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దేవుని రాజ్య శిష్యరిక కార్యక్రమం దేవుని మహిమను గూరిచి అధిక జ్ఞా నానిని పొ ందట్నికి, ఆయన మహా ప్రేమను తెలిసికొని, 
ఆనుభవానిని గడించడానికి, ఆయన రూపాంతరం చెందించే శకి్తలో నివసించడానికి మరియు ఆయన సంపూర్ణతతో నింపబడట్నికి 
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శకి్తమంతులిని చేయడానికి మీరు శకి్తమంతులవవేండి.
రచనాసావేమ్యహకుకు మరియు రాయితీ ఉచిత 2016. మరినిని ఉచిత వనరులక�ై www. jesuslovestheworld.info ను 
సందరిశంచండి లేక info@jesuslovestheworld.info కు ఈమెయిల్ చేయండి.
మనం దేవునిని తెలిసికొని, ఆయనలో జీవంచే అనుభవానిని పొ ందినపుపుడు, దేవుడు యిేసులో వెల్లడిచేసిన ప్రేమ 
పరిపకవేమౌతుంది. జీసస్ లవ్స్ ద వర్ల్డ్ సంస్థ  ఉండేది, దేవుని రాజ్్యనిని గురించి ఉపదేశించి, బో ధించి, తర్బీదు చేయడానికినీ, 
తదావేరా, యిచ్ఛయించేవారందరు, దేవుని సత్యంలో సి్థరపరచబడి, ఆయన ప్రేమలో వ్రుబ్రి, ఆయన సంపూర్ణతతో నింపబడాలనీ.
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పరిచయం
దేవుడు ప్రేమచేత సమసా్త నిని తనతో సమాధాన పరచుకోట్నికి, పునరుదధారించి, నూతనరచుకోట్నికి సకల 
కారా్యలను చేసా్త డు. ఆయన సంబంధానిని ఆశించేవాడు, ఆయన సనినిహితుడు, ఆయన వ్యకి్తగతమెైనవాడు.

ఈ సభలదావేరా పరేతి ఒకకురు అత్యధికంగా మేలులు పొ ందాలంటే మిమములిని ఇలా చేయమని న్ను 
కోరుతునాని:

 • దేవుని నుండి వనాలని ఆశించండి
 • పరేశనిలు అడగండి
 • మీ ఆలోచనలను పంచుకొంటూ, చరిచించండి
 • మీ జవాబులను ఈ అభ్్యస పుస్తకంలో రాయండి
 • అనినిటికంటె ముఖ్యంగా, పరేయాణంలో ఆనందించండి

దేవుని ప్రణాళిక
ఒకకునియందు పరలోకంలో, భూమిమీద ఉనని వాటిననినిటిని, క్్రసు్త  యిేసునందు ఆయన అధికారం, 
పరిపాలన కింద ఒకటిగా సమకూరాచిలన్ది అనాది కాలమునకు ముందే నిర్ణయించబడిన దేవుని రక్షణ 
పరేణాళిక. దేవుడు క్్రసు్త  యిేసునందు పరేపంచానికి నెమముదిని, సమాధానానిని మరల అనుగ్రహిసా్త డు. 
ఆయనలో, మనం ఆయనతో ఏకమెై యునానిం.

ఎఫెసీయులకు 1:9-10 ఆయన తాను క్్రసు్త  దావేరా ఆనందముతో చెయ్యదలచిన మరామునిని తన 
యిచా్ఛనుసారం మనకు తెలియచేసాడు. సరియి�ైన సమయం రాగాన్ తాను పూరి్త చేయదలచినదానిని 
పూరి్త చేసా్త డు. సృషి్టనంతటిని, అంటే భూలోకానిని, పరలోకానిని ఒకటిగా చేసి దానికి క్్రసు్త ను అధిపతిగా 
నియమిసా్త డు. (ERV)

శిష్యులను చేయుటకు
యిేసు తన అనుచరులకు (శిషు్యలకు), వారు తమ జీవతయాతరేలో పయనిసు్త ండగా, తన ఆతముదావేరా 
‘అనుచరులుగా (శిషు్యలుగా) చేయాలని’ తన అధికారానిని వారికి యిచాచిడు.

మత్తయి 28:18-20 అపుపుడు యిేసు వాళ్ళ దగ్గరకు వచిచి, “పరలోకంలో, భూమీముదా ఉనని అధికారమంతా 
దేవుడు నాకిచాచిడు. అందువల్ల  అనిని దేశాలకు వెళి్ళ, వాళ్ళను శిషు్యలుగా చెయ్యండి. తండిరే ప్రిట, 
కుమారుని ప్రిట, పవతరాే తము ప్రిట వాళ్ళకు బ్పి్తసముము యివవేండి. న్ను మీకాజ్ఞా పించిన వనీని వాళ్ళను 
ఆచరించమని బో ధించండి. న్ను అనిని వ్ళలా ఈ యుగాంతం దాకా మీ వెంట ఉంట్ను” అని అనానిడు. (ERV)

దేవునిని మరియు ఆయనకు మీ పట్ల  గల ప్రేమను తెలుసుకోవటం దావేరా, ఆయన ఎవరో, ఆయన ఏమి 
చేశాడో , ఆయన ఏమి చేసా్త డో  తెలుసుకోవటం దావేరా శిష్యరికం మొదలౌతుంది. ఆయనతో ఆయన వాక్యంలో, 
ఆయన సనినిధిలో, ఆరాధనలో, పరాే ర్థనలో, ఇతర వశావేసులతో సహవాసంలో సమయానిని గడపటం మనం 
దేవునిని తెలుసుకోడానికి సహాయపడుతుంది.

మనం ఈ శిష్యరికపు కార్యక్రమంలో పయనిసు్త ండగా, ఆయన ఆతముదావేరా మీరు పరేభువు మహిమను, మీ 
యి�డల ఆయనకు గల మహా ప్రేమను గురించి మరి ఎకుకువ జ్ఞా నానిని పొ ంది, దేవుని సకల సంపూర్ణతతో 
నింపబడాలని, తదావేరా లోకం ఆయనను తెలుసుకోవాలని యిేసు నామంలో న్ను పరాే రి్థసు్త నానిను. ఆమేన్
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సభ 1: కనబడనివాటిని చూడటం
సృషి్టకర్తయి�ైన దేవుడు సంబంధానిని ఆశించేవాడు. ఆయన వాక్యం వ్యకి్తగతం.

ఆయన సనినిధి సనినిహితం. ఆయన సృషి్ట  సాక్ష్యం. 

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన 
దేవుడు మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకోవాలని కోరుతునానిడని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన 
పాటలను పాడండి.

సమూహ చర్చ
దేవుడు మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకొన్ వవధ ర్తులను చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

కీర్తనలు 19:1-6; రోమా 1:20; హో షేయ 12:10 మరియు ఆదిక్ండం 31:11 చదవండి

దివితీయోపదేశక్ండం 4:35-39; ఆదిక్ండం15:1; 2 ర్జులు 5:1, 14-15 మరియు యోహాను 9:1-7 
చదవండి

లూక్ 24:27; యోహాను 20:31 మరియు కీర్తనలు 33:6-9 చదవండి

యోహాను 1:14-18, 14:6-7 మరియు హెబ్్రయులకు 1:1-4 చదవండి

యోహాను 16:13-15 మరియు 1 యోహాను 5:6 చదవండి

స్క్యుమివువి
దేవుడు తనను మీకు ఎలా పరేత్యక్షపరచుకునానిడు?

ముగింపు కృతజ్ఞతా ప్్ర ర్థన
దేవుడు మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకోవాలని కోరుతుననిందుకు ఆయనకు కృతజఞాతలు తెలుపండి.
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సభ 2: ఆయనను ఎరుగుటకు
సృషి్టకర్తయి�ైన దేవుడు సమయం, స్థలంలాంటి పరిమాణాలకు అతీతుడెైనపపుటికి,  
మనకు గల సమయంలోను, స్థలంలోను తనను వ్యకి్తగతమెైనవాడిగా చేసుకుంట్డు.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన 
దేవుని గొపపుతనానిని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

పరిచయం
దేవుడు మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకొన్ వవధ ర్తులనుగూరిచి మొదటి సభలో మనం న్రుచికునానిం. 
బ�ైబిలును - మనక�ైన దేవుని సవేంత ప్రేమ లేఖను మనం చదివ, పరిశోధించినపుపుడు - ఆయన గురించి 
మనము చాలా న్రుచికుంట్ం. ‘పరాే రంభంలో, దేవుడు…సృషి్టంచాడు’ అన్ మొదటి మాటలు కూడ 
పరాే రంభం ఎపుపుడు, ఎలా ఉండినా, దేవుడు అకకుడ ఉనానిడు, మరియు ఆయన సృషి్టంచాడు అని మనకు 
వెల్లడి చేసు్త నానియి. దేవునిని మరి ఎకుకువగా తెలుసుకోడానికి బ�ైబిలులో దేవుడు రాసి ఉంచిన మూడు 
దరశనాలను మనం పరిశీలిదాద ం. 

బ�ైబిలు పఠనం - దేవుని దర్శనాలు - యెిహెజ్కేలు
దేవుడు తనను తన భకు్త ని అవసరానినిబటి్ట  తనను పరేత్యక్షపరచుకుంట్డు. యి�హెజ్కులుకు కలిగిన దెైవ 
దరశనానిని గురించి మనం పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

దర్శన సందర్ం
యి�హెజ్కులు, దేవుని పరేవక్త మరియు యాజకుడు. యి�హెజ్కులు, పరాే చీన ఇశ్ార యేిలుదేశపు పండెరేండు 
గోతరాే లో్ల ని ర�ండు గోతరాే లవారితో పాట్ పరాయి దేశంలో చెరపట్టబడి ఉనానిడు (యిెహెజ్కేలు 1:1). వారు 
తమ సవేంత ఆరాధనా స్థలమెైన యి�రూషలేం పట్టణానికి చాలా దూరంలో ఉనానిరు. వారు పరాయి 
దేవుళ్ళను ఆరాధిసు్త నని తిరుగుబ్ట్దారుల�ై ఉనానిరు. కనుక దేవుడు తన పరేవక్త, యాజకుడెైన 
యి�హెజ్కులుకు దరశన ర్తిగా ఒక మాటల చితరాే నిని పంపిసా్త డు (యిెహెజ్కేలు 1:3).

యిెహెజ్కేలు 1:15-21 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని ఒకసారి కంటె ఎకుకువమారు్ల  చదవడం కొనసాగించండి. 

సమూహ చర్చ
ఈ బ�ైబిలు భ్గంలో ఏ ఐదు వషయాలు ప్రోకుబడాడా యో చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

15వ వచనం  

16-17 వచనాలు 

18వ వచనం 

19వ వచనం 

29వ వచనం 
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వాక్యభ్గానికి పెడర్థం రాకుండ సహాయపడడానికి వాక్యభ్గంనుండి ఈ కింది పరేశనిలను అడగండి:

ఈ వాక్యభ్గంలోని వ్యకు్త లు ఎవరు? యిెహెజ్కేలు 1:1-3 చదవండి

ఎవరు మాట్్ల డుతునానిరు? 

అతను ఎవరితో మాట్్ల డుతునానిడు? యిెహెజ్కేలు 1:28-2:5 చదవండి

ఈ వ్యకు్త లు ఒకరితో ఒకరు పరసపురం ఎలా సంభ్షించుకుంట్రు?

ఈ పరేదరశన ఎకకేడ జరిగింది? 

ఈ పరేదరశన ఎపుపుడు జరిగింది - యేిసు రక్త మాంసధారుడెై, సిలువమీద చనిపో యి, 
చనిపో యినవారిలోనుండి లేచి, పెైకి ఆరోహణమవట్నికి ముందా లేక తరువాతనా?

చకా్ర లు దేనిని సూచిసా్త యి? 

తూరుపుదేశాల సంసకుృతిలో, చక్రం, సమయానికి ఆదిగాని, అంతంగాని లేదన్ జీవత గమనానిని లేదా జీవత 
చకా్ర నిని సూచిసు్త ంది. 

యి�హెజ్కులుకు కలిగిన దెైవ దరశన సందర్ంగా, కదులుతునని చకా్ర లు దేవునిని గురించి ఏమి 
సూచించవచుచి?
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ఈ వాక్య భ్గం ఎందుకు రాయబడింది? యిెహెజ్కేలు 11:16-25 చదవండి.

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి?

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?

ముగింపు కృతజ్ఞతా ప్్ర ర్థన
దేవుడు మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకోవాలని కోరుతుననిందుకు ఆయనకు కృతజఞాతలు తెలుపండి.
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సభ 3: తనను వ్యకి్తగతమెైనవాడుగా చేసుకోవటం
దేవుడు సంబంధానిని ఆశించేవాడు. ఆయన సమాచారం వ్యకి్తగతం.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన 
మన అవసరతనుబటి్ట  మనలను చేరుకొని, మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకోవాలని దేవుడు కోరుతునానిడని 
తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం - దేవుని దర్శనాలు - యాకోబు
మనం న్రుచికునని వధంగా దేవుడు వవధ ర్తులుగా సమాచారానిని అందించటందావేరా తనను 
పరేత్యక్షపరచుకుంట్డు. దేవుడు తనను పరేత్యక్షపరచుకొన్వారి అవసరానినిబటి్ట  వారికి తనను 
పరేత్యక్షపరచుకుంట్డు. యాకోబుకు కలిగిన దెైవ దరశనానిని గురించి మనం పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

దర్శన సందర్ం
పరాే చీన ఇశ్ార యేిలు దేశపు పండెరేండు గోతరాే లకు తండిరేయి�ైన యాకోబు, ఇసాస్కు-రిబ్కుల కుమారుడు. 
ఇసాస్కు, అబర్ే హాము-శారాల కుమారుడు. అబర్ే హాము, ఇసాస్కు ఇరువురు కూడా దేవుని యొదదనుండి 
ఒక వ్యకి్తగతమెైన వాగాద నానిని పొ ందారు. తన అనని జ్్యష్ఠ  కుమారుని ఆశీరావేదం పొ ందకుండ యాకోబు 
మోసం చేశాడు. దానికి ఫలితంగా, యాకోబు తలి్ల రిబ్కు అతను తన అనని కోపంనుండి పారిపో వాలని 
యాకోబుకు చెబుతుంది. యాకోబుకు పెళ్్ళడే వయసు కూడా రావడంతో ఇసాస్కు యాకోబును 
పెళి్లకూతురును వెదుకోకుడానికి రాహేలు కుట్ంబపు గోతీరేకుల యొదదకు పంపిసా్త డు.

