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ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి చెప్ప బడిన వాటి 

యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ (IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

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

మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబీ్బ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, తెలుస్తకోవడం 

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

బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ నే్స్  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, వివిధ్ బైబిల్ 

అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి బైబిల్ 

న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో జాప్రరతతగా 

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

ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా మారుుంద. 

అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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How Did Everything Get Here? 
 
Creation or A Big Bang? 
 
How did everything begin? Where did everything come 

from? The first things a human being becomes aware of are 

ఇక్క డ ప్రతిదీ ఎలా వచ్చ ింది? 

 
సృష్ట ిలేదా బిగ్ బ్య ింగ్? 

 

ప్రతిదీ ఎలా ప్ారింభమింది? ప్రతిదీ ఎక్క డ నిండి 

వచ్చ ింది? మానవుడు తన చుట్టూ  ఉనన  విషయాలు, 



things around him, the external world. When a baby comes 

into this world he or she is more aware of people and things 

than he is about himself. It's more of an awareness of the 

externals than of the internals. As time goes on they begin 

to realize that there are questions about where all these 

things came from. A relatively young child might begin 

asking questions about origin and those questions are 

simple at first. A child may say, "Where did the stars in the 

sky come from?" A simple question usually gets a simple 

answer. If the parent is a believer in God, a Christian, the 

answer might be, "God put them there." If the parent is an 

atheist, a non-believer, the answer might be, "a long time 

ago there was just a huge explosion and things just landed 

in space."  

 

As they grow older the questions become more 

sophisticated, not just “how did the stars get there” or “how 

did the moon get there”. How do we explain galaxies that 

are trillions of light years away? How do we explain the 

complexity of the human body, the human brain, the kidney 

or the eye? How do we explain all of the laws and 

properties of physics that hold all these things together? 

Where did all that come from? More sophisticated 

questions demand more sophisticated and reasonable 

answers. We want logically formulated answers that will 

withstand questioning and probing.  It's also right that we 

should ask about origin, demand an answer that is accurate 

with all known data and sensible in the face of questioning 

by us and by critics. It is an insult to our intelligence to 

accept an answer that is untrue or that is poorly formulated.  

 

We begin to see that the source of everything that is, is a 

source that's supernatural, a source that is of supreme 

power and intellect and a source that has a morality and an 

ethic. By definition that source is named God. Here's what 

Paul said in Romans 1:20, "For since the creation of the 

world, God's invisible qualities, His eternal power and 

divine nature have been clearly seen, being understood 

from what has been made so that men are without excuse." 

Paul was right. If you can't look around and see what has 

been made and realize that the tremendous amount of 

evidence there for that supernatural, all-powerful, all-

intelligent, all-moral God, what could possibly prove it to 

you?  

 

Where did everything come from? Everything came from 

the Almighty God of heaven and earth, who loved us and 

created us and everything we see. 

 

Natural Law or Supernatural Force? 
When asked the question about origin, the Christian's 

insight is that this world had to have a supernatural 

beginning. The very beginning of the Bible, God's Word, 

says "In the beginning, God created the heavens and the 

earth." (Genesis 1) That same thing is verified over and 

over again in the scripture. "He wraps himself in light as 

బాహ్య  ప్రరించిం గురించ్ తెలుసుకునన  మొదటి 

విషయాలు. ఒక్ శిశువు ఈ ప్రరించింలోకి వచ్చ నప్పు డు, 

అతన లేదా ఆమె తన గురించ్ క్ింటే వయ కుులు మరయు 

విషయాల గురించ్ ఎకుక వగా తెలుసుకుింటారు. ఇది 

అింతరగత విషయాల క్ింటే బాహ్య  విషయాలపై 

అవగాహ్న ఎకుక వ. సమయిం గడిచేకొదీ,ీ ఇవన్నన  ఎక్క డ 

నిండి వచ్చచ యి అనే ప్రశ్న లు ఉన్నన యని వారు 

ప్గహించడిం ప్ారింభిస్తురు. స్తపేక్షింగా చ్నన  పిలలవాడు 

మూలిం గురించ్ ప్రశ్న లు అడగడిం ప్ారింభిించవచుచ  

మరయు ఆ ప్రశ్న లు మొదట సరళింగా ఉింటాయి. ఒక్ 

పిలలవాడు ఇలా అనవచుచ , "ఆకాశ్ింలో నక్షప్ాలు 

ఎక్క డ నిండి వచ్చచ యి?" ఒక్ స్తధారణ ప్రశ్న  

స్తధారణింగా స్తధారణ సమాధానిం పిందుతింది. 

తల్లలతింప్డులు దేవుణ్ణ ి విశ్వ సిస్తు, క్రైసువుడైతే, "దేవుడు 

వారని అక్క డ ఉించ్చడు" అని సమాధానిం ఇవవ వచుచ . 

తల్లలతింప్డులు న్నసిుకులు, అవిశ్వవ సులు అయితే, 

సమాధానిం ఇలా ఉిండవచుచ , " 

 

వారు పెదయీాయ క్ ప్రశ్న లు మరింత అధున్నతనింగా 

మారాయి, కేవలిం "నక్షప్ాలు ఎలా వచ్చచ యి" లేదా 

"చింప్దుడు ఎలా వచ్చచ డు". ప్టిల్లయనల కాింతి 

సింవతస రాల దూరింలో ఉనన  గెలాక్సస లన ఎలా 

వివరస్తుము? మానవ శ్రీరిం, మానవ మెదడు, 

మూప్తపిిండిం లేదా క్ింటి సింకి లషూతన ఎలా 

వివరస్తుము? ఈ విషయాలనిన ింటిన్న క్ల్లపి ఉించే 

భౌతిక్శ్వక్రసుిం యొక్క  అనిన  నియమాలు మరయు 

లక్షణాలన మనిం ఎలా వివరస్తుము? అదింా ఎక్క డి 

నించ్ వచ్చ ింది? మరింత అధున్నతన ప్రశ్న లకు 

మరింత అధున్నతనమన మరయు సహేతక్మన 

సమాధాన్నలు కావాల్ల. మేము ప్రశిన ించడిం మరయు 

విచ్చరణన తట్టూకోగల ారక క్ింగా రూపిందిించబడిన 

సమాధాన్నలన కోరుకుింట్టన్నన ము. మేము మూలిం 

గురించ్ అడగడిం కూడా సరైనదే, మాకు తెల్లసిన 

మరయు విమరశ కుల ప్రశ్న ల నేరథ్య ింలో అనిన  

తెల్లసిన డేటాతో ఖచ్చ తమన మరయు తెల్లవైన 

సమాధాన్ననిన  కోరడిం. అసతయ మన లేదా పేలవింగా 

రూపిందిించబడిన సమాధాన్ననిన  అింగీక్రించడిం 

మన తెల్లవితేటలన అవమానిించడమే. 

