేిష స్ు్ ననిమా లేద్న చ డును 
ప్రేమస్ు్ ననిమా? పేభువుకు భయపడట్ాం అాంటే్ చ డును ద్ేిష ాంచడాం. మర్ ాంత్ అవగ హన కోస్ాం, 

న్నఘాంట్ువు అర్యాం కాిాంద ఇవిబడిాంద్వ. మనాం వ ర్ న్న ద్ేిష స్ు్ ననిమా? 

గర్ిాం: మీర్ు ఇత్ర్ వయకు్ ల కాంటే్ మ ర్ుగలైనవ ర్న్న లేద్న చనలా ముఖయమ ైనవ ర్న్న నమమకాం 

 అహాంక ర్ాం: ఒకర్  స్ిాంత్ ప ేముఖయత్ లేద్న స్ మర్ య ాల యొకక అతిశయోక్ి భలవ న్ని కలిగ  ఉాండట్ాం లేద్న 
బహ ర్గత్ాం చేయడాం. 

చ డు పేవర్్న: హాన్నకర్మ ైన లేద్న హాన్న కలిగ ాంచే పేవర్్నలు. వకృత్ పేస్ాంగాం: అస్మాంజ్స్మ ైన లేద్న 
ఆమోదయోగయాం క న్న వధాంగ  మాట్లల డనలనే ఉదే్దశపూర్ిక మర్ యు మొాండి పట్ుి దలగల కోర్ కను 
చూపుత్ుాంద్వ. 

యెబు: 28:28  

మర్ యు యెహో వ యాందలి భయభకు్ లే జ్ఞా న మన్నయు దుషి్త్ిము వడచుట్యే వవేకమన్నయు ఆయన 

నర్ులకు సెలవచ ును. 

 

*అనువర్్నాం*  

మనలో ఏద్ ైనన చ డు ఉాంద్న? ద్ేవున్న దయ కొర్కు మనము ఒపుుకొన్న ప ేర్ ాద్నద ాం. 

 

 



*7 వ రోజు పరభువుకు భయపడే వారికి ఏద ీకొదువ లేదు*  

కీర్్నలు : 34: 9-10 

9 యెహో వ  భకు్ లార్ , ఆయనయాందు భయభకు్ లు ఉాంచుడి. ఆయనయాందు భయభకు్ లు ఉాంచువ న్నకి 

ఏమయు కొదువలేదు.  

10 స ాంహపు ప్ లలలు లేమగలవ ై ఆకలిగొనును యెహో వ ను ఆశాయాంచువ ర్ కి ఏ మేలు కొదువయెై 
యుాండదు. 

 

భగవాంత్ున్నకి భయపడేవ ర్ు మర్  ద్ేన్నకి భయపడనలిున అవస్ర్ాం లేదు, ఎాందుకాంటే్ ఇద్వ అన్ని 

భయాలను దూర్ాం చేస్ు్ ాంద్వ. మనాం పేభువుకు భయపడినపుుడు, మనకు అవస్ర్మ ైనపుుడు అత్ను 
మనకు అవస్ర్మ ైనవనీి స్మకూర్ుస్ ్ డు." యథనరా్ముగ  పేవర్ ్ాంచు వ ర్ కి ఆయన యే మేలును 
చేయక మానడు" (కీర్్న 84:11). 

ద్ేవుడు మనకు మాంచిన్న ఇస్ ్ నన్న మర్ యు అన్నిాంట్టనీ మాంచి కోస్ాం కలిస  పన్నచేసరలా చేస్ ్ నన్న వ గ ద నాం 

చేశ్ ర్ు. 

" ద్ేవున్న ప్రేమాంచువ ర్ కి, అనగ  ఆయన స్ాంకలుము చొపుున ప్ లువబడిన వ ర్ కి, మేలు కలుగుట్కలై 
స్మస్్మును స్మకూడి జ్ర్ుగుచునివన్న యెర్ుగుదుము"  

(ర్ోమా : 8:28). మనకు ఏద్వ అవస్ర్మో మనాం అనుకునిద్వ అాందుకోకపో తే, అద్వ మనకు మాంచిద్వ క దు 
మర్ యు ఈ స్మయాంలో మనకు ఇద్వ అవస్ర్ాం లేదు. 

 

*అనువర్్నాం* 

ఈ ర్ోజు మీకు ఏమ కొదుగ  వుాంద్వ అన్న మీర్ు భలవస్ు్ ననిర్ు? అత్న్న చితన్ న్ని అరా్ాం చేస్ుకోవడనన్నకి జ్ఞా నాం 

కోస్ాం ద్ేవుడిన్న ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

 

 

 

 



*8 వ రోజు దేవునికి భయపడే వారిప ై పరభువు కళ్ళు ఉంటాయ* 

కీర్్నలు : 33: 17-19 

17 ర్క్షిాంచుట్కు గుఱ్ఱము అకకర్కు ర్ దు అద్వ ద్నన్న వశే్ష్బలముచేత్ మనుష్ుయలను త్ప్ ుాంప జ్ఞలదు.  

18 వ ర్  ప ేణమును మర్ణమునుాండి త్ప్ ుాంచుట్కును కర్వులో వ ర్ న్న స్జీవులనుగ  క ప డుట్కును  

19 యెహో వ  దృష ి  ఆయనయాందు భయభకు్ లుగలవ ర్  మీదను ఆయన కృపకొర్కు కన్నప్ెట్ుి వ ర్ మీదను 
న్నలుచు చునిద్వ.మీర్ు స్వ లు చేసర పర్ స ాతిలో ఉనిపుుడు, వముక్ి కోస్ాం, ఎవర్ు కోస్ాం లేద్న మీర్ు ద్ేన్న 

కోస్ాం వ త్ుకుత్ుననిర్ు? ద్ేవుడు మనలను మర్ణాం నుాండ ివడిప్ ాంచగలడన్న మర్ యు కర్ువు, వర్ద, 

మహమామర్ లో మనలిి జ్ఞగాత్్గ  చూస్ుకోగలడన్న మనాం నముమత్ుననిమా .... ? మనాం ద్ేవున్నకి 

భయపడతనమా మర్ యు అత్న్న ఎడత గన్న ప్రేమప్ెై మన ఆశ ప్ెట్ుి కుననిమా? 

 

పేభువు కళ్ళు త్నకు భయపడ ేవ ర్ ప్ె ైఉననియ మర్ యు ఆయన మనలను బలపర్ుస్ ్ డు. 1 

ద్వనవృతన్ ాంత్ములు 16: 9 పేభువు కనుిలు త్మ హృదయాలను పూర్ ్గ  న్నబదయత్ కలిగ నవ ర్ ప్ెై 
బలోప్రత్ాం చేయడనన్నకి భూమ అాంత్ట్ల ఉాంట్లయ. 

