బై బి ల్
ప రి శో ధ న గుం పు
(DISCOVERY GROUP)
ప్రా రం భిం చ డం
ఎ లా ?

పరిశోధన గుంపుల ద్వారా క్రీస్తు శిష్యులను తయారు
చేయడానికి సహాయపడే సూత్రా లు

PRAXEIS.ORG

పరిశోధన గుంపు(Discovery
Group)అంటే ఏమిటి?
ఇది ఒక చిన్న గుంపు. ఈ గుంపులో తక్కువ (10 మంది కన్నా తక్కువ) సభ్యులు ఉంటారు. ఈ
గుంపు లోని సభ్యులు అందరూ కలిసి బైబిల్ గ్రంధాన్ని చదివి, పరిశోధించి, దేవుణ్ణి
(యేసుప్రభువుని) గురించి మరియూ, విశ్వాసాన్ని గురించి తెలుసుకుంటారు. ఈ గుంపులో చేరే
వాళ్ళు క్రైస్తవులు అయ్యి ఉండనవసరం లేదు. వీళ్ళకి బైబిల్ గురించి, యేసు ప్రభువు గురించి
అసలూ తెలియక పోయినా లేదా అతి కొద్ది గా తెలిసినా కూడా పరవాలేదు. తెలుసుకోవాలని
ఆశ, ఆసక్తి ఉంటే చాలు. అటువంటి వారు నిరభ్యంతరంగా ఈ గుంపులో చేరవచ్చు. వారి
ఆశను బట్టి , ఆసక్తిని బట్టి దేవుడు తప్పకుండా బైబిల్ ద్వారా మరియు పరిశుద్ధా త్మ ద్వారా
వారితో మాట్లా డతాడు. వాళ్ళు వినగలుగుతారు.
ఈ గుంపులో చేరిన సభ్యులు వారిలోనే ఒకరి ద్వారా ఆహ్వానించబడిన ఒకే కుటుంబానికి
చెందిన వాళ్ళు గాని, స్నేహితులు గాని అయ్యి ఉంటారు. ఆహ్వానించిన వ్యక్తిని 'సమాధాన
పాత్రు డు' లేదా 'Person of Peace' (లూకా 10:6) అని అంటారు.
పరిశోధన గుంపు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు బైబిల్ లోతులని స్వంతగా తవ్వి, పరిశోధించి
తెలుసుకుంటారు. క్రీస్తు ఎవరు, క్రీస్తు కి శిష్యుడు అవ్వడం అంటే ఏంటి అని వెతికి స్వంతంగా
కనుక్కుంటారు. ఇతరులు చెప్పిన విషయాలు మనం చాలా వరకూ త్వరగా మార్చిపోతాం. కానీ
స్వంతగా తెలుసు కున్న విషయాలు అంత సులువుగా మర్చిపోము. అవి మనకి చాలా
విలువైనవి. ఎక్కువగా మనస్సుని హత్తు కుంటాయి.
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అతి సులువైన పద్దతి .
కానీ లోతైనది,
గంభీరమైనది.
మరలా మరలా చేయ గలిగింది.

మొదటి కూడిక
నుంచీ కూడా
విస్తరింప
చేయడానికి
సిద్ధపర్చే పద్ధతి .

జ్ఞా నులు, బోధకులు,
పాస్టర్లు లేనిది.
ఎవరైనా
నడిపించ వచ్చు.

బైబిల్ ద్వారా దేవుణ్ణి
గురించి తెలుసుకో
వచ్చు, దేవుని నుంచి
వినవచ్చు.

ఇద్దరే కాకుండా
ఒక చిన్న
గుంపుగా ఈ
పరిశోధ చేస్తే
మంచిది.

నీవు ఎవరివైనా,
ఎక్కడనుంచైనా
ఈ గుంపుని
ప్రా రంభించి
నడిపించ వచ్చు.

