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From Death To Life 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

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

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

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

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

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

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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మరణం న ండి జీవితం వరకు 
 

క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరేద నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చయేడం మీ బాధ్ాత్. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీీక్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీక్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీీక్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
 

 

 

 

 

 

 
 

ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటిటయాట్ IBKI మారుు లేదా ఛారీ్ 
లేక్ుండా పూరిుగా వ్ాణజిేాత్ర పోయోజనాల క్ోస్ం పాఠాలనత 

పునరుత్ుత్తు  చయేడాన్నక్ి అనతమత్తన్న మంజూరు చసే్తు ంద . రాండోల్ 
డన్, అధ్ాక్షుడు - రాబరటి  శాంటియాగట, 
డీన్ మా వ్బె స టై్ Thebibleway.net 

న్న స్ందరిశంచండ ిvinay_coc@rediffmail.com 

 



From Death to Life 
 
WHO IS GOD? 
 
In these readings you will learn about God who gives us 
life. Who is He? What has He done? Does He care about 
us? What does He want from us? Why is it so wrong to 
worship and serve any person, object or thing other than 
God? 
 
1. John 17:3 - "Now this is eternal life: that they may 
know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you 
have sent.” 
a. To receive eternal life, do you need to know God?                                                              
YES or NO 
 
2. John 4:23, 24 - "Yet a time is coming and has now come 
when the true worshipers will worship the Father in spirit 
and truth, for they are the kind of worshipers the Father 
seeks.  God is spirit, and his worshipers must worship in 
spirit and in truth.” 
a. God is either spirit or matter. Which?           
_________________ 
b. Is God seeking people to worship Him?                                                                                
YES or NO  
 
3. Acts 17:24-31 - “The God who made the world and 
everything in it is the Lord of heaven and earth and does 
not live in temples built by hands.  And he is not served 
by human hands, as if he needed anything, because he 
himself gives all men life and breath and everything else.  
From one man he made every nation of men, that they 
should inhabit the whole earth; and he determined the 
times set for them and the exact places where they 
should live.  God did this so that men would seek him and 
perhaps reach out for him and find him, though he is not 
far from each one of us. 'For in him we live and move and 
have our being.' As some of your own poets have said, 
'We are his offspring.'  
 
 “Therefore, since we are God's offspring, we should not 
think that the divine being is like gold or silver or stone-an 
image made by man's design and skill. In the past God 
overlooked such ignorance, but now he commands all 
people everywhere to repent.  For he has set a day when 
he will judge the world with justice by the man he has 
appointed. He has given proof of this to all men by raising 
him from the dead.”  
a. Who created the world and all that is in it?    
________________ 
b. Who needs whom?  
     ____1) We need God  
     ____2) God needs us 

మరణం నతండ ిజీవిత్ం వరక్ు 
 

దేవుడు ఎవరు? 
 

ఈ పఠనాలో్ల మీరు మనకు జీవితాన్ని  ఇచే్చ  దేవున్న 

గురించి నేరుే కుింటారు. ఆయన ఎవరు? అతను ఏమి 

చ్చసాడు? అతను మన గురించి పట్టించుకుింటాడా? 

అతను మన నుిండి ఏమి కోరుకుింటునిా డు? 

భగవింతుడిన్న కాకుిండా మరే వయ క్తని్న, వసి్తవును లేదా 

వసి్తవులను పూజించడిం మరయు సేవ చ్చయడిం 

ఎిందుకు తప్పు ? 
 

1. యోహాను 17:3- "అది్వ తీయ సతయ దేవుడైన న్ననిు  

మరయు నీవు పింపిన యేస్తక్రీసి్తను వారు ఎరుగుటయే 

న్నతయ జీవము." 

a. శాశి్ త జీవితాన్ని  పిందాలింటే, మీరు దేవుణ్ణ ి

తెలుస్తకోవాలి? అవును లేదా కాదు 
 

2. యోహాను 4:23, 24- "అయితే న్నజమైన ఆరాధకులు 

తింక్రడిన్న ఆతమ తో మరయు సతయ ింతో ఆరాధించ్చ 

సమయిం వసి్ింద్వ మరయు ఇప్పు డు వచేి ింద్వ, 

ఎిందుకింటే వారు తింక్రడి కోరుకునే ఆరాధకులు. 

దేవుడు ఆతమ , మరయు అతన్న ఆరాధకులు ఆతమ తో 

మరయు సతయ ింతో ఆరాధించాలి. ” 

a. దేవుడు ఆతమ  లేదా పదార్థిం. ఏద్వ? 
__________________ 

బి. దేవుడు తనను ఆరాధించమన్న క్రపజలను 

కోరుతునిా డా? అవును లేదా కాదు 
 

3. అపసలిుల కార్య ములు 17:24-31- “క్రపపించాని్న  

మరయు దాన్నల్లన్న క్రపతిదాన్ని  సృష్టించిన దేవుడు 

సి రాాన్నక్త మరయు భూమిక్త క్రపభువు మరయు చ్చతులు 

కట్టన దేవాలయాలల్ల న్నవసించడు. మరయు అతను 

మానవ చ్చతులతో సేవ చ్చయడు, అతన్నక్త ఏదైనా 

అవసర్ిం ఉని టోుగా, అతను తనింతట తానుగా 

మనుషులిందరీ జీవితిం మరయు శిా స మరయు 

మిగతావనీి  ఇసిాడు. ఒక వయ క్త ినుిండి అతను 

మనుషుయ ల క్రపతి జాతిన్న సృష్టించాడు, వారు భూమి 

అింతటా న్నవసించాలి; మరయు అతను వారక్త 

న్నర్యిిించిన సమయాలను మరయు వారు 

న్నవసించాలిి న ఖచిే తమైన స్సథలలను 

న్నర్యిిించాడు. దేవుడు మనల్ల క్రపతి ఒకక రక్త దూర్ింగా 

లేకపోయినా, మనుషులు అతన్నన్న వెతకడాన్నక్త 

మరయు బహుశా అతన్నన్న చ్చరుకోవడాన్నక్త మరయు 

అతన్నన్న కనుగొనడాన్నక్త దేవుడు ఇల చ్చసాడు. 

'ఎిందుకింటే ఆయనల్ల మనిం జీవిసి్తనిా ము మరయు 

కదులుతాము మరయు మన ఉన్నక్తన్న కలిగి ఉనిా ము.' 

మీ సి ింత కవులు కిందరు 'మేము అతన్న సింతానిం' 



c. What shows that God cares for us  
     ____1) He gives us life and breath 
     ____2) He wants us to seek Him   
     ____3) He is always near to each one of us   
     ____4) all of these answers. 
d. He who thinks that God is like gold, silver, stone or any 
other work of art is: 
     ____1) intelligent  
     ____2) ignorant 
e. Do you think that God really will judge and condemn 
those who do not repent, even knowing that He loves and 
cares for us all?                                                                                                   
YES or NO 
 4. Romans 1:18-25 - “The wrath of God is being revealed 
from heaven against all the godlessness and wickedness 
of men who suppress the truth by their wickedness, since 
what may be known about God is plain to them, because 
God has made it plain to them.  For since the creation of 
the world God's invisible qualities-his eternal power and 
divine nature-have been clearly seen, being understood 
from what has been made, so that men are without 
excuse.  
 
“For although they knew God, they neither glorified him 
as God nor gave thanks to him, but their thinking became 
futile and their foolish hearts were darkened.  Although 
they claimed to be wise, they became fools and 
exchanged the glory of the immortal God for images 
made to look like mortal man and birds and animals and 
reptiles.  
 
“Therefore, God gave them over in the sinful desires of 
their hearts to sexual impurity for the degrading of their 
bodies with one another. They exchanged the truth of 
God for a lie, and worshiped and served created things 
rather than the Creator who is forever praised. Amen.”  
a. Even a person who never read the Bible should know 
that the Creator is powerful, intelligent and divine?                                                                                                                                     
YES or NO 
b. Does the person who denies the existence of God the 
Creator have any excuse?       YES or NO 
c. Should the fact that God is our Creator cause us to 
worship and praise Him?               YES or NO 
d. Does God let people follow their own sinful desires 
even though they are displeasing to Him?                       
                                                                                                                                                           
YES or NO 
e. Whoever worships and serves things that were created   
    instead of the Creator is?                                                                                           
RIGHT or WRONG 
f. Write some created things that people serve nowadays:  
 1) _________________  
 2)_________________  

అన్న చెప్పు రు. 
 

“కాబట్ట, మనిం దేవున్న సింతానిం కాబట్ట, దైవిక జీవి 

బింగార్ిం లేదా వెిండి లేదా రాయి వింట్దన్న మనిం 

భావిించకూడదు - మన్నష్ యొకక  రూపకలు న మరయు 

నైప్పణ్య ిం దాి రా తయారు చ్చయబడిన క్రపతిరూపిం. 

గతింల్ల దేవుడు అలింట్ అజాానాని్న  పట్టించుకోలేదు, 

కానీ ఇప్పు డు క్రపతిచోటా ఉని  క్రపజలిందరనీ 

పశేా తిాపపడమన్న ఆజాాపిించాడు. తాను న్నయమిించిన 

వయ క్త ిదాి రా ల్లకాన్నక్త నాయ యింగా తీరుు  తీరేే  రోజును 

ఆయన న్నర్యిిించాడు. ఆయనను మృతులల్లనుిండి 

లేపడిం దాి రా మనుషుయ లిందరీ దీన్నక్త రుజువు 

ఇచేా డు. 

a. క్రపపించాన్ని  మరయు దాన్నల్లన్న సమసిాని్న  ఎవరు 

సృష్టించారు? _______________ 

బి. ఎవరక్త ఎవరు కావాలి? 

____1) మనకు దేవుడు కావాలి 

____2) దేవున్నక్త మనము కావాలి 

స. దేవుడు మనపట ోక్రశ్దధ చూప్పతునిా డన్న ఏద్వ 

చూపిసి్తింద్వ 

____1) ఆయన మనకు జీవాన్ని  మరయు శిా సను 

ఇసిాడు 

____2) మనిం ఆయనను వెతకాలన్న ఆయన 

కోరుకుింటునిా డు 

____3) అతను ఎలపో్పు డూ మనల్ల క్రపతి ఒకక రక్త 

దగరా్గా ఉింటాడు 

____4) ఈ సమాధానాలనిీ . 

డి. భగవింతుడిన్న బింగార్ిం, వెిండి, రాయి లేదా 

మరేదైనా కళాకృతి లింట్దన్న భావిించ్చవాడు: 

____1) తెలివైన 

____2) అజాాన్న 

ఇ. దేవుడు మనిందరనీ క్రేమిసి్తనిా డన్న మరయు క్రశ్దధ 

వహిసి్తనిా డన్న తెలిస కూడా పశేా తిాపపడన్న వారన్న 

న్నజింగా తీరుు తీరే  శిక్షిసిాడన్న మీరు 

అనుకుింటునాి రా? అవును లేదా కాదు 

4. రోమనోు 1:18-25 - “దేవున్న గురించి తెలిసన 

విషయాలు వారక్త సు షటింగా ఉనాి యి, ఎిందుకింటే 

వార దురామ ర్ిాంతో సతాయ ని్న  అణ్చివేసే మనుషుయ ల 

భక్తహిీనత మరయు దుషటతిా న్నక్త వయ తిరేకింగా దేవున్న 

కోపిం పర్ల్లకిం నుిండి బయలుపర్చబడుతోింద్వ. 

వారక్త సాదాసీదాగా చ్చసింద్వ. క్రపపించాన్ని  

సృష్టించినపు ట్ నుిండి, దేవున్న అదృశ్య  గుణాలు-

అతన్న శాశి్ తమైన శ్క్త ిమరయు దైవిక సి భావిం- 

సు షటింగా కన్నపిించాయి, సృష్టించబడిన వాట్ నుిండి 

అర్థిం చ్చస్తకోబడాాయి, తదాి రా మనుషులు 

క్షమిించబడరు. 
 

“వారు దేవుణ్ణ ిఎరగియుని పు ట్ీ, వారు ఆయనను 



 3)_________________ 
 
5. Matthew 19:26 – “Jesus looked at them and said, ‘With 
man this is impossible, but with God all things are 
possible.’”   
a. Is there anything that God cannot do?                                                                                  
YES or NO   
b. Can we trust in God to supply all our needs?                                                                       
YES or NO 
 
6. John 3:16 - “For God so loved the world that he gave 
his one and only Son, that whoever believes in him shall 
not perish but have eternal life.” (Romans 5:6-8) You see, 
at just the right time, when we were still powerless, 
Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for 
a righteous man, though for a good man someone might 
possibly dare to die. But God demonstrates his own love 
for us in this: While we were still sinners, Christ died for 
us.”  
a. Does God love you, even though you are a sinner?                                                            
YES or NO 
b. What is the greatest proof of God's love for 
you?_____________ 
c. What does God want for you?                                                                                         
DEATH or LIFE 
 
Summary: 
You saw that the God who created you also loves you and 
wants you to seek, worship and glorify Him. This 
Wonderful God is powerful and “able to do infinitely 
more that anything we can ask or think” (Ephesians 3:20). 
He gave us His Son, Jesus, as a great demonstration of His 
love. Now you need to learn some important things about 
this Jesus. 
 
WHO IS JESUS? 
 
In these readings you will learn about Jesus the Christ, 
the Prince of Life. (Acts 3:15) Who is He? What is His 
importance for us? Why is He worthy of our praise and 
obedience? 
 
1. John 1:1-4, 14 - “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 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.” 
a. Is Jesus God?                                                                                                                                
YES or NO 
b. Where can we find life?         

దేవున్నగా మహిమపర్చలేదు లేదా ఆయనకు 

కృతజతాాసి్తతులు చెలిిోంచలేదు, కాన్న వార ఆల్లచన 

వయ ర్ థమైింద్వ మరయు వార మూర్ఖ హృదయాలు చీకట్గా 

మారాయి. వారు స్జాానులమన్న చెప్పు కుని పు ట్ీ, వారు 

మూరుఖలుగా మారారు మరయు మర్ియ మైన మన్నష్ 

మరయు పక్షులు మరయు జింతువులు మరయు 

సరీసృప్పలు వలె కన్నపిించ్చల చ్చసన చిక్రతాల కోసిం 

అమరుడైన దేవున్న మహిమను మారుే కునాి రు. 
 

“కాబట్ట, దేవుడు వార హృదయాల ప్పపప్ప కోరకలతో 

వార శ్రీరాలను ఒకరతో ఒకరు క్తించపర్చడిం కోసిం 

లింగిక అశుదధతకు అపు గిించాడు. వారు దేవున్న 

సతాయ న్ని  అబదధింగా మారుే కునాి రు మరయు 

ఎపు ట్ీ క్రపశ్ింసించబడే సృష్టకర్ ికింటే 

సృష్టించబడిన వసి్తవులను పూజించారు మరయు 

సేవిించారు. ఆమెన్.” 

a. ఎప్పు డూ బైబిల్ చదవన్న వయ క్త ికూడా సృష్టకర్ ి

శ్క్తమిింతుడన్న, తెలివైనవాడన్న మరయు దైవికమన్న 

తెలుస్తకోవాల? అవును లేదా కాదు 

బి. సృష్టకర్ ిఅయిన దేవున్న ఉన్నక్తన్న తిర్సక రించ్చ వయ క్తకి్త 

ఏదైనా సాకు ఉిందా? అవును లేదా కాదు 

స. దేవుడు మన సృష్టకర్ ిఅనే వాసవిిం మనిం 

ఆయనను ఆరాధించడాన్నక్త మరయు స్సి్తతిించడాన్నక్త 

కార్ణ్మా? అవును లేదా కాదు 

డి. క్రపజలు తనకు అసహయ ింగా ఉని పు ట్ీ వార 

సి ింత ప్పపప్ప కోరకలను అనుసరించడాన్నక్త దేవుడు 

అనుమతిసిాడా? 

