

నజర్ేయుడన
ై యిేసు నామమున నడవమనానడు, వాడు శర్ీర, ఆతీమయ సిసథ త్
ప ందాడు. వాడి సాక్షేం దాిర్ా 5000 పురుష్రల్ు పుభువు వప
ై ు నడిపింపబడినారు.
ఈనాడు ఎల్ా ఉనానము కరీసు ు వారు పటల ? అశీదో చూపిసేు అనేకుల్ు నరకమునకు
వళ్తురు కాని, నీవు శీది చూపిసేు అనేకుల్ు పరల్ోక ర్ాజేము చేరుత్ారు. యిేసుకరీసు ు
నీపటల శీదో చూపి పాుణ త్ాేగము చేసి నినున రక్ించి సవికర్ించి పరల్ోకర్ాజే నివాసిగా
చేసాడు. ఈ దవనము ఆయన నీవప
ై ు చూసుునానడు. పేత్రరు యోహానుల్ వల్ె నీవు
నేను సహకారము అందవసు ునానమా? ఎంత్కాల్ం ఆశీదోగా ఉంటావు?


IEM యూత్ కనవానష న్ రీప్ో ర్్

అకోిబర్ 12 నుండి 15వ త్ార్ీఖు వరకు వైజఞక్ ల్ో జర్ిగన
ి IEM యూత్
కనినష న్ కక సంఘము నుండి 45 మందవ యవనసుుల్ు పాల్ుప ందవనారు. 10వ
త్ార్ీఖున హెద
ై ర్ాబాదు నుండి బయల్ుదేర్ాము. 11వ త్ార్ీఖున అరకు పాుంత్మును
దర్ిశంచాము. 12వ త్ార్ీఖు నుండి 14ఫ త్ార్ీఖు ర్ాతిు వరకు కనినష న్ ల్ో
పాల్ుప ందాము.
ఉదయం ర్తవ. ర్ాజఞ సింగ్ గారు బైబిల్ సి డి తీసుకునానరు, మేమంత్గానో
బల్పరచబడినాము. సాయంత్ుం ర్తవ. జతనిన కకీష్ిఫర్ గారు చపిపన వాకేం దాిర్ా
యవనసుుల్ు పర ు త్ుహంచబడినారు. మిష్నర్ీ జీవిత్ చర్ిత్ల్
ు దాిర్ా, సాక్షేముల్
దాిర్ా మిష్న్ ఫవల్్ మర్ియు నశంచు ఆత్మల్ రక్షణ యొకక పాుముఖేత్
అరి మయి
ై ందవ.

ఆరుగురు యవనసుుల్ు పుభు పర్ిచరేకు సమర్ిపంచుకునానరు. మన యూత్
కకిజ్ ల్ో ర్తండవ బహుమతి గతలిచారు. అంత్మాత్ుమక
ే ాకుండా ఈ పుయానమంత్టటల్ో
దేవుడు ఇచిున కాపుదల్ను బటటి వందనాల్ు చలిల సు ునానను. IEM యూత్ కనినష న్
ల్ో పాల్ుప ందడం గొపప ధనేత్గా భావిసుునానను. మేము ఎంత్గానో పర ు త్ుహంచబడి
ఆశీరిదవంచబడినాము. ఇంత్టట మంచి అవకాశం కలిపంచిన ఆతీమయ త్ండిక
ు క
వందనాల్ు చలిల సు ునానను.
- సహో . ర్ాణి.




27వ త్ార్ీఖున వరల్్ సండే సూకల్ డే .

3 వ ఆదవవారం సండే సూకల్ పిల్లల్ు రక్షణ T.V. ల్ో పుత్ేక్ష పుసారం (Live)
ఇసుునానరు పాుర్ిించండి.
మన్ు ఫల్ోషిప్ సహో . ఇశ్ాీయిేల్ కుట ంబం త్రపున సంఘముల్ో
జరుగును. పాుర్ిించండి పాల్గగనండి.

గమనిక : సీయోను సంఘ పరచరయ దాారర లేదా సీయోను సందేశము దాారర మీరు
బలపరచబడిన వయక్తిగత సరక్ష్యములు ఉంటే సీయోను సందేశములో ముదిాంచుటకు

క్రగ్తము మీద వరాసి క్రపర గ్రరక్త అందజేయగలరు. ముదిాంచుటలో తుది నిరణయం
క్రపర గ్రరదే అని గమనించగలరు.