బై బి ల్ ప రి శో ధ న న డి పే వి ధా నం
పరిశోధన గుంపు నడిపే వాళ్ళు గుర్తుంచుకో వలసిన అతి ముఖ్యమైన
విషయం ఏంటంటే:
ఇది ప్రసంగాలు, బోధలు చేసే సమయం కాదు. దీనిలో ప్రసంగీకులు,
పాస్టర్లు ఎవరూ ఉండరు.
బోధకులు ఉండక పోతే ఎలా? ఎవరు చెప్పుతారు? అంటారా? ఎవరూ చెప్పరు,
బోధించరు. సభ్యులు వాళ్ళంతట వాళ్ళే బైబిల్ చదవడం ద్వారా దేవుణ్ణి
తెలుసుకుంటారు.
మొదటి కూడిక (మీటింగ్) నుంచీ కూడా ప్రతివాళ్ళూ వాళ్ళు
తెలుసుకున్నది గుంపులోని అందరితోనూ, గుంపులో లేని ఇతరులతోనూ కూడా
చెప్పుతారు.
ఈ పద్ధ తి వెనుక ఉన్న విశ్వాసం ఏంటంటే:
దేవుడి నుంచి వినడానికి బైబిల్, పరిశుద్ధా త్మ ఉంటే చాలు. ప్రతివాళ్ళూ స్వంతగా దేవుడు
చెప్పేది వినగలుగుతారు, నేర్చుకో గలుగుతారు, ప్రతివాళ్ళూ ఇతరులతో పంచుకో
గలుగుతారు అన్నదే. ఎవరో జ్ఞా నం గలిగిన వాళ్ళూ లేదా ఎంతో చదువుకున్న వాళ్ళతో
మాత్రమే దేవుడు మాట్లా డతాడు, వాళ్ళే చెప్పాలి అన్న ఆలోచన సరైనది కాదు.
మీ గుంపు కలుసుకోవడం ప్రా రంభించక ముందే మీ గుంపులో చేరిన సభ్యులకి సరిపడే
కొన్ని వాక్య భాగాలని ఎంచుకోండి. ఈ పుస్తకం చివర కొన్ని వాక్య భాగాల పట్టీ (list,
జాబితా) ఉంది. అది మీకు సహాయపడవచ్చు.
ఎన్నుకున్న బైబిల్ వాక్య భాగాలని మీ గుంపు కొన్ని వారాలు లేదా నెలల పాటు
చదవవచ్చు. ఆ భాగాలు యేసు అంటే ఎవరు, ఆయన మనల్ని ఏమి
చెయ్యమంటున్నారు అని తెలియజేస్తా యి. తెలుసుకున్న తరవాత వాటికి సభ్యులు
విధేయత చూపించి చేయడానికి ఇష్ట పడి ఒప్పుకోవాలి.
బైబిల్ భాగాలు ఎంచుకున్న తరవాత పరిశోధన బైబిల్ పఠనం అనేది అ ఆ ఇ ఈ లు
(A, B, C లు) చదివినంత సులువు. మీరైనా లేదా వేరే ఎవరైనా నడిపించ వచ్చు.
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న డి పిం చే వా ళ్ళు పా టిం చ వ ల సి న మె ట్లు

B
C

క్లు ప్తం గా

1 . అ డ గ డం
ఈ వారంలో మీరు ఏ విషయాల్లో దేవునికి కృతజ్ఞత
చెల్లిస్తు న్నారు? దేవుడు మీకు ఏమి మేళ్ళు చేసారు?
ఈ వారం లో ఏమి కష్టా లు లేదా సవాళ్ళు ఎదురుకొన్నారు?
దేని గురించి ప్రా ర్ధన చేయాలి?
ఇతరులకు మనం ఏ విధంగా సహాయ పడగలం?
గత వారం లో దేవుడు మీకు నేర్పిన పాఠాలకు విధేయత
చూపించి నడచుకున్నారా? ఆ విషయాలు ఎవరికైనా
చెప్పారా? చెపితే ఏమి జరిగింది ?

2 . బై బి ల్
ఒక బైబిల్ భాగాన్ని ఎంచుకోండి
ఆ ఎన్నుకున్న భాగాన్ని ఒకరిని గట్టి గా పైకి చదవమనండి
మరొకరిని అదే భాగాన్ని మళ్ళీ పైకి చదవమనండి
మరొకరిని ఆ భాగాన్ని కధ లాగా చెప్పమనండి. కధ మాత్రమే
చెప్పాలి. బోధ, ప్రసంగం కాదు.
తరవాత ఆలోచించ డానికి కొద్ది సమయం ఇచ్చి ఈ ప్రశ్నలు
అడగండి
ఈ కధ మనకి దేవుని గురించి ఏమి చెప్పుతుంది?
ఈ కధ మనకి మనుష్యుల గురించి ఏమి చెప్పుతుంది?
ఈ కధ నుంచి ఏమి నేర్చు కున్నాము? 1 లేదా 2 విషయాలు
మాత్రమే చెప్పమనండి. ఎక్కువ సమయం తీసుకో కూడదు.