అవును లేదా కాదు 

ఇ. సృష్టించబడిన వసి్తవులను ఎవరు పూజసిారు 

మరయు సేవిసిారు 

సృష్టకర్కిు బదులుగా? తప్పు  లేదా ఒప్పు  

f. ఈ రోజులో్ల క్రపజలు అింద్వించ్చ కన్ని  సృష్టించిన 

విషయాలను క్రవాయిండి: 
 1) __________________ 
 2)__________________ 
 3)__________________ 
 

5. మతయిి 19:26– “యేస్త వారన్న చూచి, ‘మనుషుయ లకు 

ఇద్వ అసాధయ ము, అయితే దేవున్నక్త అనీి  సాధయ మే’ అన్న 

అనిా డు.” 

a. దేవుడు చ్చయలేన్నద్వ ఏదైనా ఉిందా? అవును లేదా 

కాదు 

బి. మన అవసరాలని్న ట్నీ సర్ఫరా చ్చయడాన్నక్త దేవుణ్ణ ి

నమమ వచాే ? అవును లేదా కాదు 
 

6. యోహాను 3:16- "దేవుడు క్రపపించాన్ని  ఎింతగానో 

క్రేమిించాడు, అతను తన ఏకైక కుమారుడిన్న 

ఇచేా డు, అతన్నన్న విశి్ సించ్చ క్రపతి ఒకక రూ నశిించరు, 

కానీ శాశి్ త జీవితాన్ని  పిందుతారు." (రోమీయులు 5:6-



_____________________________ 
c. Is Jesus the God who became a man and lived here on 
earth for a time?                         YES or NO 
 
2. Matthew 1:20-23 - “But after he had considered this, 
an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 
‘Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home 
as your wife, because what is conceived in her is from the 
Holy Spirit.  She will give birth to a son, and you are to 
give him the name Jesus, because he will save his people 
from their sins.’  All this took place to fulfill what the Lord 
had said through the prophet:  ‘The virgin will be with 
child and will give birth to a son, and they will call him 
Immanuel’-which means, “God with us.” 
a. Was Jesus conceived miraculously?                                                                                        
YES or NO 
b. Jesus came to save us from what?  
________________________ 
c. Jesus Christ is:   
   ____1) God who lived here on earth with us in human 
form   
   ____2) only a good person 
 
3. Matthew 16:13-16 - “When Jesus came to the region of 
Caesarea Philippi, he asked his disciples, ‘Who do people 
say the Son of Man is?’   They replied, ‘Some say John the 
Baptist; others say Elijah; and still others, Jeremiah or one 
of the prophets.’ ‘But what about you?’ he asked. ‘Who 
do you say I am?’   Simon Peter answered, ‘You are the 
Christ, the Son of the living God.’”  
a. Who is Jesus?   
______________________________________ 
 
4. John 10:11, 14, 15, 27 - “I am the good shepherd. The 
good shepherd lays down his life for the sheep.” …  “I am 
the good shepherd; I know my sheep and my sheep know 
me - just as the Father knows me and I know the Father 
and I lay down my life for the sheep.” …  “My sheep listen 
to my voice; I know them, and they follow me.” 
a. Who is the good shepherd?       
_________________________ 
b. Did the good shepherd come to earth to care for us 
and protect us, even at the cost of his life?                                                                                                     
                                                                                                                                                            
YES or NO 
c. For Christ to be your good shepherd, do you have to 
listen to and follow him?             YES or NO 
 
5. John 14:6 - “Jesus answered, ‘I am the way and the 
truth and the life. No one comes to the Father except 
through me.’” 
a. Is there any other way to be saved except by Jesus?                                                            
YES or NO 

8) మీరు చూసిారు, సరైన సమయింల్ల, మనిం ఇింకా 

శ్క్తహిీనులుగా ఉని ప్పు డే, క్రీసి్త భక్తహిీనుల కోసిం 

మర్ణ్ణించాడు. చాల అరుదుగా ఎవరైనా నీతిమింతుడి 

కోసిం చన్నపోతారు, అయితే మించి మన్నష్ కోసిం 

ఎవరైనా చన్నపోయే ధైర్య ిం చ్చయవచుే . అయితే 

దేవుడు మనపట ోతన సి ింత క్రేమను ఇిందుల్ల 

క్రపదరశ ించాడు: మనిం ప్పప్పలుగా ఉని ప్పు డే, క్రీసి్త 

మన కోసిం చన్నపోయాడు. 

a. నీవు ప్పప్పతుమ డైనా దేవుడు న్ననిు  క్రేమిసి్తనిా డా? 

అవును లేదా కాదు 

బి. దేవున్నక్త మీ పట ోఉని  క్రేమకు గొపు  రుజువు 

ఏద్వ?_____________ 

స. దేవుడు నీ కోసిం ఏమి కోరుకుింటునిా డు? మర్ణ్ిం 

లేదా జీవితిం 
 

సారాంశాం: 

మిమమ లిి  సృష్టించిన దేవుడు కూడా మిమమ లిి  

క్రేమిసి్తనిా డన్న మరయు మీరు ఆయనను వెతకాలన్న, 

ఆరాధించాలన్న మరయు మహిమపర్చాలన్న 

కోరుకుింటునాి ర్న్న మీరు చూశారు. ఈ అదుు తమైన 

దేవుడు శ్క్తమిింతుడు మరయు “మనిం అడిగే లేదా 

ఆల్లచిించగలిగే ఏదైనా అనింతమైన ఎకుక వ 

చ్చయగలడు” (ఎఫెసీయులకు 3:20). ఆయన తన 

క్రేమకు గొపు  క్రపదర్శ నగా తన కుమారుడైన యేస్తను 

మనకు ఇచేా డు. ఇప్పు డు మీరు ఈ యేస్త గురించి 

కన్ని  ముఖయ మైన విషయాలు నేరుే కోవాలి. 
 

యేసు ఎవరు? 
 

ఈ పఠనాలో్ల మీరు యేస్త క్రీసి్త, జీవిత యువరాజు 

గురించి నేరుే కుింటారు. (అపసలిుల కార్య ములు 

3:15) ఆయన ఎవరు? మనకు ఆయన క్రప్పముఖయ త 

ఏమిట్? ఆయన మన క్రపశ్ింసలకు మరయు 

విధేయతకు ఎిందుకు అరుుడు? 
 

1. యోహాను 1:1-4, 14- “క్రప్పర్ింభింల్ల వాకయ ిం ఉింద్వ, 

మరయు వాకయ ిం దేవున్నతో ఉింద్వ, మరయు వాకయ ిం 

దేవుడు. అతను ఆద్వల్ల దేవున్నతో ఉనిా డు. ఆయన 

దాి రానే సమసిిం జరగిింద్వ; అతను లేకుిండా చ్చసనద్వ 

ఏమీ చ్చయలేదు. అతన్నల్ల జీవము ఉింద్వ, మరయు ఆ 

జీవము మనుషుయ లకు వెలుగు. …వాకుక  శ్రీర్ధారయై 

మన మధయ  న్నవసించెను. కృప మరయు సతయ ముతో 

న్నిండిన ఆయన మహిమను, తింక్రడి నుిండి వచిే న 

ఏకైక మహిమను మేము చూశాము. 

a. యేస్త దేవుడా? అవును లేదా కాదు 

బి. మనిం జీవితాని్న  ఎకక డ కనుగొనగలిం? 
______________________________ 

స. మన్నష్గా మార ఈ భూమిపై కింతకాలిం జీవిించిన 

యేస్త దేవుడా? అవును లేదా కాదు 



b. What is the only way you can get to God and receive 
eternal life? 
       ____1) following some pastor  
   ____2) following some priest  
   ____3) following some guru or religious leader  
   ____4) following Jesus Christ 
 
6. 1 Timothy 2:5 - “For there is one God and one mediator 
between God and men, the man Christ Jesus.” 
a. Is there any other mediator between God and man 
except Jesus?                                    YES or NO 
b. Today, can you approach God by way of:   
____1) Mary, the mother of Jesus 
____2) some saint or good person who has already died       
____3) only through Jesus Christ 
 
7. Hebrews 10:10-14 - “And by that will, we have been 
made holy through the sacrifice of the body of Jesus 
Christ once for all. Day after day every priest stands and 
performs his religious duties; again and again he offers 
the same sacrifices, which can never take away sins. But 
when this priest had offered for all time one sacrifice for 
sins, he sat down at the right hand of God. Since that 
time he waits for his enemies to be made his footstool, 
because by one sacrifice he has made perfect forever 
those who are being made holy.” 
a. Who offered the only and perfect sacrifice for our sins?  
__________ 
b. Is the sacrifice of Jesus repeated again and again?                                                               
YES or NO 
c. What sacrifice can you offer to God that will pay for 
your sins? 
    ____ 1) prayers or rosaries   
    ____ 2) personal suffering  
    ____ 3) humble service  
    ____ 4) contributions and tithes  
    ____ 5) acts of charity 
    ____ 6) nothing you can do will pay the price of your 
sins 
 
Summary 
In these verses you saw that Jesus is the Christ, the Son of 
the Living God, the Way, the Truth and the Life, the only 
way for us to get to God The Father, the Savior, the 
perfect and only sacrifice capable of paying for our sins. 
And he is much more! Try to discover other truths about 
Jesus in your Bible reading. But you should already 
understand why the Bible says that “there is no other 
name under heaven, given to men, by whom we may be 
saved.” (Acts 4:12) You need Jesus to save you from your 
sins. 
 
Stop and reflect about this wonderful person! Recognize 

 

2. మతయిి 1:20-23- “అయితే అతను దీన్నన్న 

ఆల్లచిించిన తరిా త, క్రపభువు దూత అతన్నక్త కలల్ల 

కన్నపిించి, 'దావీదు కుమారుడైన జోసెఫ్, మరయను నీ 

భార్య గా ఇింట్క్త చ్చరేు కోవడాన్నక్త భయపడకు, 

ఎిందుకింటే ఆమెల్ల గర్ు ిం దాలిే ింద్వ. పరశుదధ ఆతమ . 

ఆమె ఒక కుమారున్నక్త జనమ న్నసి్తింద్వ, మరయు మీరు 

అతన్నక్త యేస్త అన్న ేరు పెటటిండి, ఎిందుకింటే అతను 

తన క్రపజలను వార ప్పప్పల నుిండి ర్క్షిసిాడు. క్రపవక ి

దాి రా క్రపభువు చెపిు నద్వ నెర్వేర్డాన్నక్త ఇదింతా 

జరగిింద్వ: 'కనయ క గర్ు వతిగా ఉిండి ఒక కడుకును 

కింటుింద్వ, మరయు వారు అతన్ని  ఇమామ నుయేల్ అన్న 

పిలుసిారు'-అింటే, "దేవుడు మనతో" అన్న అర్థిం. 

a. యేస్త అదుు తింగా గర్ు ిం దాలే డా? అవును లేదా 

కాదు 

బి. యేస్త మనలిి  దేన్న నుిండి ర్క్షిించడాన్నక్త 

వచేా డు? ________________________ 

స. యేస్త క్రీసి్త: 

____1) మానవ రూపింల్ల మనతో ప్పటు భూమిపై 

న్నవసించిన దేవుడు 

____2) మించి వయ క్త ిమాక్రతమే 
 

3. మతయిి 16:13-16- “యేస్త ఫిలిప్పు  కైసర్య 

క్రప్పింతాన్నక్త వచిే నప్పు డు, ఆయన తన శిషుయ లను ఇల 

అడిగాడు, 'మనుషయ కుమారుడు ఎవర్న్న క్రపజలు 

అింటునాి రు?' వారు, 'కిందరు బాపిటస్టట యోహాను 

అింటునాి రు; ఇతరులు ఎలిజా అింటునాి రు; 

మరయు మరకిందరు, యిరీమ యా లేదా క్రపవకలిల్ల 

ఒకరు.' 'అయితే నీ సింగతేింట్?' అతను అడిగాడు. 

'నేను ఎవర్న్న అింటునిా వు?' సీమోను ేతురు, 'నీవు 

క్రీసి్తవు, సజీవుడైన దేవున్న కుమారుడవు' అన్న 

జవాబిచేా డు. 

a. యేస్త ఎవరు? 
____________________________________ 
 

4. యోహాను 10:11, 14, 15, 27- “నేను మించి కాపరన్న. 

మించి కాపర గొక్రెల కోసిం తన క్రప్పణాలను అరు సిాడు. 

… “నేను మించి కాపరన్న; నా గొఱ్ఱలెు నాకు తెలుస్త, నా 

గొఱ్ఱలెు ననిు  ఎరుగును - తింక్రడి ననిు  ఎరగినటే,ో 

నేను తింక్రడిన్న ఎరుగుదును మరయు నేను గొఱ్ఱలె 

కర్కు నా క్రప్పణ్ము పెడతాను.” … “నా గొక్రెలు నా 

సి రాన్ని  విింటాయి; నేను వారక్త తెలుస్త, మరయు 

వారు ననిు  అనుసరసిారు. 

a. మించి కాపర ఎవరు? ________________________ 

బి. మించి కాపర తన క్రప్పణాలను సైతిం పణ్ింగా పెట్ట 

మనలిి  కాప్పడుకోవడాన్నక్త, మనలిి  కాప్పడుకోవడాన్నక్త 

భూమిపైక్త వచేా డా? 

అవును లేదా కాదు 



his greatness and how much you need Him for 
everything, especially for salvation. Seek the salvation 
and eternal life that is only found in Jesus Christ. 
 
 
JESUS IS LORD! 
 
In this part you will learn what it means that Jesus is Lord. 
Why does He have authority over us! Why is it so 
important to follow His example and obey His 
commands?  
 
1. Acts 2:36 – “Therefore let all Israel be assured of this: 
God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord 
and Christ.”  
   a. After his resurrection, Jesus was made to be ______ 
and______.   
 
2. Philippians 2:9-11 - “Therefore God exalted him to the 
highest place and gave him the name that is above every 
name, that at the name of Jesus every knee should bow, 
in heaven and on earth and under the earth,  and every 
tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of 
God the Father. ” 
a. Is there any person more exalted than Jesus?                                                                      
YES or NO 
b. Who is going to confess that Jesus is Lord one day? 
__________ 
 
3. Matthew 28:18 – “Then Jesus came to them and said, 
‘All authority in heaven and on earth has been given to 
me.’” 
   a. God gave Jesus ________________ authority. 
   b. Does Jesus have the right to order us to do whatever 
he wishes?                                    YES or NO 
   c. Who has more authority over you?  
   ____1) a church council of religious leaders   
   ____2) the government of the country  
   ____3) a preacher or priest   
   ____4) your family   
   ____5) Jesus Christ 
 
4. John 12:48 - “There is a judge for the one who rejects 
me and does not accept my words; that very word which I 
spoke will condemn him at the last day.” 
   a. Jesus said we will be judged on the last day by the 
words of  
          ____1) a pastor  
____2) a rabbi 
____3) a priest 
____4) Jesus himself 
b. On the Day of Judgment, will the basis of judgment be 
what you think is right or wrong?           

స. క్రీసి్త మీ మించి కాపరగా ఉిండాలింటే, మీరు అతన్న 

మాట వినాలి మరయు అనుసరించాలి? అవును లేదా 

కాదు 
 

5. యోహాను 14:6- “యేస్త జవాబిచేా డు, 'నేనే మార్ిాం 

మరయు సతయ ిం మరయు జీవిం. నా దాి రా తపు  

ఎవరూ తింక్రడి దగరా్కు రారు. 

a. ర్క్షిింపబడటాన్నక్త యేస్త తపు  వేరే మార్ిాం ఉిందా? 

అవును లేదా కాదు 

బి. మీరు భగవింతున్న చ్చరుకోవడాన్నక్త మరయు శాశి్ త 

జీవితాన్ని  పిందగల ఏకైక మార్ిాం ఏమిట్? 

