ఇద్ద రు చాలు

స్రారధ ంలేని ప్రామ

గురిించి

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

స్ావరాపూరితముగ
ఉింట కూడ

పివరితించేవాడు.

పివరితసత ుింటాడు.

వశ్ావసులు

కూడ

మనషి

ఒక

వషయింలో

పివరితసత ుింటారు.

ఇతరులను

రక్రించబడ్ర

స్ావరాింతో

ఎదో

సింఘ

పతిమిించుటలో, సహ్వయిం చేయుటలో స్ావరాిం కనిపిసత ుింది.

సహవాసములో

కాని, తిండ్రయ
ి ైన దేవపని గమనిసతత , తమ ఆలోచనలను ననుసరిించి
చెడుమారు మున నడుచుకొనుచు లోబడనొలుని పిజలవెైపప దినమింతయు నా
చేతులు చాపపచునానను – యషయా 65:2. ధరమశ్ాసత మ
ర ునకు, ఆజఞ లకు
లోబడనివారు ఇశ్ాీయేలీయులు. శిక్రించిన, శీమలప్ాలు చేసినా
దేవపనికి
లోబడలేద్ు. ఇలాింటి పిజలపటు స్ావరాింలేకుిండ దేవపడు పతిమతో దినమింత తన
చేతులు చాప్ాడు.

యేసు పిభుని గమనిసతత , పియాసపడ్ర భారము మోసికొనుచునన సమసత
జనులారా, నా యొద్ద కు రిండ్ర; నేను మీకు వశ్ాీింతి కలుగజేతును – మతత య
11:28. స్ావరాింలేని పతిమతో యేసు పిలుసతత – ఏమాతిిం లెకకచేయకుిండ
సిలువకు వేసి చింపతశ్ారు ఆనాడు ధరమశ్ాసత ింర , పివచనాలు ఎరిగిన పిజలు.
పరిశుదాదతుమని గమనిసతత , ...సతయసవరూపియైన ఆతమ...మిముమను
సరవసతయములోనికి నడ్రపిించును...-యోహ్వను 16:13. మిముమలను చకకని
మారు ములో నడ్రపిస్త ానని చెపిునా – తమ సవింత ఆలోచనలను అనుసరిించి
లోక సతనహిం చేసత ూ పరిశుదాదతుమని ద్ుఖ్ఃపరుసుతనన వశ్ావసులు ఎింద్రో
ఉనానరు.
ఎవరిదెైన ఇలుు కూలిప్ర తే సహ్వయము చేయుట ఎింద్రో ముింద్ుకు
వస్ాతరు కాని, తమ చేతులతో ఇలుును కూలిివేసుకుింటే ఎవరుకూడ
సహ్వయము చేయరు. ఎింద్ుకింటే వారి ఇలుును వారే కూలుికునేవారు
బుదిదహీనులు. కొింద్రు వశ్ావసులు ఇలాగే పివరితస్త ారు. సవింత నిరణయాలతో,
దేవపనికి లోబడక వారి చేతులతో వారి జీవతమును ప్ాడుచేసుకుింటారు.
అయనను స్ావరాములేని దేవపడు ఏడు మారులు కాద్ు డ్ెబ్ైై ఏిండు మారులు
క్షమిించాలని చెపిు, నరకానికి వెళ్ళవద్ద ని మానవాళి పటు వస్ాతరమైన తన
స్ావరాింలేని పతిమను జీవతకాలిం చూపిసత ునానడు. ఇట వింటి దేవపనికి
హృద్యపూరవక ఆరాధన చెలిుించ బద్ుదలమైయునానము.
గమనిక: సీయోను సందేశం గురంచి మీ అభిప్రాయములు సజేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...

 



“ మరియు మీలో ఇద్ద రు తాము వేడుకొను దేనిని గూరిియైనను భూమి మీద్
ఏకీభవించిన యడల పరలోకమింద్ునన నా తిండ్రి వలన వారికి దొ రుకునని మీతో
చెపపుచునానను” మతత య 18:19.ఇద్ద రు చాలు అనగానే కుట ింబ నియింతిణ గురుతకు
వసుతింది కద్ూ! గతింలో ‘ఇద్ద రు లేక ముగుురు’ అనే నినాద్ిం ఈనాడు ‘ఇద్ద రే ఇద్ద రు’ గా
మారిింది. అయతే భూమి మీద్నునన మానవాళికి రిండు వేల సింవతసరముల పూరవిం
లోక రక్షకుడ్ెన
ై యేసు కీీసత ు దేవపని కారయములు జరిగిించుటకు ఇద్ద రు చాలు అనానడు.
ఆ పిభువప ఈనాడు మానవాళికి ఈ ఆహ్వవనానిన, తరుణానిన కలుగజేసి ఈ ఇద్ద రల
ి ో
నీవప నేను ఉింటే – ఆశీరవదిస్త ానని వాగాానమిసుతనానడు.
‘ఇద్ద రు’ అను మాట సహవాస్ానికి, సింబింధానికి, నిబింధనకు సూచన. ఎకకడ
ఇద్ద రు కూడుద్ురో అకకడ దెైవ స్ానిధయిం, దెవ
ై దీవన
ె . ఎకకడ ఇద్ద రు దేవపనిచే
పింపబడుతారో అకకడ దెైవకారయిం జరుగునని యేసుకీీసత ు సెలవసుతనానడు.