 

*అనువర్్నాం* 

మీ జీవత్ాంలో కొన్ని భయాలు ఏమట్ట - పేకృతి వ ైపరీ్తనయలు లేక అననర్ోగయాం ...? ద్ేవున్న న్నర్ాంత్ర్ ప్రేమప్ెై మీ 

ఆశను చూప్ ాంచడనన్నకి ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

*9 వ రోజు త్నకు భయపడేవారి చుటటి  దేవదూత్ శిబిరాలు* 

కీర్్న 34: 6-7 ఈ ద్ీనుడు మొఱ్ఱప్ెటి్గ  యెహో వ  ఆలకిాంచ ను అత్న్న శామలన్నిట్టలోనుాండి అత్న్న 

ర్క్షిాంచ ను. 7 యెహో వ యాందు భయభకు్ లు గలవ ర్  చుట్ుి  ఆయనదూత్ క వలియుాండి వ ర్ న్న 

ర్క్షిాంచును.  

చనలా స్ ర్ుల , మా కృత్జా్తన ప ేరా్నలో, మనకు త లిస న వష్యాలకు మనాం కృత్జా్త్లు త లుపుతనము. అద్ ే

ప్ెదద  జ్ఞబితన. క నీ మనాం ద్ేవుడి నుాండ ిజ్ఞబితనను తీస్ుకుాంట్ే, అద్వ చనలా ప్ెదదద్వగ  ఉాంట్ుాంద్వ. ఇదే్ వధాంగ  
ద్ేవుడు మీ చుట్టి  ద్ేవదూత్లతో శిబిర్ాం ఉాండేలా చూస్ుకుాంట్లడు. 

 



కొన్నిస్ ర్ుల  ద్ేవుడు ప ేణనాంత్కమ ైన త గులును, వష్పూర్ త్ కీట్క లను మన దగగర్కు ర్ కుాండన 
ఆపుత్ుననిడన్న మనకు త లియదు. అత్ను ద్ ాంగలను మా ఇాంట్లల కి పేవేశిాంచడనన్నకి లేద్న మన పర్ుులు 
మర్ యు ఆభర్ణనలను తీస్ుకోవడనన్నకి ర్ కుాండన ఆప డు. అత్ను మనలిి ఢీకొట్ేి  వ హననలను కూడన 
ఆప్ వేశ్ డు. అత్ను మనపైె్ జ్ర్ గే అనేక కుట్ేలను కూడన ఆప డు. 

 

*అనువర్్నాం* 

మీకు త లియకుాండననే ద్ేవుడు మమమలిి క ప డగలడన్న మీ మనస్ుుకి అాందన్న అన్ని వష్యాల కోస్ాం 

ద్ేవున్నకి ధనయవ ద్నలు త లపాండ.ి 

 

*10 వ రోజు త్నకు భయపడే వారిప ై పరభువు  కనికరం చూపుతనడు* 

కీర్్నలు : 103: 13-14 

13 త్ాండి ేత్న కుమార్ులయెడల జ్ఞలిపడునట్ుల  యెహో వ  త్నయాందు భయభకు్ లు గలవ ర్  యెడల 

జ్ఞలిపడును.  14 మనము న్నర్ మాంపబడిన రీ్తి ఆయనకు త లిసరయునిద్వ మనము మాంట్టవ ర్మన్న 

ఆయన జ్ఞా పకము చేస కొను చుననిడు.  

కర్ుణ అాంటే్ "కలిస  బలధపడట్ాం" అన్న అర్యాం. భలవోద్ేిగ పర్ శ్ోధకులలో, మీర్ు మర్ొకర్  బలధను 
ఎదుర్ొకనిపుుడు మర్ యు ఆ బలధ నుాండ ిఉపశమనాం ప ాందడనన్నకి ప్రేరే్ప్ ాంచబడినపుుడు త్ల తే్  
భలవనగ  న్నర్ిచిాంచబడిాంద్వ. 

మన ద్ేవుడు కర్ుణతో న్నాండి ఉననిడు. అత్ను చేస న పేతిద్నన్నప్ెై అత్న్నకి కర్ుణ ఉాంద్వ. యెష్యా 49: 5 

“త్లిల త్న కడుపులో ఉని బిడడను మర్చిపో గలద్న మర్ యు ఆమ  పుట్టిన బిడడప్ెై కన్నకర్ాం చూపలేద్న? 

ఆమ  మర్చిపోయనపుట్టకీ, నేను న్ననుి మర్ ుపో ను! " 

 

*అనువర్్నాం* 

మీర్ు బలధపడినపుుడు కర్ుణ చూప్ న మీ త్ాండి,ే త్లిల మర్ యు ఇత్ర్ులను గుర్ు్ ాంచుకోాండి. మీ జీవత్ాంలో 
వ ర్ పట్ల  ద్ేవున్నకి ధనయవ ద్నలు త లపాండ.ి మీకు ట్ెక్స్ట్ పాంపడాం లేద్న క ల్ చేయడాం ద్నిర్  వీల ైత ేవ ర్ కి 

ధనయవ ద్నలు త లపాండ.ి 

 

 



*11వ రోజు పరభువుకు భయపడేవారికి చ డు వారుల గురించి భయం ఉండదు*  

కీర్్న 112: 1,7-8 

1యెహో వ ను స్ు్ తిాంచుడి యెహో వ యాందు భయభకు్ లుగలవ డు ఆయన ఆజా్లనుబట్టి  అధవకముగ  
ఆనాంద్వాంచువ డు ధనుయడు. 7వ న్న హృదయము యెహో వ ను ఆశాయాంచి స ార్ ముగ  నుాండును వ డు 
దుర్ ిర్్కు జ్డియడు. 8వ న్న మనస్ుు స ార్ముగ నుాండును త్న శత్ుేవుల వష్యమ ైన త్న కోర్ క 

న ర్వేర్ు వర్కు వ డు భయపడడు. 

 

స్ మ త్లు అధనయయాం 1 ననలుగు ర్క ల వయకు్ ల గుర్ ాంచి జ్ఞబితన చేస్ు్ ాంద్వ: 

 1: 22  "ఎట్లనగ , జ్ఞా నములేన్నవ ర్లార్ , మీర్లననిళ్ళల  జ్ఞా నములేన్నవ ర్ుగ  ఉాండగోర్ుదుర్ు? 

అపహాస్కులార్ , మీర్లననిళ్ళల  అపహాస్యము చేయుచు ఆనాంద్వాంత్ుర్ు? బుద్వయహీనులార్ , మీర్లననిళ్ళల  

జ్ఞా నమును అస్హ యాంచు కొాందుర్ు?" 

 

a. జ్ఞా నములేన్నవ ర్ు 

b. అపహాస్కులు 

c. బుద్వయహీనులు 

d. ద్ేవుడు చ ప్రుద్వ వనేవ ర్ు లేద్న ఆయనకు భయపడేవ ర్ు. 1:33 "నన ఉపద్ేశము నాంగీకర్ ాంచువ డు 
స్ుర్క్షిత్ముగ  న్నవస ాంచును వ డు కీడు వచుునని భయము లేక న మమద్వగ  నుాండును." 

 

మన జీవత్ాంలో వవధ స్మయాలోల , మనాం ఒక ర్కాంగ  లేద్న మర్ొక ర్కాంగ  ఉాండవచుు.క నీ మనాం 

ద్ేవున్నకి భయపడినపుుడలాల , మనకు హాన్న లేద్న చ డు వ ర్్ల భయాం ఉాండదు.మన హృదయాలు 
దృఢాంగ  ఉాంట్లయ, పేభువుప్ెై నమమకాంతో మనాం స్ుర్క్షిత్ాంగ  జీవస్ ్ ము మర్ యు పేశ్ ాంత్ాంగ  
ఉాంట్లము. 