____1) కింతమింద్వ ప్పసటరస్న్న అనుసరసి్ింద్వ 

____2) కింతమింద్వ పూజారన్న అనుసరించడిం 

____3) కింతమింద్వ గురువు లేదా మత నాయకుడిన్న 

అనుసరించడిం 

____4) యేస్త క్రీసి్తను అనుసరించడిం 
 

6. 1 తిమోతి 2:5- "దేవున్నక్త మరయు మనుషుయ లకు 

మధయ  ఒక దేవుడు మరయు ఒక మధయ వర ిఉనిా డు, 

మన్నష్ క్రీసి్త యేస్త." 

a. దేవుడు మరయు మానవుల మధయ  యేస్త తపు  

మరేదైనా మధయ వర ిఉనిా డా? అవును లేదా కాదు 

బి. ఈ రోజు, మీరు ఈ క్రక్తింద్వ మారాాల దాి రా దేవున్నన్న 

సింక్రపద్వించవచుే : 

____1) మేరీ, యేస్త తలి ో

____2) ఇపు ట్కే మర్ణ్ణించిన కింతమింద్వ సాధువు 

లేదా మించి వయ క్త ి

____3) యేస్తక్రీసి్త దాి రా మాక్రతమే 
 

7. హెక్రీయులు 10:10-14 -“మరయు ఆ సింకలు ిం 

దాి రా, మనిం ఒకక సారగా యేస్తక్రీసి్త శ్రీర్ిం యొకక  

తాయ గిం దాి రా పవిక్రతులమయాయ ము. క్రపతి రోజు క్రపతి 

పూజార న్నలబడి తన మతపర్మైన విధులను 

న్నరి్ హిసిాడు; మర్ల మర్ల మర్ల మర్ల అదే 

బలులను అరు సిాడు, అద్వ ప్పప్పలను ఎపు ట్ీ 

తీసవేయదు. అయితే ఈ యాజకుడు ప్పపపరహారార్థిం 

ఒకే బలి అరు ించినప్పు డు, అతను దేవున్న 

కుడిప్పర్శ ి ింల్ల కూరుే నిా డు. ఆ సమయిం నుిండి 

అతను తన శ్క్రతువులు తన ప్పదప్పఠిం కోసిం ఎదురు 

చూసి్తనిా డు, ఎిందుకింటే అతను ఒకే తాయ గిం దిా రా 

పవిక్రతపర్చబడేవారన్న శాశి్ తింగా పరపూర్ిిం చ్చసాడు. 

a. మన ప్పప్పల కోసిం ఏకైక మరయు పరపూర్మిైన 

బలిన్న ఎవరు అరు ించారు? ____________ 

బి. యేస్త తాయ గిం మళ్ల ోమళ్ల ోప్పనరావృతిం 

అవుతుిందా? అవును లేదా కాదు 

స. మీ ప్పప్పలను తీరేే  ఏ తాయ గాన్ని  మీరు దేవున్నక్త 

అరు ించగలరు? 

____ 1) క్రప్పర్ థనలు లేదా రోసరీలు 



                                                                                                                                                           
YES or NO 
c. On God's judgment day, will you be judged by the 
words and beliefs of your parents?                
                                                                                                                                                          
YES or NO 
 
5. Luke 6:46 - “Why do you call me, 'Lord, Lord,' and do 
not do what I say?” 
a. The person who calls Jesus Lord is obligated to 
___________ him. 
b. If you are not obeying Jesus, do you have the right to 
call him Lord?                               YES or NO 
 
6. Matthew 7:21-23 - “Not everyone who says to me, 
‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only 
he who does the will of my Father who is in heaven.  
Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not 
prophesy in your name, and in your name drive out 
demons and perform many miracles?’ Then I will tell 
them plainly, ‘I never knew you. Away from me, you 
evildoers!’” 
a. Will all those who call Jesus Lord and believe in him be 
saved?                                         YES or NO 
b. Is it necessary to obey Jesus to be saved?                                                                              
YES or NO 
c. Do you want to obey Jesus in everything?                                                                              
YES or NO 
 
7. 1 John 2:6 - “He who says he abides in Him ought 
himself also to walk just as He walked.” 
a. Who is the example that we should imitate in life? 
____________ 
b. Should we try to live as Jesus lived, that is, having the 
same values, virtues and attitudes?         
                                                                                                                                                             
YES or NO 
c. It is easy to say, “I am a Christian”, but the person who 
really abides in Jesus must   ________________. 
 
8. Luke 14:27, 33 - “‘And anyone who does not carry his 
cross and follow me cannot be my disciple. …  In the same 
way, any of you who does not give up everything he has 
cannot be my disciple.’” 
a. To be a true disciple of Jesus, must you put him and his 
will above everything in your life?        
                                                                                                                                                             
YES or NO 
b. Would you decide to become a Christian even if your 
family were against this decision?             
                                                                                                                                                             
YES or NO 
 

____ 2) వయ క్తగిత బాధ 

____ 3) వినయపూరి్ కమైన సేవ 

____ 4) విరాళాలు మరయు దశ్మభాగాలు 

____ 5) దాతృతి  చర్య లు 

____ 6) మీరు చ్చయగలిగినద్వ మీ ప్పప్పలకు మూలయ ిం 

చెలిిోంచదు 
 

సారాంశాం 

ఈ వచనాలల్ల యేస్త క్రీసి్త, సజీవ దేవున్న కుమారుడన్న, 

మార్మాు, సతయ ము మరయు జీవము, మనము 

తింక్రడియైన ర్క్షకుడైన దేవున్నన్న పిందుటకు ఏకైక 

మార్మాు, చెలిిోంచగల సమరుథడు మరయు ఏకైక 

తాయ గము అన్న మీరు చూశారు. మా ప్పప్పల కోసిం. 

మరయు అతను చాల ఎకుక వ! మీ బైబిల్ పఠనింల్ల 

యేస్త గురించిన ఇతర్ సతాయ లను కనుగొనడాన్నక్త 

క్రపయతిి ించిండి. అయితే “ఆకాశ్ము క్రక్తింద 

మనుషుయ లకు పెటటబడిన వేరొక నామము లేదు, వార 

దాి రా మనము ర్క్షిింపబడతాము” అన్న బైబిలు 

ఎిందుకు చెబుతుిందో మీరు ఇపు ట్కే అర్థిం 

చ్చస్తకోవాలి. (అపసలిుల కార్య ములు 4:12) మీ ప్పప్పల 

నుిండి మిమమ లిి  ర్క్షిించడాన్నక్త మీకు యేస్త అవసర్ిం. 
 

ఆగి, ఈ అదుు తమైన వయ క్త ిగురించి ఆల్లచిించిండి! 

అతన్న గొపు తనాన్ని  గురిించిండి మరయు క్రపతిదాన్నీ, 

క్రపతేయ క్తించి మోక్షాన్నక్త మీకు ఆయన ఎింత అవసర్మో. 

యేస్తక్రీసి్తల్ల మాక్రతమే కన్నపిించ్చ మోక్షాని్న  మరయు 

శాశి్ త జీవితాన్ని  వెతకిండి. 
 
 

యేసు ప్రభువు! 
 

ఈ భాగింల్ల మీరు యేస్త క్రపభువు అింటే ఏమిటో 

నేరుే కుింటారు. ఆయనకు మనపై ఎిందుకు అధకార్ిం 

ఉింద్వ! ఆయన మాద్వరన్న అనుసరించడిం మరయు 

ఆయన ఆజలాను ప్పట్ించడిం ఎిందుకు చాల 

ముఖయ మైనద్వ? 
 

1. అపసలిుల కార్య ములు 2:36- "కాబట్ట 

ఇక్రశాయేలీయులిందరూ ఈ విషయింల్ల 

న్నశే్ యిించుకోవాలి: మీరు సలువ వేసన ఈ యేస్తను 

దేవుడు క్రపభువుగా మరయు క్రీసి్తగా చ్చసాడు." 

a. అతన్న ప్పనరుతాథనిం తరువాత, యేస్త ______ 

మరయు______ గా చ్చయబడాాడు. 
 

2. ఫిలిప్పు యులు 2:9-11- “అిందువలన దేవుడు 

అతన్నన్న అతుయ ని త స్సాథనాన్నక్త హెచేి ించాడు మరయు 

యేస్త నామాన్నక్త క్రపతి మోకాలు వింగి, పర్ల్లకింల్ల 

మరయు భూమిపై మరయు భూమి క్రక్తింద, మరయు 

క్రపతి నాలుక యేస్తక్రీసి్త అన్న ఒప్పు కునేటటోు అతన్నక్త 



Summary 
We see that Jesus is the Lord of all, and that, in practice, 
this truth means that he is the one who controls the life 
of the true Christian. You cannot think about being a 
Christian without bowing before Jesus, and surrendering 
the control of your life into his hands. Nobody can 
become a Christian without deciding to obey Him. The 
Christian's goal is to be like him and obedient to him in 
everything. But remember the high price Jesus paid to be 
your Lord. He gave his life for you and now requires that 
you live for him. Reflect on these truths. Ask yourself if 
you are ready to call Jesus Lord, knowing the 
commitment that this confession implies in your life. 
 
WHY DID JESUS HAVE TO DIE? 
 
In these readings you will learn about sin. How does it 
bring God's punishment upon us? Why were the suffering 
and death of Jesus on the cross necessary so that we 
could be saved from God's punishment? How did Jesus 
resolve the great problem of sin on Calvary's cross? 
1. 1 John 3:4; 5:17 - “Everyone who sins breaks the law; in 
fact, sin is lawlessness…. All wrongdoing is sin, and there 
is sin that does not lead to death.” 
  a. Is whoever breaks or disobeys God's law a sinner?                                                              
YES or NO 
b. If you do something that is not just or right according 
to God’s Word, do you become a sinner?                                 
                                                                                                                                                            
YES or NO 
c. Have you, personally, ever disobeyed God?                                                                           
YES or NO 
 
2. James 4:17 - “Anyone, then, who knows the good he 
ought to do and doesn't do it, sins” 
a. Is the sinner just that person who kills, steals, gets 
drunk, lies, commits adultery or commits other “terrible 
crimes?”                                                                                                                    
YES or NO 
b. Is it also sin to fail to do the good things we know to 
do?                                                   YES or NO 
c. Have you always done the good things you have known 
you should do?                         YES or NO 
 
3. Galatians 3:10 - “All who rely on observing the law are 
under a curse, for it is written: ‘Cursed is everyone who 
does not continue to do everything written in the Book of 
the Law.’” 
a. The person who does not always do everything that 
God demands is a sinner and  __________. 
b. Have you always done everything that God demands?                                                       
YES or NO 
4. Romans 3:23 -  “For all have sinned and fall short of the 

క్రపతి ేరుకు మిించిన ేరును ఇచేా డు. క్రపభువా, 

తింక్రడి అయిన దేవున్న మహిమ కర్కు. ” 

a. యేస్త కింటే గొపు  వయ క్త ిఎవరైనా ఉనాి రా? అవును 

లేదా కాదు 

బి. ఒకరోజు యేస్త క్రపభువు అన్న ఎవరు ఒప్పు కుింటారు? 
____________ 
 

3. మతయిి 28:18“అప్పు డు యేస్త వారయొదదకు వచిే , 

‘పర్ల్లకమిందును భూమిమీదను సరిా ధకార్ము నాకు 

ఇవి బడెను’ అన్న చెప్పు డు.” 

a. దేవుడు యేస్తకు _______________ అధకారాన్ని  

ఇచేా డు. 

బి. అతను కోరుకుని ద్వ చ్చయమన్న మనలను 

ఆదేశిించ్చ హకుక  యేస్తకు ఉిందా? అవును లేదా కాదు 

స. మీపై ఎవరక్త ఎకుక వ అధకార్ిం ఉింద్వ? 

____1) మత పెదదల చరే  కౌన్ని ల్ 

____2) దేశ్ క్రపభుతి ిం 

____3) బోధకుడు లేదా పూజార 

____4) మీ కుటుింబిం 

____5) యేస్త క్రీసి్త 
 

4. యోహాను 12:48- “ననిు  తిర్సక రించి నా మాటలను 

అింగీకరించన్న వాడిక్త నాయ యాధపతి ఉనిా డు; నేను 

మాటోాడిన మాటే చివర రోజున అతన్నన్న ఖిండిసి్తింద్వ. 

a. అనే మాటల దాి రా మనిం చివర రోజున తీరుు  

పిందుతామన్న యేస్త చెప్పు డు 

____1) ఒక ప్పసటర 

____2) ర్ీీ  

____3) ఒక పూజార 

____4) యేస్త సి యింగా 

బి. తీరుు  రోజున, మీరు సరైనద్వ లేదా తప్పు  అన్న 

భావిించ్చ తీరుు  ఆధార్ింగా ఉింటుిందా? 

అవును లేదా కాదు 

స. దేవున్న తీరుు  రోజున, మీ తలిదోింక్రడుల మాటలు 

మరయు నమమ కాలను బట్ట మీరు తీరుు  

తీరే్ బడతారా? 

  అవును లేదా కాదు 
 

5. లూకా 6:46- "మీరు ననిు , 'క్రపభూ, క్రపభువు' అన్న 

ఎిందుకు పిలుసిారు మరయు నేను చెేు ద్వ 

చ్చయవదుద?" 

a. యేస్తను క్రపభువు అన్న పిలిచ్చ వయ క్త ిఅతన్నక్త 

____________ బాధయ త వహిసిాడు. 

బి. మీరు యేస్తకు విధేయత చూపకపోతే, ఆయనను 

క్రపభువు అన్న పిలిచ్చ హకుక  మీకు ఉిందా? అవును లేదా 

కాదు 
 

6. మతయిి 7:21-23- “క్రపభువా, క్రపభువా, అన్న నాతో 

చె ుే  క్రపతి ఒకక రూ పర్ల్లక రాజయ ింల్లక్త క్రపవేశిించరు, 



glory of God,  and are justified freely by his grace through 
the redemption that came by Christ Jesus.” 
a. Are you a sinner?                                                                                                                   
YES or NO 
  b. Make a list of some of your sins: 
      (Write them on top of   the symbol of the cross)  
 
 
 
 
 
c. Thinking about these, your sins, answer very 
personally:  
     1) Do these sins make God sad?                                                                                                 
YES or NO    
     2) Do these sins make you 
sad?                                                                                                  
YES or NO 
     3) Did you know that God will punish sinners?                                                                        
YES or NO                                                           
     4) Would you like to be forgiven of these sins and 
become as innocent as a little baby?                 
                                                                                                                                                               
YES or NO 
     5) Do you want to live with Jesus forever?                                                                               
YES or NO 
 
5. Romans 6:23 - “For the wages of sin is death, but the 
gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.”  
a. What does a sinner deserve as his salary?  
   ____ 1) contract a disease  
   ____ 2) a sharp rebuke  
   ____ 3) another chance  
   ____ 4) be forgiven 
   ____ 5) eternal death 
b. Is God just when He punishes the sinner?                                                                           
YES or NO      
c. As a sinner do you deserve the punishment of God?                                                          
YES or NO 
 
Summary 
You should now know that you, like the rest of us, are a 
sinner who deserves God’s condemnation and death. But 
“God so loved the world that He gave his only begotten   
son” in order to be able to give us life. Jesus, because he 
loves you, was crucified on the cross of Calvary to pay the 
price for all your sins. Now you need to reflect on this 
because each one of us has to decide how we will react to 
these truths. If you decide that you want to be forgiven of 
your sins, you will want to know how to receive 
forgiveness and pass from death to life. 
 
WHAT MUST I DO TO BE FORGIVEN OF MY SINS? 

కానీ పర్ల్లకింల్ల ఉని  నా తింక్రడి చితిిం చ్చసేవాడు 

మాక్రతమే. ఆ రోజున చాలమింద్వ నాతో ఇల అింటారు, 

'క్రపభూ, క్రపభువా, మేము నీ ేరున క్రపవచిించలేదా, నీ 

ేరున దయాయ లను వెళ్గోొట్ట, ఎనిో  అదుు తాలు 

చ్చశావు కదా?' అప్పు డు నేను వారక్త సు షటింగా 

చెబుతాను, 'నేను మిమమ లిి  ఎని డూ ఎరుగను. 

దురామ రాులరా, నాకు దూర్ింగా ఉిండిండి! 

a. యేస్తను క్రపభువు అన్న పిలిచి ఆయనను విశి్ సించ్చ 

వార్ిందరూ ర్క్షిింపబడతారా? అవును లేదా కాదు 

బి. ర్క్షిింపబడాలింటే యేస్తకు ల్లబడడిం అవసర్మా? 

