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A Kingdom Not made With Hands 
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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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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A Kingdom Not made With Hands 

 
Introduction 

Man was created an eternal righteous being in God’s image, 

not His exact likeness. “He, God, has also set eternity in the 

hearts of men; yet they cannot fathom what God has done 

from beginning to end.” (Eccl 3:13) God prepared a Paradise 

for them and instructed them to maintain Eden, to be fruitful 

and multiply and NOT to eat of the fruit of the tree of 

knowledge of good and evil for by doing they would die. It 

is unknown how long they lived there, but sometime later 

they ate of the fruit of the tree, consequently God removed 

them from Eden. It is believed this is when time began as 

Adam and Eve could no longer eat of the tree of life and live 

forever. 

 

Many years later God instructed righteous Abraham to go to 

a place He had prepared for him and his descendants, one of 

which would bless the world.  It was over 400 years before 

Abraham’s descendants, the Israelites, arrived in the land 

promised to Abraham. While there they were looking for a 

redeemer that could forgive sins. if they obeyed Him.  

 

By action of the Holy Spirit God came to live on earth as a 

human to become the only sin offering and “to prepare a 

place for you?  And if I go and prepare a place for you, I will 

come again and will take you to myself, that where I am you 

may be also.” (John 14:3) 

 

Following Jesus’ death by crucifixion and His resurrection, 

He returned to Heaven and on Pentecost Day “pour(ed) out 

my Spirit on all people … everyone who calls on the name 

of the Lord will be saved” (Acts 2:17, 21) not just the Jews. 

Christ’s apostles proclaimed the Good News - forgiveness of 

sin and salvation is now available to all mankind who put 

their trust and obedience in Christ by dying to sin and being 

buried into His blood, immersion in water - baptism. God 

then raises these obedient forgiven people from their burial 

putting them in a kingdom not made by hands. You must 

study God’s word for your salvation, and not “rely” on 

interpretations by others; e.g., BibleWay Publishing, 

commentaries, priest, pastors or preachers. (Phil 2:13) 

 

“When the Son of Man comes … He will put the sheep on his 

right and the goats on his left. Then the King will say to those 

on his right, 'Come, you who are blessed by my Father; take 

your inheritance, the kingdom prepared for you since the 

creation of the world.” (Matt 25:31-34) 

 

God’s Promise 
 

Adam and Eve were separated from their loving father and 

creator, but God had a plan for bringing man back into that 

perfect relationship. He told the serpent, Satan the deceiver 
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పరిచయం 

మానవుడు దేవుని స్వ రూపంలో శాశ్వ తమైన 

నీతిమంతుడిగా స్ృష్టంచబడా్డడు, అతని ఖచి్చ తమైన 

పోలిక కాదు. “ఆయన, దేవుడు, మనుష్యు ల 

హృదయాలలో శాశ్వ తత్వవ నిి  కూడ్డ ఉంచాడు; 

అయినపప టికీ దేవుడు మొదటి నుండి చ్చవరి వరకు ఏమి 

చేశాడో వారు గ్రహంచలేరు. (గ్పస్ంగి 3:13) దేవుడు వారి 

కోస్ం ఒక స్వ రా్గనిి  సిదధం చేసి, ఈడెన్ను 

నిరవ హంచాలని, ఫలవంతంగా మరియు గుణంచాలి 

మరియు మంచ్చ చెడుల ్ న నం యొకక  చెట్టట ఫలాలను 

తినకూడదని ఆదేశంచాడు, ఎందుకంటే వారు 

చనిపోత్వరు. వారు అకక డ ఎంతకాలం నివసించారో 

తెలియదు, కానీ కంతకాలం తర్గవ త వారు చెట్టట యొకక  

పండలను తిన్ని రు, తతఫ లితంగా దేవుడు వారిని ఈడెన 

నుండి తొలగించాడు. ఆడమ్ మరియు ఈవ్ ఇకపై జీవిత 

వృక్షానిి  తిని శాశ్వ తంగా జీవించలేనందున ఇది 

స్మయం గ్ారంభమైందని నమ్ము త్వరు. 

 

చాలా స్ంవతస ర్గల తర్గవ త దేవుడు నీతిమంతుడైన 

అగ్ాహామ్మను అతని కోస్ం మరియు అతని స్ంతతి 

కోస్ం సిదధం చేసిన గ్పదేశానికి వెళ్లమని ఆదేశంచాడు, 

అందులో ఒకటి గ్పపంచానిి  ఆశీరవ దిస్తంది. 

అగ్ాహామ్మ వంశ్స్ులైన ఇగ్శాయేలీయులు 

అగ్ాహామ్మకు వాగాానం చేయబడిన దేశానికి 

చేరుకోవడ్డనికి 400 స్ంవతస ర్గల కంటే ఎకుక వ 

స్మయం ఉంది. అకక డ వారు ాాలను క్షమించరల 

విమోచకుని కోస్ం వెతుకుతుని్న రు. వారు అతనికి 

కట్టటబడి ఉంటే. 

 

పరిశుద్ధధ తు  చరు  ద్ధవ ర్గ దేవుడు మానవునిగా భూమిపై 

జీవించడ్డనికి వచ్చి న ఏకైక ాపపరిహార్గరు బలిగా 

మరియు “మీ కోస్ం ఒక ్స్ులానిి  సిదధం చేయడ్డనికా? 

నేను వెళ్లల మీ కోస్ం ఒక ్స్ులానిి  సిదధం చేస్తత, నేను ఉని  

చోట మీరు కూడ్డ ఉండేలా నేను మళ్లల వచ్చి  మిము లిి  

న్న దరరాకు తీస్కువెళ్త్వను. (ాన 14:3) 

 

శలువ వేయడం మరియు ఆయన పునరుత్వునం ద్ధవ ర్గ 

యేస్ మరణంచ్చన తరువాత, అతను స్వ రా్గనికి తిరిగి 

వచిా డు మరియు పంతెకోస్టట రోజున "గ్పజలందరిపైన్న 

న్న ఆతు ను కుము రించాడు ... గ్పభువు న్నమానిి  

గ్ారి ుంచే గ్పతి ఒకక రూ రక్షంపబడత్వరు" (చట్టటలు 2:17, 

21 ) యూదులు మాగ్తమే కాదు. గ్కీస్త అపొస్తలులు 

శుభవారత గ్పకటించారు - ాప క్షమాపణ మరియు మోక్షం 

ఇపుప డు గ్కీస్తపై విశావ స్ం మరియు విధేయతను ఉంచ్చన 

మానవాళ్లకి అందుాట్టలో ఉంది, ాానికి చనిపోయి 

అతని రక తంలో ాతిపటటడం, నీటిలో మ్మంచడం - 



and father of lies, "And I will put enmity between you and 

the woman, and between your offspring and hers; he will 

crush your head, and you will strike his heel." (Genesis 

3:15) 

 

Comment “Crush your head” Christ’s atoning sacrifice 

and resurrection put an end to eternal death by providing 

for forgiveness. Victory over sin and death, Satan’s hold 

on man, to all who call on Christ through faith, belief and 

baptism into Him death. “Strike his heel (of the offspring 

of woman)” is the attempt to take Jesus’ life by 

crucifixion. 

 

Later following Cain's unacceptable offering, God again 

warned of the consequences of man's rebellious actions, "If 

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

not do what is right, sin is crouching at your door; it desires 

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

 

Comment: Cain did not listen to God's warning. He 

sinned even more by killing his brother Abel. The 

consequences of his actions resulted in him becoming a 

wanderer or fugitive.  

 

During the days of Noah, we read "The LORD saw how 

great man's wickedness on the earth had become, and that 

every inclination of the thoughts of his heart was only evil 

all the time." (Genesis 6:5)  

 

Comment: God removed all evil before him by 

destroying by water all people living upon the earth, 

except righteous Noah and his family. 