 

*అనువర్్నాం* 

మన౦ జ్ఞా నములేన్నవ ర్ుగ , అపహాస్కులుగ  లేద్న బుద్వయహీనులుగ  ఉని స్మయాలను గుర్ు్ చేస్ుకోాండి, 

ఆ జీవత్ దశ ను౦డి మనలిి ర్క్షి౦చిన౦దుకు ద్ేవున్నకి కృత్జా్త్లు త లియజ్ేయ౦డ.ి  



 

* 12వ రోజు: పరభువుకు భయపడేవారు ఇలా చ పపండి: "ఆయన పరరమ ఎపపటటకీ అలాగే* నిలిచిఉంట ంది" 

కీర్్న 118: 4-6 ఆయన కృప న్నర్ాంత్ర్ము న్నలుచునన్న యెహో వ  యాందు భయభకు్ లుగలవ ర్ు అాందుర్ు 
గ క. 5ఇర్ుకునాందుాండి నేను యెహో వ కు మొఱ్ఱప్ెట్టితిన్న వశ్ లసా్లమాందు యెహో వ  ననకు 
ఉత్్ర్మచ ును. 6 యెహో వ  నన పక్ష్మున నుననిడు నేను భయ పడను నర్ులు ననకేమ చేయగలర్ు? 

"ఆయన ప్రేమ శ్ శిత్ాంగ  ఉాంట్ుాంద్వ" అన ేవ కయాం బ ైబిల్్లో 40 స్ ర్ుల  కాంటే్ ఎకుకవస్ ర్ుల  
కన్నప్ స్ు్ ాంద్వ.భగవాంత్ుడిన్న ర్ుచి చూస న వ ర్ు శ్ శిత్ాంగ  ఉాండే ద్ేవున్న ప్రేమ గుర్ ాంచి మాట్లల డట్ాం 

మర్ ుపో లేర్ు. 

 

ఈ పదబాంధనన్ని మీర్ు చివర్ స్ ర్ గ  ఇత్ర్ులతో ఎపుుడు ఉపయోగ ాంచనర్ు? ఆయన ప్రేమ శ్ శిత్ాంగ  
ఉాంట్ుాందన్న మనాం నముమత్ుననిమా?స్వ లు తో కూడిన పర్ స ాత్ులలో ఉనిపుుడు ఈ పదబాంధనన్ని 

మన జీవతనల కోస్ాం మర్ యు ఇత్ర్ుల జీవతనల కోస్ాం ఎాంత్ త్ర్చుగ  ఉపయోగ స్ ్ ాం? 

 

మన౦ కషి్త్ర్మ ైన పర్ స ాతిలో ఉనిపుుడు,మనాం ద్ేవున్నకి మొర్ప్ెడిత ేద్ేవుడు మనలిి వశ్ లమ ైన 

పేదే్శాంలోకి తీస్ుకువస్ ్ డు.పేభువు మనతో ఉనిపుుడు మన్నష  ఏమ చేయగలడు? 

 

*అనువర్్నాం* 

ఈ ర్ోజు "ద్ేవున్న ప్రేమ శ్ శిత్ాంగ  ఉాంట్ుాంద్వ" అన ేఈ వ క యన్ని కొద్వదమాంద్వకి చ పుడనన్నకి ఒక లక్షయయన్ని 

న్నరే్దశిాంచుకోాండి మర్ యు చేయాండ.ి 

 

 

*13వ రోజు పరభువు పటల  భయం మీ శరీరానికి ఆరోగాయనిా త సుు ంది* 

స్ మ త్లు 3: 7-8 

7నేను జ్ఞా న్నన్న గద్న అన్న నీవనుకొనవదుద  యెహో వ యాందు భయభకు్ లుగలిగ  చ డుత్నము వడిచి ప్ెట్ుి ము 

8అపుుడు నీ ద్ేహమునకు ఆర్ోగయమును నీ యెముకలకు స్త్ు్ వయు కలుగును 



ఈ వ కయాం  నుాండి, మన దృష ిలో మనాం త లివ ైనవ ళ్లమన్న అనుకునిపుుడు మనాం అననర్ోగ యన్నకి గుర్యేయ 
అవక శాం ఉాంద్వ, మర్ యు మనాం చ డు చేస్ూ్ నే ఉాంట్లాం.క నీ మన౦ పేభువుకు భయపడినపుుడు, అద్వ 
మన శరీ్ర్ న్నకి ఆర్ోగ యన్ని, మన ఎముకలకు పో ష్ణను త స్ు్ ాందన్న లేఖన౦ మనకు వ గ ద న౦ 

చేస్ు్ ాంద్వ.స్ుషి్ాంగ , మనాం ద్ేవున్నకి భయపడినపుుడు, మనాం చ డును మర్ యు అహాంక ర్ న్ని 

ద్ేిష స్ ్ ము. 

 

యాకోబు 5:14-15 -- 14మీలో ఎవడ ైనను ర్ోగ యైె యుననిడన? అత్డు స్ాంఘపు ప్ెదదలను 
ప్ లిప్ ాంపవల ను; వ ర్ు పేభువు ననమమున అత్న్నకి నూన  ర్ చి అత్న్నకొర్కు ప ేరా్నచేయవల ను. 

15వశ్ ిస్స్హ త్మ ైన ప ేరా్న ఆ ర్ోగ న్న స్ిసా్పర్చును, పేభువు అత్న్న లేపును; అత్డు ప పములు 
చేస నవ డ ైతే ప పక్ష్మాపణ న ాందును. 

 

*అనువర్్నాం* 

అననర్ోగయాంతో ఉని ఒక వయక్ిన్న స్ాందర్ శాంచాండి మర్ యు/లేద్న ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

*14వ రోజు: పరభువు యొకక భయం జీవిత్కాలానిా ప ంచుత్ ంది* 

 

స్ మ త్లు 10:27 

27యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ ద్ీర్ ాయువునకు క ర్ణము భక్ిహీనుల ఆయుస్ుు 

త్కుకవ ై పో వును. 

 

మనాం భగవాంత్ున్నకి భయపడినపుుడు, మనాం ఎకుకవ క లాం జీవాంచడాంలో స్హాయపడన్న అనేక 

వష్యాలకు దూర్ాంగ  ఉాంట్లాం.మనకు హాన్న కలిగ ాంచే అనేక ప ప లను మనాం న్నవ ర్ స్ ్ ము. 

 

కీర్్న 34:12-16 మర్ యు 1 ప్రత్ుర్ు 3:10-12 -- "12బేత్ుక గోర్ువ డ వడ ైన నుననిడన? మేలున ాందుచు 
అనేక ద్వనములు బేత్ుక గోర్ువ  డ వడ ైన నుననిడన? 



13చ డడ  మాట్లు పలుకకుాండ నీ ననలుకను కపట్మ ైన మాట్లు పలుకకుాండ నీ ప్ెదవులను క చు 
కొనుము. 