ఆదిక్ండం 28:10-22 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ 
ఈ బ�ైబిలు భ్గంలో మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.
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వాక్యభ్గానికి పెడర్థం రాకుండ సహాయపడడానికి వాక్యభ్గంనుండి ఈ కింది పరేశనిలను అడగండి:

ఈ వాక్యభ్గంలోని వ్యకు్త లు ఎవరు?

ఎవరు మాట్్ల డుతునానిరు?

ఆ వ్యకి్త ఎవరితో మాట్్ల డుతునానిడు?

ఈ వ్యకు్త లు ఒకరితో ఒకరు పరసపురం ఎలా సంభ్షించుకుంట్రు?

దవేుడు యాకోబుకు తనను ఎలా పరిచయం చసేుకుంట్డు? 13వ వచనం చదవండి

దేవుడు తనను పరిచయం చేసుకొనని వధానం, తనకు యాకోబుతో గల సంబంధానిని గురించి మనకు ఏమి 
చెబుతోంది?

15వ వచనంలో దేవుడు యాకోబుకు ఏమని పరేమాణం చేశాడు?

ఈ పరేదరశన ఎకకేడ జరిగింది? 19వ వచనం చదవండి

నిచెచిన ఎకకేడ వ్యబడి, ఎకకేడి దాకా వెళి్లంది? 13వ వచనం చదవండి

నిచెచిన దేనిని సూచిసు్త ంది?

నిచెచిన దేవునికి పరేజలతో గల సంబంధానికి సాదృశ్యం. దేవుడు పరలోకంనుండి భూలోకానికి చేరుకొని, 
తనను మనయొదదకు తెచాచిడు. అతను నివసిసు్త నని భూలోకంనుండి దేవుడు నివసించే పరలోకం వెైపు 
చూసు్త ండగా దేవుడు ఒక దరశనానిని, తనను గూరిచిన ఒక సవేయం అనుభవానిని యాకోబుకు కలిగించాడు.

ఈ పరేదరశన ఎపుపుడు జరిగింది - యేిసు రక్త మాంసధారుడెై, సిలువమీద చనిపో యి, చనిపో యినవారిలోనుండి 
లేచి, పెైకి ఆరోహణమవట్నికి ముందా లేక తరువాతనా?
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ఈ వాక్యభ్గం ఎందుకు రాయబడింది?

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి?

యోహాను 1:51లో యిేసు తన శిషు్యలకు వారు పరలోకం తెరవబడడం, దేవదూతలు మనుష్యకుమారుని 
(తన) పెైగా ఎకకుడం, దిగడం చూసా్త రన్ వషయానిని చూచాయగా తెలుపుతాడు. యేిసు క్్రసు్త  జననం, 
మరణం, పునరుతా్థ నం, ఆరోహణ సమయాలో్ల  పరలోకం తెరువబడింది. ఈనాడు యిేసు క్్రసు్త దావేరా, 
ఆయన ఆతము వలన, దేవునిని మనం సవేయంగా ఎరుగగలం. దేవుని యొదదకు మనకు తిననిగా పరేవ్శం 
ఉంది. మన పరిసి్థతులు ఏవెైనపపుటిక్, దేవుడు కనిపెడుతూ ఉనానిడు.

ఈ వాక్యభ్గంనుండి దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?

ముగింపు కృతజ్ఞతా ప్్ర ర్థన
దేవుడు మనకు తనను పరేత్యక్షపరచుకోవాలని కోరుతుననిందుకు ఆయనకు కృతజఞాతలు తెలుపండి.
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సభ 4: ఇపుపుడే అనుకూల సమయం
ఇదిగో, అగినివంటి కనునిలుగలవాడు! అతనిని చేరుచికొన్వారు ప్రేమ, వెలుగు, జీవం చూసా్త రు.  
అతనిని నిరాకరించేవారు నాశనం, చీకటి, మరణానిని చూసా్త రు. 

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
యిేస్ పరలోకానికి మార్గం అని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం - దేవుని దర్శనాలు - యోహాను
మనం న్రుచికునని వధంగా దేవుడు వవధ ర్తులుగా సమాచారానిని అందించటందావేరా తనను 
పరేత్యక్షపరచుకుంట్డు. దేవుడు తనను పరేత్యక్షపరచుకొన్వారి అవసరానినిబటి్ట  వారికి తనను 
పరేత్యక్షపరచుకుంట్డు. యోహానుకు కలిగిన దెైవ దరశనానిని గురించి మనం పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

దర్శన సందర్ం
యోహాను తన వశావేసానినిబటి్ట  దీవేపాంతరవాసుడు గావంచబడాడా డు. సంఘం హింసకు గుర�ంైద.ి దయాదాక్ణిా్యలు 
బొ తి్తగాలేని…రోమనుల శకి్తవంతమెనై మానవ సామారా జ్యం అధకిారంలో ఉంద.ి హింస, ఏకాంతవాస పరిసి్థతిలో, 
యోహానుకు దవేుని పూర్ణ ఘనత, ప్రేమ, శకి్తతో కూడని పరేత్యక్షత కలిగింద.ి దవేుడు సంిహాసనాసనీుడె ైఉండనెు, 
ఉనానిడు, రానునానిడు మరియు ఆయన శకి్త, మొత్తం అనిని యుగాల కాలాల దుష్టశకు్త లనినిటకింట,ె మానవ 
రాజ్్యలనినిటకింట ెగొపపుద.ి యోహాను మరియు వశావేసులందరు దుష్టతావేనికి అంతం రాబో తోందన ్అభయానిని 
కలిగిఉండవచుచి. యిసేు దానిని ఓడంిచాడు. దుష్టతవేం అరువు తచెుచికునని కాలంలో ఉంద.ి దుష్టతవేం ఇక 
లేకపో యిలేోపు తన దగ్గరకు ఇష్టపూరవేకంగా వచేచివారందరి కొరకు దవేుడు ఎదురుచూసు్త నానిడు.

యిేసు పరేత్యక్షతలోని చినని భ్గానిని, జరిగ్ వషయాలను మనం చూదాద ం.

ప్రకటన 4:1-11 చదవండి

సమూహ చర్చ  
ఈ బ�బైిలు భ్గంలో పర్ొకునబడని వషయాలను వచనం వంెబడ ివచనంగా చరిచించండ.ి జవాబులను రాయండ.ి

1వ వచనం  

2వ వచనం 

3వ వచనం 

4వ వచనం 

5వ వచనం 

6వ వచనం  

7వ వచనం 
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రాతిరే, పగలు ఆ నాలుగు జీవులు ఏమని చెబుతాయి? 8వ వచనం చదవండి 

సింహాసనం మీద ఆసీనుడెైయుననివానిని ఆ నాలుగు జీవులు ఆరాధిసు్త ననిపుపుడు ఆ ఇరవెై నాలుగుమంది 
పెదదలు ఏమి చేసా్త రు? 9-10 వచనాలు చదవండి

ఇరవెై నాలుగుమంది పెదదలు తాము సింహాసనం మీద ఆసీనుడెైయుననివానిని ఆరాధిసు్త ండగా ఏమని 
చెబుతారు? 11వ వచనం చదవండి

పరలోకానికి తలుపు తెరువబడుట: యోహాను చూసు్త నని తలుపు - మనలను శుభరేంగా కడిగిన యేిసు 
నిషకుళంక రక్తబలికి సాదృశ్యంగా ఉంది. తాన్యి�ైన యేిసు రక్తబలిని మనం సీవేకరించినపుపుడు, మనం కూడా 
మనలో దేవుని ఆతమును, మనమీద, మన చుట్్ట  ఆయన సనినిధిని కలిగియుంట్ం.

దేవుడెైన యిేసు రక్త మాంసధారుడెై, మనలో ఒకడెై, తన పరాే ణానిని బలిచేసి, తిరిగి లేచి, పెైకి తండిరేయి�ైన 
దేవుని కుడిపారాశవానికి ఆరోహణుడెైనందువలన, ఆయన ఆతముదావేరా దేవుని సింహాసనాస్థలానికి మనం 
పరేవ్శం కలిగియునానిం.

పరేసు్త తం, దుషు్ట డు పాడుచేసిన ఈ లోకంలో, ఆతముయందు, ఎడతెగని సమావ్శం, సహవాసం, ఆలోచన, 
సంబంధం, ప్రేమ, పరేత్యక్షతలకు దేవుని సింహాసనాస్థలానికి మనం పరేవ్శం కలిగియునానిం. 

రాబో యిే కాలంలో, పునరుతా్థ నమెైన మన నిషకుళంక దేహాలతో మనం దేవుని సింహాసనాస్థలానికి పరేవ్శం 
కలిగియుంట్ం. అకకుడ ఆయనను మనం ముఖాముఖిగా చూసా్త ం. ఇక అకకుడ కనీనిళ్్ల  ఉండవు, ఇక 
బ్ధ ఉండదు, ఇక వయసు మీరడముండదు, ఇక అనారోగ్యముండదు. కాలం సంపూర్ణమెైనపుపుడు అనీని 
కూడ సంపూర్ణమెైనవగా చేయబడతాయి.

వాక్యభ్గానికి పెడర్థం రాకుండ సహాయపడడానికి వాక్యభ్గంనుండి ఈ కింది పరేశనిలను అడగండి:

ఈ వాక్యభ్గంలోని వ్యకు్త లు ఎవరు?

ఎవరు మాట్్ల డుతునానిరు?

వారు ఎవరితో మాట్్ల డుతునానిరు? ప్రకటన 4:1 చదవండి

ఆ సవేరం ఎవరితో మాట్్ల డుతూ ఉంది? ప్రకటన 4:1 చదవండి

ఆ నాలుగు జీవులు ఎవరితో మాట్్ల డుతూ ఉనానియి? ప్రకటన 4:8 చదవండి
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ప్రకటన 4:11 చదవండి

ఆ ఇరవెై నాలుగు మంది పెదదలు ఎవరితో మాట్్ల డుతూ ఉనానిరు?

ఈ వ్యకు్త లు ఒకరితో ఒకరు పరసపురం ఎలా సంభ్షించుకుంట్రు?

ఈ పరేదరశన ఎకకేడ జరిగింది? ప్రకటన 1:9; 4:1 చదవండి

ఈ పరేదరశన ఎపుపుడు జరిగింద ి- యిసేు రక్త మాంసధారుడె,ై సలిువమీద చనిపో యి, చనిపో యినవారిలోనుండి 
లేచి, పెకిై ఆరోహణమవట్నికి ముందా లేక తరువాతనా? ప్రకటన 1:17-18 చదవండి

ఇది ఎందుకు రాయబడింది?

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి?

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

స్క్యుమివువి
దెవై దరశనం సభలనుండ ిదవేుడు దనేిని గురించి మీతో మాట్్ల డుతూ ఉండనెు?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 5: ఎందుకనగా దేవుడు ఎంతో ప్రేమిసా్త డు
జ్ఞా నమనగా శకి్త. ఆయన ప్రేమయొకకు శకి్తని తెలుసుకొనడం.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
దేవుని ప్రేమను తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం - దేవుని పే్రమ
మనం న్రుచికునని వధంగా దేవుడు ఉండెను, ఉనానిడు, రానునానిడు, ఆయన సంబంధానిని ఆశించే 
దేవుడు. దేవుడు ప్రేమచేత సమసా్త నిని చేసా్త డు, ఎందుకంటే దేవుడు అంతగా ప్రేమిసా్త డు గనుక. ఈ దెైవ 
ప్రేమ మన సవేంత జ్ఞా నానికి అందని ప్రేమ. మనం దేవుని ప్రేమను గురించిన కొనిని వధానాలను ఆయన 
కథ, ఆయన నిజమెైన ప్రేమ కథ అయిన బ�ైబిలునుండి పరిశీలనగా చదువుకుందాం. 

1 కొరింథీయులకు 13:1-8 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�ైబిలు భ్గంలో ప్రొకునబడిన దేవుని ప్రేమను గురించిన వధానాలు ఏవో వచనం వెంబడి వచనంగా 
చరిచించండి. జవాబులను రాయండి. 

4వ వచనం 

5వ వచనం 

6వ వచనం 

7వ వచనం 

8వ వచనం 

ఈ ప్రేమకు మూలం ఎవరు? 1 యోహాను 4:7-10 చదవండి

సమూహ చర్చ 
ఈ బ�ైబిలు భ్గంలో దేవుని ప్రేమ మనకు ఎలా పరేత్యక్షపరచబడిందో  చరిచించండి. జవాబులను రాయండి. 

 

వాక్యభ్గానికి పెడర్థం రాకుండ సహాయపడడానికి వాక్యభ్గంనుండి ఈ కింది పరేశనిలను అడగండి:

ఈ వాక్యభ్గంలోని వ్యకు్త లు ఎవరు? 1 యోహాను 4:7-10 చదవండి
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ఎవరు మాట్్ల డుతునానిరు?

ఈ వ్యకి్త ఎవరితో మాట్్ల డుతునానిడు?

ఈ వ్యకు్త లు ఒకరితో ఒకరు పరసపురం ఎలా సంభ్షించుకుంట్రు?

ఈ పరేదరశన ఎపుపుడు జరిగింది - యేిసు రక్త మాంసధారుడెై, సిలువమీద చనిపో యి, 
చనిపో యినవారిలోనుండి లేచి, పెైకి ఆరోహణమవట్నికి ముందా లేక తరువాతనా?

ఇది ఎందుకు రాయబడింది? 1 యోహాను 1:1-4 చదవండి

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి?

