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What are the First Principles? 
 

 

1. Repentance From Dead Works 
(Works that lead to Eternal Death) 

 
The very first thing on this list of first principles is 
repentance. 
 

• The first recorded sermon of John the Baptist was 

“Matthew 3:2 "Repent, for the kingdom of heaven is at 

hand.”  

• The first recorded preaching of Jesus was Matthew 4:17 

"Repent, for the kingdom of heaven is at hand." 

• After John was arrested, Jesus came into Galilee, 

preaching the gospel of God, and saying, "The time is 

fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and 

believe in the gospel" (Mark 1:14, 15). 

• When Jesus sent out the 12 apostles, 2 by 2 to preach in 

the cities, they went out and preached that {men} should 

repent (Mark 6:12). 

• When the Pharisees and their scribes {began} grumbling 

at His disciples eating and drinking with the tax 

collectors and sinners, Jesus answered them, "{It is} not 

those who are well who need a physician, but those who 

are sick."I have not come to call the righteous but 

sinners to repentance" (Luke 5:30-32). 

• After Jesus rose from the dead and gave his final 

instructions to the apostles, he told them, "Thus it is 

written, that the Christ would suffer and rise again from 

the dead the third day, and that repentance for 

forgiveness of sins would be proclaimed in His name to 

all the nations, beginning from Jerusalem” (Luke 24;46-

47). 

• On the day of Pentecost, 50 days after Christ’s death on 

the cross, Peter preached what some people call the first 

gospel sermon and when the multitude was cut to the 

heart they cried out “What are we going to do?”, Peter 

replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the 

name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. 

And you will receive the gift of the Holy Spirit.” 

• In Athens, Paul preached, "God is now declaring to men 

that all everywhere should repent" (Acts 17:30). 

• Paul told King Agrippa that he "kept declaring" to all 

those with whom he came into contact "that they should 

repent and turn to God, performing deeds appropriate 

to repentance" (Acts 26:20).  

 

One should not think it strange that repentance from acts 
that lead to death is first in the list of the first principles of 
Christ. 
 
Repentance, what is it, what does it mean? 
Repentance involves changing one’s affections from earthly 
things to heavenly things. It involves turning to the living 

1. డెడ్ వర్క్స ్  నుండి పశా్చ తా్తపుం 

(శాశ్వ త మరణానికి దారితీసే పనులు) 
 

ఈ మొదటి సూత్రత్తల జాబిత్తలో మొదటి విషయుం 

పశా్చ తా్తపుం. 
 

• జాన్ బాప్టసి్ట ి యొక్క  మొదటి రికార్డ ్ చేయబడిన 

ప్పసంగం "మతతయి 3:2 "పశాా త్తతపపడండి, 

ఎందుక్ంటే పరలోక్ రాజ్య ం సమీప్టంచంది." 

• యేసు యొక్క  మొట్మిొదటిగా నమోదు చేయబడిన 

బోధన మతతయి 4:17 "పశాా త్తతపపడండి, ఎందుక్ంటే 

పరలోక్ రాజ్య ం సమీప్టంచంది." 

• యోహాను బంధంచబడిన తరువాత, యేసు 

గలిలయలోకి వచా , దేవుని సువారతను ప్పక్టిస్తత , 

"సమయం నెరవేరింది, దేవుని రాజ్య ం 

సమీప్టంచంది, పశాా త్తతపపడి సువారతను 

విశ్వ సంచండి" (మారుక  1:14, 15) అని చెపా్ప డు. 

• యేసు 12 మంది అపొసతలులను, 2కి 2 చొపా్ప న 

పట్ణిాలోో ప్పక్టించడానికి పంప్టనప్పా డు, వారు 

బయట్కు వెళ్ల,ో పశాా త్తతపపడాలని {మనుష్యయ లు} 

బోధంచారు (మారుక  6:12). 

• పరిసయ్యయ లు మరియ్య వారి శాస్త్సుతలు తన శిష్యయ లు 

పనుు  వస్తలు చేసేవారితో మరియ్య ప్పప్పలతో క్లిస 

భోజ్నం చేస్తత , ప్త్తగుతూ ఉండట్ంపై 

గుసగుసలాడినపా్ప డు, యేసు వారికి ఇలా 

జ్వాబిచాా డు, "{ఇది} వైదుయ ని అవసరం బాగా 

ఉను వారికి కాదు, అనారోగయ ంతో ఉను వారికి." 

నీతిమంతులను ప్టలువుట్కు రాలేదు గాని ప్పప్పలను 

పశాా త్తతపమునకు ప్టలువుట్కు వచా తివి" (లూకా 

5:30-32). 

• యేసు మృతులలో నుండి లేచ, అపొసతలులకు తన 

చవరి స్తచనలను ఇచా న తరువాత, అతను వారితో 

ఇలా అనాు డు: "ప్ీసుత బాధలు పడి మూడవ రోజు 

మృతులలో నుండి లేచ, ప్పప క్షమాపణ కోసం 

పశాా త్తతపం ప్పక్టించబడుతుందని ప్వాయబడింది. 

యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత జ్నులకు 

ఆయన నామమున” (లూకా 24;46-47). 

• ప్ీసుత శిలువపై మరణంచన 50 రోజుల తరావ త 

పంతెకొసుత రోజున, పేతురు మొదటి సువారత 

ప్పసంగం అని ప్టలిచేవాటిని బోధంచాడు మరియ్య 

జ్నసమూహం హృదయానిు  క్దిలించనప్పా డు వారు 

“మేము ఏమి చేయబోతునాు ం?” అని అరిచాడు, 

పీట్ర్డ ఇలా జ్వాబిచాా డు, "మీలో ప్పతి ఒక్క రు మీ 

ప్పప క్షమాపణ కొరకు యేసుప్ీసుత నామములో 

పశాా త్తతపపడి బాప్టతసమ ము పొందండి. మరియ్య మీరు 

పరిశుదాాతమ  బహుమతిని అందుకుంటారు." 

• ఏథెనుు లో, పౌలు ఇలా బోధంచాడు, "దేవుడు 

ఇప్పా డు మనుష్యయ లకు ప్పతిచోటా 



God from a god of self. It’s looking unto Christ instead of 
looking unto another. Repentance is the right attitude 
toward God. It’s a return to God. Repentance is the act of 
changing one’s mind, will, direction. 
 
A certain man had two sons, Jesus told us, and he said to 
one, “Go work today in my vineyard.” He answered, “I will 
not.” But afterward he repented and went (Matthew 21:28-
29). Whatever this young man did Jesus said he repented. 
Jesus called his actions repentance. The young man 
reflected over the matter, arrived at the conclusion that he 
was wrong, realized that he had sinned against his father. 
The young man did an about face, made a decision and then 
acted according to his decision to do his father’s will instead 
of his own will.  
 
Repentance is far more than a feeling of regret or remorse, 
although such emotions would certainly be present. It is 
also far more than the mere confession of specific past sins, 
although, again, such would most likely be involved as an 
expression of genuine repentance. From a biblical 
perspective, repentance is nothing less than a complete 
transformation of life; a reversing of direction away from 
sinful, selfish living toward sacrificial service to one’s God 
and Father.  
 
Here are some parallel words for repent: 
BE CONVERTED “Truly I say to you, unless you are converted 
and become like children, you will not enter the kingdom of 
heaven (Matthew 18:3). 
 
MAKE JESUS YOUR LORD “If you confess with your mouth 
Jesus {as} Lord, and believe in your heart that God raised 
Him from the dead, you will be saved. (Romans 10:9). 
 
BECOME A DISCIPLE “Therefore go and make disciples of all 
nations, baptizing them in the name of the Father and of the 
Son and of the Holy Spirit” (Matthew 28:19). 
 
DIE TO SIN “What shall we say, then? Shall we go on sinning 
so that grace may increase? By no means! We died to sin; 
how can we live in it any longer” (Romans 6:1-2)? 
 
Repentance is required for salvation. If you do not repent of 
your sins you will be lost! “Unless you repent, you too will 
all perish" (Luke 13:3). 
 
Have you ever known someone who was baptized but then 
did not live for Jesus? Did not get involved in the church? 
Did not read and study the Bible? Did not follow Jesus? Did 
not seek first the kingdom of God? Maybe it was because 
they never repented. We cannot baptize someone who has 
not repented of their actions that lead to death. Being 

పశాా త్తతపపడాలని ప్పక్టిసుతనాు డు" (అపొసతలుల 

కారయ ములు 17:30). 

• పౌలు రాజు అప్ిపా తో మాటోాడుతూ, త్తను ఎవరితో 

పరిచయం చేసుకునాు నో వారందరిీ "పశాా త్తతపం 

చెంది, పశాా త్తతప్పనికి తిన ప్కియలు చేళ్స్తత  దేవుని 

వైప్ప తిరగాలని" "ప్పక్టిస్తత నే ఉనాు ను" 

(అపొసతలుల కారయ ములు 26:20). 

 

మరణానికి దారితీసే చరయ ల నుండి పశాా త్తతపం ప్ీసుత 

యొక్క  మొదటి స్తప్త్తల జాబిత్తలో మొదటిది అని 

వింతగా భావించకూడదు. 
 

పశా్చ తా్తపుం, అది ఏమిటి, దాని అర్థుం ఏమిటి? 

పశాా త్తతపం అనేది ఒక్రి ప్పేమను భూసంబంధమైన వాటి 

నుండి పరలోక్ విషయాలకు మారా డం. ఇది స్వవ య 

దేవుడి నుండి సజీవమైన దేవుని వైప్ప తిరగడం ఇమిడి 

ఉంటంది. అది మరొక్రి వైప్ప చూసే బదులు ప్ీసుత వైప్ప 

చూస్తంది. పశాా త్తతపం దేవుని పట్ ో సరైన వైఖరి. ఇది 

దేవునికి తిరిి రావడం. పశాా త్తతపం అనేది ఒక్రి 

మనసుు , సంక్లా ం, దిశ్ను మార్చా  చరయ . 
 

ఒక్ వయ కి తకి ఇదదరు కుమారులు ఉనాు రు, యేసు మాకు 

చెపా్ప డు, మరియ్య అతను ఒక్రితో, “ఈ రోజు నా 

ప్దాక్షతోట్లో పనికి వెళో్ల” అని చెపా్ప డు. అతను, "నేను 

చేయను" అని జ్వాబిచాా డు. కాని తరువాత అతడు 

పశాా త్తతపపడి వెలి పోయాడు (మతతయి 21:28-29). ఈ 

య్యవకుడు ఏం చేసనా యేసు పశాా త్తతపపడ్ాడని 

చెపా్ప డు. యేసు తన చరయ లను పశాా త్తతపం అని 

ప్టలిచాడు. య్యవకుడు విషయం గురించ ఆలోచంచాడు, 

అతను తప్పా  అని నిరాారణకు వచాా డు, అతను తన 

తంప్డికి వయ తిర్చక్ంగా ప్పపం చేశాడని ప్గహంచాడు. 

య్యవకుడు ముఖం గురించ ఒక్ నిరణయం తీసుకునాు డు 

మరియ్య తన సవ ంత ఇషి్టనికి బదులుగా తన తంప్డి 

ఇషి్టనికి అనుగుణంగా తన నిరణయం ప్పకారం 

వయ వహరించాడు. 
 

పశాా త్తతపం పశాా త్తతపం లేదా పశాా త్తతపం క్ంటే చాలా 

ఎకుక వ, అయితే అలాంటి భావోదేవ గాలు ఖచా తంగా 

ఉంటాయి. ఇది నిరిదష ి గత ప్పప్పల యొక్క  కేవలం 

ఒప్పా కోలు క్ంటే చాలా ఎకుక వ, అయినపా టిీ, మళ్ళి , 

నిజ్మైన పశాా త్తతపం యొక్క  వయ ీ తక్రణగా ఇది ఎకుక వగా 

ప్పల్గంటంది. బైబిల్ దృకోక ణం నుండి, పశాా త్తతపం 

జీవితం యొక్క  పూరిత పరివర తన క్ంటే తకుక వ కాదు; 

ప్పపభరితమైన, స్వవ ర థపూరిత జీవనానికి దూరంగా ఒక్రి 

దేవునికి మరియ్య తంప్డికి త్తయ గం చేసే సేవ వైప్ప దిశ్ను 

తిపా్ట కొట్డిం. 
 

పశా్చ తా్తపుం కోసుం ఇక్స డ కొనిి  సముంతర్ పదాలు 

ఉని్న యి: 



baptized without repenting would be like a man who tells 
his fiancé “I want to marry you but I will not promise to love 
honor, cherish or be faithful. Repentance has to come 
before baptism.  
 
I asked a friend “Are you a Christian?” and got a strange 
answer “I was baptized. I’m not going to church, I quit 
reading the Bible. I pray every once in a while. I‘ve never 
been arrested. Am I a Christian?” That made me wonder 
how is it that some people may think about being a 
Christian. I’m concerned that some may have a real 
superficial idea about what it means to be a Christian. 
 
I know that just because someone is a Christian, that 
doesn’t mean they are perfect or immune to temptation. 
But surely we have to understand better than this. We 
expect too much if we expect dogs to fly and birds to bark, 
fish to purr and cats to live under water. Why? Because 
birds fly, dogs bark, fish swim and cats purr. That’s what 
they do. That’s what comes naturally. That’s their nature. 
We expect too much if we expect unconverted persons to 
behave like Christians. But wait a minute.  Aren’t we all 
Christians? I was baptized, I come to church regularly. I sing 
the hymns and pray to God every day. I even read the Bible. 
My name is in the church directory. Don’t tell me I’m not a 
Christian. Here’s the problem with my friend’s answer – it 
was a list of things he does or does not do. That was his 
answer – I do certain things and I don’t do certain things. 
 
What is a Christian, really?  
It’s one who has made Jesus his Lord! 
 
We know Acts 2:38 but what about Acts 3:19? "Repent 
therefore and be converted, that your sins may be blotted 
out,” We must be converted to be saved. We need to 
change the way we sometimes think about baptism. We 
need to emphasize it more. Never make it out to be a 
mechanical act, ceremony or ritual where we go through 
certain motions and having performed certain motions we 
think we are now Christians. We must be converted. It is a 
death to life experience.  To be a Christian means to be 
converted, to be a disciple or follower of Jesus, someone 
who has decided to make Christ his life and reason for living, 
his Lord, someone who has died to sin in order to live for 
God. It is not just someone who for fear of dying and going 
to hell has taken out an insurance policy and tried to cover 
all bases so that he will be safe. It is someone who has given 
himself over to the Lord to obey him, love him, imitate him, 
and follow him.  
 
Acts 2:38 When those 3000 men and women who were "cut 
to their hearts" by the teaching of the apostle Peter on the 
day of Pentecost asked what was expected of them in 

పరివర తన చెందుము “నేను మీతో నిశా్ యముగా 

చెప్పా చునాు ను, మీరు మారుమనసుు  పొంది ప్టలలోవలె 

మారితే తపా , పరలోక్ రాజ్య ములో ప్పవేశించరు (మతతయి 
18:3). 
 

యేసును మీ ప్పభువుగా చేసుకోండి “యేసును ప్పభువు 

అని నీ నోటితో ఒప్పా కొని, దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేప్పడని నీ హృదయంలో విశ్వ ససేత, 

నీవు రక్షంపబడత్తవు. (రోమనోు 10:9). 
 

శిష్యయ నిగా అవవ ండి "కాబటి ి వెల ో అనిు  దేశాలను 

శిష్యయ లనుగా చేయండి, తంప్డి మరియ్య కుమారుడు 

మరియ్య పరిశుదాాతమ  నామంలో వారికి బాప్టతసమ ం 

ఇవవ ండి" (మతతయి 28:19). 
 

ప్పప్పనికి చనిపోండి “అయితే మనం ఏమి చెపా్ప లి? క్ృప 

పరగడానికి మనం ప్పపం చేస్తత  పోదామా? ఏది 

ఏమైనపా టిీ! మేము ప్పప్పనికి చనిపోయాము; మనం 

ఇక్పై దానిలో ఎలా జీవించగలము" (రోమనోు 6:1-2)? 
 

మోక్షానికి పశాా త్తతపం అవసరం. మీరు మీ ప్పప్పలకు 

పశాా త్తతపపడక్పోతే, మీరు నషపిోత్తరు! "మీరు 

పశాా త్తతపపడక్పోతే, మీరందరూ కూడా నశించపోత్తరు" 

(లూకా 13:3). 
 

బాప్టతసమ ం తీసుకొని యేసు కోసం జీవించని వయ కి త మీకు 

ఎప్పా డైనా తెలుస్వ? చరాి లో ప్పల్గనలేదా? బైబిల్ చదివి 

అధయ యనం చేయలేదా? యేసును అనుసరించలేదా? 

మొదట్ దేవుని రాజాయ నిు  వెదక్లేదా? వారు ఎను డూ 

పశాా త్తతపపడక్పోవడం వల ో కావచుా . మరణానికి 

దారితీసే వారి చరయ ల గురించ పశాా త్తతపం చెందని వయ కి తకి 

మనం బాప్టజి్ం ఇవవ లేము. పశాా త్తతపపడకుండా 

బాప్టజి్ం పొందడం అనేది తన కాబోయే భరతతో ఇలా 

ఉంటంది “నేను నినుు  పల ో

చేసుకోవాలనుకుంటనాు ను, కానీ నేను గౌరవానిు  

ప్పేమిస్వతనని, గౌరవిస్వతనని లేదా నమమ క్ంగా ఉంటానని 

వాగాదనం చేయను. బాప్టజి్ం ముందు పశాా త్తతపం రావాలి.  
 

నేను ఒక్ సేు హతుడిని “మీరు స్త్ైసతవులా?” అని అడిగాను. 

మరియ్య ఒక్ విచప్తమైన సమాధానం వచా ంది “నేను 

బాప్టజి్ం పొందాను. నేను చరాి కి వెళ్డోం లేదు, బైబిల్ 

చదవడం మానేశాను. నేను ఒకొక క్క స్వరి ప్ప్పరి థస్వతను. 

ననుు  ఎప్పా డూ అరెసిు చేయలేదు. నేను స్త్ైసతవుడనా?” 

కొంతమంది స్త్ైసతవులుగా ఉండట్ం గురించ ఎలా 

ఆలోచస్వత రని అది నాకు ఆశ్ా రాయ నిు  క్లిించంది. 

స్త్ైసతవులుగా ఉండట్ం అంటే ఏమిట్నే దాని గురించ 

కొందరికి నిజ్మైన పైపై ఆలోచన ఉండవచా ని నేను 

ఆందోళ్న చెందుతునాు ను. 
 



response to the message they had heard and believed, 
Peter answered. “Repent, and be baptized, every one of you, 
in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and 
you will receive the gift of the Holy Spirit.” 
 
We have to be careful to not think that if we can just get 
them baptized, then not only their sins, but also their 
sinfulness, will all be taken care of in some mystical manner 
at the moment they arise from the "watery grave." After all, 
when we hear the phrase "obey the gospel," do we not 
normally understand that to mean "be baptized"? Some 
seemingly believe that the water will transform these 
sinners so that they might suddenly begin living for Christ 
thereafter. It's as if we assume changed hearts and lives are 
a post-immersion phenomenon.  
 
If baptism is not preceded by a deep faith and a genuine 
repentance, we do those whom we immerse a great 
disservice. Before we ever lead a seeking soul to the 
baptistery, we should first make absolutely certain we have 
truly led them to accept Jesus Christ as Lord. True 
repentance isn’t just a change of thinking or feelings. It is a 
sincere change of the will that results in a change of life. It 
is the definitive decision to follow and obey Jesus in 
everything. 
 
To repent is like signing a blank check made out to Jesus 
Christ the Lord. He will fill in whatever value whenever He 
wants to. Will you do whatever Jesus tells you to do? The 
attitude of the repentant is the same as that of the disciple:  

• “Not my will but your will be done.” 

• “Speak Lord, your servant listens.” 

• “Here am I send me.” 

• “I am crucified with Christ. It is no longer I who 

lives but Jesus lives in me.” 

 
Questions 

1. Repentance is  

A. ____ Feeling sorry, regret and remorse 

B. ____ A change of one’s affections 

C. ____The act of changing one’s mind, will and 

direction  

2. True repentance is definitive decision to obey and 
follow Jesus in everything- a total commitment. 

 T. ___  F. ____ 
 
3. Repentance is a required action of one’s salvation 

T. ____  F. ____ 
 
4. To be a Christian which of the following statements 
are true? 

 A. ____ Not my will but God’s 

ఎవరైనా ప్కిసయిన్ అయినందున, వారు పరిపూరణంగా 

ఉనాు రని లేదా టంపేషిన్ళ్కు దూరంగా ఉనాు రని అరథం 

కాదని నాకు తెలుసు. కానీ ఖచా తంగా మనం దీని క్ంటే 

బాగా అరథం చేసుకోవాలి. కుక్క లు ఎగురుత్తయని, పక్షులు 

మొరుగుత్తయని, చేపలు ప్పరివిపా్ప లని మరియ్య 

ప్టలోులు నీటి కింద నివసస్వతయని మనం 

ఆశించనట్యోితే మనం చాలా ఎకుక వ ఆశిస్వత ం. 

ఎందుకు? ఎందుక్ంటే పక్షులు ఎగురుత్తయి, కుక్క లు 

మొరుగుత్తయి, చేపలు ఈదుత్తయి మరియ్య ప్టలోులు 

ప్పరిగొలాు త్తయి. వాళ్లి  చేసేది అదే. అది సహజ్ంగా 

వచాే ది. అది వారి సవ భావం. మారని వయ కుతలు స్త్ైసతవుల 

వలె ప్పవరి తంచాలని మనం ఆశించనట్యోితే మనం 

చాలా ఎకుక వగా ఆశిస్వత ం. అయితే ఒక్క  నిమిషం ఆగండి. 

మనమందరం స్త్ైసతవులం కాదా? నేను బాప్టజి్ం 

పొందాను, నేను ప్క్మం తపా కుండా చరాి కి వస్వతను. నేను 

ప్పతిరోజు భగవంతుని ీర తనలు ప్పడుతూ ప్ప్పరి థస్వతను. 

నేను బైబిల్ కూడా చదివాను. నా పేరు చరాి  డైరెక్రిీలో 

ఉంది. నేను స్త్ైసతవుడిు  కానని చెపా క్ండి. నా సేు హతుడి 

సమాధానంతో సమసయ  ఇక్క డ ఉంది – ఇది అతను చేసే 

లేదా చేయని పనుల జాబిత్త. 
 

నిజుంగా క్రైసవాుడు అుంటే ఏమిటి? 

యేసున తన త్రపభువుగా చేసుకుని  వయ క్త!ా 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 2:38 మనకు తెలుసు, అయితే 

అపొసతలుల కారయ ములు 3:19 గురించ ఏమిటి? "కాబటి ి

పశాా త్తతపపడండి మరియ్య మారండి, తదావ రా మీ 

ప్పప్పలు తుడిచవేయబడత్తయి," మనం 

రక్షంపబడటానికి మారా బడాలి. బాప్టజి్ం గురించ మనం 

కొనిు స్వరోు ఆలోచంచే విధానానిు  మనం మారాు కోవాలి. 

మనం దానిని మరింత నొకిక చెపా్ప లి. దానిని ఎను టిీ 

చేయవదుద. యాంప్తిక్ చరయ , వేడుక్ లేదా ఆచారాలలో 

మనం కొనిు  క్దలిక్ల దావ రా వెల ోకొనిు  క్దలిక్లు చేసన 

తరావ త మనం ఇప్పా డు స్త్ైసతవులమని భావిస్వతము.మనం 

మారాలి, ఇది జీవిత్తనుభవానికి మరణం లేదా యేసు 

అనుచరుడు, ప్ీసుతను తన జీవితంగా మరియ్య 

జీవించడానికి కారణానిు  నిరణయించుకును  వయ కి త, అతని 

ప్పభువు, దేవుని కోసం జీవించడం కోసం ప్పప్పనికి 

మరణంచన వయ కి త. చనిపోత్తడనే భయంతో మరియ్య 

నరకానికి వెళో్ల వయ కి త మాప్తమే కాదు. బీమా ప్పలస్వని 

తీసుకునాు డు మరియ్య అతను సురక్షతంగా 

ఉండటానికి అనిు  ళ్స్వథ వరాలు క్వర్డ చేయడానికి 

ప్పయతిు ంచాడు. 
 

అపొసలాుల కార్య ములు 2:38పంతెకొసుత రోజున 

అపొసతలుడైన పేతురు బోధచేత "హృదయానికి 

తెగబడిన" ఆ 3000 మంది ప్పరుష్యలు మరియ్య స్త్స్వతలు 

త్తము విను  మరియ్య విశ్వ సంచన సందేశానికి 



 B. ____ Speak Lord I am listening 
 C. ____ Here am I send me 
 D. ____ I am crucified with Christ and He lives in 
me 
 E. ____ All the above 
 F. ____ A, B and C 

 
5. When Peter said “repent and be baptized for the 

remissions of sins” he clarified it by also stating 
“because you are already saved by your faith.” 
T. ___  F. ____ 

 
2. FAITH TOWARD GOD 

 
The great fundamental fact of Christianity is the death of 
Christ for our sins. That’s how Paul summed up the gospel: 

 “Now I make known to you, brethren, the gospel which I 
preached to you, which also you received, in which also 
you stand, by which also you are saved, if you hold fast the 
word which I preached to you, unless you believed in vain. 
For I delivered to you as of first importance what I also 
received, that Christ died for our sins according to the 
Scriptures, and that He was buried, and that He was raised 
on the third day according to the Scriptures” (1 Corinthians 
15:1-4). 

 
This is the gospel, the good news. This has to be accepted 
as true, first of all, and then all other doctrines must be 
interpreted in the light of this fundamental fact if it is to be 
understood.  
 
Christ died for our sins. That’s what the scriptures say. 
Where do the scriptures say this? Isaiah 53:5-6. “He was 
pierced through for our transgressions, He was crushed for 
our iniquities; the chastening for our well-being {fell} upon 
Him, And by His scourging we are healed.”  
 
Jesus offered himself as a sacrifice for our sins. He died in 
our place. The punishment that we deserve because of our 
sins, He received. That’s the gospel and the central truth of 
the Bible. It is called atonement (some translations use 
propitiation). Our salvation depends on it. When we start 
thinking about how to be saved, we might read and know 
from memory every passage in the Bible that speaks of the 
sinner’s duty in becoming a Christian or steps to salvation 
and still misunderstand Christianity. We could even preach 
a doctrine that makes void the grace of God. 
 
