దేవుని యొకక ఉప్దేశము ఎింతో గింభీర్మన్
ై ద. ఈ లోకములో మన్ిం
అడుగడుగున్ మోసగిించబడుతూనే ఉింట్ాిం. ఆయన్ యొకక వాకయిం మన్కు
బో ధించని యెడల నీవు నేన్న నాశన్ కూప్ింలో కూర్ుకుపో తాిం. అయ్యయ! అనేకులు
మన్ కళ్ళముిందే దౌరాాగయ సిితిలో కూర్ుకుపో తరనాుర్ు. దేవుడు నిన్ను న్న్ను
పరరమిసనునాుడు గన్నక మన్పై ఆయన్ దృష్ిి ఉింద. పిరయుడా! ఆయన్ దృష్ిి నీపై ఉింద.
దేవుని వాకయిం ఇలా చెప్ు ుింద - ఆయన్ నీ పాదములు తరరట్టిలలనియడు, నిన్ను
కాపాడువాడు కున్నకడు (కరర్ున్లు 121:3).
ఔన్న! ఇద నిజిం. నిన్ను కాపాడువాడు, నీ ప్రతి అవసర్త గురిుించగలవాడు.
నీళ్ళళ లేక ఎిండిన్ భూమిలో ప్డి ఏ సహాయము లేక మర్ణమే గతి అన్నకొని నిరాశలో
ఉన్ు హాగర్ున్న, ఆమ కుమార్ుని ఆయన్ నేతారలు చూసాయ గన్నకనే ఎడారిలో
ఆమకు నీట్ట ఊట్న్న ప్ుట్టిించాడు (ఆద.కా. 16:13,14).
దేవుని యొకక కన్నదృష్ిి ఎింతో గొప్పద. మన్కు కనిపిించనివి, మన్ము
చూడనివాట్టని ఆయన్ చూసాుడు. మర్ణిం న్నిండి వారిని విడిపిించి గోప్పజన్ముగా
మారాుడు. నేట్ట వర్కు హాగర్ు సింతాన్ిం ఉనాుర్ు. నీకున్ు ప్రిసి తి ఇలాింట్ట ఎడారి
కావచను, నీకు ఏ దారి కన్బడకపో వచను గాని, దేవుడు నిన్ను చూసనునాుడు. దీన్
దరిదనరలు నీళ్ళళ వెదకుచననాుర్ు, నీళ్ళళ దొ ర్కక వారి నాలుక దపిప చేత
ఎిండిపో వుచనన్ుద, యెహో వా అన్న నేన్న వారికి ఉతు ర్మిచెుదన్న. ఇశ్ాీయేలు
దేవుడెన్
ై నేన్న వారిని విడనాడన్న (యెష్టయా 41:17).
పిరయమైన్ దేవుని బిడి ! నీవు ఎింత ఎిండిపో యనా దేవుడు నిన్ను దరిశించనట్కు
ఇష్టి ప్డుతరనాుడు. నీ హృదయానిు ఆయన్ వెైప్ున్కు తిరప్ుపకొన్నము. నీ మన్సనస
ఆయన్ వెైప్ున్కు మర్లుుకొన్నము. ఆయన్ నిన్ను గొప్ప వయకిుగా మార్ుుకుింట్ాడు.
దేవునికి న్మమకముగా ఉిండుము తప్పకుిండా ఆయన్ నిన్న విడిపిసు ాడు.
పిరయమైన్ దేవుని బిడి ! నిన్ను దేవుడెింతగా శక్షిించిన్న్న, నీ దనర్వసి న్న
ఆయన్ సహించలేడు. నీవు ఇప్ుపడే ఆయన్ సనిుధలో ప్శ్ాుతాుప్ప్డు.
మార్ుమన్సనస ప ిందన, నీలో న్నన్ు ప్రతి పాప్మున్న దూర్ప్ర్చనకట. అప్ుపడు ఆయన్
తప్పకుిండ నీ శీమ అింతట్ట న్నిండి విడిపిసు ాడు.
“నీ కన్నుల ప్రతి భాష్టప బిిందనవులన్న ఆయాన్ తరడిచివేసు ాడు.” - ప్రకట్న్ 21:4