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

స్క్యుమివువి
దవేుని ప్రేమ మీ పట్ల  అంతం లేనిద ిఅని తలెుసుకోవడం మీకు ఎలాంటి అరా్థ నినిసు్త ంద?ి

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 6: తండిరే ప్రేమ
యిేసులో దెైవతవేంలోని సరవే సంపూర్ణత నివసించాలనీ, ఆయనదావేరా, 
అనినిటినీ తనతో సమాధానపరచుకోవాలనీ తండిరేకి ఇష్టమెైంది.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
దేవుని ప్రేమను తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం 
దేవుడు తనతో సంపూర్ణ సంబంధం గలవాడెై యుండెను, ఉనానిడు, రానునానిడు. తండిరే, కుమారుడెైన 
యిేసు, మరియు పరిశుదాధా తుముడు ముగు్గ రు ఒకకుర్ అయి, సంపూర్ణ ఏకతవేమెై యునానిరు. ఒకకుడే 
దేవుడు. మనం తండిరే ప్రేమను ఆయన కథ, ఆయన నిజమెైన ప్రేమ కథ అయిన బ�ైబిలునుండి పరిశీలనగా 
చదువుకుందాం.

తండిరే ప్రేమ ఎంత గొపపుదంటే, ఆయన తన కుమారునికి అనినిటిని ఇసా్త డు.

కొలొస్సయులకు 1:19-20 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ  
ఈ బ�బైిలు భ్గంనుండ ితండిరే ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటనిి చరిచించండ.ి జవాబులను రాయండ.ి

 

 

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

 

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి? కొలొస్సయులకు 1:21-22 చదవండి

 

యోహాను 3:16-17 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.
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సమూహ చర్చ 
ఈ బ�బైిలు భ్గంనుండ ితండిరే ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటనిి చరిచించండ.ి జవాబులను రాయండ.ి

 

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి? యోహాను 3:18 చదవండి

 

యోహాను 3:35 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ 
ఈ బ�బైిలు భ్గంనుండ ితండిరే ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటనిి చరిచించండ.ి జవాబులను రాయండ.ి

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి? యోహాను 3:36 చదవండి

1 యోహాను 3:1 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�బైిలు భ్గంనుండ ితండిరే ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటనిి చరిచించండ.ి జవాబులను రాయండ.ి

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?
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ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి? 

కొలొస్సయులకు 1:12-14 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�బైిలు భ్గంనుండ ితండిరే ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటనిి చరిచించండ.ి జవాబులను రాయండ.ి

ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి? 

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

స్క్యుమివువి
తండిరే మిమములిని ఎంతగా ప్రేమిసు్త నానిడో  తలెుసుకోవడం మీకు ఎలాంటి అరా్థ నినిసు్త ంద?ి

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 7: కుమారుని ప్రేమ
మనం ఆయనతో ప్రేమయందు సంబంధం కలిగి ఉండగలగడానికి దేవుడు ప్రేమయందు తనను 
సవేంతవానిగా చేసుకునానిడు.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
యిేసుని రక్తమాంసాల బలియాగానిని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం
దేవుడు తనతో సంపూర్ణ సంబంధం గలవాడెై ఉండెను, ఉనానిడు, రానునానిడు. తండిరే, కుమారుడెైన యిేసు, 
మరియు పరిశుదాధా తుముడు ముగు్గ రు ఒకకుర్ అయి, సంపూర్ణ ఏకతవేమెై ఉనానిరు. ఒకకుడే దేవుడు. మనం 
దేవుని కుమారుడెైన యేిసు ప్రేమ సంబంధానిని గురించి పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

యిేసు ప్రేమ ఎంత గొపపుదంటే, ఆయన మన కొరకు రక్తమాంసాల బలియాగం అవవేట్నికి సమసా్త నిని 
వదులుకునానిడు. అయినపపుటిక్, ఆయన ప్రేమను మరి ఎకుకువగా పరేతి దినం సవేయంగా తెలుసుకోవడం 
పరిపూర్ణ జీవతానిని, ప్రేమను, సతా్యనిని, దేవుడే అయి ఉనని దేవుని శకి్తని దేవునినుండి పొ ందుకోడానికి 
సహాయపడుతుంది.

యోహాను 10:14-18 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�ైబిలు భ్గంనుండి యేిసు ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను 
రాయండి.

 

 

 

 

 

స్క్యుమివువి
యిసేు మీ మంచి కాపరి అని తలెుసుకోవడం మీకు ఎలాంటి అరా్థ నినిసు్త ంద?ి
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కీర్తనలు 23 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
మంచి గొర�్రల కాపరియి�ైన యేిసు మీ కొరకు ఏమి చేసు్త నానిడో  చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ఈనాడూ పెై వాక్యభ్గంలోని కొనిని వషయాలవల� ఉననివ ఏవి?

ఈనాడు మనముు దీనిని ఎలా అనవేయించుకోవాలి? 

ఈ వాక్యభ్గంనుండి దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

యిేసులో దేవునికి గల ఈ ప్రేమ ఎంత బలమెైంది? రోమీయులకు 8:38-39 చదవండి

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 8: పరిశుదాధా తుముని ప్రేమ
ఆతముయు, పెండి్ల  కుమార�్తయు ‘రముము!’ అని చెపుపుచునానిరు. వనువారందరును రముము అని చెపపునిముము. 
దపిపుగొననివారందరిని రానిముము. జీవజలానిని కోర్వారందరిని ఉచితంగా తీసికోనిముము. 

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
దేవుని ప్రేమను తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం
దేవుడు తనతో సంపూర్ణ సంబంధం గలవాడెై ఉండెను, ఉనానిడు, రానునానిడు. తండిరే, కుమారుడెైన యిేసు, 
మరియు పరిశుదాధా తుముడు ముగు్గ రు ఒకకుర్ అయి, సంపూర్ణ ఏకతవేమెై ఉనానిరు. ఒకకుడే దేవుడు. మనం 
పరిశుదాధా తుముని ప్రేమ సంబంధానిని గురించి పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

తండిరే ప్రేమ ఎంత గొపపుదంటే, అది మన జ్ఞా నానికి అందనిది. పరిశుదాధా తుముని ప్రేమ ఎపుపుడేగాని తన 
కొరక�ైంది కాదు. బదులుగా ఆయన పరేత్యక్షపరుసా్త డు, రూఢిపరుసా్త డు, మారుపు చెందిసా్త డు, మనలోన్ 
నివసిసా్త డు, గనుక మనం తండిరే ప్రేమను, కుమారుడెైన యేిసు ప్రేమను వ్యకి్తగతంగాను, శకి్తవంతంగాను, 
సనినిహితంగాను అనుభవసా్త ం. 

పరిశుదాధా తుముడు ఎవరిని గురించి సాక్ష్యమిసా్త డు, ఎవరికి మహిమ తెసా్త డు? యోహాను 16:13-15 చదవండి

దేవుని ప్రేమ మన హృదయాలో్ల కి వ్యకి్తగతంగాను, శకి్తవంతంగాను, సనినిహితంగాను ఎలా 
పో యబడుతుంది? రోమీయులకు 5:5-8 చదవండి

రోమీయులకు 8:14-16 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ 
ఈ బ�ైబిలు భ్గంనుండి పరిశుదాధా తుముని ప్రేమను గురించి మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. 
జవాబులను రాయండి.
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వశావేసులందరు ‘దేవుని కుమారులు’ (పురుషులు మరియు సీ్త రీలు). ఎందుకంటే, వారు ఆయన ఆతమును 
పొ ందుతునానిరు గనుక. ‘దేవుని కుమారులు’ అన్ మాట, ఇపుపుడు మనం వారసతవేందావేరా దేవునితో ఏ 
వధమెైన సంబంధానిని సంపాదించుకుంట్మో పరేత్యక్షపరుసు్త ంది. ఈ దతు్త , చట్టబదధామెైన అనిని హకుకులు 
గల జ్్యష్ఠ  కుమారుని అనగా రాజుల రక్తంగల జ్్యష్ఠ  కుమారుని వంటిది. కాబటి్ట , దేవుని రాజ్్యనికి రాజ�ైన 
యిేసుతో మనం సమాన వారసులమౌతాము.

స్క్యుమివువి
మీరు దేవుని బిడడా  (రాజుల రక్తంగల జ్్యష్ఠ  కుమారుని వల�) అని తెలుసుకోవడం మీకు ఎలాంటి 
అరా్థ నినిసు్త ంది?

ఈ వాక్యభ్గంనుండి దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 9: న్ను ఉనని ర్తిగాన్ అంగ్కరించటం
ఆయన ప్రేమలో కనుగొనబడంిద.ి నన్ు ఉనని ర్తిగాన ్అంగక్రింపబడాడా ను. నిత్యతవేమునకు బంధంిపబడాడా ను. 
సంపూర్ణ జీవంలో. నన్ు శాశవేతంగా మారుపు చంెదాను. ఉననివాడను అన ్గొపపువాడ ిదావేరా.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
న్ను ఉనని ర్తిగాన్ దేవునిచే అంగ్కరింపబడాడా ను అని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

నాలుగు క్రుడు ల తర్బీదు తరగతి
మెట్టు  1: ఒకొకుకకురు ఒక ఖాళీ కాగితపు ఠావును తీసికొని, 
దానిని నాలుగు ముకకులుగా కత్తరించాలి. పరేతి  
ఒకకురు తమ కారుడా  ముందు భ్గంలో కింద ప్రోకుబడిన ఒకోకు 
వసు్త వును చూప్ ఒక బొ మమును గ్యాలి. 

కారుడా  1 = న్ను. కారుడా  2 = నా కుట్ంబం. కారుడా  3 = నా చదువు. కారుడా  4 = నా గా్ర మం.

మెట్టు  2: పరేతి ఒకకురు వారిని గురించి, వారి కుట్ంబం, వారి బడి, వారి సమాజ్నిని గురించి సులభమెైన బొ మములు, 
మాటల దావేరా తమ నాలుగు కారుడా ల ఒకోకుదాని వెనుక భ్గంలో వరి్ణంచాలి. కారుడా ల మీద ప్ర్్లవీ రాయకూడదు. 

కారుడా  1: ననుని గూరిచి నాకు ఏమనిపిసు్త ంది? (సంతోషంగా లేక వచారంగా ఉనని ముఖానిని గ్యండి.) న్ను 
ప్రేమించబడుతునానిను అనిపిసు్త ందా? నా సమాజం ననుని అంగ్కరిసు్త ందనిపిసు్త ందా? న్ను ఎందులో పరేవీణునిని? 
న్ను ఏమి చేయడం నాకు యిష్టం? నాకు ఏ జంతువు యిష్టం? నాకు ఏ భోజనం యిష్టం? నా కలలు ఏవ? ఏదంటే 
నాకు భయం?

కారుడా  2: నా కుట్ంబంలో ఎవరునానిరు? నా కుట్ంబం ఆరోగ్యం ఎలా ఉంద?ి నా కుట్ంబం ఎవరిని లేదా ఏ దవేునిని 
నముముతుంద?ి ఏవ నాపె ైఅధకిారం కలిగి ఉనానియి (సంతోషంగా లేక వచారంగా ఉనని ముఖానిని గ్యండ.ి)

కారుడా  3: ననుని గురించి నాకు ఏమనిపిసు్త ంది? (సంతోషంగా లేక వచారంగా ఉనని ముఖానిని గ్యండి.) నా 
చిననితనంలో న్ను న్రుచికునని ముఖ్య వషయం ఏమిటి? దీనిని నాకు న్రిపున వ్యకి్త ఎలా ఉండేవాడు? ఏ 
పాఠ్యభ్గం లేదా వషయం న్రుచికోడానికి నాకు ఇష్టంగా ఉండేది? ఏ పాఠ్యభ్గం లేదా వషయం న్రుచికోడానికి 
నాకు కష్టంగా ఉండేది? ఏ పాఠ్యభ్గం లేదా వషయం న్రుచికోడానికి నాకు సులభంగా ఉండేది? ఏ పరేదేశాలు నాకు 
క్్మంగా అనిపించవు? ఏ పరేదేశాలు నాకు క్్మంగా అనిపిసా్త యి?

కారుడా  4: న్ను నివసించే పరేదేశంలో ఏవ నాకిష్టం? న్ను నివసించే పరేదేశంలో ఏవ నాకిష్టం లేదు? న్ను నివసించే 
పరేదేశంలో పెదదవారు ఏమి చేసా్త రు? న్ను నివసించే పరేదేశంలో పెదదవారు నాకు ఎలా సహాయపడతారు?

మెట్టు  3: పరేతి ఒకకురు తమ కారుడా ల మీద పెై సమాచారానిని ముగించిన తరువాత ఆ కారుడా లను వారు మీకు 
ఇవావేలి. వాటిని వారి వారి నాలుగ్సి చొపుపున కట్టలుగా ఉంచండి.

మెట్టు  4: ఒకొకుకకురికి వారివ కాని నాలుగ్సి కారుడా ల కట్టను ఇవవేండి. వారు ఎవరన్ది రహస్యంగా ఉంచాలి, 
వారికివవేబడిన నాలుగ్సి కారుడా ల కట్ట ఎవరిదో  ఎవరిక్ తెలియ కూడదు. 

మటె్టు  5: వారికివవేబడని నాలుగస్ ికారుడా ల కట్టలోని వషయాలను ఒకొకుకకురుగా పరేతి ఒకకురు గుంపుతో 
పంచుకుంట్రు.

సమూహ చర్చ 
ఒకోకు కారుడా ల కట్ట ఫలితాలను చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.
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ఒకోకు వ్యకి్త తమను గురించి, తమ పరిసి్థతులను గురించి అనుకుంట్నని వషయాల మధ్య గల పో లికలు లేక 
సంబంధాలు ఏవి? 

ఒకొకుకకురి మధ్య గల కొనిని భేదాలు ఏవి?

ఆదిక్ండం 29:31-35 చదవండి

సమూహ చర్చ
లేయా మరియు దేవునిని గురించి మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

31వ వచనం లేయాను గురించి దేవునికి ఏమి తెలుసు?

32వ వచనం మగ పిల్లవాడు కలిగినందుకు ఫలితంగా ఏమి జరుగుతుందని లేయా ఆశిసూ్త  ఉంది?

33వ వచనం ఆమెకు మగ పిల్లవాడు కలిగినందుకు ఫలితంగా లేయా భర్త లేయాను ప్రేమించాడా?

34వ వచనం ముగు్గ రు మగ పిల్లలు కలిగిన తరువాత లేయా భర్త లేయాను ప్రేమించాడా?

35వ వచనం నలుగురు మగ పిల్లలు కలిగిన తరువాత లేయా ఏమని చెపిపుంది?