14కీడు చేయుట్ మాన్న మేలు చేయుము స్మాధననము వ దకి ద్నన్న వ ాంట్లడుము. 

15యెహో వ  దృష ి  నీతిమాంత్ులమీద నునిద్వ. ఆయన చ వులు వ ర్  మొర్లకు ఒగ గయునివ. 

16దుష్కాియలు చేయువ ర్  జ్ఞా పకమును భూమమీద నుాండ ికొట్టివేయుట్కలై యెహో వ  స్న్నిధవ వ ర్ కి 

వర్ోధముగ  నునిద్వ." 

 

*అనువర్్నాం* 

ప్ె ైలేఖననల పేక ర్ాం, ఎకుకవ క లాం జీవాంచడనన్నకి మీర్ు ఏమ చేయాలి? మీ జీవత్ాంలో మీర్ు ఎలాాంట్ట 
మార్ుులు చేస్ుకోవ లి? 

 

 

* 15వ రోజు: పరభువుకు భయపడేవారు యథనరథముగా నడుస్ాు రు* 

స్ మ త్లు 14: 2 

2యథనరా్ముగ  పేవర్ ్ాంచువ డు యెహో వ యాందు భయభకు్ లుగలవ డు కుట్టలచిత్ు్ డు ఆయనను 
తిర్స్కర్ ాంచువ డు, 

 

మన మార్ గ లోల  మోస్పూర్ త్ాంగ  ఉాండట్ాం వలల  మనాం పేభువుకు భయపడకూడదనే స్ాంకేతనలలో ఇద్వ 
ఒకట్ట.లక్షయయలను స్ ధవాంచడనన్నకి ర్హస్య వూయహాలను న ైపుణయాంగ  ఉపయోగ ాంచడనన్ని 'వాంచన' అన ేపదాం 

యొకక అరా్ాం. 

స్ మ త్లు 21: 8 "ద్ోష్భర్ త్ున్న మార్గము మకికలి వాంకర్మార్గము పవత్ుేల క ర్యము యథనరా్ము." 

2 స్మూయేలు 22:26-27 మర్ యు కీర్్న 18:35-36 --"26దయగలవ ర్ యెడల నీవు దయ 

చూప్ ాంచుదువు యథనరా్వాంత్ులయెడల నీవు యథనరా్వాంత్ుడవుగ నుాందువు. 

27స్ద్నావముగల వ ర్ యెడల నీవు స్ద్నావము చూపుదువు మూర్ుు లయెడల నీవు వకట్ముగ  
నుాందువు." 

 



*అనువర్్నాం* 

మన౦ మన మార్ గ లోల  మోస్గ డమ ైనపుుడు, ద్ేవుడు మనతో ఎలా వయవహర్ స్ ్ డు?  మనము 
నీతిమాంత్ులమ ై ఉాండకపో తే స్హాయము కోర్ుకుాంద్నాం, పశ్ ుతన్ పపడద్నాం. 

 

 

* 16 వ రోజు: దేవుని భయపడేవారికి సురక్షిత్మ ైన కోట ఉంట ంది*                        

స్ మ త్లు  14:26  

యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ బహు ధ ైర్యము పుట్టిాంచును. అట్టివ ర్  ప్ లలలకు 
ఆశాయస్ ా నము కలదు. 

భయాం ఎలలపుుడూ ఆత్మవశ్ ిస్ న్ని కోలోుయేలా చేస్ు్ ాంద్వ అన్న ఎవర్లైనన అనుకోవచుు. క నీ అద్వ 
భగవాంత్ున్న భయాంతో ఆలా పన్న చేయదు . ఆయన పట్ల  మన గౌర్వాం మర్ యు వస్మయాం యొకక భలవాం 

మనలిి ఆత్మవశ్ ిస్ాం నుాండ ిమర్ యు ద్ేవున్న ప్రేమ మర్ యు గొపుత్నాంప్ె ైబలమ ైన వశ్ ిస్ాం వ ైపుకు 
నడిప్ స్ు్ ాంద్వ. 

ఈ ర్ోజు కలైైస్్వులు త్మ ప్ లలలు ద్ేవున్న నుాండి దూర్మవుతనర్న్న భయపడుత్ుననిర్ు. ఇకకడ పో ే తనుహాం 

ఉాంద్వ: మన ప్ లలలు త్నను ఆశాయాంచనలన్న ద్ేవుడు ఉదే్దశిాంచనడు. అద్వ అత్న్న పేణనళిక. పేభువు వ గ ద ననలు 
మనకు మర్ యు మన ప్ లలలకు. 

 

*అనువర్్నాం* 

మీ ప్ లలల గుర్ ాంచి మీ భయాలను వ ేయాండి మర్ యు ద్ేవుడిన్న ప ేర్ ాాంచాండి లేద్న మీ భవష్యత్ు్  గుర్ ాంచి 

భయాలను వ ేస  ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

*17 వ రోజు: యెహోవాయందు భయము కలిగిఉండుట జీవిత్పు ఊట*                                      

స్ మ త్లు  14:27 

యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ జీవపు ఊట్ అద్వ మర్ణప శములలోనుాండి వడిప్ ాంచును. 

బ ైబిల్ లోన్న ‘జీవపు ఊట్'’ అన ేపదబాంధనన్ని పర్ శీలిద్నద ాం. 



కీర్్నలు 36:9 -9 నీయొదద  జీవపు ఊట్ కలదు నీ వ లుగును ప ాంద్వయ ేమేము వ లుగు చూచు చుననిము. 

స్ మ త్లు 10:11 - నీతిమాంత్ున్న నోర్ు జీవపు ఊట్ భక్ిహీనుల నోర్ు బలాతనకర్ము మర్ుగుపర్చును. 

స్ మ త్లు 13:14 -  జ్ఞా నుల ఉపద్ేశము జీవపు ఊట్ అద్వ మర్ణప శములలోనుాండి వడిప్ ాంచును. 

స్ మ త్లు 16:22 - త లివగలవ న్నకి వ న్న త లివ జీవపు ఊట్ మూఢులకు వ ర్  మూఢత్ిమే శిక్ష్. 

 

*అనువర్్నాం* 

ప్ె ైవచననలను  ధనయన్నాంచాండి. 

 

* 18 వ రోజు: సంపద, గౌరవం మరియు జీవిత్o*                                           

స్ మ త్లు 22:4 

యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ వనయ మునకు పేతిఫలము ఐశిర్యమును ఘనత్యు 
జీవమును ద్నన్నవలన కలుగును. 

వనయాం మర్ యు భగవాంత్ున్న భయాం అన ేఈ ర్లాండు లక్ష్ణనలు అనుస్ాంధనన్నాంచబడి ఉననియ. వనయాం 

అనేద్వ సీియ దృకుథాం; ద్ేవున్నపట్ల  భయాం ద్ేవున్న పట్ల  స్ర్లైన అభప ేయాం. ఈ ర్లాండు గుణనలను కలిగ  ఉని 

వయక్ి జ్ఞా న మార్గాంలో ముాందుకు స్ గుతనడు. 

