
ఇద్దరు చాలు  
 “ మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వడేుకొను దేనిని గూరిియ ైనను భూమి మీద్ 
ఏకీభవించిన య డల పరలోకమింద్ునన నా తిండ్ర ి వలన వారకిి దొరుకునని మీతో 
చెపపుచునానను” మతతయ 18:19.ఇద్దరు చాలు అనగానే కుట ింబ నియింతణి గురుత కు 
వసుత ింది కద్ూ! గతింలో ‘ఇద్దరు లేక ముగుు రు’ అనే నినాద్ిం ఈనాడు ‘ఇద్దర ేఇద్దరు’ గా 
మారిింది. అయత ేభూమి మీద్నునన మానవాళిక ిర ిండు వలే సింవతసరముల పూరవిం 
లోక రక్షకుడ్ెనై యసేు కీీసుత  దవేపని కారయములు జరిగిించుటకు ఇద్దరు చాలు అనానడు. 
ఆ పభిువప ఈనాడు మానవాళికి ఈ ఆహ్వవనానిన, తరుణానిన కలుగజసేి ఈ ఇద్దరలిో 
నీవప ననేు ఉింట ే– ఆశీరవదిస్ాత నని వాగాా నమిసుత నానడు. 
 ‘ఇద్దరు’ అను మాట సహవాస్ానికి, సింబింధానికి, నిబింధనకు సూచన. ఎకకడ 
ఇద్దరు కూడుద్ురో అకకడ దెైవ స్ానిధయిం, దెవై దీవనె. ఎకకడ ఇద్దరు దవేపనిచ ే
పింపబడుతారో అకకడ దెైవకారయిం జరుగునని యసేుకీీసుత  సలెవసుత నానడు. 
 దేవపడు మన మధయ తన కారయములు జరగిిించుటకు ‘ఇద్దరు చాలు’. మొద్టిగా 
భూమి మీద్ మన మధయ దెవై స్ానినధయము ఉిండ్ాలింట ే కనీసిం ఇద్దరు కావాలి. ఈ 
ఇద్దరు యసేు నామమున కూడ్ాలి, ఒక సథలములో ఉిండ్ాలి. అపపుడు ఈ 
సహవాసములో దేవపడు ఉింటాడు. అింద్ుకే యసేుకీీసుత  ‘ఇద్దరు ముగుు రు’ నా 
నామమున ఎకకడ కూడ్రయుింద్ురో అకకడ ననేు వార ిమధయ ఉింద్ునని చెప్ాుడు – 
మతతయ 18:20. “మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనిని గూరిియ నైను భూమి మీద్ 
ఏకీభవించిన య డల అది పరలోకమింద్ునన నీ తిండ్రవిలన వారికి దొరుకునని” 
మతతయ 18:19 లో వాగాద నమిచాిడు. ఇద్దరు అనునది మానవ సమాజింలో అతి 
స్ామానయమ ైన సింఖ్య. కాని, భూమి మీద్ ఇద్దరు ఏకీభవసతత  పరలోక దావరములు 
తెరువబడును. ఇద ిదవేపని మాట, సజీవమ నై వాగాద నిం. 
 యేసు పభిువప పరచిరయ నిమితతము ఇద్దరది్దరినిగా పింపనిట ు  వాకయిం 
చెపపుచుననది – లూకా 10:1. దేవపని పరచిరయలో దవేపడు దీవించిన ఈ ఇద్దరది్దరిని 

గమనిించిండ్ర. మోషత – 
య హో షువా, ఏలియా – 
ఎలీషా, పతతురు – యోహ్వను, 
ప్ౌలు – సలీా ఇింకా 
ఎింద్ర ింద్రో మన గృహ్వలు, 
సింఘాలు, సింసథలు, 
సమాజాలు, దశేము, మన 
జాతి దేవపని 
స్ారూపయములోనికి ఎదగి ి
దేవపని రాజయింగా వరిదలుు టకు 
ఈ ఇద్దరిద్దరి పరిచరయక  ై
ప్ాిరిాించిండ్ర ప్ర ి తసహ ించిండ్ర 
ప్ాలగు నిండ్ర. దేవపని 
కారయములు ప్ాిరింభించుటకు 
‘ఇద్దరు చాలు’ ఆ ఇద్దరు నీవప 
నేన!ే  

                                                                                                    

గమనిక: సయీోను సందేశం గుర ంచి మీ అభిప్రాయములు సజషేన్ బాక్స్ లో వయేగలరు... 
  

