
ప్రప్ంచ వ్యాపయరమునకు పయలిభాగస్తు లు అవస్రత ! 
NEED PARTNERS FOR INTERNATIONAL  BUSINESS  

 ఏద ైనా ఒక వస్తు వు(Product) పరిచయం చేయాలంటే చాలా విస్ు ృతంగా 
పరకటనలు చేస్ాు రు. ద్రవయము ఖరుుపెడతారు. కారణం పరతి ఒకకరు ఆ వస్తు వునకు 
ఆకరిషంచబడి దానిని కొనతగోలు చేయవలెనని పరయతిిస్ాు రు. కొనిి వస్తు వులు ఆయా 
దేశములకు మాతరమే పరిమితమ ై ఉంటాయి. కాని, ఈ దినము స్రవలోకము 
నిమితుము స్రవ మానవాళికి అతయవస్రమ ైన స్ంతోషం, స్మాధానం, తృపతు  
కలుగజేయు దానిని మీకు పరిచయము చేసత, దాని అవస్రత పరతి ఒకకరికి ఎంతో 
మేలు చేకూరుునత కాబటటి   పాలిభాగస్తు ల అవస్రత ఉనిద్ని త లియజేస్తు నాినత. 
దాని పేరు ‘శుభవారు’, ‘రక్షణ వారు’ (GOOD NEWS). 
 2000 స్ం||ల కిితం వయవస్ాా పకుడు  పరము నతండ ి భువికి వచ్చు పరిచయం 
చేస్ాడు. నదితీరాన, స్ముద్రతీరాన, స్మాజ మందిరములలో, కొండ పరా ంతములకు  
వెళిి పరిచయం చేస్ాడు. ఆ వారు ఇహ స్ంబంధమ ైనది కాద్త, పరస్ంబంధమ ైనది. 
అంద్తకే పరము నతండి ఆయనే దిగివచ్చు పరిచయం చేస్ాడు.  నా వెంబడి రండని 12 
మందిని పాలిభాగస్తు లుగా ఉండుటకు పతలిచాడు (మారుక 1:17)(CALLED TO BE 

PARTNERS). ఒకకడు మోస్ం చేస్ాడు, ఇతరులు భూదిగంతముల వరకు వళెిి రక్షణ 
వారు పరిచయం చేస్ారు. 

ర ండవ గుంపు - పాలిభాగస్తు లుగా ఉండుటకు పర ర తసహ ంచాడు 
(ENCOURAGED TO BE PARTNERS). వారు పరభువునత సవేించతచత ఉపవాస్ము 
చేయుచతండగా పరిశుదాా తమ - నేనత బరిబానత స్ౌలునత (పౌలు) పతలిచ్చన పనికొరకు 
వారిని పరతేయకపరచతడని వారితో చ పెెనత(అపర .కా. 13:2). మూడవ గుంపు - 
పాలిభాగస్తు లుగా ఉండుటకు ఏరెరచతకునాిడు (CHOSEN TO BE PARTNERS). 

చీకటటలో నతండి ఆశురయకరమ ైన వెలుగులోనికి మిముమనత పతలిచ్చన వాని 
గుణాతిశయములనత పరచతరము చేయు నిమితుము ఏరెరచబడిన వంశమునత, 
రాజులెైన యాజక స్మూహమునత, పరిశుదా్ జనమునత, దేవుని స్ొ తుయిన 
పరజలునెైయునాిరు(1 పేతురు 2:9). 
 ఏరెరచతకొని నీవు గుంపులో ఉనాివా? ఈ ఆతీమయ వాయపారములో నీవు 
నేనత పాలిభాగస్తు లుగా ఉండుటకు మనలనత విలువపెటటి  కొనాిడు. ఈ కారయము 
చేయువాని జీతము నా యొదా్ ఉనిద్ని చ పాెడు. ఆయన ఎవరికి  అచ్చు ఉండే 
దేవుడు కాద్త. అపర . పౌలు - నేనత ఈ కారయములో పాలిభాగస్తు నిగ ఉండకపర తే నాకు 
శమి అంటునాిడు. ఉనాిమా? చేస్తు నాిమా? కొనస్ాగుచతనాిమా? మీ ద్రఖాస్తు  
కొరకు విలువపెటటి  కొని పరభువు ఎద్తరు చూస్తు నాిడు. 

