
  యేసుక్రీసుు  పరిశుద్దమ నై నామమున సంఘ సభ్ుులకు, యవనసుు లకు, 
చినాారులకు సంఘ పరచిరును ప్ర ో త్సహిసుు నా మీ అంద్రకి్ి శుభ్ములు. 
 2016 సంవత్సరములో 5 మాసములు విశ్వాస జీవిత్ యాత్లోో ముంద్ుకు 
క్ొనసవగుటకు ఆ దేవవద ి దవేుడు చూపిన కృప్వవవత్సలుమును బటటి  పభో్ువునకు 
వంద్నములు. 
 ఇంత్ గొపప సవక్ష ి సమూహము మఘేము వలె మనలను 
ఆవరించియునాంద్ున మనము కూడ పతోి భారమును, సులువుగవ చికుులబటెటి  
ప్వపమును విడిచిపటెటి , విశ్వాసమునకు కరుయు దానిని క్ొనసవగించువవడున ైన 
యేసువ పైు చూచుచు, మన యెద్ుట ఉంచబడని పందెములో ఓపకితో 
పరుగతె్తు ద్ము. ఈ విధముగ క్ొనసవగుటలో పతోి విశ్వాసకి్ి దవేుడు అనుగీహించు 
ఆత్మీయవరములు, పరసబంధమ నై పతోి ఆశీరవాద్ములు ఎద్ురు చూసూు  ఉంటాయ. 
 సంఘ అభివృదిి  క్ొరకు మీరంద్రు చేసుు నా ప్వోరినలకు పభో్ువు చూపసిుు నా 
కృపనుబటటి  మీ అంద్రిక్ ివంద్నములు. సీయోను మందిర విషయములో క్వపర ిమీద్ 
అనాుయముగవ పటిెబడని క్ోరుి  క్సేును బటటి  క్వపరి గవరి విదశే పయోాణము ఆలసుము 
చేయబడినంద్ులకు ఒక పకోు నిరుతాసహం కలిగిన, పభో్ువు త్న ఉదేదశమును 
న రవేరచ వలెనని ఆశతో ఎద్ురు చూసుు నాాము. మే 16వ తారీఖు అరుణోద్య ప్వోరిన 
ధ్ాునములో పరశిుదాద త్తీడు వవకుము దాారవ ఎంతో బలపరచిాడు. 
 -నినుా ఏ మాత్మోును విడువను, నినుా ఎనాడును ఎడబాయను అని 
ఆయనయ ే చెపపెను గదా. క్వబటటి , పభో్ువు నాకు సహాయుడు, నేను భ్యపడను, 
నరమాత్తోడు నాక్ేమి చయేగలడు? అని మంచి ధ్ెైరుముతో చపెపగలవవరమ  ై

                                                                                                    

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

విశ్రాసి ఎలా నడవరలి 
1. దేవుని ఆత్మతో      రోమా 8:14  
2. దీరఘ శ్రంత్ముతో      ఎఫసేి 4:3 
3. సంపూరణ వినయంతో     ఎఫసేి 4:3 
4. సరత్వాకముతో      ఎఫసేి 4:3 
5. దేవుని పిలలలవలె      ఎఫసేి 5:1  
6. వెలుగు సంబంధులుగర    ఎఫసేి 5:10 
7. ఆత్మను అనుసర ంచి     గలతీ 5:25 
8. జఞా నము కలిగ       కొలొస్ 4:5  
9. కరీసుు  అడుగు జఞడలలో     1 పేత్ురు 2:21  
10. మంచి కరరయము అనుసర ంచి నడచుకొనుము  2 యోహాను 11వ  




జూన్



 

అందుకు—నా కృప నీకు చాలును, బలహీనత్యందు నా శకతు 
పర పూరణమగుచుననదని ఆయన నాతో చెపపెను - 2 కొర ం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 వరగరా నము  

ఎలలపుెడు చేయవలసని పనులు  
1. సేవయందే ఉండుడి     రోమా 13:6 
2. సంతోషముతో ప్రారథన చేయుడి    ఫిలిపీె  1:6 
3. పాభువునందు ఆనందించుడ ి   ఫిలిపీె  4:4  
4. ప్రారానలో పో్ రరడుచుండుడి    కొలొసి్ 4:12  
5. సంభాషణ రుచికలదిగర    కొలొసి్ 4:6 
6. మేలెైనది అనుసర ంచుడి     1 థెస్ 5:15  
7. సంతోషముగర ఉండుడి     మీకర 4:5  
8. సంతోషించువరరము    2 కొర ంధి 6:10  

గమనిక : మీ వయకతుగత్ సరక్ష్యములు ఉంట ేసీయోను సందేశములో ముదాించుటకు 
కరగ త్ము మీద వరా సి కరపర  గరర కత అందజేయగలరు.  ముదాించుటలో త్ుది 

నిరణయం కరపర   గరర ద ేఅని  గమనించగలరు. 