గమనిక : సీయోను సంఘ పరచరయ దాారర లేదా సీయోను సందేశము దాారర మీరు
బలపరచబడిన వ్యక్తిగత 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...
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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


యెహో వా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడున్న గాక; యెహో వా నీకు తన్
సనిుధని ప్రకాశింప్జేసి నిన్ను కర్ుణించన గాక; యెహో వా నీ మీద తన్ సనిుధ కాింతి
ఉదయింప్జేసి నీకు సమాధాన్ము కలుగజేయున్న గాక.
ప్రిశుదనుడు ప్వితరరడు ప్ర్మిందన ఇహమిందన సరావధకార్ముగల
యేసనకరీసు న నామమున్ సింఘ విశ్ావసనలిందరికి విందన్ములు. సింఘ ప్రిచర్య ప్ట్ల
మీర్ిందర్ు చూపిసు నన్ు ఆశకిుని బట్టి అభిన్ిందసనునాున్న.
గడచిన్ 9 మాసములు ప్రభువు తన్ కృప్లో మన్లిందరిని కాచికాపాడి
అకటిబర్ు మాసములో ప్రవేశమున్న అన్నగీహించిన్ిందనకు ప్రభువుకు కృతజ్ఞులముగా
ఉిండాలి. దావీదన మహారాజ్ఞ పాడున్ట్ల
ల మన్ము కూడ మర్ువకుిండ ఉిండాలి. “ నా
పారణమా యెహో వాన్న సన్నుతిించనము. నా అింతర్ింగమున్ ఉన్ు సమసు మా
అింట్ూ ఆయన్ చేసిన్ ఉప్కార్ములలో దేనిని మర్ువకుము”. అని వేల
సింవతసర్ముల కిీతిం వారసాడు. వయకిుగత జీవితములో, కుట్లింబ జీవితములో
ప్రభువు చేసన్
ి మేలులన్న బట్టి విందన్సనులమై యుిండాలి.
గడచిన్ 4 మాసములు అమరికా దేశములో గడిపి క్షేమముగా తిరిగి
వచనుట్కు ప్రభువు అన్నగీహించిన్ సహాయమున్న బట్టి, మీ అిందరి పారర్ధన్లన్న బట్టి
విందన్ములు. గిడియన్ సాలమన్ , ప్రతిమ దింప్తరలు వారి శుభములు
తెలియప్రిచార్ు.
గడచిన్ మాసము రిండు రాష్టి మ
ర ులలో, ప్రతయే కముగ హైదరాబాద్ న్గర్ములో
బారి వర్శములన్న బట్టి అనేకులు ఇబబిందనలుకు గురియెైనార్ు, వారి కొర్కు
పారరిధించనట్ మన్ కర్ు వయిం.
సింఘ ప్రిచర్యలో రాబో యే మూడు మాసములు పారముఖ్య కార్యకీమములు
జర్ుగవలసి ఉిండగా అిందర్ు పారరిధించి పాల్గింట్ార్ని ఆశసనున్ు మీ సింఘ కాపారి…
- రవ. జాన్ పాల్ రడిి పో గు.

 





