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Christ – The Mystery of GodYou 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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క్రీస్తు - దేవుని రహస్య ం 

క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరదే నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ ిమీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ లైర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు 
దేవున్న చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చేయడం మీ 
బాధ్ాత్. వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ి
ధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం 
క్ోస్ం బ ైబిల న్నఘంటువులనత మరియు న్నఘంటువులనత చూడండి. 
డిక్షనర ీన్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంట ేడకి్షనరలీు 
అస్లు భాష నతండి పదాలు మరియు పదబంధాలక్ు పోస్తు త్ 
వ్ాడుక్ దాేరా అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల 
అరథం క్ాలక్మీేణా మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీకీ్ు పదాలు 
ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ిఅనతవద ంచబడవచతు మరియు అస్లు 
అరాథ న్ని వక్రకీ్రించవచతు. ఉదాహరణక్ు, గీకీ్ు పదాలు డి మరయిు 
క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరయిు" అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు 
నామవ్ాచక్ాలనత వ్రేు చయేడాన్నక్ి De ఉపయోగించబడుత్ ంద , 
అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత 
చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ో వ్ాక్ాం నతండి మీత్ో 
మాటాల డన్నవేండి. 
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Christ - The Mystery of God 

Introduction 

God created man in his likeness, His image, and His nature. 

a righteous person without sin. The man listened to Satan’s 

lie choosing to disobey God thus ceasing to be a righteous 

person and breaking the intimate relationship he enjoyed 

with God, his creator. But God had a plan to restore man to 

the original state and relationship with HIM. 

 

Thousands of years later, God revealed His plan (The 

Mystery) to Paul. “…to present to you the word of God in 

its fulness – the mystery that has been kept hidden for ages 

and generations, but is now disclosed to the Lord’s people. 

To them God has chosen to make known among the 

Gentiles to glorious riches of this mystery, which is Christ 

in you, the hope of glory.” (Colossians 1:26-27) 

 

God began to reveal “His mystery” gradually, beginning 

with His promise to Abraham, that through him all people 

would be blessed. He later told David, a descendant of 

Jacob; “Your house and your kingdom will endure forever 

before me.” (2 Samuel7:16) 

 

Jesus, a descendant of David, was born by the action of the 

Holy Spirit. He offered His sinless life to God as the only 

“atoning sacrifice,” necessary to make restoration possible. 

God accepted His offering by raising Him from the grave 

and thus freeing man from the dominion of Satan. This 

sacrifice of Jesus was the plan, the “mystery”, of God to 

obtain the victory over Satan, sin and death. 

 

Forgiveness of sins was first offered on the Day of 

Pentecost to all who accept Christ’s call to repent and seek 

forgiveness by being buried (baptized) into His death and 

resurrection to a new creation in the Kingdom of God. This 

offer of forgiveness is available TODAY to all who hear 

and accept the Gospel message of Jesus, the Mystery of 

God. 

 

 
 

 

Chapter 1  

Promises to The Patriarchs 

 
Creation of Man 

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

Now the earth was formless and empty, darkness was over 

the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering 

over the waters. And God said, ‘Let there be light,’ and 

there was light.” (Genesis 1:1-3) 

 

While John 1:1-3 states, “In the beginning was the Word, 

and the Word was with God, and the Word was God. He 

క్రీస్తు - దేవుని రహస్య ం 

పరిచయం 

దేవుడు మనిషిని తన పోలికలో, అతని స్వ రూపంలో 

మరియు అతని స్వ భావంలో స్ృషిటంచాడు. పాపం లేని 

నీతిమంతుడు. ఆ వయ క్త ి సాతాను అబదా్ధనిి  వంటూ 

దేవునిక్త అవధేయత చూపంచాడు, తద్ధవ రా 

నీతిమంతుడిగా ఉండటానిి  నిలిపవేసాడు మరియు 

తన స్ృషిటకర్ ిఅయిన దేవునితో అతను ఆనందిసి్తని  

స్నిి హిత స్ంబంధానిి  వచ్ఛి ని ం చేశాడు. కానీ 

మనిషిని అస్లు స్థ తితిక్త మరియు అతనితో స్ంబంధానిి  

పునరుద్రాించడానిక్త దేవుడు ఒక ప్పణాళికను కలిగి 

ఉని్న డు. 

 

వేల స్ంవతస రాల తరావ త, దేవుడు తన ప్పణాళికను 

(ర్హసాయ నిి ) పాలస్థకు వెలలడించాడు. “...దేవుని వాకాయ నిి  

ద్ధని స్ంపూర్ణతతో మీకు అందించడానిక్త – 

యుగయుగాలు మరియు తర్తరాలుగా ద్ధచబడిన 

ర్హస్య ం, కానీ ఇపుు డు ప్పభువు ప్పజలకు వెలలడి 

చేయబడింది. మీలో ఉని  ప్ీసి్త, మహిమ యొకక  

నిరీక్షణ అయిన ఈ మరాా నిక్త స్ంబంధంచ్ఛన 

మహిమానివ తమైన ఐశ్వ రాయ నిి  అనయ జనులకు 

తెలియజేయడానిక్త దేవుడు వారిక్త ఎంపక 

చేస్తకుని్న డు. (కొలొస్స యులు 1:26-27) 

 

దేవుడు అప్ాహాము ద్ధవ రా ప్పజలంద్రూ 

ఆశీర్వ దించబడతార్ని వాగాానం చేయడంతో 

ప్పార్ంభంచ్ఛ, ప్కమంగా "తన ర్హసాయ నిి " బహిర్గతం 

చేయడం ప్పార్ంభంచాడు. తరావ త అతను యాకోబు 

వంశ్స్తతిడైన డేవడస్థక్త చెపాు డు; "నీ ఇలుల మరియు నీ 

రాజయ ం న్న ముందు శాశ్వ తంగా ఉంటాయి." (2 శామ్యయ ల 

7:16) 

 

ద్ధవీదు వంశ్స్తతిడైన యేస్త పరిశుదా్ధతా  చర్య  ద్ధవ రా 

జనిా ంచాడు. పునరుద్రా్ణ సాధ్య మయేయ లా చేయడానిక్త 

అవస్ర్మైన ఏకైక “ప్పాయశి్చ త ి బలి”గా ఆయన తన 

పాపర్హిత జీవతానిి  దేవునిక్త అరిు ంచాడు. దేవుడు 

అతనిని స్మాధ నుండి లేపడం ద్ధవ రా అతని 

స్మర్ు ణను అంగీకరించాడు మరియు సాతాను 

ఆధపతయ ం నుండి మనిషిని వడిపంచాడు. యేస్త 

యొకక  ఈ తాయ గం సాతాను, పాపం మరియు మర్ణంపై 

వజయం సాధంచడానిక్త దేవుని ప్పణాళిక, "మరా్ ం". 

 

దేవుని రాజయ ంలో ఒక కొత ి స్ృషిటక్త అతని మర్ణం 

మరియు పునరుతాతినంలో ఖననం చేయబడి (ాపటజం) 

పశిా తిాపపడి క్షమాపణ కోరుకునే ప్ీసి్త పలుపును 

అంగీకరించే వార్ంద్రిీ పంతెకోసి్త రోజున పాప 

క్షమాపణ మొద్ట అందించబడింది. దేవుని 

ర్హస్య మైన యేస్త స్తవార్ ిస్ందేశానిి  వనే మరియు 



was with God in the beginning. Through him all things were 

made; without him nothing was made that has been made.” 

 

Comment: The only thing man knows about the beginning 

is what God has chosen to reveal to him. Theories of 

"learned men" are unproven, often contrary to what has 

been revealed and many contradict beliefs and theories of 

other “learned men.” 

 

The last day of creation as recorded in Genesis 1:26-27 is 

“Then God said, ‘Let us make man in our image, in our 

likeness, and let them rule over the fish of the sea and the 

birds of the air, over the livestock, over all the earth, and 

over all the creatures that move along the ground.’ So, God 

created man in his own image, in the image of God he 

created him; male and female he created them.”  

 

Comment: This creation was different from all His other 

creations as man was made in God's likeness, in His image. 

Man is not an exact copy of God. Man was created flesh 

and blood while God is spirit. 

 

Adam and Eve 

God put Adam and Eve in the midst of the rest of His 

creation to rule over and have dominion over it. He told 

Adam to work it and take care of it. “And the LORD God 

commanded the man, ‘You are free to eat from any tree in 

the garden; but 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 2:16-17) 

 

Comment: God gave man the ability to choose. He was 

told to work by tending the garden and not to eat from the 

tree of the knowledge of good and evil. They were also to 

replenish the earth after their kind. Therefore, Adam had a 

choice, to obey or not to obey.  

 

The Devil took on the form of a serpent to tempt Eve. 

“When the woman saw that the fruit of the tree was good 

for food and pleasing to the eye, and also desirable for 

gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave 

some to her husband, who was with her, and he ate it.” 

(Genesis 3:6) 

 

Comment: The temptation process: - “each one is tempted 

when, by his own evil desire, he is dragged away and 

enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to 

sin; and sin, when it is full-grown, gives birth to death.” 

(James 1:14-15) 

అంగీకరించే వార్ంద్రిీ ఈ క్షమాపణ ఈ రోజు 

అందుాటులో ఉంది. 

 

 
 

 

1 వ అధాయ యము 

పాక్రియార్క ్లకు వాగా్దనాలు 

 

మనిషి స్ృషి ి

“ప్పార్ంభంలో దేవుడు ఆకాశానిి  భూమిని స్ృషిటంచాడు. 

ఇపుు డు భూమి నిరాకార్మైనది మరియు ఖాళీగా ఉంది, 

లోతైన ఉపరితలంపై చీకటి ఉంది, మరియు దేవుని 

ఆతా  నీటిపై కొటుటమిటాటడుతోంది. మరియు దేవుడు, 

'వెలుగు ఉండనివవ ండి' అని చెపాు డు, మరియు 

వెలుగు వచ్ఛి ంది.(ఆదికాండము 1:1-3) 

 

యోహాను 1:1-3లో, “ఆదియందు వాకయ ముండెను, 

వాకయ ము దేవునితో ఉండెను, వాకయ ము దేవుడై 

యుండెను. అతను ఆదిలో దేవునితో ఉని్న డు. ఆయన 

ద్ధవ రానే స్మస్ంి జరిగింది; ఆయన లేకుండా చేినది 

ఏదీ చేయలేదు.” 

 

వాయ ఖ్య :మనిషిక్త ప్పార్ంభం గురించ్ఛ తెలిిన ఏకైక 

వషయం ఏమిటంటే, దేవుడు అతనిక్త వెలలడించడానిక్త 

ఎంచుకుని్న డు. "నేరిు కుని  పురుషులు" యొకక  

ిదా్ధంతాలు నిరూపంచబడనివ, తర్చుగా బహిర్గతం 

చేయబడిన వాటిక్త వరుద్ంాగా ఉంటాయి మరియు 

అనేక ఇతర్ "నేరుి కుని  పురుషుల" నమా కాలు 

మరియు ిదా్ధంతాలకు వరుద్ంాగా ఉంటాయి. 

 

ఆదికాండము 1:26-27లో నమోదు చేయబడిన స్ృషిట 

యొకక  చ్ఛవరి రోజు “అపుు డు దేవుడు ఇలా అని్న డు, 

'మన స్వ రూపంలో, మన పోలికలో మనిషిని తయారు 

చేదా్ధం, మరియు అవ స్ముప్ద్పు చేపలను మరియు 

ఆకాశ్ పక్షులను పరిపాలిదా్ధం. పశువుల మీద్ధ, భూమి 

మీద్ధ, నేలమీద్ తిరిగే స్మస్ ి ప్పాణుల మీద్ధ.' కాబటిట, 

దేవుడు తన స్వ ంత స్వ రూపంలో మనిషిని 

స్ృషిటంచాడు, దేవుని స్వ రూపంలో అతనిి  

స్ృషిటంచాడు; పురుషుడు మరియు స్త్ర ి వాటిని 

స్ృషిటంచాడు. 

 

వాయ ఖ్య :మానవుడు దేవుని పోలికలో, అతని 

స్వ రూపంలో స్ృషిటంచబడినందున ఈ స్ృషిట అతని 



Sin has Consequences 

To Eve, the fruit was pleasing to the eye and desirable to 

make her wise but disobedience has consequences and, in 

some situations, sin may not be found out until the 

judgment when one faces God. In this case the consequence 

was immediate. They were removed from paradise to a land 

of toil and pain. God said to the serpent “‘Because you 

have done this, cursed are you above all the livestock and 

all the wild animals!  You will crawl on your belly and you 

will eat dust all the days of your life. And I will put enmity 

between you and the woman, and between your offspring 

and hers; he will crush your head, and you will strike his 

heel.’ To the woman he said, ‘I will greatly increase your 

pains in childbearing; with pain you will give birth to 

children.  Your desire will be for your husband, and he will 

rule over you.' To Adam he said, ‘Because you listened to 

your wife and ate from the tree about which I commanded 

you, ‘You must not eat of it’, ‘Cursed is the ground because 

of you; ‘through painful toil you will eat of it all the days 

of your life. It will produce thorns and thistles for you, and 

you will eat the plants of the field. By the sweat of your 

brow you will eat your food until you return to the ground, 

since from it you were taken; for dust you are and to dust 

you will return.’” (Genesis 3:14-19) 

 

Comment: With this sin both Adam and Eve were 

separated from God and in need of being reunited with 

Him. This reconciliation would require a perfect sacrifice 

for their sin of disobedience. That perfect sacrifice 

apparently is a reference to God becoming human to be the 

atoning sacrifice for their sin and all others to come. 

 

Cain and Abel 

In Hebrews 11:4 we read that Abel's offering to God was 

by faith. Now actions of faith are based upon knowledge 

and love. So, Abel's action and attitude pleased God 

whereas Cain's did not. God said of Cain's offering “if you 

do what is right, will you not be accepted? But if you do not 

do what is right, sin is crouching at your door; it desires to 

have you, but you must master it.” (Genesis 4:7)  

 

Comment: Perhaps what Cain offered, or his attitude was 

unacceptable or both. He may have not offered the best he 

had, he may have offered something not authorized or he 

offered exactly what was required but offered out of duty 

or command not from attitude of love. Whatever the 

situation, God was not pleased and Cain knew why. The 

consequence of his actions was the earth would not yield 

its fruits for him and he would become a restless wanderer. 

ఇతర్ స్ృషిటలనిి టికంటే భని ంగా ఉంది. మనిషి 

దేవునిక్త ఖచ్ఛి తమైన ప్పతిరూపం కాదు. దేవుడు ఆతా  

అయితే మనిషి మాంస్ం మరియు ర్కిానిి  స్ృషిటంచాడు. 

 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ 

దేవుడు ఆడమ్ మరియు ఈవస్థలను తన మిగిలిన 

స్ృషిటలో పాలించటానిక్త మరియు ద్ధనిపై ఆధపతయ ం 

చేయడానిక్త మధ్య లో ఉంచాడు. పని చేి చూస్తకోమని 

ఆడమ్స్థక్త చెపాు డు. “మరియు దేవుడైన యెహోవా 

మనిషిక్త ఇలా ఆజా్ఞపంచాడు, 'నీకు తోటలోని ఏ చెటుట 

పండు అయిన్న తినవచిు ; అయితే మీరు మంచ్ఛ చెడడల 

తెలివనిచేి  చెటుట ఫలాలను తినకూడదు, ఎందుకంటే 

మీరు వాటిని తింటే మీరు ఖచ్ఛి తంగా చనిపోతారు.' 

(ఆది 2:16-17) 

 

వాయ ఖ్య :దేవుడు మనిషిక్త ఎనిు కునే సామరాతి య నిి  

ఇచిా డు. తోటను మేపుతూ పని చేయాలని, 

మంచ్ఛచెడుల స్థజా్ఞనమనే చెటుట ఫలాలు తినకూడద్ని 

చెపాు రు. వారు కూడా వారి ర్కమైన తరావ త భూమిని 

తిరిగి నింపాలి. కాబటిట, ఆడమ్స్థకు వధేయత 

చూపంచాలా వదా్ధ అనే ఎంపక ఉంది. 

 

ఈవస్థను ప్పలోభపటటడానిక్త డెవల స్ర్ు  రూపానిి  

ధ్రించాడు. “ఆ స్త్ర ి ఆ చెటుట ఫలం ఆహారానిక్త 

మంచ్ఛద్ని, కంటిక్త ఇంపుగా ఉంద్ని, స్థజా్ఞన్ననిి  

పందేందుకు కావాలిస నద్ని చూచ్ఛనపుు డు, ఆమె 

కొంచెం తీస్తకుని తినేింది. ఆమె తనతో ఉని  తన 

భర్కిు కూడా కొంత ఇచి్ఛ ంది మరియు అతను ద్ధనిని 

తిని్న డు. (ఆదికాండము 3:6) 

 

వాయ ఖ్య :టంప్టటషన్ ప్పప్క్తయ: - “ప్పతి ఒకక రు 

శోదించబడినపుు డు, తన స్వ ంత దుషట కోరిక ద్ధవ రా, 

అతను దూర్ంగా లాగి, ప్పలోభపటిటనపుు డు. అపుు డు, 

కోరిక గర్భ ం ద్ధలిి న తరావ త, అది పాపానిక్త 

జనా నిసి్తంది; పాపం పూరిగిా ఎదిగినపుు డు మర్ణానిక్త 

జనా నిసి్తంది.” (జేమ్స  1:14-15) 

పాపానికి పరిణామాలు ఉంటాయి 

హవవ కు, పండు కంటిక్త ఆహాలద్కర్ంగా ఉంది మరియు 

ఆమెను స్థజా్ఞనవంతురాలిగా చేయడానిక్త ఇషటపడేది కానీ 

అవధేయత పర్య వసాన్నలను కలిగి ఉంటుంది మరియు 

కొనిి  స్ంద్రాభ లోల , దేవునిక్త ఎదురుగా ఉని పుు డు 

తీరుు  వర్కు పాపం కనుగొనబడదు. ఈ స్ంద్ర్భ ంలో, 

పరిణామాలు తక్షణమే. వారు స్వ ర్ గం నుండి ప్శ్మ 



 

Comment: Adam and Eve’s greatest pain may have been 

when Cain killed Abel. Sin was present before the murder 

as Cain's heart was not pure and godly. Their pain must 

have increased when Cain departed becoming a wanderer. 

(Genesis 6: 1-3, 5-8) 

 

Noah 

“By faith Noah, when warned about things not yet seen, in 

holy fear built an ark to save his family. By his faith he 

condemned the world and became heir of the righteousness 

that comes by faith.” (Hebrews 11:7) 

 

God told Noah what he must do to save the righteous 

people from perishing in the impending flood. No doubt 

these instructions appeared to be unusual but very explicit. 

Noah may have even questioned how a boat made only 

from one kind of wood exactly so long, wide and high with 

only one window and door could possibly save him and his 

family. However, he   began   building   immediately   

warning   others   of   the consequences of their rebellious 

and sinful lifestyle. After the ark was completed Noah and 

his family entered the ark and God caused the animals that 

breathed air to come into the ark. After God closed the door, 

He opened the fountains of the deep and the windows of 

heaven to flood the earth. After days and months, the waters 

abated. Then Noah, his family and the animals came out of 

the ark.  

 

Noah immediately built an altar, offered a sacrifice and 

worshipped God. This offering pleased God “The Lord 

smelled the pleasing aroma and said in his heart: ‘Never 

again will I curse the ground because of man, even though 

every inclination of his heart is evil from childhood. Never 

again will I destroy all living creatures, as I have done. As 

long as the earth endures, seedtime and harvest, cold and 

heat, summer and winter, day and night will never cease.’” 

(Genesis 8:21-22) God also gave man some more 

instructions.  

•  “Everything that lives and moves will be food for you  

•   Just as I gave you the green plants, I now give you 

everything, 

•   But you must not eat meat that has its lifeblood still in 

it. 

•   For your lifeblood I will surely demand an accounting. 

I will 

    demand an accounting from every animal. And from 

each man, 

మరియు ాధ్ల భూమిక్త తొలగించబడాడ రు. దేవుడు 

పాముతో ఇలా అని్న డు: “నువువ  ఇలా చేశావు కాబటిట, 

అనిి  పశువులు మరియు అడవ జంతువులనిి ంటి 

కంటే నువువ  శాపప్గసి్తడవు! మీరు మీ బొడుడపై ప్కాల 

చేసిారు మరియు మీ జీవతమంతా దుముా  తింటారు. 

మరియు నేను నీకు మరియు స్త్రకి్త మధ్య  మరియు మీ 

స్ంతానం మరియు ఆమె మధ్య  శ్ప్తుతవ ం కలిగిసిాను; 

అతడు నీ తలను నలగగొటుటను, నీవు అతని మడమను 

కొటుటను.' అతను స్త్రతిో ఇలా అని్న డు, 'నేను మీ 

స్ంతాన ాధ్లను ాగా పంచుతాను; ాధ్తో నీవు 

పలలలకు జనా నిసిావు. నీ కోరిక నీ భర్పిైనే ఉంటుంది, 

అతడు నినిు  పరిపాలిసిాడు.' ఆడమ్స్థతో ఇలా అని్న డు, 

'నువువ  తినకూడదు' అని నేను నీకు ఆజా్ఞపంచ్ఛన 

చెటుటను నీవు నీ భార్య  మాట వని తిని ందున, 'నీ 

కార్ణంగా నేల శాపమైంది; 'ాధ్కర్మైన ప్శ్మతో నీ 

జీవతకాలమంతా ద్ధని తిని తింటావు. అది మీకు 

ముళ్లను, ముళ్లను పుటిటసి్తంది, మీరు పలంలోని 

మొకక లను తింటారు. మీరు భూమిక్త తిరిగి వచిే  వర్కు 

మీ కనుబొమా ల చెమట ద్ధవ రా మీరు మీ ఆహారానిి  

తింటారు, ఎందుకంటే మీరు ద్ధని నుండి 

తీస్తకోబడాడ రు; నీవు ధూళిగా ఉని్న వు మరియు మటిటక్త 

తిరిగి వసిావు.' (ఆదికాండము 3:14-19) ద్ధని నుండి మీరు 

తీస్తకోబడాడ రు కాబటిట; మీరు ధూళిగా ఉన్ని రు మరియు 

మీరు మటిటక్త తిరిగి వసిారు.' (ఆదికాండము 3:14-19) ద్ధని 

నుండి మీరు తీస్తకోబడాడ రు కాబటిట; మీరు ధూళిగా 

ఉన్ని రు మరియు మీరు మటిటక్త తిరిగి వసిారు.' 

(ఆదికాండము 3:14-19) 

 

వాయ ఖ్య :ఈ పాపంతో ఆడమ్ మరియు ఈవ ఇద్రాూ 

దేవుని నుండి వడిపోయారు మరియు అతనితో తిరిగి 

కలపవలిన అవస్ర్ం ఏర్ు డింది. ఈ స్యోధ్య కు వారి 

అవధేయత పాపానిక్త పరిపూర్ణ తాయ గం అవస్ర్ం. ఆ 

పరిపూర్ణ తాయ గం వారి పాపానిక్త మరియు రాబోయే 

ఇతరులంద్రిీ ప్పాయశి్చ తంి చేసే బలిగా దేవుడు 

మానవుడిగా మార్డానిి  సూచ్ఛసి్తంది. 

 

కెయిన్ మరియు అబెల్ 

హెప్ీయులు 11:4 లో హేబెలు దేవునిక్త అరిు ంచ్ఛన 

అర్ు ణ వశావ స్ం ద్ధవ రా అని మనం చదువుతాము. 

ఇపుు డు వశావ స్ం యొకక  చర్య లు స్థజా్ఞనం మరియు 

ప్ప్టమపై ఆధార్పడి ఉన్ని యి. కాబటిట, హేబెల చర్య  

మరియు ద్ృకు థం దేవుణ్ణణ స్ంతోషపటిటంది, అయితే 

కయీను అలా చేయలేదు. దేవుడు కయీను అర్ు ణ 



    too, I will demand an accounting for the life of his 

fellow man. 

•   Whoever sheds the blood of man, by man shall his 

blood be shed; for in the image of God has God made 

man. 

•   As for you, be fruitful and increase in number; multiply 

on the earth and increase upon it.” (Genesis 9:3-7) 

 

“Furthermore, since they did not think it worthwhile to 

retain the knowledge of God, he gave them over to a 

depraved mind, to do what ought not to be done. They have 

become filled with every kind of wickedness, evil, greed and 

depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit and 

malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, 

arrogant and boastful; they invent ways of doing evil; they 

disobey their parents; they are senseless, faithless, 

heartless, ruthless. Although they know God’s righteous 

decree that those who do such things deserve death, they 

not only continue to do these very things but also approve 

of those who practice them.” (Romans 1:28-32) 

 

Comment:  Note the parallel in Noah’s time, the 1st 

century and today’s situation:  

a. The people were sinful and we are sinners – 

Romans 3:23 “for all have sinned and fall short of 

the glory of God.” 

b. They were about to die and we may also – John 

8:24a “I told you that you would die in your sins.”  

c. Noah was told what to do to save the righteous and 

so have we - John 8:24b “if you do not believe that 

I (Jesus) am (the Christ, the Son of God), you will 

indeed die in your sins.”  

d.  All the people of Noah’s time had a choice to 

make and we also have a choice – 2 Corinthians 

6:2b “I tell you, now is the time of God’s favor, 

now is the day of salvation.” 

 

Comment: In only six chapters of the first book of the 

Bible we have seen three situations where people 

disobeyed God's commandments, substituting them for 

their own desires; one disobeyed because it was pleasing to 

the eye and something to be desired to make them wise, one 

disobeyed by presenting an offering, an act of worship, that 

was not pleasing to God and one group disobeyed as the 

thoughts and intent of their mind was evil continually. God 

was displeased in every case, judging their actions against 

His standard, against His Word. A righteous God, their 

creator, established the consequences He considered 

appropriate for their action. 

గురించ్ఛ ఇలా అని్న డు: “నీవు స్రైనది చేసే,ి నీవు 

అంగీకరించబడలేద్ధ? కానీ మీరు స్రైనది చేయకపోతే, 

పాపం మీ తలుపు వద్ ావంగి ఉంటుంది; అది నినిు  

కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటుంది, కానీ నీవు ద్ధనిని 

ప్పావీణయ ం చేస్తకోవాలి. (ఆదికాండము 4:7) 

 

వాయ ఖ్య :బహుశా కైన్ అందించ్ఛనది, లేద్ధ అతని వైఖరి 

ఆమోద్యోగయ ం కాదు లేద్ధ రండూ కావచిు . అతను 

తన వద్ ా ఉని  ఉతమిమైన వాటిని అందించ్ఛ 

ఉండకపోవచిు , అతను అధకార్ం లేనిద్ధనిి  

అందించ్ఛ ఉండవచిు  లేద్ధ అతను ఖచ్ఛి తంగా 

అవస్ర్మైన వాటిని అందించాడు కానీ వధ లేద్ధ 

ఆజనాు ప్ప్టమ వైఖరితో అందించలేదు. పరిితితి 

ఏమైనపు టిీ, దేవుడు స్ంతోషించలేదు మరియు 

ఎందుకు కయీనుకు తెలుస్త. అతని చర్య ల 

పర్య వసానమేమిటంటే, భూమి అతనిక్త తన ఫలాలను 

ఇవవ దు మరియు అతను అశాంతిగా స్ంచరించేవాడు. 

 

వాయ ఖ్య :కయీను అబెలస్థను చంపనపుు డు ఆడమ్ 

మరియు ఈవ యొకక  గొపు  ాధ్ ఉండవచుి . కైన్ 

హృద్యం స్వ చి మైనది మరియు దైవభక్త ి లేనిది 

కాబటిట హతయ కు ముందు పాపం ఉంది. కయీను ఒక 

స్ంచారిగా మారినపుు డు వారి ాధ్ తపు నిస్రిగా 

పరిగింది. (ఆదికాండము 6: 1-3, 5-8) 

 

నోహ్ 

“వశావ స్ంతో నోవహు, ఇంకా చూడని వాటి గురించ్ఛ 

హెచి రించ్ఛనపుు డు, పవప్త భయంతో తన 

కుటుంానిి  ర్క్షంచడానిక్త ఓడను నిరాి ంచాడు. 

అతను తన వశావ స్ం ద్ధవ రా ప్పపంచానిి  ఖండించాడు 

మరియు వశావ స్ం ద్ధవ రా వచేి  నీతిక్త వార్స్తడు 

అయాయ డు.(హెప్ీయులు 11:7) 

 

రాబోయే జలప్పళ్యంలో నీతిమంతులు నశ్చంచకుండా 

కాపాడేందుకు తాను ఏమి చేయాలో దేవుడు నోవహుతో 

చెపాు డు. ఈ సూచనలు అసాధార్ణమైనవ కానీ చాలా 

స్ు షటంగా కనిపంచాయి. ఒక క్తటిీ మరియు తలుపుతో 

స్రిగాగ  ఒక ర్కమైన చెకక తో మాప్తమే తయారు 

చేయబడిన పడవ స్రిగాగ  పడవుగా, వెడలుు గా మరియు 

ఎతెతనిది అని నోహ్ ప్పశి్చ ంచ్ఛ ఉండవచుి . 

అయినపు టిీ, అతను వారి తిరుగుాటు మరియు 

పాపభరితమైన జీవనశైలి యొకక  పరిణామాల గురించ్ఛ 

ఇతరులను హెచి రిసిూ వెంటనే నిరాి ంచడం 



 

Questions 

1. Sin occurs when one yields to their evil desires? 
True ___ False ___ 

 

2. God’s statement to Cain “if you do what is right” 
leave no doubt Cain knew what God the type(s) 
of offering God desired. 

True ___ False ___  

 

3. Noah’s faith in God was displayed by his actions. 
True ___ False ___ 

 

4. God allowed people who do not retain 
knowledge of Him to  

a. ___ Have a depraved mind 
b. ___ Be filled with wickedness 
c. ___ Be slanderers, insolent and arrogant 
d. ___ Become faithless, heartless and 

ruthless 
e. ___ All of the above 

 

5. All the people of Noah’s time made a choice to 
continue living wickedly. 

 True ___ False ___ 

 

 

Chapter 2 

Looking for The Promised Messiah 

 

God’s Promise 

Terah became the father of Abram. After becoming an adult, 

God made a promise to Abram. “The LORD had said to 

Abram, 'Leave your country, your people and your father's 

household and go to the land I will show you. I will make you into 

a great nation and I will bless you; I will make your name great, 

and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and 

whoever curses you I will curse; all peoples on earth will be 

blessed through you.’” (Genesis 12:1-3) God changed Abram's 

name to Abraham when He established His covenant with 

him. So, Abraham left his home and went to Canaan. 

 

Comment: “By faith he made his home in the promised 

land like a stranger in a foreign country; he lived in tents, 

as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the 

same promise. For he was looking forward to the city with 

foundations, whose architect and builder is God.” (Hebrews 

11:9-10) It should be clear that God's promise to Abraham 

was to all mankind rather than to one nation, since it would 

be more than 400 years before Israel became a nation. 

ప్పార్ంభంచాడు. ఓడ పూర్యిిన తరావ త నోవహు 

మరియు అతని కుటుంబం ఓడలోక్త ప్పవేశ్చంచారు 

మరియు దేవుడు గాలి పీలేి  జంతువులను ఓడలోక్త 

వచిే లా చేశాడు. దేవుడు తలుపును మ్యివేిన 

తరువాత, భూమిని ప్పవహింపజేయడానిక్త ఆయన 

లోతైన మరియు స్వ ర్ గపు క్తటిీలను తెరిచాడు. రోజులు, 

నెలలు గడిచేస్రిక్త నీళ్లల తగాగయి. అపుు డు నోవహు, 

అతని కుటుంబం మరియు జంతువులు ఓడ నుండి 

బయటకు వచిా యి. 

 

నోవహు వెంటనే ఒక బలిపీఠానిి  నిరాి ంచ్ఛ, బలి 

అరిు ంచ్ఛ దేవుణ్ణణ ఆరాధంచాడు. ఈ అర్ు ణ దేవునిక్త 

స్ంతోషానిి  కలిగించ్ఛంది, “ప్పభువు స్తవాస్నను 

పిగటాటడు మరియు అతని హృద్యంలో ఇలా 

అని్న డు: 'ఇంకెపుు డూ మనిషి కార్ణంగా నేలను 

శ్పంచను, అతని హృద్యంలోని ప్పతి కోరిక ాలయ ం 

నుండి చెడడది అయినపు టిీ. నేను చేినటుట ఇకపై 

అనిి  జీవరాశులను న్నశ్నం చేయను. భూమి 

స్హించ్ఛనంత కాలం, వతనిం మరియు పంట, చలి 

మరియు వేడి, వేస్వ మరియు చలికాలం, పగలు 

మరియు రాప్తి ఎపు టిీ నిలిచ్ఛపోదు.' (ఆదికాండము 

8:21-22) దేవుడు మనిషిక్త మరికొనిి  సూచనలను కూడా 

ఇచిా డు. 

• “జీవంచే మరియు కదిలే ప్పతిదీ మీకు ఆహార్ం 

అవుతుంది 

• నేను మీకు పచి ని మొకక లను ఇచ్ఛి నటేల, ఇపుు డు 

మీకు అనీి  ఇసి్తని్న ను, 

• అయితే జీవన్నధార్మైన మాంసానిి  మీరు 

తినకూడదు. 

• మీ జీవన్నధార్ం కోస్ం నేను తపు నిస్రిగా 

అకంటింగస్థను డిమాండ చేసిాను. నేను చేసిా 

ప్పతి జంతువు నుండి అకంటింగ డిమాండ చేయండి. 

మరియు ప్పతి మనిషి నుండి, 

అలాగే, నేను అతని తోటి మనిషి జీవతానిక్త లెకక లు 

వేయాలని డిమాండ చేసిాను. 

• ఎవరైతే మనిషి యొకక  ర్కిానిి  చ్ఛందిసిారో, అతని 

ర్కంి మనిషి ద్ధవ రా చ్ఛందింపబడుతుంది; ఎందుకంటే 

దేవుని స్వ రూపంలో దేవుడు మనిషిని చేసాడు. 

• మీ వషయానికొసే,ి ఫలవంతంగా ఉండండి మరియు 

స్ంఖయ ను పంచుకోండి; భూమిపై గుణ్ణంచండి మరియు 

ద్ధనిపై పరుగుతుంది.(ఆదికాండము 9:3-7) 

 



 

Abraham and Sarah, his wife, were childless even though 

God had promised they would have many descendants. 

They became impatient with God to fulfill his promise of a 

son. Using human reasoning, they took matters into their 

own hands. Their impatient action caused great conflicts 

later between Ishmael's descendants, Abraham’s first born 

by Sarah's handmaid, and those of Isaac, Abraham’s and 

Sarah’s son of promise. God waited until it was physically 

impossible for Abraham and Sarah to have a child so when 

they did have one there would be no doubt that it was a 

direct result of God's promise and their faith. (Hebrews 

11:11-12)  

 

Abraham became the father of many nations and known as 

the father of the faithful, but he was not without sin.  He 

lied on more than one occasion. When confronted by God 

he repented and put his faith and trust in Him. It is through 

descendants of Abraham, Isaac and Jacob that a savior 

would come into the world to redeem the obedient faithful. 

“When Abram was ninety-nine years old, the LORD 

appeared to him and said, 'I am God Almighty; walk before 

me and be blameless. I will confirm my covenant between 

me and you and will greatly increase your numbers.’” 

