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పరిచయం

నేటి దినాలోో స్మర్ు ణ అనేది, లోకుంలోన స్ుంఘుంలోన కూడా చాలా అరుదుగా
కనిపిసుతనన లక్షణుం. మనలో చాలముంది మనకు సౌకర్య ుంగా ఉనన ది చేయాలని
కోరుకుుంటునాన ము.
అుందువల ో
స్మర్ు ణతో
పనిచేసుతనన వార్చని
కనగొనడుం
కష్మై
ట పోతూ ఉుంది.
స్మర్ు ణ చేసుకోవడుం అుంటే ఏమిటి? దాని అర్ థుం ఒక విష్యుంలో నమమ కుంగా,
నిబదత
ధ తో ఉుండడుం. మనకు బాధ్య తన గూర్చి న ధ్యయ స్ ఉుందని దాని భావుం. ఒక
విష్యానిన గూర్చి ఎుంచ్చకోవలసి వచిి నపుడు, కావాలని, మారుు లేకుుండా ఉుండేటటుో
దానిన ఎుంచ్చకోవడమే కాక, దానికి కటుటబడి ఉుండడుం. స్మర్ు ణ చేసుకోవడుం అుంటే ఒక
సుతనన టుో.
త
దాని విష్యుంలో మనుం శ్శదగ
ధ లిగి ఉనాన మని వయ కపరు
ఉదాహర్ణకు, మనుం మాట్లోడే మాటలు చూదాదుం. ‘‘స్మయానిన ’’ గుర్చుంచి మనుం చేసే
వాగాదనాలన గుర్చుంచి ఆలోచిుంచుండి. ఒకర్చని మనుం ఫలానా స్మయానికి కలుస్తతమని
చెబుతాుం. తర్వా త దానిన చాలా తేలికగా తీసుకుుంట్లుం. అర్గుంట ఆలస్య ుంగా వచిి
కూడా ఏ ఫర్వా లేదులే అనకుుంట్లుం. కాని ఇది మనుం మన మాటల విష్యుంలో
నిబదత
ధ
లేనివార్మని చూపుతుంది. ఒకర్చని నిర్చష్
ద ట స్మయుంలో మనుం కలుస్తతమని
చెబితే, దాని విష్యుంలో ఖచిి తుంగా ఉుండాలి. కొనిన స్తరుో, పాస్రు
ట ో, దేవుని సేవకులు
కూడా స్మయుం పాలన విష్యుంలో పటన
ట టుటగా వయ వహర్చస్తతర్ని చెపు డానికి నేన
సిగుుపడుతనాన న. మీరు దేవుని సేవకులైతే, మీ మాటల విష్యుంలో నిబదత
ధ న
కనపర్చడానికి ఒక ముఖయ మైన విష్యుం స్మయానిన
పాటిుంచడుం. మీరేదైనా
అనన పుడు, దాని శ్పకార్ుం చేయడానికి కటుటబడి ఉుండడానికి శ్పయత్న ుంచుండి.
బైబిల్ మనకు స్మర్ు ణన గూర్చి

బోధిసుతుంది. ‘‘ఎవడున ఇదరు
ద
యజమానలకు

దాసుడుగా నుండనేర్డు అతడు ఒకని దేా షుంచి యొకని శ్ేమిుంచ్చన, లేదా యొకని
పక్షముగానుండి యొకని తృణీకర్చుంచ్చన. మీరు దేవునికిని సిర్చకిని దాసులుగా
నుండనేర్రు’’ అనాన డు యేసు (మతతయి 6:24). ఇది మనకు అలవడిన స్ా భావుం అని
యేసు సూచిసుతనన టుోుంది. ఒకదానికొకటి విరుదుం
ధ గా ఉనన రుండు విష్యాలన మనిష
నెర్వేర్ి లేడు. ఉదాహర్ణకు, మనుం దేవునికి, లోకానికి సేవచేయలేము. ఒకదానికుంటే
మరొకదానికి మనుం ఎకుు వగా స్మర్ు ణ చేసుకుుంట్లుం. లోకానికి సేన హితడుగా ఉుండి
దేవునికి సేన హితడుగా ఉుండడుం స్తధ్య ుం కాదు. ‘‘ఈ లోకసేన హము దేవునితో వైర్మని
మీరరుగర్వ? కాబటిట యెవడు ఈ లోకముతో సేన హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి
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శశ్తవగున’’ (యాకోబు 4:4). మనుం లోకానికి సేన హితలుంగా ఉుండాలి, లేకుుంటే దేవునికి
సేన హితలుగా ఉుండాలి. రుండిుంటికీ స్మర్ు ణ చేసుకోవడుం అనేది లేదు. మనుం ఒకే
యజమానికి
మనలన
స్మర్చు ుంచ్చకోవాలి.
యేసు
మనలన
ఆయనకు
స్మర్చు ుంచ్చకోమని పిలుపునిసుతనాన డు. శ్కీసుత శరీర్ుంలో ఒక బలమైన స్మర్ు ణభావుం
త
కటబ
ట డాలి. ఈ పుస్తకుం స్మర్ు ణలోని శకిని
నొకిు
చెబుతుంది. ఇది మీరు
చేసేవాటనిన టిలో
స్మర్ు ణ
కలిగి
వుుండడానికి
శ్ేర్ణనిసుతుంది.
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1. స్మర్ు ణ చేసుకునన వాని లక్షణాలు

మనుం ఒక విష్యానికి పూర్చ తగా స్మర్చు ుంచ్చకునాన మని ఎలా చెపు గలము?

ఎలాుంటి వెల చెలిుం
ో చడానికైనా సిదుం
ధ గా ఉుండడుం
ఒకడు దేవుని పిలుపుకు స్మర్ు ణ చేసుకుుంటే, ఆ పిలుపున నెర్వేర్ి డానికి ఎుంత వెల
చెలిుం
ో చ డానికైనా ఇష్ప
ట డతాడు. కొుందరు దేవుని సేవచేయాలనకుుంట్లరు, కాని దేవుడు
కోరుకునన చోటికి వెళ్ళ డానికీ, కష్ప
ట డి పనిచేయడానికీ ఇష్ప
ట డరు. నీ జీవితానికై దేవుడు
ఒక శ్పణాళిక, పిలుపు కలిగివునాన , పర్చసిత
థ లనీన వాటికవే తెరుచ్చకోవు. నీవు దేవునితో
స్హపనివాడవు, కాబటిట పనివాడు పనిచేయాలి్ వుుంటుుంది! నీ జీవితుంలో ఆయన
ఉదేదశాలన బయలు ర్చడుం కోస్ుం దేవుడు కొనిన
తాయ గాలు చేయడానికి నినన
పిలవవచ్చి . నీవు దేవుని ఉదేదశాలకోస్ుం స్మర్చు ుంచ్చకుుంటే, ఆయన ఎలాుంటి తాయ గుం
చేయమని కోర్చనా చేయడానికి నీవు సిదుం
ధ గా ఉుంట్లవు.
త
‘‘వారు గొఱ్ఱపి
ె ల ో ర్కమున
బటియు
ట
, తామిచిి న స్తక్షయ మున బటియు
ట
వార్చని
జయిుంచియునాన రు గాని మర్ణము వర్కు తమ శ్పాణములన శ్ేమిుంచినవారు కారు’’
అని కొుందరు విశాా సులన గూర్చి బైబిల్ చెబుతుంది. వీరు శ్పభువైన యేసు శ్కీసుత కోస్ుం
ఎుంతగా స్మర్ు ణ చేసుకునాన ర్ుంటే, తమ శ్పాణాలన ఇచేి ుందుకు కూడా సిదప
ధ డాారు.
మనుం శ్పభువైన యేసు శ్కీసుతకు స్మర్ు ణ చేసుకుుంటే, మన యజమాని కోస్ుం శ్పాణుం
పెట్లటలి్ వచిి నా, అది గొపు వెల కాదనిపిసుతుంది.

