మొదటి పాఠము :రక్షణ నిశ్చయత (ఆత్మీయ జననము )
.అభినందనలు !!నీవు పరలోక తండ్రి యొకక బిడ్డ వు !నీవు దేవునితో నూతన సంబధానిి
కలిగి ఉన్ాివు మరియు అయన యొకక వాగ్దనములనిిటిని నీవు ప ందు కోవచ్ుచ .

I.

మనము దేవునితో

సంభంధమును కోల్పోయాము

పాపము యొకక ఫలితము
ఏమిటి ? యోషయ 59:2
చెపుత ంది :

మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగ్ు పరచెను గ్నుక ఆయన
ఆలకంపకున్ాిడ్ు.

II.
రక్షణ మారగ ము
యేసు మరణము +విశ్ాాసము +పశ్ాచతాాపము =రక్షణ

యేసు మరణము : రోమా 4:25 ఆయన మన అపరాధముల నిమితా ము అపపగింప బడ్ర,
మనము నీతిమంత లముగా త్మరచబడ్ుటకై లేపబడ్ెను.

విశ్ాాసము : అ.కా 16:31 అందుకు వారుపిభువైన యేసు నందు విశ్ాాసముంచ్ుము,
అపుపడ్ు నీవును నీ యంటివారును రక్షణ ప ందుదురని చెప్పప

పశ్ాచతాాపము :యోహాను 1:9 మన పాపములను మనము ఒపుపకొనిన

యెడ్ల, ఆయన నమీదగినవాడ్ును నీతిమంత డ్ును గ్నుక ఆయన మన
పాపములను క్షమించి సమసా దురనితినుండ్ర మనలను పవితి లనుగా
చేయును.

దేవుడ్ు నినుి రక్రంచ్డ్ానిక తన భాగ్ము తా ను చేసపన్ాడ్ు ? అవును
/కాదు

మరి నివు చేయవలిసపనది నివు చేసపన్ావా ?
అవును/కాదు

!నీవు నమిీనట్ై తే
ల నీవు రక్రంబడ్తావు
నీవు నూతన సృష్టివి :
కాగా ఎవడ్ెైనను కరీసా ునందునియెడ్ల వాడ్ు నూతన సృష్పి; పాతవి గ్తించెను, ఇదిగో కొీతా
వాయెను;- 2 కోరింది 5:17 యేసుని నమిీన తరాాత ఎలాంటి మారుపను నీవు
అనుభవించిన్ావు ___ సమాధానము
___ దేవుని ప్రిమను అనుభవించ్ుట

___ బైబిల్ చ్దవాలని కోరిక కలిగి ఉండ్డ్ము
___ ఇతరులను గ్ూరిచ శ్ీదధ కలిగి ఉండ్డ్ము

___ న్ా పాపముల గ్ూరిచ జాగ్ీతా కలిగి ఉండ్డ్ము

___ న్ా హృదయము లో వలుగ్ు అనుభవించ్డ్ము

IV. న్ేను ఇపపటిక రక్రంచ్బడ్ర ఉన్ాిన్ా?
1 యోహాను 1:9 మన పాపములను మనము

ఒపుపకొనిన యెడ్ల, ఆయన నమీదగినవాడ్ును

నీతిమంత డ్ును గ్నుక ఆయన మన పాపములను
క్షమించి సమసా దురనితినుండ్ర మనలను
పవితి లనుగా చేయును.

. మనము కావాలని పాపమూ చేసా ూ పశ్ాచతాాపడ్కుండ్ా ఇంకా పాపమూ చేసా ూ ఉంటే
మనము

క్షమించ్బడ్ము.

హెబ్రి

10:26

“మనము

సతయమునుగ్ూరిచ

అనుభవజాానము ప ందిన తరువాత బుదిధపూరాకముగా పాపము చేసన
ప యెడ్ల పాప
ములకు బలి యకను ఉండ్దు గాని” అని చెపుత ంది .
తిరిగి మనము పాపమూ చేసరా ఎం చేస్ా ాము ?

___ మన పాపములు దాచి ప్ెటి నిరై క్షయము గా ఉంటాము
___ పశ్చతాాప పడ్ర దేవుని క్షమాపణ కోరుకోవాలి

V.