(Genesis 17:1-2)  

 

Comment: The covenant was sealed by Abraham's 

obedience to God's command to circumcise all males. This 

was hundreds of years before the Law was given to Moses. 

About a year later Isaac was born and Abraham 

circumcised him on the eighth day according to the 

covenant.  

Later, when Isaac was older, God commanded Abraham to 

offer Isaac as a burnt offering sacrifice. This was a test of 

Abraham's faith. Abraham reasoned that since God gave 

him Isaac when it was physically impossible for him and 

Sarah to have a son then He could bring Isaac back from 

the dead in order to fulfill his promise. 

 

What is so significant about this relationship between God 

and Abraham? First and foremost, God requires faithful 

obedience. Through Abraham's faith God’s promise to 

provide a way for man to be reconciled to Him was 

initiated, a hint of God’s mystery. It would not be realized 

until years later when Jesus of Nazareth, through complete 

obedient faithfulness, would offer himself as the atoning 

sacrifice for man's sins. It was through Isaac, the son of 

promise, not Ishmael his first born, that the covenant 

“అంతేకాక, దేవుని గురించ్ఛన స్థజా్ఞన్ననిి  నిలుపుకోవడం 

వలువైనద్ని వారు భావంచలేదు కాబటిట, చేయకూడనిది 

చేయడానిక్త ఆయన వారిని చెడిపోయిన మనస్తస కు 

అపు గించాడు. వారు ప్పతి ర్కమైన దుషటతవ ం, చెడు, 

దురాశ్ మరియు అధోకర్ణంతో నిండిపోయారు. వారు 

అసూయ, హతయ , కలహాలు, మోస్ం మరియు దేవ షంతో 

నిండి ఉన్ని రు. వారు గాిప్సస , అపవాదు, దేవుణ్ణణ 

దేవ షించేవారు, దుర్భమానులు, అహంకారాలు 

మరియు ప్పగలాభ లు; వారు చెడు చేసే మారాగలను 

కనిపటాట రు; వారు తమ తలిలద్ంప్డులకు అవధేయత 

చూపుతారు; అవ తెలివలేనివ, వశావ స్ం లేనివ, 

హృద్యం లేనివ, ప్కూర్మైనవ. అలాంటి పనులు 

చేసేవారు మర్ణానిక్త అరుులు అనే దేవుని 

నీతియుకమిైన శాస్నం వారిక్త తెలిినపు టిీ, వారు ఈ 

పనులను కొనసాగించడమే కాకుండా వాటిని 

ఆచరించేవారిని కూడా ఆమోదిసిారు.”(రోమనుల 1:28-32) 

 

వాయ ఖ్య :నోవహు కాలం, 1వ శ్తాబంా మరియు నేటి 

పరిితితిలో ఉని  స్మాంతరానిి  గమనించండి: 

e. ప్పజలు పాపులం మరియు మనం పాపులం - 

రోమనుల 3:23 "అంద్రూ పాపం చేి దేవుని 

మహిమను కోలోు తారు." 

f. వారు చనిపోవబోతుని్న రు మరియు మనం 

కూడా ఉండవచిు  - యోహాను 8:24a "మీరు మీ 

పాపాలలో చనిపోతార్ని నేను మీకు చెపాు ను." 

g. నీతిమంతులను ర్క్షంచడానిక్త ఏమి చేయాలో 

నోవాకు చెపు బడింది మరియు మనం కూడా 

అలాగే చేసిాము - యోహాను 8:24b "నేను (యేస్త) 

(ప్ీసి్త, దేవుని కుమారుడని) అని మీరు 

నమా కపోతే, మీరు మీ పాపాలలో చనిపోతారు." 

h. నోవహు కాలంలోని ప్పజలంద్రిీ ఒక ఎంపక 

ఉంది మరియు మనకు కూడా ఒక ఎంపక ఉంది 

- 2 కొరింథీయులు 6: 2b "నేను మీకు చెపిుని్న ను, 

ఇపుు డు దేవుని అనుప్గహం యొకక  స్మయం, 

ఇపుు డు ర్క్షణ దినం." 

 

వాయ ఖ్య :బైబిల యొకక  మొద్టి పుస్కింలోని ఆరు 

అధాయ యాలలో మాప్తమే ప్పజలు దేవుని ఆజలాకు 

అవధేయత చూప, వారి స్వ ంత కోరికల కోస్ం వాటిని 

భరీ ి చేసే మ్యడు పరిితితులను చూశాము; ఒకరు 

అవధేయత చూపారు, ఎందుకంటే ఇది కంటిక్త 

నచ్ఛి ంది మరియు వారిని స్థజా్ఞనవంతులను చేయడానిక్త 

కావలినది, ఒకరు దేవునిక్త నచి ని నైవేద్ధయ నిి , పూజ్ఞ 



would be continued as Jesus was a descendant of Isaac 

through David. 

 

It was God’s promise that through Abraham all peoples of 

the earth would be blessed. Therefore, there is no way 

mankind can earn reconciliation. It is a promise and matter 

of attitude, faith and obedience to Jesus, the Christ, His 

Word, the Message of Reconciliation. It should not be so 

amazing that God blesses the faithful obedient and 

disinherits the rebellious disobedient.  

 

Grievous Sin 

Because of problems between herdsmen of Abraham and 

Lot, his nephew, Abraham allowed Lot to choose his land 

and Abraham would take another area. Lot chose the better 

area near the city of Sodom. “And the LORD said, 'Because 

the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and 

because their sin is very grave, I will go down now and see 

whether they have done altogether according to the outcry 

against it that has come to Me; and if not, I will know.’” 

(Genesis 18:20-21)  

 

Before God sent angels to destroy Sodom, He revealed His 

plans to Abraham who pleaded with God to save Sodom 

because of righteous people living there. But there were so 

few. So, God's angels in the form of men appeared at 

evening entering the city of Sodom. When Lot saw these 

visitors, he insisted they enter his house under his 

protection. 

 

The wickedness of Sodom is clearly seen in the following; 

“Now before they lay down, the men of the city, the men of 

Sodom, both old and young, all the people from every 

quarter, surrounded the house. And they called to Lot and 

said to him, 'Where are the men who came to you tonight? 

Bring them out to us that we may know them carnally.' So, 

Lot went out to them through the doorway, shut the door 

behind him, and said, "Please, my brethren, do not do so 

wickedly! ’See now, I have two daughters who have not 

known a man; please, let me bring them out to you, and you 

may do to them as you wish; only do nothing to these men, 

since this is the reason they have come under the shadow 

of my roof.' And they said, 'Stand back!' Then they said, 

'This one came in to stay here, and he keeps acting as a 

judge; now we will deal worse with you than with them.' 

So, they pressed hard against the man Lot, and came near 

to break down the door. But the angels reached out their 

hands and pulled Lot into the house with them, and shut the 

door.” (Genesis 19:4-10) 

వధాన్ననిి  స్మరిు ంచ్ఛ అవధేయత చూపారు మరియు 

ఒక స్మ్యహం వారి మనస్తస  యొకక  ఆలోచనలు 

మరియు ఉదాేశ్య ంతో అవధేయులయాయ రు నిర్ంతర్ం 

చెడు. దేవుడు ప్పతి స్ంద్ర్భ ంలోనూ అస్ంతృప ి

చెంద్ధడు, వారి చర్య లను ఆయన ప్పమాణానిక్త 

వయ తిరేకంగా, ఆయన వాకాయ నిక్త వయ తిరేకంగా 

తీరుు తీరిా డు. నీతిమంతుడైన దేవుడు, వాటి స్ృషిటకర్,ి 

వారి చర్య కు తగినవగా భావంచ్ఛన పరిణామాలను 

స్థసాతి పంచాడు. 

 

క్రపశ్న లు 

6. వారి చెడు కోరికలకు లొంగిపోయినపుు డు పాపం 

స్ంభవసి్తంద్ధ? 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

7. "మీరు స్రైనది చేసే"ి అని కయీనుకు దేవుడు 

చేిన ప్పకటన, దేవుడు కోరుకుని  స్మర్ు ణ 

యొకక  ర్కం(లు) ఏమిటో కయీనుకు తెలుస్త. 

ఒపుు  తపుు  ___  

 

8. నోవహుకు దేవునిపై ఉని  వశావ స్ం అతని 

చర్య ల ద్ధవ రా ప్పద్రిశ ంచబడింది. 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

9. తన గురించ్ఛన స్థజా్ఞన్ననిి  నిలుపుకోని వయ కిులను 

దేవుడు అనుమతించాడు 

a. ___ చెడిపోయిన మనస్తస  కలవారు 

b. ___ దుషటతవ ంతో నిండి ఉండండి 

c. ___ అపవాదు, అవమానకర్మైన 

మరియు గర్వ ంగా ఉండండి 

d. ___ వశావ స్ం లేని, హృద్యం లేని 

మరియు నిరాాక్షణయ ంగా మార్ండి 

e. ___ పైన ఉని వనీి  
 

10. నోవహు కాలంలోని ప్పజలంద్రూ దురాా ర్గంగా 

జీవంచాలని నిర్ణయించుకుని్న రు. 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

 

అధాయ యం 2 

వాగా్దనం చేయబడిన మెస్సీ య కోస్ం 

వెతుకుతునాన రు 

 

దేవుని వాగా్దనం 



 

The angels explained to Lot the purpose of their mission so 

“When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, 

saying, ‘Arise, take your wife and your two daughters who 

are here, lest you be consumed in the punishment of the 

city.’” ... “‘Hurry, escape there. For I cannot do anything 

until you arrive there.’ The sun had risen upon the earth 

when Lot entered Zoar. Then the LORD rained brimstone 

and fire on Sodom and Gomorrah from the LORD out of 

the heavens. So, He overthrew those cities, all the plain, all 

the inhabitants of the cities, and what grew on the ground.” 

(Genesis 19:15, 23-25) 

 

God removed Adam and Eve from the Garden of Eden 

because of disobedience. God destroyed by water all 

people --because of the wickedness of man and the evil 

intent of his heart-- except Noah, his family and selected 

animals. Then He destroyed Sodom by fire because of 

grievous wickedness. It should be evident that 

disobedience and wickedness is not tolerated by God and 

those who practice such will also be destroyed unless they 

turn from their wickedness and obey the will of God. 

 

Slavery 

God called Abraham while he was living in Ur of the 

Chaldees to go to a far country. He had no place to call 

home; only a promise that his descendants would one day 

have a home. Abraham's descendants would ultimately 

become enslaved by the Egyptian. God delivered the 

Children of Israel from slavery through Moses to go to the 

land of their inheritance, the land where Abraham had 

wandered. 

 

Comment: This is very similar to our short stay here on 

earth amid wickedness being slaves to sin. God through 

Christ will deliver man from the slavery of sin to a home in 

Heaven, if man puts his trust in Christ by obeying His 

commands and live faithfully to Him. 

 

The Children of Israel’s journey into that far country, 

Egypt, began with a cowardly act by Jacob's sons against a 

younger brother, Joseph, when they sold him to a band of 

Ishmaelites, descendants of Abraham's first-born son 

Ishmael.  They sold him as a common slave and then 

deceived Jacob into believing Joseph had been killed by a 

wild animal. Joseph remained faithful to God and God used 

him in his plan to create a mighty nation from Abraham's 

descendants. This nation would occur after years of slavery 

తెర్హు అప్ామును కనెను. పద్యాాయ క, దేవుడు 

అప్ాముకు వాగాానం చేశాడు. “యెహోవా అప్ాముతో 

ఇలా అని్న డు: ‘నీ దేశానిి , నీ ప్పజలను, నీ తంప్డి 

ఇంటిని వడిచ్ఛపటిట, నేను నీకు చూపంచబోయే దేశానిక్త 

వెళ్లల . నేను నినిు  గొపు  జ్ఞతిగా చేసిాను మరియు నేను 

నినిు  ఆశీర్వ దిసిాను; నేను నీ ప్టరును గొపు గా చేసిాను, 

మీరు ఆశీరావ ద్ంగా ఉంటారు. నినిు  

ఆశీర్వ దించేవారిని నేను ఆశీర్వ దిసిాను, నినిు  

శ్పంచేవారిని నేను శ్పసిాను; భూమీా ద్ ఉని  స్మస్ ి

జనులు నీ ద్ధవ రా ఆశీర్వ దించబడతారు.’ 

(ఆదికాండము 12:1-3) దేవుడు అప్ాముతో తన 

ఒడంబడికను స్థసాతి పంచ్ఛనపుు డు అతని ప్టరును 

అప్ాహాముగా మారిా డు. కాబటిట, అప్ాహాము తన 

ఇంటిని వడిచ్ఛపటిట కన్ననుకు వెళ్లలడు. 

 

వాయ ఖ్య :“వశావ స్ముచేత అతడు పరాయి దేశ్ములో 

పర్దేశ్చవలె వాగాాన దేశ్ములో తన నివాస్ము చేసెను; 

అతను గుడారాలలో నివించాడు, అదే వాగాాన్ననిక్త 

అతనితో వార్స్తలుగా ఉని  ఇసాస కు మరియు 

యాకోబులు నివించారు. అతను పున్నదులు ఉని  

నగర్ం కోస్ం ఎదురు చూసి్తని్న డు, దీని వాసి్తశ్చలిు  

మరియు నిరాా త దేవుడు. (హెప్ీయులు 11:9-10) 

దేవుడు అప్ాహాముకు చేిన వాగాానం ఒక దేశానిక్త 

కాకుండా మానవాళిక్త అని స్ు షటంగా చెపాు లి, 

ఎందుకంటే ఇప్జ్ఞయెల ఒక దేశ్ంగా మార్డానిక్త 400 

స్ంవతస రాల కంటే ఎకుక వ స్మయం పడుతుంది.. 

 

అప్ాహాము మరియు అతని భార్య  శారా, వారిక్త చాలా 

మంది స్ంతానం ఉంటార్ని దేవుడు వాగాానం 

చేినపు టిీ, వారిక్త స్ంతానం లేదు. కుమారుని 

గురించ్ఛన వాగాాన్ననిి  నెర్వేరి్ డానిక్త వారు దేవుని పటల 

అస్హన్ననిక్త గుర్యాయ రు. మానవ తారిక కతను 

ఉపయోగించ్ఛ, వారు వషయాలను తమ చేతులోల క్త 

తీస్తకున్ని రు. వారి అస్హన చర్య  తరువాత 

ఇషాా యేలు వార్స్తల మధ్య , సారా యొకక  ద్ధి ద్ధవ రా 

అప్బహం యొకక  మొద్టి స్ంతానం మరియు ఇసాస కు, 

అప్బహం మరియు సారా వాగాాన కుమారుల మధ్య  గొపు  

స్ంఘర్షణలకు ద్ధరితీింది. అప్బహం మరియు 

సారాలకు బిడడ పుటటడం భౌతికంగా అసాధ్య మైనంత 

వర్కు దేవుడు వేచ్ఛ ఉని్న డు కాబటిట వారిక్త ఒక బిడడ 

ఉని పుు డు అది దేవుని వాగాానం మరియు వారి 

వశావ స్ం యొకక  ప్పతయ క్ష ఫలితం అని ఎటువంటి 

స్ందేహం లేదు. (హెప్ీయులు 11:11-12) 



in a nation who worshipped man-made gods rather than 

Almighty God. 

 

Comment: Do people professing to be God’s people allow 

Him to use them, like Joseph did? 

 

After some four hundred years in Egypt Moses was born. 

Pharaoh ordered all Hebrew children be killed. “By faith 

Moses' parents hid him for three months after he was born, 

because they saw he was no ordinary child, and they were 

not afraid of the king's edict.” (Hebrews 11:23) 

 

Moses was found by Pharaoh's daughter who had 

compassion on him. Moses’ sister summoned her mother 

and “Pharaoh's daughter said to her, 'Take this baby and 

nurse him for me, and I will pay you.' So, the woman took 

the baby and nursed him. When the child grew older, she 

took him to Pharaoh's daughter and he became her son. 

She named him Moses, saying, 'I drew him out of the 

water.’” (Exodus 2:9-10) 

 

“By faith Moses, when he had grown up, refused to be 

known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be 

mistreated along with the people of God rather than to 

enjoy the pleasures of sin for a short time. He regarded 

disgrace for the sake of Christ as of greater value than the 

treasures of Egypt, because he was looking ahead to his 

reward. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger; 

he persevered because he saw him who is invisible.” 

(Hebrews 11:24-27) 

 

Comment: After being trained in all the ways of the 

Egyptians for forty years, God trained Moses another forty 

years as a herdsman before calling him to lead Abraham's 

descendants from the bondage of slavery to the land 

promised long ago to Abraham, Isaac and Jacob. 

 

Because of these former slaves' lack of faith and obedience, 

it took forty years before they were ready to obey and claim 

their promised land. Even though this land was given to 

them by God’s grace they had to fight God's enemies to 

inhabit it. 

 

Comment: Today mankind is under the bondage of sin. By 

God’s grace, the gift of His Son, we can be freed from the 

bondage of sin by the blood of Christ. It takes continued 

obedience and faithfulness for us to reach Heaven, our 

promised land, while always fighting the enemies of God. 
 

 

అప్ాహాము అనేక దేశాలకు తంప్డి అయాయ డు మరియు 

వశావ స్తలకు తంప్డిగా పలువబడాడడు, కానీ అతను 

పాపం లేనివాడు కాదు. అతను ఒకటి కంటే ఎకుక వ 

స్ంద్రాభ లలో అబద్ంా చెపాు డు. దేవునిక్త 

ఎదురైనపుు డు అతను పశిా తిాపపడాడడు మరియు 

అతనిపై తన వశావ స్ం మరియు నమా కం ఉంచాడు. 

అప్బహం, ఐజ్ఞక్ మరియు జ్ఞకబ్ వార్స్తల ద్ధవ రా 

వధేయులైన వశావ స్తలను వమోచ్ఛంచడానిక్త ఒక 

ర్క్షకుడు ప్పపంచంలోక్త వసిాడు. 

“అప్ాము తొంభైతొమిా ది స్ంవతస రాల వయస్తస లో 

ఉని పుు డు, యెహోవా అతనిక్త ప్పతయ క్షమై, 'నేను 

స్ర్వ శ్క్తమింతుడను; న్న యెదుట నడవండి మరియు 

నిరాోషిగా ఉండండి. న్నకు మరియు మీకు మధ్య  న్న 

ఒడంబడికను నేను ధ్ృవీకరిసిాను మరియు మీ 

స్ంఖయ ను ాగా పంచుతాను.(ఆదికాండము 17:1-2) 

 

వాయ ఖ్య :పురుషులంద్రిీ స్తని తి చేయాలని  దేవుని 

ఆజకాు అప్బహం వధేయత చూపడం ద్ధవ రా 

ఒడంబడికకు ముప్ద్ వేయబడింది. మోషేకు 

ధ్రా్ శాస్త్స్ంి ఇవవ డానిక్త వంద్ల స్ంవతస రాల ముందు 

ఇది జరిగింది. ద్ధద్ధపు ఒక స్ంవతస ర్ం తరావ త 

ఇసాస కు జనిా ంచాడు మరియు ఒడంబడిక ప్పకార్ం 

ఎనిమిద్వ రోజున అప్ాహాము అతనిక్త స్తని తి 

చేసాడు. 

తరువాత, ఇసాస కు పద్వాాడైనపుు డు, దేవుడు 

ఇసాస కును ద్హనబలిగా అరిు ంచమని అప్ాహాముకు 

ఆజా్ఞపంచాడు. ఇది అప్ాహాము వశావ సానిక్త పరీక్ష. 

తనకు మరియు సారాకు కుమారుని కనడం భౌతికంగా 

అసాధ్య మైనపుు డు దేవుడు తనకు ఇసాస కును 

ఇచిా డు కాబటిట, తన వాగాాన్ననిి  నెర్వేరి్ డానిక్త అతను 

ఇసాస కును మృతులలో నుండి తిరిగి తీస్తకురాగలడని 

అప్ాహాము వాదించాడు. 

 

దేవునిక్త మరియు అప్ాహాముకు మధ్య  ఉని  ఈ 

స్ంబంధ్ంలో అంత ముఖయ మైనది ఏమిటి? 

మొటటమొద్ట, దేవునిక్త నమా కమైన వధేయత 

అవస్ర్ం. అప్బహాము వశావ స్ం ద్ధవ రా మానవుడు 

తనతో స్మాధానపడటానిక్త ఒక మారాగనిి  అందిసిానని 

దేవుని వాగాానం ప్పార్ంభంచబడింది, ఇది దేవుని 

ర్హస్య ం యొకక  సూచన. నజరేయుడైన యేస్త, పూరి ి

వధేయతతో, మానవుని పాపాలకు ప్పాయశి్చ తమిైన 

బలిగా తనను తాను అరిు ంచుకునే వర్కు 



Deliverance 

At the appropriate time Moses’ mother took Moses to 

Pharaoh's daughter. “Moses was educated in all the wisdom 

of the Egyptians and was powerful in speech and action. 

When Moses was forty years old, he decided to visit his 

fellow Israelites. He saw one of them being mistreated by 

an Egyptian, so he went to his defense and avenged him by 

killing the Egyptian. Moses thought that his own people 

would realize that God was using him to rescue them, but 

they did not.” (Acts 7:22-25) 

 

Comment: “I thought” can cause a heap of trouble. Instead 

of allowing God to guide our paths.  

 

Moses, in fear resulting from his rash action fled from 

Pharaoh, going to the land of Midian. He humbled himself 

as a shepherd for forty years, after which God was ready 

for him to deliver the descendants of Abraham, Isaac and 

Jacob from the bondage of physical slavery, a symbol of 

our slavery to sin. God gave Pharaoh and the Egyptians ten 

opportunities to choose obedience over destruction. 

Pharaoh appeared to recognize God's power but with each 

passing opportunity it was easier for him to refuse. After 

the death of his first born he told the Israelites to leave. But 

he changed his mind and pursued them to bring them back 

to slavery. 

 

It was at the Red Sea, that the Israelites had to make a 

choice to obey God or return to slavery. It was also there 

that Pharaoh and his army were buried in the waters of the 

sea. A new nation, freed from slavery, arose on the other 

side.  

 

Comment: At the Red Sea Pharaoh thought he could lead 

his army through the sea like Moses did. This is also like 

our flight from sin. At the cross of Christ, we must make a 

decision and if we want to bury our sinful master in the 

waters of baptism in order to arise as a new creation. Paul 

stated in Romans 6:3-7 “Or don't you know that all of us 

who were baptized into Christ Jesus were baptized into his 

death? We were therefore buried with him through baptism 

into death in order that, just as Christ was raised from the 

dead through the glory of the Father, we too may live a new 

life. If we have been united with him like this in his death, 

we will certainly also be united with him in his resurrection. 

For we know that our old self was crucified with him so 

that the body of sin might be done away with, that we 

should no longer be slaves to sin- because anyone who has 

died has been freed from sin.” 

స్ంవతస రాల తరావ త ఇది ప్గహించబడదు. ద్ధవీదు 

ద్ధవ రా యేస్త ఇసాస కు వంశ్స్తతిడు అయినందున 

ఒడంబడిక కొనసాగించబడటానిక్త వాగాాన కుమారుడైన 

ఇసాస కు ద్ధవ రానే, అతని మొద్టి పుటిటన ఇషాా యేలు 

కాదు. 

 

అప్ాహాము ద్ధవ రా భూమిలోని ప్పజలంద్రూ 

ఆశీర్వ దించబడతార్ని దేవుని వాగాానం. అందువలల, 

మానవజ్ఞతి స్యోధ్య ను స్ంపాదించడానిక్త మార్గం 

లేదు. ఇది యేస్త, ప్ీసి్త, ఆయన వాకయ ం, స్యోధ్య  

స్ందేశ్ం పటల వైఖరి, వశావ స్ం మరియు వధేయతకు 

స్ంబంధంచ్ఛన వాగాానం మరియు వషయం. 

వశావ స్పాప్తులైన వధేయులను దేవుడు 

ఆశీర్వ దించడం మరియు తిరుగుాటు చేసే 

అవధేయులను వార్స్తవ ంగా తొలగించడం చాలా 

అదుభ తంగా ఉండకూడదు. 

 

ఘోరమైన పాపం 

అప్బహం మరియు లోతు పశువుల కాపరుల మధ్య  

స్మస్య ల కార్ణంగా, అతని మేనలులడు, అప్బహం 

లోతును తన భూమిని ఎంచుకోవడానిక్త 

అనుమతించాడు మరియు అప్బహం మరొక ప్పాంతానిి  

తీస్తకుంటాడు. లోతు సొదొమ పటటణానిక్త స్మీపంలో 

ఉని  మంచ్ఛ ప్పాంతానిి  ఎంచుకుని్న డు. "మరియు 

యెహోవా ఇలా అని్న డు, 'సొదొమ మరియు 

గొమొప్రాలకు వయ తిరేకంగా మొర్ వపరీతంగా ఉంది, 

మరియు వారి పాపం చాలా తీప్వమైనది గనుక, నేను 

ఇపుు డు దిగి వెళిల, న్న ద్గ గర్కు వచ్ఛి న ద్ధనిక్త 

వయ తిరేకంగా వచ్ఛి న మొర్ ప్పకార్ం వారు పూరిగిా చేశారో 

లేదో చూసిాను; మరియు లేకపోతే, నేను 

తెలుస్తకుంటాను.' (ఆదికాండము 18:20-21) 

 

సొదొమను న్నశ్నం చేయడానిక్త దేవుడు దేవదూతలను 

పంప్ట ముందు, అకక డ నివిసి్తని  నీతిమంతుల 

కార్ణంగా సొదొమను ర్క్షంచమని దేవునిక్త వని వంచ్ఛన 

అప్బహాముకు ఆయన తన ప్పణాళికలను వెలలడించాడు. 

కానీ చాలా తకుక వ మంది ఉన్ని రు. కాబటిట, 

సాయంప్తం సొదొమ పటటణంలోక్త ప్పవేశ్చంచ్ఛన దేవుని 

దూతలు మనుషుల రూపంలో కనిపంచారు. లాట్ ఈ 

స్ంద్ర్శ కులను చూినపుు డు, వారు తన ర్క్షణలో తన 

ఇంటోల క్త ప్పవేశ్చంచాలని పటుటబటాటడు. 

 



 

The Israelites did not enter into Canaan, their promised 

land, immediately as their faith was weak. They rejected 

the report of Joshua and Caleb who trusted in God. 

Consequently, the Israelites wandered in the wilderness, 

near their promised land, for forty years, never entering the 

Promised Land. It wasn't until all males over twenty died 

(except Joshua and Caleb) that they would be allowed to 

enter the Promised Land. God forbade Moses to enter or 

lead Israel into Canaan. Instead, it was Joshua, Moses' 

faithful aide who was chosen to lead them. Once they put 

their faith in God and obeyed him, they were allowed to 

enter their Promised Land. 

 

Comment: While we wander here on earth, we must also 

be faithfully obedient to God in order to be reconciled and 

able to enter our Heavenly Promised Land. How many like 

Pharaoh thought they could continue on their journey 

without God? 

 

Tables of Stone Covenant 

God performed many miracles of blessing upon the 

Israelites, the most prominent being the leading thousands 

of slaves toward a land promised years before to Abraham. 

 

Three months after they departed Egypt and around four 

hundred years after God's promise to Abraham the 

Israelites camped at Sinai. Here God appeared and 

delivered to Moses His commandments. “The Lord said to 

Moses, ‘Come up to me on the mountain and stay here, and 

I will give you the tablets of stone, with the law and 

commands I have written for their instruction.’” (Exodus 

24:12) We refer to them as the Ten Commandments and 

they are listed below.  

1. “You shall have no other gods before me.  

2. “You shall not make for yourself an idol in the 

form of anything in heaven above or on the earth 

beneath or in the waters below. You shall not bow 

down to them or worship them; for I, the Lord 

your God, am a jealous God, punishing the 

children for the sin of the fathers to the third and 

fourth generation of those who hate me, but 

showing love to a thousand generations of those 

who love me and keep my commandments.: 

3. “You shall not misuse the name of the Lord your 

God, for the Lord will not hold anyone guiltless 

who misuses his name. 

4. “Remember the Sabbath day by keeping it holy. 

Six days you shall     labor and do all your work, 

సొదొమ దురాా ర్గం ప్క్తంది వాటిలో స్ు షటంగా కనిపసి్తంది; 

“వారు పడుకోకముందే, పటటణపు మనుషుయ లు, సొదొమ 

మనుషుయ లు, వృదాులు మరియు చ్ఛని వారు, ప్పతి 

ప్పాంతంలోని ప్పజలంద్రూ ఇంటిని చుటుటముటాటరు. 

మరియు వారు లోతును పలిచ్ఛ అతనితో, 'ఈ రాప్తి మీ 

వద్కాు వచ్ఛి న వయ కిులు ఎకక డ ఉన్ని రు? మేము వాటిని 

దేహస్ంబంధ్ంగా తెలుస్తకునేలా వారిని మా ద్గ గరిక్త 

తీస్తకుర్ండి.' కాబటిట, లోతు ద్ధవ ర్ం గుండా వారి వద్కాు 

వెళిల, అతని వెనుక తలుపు మ్యివేి, "ద్యచేి, న్న 

సోద్రులారా, అలా చేయకండి! 'చూడండి, న్నకు 

మగవాడు తెలియని ఇద్రాు కుమారలిు ఉని్న రు; 

ద్యచేి అనుమతించండి. నేను వారిని మీ ద్గ గరిక్త 

తీస్తకువసిాను, మరియు మీరు వారిక్త నచ్ఛి నటుల 

చేయవచుి ; ఈ మనుషుయ లను మాప్తమే ఏమీ 

చేయవదాు, ఎందుకంటే వారు న్న పైకపుు  నీడలో 

ఉన్ని రు. మరియు వారు, 'తిరిగి నిలబడు!' అపుు డు 

వారు ఇలా అని్న రు, 'ఇతను ఇకక డ ఉండడానిక్త 

వచిా డు, మరియు అతను న్నయ యమ్యరిగిా 

వయ వహరిసి్తని్న డు; ఇపుు డు మేము వారితో కంటే మీతో 

హీనంగా వయ వహరిసిాము. కాబటిట, వారు లోతు అనే వయ క్తనిి 

గటిటగా నొక్తక , తలుపు బద్లాు కొటటడానిక్త ద్గ గరిక్త వచిా రు. 

అయితే దేవదూతలు తమ చేతులు చాచ్ఛ లోతును 

తమతో పాటు ఇంటోల క్త లాగి తలుపులు వేసారు.” 

(ఆదికాండము 19:4-10) 

 

దేవదూతలు లోతుకు తమ మిషన్ ఉదాేశానిి  

వవరించారు కాబటిట “ఉద్యం తెలలవారుజ్ఞమున, 

దేవదూతలు లోతును తొంద్ర్పటిట, 'లేచ్ఛ, ఇకక డ ఉని  

నీ భార్య ను మరియు నీ ఇద్రాు కుమారలిను తీస్తకొని 

వెళ్లల , నగర్ శ్చక్షలో నీవు నశ్చంచకుండా ఉండు. .'” ... 

“'తవ ర్గా, అకక డిక్త పారిపోండి. నువువ  అకక డిక్త 

వచిే ంత వర్కు నేను ఏమీ చేయలేను.' లోతు 

జోయరస్థలోక్త ప్పవేశ్చంచ్ఛనపుు డు సూరుయ డు భూమిపైక్త 

ఉద్యించాడు. అపుు డు యెహోవా స్వ ర్ గం నుండి 

సొదొమ గొమొప్రా మీద్ గంధ్కం మరియు అగిి  వర్షం 

కురిపంచాడు. కాబటిట, అతను ఆ నగరాలను, 

మైద్ధన్నలనిి ంటినీ, నగరాల నివాస్తలంద్రినీ, నేలపై 

పరిగిన వాటిని పడగొటాటడు. (ఆదికాండము 19:15, 23-25) 

 

అవధేయత కార్ణంగా దేవుడు ఆడమ్ మరియు 

ఈవస్థలను ఈడెన్ గార డన్ నుండి తొలగించాడు. నోహ్, 

అతని కుటుంబం మరియు ఎంచుకుని  జంతువులు 

తపు , మనిషి యొకక  దుషటతవ ం మరియు అతని 



but the seventh day is a Sabbath to the     Lord 

your God. On it you shall not do any work, 

neither you, nor your son or daughter, nor your 

manservant or maidservant, nor your     animals, 

nor the alien within your gates. For in six days 

the LORD     made the heavens and the earth, the 

sea, and all that is in them, but     he rested on the 

seventh day. Therefore, the LORD blessed the     

Sabbath day and made it holy. 

5. “Honor your father and your mother, so that you 

may live long in the   land the LORD your God is 

giving you.  

6. “You shall not murder.  

7. “You shall not commit adultery. 

8. “You shall not steal. 

9. “You shall not give false testimony against your 

neighbor. 

10. “You shall not covet your neighbor's house. You 

shall not covet your neighbor's wife, or his 

manservant or maidservant, his ox or donkey, or 

anything that belongs to your neighbor.”  

(Exodus 20:3-17) 

 

Begin comments on the “Covenant”: 

Read the commandments again and notice that they are 

laws, rules, regulations, things to do and things not to do. 

Did you find any statement of forgiveness or faith? NO! 

This covenant was designed to bring man to Christ and 

making them aware of sin. It was to be replaced by a new 

covenant that forgives wickedness.  

 

But God found fault with the people and said: “The time is 

coming, declares the Lord, when I will make a new 

covenant with the house of Israel and with the house of 

Judah.  It will not be like the covenant I made with their 

forefathers when I took them by the hand to lead them out 

of Egypt, because they did not remain faithful to my 

covenant, and I turned away from them, declares the Lord. 

'This is the covenant I will make with the house of Israel 

after that time, declares the Lord. I will put my laws in their 

minds and write them on their hearts. I will be their God, 

and they will be my people. No longer will a man teach his 

neighbor, or a man his brother, saying, 'Know the Lord,' 

because they will all know me, from the least of them to the 

greatest. For I will forgive their wickedness and will 

remember their sins no more'." "By calling this covenant 

'new,' he has made the first one obsolete; and what is 

obsolete and aging will soon disappear.” (Hebrews 8:8-13) 

హృద్యం యొకక  చెడు ఉదాేశ్య ం కార్ణంగా - దేవుడు 

నీటి ద్ధవ రా ప్పజలంద్రినీ న్నశ్నం చేశాడు. అపుు డు 

అతను ఘోర్మైన దుషటతవ ం కార్ణంగా సొదొమను 

అగిి తో న్నశ్నం చేశాడు. అవధేయత మరియు 

దురాా రాగనిి  దేవుడు స్హించడు మరియు అలాంటి 

వాటిని ఆచరించే వారు కూడా తమ దుషటతావ నిి  

వడిచ్ఛపటిట, దేవుని చ్ఛతిానిక్త లోబడితే తపు  న్నశ్నం 

చేయబడతార్ని స్ు షటంగా చెపాు లి. 

 

బానిస్త్వ ం 

దేవుడు అప్ాహామును కల్దయాుల ఊరులో 

నివిసి్తని పుు డు దూర్దేశానిక్త వెళ్లమని పలిచాడు. 