ఆటుంకాలనీన అధిగమిుంచడానికి సిదప
ధ డడుం
స్మర్ు ణ
చేసుకునన వయ కి త,
తన
స్మర్ు ణన
నిలబెటుటకోవడానికి
ఎలాుంటి
ఆటుంకాలనైనా జయిుంచడానికి ఇష్ప
ట డతాడు. అతడు సులువుగా విడిచిపెటడు
ట ,
సులువైన మార్ ుుంలో బయటపడడానికి చూడడు. ఇతడు తాన చేసిన స్మర్ు ణన
నిలబెటుటకోవడానికి కృతనిశి యుంతో ఉుంట్లడు. తన మార్ ుుంలో వచేి ఆటుంకాలన
లెకు చేయకుుండా, ముుందుకే స్తగుతూ, తన స్మర్ు ణ నుండి దూర్ుం చేసుతనన
శ్పతీదానిన జయిుంచడానికి చివర్చకుంట్ల నిలుస్తతడు. అయితే నిజుంగా స్మర్ు ణ చేసుకోని
వాడు, పర్చసిత
థ లు అనకూలుంగా ఉుంటేనే తాన వాగాదనుం చేసినదానిన నెర్వేరుస్తతడు.
పర్చసిత
థ లు కొుంచెుం కష్ుం
ట గా మార్చతే, తాన వాగాదనుం చేసినదానిని చేయకుుండా
ఉుండేుందుకు కావలి్ న మారుు లు చేసుకుుంట్లడు.
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తాన చేసుకునన స్మర్ు ణపై దృష ట నిలిే స్తమర్ థయ ుం
ఒక వయ కి త స్మర్ు ణ చేసుకుుంటే, అతడు తన దృష ట మర్లిపోకుుండా, ఏకదృషతో
ట
ఉుంట్లడు. అయితే దేనికీ సిర్
థ ుంగా స్మర్ు ణ చేసుకోని వయ కి త, తా ర్గా జార్చపోయి, తనకు
సౌకర్య ుంగా ఉనన చోటికి వెళిళ పోతాడు.
లూకా 9:57-62
57 వారు మార్ ుమున వెళ్లోచ్చుండగా ఒకడు -నీవెకు డికి వెళి ోనన నీ వెుంట వచెి దనని ఆయనతో చెపెు న.
58 అుందుకు యేసు -నకు లకు బొర్చయలున ఆకాశపక్షులకు నివాస్ములున కలవు గాని మనష్య
కుమారునికి తలవాలుి కొనట కైనన స్ల
థ ము లేదని అతనితో చెపెు న.
5ల ఆయన మర్చయొకనితో -నా వెుంట ర్మమ ని చెపెు న. అతడు నేన వెళి ో మొదట నా తుంశ్డిని పాత్పెటిట
వచ్చి టకు సెలవిమమ ని మనవి చేసెన.
60 అుందుకాయన -మృతలు తమ మృతలన పాత్పెటుటకొననిముమ . నీవు వెళి ో దేవుని ర్వజయ మున
శ్పకటిుంచ్చమని వానితో చెపెు న.
61 మర్చయొకడు -శ్పభువా, నీ వెుంట వచెి దన గాని నా యిుంట ననన వార్చయొదద సెలవు తీసికొని
వచ్చి టకు మొదట నాకు సెలవిమమ ని అడుగగా
62 యేసు -నాగటిమీద చెయియ పెటిట వెనకతటుట చూచ్చవాడెవడున దేవుని ర్వజయ మునకు పాశ్తడు కాడని
వానితో చెపెు న.

ఇకు డ యేసు మనకు చెపాు లనకుుంటునన విష్యుం ఏమిటుంటే, మనుం స్మర్ు ణ
చేసుకుని, ‘‘శ్పభువా, నేన నినన వెుంబడిస్తతన’’ అనే నిర్ ణయుం తీసుకుుంటే, దానిగుర్చుంచి
ఇుంక వేరే దార్చ లేదు. మనుం యేసుకు చేసుకునన స్మర్ు ణ, ఆయనపై దృషని
ట
నిలిేటటుో చేసి, లోకబుంధ్యలనిన టి నుండి విడిపోయేటటుో చేసుతుంది. అయితే, మన
కుటుుంబాల గుర్చుంచి, మన శ్పియులైన వార్చని గుర్చుంచి మర్చిపమమ ని యేసు
చెపు డుంలేదు. ఇకు డునన అుంశుం ఏమిటుంటే, తనన తాన స్మర్చు ుంచ్చకునన వయ కి త,
ఏకదృష ట కలిగి వుుంట్లడు. ముఖయ మైన కుటుుంబ బాధ్య తలన బటిట కూడా అతడు తన
దృషని
ట మళిళ ుంచడు. శ్పభువైన యేసు శ్కీసుతన వెుంబడిుంచడానికైన పిలుపునుండి ఈ
విష్యాలేవీ అతని దృష ట మళిళ ుంచలేవు
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2. సమర్ప ణ చేసుకోవడంలోని విలువ

స్మర్ు ణ
చేసుకుుంటే
ఎలాుంటి
విలువ
వసుతుంది?
అుందరూ
తమకు
స్తనకూలమైనదానిన చేసుతనన పుడు, నీవు నేన మాశ్తుం వార్చకి భినన ుంగా, స్మర్ఫ ణ
చేసునన వార్చలా ఎుందుకుుండాలి? అలా స్మర్ు ణ చేసుకోవడుంలోని లాభాలేమిటి?

