మోపబడి చరస్ాలలో ఉనాిడు. తానత ఐగుపుునకు పరధానమంతిరగా పరకటటంపబడే కొనిి
గంటల ముంద్త పతచ్చువానిలా చరస్ాలలో ఉనాిడు (ఆది.కా. 41:14).
కాని, తానత పొ ందిన వాగాానం దేవుడు నెరవేరుగలడని నమామడు. పరిసతాతులు
నూరు శాతం వయతిరేకముగా ఉనాి, ఏ స్ందేహం లేకుండా నూరు శాతం దేవునిపెై
ఆధారపడినాడు.
ఇటువంటట
విశావస్ం
నీకునిదా?
పరిసత
తా ులనత
చూసత
స్ందేహపడుతునాివా? వాతావరణానిి క్షణంలో మారుగల దేవుడు, నీ కిిషి పరిసతాతిని
క్షణంలో మారుగల స్మరుాడు. దేవునిపెై విశావస్ం పెటి ుటయిే మన పని.

3. స్హవ్యస్ముతో కనిపెట్ు టట్: అపర స్ు లులు మాతరమే పారరా న చేయలేద్తగాని, 120
మంది స్హో ద్రులు ఆ మేడ గదిలో ఉనాిరు. ఆతీమయ జీవితములో ‘ఒంటరిగా
పర రాడుట’ చాల పరమాద్కరం. పరస్ు తత దినములలో అది మరి పరమాద్కరం. అపర స్ు లులు
స్హవాస్ంతో వాగాానం కొరకు కనిపెటి ారు.

పరస్ు తత దినములలో ఏ స్హవాస్ం మంచ్చదో తలుస్తకోవడం కషి తరమైనది.
అంద్తకే యిేస్త పరభువు ఈ లోకంలో ఉనిపుెడు శిషుయలతో ఇలాగు చపాెడు. 1.
ఎవడునత మిముమనత మోస్పుచుకుండ చూచతకొనతడి 2. మిముమనత గూరిు మీరే
జాగితుపడుడి 3. మలుకువగా నతండుడి (మారుక 13:5,9,37). ఎటువంటట
స్హవాస్ంలో ఉనాిమో పరిశీలించవలసతన బాధయత మనదే.
ఎవరికైనా పారరా న అంశములు చపాెలంటే భయపడవలసతన పరిసతి
తా . తోటటవారి
పరిసా తతులు చూసత పారరిాంచతటకంటే పరచారం చేసే రోజులివి. కాలక్షేపానికి ఎద్తటటవారి
స్మస్యలు చపుెకొని నవువకొనే సతా తిలో అనేక కైస్ువులునాిరు. నిజం చపాెలంటే
విశావసతకి స్మస్యలు వచేుది స్ంఘం నతండే. అలాగని స్ంఘం విడిచ్చపెటిగలమా?
ఆశీరావద్ము కూడ స్ంఘం నతండే వస్తుంది.
పారరా నలో విశావస్ంలో కనిపెడుతుని మనం, ఎటువంటటవారితో స్హవాస్ం
కలిగియునాిమో పరీక్షించతకోవాలి. ఆ మేడగదిలో 120 మందిలో అంద్రు
పారరిాంచేవారేగాని, కాలక్షేపం చేసేవారు లేరు. నీవు ఎటువంటట వారితో స్హవాస్ం
కలిగియునాివు?

దేవుడు ఇచ్చున వాగాానం కొరకు పారరా నలో, విశావస్ముతో, స్హవాస్ములో
కనిపెటి క
ట ొనియుంటే, అనిి కలిగి జయ జీవితం జీవిస్ాుము.


ప్రప్ంచ వ్యాపయరమునకు పయలిభాగస్తులు అవస్రత !
NEED PARTNERS FOR INTERNATIONAL BUSINESS
ఏదైనా ఒక వస్తువు(Product) పరిచయం చేయాలంటే చాలా విస్ు ృతంగా
పరకటనలు చేస్ు ారు. ద్రవయము ఖరుుపెడతారు. కారణం పరతి ఒకకరు ఆ వస్తువునకు
ఆకరిషంచబడి దానిని కొనతగోలు చేయవలెనని పరయతిిస్ాురు. కొనిి వస్తువులు ఆయా
దేశములకు మాతరమే పరిమితమై ఉంటాయి. కాని, ఈ దినము స్రవలోకము
నిమితు ము స్రవ మానవాళికి అతయవస్రమైన స్ంతోషం, స్మాధానం, తృపతు
కలుగజేయు దానిని మీకు పరిచయము చేసత, దాని అవస్రత పరతి ఒకకరికి ఎంతో
మేలు చేకూరుునత కాబటటి పాలిభాగస్తుల అవస్రత ఉనిద్ని తలియజేస్ు తనాినత.
దాని పేరు ‘శుభవారు ’, ‘రక్షణ వారు ’ (GOOD NEWS).

