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వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  
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"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

opinions and teachings by others; e.g., a pastor, 

preacher, priest, rabbi, commentator, or publisher as it 

is YOUR responsibility to seek, know and do God's 

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

translated as “and” in English. De is used to separate 

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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శరీరం, ఆత్మ  మరియు ఆత్మ  - 

మీరు చనిపోయినప్పు డు వారు ఎక్క డికి 

వెళతారు? 

ప్రీస్తతలోకి బారట్యజం ఈ పాఠాలు లేదా మర్నదైనా పాఠంలో 

అందంచ్చన సత్వూ న్స్ే  న్స్రూరంచడాన్స్కి మీ బైబిల్్న 

అధ్ూ యనం చేయమన్స్ మీరు ప్రోతట హంచబడాారు. 

ఇక్క డ అందంచ్చన వాూ ఖూ లు రచయితలు మర్యు 

క్ంపైలర్లవి. మీరు ఇతరులచే వార్ వాూ ఖూ లు మర్యు 

అభిప్రపాయాలు మర్యు బోధ్నలన ధ్ృవీక్ర్ంచాలి; 

ఉదా., ఒక్ పాసట్యర, బోధ్కుడు, పూజార్, రబ్బీ , వాూ ఖ్యూ త 

లేదా ప్రప్చురణక్ర త దేవున్స్ చ్చత్వతనే్స్  వెతక్డం, 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త. వేర్నా రు 

బైబిల్ అనవాదాలన చదవడాన్స్కి ధ్ృవీక్ర్ంచడంలో, 

మీకు తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరంా కోసం 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన 

చూడండి. డిక్షనర్జ న్స్రా చనాలతో జాప్రరతతగా ఉండండి, 

ఎందుక్ంటే డిక్షనర్జలు అసలు భాష నండి ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాలకు ప్రప్స్తతత వాడుక్ దాా ర్గ అరా్గనే్స్  

ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా 

కాలప్రక్మేణా మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలు 

ఆంర ుంలో ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచబడవచుి  మర్యు 

అసలు అరా్గనే్స్  వప్రీక్ర్ంచవచుి . ఉదాహరణకు, ప్రీకు 

ప్దాలు డి మర్యు కై" ఆంర ుంలో "మర్యు" అన్స్ 

అనవదంచబడాాయి. రండు నామవాచకాలన వేరు 

చేయడాన్స్కి De ఉప్యోగంచబడుుంద, అయితే కై 

రండు నామవాచకాలన క్లుప్పుంద. బైబిలోు  నమోదు 

చేయబడినటుుగా దేవుడు తన ప్విప్రత వాక్ూ ం నండి మీతో 

మాటాుడన్స్వా ండి. 
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Body, Soul and Spirit – 

 Where do They Go When You Die? 

 

What Happens to the Body, Soul and 

Spirit? 

“Introduction 

In the beginning, God created the heavens and the earth. 

The earth was without form and void." (Genesis 1:2) "And 

God said, 'Let the waters under the heavens be gathered 

together into one place, and let the dry land appear.' And it 

was so. God called the dry land Earth.” (Genesis 1:9-10) 

“And God said, let the earth bring forth living creatures 

according to their kind - livestock and creeping things and 

beast of the earth according to their kind. And It was so.” 

(Genesis 1:24)  

Then God created man, a physical and an eternal being in 

His likeness of love, righteousness, peace, and mercy. He 

then told Adam and Eve to take care of the place where he 

was placed, to be fruitful and multiply and not to eat from 

the tree of the knowledge of good and evil. But they sinned 

when they yielded to their desires and disobeyed by eating 

from the tree. This disobedience resulted in physical and 

eternal death. This applies to all men for “all have sinned 

and fall short of the glory of God.” (Rom 3:23) 

God's desire is for all people to change from their sinful 

way of life, be washed and made clean by the blood of 

Christ bring forgiven of sins, so he could be reconciled to 

God. To accomplish this, an acceptable sin offering had to 

be made. Jesus of Nazareth, God in human form, who 

offered His sinless body as the only and perfect sin-offering 

sacrifice for anyone who puts their faith and trust in Christ 

through obedience by being buried into His death, raised a 

new spiritual being, put in Christ's Church, and given the 

Holy Spirit as a gift. Then those in Christ are to grow and 

mature into God's likeness – love, faithful, peace, mercy, 

truth – by abiding in Christ's Word and living according to 

His will. 

If those in Christ remain faithful, their destiny is eternal life 

with God, Christ, the Holy Spirit and others made righteous 

by the blood of Christ. However, the destiny of the 

rebellious, unfaithful and unrepentant is everlasting death 

with the Devil. 

శరీరం, ఆత్మ  మరియు ఆత్మ  - 

మీరు చనిపోయినప్పు డు వారు ఎక్క డికి 

వెళతారు? 

 
శరీరం, ఆత్మ  మరియు ఆత్మ కు ఏమి 

జరుగుతంది? 

“పరిచయం 

ఆదిలో దేవుడు ఆకాశాన్ని , భూమిన్న సృష్టంచాడు. భూమి 

రూపం మరియు శూన్య ం లేకుండా 

ఉంది."(ఆదికాండము 1:2) "మరియు దేవుడు, 

'ఆకాశముక్రంద ఉని్  జలములు ఒక చోటిర పోవలెను, 

మరియు ఆరిపోయిన్ నేల కన్బడును గాక' అన్న 

చెపా్ప డు. దేవుడు ఆరిపోయిన్ భూమిర భూమి అన్న పేరు 

పెట్టటడు.” (ఆదికాండము 1:9-10) "మరియు భూమి వాటి 

జాతలను బటిట జీవరాశులను - పశువులను, క్ప్పకులను 

మరియు భూమిలోన్న మృగములను వాటి జాతలను 

బటిట పుటిటంచున్న్న దేవుడు చెపెా ను మరియు అది 

అలాగే జరిగంది." (ఆదికాండము 1:24) 

అపుా డు దేవుడు మన్నష్న్న, భౌతికంగా మరియు 

శాశవ త్మైన్ జీవిగా త్న్ క్పేమ, నీతి, శాంతి మరియు 

దయతో సృష్టంచాడు. అత్ను ఆదాము మరియు 

హవవ లను ఉంచిన్ క్పదేశాన్ని  జాక్గత్తగా 

చూసుకోవాలన్న, ఫలవంత్ంగా మరియు గుణంచాలి 

మరియు మంచి మరియు చెడుల జ్ఞజాన న్ం యొకక  చెట్టట 

నుండి తిన్కూడదన్న చెపా్ప డు. కానీ వారు త్మ 

కోరికలకు లంగపోయి, చెట్టట నుండి తిన్డం దావ రా 

అవిధేయత్తో ప్పపం చేశారు. ఈ అవిధేయత్ భౌతిక 

మరియు శాశవ త్మైన్ మరణాన్నర దారితీసంది. ఇది 

మనుష్యయ లందరికీ వరితసుతంది, ఎందుకంటే “అందరూ 

ప్పపం చేస దేవున్న మహిమకు దూరమయ్యయ రు.” (రోమా 

3:23) 

క్పజలందరూ త్మ ప్పపపు జీవన్ విధాన్ం నుండి 

మారాలన్న, క్కీసుత రక తము దావ రా కడుగబడి శుది ి

చేయబడాలన్న, ప్పప్పలు క్షమించబడాలన్న దేవున్న కోరిక. 

దీన్ని  నెరవేరచ డాన్నర, ఆమోదయోగయ మైన్ 

ప్పపపరిహారారథ బలి ఇవావ లి. న్జరేయుడైన్ యేసు, 

మాన్వ రూపంలో ఉని్  దేవుడు, త్న్ మరణంలో 

ప్పతిపెట్టబడట్ం దావ రా విధేయత్ దావ రా క్కీసుతపై 

విశావ సం మరియు విశావ సం ఉంచే ఎవరికైనా 



People like Job often question what happens after physical 

death asking; "If a man dies, shall he live again?" (Job 

14:14) 

Before addressing “If a man dies, shall he live again?", 

some definitions of words used in this study and a review 

of man's existence from the beginning is in order. 

BODY – The visible and physical man – the flesh and 

blood part of man.  

“Then the Lord God formed the man of dust from the 

ground and breathed into his nostrils the breath of life, and 

the man became a living creature.” (Genesis 2:7-8) 

“Your hands fashioned and made me, and now you have 

destroyed me altogether. Remember that you have made me 

like clay; and will you return me to the dust?” (Job 10:8-9) 

“For what happens to the sons of men also happens to 

animals; one thing befalls them: as one dies, so dies the 

other. Surely, they all have one breath; man has no 

advantage over animals, for all is vanity. All go to one 

place: all are from the dust, and all return to dust. Who 

knows the spirit of the sons of man, which goes upward 

…?” (Ecclesiastes 3:19-21)  

DEATH - The cessation of the functioning of the heart, 

lungs, brain, etc. of physical body. 

In the account of the flood, it states “Everything on the dry 

land in whose nostrils was the breath of life died.” (Genesis 

7:22) 

“The body without the spirit is dead.” (James 2:26) 

“And just as it is appointed for man to die once, and after 

that comes judgment, so Christ, having been offered once 

to bear the sins of many, will appear a second time, not to 

deal with sin but to save those who are eagerly waiting for 

him.” (Hebrews 9:27-38) 

Comment: Man’s body was a lifeless form of dirt until God 

breathed into the body life and gave man a soul and a spirit. 

GRAVE – The grave is anywhere the dead physical body 

is left or put – ocean, wilderness, a tomb or anything that 

marks last remains.  

ప్పపరహిత్మైన్ శరీరాన్ని  ఏకైక మరియు పరిపూరణమైన్ 

ప్పపపరిహారారథ బలిగా అరాి ంచాడు, కొత్త ఆధాయ తిమ క 

జీవిన్న లేప్పడు. క్కీసుత చరిచ , మరియు పవిక్త్ ఆత్మ ను 

బహుమతిగా ఇచాచ రు. అపుా డు క్కీసుతలో ఉని్ వారు 

క్కీసుత వాకయ ంలో ఉంటూ మరియు ఆయన్ 

చిత్తతనుసారంగా జీవించడం దావ రా దేవున్న పోలికలో - 

క్పేమ, విశావ సం, శాంతి, దయ, సత్య ం వంటివాటిర 

ఎదగాలి మరియు పరిపకవ ం చెందాలి. 

ఉంటేక్కీసుతలో ఉని్ వారు విశావ సప్పక్త్ంగా ఉంట్టరు, 

వారి విధి దేవుడు, క్కీసుత, పరిశుదిాత్మ  మరియు క్కీసుత రక తం 

దావ రా నీతిమంతలుగా చేసన్ న్నత్య జీవం. ఏది 

ఏమైన్పా టికీ, తిరుగుబాట్ట చేసే, న్మమ కక్ోహం 

మరియు పశాచ త్తతపం లేన్నవారి విధి డెవిలజ్ఞతో శాశవ త్ 

మరణం. 

జాబ్ వంటి వయ కుతలు భౌతిక మరణం త్రావ త్ ఏమి 

జరుగుతందన్న త్రచుగా క్పశి్న సాతరు; "ఒక మన్నష్ 

చన్నపోతే మళ్ళీ  క్బతకుత్తడా?" (యోబు 14:14) 

"ఒక మన్నష్ చన్నపోతే, అత్ను మళ్ళీ  క్బతకుత్తడా?" 

అన్న సంబోధించే ముందు, ఈ అధ్య యన్ంలో 

ఉపయోగంచిన్ పదాల యొకక  కొన్ని  న్నరవ చనాలు 

మరియు మొదటి నుండి మన్నష్ యొకక  ఉన్నరన్న 

సమీక్షంచండి. 

శరీరం- కన్నపంచే మరియు భౌతిక మన్నష్ - మన్నష్ 

యొకక  మాంసం మరియు రక త భాగం. 

"అపాు డు క్పభువైన్ దేవుడు భూమిలోన్న ధూళితో 

మన్నష్న్న న్నరిమ ంచాడు మరియు అత్న్న నాసకా 

రంక్ధాలలో జీవ శావ సను ఊదాడు, మరియు మన్నష్ 

సజీవంగా మారాడు."(ఆదికాండము 2:7-8) 

“మీ చేతలు న్నిు  తీరిచ దిదాాయి మరియు ఇపాు డు 

మీరు న్నిు  పూరితగా నాశన్ం చేసారు. నువువ  న్నిు  

మటిటలా చేశావన్న గురుతంచుకో; మరియు మీరు న్నిు  

దుముమ లోర తిరిగ ఇసాతరా?"(యోబు 10:8-9) 

“మనుష్యయ లకు జరిగేది జంతవులకు కూడా 

జరుగుతంది; ఒక విషయం వారిర సంభవిసుతంది: 

ఒకరు చన్నపోతే, మరొకటి చన్నపోతంది. ఖచిచ త్ంగా, 

వారందరికీ ఒకే శావ స ఉంది; జంతవులపై మన్నష్ర 



HADES – Hades is from the Hebrew word sheol and the 

Greek words aidos or hadou meaning the abode of the 

souls of the physical dead – the not seen or unseen world 

of the eternal souls of those who are dead physically.  

Comment: Some Bibles have erroneously translated aidos 
and hadou as "hell." But the word for Hell is geénnee – 

the place reserved for the Devil. This mistranslation has 

caused much confusion. 

“There was a rich man who was clothed in purple and fine 

linen and who feasted sumptuously every day. And at his 

gate was laid a poor man named Lazarus, covered with 

sores, who desired to be fed with what fell from the rich 

man's table. Moreover, even the dogs came and licked his 

sores. The poor man died and was carried by the angels to 

Abraham's side. The rich man also died and was buried, 

and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and 

saw Abraham far off and Lazarus at his side.” (Luke 16:19-

23) 

 

Comment: Hades has a paradise side for the righteous 

souls and a torment side for those who refuse to obey God, 

the rebellious, unfaithful and the wicked. 

HELL – The Hebrew word geénnee originally meant the 

place where the idolatrous Jews burned their children 

alive as worship to the gods Moloch and Baal. After 

Babylonian Exile this valley became the city dump and a 

fire was kept constantly burning. It came to signify Hell, 

the everlasting place of the wicked, the opposite of 

heaven. [Easton's Bible Dictionary, PC Study Bible by 
Biblesoft] 

SOUL – The Greek word psuche means man's eternal 

being, his conscience awareness given to man when God 

breathed life into him. This is often referred to as the heart 

or his inner being. 

“Do not put out the Spirit's fire; do not treat prophecies 

with contempt. Test everything. Hold on to the good. 

Avoid every kind of evil. May God himself, the God of 

peace, sanctify you through and through. May your whole 

spirit, soul and body be kept blameless at the coming of 

our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful 

and he will do it.” (1 Thessalonians 5:19-24) 

Matthew records Jesus stating “Don't be afraid of those 

who want to kill your body; they cannot touch your soul. 

Fear only God, who can destroy your soul and body in hell 

(geénnee not Hades hadou).” (Matthew 10:28) 

క్పయోజన్ం లేదు, ఎందుకంటే అంత్త వయ ర థమే. 

అందరూ ఒకే చోటిర వెళత్తరు: అనీి  దుముమ  నుండి 

వచాచ యి మరియు అనిీ  తిరిగ దుముమ లోర వసాతయి. 

పైర వెళే్ల మనుషయ కుమారుల ఆత్మ  ఎవరిర 

తెలుసు...?"(క్పసంగ 3:19-21) 

మరణం- భౌతిక శరీరం యొకక  గుండె, ఊపరితితతలు, 

మెదడు మొదలైన్ వాటి పన్నతీరు న్నలిపవేయడం. 

జలక్పళయ వృత్తత ంత్ంలో, “నాసకా రంక్ధాలలో జీవ 

శావ స ఉని్  భూమిలో ఉని్ దంత్త చచిచ పోయింది” 

అన్న పేరొక ంది. (ఆదికాండము 7:22) 

"ఆత్మ  లేన్న శరీరం చచిచ పోయింది."(జేమ్స్  2:26) 

“మనుష్యయ డు ఒకక సారి చన్నపోవాలన్న న్నయమింపబడి, 

ఆ త్రావ త్ తీరుా  వచుచ న్టే్ట, క్కీసుత అనేకుల 

ప్పపములను భరించుట్కు ఒకక సారి అరాి ంపబడి, 

రండవసారి క్పత్య క్షమగును, ప్పపముతో 

వయ వహరించుట్కు కాదుగాన్న ఉని్ వారిన్న రక్షంచుట్కు. 

అత్న్న కోసం ఆక్త్ంగా ఎదురు 

చూసుతనిా ను."(హెక్ీయులు 9:27-38) 

వాా ఖా్ : దేవుడు శరీరంలోర జీవాన్ని  పీలిచ  మన్నష్ర 

ఆత్మ ను మరియు ఆత్మ ను ఇచేచ ంత్ వరకు మన్నష్ 

శరీరం మురిర యొకక  న్నరీవీ రూపం. 

సమాధి -సమాధి అనేది మృత్ భౌతిక దేహాన్ని  

ఎకక డైనా ఉంచినా లేదా ఉంచినా - సముక్దం, 

అరణయ ం, సమాధి లేదా చివరిగా మిగలిపోయే ఏదైనా 

ఉంది. 

హేడ్స్  -హేడిస్ అనేది హీక్ూ పదం ష్యోల నుండి 

మరియు క్ీకు పదాలైన్ ఐడోస్ లేదా హడౌ అంటే 

భౌతికంగా చన్నపోయిన్ వారి ఆత్మ ల న్నవాసం - 

భౌతికంగా చన్నపోయిన్ వారి యొకక  శాశవ త్మైన్ 

ఆత్మ ల యొకక  చూడన్న లేదా కన్నపంచన్న క్పపంచం. 

వాా ఖా్ : కొన్ని  బైబిళే్ల ఐడోస్ మరియు హడౌను 

"హెల" అన్న త్పుా గా అనువదించాయి. కానీ హెల అనే 

పదం ీనీ - డెవిల కోసం రిజరువ  చేయబడిన్ క్పదేశం. 

ఈ త్పాు డు అనువాదం చాలా గందరగోళాన్నర 

దారితీసంది. 



SPIRIT – The Hebrew word neshamah and Greek word 

pneuma refer to man's spirit God created in him which 

returns to God upon man's death. “The dust (body) returns 

to the ground it came from, and the spirit returns to God 

who gave it.” (Ecclesiastes 12:7) 

To the Christians in Rome Paul wrote “The Spirit himself 

bears witness with our spirit that we are children of God.” 

… “The Spirit helps us in our weakness. We do not know 

what we ought to pray for, but the Spirit himself 

intercedes for us with groans that words cannot express. 

And he who searches our hearts knows the mind of the 

Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in 

accordance with God's will.” (Romans 8:16; 26-27) 

Comment: “The Spirit” when ascribed to God is 

generally translated as Spirit of God, Spirit of Christ, Holy 

Spirit or just Spirit.  

Comment: The Aramaic word ruwach translated “spirit”, 

refers to life breathing animals including man. 

Chapter 1 

 
Chapter 2 

Time While Christ Was on Earth  

 
“An angel of the Lord appeared to him [Joseph] in a dream, 

saying, ‘Joseph, son of David, do not fear to take Mary as 

your wife, for that which is conceived in her is from the 

Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name 

Jesus, for he will save His people from their sins.’” 

(Matthew 1:21-22) 

 

Comment: Jesus saves “His people” NOT ALL people. 

“ఒక ధ్న్వంతడు ఊదారంగు, సన్ి టి నార వస్త్సాతలు 

ధ్రించి, రోజూ విందులు చేసుకునేవాడు. మరియు 

అత్న్న దావ రం వదా లాజరు అనే పేదవాడు పుండేు 

కపా బడి ఉనిా డు, అత్ను ధ్న్వంతడి టేబుల 

నుండి పడిపోయిన్ వాటిన్న తినాలన్న కోరుకునిా డు. 

అంతేకాదు కుకక లు కూడా వచిచ  అత్న్న పుండనేు 

నొకాక యి. పేదవాడు మరణంచాడు మరియు 

దేవదూత్లు అక్బాహాము వైపుకు తీసుకువెళేారు. 

ధ్న్వంతడు కూడా చన్నపోయి ప్పతిపెట్టబడాాడు, 

మరియు ప్పత్తళంలో, హింసలో ఉని్ ందున్, అత్ను 

త్న్ కళ్లీ  పైకెతిత, దూరంగా అక్బాహామును మరియు 

అత్న్న పకక న్ లాజరును చూశాడు.(లూకా 16:19-23) 

 

వాా ఖా్ : నీతిమంతల ఆత్మ లకు హేడిస్ సవ ర గం వైపు 

ఉంది మరియు తిరుగుబాట్టదారులు, న్మమ కక్ోహులు 

మరియు దురామ రుగలు దేవున్నర విధేయత్ చూపడాన్నర 

న్నరాకరించే వారిర ఒక హింస వైపు ఉంది. 

నరక్ం– ీనీ అనే హీక్ూ పదం న్నజాన్నర విక్గహారాధ్న్ 

చేసే యూదులు త్మ పలలేను మోలోచ్ మరియు 

బాల దేవుళకేు ఆరాధ్న్గా సజీవ దహన్ం చేసన్ 

క్పదేశం అన్న అరథం. బాబిలోన్నయన్ క్పవాసం త్రావ త్ 

ఈ లోయన్గరం డంప్ మరియు అగి గా 

మారిందిన్నరంత్రం మండుతూనే ఉండేది. ఇది 

హెలజ్ఞను సూచించడాన్నర వచిచ ంది, దుష్యట ల శాశవ త్ 

క్పదేశం, సవ రాగన్నర వయ తిరేకం. [ఈసటన్ బైబిల డిక్షన్రీ, 

బైబిల సాఫ్టట దావ రా PC జ్ఞసటీ  బైబిల] 

ఆత్మ – psuche అనే క్ీకు పదాన్నర మన్నష్ యొకక  

శాశవ త్మైన్ జీవి అన్న అరథం, దేవుడు అత్న్నర జీవం 

పోసన్పుా డు అత్న్న మన్సా్ క్ష అవగాహన్ మన్నష్ర 

అందించబడింది. దీన్నన్న త్రచుగా గుండె లేదా అత్న్న 

అంత్రగత్ జీవి అన్న పలుసాతరు. 

“ఆత్మ  అగి న్న ఆరా వదాు; క్పవచనాలను 

ధికక రించడం లేదు. క్పతిదీ పరీక్షంచండి. మంచిన్న 

పట్టటకోండి. క్పతి రకమైన్ చెడును న్నవారించండి. 

శాంతి దేవుడైన్ దేవుడు సవ యంగా మిమమ లిి  పవిక్త్ం 

చేసాతడు. మే మీమొత్తం ఆత్మ , ఆత్మ  మరియు 

శరీరంమన్ క్పభువైన్ యేసుక్కీసుత రాకడలో న్నరాోష్గా 

ఉండుము. న్ననిు  పలిచేవాడు న్మమ కమైన్వాడు 

మరియు అత్ను దాన్నన్న చేసాతడు." (1 

థెస్ లనీకయులు 5:19-24) 

మాథ్యయ  యేసు ఇలా పేరొక నిా డు “నీ శరీరాన్ని  

చంప్పలనుకునేవారిర భయపడకు; వారు మీ ఆత్మ ను 



The apostle John wrote “The next day he (John, the 

baptizer) saw Jesus coming toward him, and said, ‘Behold, 

the Lamb of God, who takes away the sin of the world.’” 

(John 1:29) 

“Thus, it is written, that the Christ should suffer death (by 

crucifixion) and on the third day rise from the dead, and 

that repentance and forgiveness of sins should be 

proclaimed in his name to all nations (Jews and Gentile), 

beginning from Jerusalem.” (Luke 24:46-47) 

Comment: Some people claim at death all people will go 

to Heaven. If this were true then proclaiming “repentance 

and forgiveness” of sins s not necessary. 

Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. 

No one comes to the Father except through me.” (John 

14:6-7) 

“In him (Christ) we have redemption through his blood, the 

forgiveness of our trespasses, according to the riches of his 

grace.” (Ephesians 1:7) 

Shortly before His crucifixion Jesus told His disciples: “I 

left the Father and came into the world. Now I am leaving 

the world and going back to the Father.” (John 16:28) 

Comment: But first Jesus must complete the purpose for 

which He descended from Heaven. The Lamb of God must 

offer Himself to God as the atoning sacrifice as He bore 

man's sins in His body while on the cross.”” (2 Peter 2:24) 

 

He himself (Christ) bore our sins in his body on the tree, so 

that we might die to sins and live for righteousness; by his 

wounds you have been healed. (1 Peter 2:24) 

Jesus told the thief being crucified with Him “Truly, I say 

to you, today you will be with me in Paradise.” (Luke 

23:43) 

At the ninth hour just short of dying Jesus felt forsaken by 

God crying out “My God, my God, why have you forsaken 

me?” (Matthew 27:26) 

 

Christ's Spirit then “went and proclaimed (Greek word 

kerusso – meaning herald, proclaim, preach) to the spirits 

in prison, because they formerly did not obey.” (1Peter 

3:19-20) 

త్తకలేరు. మీ ఆత్మ ను మరియు శరీరాన్ని  న్రకంలో 

నాశన్ం చేయగల దేవున్నర మాక్త్మే భయపడండి 

(గెనీి  హేడిస్ హడౌ కాదు)." (మత్తయి 10:28) 

ఆత్మ  -హీక్ూ పదం నేషమా మరియు క్ీకు పదం 

నుయ మా అనే పదాలు మాన్వున్నలో దేవుడు సృష్టంచిన్ 

ఆత్మ ను సూచిసాతయి, అది మాన్వున్న మరణం త్రావ త్ 

దేవున్న వదకాు తిరిగ వసుతంది. "ధూళి (శరీరం) అది 

వచిచ న్ నేలర తిరిగ వసుతంది, మరియు ఆత్మ  దాన్నన్న 

ఇచిచ న్ దేవున్నర తిరిగ వసుతంది." (క్పసంగ 12:7) 

రోమ్సజ్ఞలోన్న స్త్కైసతవులకు పౌలు ఇలా క్వాశాడు: “మన్ం 

దేవున్న పలలేమన్న ఆత్మ  సవ యంగా మన్ ఆత్మ తో 

సాక్షయ మిసుతంది.” … “మన్ బలహీన్త్లో ఆత్మ  మన్కు 

సహాయం చేసుతంది. మన్ం దేన్న కోసం క్ప్పరి థంచాలో 

మన్కు తెలియదు, కానీ ఆత్మ  సవ యంగా మన్ కోసం 

పదాలు వయ క తం చేయలేన్న మూలుగులతో మధ్య వరి తత్వ ం 

చేసుతంది. మరియు మన్ హృదయ్యలను పరిశోధించే 

వయ ర తర ఆత్మ  యొకక  మన్స్ు  తెలుసు, ఎందుకంటే 

ఆత్మ  దేవున్న చిత్తతన్నర అనుగుణంగా పరిశుదిుల కోసం 

మధ్య వరి తత్వ ం చేసుతంది. (రోమనేు 8:16; 26-27) 

వాా ఖా్ : "ది సా రిట్" అనేది దేవున్నర 

ఆప్పదించబడిన్పుా డు సాధారణంగా సా రిట్ ఆఫ్ట 

గాడ్, సా రిట్ ఆఫ్ట క్కీసుత, హోలీ సా రిట్ లేదా కేవలం 

సా రిట్ అన్న అనువదించబడుతంది. 

వాా ఖా్ : "ఆత్మ " అన్న అనువదించబడిన్ అరామిక్ 

పదం రువాచ్, మన్నష్తో సహా క్ప్పణం పీలేచ  

జంతవులను సూచిసుతంది. 

1 వ అధ్యా యము 



 

Comment: The Bible is silent regarding the content of His 

proclamation. Jesus could have proclaimed to those in 

Paradise your sins are now forgiven as the perfect atoning 

sacrifice has been made. 

Something dramatically changed when Jesus ascended 

back to The Father. He moved Paradise and all the soul 

therein to Heaven. “When he ascended up on high, he led a 

host of captives, and gave gifts to men.” (Ephesians 4:8) 

 

Comment: The “host of captives” righteous souls held in 

Paradise have been cleansed, forgiven, and taken up on 

high, heaven, with Jesus. The souls remained in the 

Torment side of Hades await the Day of Judgment.  

 

 

Chapter 3 

Time After Christ Returned to God  
 

Jesus promised: “I will build my (Christ’s) church and the 

gates of Hades will not prevail against it.” (Matthew 

16:18) 

 

Comment: “Christ’s Church” is not a building, temple or 

sanctuary but a body of forgiven sinners made righteous by 

the blood of Christ.  

 

Comment: The gates or entrance to Hades is death, Satan’s 

hold over man. Since the death will not prevail over 

Christ’s church, then those in in His kingdom who die after 

Christ's resurrection and ascension are not held captive in 

Hades.  

Comment: The wicked remain in Hades, a prison housing 

the souls of the unforgiven until Christ returns. 

 

Paul desired: 

“To depart and be with Christ.” (Philippians 1:23) 

 

“Therefore, we are always confident and know that as long 

as we are at home in the body we are away from the Lord. 

We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and 

అధాయ యం 2 

క్కీసుత భూమిపై ఉన్ి  సమయం 

 
"క్పభువు యొకక  దూత్ అత్న్నర కలలో [జోసెఫ్ట] 

కన్నపంచి, 'దావీదు కుమారుడైన్ జోసెఫ్ట, మరియను నీ 

భారయ గా స్వవ కరించడాన్నర భయపడకు, ఎందుకంటే 

ఆమెలో గరభ ం దాలిచ న్ది పరిశుదిాత్మ  నుండి వచిచ ంది. 

ఆమె ఒక కుమారున్న కంట్టంది, మరియు మీరు అత్న్నర 

యేసు అన్న పేరు పెట్టండి, ఎందుకంటే అత్ను త్న్ 

క్పజలను వారి ప్పప్పల నుండి రక్షసాతడు.'' (మత్తయి 1:21-

22) 

 

వాా ఖా్ : యేసు అందరినీ కాకుండా "త్న్ క్పజలను" 

రక్షంచాడు. 