ప్రేమించబడాలి, అంగ్కరించబడాలి అన్ మన అవసరతను దేవుడు చూసా్త డు. దేవుడు తాన్ ఆమెను ఎంత ప్రేమిసు్త నానిడో 
పరేత్యక్షపరచడానికిగాను, మగ పిల్లవాడు కలగాలి అన్ లేయా హృదయ వాంఛను దేవుడు తీరాచిడు. దేవుడు తన పరేణాళికలో 
ఆమెకు ఒక సా్థ నానిని కూడ కలిగి యునానిడు. ఆమె నాలుగవ కుమారుని నుండి రక్తమాంస ధారుడెైన దేవుడెైన యిేసు వచిచిన 
గోతరేం వచిచింది. ఇది పరాే చీన ఇశ్ార యేిలు దేశపు పండెరేండు గోతరేములలో ఒకటి.

దవేుని చతే మనం ఎంతగా ప్రేమించబడుతునానిమో, మనం ఉనని ర్తిగాన ్దవేుడు మనలను ఎలా అంగ్కరిసా్త డో , ఆయన దృషి్టలో 
మనం ఎంత అందంగా ఉనానిమో, మరియు లోకం సృషి్టంంచబడక ముంద ేఆయన మనలను తన పరేణాళికలో భ్గంగా ఉండడానికి 
ఎనునికునానిడు అనీ మనం తలెుసుకుననిపుపుడు, మనం యిక ఎంతమాతరేం యితరుల ప్రేమనుగాని, అంగక్ారానినిగాని 
ఎదురుచూడం. కాబటి్ట  అపుపుడు, మనం నిజంగా వడుదల పొ ందాం. మనం ఆయన ప్రేమ, ఆయన సమముతి ఎంతో ఎకుకువ అన్ 
ఇపపుట ినిజంలో నివససిా్త ం. 

మనం ఉనని ర్తిగాన్ అంగ్కరించబడాడా ము అని మనం తెలిసికుననిపుపుడు, ఏమి చేయట్నికి మనం 
శకి్తమంతులమయా్యము? రోమీయులకు 15:7 చదవండి 

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి? అపొ స్తలుల క్రయుములు 10:34 
చదవండి

 
ఈ వాకా్యలనుండి దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 10: పో లిక - ఆతముదావేరా పుట్టటం
దేవుడు: రక్తమాంసాలదావేరా పుటి్టన వారందరు రక్తమాంసాలు గలవార�ై ఆతముదావేరా పుట్టటంకోసం, 
రక్తమాంసాలదావేరా పుటి్టన ఆతము రక్తమాంసాల బలియాగమవవేట్నికి.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
న్ను ఆతముదావేరా పుట్్ట ను, దేవుని బిడడాను అని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం 
మనం న్రుచికునని వధంగా, యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని వశవేసించిన వశావేసులందరు 
దేవుని ఆతమును - పరిశుదాధా తుముడిని తమలో పొ ందుకుంట్రు. ఇపుపుడు ఇది మన వారసతవే సావేస్థ ్య 
సమయం, దుషు్ట డు పాడుచేసిన లోకంలో, ఇకకుడే, ఈ భూమి మీదన్ దేవుని రాజ్యంలో నివసిసూ్త , మనం 
దేవుని పిల్లలం (రాజుల రక్తంగల జ్్యష్ఠ  కుమారుని వల�), యేిసుతో సహవారసులం.

దేవుడు మనలను ప్రేమిసు్త నానిడు గనుక, ఆయన మనలో ఒకడవట్నికి ఎంచుకునానిడు, మరియు 
చరితరేలో ఆ సమయంలో, యిేసు, పరిశుదాధా తుముని బీజము దావేరా, ఒక సీ్త రీకి రక్తమాంసాలు గలవాడెై 
పుట్్ట డు. అందుచేత, రక్తమాంసాల వలన పుటి్టన మనం, యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల నిషకుళంక శాశవేత 
బలియాగానిని వశవేసించి, సీవేకరించుట దావేరా ఆతముదావేరా పుట్్ట ం.  

యోహాను 1:12-13 చదవండి

రక్తమాంసాల వలన పుటి్టన మనుషు్యడు ఎందుకు ఆతము దావేరా పుట్టవలసి వచిచిందో  దేవుని కథ, ఆయన 
నిజమెైన ప్రేమ కథ అయిన బ�ైబిలునుండి పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

1 కొరింథీయులకు 15:47-51 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�ైబిలు భ్గంనుండి మొదటి మనుషు్యని (రక్తమాంసాల వలన పుటి్టనవాని) మరియు ర�ండవ 
మనుషు్యని (రక్తమాంసాలతో పుటి్టనవాడెైన ఆతము వలననెైన యిేసుని) గురించి మీరు గమనించినవాటిని 
చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

మొదటి మనుషు్యడు దేనితో చేయబడాడా డు?

మనం యేిసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని వశవేసించక మునుపు ఎవరి సవేరూపం, పో లిక, 
గురుతు మనం కలిగియునానిం?
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మనం యేిసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని వశవేసించినపుపుడు ఎవరి సవేరూపం, పో లిక, గురుతు 
మనం కలిగియుంట్ం?

ఇపుపుడు ఇది మన వారసతవే సావేస్థ ్య సమయం. మనం దుషు్ట డు పాడుచేసిన లోకంలో, ఇకకుడే, ఈ 
భూమి మీదన్ దేవుని రాజ్యంలో నివసిసూ్త , యిేసు పో లిక కలిగి, ఆయన ఆతము - పరిశుదాధా తుముని వలన 
రక్తమాంసాలతో పుటి్ట , దేవుని బిడడాలం (రాజుల రక్తంగల జ్్యష్ఠ  కుమారుని వల�), యిేసుతో సహవారసులం.

1 కొరింథీయులకు 15:50-55 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�ైబిలు భ్గంనుండి మటి్టతో చేయబడడా  మనుషు్యని (రక్తమాంసాల వలన పుటి్టనవాని) పో లికను, ఆతము 
వలననెైన (రక్తమాంసాలతో పుటి్టనవాడెైన) యిేసును గురించి మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. 
జవాబులను రాయండి.

రక్తమాంసాల వలన పుటి్టనవాని సవేభ్వం, పో లిక ఏమెై ఉంది?

యిేసు సవేభ్వం, పో లిక ఏమెై ఉంది?

మొదటి మనుషు్యడు వవధమెైనవాటిని సంగ్రహించి, దుషు్ట ని మోసం, మంచి చెడడాల జ్ఞా నంలో 
పాలుపుచుచికొని, వానితో ఒకకుడవడానికి ఎంచుకొని, నాశనం కాబడే బీజం అయా్యడు. ఫలితంగా, 
మనుషు్యలందరు ఈ నాశనం కాబడే సవేభ్వంతో పుట్్ట రు. ర�ండవ మనుషు్యడు యిేసు, నాశనం కాబడని 
బీజమెైన పరిశుదాధా తుముని బీజం దావేరా ఒక సీ్త రీ దావేరా పుటి్ట , రక్తమాంసధారి అయా్యడు. యిేసు పరిపూర్ణ 
శర్ర, రక్త బలియాగం.  

రోమీయులకు 5:14-19 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ 
ఈ బ�ైబిలు భ్గంనుండి మటి్టతో చేయబడడా  మనుషు్యని (రక్తమాంసాల వలన పుటి్టనవాని) ఫలితాలను, 
ఆతము వలననెైన (రక్తమాంసాలతో పుటి్టనవాడెైన) యిేసుని ఫలితాలను గురించి మీరు గమనించినవాటిని 
చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

మొదటి మనుషు్యని అపరాధం వలన కలిగిన ఫలితం ఏమిటి?

16వ వచనం  

17వ వచనం  
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తనుని చేరుచికొన్వారందరికి తాన్యి�ైన ర�ండవ మనుషు్యని ఉచిత బహుమాన ఫలితం ఏమిటి?

16వ వచనం 

17వ వచనం  

కొలొస్సయులకు 2:13-15 చదవండి

మొదటి మనుషు్యని అపరాధం వలన కలిగిన ఫలితం ఏమిటి?

13వ వచనం 

తనుని సీవేకరించే వారందరికి తాన్యి�ైన ర�ండవ మనుషు్యని ఉచిత బహుమాన ఫలితం ఏమిటి?

13వ వచనం

14వ వచనం 

15వ వచనం 
ఇపుపుడు ఇది మన వారసతవే సావేస్థ ్య సమయం. మరణశిక్ష, నా్యయ వమరశ మరియు దోషంనుండి 
వముకు్త లమెై, నీతిమంతులంగా చేయబడి, ఈ జీవతంలో మన శర్రంపెై మరియు యిేసు అధికారం, 
పరిపాలనకు వరుదధాంగా నిలిచే దుష్ట శకు్త లనినిటిపెై రాజ్యమేలుతాం. ఇక సాతానుగాని, దుష్ట శకు్త లుగాని 
మనలను నిందించలేవు, ఎందుకంటే, వాటి శకు్త లు, ఆయుధాలనిని సిలువలో యేిసు వజయందావేరా 
వాటియొదదనుండి తొలగించబబడాడా యి గనుక.

దుషు్ట డు పాడుచేసిన ఈ లోకంలో, మనం ఆతముదావేరా జనిముంచిన రక్తమాంసాలు గలవారమెై, యిేసు 
వజయంలో జీవంచి, బతికింపబడాడా ం.

మనకు భవష్య వారసతవే సావేస్థ ్య సమయం కూడ ఉంది.

1 కొరింథీయులకు 15:20-23 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
ఈ బ�ైబిలు భ్గంనుండి మటి్టతో చేయబడడా  మనుషు్యని వలని (రక్తమాంసాల వలన పుటి్టనవాని) 
ఫలితాలను, ఆతము వలననెైన (రక్తమాంసాలతో పుటి్టనవాడెైన) యిేసు వలని ఫలితాలను గురించి మీరు 
గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

చనిపో యినవారిలోనుండి లేచినది ఎవరు? 

యిేసు తన మహిమతో ఈ లోకానికి తిరిగి వచిచినపుపుడు, ఎపపుటిక్ వయసుస్ తరగని, ఖాయిలాపడని, 
వడలని, నిషకుళంకమెైన శర్రాలతో, చనిపో యినవారిలోనుండి లేచేవారు ఎవరు?
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ప్రకటన 1:18 చదవండి

ఆతముదావేరా పరిపూర్ణ శర్ర, రక్త బలియాగమెై, చనిపో యి, మరల సంపూర్ణ పునరుతా్థ న శర్రంతో 
బతికినవాడెై, పరలోకానికి ఆరోహణుడెై, ఇక ఎపపుటిక్ జీవంచేవాడెై, చావు, నిత్యతవేంపెై అధికారం 
గలిగియుననివారు ఎవరు?

ప్రకటన 1:5-6 చదవండి

నమముకమెైన సాక్ి, మొట్ట మొదటి పునరుతా్థ న శర్రం, అతు్యననిత శకి్త, అనినిటిపెైన ఏలువాడు ఎవరు? 

యిేసు ఎందుచేత మనకొరకు దీనినంతా చేశాడు?

మనం వశవేసించి, యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగమన్ యేిసు ఉచిత బహుమతిని 
పొ ందినపుపుడు, ఆతముదావేరా జనిముంచిన దేవుని పిల్లలమవవేటంతోబ్ట్, మనమింకా ఏమి అవుతాం?

యిసేు పునరుతా్థ నం మొట్ట మొదట ిశరర్ సంబంధమెనై సంపూర్ణ శరర్ పునరుతా్థ నం. తదావేరా మనం 
దుషు్ట డు పాడుచసేని లోకంలో ఇపుపుడు వజయులమె ైజీవంచడమే కాక, ఎపపుటక్ి వయసుస్డగని, వడలని, 
చావులేని, నిషకుళంకమెనై పునరుతా్థ న శర్రాలు కలిగిన మన శాశవేతమెనై ఉనికిని గురించిన భవష్యతాకుల 
నిరక్్షణతో, దుషు్ట డు పాడు చయేని ఒక కొత్తదెనై పరేపంచంలో జీవంచగలం. యిసేు భూలోకానికి తిరిగి 
వచిచినపుపుడు, యిసేు తానయ్ి�నై రక్తమాంసాల బలియాగమన ్యిసేు ఉచిత బహుమతిని పొ ందని మనం, 
మన సంపూర్ణ పునరుతా్థ న శర్రాలను పొ ందగలం.

మానవజ్తి అపరాధానికి ఫలితంగా, దేవుని సృషి్ట  దుషు్ట నిచే పాడు చేయబడింది. అసమానతవేం, 
హింస, దుష్టతవేం, చావు రాజ్యమేలాయి. దేవుడు మనలను ఎంతో ప్రేమిసు్త నానిడు గనుక, యిేసు 
పరిశుదాధా తుముని బీజం దావేరా, ఒక సీ్త రీకి రక్తమాంసాలు గలవాడెై పుట్టట్నికి ఎంచుకునానిడు. మనమందరం 
వర్తమానకాలంలోను, భవష్యతాకులంలోను మన వారసతవే సావేసా్థ ్యననింతటినీ  పొ ందట్నికి, రక్తమాంసాలతో 
ఆతముదావేరా పుటి్టన కుమారులం కాగలిగ్లా, వారసతవే సావేసా్థ ్యనికి జ్్యష్ఠ  కుమారుడిగా ఆయన తన సవేంత 
సృషి్ట  యొదదకు వచాచిడు. హల�్ల లూయ!

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకునని ముఖ్య వషయం ఏమిటి? 

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 11: మికికులి పిరేయమెైనవారిలోనికి అంగ్కరించటం
ర�ండు మానవ అవసరతలు: అంగ్కరించబడాలి అని కోరుకోవడం, ప్రేమించబడాలి అని కోరుకోవడం. దేవుడు 
మనలను (పరేతే్యక ఘనతతో) మికికులి పిరేయమెైనవారిలోనికి (యిేసు మికికులి ప్రేమించినవారిలోనికి) 
అంగ్కరించబడేలా చేశాడు.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
న్ను దేవునిచే ప్రేమింపబడుతునానిను, క్్రసు్త లో పరేతే్యక ఘనత, ఆశీరావేదాలను పొ ందుతునానిను అని తెలిప్ 
ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం
మనం న్రుచికునని వధంగా, యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని వశవేసించిన వశావేసులందరు 
దేవుని ఆతమును - పరిశుదాధా తుమునిని తమలో పొ ందుకుంట్రు. ఇపుపుడు ఇది మన వారసతవే సావేస్థ ్య 
సమయం, దుషు్ట డు పాడుచేసిన లోకంలో ఇకకుడ ఈ భూమి మీదన్ దేవుని రాజ్యంలో నివసిసూ్త , మనం 
దేవుని పిల్లలం (రాజుల రక్తంగల జ్్యష్ఠ  కుమారుని వల�), యిేసుతో సహవారసులం.

