
ఈ స్వాతంతయ్ము అనుగ్రహ ంచి మనలను స్ాతంతర్లుగవ చసేి దాస్యమను 
కవడ ి క్రంద నుండి విడిపించి, పవపశిక్షను తొలగ ంచి, ఆయన రవజ్యవవరస్ులుగవ 
మనలను చేసని రవజ్ాధ ి రవజు పభ్ువులకు పభ్ువ ైన యేస్ుకరరస్ుు  నామమున 
మీకందర క ్శుభములు. 
 ఇశ్వర యలేు పజ్్లను 40 స్ంవతసరములు అరణ్యములో వవర ని కవపవడని 
దేవుడు మనలను కూడ గ్డిచిన 7 మాస్ములు తన కృపలో మన పత్ి 
అవస్రతలు తీర ి  విశ్వాస్ యాతల్ో ముందుకు కొనస్వగ్ుటకు మనకు తోడునీడ  ై
యుండని యసే్ుకరరస్ుు కు కృతజ్ఞలమ ై ఉండాలి. 
 జూల ై మాస్ములో స్ంఘ వివిధ పర చరయలలో  మీరందరు చూపని ఆస్క్ుని 
బటటి , పవలుపంపులు కలిగ యునన విధానమును బటటి  అందర ని అభినందసి్ుు నానను. 
యవానస్ుు ల ZYF స్హవవస్ములో  ఏరవాటు చేయబడని యాకోబు పతిక్ 5 
అధాయయముల క్ాజ్ లో(Quiz) 22మంద ియవానస్ుు లు ఆశక్ుతో పవలుప ందరిని 
విని స్ంతోషిస్ుు నానను. జ్ర గ ంచుటలో స్హాయపడని వవర ని అభినందిస్ుు నానను. 
 గ్డచిిన స్ంవతసరమువల  ఈ స్ంవతసరము కూడ ఆగస్టు  15వ తారీఖట 
ఉ|| 5:30 గం||ల నటండి ఉ|| 9:30 గం||ల వరకు “అరుణ్ోదయ సదిదపవటు పవ్రధన 
స్హవవస్ము” జ్రుగ్ుటకు అందరు ఆశక్ుతో పవ్ర ధంచి పవలగొ నండి. పభ్ువు చితుమ తై ే
ఆదనిము జ్రుగ్ు  పవ్రధన స్హవవస్ములో  స్ంఘముతో వవకయం పంచుకుంటాను. 
 మీ అందర  పవ్రధనలవలన పభ్ువు మాకు మంచి ఆరోగ్యం అనుగ్రహ ంచి 
కుమారుని కుటుంబముతో, రకుస్ంబంధులతో గ్డుపుటకు పభ్ువు 
స్హాయమిస్ుు నానడు. అంతకేవకుండ పర చరయలో వవడబడుటకు మారొములు 
త ర చాడు. 

                                                                                                                         

గమనిక: సీయోనట స్ందేశం గుర ంచి మీ అభిప్రాయములు స్జేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...   




ఆగషటు  



 

అందటకు—నా కృప నీకు చాలునట, బలహీనతయందట నా శక్తి 
పర పూరణమగుచటననదని ఆయన నాతో చెప్పెనట - 2 క్ొర ంధి 12:9 

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my 
strength is made perfect in weakness.  

 - 2 Cor 12:9 

2016 స్ంఘ వరగ్రా నము  

సరక్ష్యము - Sis. Shiny Testimony: 
 సీయోను స్ంఘ స్భుయలకు పభ్ువును రక్షకుడ నై యసే్ుకరరస్ుు  నామములో 
శుభాబివందనములు  
 నా పరేు ష ైని. ననేు విజ్యవవడ నుండ ిహ దైరవబాదుకు ఉదయయగ్ నిమితుము 
వచాిను. ఈ స్ంఘము నా యెడల కనుపరచిన పేమ్ాభిమానములు నేను 
మరువలేను. ఈ స్ంవతసరము జ్నవర  నుండ ిఇపాటట వరకు ఈ స్ంఘంలో  ననున 
సీాకర ంచిన విధానం నాక ంతో నచిింది. పత్ేయకముగ్ జ్ాన్ పవల్ అంకుల్ ఎంతగవనో 
పర ్ తసహ ంచారు. ననేు అంకుల్ ని చూసనిపుాడు నిజ్ముగవ దేవుని సవేకుని 
చూసనిటుి  అనిపించింది. అంకుల్ ననున స్ంఘానిక్ రమమని అడగ్డం, Special 

