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మ్ా ఈ ప్రచురణలను ఆల పీప్ులస చర్చ సభ్యయల, భాగస్వామ్యల, స్నేహితుల ఆర్థిక సహకవరంతో మ్యద్రంచి
ఉచితంగవ ప్ంపిణీ చేయడం స్వధ్యప్డుతునేద్. ఈ ప్రచురణ దవార్వ మీరు మేలు ప ంద్నట్ల యితే ఆల

పీప్ులస చర్చ దవార్వ ప్రచుర్థతమ్ౌతునే ఈ ప్ుసత కవల మ్యద్రణ, ప్ంపిణీ కోసం ఆర్థికంగవ సహకర్థంచి
తోడపడవలస్ింద్గవ మిమ్మల్నే ఆహ్వానిసుతన్వేమ్య. మీ విర్వళాలు ఏ విధ్ంగవ ఇవ్వాల్న అని తెలుసుకోడవనికి

apcwo.org/give వ్ెబస్ట
ై చూడండి. లేక, ఈ ప్ుసత కం చివర్థలో ‘‘ఆల పీప్ులస చర్చతో భాగస్వామ్యం’’ అన్ే
పనజీ చూడండి. కృతజ్ఞ తలు !
మెయిల్నంగ జ్ాబితవ

ఆల పీప్ులస చర్థచ నుండి ఉచిత ప్ుసత కవలు విడుద్ల న
ై ప్ుపడు తెల్నయజ్ేయడవనికి, మీరు apcwo.org వద్ద
మ్ా మెయిల్నంగ జ్ాబితవకు చందవ ప ంద్వచుచ
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1.

దేవుని గురించిన మన అవగాహన

ఇతరులు దేవుని గయర్థంచి ఏం చెపవపరు, మ్న గత అనుభ్వ్వలు, ప్ర్థశీలనలు, మ్నం చద్వినవి,
విశ్లలషణలు మొద్ల ైన అంశ్వలపై దేవుని గయర్థంచిన మ్న అవగవహన ఆధవరప్డి ఉంట్ ంద్. కవని
ఇవ్ేవీ సర్ైనవి కవకపో వచుచ! ఉదవహరణకు, బీమ్ా కంపనీలు భ్ూకంపవలు, తుపవనులు,
సుడిగవలుల వంట్ి ప్రకృతి వ్ెైప్ర్ీతవయలను ‘‘దెైవకవర్వయలు’’ అని చెబయతూ, కవబట్ిి వ్వట్ి విషయంలో

బీమ్ా వర్థతంచద్ని తమ్ నియమ్ాలోల పనర్్కంట్ారు. అలాంట్ి నియమ్ాలు మ్నం వినేప్ుపడు, మ్నం
దేవుని గయర్థంచి తప్ుప అవగవహన పంప ంద్ంచుకోవడం ఆరంభిస్వతం. ఎంద్ుకంట్ే తుపవనులు,
భ్ూకంపవలు మొద్ల ైన ప్రకృతి వ్ెైప్ర్ీతవయలను కల్నగథంచేవ్వడు దేవుడే కదవ అని ఆలోచిస్వతం.
మ్నం రక్షణ ప ంద్, చవలాకవలం కైసతవులుగవ జీవించిన తర్వాత కూడవ, దేవుని గయర్థంచిన మ్న
అభిపవరయం దో షప్ూర్థతంగవ, అసంప్ూరణ మెైనద్గవ, తప్ుపగవ ఉండే అవకవశం ఉంద్. దేవుని గయర్థంచి

సర్న
ై తలంప్ు మ్నకు ఉండకపో వచుచ. మ్న గతవనుభ్వ్వల మీద్ ఆధవరప్డి, దేవుడు ఎవరు,
ఆయన ఏమి చేస్త వడు, ఆయన ఎలా ప్నిచేస్త వడు అన్ేవ్వట్ిని గయర్థంచి మ్నకునే అన్ేక ప్క్షపవత
ధో రణయలు, అపవర్విలు, తప్ుపడు అభిపవరయాలను దవచుకోవడవనికి చూస్వతం. కొనిేస్వరుల మ్నం మ్త
సంబంధ్మెైన ప్రదేశ్వలలో వినేవి, మ్తగరంథవలలో చద్వినవి కూడవ దేవుని గూర్థచ మ్నకు తప్ుప
సమ్ాచవరం అంద్ంచడం వలన, మ్నం దేవుని గయర్థంచి ఒక అసంప్ూరణ మెైన, తప్ుప అభిపవరయానిే

కల్నగథ ఉండడవనికి అవకవశం ఉంద్. దేవుని గయర్థంచిన మ్న అభిపవరయం సర్ైనదేనని మ్నం
అనుకుంట్ూ

ఉండవచుచ,

కవని

వ్వసత వంగవ
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అద్

నిజ్ం

కవకపో వచుచ.

2.

దేవుని నిజమన
ై చిత్రింపై ముసుగు తొలగింది

రోమా 1:20-23
20 ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశ్క్తుయు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తు మొదలుక్ొని సృష్టింప బడిన
వసుువులను ఆలోచిించుట వలన తేటపడు చుననది గనుక వారు నిరుత్ు రుల ై యున్యనరు.
21 మరయు వారు దేవుని న్ెరగయు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచ లేదు, కృత్జఞ తయ సుుత్ులు చెల్లింపను లేదు గాని
త్మ వాదముల యిందు వయరుుల ైర.
22 వార అవివేక హృదయము అింధక్ార మాయెను; తయము జఞఞనులమని చెపుపక్ొనుచు బుదిిహీనుల ైర.
23 వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయల యొకకయు, పక్షుల యొకకయు, చత్ుష్ాపద
జింత్ువుల యొకకయు, పరత్తమా సవరూపముగా మారిర.

దేవుని సాభావమ్య ఆయన సృష్ిిలో బయలపరచబడింద్. ఆయన అద్ృశయలక్షణవలు, ఆయన
నితయశకిత, దెైవతామ్య ఆయన సృష్ిిదవార్వ సపషి ంగవ కనిపిస్త వయి, అరిమ్ౌతవయి. సృష్ిి తనను చేస్ిన

వ్వని మ్హిమ్ను గూర్థచ చెబయతుంద్ (కీరతన 19:1-3). బాధవకరమెైన విషయం ఏమిట్ంట్ే, ప్రజ్లు
‘‘సృష్ిికరత ’’ను కవక ‘‘సృష్ిి’’ని ఆర్వధ్ంచడం మొద్లుపట్ాిరు. ఆయన సృష్ిిని గమ్నించడం దవార్వ
మ్నం సృష్ిికరత ను గూర్థచ న్ేరుచకోవచుచ, గవని సృష్ిినుండే దేవుణణణ తయారు చేసుకోకుండవ జ్ాగరతత
ప్డవల్న.
2 త్తమోత్త 3:16-17
దెైవావేశ్ము వలన కల్గన పరత్త లేఖ్నము ఉపదేశించుటకును, ఖ్ిండిించుటకును, త్పుప దిదు ుటకును, నీత్తయిందు శక్ష
చేయుటకును పరయోజనకరమై యుననది.

సృష్ిి మ్ాతరమే కవకుండవ, దేవుని అసల ైన రూపవనిే మ్నకు విశద్ప్రచడవనికి దేవుని వ్వకయం ఉంద్.
ఎంద్ుకంట్ే బైబిల దేవుడు ర్వస్ినదే. ప్రతి లేఖనమ్య మ్నకు దెైవ్వవ్ేశమ్య వలన వచిచంద్.
లేఖనమ్ంతవ దేవుని ఊపిర్థ నుండి, దెైవ పనరరణవలల వచిచంద్ని మ్నకు తెలుసు. లేఖన్వలు ర్వస్ిన
వ్వర్థపై దేవుని హసత ం ఉంద్, కవబట్ిి తవను ఎవర్ో, తన గయణలక్షణవలు, సాభావ్వలు ఏమిట్ో తెల్నయ
జ్ేస్న దేవుని సాయం ప్రతయక్షతే బైబిల.
దేవుని సాభావ్వలను, ఆయన గయణలక్షణవలను అన్ేకం మ్నం బైబిలోల చద్ువుతవం:
•
•
•

దేవుడు సాయంభ్వుడు—తన ఉనికి కోసం ఆయన ఎవర్థపైన్వ, దేనిపైన్వ ఆధవరప్డడు.
దేవుడు నితుయడు—కవలానికి మ్యంద్ు ఆయన ఉన్వేడు, ఎలల ప్ుపడూ ఉంట్ాడు.
దేవుడు సృష్ిికరత —ఆయన సమ్స్వతనీే సృజంచవడు.

