
కాపరి లేఖ! 
యేసుక్రీసుు ని రక్షకునిగ స్వీకరిించి జీవిసుు న్న సింఘ సభ్యులిందరిక్ి 

అద్వీతీయయడు, ఆశ్చరుకరుడు, ఆద్వసింభ్ూతుడ ైన్ ప్రభ్య నామమయన్ శుభ్మయలు. 
 గడచిన్ నాలుగయ మాసమయలు తన్ అపారమ ైన్ కృప్న్ు మన్ యెడల 
కన్ుప్రచి, ప్రతి విధమ ైన్ నిరుత్ాాహమయన్ుిండి, నిిందలన్ుిండి, ఆరిిక, మాన్స్ిక, శ్రీర 
సమసుల న్ుిండి మన్లన్ు విడిపిించి, న్డిపిించిన్ ప్రభ్యవున్కు మహిమ ప్రభావమయలు 
కలుగయన్ు గాక! 
 ఏపిరల్ మాసమయలో ఆధ్ాుతిిక క్ారుకీమమయలు జరిగిించుటలో ప్రభ్యవు ఇచిచన్ 
సహక్ారమయన్ుబటటి  సుు తిసుు నానమయ. ప్రత్యుకమయగ ఏపిరల్ 18వ త్ారీఖు న్ుిండి 27వ 
త్ారీఖు వరకు VBS జరిగిించుటలో ప్రిశుద్ాా తి న్డిపిింప్ున్ు రుచి చూడగలిగినామయ. 
త్ లింగాణ ప్రభ్యతీమయ స్ెలవులు ప్రకటటించుటన్ు బటటి  VBS వారిం మయిందుగానే 
ఆరింభించుట జరిగిన్ద్వ. అయన్న్ు ద్ాద్ాప్ు 260 మింద్వ పిలలలు, టీచరుల , వాల ింటీర్సా 
అిందరు కలిస్ి 350 మింద్వ ఈ క్ారుకీమమయలో పాలుప ింద్వ ఆశీరీద్వింప్బడినారు. VBS 

ఘన్మయగ జరిగిించుటలో మీరిందరు అింద్వించిన్ పరా రిన్, ఆరిిక సహక్ారమయన్ుబటటి  
విందన్మయలు. ఒక కుట ింబమయగ అిందరు కలస్ి అదుుతమయగ జరిగిించారు, అిందరిని 
అభన్ింద్వసుు నానమయ. 
 మొటిమొదటట సారి ఎలలమిబిండ బేత్ారామయ సింఘమయలో ఏపిరల్ 29,30 మే 
1వ త్ారీఖులలో VBS ఏరాాట  చయసామయ. ద్ాద్ాప్ు 90 శాతిం అన్ుకుట ింబమయలకు 
చ ింద్వన్ పిలల లు వచిచ పాలుప ింద్ారు. స్వయోన్ు మింద్వరిం న్ుిండి 30 మింద్వ వెళ్లల 
క్ారుకీమిం జరిగిించారు. మూడు ద్వన్మయలు జరిగిన్ క్ారుమయల ద్ాీరా ఆ పరా ింత 
పెదాలు, పిలలల తలిదిండుర లు ఎింతగానో సింత్ోషిించారు, వారి పిలల లు మించి విషయాలు 
నేరుచకునానరని ఇచిచన్ సాక్షుమయన్ు బటటి  ద్యవుని మహిమప్రుసుు నానమయ. 
 బెయెరషేబా సింఘమయ (ఉప్ుాగూడ) ప్రిచరుకు ఆటింకమయ కలుగకుిండ ప్రిచరు 
జరుగయట క్ొరకు పరా రిిించిండి. ప్రభ్యవు చితుమ ైత్య ఈ మాసమయలో క్ోరుి  క్షసు 
క్ొటటివేయబడున్ట ల  పరా రిిించిండి. వాత్ావరణ దృష్టాి ా 11,12,13 త్ారీఖులలో 
జగగయుపేటలో 60 గాీ మమయలలో జరగవలసి్న్ సువారు దిండయాతర సె్పిెింబర్స/అక్ోి బర్స 
మాసమయన్కు మారచబడిన్దని త్ లియజషసుు నానమయ. 
 సింఘ ప్రిచరులో ఆతీియ క్ారుకీమమయలలో మీరిందరు చూపిసుు న్న 
ఆసక్ిునిబటటి , ప్రిచరున్ు పర ర తాహిసుు న్న విధ్ాన్మయబటటి  ప్రభ్యవు నామమయన్ 
మిమయిలన్ిందరిని అభన్ింద్వసూు  ప్రిశుదా సథలమయ న్ుిండి ఆశీరీద్వించు ద్యవుని కృప్ 
మీ అిందరి మీద అధ్వకమయగ ఉిండాలని క్ాప్రిగా నా పరా రిన్... 

