Developing global ministry outcomes

రీ-ఫారాా
ప్రప్ంచ ప్రిచర్య ఫలితాలను అభివృద్ధి చేయడం

కార్యక్రమము ఎ:

ఫలితాలు మరియు సూచంచన ప్రశ్నలు
ఇక్కడ చూపిన ఫలితాలు సాధించడానికి మరియు ఫలితాలను బో ధించడింలో మీక్ు
సహాయపడటానికి సూచించన పరశ్నలు మీరు ఉపయోగిించుకోవచుు . ఈ పరశ్నలు
తపపనిసరి కాదని గమనిించిండి మరియు ఇతర మారాాలను క్ూడా మీరు
ఉపయోగిించవచుు.

ఫలితాలు

సూచంచన ప్రశ్నలు

1.లేఖనాలను తెలుసుకోవడానికి,

సాధారణింగా పరిశుదధ గరింథ వేదాింత
శాస్ రిం, పాతనిబింధన మరియు

కరరత్ నిబింధన లను పరిశీలిసా్రు
1.1 పాత నిబింధనలోని 10 పరధాన

పాత నిబింధనను తెలుసుకోవడిం

సింఘటనలను వివరిించిండి మరియు

ఎిందుక్ు పారముఖ్యమో, 10

పాతరల క్థలను పించుకోిండి

ఉపయోగిించ. కరత్ గా జనిమించన

పాత నిబింధనలోని క్నీసిం 10 పరధాన

సింఘటనలు మరియు పద పాతరలను
క్రైస్వునికి వివరిించిండి.
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కరరత్ నిబింధనలో చాలా తరచుగా యేసు

1.2 యేసు పాత నిబింధన పరవచనాలను

పాత నిబింధన పరవచనానిన నెరవేరాుడని

ఎలా నెరవేరాుడో 5 ఉదాహరణలు

ఎిందుక్ు వారయబడిిందో సింఘ సభ్ుయడు

ఉపయోగిించ వివరిించిండి

అరథిం చేసుకోలేడు మరియు పాత

నిబింధనలోని పరవచనాలను వెదక్డానికి
అతనికి చాలా సమయిం తీసుక్ుింట ింద.
1.3

అలాింటి వివరాలను అధయయనిం చేసి,
తెలుసుక్ుింటే, యేసు పటల మన విశాాసిం
మరియు పరరమ అభివృదధ చెిందడానికి

ఎిందుక్ు సహాయపడుత ిందో అతనికి
కరనిన ఉదాహరణలతో వివరిించిండి.

1.3

యేసు యొక్క పరతి పరధాన బో ధనక్ు ఒక్

యేసు చెపిపన క్నీసిం 5 పరధాన

ఉదాహరణ ఇవాిండి, సలహా కోరుక్ునే

బో ధలను సింగరహించిండి

సింఘ సభ్ుయనికి ఉపదేశించడానికి లేదా
పర ర తసహించడానికి మీరు దానిన ఎలా
ఉపయోగిస్ ారు.

1.4 యేసు యొక్క మరణిం మరియు

యేసు కేవలిం పరవక్్ అని, కానీ

పారముఖ్యమన
ై వో వివరిించిండి

అనుకరనే ఒక్ ముసిల ిం మితర డికి, యేసు

పునరుతాథనిం ఎిందుక్ు అింత

ఎలల పుపడూ విజయిం సాధసా్డు అని

ఎిందుక్ు చనిపర వలసి వచుింద మరియు

ఆయన పునరుతాథనిం దాారా విజయానికి
మారా ిం ఎిందుక్ు వేయబడిిందో
వివరిించిండి.
1.5 ఈ రోజు ఇతరులను శష్ యలనుగా

మీ సాథనిక్ సింఘములో తన శష్ యలతో

చేయడానికి యేసు నక్ు తన శష్ యలతో

యేసు నక్ు వునన సింబింధ సూతారలను

ఉనన సింబింధిం యొక్క పారముఖ్యతను

ఎలా అమలు చేయాలి?

వివరిించిండి
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1.6 అపర స్ లుల కారయముల గరింథములోని

మీ సింఘ చరితరక్ు అపర స్ లుల కారయముల
గరింథములోని ఆ సింఘటనలు ఎలా

10 పరధాన సింఘటనలను వివరిించిండి

1.7

పారముఖ్యతనిసా్యో వివరిించిండి.

పౌలు యొక్క కీలక్ బో ధనలలో

పౌలు యొక్క ఆ బో ధలు మీ సాింత

క్నీసిం మూడు వివరిించిండి

ఆధాయతిమక్ జీవితానికి ఎింతవరక్ు

సహాయపడుత నానయో వివరిించిండి.

2.