2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

దేవుడు సరాశకితమ్ంతుడు—ఆయనకు అనిేట్ిపై అధ్కవరం ఉంద్, ఆయనకు అనిే
శకుతలూ ఉన్వేయి.
దేవుడు సరాజ్ాఞని—ఆయనకు సమ్సత మ్ూ తెలుసు.
దేవుడు సరావ్వయపి—ఆయన అనిేచోట్ల ా, అనిేవ్ేళలలో ఉన్వేడు. ఆయన సనిేధ్కి కవల,
సి ల ప్ర్థమితులు లేవు.
దేవుడు ఆతమ—ఆయన ఆతమయిై ఉన్వేడు, కవని ఆయన వయకిత. ఆయనకు భావనలు,
భావ్ోదేాగవలు ఉన్వేయి.
దేవుడు అనంతుడు—ఆయనకు ప్ర్థమితులు లేవు.
దేవుడు మ్ారుపలేనివ్వడు—ఆయన మ్ారడు. మ్నం మ్యసల్నవ్వళళమ్ౌతవం, కొనిే వయకితతా
గయణవలు పంప ంద్ుతవయి, కొనిే మ్ారవచుచ కూడవ. కవని దేవుడు ఎలల ప్ుపడూ ఒకేలా
వుంట్ాడు. ఆయన ఎద్గవల్నసన అవసరం లేద్ు.
దేవుడు స్వరాభౌమ్యడు—ఆయనకు నినుే, ననుే సంప్రద్ంచవల్నసన అవసరం లేద్ు.
ఆయన తనకిషిమెైనద్ చేస్త వడు.
దేవుడు ప్ర్థశుద్ుుడు.
దేవుడు నీతిమ్ంతుడు.
దేవుడు న్వయయవంతుడు.
దేవుడు సతయవంతుడు.
దేవుడు పనరమ్గలవ్వడు.
దేవుడు ద్యాళుడు—ఆయన మ్ంచి దేవుడు, ఆయనలోని ఈ సాభావ్వన్ేే మ్నం కింద్
అధవయయాలలో చూడబో తున్వేం.
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3.

దేవుని గురంచిన ప్రాముఖ్య మైన సత్యయ లు

దేవుని గయర్థంచి కొనిే మ్యఖయమెైన సతవయలను కింద్ చూడండి:

దేవుని చిత్ు ిం ఎలల పుపడూ ఆయన సవభావానిక్త అనుగుణింగా ఉింట ింది
దేవుడు ఎవర్ో మ్నకు తెల్నస్నత , ఆయన చితత మేమిట్ో మ్నకు తెలుసుతంద్. మ్నకొరకైన ఆయన చితత ం
ఎనేట్ికీ ఆయన సాభావ్వనికి విరుద్ు ంగవ ఉండద్ు. దేవుని చితత మేమిట్ో మ్నకు తెల్నయద్ని మ్నం
కొనిేస్వరుల అంట్ ంట్ాం. దవనికి కవరణం, బహుశ్వ ఆయన ఎవర్ో మ్నకు తెల్నయకపో వడమే.
ఉదవహరణకు, పవప్మ్యలు క్షమించడం దేవుని చితత మ్ా కవదవ అని తెలుసుకోడవనికి మ్నం
ఉప్వ్వసమ్యండి పవరర్థించం కదవ! క్షమించడం ఆయన తతాం అని ఎర్థగథ మ్నం ఆయనిే సమీపిస్త వం,
దేవుడు పవపవనిే క్షమిస్వతడు. ర్ోగయల విషయంలో కూడవ అంతే. సాసి ప్రచేవ్వడు కవబట్ిి ఆ
వ్వయధ్గరసత ుని సాసి ప్రచడం దేవుని చితత ం. ఆయన చితత ం ఎలల ప్ుపడూ ఆయన సాభావ్వనికి
అనుగయణంగవన్ే ఉంట్ ంద్, ఎంద్ుకంట్ే ఆయన చితత ం ఆయన సాభావంతో ఎనేడూ విభేద్ంచద్ు.
కవబట్ిి ప్రతి ర్ోగథని సాసి ప్రచడం ఆయన చితత మే. ‘‘సాసి ప్రచు యిహో వ్వను న్ేన్ే’’ అని చెప్పడం
దవార్వ సాసి ప్రచే దేవునిగవ తన సాభావ్వనిే ఆయన మ్నకి బయలు ప్ర్థచవడు.

త్న సవభావానిక్త, వయక్తుతయవనిక్త అనుగుణింగాన్ే దేవుడు అనినటినీ చేస్ు ాడు
కవబట్ిి, ఆయన ఎవర్ో మ్నకు తెల్నస్నత , ఆయన ఏమి చేస్త వడో మ్నం ఎరుగగలం. పండెల నవ్వర్థ
ల
కి ఇద్
బాగవ అరి ం అవుతుంద్. న్వ భారయ ఎమీ, న్ేను ఏమి ఆలోచిసుతన్వేన్ో, ఎలా ప్రవర్థతస్త వన్ో, ఒక
నిర్థదషిమెైన ప్ర్థస్తి
ిి లో న్ేన్ేమి చేస్త వన్ో మ్యందే చెప్పగలద్ు, ఎంద్ుకంట్ే ఆమె ననుే ఎర్థగథంద్ కవబట్ిి.
కొంతకవలంగవ ఆమె న్వ సాభావ్వనిే, వయకితతవానిే అరి ం చేసుకుంద్. అలాగే దేవుణణణ మ్నం ఎర్థగథత,ే
ఆయన ఏమి చేస్త వడో మ్నకు తెలుసుతంద్. ఆయన ఏమి చేస్త వడు అన్ేద్ ఆయన సాభావం, ఆయన
వయకితతవానికి అనుగయణంగవ ఉంట్ ంద్.

మ్యంద్ు చెపిపనట్ి గవ, బైబిల దేవుణణణ మ్నకు బయలపరుసుతంద్. కవబట్ిి దేవుడు ఎవర్ో—ఆయన
సాభావం, వయకితతాం ఏమిట్ో—తెలుసుకోడవనికి బైబిల చద్వడం మ్నకు అవసరం.

త్న సవభావానిక్త, వయక్తుతయవనిక్త విరుది ింగా దేవుడు ఏమీ చెపపడు లేక చెయయడు
‘‘న్ేను సతయవంతుణణణ కవని అప్ుపడప్ుపడూ అబదవదలు చెపత వను’’ అని దేవుడు ఎనేడూ చెప్పడు.

అలాగే ‘‘న్ేను మ్ంచి దేవుడిన్ే కవని కొనిేస్వరుల చెడడప్నులు చేసత ుంట్ాను’’ అని కూడవ చెప్పలేడు.
కవబట్ిి ఆయన తన సాభావ్వనికి విరుద్ు ంగవ ఏదీ చేయడు. కవబట్ిి ఈ విషయం మ్నం విన్ేద్ దేవుడు
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చెప్త ున్వేడవ, స్వతవను చెప్త ున్వేడవ లేక మ్ననుండి వచేచదవ అని తెలుసుకోవడవనిే సులభ్ం
చేసత ుంద్. ఇద్ కనిపట్ి డం చవలా సులువు, మ్నం విన్ేద్ ఆయన సాభావ్వనికీ, వయకితతవానికీ
అనుగయణంగవ ఉంట్ే, అప్ుపడు అద్ దేవుని నుండి వచిచందే. ఒకవ్ేళ అద్ ఆయన సాభావ్వనికి
విరుద్ు ంగవ ఉంట్ే, అప్ుపడు అద్ దేవుని నుండి వచిచంద్ కవద్ు. కవబట్ిి ఆయన ఎవర్ో/ఎలాంట్ివ్వడో
మ్నకు తెల్నస్నత , ఆయన చెపనపద్, చేస్నద్ మ్నం ఎరుగగలుగయతవం.

దేవుని శ్క్తు అపరమిత్మైనది, అయనపపటిక్ర దేవుడు చేయని క్ొనిన విషయాలు
ఉన్యనయ.
తవను కొనిే విషయాలు అససలు చేయనని దేవుడు ప్రకట్ించవడు. ఉదవహరణకు:
•
•
•

దేవుడు తనుే తవను ఎరుగననలేడు (2తిమోతి 2:13).
ఆయన అబద్ద మ్ాడన్ేరడు (తీతు 1:2).
ఆయన పవప్ం చేయలేడు (యాకోబయ 1:13).