అవును లేదా కాదు 

స. మీరు క్రపతి విషయింల్ల యేస్తకు 

ల్లబడాలనుకుింటునాి రా? అవును లేదా కాదు 
 

7. 1 యోహాను 2:6- "ఆయనల్ల న్నలిచియునిా నన్న 

చెప్పు కనువాడు తాను కూడా ఆయన నడచినటే ో

నడుచుకనవలెను." 

a. మనిం జీవితింల్ల అనుకరించవలసన ఉదాహర్ణ్ 

ఎవరద్వ? ____________ 

బి. యేస్త జీవిించినటే ోమనిం జీవిించడాన్నక్త 

క్రపయతిి ించాల, అింటే అదే విలువలు, ధరామ లు 

మరయు వైఖరులు కలిగి ఉిండాల? 

అవును లేదా కాదు 

స. "నేను క్రకైసవిుడిన్న" అన్న చెపు డిం చాల స్తలభిం, 

కానీ న్నజింగా యేస్తల్ల న్నవసించ్చ వయ క్త ి

________________ తపు క ఉిండాలి. 
 

8. లూకా 14:27, 33- “'మరయు తన సలువను మోస్తకన్న 

ననిు  అనుసరించన్నవాడు నా శిషుయ డు కాలేడు. … అదే 

విధింగా, మీల్ల ఎవరైనా తనకు ఉని దింతా 

వదులుకోన్న నా శిషుయ డు కాలేడు. 

a. యేస్తకు న్నజమైన శిషుయ డిగా ఉిండాలింటే, మీరు మీ 

జీవితింల్లన్న అన్ని ట్కింటే ఆయనను మరయు ఆయన 

చితిాని్న  ఉించాల? 

అవును లేదా కాదు 

బి. మీ కుటుింబిం ఈ న్నర్యిాని్న  వయ తిరేక్తించినపు ట్ీ 

మీరు క్రకైసవిుడిగా మారాలన్న న్నర్యిిించుకుింటారా? 

అవును లేదా కాదు 
 

సారాంశాం 

యేస్త అిందరీ క్రపభువు అన్న మనిం చూసిాము, 

మరయు ఆచర్ణ్ల్ల, ఈ సతయ ిం అింటే న్నజమైన 

క్రకైసవిున్న జీవితాన్ని  న్నయింక్రతిించ్చద్వ ఆయనే. మీరు 

యేస్త ముిందు వింగి, మీ జీవిత న్నయింక్రతణ్ను ఆయన 

చ్చతులో్లక్త అపు గిించకుిండా క్రకైసవిున్న గురించి 

ఆల్లచిించలేరు. ఆయనకు ల్లబడాలన్న 

న్నర్యిిించుకోకుిండా ఎవరూ క్రకైసవిులు కాలేరు. 

క్రకైసవిున్న లక్షయ ిం అతన్నల ఉిండడమే మరయు క్రపతి 



 
In these readings you will learn what you must do in 
order to receive forgiveness of your sins and eternal life. 
Knowing that Jesus already paid the price for your sins, 
what must you do to receive the benefit of Christ's 
sacrifice on the cross? 
 
1. John 3:16 – “For God so loved the world that he gave 
his one and only Son, that whoever believes in him shall 
not perish but have eternal life.”     
a. To receive eternal life do you have to believe in Jesus?                                                      
YES or NO 
 
2. John 8:24 - “I told you that you would die in your sins; 
if you do not believe that I am [the one I claim to be], you 
will indeed die in your sins.”   
a. Is it possible to be saved if you do not believe in Jesus?                                                     
YES or NO 
3. Romans 10:14-15 - “How, then, can they call on the 
one they have not believed in? And how can they believe 
in the one of whom they have not heard? And how can 
they hear without someone preaching to them?” 
a. In order to believe, do you have to hear the gospel of 
Jesus Christ?                                YES or NO 
 
 4. Luke 13:3 - “I tell you, no! But unless you repent, you 
too will all perish.” 
a. Will you receive eternal life if you refuse to admit you 
have sinned and repent of your sins?        
                                                                                                                                                           
YES or NO 
 
5. 2 Corinthians 7:10 - “Godly sorrow brings repentance 
that leads to salvation and leaves no regret, but worldly 
sorrow brings death.” 
a. To repent means:  
   ____1) decide to not continue in sin but to be obedient 
to God.  
   ____2) only feel remorse for the sins you have 
committed. 
b. Do you want to quit sinning?                                                                                               
YES or NO 
 
6. Mark 16:16 – “Whoever believes and is baptized will be 
saved, but whoever does not believe will be condemned.” 
a. Which of these statements is the truth Jesus taught?        
        ____1) He who believes will be saved and afterwards 
ought to be baptized 
       ____ 2) He who is baptized will be saved and 
afterwards ought to believe 
       ____ 3) He who believes and is baptized will be saved 
 
7. Acts 2:38 - “Peter replied, "Repent and be baptized, 

విషయింల్ల అతన్నక్త విధేయత చూపడిం. కానీ యేస్త 

మీ క్రపభువుగా ఉిండడాన్నక్త చెలిిోంచిన అధక ధర్ను 

గురిుించుకోిండి. అతను మీ కోసిం తన జీవితాన్ని  

ఇచేా డు మరయు ఇప్పు డు మీరు అతన్న కోసిం 

జీవిించాలన్న కోరుతునిా రు. ఈ సతాయ లను 

ఆల్లచిించిండి. ఈ ఒప్పు కోలు మీ జీవితింల్ల సూచిించ్చ 

న్నబదధతను తెలుస్తకున్న, యేస్త క్రపభువు అన్న 

పిలవడాన్నక్త మీరు సదధింగా ఉనాి రా అన్న మిమమ లిి  

మీరు క్రపశిి ించుకోిండి. 
 

యేసు ఎాందుకు చనిపోవాలి? 
 

ఈ రీడిింగులల్ల మీరు ప్పపిం గురించి నేరుే కుింటారు. 

అద్వ మనపై దేవున్న శిక్షను ఎల తెసి్తింద్వ? మనిం 

దేవున్న శిక్ష నుిండి ర్క్షిించబడటాన్నక్త యేస్త సలువపై 

బాధలు మరయు మర్ణ్ిం ఎిందుకు అవసర్ిం? కలి ర 

శిలువపై ప్పపిం అనే గొపు  సమసయ ను యేస్త ఎల 

పరషక రించాడు? 

1. 1 యోహాను 3:4; 5:17- “ప్పపిం చ్చసే క్రపతి ఒకక రూ 

చటాట ని్న  ఉలిోంఘిసిారు; న్నజాన్నక్త, ప్పపిం అధర్మ ిం…. 

అన్ని  తప్పు లు ప్పపిం, మరయు మర్ణాన్నక్త 

దారతీయన్న ప్పపిం ఉింద్వ. 

a. దేవున్న ధర్మ శాక్రసిాని్న  ఉలిోంఘిించినా, 

ఉలిోంఘిించినా ప్పప్పతుమ డా? అవును లేదా కాదు 

బి. మీరు దేవున్న వాకయ ిం క్రపకార్ిం నాయ యమైన లేదా 

సరైనద్వ కాన్న ఏదైనా చ్చసే,ి మీరు ప్పప్పలు అవుతారా? 

అవును లేదా కాదు 

స. మీరు వయ క్తగితింగా ఎప్పు డైనా దేవున్నక్త అవిధేయత 

చూప్పరా? అవును లేదా కాదు 
 

2. యాకోబు 4:17- “ఎవరైనా, తాను చ్చయవలసన 

మించిన్న తెలుస్తకున్న, దాన్నన్న చ్చయన్నవాడు ప్పపిం 

చ్చసిాడు” 

a. చింపడిం, దింగిలిించడిం, తాగడిం, అబదాధలు 

చెపు డిం, వయ భిచార్ిం చ్చయడిం లేదా ఇతర్ 

“భయింకర్మైన నేరాలు?” అనే వయ క్త ిప్పప్పతుమ డా? 

అవును లేదా కాదు 

బి. మనకు తెలిసన మించి పనులు చ్చయకపోవడిం 

కూడా ప్పపమేనా? అవును లేదా కాదు 

స. మీరు చ్చయాలన్న తెలిసన మించి పనులను మీరు 

ఎలపో్పు డూ చ్చశారా? అవును లేదా కాదు 
 

3. గలతీయులు 3:10- "ధర్మ శాక్రసిాని్న  ప్పట్ించడింపై 

ఆధార్పడే వార్ిందరూ శాప్పన్నక్త గుర్వుతారు, 

ఎిందుకింటే ఇద్వ ఇల క్రవాయబడిింద్వ: 'ధర్మ శాక్రస ి

క్రగింథింల్ల క్రవాయబడిన క్రపతిదాన్ని  కనసాగిించన్న క్రపతి 

ఒకక రూ శాపక్రగసి్తడు'. 



every one of you, in the name of Jesus Christ for the 
forgiveness of your sins. And you will receive the gift of 
the Holy Spirit.” 
a. What is the purpose of this baptism?  
      ____1) for remission (forgiveness) of sins 
      ____2) to announce to the world that you were saved  
      ____3) to become a member of a religious 
denomination 
 
8. Acts 22:16 – “And now what are you waiting for? Get 
up, be baptized and wash your sins away, calling on his 
name.”   
a. When was Saul saved?  
____1) when he believed in Jesus on the road to 
Damascus         
____2) while he prayed and fasted in Damascus 
     ____ 3) when he was baptized, being washed of his 
sins     
b. What did Saul call on the Lord to do?  
       ____1) wash away his sins  
       ____2) tell the world he had been saved  
 
9. Colossians 2:12 – “Having been buried with him in 
baptism and raised with him through your faith in the 
power of God, who raised him from the dead.” 
a. Is baptism an expression of faith in the power of God                                                          
YES or NO 
b. Is it right to baptize a person who does not believe in 
Christ?                                             YES or NO 
 
10. Romans 6:3-6 - “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.” 
a. Does the new life in Christ begin before or after this 
burial and resurrection of baptism?_____________ 
 
11. How was your baptism? 
   a. Did you believe in Jesus when you were baptized?                                                            
YES or NO 
   b. Was your baptism a burial (immersion) in 
water?                                                              YES or NO 
   c. Was your baptism for the forgiveness of your sins?                                                            
YES or NO 
   d. Did you repent of your sins before you were 
baptized?                                                     YES or NO 
 e. Was your baptism biblical and thus valid?                                                                             
YES or NO 
 

a. దేవుడు కోరన క్రపతిదాని్న  ఎలపో్పు డూ చ్చయన్న వయ క్త ి

ప్పపి మరయు __________. 

బి. దేవుడు కోరే క్రపతిదాని్న  మీరు ఎలపో్పు డూ చ్చశారా? 

అవును లేదా కాదు 

4. రోమనోు 3:23- "అిందరు ప్పపము చ్చస దేవున్న 

మహిమకు దూర్మయాయ రు, మరయు క్రీసి్త యేస్త 

దాి రా వచిే న విమోచన దాి రా ఆయన కృపచ్చత 

ఉచితింగా నీతిమింతులుగా తీరే్ బడాారు." 

a. మీరు ప్పప్పతుమ ల? అవును లేదా కాదు 

బి. మీ ప్పప్పలల్ల కన్ని ింట్న్న జాబితా చ్చయిండి: 

(వాట్న్న శిలువ గురిు పైన క్రవాయిండి) 
 
 
 
 
 

స. వీట్ గురించి ఆల్లచిసే,ి మీ ప్పప్పలు, చాల 

వయ క్తగితింగా సమాధానిం ఇవి ిండి: 

1) ఈ ప్పప్పలు భగవింతుడిన్న విచారసిాయా? అవును 

లేదా కాదు 

2) ఈ ప్పప్పలు మిమమ లిి  బాధపెడతాయా? అవును 

లేదా కాదు 

 3) దేవుడు ప్పప్పలను శిక్షిసిాడన్న మీకు తెలుసా? అవును 

లేదా కాదు 

4) మీరు ఈ ప్పప్పలను క్షమిించి, చిని  ప్పపల 

అమాయకింగా మారాలనుకుింటునాి రా? 

అవును లేదా కాదు 

5) మీరు యేస్తతో కలకాలిం 

జీవిించాలనుకుింటునాి రా? అవును లేదా కాదు 
 

5. రోమనోు 6:23- "ప్పపిం యొకక  జీతిం మర్ణ్ిం, కానీ 

దేవున్న బహుమతి మన క్రపభువైన క్రీసి్తయేస్తల్ల 

న్నతయ జీవిం." 

a. ఒక ప్పపక్త తన జీతిం ఏమి కావాలి? 

____ 1) వాయ ధ స్కుతుింద్వ 

____ 2) పదునైన మిందలిింప్ప 

____ 3) మరొక అవకాశ్ిం 

____ 4) క్షమిించబడాలి 

____ 5) శాశి్ త మర్ణ్ిం 

బి. ప్పపిన్న శిక్షిించినప్పు డు దేవుడు నాయ యింగా 

ఉింటాడా? అవును లేదా కాదు 

స. ప్పపిగా నీవు దేవున్న శిక్షకు అరుుడా? అవును లేదా 

కాదు 
 

సారాంశాం 

మనిందరలగే మీరు కూడా దేవున్న శిక్షకు మరయు 

మర్ణాన్నక్త అరుులన ప్పప్పలన్న ఇప్పు డు మీరు 

తెలుస్తకోవాలి. కానీ “దేవుడు ల్లకాని్న  ఎింతగానో 

క్రేమిించాడు, తదాి రా మనకు జీవాన్ని  ఇవి డాన్నక్త 



Summary 
For you to leave behind the world of sin and become a 
Christian, you must hear and understand the good news 
of Jesus Christ. Believe that Jesus is the Son of God who 
lived a sinless life, died on the cross in your place and 
then rose from the dead on the third day. You must 
repent of your sins, deciding sincerely that you are going 
to live in submission to the Lord Jesus. You must confess 
Him as Lord and be baptized (immersed) in water, in the 
name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. 
Doing this, you begin the Christian life, free of the fear of 
God's punishment and secure in the hope of eternal life 
in Christ. Stop now and reflect on your need to become a 
Christian. If you have already been converted to Christ, 
ask yourself if your conversion was according to the Bible 
or not. But before making such an important decision, 
you should know about the commitment that the true 
Christian assumes. 
 
WHAT IS GOD'S WILL FOR HIS CHURCH? 
 
In these readings you will learn what God wants of you as 
a Christian and a member of His spiritual body, the 
church. What is the church? How should the church be? 
What should the church do? What is your responsibility 
as a member of the church? 
 
1. Ephesians 1:22-23 - “And God placed all things under 
his feet and appointed him to be head over everything for 
the church, which is his body, the fullness of him who fills 
everything in every way.” 
a. Who has all authority over the church?  
___________________ 
b. Who is the head of the church?   
   ____1) The Roman Catholic Pope 
   ____2) Some Protestant Pastor, Bishop or Reverend  
   ____3) Only Jesus Christ 
c. Is the church called the body of Christ?                                                                                   
YES or NO 
 
2. Ephesians 4:4 - “There is one body and one Spirit- just 
as you were called to one hope when you were called.” 
a. According to the Bible, how many bodies does Jesus 
have? _____ 
b. The church (the body of Christ) should submit to:  
 ____1) the traditions and human’s decrees  
 ____2) Jesus, who is head of the church 
 
3. John 17:21 - “... that all of them may be one, Father, 
just as you are in me and I am in you. May they also be in 
us so that the world may believe that you have sent me.” 
 a. Jesus wants all his followers to be:  
____1) united  

తన ఏకైక కుమారుడిన్న ఇచేా డు”. యేస్త, అతను 

న్ననిు  క్రేమిసి్తనిా డు కాబట్ట, నీ ప్పప్పలన్ని ట్ీ 

మూలయ ిం చెలిిోంచడాన్నక్త కలి ర సలువపై సలువ 

వేయబడాాడు. ఇప్పు డు మీరు దీన్న గురించి 

ఆల్లచిించాలి ఎిందుకింటే ఈ సతాయ లకు మనిం ఎల 

క్రపతిసు ింద్వించాల్ల మనల్ల క్రపతి ఒకక రూ 

న్నర్యిిించుకోవాలి. మీరు మీ ప్పప్పలను క్షమిించాలన్న 

న్నర్యిిించుకుింటే, క్షమాపణ్ను ఎల పిందాల్ల 

మరయు మర్ణ్ిం నుిండి జీవితింల్లక్త ఎల వెళోాల్ల 

మీరు తెలుస్తకోవాలనుకుింటారు. 
 