                                                                                                    

గమనిక: సీయోనత స్ందేశం గుర ంచి మీ అభిపయర యములు స్జేషన్ బాక్స్ లో వ్ేయగలరు... 

మోపబడి చ రస్ాలలో ఉనాిడు. తానత ఐగుపుు నకు పరధానమంతిరగా పరకటటంపబడే కొనిి 
గంటల ముంద్త పతచ్చువానిలా చ రస్ాలలో ఉనాిడు (ఆది.కా. 41:14). 
 కాని, తానత పొ ందిన వాగాా నం దేవుడు నెరవేరుగలడని నమామడు. పరిసతాతులు 
నూరు శాతం వయతిరేకముగా ఉనాి, ఏ స్ందేహం లేకుండా నూరు శాతం దేవునిపెై 
ఆధారపడినాడు. ఇటువంటట విశావస్ం నీకునిదా? పరిసతాతులనత చూసత 
స్ందేహపడుతునాివా? వాతావరణానిి క్షణంలో మారుగల దేవుడు, నీ కిి షి పరిసతాతిని 
క్షణంలో మారుగల స్మరుా డు. దేవునిపెై విశావస్ం పెటుి టయిే మన పని. 
3. స్హవ్యస్ముతో కనిపెట్టు ట్: అపర స్ులులు మాతరమే పరా రాన చేయలేద్తగాని, 120 
మంది స్హో ద్రులు ఆ మేడ గదిలో ఉనాిరు. ఆతీమయ జీవితములో ‘ఒంటరిగా 
పర రాడుట’ చాల పరమాద్కరం. పరస్తు త దినములలో అది మరి పరమాద్కరం. అపర స్ులులు 
స్హవాస్ంతో వాగాా నం కొరకు కనిపెటాి రు. 
 పరస్తు త దినములలో ఏ స్హవాస్ం మంచ్చదో త లుస్తకోవడం కషితరమ ైనది. 
అంద్తకే యిేస్త పరభువు ఈ లోకంలో ఉనిపుెడు శిషుయలతో ఇలాగు చ పాెడు. 1. 
ఎవడునత మిముమనత మోస్పుచుకుండ చూచతకొనతడి 2. మిముమనత గూరిు మీరే 
జాగితుపడుడి 3. మ లుకువగా నతండుడి (మారుక 13:5,9,37). ఎటువంటట 
స్హవాస్ంలో ఉనాిమో పరిశీలించవలసతన బాధయత మనదే. 
 ఎవరిక ైనా పరా రాన అంశములు చ పాెలంటే భయపడవలసతన పరిసతాతి. తోటటవారి 
పరిసతాతులు చూసత పరా రిాంచతటకంటే పరచారం చేసే రోజులివి. కాలక్షేపానికి ఎద్తటటవారి 
స్మస్యలు చ పుెకొని నవువకొనే సతాతిలో అనేక క ైైస్ువులునాిరు. నిజం చ పాెలంటే 
విశావసతకి స్మస్యలు వచేుది స్ంఘం నతండే. అలాగని స్ంఘం విడిచ్చపెటిగలమా? 
ఆశీరావద్ము కూడ స్ంఘం నతండే వస్తు ంది. 
 పరా రానలో విశావస్ంలో కనిపెడుతుని మనం, ఎటువంటటవారితో స్హవాస్ం 
కలిగియునాిమో పరీక్షించతకోవాలి. ఆ మేడగదిలో 120 మందిలో అంద్రు 
పరా రిాంచేవారేగాని, కాలక్షేపం చేసేవారు లేరు. నీవు ఎటువంటట వారితో స్హవాస్ం 
కలిగియునాివు? 
 దేవుడు ఇచ్చున వాగాా నం కొరకు పరా రానలో, విశావస్ముతో, స్హవాస్ములో 
కనిపెటటికొనియుంటే, అనిి కలిగి జయ జీవితం జీవిస్ాు ము. 

