
దేవుడు మన బలము    

ప్రప్ంచ ప్రర ర్థ న మరియు ఉప్వరస దినం (జనవరి 12, 2022)_ 

సతు తి - దేవుడు మన బలము :  ధృడ సంకల్పం, సత్శీల్ం,  ధృడ ఆల్ోచన ల్ేదా ఉదేేశ్యం గల్వాడు; 

        ఒతి్తడిని నిరోధ ంచే సామర్్థయత గల్వాడు   
 
యెహోవా రాజ్యము చేయుచున్ాాడు ప్రభావమును ఆయన వసిరముగా ధర ంచియున్ాాడు యెహో వా 
బలముధరించి బలముతో నడుము కట్టు  కొనియున్ాాడు కదల్క ండునట్టు  భూల్ోకము స్థ్ర్థప్ర్థచబడయిునాద . 
(కీర్ు నల గ్రంథము 93:1) 
 

ఘనతాప్రభావముల్  ఆయన సనిాధ ని ఉనావి బలమునత సంతోషమును ఆయనయొదే ఉనావి.  
(1 దినవృత్ు ంతములు 16:27) 
 

నీ దేవుడు నీక  బలము కల్ గ నియమంచియున్ాాడు. దేవా, నీవు మాకొర్థక  చేస్థనదానిని 

బలప్ర్చతము (కీర్ు నల గ్రంథము 68:28) 
 

న్ేను మొఱ్ఱపెట్టున ద నమున నీవు న్ాక  ఉతిర్థమచిిత్తవి. న్ా ప్రా ణముల్ో తరా ణ ప్ుట్టుంచి ననుా 
ధ ైర్థయప్ర్థచిత్తవి. (కీర్ు నల గ్రంథము 138:3) 

 

మౌన ఒప్ుుకోలు: మర యు మన ప్రభువ ైన యేసు తన ప్ర శుదుు ల్ందర తో వచిినప్ుపడు, 

మన తండిరయెైన దేవుని యెదుట్ మీహృదయముల్ను ప్ర శుదుత విషయమ ై అనిందయమ ైనవిగా ఆయన 
స్థ్ర్థప్ర్థచుట్క ,ై మేము మీయెడల్ ఏల్ాగు పరరమల్ో అభివృద ుప్ ంద  వర ుల్ ు చున్ాామో, ఆల్ాగే మీర్థును 
ఒకని యెడల్ ఒకడును మనుషయయల్ందర  యెడల్ను, పరరమల్ో అభివృద ుప్ ంద  వర ుల్ ు నట్టు  ప్రభువు 
దయచేయును గాక. (1 థెససలొనీకయులకు 3:12-13) 
 

కృతజఞ తలు:  నీవు న్ాక  ఎతియన కోట్గా ఉన్ాావు ఆప్ద ేనమున న్ాక  ఆశ్రయముగా ఉన్ాావు. 

నీ బలమునతగూర ి న్ేను కీర ించ దను ఉదయమున నీకృప్నుగూర ి ఉతాాహగానము 
చేస్ెదను  (కీర్ు నల గ్రంథము 59:16) 



 

విజఞఞ ప్న 

మన బిడడ లకొర్కు:  
అతడు నీ దేవుడ ైన ప్రభువును నీ ప్ూర్థణ హృదయముతోను, నీ ప్ూర్థణమనసుాతోను, నీ ప్ూర్థణ శ్కతితోను, 
నీ ప్ూర్థణవివేకము తోను పరరమంప్వల్ెననియు, నినుావల్ె నీ ప్ ర్థుగువాని పరరమంప్వల్ెననియు, 
వరా యబడి యునాదని చ పెపను.  (లూకర 10:27) 
 

విశ్రాసతల ైన ప్రఠశ్రల విద్ారిథ  సంఘం/అధ్్ాప్కులు/ఉదయ ాగ్ుల కొర్కు  
యెహో వాను వ దక డి ఆయన బలమునత వ దక డి ఆయన సనిాధ ని నితయము వ దక డి  
(కీర్ు నల గ్రంథము 105:4) 
 

అవిశ్రాసతల ైన విద్ారిథ  సంఘం/అధ్్ాప్కులు/ఉదయ ాగ్ుల కొర్కు  
అదేమనగా యేసు ప్రభువని నీ న్ోట్టతో ఒప్ుపకొని, దేవుడు మృతయల్ల్ోనుండి ఆయనను ల్ేపెనని నీ 
హృదయ మందు విశ్వస్థంచినయెడల్, నీవు ర్థక్ింప్బడుదువు. (రోమీయులకు 10:9) 
 

ప్రఠశ్రల ప్రర ర్థ న అంశములు 
జ్నముల్ క ట్టంబముల్ారా, యెహో వాక  చ ల్ుంచుడి. మహిమాబలమునత యెహో వాక  చ ల్ుంచుడి.  
(1 దినవృత్ు ంతములు 16:28 ) 
 

ఆధాయత్తిక మేల్కొల్ ప్ు, ప్ునర్థుజీ్జవనం, బ ైబిల్ విల్ వల్  మర యు ఉనాత న్ ైత్తక ప్రమాణాల్ , భదరత, 

ఇతర్థ ప్ాఠశాల్ సంబంధ త అంశ్ముల్   
 

మామ్సస ఇన్ ప్రరయర్ ప్రర ర్థ న అంశములు 
దేవుడు న్ాక  ఎతియన కోట్గాను కృప్గల్ దేవుడుగాను ఉన్ాాడు న్ా బల్మా, నిన్ేా కీర ించ దను. 
ననుా బలప్ర్చతవరనియందే న్ేను సమసిమును చేయగల్ను. ((కీర్ు నల గ్రంథము 59:17,  
ఫిలిప్పుయులకు 4:13) 

 

ఆశీరరాదం 

మన ప్రభువ ైన యేసుకీరసుి ను, మనల్ను పరరమంచి, కృప్చేత నితయమ ైన ఆదర్థణయు, శుభ నిరీక్షణయు 
అనుగరహించిన మన తండిరయైెన దేవుడును, మీ హృదయ ముల్ను ఆదర ంచి, ప్రత్తసతాొర్థయమందును 
ప్రత్తసదావకయ మందును మముిను స్థ్ర్థప్ర్థచును గాక. దేవునియందల్ పరరమయు కీరసుి  చూపథన ఓర్థుపను 
మీక  కల్ గునట్టు  ప్రభువు మీ హృదయముల్ను పరరరేపథంచును గాక. (2 థెససలొనీకయులకు 2:16-
17 మరియు 2 థెససలొనీకయులకు 3:5) 