నా పాపాలను క్షమాంచాలాంటే నేను ఏమ చేయాలి? 
 

ఈ రీడిింగులల్ల మీరు మీ ప్పప్పల క్షమాపణ్ మరయు 

శాశి్ త జీవితాన్ని  పిందేిందుకు మీరు ఏమి చ్చయాల్ల 

నేరుే కుింటారు. యేస్త ఇపు ట్కే మీ ప్పప్పలకు వెల 

చెలిిోంచాడన్న తెలిస, సలువపై క్రీసి్త తాయ గిం యొకక  

క్రపయోజనాన్ని  పిందాలింటే మీరు ఏమి చ్చయాలి? 
 

1. యోహాను 3:16- "దేవుడు క్రపపించాన్ని  ఎింతగానో 

క్రేమిించాడు, అతను తన ఏకైక కుమారుడిన్న 

ఇచేా డు, అతన్నన్న విశి్ సించ్చ క్రపతి ఒకక రూ నశిించరు, 

కానీ శాశి్ త జీవితాన్ని  పిందుతారు." 

a. న్నతయ  జీవాన్ని  పిందాలింటే మీరు యేస్తను 

విశి్ సించాల? అవును లేదా కాదు 
 

2. యోహాను 8:24- “నువుి  నీ ప్పప్పలల్ల చన్నపోతానన్న 

చెప్పు ను; నేనే [నేను అన్న చెప్పు కునే వయ క్త]ి అన్న మీరు 

నమమ కపోతే, మీరు న్నజింగా మీ ప్పప్పలల్ల చన్నపోతారు. 

a. మీరు యేస్త నమమ కిం లేకపోతే అద్వ సేవ్ 

సాధయ మేనా? అవును లేదా కాదు 

3. రోమనోు 10:14-15- “అయితే, వారు నమమ న్న వయ క్తని్న 

ఎల పిలవగలరు? మరయు వారు వినన్న వయ క్తని్న ఎల 

నముమ తారు? మరయు ఎవరైనా వారక్త బోధించకుిండా 

వారు ఎల వినగలరు? ” 

a. విశి్ సించాలింటే, మీరు యేస్తక్రీసి్త స్తవార్నిు 

వినాలిి ిందేనా? అవును లేదా కాదు 
 

4. లూకా 13:3 -“నేను మీకు చెపి్పనిా ను, లేదు! కానీ 

మీరు పశేా తిాపపడకపోతే, మీర్ిందరూ కూడా 

నశిించిపోతారు. 

a. మీరు ప్పపిం చ్చశామన్న ఒప్పు కోవడాన్నక్త న్నరాకరసే ి

మరయు మీ ప్పప్పలకు పశేా తిాపపడితే మీరు శాశి్ త 

జీవితాన్ని  పిందగలరా? 

అవును లేదా కాదు 
 

5. 2 కరింథీయులు 7:10- "దైవిక దుుఃఖిం పశేా తిాప్పని్న  

తెసి్తింద్వ, అద్వ మోక్షాన్నక్త దార తీసి్తింద్వ మరయు 

పశేా తిాప్పని్న  వద్వలివేయదు, కానీ క్రప్పపించిక దుుఃఖిం 



____2) divided into various religious denominations 
 
4. 1 Corinthians 1:10-13 – “I appeal to you, brothers, in 
the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree 
with one another so that there may be no divisions 
among you and that you may be perfectly united in mind 
and thought.  My brothers, some from Chloe's household 
have informed me that there are quarrels among you.  
What I mean is this: One of you says, ‘I follow Paul’; 
another, ‘I follow Apollos;’ another, ‘I follow Cephas;’ still 
another, ‘I follow Christ.’ Is Christ divided? Was Paul 
crucified for you? Were you baptized into the name of 
Paul?”  
a. Does God condemn divisions in His church?                                                                         
YES or NO 
b. Some people say: “How wonderful it is that there are 
so many denominations and churches because everybody 
can choose a church that suits them.” Is this                            
RIGHT or WRONG? 
 
 5. Ephesians 4:16 - “... From him the whole body, joined 
and held together by every supporting ligament, grows 
and builds itself up in love, as each part does its work.” 
   a. Should every Christian participate actively in the life 
and work of the church?              YES or NO 
 
6. Hebrews 10:24-25 - “And let us consider how we may 
spur one another on toward love and good deeds. Let us 
not give up meeting together, as some are in the habit of 
doing, but let us encourage one another-and all the more 
as you see the Day approaching.”  
a. Does God want all Christians to regularly participate in 
the meetings of the church?  YES or NO 
 
7. Acts 2:42 - “They devoted themselves to the apostles' 
teaching and to the fellowship, to the breaking of bread 
and to prayer.” 
a. The Christian life consists of persevering in:  
____1) the apostles' teachings 
____2) fellowship 
____3) observance of the Lord's Supper  
____4) prayer  
____5) all these items 
 
8. Acts 17:11 - “Now the Bereans were of more noble 
character than the Thessalonians, for they received the 
message with great eagerness and examined the 
Scriptures every day to see if what Paul said was true.” 
a. Should you, as a Christian, study your Bible to make 
sure that   what you hear is true or not?                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
YES or NO 
9. Colossians 3:16 - “Let the word of Christ dwell in you 

మర్ణాన్ని  తెసి్తింద్వ." 

a. పశేా తిాపిం అింటే: 

____1) ప్పపింల్ల కనసాగకుిండా దేవున్నక్త విధేయత 

చూప్పలన్న న్నర్యిిించుకోిండి. 

____2) మీరు చ్చసన ప్పప్పలకు పశేా తిాపపడిండి. 

బి. మీరు ప్పపిం చ్చయడిం 

మానేయాలనుకుింటునిా రా? అవును లేదా కాదు 
 

6. మారుక  16:16- "విశిా సిం మరయు బాపిటజిం 

పింద్వనవాడు ర్క్షిింపబడతాడు, కానీ నమమ న్నవాడు 

ఖిండిించబడతాడు." 

a. యేస్త బోధించిన సతయ ిం వీట్ల్ల ఏద్వ? 

____1) ర్క్షిింపబడతార్న్న విశి్ సించ్చవాడు మరయు 

తరువాత బాపిటజిం పిందవలస ఉింటుింద్వ 

____ 2) బాపిటజిం పింద్వనవాడు ర్క్షిింపబడతాడు 

మరయు తరువాత నమామ లి 

____ 3) నమిమ  బాపిసిమ ిం తీస్తకుని వాడు 

ర్క్షిింపబడతాడు 
 

7. అపసలిుల కార్య ములు 2:38- "ేతురు ఇల 

జవాబిచేా డు, "మీల్ల క్రపతి ఒకక రు మీ ప్పప క్షమాపణ్ 

కోసిం యేస్తక్రీసి్త నామింల్ల పశేా తిాపపడి బాపిసిమ ిం 

తీస్తకోిండి. మరయు మీరు పరశుదాధ తమ  బహుమతిన్న 

పిందుతారు." 

a. ఈ బాపిటజిం క్రపయోజనిం ఏమిట్? 

____1) ప్పప్పల ఉపశ్మన (క్షమాపణ్) కోసిం 

____2) మీరు ర్క్షిించబడాార్న్న క్రపపించాన్నక్త 

తెలియజేయడాన్నక్త 

____3) మతపర్మైన శాఖల్ల సభుయ డిగా మార్డాన్నక్త 
 

8. అపసలిుల కార్య ములు 22:16- “మరయు ఇప్పు డు 

మీరు దేన్న కోసిం ఎదురు చూసి్తనిా రు? లేచి, 

బాపిసిమ ము పింద్వ, ఆయన నామమునుబట్ట మీ 

ప్పపములను కడుకక నుము.” 

a. సౌలు ఎప్పు డు ర్క్షిింపబడాాడు? 

____1) అతను డమాసక స్టస్కు వెళో్ల మార్ిాంల్ల యేస్తను 

విశి్ సించినప్పు డు 

____2) అతను డమాసక స్టస్ల్ల క్రప్పర్ థన చ్చసిూ మరయు 

ఉపవాసిం ఉని ప్పు డు 

____ 3) అతను బాపిటజిం తీస్తకుని ప్పు డు, అతన్న 

ప్పప్పలు కడుగుతునిా యి 

బి. సౌలు క్రపభువును ఏమి చ్చయమన్న పిలిచాడు? 

____1) అతన్న ప్పప్పలను కడగడిం 

____2) అతను ర్క్షిించబడాాడన్న క్రపపించాన్నక్త 

తెలియజేయిండి 
 

9. కలొసి యులు 2:12- "బాపిటజింల్ల అతన్నతో సమాధ 

చ్చయబడి, మృతులల్ల నుిండి ఆయనను లేపిన దేవున్న 



richly as you teach and admonish one another with all 
wisdom, and as you sing psalms, hymns and spiritual 
songs with gratitude in your hearts to God.” 
a. Does the Lord want Christians to edify and encourage 
one another by singing hymns, and 
praises?                                                                                                                                                
YES or NO 
 
10. Romans 12:1-2 - “Therefore, I urge you, brothers, in 
view of God's mercy, to offer your bodies as living 
sacrifices, holy and pleasing to God-this is your spiritual 
act of worship. Do not conform any longer to the pattern 
of this world, but be transformed by the renewing of your 
mind. Then you will be able to test and approve what 
God's will is-his good, pleasing and perfect will.” 
a. Should your whole life be dedicated to the Lord?                                                             
YES or NO 
b. Make a list of some areas in your life that you can 
dedicate to God:  
   1) ______________     
   2) ______________    
   3) ______________ 
 
Summary 
The Christian life is a life of participation and involvement 
in the church, in evangelism and in good works. To be a 
Christian means a serious commitment that you must 
think about beforehand. But remember, there is no 
salvation in any other way. 
 
HOW TO KEEP YOUR ETERNAL LIFE 
 
In these readings you will learn how to remain in 
possession of eternal life that God gave you when you 
became a Christian. Remember that many may say “I am 
a Christian” or “I am saved” but the life of a true Christian 
will reveal itself in deeds. 
1. 1 John 1:5-7 - “This is the message we have heard from 
him and declare to you: God is light; in him there is no 
darkness at all.  If we claim to have fellowship with him 
yet walk in the darkness, we lie and do not live by the 
truth.  But if we walk in the light, as he is in the light, we 
have fellowship with one another, and the blood of Jesus, 
his Son, purifies us from all sin.” 
a. If you, as a Christian, begin to live in the darkness, will 
you lose your fellowship with God?         
                                                                                                                                                            
YES or NO 
b. If a Christian quits walking in the light, will the blood of 
Jesus still cleanse him of his sin?             
                                                                                                                                                             
YES or NO 
 

శ్క్తపిై మీ విశిా సిం దాి రా అతన్నతో కలిస పెరగారు." 

a. బాపిటజిం అనేద్వ దేవున్న శ్క్తపిై విశిా సిం యొకక  

వయ ీకిర్ణ్ అవును లేదా కాదు 

బి. క్రీసి్తను నమమ న్న వయ క్తకి్త బాపిసిమ ిం ఇవి డిం 

సరైనదేనా? అవును లేదా కాదు 
 

10. రోమనోు 6:3-6- “లేదా క్రీసి్తయేస్తల్లన్నక్త బాపిసిమ ిం 

పింద్వన మనమిందర్ిం ఆయన మర్ణాన్నక్త బాపిసిమ ిం 

తీస్తకునిా మన్న మీకు తెలియదా? కాబట్ట తింక్రడి 

మహిమ దాి రా క్రీసి్త మృతులల్లనుిండి లేచినటే,ో 

మనిం కూడా కత ిజీవితాన్ని  గడపడాన్నక్త బాపిటజిం 

దాి రా మర్ణాన్నక్త అతన్నతో ప్పటు ప్పతిపెటటబడాాము. 

అతన్న మర్ణ్ింల్ల మనిం ఆయనతో ఇలగే ఐకయ ింగా 

ఉని టయోితే, ఆయన ప్పనరుతాథనింల్ల కూడా మనిం 

ఖచిే తింగా ఐకయ ింగా ఉింటాము. 

a. బాపిటజిం యొకక  ఈ ఖననిం మరయు ప్పనరుతాథనాన్నక్త 

ముిందు లేదా తరిా త క్రీసి్తల్ల కత ిజీవితిం 

క్రప్పర్ింభమవుతుిందా?_____________ 
 

11. మీ బాపిటజిం ఎల జరగిింద్వ? 

a. మీరు బాపిసిమ ిం తీస్తకుని ప్పు డు మీరు యేస్తను 

విశి్ సించారా? అవును లేదా కాదు 

బి. మీ బాపిటజిం నీట్ల్ల ఖననిం (ఇమమ ర్ షన్) కాదా? 

అవును లేదా కాదు 

స. నీ బాపిటజిం నీ ప్పప క్షమాపణ్ కోసమా? అవును లేదా 

కాదు 

డి. మీరు బాపిసిమ ిం తీస్తకునే ముిందు మీ ప్పప్పల 

గురించి పశేా తిాపపడాారా? అవును లేదా కాదు 

ఇ. మీ బాపిటజిం బైబిల్ మరయు చెలోుబాటు అయేయ దా? 

అవును లేదా కాదు 
 

సారాంశాం 

మీరు ప్పప క్రపపించాన్ని  విడిచిపెట్ట క్రకైసవిులుగా 

మారాలింటే, మీరు యేస్తక్రీసి్త యొకక  శుభవార్నిు విన్న 

అర్థిం చ్చస్తకోవాలి. యేస్త దేవున్న కుమారుడన్న 

నమమ ిండి, ప్పపిం లేన్న జీవితాన్ని  గడిపి, మీ స్సాథ నింల్ల 

సలువపై మర్ణ్ణించి, మూడవ రోజు మృతులల్ల నుిండి 

లేచాడు. మీరు క్రపభువైన యేస్తకు ల్లబడి జీవిించాలన్న 

హృదయపూరి్ కింగా న్నర్యిిించుకన్న, మీ ప్పప్పల 

గురించి పశేా తిాపపడాలి. మీరు అతన్నన్న క్రపభువుగా 

అింగీకరించాలి మరయు మీ ప్పప్పల క్షమాపణ్ కోసిం 

యేస్తక్రీసి్త నామింల్ల నీట్ల్ల బాపిటజిం (మున్నగి) 

తీస్తకోవాలి. ఇల చ్చయడిం దాి రా, మీరు క్రకైసవి 

జీవితాన్ని  క్రప్పర్ింభిసిారు, దేవున్న శిక్షకు 

భయపడకుిండా మరయు క్రీసి్తల్ల న్నతయ జీవిం 

పిందాలనే ఆశ్తో స్తర్క్షితింగా ఉింటారు. ఇప్పు డే ఆగి 

క్రకైసవిుడిగా మార్వలసన మీ అవసరాని్న  గురించి 

ఆల్లచిించిండి. మీరు ఇపు ట్కే క్రీసి్తగా మారనటయోితే, 



2. 1 John 2:9 - “Anyone who claims to be in the light but 
hates his brother is still in the darkness.” 
a. If you, as a Christian, do not live loving your brethren in 
Christ, will you continue to be saved?                                     
                                                                                                                                                             
YES or NO 
 
3. 1 John 2:3-6 - “We know that we have come to know 
him if we obey his commands. The man who says, "I know 
him," but does not do what he commands is a liar, and 
the truth is not in him. But if anyone obeys his word, 
God's love is truly made complete in him. This is how we 
know we are in him:  Whoever claims to live in him must 
walk as Jesus did.” 
a. If a Christian stops obeying Jesus, will he still be saved?                                                                     
                                                                                                                                                            
YES or NO 
 
4. 1 John 4:1,6 - “Dear friends, do not believe every spirit, 
but test the spirits to see whether they are from God, 
because many false prophets have gone out into the 
world. … “We are from God, and whoever knows God 
listens to us; but whoever is not from God does not listen 
to us. This is how we recognize the Spirit of truth and the 
spirit of falsehood.” 
a. Do all those who teach something in the name of some 
religion always teach the truth?           
                                                                                                                                                             
YES or NO 
b. To be a true Christian, do you have to accept the 
teachings of his apostles?                  YES or NO 
 
Summary 
The Christian life is a life dedicated to the goal of every 
day becoming more like Jesus. This life begins when you 
believe in Jesus, repent of your sins and are baptized in 
the name of Christ for the forgiveness of your sins. This 
life is maintained as long as you continue to walk in the 
light (loving the brothers, obeying Jesus and believing the 
doctrine of Christ). This is the life worthy of the Lord. 
Reflect a while on the value and beauty of the truly 
Christian life. Don't be deceived by the life of some so-
called “Christians” who profess it but do not live it.  Jesus 
calls us to live the higher life, the life that is worthy of 
him. 
 