శకి,త సిర్
థ తా ుం, నిశి యత
స్మర్ు ణ చేసుకునన వార్చగా ఉుండడుం అనేది మన జీవితాలలోనికి శకి తని, సిర్
ధ తాా నిన
నిశి యతన తెసుతుంది. మనుం ఒకవేళ్ కిష్
ో కా
ట లుంగుుండా వెళ్ళళ లి్ న పర్చసిత
థ లలో అవి
మనలన కదలకుుండా చేస్తతయి.
యాకోబు 1:8
గనక శ్పభువు వలన తనకేమైనన దొరుకునని తలుంచ్చ కొనర్వదు.
విశాా స్ుంతో ఎలా శ్పార్చ థుంచాలో మనకు బోధిుంచిన తర్వా త, యాకోబు ఒక దిా మనసుు ని
గూర్చి న స్తధ్యర్ణమైన వాయ ఖయ తో తన బోధ్న ముగిస్తతడు. దిా మనసుు డు అసిరు
ధ డు,
అపనమమ కసుతడుగా ఉుంట్లడు. దానికి విరుదమై
ధ నది కూడా నిజమే. ఏకదృష ట గలవాడు
తన మనసు్ న ‘‘సిర్
థ పర్చ్చ కొనన వాడు’’, అుంటే స్మర్ు ణ చేసుకునన వాడు సిర్
థ ుంగాన,
కదలనివాడుగాన ఉుంట్లడు.

దీవెనలు
త
స్మర్ు ణ చేసుకునన వయ కి త, అలా చేసుకోని వయ కికుంటే
చాలా ఎకుు వగా దీవెనలు పుంది,
వాటిని ఆస్తా దిస్తతడు.
స్తమెతలు 28:20
నమమ కమైన వానికి దీవెనలు మెుండుగా కలుగున. ధ్నవుంతడగుటకు ఆతర్పడువాడు శిక్షనొుందక పోడు.

నమమ కసుతడైనవాడు స్మర్ు ణ చేసుకునన వాడు. తన హృదయపూర్ా క స్మర్ు ణ
అతనిన
విశాా స్పాశ్తనిగా చేసుతుంది. పూర్ ణహృదయుంతో ఒక పని చేసేవాడు
ఆస్తా దిుంచినుంతగా, అనయ మనస్ు ుంగా చేసేవాడు పనిలో స్ుంతోషుంచలేడు. హృదయ
పూర్ా కుంగా చేసేవాడు పనిని చాలా బాగా చేస్తతడనేది స్ు ష్ుం
ట కాబటిట గొపు బమామానాలు
పుందుతాడనడుంలో ఎలాుంటి స్ుందేహుం లేదు.
5
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భౌత్క శరీర్వనిన గూర్చి ఆలోచిుంచుండి. దేవుడు మన అవయవాలనీన ఒకదానికొకటి
అతకబడి, ఒకే శరీర్ుంగా పనిచేయాలని ఉదేదశిుంచాడు. నీ చేయి ఈ రోజు నీ శరీర్ుంతో
కలిసివుుండి, రేపు గాలోో ఎగురుకుుంటూ వేరొకర్చ శరీర్వనికి స్ుంబుంధిుంచిుందిగా కాదు. ఈ
త స్ర్ఫర్వ చేసి, రేపు మరొకర్చ శరీర్ుంలో పనిచేయడానికి
రోజు మీ గుుండె మీ శరీర్ుంలో ర్కుం
వెళ్ళ దు. ఒకవేళ్ దేవుడు మన శరీర్ుంలోని అవయవాలన వేటికవి పనిచేసేవిగా
విడదీసినటయి
ో తే, మనకు గుుండెలు, ఊపిర్చత్తతలు, చేతలు, కళ్లళ గాలోో ఎగురుకుుంటూ
కనిపిుంచేవి. అపుు డపుు డూ ఒక పనిచేయడానికి అవి కలుసుకుని, తర్వా త మర్లా
విడిపోయేవి. వినడానికే ఇది చాలా వయ ుంగయ ుంగా ఉుంది. అుందుకే మన శరీర్వలు అలా
పనిచేసే విధ్యనుంలో చేయని దేవునికి స్తత శ్తములు. వైదయ శాస్తస్తుం కొనిన అవయవాలన
మార్చు డి చేసే విష్యానిన స్తధ్య పర్చినా, స్తధ్యర్ణమైన నియముం ఏమిటుంటే, మీ
శరీర్ుంలోని శ్పత్ భాగుం, మీ శరీర్వనికి ‘‘స్మర్ు ణ’’ చేసుకుని, మీ మిగిలిన శరీర్భాగాలతో
కలసివుుండి స్ర్చగాు పనిచేసుతుంది. మీ శరీర్ుం కలిసివునన ుంత వర్కు అది మర్చ ఎకుు వగా,
స్ర్చగాు పనిచేయగలుగుతుంది.
శ్కీసుత స్ుంపూర్ ణ శరీర్ుంలో ఒక భాగమైన మన శరీర్ుం, స్తథనిక స్ుంఘానిన గూర్చి మనకొక
‘‘స్ుందేశుం’’ ఇసూత వుుంది. మనుం స్తథనిక స్ుంఘానిన గూర్చి తలుంచినపుడు, శ్పజలు
స్ుంఘుంనుండి స్ుంఘానికి మారుతూ ఉుండడుం స్తధ్యర్ణుంగా కనిపిసుతుంది. తన శ్పజలు
తమ స్తకైస్తవ జీవితాలలో ఇలా జీవిుంచాలని దేవుడు ఉదేదశిుంచడుం లేదు. శ్పత్ విశాా సి,
దేవుడు తనన ఏ స్తథనిక స్ుంఘుంలో ఉుండడానికి పిలిచాడని నముమ తారో, ఆ స్ుంఘానికి
స్మర్ు ణ చేసుకుని సిర్
థ ుంగా ఉుండాలి్ న అవస్ర్ుం ఉుంది. దేవుడు మనలన ఉుంచిన
స్తథనిక విశాా సుల శరీర్వనికి మనుం కటుటబడి ఉుండాలి్ న అవస్ర్ుం ఉుంది. మనుం ఆ
స్తథనిక స్ుంఘానికి ఎపుు డు నమమ కసుతలుగా ఉుంట్లమో, అపుు డే ఆ శరీర్ుంలో భాగుంగా
ఉనన పూర్చ త ఆశీర్వా దాలు అనభవిస్తతము. అటూ ఇటూ గుంతలు వేసేవారు ఎకుు వ
పుందుకోరు, వార్చవల ో ఏ పనలూ జరుగవు కూడా!
మనుం స్మర్ు ణ చేసుకునన పుడు మాశ్తమే, దీర్ ఘకాల లాభాలు, దీవెనలు
నిర్ా చిుంచగలుగుతాుం. మనలో అనేకులకు కేవలుం ‘‘ఆదివార్ుం ఉదయపు మనోర్ుంజన
కార్య శ్కముం’’ మాశ్తమే కావాలి, అుందుకనే మనుం ఈ స్ుంఘుంనుండి ఆ స్ుంఘానికి
మారుతూ ఉుంట్లుం. కాపర్చ మనుం వినాలనకునన శ్పస్ుంగుం చేయాలని మనుం కోర్తాుం.
కాని కాపర్చ శ్పభువు వాకాయ నిన తర్చూ ‘మనుం వినాలనకునన దానికనాన భినన మైనది’
చెబితే, మన స్మర్ు ణ కిటికీ దూకి పార్చపోతుంది, మనుం గుమమ ుంలోనుండి బయటకు
వచేి స్తతుం! మనకు దీర్ ఘకాలిక లాభాలు, దీవెనలు కావాలనకుుంటే, మనుం ఒక స్తథనిక
స్ుంఘానికి కటుటబడి వుుండి, అకు డే పనిచేసి, సేవచేయాలి.