                  అందర కి అనతకూలముగడుట్కు:  
    ఈ మాస్ం నతండ ిపరతి శుకివారం స్ా||6:00 గం||ల నతండ ి       

               స్ా||7:00 గం||ల వరకు విజాా పన పరా రానలు. 
స్ా||7:00 గం||ల నతండ ిస్ా||8:00 గం||ల వరకు బ ైబిల్ సి్డీ 

  

  



                                                         

యేస్త ప్ునరుతథా నము దేనిని ఋజువు చేస ంది? 
1. యేస్త దేవుని కుమారుడు: “యిేస్తకరిస్తు  శరీరమునత బటటి  దావీద్త స్ంతానముగానత, 
మృతులలో నతండి పునరుతాా నతడ ైనంద్తన పరిశుదా్మ ైన ఆతమనతబటటి  దేవుని 
కుమారుడుగానత పరభావముతో నిరూపతంపబడ నత.” (రోమా 1:4) 
2. రక్షణ స్ంప్ూరణమ ైనది: “ఆయన మన అపరాధముల నిమితుము అపెగింపబడి, 
మనము నీతిమంతులముగా తీరుబడుటక ై లేపబడ నత.” (రోమా 4:25) 
3. నూతన జీవము ప ందతదతము: “కాబటటి  తండిర మహ మవలన కరిస్తు  మృతులలో 
నతండి యిేలాగు లేపబడ నో, ఆలాగే మనమునత నూతనజీవము పొ ందినవారమ ై 
నడుచతకొనతనటుి , మనము బాపతుస్మమువలన మరణములో పాలుపొ ంద్తటక ై 
ఆయనతోకూడ పాతిపెటిబడితిమి.” (రోమా 6:4) 
4. మన కొరకు విజఞా ప్నము చేయువ్యడున్థాడు: “శిక్ష విధించతవాడ వడు? చనిపర యిన 
కరిస్తు  యిేసే; అంతేకాద్త, మృతులలోనతండి లేచ్చనవాడునత దేవుని కుడిపార్వమున 
ఉనివాడునత మనకొరకు విజాా పనముకూడ చేయువాడునత ఆయనే.” (రోమా 8:34) 
5. ఒక రోజు తీరుు తీరుుతథడు: “ఎంద్తకనగా తానత నియమించ్చన మనతషుయనిచేత నీతి 
ననతస్రించ్చ భూలోకమునకు తీరుెతీరు బో యిెడి యొక దినమునత నిరణయించ్చ 
యునాిడు. మృతులలోనతండి ఆయననత లేపతనంద్తన దీని నముమటకు అంద్రికిని 
ఆధారము కలుగజేసతయునాిడు.” (అపర .కా. 17:31) 
6. మృతులు జీవింతురు: “ఇదిగో మీకు ఒక మరమము త లుపుచతనాినత; 
మనమంద్రము నిదిరంచముగాని నిమిషములో, ఒక ర పెపాటున కడబూర మోోగగానే 
మనమంద్రము మారుెపొ ంద్తద్తము. బూర మోోగునత; అపుెడు మృతులు 
అక్షయులుగా  లేపబడుద్తరు, మనము మారుె పొ ంద్తద్తము.” (1 కొరింథీ 15:51,52) 
7. యేస్త ప్రభువ్ ైయున్థాడు: “తానత మృతులకునత స్జీవులకునత పరభువైెయుండుటకు 
ఇంద్త నిమితుమే గదా కరిస్తు  చనిపర యి మరల బరతిక నత.” (రోమా 14:9) 
8. స్తవ్యరు ప్రకట్న వారధము కయలేదత: “మరియు కరిస్తు  లేపబడియుండనియిెడల మేము 
చేయు పరకటన వయరామే, మీ విశావస్ము వయరామే.” (1 కొరింథీ 15:14) 
9. విశ్యాస్ం వారధం కయలేదత: “మృతులు లేపబడని యిెడల కరిస్తు కూడ లేపబడలేద్త. 
కరిస్తు  లేపబడనియిెడల మీ విశావస్ము వయరామే, మీరింకనత మీ పాపములోనే 
యునాిరు.” (1 కొరింథీ 15:16,17) 
10. దౌరయాగుాలము కయదత: “ ఈ జీవిత కాలముమటుి కే మనము కరిస్తు నంద్త నిరీక్షించత 
వారమ ైనయిెడల మనతషుయలంద్రి కంటే దౌరాాగుయలమ ై యుంద్తము.” (1 కొరింథీ 
15:19) 