2. విశ్ాాసం వలన జీవించడం:
సాధారణింగా ఆచరణాతమక్ వేదాింత శాస్ రిం,
పరిశుదధ గరింథ వాయఖ్ాయన శాస్ ింర , చనన
పిలలల పరిచరయ, సింఘ నిరాాహక్ిం,

సింబింధాలు అని పిలువబడతాయ
2.1

మీ అభిపారయిం పరకారిం, మీరు

సమరథవింతింగా బో ధించిండి లేదా

బో ధించన లేదా ఉపదేశించన ఉత్ మ

ఉపదేశoచిండి

సిందేశ్ిం ఏద మరియు మీ బలహీనమన
ై
సిందేశ్ిం ఏద? మీ సమాధానానికి
కారణాలు చెపపిండి.

2.2 పరిశుదధ గరింధము లోని ఒక్

మీరు ఒక్ వచనానిన తోటి క్స
రై ్ వులక్ు

బాగా అరథిం చేసుకోవడానికి మరియు దాని

భాగానిన ఒక్ సమూహానికి

పరకారిం జీవిించడానికి సహాయపడే విధింగా

విజయవింతింగా వివరిించిండి

సపష్ట ింగా చెపిపన ర్ిండు సిందరాాలను
వివరిించిండి. అవి ఎిందుక్ు అింత
పరభావవింతింగా ఉనానయ?

2.3

కరరత్ నిబింధనలో వివరిించన ఆతమ

జీవితింలోని అనిన రింగాలలో

ఫలానికి మరియు మీ చుటట పక్కల

ఆతమ యొక్క ఫలానిన ఫలిించిండి

సింసకృతి మరియు సమాజిం మధయ

మరియు వినయిం, యధారధత

3

ఫలితాలు

సూచంచన ప్రశ్నలు

మరియు నిరాడింబరతను సాధన

వునన దానికి పదునెైన వయతాయసానిన
మీరు ఎక్కడ చూసారు?

చేయిండి
2.4

మీరు ఎక్ుకవగా పర రాడే ర్ిండు ఆధాయతిమక్

ఆధాయతిమక్ విభాగాలను జాబితా

విభాగాలు ఏవి మరియు వాటి గురిించ

చేయిండి, వివరిించిండి మరియు

మీరు ఏమి చేస్ ునానరు?

అబాయసిం చేయిండి
2.5

మీ సింఘము యొక్క శరరయసుస మరియు

సింఘముతో వునన

భ్విష్యత్ క్ు కీలక్ పారముఖ్యత క్లిగిన

సింబింధాలక్ు పరిశుదధ గరింథ నీతి

మూడు నెైతిక్ విలువలు మరియు

సూతారలను వరి్ింపజేయిండి.

సూతారలను జాబితా చేయిండి మరియు
ఎిందుక్ు వివరిించిండి.

2.6

“నినునవలె నీ పొ రుగువారిని పరరమిించు”

పరతయే క్ అవసరాలునన వయక్ు్లతో

అింటే ఏమిటి మరియు యేసు కీరస్ ు

సింబింధాలతో సహా అనిన

మరియు పరిశుదధ గరింధము ఎిందుక్ు

సింబింధాలలో క్రుణ, ఆదరణ

అింతగా నొకికచెపాపరు? ఒక్ నిరిిష్ట

మరియు క్షమాపణలను

వెైక్లయిం లేదా బాధ క్లిగిించే పరిసథ తి
ి ని

పరదరిశించిండి.
2.7

ఉదాహరణగా ఉపయోగిించిండి.

ఒక్ సింఘ సభ్ుయరాలు ఆమ అభిపారయిం

దయ మరియు ఆతిథ్ాయనిన

పరకారిం, పరతయక్షింగా సాక్షయమివాడిం

అభాయసిం చేయిండి

మరియు ఇతరులక్ు బో ధించడిం మాతరమే
పరిశుదధ గరింథ మారా ిం మరియు

మిగతావనీన సమయిం వృధా. దయచేసి

మీ పరిశుదధ గరింథము చేతిలో పటట క్ుని,

దయ మరియు ఆతిథయిం వలన ఎిందుక్ు
సమయిం వృధా కాదని,అయతే

సువార్ క్ు సాక్షి అని వాదించిండి.
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3. బహిర్ంగ క్ూటములు, సాధారణింగా
సువార్ , మిష్న్సస, శష్యతాిం అని పిలుసా్రు
3.1

మీ తోటి విశాాసులను మిష్నల లో

మిష్న్స కోసిం ఇతరులను

పాలగానమని మీరు కోర్ ఒక్ పరసింగానిన

పరరరేపిించిండి

సిదధిం చేయిండి. మీ పారరింభ్ బిిందువుగా
పరిశుదధ గరింథము ను వాడిండి.

