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Jesus of Nazareth 

“A man who has come from God” 

You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

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

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

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

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

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

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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నజరేయుడైన యేసు 

"దేవుని నుండి వచ్చి న వయ క్త"ి 

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

“A man who has come from God” 

Prophecies and Eye Witnesses 

Lesson 1 

There are over sixty (60) Old Testament prophecies about 

Jesus all of which were fulfilled.  These prophecies covered 

the entire period of the Old Testament beginning in Genesis 

and ended in Malachi. The chances of twenty-five of these 

occurring exceed 1 in one thousand trillion. 

 

There are many prophecies concerning Jesus in the Old 

Testament but what were the possibilities of making just 25 

predictions about someone who was to be born many years 

later and having these predictions come true? 

 

Dr. Hawley O. Taylor has provided this answer: "Regarding 

these n cases of events foretold for Israel's Messiah who was 

to come, if the chances of success were even in the case of 

each one, that is p (probability) equals n in every case, then 

the overall probability that all n events would find their 

fulfillment in one person would be p ⁿ equals (1/2)ⁿ. Thus 

there would be but one chance in 2 ⁿ (33 million, where n 

equals 25) of all these foretold events coming true if they 

were mere guesses. Now a glance at these prophecies 

concerning Christ reveals that they do not all have an even 

chance of success, for in some instances it is highly 

improbable that the event could occur at all (as for a child to 

be born without a human father). A very conservative 

compromise would be p equals 1/5; and the overall 

probability for the n prophecies coming true would be pn 

equals (1/5) ⁿ or one chance out of a thousand trillion if n 

equals 25. (Modern Science and Christian Faith, p. 178) 

Even if the prophecy regarding the virgin birth be excluded, 

the number remains astronomically large. Too large to 

assume that this accidentally happened! Twenty-five 

prophecies concerning Christ and their fulfillment, from 

Modern Science and Christian Faith, pp. 179-183. 

Obviously, fulfilled prophecies validate the prophecy. 

 

Jesus came to fulfill the law and the prophets. The Old 

Testament recorded the prophecy and the writers of the New 

Testament clearly show their fulfillment. This is only one of 

the proofs that Jesus was who He claimed to be, God in the 

form of Jesus of Nazareth. 

 

Jesus 

“The Father who sent me has himself testified concerning 

me. You have never heard his voice nor seen his form, nor 

does his word dwell in you, for you do not believe the one 

he sent.  You diligently study the Scriptures because you 

think that by them you possess eternal life. These are the 

Scriptures [Old Testament] that testify about me” (John 

5:37-39).  

 

The Apostle Peter 

 

నజరేయుడైన యేసు 

"దేవుని నుండి వచ్చి న వయ క్త"ి 

ప్రవచనాలు మరియు ప్రత్య క్ష సాక్షులు 

పాఠము 1 

యేసు గురించి పాత నిబింధనలో అరవైకి పైగా (60) 

ప్రవచనాలు ఉనాా యి, అవన్నా  నెరవేరాయి. ఈ 

ప్రవచనాలు ఆదికిండము నిండి ప్పారింభమై మలాకీలో 

ముగిసిన పాత నిబింధన మొతతిం కలానిా  కవర్ చేశాయి. 

వీటిలో ఇరవై ఐదు సింభవించే అవకశాలు వెయిి  

ప్టిలియన్లో 1 కింటే ఎక్కు వ. 

 

పాత నిబింధనలో యేసు గురించి చాలా ప్రవచనాలు 

ఉనాా యి, అయితే చాలా సింవతస రాల తరాా త 

పుట్టబోయే వి కి త గురించి కేవలిం 25 అించనాలు వేయడిం 

మరయు ఈ అించనాలు నిజమయేి  అవకశాలు ఏమిటి? 

 

మరయు n ప్రవచనాలు నిజమయేి  మొతతిం సింభావి త 

pn సమానిం (1/5) ⁿ లేదా n 25కి సమానిం అయితే వెయిి  

ప్టిలియన్లలో ఒక అవకశిం. (ఆధునిక సైనస  అిండ్ 

ప్కిసిటయన ఫెయిత్, p. 178) ప్రవచనానికి సింబింధించి 

కూడా కని  జననిం మినహాయిించబడుతింది, సింఖి్  

ఖ్గోళశాస్తసతరరింగా పెద్దదిగా ఉింటింది. ఇది 

అనకోక్కిండా జరగిింద్ని ఊహించలేనింత పెద్దది! 

మోడరన సైనస  అిండ్ ప్కిసిటయన ఫెయిత్, పేజీలు 179-

183 నిండి ప్కీసుత మరయు వాటి నెరవేర్పు క్క 

సింబింధించిన ఇరవై-ఐదు ప్రవచనాలు. సహజింగానే, 

నెరవేరన ప్రవచనాలు ప్రవచనానిా  ధృవీకరస్తతయి. 

మోడరన సైనస  అిండ్ ప్కిసిటయన ఫెయిత్, పేజీలు 179-

183 నిండి ప్కీసుత మరయు వాటి నెరవేర్పు క్క 

సింబింధించిన ఇరవై-ఐదు ప్రవచనాలు. సహజింగానే, 

నెరవేరన ప్రవచనాలు ప్రవచనానిా  ధృవీకరస్తతయి. 

మోడరన సైనస  అిండ్ ప్కిసిటయన ఫెయిత్, పేజీలు 179-

183 నిండి ప్కీసుత మరయు వాటి నెరవేర్పు క్క 

సింబింధించిన ఇరవై-ఐదు ప్రవచనాలు. సహజింగానే, 

నెరవేరన ప్రవచనాలు ప్రవచనానిా  ధృవీకరస్తతయి. 

 

యేసు ధరమ శాస్తస్తత నాి  మరయు ప్రవక తలన 

నెరవేరచ డానికి వచాచ డు. పాత నిబింధన ప్రవచనానిా  

నమోదు చేసిింది మరయు కొతత నిబింధన రచయితలు 

వాటి నెరవేర్పు న సు ష్టింగా చూపార్ప. యేసు 

నజరేయుడైన యేసు రూరింలో ఉనా  దేవుడు అని తాన 

చెపుు క్కనే ర్పజువులలో ఇది ఒకటి మాప్తమే. 

 

యేసు 

“ననా  రింపిన తింప్డి సా యింగా నా గురించి 

స్తక్ష్ి మిచాచ డు. మీర్ప ఆయన సా రానిా  ఎనా డూ 

వనలేదు, ఆయన రూపానిా  చూడలేదు, ఆయన మాట్ 



Christians wear the name of Christ because Christ is their 

Lord, Teacher, Guide, Savior, Redeemer, Model, High 

Priest, Hope, Sacrifice for sin and much, much more. The 

rock-solid foundation for our faith is the truth of Peter’s 

confession - “You are the Christ, the Son of the living God” 

(Matthew 16:16). Jesus is real and the Bible is true. All that 

needs to be known about Jesus is found in the Bible. All of 

human history revolves around Him. Jesus is the central 

character of the human drama. It is not surprising that the 

history of the world is divided into two spans of time: before 

Christ (B.C.) and after Christ (A.D.). 

 

The Apostle John 

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

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

beginning. Through him all things were made; without him 

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

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

darkness, but the darkness has not understood it. There came 

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

as a witness to testify concerning that light, so that through 

him all men might believe. He himself was not the light; he 

came only as a witness to the light. The true light that gives 

light to every man was coming into the world. He was in the 

world, and though the world was made through him, the 

world did not recognize him. He came to that which was his 

own, but his own did not receive him. Yet to all who received 

him, to those who believed in his name, he gave the right to 

become children of God - children born not of natural 

descent, nor of human decision or a husband's will, but born 

of God” (John 1:1-13). 

 

“The Word became flesh and made his dwelling among us. 

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

came from the Father, full of grace and truth” (John 1:14). 

 

John the Baptizer 

“He [John] cries out, saying, 'This was he of whom I said, 

He who comes after me has surpassed me because he was 

before me.' From the fullness of his grace we have all 

received one blessing after another. For the law was given 

through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 

No one has ever seen God, but God the One and Only, who 

is at the Father's side, has made him known” (John 1:15-18). 

  

“Jesus looked toward heaven and prayed Father, the time has 

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

you granted Him authority over all people that he might give 

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

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

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

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

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

with you before the world began” (John 17:1-5).  

 

Pilate, The Roman Governor 

మీలో నివసిించలేదు, ఎిందుకింటే ఆయన రింపిన 

వి కి తని మీర్ప నమమ ర్ప. మీర్ప లేఖ్నాలన ప్శద్ధగా 

అధి యనిం చేస్తతర్ప, ఎిందుకింటే వాటి దాా రా మీర్ప 

శాశా త జీవతానిా  కలిగి ఉనాా రని మీర్ప అనక్కింటార్ప. 

ఇవ నా గురించి స్తక్ష్ి మిచేచ  లేఖ్నాలు [పాత 

నిబింధన]” (యోహాన 5:37-39). 

 

అపొసతలుడైన పీట్ర్ 

స్తైసతవులు ప్కీసుత పేర్పన ధరస్తతర్ప ఎిందుకింటే ప్కీసుత వార 

ప్రభువు, గుర్పవు, మారగద్రి , రక్ష్క్కడు, వమోచక్కడు, 

నమూనా, ప్రధాన పూజార, ఆశ, పారిం కోసిం తిా గిం 

మరయు మరెన్నా . మన వశాా స్తనికి బలమైన పునాది 

పీట్ర్ యొకు  ఒపుు కోలు యొకు  సతి ిం - "న్నవు సజీవ 

దేవుని క్కమార్పడైన ప్కీసుత" (మతతయి 16:16). యేసు 

నిజమైన మరయు బైబిల్ నిజిం. యేసు గురించి 

తెలుసుకోవలసినవన్నా  బైబిల్్లో ఉనాా యి. మానవ 

చరప్త అింతా ఆయన చుట్టట నే తిర్పగుతింది. మానవ 

నాట్కిం యొకు  ప్రధాన పాప్త యేసు. ప్రరించ చరప్తన 

రెిండు కలాలుగా వభజించడింలో ఆశచ రి ిం లేదు: 

ప్కీసుతక్క ముిందు (BC) మరయు ప్కీసుత తరాా త (AD). 

 

అపొసతలుడైన జాన 

“ఆదియిందు వాకి ముిండెన, వాకి ము దేవునిత 

ఉిండెన మరయు వాకి ము దేవుడై యుిండెన. అతడు 

ఆదిలో దేవునిత ఉనాా డు. ఆయన దాా రానే సమసతిం 

జరగిింది; అతన లేక్కిండా చేసినది ఏమీ చేయలేదు. 

అతనిలో జీవము ఉింది, మరయు ఆ జీవము 

మనష్యి లక్క వెలుగు. చీకటిలో వెలుగు ప్రకశిసుతింది, 

కన్న చీకటి దానిని అరథిం చేసుకోలేదు. దేవుని నిండి 

రింరబడిన ఒక వి కి త వచాచ డు; అతని పేర్ప జాన. ఆ 

వెలుగున గూరచ  స్తకి్ష్ మిచుచ ట్క్క అతడు స్తక్షిగా 

వచెచ న, తదాా రా మనష్యి లింద్ర్ప అతని దాా రా 

వశా సిించబడెన. అతనే వెలుగు కదు; అతన 

వెలుగుక్క స్తక్షిగా మాప్తమే వచాచ డు. ప్రతి మనిషికి 

వెలుగునిచేచ  నిజమైన వెలుగు ప్రరించింలోకి వస్తింది. 

అతన లోకింలో ఉనాా డు, మరయు ప్రరించిం అతని 

దాా రా సృషిటించబడినరు టికీ, ప్రరించిం అతనిా  

గురతించలేదు. అతన తన సా ింతదానికి వచాచ డు, కన్న 

అతని సా ింతిం అతనిా  స్వా కరించలేదు. అయినరు టికీ 

ఆయనన స్వా కరించిన వారింద్రకీ, ఆయన నామానిా  

వశా సిించిన వారకి, 

 

“వాకి ము శరీరమై మన మధి  నివసిించెన. కృరతన 

సతి ముతన నిిండియునా  ఆయన మహమన, తింప్డి 

నిండి వచిచ న ఏైక మహమన మేము చూశాము” 

(యోహాన 1:14). 

 

జాన బాపిటజర్ 

“ఆయన [జాన] కేకలు వేస్తత , ‘నేన చెపిు న వాడు ఇతడే, 



“Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus 

and asked him, ‘Are you the king of the Jews?’ ‘Is that your 

own idea,” Jesus asked, 'or did others talk to you about me?”  

“Am I a Jew?’ Pilate replied.  ‘It was your people and your 

chief priests who handed you over to me. What is it you have 

done?’  Jesus said, ‘My kingdom is not of this world. If it 

were, my servants would fight to prevent my arrest by the 

Jews. But now my kingdom is from another place.’ ‘You are 

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

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

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

the side of truth listens to me.’ ‘What is truth?’” “Pilate 

asked” (John 18:33-38). 

 

Jews  

“We have a law, and according to that law he must die, 

because he claimed to be the Son of God. When Pilate heard 

this, he was even more afraid, and he went back inside the 

palace. 'Where do you come from?' he asked Jesus, but Jesus 

gave him no answer. ‘Do you refuse to speak to me?' Pilate 

said. 'Don't you realize I have power either to free you or to 

crucify you?' Jesus answered, 'You would have no power 

over me if it were not given to you from above. Therefore, 

the one who handed me over to you is guilty of a greater sin’” 

(John 19:7-11). 

 

The eunuch from Ethiopia 

“And he answered and said, ‘I believe that Jesus Christ is the 

Son of God’” (Acts 8:37). 

 

Summary  

These and many other passages clearly show that Jesus: 

    a) was God through whom everything was created 

    b) humbled Himself to come to earth in the form of a man           

    c) became the perfect sacrifice for sin.  

 

“All this was done that anyone who received him, those who 

believed in his name, he gave the right to become children 

of God - children born not of natural descent, nor of human 

decision or a husband's will, but born of God” (John 1:12-

13).  

 

Questions 

1. Prophecies being fulfilled within a very few years in one 

person by many different prophets over hundreds of years 

earlier is:  

  a. _____Inconceivable 

  b. _____Unreliable 

  c. _____Validates the prophecy  

2.  New Testament eyewitnesses had little to say about Jesus 

being the Son of God. 

   T. ______ F._____ 

 

3.  Only Peter publicly acknowledged that Jesus was the Son 

of God. 

   T. _____  F. _____ 

నా తరాా త వచేచ వాడు నాకింటే ముిందు ఉనాా డు 

కబటిట ననా  మిించిపోయాడు. ఆయన ద్య యొకు  

సింపూరణత నిండి మనమింద్రిం ఒకదాని తరాా త 

మరొకటి ఆశీరాా ద్ిం పొిందాము. ఎిందుకింటే మోషే 

దాా రా ధరమ శాస్తసతిం ఇవా బడిింది; ద్య మరయు సతి ిం 

యేసు ప్కీసుత దాా రా వచాచ యి. ఎవా రూ దేవుణ్ణణ 

చూడలేదు, కన్న తింప్డి రక్షాన ఉనా  ఏైక దేవుడు 

ఆయనన తెలియజేస్తడు” (యోహాన 1:15-18). 

  

“యేసు సా ర గిం వైపు చూస్తత  ప్పార థించాడుతింప్ీ, 

సమయిం వచిచ ింది. న్న క్కమార్పడు నినా  

మహమరరచునటు న్న క్కమార్పని మహమరరచుము. 

ఎిందుకింటే మీర్ప అతనికి ఇచిచ న వారింద్రకీ శాశా త 

జీవతానిా  ఇవా డానికి మీర్ప ప్రజలింద్రపై ఆయనక్క 

అధకరానిా  ఇచాచ ర్ప. అదాి తీయ సతి దేవుడవైన 

నినా న, న్నవు రింపిన యేసుప్కీసుతన వార్ప ఎర్పగుట్యే 

నితి జీవము. నవుా  నాక్క అరు గిించిన రనిని పూరత చేసి 

భూమి మీద్ న్నక్క కీర త తెచాచ న. మరయు ఇపుు డు, 

తింప్ీ, ప్రరించిం ప్పారింభానికి ముిందు నేన మీత 

ఉనా  మహమత మీ సమక్ష్ింలో ననా  మహమరరచిండి 

”(యోహాన 17: 1-5). 

 

పిలేట్, రోమన గవరా ర్ 

“పిలాత మళ్లు రాజభవనిం లోరలికి వెళ్లు, యేసున 

పిలిచి, ‘నవుా  యూదుల రాజువా?’ అని అడిగాడు. 'అది 

న్న సా ింత ఆలోచనా, లేక ఇతర్పలు నా గురించి న్నత 

మాటాుడారా?" అని యేసు అడిగాడు. "నేన యూదుడిని 

కనా?' పిలాత బదులిచాచ డు. 'న్న ప్రజలు, మీ ప్రధాన 

యాజక్కలు నినా  నాక్క అరు గిించార్ప. నవుా  

చేసిిందేమిటి?' యేసు, 'నా రాజి ిం ఈ లోకనికి 

సింబింధించినది కదు. అలా అయితే, నా సేవక్కలు 

యూదులచే ననా  అరెసుట చేయక్కిండా నిరోధించడానికి 

పోరాడుతార్ప. కన్న ఇపుు డు నా రాజి ిం వేరే ప్పాింతిం 

నించి వచిచ ింది.' 'నవుా  రాజువు కదా!' అనాా డు 

పిలాత. దానికి యేసు, 'నేన రాజునని మీర్ప చెరు డిం 

సరైనదే. నిజానికి, ఈ కరణింగానే నేన పుటాటన, సతిా నికి 

స్తక్ష్ి మివా డానికి నేన ఈ ప్రరించింలోకి వచాచ న. 

సతి ిం వైపు ఉనా  ప్రతి ఒకు రూ నా మాట్ వింటార్ప.' 

'సతి ిం అింటే ఏమిటి?'" "పిలాత అడిగాడు" (యోహాన 

18:33-38). 

 

యూదులు 

"మనక్క ఒక చట్టిం ఉింది, మరయు ఆ చట్టిం ప్రకరిం 

అతన చనిపోవాలి, ఎిందుకింటే అతన దేవుని 

క్కమార్పడని చెపుు క్కనాా డు. అది వని పిలాత మరింత 

భయరడి, తిరగి రాజభవనింలోకి వెళ్లుపోయాడు. 'నవుా  

ఎకు డ నిండి వసుతనాా వు?' అతన యేసున అడిగాడు, 

కన్న యేసు అతనికి సమాధానిం చెరు లేదు. 'మీర్ప నాత 

మాటాుడటానికి నిరాకరస్తతరా?' పిలాత అనాా డు. 



 

4.  Why was all authority given to Jesus by God? 

 a.  _____ To fulfill all righteousness 

 b. _____  Give eternal life to those who obey His 

commands 

 c. _____ Allow Him to live a sinless life 

 

5. Which of the following are statements about Jesus are 

correct? 

a. ___ Everything was made by Jesus, God, the Son 

b. ___Jesus humbled himself to come to earth as human 

c. ___ Jesus became the perfect sacrifice for sin 

d. ___ All the above 

e. ___ a and c 

   

What Secular Writers Say About Jesus 

Lesson 2 

Even though the Bible statements are proof that Jesus was a 

real person, there is also considerable evidence outside the 

Bible confirming that Jesus was an historical person, just as 

the Bible presents him. The following external writings by 

some ancient non-Christian historians collaborate Bible 

statements about Jesus: 

 

Matthew states “They had crucified him … and sitting down, 

they kept watch over him there … from the sixth hour until 

the ninth hour darkness came over all the land” (Matthew 

27:35-36; 45-46). Mark put it this way “At the sixth hour 

darkness came over the whole land until the ninth hour” 

(Mark 15:33).  

 

Thallus 

Thallus, a Samaritan-born historian who lived and worked in 

Rome about A.D. 52, quoted by Julius Africanus, a Christian 

chronographer of the late second century.1 "Thallus, in the 

third book of his histories, explains away this darkness as an 

eclipse of the sun." Africanus stated his objection to the 

report arguing that an eclipse of the sun cannot occur during 

the full moon, as was the case when Jesus died at Passover 

time. The force of the reference to Thallus is that the 

circumstances of Jesus' death were known and discussed in 

the Imperial City as early as the middle of the first century. 

The fact of Jesus' crucifixion must have been fairly well 

known by that time, to the extent that unbelievers like 

Thallus thought it necessary to explain the matter of the 

darkness as a natural phenomenon. ... Ironically, Thallus' 

efforts have been turned into the mainstream of historical 

proof for Jesus and for the reliability of Mark's account of 

the darkness at his death."2 

 

Mara Bar-Serapion 

“A manuscript in the British Museum preserves the text of a 

letter sent to his son by a Syrian named Mara Bar-Serapion. 