 

God revealed to Abraham his thoughts about Sodom and 

Gomorrah. "And the LORD said, 'Because the outcry 

against Sodom and Gomorrah is great, and because their 

sin is very grave, I will go down now and see whether they 

have done altogether according to the outcry against it that 

has come to Me; and if not, I will know.' ... Then the LORD 

rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah, from 

the LORD out of the heavens. So, He overthrew those cities, 

all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew 

on the ground.” (Genesis 18:20-21 and 19:24-25) 

 

Comment: God heard their outcry indicated God is 

aware of everything going on among the people of the 

earth. In this case He destroyed Sodom and Gomorrah 

with all their wicked people. These events show that 

God does not tolerate wickedness, disobedience or sin 

ాప్టటజం. దేవుడు ఈ విధేయతతో క్షమించబడిన 

వు కుతలను వారి ఖననం నుండి లేవనెత్వతడు, వారిని 

చేతులు లేని ర్గజు ంలో ఉంచాడు. మీరు మీ మోక్షానికి 

దేవుని వాకాు నిి  తపప క అధ్ు యనం చేయాలి మరియు 

ఇతరుల వాు ఖ్యు న్నలపై "ఆధారపడకూడదు"; ఉద్ధ, 

బైబిల్ వే పబిలష్ంగ్, వాు ఖ్యు న్నలు, పూారి, ాస్టరుల లేద్ధ 

బోధ్కులు. (ఫిల్ 2:13) 

 

“మనుష్ు కుమారుడు వచ్చి నపుప డు … గొగ్ెలను తన 

కుడివైపును మేకలను ఎడమవైపును ఉంచును. అపుప డు 

ర్గజు తన కుడి వైపున ఉని  వారితో ఇలా అంట్టడు, 'న్న 

తంగ్డి ద్ధవ ర్గ ఆశీరవ దించబడిన వారలార్గ, రండి; 

గ్పపంచం స్ృష్టంచ్చనపప టి నుండి మీ కోస్ం సిదధం 

చేసిన ర్గ ుా నిి  మీ వారస్తవ ంగా తీస్కోండి. (మతతయి 

25:31-34) 

 

దేవుని వాగా్దనం 
 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ వారి గ్ేమరల తంగ్డి మరియు 

స్ృష్టకర త నుండి విడిపోయారు, కానీ మనిష్ని ఆ పరిపూరణ 

స్ంబంధ్ంలోకి తీస్కుర్గవడ్డనికి దేవుడు ఒక 

గ్పణాళ్లకను కలిగి ఉని్న డు. అతను ామ్మతో, 

మోస్గాడు మరియు అబద్ధధ ల తంగ్డి అయిన 

సాత్వనుతో, "మరియు నేను నీకు మరియు స్త్రతకి మధ్ు  

మరియు నీ స్ంత్వనం మరియు ఆమె మధ్ు  శ్గ్తుతవ ం 

కలిగిసాతను; అతను మీ తలని నలిప్టవేసాతడు, మరియు 

మీరు అతని మడమను కటటండి." (ఆదికాండమ్మ 3:15) 

 

వాయ ఖ్య “నీ తలను పగులగొట్టటమ్మ” గ్కీస్త యొకక  

గ్ాయశి తత త్వు రం మరియు పునరుత్వునం 

క్షమాపణను అందించడం ద్ధవ ర్గ శాశ్వ తమైన 

మరణానికి మ్మగింపు పలికాయి. ాపం మరియు 

మరణంపై విజయం, విశావ స్ం, నము కం మరియు 

ాప్టటజం ద్ధవ ర్గ గ్కీస్తను అతని మరణంలోకి ప్టలిచే 

వారందరికీ మనిష్పై సాత్వను పట్టట ఉంది. “అతని 

మడమను కటటండి (స్త్రత స్ంత్వనం)” అనేది శలువ 

వేయడం ద్ధవ ర్గ యేస్ గ్ాణాలను తీస్త గ్పయతి ం. 

 

తరువాత కయీను అంగీకరించని అరప ణను 

అనుస్రించ్చ, మానవుని తిరుగుాట్ట చరు ల 

పరు వసాన్నల గురించ్చ దేవుడు మళ్లల హెచి రించాడు, 

"నువువ  స్రైనది చేస్తత, మీరు అంగీకరించబడరు? కానీ 

మీరు స్రైనది చేయకపోతే, ాపం మీ తలుపు వద ా

కుంచ్చంచుకుపోతుంది. నినిు  కలిగి ఉండట్టనికి, కానీ 

మీరు ద్ధనిని నేరుి కోవాలి." (ఆదికాండమ్మ 4:7) 



and will take action against those who practice such, but 

not always immediately. 

 

From Adam and Eve through Judas, Jesus’ betrayer, sin 

prevailed as it does today. Paul through the Holy Spirit said 

“All have sinned and fall short of the glory of God” ... 

“For the wages of sin is death, but the gift of God is 

eternal life in Christ Jesus our Lord." (Romans 3:23; 6:23) 

 

“For God so loved the world that he gave his one and only 

Son, that whoever believes in him shall not perish but have 

eternal life.” (John 3:16) 

 

“The Lord is not slow in keeping his promise, as some 

understand slowness. He is patient with you, not wanting 

anyone to perish, but everyone to come to repentance.” (2 

Peter 3:9) 

 

Questions 

1. Referring to Satan woman’s offspring would crush 

his head. 

True ___ False ___ 

 

2. If you do not do what is right sin is present. 

True ___ False ___ 

 

3. Sin originates within man’s heart. 

True ___ False ___ 

 

4. God hears man’s cry against evil. 

True ___ False ___ 

 

5. All people sin. 

True ___ False ___ 

 

 

Chapter 2 

The Gift of God – Jesus, The Person 

 

Promises concerning God’s Gift 

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 

 

వాయ ఖ్య : కయీను దేవుని హెచి రికను వినలేదు. 

అతను తన సోదరుడు హేబెల్్ను చంపడం ద్ధవ ర్గ 

మరింత ాపం చేశాడు. అతని చరు ల యొకక  

పరిణామాలు అతను స్ంచారి లేద్ధ ారిపోయే వు కి తగా 

మార్గయి. 

 

నోవహు కాలంలో, మనం చదువుత్వమ్మ, "భూమిపై 

మానవుని దుష్టతవ మ్మ ఎంత గొపప దో యెహోవా 

చూచెను, మరియు అతని హృదయపు తలంపుల 

యొకక  గ్పతి కోరిక అనిి  స్మయాలలో మాగ్తమే చెడుగా 

ఉంట్టంది." (ఆదికాండమ్మ 6:5) 

 

వాయ ఖ్య : నీతిమంతుడైన నోవహు మరియు అతని 

కుట్టంబం మినహా భూమిపై నివసించే 

గ్పజలందరినీ నీటి ద్ధవ ర్గ న్నశ్నం చేయడం ద్ధవ ర్గ 

దేవుడు తన మ్మందు ఉని  చెడులనిి ంటినీ 

తొలగించాడు. 

 

సొదొమ మరియు గొమొగ్ర్గ గురించ్చ దేవుడు 

అగ్ాహామ్మకు తన ఆలోచనలను వెలలడించాడు. 

"మరియు యెహోవా ఇలా అని్న డు: 'సొదొమ మరియు 

గొమొగ్ర్గలకు వు తిరేకంగా మొర విపరీతంగా ఉంది, 

మరియు వారి ాపం చాలా తీగ్వమైనది కాబటిట, నేను 

ఇపుప డు గ్కిందికి వెళ్లల, న్న వదకాు వచ్చి న ఏడుపు గ్పకారం 

వారు పూరితగా చేశారో లేదో చూసాతను. కాకపోతే న్నకు 

తెలుస్తంది.' ... అపుప డు యెహోవా స్వ రంా నుండి 

సొదొమ మరియు గొమొగ్ర్గ మీద రంధ్కం మరియు అగిి  

వరషం కురిప్టంచాడు, కాబటిట అతను ఆ పటటణాలను, 

మైద్ధనం మొత్వతనిి , పటటణాల నివాస్లందరినీ, నేలపై 

పరిగిన వాటిని పడగొట్టటడు. (ఆదికాండమ్మ 18:20-21 

మరియు 19:24-25) 

 

వాయ ఖ్య : దేవుడు వారి ఆరతన్నద్ధలను విని్న డు, 

భూమిలోని గ్పజల మధ్ు  జరుగుతుని  గ్పతిద్ధని 

గురించ్చ దేవునికి తెలుస్. ఈ స్ందరభ ంలో, అతను 

సొదొమ మరియు గొమొగ్ర్గలను వారి దుష్ట 

గ్పజలందరితో న్నశ్నం చేశాడు. ఈ స్ంఘటనలు 

దేవుడు దుష్టత్వవ నిి , అవిధేయతను లేద్ధ ాానిి  

స్హంచడు మరియు అలాంటి ఆచరించే వారిపై 

చరు  తీస్కుంట్టడు, కానీ ఎలలపుప డూ వెంటనే కాదు. 

 

ఆద్ధమ్మ హవవ ల నుండి యేస్ గ్దోహ అయిన జుడ్డస్ట 



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.  

a. Following Adam and Eve’s disobedience God told 

Satan “I will put enmity between you and the 

woman, and between your offspring and hers; he 

will crush your head, and you will strike his heel." 

(Gen 3:15) 

b. Years after the flood God call Abraham to leave Ur 

of the Chaldees and go to the land of Canaan 

stating “I will make you into a great nation and I 

will bless you; … and all peoples on earth will be 

blessed through you” (Gen 12:2-3) and later God 

made the same promise to both Isaac and Jacob.  

 

Prophecies concerning God’s Gift 

Some Specific Prophecies 

a. Daniel interpreting King Nebuchadnezzar’s dream of 

the statue of gold, silver, iron and clay stated - "And in 

the days of those kings the God of heaven will set up a 

kingdom which will never be destroyed.” (Daniel 2:44)  

b. Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not 

enough to try the patience of men? Will you try the 

patience of my God also? Therefore, 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.” 