3.2

క్ుట ింబిం, సరనహత లు మరియు సువార్ ను వయకి్గతింగా మరియు

బహరింగింగా పించుకోవడానికి మీ

అపరిచత లతో సువార్ ను

సింఘము మరియు మీ సింసకృతిలో

సమరథవింతింగా పించుకోిండి

ఒక్టి లేదా ర్ిండు ముఖ్యమైన

అవరోధాలుగా, మీరు ఏమి చూసా్రు?
ఈ అడడ ింక్ుల కారణింగా సాక్షయమివాని
వారిని మీరు ఎలా సరిదదుితారో
వివరిించిండి.
3.3

సువార్ మరియు మిష్న్స రింగింలో తన

సువార్ లేదా మిష్న్స యొక్క

పరతేయక్ వరమును అభివృదధ చేసుక్ునే

నిరిిష్ట రూపింలో క్నీసిం ఒక్ వయకి్

విధింగా మీరు ఒక్రిని ఎలా

ఉపదేశ్క్ుడుగా వుిండాలి

ఉపదేశ్క్ునిగా మరియు శష్ యనిగా
విజయవింతింగా మారా నిరేిశ్ిం చేశారో
వివరిించిండి.

3.4

వారి సింసకృతి మరియు చుటట పక్కల

సింసకృతి క్ింటే పరిశుదధ గరింధిం

సమాజిం వారి సాింసకృతిక్ పదధ త లను

ఎిందుక్ు పారముఖ్యమన
ై దో

అనుసరిించడానికి బదులుగా, వారు

వివరిించిండి

పరిశుదధ గరింధిం విలువలు మరియు
పరమాణాలను విని మరియు
అనుసరిoచుట వలన
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బాగా పరయోజనిం పొ ిందన మూడు
ఉదాహరణల జాబితా పెటటిండి.

3.5

మీ పరిసర పారింతాలలో అతయింత

పరిచరయ కోసిం సాింకేతిక్త

పరభావవింతమన
ై సాింకేతిక్త / సర ష్ల్

మరియు సర ష్ల్ మీడియాను

మీడియా సాధనిం ఏమిటి మరియు

ఉపయోగిించిండి

ఎిందుక్ు? వృతి్ పరింగా సాధయమైనింతగా
ఉపయోగిించడానికి మీరు మరియు మీ

సింఘిం ఎింత పెటట బడి పెడుత నానరు?
3.6

మీ సింఘము లోని ఒక్ సింఘ

సరవక్ నాయక్తాానిన

నాయక్ుడిని గౌరవిించాలని మరియు

పరదరిశించిండి

ఇతరులు ఆయనక్ు సరవ చేయాలని

భావిసు్ననవారిక,
ి యేసు ఎిందుక్ు
భిననింగా వయవహరిించాడు మరియు
సింఘ సర పానక్రమిం యొక్క క్రైస్వ
దృక్పథిం నుిండి ఇద ఎిందుక్ు
ముఖ్యమైనద వివరిించిండి.
3.7

నాయక్తా నెైపుణాయలను పెింపొ ిందించు

సింఘ నాయక్తాింలో

పనిచేయడానికి యతరులు క్నీసిం కోవడానికి మీరు ఎవరిక్రనా సహాయిం
చేసిన మూడు విధానాలను జాబితా

3 మిందని గురి్ించ శక్షణ ఇవాిండి

చేయిండి మరియు వివరిించిండి.

4. వినడిం మరియు ప్ర ర త్సహించడంను,
సాధారణింగా సలహాలు, క్ుట ింబిం అని
పిలుసా్రు
4.1

తీవరమైన బాధలో ఉననవారికి మీరు

సింక్షోభ్ సమయాలోల అనగా

సహాయిం చేయగలిగిన మూడు

మరణిం, వెవ
ై ాహక్ సమసయలు,
అనారోగయిం మొదలెైన వాటిలో
6

ఫలితాలు

సూచంచన ప్రశ్నలు

యతరులను ఆదరిించిండి

సిందరాాలను వివరిించిండి మరియు
చరిుించిండి.

మరియు సహాయిం చేయిండి
4.2

మీ సింసకృతిలో భ్విష్యత్ వివాహిం కోసిం

ఒక్ జింటక్ు వారి వివాహిం,

మూడు ముఖ్యమన
ై సమసయలు ఏమిటి?

మరణిం, వెవ
ై ాహక్ సమసయలు,

దయచేసి వివరిించిండి.

అనారోగయిం మొదలెైన వాటికి సిదధిం
కావడానికి సహాయిం చేయిండి
4.3

పిలలల గురిించ మీ సాథనిక్ సింఘములో

దేవుడు పరిశుదధ గరింధములో

సవాలు చేయవలసి వసర్ మీరు ఏ ర్ిండు

పిలలలను వాడుక్ునన క్నీసిం 7

క్థల గురిించ బో ధసా్రు, మరియు

క్థలను వివరిించిండి
4.4

ఎిందుక్ు?

పిలలల పటల యేసు వెైఖ్రిని (ఎ) మీ

పిలలల పటల యేసు వెైఖ్రి దాారా

సింసకృతితో మరియు (బి) మీ సాథనిక్

సింఘము ను ఎలా మారాులో

సింఘము తో పర లుిండి. యేసు మీ

వివరిించిండి

సింసకృతిని మరియు మీ సింఘము ని
సవాలు చేసర ర్ిండు సారూపయము గల
విష్యాలను జాబితా చేయిండి.