గమనిక: సీయోను సందేశం గురంచి మీ అభిప్రాయములు సజేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...

 





నవంబర్
2016 సంఘ వరగ్రానము

అందుకు—నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నా శక్తి
పరపూరణ మగుచుననదని ఆయన నాతో చెప్పెను - 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


పవిత్రుడు, నిర్దోషియు, నిష్కల్మష్రడును, పాపుల్ల్ో చేరక పుత్ేే కముగ
ఉననవాడును, ఆకాశమండల్ముకంటే మికకకలి హెచైయినవాడునన
ై గొపప పుధాన
యాజకుడైన యిేసుకరీసు ు నామమున మీ అందర్ికక పుభువు పేరట వందనముల్ు.
పుభువు కృపాకనికరముల్ు ఎల్ల పుపడు మీకు త్ోడుగా ఉండును గాక!
“కాబటటి ఇశ్ాీయిేల్ు, నీ దేవుడన
ై
యిెహో వాకు భయపడి ఆయన
మారగ ముల్నినటటల్ో నడచుచు, ఆయనను పేుమించి, నీ దేవుడన
ై యిెహో వాను నీ
పూరణ మనసుుత్ోను నీ పూర్ాణత్మత్ోను సేవించి, నీ మేల్ు కొరకు నేడు నేను నీ
కాజఞాపించు యిెహో వా ఆజా ల్ను కటి డల్ను అనుసర్ించి నడచుకొందునను మాట కాక
నీ దేవుడైన యిెహో వా నినున మర్ి ఏమి అడుగుచునానడు? చూడుము, ఆకాశము
మహాకాశము, భూమియు అందుననదంత్యు నీ దేవుడన
ై యిెహో వాయిే” దవితీ.కా
10: 12-15.
ఆనాడు మోషే దాిర్ా ఇశ్ాీయిేలీయుల్కు త్లియజేసన
ి దేవుడు, ఈనాడు
ల్ేఖనముల్ దాిర్ా మనత్ో మాటల్ాడుచునానడు. మన రక్షకుడు మన దగగ ర నుండి
వజఞుల్ు, వడ
ై ూర్ాేల్ు, ఆసుుల్ు, కకర్ట
ీ ం కోరుటల్ేదు. ఆయన కోర్ేదవ ఒకటే - ఆయన
మారగ ముల్ో నడచుచు పన
ై చపపబడిన వాటటని పాటటంచాలి.
విశ్ాిస వీరుల్ పటటికల్ో మోషే గుర్ించి చపపబడిన వాకుకల్ు, మోషే
పదో వాడన
ై పుపడు విశ్ాిసమును బటటి “ ఐగుపుు ధనముకంటే కరీసు ు విష్యమన
ై
నింద గొపప భాగేమని యిెంచుకొని , ... ఫర్ద కుమార్తు యొకక కుమారుడని
అనిపించుకొనుటకు ఒపుపకొనల్ేదు. ఏల్యనగా అత్డు పుతి ఫల్ముగా కల్ుగబో వు
బహుమానము మీద దృషిి యుంచను.
పిుయ విశ్ాిసుల్ార్ా ! గడచిన పదవ మాసముల్ల్ో నీవు ఎదురు చూసుునన
విష్యము కావచుు, ఆర్ిిక సమసేల్ు కావచుు, ఉదయ ేగము ల్ేదా మర్ి ఏదైన
కావచుు, అదవ జరుగల్ేదని నిరుత్ాుహముల్ో ఉంటే వాటట నుండి విడిపించుటకు

 



