

సరక్ష్యము - Sis. Shiny Testimony:

సీయోను స్ంఘ స్భుయలకు ప్భువును రక్షకుడన
ై యేస్ుకరరస్ు ు నామములో

శుభాబివందనములు

నా పేరు షైని. నేను విజ్యవవడ నుండి హద
ై రవబాదుకు ఉదయ యగ్ నిమితు ము
వచాిను. ఈ స్ంఘము నా యెడల కనుపరచిన పేమ
్ ాభిమానములు నేను
మరువలేను. ఈ స్ంవతసరము జ్నవర నుండి ఇపాటట వరకు ఈ స్ంఘంలో ననున
సీాకరంచిన విధానం నాకంతో నచిింది. ప్తేయకముగ్ జ్ాన్ పవల్ అంకుల్ ఎంతగవనో
పర ్ తసహంచారు. నేను అంకుల్ ని చూసినపుాడు నిజ్ముగవ దేవుని సేవకుని
చూసినటుి అనిపించింది. అంకుల్ ననున స్ంఘానిక్ రమమని అడగ్డం, Special
Meetingsక్ పిలవడం చాల మంచిగ్ అనిపించింది. నేను చాలా కృతఙ్ఞ తలు
తలియజ్ేస్ు ునానను. అంకుల్ ఇంకవ దేవుని సేవలో నూరంతలుగవ వవడబడాలని
హృదయపూరాకముగవ పవ్రధస్ు ునానను.

డేవిడ్ పరదేశి గవరక్, హపిసబా పరదేశి గవరక్ నా ప్తేయక కృతజ్ఞ తలు. నా
యెడల కనుపరచిన పే్మను బటటి, హాసిాటల్ పరచరయకు పిలిచి ననున
పర ్ తసహంచినందుకు వందనములు. ప్తేయకముగ్ హపిసబా అకకతో మాటాాడుతరంటే
చాలా స్ంతోషం అనిపించింది. వవర కుటుంబానిన కూడ దేవుడు బహుబలముగవ తన
పరచరయలో వవడుకోవవలని పవ్రధస్ు ునానను.

స్హో . రేవతిక్ కూడా చాలా కృతజ్ఞ తలు తలుపుచునానను. నేను పంతకొస్ుు
సిదద ాంతముగ్ల స్ంఘములో పుటటి పరగవను. మా తలిదండు్లు స్ంఘమును
నడిపస్
ి ు ునానరు. నా స్హా ఉదయ యగ రేవతి ఈ స్ంఘమును పరచయం చేసింది.
మొదటటలో ఇకకడిక్ రవవుటకు కొంచం స్ందేహంచినపాటటక్ తరువవత ఎనోన ఆతీమయ
పవఠవలు నేరుికునానను, నా స్ాంత కుటుంబమునకు వళ్ళుతరననటు
ా అనిపించింది.
విధేయత అనగవ ఏమిటో మరయు వలుగ్ులో ఎలా నడవవల నో ఎనోన ఆతీమయ
స్ంగ్తరలు నేరాంచిన మీకందరక్ చాలా చాలా కృతజ్ఞ తలు.

ఇపుాడు నేను విజ్యవవడకు Transfer అయాయను. నేను Transdyne అనే
స్ంస్థ లో పని చేస్ు ునానను. నాకు ఒక స్హో దర, తను బయోటెకవనలజీలో మాస్ి ర్సస
చేసింది. మా నాననగవరు ప్భుతా ఉదయ యగ మరయు సేవకుడు. నిసిస గవస్వాల్
మినిసీిస్
ీ లో పవస్ి ర్స గవ ఉనానరు. నేను హద
ై రవబాద్ లో సటటల్ అవవాలని, డబుు
బాగవ స్ంపవదించాలి అనుకునానను కవని, దేవుని ప్ణ్ాళిక వేరుగవ ఉండి. నేను మా
తలిదండు్లకు దేవుని పరచరయలో పవలిభాగ్స్ుురవలిగవ ఉండాలని దేవుని కోరక.
దయచేసి ననున మా కుటుంబానిన మీ పవ్రధ నలో జ్ాఞపకము చేస్ుకుంటారని ఆశిస్ూ
ు ,
మరయొక స్వర నా హృదయపూరాక వందనములు తలియజ్ేస్ు ూ ముగస్ుునానను.
గమనిక: సీయోనట స్ందేశం గురంచి మీ అభిప్రాయములు స్జేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...