4.5

మీ సింఘము లో పిలలలతో లేదా పెదిలతో

పరిచరయలో పిలలలు మరియు

క్లిసి పనిచేయడిం మీక్ు తేలిక్గా

యవానసు్లు తమoతట తాము

అనిపిస్ ుిందా? ఇద ఎిందుక్ు మరియు

పాలగానేటటల చేయుట

మీ పారధానయత ఎక్కడ ఉదావిించిందో
పరతిబిింబిించిండి (ఉదా., మీ
క్ుట ింబింలో).

4.6

వివాహిం యొక్క ఆధాయతిమక్ సిథతి

వివాహిం మరియు క్ుట ింబింలో

మరియు తిండిర మరియు తలిల మధయ

విశాాసిం మరియు పరరమను

సింబింధిం పిలలల అభివృదధ పెై ఇింత గొపప

పెించుకోిండి
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సూచంచన ప్రశ్నలు
పరభావానిన చూపడానికి మూడు
కారణాలను జాబితా చేయిండి.

4.7

ఒక్ సింఘ సభ్ుయడు తన పిలలలతో

తిండురలు లేనిందువలన క్లిగే

మరియు సలహాదారులతో క్లిసి ఉిండటిం

పరభావానిన వివరిించిండి

మరియు వారికి నేరిపించడిం క్ింటే,

పనిలో, సమాజింలో, రాజకీయాలలో
లేదా సింఘములో చురుక్ుగా ఉిండటిం
చాలా ముఖ్యిం అని మీరు ఎలా

వాదసా్రు? ఏమైనపపటికీ అతని భారయ
దీనిని బాగా చేయగలదా?
5. విశ్ాసనీయమైన విశాాసిం, దీనిని
సాధారణింగా క్రమబది మైన వేదాింత శాస్ ింర ,
నెైతిక్ పరవర్ న, సింఘ చరితర,

నిరాాహక్తాిం అని పిలుసా్రు.
5.1 లోపిం లేని మించ సిదధ ాింతానిన

లోపిం లేని మించ సిదధ ాింతిం ఎిందుక్ు
పారముఖ్యమన
ై ద?

నమమిండి మరియు ఆచరిించిండి
5.2

మీ అభిపారయిం పరకారిం, కరత్ గా

కరరత్ నిబింధన యొక్క ముఖ్య

జనిమించన క్రైస్వుడు వీలెన
ై ింత తారగా

సిదధ ాింతాలను సింగరహించిండి

అరథిం చేసుకోవలసిన పరధాన సిదధ ాింతాలు

మరియు వివరిించిండి

5.3

ఏవి మరియు ఎిందుక్ు?

తోటి క్స
రై ్ వుడు సింఘ చరితరపెై తనక్ు

సింఘ చరితల
ర ో 3 ముఖ్యమన
ై

ఆసకి్ లేదని, మరియు పరిశుదధ గరింథిం

సింఘటనలను వివరిించిండి

తెలుసుకోవడిం అతనికి సరిపర త ిందని
వాదసర్ , మీరు ఎలా సపిందసా్రు?

అధయయనిం చేయదగిన ఏ సింఘటనను
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సూచంచన ప్రశ్నలు
(లేదా వయకి్ని) మీరు సూచసా్రు? మీ
సమాధానానికి కారణాలు చెపపిండి

5.4

వారి తెగ (లేదా సింఘ ఉదయమిం) తోటి విశాాసికి మించ ఉదాహరణ

ఇవాాలనుక్ుింటే మీ తెగ మరియు సింఘ

ఎలా ఉనికిలోకి వచుిందో

సాథపక్ులోల ఏ వయకి్ని మీరు

వివరిించిండి

ఎనునక్ుింటారు? ఈ వయకి్ ఇతరులక్ు ఏ
విధాలుగా విశాాసిం నక్ు మాదరిగా
ఉింటాడు?

5.5

మీ పరిశుదధ గరింథము ను ఉపయోగిించ,

గృహ నిరాాహక్తాిం, ఇవాడిం

పరిచరయక్ు ఉదారింగా ఇవామని

మరియు సమరపణలక్ు పరిశుదధ

విశాాసులను పరరరేపిించే ముఖ్యమైన 5

గరింథ ఆధారానిన వివరిించిండి

కరరత్ నిబింధన భాగాలను తెలియ
చేయిండి.