అపొసతలుడైన్ యోహాను ఇలా క్వాశాడు, “మరుసటి రోజు 

అత్ను (జాన్, బాపతసమ మిచేచ వాడు) యేసు త్న్ దగ గరకు 

రావడం చూస, 'ఇదిగో, లోక ప్పప్పలను మోయించే 

దేవున్న గొక్రపల'ే అన్న అనిా డు.” (యోహాను 1:29) 

“అలా, క్కీసుత మరణాన్ని  అనుభవించాలన్న 

క్వాయబడింది(సలువ వేయడం దావ రా) మరియు 

మూడవ రోజు మృతలలో నుండి లేచి, పశాచ త్తతపం 

మరియు ప్పప క్షమాపణ జెరూసలేం నుండి క్ప్పరంభంచి 

అన్ని  దేశాలకు (యూదులు మరియు అనుయ లకు) 

అత్న్న పేరులో క్పకటించబడాలి. (లూకా 24:46-47) 

వాా ఖా్ : కొందరు వయ కుతలు మరణసేత క్పజలందరూ 

సవ రాగన్నర వెళత్తరన్న పేరొక నిా రు. ఇది న్నజమైతే, 



would prefer to be away from the body and at home with 

the Lord.” (Corinthians 5:6-8) 

“For God did not appoint us to suffer wrath (everlasting 

torment) but to receive salvation through our Lord Jesus 

Christ. He died for us so that, whether we are awake 

(living) or asleep (dead), we (those in Christ) may live 

together with him. Therefore encourage one another and 

build each other up, just as in fact you are doing.” (1 

Thessalonians 5:9-11) 

Comment: All this agrees with the desire of Paul. His hope, 

upon dying, was not to go to Hades where Jesus is no longer 

to be found but go to Heaven, to be with Christ. 

“When he opened the fifth seal, I saw under the altar the 

souls of those who had been slain because of the word of 

God and the testimony they had maintained.” (Revelation 

6:9) 

 

“Another angel, who had a golden censer, came and stood 

at the altar. He was given much incense to offer, with the 

prayers of all the saints, on the golden altar before the 

throne.” (Revelation 8:3) 

 

Comment: In the fifth seal of Revelation 6:9 John saw the 

souls of martyred Christians that were under the altar and 

that altar was in front of God's throne in heaven. So, the 

martyrs were not in Hades but in heaven. 

“Jesus said to her, ‘I am the resurrection and the life. He 

who believes in me will live, even though he dies; and 

whoever lives and believes in me will never die. Do you 

believe this?’” (John 11:25-26) 

Comment: Jesus promised that those who live and believe, 

have faith and trust in Him, would never die. Even though 

their physical bodies quit working and must be discarded, 

their souls are eternal and go directly to the Paradise part of 

in Heaven to be with the Christ who declared, “I am the 

way, the truth and the life.” (John 14:6) 

“We believe that Jesus died and rose again and so we 

believe that God will bring with Jesus those who have fallen 

asleep in him.” (1 Thessalonians 4:14) 

 

Comment: The souls of Christians, when their physical 

bodies die, go to be with Jesus in Paradise in Heaven where 

they will remain until His return, the Second Coming.  

ప్పప్పల గురించి "పశాచ త్తతపం మరియు క్షమాపణ" 

క్పకటించడం అవసరం లేదు. 

యేసు అత్న్నతో, “నేనే మారగమును, సత్య మును, 

జీవమును. నా దావ రా త్పా  ఎవరూ త్ంక్డి దగ గరకు 

రారు.” (జాన్ 14:6-7) 

“అత్న్నలో(క్కీసుత) ఆయన్ రక తము దావ రా మన్కు 

విమోచన్ము, ఆయన్ కృప యొకక  ఐశవ రయ మును బటిట 

మన్ అపరాధ్ములకు క్షమాపణ కలుగును.” 

(ఎఫెస్వయులు 1:7) 

త్న్ శ్నలువ వేయబడట్టన్నర కొంత్కాలం ముందు యేసు 

త్న్ శ్నష్యయ లతో ఇలా అనిా డు: “నేను త్ంక్డిన్న 

విడిచిపెటిట ఈ లోకాన్నర వచాచ ను. ఇపుా డు నేను 

లోకాన్ని  విడిచి త్ంక్డి వదకాు తిరిగ వెళ్లతనిా ను. 

(యోహాను 16:28) 

వాా ఖా్ : అయితే మొదట్ యేసు పరలోకం నుండి 

దిగవచిచ న్ ఉదాేశాయ ని్న  పూరిత చేయ్యలి. దేవున్న గొఱ్ఱపెల ే

సలువపై మాన్వున్న ప్పపములను త్న్ దేహములో 

భరించిన్ందున్ త్న్ను త్తను దేవున్నర క్ప్పయశ్నచ త్త 

బలిగా అరాి ంచుకోవాలి.” (2 పేతరు 2:24) 

 

అత్నే(క్కీసుత) మన్ ప్పప్పలను చెట్టటపై త్న్ శరీరంలో 

భరించాడు, త్దావ రా మన్ం ప్పప్పలకు చన్నపోవచుచ  

మరియు నీతి కోసం జీవించవచుచ ; అత్న్న గాయ్యల 

దావ రా మీరు సవ సథత్ పొందారు. (1 పేతరు 2:24) 

యేసు త్న్తో ప్పట్ట సలువ వేయబడిన్ దంగతో 

"న్నజంగా నేను నీతో చెపుతనిా ను, ఈ రోజు నువువ  నాతో 

ప్పట్ట పరదైసులో ఉంట్టవు" అన్న చెపా్ప డు. (లూకా 

23:43) 

చన్నపోయే తొమిమ దవ గంట్లో, యేసు దేవుడు 

విడిచిపెటిటన్టే్ట భావించాడు, "నా దేవా, నా దేవా, నీవు 

న్నిు  ఎందుకు విడిచిపెట్టటవు?" (మత్తయి 27:26) 

 

క్కీసుత ఆత్మ  అపాు డు "వెళి ే(క్ీకు పదం కెరుస్్స  - అంటే 

హెరాల,ా క్పకటించడం, బోధించడం) జైలులో ఉని్  

ఆత్మ ల వదకాు వెళింేది, ఎందుకంటే వారు గత్ంలో 

ప్పటించలేదు." (1 పీట్ర్ 3:19-20) 

 



Since the souls of the saved are in heaven, then it makes 

sense they will be with Him when He returns.  

“I know a man in Christ who fourteen years ago was caught 

up to the third heaven. Whether it was in the body or out of 

the body I do not know-God knows. And I know that this 

man-whether in the body or apart from the body I do not 

know, but God knows was caught up to paradise. He heard 

inexpressible things; things that man is not permitted to 

tell.” (2 Corinthians 12:2-4) 

 

Comment: Paul was caught up in the Third Heaven, the 

celestial heaven, the abode of God and Paradise, where 

Christ instructed him, so, paradise was in Heaven not 

Hades, shortly after Christ ascension.  

Comment: To the Jews the first heaven meant the 

atmosphere (aerial heavens), the second heaven meant 

outer space (sidereal heavens) and the “third heaven” was 

God's dwelling place 

“When they heard this, they were furious and gnashed their 

teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up 

to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at 

the right hand of God. 'Look,' he said, 'I see heaven open 

and the Son of Man standing at the right hand of God.' At 

this they covered their ears and, yelling at the top of their 

voices, they all rushed at him, dragged him out of the city 

and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their 

clothes at the feet of a young man named Saul. While they 

were stoning him, Stephen prayed, 'Lord Jesus, receive my 

spirit.' Then he fell on his knees and cried out, 'Lord, do not 

hold this sin against them.' When he had said this, he fell 

asleep.” (Acts 7:54-60) 

Their destiny after Christ’s ascension 

Obedient to God Wicked and rebellious 

Spirit returns to God Spirit returns to God 

Body returns to dust Body returns to dust 

Soul goes to Paradise Soul goes to Torment 

In Heaven awaiting in Hades awaiting judgment. 

2nd Coming. 

 

The most critical question, then, has to be "What must I 

do to be saved eternally?" He who finds the answer to that 

question will be faced with a serious choice to make.  

వాా ఖా్ :అత్న్న క్పకట్న్ యొకక  కంటంట్ గురించి 

బైబిల మౌన్ంగా ఉంది. పరిపూరణ క్ప్పయశ్నచ త్త త్తయ గం 

చేయబడిన్ందున్ మీ ప్పప్పలు ఇపుా డు 

క్షమించబడుతనిా యన్న యేసు పరదైసులో 

ఉని్ వారిర క్పకటించవచుచ . 

యేసు తిరిగ త్ంక్డి వదకాు ఎరక న్పుా డు ఏో 

నాట్కీయంగా మారిపోయింది. అత్ను సవ రాగ ని్న  

మరియు దాన్నలోన్న ఆత్మ ను సవ రాగన్నర త్రలించాడు. 

"అత్ను పైర ఎరక న్పుా డు, అత్ను చాలా మంది 

బందీలను న్డిపంచాడు మరియు మనుష్యయ లకు 

బహుమతలు ఇచాచ డు." (ఎఫెస్వయులు 4:8) 

 

వాా ఖా్ : పరదైసులో ఉంచబడిన్ “బందీల 

సమూహము” నీతిమంతల ఆత్మ లు శుది ి చేయబడి, 

క్షమింపబడి, యేసుతోప్పట్ట ఉని్ త్మైన్ సవ రాగ ని్న  

అధిరోహించబడాాయి. హేడిస్ యొకక  హింస వైపు 

ఆత్మ లు తీరాు  దిన్ం కోసం వేచి ఉనాి యి. 

 

 

అధ్యా యం 3 

క్కీసుత త్రావ త్ సమయం దేవున్న వదకాు తిరిగ 

వచిచ ంది 
 

యేసు వాగా్దనం చేశాడు:"నేను నా (క్కీసుత) చరిచ న్న 

న్నరిమ సాతను మరియు హేడిస్ యొకక  దావ రాలు దాన్నర 

వయ తిరేకంగా క్పబలంగా ఉండవు." (మత్తయి 16:18) 

 

వాా ఖా్ : "స్త్కైస్ట చరిచ " అనేది ఒక భవన్ం, దేవాలయం 

లేదా అభయ్యరణయ ం కాదు, క్కీసుత రక తం దావ రా 

నీతిమంతలుగా క్షమించబడిన్ ప్పపుల శరీరం. 

 

వాా ఖా్ : హేడిస్జ్ఞకు దావ రాలు లేదా క్పవేశం మరణం, 

మన్నష్పై సాత్తను పట్టట. క్కీసుత చరిచ పై మరణం 

క్పబలంగా ఉండదు కాబటిట, క్కీసుత పున్రుత్తథన్ం 

మరియు ఆరోహణం త్రావ త్ మరణంచిన్ ఆయన్ 

రాజయ ంలో ఉని్ వారు హేడిస్జ్ఞలో బందీలుగా ఉండరు. 



Chapter 4 

 

The Second Coming of Christ  
 

“After he said this, he was taken up before their very eyes, 

and a cloud hid him from their sight. They were looking 

intently up into the sky as he was going, when suddenly two 

men dressed in white stood beside them. ‘Men of Galilee,’ 

they said, ‘why do you stand here looking into the sky? This 

same Jesus, who has been taken from you into heaven, will 

come back in the same way you have seen him go into 

heaven.’”  (Act 1:9-11) 

 

“To him who loves us and has freed us from our sins by his 

blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve 

his God and Father — to him be glory and power for ever 

and ever! Amen. Look, he is coming with the clouds, and 

every eye will see him, even those who pierced him; and all 

the peoples of the earth will mourn because of him. So, shall 

it be!” (Revelation 1:5-7) 

 

“The Lord is not slow in keeping his promise, as some 

understand slowness. He is patient with you, not wanting 

anyone to perish, but everyone to come to repentance.” (2 

Peter 3:9) 

“Come to me, all you who are weary and burdened, and I 

will give you rest. Take my yoke upon you and learn from 

వాా ఖా్ : దుష్యటలు హేడిస్జ్ఞలో ఉంట్టరు, క్కీసుత తిరిగ 

వచేచ  వరకు క్షమించబడన్న వారి ఆత్మ లను ఉంచే 

జైలు. 

 

పాల్ కోరుకునా్న డు: 

"వెళిీ  క్కీసుతతో ఉండుట్కు."(ఫిలిపాీ యులు 1:23) 

 

“కాబటిట, మన్ము ఎలపేుా డూ ఆత్మ విశావ సంతో 

ఉంట్టము మరియు మన్ము శరీరంలో ఉని్ ంత్ కాలం 

మన్ం క్పభువుకు దూరంగా ఉనిా మన్న తెలుసు. మన్ం 

విశావ సం దావ రా జీవిసుతనిా ము, దృష్టతో కాదు. మేము 

ఆత్మ విశావ సంతో ఉనిా ము, నేను చెబుతనిా ను 

మరియు శరీరాన్నర దూరంగా మరియు క్పభువుతో ఇంటే్ల 

ఉండట్టన్నకే ఇషటపడత్తము.(కొరింథీయులు 5:6-8) 

“దేవుడు మన్లిి  ఉక్గత్ను అనుభవించడాన్నర 

న్నయమించలేదు(న్నత్య మైన్ వేదన్) కానీ మన్ క్పభువైన్ 

యేసుక్కీసుత దావ రా మోక్షాన్ని  పొందడం. మన్ం 

మెలకువగా ఉనాి  (జీవిసుతనిా ) లేదా న్నక్దిసుతనిా  

(చన్నపోయిన్) మన్ం (క్కీసుతలో ఉని్ వారు) ఆయన్తో 

కలిస జీవించేలా ఆయన్ మన్ కోసం మరణంచాడు. 

కాబటిట మీరు చేసుతని్ టే ే ఒకరినొకరు 

క్పోత్్ హించుకోండి మరియు ఒకరినొకరు 

న్నరిమ ంచుకోండి. (1 థెస్ లనీకయులు 5:9-11) 

వాా ఖా్ : ఇదంత్త ప్పల కోరికతో ఏకీభవిసుతంది. అత్న్న 

ఆశ, మరణసుతని్ పుా డు, యేసు ఇకపై కన్నపంచన్న 

హేడిస్జ్ఞకు వెళడేం కాదు, కానీ సవ రాగన్నర వెళడేం, క్కీసుతతో 

కలిస ఉండడం. 

"అత్ను ఐదవ ముక్దను తెరిచిన్పాు డు, నేను 

బలిపీఠం క్రంద దేవున్న వాకయ ం మరియు వారు 

కొన్సాగంచిన్ సాక్షయ ం కారణంగా చంపబడిన్ వారి 

ఆత్మ లను చూశాను."(క్పకట్న్ 6:9) 

 

“బంగారు ధూపం పట్టటకుని్  మరో దేవదూత్ వచిచ  

బలిపీఠం దగ గర న్నలబడాాడు. సంహాసన్ం ముందు 

ఉని్  బంగారు బలిపీఠం మీద పరిశుదిులందరి 

క్ప్పరథన్లతో అరాి ంచేందుకు అత్న్నర చాలా ధూపం 

ఇవవ బడింది.(క్పకట్న్ 8:3) 

 

వాా ఖా్ : క్పకట్న్ 6:9 యొకక  ఐదవ ముక్దలో బలిపీఠం 

క్రంద ఉని్  మరియు బలిపీఠం సవ ర గంలో దేవున్న 

సంహాసన్ం ముందు ఉని్  అమరవీరులైన్ స్త్కైసతవుల 



me, for I am gentle and humble in heart, and you will find 

rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is 

light.” (Matt 11:28-30) 

“In my Father's house are many rooms. If it were not so, 

would I have told you that I go to prepare a place for you? 

And if I go and prepare a place for you, I will come again 

and will take you to myself, that where I am you may be 

also.” (John 14:2-3) 

 

“We who are alive, who are left until the coming of the 

Lord, will not precede those who have fallen asleep. For 

the Lord himself will descend from heaven with a cry of 

command, with the voice of an archangel, and with the 

sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will 

rise first. Then we who are alive, who are left, will be 

caught up together with them in the clouds to meet the Lord 

in the air, and so we will always be with the Lord.” 

(1Thessalonians 4:15-17)  

 

“The sea gave up the dead that were in it, and Death and 

Hades gave up the dead that were in them, and all were 

judged according to their actions.” (Revelation 20:13)  

 

Comment: “Death” or the grave gave up the physical body 

that had are turned to dust being transformed. “The dead in 

Christ,” the bodies of all the righteous, will be changed to 

immortal bodies to be with God while the bodies of all the 

rebellious and wicked will be changed to imperishable 

bodies to be with Satan. 

 

Comment: “Hades” not Hell gave up the souls of the 

wicked for judgment has come.  

Comment: The Bible states that Christ will return but it 

provides no indication when His Second Coming will 

occur.  

“I tell you this, brothers: flesh and blood cannot inherit the 

kingdom of God, nor does the perishable inherit the 

imperishable. Behold! I tell you a mystery. We shall not all 

sleep, but we shall all be changed, in a moment, in the 

twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will 

sound, and the dead will be raised imperishable, and we 

shall be changed. For this perishable body must put on the 

imperishable, and this mortal body must put on 

immortality. When the perishable puts on the imperishable, 

and the mortal puts on immortality, then shall come to pass 

ఆత్మ లను జాన్ చూశాడు. కాబటిట, అమరవీరులు 

హేడిస్జ్ఞలో కాదు, సవ ర గంలో ఉనాి రు. 

“యేసు ఆమెతో, 'నేనే పున్రుత్తథన్మును జీవమును. 

న్నిు  న్మేమ వాడు చన్నపోయినా క్బతకుత్తడు; 

మరియు ఎవరైతే జీవించి, న్నిు  న్ముమ త్తరో వారు 

ఎపా టికీ చన్నపోరు. మీరు దీన్ని  న్ముమ త్తరా?''(జాన్ 

11:25-26) 

వాా ఖా్ : ఎవరైతే జీవించి ఉంట్టరో మరియు 

విశవ సంచి, త్న్పై విశావ సం మరియు విశావ సాన్ని  కలిగ 

ఉని్ వారు ఎని్ టికీ చన్నపోరన్న యేసు వాగాాన్ం చేశాడు. 

వారి భౌతిక శరీరాలు పన్నచేయడం మానేస, 

విసమ రించబడిన్పా టికీ, వారి ఆత్మ లు శాశవ త్మైన్వి 

మరియు "నేనే మారగం, సత్య ం మరియు జీవం" అన్న 

క్పకటించిన్ క్కీసుతతో ఉండట్టన్నర నేరుగా సవ ర గంలోన్న 

సవ రాగన్నర వెళత్తయి. (జాన్ 14:6) 

"యేసు చన్నపోయి తిరిగ లేచాడన్న మేము 

న్ముమ తనిా ము మరియు ఆయన్లో న్నక్దపోయిన్ 

వారిన్న దేవుడు యేసుతో తీసుకువసాతడన్న మేము 

న్ముమ తనిా ము."(1 థెస్ లనీకయులు 4:14) 

 

వాా ఖా్ : స్త్కైసతవుల ఆత్మ లు, వారి భౌతిక శరీరాలు 

చన్నపోయిన్పుా డు, సవ ర గంలోన్న సవ ర గంలో యేసుతో 

కలిస ఉండడాన్నర వెళాతయి, అకక డ వారు తిరిగ వచేచ  

వరకు, రండవ రాకడ వరకు ఉంట్టరు. రక్షంపబడిన్ 

వారి ఆత్మ లు సవ ర గంలో ఉని్ ందున్, అత్ను తిరిగ 

వచిచ న్పుా డు వారు అత్న్నతో ఉంట్టరన్న అరథం. 

“పదాి లుగు సంవత్్ రాల క్రత్ం మూడవ సవ రాగన్నర 

చేరుకోబడిన్ క్కీసుతలో ఒక వయ ర త నాకు తెలుసు. అది 

దేహంలో వుందా లేక శరీరం వెలుపలా అనేది నాకు 

తెలియదు - భగవంతడిర తెలుసు. మరియు ఈ మన్నష్ 

శరీరంలో ఉనాి డా లేదా శరీరం నుండి వేరుగా ఉనాి డో 

నాకు తెలియదు, కానీ దేవున్నర తెలుసు సవ రాగన్నర 

పట్టటబడాాడు. అత్ను వివరించలేన్న విషయ్యలు 

వినిా డు; మన్నష్ చెపా డాన్నర అనుమతించన్న 

విషయ్యలు."(2 కొరింథీయులు 12:2-4) 

 

వాా ఖా్ :ప్పల మూడవ సవ ర గం, ఖగోళ సవ ర గం, దేవున్న 

న్నవాసం మరియు సవ ర గంలో పట్టటబడాాడు, ఇకక డ క్కీసుత 



the saying that is written: ‘Death is swallowed up in 

victory.’” (1Cointhians 15:50-54) 

 

“When the Lord Jesus is revealed from heaven with his 

mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those 

who do not know God and on those who do not obey the 

gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment 

of eternal away from the presence of the Lord and from the 

glory of his might.” (2 Thessalonians 1:7-9) 

 

“And I saw the dead, great and small, standing before the 

throne, and books were opened. Then another book was 

opened, which is the book of life. And the dead were judged 

by what was written in the books, according to what they 

had done. And the sea gave up the dead who were in it, 

Death and Hades gave up the dead who were in them, and 

they were judged, each one of them, according to what they 

had done. Then Death and Hades were thrown into the lake 

of fire. This is the second death, the lake of fire. And if 

anyone's name was not found written in the book of life, he 

was thrown into the lake of fire.” (Revelation 20:12-15)  

 

Comment: The result of physical death is the same for the 

wicked and the righteous. Their physical body goes to the 

grave and returns to earth's elements while their spirit 

returns to God who gave it, but not so for their soul. The 

souls of the righteous go to Paradise in Heaven with Christ. 

The souls of those whose names are not written in the 

“Book of Life” go to Torment in Hades awaiting the Second 

Coming of Christ and then the Judgment. 

The Physical Body 

“Remember also thy Creator … before the silver cord is 

broken and the golden bowl is crushed, the pitcher by the 

well is shattered and the wheel at the cistern is crushed; 

then the dust will return to the earth as it was.” 

(Ecclesiastes 12:1; 6-7a) 

 

“Our bodies are buried in brokenness, but they will be 

raised in glory. They are buried in weakness, but they will 

be raised in strength. They are buried as natural human 

bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For just 

as there are natural bodies, there are also spiritual 

bodies.” (1 Corinthians 15:43-44) 

“I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot 

inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit 

the imperishable. Listen, I tell you a mystery: We will not 

all sleep, but we will all be changed— in a flash, in the 

అత్న్నర బోధించాడు, కాబటిట, క్కీసుత ఆరోహణ త్రావ త్ 

సవ ర గం హేడిస్ కాదు. 

వాా ఖా్ : యూదులకు మొదటి సవ ర గం అంటే 

వాత్తవరణం (వైమాన్నక సవ ర గం), రండవ సవ ర గం అంటే 

బాహయ  అంత్రిక్షం (న్నరేశా్నక సవ ర గం) మరియు "మూడవ 

సవ ర గం" దేవున్న న్నవాస జ్ఞసథలం. 

“ఇది విని్ పుా డు, వారు కోపోక్దికుతలైనారు మరియు 

అత్న్నపై పళ్లీ  కొరుకుత్తరు. అయితే పరిశుదిాత్మ తో 

న్నండిన్ జ్ఞసెతఫను, సవ ర గం వైపు చూసాడు మరియు దేవున్న 

మహిమను చూశాడు, మరియు యేసు దేవున్న 

కుడిప్పర్ వ ంలో న్నలబడి ఉనిా డు. ‘చూడండి, సవ ర గం 

తెరవబడి ఉండడం, మనుషయ కుమారుడు దేవున్న 

కుడిప్పర్ వ ంలో న్నలబడి ఉండడం నేను చూసుతనిా ను’ 

అనిా డు. దీన్నతో వారు చెవులు మూసుకున్న, గటిటగా 

అరుసూత , అందరూ అత్న్నపైర పరుగెతిత, అత్న్ని  న్గరం 

నుండి బయట్కు లాగ, రాళతేో కొట్టడం 

క్ప్పరంభంచారు. ఇంత్లో, సాక్షులు త్మ బట్టలు సౌలు 

అనే యువకుడి ప్పదాల దగ గర ఉంచారు. వాళే్ల అత్న్నపై 

రాళతేో కొటిటన్పాు డు, జ్ఞస్వటఫెన్, ‘యేసు క్పభువా, నా 

ఆత్మ ను స్వవ కరించు’ అన్న క్ప్పరిథంచాడు. అపుా డు 

అత్ను మోకాళపేై పడి, 'క్పభూ, ఈ ప్పప్పన్ని  వారిర 

వయ తిరేకంగా ఉంచవదాు' అన్న అరిచాడు. ఇలా చెపా గానే 

న్నక్దలోర జారుకునిా డు.”(చట్టటలు 7:54-60) 

క్రీసుు ఆరోహణ త్రా్వ త్ వారి విధి 

దేవునికి విధేయుడు దుర్వమ రుుడు మరియు 

తిరుగుబాటుదారుడు 

ఆత్మ  దేవున్నర తిరిగ వసుతంది ఆత్మ  దేవున్నర తిరిగ 

వసుతంది 

శరీరం దుముమ లోర తిరిగ వసుతంది శరీరం 

దుముమ లోర తిరిగ వసుతంది 

ఆత్మ సవ రాగన్నర వెళాతడు ఆత్మ హింసకు 

వెళ్లతంది 

సవ ర గంలో వేచి ఉంది హేడిస్జ్ఞలో తీరాు  కోసం వేచి 

ఉంది. 

2వ రాకడ. 

 



twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will 

sound, the dead will be raised imperishable, and we will be 

changed. For the perishable must clothe itself with the 

imperishable, and the mortal with immortality. When the 

perishable has been clothed with the imperishable, and the 

mortal with immortality, then the saying that is written will 

come true: "Death has been swallowed up in victory.” (1 

Corinthians 15:50-54) 

“Don't be surprised at this; because the time is coming 

when all who are in the grave (the dead) will hear his 

(Christ's) voice and come out - those who have done good 

to a resurrection of life, and those who have done evil to a 

resurrection of judgment.” (John 5:28-29) 

The Soul 

The souls of the living who are in Christ are growing into 

the likeness and nature of God, their Father - love, faithful, 

merciful, truthful and peaceful. The souls of the dead in 

Christ are in Heaven with Christ. Both are waiting the 

return of Christ and the Second Coming.  

The souls of the living not in Christ are developing into the 

likeness of the Devil, their father - liars, murders, 

rebellious, God haters, lovers of self and the sexually 

immoral. The souls of the dead wicked and rebellious 

remain in the torment side of Hades awaiting the Second 

Coming of Christ and Judgment. 

  

“And do not fear those who kill the body but cannot kill the 

soul. Rather fear him who can destroy both soul and body 

in hell.” (Matthew 10:28) 

Comment: “Hell” is from the Greek word geénnee 

meaning the abode of Satan not hades the Greek word aidos 

– the abode of departed souls.  

 

Comment: The soul stays with the imperishable body even 

in Hell. 

“Moses said, ‘The Lord God will raise up for you a prophet 

like me from your brothers. You shall listen to him in 

whatever he tells you. And it shall be that every soul who 

does not listen to that prophet shall be destroyed from the 

people.’” (Acts 3:22-23) 

“My brothers, if anyone among you wanders from the truth 

and someone brings him back, let him know that whoever 

brings back a sinner from his wandering will save his soul 

అత్య ంత్ జ్ఞరషేటమైన్ క్పశి  ఏమిట్ంటే, "శాశవ త్ంగా 

రక్షంచబడాలంటే నేను ఏమి చేయ్యలి?" ఆ క్పశి కు 

సమాధానాన్ని  కనుగొని్  వయ ర త తీక్వమైన్ ఎంపకను 

ఎదురోక వలస ఉంట్టంది. 

అధ్యా యం 4 

 

క్కీసుత రండవ రాకడ 
 

“అత్ను ఇలా చెపా న్ త్రావ త్, అత్ను వారి కళీ  

ముందు ఎత్తబడాాడు, మరియు ఒక మేఘం అత్న్నన్న 

వారి దృష్ట నుండి దాచిపెటిటంది. అత్ను 

వెళ్లతని్ పాు డు వారు ఆకాశంలోర తీక్షణంగా 

చూసుతనిా రు, అకసామ తతగా తెలనే్న దుసుతలు ధ్రించిన్ 

ఇదారు వయ కుతలు వారి పకక న్ న్నలబడాారు. 'గలిలయ 

మనుష్యయ లారా, మీరు ఇకక డ ఎందుకు న్నలబడి 

ఆకాశంలోర చూసుతనిా రు? మీ నుండి పరలోకాన్నర 

తీసుకెళబేడిన్ ఈ యేసు పరలోకాన్నర వెళడేం మీరు 

చూసన్టేే తిరిగ వసాతడు.(చట్టం 1:9-11) 

 

“ఎవడు మన్లను క్పేమించి, త్న్ రక తము దావ రా మన్ 

ప్పపములనుండి మన్లను విడిపంచి, త్న్ త్ంక్డియైన్ 

దేవున్నర సేవ చేయుట్కు మన్లను రాజయ ముగా 

మరియు య్యజకులుగా చేసయునిా డు - అత్న్నర 



from death and will cover a multitude of sins.” (James 5:19-

20) 

Comment: The physical body and man's soul are not the 

same. The souls of the righteous dead whether in the grave, 

buried at sea or cremated went to Paradise (in Hades until 

Christ's ascension and now in Heaven). Whereas, the soul 

of the wicked go to Torment in Hades awaiting Judgment. 

 

The Spirit  

The Bible is silent regarding to what happens to man's spirit 

at Christ's Second Coming. 

 

The writer of Ecclesiastes states that the body will decay 

and return to back to the earth from which it came and “the 

spirit returns to God who gave it.” (Ecclesiastes 12:6-7) 

“The body without the spirit is dead.” (James 2:26)  

“Jesus said ‘Father, into your hands I commit my spirit. 