5. నీ
ఆత్మీయ
జనీ
దినము
ఆత్మీయ
జనీ
దిన
పతరము

ది.---------------రోజున -----------------------అను
న్ేను ,

ఏసుకరీసా ు పిభువుని స్ ంత రక్షకుడ్రగా అంగికరించాను .ఆయన న్ా

పాపములు క్షమించి న్ా పిభువుగా ఉండ్ర ననుి తన ఆధీనములోనిక

త్మసుకున్ాిరు .ఇపుపడ్ు న్ేను దేవుని యొకక బిడ్డ గా నూతన సృష్పి గా
మారచబడ్ాడను .అయన తో నూతన జీవితానిి పాిరంభించాను.

సంతకము/

దినము నీకు

శుభాకాంక్షల....!!

ఈ రోజు ని ఆత్మీయ జనీ

రండవ పాఠము :పారరధ నను అరద ము చేసుకునుట (ఆత్మీయ ఊపటరి పీల్ుుకునుట )
అపుపడ్ే పుటిిన పసప ప్పలైలకు ఊప్పరి చాల అవసరము .పాిరదన కూడ్ా నీ ఆత్మీయ

జీవితములో ఊప్పరి ప్పలుచకోవడ్ము వంటిది .పాిరదన అన్ేది దేవునితో మాటాైడ్డ్ము .

I.

మనము పారరద న ఎందుకు చేయాలి ?

A. ఇది దేవుని అజా .యేసు పిభు వారు తన శిష యలకు ఎడ్తెగ్క పాిరదన చేయమని
చెపాపరు .

B. ఇది మన తండ్ెన
ై దేవుని తో మన సంభాధానిి అభివృదిధ చేసా ుంది .పాిరదన అన్ేది
ఇచ్ుచట మరియు త్మసుకోవడ్ము .

మనము దేవునిక ఇస్ాాము .
సుాతి
ప్రిమ
సమసయలు
పాపము
సమాధానము
నిరిక్షణ
క్షమాపణ
సమాధానము
ఫపలిప్పప4:6-7 “దేనినిగ్ూరిచయు చింతపడ్కుడ్ర గాని పితి విషయములోను పాిరథన
విజాాపనములచేత

కృతజా తాపూరాకముగా

మీ

వినిపములు

దేవునిక

తెలియజేయుడ్ర. అపుపడ్ు సమసా జాానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము
యేసుకరీసా ువలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి యుండ్ును.
2.ఎల్ా పారరద న చేయాలి (పారరద న వఖ
ై రుల్ు )-గురుతంచుకోవడానికి ఇవి చేయండి .
అయతే అతడ్ు ఏమాతిమును సందేహంపక విశ్ాాసముతో అడ్ుగ్వలెను; - యాకోబు 1:6
(తల్ వదద సూచన)

మీరాశించ్ుచ్ున్ాిరు గాని మీకు దొ రకుటలేదు; నరహతయచేయుదురు మతసర పడ్ుదురు గాని
సంపాదించ్ుకొనలేరు; పో టాైడ్ుదురు యుదధ ము చేయుదురు గాని దేవుని అడ్ుగ్నందున మీ
కేమియు దొ రకదు. మీరడ్రగినను మీ భోగ్ముల నిమితా ము వినియోగించ్ుటకై దురుదేదశ్ముతో
అడ్ుగ్ుదురు గ్నుక మీకేమియు దొ రకుటలేదు.
యాకోబు 4:2-3
(హృదయము వదద సూచన) శుదధ హృదయముతో మనము పాిరిధంచాలి.హృదయ

పరిశిలన చేసుకోవాలి (పాపము లు ఒపుపకుని & మన ఉదేద శ్ాలను
పరిశీలించ్ుకోవాలి .

“మనమేమి అడ్రగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకంచ్ునని మన

మెరిగినయెడ్ల మనమాయనను వేడ్ుకొనినవి మనకు కలిగిన వని
యెరుగ్ుదుము.
యోహాను 5:14
(పైకి సూచన )
“మనమేమి అడ్రగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకంచ్ునని మన మెరగ
ి ినయెడ్ల
మనమాయనను వేడ్ుకొనినవి మనకు కలిగిన వని యెరుగ్ుదుము.
వదిలిప్ెటికుండ్ా అడ్ుగ్ుతూ ఉండ్ాలి . లూకా 18:1 – 8
( పారధేయ పడుతూ చేతుల్ు జోడించి ఊపాలి .)
లూకా 18:1 - 8 కథను చెపపండ్ర .
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III.