 

ఉనన  ప్రతిదానిక్స మూలిం అతింప్దియమనది, 

అతయ నన త శ్కి ు మరయు తెల్లవిగల మూలిం మరయు 

నైతిక్త మరయు నైతిక్త క్ల్లగిన మూలిం అని మనిం 

చూడటిం ప్ారింభిస్తుము. నిరవ చనిం ప్రకారిం ఆ 

మూలానికి దేవుడు అని పేరు పెటాూరు. రోమనల 1:20లో 

పౌలు చెపిు నది ఇక్క డ ఉింది, "ప్రరించ్చనిన  

సృష్ూించ్నరు టి నిండి, దేవుని అదృశ్య  లక్షణాలు, 

అతని శ్వశ్వ తమన శ్కి ు మరయు దైవిక్ సవ భావిం 

సు షూింగా క్నిపిించ్చయి, తదావ రా మనష్యయ లు 

క్షమించబడని విధింగా తయారు చేయబడిన దాని 



with a garment, He stretches out the heavens like a tent, and 

lays the beams of His upper chambers on their waters. He 

makes the clouds His chariot and He rides on the wings of 

the wind. He makes winds his messengers, flames of fire 

His servants. He set the earth on its foundation." (Psalm 

104) Who created everything there is?  God did - God the 

Father, Son and Holy Spirit.  

 

Also, Colossians 1:16, states "For by Him all things were 

created, things in heaven and on earth, visible and invisible, 

whether thrones or powers or rulers or authorities, all things 

were created by Him and for Him. He is before all things 

and in Him all things hold together." Those are the answers 

for the Christian. How did everything get here? There was 

a supernatural force. 

 

But for those who would hold to the premise that 

everything came about through natural forces, they find 

themselves in a position that knows no defense.  

 

There are two basic things in this universe. There is matter 

and there is energy. The problem is that neither matter nor 

energy have in and of themselves any creative force. Matter 

does not create other matter. A piece of wood does not 

naturally create another piece of wood. Matter and energy 

are continually being used up. How many times have you 

heard scientists tell us that this universe of ours is running 

down? We are told that our sun, which is a star in the Milky 

Way galaxy, is about at middle age. Supposedly, a billion 

years from now our sun will eventually use all its energy. 

It's winding down. If our universe is composed of matter 

and energy, where did those things come from? By natural 

law, they did not create themselves. Where did they come 

from? By natural law, they are winding down and are going 

to be spent up. Who created the great storehouse of energy 

in the first place? Natural science knows no answer. 

 

Current scientific theory holds that light, whenever it was 

created, came from non-living matter. That's an interesting 

assumption, isn't it? In a book published not that long ago 

called “Issues and Evolution”, it states that very thing, "The 

assumption that all life comes from non-living matter must 

be made by the modern scientist if he believes that the 

question, 'What is life?' belongs in the natural sciences." 

The point is those who propose that there was no 

supernatural cause must propose that life came from 

something not alive. But, that flies in the face of modern 

science. Have you ever heard of the theory of spontaneous 

generation, a theory that was popular in the 19th century 

that life did indeed come from non-living matter? The 

ancients used to believe that worms actually came from 

horse hairs that were dipped in water. Ah, but along came 

a noted scientist by the name of Louis Pasteur. You may 

have heard of him, he was big in milk. Pasteur through a 

number of experiments verified the conclusion that life 

cannot come from nonliving matter. Do you see the point? 

నిండి అరథిం చేసుకున్నన రు." ాల్ చెపిు ింది నిజమే. 

మీరు చుట్టూ  చూసి, తయారు చేయబడిన వాటిని 

చూడలేక్పోతే మరయు ఆ అతింప్దియ, 

సరవ శ్కి ుమింతడు, సరవ జా్ఞనిం, నైతిక్త ఉనన  దేవునికి 

అదుు తమన స్తక్ష్యయ లు ఉన్నన యని ప్గహించలేక్పోతే, 

మీకు ఏది నిరూపిించగలదు? 

 

ప్రతిదీ ఎక్క డ నిండి వచ్చ ింది? ప్రతిదీ సవ ర గిం 

మరయు భూమ యొక్క  సరవ శ్కి ుమింతడైన దేవుని 

నిండి వచ్చ ింది, అతన మనల్లన  ప్పేమించ్చడు 

మరయు మనల్లన  మరయు మనిం చూస్త ప్రతిదానిన  

సృష్ూించ్చడు. 

 

సహజ చట్ిిం లేదా అతింప్దియ శక్త?ి 

మూలిం గురించ్ ప్రశ్న  అడిగినప్పు డు, క్రైసువుని 

అింతరృీష్ూ ఏమటింటే, ఈ ప్రరించ్చనికి అతింప్దియ 

ప్ారింభిం ఉిండాల్ల. బైబిల్ ప్ారింభింలోనే, దేవుని 

వాక్య ిం ఇలా చెబుతోింది: “ఆదిలో దేవుడు సవ రాగనిన  

సృష్ూించ్చడులుమరయు భూమ." (ఆదికాిండము 1) 

అదే విషయిం లేఖనింలో రదే రదే 

ధృవీక్రించబడిింది. "అతన ఒక్ వక్రసుింతో తనన 

ాన కాింతితో చుట్టూకుింటాడు, అతన ఒక్ గుడారింలా 

ఆకాశ్వనిన  విసురించ్చడు మరయు తన పై గదుల 

దూలాలన ఉించ్చడు. వార న్నటి మీద. అతన 

మేఘాలన తన రథ్ింగా చేసుకున్నన డు మరయు 

అతన గాల్ల రెక్క లపై ప్రయాణ్ణించ్చడు. గాల్లని తన 

దూతలుగా, అగిన జ్ఞవ లలన తన స్తవకులుగా 

చేసుకున్నన డు. అతన భూమని దాని ప్పన్నదిపై 

ఉించ్చడు." (క్సర ున 104) అక్క డ ఉనన  ప్రతిదానిన  ఎవరు 

సృష్ూించ్చరు? దేవుడు చేస్తడు - దేవుడు తింప్డి, 

కుమారుడు మరయు రరశుదాాతమ . 