At the very center of salvation is a sacrifice and it has to be 
so. Read Romans 6:23 that says “the wages of sin is death.” 
And think about salvation where no sacrifice of any kind has 
been made for the sins of man. We know that’s impossible; 
but suppose a person tries to be saved anyway. How would 

ప్పతిసా ందనగా వారి నుండి ఏమి ఆశిసుతనాు రని 

అడిినపా్ప డు, పేతురు సమాధానమిచాా డు."ప్పప 

క్షమాపణ కొరకు మీలో ప్పతి ఒక్క రు యేసుప్ీసుత 

నామమున పశాా త్తతపపడి, బాప్టతసమ ము పొందండి, 

అప్పా డు మీరు పరిశుదాాతమ  బహుమతిని 

అందుకుంటారు." 
 

మనం కేవలం వారికి బాప్టజి్ం ఇపా్ట ంచగలిితే, వారి 

ప్పప్పలు మాప్తమే కాకుండా, వారి ప్పప్పలు కూడా "జ్ల 

సమాధ" నుండి ఉతా ను మయేయ  క్షణంలో ఏదో ఒక్ 

ఆధాయ తిమ క్ పదతాిలో జాప్గతతపడత్తయని మనం 

అనుకోకుండా జాప్గతతపడాలి. అనిు ంటిక్ంటే, “సువారతకు 

లోబడండి” అనే పదబంధానిు  మనం విను పా్ప డు, 

“బాప్టతసమ ం పొందండి” అని అరథం చేసుకోవడం మనకు 

స్వధారణంగా అరథం కాదా? నీరు ఈ ప్పప్పలను 

మారుసుతందని కొందరు నముమ త్తరు, తదావ రా వారు 

అక్స్వమ తుతగా ప్ీసుత కోసం జీవించడం ప్ప్పరంభిస్వతరు. 

మనం మారిన హృదయాలు మరియ్య జీవిత్తలు 

ఇమమ ర షన్ తరావ త జ్రిిన దృివ షయంగా 

భావించనటోగా ఉంటంది. 
 

బాప్టజి్ం ముందు లోతైన విశావ సం మరియ్య నిజ్మైన 

పశాా త్తతపంతో ఉండక్పోతే, మనం ఎవరిని 

ముంచుత్తము వారికి గొపా  అపచారం చేస్వతము. మనం 

ఎప్పా డైనా బాప్టళి్సరిీకి వెతుకుతును  ఆతమ ను నడిప్టంచే 

ముందు, యేసుప్ీసుతను ప్పభువుగా అంగీక్రించడానికి 

మేము వారిని నిజ్ంగా నడిప్టంచామని ఖచా తంగా 

నిరాారించుకోవాలి.నిజమైన పశా్చ తా్తపుంకేవలం 

ఆలోచన లేదా భావాల మారుా  కాదు. ఇది జీవితంలో 

మారుా కు దారితీసే సంక్లా ం యొక్క  నిజాయితీ 

మారుా . అనుసరించడం మరియ్య ప్పటించడం అనేది 

ఖచా తమైన నిరణయంప్పతిదానిలో యేసు. 
 

పశా్చ తా్తపపడడముంటే త్రపభువైన యేసుత్రీసాుకు 

చేసిన ఖాళీ చెకుస పై సుంతక్ుం చేయడుం లుంటిది. 

అతన కోరుకుని ప్పు డు సుంసార్ విలువన 

నిుంప్పత్తడు.యేసు ఏమి చేయమని చెపా్ట నా మీరు 

చేస్వతరా? పశాా త్తతపపడే వయ కి త యొక్క  వైఖరి శిష్యయ డి 

వైఖరితో సమానం: 

• "నా ఇషంి కాదు నీ చతతమే జ్రుగుతుంది." 

• "మాటోాడండి ప్పభూ, మీ సేవకుడు వింటాడు." 

• "ఇదిగో ననుు  పంప్పతునాు ను." 

• “నేను ప్ీసుతతో ప్పట సలువ వేయబడ్ాను. ఇక్ 

జీవించేది నేను కాదు, యేసు నాలో 

నివససుతనాు డు. 

 

త్రపశ్ి లు 

2. పశాా త్తతపం ఉంది 



he try? If there is no sacrifice for him, he is forced to rely 
upon himself. He must please God in everything or else 
make atonement for his own sins. Whether it is humanly 
impossible to be perfect or not, the truth is that “all have 
sinned and fallen short of the glory of God. We have all 
failed to make it on our own. The wages of sin is death. Is 
just is impossible for man to pay for his own sins. Apart from 
a sacrifice for sins man is hopelessly lost. If you try to be 
saved without a sacrifice for your sins, it has to be upon the 
principle of self-righteousness or works. You have to 
deserve salvation. Salvation in this case would be given as a 
debt paid just as an employer owes the employee his salary 
when the work is done.  
“Now to the one who works, his wage is not credited as a 
favor, but as what is due” (Romans 4:4). When man seeks 
salvation apart from a sacrifice for sins, he must seek it upon 
the principle of his own works and that is a hopeless cause. 
 
Animal sacrifices for sin were commanded and offered 
under the Law of Moses. God commanded them and 
promised forgiveness but all that was not the reality. It was 
just a temporary shadow, an object lesson or an illustration 
to teach the people the principle that salvation from the 
sins of the guilty demands the sacrifice of someone 
innocent. The innocent animal was killed so that the guilty 
people could live. The writer of the Hebrews letter wrote: 
“For it is impossible that the blood of bulls and goats should 
take away sins” (10:4). The writer meant, of course, that no 
animal sacrifice could take away sins. 
 
Christ is the only effective sacrifice for sins. The blood of 
Christ is deserving. It can take away sin and it alone can take 
away sins. The blood of Christ is the only thing that God 
recognizes as able to atone, to pay for, to remove man’s 
sins. Nothing else is even considered as a purchase price of 
man’s redemption. “… knowing that you were not 
redeemed with perishable things like silver or gold from 
your futile way of life inherited from your forefathers, but 
with precious blood, as of a lamb unblemished and 
spotless, {the blood} of Christ” (1 Peter 1:18- 19). 
 
Not gold, not silver, not the blood of animals, nor anything 
else conceivable that man might offer can wash away our 
sins - nothing but the blood of Jesus.”  
 
What can wash away my sin?          Nothing but the blood of 
Jesus; 
What can make me whole again?     Nothing  but the blood 
of Jesus. 
For my pardon, this I see,                Nothing but the blood of 
Jesus; 

A. ____ జాలి, పశాా త్తతపం మరియ్య పశాా త్తతపం 

B. ____ ఒక్రి ఆప్పయ యతలలో మారాు  

C. ____ఒక్రి మనసుు , సంక్లా ం మరియ్య 

దిశ్ను మార్చా  చరయ  

2. నిజ్మైన పశాా త్తతపం అనేది ప్పతిదానిలో యేసును 

అనుసరించడానికి మరియ్య అనుసరించడానికి 

నిశా్ యాతమ క్ నిరణయం- పూరిత నిబదతా. 

 T. ___ ఎఫ్. ____ 
 

3. పశాా త్తతపం అనేది ఒక్రి మోక్షానికి అవసరమైన 

చరయ  
T. ____ F. ____ 

 

4. ప్కిసయిన్ళ్గా ఉండాలంటే కింది వాటిలో ఏది 

నిజ్ం? 

 A. ____ నా సంక్లా ం కాదు కానీ దేవునిది 

 బి. ____ మాటోాడు ప్పభూ నేను వింటనాు ను 

 స. ____ ఇదిగో నాకు పంప్పతునాు ను 

 D. ____ నేను ప్ీసుతతో సలువ వేయబడ్ాను 

మరియ్య అతను నాలో నివససుతనాు డు 

 E. ____పైవనీు  

 F. ____ A, B మరియ్య C 
 

5. పేతురు "పశాా త్తతపపడి ప్పప విమోచన కొరకు 

బాప్టతసమ ము పొందుము" అని చెపా్ట నప్పా డు, 

"మీరు ఇపా టికే మీ విశావ సము దావ రా 

రక్షంపబడియ్యనాు రు" అని కూడా చెపా డం 

దావ రా దానిని సా షంి చేశాడు. 
T. ___ F. ____ 

 

2. దేవుని పట్ల విశా్చ సుం 
 

క్రైసవా మతుం యొక్స  గొపు  త్రాథమిక్ వాసవాుం మన 

ాాల కోసుం త్రీసాు మర్ణుం.ఆ విధంగా పౌలు 

సువారతను సంప్గహంచాడు: 

 “సహోదరులారా, నేను మీకు ప్పక్టించన సువారతను 

ఇప్పా డు మీకు తెలియజేసుతనాు ను, మీరు కూడా 

పొందారు, దానిలో మీరు నిలబడత్తరు, దాని దావ రా 

మీరు కూడా రక్షంపబడత్తరు, నేను మీకు ప్పక్టించన 

వాకాయ నిు  మీరు గటిగిా పటికుంటే తపా . వృథాగా 

నమామ డు. ప్ీసుత లేఖనాల ప్పకారం మన ప్పప్పల కోసం 

చనిపోయాడని, ఆయన ప్పతిపట్బిడ్ాడని మరియ్య 

లేఖనాల ప్పకారం మూడవ రోజున లేపబడ్ాడని నేను 

కూడా పొందాను” (1 కొరింథీయ్యలు 15: 1-4). 
 

ఇది సువారత, శుభవారత. ఇది నిజ్ం అని అంగీక్రించాలి, 

మొదట్గా, ఆపై అనిు  ఇతర సదాాంత్తలను అరథం 



 
For my cleansing this my plea,        Nothing  but the blood of 
Jesus. 
Nothing can for sin atone,               Nothing but the blood of 
Jesus; 
 
Naught of good that I have done,    Nothing  but the blood 
of Jesus. 
This is all my hope and peace,        Nothing but the blood of 
Jesus; 
 
This is all my righteousness,            Nothing  but the blood of 
Jesus. 
 
Oh! precious is the flow that makes me white as snow; 
No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. 
 
We need to learn, memorize, understand, believe and 
constantly remember the words to this song, especially 
when we think about the first principles of the doctrine of 
Christ. 
 
If we were able to save ourselves, why would Jesus have to 
die? If I come before God with only my own goodness and 
good works, would that not make Christ’s sacrifice 
unneeded and useless? We are saved by faith in what Jesus 
did instead of what we have done. 
 
“For by grace you have been saved through faith; and that 
not of yourselves, {it is} the gift of God; not as a result of 
works, so that no one may boast” (Ephesians 2:8, 9).  
 
“When the kindness of God our Savior and {His} love for 
mankind appeared, He saved us, not on the basis of deeds 
which we have done in righteousness but according to His 
mercy, by the washing of regeneration and renewing by 
the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly 
through Jesus Christ our Savior” (Titus 3:4-6). 
 
We only trust in the blood of Christ and that only. We must 
rely on nothing but the blood of Jesus. We can expect mercy 
from God only as we put the blood of the Lamb between 
ourselves and God. So what do we call this reliance upon 
the blood of Christ? Works? “God forbid” The Bible calls it 
faith. It has to be faith. Any other principle is incompatible 
with a deserving sacrifice such as the blood of Jesus. It is by 
grace through faith. Relying on, trusting in the blood of 
Christ has to be classified as faith. A gift is not a gift if it must 
be paid for.  
 
“For the wages of sin is death, but the free gift of God is 
eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23).  
 

చేసుకోవాలంటే ఈ ప్ప్పథమిక్ వాసతవం వెలుగులో అరథం 

చేసుకోవాలి. 
 

ప్ీసుత మన ప్పప్పల కోసం చనిపోయాడు. అని ప్గంధాలు 

చెబుతునాు యి. ప్గంథాలు ఇలా ఎక్క డ చెబుతునాు యి? 

యెషయా 53:5-6. “ఆయన మన అతిప్క్మముల 

నిమితతము గుచా బడెను, మన దోషములనుబటి ి

నలిించబడెను; మన ప్ేయసుు  కోసం శిక్ష అతనిపై 

పడింది, మరియ్య అతని కొరడాలతో మనం సవ సథత 

పొందాము. 
 

మన ప్పప్పల కోసం యేసు తనను త్తను బలిగా 

అరాి ంచుకునాు డు. అతను మా ళ్స్వథ నంలో 

మరణంచాడు. మన ప్పప్పల వల ోమనకు దకాక లిు న శిక్ష, 

ఆయన పొందాడు. అది సువారత మరియ్య బైబిల్ యొక్క  

ప్పధాన సతయ ం. దీనిని ప్ప్పయశాి తతం అంటారు (కొనిు  

అనువాదాలు ప్ప్పయశాి త్తతనిు  ఉపయోిస్వతయి). మన 

రక్షణ దానిపై ఆధారపడి ఉంటంది. మనం ఎలా 

రక్షంపబడాలి అనే దాని గురించ ఆలోచంచడం 

ప్ప్పరంభించనప్పా డు, స్త్ైసతవునిగా మారడం లేదా 

మోక్షానికి అడుగులు వేయడంలో ప్పప్ట యొక్క  క్ర తవయ ం 

గురించ మాటోాడే బైబిల్ళ్లోని ప్పతి భాగానిు  మనం చదివి 

ళ్జాప పక్ం నుండి తెలుసుకోవచుా  మరియ్య ఇపా టిీ స్త్ైసతవ 

మత్తనిు  అప్పరథం చేసుకోవచుా . దేవుని దయను శూనయ ం 

చేసే సదాాంత్తనిు  కూడా మనం బోధంచవచుా . 
 

మోక్షానిక్త కుంత్రదుంలో ఒక్ త్తయ గుం ఉుంది మరియు అది 

అల ఉుండాలి.రోమనోు 6:23 చదవండి, "ప్పప్పనికి జీతం 

మరణం." మరియ్య మనిషి యొక్క  ప్పప్పల కోసం ఏ 

విధమైన త్తయ గం చేయని మోక్షం గురించ ఆలోచంచండి. 

అది అస్వధయ మని మాకు తెలుసు; అయితే ఒక్ వయ కి త 

ఎలాగైనా రక్షంచబడాలని 

ప్పయతిు సుతనాు డనుకుందాం. అతను ఎలా 

ప్పయతిు స్వతడు? అతని కోసం త్తయ గం లేక్పోతే, అతను 

తనపై ఆధారపడవలస వసుతంది. అతడు ప్పతి 

విషయంలోనూ దేవుణణ సంతోషపటిాలి, లేకుంటే తన 

ప్పప్పలకు ప్ప్పయశాి తతం చేసుకోవాలి. మానవులు 

పరిపూరుణలుగా ఉండుట్ అస్వధయ ము కాక్పోయినా, 

సతయ మేమిట్ంటే “అందరూ ప్పపము చేస దేవుని 

మహమను పొందలేక్ పోయారు. మనమందరం దానిని 

సంతంగా చేయడంలో విఫలమయాయ ము. ప్పప్పనికి జీతం 

మరణం. మనిషి తన ప్పప్పలను సవ యంగా తీరుా కోవడం 

అస్వధయ ం. ప్పప్పల కోసం త్తయ గం కాకుండా, మనిషి 

నిసు హాయంగా కోలాో యాడు. మీరు మీ ప్పప్పల కోసం 

త్తయ గం లేకుండా రక్షంపబడాలని ప్పయతిు సేత, అది 

స్వవ య-నీతి లేదా పనుల స్తప్తంపై ఉండాలి. మీరు 

మోక్షానికి అరుులు కావాలి. 



What is saving faith and what does it include? 

• Faith that saves is not merely intellectual; it’s not just 
mentally accepting that God exists or that Jesus died on 
the cross. James wrote that even the devils believe and 
tremble. 

• Faith that saves is a faith that loves God. We must not 
only believe that God is, but we must love Him. Faith that 
avails is “faith working through love” (Galatians. 5:6). 
That is, intellectual assent apart from love is not genuine 
faith.  

• Faith that saves is a faith that diligently seeks God “And 
without faith it is impossible to please {Him,} for he who 
comes to God must believe that He is and {that} He is a 
rewarder of those who earnestly seek Him” (Hebrews 
11:6). 

• Genuine faith may be expressed or not expressed, it is 
still faith. If God does not require an expression of faith 
He will bless man upon faith alone. But if an expression 
is required, no blessing follows until the required 
expressions are given. As proof see the following 
examples. 

 
John 9:  Jesus healed a man born blind. He spit on the 
ground, and made clay of the spittle, and applied the clay to 
his eyes and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam". 
So he went away and washed, and came {back} seeing.”  
 
In Matthew 9, two blind men followed Jesus, crying out, 
"Have mercy on us, Son of David!" When He entered the 
house, the blind men came up to Him, and Jesus said to 
them, "Do you believe that I am able to do this?" They said 
to Him, "Yes, Lord." Then He touched their eyes, saying, "It 
shall be done to you according to your faith." And their eyes 
were opened.  
 
Jesus required no act such as was required of the blind man 
in John 9. No washing, no expression of faith was required, 
just faith in Christ as possessing power to heal. 
 
In both cases the blind received sight upon the principle of 
faith in Christ. In one case faith was expressed by an overt 
act, in the other case it was not. After all it is faith that the 
Lord wants. He has the right to require an expression of 
faith by overt acts but faith is still faith. 
 
In Mark 2 we read about the healing of the paralytic in 
Capernaum. “And they came, bringing to Him a paralytic, 
carried by four men. Being unable to get to Him because of 
the crowd, they removed the roof above Him; and when they 
had dug an opening, they let down the pallet on which the 
paralytic was lying. And Jesus seeing their faith said to the 
paralytic, "Son, your sins are forgiven.” 
 

"ఇప్పు డు పని చేసేవాడిక్త, అతని జీతుం ఉపకార్ుంగా 

జమ చేయబడదు, కానీ చెలిలుంచాలి్ నది"(రోమనోు 

4:4). మనిషి ప్పప్పల కోసం త్తయ గం కాకుండా మోక్షానిు  

కోరినప్పా డు, అతను దానిని తన సవ ంత పనుల 

స్తప్తంపై వెతకాలి మరియ్య అది నిసు హాయ కారణం. 
 

ప్పపం కోసం జ్ంతు బలులు మోషే ధరమ శాస్త్సతం ప్పకారం 

ఆజాప ప్టంచబడ్ాయి మరియ్య సమరాి ంచబడ్ాయి. 

దేవుడు వారికి ఆజాప ప్టంచాడు మరియ్య క్షమాపణ వాగాదనం 

చేస్వడు కానీ అదంత్త వాసతవం కాదు. నేరసుథల ప్పప్పల 

నుండి మోక్షానికి ఎవరైనా అమాయకుడిని బలి 

ఇవవ వలస ఉంటంది అనే స్తప్త్తనిు  ప్పజ్లకు 

బోధంచడానికి ఇది కేవలం త్తత్తక లిక్ నీడ, వసుతవు ప్పఠం 

లేదా ఉదాహరణ. దోష్యలు బతక్డానికి అమాయక్ 

జ్ంతువును చంప్పరు. హెప్బీయ్యల లేఖ రచయిత ఇలా 

ప్వాశాడు: "ఎదుదల మరియ్య మేక్ల రక్ తం ప్పప్పలను 

తీసవేయడం అస్వధయ ం" (10:4). ఏ జ్ంతుబలి ప్పప్పలను 

పోగొట్దిు అని రచయిత అరథం చేసుకునాు డు. 
 

ాాల కోసుం త్రీసాు మత్రతమే సమర్థవుంతమైన 

త్తయ గుం.ప్ీసుత రక్ తము అరుమైనది. అది ప్పప్పనిు  

పోగొట్గిలదు మరియ్య అది ఒక్క టే ప్పప్పలను 

పోగొట్గిలదు. ప్ీసుత రక్ తము మాప్తమే మానవుని 

ప్పపములను పరిహరింపజేయ్యట్కు, చెలింోచుట్కు, 

పరిహరింపగలదని దేవుడు గురితంచనది. మర్చదీ మనిషి 

విముకి త యొక్క  కొనుగోలు ధరగా పరిగణంచబడదు. "... 

మీరు మీ పూరీవ కుల నుండి సంప్క్మించన మీ వయ ర థమైన 

జీవన విధానం నుండి వెండి లేదా బంగారం వంటి 

ప్పడైపోయే వసుతవులతో విమోచంచబడలేదని, కానీ 

నిషక ళ్ంక్మైన మరియ్య నిషక ళ్ంక్మైన గొఱ్ఱపె్టల ో వలె 

విలువైన రక్ తంతో, ప్ీసుత యొక్క  {రక్ తంతో 

విమోచంచబడ్ారని నాకు తెలుసు" (1 పేతురు 1 :18- 19). 
 

బంగారం కాదు, వెండి కాదు, జ్ంతువుల రక్ తం కాదు, లేదా 

మనిషి అందించే మర్చదైనా మన ప్పప్పలను 

క్డిివేయదు - యేసు రక్ తం తపా  మర్చమీ కాదు. 
 

నా ప్పప్పనిు  ఏది క్డిివేయగలదు? యేసు రక్ తం తపా  

మర్చమీ లేదు; 

ననుు  మళ్ళ ోఏం చేయగలదు? యేసు రక్ తం తపా  మర్చమీ 

లేదు. 

నా క్షమాపణ కోసం, ఇది నేను చూసుతనాు ను, యేసు రక్ తం 

తపా  మర్చమీ లేదు; 
 

నా ప్పక్షాళ్న కోసం ఇది నా విజ్పప్టత, యేసు రక్ తం తపా  

మర్చమీ లేదు. 

ప్పప్పనికి ప్ప్పయశాి తతం ఏమీ లేదు, యేసు రక్ తం తపా  

మర్చమీ లేదు; 



Again Jesus blessed on the condition of faith. He saw their 
faith and immediately performed the cure. But how could 
Jesus see their faith when faith is a mental act and as such 
cannot be seen? He saw their efforts to reach Him and these 
efforts manifested their faith. They were acts of faith. Not 
that they had been commanded, but the doing of them 
proved their faith.  
 
Two things need to be learned from this cure. First, faith 
was the condition of the cure, and second, their efforts did 
not invalidate their faith. Their efforts to reach Jesus did not 
convert their faith into works so that they claimed the glory 
for the cure. Faith expressed still remains faith. 
 
But one more example: “By faith the walls of Jericho fell 
down after they had been encircled for seven days” 
(Hebrews 11:30). Marching, as such, cannot harm walls of 
stone. But God commanded them to walk around the walls 
and this marching manifested the faith of the Israelites in 
God. So God, on the condition of their faith expressed by 
marching, felled the walls. 
 
Again two lessons are learned.  
First, faith expressed is still called faith. It is not converted 
into works. “By faith the walls fell.”  
 
Second, expressions of faith do not invalidate faith. A 
refusal of Israel to march around Jericho would have proved 
their lack of faith, just as their marching manifested their 
faith. 
 
We are now ready to ask - What does saving faith include? 
Is it unexpressed or expressed? If expressed, does it still 
remain faith? Or will it then become works? 
 
Without repentance the sinner cannot be saved but 
salvation is by faith. Repentance, then, must in some way 
relate to faith. Repentance might be defined as faith turning 
away from evil and deciding to follow Jesus. Faith and 
repentance are not to be separated. Of course, one can 
have cold, intellectual faith and refuse to repent. Faith is not 
just belief of facts, but the turning of the soul away from self 
and sin unto God and righteousness. Thus it includes 
repentance naturally. 
But what about baptism? If baptism is a condition of 
salvation which is given on the condition of faith in Christ, it 
too must be related to faith, and so related that its meaning 
will not oppose the meaning of faith. Baptism is faith 
expressed by a deed. Faith in the death, burial and 
resurrection of Jesus for our sins is the faith that saves. 
What does baptism have to do with this faith? It pictures it, 
embodies it. One believes that Jesus was buried. The 
immersion of baptism pictures this faith. One must also 

 

నేను చేసన మేలు ఏమీ లేదు, యేసు రక్ తం తపా  మర్చమీ 

లేదు. 

ఇది నా ఆశ్ మరియ్య శాంతి, యేసు రక్ తం తపా  మర్చమీ 

కాదు; 
 

ఇదంత్త నా ధరమ ం, యేసు రక్ తం తపా  మర్చమీ కాదు. 
 

ఓ! ననుు  మంచులా తెలగోా చేసే ప్పవాహం విలువైనది; 

నాకు తెలిసన ఇతర ఫంట్ లేదు, యేసు రక్ తం తపా  

మర్చమీ లేదు. 
 

ఈ ప్పట్లోని పదాలను మనం నేరుా కోవాలి, 

గురుతంచుకోవాలి, అరథం చేసుకోవాలి, నమామ లి మరియ్య 

నిరంతరం గురుతంచుకోవాలి, ముఖయ ంగా ప్ీసుత సదాాంతం 

యొక్క  మొదటి స్తప్త్తల గురించ మనం 

ఆలోచంచనప్పా డు. 
 

మనలిు  మనం రక్షంచుకోగలిితే, యేసు ఎందుకు 

చనిపోవాలి? నేను నా సవ ంత మంచతనం మరియ్య 

మంచ పనులతో మాప్తమే దేవుని ముందుకు వసేత, అది 

ప్ీసుత త్తయ గం అవసరం లేనిది మరియ్య పనికిరానిది 

కాదా? మనం చేసన దానికి బదులు యేసు చేసనదానిపై 

విశావ సం ఉంచడం దావ రా మనం రక్షంచబడ్ాము. 
 

“మీరు విశా్చ సుం దాా రా క్ృపచేత ర్క్షుంపబడాారు; 

మరియు అది మీ సా ుంతమైనది కాదు, అది దేవుని 

బహుమతి; ఎవా రూ గొపు లు చెప్పు కోకుుండా పనల 

ఫలితుంగా కాదు"(ఎఫెస్వయ్యలు 2:8, 9). 
 

“మన ర్క్షకుడైన దేవుని దయ మరియు మనవజాతి 

పట్ల ఆయనకుని  త్రేమ క్నిపుంచినప్పు డు, ఆయన 

మనలన నీతితో చేసిన పనల ఆధార్ుంగా కాకుుండా 

ఆయన దయ త్రపకార్ుం, ప్పనరుతు తాి మరియు 

పరిశుదాాతమ  దాా రా ప్పనరుదారిుంచడుం దాా రా 

మనలన ర్క్షుంచాడు. , ఆయన మన ర్క్షకుడైన 

యేసుత్రీసాు దాా రా మనపై సమృదాిగా 

కుమమ రిుంచాడు"(తీతు 3:4-6). 
 

మేము ప్ీసుత రకాతనిు  మాప్తమే విశ్వ సస్వతము మరియ్య అది 

మాప్తమే. మనం యేసు రక్ తం మీద తపా  మర్చమీ 

ఆధారపడకూడదు. గొప్రెప్టల ో రకాతనిు  మనకు మరియ్య 

దేవునికి మధయ  ఉంచనప్పా డు మాప్తమే మనం దేవుని 

నుండి దయను ఆశించగలము. కాబటి ి ప్ీసుత రక్ తంపై 

ఆధారపడటానిు  మనం ఏమని ప్టలుస్వతము? 