ఇవి ఆయన చేయలేడు. ఎంద్ుకంట్ే ఇవి ఆయన సాభావ్వనికి విరుద్ు మెైనవి. ఆయన ఎనేడూ
విశ్వాసయత విడువలేడు, అబద్ద మ్ాడలేడు లేక పనరమించకుండవ ఉండలేడు.

దేవుడు తయను మనుషులకు ఇచిిన స్వవచయాపూరవక చితయునిన ఎననడూ క్ొటిట వేయడు
తన స్వరాభౌమ్తలో, మ్న స్నాచవాప్ూరాక చితవతనిే, అంట్ే మ్ంచిగవని, చెడుగవని చేయడవనికి
మ్నం ఎంచుకున్ే స్నాచాను, అధ్గమించకూడద్ని ఎంచుకున్వేడు. అంద్ువలేల ఆదవమ్య హవాలు
పవప్ం చేసత ునేప్ుడు ఆయన వ్వర్థని ఆప్లేద్ు. దేవుడు మ్న స్నాచవాచితవతలను అధ్గమిస్నత , మ్నం
మ్నుషులం కవక ర్ోబో లం అయియయవ్వరం. దేవుడు ర్ోబో లను సృజంచలేద్ు. ఆయన మ్నుషులను
తన సాంత పో ల్నక చ్ప్ుపన సృజంచి, వ్వర్థకి సాచితవతనిే ఇచవచడు. ఆయన ఎనేడూ మ్న
స్నాచవాచితవతనిే, అంట్ే ‘ఎంచుకోవడవనికి మ్నకునే స్నాచాను` అధ్గమించడు. ఆయన మ్నలను
ప్రభావితం చేస్త వడు, సర్థచేస్త వడు, బో ధ్స్త వడు, నడిపిస్త వడు, మ్నలో కవరయం చేస్త వడు, తన
వ్వకయమ్యనిచిచ తన ఆతమతో బలప్రుస్వతడు గవని ఎనేడూ మ్నం చేసుకోవ్వల్నసన ఎంపికను ఆయన
చేయడు. అంద్ువలేల దేవుడు మ్నుషులను నరకంలోకి వ్ెళళడవనికి అనుమ్తిస్వతడు. అంద్రూ రక్షణ
ప ందవలన్ేద్ ఆయన చితత ం, కవని మ్నుషులు ఇంకవ నరకవనికి వ్ెళళడవనికే ఎంచుకుంట్ న్వేరు.
కొంద్ర్థే నరకవనికి వ్ెళళమ్నీ, మ్ర్థకొంద్ర్థే ప్రలోకవనికి వ్ెళళమ్నీ ఎనేడూ చెప్పలేద్ు. అలా చేస్నత
అద్ ప్క్షపవతమ్ౌతుంద్. మ్నుషులు ఎంపిక చేసుకుంట్ారు. కవబట్ిి దేవుడు అనిేట్ినీ తన
స్వాధీనంలో ఉంచుకున్వేడు అని మ్నం అనేప్ుపడు, స్వమ్ానయంగవ అనీే ఆయన స్వాధీనంలోన్ే
ఉన్వేయని అరిం. కవని నిర్థదషింగవ చెపవపలంట్ే, మ్న స్నాచవాచితత ం లేక భ్ూమిమీద్ మ్నం చేసుకున్ే
ఎంపికలు దేవుని స్వాధీనంలో లేవు. మ్నం నిజ్ంగవ బయద్ుహీనమెైన లేక న్వశనకరమెైనద్
చేయడవనికి నిరణయించుకుంట్ే - అద్ మ్న ఇషి మే.
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4.

దేవుడు మంచి దేవుడు

దేవుని గయర్థంచి బైబిల బయలపరచే అన్ేక విషయాలలో, లేఖన్వలంతట్ా ఒక తిరుగయలేని సతయం
ప్ునర్వవృతమ్ౌతూ ఉంద్—దేవుడు మ్ంచి దేవుడు.
క్రరున 34:8
యెహో వా ఉత్ు ముడని రుచి చూచి తెల్స్్క్ొనుడి. ఆయనను ఆశ్ీయించు నరుడు ధనుయడు!
క్రరున 100:5
యెహో వా దయాళుడు. ఆయన కృప నిత్యముిండును. ఆయన సత్యము త్రత్రములుిండును.
క్రరున 107:1,8
1 యెహో వా దయాళుడు. ఆయనకు కృత్జఞ తయసుుత్ులు చెల్లించుడి. ఆయన కృప నిత్యముిండును.
8 ఆయన కృపను బటిట యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్ిరయ క్ారయములను బటిట యు వారు యెహో వాకు కృత్జఞ తయ
సుుత్ులు చెల్లించుదురు గాక.

స్వధవరణంగవ అనిే విషయాలూ అద్ుుతంగవ జ్ర్థగథపో తుంట్ే మ్నం దేవుని సుతతించి, ఆయన
మ్ంచితన్వనికి కృతజ్ఞ తవ సుతతులు చెల్నలస్త వం. అయితే ప్ర్థస్త
ిి ులు ‘‘అంతగవ బాగోకపో తే’’, దేవుడు
మ్ంచివ్వడుగవ లేడు అని భావించడం మొద్ల డతవం. ఉద్యకవలాన ర్ండుగంట్లు పవరరిన చేస్నత, ఆ
ర్ోజు దేవుడు మ్న విషయంలో చవలా మ్ంచిగవ ఉంట్ాడన్ే భావనతో ఉంట్ాం. తరువ్వత ర్ోజు కొద్ద
నిమిషవలే పవరరిన చేస్నత, ఆయన మ్న ప్ట్ల మ్ంచిగవ ఉండకపో వచచని భావించడవనికి మొగయు
చూప్ుతవం. ఏదో క సమ్యంలో మ్నంద్రమ్ూ, దేవుని మ్ంచితనం మ్నం ఎంతస్నప్ు పవరరిన
చేశ్వమ్న్ే దవనిపై ఆధవరప్డి వుంట్ ంద్ని ఆలోచించే తప్ుప చేస్త వం. కవని దేవుడు మ్ంచివ్వడు కవబట్ిి
‘మ్నం పవరరిన చేస్ిన్వ చేయకపో యిన్వ’ మ్ంచివ్వడుగవన్ే ఉంట్ాడు.

మ్నలో కొంద్రు, దేవుడు కైసతవులకు మ్ాతరమే మ్ంచివ్వడుగవ ఉంట్ాడని భావిస్వతరు కవని లేఖన్వలు
చెపనపద్ వ్ేరు:
క్రరున 145:8-9
8 యెహో వా దయాదయక్షిణయములు గలవాడు. ఆయన దీరఘశాింత్ుడు, కృప్ాత్తశ్యము గలవాడు.
9 యెహో వా అిందరక్త ఉపక్ార. ఆయన కనికరములు ఆయన సమసు క్ారయముల మీదనుననవి.
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దేవుడు అంద్ర్థకీ మ్ంచివ్వడు, మ్నలను హింస్ించేవ్వర్థకి కూడవ. చర్థచకి వ్ెళళళవ్వడికి మ్ాతరమే
కవద్ు, పవపికి కూడవ దేవుడు మ్ంచివ్వడే!
మత్ు య 5:45
ఆయన చెడడవార మీదను మించివార మీదను త్న సూరుయని ఉదయింపజేస్్, నీత్తమింత్ుల మీదను, అనీత్తమింత్ుల
మీదను వరష ము కురప్ించు చున్యనడు.