కనిపెట్టు డి (Wait Upon) 
 అపర .కా. 1:4- ...మీరు యిెరూషలేము నతండి వెళి్క, నా వలన వినిన తండిర 
యొకక వాగాా నము కొరకు కనిపెటుి డి. 
 ‘కనిపెటుి ట’ అంటే ‘ఎద్తరు చూచతట’. యిేస్త పరభువు పునరుతాా నతడ ైన 
తరువాత, ఆరోహణమవవక మునతపు శిషుయలకు త లియజేసతన మాట వాగాా నం కొరకు 
కనిపెటుి డి. కనిపెటుి ట అనేది క ైైస్ువ విశావస్ జీవితమునకు ముఖయమ ైన ఆధారం. 
క ైైస్ువుడు ఊహ ంచతకొనతట దావరా కాద్త కనిపెటుి ట దావరానే ఏమ ైనా 
స్ాధించగలుగుతాడు. ఆ దినం అపర స్ులులు దేవుని వాగాా నం కొరకు ఎలాగు కనిపెటటి  
పొ ంద్తకునాిరో మనం పరిశీలిసేు , మన జీవితములో కూడ స్మస్ుం 
పొ ంద్గలుగుతాము. 
1. పయర రధనలో కనిపెట్టు ట్: యోహానత 15:7 – నాయంద్త మీరునత మీయంద్త నా 
మాటలునత నిలిచ్చయుండినయిెడల మీకేది యిషిమో అడుగుడి, అది మీకు 
అనతగిహ ంపబడునత. కరిస్తు నంద్త ఉండి, వాకయ పరకారం జీవిసేు  ఏది అడిగినా దేవుడు 
ఇస్ాు డు. అడుగుట మాతరమే క ైైస్ువుని పని. అడిగినది ఎలా ఇవావలో, ఎపుెడు 
ఇవావలో దేవుని పని. అడిగినవాడు తరువాత చేయవలసతన పని కనిపెటుి ట. 
 పరా రానలో అనేకులు చేసే తపతెద్ం ఒకటునిది. ఈ తపుె యోనా కూడా 
చేస్ాడు. నీనెవె పటిణములో దేవుని మాటలు త లియజేయగా ఆ పటిణమంత 
మారుమనస్తస పొ ంద్తకునాిరు. ఇది చాలా ఆశురయమ ైన విషయం. ఒకక ఆతమ 
రక్షించబడితేనే పరలోకంలో స్ంతోషం కలుగుతే, పటిణమంత మారిపర తే పరలోకంలో 
ఎలా ఉండాలి? ఇంత గొపె అద్తాతకారయం చూసత యోనా దేవునికి కృతజాత 
చ లిించలేద్త కాని, బహు చ్చంతాకాి ంతుడ ై కోపగించతకునాిడు (యోనా 4:1). ఇంత 
కోపానికి కారణం- యోనా పరా రాన చేసత, ఆ పరా రాన జవాబు కూడా తానే రాసేస్తకునాిడు. 
ఆ దేశం నాశనమ ైపర తుంద్ని ఊహ ంచతకునాిడు, ఊహ ంచ్చనటుి గా జరుగకపర యిేస్రికి 
నిరుతాసహపడిపర యాడు. అనేకులు యోనావలె దేవునికి చ్చతాు నికి అవకాశం 
ఇవవకుండ స్వంతగ ఊహ ంచతకొని  పొ రపాటు చేస్ాు రు. 
 క ైైస్ువుడు పరా రాన చ యాయలి, కారయం దేవుడు చేస్ాు డు. కారయం జరిగేవరకు మనం 
కనిపెటుి వారమ ైయుండాలి కాని, దేవుడు చేసే కారయం కూడా మనమే ఊహ ంచతకుంటే 
నిరుతాసహం మనలనత జయిస్తు ంది. 
2. విశ్యాస్ంతో కనిపెట్ాు లి: అపర స్ులులు ఆ రీతిగా ఎడత గని పరా రానలు చేయుటకు 
ముఖయకారణం, దేవుడు వాగాా నమిచ్చు నేరవేరుస్ాు డని నమామరు. విశావస్ంలేని పరా రాన 
వయరాం. 
 యోసేపుకు 17స్ం||ల వయస్తసలో దేవుడు వాగాా నం చేస్ాడు. ఆ వాగాా నం తన 
30 స్ం||ల వయస్తలో నెరవేరింది. దాదాపు 13 స్ం||లు యిేసేపు కనిపెటాి డు. ఈ 13 
స్ం||లు యిేసేపుకు ఎద్తర ైన ఏ పరిసతాతి తనకు అనతకూలముగ లేద్త. తోటట 
స్హో ద్రులు శతుర వులెైపర యినారు. తననత చంపుటకు పరయతిించారు. 
ఇష్ామయిేలీయులకు అమిమవేస్ారు. ఐగుపుు లో బానిస్గా ఉనాిడు. చేయని నేరం, మీద్   