అతను ఇంటిక్త పలవడానిక్త స్థస్తిలం లేదు; అతని 

వార్స్తలకు ఏదో ఒక రోజు ఇలుల ఉంటుంద్ని  వాగాానం 

మాప్తమే. అప్బహం యొకక  వార్స్తలు చ్ఛవరిక్త 

ఈజిపషయన్ ద్ధవ రా ానిస్లుగా మార్తారు. దేవుడు 

మోషే ద్ధవ రా ానిస్తవ ం నుండి ఇప్శాయేల్దయులను 

వడిపంచాడు, అప్ాహాము స్ంచరించ్ఛన వారి వార్స్తవ  

దేశానిక్త వెళ్ళ డానిక్త. 

 

వాయ ఖ్య :పాపానిక్త ానిస్లుగా ఉని  దుషటతవ ం మధ్య  

మనం ఇకక డ భూమిపై కొదిసాేపు ఉండడానిి  ఇది చాలా 

పోలి ఉంటుంది. ప్ీసి్త ఆజలాను పాటించ్ఛ, ఆయనకు 

నమా కంగా జీవసే,ి ప్ీసి్త ద్ధవ రా దేవుడు మనిషిని పాపపు 

ానిస్తవ ం నుండి పర్లోక గృహానిక్త వమోచ్ఛసిాడు. 

 

ఆ దూర్ దేశ్మైన ఈజిప్సటస్థలోక్త ఇప్జ్ఞయెల స్ంతానం 

యొకక  ప్పయాణం, ఒక తముా డు జోసెఫస్థకు వయ తిరేకంగా 

జ్ఞకబ్ కుమారులు చేిన పరిక్త చర్య తో ప్పార్ంభమైంది, 

వారు అతనిి  అప్బహం యొకక  మొద్టి కుమారుడు 

ఇషాా యేల వార్స్తలైన ఇషాా యేల్దయుల బృంద్ధనిక్త 

వప్కయించారు. వారు అతనిని సాధార్ణ ానిస్గా 

అమాి వేి, యోసేపును అడవ జంతువు చంపంద్ని 

నమేా లా జ్ఞకబ్స్థను మోస్గించారు. జోసెఫ దేవునిక్త 

నమా కంగా ఉని్న డు మరియు దేవుడు అప్బహాము 

వంశ్స్తతిల నుండి శ్క్తవింతమైన దేశానిి  స్ృషిటంచే తన 

ప్పణాళికలో అతనిని ఉపయోగించుకుని్న డు. 

స్ర్వ శ్క్తమింతుడైన దేవుడి కంటే మానవ నిరాి త 

దేవతలను ఆరాధంచే దేశ్ంలో స్ంవతస రాల 

ానిస్తవ ం తరావ త ఈ దేశ్ం ఏర్ు డుతుంది. 

 



 

When Jesus came, he preached a message of repentance, a 

message of God's grace and of faith, love and 

reconciliation. His mission was “to do the will of him who 

sent me and to finish his work.” (John 4:34 

 

Jesus opened the way to obtain forgiveness of sin by 

willingly giving his life as the only atoning sacrifice for 

OUR sins, to all who believe in Him and who 

“wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you 

were entrusted.” (Romans 6:17) 

 

“But the Scripture declares that the whole world is a 

prisoner of sin, so that what was promised, being given 

through faith in Jesus Christ, might be given to those who 

believe. Before this faith came, we were held prisoners by 

the law, locked up until faith should be revealed. So, the 

law was put in charge to lead us to Christ that we might be 

justified by faith. Now that faith has come, we are no longer 

under the supervision of the law.” (Galatians 3:22-25) 

 

“And you, being dead in your trespasses and the 

uncircumcision of your flesh, He has made alive together 

with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped 

out the handwriting of requirements that was against us, 

which was contrary to us. And He has taken it out of the 

way, having nailed it to the cross.” (Colossians 2:13-14)  

 

God's love and mercy provided the perfect blood sacrifice 

in His Son. Christ's death established the “new covenant”, 

providing for forgiveness of sins and freedom from sin to 

all who obey the call to repentance and obedience.  (Read 

Hebrews 9:16-28) 

 

“If you really keep the royal law found in Scripture, ‘Love 

your neighbor as yourself,’ you are doing right. But if you 

show favoritism, you sin and are convicted by the law as 

lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For 

he who said, ‘Do not commit adultery,’ also said, ‘Do not 

murder.’ If you do not commit adultery but do commit 

murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as 

those who are going to be judged by the law that gives 

freedom, because judgment without mercy will be shown to 

anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over 

judgment!” (James 2:8-13)  

                        End of comments on the “Covenant” 

 

After God's Heart 

వాయ ఖ్య :దేవుని ప్పజలుగా చెపుు కునే వయ కిులు జోసెఫ 

లాగా ఆయనను ఉపయోగించుకోవడానిక్త 

అనుమతిసిారా? 

 

ద్ధద్ధపు న్నలుగు వంద్ల స్ంవతస రాల తరావ త 

ఈజిపుటలో మోషే జనిా ంచాడు. ఫరో హిప్ూ 

పలలలంద్రినీ చంపమని ఆదేశ్చంచాడు. "వశావ స్ంతో 

మోషే తలిలతంప్డులు అతను పుటిటన తరువాత మ్యడు 

నెలలు ద్ధచ్ఛపటాటరు, ఎందుకంటే అతను సాధార్ణ 

బిడడ కాద్ని మరియు రాజు శాస్న్ననిక్త భయపడలేదు." 

(హెప్ీయులు 11:23) 

 

మోషే అతనిపై కనికర్ం చూపన ఫరో కుమార ిద్ధవ రా 

కనుగొనబడింది. మోషే స్హోద్రి తన తలిలని 

పలిపంచ్ఛ, “ఫరో కుమార,ి ‘ఈ బిడడను తీస్తకుని, న్న 

కోస్ం పాలివువ , నేను నీకు డబుు  ఇసిాను’ అని 

చెపు ంది. దీంతో ఆ మహిళ్ బిడడను తీస్తకుని 

పాలిచ్ఛి ంది. పలలవాడు పద్వాాడయాయ క, ఆమె అతనిి  

ఫరో కుమార ి వద్కాు తీస్తకువెళిలంది మరియు అతను 

ఆమెకు కొడుకు అయాయ డు. నేను అతనిని నీళ్లలో నుండి 

బయటకు తీశాను అని చెపు  అతనిక్త మోషే అని ప్టరు 

పటిటంది.” (నిర్గమకాండము 2:9-10) 

 

“వశావ సానిి  బటిట మోషే పదా్యాయ క ఫరో కుమార ి

కుమారుడని పలవడానిక్త నిరాకరించాడు. అతను 

కొదాికాలం పాపం యొకక  ఆనంద్ధనిి  అనుభవంచడం 

కంటే దేవుని ప్పజలతో పాటు దురివ నియోగం 

చేయడానిి  ఎంచుకుని్న డు. అతను తన ప్పతిఫలం 

కోస్ం ఎదురు చూసి్తని ందున, అతను ఈజిపుట  స్ంపద్ 

కంటే గొపు  వలువగా ప్ీసి్త కొర్కు అవమాన్ననిి  

పరిగణ్ణంచాడు. వశావ స్ం వలల అతను రాజు కోపానిక్త 

భయపడకుండా ఈజిపుటను వడిచ్ఛపటాటడు. 

అద్ృశుయ డైన వానిని చూచాడు గనుక అతడు 

పటుటద్లతో ఉని్న డు.”(హెప్ీయులు 11:24-27) 

 

వాయ ఖ్య :నలభై స్ంవతస రాలు ఈజిపషయనల అనిి  

మారాగలోల  శ్చక్షణ పందిన తరువాత, దేవుడు మోషేకు 

మరో నలభై స్ంవతస రాలు పశువుల కాపరిగా శ్చక్షణ 

ఇచిా డు, అప్ాహాము వార్స్తలను ానిస్తవ పు 

ానిస్తవ ం నుండి చాలా కాలం ప్క్తతం అప్ాహాము, 

ఇసాస కు మరియు యాకోబులకు వాగాానం చేిన భూమిక్త 

నడిపంచాడు. 

 



After being delivered from Egyptian slavery and receiving 

a land flowing with milk and honey, Israel was governed 

by judges that God selected. But the Israelites wanted to be 

like all the nations around them. They rejected God and 

wanted a king. So, God gave them a king; Saul. He ruled 

by what the people wanted – rule by opinion – rather than 

as an obedient servant of God. Therefore, Samuel, at God's 

direction, anointed David as king, one who would obey 

him. Many times, David had to flee from Saul because Saul 

was hunting him down like a common criminal desiring to 

kill him. Yet, in spite of this David refused to do anything 

against God's anointed. 

 

After Saul's death David became king. God said of David: 

“‘I have found David son of Jesse a man after my own 

heart; he will do everything I want him to do.’ From this 

man's descendants God has brought to Israel the Savior 

Jesus, as he promised.” (Acts 13:22-23)  

 

On one occasion David's men were among the flocks of a 

very wealthy man named Nabal, and while there, they dealt 

honorably with him protecting him, not mistreating his 

herdsmen or taking anything that belonged to him. Later 

David was nearby, his men were hungry and in need of 

food so David requested assistance, but Nabal, a surly man 

known for his mean dealings, refused David's request in a 

harsh and disrespectful manner. David became very angry, 

intending to kill him, but he repented, allowing God to 

exercise his judgment. 

 

But not everything was godly in David's life. Instead of 

going to battle with his army he remained at home. There, 

he saw a lovely woman, lusted for her and sent for her to 

satisfy his sexual pleasure, breaking her marriage 

convenant - adultery. Learning she was pregnant by him; 

David ordered the murder of her husband to cover up his 

sin. Terrible? Yes! Pleasing to God? No! David desired 

fleshly satisfaction and yielded to the temptation. He 

suffered much for this sin. But when confronted by Nathan, 

the messenger from God, he admitted his wickedness, 

repented and pleaded for forgiveness. Although forgiven, 

he still suffered the consequences of his sinful actions. 

 

Comment: No doubt David’s heartfelt attitude, his 

remorse and desire for forgiveness in order to be reconciled 

to God is why God would say “I have found David the son 

of Jesse, a man after My own heart, who will do all My 

will.” (Acts 13:22)  

 

ఈ మాజీ ానిస్లకు వశావ స్ం మరియు వధేయత 

లేకపోవడం వలల, వారు తమ వాగాానం చేిన భూమిని 

స్థకె లయిమ్ చేయడానిక్త ిద్ంాగా ఉండటానిక్త నలభై 

స్ంవతస రాలు పటిటంది. ఈ భూమి దేవుని ద్యతో వారిక్త 

ఇవవ బడినపు టిీ, వారు నివించడానిక్త దేవుని 

శ్ప్తువులతో పోరాడవలి వచ్ఛి ంది. 

 

వాయ ఖ్య :నేడు మానవజ్ఞతి పాపపు ానిస్తవ ంలో 

ఉంది. దేవుని ద్యతో, ఆయన కుమారుని బహుమానం, 

ప్ీసి్త ర్కంి ద్ధవ రా మనం పాపపు ానిస్తవ ం నుండి 

వముక్త ిపంద్గలము. ఎలలపుు డూ దేవుని శ్ప్తువులతో 

పోరాడుతూనే, మన వాగాాన భూమి అయిన స్వ రాగనిక్త 

చేరుకోవడానిక్త మనకు నిర్ంతర్ వధేయత మరియు 

వశావ స్ం అవస్ర్ం. 
 

విముకి ు 

తగిన స్మయంలో మోషే తలిల మోషేను ఫరో కుమార ి

వద్కాు తీస్తకువెళిలంది. “మోషే ఈజిపషయనల 

స్థజా్ఞనమంతటిలో వద్ధయ వంతుడయాయ డు మరియు వాకుక  

మరియు చర్య లో శ్క్తవింతమైనవాడు. మోషేకు నలభై 

స్ంవతస రాల వయస్తస  ఉని పుు డు, అతను తన తోటి 

ఇప్శాయేల్దయులను స్ంద్రిశ ంచాలని 

నిర్ణయించుకుని్న డు. వారిలో ఒకరిని ఒక ఈజిపషయన్ 

అస్భయ ంగా ప్పవరింిచడానిి  అతను చూశాడు, కాబటిట 

అతను తన ర్క్షణకు వెళిల ఈజిపషయన్స్థను చంపడం 

ద్ధవ రా అతనిక్త ప్పతీకార్ం తీరుి కుని్న డు. తమను 

ర్క్షంచడానిక్త దేవుడు తనను ఉపయోగిసి్తని్న డని తన 

సొంత ప్పజలు ప్గహిసిార్ని మోషే అనుకుని్న డు, కానీ 

వారు అలా చేయలేదు. (చటాటలు 7:22-25) 

 

వాయ ఖ్య :"నేను అనుకుని్న ను" ఇబు ందులకు 

గురిచేయవచిు . దేవుడు మన మారాగలను మార్గనిరేశా్ం 

చేయడానిక్త బదులుగా. 

 

మోషే తన దుర్ద్ృషటకర్ చర్య  వలల భయపడి ఫరో 

నుండి మిద్ధయ ను దేశానిక్త పారిపోయాడు. అతను నలభై 

స్ంవతస రాలు గొప్రల కాపరిగా తనను తాను 

తగి గంచుకుని్న డు, ఆ తరావ త దేవుడు అప్బహం, ఐజ్ఞక్ 

మరియు జ్ఞకబ్ యొకక  వార్స్తలను భౌతిక ానిస్తవ ం 

నుండి వడుద్ల చేయడానిక్త ిద్ంాగా ఉని్న డు, ఇది 

పాపానిక్త మన ానిస్తావ నిక్త చ్ఛహి ం. దేవుడు ఫరోకు 

మరియు ఈజిపషయనలకు వధ్వ ంస్ం కంటే వధేయతను 

ఎంచుకోవడానిక్త పది అవకాశాలను ఇచిా డు. ఫరో 



Comment: This is everyone's situation today. We have all 

sinned, need the proper attitude toward our sin to be 

reconciled to God. 

 

God promised David that one of his descendants would sit 

on his throne forever, referring to Jesus, the Christ, whose 

kingdom will have no end. It was Christ who; without sin, 

totally obeying God, and willingly giving his life as the 

atoning sacrifice for us, thus fulfilling God's promise to 

David and Abraham. 

 

Prophecies about the Messiah and their Fulfilment 

God spoke directly to Adam, Noah, Abraham, Isaac and 

Jacob during the era many refer to as the “Patriarchal Age.” 

During the establishment of the nation of Israel, God spoke 

to Moses, Joshua and then their judges.  While Samuel was 

the judge, the people rebelled against God’s leadership by 

demanding a king. During the reign of the kings God 

delivered His message through men we refer to as 

“prophets.” All prophets delivered God’s message to the 

Children of Israel but not all delivered prophecies about the 

coming Messiah. Over hundreds of years more than 50 

prophecies are recorded, by many different prophets, all of 

which were fulfilled in Jesus. 

 

A few prophesies and their New Testament fulfillment are 

listed below.  

Malachi 3:1 “Watch out! I'm sending my messenger, and 

he will prepare the way before me. Then suddenly the 

LORD you are looking for will come to his Temple. He is 

the messenger of the covenant whom you desire. Watch out! 

He is coming!” says the LORD of the Heavenly Armies.”  

Matthew 2:1-2 “After Jesus had been born in Bethlehem of 

Judea in the days of King Herod, wise men from the east 

arrived in Jerusalem and asked, "Where is the one who was 

born king of the Jews? We saw his star in the east and have 

come to worship him.” 

Genesis 49:10 “The scepter shall not depart from Judah, 

nor the ruler's staff from between his feet, until tribute 

comes to him; and to him shall be the obedience of the 

peoples.” 

Luke 3:23 - 38 The genealogy of Jesus is tracing His linage 

back through David all the way to Adam. 

 

Jeremiah 23:5 “Behold, the days are coming, declares the 

LORD, when I will raise up for David a righteous Branch, 

and he shall reign as king and deal wisely, and shall 

execute justice and righteousness in the land.” 

దేవుని శ్క్తనిి గురింిచ్ఛనటుల కనిపంచాడు, కానీ ప్పతి 

అవకాశ్ంతో అతను తిర్స్క రించడం స్తలభం. తన 

మొద్టి బిడడ చనిపోయిన తరావ త అతను 

ఇప్శాయేల్దయులను వడిచ్ఛపటటమని చెపాు డు. కానీ 

అతను తన మనస్త మారుి కుని్న డు మరియు వారిని 

తిరిగి ానిస్తావ నిక్త తీస్తకురావడానిక్త వారిని 

వెంబడించాడు. 

 

ఎప్ర్ స్ముప్ద్ం వద్,ా ఇప్శాయేల్దయులు దేవునిక్త 

వధేయత చూపడానిక్త లేద్ధ ానిస్తావ నిక్త తిరిగి 

రావడానిక్త ఎంపక చేస్తకోవాలి. ఫరో మరియు అతని 

సైనయ ం స్ముప్ద్పు నీటిలో పాతిపటటబడినది కూడా 

అకక డే. ానిస్తవ ం నుండి వముక్త ిపందిన కొత ిదేశ్ం 

మరొక వైపు ఉద్భ వంచ్ఛంది. 

 

వాయ ఖ్య :ఎప్ర్ స్ముప్ద్ంలో ఫరో మోషే వలె తన 

సైన్నయ నిి  స్ముప్ద్ం గుండా నడిపంచగలనని 

అనుకుని్న డు. ఇది కూడా మనం పాపం నుండి 

పారిపోయినటేల. ప్ీసి్త శ్చలువ వద్,ా మనం ఒక నిర్ణయం 

తీస్తకోవాలి మరియు కొత ిస్ృషిటగా తలెతడిానిక్త ాపటజం 

నీటిలో మన పాపపు యజమానిని పాతిపటాట లనుకుంటే. 

పౌలు రోమనుల 6: 3-7 లో ప్టరొక ని్న డు “లేద్ధ ప్ీసి్త 

యేస్తలోనిక్త ాపసాి్ ం తీస్తకుని  మనమంద్ర్ం 

ఆయన మర్ణానిక్త ాపసి్ా ం తీస్తకుని్న మని మీకు 

తెలియద్ధ? కాబటిట తంప్డి మహిమ ద్ధవ రా ప్ీసి్త 

మృతులలోనుండి లేచ్ఛనటేల, మనం కూడా కొత ి

జీవతానిి  గడపడానిక్త ాపటజం ద్ధవ రా మర్ణానిక్త 

అతనితో పాటు పాతిపటటబడాడము. ఆయన మర్ణంలో 

మనం ఆయనతో ఇలాగే ఐకయ ంగా ఉని టలయితే, ఆయన 

పునరుతాతినంలో కూడా మనం ఖచ్ఛి తంగా ఐకయ ంగా 

ఉంటాము. ఎందుకంటే పాప శ్రీర్ం 

అంతరించ్ఛపోయేలా మన ముస్లితనం ఆయనతో 

పాటు ిలువ వేయబడింద్ని మనకు తెలుస్త. 

 

ఇప్శాయేల్దయులు తమ వశావ స్ం బలహీనంగా 

ఉని ందున వెంటనే వారి వాగాాన దేశ్మైన కన్ననులోక్త 

ప్పవేశ్చంచలేదు. దేవునిపై నమా కం ఉంచ్ఛన జ్ఞషువా 

మరియు కాలేబుల నివేదికను వారు తిర్స్క రించారు. 

పర్య వసానంగా, ఇప్శాయేల్దయులు వాగాాన దేశ్ంలోక్త 

ప్పవేశ్చంచకుండా నలభై స్ంవతస రాల పాటు 

అర్ణయ ంలో, వారి వాగాానం చేిన భూమిక్త స్మీపంలో 

స్ంచరించారు. ఇర్వై ఏళ్లల  పైబడిన పురుషులంద్రూ 

మర్ణ్ణంచే వర్కు (జ్ఞషువా మరియు కాలేబ్ మినహా) 



Matthew 1:1 This is a record of the life of Jesus the 

Messiah, the son of David, the son of Abraham. 

 

Isaiah 7:13-14 “And he said, "Hear then, O house of 

David! Is it too little for you to weary men, that you weary 

my God also?  Therefore, the Lord himself will give you a 

sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and 

shall call his name Immanuel (meaning God with us).”  

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus the Messiah happened 

in this way. When his mother Mary was engaged to Joseph, 

before they lived together, she was discovered to be 

pregnant by the Holy Spirit.  

Luke 1:31-33 Hundreds of years later the angel Gabriel told 

the virgin Mary she would have a son and “shall call his 

name Jesus. He will be great and will be called the Son of 

the Most-High. And the Lord God will give to him the 

throne of his father David, and he will reign over the house 

of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.”  

 

Micah 5:2 “But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too 

little to be among the clans of Judah, from you shall come 

forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming 

forth is from of old, from ancient days.”  

Mathew 2:1-6 “After Jesus was born in Bethlehem in 

Judea, during the time of King Herod… King Herod 

…called together all the people’s chief priests and teachers 

of the law, he asked them where the Messiah was to be 

born. “In Bethlehem in Judea,” they replied.’’  

 

Zechariah 9:9 “Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout 

aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is 

coming to you; righteous and having salvation is he, 

humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a 

donkey.”  

Matthew 21:6-7 “And the disciples went, and did even as 

Jesus appointed them, and brought the ass, and the colt, 

and put on them their garments; and he sat thereon.”  

 

Isaiah 53:5 “But he was wounded for our transgressions, 

he was bruised for our iniquities; the chastisement of our 

peace was upon him; and with his stripes we are healed.” 

Matthew 27:26 “Then released he unto them Barabbas; but 

Jesus he scourged and delivered to be crucified.” 

 

Isaiah 53:7 “He was oppressed, and he was afflicted, yet 

he opened not his mouth; like a lamb that is led to the 

slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, 

so he opened not his mouth.”  

వారు వాగాాన దేశ్ంలోక్త ప్పవేశ్చంచడానిక్త 

అనుమతించబడరు. ఇప్శాయేలు కన్ననులోక్త 

ప్పవేశ్చంచడానిి  లేద్ధ నడిపంచడానిి  దేవుడు మోషేను 

నిషేధంచాడు. బదులుగా, వారిని నడిపంచడానిక్త 

మోషే నమా కమైన స్హాయకుడైన జ్ఞషువా ఎంపక 

చేయబడాడడు. వారు దేవునిపై వశావ స్ం ఉంచ్ఛ, 

ఆయనకు వధేయత చూపన తరావ త, వారు తమ వాగాాన 

దేశ్ంలోక్త ప్పవేశ్చంచడానిక్త అనుమతించబడాడ రు. 

 

వాయ ఖ్య :మనము ఇకక డ భూమిపై స్ంచరిసి్తని పుు డు, 

మన స్వ ర్ గపు వాగాాన దేశ్ంలోక్త రాజీపడటానిక్త మరియు 

ప్పవేశ్చంచడానిక్త మనం కూడా దేవునిక్త నమా కంగా 

వధేయత చూపాలి. ఫరో లాంటి వారు దేవుడు లేకుండా 

తమ ప్పయాణానిి  కొనసాగించగలర్ని ఎంతమంది 

భావంచారు? 

 

రాతి ఒడంబడిక పిికలు 

దేవుడు ఇప్శాయేల్దయులపై అనేక అదుభ తాలను 

ఆశీర్వ దించాడు, అప్ాహాముకు స్ంవతస రాల ప్క్తతం 

వాగాానం చేయబడిన దేశ్ం వైపు వేలాది మంది 

ానిస్లను నడిపంచడం అతయ ంత ముఖయ మైనది. 

 

వారు ఈజిపుటను వడిచ్ఛపటిటన మ్యడు నెలల తరావ త 

మరియు అప్ాహాముకు దేవుడు వాగాానం చేిన న్నలుగు 

వంద్ల స్ంవతస రాల తరావ త ఇప్శాయేల్దయులు 

రన్నయిలో వడిది చేశారు. ఇకక డ దేవుడు ప్పతయ క్షమై 

మోషేకు తన ఆజలాను అందించాడు. “యెహోవా 

మోషేతో, ‘కొండపైక్త వచి్ఛ  ఇకక డే ఉండు, నేను వారి 

ఉపదేశానిక్త నేను ప్వాిన ధ్రా్ శాస్త్స్ంి మరియు ఆజలాతో 

కూడిన రాతి పలకలను మీకు ఇసిాను’ అని చెపాు డు.” 

(నిర్గమకాండము 24:12) మనం వాటిని పది ఆజలాుగా 

సూచ్ఛంచండి మరియు అవ ప్క్తంద్ ఇవవ బడాడయి. 

11. “నేను తపు  నీకు వేరే దేవుళ్లళ  ఉండకూడదు. 

12. “పైన స్వ ర్ గంలో గానీ, క్తంద్ భూమిలో గానీ, 

దిగువన ఉని  నీళ్లలో గానీ ఏదైన్న వప్గహానిి  మీ 

కోస్ం మీరు తయారు చేస్తకోకూడదు. నీవు 

వాటిక్త నమస్క రించకూడదు లేద్ధ వాటిని 

ఆరాధంచకూడదు; నేను, మీ దేవుడైన 

యెహోవా, అసూయపడే దేవుడను, ననిు  

దేవ షించేవారిలో మ్యడవ మరియు న్నలగవ 

తర్ం వర్కు తంప్డుల పాపానిక్త పలలలను 

శ్చక్షసిాను, కానీ ననిు  ప్ప్టమించ్ఛ న్న ఆజలాను 



Matthew 27:12-14 “While Jesus was being accused by the 

high priests and elders, he made no reply. Then Pilate 

asked him, "Don't you hear how many charges they're 

bringing against you?"  But Jesus did not reply at all, so 

that the governor was very surprised.”  

 

Isaiah 53:9 “And they made his grave with the wicked and 

with a rich man in his death, although he had done no 

violence, and there was no deceit in his mouth.”  

Matthew 27:57-60 “Later that evening, a rich man arrived 

from Arimathea. His name was Joseph, and he had become 

a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body 

of Jesus, and Pilate ordered it to be done. So, Joseph took 

the body and wrapped it in a clean linen cloth. Then he 

placed it in his own new tomb, which he had cut out of the 

rock. After rolling a large stone across the door of the 

tomb, he left.” 

 

Question 

1. God promised Abram that all people on earth 

would be blessed through him. 

True ___ False ___ 

 

2. Because of wickedness, God 

a. ___ removed Adam and Eve from their 

paradise 

b. ___ destroyed all people except Noah and 

his family by water 

c. ___ Destroyed by fire Sodom 

d. ___ it was not wickedness  

 

3. Action based on I thought rather than truth causes 

a heap of trouble. 

True ___ False ___ 

 

4. The covenant given by God through Moses 

provided for forgiveness of sins 

True ___ False ___ 

 

5. Prophecies about the Messiah were never 

fulfilled. 

True ___ False ___ 

 

Chapter 3 

Christ – The Promise of God 

 

Ever since Adam and Eve sinned, which resulted in their 

fall from a perfect relationship with God, man has needed 

to be reconciled to God. He needed to have his sins washed 

away and his guilt removed. At just the perfect time and by 

action of the Holy Spirit, God became flesh to dwell among 

పాటించేవారిలో వెయియ  తరాలకు ప్ప్టమ 

చూపుతుని్న ను. .: 

13. “నీ దేవుడైన యెహోవా న్నమానిి  నీవు 

దురివ నియోగం చేయకూడదు, ఎందుకంటే 

తన ప్టరును దురివ నియోగం చేసేవారిని 

యెహోవా నిరాోషిగా ఉంచడు. 

14. “వప్శాంతి దిన్ననిి  పవప్తంగా ఉంచడం ద్ధవ రా 

ద్ధనిని గురిుంచుకోండి. ఆరు రోజులు మీరు 

కషటపడి మీ పని అంతా చేయాలి, కానీ ఏడవ 

రోజు మీ దేవుడైన యెహోవాకు వప్శాంతిదినం. 

ద్ధనిమీద్ నీవుగాని, నీ కొడుకుగాని, కుమారగిాని, 

నీ ద్ధిగాని, ద్ధిగాని, నీ జంతువులుగాని, నీ 

గుమా ములలోనుని  పరాయివానిగాని ఏ పనీ 

చేయకూడదు. ఆరు రోజులలో యెహోవా 

ఆకాశానిి , భూమిని, స్ముప్ద్ధనిి , వాటిలో ఉని  

స్మసిానిి  స్ృషిటంచాడు, కానీ ఆయన ఏడవ 

రోజున వప్శాంతి తీస్తకుని్న డు. కాబటిట, 

యెహోవా వప్శాంతి దిన్ననిి  ఆశీర్వ దించ్ఛ 

ద్ధనిని పవప్తం చేశాడు. 

15. “నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇసి్తని  దేశ్ంలో 

నువువ  దీర్ఘకాలం జీవంచేలా నీ తంప్డినీ నీ 

తలిలనీ గౌర్వంచండి. 

16. “నువువ  హతయ  చేయకూడదు. 

17. “నువువ  వయ భచార్ం చేయకూడదు. 

18. “నువువ  దొంగతనం చేయకూడదు. 

19. “నీ పరుగువాడిక్త వయ తిరేకంగా తపుు డు సాక్షయ ం 

చెపు కూడదు. 

20. “నీ పరుగువాని ఇంటిని ఆశ్చంచకూడదు. నీ 

పరుగువాని భార్య ను గాని అతని పనిమనిషిని 

గాని ద్ధిని గాని అతని ఎదాును గాడిద్ను గాని 

నీ పరుగువాని దేనిని గాని 

ఆశ్చంపకూడదు.”(నిర్గమకాండము 20:3-17) 

 

“ఒడంబడిక”పై వాయ ఖ్య లను క్రపారంభంచండి: 

ఆజలాను మళీల చద్వండి మరియు అవ చటాటలు, 

నియమాలు, నిబంధ్నలు, చేయవలినవ మరియు 

చేయకూడనివ అని గమనించండి. మీరు క్షమాపణ 

లేద్ధ వశావ స్ం యొకక  ఏదైన్న ప్పకటనను కనుగొని్న రా? 

లేదు! ఈ ఒడంబడిక మనిషిని ప్ీసి్త ద్గ గర్కు 

తీస్తకురావడానిక్త మరియు పాపం గురించ్ఛ వారిక్త 

తెలియజేయడానిక్త రూపందించబడింది. అది 



men. The Holy Spirit performed a miracle allowing Mary 

to become pregnant without sexual relations with man. The 

angel Gabriel announced to Mary and later an angel 

announced to Joseph about how God would be using them 

to bring the Messiah, God's anointed one, to earth to save 

mankind from their sins. Both were willing to become 

servants of God regardless of how people would treat them 

and their son Jesus or what they would say about them. 

They only wanted to obey and be used by God. 

 

“She (Mary) gave birth to her firstborn son and wrapped 

him in swaddling clothes and laid him in a manger, 

because there was no place for them in the inn. And in the 

same region there were shepherds out in the field, keeping 

watch over their flock by night. And an angel of the Lord 

appeared to them, and the glory of the Lord shone around 

them, and they were filled with fear. And the angel said to 

them, "Fear not, for behold, I bring you good news of a 

great joy that will be for all the people. For unto you is 

born this day in the city of David a Savior, who is Christ 

the Lord.” (Luke 2:7-11) 

 

“At the age of twelve He (Jesus) chose to linger in 

Jerusalem in the temple to listen to the teachers and to ask 

and answer questions. It is uncertain if any of these 

teachers, years later, were among the leaders who sought 

His death. When Joseph and Mary questioned Jesus about 

His decision to stay in Jerusalem, He replied” ... ‘How is it 

that you sought me? Did you not know that I must be in my 

Father's house?’” (Luke 2:49)  

 

Upon returning to Nazareth Jesus “... was obedient to them; 

and his mother kept all these things in her heart. And Jesus 

increased in wisdom and in stature, and in favor with God 

and man.” (Luke 2:51-52)  

 

John The Baptist’s Announcement 

“In the beginning was the Word, and the Word was with 

God, and the Word was God. He was with God in the 

beginning. Through him all things were made; without him 

nothing was made that has been made. In him was life, and 

that life was the light of men. The light shines in the 

darkness, but the darkness has not understood it. There 

came a man who was sent from God; his name was John. 

He came as a witness to testify concerning that light, so 

that through him all men might believe. He himself was not 

the light; he came only as a witness to the light. The true 

light that gives light to every man was coming into the 

world.  He was in the world, and though the world was 

దుషటతావ నిి  క్షమించే కొత ి ఒడంబడిక ద్ధవ రా భరీ ి

చేయబడుతుంది. 

 

కానీ దేవుడు ప్పజల తపుు ను కనుగొని ఇలా అని్న డు: 

“నేను ఇప్శాయేలు ఇంటితోనూ యూద్ధ ఇంటివారితోనూ 

కొత ి ఒడంబడిక చేసే స్మయం రాబోతోంద్ని 

యెహోవా చెబుతుని్న డు. నేను వారి పూరీవ కులను 

ఈజిపుట నుండి బయటకు నడిపంచడానిక్త వారిని 

చేయిపటుటకుని పుు డు నేను వారితో చేిన ఒడంబడిక 

వలె ఉండదు, ఎందుకంటే వారు న్న ఒడంబడికకు 

నమా కంగా ఉండలేదు మరియు నేను వారిక్త దూర్ంగా 

ఉని్న ను, అని ప్పభువు చెబుతుని్న డు. ఆ కాలం 

తరావ త ఇప్శాయేలు ఇంటివారితో నేను చేసే ఒడంబడిక 

ఇదే, అని యెహోవా చెబుతుని్న డు. నేను న్న 

చటాట లను వారి మనస్తస లలో ఉంచుతాను మరియు 

వారి హృద్యాలపై వాటిని ప్వాసిాను. నేను వారి దేవుడనై 

ఉంటాను, వారు న్న ప్పజలుగా ఉంటారు. ఇకపై ఒక వయ క్త ి

తన పరుగువారిక్త లేద్ధ ఒక వయ క్త ి తన సోద్రుడిక్త 

'ప్పభువును తెలుస్తకో' అని బోధంచడు, ఎందుకంటే 

వారిలో చ్ఛని వారి నుండి గొపు వారి వర్కు అంద్రూ 

ననిు  తెలుస్తకుంటారు. ఎందుకంటే నేను వారి 

దురాా రాగనిి  క్షమిసిాను మరియు వారి పాపాలను ఇక 

గురిుంచుకోను. "ఈ ఒడంబడికను 'కొత'ి అని పలవడం 

ద్ధవ రా, అతను మొద్టిద్ధనిి  వాడుకలో లేకుండా 

చేసాడు; మరియు వాడుకలో లేనిది మరియు వృదా్ధపయ ం 

తవ ర్లో అద్ృశ్య మవుతుంది." (హెప్ీయులు 8:8-13) 

 

యేస్త వచ్ఛి నపుు డు, అతను పశిా తిాపం యొకక  

స్ందేశానిి , దేవుని ద్య మరియు వశావ స్ం, ప్ప్టమ 

మరియు స్యోధ్య  యొకక  స్ందేశానిి  బోధంచాడు. 

అతని లక్షయ ం “ననిు  పంపనవాని చ్ఛతంి చేయడం 

మరియు అతని పనిని పూరి ిచేయడం.” (యోహాను 4:34 

 

తనను వశ్వ ించే మరియు “మీకు అపు గించబడిన 

బోధ్నను హృద్యపూర్వ కంగా పాటించ్ఛన” వార్ంద్రిీ 

మన పాపాలకు ప్పాయశి్చ తంి చేసే ఏకైక బలిగా తన 

జీవతానిి  ఇషటపూర్వ కంగా ఇవవ డం ద్ధవ రా పాప 

క్షమాపణ పందేందుకు యేస్త మార్గం తెరిచాడు. 