శ్పత్ఫలాలు
హెశ్ీ 11:6
విశాా స్ము లేకుుండ దేవునికి ఇష్టటడై యుుండుట అస్తధ్య ము. దేవుని యొదదకు వచ్చి వాడు ఆయన
యునాన డనియు, తనన వెదకువానికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ వలెన గదా.

6

స్మర్ు ణలోని శకి త

మనమాయనన శ్శదగా
ధ
వెదకాలి. దేవుని వెదకడానికి ఒక స్మర్ు ణ ఉుంది. దేవుని
వెదకడానికి మనుం స్మర్ు ణ చేసుకునాన మా లేక మనకు ఖాళీ ఉనన పుడు మాశ్తమే
దేవుని వెదకుతనాన మా? శ్పార్ థనకు, దేవుని వాకయ పఠనానికి స్మర్ు ణ చేసుకుని, మనుం
స్మయానిన కేట్లయిసుతనాన మా, లేక స్మయుం కుదిర్చతేనే దేవుని వెదకుతనాన మా?
తనన శ్శదతో
ధ వెదకేవార్చకే దేవుడు శ్పత్ఫలమిస్తతననాన డు గాని, స్మయుం అనకూలుంగా
ఉుంటే ఆయనన వెదకేవార్చకి కాదు. స్మర్ు ణ చేసుకునన వయ కి త తన జీవితుంలో దేవుని
శ్పత్ఫలాలన అనభవిస్తతడు.

శ్పగత్/అభివృదిధ
1 త్మోత్ 4:15
నీ అభివృదిధ అుందర్చకి తేటగా కనబడు నిమితతము వీటిని మనస్ు ర్చుంచ్చము, వీటియుందే స్తధ్కము
చేసికొనము.

ఏ వయ కి త స్మర్ు ణ చేసుకుుంట్లడో, అతడే పురోగత్ స్తధిస్తతడు. త్మోత్ అనే ఒక
యువకునికి దేవుని సేవకుడుగా ఎలా ఉుండాలో పౌలు స్లహా ఇసుతనాన డు.
అనయ మనస్ు ుంగా గాని లేక సౌకర్య ుంగా ఉనన పుు డు మాశ్తమే ఈ సూచనలు
పాటిుంచాలని అతడు చెపు డుంలేదు గాని తాన నేరుి కునన స్ుంగతలకు తనన తాన
పూర్చ తగా స్మర్చు ుంచ్చకోవాలని పౌలు చెబుతనాన డు. అతడలా చేసేత, అతని శ్పగత్,
పర్చపకా త, ఎదుగుదల, పురోగత్ అుందర్చకీ స్ు ష్ుం
ట గా కనిపిసుతుంది.
ఈ సూశ్తానిన మన జీవితాలకు కూడా అనా యిుంచ్చకోవచ్చి . దేవుని సేవకుడుగా
ఉుండడానికి, పుంట కోత కోస్ుం, ఇతర్ విశాా సులకు మాదిర్చగా ఉుండడానికి, స్ుంఘానిన
నడిపిుంచే బాధ్య త విష్యుంలో మనుం స్మర్ు ణ కలిగి వుుండాలి. మనమలా స్మర్ు ణ
కలిగివుుంటే, మన ఎదుగుదల స్ు ష్ుం
ట గా కనిపిసుతుంది. స్మర్ు ణ చేసుకునన వాడే
అభివృదిధ
చెుందుతాడు.
అనయ మనస్ు ుంగా
పనలు
చేసేవాడు
ఉనన చోటనే
నిలిచిపోతాడు. మన ముుందునన పనికోస్ుం, మన శ్పాణాతమ శరీర్వలన స్ుంపూర్ ణుంగా
స్మర్చు ుంచ్చ కునన పుడు మాశ్తమే మనుం అభివృదిధ స్తధిుంచగలుగుతాుం, శ్పజలు దానిన
చూస్తతరు.
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3. నీవు సమర్ప ణ చేసుకున్నా వా?

ఎవరైనా మన స్మర్ు ణన శ్పశిన సేత, బమాశా మనుం స్మర్ు ణాపూర్ా కుంగా ఉనాన మని
తడబడకుుండా జవాబు చెబుతాము. మన స్మర్ు ణ ఏ స్తథయిలో ఉనన ది అని
చెపు డానికి, ఈ శ్పశన లు మర్చుంత స్హాయకర్ుంగా ఉుంట్లయని భావిుంచవచ్చి :
•
•

•
•
•
•
•

మనుం
స్మర్ు ణతో
జీవిసుతనాన మా?
లేక
సౌకర్వయ లన
అనస్ర్చుంచి
జీవిసుతనాన మా?
స్రైన దానిన
చేయడానికి మనుం స్మర్చు ుంచ్చకునాన మా? మనుం నీత్కి,
ఎలపు
ో ు డూ,
ఎకు డైనా,
శ్పత్
పర్చసిత్
థ లోనూ
స్రైనది
చేయడానికి
స్మర్చు ుంచ్చకునాన మా లేక మనుం సౌకర్వయ లన బటిట మనుం ర్వజీపడి మన
విలువలు మారుి కుుంటునాన మా?
శ్పభువైన యేసు శ్కీసుతకు, మన స్తథనిక స్ుంఘానికి, శ్కీసుత శరీర్వనికి మనుం స్మర్ు ణ
చేసుకుని, కటుటబడి వునాన మా?
నీ భార్య /భర్ తకు, వివాహానికి, కుటుుంబానికి కటుటబడి వునాన వా? జీవితుంలోని ‘‘ఎతత
పలాోలలో’’ మన జీవిత భాగస్తా మిని మనుం శ్ేమిసుతనాన మా?
మనుం చేసిన వాగాదనాలకు కటుటబడి ఉుంటునాన మా?
మనుం పనిచేసే చోటుకు, మన యజమానికి, స్హపనివార్చకి, సేన హితలకు మనుం
స్మర్ు ణ కలిగి వునాన మా?
దేవునితో స్మయుం గడపడానికి మనుం స్మర్ు ణ చేసుకునాన మా?

