
 పవిత్రు డును, నిర్దో షయిును, నిష్కల్మష్రడును, ఆకాశమండల్ముకంట ే

మికకకలి హచె్చైన, కరొ త్త  నిబంధనకు మధయవర్తతయ నై యసేుకరొసుత  పుభువు నామమున 

మీకందర్తకక శుభముల్ు. 
 కోడి త్న ర్కెకల్ కకొంద త్న పిల్లల్ను ఎల్ాగు కాచుత్రందో  అల్ాగే మన 

అదవితీయుడ్చన దవేుడు త్న కృపా వాత్సల్యమును గడిచిన  ఆరుమాసముల్ు మన 

పుతి అవసరత్ల్ల్ో సహకార్తగా ఉండి ఏడవ మాసముల్ో పువశేంచుటకు పుభువు 
చూపని అత్యధవక సహాయమును బటటి  కృత్జ్ఞు ల్మ ై ఉండాలి. 

 మీరందర్త పుా రధన సహకారము వల్న గడచిన మాసము 2వ తార్ీఖు అమ ర్తకా 
దేశము చరేగలిగతతిమి. ఇంత్వరకు మాకు మంచి ఆర్దగయము అనుగొహ ంచిన 

పుభువునకు వందనముల్ు. ఎకుకవ సమయము పుా రధనల్ో వాకయముల్ో గడుపుట 

ఆనందముగా ఉననదవ. సంఘమునకు వలే్ కకల్ోమీటరల  దూరముగా ఉనాన, 

సంఘముల్ో జరుగు  పుతి కారయకొమము వీక్ించుటకు చేయబడని ఏర్ాాటును బటటి  
వందనము. పుా ముఖయముగ అరుణోదయ పుా రధన సమయముల్ో అకకడ కూడని 

వార్తతో ఏకరభవించే త్రుణము పుభువు అనుగొహ ంచాడు. సమయము  ఉంట ే 

అరుణోదయ పుా రధనల్ల్ో పాల్ుప ందవ పుా రధనల్కు జవాబు ప ందండి. 
 సంఘ పర్తచరయను, వివిధ కారయకొమముల్ను సకొమముగా నిరిహ సుత నన 

పాసిర్ డవేిడ్ పరదేశ, ఇవాంజలిసుి ల్ను, పర్తచారకుల్ను, యూత్ కమిటట వార్తని, 

వార్తయర్స ను మర్తయు సండ ేసూకల్ టీచరసను  అభినందవసుత నానను. పుతేయకముగ 

పుతి ఆదవవారం భోజనము సిదోపరచుచునన సహో దర్లీ్కు సహాయపడుచునన 

యవనసుత ల్కు వందనముల్ు. 

                                                                                                                         

గమనిక: సీయోను సందేశం గుర ంచి మీ అభిప్రాయములు సజేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...   




జూల ై



 

అందుకు—నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నా శక్తి 
పర పూరణ మగుచుననదని ఆయన నాతో చెప్పెను - 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 సంఘ వరగ్రా నము  

భారం భర ంచే దేవుడు 
కరరతనల్ు 68:19 – ... అనుదవనము ఆయన మా భారము భర్తంచుచునానడు... 