అంద్ువలల న్ే తమ్ జీవితవనిే గంద్రగోళం చేసుకునే పవప్ుల కోసం కూడవ మ్నం పవరర్థించి, వ్వర్థపై

ఆయన కృప్ను కుమ్మర్థంచమ్ని దేవుని అడగవచుచ. దేవుడు అంద్ర్థకీ మ్ంచివ్వడు. పవపి పైకి
దేవుని మ్ంచితనం ర్వవడం కోసం అతడు సంఘానికి ర్వవడవనికి మ్యంద్ు తనను తవను శుద్ు
చేసుకోని, తన ప్రవరత న సర్థ చేసుకోవ్వలని చెపవపల్నసన అవసరం లేద్ు. దేవుడు ‘‘అంద్ర్థకి ఉప్కవర్థ,
ఆయన కనికరమ్యలు ఆయన సమ్సత కవరయమ్యల మీద్ నునేవి’’ (కీరతన 145:9). పవపిని తవనునే
స్ిి తిలోన్ే “పవప్ం, గంద్రగోళం, ఇంకవ... ఆ ప్ర్థస్తి
ిి లోన్ే దేవుని ద్గు రకు ర్వనీయండి” దేవుని
ద్యాళుతాం అతనిని మ్ారుమ్నసుసకు నడిపిసత ుంద్ (ర్ోమ్ా 2:4).
దేవుడు మ్ంచివ్వడు కవబట్ిి, మ్నకు మ్ంచిచేయాలని ఆశిస్వతడు. ‘‘న్ేను మ్ంచి దేవుడన్ే కవని నీకు
చెడు జ్రగవలని ఆశిస్వతను’’ అని ఆయన తనతో తవను విభేద్ంచడు. ఆయన చెపనపవి, చేస్నవి,
ఆశించేవి అనీే, అనిేవ్ేళలా మ్ంచివ్ే.

దేవుడు మించివాడు క్ాబటిట , ఆయన ధయరాళముగా ఇస్ాుడు
మత్ు య 7:7-11
7 అడుగుడి, మీక్తయయబడును; వెదకుడి మీకు దొ రకును; త్టట డి మీకు తీయబడును.
8 అడుగు పరత్తవాడును ప్ ిందును, వెదకువానిక్త దొ రకును, త్టట వానిక్త తీయబడును.
9 మీలో ఏ మనుషుయడెైనను త్న కుమారుడు త్నున రొటటట ను అడిగన యెడల వానిక్త రాత్తనిచుిన్య? చేపను అడిగన
యెడల ప్ామునిచుిన్య?
10 మీరు చెడడవారై యుిండియు మీ ప్లలలకు మించి యీవులనియయ న్ెరగయుిండగా
11 పరలోకమిందునన మీ త్ిండిర త్నున అడుగువారక్త అింత్కింటట ఎింతో నిశ్ియముగా మించి యీవులనిచుిను.

భ్ూలోకంలో ఉనే తండిర తన పిలలలకు మ్ంచివ్వట్ిని ఇవాగల్నగథతే, దేవుని తండిర హృద్యానిే మీరు
తకుకవ అంచన్వ వ్ేయకండి. దేవుడు అతుయనేత తండిర. చెడడవ్వరమెైన మ్నమే మ్న పిలలలప్ట్ల
అంత పనరమ్, శరద్ు కనప్ర్థస్నత, అతయంత గ్ప్పవ్వడెైన దేవుడు తన పిలలలకు తప్పకుండవ మ్ంచివ్ే
ఇస్వతడని న్ేను నమ్మకంగవ చెప్పగలను.
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యాక్ోబు 1:17
శరీషటమైన పరత్త యీవియు, సింపూరణ మైన పరత్త వరమును, పరసింబింధమైనదెై, జయయత్తరమయుడగు త్ిండిర యొదు నుిండి
వచుిను; ఆయన యిందు ఏ చించలత్వమైనను గమన్యగమనముల వలన కలుగు ఏ ఛయయయెైనను లేదు.
క్రరున 84:11
దేవుడెైన యెహో వా సూరుయడును క్ేడెమున్ెై యున్యనడు. యెహో వా కృపయు ఘనత్యు అనుగీహిించును. యథయరు ముగా
పరవరు ించు వారక్త ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.
దేవుడు మ్ంచివి, ప్ర్థప్ూరణ మెైన వరమ్యలను ఇచేచవ్వడు. ఆయన మ్ంచివ్వట్ిని మ్నకివాకుండవ ఉండడు.
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5.

అదృశ్య దేవుని నిజమన
ై సవరూపిం యేసు క్రస
ీ ుు

క్ొలస్సీ 1:15
ఆయన అదృశ్యదేవుని సవరూప్య.ెై ..
2 క్ొరింథీ 4:4
దేవుని సవరూప్యెై యునన క్రీసు ు...
హెబ్రర 1:3-4
3 ఆయన దేవుని మహిమ యొకక తేజసుీను, ఆయన త్త్వము యొకక మూరు మింత్మున్ెై యుిండి, త్న మహత్ు
ు గల
మాటచేత్ సమసు మును నిరవహిించుచు, ప్ాపముల విషయములో శుదీికరణము తయన్ే చేస్్, దేవదూత్లకింటట ఎింత్
శరీషటమైన న్యమము ప్ ిందెన్ో వారకింటట అింత్ శరీషు ుడెై

4 ఉననత్ లోకమిందు మహామహుడగు దేవుని కుడిప్ార్వమున కూరుిిండెను.

యియసు దేవుని వయకితతవానికి, ఆయన చితవతనికి, ఆయన మ్నసుసకు, ఆయన భావనలనిేట్ికీ
ఖచిచతమెైన ప్రతిరూప్ం. యియసు భ్ూమిపై నడచినప్ుడు, ఆయన చేస్ినదవనిలో చెడు ఎనేడూ
లేద్ు. ర్ోగయలు ఆయన వద్ద కు వచిచనప్ుడు, ఆయన ఎనేడూ వ్వర్థని వ్ెళ్ళళప మ్మనలేద్ు గవని
వ్వరంద్ర్థనీ సాసి ప్ర్థచవడు. వ్వర్థ భౌతిక అవసర్వలు తీరచడవనికి ర్్ట్టిలను, చేప్లను వృద్ుచేస్ి
ప్రజ్లకు ఆహ్వరం ఇచవచడు. అలా ఆయన దేవుడు ఎలాంట్ివ్వడో చూపి, ఆయన మ్న ఇహలోక
జీవితవలపై ఆసకిత కల్నగథ యయన్వేడని చూపవడు.
మత్ు య 15:22
ఇదిగో ఆ ప్ారింత్ముల నుిండి కన్యను స్సు ీ యొకతె వచిి- పరభువా, దయవీదు కుమారుడయ, ననున కరుణింపుము; న్య కుమారు
దయయముపటిట , బహు బాధపడుచుననదని క్ేకలు వేస్ను.
మత్ు య 20:30
ఇదిగో తోరవపరకకను కూరుినన యదు రు గుీడిడవారు యేసు ఆ మారగ మున వెళుుచున్యనడని విని- పరభువా, దయవీదు
కుమారుడయ, మముమ కరుణింపుమని క్ేకలు వేస్్ర.
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కన్వను స్ీత ,ీ ఇద్ద రు గయడిడవ్వరు, తమ్ను కరుణణంచమ్ని, తమ్పై ద్యచూప్ుమ్ని కేకలు వ్ేశ్వరు.
ఆయన ద్యతో వ్వర్థ అవసర్వలను తీర్వచడు, వ్వరు సాసి త ప ందవరు. యియసు అద్ృశయ దేవుని
సారూప్ం, దేవుడు ఎవర్ో తెల్నపన అసల ైన ప్రతినిధ్. మ్నం కూడవ దేవుని కరుణణంచమ్ని కోర్థ,
అనుద్నం ఆయన ద్యను అనుభ్వించవచుచ.

ఈ విషయాలను గురుుించుక్ోిండి:
•

దేవుని చితత ం ఎలల ప్ుపడూ ఆయన ఎవర్ో, అంట్ే ఆయన సాభావ్వనికి అనుగయణంగవ
ఉంట్ ంద్.

కవబట్ిి ఆయన ఎవర్ో నీవు ఎర్థగథతే, ఆయన చితత మేమిట్ో నీకు తెలుసుతంద్. దేవుని చితత మేదో
భ్యంకరమెైనద్ అనేట్ి గవ కొంద్రు భ్యప్డిపో తూ ఉంట్ారు. దేవుని చితవతనికి లోబడడం నీ
జీవితంలో జ్ర్థగే శ్లరషిమెైన విషయం, ఎంద్ుకంట్ే నీ విషయంలో ఆయన చితత ం ఎలల ప్ుపడూ మ్ంచిద్.
సంతోష్ించు!
•

తన సాభావ్వనికి, వయకితతవానికి అనుగయణంగవన్ే దేవుడు సమ్సత మ్యను చేస్త వడు.