When he had said this, he breathed his last.’” (Luke 23:46)  

At his stoning Stephen called on the Lord and said, “Lord 

Jesus, receive my spirit! … When he had said this, he fell 

asleep (died).” (Acts 7:59; 60) 

Comment: Studies of generations, cultures and races, 

including the isolated American Indians, African tribes and 

Aborigines of Australia, reveal that mankind has 

worshipped some object or being. One can only speculate 

if it is man's spirit, his soul or both that has this yearning to 

worship. That yearning or feeling is not sufficient for 

forgiveness. But those in Christ also have the Spirit of God 

given to them when God put them into Christ's Kingdom. 

 

The Spirit of God Given to Those In Christ 

“And Peter said to them, ‘Repent and be baptized every one 

of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of 

your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.’” 

(Acts 2:38) 

“And we are witnesses to these things, and so is the Holy 

Spirit, whom God has given to those who obey him.” (Acts 

5:32) 

“Do you not know that you are God's temple and that God's 

Spirit dwells in you?” (1 Corinthians 3:16) 

ఎపా టికీ మహిమ మరియు శర త! ఆమెన్. చూడు, అత్ను 

మేఘాలతో వసుతనిా డు, మరియు క్పతి కనిు  

ఆయన్ను చూసుతంది, అత్న్నన్న కుటిటన్వారు కూడా; 

మరియు భూమిలోన్న క్పజలందరూ అత్న్నన్న బటిట 

దుుఃఖిసాతరు. కాబటిట, అది అవుతంది! ”(క్పకట్న్ 1:5-7) 

 

“క్పభువు త్న్ వాగాానాని్న  న్నలబెట్టటకోవడంలో 

ఆలసయ ము చేయడు, అన్న కొందరు న్నదాన్ంగా అరథం 

చేసుకుంట్టరు. ఎవవ రూ న్శ్నంచకూడదన్న, అందరూ 

పశాచ త్తతపపడాలన్న ఆయన్ మీ పటే్ ఓపకగా 

ఉనిా డు.”(2 పేతరు 3:9) 

“అలసపోయిన్ మరియు భారం ఉని్  క్పజలందరూ నా 

దగ గరకు రండి, నేను మీకు విక్శాంతి ఇసాతను. నా కాడిన్న 

మీపైర తీసుకోండి మరియు నా నుండి నేరుచ కోండి, 

ఎందుకంటే నేను మృదువుగా మరియు 

విన్యపూరవ కంగా ఉంట్టను, మరియు మీరు మీ 

ఆత్మ లకు విక్శాంతిన్న పొందుత్తరు. ఎందుకంటే నా కాడి 

తేలికైన్ది మరియు నా భారం తేలికైన్ది.”(మత్తయి 

11:28-30) 

“నా త్ంక్డి ఇంటే్ల చాలా గదులు ఉనాి యి. అది 

కాకపోతే, నేను మీ కోసం ఒక జ్ఞసథలాని్న  సదిం చేయడాన్నర 

వెళత్తన్న్న చెపా్ప నా? నేను వెళి ేమీ కోసం ఒక జ్ఞసథలాని్న  

సదిం చేసేత, నేను ఉని్  చోట్ మీరు కూడా ఉండేలా 

నేను మళ్ళ ే వచిచ  మిమమ లిి  నా దగ గరకు 

తీసుకువెళత్తను. (యోహాను 14:2-3) 

 

“క్పభువు రాకడ వరకు మిగలి ఉని్  మన్ం సజీవంగా 

ఉనిా ము, న్నక్దపోయిన్ వారిర ముందుగా ఉండము. 

ఎందుకంటే క్పభువు సవ ర గం నుండి ఆజనతో, క్పధాన్ 

దేవదూత్ సవ రంతో మరియు దేవున్న బాకా ధ్వ న్నతో దిగ 

వసాతడు. మరియు క్కీసుతలో చన్నపోయిన్వారు మొదట్ 

లేసాతరు. అపుా డు సజీవంగా ఉని్  మన్ం, మిగలి ఉని్  

మన్ం, మేఘాలలో వారితో కలిస గాలిలో క్పభువును 

కలుసుకోవడాన్నర పట్టటకుంట్టము, కాబటిట మన్ం 

ఎలపేుా డూ క్పభువుతో ఉంట్టము.(1 థెస్ లనీకయులు 

4:15-17) 

 

"సముక్దం త్న్లో ఉని్  చన్నపోయిన్వారిన్న 

విడిచిపెటిటంది, మరియు మరణం మరియు ప్పత్తళం 

త్మలో ఉని్  చన్నపోయిన్వారిన్న విడిచిపెట్టటయి, 



“In him you also, when you heard the word of truth, the 

gospel of your salvation, and believed in him, were sealed 

with the promised Holy Spirit.” (Ephesians 1:13) 

“Those who are in the flesh cannot please God. You, 

however, are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the 

Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the 

Spirit of Christ does not belong to him.” (Romans 8:8-9)  

“The Spirit helps us in our weakness; for we don't know 

how to pray the way we should. But the Spirit himself pleads 

on our behalf with groanings too deep for words; and the 

one who searches hearts knows exactly what the Spirit is 

thinking, because his pleadings for God's people accord 

with God's will.” (Romans 8:26-27) 

“Follow the pattern of the sound words that you have heard 

from me, in the faith and love that are in Christ Jesus. By 

the Holy Spirit who dwells within us, guard the good 

deposit entrusted to you.” (2 Timothy 1:13-14) 

Comment: The Spirit of God is given by God to the 

obedient when they are raised a new spiritual being 

following his death to sin and burial by immersed 

(baptized) into Christ's death. The Spirit of God within man 

communicates with man's spirit feelings he is unable to 

verbalize in prayer.  

 

What Occurs at Christ’s Second Coming? 
 
The dead in Christ  

The Soul comes with Christ in the cloud. 

The Body is transformed to be like Christ’s glorious body, 

immortality, to meet Christ in cloud. 

Those alive in Christ –the righteous. 

The Soul meet Christ in the cloud. 

The Body is transformed to be like Christ’s glorious body, 

immortality to meet Christ in cloud. 

మరియు అందరూ వారి చరయ లను బటిట తీరుా  

తీరచ బడాారు."(క్పకట్న్ 20:13) 

 

వాా ఖా్ : "మరణం" లేదా సమాధి రూప్పంత్రం 

చెందుతూ ధూళిగా మారిన్ భౌతిక శరీరాన్ని  

వదులుకుంది. “క్కీసుతన్ందు చన్నపోయిన్వారు,” 

నీతిమంతలందరి శరీరాలు దేవున్నతో ఉండడాన్నర 

అమరతయ మైన్ శరీరాలుగా మారచ బడత్తయి, అయితే 

తిరుగుబాట్ట చేసే మరియు దుష్యట లందరి శరీరాలు 

సాత్తనుతో ఉండట్టన్నర నాశన్ం చేయలేన్న శరీరాలుగా 

మారచ బడత్తయి. 

 

వాా ఖా్ : "హేడిస్" కాదు న్రకం తీరాు  కోసం చెడవాారి 

ఆత్మ లను వదులుకుంది. 

వాా ఖా్ : క్కీసుత తిరిగ వసాత డన్న బైబిల చెబుతంది కానీ 

అత్న్న రండవ రాకడ ఎపుా డు జరుగుతంో అది 

ఎట్టవంటి సూచన్ను అందించదు. 

“సహోదరులారా, నేను మీకు చెపుతనిా ను: 

రక తమాంసాలు దేవున్న రాజాయ న్ని  వారసత్వ ంగా 

పొందలేవు, అలాగే న్శ్నంచేవి నాశన్మైన్ వాటిన్న 

వారసత్వ ంగా పొందవు. ఇదిగో! నేను మీకు ఒక రహసయ ం 

చెపుతనిా ను. మన్మందరం న్నక్దపోము, కానీ 

మన్మందరం ఒక క్షణంలో, చివరి క్ట్ంపెట్ వదా, 

రపా ప్పట్టలో, మారచ బడత్తము. క్ట్ంపెట్ 

క్మోగుతంది, మరియు చన్నపోయిన్వారు నాశన్ము 

లేకుండా లేపబడత్తరు మరియు మన్ం 

మారచ బడత్తము. ఎందుకంటే ఈ న్శ్నంచే శరీరం 

నాశన్మైన్ దాన్నన్న ధ్రించాలి, మరియు ఈ మరతయ  శరీరం 

అమరత్తవ న్ని  ధ్రించాలి. న్శ్నంచదగన్ది అక్షయమైన్ 

దాన్నన్న ధ్రించిన్పుా డు, మరియు మరుతయ డు 

అమరత్తవ న్ని  ధ్రించిన్పుా డు, 'మరణం విజయంతో 

మింగవేయబడుతంది' అన్న క్వాయబడిన్ సామెత్ 

నెరవేరుతంది.(1Cointhians 15:50-54) 

 

“దేవున్న గురించి తెలియన్న వారిపై మరియు మన్ 

క్పభువైన్ యేసు సువారతకు లోబడన్న వారిపై క్పతీకారం 

తీరుచ కుంటూ, మండుతన్ి  అగి లో త్న్ 

శర తవంత్మైన్ దేవదూత్లతో క్పభువైన్ యేసు పరలోకం 

నుండి క్పత్య క్షమైన్పుా డు. వారు క్పభువు సన్ని ధి 

నుండి మరియు ఆయన్ శర త మహిమ నుండి శాశవ త్మైన్ 

శ్నక్షను అనుభవిసాతరు.(2 థెస్ లనీకయులు 1:7-9) 



The dead not in Christ – wicked and rebellious  

The Spirit remains with God. 

 

The Body is transformed into an indestructible body.  

The Soul and body await judgment to be sent to everlasting 

death with the Devil and his angles. 

 

Those alive not in Christ – wicked and rebellious await 

judgment 

The Spirit returns to God. 

The Body is transformed into an indestructible body. 

The Soul and body await judgment to be sent to everlasting 

death   with the Devil and his angles. 

 

Another Interpretation  

There are several ideas from different theological 

perceptions based upon personal reasoning and 

interpretation or lack thereof. Many people, if not most, 

believe all souls go to Hades when they die and remain 

there until Christ’s Second Coming. They believe Christ 

did not released the righteous held captive in the Paradise 

side of Hades or take them with Him when He ascended 

back to the Father.  

At the Second Coming of Christ there will not be any 

righteous souls with Him. Their bodies of the righteous will 

be transformed to immortal bodies and their souls in 

Paradise of Hades will meet Christ in the Cloud. Then they 

 

“మరియు నేను చన్నపోయిన్, పెదా మరియు చిన్ి , 

సంహాసన్ం ముందు న్నలబడి చూశాను, మరియు 

పుసతకాలు తెరవబడాాయి. అపుా డు మరొక పుసతకం 

తెరవబడింది, అది జీవిత్ పుసతకం. మరియు 

చన్నపోయిన్వారు పుసతకాలలో క్వాయబడిన్ వాటిన్న బటిట 

వారు చేసన్ దాన్న క్పకారం తీరుా  తీరచ బడాారు. మరియు 

సముక్దం దాన్నలో ఉని్  చన్నపోయిన్వారిన్న 

అపా గంచింది, మరణం మరియు ప్పత్తళం త్మలో 

ఉని్  చన్నపోయిన్వారిన్న అపా గంచింది, మరియు 

వారిలో క్పతి ఒకక రూ వారు చేసన్ దాన్న క్పకారం తీరుా  

పొందారు. అపుా డు మరణం మరియు హేడిస్ అగి  

సరస్ు లోర విసరివేయబడాాయి. ఇది రండవ మరణం, 

అగి  సరస్ు . మరియు జీవిత్ క్గంధ్ంలో ఎవరి పేరు 

క్వాయబడకపోతే, అత్ను అగి  సరస్ు లో 

పడవేయబడత్తడు.(క్పకట్న్ 20:12-15) 

 

వాా ఖా్ : భౌతిక మరణం యొకక  ఫలిత్ం దురామ రుగలకు 

మరియు నీతిమంతలకు ఒకేలా ఉంట్టంది. వారి 

భౌతిక శరీరం సమాధిర వెళి ేభూమి యొకక  మూలకాలకు 

తిరిగ వసుతంది, అయితే వారి ఆత్మ  దాన్నన్న ఇచిచ న్ 

దేవున్నర తిరిగ వసుతంది, కానీ వారి ఆత్మ కు అలా కాదు. 

నీతిమంతల ఆత్మ లు క్కీసుతతో ప్పట్ట పరలోకాన్నర 

వెళాతయి. "బుక్ ఆఫ్ట లైఫ్ట"లో పేరేు క్వాయబడన్న వారి 

ఆత్మ లు క్కీసుత రండవ రాకడ మరియు త్రువాత్ తీరుా  

కోసం ఎదురుచూసూత  హేడిస్జ్ఞలోన్న హింసకు వెళత్తయి. 

ది ఫిజికల బాీ 

“నీ సృష్టకర తను కూడా సమ రించుకో... వెండి క్త్తడు విరిగ 

బంగారు గనెి  పగలకముందే, బావి దగ గర ఉని్  కాడ 

పగలిపోతంది మరియు నీటి తొటిట వదా ఉని్  చక్కం 

న్లిగపోతంది; అపుా డు దుముమ  తిరిగ భూమిర తిరిగ 

వసుతంది.(క్పసంగ 12:1; 6-7a) 

 

“మన్ దేహాలు విరిగన్ జ్ఞసథతిలో ప్పతిపెట్టబడాాయి, 

అయితే అవి మహిమతో లేపబడత్తయి. వారు 

బలహీన్త్లో ప్పతిపెట్టబడాారు, కానీ వారు బలంతో 

పెంచబడత్తరు. వారు సహజ మాన్వ శరీరాలుగా 

ప్పతిపెట్టబడాారు, కానీ వారు ఆధాయ తిమ క శరీరాలుగా 

పెంచబడత్తరు. సహజ శరీరాలు ఉని్ టేే, ఆధాయ తిమ క 

శరీరాలు కూడా ఉనాి యి.(1 కొరింథీయులు 15:43-44) 



stand before God to be ushered into Heaven to be with God, 

Christ and all the Heavenly Host. 

The wicked and rebellious bodies will be transformed into 

indestructible bodies. Their transformed indestructible 

bodies with their souls in Torment of Hades will answer to 

God at the Judgment to receive things done in the flesh 

before being sent to Hell to be with The Devil and his 

angles.  

Chapter 5 

 

What Happens on the Day of Judgment? 
 

"… it is appointed for man to die ONCE, and after that 

comes judgment" (Hebrews 9:27).  
 

Comment: “Once to die” then the judgment, no second 

chance or reincarnation. 
 

“And after six days Jesus took with him Peter and James, 

and John his brother, and led them up a high mountain by 

themselves. And he (Jesus) was transfigured before them, 

and his face shone like the sun, and his clothes became 

white as light. And behold, there appeared to them Moses 

and Elijah, talking with him.” (Matthew 17:1-3) 
 

Comment: So, Moses and Elijah were still in existence as 

only the flesh had died. They had their same identity as 

when in the physical body. Therefore, there could not be 

any reincarnation as their souls were still alive in the 

Hadean world because the atoning sacrifice required for 

forgiveness of sin had not been offered up to God. 
 

“For all of us will stand before the judgment seat of God. 

For it is written, ‘As certainly as I live, declares the Lord, 

every knee will bow to me, and every tongue will praise 

God.’ Consequently, each of us will give an account of 

himself to God.” (Romans 14:10-12) 
 

“For we must all appear before the judgment seat of Christ, 

that each one may receive what is due him for the things 

done while in the body, whether good or bad.”  (2 

Corinthians 5:10) 
 

“When the Son of Man comes in his glory, and all the 

angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. 

All the nations will be gathered before him, and he will 

“సహోదరులారా, రక తమాంసాలు దేవున్న రాజాయ న్ని  

వారసత్వ ంగా పొందలేవన్న, అలాగే న్శ్నంచేవి నాశన్మైన్ 

వాటిన్న వారసత్వ ంగా పొందవన్న నేను మీకు చెపుతనిా ను. 

విన్ండి, నేను మీకు ఒక రహసయ ం చెపుతనిా ను: 

మన్మందరం న్నక్దపోము, కానీ మన్మందరం 

మారచ బడత్తము- ఒకక  క్షణంలో, రపా ప్పట్టలో, చివరి 

బాకా వదా. క్ట్ంపెట్ క్మోగుతంది, చన్నపోయిన్వారు 

నాశన్ము లేకుండా లేపబడత్తరు మరియు మన్ం 

మారచ బడత్తము. న్శ్నంచేది నాశన్మైన్ దాన్నన్న, 

మరియు మరుతయ డు అమరత్తవ న్ని  ధ్రించాలి. 

న్శ్నంచదగన్ది నాశన్మైన్ దాన్నన్న, మరియు 

మరతయ మైన్ది అమరత్తవ ని్న  ధ్రించిన్పుా డు, "మరణం 

విజయంగా మింగబడింది" అన్న క్వాయబడిన్ సామెత్ 

న్నజమవుతంది.(1 కొరింథీయులు 15:50-54) 

“దీన్నన్న చూస ఆశచ రయ పోకండి; ఎందుకంటే సమాధిలో 

ఉని్ వారందరూ వచేచ  సమయం 

వసుతంది(చన్నపోయిన్వారు) అత్న్న (క్కీసుత) సవ రాని్న  విన్న 

బయట్కు వసాతరు - జీవిత్పు పున్రుత్తథనాన్నర మంచి 

చేసన్ వారు మరియు చెడు చేసన్ వారు తీరుా  యొకక  

పున్రుత్తథనాన్నర.” (జాన్ 5:28-29) 

ఆత్మ  

క్కీసుతలో ఉని్  జీవుల ఆత్మ లు దేవున్న సారూపయ త్ 

మరియు సవ భావాన్నర ఎదుగుతనాి యి, వారి త్ంక్డి - 

క్పేమ, న్మమ కమైన్, దయగల, న్నజాయితీ మరియు 

శాంతి. క్కీసుతలో చన్నపోయిన్ వారి ఆత్మ లు క్కీసుతతో ప్పట్ట 

పరలోకంలో ఉనాి యి. ఇదరాూ క్కీసుత రాకడ మరియు 

రండవ రాకడ కోసం ఎదురు చూసుతనిా రు. 

క్కీసుతలో లేన్న జీవుల ఆత్మ లు డెవిల, వారి త్ంక్డి - 

అబదాాలు, హత్య లు, తిరుగుబాట్టదారులు, దేవుణణ 

దేవ ష్ంచేవారు, స్వవ య క్పేమికులు మరియు లైంగక 

అనైతికంగా అభవృది ిచెందుతనాి యి. చన్నపోయిన్ 

చెడ ా మరియు తిరుగుబాట్టదారుల ఆత్మ లు క్కీసుత 

యొకక  రండవ రాకడ మరియు తీరాు  కోసం 

ఎదురుచూసుతని్  హేడిస్ యొకక  హింస వైపు మిగలి 

ఉనాి యి. 

  

"మరియు శరీరాన్ని  చంపేవారిర భయపడకండి, కానీ 

ఆత్మ ను చంపలేరు. ఆత్మ  మరియు శరీరం రండింటినీ 

న్రకంలో నాశన్ం చేయగల వాన్నర 

భయపడండి.(మత్తయి 10:28) 



separate the people one from another as a shepherd 

separates the sheep from the goats. He will put the sheep 

on his right and the goats on his left. Then the King will say 

to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my 

Father; take your inheritance, the kingdom prepared for 

you since the creation of the world’ … ‘to those on his left, 

'Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire 

prepared for the devil and his angels.’” (Matt 25:31-34 … 

42) 
 

The Righteous  

“For the Lord himself will descend from heaven with a cry 

of command, with the voice of an archangel, and with the 

sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will 

rise first. Then we who are alive, who are left, will be 

caught up together with them in the clouds to meet the Lord 

in the air, and so we will always be with the Lord.” (1 

Thessalonians 4:15-17) 
 

The Wicked 

“When the Son of Man comes in his glory, and all the 

angels with him, then he will sit on his glorious throne. 

Before him will be gathered all the nations, and he will 

separate people one from another as a shepherd separates 

the sheep from the goats. And he will place the sheep on his 

right, but the goats on the left. … "Then he will say to those 

on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal 

fire prepared for the devil and his angels.” (Matthew 

25:31-33 … 41) 

“But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, 

the sexually immoral, those who practice magic arts, the 

idolaters and all liars — their place will be in the fiery lake 

of burning sulfur. This is the second death.” (Revelation 

21:8) 
 

The authors’ opinion 

The righteous souls and their immortal bodies will be 

reunited to live eternally with God in Heaven. Not so for 

the rebellious and wicked for God’s Word will separate 

their soul and spirit. God’s Spirit will return to Him. Their 

soul and imperishable body will be cast into everlasting 

torment, Hell, with Satan and his angles. “For the word of 

God is living and active. Sharper than any double-edged 

sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints 

and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the 

heart.” (Hebrews 4:12-13) 

వాా ఖా్ : "హెల" అనేది క్ీకు పదం geénnee నుండి 

వచిచ ంది అంటే సాత్తను యొకక  న్నవాసం అంటే క్ీకు 

పదం ఐడోస్ - వెళీి పోయిన్ ఆత్మ ల న్నవాసం. 

 

వాా ఖా్ : ఆత్మ  న్రకంలో కూడా న్శ్నంచన్న శరీరంతో 

ఉంట్టంది. 

“మోషే ఇలా అనిా డు: “దేవుడైన్ యెహోవా నీ 

సహోదరుల నుండి నాలాంటి క్పవక తను మీ కోసం 

లేపుత్తడు. అత్ను మీకు ఏది చెపా నా మీరు అత్న్న 

మాట్ వినాలి. మరియు ఆ క్పవక త మాట్ విన్న్న క్పతి క్ప్పణ 

క్పజల నుండి నాశన్ం చేయబడుతంది.(చట్టటలు 3:22-

23) 

"నా సహోదరులారా, మీలో ఎవరైనా సత్తయ న్ని  

విడిచిపెటిట, ఎవరైనా అత్న్నన్న తిరిగ తీసుకువసేత, 

ఎవరైనా ప్పపన్న త్న్ సంచారం నుండి తిరిగ 

తీసుకువసేత, అత్న్న ఆత్మ ను మరణం నుండి రక్షంచి, 

అనేక ప్పప్పలను కపా పుచుచ కుంట్టరన్న అత్న్నర 

తెలియజేయండి."(జేమ్స్  5:19-20) 

వాా ఖా్ : భౌతిక శరీరం మరియు మన్నష్ యొకక  ఆత్మ  

ఒకేలా ఉండవు. సమాధిలో, సముక్దంలో ఖన్న్ం 

చేయబడినా లేదా దహన్ం చేయబడిన్ నీతిమంతల 

ఆత్మ లు సవ రాగన్నర వెళీా యి (క్కీసుత ఆరోహణ వరకు 

మరియు ఇపుా డు సవ ర గంలో). అయితే, దుష్యట ల ఆత్మ  

తీరుా  కోసం వేచి ఉని్  హేడిస్జ్ఞలోన్న హింసకు 

వెళ్లతంది. 

 

ఆత్మ  

క్కీసుత రండవ రాకడలో మన్నష్ ఆత్మ కు ఏమి 

జరుగుతంో బైబిల మౌన్ంగా ఉంది. 

 

శరీరం క్షీణంచి, అది ఏ భూమి నుండి వచిచ ంో, “ఆత్మ  

దాన్నన్న ఇచిచ న్ దేవున్నర తిరిగ వసుతంది” అన్న క్పసంగ 

రచయిత్ పేరొక నిా డు. (క్పసంగ 12:6-7) 

"ఆత్మ  లేన్న శరీరం చచిచ పోయింది."(జేమ్స్  2:26) 

“యేసు ఇలా అనిా డు: “త్ంక్ీ, నేను నా ఆత్మ ను నీ 

చేతలేోర అపా గసుతనిా ను. అత్ను ఇలా 

చెపా న్పాు డు, అత్ను తది శావ స విడిచాడు.(లూకా 

23:46) 



Are you living for eternal life or everlasting death? It 

will either be in Heaven with God or in Hell with the Devil 

and His angels.  

Chapter 6 
Eternal Life 
 

People who believe there is an eternal life and an eternal 

death attempt to follow some interpretation of God’s 

principles, precepts, and commands.  

 

God requires a person to be “In Christ” to be acceptable. 

“Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old 

things have passed away; behold, all things have become 

new.” (2 Corinthians 5:17) 

 

Comment: The lifestyle of these people will include: 

     1.  Loving, honoring, glorifying, praising and 

worshiping God as He has directed in His Word. 

     2.  Desiring the best for everyone, even their enemies. 

     3.  Providing for needs of widows, orphans and 

especially Christians. 

 

Since it is “In Him (Christ) we have redemption, the 

forgiveness of our sins,” (Ephesians 1:7) then our primary 

concern should be learning how Christ desires us to live and 

then live accordingly.  Christ’s commands and teachings 

are to be found in His Word, the Bible.   

“On one occasion an expert in the law stood up to test 

Jesus. ‘Teacher,’ he asked, ‘what must I do to inherit 

eternal life?’  ‘What is written in the Law?’ he replied. 

‘How do you read it?’  He answered: ‘Love the Lord 

your God with all your heart and with all your soul and 

with all your strength and with all your mind'; and, 

'Love your neighbor as yourself.’  ‘You have answered 

correctly,’ Jesus replied. ‘Do this and you will live.’  

But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, 

‘And who is my neighbor?’” (Luke 10:25-29) 

 

After relating the parable known as “the Parable of the 

Good Samaritan,” Jesus asked which of the three – the 

Levite, priest or the Samaritan – was the injured man’s 

neighbor. “The expert in the law replied, ‘The one who had 

mercy on him.’ Jesus told him ‘Go and do likewise.’” (Luke 

10:37) 

 

We are also told to “Be imitators of God, therefore, as 

dearly loved children and live a life of love, just as Christ 

జ్ఞస్వటఫెన్ త్న్ రాళతేో కొటిటన్పుా డు క్పభువును పలిచి, 

“క్పభువైన్ యేసు, నా ఆత్మ ను స్వవ కరించుము! … 

అత్ను ఇలా చెపా న్పాు డు, అత్ను న్నక్దపోయ్యడు 

(చన్నపోయ్యడు).” (చట్టటలు 7:59; 60) 

వాా ఖా్ : ఒంట్రిగా ఉని్  అమెరికన్ ఇండియనేు, 

ఆక్ఫికన్ తెగలు మరియు ఆస్త్సేటలియ్యలోన్న 

ఆదిమవాసులతో సహా త్రాలు, సంసక ృతలు మరియు 

జాతల అధ్య యనాలు మాన్వజాతి ఏో ఒక వసుతవును 

లేదా జీవిన్న పూజిసుతని్ టే్ట వెలడేిసుతనిా యి. మన్నష్ 

యొకక  ఆత్మ , అత్న్న ఆత్మ  లేదా రండింటికీ ఆరాధ్న్ 

చేయ్యలనే కోరిక ఉందా అన్న మాక్త్మే ఊహించవచుచ . 

క్షమాపణ కోసం ఆ కోరిక లేదా అనుభూతి సరిపోదు. 

అయితే క్కీసుతలోన్న వారిర దేవుడు వారిన్న క్కీసుత 

రాజయ ంలోర చేరిచ న్పాు డు వారిర దేవున్న ఆత్మ  కూడా 

ఇవవ బడింది. 

 

క్కీసుతలోన్న వారిర దేవున్న ఆత్మ  ఇవవ బడింది 

"మరియు పేతరు వారితో, 'పశాచ త్తతపపడి, మీ ప్పప 

క్షమాపణ కొరకు మీలో క్పతి ఒకక రు యేసుక్కీసుత 

నామములో బాపతసమ ము పొందండి, అపుా డు మీరు 

పరిశుదిాత్మ  వరమును పొందుదురు' అన్న 

చెపాె ను."(చట్టటలు 2:38) 

"మేము ఈ విషయ్యలకు సాక్షులం, అలాగే దేవుడు 

త్న్కు విధేయత్ చూపేవారిర ఇచిచ న్ పరిశుదిాత్మ  

కూడా సాక్షులం."(చట్టటలు 5:32) 

"మీరు దేవున్న మందిరమన్న మరియు దేవున్న ఆత్మ  మీలో 

న్నవసజ్ఞసుతందన్న మీకు తెలియదా?"(1 కొరింథీయులు 

3:16) 

"ఆయన్లో మీరు కూడా, మీ రక్షణ సువారతయైన్ 

సత్య వాకయ మును విన్న, ఆయన్యందు 

విశావ సముంచిన్పుా డు, వాగాాన్ము చేయబడిన్ 

పరిశుదిాత్మ తో ముక్దించబడితిరి."(ఎఫెస్వయులు 1:13) 

“శరీరంలో ఉని్ వారు దేవుణణ సంతోషపెట్టలేరు. 

వాసతవాన్నర దేవున్న ఆత్మ  మీలో న్నవససుతంటే, మీరు 

శరీరాన్నర సంబంధించిన్వారు కాదు, ఆత్మ లో ఉనిా రు. 

క్కీసుత ఆత్మ  లేన్నవాడు అత్న్నర చెందిన్వాడు 

కాదు.”(రోమనేు 8:8-9) 



loved us and gave himself up for us as a fragrant offering 

and sacrifice to God” (Ephesians 5:1-2) and  

"If you love me, you will obey what I command.” (John 

14:15) 

 

There are many instructions those In Christ must follow 

to become imitators of God thus living in the AFTER-LIFE 

with God. 