 పిుయ సంఘమా! ఈ ర్దజ్ఞ మనం సజీవుల్ ల్ెకకల్ో ఉనానమంటే అదవ మన 
బల్ం కాదు, మన శకకత కాదు కవేల్ం దవేుని ఉచిైత్మ నై కృప. నలె్కు 70వలే్ 
రూపాయల్ు జీత్ం సంపాధవసూత  కడుపు నొపిా భర్తంచల్ేక భవనం మీద నుండ ిదూకక 
చనిపోయాడు ఒక సాఫి్ట వరే్ ఇంజనీర్. త్లిల తిటటిందని బాధ భర్తంచల్ేక ఉర్తవసేుకరని 
చనిపోయందవ ఒక చినానర్త. 10వ త్రగతి ఫయెల్చెన సంగతి ఇంటోల  త్లిసతత  
తిడతార్ేమోనని భయపడ ి ఆత్మహత్య చేసుకునానడో విదాయర్తధ. 15 ల్క్షల్ అపుా 
కటిల్ేక కడుపున పుటటిన పలి్లల్ను, కటుి కునన భారయను చంపి తాను చనిపోయాడు 
ఓ వాయపార్త. వర్ాా ల్ు పడక, వసేిన విత్తనాల్ు మొల్కతె్తల్ేదని పురుగుల్ మందు తాగత 
చనిపోయాడు ఒక ర్ెతై్ర. ఇల్ా చ్పుాకుంటుపో తే ఎననన సంఘటనల్ు కనిపిసాత య. 
వీరంతా వార్తకునన బాధ భర్తంచల్ేక మరణానిన కోరుకునానరు. వార్తకక ఆ బాధకంట ే
మరణమే తీపిగా కనిపించిందవ. 
 అనకేమందవ విశ్ాిసుల్ు నా బాధ నీకేం తల్్ుసు. నా బాధ నీకరసతత  
త్ల్ుసుత ందని, వార్త బాధల్ే పుపంచంల్ో అనినటటకనాన భారమ ైనవని అనుకుంటారు. 
కాని, బ చబిల్ చప్ుత ందవ – మన జీవిత్ంల్ో ఎదుర్ెయైేయ బాధల్ు మనం భారం 
భర్తంచడంల్ేదని, అదవ మనల్ను రక్ించిన దవేుడే భర్తసుత నానడు. మన భారం దేవుడు 
భర్తంచకపో తే ఈ ర్దజ్ఞ మనం సజీవుల్ ల్ెకకల్ో ఉండవేారం కాదు. 
 మర్త ఎందుకు మనకు బాధ వేదనల్ు కల్ుగుత్రనానయ? 1 పతత్రరు 5:7 – 
ఆయన మిముమనుగూర్తై  చింతించుచునానడు గనుక మీ చింత్ యావత్రత  ఆయన 
మీద వయేుడి. నేటట కెైసైతవుల్ు త్మ చింత్ను దవేుని మీద మోపల్ేకపో త్రనానరు. 
ష్దుకూ, మేషాకూ, అబేదన్గద వార్త చింత్ యావత్రత  దవేుని మీద వసేి, ర్ాజ్ఞతో- 
నెబుకద్నజరూ,యందును గుర్తంచి నీకు పుత్రయత్తర మియయవల్ేననన చింత్ మాకు 
ల్ేదని జవాబిచాైరు. దవేుడు మన భారం భర్తసాత డని విశ్ాిసం కలిగతయుంట ే
కెైైసతవుడు దేనికకని భయపడడు. భయం అవిశ్ాిసానికక కారణం. 
 ర్ేపటటల్ోగా సూకల్ ఫజీ్ఞ కటికపో తే సూకల్ ల్ోనికక ర్ానివిమని ననటీసు ఇసతత , 
ఆ పలి్ల వాడు నా దగగర డబుుల్ు ల్ేవు ర్పేు ఎల్ా కటాి ల్ని పుకక ఇంటట వార్తతో 
చ్పుాకరని బాధపడుత్రంటే, త్న కనన త్ండిు చూసతత  ఎల్ాగుంటుందవ? నినున కనన 
త్ండిుని ననేుండగా నీకెందుకు బాధ. కటేివాడిని ననేుండగా నాకు చప్ాకుండ 
పుకకవార్తతో ఎందుకు చప్ుాత్రనానవని త్ండిు కోపగతసాత డు. అనుదవనం నీ భారం 
భర్తసాత ను, నీ చింత్ యావత్రత  నా మీద వయేమని దవేుడు సెల్వియయగా, మన బాధ 
దేవునికక తల్ియజేయకుండ, సహాయం కరరకు ఆ యంటటకక ఈ ఇంటటకక, కనిపించిన 
పుతి ఒకకర్తని సహాయం కోర్తత ేచూసత దవేునికక ఎంత్ బాధ కల్ుగుత్రందో గొహ ంచాలి. 
మన కోసం సిల్ువను భర్తంచిన దవేుడు మన భారం మోయల్ేడా? మన కరరకు 
పుా ణం పటెటిన దవేుడు మన బాధల్ో సహాయం చేయల్ేడా? 
 పిుయ సంఘమా! నీ బాధల్ో సహాయం కరరకు మనుష్రయల్ను 
ఆశయొంచకుండ దవేుని ఆశయొంచడం నరేుైకో. నీ చింత్ దవేుని మీద వసే ి
విశ్ాిసముతో ధ్చరయముగా ముందుకు సాగు... 