 

అలాగే, కొలొసస యులు 1:16, "ఆయన దావ రానే, 

సవ ర గింలో మరయు భూమపై ఉనన వి, క్నిపిించేవి 

మరయు అదృశ్య మనవి, సిింహాసన్నలైన్న, 

అధికారాలైన్న, ాలకులైన్న, అధికారులైన్న, సమసుమూ 

ఆయన దావ రానే సృష్ూించబడాాయి. ఆయన ముిందు 

ఉన్నన డు. అనిన  విషయాలు మరయు ఆయనలో అన్నన  

క్ల్లసి ఉన్నన యి." ఇవి క్రైసువులకు సమాధాన్నలు. అన్నన  

ఇక్క డికి ఎలా వచ్చచ యి? ఒక్ అతింప్దియ శ్కి ు ఉిండేది. 

 

కాన్న ప్రతిదీ సహ్జ శ్కుుల దావ రానే జరగిిందని 

ఆవరణలో ఉనన వారకి, వారు తమన ాము రక్షణ లేని 

స్థసిథతిలో క్నగింటారు. 

 

ఈ విశ్వ ింలో రెిండు ప్ాథ్మక్ అింశ్వలు ఉన్నన యి. 

రదారథిం ఉింది మరయు శ్కి ు ఉింది. సమసయ  ఏమటింటే, 

రదారిాం లేదా శ్కి ు తమలో మరయు సృజన్నతమ క్ శ్కి ుని 

క్ల్లగి ఉిండవు. రదారథిం ఇతర రదారాథనిన  సృష్ూించదు. 



Do you see that those who say that this world and this 

universe somehow just have always been?  

 

Science has to repudiate itself to hold a non-creationist's 

view. As we look at this question, "Where did everything 

come from?" When reduced to a choice, either there was a 

supernatural creative force, or there was just natural law. 

There's really no choice to be made. There had to be a 

supernatural force. 

 

 

Is it here by design or is it here by accident? 
 Consider the fact that our world is filled with millions of 

living things, any one of which is more complex and 

sophisticated than any man-made object. In other words, 

there must have been a great deal of intelligence associated 

with that supernatural force that put everything here. Our 

body is composed of literally hundreds of millions of cells. 

Did you know that each tiny cell has an electrical system 

that's more complex than the telephone system of a city of 

30,000 people? Isn't that amazing?  The question is, "Is 

there any man-made object that we would account for apart 

from intelligent design and production?" Imagine the 

telephone system in a city the size of New York City. Think 

about all the switches, all the intricate wiring, the satellite 

up-link. Think about all that went into that. Imagine 

somebody telling you that nobody designed that. Nobody 

drew any pictures, there weren't any plans, nobody 

manufactured that entire scenario, but it just simply 

happened. The biggest fool in the world wouldn't believe 

that. Basic rationality says that if we see something that 

complex we assume design and intelligence. Since it is 

ridiculous to think that any man-made device was made 

without design and production, how much more ludicrous 

is it to assume that there was no design in these non-man-

made objects, any one of which is more complex? The 

human brain, the human body, the kidney - the greatest 

filtering system in the world. One scientist set forth in a 

recent journal that the chance of one protein molecule 

falling together in place at random - the chance of that was 

1 x 2.02 x 10 raised to the 239th power. Is it by chance or 

was it design? The believer accepts passages like Psalm 

19:1 when David wrote, "The heavens are declaring the 

glory of God and the firmament proclaims His handiwork." 

There was indeed a design and it was magnificent. 

 

 

Supernatural or Natural?  
It was supernatural. Design or accident? It had to have been 

design. But what about the nature of that Creator? I'm 

finding more and more people in our world are willing to 

accept the fact that there had to be a Creator, but more and 

more are also assuming that Creator was some cosmic 

force, some huge glob of energy out there in the universe, 

not a personal God. To that we need to take a look at our 

universe. Sometimes we see exceptions to it, but the human 

ఒక్ చెక్క  ముక్క  సహ్జింగా మరొక్ చెక్క  ముక్క న 

సృష్ూించదు. రదారథిం మరయు శ్కి ు నిరింతరిం 

ఉరయోగిించబడుతన్నన యి. మనలోని ఈ విశ్వ ిం 

క్షీణ్ణస్ుిందని శ్వక్రసువేతులు ఎనిన స్తరుల చెరు డిం మీరు 

విన్నన రు? ాలప్పింత గెలాక్సస లో నక్షప్తమన మన 

సూరుయ డు మధయ వయసుస లో ఉన్నన డని మనకు 

చెరు బడిింది. ఇరు టి నిండి ఒక్ బిల్లయన్ 

సింవతస రాల నిండి మన సూరుయ డు చ్వరకి తన శ్కి ుని 

ఉరయోగిించుకుింటాడు. ఇది వైిండిింగ్ డౌన్. మన 

విశ్వ ిం రదారథిం మరయు శ్కి ుతో కూడి ఉింటే, ఆ 

వసుువులు ఎక్క డ నిండి వచ్చచ యి? సహ్జ చటూిం 

ప్రకారిం, వారు తమన ాము సృష్ూించుకోలేదు. ఎక్క డి 

నించ్ వచ్చచ రు? సహ్జ చటూిం ప్రకారిం, అవి 

మూసివేయబడాయి మరయు ఖరుచ  

చేయబడుతన్నన యి. మొదటి స్థస్తథ నింలో గరు  శ్కి ు 

నిలవ న ఎవరు సృష్ూించ్చరు? సహ్జ శ్వక్రస్తునికి 

సమాధానిం తెల్లయదు. 