స్రారధంలేని ప్రామ 
మనిషి స్ావరాపరుడు. ‘స్ావరాిం’ అింటే  ‘ఎద్ుటి వారి మేలు లేదా మించి 

గురిించి ఆలోచిించకుిండ పవిరితించేవాడు. మనషి ఎదో  ఒక వషయింలో 
స్ావరాపూరితముగ పవిరితసుత ింటాడు. రక్రించబడ్ర సింఘ సహవాసములో 
ఉింట కూడ వశ్ావసులు కూడ స్ావరాింతో పవిరితసుత ింటారు. ఇతరులను 
పతిమిించుటలో, సహ్వయిం చేయుటలో స్ావరాిం కనిపిసుత ింది. 

కాని, తిండ్రయి ైన దేవపని గమనిసతత , తమ ఆలోచనలను ననుసరిించి 
చెడుమారుమున నడుచుకొనుచు లోబడనొలుని పజిలవెైపప దినమింతయు నా 
చేతులు చాపపచునానను – య షయా 65:2. ధరమశ్ాసత రమునకు, ఆజఞలకు 
లోబడనివారు ఇశ్ాీయేలీయులు. శిక్రించిన, శమీలప్ాలు చేసినా  దేవపనికి 
లోబడలేద్ు. ఇలాింటి పజిలపటు  స్ావరాింలేకుిండ దేవపడు పతిమతో దినమింత తన 
చేతులు చాప్ాడు. 

యేసు పభిుని గమనిసతత , పియాసపడ్ర భారము మోసికొనుచునన సమసత  
జనులారా, నా యొద్దకు రిండ్ర; నేను మీకు వశ్ాీింతి కలుగజేతును – మతతయ 
11:28. స్ావరాింలేని పతిమతో యేసు పిలుసతత  – ఏమాతిిం లెకకచేయకుిండ 
సిలువకు వేసి చింపతశ్ారు ఆనాడు ధరమశ్ాసత రిం, పవిచనాలు ఎరిగిన పజిలు. 

పరిశుదాద తుమని గమనిసతత , ...సతయసవరూపియ ైన ఆతమ...మిముమను 
సరవసతయములోనికి నడ్రపిించును...-యోహ్వను 16:13. మిముమలను చకకని 
మారుములో నడ్రపిస్ాత నని చెపిునా – తమ సవింత ఆలోచనలను అనుసరిించి 
లోక సతనహిం చేసూత  పరిశుదాద తుమని ద్ుఖ్ఃపరుసుత నన వశ్ావసులు ఎింద్రో 
ఉనానరు. 

ఎవరిదెైన ఇలుు  కూలిప్ర తే సహ్వయము చేయుట ఎింద్రో ముింద్ుకు 
వస్ాత రు కాని, తమ చేతులతో ఇలుు ను కూలిివేసుకుింటే ఎవరుకూడ  

సహ్వయము చేయరు. ఎింద్ుకింటే వారి ఇలుు ను వారే కూలుికునేవారు 
బుదిదహీనులు. కొింద్రు వశ్ావసులు ఇలాగే పవిరితస్ాత రు. సవింత నిరణయాలతో, 
దేవపనికి లోబడక వారి చేతులతో వారి జీవతమును ప్ాడుచేసుకుింటారు. 
అయనను స్ావరాములేని దేవపడు ఏడు మారులు కాద్ు డ్ెబ్ైై ఏిండు  మారులు 
క్షమిించాలని చెపిు, నరకానికి వెళ్ళవద్దని మానవాళి పటు  వస్ాత రమ ైన తన 
స్ావరాింలేని పతిమను జీవతకాలిం చూపిసుత నానడు. ఇట వింటి దేవపనికి 
హృద్యపూరవక ఆరాధన చెలిుించ బద్ుద లమ ైయునానము. 

