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 ప��ధన గుం�ల ��� ��సు�  �షు�లను త�రు
�య��� స�యప� సూ�� లు 

���
ప��ధన  గుం�

( D I S C O V E R Y  G R O U P )   

�� రం�ంచడం  

ఎ� ?   



ఇ� ఒక �న� గుం�. ఈ గుం�� తకు�వ (10 మం� క�� తకు�వ) సభు�లు ఉం�రు. ఈ
గుం� �� సభు�లు అందరూ క�� ��� గ�ం��� చ��, ప���ం�, ����

(�సుప�భు��) గు�ం� మ�యూ, ������ గు�ం� �లుసుకుం�రు. ఈ గుం�� ��
�ళ�� ��స��లు అ�� ఉండనవసరం �దు. �ళ�� ��� గు�ం�, �సు ప�భు� గు�ం�
అసలూ ��యక ��� �� అ� ���� ���� కూ� పర��దు. �లుసు��ల�
ఆశ, ఆస�� ఉం� �లు. అటువం� �రు �రభ�ంతరం� ఈ గుం�� �రవచు�. ��
ఆశను బ�� , ఆస��� బ��  ��డు తప�కుం� ��� ��� మ�యు ప�శు�� త� ���

��� ��� డ�డు. �ళ�� �నగలుగు�రు.
 

ఈ గుం�� ��న సభు�లు ���� ఒక� ��� ఆ���ంచబ�న ఒ� కుటుం���
�ం�న �ళ�� ��, ���తులు �� అ�� ఉం�రు. ఆ���ం�న వ���� 'స��న

�తు� డు' �� 'Person of Peace' (లూ� 10:6) అ� అం�రు. 
 

ప��ధన గుం� క��న��డు �ళ�� ��� �తుల� స�ంత� త��, ప���ం�
�లుసుకుం�రు.  ��సు�  ఎవరు, ��సు� �  �షు�డు అవ�డం అం� ఏం� అ� ��� స�ంతం�
కనుకు�ం�రు. ఇతరులు ���న �ష�లు మనం �� వరకూ త�ర� �����ం. ��

స�ంత� �లుసు కున� �ష�లు అంత సులు�� మ���ము. అ� మన� ��
�లు�న�. ఎకు�వ� మనసు�� హతు� కుం��.   

ప��ధన  గుం�(Discovery
Group)అం�  ఏ��?

ప��ధన  గుం��క�  ముఖ��న  �లు వలు   

అ� సులు�న పద�� . 
�� ��న�, 
గం�ర�న�. 

మర� మర� �య గ��ం�. 

�� నులు, �ధకులు,
�స�రు�  ���.
ఎవ�� 

న��ంచ వచు�. 

��� ��� ����
గు�ం� �లుసు� 

 వచు�, ��� నుం�
�నవచు�. 

�ద� కూ�క
నుం� కూ�
�స��ంప
�య���

�ద�ప�� పద�� .

ఇద�� �కుం�
ఒక  �న�
గుం�� ఈ
ప��ధ ���
మం��.

�� ఎవ���,
ఎక�డనుం�� 

 ఈ గుం��
�� రం�ం�

న��ంచ వచు�. 



ప��ధన గుం� న�� �ళ�� గురు� ంచు� వల�న అ� ముఖ��న
�షయం ఏంటం�: 
ఇ� ప�సం�లు, �ధలు �� సమయం �దు. ��� ప�సం�కులు,
�స�రు�  ఎవరూ ఉండరు. 

�ధకులు ఉండక �� ఎ�? ఎవరు ����రు? అం��? ఎవరూ �ప�రు,
��ంచరు. సభు�లు �ళ�ంతట ��� ��� చదవడం ��� ����
�లుసుకుం�రు.  �ద� కూ�క (��ం�) నుం� కూ� ప���ళ�� �ళ��
�లుసుకున�� గుం��� అంద��నూ, గుం�� �� ఇతరుల�నూ కూ�
����రు. 
  