 

ప్రసుుత శ్వక్రరుయ సిదాాింతిం ప్రకారిం కాింతి, ఎప్పు డు 

సృష్ూించబడిన్న అది నిరీవీ రదారథిం నిండి వచ్చ ింది. 

అది ఒక్ ఆసకి ుక్రమన ఊహ్, కాదా? "ఇష్యయ స్ అిండ్ 

ఎవల్యయ షన్" అనే పేరుతో చ్చలా కాలిం ప్కితిం 

ప్రచురించబడిన ఒక్ ప్పసుక్ింలో, ఇది ఇలా పేరొక ింది, 

"అనిన  జీవులు జీవిం లేని రదారథిం నిండి వస్తుయని 

ఊహ్ ఆధునిక్ శ్వక్రసువేతు అతన విశ్వ సిస్తు, 'ఏమటి? 

జీవితిం?' సహ్జ శ్వక్రస్తు లకు చెిందినది." విషయిం 

ఏమటింటే, అతింప్దియ కారణిం లేదని 

ప్రతిాదిించేవారు జీవిం సజీవింగా లేని దాని నిండి 

వచ్చ ిందని ప్రతిాదిించ్చల్ల. కాన్న, అది ఆధునిక్ విజా్ఞన 

శ్వక్రసుింలో ఎగిరపోతింది. స్తు ింటేనియస్ జనరేషన్ 

సిస్థదాాింతిం గురించ్ మీరు ఎప్పు డైన్న విన్నన రా, 19వ 

శ్ాబిీంలో ప్రసిది ీచెిందిన ఒక్ సిదాాింతిం నిజ్ఞనికి జీవిం 

లేని రదారథిం నిండి వచ్చ ిందా? న్నటిలో ముించ్న 

గుప్రప్ప వింప్ట్టక్ల నిండి ప్పరుగులు వస్తుయని 

పూరీవ కులు నముమ ారు. ఆహ్, అయితే ల్యయిస్ 

ాశ్చ ర్ అనే ప్రసిద ా శ్వక్రసువేతు కూడా వచ్చచ రు. మీరు 

అతని గురించ్ విని ఉిండవచుచ , అతన ాలలో 

పెదవీాడు. ాశ్చ ర్ అనేక్ ప్రయోగాల దావ రా నిరీవీ 

రదారథిం నిండి జీవిం రాదు అనే నిరాారణన 

ధృవీక్రించ్చరు. మీరు ాయిింట్ చూస్తరా? ఈ 

ప్రరించిం మరయు ఈ విశ్వ ిం ఏదో ఒక్విధింగా 

చెపేు వారు ఎలలప్పు డూ ఉన్నన రని మీరు చూసుున్నన రా? 

మీరు ాయిింట్ చూస్తరా? ఈ ప్రరించిం మరయు ఈ 

విశ్వ ిం ఏదో ఒక్విధింగా చెపేు వారు ఎలలప్పు డూ 

ఉన్నన రని మీరు చూసుున్నన రా? మీరు ాయిింట్ 

చూస్తరా? ఈ ప్రరించిం మరయు ఈ విశ్వ ిం ఏదో 

ఒక్విధింగా చెపేు వారు ఎలలప్పు డూ ఉన్నన రని మీరు 

చూసుున్నన రా? 

 



creatures who inhabit this world have an innate sense of 

morality. Isn't it amazing that as you span the civilizations 

that inhabited this world over the centuries that there is a 

remarkable consistency of what we call good and what we 

call bad. If you go back to the Egyptians or the American 

Indians or to the Incas or the Babylonians, civilizations that 

had no contact with each other, and by and large their 

statutory code was remarkably similar. It was always 

illegal to murder, it was always illegal to steal, it was 

always illegal to lie. There were sexual norms in each of 

those civilizations. There was, it seems, within the hearts 

of those people an innate sense of right and wrong. Similar 

across the world. Why is it that we universally call a man 

like Hitler or Saddam Hussein evil? What would evil mean 

if we were not created by a moral Creator? Evil would just 

be my preference as opposed to yours, and our preferences 

would be as numerous as there are people on the face of 

this earth, but that's not the case. 

 

We are given a sense of morality. Moral sense does not 

come from a non-moral source. If we've come from rock, 

dirt and matter, where did we get conscience or morality? 

 

We begin to see that the source of everything that is, is a 

source that's supernatural, a source that is of supreme 

power and intellect and a source that has a morality and an 

ethic, and by definition, that source is named God. Here's 

what Paul said in Romans 1:20, "For since the creation of 

the world, God's invisible qualities, His eternal power and 

divine nature have been clearly seen, being understood 

from what has been made so that men are without excuse." 

Paul was right. If you can't look around and see what has 

been made and realize that the tremendous amount of 

evidence there for that supernatural, all-powerful, all-

intelligent, all-moral God, what could possibly prove it to 

you?  

Where did everything come from? From the Almighty God 

of heaven and earth, who loved us and created us and 

everything we see.  
                                                       Amazing Grace Lesson # 1001 Steve 

Flatt 

Questions  
1. Can eternal power and divine nature be clearly 

understood by what God has made? 
Yes ___ No ___ 
 

2. How were things created? 
a. ___ Unknown 
b. ___ A big bang 
c. ___ created by and eternal power 
d. ___ None of the above 

 
3. Which of the two things in the universe were 

created? 
a. ___ Matter 
b. ___ Energy 

సృష్ూకాని దృక్ు థానిన  క్ల్లగి ఉిండటానికి సైన్స  తనన 

ాన తిరసక రించవలసి ఉింట్టింది. మేము ఈ 

ప్రశ్న న రరశీల్లస్తు, "అన్నన  ఎక్క డ నిండి వచ్చచ యి?" 

ఎింపిక్కు తగి గించబడినప్పు డు, అతింప్దియ 

సృజన్నతమ క్ శ్కి ు ఉింది, లేదా కేవలిం సహ్జ చటూిం 

ఉింది. చేయడానికి నిజింగా ఎింపిక్ లేదు. ఒక్ 

అతింప్దియ శ్కి ు ఉిండాల్ల. 