 





ఆగషట
ు 
2016 స్ంఘ వరగ్రానము

అందటకు—నా కృప నీకు చాలునట, బలహీనతయందట నా శక్తి
పరపూరణ మగుచటననదని ఆయన నాతో చెప్పెనట - 2 క్ొరంధి 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


ఈ స్వాతంత్యము అనుగ్రహంచి మనలను స్ాతంతర్లుగవ చేసి దాస్యమను
కవడి క్రంద నుండి విడిపించి, పవపశిక్షను తొలగంచి, ఆయన రవజ్యవవరస్ులుగవ
మనలను చేసన
ి రవజ్ాధి రవజు ప్భువులకు ప్భువైన యేస్ుకరరస్ు ు నామమున
మీకందరక్ శుభములు.
ఇశ్వరయేలు ప్జ్లను 40 స్ంవతసరములు అరణ్యములో వవరని కవపవడిన
దేవుడు మనలను కూడ గ్డిచిన 7 మాస్ములు తన కృపలో మన ప్తి
అవస్రతలు తీరి విశ్వాస్ యాత్లో ముందుకు కొనస్వగ్ుటకు మనకు తోడునీడై
యుండిన యేస్ుకరరస్ు ుకు కృతజ్ఞ లమై ఉండాలి.

జూల ై మాస్ములో స్ంఘ వివిధ పరచరయలలో మీరందరు చూపిన ఆస్క్ుని
బటటి, పవలుపంపులు కలిగయునన విధానమును బటటి అందరని అభినందిస్ు ునానను.
యవానస్ుుల ZYF స్హవవస్ములో ఏరవాటు చేయబడిన యాకోబు పతి్క 5
అధాయయముల క్ాజ్ లో(Quiz) 22మంది యవానస్ుులు ఆశక్ుతో పవలుప ందిరని
విని స్ంతోషిస్ు ునానను. జ్రగంచుటలో స్హాయపడిన వవరని అభినందిస్ు ునానను.

గ్డిచిన స్ంవతసరమువల ఈ స్ంవతసరము కూడ ఆగస్టు 15వ తారీఖట
ఉ|| 5:30 గం||ల నటండి ఉ|| 9:30 గం||ల వరకు “అరుణ్ోదయ సిదదపవటు పవ్రధన
స్హవవస్ము” జ్రుగ్ుటకు అందరు ఆశక్ుతో పవ్రధ ంచి పవలగొనండి. ప్భువు చితు మత
ై ే
ఆదినము జ్రుగ్ు పవ్రధ న స్హవవస్ములో స్ంఘముతో వవకయం పంచుకుంటాను.
మీ అందర పవ్రధనలవలన ప్భువు మాకు మంచి ఆరోగ్యం అనుగ్రహంచి
కుమారుని
కుటుంబముతో,
రకు స్ంబంధులతో
గ్డుపుటకు
ప్భువు
స్హాయమిస్ుునానడు. అంతేకవకుండ పరచరయలో వవడబడుటకు మారొ ములు
తరచాడు.


 



సపి ంబర్స మాస్ములో 1-4 వరకు జ్రుగ్నయ
ై ునన స్ంఘ 19వ వవరి కోతసవ
స్భల కొరకు, సీయోను మధుర గీతముల రండవ ముద్ణ్ కొరకు పవ్రధ ంచి మీ
స్హకవరము ఇస్వురని ఆశిస్ుునానను. స్ంఘ స్భుయలలో ఉనన వివిధ ఆలోచనలను
బటటి గ్డిచిన రండు మాస్ములు జ్రగన ZION CORPORATE GET-TOGETHER ఈ
మాస్ము నుండి ZION EMPLOYEES GET-TOGHETHER గవ పిలువబడునని
తలియజ్ేయుచునానను. ఆశక్ు కలిగనవవరు ప్తి మొదటట ఆదివవరము మ|| 12:30
గ్ం||ల నుండి మ|| 1:30 గ్ం||ల వరకు మేడగ్దిలో స్హవవస్ం (UPPER ROOM)
కలిగయుంటారు. బెయెరిబ
ే స్ంఘము (ఉపుాగ్ూడ) 4వ స్ంఘ వవరికోతసవము
ప్భువు నామ ఘనత కొరకు జ్రుగ్ునటు
ా పవ్రధ ంచండి.
వీల న
ై ంత తారలో మీ మధయకు వచిి పరచరయలో స్హవవస్ము కలిగ
ఉండాలని ఆశిస్ుు ఎదురుచూస్ుునన మీ కవపర...
- రవ. జ్ాన్ పవల్ రడిి పర గ్ు