REVIEW AND CONCLUSION 
Review what you learned and make a personal 
application for your life, answering these questions: 
1. Do you understand that you are a sinner in the eyes 

of God and deserving of eternal punishment?                                                                                                                              

YES or NO 

2. Do you understand that Jesus paid the price for your 

మీ మారు డి బైబిల్ క్రపకార్ిం జరగిిందా లేదా అన్న మీరే 

క్రపశిి ించుకోిండి. అయితే ఇింత ముఖయ మైన న్నర్యిిం 

తీస్తకునే ముిందు.. 
 

తన చరి్చ కి దేవుని చితతాం ఏమటి? 
 

ఈ రీడిింగులల్ల మీరు క్రకైసవిున్నగా మరయు ఆయన 

ఆధాయ తిమ క శ్రీర్మైన చరే ల్ల సభుయ న్నగా దేవుడు మీ 

నుిండి ఏమి కోరుకుింటునాి రో నేరుే కుింటారు. చరే  

అింటే ఏమిట్? చరే  ఎల ఉిండాలి? చరే  ఏమి 

చ్చయాలి? చరే  సభుయ న్నగా మీ బాధయ త ఏమిట్? 
 

1. ఎఫెసీయులు 1:22-23- "మరయు దేవుడు 

సమసమిును అతన్న ప్పదముల క్రక్తింద ఉించి, 

సింఘమునకు క్రపతిదాన్నీ అధపతిగా న్నయమిించెను, 

అద్వ అతన్న శ్రీర్ము, సమసమిును అన్ని  విధాలుగా 

న్నింప్పవాడు సింపూర్తి." 

a. చరే పై పూర ిఅధకార్ిం ఎవరక్త ఉింద్వ? 
__________________ 

బి. చరే  అధపతి ఎవరు? 

____1) రోమన్ కాథలిక్ పోప్ 

____2) కింతమింద్వ క్రపటెసటింట్ ప్పసటర, బిషప్ లేదా 

ెవెిండ్ 

____3) యేస్తక్రీసి్త మాక్రతమే 

స. చరే న్న క్రీసి్త శ్రీర్ిం అింటారా? అవును లేదా కాదు 
 

2. ఎఫెసీయులు 4:4- "ఒకే శ్రీర్ిం మరయు ఒక ఆతమ  

ఉింద్వ- మీరు పిలిచినప్పు డు మీరు ఒకే ఆశ్తో 

పిలువబడాారు." 

a. బైబిల్ క్రపకార్ిం, యేస్తకు ఎన్ని  శ్రీరాలు ఉనిా యి? 
_____ 

బి. చరే  (క్రీసి్త శ్రీర్ిం) దీన్నక్త సమరు ించాలి: 

____1) సింక్రపదాయాలు మరయు మానవ శాసనాలు 

____2) చరే క్త అధపతి అయిన యేస్త 
 

3. యోహాను 17:21- “... మీరు నాల్ల మరయు నేను మీల్ల 

ఉని టే,ో వార్ిందరూ ఒకక టే, తింక్రీ. మీరు ననిు  

పింప్పర్న్న ల్లకిం విశి్ సించ్చల వారు కూడా మనల్ల 

ఉిండుగాక” అన్న చెప్పు డు. 

a. తన అనుచరులిందరూ ఇల ఉిండాలన్న యేస్త 

కోరుకుింటునిా డు: 

____1) యునైటెడ్ 

____2) వివిధ మతపర్మైన విభాగాలుగా 

విభజించబడిింద్వ 
 

4. 1 కరింథీయులు 1:10-13– “సహోదరులరా, మీ 

మధయ  విభేదాలు రాకుిండా మీర్ిందరూ ఒకరతో ఒకరు 

ఏీభవిించాలన్న మరయు మీరు మనసి్త ల్ల మరయు 

ఆల్లచనల్ల సింపూర్ిింగా ఐకయ ింగా ఉిండేల మన 



sins when he gave his life on the cross?     
                                                                                                                                                             
YES or NO 
 
3. Do you truly love God and Jesus with all your heart?                                                           
YES or NO 
 
4. Do you, freely and truly, want to renounce everything 
and dedicate your life to Jesus now?          
                                                                                                                                                              
YES or NO 
 
5. Are you ready to confess publicly that Jesus is the 
Christ, the Son of God, and your only Lord?    
                                                                                                                                                              
YES or NO 
 
6. Do you want to be united with Christ in baptism to be 
forgiven of all your sins?             YES or NO 
 
7. Do you desire to be just a Christian, a member of 
Christ's body, his church?                    YES or NO 
 
8. Do you understand and are you ready to accept the 
commitments of the Christian life?               
                                                                                                                                                               
YES or NO 
  
9. If you answered “YES” to all these questions, then 
prayerfully read Acts 22:16 – “And now why are you 
waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, 
calling on the name of the Lord” and 2 Thessalonians 1:6-
9 … “since it is a righteous thing with God to repay with 
tribulation those who trouble you, and to give you who 
are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed 
from heaven with His mighty angels, in flaming fire taking 
vengeance on those who do not obey the gospel of our 
Lord Jesus Christ. These shall be punished with 
everlasting destruction from the presence of the Lord and 
from the glory of His power...” 
 
These passages should motivate you to think seriously 
about your decision to obey the gospel of Jesus Christ. 
Meditate about this before making any decision but 
notice the urgency of being saved. Remember that no 
one knows the day or the hour when the Lord will return. 
The decision is yours. Do you really want to become a 
true Christian, freed from the guilt of sin? Do you want to 
escape death and enter into eternal life? 
 
Those who accept God’s message are added by God to 
Christ Body, His Church.                                                         
 

క్రపభువైన యేస్తక్రీసి్త నామింల్ల నేను మీకు విజపాి ి

చ్చసి్తనిా ను. నా స్దరులరా, మీ మధయ  గొడవలు 

ఉనాి యన్న స్కోో్ ఇింట్ నుిండి కిందరు నాకు 

తెలియజేశారు. నా ఉదేదశ్య ిం ఏమిటింటే: మీల్ల ఒకరు, 

'నేను ప్పల్స్ను అనుసరసి్తనిా ను' అన్న చెప్పు రు; 

మరొకట్, 'నేను అపలో్లస్టస్న్న అనుసరసిాను;' మరొకట్, 

'నేను సెఫాను అనుసరసిాను;' ఇింకకట్, 'నేను క్రీసి్తను 

అనుసరసిాను.' క్రీసి్త విభజించబడాాడా? ప్పల్ మీ కోసిం 

సలువ వేయబడాారా? మీరు పౌలు ేరుతో బాపిసిమ ిం 

తీస్తకునాి రా?" 

a. దేవుడు తన చరే ల్ల విభజనలను ఖిండిసిాడా? 

అవును లేదా కాదు 

బి. కిందరు వయ కిులు ఇల అింటారు: “అనేక తెగలు 

మరయు చరే లు ఉిండటిం ఎింత అదుు తిం 

ఎిందుకింటే క్రపతి ఒకక రూ తమకు సరపోయే చరే న్న 

ఎించుకోవచుే .” ఇద్వ సరయైనదా తప్పు దా? 
 

5. ఎఫెసీయులకు 4:16 - "... అతన్న నుిండి శ్రీర్మింతా, 

క్రపతి సహాయక సిా యువుతో కలుపబడి మరయు కలిస 

ఉించబడుతుింద్వ, క్రపతి భాగిం తన పన్నన్న 

చ్చసి్తని ప్పు డు క్రేమల్ల పెరుగుతుింద్వ మరయు 

న్నరమ ించబడుతుింద్వ." 

a. క్రపతి క్రకైసవిుడు చరే  జీవితింల్ల మరయు పన్నల్ల 

చురుకుగా ప్పలాొనాల? అవును లేదా కాదు 
 

6. హెక్రీయులు 10:24-25- “మరయు మనిం క్రేమ 

మరయు మించి పనుల వైప్ప ఒకరనొకరు ఎల 

క్రపోతి హిించవచోే  పరశీలిదాద ిం. కిందరక్త అలవాటు 

ఉని టోుగా మనిం కలిస కలుస్తకోవడిం 

మానేయకుిండా, ఒకరనొకరు క్రపోతి హిదాద ిం-మరింత 

ఎకుక వగా మీరు రోజు సమీపిసి్తని టోు చూసిారు. 

a. క్రకైసవిులిందరూ చరే  సమావేశాలో్ల క్రకమింగా 

ప్పలాొనాలన్న దేవుడు కోరుకుింటునాి డా? అవును లేదా 

కాదు 
 

7. అపసలిుల కార్య ములు 2:42- "వారు అపసలిుల 

బోధనకు మరయు సహవాసాన్నక్త, రొటెటలు విరచ్చిందుకు 

మరయు క్రప్పర్ థనకు తమను తాము అింక్తతిం 

చ్చస్తకునాి రు." 

a. క్రకైసవి జీవితిం పటుటదలతో ఉింటుింద్వ: 

____1) అపసలిుల బోధనలు 

____2) ఫెల్లష్ప్ 

____3) క్రపభువు భోజనిం ప్పట్ించడిం 

____4) క్రప్పర్ థన 

____5) ఈ అింశాలనీి  
 

8. అపసలిుల కార్య ములు 17:11- "ఇప్పు డు బెరీయనోు 

థెసి లొనీకయుల కింటే గొపు  సి భావాన్ని  కలిగి 

ఉనాి రు, ఎిందుకింటే వారు చాల ఆసక్తతిో సిందేశాన్ని  



God’s Invitation to the World 
 
Matt 11:28-30 “Come to Me, all you who labor and are 
heavy laden, and I will give you rest.  Take My yoke upon 
you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, 
and you will find rest for your souls.  For My yoke is easy 
and My burden is light."  
 
1 Corinthians 2:9-11 “But as it is written: ‘Eye has not 
seen, nor ear heard, Nor have entered into the heart of 
man The things which God has prepared for those who 
love Him.’  But God has revealed them to us through His 
Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep 
things of God.  For what man knows the things of a man 
except the spirit of the man which is in him? Even so no 
one knows the things of God except the Spirit of God.” 
 
Matthew 28:18-20 “And Jesus came and spoke to them, 
saying, ‘All authority has been given to Me in heaven and 
on earth.   Go therefore and make disciples of all the 
nations, baptizing them in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe 
all things that I have commanded you; and lo, I am with 
you always, even to the end of the age.’ Amen.”  
 
Mark 1:14-15 Jesus came to Galilee, preaching the gospel 
of the kingdom of God, and saying, "The time is fulfilled, 
and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in 
the gospel."   
 
Matthew 6:33-34 “But seek first the kingdom of God and 
His righteousness, and all these things shall be added to 
you.   Therefore, do not worry about tomorrow, for 
tomorrow will worry about its own things. Sufficient for 
the day is its own trouble.”   
 
Romans 6:16-19 “Do you not know that to whom you 
present yourselves slaves to obey, you are that one's 
slaves whom you obey, whether of sin leading to death, 
or of obedience leading to righteousness?  But God be 
thanked that though you were slaves of sin, yet you 
obeyed from the heart that form of doctrine to which you 
were delivered.  And having been set free from sin, you 
became slaves of righteousness.  I speak in human terms 
because of the weakness of your flesh.  
 
“For just as you presented your members as slaves of 
uncleanness, and of lawlessness leading to more 
lawlessness, so now present your members as slaves of 
righteousness for holiness.” 
 
Acts 4:10-12  “Let it be known to you all, and to all the 
people of Israel, that by the name of Jesus Christ of 

సీి కరించారు మరయు పౌలు చెపిు నద్వ న్నజమో కాదో 

తెలుస్తకోవడాన్నక్త క్రపతిరోజూ లేఖనాలను 

పరశీలిించారు." 

a. మీరు విని ద్వ న్నజమో కాదో న్నరాధ రించుకోవడాన్నక్త 

క్రకైసవిున్నగా మీరు మీ బైబిల్స్ను అధయ యనిం చ్చయాల? 

అవును లేదా కాదు 

9. కలొసి యులు 3:16- "మీరు సమస ిస్జాానముతో 

ఒకరనొకరు బోధించుచు, ఉపదేశిించుచుిండగా, 

దేవున్నక్త మీ హృదయములల్ల కృతజతాతో ీర్నిలు, 

ీర్నిలు మరయు ఆధాయ తిమ క ప్పటలు 

ప్పడుతుని ప్పు డు క్రీసి్త వాకయ ిం మీల్ల సమృద్వధగా 

న్నవసించన్నవి ిండి." 

a. క్రకైసవిులు ీర్నిలు మరయు స్సి్తతులు ప్పడటిం 

దాి రా ఒకరనొకరు మెరుగుపరుచుకోవాలన్న మరయు 

క్రపోతి హిించాలన్న క్రపభువు కోరుకుింటునాి డా? అవును 

లేదా కాదు 
 

10. రోమనోు 12:1-2- “కాబట్ట, స్దరులరా, దేవున్న 

దయను దృష్టల్ల ఉించుకున్న, మీ శ్రీరాలను సజీవ 

తాయ గాలుగా, పవిక్రతింగా మరయు దేవున్నక్త 

క్రప్పతికర్మైనద్వగా అరు ించాలన్న నేను మిమమ లిి  

కోరుతునిా ను - ఇద్వ మీ ఆధాయ తిమ క ఆరాధన. ఈ 

క్రపపించిం యొకక  నమూనాకు ఇకపై అనుగుణ్ింగా 

ఉిండకిండి, కానీ మీ మనసి్త  యొకక  నూతనీకర్ణ్ 

దాి రా రూప్పింతర్ిం చెిందిండి. అప్పు డు మీరు దేవున్న 

చితిాని్న  పరీక్షిించగలరు మరయు ఆమోద్వించగలరు-

ఆయన మించి, సింతోషకర్మైన మరయు 

పరపూర్మిైన సింకలు ిం.” 

a. నీ జీవితమింతా క్రపభువుకే అింక్తతిం కావాల? అవును 

లేదా కాదు 

బి. మీ జీవితింల్ల మీరు దేవున్నక్త అింక్తతిం చ్చయగల 

కన్ని  క్రప్పింతాల జాబితాను రూపింద్వించిండి: 
1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
 

సారాంశాం 

క్రకైసవి జీవితిం చరే ల్ల, స్తవార్ ిక్రపచార్ింల్ల మరయు 

మించి పనులల్ల ప్పలాొనడిం మరయు ప్పలాొనడిం. 

క్రకైసవిుడిగా ఉిండడిం అింటే మీరు ముిందుగా 

ఆల్లచిించాలిి న తీక్రవమైన న్నబదధత. కానీ 

గురిుించుకోిండి, ఏ ఇతర్ మార్ిాంల్ల మోక్షిం లేదు. 
 

మీ శాశవ త జీవితానిి  ఎలా ఉాంచుకోవాలి 
 

మీరు క్రకైసవిులుగా మారనప్పు డు దేవుడు మీకు ఇచేి న 

న్నతయ జీవాన్ని  ఎల సిా ధీనిం చ్చస్తకోవాల్ల ఈ 

రీడిింగులల్ల మీరు నేరుే కుింటారు. చాలమింద్వ "నేను 

క్రకైసవిుడను" లేదా "నేను ర్క్షిించబడాాను" అన్న 



Nazareth, whom you crucified, whom God raised from 
the dead, by Him this man stands here before you whole.  
This is the 'stone which was rejected by you builders, 
which has become the chief cornerstone.'   Nor is there 
salvation in any other, for there is no other name under 
heaven given among men by which we must be saved."   
 