                - రెవ. జాన్ పాల్ రెడిిపర గయ  

                                                                                                    

గమనిక: సీయోను సందేశం గురించి మీ అభిప్ాాయములు సజేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...   

  

నముుట నీవలన అవుత ందా...? 
 మారుు 9:14-24 ఈ వాకుభాగింలో ఒక తిండిర మూగ దయుమయ ప్టటిన్ 
కుమారుని యేసు యొదాకు తీసుక్ొచిచన్ప్ుాడు యేసు ప్లిక్ిన్ మాట (23వ)“యేసు- 
న్మయిట నీవలన్నెైత్య న్మయివానిక్ి సమసుమయ సాధుమే...”. క్ెరైసువుడు బరతిక్షద్వ 
విశాీసిం ద్ాీరానే. ‘న్మికిం’ ‘విశాీసిం’ లేకుిండ ఏమి ప ిందుక్ొన్లేమయ. ప్రిశుదా 
గీింథమయలో అనేకమ ైన్ వాగాా నాలు ఉనానయ క్ాని, విశాీసింలేకుిండ ఆ వాగాా నాలు 
ప ిందలేమయ. అడుగయడి మీకు ఇవీబడున్ు, అడుగయ ప్రతివానిక్ి ఇవీబడున్ని వాకుిం 
చ ప్ుు ింద్వ. క్ాని, విశాీసింలేకుిండ అడిగిత్  ఏమి ప ిందుక్ొన్లేమయ. విశాీసిం ద్ాీరానే 
ఏమ ైన్ ప ిందక్ొన్గలమయ. విశాీసింలేకుిండ ద్యవునిక్ి ఇషుి డ ైయయిండుట అసాధుమయ; 
(హెబ్రర 11:6). “... నేన్ు ఆయన్కు ఇషుి డన్ు గన్ుక ఆయన్ న్న్ున 
తపిాించ న్ు” (క్రరున్లు 18:19). విశాీసిం ద్ాీరా ద్యవునిక్ి ఇషుి లమ ైత్ామయ, ద్యవునిక్ి 
ఇషుి లమయ క్ాబటటి  ప్రతి కషిిం, న్షిిం, ఆప్ద, శ్ీమ మొదలగయ వాటటన్ుిండి 
తపిాించబడుత్ామయ. 
 క్ెరైసువుడు ఎలాింటట విశాీసిం కలిగియయిండాలి? అబరా మయత్ో ద్యవుడు ఆద్వక్ాిండిం 
17:3-5 వచన్మయలలో ఇక మీదట నీ పేరు అబరా మయ అన్బడదు, నిన్ున అనేక 
జన్మయలకు తిండిరనిగా నియమిించితిని గన్ుక నీ పేరు అబరహామయ అన్బడున్ు అని 
ద్యవుడు అబరా మయన్కు, అబరా హామయ అని పేరు పెటాి డు. ఈ పేరు పెటటిన్ప్ుాడు 
అబరా హామయన్కు 99 సిం||లు, పిలల లేలేరు. నాకు పిలల లు లేరు, పిలల లు ప్ుటటిన్ తరువాత 
ఈ పేరు పెట ి కుింటాన్ు ప్రభ్యవా అని ద్యవునిత్ో చ ప్ాలేదు. విశాీసింత్ో 
పిలల లులేకపర యనా అబరా హామయ నేన్ు అనేక జన్మయలకు తిండిరని అని 
పిలుచుకునానడు. విశాీసానిక్ి సరియెైన్ నిరీచన్ిం అబరా హామయ. 
 పిరయ చదువరి! మన్ిం ఏద్ ైత్య యేసు నామింలో అడుగయత్ామో, అద్వ ప ింద్ామని 
న్మాిలి. అింటట, మన్ిం అడిగిింద్వ ప ిందక మయన్ుపే అబరా హామయ వల  ప ింద్వన్ట ల  
న్మాిలి. ద్యవుని ఈ విధమయగ న్మయిట నీవలన్ అవుతుింద్ా? లేకపర త్య, ఆ 
మూగవాని తిండిర వేడుక్ొనిన్ట ల  “ నాకు అప్న్మికమయిండకుిండ సహాయమయ 
చయయయమని” (మారుు 9:24) బిగగరగా పరా రిిించు. 