పనిచేసుతంది? "దేవుడు నిషేధంచాడు" బైబిలు దానిని 

విశావ సం అని ప్టలుసుతంది. దానికి విశావ సం ఉండాలి. ఏ 

ఇతర స్తప్తం యేసు రక్ తం వంటి యోగయ మైన త్తయ గానికి 

విరుదంాగా ఉంటంది. ఇది విశావ సం దావ రా దయ 



believe that Jesus was raised from the dead. The immersion 
pictures this faith. So baptism was selected by the Lord to 
be an expression of faith in order to picture it. And apart 
from faith, baptism has no meaning. This is where any idea 
of baptizing babies, breaks down. 
 
The scriptures show that baptism is to be thought of as an 
expression of faith. Take, for example, Galatians 3:26, 27. 
“For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For 
all of you who were baptized into Christ have clothed 
yourselves with Christ.” We are sons by faith, a faith 
accompanied by and pictured by baptism. When we see one 
being baptized, we know, if he is sincere, he believes Jesus 
Christ died, was buried and was raised for his salvation. We 
cannot be thus certain of one’s faith in Christ just by seeing 
them doing benevolent work, for example. Benevolent 
work is a Christian act, but it does not picture a burial and a 
resurrection. 
 
When we talk about salvation we can’t separate faith, 
repentance, and baptism.  
Acts 11:18 “Well then, God has granted to the Gentiles also 
the repentance {that leads} to life.” 
 
Acts 2:38 “Repent, and each of you be baptized in the name 
of Jesus Christ for the forgiveness of your sins.” 
 
Acts 15:9 “God made no distinction between Jews and 
Gentiles, cleansing their hearts by faith.”  

• Is there such a thing as an unrepentant sinner with a 

cleansed heart? 

• Is there such a thing as a saved sinner without his 

sins being forgiven?” 

• Faith changes the heart, repentance changes the life, 

and baptism changes the state. 

 

Salvation is by faith in Christ and that faith is still faith 
though expressed by repentance and baptism. 
 
How is a person saved? 

Not by works 
Not by faith and works 
But by faith that works 
By faith that repents 
By faith that is baptized 
By faith that obeys 

 
There is a lot more that needs to be said and understood 
about faith in God but these things are part of the first 
principles of the teaching of Christ.  
Questions 

దావ రా. ప్ీసుత రకాతనిు  విశ్వ సంచడం విశావ సంగా 

వరీగక్రించబడాలి. బహుమతి చెలింోచవలస వసేత 

బహుమతి కాదు. 
 

"ాపుం యొక్స  జీతుం మర్ణుం, కానీ దేవుని ఉచిత 

బహుమతి మన త్రపభువైన త్రీస్సాు యేసులో 

నితయ జీవుం"(రోమనోు 6:23). 
 

విశా్చ సానిి  ర్క్షుంచడుం అుంటే ఏమిటి మరియు 

దానిలో ఏమి ఉుంటుంది? 

• రక్షంచే విశావ సం కేవలం మేధోపరమైనది కాదు; 

దేవుడు ఉనాు డని లేదా యేసు శిలువపై 

మరణంచాడని మానసక్ంగా అంగీక్రించడం 

మాప్తమే కాదు. దెయాయ లు కూడా నమిమ  

వణకిపోత్తయని జేమ్సు  రాశాడు. 

• రక్షంచే విశావ సం దేవుణణ ప్పేమించే విశావ సం. దేవుడు 

ఉనాు డని మనం నమమ డం మాప్తమే కాదు, మనం 

ఆయనను ప్పేమించాలి. విశావ సం "ప్పేమ దావ రా పని 

చేసే విశావ సం" (గలతీ. 5:6). అంటే ప్పేమతో ప్పట 

మేధోపరమైన అంగీకారం నిజ్మైన విశావ సం కాదు. 

• రక్షంచే విశావ సం అనేది దేవుణణ ప్శ్దగాా వెదకే విశావ సం 

“మరియ్య విశావ సం లేకుండా {ఆయనను} 

సంతోషపట్డిం అస్వధయ ం, ఎందుక్ంటే దేవుని 

దగ గరకు వచాే వాడు అతను ఉనాు డని మరియ్య 

అతనిని వెతుకువారికి ప్పతిఫలమిచేా వాడు అని 

నమామ లి” ( హెప్బీయ్యలు 11:6). 

• నిజ్మైన విశావ సం వయ క్ తపరచబడవచాు  లేదా 

వయ క్ తపరచబడక్పోవచాు , అది ఇపా టిీ విశావ సం. 

దేవునికి విశావ సం యొక్క  వయ ీ తక్రణ అవసరం 

లేక్పోతే, అతను విశావ సం మీద మాప్తమే మనిషిని 

ఆశీరవ దిస్వతడు. కానీ ఒక్ వయ ీ తక్రణ అవసరమైతే, 

అవసరమైన వయ ీ తక్రణలు ఇవవ బడే వరకు ఏ 

ఆశీరావ దం అనుసరించదు. రుజువుగా ప్కింది 

ఉదాహరణలను చూడండి. 
 

జాన్ 9: ప్పటిని గుడివ్ాడిని యేసు సవ సథపరిచాడు. అతను 

నేలమీద ఉమిమ , ఆ ఉమిమ తో మటినిి చేస, ఆ మటినిి 

అతని క్ళ్కోు పూసుకుని, “వెల ో సలోయం కొలనులో 

క్డుకోక ” అనాు డు. కాబటి ిఅతను వెల ోక్డుకొక ని, చూస 

{తిరిి} వచాా డు.” 
 

మతతయి 9లో, ఇదదరు గుడివ్ారు యేసును వెంబడిస్తత , 

"దావీదు కుమారుడా, మమమ లిు  క్రుణంచు!" ఆయన 

ఇంటో్లకి ప్పవేశించనప్పా డు, ప్గుడివ్ారు ఆయన దగ గరకు 

వచాా రు, మరియ్య యేసు వారితో ఇలా అనాు డు: "నేను 

దీనిు  చేయగలనని మీరు నముమ తునాు రా?" వారు 

ఆయనతో, “అవును ప్పభూ” అనాు రు. అప్పా డు ఆయన 

వారి క్ళ్నోు త్తకి, “మీ విశావ సం ప్పకారం మీకు 



1. The Good News, Gospel, is - Christ died for our 

sins, He was buried and He was raised on the third 

day. 

T. ___  F. ____ 

 

2. The wages of sin is death, something we earn by 
things we did. 

T. ___  F. ____ 
 

3. Christ atoning sacrifice, His death by crucifixion is a 
gift to be accepted by obedience. 
T. ___  F. ____ 
 

4. A gift is something earned by deeds of obedience. 
T. ___  F. ____ 
 

5. Faith that saves is 
a. ___ Is a mental acceptance  
b. ___ Requires no action on man’s part 
c. ___ Is obtained by obedience out of love 

 
 
 

3. THE TEACHING OF BAPTISMS 
 
What a beautiful and spiritually significant subject!  
What a great thing God invented! 
 
How we go to great lengths and suffer great 
inconveniences to baptize a person! Sometimes we go out 
in a dark sugar cane field at night, are awakened at 1:00 in 
the morning to go to the beach, walk through the middle 
of sunbathers on a crowded beach at noon just to baptize 
a person.   
 
What we believe about baptism can make it very 
inconvenient.  
Does God place as much importance and urgency on 
baptism as we do? 
Actually the better question would be - Do we place as 
much importance and urgency on baptism as God does? 
 
What’s the rush? Acts 22:16 
“And now why do you delay? Arise and be baptized, and 
wash away your sins, calling on His name.” 
This occurred the “same hour of the night”. 3000 were 
baptized the same day they believed and repented and the 
Holy Spirit thought that was important enough to have it 
recorded for us. 
 
Why did God choose this expression of faith to be a 
requirement for salvation? 

జ్రుగుతుంది” అని చెపా్ప డు. మరియ్య వారి క్ళి్ల  

తెరవబడ్ాయి. 
 

జాన్ 9లోని అంధుడికి అవసరమైన చరయ  యేసుకు 

అవసరం లేదు. క్డగడం, విశావ సం యొక్క  వయ ీ తక్రణ 

అవసరం లేదు, నయం చేసే శ్కి తని క్లిి ఉను  ప్ీసుతపై 

విశావ సం. 
 

రెండు సందరాా లోోనూ అంధులు ప్ీళ్సుతపై విశావ సం అనే 

స్తప్తంపై దృషినిి పొందారు. ఒక్ సందరా ంలో విశావ సం 

బహరంగ చరయ  దావ రా వయ ీ తక్రించబడింది, మరొక్ 

సందరా ంలో అది కాదు. అనిు ంటిక్ంటే, ప్పభువు 

కోరుకునేది విశావ సం. బహరంగ చరయ ల దావ రా విశావ సం 

యొక్క  వయ ీ తక్రణను కోర్చ హకుక  అతనికి ఉంది, కానీ 

విశావ సం ఇపా టిీ విశావ సం. 
 

మారుక  2లో క్పరు హూములో పక్షవాత రోి సవ సథత 

గురించ చదువుత్తము. “మరియ్య వారు నలుగురు 

మనుష్యయ లు మోసుతను  ఒక్ పక్షవాత రోిని ఆయన 

దగ గరకు తీసుకుని వచాా రు. జ్నసమూహం కారణంగా 

ఆయన దగ గరకు వెళ్లోేక్పోయారు, వారు ఆయనపై ఉను  

పైక్ప్పా ను తొలించారు; మరియ్య వారు ఒక్ దావ రం 

ప్తవివ , పక్షవాతం ఉను  వయ కి తని పడుకోబెటిని ప్పయ లెటు  

కిందకి దించారు. యేసు వారి విశావ స్వనిు  చూస 

పక్షవాతంతో, “కుమారా, నీ ప్పప్పలు క్షమించబడ్ాయి” 

అనాు డు. 
 

మళ్ళి  యేసు విశావ సం యొక్క  పరిసథతిని 

ఆశీరవ దించాడు. వారి విశావ స్వనిు  చూస వెంట్నే వైదయ ం 

చేయించాడు. విశావ సం ఒక్ మానసక్ చరయ  అయినప్పా డు 

మరియ్య దానిని చూడలేనప్పా డు యేసు వారి విశావ స్వనిు  

ఎలా చూడగలిగాడు? ఆయనను చేరుకోవడానికి వారి 

ప్పయత్తు లను ఆయన చూశాడు మరియ్య ఈ 

ప్పయత్తు లు వారి విశావ స్వనిు  వయ క్ తపరిచాయి. అవి 

విశావ స్వనికి సంబంధంచన చరయ లు. వారు 

ఆజాప ప్టంచబడ్ారని కాదు, కానీ వారి విశావ సం వారి 

విశావ స్వనిు  రుజువు చేసంది. 
 

ఈ నివారణ నుండి రెండు విషయాలు నేరుా కోవాలి. 

మొదటిది, విశావ సం నివారణ యొక్క  పరిసథతి, మరియ్య 

రెండవది, వారి ప్పయత్తు లు వారి విశావ స్వనిు  చెలోుబాట 

చేయవు. యేసును చేరుకోవడానికి వారి ప్పయత్తు లు వారి 

విశావ స్వనిు  ప్కియలుగా మారా లేదు, తదావ రా వారు 

నివారణకు మహమను ప్పక్టించారు. వయ క్ తం చేసన 

విశావ సం ఇపా టిీ విశావ సంగానే ఉంది. 
 

కానీ మరొక్ ఉదాహరణ: "విశావ సంతో జెరికో గోడలు ఏడు 

రోజులు చుటిముట్బిడిన తరావ త కూలిపోయాయి" 

(హెప్బీయ్యలు 11:30). మారాి ంగ్, రాతి గోడలకు హాని 



a. To remind us of the depth of our conversion, that we 
died to sin.  
b. We need a fresh start, a new birth and baptism 
reminds us that we have been born again. 

 
What blessings does a person receive when he is baptized 
as the Scriptures teach? 
 
A person is saved when he is scripturally baptized. There 
are several aspects or ways of expressing this gift of 
salvation in the New Testament: 
 
1. Salvation — Mark 16:15-16 
 “And He said to them, “Go into all the world and preach the 
gospel to all creation. He who has believed and has been 
baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be 
condemned.”  
 
2. Forgiveness of sins — Acts 2:38 
 “And Peter said to them, “Repent, and let each of you be 
baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of 
your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.” 
 
3. Receive the gift of the Holy Spirit — Acts 2:38 above 
 
4. Sins washed away — Acts 22:16 
 “And now why do you delay? Arise and be baptized, and 
wash away your sins, calling on His name.” 
    
5.  Cleansing – Ephesians 5:25-27 
 “... Christ also loved the church and gave Himself for her, 
that He might sanctify her, having cleansed her by the 
washing of water with the word, that He might present to 
Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle 
or any such thing; but that she should be holy and 
blameless.” 
    
6.  Sanctification — Ephesians 5:26 above 
 
7.  A good conscience — 1 Peter 3:21 
“And corresponding to that, baptism now saves you—not 
the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for 
a good conscience—through the resurrection of Jesus 
Christ.” 
 
8. Puts off the body of sin — Colossians 2:11, 12 
 “In Him you were also circumcised with a circumcision 
made without hands, in the removal of the body of the flesh 
by the circumcision of Christ; having been buried with Him 
in baptism in which you were also raised up with Him 
through faith in the working of God, who raised Him from 
the dead.” 
9. Raised with Christ — Colossians 2:12 above 

క్లిించదు. కానీ దేవుడు వారిని గోడల చుటి్ట నడవమని 

ఆదేశించాడు మరియ్య ఈ క్వాతు దేవునిపై 

ఇప్శాయేలీయ్యల విశావ స్వనిు  వయ క్ తం చేసంది. కాబటి ి

దేవుడు, క్వాతు దావ రా వయ ీ తక్రించబడిన వారి విశావ సం 

యొక్క  షరతుపై, గోడలను పడగొటిాడు. 
 

మళ్ళ ోరెండు ప్పఠాలు నేరాు కునాు రు. 

త్రపధమ, వయ ీ తక్రించబడిన విశావ స్వనిు  ఇపా టిీ 

విశావ సం అంటారు. ఇది పనులుగా మారా బడలేదు. 

"విశావ సం వల ోగోడలు కూలిపోయాయి." 
 

రుండవ, విశావ సం యొక్క  వయ ీ తక్రణలు విశావ స్వనిు  

చెలోుబాట చేయవు. జెరిఖో చుటి్ట తిరగడానికి 

ఇప్జాయెల్ నిరాక్రించడం, వారి క్వాతు వారి విశావ స్వనిు  

వయ క్ తం చేసనటే,ో వారి విశావ సం లోప్పనిు  రుజువు 

చేసుతంది. 
 

మేము ఇప్పా డు అడగడానికి సదంాగా ఉనాు ము - 

విశావ స్వనిు  రక్షంచడంలో ఏమి ఉంటంది? ఇది 

వయ ీ తక్రించబడలేదా లేదా వయ ీ తక్రించబడదా? 

వయ ీ తక్రించనట్యోితే, అది ఇపా టిీ విశావ సంగా 

ఉంటందా? లేక్ అది పని అయిపోతుందా? 
 

పశాా త్తతపం లేకుండా ప్పప్టని రక్షంచలేడు కానీ విశావ సం 

దావ రా మోక్షం లభిసుతంది. పశాా త్తతపం, ఏదో ఒక్ విధంగా 

విశావ సంతో సంబంధం క్లిి ఉండాలి. పశాా త్తతప్పనిు  

విశావ సం చెడు నుండి దూరం చేయడం మరియ్య 

యేసును అనుసరించాలని నిరణయించుకోవడం అని 

నిరవ చంచబడవచుా . విశావ సం మరియ్య పశాా త్తతపం 

వేరు కాదు. వాసతవానికి, ఒక్ చలనోి, మేధో విశావ సం 

మరియ్య పశాా త్తతప్పనిు  తిరసక రించవచుా . విశావ సం 

అనేది కేవలం వాసతవాలను నమమ డం కాదు, ఆతమ ను 

సవ యం మరియ్య ప్పపం నుండి భగవంతుని వైప్ప 

మరియ్య నీతి వైప్ప మలంోచడం. అందువలన సహజ్ంగా 

పశాా త్తతప్పనిు  క్లిి ఉంటంది. 

కానీ బాప్టజి్ం గురించ ఏమిటి? బాప్టజి్ం అనేది మోక్షానికి 

సంబంధంచన షరతు అయితే అది ప్ీసుతపై విశావ సం 

యొక్క  ళ్సథతిపై ఇవవ బడుతుంది, అది కూడా విశావ స్వనికి 

సంబంధంచనది మరియ్య దాని అరథం విశావ సం యొక్క  

అరాానిు  వయ తిర్చకించదు. బాప్టజి్ం అనేది ఒక్ దస్వత వేజు 

దావ రా వయ ీ తక్రించబడిన విశావ సం. మన ప్పప్పల కోసం 

యేసు మరణం, ఖననం మరియ్య ప్పనరుత్తథనంపై 

విశావ సం రక్షంచే విశావ సం. ఈ విశావ స్వనికి బాప్టజి్ంకి 

సంబంధం ఏమిటి? అది చప్తీక్రిసుతంది, 

మూరీతభవిసుతంది. యేసు ప్పతిపట్బిడ్ాడని ఒక్రు 

నముమ త్తరు. బాప్టజి్ం యొక్క  ఇమమ ర షన్ ఈ విశావ స్వనిు  

స్తచసుతంది. యేసు మృతులలోనుండి లేచాడని కూడా 

నమామ లి. నిమజ్జనం ఈ విశావ స్వనిు  ప్పతిబింబిసుతంది. 



   
10. Born again — John 3:3-5 
“Jesus answered and said to him, ‘Truly, truly, I say to you, 
unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.’ 
Nicodemus said to Him, ‘How can a man be born when he is 
old? He cannot enter a second time into his mother’s womb 
and be born, can he?’ Jesus answered, ‘Truly, truly, I say to 
you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot 
enter into the kingdom of God.’” 
 
11. Baptized into the death of Christ - Romans 6:3-6 
“Or do you not know that all of us who have been baptized 
into Christ Jesus have been baptized into his death? 
Therefore we have been buried with Him through baptism 
into death, in order that as Christ was raised from the dead 
through the glory of the Father, so we too might walk in 
newness of life. For if we have been become united with Him 
in the likeness of His death, certainly we shall be also in the 
likeness of His resurrection, knowing this, that our old self 
was crucified with Him, that our body of sin might be done 
away with, that we should no longer be slaves to sin.” 
    
12. Become a child of God — Galatians 3:26, 27 
“For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.  
For all of you who were baptized into Christ have clothed 
yourselves with Christ.” 
 
13. Be clothed with Christ — Galatians 3:27 above 
 
14. Enter into Christ — Galatians 3:27 and Romans 6:3 
above 
 
NOTE 1 - The phrase “in Christ” is very significant! When 

we enter into Christ, we then are found “in Christ” and “in 

Christ” all spiritual blessings are given to us.  

 

Ephesians 1:3 — “Blessed be the God and Father of our 

Lord Jesus Christ, who has blessed us with every 

spiritual blessing in the heavenly places in Christ.” 

 
Romans 3:24 — “being justified as a gift by His grace 
through the redemption which is in Christ Jesus.” 
 
Romans 6:11— “Even so consider yourselves to be dead 
to sin, but alive to God in Christ Jesus.” 
Romans 6:23 — “For the wages of sin is death, but the 
free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” 
 
Romans 8:1 — “There is therefore now no condemnation 
for those who are in Christ Jesus.” 
 
Romans 12:5 — “So we, who are many, are one body in 
Christ, and individually members one of one another.” 

కాబటి ి బాప్టజి్ం దానిని చప్తీక్రించడానికి విశావ సం 

యొక్క  వయ ీ తక్రణగా ప్పభువుచే ఎంప్టక్ చేయబడింది. 

మరియ్య విశావ సం కాకుండా, బాప్టజి్ంకు అరథం లేదు. 

ఇక్క డే శిశువులకు బాప్టజి్ం ఇవావ లనే ఆలోచన 

విచి ను మవుతుంది. 
 

బాప్టజి్ం అనేది విశావ సం యొక్క  వయ ీ తక్రణగా 

భావించాలని లేఖనాలు చూప్టసుతనాు యి. ఉదాహరణకు 

గలతీయ్యలకు 3:26, 27 వచనాలను తీసుకోండి. 

ప్ీసుతలోనికి బాప్టతసమ ం పొందిన మీరందరూ ప్ీసుతను 

ధరించుకునాు రు. మనం విశావ సం దావ రా కుమారులం, 

బాప్టజి్ంతో కూడిన విశావ సం మరియ్య 

చప్తీక్రించబడింది. ఒక్ వయ కి త బాప్టజి్ం పొందడానిు  

మనం చూసనపా్ప డు, అతను నిజాయితీగా 

ఉను ట్యోితే, అతను యేసుప్ీసుత చనిపోయాడని, 

ఖననం చేయబడి, తన మోక్షం కోసం లేచాడని 

నముమ త్తడని మనకు తెలుసు. ఉదాహరణకు, వారు 

పరోపకారమైన పని చేయడం చూడట్ం దావ రా మనం 

ప్ీసుతపై విశావ సం గురించ ఖచా తంగా చెపా లేము. 

దయతో కూడిన పని స్త్ైసతవ చరయ , కానీ అది ఖననం 

మరియ్య ప్పనరుత్తథనానిు  చప్తీక్రించదు. 
 

మనుం మోక్షుం గురిుంచి మట్లల డేట్ప్పు డు విశా్చ సుం, 

పశా్చ తా్తపుం మరియు బాపజిుం వేరు చేయలేము. 

అపొసతలుల కారయ ములు 11:18 “సర్చ, దేవుడు 

అనయ జ్నులకు జీవానికి దారితీసే పశాా త్తతప్పనిు  కూడా 

అనుప్గహంచాడు.” 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 2:38 "పశాా త్తతపపడండి 

మరియ్య మీలో ప్పతి ఒక్క రు మీ ప్పప క్షమాపణ కొరకు 

యేసుప్ీసుత నామములో బాప్టతసమ ము పొందండి." 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 15:9 “దేవుడు యూదులు 

మరియ్య అనయ జ్నుల మధయ  ఎటవంటి భేదము 

చూపలేదు, విశావ సము దావ రా వారి హృదయాలను శుది ా

చేశాడు.” 

• పరిశుదమాైన హృదయంతో పశాా త్తతపపడని 

ప్పప్పతుమ డు ఉనాు రా? 

• తన ప్పప్పలు క్షమింపబడకుండా రక్షంపబడిన 

ప్పప్పతుమ డు లేడా?” 

• విశావ సం హృదయానిు  మారుసుతంది, పశాా త్తతపం 

జీవిత్తనిు  మారుసుతంది మరియ్య బాప్టజి్ం ళ్సథతిని 

మారుసుతంది. 

 

మోక్షం అనేది ప్ీసుతపై విశావ సం దావ రా మరియ్య 

పశాా త్తతపం మరియ్య బాప్టజి్ం దావ రా 

వయ ీ తక్రించబడినపా టిీ విశావ సం ఇపా టిీ విశావ సం. 
 

ఒక్ వయ కి త ఎలా రక్షంచబడత్తడు? 



 
2 Corinthians 5:17 — “...Therefore if any man is in Christ, 
he is a new creature; the old things passed away; behold, 
new things have come.” 
 
2 Corinthians 5:21 — “He made Him who knew no sin to 
be sin on our behalf, that we might become the 
righteousness of God in Him.” 
 

Galatians 3:28 — “There is neither Jew nor Greek, there 
is neither slave nor free man, there is neither male nor 
female; for you are all one in Christ Jesus.” 
 
Ephesians 1:7 — “In Him we have redemption through 
His blood, the forgiveness of our trespasses, according 
to the riches of His grace.” 
 
Ephesians 1:11 — “In whom also we have obtained an 
inheritance” 
 
Ephesians 2:6 — “...and raised us up with Him, and 
seated us with Him in the heavenly places in Christ 
Jesus.” 
 
Ephesians 2:7 — “...in order that in the ages to come He 
might show the surpassing riches of His grace in 
kindness toward us in Christ Jesus.” 
 
Ephesians 2:13 — “but now in Christ Jesus you who 
formerly were far off have been brought near by the 
blood of Christ.” 
 
Ephesians 3:6 — “...that the Gentiles are fellow heirs 
and fellow members of the body, and fellow partakers 
of the promise in Christ Jesus through the gospel.” 
 
Ephesians 3:12 — “...in whom we have boldness and 
confident access through faith in Him.” 
 
Philippians 3:9 — “...and may be found in Him, not 
having a righteousness of my own derived from the 
Law, but that which is through faith in Christ, the 
righteousness which comes from God on the basis of 
faith.” 
 
Colossians 2:10 — “...and in Him you have been made 
complete, and He is the head over all rule and authority.” 
 
1 Thessalonians 4:16 — “...For the Lord Himself will 
descend from heaven with a shout, with the voice of an 
archangel, and with the trumpet of God; and the dead in 
Christ will rise first.” 
 

పనుల దావ రా కాదు 

విశావ సం మరియ్య పనుల దావ రా కాదు 

కానీ విశావ సం దావ రా అది పనిచేసుతంది 

పశాా త్తతపపడే విశావ సం దావ రా 

బాప్టజి్ం పొందిన విశావ సం దావ రా 

విధేయత చూపే విశావ సం దావ రా 
 

దేవునిపై విశావ సం గురించ చెపా వలసన మరియ్య అరథం 

చేసుకోవలసనవి ఇంకా చాలా ఉనాు యి, అయితే ఈ 

విషయాలు ప్ీసుత బోధ యొక్క  మొదటి స్తప్త్తలలో భాగం. 

ప్పశ్ు లు 

2. శుభవారత, సువారత ఏమిట్ంటే - ప్ీసుత మన ప్పప్పల 

కోసం చనిపోయాడు, అతను ప్పతిపట్బిడ్ాడు 

మరియ్య మూడవ రోజున లేచాడు. 