3 . మా ట ఇ వ్వ డం
మనం ఈ రోజు చదివి నేర్చు కున్న సత్యాలు లేదా పాఠాల
గురించి ఏమి చేయదలచు కున్నారు?
ఈ సత్యాలు లేదా పాఠాలు ఎవరితో చెప్పుతారు (పంచు
కుంటారు)?

అ డ గ డం
పరిశోధన బైబిల్ పఠనం అనేది ఎవరు నడిపించినా గాని ఈ మెట్టు తోనే ప్రా రంభం
కావాలి. ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి:
గత వారంలో జరిగిన ఏ విషయాల గురించి మీరు దేవుణ్ణి స్తు తిస్తు న్నారు?
ఈ మెట్టు ద్వారా సభ్యులు దేవునికి కృతజ్ఞత చూపడం, దేవుణ్ణి స్తు తించడం ఎంత
అవసరమో తెలుసు కుంటారు. సభ్యులని ఒకటి లేదా రెండు ప్రత్యేక మైన విషయాలు
మాత్రమే చెప్పమనండి.
గత వారంలో మీ జీవితంలో జరిగిన బాధకరమైన లేదా చెడు విషయాలు
ఏమిటి?
ఈ మెట్టు ద్వారా సభ్యులు ఇతరుల జీవితాల్లో ఉన్న కష్ట పరిస్థి తులు తెలుసుకొని వారి
గురించి ప్రా ర్ధన చేయగలుగుతారు. ఒకరి భారం ఒకరు భరించడం యొక్క అవసరత,
ప్రా ముఖ్యత తెలుసు కుంటారు.
ఇతరులకు మనం ఏవిధం గా సహాయ పడగలం?
ఈ మెట్టు చర్యకు దారి తీస్తుంది. విని ఊరుకోవడం కాక ఇతరులకు మనం ఏ విధంగా
సహాయపడగలం అనే ఆలోచన ప్రా రంభం అవుతుంది.
గత వారం లో దేవుడు నేర్పిన దానికి/వాటికి విధేయత చూపించారా? నేర్చు
కొన్న విషయాలు ఎవరికైనా చెప్పారా? చెపితే ఏమి జరిగింది?
ఈ మెట్టు ద్వారా మనం గత వారం నేర్చుకున్న వాటిలో దేవునికి చేసిన వాగ్దా నాలు
నిలబెట్టు కున్నామా లేదా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. మాట నిలబెట్టు కోవడం, ఇతరులతో
పంచుకోవడం ఎంత అవసరమో తెలుసుకుంటారు.

A

ఒక చిన్న ప్రా ర్ధనతో ఈ సమయాన్ని ముగించండి. మీ ప్రా ర్ధన చాలా సులువుగా
అందరికీ అర్ధం అయ్యే భాషలో ఉండాలి. కష్ట మైన క్రైస్తవ పదాలు వాడవద్దు .
ఎవరైనా ప్రా ర్ధన చేయడానికి ఇష్ట పడితే వాళ్ళని చేయమనండి. సిగ్గు పడకుండా
అందరి ఎదుట ప్రా ర్ధన చేయడం నేర్పించడం చాలా అవసరం.
మనం ఇతరుల గురించి వాళ్ళ అవసరాల గురించి ప్రా ర్ధన చేయడం ద్వారా
దేవునికి మన జీవితాల్లో పనిచేసే తలుపు తెరవ గలుగుతాము.

