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పరిచయం

నేటి ద్నాలలో సమరుణ అనేద్, లలకింలలన సింఘింలలన కూడా చాలా అరుద గా కనిపిసత నన
లక్షణిం. మనలల చాలమింద్ మనకు సౌకరయింగా ఉననద్ చేయాలని కోరుకుింటునానము.
అింద వలో సమరుణతో పనిచేసత ననవారిని కన గొనడిం కషట మెైపో తూ ఉింద్.
సమరుణ చేస కోవడిం అింటే ఏమిటి? దాని అరథిం ఒక విషయింలల నమమకింగా, నిబదధ తతో
ఉిండడిం. మనకు బాధ్యతన గూరిిన ధ్ాయస ఉిందని దాని భావిం. ఒక విషయానిన గూరిి

ఎించ కోవలసి వచిినపుడు, కావాలని, మారుులేకుిండా ఉిండేటటు
ో దానిన ఎించ కోవడమే కాక,
దానికి కటుటబడి ఉిండడిం. సమరుణ చేస కోవడిం అింటే ఒక దాని విషయింలల మనిం శ్రదధగలిగి
ఉనానమని వయకత పరుసత ననటు
ో .
ఉదాహరణకు, మనిం మాటాోడే మాటలు చూదాదిం. ‘‘సమయానిన’’ గురిించి మనిం చేసే

వాగాదనాలన గురిించి ఆలలచిించిండి. ఒకరిని మనిం ఫలానా సమయానికి కలుసాతమని చెబుతాిం.
తరాాత దానిన చాలా తేలికగా తీస కుింటాిం. అరగింట ఆలసయింగా వచిి కూడా ఏ ఫరాాలేద లే
అన కుింటాిం. కాని ఇద్ మనిం మన మాటల విషయింలల నిబదధ త లేనివారమని చూపుత ింద్.
ఒకరిని నిరిదషట సమయింలల మనిం కలుసాతమని చెబితే, దాని విషయింలల ఖచిితింగా ఉిండాలి.

కొనినసారుో, పాసట రో ు, దేవుని సేవకులు కూడా సమయిం పాలన విషయింలల పటట నటుటగా
వయవహరిసత ారని చెపుడానికి నేన సిగు ుపడుత నానన . మీరు దేవుని సేవకుల ైతే, మీ మాటల
విషయింలల నిబదధ తన కన పరచడానికి ఒక ముఖయమెైన విషయిం సమయానిన పాటిించడిం.
మీరేదెైనా అననపుడు, దాని పరకారిం చేయడానికి కటుటబడి ఉిండడానికి పరయత్నించిండి.
బైబిల్ మనకు సమరుణన గూరిి బో ధ్్సత ింద్. ‘‘ఎవడున ఇదద రు యజమాన లకు దాస డుగా
న ిండనేరడు అతడు ఒకని దేాషిించి యొకని పేరమిించ న , లేదా యొకని పక్షముగాన ిండి
యొకని తృణీకరిించ న . మీరు దేవునికిని సిరికిని దాస లుగా న ిండనేరరు’’ అనానడు యిేస
(మతత యి 6:24). ఇద్ మనకు అలవడిన సాభావిం అని యిేస సూచిసత ననటు
ో ింద్.
ఒకదానికొకటి విరుదధ ింగా ఉనన రిండు విషయాలన మనిషి నెరవేరిలేడు. ఉదాహరణకు, మనిం
దేవునికి, లలకానికి సేవచేయలేము. ఒకదానికింటే మరొకదానికి మనిం ఎకుువగా సమరుణ
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చేస కుింటాిం. లలకానికి సేనహిత డుగా ఉిండి దేవునికి సేనహిత డుగా ఉిండడిం సాధ్యిం కాద .
‘‘ఈ లలకసేనహము దేవునితో వెైరమని మీరరుగరా? కాబటిట యిెవడు ఈ లలకముతో సేనహము
చేయగోరునో వాడు దేవునికి శ్తర వగున ’’ (యాకోబు 4:4). మనిం లలకానికి సేనహిత లింగా
ఉిండాలి, లేకుింటే దేవునికి సేనహిత లుగా ఉిండాలి. రిండిింటికీ సమరుణ చేస కోవడిం అనేద్
లేద . మనిం ఒకే యజమానికి మనలన సమరిుించ కోవాలి. యిేస మనలన ఆయనకు
సమరిుించ కోమని పిలుపునిసత నానడు. కీరసత శ్రీరింలల ఒక బలమెైన సమరుణభావిం
కటట బడాలి. ఈ పుసత కిం సమరుణలలని శ్కితని నొకిు చెబుత ింద్. ఇద్ మీరు చేసేవాటనినటిలల
సమరుణ కలిగి వుిండడానికి పేరరణనిసత ింద్.

2

సమర్పణలోని శకతి

1. సమరుణ చేస కుననవాని లక్షణాలు

మనిం ఒక విషయానికి పూరితగా సమరిుించ కునానమని ఎలా చెపుగలము?

ఎల ంటి వెల చెల్లంచడానికైన్ా సిద్ధంగా ఉండడం
ఒకడు దేవుని పిలుపుకు సమరుణ చేస కుింటే, ఆ పిలుపున నెరవేరిడానికి ఎింత వెల చెలిోించ
డానికైనా ఇషట పడతాడు. కొిందరు దేవుని సేవచేయాలన కుింటారు, కాని దేవుడు కోరుకునన చోటికి

వెళ్ళడానికీ, కషట పడి పనిచేయడానికీ ఇషట పడరు. నీ జీవితానికై దేవుడు ఒక పరణాళిక, పిలుపు
కలిగివునాన, పరిసత
ిథ లనీన వాటికవే తెరుచ కోవు. నీవు దేవునితో సహపనివాడవు, కాబటిట పనివాడు
పనిచేయాలి్ వుింటుింద్! నీ జీవితింలల ఆయన ఉదేదశాలన

బయలురచడిం కోసిం దేవుడు కొనిన

తాయగాలు చేయడానికి నిన న పిలవవచ ి. నీవు దేవుని ఉదేదశాలకోసిం సమరిుించ కుింటే, ఆయన
ఎలాింటి తాయగిం చేయమని కోరినా చేయడానికి నీవు సిదధింగా ఉింటావు.
‘‘వారు గొఱ్ఱెపిలో రకత మున బటిటయు, తామిచిిన సాక్షయమున బటిటయు వారిని జయిించియునానరు గాని

మరణము వరకు తమ పారణములన పేరమిించినవారు కారు’’ అని కొిందరు విశాాస లన గూరిి బైబిల్
చెబుత ింద్. వీరు పరభువెైన యిేస కీరసత కోసిం ఎింతగా సమరుణ చేస కునానరింటే, తమ పారణాలన

ఇచేిింద కు కూడా సిదధపడాారు. మనిం పరభువెైన యిేస కీరసత కు సమరుణ చేస కుింటే, మన యజమాని
కోసిం పారణిం పెటట ాలి్వచిినా, అద్ గొపు వెల కాదనిపిసత ింద్.