 

 

ఇది డిజైన్ దాా రా ఇక్క డ ఉిందా లేదా 

ప్రమాదవశాతి్త ఇక్క డ ఉిందా? 

మన ప్రరించిం మల్లయనల కొదీ ీ జీవరాశులతో నిిండి 

ఉిందనే వాసువానిన  రరగణ్ణించిండి, వాటిలో ఏదైన్న 

మానవ నిరమ త వసుువు క్ింటే చ్చలా స్థకి లషూమనది మరయు 

అధున్నతనమనది. మరో మాటలో చె ుా లింటే, ప్రతిదీ 

ఇక్క డ ఉించ్న ఆ అతింప్దియ శ్కి ుతో సింబింధిం ఉనన  

గరు  తెల్లవితేటలు ఉిండాల్ల. మన శ్రీరిం అక్షరాలా 

విందల మల్లయనల క్ణాలతో కూడి ఉింట్టింది. మీకు 

తెలుస్త ప్రతి చ్నన  సెల్ 30,000 మింది జన్నభా ఉనన  

నగరింలో టెల్లఫోన్ వయ వసథ క్ింటే సింకి లషూమన విదుయ త్ 

వయ వసథ ఉిందా? అది అదుు తిం కాదా? ప్రశ్న  ఏమటింటే, 

"ఇింటెల్లజింట్ డిజైన్ మరయు ప్పడక్షన్ కాకుిండా 

మనిం లెకిక ించే మానవ నిరమ త వసుువు ఏదైన్న ఉిందా?" 

న్యయ యార్క  నగరిం రరమాణింలో ఉనన  నగరింలో 

టెల్లఫోన్ వయ వసథన ఊహించుకోిండి. అనిన  సివ చస్థలు, 

అనిన  స్థకి లషూమన వైరింగ్, శ్వటిలైట్ అప్-ల్లింక్ గురించ్ 

ఆలోచ్ించిండి. అిందులోకి వళ్లలన ప్రతిదాని గురించ్ 

ఆలోచ్ించిండి. దీనిన  ఎవరూ రూపిందిించలేదని 

ఎవరైన్న మీకు చెబుతన్నన రని ఊహించుకోిండి. ఎవరూ 

ఎలాింటి చ్ప్ాలన గీయలేదు, ఎలాింటి ప్రణాళ్లక్లు 

లేవు, ఆ మొతుిం దృశ్వయ నిన  ఎవరూ రూపిందిించలేదు, 

కాన్న అది కేవలిం జరగిింది. ప్రరించింలోనే అతి పెద ీ

మూరుుడు దానిని నమమ డు. ప్ాథ్మక్ హేతబదతా 

ఏమటింటే, సింకి లషూమనదానిన  మనిం చూస్తు, డిజైన్ 

మరయు తెల్లవితేటలన మనిం ఊహించుకుింటాము. 

డిజైన్ మరయు ఉతు తిు లేకుిండా ఏదైన్న మానవ నిరమ త 

రరక్రిం తయారు చేయబడిిందని అనకోవడిం 

హాస్తయ సు దింగా ఉింది కాబటిూ, ఈ మానవనిరమ త 

వసుువులలో డిజైన్ లేదని, వీటిలో ఏదైన్న ఒక్టి మరింత 

స్థకి లషూింగా ఉిందని భావిించడిం ఎింత హాస్తయ సు దింగా 

ఉింట్టింది? మానవ మెదడు, మానవ శ్రీరిం, 

మూప్తపిిండాలు - ప్రరించింలోనే గరు  వడపోత 

వయ వసథ. ఒక్ శ్వక్రసువేతు ఇటీవల్ల జరన ల్స్థలో ఒక్ ప్పటీన్ 

అణువు యాదృచ్ి క్ింగా క్ల్లసి రడిపోయే అవకాశ్ిం 

ఉిందని పేరొక న్నన డు - దాని అవకాశ్ిం 1 x 2.02 x 10 

239వ శ్కి ుకి పెరగిింది. ఇది యాదృచ్ి క్ింగా జరగిిందా 

లేదా డిజైన్ చేయబడిిందా? "ఆకాశ్ములు దేవుని 

మహమన ప్రక్టిించుచునన వి మరయు ఆకాశ్ము 

ఆయన చేతిరనలన ప్రక్టిించుచునన ది" అని 



c. ___ neither 
4. Creation was by accident.  

True ___ False ___ 

 

5. Since survival of the fittest exists in the animal 
world, then there is no inherent morality in 
humanity? 
True ___ False ___ 

 

 