దేవుడు మనలను ప్రేమిసు్త నానిడు గనుక, ఆయన మనలో ఒకడవట్నికి ఎంచుకునానిడు, మరియు 
చరితరేలో ఆ సమయంలో, యిేసు పరిశుదాధా తుముని బీజం దావేరా, ఒక సీ్త రీకి రక్తమాంసాలు గలవాడెై 
పుట్్ట డు. అందుచేత, రక్తమాంసాల వలన పుటి్టన మనం, యిేసునందలి రక్తమాంసాల నిషకుళంక శాశవేత 
బలియాగానిని వశవేసించి, సీవేకరించుట దావేరా ఆతముదావేరా పుట్్ట ం.

మనం దేవుని ప్రేమ, ఆశీరావేదం, చిత్తం (హృదయాభలాష), శాశవేతమెైన రక్షణ ఉదేదశా్యనిని ఆయన కథ, 
ఆయన నిజమెైన ప్రేమ కథ అయిన బ�ైబిలునుండి పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

ఎఫెసీయులకు 1:3-14 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ
మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

ఆయన మనకు పరేత్యక్షపరచిన దేవుని చిత్తం, పరేణాళిక ఏమిటి? 9-10 వచనాలను చదవండి

పరేసు్త త కాలంలో మనం ఇపపుటక్ి కలిగియునని దనేిని తండిరేయి�నై దవేుడు (గత కాలంలో) మనకు ఇచాచిడు? 
3వ వచనం చదవండి

ఈ ఆశీరావేదం ఎకకేడ ఉంది?
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మనం దీననింతా పొ ందడానికి మనం ఎవరిలో ఉనానిం? 

పరేసు్త త కాలంలో, క్్రసు్త  పరలోక అధికార స్థలంలో కూరొచిని యుననిట్్ల , మనం కూడ కూరుచింట్ం. పరేసు్త త 
కాలంలో, క్్రసు్త వల� మనకు కూడ పరేతి పరలోక ఆశీరావేదం ఉంది. తరువాత వచనాలు ఈ ఆశీరావేదాల 
వవరాలను కొనినిటిని సంక్్పంగా వవరిసా్త యి. 

తండిరేయి�ైన దేవుడు మనకనుగ్రహించిన (గత కాలంలో) క్్రసు్త తో కూడ, మనం ఎవరం అయి ఉనానిం 
(పరేసు్త త కాలంలో)? దీనిని వ్యకి్తగతమెైనదిగా ఎంచి, మీ జవాబుకు ముందు న్ను అని రాయండి.  
4-6 వచనాలు చదవండి

యిేసు దేవుని ‘మికికులి పిరేయమెైన’ కుమారుడు, తండిరే ప్రేమకు అత్యధిక పాతురే డు. మనం కూడ (ఉనని 
ర్తిన్) ఆయన ప్రేమనుబటి్ట  అంగ్కరింపబడిన ‘బిడడాలం’. పరేసు్త త కాలంలో మనం తండిరే, కుమారుల సంపూర్ణ 
ప్రేమ సంబంధం అన్ ఆతీముయ నిజంలో జీవసు్త నానిం. మనం ఆయన హృదయాభలాషయి�ై ఉనానిం.

తండిరేయి�ైన దేవుడు మనకనుగ్రహించిన (గత కాలంలో) క్్రసు్త తో కూడ మనం ఎవరం అయి ఉనానిం  
(పరేసు్త త కాలంలో)? దీనిని వ్యకి్తగతమెైనదిగా ఎంచి, మీ జవాబుకు ముందు న్ను అని రాయండి.  
7-8 వచనాలు చదవండి

తండిరేయి�ైన దేవుడు మనకనుగ్రహించిన (గత కాలంలో) క్్రసు్త తో కూడ మనం ఎవరం అయి ఉనానిం  
(పరేసు్త త కాలంలో)? దీనిని వ్యకి్తగతమెైనదిగా ఎంచి, మీ జవాబుకు ముందు న్ను అని రాయండి.  
11-12 వచనం చదవండి

తండిరేయి�ైన దేవుడు మనకనుగ్రహించిన (గతకాలంలో) క్్రసు్త తో కూడ మనం ఎవరం అయి ఉనానిం  
(పరేసు్త త కాలంలో)? దీనిని వ్యకి్తగతమెైనదిగా ఎంచి, మీ జవాబుకు ముందు న్ను అని రాయండి.  
13-14 వచనాలు చదవండి

పరేసు్త త కాలంలో, క్్రసు్త  పరలోక అధకిార స్థలంలో కూరొచిని యుననిట్్ల , మనం కూడ కూరుచింట్ం అని 
జ్ఞా పకముంచుకోండ.ి పరేసు్త త కాలంలో, క్్రసు్త వల� మనం కూడ పరేతి పరలోక ఆశీరావేదానిని కలిగి ఉనానిం. 

ఎఫెసీయులకు 1:21-23 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి. 
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సమూహ చర్చ
మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.
పరేసు్త త కాలంలోను, భవష్యతాకులంలోను యిేసు ఎంతటి శకి్తని, అధికారానిని కలిగియునానిడు?  
21వ వచనం చదవండి

యిేసుయొకకు సంపూర్ణత ఎవరు? 23వ వచనం చదవండి

యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని నమిమున వశావేసులందరి సంపూర్ణత ఎవరు?

ఎఫెసీయులకు 2:4-9 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ 
మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.
పరేసు్త త కాలంలో క్్రసు్త  యిేసులో మనం ఏమి కలిగి ఉనానిం? 5-6 వచనాలు చదవండి

ఎందుకు దేవుడు మనలను జీవంపచేసి, క్్రసు్త  శకి్త, అధికారంతో పరలోక స్థలాలో్ల  ఒకరిగా కూరోచిట్నికి 
మనలను తిరిగి లేపాడు? 4-8 వచనాలు చదవండి

రక్షణ ఎందువలన దేవునినుండి కలిగిన బహుమానం? 8-9 వచనాలు చదవండి.

ఎఫెసీయులకు 1:15-19 చదవండి

అపొ స్తలుడెైన పౌలు పరిశుదుధా ల కోసం ఏమని పరాే రి్థసా్త డు?

17వ వచనం 

18వ వచనం 

19వ వచనం 
ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకొన్ ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 12: సంబంధాలు
సదసుస్ పరేతినిధి: ‘దరాే క్షవలి్ల సంబంధానిని గురించి న్రుచికునానిను, యిేసు నుండి సమయానిని పొ ంది, తండిరే 
చితా్త నికి అపపుగించుకునానిను, ఇది నాకు బహు ముఖ్యం.’

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
యిేసులో ఏకతావేనిని, లేదా యిేసుతో దరాే క్షావలి్ల మరియు తీగ�ల సంబంధానిని, లేదా యిేసు ప్రేమలో 
జీవంచట్నిని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

కథ
నీవొక పెదద  దరాే క్షావలి్ల కొమమువని ఊహించుకో.

నీవు దరాే క్షావలి్ల పరేధాన కాండంతో జతకట్టబడి, తోటమాలి ఇషా్ట నికి అపపుగించుకొని ఉనానివు.

నీవు చేసు్త ననిదంతా అకకుడ వ్లాడడమే, వ్ర్ ఏమీ లేదు, క్వలం పరేధాన కాండంనుండి వ్లాడడమే.

ఇపుపుడు నీవు పరేధాన కాండానికి వ్లాడుతునానివు కాబటి్ట , దరాే క్షావలి్ల మంచితనమంతా వ్ర్లలోనుండి 
పరేధాన కాండందావేరా సహజంగా నీలోకి పరేవహిసూ్త  ఉంది. దాని నీళ్్ల , దాని పో షక పదారా్థ లు; 
దరాే క్షావలి్లలోనుండి సమస్తం నీలోకి పరేవహిసూ్త  ఉంది.

నీవు చేసు్త ననిదలా్ల  దరాే క్షావలి్లతోకూడా దాని మంచినంతా తీసుకొంటూ వ్లాడుతూ వుంండడమే.

ఒక రోజు, నీకు ‘పులకరించే’ ఒక అనుభవం కలుగుతుంది. నీవు పెరిగావని నీవు గ్రహించగలుగుతావు.

చినని చినని పళ్ల  గుతు్త లు రావడం మొదలౌతుంది. తల�తు్త తుంది (ప్రేమ), తల�తు్త తుంది, తల�తు్త తుంది 
(సంతోషం, సమాధానం), తల�తు్త తుంది, తల�తు్త తుంది, తల�తు్త తుంది (సహనం, దయ, మంచితనం), 
తల�తు్త తుంది, తల�తు్త తుంది, తల�తు్త తుంది (వశావేసం, సాతివేకం, ఇందిరేయ నిగ్రహం).

నీపెై సూరు్యడు పరేకాశిసూ్త , వర్ం కురుసు్త ండగా, లోపల దరాే క్షావలి్లనుండి జీవ జలాలు, పో షక పదారా్థ లు 
మెల్ల గా పరేవహిసూ్త  ఉంట్యి. ఇది ఎలా జరుగుతూ ఉంది? నీవు ఏమీ చేయడం లేదే!

నీవు చేసు్త ననిదలా్ల  దరాే క్షావలి్లతోకూడా దాని మంచినంతా తీసుకొంటూ వ్లాడుతూ వుండి పో వడమే.

అదే తోటమాలి ఇష్టం కూడా.

సహజంగా, నీళ్్ల  పెైనుండి కిందికి పరేవహిసా్త యి, వర్ం, నదులు, గుంటలు మొదల�ైనవనీని కూడా. ఒక 
దరాే క్షావలి్ల బతకాలంటే నీళ్్ల  అవసరం. నీళ్్ల  లేకుంటే అది చచిచిపో తుంది. ఒక కొమము నీళ్్ల  తీసుకోవాలంటే, 
అది పరేధాన కాండంనుండి తాగాలి - పరేధాన కాండంనుండి పొ ందాలి. బతికి, పళ్్ల  కాయడానికి కొమము తపపుక 
నీళ్్ల  తాగాలి.
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అనినిటినీ దేవుడే సృషి్టంచాడు గనుక పరేకృతి సంబంధమెైనవ ఎలాగో, ఆతము సంబంధమెైనవ కూడ 
అలాగ్ ఉంట్యి.
ఆతము సంబంధమెనై వాటలిో, జీవ జలాలు దవేుని సంిహాసనంనుండ ియేిసుదావేరా పెనైుండ ికిందకిి 
కొమములలోకి పరేవహిసా్త యి. కొమములు వర్ంనుండ ినీళ్్ల  తాగవు - వర్ం భూమిలోకి వళె్్త ంద.ి నిజ్నికి 
కొమములు దరాే క్షావలి్లలోని మంచినంతా వర్ు, పరేధాన కాండంనుండ ిపొ ందుకొంటూ, పరేధాన కాండంనుండి 
నీళ్్ల  తాగుతాయి.
యోహాను 15:1-8 చదవండి

ఈ బ�ైబిలు భ్గానిని ధా్యనించి, దానిని పలుమారు్ల  తిరిగి చదవండి.

సమూహ చర్చ 
మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

తోటమాలి ఎవరు?

దరాే క్షావలి్లలో పరేధాన కాండం ఎవరు?

దరాే క్షావలి్లలో పరేధాన కాండంనుండి వ్ర్గా ఉనని కొమము ఎవరు?

నిలచి ఉండడం అంటే ఏమిటి?

న్ను ఎలా నిలచి ఉండగలను?

పరేకృతిలో బతికి, పళ్్ల  కాయాలంటే, కొమము పో షక పదారా్థ లను లేక ఆహారానిని తినాలి. 

యోహాను 4:34 చదవండి

సందర్ం
ఈ లేఖన భ్గంలో యేిసు ఒక వెలివ్యబడడా  సీ్త రీతో మాట్్ల డుతునానిడు. యిేసు పరాే చీన 
ఇశ్ార యేిలు దేశపు పండెరేండు గోతరాే లలోని ఒక దానిలో జనిముంచాడు. పూరవేం ఆ కాలంలో, పరాే చీన 
ఇశ్ార యేిలీయులు సమరయవారితో, మరి ముఖ్యంగా, తన సవేంతవారిచేతన్ వెలివ్యబడిన 
సీ్త రీతో మాట్్ల డేవారు కారు, కాని యిేసు (రక్తమాంసధారుడిగా ఉననివాడు) ఈ వెలివ్యబడడా  
సీ్త రీని సమీపించాడు, ఆమెతో జీవ జలాలను గురించి (దెైవాతముయి�ైన పరిశుదాధా తుమునిని గురించి) 
మాట్్ల డాడు, తానెవర�ైందీ, అంటే, ఈ జీవజలాలకు తాన్ మూలమని ఆమెకు పరేత్యక్షపరచుకుంట్డు. 
యిేసు శిషు్యలు తిరిగి వచిచినపుపుడు, యిేసు వారికి తన ఆహారం ఏదెైనదీ, మరియు కోతకు వచిచిన 
పొ లానిని గురించీ బో ధిసా్త డు. యిేసు శిషు్యలు తిరిగి వచిచినపుపుడు, యిేసు వారికి తన ఆహారం 
ఇదేనని, కోతకు వచిచిన పొ లానిని గురించి బో ధిసా్త డు.
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ఈ మధ్యలో, యిేసు వెలివ్యబడడా  సీ్త రీ దగ్గరకు వెళి్ల, తానెవర�ైంది పరేత్యక్షపరచుకొని, కోతకు వచిచిన పొ లాలు, 
అంటే, తనను ఇంకా తెలుసుకోవలసి యుననివారిని గురించి మాట్్ల డి, తన ఆహారం ఏమెై ఉందో  దానిని 
పరేత్యక్షపరుసా్త డు.
తాను ఆధారపడడా  తన ఆహారం ఏదని యేిసు చెపాపుడు?