బై బి ల్ ( B I B L E )
ఇది రెండవ మెట్టు . మొదటి మెట్టు లో మనం మన జీవితాల్లో జరిగిన మంచి చెడులను పంచుకొని
ఒకరికోసం ఒకరం ప్రా ర్ధన చేసాం. ఈ మెట్టు లో మనం ఎన్నుకున్న బైబిల్ భాగాన్ని త్రవ్వి, దాని
లోతుల్లో కి దిగివెళ్ళే సమయం. బైబిల్ని పరిశోధించే సమయం.
బైబిల్ పరిశోధన యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దే శ్యం మొట్ట మొదటి రోజునుంచీ కూడా ఏంటంటే - ఆసక్తి ఉన్న
ప్రజలకి వాళ్ళంతట వాళ్ళే బైబిల్ చదివి, వాళ్ళంతట వాళ్ళే సత్యాలను తెలుసుకోడానికి సమయం
మరియు స్థ లం ఇవ్వడం. అంటే బోధకుల ద్వారా, పాస్టర్ల ద్వారా కాక పరిశుద్దా త్మ వివరించడం ద్వారా
బైబిల్ని అర్ధంచేసుకొనే వీలు కలిగించడం.
యేసుప్రభువు ఈ స్వంత పరిశోధనా పద్ధ తిని చాలాసార్లు ఉపయోగించినట్టు బైబిల్లో చూస్తా ము. తాను
చెప్పినది అంతా వివరించకుండా తన శిష్యులను ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు: ఉదాహరణకి "నేను
ఎవరినని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు?", "నేను ఎవరినని మీరు అనుకుంటున్నారు?" అని. ఇటువంటి
ప్రశ్నలు విన్నవాళ్ళని తమ స్వంత అభిప్రా యాలు, ఆలోచనలు ఏంటి అని ఆలోచించేలా చేస్తా యి. అంటే
ఈ ప్రశ్నలు వ్యక్తిగతమైనవి. ఎవరికి వారే వాళ్ళ హృదయంలోనుంచి జవాబు ఇవ్వవల్సిన ప్రశ్నలు.
ఇదంతా గుంపు యొక్క నాయకులుగా మీకు చాలా కష్టంగా అనిపించవచ్చు. కానీ నిజానికి కష్ట మేమీ
కాదు. ఈ పద్ధ తి గుంపు యొక్క నాయకులుగా మిమ్మల్ని ప్రసంగంచేసే భారాన్నుంచి విడిపిస్తా ది.
సభ్యులకి నేర్పించే భారం మీ మీదనుంచి పోయి దేవుని పనికి స్థ లం ఇస్తుంది.

ఒక బైబిల్ భాగాన్ని ఎంచుకోండి. దీన్ని ఇవ్వబడిన పట్టి క (జాబితా, list)
లోనుంచి తీసుకో వచ్చు

పెద్ద దైన, కష్ట మైన, భాగం ఎంచుకో వద్దు . కధలాగా ఉన్న భాగాలు, చదివి, పరిశోధించడానికి చాలా
సులువుగా ఉంటాయి.

ఎన్నుకున్న భాగాన్ని
చదవమనండి

పైకి

గట్టి గా

అందరికీ

అర్ధం

అయ్యేలా

ఒకరిని

ఈ గుంపులో వేరే భాషలు మాట్లా డే వాళ్ళు ఉంటే, వారి వారి భాషలలో చదివించండి.
ఒకవేళ చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటే రికార్డింగ్ (recording) సంపాదించండి. అందరూ కలిసి వినండి.

B

బై బి ల్ ( B I B L E )
చదివిన భాగాన్నే మళ్ళీ వేరొకరితో చదివించండి

దీని ద్వారా అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి కధ వినే, ఆలోచించే అవకాశం వస్తుంది. వీలైతే వేరే భాషలో
కూడా చదివించండి. దాని ద్వారా రెండు భాషలు అర్ధం అయ్యే వాళ్ళకి వేరే భాషలో వినడానికి
అవకాశం దొరుకుతుంది. ఉదాహరణకి ఒకసారి తెలుగులో ఇంకోసారి ఇంగ్లీషులో చదవమనండి
లేదా ఒకే భాషలో ఇంకో అనువాదం చదవమనండి. ఎన్నిసార్లు అవసరం అయితే అన్నిసార్లు
చదివించండి.