సీయోను ద్రశనం - 2016  
 ఆతమల సింప్ాద్న అింద్రి బాధయత  
 సీయోను భవన అభవృదిా   
 గాీమీణ సువారత ర ిండు ప్ాిింతములలో  
 సీయోను మధుర గీతముల ముద్ిణ 
 సీయోను ఉచిత వెైద్య శిబిరిం  
 సీయోను ఆత్మమయ గిీంథాలయము  
 బ్ైబిల్ శిక్షణ కేింద్ిిం ఏరాుట   
 నూతన ఉప సింఘముల స్ాథ పన  
 తింతి వాద్యముల శిక్షణ కేింద్ిిం  
 2017 సీయోను కాయలెిండర్ ముద్ిణ 



                                                         

EVENTS OF ZION CHURCH 2016 
జనవర  13,14,15 – గ్రా మీణ సువరరత (గదాాల్) 

జనవర  26    - దేవునితో ఒక దని ఉపవరస ప్రారధన  

మార ి  20    - మట్టలాదివరరం (PALM SUNDAY) 

మార ి  24     - మేడ గది సహవరసము  

మార ి 25    - శుభ శుకవారరం (GOOD FRIDAY) 

మార ి  27    - ఈసటర్ (EASTER) 

ఏప్రాల్ 12-15    - యవనసుత ల ఆత్మీయ సద్సు్ (అరకు వరాలి) 

ఏప్రాల్ 15    - VBS  ట్ీచర్్ సెమినార్  

ఏప్రాల్ 25 – మే 04 – VBS వెకేషన్ బ ైబిల్ సకూల్  

మే 11-13   - గ్రా మీణ సువరరత (జగగయాప్రట్ పర సర గ్రా మాలు) 

ఆగషటట  25   - ఫ్రామిలి సెమినార్  

సెప్ెట ంబర్ 2,3,4, - పర శుద్ద  సువరరత సభలు  

సెప్ెట ంబర్ 5   - కృతజఞత కూడిక  

అకటట బర్ 11  - సీత ీ ర ట్ీాట్  

డిసెంబర్ 18   గ్రా ండ్ కరసాీస్  



                                                       

 ఆదికరండము 11 నుండి 25 అధ్ాాయముల నుండి  
1.క తూరా ఎవరు? 
2. బ్తూయేలు కుమార త పతరు ఏమిటి? 
3. అబహి్వమునకు పొ్ ద్లలో ఏమి కనిపిించిింది? 
4.య హో వా తోటవలెను ఉనన దేశము ఏది? 
5. ఎవరిని గూరిిన మొర గొపుది? 
6. బ్ల రాజు ఎవరు? 
7. అబహి్వము ఏ వయసులో ఉననపపుడు ఇషామయేలు పపటాా డు? 
8. అబహి్వము ద్క్రణ దేశములోని ఏ ప్ాిింతింలో కొనానళ్ళళ నివసిించాడు? 
9. శ్ారా బతిికిన సింవతసరములు ఎనిన? 
10. రిబాక ఎవరిని పతిమిించిింది? 

సర య ైన జవరబులు వరా సరన వరరు 7306935455 ఈ నెంబర్ కర  
ఫో్ న్ చేసర తెలియజేయగలరు. 

సండేసకూల్ కరాజ్ 15 సం||ల లోపు ప్రలల లకు  

 
        2 కొర ంథీయుల పత్రాక నుండి  

1.కుడ్రయ డమల ఏ ఆయుధములు, ఎవరు ఎింద్ుకు కలిగియునానరు? 
2. ప్ౌలు ఏ వషయములో, ఎవరిని బతిమాలుకొనానడు? 
3. దేనివలన, ఏది మహ మలేనిదాయ ను? 
4. దేనితో దేనిని సింపూరితచేయాలి? 
5. శమీవలన పరీక్రింపబడ్రన సింఘములు ఏవ? 
6. పరిశుద్ుద ల కొరక ైన పరిచరయ ఎలా వసత రిించుచుననది? 
7. ఏది పీితికరమవపను? 
8. దేవపడు ఎవరిని పతిమిించును? 
9. ప్ౌలు కొరిింథియులను ఏ వషయములో పరీక్రించుకొనమనానడు? 
10. ప్ౌలు ఏ వషయములో భయపడుచునానడు? 