ఆటంకాలనీన అధిగమంచడానికత సిద్ధపడడం
సమరుణ చేస కుననవయకిత, తన సమరుణన నిలబటుటకోవడానికి ఎలాింటి ఆటింకాలనెైనా జయిించడానికి
ఇషట పడతాడు. అతడు స లువుగా విడిచిపెటటడు, స లువెైన మారు ింలల బయటపడడానికి చూడడు. ఇతడు
తాన చేసిన సమరుణన నిలబటుటకోవడానికి కృతనిశ్ియింతో ఉింటాడు. తన మారు ింలల వచేి
ఆటింకాలన ల కుచేయకుిండా, ముింద కే సాగుతూ, తన సమరుణ న ిండి దూరిం చేసత నన పరతీదానిన
జయిించడానికి చివరికింటా నిలుసాతడు. అయితే నిజింగా సమరుణ చేస కోని వాడు, పరిసత
ిథ లు
అన కూలింగా ఉింటేనే తాన వాగాదనిం చేసినదానిన నెరవేరుసాతడు. పరిసత
ిథ లు కొించెిం కషట ింగా మారితే ,
తాన వాగాదనిం చేసినదానిని చేయకుిండా ఉిండేింద కు కావలి్న మారుులు చేస కుింటాడు.
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తాన్ు చేసుకున్న సమర్పణపై ద్ృష్ిి నిల్పే సామర్్ యం
ఒక వయకిత సమరుణ చేస కుింటే, అతడు తన దృషిట మరలిపో కుిండా, ఏకదృషిటతో ఉింటాడు. అయితే దేనికీ
సిథ రింగా సమరుణ చేస కోని వయకిత, తారగా జారిపో యి, తనకు సౌకరయింగా ఉననచోటికి వెళిళపో తాడు.
లూకా 9:57-62

57 వార్ు మ ర్గ మున్ వెళ్ల లచుండగా ఒకడు -నీవెకకడికత వెళ్లలన్న్ు నీ వెంట వచెెద్న్ని ఆయన్తో చెపపన్ు.

58 అంద్ుకు యేసు -న్కకలకు బొ రియలున్ు ఆకాశపక్షులకు నివాసములున్ు కలవు గాని మన్ుషయ కుమ ర్ునికత
తలవాలుెకొన్ుట కైన్న్ు స్ లము లేద్ని అతనితో చెపపన్ు.
5ల ఆయన్ మరియొకనితో -న్ా వెంట ర్మమని చెపపన్ు. అతడు న్ేన్ు వెళ్లల మొద్ట న్ా తండిిని పాతిపటిి వచుెటకు సలవిమమని
మన్వి చేసన్ు.

60 అంద్ుకాయన్ -మృతులు తమ మృతులన్ు పాతిపటటికొన్నిముమ. నీవు వెళ్లల దేవుని రాజ్యమున్ు పికటించుమని వానితో
చెపపన్ు.

61 మరియొకడు -పిభువా, నీ వెంట వచెెద్న్ు గాని న్ా యంట న్ున్న వారియొద్ద సలవు తీసికొని వచుెటకు మొద్ట న్ాకు
సలవిమమని అడుగగా
62 యేసు -న్ాగటిమీద్ చెయయపటిి వెన్ుకతటటి చూచువాడెవడున్ు దేవుని రాజ్యమున్కు పాతుిడు కాడని వానితో చెపపన్ు.

ఇకుడ యిేస మనకు చెపాులన కుింటునన విషయిం ఏమిటింటే, మనిం సమరుణ చేస కుని, ‘‘పరభువా,
నేన నిన న వెింబడిసత ాన ’’ అనే నిరణయిం తీస కుింటే, దానిగురిించి ఇింక వేరే దారి లేద . మనిం యిేస కు
చేస కునన సమరుణ, ఆయనపెై దృషిటని నిలిపేటటు
ో చేసి, లలకబింధ్ాలనినటి న ిండి విడిపో యిేటటు
ో
చేసత ింద్. అయితే, మన కుటుింబాల గురిించి, మన పిరయుల ైన వారిని గురిించి మరచిప మమని యిేస
చెపుడింలేద . ఇకుడునన అింశ్ిం ఏమిటింటే, తనన తాన సమరిుించ కునన వయకిత, ఏకదృషిట కలిగి
వుింటాడు. ముఖయమెైన కుటుింబ బాధ్యతలన బటిట కూడా అతడు తన దృషిటని మళిళించడు. పరభువెైన
యిేస

కీరసత న

వెింబడిించడానికైన పిలుపున ిండి ఈ విషయాలేవీ అతని దృషిట మళిళించలేవు
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2. సమర్పణ చేసుకోవడంలోని విలువ

సమరుణ చేస కుింటే ఎలాింటి విలువ వసత ింద్? అిందరూ తమకు సాన కూలమెైనదానిన చేసత ననపుడు,
నీవు నేన

మాతరిం వారికి భిననింగా, సమరఫణ చేస ననవారిలా ఎింద కుిండాలి? అలా సమరుణ

చేస కోవడింలలని లాభాలేమిటి?