5.6

సింఘమును విడిచపెటట ి, ఆరోగయిం

శరరయసుస సువార్ బైబిల్ యేతర

మరియు సింపద గూరిు చెపరప సువార్

మరియు అనెతి
ై క్మైనద ఎిందుక్ు

బో ధక్ుడి సింఘానికి హాజరు కావాలని

వివరిించిండి. (గమనిక్: మీ

కోరుక్ుoటూ, తదాారా మరిింత

పారింతింలో శరరయసుస సువార్

విజయవింతమైన జీవితిం క్లుగుత ిందని

సమసయ కాక్పర తే, అతి ముఖ్యమైన

ఆశoచే మీ సింఘ సభ్ుయనికి మూడు

సమసయను ఎించుకోిండి.)
5.7

పరిశుదధ గరింథ వాదనలను వివరిించిండి.
మీ సింఘము లోని ఒక్రు యేసును

సింఘము యొక్క పారముఖ్యతను

పరరమిసా్రు కాని తన సింఘము లోని

వివరిించిండి

ఇతర క్స
రై ్ వులతో క్లిసి రావడిం చాలా
భారమని భావిసా్రు. అతను ఇింటలల

ఉిండక్ూడదని అిందరితో క్లిసి రావాలని
మీరు ఎలా వాదసా్రు?
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ప్రప్ంచ ప్రిచర్య ఫలితాలను అభివృద్ధి చేయడం

కార్యక్రమము బి:

ఫలితాలు మరియు సూచంచన ప్రశ్నలు
ఇక్కడ చూపిన ఫలితాలు సాధించడానికి మరియు ఫలితాలను బో ధించడింలో మీక్ు
సహాయపడటానికి సూచించన పరశ్నలు మీరు ఉపయోగిించుకోవచుు . ఈ పరశ్నలు
తపపనిసరి కాదని గమనిించిండి మరియు ఇతర మారాాలను క్ూడా మీరు
ఉపయోగిించవచుు.

ఫలితాలు

సూచంచన ప్రశ్నలు

1. లేఖనాలను చదవడం మరియు

తెలుసుకోవడం 1

1.2 పాత నిబింధన పరవచనానిన యేసు

కరరత్ నిబింధనలో చాలా తరచుగా యేసు

ఎలా నెరవేరాుడో 5 ఉదాహరణలు

పాత నిబింధన పరవచనానిన నెరవేరాుడని

ఉపయోగిించ వివరిించిండి

ఎిందుక్ు వారయబడిిందో సింఘ సభ్ుయడు
అరథిం చేసుకోలేడు మరియు పాత
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సూచంచన ప్రశ్నలు
నిబింధనలోని పరవచనాలను వెదక్డానికి
అతనికి చాలా సమయిం తీసుక్ుింట ింద.
2.2

అలాింటి వివరాలను అధయయనిం చేసి,
తెలుసుక్ుింటే, యేసు పటల మన విశాాసిం
మరియు పరరమ అభివృదధ చెిందడానికి

ఎిందుక్ు సహాయపడుత ిందో అతనికి
కరనిన ఉదాహరణలతో వివరిించిండి.
2. లేఖనాలను చదవడం మరియు
తెలుసుకోవడం 2

2.1 యేసు చేసిన క్నీసిం 5 పరధాన

యేసు యొక్క పరతి పరధాన బో ధనక్ు
ఒక్ ఉదాహరణ ఇవాిండి, సలహాలు

బో ధలను సింగరహించిండి

కోరుక్ునే సింఘ సభ్ుయనికి
ఉపదేశించడానికి లేదా

పర ర తసహించడానికి మీరు దానిన ఎలా
ఉపయోగిస్ ారు.
2.2 యేసు యొక్క మరణిం మరియు
పునరుతాథనిం ఎిందుక్ు అింత
పారముఖ్యమన
ై వో వివరిించిండి

యేసు కేవలిం పరవక్్ అని, కానీ

ఎలల పుపడూ విజయిం సాధసా్డు అని
అనుకరనే ఒక్ ముసిల ిం మితర డికి, యేసు
ఎిందుక్ు చనిపర వలసి వచుింద మరియు

ఆయన పునరుతాథనిం దాారా విజయానికి
మారా ిం ఎిందుక్ు వేయబడిిందో
వివరిించిండి.
2.3 ఈ రోజు ఇతరులను శష్ యలనుగా

మీ సాథనిక్ సింఘము లో తన శష్ యలతో

ఉనన సింబింధిం యొక్క పారముఖ్యతను

ఎలా అమలు చేయాలి?

చేయడానికి యేసు నక్ు తన శష్ యలతో
వివరిించిండి

యేసునక్ు వునన సింబింధ సూతారలను
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3. లేఖనాలను చదవడం మరియు
తెలుసుకోవడం 3
3.1 అపర స్ లుల కారయముల
గరింథములోని 10 పరధాన
సింఘటనలను వివరిించిండి
3.2 పౌలు యొక్క కీలక్ బో ధనలలో
క్నీసిం మూడు వివరిించిండి

మీ సింఘ చరితరక్ు అపర స్ లుల కారయముల
గరింథములోని ఆ సింఘటనలు ఎలా
పారముఖ్యతనిసా్యో వివరిించిండి.

పౌలు చేసిన ఆ బో ధనలు మీ సాింత
ఆధాయతిమక్ జీవితానికి ఎింతవరక్ు

సహాయపడుత నానయో వివరిించిండి.

