వరరు పచిిమరానుకే యీలరగు చేసిన యెడల

నీ దివ్య జీవితాన్ని నీవే నాశనం చేసుక ంటావేమో...!

ఎండిన దాన్నకేమి చేయుదురో...

యేసు వాడిన సామత – రోమా ప్ిభుతాం ‘ప్చచని చ్టె లకే యళలాగు
చేస,ేత ఎండిన చ్టె లకు ఇంకేమి చేసత ారో’. ‘సార్వంతమైన, ఫలభరితమైన చ్టె లన్ే నరికివేస,ేత
ఎండిన చ్టె లను ఏమి చేసత ారో’. ప్రిశుదుదడు, నీత్రమంతయడు, ఏ దరి హము ఎర్ుగని వానికే
యళలాగు చేసరనయెడల, పాప్ులకు ఏమి చేయుదురో’. ఈవిధ్ముగ వాకాయనిా అర్ధ ం
చేసుకొనగలము.
ప్రియ చదువరి! మనము ఎండిన మొదుద వంటివార్మని యేసు ప్ిభువు
చ్ప్ుుచున్ాాడు. ఆది నుండి మనిషర చేసే త్రర్ుగుబాటల దేవుడు మర్చ్చపో లేదు.
మనిషరని ఎందుకు చేసానని సంతాప్ప్డిన సందరాాలు ఉన్ాాయ. వీర్ు లోబడని
ప్ిజలని కొప్గించ్చన సందరాాలు ఉన్ాాయ. కోప్ంతో కొంతకాలం మాటాిడని సందరాాలు
కూడా ఉన్ాాయ. దేవుని విడచ్చ మనిషర ఉండగలడ్మోగాని, మనిషరని విడచ్చ దేవుడు
ఉండలేడు. ఎండిన మొదుద మీదన్ే ఆయన దృష్ె ంత.
మహో నాతయని చాటలన నివసరంచువాడే సర్ాశ్కుతని నీడను నివసరంచువాడని
(కీర్తనలు 91:1) సెలవిసుతండగా, మహో నాతయడ్ైన యేసు న్ేర్సుతలెైన మనలను తన
సరలువ చాటలనకు తీసుకొని వచ్చచ, తండిి నీడకు మనలను చేరాచడు. ఇది మహా
అదుుతం.
మనిషరని, మనిషర క్షమించే గుణం మనిషరలో లేదు. క్షమించుట అన్ేది
యేసు ప్ిభువే ఈ లోకానికి న్ేరిుంచాడు. యేసులో ఉనా ఈ క్షమాప్ణ గుణం వలనన్ే
న్ేటి ఈ ప్ిప్ంచములో ఎకుకవమంది కీరసత ుని అంగీకరిసత ున్ాార్ు. ఎండిపో యన మన
జీవితాలకు, ఏ మంచ్చ లేని మనలను లోకం క్షమించలేదు. మనం పాప్ులమని తీర్ుు
తీర్చబడిన ప్తాినిా కొటిెవేసే అధికార్ం ఎవరికి లేదు కాని, యేసు ప్ిభువు తన సరలువ
చాటలనకు మనలను తీసుకొని వచ్చచ, వాిత ప్ూర్ాకమైన ప్తాినిా సరలువకు మేకులతో
కొటిె ఆయనతో పాటల మనలను జీవింప్జేశ్ాడు (కొలసరి 2:13-15).

మీ అప్రాధ్ముల చేతను పాప్ముల చేతను మీర్ు చచ్చచనవారెై యుండగా...
(ఎఫెసీ 2:1). చచ్చచన వారి కొర్కు ఎవర్ు ఏమి చ్యయలేర్ు గాని, చచ్చచన వారి కొర్కే
యేసు చనిపో వుటకు ముందుకు వచాచర్ు. అందుకే యేసు సరలువలో మర్ణంచ్చన
వెంటన్ే సమాధ్ులు త్ర్వబడినవి. నిదింి చ్చనవార్ు జీవంతో లేసార్ు. ‘యెర్ూష్లేము
కుమారెతలారా, న్ా నిమితత ము ఏడాకుడి; మీ నిమితత మును మీ ప్రలిల నిమితత మును
ఏడుాడి’ అని చ్ప్రున యేసు ప్ిభువు, మన ర్క్షణ కొర్కు ముందుగాన్ే కనీార్ు కారిచ
ఎండిన మొదుదను చ్చగురింప్జేశ్ాడు. ఎండిన మాానని కాలిచవేయకుండ, జీవంపో సాడు
మన ర్క్షకుడు. ఇంత గొప్ు దేవునికి హృదయప్ూర్ాక కృతజఞ తాసుతతయలు చ్లిించకుండ
ఎలా ఉండగలము...!