అనినిటినీ దేవుడే సృషి్టంచాడు గనుక పకృతి సంబంధమెైనవ ఎలాగో, ఆతము సంబంధమెైనవ కూడ  
అలాగ్ ఉంట్యి.
ఆతీముయంగా మనం తండిరే చితా్త నికి అపపుగించుకుననిపుపుడు, ఆయన సనినిధలిో, ఆరాధనలో, ఆయన 
వాక్యంలో ఆయనతో సమయానిని గడపుతూ, ఆయన మంచితనాననింతా ఆయననుండ ిపొ ందుతూ 
ఉండగా, ఆయన ఆతముదావేరా మనం దని దనిం ఎకుకువగా, మరింత ఎకుకువగా మారుపు చంెదుతాం. 
మనం యేిసునుండి పొ ంది, తండిరేయి�ైన దేవుని చితా్త నికి అపపుగించుకొననిపుపుడు, మనం ఎవరి 
సవేరూపంలోకి మారుపుచెందుతాం? 2 కొరింథీయులకు 3:17-18 చదవండి

మనం జీవజలానిని తాగి, తండిరే చితా్త నికి అపపుగించుకొననిపుపుడు ఏమి జరుగుతుందని యిేసు వెల్లడి 
చేసు్త నానిడు?

యోహాను 15:8 చదవండి
పండ్లను గురించి హామీ ఉంది. అనినిటినీ దేవుడే సృషి్టంచాడు గనుక పకృతి సంబంధమెైనవ ఎలాగో, ఆతము 
సంబంధమెైనవ కూడ అలాగ్ ఉంట్యి.
తండిరే చితా్త నికి అపపుగించుకొని, పరేతి దినం ఆయన సనినిధిలో జీవజలానిని తాగితే, అపుపుడు, 
పరిశుదాధా తుముడు మనలను మరి ఎకుకువగా యిేసువల� అవడానికి మారుపు చెందిసా్త డు. ఆయన సవేభ్వం 
మన సవేభ్వం అవుతుంది. యిేసు చెట్్ట  యేిసు పండ్లను ఉతపుతి్త  చేసు్త ంది. అవ ఆతము ఫలాలు.

మనం తండిరేయి�ైన దేవుని చితా్త నికి అపపుగించుకొననిపుపుడు, యిేసు నుండి మనం పొ ందే దెైవ సవేభ్వం 
లేదా యేిసు గుణాలు ఏవి? ఆతము ఫలం ఏది? గలతీయులకు 5:22-23 చదవండి

ఫలాలిని ఉతపుతి్త  చేస్ది ఎవరు?

దేవుడు మనలను ఎంత ప్రేమిసు్త నానిడో  మనకొక పరేత్యక్షత కలిగినపుపుడు, ఆయన సనినిధిలో మన తండిరే 
చితా్త నికి అపపుగించుకుననిపుపుడు, ఆయన మరి ఎకుకువగా మనకు తనను పరేత్యక్ష పరుచికుంట్డు. 
ఎందుకంటే, అది ఆయన చిత్తం మరియు మనం దేవుని సంపూర్ణతతో నిండుకుంట్ం గనుక. మనం ఆయన 
సనినిధిలో పరేతి దినం ఉండడం వలన, యేిసునుండి పొ ందుకొంటూ, మన తండిరే చితా్త నికి అపపుగించుకొంటే, 
ఆయన మనలను మారుసా్త డు, ఎందుకంటే ఇది ఆయన చిత్తం గనుక. 

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకునని ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 13: సంబంధాలు -  
ఇతరులను వారు ఉననిట్్ట గాన్ అంగ్కరించటం

మరల సమాధానపరిచాడు (ఒపపుందపరచటం). పునరుదధారించాడు (తిరిగి ఆరోగ్యవంతమెైన, నెమముదెైన, 
సతు్త వగల సి్థతిలోనికి తీసుకురావటం). మరల కొత్తదిగా చేశాడు (తిరిగి వృదిధాచేసి, సమర్థవంతం చేయటం).

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
దేవుని ప్రేమను, మారుపుచేస్ శకి్తని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

పది విత్త నాల స్మూహిక అభ్యుసం
మనం న్రుచికునని వధంగా, మనకునని అతి ముఖ్యమెైన సంబంధం దేవునితో గల సంబంధం. మనం 
దేవుని చితా్త నికి అపపుగించుకొని, ఆయన మంచితనాననింతా పొ ందుతూ, ఆయనతో సమయానిని గడిపితే, 
దేవుడు మనలిని ఒకోకు రోజు యిేసు సవేభ్వంలోకి మారుసా్త డు.

మన ఆవ్శాలు, మన భ్వాలు ఎలా ఉనానియి, ఇతరులు మనలిని ఎలా ఆదరిసు్త నానిరు, మనమెలా 
ఇతరులను ఆదరిసు్త నానిం అన్ వాటిని గురించి దేవునికి మనపట్ల  ఆసకి్త ఉంది.

స్మూహిక అభ్యుసం
పరేతి ఒకకురు ఒకరినొకరు చూడగలిగ్ వధంగా ఒక వృత్త ంగా కూరోచివాలి. వృత్త ం మధ్యలో పరేతి ఒకకురు 
చూడగలిగ్లా 10 వత్తనాల అభ్్యస ఠావును ఉంచండి (దేవుని రాజ్య కార్యక్రమ అభ్్యస పుస్తకంలోని, 45వ 
ప్జీని జ�రాకుస్ చేసుకోండి). దాని పరేకకున 10 బియ్యపు గింజలను లేక శెనగ గింజలను లేదా మరి ఏవెైన 
అందుబ్ట్లో ఉనని గింజలను ఉంచండి. వృత్త ంలో ఉననివారి సంఖ్య మీ గుంపు సంఖ్య. మూడు నుండి 12 
లోపల ఎంతమందెైనా ఉండవచుచి. ఒకవ్ళ 12 మందికంటె ఎకుకువమంది ఉననిట్లయితే, ర�ండు గుంపులు 
చేయండి. 24 మందికంటె ఎకుకువగా ఉంటే, మూడు గుంపులు చేయండి. ఒకోకు గుంపుకు 10 గింజలు, ఒక 
10 వత్తనాల అభ్్యస ఠావు గుంపు మధ్యలో ఉండాలి.

ఒకొకుకకురుగా - పరేతి ఒకకురు - గుంపులోనివారితో మాట్్ల డడానికి అవకాశం ఇవవేబడుతుంది. పరేతి ఒకకురికి 
సమాన హకుకు ఉంట్ంది. పరేతి ఒకకురు సమాన పరాే ముఖ్యత గలవార్. పరేతి ఒకకురు గుంపులో పరేముఖమెైన 
వారుగా పనిచేసా్త రు. పరేతి ఒకకురు అభ్్యస ఠావులోని ఏ వభ్గంగా తమ సమాజం తమను చూసు్త ందని 
తలుసా్త రో - వలువ లేనివారుగా చూసు్త ందా, లేదా కొదిదపాటి వలువ గలవారుగా చూసు్త ందా, లేదా చాలా 
వలువ గలవారుగా చూసు్త ందా అన్ దానిని గురించి తమ గుంపుతో పంచుకుంట్రు.

సమాజం తమను ఎలా చూసినా, ఆ వ్యకి్త సిగు్గ పడనకకుర లేదు అని పరేతి ఒకకురు తెలుసుకోవడం ఎంతో 
ముఖ్యం. సమాజం ఒక వ్యకి్తని ఎలా చూసు్త ంది అన్ది చాలా వషయాల ఫలితమెై ఉంట్ంది, అందులో చాలా 
వషయాలు ఆ వ్యకి్త సావేధీనంలో ఉండవు. సరియి�ైన జవాబు: సమాజం నినుని ఎలా చూసు్త ందన్దానిని 
నీవు ఏ వధంగా గ్రహించుకుంట్వు అన్ది.
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ఒకమారు పరేతి ఒకకురు సమాజం తమను ఏ వభ్గంలోని వారిగా (వలువ లేనివారుగా లేక కొదిదపాటి వలువ 
గలవారుగా లేక చాలా వలువ గలవారుగా) చూసు్త ందో  పంచుకునని తరువాత, గుంపులోని పరేతి ఒకకురు 10 
గింజలను ఎంచుకునని వభ్గాలో్ల  పెట్టటం దావేరా తమ గుంపు కనుగొనని వషయాలను ఎలా తెలియజ్సా్త రో 
చరిచిసా్త రు. 10 గింజలనూ ఉపయోగించాలి. 10 గింజలు గుంపునంతటిని ఒకకుటిగా తెలియజ్సా్త యి.  

ఉదాహరణ 1: 8 మంది ఉనని ఒక గుంపులో, 5 మంది సమాజం తమను వలువ లేనివారుగా చూసు్త ందని, 
ఇదదరు సమాజం తమను కొదిదపాటి వలువ గలవారుగా చూసు్త ందని, ఒకకురు సమాజం తమను చాలా 
వలువ గలవారుగా చూసు్త ందని నమిముతే, అపుపుడు, 10 గింజలో్ల  7 గింజలు ఎలాంటి వలువ లేని 
వభ్గంలోను, 2 గింజలు కొదిదపాటి వలువ గల వభ్గంలోను, ఒకకు గింజను మాతరేం చాలా వలువగల 
వభ్గంలోను పెట్టండి.

ఉదాహరణ 2: 6 మంది ఉనని ఒక గుంపులో, ముగు్గ రు సమాజం తమను వలువ లేనివారుగా చూసు్త ందని, 
ముగు్గ రు సమాజం తమను కొదిదపాటి వలువ గలవారుగా చూసు్త ందని, 0 మంది సమాజం తమను చాలా 
వలువ గలవారుగా చూసు్త ందని నమిముతే, అపుపుడు, 10 గింజలో్ల  5 గింజలు వలువ లేని వభ్గంలోను, 5 
గింజలు కొదిదపాటి వలువ గల వభ్గంలోను, 0 గింజలను చాలా వలువగల వభ్గంలోను పెట్టండి.

సమూహ చర్చ
మీరు గమనించినవాటిని చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

సమాజం తమను వలువ లేనివారుగాను లేక, కొదిదపాటి వలువ గలవారుగాను చూసు్త ందని నమేమువారు 
బలపడేలా, మనం ఏవిధంగ్ సమాజం వారిని చాలా వలువ గలవారుగా చూసు్త ందని నమేములా 
బలపరచగలం?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

బ�ైబిలు పఠనము
లూక్ 8:43-55 చదవండి

సందర్ము
ఈ లేఖన భ్గంలో ఒక వెలివ్యబడిన సీ్త రీ యిేసును ముట్టడానికి సమసా్త నిని సాహసించింది. ఆమె 
సంసకుృతి ఆమెను అపరిశుభరేమెైనదిగాను, యిేసును పరిశుభరేమెైనవాడుగాను పరిగణించవచుచి.

సమూహ చర్చ
43-44 వచనాలోలో  ఒక వెలివ్యబడిన సీ్త రీకి యిేసు సపురశతో ఏమి జరిగింది?
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45వ వచనంలో యిేసు ఏమనానిడు?

యిేసు, ననుని ఏమి ముటి్టంది అనలేదు గాని, ఎవరు అనానిడు. ఎవరు అంటే, ఒక వ్యకి్త. ఆమెను 
కనుగొనాలని ఆగుటదావేరా, తన సమయానినిసూ్త , తన శ్రదధాను కనపరుసూ్త , యేిసు ఆమెకు వలువ 
నిసు్త నానిడు, గౌరవానిని ఇసు్త నానిడు. అపపుటిక్ ఆమె ఆయన సవేస్థపరచే శకి్తని పొ ందుకుంది. 
గురు్త ంచుకోండి, యిేసు లోకం దృషి్టలో ఒక పరాే ముఖ్యమెైన వ్యకి్తయొకకు చనిపో బో తునని చినని కుమార�్తను 
రక్ించడానికి వెళ్్ళ మార్గంలో ఉనానిడు.

47వ వచనంలో ఆ సీ్త రీ ఏమి చేసింది?

యిేసు వెలివ్యబడడా  సీ్త రీని ఒక గొపపు వలువ గలిగిన వ్యకి్తగా, సరవే శకి్తమంతుడెైన దేవుని సవేరూపంలో 
సృషి్టంచబడినట్్ల గా గురి్తంచడమే కాకుండ, యిేసునుండి పొ ందిన సపురశతో, మొత్తం సమాజం, శిషు్యలు, 
యిేసు సయితం, ఇపుపుడు ఈ సీ్త రీ చెప్పుది వంట్నానిరు. 

ఆమెకు ఒక సా్థ నం ఉంది. ఆమెకు ఒక సవేరం ఉంది. ఆమె వలువ గలిగిన ఒక వ్యకి్త. ఆమె పరాే ముఖ్యమెైనది.

48వ వచనంలో యిేసు తన శిషు్యలముందు, సమాజమంతటి ముందు, ఆమెను ఏమని పిలిచాడు?

యిేసునుండి పొ ందే ఒకకు సపురశ పూరి్త ఆరోగా్యనినిసు్త ంది - శార్రకంగా, మానసికంగా, ఆతీముయంగా. ఆమెకు 
ఒక సా్థ నం, ఒక సవేరం, ఒక దేవుని బిడడాగా పునరుదధారించబడడా  ఒక గురి్తంపు ఉనానియి.

సమాజం తమను వలువ లేనివారుగాను, కొదిదపాటి వలువ గలవారుగాను చూసు్త ందని నమేమువారిని, మనం 
ఏవిధంగ్ సమాజం వారిని చాలా వలువ గలవారుగా చూసు్త ందని నమేములా బలపరచగలం?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకునని ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 14: సంబంధాలు - సమానతవేం 
‘యేిసులో సంబంధాలు సరిసమానంగా పునరుదధారించబడాడా యని…అందుబ్ట్లో ఉనని, అందుబ్ట్లో 
లేని…అనిని సమాజ్లలో సందేశం అత్యవసరం అని న్రుచికునానిను.’ సదసుస్ పరేతినిధి 

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
దేవుని ప్రేమను, సవేస్థపరచే శకి్తని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

మనం దేవుడు సీ్త రీ-పురుషులను ఎలా సరిసమానంగా చూసా్త డన్ వషయానిని గురించి కొనిని వధానాలను 
ఆయన కథ, ఆయన నిజమెైన ప్రేమ కథ అయిన బ�ైబిలునుండి పరిశీలనగా చదువుకుందాం.