The father illustrated the folly of persecuting wise men like 

Socrates, Pythagoras, and the wise king of the Jews, which 

the context obviously shows to be Jesus. "What advantage 

'మిమమ లిా  వడిపిించే శకి త లేదా సిలువ వేయడానికి నాక్క 

శకి త ఉింద్ని మీర్ప గురతించలేదా?' యేసు, 'పైనిండి మీక్క 

ఇవా బడకపోతే నాపై మీక్క అధకరిం ఉిండదు. కవున 

ననా  న్నక్క అరు గిించినవాడు పెద్ద పారము 

చేసినవాడు” (యోహాన 19:7-11). 

 

ఇథియోపియా నిండి నపుింసక్కడు 

"మరయు అతన జవాబిచాచ డు, 'యేసుప్కీసుత దేవుని 

క్కమార్పడని నేన నముమ తనాా న' (అపొసతలుల 

కరి ములు 8:37). 

 

స్తరాింశింఇవ మరయు అనేక ఇతర గదాి లై యేసున 

సు ష్టింగా చూపిసుతనాా యి: 

ఎ) దేవుడు అతని దాా రా ప్రతిదీ సృషిటించబడిింది 

బి) మనిషి రూరింలో భూమిపైకి రావడానికి తనన తాన 

అరు ించుక్కనాా డు 

సి) పాపానికి రరపూరణ తిా గిం అయిింది. 

 

“అతనాి  స్వా కరించిన వారెవరైనా, అతని పేర్పన 

వశా సిించిన వారకి, అతన దేవుని పిలులుగా మారే 

హక్కు న ఇచాచ డు - సహజ సింతానిం లేదా మానవ 

నిరణయిం లేదా భరత చితతింత జనిమ ించని పిలులు, కన్న 

దేవుని నిండి జనిమ ించార్ప” ( యోహాన 1:12-13). 

 

ప్రశా లు 

1. వింద్ల సింవతస రాల ప్కితిం అనేక వభినా  ప్రవక తల 

దాా రా ఒక వి కి తలో చాలా కొదిద సింవతస రాలలో 

నెరవేరన ప్రవచనాలు: 

a. _____అనూహి మైనది 

బి. _____ నమమ ద్గనిది 

సి. _____ ప్రవచనానిా  ధృవీకరసుతింది 

2. యేసు దేవుని క్కమార్పడని కొతత నిబింధన ప్రతి క్ష్ 

స్తక్షులు చాలా తక్కు వ చెపేు వార్ప. 

T. ______ F._____ 

 

3. యేసు దేవుని క్కమార్పడని పీట్ర్ మాప్తమే 

బహరింగింగా అింగీకరించాడు. 

T. _____ F. _____ 

 

4. దేవుడు యేసుక్క అనిా  అధకరాలన ఎిందుక్క 

ఇచాచ డు? 

a. _____ అనిా  ధరామ లన నెరవేరచ డానికి 

బి. _____ ఆయన ఆజఞలన పాటిించే వారకి 

నితి జీవానిా  ప్రస్తదిించు 

సి. _____ పారరహతమైన జీవతానిా  గడరడానికి 

అతనిా  అనమతిించిండి 

 

5. కిింది వాటిలో యేసు గురించిన ప్రకట్నలు సరైనవ? 

a. ___ ప్రతిదీ యేసు, దేవుడు, క్కమార్పనిచే 

సృషిటించబడిింది 



did the Athenians gain from putting Socrates to death? 

Famine and plague came upon them as a judgment for their 

crime. What advantage did the men of Samos gain from 

burning Pythagoras? In a moment their land was covered 

with sand. What advantage did the Jews gain from executing 

their king? It was just after that that their kingdom was 

abolished. God justly avenged these three wise men: the 

Athenians died of hunger; the Samians were overwhelmed 

by the seas; the Jews, ruined and driven from their land, live 

in complete dispersion. … Nor did the wise King die for 

good; he lived on in the teaching which He had given".3 

 

Cornelius Tacitus  

A Roman historian living from about A.D. 50 to A.D. 100 

wrote regarding Nero's fire. "Consequently, to get rid of the 

report, Nero fastened the guilt and inflicted the most 

exquisite tortures on a class hated for their abominations, 

called Christians by the populace. Christus, from whom the 

name had its origin, suffered the extreme penalty during the 

reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, 

Pontius Pilatus".4 

 

Plinius Secundus 

A Roman governor in A.D. 112 wrote Emperor Trajan "They 

were in the habit of meeting on a certain fixed day before it 

was light, when they sang an anthem to Christ as God, and 

bound themselves by a solemn oath not to commit any 

wicked deed ... after which it was their custom to separate, 

and then meet again to partake of food, but food of an 

ordinary kind".5 

 

Seutonius  

An annalist and court official of the Imperial House during 

the reign of Hadrian wrote about A.D. 120 in the Life of 

Claudius. "As the Jews were making constant disturbances 

at the instigation of Chrestus, he (Claudius) expelled them 

from Rome."6 Edward C. Wharton then states "The reason 

for the fame of this quotation is due to the fact that Luke, 

some sixty years earlier, had recorded this same incident as 

the reason for the apostle Paul yoking up with a Christian 

Jewish couple named Aquila and Priscilla (Acts 18:1-2). 

Again, the mention of Christ in the historical context is 

observed in extra-biblical literature."7 

Flavius Josephus 

Josephus has an interesting observation. "There arose about 

this time Jesus, a wise man, if indeed we should call him a 

man; for he was a doer of marvelous deeds, a teacher of men 

who receive the truth with pleasure. He won over many Jews 

and also many Greeks. This man was the Messiah. And when 

Pilate had condemned him to the cross at the instigation of 

our own leaders, those who had loved him from the first did 

not cease. For he appeared to them on the third day alive 

again, as the prophets had predicted and said many other 

wonderful things about him. And even now the race of 

Christians, so named after him, has not yet died out.”8 

 

బి. ___యేసు మానవుడిగా భూమిపైకి రావడానికి 

తనన తాన తగి గించుక్కనాా డు 

సి. ___ యేసు పాపానికి రరపూరణ తిా గిం అయిా డు 

డి. ___ పైవన్నా  

ఇ. ___ a మరయు c 

   

యేసు గురిుంచ్చ లౌక్తక రచయిత్లు ఏమి చెబుతారు 

పాఠిం 2 

యేసు నిజమైన వి కి త అని బైబిల్ ప్రకట్నలు ర్పజువు 

అయినరు టికీ, బైబిల్ ఆయనన ప్రద్రి ించినటేు, 

యేసు ఒక చారప్తక వి కి త అని ధృవీకరించడానికి బైబిల్ 

వెలురల కూడా గణన్నయమైన స్తక్ష్ి ిం ఉింది. 

కొింతమింది పురాతన స్తైసతవేతర చరప్తకర్పలచే ఈ 

ప్కిింది బాహి  రచనలు యేసు గురించి బైబిల్ 

ప్రకట్నలక్క సహకరస్తతయి: 

 

మాథ్యి  ఇలా పేరొు నాా డు, "వార్ప అతనిని సిలువ వేసి... 

కూరోచ బెటిట, అకు డ అతనిని కరలాగా ఉించార్ప ... ఆరవ 

గింట్ నిండి తొమిమ ద్వ గింట్ వరక్క భూమి అింతా చీకటి 

అలుముక్కింది" (మతతయి 27: 35-36; 45-46). మార్పు  ఈ 

వధింగా చెపాు డు "ఆరవ గింట్లో తొమిమ ద్వ గింట్ వరక్క 

భూమి అింతటా చీకటి వచిచ ింది" (మార్పు  15:33). 

 

థాలస్ 

థాలస్, రోమ్లో సుమార్ప AD 52లో నివసిించిన మరయు 

రనిచేసిన ఒక సమారట్న-జనిమ ించిన చరప్తకర్పడు, 

జూలియస్ ఆప్ికనస్, రెిండవ శతాబదపు చివర నాటి 

ప్కిసిటయన ప్కోన్నప్గాఫర్్చే ఉట్ింకిించార్ప. స్తర్పి ని." 

రస్తు  సమయింలో యేసు చనిపోయినపుు డు 

జరగినటుగా, పౌరణమి సమయింలో స్తరి ప్గహణిం 

సింభవించద్ని వాదిస్తత  నివేదికపై ఆప్ికనస్ తన 

అభి ింతరానాి  పేరొు నాా డు. థాలస్్క్క సింబింధించిన 

ప్రస్తతవన యొకు  బలిం ఏమిట్ింటే, యేసు మరణిం 

యొకు  రరసిథతలు మొద్టి శతాబదిం మధి లో 

ఇింపీరయల్ సిటీలో తెలుసు మరయు 

చరచ ించబడాాయి. థాలస్ వింటి అవశాా సులు చీకటిని 

సహజమైన ద్ృగిా ష్యింగా వవరించడిం అవసరమని 

భావించేింత వరక్క, యేసు సిలువ వేయబడిన వాసతవిం 

ఆ సమయానికి బాగా తెలిసి ఉిండాలి. ... హాసి్త సు ద్ింగా, 

థాలస్' 

 

మారా బార్-సెరాపియన 

“ప్బిటీష్ మూి జయింలోని ఒక మాని ప్సిు ప్టట మారా బార్-

సెరాపియన అనే సిరయన తన క్కమార్పడికి రింపిన 

లేఖ్ యొకు  పాఠానిా  భప్ద్రర్పసుతింది. స్ప్కటీస్, 

పైథాగరస్ మరయు యూదుల తెలివైన రాజు వింటి 

్జాఞనలన హింసిించడిం యొకు  మూరఖతాా నాి  తింప్డి 

వవరించాడు, ఇది సింద్రభ ిం సు ష్టింగా యేసు అని 

చూపిసుతింది. "స్ప్కటీస్్క్క మరణశిక్ష్ వధించడిం వలు 



Early Jewish and Gentile Writers  

The following quote from F. F. Bruce summarizes this very 

clearly. "Whatever else may be thought of the evidence from 

early Jewish and Gentile writers...it does at least establish, 

for those who refuse the witness of Christian writings, the 

historical character of Jesus himself. Some writers may toy 

with the fancy of a 'Christ-myth,' but they do not do so on 

the ground of historical evidence. The historicity of Christ is 

as axiomatic [self-evident rd] for an unbiased historian as the 

historicity of Julius Caesar. It is not historians who propagate 

the ‘Christ-myth’ theories.” 9   
 

Questions 

1. Matthews account of Jesus’s crucifixion is 

confirmed by Thallus quoting Julius Africinus. 

T. _____ F. _____ 

 

2.  A Roman historian Cornelius Tacitus wrote that 

Christ “suffered the extreme penalty.” 

 T. _____ F._____ 

 

3.  Non–Christian writers provide evidence external of 

the Bible confirming the Bible account that a man 

with unusual powers lived in Galilee/Judea. 

T. _____ F. _____ 

 

4. No Roman only Jewish historian supports the Biblical 

account that Jesus was crucified by Pontius Pilate. 

T. _____  F. _____ 
 

5. Josephus observed in his writings that Pilate 

condemned Jesus to be crucified and that Jesus 

appeared to His disciples three days later, 

T. ____ F. ____ 
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Jesus’ Early Life 

Lesson 3 

God through the prophet Isaiah stated "The Lord himself will 

give you a sign: The virgin will be with child and will give 

birth to a son, and will call him Immanuel” (Isaiah 7:14).  

 

Then God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in 

Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named 

ఎథీనియను ఏమి ప్రయోజనిం పొిందార్ప? వార నేరానికి 

తీర్పు గా వారకి కర్పవు మరయు ్పేుగు వచిచ ింది. 

పైథాగరస్్న కలచ డిం వలు సమోస్్లోని పుర్పష్యలు ఏమి 

ప్రయోజనిం పొిందార్ప? క్ష్ణింలో వార భూమి ఇసుకత 

కరు బడిపోయిింది. ఏమి ప్రయోజనిం? తమ రాజున 

ఉరతీయడిం వలు యూదులు లాభరడాారా?ఆ తరాా తే 

వార రాజి ిం రదుద చేయబడిింది.దేవుడు ఈ ముగుగర్ప 

్జాఞనలక్క నాి యింగా ప్రతీకరిం తీర్పచ క్కనాా డు: 

ఎథీనియను ఆకలిత చనిపోయార్ప; స్తమియను 

సముప్దాలచే కొటటక్కపోయార్ప; యూదులు నాశనిం 

చేయబడి వార నిండి తరమివేయబడాార్ప. భూమి, పూరత 

చెద్రగొట్టడింలో నివసిసుతనాా ర్ప. … లేదా తెలివైన రాజు 

మించి కోసిం చనిపోలేదు; అతన ఇచిచ న బోధనలో 

జీవించాడు".3 

 

కరెా లియస్ టాసిట్స్  

సుమార్ప AD 50 నిండి AD 100 వరక్క జీవించిన రోమన 

చరప్తకర్పడు న్నరో యొకు  అగిా  గురించి ప్వాస్తడు. 

"తతఫ లితింగా, నివేదికన వదిలిించుకోవడానికి, న్నరో 

నేరానిా  కటిటరడేస్తడు మరయు వార అసహి కరమైన 

చరి ల కోసిం అసహి ించుక్కనే తరగతికి అతి ింత 

సునిా తమైన హింసన వధించాడు, స్తైసతవులు అని 

పిలుస్తతర్ప. పేర్ప యొకు  మూలిం ఉనా  ప్కిసటస్, ఈ 

సమయింలో తీప్వమైన శిక్ష్న అనభవించాడు. మా 

ప్పొకిూ రేట్రులో ఒకరైన పొింటియస్ పిలాట్స్ చేతిలో 

టిబెరయస్ పాలన".4 

 

్పిునియస్ సెకిండస్ 

AD 112లో ఒక రోమన గవరా ర్ప చప్కవర త ప్టాజన్ని 

ప్వాశాడు "వార్ప వెలుతర్ప రాకముిందే ఒక నిరీణత రోజున 

కలుసుక్కనే అలవాట కలిగి ఉనాా ర్ప, వార్ప ప్కీసుతన 

దేవుడిగా ఒక గీతిం ఆలపిించి, ఎటవింటి దుష్టకరిా నికి 

పాలు డకూడద్ని గింభీరమైన ప్రమాణింత కటటబడి 

ఉనాా ర్ప. ... ఆ తరాా త వడిపోవడిం వార ఆచారిం, ఆ 

తరాా త మళ్లు కలుసుక్కని ఆహారిం తీసుకోవడిం, కన్న 

స్తధారణ రకమైన ఆహారిం".5 

 

స్వటోనియస్ 

హాప్డియన పాలనలో ఇింపీరయల్ హౌస్ యొకు  ఒక 

వారకి మరయు కోర్పట అధకర ్కుడియస్ యొకు  లైఫ్లో 

AD 120 గురించి రాశార్ప. "ప్ెసటస్ ప్పోద్బ లింత యూదులు 

నిరింతరిం ఆట్ింకలు చేసుతనా ిందున, అతన 

(్కుడియస్) వారని రోమ నిండి బహష్ు రించాడు." 6 

ఎడా ర్ ా సి. వారటన అపుు డు ఇలా పేరొు నాా డు "ఈ 

కొటేష్న యొకు  కీర తకి కరణిం లూక, దాదాపు అరవై 

మింది. సింవతస రాల ప్కితిం, ఇదే సింఘట్నన 

అపొసతలుడైన పౌలు అకాి లా మరయు ప్పిసిు లాు  అనే 

స్తైసతవ యూదు జింట్త జతకట్టడానికి కరణమని 

నమోదు చేస్తడు (అపొసతలుల కరి ములు 18:1-2) 



Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary.  

The angel went to her and said, "Greetings, you who are 

highly favored! The Lord is with you (Luke 1:26-28). 

His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but 

before they came together, she was found to be with child 

through the Holy Spirit. Because Joseph her husband was a 

righteous man and did not want to expose her to public 

disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he 

had considered this, an angel of the Lord appeared to him in 

a dream and said, "Joseph son of David, do not be afraid to 

take Mary home as your wife, because what is conceived in 

her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and 

you are to give him the name Jesus, because he will save his 

people from their sins (Matthew 1:18-21). 

All this took place to fulfill what the Lord had said through 

the prophet: “The virgin will be with child and will give birth 

to a son, and they will call him Immanuel” - which means, 

God with us (Matthew 1:23). 

 

Birth 

In those days Caesar Augustus issued a decree that a census 

should be taken of the entire Roman world. (This was the 

first census that took place while Quirinius was governor of 

Syria.)  And everyone went to his own town to register.  So, 

Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to 

Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged 

to the house and line of David.  He went there to register with 

Mary, who was pledged to be married to him and was 

expecting a child.  While they were there, the time came for 

the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. 

She wrapped him in cloths and placed him in a manger, 

because there was no room for them in the inn (Luke 2:1-7). 

 

 

Escape To Egypt 

After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time 

of King Herod, Magi [wise men NKJV] from the east came 

to Jerusalem and asked, ‘Where is the one who has been born 

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

to worship him.’ When King Herod heard this he was 

disturbed, and all Jerusalem with him (Matthew 2:1-3). 

 

And having been warned in a dream not to go back to Herod, 

they returned to their country by another route. When they 

had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a 

dream. “Get up,” he said, “take the child and his mother and 

escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going 

to search for the child to kill him" (Matthew 2:12-13). 

 

Returning Home to Nazareth 

After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream 

to Joseph in Egypt and said, “Get up, take the child and his 

mother and go to the land of Israel, for those who were trying 

to take the child's life are dead.”  So he got up, took the child 

and his mother and went to the land of Israel.  But when he 

heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his 

మరలా, చారప్తక సింద్రభ ింలో ప్కీసుత ప్రస్తతవన అద్నపు- 

బైబిల్ స్తహతి ిం." 7 

్ ువయస్ జోసెఫస్ 

జోసెఫస్ ఒక ఆసకి తకరమైన రరశీలనన కలిగి ఉనాా డు. 

"ఈ సమయింలో యేసు, ్జాఞ ని, నిజింగా మనిం అతనిా  

మనిషి అని పిలుస్తతము; అతన అదుభ త కరిా లు 

చేసేవాడు, సతిా నిా  ఆనింద్ింగా స్వా కరించే 

మనష్యి లక్క బోధక్కడు, అతన చాలా మింది 

యూదులన మరయు చాలా మింది ప్గీక్కలన కూడా 

గెలుచుక్కనాా డు. .ఈ వి కి త మెస్వస య, మరయు పిలాత 

మన సా ింత నాయక్కల ప్పోద్బ లింత అతనిా  సిలువక్క 

శిక్షిించినపుు డు, మొద్టి నిండి అతనిని ప్పేమిించిన 

వార్ప మానకోలేదు, ఎిందుకింటే అతన మూడవ రోజు 

వారకి సజీవింగా కనిపిించాడు. ప్రవక తలు అతని గురించి 

అనేక ఇతర అదుభ తమైన వష్యాలు ఊహించార్ప 

మరయు చెపాు ర్ప మరయు ఇపుు డు కూడా అతని పేర్ప 

పెట్టబడిన స్తైసతవుల జాతి ఇింక అింతరించిపోలేదు. 

 

ప్పారింభ యూదు మరయు జింటిల్ రచయితలు  

FF ప్ూస్ నిండి ప్కిింది కోట్ దీనిని చాలా సు ష్టింగా 

సింప్గహసుతింది. "ప్పారింభ యూదు మరయు అని జాతి 

రచయితల నిండి వచిచ న స్తక్షాి ల గురించి ఇింక 

ఏమైనా ఆలోచిించవచుచ  ... ఇది కన్నసిం స్తైసతవ రచనల 

స్తక్షిని తిరసు రించేవారకి, యేసు యొకు  చారప్తక 

పాప్తన ్స్తథ పిించిింది. కొింతమింది రచయితలు ఒక 

ఫాన్నస త బొమమ లు వేయవచుచ . 'ప్కీసుత-పురాణిం,' కన్న 

వార్ప చారప్తక ఆధారాల ఆధారింగా అలా చేయర్ప.ప్కీసుత 

యొకు  చారప్తాతమ కత నిష్పు క్షికమైన చరప్తకర్పడికి 

జూలియస్ స్వజర్ యొకు  చారప్తాతమ కత వలె 

అక్ష్సింబింధమైనది [స్వా య-సు ష్టమైన rd] అది 

కదు.'ప్కీసుత-పురాణిం' సిదాధ ింతాలన ప్రచారిం చేసే 

చరప్తకర్పలు. 9 
 

ప్రశా లు 

2. జీసస్ శిలువపై మాథ్యి స్ ఖాతా జూలియస్ 

ఆప్ికినస్్న ఉట్ింకిస్తత  థాలస్ దాా రా 

ధృవీకరించబడిింది. 

T. _____ F. _____ 

 

2. ఒక రోమన చరప్తకర్పడు కరెా లియస్ టాసిట్స్ 

ప్కీసుత “తీప్వమైన శిక్ష్న అనభవించాడు” అని 

రాశాడు. 

 T. _____ F.______ 

 

3. అస్తధారణ శక్కతలు కలిగిన వి కి త 

గలిలీ/యూద్యాలో నివసిించినటు బైబిల్ 

వృతాత ింతానాి  ధృవీకరస్తత  స్తైసతవేతర 

రచయితలు బైబిల్ వెలురల స్తక్షాి లన 

అింద్జేస్తతర్ప. 