దేవపడు మన మధయ తన కారయములు జరిగిించుటకు ‘ఇద్ద రు చాలు’. మొద్టిగా
భూమి మీద్ మన మధయ దెవ
ై స్ానినధయము ఉిండ్ాలింటే కనీసిం ఇద్ద రు కావాలి. ఈ
ఇద్ద రు యేసు నామమున కూడ్ాలి, ఒక సథ లములో ఉిండ్ాలి. అపపుడు ఈ
సహవాసములో దేవపడు ఉింటాడు. అింద్ుకే యేసుకీీసత ు ‘ఇద్ద రు ముగుురు’ నా
నామమున ఎకకడ కూడ్రయుింద్ురో అకకడ నేను వారి మధయ ఉింద్ునని చెప్ాుడు –
మతత య 18:20. “మీలో ఇద్ద రు తాము వేడుకొను దేనిని గూరిియన
ై ను భూమి మీద్
ఏకీభవించిన యడల అది పరలోకమింద్ునన నీ తిండ్రవ
ి లన వారికి దొ రుకునని”
మతత య 18:19 లో వాగాదనమిచాిడు. ఇద్ద రు అనునది మానవ సమాజింలో అతి
స్ామానయమైన సింఖ్య. కాని, భూమి మీద్ ఇద్ద రు ఏకీభవసతత పరలోక దావరములు
తెరువబడును. ఇది దేవపని మాట, సజీవమన
ై వాగాదనిం.

యేసు పిభువప పరిచరయ నిమితత ము ఇద్ద రద్
ి ద రినిగా పింపినటు
వాకయిం
చెపపుచుననది – లూకా 10:1. దేవపని పరిచరయలో దేవపడు దీవించిన ఈ ఇద్ద రద్
ి ద రిని
గమనిించిండ్ర.
మోషత
–
య
హో
షువా,
ఏలియా
–
సీయోను ద్రశనం - 2016
ఎలీషా, పతతురు – యోహ్వను,

ఆతమల సింప్ాద్న అింద్రి బాధయత
ప్ౌలు – సీలా ఇింకా
ఎింద్రింద్రో మన గృహ్వలు,

సీయోను భవన అభవృదిా
సింఘాలు,
సింసథ లు,

గాీమీణ సువారత రిండు ప్ాిింతములలో సమాజాలు, దేశము, మన
దేవపని

సీయోను మధుర గీతముల ముద్ిణ జాతి
స్ారూపయములోనికి
ఎదిగి

సీయోను ఉచిత వెైద్య శిబిరిం
దేవపని రాజయింగా వరిదలు ుటకు

సీయోను ఆత్మమయ గీింథాలయము
ఈ
ఇద్ద రిద్దరి
పరిచరయకై
ప్ాిరిాించిండ్ర ప్ర ి తసహించిండ్ర

బ్ైబిల్ శిక్షణ కేింద్ిిం ఏరాుట
ప్ాలగునిండ్ర.
దేవపని

నూతన ఉప సింఘముల స్ాథపన
కారయములు ప్ాిరింభించుటకు
‘ఇద్ద రు చాలు’ ఆ ఇద్ద రు నీవప

తింతి వాద్యముల శిక్షణ కేింద్ిిం
నేన!ే

2017 సీయోను కాయలెిండర్ ముద్ిణ


 



EVENTS OF ZION CHURCH 2016
జనవర 13,14,15 – గ్రామీణ సువరరత (గదాాల్)
జనవర 26 - దేవునితో ఒక దిన ఉపవరస ప్రారధ న
మారి 20 - మట్ట లాదివరరం (PALM SUNDAY)
మారి 24

- మేడ గది సహవరసము

మారి 25

- శుభ శుకావరరం (GOOD FRIDAY)

మారి 27 - ఈసట ర్ (EASTER)
ఏప్రాల్ 12-15
ఏప్రాల్ 15

- యవనసుతల ఆత్మీయ సద్సు్ (అరకు వరాలి)
- VBS ట్ీచర్్ సెమినార్

ఏప్రాల్ 25 – మే 04 – VBS వెకేషన్ బైబిల్ సకూల్
మే 11-13 - గ్రామీణ సువరరత (జగగ యాప్రట్ పరసర గ్రామాలు)
ఆగషట
ట 25 - ఫ్రామిలి సెమినార్
సెప్ట ంె బర్ 2,3,4, - పరశుద్ద సువరరత సభలు
సెప్ట ంె బర్ 5 - కృతజఞ త కూడిక
అకటటబర్ 11 - సీత ీ రట్ీాట్
డిసెంబర్ 18

 

గ్రాండ్ కరస
ా ీస్



 



పిియమైన ప్ాఠకులు! మీరు వాకయింలో ఇింకా లోతెైన వషయాలు
తెలుసుకోవాలనే ఉదేదశింతోనే కివజ్ వేసత ునానము. ద్యచేసి కొింత సమయిం
కేటాయించి చదివ కివజ్ రాయుటకు పియతనిం చేయగలరు. చదివ రాయుట
వలన కొీతత వషయాలు మాతిమే కాద్ు ఆ సమయములో వాకయముతో దేవపడు
మీతో మాటాుడుతాడు. పరిశుదాదతమ మిముమలను నడ్రపిించును గాకా!