(Isa 7:13-14) 

c. “God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in 

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

named Joseph, a descendant of David. The virgin's 

name was Mary.” (Luke 1:26-28; 35) 

d. “The angel answered, ‘The Holy Spirit will come upon 

you, and the power of the Most-High will overshadow 

you. So, the holy one to be born will be called the Son 

of God’”. … “and to Joseph the angel said ‘The virgin 

(Mary) will be with child and will give birth to a son, 

and they will call him Immanuel’-which means, ‘God 

వరకు ాపం ఈన్నటిలాగే గ్పబలంగా ఉంది. పౌలు 

పరిశుద్ధధ తు  ద్ధవ ర్గ ఇలా అని్న డు: “అందరు ాపమ్మ 

చేసి దేవుని మహమకు దూరమయాు రు” ... “ాపమ్మ 

యొకక  జీతమ్మ మరణమ్మ, అయితే దేవుని 

బహుమానమ్మ మన గ్పభువైన గ్కీస్తయేస్నందు 

నితు జీవమ్మ.” (రోమా 3: 23; 6:23) 

 

"దేవుడు గ్పపంచానిి  ఎంతగానో గ్ేమించాడు, అతను 

తన ఏకైక కుమారుడిని ఇచిా డు, అతనిని విశ్వ సించే 

గ్పతి ఒకక రూ నశంచరు, కానీ శాశ్వ త జీవిత్వనిి  

పొందుత్వరు."(ాన 3:16) 

 

“గ్పభువు తన వాగాాన్ననిి  నిలబెట్టటకోవడంలో 

ఆలస్ు మ్మ చేయడు, అని కందరు నిద్ధనంగా అరుం 

చేస్కుంట్టరు. ఎవవ రూ నశంచకూడదని, అందరూ 

పశిా త్వతపపడ్డలని ఆయన మీ పటల ఓప్టకగా 

ఉని్న డు.”(2 ేతురు 3:9) 

 

గ్పశి్ లు 

6. సాత్వను స్త్రత స్ంత్వన్ననిి  సూచ్చస్తత అతని తలను 

నలిేస్తంది. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

7. మీరు స్రైనది చేయకపోతే ాపం ఉంది. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

8. ాపం మనిష్ హృదయంలో పుటిటంది. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

9. చెడుకు వు తిరేకంగా మనిష్ చేస్త మొర దేవుడు 

వింట్టడు. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

10. గ్పజలందరూ ాపం చేసాతరు. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

 

అధాు యం 2 

దేవుని బహుమతి - యేసు, వ్య క్త ి

 

దేవుని బహుమతిక్త సంబంధంచిన వాగా్దనాలు 

ాత నిబంధ్నలో యేస్ గురించ్చ చాలా గ్పవచన్నలు 

ఉన్ని యి, అయితే చాలా స్ంవతస ర్గల తర్గవ త 

పుటటబోయే వు కి త గురించ్చ కేవలం 25 అంచన్నలు వేయడం 



with us.’” (Matt 1:23) 

e. God proclaimed (to Mary and Joseph) before Jesus’ 

birth that He would be called “the Son of the Most-

High.” (Luke 1:32)  

 

God intentionally emptied Himself of His divine nature, left 

Heaven, became flesh and lived among His created beings. 

 

Birth of Jesus 

“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) 

 

The environment into which Jesus was born was a closed 

society, a people who considered themselves superior to all 

other people. They were Jews and took great pride in being 

the Children of Abraham, God’s chosen people. ‘Abraham is 

our father’ (John 8:38). They had immense hatred of the 

Samaritans as they considered them to be half-breeds, Jews 

who had forsaken the Law of Moses during the period of 

Babylonian captivity. Their hatred was so great they would 

go out of their way to keep from setting foot in the land of 

the Samaritans. Roman occupiers were no different and any 

Jew who associated with “those occupiers” was a “sinner;” 

e. g., Matthew, the tax collector.  

 

They were also legalistic of the highest degree. They made 

sure they fulfilled the letter of the law, not necessarily the 

intent, in order to earn God’s promises. For instance, Moses 

required them to tithe, give a tenth. To make certain they 

gave the tenth but no more, they counted the seeds of plants 

to give a tenth and only a tenth.  

Rome required the Jews to carry a soldier’s load for one mile. 

So, the Jews put down markers to make sure they went no 

మరియు ఈ అంచన్నలు నిజమయేు  అవకాశాలు ఏమిటి? 

డ్డక టర్. హాలీ ఓ. టేలర్ ఈ స్మాధాన్ననిి  అందించారు: 

"ఇగ్ాయెల్ యొకక  మెరస యకు ర్గబోయే స్ంఘటనల 

గురించ్చ మ్మందుగా చెపప బడిన స్ంఘటనల గురించ్చ, 

విజయావకాశాలు గ్పతి ఒకక రి విష్యంలో కూడ్డ ఉంటే, 

అది p (స్ంభావు త) nకు స్మానం గ్పతి స్ందరభ ంలో, 

అనిి  n స్ంఘటనలు ఒక వు కి తలో వాటి నెరవేరుప ను 

కనుగొనే మొతతం స్ంభావు త p ⁿ స్మానం (1/2)ⁿ. కాబటిట, 2 

ⁿ (33 మిలియనుల, ఇకక డ n 25కి స్మానం) మ్మందుగా 

చెపప బడిన ఈ స్ంఘటనలనీి  కేవలం ఊహాగాన్నలు 

మాగ్తమే అయితే నిజమవుత్వయి.ఇపుప డు గ్కీస్తకు 

స్ంబంధంచ్చన ఈ గ్పవచన్నలను పరిశీలిస్తత, అవనీి  

విజయవంతమయేు  అవకాశాలు లేవని తెలుస్తంది, 

ఎందుకంటే కనిి  స్ందర్గభ లోల  ఈ స్ంఘటన జరరడం 

చాలా అస్ంభవం (మానవ తంగ్డి లేకుండ్డ బిడ ాపుటటడం 

కోస్ం). చాలా సాంగ్పద్ధయిక ర్గజీ p అంటే 1/5కి స్మానం; 

మరియు n గ్పవచన్నలు నిజమయేు  మొతతం స్ంభావు త 

pn స్మానం (1/5) ⁿ లేద్ధ n 25కి స్మానం అయితే వెయిు  

గ్టిలియన్లలో ఒక అవకాశ్ం. (ఆధునిక సైనస  అండ్ 

గ్కిసిటయన ఫెయిత్, p. 178) గ్పవచన్ననికి స్ంబంధంచ్చ 

కూడ్డ కను  జననం మినహాయించబడుతుంది, స్ంఖు  

ఖగోళ్శాస్త్స్తపరంగా పదదాిగా ఉంట్టంది. ఇది 

అనుకోకుండ్డ జరిగిందని ఊహంచలేనంత పదదాి! 

మోడరన సైనస  అండ్ గ్కిసిటయన ఫెయిత్, ేజీలు 179-

183 నుండి గ్కీస్త మరియు వాటి నెరవేరుప కు 

స్ంబంధంచ్చన ఇరవై-ఐదు గ్పవచన్నలు. మరియు n 

గ్పవచన్నలు నిజమయేు  మొతతం స్ంభావు త pn స్మానం 

(1/5) ⁿ లేద్ధ n 25కి స్మానం అయితే వెయిు  

గ్టిలియన్లలో ఒక అవకాశ్ం. (ఆధునిక సైనస  అండ్ 

గ్కి్సిటయన ఫెయిత్, p. 178) గ్పవచన్ననికి స్ంబంధంచ్చ 

కూడ్డ కను  జననం మినహాయించబడుతుంది, స్ంఖు  

ఖగోళ్శాస్త్స్తపరంగా పదదాిగా ఉంట్టంది. ఇది 

అనుకోకుండ్డ జరిగిందని ఊహంచలేనంత పదదాి! 

మోడరన సైనస  అండ్ గ్కిసిటయన ఫెయిత్, ేజీలు 179-

183 నుండి గ్కీస్త మరియు వాటి నెరవేరుప కు 

స్ంబంధంచ్చన ఇరవై-ఐదు గ్పవచన్నలు. మరియు n 

గ్పవచన్నలు నిజమయేు  మొతతం స్ంభావు త pn స్మానం 

(1/5) ⁿ లేద్ధ n 25కి స్మానం అయితే వెయిు  

గ్టిలియన్లలో ఒక అవకాశ్ం. (ఆధునిక సైనస  అండ్ 

గ్కిసిటయన ఫెయిత్, p. 178) గ్పవచన్ననికి స్ంబంధంచ్చ 

కూడ్డ కను  జననం మినహాయించబడుతుంది, స్ంఖు  

ఖగోళ్శాస్త్స్తపరంగా పదదాిగా ఉంట్టంది. ఇది 



farther. Remember Jesus stated that if someone forced you 

to go one mile; go with him two. (Matthew 5:41) 

Into this culture came the Messiah, The Anointed One, the 

Christ. The Jews believed that when He came, He would 

restore the earthly kingdom of Israel to its ‘God given right’ 

to power and honor. Their Messiah would be the King of the 

Jews and rule like David.  

What First Century Writers Said  

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 that testify about me.” (John 5:37-39)  

 

The Apostle Peter 

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 (BC) and after Christ (AD). 