T. _____ F. _____ 



father Herod, he was afraid to go there. Having been warned 

in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went 

and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what 

was said through the prophets: “He will be called a 

Nazarene” (Matthew 2:19-23). 

 

Youth 

Every year his parents went to Jerusalem for the Feast of the 

Passover.  When he was twelve years old, they went up to 

the Feast, according to the custom.  After the Feast was over, 

while his parents were returning home, the boy Jesus stayed 

behind in Jerusalem, but they were unaware of it.  Thinking 

he was in their company, they traveled on for a day. Then 

they began looking for him among their relatives and friends.  

When they did not find him, they went back to Jerusalem to 

look for him.  After three days they found him in the temple 

courts, sitting among the teachers, listening to them and 

asking them questions.  Everyone who heard him was 

amazed at his understanding and his answers.  When his 

parents saw him, they were astonished. His mother said to 

him, “Son, why have you treated us like this? Your father and 

I have been anxiously searching for you”.  "Why were you 

searching for me?" he asked. "Didn't you know I had to be in 

my Father's house [business NKJV]" (Luke 2:41-49)? 

 

Then he went down to Nazareth with them and was obedient 

to them. But his mother treasured all these things in her heart.  

And Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God 

and men (Luke 2:51-52). 

Questions 

1. Mary was pledged to be married to Joseph, but before 

they came together, she was found to be with child. 

T. ____ F. ____ 

 

2. Jesus was born in Jerusalem as He was King of the 

Jews. 

T. ____ F. ____ 

 

3. Jesus was of priestly lineage, a Levite. 

T. ____ F. ____ 

 

4. Because of Herod, Joseph took Jesus and his mother 

to Egypt and following Herod’s death they returned 

to Israel. 

T. ____ F. ____ 

 

5. At the age of 12 Jesus asked questions of the temple 

teachers.   

T. ____ F. ____ 

 

 

Jesus Beginning His Mission 

 

Lesson 4 

Baptism by John the Baptizer 

“I baptize with water,” John replied, “but among you stands 

 

4. ఏ రోమన మాప్తమే యూదు చరప్తకర్పడు 

యేసున పొింటియస్ పిలాత సిలువ 

వేయబడాాడనే బైబిల్ వృతాత ింతానికి మద్దత 

ఇవా లేదు. 

T. _____ F. _____ 
 

5. యేసున సిలువ వేయమని పిలాత 

ఖ్ిండిించాడని మరయు మూడు రోజుల తరాా త 

యేసు తన శిష్యి లక్క కనిపిించాడని జోస్వఫస్ 

తన రచనలలో గమనిించాడు. 

T. ____ F. ____ 
 

1. FF బస్, ది నూి  టెసటమెింట్ డాకి్క మెింట్స , ఈర్్ామెనస , p. 113. 

2. ఎడా ర్ ాసి. వారటన, ప్కిసిటయానిటీ: ఎ ్కి ుయర్ కేస్ ఆఫ హసటరీ హోవార్ ా

p. 7. 

3. ప్బిటిష్ మూి జయిం సిరయాక్ ్శీ మమతి, FF ప్ూస్, జీసస్ అిండ్ 

ప్కిసిటయన ఆరజనస  అవుట్్సైడ్ ది నూి  టెసటమెింట్, p. 31. 

4. ది అనల్స  అిండ్ ది హసటరీస్, 15:44. ప్బిటానిక ప్ేట్ బుక్స  నిండి, 

సిం. 15, పేజ. 168. 

5. ఉరదేశాలు, 10:96. 

6. ్కుడియస్ జీవతిం, 25:4 

7. ఎడా ర్ ాసి. వారటన, ప్కిసిటయానిటీ: ఎ ్కి ుయర్ కేస్ ఆఫ హసటరీ, 

హోవార్ ాపే. 11. 

8. పురాతన వసుతవులు, 18,3. 3. 

9. FF ప్ూస్, ది నూి  టెసటమెింట్ డాకి్క మెింట్స . P. 119. పైన 

పేరొు నా వన్నా  ఎడా ర్ ాసి. వారటన తన ప్కిసిటయానిటీ: ఎ ్కి ుయర్ కేస్ ఆఫ 

హసటరీలో పేరొు నాా డు 

 

 

యేసు ప్ారుంభ జీవిత్ుం 

పాఠిం 3 

దేవుడు యెష్యా ప్రవక త దాా రా ఇలా చెపాు డు: "ప్రభువు 

సా యింగా మీక్క ఒక స్తచన ఇస్తతడు: కని క బిడనా కని 

ఒక కొడుక్కన కింటింది, అతనికి ఇమామ ని యేల్ అని 

పేర్ప పెటిటింది" (యెష్యా 7:14). 

 

అపుు డు దేవుడు గప్బియేలు దేవదూతన గలిలయలోని 

నజరేత అనే రట్టణానికి రింపాడు, దావీదు వింశసుథడైన 

యోసేపు అనే వి కి తత వవాహిం చేస్తతనని ప్రమాణిం చేసిన 

ఒక కని క్క. ఆ కని  పేర్ప మేరీ. దేవదూత ఆమె ద్గ గరక్క 

వెళ్లు, "అతి ధక ద్యగలవాడా, వింద్నాలు! ప్రభువు న్నక్క 

తడుగా ఉనాా డు (లూక 1:26-28). 

అతని తలిు మేరీ జోసెఫ్త వవాహిం చేసుక్కింటానని 

హామీ ఇచాచ ర్ప, కన్న వార్ప కలిసి రాకముిందే, ఆమె 

రరశుదాధ తమ  దాా రా బిడతా ఉనా టు కనగొనబడిింది. 

ఆమె భరత జోసెఫ న్నతిమింతడు మరయు ఆమెన 

బహరింగింగా అవమానిించకూడద్నక్కనాా డు, అతన 

నిశి బదింగా ఆమెక్క వడాక్కలు ఇవాా లని మనసుస లో 

ఉనాా డు. అయితే అతడు దీనిని ఆలోచిించిన తర్పవాత, 

ప్రభువు దూత అతనికి కలలో కనిపిించి, “దావీదు 

క్కమార్పడైన జోసెఫ, మరయన న్న భారి గా ఇింటికి 

చేర్పచ కోవడానికి భయరడక్క, ఎిందుకింటే ఆమెలో 



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

thongs of whose sandals I am not worthy to untie This all 

happened at Bethany on the other side of the Jordan, where 

John was baptizing.  The next day John saw Jesus coming 

toward him and said, “‘Look, the Lamb of God, who takes 

away the sin of the world!  This is the one I meant when I 

said, 'A man who comes after me has surpassed me because 

he was before me.  I myself did not know him, but the reason 

I came baptizing with water was that he might be revealed to 

Israel” (John 1:26-28).   

 

Then John gave this testimony: “I saw the Spirit come down 

from heaven as a dove and remain on him.  I would not have 

known him, except that the one who sent me to baptize with 

water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come 

down and remain is he who will baptize with the Holy 

Spirit’.”  I have seen and I testify that this is the Son of God 

(John 1:26-34). 

 

Tempted By Satan 

Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted 

by the devil.  After fasting forty days and forty nights, he was 

hungry.  The tempter came to him and said, “If you are the 

Son of God, tell these stones to become bread.” Jesus 

answered, “It is written: Man does not live on bread alone, 

but on every word that comes from the mouth of God.”  Then 

the devil took him to the holy city and had him stand on the 

highest point of the temple. “If you are the Son of God,’ he 

said, ‘throw yourself down. For it is written: He will 

command his angels concerning you, and they will lift you 

up in their hands, so that you will not strike your foot against 

a stone.”  Jesus answered him ‘It is also written: Do not put 

the Lord your God to the test.' Again, the devil took him to a 

very high mountain and showed him all the kingdoms of the 

world and their splendor. “All this I will give you’" he said, 

‘if you will bow down and worship me.” Jesus said to him, 

“Away from me, Satan! For it is written: Worship the Lord 

your God, and serve him only.”  Then the devil left him, and 

angels came and attended him (Matthew 4:1-11). 

 

His Mission 

When the devil had finished all this tempting, he left him 

until an opportune time.  Jesus returned to Galilee in the 

power of the Spirit, and news about him spread through the 

whole countryside.  He taught in their synagogues, and 

everyone praised him.  He went to Nazareth, where he had 

been brought up, and on the Sabbath day he went into the 

synagogue, as was his custom. And he stood up to read.  The 

scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, 

he found the place where it is written:  ‘The Spirit of the Lord 

is on me, because he has anointed me to preach good news 

to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the 

prisoners and recovery of sight for the blind, to release the 

oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor.’ Then he 

rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat 

down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened 

పుటిటింది రరశుదాధ తమ . ఆమె ఒక క్కమార్పనికి 

జనమ నిసుతింది, మరయు మీర్ప అతనికి యేసు అని పేర్ప 

పెటాట లి, ఎిందుకింటే అతన తన ప్రజలన వార పాపాల 

నిండి రక్షిస్తతడు (మతతయి 1:18-21). 

ప్రవక త దాా రా ప్రభువు చెపిు నదానిని నెరవేరచ డానికి 

ఇద్ింతా జరగిింది: “కని క బిడనా కలిగి ఉింటింది 

మరయు కొడుక్కన కింటింది, మరయు వార్ప అతనిా  

ఇమామ ని యేల్ అని పిలుస్తతర్ప” - అింటే దేవుడు మనత 

ఉనాా డు (మతతయి 1:23) . 

 

పుటిటన 

ఆ రోజులోు  స్వజర్ అగసటస్ రోమన ప్రరించిం మొతాతనాి  

జనాభా గణన చేరటాట లని డిప్కీ జారీ చేశాడు. (కిా రనియస్ 

సిరయాక్క గవరా ర్పగా ఉనా పుు డు జరగిన మొద్టి 

జనాభా గణన ఇది.) మరయు ప్రతి ఒకు రూ నమోదు 

చేసుకోవడానికి అతని సా ింత రట్టణానికి వెళ్లుర్ప. కబటిట, 

యోసేపు కూడా గలిలయలోని నజరేత రట్టణిం నిండి 

యూద్యక్క, దావీదు రట్టణమైన బేతెుహేముక్క వెళ్లుడు, 

ఎిందుకింటే అతన దావీదు ఇింటి మరయు వింశానికి 

చెిందినవాడు. తనక్క పెళ్లు చేస్తతనని నిశచ యిించుక్కనా  

మేరీత రజసటర్ చేసుకోవడానికి అకు డికి వెళ్లుడు. వార్ప 

అకు డ ఉిండగా, శిశువు పుటేట సమయిం వచిచ ింది, 

మరయు ఆమె తన మొద్టి బిడకా్క జనమ నిచిచ ింది. 

సప్తింలో వారకి చోట లేనిందున ఆమె అతనిని బట్టలత 

చుటిట తొటిటలో ఉించిింది (లూక 2:1-7). 

 

 

ఈజపుటక్క పారపోిండి 

హేరోదు రాజు కలింలో యేసు యూద్యలోని 

బేతెుహేములో జనిమ ించిన తర్పవాత, తూర్పు  నిండి మాగీ 

[్జాఞనలు NKJV] యెరూష్లేముక్క వచిచ , 'యూదులక్క 

రాజుగా జనిమ ించినవాడు ఎకు డ ఉనాా డు? మేము 

తూర్పు న అతని నక్ష్ప్తానిా  చూశాము మరయు అతనిని 

పూజించడానికి వచాచ ము. హేరోదు రాజు అది 

వనా పుు డు, అతనిత పాట యెరూష్లేము అింతా కలత 

చెిందాడు (మతతయి 2:1-3). 

 

మరయు హేరోదు వద్దక్క తిరగి వెళువద్దని కలలో 

హెచచ రించబడినిందున, వార్ప మరొక మారగింలో తమ 

దేశానికి తిరగి వచాచ ర్ప. వార్ప వెళి్ల న తర్పవాత, ప్రభువు 

దూత యోసేపుక్క కలలో కనిపిించాడు. "లేచి, బిడనా 

మరయు అతని తలిుని తీసుకొని ఈజపుటక్క పారపోిండి. 

నేన చెపేు  వరక్క అకు డే ఉిండిండి, ఎిందుకింటే 

హేరోదు పిలువాడిని చింరడానికి వెతక్కతనాా డు" 

(మతతయి 2:12-13). 

 

నజరేత్్క్క ఇింటికి తిరగి రావడిం 

హేరోదు మరణ్ణించిన తర్పవాత, యెహోవా దూత 

ఈజపుటలో యోసేపుక్క కలలో కనిపిించి, “లేచి, బిడనా, 



on him, and he began by saying to them, “Today this 

scripture is fulfilled in your hearing" (Luke 4:13-21 from 

Isiah 61:1-2). 

 

His Parables 

Someone has said that a parable is an earthly story with a 

heavenly meaning.  It appears that many of the teachings of 

Jesus were done in parables.  It may be that the Jews who 

were trying to please God could understand many of these 

parables, while the religious leaders whose hearts were more 

concerned with position, power, prestige and money could 

not comprehend their meaning.  

 

His Miracles 

What was the purpose of the Miracles?  Was Jesus trying to 

draw attention to Himself, wanting His countrymen to make 

Him their king or fulfilling God's promise to send the 

anointed one? 

 

Often great crowds followed Jesus, perhaps out of curiosity, 

trying to see "what's in it for me?" or with desire for political 

power if He was to be king.  Some may have believed He 

could be the Messiah.  The witnesses to His miracles can be 

divided into three groups: 

 

 

The Recipient of the Miracle 

Surely all were filled with joy and gladness and most 

glorified God. The one notable exception was the 

cleansing of the ten lepers nine of which did not return to 

give God glory. 

 

Those Witnessing the Miracle 

The witnesses not only observed the miracle; they 

recognized man's limitations noting that only through 

God's power could such miracles be performed.  They 

praised God and glorified Him.  

 

The Religious Leaders 

The religious leaders were commonly referred to as the 

Scribes and Pharisees.  They had wealth, power, prestige 

and praise of men. They believed Jesus was going to 

destroy their nation, their position and power. 

Consequently, they refused to acknowledge He was from 

above or that any of the miracles He performed were from 

God.  They attributed them to the power of the Devil.  They 

wanted to kill Him but feared the people who believed He 

was from God. Finally, they violated many of their own 

traditions and laws, (trial on the Sabbath, seeking false 

witnesses, paying money for his capture but refusing it 

when returned acknowledging it was "blood money").  

Ultimately, they said "Let Him come down from the cross 

and we will believe in Him". Instead of coming down from 

the cross He came back to life after dying and they still 

refused to believe in Him. 

 

అతని తలిుని తీసుకొని ఇప్శాయేలు దేశానికి వెళ్లు , 

ఎిందుకింటే పిలువాడిని చింరడానికి ప్రయతిా ించిన 

వార్ప చనిపోయార్ప. ." కబటిట అతన లేచి, బిడనా 

మరయు అతని తలిుని తీసుకొని ఇప్శాయేలు దేశానికి 

వెళ్లుడు. అయితే యూద్యలో తన తింప్డి హేరోదు 

్స్తథ నింలో అరెు లాస్ రరపాలిసుతనాా డని వనా పుు డు, 

అతన అకు డికి వెళుడానికి భయరడాాడు. కలలో 

హెచచ రించిన తర్పవాత, అతన గలిలయ జలాు క్క వెళ్లు, 

నజరేత అనే రట్టణింలో నివసిించాడు. అలా ప్రవక తల 

దాా రా చెరు బడినది నెరవేరింది: "అతన నజరేయుడు 

అని పిలువబడతాడు" (మతతయి 2:19-23). 

 

యువత 

ప్రతి సింవతస రిం అతని తలిుద్ింప్డులు రస్తు  

రిండుగక్క యెరూష్లేముక్క వెళ్ళి వార్ప. అతనికి 

రనాె ిండు సింవతస రాల వయసుస  ఉనా పుు డు, వార్ప 

ఆచారిం ప్రకరిం విందుక్క వెళి్ల ర్ప. విందు ముగిసిన 

తర్పవాత, అతని తలిుద్ింప్డులు ఇింటికి తిరగి 

వసుతనా పుు డు, బాలుడైన యేసు యెరూష్లేములో 

ఉిండిపోయాడు, కన్న వారకి అది తెలియదు. అతన తమ 

కింపెన్నలో ఉనాా డని భావించి, వార్ప ఒక రోజు ప్రయాణిం 

చేశార్ప. అపుు డు వార్ప అతని కోసిం వార బింధువులు 

మరయు సాే హతలలో వెతకడిం ప్పారింభిించార్ప. వార్ప 

ఆయనన కనగొనకపోగా, ఆయనన వెద్క్కట్క్క 

యెరూష్లేముక్క తిరగి వెళ్లుర్ప. మూడు రోజుల తర్పవాత, 

వార్ప ఆలయ కోర్పటలో, ఉపాధాి యుల మధి  కూర్పచ ని, 

వార మాట్లు వింట్ట మరయు వారని ప్రశా లు 

అడుగుతూ కనిపిించార్ప. అతని అవగాహనక్క మరయు 

సమాధానాలక్క అతని వనా  ప్రతి ఒకు రూ 

ఆశచ రి పోయార్ప. అతడిని చూసిన తలిుద్ింప్డులు 

ఆశచ రి పోయార్ప. అతని తలిు అతనిత, “కొడుక్క, మీర్ప 

మాత ఎిందుక్క ఇలా ప్రవర తించార్ప? మీ నానా గారూ, 

నేనూ మీకోసిం ఆప్తతగా వెతక్కతనాా ిం”. "మీర్ప నా 

కోసిం ఎిందుక్క వెతక్కతనాా ర్ప?" అతన అడిగాడు. 

"నేన నా తింప్డి ఇింటోు  [బిజనెస్ NKJV] ఉిండాలని 

మీక్క తెలియదా" (లూక 2:41-49)? 

 

తరాా త ఆయన వారతపాట నజరేతక్క వెళ్లు వారకి 

వధేయత చూపాడు. కన్న అతని తలిు ఈ 

వష్యాలనిా ింటిన్న తన హృద్యింలో దాచుక్కింది. 

మరయు యేసు ్జాఞ నములో మరయు పొటిటతనములో 

మరయు దేవుని మరయు మనష్యి ల అనప్గహములో 

పెరగాడు (లూక 2:51-52). 

ప్రశా లు 

6. మేరీ జోసెఫ్త వవాహిం చేసుక్కింటానని హామీ 

ఇచాచ ర్ప, కన్న వార్ప కలిసి రాకముిందే, ఆమె 

బిడతా ఉనా టు కనగొనబడిింది. 

T. ____ F. ____ 

 



His Enemies 

The scriptures identify those opposed to Christ during His 

Earthly ministry and opposed to His church following His 

resurrection and ascension. 

 

Herod (The Great) 

“Where is the one who has been born king of the Jews? We 

saw his star in the east and have come to worship him”. ... 

When King Herod heard this he was disturbed ... He sent 

them to Bethlehem and said, “Go and make a careful search 

for the child. As soon as you find him, report to me, so that I 

too may go and worship him”. ... When Herod realized that 

he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he 

gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity 

who were two years old and under, in accordance with the 

time he had learned from the Magi (Matthew 2:2-3; 8, 16 

NIV). 

 

The Devil (Satan)  

Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted 

by the devil. After fasting forty days and forty nights, he was 

hungry. The tempter came to him and said, “If you are the 

Son of God,” ...  Again, the devil took him to a very high 

mountain and showed him all the kingdoms of the world and 

their splendor. “All this I will give you,” he said, “if you will 

bow down and worship me”. Jesus said to him, “Away from 

me, Satan! For it is written: 'Worship the Lord your God, and 

serve him only’." Then the devil left him, and angels came 

and attended him (Matthew 4:1-3; 8-11).  

 

Citizens of Nazareth (Hometown folks) 

Now it came to pass, when Jesus had finished these parables, 

that He departed from there. When He had come to His own 

country, He taught them in their synagogue, so that they were 

astonished and said, 'Where did this Man get this wisdom 

and these mighty works? Is this not the carpenter's son? Is 

not His mother called Mary? And His brothers James, Joses, 

Simon, and Judas? And His sisters, are they not all with us? 

Where then did this Man get all these things?' So, they were 

offended at Him (Matthew 13:53-57 NKJV). 

 

Judas Iscariot (One of the Apostles) 

Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went to the 

chief priests and said, "What are you willing to give me if I 

deliver Him to you?" And they counted out to him thirty 

pieces of silver. So, from that time he sought opportunity to 

betray Him (Matthew 26:14-16 26:3-4 NKJV). 

 

Pharisees, Chief Priests, Elders, Scribes and Council  

As they went out, behold, they brought to Him a man, mute 

and demon-possessed. And when the demon was cast out, 

the mute spoke. And the multitudes marveled, saying, “It 

was never seen like this in Israel!” ...  But the Pharisees said, 

“He casts out demons by the ruler of the demons”. ... behold, 

there was a man who had a withered hand. And they asked 

Him, saying, “Is it lawful to heal on the Sabbath?” — that 

7. యేసు యూదుల రాజుగా యెరూష్లేములో 

జనిమ ించాడు. 

T. ____ F. ____ 

 

8. యేసు యాజక వింశానికి చెిందినవాడు, 

లేవీయుడు. 