T. ___ F. ____ 

 

2. ప్పప్పనికి జీతం మరణం, మనం చేసన పనుల 

దావ రా మనం సంప్పదించుకునేది. 
T. ___ F. ____ 
 

3. ప్ీసుత త్తయ గం ప్ప్పయశాి తతం, సలువ వేయడం 

దావ రా అతని మరణం విధేయత దావ రా 

అంగీక్రించబడే బహుమతి. 
T. ___ F. ____ 
 

4. బహుమతి అంటే విధేయతతో సంప్పదించనది. 
T. ___ F. ____ 
 

5. రక్షంచే విశావ సం 

a.___ మానసక్ అంగీకారం 

బి. ___ మనిషి వైప్ప ఎటవంటి చరయ  అవసరం 

లేదు 

స. ___ ప్పేమ నుండి విధేయత దావ రా 

పొందబడుతుంది 
 
 
 

3. బాపజిుం యొక్స  బోధన 
 

ఎంత అందమైన మరియ్య ఆధాయ తిమ క్ంగా ముఖయ మైన 

విషయం! 

దేవుడు క్నిపటిని గొపా  విషయం! 
 

ఒక్ వయ కి తకి బాప్టతసమ మివవ డానికి మనం ఎంత 

క్షపిడత్తమో మరియ్య చాలా అసౌక్రాయ లను 

అనుభవిస్వతము! కొనిు స్వరోు మేము రాప్తిపూట్ చీక్టి 

చెరకు పొలంలో బయట్కు వెళ్తతము, బీచళ్కి వెళ్డోానికి 

ఉదయం 1:00 గంట్లకు మేల్క ంటాము, ఒక్ వయ కి తకి 



2 Timothy 1:1 — “Paul, an apostle of Jesus Christ by the 
will of God, according to the promise of life in Christ 
Jesus.” 
 
2 Timothy 1:9 — “who has saved us and called us with 
a holy calling, not according to our works, but according 
to His own purpose and grace which was given us in 
Christ Jesus from all eternity.” 
 
2 Timothy 2:10 — “For this reason I endure all things for 
the sake of those who are chosen, that they also may 
obtain the salvation which is in Christ Jesus and with it 
eternal glory.” 
 
1 John 3:5 — “And you know that He appeared in order 

to take away sins; and in Him there is no sin.” 

 

1 John 5:11 — “And the witness is this, that God has 
given us eternal life, and this life is in His Son.” 
 
Romans 6:3-6 — “Or do you not know that all of us who 
have been baptized into Christ Jesus have been baptized 
into his death? Therefore we have been buried with Him 
through baptism into death, in order that as Christ was 
raised from the dead through the glory of the Father, so 
we too might walk in newness of life. 
 
The phrase “in Christ” is very significant! When we enter 
into Christ, we then are found “in Christ” and “in Christ” 
all spiritual blessings are given to us   (Ephesians 1:3, 
“Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, 
who has blessed us with every spiritual blessing in the 
heavenly places in Christ.”) 
 
Galatians 3:26, 27 — “For you are all sons of God 
through faith in Christ Jesus.  For all of you who were 
baptized into Christ have clothed yourselves with 
Christ.” 
 

But why baptisms (plural)? How many baptisms are there? 

There is only one. 

  

Ephesians 4:4-6 — “There is one body and one Spirit, just 

as you were called in one hope of your calling; one Lord, 

one faith, one baptism; one God and Father of all, who is 

above all, and through all, and in you all.” 

 
The question is asked: “If there is only one baptism, why 

does the writer of Hebrews refer to “baptisms?”   

 
There are several baptisms mentioned in the Bible, but 
discounting those that were only symbolic and those that 
were temporary, there remains only one baptism practiced 
that remains today that puts one into Christ. It is immersion 

బాప్టజి్ం ఇవవ డానికి మధాయ హు ం రదీదగా ఉండే బీచళ్లో 

సన్ళ్బాథర్డళ్ల మధయ లో నడుస్వతము. 
 

బాప్టజి్ం గురించ మనం విశ్వ సంచేది చాలా 

అసౌక్రయ ంగా ఉంటంది. 

దేవుడు బాప్టజి్ంపై మనకును ంత ప్ప్పముఖయ తను, 

ఆవశ్య క్తను ఇస్వతడా? 

నిజానికి మంచ ప్పశ్ు  ఏమిట్ంటే - బాప్టజి్ంపై దేవుడు 

ఇచా నంత ప్ప్పముఖయ తను మరియ్య ఆవశ్య క్తను 

మనం ఉంచుతునాు మా? 
 

హడావిడి ఏమిటి?అపొసతలుల కారయ ములు 22:16 

"మరి ఇప్పా డు ఎందుకు ఆలసయ ం చేసుతనాు రు? లేచ 

బాప్టతసమ ము పొంది, ఆయన నామమునుబటి ి మీ 

ప్పపములను క్డుకొక నుము.” 

ఇది "రాప్తి అదే గంట్" జ్రిింది. 3000 మంది బాప్టజి్ం 

పొందారు అదే రోజు వారు విశ్వ సంచారు మరియ్య 

పశాా ళ్త్తతపపడ్ారు మరియ్య పవిప్త్తతమ  దానిని మన కోసం 

రికార్డ ్చేయడానికి తినంత ముఖయ మైనదని 

భావించారు. 
 

ర్క్షణ కోసుం దేవుడు ఈ విశా్చ స వయ ీకా్ర్ణన 

ఎుందుకు ఎుంచుకుని్న డు? 

a. మన మారాి డి యొక్క  లోతును గురుత చేయడానికి, 

మనం ప్పప్పనికి చనిపోయాము. 

బి. మనకు కొతత ప్ప్పరంభం కావాలి, కొతత ప్పటిక్ 

మరియ్య బాప్టజి్ం మనం మళ్ళ ోజ్నిమ ంచనటో గురుత 

చేసుతంది. 
 

లేఖన్నలు బోధిసాుని టలగా బాపసామ ుం తీసుకుని  

వయ క్త ాఎలుంటి ఆశీరాా దాలన పొుందుత్తడు? 
 

ఒక్ వయ క్త ా లేఖన్నల త్రపకార్ుం బాపసామ ుం 

తీసుకుని ప్పు డు ర్క్షుంపబడత్తడు. కొతా 

నిబుంధనలో ఈ మోక్ష బహుమతిని వయ ీకా్రిుంచడానిక్త 

అనేక్ అుంశ్చలు లేదా మరాాలు ఉని్న యి: 
 

2. మోక్షుం - మారుక  16:15-16 

"మరియ్య ఆయన వారితో ఇలా అనాు డు, 

"ప్పపంచమంతటిీ వెల,ో సమసత సృషికిి సువారత 

ప్పక్టించండి. నమిమ  బాప్టతసమ ము పొందినవాడు 

రక్షంపబడును; కానీ అవిశావ సం చేసనవాడు 

శిక్షంచబడత్తడు. 
 

2. ాప క్షమపణ -అపొసతలుల కారయ ములు 2:38 

"మరియ్య పేతురు వారితో ఇలా అనాు డు: 

“పశాా త్తతపపడి, మీలో ప్పతి ఒక్క రూ మీ ప్పప క్షమాపణ 

కోసం యేసుప్ీసుత నామంలో బాప్టతసమ ం పొందండి; 



in water in the name of Jesus Christ for the remission of the 
sins of those who come to Jesus, repentant of their sins and 
trusting in His death (blood sacrifice) on the cross to take 
away their sins. 
 
1. Baptism of John  

Mark 1:4 — “John the Baptist appeared in the wilderness 
preaching a baptism of repentance for the forgiveness of 
sins.” 
 
Acts 18:25 — “This man (Apollos) had been instructed in 
the way of the Lord; and being fervent in spirit, he was 
speaking and teaching accurately the things concerning 
Jesus, being acquainted only with the baptism of John.” 
 
Acts 19:4 — “And Paul said, ‘John baptized with the 
baptism of repentance, telling the people to believe in 
Him who was coming after him, that is, in Jesus.’” 
The baptism of John was temporary and no longer to be 
practiced after Christ gave his life on the cross. 
 

2. Baptism in Fire 
Matthew 3:7-12 — “But when he saw many of the 
Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to 
them, ‘You brood of vipers, who warned you to flee from 
the wrath to come? Therefore bring forth fruit in keeping 
with repentance; and do not suppose that you can say to 
yourselves, ‘We have Abraham for our father’; for I say 
to you that God is able from these stones to raise up 
children to Abraham. And the axe is already laid at the 
root of the trees; every tree therefore that does not bear 
good fruit is cut down and thrown into the fire. As for me, 
I baptize you with water for repentance, but He who is 
coming after me is mightier than I, and I am not fit to 
remove His sandals; He will baptize you with the Holy 
Spirit and fire. And His winnowing fork is in His hand, and 
He will thoroughly clear His threshing floor; and He will 
gather His wheat into the barn, but He will burn up the 
chaff with unquenchable fire.”  
 
The baptism in fire is symbolic of God’s judgment on the 
unrepentant.  

 
3. Baptism into Moses 

1 Corinthians 10:1-2 — “For I do not want you to be 
unaware, brethren, that our fathers were all under the 
cloud, and all passed through the sea; and all were 
baptized into Moses in the cloud and in the sea.” 
 
When Israel left Egypt, crossing the Red Sea, they were 
encompassed by water – the cloud over them and the Red 
Sea around them. This is a symbolic use of the word 
“baptism” in several details, not only them being 

మరియ్య మీరు పరిశుదాాతమ  బహుమతిని 

అందుకుంటారు." 
 

3. పరిశుదాాతమ  బహుమతిని పొుందుండి -అపొసతలుల 

కారయ ములు 2:38 పైన 
 

4. ాాలు క్డిగివేయబడాాయి -అపొసతలుల 

కారయ ములు 22:16 

"మరి ఇప్పా డు ఎందుకు ఆలసయ ం చేసుతనాు రు? లేచ 

బాప్టతసమ ము పొంది, ఆయన నామమునుబటి ి మీ 

ప్పపములను క్డుకొక నుము.” 
  

5. త్రపక్షాళన -ఎఫెస్వయ్యలు 5:25-27 

“... ప్ీసుత కూడా చరాి ని ప్పేమించాడు మరియ్య ఆమె 

కోసం తనను త్తను సమరాి ంచుకునాు డు, అతను 

ఆమెను పవిప్తం చేయడానికి, పదం దావ రా నీటిని 

క్డగడం దావ రా ఆమెను శుదాి చేస, చరాి ని తన అంతటి 

మహమతో, ఎటవంటి మచా  లేకుండా తనకు 

సమరాి ంచుకుంటాడు. ముడతలు లేదా అలాంటి 

ఏదైనా; కానీ ఆమె పవిప్తంగా మరియ్య నిరోదషిగా ఉండాలి. 
  

6. పవిత్రతీక్ర్ణ -పైన ఎఫెస్వయ్యలు 5:26 
 

7. ముంచి మనసా్ క్ష -1 పేతురు 3:21 

"మరియ్య దానికి అనుగుణంగా, బాప్టజి్ం ఇప్పా డు 

మిమమ లిు  రక్షసుతంది-శ్రీరం నుండి మురికిని 

తొలించడం కాదు, కానీ మంచ మనస్వు క్ష కోసం దేవునికి 

విజ్పప్టత-యేసుప్ీసుత ప్పనరుత్తథనం దావ రా." 
 

8. ాపుం యొక్స  శ్రీరానిి  తొలగిసాుుంది -

కొల్సు య్యలు 2:11, 12 

“ప్ీసుత సును తి దావ రా శ్రీరానిు  తొలించడంలో 

చేతులు లేకుండా చేసన సును తితో ఆయనలో మీరు 

కూడా సును తి పొందారు; బాప్టజి్ంలో ఆయనతో సమాధ 

చేయబడి, మృతులలో నుండి ఆయనను లేప్టన దేవుని 

పనిలో విశావ సం దావ రా మీరు కూడా ఆయనతో ప్పట 

లేపబడ్ారు. 

9. త్రీసాుతో పెరిగాడు - కొల్సు య్యలు 2:12 పైన 
  

10. మళీల ప్పట్ిుండి -యోహాను 3:3-5 

"యేసు అతనికి జ్వాబిచాా డు, 'నిజ్ంగా, నిజ్ంగా, నేను 

మీతో చెప్పతనాు ను, ఒక్డు మళ్ళ ో జ్నిమ ంచక్పోతే, అతను 

దేవుని రాజాయ నిు  చూడలేడు.' నికోదేమస్ట అతనితో ఇలా 

అనాు డు: “మనిషి వృదాుడైనపా్ప డు ఎలా ప్పడత్తడు? 

అతను తన తలోి గరా ంలోకి రెండవస్వరి ప్పవేశించ 

ప్పటి్లేడు క్దా?' యేసు, 'నిజ్ంగా, నిశా్ యంగా, నేను 

మీతో చెప్పతనాు ను, నీరు మరియ్య ఆతమ  దావ రా 

జ్నిమ ంచక్పోతే, అతను దేవుని రాజ్య ంలో ప్పవేశించలేడు. 
 



surrounded by water (though passing on dry land). It is 
indeed a prophetic type of our experience. As they were 
freed from their slavery and came into the relationship 
with Moses as their leader, so we, in baptism, are freed 
from the bondage of sin and come into a relationship with 
Jesus as our Lord.  

 
4. Baptism of Suffering 

Matthew 20:20-23 — “Then the mother of the sons of 
Zebedee came to Him with her sons, bowing down, and 
making a request of Him. And he said to her, ‘What do you 
wish?’ She said to him ‘Command that in Your kingdom 
these two sons of mine may sit, one on Your right and one 
on Your left.’ But Jesus answered and said, ‘You do not 
know what you are asking for. Are you able to drink the 
cup that I am about to drink?’ They said to Him, ‘We are 
able.’ He said to them, ‘My cup you shall drink; but to sit 
on My right and on My left, this is not Mine to give, but it 
is for those for whom it has been prepared by My Father.’” 
 
Matthew 26:39 — Jesus prays "My Father, if it is possible, 
let this cup pass from Me; yet not as I will, but as You will." 
In John 18:11“the cup which the Father has given me, shall 
I not drink it?” 

Mark 10:38-39 But Jesus said to them, "You do not know 
what you are asking. Are you able to drink the cup that I 
drink, or to be baptized with the baptism with which I am 
baptized?" They said to Him, "We are able." And Jesus said 
to them, "The cup that I drink you shall drink; and you shall 
be baptized with the baptism with which I am baptized. 

 Luke 12:50 "But I have a baptism to undergo, and how 
distressed I am until it is accomplished! 
 
The “cup” and “baptism” Jesus spoke of in the above 
passages were a symbolic ways of talking about the 
terrible things he would soon suffer as he offered himself 
as our sin sacrifice. It is symbolic language.  
 

5. Baptism with (in-ASV) the Holy Spirit  
In Matthew 3:11, John refers to Jesus: “He will baptize you 
with the Holy Spirit.” 
 
In Acts 1:5, Jesus said to them “For John baptized with 
water; but you shall be baptized with the Holy Spirit not 
many days from now.”  

 
The baptism in the Holy Spirit was what Jesus did with the 
Spirit on the day of Pentecost.  
John 15:26 — “But when the Helper comes, whom I will 
send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who 
proceeds from the Father, He will bear witness of Me.” 

11. త్రీసాు మర్ణానిక్త బాపజిుం- రోమనోు 6: 3-6 

“లేదా ప్ీసుతయేసులోనికి బాప్టతసమ ం పొందిన 

మనమందరం ఆయన మరణానికి బాప్టతసమ ం 

తీసుకునాు మని మీకు తెలియదా? కావున ప్ీసుత తంప్డి 

మహమ దావ రా మృతులలోనుండి లేపబడినటో, 

మనము కూడా నూతన జీవితములో నడవడానికి 

బాప్టజి్ం దావ రా మరణములోనికి ఆయనతో ప్పట 

ప్పతిపటి్బడ్ాము. మనము ఆయన మరణ 

స్వరూపయ ములో ఆయనతో ఐక్య మై ఉను టో్యితే, 

మనము అతని ప్పనరుత్తథన స్వరూపయ ములో కూడా 

ఉంటాము, మన ప్పత సవ యము ఆయనతో ప్పట సలువ 

వేయబడిందని, మన ప్పప శ్రీరము తొలిపోవునని 

తెలిసకొనవలెను. , మనం ఇక్పై ప్పప్పనికి బానిసలుగా 

ఉండకూడదు. 
  

12. దేవుని బిడగాా అవా ుండి -గలతీయ్యలు 3:26, 27 

"మీరందరు ప్ీసుత యేసునందు విశావ సముంచుట్ దావ రా 

దేవుని కుమారులు. ప్ీసుతలోనికి బాప్టతసమ ం పొందిన 

మీరందరూ ప్ీసుతను ధరించుకునాు రు. 
 

13. త్రీసాున ధరిుంచుండి -గలతీయ్యలకు 3:27 పైన 
 

14. త్రీసాులోనిక్త త్రపవేశుంచుండి -గలతీయ్యలు 3:27 

మరియ్య రోమనోు 6:3 పైన 
 

గమనిక్ 1- "ప్ీసుతలో" అనే పదబంధం చాలా 

ముఖయ మైనది! మనము ప్ీసుతలోనికి ప్పవేశించనపా్ప డు, 

మనము "ప్ీసుతలో" క్నుగొనబడత్తము మరియ్య "ప్ీసుతలో" 

మనకు అనిు  ఆధాయ తిమ క్ దీవెనలు ఇవవ బడత్తయి. 

 

ఎఫెస్వయ్యలకు 1:3 — “ప్ీసుతనందు పరలోక్ 

ళ్సథలములలో ప్పతి ఆతీమ య ఆశీరావ దముతో మనలను 

ఆశీరవ దించన మన ప్పభువైన యేసుప్ీసుత 

తంప్డియైన దేవుడు ళ్సుతతింపబడును గాక్.” 

 

రోమనోు 3:24 — “ప్ీసుత యేసులో ఉను  విమోచన 

దావ రా ఆయన క్ృపచే బహుమతిగా నీతిమంతులుగా 

తీరా బడడం.” 
 

రోమీయ్యలు 6:11- “అలాగైతే మీరు ప్పపమునకు 

చనిపోయిన వారని, అయితే ప్ీసుతయేసునందు 

దేవునికి సజీవులమని భావించుకొనుడి.” 

రోమనోు 6:23 - "ప్పపము వలన వచేా  జీతం మరణము, 

అయితే దేవుని ఉచత బహుమానము మన ప్పభువైన 

ప్ీసుతయేసునందు నితయ జీవము." 
 

రోమీయ్యలు 8:1 — “కాబటి ిఇప్పా డు ప్ీసుతయేసునందు 

ఉను వారికి శిక్షార ుత లేదు.” 
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Acts 2:17 On the day of Pentecost, Jesus poured the Spirit 
out on “all flesh.” “In the last days, God says ‘I will pour 
out my spirit on all people. Your sons and daughters will 
prophesy, your young men will see visions and your old 
men will dream dreams.’” The baptism in the Holy Spirit 
was a once for all time historical event. The effects 
continue on but the Spirit has already been poured out on 
all humanity. 
 

6. Baptism into Christ 
Mark 16:16 — “He who has believed and has been 
baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall 
be condemned.” 
 
Galatians 3:27 — “For all of you who were baptized into 
Christ have clothed yourselves with Christ.” 
 
Romans 6:3 — “Or do you not know that all of us who have 
been baptized into Christ Jesus have been baptized into 
His death?” 
 

Conclusion: 
In Ephesians, Paul discusses many benefits of being “In 
Christ”, but particularly the benefit of redemption through 
His blood. Then in chapter four he states "there is one 
Lord, one faith and one baptism." So of the six baptisms 
mentioned above, which one is he calling the “one 
baptism”? It is the one actual baptism practiced even today, 
often called Christian baptism, which is immersion in water 
in the name of Jesus for the forgiveness of sins. It is the one 
that puts believing, trusting and obedient believers into His 
one body, whether they are Jews or Gentiles. It is baptism 
into Christ.  
 
As for the others:  
 

The baptism of John was historical, temporary and ended 

with the death, burial and resurrection of Jesus. 

 

The baptism of fire was a figurative expression used to 

describe God’s punishment. 

 

The baptism of Moses was a symbolic passing of Israel 

through water and a prophetic type of the experience of the 

church of God. 

 

The baptism of suffering was a figurative expression used 

to describe the suffering and persecution of Jesus and his 

apostles. 

 

రోమనోు 12:5 - "కాబటి ి అనేకులమైన మనము 

ప్ీసుతనందు ఒకే శ్రీరము, మరియ్య వయ కి తగతముగా 

ఒక్రిలో ఒక్రు అవయవములు." 
 

2 కొరింథీయ్యలు 5:17 — “...కాబటి ి ఎవడైనను 

ప్ీసుతనందును  యెడల అతడు ప్కొతత జీవి; ప్పత 

విషయాలు గడిచపోయాయి; ఇదిగో కొతతవి వచాా యి.” 
 

2 కొరింథీయ్యలకు 5:21 — “మనము ఆయనయందు 

దేవుని నీతిగా ఉండునటో ప్పపము తెలియని వానిని 

మన పక్షముగా ప్పపముగా చేస్వడు.” 
 

గలతీయ్యలకు 3:28 — “యూదుడు లేదా ప్గీకువాడు 

లేడు, బానిస లేదా సేవ చాి  ప్పరుష్యడు లేడు, మగ 

లేదా ఆడ అనే వాడు లేడు; ఎందుక్ంటే మీరందరూ 

ప్ీసుతయేసులో ఒక్క టే.” 
 

ఎఫెస్వయ్యలకు 1:7 — “ఆయన రక్ తము దావ రా మనకు 

విమోచనము, అనగా ఆయన క్ృప యొక్క  

ఐశ్వ రయ మును బటి ి మన అపరాధముల క్షమాపణ 

క్లిియ్యనాు ము.” 
 

ఎఫెస్వయ్యలకు 1:11 — “వీరియందు మనకు 

స్వవ సథయ ము లభించెను” 
 

ఎఫెస్వయ్యలకు 2:6 — “...మరియ్య ఆయనతో 

మనలను లేప్ట, ఆయనతోకూడ ప్ీసుతయేసునందు 

పరలోక్ ళ్సథలములలో కూరుా ండబెటనిు.” 
 

ఎఫెస్వయ్యలకు 2:7 — “...రాబోవు య్యగాలలో ఆయన 

ప్ీసుతయేసునందు మనయెడల దయతో 

మహోను తమైన తన క్ృపను చూపగలడు.” 
 

ఎఫెస్వయ్యలకు 2:13 - "అయితే ఇపా్ప డు 

ప్ీసుతయేసునందు పూరవ ము దూరముగా ఉను  మీరు 

ప్ీసుత రక్ తముచేత సమీప్టంపబడియ్యనాు రు." 
 

ఎఫెస్వయ్యలకు 3:6 — “...అనయ జ్నులు తోటి వారసులు 

మరియ్య సహ శ్రీర అవయవాలు మరియ్య సువారత 

దావ రా ప్ీసుత యేసులో వాగాదనానికి తోటి భాగస్వవ ములు. 
 

ఎఫెస్వయ్యలు 3:12 — “...ఆయనయందు 

విశావ సముంచుట్ దావ రా మనకు ధైరయ ము మరియ్య 

విశావ సము క్లుగును.” 
 

ఫిలిపాీ య్యలు 3:9 — “... మరియ్య ఆయనలో 

క్నుగొనబడవచుా , ధరమ శాస్త్సతం నుండి నా సవ ంత 

నీతిని పొందలేదు, కానీ ప్ీసుతపై విశావ సం దావ రా, 

విశావ సం ఆధారంగా దేవుని నుండి వచా న నీతి.” 



The baptism with the Holy Spirit was an historical one-

time-for-all out-pouring of the Spirit on all humanity on the 

Day of Pentecost. 

There are plenty of false doctrines about baptism in 
the Religious world. For example: 

1. “Baptism can mean sprinkle instead of 

immersion”. 

2. “People who do not believe in Jesus may be 

baptized” (babies, for example.) 

3.   “You don’t have to be baptized in order to be 
saved.” 

 
The following practices or language may reflect some 
common misunderstandings about baptism. 
 
Some consider baptism as some arbitrary command God 

chose to test our obedience. Would God tell people to believe 

the gospel and then skip 3 rocks in a pond to be saved? No! 

Skipping rocks has nothing to do with the cross of Christ. 

 

Some people schedule baptisms.  But why not ask them 

instead "When do you like to schedule your salvation? 

 

Some people baptize those who have not repented, been 

converted, taken Jesus as Lord as if the physical act of 

immersion or baptism does the saving.  

 

Some talk like they were baptized “in the __________ 

church”. The one baptism is “into Christ,” not into some 

church or organization. True, when we were baptized 

(biblically) God added us to the body of Christ which is His 

church but in baptism we are “buried with Christ by baptism 

into His death” (see Romans 6). 

 

Some teach the doctrine of exceptions to biblical baptism. 

They deduce (correctly, I think) that children, i.e. babies, are 

an exception to Mark 16:16 “He who believes and is baptized 

shall be saved” The question, though, is "Will God make an 

exception for people who don’t know any better or who are 

physically unable to be baptized?"  I have my opinion about 

this but the Scriptures are silent about exceptions and we 

might be wiser to teach what the Scriptures do say and leave 

the exceptions to our Just and Merciful God. He will surely 

do what is right with every soul.  

 

Questions 

1. Which of the following statements regarding 

baptism (immersion) based upon trust and 

obedience are true? 

a. ___ Baptism Saves but not alone 

b. ___ Baptism is for forgiveness of sins 

c. ___ Baptism washes away sin 

d. ___ Baptism is an appeal to God for a 

cleansing 

 

కొల్సు య్యలు 2:10 — “...మరియ్య ఆయనయందు 

మీరు సంపూరుణలయాయ రు, ఆయన సమసత ప్పలనకు 

మరియ్య అధకారమునకు అధపతి.” 
 

1 థెసు ల్నీక్య్యలు 4:16 — “...ఏలయనగా ప్పభువు 

సవ ర గము నుండి కేక్లు వేయ్యచు, ప్పధాన దేవదూత 

సవ రముతో మరియ్య దేవుని బాకాతో దిివస్వతడు; 

మరియ్య ప్ీసుతలో చనిపోయినవారు మొదట్ లేస్వతరు. 
 

2 తిమోతి 1:1 — “ప్ీసుత యేసులో జీవిస్వతనని వాగాదనం 

చేసన ప్పకారం, దేవుని చత్తతనుస్వరం యేసుప్ీసుత 

అపొసతలుడైన ప్పల్.” 
 

2 తిమోతి 1:9 — “మన ప్కియల ప్పకారము కాక్, 

ప్ీసుతయేసునందు నితయ ము మనకు 

అనుప్గహంపబడిన తన సవ ంత ఉదేదశ్య ము మరియ్య 

క్ృప ప్పకారము మనలను రక్షంచ, పరిశుదమాైన 

ప్టలుప్పతో మనలను ప్టలిచయ్యనాు డు.” 
 