నినునననున దరశంచే దేవ్ుడు

నీ అతిశయం దేనినిబటటో

పిరయమైన్ సీయ్యన్న సిందేశిం పాఠకులకు యేసనకరీసు న నామమున్
శుభములు. బైబిల్ చెప్ుపచనన్ుద యరిమయా 9:23,24 – జాుని తన్ జాున్ిం బట్టి,
శూర్ుడు తన్ శ్ౌర్యమున్న బట్టి, ఐశవర్యవింతరడు తన్ ఐశవర్యమున్న బట్టి
అతిశయించకూడదన. అతిశయించనవాడు దేనిని బట్టి అతిశయించవలెన్న్గా భూమి
మీద కృప్ చూప్ుచన నీతి నాయయములు జరిగిించనచనన్ు దేవునియిందన
అతిశయించాలని ప్రభువు సలవిచనుచననాుడు.
పిరయులారా! ప్రసు నతిం లోకింలో ఉన్ు ప్రజలవలెనే విశ్ావసనలమన్
ై మన్ిం
కూడా ప్రభువు ఇచిున్ ఈవులన్న బట్టి అన్గా వసనువులు, వాహనాలు, ఇిండుల,
చదనవు, ఉదయ యగిం, బలగిం, జాున్ిం, సిితిగతరలు, ఆసిు పాసనులన్న బట్టి
అతిశయసనుింట్ాము కాని, వీట్టని అన్నగీహించిన్ ప్రభుని మర్చేవార్ింగా,
బాధపట్టివార్ింగా ఉింట్ాము. బైబిల్ న్ిందన దావీదన భకుుడు ఇలా చెప్ుపచననాుడు
కరర్ున్లు 20:7,8 – కొిందర్ు గుఱ్ఱ ములన్నబట్టి, ర్థములన్న బట్టి అతిశయప్డతార్ు.
మన్మైతే మన్ దేవుడెన్
ై యెహో వా నామమున్న బట్టి అతిశయప్డుదనము వార్ు
కృింగి నేలమీద ప్డియునాుర్ు మన్ము లేచి చకకగా నిలువబడియునాుము.
ఇకకడ ఒక విష్టయిం గమనిించాలి, వేరవ
ే ాట్టని బట్టి అతిశయించనవార్ు కృింగి
నేలమీద ప్డియునాుర్ు. దేవుని బట్టి అతిశయించనవార్ు లేచి చకకగా
నిలుచననాుర్ు. దావీదన భకుుడు కూడ గుఱ్ఱ ములు, ర్ధములు, సన్
ై యము,
ధన్ధానాయలు, కిరట్
ీ ము, అధకార్ము ఇలా చెప్ుపచూ వెలితే చాలా ఉన్ుత సిితిలో
ఉనాుడు కాని, అన్నదన్ిం అన్నక్షణిం ప్రభుని బట్టి అతిశయించేవాడు. అిందనకే ప్రభుకి
ఇష్ాిన్నసార్ుడెన్
ై భకుునిగా ఉనాుడు, దేవునియిందన సిిర్ముగా ఉనాుడు. కరర్ున్లు
34:2 – యెహో వాన్న బట్టి అతిశయించనచననాున్న దీన్నలు దానిని విని
సింతోష్ిించెదర్ు. మన్ిం ఎలాగు ఉనాుము? ప్రభుని ర్ుచిించి ఆయన్యిందన
ఆయన్న్నబట్టి అతిశయసనునాుమా?
బైబిల్ న్ిందన మరొక వయకిుని చూదాుిం అతడే నెబుకదెుజర్ు రాజ్ఞ. దానియేలు
4:30,31 – “నా బలాధకార్ము, నా ప్రభావము, నా ఘన్త, నా రాజధాని, నేన్న
కట్టిించిన్దకాదా అని తన్లో తాన్న అన్నకునాుడు. వెింట్నే సవర్మొకట్ట వినిపిించిింద
– నీ రాజయిం నీ యొదు న్నిండి తరలగిింప్బడున్న. నీవు మన్నష్టరయల చేత
తర్మబడతావు. జింతరవుల మధయ నివాసముింట్ావు. ప్శువువలె గడిి మేసు ావు. ఆ
గడియలోనే ఇదింతా జరిగిపో యింద. ఒక సమయింలో నెబుకదెుజర్ున్న దేవుడే

హచిుించాడు, ఇశ్ాీయేలు సహా అనిు రాజాయలన్న అతనికి అప్పగిించి హచిుించాడు.
ఇద మర్చి తన్లో తాన్ూ అతిశయించి ఒకక గడియలోనే కూలుబడాిడు. ఏడు
సింవతసర్ముల తర్వాత గీహింప్ుకు వచిు తన్ కన్నులు జీవముగల దేవునివెప్
ై ు
ఎతిు న్ప్ుపడు ప్రభువు మర్ల తన్ రాజాయనిు ప్రభువు అన్నగీహించాడు.