T. ____ F. ____ 

 

9. హేరోదు కరణింగా, జోసెఫ యేసున మరయు 

అతని తలిుని ఈజపుటక్క తీసుక్కవెళ్లుర్ప మరయు 

హేరోదు మరణిం తర్పవాత వార్ప ఇప్శాయేలుక్క 

తిరగి వచాచ ర్ప. 

T. ____ F. ____ 

 

10. యేసు 12 సింవతస రాల వయసుస లో ఆలయ 

బోధక్కలన ప్రశా లు అడిగాడు. 

T. ____ F. ____ 

 

 

యేసు తన మిష్నా  ప్పారింభిించాడు 

 

పాఠిం 4 

జాన బాపిటజిం దాా రా బాపిటజిం 

“నేన న్నళుత బాపితసమ ిం తీసుక్కింటాన,” అని జాన 

జవాబిచాచ డు, “కన్న మీ మధి  మీక్క తెలియని వి కి త 

ఉనాా డు. ఆయనే నా తరాా త వసుతనాా డు, ఎవర 

చెపుు లు వరు డానికి నేన అర్పుడిని కన, ఇద్ింతా 

యోరాదన అవతలి వైపున ఉనా  బేతనియలో జరగిింది, 

అకు డ యోహాన బాపితసమ ిం ఇసుతనాా డు. మర్పసటి రోజు 

యోహాన యేసు తన ద్గ గరకి రావడిం చూసి, “'చూడిండి, 

లోక పాపానిా  మోయిించే దేవుని గొప్రెపిలు! 'నా తరాా త 

వచేచ  వి కి త నా కింటే ముిందు ఉనాా డు కబటిట ననా  

మిించిపోయాడు' అని నేన చెపిు నపుు డు నేన 

ఉదేదశిించినది ఇదే. నేన అతనిని ఎర్పగన, కని నేన 

న్నళుత బాపితసమ మిచుచ ట్ై అతడు ఇప్శాయేలీయులక్క 

బయలురరచబడుట్యే” (యోహాన 1:26-28). 

 

అపుు డు యోహాన ఇలా స్తక్ష్ి మిచాచ డు: “ఆతమ  

పావురింలా రరలోకిం నిండి దిగి వచిచ  అతనిపై నిలిచి 

ఉిండడిం నేన చూశాన. న్నళుత బాపితసమ మివా డానికి 

ననా  రింపినవాడు, 'ఆతమ  దిగివచిచ  నిలిచివుిండుట్న 

న్నవు చూచినవాడే రరశుదాధ తమ త బాపితసమ మిచుచ న' అని 

నాత చెపెు న తరు  నేన అతనిని ఎర్పగన." నేన 

చూశాన మరయు ఇది దేవుని క్కమార్పడని నేన 

స్తక్ష్ి మిసుతనాా న (యోహాన 1:26-34). 

 

స్తతానచే శోదిించబడాాడు 

అపుు డు యేసు అరవాదిచే శోధింరబడుట్క్క ఆతమ చేత 

ఎడారలోకి నడిపిించబడాాడు. నలభై రగళ్లి  మరయు 

నలభై రాప్తలు ఉరవాసిం ఉనా  తర్పవాత, అతన 



they might accuse Him. Then He said to them, "What man is 

there among you who has one sheep, and if it falls into a pit 

on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Of how 

much more value then, is a man than a sheep? Therefore, it 

is lawful to do good on the Sabbath." Then He said to the 

man, "Stretch out your hand." And he stretched it out, and it 

was restored as whole as the other. Then the Pharisees went 

out and plotted against Him, how they might destroy Him. ...  

Now when the chief priests and Pharisees heard His parables, 

they perceived that He was speaking of them. But when they 

sought to lay hands on Him, they feared the multitudes, 

because they took Him for a prophet (Matthew 9:32-34; 

12:10-14; 21:45-46 NKJV). 

 

Then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples, 

saying: “The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. 

Therefore, whatever they tell you to observe, that observe 

and do, but do not do according to their works; for they say, 

and do not do" ... "But woe to you, scribes and Pharisees, 

hypocrites! For you shut up the kingdom of heaven against 

men; for you neither go in yourselves, nor do you allow those 

who are entering to go in." ... Then the chief priests, the 

scribes, and the elders of the people assembled at the palace 

of the high priest, who was called Caiaphas, and plotted to 

take Jesus by trickery and kill Him (Matthew 23:1-3; 13-14 

NKJV). 

 

And those who had laid hold of Jesus led Him away to 

Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders 

were assembled. But Peter followed Him at a distance to the 

high priest's courtyard. And he went in and sat with the 

servants to see the end. Now the chief priests, the elders, and 

all the council sought false testimony against Jesus to put 

Him to death, but found none. Even though many false 

witnesses came forward, they found none (Matthew 26:57-

60 NKJV). 

 

Questions 

1. The miracles Jesus performed in secret.  

T. _____  F. _____ 

 

2. Who were the enemies of Jesus? 

a. _____ The common man 

b. _____ The religious leaders 

 

3.  The Jews religious leaders refused to believe because 

a. ____They did not see any of the miracles He 

performed 

b. ____ They were more interested in position and 

prestige 

c. ____ Jesus never told them about their sinful condition 

 

4. Isiah prophesied that Jesus was 

a. ___ preach the gospel to the poor 

b. ___ proclaim freedom for the prisoners 

c. ___ recover sight for the blind 

ఆకలిత ఉనాా డు. శోధక్కడు అతని ద్గ గరక్క వచిచ , 

“నవుా  దేవుని క్కమార్పడివైతే, ఈ రాళున రొటెటలుగా 

మారచ మని చెపుు ” అనాా డు. యేసు ఇలా జవాబిచాచ డు: 

“మనష్యి డు కేవలిం రొటెటత మాప్తమే జీవించడు, 

దేవుని న్నటి నిండి వచేచ  ప్రతి మాట్త జీవస్తతడు” అని 

ప్వాయబడిింది. అపుు డు దెయి ిం అతనాి  రవప్త 

నగరానికి తీసుక్కవెళ్లు, ఆలయింలోని ఎతెతతన ప్రదేశింలో 

నిలబెటిటింది. “నవుా  దేవుని క్కమార్పడివైతే, నినా  న్నవే 

కిింద్ రడుకో. ఎిందుకింటే, అతన నినా  గురించి తన 

దూతలక్క ఆజాఞ పిస్తతడు, మరయు వార్ప మిమమ లిా  తమ 

చేతలోు కి ఎతతక్కింటార్ప, తదాా రా మీర్ప మీ పాదానాి  

రాయికి కొట్టర్ప. యేసు అతనికి జవాబిచాచ డు, 'న్న 

దేవుడైన యెహోవాన రరీక్షిించవదుద' అని కూడా 

ప్వాయబడి ఉింది. మళ్లి , దెయి ిం అతనిా  చాలా ఎతెతతన 

రరా తానికి తీసుెళ్లు ప్రరించింలోని అనిా  రాజిా లన 

మరయు వాటి వైభవానిా  అతనికి చూపిించిింది. "నవుా  

నమసు రించి ననా  ఆరాధసేత ఇద్ింతా నేన ఇస్తతన" 

అనాా డు. యేసు అతనిత, “స్తతానా, ననా  వడిచిపో! 

అపుు డు అరవాది అతనిని వడిచిపెటాటడు, మరయు 

దేవదూతలు వచిచ  అతని వద్దక్క వచాచ ర్ప (మతతయి 4:1-

11). 

 

అతని మిష్న 

దెయి ిం ఈ ప్రలోభాలనిా ింటిన్న ముగిించినపుు డు, 

అతన సరైన సమయిం వరక్క అతనిా  వడిచిపెటాటడు. 

యేసు ఆతమ  యొకు  శకి తత గలిలయక్క తిరగి వచాచ డు, 

మరయు అతని గురించిన వారతలు మొతతిం ప్గామీణ 

ప్పాింతాలలో వాి పిించాయి. అతన వార సమాజ 

మిందిరాలలో బోధించాడు, మరయు అింద్రూ అతనిని 

ప్రశింసిించార్ప. అతన పెరగిన నజరేతక్క వెళ్లు, 

వప్శాింతి రోజున అతన తన అలవాట ప్రకరిం సమాజ 

మిందిరానికి వెళి్ల డు. మరయు అతన చద్వడానికి 

లేచి నిలబడాాడు. యెష్యా ప్రవక త ప్గింథపు చుట్ట అతనికి 

అింద్జేయబడిింది. దానాి  వపుు తూ, “ప్రభువు ఆతమ  

నాపై ఉింది, ఎిందుకింటే పేద్లక్క సువారత 

ప్రకటిించడానికి ఆయన ననా  అభిషేకిించాడు” అని 

ప్వాయబడిన ప్రదేశానిా  అతన కనగొనాా డు. ఖైదీలక్క 

సా్త తింప్తి ిం మరయు అింధులక్క చూపు పునర్పద్ధరణ, 

అణగారన వారని వడుద్ల చేయడిం, ప్రభువు 

అనప్గహిం యొకు  సింవతస రానిా  ప్రకటిించడానికి 

అతన ననా  రింపాడు. తరాా త ఆ చుట్టన చుటిట, 

రరచారక్కనికి తిరగి ఇచిచ  కూర్పచ నాా డు. 

 

అతని ఉరమానాలు 

ఉరమానిం అింటే భూలోక కథ అని ఎవరో చెపాు ర్ప. 

జీసస్ బోధలు చాలా ఉరమానాలలో చేసినటు 

కనిపిసుతింది. దేవుణ్ణణ సింతష్పెట్టడానికి ప్రయతిా సుతనా  

యూదులు ఈ ఉరమానాలన చాలా అరథిం 

చేసుకోగలిగార్ప, అయితే వార హృద్యాలు రద్వ, 



d. ___ release the oppressed 

e  ___ proclaim the year of the lord 

f. ___ all the above  

g ___ a, b and c 

 

5.  Satan tempted Jesus but Jesus did not yield to his 

temptations. 

T. _____  F. _____ 

 

 

 

The Sin-Offering – Jesus’s atoning Sacrifice 

Lesson 5 

Arrest 

Jesus said to the chief priests, the temple guard, and the 

elders, who had come for him, ‘Am I leading a rebellion, that 

you have come with swords and clubs? Every day I was with 

you in the temple courts, and you did not lay a hand on me. 

But this is your hour-when darkness reigns.’  Then seizing 

him, they led him away and took him into the house of the 

high priest (Luke 22:52-54). 

Jews Mock Trial  

The men who were guarding Jesus began mocking and 

beating him.  They blindfolded him and demanded, 

“Prophesy! Who hit you?”  And they said many other 

insulting things to him.  At daybreak the council of the elders 

of the people, both the chief priests and teachers of the law, 

met together, and Jesus was led before them. “If you are the 

Christ,” they said, “tell us.” Jesus answered, “If I tell you, 

you will not believe me, and if I asked you, you would not 

answer.   But from now on, the Son of Man will be seated at 

the right hand of the mighty God.” They all asked, “Are you 

then the Son of God?” He replied, “You are right in saying I 

am.”  Then they said, ‘Why do we need any more testimony? 

We have heard it from his own lips" (Luke 22:63-71). 

 

Roman Trial 

Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and 

asked him, “Are you the king of the Jews?”  “Is that your 

own idea,” Jesus asked, “or did others talk to you about me?”  

“Am I a Jew?” Pilate replied. “It was your people and your 

chief priests who handed you over to me. What is it you have 

done?”  Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it 

were, my servants would fight to prevent my arrest by the 

Jews. But now my kingdom is from another place.”  “You 

are a king, then!” said Pilate.  Jesus answered, “You are right 

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

for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone 

on the side of truth listens to me” (John 18:33-37) 

 

Pilate called together the chief priests, the rulers and the 

people, and said to them, “You brought me this man as one 

who was inciting the people to rebellion. I have examined 

him in your presence and have found no basis for your 

charges against him.  Neither has Herod, for he sent him back 

to us; as you can see, he has done nothing to deserve death.  

అధకరిం, ప్రతిష్ట మరయు డబుబ పై ఎక్కు వ ప్శద్ధ 

వహించే మత పెద్దలు వాటి అరాథనాి  అరథిం చేసుకోలేర్ప. 

 

అతని అదుభ తాలు 

అదుభ తాల ప్రయోజనిం ఏమిటి? యేసు తన దేశసుథలు 

తనన రాజుగా చేయాలని కోర్పతనాా డా లేక 

అభిషిక్కతడాి  రింపుతానని దేవుడు చేసిన వాగాదనానాి  

నెరవేర్పసుతనాా డా? 

 

తరచుగా గొరు  సమూహాలు యేసున అనసరించార్ప, 

బహుశా ఉతస కతత, "నాక్క ఏమి ఉింది?" అని 

చూడడానికి ప్రయతిా సుతనాా ర్ప. లేదా అతన రాజుగా 

ఉింటే రాజకీయ అధకరిం కోసిం కోరకత. ఆయన 

మెస్వస య అని కొింద్ర్ప నమిమ  ఉిండవచుచ . అతని 

అదుభ తాలక్క స్తక్షులన మూడు ప్గూపులుగా 

వభజించవచుచ : 

 

 

అదుభ తిం ప్గహీత 

నిశచ యింగా అింద్రూ ఆనింద్ింత మరయు 

ఆనింద్ింత నిిండిపోయార్ప మరయు దేవుణ్ణణ అతి ింత 

మహమరరచార్ప. ఒక ముఖి్ మైన మినహాయిింపు 

ఏమిట్ింటే, రది మింది క్కష్యట రోగులన శుప్భరరచడిం, 

వారలో తొమిమ ది మింది దేవునికి మహమ ఇవా డానికి 

తిరగి రాలేదు. 

 

అదుభ తానికి స్తక్షులు 

స్తక్షులు అదుభ తానిా  మాప్తమే గమనిించలేదు; దేవుని 

శకి త దాా రా మాప్తమే అలాింటి అదుభ తాలు 

జర్పగుతాయని వార్ప మానవ రరమితలన 

గురతించార్ప. వార్ప దేవుణ్ణణ ్సుతతిించార్ప మరయు 

ఆయనన మహమరరచార్ప. 

 

మత పెద్దలు 

మత పెద్దలన స్తధారణింగా లేఖ్క్కలు మరయు 

రరసయుి లు అని పిలుస్తతర్ప. వార్ప సింరద్, 

అధకరిం, ప్రతిష్ట మరయు పుర్పష్యల ప్రశింసలు కలిగి 

ఉనాా ర్ప. యేసు తమ దేశానిా , వార ్స్తథనానాి  మరయు 

శకి తని నాశనిం చేయబోతనాా డని వార్ప వశా సిించార్ప. 

రరి వస్తనింగా, అతన పైనిండి వచిచ నవాడని లేదా 

అతన చేసిన అదుభ తాలలో ఏదైనా దేవుని నిండి 

వచిచ నవని అింగీకరించడానికి వార్ప నిరాకరించార్ప. 

వార్ప వాటిని డెవల్ యొకు  శకి తకి ఆపాదిించార్ప. వార్ప 

ఆయనన చింపాలనక్కనాా ర్ప కన్న అతడు దేవుని 

నిండి వచిచ నవాడని నమిమ న ప్రజలక్క భయరడాార్ప. 

చివరగా, వార్ప తమ సా ింత సింప్రదాయాలు మరయు 

చటాట లన చాలా ఉలుింఘించార్ప, (సబబ త్ నాడు 

వచారణ, తపుు డు స్తక్షులన వెతకడిం, అతనిని 

రటటక్కనా ిందుక్క డబుబ  చెలిుించడిం, అయితే అది 



Therefore, I will punish him and then release him.”  With one 

voice they cried out, “Away with this man! Release Barabbas 

to us!” (Barabbas had been thrown into prison for an 

insurrection in the city, and for murder.)  Wanting to release 

Jesus, Pilate appealed to them again.  But they kept shouting, 

“Crucify him! Crucify him!”  For the third time he spoke to 

them: “Why? What crime has this man committed? I have 

found in him no grounds for the death penalty. Therefore, I 

will have him punished and then release him." But with loud 

shouts they insistently demanded that he be crucified, and 

their shouts prevailed.  So, Pilate decided to grant their 

demand (Luke 23:13-24). 

 

While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him 

this message: “Don't have anything to do with that innocent 

man, for I have suffered a great deal today in a dream 

because of him” (Matthew 27:19). 

 

Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to 

them.  He had Jesus flogged, and handed him over to be 

crucified (Mark 15:15). 

 

Crucifixion 

The soldiers led Jesus away into the palace (that is, the 

Praetorium) and called together the whole company of 

soldiers.  They put a purple robe on him, then twisted 

together a crown of thorns and set it on him.  And they began 

to call out to him, “Hail, king of the Jews!”  Again and again 

they struck him on the head with a staff and spit on him. 

Falling on their knees, they paid homage to him.  And when 

they had mocked him, they took off the purple robe and put 

his own clothes on him. Then they led him out to crucify him 

(Mark 15:15-20). 

 

They came to a place called Golgotha (which means The 

Place of the Skull).  There they offered Jesus wine to drink, 

mixed with gall; but after tasting it, he refused to drink it.  

When they had crucified him, they divided up his clothes by 

casting lots.  And sitting down, they kept watch over him 

there.  Above his head they placed the written charge against 

him: THIS IS JESUS, THE KING OF THE JEWS (Matthew 

27:33-37). 

 

It was the third hour [9:00 AM] when they crucified him.  

The written notice of the charge against him read: THE 

KING OF THE JEWS (Mark 15:25-27). 

 

At the sixth hour [noon] darkness came over the whole land 

until the ninth hour. And at the ninth hour Jesus cried out in 

a loud voice, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” - which means, 

My God, my God, why have you forsaken me (Mark 15:33-

34)? 

 

When some of those standing near heard this, they said, 

“Listen, he's calling Elijah.” One man ran, filled a sponge 

with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to 

"రక త ధనిం" అని గురతించి తిరగి వచిచ నపుు డు 

తిరసు రించడిం). చివరకి, వార్ప "అతనిా  సిలువ 

నిండి దిగనివా ిండి మరయు మేము అతనిని 

నముమ తాము" అని చెపాు ర్ప. 

 

అతని శప్తవులు 

ఆయన భూసింబింధమైన రరచరి  సమయింలో ప్కీసుతన 

వి తిరేకిించిన వారని మరయు ఆయన పునర్పతాథనిం 

మరయు ఆరోహణ తర్పవాత అతని చరచ ని 

వి తిరేకిించిన వారని ప్గింథాలు గురతస్తతయి. 

 

హెరోడ్ (ది ప్ేట్) 

“యూదులక్క రాజుగా పుటిటనవాడు ఎకు డ ఉనాా డు? 

మేము తూర్పు న అతని నక్ష్ప్తానిా  చూశాము మరయు 

అతనిని పూజించడానికి వచాచ ము. ... రాజు హేరోదు అది 

వని కలవరరడాాడు ... అతన వారని బెతెుహేముక్క రింపి, 

“వెళ్లు పిలువాడిని జాప్గతతగా వెతకిండి. మీర్ప అతనిని 

కనగొనా  వెింట్నే నాక్క నివేదిించిండి, నేన కూడా వెళ్లు 

ఆయనన ఆరాధస్తతన”. ... హేరోదు తాన 

మాింప్తిక్కలచే మోసపోయానని ప్గహించినపుు డు, 

అతన కోరింత ఉనాా డు మరయు అతన నేర్పచ క్కనా  

సమయానికి అనగుణింగా బెతెుహేమ మరయు దాని 

రరసర ప్పాింతాలలో రెిండు సింవతస రాలు మరయు 

అింతకింటే తక్కు వ వయసుస  ఉనా  అబాబ యిలింద్రన్న 

చింరమని ఆదేశిించాడు. మాగీ (మాథ్యి  2:2-3; 8, 16 

NIV). 

 

డెవల్ (స్తతాన) 

అపుు డు యేసు అరవాదిచే శోధింరబడుట్క్క ఆతమ చేత 

ఎడారలోకి నడిపిించబడాాడు. నలభై రగళ్లి  మరయు 

నలభై రాప్తలు ఉరవాసిం ఉనా  తర్పవాత, అతన 

ఆకలిత ఉనాా డు. శోధక్కడు అతని వద్దక్క వచిచ , 

"నవుా  దేవుని క్కమార్పడివైతే," అని చెపాు డు ... మళ్లి , 

దెయి ిం అతనిా  చాలా ఎతెతతన రరా తానికి తీసుక్కవెళి్ల  

ప్రరించింలోని అనిా  రాజాి లన మరయు వాటి 

వైభవానిా  అతనికి చూపిించిింది. "నవుా  నమసు రించి 

ననా  ఆరాధసేత ఇద్ింతా నేన ఇస్తతన" అనాా డు. యేసు 

అతనిత, “స్తతానా, ననా  వడిచిపెటట! ఎిందుకింటే 'న్న 

దేవుడైన యెహోవాన ఆరాధించిండి మరయు 

ఆయనన మాప్తమే సేవించిండి' అని ప్వాయబడి 

ఉింది." అపుు డు అరవాది అతనిని వడిచిపెటాటడు, 

మరయు దేవదూతలు వచిచ  అతని వద్దక్క వచాచ ర్ప 

(మతతయి 4:1-3; 8-11). 