గడచిన మరసం సీయోను సందేశములో కొన్ని తప్ిిదముల ముదిాంచబడినవి.
అందునుబటటి చింతిసుునాిము .

గమన్నక: సీయోను సందేశం గురంచి మీ అభిప్రాయముల సజేషన్ బాక్స్ లో వేయగలరు...

 



ప్రియ చదువరి! వినడానికి ఆశ్చర్యంగా అనిప్రసత ుంది కదా? కాని, ఇది వాసత వంగా
2000 సం||ల కిరందట జరిగింది. యేసు ప్ిభువు ఈ లోకమునకు నరావతారిగ
వచ్చచనప్ుుడు, తన ప్నిలో పాలిభాగసుతలుగా ఉండుటకు, ఆ ప్నిని కొనసాగించుటకు
12 మందిని ప్రలిచ్చ ఏర్ుర్చుకున్ాాడు.

“ఆ దినములయందు ఆయన పాిర్ధ న చేయుటకు కొండకు వెళ్లి దేవుని
పాిరిధంచుటయందు రాత్రి గడిప్ెను. ఉదయమైనప్ుుడు ఆయన తన శిష్యయలను ప్రలిచ్చ,
వారిలో ప్ండ్ంి డు మందిని ఏర్ుర్చ్చ, వారికి అపో సత లులని ప్ేర్ు ప్ెటె న
ట ు.వీరెవర్నగా
ఆయన ఎవరికి ప్ేతయర్ను మార్ు ప్ేర్ు ప్ెటె టన్ో ఆ సీమోను, అతని సహో దర్ుడ్ైన
అంద్య
ి ,యాకోబు, యోహాను, ఫరలిప్ుు, బర్త లోమయ, మతత య, తోమా, అలఫయ
కుమార్ుడ్ైన యాకోబు, జేలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు సహో దర్ుడ్ైన యూదా,
దరి హియగు ఇసకరియోతయ యూదా అనువార్ు” (లూకా 6:14-16). వీరిని
ఏర్ుర్చుటకు యేసు రాతింత పాిర్ధ నలో గడిప్రనటల
ి వాకయము త్లియజేయుచునాది.
యేసు తన ప్రిచర్యలో 3 1/2 సం||లు శిష్యయలను, తాను వెళ్ళు ప్ిత్ర సథ లమునకు
వారిని తీసుకొని వెళ్ళుడు. వారి యెదుట సూచక కిరయలను, మహతాకర్యములను
జరిగించాడు. నమమకమైన వార్ని వారికి ప్నులను అప్ుగించాడు, వారిలో యూదాకు
డబుు సంచ్చ బాధ్యత అప్ుగించాడు. యేసు దాారా ప్రలువబడాాడు, ఏర్ుర్చబడాాడు
కాని, యేసున్ే అప్ుగించ్చ తన జీవితానిా తాన్ే న్ాశ్నం చేసుకున్ాాడు.

న్ాలుగు సువార్త ర్చయతలు (మతత య, మార్ుక, లూకా, యోహాను)
యూదాను గురించ్చ వాిసార్ు. యేసును చంప్ుటకు ప్ిధాన యాజకునికి
సహాయప్డుటకు ఒప్ుుకున్ాాడు. యేసుని అప్ుగించుటకు 30 వెండి న్ాణెములను
ప్ిధాన యాజకుని దగగ ర్నుండి ప ందాడు. యేసు వెంట ఉంటల యేసున్ే మోసగించాడు.
అదే సమయములో తనుా తాన్ే మోసగించుకున్ాాడు. న్ేతాిశ్ తన జీవితాన్ేా న్ాశ్నం
చేసర మర్ణానికి దారితీసరంది.