శకతి, సి్ర్తవం, నిశెయత
సమరుణ చేస కుననవారిగా ఉిండడిం అనేద్ మన జీవితాలలలనికి శ్కితని, సిధరతాానిన నిశ్ియతన
తెసత ింద్. మనిం ఒకవేళ్ కిోషటకాలింగుిండా వెళ్ళళలి్న పరిసథ త
ి లలల అవి మనలన కదలకుిండా చేసత ాయి.
య కోబు 1:8
గన్ుక పిభువు వలన్ తన్కేమైన్న్ు దొ ర్ుకున్ని తలంచు కొన్రాద్ు.
విశాాసింతో ఎలా పారరిథించాలల మనకు బో ధ్్ించిన తరాాత, యాకోబు ఒక ద్ామనస ుని గూరిిన
సాధ్ారణమెైన వాయఖయతో తన బో ధ్న

ముగిసత ాడు. ద్ామనస ుడు అసిధరుడు, అపనమమకసత డుగా

ఉింటాడు. దానికి విరుదధ మెైనద్ కూడా నిజమే. ఏకదృషిట గలవాడు తన మనస ్న
కొననవాడు’’, అింటే సమరుణ చేస కుననవాడు సిథరింగాన , కదలనివాడుగాన ఉింటాడు.

‘‘సిథరపరచ

దీవెన్లు
సమరుణ చేస కుననవయకిత, అలా చేస కోని వయకితకింటే చాలా ఎకుువగా దీవెనలు ప ింద్, వాటిని
ఆసాాద్సత ాడు.

సామతలు 28:20
న్మమకమైన్ వానికత దీవెన్లు మండుగా కలుగున్ు. ధన్వంతుడగుటకు ఆతుర్పడువాడు శిక్షన్ ంద్క పో డు.

5

సమర్పణలోని శకతి

నమమకసత డెైనవాడు సమరుణ చేస కుననవాడు. తన హృదయపూరాక సమరుణ అతనిన
విశాాసపాతర నిగా చేసత ింద్. పూరణహృదయింతో ఒక పని చేసేవాడు ఆసాాద్ించినింతగా, అనయమనసుింగా
చేసేవాడు పనిలల సింతోషిించలేడు. హృదయ పూరాకింగా చేసేవాడు పనిని చాలా బాగా చేసత ాడనేద్ సుషట ిం
కాబటిట గొపు బహుమానాలు ప ింద తాడనడింలల ఎలాింటి సిందేహిం లేద .
భౌత్క శ్రీరానినగూరిి ఆలలచిించిండి. దేవుడు మన అవయవాలనీన ఒకదానికొకటి అతకబడి, ఒకే
శ్రీరింగా పనిచేయాలని ఉదేదశించాడు. నీ చేయి ఈ రోజు నీ శ్రీరింతో కలిసివుిండి, రేపు గాలలో

ఎగురుకుింటూ వేరొకరి శ్రీరానికి సింబింధ్్ించిింద్గా కాద . ఈ రోజు మీ గుిండె మీ శ్రీరింలల రకత ిం సరఫరా
చేసి, రేపు మరొకరి శ్రీరింలల పనిచేయడానికి వెళ్ళద . ఒకవేళ్ దేవుడు మన శ్రీరింలలని అవయవాలన

వేటికవి పనిచేసేవిగా విడదీసినటో యితే, మనకు గుిండెలు, ఊపిరిత్తత లు, చేత లు, కళ్ళళ గాలలో
ఎగురుకుింటూ కనిపిించేవి. అపుుడపుుడూ ఒక పనిచేయడానికి అవి కలుస కుని, తరాాత మరలా
విడిపో యిేవి. వినడానికే ఇద్ చాలా వయింగయింగా ఉింద్. అింద కే మన శ్రీరాలు అలా పనిచేసే విధ్ానింలల
చేయని దేవునికి సోత తరములు. వెైదయశాసత ింర కొనిన అవయవాలన

మారిుడి చేసే విషయానిన

సాధ్యపరచినా, సాధ్ారణమెైన నియమిం ఏమిటింటే, మీ శ్రీరింలలని పరత్ భాగిం, మీ శ్రీరానికి ‘‘సమరుణ’’
చేస కుని, మీ మిగిలిన శ్రీరభాగాలతో కలసివుిండి సరిగు ా పనిచేసత ింద్. మీ శ్రీరిం కలిసివుననింత వరకు
అద్ మరి ఎకుువగా, సరిగు ా పనిచేయగలుగుత ింద్.
కీరసత సింపూరణ శ్రీరింలల ఒక భాగమెైన మన శ్రీరిం, సాథనిక సింఘానిన గూరిి మనకొక ‘‘సిందేశ్ిం’’ ఇసూ
త
వుింద్. మనిం సాథనిక సింఘానినగూరిి తలించినపుడు, పరజలు సింఘింన ిండి సింఘానికి మారుతూ
ఉిండడిం సాధ్ారణింగా కనిపిసత ింద్. తన పరజలు తమ కైసతవ జీవితాలలల ఇలా జీవిించాలని దేవుడు
ఉదేద శించడిం లేద . పరత్ విశాాసి, దేవుడు తనన

ఏ సాథనిక సింఘింలల ఉిండడానికి పిలిచాడని

నముమతారో, ఆ సింఘానికి సమరుణ చేస కుని సిథరింగా ఉిండాలి్న అవసరిం ఉింద్. దేవుడు మనలన

ఉించిన సాథనిక విశాాస ల శ్రీరానికి మనిం కటుటబడి ఉిండాలి్న అవసరిం ఉింద్. మనిం ఆ సాథనిక
సింఘానికి ఎపుుడు నమమకసత లుగా ఉింటామో, అపుుడే ఆ శ్రీరింలల భాగింగా ఉనన పూరిత ఆశీరాాదాలు
అన భవిసాతము. అటూ ఇటూ గింత లు వేసేవారు ఎకుువ ప ింద కోరు, వారివలో ఏ పన లూ జరుగవు
కూడా!