(రోమనుల 6:17) 

 

“కానీ లోకమంతా పాప ఖైదీ అని లేఖనం ప్పకటిసిోంది, 

కాబటిట వాగాానం చేయబడినది, యేస్తప్ీసి్తపై వశావ స్ం 

ద్ధవ రా ఇవవ బడినది, వశ్వ ించే వారిక్త 



made through him, the world did not recognize him. … The 

Word became flesh and made his dwelling among us. We 

have seen his glory, the glory of the One and Only, who 

came from the Father, full of grace and truth.” (John 1:1-

10, 14) 

 

John preached a baptism for repentance and it was said all 

Judah came to John to be baptized. (baptizo, a Greek word 

meaning immersion).  “Now some Pharisees who had been 

sent questioned him asking, ‘Why then do you baptize if you 

are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?’ ‘I baptize 

with water,’ John replied, 'but among you stands one you 

do not know. He is the one who comes after me, the thongs 

of whose sandals I am not worthy to untie.’” ... “The next 

day John saw Jesus coming toward him and said, ‘Look, 

the Lamb of God, who takes away the sin of the world! This 

is the one I meant when I said, A man who comes after me 

has surpassed me because he was before me.’ I myself did 

not know him, but the reason I came baptizing with water 

was that he might be revealed to Israel.’” (John 1:24-31)  

 

About the age of thirty Jesus left home to begin to 

accomplish His purpose for leaving Heaven and coming to 

Earth as the “Word.” 

 

Jesus - The Beloved Son of God 

While John the Baptist was baptizing unto repentance. 

“Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by 

John. But John tried to deter him, saying, 'I need to be 

baptized by you, and do you come to me?' Jesus replied, 

'Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all 

righteousness.' Then John consented." And when Jesus was 

baptized, he went up immediately from the water, and 

behold, the heavens were opened and he saw the Spirit of 

God descending like a dove, and alighting on him; and lo, 

a voice from heaven, saying, 'This is my beloved Son, with 

whom I am well pleased.’” (Matthew 3:13-17)  

 

Comment: This confirmed what John had said prior to 

Jesus coming to be baptism “Look, the Lamb of God, who 

takes away the sin of the world!” 

 

Following His baptism “Jesus, full of the Holy Spirit, was 

led by the Spirit into the desert and where for forty days he 

was tempted by the devil. He ate nothing during those days, 

and at the end of them he was hungry.”  (Luke 4:1-2) Then 

the Devil tempted Him in all things like we are tempted: 

   • Desire for food    - lust of the flesh 

   • Desire for power - pride of life 

ఇవవ బడుతుంది. ఈ వశావ స్ం రాకముందే, మనం 

చటటం ద్ధవ రా ఖైదీలుగా ఉని్న ము, వశావ స్ం వెలలడి 

అయేయ  వర్కు బంధంచబడాడము. కాబటిట, వశావ స్ం 

ద్ధవ రా మనం నీతిమంతులుగా తీరి్ బడాలని మనలిి  

ప్ీసి్త ద్గ గర్కు నడిపంచడానిక్త ధ్రా్ శాస్త్స్ంి ాధ్య త 

వహించబడింది. ఇపుు డు వశావ స్ం వచ్ఛి ంది, మనం 

ఇకపై చటటం యొకక  పర్య వేక్షణలో లేము.(గలతీయులు 

3:22-25) 

 

“మరియు మీరు, మీ అపరాధ్ములలో మరియు మీ 

మాంస్ము యొకక  స్తని తి లేకుండా 

మర్ణ్ణంచ్ఛనందున, అతను అతనితో కలిి జీవంచ్ఛ 

ఉని్న డు, మీ అపరాధాలనిి టిని క్షమించ్ఛ, మాకు 

వయ తిరేకంగా ఉని  అవస్రాల చేతిప్వాతను 

తుడిచ్ఛపటాటడు. మరియు అతను ద్ధనిని ిలువకు 

ప్వేలాడదీయడం ద్ధవ రా ద్ధరి నుండి 

తీివేసాడు.(కొలొస్స యులు 2:13-14) 

 

దేవుని ప్ప్టమ మరియు ద్య అతని కుమారునిలో 

పరిపూర్ణ ర్క ి తాయ గానిి  అందించ్ఛంది. ప్ీసి్త మర్ణం 

"కొత ిఒడంబడికను" స్థసాతి పంచ్ఛంది, పశిా తిాపం మరియు 

వధేయత అనే పలుపును పాటించే వార్ంద్రిీ పాప 

క్షమాపణ మరియు పాపం నుండి సేవ చి ను 

అందిసి్తంది. (హెప్ీయులు 9:16-28 చద్వండి) 

 

“నినిు  వలే నీ పరుగువానిని ప్ప్టమించు అనే లేఖన్నలోల  

ఉని  రాజ ధ్రాా నిి  మీరు నిజంగా పాటిసే,ి మీరు 

చేసి్తని ది స్రైనదే. కానీ మీరు పక్షపాతానిి  ప్పద్రిశ సే,ి 

మీరు పాపం చేసిారు మరియు చటాట నిి  

ఉలలంఘంచేవారిగా చటటం ద్ధవ రా శ్చక్షంచబడతారు. 

ఎవరైతే మొతంి ధ్రా్ శాస్త్సిానిి  పాటిస్థసిారో, ఇంకా 

ఒకక సారి పర్పాటుల చేసే ి వాటనిి టినీ 

ఉలలంఘంచ్ఛనటేట. 'వయ భచార్ం చేయవదాు' అని 

చెపు నవాడు 'హతయ  చేయవదాు' అని కూడా చెపాు డు. 

మీరు వయ భచార్ం చేయకపోయిన్న హతయ  చేసే,ి మీరు 

చటాట నిి  ఉలలంఘంచ్ఛనటేల. సేవ చి ను ఇచేి  చటటం 

ద్ధవ రా తీరుు  తీరి్ బడే వారిగా మాటాలడండి మరియు 

వయ వహరించండి, ఎందుకంటే కనికర్ం లేని తీరుు  

ఎవరికైన్న చూపబడుతుంది. ద్య తీరుు పై వజయం 

సాధసి్తంది!”(జేమ్స  2:8-13) 

 “ఒడంబడిక”పై వాయ ఖ్య ల ముగంపు 

 

దేవుని హృదయం త్రువాత్ 



   • Desire for things - lust of the eye,  

 

Jesus faced each challenge and temptation without yielding 

stating “it is written.” The devil then left for a more 

opportune time. 

 

Comment: We need to base our choices and decisions on 

the will of the Father and in what “is written”. Therefore, it 

is imperative for us to be diligent in our study of His words 

and the words of the apostles to know what to do to have 

our sins forgiven and how to live acceptable before God.  

 

Jesus Begins His Ministry 

Jesus left the area where He was tempted and “returned to 

Galilee in the power of the Spirit, and news about him 

spread through the whole countryside. He taught in their 

synagogues, and everyone praised him. He went to 

Nazareth, where he had been brought up, and on the 

Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. 

And he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah 

was handed to him. Unrolling it, he found the place where 

it is written:  

 

‘The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed 

me to preach good news to the poor. He has sent me to 

proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight 

for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year 

of the Lord's favor.’   

 

‘Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant 

and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were 

fastened on him, and he began by saying to them, ‘Today 

this scripture is fulfilled in your hearing.’  All spoke well of 

him and were amazed at the gracious words that came from 

his lips. ‘Isn't this Joseph's son?’ they asked. … (He 

continued speaking to them and) all the people in the 

synagogue were furious when they heard this. They got up, 

drove him out of the town, and took him to the brow of the 

hill on which the town was built, in order to throw him 

down the cliff.  But he walked right through the crowd and 

went on his way.” (Luke 4:14-22, 29-30) 

 

After a short conversation with the Samaritan woman who 

came to draw water at Jacob’s well, the woman said to 

Jesus “I know that Messiah” (called Christ) “is coming. 

When he comes, he will explain everything to us." Then 

Jesus declared, "I who speak to you am he.” (John 

4:7…26) 

 

ఈజిపుట ానిస్తవ ం నుండి వముక్త ి పంది, పాలు 

మరియు తేనెతో ప్పవహించే దేశానిి  రవ కరించ్ఛన 

తరావ త, దేవుడు ఎంచుకుని  న్నయ యాధపతులచే 

ఇప్శాయేలు పరిపాలించబడింది. కానీ ఇప్శాయేల్దయులు 

తమ చుటూట  ఉని  దేశాలనిి టిలాగే ఉండాలని 

కోరుకుని్న రు. వారు దేవుణ్ణణ తిర్స్క రించారు మరియు 

రాజును కోరుకున్ని రు. కాబటిట, దేవుడు వారిక్త ఒక 

రాజును ఇచిా డు; సౌలు. అతను దేవుని వధేయుడైన 

సేవకునిగా కాకుండా ప్పజలు కోరుకుని  ద్ధని ప్పకార్ం - 

అభప్పాయం ప్పకార్ం పాలించాడు. కాబటిట, శామ్యయ ల, 

దేవుని నిరేశాానుసార్ం, ద్ధవీదును రాజుగా 

అభషేక్తంచాడు, అతనిక్త లోబడేవాడు. సౌలును 

చంపాలని కోరుకునే సాధార్ణ నేర్స్తతిడిలా సౌలు 

అతనిని వేటాడుతుని ందున ద్ధవీదు చాలాసారుల సౌలు 

నుండి పారిపోవాలిస  వచి్ఛ ంది. అయినపు టిీ, ద్ధవీదు 

దేవుని అభషికిులకు వయ తిరేకంగా ఏమీ చేయడానిక్త 

నిరాకరించాడు. 

 

సౌలు మర్ణానంతర్ం ద్ధవీదు రాజు అయాయ డు. దేవుడు 

ద్ధవీదు గురించ్ఛ ఇలా అని్న డు: “యెషషయి కుమారుడైన 

ద్ధవీదు న్న మనస్తకు తగిన వయ క్తనిి నేను కనుగొని్న ను; 

నేను చేయాలనుకుని ద్ంతా చేసిాడు.' ఈ మనుషుయ ని 

స్ంతతి నుండి దేవుడు తాను వాగాానము చేినటులగా 

ర్క్షకుడైన యేస్తను ఇప్శాయేలుకు ర్పు ంచెను.” 

(చటాటలు 13:22-23) 

 

ఒకానొక స్ంద్ర్భ ంలో, ద్ధవీదు మనుషులు న్నాలు 

అనే చాలా ధ్నవంతుడి మంద్లో ఉన్ని రు, అకక డ 

వారు అతనిని కాపాడుతూ గౌర్వప్పద్ంగా 

వయ వహరించారు, అతని పశువుల కాపరులతో చెడుగా 

ప్పవరింిచలేదు లేద్ధ అతనిక్త స్ంబంధంచ్ఛన ఏదైన్న 

తీస్తకోలేదు. తరువాత డేవడ స్మీపంలో ఉని్న డు, 

అతని మనుషులు ఆకలితో ఉన్ని రు మరియు ఆహార్ం 

అవస్ర్ం కాబటిట డేవడ స్హాయం కోరాడు, కానీ న్నాల, 

అతని నీచమైన వయ వహారాలకు ప్పిది ాచెందిన వయ క్త,ి 

డేవడ యొకక  అభయ ర్ తినను కఠినమైన మరియు 

అగౌర్వంగా తిర్స్క రించాడు. డేవడ చాలా కోపంగా 

ఉని్న డు, అతనిి  చంపాలని అనుకుని్న డు, కానీ 

అతను పశిా తిాపపడాడడు, దేవుడు తన తీరుు ను 

అమలు చేయడానిక్త అనుమతించాడు. 

 

కానీ ద్ధవీదు జీవతంలో ప్పతిదీ దైవానుసార్ం కాదు. 

అతను తన సైనయ ంతో యుదా్ధనిక్త వెళ్లకుండా ఇంటోలనే 



A short time later Jesus began selecting those He would 

teach to be his messengers following His resurrection. At 

the appropriate time Jesus would begin proving to all that 

He was God who had come to earth to live among men 

becoming the perfect sacrifice for man's sins. He did this 

by the perfect life He lived, the miracles He performed 

openly before great crowds. The statements by John the 

Baptist, God himself and the Holy Spirit —who descended 

upon Jesus like a dove— also point to Jesus as the perfect 

sacrifice. 

 

Miracles, Signs and Wonders 

Jesus did not receive any formal training in rabbinical 

schools. However, people recognized that he spoke with 

authority, not like other religious leaders; the rabbis, 

priests, Pharisees, Scribes. To these “learned men” Jesus 

was very pointed in His remarks calling them hypocrites, 

and blind guides as their hearts, minds and attitudes, were 

so prideful, arrogant, haughty, jealous and willing to stop 

at nothing to maintain their place in society. They even 

attributed His many miracles to the Devil rather than giving 

glory to God. Matthew records the following about them in 

chapter 23: vv.  

 3 - “For they do not practice what they preach.” 

 5 - “Everything they do is done for men to see.” 

 6 - “They love the place of honor at banquets and the most 

important seats in the synagogues.” 

 13 - “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you  

hypocrites!” 

 16 - “Woe to you, blind guides!”  

 33 - “You snakes! You brood of vipers! How will you 

escape being condemned to hell?” 

The Scribes, Pharisees and other religious leaders tried 

many ways to trap Jesus into contradictions but failed. 

They challenged His authority but failed. (Luke 20 and 

Mark 12) 

 

John the Baptist told his followers that Jesus was the 

“Lamb of God.” God announced at Jesus’ baptism that 

Jesus was his Son and He was well pleased with Him. 

Christ began telling the Jews about the Kingdom of God, 

proving His words by very powerful miracles that no one 

could deny, not even His enemies. On two occasions they 

were performed before thousands of people when He fed 

them from only a few pieces of fish and bread. Once He 

stopped a funeral procession to bring back to life an only 

child of a widow. He healed people who had been blind or 

crippled all their lives, which everyone in the town knew. 

Lastly, he went to a cemetery, opened the grave and brought 

ఉని్న డు. అకక డ, అతను ఒక స్తంద్ర్మైన స్త్రనిి 

చూశాడు, ఆమె కోస్ం మోహించ్ఛ, తన లైంగిక 

ఆనంద్ధనిి  తీరి్ డానిక్త ఆమెను పంపాడు, ఆమె వవాహ 

ఒపు ంద్ధనిి  - వయ భచారానిి  వచ్ఛి ని ం చేశాడు. అతని 

ద్ధవ రా ఆమె గర్భ వతి అని తెలుస్తకోవడం; డేవడ తన 

పాపానిి  కపు పుచుి కోవడానిక్త ఆమె భర్నిు హతయ  

చేయమని ఆదేశ్చంచాడు. భయంకర్మైన? అవును! 

దేవునిక్త ఇషటమా? లేదు! ద్ధవీదు శారీర్క స్ంతృపనిి 

కోరుకుని్న డు మరియు శోధ్నకు లొంగిపోయాడు. ఈ 

పాపానిక్త చాలా ాధ్పడాడడు. కానీ దేవుని నుండి వచ్ఛి న 

దూత అయిన న్నథన్స్థను ఎదురొక ని పుు డు, అతను తన 

దుషటతావ నిి  అంగీకరించాడు, పశిా తిాపం చెంద్ధడు 

మరియు క్షమించమని వేడుకుని్న డు. 

క్షమించబడినపు టిీ, అతను తన పాపపు చర్య ల 

యొకక  పరిణామాలను ఇంకా అనుభవంచాడు. 

 

వాయ ఖ్య :నిస్స ందేహంగా డేవడ హృద్యపూర్వ క 

వైఖరి, అతని పశిా తిాపం మరియు దేవునితో 

స్మాధానపడటానిక్త అతని క్షమాపణ కోరిక, "నేను 

యెషషయి కుమారుడైన ద్ధవీదును కనుగొని్న ను, న్న 

స్వ ంత హృద్యానిక్త తగిన వయ క్త,ి న్న చ్ఛతమింతా 

చేసిాడు" అని దేవుడు ఎందుకు అంటాడు. (చటాటలు 

13:22) 

 

వాయ ఖ్య :ఈ రోజు అంద్రి పరిితితి ఇదే. మనమంద్ర్ం 

పాపం చేసాము, దేవునితో స్మాధానపడటానిక్త మన 

పాపం పటల స్రైన వైఖరి అవస్ర్ం. 

 

దేవుడు ద్ధవీదుకు అతని స్ంతానంలో ఒకరు తన 

ింహాస్నంపై శాశ్వ తంగా కూరుి ంటార్ని వాగాానం 

చేసాడు, అతని రాజ్ఞయ నిక్త అంతం ఉండదు. ఇది ప్ీసి్త; 

పాపం లేకుండా, పూరిగిా దేవునిక్త వధేయత చూపుతూ, 

మన కోస్ం తన ప్పాణానిి  ఇషటపూర్వ కంగా 

ప్పాయశి్చ తంిగా అరిు ంచ్ఛ, ద్ధవీదు మరియు 

అప్బహాములకు దేవుడు చేిన వాగాాన్ననిి  నెర్వేరిా డు. 

 

మెస్సీ య మరియు వారి నెరవేరుు  గురించి 

క్రపవచనాలు 

చాలా మంది "పతృసావ మయ  యుగం" అని పలిచే 

కాలంలో దేవుడు ఆడమ్, నోహ్, అప్బహం, ఐజ్ఞక్ 

మరియు జ్ఞకబ్స్థలతో నేరుగా మాటాలడాడు. ఇప్శాయేలు 

దేశ్ం స్థసాతి పన స్మయంలో, దేవుడు మోషేతో, 

యెహోషువాతో మరియు వారి న్నయ యాధపతులతో 



back to life a body that was already decaying. All these 

statements and miracles proved to the honest and sincere 

people that Jesus was the Son of God. They believed. 

 

Many people benefited from these miracles. Even those full 

of envy, jealousy and covetousness had to acknowledge 

that miracles had been performed. The hypocritical 

religious leaders rejected him because of their desire for 

power and prestige. In doing so they even violated their 

own laws and traditions which they outwardly professed to 

uphold. But the religious leaders did not believe. They 

wanted "proof”. Proof direct from God in Heaven not the 

God on earth. 

 

The Gospel of Christ 

“That which was from the beginning, which we have heard, 

which we have seen with our eyes, which we have looked 

at and our hands have touched-this we proclaim 

concerning the Word of life. The life appeared; we have 

seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal 

life, which was with the Father and has appeared to us.” (1 

John 1:1-2) 

 

It is in Christ that we are reconciled to God for “Jesus 

answered, ‘I am the way and the truth and the life. No one 

comes to the Father except through me.’” (John 14:6)  

 

Redemption is found in Christ; therefore, Christ must be 

the Good News, the Gospel, which is summed up as 

follows: 

• In the beginning was the Word, Jesus, Christ, 

Anointed One, Messiah. 

•  The Word became flesh and lived among men.  

•  Christ had no sin. 

• Jesus was obedient to the Father’s will even His 

death on the cross.  

• God resurrected Him from the grave thereby 

conquering death and freeing man from Satan’s grip 

- the direct result of sin. 

• The cleansing of sin follows one’s belief in Christ, a 

change (repentance) from a life of disobedience, 

death to sin and a burial by immersion in water into 

Christ’s death to be raised by God who then put 

them into Christ’s Kingdom, His church – Body. 

His disciples had heard His message, His parables and 

explanations and witnessed His miracles. They had 

witnessed those raised from the dead, the blind made to see, 

the deaf to hear and the denial of such by their religious 

leaders. But there were many things they needed to know 

మాటాలడాడు. శామ్యయ ల న్నయ యమ్యరిగిా ఉని పుు డు, 

ప్పజలు రాజును కోర్డం ద్ధవ రా దేవుని న్నయకతావ నిక్త 

వయ తిరేకంగా తిరుగుాటు చేశారు. రాజుల పాలనలో 

దేవుడు తన స్ందేశానిి  మనుషుయ ల ద్ధవ రా 

అందించాడు, మనం "ప్పవకలిు" అని పలుసిాము. 

ప్పవకలింద్రూ ఇప్జ్ఞయెల పలలలకు దేవుని స్ందేశానిి  

అందించారు కాని రాబోయే మెరస య గురించ్ఛ అంద్రూ 

ప్పవచన్నలు చెపు లేదు. వంద్ల స్ంవతస రాలలో 50 

కంటే ఎకుక వ ప్పవచన్నలు అనేక వభని  ప్పవకలిచే 

నమోదు చేయబడాడయి, అవనీి  యేస్తలో నెర్వేరాయి. 

 

కొనిి  ప్పవచన్నలు మరియు వాటి కొత ి నిబంధ్న 

నెర్వేరుు  ప్క్తంద్ ఇవవ బడింది. 

మలాీ 3:1"చూస్తకో! నేను న్న దూతను 

పంపుతుని్న ను, అతను న్నకు ముందు మారాగనిి  ిద్ంా 

చేసిాడు. అపుు డు మీరు వెతుకుతుని  యెహోవా 

అకసాా తిుగా తన ఆలయానిక్త వసిాడు. ఆయన మీరు 

కోరుకునే ఒడంబడిక యొకక  దూత. చూస్తకో! అతను 

వసి్తని్న డు!" పర్లోక సైన్నయ లకు అధపతియైన 

యెహోవా అంటుని్న డు.” 

మతయిి 2:1-2"హేరోదు రాజు కాలంలో యేస్త 

యూద్యలోని బేతెలహేములో జనిా ంచ్ఛన తరువాత, 

తూరుు  నుండి స్థజా్ఞనులు యెరూషలేముకు వచ్ఛి , 

"యూదులకు రాజుగా జనిా ంచ్ఛనవాడు ఎకక డ 

ఉని్న డు? మేము తూరుు న అతని నక్షప్తానిి  చూశాము 

మరియు చూశాము. ఆయనను ఆరాధంచుటకు ర్ండి." 

ఆదికండము 49:10“అతనిక్త కపు ం వచిే వర్కు 

రాజద్ండము యూద్ధను వడిచ్ఛపటటకూడదు, అతని 

పాద్ధల మధ్య నుండి పాలకుడి ద్ండ వేయకూడదు; 

మరియు అతనిక్త ప్పజల వధేయత ఉంటుంది. 

లూకా 3:23 - 38యేస్త వంశావళి ద్ధవీదు ద్ధవ రా ఆడమ్ 

వర్కు అతని వంశానిి  గురింిచ్ఛంది. 

 

యిర్మీ యా 23:5 "ఇదిగో, నేను ద్ధవీదు కొర్కు 

నీతియుకమిైన కొమా ను లేపును, అతడు రాజుగా 

పరిపాలించ్ఛ స్థజా్ఞనయుకమిుగా ప్పవరింిచ్ఛ, దేశ్ములో 

న్నయ యమును, ధ్రా్ మును నిర్వ రింిచు దినములు 

వచుి చుని ది, రాబోవునని యెహోవా 

సెలవచుి చుని్న డు." 

మతయిి 1:1ఇది అప్బహాము కుమారుడైన ద్ధవీదు 

కుమారుడైన యేస్త మెరస య జీవతానిక్త 

స్ంబంధంచ్ఛన రికారుడ. 

 



so Jesus said “I have much more to say to you, more than 

you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, 

he will guide you into all truth. He will not speak on his 

own; he will speak only what he hears, and he will tell you 

what is yet to come. He will bring glory to me by taking 

from what is mine and making it known to you.” (John 

16:12-14) 

 

Therefore, Christ offered to God His earthly body as the 

atoning sacrifice allowing the Romans and Jews to crucify 

Him. He was buried in a borrowed tomb. God accepted His 

offering by resurrecting Him from the grave which 

removed all doubt for many people that Jesus was God who 

came to earth in the flesh of man, His creation. This was 

necessary as men need to know they could put their trust in 

Christ and in His power and authority to forgive sins.  

 

The masses had heard His teachings but did not understand. 

They were very different than their traditions. His was a 

message of Love.  As shown in the following scriptures.  

 

Luke 19:10 “For the Son of Man came to seek and to save 

the lost.”  

 

Matthew 11:28 “Come to me, all who labor and are heavy 

laden, and I will give you rest.” 

 

2 Peter 3:9 “The Lord is not slow to fulfill his promise as 

some count slowness, but is patient toward you, not wishing 

that any should perish, but that all should reach 

repentance.” 

 

Acts 4:11-12 “This Jesus is the stone that was rejected by 

you, the builders, which has become the cornerstone.  And 

there is salvation in no one else, for there is no other name 

under heaven given among men by which we must be 

saved.”  

 

1 Corinthians 15:3-5 “I delivered to you as of first 

importance what I also received: that Christ died for our 

sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, 

that he was raised on the third day in accordance with the 

Scriptures.”   

 

Romans 6:3-5 “Do you not know that all of us who have 

been baptized into Christ Jesus were baptized (buried or 

immersed) into his death?  We were buried therefore with 

him by baptism into death, in order that, just as Christ was 

raised from the dead by the glory of the Father, we too 

might walk in newness of life. For if we have been united 

with him in a death like his, we shall certainly be united 

with him in a resurrection like his.”  

యెషయా 7:13-14 మరియు అతను ఇలా అని్న డు: "ఓ 

ద్ధవీదు ఇంటివారిలారా, వనండి! మీరు మనుషుయ లను 

అలిపోవటం చాలా తకుక వ, మీరు న్న దేవుడిని కూడా 

అలిపోతారు? కాబటిట, ప్పభువు స్వ యంగా మీకు 

సూచన ఇసిాడు. ఇదిగో, కనయ  గర్భ వతి అవుతుంది. 

మరియు ఒక కుమారుని కని, అతనిక్త ఇమాా నుయ యేల 

అని ప్టరు పటాట లి (మనతో దేవుడు అని అర్తిం)” 

మతయిి 1:18ఇపుు డు యేస్త మెరస య జననం ఈ 

వధ్ంగా జరిగింది. అతని తలిల మేరీ జోసెఫస్థతో 

నిశి్చ తార్తిం చేస్తకుని పుు డు, వారు కలిి 

జీవంచడానిక్త ముందు, ఆమె పరిశుదా్ధతా  ద్ధవ రా 

గర్భ వతి అని కనుగొనబడింది. 

లూకా 1:31-33వంద్ల స్ంవతస రాల తరావ త గాప్బియేల 

దేవదూత కనయ  మేరీక్త ఒక కొడుకు పుడతాడు మరియు 

“అతనిక్త యేస్త అని ప్టరు పటాట లి. అతను గొపు వాడు 

మరియు స్రోవ ని తుని కుమారుడు అని 

పలువబడతాడు. మరియు ప్పభువైన దేవుడు అతని 

తంప్డి ద్ధవీదు ింహాస్న్ననిి  అతనిక్త ఇసిాడు, అతను 

యాకోబు ఇంటిని శాశ్వ తంగా పరిపాలిసిాడు, అతని 

రాజ్ఞయ నిక్త అంతం ఉండదు. 

 

మీక 5:2"అయితే, ఓ బేతెలహేము ఎప్ాతా, యూద్ధ 

వంశాలలో ఉండడానిక్త చాలా చ్ఛని వాడా, నీ నుండి 

ఇప్శాయేలులో పరిపాలించేవాడు న్న కోస్ం వసిాడు, 

అతను పురాతన కాలం నుండి వసి్తని్న డు." 

మాథ్యయ  2:1-6“హేరోదు రాజు కాలంలో, హేరోదు రాజు 

కాలంలో, యూద్యలోని బేతెలహేములో యేస్త 

జనిా ంచ్ఛన తరువాత, ప్పజల ప్పధాన యాజకులను 

మరియు ధ్రా్ శాస్త్స్ ిబోధ్కులంద్రినీ పలిచ్ఛ, మెరస య 

ఎకక డ పుటాట లని వారిని అడిగాడు. "యూద్యాలోని 

బెతెలహేములో," అని వారు స్మాధానమిచాి రు. 

 

జెకరాయ  9:9“రయోను కుమారీ, చాలా స్ంతోషించు! 

యెరూషలేము కుమారీ, బిగ గర్గా అర్వండి! ఇదిగో, నీ 

రాజు నీ ద్గ గర్కు వసి్తని్న డు; అతను నీతిమంతుడు 

మరియు మోక్షం కలవాడు, వనయంగలవాడు మరియు 

గాడిద్పై, గాడిద్ పలల మీద్, గాడిద్ పలల మీద్ ఎకాక డు. 

మతయిి 21:6-7“మరియు శ్చషుయ లు వెళిల, యేస్త తమకు 

నియమించ్ఛన ప్పకార్ము చేి, గాడిద్ను, గాడిద్ను 

తెచ్ఛి , వాటి మీద్ తమ వస్త్స్మిులను ధ్రించ్ఛరి; 

మరియు అతను ద్ధనిపై కూరుి ని్న డు. 

 



 

Ephesians 1:6-9 “In him (Christ) we have redemption 

through his blood, the forgiveness of our trespasses, 

according to the riches of his grace which he lavished upon 

us.” 

 

Before the “Good News” message could become 

available, an atonement for sins was necessary. Jesus, 

who lived a sinless life, would freely give his life as the 

“blood sacrifice” required. Therefore, Jesus’ Good News 

offers man a choice to accept or reject God’s offer of 

forgiveness and salvation.    

 

Time Has Come for The Atoning Sacrifice 

As Jesus was preparing for His atoning sacrifice, He said; 

“’I have told you these things, so that in me you may have 

peace. In this world you will have trouble. But take heart! 

I have overcome the world.’ After Jesus said this, he looked 

toward heaven and prayed: 'Father, the time has come. 

Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you 

granted him authority over all people that he might give 

eternal life to all those you have given him. Now this is 

eternal life: that they may know you, the only true God, and 

Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory 

on earth by completing the work you gave me to do. And 

now, Father, glorify me in your presence with the glory I 

had with you before the world began. I have revealed you 

to those whom you gave me out of the world. They were 

yours; you gave them to me and they have obeyed your 

word. Now they know that everything you have given me 

comes from you. For I gave them the words you gave me 

and they accepted them. They knew with certainty that I 

came from you, and they believed that you sent me.’  ... ‘I 

have given them your word and the world has hated them, 

for they are not of the world any more than I am of the 

world. My prayer is not that you take them out of the world 

but that you protect them from the evil one. They are not of 

the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth; 

your word is truth. As you sent me into the world, I have 

sent them into the world. For them I sanctify myself, that 

they too may be truly sanctified.’” (John 16:33; 17:1-8, 14-

19) 

 

Comment: “Sanctify” means – separation from the world 

– setting apart for God's service. [Nelson's Illustrated Bible 

Dictionary] 

 

“When he had finished praying, Jesus left with his disciples 

and crossed the Kidron Valley. On the other side there was 

an olive grove, and he and his disciples went into it. Now 

యెషయా 53:5“అయితే అతడు మన 

అతిప్కమములనుబటిట గాయపర్చబడెను, మన 

దోషములనుబటిట నలుగగొటటబడెను; మా శాంతి శ్చక్ష 

అతనిపై ఉంది; మరియు అతని చార్లతో మేము 

స్వ స్తిత పంద్ధము. 

మతయిి 27:26“అపుు డు అతడు బర్బు ను వారిక్త 

వడిపంచాడు; కానీ యేస్తను కొర్డాలతో కొటిట ిలువ 

వేయడానిక్త అపు గించాడు. 

 

యెషయా 53:7“అతను అణచ్ఛవేయబడాడడు, మరియు 

అతను ాధ్పడాడడు, అయినపు టిీ అతను నోరు 

తెర్వలేదు; వధ్కు తీస్తకెళి్లని  గొప్రపలలలా, బొచుి  

కతిరిించేవారి యెదుట మౌనంగా ఉని  గొప్రలా, అతను 

నోరు తెర్వలేదు. 

మతయిి 27:12-14“ప్పధాన యాజకులు మరియు పద్లాు 

యేస్తను నిందించ్ఛనపు టిీ, అతను స్మాధానం 

చెపు లేదు. అపుు డు పలాతు, “వారు నీ మీద్ ఎనిి  

ఆరోపణలు చేసి్తని్న రో నువువ  వనలేద్ధ?” అని 

అడిగాడు. కానీ యేస్త జవాబివవ లేదు, కాబటిట గవరి్ ర 

చాలా ఆశ్ి ర్య పోయాడు. 

 

యెషయా 53:9"మరియు వారు అతని స్మాధని 

దురాా రుగనితోను మరియు అతని మర్ణములో 

ధ్నవంతునితోను చేయించ్ఛరి, అయినపు టిీ అతడు 

హింస్ చేయలేదు మరియు అతని నోటిలో మోస్ము 

లేదు." 

మతయిి 27:57-60“ఆ సాయంప్తం అరిమతీయా నుండి 

ఒక ధ్నవంతుడు వచిా డు. అతని ప్టరు జోసెఫ, 

మరియు అతను యేస్త శ్చషుయ డు అయాయ డు. అతను 

పలాతు వద్కాు వెళిల యేస్త శ్రీరానిి  అడిగాడు, మరియు 

పలాతు ద్ధనిని చేయమని ఆదేశ్చంచాడు. కాబటిట, జోసెఫ 

మృతదేహానిి  తీస్తకొని శుప్భమైన న్నర్ గుడడలో 

చుటాటడు. అపుు డు అతను ద్ధనిని రాక్ నుండి 

కతిరిించ్ఛన తన స్వ ంత కొత ి స్మాధలో ఉంచాడు. 

స్మాధ తలుపుకు అడడంగా ఒక పద్ ారాయిని చుటిటన 

తరావ త, అతను వెళిలపోయాడు. 

 

ప్పశి్  

6. అప్ాము ద్ధవ రా భూమిపై ఉని  ప్పజలంద్రూ 

ఆశీర్వ దించబడతార్ని దేవుడు వాగాానం 

చేశాడు. 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 



Judas, who betrayed him, knew the place, because Jesus 

had often met there with his disciples. So, Judas came to 

the grove, guiding a detachment of soldiers and some 

officials from the chief priests and Pharisees. They were 

carrying torches, lanterns and weapons. Jesus, knowing all 

that was going to happen to him, went out and asked them, 

‘Who is it you want?’ ‘Jesus of Nazareth,’ they replied. ’I 

am he’ Jesus said. … Then the detachment of soldiers with 

its commander and the Jewish officials arrested Jesus. 

They bound him and brought him first to Annas, who was 

the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. … 

Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his 

disciples and his teaching. ‘I have spoken openly to the 

world,’ Jesus replied. ‘I always taught in synagogues or at 

the temple, where all the Jews come together. I said nothing 

in secret. Why question me? Ask those who heard me. 

Surely they know what I said.’  When Jesus said this, one of 

the officials nearby struck him in the face. ‘Is this the way 

you answer the high priest?’ he demanded. ‘If I said 

something wrong,’ Jesus replied, ‘testify as to what is 

wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me?’  

Then Annas sent him, still bound, to Caiaphas the high 

priest. … Then the Jews led Jesus from Caiaphas to the 

palace of the Roman governor. …  Pilate then went back 

inside the palace, summoned Jesus and asked him, ‘Are you 

the king of the Jews?’ … ‘Is that your own idea’ Jesus 

asked, ‘or did others talk to you about me?’ ‘Am I a Jew?’ 

Pilate replied. ‘It was your people and your chief priests 

who handed you over to me. What is it you have done?’  