సీయోను మందిరము తరుపున  

తలుు లందరికి  



                                                         

ఎంత ైనా తండ్రా ప్రామ కదయయా...! 
ఒక్ానొక ద్యశ్మిందు ఆ ద్యశ్ప్ు రాజు మరియయ మింతిర ఎింత్ో అనోున్ుింగా 

ఉిండయవారు. అనేకసారుల  మింతిర రాజు గారిత్ో ద్యవుని పేరమన్ు గయరిించి ఆయన్ చయస్ిన్ 
త్ాుగమయన్ు గయరిించి, మాన్వాళ్లని రక్ిించుటకు ఆయనే సాక్ాతుు  మాన్వునిగా 
ద్ీన్ునిగా ప్శువులశాలలో జనిిించుట గయరిించి చ బయతూ ఉిండయవాడు. క్ాని, ఆ రాజుకు 
మాతరిం ద్యవుని గయరిించి మాటాల డటిం అసలు ఇషిమయిండయద్వ క్ాదు. ఓ రోజు క్ోప్ింగా 
మింతిరత్ో, మీ ద్యవుడు మాన్వాళ్లని రక్ిించాలన్ుకుింటట ఆయనే ఎిందుకని ప్రలోకిం 
న్ుిండి ద్వగి రావాలి? దూతనో, ప్రవకునో, అవత్ార ప్ురుషులనో ప్ింపిించవచుచ గద్ా? 
ఆయనే వచిచ రక్ిించాలా? అని విడూి రింగా అడిగెన్ు. ద్ానిక్ి మింతిర గారు ఏమి 
మాటాల డలేదు. 

ఓ సాయింతరిం రాజుగారు, మింతిర కలిస్ి అిందమ ైన్ క్ొలన్ులో ప్డవలో వెళ్ళుచు 
ఉిండ న్ు. చుటటి  స్ెైన్ుమయ రాజున్ు వెింబడిించుచు ఉిండిరి. రాజు మాటాల డుతూ తన్ 
కన్ుదృషిి  గట ి  ఒడుి న్ ఆడుకుింట న్న యయవరాజు మీద ప్డ న్ు. ఆశ్చరుింత్ో, అలా 
చూసుు ిండగా క్ాలుజారి బాలుడ ైన్ ఆ రాకుమారుడు ఆ క్ొలన్ులో ప్డిపర యెన్ు. 
ఇింక్షమయింద్వ రాజుగారు మరోమాట లేకుిండ అమాింతింగా క్ొలన్ులో దూక్ి తన్ 
కుమారుని రక్ిించుక్ొని ఇింటటక్ి తీసుక్ొని వెళ్ళున్ు. 