                                                         

 
నాయయాధిపత్ుల నుండి 

1. ఎతాము బండ సంద్ులో నివసించిన నాుయాధ్ిపతి ఎవరు? 
2. దేవమందరిం కలిగయిునా మనుషతుడు ఎవరు? 
3. ఇశ్వీ యేలీయులంద్రు ఒకు మనుషతుడెనైటటి గవ ఏక్రభ్వించి ఏ ఊరవివరతిో  
    యుద్దము చేసవరు? 
4. గుడారములలో నుండు సీు లీలో ఎవరి భారు దవీ నన ంద్ును? 
5. దేవుడు ఎవరి మీదకి్ి ద్ురవత్ీను పంపనెు? 
6. ఎవర ిబలముతో ఉద్యంచు సురుునివలె ఉంటారు? 
7. గిదయ ునుకు మరొక పరేు? 
8. దేవుడు ఇశ్వీ యలేీయుల క్ొరకు ఎంద్ుకు నాుయాధ్పిత్తలను పుటటించాడు? 
9. క్ేయను ఎవరు? 
10. ప్వోణము విసిగ ిచావగోరని నాుయాధ్పితి ఎవరు? 

   

సమాధానములు వచేే సంచికలో  

కతాజ్ 16 సమాధానములు: 1. బాలుడైెయుండగవ  2. 4:2 3. వుభిచార మనసుసండుట వలన 4. 

గిలాద్ు 5. ఎఫ్వోయము 6. నీతి, ద్యాదాక్షిణుములు 7. దేవుని గూరిచన జ్ఞా నము 8. దేవుని 

ధరీశ్వసుమీు మరచుటవలన 9. బలిపీఠములు 10. యెహో వవ మారగములు  
కతాజ్ 16 - సర య ైన సమాధానములు వరా సినవరరు: 1.V. Ruth  2. Y. Mary Prasad  3Jyothi 

Christopher 4. Jyothi  5.  Vijaya Prasad 6. D. Esther 7. K. Madhavi 8. Y. Matha 
9.K. Rebecca Jayarao  

గమనిక : 
 పిోయమ ైన ప్వఠకులు! మీరు  వవకుంలో  ఇంక్వ లోతెైన విషయాలు 
తెలుసుక్ోవవలన ే ఉదేదశంతోనే క్ిాజ్ వేసుు నాాము. ద్యచేస ి క్ొంత్ సమయం 

క్ేటాయంచి చదివి క్ిాజ్ వవోయుటకు పయోత్ాం చేయగలరు.  చదివి వవోయుట 

వలన  క్ొీత్ు  విషయాలు  మాత్మేో క్వద్ు ఆ సమయములో వవకుముతో దేవుడు 
మీతో  మాటాా డుతాడు.  పరిశుదాద త్ీ మిముీలను నడిపించును. 

జ్వవబులు వవకుమంత్ వవోయకుండ సరియెైన 

పద్ములను రిఫరెనుసలతో వవోయండ.ి 

ఓటమి ప్రఠములు నేరుెట కొరకే!  
LEARN FROM FAILURE  

 “ఆశరుముగ అనిపసిుు నాద ి కద్ూ! క్వని, ఇద ి వవసువము. అనేకమంద ి
గొపపవవరు, నాయకులు, రవజులు, ఇత్రులు ఒడింపు వలన చకుని ప్వఠములు 
నేరుచకునాారు. 

 “Everything I touch goes sour! Nobody will ever believe me again.” 
 Have you everfelt like the youngman who spoke these words? 

“ ననేు తాక్ని పతోి ఒకుటట  చదె్ు! ఎపపటటల నా మీద్ ఎవరకి్ి నమీకం లేద్ు.” 
ఈ యవనసుు డు త్లంచి నిరుతాసహపడినటటా , నీలో కూడ అలాంటట నిరుతాసహము 
కలిగిందా? ఇక ఎవారు ననుా నమీరు, నా జీవిత్మే ఒడింపు జీవిత్మని దగిులు 
పడుత్తనాావవ? 
 పతోి ఒకురు ఎదయ  ఒక సమయములో ఒకసవరి లేదా మరియొకసవరి ననేు ఫలాన 