దేవుడు సీ్త రీ-పురుషులను కూడ చేరిచి తన సృషి్టని గురించి ఏమి పరేకటించాడు? ఆదిక్ండం 1:31 చదవండి

 

దుషు్ట డు పాడుచేసిన ఈ లోకంలో నివసిసూ్త , దేవుని రాజ్యంలోని సంబంధాలను అర్థం చేసుకోడానికి మనం 
పరాే రంభంలోకి వెళ్్ళలి. ఆదిక్ండం 1:27-28 చదవండి

ఎవరి సవేరూపంలో దేవుడు పురుషునిని సృషి్టంచాడు?

ఎవరి సవేరూపంలో దేవుడు సీ్త రీని సృషి్టంచాడు?

దేవుడు ఎవరిని సమానంగా ఆశీరవేదించాడు?

ఎవరికి దేవుడు భూమి అంతటిమీద సమాన అధికారానిని (పాలించే హకుకును) ఇచాచిడు?

ఆదిక్ండం 2:18-20 చదవండి

దేవుడు ఈ వచనంలో పురుషునికి ఒక సాటియి�ైన సహాయంగా సీ్త రీని ప్రొకునానిడు. అంటే, పరేకకున్ ఉండే 
ఒకరు, ఒక్ వధమెైన శర్రంగల ఒకరు, అయినపపుటిక్ భననిమెైనవారని అర్థం. పురుషునితో సమానమెైన 
ఒకరు, ఏ ఇదదరు కలిసి ఒకకురవగలరో అటి్టవారు. దేవుని సవేరూపంలో సృషి్టంపబడిన ఒక వ్యకి్తగా, 
పురుషునినిసంపూర్ణం చేస్వారు.

దేవుని మాటయి�ైన పాత నిబంధనల,ో చాలాచోట్ల  సహాయం అన్ మాట దేవుడు మనిషికి పకకున్ ఉండట్నికి 
సూచనగా ఉపయోగించబడింంది. దేవుని మాటయి�ైన కొత్త  నిబంధనలో, దేవుని ఆతముకు లేక సనినిధికి 
గురు్త గా యిేస్ సూచిసా్త డు.
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దేవుడు సీ్త రీ-పురుషులను సమానంగా చేశాడా లేక అసమానంగా చేశాడా?

సృషి్ట  అంతటిలో సీ్త రీ-పురుషులు దేవుని పరిపూర్ణ సామరా్థ ్యనిని 
పరేకటించే అదు్త సృషి్ట . ఒకరికి ఒకరు సమానంగా, ఒకరిని ఒకరు 
అభనందించుకోడానికి, ఒక సమానమెైన సంబంధానిని దేవునితోను, 
తామిదదరూ కలిగి ఉండడానికి పురుషుడు (పురుషుడు, సీ్త రీ ఇదదరు కూడ) 
దేవుని ఊపిరిని పొ ందాడు.

సీ్త రీ-పురుషులు మంచి కోసం నమూనా చేయబడాడు రు… 
సమానంగా-సమానంగా

ఇపపుటి పరేపంచం పరిపూర్ణంగా ఉందా?

దేవుని పరిపూర్ణ పరేపంచం మారి పో వడానికి ఏదో  జరిగింది. జ్ఞా పకం చేసుకోండి, దేవుడు సీ్త రీ-పురుషులకు 
దేవుని పరిపూర్ణ పరేపంచానిని సంరక్ించే ఆధిక్యతతో పాట్, భూమి అంతటిమీద అధికారానిని ఇచాచిడు. 
తనతో వజయవంతంగా జీవంచడానికి ఆయన వారికి అనినిటినీ ఇచాచిడు.

దేవుడు మరణానిని లేదా జీవానిని కోరుకొన్, దేవుని జ్ఞా నం మరియు జీవ వృక్షంలో పాలుపంపులు 
కోరుకొన్, లేదా దుషు్ట ని మోసం మరియు మంచి-చెడడాల జ్ఞా నానినిచేచి చెట్్ట తో పాలుపంపులు కోరుకొన్ 
సావేతంతరాే ్యనినిచిచి సీ్త రీ-పురుషులను సృషి్టంచాడు. 

దేవుడు మనుషు్యనికి దేనిని కోరుకొన్ అవకాశానిని ఇచాచిడు? ఆదిక్ండం 2:8-9 మరియు 15-17 
చదవండి

ఆదికాండంలోని మూడవ అధా్యయం ముగింపుకు ముందు, మొదటి పురుషుడు మరియు మొదటి సీ్త రీ 
దేవుని జ్ఞా నం మరియు జీవ వృక్షంలో పాలుపంపులు కోరుకోక, దుషు్ట ని మోసం మరియు మంచి-చెడడాల 
జ్ఞా నానినిచేచి చెట్్ట తో పాలుపంపులు కోరుకునానిరు. సీ్త రీ-పురుషులు చివరకు జీవంచడానికి, ఫలించడానికి 
దారితీస్ నమముకమెైన సంబంధానిని, సనినిహితతను, దేవుని జ్ఞా నానిని పొ ందుకోట్నిని కోరుకోక, చివరికి 
మరణానికి, నాశనానికి దారితీస్ నమిముకలేని సంబంధానిని, దూరానిని, దేవుని జ్ఞా నానిని తిరసకురించట్నిని 
కోరుకునానిరు. సీ్త రీ-పురుషులు మరణం మరియు చెడుతనం ఈ నిషకుళంక పరేపంచంలోకి పరేవ్శించడానికి 
కారకులయా్యరు. ఆదిక్ండం 3:1-7 మరియు 16-17 చదవండి

ఇపుపుడు సీ్త రీ-పురుషుల మధ్య గల సంబంధం ఎట్వంటిద,ి సమానమెంైదా లేక అసమానమెంైదా?

పరేతి ఒకకురు అదుపు, అధికారం కోసం పో రాడతారు. సీ్త రీ పురుషునిని అదుపులో ఉంచాలన్ వాంఛ కలిగి 
ఉంట్ంది, పురుషుడు సీ్త రీని ఏలడానికి పరేయతినిసా్త డు.

ఆదిక్ండం 4:7 చదవండి

ఈ సందర్ంగా ఆదకి్ండం 3:16-17లో ఉనని వధంగా వాంఛ అంట,ే వనెకాలే తిరుగుతూ, అదుపులో 
పడెుతూ, ఇష్టమొచిచినట్్ల  మార్చియడం. ఈ సందర్ంగా ఆదకి్ండం 3:16-17లో ఉనని వధంగా ఏలడం 
అంట,ే పెచైయేిగా ఉండడం, హింసంిచడం.

మంచి కోసం నమూనా చేయబడాడు రు
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దుషు్ట డు మోసం చసేని సీ్త రీ ఇపుపుడు పురుషునికి ఏమి చయెా్యలని కోరుతుంద?ి

దుషు్ట డు పాడుచసేని పురుషుడు ఇపుపుడు సీ్త రీకి ఏమి చయెా్యలని కోరుతాడు?

సీ్త రీ-పురుషులు దుష్టు నిచేత ప్డుచేయబడాడు రు... 
అసమానంగా-అసమానంగా

కాని కథ అంతటితో ముగియదు. దేవుడు తన అత్యంత ప్రేమచేత,  
తన సవేంత సృషి్ట  దగ్గరకు రక్త మాంసాలు గల మనుషు్యడుగా కిందికి 
దిగి వచాచిడు. సిలువలో మనుషు్యని దోషానికి ఫలితంగా ఈ  
లోకంలోకి పరేవ్శించిన సకల నాశనానిని, రోగానిని, మరణానిని,  
దుష్టతావేనిని తనమీద వ్సుకునానిడు, యిేసు సకల నాశనానిని,  
రోగానిని, మరణానిని, దుష్టతావేనిని జయిసూ్త , తిరిగి బతికి,  
మనలను ఇంకా మేల�ైనదాని కోసం పునరుదధారించాడు.

సీ్త రీ-పురుషులు ఇంక్ మేల�ైనదాని కోసం పునరుద్ధరించబడాడు రు... 
సమానంగా-సమానంగా  

కాని కథ అంతటతిో ముగియదు. దవేుడు తన అత్యంత ప్రేమచతే, దుషు్ట ని అబదాధా లను ఖండంిచడానికి, 
సతా్యనిని ఎరుగుటదావేరా మోసగించబడకుండ ఉండడానికి, దుషు్ట డు పాడుచసేని లోకంలో మన సవేకయ్ 
ఆశలపె,ై దుష్టమెనైదానిపె,ై దుషు్ట నిపెనై ్వజయం కలిగి జీవంచడానికి మనకు తన శకి్తని, అధకిారానిని ఇసా్త డు.

మనం అదుపులో ఉంచాలి, ఏలాలి అన్ మన కోరికను వదలిపెటి్ట , యిేసు రక్తమాంసాలతో వచిచి, చనిపో యి, 
తిరిగి లేచి, పెైకి ఆరోహణమెై మనకు ఇవావేలనుకునని దానినంతటిని పొ ందుకొని, ఎపపుటికి దేవుని చితా్త నికి 
అపపుగించుకొంటే, లేక లొంగిపో తే, మనలోని పాత మనిషి చచిచి, దుషు్ట డు 
పాడుచేసిన లోకంలో పరేసు్త తం మనం నిజంగా జీవసా్త ం.

దేవుడు తన అత్యంత ప్రేమచేత, యథాసి్థతికి తీసుకొనివచేచి, సవేస్థపరచే పని 
అన్ తన పరేణాళికలో మనకు ఒక పాతరేను కలిపుసా్త డు. 15 మరియు 16 సభలో్ల  
దేవుని ప్రేమను గురించి, మనకు ఆయన తన సవేస్థపరచే పని అన్ పరేణాళికలో 
యిచేచి పాతరేను గురించి, ఆయన కథయి�ైన బ�ైబిలునుండి పరిశీలనగా 
చదువుకుంట్ం.

సీ్త రీ-పురుషులు సవిస్థపరచడానికి పంపబడాడు రు…సమానంగా-సమానంగా

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకునని ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?

సవిస్థపరచడానికి పంపబడాడు రు

దుష్టు నిచేత ప్డుచేయబడాడు రు

ఇంక్ మేల�ైనదాని కోసం 
పునరుద్ధరించబడాడు రు
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సభ 15: సంబంధాలు - శిష్యరికం
మనం జీవత యాతరేలో పయనిసు్త ండగా, పరిసి్థతి ఏదెైనా, మనం ఎకకుడికి వెళి్లనా, సరవేశకి్తమంతుడు, 
ఎల్లవ్ళల హాజరుగా ఉండేవాడు మనతో ఉనానిడు…సనినిహితంగాను, వ్యకి్తగతంగాను.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన
దేవుడు మనతో ఉనానిడని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

బ�ైబిలు పఠనం
ఈ పరేయాణం పరాే రంభంలో, దేవునిని మరియు ఆయనకు మీ పట్ల  గల ప్రేమను తెలుసుకోవటం దావేరా, ఆయన ఎవరో, 
ఆయన ఏమి చేశాడో , ఆయన ఏమి చేసా్త డో  తెలుసుకోవటం దావేరా శిష్యరికం మొదలౌతుందని మనం న్రుచికునానిమని 
జ్ఞా పకం చేసుకోండి. ఆయనతో ఆయన వాక్యంలో, ఆయన సనినిధిలో, ఆరాధనలో, పరాే ర్థనలో, ఇతర వశావేసులతో 
సహవాసంలో సమయానిని గడపడం మనం దేవునిని తెలుసుకోడానికి సహాయపడుతుంది.
మనలోను, ఇతరులలోను శిష్యరికం అన్ది అనుదినం కొనసాగ్ ఒక క్రమం. దరాే క్షావలి్ల సంబంధాలను గురించిన సభలో 
మనం న్రుచికునని వధంగా, సవేభ్వంలో మారుపు మరియు మనలో ఎదుగుదల అన్ది పరిశుదాధా తుముని కార్యం. దేవుడు 
తనను పరేత్యక్షపరచుకోడానికి ఆయనకు మనమే అవసరం లేదు, కాని ఆయనకు మనయందునని అత్యంత ప్రేమచేత 
మనలను తన పరేణాళికలో భ్గంగా ఉండడానికి ఎంచుకునానిడు. దేవునిని, ఆయన సతా్యనిని, ప్రేమను, శకి్తని ఇతరులు 
తెలుసుకోవాలంటే, వాళ్్ల  మొదట ఆయనను గురించి తెలుసుకోవాలి.

మనం ఎవరి శిషు్యలం?

ఎవరు శకి్త, అధికారాననింతటిని కలిగి యునానిరు? మత్తయి 28:18-20 చదవండి

ఈ మూడు వచనాలో్ల  యిేసు తన శిషు్యలకు చేయమని చెపిపున నాలుగు పనులు ఏవి?

1. వెళ్లండి
ఈ సందర్ంలో, వెళ్లండి అంటే, మనం జీవత యాతరేలో పయనిసు్త ండగా (మనం ఉనని పరిసి్థతి ఎలాంటిదెైనా), మనం ఒక 
స్థలంనుండి మరొక స్థలానికి పరేయాణం చేసు్త ండగా (మనం ఉనని పరాే ంతం ఏదెైనపపుటిక్), ఆ పరిసి్థతి మీద మరియు పరేతి 
పరాే ంతం మీద శకి్తని, అధికారాననింతటిని యిేసు కలిగి ఉనానిడు అని అర్థం. ఆయనతో మన అనుదిన పరేయాణంలో పరేతి 
ఒకకురం ఎకకుడ ఉననిపపుటిక్, ఆయన మనలోని పరేతి ఒకకురితో సనినిహితంగాను, సవేయంగాను తన ఆతముతో ఒకొకుకకు 
శిషు్యనిలోను ఉంట్డు.