                                                                   

 సంఘసుత ల్ందరు అనగా, చినానరుల్ు, యూత్ త్లిదండుు ల్ు మర్తయు వృదుో ల్ు 
సంఘ కారయకొమముల్ను పో ు త్సహ సూత  నూత్న పుజల్ను సంఘమునకు పర్తచయం 

చేయుటల్ో పాలి భాగసుత ల్ుగా ఉండి, సంఘ అభివృదవోని ముందుకు కరనసాగతసాత రని 

ఆశసుత నాన…                                                                       - ర్వె. జాన్ పాల్ ర్డెిిపో గు  
  

సువరరి సరక్ష్యము:  
 జగగయయపతట సువారతకక వళె్ళడం దాిర్ా ఎననన ఆతీమయ విష్యాల్ు 
నేరుైకునానను. అనయజనుల్కు సువారత చప్తా  అవకాశం కలిగతనందున ననేు ఎంతో 
సంతోషసిుత నానను. అనేకుల్ు త్మ కరరకు పుా ర్తథంచమని అడిగతనపుాడు నా 
హృదయం ఎంత్గానన సాందవంచిందవ. నశంచిపో త్రనన ఆత్మల్ రక్షణ కరరకు నా వంత్ర 
పర్తచరయ చయేాల్నే ఆశ ఇంకను బల్పడిందవ. ఇటువంటట అవకాశం కలిాంచిన నా 
పుభువుకక మర్తయు సంఘానికక నా హృదయపూరిక వందనాల్ు.    – J. Elizabeth 