Meetingsక్ పిలవడం చాల మంచిగ్ అనిపించింది. ననేు చాలా కృతఙ్ఞతలు 
త లియజ్ేస్ుు నానను. అంకుల్ ఇంకవ దవేుని సవేలో నూరంతలుగవ వవడబడాలని 
హృదయపూరాకముగవ పవ్ర ధస్ుు నానను. 
 డేవిడ్ పరదేశి గవర క్, హ పిసబా పరదశేి గవర క ్ నా పత్ేయక కృతజ్ఞతలు. నా 
యెడల కనుపరచిన పే్మను బటటి , హాసిాటల్ పర చరయకు పలిిచి ననున 
పర ్ తసహ ంచినందుకు వందనములు. పత్ేయకముగ్ హ పిసబా అకకతో మాటాా డుతరంట ే
చాలా స్ంతోషం అనిపించింది. వవర  కుటుంబానిన కూడ దవేుడు బహుబలముగవ తన 
పర చరయలో వవడుకోవవలని పవ్ర ధస్ుు నానను. 
 స్హో . రేవతిక్ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు త లుపుచునానను. నేను ప ంత కొస్ుు  
సిదాద ంతముగ్ల స్ంఘములో పుటటి  ప ర గవను. మా తలిదండు్లు స్ంఘమును 
నడపిసి్ుు నానరు. నా స్హా ఉదయయగ  రవేతి ఈ స్ంఘమును పర చయం చసేింది. 
మొదటటలో ఇకకడకి్ రవవుటకు కొంచం స్ందేహ ంచినపాటటక్ తరువవత ఎనోన ఆతీమయ 
పవఠవలు నేరుికునానను, నా స్ాంత కుటుంబమునకు వ ళ్ళుతరననటుా  అనిపించింది. 
విధయేత అనగవ ఏమిటో మర యు వ లుగ్ులో ఎలా నడవవల నో ఎనోన ఆతీమయ 
స్ంగ్తరలు నరే ాంచిన మీకందర క్ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. 
 ఇపుాడు ననేు విజ్యవవడకు Transfer అయాయను. నేను Transdyne  అన ే
స్ంస్థలో పని చసే్ుు నానను. నాకు ఒక స్హో దర , తను బయోటకెవనలజీలో మాసి్ర్సస 
చేసింది. మా నాననగవరు పభ్ుతా ఉదయ యగ  మర యు సవేకుడు. నిసిస గవస్వాల్ 
మినిసీిసీ్ లో పవసి్ర్స గవ ఉనానరు. ననేు హ దైరవబాద్ లో స టటల్ అవవాలని, డబుు 
బాగవ స్ంపవదించాలి అనుకునానను కవని, దేవుని పణ్్ాళిక వేరుగవ ఉండి. ననేు మా 
తలిదండు్లకు దవేుని పర చరయలో పవలిభాగ్స్ుు రవలిగవ ఉండాలని దవేుని కోర క. 
దయచసేి ననున మా  కుటుంబానిన మీ పవ్రధనలో జ్ాఞ పకము చసే్ుకుంటారని ఆశిస్ూు , 
మర యొక స్వర  నా హృదయపూరాక వందనములు త లియజ్సే్ూు  ముగ స్ుు నానను. 



                                                                   

 స ప ింబర్స మాస్ములో 1-4 వరకు జ్రుగ్న యైునన స్ంఘ 19వ వవర ికోతసవ 
స్భల కొరకు, సయీోను మధుర గతీముల ర ండవ ముదణ్్ కొరకు పవ్ర ధంచి మీ 
స్హకవరము ఇస్వు రని ఆశిస్ుు నానను. స్ంఘ స్భుయలలో ఉనన వివిధ ఆలోచనలను 
బటటి  గ్డచిిన ర ండు మాస్ములు జ్ర గ న ZION CORPORATE GET-TOGETHER ఈ 
మాస్ము నుండి ZION EMPLOYEES GET-TOGHETHER గవ పిలువబడునని 
త లియజ్ేయుచునానను. ఆశక్ు కలిగ నవవరు పత్ి  మొదటట ఆదివవరము మ|| 12:30 
గ్ం||ల నుండ ిమ|| 1:30 గ్ం||ల వరకు మడేగ్దలిో స్హవవస్ం (UPPER ROOM)  
కలిగ యుంటారు. బయెెరేిబ స్ంఘము (ఉపుాగ్ూడ) 4వ స్ంఘ వవర ికోతసవము 
పభ్ువు నామ ఘనత కొరకు జ్రుగ్ునటుా  పవ్ర ధంచండి.  
 వీల ైనంత తారలో మీ మధయకు వచిి పర చరయలో స్హవవస్ము కలిగ  
ఉండాలని ఆశిస్ుు  ఎదురుచూస్ుు నన మీ కవపర ... 