ఈ పద�� �నుక ఉన� ���సం ఏంటం�:

��� నుం� �న��� ���, ప�శు�� త� ఉం� �లు. ప���ళ�� స�ంత� ��డు
���� �నగలుగు�రు, �రు�� గలుగు�రు, ప���ళ�� ఇతరుల�  పంచు�
గలుగు�రు అన��. ఎవ� �� నం గ��న �ళ�� �� ఎం� చదు�కున� �ళ��
�త�� ��డు ��� డ�డు, ��� ���� అన� ఆ�చన  స�న� �దు. 

� గుం� కలుసు�వడం �� రం�ంచక ముం� � గుం�� ��న సభు�ల� స�ప�
��� �క� ��ల� ఎంచు�ం�. ఈ �స�కం �వర ��� �క� ��ల ప��  (list,
���) ఉం�. అ� �కు స�యపడవచు�. 

ఎను�కున� ��� �క� ��ల� � గుం� ��� ��లు �� �లల �టు
చదవవచు�. ఆ ��లు �సు అం� ఎవరు, ఆయన మన�� ఏ�
�య�మంటు��రు అ� ��య��� �. �లుసుకున� తర�త ��� సభు�లు
��యత చూ�ం� �య��� ఇష�ప� ఒ�����.   

��� ��లు ఎంచుకున� తర�త ప��ధన ��� పఠనం అ��  అ ఆ ఇ ఈ లు
(A, B, C లు) చ��నంత సులు�. ��� �� �� ఎవ�� న��ంచ వచు�. 

 

���  ప��ధన  న��  ��నం



���  ప��ధ�  పటం  

A అడగడం  1 .
ఈ �రం� �రు ఏ  �ష���   ���� కృతజ�త
���సు� ��రు? ��డు �కు ఏ� �ళ�� ��రు?
ఈ �రం � ఏ� క�� లు �� స�ళ�� ఎదురు���రు?
�� గు�ం� �� ర�న ���?
ఇతరులకు మనం ఏ �ధం� స�య పడగలం?
గత �రం � ��డు �కు ���న ��లకు ��యత 
 చూ�ం� నడచుకు���? ఆ �ష�లు ఎవ���
����? ��� ఏ� జ��ం� ?

B 2 .  ���  
ఒక ��� ���� ఎంచు�ం� 
ఆ ఎను�కున� ���� ఒక�� గ��� �� చదవమనం� 
మ�క�� అ� ���� మ�� �� చదవమనం� 
మ�క�� ఆ ���� కధ �� �ప�మనం�. కధ �త��
����. �ధ, ప�సంగం �దు. 
తర�త ఆ��ంచ ��� ���  సమయం ఇ�� ఈ ప�శ�లు
అడగం�

ఈ కధ  మన� ��� గు�ం� ఏ� ���తుం�?
ఈ కధ మన� మనుషు�ల గు�ం� ఏ� ���తుం�?
ఈ కధ నుం� ఏ� �రు� కు��ము? 1 �� 2 �ష�లు
�త�� �ప�మనం�. ఎకు�వ సమయం �సు� కూడదు. 

C 3 .  �ట  ఇవ�డం  
మనం ఈ �� చ�� �రు� కున� స��లు �� ��ల
గు�ం� ఏ� �యదలచు కు��రు?
ఈ స��లు �� ��లు ఎవ�� ����రు (పంచు
కుం�రు)?

న��ం�  �ళ��  ��ంచ  వల�న  �టు�  కు� ప�ం �  



గత �రం� జ��న ఏ �ష�ల గు�ం� �రు ����  సు� �సు� ��రు?

గత �రం� � ��తం� జ��న �ధకర�న �� �డు �ష�లు
ఏ��?

ఇతరులకు మనం ఏ�ధం � స�య పడగలం?

గత �రం � ��డు ���న ���/���  ��యత  చూ�ం��? �రు�
�న� �ష�లు ఎవ��� ����? ��� ఏ� జ��ం�? 