                                                       

మతుయ స్తవ్యరు 16 నతండి 28 అధ్థాయముల వరకు 
1. పరలోకరాజయము యొకక తాళ్పు చ వులు ఎవరికి ఇవవబడ నత? 
2. యిేస్త ఎవరి ఇంటటలో ఉనిపుెడు మికికలి విలువగల అతురు బుడిి  తల   
   మీద్ పర యబడినది? 
3. దేవుని రాజయం ఏ జనతలకు ఇవవబడినది? 
4. మగాలేనే మరియ ఎపుెడు స్మాధి ద్గగరకు వచ్చునది? 
5. ఎంతమంది ఏకరభవిసేు  పరలోకమంద్తని తండిర వలన మనకు దొరుకుతుంది? 
6. ఎవరి స్రు తరము సతదిా ంపచేయబడినది? 
7. అంద్రికంటే గొపెవాడు ఎలా ఉండాలి? 
8. ఎవరు నితయజీవమునకు పర వుద్తరు? 
9. శోధనలో పరవేశించకూడద్ంటే ఏమి చేయాయలి? 
10. ఎవరు బటిలు చ్చంపుకునాిరు? 
        స్ర య ైన జవ్యబులు వ్యర స న వ్యరు 7306935455 ఈ న్ ంబర్ కి  

ఫో న్ చేస  తెలియజేయగలరు. 