                                                                    - ర వ. జ్ాన్ పవల్ ర డిిపర గ్ు  
  

నిజ సరాతంతాయము  ప్ ందిన విశ్రాసవిర! 
 మన దశేమునకు ఆగ్స్ుి  15, 1947 స్వాతంతయ్ము అనుగ్రహ ంపబడినద.ి 
అనగవ మన దేశము బి్టటషర వవర  అధికవరము నుండి విడుదల ప ందినది. ఆనాటట 
నుండ ి ఈనాటట వరకు స్ాంతంతర్లుగవ ఉంటు ఆ దనిమును పత్ి స్ంవతసరము 
జ్ాఞ పకము చసే్ుకుంటూ స్ంతోషించుచునానము. అలాగ ేఇతర దేశస్ుు లు కూడ వవర  
దేశ స్వాతంతమ్ును బటటి  స్ంతోషిస్వు రు. ఏ దశే్వనిక్ చ ందని వవరమ నై ఈ 
స్వాతంతయ్ము  చిరకవలం ఉండేద ికవదు, ఒక దినము ఈ భూమిని విడువ వలసని 
వవరమ ైయునానము. 
 “మా పతిరులందర వల నే మేమును నీ స్నినధనిి అతిధులమును 
పరదేశులమున  ై యునానము, మా భూనివవస్కవలము నీడ యంత అసిథరము, 
సిథరముగవ ఉననవవడు ఒకడును లేడు” 1 దని 29:15. 
 “నీవు మనుషరయలను మంటటక ్మారుిచునానవు – నరులారవ తిర గ  రండని 
స లవిచుిచునానవు” కరరున 90:3.  
 దీనిని బటటి  చూసేు  స్వాతంతయ్ము  ప ందామని స్ంతోషించుచునానము కవని, 
అది సిథరమ ైనది కవదని గ్ుర ుంచవలసిన వవరముగవ ఉనానము. అపర . యోహాను 
దేవుడాయనకు అనుగ్రహ ంచిన పరలోక పత్యక్షత గ్ుర ంచి వవ్స్ూు  “అంతట ననేు కొర తు  
ఆకవశమును కొర తు  భూమిని చూచితిని”పక్టన 21:1. అనగవ ఈ భూమి 
గ్తించిపర యేదని త లియచయేబడనిది. మటటి  శరరీము మన నైపర తరంది అయత ే
ఆతమదాని దయచసేిన దవేుని దగొ్రకు వ ళ్ళు ందని పస్్ంగ  పలికవడు.  “అద ి తారగవ 
గ్తించును మమేు ఎగ ర పర దుమని మోషే భకుు డు వవ్స్వడు” . 
 ఎవర  ఆతమ వ ళ్ళు ంది? ఎవర తై ే కరరస్ుు  అనుగ్రహ ంచిన స్వాతంతయ్ము  ప ందారో 

వవర  ఆతమ దేవుని దగొ్రకు వ ళ్ళు ంది. అదమేనగవ – “యసే్ు పభ్ువని నీ నోటటతో 
ఒపుాకొని దవేుడు మృతరలలో నుండి ఆయనను లేపనేని నీ హృదయమందు 
విశాసించిన యెడల నీవు రక్ంిపబడుదువు” రోమా 10:9. దీనిని బటటి  చూసేు  నీవు 
నేను స్వాతంతయ్ము  ప ందని దేశములో జీవిస్ుు ండవచుి కవని, కరరస్ుు  అనుగ్రహ ంచిన 
స్వాతంతమ్ు నీవు ప ందకుండ ఉంటే విడచిప టి బడుతావు. విశాసించిన వవర క ే
అకకడ పవ్ేశము. యేస్ుకరరస్ుు  అనుగ్రహ ంచిన స్వాతంతమ్ు ప ందని విశ్వాసవివ? 
“పయ్ాస్పడి భారము మోయుచునన స్మస్ు  జ్నులారవ...” ఆయన దగొ్రకు వచిి 
నీ పవప భారమంత ఆయనకు అపాగ ంచి పవపపర హారము ప ంది, దవేునిచతే 
కటిబడిన నితయమ నై నివవస్ములో ఉంటావని నిరీక్షణ్ కలిగ న విశ్వాసిగవ 
జీవిస్ుు నానవవ?  
 ఆయా దశేములకు చ ందనివవరు ఆదశే పౌరులుగవ (CITIZENS) ఉనానరు 
కవని, అనేకులు కరరస్ుు  అనుగ్రహ ంచిన స్వాతంతయ్ము  ప ందలేదు. వవరు నశించుట 
దానిని అనుగ్రహ ంచిన దేవునిక్ ఇషిము లేదు. అటటివవర  కొరక ే ఆయన నినున, 
ననున ఏరారచుకునానడు. 2016 స్వాతంత ్ దినము ఒకకర క నైా  యసే్ుకరరస్ుు  
అనుగ్రహ ంచిన స్వాతంతయ్ము  దానిలోనునన స్ంతోషము, అద ి                             