రాజా! మీ ప్రకున్ న్మికమ ైన్ మింతిరని నేన్ు ఉనానన్ు. మన్చుట ి  
ఎింత్ోమింద్వ స్ెైనికులు ఉనానరు. ఒకుమాట స్ెలవిస్ేు  మేమయ వెళ్లల రక్ిించయవారమయ కద్ా? 
మీరష ఎిందుకు రక్ిించారు? అని ప్రశ్నించ న్ు మింతిర. వెింటనే రాజు తడుమయక్ోకుిండ      
“ఎింత్ ైనా తిండిర పేరమ కదయాు” అద్వ న్న్ున బలవింతమయ చయస్ిింద్వ. అిందుక్ష పరా ణాలన్ు 
త్ గిించి నా కుమారుడిన రక్ిించుకునానన్ు. రాజా! 2000 సిం||ల క్ిీతిం ద్యవుణణి  
బలవింతిం చయస్ిింద్వ ఆ తిండిర పేరమే. క్ాబటటి  ఆయన్ ఎవరిన ప్ింప్క త్ానే తన్ బిడిలమ ైన్ 
మన్లన్ు రక్ిించుక్ొన్ుటకు ఈ లోక్ానిక్ి వచ చన్ని చ ప్ాగా, రాజు సతుమయన్ు 
గీహిించ న్ు. 

రాజులకు రాజు, ప్రభ్యవులకు ప్రభ్యవెైన్ ఆ ద్యవా ద్యవుడు మాన్వులన్ు 
రక్ిించుటకు వచిచన్ప్ుాడు, ఆయన్కు క్ొద్వాపాటట సథలింకూడ ఇవీలేదు ఈ పాడులోకిం. 
కనీసిం సతరింలో కూడా ఆయన్ జనిిించడానిక్ి చోట  ద్ొరకలేదు. (లూక్ా 2:7) చివరకు 
తమన్ు రక్ిించుటకు ఈ లోక్ానిక్ి ఏత్ ించిన్ యేసుక్రీసుు  జనిిించుటకు ఈ లోకిం 
క్షటాయించిన్ సథలిం ఏమిటో త్ లుసా? ప్శువుల శాల. ఎింత ద్ీనాతి ద్ీన్మయ? 
మన్మీద ఆయన్కున్న పేరమ తన్న్ు బలవింతిం చయస్ెన్ు కన్ుక ఎింత్ో ద్ీన్ునిగా 
జనిిించ న్ు. సరీసృషిికరు సరోీన్నతుడ ైన్ ద్యవుడు ఈ భ్ూమిమీద సించరిించిన్ప్ుాడు 
“న్కులకు బొ రియలున్ు ఆక్ాశ్ప్క్షులకు నివాసమయలున్ు కలవు గాని 
మన్ుషుకుమారునిక్ి తలవాలుచక్ొన్ుటక్ెరన్న్ు చోట లేని” వానిగా మన్ క్ొరక్ెర 
సించరిించ న్ు. (మతుయ 8:20) 

పిరయ చదువరి! ద్యవ ద్యవుడు ఈ లోక్ాన్ ద్వకుుమాలిన్ వాడిగా ఎిందుకు 
ఉదయించాలిా వచిచింద్వ? నీ క్ోసమే! ఎిందుకని ఆయన్ తన్ మహిమన్ు విడచి 
దరిదుర నిగా జనిిించిింద్వ? నీ క్ోసమే! ఆయన్ ప్రలోక రాజెైయయిండి ఆ రాజాునిన విడిచి 
ఈ పాప్లోక్ానిక్ి దరిదుర నిగా వచిచన్ క్ారణిం ఏమిటో త్ లుసా? దరిదుర లమ ైన్ మన్మయ 
ఈ పాడు లోక్ానిన విడిచి ఆయన్త్ో మహిమ లోక్ానిక్ి రావాలనే! మరి ఇింతగా నీ 
క్ొరకు తన్ునత్ాన్ు తగిగించుక్ొని, ద్ీన్ునిగా జనిిించిన్ ఆ యేసుకు నీ హృదయింలో 
చోట ింద్ా? లేకపర త్య ఈ రోజెైన్ చోటటసాు వా? 