సమరధవంతమైన పారరధ నల్కు సూచనల్ు
యేసు న్ామములో పాిరిదంచాలి
సరిహత ని తో మాటలుడత నిటటిగా సహజముగా పాిరిదంచాలి
రోజులో ఏ సమయమందెైన పాిరిదంచాలి .
ఎకకడ్ెైన్ా పాిరిదంచాలి .

మూడవ పాఠము: అనుదిన ధాానముల్ు (ఆత్మీయ ఆహారము)
అనుదినము బైబిల్ చ్దువుతూ ఆరాధాన చేయడ్ము దాార మన అతిీయ
ఆహారమును ప ందుకో గ్లుగ్ుతాము .దేవుని తో మంచి సంభందము కలిగి
ఉండ్ాలంటే పితిదినము అయన కు మనము సమయము కేటాయంచాలి .

వదుకుడ్ర ”
I.

కంఠత వాకయము :మతా య 6:33 “మొదట ఆయన నీతి ని అయన రాజాయనిి

అనుదిన ధాానము ఎందుకు

- దేవుణణి ఆరాధించ్డ్ానిక (దేవుడ్ు ననుి ఆహాానిస్ాాడ్ు .)
-

దేవునితో మాటాైడ్డ్ానిక (దేవుడ్ు వింటాడ్ు )

-

దేవుని దగ్గ ర నుండ్ర వినడ్ానిక (మనము వింటాము )

-

మన ఆత్మీయ జీవితములో బలపడ్డ్ానిక

(మనము విధేయత చ్ూప్పంచి ఎదుగ్ుతాము
.)
II.
-

III.

మన వఖ
ై రి

దేవుని కొరకు ఆకలి దపుపలు కలిగి ఉండ్ాలి (కరరాన 42:1-2)

ఎపుపడ్ు ? కరరాన 119:147-148 ప్ెందలకడ్న్ే , మధయరాతిి , అనిివేళ ల
IV.

- చ్రితి లో శ్కా వంతమెన
ై స్ా ై పురుష లు దేవునితో మంచి సమయానిి కలిగి
బైబిల్

ఉన్ాిరు .యేసు పిభు కూడ్ా తరచ్ు తండ్రి అయన దేవునితో సమయానిి

ఉదా

అబిహాము ,దావీదు ,దానియేలు మరియు ఏసుపిభువు లు ఉదయాన్ేి

నుండ్ర

గ్డ్రప్రవారు . మారుక 1:35.

హరణ

దేవునితో సమయానిి గ్డ్రప్రవారు .

V.

నీకు అవసరమైనవి ?
బైబిల్ - వాియబడ్రనది లేదా విన్ేది .
ప్ెనుి మరియు పుసా కము
నిశ్బద మెైన పిదేశ్ము
సమయానిి నిరేదశిం చ్ుకోవాలి

VI. ఎలా ?
మన పాపములు ఒపుపకొని హృదయ శుదిధ చేసుకోవాలి

దేవుణణి వదకాలి –వాకయము చ్దువుతూ లేదా వింటూ ,లేదా పో యన వారము యొకక బైబిల్
కథను గ్ురుాచేసుకోవాలి .

దేవుని యొకక పితయక్షత కొరకు మరియు విదేయత కొరకు పాిరిదంచాలి .

దేవుడ్ు మాటాైడ్రన దానిక విధేయత చ్ూప్పంచాలి .

VII. త్మరాీనము

పితిదినము దేవునితో సమయము గ్డ్పడ్ానిక త్మరాీనిం చ్ుకుంటావా ? అవును /కాదు
ఎపుపడ్ూ?
ఎకకడ్ ?

నాల్గ వ పాఠము :సంఘము (నీ యొకక ఆత్మీయ కుట ంబము)
I.

కుట ంబము
ఎపుపడ్ెైతే యేసు పిభువును

అనుసరిస్ా ావో అపుపడ్ు నుండ్ర

దేవుని యొకక కుటటంబములో
కలుస్ాావు . దేవుడ్ు మనకు
పరలోక తండ్రిగా యేసును

నమిీన పితి ఒకకరు మన

సహో దరి సహో దరులుగా ఉంటారు
సంఘమును బైబిల్ ఆత్మీయ
కుటటంబముగా వరిిసా ుంది .
సంఘము అంటే భవనము

,సథ లము కాదు కొంతమంది
విస్ాాసుల సహవాసము .

II.