 

“Do not love the world or anything in the world. If anyone 

loves the world, the love of the Father is not in him.  For 

everything in the world - the cravings of sinful man, the lust 

of his eyes and the boasting of what he has and does comes 

not from the Father but from the world.  The world and its 

desires pass away, but the man who does the will of God 

lives forever.” (1 John 2:15-17) 

 

“This is how we know that we love the children of God: by 

loving God and carrying out his commands. This is love for 

God: to obey his commands. And his commands are not 

burdensome.” (1 John 5:2-3) 

 

“This is the message we have heard from him and declare 

to you: God is light in him there is no darkness at all. If we 

claim to have fellowship with him yet walk in the darkness, 

we lie and do not live by the truth. But if we walk in the 

light, as he is in the light, we have fellowship with one 

another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from 

all sin.” (1 John 1:5-7) 

 

Comment: God is Light – all things good, things done in 

the open – love, truth, mercy, kindness, faithfulness. 

 

Comment: Devil is Darkness – all thing evil, things done 

in secrete – hate, envy, false, vengeance, selfishness. 

 

“We proclaim to you what we have seen and heard, so that 

you also may have fellowship with us. And our fellowship 

is with the Father and with his Son, Jesus Christ.” (1 John 

1:3) 

 

“If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the 

truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and 

just and will forgive us our sins and purify us from all 

unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make 

him out to be a liar and his word has no place in our lives.” 

(1 John 1:8-10) 

“Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits 

to see whether they are from God, because many false 

“మన్ బలహీన్త్లో ఆత్మ  మన్కు సహాయం చేసుతంది; 

ఎందుకంటే మన్ం ఎలా క్ప్పరిథంచాలో మన్కు 

తెలియదు. కానీ ఆత్మ  సవ యంగా మన్ పక్షాన్ పదాలు 

చెపా లేన్ంత్ గాఢమైన్ మూలుగులతో వాదిసుతనిా డు; 

మరియు హృదయ్యలను పరిశోధించే వయ ర తర ఆత్మ  ఏమి 

ఆలోచిసుతంో ఖచిచ త్ంగా తెలుసు, ఎందుకంటే దేవున్న 

క్పజల కోసం అత్ను చేసే విజానపన్లు దేవున్న చిత్తతన్నర 

అనుగుణంగా ఉంట్టయి.(రోమనేు 8:26-27) 

“క్కీసుత యేసున్ందుని్  విశావ సము మరియు క్పేమతో 

మీరు నా నుండి విని్  మంచి మాట్ల మాదిరిన్న 

అనుసరించండి. మాలో న్నవసంచే పరిశుదిాత్మ  దావ రా, 

మీకు అపా గంచిన్ మంచి న్నక్షేప్పన్ని  కాప్పడుకోండి.(2 

తిమోతి 1:13-14) 

వాా ఖా్ : దేవున్న ఆత్మ  విధేయులకు దేవున్నచే 

ఇవవ బడుతంది, వారు క్కీసుత మరణంలో మున్నగ 

(బాపటజం) చేయడం దావ రా ప్పపం మరియు 

ప్పతిపెట్టడం దావ రా అత్న్న మరణం త్రువాత్ ఒక కొత్త 

ఆధాయ తిమ క జీవిన్న పెంచుత్తరు. మన్నష్లోన్న దేవున్న ఆత్మ  

మన్నష్ యొకక  ఆత్మ  భావాలతో కమూయ న్నకేట్ చేసుతంది, 

అత్ను క్ప్పర థన్లో మాట్లతో మాటే్టడలేడు. 

 

క్రీసుు వద్ా ఏమి జరుగుతందిరండవవసుుందా? 
 

క్కీసుతలో చన్నపోయిన్వారు 

మేఘంలో క్కీసుతతో ఆత్మ  వసుతంది. 

శరీరం క్కీసుత మహిమాన్నవ త్ శరీరం వలె, అమరత్వ ంగా, 

క్కీసుతను మేఘంలో కలవడాన్నర మారచ బడింది. 

క్కీసుతలో జీవించి ఉని్ వారు- నీతిమంతడు. 

ఆత్మ  క్కీసుతను మేఘంలో కలుసుతంది. 

దేహం క్కీసుత మహిమాన్నవ త్ శరీరంలా రూప్పంత్రం 

చెందింది, క్కీసుతను మేఘంలో కలుసుకోవడాన్నర 

అమరత్వ ం. 



prophets have gone out into the world. This is how you can 

recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges 

that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but 

every spirit that does not acknowledge Jesus is not from 

God. This is the spirit of the antichrist, which you have 

heard is coming and even now is already in the world.” (1 

John 4:1-3) 

 

Comment: “Antichrists” are those who deny that Jesus of 

Nazareth was God in human body of flesh and blood.  

 

“Then we will no longer be infants, tossed back and forth 

by the waves, and blown here and there by every wind of 

teaching and by the cunning and craftiness of men in their 

deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we 

will in all things grow up into him who is the Head, that is, 

Christ. From him the whole body, joined and held together 

by every supporting ligament, grows and builds itself up in 

love, as each part does its work.  So, I tell you this, and 

insist on it in the Lord, that you must no longer live as the 

Gentiles do, in the futility of their thinking. They are 

darkened in their understanding and separated from the life 

of God because of the ignorance that is in them due to the 

hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they 

have given themselves over to sensuality so as to indulge in 

every kind of impurity, with a continual lust for more.” 

(Ephesians 4:14-19) 

 

 “Therefore, as God's chosen people, holy and dearly 

loved, clothe yourselves with compassion, kindness, 

humility, gentleness and patience. Bear with each other and 

forgive whatever grievances you may have against one 

another. Forgive as the Lord forgave you. Above all these 

put on love, which binds everything together in perfect 

harmony. Let the peace of Christ rule in your hearts, since 

as members of one body you were called to peace. And be 

thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you 

teach and admonish one another. Whatever you do, 

whether in word or deed, do it all in the name of the Lord 

Jesus, giving thanks to God the Father through Him.” 

(Colossians 3:12-17) 

 

Comment: “Word or deed” are things spoken or things 

done. They can be either peace and love or strife and hatred. 

 

“For this very reason, make every effort to add to your faith 

goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, 

self-control; and to self-control, perseverance; and to 

perseverance, godliness, and to godliness, brotherly 

చన్నపోయిన్వారు క్కీసుతలో కాదు- చెడ ా మరియు 

తిరుగుబాట్ట 

ఆత్మ  దేవున్నతో ఉంట్టంది. 

 

శరీరం నాశన్ం చేయలేన్న శరీరంగా రూప్పంత్రం 

చెందుతంది. 

ఆత్మ  మరియు శరీరం డెవిల మరియు అత్న్న కోణాలతో 

శాశవ త్మైన్ మరణాన్నర పంపబడే తీరాు  కోసం వేచి 

ఉనాి యి. 

 

క్కీసుతలో జీవించన్న వారు- చెడవాారు మరియు 

తిరుగుబాట్టదారులు తీరుా  కోసం ఎదురు 

చూసుతనిా రు 

ఆత్మ  దేవున్నర తిరిగ వసుతంది. 

శరీరం నాశన్ం చేయలేన్న శరీరంగా రూప్పంత్రం 

చెందుతంది. 

ఆత్మ  మరియు శరీరం డెవిల మరియు అత్న్న కోణాలతో 

శాశవ త్మైన్ మరణాన్నర పంపబడే తీరాు  కోసం వేచి 

ఉనాి యి. 

 

మరొక్ వివరణ 

వయ ర తగత్ త్తరిక కం మరియు వివరణ లేదా దాన్న 

లేకపోవడం ఆధారంగా వివిధ్ వేదాంత్ అవగాహన్ల 

నుండి అనేక ఆలోచన్లు ఉనాి యి. చాలా మంది, 

చాలా మంది కాకపోయినా, అన్ని  ఆత్మ లు 

చన్నపోయిన్పుా డు ప్పత్తళాన్నర వెళత్తయన్న మరియు 



kindness; and to brotherly kindness, love. For if you 

possess these qualities in increasing measure, they will 

keep you from being ineffective and unproductive in your 

knowledge of our Lord Jesus Christ.” (2 Peter 1:5-8) 

 

“In the last times there will be scoffers who will follow their 

own ungodly desires." These are the men who divide you, 

who follow mere natural instincts and do not have the 

Spirit. But you, dear friends, build yourselves up in your 

most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves 

in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus 

Christ to bring you to eternal life.  Be merciful to those who 

doubt; snatch others from the fire and save them; to others 

show mercy, mixed with fear-hating even the clothing 

stained by corrupted flesh.” (Jude 18-23) 

 

Comment: It is clear from the above that those in Christ 

must grow. Therefore, the critical question is “How do I 

grow in order that my life reflects God?”  I can become 

more like God by continually reflecting a clearer likeness 

of His essence and nature – of love, kindness, mercy, truth 

and justice as I grow older. 

 

Chapter 7 
Everlasting Death 
 

Those who believe in neither an AFTER-LIFE nor an 

AFTER-DEATH or believe everyone will live eternally 

with God live by the philosophy of: 

   1.  Eat, drink and be merry for tomorrow you may die. 

   2.  What is mine is mine. What is yours I will take if I 

want it. 

   3.  Whoever acquires the most things in life wins. 

   4.  I fear no one, God nor man. I AM the one with the 

power. 

 

Consequently, they follow the actions of Adam and Eve, 

Cain, Esau and Judas by yielding to their desires and doing 

what they want to do rather than what God desires.  God 

said to them in Genesis 2:16-17 “Of every tree of the 

garden you may freely eat; but of the tree of the knowledge 

of good and evil you shall not eat, for in the day that you 

eat of it you shall surely die.” But in Genesis 3:4-6, 13 we 

read “Then the serpent said to the woman, ‘You will not 

surely die.  For God knows that in the day you eat of it your 

eyes will be opened, and you will be like God, knowing 

good and evil.’  So, when the woman saw that the tree was 

good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree 

క్కీసుత రండవ రాకడ వరకు అకక డే ఉంట్టయన్న 

న్ముమ త్తరు. క్కీసుత హేడిస్ యొకక  సవ ర గం వైపు 

బందీలుగా ఉని్  నీతిమంతలను విడుదల 

చేయలేదన్న లేదా అత్ను తిరిగ త్ంక్డి వదకాు 

ఎరక న్పుా డు వారిన్న త్న్తో తీసుకెళలేేదన్న వారు 

న్ముమ త్తరు. 

క్కీసుత రండవ రాకడలో అత్న్నతో నీతిమంతలెవరూ 

ఉండరు. నీతిమంతల వారి శరీరాలు అమర 

శరీరాలుగా రూప్పంత్రం చెందుత్తయి మరియు హేడిస్ 

యొకక  సవ ర గంలోన్న వారి ఆత్మ లు క్కీసుతను జ్ఞ ేడ్జ్ఞలో 

కలుసాతయి. అపుా డు వారు దేవున్నతో, క్కీసుతతో మరియు 

సవ ర గపు అతిధేయులందరితో ఉండేందుకు సవ ర గంలోర 

క్పవేశ్నంచడాన్నర దేవున్న ముందు న్నలబడత్తరు. 

చెడ ామరియు తిరుగుబాట్ట శరీరాలు నాశన్ం చేయలేన్న 

శరీరాలుగా రూప్పంత్రం చెందుత్తయి. ట్టరమ ంట్ ఆఫ్ట 

హేడిస్జ్ఞలో ఉని్  వారి ఆత్మ లతో రూప్పంత్రం చెందిన్ 

నాశన్ం చేయలేన్న శరీరాలు, డెవిల మరియు అత్న్న 

కోణాలతో ఉండట్టన్నర న్రకాన్నర పంపబడే ముందు 

మాంసంలో చేసన్ వాటిన్న స్వవ కరించడాన్నర తీరుా  వద ా

దేవున్నర సమాధాన్ం ఇసాతయి. 

అధ్యా యం 5 

 

తీరుా  రోజున్ ఏమి జరుగుతంది? 
 

"... మన్నష్ర ఒకసారి చన్నపోవాలన్న న్నయమింపబడింది, 

ఆ త్రావ త్ తీరాు  వసుతంది" (హెక్ీయులు 9:27). 
 

వాా ఖా్ : "ఒకసారి చన్నపోవాలి" అపుా డు తీరుా , 

రండవ అవకాశం లేదా పున్రనీ్మ  లేదు. 

 

“ఆరు రోజుల త్రావ త్ యేసు త్న్తో ప్పట్ట పేతరును, 

య్యకోబును, అత్న్న స్సదరుడు యోహానును తీసుకొన్న 

ఒంట్రిగా ఎతెత తన్ కొండపైర తీసుకెళేాడు. మరియు 

అత్ను(యేసు) వారి ముందు రూప్పంత్రం చెందాడు, 

మరియు అత్న్న ముఖం సూరుయ న్నలా క్పకాశ్నసుతంది 

మరియు అత్న్న బట్టలు కాంతి వలె తెలగేా మారాయి. 

మరియు మోషే మరియు ఏలీయ్య అత్న్నతో 

మాటే్టడుతండగా వారిర కన్నపంచారు. (మత్తయి 17:1-3) 
 



desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She 

also gave to her husband with her, and he ate.”  … “And 

the LORD God said to the woman, ‘What is this you have 

done?’”  

 

Comment: Adam and Eve believed a lie. Esau yielded to 

their desires, while Judas, a covetous person, wanting 

money so bad he chose everlasting death by betraying Jesus 

and steal from his “friends.” 

 

James put it this way in James 1:12-15 “Blessed is the man 

who endures temptation; for when he has been approved, 

he will receive the crown of life which the Lord has 

promised to those who love Him.  Let no one say when he 

is tempted, ‘I am tempted by God’; for God cannot be 

tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. But 

each one is tempted when he is drawn away by his own 

desires and enticed. Then, when desire has conceived, it 

gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings 

forth death.”   

Therefore, by the disobedience of Adam and Eve, yielding 

to their desires, death entered the world – the result of sin. 

“Therefore, just as through one-man sin entered the world, 

and death through sin, and thus death spread to all men, 

because all sinned.” (Romans 5:12)   

 

Comment: God said, “you must not eat from the tree of the 

knowledge of good and evil, for when you eat of it you will 

surely die.” (Gen 2:17) Therefore, it was disobedience to 

God, sin, that death was spread to all men – NOT sin. 

 

But there is hope “For just as you presented your members 

as slaves of uncleanness, and of lawlessness leading to 

more lawlessness, so now present your members as slaves 

of righteousness for holiness.  For when you were slaves of 

sin, you were free in regard to righteousness.  What fruit 

did you have then in the things of which you are now 

ashamed? For the end of those things is death.  But now 

having been set free from sin, and having become slaves of 

God, you have your fruit to holiness, and the end, 

everlasting life.  For the wages of sin is death.” (Romans 

6:19-23) 

 

The following are several references to things God 

considers sin, lawlessness, rebellion and disobedience. 

Those who practice such live for the AFTER-DEATH.   

 

Genesis 6:5-6 – “And GOD saw that the wickedness of man 

was great in the earth, and that every imagination of the 

వాా ఖా్ : కాబటిట, మోషే మరియు ఎలిజా ఇపా టికీ 

ఉన్నరలో ఉనాి రు, ఎందుకంటే మాంసం మాక్త్మే 

చన్నపోయింది. వారు భౌతిక శరీరంలో ఉని్ పుా డు వారి 

అదే గురితంపును కలిగ ఉనాి రు. అందువల,ే ప్పప 

క్షమాపణ కోసం అవసరమైన్ క్ప్పయశ్నచ త్త త్తయ గం 

దేవున్నర అరాి ంచబడన్ందున్, వారి ఆత్మ లు హడియన్ 

క్పపంచంలో ఇపా టికీ సజీవంగా ఉని్ ందున్ పున్రనీ్మ  

ఉండదు. 
 

“ఎందుకంటే మన్మందరం దేవున్న నాయ యపీఠం 

ముందు న్నలబడత్తము. ఏలయన్గా, 'నా క్ప్పణముతో, 

క్పతి మోకాలి నాకు వంగయుండును, క్పతి నాలుక 

దేవుణణ జ్ఞసుతతించును అన్న క్పభువు సెలవిచుచ చునిా డు' 

అన్న క్వాయబడియుని్ ది. త్త్ఫ లిత్ంగా, మన్లో క్పతి 

ఒకక రు త్న్ గురించి దేవున్నర లెకక  

అపా గసాతము.(రోమనేు 14:10-12) 

 

"మన్మందరం క్కీసుత నాయ యపీఠం ముందు 

కన్నపంచాలి, క్పతి ఒకక రూ శరీరంలో ఉని్ పుా డు 

మంచి లేదా చెడు చేసన్ వాటి కోసం త్న్కు రావాల్ి న్ 

వాటిన్న పొందాలి."(2 కొరింథీయులు 5:10) 

 

“మనుషయ కుమారుడు త్న్ మహిమతో, అత్న్నతో ప్పట్ట 

దేవదూత్లందరూ వచిచ న్పుా డు, అత్ను పరలోక 

మహిమతో త్న్ సంహాసన్ంపై కూరుచ ంట్టడు. సమసత 

జన్ములు ఆయన్ యెదుట్ సమీకరించబడును, కాపరి 

మేకలనుండి గొఱె్ఱలను వేరుచేసన్టే్ట ఆయన్ క్పజలను 

ఒకరినుండి ఒకడు వేరుపరచును. అత్ను త్న్ 

కుడివైపున్ గొక్రలను, ఎడమవైపు మేకలను 

ఉంచుకుంట్టడు. అపుా డు రాజు త్న్ కుడి వైపున్ ఉని్  

వారితో ఇలా అంట్టడు, 'నా త్ంక్డి దావ రా 

ఆశీరవ దించబడిన్ వారలారా, రండి; క్పపంచం 

ఏరా డిన్పా టి నుండి మీ కోసం సదిం చేసన్ రాజాయ న్ని  

మీ వారసత్తవ న్ని  తీసుకోండి' … 'అత్న్న ఎడమ వైపున్ 

ఉని్ వారిర, 'శాపక్గసుతలారా, న్నిు  విడిచిపెటిట, డెవిల 

మరియు అత్న్న దేవదూత్ల కోసం సదిం చేసన్ 

శాశవ త్మైన్ అగి లోర వెళంేడి.(మత్తయి 25:31-34 … 42) 
 

నీతిమంతడు  

“ఏలయన్గా క్పభువు సవ ర గము నుండి ఆజన యొకక  

మొఱె్తో, క్పధాన్ దేవదూత్ సవ రముతో మరియు దేవున్న 

బాకా శబమాుతో దిగవసాతడు. మరియు క్కీసుతలో 

చన్నపోయిన్వారు మొదట్ లేసాతరు. అపాు డు సజీవంగా 

ఉని్  మన్ం, మిగలి ఉని్  మన్ం, మేఘాలలో వారితో 



thoughts of his heart was only evil continually. And it 

repented the LORD that he had made man on the earth, and 

it grieved him at his heart.”  

 

Genesis 13:13 – “But the men of Sodom were wicked and 

sinners before the LORD exceedingly.” 

 

Genesis 19:4-5 – “They called to Lot, "Where are the men 

who came to you tonight? Bring them out to us so that we 

can have sex with them.” 

 

Comment: The desire for unnatural sex – sex with the same 

gender. 

 

Ephesians 5:5 – “For of this you can be sure: No immoral, 

impure or greedy person – such a man is an idolater-has 

any inheritance in the kingdom of Christ and of God.”  

 

Hebrews 10:26-31 – “For if we sin willfully after we have 

received the knowledge of the truth, there no longer 

remains a sacrifice for sins, but a certain fearful 

expectation of judgment, and fiery indignation which will 

devour the adversaries.  Anyone who has rejected Moses' 

law dies without mercy on the testimony of two or three 

witnesses.  Of how much worse punishment, do you 

suppose, will he be thought worthy who has trampled the 

Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by 

which he was sanctified a common thing, and insulted the 

Spirit of grace?  For we know Him who said, ‘Vengeance 

is Mine, I will repay,’ says the Lord. And again, ‘The LORD 

will judge His people.’ It is a fearful thing to fall into the 

hands of the living God.”  

 

James 1:19-21 – “So then, my beloved brethren, let every 

man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath; for the 

wrath of man does not produce the righteousness of God.  

Therefore, lay aside all filthiness and overflow of 

wickedness, and receive with meekness the implanted word, 

which is able to save your souls.”  

 

2 Peter 2:4-11 – “For if God did not spare the angels who 

sinned, but cast them down to hell and delivered them into 

chains of darkness, to be reserved for judgment;  and did 

not spare the ancient world, but saved Noah, one of eight 

people, a preacher of righteousness, bringing in the flood 

on the world of the ungodly; and turning the cities of Sodom 

and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, 

making them an example to those who afterward would live 

ungodly; and delivered righteous Lot, who was oppressed 

కలిస గాలిలో క్పభువును కలుసుకోవడాన్నర 

పట్టటకుంట్టము, కాబటిట మన్ం ఎలపేుా డూ క్పభువుతో 

ఉంట్టము.(1 థెస్ లనీకయులు 4:15-17) 
 

ది వికెడ్ 

“మనుషయ కుమారుడు త్న్ మహిమతో, అత్న్నతో ప్పట్ట 

దేవదూత్లందరూ వచిచ న్పుా డు, అత్ను త్న్ 

మహిమగల సంహాసన్ంపై కూరుచ ంట్టడు. అత్న్న 

యెదుట్ సమసత జన్ములు సమీకరించబడును, కాపరి 

మేకలనుండి గొఱె్ఱలను వేరుచేసన్టే్ట ఆయన్ క్పజలను 

ఒకరి నుండి మరొకరు వేరుపరచును. మరియు అత్ను 

గొక్రలను త్న్ కుడి వైపున్ ఉంచుత్తడు, కానీ మేకలను 

ఎడమ వైపున్ ఉంచుత్తడు. … "అపుా డు అత్ను త్న్ 

ఎడమ వైపున్ ఉని్  వారితో ఇలా అంట్టడు, 

'శాపక్గసుతలారా, నా నుండి బయలుదేరండి, డెవిల 

మరియు అత్న్న దేవదూత్ల కోసం సదిం చేసన్ 

శాశవ త్మైన్ అగి లోర వెళంేడి."(మత్తయి 25:31-33 ... 41) 

“కానీ పరిరవారు, అవిశావ సులు, నీచులు, హంత్కులు, 

లైంగక దురామ రుగలు, మాయ్య వినాయ సాలు చేసేవారు, 

విక్గహారాధ్కులు మరియు అబదిాలు చెపాే వారు - వారి 

జ్ఞసాథ న్ం మండుతన్ి  సలఫ ర్ మండే సరస్ు లో 

ఉంట్టంది. ఇది రండవ మరణం."(క్పకట్న్ 21:8) 
 

రచయిత్ల అభక్ప్పయం 

నీతిమంతల ఆత్మ లు మరియు వారి అమర శరీరాలు 

సవ ర గంలో దేవున్నతో శాశవ త్ంగా జీవించడాన్నర తిరిగ 

కలుసాతయి. అలా కాదు దేవున్న వాకయ ం కోసం 

తిరుగుబాట్టదారులు మరియు దుష్యటలు త్మ ఆత్మ ను 

మరియు ఆత్మ ను వేరు చేసాతరు. దేవున్న ఆత్మ  అత్న్న 

వదకాు తిరిగ వసుతంది. వారి ఆత్మ  మరియు న్శ్నంచన్న 

శరీరం సాత్తను మరియు అత్న్న కోణాలతో శాశవ త్మైన్ 

వేదన్, న్రకంలో పడవేయబడుతంది. “దేవున్న వాకయ ం 

సజీవమైన్ది మరియు క్రయ్యశీలమైన్ది. రండంచుల 

కతిత కంటే పదునైన్ది, ఇది ఆత్మ  మరియు ఆత్మ , కీళ్లీ  

మరియు మజలీను విభజించే వరకు కూడా 

చొచుచ కుపోతంది; ఇది హృదయం యొకక  

ఆలోచన్లు మరియు వైఖరులను న్నరణయిసుతంది." 

(హెక్ీయులు 4:12-13) 

మీరు నితా్ జీవం కోసం జీవిసుున్నా ర్వ లేదా 

శాశా త్మైన మరణం కోసం జీవిసుున్నా ర్వ?అది 



by the filthy conduct of the wicked (for that righteous man, 

dwelling among them, tormented his righteous soul from 

day to day by seeing and hearing their lawless deeds) — 

then the Lord knows how to deliver the godly out of 

temptations and to reserve the unjust under punishment for 

the day of judgment, and especially those who walk 

according to the flesh in the lust of uncleanness and despise 

authority. They are presumptuous, self-willed. They are not 

afraid to speak evil of dignitaries, whereas angels, who are 

greater in power and might, do not bring a reviling 

accusation against them before the Lord.”  

 

2 Peter 2:12-17 – “But these, like natural brute beasts 

made to be caught and destroyed, speak evil of the things 

they do not understand, and will utterly perish in their own 

corruption, and will receive the wages of unrighteousness, 

as those who count it pleasure to carouse in the daytime. 

They are spots and blemishes, carousing in their own 

deceptions while they feast with you, having eyes full of 

adultery and that cannot cease from sin, enticing unstable 

souls. They have a heart trained in covetous practices, and 

are accursed children. They have forsaken the right way 

and gone astray, following the way of Balaam the son of 

Beor, who loved the wages of unrighteousness; but he was 

rebuked for his iniquity: a dumb donkey speaking with a 

man's voice restrained the madness of the prophet. These 

are wells without water, clouds carried by a tempest, for 

whom is reserved the blackness of darkness forever.”  

 

Comment: People assembling with Christians who 

professed to be Christians caroused in the daytime, had 

eyes full of adultery, and were covetous. They had forsaken 

the right way and gone astray. 

 

2 Thessalonians 1:3-10 – “We are bound to thank God 

always for you, brethren, as it is fitting, because your faith 

grows exceedingly, and the love of every one of you all 

abounds toward each other, so that we ourselves boast of 

you among the churches of God for your patience and faith 

in all your persecutions and tribulations that you endure, 

which is manifest evidence of the righteous judgment of 

God, that you may be counted worthy of the kingdom of 

God, for which you also suffer;  since it is a righteous thing 

with God to repay with tribulation those who trouble you, 

and to give you who are troubled rest with us when the Lord 

Jesus is revealed from heaven with His mighty angels, in 

flaming fire taking vengeance on those who do not know 

God, and on those who do not obey the gospel of our Lord 

Jesus Christ. These shall be punished with everlasting 

దేవున్నతో సవ ర గంలో లేదా డెవిల మరియు అత్న్న 

దేవదూత్లతో న్రకంలో ఉంట్టంది. 

అధ్యా యం 6 

ఎట్రి ల లైఫ్ట 
 

శాశవ త్ జీవిత్ం మరియు శాశవ త్మైన్ మరణం ఉందన్న 

న్మేమ  వయ కుతలు దేవున్న సూక్త్తలు, ఆజనలు మరియు 

ఆజనల యొకక  కొంత్ వివరణను అనుసరించడాన్నర 

క్పయతిి సాత రు. 

 

ఒక వయ ర త అంీకారయోగయ ంగా ఉండాలంటే "క్కీసుతలో" 

ఉండాలన్న దేవుడు కోరుతనిా డు. “కాబటిట, ఎవరైనా 

క్కీసుతలో ఉంటే, అత్ను కొత్త సృష్ట; ప్పత్ విషయ్యలు 

గడిచిపోయ్యయి; ఇదిగో, అనీి  కొత్తగా మారాయి.” (2 

కొరింథీయులు 5:17) 

 

వాా ఖా్ : ఈ వయ కుతల జీవన్శైలిలో ఇవి ఉంట్టయి: 

1. దేవుడు త్న్ వాకయ ంలో న్నరేశా్నంచిన్టే్టగా 

క్పేమించడం, గౌరవించడం, మహిమపరచడం, 

జ్ఞసుతతించడం మరియు ఆరాధించడం. 

2. క్పతి ఒకక రికీ, వారి శక్తవులకు కూడా మంచి 

జరగాలన్న కోరుకోవడం. 

3. విత్ంతవులు, అనాథలు మరియు ముఖయ ంగా 

స్త్కైసతవుల అవసరాలను అందించడం. 

 

“ఆయన్లో (క్కీసుత) మన్కు విమోచన్ం ఉంది, మన్ 

ప్పప్పల క్షమాపణ ఉంది” (ఎఫెస్వయులకు 1:7) కాబటిట 

క్కీసుత మన్ం ఎలా జీవించాలన్న కోరుకుంట్టనిా డో 

తెలుసుకోవడం మరియు త్దనుగుణంగా జీవించడం 

మన్ క్ప్పథమిక ఆంోళన్. క్కీసుత ఆజనలు మరియు 

బోధ్న్లు ఆయన్ వాకయ మైన్ బైబిలజ్ఞలో కన్నపసాతయి. 

“ఒక సందరభ ంలో ఒక ధ్రమ శాస్త్సత న్నపుణుడు 

యేసును పరీక్షంచడాన్నర లేచి న్నలబడాాడు. 

'బోధ్కుడా, న్నత్య జీవాని్న  పొందాలంటే నేనేం 

చేయ్యలి?' 'చట్టంలో ఏం రాస ఉంది?' ఆయన్ 

బదులిచాచ రు. 'ఎలా చదువుత్తవు?' అత్ను ఇలా 

జవాబిచాచ డు: 'నీ పూరణహృదయముతోను నీ 

పూరాణత్మ తోను నీ పూరణశర తతోను నీ పూరణమన్స్ు తోను 

నీ దేవుడైన్ యెహోవాను క్పేమించుము'; మరియు, 

'న్ననిు  వలె నీ పొరుగువాన్నన్న క్పేమించుము.' 'మీరు 

సరిగాగ  సమాధాన్ం చెపా్ప రు,' యేసు జవాబిచాచ డు. 

'ఇలా చేసేత నువువ  క్బతకుత్తవు.' కానీ అత్ను 



destruction from the presence of the Lord and from the 

glory of His power, when He comes, in that Day, to be 

glorified in His saints and to be admired among all those 

who believe, because our testimony among you was 

believed.”  

 

Revelation 20:10 – “The devil, who deceived them, was 

cast into the lake of fire and brimstone where the beast and 

the false prophet are. And they will be tormented day and 

night forever and ever.”  

 

Revelation 21:8 – “But the cowardly, unbelieving, 

abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, 

idolaters, and all liars shall have their part in the lake 

which burns with fire and brimstone, which is the second 

death.”  

