సువార్త సందేశం

– దయచేసి క్రింది భాగాన్ని చదవిండి:

ఆది 1:1

ఆదియిందు దేవుడు భూమ్యాకాశమ్ులను సృజించెను.

రోమ్య 3:23

అిందరును పాపమ్ు చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మ్హమ్ను ప ిందలేక
పో వుచున్నిరు.

యోహాను
8:34

అిందుకు యేసు, “పాపమ్ు చేయు పరతివాడును పాపమ్ునకు దనసుడన్న మీతో
న్నశచయమ్ుగా చెపుుచున్నిను”.

దేవుడు మ్నలను సృజించెను కానీ మ్నమ్ు ఆయనను ఎరుగ్మ్ు. మ్న పాపపు సవభావమ్ు వలన
మ్నమ్ు ఆయన నుిండి వేరుపరచబడనామ్ు. దేవుడు లేన్న మ్న జీవితనలకు అరథమ్ు లేదు, ఉదేేశమ్ూ
లేదు. మ్న పాపమ్ు యొకక పరావసానమ్ు (వెచ్చించవలసిింది) మ్రణమ్ు, శారీరక మ్రియు ఆత్మీయ.
ఆత్మీయ మ్రణమ్ింటే దేవున్నతో వేరుపరచబడటిం. శారీరక మ్రణమ్ింటే శరీరమ్ు కుళ్ళిపో వటిం. మ్న
పాపమ్ులోన్ే మ్నిం మ్రణిసతే దేవున్నతో న్నత్ాత్ే వింగా వేరుపరచబడి నరకాన్నక్ చేరుతనమ్ు. మ్న
పాపమ్ులనుిండి మ్నల్ని మ్నిం ఎలయ రక్ిించుకొన్న దేవున్న దగ్గ రకు తిరిగిరాగ్లిం? మ్నల్ని మ్నిం
రక్ిించుకోలేమ్ు ఎిందుకింటే ఒక పాపి త్నుి తనను రక్ిించుకోవటిం సాధ్ాిం కాదు (నీట మ్ున్నగేవాడు
త్నుి తనను రక్ిించుకోలేన్న విధ్ింగా). అదే విధ్ింగా ఇత్రులు మ్నల్ని రక్ిించలేరు. ఎిందుకింటే
మ్నమ్ిందరమ్ు పాపులమే (నీట మ్ున్నగేవాడు వేరొకడిన్న రక్ిించలేడు. ఇదద రిక్ సహాయమ్వసరమే).
మ్న పాపమ్ులనుిండి మ్నల్ని రక్ిించడనన్నక్ పాపమ్ు లేన్న ఒకడు మ్నకవసరిం (మ్ున్నగిపో న్నవాడు). ఒక
పాపరహత్ుడు మ్యత్రమే మ్నల్ని రక్ిించగ్లడు. అిందరు పాపమ్ు చేసినవారే గ్నుక ఈ పాపపు లోకింలో
ఒక పాపరహత్ుడిి కనుగొనటిం ఎలయ?

రోమ్య 6:23

ఏలయనగా పాపమ్ువలన వచుచ జీత్మ్ు మ్రణమ్ు, అయతే దేవున్న
కృపావరమ్ు మ్న పరభువెైన కరస
ర ే ుయేసునిందు న్నత్ాజీవమ్ు.

యోహాను 3:16 దేవుడు లోకమ్ును ఎింతో పతరమించెను. కాగా ఆయన త్న
అదివత్మయకుమ్యరున్నగా పుటటిన వాన్నయిందు విశావసమ్ుించు పరతివాడును
నశింపక న్నత్ాజీవమ్ు ప ిందునటలు అనుగ్రహించెను.
మ్త్ే య 1:23

“ఇదిగో కనాక గ్రభవతియై కుమ్యరున్న కనును ఆయనకు ఇమ్యీనుయేలను

పతరు పెటి లదురు” దీన్నన్న అనువదిసతే “దేవుడు మ్నతో.”
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యోహాను 8:23

అపుుడనయన “మీరు క్ింర దివారు, న్ేను పెైనుిండువాడను; మీరు ఈ లోక
సింబింధ్ులు, న్ేను ఈ లోకసింబింధ్ుడను కాను.

మ్యరుక 1:11

మ్రియు నీవు న్న పిరయ కుమ్యరుడవు, నీయిందు న్ేన్ననిందిించుచున్నినన్న
యొక శబే మ్ు ఆకాశమ్ునుిండి వచెచను.