శ్పభువైన యేసు శ్కీసుత పటో మనుం స్మర్ు ణ ఎుంత గాఢమైనది? ‘‘మీరు నా నామము
నిమితతము అుందర్చచేత దేా షుంపబడుదురు, అుంతము వర్కున స్హిుంచినవాడు
ర్క్షుంపబడున’’ అనాన డు శ్పభువైన యేసు (మతతయి 10:22). సులువుగా ఉనన పుడు,
సౌకర్య ుంగా ఉనన పుడు మాశ్తమే మనుం యేసు శ్కీసుతకు మన స్మర్ు ణ చూపుతనాన మా
లేక శ్పజలు మనలన దేా షుంచినపుడు స్హితుం, చివర్చవర్కూ ఆయనన
వెుంబడిుంచడానికి మనుం స్మర్ు ణ కలిగి వునాన మా? యేసు శ్కీసుతకోస్ుం మన
స్మర్ు ణలోని బిగువు ఎుంత?
మన స్తథనిక స్ుంఘానికి మనుం స్మర్ు ణ ఏమిటి? ముంచి స్ుంగీతుం, చకు ని శ్పస్ుంగాలు
ఉనన పుడు, అుంతా నిమమ ళ్ుంగా, సౌకర్య ుంగా ఉనన పుడు మాశ్తమే మన స్తథనిక స్ుంఘానికి
కటుటబడి వునాన మా? లేక స్ుంఘుంలో తఫాన పర్చసిత
థ లు ఉనన పుు డు కూడా
స్మర్ు ణతో ఉనాన మా? మనుం ఇుంకా అకు డే ఉనాన మా లేక వేరొక స్ుంఘానిన
వెతకుు ుంటునాన మా?
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ఆల్ పీపుల్్ చర్చి లో, మేము బయటకు వెళిళ యేసు శ్కీసుత సువార్ తన శ్పకటిుంచడానికి
స్మర్ు ణ చేసుకొని వునాన ుం. మనుం బయటకు వెళిళ యేసున గూర్చి శ్పకటిుంచినపుడు,
మనుం అుందర్చ దృషనీ
ట ఆకర్చస్త
ి త మనేది తపు దు. మనుం హిుంస్న కూడా ఎదురొు నవలసి
ర్వవచ్చి . స్తథనిక స్ుంఘుం హిుంసిుంపబడుతనన పుడు, మనుం దానితో ఉుంట్లమా లేక
వేరొకచోటికి వెళిళ పోతామా? ‘‘శ్పభువా, ఈ శరీర్ుంలో నేన భాగమని నముమ తనాన న,
కాబటిట ఈ శరీర్వనికి శ్శమ కలిగితే, నేన స్మర్ు ణతో నిలిచి వుుండి నా ఎదురుగా ఏమి
వచిి నా ఎదురొు ుంట్లన’’ అని అుంట్లవా? ఎలాుంటి హిుంస్ లేకుుండా, ఎలపు
ో ు డూ చకు గా,
స్త
సుత
ట
సులువుగా ఉుండే థ నిక స్ుంఘుం కోస్ుం నీవు చూ నన
యి
ో తే, అపుు డు ఆల్ పీపుల్్
గు
చర్చి నీకు స్ర్చపడదు. కాని నిసి్
ుగా యేసున శ్పకటిుంచే స్ుంఘుం కోస్ుం నీవు
సుత
ట
చూ నన
యి
ో తే, అలా శ్పకటిుంచినపుడు హిుంసిుంపబడినపు టికీ కొనస్తగాలనకుుంటే,
సుత
యేసు శ్కీ
నాముం కోస్ుం శ్శమన అనభవిుంచాలనే స్ుంఘుం కోస్ుం నీవు
సుత
ట
చూ నన
యి
ో తే, నీకు ఆల్ పీపుల్్ చర్చి లోనికి స్తా గతుం!
వెళిళ , సువార్ త శ్పకటిుంచమని, శ్పజలన చీకటిలోనుండి ఆశి ర్య కర్మైన తన
వెలుగులోనికి తీసుకు ర్మమ ని దేవుడు మనకు ఆజాాపిుంచాడు. మనమలా చేయడానికి
బయలువెళిళ నపుడు, అపవాది నిశశ బుం
ధ గా కూరోి డు. అయితే స్తథనిక స్ుంఘుంలో భాగుంగా,
మనుం శ్శమన స్హిుంచడానికి సిదప
ధ డి, బలమైనవారుగా తయార్వాా లి. అది మన
స్మర్ు ణ కావాలి. శ్కీసుత శరీర్ుంగా దేవుడు మనకిచిి న దర్శ నానికి మనుం కటుటబడి,
స్మర్ు ణతో ఉుండాలి.
స్తథనిక స్ుంఘుంలోని ఇతర్ స్భుయ ల పటో మనుం స్మర్ు ణ కలిగియునాన మా? మనుం
ఒకర్చకోస్ుం ఒకర్ుం శ్శదధ చూపుతనాన మా? మనుం ఒకర్చనొకర్ుం శ్ేమిసుతనాన మా?
మన పటణ
ట ుంలోని శ్కీసుత శరీర్మైన స్ుంఘానికి మనుం స్మర్ు ణ కలిగియునాన మా? మన
పటణ
ట ుంలోని స్ుంఘాలకు, దేవుడు లేవనెత్తన కాపరులు/సేవకులపటో మనుం స్మర్ు ణ
కలిగివుుంటే, వార్చగుర్చుంచి చెడు చెపు డానికి స్ుంకోచిస్తతము/తా ర్పడము. మనమెలపు
ో ు డూ
వార్చ మేలున, క్షేమానిన కోరుతాము. కొుందరు పడినపు టికీ, తొశ్టిలిన
ో పు టికీ, తపుు లు
చేసినపు టికీ, వార్చకోస్ుం మనుం శ్పార్చస్త
థ త మే గాని, వార్చని కూలశ్ోయము.
మన జీవితుంలో దేవుడిచిి న కలలు, దర్శ నాలు, పిలుపు విష్యమై మనుం స్మర్ు ణతో
ఉనాన మా? ‘‘కాగా నా శ్పియ స్హోదరులార్వ, మీ శ్పయాస్ము శ్పభువునుందు వయ ర్ థము
కాదని యెర్చగి, సిరు
థ లున, కదలని వారున, శ్పభువు కార్వయ భివృదిధ యుందు ఎపు టికిని
ఆస్కుత లునై యుుండుడి’’ అని బైబిల్ మనకు చెబుతుంది (1కొర్చుంథీ 15:58). దేవుని పనికి
ఎలపు
ో ు డూ పూర్చ తగా స్మర్ు ణ చేసుకోుండి, ఎుందుకుంటే శ్పభువు కోస్ుం చేసిన ఏ పనీ
వయ ర్ థుంగా పోదు.
శ్పకటన 3:15-16
15 -నీ శ్కియలన నేనెరుగుదున, నీవు చలగా
ో నైనన వెచి గా నైనన లేవు, నీవు చలగా
ో నైనన వెచి గా
నైనన ఉుండిన మేలు.
16 నీవు వెచి గా నైననన చలగా
ో
నైనన ఉుండక, నలివెచి నగా ఉనాన వు గనక నేన నినన నా
నోటనుండి ఉమిమ వేయ నదేదశిుంచ్చచ్చనాన న.
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స్మర్ు ణలోని శకి త