చదివిన భాగాన్ని తిరిగి 'కధ' లాగా చెప్పమనండి

దీని ద్వారా విన్న కధ అందరి మనసుల్లో
పాతుకుంటుంది. ఒకరిని కధ చెప్పడం
మొదలుపెట్ట మనండి. కధ చెప్పేటప్పుడు బైబిల్ చూడ కూడదు. కధ చెప్పే వ్యక్తి ఏమైనా మర్చిపోతే
లేదా తప్పుచెపితే గుంపులో ఉన్న మిగిలినవాళ్ళు కధ చెప్పడం అయిపోయాక గుర్తు చేయవచ్చు
లేదా అందించ వచ్చు.
గుర్తుంచుకోండి: ఇక్కడ కధని కధలాగా మాత్రమే చెప్పాలి. అంతేగాని అన్వయించుకోవడం,
వివరించడం, ప్రసంగం చేయడం లాంటివి మీరు గాని, ఎవరూ గాని చెయ్యకూడదు.

తరవాత ఈ ప్రశ్నలు అడగండి

ఈ మెట్టు
ద్వారా ఈ
తెలుసుకోగలుగుతాము.

కధలోని

నేర్చుకోవలసిన

ముఖ్యమైన

విషయాలని

కనిపెట్టి

ఈ కధ మనకి (మీకు) దేవుణ్ణి గురించి ఏమి చెప్పుతుంది?
ఈ కధ మనకి (మీకు) మనిషి గురించి ఏమి చెప్పుతుంది?
ఈ కధ లో మనకి (మీకు) నచ్చిన, మనసుకు తాకిన విషయం ఏమిటి?
ఈ బైబిల్ మెట్టు యొక్క ఉద్దే శ్యం ఒకరికి ఒకరం బోధ చేయడం కాదు. ప్రసంగాల గురించి మర్చిపొండి.
గుంపు లోని ఒక్కొక్కరూ ఆలోచించి దేవుడు వాళ్ళకి ఏమి చెప్పుతున్నారు అని తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళు
నేర్చుకున్నది అందరితోనూ పంచుకోవాలి. అంతే.

మీరు నాయకులుగా ఏమి చెయ్యాలి?

1. ఒక్కొక్కరికీ పైన ఇచ్చిన ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పే అవకాశం ఇవ్వాలి.
2. ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో ప్రశ్నకి ఒకటి లేదా రెండు విషయాలకన్నా ఎక్కువ చెప్పకుండా చూడాలి (అంటే
సమయం అందరికీ సమానంగా వచ్చేలా చూడాలి). క్లు ప్తంగా చెప్పేలా చూడండి.
3. ఒకవేళ ఎవరైనా చెప్పడానికి ఇష్ట పడకపోతే చెప్పమని బలవంతం చేయవద్దు . ఒకవేళ అందరూ
మౌనంగా ఉండి పోయినా కనిపెట్టండి గాని మీరు వివరించ వద్దు .
4. ఒకవేళ నాకు తెలీదు మీరే చెప్పండి అంటే చెప్పకుండా చిన్న ప్రశ్నలు అడిగి వారికే చెప్పే అవకాశం
ఇవ్వండి.
5. ఒకవేళ గుంపు సభ్యులు ఈ కధ వదిలి వేరే అంశంలోకి జరిగిపోతుంటే తిరిగి ఈ భాగానికి
తీసుకురండి. "మీరు చెప్పేది ఈ కధ లో ఎక్కడ ఉంది?" అని అడగడం ద్వారా తిరిగి వారిని ఈ కధ
లోకి తీసుకు రావచ్చు.

మా ట ఇ వ్వ డం ( వా గ్దా నం )
శిష్యులను చేయడాన్ని యేసు ప్రభువు ఇలా వివరించారు: "నేను ఏయే సంగతుల్ని మీకు చేయమని
ఆజ్ఞా పించానో వాటన్నిటికీ విధేయత చూపించడం అందరికీ నేర్పించండి" అని.
కానీ ఈ రోజుల్లో మనం యేసుకి శిష్యులుగా చేయడం/ఉండడం అంటే యేసుని గురించి జ్ఞా నం
సంపాదించడం అని మార్చేసాము. విధేయత, అనుసరించడం అనేవి పూర్తిగా మర్చిపోయాము.
నేర్చుకున్న దానికి విధేయత, ఆచరణ మాత్రమే మనుష్యుల్లో , సమాజంలో మార్పు అనేది తెస్తుంది.
ఎంత జ్ఞా నం ఉంటేనేమి విధేయత, ఆచరణ లేకపోతే మార్పు రాదు.
బైబిల్ పరిశోధన యొక్క ఒకే ఉద్దే శ్యం మనం నేర్చుకున్న దానికి విధేయత చూపి ఆచరించడం.
నేర్చుకోవడం కష్టం కాదు. కానీ సమస్య ఏంటీఅంటే: నేర్చుకున్న విషయాల్ని మన దినదిన జీవితంలో
భాగంగా మార్చుకొని అనుసరించడం.
కాబట్టి బైబిల్ భాగాన్ని చదివి, చర్చించిన తరవాత ఆచరణకి సహాయపడేలా ఈ ప్రశ్న అడగండి. ఇది
చాలా ముఖ్యమైన, జీవితాన్ని మార్చే ప్రశ్న.