 

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) 

అనుకోకుండ్డ జరిగిందని ఊహంచలేనంత పదదాి! 

మోడరన సైనస  అండ్ గ్కిసిటయన ఫెయిత్, ేజీలు 179-

183 నుండి గ్కీస్త మరియు వాటి నెరవేరుప కు 

స్ంబంధంచ్చన ఇరవై-ఐదు గ్పవచన్నలు. 

c. ఆద్ధమ్మ మరియు హవవ ల అవిధేయతను 

అనుస్రించ్చ దేవుడు సాత్వనుతో ఇలా అని్న డు 

“నేను నీకును స్త్రతకిని నీ స్ంత్వనమ్మనకును 

ఆమె స్ంత్వనమ్మనకును శ్గ్తుతవ మ్మ 

కలురజేసెదను; అతను నీ తలను నలిేసాతడు, 

నీవు అతని మడమను కట్టటత్వవు." (ఆది 3:15) 

d. వరదలు వచ్చి న స్ంవతస ర్గల తర్గవ త దేవుడు 

అగ్బహామ్మను కలీయాుల ఊర్్ను విడిచ్చపటిట, 

కన్నను దేశానికి వెళ్లమని ప్టలిచాడు, “నేను 

నినిు  గొపప  ాతిగా చేసాతను మరియు నేను 

నినిు  ఆశీరవ దిసాతను; … మరియు భూమిపై 

ఉని  గ్పజలందరూ నీ ద్ధవ ర్గ 

ఆశీరవ దించబడత్వరు” (ఆది 12: 2-3) మరియు 

తరువాత దేవుడు ఇసాస కు మరియు ాకబ్ 

ఇదరాికీ అదే వాగాానం చేశాడు. 

 

దేవుని బహుమతిక్త సంబంధంచిన ప్పవ్చనాలు 

కనిి  నిరిషా్ట గ్పవచన్నలు 

f. బంగారం, వెండి, ఇనుమ్మ మరియు బంకమటిట 

విగ్రహం గురించ్చ ర్గజు నెబుచాడిె ార్ కలని 

డేనియల్ వివరిసూత  ఇలా ేర్కక ని్న డు - "మరియు 

ఆ ర్గజుల కాలంలో స్వ రపాు దేవుడు ఎని టికీ 

న్నశ్నం చేయని ర్గ ుా నిి  ఏర్గప ట్ట చేసాతడు." 

(డేనియల్ 2:44) 

g. యెష్యా ఇలా అని్న డు: "ద్ధవీదు వంశ్స్ులార్గ, 

వినండి! మనుష్యు ల స్హన్ననిి  పరీక్షంచడం 

స్రిపోద్ధ? మీరు న్న దేవుని స్హన్ననిి  కూడ్డ 

పరీక్షసాతర్గ? కాబటిట, గ్పభువు స్వ యంగా మీకు ఒక 

సూచన ఇసాతడు: కను కు స్ంత్వనం కలుగుతుంది. 

మరియు ఒక కుమారుని కని అతనికి 

ఇమాు నుయేలు అని ేరు పట్టటను. (యెష్యా 

7:13-14) 

h. “దేవుడు గాగ్బియేలు దేవదూతను రలిలయలోని 

నజరేతు అనే పటటణానికి పంాడు, ద్ధవీదు 

వంశ్స్ుడైన యోస్తపు అనే వు కి తతో వివాహం 

చేసాతనని గ్పమాణం చేసిన ఒక కను కు. ఆ కను  ేరు 

మేరీ” అని చె పా డు.(లూకా 1:26-28; 35) 

i. “దేవదూత ఇలా జవాబిచిా డు, ‘పరిశుద్ధధ తు  నీ 

మీదికి వచుి ను, స్రోవ ని తుని శ్కి త నినిు  



 

“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)  

“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)  

 

“The next day John (John the Baptist) saw Jesus coming 

toward him, and said, ‘Behold! The Lamb of God who takes 

away the sin of the world!’” (John 1:29-30) 

 

The Roman Governor, Pilate 

“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 Insisted 

“‘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) 

కప్టప వేస్తంది. కాబటిట, పుటటబోయే పవిగ్తుడు దేవుని 

కుమారుడు అని ప్టలువబడత్వడు. … "మరియు 

జోసెఫ్తో దేవదూత 'కను  (మేరీ) స్ంత్వనం కలిగి 

ఉంట్టంది మరియు ఒక కుమారునికి జను నిస్తంది, 

మరియు వారు అతనిని ఇమాు నుు యేల్ అని 

ప్టలుసాతరు'-అంటే, 'దేవుడు మనతో ఉని్న డు' అని 

అరుం."(మతతయి 1:23) 

j. యేస్ పుటటకమ్మందే దేవుడు (మేరీ మరియు 

జోసెఫ్లకు) ఆయన "అతుు ని తుడైన 

కుమారుడు" అని ప్టలువబడా్డడని గ్పకటించాడు. 

(లూకా 1:32) 

 

దేవుడు ఉదాేశ్పూరవ కంగా తన దైవిక స్వ భావానిి  ఖ్యళ్ల 

చేసాడు, స్వ రా్గనిి  విడిచ్చపట్టటడు, మాంస్ం అయాు డు 

మరియు అతను స్ృష్టంచ్చన జీవుల మధ్ు  నివసించాడు. 

 

యేస్ జననం 

"అతని తలిల మేరీ జోసెఫ్తో వివాహం చేస్కుంట్టనని 

గ్పతిజన చేయబడింది, కానీ వారు కలిసి ర్గకమ్మందే, ఆమె 

పరిశుద్ధధ తు  ద్ధవ ర్గ బిడాతో ఉని ట్టల కనుగొనబడింది. 

ఆమె భరత జోసెఫ నీతిమంతుడు మరియు ఆమెను 

బహరంరంగా అవమానించకూడదనుకుని్న డు, అతను 

నిశ్శ బంాగా ఆమెకు విడ్డకులు ఇవావ లని మనస్స లో 

ఉని్న డు. అయితే అతను దీనిని ఆలోచ్చంచ్చన తర్గవ త, 

గ్పభువు దూత అతనికి కలలో కనిప్టంచ్చ ఇలా 

అని్న డు:“ద్ధవీదు కుమారుడైన జోసెఫ, మరియను నీ 

భారు గా ఇంటికి చేరుి కోవడ్డనికి బయపడకు, 

ఎందుకంటే ఆమెలో పుటిటంది పరిశుద్ధధ తు . ఆమె ఒక 

కుమారునికి జను నిస్తంది, మరియు మీరు అతనికి 

యేస్ అని ేరు పట్టట లి, ఎందుకంటే అతను తన 

గ్పజలను వారి ాాల నుండి రక్షసాతడు.'' (మతతయి 1:18-

21) 

 

“కను క రరభ వతియై ఒక కుమారుని కనును, వానిని 

ఇమాు నుయేలు అని ప్టలుచుకనుదురు, అనగా దేవుడు 

మనతో ఉని్న డని” (మతతయి 1) గ్పవక త ద్ధవ ర్గ గ్పభువు 

చెప్టప న మాట నెరవేరడ్డనికి ఇదంత్వ జరిగింది. :23) 

 

యేస్ జనిు ంచ్చన వాత్వవరణం ఒక స్ంవృత స్మాజం, 

ఇతర గ్పజలందరి కంటే తమను త్వమ్మ ఉని తంగా 

భావించే గ్పజలు. వారు యూదులు మరియు దేవుడు 

ఎనిు కుని  గ్పజలైన అగ్ాహామ్మ స్ంత్వనం అని గొపప గా 

రరివ ంచారు. 'అగ్ాహామ్మ మన తంగ్డి' (యోహాను 8:38). 



 

Jesus’ Prayer 

“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)  

 

The eunuch said to Phillip 

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

the Son of God.’” (Acts 8:37) 

 

Thallus 

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

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

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

27:35-36; 45-46)  

 

Mark put it this way “At the sixth hour darkness came over 

the whole land until the ninth hour.” (Mark 15:33) 

 

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

Rome about AD 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 

ాబిలోనియన బందిఖ్యన్నలో ఉని  కాలంలో మోషే 

ధ్రు శాస్త్సాత నిి  విడిచ్చపటిటన యూదులను అరధ-ాతిగా 

భావించ్చనందున వారు స్మరయుల పటల విపరీతమైన 

దేవ షానిి  కలిగి ఉన్ని రు. వారి దేవ ష్ం చాలా గొపప ది, 

వారు స్మరయుల దేశ్ంలో అడుగు పటటకుండ్డ 

ఉండట్టనికి తమ మారంా నుండి బయటపడత్వరు. 

రోమన ఆగ్కమణద్ధరులు భిని ంగా లేరు మరియు “ఆ 

ఆగ్కమణద్ధరులతో” స్హవసించ్చన ఏ యూదుడైన్న 

“ాప్ట;” ఉద్ధ, మాథ్యు , ట్టక్సస  కలెక టర్. 

 

వారు అతుు ని త ్సాుయికి చటటబదధంగా కూడ్డ ఉని్న రు. 

