
దేవుడు ప్రకాశవంతమైన వెలుగు 
 
స్తుతి  దేవుడు వెలుగు: ఆధా్య త్మి క జ్ఞ నోదయమును కలుగజేయువాడు. మరియు 
సర్వ సతా ననకు మూలాధ్యర్న. 
లేఖనభాగములు: 2 సమూయేలు 22:29, 1 యోహాు1:5, యోహాు 8:12 
 

ఒప్పు కోలు  ఆమునతో కూడా సహవాసనగలవార్మని చెప్పు కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 
మనన అబయదమాడుచు సతా ను జరిగంరకుందున. అయితే ఆమున వెలుగులోునన  ప్రకార్న 
మనను వెలుగులో నడిచిన యెడల మనన అదా నా సహవాసన గలవార్మైయుంయన; 
అప్పు డు ఆమున కుమారుడైన యేసుర్క తన ప్రత్మపారన ుండి మనలు రవిప్ులుగా చేయున.       

1 యోహాు 1:6-7  
 

కృతజ్ఞతలుచెల్లించుట  “అంధకార్నలోుండి వెలుగు ప్రకాశంచుు గాక” అని రలికిన 

దేవుడే తన మహిము గూరిి న జ్ఞ నో నన యేసుప్ీసుతనందు వెలలడిరర్చుటకు మన హృయమునలలో 
ప్రకాశంచెు.                                                                                                                              2 కొరింధీయులకు 4:6 
 

మధ్య వర్తతతవ ము
మన స్వ ింత పిల్లల్ కొరకు: దేవా నీ వాకా న _____ అతడు/ఆమె యొకక  పాయనలకు దీరనగాు 
మరియు ప్తోవకు వెలుగుగాు ుండుు గాక. ముష్యా లు _____ అతడు/ఆమె యొకక  సప్త్మక ములు 
చూసి రర్లోకమందునన  మా తంప్డియైన మిని ు మహిమరర్చునట్లల వారియెదుట ____ 

అతడు/ఆమె యొకక  వెలుగు ప్రకాశంచుుగాక.                                              ీర్ తనలు 119:105, మతతయి 5:16 
 
తపిు పోయినవార్త రక్షణ కొరకు: అతడు/ఆమె చీకటిలోుండి వెలుగులోనికి సాతాు 
అధికార్నుండి దేవుని వైప్పనకు త్మరిగ మీ ముంయలి విశ్వవ సనచేత పారక్షమారణు, 
రరిశుయదరర్చబడిన వారిలో సావ స్ా ను పందునట్లల వారి కున లు తెరువున దేవా!      

అపోసతలలుల కార్ా నలు 26:18 
 
విద్యయ ర్ధుల్ కొరకు: మీరు పూర్వ మందు చీకటియై యుంటిరి. ఇప్పు డైతే ప్రభువునందు 
వెలుగైయున్నన రు. వెలుగు ఫలన సమసత విధనలైన మంచితనన, నీత్మ, సతా ము వాటిలో 
కనబడుచునన ది, కుక ప్రభువుకేది ప్ీత్మకర్మైనదో దానిని రరీక్షంచుచు వెలుగు సంబంధులవలె 

నడుచుకొుడి.                                                                                                                          ఎఫెసీయులకు 5:8-10 
 
ఉపాధ్యయ యులు/సిబ్బ ింది: “అంధకార్నలో ుండి వెలుగు ప్రకాశంచుుగాక" అని రలికిన దేవుడే 
తన మహిము గూరిి న జ్ఞ నో నన యేసుప్ీసుత నందు వెలలడిరర్చుటకు మా హృయమునలలో 
ప్రకాశంచెు.                                                                                                                              2 కొరింధీయులకు 4:6 
 
పాఠశాల్ల్కొరకు: మన ప్కిములుబటి ికాక తన సవ ీము సంకలు నుబటియిు, అన్నదికాలనననే 

ప్ీసుతయేసునందు మనకు అుప్గహింరబడినదియు, ప్ీసుతయేసు మన ర్క్షకుని ప్రతా క్షతవలన 
బములురర్చబడినదియునైన తన కృరుబటియిు, మనలు ర్క్షంచి రరిశుయధమైన పిలుప్పతో 
ఆమున మనలు పిలిచెు. ఆ ప్ీసుతయేసు, మర్ణను నిర్ర్క్న చేసి జీవను అక్షముతు 
సువార్తవలన వెలుగులోనికి తెచిె ు.                                                                                              2 త్మమోత్మకి 1:10  
 

అయితే మీరు చీకటిలోుండి ఆశి ర్ా కర్మైన తన వెలుగులోనికి 
మిని ు పిలిచిన వాని గుణాత్మశమునలు ప్రచుర్నచేయు నిమితతన, 
ఏర్ు ర్చబడిన వంశను, రాజులైన యాజకసమూహను, రరిశుయధ 
జనను, దేవుని సొతతయిన ప్రజలునై యున్నన రు.                      1 పేురు 2:9 