మనకు ముండుతనన స్మర్ు ణ కావాలి. ఏవో ‘‘కొనిన పనలు’’ జరుగుతూ ఉుండడుం
స్ర్చపోదు. యేసుపటో మన స్మర్ు ణ నలివెచి గా ఉుంటే, మనుం చేసే శ్ేష్మై
ట న
ర్
సుత
కార్య శ్కమాలు వయ థుం. అవి శ్పభువైన యేసు శ్కీ
కోస్మైన ముండే స్మర్ు ణలో నుండి
టి
పు న
ట వి కాకపోతే, అవనీన కొర్గానివి. మనుం వేడిగా గాని లేక చలగా
ో గాని ఉుండడానికి
ర్
ని ణయుం తీసుకోవాలి్ ఉుంది.
అుంతయ దినములలో అనేకుల శ్ేమ చలాోరున అని శ్పభువైన యేసు మనలన
హెచి ర్చుంచాడు. ‘‘అశ్కమము విస్తర్చుంచ్చట చేత అనేకుల శ్ేమ చలాోరున. అుంతము
వర్కు స్హిుంచిన వాడెవడో వాడే ర్క్షుంపబడున’’ (మతతయి 24:12`13). యేసు శ్కీసుతకు నీవు
చేసుకునన స్మర్ు ణయే నినన చివర్చ వర్కూ నిలిచేటటుో చేసుతుంది.
స్మర్ు ణ చేసుకోవడానికి స్మయుం ఇపుు డే! ఇదే!
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ఆల్పీపులస ్చర్చ ్తో భాగస్వా ములు కండి

ఆల్ పీపుల్్ చర్ి ఒక స్తథనిక స్ుంఘుంగా తన పర్చథిని మిుంచి ఇుండియా అుంతట్ల,
ముఖయ ుంగా ఉతతర్ ఇుండియా వర్కు తన పర్చచర్య న జర్చగిసుతనన ది. మా శ్పతేయ క దృష ట (ఎ)
నాయకులన బలోేతుం చేయడుం, (బి) స్ుంఘాలోోని యువతన పర్చచర్య కు
సిదప
ధ ర్చడుం, (సి) శ్కీసుత శరీర్మైన స్ుంఘానిన వృదిప
ధ ర్చడుం. యౌవనసుతల కోస్ుం అనేక
శిక్షణా సెమినారుో, స్తకైస్తవ నాయకుల కానఫ రన్ లు స్ుంవత్ ర్ుం అుంతట్ల
జర్చగిసుతుంట్లము. అవే కాక, విశాా సులన వాకయ ుంలో, ఆతమ లో బలోేతుం చేయాలనే
లక్షయ ుంతో వేల స్ుంఖయ లో మా శ్పచ్చర్ణలు ఇుంగీ ోష్టలో, ఇతర్ భార్తీయ శ్పాుంతీయ
భాష్లోో ఉచితుంగా పుంపిణీ చేసుతనాన ము.
ఒకేస్తర్చ లేక శ్పత్ నెలా శ్కముంగా కొుంత కానక పుంపిుంచడుం దాా ర్వ మాతో ఆర్చ థకుంగా
భాగస్తా ములు కావలసిుందిగా మిమమ లిన ఆహాా నిసుతనాన ము. మన దేశుంలో జరుగుతనన
ఈ గొపు పర్చచర్య కు స్హాయుంగా మీరు పుంే కానక ఎుంత అయినా కృతజత
ా తో
స్వా కర్చుంచ బడుతుంది.
మీరు మీ కానకని చెకుు దాా ర్వ లేక బాయ ుంక శ్డాఫ్ ట దాా ర్వ, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్ి ,
బెుంగళూరు’’ ేరున మా ఆఫీసు అశ్డసుకు పుంపిుంచవచ్చి . లేక నేరుగా బాయ ుంక
శ్ట్లన్్ ఫర్ దాా ర్వ మా బాయ ుంక ఎక్ు ుంటలో జమ చేయవచ్చి .
గమనిక: ఇుండియాలోని బాయ ుంక ఎక్ు ుంటల దాా ర్వ పుంే కానకలన మాశ్తమే ఆల్
పీపుల్్ చర్ి స్వా కర్చుంచగలదు. మీరు మీ కానక పుంేటపుు డు మీకిష్మై
ట తే ఎపిసి
పర్చచర్య లో ఏ విభాగుంలో దానిని వాడాలని మీరు కోరుతనాన రో దానిని మాకు
తెలియజేయవచ్చి . ఇతర్ వివర్వల కోస్ుం దయచేసి మా వెబసైట apcwo.org/give లో
చూడవచ్చి .
మీకు వీలైనపుు డలాో మాకోస్ుం, మా పర్చచర్య కోస్ుం శ్పార్చ థుంచడుం మర్చిపోవదుద.
మీకు మా కృతజత
ా లు, దేవుడు మిమమ లిన దీవిుంచ్చన గాక !

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
Gifts of the Holy Spirit
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.

ఆల్్పీపుల్స ్చర్చ ్గురిించి

ఆల్ పీపుల్్ చర్ి (ఎపిసి)లో బెుంగళూరు నగర్ుంలో మేము ఉపుు గా, వెలుగుగా ఉుంటూ,
ఇుండియా దేశానికీ, ఇతర్ శ్పపుంచ దేశాలకూ ఒక స్ా ర్ుంగా పనిచేయాలని మా దర్శ నుం.
ఎపిసి లో స్ుంపూర్ ణమైన, ర్వజీపడని దేవుని వాకాయ నిన పర్చశుదాధతమ అభిషేకుం, నడిపిుంపు
దాా ర్వ అుందిుంచాలనన ది మా దృఢమైన తీర్వమ నుం. మధుర్మైన స్ుంగీతుం,
స్ృజనాతమ కమైన బోధ్న, అతయ ుంత నైపుణయ ుంతో కూడిన వాదనలు, స్మకాలీన పర్చచర్య
విధ్యనాలు, అతాయ ధునిక స్తుంకేత్క నైపుణయ ుం, ఇవేవీ దైవాభిషేకుంతో, పర్చశుదాధతమ
సూచనలతో, ఆశి ర్య కార్వయ లతో, సూచకశ్కియలతో, పర్చశుదాథతమ వర్వల కుమమ ర్చుంపుతో
(1కొర్చుంథీ 2.4,5, హెశ్ీ 2.3,4) కూడిన వాకయ శ్పకటనకు శ్పతాయ మాన యాలు కానేర్వని
మేము నముమ తనాన ము. మా శ్పధ్యనాుంశుం యేసు ! మా వసుతవు దేవుని వాకయ ుం ! మా
విధ్యనుం పర్చశుదాధతమ శకి త ! మా భార్ుం శ్పజలు ! మా గమయ ుం శ్కీసుతలోకి పర్చపకా త !

మా శ్పధ్యన కార్వయ లయుం బెుంగళూరులో ఉుంది. ఇుండియాలోని ఇతర్ శ్పాుంతాలోో మా
కార్వయ లయాలు ఉనాన యి. ఆల్ పీపుల్్ చర్ి శ్బాుంచిలు ఎకు డెకు డ ఉనాన యి అనే
స్మాచార్ుం కోస్ుం మా వెబసైట www.apcwo.org/locations. చూడిండి, లేక
contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్్పింపిండి.