యోహాను 8:36

కుమ్యరుడు మమ్ుీను సవత్ింత్ురలనుగా చేసినయడల మీరు న్నజమ్ుగా
సవత్ింత్ురల ైయుిందురు.

యోహాను 3:3

అిందుకు యేసు అత్న్నతో “ఒకడు కొరత్ే గా జన్నీించ్తేన్ే కాన్న అత్డు దేవున్న
రాజామ్ును చూడలేడన్న నీతో న్నశచయమ్ుగా చెపుుచున్నినన్ెను.”

యోహాను 1:12

త్నుి ఎిందరింగీకరిించ్రో వారికిందరిక్, అనగా త్న న్నమ్మ్ునిందు
విశావసమ్ుించ్నవారిక్, దేవున్న పిలులగ్ుటకు ఆయన అధికారమ్ు
అనుగ్రహించెను.

మ్నల్ని సృజించ్ మ్నల్ని ఎింత్గాన్ో పతరమించ్న దేవుడు మ్నకొక పరిష్ాకరిం అనుగ్రహించెను. ఆయనకు
మ్న యడలుని అత్ాింత్ పతరమ్నుబటటి మ్న పాపమ్ుల కొరకు మ్రణిించుటకు త్న సవకరయ కుమ్యరుడెైన
యేసును పింపెను. యేసు ఈ లోక సింబింధి కాదు కనుక ఆయన పాపరహత్ుడు. ఈ భూమ
మీదునిపుడు ఆయన్ని పాపమ్ు చేయటాన్నక్ శోధిించ్న సెైతననును అధిగ్మించెను. ఆయన జీవిత్ిం
పరలోకమ్ిందుని దేవున్నన్న సింతోషపరచెను. ఆయన మ్న పాపమ్ులను భరియించ్ మ్న
పాపమ్ులకొరకు శలువ మీద మ్రణిించెను. మ్న జీవితనలకు ఆయన రక్షకుడు (యేసు మ్ునుగ్ుటలేదు
గ్నుక మ్నల్ని రక్ిించగ్ల్నగెను). మ్న పాపమ్ుల కొరకు వాయిం చెల్నుించడమే యేసు శలువ మ్రణ
ఉదేదశాిం. దనన్న వలన మ్న పాపమ్ులను మ్నకు దూరపరచ్ దేవున్నతో తెగిన సింబింధనన్ని
పునరుదే రిించటమ్ు. దేవున్న శక్ే దనవరా ఆత్మీయ మ్రణమ్ునుిండి (దేవున్నతో ఎడబాటల) మ్నమ్ు
బరత్ుకుతనమ్ు. ఈ నూత్న సింబింధ్మే తిరిగి జన్నీించుట. మ్న సృష్ిిక,్ జీవిత్మ్ు యొకక ఉదేేశాన్ని
పునరుదే రిించ్ మ్న జీవితనన్నక్ న్నజమైన అరాథన్ని ఉదేేశాన్ని ఇసుేింది.

యోహాను 11:25 అిందుకు యేసు, “పునరుదనేనమ్ును జీవమ్ును న్ేన్ే న్నయిందు
విశావసమ్ుించువాడు చన్నపో యనను బరత్ుకును.
రోమ్య 6:9

..., మ్ృత్ులలోనుిండి లేచ్న కరస
ర ే ు ఇకను చన్నపో డన్నయు, మ్రణమ్ునకు

ఇకను ఆయనమీద పరభుత్వమ్ు లేదన్నయు ఎరిగ.ి ..
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అప 2:24

మ్రణమ్ు ఆయనను బింధిించ్ యుించుట అసాధ్ామ్ు గ్నుక దేవుడు
మ్రణవేదనలు తొలగిించ్ ఆయనను లేపెను.

రోమ్య 14:9

తనను మ్ృత్ులకును సజీవులకును పరభువెై యుిండుటకు ఇిందు న్నమత్ే మే
గ్దన కరస
ర ే ు చన్నపో య మ్రల బరతికెను.