 

నజరేత్ పౌర్పలు(సా సథల ప్రజలు) 

యేసు ఈ ఉరమానాలు పూరత చేసిన తరాా త, అతన 

అకు డ నిండి వెళ్లుపోయాడు. అతన తన సా దేశానికి 

వచిచ నపుు డు, వార సమాజ మిందిరింలో వారకి 

బోధించాడు, కబటిట వార్ప ఆశచ రి రడి, 'ఈ మనిషికి ఈ 



drink. “Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to 

take him down,” he said.  With a loud cry, Jesus breathed his 

last.  The curtain of the temple was torn in two from top to 

bottom.  And when the centurion, who stood there in front of 

Jesus, heard his cry and saw how he died, he said, "Surely 

this man was the Son of God (Mark 15:35-39)! 

 

It was Preparation Day (that is, the day before the Sabbath). 

So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent 

member of the Council, who was himself waiting for the 

kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' 

body.  Pilate was surprised to hear that he was already dead. 

Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already 

died.  When he learned from the centurion that it was so, he 

gave the body to Joseph.  So Joseph bought some linen cloth, 

took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in 

a tomb cut out of rock. Then he rolled a stone against the 

entrance of the tomb (Mark 15:42-46). 

 

Resurrection 

After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary 

Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. 

There was a violent earthquake, for an angel of the Lord 

came down from heaven and, going to the tomb, rolled back 

the stone and sat on it.   His appearance was like lightning, 

and his clothes were white as snow. The guards were so 

afraid of him that they shook and became like dead men.  The 

angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that 

you are looking for Jesus, who was crucified.  He is not here; 

he has risen, just as he said” (Matthew 28:1-6). 

 

On the evening of that first day of the week, when the 

disciples were together, with the doors locked for fear of the 

Jews, Jesus came and stood among them and said, “Peace be 

with you!”   After he said this, he showed them his hands and 

side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord.  

Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent 

me, I am sending you.”   And with that he breathed on them 

and said, “Receive the Holy Spirit” (John 20:19-22). 

 

A week later his disciples were in the house again, and 

Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus 

came and stood among them and said, “Peace be with you!”  

Then he said to Thomas, “Put your finger here; see my hands. 

Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting 

and believe.” Thomas said to him, “My Lord and my God" 

(John 20:26-28)! 

 

Ascension                                

In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus 

began to do and to teach until the day he was taken up to 

heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to 

the apostles he had chosen.  After his suffering, he showed 

himself to these men and gave many convincing proofs that 

he was alive. He appeared to them over a period of forty days 

and spoke about the kingdom of God.  On one occasion, 

్జాఞ నిం మరయు ఈ గొరు  రనలు ఎకు డ నిండి 

వచాచ యి? ఇతన వప్డింగి కొడుక్క కదా? అతని తలిు 

మేరీ అని పిలువబడలేదా? మరయు అతని స్ద్ర్పలు 

జేమస , జోసెస్, సైమన మరయు జుడాస్? మరయు 

అతని స్ద్రీమణులు, వారింద్రూ మనత లేరా? ఈ 

మనిషికి ఇవన్నా  ఎకు డ దొరకయి?' కబటిట, వార్ప 

ఆయనపై మనస్తతరిం చెిందార్ప (మతతయి 13:53-57 

NKJV). 

 

జుడాస్ ఇస్తు రయోట్(అపొసతలులలో ఒకర్ప) 

అపుు డు రనాె ిండు మిందిలో ఒకడు యూదా 

ఇస్తు రయోత ప్రధాన యాజక్కల ద్గ గరకి వెళ్లు, “నేన 

ఆయనన మీక్క అరు గిసేత మీర్ప నాక్క ఏమి ఇవా డానికి 

సిద్ధింగా ఉనాా ర్ప?” అని అడిగాడు. మరయు వార్ప 

అతనికి ముపైు  వెిండి నాణేలు లెకిు ించార్ప. కబటిట, 

అరు టి నిండి అతన అతనికి ప్ోహిం చేయడానికి 

అవకశానిా  వెతక్కతనాా డు (మతతయి 26:14-16 26:3-4 

NKJV). 

 

రరసయుి లు, ప్రధాన యాజక్కలు, పెద్దలు, లేఖ్క్కలు 

మరయు కౌనిస ల్ 

వార్ప బయటికి వెళ్లునపుు డు, ఇదిగో, మూగవాడున 

ద్యి ిం రటిటన ఒక వి కి తని ఆయన ద్గ గరక్క తీసుక్క 

వచాచ ర్ప. మరయు ద్యి ిం వెళి గొట్టబడినపుు డు, 

మూగవాడు మాటాుడాడు. మరయు జనసమూహములు 

ఆశచ రి రడి, “ఇప్శాయేలులో ఈవధముగా ఎనా డూ 

చూడలేదు!” అని అనాా ర్ప. ... కన్న రరసయిు లు, 

"అతన ద్యిా ల అధరతి దాా రా ద్యిా లన 

వెళి గొటాటడు" అని అనాా ర్ప. ... ఇదిగో, ఎిండిపోయిన 

చేయి ఉనా  ఒక వి కి త ఉనాా డు. మరయు వార్ప, “వప్శాింతి 

దినమున సా సథరరచుట్ నాి యమా?” అని ఆయనన 

అడిగార్ప. - వార్ప అతనిని నిిందిించవచుచ . అపుు డు 

ఆయన వారత ఇలా అనాా డు: “మీలో ఒక గొప్రె ఉింది, 

అది సబాబ త్ రోజున గోతిలో రడితే, దానిని రటటక్కని 

బయట్క్క తీయలేదా? అపుు డు మనిషి ఎింత 

వలువైనవాడు? గొప్రె కింటే? అపుు డు ఆయన ఆ వి కి తత, 

“న్న చెయిి  చాచు” అనాా డు. మరయు అతన దానిని 

వసతరించాడు మరయు అది మరొకదాని వలె 

పునర్పద్ధరించబడిింది. అపుు డు రరసయుి లు 

బయట్క్క వెళ్లు, ఆయనన ఎలా నాశనిం చేయాలో 

ఆయనక్క వి తిరేకింగా రనాా గిం రనాా ర్ప. ... ఇపుు డు 

ప్రధాన యాజక్కలు మరయు రరసయుి లు అతని 

ఉరమానాలు వనా పుు డు, అతన తమ గురించి 

మాటాుడుతనాా డని ప్గహించార్ప. కన్న వార్ప ఆయనపై 

చేయి వేయాలని కోరనపుు డు, వార్ప జనసమూహానికి 

భయరడి, ఆయనన ప్రవక తగా తీసుక్కనాా ర్ప (మ్తతయి 

9:32-34; 12:10-14; 21:45-46 NKJV). 

 

అపుు డు యేసు జనసమూహములత మరయు తన 



while he was eating with them, he gave them this command: 

“Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father 

promised, which you have heard me speak about.  For John 

baptized with water, but in a few days you will be baptized 

with the Holy Spirit.”  So, when they met together, they 

asked him, “Lord, are you at this time going to restore the 

kingdom to Israel?” He said to them: “It is not for you to 

know the times or dates the Father has set by his own 

authority.  But you will receive power when the Holy Spirit 

comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, 

and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” 

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

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

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

men dressed in white stood beside them.  “Men of Galilee,” 

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

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

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

heaven" (Acts1:1-11). 

 

Questions 

1. The Roman soldiers charged with the responsibility of 

crucifying Jesus said. 

 a. ____ When will those Jews learn they cannot defeat 

us? 

 b.____This man must have done something terrible 

for His religious leaders want Him to be 

crucified. 

 c. _____Surely this man was the Son of God  

 d. _____Another insurrectionist learned the hard way 

 

2.  There is no record that Jesus was buried. 

T. _____  F. _____ 

 

3. The morning after the Sabbath following Jesus death and 

burial in a guarded tomb, there was 

   a. _____An earthquake when the stone was rolled 

away 

   b. _____An angel of the Lord came to earth 

   c. _____Those guarding the tomb became as dead 

men 

   d. _____ Jesus had been raised back to life, 

resurrected 

   e.  _____All the above 

 

4.  Following his resurrection Jesus was seen by 

 a. _____ His Apostles 

 b. _____ A few and unreliable people 

 c. _____ Hundreds of people 

 d. _____ A and C 

 

5.  No one witnessed Jesus going to Heaven following His 

resurrection. It is just a clever story made up by His 

disciples for their own personal gain. 

T. _____  F. _____ 

 

శిష్యి లత ఇలా అనాా డు: “శాస్తసుతలు మరయు 

రరసయుి లు మోషే స్వటలో కూర్పచ నాా ర్ప. కబటిట, 

వార్ప మీక్క ఏది చెపిు నా, గమనిించిండి మరయు 

చేయిండి, కన్న వార రనల ప్రకరిం చేయవదుద; 

ఎిందుకింటే వార్ప చెపేు ది మరయు చేయవదుద" ... 

"అయితే శాస్తసుతలారా మరయు రరసయిు లారా, 

వేష్ధార్పలారా! మీర్ప మనష్యి లక్క వి తిరేకింగా 

రరలోక రాజిా నిా  మూసివేశార్ప; మీర్ప లోరలికి వెళువదుద, 

లోరలికి ప్రవేశిించేవారని మీర్ప లోరలికి 

అనమతిించర్ప." ... అపుు డు ప్రధాన యాజక్కలు, 

శాస్తసుతలు మరయు ప్రజల పెద్దలు ైఫా అని పిలువబడే 

ప్రధాన యాజక్కని భవనిం వద్ద సమావేశమయిా ర్ప. , 

మరయు ఉపాయిం దాా రా యేసున తీసుెళ్లు చింపాలని 

రనాా గిం రనాా డు (మతతయి 23:1-3; 13-14 NKJV). 

 

మరయు యేసున రటటక్కనా వార్ప ఆయనన ప్రధాన 

యాజక్కడైన కయఫా ద్గ గరకి తీసుక్కవెళ్లుర్ప, అకు డ 

శాస్తసుతలు మరయు పెద్దలు సమావేశమయిా ర్ప. అయితే 

పేతర్ప ప్రధాన యాజక్కని ప్పాింగణిం వరక్క ఆయనన 

వెింబడిించాడు. మరయు అతన లోరలికి వెళ్లు అింతిం 

చూడడానికి సేవక్కలత కూర్పచ నాా డు. ఇపుు డు ప్రధాన 

యాజక్కలు, పెద్దలు మరయు మహాసభ అింతా యేసున 

చింరడానికి అతనిపై తపుు డు స్తక్ష్ి ిం కోసిం వెతికర్ప, 

కన్న ఎవరూ దొరకలేదు. చాలా మింది తపుు డు స్తక్షులు 

ముిందుక్క వచిచ నరు టికీ, వార్ప ఎవరూ కనగొనలేదు 

(మతతయి 26:57-60 NKJV). 

 

ప్రశా లు 

1. యేసు రహసి ింగా చేసిన అదుభ తాలు. 

T. _____ F. _____ 

 

2. యేసుక్క శప్తవులు ఎవర్ప? 

a. _____ స్తమాని డు 

బి. _____ మత పెద్దలు 

 

3. యూదుల మత పెద్దలు నమమ డానికి నిరాకరించార్ప 

ఎిందుకింటే 

a. ____ఆయన చేసిన అదుభ తాలు ఏవీ వార్ప 

చూడలేదు 

బి. ____ వార్ప ్స్తథ నిం మరయు ప్రతిష్టపై ఎక్కు వ 

ఆసకి తని కలిగి ఉనాా ర్ప 

సి. ____ యేసు వార పారపు ్సిథతి గురించి ఎపుు డూ 

చెరు లేదు 

 

4. యేసయి  అని ప్రవచిించాడు 

a. ___ పేద్లక్క సువారత ప్రకటిించిండి 

బి. ___ ఖైదీలక్క సేా చఛ న ప్రకటిించిండి 

సి. ___ అింధులక్క తిరగి చూపు 

డి. ___ అణచివేతక్క గురైన వారని వడుద్ల 



 

Woes and Warnings 

Lesson 6 

 

To the Antichrists (Those who deny Christ is God) 

This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit 

that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is 

from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus 

is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you 

have heard is coming and even now is already in the world 

(1 John 4:2-3 NIV). 

Many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as 

coming in the flesh, have gone out into the world. Any such 

person is the deceiver and the antichrist (2 John 7 NIV). 

 

Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad 

is the road that leads to destruction, and many enter through 

it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, 

and only a few find it (Matthew 7:13-14). 

 

So, in everything, do to others what you would have them do 

to you, for this sums up the Law and the Prophets (Matthew 

7:12).  

 

To Christians 

I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus 

Christ, that all of you agree with one another so that there 

may be no divisions among you and that you may be 

perfectly united in mind and thought. (1 Corinthians 1:10) 

 

Watch out for false prophets. They come to you in sheep's 

clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their 

fruit you will recognize them (Matthew 7:15-16). 

 

I urge you, brothers, to watch out for those who cause 

divisions and put obstacles in your way that are contrary to 

the teaching you have learned. Keep away from them. For 

such people are not serving our Lord Christ, but their own 

appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the 

minds of naive people (Romans 16:17-18). 

 

Keep watch over yourselves and all the flock of which the 

Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the 

church of God, which he bought with his own blood. I know 

that after I leave, savage wolves will come in among you and 

will not spare the flock. Even from your own number men 

will arise and distort the truth in order to draw away disciples 

after them. So be on your guard! Remember that for three 

years I never stopped warning each of you night and day with 

tears (Acts 20:28-31). 

 

I warn everyone who hears the words of the prophecy of this 

book: If anyone adds anything to them, God will add to him 

the plagues described in this book. And if anyone takes 

words away from this book of prophecy, God will take away 

from him his share in the tree of life and in the holy city, 

చేయిండి 

ఇ ___ ప్రభువు సింవతస రానిా  ప్రకటిించిండి 

f. ___ పైవనా్న  

g ___ a, b మరయు c 

 

5. స్తతాన యేసున శోధించాడు but యేసు తన 

ప్రలోభాలక్క లింగలేదు. 

T. _____ F. _____ 

 

 

 

ార-బలి - యేసు యొకక  ప్ాయశి్చ తి్ తాయ గుం 

పాఠిం 5 

అరెసుట చేయిండి 

యేసు తన కోసిం వచిచ న ప్రధాన యాజక్కలత, 

దేవాలయ కరలాదార్పడిత, పెద్దలత ఇలా అనాా డు: 

‘మీర్ప కతతలు, గద్దలత వచాచ ర్ప కబటిట నేన 

తిర్పగుబాట చేసుతనాా నా? ప్రతిరోజు నేన మీత పాట 

ఆలయ కోర్పటలలో ఉనాా న, మీర్ప నాపై చేయి 

వేయలేదు. అయితే ఇది న్న ఘడియ-చీకటి 

రాజి మేలుతింది.' అపుు డు వార్ప అతనిని రటటకొని, 

అతనిని తీసుక్కవెళ్లు, ప్రధాన యాజక్కని ఇింటికి 

తీసుెళ్లుర్ప (లూక 22:52-54). 

యూదుల మాక్ ప్ట్యల్ 

యేసుక్క కరలాగా ఉనా వార్ప ఆయనన ఎగతాళ్ల 

చేయడిం మరయు కొట్టడిం ప్పారింభిించార్ప. వార్ప 

అతని కళ ుక్క గింతలు కటిట, “ప్రవచిించిండి! నినా  ఎవర్ప 

కొటాట ర్ప?" మరయు వార్ప అతనిత అనేక ఇతర 

అవమానకరమైన వష్యాలు చెపాు ర్ప. 

తెలువార్పజామున ప్రధాన యాజక్కలు మరయు శాస్తసుతలు 

ఇద్దరూ పెద్దల సభ సమావేశమయిా ర్ప, మరయు యేసు 

వార ముిందు నడిపిించబడాాడు. “నవుా  ప్కీసుతవైతే మాక్క 

చెపుు ” అనాా ర్ప. యేసు ఇలా జవాబిచాచ డు, “నేన మీక్క 

చెబితే మీర్ప నమమ ర్ప, నేన మిమమ లిా  అడిగితే మీర్ప 

సమాధానిం చెరు ర్ప. అయితే ఇకనిండి 

మనషి్ క్కమార్పడు బలవింతడైన దేవుని 

క్కడిపారి ా మున కూర్పచ ిండున.” వారింద్రూ, “అయితే 

నవుా  దేవుని క్కమార్పడివా?” అని అడిగార్ప. అతన, 

"నేన ఉనాా న అని మీర్ప చెపిు ింది నిజమే" అని 

జవాబిచాచ డు. అపుు డు వార్ప, 'ఇింక స్తకి్ష్ ిం ఎిందుక్క 

కవాలి? మేము అతని పెద్వుల నిండి వనాా ము" (లూక 

22:63-71). 

 

రోమన ప్ట్యల్ 

పిలాత మళ్లు రాజభవనిం లోరలికి వెళ్లు, యేసున పిలిచి, 

“నవుా  యూదుల రాజువా?” అని అడిగాడు. “అది న్న 

సా ింత ఆలోచనా, లేక ఇతర్పలు నా గురించి న్నత 

మాటాుడారా?” అని యేసు అడిగాడు. "నేన 

యూదుడినా?" పిలాత బదులిచాచ డు. “న్న ప్రజలు, మీ 

ప్రధాన యాజక్కలు నినా  నాక్క అరు గిించార్ప. నవుా  



which are described in this book (Revelation 22:18-19). 

 

The ax is already at the root of the trees, and every tree that 

does not produce good fruit will be cut down and thrown into 

the fire (Matthew 3:10). 

 

For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, 

and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are 

in conflict with each other, so that you do not do what you 

want. But if you are led by the Spirit, you are not under law 

(Galatians 5:17-18). 

 

The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, 

impurity and debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, 

discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, 

factions and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn 

you, as I did before, that those who live like this will not 

inherit the kingdom of God (Galatians 5:19-21). 

 

Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does 

what is shameful or deceitful, but only those whose names 

are written in the Lamb's book of life (Revelation 21:26-27). 

 

To those Relying On Riches 

"But woe to you who are rich, for you have already received 

your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will 

go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn 

and weep. Woe to you when all men speak well of you, for 

that is how their fathers treated the false prophets (Luke 

6:24-26).  

 

To Religious Leaders  

Woe to you, blind guides! You say, 'If anyone swears by the 

temple, it means nothing; but if anyone swears by the gold 

of the temple, he is bound by his oath.' You blind fools! 

Which is greater: the gold, or the temple that makes the gold 

sacred?  You also say, 'If anyone swears by the altar, it means 

nothing; but if anyone swears by the gift on it, he is bound 

by his oath.' You blind men! Which is greater: the gift, or the 

altar that makes the gift sacred? Therefore, he who swears by 

the altar swears by it and by everything on it. And he who 

swears by the temple swears by it and by the one who dwells 

in it. And he who swears by heaven swears by God's throne 

and by the one who sits on it (Matthew 23:16-22). 

 

Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you 

hypocrites! You travel over land and sea to win a single 

convert, and when he becomes one, you make him twice as 

much a son of hell as you are (Matthew 23:15). 

 

"Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you 

hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but 

inside they are full of greed and self-indulgence (Matthew 

23:25). 

 

Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you 

చేసిింది ఏమిటి?" యేసు, “నా రాజి ిం ఈ లోకనికి 

సింబింధించినది కదు. అలా అయితే, నా సేవక్కలు 

యూదులచే ననా  అరెసుట చేయక్కిండా నిరోధించడానికి 

పోరాడుతార్ప. కన్న ఇపుు డు నా రాజి ిం మరొక ప్రదేశిం 

నిండి వచిచ ింది. "అయితే నవుా  రాజువ!" అనాా డు 

పిలాత. యేసు ఇలా జవాబిచాచ డు, “నేన రాజునని 

మీర్ప చెరు డిం సరైనదే. నిజానికి, ఈ కరణింగానే నేన 

పుటాటన, సతిా నికి స్తక్ష్ి మివా డానికి నేన ఈ 

ప్రరించింలోకి వచాచ న. సతి ిం వైపు ఉనా  ప్రతి ఒకు రూ 

నా మాట్ వింటార్ప" (యోహాన 18:33-37) 

 

పిలాత ప్రధాన యాజక్కలన, అధకర్పలన మరయు 

ప్రజలన పిలిచి వారత ఇలా అనాా డు: “ప్రజలన 

తిర్పగుబాటక్క ప్పేరేపిించే వి కి తగా మీర్ప ఈ వి కి తని నా 

ద్గ గరక్క తీసుక్కవచాచ ర్ప. నేన మీ సమక్ష్ింలో అతనిని 

రరీక్షిించాన మరయు అతనిపై మీర్ప చేసిన 

ఆరోరణలక్క ఎటవింటి ఆధారిం దొరకలేదు. హేరోదు 

కూడా అతనిని మన ద్గ గరక్క రింరలేదు; మీర్ప 

చూడగలిగినటుగా, అతన మరణానికి అరుమైనదిగా ఏమీ 

చేయలేదు. కబటిట నేన అతనిా  శిక్షిించి వడుద్ల 

చేస్తతన.” వార్ప ఒకే సా రింత ఇలా అరచార్ప, “ఈ 

మనిషిని దూరిం చేసుకోిండి! బరబబ న మాక్క వడుద్ల 

చేయిండి!” (బరబాబ స్ నగరింలో తిర్పగుబాట 

చేసినిందుక్క మరయు హతి  చేసినిందుక్క చెరస్తలలో 

వేయబడాాడు.) యేసున వడుద్ల చేయాలని కోర్పతూ, 

పిలాత మళ్లు వారని వేడుక్కనాా డు. కన్న వాళ్లు, “అతనిా  

సిలువ వేయిండి! అతనిా  సిలువ వేయిండి! ” 

మూడవస్తర అతన వారత ఇలా అనాా డు: “ఎిందుక్క? 