నిన్నా

ప్రేమిసుున్ా

దేవుడు నీకు తెలుస్వ?

సుమారు 2000 స్ుంవత్ ర్వలకు ముుందు, దేవుడు ఈ లోకుంలోకి ఒక మనిషగా వచాి డు.
ఆయన ేరు యేసు. ఆయన పర్చపూర్ ణుంగా పాపర్హిత జీవితానిన జీవిుంచాడు. యేసు
శరీర్ధ్యర్చయైన దేవుడు కాబటి,ట ఆయన చెపిు నవనీన , చేసినవనీన మనకు దేవుణ్ణ ణ
బయలుపర్చచాయి. ఆయన మాట్లోడిన మాటలు స్తక్షాతత దేవునివే. ఆయన చేసిన
పనలనీన దేవుని కార్వయ లే. యేసు భూమిమీద అనేక అదుు తాలు చేశాడు. ఆయన
రోగులన, శ్శమలో ఉనన వార్చని బాగుచేశాడు. ఆయన గుడివా
ా ర్చ కనన లు తెర్చచాడు,
చెవిటివార్చకి వినికిడినిచాి డు, కుుంటివార్చని నడిపిుంచాడు, శ్పత్ విధ్మైన వాయ ధిని,
రోగానిన
స్ా స్ప
థ ర్చాడు. కొదిద రొట్టల
ట న అతయ ధికుంగా చేసి ఆకలితో ఉనన వార్చని
అదుు తుంగా పోషుంచాడు, తపానలన అణచాడు, ఇుంకా అనేక అదుు తకార్వయ లు
చేశాడు.
ఈ కార్వయ లనీన
దేవుడు ముంచి దేవుడనీ, శ్పజలు బాగుుండాలని, స్ుంపూరుణలుగా,
ఆరోగయ ుంగా, స్ుంతోష్ుంగా ఉుండాలని కోరేవాడనీ బయలు రుసుతనాన యి. దేవుడు శ్పజల
అవస్ర్వలు తీర్వి లని కోరుతనాన డు.
కాబటిట
దేవుడు
మానవునిగా
మార్చ
మన
నిర్ ణయిుంచ్చకుుంట్లడు? యేసు ఎుందుకు వచాి డు?

లోకుంలోకి

ర్వవాలని

ఎుందుకు

మనుందర్మూ పాపుం చేసి, మనలిన స్ృజుంచిన దేవుని యెదుట అుంగీకృతుం కాని
పనలు చేశాము. పాపానికి పర్య వస్తనాలుుంట్లయి. పాపుం దేవునికి మనకు మధ్య
దాటలేని గొపు గోడలాగా ఉుంది. పాపుం దేవుని నుండి మనలన వేరుచేసుతుంది. మనలన
స్ృషుం
ట చిన వానిని ఎరుగకుుండా, ఆయనతో అర్ థవుంతమైన అనబుంధ్ుంలో ఉుండకుుండా
అడుాకుుంటుుంది పాపుం. కాబటిట మనలో అనేకులు ఈ ఖాళీని అనేకమైన వాటితో
నిుంపుకోవడానికి శ్పయత్న సుతుంట్లుం.
మన పాపానికి మరొక ఫలితుం, దేవుని నుండి శాశా తుంగా వేరుకావడుం. దేవుని
నాయ యస్తథనుంలో పాపానికి శిక్ష మర్ణుం. మర్ణుం అుంటే దేవునితో నితయ మూ వేరై నర్కానికి
వెళ్ళ డుం.
కాని శుభవార్ త ఏమిటుంటే, మనుం పాపుం నుండి విడిపిుంచబడి దేవుని దగ ుర్కు వెళ్ళ గలుం.
‘‘పాపము వలన వచ్చి జీతము మర్ణము, అయితే దేవుని కృపావర్ము మన శ్పభువైన
శ్కీసుత యేసు నుందు నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చెబుతుంది (రోమా 6:23). తాన సిలువ
మీద మర్ణ్ణుంచినపుు డు, స్ర్ా లోక పాపముల కోస్ుం యేసు వెల చెలిుం
ో చాడు.
మూడురోజుల తర్వా త ఆయన త్ర్చగి లేచినపుు డు, తనన తాన స్జీవునిగా అనేకులకు
కనపర్చ్చకొని, త్ర్చగి పర్లోకానికి వెళ్ళళ డు.

దేవుడు శ్ేమ, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకు రూ నర్కుంలో నశిుంచిపోవడానికి ఆయన
ఇష్ప
ట డడు. అుందుకే ఆయన వచాి డు. మానవ జాత్కుంతటికీ పాపుం నుండి, దాని
నితయ శిక్ష నుండి విడుదల కోస్ుం మార్వునిన
ఏర్ు ర్చడానికి. ఆయన పాపులన
ర్క్షుంచడానికి వచాి డు- నీవుంటి, నావుంటి వార్చని పాపము నుండి, నితయ మర్ణుం నుండి
విడిపిుంచడానికి.
ఈ ఉచితమైన పాప క్షమాపణ పుందడానికి, మనుం ఒకు పనిచేసేత చాలని బైబిల్
చెబుతుంది- శ్పభువైన యేసు శ్కీసుత సిలువపై చేసిన కార్వయ నిన
స్వా కర్చుంచి,
పూర్ ణహృదయుంతో ఆయనయుందు విశాా స్ముుంచడుం.
‘‘ఆయన యుందు విశాా స్ముుంచ్చ వాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా
పాపక్షమాపణ పుందున’’ (అప.కా. 10:43).
‘‘యేసు శ్పభువని నీ నోటితో ఒపుు కొని, దేవుడు మృతలలో నుండి ఆయనన లేపెనని
నీ హృదయముందు విశా సిుంచిన యెడల, నీవు ర్క్షుంపబడుదువు’’ (రోమా 10:9).
నీవు కూడా శ్పభువైన యేసు శ్కీసుతనుందు విశాా స్ముుంచితే, నీ పాపములకు క్షమాపణ,
శుదిధ పుందవచ్చి .
శ్పభువైన యేసు శ్కీసుతలో, ఆయన నీ కోస్ుం సిలువపై చేసిన కార్య ుంలో
విశాా స్ముుంచడానికి నిర్ ణయుం తీసుకోవడానికి స్హాయపడే చినన శ్పార్ థన కిుంద ఉుంది.
యేసు నీ కోస్ుం చేసినదానిన నీవు స్వా కర్చుంచినటుో ఒపుు కోవడానికి, నీ పాపక్షమాపణ,
పాపశుదిధ పుందడానికి ఈ శ్పార్ థన స్హాయ పడుతుంది. ఈ శ్పార్ థన కేవలుం సూచనాతమ కుం
మాశ్తమే. నీ సుంత మాటలలో కూడా నీవు శ్పార్చ థుంచవచ్చి .