కవబట్ిి ఆయన ఎవర్ో నీవు ఎర్థగథతే, ఆయన ఏమి చేస్త వడో నీవు తెలుసుకుంట్ావు. దేవుడు
మ్ంచికవర్వయలే చేస్త వడని నీవు ధెైరయంగవ చెప్పగలవు. ఆయన నినుే తప్పకుండవ గద్ద స్వతడు,
సర్థచేస్త వడు కవని అద్ంతవ నీ మ్ంచి/మేలు కోసమే.
•

తన సాభావ్వనికి, వయకితతవానికి విర్ోధ్ంగవ లేక ఒకదవనికొకట్ి విరుద్ు ంగవ ఉనే విషయాలను
దేవుడు చెప్పడు, చేయడు.

దేవుడు ఎనేడూ నీ గయర్థంచి చెడడ విషయాలు చెప్పడు లేదవ ‘‘నీవు నరకవనికి పో తవవ’’ అని
ప్రవచించడు. ఆయన మ్ంచి విషయాలు మ్ాతరమే చెబయతవడు, మ్ంచిన్ే చేస్త వడు. దేవుడు నీకు
చెడుచేయలేనంత మ్ంచివ్వడు, ప రపవట్ చేయలేనంత జ్ాఞని, అబద్ు ం చెప్పలేనంత సతయవంతుడు,
నినుే కింద్ ప్డనీయనంత శకితమ్ంతుడు.

క్ాని దేవుడు మించివాడెైతే, ఈ లోకింలో చెడు విషయాలు ఎిందుకు జరుగు
త్ున్యనయ?
వరద్లు, తుఫవనులు వంట్ి ప్రకృతి వ్ెైప్ర్ీతవయల వలల , ఇంకవ ట్టరరర్థసి ు కవరయకలాపవలు, ప్ట్ి ణవలోల
న్ేర్వలు వంట్ి అన్ేక కవరణవల చేత ప్రజ్లు మ్రణణసత ున్వేరని వ్వర్వతప్తిరకలు ప్రతిర్ోజు మ్నకు
తెల్నయజ్ేసత ున్వేయి. కవబట్ిి, దేవుడు మ్ంచి దేవుడెైతే, ఈ చెడు విషయాలు ఎంద్ుకు జ్రుగయ
తున్వేయి? పైగవ మ్ంచివ్వర్థకి చెడు ఎంద్ుకు జ్రుగయతుంద్?
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దేవుడు మ్ంచి దేవుడు కవని ఒక చెడడ అప్వ్వద్ (స్వతవను) భ్ూమి మీద్ ఉన్వేడు. చెడడ ప్రభావం
చూప్ుతూ, చెడును ఆరంభిసూ
త తిర్థగేవ్వడు అప్వ్వద్. బాధవకరమెైన విషయం ఏమిట్ంట్ే, ప్రజ్లు
తెల్నస్ో తెల్నయకో స్వతవను ప్రతినిధ్ులుగవ మ్ార్థ, ఈ భ్ూమిమీద్ చెడును జ్ర్థగథసత ున్వేరు. ఆదవమ్య
పవప్ం దవార్వ అప్వ్వద్ ఈ లోకంలోనికి ప్రవ్ేశ్వనిే సంపవద్ంచవడు. భ్ూమి ఆదవమ్యకు అప్పగథంచ
బడింద్, దేవునికి అవిధేయత చూప్డం దవార్వ ఆదవమ్య భ్ూమిని స్వతవనుకు అప్పగథంతపట్ాిడు.
అయితే, ఇద్ కొంత కవలం వరకే. అంద్ువలేల అప్వ్వద్ భ్ూమి మీద్ ప్రసత ుతం వ్ేగంగవ ప్నిచేసత ున్వేడు
(ప్రక 12:12). స్వతవను ఆధ్ప్తయం మ్యగథస్న ‘‘కవలమ్య’’ (మ్తత యి 8:29) వసుతంద్, వ్వని
ద్యయమ్యలు భ్ూమిమీద్ నుండి వ్ెళళగ్ట్ి బడతవయి. స్వతవను, వ్వని ద్యయమ్యలను గూర్థచ దేవుని
ప్రణవళ్ళకను ప్రకట్న గరంథం బయలపరుసుతంద్ (ప్రక 20:10,14).
లూక్ా 8:22-25
22 మరయొకన్యడు ఆయన త్న శషుయలతో కూడ ఒక దో న్ె యెక్తక- సరసుీ అదు రక్త ప్ో దమని వారతో చెపపగా, వారు ఆ
దో న్ెను తోరస్్ బయలుదేరర.
23 వారు వెళుుచుిండగా ఆయన నిదిరించెను. అింత్లో గాల్వాన సరసుీ మీదిక్త వచిి దో న్ె నీళుతో నిిండినిందున వారు
అప్ాయకరమైన స్్ుత్తలో ఉిండిర.
24 గనుక ఆయన యొదు కు వచిి ‘పరభువా పరభువా, నశించిప్ో వుచున్యనమని’ చెప్ప ఆయనను లేప్ర. ఆయన లేచి
గాల్ని నీటిప్ ింగును గదిుింపగాన్ే అవి అణగ నిమమళమాయెను.
25 అపుపడయయన - మీ విశావసమకకడ అని వారతో అన్ెను. అయతే వారు భయపడి - ఈయన గాల్క్తని, నీళుకును
ఆజఞఞప్ింపగా అవి లోబడుచుననవే; ఈయన ఎవరో అని యొకనితో న్ొకడు చెపుపక్ొని ఆశ్ిరయపడిర.

యియసు ఆయన శిషుయలు ఒక తుపవను మ్ధ్యలో ఉన్వేరు (లూకవ 8:22-25). స్వధవరణ ప్ర్థస్తి
ిి లో
శిషుయలు తవమ్య చేయగల్నగథంద్ చేశ్వరు. ప్ర్థస్తి
ిి చేయిదవట్ిపో గవన్ే, తవమ్య నీళళలో మ్యనిగథపో తవమ్ని
వ్వరు భావించగవన్ే, వ్వరు యియసును నిద్రలేపవరు. అంతేగవనీ తవమ్య తుపవనులో మ్రణణంచడం తండిర
చితత మ్ని నమిమ, చివర్థ పవరరిన చేయడవనికి యియసు లేవలేద్ు! దవని బద్ులుగవ న్వవమ్యంద్ుకు
ఆయన ధెైరయమ్యగవ వ్ెళ్ళళ, గవల్నని, తుపవనును గద్ద ంచవడు, వ్ెంట్న్ే అవి నిమ్మళమెైపో యాయి.
ఇకకడొ క ప్రశే ర్వవ్వల్న - తుపవనును రపిపంచిందెవరు? దేవుడవ లేక అప్వ్వదవ లేక ప్రకృతవ?
దేవుడు అయియయ అవకవశం లేద్ు. ఎంద్ుకంట్ే, దేవుడెైతే యియసు దేవుని చితవతనికి విర్ోధ్ంగవ

పో ర్వడినట్ల అవుతుంద్. అయితే అప్వ్వద్ లేక ప్రకృతి చేస్ింద్ అయయయండవల్న. దేవుడు కొనిే
నియమ్ాలను విధ్ంచవడు. గవల్నలోకి విస్ిర్థన ఆపిల గయరుతవాకరషణ శకితని బట్ిి కింద్ప్డుతుంద్ గవనీ,
దేవుడు ఆపిలను కింద్కు తోయడం బట్ిి కవద్ు. ఆయన కొనిే పవరకృతిక నియమ్ాలను స్విపించవడు.
కవని స్వతవను పవరకృతిక మ్ూలకవలను వ్వడుకోగలడు. యోబయ 1-2 అధవయయాలలో, స్వతవను దేవుని
సనిేధ్లో నుండి వ్ెళ్ళళ, యోబయ కుట్ ంబానిే, ఆస్ిత ని న్వశనం చేయడవనికి కొనిే పవరకృతిక
విధవన్వలను వ్వడుకున్వేడు అని మ్నం చద్ువుతవం. జ్ర్థగే విలయాలకు దేవుణణణ నింద్ంచవద్ుద,
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ఎంద్ుకంట్ే ఆయన ఎలల వ్ేళలా మ్ంచివ్వడు. ఈ విప్తు
త లకు అప్వ్వద్ లేక ప్రకృతి నియమ్ాలు
కవరణం కవవచుచ.