ఈ వి కి త చేసిన నేరిం ఏమిటి? నేన అతనిలో 

మరణశిక్ష్క్క ఎటవింటి ఆధారాలు కనగొనలేదు. 

అిందువలన, 

 

పిలాత నిా యమూరత స్వటలో కూర్పచ నా పుు డు, అతని 

భారి  అతనికి ఈ సిందేశానిా  రింపిింది: "ఆ 

అమాయక్కడిత ఏమీ చేయవదుద, అతని కరణింగా నేన 

ఈ రోజు కలలో చాలా బాధరడాాన" (మతతయి 27:19) . 

 

పిలాత జనసమూహానిా  సింతృపిత రరచాలని కోర్పతూ 

బరబబ న వారకి వడిచిపెటాటడు. అతన యేసున 

కొరడాలత కొటిట, సిలువ వేయడానికి అరు గిించాడు 

(మార్పు  15:15). 

 

శిలువ వేయడిం 

సైనిక్కలు యేసున రాజభవనింలోకి (అింటే 

ప్పిటోరయిం) తీసుెళ్లు సైనిక్కలింద్రన్న పిలిచార్ప. వాళ్లు 

ఆయనక్క ఊదారింగు వస్తస్తత నాి  తొడిగిించి, ముళు 

కిరీటానిా  చుటిట ఆయనక్క అమరాచ ర్ప. మరయు వార్ప 

అతనిత, “యూదుల రాజా, వింద్నిం!” అని పిలవడిం 

ప్పారింభిించార్ప. రదే రదే కప్రత తలపై కొటిట ఉమిమ  



hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's faces. 

You yourselves do not enter, nor will you let those enter who 

are trying to (Matthew 23:13).  

 

Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you 

hypocrites! You give a tenth of your spices - mint, dill and 

cumin. But you have neglected the more important matters 

of the law - justice, mercy and faithfulness. You should have 

practiced the latter, without neglecting the former. You blind 

guides! You strain out a gnat but swallow a camel (Matthew 

23:23-24). 

 

Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you 

hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look 

beautiful on the outside but on the inside are full of dead 

men's bones and everything unclean. In the same way, on the 

outside you appear to people as righteous but on the inside, 

you are full of hypocrisy and wickedness (Matthew 23:27-

28). 

Questions  

 

1. Who are the antichrists? 

a. ____The Devil and his angels 

b. ____ Christians who returned to the world 

c. ____ Those who deny that Christ is the Son of God 

d. ____ Spirits 

 

2. It is acceptable for Christians to treat non-Christians with 

less respect, 

T.  _____  F.  _____ 

 

3. Some people, even those who profess to e Christians, will 

intentionally teach contrary to the Gospel and the 

Apostles’ teachings. 

T.  _____  F.  _____ 

 

4. Which of the following are sinful? 

a.  ____ sexual immorality 

b.  ____ impurity and debauchery 

c. ____  idolatry and witchcraft 

d.  ____ hatred 

e. ____ discord 

f.  ____ jealousy 

g. ____ fits of rage 

h. ____ selfish ambition 

i. ____ dissensions 

j. ____ actions and envy 

l. ____ drunkenness 

m. ____ orgies 

n. ____ all the above 

 

5. Those who keep all God’s commands but doe not 

show mercy or justice are righteous. 

T.  _____  F.  _____ 

  

His Message 

వేశార్ప. మోకళుపై రడి ఆయనక్క నివాళ్లలరు ించార్ప. 

మరయు వార్ప అతనిని ఎగతాళ్ల చేసిన తర్పవాత, వార్ప 

ఊదారింగు వస్తస్తత నాి  తీసివేసి, అతని సా ింత బట్టలు 

అతనికి తొడిగార్ప. అపుు డు వార్ప అతనిని సిలువ 

వేయడానికి తీసుక్కవెళ్లుర్ప (మార్పు  15:15-20). 

 

వార్ప గోలోగతా అనే ప్రదేశానికి వచాచ ర్ప (అింటే పుప్రె 

యొకు  ప్రదేశిం). అకు డ వార్ప యేసుక్క పితాత శయిం 

కలిపిన ప్దాక్షారస్తనాి  ప్తాగడానికి ఇచాచ ర్ప; కన్న ర్పచి 

చూసిన తరాా త, అతన దానిని ప్తాగడానికి 

నిరాకరించాడు. వార్ప ఆయనన సిలువ వేయగా, చీటు 

వేసి అతని బట్టలు రించుక్కనాా ర్ప. మరయు కూర్పచ ని, 

వార్ప అకు డ అతనిని కరలాగా ఉించార్ప. అతని తలపై 

వార్ప అతనిపై ప్వాతపూరా క అభియోగానిా  ఉించార్ప: 

ఈయన యూదుల రాజు అయిన యేసు (మతతయి 27:33-

37). 

 

వార్ప ఆయనన సిలువ వేసినపుు డు అది మూడవ గింట్ 

[9:00 AM]. అతనిపై అభియోగిం యొకు  ప్వాతపూరా క 

న్నటీసు ఇలా ఉింది: యూదుల రాజు (మార్పు  15:25-27). 

 

ఆరవ గింట్క్క [మధిా హా ిం] తొమిమ ద్వ గింట్ వరక్క 

భూమి అింతా చీకటి అలుముక్కింది. మరయు తొమిమ ద్వ 

గింట్లో యేసు, “ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకతన్న?” 

అని బిగ గరగా అరచాడు. - అింటే, నా దేవా, నా దేవా, న్నవు 

ననా  ఎిందుక్క వడిచిపెటాటవు (మార్పు  15:33-34)? 

 

ద్గ గర నిలబడిన వారలో కొింద్ర్ప అది వని, “వన, ఇతన 

ఏలీయాన పిలుసుతనాా డు” అనాా ర్ప. ఒక వి కి త రరగెతిత, 

స్తు ింజలో వైన వెనిగర్ నిింపి, దానిని ఒక కప్రపై ఉించి, 

యేసుక్క ప్తాగడానికి ఇచాచ డు. “ఇపుు డు అతనాి  

ఒింట్రగా వదిలేయిండి. అతడిా  దిించడానికి ఏలీయా 

వస్తత డో లేో చూదాద ిం” అనాా డు. బిగ గరగా కేకలు 

వేయడింత యేసు తది శాా స వడిచాడు. దేవాలయపు 

తెర పైనిండి ప్కిింది వరక్క రెిండుగా చిరగిపోయిింది. 

మరయు అకు డ యేసు ముిందు నిలబడి ఉనా  

శతాధరతి, అతని మొర వని, అతన ఎలా చనిపోయాడో 

చూసి, "నిశచ యింగా ఈ వి కి త దేవుని క్కమార్పడే (మార్పు  

15:35-39)! 

 

అది ప్పిరరేష్న డే (అింటే సబాబ త్ ముిందు రోజు). కబటిట 

స్తయింప్తిం సమీపిసుతనా పుు డు, అరమతీయాక్క 

చెిందిన జోసెఫ, సా యింగా దేవుని రాజి ిం కోసిం ఎదుర్ప 

చూసుతనా  కౌనిస ల్ యొకు  ప్రముఖ్ సభుి డు, ధైరి ింగా 

పిలాత వద్దక్క వెళ్లు యేసు మృతదేహానిా  అడిగాడు. 

అతన అరు టికే చనిపోయాడని వని పిలాత 

ఆశచ రి పోయాడు. శతాధరతిని పిలిచి, యేసు అరు టికే 

చనిపోయాడా అని అడిగాడు. అది అలా అని శతాధరతి 

నిండి తెలుసుక్కనా పుు డు, అతన మృతదేహానాి  

యోసేపుక్క ఇచాచ డు. కబటిట యోసేపు నారబట్టన కొని, 



Lesson 7 

In the beginning and for five days God spoke everything into 

existence concluding that it was good.  On the sixth day 

“God said, "Let us make man in our image, in our likeness” 

(Genesis 1:26).  So, They, God, created man, male and 

female, from the ground previously spoken into existence.  

Man was even able to talk to God.  Man was given 

instructions to take care of the place God had placed him 

upon the earth.  Man was told not to eat of the tree of the 

knowledge of good and evil.   

 

But man separated himself from God when he rebelled by 

disobeying the only thing God told him not to do.   This sin 

brought physical death and unless man could somehow be 

reconciled to God also a spiritual death.  This reconciliation 

would require a blood sacrifice.  Not just any sacrifice for “it 

is impossible for the blood of bulls and goats to take away 

sins”   (Hebrews 10:4). 

     

It would require someone who had no sin to be that perfect 

sacrifice. “You see, at just the right time, when we were still 

powerless, Christ died for the ungodly” (Romans 5:7).   

 

Three apostles, Paul, Peter and John, wrote about Christ’s 

sinlessness and sacrifice to take away sins of the world.  “We 

implore you on Christ's behalf: Be reconciled to God.  God 

made him who had no sin to be sin for us, so that in him we 

might become the righteousness of God.” (2 Corinthians 

5:20-21) “Christ suffered for you, leaving you an example, 

that you should follow in his steps. He committed no sin, and 

no deceit was found in his mouth" (1 Peter 2:21-22).  “But 

you know that he appeared so that he might take away our 

sins. And in him is no sin” (1 John 3:5). 

 

John the Baptist was "A voice of one calling in the desert, 

'Prepare the way for the Lord, make straight paths for him'" 

(Matthew 3:3).   He said "I baptize you with water for 

repentance. But after me will come one who is more 

powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will 

baptize you with the Holy Spirit and with fire.  His 

winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing 

floor, gathering his wheat into the barn and burning up the 

chaff with unquenchable fire" (Matthew 3:11-12). 

 

Following His baptism by John to fulfill all righteousness 

and overcoming the temptations put before Him by Satan, 

Jesus returned to Galilee and then went to Nazareth.  In their 

synagogue He took a scroll and “Unrolling it, he found the 

place where it is written: ‘The Spirit of the Lord is on me, 

because he has anointed me to preach good news to the poor.  

He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and 

recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to 

proclaim the year of the Lord's favor.’  Then he rolled up the 

scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes 

of everyone in the synagogue were fastened on him, and he 

began by saying to them, ‘Today this scripture is fulfilled in 

శరీరానిా  దిించి, నారత చుటిట, రాతిత కతితరించిన 

సమాధలో ఉించాడు. అపుు డు అతన సమాధ ప్రవేశానికి 

వి తిరేకింగా ఒక రాయిని చుటాటడు (మార్పు  15:42-46). 

 

పునర్పతాథనిం 

సబాబ త్ తరాా త, వారింలోని మొద్టి రోజు 

తెలువార్పజామున, మాగలాీన మరయ మరయు ఇతర 

మేరీ సమాధని చూడటానికి వెళ్లుర్ప. అకు డ 

భయింకరమైన భూకింరిం సింభవించిింది, ఎిందుకింటే 

ప్రభువు దూత సా ర గిం నిండి దిగి వచిచ , సమాధ వద్దక్క 

వెళ్లు, రాయిని వెనకిు  తిపిు  దానిపై కూర్పచ నాా డు. అతని 

సా రూరిం మెర్పపులా ఉింది మరయు అతని బట్టలు 

మించులా తెలుగా ఉనాా యి. కరలాదార్పలు అతనికి 

చాలా భయరడాార్ప, వార్ప వణుక్కతనాా ర్ప మరయు 

చనిపోయినవారలా అయిా ర్ప. దేవదూత స్తస్వతలత ఇలా 

అనాా డు: “భయరడకిండి, ఎిందుకింటే మీర్ప సిలువ 

వేయబడిన యేసు కోసిం వెతక్కతనాా రని నాక్క 

తెలుసు. అతన ఇకు డ లేడు; ఆయన చెపిు నటు 

లేచాడు” (మతతయి 28:1-6). 

 

వారింలోని మొద్టి రోజు స్తయింప్తిం, శిష్యి లు 

యూదులక్క భయరడి తలుపులు వేసి ఉిండగా, యేసు 

వచిచ  వార మధి  నిలబడి, “మీక్క శాింతి కలుగుగాక!” అని 

చెపాు డు. అతన ఇలా చెపిు న తరాా త, అతన వారకి 

తన చేతలు మరయు వైపు చూపిించాడు. సా్త మిని 

చూడగానే శిషి్య లు ఎింత సింతషిించార్ప. మరల 

యేసు, “మీక్క శాింతి కలుగుగాక! తింప్డి ననా  రింపినటు 

నేనూ నినా  రింపుతనాా న.” దానిత అతన వారపై 

ఊపిర, "రరశుదాధ తమ న పొింద్ిండి" (యోహాన 20:19-22). 

 

ఒక వారిం తర్పవాత అతని శిష్యి లు మళ్లి  ఇింటోు  

ఉనాా ర్ప, మరయు థామస్ వారత ఉనాా డు. తలుపులు 

వేసి ఉనా రు టికీ, యేసు వచిచ  వార మధి  నిలబడి, 

“మీక్క శాింతి కలుగుగాక!” అనాా డు. అపుు డు అతన 

థామస్్త, “న్న వేలు ఇకు డ పెటట; నా చేతలు చూడిండి. 

న్న చేతిని చాచి నా వైపు పెటట. అనమానిించడిం మానేసి 

నమమ ిండి. థామస్ అతనిత ఇలా అనాా డు, "నా ప్రభువా 

మరయు నా దేవుడు" (జాన 20:26-28)! 

 

ఆరోహణము  

నా పూరా పు పుసతకమైన థియోిలస్్లో, యేసు తాన 

ఎనా క్కనా  అపొసతలులక్క రరశుదాధ తమ  దాా రా 

స్తచనలన ఇచిచ న తరాా త, రరలోకనికి ఎతతబడిన 

రోజు వరక్క యేసు చేయడిం మరయు బోధించడిం 

ప్పారింభిించిన వాటి గురించి నేన ప్వాస్తన. అతని బాధ 

తరాా త, అతన ఈ మనష్యి లక్క తనన తాన 

చూపిించాడు మరయు అతన జీవించి ఉనాా డని 

నమమ ద్గిన అనేక ర్పజువులన ఇచాచ డు. అతన నలభై 

రోజుల వి వధలో వారకి కనిపిించాడు మరయు దేవుని 



your hearing’ (Luke 4:17-21). 

So what is this “good news to the poor” He preached?  It was 

and still is – God became flesh and blood like all other 

human beings.  He was born of woman but conceived by an 

act of the Holy Spirit not by man.  “He grew in wisdom and 

stature, and in favor with God and men” and stated “I must 

be about My Father's business” (Luke 2:49 NKJV and Luke 

2:52 NIV) The business of the Father was to bring all men 

back into a righteous relationship with Them before sin 

entered the world.  To do this a perfect sacrifice must be 

made and man must change from a life of self-seeking and 

rebellion to one of trust, obedience and reverence in the one 

who could forgive their sins and give eternal life.  Jesus said 

"I am the way and the truth and the life. No one comes to the 

Father except through me” (John 14:6-7). Jesus came to them 

and said, "All authority in heaven and on earth has been 

given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, 

baptizing them in the name of the Father and of the Son and 

of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I 

have commanded you. And surely I am with you always, to 

the very end of the age” (Matthew 28:18-20). Proof of all 

this was in prophecies fulfilled, miracles witnessed and 

acknowledgement by enemies and ultimately in His public 

death and burial and His resurrection witnessed by hundreds 

of His disciples.  

 

Since He is the Way, the Truth and The Life and since He 

has all authority in heaven and on earth and since no one 

could come to the Father except through Him, then what is 

required of us to have our sins forgiven, being reconciled, 

and saved?  Or as the Jews said on Pentecost Day “When the 

people heard this, they were cut to the heart and said to Peter 

and the other apostles, "Brothers, what shall we do" (Acts 

2:37)? 

 

Hear 

• Study diligently and read what the Christ preached 

for they are the Words of life. 

 

Understand   

• All men are sinful having disobeyed God’s 

commands  

• I have sinned and am not living according to God’s 

commands 

• My sin will result in my eternal death   

• I must be forgiven to have eternal life with God 

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

my sins 

 

 

Believe Jesus  

• Was and is God  

• Came to earth in flesh as Jesus of Nazareth 

• Lived among men 

• Willingly gave His physical life as the perfect 

sacrifice for my sins, being crucified 

రాజి ిం గురించి మాటాుడాడు. ఒకనొక సింద్రభ ింలో, 

ఆయన వారత కలిసి భోజనిం చేసుతనా పుు డు, వారకి ఈ 

ఆజఞ ఇచాచ డు: “యెరూష్లేమున వడిచిపెట్టక్కము, నా 

తింప్డి వాగాదనము చేసిన వరము కొరక్క వేచియుిండుడి, 

దాని గురించి మీర్ప వనాా ర్ప. యోహాన న్నళుత బాపితసమ ిం 

తీసుక్కనాా డు, అయితే కొదిదరోజులోు  మీర్ప రరశుదాధ తమ త 

బాపితసమ ిం తీసుక్కింటార్ప. కబటిట, వార్ప ఒకచోట్ 

కలుసుక్కనా పుు డు, “ప్రభూ, న్నవు ఈ సమయింలో 

ఇప్శాయేలుక్క రాజిా నిా  పునర్పద్ధరించబోతనాా వా?” 

అని అడిగార్ప. అతన వారత ఇలా అనాా డు: “తింప్డి 

తన సా ింత అధకరిం దాా రా నిరణయిించిన సమయాలు 

లేదా తేదీలన తెలుసుకోవడిం మీక్క కదు. కన్న 

రరశుదాధ తమ  మీపైకి వచిచ నపుు డు మీర్ప శకి తని 

పొిందుతార్ప; మరయు మీర్ప యెరూష్లేములోన, 

యూద్యలోన సమరయ అింతటిలోన మరయు 

భూదిగింతముల వరక్క నాక్క స్తక్షులుగా ఉింటార్ప. 

అతన ఇలా చెపిు న తరాా త, అతన వార కళి  ముిందు 

ఎతతబడాాడు, మరయు ఒక మేఘిం అతనిని వార ద్ృషిట 

నిండి దాచిపెటిటింది. అతన వెళ్లతనా పుు డు వార్ప 

ఆకశింలోకి తీక్ష్ణింగా చూసుతనాా ర్ప, అకస్తమ తతగా తెలుని 

దుసుతలు ధరించిన ఇద్దర్ప వి క్కతలు వార రకు న 

నిలబడాార్ప. “గలిలయ మనష్యి లు,” వార్ప ఇలా 

అనాా ర్ప, “మీర్ప ఇకు డ ఆకశిం వైపు చూస్తత  ఎిందుక్క 

నిలబడి ఉనాా ర్ప? మీ నిండి రరలోకనికి తీసుెళుబడిన 

ఈ యేసు సా రాగనికి వెళుడిం మీర్ప చూసినటేు తిరగి 

వస్తతడు" (అపొసతలుల కరి ములు 1:1-11). మరయు 

భూమి చివరల వరక్క." అతన ఇలా చెపిు న తరాా త, 

అతన వార కళి  ముిందు ఎతతబడాాడు, మరయు ఒక 

మేఘిం అతనిని వార ద్ృషిట నిండి దాచిపెటిటింది. అతన 

వెళ్లతనా పుు డు వార్ప ఆకశింలోకి తీక్ష్ణింగా 

చూసుతనాా ర్ప, అకస్తమ తతగా తెలుని దుసుతలు ధరించిన 

ఇద్దర్ప వి క్కతలు వార రకు న నిలబడాార్ప. “గలిలయ 

మనష్యి లు,” వార్ప ఇలా అనాా ర్ప, “మీర్ప ఇకు డ 

ఆకశిం వైపు చూస్తత  ఎిందుక్క నిలబడి ఉనాా ర్ప? మీ 

నిండి రరలోకనికి తీసుెళుబడిన ఈ యేసు సా రాగనికి 

వెళుడిం మీర్ప చూసినటేు తిరగి వస్తతడు" (అపొసతలుల 

కరి ములు 1:1-11). మరయు భూమి చివరల వరక్క." 