నీవు, లేదా, మీరు ఈ రోజు నేర్చుకొన్న విషయాల్ని ఏ విధంగా ఆచరిస్తా రు/
అనుసరిస్తా రు?
ప్రతి వారికి జవాబు చెప్పే అవకాశం ఇవ్వండి. ఒకవేళ ఎవరైనా జవాబు చెప్పకపోతే చెప్పమని
బలవంతం చెయ్యవద్దు .
సభ్యులు ఏమి చెప్పినా గాని (అది దేవునికి వ్యతిరేకం ఐన మాటలు లేదా దూషణ మాటలు అయితే
తప్ప) అందరూ వినాలి, చెప్పినదాన్ని గౌరవించాలి. "ఇదేంటీ ఇంతేనా" లాంటి మాటలు అనకూడదు.
ఉదాహరణకి ఒకరు "నేను దేవుని ఎక్కువ కృతజ్ఞత చెప్పాలి" లేదా "నేను ఇతరులకి మర్యాద ఇవ్వాలి"
అనవచ్చు. అవి ఒకరికి చిన్న విషయాలు కావచ్చు కానీ నేర్చుకున్న వారికి పెద్ద విషయం.

C

ఒకవేళ ఎవరైనా దేవునికి అమర్యాద కలిగించే మాటలు మాటలాడితే మీరు వాదనకి దిగకుండా
ఉండాలి. ఆ విషయం మనం చదివిన దానిలో ఎక్కడ ఉంది అని వారిని ప్రేమతో అడగండి. అంతే గాని
మీరు గాని మిగిలిన సభ్యులు గాని వాదన లోకి దిగవద్దు .
చివరిగా ఈ ప్రశ్న అడగండి:

మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు ఎవరితో చెప్పుతారు?

ఇతరులతో పంచుకోవడం అనేది 'విధేయత' లోని ముఖ్యమైన భాగం. దీని ద్వారా సభ్యులకి
మొదటినుంచీ, అంటే, ఇంకా క్రీస్తు శిష్యులుగా మారకముందు నుంచీ కూడా పంచుకోవడం, విస్తరింప
చేయడం అలవాటు అవుతుంది. దాని ద్వారా అనేక గుంపులు ఏర్పడడం జరుగుతుంది.