దావీదు ప్వాసినప్పు డు క్సర ున 19:1 వింటి వాకాయ లన 

విశ్వవ సి అింగీక్రస్తుడు. నిజ్ఞనికి ఒక్ డిజైన్ ఉింది 

మరయు అది అదుు తమనది. వీటిలో ఏదైన్న ఒక్టి 

మరింత స్థకి లషూింగా ఉిందా? మానవ మెదడు, మానవ 

శ్రీరిం, మూప్తపిిండాలు - ప్రరించింలోనే గరు  వడపోత 

వయ వసథ. ఒక్ శ్వక్రసువేతు ఇటీవల్ల జరన ల్స్థలో ఒక్ ప్పటీన్ 

అణువు యాదృచ్ి క్ింగా క్ల్లసి రడిపోయే అవకాశ్ిం 

ఉిందని పేరొక న్నన డు - దాని అవకాశ్ిం 1 x 2.02 x 10 

239వ శ్కి ుకి పెరగిింది. ఇది యాదృచ్ి క్ింగా జరగిిందా 

లేదా డిజైన్ చేయబడిిందా? "ఆకాశ్ములు దేవుని 

మహమన ప్రక్టిించుచునన వి మరయు ఆకాశ్ము 

ఆయన చేతిరనలన ప్రక్టిించుచునన ది" అని 

దావీదు ప్వాసినప్పు డు క్సర ున 19:1 వింటి వాకాయ లన 

విశ్వవ సి అింగీక్రస్తుడు. నిజ్ఞనికి ఒక్ డిజైన్ ఉింది 

మరయు అది అదుు తమనది. వీటిలో ఏదైన్న ఒక్టి 

మరింత స్థకి లషూింగా ఉిందా? మానవ మెదడు, మానవ 

శ్రీరిం, మూప్తపిిండాలు - ప్రరించింలోనే గరు  వడపోత 

వయ వసథ. ఒక్ శ్వక్రసువేతు ఇటీవల్ల జరన ల్స్థలో ఒక్ ప్పటీన్ 

అణువు యాదృచ్ి క్ింగా క్ల్లసి రడిపోయే అవకాశ్ిం 

ఉిందని పేరొక న్నన డు - దాని అవకాశ్ిం 1 x 2.02 x 10 

239వ శ్కి ుకి పెరగిింది. ఇది యాదృచ్ి క్ింగా జరగిిందా 

లేదా డిజైన్ చేయబడిిందా? "ఆకాశ్ములు దేవుని 

మహమన ప్రక్టిించుచునన వి మరయు ఆకాశ్ము 

ఆయన చేతిరనలన ప్రక్టిించుచునన ది" అని 

దావీదు ప్వాసినప్పు డు క్సర ున 19:1 వింటి వాకాయ లన 

విశ్వవ సి అింగీక్రస్తుడు. నిజ్ఞనికి ఒక్ డిజైన్ ఉింది 

మరయు అది అదుు తమనది. 02 x 10 239వ శ్కి ుకి 

పెరగిింది. ఇది యాదృచ్ి క్ింగా జరగిిందా లేదా డిజైన్ 

చేయబడిిందా? "ఆకాశ్ములు దేవుని మహమన 

ప్రక్టిించుచునన వి మరయు ఆకాశ్ము ఆయన 

చేతిరనలన ప్రక్టిించుచునన ది" అని దావీదు 

ప్వాసినప్పు డు క్సర ున 19:1 వింటి వాకాయ లన విశ్వవ సి 

అింగీక్రస్తుడు. నిజ్ఞనికి ఒక్ డిజైన్ ఉింది మరయు అది 

అదుు తమనది. 02 x 10 239వ శ్కి ుకి పెరగిింది. ఇది 

యాదృచ్ి క్ింగా జరగిిందా లేదా డిజైన్ చేయబడిిందా? 

"ఆకాశ్ములు దేవుని మహమన ప్రక్టిించుచునన వి 

మరయు ఆకాశ్ము ఆయన చేతిరనలన 

ప్రక్టిించుచునన ది" అని దావీదు ప్వాసినప్పు డు క్సర ున 

19:1 వింటి వాకాయ లన విశ్వవ సి అింగీక్రస్తుడు. నిజ్ఞనికి 

ఒక్ డిజైన్ ఉింది మరయు అది అదుు తమనది. 

 

 

అతింప్దియమా లేక్ సహజమా? 

ఇది అతింప్దియమనది. డిజైన్ లేదా ప్రమాదిం? ఇది 

డిజైన్ చేయబడాల్ల. అయితే ఆ సృష్ూక్ర ు 

సవ భావమేమటి? మన ప్రరించింలో ఎకుక వ మింది 

వయ కుులు సృష్ూక్ర ు ఉిండాలనే వాసువానిన  

అింగీక్రించడానికి సిదిాంగా ఉన్నన రని నేన 

క్నగన్నన న, అయితే సృష్ూక్ర ు ఏదో ఒక్ విశ్వ  శ్కి ు అని, 



విశ్వ ింలో ఉనన  కొింత శ్కి ు యొక్క  భారీ భూగోళిం అని 

మరింత ఎకుక వ మింది ఊహసుున్నన రు, వయ కి ుగత 

దేవుడు కాదు. అిందుకు మనిం మన విశ్వవ నిన  

రరశీల్లించ్చల్ల. కొనిన స్తరుల మనిం దీనికి 

మనహాయిింప్పలన చూస్తుము, కాన్న ఈ ప్రరించింలో 

నివసిించే మానవ జీవులకు సహ్జమన నైతిక్త 

ఉింట్టింది. శ్ాబీాలుగా ఈ ప్రరించింలో నివసిించ్న 

న్నగరక్తలన మీరు విసురించ్నప్పు డు మనిం మించ్ 

అని పిలుస్తుము మరయు చెడు అని పిలుస్తుము 

అనేదానికి విశేషమన స్థసిథరతవ ిం ఉింది. మీరు 

ఈజిపియినల లేదా అమెరక్న్ ఇిండియన్స  లేదా 

ఇింకాస్ లేదా బాబిలోనియనల, ఒక్రకొక్రు సింబింధిం 

లేని న్నగరక్తలకు తిరగి వళ్లతే, మరయు పెదగీా వార 

చటూబదమాన కోడ్ చ్చలా పోల్ల ఉింట్టింది. హ్తయ  

చేయడిం ఎలలప్పు డూ చటూవిరుదిాం, దింగిల్లించడిం 

ఎలలప్పు డూ చటూవిరుదిాం, అబదిాం చెరు డిం ఎలలప్పు డూ 

చటూవిరుదిాం. ఆ న్నగరక్తలలో ప్రతిదానిలో లైింగిక్ 

నిబింధనలు ఉన్నన యి. ఆ వయ కుుల హ్ృదయాలలో 

ఒప్పు  మరయు తప్పు ల యొక్క  సహ్జమన భావిం 

ఉనన ట్టల అనిపిసుుింది. ప్రరించవాయ రుింగా ఇదే. హటలర్ 

లేదా సదీాిం హుస్తస న్ వింటి వయ కి ుని మనిం 

విశ్వ వాయ ర ుింగా ఎిందుకు చెడుగా పిలుస్తుము? మనిం 

నైతిక్ సృష్ూక్ర ుచే సృష్ూించబడక్పోతే చెడు అరథిం 

ఏమటి? న్నది కాకుిండా చెడు అనేది న్న అభిమతిం, 

మరయు మా ప్ాధానయ తలు ఈ భూమ ముఖిం మీద 

ఉనన ింత సింఖయ లోనే ఉింటాయి, కాన్న అది అలా కాదు. 