ప��ధన ��� పఠనం అ�� ఎవరు న��ం�� �� ఈ �టు� �� �� రంభం
���. ఇటువం� ప�శ�లు అడ��:

ఈ �టు�  ��� సభు�లు ���� కృతజ�త చూపడం, ����  సు� �ంచడం ఎంత
అవసర� �లుసు కుం�రు. సభు�ల� ఒక� �� �ండు ప���క �న �ష�లు
�త�� �ప�మనం�. 
 

ఈ �టు�  ��� సభు�లు ఇతరుల �����  ఉన� కష�ప���తులు �లుసు�� ��
గు�ం� �� ర�న �యగలుగు�రు. ఒక� �రం ఒకరు భ�ంచడం �క� అవసరత,
�� ముఖ�త �లుసు కుం�రు. 
 

ఈ �టు�  చర�కు �� �సు� ం�. �� ఊరు�వడం �క ఇతరులకు మనం ఏ �ధం�
స�యపడగలం అ� ఆ�చన �� రంభం అ�తుం�. 
 

ఈ �టు�  ��� మనం గత �రం �రు�కున� ��� ���� ��న ��� �లు
�ల�టు� కు��� �� అ� ప�శ� వసు� ం�. �ట �ల�టు� �వడం, ఇతరుల�
పంచు�వడం ఎంత అవసర� �లుసుకుం�రు.

ఒక �న� �� ర�న� ఈ సమ��� ము�ంచం�. � �� ర�న �� సులు��
అంద�� అర�ం అ�� �ష� ఉం��. కష��న ��స�వ ప�లు �డవదు� .
ఎవ�� �� ర�న �య��� ఇష�ప�� �ళ�� �యమనం�. �గు�  పడకుం�
అంద� ఎదుట �� ర�న �యడం ���ంచడం �� అవసరం.

మనం ఇతరుల గు�ం� �ళ� అవస�ల గు�ం� �� ర�న �యడం ���
���� మన �����  ప��� తలు� �రవ గలుగు�ము. 

 

అడగడం  

A



ఒక ��� ���� ఎంచు�ం�. ��� ఇవ�బ�న ప��క (���, list)
�నుం� �సు� వచు�

ఎను�కున� ���� �� గ��� అంద�� అర�ం అ��� ఒక��
చదవమనం� 

ఇ� �ండవ �టు� . �ద� �టు� � మనం మన �����  జ��న మం� �డులను పంచు��
ఒక��సం ఒకరం �� ర�న ��ం. ఈ �టు� � మనం ఎను�కున� ���  ����  త���, ��
�తు�� � ����� సమయం. ���� ప���ం� సమయం.

��� ప��ధన �క� ముఖ��న ఉ��శ�ం �ట��ద� ��నుం� కూ� ఏంటం� - ఆస�� ఉన�
ప�జల� �ళ�ంతట ��� ��� చ��, �ళ�ంతట ���  స��లను �లుసు���� సమయం
మ�యు స�లం ఇవ�డం. అం� �ధకుల ���, �స�ర� ��� �క ప�శు�� త� �వ�ంచడం ���
���� అర�ం�సు�� �లు క��ంచడం.

�సుప�భు� ఈ స�ంత ప��ధ� పద��� ���రు�  ఉప��ం�నటు�  ����  చూ�� ము. �ను
���న� అం� �వ�ంచకుం� తన �షు�లను ఇటువం� ప�శ�లు అ��రు: ఉ�హరణ� "�ను
ఎవ�న� ప�జలు అనుకుంటు��రు?", "�ను  ఎవ�న� �రు అనుకుంటు��రు?" అ�. ఇటువం�
ప�శ�లు �న��ళ�� తమ స�ంత అ��� �లు, ఆ�చనలు ఏం� అ� ఆ��ం�� ��� �. అం�
ఈ ప�శ�లు వ���గత�న�. ఎవ�� �� �ళ� హృదయం�నుం� జ�బు ఇవ�వ��న ప�శ�లు. 