 



తన్ యెడల యదార్ధ హృదయము గల వారిని బలప్ర్చనట్కు యెహో వా
కన్నదృష్ిి లోకమింతట్ సించార్ము జేయుచనన్ుద. 2 దన్ 16:9.
దేవుని దృష్ిి సిసి(CC) కమరా కింట్ట శకిువింతమన్
ై ద. అద అనిుట్టని
ప్రిశ్ోధించగల సామర్ు యిం గలద. మన్ము చాలా సార్ుల దేవుని యొకక కన్నదృష్ిిని
మర్చి పాప్ము చేసు ూ న్న్ను ఎవర్ు చూసాుర్ని అన్నకుింట్ాము. కష్టి ములలో
ఉన్ప్ుపడు న్న్ను ఎవర్ు చూడడిం లేదన్నకుింట్ాము. పియ
ర మైన్ దేవుని బిడాి నిన్ను
చూసర కన్నులు, నీ ప్రతి ప్రిసి తిని గమనిసనునాుయని నీవు న్మమగలవా?
దేవునికి సమసు మున్న తెలుసన, నీవు ఏ సిితిలో ఉనాువో దేవునికి తెలుసన.
నీకున్ు రోగము, నీకున్ు ఆరిధక ఇబబిందనలు, నిర్ుదయ యగిం, నీ హృదయింలో ఉన్ు
గాయములనిుయు ఆయన్కు తెలుసన. నీవు ఆయన్న్న గూరిు ఒకక క్షణిం
ఆలోచిించి ఆయన్ వెప్
ై ు చూసరు తప్పకుిండ ఆయన్ సహాయిం నీకు లభిసనుిందని
న్మమగలవా?
దీనిని నీవు న్మిమన్ట్ల తే ముిందనగా నీకు నాకున్ు ప్రతి సమసయలోన్న, ఎనను
తప్ుపలు మన్ము చేసయ
ి ుింట్ాము. వాట్టని వేరొకరిపై మోప్వదను. నీ సమసయలకు
ఇతర్ులు కార్ణిం కాకూడదన, దేవుడు అసలే కార్ణిం కాకూడదన. ముిందనగా
హృదయింలో దేవుని ప్ట్ల యధార్ధత లేదన కాబట్టి మన్కు సమాధాన్ిం దూర్మైన్ద.
దీనిని గమనిించాలి?
దేవుని యిందన న్మిమకయుించనట్కు బదనలు మన్నష్టరయల మీద న్మమకిం
న్మమకిం పించనకుింట్ాము. మన్నష్టరయలన్న న్ముమచనన్ుింత కాలిం మన్కు
సమసయలు తప్పవు. ప్రతి విశ్ావసి నేర్ుుకొన్వలసిన్ మొదట్ట పాఠిం ఏమన్గ - దేవుని
యొకక ఆలోచన్లన్న అన్నసరిించి న్డుచనకొన్నట్ నేర్ుుకటవాలి, దీనిని అన్నసరిించక
ఈ లోకిం న్శించిన్ద, మరి మన్ సింగతి ఏమిట్ట?
అయ్యయ నేడు యువతి యువకులకు ఘోర్ప్రమాదాలు జర్ుగుట్కు కార్ణిం?
దేవుని మాట్ విన్క పో వడమే. భారాయభర్ు లు మధయ సమసయలు ఎిందనకు? దేవుని
ఆలోచన్ చొప్ుపన్ ఇింట్టని కట్లికొన్క తమ సవింత ఆలోచన్ల వలన్
ప్తన్మైపో వుచననాుర్ు. నీ జీవితానిు దేవుని యొకక మాట్ మాతరమే నిరిమించగలదన
కాని, లోకములోని ఏ వసనువు కూడా నిరిమించలేవు. దేవుడు ప్రతి దన్ిం తన్ వాకయింతో
మన్లన్న దరిశించాలని కటర్ుతరనాుడు. “ నీకు ఉప్దేశము చేసదన్న, నీవు
న్డువవలసిన్ మార్గ మున్న నీకు బో ధించెదన్న . నీ మీద దృష్ిియుించి నీకు ఆలోచన్
చెపపదన్న. బుదు జాున్ము లేని గుఱ్ఱ ము వలెనన్
ెై న్న, కించర్ గాడిద వలె నెన్
ై న్న మీర్ు
ఉిండకుడి” కరర్ున్లు 32:8.