నిజ సరాతంతాయము ప్ ందిన విశ్రాసివర!

మన దేశమునకు ఆగ్స్ుి 15, 1947 స్వాతంత్యము అనుగ్రహంపబడినది.
అనగవ మన దేశము బి్టష
ట ర వవర అధికవరము నుండి విడుదల ప ందినది. ఆనాటట
నుండి ఈనాటట వరకు స్ాంతంతర్లుగవ ఉంటు ఆ దినమును ప్తి స్ంవతసరము
జ్ాఞపకము చేస్ుకుంటూ స్ంతోషించుచునానము. అలాగే ఇతర దేశస్ుులు కూడ వవర
దేశ స్వాతంత్మును బటటి స్ంతోషిస్ు వరు. ఏ దేశ్వనిక్ చందిన వవరమన
ై
ఈ
స్వాతంత్యము చిరకవలం ఉండేది కవదు, ఒక దినము ఈ భూమిని విడువ వలసిన
వవరమైయునానము.

“మా పితరులందరవల నే మేమును నీ స్నినధిని అతిధులమును
పరదేశులమునై యునానము, మా భూనివవస్కవలము నీడ యంత అసిథరము,
సిథరముగవ ఉననవవడు ఒకడును లేడు” 1 దిన 29:15.
“నీవు మనుషరయలను మంటటక్ మారుిచునానవు – నరులారవ తిరగ రండని
సలవిచుిచునానవు” కరరున 90:3.

దీనిని బటటి చూసేు స్వాతంత్యము ప ందామని స్ంతోషించుచునానము కవని,
అది సిథరమైనది కవదని గ్ురు ంచవలసిన వవరముగవ ఉనానము. అపర . యోహాను
దేవుడాయనకు అనుగ్రహంచిన పరలోక ప్తయక్షత గ్ురంచి వవ్స్ూ
ు “అంతట నేను కొరతు
ఆకవశమును కొరతు భూమిని చూచితిని”ప్కటన 21:1. అనగవ ఈ భూమి
గ్తించిపర యేదని తలియచేయబడినది. మటటి శరీరము మనన
ై పర తరంది అయతే
ఆతమదాని దయచేసిన దేవుని దగ్ొ రకు వళ్ళుందని ప్స్ంగ పలికవడు. “అది తారగవ
గ్తించును మేము ఎగరపర దుమని మోషే భకుుడు వవ్స్వడు” .
ఎవర ఆతమ వళ్ళుంది? ఎవరత
ై ే కరరస్ు ు అనుగ్రహంచిన స్వాతంత్యము ప ందారో

 



వవర ఆతమ దేవుని దగ్ొ రకు వళ్ళుంది. అదేమనగవ – “యేస్ు ప్భువని నీ నోటటతో
ఒపుాకొని దేవుడు మృతరలలో నుండి ఆయనను లేపన
ే ని నీ హృదయమందు
విశాసించిన యెడల నీవు రక్ింపబడుదువు” రోమా 10:9. దీనిని బటటి చూసేు నీవు
నేను స్వాతంత్యము ప ందిన దేశములో జీవిస్ుుండవచుి కవని, కరరస్ు ు అనుగ్రహంచిన
స్వాతంత్ము నీవు ప ందకుండ ఉంటే విడచిపటి బడుతావు. విశాసించిన వవరకే
అకకడ ప్వేశము. యేస్ుకరరస్ు ు అనుగ్రహంచిన స్వాతంత్ము ప ందిన విశ్వాసివవ?
“ప్యాస్పడి భారము మోయుచునన స్మస్ు జ్నులారవ...” ఆయన దగ్ొ రకు వచిి
నీ పవప భారమంత ఆయనకు అపాగంచి పవపపరహారము ప ంది, దేవునిచేత
కటి బడిన నితయమన
ై
నివవస్ములో ఉంటావని నిరీక్షణ్ కలిగన విశ్వాసిగవ
జీవిస్ుునానవవ?