గొపప పుధాన యాజకుడు మనకునానడు. ఆయన మన కోట దురగ ము సహాయకుడు.
ఆకాశము మహాకాశము, భూమియు అందుననదంత్యు ఆయనదే. కలిగిన
నిరుత్ాుహము బటటి ఆయన ఆజా ల్ను పాటటంచుటల్ో నిరల క్షేము జర్ిగి ఉంటే నేడే
పుభువు వప
ై ు చూడు, ఆయన నీ అవసరత్ల్ు తీరుగల్ గొపప దేవుడు.
అకోిబర్ మాసముల్ో సహో దర్ీల్ు మహబూబ్ నగర్ ల్ోవందనముల్ు.
అదేవిధముగ దాదాపు 40 మందవ యవనసుుల్ు విశ్ాఖపటి ణముల్ో జర్ిగన
ి IEM సవు ల్
ీ
కనినష న్ ల్ో
పాల్గగని ఆశీరిదవంచబడినామని వార్ిచిున సాక్షేముల్ను బటటి
పుభువునకు వందనముల్ు. అదేవిధముగ దాదాపు 40 మందవ యవనసుుల్ు
విశ్ాఖపటి ణముల్ో జర్ిగిన IEM యూత్ కనినష న్ ల్ో పాల్గగని ఆశీరిదవంచబడినారని
సంత్ోషిసు ునానను. కకిజ్ ల్ో పాల్గగని ర్తండు త్ల్ుగు ర్ాష్ి మ
ర ుల్ల్ో ర్తండవ బహుమతి
ప ందవనవార్ిని అభినందవసు ునానము.
సంఘ పర్ిచరేల్ో మీరందరు అందవసు ునన పాురిన, ఆర్ిిక సహకారమును బటటి
మిముమల్ను అభినందవసు ు, పర్ిశుదుోడన
ై దేవుడు మిముమల్ను మీ కుట ంబాల్ను
బహుగా దీవించాల్ని ఆశసుునన మీ కాపర్ి...
- ర్తవ. జఞన్ పాల్ ర్తడపర
ి్ గు.


IEM సీి ీల సదసు్ రప్ో ర్్

అకోిబర్ 6,7,8 త్ార్ీఖుల్ల్ో మహబూబ్ నగర్ ల్ో జర్ిగిన IEM సవు ల్
ీ
సదసుుకు సంఘం నుండి 15 మందవ సవు ల్
ీ ు పాల్గగనానము. అందరు వాకేం దాిర్ా
చాల్ా పర ు త్ుహంచబడినాము. ముఖేముగ మిష్నర్ీ సాక్షేముల్ దాిర్ా సవాల్ు
చేయబడి అందరం మర్ి ఎకుకవగా పాుర్ిించడానికక మర్ింత్ ఆర్ిిక సహాయం
చేయడానికక ముందుకు వచాురు, తీర్ామనించుకునానరు. దేవునికక మహమ
కల్ుగునుగాక.
- సహో . హెపిుబా పరదేశ.

సరక్ష్యము:

జఞన్ పాల్ గార్ి పర ు త్ాుహం వల్న IEM యూత్ కనినష న్ కక వల్ల గలిగినాను.
అనిన మీటటంగ్ు ల్ో పాల్ుప ందాను. పుతి మసేజ్ అదుుత్ముగ ఉననదవ. ‘వేరు త్నిన
మీదకు ఫలించుడి’ ఈ టాపిక్ ననున ఎంత్గానో బల్పర్ిచిందవ. నాకు వీల్ెన
ై ంత్ వరకు
దేవుని పర్ిచరే చయాేల్ని తీర్ామనం తీసుకునానను.
ఇత్రుల్ను రక్షణల్ోనికక నడిపించుట కొరకే కష్ాిల్ు శీమల్ను దేవుడు
అనుమతిసాుడని త్ల్సుకునానను. జతనిన అనన చపిపన పరునాలిటీ డవల్పమంట్
చాల్ా బాగుందవ. అందరం కలిసి అరకు వళ్ళడం, బీచ్ ల్ో ఒక కుట ంబముల్ాగా
గడపడం చాల్ా సంత్ోష్ానిచిందవ. మన యవనసుుల్ు పాటల్ు పాడుటల్ో పాల్ుప ందవ
మంచి పేరు త్చాురు. ఇదొ క అదుుత్ పుయాణం.
- సహో . డానియిెల్

 