VBS 2016 లో ప్ాలుప్ ందిన ప్ిలుల సాక్ష్ాములు  
నాకు 2016 VBS చాలా న్చిచింద్వ. పాటల ద్ాీరా, కథల ద్ాీరా చాలా ఆన్ింద్వించాన్ు. 
Sing for Joy అనే Theme నాకు చాలా న్చిచింద్వ. ఆ Theme ద్ాీరా ద్యవునియిందు 
ఎలా సింత్ోషిించాలో నేరుచకునానన్ు. VBSలో చ పిాన్ కథల ద్ాీరా ద్యవుని ఎలా 
సుు తిించాలో ఆయన్కు ప్రధమ సాథ న్ిం ఇవాీలని నేరుచకునానన్ు. నేన్ు VBS ద్ాీరా 
బలప్డాి న్ు.                                                           – G. Rushitha 
VBS చాలా బాగయింద్వ. VBSలోని పాఠమయల ద్ాీరా నేన్ు చాలా విషయాలు 
నేరుచకునానన్ు. ప్రవకులు ఏమేమి ప్న్ులు చయసారో త్ లుసుక్ొని, నేన్ు కూడ వారిలా 
జీవిించాలని తీరాినిించుకునానన్ు. హగగయ ద్ాీరా ద్యవునిక్ి ప్రధమ సాథ న్ిం ఇవాీలని 
తీరాిన్ిం తీసుకునానన్ు.                                             – V. Sathvika 
VBS లో పాటలు, తలిదిండుర లన్ు గౌరవిించడిం నేరుచకునానన్ు. ఎకుువగ ద్యవుని పేరమ 
గయరిించి త్ లుసుకునానన్ు. ఇశాీయేలీయయలు ద్యవునిక్ి ఎదురు తిరిగిన్, ద్యవుడు 
అనేకమింద్వ ప్రవకులన్ు ప్ింపి ద్యవుని పేరమన్ు వారిక్ి బో ధ్వించాడు. ద్యవుడు తన్ 
విసాు రమ ైన్ పేరమన్ు చూపిించి నాకు క్ావలస్ిన్ద్వ ఏద్ ైనా ఇవీగలడని 
త్ లుసుకునానన్ు.                                                    – B. Sudha Archana 
ద్యవునిత్ో మించి సింబింధిం పెట ి క్ొన్ుటకు VBS చకుని వేద్వక. VBSక్ి రాకమయిందు బో ర్స 
గా ఫవల్ అయాున్ు క్ాని, వచిచన్ తరవాత ఎింతగానో ఎింజాయ్ చయసాన్ు. ప్రతి రోజు ఒక 
ప్రత్యుకమ ైన్ ద్వన్మయగా జరప్డిం ఎింత్ో సింత్ోషమయగా ఉింద్వ. వచయచ సింవతారిం VBS 

క్ొరకు ఎింత్ో ఆశ్త్ో ఎదురుచూసుు నానన్ు.                        – Ch. Veerendra  
నేన్ు 5సిం||ల న్ుిండి VBS క్ి వసుు నానన్ు. ద్యవుని గయరిించి చాలా విషయాలు 
నేరుచకునానన్ు. టీచర్సా చాలా చకుగా పాఠమయలు బో ధ్వించారు. నా వసుు వులన్ు 
ఇతరులకు ప్ించడిం, క్ొీ తు  సే్నహితులన్ు కలవడిం, గషమ్సా లో  చాలా సింత్ోషిించాన్ు.          

                                                                       –  G. Aruna  
VBS క్ి వెళ్ుడిం ద్ాీరా ఎనోన ఆతీియ విషయాలు త్ లుసుకునానన్ు. ప్రతి సింవతారిం 

స్వయోన్ు మింద్వరమయలో VBS జరుగయట ద్ాీరా అనేక మింద్వ రక్ిించబడాలని 
పరా రిిసుు నానన్ు. ఈ VBS  లో నేన్ు నేరుచకున్న పాఠమయల ద్ాీరా ఎింత్ో బలప్డాి న్ు, వాటట 
ప్రక్ారిం జీవిించాలని కృష ి చయసుు నానన్ు. నేన్ు ద్యవుని క్ొరకు జీవిించాలని తీరాిన్ిం 