2 తిమోతి 2:10 — “ఈ కారణానిు బటి,ి ఎనుు కోబడిన 

వారి కొరకు నేను సమసతమును సహంచుచునాు ను, 

వారు కూడా ప్ీసుతయేసునందును  రక్షణను మరియ్య 

దానితో నితయ  మహమను పొందుదురు.” 
 

1 యోహాను 3:5 — “మరియ్య ప్పపములను 

తీసవేయ్యట్కు ఆయన ప్పతయ క్షమయాయ డని మీకు 

తెలుసు; మరియ్య ఆయనలో ప్పపము లేదు.” 

 

1 యోహాను 5:11 — “దేవుడు మనకు నితయ జీవము 

అనుప్గహంచెను మరియ్య ఈ జీవము ఆయన 

కుమారునియందును దని స్వక్షయ ము ఇదే.” 
 

రోమనోు 6: 3-6— “లేదా ప్ీసుత యేసులోనికి బాప్టతసమ ం 

పొందిన మనమందరం ఆయన మరణానికి బాప్టతసమ ం 

తీసుకునాు మని మీకు తెలియదా? కావున ప్ీసుత తంప్డి 

మహమ దావ రా మృతులలోనుండి లేపబడినటో, 

మనము కూడా నూతన జీవితములో నడవడానికి 

బాప్టజి్ం దావ రా మరణములోనికి ఆయనతో ప్పట 

ప్పతిపటి్బడ్ాము. 
 

"ప్ీసుతలో" అనే పదబంధం చాలా ముఖయ మైనది! 

మనము ప్ీసుతలోనికి ప్పవేశించనప్పా డు, మనము 

"ప్ీసుతలో" క్నుగొనబడత్తము మరియ్య "ప్ీసుతలో" 

మనకు అనిు  ఆధాయ తిమ క్ దీవెనలు 

ఇవవ బడత్తయి(ఎఫెస్వయ్యలకు 1:3, “ప్ీసుతనందు 

పరలోక్మందును  ప్పతి ఆతీమ య ఆశీరావ దముతో 

మనలను ఆశీరవ దించన మన ప్పభువైన యేసుప్ీసుత 

తంప్డియైన దేవుడు ళ్సుతతింపబడును గాక్.”) 



e. ___ Baptism puts the saved into the Christ 

church 

f. ___ In baptism one is clothed with Christ 

g. ___ One is buried into Christ death in 

baptism 

h. ___ One receives the Holy Spirit as a result 

of baptism 

i. ___ All the above 

 
 

2. John’s baptism was 

a. ___ For  the forgiveness of sins 

b. ___ Of repentance for forgiveness of sins 

 

3. To be a Christian one must be baptized with fire. 

T. ____  F. ____ 

 
4. The baptism of Moses was for the forgiveness of 

the Children of Israel’s  sins.  

 T. ____  F. ___ 

 

5. Baptism of/ with/ in the Holy Spirit occurred  

a. ___ when Jesus was baptized by John 

b. ___ on Pentecost when Jesus poured out 

His Spirit on   

         all men 

 

6. One is already a Christian before baptism therefore 

baptism is not to remove sin or to put on into Christ 

Body but to puts him into a church organization. 

T. ____  F. ___ 

  

 

4. LAYING ON OF HANDS 
 
In Scripture we read that people laid on hands: 
 
A. To Bless Children 

Matthew 19:15 “And He laid [His] hands on them and 
departed from there.”  
 
Mark 10:16 “And He took them up in His arms, laid [His] 
hands on them, and blessed them.” 

 
B. To Heal 

Mark 5:23 “and begged Him earnestly, saying, ‘My little 
daughter lies at the point of death. Come and lay your 
hands on her, that she may be healed, and she will live.’”  
 

 

గలతీయ్యలు 3:26, 27-"మీరందరు ప్ీసుత యేసునందు 

విశావ సముంచుట్ దావ రా దేవుని కుమారులు. 

ప్ీసుతలోనికి బాప్టతసమ ం పొందిన మీరందరూ ప్ీసుతను 

ధరించుకునాు రు. 
 

కానీ ఎందుకు బాప్టజి్ం (బహువచనం)? ఎనిు  బాప్టజి్ంలు 

ఉనాు యి?ఒక్స టే ఉుంది. 

  

ఎఫెసీయులు 4:4-6 — “ఒక శ్రీర్ము మరియు ఆతమ  

ఒక్స టే; ఒక్ త్రపభువు, ఒక్ విశా్చ సుం, ఒక్ బాపజిుం; 

అుందరిక్త ఒక్ దేవుడు మరియు తుంత్రడి, అతన 

అుందరిక్ుంటే, మరియు అుందరి దాా రా మరియు మీ 

అుందరిలో ఉని్న డు. 

 

ప్పశ్ు  అడగబడింది: “ఒకే బాప్టజి్ం ఉంటే, హెప్బీ 

రచయితలు “బాప్టజి్ం” అని ఎందుకు స్తచస్వతరు? 

 

బైబిల్ళ్లో అనేక్ బాప్టజి్ంలు ప్పస్వతవించబళ్డ్ాయి, కానీ 

కేవలం సంబాలికళ్గా ఉండేవి మరియ్య 

త్తత్తక లిక్మైనవిగా ఉను వాటిని తి గంచ, ప్ీసుతలో ఒక్రిని 

ఉంచే ఒక్ బాప్టజి్ం మాప్తమే ఈనాటిీ ఆచరణలో ఉంది. 

యేసు వదదకు వచా న వారి ప్పప్పల క్షమాపణ కోసం 

యేసుప్ీసుత నామంలో నీటిలో ముంచడం, వారి ప్పప్పలకు 

పశాా త్తతపం చెందడం మరియ్య వారి ప్పప్పలను 

తొలించడానికి సలువపై ఆయన మరణం (రక్ తబలి) 

మీద నమమ క్ం ఉంచడం. 
 

1. జాన్ యొక్స  బాపజిుం  

మారుక  1:4 — “బాప్టసి్ట ిజాన్ అరణయ ంలో ప్పప క్షమాపణ 

కోసం పశాా త్తతపం యొక్క  బాప్టజి్ం గురించ బోధస్తత  

క్నిప్టంచాడు.” 
 

చటిాలు 18:25 — “ఈ మనిషి (అపొలోో) ప్పభువు 

మారగంలో ఉపదేశించబడ్ాడు; మరియ్య అతను 

ఆతమ లో ఉత్తు హంతో, యోహాను బాప్టతసమ ం గురించ 

మాప్తమే తెలుసుకుని, యేసును గురించన 

విషయాలను ఖచా తంగా మాటోాడాడు మరియ్య 

బోధంచాడు. 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 19:4 — “మరియ్య పౌలు ఇలా 

అనాు డు, 'యోహాను పశాా త్తతప బాళ్ప్టతసమ ముతో 

బాప్టతసమ ము పొంది, తన తరావ త వసుతను  ఆయనను 

అనగా యేసును విశ్వ సంచమని ప్పజ్లకు చెపా్ప డు. 

జాన్ యొక్క  బాప్టజి్ం త్తత్తక లిక్మైనది మరియ్య ప్ీసుత 

శిలువపై తన జీవిత్తనిు  ఇచా న తరావ త ఇక్పై 

ఆచరించకూడదు. 
 

2. అగిి లో బాపజిుం 

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Mar&c=10&v=16&t=NKJV#16
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Mark 6:5 “Now He could do no mighty work there, except 
that He laid His hands on a few sick people and healed 
[them].”  
 
Mark 16:18 “they will take up serpents; and if they drink 
anything deadly, it will by no means hurt them; they will 
lay hands on the sick, and they will recover.”  
 
Luke 4:40 When the sun was setting, all those who had 
any that were sick with various diseases brought them to 
Him; and He laid His hands on every one of them and 
healed them.”  
 
Luke 13:13 “And He laid [His] hands on her, and 
immediately she was made straight, and glorified God.” 
 
Acts 28:8 “And it happened that the father of Publius lay 
sick of a fever and dysentery. Paul went in to him and 
prayed, and he laid his hands on him and healed him.”  
 
The gift of healing was temporary. This does not mean 
that God does not answer prayers or that God does not 
heal. Just that certain people do not have this gift like 
Jesus, his apostles and certain other people did. 
 
The apostles and others had this gift. There is a 
difference between praying for a sick person asking God 
to heal them and receiving miraculous power to touch 
someone and they be instantly, miraculously healed of 
their disease, including blindness, paralysis, deafness or 
death. I know some people claim to have this gift but if I 
had that gift I would go to the Vanderbilt Children’s 
Hospital and send every one of those little bald headed 
cancer patients home healthy. The ones who claim to 
have the gift haven’t done it. Why not? Because they 
can’t! Why don’t they try to do it? Because they know 
that can’t do it.  If I had the gift of healing, Mike Bratcher 
would not go home today in a wheelchair. He would go 
hop, skip and jumping home! 

 
C. To Bestow Or Impart Miraculous Gifts Of The Holy Spirit 

Act 19:6 “And when Paul had laid hands on them, the 
Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues 
and prophesied.” 
 
Romans 1:11 “For I long to see you, that I may impart to 
you some spiritual gift, so that you may be established.” 
 
Acts 8:5-19 Then Philip went down to the city of Samaria 
and preached Christ to them. And the multitudes with 
one accord heeded the things spoken by Philip, hearing 
and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, 
crying with a loud voice, came out of many who were 

మతతయి 3:7-12 — “అయితే చాలా మంది 

పరిసయ్యయ లు మరియ్య సదూద క్య్యయ లు బాప్టతసమ ం 

తీసుకోవడానికి రావడం చూస, ఆయన వాళ్తోో ఇలా 

అనాు డు: ‘సరాా ల సంత్తనం, రాబోయే కోపం నుండి 

ప్పరిపోవాలని మిమమ లిు  ఎవరు హెచా రించారు? 

అందుచేత పశాా త్తతప్పనికి తినటోగా ఫలాలు 

ఇవవ ండి; మరియ్య 'మా తంప్డికి అప్బాహాము 

ఉనాు డు' అని మీలో మీరు చెప్పా కోవచా ని 

అనుకోక్ండి; దేవుడు ఈ రాళ్ ోనుండి అప్బాహాముకు 

ప్టలలోను ప్పటింిచగలడని నేను మీతో చెప్పతనాు ను. 

మరియ్య గొడల్ి ఇపా టికే చెట్ ో మూలంలో 

వేయబడింది; కాబటి ి మంచ ఫలాలు ఇవవ ని ప్పతి 

చెటిను నరికి అిు లో పడవేస్వతరు. నా విషయానికొసేత, 

పశాా ళ్త్తతపం కోసం నేను మీకు నీళ్తోో 

బాప్టతసమ మిసుతనాు ను, కానీ నా తరావ త వచాే వాడు నా 

క్ంటే శ్కి తవంతమైనవాడు మరియ్య అతని చెప్పా లు 

తీసవేయడానికి నేను సరిపోను; అతను పరిశుదాాతమ తో 

మరియ్య అిు తో మీకు బాప్టతసమ ం ఇస్వతడు. మరియ్య 

అతని వినోు యింగ్ ఫోర్డక  అతని చేతిలో ఉంది, 

మరియ్య అతను తన నూరాి డి నేలను పూరితగా ళ్కియోర్డ 

చేస్వతడు; 
 

అిు లో బాప్టజి్ం పశాా త్తతపపడని వారిపై దేవుని 

తీరుా కు ప్పతీక్. 
 

3.మోషేలోక్త బాపజిుం 

1 కొరింథీయ్యలు 10:1-2 — “సహోదరులారా, మన 

తంప్డులందరూ మేఘం ప్కింద ఉనాు రని, అందరూ 

సముప్దం గుండా వెళో్తరని మీకు తెలియదని నేను 

కోరుకోవడం లేదు. మరియ్య అందరూ మేఘంలో 

మరియ్య సముప్దంలో మోషేలో బాప్టతసమ ం 

తీసుకునాు రు. 
 

ఇప్జాయెల్ ఈజిపి్పను విడిచపటి,ి ఎప్ర సముప్దం 

దాటినప్పా డు, వారు నీటితో చుటిముటిారు - వాటిపై 

మేఘం మరియ్య వారి చుటి్ట ఎప్ర సముప్దం. ఇది 

అనేక్ వివరాలలో "బాప్టజి్ం" అనే పదం యొక్క  

ప్పతీకాతమ క్ ఉపయోగం, వాటిని నీటితో 

చుటిముట్డిమే కాకుండా (పొడి నేలపై 

ప్పయాణసుతను పా టిీ). ఇది నిజ్ంగా మన అనుభవానికి 

సంబంధంచన ప్పవచనాతమ క్ రక్ం. వారు తమ 

బానిసతవ ం నుండి విముకి త పొంది, వారి నాయకుడిగా 

మోషేతో సంబంధంలోకి వచా నందున, బాప్టజి్ంలో 

మనం ప్పపప్ప బానిసతవ ం నుండి విముకి త పొందాము 

మరియ్య మన ప్పభువుగా యేసుతో సంబంధంలోకి 

వచాా ము. 
 

4. బాధ యొక్స  బాపజిుం 
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possessed; and many who were paralyzed and lame were 
healed. And there was great joy in that city. But there 
was a certain man called Simon, who previously 
practiced sorcery in the city and astonished the people of 
Samaria, claiming that he was someone great, to whom 
they all gave heed, from the least to the greatest, saying, 
"This man is the great power of God." And they heeded 
him because he had astonished them with his sorceries 
for a long time. But when they believed Philip as he 
preached the things concerning the kingdom of God and 
the name of Jesus Christ, both men and women were 
baptized. Then Simon himself also believed; and when he 
was baptized he continued with Philip, and was amazed, 
seeing the miracles and signs which were done. Now 
when the apostles who were at Jerusalem heard that 
Samaria had received the word of God, they sent Peter 
and John to them, who, when they had come down, 
prayed for them that they might receive the Holy Spirit. 
For as yet He had fallen upon none of them. They had 
only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then 
they laid hands on them, and they received the Holy 
Spirit. And when Simon saw that through the laying on of 
the apostles' hands the Holy Spirit was given, he offered 
them money, saying, “Give me this power also, that 
anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit.” 
 
Obviously, the miraculous gifts of the Spirit that Phillip 
had and not the indwelling that was imparted. Simon 
saw the miracles and signs. Simon saw that through the 
laying on of the apostles' hands the Holy Spirit was given.  
 
Acts 19:6 “And when Paul had laid hands on them, the 
Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues 
and prophesied.” 

 
D. To Ordain (designate or set apart) For A Ministry.  

This has to do with the organization of the church. 
 
Acts 6:3 “Therefore, brethren, seek out from among you 
seven men of good reputation, full of the Holy Spirit and 
wisdom, whom we may appoint over this business.” 
 
Acts 6:6 “whom they set before the apostles; and when 
they had prayed, they laid hands on them.”  
 
Act 13:2 “separate to Me Barnabas and Saul for the work 
to which I have called them. Then, having fasted and 
prayed and laid hands on them, they sent them away.” 
  
1 Timothy 4:14 “Neglect not the gift that is in thee, which 
was given thee by prophecy, with the laying on of the 
hands of the presbytery.” 
 

మతతయి 20:20-23 — “అప్పా డు జెబెదయి కుమారుల 

తలి ోతన కుమారులతో క్లిస ఆయనయొదదకు వచా  

నమసక రించ, ఆయనను వేడుకొనెను. మరియ్య 

అతను ఆమెతో, 'నీకు ఏమి కావాలి?' ఆమె అతనితో 'నీ 

రాజ్య ంలో ఈ నా ఇదదరు కొడుకులు కూరోా వాలని 

ఆజాప ప్టంచండి, ఒక్రు నీ కుడి వైప్పన మరియ్య మరొక్రు 

నీ ఎడమ వైప్పన కూరోా వాలి' అని చెపా్ట ంది. అయితే 

యేసు, 'మీరు ఏమి అడుగుతునాు రో మీకు తెలియదు. 

నేను త్తగబోయే క్పా్ప  నువువ  త్తగగలవా?' వారు 

ఆయనతో, 'మేము సమరుథలము' అనాు రు. అతడు 

వారితో, 'నా ినెు  మీరు ప్త్తగాలి; కానీ నా కుడి వైప్పన 

మరియ్య నా ఎడమ వైప్పన కూరాో వడం, ఇది ఇవవ డం 

నాది కాదు, కానీ ఇది నా తంప్డి ఎవరి కోసం సదంా 

చేసందో వారి కోసం. 
 

మతతయి 26:39— యేసు ప్ప్పరిథసుతనాు డు "నా తంప్ీ, 

స్వధయ మైతే, ఈ ినెు  నా నుండి పోనివువ ; అయినా నేను 

కోరినటో కాదు, నీ ఇషంి వచా నటో." యోహాను 18:11లో 

"తంప్డి నాకు ఇచా న ినెు  నేను ప్త్తగకూడదా?" 

మరుస  10:38-39 కానీ యేసు వారితో, "మీరు ఏమి 

అడుగుతునాు రో మీకు తెలియదు. నేను ప్త్తగే ినెు  

మీరు ప్త్తగగలరా లేదా నేను బాప్టతసమ ం తీసుకును  

బాప్టజి్ంతో బాప్టజి్ం పొందగలరా?" వారు ఆయనతో, 

“మేము సమరుథలము” అనాు రు. మరియ్య యేసు 

వారితో, “నేను ప్త్తగే ి నెు  మీరు ప్త్తగాలి, నేను బాప్టతసమ ం 

తీసుకును  బాప్టజి్ంతో మీరు బాప్టజి్ం పొందుత్తరు. 

ఎలుయ కె 12:50 "కానీ నాకు బాప్టజి్ం ఉంది, అది 

పూరతయేయ  వరకు నేను ఎంత బాధలో ఉనాు ను! 
 

యేసు మాటోాడిన “క్పా్ప ” మరియ్య “బాప్టజి్ం”పై 

భాగాలలో మన ప్పప బలిగా తనను త్తను 

అరాి ంచనందున అతను తవ రలో అనుభవించబోయే 

భయంక్రమైన విషయాల గురించ మాటోాడటానికి 

ప్పతీకాతమ క్ మారాగలు. ఇది ప్పతీకాతమ క్ భాష.  
 

5. పరిశుదాాతమ తో (ఇన్-ASV) బాపజిుం 

మతతయి 3:11లో, యోహాను యేసును స్తచసుతనాు డు: 

"ఆయన మీకు పరిశుదాాతమ తో బాప్టతసమ మిచాు ను." 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 1:5 లో, యేసు వారితో ఇలా 

అనాు డు: “యోహాను నీళ్తోో బాప్టతసమ ం తీసుకునాు డు; 

అయితే మీరు చాలా రోజుల తరావ త పరిశుళ్దాాతమ తో 

బాప్టతసమ ం తీసుకుంటారు. 
 

పంతెకోసుత రోజున యేసు ఆతమ తో చేసనది 

పరిశుదాాతమ లో బాప్టజి్ం. 
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1 Timothy 5:22 “Do not lay hands on anyone hastily, nor 
share in other people's sins.”  
2 Timothy 1:6 “Remember to stir up the gift of God, 
which is in you by the laying on of my hands.” 

 
SOME OBSERVATIONS: 

1. Jesus, the head of the body, organizes His people, 

Christian men and women, the church, so that we may 

function properly.  He organizes the body by giving a gift(s) 

(assigning ministries or functions) to each and every 

member.   
 

2. A church organized by Christ through the Spirit 
according to spiritual gifts is much more than elders, 
deacons and preachers. Each and every member is to be a 
functioning part of a living organism. 
 

3. The whole church, through Christ, causes itself to grow 
in faith and love by the involvement of every one of its 
members. 
 

4. We don’t all do the same thing in the work of the living 

Body of Christ leave as was but we all have something to do. 

5. In the church we are part of one another. We are all to do 

our God-given part to build up the body of Christ. That 

means 100% of us. No one is exempted. No matter your age, 

gender, maturity level, knowledge, education, talent - God 

wants us all to be actively involved in the work of the church 

- every single one of us.  

 

6.  Matthew 25:14-30 (the parable of the money). This 
parable speaks of the individual responsibility of each one, 
independent of the action of the others. Each one will be 
judged by his own deeds. However, in the church, the body 
of Christ, when one member does not do his part, it not only 
harms himself but the whole body. If the eyes do not see, 
the entire body is in darkness. If the feet do not walk, the 
whole body gives up walking. Even if you received only one 
ministry you still must do it. Each member, receiving one, 
two or five, must use what he has received for the good of 
the body.  
 

7. We must not allow the existence of a system where one 
takes care of all. If the hands do not work but expect the 
eyes to work... if the feet do not walk but  expect the eyes 
to walk... if the ears do not hear but expect the eyes to 
hear... if the mouth does not eat but expect eyes to eat... if 
the nose does not smell but expect the eyes to smell. This 
would be a monster!  
 

8. At times, we seem to resemble the sacerdotal system of 
Catholicism or the pastoral system of Protestantism. Some 
few take care of all the work of the church. We have to allow 
Christ to work and reveal our individual functions. Being the 
body of Christ, there is no lack of work to do. Each Christian 

యోహాను 15:26 — “అయితే తంప్డి నుండి నేను మీ 

దగ గరకు పంపబోయే సహాయకుడు వచా నప్పా డు, 

ఆయన తంప్డి నుండి బయలుదేర్చ సతయ ప్ప ఆతమ , 

అతను ననుు  గురించ స్వక్షయ మిస్వతడు.” 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 2:17 పంతెకొసుత రోజున, యేసు 

“అనిు  శ్రీరములపై” ఆతమ ను కుమమ రించాడు. 

“అంతయ దినాలోో, ‘నేను ప్పజ్లందరిపై నా ఆతమ ను 

కుమమ రిస్వతను’ అని దేవుడు చెపా్ప డు. మీ కుమారులు 

మరియ్య కుమారెతలు ప్పవచస్వతరు, మీ య్యవకులు 

దరశ నాలు చూస్వతరు మరియ్య మీ వృదాులు క్లలు 

క్ంటారు.'” పరిశుదాాతమ లో బాప్టజి్ం అనేది ఎపా టిైనా 

చారిప్తక్ సంఘట్న. ప్పభావాలు కొనస్వగుత్తయి కానీ 

ఆతమ  ఇపా టికే మొతతం మానవాలపై కురిప్టంచంది. 
 

6. త్రీసాులోక్త బాపజిుం 

మారుక  16:16 — “విశ్వ సంచ బాప్టతసమ ము పొందినవాడు 

రక్షంపబడును; కానీ అవిశావ సం చేసనవాడు 

శిక్షంచబడత్తడు. 
 

గలతీయ్యలకు 3:27 — “ప్ీసుతలోనికి బాప్టతసమ ము 

పొందిన మీరందరు ప్ీసుతను ధరించుకొనియ్యనాు రు.” 
 

రోమనోు 6:3 — “లేదా ప్ీసుత యేసులోనికి బాప్టతసమ ం 

పొందిన మనమందరం ఆయన మరణానికి బాప్టతసమ ం 

తీసుకునాు మని మీకు తెలియదా?” 
 

ముగిుంప్ప: 

ఎఫెస్వయ్యలోో, ప్పల్ ఉండట్ం వల ో క్లిగే అనేక్ 

ప్పయోజ్నాలను గురించ చరాి సుతనాు డు"ప్ీసుతలో”, కానీ 

ముఖయ ంగా అతని రక్ తం దావ రా విమోచన 

ప్పయోజ్నం.తరువాత నాలుగవ అధాయ యంలో "ప్పభువు 

ఒక్క డే, విశావ సం మరియ్య బాప్టజి్ం ఒక్క డే" అని 

పేరొక నాు డు. పైన పేరొక ను  ఆరు బాప్టజి్ంలలో, అతను 

దేనిని "ఒక్ బాప్టజి్ం" అని ప్టలుసుతనాు డు? ఇది నేటిీ 

ఆచరణలో ఉను  ఒక్ నిజ్మైన బాప్టజి్ం, దీనిని తరచుగా 

ప్కిసయిన్ బాప్టజి్ం అని ప్టలుస్వతరు, ఇది ప్పప క్షమాపణ 

కోసం యేసు నామంలో నీటిలో ముంచడం. విశ్వ సంచే, 

విశ్వ సంచే మరియ్య విధేయ్యలైన విశావ సులను 

యూదులైనా లేదా అనుయ లైనా ఆయన ఏక్ శ్రీరానికి 

చేరా్చ ది. ఇది ప్ీసుతలోకి బాప్టజి్ం. 
 

ఇతరుల విషయానికొసేత: 
 

జాన్ యొక్క  బాప్టజి్ం చారిప్త్తతమ క్మైనది, 

త్తత్తక లిక్మైనది మరియ్య యేసు మరణం, ఖననం 

మరియ్య ప్పనరుత్తథనంతో ముిసంది. 
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is a priest. If God places the weight of a brother on your 
shoulders and if you are capable, then you pray and step up 
to help.  
 

9. In the church, sometimes, those who have five “talents” 
carry the weight of the multitude of members with one 
“talent”. That’s a big weight to carry. The direction of a 
church is not something that depends only on the work of 
some, but rather a question of us having the capacity to 
make each one with one “talent” exercise his gifts. The 
great problem in the church nowadays is that the one 
“talent” members hide their “talent”. If all the one “talent” 
members exercised their “talent”, there would not need to 
be so many multi-talented members. We have that 
motivate all members to do their part.  
 

10. Ephesians 4:16 states that “all the body, adjusted and 
joined for the aid of all, grows and builds itself in love, in the 
measure where each part does through its function.” This 
teaches 100% involvement of the members. No member 
can neglect his duty. We must always be encouraging each 
other to take initiative to do what they think Jesus is calling 
them to do and not to be restrained by the organization. 
The organization must facilitate and not hinder the service 
of any Christian.  
 

11. Christians are right to call the brethren to serve Christ 
according to their gifts and to encourage each other to place 
all our resources at the disposal of the Lord. But it is not 
right to create a guilt complex because somebody is not 
doing something that was not given them to do by the Lord.  
 

12. You are one of the many members of the body. When 
you are working, serving, preaching, visiting, teaching, 
exhorting, counseling, etc. the body is working because the 
body only functions through its members. You, being a 
member of the body, are always a member of the body, all 
the time and not only when the body is in a meeting. The 
responsibilities of the church are the total of all the 
responsibilities of each member individually. For example: 
When husbands are taking care of their wives... When wives 
are taking care of the home... When parents are raising their 
children in the way of the Lord... When servants are 
stopping to help a person in need ... When elders are 
shepherding the flock... When leaders are organizing a 
retreat... When people of faith are praying for the lost and 
the sick... When evangelists are evangelizing... When 
members are visiting in the hospitals... When counselors 
are helping a marriage... When authors are writing books 
that edify...... the body is working! Each brother and each 
sister has a ministry. We need to help them know what it is 
and also to equip them for a good performance in their 
ministry.  
 