వారు దేవుని వాగాాన్నలను స్ంాదించడ్డనికి ఉదాేశ్ు ం 

కాదు, చటటం యొకక  లేఖను నెరవేరి్గ రని వారు 

నిర్గధ రించుకుని్న రు. ఉద్ధహరణకు, మోషే వారికి 

దశ్మభాగానిి  ఇవావ లని, పదవ వంతు ఇవావ లని 

కోర్గడు. వారు పదవ వంతు ఇచిా రని 

నిర్గధ రించుకోవడ్డనికి, వారు పదవ వంతు మరియు పదవ 

వంతు మాగ్తమే ఇవావ లని మొకక ల వితతన్నలను 

లెకిక ంచారు. 

రోమ్ యూదులు ఒక మైలు వరకు సైనికుడి భార్గనిి  

మోయవలసి వచ్చి ంది. కాబటిట, యూదులు ఎకుక వ 

దూరం వెళ్లలేదని నిర్గధ రించుకోవడ్డనికి గురుతలను 

ఉంచారు. ఎవరైన్న మిము లిి  ఒక మైలు దూరం 

వెళ్ళ మని బలవంతం చేస్తత యేస్ చెప్టప న విష్యానిి  

గురుతంచుకోండి; అతనితో ఇదరాు వెళ్ళ ండి. (మతతయి 

5:41) 

ఈ స్ంస్క ృతిలోకి మెరస య, అభిష్కుతడు, గ్కీస్త 

వచిా డు. ఆయన వచ్చి నపుప డు, ఇగ్ాయెల్ యొకక  

భూస్ంబంధ్మైన ర్గ ుా నిి  ద్ధని 'దేవుడు అధకారం 

మరియు గౌరవానికి ఇచి్చ న హకుక 'కి పునరుదధరిసాత డని 

యూదులు విశ్వ సించారు. వారి మెరస య యూదుల 

ర్గజు మరియు ద్ధవీదు వలె పరిాలిసాతడు. 

మొదటి శతాబపాు రచయితలు ఏమి చెపా్ప రు 

యేస్ 

“ననిు  పంప్టన తంగ్డి స్వ యంగా న్న గురించ్చ 

సాక్షు మిచిా డు. మీరు ఆయన స్వ ర్గనిి  ఎని డూ 

వినలేదు, ఆయన రూానిి  చూడలేదు, ఆయన మాట 

మీలో నివసించలేదు, ఎందుకంటే ఆయన పంప్టన 

వు కి తని మీరు నము రు. మీరు లేఖన్నలను గ్శ్దధగా 

అధ్ు యనం చేసాతరు, ఎందుకంటే వాటి ద్ధవ ర్గ మీరు 

శాశ్వ త జీవిత్వనిి  కలిగి ఉన్ని రని మీరు అనుకుంట్టరు. 



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 AD 50 to AD 100 wrote 

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

Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite 

tortures on a class hated for their abominations, called 

Christians by the populace. Christus, from whom the name 

had its origin, suffered the extreme penalty during the reign 

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

Pilatus." 4 

 

Plinius Secundus 

A Roman governor in AD 112 wrote to Emperor Trajan 

"They [Christians] were in the habit of meeting on a certain 

fixed day before it was light, when they sang an anthem to 

Christ as God, and bound themselves by a solemn oath not 

to commit any wicked deed ... after which it was their custom 

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

of an ordinary kind." 5 

 

Seutonius  

An annalist and court official of the Imperial House during 

the reign of Hadrian wrote about AD 120 in the Life of 

Claudius. "As the Jews were making constant disturbances 

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

from Rome."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 

ఇవి న్న గురించ్చ సాక్షు మిచేి  లేఖన్నలు.”(ాన 5:37-39) 

 

అపొస్తలుడైన పీటర్ 

స్త్కైస్తవులు గ్కీస్త ేరును ధ్రిసాతరు ఎందుకంటే గ్కీస్త వారి 

గ్పభువు, గురువు, మారదారిశ , రక్షకుడు, విమోచకుడు, 

నమూన్న, గ్పధాన పూారి, ఆశ్, ాపం కోస్ం త్వు రం 

మరియు మెనోి . మన విశావ సానికి బలమైన పున్నది 

పీటర్ యొకక  ఒపుప కోలు యొకక  స్తు ం - "నీవు స్జీవ 

దేవుని కుమారుడైన గ్కీస్త." (మతతయి 16:16) యేస్ 

నిజమైనవాడు మరియు బైబిల్ స్తు ం. యేస్ గురించ్చ 

తెలుస్కోవలసినవనీి  బైబిల్్లో ఉన్ని యి. మానవ 

చరిగ్త అంత్వ ఆయన చుట్టట నే తిరుగుతోంది. మానవ 

న్నటకం యొకక  గ్పధాన ాగ్త యేస్. గ్పపంచ చరిగ్తను 

ెండు కాలాలుగా విభజంచడంలో ఆశ్ి రు ం లేదు: 

గ్కీస్తకు మ్మందు (BC) మరియు గ్కీస్త తర్గవ త (AD). 

 

అపొస్తలుడైన ాన 

“ఆదియందు వాకు మ్మండెను, వాకు మ్మ దేవునితో 

ఉండెను మరియు వాకు మ్మ దేవుడై యుండెను. అతడు 

ఆదిలో దేవునితో ఉని్న డు. ఆయన ద్ధవ ర్గనే స్మస్తం 

జరిగింది; అతను లేకుండ్డ చేసినది ఏమీ చేయలేదు. 

అతనిలో జీవమ్మ ఉంది, మరియు ఆ జీవమ్మ 

మనుష్యు లకు వెలుగు. చీకటిలో వెలుగు గ్పకాశస్తంది, 

కానీ చీకటి ద్ధనిని అరుం చేస్కోలేదు. దేవుని నుండి 

పంపబడిన ఒక వు కి త వచిా డు; అతని ేరు ాన. ఆ 

వెలుగును గూరిి  సాక్షు మిచుి టకు అతడు సాక్షగా 

వచిె ను, తద్ధవ ర్గ మనుష్యు లందరు అతని ద్ధవ ర్గ 

విశ్వ సించబడెను. అతనే వెలుగు కాదు; అతను 

వెలుగుకు సాక్షగా మాగ్తమే వచిా డు. గ్పతి మనిష్కి 

వెలుగునిచేి  నిజమైన వెలుగు గ్పపంచంలోకి వసోతంది. 

అతను లోకంలో ఉని్న డు, మరియు గ్పపంచం అతని 

ద్ధవ ర్గ స్ృష్టంచబడినపప టికీ, గ్పపంచం అతనిి  

గురితంచలేదు. అతను తన స్వ ంతద్ధనికి వచిా డు, కానీ 

అతని స్వ ంతం అతనిి  రవ కరించలేదు. అయినపప టికీ 

ఆయనను రవ కరించ్చన వారందరికీ, ఆయన న్నమానిి  

విశ్వ సించ్చన వారికి,(ాన 1:1-13) 

 

"అతనిి  రవ కరించ్చన ఎవరైన్న, అతని ేరును 

విశ్వ సించ్చన వారు, దేవుని ప్టలలలుగా మారే హకుక ను 

ఇచిా డు - స్హజ స్ంతతికి చెందిన ప్టలలలు, లేద్ధ 

మానవ నిరణయం లేద్ధ భరత చ్చతతంతో జనిు ంచలేదు, కానీ 

దేవుని నుండి జనిు ంచారు."(ాన 1:12-13) 

“వాకు మ్మ శ్రీరమై మన మధ్ు  నివసించెను. కృప 



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 

 

Early Jewish and Gentile Writers  

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

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

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

for those who refuse the witness of Christian writings, the 

historical character of Jesus himself. Some writers may toy 

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

the ground of historical evidence. The historicity of Christ is 

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

historicity of Julius Caesar. It is not historians who propagate 

the ‘Christ-myth’ theories.” 9  
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Words and Actions about God’s Gift 

When Jesus was baptized, immersed, by John in the Jordan 

river, the heavens opened: “And the Holy Spirit descended in 

bodily form like a dove upon Him, and a voice came from 

heaven which said, ‘You are My beloved Son; in You I am 

well pleased.’” (Luke 3:22) 

 

“The devil said to him, "If (forasmuch as or since) you are 

the Son of God, command this stone to become bread.” 