2. బ్పి్తసముమిసూ్త

ఈ సందర్ంగా, బ్పి్తసముమిసూ్త  అంటే, ఒకడు యిేసుతోను, ఆయన పో లికతోను, ఆయన మరణ 
పునరుతా్థ నమునందు ఐక్యమగుటకు శుదిధా  చేయడానికి, పూరి్తగా ముంచడము, లేదా పలుమారు్ల  అదదడము అని 
అర్థం. యిేసును పొ ందడం అంటే, ఆయన పో లికను, ఆయన పరిశుదాధా తుమునిని, తండిరేని పొ ందడం. ఆయనలో పూరి్తగా 
మునగడం అంటే, హృదయానిని మరియు మనసుస్ను అపపుగించుకొనడం దావేరా, ఆయన శకి్తని, అధికారానిని 
పొ ందడం, మరియు ఆయన ఆతముదావేరా పరేసు్త త కాలంలోను, భవష్యతాకులంలోను శాశవేతమెైన, నిజమెైన మారుపును 
పొ ందడం.

3. బో ధిసూ్త

సమర్థవంతమెైన బో ధన అంటే, ఇతరులు యిేసును గురించి తెలుసుకోడానికి, ఆయనతో వారికి గల సంబంధంలో 
ఎదగడానికి, ఇతరులకు ఉపదేశించడానికి అధికారమివవేడం. బో ధించడమంటే, మనక�ంత తెలుసో  ఇతరులకు 
చూపించడమో లేక మనం చెప్పుది సరి అని నిరూపించడమో కాదు. యిేసుకు శిషు్యలనుగా చేయటం అన్ సందర్ంగా, 
బో ధించడం అంటే, పరేతి వర్గంలోని ఇతరులకు, పురుషులకు, సీ్త రీలకు ఇదదరికి (సరి సమానంగా), పెదదలకు, పిల్ల లకు (సరి 
సమానంగా) వారి పూరి్త వశావేసానిని దేవునికి సమరిపుసూ్త , ఆయనలో ఉదక సానినము పొ ందడము అని బో ధించడమే.
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4. శిషు్యలుగా చేయండి
ఈ సందర్ంగా, శిషు్యలుగా చేయడమన్ది ముఖ్యమెైన పని. మనం వారికి బ్పి్తసము మివవేడందావేరా (యిేసును, 
ఆయన పో లికను, ఆయన ఆతమును మరియు తండిరేని పొ ందడానికి అధికారమిసూ్త ), వారికి బో ధిసూ్త  (యిేసును గూరిచి 
తెలుసుకోడానికి, ఆయనలో ఎదగడానికి అధికారమిసూ్త ) శిషు్యలుగా చేసా్త ం. 

యిసేు శిషు్యలుగా చయేడమనద్ ిదవేుని పరేణాళికను సంపూరి్త చయేడంలో ఆయన సంకలపుం  
(ఎఫసెయీులకు 1:9-10). శిషు్యలుగా చయేడమనద్ ిపరిశుదాధా తుముడు ఆయన శిషు్యలలోను, వారి దావేరాను జరిగించే 
కార్యం. దవేుడు ఆయన శిషు్యలమెనై మనకు ఆయన పరేణాళికను వలె్లడ ిచశేాడు. ఆయనకు మన పట్ల  ఉనని గొపపు 
ప్రేమనుబటి్ట , మనకు ఒకొకుకకురికి, ఆయన పరేణాళికలో భ్గానినిచాచిడు. 

మనం యేిసును గూరిచి న్రుచికొంటూ, మనం అనుదినం యిేసుతో సంబంధం కలిగి ఆయనను గురించి మరి ఎకుకువగా 
సవేయంగా తెలుసుకొంటూ, జీవత యాతరేలో మనతో పయనిసు్త ననివాళ్లను తెలిసికొని, యిేసు 
తనుని గురించి మనతో పంచుకొంట్నని వధంగా, మనం ఇతరులతో యిేసును గూరిచి 
పంచుకొంటూ, యేిసు మనకు ఉపచారం చేయడానికి అనుమతిసు్త నని వధంగా, మనం 
ఇతరులకు ఉపచారం చేయటందావేరా యేిసుకు స్వ చేసు్త ంటే, ఆయన ఆతముదావేరా, ఆయన 
నామంలో, దేవుని పరేణాళిక సంపూరి్త చేయబడుతూ ఉంట్ంది. 

యిేసు సాక్ియి�ైన పరేతి శిషు్యడు, పరిశుదాధా తుమునిని తనలో కలిగి ఉంట్డు. నీ సాక్ష్యం, నీలో 
ఉనని మారుపు చెందించగల క్్రసు్త  శకి్తనిబటి్ట , నీవు ఎట్వంటి వ్యకి్తగా ఉండడానికి దేవుడు 
నినుని సృషి్టంచాడో  ఆ వధంగా ఉండడమే. పరేతి శిషు్యడు, యేిసు సాక్ి అన్ ఒక సాక్షా్యనిని కలిగి ఉంట్డు. 

స్క్యుం
యిేసు శిషు్యడివ కాకమునుపు నీవు ఎట్వంటి వ్యకి్తగా ఉనానివు?

నీకు మరియు నీలో యిసేు కలిగించిన వ్యతా్యసానిని చూపసిూ్త , యిసేు శిషు్యడవిగా నీవు ఎట్వంటి వ్యకి్తగా ఉనానివు?

యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని వశవేసించి, యిేసు శిషు్యడిని కావాలి అని నీవు 
నిశచియించుకుననిపుపుడు, నీ జీవతం ఎట్వంటి పరిసి్థతిలో ఉంది?

యిేసు తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని వశవేసించి, యిేసు శిషు్యడిని అవడానికి నినుని తెచిచిన అతి 
పరాే ముఖ్యమెైన వషయం ఏది?

పరేసు్త తం నీ జీవతంలో అతి పరాే ముఖ్యమెైన తేడా ఏది?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?
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సభ 16: సంబంధాలు - దేవుని రాజ్యం
మనం ఎవరిని ఆరాధిసు్త నానిమో వారి రూపంలోకి మారుతాం.

ప్్ర రంభ ప్్ర ర్థన
సభను పరాే ర్థనతో పరాే రంభంచండి.

ఆర్ధన 
యిేసు రాజ�ై ఉనానిడని తెలిప్ ర�ండు లేక మూడు ఆరాధన పాటలను పాడండి.

మనం కలిసి చేసు్త నని ఈ పరేయాణం పరాే రంభంలో, దేవుడు తనను, పరలోకంలో, భూమి మీద ఉనని 
వాటిననినిటిని, క్్రసు్త  యిేసులో ఒకకుటి చేయాలన్ తన పరేణాళికను మనకు పరేత్యక్షపరచాలని కోరుతాడని 
న్రుచికునానిమని జ్ఞా పకం చేసుకోండి. యిేసు దేవుని రాజ్య పరిపాలకుడు.

పద పరిశీలన
రాజ్యం అంటే రాజ్్యనిని, దాని పరిపాలన, అధికారం కింద వచేచి పరాే ంగణాలను లేక పరిసరాలను ర�ండిటినీ 
పరిపాలించే హకుకు లేక అధికారం, లేక శకి్త అని అర్థం.

దేవుడు అంటే తండిరే, కుమారుడు, పరిశుదాధా తుముడుగా మనం ఎరిగియునని సరావేధికారం గల దేవుడు.

దేవుని రాజ్యం అంటే పరలోకానిని, భూలోకానిని పరిపాలించే యిేసు హకుకు లేక అధికారం, లేక శకి్త. యిేసు, 
దేవుని రాజ్య పరిపాలకుడు. ఆతముదావేరా పుట్టటం అన్ 10వ సభలో, దేవుని రాజ్యంలో పరేవ్శించాలంటే, 
తపపుక మనం ఆ రాజును పొ ందియుండాలి. ఆయన సవేస్థ  పరచే పనిలో యేిసు క్్రసు్త  సందేశం, స్వ, ఆయన 
శిషు్యల పాతరేను అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుని రాజ్య సవేరూపం చాలా పరాే ముఖ్యమెైంది.

బ�ైబిలు పఠనం
లూక్ 4:43 మరియు అపొ స్తలుల క్ర్యులు 1:1-4 చదవండి

దేవుని రాజ్్యనిని గురించి యిేసు బో ధించి, న్రిపుంచాడు, దేవుని రాజ్యం అంటే దేవుని రాజ్య పరిపాలకుడే 
అని పరేత్యక్షంగా నిరూపించాడు.

యిసేు తాను రక్తమాంసాలతో రావడందావేరా ఏమి నరెవ్రుతూ ఉందని చపెాపుడు? లూక్ 4:18-19 చదవండి

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 



43

దుషు్ట డు పాడుచేసిన లోకంలోకి, యిేసు క్్రసు్త లో దేవుని రాజ్యం భూమి మీదికి వచిచింది.

యిేసు యోహానుతో, దేవుని రాజ్యం/పరలోక రాజ్యం భూమి మీదికి వచిచింది అనడానికి ఏవి నిదరశనం 
అని చెపాపుడు? మత్తయి 11:3-5 చదవండి

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

ఎపుపుడు గుడిడావారు చూసా్త రో, కుంటివారు నడుసా్త రో, చెవటివారు వంట్రో, ఆ రోజును గురించి పాత 
నిబంధనలో చాలా పరేవచనాలునానియి. ఇది క్వలం ఆతీముయ సవేస్థతను గూరిచినది కాదు. దేవుని రాజ్యం 
అంటే, పూరి్త సవేస్థత: ఆతీముయ, శార్రక, మానసికమెైనదని యేిసు పరేత్యక్షపరచాడు. సంపూర్ణ సవేస్థత, 
సమాధానం. 

దుషు్ట డు పాడుచేసిన (దుషు్ట డి పరేభ్వం మరియు ఏలాలి, అదుపులో ఉంచుకోవాలి అన్ మనుషు్యని 
కోరిక కింద ఉననిట్వంటి) లోకంలోకి, బంధింపబడినవారిని వడిపించడానికి, వరిగిన మనసుస్ గలవారిని 
సవేస్థపరచడానికి, దేవుని రాజ్యం వచేచిసిందని పరేకటించడానికి దేవుడు యిేసును పంపాడు. ఎవర�ైతే యేిసు 
తాన్యి�ైన రక్తమాంసాల బలియాగానిని నమిము, అంగ్కరిసా్త రో, వారు ఎపపుటెపపుటికి తపిపుంచబడాడా రు. చావు 
రాజ్యంనుండి తపిపుంచబడి, జీవ రాజ్యంలోకి తిరిగి తీసుకురాబడాడా రు.

మత్తయి 19:13-15 (మారుకే 10:13-16, లూక్ 18:15-17 కూడా) చదవండి

యిేసు చినని పిల్లలను ఎలా చూసా్త డన్దానిని గురించి మనం ఏమి న్రుచికుంట్ం?

పెదదలతో పో లిస్్త , చినని పిల్లలను యిేసు ఎలా చూసు్త నానిడు, సమానంగానా లేక అసమానంగానా?
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సమూహ చర్చ
దేవుని రాజ్యం ఎలా ఉంట్ందని మీరు నముముతునానిరో గుంపుగా చరిచించండి. జవాబులను రాయండి.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

దేవుని రాజ్యం యిేసులో పరేత్యక్షపరచబడింది.

యిేసు, తన ఆతముదావేరా, తన శకి్త, అధికారంతో, దుషు్ట డు పాడుచేసిన లోకంలో మనం దేవుని రాజ్యంలో 
నివసించడానికి, తండిరేయి�ైన దేవుని మహిమ కోసం, రానునని ఆయన రాజ్యంలో భ్గంగా ఉండడానికి 
మనకు అపపుగించాడు. 

మనం దేవునిని గురించి, ఆయన ప్రేమను గురించి మరి ఎకుకువగా తెలుసుకొన్ కొదీద , ఆయనతో ఆయన 
వాక్యంలో, ఆయన సనినిధిలో, ఆరాధనలో, పరాే ర్థనలో, ఇతర వశావేసులతో సహవాసంలో సమయానిని 
గడుపుతూ, యేిసునుండి పొ ందుకొంటూ, దుషు్ట డు పాడుచేసిన లోకంలో ఆయన నిండెైన వజయంలో 
నివసిసూ్త , ఆయన గొపపు ప్రేమను గురించి సాక్ష్యమిసూ్త  శిషు్యలనుగా చేసూ్త , పరేసు్త త కాలంలో ఇకకుడ 
భూమిమీద మనం దేవుని రాజ్యంలో నివసిసా్త ం.

ఈ సభలో దేవునిని గురించి మీరు తెలుసుకునని ముఖ్య వషయం ఏమిటి?

నీ ఆచరణాతముక సపుందన/పరాే ర్థన ఏమిటి?

ప్్ర ర్థన
ఎఫెసీయులకు 3:14-21 ఈ కారణాన న్ను తండిరే ముందు మోకరిలు్ల చునానిను. కనుక భూలోకంలో, 
పరలోకంలో ఉనని వశావేసులందరు ఆయన ప్రులో ఒక్ కుట్ంబముగా జీవసు్త నానిరు. ఆయన తన 
అనంతమెైన మహిమతో పరిశుదాధా తుముడి దావేరా శకి్తనిచిచి ఆతీముయంగా బలపరచాలని వ్డుకొంట్నానిను. 
అపుపుడు క్్రసు్త , మీలో వశావేసం ఉండటం వల్ల  మీ హృదయాలో్ల  నివసిసా్త డు. మీ వ్రు్ల  ప్రేమలో నాట్క 
పో యిేటట్్ల  చేయమనీ, మీ పునాదులు ప్రేమలో ఉండేటట్్ల  చేయమనీ పరాే రి్థసు్త నానిను. అపుపుడు మీరు 
పవతురే లతో సహా క్్రసు్త  ప్రేమ ఎంత అనంతమెైనదో , ఎంత లోతెైనదో  అర్థం చేసుకోకలుగుతారు. జ్ఞా నానిని 
మించిన క్్రసు్త  ప్రేమను మీరు తెలుసుకోవాలని దేవునిలో ఉనని పరిపూర్ణత మీలో కలగాలని నా పరాే ర్థన.

దేవుడు మనమడిగిన దానికనాని, ఊహించిన దానికనాని ఎకుకువ్ యివవేగలడు. ఇది మనలో పని చేసు్త నని 
ఆయన శకి్త దావేరా సంభవసో్త ంది. సంఘంలో యేిసు క్్రసు్త  దావేరా దేవునికి చిరకాలం శాశవేతమెైన మహిమ 
కలుగుగాక! ఆమేన్. (ERV)
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