 



పిరయులారా! మన్కు ఏద ఉన్ు, అద ప్రభువు ఇచిున్వేన్ని గీహించి ప్రభుని
సనుతిించాలి. ప్రభువు వెప్
ై ు తపాప దేని వెైప్ు మన్ కన్నులు చూడకూడదన. ప్రభువు
వెైప్ు చూసూ
ు ఇింత గొప్ప ర్క్షణ ఇచిున్ ప్రభుని సమరిసు ూ తన్ పారణానిు మన్ కొర్కు
అరిపించిన్ ప్రభున్ిందే మన్ జీవితకాలమింత అతిశయించాలి, ఆన్ిందించాలి. అట్టి
కృప్ ప్రభువు మన్ిందరికి దయచేయున్న గాక!


ప్రారాంచండి:




మెన్్ ఫపలోషిప్ సహో . జాషువ్, పదమ వరర గృహములో, రెహమత్ నగర్.

అక్టోబర్ 6,7,8 తారీఖులలో మహాబూబ్ నగర్ లో జరగ్ే IEM సీి ీల సదసు్నకు
సంఘము నుండి సహో దరీలు వెళ్ి తనానరు ప్రారా ంచండి.
అక్టోబర్ 12,13,14,15 తారీఖులలో విశరకపటనంలో జరగ్ే IEM యవ్నసుిల
సదసు్నకు యవ్నసుిలు వెళ్ి తనానరు ప్రారా ంచండి.

గమనిక :

పిరయమైన్ పాఠకులు! మీర్ు వాకయింలో ఇింకా లోతెైన్ విష్టయాలు
తెలుసనకటవాలనే ఉదేుశింతోనే కివజ్ వేసు ననాుము. దయచేసి కొింత సమయిం
కేట్ాయించి చదవి కివజ్ వారయుట్కు ప్రయతుిం చేయగలర్ు. చదవి వారయుట్
వలన్ కొీతు విష్టయాలు మాతరమే కాదన ఆ సమయములో వాకయముతో దేవుడు
మీతో మాట్ాలడుతాడు. ప్రిశుదాుతమ మిముమలన్న న్డిపిించనన్న.
జవాబులు వాకయమింత వారయకుిండ సరియెైన్
ప్దములన్న రిఫరన్నసలతో వారయిండి.

 

క్ీరినల గరంథము నుండి 1 నుండి 41 అధాయయములు
1. ఏమి చేయుట్ దావరా తన్కు సహాయము కలిగన్ని దావీదన అనాుడు?
2. దావీదన హృదయము యెహో వాతో ఏమి అనెన్న?
3. యెహో వా మర్మము ఎవరికి తెలుసన?
4. ఎవర్ు పాతాళ్మున్కు వెళ్ు తర్ు?
5. ఎిందనవలన్ శరీర్ము సనర్క్షితముగ నివసిించనచనన్ుదని దావీదన అనాుడు?
6. ఉతాసహిం, సింతోష్టిం ఎప్ుపడు కలుగుతరింద?
7. యెహో వా సనిుధ ఎవరికి విరోధముగ ఉన్ుద?
8. ఏద తన్న్న ఏలకూడదని దావీదన కటర్ుకునాుడు?
9. దావీదన చేతరలలో దేవునికి ఏమి కనిపిించిింద?
10. దేవుడు మన్లో ఉిండే ఏ రిండు లక్షణాలన్న, ఎప్ుపడు వెలలడిప్ర్ుసాుడు ?
సమాధానములు వ్చేే సంచికలో
క్తాజ్ 20 సమాధానములు: 1. ధన్ము 2. హృదయము 3. యెహో వాన్న ఆశీయించాలి 4.
వివాదము, చెడుతన్ము 5.ప్న్నల భార్ము యెహో వా మీద ఉించిన్ప్ుపడు 6. ఉప్దేశము
అింగీకరిించనవాడు 7. జీవము 8. భయభకుులు 9. లెమూయేలు తలిల 10. ధర్మశ్ాసు మ
ర ు
విన్బడకుిండ చెవిని తరలగిించనకొనిన్ వాని పారర్ధ న్
క్తాజ్ 20 - 1.Ch. Jyothi 2. Y. Jaya Raju 3. Y. Martha 4. B. Prashanthi 5. Charlet 6.Ruby
Jyoshlin 7. K. Madhavi 8. V. Ruth 9. K. Rebecca Issac 10. Ch. Jyothi Christopher
11. Y. Mary Prasad 1. Esther 12. E. Rebecca Jayarao

 



 