దేవుడు ఒకరోజు మించివాడుగా, మరొకరోజు చెడడవాడుగా ఉిండడు. ఆయన
ఎలల పుపడూ మించివాడుగాన్ే ఉింటాడు.
యియసు తుపవనును గద్ద ంచినప్ుడు, తన శిషుయల వ్ెైప్ు తిర్థగథ, ఆ ర్ోజు వ్వళుళ చర్థచకి ఎంద్ుకు
వ్ెళళలేద్ు అని గద్ద ంచలేద్ు. ఆయన వ్వర్థని ‘‘మీ విశ్వాసమెకకడ?’’ అని ప్రశిేంచవడు. ర్ేగయతునే
తుపవనులో కూడ, వ్వరు లేచి తమ్ విశ్వాసమ్యను బట్ిి తుపవనుపై అధ్కవర్వనిే తీసుకోగలరని
ఆయనకు తెలుసు. అలాగే మ్నలో కొంద్రు తమ్ జీవితవలలో తుపవనులగయండవ వ్ెళత ునేవ్వరు,

వ్వట్ినిబట్ిి దేవుణణణ నింద్సత ూ ఉండవచుచ. దేవుణణణ నింద్ంచడం ఆప్ండి! వ్వట్ిపై అధ్కవర్వనిే
తీసుకుని, మ్న మ్ంచి దేవునిపై ఉనే విశ్వాసంతో వ్వట్ిని అణచివ్ేసత ున్వేమ్ని చెప్పడవనికై లేచి
నిలబడదవం. తుపవనులు తెచిచ మ్న జీవితవలను మ్యంచడవనికి ప్రయతిేంచేద్ మ్న మ్ంచి దేవుడు
కవద్ు. భ్ూమి మీద్ ఉండడవనికి దేవుడు అప్వ్వద్ని కొంతకవలం వరకు అనుమ్తించవడు, కవని
ఆయన మ్నలను ఎడబాయలేద్ు, నిససహ్వయయలుగవ విడువలేద్ు. మ్నకు దేవుడు విశ్వాస్వనిే,
ధ్ర్థంచడవనికి సర్వాంగ కవచవనిే, విజ్యవంతమెైన కైసతవ జీవితవలు గడిపనంద్ుకు తన వ్వకవయనిే
ఇచవచడు.
దేవుడు న్వయయవంతుడు కూడవ కవబట్ిి, న్వయయం, తీరుప అన్ేవి కూడవ ఉన్వేయి. కవని అవి మ్నం
దేవుని ధ్రమశ్వస్వతానిే ఉలల ంఘించి, ఆయన సర్థహద్ుదల బయట్ తిర్థగథనప్పట్ి సమ్యానికే ఉంట్ాయి.

ఆయన ఏమెై ఉన్వేడో దవనిేబట్ిి మ్నమ్ాయనను ఆర్వధ్ంచవలని దేవుడు కోరుతున్వేడు (ఆయన
ఏమెై ఉన్వేడో దవనికై ఆయనను సుతతించి కృతజ్ఞ తవ సుతతులు చెల్నలంచవలని). ఆయన ఉనేట్ి గవన్ే
మ్నం జీవించవలని (ఆయన ప్ర్థశుద్ుుడు, కవబట్ిి మ్నం ప్ర్థశుద్ుులుగవ ఉండవల్న; ఆయన
మ్ంచివ్వడు కవబట్ిి మ్నం ఒకర్థకొకరం మ్ంచివ్వరుగవ ఉండవల్న; మ్న జీవిత విధవన్వలు, ప్రవరత న
మ్న మ్ంచి దేవుణణణ అనుసర్థంచేలా ఉండవల్న), ఆయన ఎవర్ో ఆ ప్ర్థప్ూరణతను మ్నం
అనుభ్వించవలని (ఆయన ప్ర్థప్ూరణతను మ్నం ప ందవలని) ఆయన కోర్థక. ‘‘ఆయన ప్ర్థప్ూరణతలో
నుండి మ్నమ్ంద్రమ్య కృప్ వ్ెంబడి కృప్ను ప ంద్తిమి’’ (యోహ్వను 1:16).
మ్న జీవితవలలో దేవుని మ్ంచితన్వనిే మ్నం అనుభ్వించవచుచ. ‘‘న్ేను బరద్ుకు ద్నమ్య
లనిేయయ
కృపవక్షేమ్మ్యలే
న్వ
వ్ెంట్
వచుచను’’
(కీరతన
23:6).
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ఆల పసపులీ చర్ితో భాగస్ావములు కిండి
ఆల పీప్ులస చర్చ ఒక స్వినిక సంఘంగవ తన ప్ర్థథ్ని మించి ఇండియా అంతట్ా, మ్యఖయంగవ ఉతత ర
ఇండియా వరకు తన ప్ర్థచరయను జ్ర్థగథసత ునేద్. మ్ా ప్రతేయక ద్ృష్ిి (ఎ) న్వయకులను బలోపనతం
చేయడం, (బి) సంఘాలోలని యయవతను ప్ర్థచరయకు స్ిద్ుప్రచడం, (స్ి) కీరసత ు శర్ీరమెైన సంఘానిే
వృద్ు ప్రచడం. యౌవనసుతల కోసం అన్ేక శిక్షణవ స్మిన్వరుల, కైసతవ న్వయకుల కవనఫర్నుసలు
సంవతసరం అంతట్ా జ్ర్థగథసత ుంట్ామ్య. అవ్ే కవక, విశ్వాసులను వ్వకయంలో, ఆతమలో బలోపనతం
చేయాలన్ే లక్షయంతో వ్ేల సంఖయలో మ్ా ప్రచురణలు ఇంగీలషులో, ఇతర భారతీయ పవరంతీయ భాషలోల
ఉచితంగవ ప్ంపిణీ చేసత ున్వేమ్య.

ఒకేస్వర్థ లేక ప్రతి న్ెలా కరమ్ంగవ కొంత కవనుక ప్ంపించడం దవార్వ మ్ాతో ఆర్థికంగవ భాగస్వామ్యలు
కవవలస్ింద్గవ మిమ్మల్నే ఆహ్వానిసుతన్వేమ్య. మ్న దేశంలో జ్రుగయతునే ఈ గ్ప్ప ప్ర్థచరయకు
సహ్వయంగవ మీరు ప్ంపన కవనుక ఎంత అయిన్వ కృతజ్ఞ తతో స్ీాకర్థంచ బడుతుంద్.
మీరు మీ కవనుకని చెకుక దవార్వ లేక బాయంక డవరఫ్ి దవార్వ, ‘‘ఆల పీప్ులస చర్చ, బంగళూరు’’ పనరున
మ్ా ఆఫీసు అడరసుకు ప్ంపించవచుచ. లేక న్ేరుగవ బాయంక ట్ారన్సఫర్ దవార్వ మ్ా బాయంక ఎకౌకంటలో
జ్మ్ చేయవచుచ.
గమ్నిక: ఇండియాలోని బాయంక ఎకౌకంటల దవార్వ ప్ంపన కవనుకలను మ్ాతరమే ఆల పీప్ులస చర్చ
స్ీాకర్థంచగలద్ు. మీరు మీ కవనుక ప్ంపనట్ప్ుపడు మీకిషిమెైతే ఎపిస్ి ప్ర్థచరయలో ఏ విభాగంలో
దవనిని వ్వడవలని మీరు కోరుతున్వేర్ో దవనిని మ్ాకు తెల్నయజ్ేయవచుచ. ఇతర వివర్వల కోసం
ద్యచేస్ి మ్ా వ్ెబస్ైట apcwo.org/give లో చూడవచుచ.
మీకు వీల ైనప్ుపడలాల మ్ాకోసం, మ్ా ప్ర్థచరయ కోసం పవరర్థించడం మ్రచిపో వద్ుద.
మీకు

మ్ా

కృతజ్ఞ తలు,

దేవుడు

మిమ్మల్నే

దీవించును

గవక

!

FREE PUBLICATIONS
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF versions of all the above books are available for free download from our church website at
apcwo.org/books. Many of these books are also available in other languages. To request your
free copy of these books, please send an email to bookrequest@apcwo.org
*Available only as PDF
Also visit our church website for free Audio and Video sermons, Sermon notes
(apcwo.org/sermons),
and
many
other
resources
you
can
use.