మనిం సమరుణ చేస కుననపుడు మాతరమే, దీరఘకాల లాభాలు, దీవెనలు నిరాచిించగలుగుతాిం. మనలల

అనేకులకు కేవలిం ‘‘ఆద్వారిం ఉదయపు మనోరింజన కారయకరమిం’’ మాతరమే కావాలి, అింద కనే మనిం
ఈ సింఘింన ిండి ఆ సింఘానికి మారుతూ ఉింటాిం. కాపరి మనిం వినాలన కునన పరసింగిం చేయాలని

మనిం కోరతాిం. కాని కాపరి పరభువు వాకాయనిన తరచూ ‘మనిం వినాలన కుననదానికనాన భిననమెైనద్’
చెబితే, మన సమరుణ కిటికీ దూకి పారిపో త ింద్, మనిం గుమమింలలన ిండి బయటకు వచేిసాతిం! మనకు
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దీరఘకాలిక లాభాలు, దీవెనలు కావాలన కుింటే, మనిం ఒక సాథనిక సింఘానికి కటుటబడి వుిండి, అకుడే
పనిచేసి, సేవచేయాలి.

పితిఫల లు
హెబ్రి 11:6

విశ్ావసము లేకుండ దేవునికత ఇషు
ి డెై యుండుట అసాధయము. దేవుని యొద్ద కు వచుెవాడు ఆయన్ యున్ానడనియు, తన్ున
వెద్కువానికత ఫలము ద్యచేయువాడనియు న్మమవలెన్ు గదా.

మనమాయనన శ్రదధగా వెదకాలి. దేవుని వెదకడానికి ఒక సమరుణ ఉింద్. దేవుని వెదకడానికి మనిం
సమరుణ చేస కునానమా లేక మనకు ఖాళీ ఉననపుడు మాతరమే దేవుని వెదకుత నానమా? పారరథనకు,

దేవుని వాకయ పఠనానికి సమరుణ చేస కుని, మనిం సమయానిన కేటాయిసత నానమా, లేక సమయిం
కుద్రితేనే దేవుని వెదకుత నానమా? తనన శ్రదధతో వెదకేవారికే దేవుడు పరత్ఫలమిసాతననానడు గాని,
సమయిం అన కూలింగా ఉింటే ఆయనన వెదకేవారికి కాద . సమరుణ చేస కునన వయకిత తన జీవితింలల
దేవుని పరత్ఫలాలన అన భవిసాతడు.

పిగతి/అభివృదిధ
1 తిమోతి 4:15

నీ అభివృదిధ అంద్రికత తేటగా కన్బడు నిమతి ము వీటిని మన్సకరించుము, వీటియందే సాధకము చేసికొన్ుము.

ఏ వయకిత సమరుణ చేస కుింటాడో , అతడే పురోగత్ సాధ్్సత ాడు. త్మోత్ అనే ఒక యువకునికి దేవుని
సేవకుడుగా ఎలా ఉిండాలల పౌలు సలహా ఇసత నానడు. అనయమనసుింగా గాని లేక సౌకరయింగా
ఉననపుుడు మాతరమే ఈ సూచనలు పాటిించాలని అతడు చెపుడింలేద

గాని తాన

నేరుికునన

సింగత లకు తనన తాన పూరితగా సమరిుించ కోవాలని పౌలు చెబుత నానడు. అతడలా చేసేత, అతని
పరగత్, పరిపకాత, ఎద గుదల, పురోగత్ అిందరికీ సుషట ింగా కనిపిసత ింద్.
ఈ సూతారనిన మన జీవితాలకు కూడా అనాయిించ కోవచ ి. దేవుని సేవకుడుగా ఉిండడానికి, పింట కోత
కోసిం, ఇతర విశాాస లకు మాద్రిగా ఉిండడానికి, సింఘానిన నడిపిించే బాధ్యత విషయింలల మనిం

సమరుణ కలిగి వుిండాలి. మనమలా సమరుణ కలిగివుింటే, మన ఎద గుదల సుషట ింగా కనిపిసత ింద్.
సమరుణ చేస కుననవాడే అభివృద్ధ చెింద తాడు. అనయమనసుింగా పన లు చేసేవాడు ఉననచోటనే
నిలిచిపో తాడు. మన ముింద నన పనికోసిం, మన పారణాతమ శ్రీరాలన
కుననపుడు

మాతరమే

మనిం

అభివృద్ధ

సాధ్్ించగలుగుతాిం,
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పరజలు

దానిన

చూసాతరు.
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3. నీవు సమర్పణ చేసుకున్ానవా?

ఎవరైనా మన సమరుణన పరశనసేత , బహుశా మనిం సమరుణాపూరాకింగా ఉనానమని తడబడకుిండా
జవాబు చెబుతాము. మన సమరుణ ఏ సాథయిలల ఉననద్ అని చెపుడానికి, ఈ పరశ్నలు మరిింత
సహాయకరింగా ఉింటాయని భావిించవచ ి:
•

మనిం సమరుణతో జీవిసత నానమా? లేక సౌకరాయలన అన సరిించి జీవిసత నానమా?

•

సరైన దానిన చేయడానికి మనిం సమరిుించ కునానమా? మనిం నీత్కి, ఎలో పుుడూ, ఎకుడెైనా, పరత్

•
•
•
•
•

పరిసత్
ిథ లలనూ సరైనద్ చేయడానికి సమరిుించ కునానమా లేక మనిం సౌకరాయలన బటిట మనిం
రాజీపడి మన విలువలు మారుికుింటునానమా?
పరభువెైన యిేస కీరసత కు, మన సాథనిక సింఘానికి, కీరసత శ్రీరానికి మనిం సమరుణ చేస కుని,
కటుటబడి వునానమా?
నీ భారయ/భరత కు, వివాహానికి, కుటుింబానికి కటుటబడి వునానవా? జీవితింలలని ‘‘ఎతత పలాోలలల’’ మన
జీవిత భాగసాామిని మనిం పేరమిసత నానమా?
మనిం చేసిన వాగాదనాలకు కటుటబడి ఉింటునానమా?
మనిం పనిచేసే చోటుకు, మన యజమానికి, సహపనివారికి, సేనహిత లకు మనిం సమరుణ కలిగి
వునానమా?
దేవునితో సమయిం గడపడానికి మనిం సమరుణ చేస కునానమా?