ఇదం� గుం� �క� �యకులు� �కు �� కష�ం� అ��ంచవచు�. �� ���� కష���
�దు. ఈ పద�� గుం� �క� �యకులు� �మ��� ప�సంగం�� ��ను�ం� ����� �.
సభు�ల� ���ం� �రం � �దనుం� �� ��� ప�� స�లం ఇసు� ం�. 

�ద��న, కష��న, �గం ఎంచు� వదు� . కధ�� ఉన� ��లు, చ��, ప���ంచ��� ��
సులు�� ఉం��.

ఈ గుం�� �� �షలు ��� � �ళ�� ఉం�, �� �� �షల� చ��ంచం�.
ఒక�ళ చదు� �� �ళ�� ఉం� ����ం� (recording) సం��ంచం�. అందరూ క�� �నం�. 

 

���  ( B I B L E )

B



చ��న ���� మ�� ��క�� చ��ంచం� 

చ��న ���� ��� 'కధ' �� �ప�మనం�

తర�త ఈ ప�శ�లు అడగం�

ఈ కధ మన� (�కు) ����  గు�ం� ఏ� ���తుం�? 
ఈ కధ మన� (�కు) మ�� గు�ం� ఏ� ���తుం�?
ఈ కధ � మన� (�కు) న��న, మనసుకు ��న �షయం ఏ��? 

ఒ��క��� �న ఇ��న ప�శ�ల� జ�బు ��� అవ�శం ఇ���. 
ఒ��క�రూ ఒ�� ప�శ�� ఒక� �� �ండు �ష�లక�� ఎకు�వ �ప�కుం� చూ�� (అం�
సమయం అంద�� స�నం� వ��� చూ��). కు� ప�ం� ���� చూడం�.
ఒక�ళ ఎవ�� �ప���� ఇష�పడక�� �ప�మ� బలవంతం �యవదు� . ఒక�ళ అందరూ
�నం� ఉం� ��� క��ట�ం� �� �రు �వ�ంచ వదు� . 
ఒక�ళ �కు ��దు �� �ప�ం� అం� �ప�కుం� �న� ప�శ�లు అ�� ��� ��� అవ�శం
ఇవ�ం�.
ఒక�ళ గుం� సభు�లు ఈ కధ వ�� �� అంశం�� జ���తుం� ��� ఈ ����
�సుకురం�. "�రు ���� ఈ కధ � ఎక�డ ఉం�?" అ� అడగడం ��� ��� ��� ఈ కధ
�� �సుకు �వచు�. 

�� ��� అంద�� మ�� ఒక�� కధ ��, ఆ��ం� అవ�శం వసు� ం�. ��� �� �ష�
కూ� చ��ంచం�. �� ��� �ండు �షలు అర�ం అ�� �ళ�� �� �ష� �న���
అవ�శం �రుకుతుం�. ఉ�హరణ� ఒక�� �లుగు� ఇం��� ఇం��షు� చదవమనం� 
 �� ఒ� �ష� ఇం� అను�దం చదవమనం�. ఎ���రు�  అవసరం అ�� అ���రు�
చ��ంచం�. 
 

�� ��� �న� కధ అంద� మనసు��  �తుకుంటుం�. ఒక�� కధ �ప�డం
�దలు�ట�మనం�. కధ ���ట��డు ��� చూడ కూడదు. కధ ��� వ��� ఏ�� మ����
�� త����� గుం�� ఉన� ���న�ళ�� కధ �ప�డం అ���క గురు�  �యవచు�
�� అం�ంచ వచు�.
 
గురు� ంచు�ం�: ఇక�డ కధ� కధ�� �త�� ����. అం��� అన��ంచు�వడం,
�వ�ంచడం,   ప�సంగం �యడం �ం�� �రు ��, ఎవరూ �� �య�కూడదు.
 

ఈ �టు�  ��� ఈ కధ�� �రు��వల�న ముఖ��న �ష�ల� క����
�లుసు�గలుగు�ము.   