2000 స్ం||ల కిితం వయవస్ాాపకుడు పరము నతండి భువికి వచ్చు పరిచయం
చేస్ాడు. నదితీరాన, స్ముద్రతీరాన, స్మాజ మందిరములలో, కొండ పారంతములకు
వెళిి పరిచయం చేస్ాడు. ఆ వారు ఇహ స్ంబంధమైనది కాద్త, పరస్ంబంధమైనది.
అంద్తకే పరము నతండి ఆయనే దిగివచ్చు పరిచయం చేస్ాడు. నా వెంబడి రండని 12
మందిని పాలిభాగస్తులుగా ఉండుటకు పతలిచాడు (మారుక 1:17)(CALLED TO BE
PARTNERS). ఒకకడు మోస్ం చేస్ాడు, ఇతరులు భూదిగంతముల వరకు వెళిి రక్షణ
వారు పరిచయం చేస్ారు.
రండవ

గుంపు

పాలిభాగస్తులుగా ఉండుటకు
పర ర తసహంచాడు
(ENCOURAGED TO BE PARTNERS). వారు పరభువునత సేవించతచత ఉపవాస్ము
చేయుచతండగా పరిశుదాాతమ - నేనత బరిబానత స్ౌలునత (పౌలు) పతలిచ్చన పనికొరకు
వారిని పరతేయకపరచతడని వారితో చపెెనత(అపర .కా. 13:2). మూడవ గుంపు పాలిభాగస్తులుగా ఉండుటకు ఏరెరచతకునాిడు (CHOSEN TO BE PARTNERS).
చీకటటలో నతండి ఆశురయకరమైన వెలుగులోనికి మిముమనత పతలిచ్చన వాని
గుణాతిశయములనత పరచతరము చేయు నిమితు ము ఏరెరచబడిన వంశమునత,
రాజులెైన యాజక స్మూహమునత, పరిశుద్ా జనమునత, దేవుని స్ొ తు యిన
పరజలునెైయునాిరు(1 పేతురు 2:9).

ఏరెరచతకొని నీవు గుంపులో ఉనాివా? ఈ ఆతీమయ వాయపారములో నీవు
నేనత పాలిభాగస్తులుగా ఉండుటకు మనలనత విలువపెటి ట కొనాిడు. ఈ కారయము
చేయువాని జీతము నా యొద్ా ఉనిద్ని చపాెడు. ఆయన ఎవరికి అచ్చు ఉండే
దేవుడు కాద్త. అపర . పౌలు - నేనత ఈ కారయములో పాలిభాగస్తునిగ ఉండకపర తే నాకు
శిమ అంటునాిడు. ఉనాిమా? చేస్ు తనాిమా? కొనస్ాగుచతనాిమా? మీ ద్రఖాస్తు

అందరకి అనతకూలముగడుట్కు:

ఈ మాస్ం నతండి పరతి శుకివారం స్ా||6:00 గం||ల నతండి
స్ా||7:00 గం||ల వరకు విజాాపన పారరానలు.

స్ా||7:00 గం||ల నతండి స్ా||8:00 గం||ల వరకు బైబిల్ స్ి డీ

కొరకు విలువపెటి ట కొని పరభువు ఎద్తరు చూస్తునాిడు.

గమనిక: సీయోనత స్ందేశం గురంచి మీ అభిపయరయములు స్జేషన్ బాక్స్ లో వ్ేయగలరు...

 

-





 



యేస్త ప్ునరుతథానము దేనిని ఋజువు చేసంది?