అతన ఇలా చెపిు న తరాా త, అతన వార కళి  ముిందు 

ఎతతబడాాడు, మరయు ఒక మేఘిం అతనిని వార ద్ృషిట 

నిండి దాచిపెటిటింది. అతన వెళ్లతనా పుు డు వార్ప 

ఆకశింలోకి తీక్ష్ణింగా చూసుతనాా ర్ప, అకస్తమ తతగా తెలుని 

దుసుతలు ధరించిన ఇద్దర్ప వి క్కతలు వార రకు న 

నిలబడాార్ప. “గలిలయ మనష్యి లు,” వార్ప ఇలా 

అనాా ర్ప, “మీర్ప ఇకు డ ఆకశిం వైపు చూస్తత  ఎిందుక్క 

నిలబడి ఉనాా ర్ప? మీ నిండి రరలోకనికి తీసుెళుబడిన 

ఈ యేసు సా రాగనికి వెళుడిం మీర్ప చూసినటేు తిరగి 

వస్తతడు" (అపొసతలుల కరి ములు 1:1-11). 

 

ప్రశా లు 



• Was buried 

• Rose from the grave on the third day 

• Appeared to hundreds of his disciples following His 

resurrection 

• Ascended back to heaven to be with the Father 

 

Repent 

• Change my life from sin and disobedience to trust 

and obedience 

 

Confess  

• Acknowledge publicly my belief that Jesus is the 

Son of God. 

 

Die 

• Put to death my old, sinful, worldly life 

 

Seek 

• Call upon God to forgive me of my sins 

 

Bury 

• Bury my sinful life I put to death in the grave of 

baptism in water (immersion) into the death, burial 

and resurrection of Christ allowing God to raise me 

from the grave as a new Creation. 

 

Receive 

• The Holy Spirit as a deposit guaranteeing what is to 

come 

 

Become 

• A new Christian as God will add me as His adopted 

child to the 

other children into the Church Christ established 

 

Live 

• Continue to live steadfastly and obediently to Christ 

and the   

apostles teachings “I urge you to live a life worthy 

of the calling you have received. Be completely 

humble and   gentle; be patient, bearing with one 

another in love. Make every effort to keep the unity 

of the Spirit through the bond of peace” (Ephesians 

4:1-3.) 

 

Questions 

1.  Reconciliation to God requires the blood sacrifice of 

someone who had no sin. 

T. _____  F. _____ 

 

2.  There are many ways to get to heaven, since one religion   

is as good as another. 

T. _____  F. _____ 

 

 

3. One of the last things Jesus said was "All authority in 

1. యేసున సిలువ వేయడానికి బాధి త వహించిన 

రోమన సైనిక్కలు చెపాు ర్ప. 

a. ____ ఆ యూదులు మనలిా  ఓడిించలేరని 

ఎపుు డు నేర్పచ క్కింటార్ప? 

b.____ఈ వి కి త తన మత పెద్దలు సిలువ 

వేయబడాలని కోర్పకోవడిం కోసిం ఏో 

భయింకరమైన రని చేసి ఉిండాలి. 

సి. _____నిశచ యింగా ఈ మనిషి దేవుని క్కమార్పడే 

డి. _____మరొక తిర్పగుబాట వాది కష్టమైన 

మారాగనాి  నేర్పచ క్కనాా డు 

 

2. యేసు సమాధ చేయబడినటు ఎటవింటి రకరా్ప లేదు. 

T. _____ F. _____ 

 

3. యేసు మరణిం మరయు సమాధలో సమాధ 

చేయబడిన తర్పవాత సబాబ త్ తరాా త ఉద్యిం, 

అకు డ ఉింది 

a. _____రాయి దొరునపుు డు భూకింరిం 

బి. _____ప్రభువు దూత భూమిపైకి వచాచ డు 

సి. _____సమాధకి కరలాగా ఉనా వాళ్లు 

చనిపోయిన మనష్యలాు  అయిా ర్ప 

డి. _____ యేసు తిరగి ప్బతికిించబడాాడు, 

పునర్పతాథనమయిా డు 

ఇ. _____ పైవన్నా  

 

4. అతని పునర్పతాథనిం తర్పవాత యేసు చూడబడాాడు 

a. _____ అతని అపొసతలులు 

బి. _____ కొింతమింది మరయు వశా సన్నయత 

లేని వి క్కతలు 

సి. _____ వింద్లాది మింది 

డి. _____ ఎ మరయు సి 

 

5. యేసు పునర్పతాథనిం తర్పవాత రరలోకనికి వెళుడానాి  

ఎవరూ చూడలేదు. ఇది కేవలిం ఆయన శిష్యి లు 

తమ వి కి తగత ప్రయోజనాల కోసిం రూపొిందిించిన 

ఒక తెలివైన కథ. 

T. _____ F. _____ 

 

 

బాధలు మరియు హెచి రికలు 

పాఠిం 6 

 

పాక్కలాడే వారకి (ప్కీసుతన దేవుడు అని నిరాకరించే వార్ప) 

ఈ వధింగా మీర్ప దేవుని ఆతమ న గురతించగలర్ప: 

యేసుప్కీసుత శరీరములో వచాచ డని అింగీకరించే ప్రతి 

ఆతమ  దేవుని నిండి వచిచ నది, అయితే యేసున 

అింగీకరించని ప్రతి ఆతమ  దేవుని నిండి వచిచ నది కదు. 

ఇది ప్కీసుత వరోధ యొకు  ఆతమ , ఇది రాబోతింద్ని మీర్ప 

వనాా ర్ప మరయు ఇపుు డు కూడా ఇరు టికే ప్రరించింలో 

ఉనాా ర్ప (1 యోహాన 4: 2-3 NIV). 



heaven and on earth has been given to me. Therefore, go 

and make disciples of all nations, baptizing them in the 

name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 

and teaching them to obey everything I have 

commanded you” 

   T. _____  F. _____ 

 

4.  What is the message of Christ? 

a. ____ He left Heaven to come to earth as a man. 

b. ____ In the judgment He will forgive everyone's 

sins 

c. ____ He gave His life as the sacrifice for man’s 

sins 

d. ____ He is the God of Love desiring everyone 

come to Him   

   e. ____  God raised Him from the grave 

f. ____ Those who obey His commands and put their 

trust in Him will be saved 

g. ____ a, b, d and e. 

h. ___   b and d. 

i. ____  a, c, e and f. 

j. ____ a, c, d, e and f. 

 

5. What must one do to be saved? 

a. ____Understand the message of Christ 

b. ____Believe and confess Jesus is God who gave 

His life as the sacrifice required for sins to be 

forgiven 

c. ____Change one’s way of life  

d. ____Die to life of sin, be buried in water and be 

raised a  new, spiritual, creation receiving the Holy 

Spirit. 

e. ____ Live steadfastly in prayer and Apostles 

teachings 

f. ____ All the above  

g. ____ a, b and e 

h. ____ b and e. 

i. ____  a, b. and d 

 

Conclusion 

The Holy Spirit, by preserving the Bible, has made us 

indirect witnesses or observers of these miracles.  Will we 

refuse to acknowledge Him like the Scribes and Pharisees or 

will we praise God for the opportunity to be forgiven of our 

sins by trusting in Him and obeying His commands? The 

decision is ours as to where we will spend eternity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

చాలా మింది మోసగాళ్లు , యేసుప్కీసుత శరీరధారయై 

వసుతనాా డని ఒపుు కోని, లోకింలోకి వెళ్లుపోయార్ప. 

అలాింటి వి కి త ఎవరైనా మోసగాడు మరయు ప్కీసుత వరోధ 

(2 జాన 7 NIV). 

 

ఇర్పైన దాా రిం గుిండా ప్రవేశిించిండి. నాశనానికి 

నడిపిించే దాా రిం వశాలమైనది మరయు రహదార 

వశాలమైనది, అనేక్కలు దాని గుిండా ప్రవేశిస్తతర్ప. కన్న 

జీవానికి నడిపిించే దాా రిం చినా ది మరయు రహదార 

ఇర్పైనది, మరయు కొింతమింది మాప్తమే దానిని 

కనగొింటార్ప (మతతయి 7:13-14). 

 

కబటిట, ప్రతి వష్యింలోనూ, ఇతర్పలు మీక్క ఏమి 

చేయాలని కోర్పక్కింటనాా రో అదే వారకి చేయిండి, 

ఎిందుకింటే ఇది ధరమ శాస్తసతిం మరయు ప్రవక తలన 

సింప్గహసుతింది (మతతయి 7:12). 

 

స్తైసతవులక్క 

సహోద్ర్పలారా, మీ మధి  ఎలాింటి వభేదాలు రాక్కిండా 

మీరింద్రూ ఒకరత ఒకర్ప ఏకీభవించాలని, మీ 

మనసుస లో మరయు ఆలోచనలోు  సింపూరణింగా ఐకి ింగా 

ఉిండాలని మన ప్రభువైన యేసుప్కీసుత నామింలో నేన 

మీక్క వజఞపిత చేసుతనాా న. (1 కొరింథీయులు 1:10) 

 

అబద్ధ ప్రవక తల రట్ు జాప్గతతగా ఉిండిండి. వార్ప గొప్రెల 

దుసుతలు ధరించి మీ వద్దక్క వస్తతర్ప, కన్న లోరల వార్ప 

ప్కూరమైన తడేళ్లి . వాటి ఫలాలన బటిట మీర్ప వారని 

గురతస్తత ర్ప (మతతయి 7:15-16). 

 

సహోద్ర్పలారా, మీర్ప నేర్పచ క్కనా  బోధక్క వర్పద్ధమైన 

మీ మారగింలో వభేదాలు మరయు అడిాంక్కలు కలిగిించే 

వార రట్ు జాప్గతతగా ఉిండమని నేన మిమమ లిా  

కోర్పతనాా న. వాటికి దూరింగా ఉిండిండి. అలాింటి 

వార్ప మన ప్రభువైన ప్కీసుతక్క సేవ చేయడిం లేదు, కన్న 

వార సా ింత ఆకలి కోసిం. స్తఫీగా మాటాుడట్ిం మరయు 

ముఖ్సుతతి దాా రా, వార్ప అమాయక్కల మనసుస లన 

మోసిం చేస్తతర్ప (రోమను 16:17-18). 

 

మిమమ లిా  మరయు రరశుదాధ తమ  మిమమ లిా  

రరి వేక్ష్క్కలుగా చేసిన మింద్న మీర్ప జాప్గతతగా 

చూసుకోిండి. అతన తన సా ింత రక తింత కొనా  దేవుని 

సింఘానికి కరర్పలుగా ఉిండిండి. నేన వెళి్ల న తరాా త, 

ప్కూరమైన తడేళి్ల  మీ మధి లోకి వస్తతయన్న, మింద్న 

వడిచిపెట్టవని నాక్క తెలుసు. మీ సా ింత సింఖి్  నిండి 

కూడా పుర్పష్యలు తలెతతతార్ప మరయు వార తర్పవాత 

శిష్యి లన ఆకరిించడానికి సతిా నిా  వప్కీకరస్తతర్ప. కబటిట 

జాప్గతతగా ఉిండిండి! మూడు సింవతస రాలుగా నేన మీలో 

ప్రతి ఒకు రన్న రాప్తిింబగళ్లు  కనా్న ళ ుత హెచచ రించడిం 

ఆరలేద్ని గుర్పతించుకోిండి (అపొసతలుల కరి ములు 

20:28-31). 



 

 

 

 

 

 

ఈ పుసతకింలోని ప్రవచనింలోని మాట్లన వనా  ప్రతి 

ఒకు రన్న నేన హెచచ రసుతనాా న: ఎవరైనా వాటికి ఏదైనా 

జోడిించినట్ుయితే, ఈ పుసతకింలో వవరించిన తెగుళి న 

దేవుడు అతనికి జోడిస్తతడు. మరయు ఎవరైనా ఈ 

ప్రవచన ప్గింథిం నిండి రదాలన తీసివేసేత, ఈ 

పుసతకింలో వవరించబడిన జీవవృక్ష్ింలో మరయు రవప్త 

నగరింలో అతని వాటాన దేవుడు అతని నిండి 

తీసివేస్తతడు (ప్రకట్న 22:18-19). 

 

గొడలాి ఇరు టికే చెట్ు మూలాలోు  ఉింది మరయు మించి 

ఫలాలు ఇవా ని ప్రతి చెటట నరకి అగిా లో 

రడవేయబడుతింది (మతతయి 3:10). 

 

ఎిందుకింటే పాపాతమ కమైన సా భావిం ఆతమ క్క 

వర్పద్ధమైన దానిని మరయు ఆతమ  పాపాతమ కమైన 

సా భావానికి వర్పద్ధమైన దానిని కోర్పక్కింటింది. వార్ప 

ఒకరత ఒకర్ప వభేదిసుతనాా ర్ప, తదాా రా మీర్ప 

కోర్పక్కనా ది చేయలేర్ప. కన్న మీర్ప ఆతమ చేత 

నడిపిించబడినట్ుయితే, మీర్ప ధరమ శాస్తస్తతనికి లోబడి 

ఉిండర్ప (గలతీ 5:17-18). 

 

పాపాతమ కమైన సా భావిం యొకు  చరి లు సు ష్టింగా 

ఉనాా యి: లైింగిక అనైతికత, అరవప్తత మరయు 

దురామ ర గిం; వప్గహారాధన మరయు మింప్తవది్ ; దాే ష్ిం, 

అసమమ తి, అస్తయ, ఆవేశిం, సా్త ర థ ఆశయిం, వభేదాలు, 

వరాగలు మరయు అస్తయ; మది్ పానిం, ఉదాే గిం 

మరయు ఇలాింటివ. ఇలా జీవించేవార్ప దేవుని రాజిా నికి 

వారసులు కర్ప (గలతీ 5:19-21). 

 

గొఱ్ఱపెిలు జీవతపు పుసతకములో ఎవర పేర్పు 

ప్వాయబడియునా వో వారకే తరు  అరవప్తమైనది ఏదీ 

దానిలో ప్రవేశిించదు, అవమానకరమైనది లేదా 

మోసపూరతమైనది చేయువాడు ప్రవేశిించడు (ప్రకట్న 

21:26-27). 

 

ఐశా రి ిం మీద్ ఆధారరడే వారకి 

"అయితే ధనవింతలైన మీక్క అయిో , మీర్ప ఇరు టికే 

మీ సౌలభిా నిా  పొిందార్ప, ఇపుు డు బాగా తిిండి ఉనా  

మీక్క అయిో , మీర్ప ఆకలిత ఉింటార్ప, ఇపుు డు నవేా  

మీక్క అయిో , మీర్ప దుుఃఖించి ఏడుస్తతర్ప. 

మనష్యి లింద్రూ మీ గురించి మించిగా మాటాుడతార్ప, 

ఎిందుకింటే వార తింప్డులు తపుు డు ప్రవక తలత 

ప్రవర తించార్ప (లూక 6:24-26). 

 

మత పెద్దలక్క 

గుడి ా మారగద్రి క్కలారా, మీక్క అయిో ! మీర్ప ఇలా 

అింటార్ప, 'ఎవరైనా దేవాలయింపై ప్రమాణిం చేసేత, దాని 

అరథిం ఏమీ లేదు; కన్న ఎవరైనా ఆలయ బింగారింపై 

ప్రమాణిం చేసేత, అతన తన ప్రమాణానికి కటటబడి 



ఉింటాడు. గుడి ామూర్పఖలారా! ఏది గొరు ది: బింగారమా, 

లేక బింగారానిా  రవప్తింగా చేసే దేవాలయమా? మీర్ప 

కూడా ఇలా అింటార్ప, 'ఎవరైనా బలిపీఠిం మీద్ 

ప్రమాణిం చేసేత, దాని అరథిం ఏమీ లేదు; కన్న ఎవరైనా 

దాని మీద్ ఉనా  బహుమతిపై ప్రమాణిం చేసేత, అతన 

తన ప్రమాణానికి కటటబడి ఉింటాడు. గుడివాారా! ఏది 

గొరు ది: బహుమతి లేదా బహుమతిని రవప్తింగా చేసే 

బలిపీఠిం? కబటిట, బలిపీఠిం మీద్ ప్రమాణిం చేసేవాడు 

దాని మీద్ మరయు దానిపై ఉనా  ప్రతిదానిపై ప్రమాణిం 

చేస్తతడు. మరయు దేవాలయిం మీద్ ప్రమాణిం 

చేసేవాడు దాని మీద్ మరయు దానిలో నివసిించేవారపై 

ప్రమాణిం చేస్తతడు. మరయు సా ర గిం మీద్ ప్రమాణిం 

చేసేవాడు దేవుని సిింహాసనింపై మరయు దానిపై 

కూర్పచ నా  వి కి తపై ప్రమాణిం చేస్తతడు (మతతయి 23:16-22). 

 

ధరమ శాస్తసత బోధక్కలారా, రరసయుి లారా, 

వేష్ధార్పలారా! మీర్ప ఒక వి కి తని గెలవడానికి భూమి 

మరయు సముప్ద్ిం మీదుగా ప్రయాణిం చేస్తతర్ప, 

మరయు అతన ఒకు టి అయినపుు డు, మీర్ప అతనిని 

మీ కింటే రెిండు రెటు ఎక్కు వ నరకపు కొడుక్కగా చేస్తతర్ప 

(మతతయి 23:15). 

 

"ధరమ శాస్తసత బోధక్కలారా, రరసయుి లారా, కరటలారా, 

మీక్క అయిో , మీర్ప కపుు  మరయు పాప్త యొకు  

వెలురలి భాగానిా  శుప్భిం చేస్తతర్ప, కన్న లోరల అవ 

దురాశ మరయు సా యిం తృపితత నిిండి ఉనాా యి 

(మతతయి 23:25). 

 

ధరమ శాస్తసత బోధక్కలారా, రరసయుి లారా, 

వేష్ధార్పలారా! మీర్ప మనష్యి ల ముఖాలోు  రరలోక 

రాజిా నిా  మూసివేశార్ప. మీరే లోరలికి ప్రవేశిించర్ప, 

ప్రయతిా ించేవారని ప్రవేశిించనివా ర్ప (మతతయి 23:13). 

 

ధరమ శాస్తసత బోధక్కలారా, రరసయుి లారా, 

వేష్ధార్పలారా! మీర్ప మీ సుగింధ ప్ద్వాి లలో రద్వ 

వింత ఇస్తతర్ప - పుదీనా, మెింతలు మరయు జీలకప్ర. 

కన్న మీర్ప చట్టింలోని ముఖి్ మైన వష్యాలన - 

నాి యిం, ద్య మరయు వశాా స్తనిా  వసమ రించార్ప. 

మీర్ప మునరటి వాటిని వసమ రించక్కిండా, రెిండవదానిా  

ఆచరించాలి. గుడి ా మారగద్రి క్కలారా! మీర్ప ోమన 

వడకటిట ఒింటెన మిింేస్తతర్ప (మతతయి 23:23-24). 

 

ధరమ శాస్తసత బోధక్కలారా, రరసయుి లారా, 

వేష్ధార్పలారా! మీర్ప తెలుగా పూసిన సమాధులవలె 

ఉనాా ర్ప, అవ బయటికి అింద్ింగా కనిపిసుతనాా యి కన్న 

లోరల మాప్తిం చనిపోయిన వార ఎముకలు మరయు 

ప్రతిదీ అరవప్తింగా ఉనాా యి. అదే వధింగా, బయటికి 

మీర్ప ప్రజలక్క న్నతిమింతలుగా కనిపిస్తతర్ప కన్న లోరల, 

మీర్ప కరట్తా ిం మరయు దుష్టతా ింత నిిండి ఉనాా ర్ప 



(మతతయి 23:27-28). 

ప్రశా లు 

 

1. ప్కీసుత వి తిరేక్కలు ఎవర్ప? 

a. ____ డెవల్ మరయు అతని దేవదూతలు 

బి. ____ ప్రరించానికి తిరగి వచిచ న స్తైసతవులు 

సి. ____ ప్కీసుత దేవుని క్కమార్పడని నిరాకరించే వార్ప 

డి. ____ ఆతమ లు 

 

2. స్తైసతవులు కని వారత తక్కు వ గౌరవింత 

వి వహరించడిం స్తైసతవులక్క 

ఆమోద్యోగి మైనది, 

T. _____ F. _____ 

 

3. కొింద్ర్ప వి క్కతలు, ఇ స్తైసతవులని చెపుు క్కనే వార్ప 

కూడా ఉదేదశపూరా కింగా సువారత మరయు అపొసతలుల 

బోధనలక్క వర్పద్ధింగా బోధస్తతర్ప. 

T. _____ F. _____ 

 

4. కిింది వాటిలో పారిం ఏది? 

a.____ లైింగిక అనైతికత 

బి.____ అరరశుప్భత మరయు అసభి త 

సి.____ వప్గహారాధన మరయు మింప్తవది్  

డి.____ దాే ష్ిం 

ఇ.____ అసమమ తి 

f.____ అస్తయ 

g.____ ఆవేశిం 

h.____ సా్త ర థ ఆశయిం 

i.____ వభేదాలు 

జ.____ చరి లు మరయు అస్తయ 

ఎల్.____ మది్ పానిం 

m.____ ఉదాే గిం 

n.____ పైవన్నా  

 

6. భగవింతని ఆజఞలనాి టిన్న పాటిస్తత  కనికరిం 

లేదా నాి యానిా  ప్రద్రి ించని వార్ప 

న్నతిమింతలు. 