నీ వసిరములు ఉదుకుక్ొంటునానవర? 
 దేవుని పర్తశుదో నామమునకు సోత త్ుముల్ు కల్ుగునుగాక! సయీోను సందశేం 
పాఠకుల్కు శుభముల్ు. 
 పిుయుల్ార్ా ఇశ్ాొ యేల్ు పుజల్ు ఐగుపుత  బానిసత్ిం నుండ ి విడుదల్ ప ందవ 
ఎరొ సముదుం దాటట పుయాణం చసేుత  సనీాయ అరణయమందు పరిత్మునకు వచిైర్త. 
అకకడ దవేుడు మోషతతో - నేను పుజల్తో మాటాల డాలి వారు ర్ెండు దవనముల్ు 
అనగా, నేడు ర్పేు శుదవోపరచుకరని త్మ బటిల్ు ఉదుకుకరని  సదోిముగా ఉండుడ ి
(నిరగమ 19:1-11) అని చ్పాాడు. 
 పిుయమ ైనవారల్ార్ా గమనించండ!ి ఇశ్ాొ యలే్ు పుజల్ందరు బయల్ుదేర్తన 
నాటనుండి వారు సాననము చేయల్ేదు బటిల్ు ఉదుకుకోల్ేదు కాని, 1 కరర్తంథ ీ
10:2వ వచనంల్ో అందరు మేఘము కకొందను, సముదుముల్ోను బాపీతసమము 
ప ందవర్త. అందుకని దవేుడు శుదవోపరచుకరని రండ ి మీతో మాటాల డాల్ని చాల్ా 
ఆపాయయంగా పలిిచాడు. అదే విధముగ పరల్ోక పర్తశుదో పరిత్ం చేరడానికక మనం 
కూడా ఈ ల్ోకమందు శుదవోపరచుకరని, వసత రముల్ు ఉదుకుకరని రమమంటునానడు. 
మనమందరము బాపీతసమము ప ందవన దవనము మన రక్షణ వసత రముల్ను, 
దీనమనసుస అన ే వసత రముల్ను, సుత తి వసత రముల్ను దవనదవనము వాకయము దాిర్ా, 
పుభువెచన యసేు రకతము దాిర్ా శుదవోపరచుకోవాలి అనగా ఉదుకుకోవాలి. మాలినయం 
ఉంట ే రక్షణల్ో కరనసాగల్ేము, పుభుని సంతోష్పరచల్ేము. రక్షణ ప ందవనా రక్షణ 
యొకక ఐశిర్ాయనిన కోల్ోాతాము. ఈ ల్ోకంల్ో ఎకకడ చూచిన పాపమాలినయమ ే
కనిపసిుత ందవ, మనం ఆ మాలినయం నుండి దవనదవనము శుదీోకర్తంచబడాలి. దనీమనసుస 
కలిగతయుంటనేే ల్ోకానిన, పాపానిన జయంచగల్ుగుతాము, పుభువు మనసుస కలిగత 
జీవించగల్ుగుతాము. అదవ ల్ేనటలయతే గర్ాింధుల్మ ై అపవాదవకక చదటటసాత ము. కాబటటి  
దీనమనసుస అనే వసాత ా నిన ఉదుకుకుంటునానమా? పుభుని వెంబడసిుత నన మనం 
దవనదవనము పుభుని సతవిసూత  ఉండాల్ని ఆశ గనుక, సుత తి వసాత ా ల్ు ఎపుాడు ధర్తసుత  
శుభుపరచుకుని పుభువుని సతవించాలి. పుభుని సంధవంచినపుాడు పుభువు ముందు 
ధ్చరయముతో నిల్బడగల్ుగుతాము, పుభుని చరేగల్ుగుతాము. మనం ఎంత్ బిజీగా 
ఉనాన అనుదవనము త్పానిసర్తగ ఆతీమయ వసాత ా ల్ు ఉదుకుకరనుట చాల్ా పుా ముఖయం. 
ఈ పుకారముగ చసేనిపుాడు పరల్ోకముల్ో మహ మ వసాత ా ల్ు ప ందుకుంటాము. 
...త్మ వసత రముల్ను అపవిత్ుపరచుకరనని కరందరు...ఉనానరు. వారు అరుు ల్ు గనుక 

త్ల్లని వసత రముల్ు ధర్తంచుకరని నాతో కూడ సంచర్తంచును  (పుకటన 3:4). పుభు అటటి  
కృప దయచేయును గాక.  

Why you should listen to God in all the seasons of your life. 
 There is a Game, “ Red Light, Green Light ”. The players or racers 
stand on one side of a field or room with the caller on the other side. 
When the caller yells “Green Light” the racers run towards the caller as 
fast as they can. When the caller yells “Red Light” everyone must halt. 
Now, the really advanced game players may even include “Yellow 
Light” and you can guess what this means “Go Slow”. Everyone is a 
winner. As long as they eventually reach the caller. When all have ar-
rived, the race is done. 

We are the Racers 

 In the Game “Red Light, Green Light”, the racers never question 
why the callers says what he/she does. Red, Green or Yellow; this is 
determined by the caller whose role it is to choose the pace of the 
race. All the racers need to do is listen and obey accordingly. 

Tools to Win 

 Equip yourself for every season of the race, by becoming familiar 
with God’s Word for each one.  