 Hear   

• Study diligently and read what Christ taught for 

they are the Words of life. 

Understand   

• All men are sinful having disobeyed God’s righteous 

ways and commands  

• All have sinned and not living according to God’s 

commands 

• One’s sin will result in their eternal death   

• One must be forgiven to have eternal life with God 

•  Christ is the only way for one to be forgiven of all 

their sins 

Believe 

• Jesus Was and is God 

• He came to earth in human flesh as Jesus of 

Nazareth 

•   He lived among men 

•   He willingly gave His sinless physical life as the 

perfect sacrifice for my sins, being crucified 

•   He was buried 

•   God raised Him from the grave on the third day 

•   He appeared to hundreds following His resurrection 

•   He ascended back to heaven to be with the Father 

Repent 

• Change from sin and disobedience to trust and 

obedience 

Confess 

• Acknowledge publicly your belief that Jesus is the 

Son of God. 

Seek 

• Call upon God to forgive you of your sins 

Die  

• Put to death your old, sinful, worldly life 

Be Buried  

• Bury your sinful life you put to death in the grave of 

baptism by 

   water immersion into the death, burial and resurrection 
of    
Christ, allowing God to raise you from the grave as a new 
Creation, cleansed of sin. 
Receive 

చెపు వచే న్న గురిుించుకోిండి, కానీ న్నజమైన క్రకైసవిున్న 

జీవితిం తన పనులల్ల వెలడోిసి్తింద్వ. 

1. 1 యోహాను 1:5-7- “ఇద్వ మేము అతన్న నుిండి 

వినిా ము మరయు మీకు క్రపకట్సి్తని  సిందేశ్ిం: 

దేవుడు వెలుగు; అతన్నల్ల చీకట్ లేదు. మనిం అతన్నతో 

సహవాసిం కలిగి ఉనిా మన్న చెప్పు కుింటే, మనిం 

చీకట్ల్ల నడుసిాము, మనిం అబదధిం చెబుతాము 

మరయు సతయ ిం క్రపకార్ిం జీవిించము. అయితే ఆయన 

వెలుగుల్ల ఉని టోు మనము వెలుగుల్ల 

నడుచినటయోితే, మనము ఒకరతో ఒకరు సహవాసము 

కలిగియునిా ము, మరయు ఆయన కుమారుడైన 

యేస్త ర్కమిు సమస ిప్పపములనుిండి మనలను శుద్వధ 

చ్చసి్తింద్వ.” 

a. మీరు ఒక క్రకైసవిున్నగా, చీకట్ల్ల జీవిించడిం 

క్రప్పర్ింభిించినటయోితే, మీరు దేవున్నతో మీ 

సహవాసాన్ని  కోల్లు తారా? 

అవును లేదా కాదు 

బి. ఒక క్రకైసవిుడు వెలుగుల్ల నడవడిం మానేసనా, 

యేస్త ర్కిిం అతన్న ప్పప్పని్న  ఇింకా శుక్రభపరుసి్తిందా? 

అవును లేదా కాదు 
 

2. 1 యోహాను 2:9- "వెలుగుల్ల ఉనిా నన్న చెప్పు కునే 

ఎవరైనా తన స్దరుడిన్న దిే ష్ించ్చవాడు ఇింకా 

చీకట్ల్లనే ఉనిా డు." 

a. మీరు ఒక క్రకైసవిున్నగా, క్రీసి్తల్ల మీ సహోదరులను 

క్రేమిసిూ జీవిించకపోతే, మీరు ర్క్షిింపబడుతూనే 

ఉింటారా? 

అవును లేదా కాదు 
 

3. 1 యోహాను 2:3-6- “మనిం ఆయన ఆజలాను ప్పట్సే ి

ఆయనను తెలుస్తకునిా మన్న మనకు తెలుస్త. 

"అతని్న  నాకు తెలుస్త" అన్న చెేు వాడు, కానీ అతను 

ఆజాాపిించినద్వ చ్చయన్నవాడు అబద్వధకుడు, మరయు 

అతన్నల్ల న్నజిం లేదు. కానీ ఎవరైనా అతన్న మాటకు 

ల్లబడి ఉింటే, దేవున్న క్రేమ న్నజింగా అతన్నల్ల 

సింపూర్ిింగా ఉింటుింద్వ. మనిం ఆయనల్ల ఉనిా మన్న 

మనకు ఈ విధింగా తెలుస్త: ఆయనల్ల జీవిసి్తనిా మన్న 

చెప్పు కునే వయ క్త ియేస్తల నడుచుకోవాలి. 

a. ఒక క్రకైసవిుడు యేస్తకు విధేయత చూపడిం మానేసే,ి 

అతడు ఇింకా ర్క్షిింపబడతాడా? 

అవును లేదా కాదు 
 

4. 1 యోహాను 4:1,6- “క్రపియమైన మిక్రతులరా, క్రపతి 

ఆతమ ను విశి్ సించకిండి, కానీ ఆతమ లు దేవున్న నుిండి 

వచాే యో లేదో పరీక్షిించిండి, ఎిందుకింటే చాల 

మింద్వ తప్పు డు క్రపవకలిు క్రపపించింల్లక్త వెళాా రు. … 

“మేము దేవున్న నుిండి వచేా ము, మరయు దేవుణ్ణ ి

తెలిసన వారు మన మాట విింటారు; కానీ దేవున్న నుిండి 



• The Holy Spirit as a deposit guaranteeing what is to 

come 

Become 

• As a new Christian God added you as His adopted 

child to    

 the other children into the Church Christ established. 
Live   

• Continue to live steadfastly and obediently to Christ 

and the apostles teachings “I urge you to live a life 

worthy of the calling you have received.   Be 

completely humble and gentle; be patient, bearing 

with one another in love.  Make every effort to keep 

the unity of the Spirit through the bond of peace” 

(Ephesians 4:1-3). 

 
 
 
 
Questions 

1. God desires all mankind not to perish but to 

come unto Him. 

T. ___  F. ___ 
 

2. Man is a slave to the one he chooses to follows - 

either God, the Father, or Satan, the father of 

evil. 

T. ___  F. ___ 
 

3. Salvation is found only in Christ 

T. ___  F. ___ 
 

4. All that God requires of man for him to inherit 

eternal life is for him to believe that God exist. 

T. ___  F. ___ 
 

5. When is the best time for one to seek salvation 

a. ___ After achieving one’s goals and 

settles down 

b. ___ When he is no longer tempted to sin 

c. ___ Today  

 
Take action – the “right time” is now. Today is the day of 
salvation. (2 Corinthians 6:2)    
 
There is No Guarantee of a Tomorrow 
The tragedy is that nobody has to lose Heaven and gain 
Hell. The choice is ours. We are free to determine our 
own eternal destiny.  Heaven is a prepared place for a 
prepared people and Hell is a place prepared for an 

కాన్నవాడు మన మాట వినడు. ఈ విధింగా మనిం సతయ ిం 

యొకక  ఆతమ  మరయు అసతయ ిం యొకక  ఆతమ ను 

గురసిిాము. 

a. ఏదో ఒక మతిం ేరుతో బోధించ్చ వాళ్ిోంతా ఎప్పు డూ 

సతయ మే బోధసిారా? 

అవును లేదా కాదు 

బి. న్నజమైన క్రకైసవిున్నగా ఉిండాలింటే, మీరు అతన్న 

అపసలిుల బోధలను అింగీకరించాల? అవును లేదా 

కాదు 
 

సారాంశాం 

క్రకైసవి జీవితిం అనేద్వ క్రపతిరోజూ యేస్తలగా మారాలనే 

లక్షాయ న్నక్త అింక్తతమైన జీవితిం. మీరు యేస్తను 

విశి్ సించి, మీ ప్పప్పలకు పశేా తిాపపడి, మీ ప్పప 

క్షమాపణ్ కోసిం క్రీసి్త నామింల్ల బాపిసిమ ిం 

తీస్తకుని ప్పు డు ఈ జీవితిం క్రప్పర్ింభమవుతుింద్వ. 

మీరు వెలుగుల్ల నడవడిం (స్దరులను క్రేమిించడిం, 

యేస్తకు విధేయత చూపడిం మరయు క్రీసి్త 

సదాధ ింతాని్న  విశి్ సించడిం) కనసాగినింత కాలిం ఈ 

జీవితిం న్నరి్ హిించబడుతుింద్వ. ఇద్వ క్రపభువుకు 

యోగయ మైన జీవితిం. న్నజమైన క్రకైసవి జీవితిం యొకక  

విలువ మరయు అిందిం గురించి కించెిం 

ఆల్లచిించిండి. "క్రకైసవిులు" అన్న పిలవబడే 

కింతమింద్వ జీవితాలను బట్ట మోసపోకిండి, వారు 

దాన్నన్న క్రపకట్ించి జీవిించరు. ఉని తమైన జీవితాని్న , 

తనకు అర్ుమైన జీవితాని్న  గడపమన్న యేస్త మనలను 

పిలుసి్తనిా డు. 
 

సమీక్ష మర్చయు ముగాంపు 

మీరు నేరేు కుని  వాట్న్న సమీక్షిించిండి మరయు ఈ 

క్రపశి్ లకు సమాధానమిసిూ మీ జీవితాన్నక్త వయ క్తగిత 

అనువర్నిాని్న  రూపింద్వించిండి: 

2. మీరు దేవున్న దృష్టల్ల ప్పపి అన్న మరయు 

శాశి్ తమైన శిక్షకు అరుులన్న మీరు అర్థిం 

చ్చస్తకునాి రా? అవును లేదా కాదు 

2. యేస్త సలువపై తన క్రప్పణాన్ని  అరు ించినప్పు డు మీ 

ప్పప్పలకు మూలయ ిం చెలిిోంచాడన్న మీరు అర్థిం 

చ్చస్తకునాి రా? 

అవును లేదా కాదు 
 

3. మీరు న్నజింగా మీ పూర్ ిహృదయింతో దేవుణ్ణ ి

మరయు యేస్తను క్రేమిసి్తనిా రా? అవును లేదా కాదు 
 

4. మీరు, సేి చఛ గా మరయు న్నజముగా, ఇప్పు డు 

సమసమిును తయ జించి, మీ జీవితాని్న  యేస్తకు 

అింక్తతిం చ్చయాలనుకుింటునాి రా? 

అవును లేదా కాదు 
 



unprepared people.  
 
2 Corinthians 6:2 “Behold, now is the accepted time; 
behold, now is the day of salvation.”  
 
John 15:10 “If ye keep my commandments, ye shall abide 
in my love; even as I have kept my Father's 
commandments, and abide in his love.”  
 
Conclusion 
Those “In Christ” must be aware of temptations 
constantly set before them by the Devil There are 
examples in both the Old Testament and New Testament 
of God’s children disobeying God and going back into the 
ways of the world.  
 
Those not “In Christ” who desire to be His Child need to 
seriously consider what the Bible has told others to do. 
 
 

5. యేస్త క్రీసి్త, దేవున్న కుమారుడన్న మరయు మీ ఏకైక 

క్రపభువు అన్న బహిర్ింగింగా ఒప్పు కోవడాన్నక్త మీరు 

సదధింగా ఉనిా రా? 

అవును లేదా కాదు 
 

6. బాపిటజింల్ల క్రీసి్తతో ఐకయ మై మీ ప్పప్పలన్ని ట్నీ 

క్షమిించాలన్న మీరు కోరుకుింటునాి రా? అవును లేదా 

కాదు 
 

7. మీరు కేవలిం క్రకైసవిుడిగా, క్రీసి్త శ్రీర్ింల్ల, ఆయన 

చరే ల్ల సభుయ డిగా ఉిండాలన్న కోరుకుింటునాి రా? 

అవును లేదా కాదు 
 

8. మీరు అర్థిం చ్చస్తకునిా రా మరయు క్రకైసవి జీవితప్ప 

కటుటబాటనోు అింగీకరించడాన్నక్త సస్దధింగా ఉనాి రా? 

అవును లేదా కాదు 
  

9. మీరు ఈ క్రపశి్ లన్ని ింట్ీ “అవును” అన్న 

సమాధానమిసే,ి క్రప్పర్ థనాపూరి్ కింగా అపసలిుల 

కార్య ములు 22:16 చదవిండి – “మరయు ఇప్పు డు మీరు 

ఎిందుకు వేచి ఉనాి రు? లేచి బాపిసిమ ిం పింద్వ, 

క్రపభువు నామాని్న  క్రప్పర థసిూ మీ ప్పప్పలను కడుకోక ిండి” 

మరయు 2 థెసి లొనీకయులు 1:6-9 … “మిమమ లిి  

ఇబీ ింద్వ పెటేటవారక్త క్రపతిఫలిం ఇవి డిం మరయు 

మీకు ఇవి డిం దేవున్నక్త నీతిమింతమైనద్వ. మన 

క్రపభువైన యేస్తక్రీసి్త స్తవార్కిు విధేయత చూపన్న 

వారపై క్రపతీకార్ిం తీరుే కుింటూ, మిండుతుని  

అగిి ల్ల, తన శ్క్తవిింతమైన దేవదూతలతో క్రపభువైన 

యేస్త పర్ల్లకిం నుిండి బయలుపర్చబడినప్పు డు 

మనతో కలత చెింద్వన వారు మనతో విక్రశాింతి 

తీస్తకోిండి. వారు క్రపభువు సన్ని ధ నుిండి మరయు 

ఆయన శ్క్త ిమహిమ నుిండి శాశి్ తమైన నాశ్నముతో 

శిక్షిించబడతారు ... " 
 

యేస్తక్రీసి్త స్తవార్కిు ల్లబడాలనే మీ న్నర్యిిం గురించి 

తీక్రవింగా ఆల్లచిించ్చల ఈ భాగాలు మిమమ లిి  

క్రేరేపిసిాయి. ఏదైనా న్నర్యిిం తీస్తకునే ముిందు దీన్న 

గురించి ధాయ న్నించిండి కానీ ర్క్షిించబడటిం యొకక  

ఆవశ్య కతను గమన్నించిండి. క్రపభువు తిరగి వచే్చ  రోజు 

లేదా గింట ఎవరీ తెలియదన్న గురిుించుకోిండి. 

న్నర్యిిం మీదే. మీరు న్నజింగా న్నజమైన క్రకైసవిున్నగా 

మారాలనుకుింటునాి రా, ప్పపిం యొకక  అపరాధిం 

నుిండి విముక్త ిపిందారా? మీరు మర్ణ్ిం నుిండి 

తపిు ించుకన్న న్నతయ  జీవితింల్లక్త 

క్రపవేశిించాలనుకుింటునిా రా? 
 

దేవున్న సిందేశాన్ని  అింగీకరించ్చవారన్న దేవుడు క్రీసి్త 

శ్రీరాన్నక్త, ఆయన చరే క్త చ్చరేా డు. 
 



ప్రరాంచానికి దేవుని ఆహ్వవ నాం 
 

మతయిి 11:28-30 “క్రపయాసపడే వార్లరా, భార్ింగా 

ఉని వార్ింతా నా దగరా్కు ర్ిండి, నేను మీకు విక్రశాింతి 

ఇసిాను. నా కాడిన్న మీపైక్త తీస్తకోిండి మరయు నా 

నుిండి నేరేు కోిండి, ఎిందుకింటే నేను మృదువుగా 

మరయు వినయపూరి్ కింగా ఉింటాను, మరయు మీరు 

మీ ఆతమ లకు విక్రశాింతిన్న పిందుతారు. ఎిందుకింటే నా 

కాడి తేలికైనద్వ మరయు నా భార్ిం తేలికైనద్వ." 
 