 

వనయాం మర్ యు ద్ేవున్నయాందు భయాం ఉని త లివ ైన పుర్ుష్ుడు లేద్న స్ీరకి ఆశీర్ ిదాం వస్ు్ ాంద్వ. వ ర్ు 
ఖచిుత్ాంగ  ఆధనయతిమక స్ాంపదలు మర్ యు గౌర్వాం మర్ యు జీవతనన్ని ఆశిాంచవచుు మర్ యు ఈ 

పేపాంచాంలో భౌతికాంగ  త్ర్చుగ  అద్ ేవష్యాలను ఆశిాంచవచుు. 

 

*అనువర్్నాం* 

అత్యాంత్ వనయవాంత్ుడు అత్యాంత్ వజ్యవాంత్మ ైన కలైైస్్వుడు. పేజ్లు మనలిి  ఎలా చూస్ు్ ననిర్ు ? 

వనయాంగ  మార్డనన్నకి మనాం ఎలాాంట్ట మార్ుులు చేయాలి?  

 

*19 వ రోజు: పరజలు దేవునికి భయపడేలా దేవుడు  చేస్ాు డు*                                          



పేస్ాంగ  3:11-14 

11 ద్ేన్నక లమునాందు అద్వ చకకగ  నుాండునట్ుల  స్మస్్మును ఆయన న్నయమాంచియుననిడు; ఆయన 

శ్ శిత్క ల జ్ఞా నమును నర్ుల హృదయమాందుాంచి యుననిడుగ న్న ద్ేవుడు చేయుకాియలను పర్ శీలనగ  
త లిస కొనుట్కు అద్వ చనలదు. 12 క వున స్ాంతోష్ముగ  నుాండుట్కాంటె్ను త్మ బేదుకును స్ుఖముగ  
వ ళ్లబుచుుట్ కాంటె్ను, శాే్ష్ఠమ ైనదే్ద్వయు నర్ులకు లేదన్న నేను త లిస  కొాంట్టన్న. 13 మర్ యు పేతివ డు 
అనిప నములు పుచుు కొనుచు త్న కష్ ి ర్ జత్మువలన స్ుఖమనుభవాంచుట్ ద్ేవు డిచుు 

బహుమానమే అన్న త లిస కొాంట్టన్న. 

14 ద్ేవుడు చేయు పనులన్నియు శ్ శిత్ములన్న నేను త లిస కొాంట్టన్న; ద్నన్న కేద్వయు చేర్ుబడదు 
ద్నన్ననుాండి ఏద్వయు తీయబడదు; మనుష్ుయలు త్నయాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండునట్ుల  ద్ేవుడిట్టి  
న్నయమము చేస యుననిడు. 

 

ద్ేవుడు న్ననుి త్న శ్ శిత్మ ైన పేణనళికలో భలగాం చేస నపుుడు ఇహలోక జీవత్ాం మీకు ఎలా 
అరా్ర్హ త్ాంగ  మర్ యు మార్ుులేన్నద్వగ  ఉాంట్ుాంద్వ? మీర్ు ఒక చిని కాిమ క దు, ఒక వచనర్కర్మ ైన 

వననశనాం నుాండ ిమర్ొకద్నన్నకి ప కేవాంట్టవ ర్ు క దు. మనకు స్ర్లైన వ ైఖర్  పేభువు నాందు భయాం కలిగ  
ఉాండట్ాం , ఇద్వ కూార్మ ైన యజ్మాన్న ముాందు బలన్నస్ను కుాంగద్ీయడాం క దు క నీ , వధేయత్ కలిగ న బిడడ  
లాగ  ప్రేమగల త్లిలదాండుేలకు స్మర్ ుాంచుకోవడాం . మనాం ద్ేవున్నకి భయపడితే, మనాం ద్ేన్నకీ 

భయపడనలిున అవస్ర్ాం లేదు, ఎాందుకాంటే్ ద్ేవుడు  న్నయాంత్ేణలో ఉననిడు. 

 

*అనువర్్నాం* 

మీర్ు మీ జీవతనన్ని మర్ ాంత్ అరా్వాంత్ాంగ  మర్ యు ఆస్క్ికర్ాంగ  ఎలా చేయవచుు? ద్నన్న కొర్కు  
ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

* 20 వ రోజు: ఇత్రులను ఒప పంచడననికి పరయత్ాంచండి*                                              

 

2 కొర్ ాంథీయులకు 5:11 



క వున మేము పేభువు వష్యమ ైన భయము న ర్ గ  మనుష్ుయలను ప్రేరే్ప్ ాంచుచుననిము. మమేు 
ద్ేవున్నకి పేత్యక్ష్పర్చబడినవ ర్ము; మీ మనస్ ుక్షులకు కూడ పేత్యక్ష్పర్చబడియుననిమన్న 

నముమచుననిను.  

 

• "పేభువు యొకక భీభత్ుాం కోస్ాం జ్ఞగాత్్ వహ ాంచాండ"ి,  అని స్ాంద్ేశ్ న్నకి చోట్ు ఉనిపుట్టకీ, 

ఇకకడ మనము ద్నన్న గుర్ ాంచి మాట్లల డట్ాం లేదు 

• "నేను మనుష్ులను ఒప్ ుాంచకపో తే నేను భగవాంత్ున్న యొకక భీభతనున్ని ఎదుర్ోకవలస  
ర్ వొచుు , క బట్టి  నేను పన్న చేయడాం మాంచిద్వ!" అనిద్వ స్ాంద్ేశాం క దు. 

• స్ాంద్ేశాం ఏమట్ాంట్,ే “నేను భగవాంత్ున్న భయాం నుాండ ివముక్ి ప ాంద్నను, మర్ యు మీర్ు కూడన 
వడుదల చేయబడవచుు. యేస్ు దగగర్కు ర్ాండి!  

• ఒక వధాంగ  చ ప ులాంట్ే, పేభువు యొకక భీభత్ుాం యేస్ును లక్ష్యాంగ  చేస్ుకుాంద్వ, క బట్టి  యేస్ు 
ఎవర్ో మర్ యు ఆయన వ ర్  కోస్ాం ఏమ చేస్ డు అన ేద్నన్నప్ెై వశ్ ిస్ాం ఉాంచే వ ర్ాందర్ ప్ెై అద్వ 
న్నరే్దశిాంచబడదు. స్ువ ర్్ను అాంద్వాంచే పేతిఒకకర్  హృదయాం ఈ వధాంగ   ఉాండనలి, అద్వ ఒక గుాంపు లో లేద్న 
మర్లకకడ ైనన. మనము మనుష్ుయలను  ఒప్ ుాంచనలనుకుాంట్ుననిము. మనుష్ుయలు  వ ట్టకి ఎలా 
పేతిస్ుాంద్వస్ ్ ర్ో పట్టిాంచుకోకుాండన మనము కేవలాం ఆలోచనలను బయట్కు తీయడాం లేదు  . 

 

*అనువర్్నాం* 

మీ వశ్ ిస్ న్ని పాంచుకోవడాంలో ఈ వచనాం  ఎలాాంట్ట తేడనను కలిగ స్ు్ ాంద్వ? 