ఆల పసపులీ చర్ి గురించి
ఆల పీప్ులస చర్చ (ఎపిస్ి)లో బంగళూరు నగరంలో మేమ్య ఉప్ుపగవ, వ్ెలుగయగవ ఉంట్ూ, ఇండియా
దేశ్వనికీ, ఇతర ప్రప్ంచ దేశ్వలకూ ఒక సారంగవ ప్నిచేయాలని మ్ా ద్రశనం.
ఎపిస్ి లో సంప్ూరణమెైన, ర్వజీప్డని దేవుని వ్వకవయనిే ప్ర్థశుదవుతమ అభిష్నకం, నడిపింప్ు దవార్వ
అంద్ంచవలనేద్ మ్ా ద్ృఢమెైన తీర్వమనం. మ్ధ్ురమెైన సంగీతం, సృజ్న్వతమకమెైన బో ధ్న, అతయంత

న్ెైప్ుణయంతో కూడిన వ్వద్నలు, సమ్కవలీన ప్ర్థచరయ విధవన్వలు, అతవయధ్ునిక స్వంకేతిక న్ెైప్ుణయం,
ఇవ్ేవీ దెైవ్వభిష్నకంతో, ప్ర్థశుదవుతమ సూచనలతో, ఆశచరయకవర్వయలతో, సూచకకిరయలతో, ప్ర్థశుదవితమ
వర్వల కుమ్మర్థంప్ుతో (1కొర్థంథీ 2:4-5; హెబీర 2:3-4) కూడిన వ్వకయ ప్రకట్నకు ప్రతవయమ్ాేయాలు
కవన్ేరవని మేమ్య నమ్యమతున్వేమ్య. మ్ా ప్రధవన్వంశం యియసు ! మ్ా వసుతవు దేవుని వ్వకయం ! మ్ా
విధవనం ప్ర్థశుదవుతమ శకిత ! మ్ా భారం ప్రజ్లు ! మ్ా గమ్యం కీరసత ులోకి ప్ర్థప్కాత !
మ్ా ప్రధవన కవర్వయలయం బంగళూరులో ఉంద్. ఇండియాలోని ఇతర పవరంతవలోల మ్ా కవర్వయలయాలు
ఉన్వేయి. ఆల పీప్ులస చర్చబారంచిలు ఎకకడెకకడ ఉన్వేయి అన్ే సమ్ాచవరం కోసం మ్ా వ్ెబస్ైట
www.apcwo.org/locations . చూడండి, లేక contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల ప్ంప్ండి.

నినున పవరమిసుునన దేవుడు నీకు తెలుస్ా?
సుమ్ారు 2000 సంవతసర్వలకు మ్యంద్ు, దేవుడు ఈ లోకంలోకి ఒక మ్నిష్ిగవ వచవచడు. ఆయన
పనరు యియసు. ఆయన ప్ర్థప్ూరణంగవ పవప్రహిత జీవితవనిే జీవించవడు. యియసు శర్ీరధవర్థయిన
ై
దేవుడు కవబట్ిి, ఆయన చెపిపనవనీే, చేస్ినవనీే మ్నకు దేవుణణణ బయలుప్ర్థచవయి. ఆయన
మ్ాట్ాలడిన మ్ాట్లు స్వక్షాతు
త దేవునివ్ే. ఆయన చేస్ిన ప్నులనీే దేవుని కవర్వయలే. యియసు
భ్ూమిమీద్ అన్ేక అద్ుుతవలు చేశ్వడు. ఆయన ర్ోగయలను, శరమ్లో ఉనేవ్వర్థని బాగయచేశ్వడు.
ఆయన గయడిడవ్వర్థ కనుేలు తెర్థచవడు, చెవిట్ివ్వర్థకి వినికిడినిచవచడు, కుంట్ివ్వర్థని నడిపించవడు, ప్రతి
విధ్మెైన వ్వయధ్ని, ర్ోగవనిే సాసి ప్రచవడు. కొద్ద ర్్ట్టిలను అతయధ్కంగవ చేస్ి ఆకల్నతో ఉనేవ్వర్థని
అద్ుుతంగవ పో ష్ించవడు, తుపవనులను అణచవడు, ఇంకవ అన్ేక అద్ుుతకవర్వయలు చేశ్వడు.

ఈ క్ారాయలనీన దేవుడు మించి దేవుడనీ, పరజలు బాగుిండయలని, సింపూరుణలుగా, ఆరోగయింగా,
సింతోషింగా ఉిండయలని క్ోరేవాడనీ బయలపరుసుున్యనయ. దేవుడు పరజల అవసరాలు తీరాిలని
క్ోరుత్ున్యనడు.

కవబట్ిి దేవుడు మ్ానవునిగవ మ్ార్థ మ్న లోకంలోకి ర్వవ్వలని ఎంద్ుకు నిరణయించుకుంట్ాడు?
యియసు ఎంద్ుకు వచవచడు?
మ్నంద్రమ్ూ పవప్ం చేస్ి, మ్నల్నే సృజంచిన దేవుని యిద్ుట్ అంగీకృతం కవని ప్నులు చేశ్వమ్య.
పవపవనికి ప్రయవస్వన్వలుంట్ాయి. పవప్ం దేవునికి మ్నకు మ్ధ్య దవట్లేని గ్ప్ప గోడలాగవ ఉంద్.
పవప్ం దేవుని నుండి మ్నలను వ్ేరుచేసత ుంద్. మ్నలను సృష్ిించిన వ్వనిని ఎరుగకుండవ, ఆయనతో
అరివంతమెైన అనుబంధ్ంలో ఉండకుండవ అడుడకుంట్ ంద్ పవప్ం. కవబట్ిి మ్నలో అన్ేకులు ఈ
ఖాళీని అన్ేకమెైన వ్వట్ితో నింప్ుకోవడవనికి ప్రయతిేసుతంట్ాం.
మ్న పవపవనికి మ్ర్్క ఫల్నతం, దేవుని నుండి శ్వశాతంగవ వ్ేరుకవవడం. దేవుని న్వయయస్వినంలో
పవపవనికి శిక్ష మ్రణం. మ్రణం అంట్ే దేవునితో నితయమ్ూ వ్ేర్ై నరకవనికి వ్ెళళడం.
కవని శుభ్వ్వరత ఏమిట్ంట్ే, మ్నం పవప్ం నుండి విడిపించబడి దేవుని ద్గు రకు వ్ెళళగలం. ‘‘పవప్మ్య
వలన వచుచ జీతమ్య మ్రణమ్య, అయితే దేవుని కృపవవరమ్య మ్న ప్రభ్యవ్ెైన కీరసత ు యియసు నంద్ు
నితయజీవమ్య’’ అని బైబిల చెబయతుంద్ (ర్ోమ్ా 6:23). తవను స్ిలువ మీద్ మ్రణణంచినప్ుపడు,
సరాలోక పవప్మ్యల కోసం యియసు వ్ెల చెల్నలంచవడు. మ్ూడుర్ోజుల తర్వాత ఆయన తిర్థగథ
లేచినప్ుపడు, తనను తవను సజీవునిగవ అన్ేకులకు కనప్రచుకొని, తిర్థగథ ప్రలోకవనికి వ్ెళాళడు.
దేవుడు పనరమ్, ద్యగల దేవుడు. ఏ ఒకకరూ నరకంలో నశించిపో వడవనికి ఆయన ఇషి ప్డడు.
అంద్ుకే ఆయన వచవచడు. మ్ానవ జ్ాతికంతట్ికీ పవప్ం నుండి, దవని నితయశిక్ష నుండి విడుద్ల
కోసం మ్ార్వునిే ఏరపరచడవనికి. ఆయన పవప్ులను రక్షించడవనికి వచవచడు- నీవంట్ి, న్వవంట్ి
వ్వర్థని పవప్మ్య నుండి, నితయమ్రణం నుండి విడిపించడవనికి.