 

1 John 1:10 – “If we say that we have not sinned, we make 

Him a liar, and His word is not in us.”  

 

Comment: Now there may be lots of debating about the 

nature of the AFTER-DEATH. Is it literal or figurative, 

never-ending torment or annihilation and on and on? 

Regardless of the nature of the AFTER-DEATH it will be 

so terrible and so final that no one in his or her right mind 

would want to be sent there. The eternal residents in the 

after death will be: 

 

Angles who rebelled  Devil (Satan) 

Beast False Prophet  

Cowardly (fearful) Unbelieving 

Abominable Murderers 

Liars  Sorcerers   

Sexually immoral  Idolaters  

(fornicators) 

 

The good news is that it is not necessary to leave the land 

of the dying to enter the land of the dead.   

 “See, I have set before you today life and good, death and 

evil, in that I command you today to love the LORD your 

God, to walk in His ways, and to keep His commandments, 

His statutes, and His judgments, that you may live and 

multiply; and the LORD your God will bless you in the land 

which you go to possess.”  

 

“But if your heart turns away so that you do not hear, and 

are drawn away, and worship other gods and serve them, I 

announce to you today that you shall surely perish; you 

shall not prolong your days in the land which you cross 

త్న్ను త్తను సమరిథంచుకోవాలనుకునిా డు, కాబటిట 

అత్ను యేసును, 'నా పొరుగువాడు ఎవరు?' అన్న 

అడిగాడు.(లూకా 10:25-29) 

 

"మంచి సమరయుడు యొకక  ఉపమాన్ం" అన్న 

పలువబడే ఉపమానాని్న  వివరించిన్ త్రావ త్, ఈ 

ముగుగరిలో లేవీయుడు, పూజారి లేదా సమారిట్న్ - 

గాయపడిన్ వయ ర త యొకక  పొరుగువాడు ఎవరు అన్న 

యేసు అడిగాడు. "అత్న్నపై దయ చూపన్వాడు" అన్న 

నాయ యశాస్త్సత న్నపుణుడు జవాబిచాచ డు. యేసు అత్న్నతో 

‘వెళి ేఅలాగే చేయి’ అన్న చెపా్ప డు.” (లూకా 10:37) 

 

“క్కీసుత మన్లను క్పేమించి, దేవున్నర సువాసన్గల 

అరా ణగాను బలిగాను మన్కొరకు త్నిు  త్తను 

అరాి ంచుకుని్ టే,ే క్పేమగల పలలేవలె దేవున్నన్న 

అనుకరించుడి మరియు క్పేమతో జీవించుము” అన్న 

కూడా మన్కు చెపా బడింది (ఎఫెస్వయులకు 5:1- 2) 

మరియు 

"మీరు న్నిు  క్పేమిసేత, నేను ఆజాన పంచిన్ దాన్నర 

కట్టటబడి ఉంట్టరు."(యోహాను 14:15) 

 

క్కీసుతలో ఉని్ వారు దేవున్నన్న అనుకరించేవారిగా 

మారడాన్నర అనేక సూచన్లను అనుసరించాలి, 

త్దావ రా దేవున్నతో అన్ంత్ర జీవిత్ంలో జీవించాలి. 

 

“క్పపంచాన్ని  లేదా క్పపంచంలోన్న దేన్ననీ 

క్పేమించవదాు. ఎవరైనా క్పపంచాన్ని  క్పేమిసేత, త్ంక్డి 

క్పేమ అత్న్నలో ఉండదు. క్పపంచంలోన్న క్పతిదాన్నకీ - 

ప్పపష్ట మన్నష్ యొకక  కోరికలు, అత్న్న కళీ లోన్న కోరిక 

మరియు అత్ను కలిగ ఉని్  మరియు చేసే వాటి 

గురించి గొపా గా చెపుా కోవడం త్ంక్డి నుండి కాదు, 

క్పపంచం నుండి వసుతంది. లోకము మరియు దాన్న 

కోరికలు గతించును గాన్న దేవున్న చిత్తమును 

నెరవేరుచ వాడు న్నత్య ము జీవించును.”(1 యోహాను 

2:15-17) 

 

“మన్ం దేవున్న పలలేను క్పేమిసుతనిా మన్న ఈ విధ్ంగా 

మన్కు తెలుసు: దేవుణణ క్పేమించడం దావ రా మరియు 

ఆయన్ ఆజనలను ప్పటించడం దావ రా. ఇది దేవున్న పటే్ 

క్పేమ: ఆయన్ ఆజనలను ప్పటించడం. మరియు ఆయన్ 

ఆజనలు భారమైన్వి కావు.”(1 యోహాను 5:2-3) 

 

“ఇది మేము అత్న్న నుండి వినిా ము మరియు మీకు 



over the Jordan to go in and possess. I call heaven and 

earth as witnesses today against you, that I have set before 

you life and death, blessing and cursing; therefore choose 

life, that both you and your descendants may live; that you 

may love the LORD your God, that you may obey His voice, 

and that you may cling to Him, for He is your life and the 

length of your days; and that you may dwell in the land 

which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, 

and Jacob, to give them.” (Deut. 30:15-20) 

 

Comment: The land of the Lord for Israel was “The 

Promised Land” – Canaan. Today the “land of the Lord” is 

“The Kingdom of God” Christ church, the land of the 

forgiven. This is discussed in the BibleWay Publishing 

book A Kingdom Not Made With Hands. 

 

God’s desire is for those created in His image (His nature) 

to be reconciled to Him and have an intimate relationship 

with Him which occurs immediately following their burial 

into Christ’s blood, death. “The Lord is not slow about his 

promise, as some people understand slowness, but is being 

patient with you. He does not want anyone to perish, but 

wants everyone to repent.” (2 Peter 3:9) “You see, at just 

the right time, when we were still powerless, Christ died for 

the ungodly. …. But God demonstrates his own love for us 

in this: While we were still sinners, Christ died for us. Since 

we have now been justified by his blood, how much more 

shall we be saved from God's wrath through him!” 

(Romans 5:6-10) 

 

Comment: “Repentance” is “Not a mere feeling; it has not 

the uncertainty of moods and sentiments. It is not a simple 

change in the weather of the soul. It is a distinct alteration 

of the focus of the intelligence; it carries with it a movement 

of the will; in short, it is a revolution in the very ground of 

the man's being” (“The Pulpit Commentary”, vol. 18, p. 66 

quoted in “REFLECTIONS” #515 Al Maxey, January 3, 2012) 

 

The most critical question, then, has to be – “What must I 

do to be forgiven in order to be saved and receive an 

eternal life with God. He who finds the answer to that 

question will be faced with a serious choice – an everlasting 

decision to make. Like the Israelites of old, you must 

choose “Life” or “Death.” 

 

Chapter 8 

క్పకటించిన్ సందేశం: దేవుడు అత్న్నలో వెలుగుగా 

ఉనిా డు, చీకటి లేదు. మన్ం అత్న్నతో సహవాసం 

కలిగ ఉనిా మన్న చెపాు కుంటే, మన్ం చీకటిలో 

న్డుసాతము, మన్ం అబదిం చెబుత్తము మరియు 

సత్య ం క్పకారం జీవించము. అయితే ఆయన్ వెలుగులో 

ఉని్ టే్ట మన్ము వెలుగులో న్డుచిన్టే్యితే, మన్ము 

ఒకరితో ఒకరు సహవాసము కలిగయునిా ము, మరియు 

ఆయన్ కుమారుడైన్ యేసు రక తము సమసత 

ప్పపములనుండి మన్లను శుదిి చేసుతంది.”(1 యోహాను 

1:5-7) 

 

వాా ఖా్ : దేవుడు వెలుగు - అనీి  మంచివి, 

బహిరంగంగా చేసే పనులు - క్పేమ, సత్య ం, దయ, 

దయ, విశావ సం. 

 

వాా ఖా్ : డెవిల అనేది చీకటి - అని్న టినీ చెడు, 

రహసయ ంగా చేసే పనులు - దేవ షం, అసూయ, త్పుా డు, 

క్పతీకారం, సావ ర థం. 

 

“మీరు కూడా మాతో సహవాసం కలిగ ఉండేలా మేము 

చూసన్ వాటిన్న మరియు విని్  వాటిన్న మీకు 

తెలియజేసుతనిా ము. మరియు మన్ సహవాసం 

త్ంక్డితో మరియు ఆయన్ కుమారుడైన్ యేసుక్కీసుతతో 

ఉంది.(1 యోహాను 1:3) 

 

“మన్ం ప్పపం లేన్నవారమన్న చెపుా కుంటే, మన్లిి  

మన్ం మోసం చేసుకుంట్టము మరియు న్నజం మన్లో 

లేదు. మన్ం మన్ ప్పప్పలను ఒపుా కుంటే, ఆయన్ 

న్మమ కమైన్వాడు మరియు నీతిమంతడు మరియు 

మన్ ప్పప్పలను క్షమించి, అన్ని  అనాయ య్యల నుండి 

మన్లను శుదిి చేసాతడు. మన్ం ప్పపం చేయలేదన్న 

వాదిసేత, అత్న్ని  అబదిాలకోరుగా మారుసాతము మరియు 

అత్న్న మాట్కు మన్ జీవిత్ంలో జ్ఞసాథ న్ం లేదు.(1 

యోహాను 1:8-10) 

“క్పయమైన్ మిక్తలారా, క్పతి ఆత్మ ను 

విశవ సంచకండి, కానీ ఆత్మ లు దేవున్న నుండి వచాచ యో 

లేో పరీక్షంచండి, ఎందుకంటే చాలా మంది త్పుా డు 

క్పవక తలు క్పపంచంలోర వెళీా రు. ఈ విధ్ంగా మీరు 

దేవున్న ఆత్మ ను గురితంచగలరు: యేసుక్కీసుత శరీరములో 

వచాచ డన్న అంీకరించే క్పతి ఆత్మ  దేవున్న నుండి 

వచిచ న్ది, అయితే యేసును అంీకరించన్న క్పతి ఆత్మ  

దేవున్న నుండి వచిచ న్ది కాదు. ఇది క్కీసుత విరోధి యొకక  

ఆత్మ , ఇది రాబోతోందన్న మీరు వినిా రు మరియు 



What Must I Do? 

I must recognize that I am a sinner who needs a savior. 

Many people do not feel the need for a savior because they 

do not feel they are lost in need of forgiveness. Whether it 

comes through hearing a moving sermon; maybe a friend 

who shares with you the truth; maybe by reading a tract; 

whichever, in some way you must come to understand that 

“all have sinned and fall short of the glory of God” 

(Romans 3:23). As the prophet Isaiah had said long ago: 

“Our sins have hidden God's face from us so that He will 

not hear” (Isaiah 59:2). Our own sin separates us from 

God! “The wages of sin is death” (Romans 6:23). This is a 

spiritual death, which is a separation from God for those 

who are lost.  

“But what about my good works?" someone may say. The 

answer is: "For by grace you have been saved through 

faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of 

works, lest anyone should boast.” (Ephesians 2:8-9)  

“But my sins are small" others say, but "For whoever shall 

keep the whole law, and yet stumble in one point, he is 

guilty of all.” (James 2:10) 

Human pride and self-sufficiency are the greatest barriers 

against salvation. He who refuses to admit that he is a sinner 

in need of forgiveness is lost and cannot be saved. 

Have you understood the despair of being a sinner in need 

of a Savior? 

I must recognize that Jesus is the only hope of salvation. 

There is no other way to salvation. By his death on the 

cross, Jesus is able to save, set free, and ransom sinners. In 

John 14:6, Jesus declared: “I am the way, the truth, and the 

life: No man comes to the Father except through Me.” The 

only way we can get to God is through Christ. We also read 

in Acts 4:12, “Nor is there salvation in any other, for there 

is no other name under heaven given among men by which 

we must be saved.” We cannot be saved by relying on 

Mohammed, Buddha, Judaism, Hindu gods or any religion 

organization. Neither can we devise our own system of 

“Christianity” as is being done today and expect it to save 

us. Only Jesus Christ can specify the conditions for our 

ఇపుా డు కూడా లోకంలో ఉనాి రు.(1 యోహాను 4:1-3) 

 

వాా ఖా్ : "ప్పకులాడే" అంటే న్జరేయుడైన్ యేసు 

మాంసాహారం మరియు రక తంతో కూడిన్ మాన్వ 

శరీరంలో దేవుడు అన్న న్నరాకరించే వారు. 

 

“అపుా డు మన్ం ఇకపై పసపలలేుగా ఉండము, 

అలలచే అటూ ఇటూ ఎగరిపోత్తము మరియు క్పతి 

బోధ్నా గాలి దావ రా మరియు వారి మోసపూరిత్ 

కుత్ంక్త్తలలో మనుష్యల యొకక  కుయుర త మరియు 

కుటిలత్వ ం దావ రా ఇకక డ మరియు అకక డ 

ఎగరిపోత్తము. బదులుగా, క్పేమలో సత్తయ న్ని  

మాటే్టడితే, మన్ం అన్ని  విషయ్యలలో శ్నరస్ు గా అంటే 

క్కీసుతగా ఎదుగుత్తము. అత్న్న నుండి మొత్తం శరీరం, 

క్పతి సహాయక సిా యువుతో కలిస మరియు కలిస 

ఉంచబడుతంది, క్పతి భాగం దాన్న పన్నన్న 

చేసుతని్ పాు డు క్పేమలో పెరుగుతంది మరియు 

న్నరిమ ంచబడుతంది. కాబటిట, నేను మీకు ఈ విషయం 

చెపుతనిా ను మరియు క్పభువులో పట్టటబట్టటతనిా ను, 

మీరు ఇకపై అనుయ ల ఆలోచన్ల వయ ర థంతో 

జీవించకూడదు. వారు త్మ హృదయ్యలను కఠిన్త్రం 

చేయడం వల ేవారిలో ఉని్  అజానన్ం కారణంగా వారు 

త్మ అవగాహన్లో చీకటిగా ఉనాి రు మరియు దేవున్న 

జీవిత్ం నుండి విడిపోయ్యరు. అన్ని  సుని్న త్త్తవ న్ని  

కోలాో యి, వారు అని్న  రకాల అపవిక్త్త్లలో 

మున్నగపోయేలా ఇంక్దియ్యలకు త్మను త్తము 

అపా గంచుకునాి రు,(ఎఫెస్వయులు 4:14-19) 

 

“కాబటిట, దేవుడు ఎనిు కుని్  క్పజలు, పవిక్తలు 

మరియు క్పయమైన్వారు, మీరు కరుణ, దయ, 

విన్యం, సౌమయ త్ మరియు సహన్ం 

ధ్రించండి.ఒకరిపై మరొకరు మీకు ఏవైనా 

మనోవేదన్లు ఉంటే ఒకరినొకరు సహించండి మరియు 

క్షమించండి. క్పభువు న్ననిు  క్షమించిన్టే్ట 

క్షమించుము.వీట్ని్న ంటికీ మించి క్పేమను 

ధ్రించండి, ఇది క్పతిదీ సంపూరణ సామరసయ ంతో 

బంధిసుతంది.క్కీసుత శాంతి మీ హృదయ్యలలో 

పరిప్పలించన్నవవ ండి, ఎందుకంటే మీరు ఒకే శరీర 

అవయవాలుగా శాంతిర పలువబడాారు. మరియు 

కృత్జనత్తో ఉండండి. మీరు ఒకరికొకరు 

బోధించుకుంటూ, ఉపదేశ్నంచుకుంటూ ఉని్ పుా డు 

క్కీసుత వాకయ ం మీలో సమృదిిగా న్నవససుతంది.మీరు ఏమి 

చేసనా, మాట్తో లేదా క్రయతో, అని్న ంటినీ క్పభువైన్ 



salvation, because He paid our price and is our only savior. 

There is no other way.  

Are you ready to throw yourself down at the feet of the only 

one who can save you - Jesus the Christ? 

I must believe the good news that Jesus Christ came to 

earth, lived a perfect life, was crucified, (the perfect 

atoning sacrifice) for my sins, was buried, arose from 

the dead on the third day and now lives forever at God's 

right hand to intercede for those in Christ’s Body, His 

Church, a living organism not some organization. 

What Jesus did for us is called "the gospel", meaning "good 

news!" In Mark, Jesus tells us we must believe this gospel 

to be saved.  

Mark 16:15-16 – “Go into all the world and preach the 

good news to all creation. Whoever believes and is baptized 

will be saved, but whoever does not believe will be 

condemned.” 

What a story it is! God in human form, in the person of 

Jesus of Nazareth, passed through so many temptations but 

never sinned!  

1 Peter 2:21 – “To this you were called, because Christ 

suffered for you, leaving you an example, that you should 

follow in his steps.” 

He did so many signs and miracles to prove His divinity. 

John 20:30-31 – “Jesus did many other miraculous signs in 

the presence of his disciples, which are not recorded in this 

book. But these are written that you may believe that Jesus 

is the Christ, the Son of God, and that by believing you may 

have life in his name.” 

He died for us - a sacrifice to God for all our sins!  

Hebrews 1:10-14 – “He also says, ‘In the beginning, O 

Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens 

are the work of your hands. They will perish, but you 

remain; they will all wear out like a garment. You will roll 

them up like a robe; like a garment they will be changed. 

But you remain the same, and your years will never end.’” 

 

“To which of the angels did God ever say, ‘Sit at my right 

hand until I make your enemies a footstool for your feet? 

Are not all angels ministering spirits sent to serve those 

who will inherit salvation?’”  

యేసు నామంలో చేయండి, ఆయన్ దావ రా త్ంక్డి 

అయిన్ దేవున్నర కృత్జనత్లు చెపా ండి. (కొలస్ యులు 

3:12-17) 

 

వాా ఖా్ : “మాట్ లేదా దసాత వేజు” అనేది మాటే్టడే లేదా 

చేసన్ పనులు. అవి శాంతి మరియు క్పేమ లేదా 

కలహాలు మరియు దేవ షం కావచుచ . 

 

“ఈ కారణంగానే, మీ విశావ సాన్నర మంచిత్నాన్ని  

జోడించడాన్నర క్పతి క్పయత్ి ం చేయండి; మరియు 

మంచిత్నాన్నర, జ్ఞజాన న్ం; మరియు జ్ఞజాన న్ం, స్వవ య 

న్నయంక్త్ణ; మరియు స్వవ య న్నయంక్త్ణ, పట్టటదల; 

మరియు పట్టటదల, దైవభర త, మరియు దైవభర త, స్సదర 

దయ; మరియు స్సదర దయ, క్పేమ. ఎందుకంటే మీరు 

ఈ లక్షణాలను అధిక జ్ఞసాథయిలో కలిగ ఉంటే, అవి మన్ 

క్పభువైన్ యేసుక్కీసుత గురించి మీకుని్  జ్ఞజాన న్ంలో 

పన్నరమాలిన్ మరియు ఉతా్త దకత్ లేకుండా మిమమ లిి  

కాప్పడత్తయి.(2 పేతరు 1:5-8) 

 

"చివరి కాలంలో త్మ భర తహీన్మైన్ కోరికలను 

అనుసరించే అపహాసయ ం చేసేవారు ఉంట్టరు." వీరు 

మిమమ లిి  విభజించే పురుష్యలు, వారు కేవలం 

సహజమైన్ క్పవృతతలను అనుసరిసాతరు మరియు 

ఆత్మ ను కలిగ ఉండరు. కానీ క్పయమైన్ మిక్తలారా, 

మీరు మీలో మిమమ లిి  మీరు న్నరిమ ంచుకోండి. 

పవిక్త్మైన్ విశావ సం మరియు పరిశుదిాత్మ లో 

క్ప్పరిథంచండి.మన్ క్పభువైన్ యేసుక్కీసుత యొకక  

కన్నకరం మిమమ లిి  న్నత్య జీవంలోర తీసుకురావడాన్నర 

మీరు ఎదురు చూసుతని్ పుా డు దేవున్న క్పేమలో 

ఉండండి చెడిపోయిన్ మాంసంతో త్డిసన్ బట్టలపై 

కూడా భయం-దేవ షం కలగలిస దయ 

చూపండి.”(జూడ్ 18-23) 

 

వాా ఖా్ : క్కీసుతలో ఉని్ వారు ఎదగాలి అన్న పైవాటిన్న 

బటిట సా షటమవుతంది. కాబటిట, జ్ఞరషేటమైన్ క్పశి  

ఏమిట్ంటే, “నా జీవిత్ం దేవుణణ క్పతిబింబించేలా నేను 

ఎలా ఎదగాలి?” ఆయన్ సారాంశం మరియు సవ భావం 

యొకక  సా షటమైన్ పోలికను న్నరంత్రం 

క్పతిబింబించడం దావ రా నేను దేవుడిలా మారగలను- 

నేను పెదయా్యయ క క్పేమ, దయ, దయ, న్నజం మరియు 

నాయ యం. 

 



Finally, He was raised from the dead, proving that He is the 

Son of God.  

 

Romans 1:4-5 – “Who through the Spirit of holiness was 

declared with power to be the Son of God by his 

resurrection from the dead: Jesus Christ our Lord. Through 

him and for his name's sake, we received grace and 

apostleship to call people from among all the Gentiles to 

the obedience that comes from faith.” 

 

1 Corinthians 15:1 – “Now, brothers, I want to remind you 

of the gospel I preached to you, which you received and on 

which you have taken your stand.” What a wonderful story!  

 

I must repent of my sins.  

Jesus says in Luke 13:3, “... unless you repent, you will all 

likewise perish.” It is either repent or perish; the choice is 

ours. Acts 17:30 says, “Truly these times of ignorance God 

overlooked, but now commands all men everywhere to 

repent.” All people everywhere, and that includes you and 

me, are commanded of God to repent. Repent of what? 

Repent of our sins. Repent of not fully serving and 

following all that God says. God is pleading with us to 

repent. He greatly desires that we turn to him. He tells us in 

2 Peter 3:9, “The Lord is not slack concerning His promise, 

as some men count slackness; but is longsuffering toward 

us, not willing that any should perish but that all should 

come to repentance.” God wants us to repent so we can be 

saved. He is patiently waiting on us. But eventually our 

time will run out. The longer we put off repentance, the 

harder our heart gets. 

Repentance is not just being sorry. 2 Corinthians 7:10 says, 

“For Godly sorrow produces repentance leading to 

salvation, not to be regretted; but the sorrow of the world 

produces death.” Repentance is a change of heart and a 

change of mind. We must make up our mind to stop living 

life our way and start living it God's way. It is making up 

our minds that we are going to serve God with all our might 

and do everything He says. Matthew 22:37, “Jesus said to 

him, You shall love the Lord your God with all your heart, 

and with all your soul, and with all your mind.” In other 

words, we must do it with all of our being. 

Romans 2:4 states, “The goodness of God leads you to 

repentance.” God has been so good to us, and this should 

cause us to want to please Him in every way. God, because 

of His love for us, has done so much for us, and because of 

అధ్యా యం 7 

ఎవరేాసటంగ్ డెత్ 
 

మరణాన్ంత్ర జీవిత్తన్ని  లేదా మరణాన్ంత్ర 

జీవిత్తన్ని  విశవ సంచన్న లేదా క్పతి ఒకక రూ దేవున్నతో 

శాశవ త్ంగా జీవిసాత రన్న విశవ సంచే వారు ఈ త్త్వ శాస్త్సతం 

క్పకారం జీవిసాతరు: 

1. మీరు చన్నపోవచుచ  రేపటి కోసం తిన్ండి, క్త్తగండి 

మరియు ఉలేాసంగా ఉండండి. 

2. నాది నాది. నీది ఏది కావాలంటే నేను తీసుకుంట్టను. 

3. జీవిత్ంలో ఎకుక వ వసుతవులు సంప్పదించిన్వాడు 

గెలుసాతడు. 

4. నేను ఎవరికీ భయపడను, దేవున్నర లేదా మన్నష్ర 

భయపడను. నేనే శర త గల వాడిన్న. 

 

పరయ వసాన్ంగా, వారు త్మ కోరికలకు లంగ, దేవుడు 

కోరుకునే దాన్నకంటే వారు చేయ్యలనుకుని్ ది 

చేయడం దావ రా ఆడమ్స మరియు ఈవ్, కయీన్, ఏసా 

మరియు జుడాస్ యొకక  చరయ లను అనుసరిసాతరు. 

దేవుడు ఆదికాండము 2:16-17లో వారితో ఇలా అనిా డు: 

“తోట్లోన్న క్పతి చెట్టటను మీరు ఉచిత్ంగా తిన్వచుచ ; 

కానీ మంచి చెడలా తెలివిన్నచేచ  చెట్టట ఫలాలను మీరు 

తిన్కూడదు, ఎందుకంటే మీరు దాన్నన్న తినే రోజున్ 

మీరు ఖచిచ త్ంగా చన్నపోత్తరు. కానీ ఆదికాండము 3:4-6, 

13లో మన్ం చదువుత్తము “అపుా డు ప్పము స్త్స్వతతో, 

'నువువ  త్పా కుండా చన్నపోవు. మీరు దాన్న తినే రోజున్ 

మీ కళీ్ల  తెరవబడత్తయన్న మరియు మీరు మంచి 

చెడలాను తెలుసుకున్న దేవున్నలా ఉంట్టరన్న దేవున్నర 

తెలుసు. కాబటిట, ఆ చెట్టట ఆహారాన్నర మంచిదన్న, కళకేు 

ఆహేాదకరంగా ఉందన్న, జ్ఞజాన న్వంత్ం కావడాన్నర ఇషటపడే 

చెట్టట అన్న ఆ స్త్స్వత చూసన్పుా డు, ఆమె దాన్న ఫలాలను 

తీసుకొన్న తినేసంది. ఆమె త్న్తో ప్పట్ట త్న్ భరతకు 

కూడా ఇచిచ ంది, అత్ను తినిా డు. … “మరియు 

దేవుడైన్ యెహోవా ఆ స్త్స్వతతో ఇలా అనిా డు. 

 

వాా ఖా్ : ఆడమ్స మరియు ఈవ్ అబదిాని్న  న్మామ రు. 

ఏశావు వారి కోరికలకు లంగపోయ్యడు, అయితే 

అత్తయ శగల వయ ర త అయిన్ జుడాస్, డబుు  కోసం చాలా 

చెడవాాడు, అత్ను యేసుకు క్ోహం చేయడం దావ రా 

శాశవ త్ మరణాన్ని  ఎంచుకునిా డు మరియు అత్న్న 

“సిే హితల” నుండి దంగలించాడు. 

 



this we read in 1 John 4:19, “We love Him, because He first 

loved us." This should cause us to want to repent and do all 

the things that He has asked us to do, otherwise we do not 

love God. Jesus said in John 14:24, "He who does not love 

Me, does not keep my words.”  

Do you love God? If you do, you will want to do everything 

that He says. In John 14:15 Jesus says, “If you love Me keep 

My commandments.” Are you willing to show your love to 

God by repenting? By renouncing all your sins and 

disobedience? By deciding that you will give your life over 

to following and obeying Jesus? Jesus said: “Whoever 

desires to come after Me, let him deny himself, and take up 

his cross, and follow Me” (Mark 8:34). Have you decided 

that you do not want to sin anymore? If so, you are now 

ready to be united with Christ.  

I must confess Jesus 

Jesus wants us to confess Him before men. In Matthew 

10:32-33 he says, “Therefore whoever confesses Me before 

men, him I will also confess before My Father who is in 

Heaven. But whoever denies Me before men, him I will also 

deny before my Father who is in Heaven.” If we deny 

Christ we are going to be lost. We must not be ashamed to 

confess to other people that we believe that Jesus Christ is 

the Son of God. Jesus says in Mark 8:38, “For whoever is 

ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful 

generation, of him the Son of Man also will be ashamed 

when he comes in the glory of His Father with the holy 

angels.” If He is ashamed of us that means that we are 

going to be lost. 

There are several examples of people confessing their faith 

in Christ in the Bible. One is found in Matthew 16:16-17, 

“Simon Peter answered and said, You are the Christ, the 

Son of the living God. Jesus answered and said to him, 

Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has 

not revealed this to you, but My Father who is in Heaven.” 

Christ was well pleased with Peter's confession and He will 

be with ours also.  

In Acts 8:36-37 a man asked the question, “See here is 

water. What hinders me from being baptized?” Then in 

verse 37, “Then Philip said, ‘If you believe with all your 

heart you may.’ And he answered and said, ‘I believe that 

Jesus Christ is the Son of God.’” That is the good 

confession. 

జేమ్స్  జేమ్్స  1:12-15 లో ఈ విధ్ంగా పేరొక నిా డు 

“క్పలోభాలను సహించే వయ ర త ధ్నుయ డు; ఎందుకంటే 

అత్ను ఆమోదించబడిన్పుా డు, క్పభువు త్న్ను 

క్పేమించేవారిర వాగాాన్ం చేసన్ జీవ రరీట్టన్ని  

పొందుత్తడు. అత్ను శోధించబడిన్పుా డు, 'నేను 

దేవున్నచే శోధించబడాాను' అన్న ఎవరూ అన్కూడదు; 

ఎందుకంటే దేవుడు చెడుచేత్ శోధింపబడడు, అత్డే 

ఎవరినీ శోధించడు. కానీ క్పతి ఒకక రు త్న్ సవ ంత్ 

కోరికలచే ఆకరి షంచబడిన్పుా డు మరియు 

క్పలోభపెటిటన్పాు డు శోదించబడత్తరు. అపుా డు, కోరిక 

గరభ ం దాలిచ న్పుా డు, అది ప్పప్పన్నర జన్మ న్నసుతంది; 

మరియు ప్పపము సంపూరణముగా ఎదిగన్పాు డు 

మరణమును పుటిటంచును.” 

అందువల,ే ఆడమ్స మరియు ఈవ్ యొకక  అవిధేయత్ 

దావ రా, వారి కోరికలకు లంగ, మరణం క్పపంచంలోర 

క్పవేశ్నంచింది - ప్పపం యొకక  ఫలిత్ం. "కాబటిట, ఒకే 

మన్నష్ దావ రా ప్పపం క్పపంచంలోర క్పవేశ్నంచిన్టే్ట, 

ప్పపం దావ రా మరణం, మరియు మరణం అందరిర 

వాయ పంచింది, ఎందుకంటే అందరూ ప్పపం చేసారు." 