 

*25 వ రోజు పరపంచంలోని కొంత్మంది పరజలు పరభువుకి భయపడతనరు* 

 న్నర్గమక ాండము 9: 20-21 

 20 ఫర్ో సరవకులలో యెహో వ  మాట్కు భయపడినవ డు త్న సరవకులను త్న పశువులను ఇాండలలోన్నకి 

త్ిర్గ  ర్ప్ ుాంచ ను. 

21 అయత ేయెహో వ  మాట్ లక్ష్యపె్టి్న్నవ డు త్న పన్నవ ర్ న్న త్న పశువులను ప లములో ఉాండన్నచ ును. 



 మనలో కొాందర్ు అనుకుాంట్లర్ు, ద్ేవుడిన్న అాంగీకర్ ాంచిన వ ర్ు మాత్ేమే ద్ేవున్నకి భయపడతనర్ు.  క నీ  

ద్ేవున్న గుర్ ాంచి ప్ెదదగ  త లియన్న వయకు్ లు కూడన ఆయనకు భయపడ ేఅనేక స్ాందర్ ాలు మనాం 

చూడవచుు. 

 వడగళ్ల  వడద్ బబ గుర్ ాంచి వనిపుుడు ఫర్ో అధవక ర్ులు పేతిస్ుాంద్వాంచడనన్ని చూద్నద ాం.  వ ర్  పశువులకు 
ఒక కామాం ఇవిబడిాంద్వ మర్ యు పేతిద్ ీఆశాయ సా్లాన్నకి త్ర్లిాంచబడనలి.  ఈ అధవక ర్ులు ఆ పన్న 

చేయడనన్నకి త ాందర్పడనడ ర్ు.  ఇత్ర్ పేతిస్ుాందన వస్మర్ ాంచబడిాంద్వ.  కొన్నిస్ ర్ుల  ఆలస్యమ ైన వధేయత్ 

అవధేయత్. 

 

 *అనువర్్నాం* 

 మనాం పేభువు మాట్ వనిపుుడు మన స్ుాందన ఏమట్ట?  త ాందర్పడనలా లేక వస్మర్ ాంచనలా?  గత్ాంలో 
మన జీవత్ాంలో మనాం వస్మర్ ాంచిన కొన్ని వష్యాలు ఏమట్ట?  మనలిలి ఏద్వ మార్ ుాంద్వ?  ఆయన కర్ుణకు 
ద్ేవున్నకి కృత్జా్త్లు త లుపుద్నాం. 

 

*26 వ రోజు : మీరు మంచి స్ థత్లో ఉనాపుపడు పరభువుకు భయపడండి* 

కొలస ుయులకు 4 : 1   

1యజ్మానులార్ , పర్లోకములో మీకును యజ్మానుడుననిడన్న యెర్ గ , ననయయమ ైనద్వయు 
ధర్ మనుస్ ర్మ ైనద్వయు మీ ద్నస్ులయెడల చేయుడి. 

 

ఎఫెసీయులకు  6 : 9 

యజ్మానులార్ , మీకును వ ర్ కిన్న యజ్మానుడ ైనవ డు పర్లోకమాందుననిడన్నయు, ఆయనకు 
పక్ష్ప త్ము లేదన్నయు ఎర్ గ నవ ర్లై, వ ర్ న్న బ దర్ ాంచుట్ మాన్న, ఆపేక ర్మే వ ర్ యెడల పేవర్ ్ాంచుడ.ి మన 

కిాంద ఉని వయకు్ లతో మనాం వ ర్  వ ర్  ప త్ేలను బట్టి  ఎలా వయవహర్ స్ు్ ననిాం? మనాం మనస్ులో 
ఉాంచుకుాంట్లమా మనకు కూడన స్ిర్గాంలో యజ్మాన్న ఉననిర్ ? ద్ేవున్నకి ఇషి్ాం లేదు పేజ్లు ఇత్ర్ులను 
త్మ పేయోజ్ననలకు ఉపయోగ ాంచుకోవడాం.  

లేవక ాండము 25: 17 మీర్ు ఒకర్  న కర్ు బలధవాంపక నీ ద్ేవున్నకి భయపడవల ను. నేను మీ ద్ేవుడన ైన 

యెహో వ ను. 

లేవక ాండము 19: 13- 14 



➢ మీ ప ర్ుగువ ర్ న్న మోస్ాం చేయకాండి లేద్న ద్ోచుకోకాండి. 

➢ పన్నచేసర కూలి యొకక వేత్ననలను ర్ తిేకి ర్ తేే ( ఏ ర్ోజుద్వ ఆ ర్ోజ్ే ) ఇవికుాండన మానకాండి.  

➢ చ వట్టవ ర్ న్న శప్ ాంచవదుద  లేద్న అాంధుల ముాందు ఒక అడడాంకి ప్ెటి్వదుద , 

➢ క నీ మీ ద్ేవున్నకి భయపడాండ.ి నేను పేభువును. 

 

*అనువర్్నాం* 

ఇటీ్వల క లాంలో మనాం ఎవర్ న ైనన స్ద్విన్నయోగాం చేస్ుకుననిమా? ర్ జీపడట్లన్నకి మన వాంత్ు కృష  
చేద్నద ాం. 

 

*27 వ రోజు :  పరభువుకు భయపడనలని త్రాేత్ త్రానికి నే్రపండి* 

ద్వితీయోపదే్శక ాండము 31:12-13  

12 మీ ద్ేవుడ ైన యెహో వ కు భయపడ ియీ ధర్మశ్ స్్ర వ కయములన్నిట్టన్న అనుస్ర్ ాంచి నడుచుకొనునట్ుల  

పుర్ుష్ులేమ స్ీరలేమ ప్ లలలేమ నీ పుర్ములలోనుని పర్ద్శేులేమ వ ట్టన్న వన్న నేర్ుుకొనుట్కలై అాందర్ న్న 

పో గుచేయవల ను.౹  

13 ఆలాగు నేర్ుుకొన్ననయెడల ద్నన్న న ర్ుగన్న వ ర్  స్ాంత్తివ ర్ు ద్నన్నన్న వన్న, మీర్ు 
స్ ిధీనపర్చుకొనుట్కు యొర్ ద నును ద్నట్బో వుచుని ద్ేశమున మీర్ు బేదుకు ద్వనములన్నియు మీ 

ద్ేవుడ ైన యెహో వ కు భయపడుట్ నేర్ుు కొాందుర్ు. 

మన త్ర్ువ తి త్ర్ాం మన నుాండ ిఏమ వాంట్ుననిర్ు? ఐగుపు్  నుాండ ికననను పేయాణాంలో, మొదట్గ  
ధర్మశ్ స్్రాం మొదట్ట త్ర్ న్నకి పర్ చయాం చేయబడిాంద్వ. క నీ వ ర్  స్ణుగుకొనే హృదయాం క ర్ణాంగ , వ గదన 

ద్ేశ్ న్నకీ యెహో ష్ువ మర్ యు క లేబు త్పు న్నర్ దషి్ వయస్ుు కాంటే్ ఎకుకవ ఎవర్ నీ తీస్ుకోకూడదన్న 

ద్ేవుడు న్నర్ణయాంచుకుననిడు.  