Jesus said, ‘My kingdom is not of this world. If it were, my 

servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But 

now my kingdom is from another place.’ ‘You are a king, 

then!’ said Pilate. Jesus answered, ‘You are right in saying 

I am a king. In fact, for this reason I was born, and for this 

I came into the world, to testify to the truth. Everyone on 

the side of truth listens to me.’” (John 18:1-5, 12-13, 19-

24, 28, 33-37) 

 

Scourging 

He (Pilate) went out again to the Jews and said, “I find no 

basis for a charge against him. … Do you want me to 

release 'the king of the Jews'? They shouted back, ‘No, not 

him!’ … Then Pilate took Jesus and had him flogged. The 

soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his 

head.” (John 18:38-19:2) 

 

Begin comment on “Scourging”: 

Preparations for the scourging (flogging) were carried out 

when the Prisoner was stripped of His clothing and His 

7. అధ్రా్ ం వలల దేవుడు 

a. ___ ఆడమ్ మరియు ఈవస్థలను వారి 

స్వ ర్ గం నుండి తొలగించారు 

b. ___ నోహ్ మరియు అతని కుటుంానిి  

మినహాయించ్ఛ అంద్రినీ నీటి ద్ధవ రా 

న్నశ్నం చేశాడు 

c. ___ సొదొమ అగిి చే న్నశ్నం 

చేయబడింది 

d. ___ అది దురాా ర్గం కాదు 

 

8. నిజం కంటే నేను అనుకుని ద్ధనిపై 

ఆధార్పడిన చర్య  ఇబు ందులకు గురి 

చేసి్తంది. 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

9. మోషే ద్ధవ రా దేవుడు ఇచి్ఛ న ఒడంబడిక పాప 

క్షమాపణను అందించ్ఛంది 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

10. మెరస య గురించ్ఛన ప్పవచన్నలు ఎపుు డూ 

నెర్వేర్లేదు. 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

అధాయ యం 3 

క్రీస్తు - దేవుని వాగా్దనం 

 

ఆడమ్ మరియు ఈవ పాపం చేినపు టి నుండి, 

దేవునితో పరిపూర్ణ స్ంబంధ్ం నుండి వారి పతన్ననిక్త 

ద్ధరితీినపు టి నుండి, మనిషి దేవునితో 

రాజీపడాలిస న అవస్ర్ం ఉంది. అతను తన పాపాలను 

కడిగివేయాలి మరియు అతని అపరాధానిి  

తొలగించాలి. స్రైన స్మయంలో మరియు పరిశుదా్ధతా  

చర్య  ద్ధవ రా, దేవుడు మనుషుయ ల మధ్య  నివించడానిక్త 

మాంస్ం అయాయ డు. మనిషితో లైంగిక స్ంబంధాలు 

లేకుండా మేరీ గర్భ వతి అయేయ లా పరిశుదా్ధతా  ఒక 

అదుభ తం చేశాడు. మానవాళిని వారి పాపాల నుండి 

ర్క్షంచడానిక్త దేవుని అభషికిుడైన మెరస యను 

భూమిపైక్త తీస్తకురావడానిక్త దేవుడు వారిని ఎలా 

ఉపయోగించుకుంటాడో గాప్బియేల దేవదూత మేరీక్త 

ప్పకటించాడు మరియు తరువాత ఒక దేవదూత 

జోసెఫస్థకు ప్పకటించాడు. ప్పజలు తమతో మరియు వారి 

కుమారుడైన యేస్తతో ఎలా ప్పవరిసిిారు లేద్ధ వారి 

గురించ్ఛ వారు ఏమి చెబుతారు అనే ద్ధనితో స్ంబంధ్ం 

లేకుండా ఇద్రాూ దేవుని సేవకులు కావడానిక్త ిద్ంాగా 



hands tied to a post above His head. It is doubtful the 

Romans would have made any attempt to follow the Jewish 

law in this matter, but the Jews had an ancient law 

prohibiting more than forty lashes. 

 

The Roman legionnaire steps forward with the flagrum (or 

flagellum) in his hand. This is a short whip consisting of 

several heavy, leather thongs with two small balls of lead 

attached near the ends of each. The heavy whip is brought 

down with full force again and again across Jesus' 

shoulders, back, and legs. At first the thongs cut through 

the skin only. Then, as the blows continue, they cut deeper 

into the subcutaneous tissues, producing first an oozing of 

blood from the capillaries and veins of the skin, and finally 

spurting arterial bleeding from vessels in the underlying 

muscles. The small balls of lead first produce large, deep 

bruises which are broken open by subsequent blows. 

Finally, the skin of the back is hanging in long ribbons and 

the entire area is an unrecognizable mass of torn, bleeding 

tissue. When it is determined by the centurion in charge 

that the prisoner is near death, the beating is finally 

stopped.  

[Adapted from - "A Physician Testifies About the Crucifixion, Dr. C. 

Truman Davis. konnections.com/Kcundick/crucifix.html"] 

End of comment on “Scourging”  

 

Christ’s Crucifixion - The Atoning Sacrifice 

“Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. 

So, the soldiers took charge of Jesus. Carrying his own 

cross, he went out to the place of the Skull (which in 

Aramaic is called Golgotha). Here they crucified him, and 

with him two others — one on each side and Jesus in the 

middle. Pilate had a notice prepared and fastened to the 

cross. It read: JESUS OF NAZARETH, THE KING OF 

THE JEWS. Many of the Jews read this sign, for the place 

where Jesus was crucified was near the city, and the sign 

was written in Aramaic, Latin and Greek. The chief priests 

of the Jews protested to Pilate, ‘Do not write ‘The King of 

the Jews,' but that this man claimed to be king of the Jews.’ 

Pilate answered, ‘What I have written, I have written.’” 

(John 19:16-22) 

 

Begin comments on “Crucifixion”: 

The Roman soldiers see a great joke in this provincial Jew 

claiming to be king. They throw a robe across His 

shoulders and place a stick in His hand for a scepter. They 

still need a crown to make their travesty complete. Flexible 

branches covered with long thorns (commonly used in 

bundles for firewood) are plaited into the shape of a crown 

ఉన్ని రు. వారు దేవునిక్త లోబడాలని మరియు 

ఉపయోగించుకోవాలని మాప్తమే కోరుకుని్న రు. 

 

“ఆమె (మేరీ) తన జేయ షఠ కుమారునిక్త జనా నిచ్ఛి , 

స్ప్తంలో వారిక్త చోటు లేనందున, అతనిక్త బటటలు చుటిట, 

తొటిటలో పడుకోబెటిటంది. మరియు అదే ప్పాంతంలో 

గొప్రల కాపరులు పలంలో రాప్తిపూట తమ మంద్ను 

కాపలాగా ఉంచారు. మరియు ప్పభువు దూత వారిక్త 

కనిపంచాడు, మరియు ప్పభువు మహిమ వారి చుటూట  

ప్పకాశ్చసి్తంది మరియు వారు భయంతో నిండిపోయారు. 

మరియు దేవదూత వారితో ఇలా అని్న డు: 

"భయపడకండి, ఇదిగో, ఇదిగో, ప్పజలంద్రిీ కలిగే గొపు  

స్ంతోషానిి  గురించ్ఛన శుభవార్ ి నేను మీకు 

తెలియజేసి్తని్న ను, ఎందుకంటే ఈ రోజు ద్ధవీదు 

నగర్ంలో ర్క్షకుడైన ప్ీసి్త జనిా ంచాడు. ప్పభూ.”(లూకా 

2:7-11) 

 

“పనిె ండేళ్ల వయస్తలో, అతను (యేస్త) బోధ్కుల 

మాటలు వనడానిక్త మరియు ప్పశి్ లు అడగడానిక్త 

మరియు స్మాధానం ఇవవ డానిక్త జెరూస్లేం 

ఆలయంలో నివించడానిక్త ఎంచుకుని్న డు. 

స్ంవతస రాల తరువాత, ఈ ఉపాధాయ యులలో ఎవరైన్న 

ఆయన మర్ణానిి  కోరిన న్నయకులలో ఉన్ని రా అనేది 

అనిశి్చ తంగా ఉంది. యోసేపు మరియు మేరీ 

యెరూషలేములో ఉండాలనే నిర్ణయానిి  గురించ్ఛ 

యేస్తను ప్పశి్చ ంచగా, అతను ఇలా జవాబిచిా డు” ... 

'మీరు ననిు  ఎలా వెతికారు? నేను న్న తంప్డి ఇంటోల  

ఉండాలని మీకు తెలియద్ధ?''(లూకా 2:49) 

 

నజరేతుకు తిరిగి వచి్ఛ న తరావ త యేస్త “... వారిక్త 

వధేయత చూపంచాడు; మరియు అతని తలిల ఈ 

వషయాలనిి ంటినీ తన హృద్యంలో ఉంచుకుంది. 

మరియు యేస్త స్థజా్ఞనములో మరియు పటిటతనములో 

మరియు దేవుని మరియు మనుషుయ ల ద్యలో వృది ా

చెంద్ధడు. (లూకా 2:51-52) 

 

జాన్ ది బాప్టసి్ట ియొకక  క్రపకటన 

“ఆదియందు వాకయ ముండెను, వాకయ ము దేవునితో 

ఉండెను మరియు వాకయ ము దేవుడు. అతను ఆదిలో 

దేవునితో ఉని్న డు. ఆయన ద్ధవ రానే స్మస్ంి 

జరిగింది; అతను లేకుండా చేినది ఏమీ చేయలేదు. 

అతనిలో జీవము ఉంది, మరియు ఆ జీవము 

మనుషుయ లకు వెలుగు. చీకటిలో వెలుగు ప్పకాశ్చసి్తంది, 



and this is pressed into His scalp. Again, there is copious 

bleeding, the scalp being one of the most vascular areas of 

the body. 

 

After mocking Him and striking Him across the face, the 

soldiers take the stick from His hand and strike Him across 

the head, driving the thorns deeper into His scalp. Finally, 

they tire of their sadistic sport and the robe is torn from His 

back. Already having adhered to the clots of blood and 

serum in the wounds, its removal causes excruciating pain 

just as in the careless removal of a surgical bandage, and 

almost as though He were again being whipped the wounds 

once more begin to bleed. 

 

In deference to Jewish custom, the Romans return His 

garments. The heavy patibulum of the cross is tied across 

His shoulders, and the procession of the condemned Christ, 

two thieves, and the execution detail of Roman soldiers 

headed by a centurion begins its slow journey along Via 

Dolorosa. In spite of His efforts to walk erect, the weight 

of the heavy wooden beam, together with the shock 

produced by copious blood loss, is too much. He stumbles 

and falls. The rough wood of the beam gouges into the 

lacerated skin and muscles of the shoulders. He tries to rise, 

but human muscles have been pushed beyond their 

endurance. 

 

The centurion, anxious to get on with the crucifixion, 

selects a stalwart North African onlooker, Simon of 

Cyrene, to carry the cross. Jesus follows, still bleeding and 

sweating the cold, clammy sweat of shock, until the 650-

yard journey from the fortress Antonia to Golgotha is 

finally completed. 

Jesus is offered wine mixed with myrrh, a mild analgesic 

mixture. He refuses to drink. Simon is ordered to place the 

patibulum on the ground and Jesus quickly thrown 

backward with His shoulders against the wood. The 

legionnaire feels for the depression at the front of the wrist. 

He drives a heavy, square, wrought-iron nail through the 

wrist and deep into the wood. Quickly, he moves to the 

other side and repeats the action being careful not to pull 

the arms to tightly, but to allow some flexion and 

movement. The patibulum is then lifted in place at the top 

of the stipes and the titulus reading “Jesus of Nazareth, 

King of the Jews” is nailed in place. 

The left foot is now pressed backward against the right 

foot, and with both feet extended, toes down, a nail is 

driven through the arch of each, leaving the knees 

moderately flexed. The Victim is now crucified. As He 

కానీ చీకటి ద్ధనిని అర్తిం చేస్తకోలేదు. దేవుని నుండి 

పంపబడిన ఒక వయ క్త ివచిా డు; అతని ప్టరు జ్ఞన్. ఆ 

వెలుగును గూరిి  సాక్షయ మిచుి టకు అతడు సాక్షగా 

వచిె ను, అందుచేత మనుషుయ లంద్రూ అతని ద్ధవ రా 

వశ్వ ిసిారు. అతనే వెలుగు కాదు; అతను వెలుగుకు 

సాక్షగా మాప్తమే వచిా డు. ప్పతి మనిషిక్త వెలుగునిచిే  

నిజమైన వెలుగు ప్పపంచంలోక్త వసిోంది. అతను 

లోకంలో ఉని్న డు, మరియు ప్పపంచం అతని ద్ధవ రా 

స్ృషిటంచబడినపు టిీ, ప్పపంచం అతనిి  

గురింిచలేదు. … వాకయ ము శ్రీర్ముగా మారి మన మధ్య  

నివించెను. మేము అతని మహిమను చూశాము, 

తంప్డి నుండి వచ్ఛి న ఏకైక వయ క్త ియొకక  మహిమ.(జ్ఞన్ 

1:1-10, 14) 

 

జ్ఞన్ పశిా తిాపం కోస్ం ాపటజం బోధంచాడు మరియు 

యూద్ధ అంతా ాపసాి్ ం తీస్తకోవడానిక్త జ్ఞన్ వద్కాు 

వచాి ర్ని చెపు బడింది. (ాపటజో, ప్గీకు పద్ధనిక్త అర్తిం 

ఇమా ర్ షన్). “ఇపుు డు పంపబడిన కొంద్రు 

పరిస్యుయ లు, ‘మీరు ప్ీసి్త, ఏల్దయా లేద్ధ ప్పవక ి

కాకపోతే ాపసి్ా ం ఎందుకు తీస్తకుంటారు?’ అని 

అడిగారు. 'నేను నీళ్లతో ాపసి్ా ం తీస్తకుంటాను, 

అయితే మీ మధ్య  మీకు తెలియని వయ క్త ి ఉని్న డు. 

ఆయనే ననిు  వెంబడించేవాడు, ఎవరి చెపుు లు 

వపు డానిక్త నేను అరుుడిని కాను.'" ... "మరుస్టి రోజు 

యోహాను యేస్త తన ద్గ గర్కు రావడం చూి, 'చూడండి, 

దేవుని గొప్రపలల, అతను తీస్తకువెళ్తాడు. ప్పపంచ 

పాపం! న్న తరావ త వచేి  వయ క్త ి న్న కంటే ముందు 

ఉని్న డు కాబటిట ననిు  మించ్ఛపోయాడు అని నేను 

చెపు నపుు డు నేను ఉదాేశ్చంచ్ఛనది ఇదే. నేను అతనిని 

ఎరుగను, అయితే నేను నీళ్లతో ాపసి్ా మిచిు టకై 

అతడు ఇప్శాయేల్దయులకు బయలుపర్చబడుటయే.' 

(యోహాను 1:24-31) 

 

ద్ధద్ధపు ముపైు  స్ంవతస రాల వయస్తస లో, యేస్త 

స్వ రాగ నిి  వడిచ్ఛపటిట భూమిక్త "వాకయ ం"గా రావడానిక్త తన 

ఉదాేశానిి  నెర్వేరి్ డానిక్త ఇంటిని వడిచ్ఛపటాటడు. 

 

యేస్త - దేవుని క్రప్టయమైన కుమారుడు 

జ్ఞన్ ాపటస్టట పశిా తిాపం కోస్ం ాపటజం చేసి్తని పుు డు. 

"యోహాను చేత ాపసి్ా ం తీస్తకోవడానిక్త యేస్త 

గలిలయ నుండి జోరాడన్స్థకు వచిా డు. అయితే యోహాను, 

'నేను నీచేత ాపసి్ా ము పంద్ధలి, నీవు న్న ద్గ గర్కు 

వసిావా?' యేస్త, 'ఇపుు డు అలాగే ఉండనివవ ండి; 



slowly sags down with more weight on the nails in the 

wrists excruciating pain shoots along the fingers and up the 

arms to explode in the brain -- the nails in the wrists are 

putting pressure on the median nerves. As He pushes 

Himself upward to avoid this stretching torment, He places 

His full weight on the nail through His feet. Again, there is 

the searing agony of the nail tearing through the nerves 

between the metatarsal bones of the feet. 

 

At this point, as the arms fatigue, great waves of cramps 

sweep over the muscles, knotting them in deep, relentless, 

throbbing pain. With these cramps comes the inability to 

push Himself upward. Hanging by his arms, the pectoral 

muscles are paralyzed and the intercostal muscles are 

unable to act. Air can be drawn into the lungs, but cannot 

be exhaled. Jesus fights to raise Himself in order to get even 

one short breath. Finally, carbon dioxide builds up in the 

lungs and in the blood stream and the cramps partially 

subside. Spasmodically, he is able to push Himself upward 

to exhale and bring in the life-giving oxygen. It was 

undoubtedly during these periods that He uttered the seven 

short sentences recorded. [Adapted from – “A Physician Testifies 

About the Crucifixion,” Dr. C. Truman Davis, konnections.com/Kcundick/ 

crucifix.html] 

End of comments on “Crucifixion” 

 

“From the sixth hour until the ninth hour darkness came 

over all the land. About the ninth hour Jesus cried out in a 

loud voice, ‘Eloi, Eloi, lama sabachthani?’ - which means, 

‘My God, my God, why have you forsaken me?’ … When 

Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his 

spirit. At that moment the curtain of the temple was torn in 

two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. 

The tombs broke open and the bodies of many holy people 

who had died were raised to life. They came out of the 

tombs, and after Jesus' resurrection they went into the holy 

city and appeared to many people. When the centurion and 

those with him who were guarding Jesus saw the 

earthquake and all that had happened, they were terrified, 

and exclaimed, ‘Surely he was the Son of God!’” (Matthew 

27:45-46, 50-54) 

 

Comment: John adds “Later, knowing that all was now 

completed, and so that the Scripture would be fulfilled, 

Jesus said, ‘I am thirsty.’  A jar of wine vinegar was there, 

so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of 

the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips.   When he had 

received the drink, Jesus said, ‘It is finished.’  With that, he 

bowed his head and gave up his spirit.” (John 19:28-30) 

స్మస్ ిధ్రాా నిి  నెర్వేరి్ డానిక్త మనం ఇలా చేయడం 

స్రైనది. అపుు డు యోహాను స్మా తించాడు." మరియు 

యేస్త ాపసి్ా ం తీస్తకుని  వెంటనే, అతను నీటి 

నుండి పైక్త వెళ్లళ డు, ఇదిగో, ఆకాశ్ం తెర్వబడింది 

మరియు దేవుని ఆతా  పావుర్ంలా దిగి, అతనిపై దిగడం 

చూశాడు; మరియు ఇదిగో, స్వ ర్ గం నుండి ఒక స్వ ర్ం. , 

'ఈయన న్న ప్పయకుమారుడు, ఇతని పటల నేను 

స్ంతోషిసి్తని్న ను' అని చెబుతోంది.(మతయిి 3:13-17) 

 

వాయ ఖ్య :యేస్త ాపసాిా నిక్త రాకముందు యోహాను 

చెపు న ద్ధనిి  ఇది ధ్ృవీకరించ్ఛంది"చూడండి, దేవుని 

గొప్రపలల, ఎవరు లోక పాపానిి  తొలగిసిాడు!" 

 

అతని ాపటజం తరువాత “యేస్త, పరిశుదా్ధతా తో నిండి 

ఉని్న డు, ఆతా  ద్ధవ రా ఎడారిలోక్త నడిపంచబడాడడు 

మరియు అకక డ నలభై రోజులు అతను డెవల చేత 

శోధంచబడాడడు. ఆ రోజులోల  అతను ఏమీ తినలేదు 

మరియు చ్ఛవరిలో అతను ఆకలితో ఉని్న డు. (లూకా 

4:1-2) అపుు డు అపవాది మనము శోధంపబడినటుల 

అనిి  వషయాలలో ఆయనను శోధంచాడు: 

• ఆహార్ం కోస్ం కోరిక - మాంస్ం యొకక  కామం 

• అధకార్ం కోస్ం కోరిక - జీవతం యొకక  అహంకార్ం 

• వసి్తవులపై కోరిక - కంటి కోరిక, 

 

యేస్త ప్పతి స్వాలును మరియు శోధ్నను 

ఎదురొక ని్న డు, "ఇది ప్వాయబడియుని ది" అని 

చెపు లేదు. దెయయ ం మరింత అనుకూలమైన స్మయం 

కోస్ం బయలుదేరింది. 

 

వాయ ఖ్య :మన ఎంపకలు మరియు నిర్ణయాలను తంప్డి 

చ్ఛతంి మరియు “ప్వాిన” వాటిపై ఆధార్పడాలి. కావున, 

మన పాపములు క్షమించబడుటకు మరియు దేవుని 

యెదుట ఎలా అంగీకార్యోగయ ముగా జీవంచాలో 

తెలుస్తకోవటానిక్త ఆయన మాటలు మరియు 

అపస్లిుల మాటలను మనము ప్శ్ద్గాా అధ్య యనం 

చేయడం చాలా అవస్ర్ం. 

 

యేస్త త్న పరిచరయ ను క్రపారంభంచాడు 

యేస్త తాను శోధంచబడిన ప్పాంతానిి  వడిచ్ఛపటిట, 

“ఆతా  శ్క్తతిో గలిలయకు తిరిగి వచిా డు, మరియు 

అతని గురించ్ఛన వార్ ి మొతంి ప్గామీణ ప్పాంతాలలో 

వాయ పంచ్ఛంది. అతను వారి స్మాజ మందిరాలలో 

బోధంచాడు, మరియు అంద్రూ అతనిని 



 

Comment: The curtain separating the Holy Place from the 

Most Holy --where God’s presence was before Babylon 

captivity-- was torn from top to bottom allowing every Jew 

to see and have access to the Holy of Holies.  

 

Comment: It is significant that the curtain was torn from 

top indicating not done by man. 

 

Comment: “But now in Christ Jesus you, all non-Jews, 

who once were far away have been brought near through 

the blood of Christ. For he himself is our peace, who has 

made the two one and has destroyed the barrier, the 

dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law 

with its commandments and regulations.” (Ephesians 2:13-

15) 

 

Christ’s Burial 

“Because the Jews did not want the bodies left on the 

crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the 

legs broken and the bodies taken down. The soldiers 

therefore came and broke the legs of the first man who had 

been crucified with Jesus, and then those of the other. But 

when they came to Jesus and found that he was already 

dead, they did not break his legs. Instead, one of the 

soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden 

flow of blood and water. The man who saw it has given 

testimony, and his testimony is true. He knows that he tells 

the truth, and he testifies so that you also may believe. 

These things happened so that the scripture would be 

fulfilled: ‘Not one of his bones will be broken,’ and, as 

another scripture says, ‘They will look on the one they have 

pierced.’”  (John 19:31-37) 

 

“Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of 

Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly 

because he feared the Jews. With Pilate's permission, he 

came and took the body away. He was accompanied by 

Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. 

Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 

seventy-five pounds.  Taking Jesus' body, the two of them 

wrapped it, with the spices, in strips of linen. This was in 

accordance with Jewish burial customs. At the place where 

Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden 

a new tomb, in which no one had ever been laid. … He 

rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and 

went away.” (John 19:38-42; Matthew 27:60) 

 

Christ’s Resurrection 

ప్పశ్ంించారు. అతను పరిగిన నజరేతుకు వెళిల, 

వప్శాంతి రోజున అతను తన అలవాటు ప్పకార్ం స్మాజ 

మందిరానిక్త వెళ్లళ డు. మరియు అతను చద్వడానిక్త 

లేచ్ఛ నిలబడాడడు. యెషయా ప్పవక ి ప్గంథపు చుటట 

అతనిక్త అంద్జేయబడింది. ద్ధనిి  అన్స్థరోల చేసిూ, 

అతను ప్వాిన స్థస్తిలానిి  కనుగొని్న డు: 

 

'ప్పభువు ఆతా  న్నపై ఉంది, ఎందుకంటే ప్టద్లకు 

స్తవార్ ిప్పకటించడానిక్త ఆయన ననిు  అభషేక్తంచాడు. 

ఖైదీలకు సావ తంప్తయ ం మరియు అంధులకు చూపు 

పునరుదా్ర్ణ, అణగారిన వారిని వడుద్ల చేయడం, 

ప్పభువు అనుప్గహం యొకక  స్ంవతస రానిి  

ప్పకటించడానిక్త అతను ననిు  పంపాడు. 

 

'అపుు డు అతను ప్గంథపు చుటటను చుటిట, పరిచార్కుడిక్త 

తిరిగి ఇచి్ఛ  కూరుి ని్న డు. స్మాజ మందిర్ంలో ఉని  

ప్పతి ఒకక రి కళ్లళ  ఆయనపైనే ఉన్ని యి మరియు 

అతను వారితో ఇలా చెపు డం ప్పార్ంభంచాడు, 'ఈ రోజు 

మీ వనిక్తడిలో ఈ లేఖనం నెర్వేరింది. అంద్రూ అతని 

గురించ్ఛ ాగా మాటాలడారు మరియు అతని పద్వుల 

నుండి వచ్ఛి న ద్యగల మాటలకు ఆశ్ి ర్య పోయారు. 

'ఈయన జోసెఫ కొడుకు కాద్ధ?' వాళ్లళ  అడిగెను. … 

(అతను వారితో మాటాలడటం కొనసాగించాడు మరియు) 

స్మాజ మందిర్ంలోని ప్పజలంద్రూ ఇది వని పుు డు 

కోపంగా ఉన్ని రు. వారు లేచ్ఛ, అతనిని పటటణం నుండి 

తరిమివేి, అతనిి  కొండపైక్త విరేయడానిక్త పటటణం 

నిరాి ంచ్ఛన కొండపైక్త తీస్తకెళ్లలరు. కానీ అతను గుంపు 

గుండా నడిచాడు మరియు తన ద్ధరిలో వెళ్లళ డు.(లూకా 

4:14-22, 29-30) 

 

యాకోబు ావ వదా్ నీరు తోడేందుకు వచ్ఛి న స్మర్య 

స్త్రతిో కొదాిసేపు మాటాలడిన తరావ త, ఆ స్త్ర ి యేస్తతో 

“మెరస య” (ప్ీసి్త అని పలుసిారు) “వచిా డని న్నకు 

తెలుస్త. అతను వచ్ఛి నపుు డు, అతను మనకు ప్పతిదీ 

వవరిసిాడు." అపుు డు యేస్త, "మీతో మాటాలడే నేనే 

ఆయన" అని చెపాు డు.(జ్ఞన్ 4:7...26) 

 

కొంతకాలం తరావ త యేస్త తన పునరుతాతినం తరావ త 

తన స్ందేశ్కులుగా బోధంచే వారిని ఎంపక చేస్తకోవడం 

ప్పార్ంభంచాడు. తగిన స్మయంలో యేస్త మానవుల 

పాపాలకు పరిపూర్ణ బలి అయేయ ందుకు మనుషుల మధ్య  

జీవంచడానిక్త భూమిపైక్త వచ్ఛి న దేవుడని అంద్రిీ 

నిరూపంచడం ప్పార్ంభసిాడు. అతను జీవంచ్ఛన 



“When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the 

mother of James, and Salome bought spices so that they 

might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day 

of the week, just after sunrise, they were on their way to the 

tomb and they asked each other, ‘Who will roll the stone 

away from the entrance of the tomb?’ But when they looked 

up, they saw that the stone, which was very large, had been 

rolled away. As they entered the tomb, they saw a young 

man dressed in a white robe sitting on the right side, and 

they were alarmed. ’Don't be alarmed,’ he said. ‘You are 

looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has 

risen! He is not here. See the place where they laid him. But 

go, tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you 

into Galilee. There you will see him, just as he told you.' 

Trembling and bewildered, the women went out and fled 

from the tomb. They said nothing to anyone, because they 

were afraid.” (Mark 16:1-8)  

 

Comment: Matthew stated there was a violent earthquake, 

for an angel of the Lord came down from heaven and, going 

to the tomb, rolled back the stone and sat on it. (Matthew 

28:3) 

 

“But Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she 

bent over to look into the tomb and saw two angels in white, 

seated where Jesus' body had been, one at the head and the 

other at the foot. They asked her, ‘Woman, why are you 

crying?’ ‘They have taken my Lord away,’ she said, ‘and I 

don't know where they have put him.’ At this, she turned 

around and saw Jesus standing there, but she did not 

realize that it was Jesus. ‘Woman,’ he said, ‘why are you 

crying? Who is it you are looking for?’ Thinking he was the 

gardener, she said, ‘Sir, if you have carried him away, tell 

me where you have put him, and I will get him.’  Jesus said 

to her, ‘Mary.’ She turned toward him and cried out in 

Aramaic, ‘Rabboni!’ meaning Teacher). Jesus said, ‘Do not 

hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go 

instead to my brothers (brethren) and tell them, 'I am 

returning to my Father and your Father, to my God and 

your God.' Mary Magdalene went to the disciples with the 

news: ‘I have seen the Lord!’ And she told them that he had 

said these things to her.” (John 20:11-18) 

 

“Some of the guards (guarding Jesus’ tomb) went into the 

city and reported to the chief priests everything that had 

happened. When the chief priests had met with the elders 

and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of 

money, telling them, ‘You are to say, His disciples came 

during the night and stole him away while we were asleep. 

పరిపూర్ణ జీవతం ద్ధవ రా, గొపు  స్మ్యహాల ముందు 

బహిర్ంగంగా చేిన అదుభ తాల ద్ధవ రా అతను దీనిి  

చేశాడు. జ్ఞన్ ది ాపటస్టట, దేవుడు స్వ యంగా మరియు 

పరిశుదా్ధతా -పావుర్ంలా యేస్తపైక్త దిగివచ్ఛి న 

ప్పకటనలు కూడా యేస్తను పరిపూర్ణ తాయ గంగా 

సూచ్ఛసి్తని్న యి. 

 

అద్భు తాలు, స్ంకేతాలు మరియు అద్భు తాలు 

యేస్త ర్బిు కుల పాఠశాలలోల  ఎలాంటి అధకారిక శ్చక్షణ 

పంద్లేదు. అయితే, అతను ఇతర్ మత న్నయకులలా 

కాకుండా అధకార్ంతో మాటాలడాడని ప్పజలు 

గురింిచారు; ర్ీు లు, యాజకులు, పరిస్యుయ లు, 

శాస్త్సి్తలు. ఈ "వద్ధయ వంతులైన" యేస్త వారిని కపటాలు 

మరియు వారి హృద్యాలు, మనస్తస లు మరియు 

వైఖరులు వంటి అంధ్ మార్గద్ర్శ కులు అని పలిచే తన 

వాయ ఖయ లలో చాలా స్ు షటంగా చెపు బడింది, వారు చాలా 

గర్వ ంగా, అహంకార్ంతో, అహంకార్ంతో, అసూయతో 

మరియు స్మాజంలో తమ స్థసాతిన్ననిి  నిలబెటుటకోవడానిక్త 

ఏమీ ఆపడానిక్త ిద్ంాగా ఉన్ని రు. వారు దేవునిక్త 

మహిమ ఇవవ డానిక్త బదులు డెవలస్థకు అతని అనేక 

అదుభ తాలను కూడా ఆపాదించారు. మాథ్యయ  23వ 

అధాయ యంలో వారి గురించ్ఛ ఈ ప్క్తంది వాటిని నమోదు 

చేశాడు: vv. 

3- "వారు బోధంచే వాటిని వారు పాటించరు." 

5 - “వారు చేసేద్ంతా మనుషుయ లు చూసేలా చేసిారు.” 

6 - "వారు వందులలో గౌర్వ స్థసాతిన్ననిి  మరియు స్మాజ 

మందిరాలలో అతి ముఖయ మైన రటులను 

ఇషటపడతారు." 

13 - “ధ్రా్ శాస్త్స్విేతలిారా, పరిస్యుయ లారా, 

వేషధారులారా, మీకు అయోయ !” 

16 - "అయోయ , గుడిడ మార్గద్ర్శ కులారా!" 

33 - “పాములారా! వైపర్ల స్ంతానం! మీరు నర్కానిక్త శ్చక్ష 

పడకుండా ఎలా తపు ంచుకుంటారు?" 

శాస్త్సి్తలు, పరిస్యుయ లు మరియు ఇతర్ మత పద్లాు 

యేస్తను వైరుధాయ లలో చ్ఛకుక కోవడానిక్త అనేక 

వధాలుగా ప్పయతిి ంచారు కానీ వఫలమయాయ రు. వారు 

అతని అధకారానిి  స్వాలు చేసారు కానీ 

వఫలమయాయ రు. (లూకా 20 మరియు మారుక  12) 

 

యోహాను ాపటస్టట తన అనుచరులకు యేస్త “దేవుని 

గొప్రపలల” అని చెపాు డు. యేస్త ాపసాి్  స్మయంలో 

యేస్త తన కుమారుడని దేవుడు ప్పకటించాడు మరియు 

అతను అతని పటల ా గా స్ంతోషిసి్తని్న డు. ప్ీసి్త దేవుని 



If this report gets to the governor, we will satisfy him and 

keep you out of trouble.’  So, the soldiers took the money 

and did as they were instructed.” (Matthew 28:11-15) 

 

“Now that same day two of them were going to a village 

called Emmaus, about seven miles from Jerusalem. They 

were talking with each other about everything that had 

happened. As they talked and discussed these things with 

each other, Jesus himself came up and walked along with 

them; but they were kept from recognizing him. … (they 

said) we had hoped that he was the one who was going to 

redeem Israel. And what is more, it is the third day since all 

this took place. In addition, some of our women amazed us. 

They went to the tomb early this morning but didn't find his 

body. They came and told us that they had seen a vision of 

angels, who said he was alive. … He (Jesus) said to them, 

‘How foolish you are, and how slow of heart to believe all 

that the prophets have spoken! Did not the Christ have to 

suffer these things and then enter his glory?’ And beginning 

with Moses and all the Prophets, he explained to them what 

was said in all the Scriptures concerning himself. As they 

approached the village to which they were going, Jesus 

acted as if he were going farther. But they urged him 

strongly, ‘Stay with us, for it is nearly evening; the day is 

almost over.’ So, he went in to stay with them. When he was 

at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it 

and began to give it to them. Then their eyes were opened 

and they recognized him, and he disappeared from their 

sight.” (Luke 24:13-31) 

“On the evening of that first day of the week, when the 

disciples were together, with the doors locked for fear of 

the Jews, Jesus came and stood among them and said, 

‘Peace be with you!’  After he said this, he showed them his 

hands and side. The disciples were overjoyed when they 

saw the Lord. Again, Jesus said, ‘Peace be with you! As the 

Father has sent me, I am sending you.’  And with that he 

breathed on them and said, ‘Receive the Holy Spirit. If you 

forgive anyone his sins, they are forgiven; if you do not 

forgive them, they are not forgiven.’” (John 20:19-23) 

 

“The two that were on the road to Emmaus returned to the 

eleven in Jerusalem and while they were talking Jesus 

stood among them. … "He said to them, 'This is what I told 

you while I was still with you: Everything must be fulfilled 

that is written about me in the Law of Moses, the Prophets 

and the Psalms.' Then he opened their minds so they could 

understand the Scriptures. He told them, "This is what is 

written: The Christ will suffer and rise from the dead on the 

third day, and repentance and forgiveness of sins will be 

రాజయ ం గురించ్ఛ యూదులకు చెపు డం 

ప్పార్ంభంచాడు, తన శ్ప్తువులను కూడా ఎవరూ 

కాద్నలేని అతయ ంత శ్క్తవింతమైన అదుభ తాల ద్ధవ రా 

తన మాటలను నిరూపంచాడు. రండు స్ంద్రాభ లలో 

వేల మంది ప్పజల ముందు కొనిి  చేపలు మరియు 

రొటటల నుండి మాప్తమే తినిపంచ్ఛనపుు డు వాటిని 

ప్పద్రిశ ంచారు. ఒకసారి అతను ఒక వతంతువు యొకక  

ఏకైక బిడడను తిరిగి ప్బతిక్తంచడానిక్త ఒక అంతయ ప్క్తయల 

ఊరేగింపును నిలిపవేశాడు. అతను వారి జీవతమంతా 

అంధులు లేద్ధ వకలాంగులను స్వ స్తిపరిచాడు, ఇది 

పటటణంలోని అంద్రిీ తెలుస్త. చ్ఛవర్గా, అతను ఒక 

స్ా శానవాటికకు వెళిల, స్మాధని తెరిచ్ఛ, అపు టికే 

కుళిళ పోతుని  శ్రీరానిి  తిరిగి ప్బతిక్తంచాడు. ఈ 

ప్పకటనలు మరియు అదుభ తాలనీి  నిజ్ఞయితీగల 

మరియు నిజ్ఞయితీగల ప్పజలకు యేస్త దేవుని 

కుమారుడని నిరూపంచాయి. వారు నమాా రు. 