తీసుకునానన్ు.                   - J. Angel Peace 

నేన్ు 2004 న్ుిండి VBS క్ి వసుు నానన్ు.  VBS లో ఎనోన విషయాల గయరిించి 

త్ లుసుకునానన్ు, వాటటని నేరుచకునానన్ు. పేరుక్ి క్ెరైసువరాలుగా క్ాకుిండా ద్యవుని ఎలా 
పేరమిించాలి, ఇతరులకు ద్యవుని పేరమన్ు ఎలా చూపిించాలి, ద్యవుని సువారున్ు ఇతరులకు 
ఎలా చ పాాలో VBS లో త్ లుసుకునానన్ు.         - M. Darshini Esther 

  



                                                       

       యోహాను మొదటి పత్రాక నుండ్ర  
1.ఎవరు లోకమయన్ు జయించారు? 
2. ద్యవునియిందు నిలిచియయిండువాడు ఏమి చయయడు? 
3. మన్మయ ఏమి అడిగిన్న్ు ద్యవునివలన్ మన్కు ఎలా ద్ొరుకుతుింద్వ? 
4. ఎవరు జీవమయలేనివారు? 
5. దుషుి డు మన్లన్ు మయటికూడదింటట ఏమి చ యాులి? 
6. చిన్న పిలలలు ఎవరిని ఎరిగియయనానరు? 
7. ద్యవునిమూలమయగా ప్ుటటిన్వాడు ఏమి జరిగిసాు డు? 
8. యేసుక్రీసుు  ఎిందుకు ప్రతుక్షమ ైనాడని యోహాన్ు అనానడు? 
9. యోహాన్ు ఈ ప్తిరక ఎిందుకు వరా సాడు? 
10. భ్యమయన్ు ఏద్వ వెళ్ుగొట ి తుింద్వ? 

 సరియ ైన జవాబులు వాా సిన వారు 7306935455 ఈ న ంబర్ కి  

ఫో న్ చేసి త లియజేయగలరు. 

సండ్ేసకూల్ కిిజ్ 15 సం||ల లోపు ప్ిలు లకు  

 
హూషరయ నుండ్ర  

1.ఇశాీయేలు ఎలా ఉిండగ ఐగయప్ుు  ద్యశ్మయలో న్ుిండి పిలువబడినాడు? 
2. ద్యశ్మయ ఎిందుకు ప్రలాపిించుచున్నద్వ? 
3. ప్రజలు ఎిందున్ుబటటి  యెహో వాన్ు ఎరుగకయయనానరు? 
4. ఏ ప్టిణమయ పాపాతుిల ప్టిణమ నై్ద్వ? 
5. ఎవరి క్రరిు ప్క్ివల  ఎగిరిపర వున్ు? 
6. ద్యవుడు తన్ ప్రజలన్ు ప్రధ్ాన్మయ చయసుక్ొన్ుటకు రెిండు క్ారణమయలు  
   వరా యిండి. 
7. ద్యవునిక్ి ఏద్వ ఇషిమ ైన్ద్వ? 
8. ద్యవుడు ఎిందుకు ఇశాీయేలువారి కుమారులన్ు మరచిపర త్ాన్ని అనానడు? 
9. ఎఫ్రా యమయ పాప్మయ చయయయటకు ఏద్వ ఆధ్ారమ ైన్ద్వ? 
10. నీతిమింతులు వేటటని అన్ుసరిించి న్డచుక్ొిందురు? 

   

సమయధానములు వచేే సంచికలో  

కిిజ్ 15 సమయధానములు: 1.  ద్యవుడు, ప్రశిుదా ప్రవకుల నోట 2. శాత్ాధ్వప్తి 3. ఎఫసే్ిలో ఉన్న 

ద్యమేతిరయన్ు ఒక కింసాలి మరయియ ఇలాింటట ప్ని చయస్ ేకింసాలులన్ు 4. సమాధ్ాన్మయ 
కలిగియయిండాలి 5. పర పిల  6. వాకుమయ బో ధ్వించుటయిందు 7. బింధకమయలున్ు, శ్మీలు 
8.ద్ావీదు, యేసు ప్రభ్యవున్ు గూరిచ 9. ఏథ న్ుా 10. విశాీసమిందు నిలకడగా ఉిండ ిఅనేక 