అశరదద / NEGLECT
ఆదవ నుండి దేవుని కోర్ిక ల్ేదా ఆకాంక్ష. త్న సిరూపముల్ో చేయబడిన
మానవునికక శ్రష్
ీ ి మన
ై దవ ఇవాిల్ని ఆశంచాడు ఇచాుడు. కాని, మానవుడు దేవుని పటల
అశీదో చూపాడు. ఆయన నినాన నేడు ఏకర్ీతిగ ఉనన దేవుడనని సల్విచాుడు.
1 సమూయిేల్ు 8:7,8 - అందుకు యిెహో వా సమూయిేల్ునకు సల్విచిునదేమనగా జనుల్ు నీత్ో చపిపన మాటల్నినటట పుకారము జర్ిగింపుము; వారు నినున
విసర్ిజంపల్ేదుగాని త్ముమను ఎల్కుండ ననేన విసర్ిజంచియునానరు. వారు ననున
విసర్ిజంచి, ఇత్ర దేవత్ల్ను పూజంచి, నేను ఐగుపుుల్ోనుండి వార్ిని రపిపంచిన నాటట
నుండి నేటటవరకు త్ాము చేయుచువచిున కారేముల్నినటట పుకారముగా వారు
నీయిెడల్ జర్ిగించుచునానరు; వారు చపిపన మాటల్ను అంగీకర్ించుము.
యిెష్యా 1:2 - నేను పిల్లల్ను పంచి గొపప వార్ినిగా చేసతి
ి ని వారు నా మీద
తిరుగబడియునానరు. మనము ఆయన పటల ఆశీదోగా ఉనాన దేవుడు మనపటల అధవక
శీది కలిగి మనపటల త్న పేమ
ు ను వళ్ళబుచాుడు. యోహాను 3:16 - దేవుడు
ల్ోకమును ఎంత్ో పేుమించను, కాగా త్న అదవితీయ కుమారుని యందు
విశ్ాిసముంచు
పుతివాడు
నశంపక నిత్ేజీవము ప ందునటల ఆయనను
అనుగీహంచను. గల్తీ 4:7 - కాబటటి నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే.
కుమారుడవైత్ే దేవుని దాిర్ా వారసుడవు.
అపర .కా. 3:1-10 భాగముల్ో చినన వయసుు నుండి అనగా పుటటినపపటట నుండి
అశీదో చేయబడిన కుంటటవాడైన మనుష్రేని చూసుునానము. వాని పేరు వాడి
త్లిదండుుల్ెవర్ద బైబిల్ ల్ో లిఖంపబడల్ేదు కాని, 2000 సంవత్ురముల్ కకీత్ం జర్ిగన
ి
సంఘటన బైబిల్ ల్ో వాుయబడినదవ. ఆ కుంటటవాడు భిక్షమడుగుకొనుటకు కొందరు
వానిని పుతిదవనము శృంగారమను దేవాల్యము దాిరము దగగ రకు తీసుకొని
వళ్ళళటకు శీది చూపారు కాని, వాని శర్ీర సిసథ త్ గుర్ించిగాని ఆతీమయ సిసథ త్
గుర్ించి శీది చూపల్ేదు.
ర్తండవదవ పుతిదవనము దేవాల్యముల్ోనికక వళ్ళళ వారు వానికక దువేము
ఇచుుటల్ో శీది చూపారు కాని, వాని శర్ీర సిసథ త్, ఆతీమయ సిసథ త్ గుర్ించి శీది
చూపల్ేదు.
మూడవదవ, పేత్రరు యోహానుల్ు పాురిన నిమిత్ు ము దేవాల్యమునకు ఎకకక
వళ్ళళచుండగా వాడు భిక్షమడుగగా పేత్రరు యోహానుల్ు మా త్టి చూడమనిర్ి.
వాడు వార్ి యొదో ఏమైన దొ రకునని వార్ియందు ల్క్షేముంచను.
పిుయ విశ్ాిసుల్ార్ా! ఆ కుంటటవాడు శర్ీర ఆహారము కొరకు ఎదురు
చూసుునానడు. ఎవరూ వాని సిసథ త్ గుర్ించి వాని ఆతీమయ సిసథ త్ గుర్ించి శీది
చూపల్ేదు. పేత్రరు నాకు కలిగినదవ నీకకచుుచునానను అనానడు. పేత్రరు త్నకు
కలిగినదవ ఇవిడానికక ఇష్ి పడినాడు. పేత్రరువల్ె నీవు ప ందవన రక్షణ, ఆతీమయ సిసథ త్
గుర్ించి ఇత్రుల్కు పంచిపడుత్రనానవా?
పేత్రరు ఇచుుటకు సిదోపడా్డు,