ఆ వయ కుుల హ్ృదయాలలో ఒప్పు  మరయు తప్పు ల 

యొక్క  సహ్జమన భావిం ఉనన ట్టల అనిపిసుుింది. 

ప్రరించవాయ రుింగా ఇదే. హటలర్ లేదా సదీాిం హుస్తస న్ 

వింటి వయ కి ుని మనిం విశ్వ వాయ ర ుింగా ఎిందుకు చెడుగా 

పిలుస్తుము? మనిం నైతిక్ సృష్ూక్ర ుచే 

సృష్ూించబడక్పోతే చెడు అరథిం ఏమటి? న్నది కాకుిండా 

చెడు అనేది న్న అభిమతిం, మరయు మా ప్ాధానయ తలు 

ఈ భూమ ముఖిం మీద ఉనన ింత సింఖయ లోనే 

ఉింటాయి, కాన్న అది అలా కాదు. ఆ వయ కుుల 

హ్ృదయాలలో ఒప్పు  మరయు తప్పు ల యొక్క  

సహ్జమన భావిం ఉనన ట్టల అనిపిసుుింది. 

ప్రరించవాయ రుింగా ఇదే. హటలర్ లేదా సదీాిం హుస్తస న్ 

వింటి వయ కి ుని మనిం విశ్వ వాయ ర ుింగా ఎిందుకు చెడుగా 

పిలుస్తుము? మనిం నైతిక్ సృష్ూక్ర ుచే 

సృష్ూించబడక్పోతే చెడు అరథిం ఏమటి? న్నది కాకుిండా 

చెడు అనేది న్న అభిమతిం, మరయు మా ప్ాధానయ తలు 

ఈ భూమ ముఖిం మీద ఉనన ింత సింఖయ లోనే 

ఉింటాయి, కాన్న అది అలా కాదు. 

 

మాకు నైతిక్త యొక్క  భావిం ఇవవ బడిింది. నైతిక్ భావిం 

నైతిక్త లేని మూలిం నిండి రాదు. మనిం రాయి, ధూళ్ల 

మరయు రదారథిం నిండి వచ్చ నటలయితే, మనకు 

మనస్తస క్షి లేదా నైతిక్త ఎక్క డ వచ్చ ింది? 



 

అనిన ింటిక్స మూలిం అతింప్దియమనదని, అతయ నన త 

శ్కి ు మరయు తెల్లవిగల మూలిం మరయు నైతిక్త 

మరయు నైతిక్త క్ల్లగిన మూలిం అని మనిం చూడటిం 

ప్ారింభిస్తుము మరయు నిరవ చనిం ప్రకారిం, ఆ 

మూలానికి దేవుడు అని పేరు పెటాూరు. రోమనల 1:20లో 

పౌలు చెపిు నది ఇక్క డ ఉింది, "ప్రరించ్చనిన  

సృష్ూించ్నరు టి నిండి, దేవుని అదృశ్య  లక్షణాలు, 

అతని శ్వశ్వ తమన శ్కి ు మరయు దైవిక్ సవ భావిం 

సు షూింగా క్నిపిించ్చయి, తదావ రా మనష్యయ లు 

క్షమించబడని విధింగా తయారు చేయబడిన దాని 

నిండి అరథిం చేసుకున్నన రు." ాల్ చెపిు ింది నిజమే. 

మీరు చుట్టూ  చూసి, తయారు చేయబడిన వాటిని 

చూడలేక్పోతే మరయు ఆ అతింప్దియ, 

సరవ శ్కి ుమింతడు, సరవ జా్ఞనిం, నైతిక్త ఉనన  దేవునికి 

అదుు తమన స్తక్ష్యయ లు ఉన్నన యని ప్గహించలేక్పోతే, 

మీకు ఏది నిరూపిించగలదు? 

ప్రతిదీ ఎక్క డ నిండి వచ్చ ింది? సవ ర గిం మరయు భూమ 

యొక్క  సరవ శ్కి ుమింతడైన దేవుని నిండి, మనల్లన  

ప్పేమించ్, మనల్లన  మరయు మనిం చూస్త ప్రతిదానిన  

సృష్ూించ్చడు. 
అమేజిింగ్ ప్గేస్ లెసన్ # 1001 స్థరూ్  స్థ ల ట్ 

ప్రశన లు 

4. దేవుడు చేసిన వాటి దావ రా శ్వశ్వ తమన శ్కి ు 

మరయు దైవిక్ సవ భావానిన  సు షూింగా అరథిం 

చేసుకోగలరా? 

అవున కాదు ___ 
 

5. విషయాలు ఎలా సృష్ూించబడాాయి? 

e. ___ తెల్లయదు 

f. ___ బిగ్ బాయ ింగ్ 

g. ___ మరయు శ్వశ్వ తమన శ్కి ు దావ రా 

సృష్ూించబడిింది 

h. ___ పైవేవీ కాదు 
 

6. విశ్వ ింలోని రెిండు వసుువులలో ఏది 

సృష్ూించబడిింది? 

a. ___ విషయిం 

బి. ___ శ్కి ు 

సి. ___ కాదు 

4. సృష్ూ అనకోకుిండా జరగిింది. 

ఒప్పు  తప్పు  ___ 

 

6. సరైవ వల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ూ జింత ప్రరించింలో 

ఉింది కాబటిూ, మానవతవ ింలో స్తవ భావిక్ నైతిక్త 

లేదా? 

ఒప్పు  తప్పు  ___ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Bible Knowledge Institute – ఇంటర్నేషనల్ బ ైబిల్ నాలెడ్్జ ఇన్స్టటియూట్ - 
Electives Studies - ఐచ్ఛిక అధ్ూయనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మర్్తయ మన్స్షి జీవితం న ండి మర్తణం వర్తకు - 
Planned Redemption – ప్రణాళికాబద్ధమ ైన విముకత్ - 
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     Creation before Genesis - ఆదకిాండము ముంద్  సృషిి  - 
What Shall We Do?్మనం ఏంచదేాద ం? 