క నీ ద్ేవుడు వ ర్  ప్ లలలు ఉాండేలా చూస్ుకుననిడు, త్ర్ువ తి త్ర్ాం అద్ ే ధర్మ శ్ స్ ్ ా న్ని వననిర్ు ఏద్ ైతే 

ద్వితీయోపదే్శక ాండాంలో నమోదు చేయబడివుాందో్ . ధర్మశ్ స్్రాం చదవ లి క బట్టి  త్దుపర్  త్ర్ాం ద్నన్నన్న 

వననలి మర్ యు పేభువుకు భయపడట్ాం నేర్ుుకోవ లి. 



2 మీర్ు ఈ లోక మర్ యదను అనుస్ర్ ాంపక, ఉత్్మమును, అనుకూలమును, స్ాంపూర్ణమున ై యుని 

ద్ేవున్న చిత్్మేద్ో  పరీ్క్షిాంచి త లిస కొనునట్ుల  మీ మనస్ుు మార్  నూత్నమగుట్వలన ర్ూప ాంత్ర్ము 
ప ాందుడి.( ర్ోమీయులకు 12 : 2)  

 

*అనువర్్నాం*   

ద్ేవున్న వ క యన్నకి వర్ుదయాంగ  నేడు పేపాంచాంలో కొన్ని పదయత్ులు ఏమట్ట? త్ర్ువ తి త్ర్ాంతో ద్ీన్నన్న 

చర్ ుాంచాండ.ి 

 

*28 వ రోజు :  ఎవర ైతే పరభువుకు భయపడతనరో ఆ వయకిుకీ కలిగే ఆశీరాేదములు* 

కీర్్నల గాాంధాం 128 : 1-6  

1 యెహో వ యాందు భయభకు్ లుకలిగ  ఆయన తోేవలయాందు నడుచువ ర్ాందర్ు ధనుయలు. 

2 న్నశుయముగ  నీవు నీచేత్ుల కష్ ి ర్ జత్ము ననుభవాంచ దవు నీవు ధనుయడవు నీకు మేలు కలుగును. 3 

నీ లోగ ట్ నీ భలర్య ఫలిాంచు ద్నేక్షయవలిలవల నుాండును నీ భోజ్నపు బలలచుట్ుి  నీ ప్ లలలు ఒలీవ మొకకలవల  
నుాందుర్ు. 4 యెహో వ యాందు భయభకు్ లు గలవ డు ఈలాగు ఆశీర్ిద్వాంపబడును. 

5 సీయోనులోనుాండి యెహో వ  న్ననుి ఆశీర్ిద్వాంచును నీ జీవత్క లమాంత్యు యెర్ూష్లేమునకు 
క్షేమము కలుగుట్ చూచ దవు 

6 నీ ప్ లలల ప్ లలలను నీవు చూచ దవు.  ఇశ్ ాయేలుమీద స్మాధననముాండును గ క. 

ఎవర్లైత ేద్ేవున్నకి భయపడతనర్ో అలా భయపడేవ ర్  కోస్ాం ద్ీవ నలు కలిగ న అనేక వచననలు ఉననియ. 

కీర్్న 128 లో చనలా ఆశీర్ ిద్నలను కలిప్  మర్ యు ద్నన్నన్న 4 వ వచనాంలో తిర్ గ  ధృవీకర్ ాంచిాంద్వ, అవును 
ఇద్వ న్నజ్ముగ  ఆశీర్ ిదమే. 

మీర్ు దే్న్నతో ఆశీర్ిద్వాంచబడనడ ర్ు: 

 మీ ఉదో్యగాం/చదువులు/కలరీ్ర్ ... (v2) - మీ శామ ఫలాన్ని తినాండి. 

 మీ వవ హాం (v3) - మీ ఇాంట్లల  ఫలవాంత్మ ైన ద్నేక్షయవలిల 

 మీ ప్ లలలు (v3) - మీ భోజ్నపు బలలచుట్ుి  నీ ప్ లలలు ఒలీవ మొకకలవల  నుాందుర్ు 

 మీ ప ేాంత్ాం / ద్ేశాం (v5) - మీ కుట్ుాంబాం ఆశీర్ిద్వాంచబడడనన్ని ద్ేశాం చూస్ు్ ాంద్వ. 



 మీ మనవర్ ళ్లను (v6) - మీ స్ుద్ీరా్ జీవత్ాం మీ మనవర్ ళ్లను అనుమతిస్ు్ ాంద్వ 

పేభువుకు భయపడ ేవయక్ిన్న చూడట్లన్నకి. 

 

*అనువర్్నాం* 

మీర్ు ఆశీర్ిద్వాంచబడిన కొన్ని వష్యాలను  వ ేస , ఆ జ్ఞబితన ద్నిర్  ద్ేవున్నకి కృత్జా్త్లు చ పుాండి. 

 

*29 వ రోజు : దేవుని యందు భయంతో జీవంచడం* 

అపో స్ు్ లక ర్యములు 9: 31 

31క వున యూదయ గలిలయ స్మర్య ద్ేశములాం దాంత్ట్ స్ాంఘము క్షమేాభవృద్వయన ాందుచు 
స్మాధననము కలిగ యుాండ ను; మర్ యు పేభువునాందు భయమును పర్ శు ద్నయ త్మ ఆదర్ణయు కలిగ  
నడుచుకొనుచు వస్్ర్ ాంచుచుాండ ను. 

మనాం ద్ేవున్న భయాంతో జీవస్ు్ నిపుుడు మర్ యు పర్ శుద్నయ త్మ ద్నిర్  నడిప్ ాంచబడినపుుడు, 
పేభువును వశిస ాంచే వ ర్  స్ాంఖయ ప్ెర్ుగుత్ుాంద్వ. ఇకకడ మనాం చూస్ ్ ము  చర్ ు ఆనాంద్వాంచడనన్ని శ్ ాంతి 

స్మయాం మర్ యు బలోప్రత్ాం చేయబడిాంద్వ.  

 

శిష్ుయడిగ  మన జీవత్ాం ఎలా ఉాంట్ుాంద్వ, శ్ ాంతి కర్మ ైన స్మయాలను మర్ యు ఆత్మ చేత్ నడిప్ ాంచబడ ి

బలోప్రత్మ ైన భలవనలను మనము ఆనాంద్వస్ు్ ననిమా ?  ఈ ర్ోజు మనలిి ఏద్వ నడిప్ స్ు్ నిద్వ, ఆత్మ లేద్న 
ఏద్ో/ ఎవర్ో మర్ొకర్ు? మన స్హవ స్ము / పర్ చర్య / స్ాంఘము ఎలా ఉాంద్వ? స్ువ ర్్లో 
భలగస్ ిములుగ , మన  స్మూహాన్ని శ్ ాంతి స్మయాన్ని ఆస్ ిద్వాంచడనన్నకి మనాం ఏమ చేయవచుు?  

స్ మ త్లు 19:23  23 యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాండుట్ జీవ స్ ధనము 

అద్వ కలిగ నవ డు త్ృపు్ డ ై అప యము లేకుాండ బేదుకును. 