ప్రియ చదువరి! యేసు కావాలని, యేసు న్ా ర్క్షకుడని, హృదయములోనికి
ఆహాానించ్చ, ఆయన కొర్కు జీవిసాతనని తీరామనం చేసుకొని, యేసును మంచ్చ
సేాహితయనిగా కలిగియుండి, ఇసకరియోతయ యూదా వలె లోకాశ్కు ల ంగిపో య
యేసుకు ఇవాాలిిన సాథనమును సాతానుకు ఇచాచవేమో? ఇసకరియోతయ యూదా,
ప్రలిచ్చన యేసును విడిచ్చ ప్ెటె ాడు, తోటి శిష్యయలకు దూర్మైయాయడు, లోకాశ్లకు
ల ంగిపో యాడు. ప్శ్ాచతాతప్డాాడు కాని, సమయము గడిచ్చపో యంది, ఆతమహతయ
చేసుకొనుటకు “ఈ యూదా దరి హమువలన సంపాదించ్చన ర్ూకల నిచ్చచ యొక
ప లము కొన్ెను. అతడు తలకిరందుగాప్డి నడిమికి బదద లెైనందున అతని
ప్ేగులనిాయు బయటకి వచ్చను” (అపో .కా. 1:18). తన దివయమైన జీవితమును
చేతయలారా పాడుచేసుకున్ాాడు.
ఇసకరియోతయ యూదా ప్ర్లోకము వెళ్ళు ఆధికయత కోలోుయాడు.కాని, నీకెైతే ఈ
దినం గొప్ు అవకాశ్ం. నీ శ్రీర్ ఆశ్ల కొర్కు యేసును అమిమవేశ్ావేమో,
విడిచ్చప్ెటె ావేమో!
ప్శ్ాచతాతప్ప్డకుంటట
ప్ర్లోకం
ప గొటలెకుంటావు.
దేవుని

 



సహవాసము ప గొటలెకుంటావు. 30 వెండి న్ాణెములు ఆశించ్చ ఇసకరియోతయ యూదా
తన జీవితానిా పాడు చేసుకున్ాాడు, నర్కానికి పాతయిడ్ైయాయడు. నీవు కీరసత ు కంటట
దేనిని ఎకుకవగా ప్ేిమిసేత అది ‘విగరహారాధ్న్ే’. అటలవంటి వార్ు అగిాగంధ్కములతో
మండు గుండములో పాలు ప ందుదుర్ు ఇది రెండవ మర్ణము (ప్ికటన 21:8).
ఇసకరియోతయ యూదా వలె లోకాశ్కు ల ంగిపో య కీరసత ుకు దూర్మయాయవా?
జీవితం న్ాశ్ానమైయయంది ఇక న్ాకు వేరే మార్గ ం లేదని అనుకుంటలన్ాావా? యూదాకు
తర్ుణం లేదుగాని, నీకు ఈ దినం గొప్ు తర్ుణం ఉంది.


తపిక చదవ్ండి...ఆశీరరాదకరం
యేసు సిల వ్ మీద మరణంచిన తరువరత 7 సంఘటనల
1. దేవాలయప్ు త్ర్ రెండుగా చ్చనిగెను (మతత య 27:51)
2. భూమి వణకెను (మతత య 27:51)
3. సమాధ్ులు త్ర్ువబడ్ను (మతత య 27:52)

అతయవ్సర ప్రారధ న వినిపము

ప్ిభువునందు ప్రియమైన సీయోను సందేశ్ పాఠకులకు కీరసత ు యేసు న్ామమున
శుభములు.