1. యేస్త దేవుని కుమారుడు: “యిేస్తకరిస్ు త శరీరమునత బటటి దావీద్త స్ంతానముగానత,
మృతులలో నతండి పునరుతాానతడైనంద్తన పరిశుద్ా మైన ఆతమనతబటటి దేవుని
కుమారుడుగానత పరభావముతో నిరూపతంపబడనత.” (రోమా 1:4)

2. రక్షణ స్ంప్ూరణ మైనది: “ఆయన మన అపరాధముల నిమితు ము అపెగింపబడి,
మనము నీతిమంతులముగా తీరుబడుటకై లేపబడనత.” (రోమా 4:25)

3. నూతన జీవము ప ందతదతము: “కాబటటి తండిర మహమవలన కరిస్ు త మృతులలో
నతండి యిేలాగు లేపబడనో, ఆలాగే మనమునత నూతనజీవము పొ ందినవారమై
నడుచతకొనతనటు
ి , మనము బాపతు స్మమువలన మరణములో పాలుపొ ంద్తటకై
ఆయనతోకూడ పాతిపెటిబడితిమి.” (రోమా 6:4)

4. మన కొరకు విజఞాప్నము చేయువ్యడున్థాడు: “శిక్ష విధించతవాడవడు? చనిపర యిన
కరిస్ు త యిేసే; అంతేకాద్త, మృతులలోనతండి లేచ్చనవాడునత దేవుని కుడిపార్వమున
ఉనివాడునత మనకొరకు విజాాపనముకూడ చేయువాడునత ఆయనే.” (రోమా 8:34)

5. ఒక రోజు తీరుు తీరుుతథడు: “ఎంద్తకనగా తానత నియమించ్చన మనతషుయనిచేత నీతి
ననతస్రించ్చ భూలోకమునకు తీరుెతీరు బో యిెడి యొక దినమునత నిరణ యించ్చ
యునాిడు. మృతులలోనతండి ఆయననత లేపతనంద్తన దీని నముమటకు అంద్రికిని
ఆధారము కలుగజేసతయునాిడు.” (అపర .కా. 17:31)

6. మృతులు జీవింతురు: “ఇదిగో మీకు ఒక మరమము తలుపుచతనాినత;
మనమంద్రము నిదింర చముగాని నిమిషములో, ఒక రపెపాటున కడబూర మోోగగానే
మనమంద్రము మారుెపొ ంద్తద్తము. బూర మోోగునత; అపుెడు మృతులు
అక్షయులుగా లేపబడుద్తరు, మనము మారుె పొ ంద్తద్తము.” (1 కొరింథీ 15:51,52)

7. యేస్త ప్రభువ్ైయున్థాడు: “తానత మృతులకునత స్జీవులకునత పరభువెైయుండుటకు
ఇంద్త నిమితు మే గదా కరిస్ు త చనిపర యి మరల బరతికనత.” (రోమా 14:9)

8. స్తవ్యరు ప్రకట్న వారధ ము కయలేదత: “మరియు కరిస్ు త లేపబడియుండనియిెడల మేము
చేయు పరకటన వయరా మే, మీ విశావస్ము వయరా మే.” (1 కొరింథీ 15:14)

9. విశ్యాస్ం వారధ ం కయలేదత: “మృతులు లేపబడని యిెడల కరిస్ు తకూడ లేపబడలేద్త.
కరిస్ు త లేపబడనియిెడల మీ విశావస్ము వయరా మే, మీరింకనత మీ పాపములోనే
యునాిరు.” (1 కొరింథీ 15:16,17)

10. దౌరయాగుాలము కయదత: “ ఈ జీవిత కాలముమటుికే మనము కరిస్ు తనంద్త నిరీక్షించత
వారమైనయిెడల మనతషుయలంద్రి కంటే దౌరాాగుయలమై యుంద్తము.” (1 కొరింథీ
15:19)

 





కనిపెట్ు టడి (Wait Upon)

అపర .కా. 1:4- ...మీరు యిెరూషలేము నతండి వెళ్ిక, నా వలన వినిన తండిర
యొకక వాగాానము కొరకు కనిపెటి ుడి.

‘కనిపెటి ుట’ అంటే ‘ఎద్తరు చూచతట’. యిేస్త పరభువు పునరుతాానతడైన
తరువాత, ఆరోహణమవవక మునతపు శిషుయలకు తలియజేసతన మాట వాగాానం కొరకు
కనిపెటి ుడి. కనిపెటి ుట అనేది కైస్ువ విశావస్ జీవితమునకు ముఖయమైన ఆధారం.
కైస్ువుడు ఊహంచతకొనతట దావరా కాద్త కనిపెటి ుట దావరానే ఏమైనా
స్ాధించగలుగుతాడు. ఆ దినం అపర స్ు లులు దేవుని వాగాానం కొరకు ఎలాగు కనిపెటి ట
పొ ంద్తకునాిరో
మనం
పరిశీలిసేు ,
మన
జీవితములో
కూడ
స్మస్ు ం
పొ ంద్గలుగుతాము.