ఆలాగే అన్ేకులమెైన మనము కరీసా ులో ఒకక శ్రనరముగా ఉండ్ర, ఒకనికొకరము
పితేయకముగా అవయవములమెై యున్ాిము. (రోమా 12:4-5)

III.

కరస
ీ త ు యొకక శరిరము ;ల్ేదా సంఘము ఏమి చేసత ుంది ?

ఆరాధన

పికటించ్డ్ము

సహవాసము

భోదించ్డ్ము

పరిచ్రయ

సువారా ను

విశ్ాాసులంతా కీమము తపపకుండ్ా ఎందుకు కలుసుకోవాలి?______________________

IV.

సంఘము యొకక మూడు రకాల్ ైన భాదాతల్ు (కరస
ీ త ు సంఘము )

1. బాపటత సీము
రోమా 6:4 కాబటిి తండ్రి మహమవలన కరస
ీ ా ు మృత లలోనుండ్ర యేలాగ్ు లేపబడ్ెన్ో,
ఆలాగే మనమును నూతనజీవము ప ందినవారమెై నడ్ుచ్ుకొనునటట
ై , మనము

బాప్పా సీమువలన మరణములో పాలు ప ందుటకై ఆయనతోకూడ్ పాతిప్ెటిబడ్రతివిు.
బాప్పా సీము అనునది యేసు తో మన యొకక ఐకయతను కనపరసుాంది .యేసు

పిభువారు మనకు మాదిరిగా బాప్పా సీము త్మసుకున్ాిరు ,కాబటిి మనము కూడ్ా
బాప్పా సీము తపపనిసరిగా త్మసుకోవాలి .

బాప్పా సీము మన విశ్ాాస్ానిి పూరనా చేసా ుంది .
బాప్పా సీము మన విశ్ాాస్ానిి పికటిసా ుంది
బాప్పా సీము మన విశ్ాాస్ానిి నిరాదరిసా ుంది .
బాప్పా సీము మన విశ్ాాసమునకు స్ాక్షయము
బాప్పా సీము అనునది పితి శిష యనిక అజా
మరియు పాిముఖయమెైన మెటి ట .

2. పరభు రాత్మర భోజనము
పిభురాతిి భోజనము జరపమని తన

శిష యలకు యేసు పిభువారు చెపాపరు
(మతా య 26:17-19, 26-30)

పిభు యొకక మరణము మరియు మనలను క్షమించిన విధానమును జాాపకము

చేసుకోవడ్ానిక ,మన కీయలు మరియు విశ్ాాసము లు సాపరిక్ష చేసుకోవడ్ానిక
ఉపయోగ్పడ్ుత ంది .

(1 కోరింది 11:23-29)

3. దేవునికి ఇచుుట : ,కాలము ,డ్బుు ,తలాంత లు
-

కానుకలు (కృతజా త కానుకలు దేవునిక ఆరాధన భావముతో చెలిైంచాలి )

- దశ్మభాగ్ము (10% దేవునిక మనము
కై చెలిైంచ్ వలిసపనవా రమెై యున్ాిము . )

మాలక 3:8-10 –దేవుని యెదద దొ ంగిలింపక
న్ా మందిరములో ఆహారముండ్ునటట
ై
పదియవభాగ్మంతయు మీరు న్ా

మందిరపు నిధిలోనిక త్మసపకొనిరండ్ర”
ఈ వారము సంఘము ల్ప ఉండడానికి త్మరాీనము చేసుకోండి . ఈ మూడు
పారముఖామైన విషయాల్ు చేయడము పారరంభంచండి .

ఐదవ పాఠము:దేవుడు మన పరల్పకపు తండిర
ఒక కొీతా ఆత్మీయ బిడ్డ కు కుటటంబము యొకక ప్ెదద ఎవరో అరదముకావాలి ,అలాగే వారి

యొకక పరలోక తండ్రి ఎవరో వారికర తెలియాలి ,పరలోక తండ్రి ప్రిమిస్ాాడ్ు ,భదిపరుస్ాాడ్ు
,అవసితలు త్మరుస్ాాడ్ు మరియు తన ప్పలైలకు తరిిదునిస్ాాడ్ు .

బైబిలోై పరలోకపు తండ్రి వయకా తాానిి గ్ూరిచన ఉపమానములు ఎన్ోి ఉన్ాియ .ఈ
పాఠము వాటిలై ో కొనిి వాటిని పరిచ్యము చేసా ుంది .
I.