 



గమనిక :

పిుయమైన పాఠకుల్ు! మీరు వాకేంల్ో ఇంకా ల్ోత్ైన విష్యాల్ు
త్ల్ుసుకోవాల్నే ఉదేోశంత్ోనే కకిజ్ వేసు ునానము. దయచేసి కొంత్ సమయం
కేటాయించి చదవవి కకిజ్ వాుయుటకు పుయత్నం చేయగల్రు. చదవవి వాుయుట
వల్న కొీత్ు విష్యాల్ు మాత్ుమే కాదు ఆ సమయముల్ో వాకేముత్ో దేవుడు
మీత్ో మాటాలడుత్ాడు. పర్ిశుదాోత్మ మిముమల్ను నడిపించును.
జవాబుల్ు వాకేమంత్ వాుయకుండ సర్ియిెైన
పదముల్ను ర్ిఫర్తనుుల్త్ో వాుయండి.

 

కరరునల్ు 73 నుండి 150 అధాేయముల్ు
1. ఎందుకని పశువుల్ు, పక్షుల్ు, జంత్రవుల్ు, జల్చరముల్ు కల్త్పడుచుననవి?

దేవుని మందవరము పాడయ
ై ుండగా సరంబి వేసిన ఇళ్ళల్ో ఉనన త్న పుజల్త్ో
దేవుడు పలికకన మాట ఇదవ. మీ పువరు న గూర్ిు ఆల్ోచించుకొనుడి హగగ యి 1:5,7.
హగగ యి దాిర్ా దేవుడు ర్తండు సారుల ఈ మాటను పల్ుకుత్రనానడు. దేవుని
మందవరమును నిరల క్షేం చేయుట దాిర్ా పుజల్కు ఎదుర్తన
ై పర్ిసథ త్
ి రల్ు హగగ యి 1:6ల్ో
సపష్ి ముగ కనిపిసు ుందవ. మీరు విసాురముగా వితిు నను మీకు కొంచమే పండను, మీరు
భోజనము చేయుచుననను ఆకలి తీరకయుననదవ, పానము చేయుచుననను
దాహము తీరకయుననదవ,...పనివారు కష్ి ము చేసి జీత్ము సంపాదవంచినను జీత్ము
చిర్ిగన
ి సంచిల్ో వేసినటి గా ఉననదవ. వార్ి కష్ి ముల్కు కారణం దేవుని మందవరం
పాడైయుండగ వారు త్మ ఇండల ను కటి కొనుట వల్ననే (వ9). ఇట వంటట పర్ిసథ తి
ి ల్ో
దేవుడు త్న పుజల్కు ఇచిున సల్హా - పరిత్ముల్ు ఎకకక మాాను తీసుకొని
మందవరమును కటటించిన యిెడల్ దేవుడు సంత్ోషిసు ానని సల్విచాుడు (వ8).
పిుయ విశ్ాిసుల్ార్ా! ఈ దవనముల్ల్ో మనకు ఎదుర్తయి
ై ేే కష్ి ముల్కు కారణం
కూడా ఇదే. ఎంత్ సంపాదవంచిన అవసరముల్ు తీరడంల్ేదు. ఎనిన ఉనాన సంత్ోష్ం
సమాధానం ల్ేదు. సమసే వంబడి సమసే, కష్ి ం వనుక కష్ి ంత్ో అనేక కుట ంబాల్ు
నలిగిపర త్రనానయి. 1 కోర్ింథవ 3:16,17 ల్ో మనము దేవుని ఆల్యమని వాకేం
సల్విసుుందవ. ఆ ఆల్యం పర్ిశుదో మైనదని కూడ సల్విసుుందవ. అనేకుల్ు ఈ
ఆల్యమును పాడుచేసుకుంట నానరు.
ఎననటటననటటకక పర్ిశుదో త్యిే నీ
మందవరమునకు అనుకూల్మని కరరున 93:5 సల్విసుుందవ. అనేకుల్ు పర్ిశుదో జీవిత్ం
ల్ేకుండా, మేము బాగానేయునానమనే బుమల్ో బుతికేసు ునానరు. పర్ిశుదో త్ ల్ేకపర త్ే
దేవునికక సంత్ోష్ముండదు. పర్ిశుదో త్ ల్ేకపర త్ే మనకు సమృదవో, పర్ిపూరణ త్
ఉండదు.