పరభువెైన యిేస కీరసత పటో మనిం సమరుణ ఎింత గాఢమెైనద్? ‘‘మీరు నా నామము నిమితత ము
అిందరిచేత దేాషిింపబడుద రు, అింతము వరకున సహిించినవాడు రక్ిింపబడున ’’ అనానడు పరభువెైన
యిేస (మతత యి 10:22). స లువుగా ఉననపుడు, సౌకరయింగా ఉననపుడు మాతరమే మనిం యిేస

కీరసత కు మన సమరుణ చూపుత నానమా లేక పరజలు మనలన దేాషిించినపుడు సహితిం, చివరివరకూ
ఆయనన వెింబడిించడానికి మనిం సమరుణ కలిగి వునానమా? యిేస కీరసత కోసిం మన సమరుణలలని
బిగువు ఎింత?

మన సాథనిక సింఘానికి మనిం సమరుణ ఏమిటి? మించి సింగీతిం, చకుని పరసింగాలు ఉననపుడు,
అింతా నిమమళ్ింగా, సౌకరయింగా ఉననపుడు మాతరమే మన సాథనిక సింఘానికి కటుటబడి వునానమా? లేక
సింఘింలల త ఫాన పరిసిథత లు ఉననపుుడు కూడా సమరుణతో ఉనానమా? మనిం ఇింకా అకుడే
ఉనానమా లేక వేరొక సింఘానిన వెత కుుింటునానమా?
8

సమర్పణలోని శకతి

ఆల్ పీపుల్్ చరిిలల, మేము బయటకు వెళిళ యిేస కీరసత స వారత న పరకటిించడానికి సమరుణ
చేస కొని వునానిం. మనిం బయటకు వెళిళ యిేస న గూరిి పరకటిించినపుడు, మనిం అిందరి దృషిటనీ
ఆకరిిసత ామనేద్ తపుద . మనిం హిింసన

కూడా ఎద రొునవలసి రావచ ి. సాథనిక సింఘిం

హిింసిింపబడుత ననపుడు, మనిం దానితో ఉింటామా లేక వేరొకచోటికి వెళిళపో తామా? ‘‘పరభువా, ఈ

శ్రీరింలల నేన భాగమని నముమత నానన , కాబటిట ఈ శ్రీరానికి శ్రమ కలిగిత,ే నేన సమరుణతో నిలిచి
వుిండి నా ఎద రుగా ఏమి వచిినా ఎద రొుింటాన ’’ అని అింటావా? ఎలాింటి హిింస లేకుిండా,
ఎలో పుుడూ చకుగా, స లువుగా ఉిండే సాథనిక సింఘిం కోసిం నీవు చూసత ననటో యితే, అపుుడు ఆల్
పీపుల్్ చరిి నీకు సరిపడద . కాని నిసి్గుుగా యిేస న

పరకటిించే సింఘిం కోసిం నీవు

చూసత ననటో యితే, అలా పరకటిించినపుడు హిింసిింపబడినపుటికీ కొనసాగాలన కుింటే, యిేస

కీరసత

నామిం కోసిం శ్రమన అన భవిించాలనే సింఘిం కోసిం నీవు చూసత ననటో యితే, నీకు ఆల్ పీపుల్్
చరిిలలనికి సాాగతిం!
వెళిళ, స వారత పరకటిించమని, పరజలన

చీకటిలలన ిండి ఆశ్ిరయకరమెైన తన వెలుగులలనికి తీస కు

రమమని దేవుడు మనకు ఆజాాపిించాడు. మనమలా చేయడానికి బయలువెళిళనపుడు, అపవాద్
నిశ్శబధ ింగా కూరోిడు. అయితే సాథనిక సింఘింలల భాగింగా, మనిం శ్రమన సహిించడానికి సిదధపడి,
బలమెైనవారుగా తయారవాాలి. అద్ మన సమరుణ కావాలి. కీరసత

శ్రీరింగా దేవుడు మనకిచిిన

దరశనానికి మనిం కటుటబడి, సమరుణతో ఉిండాలి.
సాథనిక సింఘింలలని ఇతర సభుయల పటో మనిం సమరుణ కలిగియునానమా? మనిం ఒకరికోసిం ఒకరిం
శ్రదధ చూపుత నానమా? మనిం ఒకరినొకరిం పేరమిసత నానమా?

మన పటట ణింలలని కీరసత శ్రీరమెైన సింఘానికి మనిం సమరుణ కలిగియునానమా? మన పటట ణింలలని

సింఘాలకు, దేవుడు లేవనెత్తన కాపరులు/సేవకులపటో మనిం సమరుణ కలిగివుింటే, వారిగురిించి చెడు
చెపుడానికి సింకోచిసాతము/తారపడము. మనమెలోపుుడూ వారి మేలున , క్ేమానిన కోరుతాము.
కొిందరు పడినపుటికీ, తొటిరలిోనపుటికీ, తపుులు చేసినపుటికీ, వారికోసిం మనిం పారరిథసత ామే గాని, వారిని
కూలదోర యము.

మన జీవితింలల దేవుడిచిిన కలలు, దరశనాలు, పిలుపు విషయమెై మనిం సమరుణతో ఉనానమా?

‘‘కాగా నా పిరయ సహో దరులారా, మీ పరయాసము పరభువునింద వయరథము కాదని యిెరిగి, సిథరులున ,
కదలని వారున , పరభువు కారాయభివృద్ధ యింద ఎపుటికిని ఆసకుతలునెై యుిండుడి’’ అని బైబిల్ మనకు
చెబుత ింద్ (1కొరిింథీ 15:58). దేవుని పనికి ఎలో పుుడూ పూరితగా సమరుణ చేస కోిండి, ఎింద కింటే
పరభువు కోసిం చేసిన ఏ పనీ వయరథింగా పో ద .
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పికటన్ 3:15-16

15 -నీ కతియలన్ు న్ేన్ెర్ుగుద్ున్ు, నీవు చలల గా న్ెైన్న్ు వెచెగా న్ెైన్న్ు లేవు, నీవు చలల గా న్ెైన్న్ు వెచెగా న్ెైన్న్ు ఉండిన్
మేలు.

16 నీవు వెచెగా న్ెైన్న్న్ు చలల గా న్ెైన్న్ు ఉండక, న్ుల్వెచెన్గా ఉన్ానవు గన్ుక న్ేన్ు నిన్ున న్ా న్ోటన్ుండి ఉమమవేయ
న్ుదేదశించుచున్ానన్ు.