4. విశ్ాాసం వలన జీవించడం 1
4.1 జీవితింలోని అనిన రింగాలలో ఆతమ కరరత్ నిబింధనలో వివరిించన ఆతమ
యొక్క ఫలానిన ఫలిించిండి
మరియు వినయిం, యధారధత
మరియు నిరాడింబరతను సాధన
చేయిండి
4.2

ఆధాయతిమక్ విభాగాలను జాబితా
చేయిండి, వివరిించిండి మరియు
అబాయసిం చేయిండి

ఫలానికి మరియు మీ చుటట పక్కల

సింసకృతి మరియు సమాజిం మధయ

వునన దానికి పదునెైన వయతాయసానిన
మీరు ఎక్కడ చూసారు?

మీరు ఎక్ుకవగా పర రాడే ర్ిండు ఆధాయతిమక్
విభాగాలు ఏవి మరియు వాటి గురిించ
మీరు ఏమి చేస్ ునానరు?

5. విశ్ాాసం వలన జీవించడం 2
5.1 సింఘముతో వునన సింబింధాలక్ు మీ సింఘము యొక్క శరరయసుస మరియు
పరిశుదధ గరింథ నీతి సూతారలను
వరి్ింపజేయిండి

భ్విష్యత్ క్ు ముఖ్యమైన పారముఖ్యత

క్లిగిన మూడు నెైతిక్ విలువలు మరియు
సూతారలను జాబితా చేయిండి మరియు
ఎిందుక్ు వివరిించిండి.
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5.2 శరరయసుస సువార్ బైబిలువేతర
మరియు అనెతి
ై క్మైనదని
వివరిించిండి.

సింఘమును విడిచపెటట ి, ఆరోగయిం

మరియు సింపద గూరిు చెపరప సువార్
బో ధక్ుడి సింఘానికి హాజరు కావాలని
కోరుక్ుoటూ, తదాారా మరిింత

విజయవింతమైన జీవితిం క్లుగుత ిందని
ఆశoచే మీ సింఘ సభ్ుయనికి మూడు

పరిశుదధ గరింథ వాదనలను వివరిించిండి.
5.3 సింసకృతి క్ింటే పరిశుదధ గరింథము
ఎిందుక్ు పారముఖ్యమన
ై దో
వివరిించిండి

వారి యొక్క సింసకృతి మరియు

చుటట పక్కల సమాజిం వారి సాింసకృతిక్
పదధ త లను అనుసరిించడానికి

బదులుగా, వారు పరిశుదధ గరింధిం

విలువలు మరియు పరమాణాలను విని
మరియు అనుసరిoచుట వలన

బాగా పరయోజనిం పొ ిందన మూడు
ఉదాహరణల జాబితా పెటటిండి.
6. సంబంధాలు:
సమాచార్ము అంద్ధంచుట మరియు

క్షమంచుట

6.1 పరతేయక్ అవసరాలునన వయక్ు్లతో
సింబింధాలతో పాట

అనిన రకాల

సింబింధాలలో క్రుణ, ఆదరణ
మరియు క్షమాపణలను
పరదరిశించిండి
6.2 దయ మరియు ఆతిథ్ాయనిన
పాటిించిండి

“నినునవలె నీ పొ రుగువారిని పరరమిించు”
అింటే ఏమిటి మరియు యేసు కీరస్ ు

మరియు పరిశుదధ గరింధము ఎిందుక్ు
అింతగా నొకికచెపాపరు? ఒక్ నిరిిష్ట

వెైక్లయిం లేదా బాధ క్లిగిించే పరిసథ తి
ి ని
ఉదాహరణగా ఉపయోగిించిండి.

ఒక్ సింఘ సభ్ుయరాలు ఆమ అభిపారయిం
పరకారిం, పరతయక్షింగా సాక్షయమివాడిం

మరియు ఇతరులక్ు బో ధించడిం మాతరమే
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పరిశుదధ గరింథ మారా ిం మరియు

మిగతావనీన సమయిం వృధా. దయచేసి
మీ పరిశుదధ గరింథము చేతిలో పటట క్ుని,

దయ మరియు ఆతిథయిం వలన ఎిందుక్ు
సమయిం వృధా కాదని,అయతే

సువార్ క్ు సాక్షి అని వాదించిండి.
7. మీ జీవిత్ భాగస్ాామని మరియు మీ
పిలలలను పరరమంచడం
7.1 వివాహిం మరియు క్ుట ింబింలో
విశాాసయతను మరియు పరరమను
పెించుకోిండి

వివాహిం యొక్క ఆధాయతిమక్ సిథతి

మరియు తిండిర మరియు తలిల మధయ

సింబింధిం పిలలల అభివృదధ పెై ఇింత గొపప
పరభావానిన చూపడానికి మూడు
కారణాలను జాబితా చేయిండి.