యునాాము.(హెబో్ర 13:5,6) 
 గొరెీల గొపప క్వపరియెనై యసేు అను మన పభో్ువును నిత్ుమ ైన నిబంధన 
సంబంధమగు రకుమును బటటి  మృత్తలలో నుండి లేపిన సమాధ్ానకరుయగు దేవుడు, 
యేసుక్రీసుు  దాారవ త్న ద్ృష్ిిక్ ిఅనుకూలమ నై దానిని మనలో జ్రగిించుచు, పతోి మంచి 
విషయములోను త్న చిత్ు  పకో్వరము చయేుటకు మిముీను సిద్దపరచును గవక. 
 మే 30వ తారీఖు క్ోరుి  త్మరుప ఇవాన యైునా దనిమంద్ు మీరంద్రు ప్వోరిించారు. ఆ 

దినము కూడా పభో్ువు వవగవి నమిచిచ బలపరచాడు. ...యెహో వవ విమోచించినవవరు 
ప్వటలుప్వడుచు తిరగిి సీయోనునకు వచెచద్రు. వవర ిత్లల మీద్ నితాునంద్ముండును 
వవరు ఆనంద్ సంతోషములుగలవవరెై వచెచద్రు ద్ుుఃఖమును నిటటి రుపను ఎగిరిప్ర వును.
(యెషయా 35:9) ప్వోరినకు ఫలిత్ంగవ క్ోరుి  వవరు క్సేు క్ొటటివేశ్వరు. పభో్ువుకు మహిమ 

కలుగునుగవక.(హెబో్ర 13:20,21) 

 మన క్ొరకు ప్వోణ తాుగము చసేి రక్షించిన దవేుడు వవగవి నమిచిచ 
న రవేరుసవు డనిఆశిసూు , సంఘ క్వరుకీమాలలో మీరంద్రు చూపసిుు నా ఆశక్ిుని బటటి 
గొరెీల గొపప క్వపరయిెైన మన రక్షకుడెనై యసేు మ ండుగవ మిముీలనంద్రిని 
దీవించాలని ఆశిసుు నా మీ క్వపరి...         
           - రెవ. జ్ఞన్ ప్వల్ రెడిిప్ర గు  

  

త్పెక  చదవండి  



                                                       

 యాకోబు పత్వాక నుండి  
1. దేవుని సేాహతి్తడు ఎవరు? 
2. ఎవరు ధనుులు?  
3. ఏద ిమన ఆత్ీలను రక్షిసుు ంది?  
4. ఏమి క్ొద్ువగవ ఉంట ెదవేుని అడగవలెను?  
5. దవేుడు ఎకుువగ ఏమి ఇచుచను?  
6. ఏమి చయేకప్ర తే ప్వపము కలుగును?  
7. జీవ క్రిీటము ఎవరిక్ ిప్ ంద్ుకుంటారు? 
8. ఏ విషయములో మొహమాటము ఉండకూడద్ు? 
9. యాక్ోబు ఈ పతికో ఎవరిక్ి వవోసవడు?  
10. రోగనిి ఏమి సాసుపరుసుు ంది? 

సండేసకూల్ కతాజ్ 15 సం||ల లోపు పిలల లకు  


   

కతాజ్ 9 సమాధానములు: 1. దేవుని మూలముగ పుటటినవవరు 2. ప్వపము చేయడు 3. ఆజా్లను 
గెైక్ొని , దేవునిక్ి ఇషిమ ైనవి చేయునపుపడు 4. దేవుని కుమారుని అంగీకరించని వవరు 5. భ్ద్ోము 
చేసుక్ోవవలి 6. దేవుని ఎరిగియునాారు 7. నీతిని 8. అపవవది యొకు క్రీయలు లయపరచుటకు 9. 

10. పరిపూరణ పోేమ   
కతాజ్ 9 కత సమాధానములు వరా సినవరరు: 1. Kott Babu     2. K. Sandeep   

గమనించండి  
 సంఘ సభ్ుుల క్ోరిక మేరకు వవర కూడికలలో మారుప 

చేయబడనివి  
 బ ైబిల్ సటడ-ీ గురువరరం సర|| 6:30 ని || లకు  
 విజఞా పన ప్రారానలు -  సర|| 6:30 ని || లకు  
సీు ీల సహవరసం -  సర||4:30 ని || లకు  