Green Light : Philip 3:7,8; Hebrews 12:1,2; Titus 3:4,5 

Red Light: Joshua 1:9; Psalms 27:14; 1 Peter 3:12,13 

Yellow Light: Psalms 63:1; Hebrews 10:22,23; James 1:2-4 

సరక్ష్యములు : 

 నా పతరు శ్ారమమ ఇమామ్ . 12 సం||ల్ు సీయోను సంఘముల్ో దవేుని 
ర్ాజాయనికక చేర్ేందుకు త్గతనటుల గా వాకయముచ ేచ్కకబడాి ను.  రక్ించబడ ిబాపీతసమము 
తీసుకుననపాటటకర,  నేను పర్తపూరణముగా ఆతీమయ జీవిత్ముల్ో ఎదుగునటుల  ఇకకడ 
మల్చబడాి ను. పుతి మాసం  సీయోను సందేశం  చదువుట చాల్ా ఆదరణగా ఉందవ.  
కాపర్తగారు అందర్తని హచెైర్తసూత , దవేుడు చేసని  అనిన కార్ాయల్ను మరువక 
సుత తించుట చాల్ా బాగుందవ. ఈ పతిుక అందరు చదువుటకు ముదవుసుత నన కకిజ్ 
బాగుందవ. పతిుకల్ో  వాకయము దాిర్ా చ్పాబడుత్రనన సల్హాల్ు నేను అనుదవనం 
పాటటంచుట వల్న ఎంతో ఆదరణ ఇసుత ందవ. పుతి దవనము సీయోను సంఘం కరరకు 
పుా ర్తథసుత నానను.                                                                 - సహో . శ్ారమమ ఇమామ్ . 



                                                     

 
సండేసకూల్ క్తిజ్ 15 సం||ల లోపు ప్ిలల లకు  




   

క్తిజ్ 10 సమాధానములు: 1. అబుహాము 2. శ్ోధన సహ ంచినవాడు ధనుయడు 3. వాకయము  4. జాు నము 5. 
కృప 6. మేల్చెనదవ చేయ నెర్తగతయు ఆల్ాగు చేయనివానికక పాపము కల్ుగును 7. శ్ోధన సహ ంచువాడు  8. 

విశ్ాిస విష్యముల్ో  9. చ్దర్తపో యన 12 గదత్ుముల్ వార్తకక  10. విశ్ాిస సహ త్మ ైన పుా రథన  
క్తిజ్ 10 క్త సమాధానములు వరా సినవరరు:  1. V. Koti Babu      

క్తిజ్ 10 క్త  8 సమాధానములు వరా సినవరరు: 1. K. Sandeep    

దేవుని మహిమారాముగ్ర జర గ్ న గ్రా మీణ సువరరి  
 సీయోను సందశే పాఠకుల్ార్ా గత్ కరనిన సంవత్సర్ాల్ు సంఘంగా మనం 
గాొ మీణ సువారత జర్తగతసుత నానము. ఈ సంవత్సరముల్ో ర్ంెడవసార్త కృష్ణ  జిల్ాల , 
జగగయయపతట మూడు మండల్ాల్ల్ో దాదాపు 70 గాొ మాల్ల్ో పుభువు ఘనంగా 
జర్తగతంచారు. సయీోను సంఘం నుండి 30 మందవ సహో దరుల్ు, సహో దర్లీ్ు, 
యవనసుత ల్ు, సతవకుల్ు పాల్గగ నానరు. జగగయయపతటల్ో హబేరు ను సంఘం నుండ ి12 
మందవ బుదర్స, ససిిర్స పాల్ుప ందవనారు. ర్ెండు టీముల్ుగా బయల్ుదేర్త సువారత 
పుకటటంచడం జర్తగతందవ. సహో .యాకోబు గార్త కుటుంబం ఎంతో భారం వహ ంచి 
అకామిడషే్న్, భోజనం అనిన చాల్ా చకకగ, పతుమతో చూసుకునానరు. వాతావరణం 
పుతికూల్ంగ ఉనాన, వర్ాా ల్ు ఉనాన ఆటంకంల్ేకుండా పుభుకక మహ మకరంగా 
జర్తగతంచారు.                      
         - సహో దర్త హపెిసబా పరదేశ  

 

 