శ్మీలు అన్ుభ్విించాలి  

కిిజ్ 15 - సరియ ైన సమయధానములు వాా సినవారు: 1Jyothi 2. Rebecca Issac 3. K. Madhavi 

4. Jyothi Chritopher 



   

కిిజ్ 8 సమయధానములు: 1. పేతురు 2. స్వమోన్ు 3. ఫలమిచుచ జన్ులకు 4. ఆద్వవారమయ 
త్ లలవారుచుిండగా 5. ఇదారు 6. బాలుర యొకుయయ, చింటటపిలలల 7. ప్రిచారకుడ  ైఉిండవల న్ు       
8. నీతిమింతులు 9. మ లుకువగా ఉిండి పరా రిన్ చ యాులి 10. ప్రధ్ాన్ యాజకుడు  
కిిజ్ 8 క ిసమయధానములు వాా సినవారు: 1. Venny (9 సమాధ్ాన్మయలు)                                     
2. K. Sandeep (8 సమాధ్ాన్మయలు)    

 నీ సమసాకు పరిష్ాూరం కావాలయ? 
 ద్యవుని న్మయిత్య  ప్రిష్టాురింలేని సమసు లేదు, సమాధ్ాన్ింలేని ప్రశ్న ఉిండదు. 
సమసు ఎలాింటటద్ ైన్ ద్ానిక్ి ప్రిష్టాురిం ద్యవుని దగగర ఉన్నద్వ. సమసు ఎింత పెదాద్ ైన్ 
ఇదారు మయగయగ రు కలిస్ి ఏక్రభ్విించి పరా రిిస్ేు  నిశ్చయమయగ ప్రలోకమిందున్న ద్యవుడు 
దయచయసాు డని యేసు ప్రభ్యవు సాషిమయ చయసాడు. 
 ఎలా దయ చయసాు డు?(మతుయ 18: 19,20) ఎకుడ ఇదారు మయగయగ రు 
కూడియయింటారో అకుడ యేసు ప్రభ్యవు ఉింటాడు. మన్మయ యయకుమయగా ఏలాగయ పరా రిన్ 
చ యాులో మన్కు త్ లియదు గన్ుక ఆతి మన్ మధు ఉిండి మన్ ప్క్షమయగా 
విజాా ప్న్మయ చయసాు డు (రోమా 8:26). మన్లో, మన్ మధులో ఉన్న ద్యవుని ద్ాీరానే 
మన్ పరా రిన్ అింగీకరిించబడుతుింద్వ.    
 ఒింటరిగా అనిన సాధ్వించలేమయ. భారుభ్రులు, స్ేనహితులు, సహో దరులు, 
సహో దరీలు కలిస్ ిపరా రిిించుట అలవాట  చయసుక్ోిండి. ద్యవుని శ్క్ిుమింతమ ైన్ క్ారుమయలు 
చూడగలరు.  

గమనిక : 
 పిరయమ ైన్ పాఠకులు! మీరు  వాకుింలో  ఇింక్ా లోత్ ైన్ విషయాలు 
త్ లుసుక్ోవాలన ే ఉద్యాశ్ింత్ోనే క్ిీజ్ వేసుు నానమయ. దయచయస్ ి క్ొింత సమయిం 

క్షటాయించి చద్వవి క్ిీజ్ వరా యయటకు ప్రయతనిం చయయగలరు.  చద్వవి వరా యయట 

వలన్  క్ొీ తు  విషయాలు  మాతరమే క్ాదు ఆ సమయమయలో వాకుమయత్ో ద్యవుడు 
మీత్ో  మాటాల డుత్ాడు.  ప్రిశుద్ాా తి మిమయిలన్ు న్డిపిించున్ు. 

జవాబయలు వాకుమింత వరా యకుిండ సరియెైన్ 

ప్దమయలన్ు రిఫరెన్ుాలత్ో వరా యిండ.ి 