 

ఆదికరండము 11 నుండి 25 అధ్ాాయముల నుండి

1.కతూరా ఎవరు?

2. బ్తూయేలు కుమారత పతరు ఏమిటి?

3. అబిహ్వమునకు ప్ొ ద్లలో ఏమి కనిపిించిింది?
4.యహో వా తోటవలెను ఉనన దేశము ఏది?
5. ఎవరిని గూరిిన మొర గొపుది?
6. బ్ల రాజు ఎవరు?

7. అబిహ్వము ఏ వయసులో ఉననపపుడు ఇషామయేలు పపటాాడు?

2 కొరంథీయుల పత్రాక నుండి

1.కుడ్రయడమల ఏ ఆయుధములు, ఎవరు ఎింద్ుకు కలిగియునానరు?
2. ప్ౌలు ఏ వషయములో, ఎవరిని బతిమాలుకొనానడు?
3. దేనివలన, ఏది మహమలేనిదాయను?

8. అబిహ్వము ద్క్రణ దేశములోని ఏ ప్ాిింతింలో కొనానళ్ళళ నివసిించాడు?
9. శ్ారా బితికిన సింవతసరములు ఎనిన?
10. రిబాక ఎవరిని పతిమిించిింది?

సరయైన జవరబులు వరాసరన వరరు 7306935455 ఈ నెంబర్ కర

4. దేనితో దేనిని సింపూరితచేయాలి?

ఫ్ో న్ చేసర తెలియజేయగలరు.

5. శీమవలన పరీక్రింపబడ్రన సింఘములు ఏవ?

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

6. పరిశుద్ుదల కొరకైన పరిచరయ ఎలా వసత రిించుచుననది?

బైబిల్ శిక్షణ కేంద్ాం

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 ద్ృషిాకి నిరోదషిగ ఉనానడు
3. 5 4. తమ దేహములు 5. షద్ికు మేషాకు అబేదెనగోయులు 6. నపపింసకుల
అధిపతి 7. మిఖ్ాయేలు 8. బుదిామింతులు 9. దేవపని మీద్ తనను తాను
హెచిిించుకొని, దేవపని ఆలయసింబింధమైన ఉపకరణములలో దాిక్ష రసిం ప్ర సుకొని తాిగను
కరాజ్ 12 - సరయైన సమాధ్ానములు వరాసరనవరరు: 1. Elizabeth 2. Y. Mary Prasad
3. Esther 4. Madhavi 5. Jyothi Christopher 6. Lalitha 7. Martha 8.Rebecca Issac

 

  సండేసకూల్ కరాజ్ 15 సం||ల లోపు ప్రలలలకు

గమనిక :



పిభువపనింద్ు పిియమైన సీయోను సిందేశిం ప్ాఠకులకు యేసు
కీస
ీ త ు నామమున శుభములు!
మనము అనేక మాసములు నుిండ్ర ఎద్ురు చేసత ూ ప్ాిరిాసత ునన
“సీయోను బ్ైబిల్ శిక్షణ కేింద్ిిం” పిభు మహ్వ కృపను బటిా 2016 సిం||
జనవరి 25వ తారీఖ్ు ప్ాిరింభచడిం జరిగినది.

పితి స్ర మ, మింగళ్ వారములలో స్ా||6:30ని||ల నుిండ్ర 8:00
గిం||ల వరకు జరుగును. 50 మింది రిజిసతాష
ే న్ చేయించుకునానరు. 37
నుిండ్ర 40 మింది కీమముగా తరగతులకు హ్వజరవపచునానరు.
వదాయరుదలకు 5 సబ్ెక్ట్ా్ బో ధిించబడుచుననవ 1.బ్ైబిల్ పఠన పద్ద తులు –
వాఖ్ాయనము, 2.ప్ాత నిబింధన అవలోకనము, 3.నూతన నిబింధన
అవలోకనము, 4.బ్ైబిల్ సిందేశ్ాలను పిసింగిించుట, 5.బ్ైబిల్ సిదద ాింతాలు
అవలోకనము మరియు ఇతర ఆత్మమయ బో ధనలు. ఈ శిక్షణ కేింద్ిింకి
టీచర్స గా బిద్ర్ రవ. Y. ఇశ్ాీయేల్ గారు, రవ. పీటర్ గారు, రవ. ఎరనస్టా
గారు, ప్ర ి . జాన్ ప్ాల్ గారు, బిద్ర్ సునిల్ గారు మొద్లగువారు.
బో ధిసత ునానరు.

 