అప 1:11

“గ్ల్నలయ మ్నుషుాలయరా, మీరెిందుకు న్నల్నచ్ ఆకాశమ్ువెైపు

చూచుచున్నిరు? మీయొదద నుిండి పరలోకమ్ునకు చేరుచకొనబడిన యీ
యేసత, ఏ రీతిగా పరలోకమ్ునకు వెళ్ుట చూచ్తిరో ఆ రీతిగాన్ే ఆయన తిరిగి
వచుచన”న్న వారితో చెపిురి.
యేసు మ్న పాపమ్ుల న్నమత్ే మ్ు మ్రణిించుటవలన చేసిన తనాగాన్ని పరలోకమ్ిందుని దేవుడు
సవవకరిించనడనటాన్నక్ న్నదరశనమేమటట? దేవుడు యేసుకరస
ర ే ును మ్రణమ్ునుిండి లేపటమే దీన్నక్
న్నదరశనిం. పునరుదనేనమ్ు వలన యేసుకరస
ర ే ు మ్రణనన్ని జయించనడన్న న్నరూపిింపబడిింది (లేదన వేరే
మ్యటలలో మ్రణనన్నక్ ఆయన మీద ఎటలవింటట శక్ే లేదు). ఇపుుడు యేసు జీవిించ్ యున్నిడు గ్నుక
మ్నమ్ు కూడన ఆయనతోపాటల జీవిించ్యన్నిమ్ు. ఆయన జీవమ్ు మ్నకు కూడన జీవాన్నిసుేింది.
ఇింకనూ ఆయన పునరుదనేనుడెై ఈ దినిం జీవిించేయున్నిడు.

యోహాను 5:24 “న్న మ్యట విన్న ననుి పింపినవాన్నయిందు విశావసమ్ుించువాడు న్నత్ాజీవమ్ు
గ్లవాడు, వాడు త్మరుులోన్నక్ రాక మ్రణమ్ులోనుిండి జీవమ్ులోన్నక్
దనటటయున్నిడన్న మీతో న్నశచయమ్ుగా చెపుుచున్నిను.
యోహాను 10:9 న్ేన్ే దనవరమ్ును. న్న దనవరా ఎవడెైన లోపల పరవేశించ్న యడల వాడు
రక్ిింపబడినవాడెై, లోపల్నక్ పో వుచు బయటకు వచుచచు మేత్
మేయుచునుిండును.
యోహాను 14:6

యేసు, “న్ేన్ే మ్యరగ మ్ును, సత్ామ్ును, జీవమ్ును. న్న దనవరాన్ే త్పు
ఎవడును త్ిండియొ
ర
దద కు రాడు. ”

యోహాను 8:24 కాగా మీ పాపమ్ులలోన్ేయుిండి మీరు చన్నపో వుదురన్న మీతో చెపిుతిన్న. న్ేను
ఆయననన్న మీరు విశవసిించన్న యడల మీరు మీ పాపమ్ులలోన్ేయుిండి మీరు
చన్నపో వుదురన్న వారితో చెపెును.
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అప 4:12

మ్రి ఎవన్నవలనను రక్షణ కలుగ్దు. ఈ న్నమ్మ్ునన్ే మ్నమ్ు రక్షణ
ప ిందవల ను గాన్న, ఆకాశమ్ు క్ింర ద మ్నుషుాలలో ఇయాబడిన మ్రి ఏ
న్నమ్మ్ున రక్షణ ప ిందలేమ్ు అన్ెను.

రోమ్య 10:13

పరభువు న్నమ్మ్ునుబటటి పారరథనచేయు వాడెవడో వాడు రక్ిింపబడును.

రోమ్య 10:11

ఆయనయిందు విశావసమ్ుించు వాడెవడును సిగ్గ ుపడడన్న లేఖనమ్ు
చెపుుచునిది.

రోమ్య 2:11

దేవున్నక్ పక్షపాత్మ్ు లేదు.

రోమ్య 3:22

అది యేసుకరస
ర ే ునిందల్న విశావసమ్ూలమైనదె,ై నమ్ుీవారిందరిక్ కలుగ్ు దేవున్న
నీతియైయునిది. ఏ భేదమ్ును లేదు.

రోమ్య 10:9

యేసు పరభువన్న నీ న్ోటటతో ఒపుుకొన్న, దేవుడు మ్ృత్ులలోనుిండి ఆయనను
లేపెనన్న నీ హృదయమ్ిందు విశవసిించ్న యడల, నీవు రక్ిింపబడుదువు.