(రోమనేు 5:12) 

 

వాా ఖా్ : దేవుడు చెపా్ప డు, "మంచి చెడలా తెలివిన్నచేచ  

చెట్టట ఫలాలను మీరు తిన్కూడదు, ఎందుకంటే మీరు 

దాన్నన్న తింటే మీరు ఖచిచ త్ంగా చన్నపోత్తరు." (Gen 

2:17) కాబటిట, అది దేవున్నర అవిధేయత్, ప్పపం, మరణం 

మనుష్యలందరికీ వాయ పంచింది - ప్పపం కాదు. 

 

కానీ న్నరీక్షణ ఉంది “మీరు మీ అవయవములను 

అపవిక్త్త్కు మరియు మరింత్ అనాయ య్యన్నర దారితీసే 

అనాయ య్యన్నర బాన్నసలుగా చూపంచిన్టే,ే ఇపుా డు మీ 

సభుయ లను పవిక్త్త్ కోసం నీతి దాసులుగా ఉంచండి. 

ఎందుకంటే మీరు ప్పప్పన్నర బాన్నసలుగా ఉని్ పాు డు, 

మీరు నీతి విషయంలో సేవ చఛ గా ఉనాి రు. మీరు 

ఇపుా డు సగుగపడే విషయ్యలలో అపుా డు మీకు ఏ ఫలం 

వచిచ ంది? ఎందుకంటే వాటి ముగంపు మరణమే. 

అయితే ఇపుా డు ప్పపం నుండి విముర త పొంది, దేవున్నర 

దాసులుగా మారిన్ందున్, మీరు పవిక్త్త్కు మీ ఫలం 

మరియు ముగంపు, శాశవ త్ జీవిత్తన్ని  కలిగ ఉనిా రు. 

ఎందుకంటే ప్పప్పన్నర జీత్ం మరణం.” (రోమనేు 6:19-23) 

 

దేవుడు ప్పపం, అనాయ యం, తిరుగుబాట్ట మరియు 

అవిధేయత్గా భావించే విషయ్యలకు సంబంధించిన్ 

అనేక సూచన్లు క్రందివి. అలా ఆచరించే వారు 



But there is more. We not only confess that Jesus is the 

Christ, the Son of God, we also confess Him as our Lord. 

“... If you confess with your mouth the Lord Jesus and 

believe in your heart that God has raised Him from the 

dead, you will be saved.” Romans 10:9. We name Him as 

our leader, owner, ruler, chief, boss, the one who has all the 

authority over our lives. Someday everyone will make this 

confession – “…that at the name of Jesus every knee should 

bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those 

under the earth, and that every tongue should confess that 

Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.” 

(Philippians 2:10-11) But for some it will be too late. 

Are you ready to confess to others that you believe that 

Jesus is the Christ the Son of the living God and that He is 

now the lord and Master of your life? 

I must be immersed  

Acts 2:38 – “Repent, and let every one of you be baptized 

in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and 

you shall receive the gift of the Holy Spirit.” We are to be 

baptized, immersed, in order to receive the forgiveness of 

all our sins. 

 

Acts 22:16 – “And now why are you waiting? Arise and be 

baptized, and wash away your sins, calling on the name of 

the Lord.”  

 

Comment: After declaring that Jesus was God in human 

form and the calling on God to forgive then through the act 

of immersion in water, baptism, God washes away one’s 

sins by the blood of Christ – NOT water.  To call on the 

name of the Lord means to invoke Him to action. Calling 

on the name of the Lord, pleading for Him to forgive, wash 

away our sins and save us!  

 

1 Peter 3:21 – “Corresponding to that (eight souls saved by 

water in the ark), baptism now saves you - not the removal 

of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good 

conscience through the resurrection of Jesus Christ.” 

Baptism, according to Peter, is not an outer cleansing of dirt 

from the physical body. Rather, the baptism that saves us is 

an 'appeal' (plea) to God for a good conscience. Baptism is 

a prayer, an appeal, a pleading to God for an inner cleansing 

of the guilty soul. Therefore, baptism into Christ is the true 

biblical sinner's prayer. 

 

What saves us from our sins? The blood of Jesus! When 

does the blood of Jesus save us? When we call upon God to 

మరణాన్ంత్రం జీవిసాతరు. 

 

ఆదికండము 6:5-6– “మనుష్యయ న్న దుషటత్వ ం భూమిపై 

గొపా దన్న మరియు అత్న్న హృదయ ఆలోచన్లలోన్న 

క్పతి ఊహ న్నరంత్రం చెడుగా ఉందన్న దేవుడు 

చూశాడు. మరియు అది యెహోవా భూమిపై మాన్వున్న 

చేసన్ందుకు పశాచ త్తతపపడి, అది అత్న్న హృదయంలో 

బాధ్పెటిటంది. 

 

ఆదికండము 13:13- "అయితే సొదమ మనుష్యయ లు 

యెహోవా దృష్టలో చెడవాారు మరియు చాలా ప్పపులు." 

 

ఆదికండము 19:4-5“వారు లోతను పలిచారు, “ఈ 

రాక్తి మీ వదకాు వచిచ న్ పురుష్యలు ఎకక డ ఉనాి రు? 

మేము వారితో శృంగారంలో ప్పలగన్డాన్నర వారిన్న మా 

వదకాు తీసుకురండి.” 

 

వాా ఖా్ : అసహజ సెక్్  కోసం కోరిక - ఒకే లింగంతో 

సెక్్ . 

 

ఎఫెసీయులు 5:5- "దీన్నన్న బటిట మీరు ఖచిచ త్ంగా 

చెపా గలరు: అనైతిక, అపవిక్త్మైన్ లేదా అత్తయ శగల 

వయ ర త - అలాంటి వయ ర త విక్గహారాధ్కుడు-క్కీసుత మరియు 

దేవున్న రాజయ ంలో ఏదైనా వారసత్తవ న్ని  కలిగ ఉంట్టడు." 

 

హెక్రీయులు 10:26-31– “సత్య ం గురించిన్ జ్ఞజానన్ం 

పొందిన్ త్రావ త్ మన్ం ఉదాేశపూరవ కంగా ప్పపం చేసేత, 

ప్పప్పల కోసం త్తయ గం ఉండదు, కానీ తీరుా  గురించి 

భయంకరమైన్ న్నరీక్షణ మరియు శక్తవులను 

క్మింగవేసే కోపం. మోషే ధ్రమ శాస్త్సాత ని్న  తిరసక రించిన్ 

వయ ర త ఇదరాు లేదా ముగుగరు సాక్షుల సాక్షయ ంపై కన్నకరం 

లేకుండా మరణసాతడు. దేవున్న కుమారుడిన్న కాళరేంద 

తొరక న్, అత్ను పవిక్త్మైన్ ఒడంబడిక రకాతని్న  

సాధారణ విషయంగా పరిగణంచి, కృప యొకక  ఆత్మ ను 

అవమాన్నంచిన్ అత్ను ఎంత్ ఘోరమైన్ శ్నక్షకు అరుుడు 

అన్న మీరు అనుకుంట్టనాి రా? ఎందుకంటే, 

'పగతీరుచ కోవడం నాది, నేను క్పతిఫలం చెలిసేాతను' అన్న 

చెపా న్ వయ ర త మన్కు తెలుసు. మరలా, 'యెహోవా త్న్ 

క్పజలకు తీరుా  తీరుచ ను.' సజీవుడైన్ దేవున్న చేతిర 

చికక డం భయంకరమైన్ విషయం. 

 

జేమ్స్  1:19-21– “కాబటిట, నా క్పయ సహోదరులారా, 

క్పతి మనుష్యయ డు వినుట్కు శీక్ఘముగాను, 



cleanse us through baptism! So where lies the saving 

power? It is in the atoning blood of Christ. (The 

resurrection of Jesus Christ is the event that validated the 

worth of his death on the cross.) Faith - baptism links us 

with the death, burial and resurrection of Christ.  

 

Being baptized "into his death" and being "united with him 

in his resurrection" (Romans 6:3-5) is how salvation comes 

to us in baptism. 

 

Salvation, forgiveness of sins, which comes from being 

united, reconciled, with God in Christ is given when our 

trusting hearts appeal to God for a good conscience. We do 

this when we are baptized, immersed. Baptism is faith 

crying out, a prayer, to God to save us based on the death 

of Christ on the cross, the atoning sacrifice. Do you need to 

be baptized?  

I must be faithful until death  

Colossians 1:21-23 – “And you, who once were alienated 

and enemies in your mind by wicked works, yet now He has 

reconciled in the body of His flesh through death, to present 

you holy, and blameless, and above reproach in His sight; 

if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, 

and are not moved away from the hope of the gospel which 

you heard. ... .” 

Revelation 2:10 – “Be faithful until death, and I will give 

you the crown of life." 

 

This is only a brief outline of God's will for your life. Those 

who enter in the way of Christ spend their whole lives 

seeking his perfection, preparing for eternal life that the 

saved will enjoy in His presence. Now you must decide. 

Each one of us will choose our own eternal destiny. Which 

will your decision be? 

  

Matthew 7:13-14 - "Enter by the narrow gate for wide is 

the gate and broad is the way that leads to destruction and 

there are many who go in by it. Because narrow is the gate 

difficult is the way which leads to life and there are few who 

find it."   

 

God’s Invitation to the World 
 

Matt 11:28-30 – “Come to Me, all you who labor and are 

heavy laden, and I will give you rest.  Take My yoke upon 

you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, 

and you will find rest for your souls.  For My yoke is easy 

మాట్లాడుట్లోను, ఆక్గహమున్కు న్నదాన్ముగాను 

ఉండవలెను; మాన్వున్న ఉక్గత్ దేవున్న నీతిన్న ఉత్ా తిత 

చేయదు. కావున్, సమసత కలమ షములను మరియు 

దుషటత్వ ము క్పవహించుట్ను విడిచిపెటిట, మీ 

ఆత్మ లను రక్షంచగలిగన్ నాట్బడిన్ వాకయ మును 

సాతివ కముతో స్వవ కరించుము.” 

 

2 పేతరు 2:4-11– “దేవుడు ప్పపం చేసన్ 

దేవదూత్లను విడిచిపెట్టకపోతే, వారిన్న న్రకాన్నర 

పడవేస, తీరాు  కోసం క్పతేయ రంచబడట్టన్నర వారిన్న 

చీకటి గొలుసులలోర పంపంచాడు; మరియు పురాత్న్ 

క్పపంచాన్ని  విడిచిపెట్టలేదు, కానీ ఎన్నమిది మంది 

వయ కుతలలో ఒకరైన్ నోహజ్ఞను రక్షంచాడు, నీతి బోధ్కుడు, 

భర తహీనుల క్పపంచంలో వరదను తీసుకువచాచ డు; 

మరియు సొదమ మరియు గొమొక్రా న్గరాలను 

ూడిదగా మారచ డం, వాటిన్న నాశన్ం చేయడాన్నర 

ఖండించారు, త్రువాత్ భర తహీన్ంగా జీవించే వారిర 

వాటిన్న ఒక ఉదాహరణగా మారాచ రు; మరియు 

దురామ రుగల నీతిమాలిన్ క్పవర తన్తో అణచివేయబడిన్ 

నీతిమంతడైన్ లోతను విడిపంచాడు (ఆ 

నీతిమంతన్న కోసం, వారి మధ్య  న్నవసంచే, వారి 

అనాయ యమైన్ పనులను చూస మరియు విన్డం దావ రా 

అత్న్న నీతిమంతడైన్ ఆత్మ ను రోజురోజుకు 

బాధ్పెట్టటడు) - అపుా డు క్పభువుకు ఎలా విడిపంచాలో 

తెలుసు క్పలోభాల నుండి దైవభర తతో మరియు తీరుా  

రోజున్ అనాయ యమైన్ వారిన్న శ్నక్షలో ఉంచడాన్నర, 

మరియు ముఖయ ంగా అపవిక్త్త్ అనే కోరికతో శరీరాన్ని  

అనుసరించే వారు మరియు అధికారాన్ని  

త్ృణీకరించేవారు. వారు గరివ ష్యటలు, సవ యం సంకలా ం 

కలవారు. వారు క్పముఖుల గురించి చెడుగా 

మాటే్టడట్టన్నర భయపడరు, అయితే ఎకుక వ శర త 

మరియు శర త ఉని్  దేవదూత్లు వారిపై దూష్ంచే 

న్నందను క్పభువు ముందు తీసుకురారు. 

 

2 పేతరు 2:12-17- “కానీ ఇవి, సహజమైన్ క్కూర 

జంతవులను పట్టటకున్న నాశన్ం చేయడాన్నర, త్మకు 

అరథం కాన్న విషయ్యల గురించి చెడుగా మాటే్టడి, త్మ 

సవ ంత్ అవినీతిలో పూరితగా న్శ్నంచిపోత్తయి మరియు 

అధ్రామ న్నర సంబంధించిన్ జీత్తలను పొందుత్తయి 

పగటిపూట్ కేరింత్లు. అవి మచచ లు మరియు 

మచచ లు, వారు మీతో విందు చేసుతని్ పుా డు వారి 

సవ ంత్ మోసాలకు ప్పలా డుతనాి రు, వయ భచారంతో 

న్నండిన్ కళ్లీ  కలిగ ఉంట్టరు మరియు అవి ప్పపం 



and My burden is light.”  

 

1 Corinthians 2:9-11 – “But as it is written: ‘Eye has not 

seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man 

the things which God has prepared for those who love 

Him.’  But God has revealed them to us through His Spirit. 

For the Spirit searches all things, yes, the deep things of 

God.  For what man knows the things of a man except the 

spirit of the man which is in him? Even so no one knows the 

things of God except the Spirit of God.” 

 

Matthew 28:18-20 – “And Jesus came and spoke to them, 

saying, ‘All authority has been given to Me in heaven and 

on earth.   Go therefore and make disciples of all the 

nations, baptizing them in the name of the Father and of the 

Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all 

things that I have commanded you; and lo, I am with you 

always, even to the end of the age.’ Amen.”  

 

Mark 1:14-15 – Jesus came to Galilee, preaching the 

gospel of the kingdom of God, and saying, “The time is 

fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and 

believe in the gospel.” 

  

Matthew 6:33-34 – “But seek first the kingdom of God and 

His righteousness, and all these things shall be added to 

you.   Therefore, do not worry about tomorrow, for 

tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the 

day is its own trouble.”   

 

Romans 6:16-19 – “Do you not know that to whom you 

present yourselves slaves to obey, you are that one's slaves 

whom you obey, whether of sin leading to death, or of 

obedience leading to righteousness?  But God be thanked 

that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the 

heart that form of doctrine to which you were delivered.  

And having been set free from sin, you became slaves of 

righteousness.  I speak in human terms because of the 

weakness of your flesh.”  

 

“For just as you presented your members as slaves of 

uncleanness, and of lawlessness leading to more 

lawlessness, so now present your members as slaves of 

righteousness for holiness.” 

 

Acts 4:10-12 – “Let it be known to you all, and to all the 

people of Israel, that by the name of Jesus Christ of 

Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the 

dead, by Him this man stands here before you whole.  This 

నుండి విముర త పొందలేవు, అసథరమైన్ ఆత్మ లను 

క్పలోభపెట్టటయి. వారు అత్తయ శతో కూడిన్ అభాయ సాలలో 

శ్నక్షణ పొందిన్ హృదయ్యన్ని  కలిగ ఉనాి రు మరియు 

శపంచబడిన్ పలలేు. వారు సరైన్ మారాగని్న  విడిచిపెటిట, 

అనాయ యపు జీత్తన్ని  క్పేమించే బెయోరు కుమారుడైన్ 

బిలాము మారాగని్న  అనుసరించారు; కానీ అత్న్న ోషం 

కోసం అత్ను మందలించబడాాడు: ఒక మూగ గాడిద 

మన్నష్ గొంతతో మాటే్టడట్ం క్పవక త యొకక  పచిచ న్న 

న్నరోధించింది. ఇవి నీరు లేన్న బావులు, తఫాను దావ రా 

మోసుకెళ్లీ  మేఘాలు, 

 

వాా ఖా్ : స్త్కైసతవులమన్న చెపాు కొనే స్త్కైసతవులతో 

సమావేశమైన్ క్పజలు పగటిపూట్ కేరింత్లు కొడుతూ, 

వయ భచారంతో న్నండిన్ కళతేో, అత్తయ శతో ఉనాి రు. వారు 

సరైన్ మారాగని్న  విడిచిపెటిట త్పుా దారి పట్టట రు. 

 

2 థెస్ లొనీక్యులు 1:3-10– “సహోదరులారా, మీ 

కోసం మేము ఎలపేుా డూ దేవున్నర కృత్జనత్లు 

చెపా డాన్నర కట్టటబడి ఉనిా ము, అది సముచిత్మైన్ది, 

ఎందుకంటే మీ విశావ సం విపరీత్ంగా పెరుగుతంది 

మరియు మీలో క్పతి ఒకక రి క్పేమ ఒకరికొకరు 

పుషక లంగా ఉంట్టంది, త్దావ రా మేము చరిచ లలో మీ 

గురించి గొపా గా చెపుా కుంట్టము. మీరు సహించే అన్ని  

హింసలు మరియు కష్టటలలో మీ సహన్ం మరియు 

విశావ సం కోసం దేవుడు, ఏదిదేవున్న నీతియుక తమైన్ 

తీరుా కు క్పత్య క్ష సాక్షయ ం, మీరు దేవున్న రాజాయ న్నర 

అరుులుగా పరిగణంచబడత్తరు, దాన్న కోసం మీరు కూడా 

బాధ్పడత్తరు; న్ననిు  ఇబు ంది పెటేటవారిర క్శమతో 

క్పతిఫలమివవ డం దేవున్నర నీతిమంత్మైన్ది, మరియు 

యేసు క్పభువు త్న్ శర తవంత్మైన్ దేవదూత్లతో 

పరలోకం నుండి బయలు దేరిన్పుా డు, 

అగి క్పమాదంలో అగి క్పమాదంలో బయలు 

దేరిన్పుా డు మాతో ప్పట్ట కష్టట లేో ఉని్  మీకు 

విక్శాంతిన్నచాచ డు.దేవుణణ ఎరుగన్న వారిపై, మన్ 

క్పభువైన్ యేసుక్కీసుత సువారతకు లోబడన్న వారిపై 

క్పతీకారం తీరుచ కోవడం. వారు క్పభువు సన్ని ధి నుండి 

మరియు ఆయన్ శర త మహిమ నుండి న్నత్య  నాశన్ముతో 

శ్నక్షంచబడత్తరు. ఆయన్ వచిచ న్పుా డు, ఆ దిన్మున్, 

ఆయన్ పరిశుదిులలో మహిమపరచబడుట్కు మరియు 

విశావ సులందరిలో మెచుచ కొన్బడుట్కు, మీ మధ్య  మా 

సాక్షయ ము న్మమ బడిన్ందున్."  

 

క్రపక్టన 20:10- “వారిన్న మోసగంచిన్ అపవాది, మృగం 



is the 'stone which was rejected by you builders, which has 

become the chief cornerstone.'   Nor is there salvation in 

any other, for there is no other name under heaven given 

among men by which we must be saved.”  

Conclusion 
 

There is No Guarantee of a Tomorrow 

The tragedy is that nobody must lose Heaven and gain Hell. 

The choice is ours. We are free to determine our own 

eternal destiny.  If Heaven is a prepared place for a prepared 

people, then Hell is a place prepared for an unprepared 

people.  

 

2 Corinthians 6:2 – “Behold, now is the accepted time; 

behold, now is the day of salvation.”  

 

John 15:10 – “If ye keep my commandments, ye shall abide 

in my love; even as I have kept my Father's commandments, 

and abide in his love.”  

 

Those “In Christ” living for the AFTER-LIFE must be 

aware of temptations constantly set before them by the 

Devil as there are examples in both the Old Testament and 

New Testament of God’s children disobeying God and 

going back into the ways of the world.  

 

Those “not in Christ” need to seriously consider:  

 
What The Bible Says About How to Get in Christ? 
  

Hear – Study diligently and read what the Christ taught for 

they are the Words of life. 
 

Understand   

• All people, men and women, are sinful having 

disobeyed God’s righteous ways and commands  

• One’s unforgiven sin will result in my eternal death   

• One must be forgiven to have eternal life with God 

• Christ is the only way for me to be forgiven of all 

my sins 
 

Believe – Jesus Was and is God 

•   He came to earth in human flesh as Jesus of Nazareth 

• He lived among men 

• He willingly gave His sinless physical life as the 

perfect and only sacrifice for my sins, being 

crucified  

• He Was buried 

• God raised Him from the grave on the third day  

మరియు త్పుా డు క్పవక త ఉని్  అగి  మరియు గంధ్కపు 

సరస్ు లోర పడవేయబడాాడు. మరియు వారు పగలు 

మరియు రాక్తి ఎపా టికీ మరియు ఎపా టికీ 

హింసంచబడత్తరు. 

 

క్రపక్టన 21:8- "కానీ పరిరవారు, అవిశావ సులు, 

అసహయ కరమైన్వారు, హంత్కులు, లైంగక దురామ రుగలు, 

మంక్త్గాళ్లీ , విక్గహారాధ్కులు మరియు 

అబదిాలకోరులు అగి  మరియు గంధ్కంతో మండే 

సరస్ు లో త్మ ప్పక్త్ను కలిగ ఉంట్టరు, ఇది రండవ 

మరణం." 

 

1 యోహాను 1:10- "మన్ం ప్పపం చేయలేదన్న చెబితే, 

మన్ం ఆయన్ను అబదికిున్న చేసాతము, మరియు 

ఆయన్ మాట్ మన్లో ఉండదు." 

 

వాా ఖా్ : ఇపుా డు మరణాన్ంత్ర సవ భావం గురించి 

చాలా చరచ లు ఉండవచుచ . ఇది అక్షరారథమా లేదా 

అలంకారికమా, ఎపా టికీ అంత్ం లేన్న వేదన్ లేదా 

వినాశన్ం మరియు కొన్సాగుతందా? మరణాన్ంత్ర 

సవ భావంతో సంబంధ్ం లేకుండా అది చాలా 

భయంకరంగా మరియు అంతిమంగా ఉంట్టంది, 

అత్న్న లేదా ఆమె సరైన్ మన్స్ు లో ఉని్ వారిన్న 

అకక డిర పంపడాన్నర ఇషటపడరు. మరణాన్ంత్రం 

శాశవ త్ న్నవాసులు: 

 

తిరుగుబాట్ట చేసన్ కోణాలు డెవిల (సాత్తను) 

మృగం త్పుా డు క్పవక త 

పరిర (భయంతో) న్మమ కం లేన్న 

అసహయ కరమైన్ హంత్కులు 

దగాకోరులు మంక్త్గాళ్లీ    

లైంగక అనైతికం విక్గహారాధ్కులు 

(వయ భచారులు) 

 

శుభవారత ఏమిట్ంటే, చన్నపోయిన్వారి దేశంలోర 

క్పవేశ్నంచడాన్నర మరణసుతని్  భూమిన్న విడిచిపెట్టట లి్ న్ 

అవసరం లేదు. 

“చూడండి, నీ దేవుడైన్ యెహోవాను క్పేమించుమన్న, 

ఆయన్ మారగములలో న్డువవలెన్న్న, ఆయన్ 

ఆజనలను, ఆయన్ కట్టడలను, ఆయన్ తీరుా లను 

గైకొన్వలెన్న్న ఈరోజు నేను నీకు ఆజాన పంచుచునిా ను, 

జీవమును మంచిన్న మరణమును చెడును నీ యెదుట్ 

ఉంచుచునిా ను. మీరు జీవించి గుణంచవచుచ ; నీవు 



• He appeared to hundreds following His 

resurrection  

• His ascension back to heaven to be with the Father 

was witnessed by His disciples 
 

Repent – Change from sin and disobedience to trust and 

obedience 
 

Confess – Acknowledge your belief that Jesus is the Son of 

God. 
 

Seek      – Call upon God to forgive you of your sins 
 

Die        – Put to death your old, sinful, worldly life 
 

Be Buried – Put your dead sinful life in the grave of 

baptism by water immersion into His death, allowing God 

to raise you from the grave as a new cleansed Creation. 
 

Receive – The Holy Spirit as a deposit guaranteeing what 

is to come 
 

Become – As a new Christian, God added you, as His 

adopted child, to the other children into the Christ’s 

Church.  

Live    – Continue to live steadfastly and obediently to 

Christ and the apostles’ teachings “… I urge you to live a 

life worthy of the calling you have received. Be completely 

humble and gentle; be patient, bearing with one another in 

love.  Make every effort to keep the unity of the Spirit 

through the bond of peace.”  (Ephesians 4:1-3) 

Take Action – The “Right Time” is Now. 

 Today is The Day of Salvation! 

Questions  
 

1. God has given all men a  

     a. ____ Body 

     b. ____ Soul 

     c. ____ Spirit 

     d. ____ All the above 

     e. ____ Body and Soul 

2. Man dies only once after that comes the judgment. 

    True ____ False ____ 

3. The soul of man is his conscience (awareness). 

    True ____ False ____ 

4. The spirit of man is given by God and will return to 

Him when man dies a physical death. 

    True ____ False ____ 

సావ ధీన్పరచుకొనుట్కు వెళే్ల దేశమందు నీ దేవుడైన్ 

యెహోవా న్ననిు  ఆశీరవ దించును.” 

 

“అయితే, మీరు విన్కుండా మీ హృదయం వెనుదిరిగ, 

మరియు ఇత్ర దేవత్లను ఆరాధించి, వారిన్న సేవిసేత, 

మీరు ఖచిచ త్ంగా న్శ్నసాత రన్న నేను ఈ రోజు మీకు 

క్పకటిసుతనిా ను; మీరు వెళి ే సావ ధీన్పరచుకొనుట్కు 

యోరాాను దాటిన్ దేశములో నీ దిన్ములను 

పొడిగంచకూడదు. నేను ఈ రోజు సవ ర గం మరియు 

భూమిన్న మీకు వయ తిరేకంగా సాక్షులుగా పలుసాతను, నేను 

జీవిత్ం మరియు మరణం, ఆశీరావ దం మరియు 

శాప్పన్ని  మీ ముందు ఉంచాను; కాబటిట మీరు మరియు 

మీ వారసులు జీవించేలా జీవిత్తన్ని  ఎంచుకోండి; మీరు 

మీ దేవుడైన్ యెహోవాను క్పేమించేలా, ఆయన్ 

సవ రాన్నర లోబడేలా, మరియు మీరు ఆయన్ను 

అంటిపెట్టటకున్న ఉంట్టరు, ఎందుకంటే ఆయనే మీ 

జీవిత్ం మరియు మీ రోజుల పొడవు; యెహోవా మీ 

పూరీవ కులైన్ అక్బాహాము, ఇసా్ కు, య్యకోబులకు 

ఇసాతన్న్న వారిర క్పమాణం చేసన్ దేశంలో మీరు 

న్నవసంచాలి.”(దివ తీ. 30:15-20) 

 

వాా ఖా్ : ఇక్శాయేలు కోసం లార్ ాయొకక  దేశం "వాగాాన్ం 

చేయబడిన్ భూమి" - కెనాన్. నేడు "క్పభువు యొకక  

భూమి" "దేవున్న రాజయ ం" క్కీసుత చరిచ , క్షమించబడిన్ 

భూమి. ఇది బైబిలజ్ఞవే పబిషే్ంగ్ పుసతకం ఎ రంగ్జ్ఞడమ్స 

నాట్ మేడ్ విత్ హాయ ండ్్ జ్ఞలో చరిచ ంచబడింది. 

 

దేవున్న కోరిక ఏమిట్ంటే, అత్న్న సవ రూపంలో (అత్న్న 

సవ భావం) సృష్టంచబడిన్ వారు అత్న్నతో రాజీపడాలన్న 

మరియు అత్న్నతో సని్న హిత్ సంబంధాన్ని  కలిగ 

ఉండాలనేది, అది క్కీసుత రక తంలో, మరణంలో వారి 

ఖన్న్ం త్రావ త్ వెంట్నే సంభవిసుతంది. "క్పభువు త్న్ 

వాగాాన్మును గూరిచ  ఆలసయ ము చేయడు, కొంత్ మంది 

న్నదాన్మును అరథము చేసకొనుచునిా రు, అయితే 

మీపటే్ ఓపక చూపసుతనిా రు. ఎవవ రూ న్శ్నంచకూడదన్న 

ఆయన్ కోరుకుంట్టనిా డు, కానీ క్పతి ఒకక రూ 

పశాచ త్తతపపడాలన్న కోరుకుంట్టనిా డు.(2 పేతరు 

3:9)“మీరు చూడండి, సరైన్ సమయంలో, మన్ం ఇంకా 

శర తహీనులుగా ఉని్ పుా డు, క్కీసుత భర తహీనుల కోసం 

మరణంచాడు. …. కానీ దేవుడు మన్పటే్ త్న్ సవ ంత్ 

క్పేమను ఇందులో క్పదర్ి ంచాడు: మన్ం ప్పపులుగా 

ఉని్ పుా డే, క్కీసుత మన్ కోసం మరణంచాడు. మన్ం 

ఇపుా డు ఆయన్ రకాతని్న  బటిట నీతిమంతలం 



5. The covenant God made with the Children of Israel 

forgave their sins by the sacrifice of bulls and goats. 

     True ____ False ____ 

6. In a dream Joseph was told by an angel of God that 

Mary, his betrothed, would have a son conceived by the 

Holy Spirit and He would save people from their sins. 

          True ____ False ____ 

7. John the Baptizer testified that Jesus was the Lamb of 

God who would take away the sins of the world. 

     True ____ False ____ 

8. Jesus declared "I am the Way, the Truth and the Life." 

        True ____ False ____              

9. When Jesus died his soul went to Hades, the abode of 

souls of the physically dead. 

       True ____ False ____ 

10.When Christ was resurrected, He opened the gates of 

the Paradise side of Hades freeing all held there. 