ప్రియులారా! మన సీయోను మందిర్ం దాారా ప్ిభువు మహా కృప్ను బటిె
ఏడు బాించీలలో ఆరాధ్న జర్ుగుచునాది. వీటిలో తార్గా అభివృదిధ
ప ందుచునాది, ఉప్ుుగూడలో ఉనా బెయెరేబా మందిర్ం. 3 సం||ల నుండి
ప్రిచర్య జర్ుగుచునాది. సహో .ఉప్ేందర్ గారి గృహానిా మందిర్ము కొర్కు
త్రిచార్ు. మొదట ఇదద ర్ు లేదా ముగుగరితో పాిర్ంభించబడి, సండే సూకలోి 10
మంది ప్రలిలు ఉండేవార్ు. మందిర్ము దగగ ర్ సాథనికంగా ఉండి సేవ చేసే
కుటలంబానిా ప్ెటె ాలని కనిప్ెటె న
ి ప్ుుడు. సహో . శ్ాసరత ి తన సతీమణ సహో . రోజ్
మేరీ ముందుకు వచ్చచ అకకడ ఉండి ప్రిచర్య చేసత ున్ాార్ు. ఇప్ుుడు 40 మంది
ప్ెదదవార్ు, 30 మంది ప్రలిలు కరమంగా ఆరాధ్నకు వసుతన్ాార్ు. ఈ న్ెల 28వ
తారీఖున ఆదివార్ం ఆరాధ్న జర్ుగుచుండగ 12గం||ల సమయములో 30
నుండి 40 మంది వచ్చచ, వారి మాట అంగీకరించనందున ఇవాంజలిసుె శ్ాసరత ి
గారిని, తన సతీమణని, సంఘసుతలను బయటకు లాగి చ్ప్ుులతో కొటిె వీధిలో
తర్ుముతూ కొటలెకుంటల వెళ్ళుర్ు. శ్ాసరత ి గారిని, రోజ్ మేరీని బాగా కొటిెన్ార్ు. అదే
దినం సీయోనులో బాప్ీత సమము తీసుకోవడానికి ఉప్ుుగూడా సంఘం నుండి
ఇదద ర్ు సరదదప్డాార్ు. ఈ సంఘటన జరిగిన్ా వారిని విశ్ాాసముతో శ్ాసరత ి గార్ు
సీయోనుకు తీసుకొని వచ్చచ బాప్ీత సమము ఇప్రుంచార్ు.
అనంతర్ం సీయోను సంఘం నుండి 15 మంది సహో దర్ులు వెళ్లి పో లీసు
వారిని సంప్ిదించడం జరిగింది. వార్ు సుందించ్చ యఫ్.ఐ.ఆర్. నమోదు
చేసుకున్ాార్ు, దరాయప్ుత చేప్టాెర్ు. శ్ాసరత ి గారి కుటలంబం కొర్కు, ప్రిచర్య కొర్కు
పాిరిధంచండి. కొటిెన వార్ు శిక్ించబడవలెనని ఆశించుట లేదుగాని, వార్ు
తప్రుదము గరహించ్చ ప్ిభువును త్లుసుకొనవలెనని పాిరిధసత ున్ాాము.
పాిర్ధ నకు ఫలితము దయచేయు దేవునికి మొర్రప్ెటె ి సమాధానం కొర్కు
వెంటాడుదము. సీయోను భవనం విష్యములో కూడా దేవుడు కార్యము
జరిగించుటకు పాిరిధంచండి.

4. నిదింి చ్చన అన్ేక ప్రిశుదుదల శ్రీర్ములు లేచ్ను (మతత య 27:52)
5. యేసును సరలువ వేసరన శ్తాధిప్త్ర, కావలివార్ు- యేసు దేవుని
కుమార్ుడని చ్ప్ుుకొన్ాార్ు, (మతత య 27:54). దేవుని మహిమప్రిచార్ు
(లూకా 23:47)
6. యేసు కాళ్ళు విర్ుగగొటె బడలేదు (యోహాను 19:33)
7. యేసు ప్ికకన ప డవగా నీళ్ళును ర్కత మును కారెను (యోహాను 19:34)

యేసు మరణంచి తిరగ లేచిన తరువరత 7 అదుుత పాతయక్షతల
1. మగదలేన్ే మరియకు యేసు ప్ితయక్షత. (యోహాను 20:15)
2. ఎమామయకు వెళ్ళు మార్గ మున ఇదద ర్ు మనుష్యయలకు యేసు ప్ితయక్షత.
(లూకా 24:15)
3. శిష్యయలకు కలిగిన యేసు ప్ితయక్షత. (యోహాను 20:19)
4. తోమాకు కలిగిన యేసు ప్ితయక్షత. (యోహాను 20:26)
5. సముదితీర్మున శిష్యయలకు కలిగిన యేసు ప్ితయక్షత. (యోహాను 21:1)
6. నలువది దినములు శిష్యయలకు కలిగిన యేసు ప్ితయక్షత. (అపో .కా. 1:3)
7. యేసు ఆరోహణ సమయములో శిష్యయలకు కలిగిన యేసు ప్ితయక్షత.
(లూకా 24:50)

 



 



ప్రియమైన పాఠకులు! మీర్ు వాకయంలో ఇంకా లోత్ైన విష్యాలు
త్లుసుకోవాలన్ే ఉదేద శ్ంతోన్ే కిాజ్ వేసత ున్ాాము. దయచేసర కొంత సమయం
కేటాయంచ్చ చదివి కిాజ్ రాయుటకు ప్ియతాం చేయగలర్ు. చదివి రాయుట
వలన కొరతత విష్యాలు మాతిమే కాదు ఆ సమయములో వాకయముతో దేవుడు
మీతో మాటాిడుతాడు. ప్రిశుదాదతమ మిముమలను నడిప్రంచును గాక!
జవాబులు వాకయమంతా వాియకుండ సరియెైన
ప్దములను రిఫరెనుిలతో వాియండి.