   

సమాధ్ానములు వచేి సంచికలో  

కరాజ్ 12 సమాధ్ానములు: 1.70 సింవతసరములు 2. దేవపని ద్ృషాికి నిరోద షిగ ఉనానడు  
3. 5 4. తమ దేహములు  5. షద్ికు మేషాకు అబేదెనగోయులు 6. నపపింసకుల 
అధిపతి 7. మిఖ్ాయేలు 8. బుదాిమింతులు  9. దేవపని మీద్ తనను తాను 
హెచిిించుకొని, దేవపని ఆలయసింబింధమ ైన ఉపకరణములలో దాిక్ష రసిం ప్ర సుకొని తాిగ ను   
కరాజ్ 12 - సర య ైన సమాధ్ానములు వరా సరనవరరు: 1. Elizabeth 2.  Y. Mary Prasad             

3. Esther 4.  Madhavi 5.  Jyothi Christopher 6. Lalitha 7. Martha 8.Rebecca Issac 



   

కరాజ్ 5 కర సమాధ్ానములు వరా సరనవరరు: 1. Venny  2. Samyuktha 3. Samuyeal 4. Sundeep 

బ ైబిల్ శిక్షణ కేందా్ం  
పభిువపనింద్ు పిియమ ైన సీయోను సిందేశిం ప్ాఠకులకు యేసు 

కీసీుత  నామమున శుభములు!  
మనము అనేక మాసములు నుిండ్ర ఎద్ురు చేసూత  ప్ాిరిాసుత నన 

“సీయోను బ్ైబిల్ శిక్షణ కేింద్ిిం” పభిు మహ్వ కృపను బటిా  2016 సిం|| 
జనవరి 25వ తారీఖ్ు ప్ాిరింభచడిం జరిగినది. 
 పతిి స్ర మ, మింగళ్ వారములలో స్ా||6:30ని||ల నుిండ్ర 8:00 
గిం||ల వరకు జరుగును. 50 మింది రిజిసతా షేన్ చేయించుకునానరు. 37 
నుిండ్ర 40 మింది కమీముగా తరగతులకు హ్వజరవపచునానరు. 
వదాయరుద లకు 5 సబ్ె కా్ట్్ బో ధిించబడుచుననవ 1.బ్ైబిల్ పఠన పద్దతులు – 
వాఖ్ాయనము, 2.ప్ాత నిబింధన అవలోకనము, 3.నూతన నిబింధన 
అవలోకనము, 4.బై్బిల్ సిందేశ్ాలను పసిింగిించుట, 5.బై్బిల్ సిదాద ింతాలు 
అవలోకనము మరియు ఇతర ఆత్మమయ బో ధనలు. ఈ శిక్షణ కేింద్ిింకి 
టీచర్స గా బది్ర్ ర వ. Y. ఇశ్ాీయేల్ గారు, ర వ. పీటర్ గారు, ర వ. ఎర నసా్ట 
గారు, ప్ర ి . జాన్ ప్ాల్ గారు, బది్ర్ సునిల్ గారు మొద్లగువారు. 
బో ధిసుత నానరు.  

గమనిక : 
 పిియమ ైన ప్ాఠకులు! మీరు  వాకయింలో  ఇింకా లోతెైన వషయాలు 
తెలుసుకోవాలనే ఉదేదశింతోనే కివజ్ వేసుత నానము. ద్యచేస ి కొింత సమయిం 

కేటాయించి చదివ కివజ్ రాయుటకు పయితనిం చేయగలరు.  చదివ రాయుట 

వలన  కొీతత  వషయాలు  మాతమేి కాద్ు ఆ సమయములో వాకయముతో దేవపడు 
మీతో  మాటాు డుతాడు.  పరిశుదాద తమ మిముమలను నడ్రపిించును గాకా! 