ఈ ��� �టు�  �క� ఉ��శ�ం ఒక�� ఒకరం �ధ �యడం �దు. ప�సం�ల గు�ం� మ���ం�. 
 గుం� �� ఒ��క�రూ ఆ��ం� ��డు �ళ�� ఏ� ���తు��రు అ� �లుసు���. �ళ��
�రు�కున��  అంద��నూ పంచు���. అం�.
  
�రు �యకులు� ఏ� ����?

1.
2.

3.

4.

5.

���  ( B I B L E )



��, ��, �రు ఈ �� �రు��న� �ష��� ఏ �ధం� ఆచ��� రు/
అనుస��� రు?

�షు�లను �య��� �సు ప�భు� ఇ� �వ�ం�రు: "�ను ఏ� సంగతు�� �కు �యమ�
ఆ�� �ం�� �ట���� ��యత చూ�ంచడం అంద�� ���ంచం�" అ�.
   
�� ఈ ����  మనం �సు� �షు�లు� �యడం/ఉండడం అం� �సు� గు�ం� �� నం
సం��ంచడం అ� ����ము. ��యత, అనుస�ంచడం అ�� ���� మ����ము.
�రు�కున� ��� ��యత, ఆచరణ �త�� మనుషు��� , స�జం� �రు� అ�� �సు� ం�.
ఎంత �� నం ఉం��� ��యత, ఆచరణ �క�� �రు� �దు.  

��� ప��ధన �క� ఒ� ఉ��శ�ం మనం �రు�కున� ��� ��యత చూ� ఆచ�ంచడం.
�రు��వడం కష�ం �దు. �� సమస� ఏం�అం�: �రు�కున� �ష��� మన �న�న ��తం�
�గం� �రు��� అనుస�ంచడం. 

�బ��  ��� ���� చ��, చ��ం�న తర�త ఆచరణ� స�యప�� ఈ ప�శ� అడగం�. ఇ�
�� ముఖ��న, ����� ��� ప�శ�. 

ప�� ��� జ�బు ��� అవ�శం ఇవ�ం�. ఒక�ళ ఎవ�� జ�బు �ప�క�� �ప�మ�
బలవంతం �య�వదు� . 

సభు�లు ఏ� ���� �� (అ� ���� వ���కం ఐన �టలు �� దూషణ �టలు అ��
తప�) అందరూ ���, ���న��� �ర�ం��. "ఇ�ం� ఇం��" �ం� �టలు అనకూడదు.
ఉ�హరణ� ఒకరు "�ను ��� ఎకు�వ కృతజ�త ����" �� "�ను ఇతరుల� మ��ద ఇ���"
అనవచు�. అ� ఒక�� �న� �ష�లు �వచు� �� �రు�కున� ��� �ద�  �షయం. 

ఒక�ళ ఎవ�� ���� అమ��ద క��ం� �టలు �ట��� �రు �దన� �గకుం�
ఉం��. ఆ �షయం మనం చ��న ��� ఎక�డ ఉం� అ� ��� ��మ� అడగం�. అం� ��
�రు �� ���న సభు�లు �� �దన �� �గవదు� . 

�వ�� ఈ ప�శ� అడగం�:
�రు �రు�కున� �ష�లు ఎవ�� ����రు?
ఇతరుల� పంచు�వడం అ�� '��యత' �� ముఖ��న �గం.  �� ��� సభు�ల�
�ద�నుం�, అం�, ఇం� ��సు�  �షు�లు� �రకముందు నుం� కూ� పంచు�వడం, �స��ంప
�యడం అల�టు అ�తుం�. �� ��� అ�క గుం�లు ఏర�డడం జరుగుతుం�. 

�ట  ఇవ�డం  (��� నం )

C



మ�  �దలు  �డ�� ?

ప��ధ� గుం� ��� ప��ధన ��� పఠనం అ��, ��సు�  �రకు �షు�ల�
�య��� ఉప�గప� �� సులు�న, �� శ�� వంత�న �ధనం. 