7.2 తిండురలు లేనoదు వలన క్లిగే
పరభావానిన వివరిించిండి

ఒక్ సింఘ సభ్ుయడు తన పిలలలతో

మరియు సలహాదారులతో క్లిసి ఉిండటిం
మరియు వారికి నేరిపించడిం క్ింటే,

పనిలో, సమాజింలో, రాజకీయాలలో
లేదా సింఘములో చురుక్ుగా ఉిండటిం
చాలా ముఖ్యిం అని మీరు ఎలా

వాదసా్రు? ఏమైనపపటికీ అతని భారయ
దీనిని బాగా చేయగలదా?
8. నాయక్ులుగా సరవ చేయడం:
ప్రిశుది త్ను ధరించుకోవడం
8.1 సరవక్ నాయక్తాానిన పరదరిశించిండి మీ సింఘము లోని ఒక్ సింఘ

నాయక్ుడిని గౌరవిించాలని మరియు
ఇతరులు ఆయనక్ు సరవ చేయాలని

భావిసు్ననవారిక,
ి యేసు ఎిందుక్ు
14

ఫలితాలు

సూచంచన ప్రశ్నలు
భిననింగా వయవహరిించాడు మరియు
సింఘ సర పానక్రమిం యొక్క క్రైస్వ
దృక్పథిం నుిండి ఇద ఎిందుక్ు
ముఖ్యమైనద వివరిించిండి.

8.2 సింఘ నాయక్తాింలో
సరవచేయడానికి క్నీసిం 3 మిందని
గురి్ించ శక్షణ ఇవాిండి
8.3 మిష్న్స పరిచరయ కోసిం ఇతరులను
పరరరేపిించిండి

నాయక్తా నెైపుణాయలను

పెింపొ ిందించడానికి మీరు ఎవరిక్రనా
సహాయిం చేసిన మూడు విధానాలను

జాబితా చేయిండి మరియు వివరిించిండి.
మీ తోటి విశాాసులను మిష్న్స పరిచరయ లో
పాలగానమని మీరు కోరిన ఒక్ పరసింగానిన
సిదధిం చేయిండి. మీ పారరింభ్ బిిందువుగా
పరిశుదధ గరింధమును ను వాడిండి.

8.4 సువార్ లేదా మిష్న్స యొక్క నిరిిష్ట సువార్ మరియు మిష్న్స పరిచరయ లో తన
రూపింలో క్నీసిం ఒక్ వయకి్
ఉపదేశ్క్ుడుగా వుిండాలి

పరతేయక్ వరమును అభివృదధ చేసు
కోవడానికి మీరు ఒక్రిని ఎలా

విజయవింతింగా మారా నిరేిశ్ిం చేశారో
వివరిించిండి.

9. నమాదగిన విశ్ాాసం: విశ్ాసించుట
మరియు జీవించడం
9.1 కరరత్ నిబింధన యొక్క కీలక్
సిదధ ాింతాలను సింగరహించిండి
మరియు వివరిించిండి
9.2 సింఘము యొక్క పారముఖ్యతను
వివరిించిండి

మీ అభిపారయిం పరకారిం, కరత్ గా జనిమించన
క్రైస్వుడు వీలెైనింత తారగా అరథిం

చేసుకోవలసిన పరధాన సిదధ ాింతాలు ఏవి
మరియు ఎిందుక్ు?
మీ సింఘము లోని ఒక్రు యేసును
పరరమిసా్రు కాని తన సింఘము లోని

ఇతర క్స
రై ్ వులతో క్లిసి రావడిం చాలా
భారమని భావిసా్రు. అతను ఇింటలల
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ఉిండక్ూడదని అిందరితో క్లిసి రావాలని
మీరు ఎలా వాదసా్రు?

9.3 గృహ నిరాాహక్తాిం, ఇవాడిం
మరియు సమరపణలక్ు పరిశుదధ
గరింథ ఆధారానిన వివరిించిండి

మీ పరిశుదధ గరింథము ను ఉపయోగిించ,
పరిచరయక్ు ఉదారింగా ఇవామని

విశాాసులను పరరరేపిించే ముఖ్యమైన 5
కరరత్ నిబింధన భాగాలను తెలియ
చేయిండి.

10. బో ధన:

ప్రజలు

నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేసత ుంద్ధ.
10.1 సమరథవింతింగా బో ధించిండి లేదా
ఉపదేశించిండి

మీ అభిపారయిం పరకారిం, మీరు చెపిపన
లేదా బో ధించన ఉత్ మ సిందేశ్ిం ఏద

మరియు మీ బలహీనమైన సిందేశ్ిం ఏద?
మీ సమాధానానికి కారణాలు చెపపిండి.

10.2 పరజల సమూహానికి పరిశుదధ గరింథ
భాగానిన విజయవింతింగా
వివరిించిండి

మీరు ఒక్ వచనానిన తోటి క్స
రై ్ వులక్ు
బాగా అరథిం చేసుకోవడానికి మరియు
జీవిించడానికి సహాయపడే విధింగా

వివరిించన ర్ిండు సిందరాాలను చెపపిండి.
అవి ఎిందుక్ు అింత పరభావవింతింగా
ఉనానయ?