నితయ స్వాతంతయ్మునకు నడపిిస్ుు ందని చ పాడానిక్ ఈ దినమే తీరవమనించుకో! 
ఆలాచేసేు , ఒక నశించు ఆతమ- పరమునకు వ ళ్ళుటకు స్హాయపడతావు. 
 ఈ పశ్న నినున, ననున పవపము నుండి విడిపించి స్ాతంతర్లుగవ చసేి, 
పరలోకవ భై వవరస్ులనుగవ చేసని దేవుని కుమారుడ నై యసే్ుకరరస్ుు  
అడుగ్ుచునానడు. అపర . పౌలు కొర ంథ ి స్ంఘమునకు 2000 స్ం||ల క్రతం 
ఉతురము వవ్స్ూు  “స్ువవరును పక్టటంపవలసిన భారము నా మీద 
మోపబడయిుననది. అయోయ, ననేు స్ువవరును పక్టటంపకపర యన యెడల నాకు 
శరమ” 1కొర ంథ ి9:16. ఈ దనిము నీ తీరవమనము రక్ించిన పభ్ువునకు త లియజ్ేసేు  
ఆశీరాదించబడుతావు.  
                                  “పవపిని పిలిచావు పవప భారము మోస్వవు 
                                  ననున పలిిచావు పవపని నై ననున రక్ించావు.” 

  

CHAMPS FOR CHRIST  
21st AUGUST to 25th SEPTEMBER 2016 

ప్ిలలలకు తలిదండ్రా లకు శుభవరరి! 
ఆత్మీయ క్రరయకరమములో ప్రలుప్ ందటటకు మర యొక తరుణము. 
తలిదండు్లు మీ పిలాలను పర ్ తసహ ంచండి. పలాిలు మీ Parentsని స్ంతోషపరచండి. 
Sunday School Teachers ఉచితముగవ మీకు స్హాయపడుతారు. ఇది మీకు గొపా 

తరుణ్ము. పవలుప ంద ిబహుమానములు త స్వు రు కదూ! BEST OF LUCK 



                                                     

 


  

 

క్తాజ్ 11 క్త స్మాధానములు వరా సినవరరు:  1. V. Koti Babu      

 

గ్మనిక : సీయోనట స్ంఘ పర చరయ దాారర లేదా సయీోనట స్ందేశము దాారర మీరు 
బలపరచబడని  వయక్తిగత సరక్ష్యములు ఉంటే సయీోనట స్ందేశములో ముదిాంచటటకు 
క్రగ్ తము మీద వరా స ిక్రపర  గ్రర క్త అందజేయగలరు.  ముదిాంచటటలో తటది నిరణయం 

క్రపర   గ్రర ద ేఅని  గమనించగలరు. 

 

యిర ీయా 1 నటండి 25 అధాయయములు  
1.దేని వలన న మమది కలుగ్ునని యెహో వవ స లవిచాిడు? 
2. యెరూషలేము రక్ించబడాలంటే ఏమి చ యాయలి? 
3. ఏ విధముగవ దేవుడు యూదా, యెరూషలేము నివవస్ుల గ్రామును 
భంగ్పర చ ను? 
4. ఎవరు, ఎవర ని దేనితో కొటుి టకు రండని పిలుపునిచాిరు? 
5. పవ్కు ఏమి చ పాక మానలేనని అంటునానడు? 
6. ఎనిన స్ంవతసరములు పవ్కుకు దేవుని వవకుక పత్యక్షమ ైనది? 
7. పజ్్లు ఎనిన దినములు దేవుని మరచియునానరు? 
8. దేవుని మందిరము ద ంగ్ల గ్ుహయెైనదని ఎకకడ ఉననది? 
9. ఎందుకు, దేనిని బటటి  అతిశయంచాలి? 
10. పజ్్లు దేనికొరకు దేనిని మారుికునానరు? 