2. ఎనిన మేల్ుల్ు ఈ అధాేయముల్ల్ో ఉననవి?
3. వాకేం చేసే 5 కారేముల్ు వాుయండి.
4. ధనుేల్ము ఎపుపడు అవుత్ామో 5 సందరబముల్ను వాుయండి.
5. యిేరూష్ల్ేమునకు క్ేమము కల్ుగుట ఎపుపడు చూసాుము?
6. ఎవర్ి చేతిల్ో ర్తండంచుల్ుగల్ ఖడగ ముననదవ?
7. దేవుని మందవరమునకు అనుకూల్మన
ై దవ ఏదవ?

ఒకవేళ్ అట వంటట పర్ిసథ తి
ి ల్ో ఉంటే - పరిత్ముల్ెకకక మాానును తీసుకొని
రమమని వాకేం సల్విసుుందవ. పరిత్ముల్ెకకడమంటే ఎత్న
తు సథ ల్ం, ఏకాంత్ సథ ల్ం
అనగా పాురిన సథ ల్ం. మాాను అంటే ఆధారమన
ై దవ అనగా వాకేం ల్ేదా దేవుని మాట.

8. ఏ మందవరమును దేవుడు విడిచిపటటిను?
9. సవయోను కరరునల్ు ఎవరు వినాల్నుకునానరు?
10. బైబిల్ంత్టటల్ో మధే వచనం ఎకకడ ఉననదవ?
సమాధానములు వచేే సంచికలో
క్తాజ్ 21 సమాధానములు: 1. నమిమకయుంచుట దాిర్ా 2. యిెహో వా నీ సనినధవ నేను
వదకతదను అని 3. భయభకుుల్ు గల్వార్ికక 4. దేవుని మరచువారు 5. ఆయన నా
కుడిపారశమందు ఉనానడు గనుక 6. ఆయనను వదకకనపుపడు 7. దుషవరీయల్ు
చేయువార్ికక 8. దురభిమాన పాపము ననున ఏల్నియేకము 9. నిర్దోష్త్ిము 10.
నీతి,నిర్దోష్త్ిము

క్తాజ్ 21 సరయైన సమాధానములు వరాసినవరరు - 1. Y.Mary Prasad 2. B. Prashathi 3.
Vijaya Prasad 4. Jyothi Swaraj 5. Rebecca Issac 6. Y. Martha 7. K. Madhavi 8.
V.A. Charlotte 9. V. Ruth 10. Jyothi Christopher 11. Vijaya Daniel

 

మీ పావరి న గూరే ఆలోచించుక్ొనుడి

పర్ిశుదో త్ అనేదవ కతైసువ జీవిత్మునకు పాుముఖేమన
ై దవ. సంఖాే. కాం. 35:34 మీరు నివశంచు దేశమును అపవిత్ుపరచకూడదు. అందుల్ో నేను మీ మధే
నివశంచుచునానను. ఎలీయా కొండమీద పాుర్ిించేవాడు అకకడ దేవుని సిరం
వినేవాడు. మోషే కొండమీడనే దేవుని సిరం వినానడు. యిేసు పుభువు కూడ
కొండమీదనే దేవునిత్ో మాటాలడేవాడు. ఆ కొండమీదనే రూపాంత్రం చందాడు.
ఎదురవుత్రనన కకలష్ిమన
ై పర్ిసథ త్
ి రల్ నుండి విజయం సాధవంచాల్ంటే కతస
ై ు వుడు
పుతి ర్దజు పరిత్ముల్ెకకక మాాను త్సుకొని ర్ావాలి. అనగా పాురి న చేసి, దేవుని సిరం
వినాలి. ఇవి ల్ేకపర త్ే మందవరం ( మన హృదయం) పర్ిశుదో ముగ ఉండదు. అందుకే
దేవుడు ఆనాడు ర్తండు సారుల హెచుర్ించాడు - మీ పువరు న గూర్ిు ఆల్ోచించుకొనుడని.
ఈనాడు ఎల్ా ఉందవ మన వేకకుగత్ పువరు న…?




 