11. వినడం మరియు ప్ర ర త్సహించడం
11.1 వారి వివాహానికి సిదధిం కావడానికి
ఒక్ జింటక్ు సహాయిం చేయిండి.
11.2 ఇతరులను వారి క్ష్ట పరిసథ త
ి లలో
అనగా వారి మరణిం, వెవ
ై ాహక్
సమసయలు, అనారోగయిం, మొదలెైన

మీ సింసకృతిలో భ్విష్యత్ వివాహిం కోసిం
మూడు ముఖ్యమన
ై సమసయలు ఏమిటి?
దయచేసి ఎిందుక్ు వివరిించిండి.

తీవరమైన బాధలో ఉననవారికి మీరు
సహాయిం చేయగలిగిన మూడు

సిందరాాలను వివరిించిండి మరియు
చరిుించిండి.
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సిందరాాలలో ఆదరిించిండి
మరియు సహాయిం చేయిండి
12.1 క్ుట ింబిం, సరనహత లు మరియు
అపరిచత లతో సువార్ ను
సమరథవింతింగా పించుకోిండి

సువార్ ను వయకి్గతింగా మరియు

బహరింగింగా పించుకోవడానికి మీ

సింఘము మరియు మీ సింసకృతిలో
ఒక్టి లేదా ర్ిండు ముఖ్యమైన

అవరోధాలుగా, మీరు ఏమి చూసా్రు?
ఈ అడడ ింక్ుల కారణింగా సాక్షయమివాని
వారిని మీరు ఎలా సరిదదుితారో
వివరిించిండి.
12.2 పరిచరయ కోసిం సాింకేతిక్త
మరియు సర ష్ల్ మీడియాను
ఉపయోగిించిండి

మీ పరిసర పారింతాలలో అతయింత

పరభావవింతమన
ై సాింకేతిక్త / సర ష్ల్
మీడియా సాధనిం ఏమిటి మరియు

ఎిందుక్ు? వృతి్ పరింగా సాధయమైనింతగా
ఉపయోగిించడానికి మీరు మరియు మీ

సింఘిం ఎింత పెటట బడి పెడుత నానరు?
13. చనన పిలలలను రానియుయడి
13.1 దేవుడు చనన పిలలలను
ఉపయోగిించుక్ునన పరిశుదధ
గరింధము లోని క్నీసిం 7 క్థలను
వివరిించిండి
13.2 పరిచరయలో పిలలలు మరియు
యవానసు్లు తమoతట తాము
పాలగానేటటల చేయుట

చనన పిలలల గురిించ మీ సాథనిక్

సoఘములో సవాలు చేయవలసి వసర్

మీరు ఏ ర్ిండు క్థల గురిించ బో ధసా్రు,
మరియు ఎిందుక్ు?
మీ సింఘములో పిలలలతో లేదా పెదిలతో
క్లిసి పనిచేయడిం మీక్ు తేలిక్గా

అనిపిస్ ుిందా? ఇద ఎిందుక్ు మరియు
మీ పారధానయత ఎక్కడ ఉదావిించిందో
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పరతిబిింబిించిండి (ఉదా., మీ
క్ుట ింబింలో).

13.3 చననపిలలల పటల యేసు వెైఖ్రి
సింఘమును ఎలా మారుుత ిందో
వివరిించిండి

పిలలల పటల యేసు వెైఖ్రిని ఎ) మీ

సింసకృతితో మరియు బి) మీ సాథనిక్
సింఘము తో పర లుిండి. యేసు మీ

సింసకృతిని మరియు మీ సింఘమును
సవాలు చేసర ర్ిండు విష్యాలను

మరియు ర్ిండు విష్యాలను జాబితా
చేయిండి.
14. మన మూలాలను జాాపక్ిం
చేసుకోవడిం
14.1 సింఘ చరితరలో 3 ముఖ్యమైన
సింఘటనలను వివరిించిండి

తోటి క్స
రై ్ వుడు సింఘ చరితరపెై తనక్ు
ఆసకి్ లేదని, మరియు పరిశుదధ గరింథిం
తెలుసుకోవడిం అతనికి సరిపర త ిందని
వాదసర్ , మీరు ఎలా సపిందసా్రు?

అధయయనిం చేయదగిన ఏ సింఘటనను
(లేదా వయకి్ని) మీరు సూచసా్రు? మీ
సమాధానానికి కారణాలు చెపపిండి.
14.2 వారి తెగ (లేదా సింఘ ఉదయమిం)

తోటి విశాాసికి మించ ఉదాహరణ

ఇవాాలనుక్ుింటే మీ తెగ మరియు

ఎలా ఉనికిలోకి వచుిందో

సింఘ సాథపక్ులోల ఏ వయకి్ని మీరు

వివరిించిండి

ఎనునక్ుింటారు? ఈ వయకి్ ఇతరులక్ు
ఏ విధింగా విశాాసిం నక్ు మాదరిగా
వుింటాడు?
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