1 కొర్చాంథీయులు 2:9-11 "కానీ క్రవాయబడినటోుగా: 

'తనిు  క్రేమిించువార కర్కు దేవుడు 

సదధపర్చినవాట్న్న కనిు  చూడలేదు, చెవి వినలేదు, 

మానవున్న హృదయముల్లన్నక్త క్రపవేశిించలేదు.' అయితే 

దేవుడు వాట్న్న తన ఆతమ  దాి రా మనకు 

బయలుపర్చాడు. ఎిందుకింటే ఆతమ  అన్ని  

విషయాలను, అవును, దేవున్న ల్లతైన విషయాలను 

శోధసి్తింద్వ. తనల్ల ఉని  మన్నష్ ఆతమ  తపు  

మనుషుయ న్న విషయాలు ఏ మన్నష్క్త తెలుస్త? 

అయినపు ట్ీ దేవున్న ఆతమ కు తపు  దేవున్న సింగతులు 

ఎవి రీ తెలియవు.” 
 

మతతయి 28:18-20 "మరయు యేస్త వచిే  వారతో ఇల 

అనిా డు: 'పర్ల్లకింల్ల మరయు భూమిపై నాకు అన్ని  

అధకార్ిం ఇవి బడిింద్వ. కాబట్ట మీరు వెళ్ల,ో అన్ని  

దేశాలను శిషుయ లనుగా చ్చస్తకోిండి, తింక్రడి మరయు 

కుమారుడు మరయు పరశుదాధ తమ  నామింల్ల వారక్త 

బాపిసిమ ిం ఇవి ిండి, నేను మీకు ఆజాాపిించినవనిీ  

ప్పట్ించమన్న వారక్త బోధించిండి. మరయు ఇద్వగో, నేను 

యుగసమాపి ివర్కు ఎలపో్పు డు మీతో ఉనిా ను.' 

ఆమెన్.” 
 

మారుు  1:14-15యేస్త స్తవార్ ిక్రపకట్సిూ గలిలయకు 

వచేా డుదేవున్న రాజయ ిం గురించి, మరయు "సమయిం 

నెర్వేరింద్వ, మరయు దేవున్న రాజయ ిం సమీపిించిింద్వ. 

పశేా తిాపపడి, స్తవార్నిు విశి్ సించిండి." 
 

మతతయి 6:33-34 "అయితే మొదట దేవున్న రాజాయ ని్న  

మరయు ఆయన నీతిన్న వెదకిండి, అప్పు డు ఇవనీి  

మీకు జోడిించబడతాయి. కాబట్ట, రేపట్ గురించి 

చిింతిించకిండి, ఎిందుకింటే రేప్ప దాన్న సి ింత 

విషయాల గురించి చిింతిసి్తింద్వ. రోజుక్త సరపోతుింద్వ 

దాన్న సి ింత ఇబీ ింద్వ. ” 
 

రోమనుు 6:16-19“మర్ణాన్నక్త దారతీసే ప్పప్పన్నక్త లేదా 

ధరామ న్నక్త దారతీసే విధేయతకు ల్లబడటాన్నక్త మీరు 

ఎవరక్త బాన్నసలుగా ఉనాి రో మీకు తెలియదా? కానీ 

మీరు ప్పప్పన్నక్త బాన్నసలుగా ఉని పు ట్ీ, మీరు ఏ 

సదాధ ింతాన్నక్త పింపబడాారో హృదయపూరి్ కింగా 



ప్పట్ించినిందుకు దేవున్నక్త కృతజతాలు. మరయు 

ప్పపిం నుిండి విముక్త ిపింద్వ, మీరు ధరామ న్నక్త 

బాన్నసలయాయ రు. మీ శ్రీర్ బలహీనత కార్ణ్ింగా నేను 

మానవ పర్ింగా మాటోాడుతునిా ను. 
 

"మీరు మీ అవయవాలను అపవిక్రతతకు మరయు 

మరింత అనాయ యాన్నక్త దారతీసే అనాయ యాన్నక్త 

బాన్నసలుగా చూపిించినటే,ో ఇప్పు డు మీ సభుయ లను 

పవిక్రతత కోసిం నీతిక్త బాన్నసలుగా సమరు ించిండి." 
 

అపొసతలుల కార్య ములు 4:10-12“మీరు సలువ 

వేయబడిన నజరేయుడైన యేస్తక్రీసి్త ేరున, దేవుడు 

మృతులల్లనుిండి లేపిన యేస్తక్రీసి్త నామమున ఈ 

వయ క్త ిమీ యెదుట సింపూర్మిుగా న్నలిచియునిా డన్న 

మీకిందరక్త మరయు ఇక్రశాయేలీయులిందరక్త 

తెలియపర్చుము. ఇద్వ ‘అట్ట రాయిన్న కట్టన మీవలన 

తిర్సక రించబడినద్వ, అద్వ క్రపధానమైన మూలరాయి’. 

లేదా వేరొకదాన్నల్ల మోక్షిం లేదు, ఎిందుకింటే మనిం 

ర్క్షిింపబడవలసన మనుషుయ లల్ల ఆకాశ్ము క్రక్తింద 

మరొక ేరు లేదు." 
 

విను 

• క్రశ్దధగా అధయ యనిం చ్చయిండి మరయు క్రీసి్త 

బోధించిన వాట్న్న చదవిండి ఎిందుకింటే అవి 

జీవిత పదాలు. 

అర్థాం చేసుకోాండి 

• మనుషుయ లిందరూ దేవున్న నీతియుకమిైన 

మారాాలను మరయు ఆజలాను ధకక రించి 

ప్పప్పతుమ లు 

• అిందరూ ప్పపిం చ్చసారు మరయు దేవున్న ఆజలా 

క్రపకార్ిం జీవిించలేదు 

• ఒకర ప్పపిం వార శాశి్ త మర్ణాన్నక్త దార 

తీసి్తింద్వ 

• దేవున్నతో న్నతయ జీవిం పిందాలింటే 

క్షమిించబడాలి 

•  వార ప్పప్పలన్ని ట్ నుిండి క్షమాపణ్ పిందటాన్నక్త 

క్రీసి్త ఏకైక మార్ిాం 

నమమ కాం 

• యేస్తదేవుడు ఉనిా డు మరయు ఉనిా డు 

• అతను సనజరేయుడైన జీసస్టస్గా మానవ 

శ్రీర్ింతో భూమిపైక్త వచేా ను 

• అతనుమనుషుల మధయ  జీవిించాడు 

• సలువ వేయబడిన నా ప్పప్పలకు పరపూర్ ి

తాయ గింగా తన ప్పపర్హిత భౌతిక జీవితాన్ని  

ఇషటపూరి్ కింగా ఇచేా డు 

• అతనుఖననిం చ్చయబడిింద్వ 

• దేవుడు ఆయనను మూడవ రోజు సమాధ నుిండి 

లేప్పడు 

• అతనుఅతన్న ప్పనరుతాథనిం తరువాత విందల 



మింద్వక్త కన్నపిించిింద్వ 

• అతనుతింక్రడితో ఉిండేిందుకు తిరగి సి రాాన్నక్త 

చ్చరుకునిా రు 

రశిా తాతపానిి  

• ప్పపిం మరయు అవిధేయత నుిండి నమమ కిం 

మరయు విధేయతకు మార్ిండి 

అాంగీకర్చసుతనిా ను 

• యేస్త దేవున్న కుమారుడన్న మీ నమమ కాన్ని  

బహిర్ింగింగా అింగీకరించిండి. 

కోరుకుాంటారు 

• మీ ప్పప్పలను క్షమిించమన్న దేవుణ్ణ ిక్రప్పర థించిండి 

చావాండి 

• మీ ప్పత, ప్పపభరతమైన, క్రప్పపించిక జీవితాన్నక్త 

మర్ణ్శిక్ష విధించిండి 

ఖననాం చేయాలి 

• బరీ వైమా ప్పపప్ప జీవితాని్న  మీరు బాపిటజిం 

సమాధల్ల చింప్పరు 

మర్ణ్ిం, ఖననిం మరయు ప్పనరుతాథనిం ల్లక్త నీరు 

ముించడిం 

క్రీసి్త, ప్పపిం నుిండి శుద్వధ చ్చయబడిన కత ిసృష్టగా 

మిమమ లిి  సమాధ నుిండి లేపడాన్నక్త దేవుడు 

అనుమతిించాడు. 

స్వవ కర్చాంచాండి 

• రాబోయే వాట్క్త హామీ ఇచే్చ  డిప్పజట్స్గా పవిక్రతాతమ  

అవవ ాండి 

• ఒక కత ిక్రకైసవిుడిగా దేవుడు మిమమ లిి  తన 

దతపి్పక్రతుడిగా చ్చరుే కునిా డు 

క్రీసి్త స్సాథ పిించిన చరే ల్లక్త ఇతర్ పిలలోు. 

ప్రతయ క్షాం 

• క్రీసి్త మరయు అపసలిుల బోధనలకు స్సథర్ింగా 

మరయు విధేయతతో జీవిించడిం కనసాగిించిండి 

“మీరు సీి కరించిన పిలుప్పకు తగిన జీవితాన్ని  

గడపమన్న నేను మిమమ లిి  కోరుతునిా ను. పూరగిా 

వినయింగా మరయు స్తని్న తింగా ఉిండిండి; 

ఓపికగా ఉిండిండి, క్రేమల్ల ఒకరతో ఒకరు 

సహిించిండి. శాింతి బింధిం దాి రా ఆతమ  యొకక  

ఐకయ తను కాప్పడుకోవడాన్నక్త క్రపతి క్రపయతి ిం 

చ్చయిండి” (ఎఫెసీయులకు 4:1-3). 
 
 
 
 

ప్రశి లు 

6. మానవాళ్ల అింతా నశిించకూడదన్న, తన 

దగరా్కు రావాలన్న దేవుడు కోరుకుింటునిా డు. 
T. ___ F. ___ 
 

7. మన్నష్ తాను అనుసరించడాన్నక్త ఎించుకుని  

వయ క్తకి్త బాన్నస - దేవుడు, తింక్రడి లేదా చెడు 



యొకక  తింక్రడి అయిన సాతాను. 
T. ___ F. ___ 
 

8. మోక్షిం క్రీసి్తల్ల మాక్రతమే కన్నపిసి్తింద్వ 
T. ___ F. ___ 
 

9. మానవుడు శాశి్ త జీవితాన్ని  వార్సతి ింగా 

పిందాలన్న దేవుడు కోరుతుని దింతా దేవుడు 

ఉనిా డన్న విశి్ సించడమే. 
T. ___ F. ___ 
 

10. మోక్షాన్ని  వెతకడాన్నక్త ఉతమి సమయిం 

ఎప్పు డు 

a. ___ ఒకర లక్షాయ లను సాధించి స్సథర్పడిన 

తరిా త 

b. ___ అతను ఇకపై ప్పపిం చ్చయడాన్నక్త 

శోద్వించబడనప్పు డు 

c. ___ నేడు 
 

చర్య  తీసుకోాండి - ఇపుు డు "సరైన సమయాం". 

ఈరోజు మోక్ష దినాం. (2 కరింథీయులు 6:2) 
 

రేపు అనే గ్యయ ర్ాంటీ లేదు 

విషాదిం ఏమిటింటే, ఎవరూ సి రాాని్న  కోల్లు రు 

మరయు నర్కాన్ని  పిందాలిి న అవసర్ిం లేదు. 

ఎింపిక మనదే. మన శాశి్ తమైన విధన్న 

న్నర్యిిించుకునే సేి చఛ  మనకు ఉింద్వ. సి ర్ిాం 

సదధమైన క్రపజల కోసిం సదధమైన క్రపదేశ్ిం మరయు 

నర్కిం అనేద్వ సదధపడన్న క్రపజల కోసిం సదధిం 

చ్చయబడిన క్రపదేశ్ిం. 
 

2 కొర్చాంథీయులు 6:2“ఇద్వగో, ఇప్పు డు 

అింగీకరించబడిన సమయిం; ఇద్వగో ఇప్పు డు ర్క్షణ్ 

ద్వనము.” 
 

యోహ్వను 15:10“మీరు నా ఆజలాను గైకనునటయోితే, 

మీరు నా క్రేమల్ల న్నలిచియుిందురు; నేను నా తింక్రడి 

ఆజలాను గైకన్న ఆయన క్రేమల్ల న్నలిచియుని టే.ో” 
 

ముగాంపు 

"క్రీసి్తల్ల" ఉని వారు డెవిల్ దాి రా న్నర్ింతర్ిం తమ 

ముిందు ఉించిన టెింేటషన ోగురించి తెలుస్తకోవాలి, 

ప్పత న్నబింధన మరయు కత ిన్నబింధన ెిండిింట్ల్లనూ 

దేవున్న పిలలోు దేవున్నక్త అవిధేయత చూపి, క్రపపించ 

మారాాలో్లక్త తిరగి వెళ్ా డాన్నక్త ఉదాహర్ణ్లు ఉనాి యి. 
 

“క్రీసి్తనిందు” కాన్నవారు, ఆయన బిడగాా 

ఉిండాలనుకునేవారు, ఇతరులు ఏమి చ్చయమన్న 

బైబిలు చెపిు ిందో గింభీర్ింగా పరగణ్ణించాలి. 



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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ఇింటరేి షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్ఇని్న ిటూయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మర్చయు ఆయన సాంకలు ాం గుర్చాంచి మర్చాంత తెలుసుకోవాలనే ఆసకి త ఉని  ఎవర్చకైనా బైబిల్ పాఠాలను అాందుబాటులో 

ఉాంచడాం ఇనిట ిట్యయ ట్ యొకు  లక్షయ ాం పాఠాలను ప్రాంట్ చేయడానికి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచిు , ఆన్లైన్లో అధ్య యనాం 

చేయవచిు  లేదా వయ కుతలు లేదా చర్చి ల దావ ర ఇమెయిల్ మాంప్ితవ  శాఖలో ఉరయోగాంచవచిు . ఇాంటరిే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యయ ట్ (IBKI) నుాండి డిపొుమా సాంపాదిాంచడానికి ఒక విదాయ ర్చథ తరు నిసర్చగ్య నాలుగు అవసర్మైన కోరుట లు మర్చయు 7 ఎాంరక 

పాఠాలను పూర్చత చేసి ఉాండాలి. అడావ నట ్డ్ ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్సాు లర్) అవారుును అాందుకోవడానికి, ఒక విదాయ ర్చథ డిపొుమా 

సాంపాదిాంచడాంతో పాటు అనిి  ఎలకి డీవ్ పాఠాలు మర్చయు 7 అదనపు అధ్య యనాలను పూర్చత చేసి ఉాండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుట  “మర్మ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ క్రపతిదీ ఎల వచిే ింద్వ?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మన్నష్ 

Christ, The Mystery of God |  క్రీసి్త - దేవున్న ర్హసయ ిం  

Myths About God |  దేవున్న గురించిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుట  రాండు - అతని సాందేశానికి విధేయత 

Time Before Christ   క్రీసి్తకు ముిందు సమయిం 

Time Christ On Earth  భూమిపై క్రీసి్త సమయిం  

Time After Christ   క్రీసి్త తరిా త సమయిం  

Time To Decide    న్నర్యిిించ్చ సమయిం  

From Death Through The Cross to Life   మర్ణ్ిం నుిండి సలువ జీవితాన్నక్త  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుట  మూడు -ప్ీసుతలో కొతత ఆధ్యయ ిమ క జీవితాం  

Baptism into Christ   |  క్రీసి్తల్లక్త బాపిటజిం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చ్చతులతో చ్చయన్న రాజయ ిం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ింల్ల సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసటలి్  నుిండి సిందేశ్ిం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరయు సతయ ింతో దేవుణ్ణ ిఆరాధించిండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుట  నాలుగు - ప్ీసుతలో రర్చరకవ త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేస్త 

Life Of Christ |  క్రీసి్త జీవితిం 

United In Christ   క్రీసి్తల్ల ఐకయ ిం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క ప్పలు 

Living Liberated |  లివిింగ్ లిబరేటెడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్త క్రీసి్త యొకక  క్రపతయ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శ్రీర్ిం, ఆతమ , ఆతమ  - మీరు చన్నపోయినప్పు డు వారు 

ఎకక డిక్త వెళ్తారు?         
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