మనకు మిండుత నన సమరుణ కావాలి. ఏవో ‘‘కొనిన పన లు’’ జరుగుతూ ఉిండడిం సరిపో ద .
యిేస పటో మన సమరుణ న లివెచిగా ఉింటే, మనిం చేసే శరరషటమెైన కారయకరమాలు వయరథిం. అవి పరభువెైన
యిేస కీరసత కోసమెైన మిండే సమరుణలల న ిండి పుటిటనవి కాకపో తే, అవనీన కొరగానివి. మనిం వేడిగా
గాని లేక చలో గా గాని ఉిండడానికి నిరణయిం తీస కోవాలి్ ఉింద్.
అింతయద్నములలల అనేకుల పేరమ చలాోరున

అని పరభువెైన యిేస

మనలన

హెచిరిించాడు.

‘‘అకరమము విసత రిించ ట చేత అనేకుల పేరమ చలాోరున . అింతము వరకు సహిించిన వాడెవడో వాడే
రక్ిింపబడున ’’ (మతత యి 24:12-13). యిేస కీరసత కు నీవు చేస కునన సమరుణయిే నిన న చివరి
వరకూ నిలిచేటటు
ో చేసత ింద్.
సమరుణ చేస కోవడానికి సమయిం ఇపుుడే! ఇదే!
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ఆల పీపులస చర్ెతో భాగసావములు కండి

ఆల్ పీపుల్్ చర్ి ఒక సాథనిక సింఘింగా తన పరిథ్ని మిించి ఇిండియా అింతటా, ముఖయింగా ఉతత ర
ఇిండియా వరకు తన పరిచరయన

జరిగిసత ననద్. మా పరతేయక దృషిట (ఎ) నాయకులన

బలలపేతిం

చేయడిం, (బి) సింఘాలలోని యువతన పరిచరయకు సిదధపరచడిం, (సి) కీరసత శ్రీరమెైన సింఘానిన
వృద్ధ పరచడిం. యౌవనసత ల కోసిం అనేక శక్షణా సెమినారుో, కైసతవ నాయకుల కానఫరన ్లు సింవత్రిం
అింతటా జరిగిసత ింటాము. అవే కాక, విశాాస లన వాకయింలల, ఆతమలల బలలపేతిం చేయాలనే లక్షయింతో

వేల సింఖయలల మా పరచ రణలు ఇింగీోష లల, ఇతర భారతీయ పారింతీయ భాషలలో ఉచితింగా పింపిణీ
చేసత నానము.
ఒకేసారి లేక పరత్ నెలా కరమింగా కొింత కాన క పింపిించడిం దాారా మాతో ఆరిథకింగా భాగసాాములు

కావలసిింద్గా మిమమలిన ఆహాానిసత నానము. మన దేశ్ింలల జరుగుత నన ఈ గొపు పరిచరయకు
సహాయింగా మీరు పింపే కాన క ఎింత అయినా కృతజా తతో సీాకరిించ బడుత ింద్.
మీరు మీ కాన కని చెకుు దాారా లేక బాయింక డారఫ్ట దాారా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్ి, బింగళ్ూరు’’ పేరున మా
ఆఫీస అడరస కు పింపిించవచ ి. లేక నేరుగా బాయింక టారన్్ఫర్ దాారా మా బాయింక ఎకౌుింటలల జమ
చేయవచ ి.
గమనిక: ఇిండియాలలని బాయింక ఎకౌుింటల దాారా పింపే కాన కలన మాతరమే ఆల్ పీపుల్్ చర్ి
సీాకరిించగలద . మీరు మీ కాన క పింపేటపుుడు మీకిషటమెైతే ఎపిసి పరిచరయలల ఏ విభాగింలల దానిని
వాడాలని మీరు కోరుత నానరో దానిని మాకు తెలియజేయవచ ి. ఇతర వివరాల కోసిం దయచేసి మా
వెబసెైట apcwo.org/give లల చూడవచ ి.
మీకు వీల ైనపుుడలాో మాకోసిం, మా పరిచరయ కోసిం పారరిథించడిం మరచిపో వదద .
మీకు మా కృతజా తలు, దేవుడు మిమమలిన దీవిించ న 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.

ఆల్ పీపుల్్ చర్ి గురిించి

ఆల్ పీపుల్్ చర్ి (ఎపిసి)లల బింగళ్ూరు నగరింలల మేము ఉపుుగా, వెలుగుగా ఉింటూ, ఇిండియా
దేశానికీ, ఇతర పరపించ దేశాలకూ ఒక సారింగా పనిచేయాలని మా దరశనిం.
ఎపిసి లల సింపూరణమెైన, రాజీపడని దేవుని వాకాయనిన పరిశుదాధతమ అభిషేకిం, నడిపిింపు దాారా
అింద్ించాలననద్ మా దృఢమెైన తీరామనిం. మధ్ రమెైన సింగీతిం, సృజనాతమకమెైన బో ధ్న, అతయింత
నెైపుణయింతో కూడిన వాదనలు, సమకాలీన పరిచరయ విధ్ానాలు, అతాయధ్ నిక సాింకేత్క నెైపుణయిం, ఇవేవీ
దెైవాభిషేకింతో, పరిశుదాధతమ సూచనలతో, ఆశ్ిరయకారాయలతో, సూచకకిరయలతో, పరిశుదాథతమ వరాల
కుమమరిింపుతో (1కొరిింథీ 2:4-5, హెబ్రర 2:3-4) కూడిన వాకయ పరకటనకు పరతాయమానయాలు కానేరవని
మేము నముమత నానము. మా పరధ్ానాింశ్ిం యిేస ! మా వసత వు దేవుని వాకయిం ! మా విధ్ానిం
పరిశుదాధతమ శ్కిత ! మా భారిం పరజలు ! మా గమయిం కీరసత లలకి పరిపకాత !
మా పరధ్ాన కారాయలయిం బింగళ్ూరులల ఉింద్. ఇిండియాలలని ఇతర పారింతాలలో మా కారాయలయాలు
ఉనానయి. ఆల్ పీపుల్్ చర్ిబారించిలు ఎకుడెకుడ ఉనానయి అనే సమాచారిం కోసిం మా వెబసెైట
www.apcwo.org/locations. చూడిండి, లేక contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్ పింపిండి.