నిరగ మక్రండము 16 నుండి 40 అధాయయములు  
1. దేవుడు ఎందుకు ఇశ్ాొ యేలీయుల్ు పటెటిన మొరను వినానడు? 
2. ఇశ్ాొ యేలీయుల్ు ఎందుకు ఆభరణముల్ు తీసి వేసారు? 
3. మందవరము కటుి టకు ఎనిన జంత్రవుల్కు సంబంధవంచిన వాటటని వాడారు? 
4. ఇశ్ాొ యేలీయుల్ు ఏ సమయముల్ో మాసం తినానరు? 
5. ఇశ్ాొ యేలీయుల్ు ఐగుపుత  నుండ ిబయల్ుదేర్తన త్రువాత్ ఎనిన ర్దజ్ఞల్ల్ో దేవుని    
   మందవరమును నిల్ువబ టాి రు? 
6. సయీోను పరిత్ము మీదవకక దేవుడు ఎందుకు దవగతవచ్ై దనని మోషత పుజల్తో   
    చప్ెాను? 
8. ఎవర్తతో త్రత్రముల్వరకు యుదధమని మోషత అననెు? 
9. మోషత మామతో ఎవర్వెరు భోజనం చేసారు? 
10. ఇశ్ాొయలేీయుల్ు వళె్ళళచునన దశేముల్ో ఏదవ వార్తకక ఉర్తగా ఉంటుందవ? 

   

సమాధానములు వచేే సంచికలో  

క్తిజ్ 17 సమాధానములు: 1. సంసో ను 2. మీకా 3. గతబియా 4. యాయేల్ు 5. అబిమేల్ేకు, 
షతకేము 6. ఆయనను పతుమించు వారు 7. యేరుబుయుల్ు 8. 2:16,18 9. మోషత మామ 

10. సంసో ను  
క్తిజ్ 17 - సర య ైన సమాధానములు వరా సినవరరు: 1.V. Ruth  2. Y. Mary Prasad  

3.Jyothi Christopher 4. K. Rebecca Issac  5.  K. Madhavi6. Y. Martha               
7. D. Esther 8. E. Rebecca Jayarao 9. Jyothi Swaraj 

గమనిక : 
 పిుయమ ైన పాఠకుల్ు! మీరు  వాకయంల్ో  ఇంకా ల్ోత్చన విష్యాల్ు 
త్ల్ుసుకోవాల్నే ఉదేోశంతోన ే కకిజ్ వేసుత నానము. దయచేస ి కరంత్ సమయం 

కేటాయంచి చదవవి కకిజ్ వుా యుటకు పుయత్నం చేయగల్రు.  చదవవి వుా యుట 

వల్న  కరొత్త  విష్యాల్ు  మాత్ుమే కాదు ఆ సమయముల్ో వాకయముతో దేవుడు 
మీతో  మాటాల డుతాడు.  పర్తశుదాో త్మ మిముమల్ను నడిపించును. 

జవాబుల్ు వాకయమంత్ వుా యకుండ సర్తయ ైన 

పదముల్ను ర్తఫర్ెనుసల్తో వుా యండి. 

రోమా పత్రాక 1 నుండి 10 అధాయయములు  
1. దేవుని కుమారుల్ పుత్యక్షత్ కరరకు ఏదవ ఆశతో తేర్త చూచుచుననదవ? 
2. అయోయ,ననేెంత్ దౌర్ాాగుయడను అని ఎవరు అనానరు? 
3. ఎవరు దవేుని కుమారుల్చె యుందురు? 
4. పాపము విసతర్తంచిన చదట అపర్తమిత్ముగా ఏదవ విసతర్తసుత ందవ? 
5. నిర్కీ్షణకు ఆధారము ల్ేనపుాడు అబుహాము ఏమి చేసాడు? 
6. దవేుని నముమవారు దేని దాిర్ా నీతిమంత్రల్ుగా తీరైబడుచునానరు? 
7. మనము ఎల్ాగు రక్ించబడుతామని పౌల్ు త్లియజేసాడు? 
8. ఏమి వినుటవల్న విశ్ాిసము కల్ుగుత్రందవ? 
9. ఎవర్త పాదముల్ు సుందరమ ైనవి? 
10. దవేుడు ఎవర్తని నిత్యజీవము ఇసాత డని పౌల్ు త్లియజసేాడు? 