End of Time on Earth - భూమిప ై సమయం ముగ ంప్ు - 
Marriage and Divorce - వివాహం మర్ యు విడాకులు - 
Silence of the Scriptures - గ్రంథాల న్స్శ్శబదం - 
Daniel  - డేన్స్యల్ 

First Principles of Christ - కరరస ్  మొద్ట ిసూత్రా లు - 
Holy Spirit - ప్ర్ శుద్ధ ఆతమ - 
Types and Metaphors - ర్తకాలు మర్ యు ర్తూప్కాలు - 

Additional Studies - అద్నప్ు అధ్ూయనాలు - 
Today's Church Practices - నేటి చర్ ి ప్ద్ధతులు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల్ కంప ైలంగ్ మర్ యు అన వాద్ం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, ర్తకాలు మర్ యు ప్రవచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 తర్ాాత బో ధ్నలు & అభ్యూసాలు 
God's Sabbath - దేవున్స్ సబయాత్ - 
Promises Now and For Evermore - ఇప్ుుడు మర్ యు ఎప్ుటికర వాగాద నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్స్ ప్ునర్ ేర్ామణ ప్రకతరయ - 
Living The Maximum Life - గ్ర్ షి జీవిత్ాన్స్ే గ్డప్డం - 
Real Men are Godly Men - న్స్జమ నై ప్ుర్తుషులు ద వైభకత్ గ్ల ప్ుర్తుషులు - 
Living For One Another - ఒకర్  కోసం ఒకర్తు జీవించడం - 
Greatest Questions Ever Asked - ఇప్ుటివర్తకు అడిగన గొప్ు ప్రశ్ేలు - 
Wonderful Words Of Life - జీవితం యొకక అద్ ుతమ ైన ప్దాలు - 
Lessons From The Cross - సిలువ న ండి పాఠాలు - 
Jehovah's Witnesses church - యెహో వాసాక్షుల చర్ ి 

Interesting but not required for BKS award - BKS అవార్్డ కోసం ఆసకత్కర్తమ నై కానీ అవసర్తం లేద్  - 
Outlined Bible - వివర్ ంచ్ఛన బ ైబిల్ - 
Summarized - సార్ాంశ్ం - 

LESSONS AND SERVICES PROVIDED BY INTERNATIONAL BIBLE KNOWLEDGE INSTITUTE ARE FREE OF CHARGE. 

YOU WILL NEVER BE ASK FOR TUITION OR ANY OTHER FEE. IBKI IS NOT AN ACCREDITED INSTITUTION. 

ఇంటర్నేషనల్ బ ైబిల్ నాలెడ్్జ ఇన్స్టిటయూట్ అందించే పాఠాలు మర్ యు సేవలు ఉచ్ఛతం. మీర్తు టయూషన్ లేదా మర్నద నైా ఫజీు కోసం 
ఎప్ుటకిర అడగ్ర్తు. IBKI ఒక గ్ుర్ ్ంప్ు ప ందిన సంసథ  కాద్ . 

International Bible Knowledge Institute 

Randolph Dunn, President 
Roberto Santiago, Dean 

 

ఇింటరేన షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్ ీఇనిస ిట్టయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 
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దేవుడు మరియు ఆయన సింక్ల్ప ిం గురిించ్ మరిింత తెలుసుకోవాల్నే ఆసక్త ిఉనన  ఎవరికైనా బైబిల్ పాఠాల్ను అిందుబ్టులో 

ఉించడిం ఇన్స్ట ిట్యయ ట్ యొక్క  ల్క్ష్య ిం పాఠాల్ను ప్రింట్ చేయడాన్స్క్త డౌన్్లోడ్ చేసుకోవచ్చచ , ఆన్్లైన్్లో అధ్య యనిం 

చేయవచ్చచ  లేదా వయ కి్తలు లేదా చరిచ ల్ దాా రా ఇమెయిల్ మింప్తితా  శాఖలో ఉరయోగించవచ్చచ . ఇింట్ర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇన్స్ట ిట్యయ ట్ (IBKI) నుిండి డిపొ్లమా సింపాదిించడాన్స్క్త ఒక్ విదాయ రి ితరప న్స్సరిగా నాలుగు అవసరమైన కోర్సట లు మరియు 7 ఎింరక్ 

పాఠాల్ను పూరి ిచేసి ఉిండాలి. అడాా న్ట ్డ్ ్ససి్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్స్కక ల్ర్) అవార్సును అిందుకోవడాన్స్క్త, ఒక్ విదాయ రి ిడిపొ్లమా 

సింపాదిించడింతో పాటు అన్స్న  ఎల్క్తవి్ పాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధ్య యనాల్ను పూరి ిచేసి ఉిండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోర్సట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇక్క డ ప్రతిదీ ఎలా వచ్చ ింది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ 

Christ, The Mystery of God |  ప్క్ససుు - దేవుని రహ్సయ ిం  

Myths About God |  దేవుని గురించ్న అపోహ్లు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోర్సట  రిండు - అతన్స్ సిందేశాన్స్క్త విధేయత 

Time Before Christ   ప్క్ససుుకు ముిందు సమయిం 

Time Christ On Earth  భూమపై ప్క్ససుు సమయిం  

Time After Christ   ప్క్ససుు తరావ త సమయిం  

Time To Decide    నిరయిిించే సమయిం  

From Death Through The Cross to Life   మరణిం నిండి సిలువ జీవిానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోర్సట  మూడు -ప్ీసిులో కొతి ఆధ్యయ తిమ క్ జీవితిం  

Baptism into Christ   |  ప్క్ససుులోకి బాపిూజిం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతలతో చేయని రాజయ ిం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ింలో స్తవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసూల్స  నిండి సిందేశ్ిం 

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

Course Four - Maturing In Christ  | కోర్సట  నాలుగు - ప్ీసిులో రరిరక్ా త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్క్ససుు జీవితిం 

United In Christ   ప్క్ససుులో ఐక్య ిం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క్ ాలు 

Living Liberated |  ల్లవిింగ్ ల్లబరేటెడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్క్ససుు యొక్క  ప్రతయ క్షత 

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

ఎక్క డికి వళారు?         
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