నిన్ున పేిమసుిన్న దేవుడు నీకు తెలుసా?

స మారు 2000 సింవత్రాలకు ముింద , దేవుడు ఈ లలకింలలకి ఒక మనిషిగా వచాిడు. ఆయన పేరు
యిేస . ఆయన పరిపూరణింగా పాపరహిత జీవితానిన జీవిించాడు. యిేస శ్రీరధ్ారియిెైన దేవుడు కాబటిట,
ఆయన చెపిునవనీన, చేసినవనీన మనకు దేవుణణణ బయలుపరిచాయి. ఆయన మాటాోడిన మాటలు
సాక్ాతత దేవునివే. ఆయన చేసిన పన లనీన దేవుని కారాయలే. యిేస భూమిమీద అనేక అద ుతాలు

చేశాడు. ఆయన రోగులన , శ్రమలల ఉననవారిని బాగుచేశాడు. ఆయన గుడిావారి కన నలు తెరిచాడు,
చెవిటివారికి వినికిడినిచాిడు, కుింటివారిని నడిపిించాడు, పరత్ విధ్మెైన వాయధ్్ని, రోగానిన సాసథ పరచాడు.
కొద్ద రొటటటలన అతయధ్్కింగా చేసి ఆకలితో ఉననవారిని అద ుతింగా పో షిించాడు, త పాన లన అణచాడు,
ఇింకా అనేక అద ుతకారాయలు చేశాడు.
ఈ కారాయలనీన దేవుడు మంచి దేవుడనీ, పిజ్లు బాగుండాలని, సంపూర్ుులుగా, ఆరోగయంగా, సంతోషంగా
ఉండాలని కోరేవాడనీ బయలపర్ుసుిన్ానయ. దేవుడు పిజ్ల అవసరాలు తీరాెలని కోర్ుతున్ానడు.
కాబటిట దేవుడు మానవునిగా మారి మన లలకింలలకి రావాలని ఎింద కు నిరణయిించ కుింటాడు? యిేస
ఎింద కు వచాిడు?
మనిందరమూ పాపిం చేసి, మనలిన సృజిించిన దేవుని యిెద ట అింగీకృతిం కాని పన లు చేశాము.
పాపానికి పరయవసానాలుింటాయి. పాపిం దేవునికి మనకు మధ్య దాటలేని గొపు గోడలాగా ఉింద్. పాపిం
దేవుని న ిండి మనలన వేరుచేసత ింద్. మనలన సృషిటించిన వానిని ఎరుగకుిండా, ఆయనతో
అరథవింతమెైన అన బింధ్ింలల ఉిండకుిండా అడుాకుింటుింద్ పాపిం. కాబటిట మనలల అనేకులు ఈ ఖాళీని
అనేకమెైన వాటితో నిింపుకోవడానికి పరయత్నసత ింటాిం.
మన పాపానికి మరొక ఫలితిం, దేవుని న ిండి శాశ్ాతింగా వేరుకావడిం. దేవుని నాయయసాథనింలల పాపానికి
శక్ష మరణిం. మరణిం అింటే దేవునితో నితయమూ వేరై నరకానికి వెళ్ళడిం.
కాని శుభవారత ఏమిటింటే, మనిం పాపిం న ిండి విడిపిించబడి దేవుని దగు రకు వెళ్ళగలిం. ‘‘పాపము వలన
వచ ి జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన పరభువెైన కీరసత యిేస నింద
నితయజీవము’’ అని బైబిల్ చెబుత ింద్ (రోమా 6:23). తాన సిలువ మీద మరణణించినపుుడు, సరాలలక
పాపముల కోసిం యిేస వెల చెలిోించాడు. మూడురోజుల తరాాత ఆయన త్రిగి లేచినపుుడు, తనన
తాన సజీవునిగా అనేకులకు కనపరచ కొని, త్రిగి పరలలకానికి వెళ్ళళడు.

దేవుడు పేరమ, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకురూ నరకింలల నశించిపో వడానికి ఆయన ఇషట పడడు. అింద కే
ఆయన వచాిడు. మానవ జాత్కింతటికీ పాపిం న ిండి, దాని నితయశక్ష న ిండి విడుదల కోసిం మారాునిన
ఏరురచడానికి. ఆయన పాపులన రక్ిించడానికి వచాిడు- నీవింటి, నావింటి వారిని పాపము న ిండి,
నితయమరణిం న ిండి విడిపిించడానికి.

ఈ ఉచితమెైన పాప క్షమాపణ ప ిందడానికి, మనిం ఒకు పనిచేసేత చాలని బైబిల్ చెబుత ింద్- పరభువెైన
యిేస కీరసత సిలువపెై చేసిన కారాయనిన సీాకరిించి, పూరణ హృదయింతో ఆయనయింద విశాాసముించడిం.
‘‘ఆయన్ యంద్ు విశ్ావసముంచు వాడెవడో వాడు ఆయన్ న్ామము మూలముగా పాపక్షమ పణ
ప ంద్ున్ు’’ (అప .కా. 10:43).
‘‘యేసు పిభువని నీ న్ోటితో ఒపుపకొని, దేవుడు మృతులలో న్ుండి ఆయన్న్ు లేపన్ని నీ
హృద్యమంద్ు విశవసించిన్ యెడల, నీవు ర్క్ింపబడుద్ువు’’ (రోమ 10:9).
నీవు కూడా పరభువెైన యిేస
ప ిందవచ ి.

కీరసత నింద

విశాాసముించితే, నీ పాపములకు క్షమాపణ, శుద్ధ

పరభువెైన యిేస కీరసత లల, ఆయన నీ కోసిం సిలువపెై చేసిన కారయింలల విశాాసముించడానికి నిరణయిం
తీస కోవడానికి సహాయపడే చినన పారరథ న కిింద ఉింద్. యిేస నీ కోసిం చేసినదానిన నీవు సీాకరిించినటు
ో
ఒపుుకోవడానికి, నీ పాపక్షమాపణ, పాపశుద్ధ ప ిందడానికి ఈ పారరథన సహాయ పడుత ింద్. ఈ పారరథ న
కేవలిం సూచనాతమకిం మాతరమే. నీ స ింత మాటలలల కూడా నీవు పారరిథించవచ ి.