(Luke 4:3) 

 

“In those days John the Baptist came, preaching in the 

Desert of Judea and saying, ‘Repent, for the kingdom of 

heaven is near.’ This is he who was spoken of through the 

prophet Isaiah. A voice of one calling in the desert, 

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

మరియు స్తు మ్మతో నిండిన ఆయన మహమను, తంగ్డి 

నుండి వచ్చి న ఏకైక మహమను మేమ్మ చూశామ్మ.(ాన 

1:14) 

 

ాన ాప్టటజర్ 

"అతను(ాన) ఇలా అరిచాడు, 'ఈయన గురించ్చ నేను 

చె పా ను, న్న తరువాత వచిే వాడు న్న కంటే మ్మందు 

ఉని్న డు కాబటిట ననిు  మించ్చపోయాడు'. ఆయన కృప 

యొకక  స్ంపూరణత నుండి, మనమందరం ఒకద్ధని 

తర్గవ త మర్కకటి పొంద్ధమ్మ. ఎందుకంటే మోషే ద్ధవ ర్గ 

ధ్రు శాస్త్స్తం ఇవవ బడింది; దయ మరియు స్తు ం యేస్ 

గ్కీస్త ద్ధవ ర్గ వచాి యి. ఎవవ రూ దేవుణణ చూడలేదు, కానీ 

తంగ్డి పక్షాన ఉని  ఏకైక దేవుడు ఆయనను 

తెలియజేసాడు. (ాన 1:15-18) 

 

“మరుస్టి రోజు ాన(ాన ాప్టటస్టట) యేస్ తన దరరాకు 

ర్గవడం చూసి, 'ఇదిగో! లోకాపమ్మను తీసివేస్త దేవుని 

గొగ్ెప్టలల!'' (యోహాను 1:29-30) 

 

రోమన రవరి ర్, ప్టలేట్ 

“ప్టలాతు మళ్లల ర్గజభవనం లోపలికి వెళ్లల, యేస్ను 

ప్టలిచ్చ, ‘నువువ  యూదుల ర్గజువా?’ అని అడిగాడు. 'అది 

నీ స్వ ంత ఆలోచన్న, లేక ఇతరులు న్న గురించ్చ నీతో 

మాట్టలడ్డర్గ?' అని యేస్ అడిగాడు. 'నేను యూదుడిని 

కాన్న?' ప్టలాతు బదులిచిా డు. 'నీ గ్పజలు, మీ గ్పధాన 

యాజకులు నినిు  న్నకు అపప గించారు. నువువ  

చేసిందేమిటి?' యేస్, 'న్న ర్గజు ం ఈ లోకానికి 

స్ంబంధంచ్చనది కాదు. అలా అయితే, న్న స్తవకులు 

యూదులచే ననిు  అెస్ట చేయకుండ్డ నిరోధంచడ్డనికి 

పోర్గడుత్వరు. కానీ ఇపుప డు న్న ర్గజు ం వేరే గ్ాంతం 

నుంచ్చ వచి్చ ంది.' 'నువువ  ర్గజువు కద్ధ!' అని్న డు 

ప్టలాతు. ద్ధనికి యేస్, 'నేను ర్గజునని మీరు చెపప డం 

స్రైనదే. నిానికి, ఈ కారణంగానే నేను పుట్టటను, స్త్వు నికి 

సాక్షు మివవ డ్డనికి నేను ఈ గ్పపంచంలోకి వచిా ను. 

స్తు ం వైపు ఉని  గ్పతి ఒకక రూ న్న మాట వింట్టరు.' 

'నిజం అంటే ఏమిటి?' అని ప్టలాతు అడిగాడు.(ాన 

18:33-38) 

 

యూదులు పట్టటబట్టట రు 

"'మాకు ఒక చటటం ఉంది, మరియు ఆ చటటం గ్పకారం 

అతను చనిపోవాలి, ఎందుకంటే అతను దేవుని 

కుమారుడనని చెపుప కుని్న డు.' అది విని ప్టలాతు 

మరింత భయపడి, తిరిగి ర్గజభవనంలోకి వెళ్లలపోయాడు. 



him.’” (Matt 3:1-3) 

 

John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the 

Lamb of God, who takes away the sin of the world!” (John 

1:29-30) 

 

“As soon as Jesus was baptized, he went up out of the 

water. At that moment heaven was opened, and he saw the 

Spirit of God descending like a dove and lighting on him. 

And a voice from heaven said, ‘This is my Son, whom I 

love; with him I am well pleased.’” (Matt 3:16-17) 

 

“The tempter (Satan) came to him and said, ‘If you are the 

Son of God, tell these stones to become bread.’” (Matt 4:3) 

 

“The woman (Samaritan woman) said, ‘I know that 

Messiah’ (called Christ) ‘is coming. When he comes, he will 

explain everything to us.’ Then Jesus declared, ‘I who 

speak to you am he.’” (John 4:25-26) 

For several years Jesus taught as one having authority 

confirming His message by miracles, signs and wonders 

such as causing the blind to see, the deaf to hear, the lame 

to walk and raising the dead to life again. 

 

“Jesus asked his disciples “‘But what about you?’ he asked 

‘Who do you say I am?' Simon Peter answered, 'You are the 

Christ, the Son of the living God.' Jesus replied, 'Blessed 

are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to 

you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that 

you are Peter, and on this rock, I will build my church, and 

the gates of Hades will not overcome it. I will give you the 

keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth 

will be bound in heaven, and whatever you loose on earth 

will be loosed in heaven.’” (Matthew 16:15-19) 

 

Comment: “On this rock” - the fact that Jesus was and 

is the Son of God is the foundation of “My Church.” 

 

Comment: “Hades” is the temporary residence of souls 

of the dead. Death will not overcome Christ’s Church. 

 

He was more specific about the time His Kingdom would 

come for "he said to them, 'I tell you the truth, some who 

are standing here will not taste death before they see the 

kingdom of God come with power.’” (Mark 9:1) 

 

Comment: Christ would be establishing his church 

during the lifetime of some of his hearers.  

He then intentionally gave his life as the sin-offering, a 

'నువువ  ఎకక డ నుండి వస్తని్న వు?' అతను యేస్ను 

అడిగాడు, కానీ యేస్ అతనికి స్మాధానం చెపప లేదు. 

'మీరు న్నతో మాట్టలడట్టనికి నిర్గకరిసాతర్గ?' ప్టలాతు 

అని్న డు. 'మిము లిి  విడిప్టంచే శ్కి త లేద్ధ సిలువ 

వేయడ్డనికి న్నకు శ్కి త ఉందని మీరు గురితంచలేద్ధ?' 

యేస్, 'పైనుండి మీకు ఇవవ బడకపోతే న్నపై మీకు 

అధకారం ఉండదు. కావున ననిు  నీకు 

అపప గించ్చనవాడు పదా ాపమ్మ చేసినవాడు.(ాన 19:7-

11) 

 

యేస్ గ్ార ున 

“యేస్ స్వ రంా వైపు చూసూత  గ్ారిుంచాడుతంగ్డి; 

స్మయం వచ్చి ంది. నీ కుమారుడు నినిు  

మహమపరచునట్టల నీ కుమారుని మహమపరచుమ్మ. 

ఎందుకంటే మీరు అతనికి ఇచ్చి న వారందరికీ శాశ్వ త 

జీవిత్వనిి  ఇవవ డ్డనికి మీరు గ్పజలందరిపై ఆయనకు 

అధకార్గనిి  ఇచాి రు. అదివ తీయ స్తు దేవుడవైన 

నినిు ను, నీవు పంప్టన యేస్గ్కీస్తను వారు ఎరుగుటయే 

నితు జీవమ్మ. నువువ  న్నకు అపప గించ్చన పనిని పూరిత చేసి 

భూమి మీద నీకు కీరి త తెచిా ను. మరియు ఇపుప డు, 

తంగ్ీ, గ్పపంచం గ్ారంభానికి మ్మందు నేను మీతో కలిగి 

ఉని  మహమతో మీ స్మక్షంలో ననిు  

మహమపరచండి.(ాన 17:1-5) 

 

నపుంస్కుడు ఫిలిప్తో అని్న డు 

"మరియు అతను స్మాధానం చె పా డు,'యేస్గ్కీస్త 

దేవుని కుమారుడని నేను నమ్ము తుని్న ను.' (అపొస్తలుల 

కారు మ్మలు 8:37) 

 

థాలస్ట 

మాథ్యు  ఇలా ేర్కక ని్న డు, "వారు అతనిని సిలువ 

వేశారు ... మరియు కూరి్క ని, అకక డ వారు అతనిని 

కాపలాగా ఉంచారు ... ఆరవ రంట నుండి తొమిు దవ రంట 

వరకు భూమి అంత్వ చీకటి అలుమ్మకుంది." (మతతయి 

27:35-36; 45-46) 

 

మార్క  ఈ విధ్ంగా చె పా డు, "ఆరవ రంటకు తొమిు దవ 

రంట వరకు భూమి అంతట్ట చీకటి కమ్ము కుంది." 

(మారుక  15:33) 

 

థాలస్ట, AD 52లో రోమ్్లో నివసించ్చన మరియు 

పనిచేసిన స్మారిటన-జనిు ంచ్చన చరిగ్తకారుడు, 

జూలియస్ట ఆగ్ఫికానస్ట, ెండవ శ్త్వబంా చ్చవరిలో స్త్కైస్తవ 



sacrifice, to atone for man’s sin by allowing the Roman 

government to crucify him. They buried him in a secure 

grave with guards to prevent the theft of his physical 

body. But God, the Father, raised Him the third day 

before his body decayed, conquering death and the 

grave. 