 

ఈ అదుభ తాల వలల చాలా మంది ప్పయోజనం పంద్ధరు. 

అసూయ, అసూయ మరియు దురాశ్తో నిండిన వారు 

కూడా అదుభ తాలు చేశార్ని అంగీకరించాలి. కపట మత 

పద్లాు అధకార్ం మరియు ప్పతిషట కోస్ం వారి కోరిక 

కార్ణంగా అతనిని తిర్స్క రించారు. అలా చేయడం 

ద్ధవ రా వారు తమ స్వ ంత చటాటలు మరియు 

స్ంప్పద్ధయాలను కూడా ఉలలంఘంచారు, వారు 

ాహయ ంగా స్మరితించార్ని చెపుు కున్ని రు. కానీ మత 

పద్లాు నమా లేదు. వారు "రుజువు" కోరుకుని్న రు. 

భూమిపై ఉని  దేవుడు కాదు స్వ స్థర్ గంలో ఉని  దేవుని 

నుండి నేరుగా రుజువు. 

 

క్రీస్తు స్తవారు 

“మొద్టినుండి ఉని దీ, మనం వని దీ, కళ్లతో 

చూినదీ, చూచ్ఛనదీ, చేతులు తాక్తనదీ – జీవ వాకాయ నిి  

గూరిి  ప్పకటిసి్తని్న ం. జీవతం కనిపంచ్ఛంది; మేము 

ద్ధనిని చూచ్ఛ సాక్షయ మిచిా ము మరియు తంప్డితో ఉని  

మరియు మాకు ప్పతయ క్షమైన నితయ జీవమును మీకు 

ప్పకటిసి్తని్న ము.(1 యోహాను 1:1-2) 

 

ప్ీసి్తలో మనం దేవునితో 

స్మాధానపడతాముఎందుకంటే “యేస్త ఇలా 

జవాబిచిా డు, 'నేనే మార్గం మరియు స్తయ ం మరియు 

జీవం. న్న ద్ధవ రా తపు  ఎవరూ తంప్డి ద్గ గర్కు రారు.'' 

(యోహాను 14:6) 

 



preached in his name to all nations, beginning at 

Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to 

send you what my Father has promised; but stay in the city 

until you have been clothed with power from on high.’” 

(Luke 24:38, 44-49) 

 

“‘A week later his disciples were in the house again, and 

Thomas was with them. Though the doors were locked, 

Jesus came and stood among them and said, ‘Peace be with 

you!’   Then he said to Thomas, ‘Put your finger here; see 

my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop 

doubting and believe.’” (John 20:26-27) 

 

Christ, “The Son of the Living God” (Matthew 16:15, 16) 

said to His disciples that He would create a group of “called 

out people” (church) that God would put into a Kingdom 

which would come with power during the lifetime of some 

present. 

 

He was more specific about the time His Kingdom would 

come when “he said to them, ‘I tell you the truth, some who 

are standing here will not taste death before they see the 

kingdom of God come with power.’” (Mark 9:1)  

 

Comment: Therefore, we see Christ would be establishing 

his church during the lifetime of some of his hearers.  

 

Shortly after Jesus told Judas that he would betray Him, He 

said, “‘You are those who have stood by me in my trials. 

And I confer on you a kingdom, just as my Father conferred 

one on me, 30 so that you may eat and drink at my table in 

my kingdom and sit on thrones, judging the twelve tribes of 

Israel.’” (Luke 22:28-30) 

 

Comment: Some believe the apostles were put into 

Christ’s church at this time as He appointed to them His 

Kingdom. 

 

“That which was from the beginning, which we have heard, 

which we have seen with our eyes, which we have looked 

at and our hands have touched-this we proclaim 

concerning the Word of life. The life appeared; we have 

seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal 

life, which was with the Father and has appeared to us. 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 

1:1-3) 

 

వమోచన ప్ీసి్తలో కనుగొనబడింది; కాబటిట, ప్ీసి్త 

తపు నిస్రిగా శుభవార్,ి స్తవార్,ి ఇది ప్క్తంది వధ్ంగా 

స్ంప్గహించబడింది: 

• ప్పార్ంభంలో వాకయ ం, యేస్త, ప్ీసి్త, అభషికిుడు, 

మెరస య. 

• వాకయ ము శ్రీర్ముగా మారి మనుషుయ ల మధ్య  

జీవంచెను. 

• ప్ీసి్తకు పాపం లేదు. 

• యేస్త తన శ్చలువ మర్ణం కూడా తంప్డి చ్ఛతిానిక్త 

వధేయత చూపాడు. 

• దేవుడు అతనిని స్మాధ నుండి పునరుతాతినం 

చేసాడు, తద్ధవ రా మర్ణానిి  జయించాడు 

మరియు సాతాను పటుట నుండి మనిషిని 

వడిపంచాడు - పాపం యొకక  ప్పతయ క్ష ఫలితం. 

• పాపం యొకక  ప్పక్షాళ్న అనేది ప్ీసి్తపై ఉని  

వశావ సానిి  అనుస్రిసి్తంది, అవధేయత యొకక  

జీవతం నుండి మారుు  (పశిా తిాపం), పాపానిక్త 

మర్ణం మరియు ప్ీసి్త మర్ణంలో నీటిలో 

ముంచడం ద్ధవ రా ఖననం చేయడం ద్ధవ రా 

దేవుడు వారిని ప్ీసి్త రాజయ ంలో, అతని చరిి లో 

ఉంచాడు - శ్రీర్ం. 

అతని శ్చషుయ లు ఆయన స్ందేశానిి , ఆయన 

ఉపమాన్నలను మరియు వవర్ణలను వన్ని రు 

మరియు ఆయన అదుభ తాలను చూశారు. 

మృతులలోనుండి లేపబడినవారిని, అంధులు 

చూడగలిగేలా చేయబడాడ ర్ని, చెవటివారు వనడానిక్త 

వీలులేనివారిని మరియు వారి మత పద్లాు 

అలాంటివారిని తిర్స్క రించడానిి  వారు చూశారు. కానీ 

వారు తెలుస్తకోవలిన వషయాలు చాలా ఉన్ని యి 

కాబటిట యేస్త ఇలా అని్న డు: “నేను మీతో చెపు డానిక్త 

చాలా ఎకుక వ ఉన్ని యి, మీరు ఇపుు డు భరించగలిగే 

ద్ధనికంటే ఎకుక వ. అయితే ఆయన, స్తయ స్వ రూపయైన 

ఆతా  వచ్ఛి నపుు డు, ఆయన మిమా లిి  స్మస్ ి

స్తయ ంలోక్త నడిపసిాడు. అతను తనంతట తానుగా 

మాటాలడడు; అతను వని ద్ధనిని మాప్తమే 

మాటాలడుతాడు మరియు రాబోయేది మీకు చెపిాడు. న్నది 

తీికొని నీకు తెలియజేయడం ద్ధవ రా న్నకు మహిమ 

తెసిాడు” అని అని్న డు. (జ్ఞన్ 16:12-14) 

 

కాబటిట, ప్ీసి్త తన భూస్ంబంధ్మైన శ్రీరానిి  దేవునిక్త 

ప్పాయశి్చ త ితాయ గంగా అరిు ంచాడు, రోమనుల మరియు 

యూదులు తనను ిలువ వేయడానిక్త 



As He was ready to return to God, the Father, "Jesus came 

to them and said, 'All authority in heaven and on earth has 

been given to me. Therefore, go and make disciples of all 

nations, baptizing them in the name of the Father and of 

the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey 

everything I have commanded you. Surely, I am with you 

always, to the very end of the age.’” (Matthew 28:18-20)  

 

“He said to them, ‘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.’” (Mark 16:15-17) 

 

“In my former book, Theophilus, I wrote about all that 

Jesus began to do and to teach until the day he was taken 

up to heaven, after giving instructions through the Holy 

Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he 

showed himself to these men and gave many convincing 

proofs that he was alive. He appeared to them over a period 

of forty days and spoke about the kingdom of God. On one 

occasion, while he was eating with them, he gave them this 

command: ‘Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my 

Father promised, which you have heard me speak about. 

For John baptized with water, but in a few days, you will 

be baptized with the Holy Spirit.’ So, when they met 

together, they asked him, ‘Lord, are you at this time going 

to restore the kingdom to Israel?’”  

 

“He said to them: ‘It is not for you to know the times or 

dates the Father has set by his own authority. But you will 

receive power when the Holy Spirit comes on you; and you 

will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and 

Samaria, and to the ends of the earth.’ 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.’ Then they returned to Jerusalem from 

the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk 

from the city. When they arrived, they went upstairs to the 

room where they were staying. Those present were Peter, 

John, James and Andrew; Philip and Thomas, 

Bartholomew and Matthew; James son of Alphaeus and 

Simon the Zealot, and Judas son of James. They all joined 

together constantly in prayer, along with the women and 

అనుమతించారు. అతను అరువు తెచిు కుని  

స్మాధలో ఖననం చేయబడాడడు. దేవుడు అతనిని 

స్మాధ నుండి పునరుతాతినం చేయడం ద్ధవ రా అతని 

స్మర్ు ణను అంగీకరించాడు, ఇది యేస్త మానవ 

శ్రీర్ంలో, అతని స్ృషిటలో భూమిపైక్త వచి్ఛ న దేవుడా 

అనే స్ందేహానిి  చాలా మందిక్త తొలగించ్ఛంది. వారు 

ప్ీసి్తపై మరియు పాపాలను క్షమించే శ్క్త ి మరియు 

అధకార్ంపై వశావ స్ం ఉంచగలర్ని పురుషులు 

తెలుస్తకోవలిన అవస్ర్ం ఉని ందున ఇది 

అవస్ర్ం. 

 

జన్నలు ఆయన బోధ్నలు వని్న రు కానీ అర్తిం 

చేస్తకోలేదు. వారి స్ంప్పద్ధయాల కంటే చాలా భని ంగా 

ఉండేవారు. అతనిది ప్ప్టమ స్ందేశ్ం. క్తంది ప్గంథాలలో 

చూపన వధ్ంగా. 

 

లూకా 19:10 "మనుషయ కుమారుడు తపు పోయిన వారిని 

వెద్కుటకు మరియు ర్క్షంచుటకు వచిె ను." 

 

మతయిి 11:28 "ప్పయాస్పడి భార్ముతో 

ఉని వార్ంద్రూ న్న ద్గ గర్కు ర్ండి, నేను మీకు వప్శాంతి 

ఇసిాను." 

 

2 ప్టతురు 3:9 “కొంద్రు నెమా దించ్ఛనటుల ప్పభువు తన 

వాగాానమును నెర్వేరుి టలో ఆలస్య ము చేయడు గాని 

మీ యెడల ఓపకగా ఉంటాడు, ఎవవ రూ 

నశ్చంచకూడద్ని, అంద్రూ పశిా తిాపపడాలని 

కోరుకోరు.” 

 

అపస్లిుల కార్య ములు 4:11-12 “ఈ యేసే రాయి, మీచే 

తిర్స్క రించబడినది, అది మ్యలస్ంిభంగా మారింది. 

మరియు మరవరిలోనూ మోక్షం లేదు, ఎందుకంటే 

మనం ర్క్షంపబడవలిన మనుషుయ లలో ఆకాశ్ము 

ప్క్తంద్ మరే ఇతర్ ప్టరు లేదు. 

 

1 కొరింథీయులు 15: 3-5 “నేను కూడా 

అందుకుని ద్ధనిి  మొద్టి ప్పాముఖయ తగా మీకు 

అందించాను: లేఖన్నల ప్పకార్ం ప్ీసి్త మన పాపాల 

కోస్ం చనిపోయాడని, అతను పాతిపటటబడాడ డని, 

అతను మ్యడవ రోజున లేచాడు. ప్గంథాలు.” 

 

రోమనుల 6: 3-5 “ప్ీసి్త యేస్తలోనిక్త ాపటజం పందిన 

మనమంద్ర్ం అతని మర్ణంలో ాపసి్ా ం 

తీస్తకుని్న మని (ఖననం లేద్ధ మునిగిపోయాము) అని 

మీకు తెలియద్ధ? కాబటిట తంప్డి మహిమ ద్ధవ రా ప్ీసి్త 

మృతులలోనుండి లేచ్ఛనటేల, మనము కూడా నూతన 



Mary the mother of Jesus, and with his brothers.” (Acts 

1:1-14)  

 

Comment: For the first time following the sin of Adam and 

Eve, man would soon have a way opened for them to be 

reconciled to God. 

 

What Some Secular Writers Wrote About Jesus 

Even though it is in the Bible that Jesus is revealed, there 

is considerable evidence outside the Bible confirming that 

Jesus is a historical person, just as the Bible presents him. 

These external writings by ancient historians corroborate 

what the Bible tells about him.  

 

Thallus 

Matthew states “They had crucified him … and sitting 

down, they kept watch over him there … from the sixth hour 

until the ninth hour darkness came over all the land.” 

(Matthew 27:35-36; 45-46)  

 

Mark put it this way “At the sixth hour darkness came over 

the whole land until the ninth hour.” (Mark 15:33) 

 

Thallus, a Samaritan-born historian who lived and worked 

in Rome about A.D. 52, quoted by Julius Africanus, a 

Christian chronographer of the late second century.  

"Thallus, in the third book of his histories, explains away 

this darkness as an eclipse of the sun." Africanus stated his 

objection to the report arguing that an eclipse of the sun 

cannot occur during the full moon, as was the case when 

Jesus died at Passover time. The force of the reference to 

Thallus is that the circumstances of Jesus' death were 

known and discussed in the Imperial City as early as the 

middle of the first century. The fact of Jesus' crucifixion 

must have been fairly well known by that time, to the extent 

that unbelievers like Thallus thought it necessary to explain 

the matter of the darkness as a natural phenomenon. ... 

Ironically, Thallus' efforts have been turned into the 

mainstream of historical proof for Jesus and for the 

reliability of Mark's account of the darkness at his death." 

[F. F. Bruce, “The New Testament Documents,” Eerdmens, p. 113 cited 

by Edward C. Wharton, “Christianity: A Clear Case of History” Howard p. 

7] 

 

Mara bar-Serapion 

A manuscript in the British Museum preserves the text of a 

letter sent to his son by a Syrian named Mara Bar-Serapion. 

Most scholars date it to shortly after 73. AD during the first 

century. The father illustrated the folly of persecuting wise 

men like Socrates, Pythagoras, and the wise king of the 

జీవతములో నడవడానిక్త ాపటజం ద్ధవ రా మర్ణానిక్త 

అతనితో పాటు పాతిపటటబడాడము. ఎందుకంటే మనం 

అతని వంటి మర్ణంలో అతనితో ఐకయ మై 

ఉని టలయితే, అతని వంటి పునరుతాతినంలో మనం 

ఖచ్ఛి తంగా అతనితో ఐకయ మవుతాము. 

 

ఎఫెరయులకు 1:6-9 “ఆయన (ప్ీసి్త)లో ఆయన ర్కమిు 

ద్ధవ రా మనకు వమోచనము, అనగా మన 

అపరాధ్ముల క్షమాపణ, ఆయన మనపై 

అనుప్గహించ్ఛన ఆయన కృప ఐశ్వ ర్య మునుబటిట 

కలిగియుని్న ము.” 

 

“స్తవార్”ి స్ందేశ్ం అందుాటులోక్త రావడానిక్త 

ముందు, పాపాలకు ప్పాయశి్చ తంి అవస్ర్ం. పాపర్హిత 

జీవతానిి  గడిపన యేస్త, అవస్ర్మైన “ర్కబిలి”గా తన 

ప్పాణానిి  ఉచ్ఛతంగా ఇచిా డు. కాబటిట, యేస్త యొకక  

శుభవార్ ిమనిషిక్త క్షమాపణ మరియు మోక్షానిక్త 

స్ంబంధంచ్ఛన దేవుని ప్పతిపాద్నను 

అంగీకరించడానిక్త లేద్ధ తిర్స్క రించడానిక్త ఒక 

ఎంపకను అందిసి్తంది. 

 

క్రపాయశి్చ త్ు తాయ గ్దనికి స్మయం ఆస్నన మైంది 

యేస్త తన ప్పాయశి్చ త ి తాయ గం కోస్ం 

ిద్మావుతుని పుు డు, అతను చెపాు డు; “'న్నలో మీకు 

శాంతి కలుగాలని నేను ఈ వషయాలు మీకు చెపాు ను. 

ఈ లోకంలో నీకు కషాటలు తపు వు. కానీ 

హృద్యపూర్వ కంగా ఉండండి! నేను ప్పపంచానిి  

జయించాను.' యేస్త ఇలా చెపు న తరావ త, పర్లోకం 

వైపు చూసిూ ఇలా ప్పారి తించాడు: ‘తంప్ీ, స్మయం 

వచ్ఛి ంది. నీ కుమారుడు నినిు  మహిమపర్చునటుల నీ 

కుమారుని మహిమపర్చుము. ఎందుకంటే మీరు 

అతనిక్త ఇచ్ఛి న వార్ంద్రిీ శాశ్వ త జీవతానిి  

ఇవవ డానిక్త మీరు ప్పజలంద్రిపై అతనిక్త అధకార్ం 

ఇచిా రు. అదివ తీయ స్తయ దేవుడవైన నినిు ను, నీవు 

పంపన యేస్తప్ీసి్తను వారు ఎరుగుటయే నితయ జీవము. 

నువువ  న్నకు అపు గించ్ఛన పనిని పూరి ిచేి భూమి మీద్ 

నీకు ీ రి ితెచిా ను. మరియు ఇపుు డు, తంప్ీ, ప్పపంచం 

ప్పార్ంభానిక్త ముందు నేను మీతో కలిగి ఉని  మహిమతో 

మీ స్మక్షంలో ననిు  మహిమపర్చండి. లోకం నుండి 

నువువ  న్నకు ఇచ్ఛి న వారిక్త నేను నినిు  

బయలుపరిచాను. వారు మీదే ఉన్ని రు; మీరు వాటిని 

న్నకు ఇచాి రు మరియు వారు మీ మాటకు కటుటబడి 

ఉన్ని రు. నువువ  న్నకు ఇచ్ఛి నద్ంతా నీ వలేల 

వచ్ఛి ంద్ని ఇపుు డు వాళ్లకు తెలుస్త. ఎందుకంటే మీరు 

న్నకు ఇచి్ఛ న మాటలను నేను వారిక్త ఇచిా ను మరియు 



Jews, which the context obviously shows to be Jesus. 

"What advantage did the Athenians gain from putting 

Socrates to death? Famine and plague came upon them as 

a judgment for their crime. What advantage did the men of 

Samos gain from burning Pythagoras? In a moment their 

land was covered with sand. What advantage did the Jews 

gain from executing their king? It was just after that that 

their kingdom was abolished. God justly avenged these 

three wise men: the Athenians died of hunger; the Samians 

were overwhelmed by the seas; the Jews, ruined and driven 

from their land, live in complete dispersion. … Nor did the 

wise King die for good; he lived on in the teaching which 

He had given". [British Museum Syriac Mss., F. F. Bruce, “Jesus and 
Christian Origins Outside the New Testament”, p. 31. cited by Edward C. 
Wharton in his book “Christianity: A Clear Case of History”] 
 
Cornelius Tacitus 

A Roman historian living from about AD 50 to AD 100 

wrote regarding Nero's fire. "Consequently, to get rid of the 

report, Nero fastened the guilt and inflicted the most 

exquisite tortures on a class hated for their abominations, 

called Christians by the populace. Christus, from whom the 

name had its origin, suffered the extreme penalty during the 

reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, 

Pontius Pilatus." 

[“The Annals and the Histories,” 15:44. From Britannica Great Books, 

Vol. 15, p. 168. cited by Edward C. Wharton in his book “Christianity: A 

Clear Case of History”] 

 

Plinius Secundus 

A Roman governor in AD 112 wrote Emperor Trajan 

"They (Christians) were in the habit of meeting on a certain 

fixed day before it was light, when they sang an anthem to 

Christ as God, and bound themselves by a solemn oath not 

to commit any wicked deed ... after which it was their 

custom to separate, and then meet again to partake of food, 

but food of an ordinary kind."       [“Epistles,” 10:96. cited by 

Edward C. Wharton in his book “Christianity: A Clear Case of History”] 

  

Seutoniu 

An analyst and court official of the Imperial House during 

the reign of Hadrian wrote about AD 120 in the Life of 

Claudius. “As the Jews were making constant disturbances 

at the instigation of Chrestus, he (Claudius) expelled them 

from Rome.”  Edward C. Wharton states: “The reason for 

the fame of this quotation is due to the fact that Luke, some 

sixty years earlier, had recorded this same incident as the 

reason for the apostle Paul yoking up with a Christian 

Jewish couple named Aquila and Priscilla (Acts 18:1-2). 

Again, the mention of Christ in the historical context is 

observed in extra-biblical literature.”                                                                            

వారు వాటిని అంగీకరించారు. నేను మీ నుండి వచిా నని 

వారిక్త ఖచ్ఛి తంగా తెలుస్త, మరియు మీరు ననిు  

పంపార్ని వారు నమాా రు. ... 'నేను వారిక్త నీ మాట 

ఇచిా ను మరియు లోకం వారిని దేవ షించ్ఛంది, 

ఎందుకంటే వారు న్న కంటే లోకస్ంబంధులు కాదు. న్న 

ప్పార్ తిన మీరు వారిని లోకం నుండి బయటకు 

తీస్తకురావాలని కాదు, కానీ చెడు నుండి వారిని 

ర్క్షంచమని. నేను లోకానిక్త చెందినవాడిని కానటుల వారు 

లోకస్ంబంధులు కారు. స్తయ ం ద్ధవ రా వారిని పవప్తం 

చేయండి; నీ మాట స్తయ ము. మీరు ననిు  ఈ లోకానిక్త 

పంపనటుల, నేను వారిని ఈ లోకంలోక్త పంపాను. వారు 

కూడా నిజముగా పరిశుద్పార్చబడునటుల వారి కొర్కు 

ననిు  నేను పరిశుద్పార్చుకొనుచుని్న ను.'' (జ్ఞన్ 16:33; 

17:1-8, 14-19) ఎందుకంటే మీరు న్నకు ఇచ్ఛి న 

మాటలను నేను వారిక్త ఇచిా ను మరియు వారు వాటిని 

అంగీకరించారు. నేను మీ నుండి వచిా నని వారిక్త 

ఖచ్ఛి తంగా తెలుస్త, మరియు మీరు ననిు  పంపార్ని 

వారు నమాా రు. ... 'నేను వారిక్త నీ మాట ఇచిా ను 

మరియు లోకం వారిని దేవ షించ్ఛంది, ఎందుకంటే వారు 

న్న కంటే లోకస్ంబంధులు కాదు. న్న ప్పార్ తిన మీరు 

వారిని లోకం నుండి బయటకు తీస్తకురావాలని కాదు, 

కానీ చెడు నుండి వారిని ర్క్షంచమని. నేను లోకానిక్త 

చెందినవాడిని కానటుల వారు లోకస్ంబంధులు కారు. 

స్తయ ం ద్ధవ రా వారిని పవప్తం చేయండి; నీ మాట 

స్తయ ము. మీరు ననిు  ఈ లోకానిక్త పంపనటుల, నేను 

వారిని ఈ లోకంలోక్త పంపాను. వారు కూడా నిజముగా 

పరిశుద్పార్చబడునటుల వారి కొర్కు ననిు  నేను 

పరిశుద్పార్చుకొనుచుని్న ను.'' (జ్ఞన్ 16:33; 17:1-8, 14-

19) ఎందుకంటే మీరు న్నకు ఇచ్ఛి న మాటలను నేను 

వారిక్త ఇచిా ను మరియు వారు వాటిని అంగీకరించారు. 

నేను మీ నుండి వచిా నని వారిక్త ఖచ్ఛి తంగా తెలుస్త, 

మరియు మీరు ననిు  పంపార్ని వారు నమాా రు. ... 

'నేను వారిక్త నీ మాట ఇచిా ను మరియు లోకం వారిని 

దేవ షించ్ఛంది, ఎందుకంటే వారు న్న కంటే 

లోకస్ంబంధులు కాదు. న్న ప్పార్ తిన మీరు వారిని లోకం 

నుండి బయటకు తీస్తకురావాలని కాదు, కానీ చెడు 

నుండి వారిని ర్క్షంచమని. నేను లోకానిక్త 

చెందినవాడిని కానటుల వారు లోకస్ంబంధులు కారు. 

స్తయ ం ద్ధవ రా వారిని పవప్తం చేయండి; నీ మాట 

స్తయ ము. మీరు ననిు  ఈ లోకానిక్త పంపనటుల, నేను 

వారిని ఈ లోకంలోక్త పంపాను. వారు కూడా నిజముగా 

పరిశుద్పార్చబడునటుల వారి కొర్కు ననిు  నేను 



[Edward C. Wharton, “Christianity: A Clear Case of History,” Howard p. 

11] 

 

Flavius Josephus 

Josephus was a first-century Romano-Jewish historian who 

was born in Jerusalem—then part of Roman Judea— in AD 

33. Josephus has an interesting observation. "And there 

arose about this time Jesus, a wise man, if indeed we should 

call him a man; for he was a doer of marvelous deeds, a 

teacher of men who receive the truth with pleasure. He won 

over many Jews and also many Greeks. This man was the 

Messiah. And when Pilate had condemned him to the cross 

at the instigation of our own leaders, those who had loved 

him from the first did not cease. For he appeared to them 

on the third day alive again, as the prophets had predicted 

and said many other wonderful things about him. And even 

now the race of Christians, so named after him, has not yet 

died out. [“Antiquities,” 18,3.3. cited by Edward C. Wharton 

in his book “Christianity: A Clear Case of History” Howard 

p.11] 

 

Early Jewish And Gentile Writers 

The following quote from F. F. Bruce summarizes this very 

clearly. "Whatever else may be thought of the evidence 

from early Jewish and Gentile writers...it does at least 

establish, for those who refuse the witness of Christian 

writings, the historical character of Jesus himself. Some 

writers may toy with the fancy of a 'Christ-myth,' but they 

do not do so on the ground of historical evidence. The 

historicity of Christ is as axiomatic (self-evident) for an 

unbiased historian as the historicity of Julius Caesar. It is 

not historians who propagate the 'Christ-myth' theories." [F. 

F. Bruce, “The New Testament Documents.” P. 119. cited 

by Edward C. Wharton in his book “Christianity: A Clear 

Case of History”] 

 

Conclusion 

Jesus of Nazareth was God’s Mystery. Following Jesus’ 

temptations by Satan, that rebellious angel, Jesus began 

proclaiming His message of forgiveness and salvation. 

After Jesus’ atoning sacrifice (crucifixion), His 

resurrection and ascension, His message of reconciliation 

began to be proclaimed and offered to all men. Everyone 

who puts their faith, trust and obedience in Him are 

reconciled to their Creator and put in Christ's Body, His 

church.  

Questions 

1. When Jesus was baptized (immersed) by John 

a. ___ The heavens were opened. 

పరిశుద్పార్చుకొనుచుని్న ను.'' (జ్ఞన్ 16:33; 17:1-8, 14-

19) ఎందుకంటే వారు న్నకంటే ఎకుక వ లోకానిక్త 

చెందినవారు కాదు. న్న ప్పార్ తిన మీరు వారిని లోకం 

నుండి బయటకు తీస్తకురావాలని కాదు, కానీ చెడు 

నుండి వారిని ర్క్షంచమని. నేను లోకానిక్త 

చెందినవాడిని కానటుల వారు లోకస్ంబంధులు కారు. 

స్తయ ం ద్ధవ రా వారిని పవప్తం చేయండి; నీ మాట 

స్తయ ము. మీరు ననిు  ఈ లోకానిక్త పంపనటుల, నేను 

వారిని ఈ లోకంలోక్త పంపాను. వారు కూడా నిజముగా 

పరిశుద్పార్చబడునటుల వారి కొర్కు ననిు  నేను 

పరిశుద్పార్చుకొనుచుని్న ను.'' (జ్ఞన్ 16:33; 17:1-8, 14-

19) ఎందుకంటే వారు న్నకంటే ఎకుక వ లోకానిక్త 

చెందినవారు కాదు. న్న ప్పార్ తిన మీరు వారిని లోకం 

నుండి బయటకు తీస్తకురావాలని కాదు, కానీ చెడు 

నుండి వారిని ర్క్షంచమని. నేను లోకానిక్త 

చెందినవాడిని కానటుల వారు లోకస్ంబంధులు కారు. 

స్తయ ం ద్ధవ రా వారిని పవప్తం చేయండి; నీ మాట 

స్తయ ము. మీరు ననిు  ఈ లోకానిక్త పంపనటుల, నేను 

వారిని ఈ లోకంలోక్త పంపాను. వారు కూడా నిజముగా 

పరిశుద్పార్చబడునటుల వారి కొర్కు ననిు  నేను 

పరిశుద్పార్చుకొనుచుని్న ను.'' (జ్ఞన్ 16:33; 17:1-8, 14-

19) 

 

వాయ ఖ్య :"పవప్తం" అంటే- ప్పపంచం నుండి 

వేరుచేయడం - దేవుని సేవ కోస్ం వేరుచేయడం. 

[నెలస న్ యొకక  ఇలస్త్సేటటడ బైబిల నిఘంటువు] 

 

“ప్పారితించడం ముగించ్ఛన తరావ త, యేస్త తన 

శ్చషుయ లతో బయలుదేరి క్తప్దోను లోయ ద్ధటాడు. అవతలి 

వైపు ఒక ఒల్దవ తోట ఉంది, మరియు అతను మరియు 

అతని శ్చషుయ లు అందులోక్త వెళ్లలరు. యేస్త తన 

శ్చషుయ లతో తర్చుగా అకక డ కలుస్తకునేవాడు కాబటిట 

ఇపుు డు అతనిక్త ప్దోహం చేిన జుడాస్టస్థకు ఆ స్థస్తిలం 

తెలుస్త. కాబటిట, ప్పధాన యాజకులు మరియు 

పరిస్యుయ ల నుండి సైనికులు మరియు కొంతమంది 

అధకారులకు మార్గనిరేశా్ం చేసిూ, జుడాస్ట తోట వదా్కు 

వచిా డు. వారు టారి స్థలు, లాంతరుల మరియు 

ఆయుధాలను కలిగి ఉన్ని రు. యేస్త తనకు 

జర్గబోయేద్ంతా తెలుస్తకుని బయటిక్త వెళిల, ‘మీకు 

ఎవరు కావాలి?’ అని వారిని అడిగాడు. 'నజరేయుడైన 

యేస్త' అని వారు స్మాధానమిచాి రు. 'నేనే ఆయన' 

అని యేస్త చెపాు డు. … అపుు డు సైనికుల నిరిలపతి 

ద్ధని కమాండర మరియు యూదు అధకారులతో కలిి 



b. ___ The Spirit of God descended on Him. 

c. ___ A voice said “this is my beloved Son, 

with whom I am well pleased.” 

d. ___ All the above 

e. ___ Nothing happened, He only got wet 

 

2. The Devil tempted Jesus by His desire for 

a. ___ Food 

b. ___ Power 

c. ___ Material things 

 

3. Jesus told the Samaritan woman that He was the 

Messiah 

True ___ False ___ 

 

4. It is through Christ man is reconciled to God. 

True ___ False ___ 

 

5. What occurred during Jesus’ arrest and trial? 

a. ___ questioned about His teachings 

b. ___ struck in face 

c. ___ delivered to Pilate for trial 

d. ___ found not guilty 

e. ___ flogged 

f. ___ had a crown of thorns placed on His head 

g. ___ proclaimed by Pilate “King if the Jews” 

___ All the above 

 

యేస్తను అరస్తట చేింది. వారు అతనిని బంధంచ్ఛ, ఆ 

స్ంవతస ర్ం ప్పధాన యాజకుడైన కయా మామగారైన 

అని స్ట వదా్కు మొద్ట తీస్తకువెళ్లలరు. … మరోవైపు, 

ప్పధాన యాజకుడు యేస్తను అతని శ్చషుయ ల గురించ్ఛ 

మరియు అతని బోధ్న గురించ్ఛ అడిగాడు. ‘నేను 

లోకానిక్త బహిర్ంగంగా మాటాలడాను’ అని యేస్త 

జవాబిచిా డు. యూదులంద్రూ కూడి ఉండే స్మాజ 

మందిరాలోల  లేద్ధ దేవాలయంలో నేను ఎపుు డూ 

బోధసిాను. నేను ర్హస్య ంగా ఏమీ మాటాలడలేదు. 

ననిె ందుకు ప్పశి్చ ంచాలి? న్న మాట వని  వారిని 

అడగండి. తపు కుండా నేను ఏం చెపాు నో వాళ్లకు 

తెలుస్త.' యేస్త ఇలా చెపు నపుు డు, స్మీపంలో ఉని  

అధకారులలో ఒకడు అతని ముఖం మీద్ కొటాటడు. 

'ప్పధాన పూజ్ఞరిక్త ఇలా స్మాధానం చెపాు వా?' అతను 

డిమాండ చేశాడు. 'నేను ఏదైన్న తపుు గా 

మాటాలడినటలయితే, అది తపుు  అని సాక్షయ మివవ ండి' 

అని యేస్త జవాబిచిా డు. కానీ నేను నిజం 

మాటాలడినటలయితే, మీరు ననిు  ఎందుకు కొటాటరు?' 

అపుు డు అని స్ట బంధంచబడి ఉని  అతనిి  ప్పధాన 

యాజకుడైన కైా ద్గ గరిక్త పంపాడు. … తరావ త 

యూదులు యేస్తను కైా నుండి రోమన్ గవరి్ ర 

రాజభవన్ననిక్త తీస్తకెళ్లలరు. … పలాతు మళీల రాజభవనం 

లోపలిక్త వెళిల, యేస్తను పలిచ్ఛ, 'నువువ  యూదుల 

రాజువా?' అని అడిగాడు. … 'అది నీ స్వ ంత ఆలోచనేన్న' 

అని యేస్త అడిగాడు, 'లేద్ధ ఇతరులు న్న గురించ్ఛ మీతో 

మాటాలడారా?' 'నేను యూదుడిని కాన్న?' పలాతు 

బదులిచిా డు. 'నీ ప్పజలు, మీ ప్పధాన యాజకులు 

నినిు  న్నకు అపు గించారు. నువువ  చేిందేమిటి?' 

యేస్త, 'న్న రాజయ ం ఈ లోకానిక్త స్ంబంధంచ్ఛనది కాదు. 