  

*అనువర్్నాం* 

శ్ ాంతికి భాంగాం కలిగ ాంచే కొన్ని క ర్ణనలను జ్ఞబితన చేయాండ ిమర్ యు ద్నన్న ద్నిర్  పేతేయకాంగ  ప ేర్ ాాంచాండి. 

 



*30 వ రోజు :  మీరు న్నకు భయపడరా?" పరభువు పరకటటంచనడు* 

యరీ్మయా 5 : 22 -24  

22 స్ముదేము ద్నట్లేకుాండునట్ుల ను, ద్నన్న త్ర్ాంగము ల ాంత్ ప ర్ లనను అవ పేబలలేకయు, ఎాంత్ 

ఘోష ాంచినను ద్నన్న ద్నట్లేకయు ఉాండునట్ుల ను న్నత్య న్నర్ణయముచేత్ ద్నన్నకి ఇస్ుకను స్ర్ హదుద గ  
న్నయమాంచిన ననకు మీర్ు భయపడర్ ? నన స్న్నిధవన్న వణకర్ ? ఇదే్ యెహో వ  వ కుక.౹ 23 ఈ జ్నులు 
తిర్ుగుబలట్ును ద్ోేహమునుచేయు మనస్ుుగల వ ర్ు, వ ర్ు తిర్ుగుబలట్ుచేయుచు త లగ  
పో వుచుననిర్ు.౹ 24 వ ర్ు–ర్ాండి మన ద్ేవుడ ైన యెహో వ యాందు భయభకు్ లు కలిగ యుాందము, ఆయన ే

త లకర్  వర్షమును కడవర్  వర్షమును ద్నన్న ద్నన్న క లమున కుర్ ప్ ాంచు వ డు గద్న; న్నర్ణయాంపబడిన 

కోత్క లపు వ ర్ములను ఆయన మనకు ర్ప్ ుాంచునన్న త్మ మనస్ుులో అనుకొనర్ు. 

పేతిఒకకర్ కీ ర్లాండు ఎాంప్ కలు ఉననియ, ద్ేవున్న స్న్నిధవలో వణుకుట్  లేద్న మొాండి పట్ుి దలగల మర్ యు 
తిర్ుగుబలట్ు హృదయాలు కలిగ  ఉాండడము. ద్ేవుడు మన గుర్ ాంచి ఏమనుకుాంట్లడు? 

మన ద్ేవుడ ైన యెహో వ కు భయపడద్నాం", అన్న  మనాం ఒకర్ తో ఒకర్ు చ పుుకోకపో తే, అపుుడు మనాం 

ద్ేవున్నకి దూర్మయేయ అవక శాం ఉాంద్వ. 

కీర్్నలు 2 : 11 11భయభకు్ లుకలిగ  యెహో వ ను సరవాంచుడి  గడగడ వణకుచు స్ాంతోష ాంచుడి. 

   

ఫ లిప్ీుయులకు 2 : 12  12క గ  నన ప్ ేయులార్ , మీర్లలలపుుడును వధేయుల ై యుని పేక ర్ము, 
ననయెదుట్ ఉనిపుుడు మాత్ేమే గ క మర్  యెకుకవగ  నేను మీతో లేన్న యీ క ల మాందును, 
భయముతోను వణకుతోను మీ స్ ాంత్ర్క్ష్ణను కొనస్ గ ాంచుకొనుడి.  

 

*అనువర్్నాం* 

మీ బలప్ ్స్మము ర్ోజును గుర్ు్ ాంచుకోాండి మర్ యు తీస్ుకుని అన్ని న్నర్ణయాల గుర్ ాంచి ఆలోచిాంచాండి. 

భయాం మర్ యు వణుకుతో మన ర్క్ష్ణను కొనస్ గ ాంచడనన్నకి మనాం కట్ుి బడి ఉాండనలన్న ప ేర్ ాాంచాండి. 

 

*31వ రోజు :  తీరాానం/ చివరిగా / ముగింపుగా  దేవునికి భయపడండి మరియు అత్ని ఆజఞలను 
పాటటంచండి* 

పేస్ాంగ  12 : 13-14  13 ఇదాంత్యు వన్నన త్ర్ువ త్ తేలిన ఫలితనరా్మద్;ే ద్ేవున్నయాందు భయభకు్ లు 
కలిగ యుాండి ఆయన కటి్డల ననుస్ర్ ాంచి నడుచుచుాండవల ను, మానవకోట్టకి ఇద్వయ ేవధవ.౹  



14 గూఢమ ైన పేతి యాంశమునుగూర్ ు ద్ేవుడు వమర్శచేయునపుుడు ఆయన పేతికాియను అద్వ మాంచిద్ే 
గ న్న చ డడద్ ేగ న్న, తీర్ుులోన్నకి త చుును. 

జీవత్ాం మన స్ిాంత్ాం క దు ఎాందుకాంటే్ జీవత్ాం ద్ేవుడిచిున వర్ాం. మనము మన జీవతనల న్నర్ ిహకులు, 
మర్ యు ఒక ర్ోజు మనాం అత్న్న ద్ేవుడిచిున బహుమతితో ఏమ చేశ్ మో ద్ేవున్నకి ల కక ఇవ ిలి. 

కొాంత్మాంద్వ త్మ జీవతనలను మాత్ేమ ేగడుపుత్ుననిర్ు; ఇత్ర్ులు త్మ జీవతనలను వృధన 
చేస్ుకుాంట్ుననిర్ు; కొాందర్ు త్మ జీవతనలను ప్ెట్ుి బడి ప్ెడుత్ుననిర్ు. " పేభువు యొకక భయాం" అనేద్వ 
అత్న్న పేజ్ల పట్ల  భక్ి మర్ యు వస్మయాం యొకక వ ైఖర్  వ ర్ు అత్న్నన్న ప్రేమస్ ్ ర్ు మర్ యు అత్న్న శక్ి 

మర్ యు గొపుత్ననన్ని గౌర్వస్ ్ ర్ు క బట్టి  అత్న్నకి చూప్ ాంచాండి. పేభువుకు భయపడ ేవయక్ి అత్న్న 

వ క యన్నకి శాదయ  చూపుతనడు మర్ యు ద్నన్నన్న ప ట్టస్ ్ డు. అత్ను లేద్న ఆమ  ఉదే్దశపూర్ికాంగ  అవధేయత్ 

చూపడాం ద్నిర్  లేద్న “ప పాంతో ఆడుకోవడాం”ద్నిర్  పేభువును శ్ోధవాంచర్ు. 

కీర్్నలు 33: 8 లోకులాందర్ు యెహో వ యాందు భయభకు్ లు న్నలుపవల ను. భూలోక న్నవ స్ులాందర్ు 
ఆయనకు వ ర్వవల ను. 

*అనువర్్నాం* 

ఈ స రీ్స్ చద్వవనపుుడు మీర్ు గుర్ు్ ాంచుకుని కొన్ని వష్యాలు ఏమట్ట? ద్నన్ని జ్ఞబితన చేయాండ ి

మర్ యు ద్నన్న ద్నిర్  ప ేర్ ాాంచాండి. ద్ేవున్నకి భయపడాండ ిమర్ యు ఆయన ఆజా్లను ప ట్టాంచాండి. 