 

“About the ninth hour Jesus cried out in a loud voice, ‘Eloi, 

Eloi, lama sabachthani?’-which means, ‘My God, my God, 

why have you forsaken me?’ When some of those standing 

there heard this, they said, ‘He's calling Elijah.’ 

Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it 

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

to drink. The rest said, ‘Now leave him alone. Let's see if 

Elijah comes to save him.’ And when Jesus had cried out 

again in a loud voice, he gave up his spirit.” (Matt 27:46-

50) 

 

“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) 

 

Some forty days later His return to Heaven was witnessed by 

the apostles. The Holy Spirit was sent to guide them in 

preaching and recording the Gospel, the power of God unto 

salvation. Initially many Jews and later many Gentiles 

acknowledged Jesus as God, the Christ (the Anointed One). 

Many witnesses in Judea, Galilee and Samaria who lived 

while He lived and taught, testified of His coming back to 

life (resurrection) and His return to Heaven (ascension).  

 

The Foundation of “My Church” 

“It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you 

crucified but whom God raised from the dead, that this man 

stands before you healed.  He (Jesus) is ‘the stone you 

builders rejected, which has become the capstone.'  

Salvation is found in no one else, for there is no other name 

under heaven given to men by which we must be saved.” 

(Acts 4:10-12) 

 

“Who (Jesus of Nazareth), being in very nature God, did not 

consider equality with God something to be grasped, but 

made himself nothing, taking the very nature of a servant, 

being made in human likeness.” (Philippians 2:6-7) 

 

కాల శాస్త్స్తజునడు ఉటంకించారు. 1 "థాలస్ట, తన 

చరిగ్తలలోని మూడవ పుస్తకంలో, ఈ చీకటిని 

సూరు గ్రహణంగా వివరించాడు." ఆగ్ఫికనస్ట ఈ నివేదికపై 

తన అభు ంతర్గనిి  తెలిాడు, పౌరణమి స్మయంలో 

సూరు గ్రహణం స్ంభవించదని వాదించాడు. యేస్ ాస్ట 

ఓవర్ స్మయంలో మరణంచాడు. థాలస్ట్కు 

స్ంబంధంచ్చన గ్పసాతవన యొకక  బలం ఏమిటంటే, 

యేస్ మరణానికి స్ంబంధంచ్చన పరిసిుతులు మొదటి 

శ్త్వబంా మధ్ు లో ఇంపీరియల్ సిటీలో తెలుస్ మరియు 

చరిి ంచబడా్డయి. జీస్స్ట సిలువ వేయబడిన వాస్తవం 

చాలా చకక గా ఉండ్డలి. ఆ స్మయానికి తెలిసిన, థాలస్ట 

వంటి అవిశావ స్లు చీకటిని స్హజమైన దృగివ ష్యంగా 

వివరించడం అవస్రమని భావించారు. ... 

హాసాు స్ప దంగా, థాలస్ట' యేస్ కోస్ం మరియు అతని 

మరణం స్మయంలో చీకటి గురించ్చ మార్క  యొకక  

వృత్వత ంతం యొకక  విశ్వ స్నీయత కోస్ం చారిగ్తక 

రుజువు యొకక  గ్పధాన గ్స్వంతిగా గ్పయతి్వ లు 

మారి బడా్డయి. 2 

 

మార్గ ార్-సెర్గప్టయన 

“గ్బిటీష్ మూు జయంలోని ఒక మానుు గ్సిక పట మార్గ ార్-

సెర్గప్టయన అనే సిరియన తన కుమారుడికి పంప్టన 

లేఖ యొకక  ాఠానిి  భగ్దపరుస్తంది. సోగ్కటీస్ట, 

పైథారరస్ట మరియు యూదుల తెలివైన ర్గజు వంటి 

్ ననులను హంసించడం యొకక  మూరఖత్వవ నిి  తంగ్డి 

వివరించాడు, ఇది స్ందరభ ం స్ప ష్టంగా యేస్ అని 

చూప్టస్తంది. 'సోగ్కటీస్ట్ను చంపడం వలల ఎథీనియనుల 

ఏం లాభం పొంద్ధరు? కరువు మరియు ్ లగు వారి నేర్గనికి 

తీరుప గా వారిపైకి వచాి యి. పైథారరస్ట్ను కాలి డం వలల 

స్మోస్ట్లోని పురుష్యలు ఏ గ్పయోజనం పొంద్ధరు? 

క్షణాలోల  వారి భూమి ఇస్కతో నిండిపోయింది. తమ 

ర్గజును ఉరితీయడం వలల యూదులు ఏ గ్పయోజనం 

పొంద్ధరు? ఆ తర్గవ తే వారి ర్గజు ం రదయాింది. దేవుడు 

ఈ మ్మగురాు ్ ననులకు న్ను యంగా గ్పతీకారం 

తీరుి కుని్న డు: ఎథీనియనుల ఆకలితో చనిపోయారు; 

సామియనుల స్మ్మగ్ద్ధలచే మ్మనిగిపోయారు; యూదులు, 

న్నశ్నమై మరియు వారి భూమి నుండి తరిమివేయబడి, 

పూరితగా చెదరగొటటబడి నివసిస్తని్న రు. … లేద్ధ తెలివైన 

ర్గజు మంచ్చ కోస్ం చనిపోలేదు; ఆయన ఇచ్చి న బోధ్లో 

జీవించాడు.'” 3 

 

కాెి లియస్ట ట్టసిటస్ట  

స్మారు AD 50 నుండి AD 100 వరకు జీవించ్చన రోమన 



Comment: God, the Son, chose to become a physical 

body of flesh in the form of Jesus to live among men and 

face temptations, trials and rejection by the very beings 

he created. This topic is discussed in The Man Who Was 

God by BibleWay Publishing. 

 

Christ is the foundation of the church. Ephesians 2:20: 

“having been built upon the foundation of the apostles and 

prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone”; 1 

Corinthians 3:11: “For no man can lay a foundation other 

than the one which is laid, which is Jesus Christ” and  2 

Timothy 2:19: “Nevertheless, the firm foundation of God 

stands, having this seal, The Lord knows those who are His.” 

 

“I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so 

that you may know what is the hope of His calling, what are 

the riches of the glory of His inheritance in the saints, and 

what is the surpassing greatness of His power toward us who 

believe. These are in accordance with the working of the 

strength of His might which He brought about in Christ, 

when He raised Him from the dead, and seated Him at His 

right hand in the heavenly places, far above all rule and 

authority and power and dominion, and every name that is 

named, not only in this age, but also in the one to come – the 

everlasting age.  And He put all things in subjection under 

His feet, and gave Him as head over all things to the church, 

which is His body, the fulness of Him who fills all in all.” 

(Ephesians 1:18-23)  

 

Following Jesus' ascension to heaven the apostles returned 

to Jerusalem as He had commanded them. Many Jews were 

gathered in Jerusalem, because it was Pentecost. “And when 

the day of Pentecost had come, they were all together in one 

place.  And suddenly there came from heaven a noise like, 

and it filled the whole house where they were sitting. And 

there appeared to them tongues as of fire distributing 

themselves, and they rested on each one of them. And they 

were all filled with the Holy Spirit and began to speak with 

other tongues, as the Spirit was giving them utterance.” 

(Acts 2:1-4)  

 

The sound of rushing wind brought a great crowd to the 

assembled apostles. Peter and the other apostles seized the 

opportunity to remind them of what they and their religious 

leaders had done, stating, "'Therefore let all Israel be 

assured of this: God has made this Jesus, whom you 

crucified, both Lord and Christ.' When the people heard this, 

they were cut to the heart and said to Peter and the other 

apostles, 'Brothers, what shall we do?' Peter replied, 'Repent 

చరిగ్తకారుడు నీరో యొకక  అగిి  గురించ్చ గ్వాసాడు. 