శ్పియమైన యేసు శ్పభువా, నీవు సిలువపై నాకోస్ుం చేసిన కార్వయ నిన ఈ రోజు నేన అర్ థుం
చేసుకునాన న. నీవు నాకోస్ుం మర్ణ్ణుంచావు, నీ శ్పశస్తమైన ర్కాతనిన నాకోస్ుం చిుందిుంచి,
నేన క్షమాపణ పుందేలా నా పాపాలకు పర్చహార్ుం చెలిుం
ో చావు. నీలో విశాా స్ముుంచేవారు
వార్చ పాపాలకు క్షమాపణ పుందుతార్ని బైబిల్ చెబుతుంది.
నేడు నీలో విశాా స్ముుంచడానికి, నీవు సిలువపై నా పాపాల కోస్ుం మర్ణ్ణుంచి, త్ర్చగి
లేచావని నమిమ నినన స్వా కర్చుంచడానికి నేన నిర్ ణయిుంచ్చకుుంటునాన న. నా స్శ్త్ు యల
వలో ననన నేన ర్క్షుంచ్చ కోలేన, మరొక మానవుడెవడూ ననన ర్క్షుంచలేడని
నేనెరుగుదున. నా పాపాలకు క్షమాపణ నాకై నేన స్ుంపాదిుంచ్చకోలేన.
ఈ రోజు నీవు నా కోస్ుం మర్ణ్ణుంచావనీ, నా పాపాలకు పర్చహార్ుం చెలిుం
ో చావనీ, మర్ణుం
గెలిచి త్ర్చగి లేచావనీ, నా హృదయుంలో నమిమ , నానోటితో ఒపుు కుుంటునాన న, నీపై
విశాా స్ుంతో నా పాపాలకు క్షమాపణన, పాపశుదిని
ధ స్వా కర్చసుతనాన న.
యేసూ, నీకు స్తత శ్తాలు ! నినన శ్ేమిుంచడానికి, నినన మర్చుంతగా ఎర్గడానికి, నీకు
నమమ కసుతనిగా జీవిుంచడానికి నాకు స్హాయుం చేయి, ఆమేన్.

ఆల్పీపులస ్చర్చ ్
బైబిల్కాలేజీ & మినిస్త్రు ప్రెయినింగ్సంటర్్

బైబిల్ కాలేజీ & మినిస్తస్వ ట శ్ట్టయినిుంగ్ సెుంటర్ (ఎపిసిబిసి), బెుంగళూరు, ఇుండియా ఆతమ నిుంపుదల,
ఆతామ భిషేకుంతో

కూడిన

ఆచర్ణాతమ క

అుందిసూత,

శిక్షణన

విదాయ రుథలన

పర్చశుదాథతమ

యొకు

త
అస్తమానయ మైన శకితో,
స్ా చఛ మైన సిదాధుంత శ్పాత్పదికతో, మేధోపర్ుంగా ఉతేతజతమైన దేవుని వాకయ
పఠనుంలో శిక్షణ నిసుతుంది. దైవ స్ా భావనిర్వమ ణుం, లోతైన దేవుని వాకయ బోధ్న, శకి తవుంతమైన సూచనలు,
ఆశి ర్య కార్వయ లు, సూచకశ్కియలు - ఇవనీన శ్పభువుతో మనుం కలిగి ఉుండే స్నిన హిత స్ుంబుంధ్ుంలో నుండి
శ్పవహిస్తతయని మేము నముమ తాము.
ఎపిసి బైబిల్ కాలేజీలో స్ా చఛ మైన బోధ్న మాశ్తమే కాక ఆచర్ణాతమ కమైన దేవుని శ్ేమన, పర్చశుదాధతమ
అభిషేకుం, ఆయన స్నిన ధిని, దేవుని స్హజాతీత కార్వయ లన గుర్చుంచి నొకిు చెపు బడతాయి. అనేకముంది
యువతీ యువకులు ఇకు డ శిక్షణ పుంది, తమ జీవితాలలో దేవుని పిలుపున స్ుంపూర్చ త చేయడానికి
బయటికి పుంపబడాారు.
మేము అుందిుంచే కోరు్ లు
స్ర్చ టఫికెట ఇన్ థియాలజీ & శ్కిసియ
ట న్ మినిస్తస్వ ట (సి.టిహెచ.) లో ఒక స్ుంవత్ ర్ుం కోరు్
డిపోమా ఇన్ థియాలజీ & శ్కిసియ
ట న్ మినిస్తస్వ ట (డి.టిహెచ) లో రుండు స్ుంవత్ ర్వల కోరు్
బేచిలర్ ఇన్ థియాలజీ & శ్కిసియ
ట న్ మినిస్తస్వ ట (బి.టిహెచ) లో మూడు స్ుంవత్ ర్వల కోరు్
వార్ుం అుంతా స్తమవార్ుం నుండి శుశ్కవార్ుం వర్కు ఉ. 9.00 నుండి మ. 1.00 వర్కు కాోసులు జరుగుతాయి.
స్తథనికుంగా ఉుండేవారు, వివిధ్ వృతతలోో పనిచేసుతనన వారు, గృహిణులు ఈ కాోసులకు హాజరై ఆ తర్వాత మ.
1.00 నుండి తమ పనలకు వెళ్ ోవచ్చి . ఇకు డే నివాస్ుం ఉుండాలని కోరే యువతీ యువకులకు శ్పతేయ కమైన
హాస్ల్
ట వస్త్ సౌకర్య ుం ఉుంది. వార్ుం దినాలోో మధ్యయ హన ుం 2 గుం. నుండి 5 గుం. వర్కు విదాయ రుథలు ఫీల్ా
వర్ు లో, శ్పతేయ కమైన సెమినారుో, శ్పార్ థన, ఆర్వధ్న స్మయాలోో పాల్గునేలా కార్య శ్కముం ఉుంటుుంది. బయటి
నుండి వచేి

విదాయ రుథలకు మధ్యయ హన ుం కాోసులు ఐచిఛ కుం. వార్వుంతుంలో శ్పత్ విదాయ ర్చ థ ఆయా స్తథనిక

స్ుంఘాలోో పర్చచర్య చేయడానికి శ్పోతా్ హుం అుందిస్తతుం.
ఆన్లైన్లో దర్ఖాసుత చేయడానికీ, కాలేజీ, కార్య శ్కమాలు, శ్పవేశుం విధి విధ్యనాలు, బోధ్నా రుసుము
మొదలైన

వాటిని

తెలుసుకోడానికీ,

దర్ఖాసుత

apcbiblecollege.org/ ని దర్చశ ుంచుండి.
ఎపిసి-బిసి నేష్న్్ అస్తసియేష్న్
ఫర్ థియలాజకల్ ఎశ్కిడిటేష్న్ (నాట్ల)
దాా ర్వ గుర్చ తుంపు పుందినది

ఫార్ుం

డౌన్లోడ

చేసుకోడానికి

మా

వెబసైట