పరల్పక తండిర యొకక పరరమ

యరిీయా 31:3 దేవుడ్ు శ్ాశ్ాతమెైన ప్రిమతో నినుి
ప్రిమిసుాన్ాిడ్ు

లూకా 15:11-24 తప్పపపో యన కుమారుడ్ు మరియు
ప్రిమగ్ల తండ్రి గ్ురిచన కథ ను చెపుత ంది .దీనిని
చ్దవండ్ర .

ఈ కథ లో దేవుడ్ు తండ్రి లా ఎలా ఉన్ాిడ్ు ?

2.పరల్పక తండిర మనల్ను భదరపరచడము
దానియేలు గ్ీంధములో పరలోకపుతండ్రి ఎలా
అ ముగ్ుగరు యవానసుాలను కాపాడ్ర

భదిపరచాడ్ో మనకు తెలుసుాంది (దానియేలు
3) దేవుడ్ు నినుి ఎలా కాపాడ్రన్ాడ్ు ?

3. పరల్పకపు తండిర మన అవసరతల్ు

త్మరుడం

ఫపలిప్పప 4:19 పికారం కాగా దేవుడ్ు తన

ఐశ్ారయము చొపుపన కరస
ీ ా ుయేసునందు

మహమలో మీ పితి అవసరమును త్మరుచను.
?
దేవుడ్ు నీ అవసరతలో నినుి ఆదుకుని సందరభము తెలియజేయుము?
మతా య 14:13-21 లో దేవుడ్ు అదుభత రనతిగా ఆకలిలో ఉనివారిక ఎలా భోజనము
ఏరపరిచిన్ాడ్ో మనకు తెలియజేస్ా ో ంది .

దేవుడ్ు నీకు కూడ్ా సమకూరచ గ్లడ్ా?
4 .పరల్పక తండిర యొకక కీమశిక్షణ మరియు తరఫీదు

హెబ్రి 12:6 పిభువు తాను ప్రిమించ్ువానిని శిక్రంచి తాను స్ాకరించ్ు పితి కుమారుని

దండ్రంచ్ును అని కుమారులతో సంభాష్పంచినటట
ై మీతో సంభాంష్పంచ్ు ఆయన హెచ్చరికను
మరచితిరి.

దేవుడ్ు దేవుడ్ు మనలనుండ్ర విధేయతను కోరతాడ్ు . మనము ఎపుపడ్ెైతే అవిదేయతతో
ఉంటామో మనలను సరిహత లదాారా బైబిల్ వాకయము దాారా ,శ్ీమల దాారా హెచ్చరించి
సరి చేస్ా ాడ్ు .మరియు మన పాపముల యొకక పరిణామములు మన జీవితములో
ఖచిచతముగా పిభావము చ్ూప్పస్ా ాయ.

.తండ్రి అయన దేవుని హృదయములో ఏది
మీకు పాిముఖయమెైనది?

___ ఆయన చ్ూప్ర ప్రిమ

___ అయన యొకక సమకూరుప
___ అయన యొకక కాపుదల

___ ఆయన న్ేరేప కీమ శిక్షణ

T4T Lesson 6 - Spreading the Gospel (Giving Back to the Family)
Now you are a member of God’s family, the church. You need to give back to
the family. God calls you to spread the gospel and teach new believers to
obey all His ways. Then they can teach even more people about the good
news of salvation and then train them also.

There are four types of calls to share the gospel:
1. Call from Above - from Heaven
The King commands us to go to those who
haven’t heard of His salvation.
“Go into all the world and preach
the gospel to everyone.” Mark
16:15

2. Call from Below from Hell Luke 16:27-28
Story of Rich Man in hell

3. Call from Inside our own
heart Paul felt compelled to
spread the good news
“For if I preach the gospel, I have no reason for boasting,
because I am compelled to do this. Woe to me if I do not preach
the gospel!” 1 Cor 9:16
4. Call from Outside - lost people around us
Acts 16:9 Paul heard a call in a dream from the man of Macedonia.

Our Responsibility:
2 Tim 2:2 Tells us that we must not only lead people to Jesus, but train them
until they can train others and spread the gospel message:
“The things which you have heard from me in the presence of many witnesses,
entrust these to faithful men who will be able to teach others also.”

Acts 2:46-47 God desires that every disciple of his would spread the
gospel and start new groups of disciples.

Who will you share the good news with this week?