 

యోహాను సువరరు నుండి

మతు య 16 నుండి 28 వ్రక

1.గరదదలు ఎకకడ పో గవుతాయ?

2. ఎవరి ప్ేర్ట అన్ేకులు వచ్చచ ప్లువురిని మోసం చేసత ార్ు?
3. నితయజీవమునకు ఎవర్ు వెళ్త ళర్ు?

4. మలుకువగా ఉండి ఏమి చేయాయలి?

5. ధ్ర్మశ్ాసత మ
ి ంతటికిని ప్ివకత లకును ఆధార్మైయునాదేమిటి?
6. ప్ర్లోకం ఎలాంటివారిది?

7. ఏ మొకక ప్ెళ్ుగించబడుతయంది?

8. ఏడు రొటటెలు కొనిా చ్చనా చేప్లు ఎంతమందికి ప్ంచ్చప్ెటె ార్ు?
9. ఎవరి ముఖము సూర్ుయనివలె ప్ికాశించ్చంది?

1.ఏ సమయములో ప్రలాతయ యూదులతో, యేసుని చూప్రంచ్చ – ఇదిగో మీ

10. ఏ సమయములో దేశ్మంతట చీకటి కమమను?

రాజు అని చ్పాుడు?

సరయెైన జవరబుల వరాసిన వరరు 7306935455 ఈ నంబర్ కి

2. ఈ గరంధ్మందు వాియబడని సంగతయలేమిటి?
3. గలిలయ సముదిమునకు మరో ప్ేర్ు?

ఫో న్ చేసి తెలియజేయగలరు.

4. దేవుని సేవకుడు ఎకకడ ఉంటాడు?

కిాజ్ 6 కి సమరధానముల వరాసినవరరు: 1. Swetha 2. Sanjit Paul 3.Charan Chand 4. Venny

5. దేనిని బటిె జనులు మనలను యేసు శిష్యయలని అంటార్ు?

సిల వ్లో దివ్యమైన యేసు కరస
ీ ు ు యొకూ 7 వరక ూల

6. దేవుడు యేసుని లోకమునకు ఎందుకు ప్ంప్రన్ాడు?

1. తండిి వీరేమి చేయుచున్ాారో వీరెర్ుగర్ు గనుక వీరిని క్షమించుము

7. ఎవర్ు దేవుని దగగ ర్కు వసాతర్ు?

(లూకా 23:34).

8. ఎవరి సాక్షయము సతయము?

2. న్ేడు నీవు న్ాతో కూడ ప్ర్ద్ైసులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో

9. దేవుని ఎందుకు అడగాలి?
10. ఎవని మనవి ఆలకించబడును?

చ్ప్ుుచున్ాాను (లూకా 23:43).
సమరధానముల వ్చేి సంచికలో

కిాజ్ 13 సమరధానముల : 1. నీత్ర ఆయుధ్ములు 2. సమాధానప్డుడని , కొరింథీయులను 3.
శిక్ావిధికి కార్ణమైన ప్రిచర్య 4. భయముతో ప్రిశుదద తను 5. మాసరదర నియ సంఘములు
6. కృతజఞ తాసుతతయలు చ్లిించుట దాారా 7. సరదదమన
ై మనసుి కలిగి కలిమి కొలదియే
ఇచుచనది 8. ఉతాిహముగా ఇచుచవానిని 9. విశ్ాాసము గలవారెై యున్ాారో లేదర 10. 2
కొరింథీ 12:21
కిాజ్ 13 - సరయెైన సమరధానముల వరాసినవరరు: 1. Mary Prasad 2. Jyothi Christopher
3.Madhavi 4. Rebecca Issac 5. Esther 6. Martha

 

  సండేసకూల్ కిాజ్ 15 సం||ల లోపు ప్ిలలలక

గమన్నక :



3. అమామ, యదిగో నీ కుమార్ుడు...యదిగో నీ తలిి (యోహాను 19:26,27).
4. ఏలీ,ఏలీ, లామా సబకాతనీ ఆ మాటకు న్ా దేవా,న్ా దేవా, ననుా
ఎందుకు చ్యయ విడిచ్చత్రవి. (మార్ుక 15:34, మతత య 27:46).
5. న్ేను దప్రుగొనుచున్ాాను (యోహాను 19:28).
6. సమాప్త మన
ై ది (యోహాను 19:30).
7. తండర,ి నీ చేత్రకి న్ా ఆతమను అప్ుగించుకొనుచున్ాాను (లూకా23:46).

 