త్పపక ప్వలుప్ ంద్ండ ి  

విషయములో పూరిుగవ ఓడిప్రయానని భావిసవు రు. చాలామంది ఓటమి అనే భ్యము 
దాారవ వవరనిి వవరు నాశనమునకు గురచిేసుకుంటారు. భ్యముతో కూడని ఒడింపు, 
ఒక వుక్ిు దాని నుండ ి బయటకు వచచే పయోత్ాము చేయకముంద ే
నిరుతాసహపరచివసేుు ంది. 
 ఎంద్ుకు ఓటమి అనదేి మనలను భ్యమునకు గురి చసేుు ంద?ి క్వరణము 
ఇపుపడు ఇత్రులు ఏమనుకుంటారో? వవరు ఏమంటారో? ఇక నా జీవిత్ం వృదా 
అయప్రయంద్ని భావిసవు రు. ఎదయ ఒకటో ఒరయిొక త్పిపద్ము చయేడమునుబటటి  ఇక 
ఓడిప్రయాను క్వబటటి  నాకు అవమానము కలిగనిద్ని భావిసవు ము. 
 ఎంత్మంది వవరి జీవిత్ములో అనిా విషయములలో విజ్యవంత్తలు 
(Successful) అయాురు? ఒకురు ఉండరని నా భావన. పతోి ఒకురు జీవిత్ములో ఎదయ 
ఒక ప్ రప్వటట చసేి ఉంటారు. చెప్వపలంటే జీవిత్ములో గొపప విజ్యవంత్తలు ఎవరంట ే
– త్మ త్పపిద్ముల నుండి ప్వఠములు నేరుచక్ొని వవర ి ఒడింపులను మంచి 
త్రుణములుగవ మారుచకునావవరు. 
 మనలో అనకేమంది విజ్యక్వరుముల దాారవ కంటే ప్ రప్వటటల దాారవనే అనకే 
విషయాలు నరేుచకుంటాము. ఉదాహరణకు అబహోం లింకన్ త్న వవుప్వరములో 
ఓటమి ప్ ంది 17 సంవత్సరములు అపుపలు కడుత్త వచాచడు. ఒక మంచి అంద్మ నై 
అమాీయని వివవహము చసేుక్ోవవలని త్మరవీనించుకునాాడు క్వని, వివవహము 
క్వకుండానే ఆ అమాీయ చనిప్రయంది. రవజ్క్రయాలలో లెజిసేా చర్ గవ, దేశ ఉప 
పెోసడిెంట్ గవ ప్ర టట చేస ి ఓడపి్ర యాడు. అయన త్న ఓటమి దాారవన ే అమ రకి్వ దశే 
పెోసడిెంట్ గవ ఎనుాక్ొనబడి అంద్రిలో పియోమ నై పెోసడిెంట్ గవ పలిువబడనిాడు. ఇద ి
నా జీవిత్ములో ఎలా జ్రుగుత్తంది అనే పశోా రవవచుచ. దానిక్ి సరియెనై మారగం 
ఒకటే. మొద్ట మన జీవిత్ములో జ్రగిని ప్ రప్వటాను అంగకీరించాలి. రెండవద ి
దేవుడు త్న ఉదేదశము నేరవరేుచను అని నమాీలి. మూడవద ి  మన జీవిత్ములో 
అభివృదిి  ప్ ందాలనాద ిఆయన ఉదేదశం. 
 అంద్ుక్ొరక్ే ఓడిప్ర యన మన జీవితాలను వ లిగించుటకు దివి నుండి భ్ువిక్ ి
వచిచ మరణమున ంద్ు వరకు త్నుాతాను త్గిగంచుక్ొని ఓడపి్ర యన మన జీవితాలను 
వ లిగించి విజ్యవంత్తలునుగవ చేసవడు. ఈ వవకుులు అంగకీరసిేు , సందేహం లేకుండ 
“ననుా బలపరచువవనియంద ే నేను సమసుము చేయగలను” (ఫలిిపపి 4:13) అని  
ద్ృడ విశ్వాసముతో చెపపగలము. 
 జీవిత్ములో ఓటమి కలిగ ి నిరుతాసహ సిుతిలో ఉనాావవ? ఇక ఎంద్ుకు ఈ 
జీవిత్ం అన ేపశోా ఎద్ురవుత్తందా? నీ ఓటమి దాారవ నీ జీవిత్మును  ఉతేుజ్పరచి 
నినుా ఉనాత్ సవు యక్ి చేరచగల యసేు చెంత్కు వచిచ, నీ చింత్ యావత్తు  ఆయనకు 
అపపగించు. నీ జీవితానిా విజ్యవంత్ముగవ చసేి సంతోష ఆనంద్ములతో నినుా 
త్ృపిుపరుసవు డు. నముీచునాావవ? నముీనటాయతే నముీవవనిక్ి సమసుము సవధుమే. 

  