మ రి మొ ద లు పె డ తా రా ?
పరిశోధనా గుంపు ద్వారా పరిశోధన బైబిల్ పఠనం అనేది, క్రీస్తు కొరకు శిష్యులని
చేయడానికి ఉపయోగపడే చాలా సులువైన, చాలా శక్తి వంతమైన సాధనం.
శిష్యులని చేయడానికి ఇది ఒక్కటే పద్ధతి కాకపోవచ్చు. కాని మా అనుభవం ద్వారా
ఇది ఫలితం ఇచ్చే మార్గం అని తెలుసుకున్నాం. ఈ పద్ధతి అనేక సంస్కృతుల్లో ,
అనేక రకాలైన ప్రజల గుంపుల్లో ఎంతో ఉపయోగపడిందని చూసాము.
పరిశోధన గుంపు క్రీస్తు సంఘాలకి ఉండే అన్ని ముఖ్య లక్షణాలు కలిగి ఉంది.
ఈ గుంపు పూర్తి విశ్వాసం లోకి వచ్చి, బాప్తిస్మం తీసుకున్నాక ఏ పద్ధతుల్ని మార్చే
అవసరం ఏమీ లేదు. వేరే గుడికి వెళ్ళే అవసరం కూడా లేదు. వాళ్ళు ఇప్పటివరకూ
పాటిస్తు న్న పద్ధతినే పాటిస్తూ అదే పద్ధతి లో బైబిల్ పఠనం చేస్తూ పోవచ్చు.
ఈ గుంపు లోనుంచి ఒక నాయకుడు బయలుదేరి ఇంకొక గుంపు ఏర్పరచ వచ్చు.
వేలకొలది సంఘాలు ఈ పద్ధతి లోనే ప్రా రంభించ బడ్డా యి.
ఒకటి రెండు సార్లు చేసి ఈ పద్ధతి పనిచేయడం లేదు అని వెంటనే వదిలేయ వద్దు .
కొన్ని సార్లు చేసిన తరవాత మీకు, మీ గుంపు లోని సభ్యులకి, ఈ పద్ధతి యొక్క
అందం, మెళకువలు అర్ధం అయ్యి దాన్ని తప్పక ఆనందిస్తా రు.
కొన్ని సార్లు గుంపులోని సభ్యులకి వెంటనే ఈ పద్ధతి నచ్చి పాటిస్తా రు. కొన్ని సార్లు
కష్టంగా నత్త నడక లాగా ఉన్నట్టు అనిపించ వచ్చు.
కానీ వదిలేయకండి. సాగించండి. ఎందుకంటే ఈ పద్ధతి వలన ఫలితం ఉంటుందని
మా నమ్మకం, మా అనుభవం.

ఇంక తరవాత ఏంటి?

ప్రా ర్ధన చేయడం మొదలు పెట్టండి
ఆసక్తి, ఆశ, ఇష్టం ఉన్న కొద్ది మందిని ఈ పరిశోధన గుంపు లోకి రమ్మని
ఆహ్వానించండి
మీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టండి
మా ఇతర సాధనాలని ఉపయోగించుకోండి. ఒక పుస్తకం పేరు ఇక్కడ ఇచ్చాం
Following Jesus: SImple steps to change the world
పరిశోధన గుంపులు ఏర్పరచడానికి సహాయం, సలహాలు కావాలంటే మమ్మల్ని
సంప్రదించండి

SCRIPTURE LIST
ఈ క్రింద కొన్ని బైబిల్ భాగాల జాబితా ఇచ్చాం. ఇవి ఉపయోగించుకో వచ్చు.
బైబిల్ లో ఇంకా చాలా సహాయ పడే భాగాలు ఉన్నా గాని ఇక్కడ ఇచ్చిన
భాగాలు పరిశోధన మొదలు పెట్ట డానికి ఉపయోగ పడతాయి.
ఈ భాగాలు ఇదే వరుసలో చదవనవసరం లేదు.
ఈ బైబిల్ భాగాల ద్వారా మీరు, మీ గుంపులోని సభ్యులు, క్రీస్తు శిష్యులయ్యే
దారిలో ప్రయాణం మొదలు పెట్టి మీ జీవితాల కోసం దేవుని ఏర్పాటు ఏమిటి
అని తెలుసుకో వచ్చు.
యోహాను 2: 1-11 - యేసు నీటిని ద్రా క్ష రసంగా మార్చడం
కీర్తన 139: 1-18
లూకా 10: 25-37 - మంచి సమరయుని కధ (ఉపమానం)
మార్కు 2:1-12 or లూకా 5:17-26 - పక్షవాతం వచ్చిన వ్యక్తి బాగుపడడం
యోహాను 4:1-42 - సమరయ స్త్రీ
లూకా 5:29-32 - లేవీ, అతని ఇంట్లో జరిగిన విందు
లూకా 25-11-32 - తప్పిపోయిన కుమారుడు
యోహాను 8:2-11 - వ్యభిచారి ఐన స్త్రీ
లూకా 7: 36-50 - ఎక్కువ క్షమాపణ పొందిన వాని కధ (ఉపమానం)
మత్తయి 25:14-30 - తలాంతులని గురించిన కధ (ఉపమానం)
మత్తయి 6:26-34 - విచారించ వద్దు (చింతించ వద్దు )
మార్కు 4:1-20 - విత్తనాలు విత్తే వాని కధ (ఉపమానం)
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