ఈ ఉచితమెైన పవప్ క్షమ్ాప్ణ ప ంద్డవనికి, మ్నం ఒకక ప్నిచేస్నత చవలని బైబిల చెబయతుంద్ప్రభ్యవ్ెైన యియసు కీరసత ు స్ిలువపై చేస్ిన కవర్వయనిే స్ీాకర్థంచి, ప్ూరణహృద్యంతో ఆయనయంద్ు
విశ్వాసమ్యంచడం.
‘‘ఆయన యిందు విశావసముించు వాడెవడో వాడు ఆయన న్యమము మూలముగా ప్ాపక్షమాపణ
ప్ ిందును’’ (అప్ .క్ా. 10:43).
‘‘యేసు పరభువని నీ న్ోటత
ి ో ఒపుపక్ొని, దేవుడు మృత్ులలో నుిండి ఆయనను లేపనని నీ
హృదయమిందు విశ్వస్్ించిన యెడల, నీవు రక్షిింపబడుదువు’’ (రోమా 10:9).
నీవు కూడవ ప్రభ్యవ్ెైన యియసు కీరసత ునంద్ు విశ్వాసమ్యంచితే, నీ పవప్మ్యలకు క్షమ్ాప్ణ, శుద్ు
ప ంద్వచుచ.
ప్రభ్యవ్ెైన యియసు కీరసత ులో, ఆయన నీ కోసం స్ిలువపై చేస్ిన కవరయంలో విశ్వాసమ్యంచడవనికి నిరణయం
తీసుకోవడవనికి సహ్వయప్డే చినే పవరరిన కింద్ ఉంద్. యియసు నీ కోసం చేస్ినదవనిే నీవు
స్ీాకర్థంచినట్ల ఒప్ుపకోవడవనికి, నీ పవప్క్షమ్ాప్ణ, పవప్శుద్ు ప ంద్డవనికి ఈ పవరరిన సహ్వయ
ప్డుతుంద్. ఈ పవరరిన కేవలం సూచన్వతమకం మ్ాతరమే. నీ స్ ంత మ్ాట్లలో కూడవ నీవు
పవరర్థించవచుచ.

పిరయమెైన యియసు ప్రభ్యవ్వ, నీవు స్ిలువపై న్వకోసం చేస్ిన కవర్వయనిే ఈ ర్ోజు న్ేను అరిం
చేసుకున్వేను. నీవు న్వకోసం మ్రణణంచవవు, నీ ప్రశసత మెైన రకవతనిే న్వకోసం చింద్ంచి, న్ేను
క్షమ్ాప్ణ ప ందేలా న్వ పవపవలకు ప్ర్థహ్వరం చెల్నలంచవవు. నీలో విశ్వాసమ్యంచేవ్వరు వ్వర్థ పవపవలకు
క్షమ్ాప్ణ ప ంద్ుతవరని బైబిల చెబయతుంద్.
న్ేడు నీలో విశ్వాసమ్యంచడవనికి, నీవు స్ిలువపై న్వ పవపవల కోసం మ్రణణంచి, తిర్థగథ లేచవవని నమిమ
నినుే స్ీాకర్థంచడవనికి న్ేను నిరణయించుకుంట్ న్వేను. న్వ సతిియల వలల ననుే న్ేను రక్షించు
కోలేను, మ్ర్్క మ్ానవుడెవడూ ననుే రక్షించలేడని న్ేన్ెరుగయద్ును. న్వ పవపవలకు క్షమ్ాప్ణ న్వకై
న్ేను సంపవద్ంచుకోలేను.
ఈ ర్ోజు నీవు న్వ కోసం మ్రణణంచవవనీ, న్వ పవపవలకు ప్ర్థహ్వరం చెల్నలంచవవనీ, మ్రణం గల్నచి తిర్థగథ
లేచవవనీ, న్వ హృద్యంలో నమిమ, న్వన్ోట్ితో ఒప్ుపకుంట్ న్వేను, నీపై విశ్వాసంతో న్వ పవపవలకు
క్షమ్ాప్ణను, పవప్శుద్ుని స్ీాకర్థసత ున్వేను.
యియసూ, నీకు స్ోత తవరలు ! నినుే పనరమించడవనికి, నినుే మ్ర్థంతగవ ఎరగడవనికి, నీకు నమ్మకసుతనిగవ
జీవించడవనికి న్వకు సహ్వయం చేయి, ఆమేన్.

ఆల పీప్ులస చర్చ
బైబిల కవలేజీ & మినిస్ీత ీ ట్టయి
ర నింగ స్ంట్ర్
బైబిల కవలేజీ & మినిస్ీిా ట్టరయినింగ స్ంట్ర్ (ఎపిస్ిబిస్ి), బంగళూరు, ఇండియా ఆతమనింప్ుద్ల,
ఆతవమభిష్నకంతో కూడిన ఆచరణవతమక శిక్షణను అంద్సత ూ, విదవయరుిలను ప్ర్థశుదవితమ యొకక
అస్వమ్ానయమెైన శకితతో, సాచామెైన స్ిదు వంత పవరతిప్ద్కతో, మేధో ప్రంగవ ఉతేత జతమెైన దేవుని వ్వకయ
ప్ఠనంలో శిక్షణ నిసుతంద్. దెైవ సాభావనిర్వమణం, లోతెైన దేవుని వ్వకయ బో ధ్న, శకితవంతమెైన
సూచనలు, ఆశచరయ కవర్వయలు, సూచకకిరయలు - ఇవనీే ప్రభ్యవుతో మ్నం కల్నగథ ఉండే సనిేహిత
సంబంధ్ంలో నుండి ప్రవహిస్త వయని మేమ్య నమ్యమతవమ్య.

ఎపిస్ి బైబిల కవలేజీలో సాచామెైన బో ధ్న మ్ాతరమే కవక ఆచరణవతమకమెైన దేవుని పనరమ్ను,
ప్ర్థశుదవుతమ అభిష్నకం, ఆయన సనిేధ్ని, దేవుని సహజ్ాతీత కవర్వయలను గయర్థంచి న్ొకిక
చెప్పబడతవయి. అన్ేకమ్ంద్ యయవతీ యయవకులు ఇకకడ శిక్షణ ప ంద్, తమ్ జీవితవలలో దేవుని
పిలుప్ును సంప్ూర్థత చేయడవనికి బయట్ికి ప్ంప్బడవడరు.

మేము అిందిించే క్ోరుీలు
సరటఫ్క్ట ఇన థియాలజీ & క్తస్
్ న మినిస్సటీ (స్్.టిహెచ.) లో ఒక సింవత్ీరిం క్ోరుీ
ీ టయ
డిప్ల మా ఇన థియాలజీ & క్తీస్ట య
్ న మినిస్సటీ (డి.టిహెచ) లో రిండు సింవత్ీరాల క్ోరుీ
బేచిలర్ ఇన థియాలజీ & క్తస్
్ న మినిస్సటీ (బి.టిహెచ) లో మూడు సింవత్ీరాల క్ోరుీ
ీ టయ
వ్వరం అంతవ స్ో మ్వ్వరం నుండి శుకరవ్వరం వరకు ఉ. 9.00 నుండి మ్. 1.00 వరకు కవలసులు
జ్రుగయతవయి. స్వినికంగవ ఉండేవ్వరు, వివిధ్ వృతు
త లోల ప్నిచేసత ునేవ్వరు, గృహిణయలు ఈ కవలసులకు
హ్వజ్ర్ై ఆ తరవ్వత మ్. 1.00 నుండి తమ్ ప్నులకు వ్ెళలవచుచ. ఇకకడే నివ్వసం ఉండవలని కోర్ే
యయవతీ యయవకులకు ప్రతేయకమెైన హ్వసి ల వసతి స్ౌకరయం ఉంద్. వ్వరం ద్న్వలోల మ్ధవయహేం 2 గం.
నుండి 5 గం. వరకు విదవయరుిలు ఫీలడ వర్కలో, ప్రతేయకమెైన స్మిన్వరుల, పవరరిన, ఆర్వధ్న సమ్యాలోల
పవలగున్ేలా కవరయకరమ్ం ఉంట్ ంద్. బయట్ి నుండి వచేచ విదవయరుిలకు మ్ధవయహేం కవలసులు ఐచిాకం.
వ్వర్వంతంలో ప్రతి విదవయర్థి ఆయా స్వినిక సంఘాలోల ప్ర్థచరయ చేయడవనికి పో ర తవసహం అంద్స్త వం.

ఆన్ల ైన్లో ద్రఖాసుత చేయడవనికీ, కవలేజీ, కవరయకరమ్ాలు, ప్రవ్ేశం విధ్ విధవన్వలు, బో ధ్న్వ రుసుమ్య
మొద్ల ైన వ్వట్ిని తెలుసుకోడవనికీ, ద్రఖాసుత ఫవరం డౌన్లోడ చేసుకోడవనికి మ్ా వ్ెబస్ైట
apcbiblecollege.org

ఎపిస్ి-బిస్ి న్ేషన్స అస్ో స్ియియషన్ ఫర్
థ్యలాజకల ఎకిరడిట్ేషన్ (న్వట్ా)
దవార్వ గయర్థతంప్ు ప ంద్నద్