      True ____ False ____ 

11. When Christ ascended to Heaven, He led the righteous 

souls held captive in the Paradise side of Hades to Heaven 

to be with Him? 

      True ____ False ____ 

12. Jesus stated the Gates of Hades would not prevail 

against the Body of believing, trusting and obedient 

people, His Church. 

    True ____ False ____ 

13. Speaking to the Thessalonian Christians Paul told 

them that Christ died so those obedient to Christ, whether 

alive or dead at His coming, would live together with 

Him. 

           True ____ False ____ 

 

14. Christ’s ascension to Heaven to be with His Father 

was witnessed by: 

     a. ____ Leaders of the Jews 

     b. ____ There were no witnesses to His ascension 

     c. ____ His disciples 

15. The souls of all men made righteous by the blood of 

Christ will reside eternally with God in Heaven whereas 

the souls of the unrighteous, rebellious and wicked, will 

have their abode in an everlasting Hell prepared for the 

Devil. 

    True ____ False ____ 

16. People who hear God's message of reconciliation (the 

gospel of Christ) change from current lifestyle (repent) 

అయ్యయ ము గనుక ఆయన్ దావ రా దేవున్న ఉక్గత్ నుండి 

మన్ం ఎంత్ ఎకుక వగా రక్షంచబడత్తమో!(రోమనేు 5:6-

10) 

 

వాా ఖా్ : “పశాచ త్తతపం” అనేది “కేవలం అనుభూతి 

కాదు; ఇది మాన్సక జ్ఞసథతి మరియు భావాల యొకక  

అన్నశ్నచ తిన్న కలిగ ఉండదు. ఇది ఆత్మ  యొకక  

వాత్తవరణంలో సాధారణ మారుా  కాదు. ఇది మేధ్స్ు  

యొకక  దృష్ట యొకక  విభని్ మైన్ మారుా ; అది 

సంకలా ం యొకక  కదలికను తీసుకువెళ్లతంది; 

జ్ఞకేుపతంగా చెపా్ప లంటే, ఇది మన్నష్ యొకక  ఉన్నరలో ఒక 

విపవేం” (“పలిా ట్ కామెంట్రీ”, వాలూయ ం. 18, పేజి. 66 

“రిఫెకే్షన్్ ” #515 అల మాకీ్ , జన్వరి 3, 2012లో కోట్ 

చేయబడింది) 

 

అత్య ంత్ జ్ఞరషేటమైన్ క్పశి  ఏమిట్ంటే - 

"రక్షంపబడట్టన్నర మరియు దేవున్నతో శాశవ త్ జీవిత్తన్ని  

పొందట్టన్నర నేను క్షమించబడట్టన్నర ఏమి చేయ్యలి. ఆ 

క్పశి కు సమాధానాన్ని  కనుగొని్  వయ ర త తీక్వమైన్ 

ఎంపకను ఎదురోక వలస ఉంట్టంది - శాశవ త్మైన్ 

న్నరణయం. ప్పత్కాలపు ఇక్శాయేలీయులలాగే మీరు 

కూడా “జీవిత్ం” లేదా “మరణం” ఎంచుకోవాలి. 

 

అధ్యా యం 8 

నేను ఏమి చేయ్యలి? 

నేను రక్షకుని అవసరం పాపిని అని గురిుంచాలి. 

చాలా మంది వయ కుతలు రక్షకున్న అవసరం లేదన్న 

భావించరు, ఎందుకంటే క్షమాపణ అవసరం లేదన్న 

వారు భావించరు. కదిలే ఉపనాయ సం విన్డం దావ రా 

వచిచ నా; బహుశా మీతో సత్తయ న్ని  పంచుకునే 

సిే హితడు కావచుచ ; బహుశా ఒక కరపక్త్తన్ని  

చదవడం దావ రా; ఏది ఏమైన్పా టికీ, "అందరూ ప్పపం 

చేస దేవున్న మహిమకు దూరమయ్యయ రు" (రోమనేు 3:23) 

అన్న మీరు ఏో ఒక విధ్ంగా అరథం చేసుకోవాలి. 

యెషయ్య క్పవక త చాలా కాలం క్రత్ం చెపా న్టే్టగా: “మన్ 

ప్పప్పలు దేవున్న ముఖాని్న  మన్కు దాచాయి, త్దావ రా 

అత్ను విన్లేడు” (యెషయ్య 59:2). మన్ ప్పపం 

మన్లిి  దేవున్న నుండి వేరు చేసుతంది! "ప్పపం యొకక  



and are baptized (immersed) are given the Holy Spirit to 

dwell in them. 

   True ____ False ____ 

17. When Christ returns in the clouds (the 2nd coming) 

those living in Christ will meet Him in the air. 

    True ____ False ____ 

18. Is it necessary for one to recognize that he is a sinner 

on order to seek forgiveness? 

    True ____ False ____ 

19. According to the scripture everyone has sinned. 

    True ____ False ____ 

20. People are saved by 

     a. ____ Grace through faith and obedience. 

     b. ____ Grace 

     c. ____ Living a good and moral life. 

21. How many ways are unto salvation? 

     a. ____ Many 

     b. ____ One 

     c. ____ Not told in the Scriptures 

22. Repentance is  

    a. ____ regretting an undesirable action 

    b. ____ a change in heart, mind and lifestyle 

23. Baptism into Christ is man's plea to God for 

forgiveness so God can work through Christ's blood given 

as the perfect sacrifice for sin. 

        True ____ False ____ 

24. The “IF” in Colossians 1:22 means it is possible for 

one not to remain faithful. 

        True ____ False ____ 

25. Everyone whether Christian or non-Christian is living 

for:     

a. ____ Either Eternal life or Everlasting Death  

b. ____ Neither as everyone will be save  

c. ____ Neither as eternity does not 

జీత్ం మరణం" (రోమనేు 6:23). ఇది ఒక ఆధాయ తిమ క 

మరణం, ఇది కోలాో యిన్ వారిర దేవున్న నుండి వేరు. 

“అయితే నా మంచి పనుల సంగతేంటి?” అన్న ఎవరైనా 

అన్వచుచ . సమాధాన్ం: “కృపచేత్ మీరు విశావ సం 

దావ రా రక్షంపబడాారు, అది మీ వల ేకాదు; ఇది దేవున్న 

బహుమాన్ం, ఎవరూ గొపా లు చెపుా కోకుండా 

ఉండేందుకు ఇది పనుల వల ేకాదు. (ఎఫెస్వయులు 2:8-

9) 

"కానీ నా ప్పప్పలు చిన్ి వి" అన్న ఇత్రులు అంట్టరు, కానీ 

"ఎవరైతే మొత్తం ధ్రమ శాస్త్సాత ని్న  ప్పటిసాత రో, మరియు ఒక 

విషయంలో పొరప్పటే్ట చేసేత, అత్ను అన్ని ంటికీ ోష్." 

(జేమ్స్  2:10) 

మాన్వ అహంకారం మరియు సవ యం సమృదిి 

మోక్షాన్నర వయ తిరేకంగా ఉని్  గొపా  అడంాకులు. 

క్షమాపణ అవసరమైన్ ప్పపన్న అన్న అంీకరించన్నవాడు 

త్పా పోయ్యడు మరియు రక్షంచబడడు. 

రక్షకున్న అవసరం ఉని్  ప్పప అనే న్నరాశను మీరు 

అరథం చేసుకునాి రా? 

మోక్షానికి ఏకైక్ నిరీక్షణ యేసు అని నేను గురిుంచాలి. 

మోక్షాన్నర వేరే మారగం లేదు. శ్నలువపై త్న్ మరణం 

దావ రా, యేసు ప్పపులను రక్షంచగలడు, 

విడిపంచగలడు మరియు విమోచన్ క్కయధ్న్ం 

చేయగలడు. యోహాను 14:6లో యేసు ఇలా 

క్పకటించాడు: “నేనే మారగమును, సత్య మును, 

జీవమును: నా దావ రా త్పా  మనుష్యయ డు 

త్ంక్డియొదకాు రాడు.” మన్ం దేవున్నన్న చేరుకోగల ఏకైక 

మారగం క్కీసుత దావ రానే. మన్ము అపొసతలుల కారయ ములు 

4:12లో కూడా చదువుత్తము, “ఇత్రవాటిలో రక్షణ 

లేదు, ఎందుకంటే మన్ము రక్షంపబడుట్కు ఆకాశము 

క్రంద మనుష్యయ లలో ఏ ఇత్ర నామము 

ఇవవ బడలేదు.” మహమమ ద్, బుదిుడు, జుడాయిజం, 

హిందూ దేవుళే్ల లేదా ఏదైనా మత్ సంసథపై 

ఆధారపడట్ం దావ రా మన్ం రక్షంచబడలేము. అలాగే 

నేడు జరుగుతని్ టే్టగా మన్ సవ ంత్ “స్త్కైసతవత్వ ం” 

వయ వసథను రూపొందించుకోలేము మరియు అది 

మన్లను కాప్పడుతందన్న ఆశ్నంచలేము. యేసుక్కీసుత 

మాక్త్మే మన్ మోక్షాన్నర షరతలను పేరొక న్గలడు, 



ఎందుకంటే ఆయన్ మన్ మూలయ ం చెలింేచాడు 

మరియు మన్ ఏకైక రక్షకుడు. వేరే మారగం లేదు. 

మిమమ లిి  రక్షంచగల ఏకైక వయ ర త - యేసు క్కీసుత ప్పదాల 

వద ామిమమ లిి  మీరు పడగొట్టడాన్నర సదంిగా ఉనాి రా? 

యేసుక్రీసుు భూమిపైకి వచాా డు, పరిపూరణ 

జీవితానిా  గడిపాడు, సిలువ వేయబడా్డడు, 

(పరిపూరణ క్రపాయశా్చ త్ు తాా గం) న్న పాపాలకు 

ఖ్ననం చేయబడా్డడు, మూడవ రోజు మృతలలో 

నుండి లేచి ఇప్పు డు దేవుని కుడి వైప్పన 

శాశా త్ంగ్ద నివసిసుునా్న డు అనే శుభవారును నేను 

త్పు క్ నమామ లి. క్రీసుు శరీరంలోని వారి కోసం 

మధా్ వరిుతా్ ం వహంచడ్డనికి, అత్ని చరాి , ఏదో 

ఒక్ సంసథ కదు. 

యేసు మన్ కొరకు చేసన్ దాన్నన్న "సువారత" అంట్టరు, 

అంటే "సువారత!" రక్షంపబడాలంటే ఈ సువారతను 

మన్ం విశవ సంచాలన్న మార్క జ్ఞలో యేసు చెపా్ప డు. 

మారుక  16:15-16 – “క్పపంచమంత్టికీ వెళి ేసరవ  సృష్టర 

సువారత క్పకటించండి. ఎవరైతే న్మిమ  బాపతసమ ం 

తీసుకుంట్టరో వారు రక్షంపబడత్తరు, కాన్న న్మమ న్న 

వారు ఖండించబడత్తరు. 

ఇది ఎంత్ కథ! దేవుడు మాన్వ రూపంలో, 

న్జరేయుడైన్ యేసు రూపంలో, ఎనిో  క్పలోభాలను 

ఎదురొక నిా డు కానీ ప్పపం చేయలేదు! 

1 పేతరు 2:21 – “క్కీసుత మీ కొరకు బాధ్లు అనుభవించి, 

మీరు ఆయన్ అడుగుజాడలేో న్డవడాన్నర ఒక మాదిరిన్న 

మిగలాచ డు కాబటిట మీరు దీన్న కోసం పలువబడాారు.” 

అత్ను త్న్ దైవత్తవ న్ని  న్నరూపంచుకోవడాన్నర చాలా 

సంకేత్తలు మరియు అదుభ త్తలు చేశాడు. 

యోహాను 20:30-31 – “యేసు త్న్ శ్నష్యయ ల సమక్షంలో 

అనేక ఇత్ర అదుభ త్తలు చేసాడు, అవి ఈ పుసతకంలో 

న్మోదు చేయబడవు. అయితే యేసే దేవున్న 

కుమారుడైన్ క్కీసుత అన్న మీరు విశవ సంచాలన్న మరియు 

విశవ సంచడం దావ రా మీరు ఆయన్ నామంలో జీవం 

పొందాలన్న ఇవి క్వాయబడాాయి. 

అత్ను మన్ కోసం మరణంచాడు - మన్ ప్పప్పలన్ని టికీ 

దేవున్నర బలి! 



హెక్ీయులు 1:10-14 – “ఆయన్ ఇంకా ఇలా 

అంట్టనిా డు, ‘క్పభూ, మొదటే్ల నువువ  భూమిర 

పునాదులు వేశావు, ఆకాశం నీ చేతిపన్న. వారు 

న్శ్నంచిపోత్తరు, కానీ మీరు అలాగే ఉంట్టరు; అవనీి  

వస్త్సతంలా అరిగపోత్తయి. మీరు వాటిన్న వస్త్సతంలా 

చుట్టటకుంట్టరు; వారు ఒక వస్త్సతంలా మారచ బడత్తరు. 

కానీ మీరు అలాగే ఉంట్టరు, మీ సంవత్్ రాలు ఎపా టికీ 

ముగయవు. 

 

“నేను నీ శక్తవులను నీ ప్పదాలకు ప్పదపీఠంగా 

చేసేంత్ వరకు నా కుడి వైపున్ కూరోచ  అన్న 

దేవదూత్లలో ఎవరితోనైనా దేవుడు చెపా్ప డా? 

పరిచరయ  చేసే దేవదూత్లందరూ రక్షణను 

వారసత్వ ంగా పొందే వారిర సేవ చేయడాన్నర 

పంపబడిన్ ఆత్మ లు కాదా?'' 

చివరగా, ఆయన్ మృతలలోనుండి లేపబడి, త్తను 

దేవున్న కుమారుడన్న న్నరూపంచాడు. 

 

రోమనేు 1:4-5 – “పవిక్త్త్ యొకక  ఆత్మ  దావ రా ఆయన్ 

మృతలలో నుండి పున్రుత్తథన్ం చేయడం దావ రా 

దేవున్న కుమారున్నగా శర తతో క్పకటించబడాాడు: మన్ 

క్పభువైన్ యేసుక్కీసుత. ఆయన్ దావ రా మరియు ఆయన్ 

నామం కోసం, విశావ సం నుండి వచేచ  విధేయత్కు 

అన్య జనులందరి నుండి క్పజలను పలవడాన్నర మేము 

కృప మరియు అపొసతలులత్తవ ని్న  పొందాము. 

 

1 కొరింథీయులకు 15:1 – “సహోదరులారా, నేను మీకు 

క్పకటించిన్ సువారతను మీకు గురుత 

చేయ్యలనుకుంట్టనిా ను, దాన్నన్న మీరు స్వవ కరించారు 

మరియు మీరు మీ వైఖరిన్న ఏరా రచుకునాి రు.” ఎంత్ 

అదుభ త్మైన్ కథ! 

 

నేను న్న పాపాలకు పశాా తాు పపడ్డలి.  

లూకా 13:3లో యేసు ఇలా చెపా్ప డు, "... మీరు 

పశాచ త్తతపపడకపోతే, మీరందరూ అలాగే 

న్శ్నంచిపోత్తరు." ఇది పశాచ త్తతపం లేదా న్శ్నంచు; 

ఎంపక మాది. అపొసతలుల కారయ ములు 17:30 ఇలా 

చెబుతోంది, “న్నజంగా ఈ అజానన్ కాలాలను దేవుడు 

పటిటంచుకోలేదు, కానీ ఇపుా డు క్పతిచోట్ట ఉని్  

మనుష్యలందరినీ పశాచ త్తతపపడమన్న ఆజాన పంచాడు.” 

క్పతిచోట్ట ఉని్  క్పజలందరూ, మరియు మీరు 

మరియు న్నిు  కలుపుకొన్న, పశాచ త్తతపపడమన్న దేవుడు 



ఆదేశ్నంచాడు. దేన్నర పశాచ త్తతపం? మా ప్పప్పలకు 

పశాచ త్తతపపడండి. దేవుడు చెపా న్దంత్త పూరితగా 

సేవించన్ందుకు మరియు అనుసరించన్ందుకు 

పశాచ త్తతపపడండి. పశాచ త్తతపపడమన్న దేవుడు మన్తో 

వేడుకుంట్టనిా డు. మన్ం అత్న్న వైపు తిరగాలన్న 

ఆయన్ చాలా కోరుకుంట్టడు. అత్ను 2 పేతరు 3:9లో 

మన్కు ఇలా చెపా్ప డు, “కొందరు మందబుదిని్న 

లెరక ంచిన్టే్ట క్పభువు త్న్ వాగాాన్మును గూరిచ  

ఆలసయ ము చేయడు; కాన్న మన్ యెడల దీరఘశాంత్ము 

కలిగయునిా డు, ఎవడును న్శ్నంపవలెను గాన్న అందరు 

పశాచ త్తతపమున్కు రావలెను.” మన్ం 

పశాచ త్తతపపడాలన్న దేవుడు కోరుకుంట్టనిా డు, 

త్దావ రా మన్ం రక్షంచబడత్తము. అత్ను మన్ కోసం 

ఓపకగా ఎదురు చూసుతనిా డు. కానీ చివరిర మన్ 

సమయం అయిపోతంది. ఇక మన్ం పశాచ త్తతప్పని్న  

వాయిదా వేసాత ం. 

పశాచ త్తతపం అంటే కేవలం క్షమించడం కాదు. 2 

కొరింథీయులు 7:10 ఇలా చెబుతోంది, “దేవున్న 

సంబంధ్మైన్ దుుఃఖం పశాచ త్తతప్పని్న  కలిగసుతంది, అది 

పశాచ త్తతపపడదు; కానీ లోకంలోన్న దుుఃఖం మరణాన్ని  

ఉత్ా తిత చేసుతంది. పశాచ త్తతపం అంటే మన్సు 

మారుచ కోవడం, మన్సు మారుచ కోవడం. జీవిత్తన్ని  మన్ 

మారగంలో జీవించడం మానేస, దాన్నన్న దేవున్న మారగంలో 

జీవించడం క్ప్పరంభంచాలన్న మన్ం మన్ మన్స్ు ను 

ఏరా రచుకోవాలి. మన్ పూరణశర తతో దేవుణణ సేవిసాత ం 

మరియు ఆయన్ చెపా న్దంత్త చేయబోతనిా ం అన్న 

మన్ మన్స్ు లో ఉంది. మత్తయి 22:37, "యేసు 

అత్న్నతో, నీ దేవుడైన్ యెహోవాను నీ 

పూరణహృదయముతోను నీ పూరాణత్మ తోను నీ 

పూరణమన్స్ు తోను క్పేమించవలెను" అన్న చెపా్ప డు. 

మరో మాట్లో చెపా్ప లంటే, మన్ అంత్టితో మన్ం 

దీన్ని  చేయ్యలి. 

రోమనేు 2:4 ఇలా చెబుతోంది, "దేవున్న మంచిత్న్ం 

మిమమ లిి  పశాచ త్తతప్పన్నర దారి తీసుతంది." దేవుడు 

మన్పట్ ే చాలా మంచిగా ఉనిా డు, మరియు ఇది 

మన్ం అన్ని  విధాలుగా ఆయన్ను సంతోషపెట్టట లన్న 

కోరుకునేలా చేయ్యలి. దేవుడు, మన్పట్ ేఆయన్కుని్  

క్పేమ కారణంగా, మన్ కోసం చాలా చేసాడు, మరియు 

దీన్న కారణంగా మన్ం 1 యోహాను 4:19లో ఇలా 

చదువుత్తము, “ఆయన్ మొదట్ మన్లను 

క్పేమించాడు కాబటిట మన్ం ఆయన్ను 



క్పేమిసుతనిా ము.” ఇది మన్లిి  పశాచ త్తతపపడాలన్న 

కోరుకునేలా చేయ్యలి మరియు ఆయన్ మన్లను 

చేయమన్న కోరిన్వన్ని యు చేయుము, లేకుంటే 

మన్ము దేవుణణ క్పేమించము.యేసు యోహాను 14:24లో, 

"న్నిు  క్పేమించన్నవాడు నా మాట్లను ప్పటించడు" 

అన్న చెపా్ప డు. 

మీరు దేవుణణ క్పేమిసుతనిా రా? అలా చేసేత, ఆయన్ 

చెపా న్దంత్త చేయ్యలన్న మీరు కోరుకుంట్టరు. 

యోహాను 14:15లో యేసు ఇలా చెపా్ప డు, "మీరు న్నిు  

క్పేమిసేత నా ఆజనలను గైకొనుడి." పశాచ జ్ఞత్తతపం చెందడం 

దావ రా దేవున్నర మీ క్పేమను చూపంచడాన్నర మీరు 

సదంిగా ఉనాి రా? మీ ప్పప్పలు మరియు 

అవిధేయత్లనీి  త్య జించడం దావ రా? యేసును 

అనుసరించడం మరియు విధేయత్ చూపడం కోసం 

మీరు మీ జీవిత్తన్ని  ఇవావ లన్న న్నరణయించుకోవడం 

దావ రా? యేసు ఇలా అనిా డు: "ఎవడైన్ను న్నిు  

వెంబడించగోరుచునాి డో, అత్డు త్నిు  త్తను 

క్తోసకొన్న, త్న్ సలువను ఎతతకొన్న న్నిు  

వెంబడించవలెను" (మారుక  8:34). మీరు ఇకపై ప్పపం 

చేయకూడదన్న న్నరణయించుకునిా రా? అలా అయితే, 

మీరు ఇపాు డు క్కీసుతతో ఐకయ ంగా ఉండట్టన్నర సదంిగా 

ఉనాి రు. 

నేను యేసును ఒప్పు కోవాలి 

మన్ం మనుష్యయ ల ముందు త్న్ను ఒపుా కోవాలన్న 

యేసు కోరుకుంట్టనిా డు. మత్తయి 10:32-33లో, “కాబటిట 

మనుష్యయ ల యెదుట్ న్నిు  ఒపుా కొనువాడు 

పరలోకమందుని్  నా త్ంక్డి యెదుట్ నేను కూడా 

ఒపుా కుంట్టను. అయితే మనుష్యయ ల యెదుట్ న్నిు  

తిరసక రించేవాడెవడో, పరలోకంలో ఉని్  నా త్ంక్డి 

యెదుట్ నేను కూడా అత్ణణ తిరసక రిసాతను.” మన్ం 

క్కీసుతను న్నరాకరిసేత మన్ం న్షటపోత్తం. యేసుక్కీసుత 

దేవున్న కుమారుడన్న మన్ం విశవ ససుతనిా మన్న 

ఇత్రులతో ఒపుా కోవడాన్నర మన్ం సగుగపడకూడదు. 

మారుక  8:38లో యేసు ఇలా చెపా్ప డు, "వయ భచార 

మరియు ప్పపభరిత్మైన్ ఈ త్రంలో ఎవరైతే న్నిు  

మరియు నా మాట్లను గూరిచ  సగుగపడత్తరో, 

మనుషయ కుమారుడు కూడా త్న్ త్ంక్డి మహిమతో 

పరిశుద ి దూత్లతో కలిస వచిచ న్పుా డు 

సగుగపడత్తడు." అత్ను మన్ గురించి సగుగపడితే మన్ం 

న్షటపోతనిా మన్న అరథం. 



బైబిలజ్ఞలో క్పజలు క్కీసుతపై త్మ విశావ సాన్ని  ఒపాు కుని్  

అనేక ఉదాహరణలు ఉనాి యి. మత్తయి 16:16-17లో 

ఒకటి కనుగొన్బడింది, “సైమన్ పేతరు 

సమాధాన్మిసూత , నీవు సజీవుడైన్ దేవున్న కుమారుడైన్ 

క్కీసుతవన్న చెపా్ప డు. యేసు అత్న్నర జవాబిచాచ డు, 

సైమన్ బారీోనా, మీరు ధ్నుయ లు, ఎందుకంటే 

రక తమాంసాలు మరియు రకాతలు మీకు వెలడేించలేదు, 

కానీ పరలోకంలో ఉని్  నా త్ంక్డి. పీట్ర్ ఒపాు కోలుతో 

క్కీసుత బాగా సంతోష్ంచాడు మరియు అత్ను మన్తో 

కూడా ఉంట్టడు. 

అపొసతలుల కారయ ములు 8:36-37లో ఒక వయ ర త ఇలా 

అడిగాడు, “ఇకక డ నీరు ఉంది. బాపతసమ ం తీసుకోకుండా 

న్నిు  ఏది అడుాకుంట్టంది?" అపుా డు 37వ వచన్ంలో, 

“అపుా డు ఫిలిప్, 'నీవు హృదయపూరవ కంగా విశవ ససేత 

నీవు న్మమ వచుచ ' అన్న చెపా్ప డు. మరియు అత్ను 

సమాధాన్మిసూత , 'యేసుక్కీసుత దేవున్న కుమారుడన్న నేను 

న్ముమ తనిా ను' అన్న చెపా్ప డు. "అది మంచి 

ఒపుా కోలు. 

కానీ ఇంకా ఉంది. యేసు క్కీసుత, దేవున్న కుమారుడన్న 

మన్ం ఒపుా కోవడమే కాదు, ఆయన్ను మన్ క్పభువుగా 

కూడా అంీకరిసాతము. "... యేసు క్పభువన్న నీ నోటితో 

ఒపుా కొన్న, దేవుడు ఆయన్ను మృతలలోనుండి 

లేప్పడన్న నీ హృదయములో విశవ సంచిన్యెడల, నీవు 

రక్షంపబడుదువు." రోమనేు 10:9. మన్ నాయకుడిగా, 

యజమాన్నగా, ప్పలకుడిగా, అధిపతిగా, యజమాన్నగా, 

మన్ జీవిత్తలపై సరావ ధికారాలు కలిగన్ వయ ర తగా ఆయన్ 

పేరు పెట్టటము. ఏో ఒకరోజు అందరూ ఈ ఒపుా కోలు 

చేసాతరు – “... పరలోకంలో ఉని్ వారు, భూమిపై 

ఉని్ వారు, భూమి రంద ఉని్ వారు యేసు నామమున్ 

క్పతి మోకాళే్ల వంగ వంగ ఉండాలి మరియు 

యేసుక్కీసుత క్పభువు అన్న క్పతి నాలుక ఒపుా కోవాలి. 

త్ంక్డియైన్ దేవున్న మహిమ కొరకు.” (ఫిలిపాీ యులు 

2:10-11) అయితే కొందరిర చాలా ఆలసయ ం అవుతంది. 

యేసు సజీవ దేవున్న కుమారుడైన్ క్కీసుత అన్న మరియు 

ఆయన్ ఇపాు డు మీ జీవిత్తన్నర క్పభువు మరియు 

యజమాన్న అన్న మీరు విశవ ససుతనిా రన్న ఇత్రులకు 

ఒపుా కోవడాన్నర మీరు సదంిగా ఉనాి రా? 

నేను లీనమై ఉండ్డలి 



అపొసతలుల కారయ ములు 2:38– “పశాచ త్తతపపడండి 

మరియు మీలో క్పతి ఒకక రూ ప్పప విముర త కోసం 

యేసుక్కీసుత నామంలో బాపతసమ ం పొందండి; మరియు 

మీరు పరిశుదిాత్మ  బహుమతిన్న అందుకుంట్టరు." మన్ 

ప్పప్పలన్ని టికీ క్షమాపణ పొందాలంటే మన్ం బాపటజం 

పొందాలి, మున్నగ ఉండాలి. 

 

అపొసతలుల కారయ ములు 22:16- “మరియు ఇపాు డు 

మీరు ఎందుకు వేచి ఉనిా రు? లేచి బాపతసమ ము పొంది, 

క్పభువు నామమునుబటిట మీ ప్పపములను 

కడుకొక నుము.” 

 

వాా ఖా్ : యేసు మాన్వ రూపంలో ఉని్  దేవుడన్న 

మరియు నీటిలో ముంచడం, బాపటజం దావ రా 

క్షమించమన్న దేవున్నర పలుపున్నచిచ న్ త్రువాత్, దేవుడు 

క్కీసుత రక తం దావ రా ఒకరి ప్పప్పలను కడుగుతంది - నీరు 

కాదు. భగవంతన్న నామాన్ని  పలవడం అంటే 

ఆయన్ను చరయ కు క్ప్పరి థంచడం. క్పభువు పేరును 

పలుసూత , ఆయన్ను క్షమించమన్న, మా ప్పప్పలను కడిగ, 

మమమ లిి  రక్షంచమన్న వేడుకునిా డు! 

 

1 పేతరు 3:21– “దాన్నర అనుగుణంగా (ఓడలోన్న నీటి 

దావ రా ఎన్నమిది మంది ఆత్మ లు రక్షంచబడాారు), 

బాపటజం ఇపుా డు మిమమ లిి  రక్షసుతంది - మాంసం 

నుండి మురిరన్న తొలగంచడం కాదు, యేసుక్కీసుత 

పున్రుత్తథన్ం దావ రా మంచి మన్సా్ క్ష కోసం దేవున్నర 

విజనపత.” బాపటజం, పీట్ర్ క్పకారం, భౌతిక శరీరం నుండి 

మురిరన్న బయటి శుక్భపరచడం కాదు. బదులుగా, 

మన్లను రక్షంచే బాపటజం మంచి మన్సా్ క్ష కోసం 

దేవున్నర 'విజనపత' (విజనపత). బాపటజం అనేది ఒక క్ప్పర థన్, ఒక 

విజనపత, అపరాధ్ ఆత్మ  యొకక  అంత్రగత్ క్పక్షాళన్ కోసం 

దేవున్నర విజనపత. కాబటిట, క్కీసుతలోర బాపటజం న్నజమైన్ 

బైబిల ప్పపుల క్ప్పర థన్. 

 

మన్ ప్పప్పల నుండి మన్లిి  ఏది రక్షసుతంది? యేసు 

రక తము! యేసు రక తము మన్లను ఎపుా డు రక్షసుతంది? 