 
�షు�ల� �య��� ఇ� ఒక�� పద�� �క�వచు�. �� � అనుభవం ���
ఇ�  ఫ�తం ఇ�� �ర�ం అ� �లుసుకు��ం.  ఈ పద�� అ�క సంస��తు�� ,

అ�క ర��న ప�జల గుం���  ఎం� ఉప�గప�ంద� చూ�ము.
 

ప��ధన గుం� ��సు�  సం�ల� ఉం� అ�� ముఖ� ల��లు క�� ఉం�. 
ఈ గుం� ��� ���సం �� వ��, ���స�ం  �సుకు��క ఏ పద�తు�� ���
అవసరం ఏ� �దు. �� గు�� ��� అవసరం కూ� �దు. �ళ�� ఇప��వరకూ
��సు� న� పద��� ��సూ�  అ� పద�� � ��� పఠనం �సూ�  �వచు�. 

 
ఈ గుం� �నుం� ఒక �యకుడు బయలు�� ఇం�క గుం� ఏర�రచ వచు�.

�ల�ల� సం�లు ఈ పద�� �� �� రం�ంచ బ�� �. 
 

ఒక� �ండు �రు�  �� ఈ పద�� ప��యడం �దు అ� �ంట� వ��య వదు� .
��� �రు�  ��న తర�త �కు, � గుం� �� సభు�ల�, ఈ పద�� �క�

అందం, �ళకువలు అర�ం అ�� ��� తప�క ఆనం��� రు.
 

��� �రు�  గుం��� సభు�ల�  �ంట� ఈ పద�� న�� ���� రు. ��� �రు�
కష�ం� నత� నడక �� ఉన�టు�  అ��ంచ వచు�. 

 
��  వ��యకం�. ��ంచం�. ఎందుకం� ఈ పద�� వలన ఫ�తం ఉంటుంద�

� నమ�కం, � అనుభవం. 

�� ర�న �యడం �దలు �ట�ం�
ఆస��, ఆశ, ఇష�ం ఉన� ��� మం�� ఈ ప��ధన గుం� �� రమ��
ఆ���ంచం�
� ప��ణం �దలు �ట�ం�
� ఇతర �ధ�ల� ఉప��ంచు�ం�. ఒక �స�కం �రు ఇక�డ ఇ��ం

ప��ధన గుం�లు ఏర�రచ��� స�యం, సల�లు ��లం� మమ���
సంప��ంచం�  

ఇంక తర�త ఏం�?

Following Jesus: SImple steps to change the world



S C R I P T U R E  L I S T

ఈ ��ంద ��� ��� ��ల ��� ఇ��ం. ఇ� ఉప��ంచు� వచు�.
��� � ఇం� �� స�య ప� ��లు ఉ�� �� ఇక�డ ఇ��న

��లు ప��ధన �దలు �ట�  ��� ఉప�గ పడ��.
 

ఈ ��లు ఇ� వరుస� చదవనవసరం �దు. 
 

ఈ ��� ��ల ��� �రు, � గుం��� సభు�లు, ��సు�  �షు�ల��
��� ప��ణం �దలు ���  � ���ల �సం ��� ఏ��టు ఏ��

అ� �లుసు� వచు�. 

��ను 2: 1-11 - �సు ��� �� � రసం� �ర�డం 

�ర�న 139: 1-18

లూ� 10: 25-37 - మం� సమరయు� కధ (ఉప�నం)

�రు� 2:1-12 or లూ� 5:17-26 - ప��తం వ��న వ��� �గుపడడం 

��ను 4:1-42 - సమరయ �� 

లూ� 5:29-32 - ��, అత� ఇం��  జ��న �ందు

లూ� 25-11-32 - త����న కు�రుడు

��ను 8:2-11 - వ���� ఐన �� 

లూ� 7: 36-50 - ఎకు�వ ��పణ �ం�న �� కధ (ఉప�నం) 

మత�� 25:14-30 - త�ంతుల� గు�ం�న కధ (ఉప�నం)

మత�� 6:26-34 - ���ంచ వదు�  (�ం�ంచ వదు� )

�రు� 4:1-20 - �త��లు ���  �� కధ (ఉప�నం)
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