అిు  యొక్క  బాప్టజి్ం అనేది దేవుని శిక్షను 

వివరించడానికి ఉపయోించే ఒక్ అలంకారిక్ వయ ీ తక్రణ. 

 

మోషే యొక్క  బాప్టజి్ం నీటి దావ రా ఇప్జాయెల్ యొక్క  

ప్పతీకాతమ క్మైన ప్పస్ట మరియ్య దేవుని చరాి  యొక్క  

అనుభవానికి సంబంధంచన ప్పవచనాతమ క్ రక్ం. 

 

బాధ యొక్క  బాప్టజి్ం అనేది యేసు మరియ్య అతని 

అపొసతలుల బాధలు మరియ్య హంసలను 

వివరించడానికి ఉపయోించే ఒక్ అలంకారిక్ వయ ీ తక్రణ. 

 

పవిప్త్తతమ తో బాప్టజి్ం అనేది పంతెకోస్ట ిరోజున అనిు  

మానవాలపై ఆతమ ను కుమమ రించడం అనేది ఒక్ 

చారిప్త్తతమ క్మైనది. 

మతపరమైన ప్పపంచంలో బాప్టజి్ం గురించ చాలా 

తప్పా డు సదాాంత్తలు ఉనాు యి. ఉదాహరణకి: 

3. "బాప్టజి్ం అంటే ఇమమ ర షన్ళ్కు బదులుగా 

చలోుకోవడం”. 

4. "యేసును నమమ ని వయ కుతలు బాప్టతసమ ం 

తీసుకోవచాు ” (ఉదాహరణకు ప్టలలోు.) 

3."రక్షంపబడాలంటే మీరు బాప్టతసమ ం 

తీసుకోనవసరం లేదు.” 
 

కింది పదతాులు లేదా భాష బాప్టజి్ం గురించ కొనిు  

స్వధారణ అప్పరాథలను ప్పతిబింబించవచుా . 
 

కొందరు బాప్టజి్ం అనేది మన విధేయతను 

పరీక్షంచడానికి దేవుడు ఎంచుకును  కొనిు  ఏక్పక్ష ఆజ్పగా 

భావిస్వతరు. దేవుడు ప్పజ్లను సువారతను నమిమ , 

రక్షంపబడటానికి చెరువులో 3 రాళ్నోు దాట్వేయమని 

చెబుత్తడా? లేదు! శిలలను దాట్వేయడానికి ప్ీసుత 

శిలువతో సంబంధం లేదు. 

 

కొంతమంది బాప్టజి్ం షెడూయ ల్ చేస్వతరు.అయితే 

బదులుగా వారిని ఎందుకు అడగకూడదు "మీరు మీ 

మోక్షానిు  ఎపా్ప డు షెడూయ ల్ చేయాలనుకుంటనాు రు? 

 

కొందరు వయ కుతలు పశాా త్తతపం చెందని, మారా బడని, 

యేసును ప్పభువుగా స్వవ క్రించని వారికి బాప్టజి్ం ఇస్వతరు, 

ముంచడం లేదా బాప్టజి్ం యొక్క  భౌతిక్ చరయ  పొదుప్ప 

చేసుతంది. 

 

కొందరు "____________ చరాి లో" బాప్టజి్ం పొందినటోగా 

మాటోాడత్తరు. ఒక్ బాప్టజి్ం "ప్ీసుతలోకి", ఏదో ఒక్ చరాి  

లేదా సంసథలో కాదు. నిజ్మే, మనం బాప్టతసమ ం 

తీసుకును పా్ప డు (బైబిల్ ప్పకారం) దేవుడు మనలను 

ప్ీసుత శ్రీరానికి చేరాా డు, అది అతని చరాి  అయితే 

మనం బాప్టజి్ంలో ఉనాు ము"బాప్టజి్ం దావ రా ప్ీసుతతో 



Just think of all that could be done by this church IF 
EVERYBODY DID SOMETHING!  This is exactly God’s plan. 
“… the whole body, joined and knit together by WHAT 
EVERY JOINT SUPPLIES, according to the effective working 
by which EVERY PART DOES ITS SHARE, causes growth of 
the body for the edifying of itself in love (Ephesians 4:16). 
 
IF EVERYBODY DOES SOMETHING … then nobody will be 
overworked and more will be done. That is God’s plan. 
 
Questions 

1. The laying on of hands is available to all Christians 

today to allow them to heal cancer and all kinds of 

sickness. 

T. ____ F. ____ 
 

2. Christians are individually responsible therefore 

independent of actions of others 

T. ____ F. ____ 
 

3. Some Christians are more capable than others in 

performing certain task 

T. ____ F. ____ 
 

4. The Church body, Christians, has  

a. ___ Only one function and every member 

must perform 

b. ___ Many different functions similar to the 

human body all of which must function 

together to be a healthy body. 

c.  ___ multiple functions some of which are 

more important than others, so Christians 

are to strive to do the important ones. 
 

5. Every Christian has tasks or functions that God 

expects them to do. 

T. ____  F. ___ 

5. THE RESURRECTION OF THE DEAD 
 
What is your favorite season of the year? 
“Springtime is a beautiful time of the year.  For many people 
think spring is the most anticipated, exciting, and blessed 
season of the year.  The cold weather, low temperatures, 
bracing wind, and even occasional snow and ice all pass 
away.  The deadness of the trees, the barrenness of the 
gardens, and the colorless grass pass away, to be replaced 
with refreshing showers, delightful temperatures, and 
bright sunshine of March, April, and May.  The summer’s 
burning rays and burdensome heat have not yet 
arrived.  Spring is a delightful time. Spring seems to bring a 
rebirth to all of nature.  The blossoms arrive, the yellow 
daffodils and tulips show their colors, and the trees begin to 
display the light green shades of new leaves.  Our gardens 
begin to show signs of new life as the vegetables rise from 

అతని మరణంతో సమాధ చేయబడింది” (రోమనోు 6 

చూడండి). 

 

కొందరు బైబిల్ బాప్టజి్ంకు మినహాయింప్పల 

సదాాంత్తనిు  బోధళ్స్వతరు. ప్టలలోు, అంటే ప్టలలోు, మార్డక  

16:16కి మినహాయింప్ప అని వారు ఊహంచారు (సరిగాగ , 

నేను అనుకుంటనాు ను) "విశ్వ సంచ బాప్టజి్ం 

పొందినవాడు రక్షంపబడత్తడు" అయితే, "దేవుడు 

చేయని వయ కుతలకు మినహాయింప్ప ఇస్వతడా' బాప్టతసమ ం 

తీసుకోలేని శారీరక్ంగా ఎవరిీ లేదా ఎవరికి బాగా 

తెలియదు?" దీని గురించ నాకు నా అభిప్ప్పయం ఉంది, 

కానీ లేఖనాలు మినహాయింప్పల గురించ మౌనంగా 

ఉనాు యి మరియ్య లేఖనాలు ఏమి చెబుతునాు యో 

బోధంచడం మరియ్య మినహాయింప్పలను మన 

నాయ యమైన మరియ్య దయగల దేవునికి వదిలివేయడం 

చాలా తెలివైనది. అతను ఖచా తంగా ప్పతి ఆతమ తో 

సరైనది చేళ్స్వతడు. 

 

ప్పశ్ు లు 

7. విశావ సం మరియ్య విధేయతపై ఆధారపడిన 

బాప్టజి్ం (ఇమమ ర షన్) గురించన కింది ప్పక్ట్నలోో 

ఏది నిజ్ం? 

a. ___ బాప్టజి్ం ఆదా చేసుతంది కానీ 

ఒంట్రిగా కాదు 

b. ___ బాప్టజి్ం ప్పప క్షమాపణ కోసం 

c. ___ బాప్టజి్ం ప్పప్పనిు  క్డుగుతుంది 

d. ___ బాప్టజి్ం అనేది ప్పక్షాళ్న కోసం 

దేవునికి విజ్పప్టత 

e. ___ బాప్టజి్ం రక్షంపబడిన వారిని ప్ీసుత 

చరాి లో ఉంచుతుంది 

f. ___ బాప్టజి్ంలో ఒక్రు ప్ీసుతతో 

ధరించారు 

g. ___ బాప్టజి్ంలో ప్ీసుత మరణంలో ఒక్రు 

ఖననం చేయబడ్ారు 

h. ___ బాప్టజి్ం ఫలితంగా ఒక్ వయ కి త 

పవిప్త్తతమ ను పొందుత్తడు 

i. ___ పైవనీు  

 
 

8. జాన్ యొక్క  బాప్టజి్ం ఉంది 

a. ___ ప్పప క్షమాపణ కోసం 

b. ___ ప్పప క్షమాపణ కోసం పశాా త్తతపం 

 

9. స్త్ైసతవుడిగా ఉండాలంటే అిు తో బాప్టతసమ ం 

తీసుకోవాలి. 

T. ____ F. ____ 



the soil.  Spring means rebirth. Spring seems to bring a 
rebirth to all of nature.” 
 
Springtime makes us think of spiritual things: The great 
coming day of resurrection. 
 
Some things I know and some things I wonder about 
concerning the resurrection: 
A. The WHO is easy?  

Everybody who has died 

John 5:28-29         
Acts 24:15         
1 Corinthians 15:21-22 

 

B. What?  

The coming to life of what dies – our bodies 

What will be raised will be what died – our bodies 
Romans 8:23 “we also who have the first-fruits of 
the Spirit, even we ourselves groan within 
ourselves, eagerly waiting for the adoption, the 
redemption of our body.”  
 

C. When?  

This is the easiest question of all. At the last day 

John 6:39-40, 44, 54 

How many days will there be after the last day? 
Not a single one, at least referring to life on earth 
as we know it. 

 
This is contradictory to “dispensational pre-
millennialism” (which traces its roots back to the 
1830s and John Nelson Darby). 

 
D. How?  

What will our resurrected bodies be like? 

They will be our physical bodies, but gloriously 
changed and different! - 1 Corinthians 15:35-55 
Our physical bodies... 

1) Sown in corruption, will be raised in 
incorruption! – v42   
2) Sown in dishonor, will be raised in glory! – 
v43a 
3) Sown in weakness, will be raised in power! – 
v43b 
4) Sown as natural bodies, will be raised as 
spiritual bodies! vs 44-49 

 
Even those who are alive at Christ's coming will 
undergo this "change", in which that which is 
corruptible and mortal will "put on" incorruption 
and immortality – 1 Corinthians 15:50-55. 

 
E. Why? 

 

10. మోషే యొక్క  బాప్టజి్ం ఇప్జాయెల్ ప్టలలో 

ప్పప్పల క్షమాపణ కోసం. 

T. ____ F. ___ 

 

11. పవిప్త్తతమ తో/తో/ బాప్టజి్ం జ్రిింది  

a. ___ యోహాను దావ రా యేసు బాప్టతసమ ం 

తీసుకును పా్ప డు 

b. ___ పంతెకొసుత రోజున యేసు తన 

ఆతమ ను కుమమ రించనపా్ప డు 

అనిు  ప్పరుష్యలు 

 

12. బాప్టజి్ం ముందు ఒక్ స్త్ైసతవుడు కాబటి ిబాప్టజి్ం 

ప్పప్పనిు  తొలించడానికి లేదా ప్ీసుత శ్రీరంలోకి 

ప్పవేశించడానికి కాదు, కానీ అతనిు  చరాి  

సంసథలో ఉంచడానికి. 

T. ____ F. ___ 

  

 

4. చేతుల మీద వేయడుం 
 

ప్పజ్లు చేతులు వేసుకునాు రని ప్గంథంలో మనం 

చదువుత్తము: 
 

ఎ. ప్టలలోను ఆశీరవ దించడానికి 

మతతయి 19:15 "మరియ్య అతను వారిపై చేతులు 

ఉంచ అక్క డనుండి వెలి పోయాడు." 
 

మారుక  10:16"మరియ్య అతను వారిని తన చేతులోోకి 

ఎతుతకొని, వారిపై [తన] చేతులు ఉంచ, వారిని 

ఆశీరవ దించాడు." 
 

బి. నయం చేయడానికి 

మారుక  5:23"మరియ్య హృదయపూరవ క్ంగా అతనిని 

వేడుకునాు డు, 'నా చను  కుమారెత మరణ దశ్లో 

ఉంది. వచా  ఆమె మీద చేతులు పటి్ండి, ఆమె 

సవ సథత పొందుతుంది, ఆమె ప్బతుకుతుంది. 
 

మారుక  6:5"కొంతమంది రోగులపై చేతులు వేస 

[వారిని] సవ సథపరచడం తపా , ఇప్పా డు ఆయన 

అక్క డ గొపా  పని ఏమీ చేయలేడు." 
 

మారుక  16:18 "వారు సరాా లను తీసుకుంటారు; 

మరియ్య వారు ఏదైనా ప్ప్పణాంతక్ం త్తితే, అది 

వారిని ఏ విధంగానూ బాధంచదు; వారు రోగులపై 

చేయి వేస్వతరు, మరియ్య వారు కోలుకుంటారు. 
 

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Mar&c=10&v=16&t=NKJV#16
http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Mar&c=5&v=23&t=NKJV#23
http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Mar&c=6&v=5&t=NKJV#5
http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Mar&c=16&v=18&t=NKJV#18


To survive biological death - in a disembodied state - 

is not our final state. Our final state is immortality 

(deathlessness) which occurs when Jesus returns. 

 
Even if we knew that following death a Christian sat 
literally at Jesus’ feet he would still be a disembodied 
being and as long as he is disembodied. Death is still a 
fact for him. It’s only when Jesus returns and obliterates 
death completely that that person is fully redeemed. 
The Christian faith offers much more than “life after 
death” (lots of religions speak of that); it offers the full 
redemption of the human and that includes a 
restoration to body, soul and spirit (1 Thessalonians 
5:23). “May your whole spirit, soul, and body be 
preserved blameless at the coming of our Lord Jesus 
Christ.” 
 
We mustn't think that life after death is the "final" state 
- it isn't! Humans are embodied beings, they undergo 
the death experience and at the resurrection they 
return to an embodied existence.  
 
God never intended his children to ceaselessly exist as 
disembodied beings! That would mean that death 
reigns! The destruction of death is glorious 
resurrection. 1 Corinthians 6:13-14 “the body is for the 
Lord, and the Lord for the body. “God raised up the Lord 
and will also raise us up by His power.” God has no 
intention of jettisoning the body; the whole person is to 
be completely redeemed from the curse. Those who are 
embraced in Christ’s redeeming work are destined for a 
glorious resurrection.  

 
OUR PROPER RESPONSE to the doctrine of the 
resurrection: 
a. We earnestly desire to be clothed in our heavenly bodies.  

2 Corinthians 5:1-5 “For we know that if our earthly 

house, this tent, is destroyed, we have a building [a 

body] from God, a house not made with hands, eternal 

in the heavens.  For in this we groan, earnestly desiring 

to be clothed with our habitation which is from 

heaven.” 

 

b. Therefore, we should make it our goal to please God.   
2 Corinthians 5:6-11 “So we are always confident, 
knowing that while we are at home in the body we are 
absent from the Lord.  For we walk by faith, not by 
sight.  We are confident, yes, well pleased rather to be 
absent from the body and to be present with the 
Lord.  Therefore we make it our aim, whether present 
or absent, to be well pleasing to Him.  For we must all 
appear before the judgment seat of Christ, that each 
one may receive the things done in the body, according 
to what he has done, whether good or bad.” 

లూకా 4:40స్తరుయ డు అసతమిసుతను ప్పా డు, వివిధ 

వాయ ధులతో బాధపడుతును  వారందరినీ ఆయన 

వదదకు తీసుకువచాా రు; మరియ్య అతను ప్పతి 

ఒక్క రిపై తన చేతులు ఉంచ వారిని సవ సథపరిచాడు. 
 

లూకా 13:13"మరియ్య అతను ఆమెపై చేతులు వేశాడు, 

వెంట్నే ఆమె నిటారుగా తయారైంది మరియ్య దేవుని 

మహమపరచంది." 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 28:8“మరియ్య ప్పబియోస్ట 

తంప్డి జ్వ రం మరియ్య విర్చచనాలతో అనారోగయ ంతో 

ఉనాు డు. పౌలు అతని యొదదకు వెల ో ప్ప్పరిథంచగా 

అతడు అతని మీద చేతులు వేస సవ సథపరచెను.” 
 

వైదయ ం యొక్క  బహుమతి త్తత్తక లిక్మైనది.దేవుడు 

ప్ప్పర థనలకు జ్వాబివవ డని లేదా దేవుడు 

సవ సథపరచడని దీని అరథం కాదు. యేసు, ఆయన 

అపొసతలులు మరియ్య మరికొంతమంది 

ఇతరులకును టోగా కొంతమందికి ఈ బహుమతి 

లేదు. 
 

అపొసతలులు మరియ్య ఇతరులు ఈ బహుమతిని క్లిి 

ఉనాు రు. అనారోగయ ంతో ఉను  వయ కి త తమను 

సవ సథపరచమని దేవుడిని కోరడం మరియ్య ఒక్రిని 

త్తక్డానికి అదుా తమైన శ్కి తని పొందడం మధయ  

వయ త్తయ సం ఉంది మరియ్య వారు అంధతవ ం, 

పక్షవాతం, చెవిటితనం లేదా మరణంతో సహా వారి 

వాయ ధ నుండి తక్షణమే, అదుా తంగా నయం 

అవుత్తరు. కొంతమంది ఈ బహుమతిని క్లిి 

ఉనాు రని నాకు తెలుసు, కానీ నాకు ఆ బహుమతి 

ఉంటే నేను వాండర్డళ్బిల్ ిచస్త్లన్్ు  హాసా ట్ల్ళ్కి వెల ోఆ 

చను  బట్తిల ఉను  కాయ ను ర్డ రోగులలో ప్పతి ఒక్క రినీ 

ఆరోగయ ంగా ఇంటికి పంప్పత్తను. బహుమతి ఉందని 

చెప్పా కునే వారు దానిని చేయలేదు. ఎందుకు కాదు? 

ఎందుక్ంటే వారు చేయలేరు! ఎందుకు వారు దీనిు  

చేయడానికి ప్పయతిు ంచరు? ఎందుక్ంటే అది 

కుదరదని వారికి తెలుసు. నాకు వైదయ ం చేసే 

బహుమతి ఉంటే, మైక ప్బాచర్డ ఈ రోజు వీల్ చైర్డళ్లో 

ఇంటికి వెళ్డోు. అతను హాప్, సక ప్ మరియ్య ఇంటికి 

దూకుత్తడు! 
 

C. పవిత్రత్తతమ  యొక్స  అదుు త బహుమతులన 

అుందిుంచడుం లేదా అుందిుంచడుం 

చట్ంి 19:6"పౌలు వారిమీద చేతులుంచనపా్ప డు, 

పరిశుదాాతమ  వారిమీదికి వచాె ను, మరియ్య వారు 

భాషలు మాటోాడి ప్పవచంచరి." 
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c. We eagerly wait with perseverance for the redemption 

of our bodies, even though we cannot see them now.   
Romans 8:23-25 “... even we ourselves groan within 
ourselves, eagerly waiting for the adoption, the 
redemption of our body.  For we were saved in this hope, 
but hope that is seen is not hope; for why does one still 
hope for what he sees?  But if we hope for what we do 
not see, we eagerly wait for it with perseverance.” 
 

d. We will purify ourselves  
1 John 3:2-3 “Beloved, now we are children of God; and 
it has not yet been revealed what we shall be, but we 
know that when He is revealed, we shall be like Him, for 
we shall see Him as He is. And everyone who has this 
hope in Him purifies himself, just as He is pure.” 

 
Do you have this hope?  
 
Are you filled with the desire to purify yourself? 
 
Questions 
1. Who are those God will resurrect? 

a.   ___ The righteous of all ages 

b.   ___ Christians 

c. ___ All mankind from the beginning of time to the 

end of time 

 

2. What will God resurrect? 

a. ___ The soul of man 

b. ___ Man’s earthly bodies 

c. ___ All animals that have the breath of life 

 

3. The Bible identifies the date when the resurrection and 

2nd coming of Christ will occur. 

T. ____ F. ____ 

 

4.   The earthly body whether alive or dead will be 

transformed, changed, into an immortal or 

indestructible body depending on whether they were 

made righteous by Christ blood or rebellious and evil. 

T. ____ F. ____ 
 

5. When a man dies it is all over just like all other living 

creatures since there is no resurrection from the dead or 

life after death  

T. ____ F. ____ 

 
 
 

6. ETERNAL JUDGMENT 
 

రోమనోు 1:11 "నేను నినుు  చూడాలని 

కోరుకుంటనాు ను, నేను మీకు కొంత ఆధాయ తిమ క్ 

బహుమతిని ఇస్వతను, తదావ రా మీరు ళ్సథరపడత్తరు." 
 

అపోసతలులకారయ ములు 8:5-19 అప్పా డు ఫిలిప్పా  

సమరయ పట్ణిానికి వెల ోవారికి ప్ీసుతను బోధంచాడు. 

మరియ్య ఫిలిపా్ప  చేసన అదుా త్తలను వింట్ట, 

చూసన జ్నసమూహం ఏక్ప్గీవంగా ఆయన మాట్లను 

వినాు రు. అపవిప్త్తతమ లు, పదద సవ రంతో ఏడుస్తత , 

పటికును  చాలా మంది నుండి బయట్కు వచాా యి; 

మరియ్య పక్షవాతం మరియ్య కుంటివాళ్లి  చాలా 

మంది సవ సథత పొందారు. మరియ్య ఆ నగరంలో గొపా  

ఆనందం ఉంది. అయితే సైమన్ అని ప్టలువబడే ఒక్ 

వయ కి త గతంలో నగరంలో చేతబడి చేసేవాడు మరియ్య 

షోప్మోను ప్పజ్లను ఆశ్ా రయ పరిచాడు, అతను ఎవరో 

గొపా వాడని చెప్పా కునాు డు, అతనిని అందరూ 

గమనించారు, చను వారి నుండి గొపా  వారి వరకు, "ఈ 

వయ కి త దేవుని గొపా  శ్కి త." మరియ్య అతను చాలా కాలం 

ప్పట తన చేతబడితో వారిని ఆశ్ా రయ పరిచాడు కాబటి ి

వారు అతనిని వినాు రు. అయితే ఫిలిప్పా  దేవుని 

రాజాయ నిు  గూరాి , యేసుప్ీసుత నామానిు  గూరాి న 

విషయాలను బోధసుతను ప్పా డు వారు అతనిని 

విశ్వ సంచారు. ప్పరుష్యలు మరియ్య మహళ్లు ఇదదరూ 

బాప్టజి్ం పొందారు. అప్పా డు సైమన్ కూడా నమామ డు; 

మరియ్య అతను బాప్టజి్ం పొందినపా్ప డు అతను 

ఫిలిపోత  కొనస్వగాడు మరియ్య జ్రిిన అదుా త్తలు 

మరియ్య సంకేత్తలను చూస ఆశ్ా రయ పోయాడు. 

సమరయ దేవుని వాకాయ నిు  పొందిందని 

యెరూషలేములో ఉను  అపొసతలులు విను ప్పా డు, 

వారు పేతురు మరియ్య యోహానులను వారి వదదకు 

పంప్పరు, వారు దిి వచా నప్పా డు, వారు 

పరిశుదాాతమ ను పొందాలని వారి కోసం ప్ప్పరి థంచారు. 

ఎందుక్ంటే ఇపా టివరకు ఆయన వారిలో ఎవరి మీదా 

పడలేదు. వారు ప్పభువైన యేసు నామంలో మాప్తమే 

బాప్టతసమ ం తీసుకునాు రు. అపా్ప డు వారు వారిపై 

చేతులు ఉంచారు, మరియ్య వారు పరిశుదాాతమ ను 

పొందారు. మరియ్య అపొసతలుల చేతులు వేయడం 

దావ రా పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని సైమన్ 

చూసనప్పా డు, అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, “నేను 

ఎవరిపై చేయి వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను పొందేలా 

నాకు కూడా ఈ శ్కి తని ఇవవ ండి” అని చెపా్ప డు. 

మరియ్య అతను బాప్టజి్ం పొందినపా్ప డు అతను 

ఫిలిపోత  కొనస్వగాడు మరియ్య జ్రిిన అదుా త్తలు 

మరియ్య సంకేత్తలను చూస ఆశ్ా రయ పోయాడు. 

సమరయ దేవుని వాకాయ నిు  పొందిందని 

యెరూషలేములో ఉను  అపొసతలులు విను ప్పా డు, 

వారు పేతురు మరియ్య యోహానులను వారి వదదకు 

పంప్పరు, వారు దిి వచా నప్పా డు, వారు 



What I usually don’t like about the song “There’s A Great 

Day Coming” is the last verse.  

It needs to be sung mournfully. The words are true but are 

terribly sad. 

When we preach the gospel we preach “Good News” and 

eternal judgment is not good news. It is bad news. But it is 

true. 

I don’t like telling people about eternal judgment. 

Doctors don’t like telling people they have terminal, 

inoperable cancer. 

 

Good teachers don’t like telling their students that they 

failed the test. 

Employers don’t like telling their employees that the factory 

is closing and they will be out of a job. 

I didn’t enjoy calling Kevin Harris’ parents from Brazil to tell 

them their son died in a drowning accident. 

 
Sometimes I wish there was no eternal judgment. The very 
thought of it is depressing and scary. Feelings I have had 
seeing a person condemned to life w/o parole. All the years 
knowing they will experience none of the joys of life – 
freedom, family, recreation.  An example is the Muslim in 
prison in João Pessoa, Brazil - a vegetarian, going stir crazy, 
had to get out, no matter what, family in Paraguay, Bin 
Laden’s doctor. 
 
I wish there will be no judgment but Jesus said there will be, 
so that settles that. Whose idea was it anyway to invent a 
universal law that says you will reap what you sow? It was 
the Lord! Do I think I’m smarter than the Lord?  Do you think 
He asked my advice when He decided on eternal judgment? 
Am I a better person than God because I can’t stand to think 
about somebody being condemned to Hell and He promised 
that it will happen? 
 
God takes no pleasure in punishing wicked people but He 
does it (Ezekiel 33:7-11). 
 
There’s a sad day coming and we’ll sing it with sadness, just 
as God does. 
 
 
CONCLUSION 

పరిశుదాాతమ ను పొందాలని వారి కోసం ప్ప్పరి థంచారు. 