బాపటజం దావ రా మన్లిి  శుక్భపరచమన్న మన్ం దేవుణణ 

పలిచిన్పుా డు! కాబటిట పొదుపు శర త ఎకక డ ఉంది? ఇది 

క్కీసుత యొకక  క్ప్పయశ్నచ త్త రక తములో ఉంది. (యేసుక్కీసుత 

పున్రుత్తథన్ం అనేది సలువపై ఆయన్ మరణం యొకక  

విలువను ధ్ృవీకరించిన్ సంఘట్న్.) విశావ సం - 

బాపటజం క్కీసుత మరణం, ఖన్న్ం మరియు 

పున్రుత్తథన్ంతో మన్లను కలుపుతంది. 



 

"అత్న్న మరణములోన్నర" బాపతసమ ము పొందుట్ 

మరియు "అత్న్న పున్రుత్తథన్ములో అత్న్నతో 

ఐకయ పరచబడుట్" (రోమనేు 6:3-5) బాపటజంలో మన్కు 

మోక్షం ఎలా వసుతంది. 

 

మన్ న్మమ కమైన్ హృదయ్యలు మంచి మన్సా్ క్ష కోసం 

దేవున్నర విజనపత చేసన్పుా డు క్కీసుతలో దేవున్నతో ఐకయ ంగా, 

రాజీపడట్ం దావ రా వచేచ  మోక్షం, ప్పప క్షమాపణ 

ఇవవ బడుతంది. మేము బాపటజం పొందిన్పుా డు, 

మున్నగపోయిన్పుా డు మేము దీన్ని  చేసాతము. బాపటజం 

అనేది క్కీసుత సలువ మరణం, క్ప్పయశ్నచ త్త త్తయ గం 

ఆధారంగా మన్లను రక్షంచమన్న దేవున్నర ఏడుపు 

విశావ సం, క్ప్పర థన్. మీరు బాపటజం తీసుకోవాలి్ న్ 

అవసరం ఉందా? 

నేను మరణం వరకు విశాా సపాక్రత్ంగ్ద ఉండ్డలి  

కొలస్ యులు 1:21-23– “మరియు మీరు, ఒకపాు డు 

చెడ ా పనుల దావ రా మీ మన్స్ు లో పరాయీకరణ 

మరియు శక్తవులుగా ఉనాి రు, అయితే ఇపాు డు 

అత్ను మిమమ లిి  పవిక్త్ంగా మరియు న్నరోాష్గా 

మరియు అత్న్న దృష్టలో న్నందకు గురిచేయడాన్నర 

మరణం దావ రా త్న్ శరీరాన్ని  తిరిగ పొందాడు; మీరు 

న్నజంగా విశావ సంలో కొన్సాగతే, జ్ఞసథరంగా మరియు 

జ్ఞసథరంగా ఉండి, మీరు విని్  సువారత న్నరీక్షణ నుండి 

దూరంగా ఉండకపోతే. ... .” 

క్పకట్న్ 2:10- "మరణం వరకు న్మమ కంగా ఉండండి, 

నేను మీకు జీవిత్ రరీట్టని్న  ఇసాతను." 

 

ఇది మీ జీవిత్తన్నర సంబంధించిన్ దేవున్న చిత్తతన్నర 

సంబంధించిన్ సంక్షపత సారాంశం మాక్త్మే. క్కీసుత 

మారగంలో క్పవేశ్నంచేవారు త్మ జీవిత్మంత్త ఆయన్ 

పరిపూరణత్ను కోరుతూ, రక్షంచబడిన్వారు ఆయన్ 

సన్ని ధిలో ఆన్ందించే న్నత్య జీవం కోసం 

సదమివుత్తరు. ఇపుా డు మీరు న్నరణయించుకోవాలి. 

మన్లో క్పతి ఒకక రూ మన్ సవ ంత్ శాశవ త్మైన్ విధిన్న 

ఎంచుకుంట్టరు. మీ న్నరణయం ఏది? 

  

మత్తయి 7:13-14- "ఇరుకైన్ దావ రం దావ రా 

క్పవేశ్నంచండి వెడలుా  కోసం దావ రం మరియు 

విశాలమైన్ది నాశనాన్నర దారితీసే మారగం మరియు 

దాన్నలో క్పవేశ్నంచేవారు చాలా మంది ఉనాి రు. 



ఎందుకంటే ఇరుకైన్ది జీవాన్నర దారితీసే దావ రం కషటం 

మరియు కనుగొనేవారు కొదిమాంది ఉనాి రు. అది." 

క్పపంచాన్నర దేవున్న ఆహావ న్ం 
 

మత్ు 11:28-30 –“క్పయ్యసపడే వారలారా, భారంగా 

ఉని్ వారంత్త నా దగ గరకు రండి, నేను మీకు విక్శాంతి 

ఇసాతను. నా కాడిన్న మీపైర తీసుకోండి మరియు నా నుండి 

నేరుచ కోండి, ఎందుకంటే నేను మృదువుగా మరియు 

విన్యపూరవ కంగా ఉంట్టను, మరియు మీరు మీ 

ఆత్మ లకు విక్శాంతిన్న పొందుత్తరు. ఎందుకంటే నా కాడి 

తేలికైన్ది మరియు నా భారం తేలికైన్ది.”  

 

1 కొరింథీయులు 2:9-11–“అయితే దేవుడు త్న్ను 

క్పేమించేవారికొరకు సదిపరచిన్వాటిన్న కనిు  

చూడలేదు, చెవి విన్లేదు, మనుష్యయ ల 

హృదయములోన్నర ఎకక లేదు” అన్న 

క్వాయబడియుని్ ది. అయితే దేవుడు వాటిన్న త్న్ ఆత్మ  

దావ రా మన్కు బయలుపరచాడు. ఎందుకంటే ఆత్మ  

అన్ని  విషయ్యలను, అవును, దేవున్న లోతైన్ 

విషయ్యలను శోధిసుతంది. త్న్లో ఉని్  మన్నష్ ఆత్మ  

త్పా  మనుష్యయ న్న విషయ్యలు ఏ మన్నష్ర తెలుసు? 

అయిన్పా టికీ దేవున్న ఆత్మ కు త్పా  దేవున్న సంగతలు 

ఎవవ రికీ తెలియవు.” 

 

మత్ుయి 28:18-20–"మరియు యేసు వచిచ  వారితో ఇలా 

అనిా డు, 'పరలోకంలో మరియు భూమిపై నాకు అన్ని  

అధికారం ఇవవ బడింది. కాబటిట వెళి,ే అన్ని  దేశాలను 

శ్నష్యయ లనుగా చేయండి, త్ంక్డి మరియు కుమారుడు 

మరియు పరిశుదిాత్మ  నామంలో వారిర బాపతసమ ం ఇసూత , 

నేను మీకు ఆజాన పంచిన్వనిీ  ప్పటించమన్న వారిర 

బోధించండి. మరియు ఇదిగో, నేను యుగసమాపత వరకు 

ఎలపేుా డు మీతో ఉనిా ను.' ఆమెన్.” 

 

మారుక  1:14-15–యేసు గలిలయకు వచిచ , దేవున్న 

రాజయ ం గురించిన్ సువారతను క్పకటిసూత , “సమయం 

నెరవేరింది, దేవున్న రాజయ ం సమీపంచింది. 

పశాచ త్తతపపడి, సువారతను విశవ సంచు.” 

  

మత్ుయి 6:33-34–“అయితే మొదట్ దేవున్న రాజాయ న్ని  

మరియు ఆయన్ నీతిన్న వెదకండి, అపాు డు ఇవనీి  

మీకు జోడించబడత్తయి. కాబటిట, రేపటి గురించి 

చింతించకండి, ఎందుకంటే రేపు దాన్న సవ ంత్ 



విషయ్యల గురించి చింతిసుతంది. రోజుర సరిపోతంది 

దాన్న సవ ంత్ ఇబు ంది. ”  

 

రోమనుు 6:16-19–“మరణాన్నర దారితీసే ప్పప్పన్నర, లేదా 

ధ్రామ న్నర దారితీసే విధేయత్కు, మీరు ఎవరిర విధేయత్ 

చూపుతనిా రో, మీరు ఎవరిర లోబడత్తరో మీకు 

తెలియదా? కానీ మీరు ప్పప్పన్నర బాన్నసలుగా 

ఉని్ పా టికీ, మీరు ఏ సదిాంత్తన్నర పంపబడాారో 

హృదయపూరవ కంగా ప్పటించిన్ందుకు దేవున్నర 

కృత్జనత్లు. మరియు ప్పపం నుండి విముర త పొంది, 

మీరు ధ్రామ న్నర బాన్నసలయ్యయ రు. మీ శరీర బలహీన్త్ 

కారణంగా నేను మాన్వ పరంగా మాటే్టడుతనిా ను.  

 

"మీరు మీ అవయవాలను అపవిక్త్త్కు మరియు 

మరింత్ అనాయ య్యన్నర దారితీసే అనాయ య్యన్నర 

బాన్నసలుగా చూపంచిన్టేే, ఇపుా డు మీ సభుయ లను 

పవిక్త్త్ కోసం ధ్రామ న్నర బాన్నసలుగా సమరాి ంచండి." 

 

అపొసులుల కరా ములు 4:10-12–“మీరు 

సలువవేయబడిన్ న్జరేయుడైన్ యేసుక్కీసుత పేరున్, 

దేవుడు మృతలలోనుండి లేపన్ యేసుక్కీసుత 

నామమున్ ఈ మనుష్యయ డు మీ యెదుట్ సంపూరణముగా 

న్నలిచియునిా డన్న మీకందరికీ మరియు 

ఇక్శాయేలీయులందరిర తెలియవలెను. ఇది ‘అటిట 

రాయిన్న కటిటన్ మీవలన్ తిరసక రించబడిన్ది, అది 

క్పధాన్మైన్ మూలరాయి’. లేదా వేరొకదాన్నలో మోక్షం 

లేదు, ఎందుకంటే మన్ం రక్షంపబడవలసన్ 

మనుష్యయ లలో ఆకాశము క్రంద మరే ఇత్ర పేరు లేదు. 

ముగంప్ప 
 

రేప్ప అనే గ్దా రంటీ లేదు 

విష్టదం ఏమిట్ంటే, ఎవరూ సవ రాగ ని్న  కోలాో కూడదు 

మరియు న్రకాన్ని  పొందకూడదు. ఎంపక మన్దే. మన్ 

శాశవ త్మైన్ విధిన్న న్నరణయించుకునే సేవ చఛ  మన్కు 

ఉంది. సదమిైన్ క్పజలకు సవ ర గం సదమిైన్ క్పదేశమైతే, 

న్రకం సదపిడన్న క్పజల కోసం సదమిైన్ క్పదేశం. 

 

2 కొరింథీయులు 6:2–“ఇదిగో, ఇపుా డు 

అంీకరించబడిన్ సమయం; ఇదిగో ఇపాు డు రక్షణ 

దిన్ము.” 

 

యోహాను 15:10–“మీరు నా ఆజనలను గైకొనున్టే్యితే, 

మీరు నా క్పేమలో న్నలిచియుందురు; నేను నా త్ంక్డి 



ఆజనలను గైకొన్న ఆయన్ క్పేమలో న్నలిచియుని్ టేే.” 

 

దేవున్న పలలేు దేవున్నర అవిధేయత్ చూపడం మరియు 

క్పపంచ మారాగ లేోర తిరిగ వెళడేం యొకక  ప్పత్ 

న్నబంధ్న్ మరియు క్కొత్త న్నబంధ్న్ రండింటిలోనూ 

ఉదాహరణలు ఉని్ ందున్, త్రువాత్-జీవిత్ంలో 

న్నవసంచే "క్కీసుతలో" డెవిల న్నరంత్రం త్మ ముందు 

ఉంచిన్ టంపేటషన్ ేగురించి తెలుసుకోవాలి. 

 

"క్కీసుతలో లేన్నవారు" తీక్వంగా పరిగణంచాలి: 

 

క్కీసుతను ఎలా పొందాలో బైబిల ఏమి చెబుతంది? 
  

విను–క్శదగిా అధ్య యన్ం చేయండి మరియు క్కీసుత 

బోధించిన్ వాటిన్న చదవండి ఎందుకంటే అవి జీవిత్ 

పదాలు. 
 

అరథం చేసుకోండి 

• పురుష్యలు మరియు స్త్స్వతలందరూ దేవున్న 

నీతియుక తమైన్ మారాగలకు మరియు ఆజనలకు 

అవిధేయత్ చూప ప్పపులయ్యయ రు 

• ఒకరి క్షమించబడన్న ప్పపం నా శాశవ త్ 

మరణాన్నర దారి తీసుతంది 

• దేవున్నతో న్నత్య జీవం పొందాలంటే 

క్షమించబడాలి 

• నా ప్పప్పలన్ని టి నుండి క్షమాపణ పొందట్టన్నర 

క్కీసుత మాక్త్మే మారగం 
 

నమమ క్ం -యేసుదేవుడు ఉనిా డు మరియు ఉనిా డు 

• అత్ను సన్జరేయుడైన్ జీసస్జ్ఞగా మాన్వ శరీరంతో 

భూమిపైర వచాచ ను 

• అత్నుమనుష్యల మధ్య  న్నవసంచారు 

• అత్నుసలువ వేయబడిన్ నా ప్పప్పలకు 

పరిపూరణమైన్ మరియు ఏకైక త్తయ గంగా త్న్ 

ప్పపరహిత్ భౌతిక జీవిత్తన్ని  ఇషటపూరవ కంగా 

ఇచాచ డు 

• అత్నుఖన్న్ం చేశారు 

• దేవుడు ఆయన్ను మూడవ రోజు సమాధి నుండి 

లేప్పడు 

• అత్నుఅత్న్న పున్రుత్తథన్ం త్రువాత్ వందల 

మందిర కన్నపంచింది 

• త్న్త్ంక్డితో ఉండేందుకు సవ రాగన్నర తిరిగ 

వెళడేాని్న  ఆయన్ శ్నష్యయ లు చూశారు 
 



పశాా తాుపానాి  -ప్పపం మరియు అవిధేయత్ నుండి 

న్మమ కం మరియు విధేయత్కు మారండి 
 

అంగీక్రిసుునా్న ను -యేసు దేవున్న కుమారుడన్న మీ 

న్మమ కాన్ని  గురితంచండి. 
 

కోరుకుంటారు -మీ ప్పప్పలను క్షమించమన్న దేవుణణ 

క్ప్పరి థంచండి 
 

మరణంచు -మీ ప్పత్, ప్పపభరిత్మైన్, క్ప్పపంచిక 

జీవిత్తన్నర మరణశ్నక్ష విధించండి 
 

ఖ్ననం చేయాలి -మీ చన్నపోయిన్ ప్పపపు జీవిత్తన్ని  

అత్న్న మరణంలో నీటిలో ముంచడం దావ రా బాపటజం 

యొకక  సమాధిలో ఉంచండి, దేవుడు మిమమ లిి  సమాధి 

నుండి కొత్త శుది ి చేయబడిన్ సృష్టగా లేపడాన్నర 

అనుమతిసుతంది. 
 

సీా క్రించండి -రాబోయే వాటిర హామీ ఇచేచ  

డిప్పజిట్జ్ఞగా పవిక్త్తత్మ  
 

అవా ండి -ఒక కొత్త స్త్కైసతవున్నగా, దేవుడు త్న్ 

దత్తపుక్తడిగా మిమమ లిి  క్కీసుత చరిచ లో ఇత్ర పలలేకు 

చేరాచ డు. 

క్రపత్ా క్ష క్రపసారం –క్కీసుత మరియు అపొసతలుల 

బోధ్న్లకు జ్ఞసథరంగా మరియు విధేయత్తో జీవించడం 

కొన్సాగంచండి “... మీరు స్వవ కరించిన్ పలుపుకు త్గన్ 

జీవిత్తన్ని  గడపమన్న నేను మిమమ లిి  కోరుతనిా ను. 

పూరితగా విన్యంగా మరియు సున్ని త్ంగా ఉండండి; 

ఓపకగా ఉండండి, క్పేమలో ఒకరితో ఒకరు సహించండి. 

శాంతి బంధ్ం దావ రా ఆత్మ  యొకక  ఐకయ త్ను 

ఉంచడాన్నర క్పతి క్పయతి్ ం చేయండి. (ఎఫెస్వయులు 

4:1-3) 

చరా  తీసుకోండి - ఇప్పు డు "సరైన సమయం". 

నేడు మోక్ష దినం! 

క్రపశా లు  
 

1. దేవుడు మనుష్యలందరికీ ఒక అ. ____ శరీరం బి. 

____ స్సల స. ____ సా రిట్ డి. ____ పైవనీి  ఇ. ____ 

దేహము మరియు ఆత్మ  

2. తీరాు  వచిచ న్ త్రావ త్ మన్నష్ ఒకక సారి మాక్త్మే 

మరణసాతడు. ఒపుా  త్పుా  ____ 

3. మన్నష్ యొకక  ఆత్మ  అత్న్న మన్సా్ క్ష (అవగాహన్). 

ఒపుా  త్పుా  ____ 



4. మన్నష్ యొకక  ఆత్మ  దేవున్నచే ఇవవ బడింది 

మరియు మన్నష్ భౌతికంగా మరణంచిన్పుా డు అత్న్న 

వదకాు తిరిగ వసాతడు. ఒపాు  త్పాు  ____ 

5. దేవుడు ఇక్శాయేలీయులతో చేసన్ ఒడంబడిక 

ఎదాులు మరియు మేకలను బలి ఇవవ డం దావ రా వారి 

ప్పప్పలను క్షమించింది. ఒపుా  త్పుా  ____ 

6. ఒక కలలో జోసెఫ్ట త్న్ న్నశ్నచ త్తర థం చేసుకుని్  మేరీర 

పరిశుదిాత్మ  దావ రా గరభ ం దాలిచ , క్పజలను వారి 

ప్పప్పల నుండి రక్షసాత డన్న దేవున్న దూత్ చెపా్ప డు. 

ఒపుా  త్పుా  ____ 

7. బాపతసమ మిచుచ  యోహాను యేసు లోక ప్పపములను 

తీసవేయు దేవున్న గొఱ్ఱపెల ేఅన్న సాక్షయ మిచాచ డు. ఒపుా  

త్పుా  ____ 

8. యేసు "నేనే మారగము, సత్య ము మరియు జీవము" 

అన్న క్పకటించాడు. ఒపాు  త్పుా  ____ 

9. యేసు చన్నపోయిన్పుా డు అత్న్న ఆత్మ  భౌతికంగా 

చన్నపోయిన్ వారి ఆత్మ ల న్నవాసమైన్ ప్పత్తళాన్నర 

వెళీి ంది. ఒపుా  త్పాు  ____ 

10.క్కీసుత పున్రుత్తథన్ం చేయబడిన్పుా డు, అత్ను 

అకక డ ఉని్  వారందరినీ విడిపసూత  హేడిస్ యొకక  

సవ ర గం వైపు దావ రాలను తెరిచాడు. ఒపుా  త్పుా  ____ 

11. క్కీసుత పరలోకాన్నర ఆరోహణమైన్పుా డు, హేడిస్ 

ప్పరడైజ్ వైపు బందీలుగా ఉని్  నీతిమంతలను 

త్న్తో ప్పట్ట సవ రాగన్నర న్డిపంచాడా? ఒపాు  త్పుా  ____ 

12. న్మేమ , విశవ సంచే మరియు విధేయత్ గల వయ కుతల 

శరీరాన్నర, అత్న్న చరిచ ర వయ తిరేకంగా హేడిస్ దావ రాలు 

క్పబలంగా ఉండవన్న యేసు చెపా్ప డు. ఒపుా  త్పుా  

____ 

13. థెస్ లనీక స్త్కైసతవులతో మాటే్టడుతూ పౌలు క్కీసుత 

చన్నపోయ్యడు కాబటిట క్కీసుతకు విధేయత్ చూపేవారు, 

ఆయన్ రాకడలో జీవించి ఉనాి  లేదా చన్నపోయినా, 

ఆయన్తో కలిస జీవిసాత రన్న చెపా్ప డు. 

ఒపుా  త్పుా  ____ 

 

14. త్న్ త్ంక్డితో ఉండేందుకు క్కీసుత పరలోకాన్నర 

ఆరోహణమయ్యయ డు: ఎ. ____ యూదుల నాయకులు బి. 

____ అత్న్న ఆరోహణకు సాక్షులు లేరు c. ____ అత్న్న 

శ్నష్యయ లు 



15. క్కీసుత రక తం దావ రా నీతిమంతలుగా త్య్యరైన్ 

మనుష్యయ లందరి ఆత్మ లు సవ ర గంలో దేవున్నతో 

శాశవ త్ంగా న్నవససాతయి, అయితే అనాయ యమైన్, 

తిరుగుబాట్ట చేసే మరియు దురామ రుగల ఆత్మ లు డెవిల 

కోసం సదమిైన్ శాశవ త్మైన్ న్రకంలో త్మ న్నవాసాన్ని  

కలిగ ఉంట్టయి. ఒపుా  త్పుా  ____ 

16. దేవున్న సయోధ్య  సందేశాన్ని  (క్కీసుత సువారత) విని్  

వయ కుతలు క్పసుతత్ జీవన్శైలి నుండి (పశాచ త్తతపపడండి) 

మరియు బాపటజం (మున్నగ) వారిలో న్నవసంచడాన్నర 

పరిశుదిాత్మ ను అందిసాతరు. ఒపుా  త్పుా  ____ 

17. క్కీసుత మేఘాలలో తిరిగ వచిచ న్పుా డు (2వ రాకడ) 

క్కీసుతలో జీవించేవారు గాలిలో ఆయన్ను కలుసాతరు. 

ఒపుా  త్పుా  ____ 

18. క్షమాపణ కోరే క్కమంలో అత్ను ప్పప అన్న 

గురితంచడం అవసరమా? ఒపుా  త్పుా  ____ 

19. లేఖన్ం క్పకారం అందరూ ప్పపం చేశారు. ఒపాు  

త్పుా  ____ 

20. క్పజలు రక్షంపబడత్తరు a. ____ విశావ సం మరియు 

విధేయత్ దావ రా దయ. బి. ____ క్గేస్ స. ____ మంచి 

మరియు నైతిక జీవిత్తన్ని  గడపడం. 

21. మోక్షాన్నర ఎన్ని  మారాగలు ఉనాి యి? a. ____ అనేక 

బి. ____ ఒకటి స. ____ లేఖనాలేో చెపా బడలేదు 

22. పశాచ త్తతపం a. ____ అవాంఛనీయ చరయ కు 

చింతిసుతనిా ము b. ____ హృదయం, మన్స్ు  

మరియు జీవన్శైలిలో మారుా  

23. క్కీసుతలోన్నర బాపటజం అనేది మన్నష్ క్షమాపణ కోసం 

దేవున్నర చేసే వేడుకోలు కాబటిట ప్పప్పన్నర పరిపూరణమైన్ 

త్తయ గంగా ఇచిచ న్ క్కీసుత రక తం దావ రా దేవుడు పన్న 

చేయగలడు. ఒపుా  త్పుా  ____ 

24. కొలస్ యులు 1:22లోన్న “IF” అంటే విశావ సంగా 

ఉండకుండా ఉండడం సాధ్య మే. ఒపుా  త్పుా  ____ 

25. క్రసటయన్ లేదా స్త్కైసతవేత్ర క్పతి ఒకక రూ దీన్న కోసం 

జీవిసుతనిా రు: a. ____ శాశవ త్ జీవిత్ం లేదా శాశవ త్ 

మరణం 

బి. ____ అందరూ రక్షంచబడరు 

స. ____ శాశవ త్త్వ ం లేదు 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Bible Knowledge Institute – ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ - 

Electives Studies - ఐచ్చి క్ అధ్ూ యనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మరతూ  మన్స్షి జీవితం నండి మరణం వరకు - 

Planned Redemption – ప్రప్ణాళికాబదధమైన విముకి త - 

     Creation before Genesis - ఆదకాండము ముందు సృషిట్య - 

What Shall We Do?్మనం ఏంచేదాద ం? 

End of Time on Earth - భూమిపై సమయం ముగంప్ప - 

Marriage and Divorce - వివాహం మర్యు విడాకులు - 

Silence of the Scriptures - ప్రరంథాల న్స్శ్శ బదం - 

Daniel  - డేన్స్యల్ 

First Principles of Christ - ప్రీస్తత మొదటి సూప్రత్వలు - 

Holy Spirit - ప్ర్శుదధ ఆతమ  - 

Types and Metaphors - రకాలు మర్యు రూప్కాలు - 

Additional Studies - అదనప్ప అధ్ూ యనాలు - 

Today's Church Practices - నేటి చరి్  ప్దధులు - 

Compiling and Translating the Bible - బైబిల్ క్ంపైలింగ్ మర్యు అనవాదం - 

Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రకాలు మర్యు ప్రప్వచనాలు 

Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 తరా్గ త బోధ్నలు & అభాూ స్తలు 

God's Sabbath - దేవున్స్ సబీా త్ - 

Promises Now and For Evermore - ఇప్పప డు మర్యు ఎప్ప టిీ వాగాదనాలు - 

God's Rebuilding Process - దేవున్స్ ప్పనరే్ ర్గమ ణ ప్రప్ప్రకియ - 

Living The Maximum Life - రర్షట్య జీవిత్వన్స్ే  రడప్డం - 

Real Men are Godly Men - న్స్జమైన ప్పరుషులు దైవభకి త రల ప్పరుషులు - 

Living For One Another - ఒక్ర్ కోసం ఒక్రు జీవించడం - 

Greatest Questions Ever Asked - ఇప్ప టివరకు అడిగే గప్ప  ప్రప్శే్ లు - 

Wonderful Words Of Life - జీవితం యొక్క  అదుు తమైన ప్దాలు - 

Lessons From The Cross - సిలువ నండి పాఠాలు - 

Jehovah's Witnesses church - యెహోవాస్తక్షుల చరి్  

Interesting but not required for BKS award - BKS అవార ాకోసం ఆసకి తక్రమైన కానీ అవసరం లేదు - 

Outlined Bible - వివర్ంచ్చన బైబిల్ - 

Summarized - స్తర్గంశ్ం - 
 

LESSONS AND SERVICES PROVIDED BY INTERNATIONAL BIBLE KNOWLEDGE INSTITUTE ARE FREE OF CHARGE. 

YOU WILL NEVER BE ASK FOR TUITION OR ANY OTHER FEE. IBKI IS NOT AN ACCREDITED INSTITUTION. 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ అందంచే పాఠాలు మర్యు సేవలు ఉచ్చతం. మీరు ట్యూ షన లేదా 

మర్నదైనా ఫీజు కోసం ఎప్ప టిీ అడరరు. IBKI ఒక్ గుర్తంప్ప పందన సంస ాకాదు. 

International Bible Knowledge Institute 

Randolph Dunn, President 
Roberto Santiago, Dean 

 

ఇంట్రేి షన్ల బైబిల నాలెడ్ ీఇన్్న ిటూయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 
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దేవుడు మరియు ఆయన సంక్లు ం గురించి మరింత్ తెలుసుకోవాలనే ఆసకి ు ఉనా  ఎవరికైన్న బైబిల్ పాఠాలను అందుబాటులో 

ఉంచడం ఇని్ ిట్యా ట్ యొక్క  లకా్ష ం పాఠాలను క్రపింట్ చేయడ్డనికి డౌన్లోడ్స చేసుకోవచాు , ఆన్లైన్లో అధ్ా యనం 

చేయవచాు  లేదా వా కుులు లేదా చరిా ల దాా ర్వ ఇమెయిల్ మంక్రతితా్  శాఖ్లో ఉపయోగంచవచాు . ఇంటరాే షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్స ్

ఇని్ ిట్యా ట్ (IBKI) నుండి డిపొుమా సంపాదించడ్డనికి ఒక్ విదాా రిథ త్పు నిసరిగ్ద న్నలుగు అవసరమైన కోరు్ లు మరియు 7 ఎంపిక్ 

పాఠాలను పూరిు చేసి ఉండ్డలి. అడా్డ న్ ్డ్స ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ న్నలెడ్స ్సాక లర్) అవారాును అందుకోవడ్డనికి, ఒక్ విదాా రిథ డిపొుమా 

సంపాదించడంతో పాటు అనిా  ఎలకి డీవ్ పాఠాలు మరియు 7 అద్నప్ప అధ్ా యన్నలను పూరిు చేసి ఉండ్డలి.  

Course One - The Message | మొద్టి కోరు్  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ క్పతిదీ ఎలా వచిచ ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన్ మన్నష్ 

Christ, The Mystery of God |  క్కీసుత - దేవున్న రహసయ ం  

Myths About God |  దేవున్న గురించిన్ అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరు్  రండు - అత్ని సందేశానికి విధేయత్ 

Time Before Christ   క్కీసుతకు ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై క్కీసుత సమయం  

Time After Christ   క్కీసుత త్రావ త్ సమయం  

Time To Decide    న్నరణయించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సలువ జీవిత్తన్నర  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరు్  మూడు -క్రీసుులో కొత్ు ఆధా్య తిమ క్ జీవిత్ం  

Baptism into Christ   |  క్కీసుతలోర బాపటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతలతో చేయన్న రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపసటల్  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆత్మ  మరియు సత్య ంతో దేవుణణ ఆరాధించండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరు్  న్నలుగు - క్రీసుులో పరిపక్ా త్ 

Jesus Of Nazareth | న్జరేయుడైన్ యేసు 

Life Of Christ |  క్కీసుత జీవిత్ం 

United In Christ   క్కీసుతలో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క ప్పలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేటడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు క్కీసుత యొకక  క్పత్య క్షత్ 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీరం, ఆత్మ , ఆత్మ  - మీరు చన్నపోయిన్పుా డు వారు 

ఎకక డిర వెళత్తరు?         
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దయచేసి ఈ ప్రోప్రగామ్ మర్యు పాఠాలకు సంబంధంచ్చన 

అనే్స్  ప్రప్శ్ే లన ఈ చ్చరునామాలో మీ న్స్యమించబడిన 

ఉపాధాూ యుడికి ప్ంప్ండి. 
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