T. _____ F. _____ 

  

అత్ని సుందేశుం 

పాఠిం 7 

ప్పారింభింలో మరయు ఐదు రోజులు దేవుడు ఉనికిలో 

ఉనా  ప్రతిదీ మించిద్ని ముగిించాడు. ఆరవ రోజున 

"దేవుడు ఇలా చెపాు డు, "మన సా రూరింలో, మన 

పోలికలో మనిషిని చేదాద ిం" (ఆదికిండము 1:26) కబటిట, 

వార్ప, దేవుడు, గతింలో చెరు బడిన భూమి నిండి మగ, 

ఆడ, మగవారని సృషిటించాడు. దేవునిత కూడా 

మాటాుడగలిగాడు.దేవుడు భూమిపై ఉించిన ప్రదేశానిా  

జాప్గతతగా చూసుకోమని మనిషికి ఆదేశాలు 

ఇవా బడాాయి.మించి మరయు చెడుల ్జాఞ నిం యొకు  



చెటటన తినకూడద్ని మనిషికి చెరు బడిింది. 

 

కన్న దేవుడు చేయకూడద్ని చెపిు న ఒకే ఒకు  రనికి 

అవధేయత చూపి తిర్పగుబాట చేసినపుు డు మనిషి 

తనన తాన దేవుని నిండి వేర్ప చేసుక్కనాా డు. ఈ 

పారిం భౌతిక మరణానిా  తెచిచ పెటిటింది మరయు మనిషి 

ఏో ఒకవధింగా దేవునిత రాజీరడకపోతే ఆధిా తిమ క 

మరణిం కూడా. ఈ సయోధి క్క రక త తిా గిం అవసరిం. 

"ఎదుదల మరయు మేకల రక తము పారములన 

తీసివేయుట్ అస్తధి ము" (హెప్ీయులు 10:4) కోసిం ఏ 

తిా గమూ కదు. 

  

పారిం లేని వి కి త ఆ రరపూరణ తిా గిం కవాలి. "మీర్ప 

చూస్తతర్ప, సరైన సమయింలో, మనిం ఇింక శకి తహీనలుగా 

ఉనా పుు డు, ప్కీసుత భకి తహీనల కోసిం మరణ్ణించాడు" 

(రోమను 5:7). 

 

ముగుగర్ప అపొసతలులు, పాల్, పీట్ర్ మరయు జాన, ప్కీసుత 

యొకు  పారరహతతా ిం మరయు ప్రరించింలోని 

పాపాలన తీసివేయడానికి తిా గిం గురించి రాశార్ప. 

“ప్కీసుత తరపున మేము మిమమ లిా  వేడుక్కింటనాా ము: 

దేవునిత రాజీరడిండి. దేవుడు పారము లేని వానిని 

మనకొరక్క పారముగా చేస్తడు, తదాా రా మనిం అతనిలో 

దేవుని న్నతిగా ఉింటాము. (2 కొరింథీయులు 5:20-21) 

“ప్కీసుత మీ కోసిం బాధరడాాడు, మీర్ప అతని 

అడుగుజాడలోు  నడవడానికి మీక్క ఒక ఉదాహరణన 

మిగిలాచ డు. అతడు పారము చేయలేదు మరయు అతని 

న్నటిలో కరట్ము కనబడలేదు" (1 పేతర్ప 2:21-22). 

"అయితే మన పారములన తీసివేయుట్క్క ఆయన 

ప్రతి క్ష్మయిా డని మీక్క తెలుసు, మరయు అతనిలో 

పారము లేదు" (1 యోహాన. 3:5). 

 

జాన బాపిటస్ట "ఎడారలో ఒకడు పిలిచే సా రిం, 'ప్రభువు 

కోసిం మారాగనాి  సిద్ధిం చేయిండి, అతనికి సరళమైన 

దార్పలు వేయిండి" (మతతయి 3:3). అతడు "నేన 

రశాచ తాతరము కొరక్క న్నక్క న్నళుత 

బాపితసమ మిచుచ చునాా న. అయితే నా తరాా త నాకింటే 

శకి తమింతడు వచుచ న, అతని చెపుు లు నేన 

మోయుట్క్క యోగుి డన కదు. అతడు రరశుదాధ తమ త 

మరయు అగిా త న్నక్క బాపితసమ మిచుచ న. అతని 

గెలుపొిందిన చీలిక దానిలో ఉింది. అతని చేయి, 

మరయు అతన తన నూరు డి నేలన ్కి ుయర్ చేస్తతడు, 

తన గోధుమలన కొట్టింలోకి పోగు చేస్తతడు మరయు 

ఆరపోని అగాి త గడినాి కలేచ స్తతడు" (మతతయి 3:11-12). 

 

అనిా  న్నతిని నెరవేరచ డానికి యోహాన చేత బాపితసమ ిం 

తీసుక్కనా  తర్పవాత మరయు స్తతాన తన ముిందు 

ఉించిన శోధనలన అధగమిించి, యేసు గలిలయక్క 

తిరగి వచిచ  నజరేతక్క వెళి్ల డు. వార ప్పార థనా 



మిందిరింలో ఆయన ఒక ప్గింథపు చుట్టన తీసుక్కని, 

“దీనిని వపిు  చూడగా, ‘ప్రభువు ఆతమ  నాపై ఉింది, 

ఎిందుకింటే పేద్లక్క సువారత ప్రకటిించడానికి ఆయన 

ననా  అభిషేకిించాడు. ఖైదీలక్క సా్త తింప్తి ిం మరయు 

అింధులక్క చూపు పునర్పద్ధరణ, అణగారన వారని 

వడుద్ల చేయడిం, ప్రభువు అనప్గహిం యొకు  

సింవతస రానిా  ప్రకటిించడానికి అతన ననా  రింపాడు. 

తరాా త ఆ చుట్టన చుటిట, రరచారక్కనికి తిరగి ఇచిచ  

కూర్పచ నాా డు. సమాజ మిందిరింలో ఉనా  ప్రతి ఒకు ర 

కళి్ల  ఆయనపైనే ఉనాా యి, మరయు అతన వారత 

ఇలా చెరు డిం ప్పారింభిించాడు, 'ఈ రోజు మీ వనికిడిలో 

ఈ లేఖ్నిం నెరవేరింది' (లూక 4:17-21). 

అయితే ఆయన బోధించిన ఈ “పేద్లక్క శుభవారత” 

ఏమిటి? ఇది మరయు ఇరు టికీ ఉింది - దేవుడు ఇతర 

మానవులింద్రలాే మాింసిం మరయు రక తిం అయిా డు. 

అతన స్తస్వత నిండి జనిమ ించాడు కన్న పుర్పష్యని దాా రా 

కదు రరశుదాధ తమ  చరి  దాా రా గరభ ిం ధరించాడు. 

"అతన ్జాఞ నిం మరయు పొటిటతనానాి  మరయు దేవుని 

మరయు మనష్యి లక్క అనకూలింగా పెరగాడు" 

మరయు "నేన నా తింప్డి విా పారిం గురించి ఉిండాలి" 

(లూక 2:49 NKJV మరయు లూక 2:52 NIV) తింప్డి 

యొకు  విా పారిం మనష్యి లింద్రన్న తీసుక్కరావడిం 

పారిం ప్రరించింలోకి ప్రవేశిించకముిందే వారత 

ధరమ బద్ధమైన సింబింధానిా  తిరగి పొింద్ిండి. దీనిా  

చేయడానికి రరపూరణ తిా గిం చేయాలి మరయు మనిషి 

తన పాపాలన క్ష్మిించి శాశా త జీవతానిా  ఇవా గల 

వి కి తపై నమమ కిం, వధేయత మరయు గౌరవిం యొకు  

స్వా య-కోరక మరయు తిర్పగుబాట జీవతిం నిండి 

మారాలి. యేసు చెపాు డు, "నేనే మారగమున, 

సతి మున, జీవమున. నా దాా రా తరు  ఎవడున 

తింప్డియొద్దక్క రాడు" (యోహాన 14:6-7) యేసు 

వారయొద్దక్క వచిచ , " రరలోకింలో మరయు భూమిపై 

సరాా ధకరిం నాక్క ఇవా బడిింది. కబటిట మీర్ప వెళ్లు, 

అనిా  దేశాలన శిష్యి లనగా చేసుకోిండి, తింప్డి 

మరయు క్కమార్పడు మరయు రరశుదాధ తమ  నామింలో 

వారకి బాపితసమ ిం ఇవా ిండి మరయు నేన మీక్క 

ఆజాఞ పిించిన ప్రతిదానిని పాటిించమని వారకి 

బోధించిండి. మరయు నిశచ యముగా నేన యుగసమాపిత 

వరక్క ఎలుపుు డు మీత ఉనాా న” (మతతయి 28:18-20). 

వీట్నాి ింటికీ ర్పజువు ప్రవచనాలలో నెరవేరింది, 

శప్తవులు చూసిన అదుభ తాలు మరయు 

అింగీకరించడిం మరయు చివరకి అతని బహరింగ 

మరణిం మరయు ఖ్ననిం మరయు అతని వింద్లాది 

మింది శిష్యి లు అతని పునర్పతాథనిం స్తక్ష్ి ిం. 

 

ఆయనే మారగము, సతి ము మరయు జీవము గనక 

మరయు సా ర గములో మరయు భూమిపై సరాా ధకరము 

ఆయనక్క ఉనా ిందున మరయు ఆయన దాా రా తరు  

మరెవరూ తింప్డియొద్దక్క రాలేర్ప గనక, మన 



పారములు క్ష్మిింరబడి, సమాధానరరచబడుట్క్క 

మనము కోర్పచునా ది. మరయు సేవ్ చేయబడిిందా? 

లేదా పెింతెకొసుత రోజున యూదులు చెపిు నటుగా, 

“ప్రజలు ఇది వనా పుు డు, వార్ప హృద్య వదారకింగా 

ఉిండి, పేతర్ప మరయు ఇతర అపొసతలులత, 

“స్ద్ర్పలారా, మనిం ఏమి చేయాలి” (అపొసతలుల 

కరి ములు 2:37)? 

 

విన 

• ప్శద్ధగా అధి యనిం చేయిండి మరయు ప్కీసుత 

ఏమి బోధించాడో చద్విండి అవ జీవత రదాలు. 

 

అరథుం చేసుకుండి 

• దేవుని ఆజఞలక్క అవధేయత చూపిన 

మనష్యి లింద్రూ పాపాతమ లే 

• నేన పారిం చేస్తన మరయు దేవుని ఆజఞల 

ప్రకరిం జీవించడిం లేదు 

• నా పారిం నా శాశా త మరణానికి దార తీసుతింది 

• దేవునిత నితి జీవిం పొిందాలింటే ననా  

క్ష్మిించాలి 

• నా పాపాలనిా టి నిండి క్ష్మారణ పొిందాలింటే 

ప్కీసుత ఒకు డే మారగిం 

 

 

యేసున నమమ ుండి 

• దేవుడు ఉనాా డు మరయు ఉనాా డు 

• నజరేయుడైన జీసస్్గా శరీరింత భూమిపైకి 

వచాచ డు 

• మనష్యల మధి  నివసిించార్ప 

• సిలువ వేయబడిన నా పాపాలక్క రరపూరణ 

తిా గింగా తన భౌతిక జీవతానిా  ఇష్టపూరా కింగా 

ఇచాచ డు 

• ఖ్ననిం చేశార్ప 

• మూడవ రోజు సమాధ నిండి లేచాడు 

• ఆయన పునర్పతాథనిం తరాా త వింద్లాది మింది 

శిష్యి లక్క కనిపిించార్ప 

• తింప్డిత ఉిండేిందుక్క తిరగి సా రాగనికి 

చేర్పక్కనాా ర్ప 

 

రశి్చ తిాానిి  

• నా జీవతానిా  పారిం మరయు అవధేయత 

నిండి నమమ కిం మరయు వధేయతగా 

మారచ ిండి 

 

అుంగీకరిసిునిా న 

• యేసు దేవుని క్కమార్పడని నా నమమ కనిా  

బహరింగింగా గురతించిండి. 

 

చావుండి 

• నా పాత, పారభరతమైన, ప్పారించిక జీవతానికి 



మరణశిక్ష్ వధించిండి 

 

కరుకుంటారు 

• నా పాపాలన క్ష్మిించమని దేవుణ్ణణ ప్పార థించిండి 

 

ాతిపెట్టు 

• నా పారపు జీవతానిా  పాతిపెటట నేన న్నటిలో 

(ఇమమ రని) బాపిటజిం యొకు  సమాధలో 

మరణ్ణించాన, ప్కీసుత యొకు  మరణిం, ఖ్ననిం 

మరయు పునర్పతాథనింలో దేవుడు ననా  సమాధ 

నిండి కొతత సృషిటగా లేరడానికి అనమతిించాడు. 

 

స్వీ కరిుంచుండి 

• రాబోయే వాటికి హామీ ఇచేచ  డిపాజట్్గా 

రవప్తాతమ  

 

అవీ ుండి 

• దేవుడుగా కొతత స్తైసతవుడు ననా  తన 

ద్తతపుప్తడిగా చేర్పచ క్కింటాడు 

చరచ  ప్కీసుత ్స్తథ పిించబడిన ఇతర పిలులు 

 

ప్రత్య క్షుం 

• ్సిథరింగా మరయు ప్కీసుతక్క వధేయతత 

జీవించడిం కొనస్తగిించిండి 

అపొసతలుల బోధనలు “మీర్ప స్వా కరించిన 

పిలుపుక్క తగిన జీవతానిా  గడరమని నేన 

మిమమ లిా  కోర్పతనాా న. పూరతగా వనయింగా 

మరయు సునిా తింగా ఉిండిండి; ఓపికగా 

ఉిండిండి, ప్పేమలో ఒకరత ఒకర్ప సహించిండి. 

శాింతి బింధిం దాా రా ఆతమ  యొకు  ఐకి తన 

కపాడుకోవడానికి ప్రతి ప్రయతా ిం చేయిండి" 

(ఎఫెస్వయులు 4:1-3.) 

 

ప్రశి లు 

1. దేవునిత సయోధి క్క పారిం లేని వి కి త యొకు  రక త 

తిా గిం అవసరిం. 

T. _____ F. _____ 

 

2. సా రాగనికి వెళి డానికి అనేక మారాగలు ఉనాా యి, 

ఎిందుకింటే ఒక మతిం మరొకటి మించిది. 

T. _____ F. _____ 

 

 

3. యేసు చెపిు న చివర మాట్లలో ఒకటి 

"రరలోకమిందున భూమిమీద్న సరాా ధకరము 

నాక్క ఇవా బడినది. అిందుచేత మీర్ప వెళ్లు, అనాి  

దేశాలన శిష్యి లనగా చేసుకోిండి, తింప్డి మరయు 

క్కమార్పడు మరయు రరశుదుధల నామింలో వారకి 

బాపితసమ ిం ఇవా ిండి. ఆతమ , మరయు నేన మీక్క 

ఆజాఞ పిించిన ప్రతిదానికీ లోబడాలని వారకి బోధించు" 



T. _____ F. _____ 

 

4. ప్కీసుత సిందేశిం ఏమిటి? 

a. ____ అతన మనిషిగా భూమిపైకి రావడానికి 

సా రాగ నాి  వడిచిపెటాటడు. 

బి. ____ తీర్పు లో ఆయన అింద్ర పాపాలన 

క్ష్మిస్తతడు 

సి. ____ మానవుని పాపాలక్క బలిగా తన 

ప్పాణానిా  అరు ించాడు 

డి. ____ అింద్రూ తన వద్దక్క రావాలని కోర్పక్కనే 

ప్పేమ దేవుడు 

ఇ. ____ దేవుడు అతనిని సమాధ నిండి లేపాడు 

f. ____ ఆయన ఆజఞలన పాటిించి, ఆయనపై 

నమమ కిం ఉించే వార్ప రక్షిింరబడతార్ప 

g. ____ ఎ, బి, డి మరయు ఇ. 

h. ___ బి మరయు డి. 

i. ____ a, c, e మరయు f. 

జ. ____ a, c, d, e మరయు f. 

 

5. రక్షిింరబడాలింటే ఏమి చేయాలి? 

a. ____ప్కీసుత సిందేశానిా  అరథిం చేసుకోిండి 

బి. ____పాపాలు క్ష్మిించబడటానికి అవసరమైన 

తిా గింగా తన ప్పాణానాి  అరు ించిన దేవుడు 

యేసు అని నమమ ిండి మరయు ఒపుు కోిండి 

సి. ____ఒకర జీవన వధానానిా  మార్పచ కోిండి 

డి. ____పారిం యొకు  జీవతానికి చనిపోిండి, 

న్నటిలో పాతిపెట్టబడిండి మరయు 

రరశుదాధ తమ న స్వా కరించి కొతత, ఆధిా తిమ క, 

సృషిటని పెించిండి. 

ఇ. ____ ప్పార థన మరయు అపొసతలుల బోధనలలో 

్సిథరింగా జీవించిండి 

f. ____ పైవన్నా  

g. ____ ఎ, బి మరయు ఇ 

h. ____ బి మరయు ఇ. 

i. ____ ఎ, బి. మరయు డి 

 

ముగిింపు 

రరశుదాధ తమ , బైబిల్్న భప్ద్రరచడిం దాా రా, ఈ 

అదుభ తాలక్క మనలిా  రరోక్ష్ స్తక్షులుగా లేదా 

రరశీలక్కలుగా మారాచ ర్ప. శాస్తసుతలు మరయు 

రరసయుి ల వలె ఆయనన అింగీకరించడానికి 

నిరాకరస్తతమా లేదా ఆయనపై నమమ కిం ఉించి, ఆయన 

ఆజఞలన పాటిించడిం దాా రా మన పాపాలు క్ష్మిించబడే 

అవకశిం కోసిం దేవుణ్ణణ ్సుతతిస్తతమా? నితి ిం ఎకు డ 

గడపాలో నిరణయిం మనదే. 
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ఇింట్రేా ష్నల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్ఇనిస ిట్టి ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన సుంకల్ప ుం గురిుంచ్చ మరిుంత్ తెలుసుకవాల్నే ఆసక్త ిఉని  ఎవరికైనా బైబిల్ ాఠాల్న అుందుబాట్టలో 

ఉుంచడుం ఇనిట ిట్యయ ట్ యొకక  ల్క్షయ ుం ాఠాల్న ప్రుంట్ చేయడానిక్త డౌన్లోడ్ చేసుకవచి్చ , ఆన్లైన్లో అధయ యనుం 

చేయవచి్చ  లేదా వయ కిలు లేదా చరిి ల్ దాీ రా ఇమెయిల్ ముంప్తితీ్  శ్చఖలో ఉరయోగుంచవచి్చ . ఇుంటరిే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యయ ట్ (IBKI) నుండి డిపొ్లమా సుంాదుంచడానిక్త ఒక విదాయ రిథ త్రప నిసరిగా నాలుగు అవసరమైన కరుట లు మరియు 7 ఎుంరక 

ాఠాల్న పూరి ిచేసి ఉుండాలి. అడీా నట ్డ్ ్సుస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్సాక ల్ర్) అవారుున అుందుకవడానిక్త, ఒక విదాయ రిథ డిపొ్లమా 

సుంాదుంచడుంతో ాట్ట అనిి  ఎల్క్త ువ్ ాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధయ యనాల్న పూరి ిచేసి ఉుండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కరుట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకు డ ప్రతిదీ ఎలా వచిచ ింది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిషి 

Christ, The Mystery of God |  ప్కీసుత - దేవుని రహసి ిం  

Myths About God |  దేవుని గురించిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కరుట  రుండు - అత్ని సుందేశ్చనిక్త విధేయత్ 

Time Before Christ   ప్కీసుతక్క ముిందు సమయిం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్కీసుత సమయిం  

Time After Christ   ప్కీసుత తరాా త సమయిం  

Time To Decide    నిరణయిించే సమయిం  

From Death Through The Cross to Life   మరణిం నిండి సిలువ జీవతానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కరుట  మూడు -ప్ీసిులో కొతి్ ఆధ్యయ తిమ క జీవిత్ుం  

Baptism into Christ   |  ప్కీసుతలోకి బాపిటజిం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతలత చేయని రాజి ిం 

Servants In The Kingdom   | రాజి ింలో సేవక్కలు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసటల్స  నిండి సిందేశిం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరయు సతి ింత దేవుణ్ణణ ఆరాధించిండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కరుట  నాలుగు - ప్ీసిులో రరిరకీ త్ 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్కీసుత జీవతిం 

United In Christ   ప్కీసుతలో ఐకి ిం 

Spiritual Milk |  ఆధిా తిమ క పాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేటెడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్కీసుత యొకు  ప్రతి క్ష్త 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీరిం, ఆతమ , ఆతమ  - మీర్ప చనిపోయినపుు డు వార్ప 

ఎకు డికి వెళతార్ప?         

 
దయచేసట ఈ పర ో గాీ మ్ మరియు పాఠాలక్ు స్ంబంధ ంచిన అన్ని పోశ్ిలనత 
ఈ చిరునామాలో మీ న్నయమించబడిన ఉపాధాాయుడికి్ పంపండి. 
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