ఎందుక్ంటే ఇపా టివరకు ఆయన వారిలో ఎవరి మీదా 

పడలేదు. వారు ప్పభువైన యేసు నామంలో మాప్తమే 

బాప్టతసమ ం తీసుకునాు రు. అపా్ప డు వారు వారిపై 

చేతులు ఉంచారు, మరియ్య వారు పరిశుదాాతమ ను 

పొందారు. మరియ్య అపొసతలుల చేతులు వేయడం 

దావ రా పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని సైమన్ 

చూసనప్పా డు, అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, “నేను 

ఎవరిపై చేయి వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను పొందేలా 

నాకు కూడా ఈ శ్కి తని ఇవవ ండి” అని చెపా్ప డు. 

మరియ్య అతను బాప్టజి్ం పొందినపా్ప డు అతను 

ఫిలిపోత  కొనస్వగాడు మరియ్య జ్రిిన అదుా త్తలు 

మరియ్య సంకేత్తలను చూస ఆశ్ా రయ పోయాడు. 

సమరయ దేవుని వాకాయ నిు  పొందిందని 

యెరూషలేములో ఉను  అపొసతలులు విను ప్పా డు, 

వారు పేతురు మరియ్య యోహానులను వారి వదదకు 

పంప్పరు, వారు దిి వచా నప్పా డు, వారు 

పరిశుదాాతమ ను పొందాలని వారి కోసం ప్ప్పరి థంచారు. 

ఎందుక్ంటే ఇపా టివరకు ఆయన వారిలో ఎవరి మీదా 

పడలేదు. వారు ప్పభువైన యేసు నామంలో మాప్తమే 

బాప్టతసమ ం తీసుకునాు రు. అపా్ప డు వారు వారిపై 

చేతులు ఉంచారు, మరియ్య వారు పరిశుదాాతమ ను 

పొందారు. మరియ్య అపొసతలుల చేతులు వేయడం 

దావ రా పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని సైమన్ 

చూసనప్పా డు, అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, “నేను 

ఎవరిపై చేయి వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను పొందేలా 

నాకు కూడా ఈ శ్కి తని ఇవవ ండి” అని చెపా్ప డు. 

సమరయ దేవుని వాకాయ నిు  పొందిందని 

యెరూషలేములో ఉను  అపొసతలులు విను ప్పా డు, 

వారు పేతురు మరియ్య యోహానులను వారి వదదకు 

పంప్పరు, వారు దిి వచా నప్పా డు, వారు 

పరిశుదాాతమ ను పొందాలని వారి కోసం ప్ప్పరి థంచారు. 

ఎందుక్ంటే ఇపా టివరకు ఆయన వారిలో ఎవరి మీదా 

పడలేదు. వారు ప్పభువైన యేసు నామంలో మాప్తమే 

బాప్టతసమ ం తీసుకునాు రు. అపా్ప డు వారు వారిపై 

చేతులు ఉంచారు, మరియ్య వారు పరిశుదాాతమ ను 

పొందారు. మరియ్య అపొసతలుల చేతులు వేయడం 

దావ రా పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని సైమన్ 

చూసనప్పా డు, అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, “నేను 

ఎవరిపై చేయి వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను పొందేలా 

నాకు కూడా ఈ శ్కి తని ఇవవ ండి” అని చెపా్ప డు. 

సమరయ దేవుని వాకాయ నిు  పొందిందని 

యెరూషలేములో ఉను  అపొసతలులు విను ప్పా డు, 

వారు పేతురు మరియ్య యోహానులను వారి వదదకు 

పంప్పరు, వారు దిి వచా నప్పా డు, వారు 

పరిశుదాాతమ ను పొందాలని వారి కోసం ప్ప్పరి థంచారు. 

ఎందుక్ంటే ఇపా టివరకు ఆయన వారిలో ఎవరి మీదా 

పడలేదు. వారు ప్పభువైన యేసు నామంలో మాప్తమే 



a. Eternal judgment is actually good news, part of the 
gospel. 

What I said (When we preach the gospel we preach 
“Good News” and eternal judgment is not good news. It 
is bad news but it is true) needs to be clarified. 
 
Romans 2:14-16 “For when Gentiles who do not have the 
Law do instinctively the things of the Law, these, not 
having the Law, are a law to themselves in that they 
show the work of the Law written in their hearts, their 
conscience bearing witness and their thoughts 
alternately accusing or else defending them on the day 
when, according to my gospel, God will judge the secrets 
of men through Christ Jesus.” 
 
What Paul is saying by the term “according to my gospel” 
is that this judicial outpouring of God’s wrath is part of 
the gospel, and any preaching of the gospel that denies 
or omits this judgment aspect is deficient. It is a false, 
synthetic gospel that downsizes God. Such a gospel 
separates God’s love from God’s holiness and promotes 
the evil of lawlessness. That is not a popular message 
people want to hear nowadays. 
 
The eternal judgment that is part of the first principles of 
the doctrine of Christ is good news because Jesus, in 
contrast to all human authorities, will “judge the world 
in righteousness.”  

 
Act 17:30 - “Therefore having overlooked the times of 
ignorance, God is now declaring to men that all {people} 
everywhere should repent, because He has fixed a day in 
which He will judge the world in righteousness through a 
Man whom He has appointed, having furnished proof to 
all men by raising Him from the dead.” 
 
Christ’s judgment will be righteous. 
 
The eternal destiny of God’s people is good news, order 
and not chaos, righteousness and not iniquity, truth, 
justice, goodness, peace and love. That’s good news. The 
eternal triumph is of good over evil and truth over error. 

 
b. We must preach the Word 

2 Timothy 4:1-4 “I solemnly charge {you} in the presence 
of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and 
the dead, and by His appearing and His kingdom: preach 
the word; be ready in season {and} out of season; 
reprove, rebuke, exhort, with great patience and 
instruction.” 
 
Matthew 12:41-42 “The men of Nineveh will stand up 
with this generation at the judgment, and will condemn 

బాప్టతసమ ం తీసుకునాు రు. అపా్ప డు వారు వారిపై 

చేతులు ఉంచారు, మరియ్య వారు పరిశుదాాతమ ను 

పొందారు. మరియ్య అపొసతలుల చేతులు వేయడం 

దావ రా పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని సైమన్ 

చూసనప్పా డు, అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, “నేను 

ఎవరిపై చేయి వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను పొందేలా 

నాకు కూడా ఈ శ్కి తని ఇవవ ండి” అని చెపా్ప డు. వారు 

ప్పభువైన యేసు నామంలో మాప్తమే బాప్టతసమ ం 

తీసుకునాు రు. అపా్ప డు వారు వారిపై చేతులు 

ఉంచారు, మరియ్య వారు పరిశుళ్దాాతమ ను పొందారు. 

మరియ్య అపొసతలుల చేతులు వేయడం దావ రా 

పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని సైమన్ చూసనప్పా డు, 

అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, “నేను ఎవరిపై చేయి 

వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను పొందేలా నాకు కూడా ఈ 

శ్కి తని ఇవవ ండి” అని చెపా్ప డు. వారు ప్పభువైన యేసు 

నామంలో మాప్తమే బాప్టతసమ ం తీసుకునాు రు. 

అప్పా డు వారు వారిపై చేతులు ఉంచారు, మరియ్య 

వారు పరిశుదాాతమ ను పొందారు. మరియ్య అపొసతలుల 

చేతులు వేయడం దావ రా పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడిందని 

సైమన్ చూసనపా్ప డు, అతను వారికి డబుు  ఇచాా డు, 

“నేను ఎవరిపై చేయి వేస్వతనో వారు పరిశుదాాతమ ను 

పొందేలా నాకు కూడా ఈ శ్కి తని ఇవవ ండి” అని 

చెపా్ప డు. 
 

సహజ్ంగానే, ఫిలిప్ క్లిి ఉను  ఆతమ  యొక్క  

అదుా తమైన బహుమతులు మరియ్య 

అందించబడిన అంతరగత నివాసం కాదు. సైమన్ 

అదుా త్తలు మరియ్య సంకేత్తలను చూశాడు. సైమన్ 

చూసందిఅపొసతలుల చేతులు వేయడం దావ రా 

పరిశుదాాతమ  ఇవవ బడింది.  
 

అపొసలాుల కార్య ములు 19:6 "మరియ్య పౌలు 

వారిపై చేతులుంచనపా్ప డు, పరిశుదాాతమ  వారిపైకి 

వచా , వారు భాషలతో మాటోాడి ప్పవచంచారు.” 
 

D. ఒక్ మంప్తితవ  శాఖ కోసం నియమించడం 

(నియమించడం లేదా వేరు చేయడం). 

ఇది చరాి  యొక్క  సంసథకు సంబంధంచనది. 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 6:3 "కాబటి ిసహోదరులారా, 

పరిశుదాాతమ  మరియ్య ళ్జాప నముతో నిండిన మంచ 

పేరును  ఏడుగురిని మీలో నుండి వెదకుడి, వీరిని 

మేము ఈ పనిలో నియమించగలము." 
 

అపొసతలుల కారయ ములు 6:6 “వారు అపొసతలుల 

ముందు ఉంచారు; మరియ్య వారు ప్ప్పరి థంచన 

తరువాత, వారు వారిపై చేతులు ఉంచారు. 
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it because they repented at the preaching of Jonah; and 
behold, something greater than Jonah is here. {The} 
Queen of {the} South will rise up with this generation at 
the judgment and will condemn it, because she came 
from the ends of the earth to hear the wisdom of 
Solomon; and behold, something greater than Solomon 
is here.” 

 
c. God’s eternal judgment is eternal - Hebrews 9:27 
 
d. We will find that which we seek - Romans 2:6-10 
 
e. Will the great day of the judgment of God be a glad day 

or a sad day?  
 
It depends on you. Jesus already did his part. How will 
we respond? 
No man can escape the Judge or the judgment. Do not 
flee from him or try to hide from him, but hide in him. 
Seek glory, honor, and immortality. Seek peace with God 
through repentance and faith. There are only two ways, 
the broad and the narrow; and only two destinies, 
eternal life and eternal death. Now is the opportune 
time. We only have one shot at life (Hebrews 9:27). 

 
What will God say to you on Judgment Day? 

 
Questions 

1. God desires that no man perish as he takes no pleasure 

in punishing the wicked but he will the wicked at the 

end of time on earth. 

T. ___  F. ___ 
 

2.   At the 2nd Coming of Christ and the judgment there will 
be:  

a. ___ Good news – everlasting life 
b. ___ Bad news – eternal death 
c. ___ Both good news and bad news 
 

3.   God’s judgment will be righteous as He is truth, 
merciful, holy, justice and love 
T. ___  F. ___ 
 

4.   The most critical action for those living pleasing to 
Christ is to see that His Good News of forgiveness of 
sins, Gospel, is proclaimed. 
T. ___  F. ___   
 

5. What will God say to you when you stand before Him on 
the Day of Judgment? 
a. ___ Welcome and enter into the joys of everlasting 

life with Christ and all the righteous 

చట్ంి 13:2 “నేను వారిని ప్టలిచన పని కోసం బరు బాస్ట 

మరియ్య సౌలులను నాకు వేరు చేయండి.అప్పా డు 

వారు ఉపవాసముండి ప్ప్పరథన చేస వారిపై చేతులుంచ 

వారిని పంప్టంచవేస్వరు.” 
  

1 తిమోతి 4:14"ప్పవచనం దావ రా నీకు ఇవవ బడిన 

నీలో ఉను  బహుమానానిు  ఉపేక్షంచకు, 

పూరావ చారుయ లు చేతులు జోడించారు." 
 

1 తిమోతి 5:22"తొందరగా ఎవరి మీద చేయి 

వేయక్ండి, ఇతరుల ప్పప్పలలో ప్పలుపంచుకోక్ండి." 

2 తిమోతి 1:6"నా చేతులు వేయడం దావ రా మీలో 

ఉను  దేవుని బహుమతిని ప్పేర్చప్టంచాలని 

గురుతంచుకోండి." 
 

కొనిి  పరిశీలనలు: 

2. శ్రీరానికి అధపతియైన యేసు, తన ప్పజ్లను, స్త్ైసతవ 

స్త్స్వత ప్పరుష్యలను, చరాి ని వయ వస్వథక్రిస్వతడు, తదావ రా 

మనం సరిగాగ  పని చేస్వతము. అతను ప్పతి సభుయ నికి 

బహుమతి(లు) (మంప్తితవ  శాఖలు లేదా విధులను 

కేటాయించడం) దావ రా శ్రీరానిు  నిరవ హస్వతడు. 
 

2. ఆధాయ తిమ క్ బహుమతుల ప్పకారం ప్ీసుత ఆతమ  దావ రా 

నిరవ హంచబడిన చరాి  పదదలు, ీక్నోు మరియ్య 

బోధకుల క్ంటే చాలా ఎకుక వ. ప్పతి సభుయ డు ఒక్ జీవి 

యొక్క  పనితీరులో భాగంగా ఉండాలి. 
 

3. మొతతం చరాి , ప్ీసుత దావ రా, దానిలోని ప్పతి సభుయ ల 

ప్పమేయం దావ రా విశావ సం మరియ్య ప్పేమలో వృది ా

చెందుతుంది. 
 

4. ప్ీసుత యొక్క  సజీవ దేహము యొక్క  పనిలో 

మనమందరం ఒకేలా చేయము, అయితే మనమందరం 

చేయవలసనది ఏదో ఉంది. 

5. చరాి లో మనం ఒక్రికొక్రు భాగం. మనమందరం ప్ీసుత 

శ్రీరానిు  నిరిమ ంచడానికి దేవుడు మనకు ఇచా న భాగానిు  

చేయాలి. అంటే మనలో 100%. ఎవరిీ మినహాయింప్ప 

లేదు. మీ వయసుు , లింగం, పరిపక్వ త ళ్స్వథయి, ళ్జాప నం, 

విదయ , ప్పతిభ ఎలా ఉనాు  - మనమందరం చరాి  పనిలో 

చురుకుగా ప్పల్గనాలని దేవుడు కోరుకుంటనాు డు - 

మనలో ప్పతి ఒక్క రు. 

 

6. మాథ్యయ  25:14-30 (డబుు  యొక్క  ఉపమానం). ఈ 

ఉపమానం ఇతరుల చరయ తో సంబంధం లేకుండా ప్పతి 

ఒక్క రి వయ ళ్కి తగత బాధయ త గురించ మాటోాడుతుంది. 

ప్పతివాడు తన సవ ంత ప్కియలను బటి ి తీరుా  

తీరా బడును. అయితే, చరాి లో, ప్ీసుత శ్రీరం, ఒక్ 

సభుయ డు తన వంతుగా చేయనప్పా డు, అది తనకు 

మాప్తమే కాకుండా మొతతం శ్రీరానికి హాని చేసుతంది. 
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b. ___ Depart from me and enter into the eternal 
death with Satan and all the rebellious wicked. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

క్ళ్కోు క్నిప్టంచక్పోతే శ్రీరమంత్త అంధకారం. ప్పదాలు 

నడవక్పోతే శ్రీరమంత్త నడవడం మానేసుతంది. మీరు 

ఒకే ఒక్ పరిచరయ ను స్వవ క్రించనపా టిీ, మీరు దానిని 

తపా క్ చేయాలి. ప్పతి సభుయ డు, ఒక్టి, రెండు లేదా ఐదు 

స్వవ క్రించడం, అతను అందుకును  దానిని శ్రీరం 

యొక్క  మంచ కోసం ఉపయోించాలి. 
 

7. అందరినీ చూసుకునే వయ వసథ ఉనికిని మనం 

అనుమతించకూడదు. చేతులు పని చేయక్పోయినా 

క్ళి్ల  పనిచేస్వతయని ఆశిసేత... ప్పదాలు నడవక్పోతే క్ళో్ల 

నడవాలని ఆశిసేత... చెవులు వినక్పోతే క్ళో్ల వినాలని 

ఆశిసేత... నోరు పనిచేయక్పోతే తినండి కానీ క్ళి్ల  

తినాలని ఆశిస్వతరు... ముకుక  వాసన రాక్పోతే క్ళ్లి  వాసన 

చూస్వతయి. ఇది ఒక్ రాక్షసుడు అవుతుంది! 
 

8. కొనిు స్వరోు, మేము కాథలికుక ల మతం లేదా 

ప్పొటసంిట్ మతం యొక్క  మతసంబంధ వయ వసథను పోలి 

ఉనాు ము. కొంతమంది కొంతమంది చరాి  యొక్క  అనిు  

పనులను చూసుకుంటారు. ప్ీసుత పని చేయడానికి 

మరియ్య మన వయ కి తగత విధులను బహరగతం చేయడానికి 

మనం అనుమతించాలి. ప్ీళ్సుత దేహము అయినందున 

చేయవలసన పనికి లోట లేదు. ప్పతి స్త్ైసతవుడు ఒక్ 

పూజారి. దేవుడు మీ భుజాలపై ఒక్ స్దరుడి బరువును 

ఉంచనట్యోితే మరియ్య మీరు సమరుథలైతే, మీరు 

ప్ప్పరి థంచండి మరియ్య సహాయం చేయడానికి ముందుకు 

స్వగండి. 
 

9. చరాి లో, కొనిు స్వరోు, ఐదుగురు 

ఉను వారు"ప్పతిభాప్పట్వాలు” ఒక్దానితో ప్పట 

అనేక్మంది సభుయ ల బరువును మోయగలవు"ప్పతిభ". 

అది మోయడానికి పదద బరువు. చరాి  యొక్క  దిశ్ అనేది 

కొందరి పనిపై మాప్తమే ఆధారపడి ఉంటంది, కానీ ప్పతి 

ఒక్క రిని ఒక్దానితో ఒక్టి చేయగల స్వమరథయ ం మనకు 

ఉందా అనే ప్పశ్ు "ప్పతిభ” అతని బహుమతులను 

వాయ యామం చేయండి. ఈ రోజులోో చరాి లో ఉను  గొపా  

సమసయ  ఏమిట్ంటే"ప్పతిభ” సభుయ లు తమను 

దాచుకుంటారు"ప్పతిభ". అనీు  ఒక్టి అయితే"ప్పతిభ” 

సభుయ లు తమ క్సరతుత చేశారు"ప్పతిభ”, చాలా మంది 

బహుముఖ ప్పతిభావంతులైన సభుయ లు ఉండవలసన 

అవసరం లేదు. సభుయ లందరినీ తమ వంతుగా 

చేయడానికి మేము ప్పేర్చప్టంచాము. 
 

10. ఎఫెస్వయ్యలు 4:16 ఇలా చెబుతోంది, “శ్రీరమంత్త, 

అందరి సహాయానికి సరుదబాట చేయబడి, క్లిసపోయి, 

ప్పతి భాగము దాని పనితీరు దావ రా చేసే కొలతలో 

ప్పేమలో పరుగుతుంది మరియ్య నిరిమ ంచబడుతుంది.” 

ఇది సభుయ ల 100% ప్పమేయానిు  బోధసుతంది. ఏ సభుయ డూ 

తన క్ర తవాయ నిు  విసమ రించలేడు. మనం ఎలపో్పా డూ 

ఒక్రినొక్రు ప్పోతు హంచుకుంట్ట ఉండాలి, యేసు 

వారిని చేయమని ప్టలుసుతనాు డని మరియ్య సంసథచే 



నిరోధంచబడకూడదని వారు భావించే వాటిని 

చేయడానికి చొరవ తీసుకోవాలని. సంసథ ఏ స్త్ైసతవుని 

సేవను సులభతరం చేయాలి మరియ్య అడు్కోకూడదు. 
 

11. స్త్ైసతవులు తమ బహుమతుల ప్పకారం ప్ీసుతను 

సేవించమని స్దరులను ప్టలవడం మరియ్య మన 

వనరులనిు ంటినీ ప్పభువు ప్పరవేయడం వదద 

ఉంచడానికి ఒక్రినొక్రు ప్పోతు హంచుకోవడం సరైనది. 

అయితే భగవంతుడు తమకు చేయని పనిని ఎవరో ఒక్రు 

చేయనందున అపరాధ భావనను సృషింిచడం సరికాదు. 
 

12. శ్రీరంలోని అనేక్ అవయవాలలో మీరు ఒక్రు. మీరు 

పని చేసుతను పా్ప డు, సేవ చేసుతను ప్పా డు, 

బోధసుతను ప్పా డు, సందరిశ సుతను ప్పా డు, 

బోధసుతను ప్పా డు, బోధసుతను ప్పా డు, సలహాలు 

ఇసుతను ప్పా డు, శ్రీరం పని చేసుతంది, ఎందుక్ంటే శ్రీరం 

దాని సభుయ ల దావ రా మాప్తమే పనిచేళ్సుతంది. మీరు, 

దేహంలో సభుయ నిగా ఉండి, శ్రీరం మీటింగ్ళ్లో 

ఉను ప్పా డు మాప్తమే కాకుండా, అనిు  సమయాలలో 

శ్రీరంలోని సభుయ నిగా ఉంటారు. చరాి  యొక్క  

బాధయ తలు ఒకొక క్క  సభుయ ని యొక్క  అనిు  బాధయ తల 

మొతతం. ఉదాహరణకు: భరతలు తమ భారయ లను 

చూసుకుంటను ప్పా డు... భారయ లు ఇంటిని 

చూసుకుంటను ప్పా డు... తలిదోంప్డులు తమ ప్టలలోను 

ప్పభువు మారగంలో పంచుతును ప్పా డు.. సేవకులు 

అవసరంలో ఉను  వయ కి తకి సహాయం చేయడానికి 

ఆప్టవేసనప్పా డు. ... పదదలు మందను 

మేప్పతును ప్పా డు... నాయకులు తిరోగమనం ఏరాా ట 

చేసుతను పా్ప డు... విశావ సం ఉను  ప్పజ్లు తపా్ట పోయిన 

మరియ్య రోగుల కోసం ప్ప్పరి థసుతను ప్పా డు... సువారితకులు 

సువారితకులు చేసుతను పా్ప డు... సభుయ లు ఆసుపప్తులోో 

సందరిశ సుతను ప్పా డు... కౌనెు లరోు వివాహానికి సహాయం 

చేసుతను పా్ప డు... రచయితలు ప్పనరుజీజవింపజేసే 

ప్పసతకాలు రాసుతను ప్పా డు...... శ్రీరం పని చేళ్సుతంది! ప్పతి 

స్దరుడు మరియ్య ప్పతి స్దరి ఒక్ పరిచరయ ను క్లిి 

ఉనాు రు. అది ఏమిట్ల తెలుసుకునేలా మనం వారికి 

సహాయం చేయాలి మరియ్య వారి పరిచరయ లో మంచ 

పనితీరు క్నబరిచేలా వారిని సను దంా చేయాలి. 
 

ప్పతి ఒక్క రూ ఏదైనా చేసేత ఈ చరాి  దావ రా 

చేయగలిినదంత్త ఆలోచంచండి! ఇది ఖచా తంగా 

దేవుని ప్పణాలక్.“... శ్రీరం మొతతం, ప్పతి జాయింట్ 

సరఫరా చేసే దాని దావ రా ఒక్దానితో ఒక్టి క్లపబడి, 

అలోినది, ప్పతి భాగం తన భాగస్వవ మాయ నిు  చేసే 

ప్పభావవంతమైన పనిని బటి,ి ప్పేమలో తనను త్తను 

మెరుగుపరుచుకోవడానికి శ్రీర పరుగుదలకు 

కారణమవుతుంది.(ఎఫెస్వయ్యలకు 4:16). 
 



త్రపతి ఒక్స రూ ఏదైన్న చేసే ా … అప్పు డు ఎవరూ 

ఎకుస వ పని చేయరు మరియు మరినిి  చేసాారు. అది 

దేవుని త్రపణాళిక్. 
 

త్రపశ్ి లు 

6. ఈ రోజు స్త్ైసతవులందరిీ కాయ ను ర్డ మరియ్య అనిు  

రకాల అనారోగాయ లను నయం చేయడానికి 

చేతులు వేయడం అందుబాటలో ఉంది. 

T. ____ F. ____ 
 

7. స్త్ైసతవులు వయ కి తగతంగా బాధయ త వహస్వతరు కాబటి ి

ఇతరుల చరయ ల నుండి సవ తంప్తంగా ఉంటారు 

T. ____ F. ____ 
 

8. కొంతమంది స్త్ైసతవులు నిరిదష ిపనిని చేయడంలో 

ఇతరులక్నాు  ఎకుక వ స్వమరథయ ం క్లిి 

ఉంటారు 

T. ____ F. ____ 
 

9. చరాి  శ్రీరం, స్త్ైసతవులు, క్లిి ఉంది 

a. ___ ఒక్ ఫంక్షన్ మాప్తమే మరియ్య ప్పతి 

సభుయ డు తపా నిసరిగా నిరవ హంచాలి 

b. ___ మానవ శ్రీరానికి సమానమైన అనేక్ 

విభిను  విధులు, ఆరోగయ వంతమైన 

శ్రీరంగా ఉండేందుకు అనీు  క్లిస 

పనిచేయాలి. 

c. ___ బహుళ్ విధులు వాటిలో కొనిు  

ఇతరులక్నాు  ముఖయ మైనవి, కాబటి ి

స్త్ైసతవులు ముఖయ మైన వాటిని 

చేయడానికి క్ృషి చేయాలి. 
 

10. ప్పతి స్త్ైసతవునికి దేవుడు ఆశించే పనులు లేదా 

విధులు ఉనాు యి. 

T. ____ F. ___ 

5. చనిపోయినవారి ప్పనరుత్తథనుం 
 

సుంవత్ ర్ుంలో మీకు ఇషమిైన సీజన్ ఏది? 

"వసంతకాలం సంవతు రంలో ఒక్ అందమైన సమయం. 

చాలా మంది ప్పజ్లు వసంతకాలం సంవతు రంలో 

అతయ ంత ఊహంచన, ఉతేతజ్క్రమైన మరియ్య దీవించన 

స్వజ్న్ అని అనుకుంటారు. చలటోి వాత్తవరణం, తకుక వ 

ఉషోణ ప్గతలు, ప్ేసంగ్ గాలులు మరియ్య అప్పా డప్పా డు 

మంచు మరియ్య మంచు కూడా పోత్తయి. చెట్ ో

నిరామ నుషయ ం, తోట్ల నిరామ నుషయ ం మరియ్య రంగులేని 

గడి ్గతించ, మారాి , ఏప్ప్టల్ మరియ్య మే నెలలోో రిప్ఫెష్ 

జ్లోులు, సంతోషక్రమైన ఉషోణ ప్గతలు మరియ్య 

ప్పకాశ్వంతమైన స్తరయ కాంతితో భరీత చేయబడత్తయి. 