   

స్మాధానములు వచేే స్ంచికలో  
క్తాజ్ 18 స్మాధానములు: 1. దయగ్లవవడు గ్నుక (22:27) 2. మీతో రవనని అననందుకు 

3. మూడు 4. స్వయంకవలమందు 5. 2 స్ం|| 1వ న ల మొదటట దినము 6. ప్జ్లు 
పవపము చేయకుండునటుా  8. అమాలేకరయులతో 9. ఆహారోను, ఇశ్వర యేలీయుల ప దదలు 
10. ఆ దేశపు నివవస్ులతో నిబంధన చేస్ుకొనకూడదు 

క్తాజ్ 18 - 10 స్మాధానములు వరా సినవరరు: 1.Jyothi Christopher  2. Ch. Jyothi 

క్తాజ్ 18 - 9 స్మాధానములు వరా సినవరరు:  1. Y. Mary Prasad 

క్తాజ్ 18 - 8 స్మాధానములు వరా సినవరరు:  1. V. Ruth 2. K. Madhavi  

క్తాజ్ 18 - 7 స్మాధానములు వరా సినవరరు:  1. Y. Martha 2. Vijaya Prasad  

గమనిక : 
 పి్యమ ైన పవఠకులు! మీరు  వవకయంలో  ఇంకవ లోత ైన విషయాలు 
త లుస్ుకోవవలనే ఉదేదశంతోన ే క్ాజ్ వేస్ుు నానము. దయచేస ి కొంత స్మయం 

కేటాయంచి చదివి క్ాజ్ వవ్యుటకు పయ్తనం చేయగ్లరు.  చదివి వవ్యుట 

వలన  కరొ తు  విషయాలు  మాతమే్ కవదు ఆ స్మయములో వవకయముతో దేవుడు 
మీతో  మాటాా డుతాడు.  పర శుదాద తమ మిముమలను నడిపించును. 

జ్వవబులు వవకయమంత వవ్యకుండ స్ర యెైన 

పదములను ర ఫర నుసలతో వవ్యండి. 

ఆదిక్రండ్ం 26 నటండి 50 అధాయయములు  
1. యెహో వవ దీవించిన చేను స్ువవస్నవల  ఉననదని యాకోబు ఎవర  గ్ుర ంచి  
    అనానడు? 
2. యాకోబు కుమారులు ధానయమును దేని మీద తీస్ుకొని వ ళ్ళురు? 
3. యోసేపు తన అననలను చూచి ఏడిినపుాడు ఎవరు చూస్వరు? 
4. యాకోబు శవమును ఎవరు సిదదపర చారు? 
5. ఐగ్ుపుు కు యాకోబు కుటుంబపువవరు ఎంతమంది వ ళ్ళురు? 
6. కల భావం చ పుాట ఎవర  ఆధీనంలో ఉందని యోసేపు అనానడు? 
7. యోసేపు మందలను మేపుచునన తన అననలను ఎకకడ కలుస్ుకునానడు? 
8. మహనయళము ఏ వచనములో ఉననది? 
9. బేతేలు అనగవ (అరధం)? 
10. యోసేపు ఎనిన స్ంవతసరములు బ్తిక ను? 

స్ండేస్కూల్ క్తాజ్ 15 స్ం||ల లోపు ప్లల లకు  

దేవునిప్ో లి నడ్రచటక్ొనటడి...! ఎఫ స ి5:1-14 
ఎలా నడ్రచటక్ొవరలి? 
 జ్ారతాము, అపవితత్, లోభతాము, బూతరలు, పర క్ర మాటలు, స్రస్ర కుు లు 

ఇలాంటటవి మన నోట రవకుండా చూచుకోవవలి. కృతజ్ఞత వచనమే మన నోట 
ఉండాలి. 

 వయరధమ నై మాటలు మాటాా డువవర క ్దూరముగవ ఉండాలి. 
 పభ్ువుకు ఏది ఇషిమ ైనదయ( మంచితనము, నీతి, స్తయము అనునవి) 

వవటటలో నడుచుకోవవలి. 
ఎందటకు నడ్వరలి? 
 పర మళ్ వవస్నగవ ఉండుటకు పిలువబడని మనము నిదిం్చకూడదు 

(పవపములో నిలువకూడదు). 
 కరరస్ుు  మన మీద పక్వశిస్ుు నానడు గ్నుక వ లుగ్ులో నడవవలి. 