అలా అయితే, న్న సేవకులు యూదులచే ననిు  అరస్తట 

చేయకుండా నిరోధంచడానిక్త పోరాడుతారు. కానీ 

ఇపుు డు న్న రాజయ ం వేరే ప్పాంతం నుండి వచ్ఛి ంది.' 

'నువువ  రాజువు కద్ధ!' అని్న డు పలాతు. ద్ధనిక్త యేస్త, 

'నేను రాజునని మీరు చెపు డం స్రైనదే. నిజ్ఞనిక్త, ఈ 

కార్ణంగానే నేను పుటాటను, స్తాయ నిక్త సాక్షయ మివవ డానిక్త 

నేను ఈ ప్పపంచంలోక్త వచిా ను. స్తయ ం వైపు ఉని  

ప్పతి ఒకక రూ న్న మాట వంటారు. కానీ ఇపుు డు న్న 

రాజయ ం వేరే ప్పాంతం నుండి వచ్ఛి ంది.' 'నువువ  రాజువు 

కద్ధ!' అని్న డు పలాతు. ద్ధనిక్త యేస్త, 'నేను రాజునని 

మీరు చెపు డం స్రైనదే. నిజ్ఞనిక్త, ఈ కార్ణంగానే నేను 

పుటాటను, స్తాయ నిక్త సాక్షయ మివవ డానిక్త నేను ఈ 

ప్పపంచంలోక్త వచిా ను. స్తయ ం వైపు ఉని  ప్పతి 



ఒకక రూ న్న మాట వంటారు. కానీ ఇపుు డు న్న రాజయ ం 

వేరే ప్పాంతం నుండి వచ్ఛి ంది.' 'నువువ  రాజువు కద్ధ!' 

అని్న డు పలాతు. ద్ధనిక్త యేస్త, 'నేను రాజునని మీరు 

చెపు డం స్రైనదే. నిజ్ఞనిక్త, ఈ కార్ణంగానే నేను 

పుటాటను, స్తాయ నిక్త సాక్షయ మివవ డానిక్త నేను ఈ 

ప్పపంచంలోక్త వచిా ను. స్తయ ం వైపు ఉని  ప్పతి 

ఒకక రూ న్న మాట వంటారు.(జ్ఞన్ 18:1-5, 12-13, 19-24, 

28, 33-37) 

 

కొటిడం 

అతను (పలాతు) మళీల యూదుల ద్గ గర్కు వెళిల, 

“అతనిపై నేరారోపణ చేయడానిక్త న్నకు ఆధార్ం లేదు. 

… మీరు నేను 'యూదుల రాజు'ని వడుద్ల 

చేయాలనుకుంటున్ని రా? వాళ్లల, ‘వదాు, అతనే కాదు!’ 

అని అరిచారు. … అపుు డు పలాతు యేస్తను పటుటకొని 

కొర్డాలతో కొటాటడు. సైనికులు కలిి ముళ్ల క్తరీటానిి  

వప్ీకరించ్ఛ అతని తలపై పటాటరు.” (జ్ఞన్ 18:38-19:2) 

 

"కొరడాతో కొటడిం"పై వాయ ఖ్యయ నించండి: 

ఖైదీ బటటలు వపు , చేతులు అతని తలపై ఉని  

స్థస్ంిభానిక్త కటిటనపుు డు కొర్డాలతో కొటటడం (కొర్డాలతో 

కొటటడం) కోస్ం స్ని్న హాలు జరిగాయి. ఈ వషయంలో 

యూదుల చటాట నిి  అనుస్రించడానిక్త రోమనుల ఏదైన్న 

ప్పయతి ం చేి ఉంటార్నే స్ందేహం ఉంది, అయితే 

యూదులకు నలభై కంటే ఎకుక వ కొర్డా దెబు లు 

నిషేధంచే పురాతన చటటం ఉంది. 

 

రోమన్ లెజియన్స్థనైర తన చేతిలో స్థ ల గస్థర్మ్ (లేద్ధ 

స్థ ల గెలలమ్)తో ముందుకు అడుగులు వేసిాడు. ఇది చాలా 

బరువైన, లెద్ర థాంగస స్థతో కూడిన చ్ఛని  కొర్డా, ప్పతి 

చ్ఛవర్ల ద్గ గర్ రండు చ్ఛని  బంతుల రస్ం జతచేయబడి 

ఉంటుంది. బరువైన కొర్డా యేస్త భుజ్ఞలు, వీపు 

మరియు కాళ్ళ  మీదుగా పూరి ి శ్క్తతిో మళీల మళీల 

దించబడుతుంది. మొటటమొద్ట తాంగస  చరా్ ం ద్ధవ రా 

మాప్తమే కతిరిించబడతాయి. అపుు డు, దెబు లు 

కొనసాగుతుని పుు డు, అవ చరాా ంతర్గత కణజ్ఞలంలోక్త 

లోతుగా కతిరిించబడతాయి, మొద్ట చరా్ ం యొకక  

కేశ్న్నళికలు మరియు ిర్ల నుండి ర్కంి ప్స్వసిాయి 

మరియు చ్ఛవర్కు అంతరీలన కండరాలలోని న్నళ్లల 

నుండి ధ్మనుల ర్కపి్సావం అవుతుంది. రస్ం యొకక  

చ్ఛని  బంతులు మొద్ట పద్,ా లోతైన గాయాలను 

ఉతు తి ి చేసిాయి, అవ తదుపరి దెబు ల ద్ధవ రా 

వరిగిపోతాయి. చ్ఛవర్గా, వెనుక చరా్ ం పడవాటి 



రిబు న్స్థలలో వేలాడుతోంది మరియు మొతంి ప్పాంతం 

చ్ఛరిగిపోయిన, ర్కపి్సావం కణజ్ఞలం యొకక  గురింిచలేని 

ప్ద్వయ రాశ్చ. 

[అనుకూలమైనది - "ిలువ వేయడం గురించ్ఛ ఒక వైదుయ డు 

సాక్షయ మిచిా డు, డా. ి. ప్టూమాన్ డేవస్ట. 

konnections.com/Kcundick/crucifix.html"] 

వాయ ఖ్య  ముగంపు"కొరడాతో కొటిడం"పై 

 

క్రీస్తు సిలువ - క్రపాయశి్చ త్ు తాయ గం 

“చ్ఛవరిక్త, పలాతు ిలువ వేయడానిక్త అతనిని వారిక్త 

అపు గించాడు. కాబటిట, సైనికులు యేస్తకు ాధ్య త 

వహించారు. తన స్వ ంత శ్చలువను మోస్తకుని, అతను 

పుప్ర ఉని  ప్పదేశానిక్త (అరామిక్ భాషలో గోలోగతా అని 

పలుసిారు) వెళ్లళ డు. ఇకక డ వారు అతనిని ిలువ 

వేశారు, మరియు అతనితో పాటు మరో ఇదా్రు - ప్పతి 

వైపు ఒకరు మరియు మధ్య లో యేస్త. పలాతు ఒక 

నోటీస్తను ిదా్ం చేి ిలువకు బిగించాడు. ఇది ఇలా 

ఉంది: నజరేయుడైన యేస్త, యూదుల రాజు. చాలా 

మంది యూదులు ఈ చ్ఛహిా నిి  చదివారు, ఎందుకంటే 

యేస్త ి లువ వేయబడిన ప్పదేశ్ం నగరానిక్త స్మీపంలో 

ఉంది మరియు ఆ స్ంకేతం అరామిక్, లాటిన్ మరియు 

ప్గీకు భాషలలో ప్వాయబడింది. యూదుల ప్పధాన 

యాజకులు పలాతుతో, 'యూదుల రాజు' అని 

ప్వాయవదాు, కానీ అతను యూదుల రాజు అని 

చెపుు కుని్న డు. పలాతు, 'నేను ప్వాినది నేను 

ప్వాసాను' అని జవాబిచిా డు.(జ్ఞన్ 19:16-22) 

 

"సిలువ వేయడం"పై వాయ ఖ్య లను 

క్రపారంభంచండి: 

రోమన్ సైనికులు ఈ ప్పాంతీయ యూదుని రాజుగా 

చెపుు కోవడంలో ఒక గొపు  జోక్స్థని చూశారు. వారు అతని 

భుజ్ఞలపై ఒక వస్త్సిానిి  విరి, రాజద్ండం కోస్ం అతని 

చేతిలో కప్ర్ను ఉంచారు. వారి ప్టావెరటని పూరి ి

చేయడానిక్త వారిక్త ఇంకా క్తరీటం అవస్ర్ం. పడవాటి 

ముళ్ళ తో కపు బడిన సౌకర్య వంతమైన కొమా లు 

(సాధార్ణంగా కటటల కోస్ం కటటలుగా ఉపయోగిసిారు) 

క్తరీటం ఆకార్ంలో జడ వేయబడి అతని నెతిపిైక్త వతిడిి 

చేయబడుతుంది. మళీళ , వపరీతమైన ర్కపి్సావం 

ఉంది, చరా్ ం శ్రీర్ం యొకక  అతయ ంత వాస్తక లర 

ప్పాంతాలలో ఒకటి. 

 

అతనిని ఎగతాళి చేి, ముఖం మీద్ కొటిటన తరావ త, 

సైనికులు అతని చేతి నుండి కప్ర్ను తీస్తకొని తలపై 



కొటాట రు, ముళ్ళ ను అతని నెతిలిోక్త లోతుగా నడిపారు. 

చ్ఛవర్గా, వారు తమ ప్కూర్మైన ప్ీడతో అలిపోయారు 

మరియు అతని వెనుక నుండి వస్త్స్ంి నలిగిపోతుంది. 

అపు టికే గాయాలలో ర్కంి మరియు రర్ం గడడకటటడం 

వలన, ద్ధనిని తొలగించడం వలన శ్స్త్స్చి్ఛక్తతాస  కటుటను 

అజ్ఞప్గతగిా తీివేినటులగా వపరీతమైన నొపు ని 

కలిగిసి్తంది మరియు అతను మళీల కొర్డాతో 

కొటటబడినటులగా గాయాలు మరోసారి ర్కపి్సావం 

అవుతాయి. 

 

యూదుల ఆచారానిి  గౌర్వసిూ, రోమనుల అతని 

వస్త్సిాలను తిరిగి ఇసిారు. శ్చలువ యొకక  బరువైన 

పాటిబులం అతని భుజ్ఞలకు అడడంగా కటటబడి ఉంది 

మరియు ఖండించబడిన ప్ీసి్త యొకక  ఊరేగింపు, 

ఇద్రాు దొంగలు మరియు ఒక శ్తాధపతి నేతృతవ ంలోని 

రోమన్ సైనికుల ఉరితీత వవరాలు వయా డోలోరోసా 

వెంట నెమా దిగా ప్పయాణానిి  ప్పార్ంభసిాయి. అతను 

నిటారుగా నడవడానిక్త ప్పయతిి ంచ్ఛనపు టిీ, భారీ 

చెకక  పుంజం యొకక  బరువు, వపరీతమైన ర్క ినషటం 

వలల ఉతు ని మయేయ  షాక్స్థతో పాటు చాలా ఎకుక వ. 

అతను జ్ఞరిపడి పడిపోతాడు. పుంజం యొకక  కఠినమైన 

కలప భుజ్ఞల యొకక  చీలిక చరా్ ం మరియు 

కండరాలలోక్త వెళ్లతుంది. అతను ఎద్గడానిక్త 

ప్పయతిి సిాడు, కానీ మానవ కండరాలు వాటి స్హన్ననిక్త 

మించ్ఛ నెటటబడాడయి. 

 

ిలువ వేయడానిక్త ఆప్తుతగా ఉని  శ్తాధపతి, 

ిలువను మోయడానిక్త ఒక ద్ృఢమైన ఉతరి్ ఆప్ికా 

వీక్షకుడు సైమన్ ఆఫ ిరీన్స్థని ఎంచుకుంటాడు. 

ఆంటోనియా కోట నుండి గోలోగథా వర్కు 650-గజ్ఞల 

ప్పయాణం చ్ఛవర్కు పూర్యిేయ  వర్కు, యేస్త ఇపు టిీ 

ర్కపి్సావం మరియు చలి, చలిక్త చెమటలు చమటలు 

పటాటడు. 

తేలికపాటి అన్నలేేి క్ మిప్శ్మం అయిన మిప్ర్ంతో 

కలిపన ప్ద్ధక్షార్స్ం యేస్తకు అందించబడుతుంది. 

అతను ప్తాగడానిక్త నిరాకరిసిాడు. పాటిబులమ్స్థను 

నేలపై ఉంచమని సైమన్స్థను ఆజా్ఞపంచాడు మరియు 

యేస్త తవ ర్గా తన భుజ్ఞలతో కలపతో వెనుకకు 

విరాడు. లెజియన్స్థనైర మణ్ణకటుట ముందు భాగంలో 

నిరాశ్కు గుర్వుతుంది. అతను బరువైన, చతుర్ప్సాకార్, 

చేత-ఇనుప గోరును మణ్ణకటుట ద్ధవ రా మరియు చెకక లోక్త 

లోతుగా నడుపుతాడు. తవ ర్గా, అతను అవతలి వైపుకు 

వెళిల, ఆయుధాలను గటిటగా లాగకుండా జ్ఞప్గతగిా చర్య ను 



పునరావృతం చేసిాడు, కానీ కొంత వంగుట మరియు 

కద్లికను అనుమతించాడు. అపుు డు పాటిబులం 

స్థసెత టప్సస  పైభాగంలో ఎతబిడుతుంది మరియు 

"నజరేయుడైన యేస్త, యూదుల రాజు" అని చదివే 

టైటలస్ట స్థసాతి నంలో ప్వేలాడదీయబడుతుంది. 

ఎడమ పాద్ం ఇపుు డు కుడి పాద్ధనిక్త వయ తిరేకంగా 

వెనుకకు నొకక బడింది మరియు రండు పాద్ధలను 

వస్రిించ్ఛ, కాలి ప్క్తందిక్త ఉంచ్ఛ, ప్పతి వంపు ద్ధవ రా ఒక 

గోరు నడపబడుతుంది, మోకాళ్లను మధ్య స్ంిగా 

వంచుతుంది. ా ధతుడు ఇపుు డు శ్చలువ వేయబడాడడు. 

అతను నెమా దిగా మణ్ణకటుటలోని గోళ్లపై ఎకుక వ 

బరువుతో కుంగిపోతుని పుు డు, వేళ్లల  మరియు 

చేతులతో పాటు నొపు  రమా లు మెద్డులో ప్టలడానిక్త -

- మణ్ణకటుటలోని గోరుల మధ్య స్తి నరాలపై ఒతిడిి 

తెసి్తని్న యి. ఈ సాగతీత వేద్నను నివారించడానిక్త 

అతను తనను తాను పైక్త నెటిటనపుు డు, అతను తన 

పూరి ిబరువును తన పాద్ధల ద్ధవ రా గోరుపై ఉంచుతాడు. 

మళీళ , పాద్ధల మెటాటార్స ల ఎముకల మధ్య  నరాల 

ద్ధవ రా గోరు చ్ఛరిగిపోయే వేద్న ఉంది. 

 

ఈ స్మయంలో, చేతులు అలస్టతో, కండరాలపై 

తిమిా రి యొకక  గొపు  తర్ంగాలు తుడుచు, లోతైన, 

కనికర్ంలేని, నొపు తో వాటిని ముడివేసిాయి. ఈ 

తిమిా రితో తనను తాను పైక్త నెటటలేని అస్మర్తిత 

వసి్తంది. అతని చేతులకు వేలాడదీయడం, పకోటర్ల 

కండరాలు పక్షవాతానిక్త గుర్వుతాయి మరియు 

ఇంటరస్థకోస్టల కండరాలు పనిచేయలేవు. 

ఊపరితితిులలోక్త గాలిని లాగవచిు , కానీ ఊపరి 

పీలుి కోలేరు. ఒకక  చ్ఛని  శావ స్ను కూడా పందేందుకు 

యేస్త తనను తాను పంచుకోవడానిక్త పోరాడుతాడు. 

చ్ఛవర్గా, కార్ు న్ డయాకైస డ ఊపరితితిులలో మరియు 

ర్క ి ప్పవాహంలో ప్టరుకుపోతుంది మరియు తిమిా రి 

పాక్షకంగా తగుగతుంది. సాు సాో డికలస్థగా, అతను ఊపరి 

పీలుి కోవడానిక్త మరియు ప్పాణమిచేి  ఆక్తస జన్స్థను 

తీస్తకురావడానిక్త తనను తాను పైక్త నెటటగలడు. 

నిస్స ందేహంగా ఈ కాలాలోల  అతను నమోదు చేయబడిన 

ఏడు చ్ఛని  వాకాయ లను పలికాడు.[అనుకూలమైనది – “ిలువ 

వేయడం గురించ్ఛ ఒక వైదుయ డు సాక్షయ మిస్తిని్న డు,” డా. ి. 

ప్టూమాన్ డేవస్ట, konnections.com/Kcundick/ crucifix.html] 

"సిలువ వేయడం"పై వాయ ఖ్య ల ముగంపు 

 

“ఆర్వ గంట నుండి తొమిా ద్వ గంట వర్కు భూమి 

అంతా చీకటి అలుముకుంది. ద్ధద్ధపు తొమిా ద్వ 



గంటకు యేస్త, ‘ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా స్బకిానీ?’ 

అని బిగ గర్గా అరిచాడు. - అంటే, 'న్న దేవా, న్న దేవా, 

ననిు  ఎందుకు వడిచ్ఛపటాటవు?' … యేస్త మళీళ  బిగ గర్గా 

అరిచ్ఛనపుు డు, అతను తన ఆతా ను వడిచ్ఛపటాటడు. ఆ 

స్మయంలో గుడి తెర్ పైనుండి క్తంద్ వర్కు రండు 

ముకక లైంది. భూమి కంపంచ్ఛ, రాళ్లల  చీలిపోయాయి. 

స్మాధులు వరిగిపోయాయి మరియు మర్ణ్ణంచ్ఛన చాలా 

మంది పవప్త వయ కిుల మృతదేహాలు స్జీవంగా 

లేచబడాడయి. వారు స్మాధుల నుండి బయటకు 

వచాి రు, మరియు యేస్త పునరుతాతినం తరావ త వారు 

పవప్త నగర్ంలోక్త వెళిల చాలా మందిక్త కనిపంచారు. 

శ్తాధపతి మరియు అతనితో పాటు యేస్తకు కాపలాగా 

ఉని వారు భూకంపానిి  మరియు జరిగినద్ంతా 

చూినపుు డు, వారు భయపడి, 'నిశి్ యంగా అతను 

దేవుని కుమారుడే!'(మతయిి 27:45-46, 50-54) 

 

వాయ ఖ్య :జ్ఞన్ జతచేసి్తని్న డు “తరువాత, ఇపుు డు 

అంతా పూర్యిింద్ని మరియు లేఖనం 

నెర్వేరుతుంద్ని తెలుస్తకొని, 'న్నకు ద్ధహంగా ఉంది' 

అని యేస్త చెపాు డు. అకక డ ఒక ప్ద్ధక్షార్స్ం వెనిగర 

ఉంది, కాబటిట వారు సాు ంజిని న్ననబెటిట, హిసోస ప్స మొకక  

యొకక  కొమా పై సాు ంజిని ఉంచ్ఛ, యేస్త పద్వులపైక్త 

ఎతిారు. అతను పానీయం తీస్తకుని పుు డు, యేస్త, 

'ఇది పూర్యిింది' అని చెపాు డు. ద్ధంతో అతను తల 

వంచ్ఛ ఆతా ను వడిచ్ఛపటాటడు. (జ్ఞన్ 19:28-30) 

 

వాయ ఖ్య :బబులోను బందిఖాన్నకు ముందు దేవుని 

స్నిి ధ ఉని  అతి పవప్త స్థస్తిలం నుండి పవప్త స్థస్తిలానిి  

వేరుచేసే తెర్ పై నుండి ప్క్తందిక్త నలిగిపోయి, ప్పతి 

యూదుని పవప్త ప్పదేశానిి  చూడటానిక్త మరియు 

యాకెస స్ట చేయడానిక్త వీలు కలిు సి్తంది. 

 

వాయ ఖ్య :మనిషి చేయలేద్ని సూచ్ఛసిూ పైనుంచ్ఛ తెర్ 

చ్ఛంపవేయడం గమన్నర్ుం. 

 

వాయ ఖ్య :“అయితే ఇపుు డు ప్ీసి్తయేస్తలో యూదులు 

కానివార్ంద్రూ, ఒకపుు డు దూర్ంగా ఉని  మీర్ంద్రూ 

ప్ీసి్త ర్కంి ద్ధవ రా ద్గ గర్కు వచాి రు. ఆయనే మన 

శాంతి, ఇదా్రినీ ఒకక టిగా చేి, ఆజలాు మరియు 

నిబంధ్నలతో కూడిన ధ్రా్ శాస్త్సిానిి  తన శ్రీర్ంలో 

ర్దాు చేి, శ్ప్తుతవ ం అనే అడడంక్తని, వభజన గోడను 

న్నశ్నం చేసాడు.(ఎఫెరయులు 2:13-15) 

 



క్రీస్తు స్మాధి 

“వప్శాంతి దినంలో శ్చలువపై వదిలివేయబడిన 

మృతదేహాలను యూదులు కోరుకోలేదు కాబటిట, పలాతు 

కాళ్లల  వర్గొగటిట మృతదేహాలను క్తంద్కు దింపమని 

కోరారు. కాబటిట సైనికులు వచ్ఛి  యేస్తతో పాటు ిలువ 

వేయబడిన మొద్టి వయ క్త ికాళ్లళ  వరిచారు, ఆపై మరొకరి 

కాళ్లళ  వరిచారు. అయితే వాళ్లల  యేస్త ద్గ గర్కు వచ్ఛి , 

అపు టికే చనిపోయాడని గురింిచ్ఛనపుు డు, వాళ్లల 

ఆయన కాళ్లల  వర్గొగటటలేదు. బదులుగా, సైనికులోల  ఒకడు 

ఈటతో యేస్త ప్పకక ను పడిచాడు, అకసాా తిుగా ర్కంి 

మరియు నీరు ప్పవహించాడు. అది చూిన వయ క్త ిసాక్షయ ం 

చెపాు డు, అతని సాక్షయ ం నిజం. అతను నిజం 

చెపాు డని అతనిక్త తెలుస్త, మరియు మీరు కూడా 

నమేా లా ఆయన సాక్షయ మిసి్తని్న డు. ‘అతని 

ఎముకలలో ఒకక టి కూడా వర్గబడదు’ మరియు ‘తాము 

కుటిటనద్ధనిని చూచుచున్ని రు’ అని మరొక లేఖనము 

చెపు నటుల లేఖనము నెర్వేరుటకు ఈ స్ంగతులు 

స్ంభవంచెను.”(జ్ఞన్ 19:31-37) 

 

“తరువాత, అరిమతీయాకు చెందిన జోసెఫ యేస్త 

మృతదేహానిి  పలాతును అడిగాడు. ఇపుు డు జోసెఫ 

యేస్త శ్చషుయ డు, కానీ ర్హస్య ంగా అతను యూదులకు 

భయపడి ఉని్న డు. పలాతు అనుమతితో అతను వచి్ఛ  

మృతదేహానిి  తీస్తకెళ్లలడు. అతనితో పాటు నికోదేమస్ట 

అనే వయ క్త ి అంతకుముందు రాప్తి యేస్తను 

స్ంద్రిశ ంచాడు. నికోడెమస్ట మిప్ర్ర మరియు కలబంద్ 

మిప్శ్మానిి  ద్ధద్ధపు డెబైు -ఐదు పౌండుల 

తీస్తకువచిా డు. వారిదా్రూ యేస్త శ్రీరానిి  తీస్తకొని, 

స్తగంధ్ ప్ద్వాయ లతో, న్నర్తో చుటాటరు. ఇది యూదుల 

స్మాధ ఆచారాల ప్పకార్ం జరిగింది. యేస్త శ్చలువ 

వేయబడిన స్థస్తిలంలో, ఒక తోట ఉంది, మరియు తోటలో 

ఒక కొత ి స్మాధ ఉంది, అందులో ఎవరూ 

వేయబడలేదు. … అతను స్మాధ ప్పవేశ్ ద్ధవ ర్ం 

ముందు ఒక పదా్ రాయిని దొరిలంచ్ఛ వెళిళ పోయాడు.(జ్ఞన్ 

19:38-42; మతయిి 27:60) 

 

క్రీస్తు పునరుతాానం 

“వప్శాంతి దినము ముగిినపుు డు, మగలా్దన్ మరియ, 

యాకోబు తలిల మరియ, స్లోమే యేస్త శ్రీరానిక్త 

అభషేకం చేయడానిక్త వెళ్ళ డానిక్త స్తగంధ్ ప్ద్వాయ లు 

కొన్ని రు. వార్ంలో మొద్టి రోజున, సూరోయ ద్యం 

తరావ త, వారు స్మాధ వదా్కు వెళి్లని్న రు మరియు 

వారు ఒకరినొకరు ఇలా అడిగారు, 'స్మాధ ద్ధవ ర్ం 



నుండి రాయిని ఎవరు దొరిలసిారు?' అయితే వారు తల 

పైకెతి ి చూసే స్రిక్త చాలా పదా్ రాయి దొరిలనటుల 

కనిపంచ్ఛంది. వారు స్మాధలోక్త ప్పవేశ్చంచ్ఛనపుు డు, 

తెలలని వస్త్స్ంి ధ్రించ్ఛన ఒక యువకుడు కుడి వైపున 

కూరిో వడం చూి వారు ఆందోళ్న చెంద్ధరు. 

'ఆందోళ్న చెంద్కండి' అని్న డు. 'నువువ  ిలువ 

వేయబడిన నజరేయుడైన యేస్త కోస్ం 

వెతుకుతుని్న వు. ఆయన లేచెను! అతను ఇకక డ లేడు. 

వారు అతనిని ఉంచ్ఛన స్థస్తిలానిి  చూడండి. అయితే వెళిల, 

ఆయన శ్చషుయ లతో, ప్టతురుతో, 'ఆయన మీకంటే 

ముందుగా గలిలయకు వెళి్లని్న డు. అతను మీకు 

చెపు నటులగా అకక డ మీరు అతనిి  చూసిారు. 

వణుకుతుని టుల మరియు దిప్గాభ ంతి చెంద్డం, స్త్రలిు 

బయటకు వెళిల స్మాధ నుండి పారిపోయారు. వాళ్లళ  

భయపడి ఎవరిీ ఏమీ చెపు లేదు.”(మారుక  16:1-8) 

 

వాయ ఖ్య :భూకంపం స్ంభవంచ్ఛంద్ని మాథ్యయ  

ప్టరొక ని్న డు, ఎందుకంటే ప్పభువు దూత స్వ ర్ గం నుండి 

దిగి వచ్ఛి , స్మాధ వద్కాు వెళిల, రాయిని వెనక్తక  తిపు  

ద్ధనిపై కూరుి ని్న డు. (మతయిి 28:3) 

 

“అయితే మేరీ స్మాధ బయట నిలబడి ఏడుసిోంది. 

ఆమె ఏడుసిూ ఉండగా, ఆమె స్మాధలోక్త చూసేందుకు 

వంగి, తెలలగా ఉని  ఇదా్రు దేవదూతలు, యేస్త శ్రీర్ం 

ఉని  చోట కూరిొ ని ఉన్ని రు, ఒకరు తల వదా్ మరియు 

మరొకరు పాద్ధల వదా్. వారు ఆమెను, 'అమాా , ఎందుకు 

ఏడుసి్తని్న వు?' 'వారు న్న ప్పభువును తీస్తకెళ్లళ రు, 

మరియు వారు అతనిని ఎకక డ ఉంచారో న్నకు 

తెలియదు' అని ఆమె చెపు ంది. ఇంతలో, ఆమె 

వెనుదిరిగి అకక డ నిలబడి ఉని  యేస్తను చూింది, 

కానీ అది యేస్త అని ఆమె ప్గహించలేదు. 'మహిళ్ల, 

నువువ  ఎందుకు ఏడుసి్తని్న వు? మీరు ఎవరి కోస్ం 

వెతుకుతుని్న రు?' అతనే తోటమాలి అనుకుంటూ, 

'అయాయ , మీరు అతనిి  తీస్తకువెళిల ఉంటే, మీరు 

అతనిి  ఎకక డ ఉంచారో న్నకు చెపు ండి, నేను అతనిి  

తీస్తకుంటాను' అని చెపు ంది. యేస్త ఆమెతో, 'మేరీ' 

అని్న డు. ఆమె అతని వైపు తిరిగి, అరామిక్ భాషలో, 

'ర్బోు నీ!' టీచర అని అర్తిం). యేస్త, 'ననిు  పటుటకోవదాు, 

ఎందుకంటే నేను ఇంకా తంప్డి వదా్కు తిరిగి రాలేదు. 

బదులుగా న్న సోద్రుల (స్హోద్రుల) వదా్కు వెళిల, 

'నేను న్న తంప్డి మరియు మీ తంప్డి, న్న దేవుడు 

మరియు మీ దేవుని వదా్కు తిరిగి వసి్తని్న ను' అని 

చెపు ండి. మేరీ మాగడల్దన్ శ్చషుయ ల వదా్కు వెళిల: 'నేను 



ప్పభువును చూశాను!' మరియు అతను ఈ వషయాలు 

తనతో చెపాు డని ఆమె వారిక్త చెపు ంది.(జ్ఞన్ 20:11-18) 

 

“కాపలాద్ధరులోల  కొంద్రు (యేస్త స్మాధని కాపాడుతూ) 

నగర్ంలోక్త వెళిల జరిగినద్ంతా ప్పధాన యాజకులకు 

నివేదించారు. ప్పధాన యాజకులు పదా్లతో 

స్మావేశ్మై ఒక పథకం వేినపుు డు, వారు సైనికులకు 

పదా్ మొతంిలో డబుు  ఇచ్ఛి , 'మీరు చెపు ండి, రాప్తి 

స్మయంలో అతని శ్చషుయ లు వచ్ఛి  మేము 

నిప్దిసి్తని పుు డు అతనిని దొంగిలించారు. ఈ నివేదిక 

గవరి్ రస్థకు అందితే ఆయనను స్ంతృప ిపరిచ్ఛ మీకు 

ఇబు ందులు కలగకుండా చూసిాం.' కాబటిట, సైనికులు 

డబుు  తీస్తకొని వారు సూచ్ఛంచ్ఛనటుల చేసారు.(మతయిి 

28:11-15) 

 

“ఇపుు డు అదే రోజు వారిలో ఇదా్రు జెరూస్లేం నుండి 

ఏడు మైళ్ల దూర్ంలో ఉని  ఎమాా స్ట అనే ప్గామానిక్త 

వెళి్లని్న రు. జరిగినద్ంతా ఒకరితో ఒకరు 

మాటాలడుకుని్న రు. వారు ఒకరితో ఒకరు ఈ వషయాలు 

మాటాలడుకుంటూ మరియు చరిి ంచుకుంటూ ఉండగా, 

యేస్త స్వ యంగా వచ్ఛి  వారితో పాటు నడిచాడు; కానీ 

వారు అతనిని గురింిచకుండా ఉంచారు. … (వారు 

చెపాు రు) అతను ఇప్జ్ఞయెలస్థను 

వమోచ్ఛంచబోతుని్న డని మేము ఆశ్చంచాము. ఇంకా 

చెపాు లంటే ఇద్ంతా జరిగి మ్యడో రోజు. అద్నంగా, మా 

మహిళ్లు కొంద్రు మమా లిి  ఆశ్ి ర్య పరిచారు. ఈరోజు 

తెలలవారుజ్ఞమున వారు స్మాధ వదా్కు వెళిలన్న అతని 

మృతదేహం కనిపంచలేదు. వారు వచి్ఛ , దేవదూతల 

ద్ర్శ న్ననిి  చూశార్ని, అతను స్జీవంగా ఉని్న డని 

చెపాు రు. … అతను (యేస్త) వారితో ఇలా అని్న డు, 

'మీరంత మ్యరుులు, మరియు ప్పవకలిు చెపు నవనీి  

నమేా ంత నిద్ధనంగా ఉన్ని రు! ప్ీసి్త ఈ ాధ్లను 

అనుభవంచ్ఛ తన మహిమలో ప్పవేశ్చంచవలింది 

కాద్ధ?' మరియు మోషే మరియు ప్పవకలింద్రితో 

ప్పార్ంభంచ్ఛ, తన గురించ్ఛ అనిి  లేఖన్నలలో 

చెపు బడిన వాటిని వారిక్త వవరించాడు. వాళ్లల  వెళ్లల ఊరు 

ద్గ గరిక్త రాగానే, యేస్త చాలా దూర్ం వెళి్లని టులగా 

ప్పవరింిచాడు. కానీ వారు అతనిని గటిటగా, 'మాతో ఉండు, 

ద్ధద్ధపు సాయంప్తం కావసిోంది; రోజు ద్ధద్ధపు 

ముగిింది.' కాబటిట, అతను వారితో ఉండడానిక్త లోపలిక్త 

వెళ్లళ డు. అతను వారితో టేబుల వదా్ ఉని పుు డు, 

అతను రొటట తీస్తకొని, ధ్నయ వాద్ధలు తెలిప, వరిచ్ఛ, 

వారిక్త ఇవవ డం ప్పార్ంభంచాడు. అపుు డు వారి కళ్లళ  



తెర్వబడాడయి మరియు వారు అతనిని గురింిచారు 

మరియు అతను వారి ద్ృషిట నుండి అద్ృశ్య మయాయ డు. 

కానీ వారు అతనిని గటిటగా, 'మాతో ఉండు, ద్ధద్ధపు 

సాయంప్తం కావసిోంది; రోజు ద్ధద్ధపు ముగిింది.' 

కాబటిట, అతను వారితో ఉండడానిక్త లోపలిక్త వెళ్లళ డు. 

అతను వారితో టేబుల వదా్ ఉని పుు డు, అతను రొటట 

తీస్తకొని, ధ్నయ వాద్ధలు తెలిప, వరిచ్ఛ, వారిక్త ఇవవ డం 

ప్పార్ంభంచాడు. అపుు డు వారి కళ్లళ  తెర్వబడాడయి 

మరియు వారు అతనిని గురింిచారు మరియు అతను 

వారి ద్ృషిట నుండి అద్ృశ్య మయాయ డు. కానీ వారు 

అతనిని గటిటగా, 'మాతో ఉండు, ద్ధద్ధపు సాయంప్తం 

కావసిోంది; రోజు ద్ధద్ధపు ముగిింది.' కాబటిట, అతను 

వారితో ఉండడానిక్త లోపలిక్త వెళ్లళ డు. అతను వారితో 

టేబుల వదా్ ఉని పుు డు, అతను రొటట తీస్తకొని, 

ధ్నయ వాద్ధలు తెలిప, వరిచ్ఛ, వారిక్త ఇవవ డం 

ప్పార్ంభంచాడు. అపుు డు వారి కళ్లళ  తెర్వబడాడయి 

మరియు వారు అతనిని గురింిచారు మరియు అతను 

వారి ద్ృషిట నుండి అద్ృశ్య మయాయ డు.(లూకా 24:13-31) 

“వార్ంలో మొద్టి రోజు సాయంప్తం, శ్చషుయ లు 

యూదులకు భయపడి తలుపులు వేి ఉండగా, యేస్త 

వచ్ఛి  వారి మధ్య  నిలబడి, ‘మీకు శాంతి కలుగుగాక! 