ఎలయ మ్న పాపమ్ులను త్మసివేసుకొన్న మ్నిం ఈ కొత్ే జీవితనన్ని ప ిందగ్లిం? యేసుకరస
ర ే ును మ్న స ింత్
రక్షకున్నగా నమ్ుీట దనవరాన్ే. మ్న పాపపు మ్యరగ మ్ును గ్ూరిచ పశాాతనపమ్ు చెింది యేసుకరస
ర ే ును
క్షమించమ్నీ రక్ిించమ్నీ అడగితే ఆయన మ్నల్ని రక్ిసే ాడు. యేసుకరస
ర ే ు దేవున్న కుమ్యరుడు. ఆయన
మ్న పాపమ్ుల న్నమత్ే మ్ు చన్నపో వటాన్నక్ ఈ లోకాన్నక్ వచనచడు. ఈ భూమీదుని ఎవరెైన్న
ఆయనయిందు విశావసమ్ుించ్తే దేవున్న క్షమ్యపణ ప ిందుకున్న, వారి పాపమ్ులనుిండి (పాతనళ్మ్ు
నుిండి), రక్ిింపబడి దేవున్ననుిండి ఒక కొత్ే జీవితనన్ని ప ిందుకుింటారు. దేవుడు పక్షపాతి కాదు. ఆయన
దేన్న వలన్ెైనను పరభావిత్ిం చెిందడు. మ్నిం న్నవసిించే దేశిం, మ్నిం మ్యటాుడే భాష, ధ్న్నక లేదన పతద, ఆడ
లేదన మ్గా, యవనసుథడు లేదన మ్ుదుసల్న, లేదన ఎటలవింటట శారీరక వాతనాసాలు ఆయనను పరభావిత్ిం
చేయలేవు. ఎవరెైన్న యేసుయిందు విశావసమ్ుించ్ ఆయనను క్షమించమ్న్న అడిగితే వాళ్లు
రక్ిింపబడతనరు. మీరు యేసుకరస
ర ే ును వెింబడిించనలన్న న్నరణయించుకుింటే ఈ కరింది పారరేనను పారరిేించిండి:
పరలోకమ్ిందుని త్ిండి,ర మ్య పాపమ్ుల కొరకు మ్రణిించటాన్నకర, దనన్న దనవరా మేమ్ు రక్ిింపబడి కొత్ే
జీవిత్మ్ు ప ిందు న్నమత్ే మ్ు మీ ఒకకగాన్ొక కుమ్యరుడెైన యేసుకరస
ర ే ును పరలోకమ్ునుిండి పింపినిందుకు
మీకు విందన్నలు. న్న పాపమ్ుల బటటి న్ేను పశాచతనపపడి మీ క్షమ్యపణను వేడుకుింటలన్నిను. న్ేను
యేసుకరస
ర ే ుయిందు విశావసమ్ుించ్ ఆయనను న్న సవింత్ రక్షకున్నగా అింగీకరిసే ున్నిను. నీవు
అనుగ్రహించ్న ఈ నూత్న జీవిత్మ్ు నీకు ఇషి మ్ుగా ఉిండులయగ్ున్న ననుి నడిపిించ్ న్నకు సహాయమ్ు
చేయుమ్ు. ఆమన్.
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మీరు పెైవిధ్ింగా పారరిేసతే మీరు వెలుడనన్నక్ మీకొక చరిచన్న చూపిించమ్న్న దేవున్నన్న అడగ్ిండి. దేవున్నతో
కరమ్ింమ్గా పారరేన దనవరా మ్యటు డిండి. దేవుడు మీతో మ్యటాుడతనరు. దేవున్న సవరాన్ని వినిండి. దేవుడు
మమ్ీల్ని నడిపిసే ాడు. ఆయన మమ్ీల్ని పతరమసుేన్నిడు గ్నుక ఆయన మమ్ీల్ని సింరక్ిసే ాడు. మీరు
ఆయనను నమ్ీవచుచ. ఆయనను నమీనవారెవరూ ఓడిపో లేదు. దేవుడు మ్ించ్ దేవుడు. ఆయన
నమ్ీదగినవాడు. మీ జీవితనన్ని గ్ూరిచ ఆయన మీద ఆధనరపడవచుచ. ఆయన యొదద కు మీ
అవసరాలను త్మసుకున్న రిండి. ఆయన మీ గ్ూరిచ చ్ింతిించువాడు. మమ్ీల్ని ఆశీరవదిసే ాడు. దేవుడు
చెపాుడు, ‘న్ననుి ఎనిడును విడువను, న్ననుి ఎడబాయను’. ఆయనయిందు విశావసమ్ుించిండి.
యేసుకరస
ర ే ు దనవరా ఆశీరావదమ్ు ప ిందిండి.
బైబిలును యోహానునుిండి మొదలుపెటి ట కరమ్ింగా చదవిండి. అధిక ఇింటరెిట్ సమ్యచనరిం కొరకు ఇక్కడ
క్ల క్ చేయండి.
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