ఆయా దేశములకు చందినవవరు ఆదేశ పౌరులుగవ (CITIZENS) ఉనానరు
కవని, అనేకులు కరరస్ు ు అనుగ్రహంచిన స్వాతంత్యము ప ందలేదు. వవరు నశించుట
దానిని అనుగ్రహంచిన దేవునిక్ ఇషి ము లేదు. అటటివవర కొరకే ఆయన నినున,
ననున ఏరారచుకునానడు. 2016 స్వాతంత్ దినము ఒకకరకన
ై ా యేస్ుకరరస్ు ు
అనుగ్రహంచిన
స్వాతంత్యము
దానిలోనునన
స్ంతోషము,
అది
నితయ స్వాతంత్యమునకు నడిపిస్ు ుందని చపాడానిక్ ఈ దినమే తీరవమనించుకో!
ఆలాచేస,ేు ఒక నశించు ఆతమ- పరమునకు వళ్ళుటకు స్హాయపడతావు.
ఈ ప్శన నినున, ననున పవపము నుండి విడిపించి స్ాతంతర్లుగవ చేసి,
పరలోకవభ
ై
వవరస్ులనుగవ
చేసన
ి
దేవుని
కుమారుడన
ై
యేస్ుకరరస్ు ు
అడుగ్ుచునానడు. అపర . పౌలు కొరంథి స్ంఘమునకు 2000 స్ం||ల క్రతం
ఉతు రము
వవ్స్ూ
ు
“స్ువవరు ను ప్కటటంపవలసిన
భారము
నా
మీద
మోపబడియుననది. అయోయ, నేను స్ువవరు ను ప్కటటంపకపర యన యెడల నాకు
శరమ” 1కొరంథి 9:16. ఈ దినము నీ తీరవమనము రక్ించిన ప్భువునకు తలియజ్ేసేు
ఆశీరాదించబడుతావు.
“పవపిని పిలిచావు పవప భారము మోస్వవు

ననున పిలిచావు పవపినన
ై ననున రక్ించావు.”



CHAMPS FOR CHRIST
21st AUGUST to 25th SEPTEMBER 2016
ప్ిలలలకు తలిదండ్రాలకు శుభవరరి !

ఆత్మీయ క్రరయకరమములో ప్రలుప్ ందటటకు మరయొక తరుణము.

తలిదండు్లు మీ పిలాలను పర ్ తసహంచండి. పిలాలు మీ Parentsని స్ంతోషపరచండి.
Sunday School Teachers ఉచితముగవ మీకు స్హాయపడుతారు. ఇది మీకు గొపా
తరుణ్ము. పవలుప ంది బహుమానములు తస్వురు కదూ! BEST OF LUCK

 



జ్వవబులు వవకయమంత వవ్యకుండ స్రయెైన
పదములను రఫరనుసలతో వవ్యండి.

 

1. యెహో వవ దీవించిన చేను స్ువవస్నవల ఉననదని యాకోబు ఎవర గ్ురంచి
అనానడు?

2. యాకోబు కుమారులు ధానయమును దేని మీద తీస్ుకొని వళ్ళురు?
3. యోసేపు తన అననలను చూచి ఏడిినపుాడు ఎవరు చూస్వరు?
4. యాకోబు శవమును ఎవరు సిదదపరచారు?

5. ఐగ్ుపుుకు యాకోబు కుటుంబపువవరు ఎంతమంది వళ్ళురు?

6. కల భావం చపుాట ఎవర ఆధీనంలో ఉందని యోసేపు అనానడు?

7. యోసేపు మందలను మేపుచునన తన అననలను ఎకకడ కలుస్ుకునానడు?
8. మహనయళము ఏ వచనములో ఉననది?

యిరీయా 1 నటండి 25 అధాయయములు

9. బేతేలు అనగవ (అరధ ం)?

1.దేని వలన నమమది కలుగ్ునని యెహో వవ సలవిచాిడు?

10. యోసేపు ఎనిన స్ంవతసరములు బ్తికను?