వేసవి మండే కిరణాలు మరియ్య భారమైన వేడి ఇంకా 



రాలేదు. వసంతకాలం ఒక్ సంతోషక్రమైన సమయం. 

వసంతకాలం ప్పక్ృతికి ప్పనరజనమ  తెసుతంది. ప్పవువ లు 

వస్వతయి, పసుప్ప రంగు డాఫోడిల్ు  మరియ్య తులిప్ళ్లు 

వాటి రంగులను చూప్పత్తయి మరియ్య చెటో కొతత ఆకుల 

లేత ఆకుపచా  రంగులను ప్పదరిశ ంచడం 

ప్ప్పరంభిస్వతయి. కూరగాయలు నేల నుండి పరగడంతో 

మన తోట్లు కొతత జీవితం యొక్క  సంకేత్తలను 

చూప్టంచడం ప్ప్పరంభిస్వతయి. వసంతం అంటే ప్పనరజనమ . 
 

వసుంతకాలుం మనలిి  ఆధాయ తిమ క్ విషయాల 

గురిుంచి ఆలోచిుంచేల చేసాుుంది: రాబోయే గొపు  

ప్పనరుత్తథన దినుం. 
 

ప్పనరుత్తథనం గురించ నాకు తెలిసన కొనిు  విషయాలు 

మరియ్య కొనిు  విషయాలు నేను ఆశా్ రయ పోతునాు ను: 

F. WHO సులభుం? 

మర్ణుంచిన త్రపతి ఒక్స రూ 

యోహాను 5:28-29 

అపొసతలుల కారయ ములు 24:15 

2 కొరింథీయ్యలు 15:21-22 

 

G. ఏమిటి? 

చనిపోయేవాటిక్త జీవుం రావడుం - మన శ్రీరాలు 

ఏది లేపబడుతుందో అది చనిపోతుంది - మన 

శ్రీరాలు 

రోమనోు 8:23 "ఆతమ  యొక్క  మొదటి ఫలాలను 

పొందిన మనం కూడా, మనలో మనం 

మూలుగుత్తము, దతతత కోసం, మన శ్రీరం 

యొక్క  విముకి త కోసం ఆప్తుతగా 

ఎదురుచూసుతనాు ము." 
 

H. ఎప్పు డు? 

ఇది అుందరిక్ుంటే సులభమైన త్రపశ్ి . చివరి 

రోజు జాన్ 6:39-40, 44, 54 

చవరి రోజు తరావ త ఎనిు  రోజులు ఉంటాయి? 

ఒక్క టి కూడా కాదు, క్నీసం మనకు 

తెలిసనటోగా భూమిపై ఉను  జీవిత్తనిు  

స్తచసుతంది. 
 

ఇది "డిసా్ప నేు షనల్ ప్పీ-మిలీనియలిజ్ం" (దీని 

మూలాలను 1830లు మరియ్య జాన్ నెలు న్ 

డారీు  వరకు గురితంచంది)కు విరుదంా. 
 

I. ఎల? 

ప్పనరుత్తథనుం చేయబడిన మన శ్రీరాలు ఎల 

ఉుంట్లయి? 

అవి మన భౌతిక్ శ్రీరాలు, కానీ అదుా తంగా 

మారా బడ్ాయి మరియ్య భిను ంగా ఉంటాయి! - 

1 కొరింథీయ్యలు 15:35-55 



మన భౌతిక్ శ్రీరాలు... 

1) అవినీతిలో కూరుకుపోయి, అవినీతిలో 

లేస్వతరు!- v42  

2) అవమానంలో వితతబడి, ీరి తలో 

లేపబడత్తరు! –v43a 

3) బలహీనతలో నాటత్తరు, అధకారంలో 

లేస్వతరు!- v43b 

4) సహజ్ శ్రీరాలుగా నాట్బడత్తయి, 

ఆధాయ తిమ క్ శ్రీరాలుగా పంచబడత్తయి!vs 44-
49 

 

ప్ీసుత రాక్డలో సజీవంగా ఉను వారు కూడా ఈ 

"మారుా "కు లోనవుత్తరు, ఇందులో 

ప్పడైపోయేది మరియ్య మరతయ మైనది అక్షయత 

మరియ్య అమరత్తవ నిు  "ధరించుకుంటంది" - 

1 కొరింథీయ్యలు 15:50-55. 
 

J. ఎుందుకు? 

జీవ సుంబుంధమైన మర్ణుం నుండి 

బయట్పడట్ుం - విచిి తాి స్సిథతిలో - మన చివరి 

స్సిథతి కాదు. మన చివరి స్సిథతి అమర్తా ుం 

(మర్ణర్హితుం) ఇది యేసు తిరిగి వచిా నప్పు డు 

సుంభవిసాుుంది. 

 

మరణం తరువాత ఒక్ స్త్ైసతవుడు అక్షరాలా యేసు 

ప్పదాల వదద కూరుా నాు డని మనకు తెలిసనపా టిీ, 

అతను విగత జీవిగా ఉంటాడు మరియ్య అతను విగత 

జీవిగా ఉంటాడు. అతనికి మరణం ఇపా టిీ వాసతవం. 

యేసు తిరిి వచా  మరణానిు  పూరితగా 

నిరూమ లించనప్పా డే ఆ వయ కి త పూరితగా 

విమోచంచబడత్తడు. స్త్ైసతవ విశావ సం "మరణం 

తరావ త జీవితం" క్ంటే చాలా ఎకుక వ అందిసుతంది 

(చాలా మత్తలు దాని గురించ మాటోాడుత్తయి); ఇది 

మానవుని యొక్క  పూరిత విముకి తని అందిసుతంది 

మరియ్య ఇది శ్రీరం, ఆతమ  మరియ్య ఆతమ కు 

ప్పనరుదరాణను క్లిి ఉంటంది (1 

థెసు ల్నీక్య్యలు 5:23). "మన ప్పభువైన యేసుప్ీసుత 

రాక్డలో మీ ఆతమ , ఆతమ  మరియ్య శ్రీరమంత్త 

నిరోదషిగా భప్దపరచబడును గాక్." 
 

మరణానంతర జీవితం "చవరి" ళ్సథతి అని మనం 

అనుకోకూడదు - అది కాదు! మానవులు 

మూరీతభవించన జీవులు, వారు మరణ అనుభవానికి 

లోనవుత్తరు మరియ్య ప్పనరుత్తథనంలో వారు 

మూరీతభవించన ఉనికికి తిరిి వస్వతరు. 
 

తన ప్టలలోు విగత జీవులుగా ఎడతెగకుండా 

ఉండాలని దేవుడు ఎపా్ప డూ అనుకోలేదు! అంటే 

మృతుయ వు రాజ్య మేలుతోందని! మరణ నాశ్నమే 



మహమానివ త ప్పనరుత్తథనం. 1 కొరింథీయ్యలు 6:13-14 

“శ్రీరం ప్పభువు కొరకు, మరియ్య ప్పభువు శ్రీరము 

కొరకు. "దేవుడు ప్పభువును లేప్పడు మరియ్య ఆయన 

శ్కి తతో మనలను కూడా లేప్పను." భగవంతుడికి 

శ్రీరానిు  తొలించే ఉదేదశ్ం లేదు; మొతతం వయ కి త శాపం 

నుండి పూరితగా విముకి త పొందాలి. ప్ీసుత యొక్క  

విమోచన పనిలో స్వవ క్రించబడిన వారు 

అదుా తమైన ప్పనరుత్తథనం కోసం ఉదేదశించబడ్ారు. 
 

ప్పనరుత్తథనుం యొక్స  సిదాాుంత్తనిక్త మ సరైన 

త్రపతిసు ుందన: 

b. మన సవ ర గప్ప శ్రీరాలను ధరించాలని మనస్తూ రి తగా 

కోరుకుంటనాు ము. 

2కొరిుంథీయులు5:1-5"ఎందుక్ంటే మన 

భూసంబంధమైన ఇలోు, ఈ గుడారం నాశ్నం 

చేయబడితే, మనకు దేవుని నుండి ఒక్ భవనం 

[శ్రీరం] ఉందని మాకు తెలుసు, అది సవ ర గంలో 

శాశ్వ తమైన చేతులతో నిరిమ ంచబడని ఇలోు. 

పరలోక్ం నుండి వచా న మా నివాసం ధరించాలని 

మనస్తూ రి తగా కోరుకుంట్ట, దీని కోసం మేము 

మూలుగుత్తము. 

 

బి. కాబటి,ి దేవుణణ సంతోషపట్డిమే మన లక్షయ ం 

చేసుకోవాలి. 

2కొరిుంథీయులు5:6-11"కాబటి ి మనము ఎలపో్పా డూ 

ఆతమ విశావ సంతో ఉంటాము, మనము ఇంటో్ల 

ఉను ప్పా డు మనము ప్పభువుకు దూరంగా 

ఉంటాము. మనము విశావ సమువలన 

నడుచుచునాు ము, చూప్పవలన కాదు. మేము 

నమమ క్ంగా ఉనాు ము, అవును, శ్రీరం నుండి 

దూరంగా ఉండట్ం మరియ్య ప్పభువుతో క్లిస 

ఉండట్ం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందుచేత 

ప్పసుతతం ఉనాు  లేదా లేక్పోయినా, ఆయనకు బాగా 

నచా డం మా లక్షయ ం. మనమందరం ప్ీసుత 

నాయ యపీఠం ముందు క్నిప్టంచాలి, ప్పతి ఒక్క రూ 

శ్రీరంలో చేసన వాటిని, మంచ లేదా చెడు చేసన 

దాని ప్పకారం, వాటిని స్వవ క్రించడానికి. 
 

స. మనం ఇప్పా డు వాటిని చూడలేక్పోయినా, మన 

శ్రీరాల విముకి త కోసం పటిదలతో 

ఎదురుచూసుతనాు ము. 

రోమనోు 8:23-25“... మనలో మనం కూడా 

మూలుగుత్తము, దతతత కోసం, మన శ్రీరం యొక్క  

విముకి త కోసం ఆప్తంగా ఎదురుచూసుతనాు ము. 

ఎందుక్ంటే మనం ఈ నిరీక్షణలో రక్షంపబడ్ాము, 

కానీ క్నిప్టంచే నిరీక్షణ నిరీక్షణ కాదు; ఒక్ వయ కి త త్తను 

చూసే దాని కోసం ఎందుకు ఆశిస్వతడు? కానీ మనకు 

క్నిప్టంచని వాటి కోసం మనం ఆశిసేత, పటిదలతో 

దాని కోసం ఆసకి తగా ఎదురుచూస్వతము. 



 

డి. మనలిు  మనం శుది ాచేసుకుంటాం 

1 యోహాను 3:2-3 “ప్ప్టయ్యలారా, ఇపా్ప డు మనము 

దేవుని ప్టలలోము; మరియ్య మనం ఎలా ఉంటామో 

ఇంకా వెలడోి కాలేదు, కానీ ఆయన 

బయలుపరచబడినప్పా డు, మనం ఆయనలాగా 

ఉంటామని మనకు తెలుసు, ఎందుక్ంటే మనం 

ఆయనను ఎలా చూస్వతమో. మరియ్య ఆయనయందు 

ఈ నిరీక్షణను క్లిియ్యను  ప్పతి ఒక్క రు ఆయన 

పరిశుదాుడైనటే ోతనను త్తను శుది ాచేసుకుంటాడు.” 
 

మీకు ఈ ఆశ్ ఉందా? 
 

మిమమ లిు  మీరు శుది ా చేసుకోవాలనే కోరిక్తో 

నిండిపోయారా? 
 

త్రపశ్ి లు 

4. దేవుడు ప్పనరుత్తథనం చేయబోయే వారు ఎవరు? 

a. ___ అనిు  వయసుల నీతిమంతుడు 

b. ___ స్త్ైసతవులు 

c. ___ సమయం ప్ప్పరంభం నుండి సమయం 

ముింప్ప వరకు మొతతం మానవజాతి 

 

5. దేవుడు ఏమి ప్పనరుత్తథనం చేస్వతడు? 

a. ___ మనిషి యొక్క  ఆతమ  

b. ___ మనిషి యొక్క  భూసంబంధమైన శ్రీరాలు 

c. ___ జీవం యొక్క  శావ సను క్లిి ఉను  అనిు  

జ్ంతువులు 

 

6. ప్ీసుత ప్పనరుత్తథనం మరియ్య 2వ రాక్డ సంభవించే 

తేదీని బైబిల్ గురితసుతంది. 

T. ____ F. ____ 

 

4. సజీవంగా ఉనాు  లేదా చనిపోయినా 

భూసంబంధమైన శ్రీరం ప్ీసుత రక్ తం దావ రా 

నీతిమంతులుగా చేయబడిందా లేదా తిరుగుబాట 

మరియ్య చెడుగా మారా బడిందా అనేదానిపై 

ఆధారపడి అమరతవ ం లేదా నాశ్నం చేయలేని 

శ్రీరంగా మారా బడుతుంది. 

T. ____ F. ____ 
 

6. ఒక్ మనిషి చనిపోయినపా్ప డు అది అనిు  ఇతర 

జీవుల మాదిరిగానే ముిసపోతుంది, ఎందుక్ంటే 

చనిపోయినవారి నుండి ప్పనరుత్తథనం లేదా మరణం 

తరువాత జీవితం ఉండదు. 

T. ____ F. ____ 

 



 
 

6. ఎట్రి్ ల్ తీరుు  
 

“ముంచి రోజు రాబోతుుంది” అనే ాట్లో 

సాధార్ణుంగా న్నకు నచా నిది చివరి పదయ ుం. 

ఇది శోక్పూరవ క్ంగా ప్పడవలసన అవసరం ఉంది. 

మాట్లు నిజ్మే కానీ చాలా బాధాక్రం. 

మనం సువారత ప్పక్టించేట్ప్పా డు "సువారత" బోధస్వతము 

మరియ్య శాశ్వ తమైన తీరుా  శుభవారత కాదు. ఇది చెడ ్

వారత. అయితే ఇది నిజ్ం. 

శాశ్వ తమైన తీరుా  గురించ ప్పజ్లకు చెపా డం నాకు 

ఇషంి లేదు. 

వారికి టరిమ నల్, ఆపర్చట్ చేయలేని కాయ ను ర్డ ఉందని 

చెపా డం వైదుయ లు ఇషపిడరు. 

 

మంచ ఉప్పధాయ య్యలు తమ విదాయ రుథలకు త్తము 

పరీక్షలో ఫెయిల్ అయాయ మని చెపా డం ఇషంి ఉండదు. 

క్రామ గారం మూతపడుతుందని, ఉదోయ గం పోతుందని 

తమ ఉదోయ గులకు చెపా డం యజ్మానులకు ఇషంి 

లేదు. 

కెవిన్ హారిస్ట తలితోంప్డులకు ప్బెజిల్ నుండి ఫోన్ చేస 

తమ కొడుకు మునిిపోయే ప్పమాదంలో చనిపోయాడని 

చెపా డం నాకు నచా లేదు. 

 

కొనిు స్వరోు శాశ్వ తమైన తీరుా  లేదని నేను 

కోరుకుంటనాు ను. దాని గురించన ఆలోచనే 

నిరుత్తు హంగా మరియ్య భయానక్ంగా ఉంటంది. 

పరోల్ళ్తో జీవిత ఖైదు చేయబడిన వయ కి తని చూసన 

అనుభూతి నాకు క్లిింది. జీవితంలోని ఆనందాలు - 

సేవ చి , కుటంబం, వినోదం వంటివి ఏవీ 

అనుభవించలేరని తెలిస అనిు  సంవతు రాలు. 

ప్బెజిల్ళ్లోని జోవో పస్ు వాలో జైలులో ఉను  ముసంో ఒక్ 

ఉదాహరణ - ఒక్ శాఖాహారుడు, వెప్రి వెప్రివాడు, 

పరాగేవ లోని కుటంబం, బిన్ లాడెన్ వైదుయ డు ఎలా 

ఉనాు  బయట్కు రావాలిు  వచా ంది. 
 

తీరుా  ఉండకూడదని నేను కోరుకుంటనాు ను కాని 

యేసు అక్క డ ఉంటాడని చెపా్ప డు, తదావ రా అది 



ళ్సథరపడుతుంది. మీరు వితితన దానినే మీరు పండిస్వత రని 

చెపాే  స్వరవ ప్తిక్ చటిానిు  క్నిపట్డిం ఎవరి ఆలోచన? 

అది ప్పభువు! నేను ప్పభువు క్ంటే తెలివైనవాడినని 

అనుకుంటనాు నా? అతను శాశ్వ తమైన తీరుా ను 

నిరణయించనప్పా డు అతను నా సలహా అడిగాడని మీరు 

అనుకుంటనాు రా? నేను దేవుని క్ంటే మెరుగైన వయ కి తనా, 

ఎందుక్ంటే ఎవరైనా నరకానికి శిక్షంచబడత్తరని నేను 

ఆలోచంచలేను మరియ్య అది జ్రుగుతుందని అతను 

వాగాదనం చేశాడు? 
 

చెడావారిని శక్షుంచడుంలో దేవుడు సుంతోషుంచడు, 

కానీ అతన దానిని చేసాాడు (యెహెజ్కస లు 33:7-11). 
 

దుుఃఖక్రమైన రోజు రాబోతోంది మరియ్య భగవంతుడు 

చేసనటే ోమేము దానిని విచారంతో ప్పడత్తము. 
 
 

ముగిుంప్ప 

a. శ్చశ్ా తమైన తీరుు  నిజానిక్త శుభవార్,ా సువార్లాో 

భాగుం. 

నేను ఏమి చెపా్ప ను (మనం సువారతను 

బోధసుతను ప్పా డు మనం "సువారత" బోధస్వతము 

మరియ్య శాశ్వ తమైన తీరుా  శుభవారత కాదు. ఇది చెడ ్

వారత కానీ ఇది నిజ్ం) సా షంి చేయాలి. 
 

రోమనోు 2:14-16 “ధరమ శాస్త్సతం లేని అనయ జ్నులు 

ధరమ శాస్త్స్వతనికి సంబంధంచన పనులను 

సహజ్సదంాగా చేసనప్పా డు, ధరమ శాస్త్సతం లేని వారు 

తమకు త్తముగా ఒక్ చట్ంిగా ఉంటారు, ఎందుక్ంటే 

వారు తమ హృదయాలలో ప్వాసన ధరమ శాస్త్సత పనిని 

చూప్పత్తరు, వారి మనస్వు క్ష స్వక్షయ మిసుతంది. మరియ్య 

వారి ఆలోచనలు ప్పత్తయ మాు యంగా ఆరోపణలు 

చేయడం లేదా వారిని సమరిథంచడంనా సువారత 

ప్పకారం, దేవుడు ప్ీసుతయేసు దావ రా మనుష్యయ ల 

రహస్వయ లను తీరుా  తీర్చా  రోజున. 
 

"నా సువారత ప్పకారం" అనే పదం దావ రా ప్పల్ చెపేా ది 

ఏమిట్ంటే, ఈ నాయ యపరమైన దేవుని ఉప్గత 

సువారతలో భాగమే, మరియ్య ఈ తీరాు  అంశానిు  

తిరసక రించే లేదా వదిలివేసే సువారత యొక్క  ఏదైనా 

బోధ లోపభూయిషంిగా ఉంటంది. ఇది దేవుడిని 

తి గంచే తప్పా డు, క్ృప్తిమమైన సువారత. అలాంటి 

సువారత దేవుని ప్పేమను దేవుని పవిప్తత నుండి వేరు 

చేసుతంది మరియ్య అనాయ యం యొక్క  చెడును 

ప్పోతు హసుతంది. ఈ రోజులోో ప్పజ్లు 

వినాలనుకుంటను  ప్పముఖ సందేశ్ం అది కాదు. 
 

ప్ీసుత సదాాంతం యొక్క  మొదటి స్తప్త్తలలో భాగమైన 

శాశ్వ తమైన తీరుా  శుభవారత ఎందుక్ంటే యేసు, 
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మానవ అధకారులందరికి భిను ంగా, "లోకానిు  నీతితో 

తీరుా తీరుత్తడు." 
 

చట్ంి 17:30-"కావున అజాపన కాలాలను విసమ రించ, 

దేవుడు ఇప్పా డు మనుష్యలకు ప్పతిచోటా 

{ప్పజ్లందరూ} పశాా త్తతపపడాలని 

ప్పక్టిసుతనాు డు.ఎందుక్ంటే, త్తను నియమించన 

వయ కి త దావ రా ప్పపంచానికి నీతిగా తీరుా  తీర్చా  రోజును 

ఆయన నిరణయించాడు, మృతులలో నుండి 

ఆయనను లేపడం దావ రా మనుష్యయ లందరిీ 

రుజువును అందించాడు. 
 

ప్ీళ్సుత తీరుా  నీతిగా ఉంటంది. 
 

దేవుని ప్పజ్ల శాశ్వ తమైన విధ శుభవారత, ప్క్మం 

మరియ్య గందరగోళ్ం కాదు, నీతి మరియ్య అధరమ ం 

కాదు, నిజ్ం, నాయ యం, మంచతనం, శాంతి మరియ్య 

ప్పేమ. అది శుభవారత. శాశ్వ త విజ్యం చెడుపై మంచ 

మరియ్య తపా్ప పై సతయ ం. 
 

బి. మనుం వాకాయ నిి  బోధిుంచాలి 

2 తిమోతి 4:1-4 “సజీవులకు మరియ్య 

చనిపోయినవారికి మరియ్య ఆయన ప్పతయ క్షత 

మరియ్య ఆయన రాజ్య మును బటి ి తీరుా  

తీరా వలసన దేవుని మరియ్య ప్ీసుత యేసు సనిు ధలో 

నేను {మీకు} గంభీరంగా ఆజాప ప్టసుతనాు ను: prప్పతి 

పదం; స్వజ్న్ళ్లో {మరియ్య} స్వజ్న్ళ్లో సదాంగా 

ఉండండి; మికిక లి ఓప్టక్తో మరియ్య ఉపదేశ్ముతో 

గదిదంచు, మందలించు, బోధంచు." 
 

మతతయి 12:41-42"నీనెవెలోని మనుష్యయ లు తీరుా లో 

ఈ తరానికి అండగా నిలుస్వతరు మరియ్య వారు యోనా 

బోధకు పశాా త్తతపపడినందున దానిని ఖండించారు; 

మరియ్య ఇదిగో, యోనా క్ంటే గొపా వాడు ఇక్క డ 

ఉనాు డు. {దక్షణ} రాణ తీరుా  సమయంలో ఈ 

తరంతో ప్పట లేచ, దానిని ఖండించంది, 

ఎందుక్ంటే ఆమె సల్మోను ళ్జాపనానిు  వినడానికి 

భూమి చవరలనుండి వచా ంది; మరియ్య సల్మోను 

క్ంటే గొపా వాడు ఇక్క డ ఉనాు డు. 
 

సి. దేవుని శ్చశ్ా తమైన తీరుు  శ్చశ్ా తమైనది -

హెప్బీయ్యలు 9:27 
 

డి. మనుం వెతుకుతుని  దానిని క్నగొుంట్లము -

రోమనోు 2:6-10 
 

ఇ. దేవుని తీరుు  యొక్స  గొపు  రోజు సుంతోషక్ర్మైన 

రోజు లేదా విచార్క్ర్మైన రోజు? 
 

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Act&c=17&v=1&t=NASB#comm/30
http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=2Ti&c=4&v=1&t=NASB#comm/1
http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Mat&c=12&v=1&t=NASB#comm/41


ఇది మీపై ఆధారపడి ఉంటంది. యేసు అపా టికే తన 

వంతు పని చేస్వడు. మేము ఎలా సా ందిస్వతము? 

ఏ వయ కి త నాయ యమూరిత నుండి లేదా తీరుా  నుండి 

తపా్ట ంచుకోలేడు. అతని నుండి ప్పరిపోక్ండి లేదా 

అతని నుండి దాచడానికి ప్పయతిు ంచక్ండి, కానీ 

అతనిలో దాచండి. ీరి త, గౌరవం మరియ్య 

అమరత్తవ నిు  కోరుకోండి. పశాా త్తతపం మరియ్య 

విశావ సం దావ రా దేవునితో శాంతిని కోరుకోండి. రెండు 

మారాగలు మాప్తమే ఉనాు యి, విశాలమైనవి మరియ్య 

ఇరుైనవి; మరియ్య కేవలం రెండు విధ, శాశ్వ త 

జీవితం మరియ్య శాశ్వ తమైన మరణం. ఇపా్ప డు 

సరైన సమయం. మనకు జీవితంలో ఒకే ఒక్క  ష్టట్ 

ఉంది (హెప్బీయ్యలు 9:27). 
 

తీరుు  రోజున దేవుడు నీతో ఏమి చెబుత్తడు? 
 

ప్పశ్ు లు 

2. దుషి్యలను శిక్షంచడంలో సంతోషించనందున 

ఎవవ రూ నశించకూడదని దేవుడు 

కోరుకుంటనాు డు, కానీ అతను భూమిపై కాలం 

చవరిలో దుషి్యడిని చేస్వతడు. 

T. ___ F. ___ 
 

2. ప్ీసుత 2వ రాక్డ మరియ్య తీరుా లో ఇలా ఉంటంది: 

a. ___ శుభవారత - నితయ  జీవితం 

బి. ___ చెడ ్వారతలు - శాశ్వ తమైన మరణం 

స. ___ శుభవారత మరియ్య చెడు వారతలు రెండూ 
 

3. ఆయన సతయ ం, దయగలవాడు, పవిప్తుడు, నాయ యం 

మరియ్య ప్పేమ ఉను ందున దేవుని తీరాు  నీతిగా 

ఉంటంది 
T. ___ F. ___ 
 

4. ప్ీసుతను సంతోషపటే ివారి కోసం అతయ ంత ళ్కిషోమిైన 

చరయ  ఏమిట్ంటే, ప్పప క్షమాపణ గురించన ఆయన 

సువారత, సువారత ప్పక్టించబడట్ం. 
T. ___ F. ___ 
 

5. తీరుా  రోజున మీరు ఆయన ఎదుట్ నిలబడి 

ఉను ప్పా డు దేవుడు మీతో ఏమి చెబుత్తడు? 

a. ___ స్వవ గతం మరియ్య ప్ీసుత మరియ్య 

నీతిమంతులందరితో నితయ  జీవితంలోని 

ఆనందాలలోకి ప్పవేశించండి 

బి. ___ ననుు  విడిచపటి,ి స్వత్తను మరియ్య 

తిరుగుబాట చేసే దురామ రుగలందరితో క్లిస 

శాశ్వ తమైన మరణంలోకి ప్పవేశించండి. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