స్ండేస్ూూల్ కిాజ్ 15 స్ం||ల లోప్ు ప లల లకు  

 
అపో స్ులుల కయరాముల నతండి  

1. అనిిటటకి కుద్తరుబాటు కాలములు వచతునని ఎవరు ఎవరినోట 
పలికించారు? 
2. యూలి ఎవరు? 
3. గాయియునత, అరిస్ురుకనత ఎవరు పటుి కునాిరు? 
4. స్ంఘం విస్ురించాలంటే ఏమి కలిగియుండాలి? 
5. మేలితే దీవపం ముఖతయడ వరు? 
6. పౌలు ఏ విషయమంద్త అతురతగలిగియునాిడు? 
7. పరిశుదాా తమ ఏ విషయముల గురించ్చ పౌలునకు స్ాక్షయమిచాుడు? 
8. నాకు జీవమారగములు త లిపతతివి అని ఎవరు ఎవరి గూరిు అనాిరు? 
9. విగిహములతో నిండియుని పటిణమదేి? 
10. దేవుని రాజయములో చరేాలంటే ఏమి అనతభవించాలని పౌలు బో ధించాడు? 

   

స్మాధ్థనములు వచేు స్ంచికలో  

కిాజ్ 14 స్మాధ్థనములు: 1.  ఉద్యము 6 గం||ల స్మయములో  2.  అనేకమ నై ఇతర 

స్ూచక కరియలు 3. తిబ రియ4. దవేుడు ఎకకడ ఉండునో అకకడ సేవకుడు ఉండునత 5. 

ఒకని యిెడల ఒకడు పేరమగలవార  ై6. స్తయము భోదించతటకు 7.  సతదా్మ ైన తండిర 
అనతగిహ ంచత వారంద్రిని 8. దేవుని స్ాక్షయం 9.  మీ స్ంతోషం పరిపూరణము అగునటుి   10. 

ద ైవభకుు డ  ైయుండి ఆయన చ్చతుము జరిగించ్చన యిెడల.  

కిాజ్ 14 - స్ర య ైన స్మాధ్థనములు వ్యర స నవ్యరు: 1Jyothi Christopher 2. Y. Mary Prasad 

3. K. Madhavi 4. Rebecca Issac 5.Martha 



   

కిాజ్ 7 క ిస్మాధ్థనములు వ్యర స నవ్యరు: 1. Charan Chand 2. K.Sandeep 

ఇదదరు  
1. ఇదా్రు కలిసత వెళ్ళిచతండగ యిేస్త ద్గగరకు వచ్చు వారితో నడిచ నత.         
  (లూకా 24:13-16) 
2. ఇదా్రు దేనిని గూరిుయిెైననత ఏకరభవించ్చన యిెడల అది దొరకునత.     
  (మతుయి 18:19) 
3. యిేస్త స్తవారు సేవకు ఇదా్రిదా్రినిగా పంపెనత. (లూకా 10:1) 
4. యిెహో షువా ఇదా్రిని వగేుచూచతటకు యిెరికోకు పంపెనత.         
   (యెిహో షువా 2:1) 
5. ఉపవాస్ముండి పరా రాన చేయుచతండగ, పరిశుదాా తమ ఇదా్రిని సేవకి పతలిచాడు.  

   (అపర . కా. 13:2) 

గమనిక : 
 పతరయమ ైన పాఠకులు! మీరు  వాకయంలో  ఇంకా లోత ైన విషయాలు 
త లుస్తకోవాలన ే ఉదేాశంతోనే కివజ్ వేస్తు నాిము. ద్యచేసత కొంత స్మయం 

కేటాయించ్చ చదివి కివజ్ వరా యుటకు పరయతిం చేయగలరు.  చదివి వరా యుట 

వలన  కొి తు  విషయాలు  మాతరమే కాద్త ఆ స్మయములో వాకయముతో దేవుడు 
మీతో  మాటాి డుతాడు.  పరిశుదాా తమ మిముమలనత నడిపతంచతనత. 

జవాబులు వాకయమంత వరా యకుండ స్రియిెైన 

పద్ములనత రిఫర నతసలతో వరా యండ.ి 