2. యెరూషలేము రక్ించబడాలంటే ఏమి చయాయలి?

క్తాజ్ 11 క్త స్మాధానములు వరాసినవరరు: 1. V. Koti Babu

3. ఏ విధముగవ దేవుడు యూదా, యెరూషలేము నివవస్ుల గ్రామును
భంగ్పరచను?

దేవునిప్ో లి నడ్రచటక్ొనటడి...! ఎఫసి 5:1-14

4. ఎవరు, ఎవరని దేనితో కొటుిటకు రండని పిలుపునిచాిరు?

ఎలా నడ్రచటక్ొవరలి?

5. ప్వకు ఏమి చపాక మానలేనని అంటునానడు?

6. ఎనిన స్ంవతసరములు ప్వకు కు దేవుని వవకుక ప్తయక్షమైనది?
7. ప్జ్లు ఎనిన దినములు దేవుని మరచియునానరు?
8. దేవుని మందిరము ద ంగ్ల గ్ుహయెైనదని ఎకకడ ఉననది?



జ్ారతాము, అపవిత్త, లోభతాము, బూతరలు, పర క్రమాటలు, స్రస్ర కుులు
ఇలాంటటవి మన నోట రవకుండా చూచుకోవవలి. కృతజ్ఞ త వచనమే మన నోట
ఉండాలి.



వయరధమన
ై మాటలు మాటాాడువవరక్ దూరముగవ ఉండాలి.



9. ఎందుకు, దేనిని బటటి అతిశయంచాలి?
10. ప్జ్లు దేనికొరకు దేనిని మారుికునానరు?

ప్భువుకు ఏది ఇషి మైనదయ ( మంచితనము, నీతి, స్తయము అనునవి)
వవటటలో నడుచుకోవవలి.

ఎందటకు నడ్వరలి?

స్మాధానములు వచేే స్ంచికలో



క్తాజ్ 18 స్మాధానములు: 1. దయగ్లవవడు గ్నుక (22:27) 2. మీతో రవనని అననందుకు
3. మూడు 4. స్వయంకవలమందు 5. 2 స్ం|| 1వ నల మొదటట దినము 6. ప్జ్లు
పవపము చేయకుండునటు
ా 8. అమాలేకరయులతో 9. ఆహారోను, ఇశ్వరయేలీయుల పదద లు
10. ఆ దేశపు నివవస్ులతో నిబంధన చేస్ుకొనకూడదు

పరమళ్ వవస్నగవ ఉండుటకు పిలువబడిన మనము నిదిం్ చకూడదు
(పవపములో నిలువకూడదు).



కరరస్ు ు మన మీద ప్కవశిస్ుునానడు గ్నుక వలుగ్ులో నడవవలి.

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

గ్మనిక : సీయోనట స్ంఘ పరచరయ దాారర లేదా సీయోనట స్ందేశము దాారర మీరు

క్తాజ్ 18 - 9 స్మాధానములు వరాసినవరరు: 1. Y. Mary Prasad

బలపరచబడిన వయక్తిగత సరక్ష్యములు ఉంటే సీయోనట స్ందేశములో ముదిాంచటటకు

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

క్రగ్తము మీద వరాసి క్రపర గ్రరక్త అందజేయగలరు. ముదిాంచటటలో తటది నిరణయం

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

 

స్ండేస్కూల్ క్తాజ్ 15 స్ం||ల లోపు ప్ిలలలకు

పి్యమైన పవఠకులు! మీరు వవకయంలో ఇంకవ లోతైన విషయాలు
తలుస్ుకోవవలనే ఉదేదశంతోనే క్ాజ్ వేస్ు ునానము. దయచేసి కొంత స్మయం
కేటాయంచి చదివి క్ాజ్ వవ్యుటకు ప్యతనం చేయగ్లరు. చదివి వవ్యుట
వలన కొరతు విషయాలు మాత్మే కవదు ఆ స్మయములో వవకయముతో దేవుడు
మీతో మాటాాడుతాడు. పరశుదాదతమ మిముమలను నడిపించును.

ఆదిక్రండ్ం 26 నటండి 50 అధాయయములు

 

గమనిక :

క్రపర గ్రరదే అని గమనించగలరు.



 