పిరయమెైన యిేస పరభువా, నీవు సిలువపెై నాకోసిం చేసిన కారాయనిన ఈ రోజు నేన అరథిం చేస కునానన .
నీవు నాకోసిం మరణణించావు, నీ పరశ్సత మెైన రకాతనిన నాకోసిం చిింద్ించి, నేన క్షమాపణ ప ిందేలా నా
పాపాలకు పరిహారిం చెలిోించావు. నీలల విశాాసముించేవారు వారి పాపాలకు క్షమాపణ ప ింద తారని బైబిల్
చెబుత ింద్.
నేడు నీలల విశాాసముించడానికి, నీవు సిలువపెై నా పాపాల కోసిం మరణణించి, త్రిగి లేచావని నమిమ
నిన న సీాకరిించడానికి నేన నిరణయిించ కుింటునానన . నా సత్ియల వలో నన న నేన రక్ిించ కోలేన ,
మరొక మానవుడెవడూ నన న రక్ిించలేడని నేనెరుగుద న . నా పాపాలకు క్షమాపణ నాకై నేన
సింపాద్ించ కోలేన .
ఈ రోజు నీవు నా కోసిం మరణణించావనీ, నా పాపాలకు పరిహారిం చెలిోించావనీ, మరణిం గలిచి త్రిగి
లేచావనీ, నా హృదయింలల నమిమ, నానోటితో ఒపుుకుింటునానన , నీపెై విశాాసింతో నా పాపాలకు
క్షమాపణన , పాపశుద్ధని సీాకరిసత నానన .
యిేసూ, నీకు సోత తారలు ! నిన న పేరమిించడానికి, నిన న మరిింతగా ఎరగడానికి, నీకు నమమకసత నిగా
జీవిించడానికి నాకు సహాయిం చేయి, ఆమేన్.

ఆల పీపులస చర్ె
బైబిల కాలేజీ & మనిసీి ీ టరియనింగ సంటర్

బైబిల్ కాలేజీ & మినిసీట ీ టటరయినిింగ్ సెింటర్ (ఎపిసిబిసి), బింగళ్ూరు, ఇిండియా ఆతమనిింపుదల, ఆతామభిషేకింతో కూడిన
ఆచరణాతమక శక్షణన

అింద్సత ూ, విదాయరుథలన

పరిశుదాథతమ యొకు అసామానయమెైన శ్కితతో, సాచఛమెైన సిదధ ాింత

పారత్పద్కతో, మేధ్ో పరింగా ఉతేత జితమెైన దేవుని వాకయ పఠనింలల శక్షణ నిసత ింద్. దెైవ సాభావనిరామణిం, లలతెైన దేవుని వాకయ
బో ధ్న, శ్కితవింతమెైన సూచనలు, ఆశ్ిరయ కారాయలు, సూచకకిరయలు - ఇవనీన పరభువుతో మనిం కలిగి ఉిండే సనినహిత
సింబింధ్ింలల న ిండి పరవహిసత ాయని మేము నముమతాము.
ఎపిసి బైబిల్ కాలేజీలల సాచఛమెైన బో ధ్న మాతరమే కాక ఆచరణాతమకమెైన దేవుని పేరమన , పరిశుదాధతమ అభిషేకిం, ఆయన
సనినధ్్ని, దేవుని సహజాతీత కారాయలన గురిించి నొకిు చెపుబడతాయి. అనేకమింద్ యువతీ యువకులు ఇకుడ శక్షణ
ప ింద్, తమ జీవితాలలల దేవుని పిలుపున సింపూరిత చేయడానికి బయటికి పింపబడాారు.
మేము అందించే కోర్ుసలు
సరిిఫికట ఇన థియ లజీ & కతిసి యన మనిసీిీ (సి.టిహెచ.) లో ఒక సంవతసర్ం కోర్ుస

డిపల మ ఇన థియ లజీ & కతిసి యన మనిసీిీ (డి.టిహెచ) లో రండు సంవతసరాల కోర్ుస
బేచిలర్ ఇన థియ లజీ & కతిసి యన మనిసీిీ (బి.టిహెచ) లో మూడు సంవతసరాల కోర్ుస
వారిం అింతా సో మవారిం న ిండి శుకరవారిం వరకు ఉ. 9.00 న ిండి మ. 1.00 వరకు కాోస లు జరుగుతాయి. సాథనికింగా
ఉిండేవారు, వివిధ్ వృతత లలో పనిచేసత ననవారు, గృహిణులు ఈ కాోస లకు హాజరై ఆ తరవాత మ. 1.00 న ిండి తమ పన లకు
వెళ్ోవచ ి. ఇకుడే నివాసిం ఉిండాలని కోరే యువతీ యువకులకు పరతేయకమెైన హాసట ల్ వసత్ సౌకరయిం ఉింద్. వారిం ద్నాలలో
మధ్ాయహనిం 2 గిం. న ిండి 5 గిం. వరకు విదాయరుథలు ఫీల్ా వర్ులల, పరతేయకమెైన సెమినారుో, పారరథ న, ఆరాధ్న సమయాలలో
పాలగునేలా కారయకరమిం ఉింటుింద్. బయటి న ిండి వచేి విదాయరుథలకు మధ్ాయహనిం కాోస లు ఐచిఛకిం. వారాింతింలల పరత్ విదాయరిథ
ఆయా సాథనిక సింఘాలలో పరిచరయ చేయడానికి పో ర తా్హిం అింద్సత ాిం.
ఆన్ల ైన్లల దరఖాసత చేయడానికీ, కాలేజీ, కారయకరమాలు, పరవేశ్ిం విధ్్ విధ్ానాలు, బో ధ్నా రుస ము మొదల ైన వాటిని
తెలుస కోడానికీ, దరఖాసత ఫారిం డౌన్లలడ చేస కోడానికి మా వెబసెైట apcbiblecollege.org/ ని దరిశించిండి.
ఎపిసి-బిసి నేషన్్ అసో సియిేషన్
ఫర్ థ్యలాజికల్ ఎకిరడిటేషన్ (నాటా)
దాారా గురితింపు ప ింద్నద్