అతను ఇలా చెపు న తరావ త, అతను తన చేతులు 

మరియు వైపు వారిక్త చూపంచాడు. సావ మిని చూడగానే 

శ్చషుయ లు ఎంతో స్ంతోషించారు. మళీళ , యేస్త, 'మీకు 

శాంతి కలుగుగాక! తంప్డి ననిు  పంపనటుల నేను నినిు  

పంపుతుని్న ను. ద్ధంతో ఆయన వారిపై ఊపరి 

పీలుి కుని, 'పరిశుదా్ధతా ను రవ కరించండి. మీరు 

ఎవరైన్న అతని పాపాలను క్షమించ్ఛనటలయితే, వారు 

క్షమించబడతారు; మీరు వారిని క్షమించకపోతే, వారు 

క్షమించబడరు.(జ్ఞన్ 20:19-23) 

 

“ఎమాా స్టస్థకు వెళ్లల ద్ధరిలో ఉని  ఇదా్రు 

యెరూషలేములో పద్కొండు మంది వదా్కు తిరిగి 

వచాి రు మరియు వారు మాటాలడుతుండగా యేస్త వారి 

మధ్య  నిలబడాడడు. … "అతను వారితో ఇలా అని్న డు, 

'నేను మీతో ఉండగానే నేను మీకు చెపాు ను: మోషే 

ధ్రా్ శాస్త్స్ంి, ప్పవకలిు మరియు ీర్నిలలో న్న గురించ్ఛ 

ప్వాయబడినవనిీ  నెర్వేరాలి.' అపుు డు అతను వారి 

మనస్తస లను తెరిచ్ఛ, వారు లేఖన్నలను అర్తిం 

చేస్తకునేలా వారిక్త చెపాు డు, “ఇలా ప్వాయబడి ఉంది: 

ప్ీసి్త ాధ్పడి మ్యడవ రోజు మృతులలో నుండి 

లేసిాడు, మరియు పశిా తిాపం మరియు పాప క్షమాపణ 



అతని ప్టరు మీద్ బోధంచబడుతుంది. అనిి  దేశాలు, 

జెరూస్లేం నుండి మొద్లవుతాయి. మీరు ఈ 

వషయాలకు సాక్షులు. న్న తంప్డి వాగాానం చేిన ద్ధనిని 

నేను మీకు పంపబోతుని్న ను; అయితే మీరు పై నుండి 

అధకారానిి  ధ్రించే వర్కు నగర్ంలో ఉండండి.(లూకా 

24:38, 44-49) 

 

"'ఒక వార్ం తరువాత అతని శ్చషుయ లు మళీళ  ఇంటోల  

ఉన్ని రు, మరియు థామస్ట వారితో ఉని్న డు. తలుపులు 

తాళ్ం వేి ఉని పు టిీ, యేస్త వచ్ఛి  మధ్య లో 

నిలబడాడడువాళ్లళ , 'మీకు శాంతి కలుగుగాక!' అపుు డు 

అతను థామస్టస్థతో, 'నీ వేలు ఇకక డ పటుట; న్న చేతులు 

చూడండి. నీ చేతిని చాచ్ఛ న్న వైపు పటుట. 

స్ందేహించడం మానేి నమా ండి.(జ్ఞన్ 20:26-27) 

 

ప్ీసి్త, "స్జీవమైన దేవుని కుమారుడు" (మతయిి 16:15, 

16) తన శ్చషుయ లతో మాటాలడుతూ, "పలువబడిన వయ కిుల" 

(చరిి ) స్మ్యహానిి  దేవుడు స్ృషిటసిానని చెపాు డు, అది 

దేవుడు అధకార్ంతో వచిే  రాజయ ంలోక్త ప్పవేశ్పడతాడు. 

ప్పసి్తతం ఉని  కొంద్రి జీవతకాలం. 

 

తన రాజయ ం వచేి  స్మయం గురించ్ఛ అతను మరింత 

నిరిషాటంగా చెపాు డు, "'నేను మీతో నిజం చెపిుని్న ను, 

ఇకక డ నిలబడి ఉని  కొంద్రు దేవుని రాజయ ం శ్క్తతిో 

రావడానిి  చూసే ముందు మర్ణానిి  రుచ్ఛ చూడరు' 

అని వారితో చెపాు డు." (మారుక  9 :1) 

 

వాయ ఖ్య :కాబటిట, ప్ీసి్త తన ప్శోతలలో కొంద్రి 

జీవతకాలంలో తన చరిి ని స్థసాతి పంచడానిి  మనం 

చూసిాము. 

 

యేస్త తనకు ప్దోహం చేసిానని జుడాస్టస్థతో చెపు న 

కొదిసాేపటికే, “'న్న పరీక్షలలో న్నకు అండగా 

నిలిచ్ఛనవారు మీరే. మరియు న్న తంప్డి న్నకు ఒక 

రాజ్ఞయ నిి  అపు గించ్ఛనటుల నేను మీకు రాజ్ఞయ నిి  

ప్పసాదిసిాను, 30 మీరు న్న రాజయ ంలో న్న బలల ద్గ గర్ తిని 

ప్తాగి, ఇప్శాయేలులోని పనిె ండు గోప్తాలకు 

తీరుు తీరుి తూ ింహాస్న్నల మీద్ కూరోి వాలి.’ (లూకా 

22:28). -30) 

 

వాయ ఖ్య :అపస్లిులు తన రాజ్ఞయ నిి  వారిక్త 

నియమించ్ఛనటుల ఈ స్మయంలో ప్ీసి్త చరిి లో 

ఉంచబడాడ ర్ని కొంద్రు నముా తారు. 



 

“మొద్టినుండి ఉని దీ, మనం వని దీ, కళ్లతో 

చూినదీ, చూచ్ఛనదీ, చేతులు తాక్తనదీ – జీవ వాకాయ నిి  

గూరిి  ప్పకటిసి్తని్న ం. జీవతం కనిపంచ్ఛంది; మేము 

ద్ధనిని చూశాము మరియు ద్ధనిక్త సాక్షయ మిచిా ము 

మరియు తంప్డితో ఉని  మరియు మాకు ప్పతయ క్షమైన 

నితయ జీవమును మేము మీకు ప్పకటిసి్తని్న ము. మీరు 

కూడా మాతో స్హవాస్ం కలిగి ఉండేలా మేము చూిన 

వాటిని మరియు వని  వాటిని మీకు ప్పకటిసి్తని్న ము. 

మరియు మన స్హవాస్ం తంప్డితో మరియు ఆయన 

కుమారుడైన యేస్తప్ీసి్తతో ఉంది.(1 యోహాను 1:1-3) 

 

తంప్డి అయిన దేవుని ద్గ గర్కు తిరిగి రావడానిక్త ిదా్ంగా 

ఉని పుు డు, "యేస్త వారి ద్గ గర్కు వచ్ఛి , 'పర్లోకంలో 

మరియు భూమిపై స్రావ ధకారాలు న్నకు ఇవవ బడాడయి, 

కాబటిట మీరు వెళిల, అనిి  దేశాలను శ్చషుయ లనుగా 

చేస్తకోండి, వారి ప్టరిట ాపసి్ా ం ఇవవ ండి. తంప్డి 

మరియు కుమారుడు మరియు పరిశుదా్ధతా , మరియు 

నేను మీకు ఆజా్ఞపంచ్ఛన ప్పతిద్ధనిని పాటించమని 

వారిక్త బోధసి్తని్న ను, నిశి్ యంగా, నేను యుగాంతం 

వర్కు ఎలలపుు డూ మీతో ఉంటాను.(మతయిి 28:18-20)  

 

“అతడు వారితో ఇలా అని్న డు: ‘మీరు లోకమంతటిీ 

వెళిల, స్మస్ ి స్ృషిటక్త స్తవార్ ి ప్పకటించండి. ఎవరైతే 

నమిా  ాపసాి్ ం తీస్తకుంటారో వారు ర్క్షంపబడతారు, 

కాని నమా ని వారు ఖండించబడతారు.(మారుక  16:15-

17) 

 

“న్న పూర్వ పు పుస్కిమైన థియోిలస్టస్థలో, యేస్త తాను 

ఎనిు కుని  అపస్లిులకు పరిశుదా్ధతా  ద్ధవ రా 

సూచనలను ఇచ్ఛి న తరావ త, పర్లోకానిక్త ఎతబిడిన 

రోజు వర్కు యేస్త చేయడం మరియు బోధంచడం 

ప్పార్ంభంచ్ఛన వాటి గురించ్ఛ నేను ప్వాసాను. అతని ా ధ్ 

తరావ త, అతను ఈ మనుషుయ లకు తనను తాను 

చూపంచాడు మరియు అతను జీవంచ్ఛ ఉని్న డని 

నమా ద్గిన అనేక రుజువులను ఇచిా డు. అతను నలభై 

రోజుల వయ వధలో వారిక్త కనిపంచాడు మరియు దేవుని 

రాజయ ం గురించ్ఛ మాటాలడాడు. ఒకానొక స్ంద్ర్భ ంలో, 

అతను వారితో కలిి భోజనం చేసి్తని పుు డు, వారిక్త ఈ 

ఆజ ాఇచిా డు: 'యెరూషలేమును వడిచ్ఛపటటవదాు, కానీ 

న్న తంప్డి వాగాానం చేిన బహుమతి కోస్ం వేచ్ఛ 

ఉండండి, నేను మాటాలడటం మీరు వని్న ను. యోహాను 

నీళ్లతో ాపసి్ా ం తీస్తకుని్న డు, అయితే కొదాిరోజులోల  



మీరు పరిశుదా్ధతా తో ాపసి్ా ం తీస్తకుంటారు. కాబటిట, 

వారు ఒకచోట కలుస్తకుని పుు డు, 'ప్పభూ, మీరు ఈ 

స్మయంలో ఇప్శాయేలుకు రాజ్ఞయ నిి  

పునరుదా్రించబోతుని్న రా?' అని అడిగారు. 

 

"అతను వారితో ఇలా అని్న డు: 'తంప్డి తన స్వ ంత 

అధకార్ం ద్ధవ రా నిర్ణయించ్ఛన స్మయాలు లేద్ధ 

తేదీలను తెలుస్తకోవడం మీకు కాదు. కానీ పరిశుదా్ధతా  

మీపైక్త వచి్ఛ నపుు డు మీరు శ్క్తనిి పందుతారు; మరియు 

మీరు యెరూషలేములోను, యూద్యలోను స్మర్య 

అంతటిలోను మరియు భూదిగంతముల వర్కు న్నకు 

సాక్షులుగా ఉంటారు. అతను ఇలా చెపు న తరావ త, 

అతను వారి కళ్ళ  ముందు ఎతబిడాడడు, మరియు ఒక 

మేఘం అతనిని వారి ద్ృషిట నుండి ద్ధచ్ఛపటిటంది. 

 

“అతను వెళ్లతుని పుు డు వారు ఆకాశ్ంలోక్త తీక్షణంగా 

చూసి్తని్న రు, అకసాా తిుగా తెలలని దుసి్తలు ధ్రించ్ఛన 

ఇదా్రు వయ కిులు వారి పకక న నిలబడాడ రు. 'గలిలయ 

మనుషుయ లారా, మీరు ఇకక డ ఎందుకు నిలబడి 

ఆకాశ్ంలోక్త చూసి్తని్న రు? మీ నుండి పర్లోకానిక్త 

తీస్తకెళ్లబడిన ఈ యేస్త కూడా పర్లోకానిక్త వెళ్లడానిి  

మీరు చూినటేల తిరిగి వసిాడు.' ఆ తరావ త వారు 

యెరూషలేముకు ఆలివ పర్వ తం అని పలువబడే కొండ 

నుండి తిరిగి వచాి రు, ఇది ఒక స్ ుా త్ రోజున నగర్ం 

నుండి నడిచ్ఛ వచ్ఛి ంది. రాగానే మేడమీద్ వారు బస్ 

చేిన గదిలోక్త వెళ్లలరు. అకక డ ఉని వారు పీటర, జ్ఞన్, 

జేమ్స  మరియు ఆంప్డూ; ిలిప్స మరియు థామస్ట, 

ారిోలోముయ  మరియు మాథ్యయ ; జేమ్స  కుమారుడు 

అలాా యస్ట మరియు సైమన్ ది జెలట్, మరియు 

జుడాస్ట జేమ్స  కుమారుడు. స్త్రలిు మరియు యేస్త తలిల 

మరియ మరియు అతని సోద్రులతో కలిి వార్ంతా 

నిర్ంతర్ం ప్పార్తినలో చేరారు.(చటాటలు 1:1-14) 

 

వాయ ఖ్య :ఆద్ధము మరియు ఈవల పాపమును 

అనుస్రించ్ఛ మొద్టిసారిగా, వారు దేవునితో 

స్మాధానపడుటకు మానవుడు తవ ర్లో ఒక మార్గము 

తెర్వబడును. 

 

కొంత్మంది లౌకిక రచయిత్లు యేస్త గురించి 

ఏమి క్రవాసారు 

యేస్త బయలుపర్చబడినటుల బైబిలస్థలో ఉని పు టిీ, 

బైబిల ఆయనను స్మరిు ంచ్ఛనటేల, యేస్త ఒక చారిప్తక 

వయ క్త ి అని ధ్ృవీకరించడానిక్త బైబిల వెలుపల 



గణనీయమైన సాక్షాయ లు ఉన్ని యి. ప్పాచీన 

చరిప్తకారుల ఈ ా హయ  ర్చనలు అతని గురించ్ఛ బైబిలు 

చెప్టు ద్ధనిని ధ్ృవీకరిసిాయి. 

 

థాలస్ట 

మాథ్యయ  ఇలా ప్టరొక ని్న డు, "వారు అతనిని ిలువ 

వేశారు ... మరియు కూరుి ని, వారు అకక డ అతనిని 

కాపలాగా ఉంచారు ... ఆర్వ గంట నుండి తొమిా ద్వ 

గంట వర్కు భూమి అంతా చీకటి అలుముకుంది." 

(మతయిి 27:35-36; 45-46) 

 

మారక  ఈ వధ్ంగా చెపాు డు, "ఆర్వ గంటకు తొమాి ద్వ 

గంట వర్కు భూమి అంతటా చీకటి కముా కుంది." 

(మారుక  15:33) 

 

థాలస్ట, AD 52లో రోమ్స్థలో నివించ్ఛన మరియు 

పనిచేిన స్మారిటన్-జనిా ంచ్ఛన చరిప్తకారుడు, 

జూలియస్ట ఆప్ికానస్ట, రండవ శ్తాబంా చ్ఛవరిలో స్త్కైస్వి 

కాల శాస్త్స్జిుడాు ఉటంక్తంచారు. "థాలస్ట, తన చరిప్తల 

యొకక  మ్యడవ పుస్కింలో, ఈ చీకటిని సూరుయ ని 

ప్గహణంగా వవరించాడు." పసాక  స్మయంలో యేస్త 

చనిపోయినపుు డు జరిగినటులగా, పౌర్ణమి స్మయంలో 

సూర్య ప్గహణం స్ంభవంచద్ని వాదిసిూ నివేదికపై 

ఆప్ికనస్ట తన అభయ ంతరానిి  ప్టరొక ని్న డు. థాలస్టస్థకు 

స్ంబంధంచ్ఛన ప్పసిావన యొకక  బలం ఏమిటంటే, 

యేస్త మర్ణం యొకక  పరిితితులు మొద్టి శ్తాబంా 

మధ్య లో ఇంపీరియల ిటీలో తెలుస్త మరియు 

చరిి ంచబడాడయి. థాలస్ట వంటి అవశావ స్తలు చీకటిని 

స్హజమైన ద్ృగివ షయంగా వవరించడం అవస్ర్మని 

భావంచేంత వర్కు, యేస్త ిలువ వేయబడిన వాస్విం 

ఆ స్మయానిక్త ా గా తెలిి ఉండాలి. ... హాసాయ స్ు ద్ంగా, 

థాలస్ట'[FF ప్ూస్ట, “ది నూయ  టస్టమెంట్ డాకుయ మెంట్స ,” Eerdmens, 

p. 113 ఉద్హరించబడింది ఎడవ ర డ ి. వార్టన్, "స్త్కైస్వితవ ం: ఎ స్థక్త లయర 

కేస్ట ఆఫ హిస్టరీ" హోవారడ ప్ట. 7] 

 

మారా ార-సెరాపయన్ 

ప్బిటీష్ మ్యయ జియంలోని ఒక మానుయ ప్ కి ప్స టస్థలో మారా 

ార-సెరాపయన్ అనే ిరియన్ తన కుమారుడిక్త 

పంపన లేఖ యొకక  పాఠానిి  భప్ద్పరిచాడు. చాలా 

మంది వద్ధవ ంస్తలు దీనిని 73 తరావ త ప్ీ.శ్. సోప్కటీస్ట, 

పైథాగర్స్ట మరియు యూదుల తెలివైన రాజు వంటి 

స్థజా్ఞనులను హింించడం యొకక  మ్యర్ుతావ నిి  తంప్డి 

వవరించాడు, ఇది స్ంద్ర్భ ం స్ు షటంగా యేస్త అని 

చూపసి్తంది. "సోప్కటీస్టస్థకు మర్ణశ్చక్ష వధంచడం వలల 



ఎథీనియనుల ఏమి ప్పయోజనం పంద్ధరు? వారి నేరానిక్త 

తీరుు గా వారిక్త కరువు మరియు స్థప్టలగు వచి్ఛ ంది. 

పైథాగర్స్టస్థను కాలి డం వలల స్మోస్టస్థలోని పురుషులు 

ఏమి ప్పయోజనం పంద్ధరు? క్షణంలో వారి భూమి 

ఇస్తకతో కపు బడిపోయింది. ఏమి ప్పయోజనం? 

యూదులు తమ రాజును ఉరితీయడం వలల 

లాభపడాడ రా?ఆ తరావ తే వారి రాజయ ం ర్దాు 

చేయబడింది, దేవుడు ఈ ముగుగరు స్థజా్ఞనులపై 

న్నయ యంగా ప్పతీకార్ం తీరుి కుని్న డు: ఎథీనియనుల 

ఆకలితో చనిపోయారు; సామియనుల స్ముప్ద్ధలచే 

కొటుటకుపోయారు; యూదులు, శ్చధలమై మరియు వారి 

భూమి నుండి తరిమివేయబడి, పూరిగిా చెద్ర్గొటటబడి 

నివిసి్తని్న రు. … లేద్ధ తెలివైన రాజు మంచ్ఛ కోస్ం 

చనిపోలేదు; అతను ఇచ్ఛి న బోధ్నలో 

జీవంచాడు."[ప్బిటీష్ మ్యయ జియం ిరియాక్ స్థశీ మమతి, FF ప్ూస్ట, 

“జీసెస్ట అండ ప్క్తిటయన్ ఆరిజిన్స  ఔట్స్థసైడ ది నూయ  టస్టమెంట్”, p. 

31. ఎడవ ర డ ి. వార్టన్ తన పుస్కిం "ప్క్తిటయానిటీ: ఎ స్థక్త లయర కేస్ట ఆఫ 

హిస్టరీ"లో ఉద్హరించారు] 
 

కారి లియస్ట టాిటస్ట 

స్తమారు AD 50 నుండి AD 100 వర్కు జీవంచ్ఛన రోమన్ 

చరిప్తకారుడు నీరో యొకక  అగిి  గురించ్ఛ ప్వాసాడు. 

"తతా లితంగా, నివేదిక నుండి బయటపడటానిక్త, నీరో 

నేరానిి  కటిటపడేసాడు మరియు వారి అస్హయ కర్మైన 

చర్య ల కోస్ం అస్హియ ంచుకునే తర్గతిక్త అతయ ంత 

స్తనిి తమైన హింస్ను వధంచాడు, దీనిని ప్పజలు 

స్త్కైస్విులు అని పలుసిారు. ప్క్తస్టస్ట, అతని నుండి ప్టరు 

వచ్ఛి ంది, ఆ స్మయంలో తీప్వమైన శ్చక్షను 

అనుభవంచాడు. మా ప్పకూయ రేటర్ లలో ఒకరైన 

పంటియస్ట పలాటస్ట చేతిలో టిబెరియస్ట పాలన." 

[“ది యానలస  అండ ది హిస్టరీస్ట,” 15:44. ప్బిటానికా ప్గేట్ బుక్స  నుండి, 

స్ం. 15, p. 168. ఎడవ ర డ ి. వార్టన్ తన పుస్కిం "ప్క్తిటయానిటీ: ఎ స్థక్త లయర 

కేస్ట ఆఫ హిస్టరీ"లో ఉద్హరించారు] 

 

స్థపలనియస్ట సెకండస్ట 

AD 112లో ఒక రోమన్ గవరి్ ర చప్కవరి ిప్టాజన్ ప్వాశాడు 

"వారు (స్త్కైస్విులు) వెలుతురు రాకముందే ఒక నిరీణత 

రోజున కలుస్తకునే అలవాటును కలిగి ఉన్ని రు, వారు 

ప్ీసి్తను దేవుడని ఒక గీతానిి  ఆలపంచారు మరియు 

కటుటబడి ఉండకూడద్ని గంభీర్మైన ప్పమాణంతో 

కటుటబడి ఉన్ని రు. ఏదైన్న చెడడ పని ... ఆ తరావ త 

వడిపోవడం వారి ఆచార్ం." [“ఎపస్టలస ,” 10:96. ఎడవ ర డ ి. 

వార్టన్ తన పుస్కిం “ప్క్తిటయానిటీ: ఎ స్థక్త లయర కేస్ట ఆఫ హిస్టరీ”లో 

ఉద్హరించారు] 

  

రటోనియు 



హాప్డియన్ పాలనలో ఇంపీరియల హౌస్ట యొకక  

వశ్ల లషకుడు మరియు న్నయ యసాతినం అధకారి లైఫ ఆఫ 

స్థకాలడియస్టస్థలో AD 120 గురించ్ఛ రాశారు. "ప్కెస్టస్ట 

ప్పోద్ు లంతో యూదులు నిర్ంతర్ం ఆటంకాలు 

చేసి్తంటే, అతను (స్థకాలడియస్ట) వారిని రోమ్ నుండి 

బహిషక రించాడు." ఎడవ ర డ ి. వార్టన్ ఇలా ప్టరొక ని్న డు: 

“ఈ ఉలేలఖన్ననిక్త ఖాయ తి రావడానిక్త కార్ణం, ద్ధద్ధపు 

అర్వై స్ంవతస రాల ప్క్తతం లూకా ఇదే స్ంఘటనను 

అపోస్లిుడైన పాల అక్తవ లా అనే స్త్కైస్వి యూదు 

జంటతో జతకటటడానిక్త కార్ణం అని నమోదు చేశాడు. 

ప్పిక లాల  (చటాటలు 18:1-2). మర్లా, చారిప్తక 

స్ంద్ర్భ ంలో ప్ీసి్త ప్పసిావన బైబిల-వయ తిరేక 

సాహితయ ంలో గమనించబడింది.[ఎడవ ర డ ి. వార్టన్, 

“ప్క్తిటయానిటీ: ఎ స్థక్త లయర కేస్ట ఆఫ హిస్టరీ,” హోవారడ ప్ట. 11] 

 

స్థ లవయస్ట జోసెఫస్ట 

జోరఫస్ట మొద్టి శ్తాబపాు రోమనో-యూదు 

చరిప్తకారుడు, అతను AD 33లో జెరూస్లేంలో-

అపుు డు రోమన్ జుడియాలో భాగమైన-లో జనిా ంచాడు. 

జోరఫస్ట ఒక ఆస్క్తకిర్మైన పరిశీలనను కలిగి ఉని్న డు. 

"మరియు ఈ స్మయంలో యేస్త, ఒక తెలివైన వయ క్త,ి 

నిజంగా మనం అతనిి  మనిషి అని పలుసిాము; అతను 

అదుభ తమైన కారాయ లు చేసేవాడు, స్తాయ నిి  

ఆనంద్ంగా రవ కరించే మనుషుయ లకు బోధ్కుడు, 

అతను చాలా మంది యూదులను మరియు అనేక 

మందిని గెలుచుకుని్న డు. ప్గీకులు, ఈ వయ క్త ిమెరస య, 

మరియు పలాతు మన స్వ ంత న్నయకుల ప్పోద్ు లంతో 

అతనిని ిలువకు శ్చక్షంచ్ఛనపుు డు, మొద్టి నుండి 

అతనిని ప్ప్టమించ్ఛన వారు మానుకోలేదు, ఎందుకంటే 

అతను మ్యడవ రోజు వారిక్త స్జీవంగా కనిపంచాడు. 

ప్పవకలిు అతని గురించ్ఛ అనేక ఇతర్ అదుభ తమైన 

వషయాలు ఊహించారు మరియు చెపాు రు మరియు 

ఇపుు డు కూడా అతని ప్టరు పటటబడిన స్త్కైస్విుల జ్ఞతి 

ఇంకా అంతరించ్ఛపోలేదు. "స్త్కైస్విం: 

 

ప్పార్ంభ యూదు మరియు జెంటిల ర్చయితలు 

FF ప్ూస్ట నుండి ప్క్తంది కోట్ దీనిని చాలా స్ు షటంగా 

స్ంప్గహిసి్తంది. "ప్పార్ంభ యూదు మరియు అనయ జ్ఞతి 

ర్చయితల నుండి వచి్ఛ న సాక్షాయ ల గురించ్ఛ ఇంకా 

ఏమైన్న ఆలోచ్ఛంచవచుి  ... ఇది కనీస్ం స్త్కైస్వి ర్చనల 

సాక్షని తిర్స్క రించేవారిక్త, యేస్త యొకక  చారిప్తక 

పాప్తను స్థసాతి పంచ్ఛంది. కొంతమంది ర్చయితలు ఒక 

ానీస తో బొమా లు వేయవచుి . 'ప్ీసి్త-పురాణం', కానీ 



వారు చారిప్తక సాక్షాయ ల ఆధార్ంగా అలా చేయరు. 

జూలియస్ట రజర చారిప్తకత వలె నిషాు క్షకమైన 

చరిప్తకారుడిక్త ప్ీసి్త యొకక  చారిప్తాతా కత అక్షాంశ్ం 

(స్వ యంగా) ఉంటుంది.' అని ప్పచార్ం చేసేది 

చరిప్తకారులు కాదు. ప్ీసి్త-పురాణ ిదా్ధంతాలు." [FF 

ప్ూస్ట, "ది నూయ  టస్టమెంట్ డాకుయ మెంట్స ." ప. 119. 

ఎడవ ర డ ి. వార్టన్ తన పుస్కిం "స్త్కైస్వితవ ం: ఎ స్థక్త లయర 

కేస్ట ఆఫ హిస్టరీ"లో ఉద్హరించారు] 

 

ముగంపు 

నజరేయుడైన యేస్త దేవుని ర్హస్య ం. 

తిరుగుాటుద్ధరుడైన ఆ దేవదూత సాతాను ద్ధవ రా 

యేస్త ప్పలోభాలను అనుస్రించ్ఛ, యేస్త తన క్షమాపణ 

మరియు ర్క్షణ స్ందేశానిి  ప్పకటించడం 

ప్పార్ంభంచాడు. యేస్త యొకక  ప్పాయశి్చ త ితాయ గం 

(ిలువ వేయడం), ఆయన పునరుతాతినం మరియు 

ఆరోహణం తరావ త, ఆయన స్యోధ్య  స్ందేశ్ం 

ప్పకటించడం మరియు అంద్రిీ అందించడం 

ప్పార్ంభమైంది. ఆయనపై వశావ స్ం, వశావ స్ం 

మరియు వధేయతను ఉంచే ప్పతి ఒకక రూ తమ 

స్ృషిటకర్తిో రాజీపడి ప్ీసి్త శ్రీర్ంలో, అతని చరిి లో 

ఉంచబడతారు. 

ప్పశి్ లు 

6. యేస్త జ్ఞన్ ద్ధవ రా ాపటజం (మునిగి) ఉని పుు డు 

a. ___ స్వ ర్ గం తెర్వబడింది. 

b. ___ దేవుని ఆతా  అతనిపై దిగివచ్ఛి ంది. 

c. ___ ఒక స్వ ర్ం "ఈయన న్న ప్పయమైన 

కుమారుడు, ఇతని పటల నేను 

స్ంతోషిసి్తని్న ను." 

d. ___ పైవనీి  

e. ___ ఏమీ జర్గలేదు, అతను మాప్తమే 

తడిసాడు 

 

7. డెవల అతని కోరిక ద్ధవ రా యేస్తను శోధంచాడు 

a. ___ ఆహార్ం 

b. ___ శ్క్త ి

c. ___ మెటీరియల వషయాలు 

 

8. యేస్త స్మర్య స్త్రకి్త తాను మెరస య అని 

చెపాు డు 

ఒపుు  తపుు  ___ 

 

9. ప్ీసి్త ద్ధవ రా మానవుడు దేవునితో 

స్మాధానపడతాడు. 

ఒపుు  తపుు  ___ 



 

10. యేస్త అరస్తట మరియు వచార్ణ స్మయంలో ఏమి 

జరిగింది? 

a. ___ అతని బోధ్నల గురించ్ఛ ప్పశి్చ ంచారు 

b. ___ ముఖం మీద్ కొటాటడు 

c. ___ వచార్ణ కోస్ం పలాతుకు పంపణీ 

చేయబడింది 

d. ___ దోషి కాద్ని తేలింది 

e. ___ కొర్డాలతో కొటాట రు 

f. ___ అతని తలపై ముళ్ల క్తరీటం ఉంచబడింది 

g. ___ "యూదులైతే రాజు" అని పలాతు 

ప్పకటించాడు 

___ పైవనీి  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Bible Knowledge Institute – ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటటియాట్ - 
Electives Studies - ఐచిిక్ అధ్ాయనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండి మరణం వరక్ు - 
Planned Redemption – పణోాళిక్ాబదధమ ైన విముక్ిు - 

     Creation before Genesis - ఆద క్ాండము ముందత స్ృషటి  - 
What Shall We Do? మనం ఏంచదేాద ం? 

End of Time on Earth - భూమిప్ ై స్మయం ముగింపు - 
Marriage and Divorce - వివ్ాహం మరయిు విడాక్ులు - 
Silence of the Scriptures - గ్ీంథాల న్నశ్శబదం - 
Daniel  - డేన్నయల 

First Principles of Christ - క్రీస్తు  మొదట ిస్ూత్ాోలు - 
Holy Spirit - పరిశుదధ ఆత్మ - 
Types and Metaphors - రక్ాలు మరయిు రూపక్ాలు - 

Additional Studies - అదనపు అధ్ాయనాలు - 
Today's Church Practices - నేటి చరిు పదధత్ లు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల క్ంప్ ైలింగ్ మరియు అనతవ్ాదం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రక్ాలు మరియు పవోచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 త్రాేత్ బో ధ్నలు & అభాాస్ాలు 
God's Sabbath - దేవున్న స్బాీత్ - 
Promises Now and For Evermore - ఇపుుడు మరయిు ఎపుటిక్ర వ్ాగాద నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్న పునరిిరామణ పోక్ియీ - 
Living The Maximum Life - గ్రిషి జీవిత్ాన్ని గ్డపడం - 
Real Men are Godly Men - న్నజమ నై పురుష లు ద వైభక్ిు గ్ల పురుష లు - 
Living For One Another - ఒక్ర ిక్ోస్ం ఒక్రు జీవించడం - 
Greatest Questions Ever Asked - ఇపుటివరక్ు అడిగే గొపు పోశ్ిలు - 
Wonderful Words Of Life - జీవిత్ం యొక్క అదతుత్మ ైన పదాలు - 
Lessons From The Cross - సటలువ నతండి పాఠాలు - 
Jehovah's Witnesses church - యిెహో వ్ాస్ాక్షుల చరిు 

Interesting but not required for BKS award - BKS అవ్ారా క్ోస్ం ఆస్క్ిుక్రమ నై క్ానీ అవస్రం లేదత - 
Outlined Bible - వివరించిన బ ైబిల - 
Summarized - స్ారాంశ్ం - 

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. 

ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటిటయాట్ అంద ంచే పాఠాలు మరియు సేవలు ఉచిత్ం. మీరు టయాషన్ లేదా మరదే నైా ఫజీు క్ోస్ం 
ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంటరేి షనల బైబిల న్నలెడ ేఇనిస ిటూయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన స్ంకలు ం గురించి మరింత్ తెలుస్తకోవాలనే ఆస్కి ు ఉనన  ఎవరికైనా బైబిల్ పాఠాలను అంద్భబాటులో 

ఉంచడం ఇనిీ ిట్యయ ట్ యొకక  లక్ష్య ం పాఠాలను క్రప్టంట్ చేయడానికి డౌన్్లోడ్ చేస్తకోవచి్చ , ఆన్్లైన్్లో అధ్య యనం 

చేయవచి్చ  లేదా వయ కుులు లేదా చరిి ల దావ రా ఇమెయిల్ మంక్రతిత్వ  శాఖ్లో ఉపయోగంచవచి్చ . ఇంటర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిీ ిట్యయ ట్ (IBKI) నుండి డిపొ్లమా స్ంపాదించడానికి ఒక విదాయ రి ాత్పు నిస్రిగ్ద నాలుగు అవస్రమైన కోరుీ లు మరియు 7 ఎంప్టక 

పాఠాలను పూరిు చేసి ఉండాలి. అడావ నీ్ ్డ్ ్స్సిస్ట "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్సాక లర్) అవారుును అంద్భకోవడానికి, ఒక విదాయ రి ాడిపొ్లమా 

స్ంపాదించడంతో పాటు అనిన  ఎలకివి్ పాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధ్య యనాలను పూరిు చేసి ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొది కోరుీ  “మరీ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ ప్పతిదీ ఎలా వచ్ఛి ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిషి 

Christ, The Mystery of God |  ప్ీసి్త - దేవుని ర్హస్య ం  

Myths About God |  దేవుని గురించ్ఛన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుీ  రండు - అత్ని స్ందేశానికి విధేయత్ 

Time Before Christ   ప్ీసి్తకు ముందు స్మయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్ీసి్త స్మయం  

Time After Christ   ప్ీసి్త తరావ త స్మయం  

Time To Decide    నిర్ణయించే స్మయం  

From Death Through The Cross to Life   మర్ణం నుండి ిలువ జీవతానిక్త  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుీ  మూడు -క్రీస్తులో కొత్ు ఆధ్యయ తిీ క జీవిత్ం  

Baptism into Christ   |  ప్ీసి్తలోక్త ాపటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపస్టలస  నుండి స్ందేశ్ం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతా  మరియు స్తయ ంతో దేవుణ్ణణ ఆరాధంచండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుీ  నాలుగు - క్రీస్తులో పరిపకవ త్ 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేస్త 

Life Of Christ |  ప్ీసి్త జీవతం 

United In Christ   ప్ీసి్తలో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిా క పాలు 

Living Liberated |  లివంగ లిబరేటడ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్త ప్ీసి్త యొకక  ప్పతయ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శ్రీర్ం, ఆతా , ఆతా  - మీరు చనిపోయినపుు డు వారు 

ఎకక డిక్త వెళ్తారు?         
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దయచేసట ఈ పర ో గాీ మ్ మరియు పాఠాలక్ు స్ంబంధ ంచిన అన్ని పోశ్ిలనత 
ఈ చిరునామాలో మీ న్నయమించబడిన ఉపాధాాయుడికి్ పంపండి. 
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