1. పయరరధ నలో కనిపెట్ు టట్: యోహానత 15:7 – నాయంద్త మీరునత మీయంద్త నా
మాటలునత నిలిచ్చయుండినయిెడల మీకేది యిషి మో అడుగుడి, అది మీకు
అనతగిహంపబడునత. కరిస్ు తనంద్త ఉండి, వాకయ పరకారం జీవిసేు ఏది అడిగినా దేవుడు
ఇస్ాుడు. అడుగుట మాతరమే కైస్ువుని పని. అడిగినది ఎలా ఇవావలో, ఎపుెడు
ఇవావలో దేవుని పని. అడిగినవాడు తరువాత చేయవలసతన పని కనిపెటి ుట.

పారరా నలో అనేకులు చేసే తపతెద్ం ఒకటునిది. ఈ తపుె యోనా కూడా
చేస్ాడు. నీనెవె పటి ణములో దేవుని మాటలు తలియజేయగా ఆ పటి ణమంత
మారుమనస్తస పొ ంద్తకునాిరు. ఇది చాలా ఆశురయమైన విషయం. ఒకక ఆతమ
రక్షించబడితేనే పరలోకంలో స్ంతోషం కలుగుతే, పటి ణమంత మారిపర తే పరలోకంలో
ఎలా ఉండాలి? ఇంత గొపె అద్తాతకారయం చూసత యోనా దేవునికి కృతజా త
చలిి ంచలేద్త కాని, బహు చ్చంతాకాింతుడై కోపగించతకునాిడు (యోనా 4:1). ఇంత
కోపానికి కారణం- యోనా పారరా న చేసత, ఆ పారరా న జవాబు కూడా తానే రాసేస్తకునాిడు.
ఆ దేశం నాశనమైపర తుంద్ని ఊహంచతకునాిడు, ఊహంచ్చనటు
ి గా జరుగకపర యిేస్రికి
నిరుతాసహపడిపర యాడు. అనేకులు యోనావలె దేవునికి చ్చతాునికి అవకాశం
ఇవవకుండ స్వంతగ ఊహంచతకొని పొ రపాటు చేస్ు ారు.
కైస్ువుడు పారరా న చయాయలి, కారయం దేవుడు చేస్ు ాడు. కారయం జరిగేవరకు మనం
కనిపెటి ువారమైయుండాలి కాని, దేవుడు చేసే కారయం కూడా మనమే ఊహంచతకుంటే
నిరుతాసహం మనలనత జయిస్తుంది.

2. విశ్యాస్ంతో కనిపెట్ు ాలి: అపర స్ు లులు ఆ రీతిగా ఎడతగని పారరా నలు చేయుటకు
ముఖయకారణం, దేవుడు వాగాానమిచ్చు నేరవేరుస్ాుడని నమామరు. విశావస్ంలేని పారరా న
వయరా ం.

యోసేపుకు 17స్ం||ల వయస్తసలో దేవుడు వాగాానం చేస్ాడు. ఆ వాగాానం తన
30 స్ం||ల వయస్తలో నెరవేరింది. దాదాపు 13 స్ం||లు యిేసేపు కనిపెటి ాడు. ఈ 13
స్ం||లు యిేసేపుకు ఎద్తరైన ఏ పరిసా తతి తనకు అనతకూలముగ లేద్త. తోటట
స్హో ద్రులు
శతురవులెైపర యినారు.
తననత
చంపుటకు
పరయతిించారు.
ఇష్ామయిేలీయులకు అమిమవేస్ారు. ఐగుపుులో బానిస్గా ఉనాిడు. చేయని నేరం, మీద్

 



పతరయమైన పాఠకులు! మీరు వాకయంలో ఇంకా లోతైన విషయాలు
తలుస్తకోవాలనే ఉదేా శంతోనే కివజ్ వేస్ు తనాిము. ద్యచేసత కొంత స్మయం
కేటాయించ్చ చదివి కివజ్ వారయుటకు పరయతిం చేయగలరు. చదివి వారయుట
వలన కొితు విషయాలు మాతరమే కాద్త ఆ స్మయములో వాకయముతో దేవుడు
మీతో మాటాిడుతాడు. పరిశుదాాతమ మిముమలనత నడిపతంచతనత.
జవాబులు వాకయమంత వారయకుండ స్రియిెైన
పద్ములనత రిఫరనతసలతో వారయండి.

 

మతు య స్తవ్యరు 16 నతండి 28 అధ్థాయముల వరకు

1. పరలోకరాజయము యొకక తాళ్పు చవులు ఎవరికి ఇవవబడనత?

2. యిేస్త ఎవరి ఇంటటలో ఉనిపుెడు మికికలి విలువగల అతు రు బుడిి తల
మీద్ పర యబడినది?

3. దేవుని రాజయం ఏ జనతలకు ఇవవబడినది?

4. మగా లేనే మరియ ఎపుెడు స్మాధి ద్గగ రకు వచ్చునది?

5. ఎంతమంది ఏకరభవిసేు పరలోకమంద్తని తండిర వలన మనకు దొ రుకుతుంది?
6. ఎవరి స్రు తరము సతదా ంి పచేయబడినది?

7. అంద్రికంటే గొపెవాడు ఎలా ఉండాలి?

అపో స్ు లుల కయరాముల నతండి

8. ఎవరు నితయజీవమునకు పర వుద్తరు?

1. అనిిటటకి కుద్తరుబాటు కాలములు వచతునని ఎవరు ఎవరినోట
పలికించారు?

9. శోధనలో పరవేశించకూడద్ంటే ఏమి చేయాయలి?
10. ఎవరు బటి లు చ్చంపుకునాిరు?

2. యూలి ఎవరు?

స్రయైన జవ్యబులు వ్యరసన వ్యరు 7306935455 ఈ న్ంబర్ కి

3. గాయియునత, అరిస్ురుకనత ఎవరు పటుికునాిరు?

ఫో న్ చేస తెలియజేయగలరు.

4. స్ంఘం విస్ు రించాలంటే ఏమి కలిగియుండాలి?

కిాజ్ 7 కి స్మాధ్థనములు వ్యరసనవ్యరు: 1. Charan Chand 2. K.Sandeep

5. మేలితే దీవపం ముఖతయడవరు?

ఇదద రు

6. పౌలు ఏ విషయమంద్త అతురతగలిగియునాిడు?
7. పరిశుదాాతమ ఏ విషయముల గురించ్చ పౌలునకు స్ాక్షయమిచాుడు?

1. ఇద్ా రు కలిసత వెళ్ళిచతండగ యిేస్త ద్గగ రకు వచ్చు వారితో నడిచనత.

8. నాకు జీవమారగ ములు తలిపతతివి అని ఎవరు ఎవరి గూరిు అనాిరు?

(లూకా 24:13-16)

9. విగిహములతో నిండియుని పటి ణమేది?
10. దేవుని రాజయములో చేరాలంటే ఏమి అనతభవించాలని పౌలు బో ధించాడు?
స్మాధ్థనములు వచేు స్ంచికలో
కిాజ్ 14 స్మాధ్థనములు: 1. ఉద్యము 6 గం||ల స్మయములో 2. అనేకమన
ై ఇతర
స్ూచక కరియలు 3. తిబరియ4. దేవుడు ఎకకడ ఉండునో అకకడ సేవకుడు ఉండునత 5.
ఒకని యిెడల ఒకడు పేరమగలవారై 6. స్తయము భోదించతటకు 7. సతద్ామైన తండిర
అనతగిహంచత వారంద్రిని 8. దేవుని స్ాక్షయం 9. మీ స్ంతోషం పరిపూరణము అగునటు
ి 10.
దైవభకుుడై యుండి ఆయన చ్చతు ము జరిగించ్చన యిెడల.
కిాజ్ 14 - స్రయైన స్మాధ్థనములు వ్యరసనవ్యరు: 1Jyothi Christopher 2. Y. Mary Prasad
3. K. Madhavi 4. Rebecca Issac 5.Martha

 

  స్ండేస్ూూల్ కిాజ్ 15 స్ం||ల లోప్ు పలల లకు

గమనిక :



2. ఇద్ా రు దేనిని గూరిుయిెైననత ఏకరభవించ్చన యిెడల అది దొ రకునత.
(మతు యి 18:19)
3. యిేస్త స్తవారు సేవకు ఇద్ా రిద్ారినిగా పంపెనత. (లూకా 10:1)
4. యిెహో షువా ఇద్ా రిని వేగుచూచతటకు యిెరికోకు పంపెనత.
(యిెహో షువా 2:1)
5. ఉపవాస్ముండి పారరాన చేయుచతండగ, పరిశుదాాతమ ఇద్ా రిని సేవకి పతలిచాడు.
(అపర . కా. 13:2)

 