"తతఫ లితంగా, నివేదికను వదిలించుకోవడ్డనికి, నీరో 

నేర్గనిి  కటిటపడేసాడు మరియు వారి అస్హు కరమైన 

చరు ల కోస్ం అస్హు ంచుకునే తరరతికి అతు ంత 

స్నిి తమైన హంస్ను విధంచాడు, స్త్కైస్తవులు అని 

ప్టలుసాతరు. ేరు యొకక  మూలం ఉని  గ్కిస్టస్ట, ఈ 

స్మయంలో తీగ్వమైన శక్షను అనుభవించాడు. మా 

గ్పొకూు రేటర లలో ఒకరైన పొంటియస్ట ప్టలాటస్ట చేతిలో 

టిబెరియస్ట ాలన." 4 

 

్ప్టలనియస్ట సెకండస్ట 

AD 112లో ఒక రోమన రవరి ర్ గ్ట్టజన చగ్కవరి తకి ఇలా 

గ్వాశాడు "వారు [స్త్కైస్తవులు] వెలుతురు ర్గకమ్మందే ఒక 

నిరిషా్టమైన రోజున కలుస్కునే అలవాట్ట కలిగి ఉన్ని రు, 

వారు గ్కీస్తను దేవుడని గీతం ాడి, రంభీరమైన 

గ్పమాణంతో తమను త్వమ్మ బంధంచుకున్ని రు. ఏదైన్న 

చెడ ాపనికి ాలప డండి ... ఆ తర్గవ త విడిపోవడం వారి 

ఆచారం, ఆపై ఆహారం తీస్కోవడం కోస్ం మళ్లల 

కలుస్కుంట్టరు, కానీ సాధారణ రకమైన ఆహారం." 5 

 

రటోనియస్ట 

హాగ్డియన ాలనలో ఇంపీరియల్ హౌస్ట యొకక  ఒక 

వారిషక మరియు కోరుట అధకారి ్కాలడియస్ట యొకక  లైఫ్లో 

AD 120 గురించ్చ ర్గశారు. "గ్ెస్టస్ట గ్పోదబ లంతో యూదులు 

నిరంతరం ఆటంకాలు చేయడంతో, అతను (్కాలడియస్ట) 

వారిని రోమ్ నుండి బహష్క రించాడు." 6 ఎడవ ర్ ాసి. వారటన 

అపుప డు ఇలా ేర్కక ని్న డు "ఈ కటేష్న యొకక  కీరి తకి 

కారణం లూకా, ద్ధద్ధపు అరవై మంది స్ంవతస ర్గల 

గ్కితం, ఇదే స్ంఘటనను అపొస్తలుడైన పౌలు అకివ లా 

మరియు గ్ప్టసిక లాల  అనే స్త్కైస్తవ యూదు జంటతో 

జతకటటడ్డనికి కారణమని నమోదు చేసాడు (అపొస్తలుల 

కారు మ్మలు 18:1-2) మరలా, చారిగ్తక స్ందరభ ంలో గ్కీస్త 

గ్పసాతవన అదనపు-లో రమనించబడింది. బైబిల్ 

సాహతు ం." 7 

 

్ లవియస్ట జోసెఫస్ట 

జోసెఫస్ట ఒక ఆస్కి తకరమైన పరిశీలనను కలిగి ఉని్న డు. 

"ఈ స్మయంలో యేస్, ్ న ని, నిజంగా మనం అతనిి  

మనిష్ అని ప్టలుసాతమ్మ; అతను అదుభ తమైన కార్గు లు 

చేస్తవాడు, స్త్వు నిి  ఆనందంగా రవ కరించే 

మనుష్యు లకు బోధ్కుడు. అతను చాలా మంది 

యూదులను మరియు చాలా మంది గ్గీకులను కూడ్డ 

గెలుచుకుని్న డు. .ఈ వు కి త మెరస య, మరియు ప్టలాతు 



and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ 

for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift 

of the Holy Spirit. The promise is for you and your children 

and for all who are far off (all people) - for all whom the 

Lord our God will call.’” (Acts 2:36-39) 

 

Comment: “Repentance” is not a mere feeling; it has not 

the uncertainty of moods and sentiments. It is not a simple 

change in the weather of the soul. It is a distinct alteration 

of the focus of the intelligence; it carries with it a 

movement of the will; in short, it is a revolution in the 

very ground of the man's being.” (Al Maxey in 

Reflection) 

 

Comment: “Baptized” was transliterated from the Greek 

word baptizo meaning to submerge, dip, plunge under. 

Baptizo should not be confused with the Greek words; 

rantizo, meaning to sprinkle or with the Greek word cheo 

meaning to pour over. 

 

“This Jesus is the stone that was rejected by you, the 

builders, which has become the cornerstone.   And there is 

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

heaven given among men by which we must be saved.” (Acts 

4:11-12) 

 

Many Jews on Pentecost Day, realizing their sinful 

condition, put their trust in Christ by calling upon God to 

forgive them by being immersed in water (baptism) into 

Christ’s death after which God raised them from their burial 

in water and added them to His disciples thereby establishing 

His body of forgiven sinners, His church. 

 

“So then, those who had received his word were baptized; 

and there were added that day about three thousand souls.  

And they were continually devoting themselves to the 

apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread 

and to prayer.” (Acts 2:41-42) 

 

“And day by day continuing with one mind in the temple, and 

breaking bread from house to house, they were taking their 

meals together with gladness and sincerity of heart, praising 

God, and having favor with all the people. And the Lord was 

adding to their number day by day those who were being 

saved.” (Acts 2:46-47) 

 

James, addressing those IN Christ, stated: “Blessed is the 

man who perseveres under trial, because when he has stood 

the test, he will receive the crown of life that God has 

మన స్వ ంత న్నయకుల గ్పోదబ లంతో అతనిని సిలువకు 

శక్షంచ్చనపుప డు, మొదటి నుండి అతనిని గ్ేమించ్చన 

వారు మానుకోలేదు, ఎందుకంటే అతను మూడవ రోజున 

వారికి స్జీవంగా కనిప్టంచాడు. గ్పవక తలు అతని గురించ్చ 

అనేక ఇతర అదుభ తమైన విష్యాలు ఊహంచారు 

మరియు చె పా రు మరియు ఇపుప డు కూడ్డ అతని ేరు 

పటటబడిన స్త్కైస్తవుల ాతి ఇంకా అంతరించ్చపోలేదు. 8 

 

గ్ారంభ యూదు మరియు జంటిల్ రచయితలు  

FF గ్ూస్ట నుండి గ్కింది కోట్ దీనిని చాలా స్ప ష్టంగా 

స్ంగ్రహస్తంది. “గ్ారంభ యూదు మరియు అనుు ల 

రచయితల నుండి వచ్చి న సాక్షు ం గురించ్చ ఇంకా 

ఏమైన్న ఆలోచ్చంచవచుి  ... ఇది కనీస్ం స్త్కైస్తవ రచనల 

సాక్షని తిరస్క రించేవారికి, యేస్ యొకక  చారిగ్తక 

ాగ్తను ్సాు ప్టంచ్చంది. కంతమంది రచయితలు 'గ్కీస్త-

పుర్గణం' యొకక  ఫానీస తో బొము లు వేయవచుి , కానీ 

వారు చారిగ్తక ఆధార్గల ఆధారంగా అలా చేయరు. 

జూలియస్ట రజర్ యొకక  చారిగ్త్వతు కత వలె 

నిషాప క్షకమైన చరిగ్తకారుడికి గ్కీస్త యొకక  

చారిగ్త్వతు కత అక్షస్ంబంధ్మైనది [రవ య-

స్ప ష్టమైనది]. అది కాదు'గ్కీస్త-పుర్గణం' సిద్ధధ ంత్వలను 

గ్పచారం చేస్త చరిగ్తకారులు. 9 
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దేవుని బహుమతి గురించి పదాలు మరియు చరయ లు 

యేస్ జోరా్గన నదిలో యోహానుచే ాప్టతస్ు ం 

తీస్కుని పుప డు, నీట మ్మనిగినపుప డు, ఆకాశ్ం 

తెరుచుకుంది: “మరియు పరిశుద్ధధ తు  ావురంలా శ్రీర 

రూపంలో అతనిపైకి దిగింది, మరియు స్వ రంా నుండి ఒక 

స్వ రం వచ్చి ంది, 'నువువ  న్న గ్ప్టయమైన కుమారుడివి; 



promised to those who love him. When tempted, no one 

should say, ‘God is tempting me.’ For God cannot be 

tempted by evil, nor does he tempt anyone; but each one is 

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

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

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

(James 1:12-15) 

 

Comment: Knowing there are consequences for sin, you 

and I need to be forgiven, redeemed, reconciled and 

brought back into a righteous relationship with God. 

Those who are forgiven and reconciled are put into the 

Kingdom not made by hands. Following this 

reconciliation to God’s relationship one must grow into 

God’s likeness They had in the beginning by studying 

Christ message, the Bible. 

 

“The Lord is not slow to fulfill his promise as some count 

slowness, but is patient toward you, not wishing that any 

should perish, but that all should reach repentance.” (2 

Peter 3:9) 

 

“Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and 

leaves no regret, but worldly sorrow brings death.” (2 

Corinthians 7:10) 

 

“For we must all appear before the judgment seat of Christ, 

that each one may receive what is due him for the things done 

while in the body, whether good or bad.” (2 Corinthians 

5:10) 

 

“For if, when we were God's enemies, we were reconciled to 

him through the death of his Son, how much more, having 

been reconciled, shall we be saved through his life! Not only 

is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus 

Christ, through whom we have now received 

reconciliation.” (Romans 5:10-11) 

 

“Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the 

old has gone, the new has come! All this is from God, who 

reconciled us to himself through Christ and gave us the 

ministry of reconciliation: that God was reconciling the 

world to himself in Christ, not counting men's sins against 

them. And he has committed to us the message of 

reconciliation.” (2 Corinthians 5:17-19) 

 

Comment: “A new creation” is a spiritual creation of 

forgiven sinners made priest to serve God.  The first 

creation, physical man, was made from earth’s elements. 

నీయందు నేను స్ంతోష్ంచుచుని్న ను.'' (లూకా 3:22) 

 

"దయు ం అతనితో ఇలా అని్న డు, "(ఎందుకంటే) మీరు 

దేవుని కుమారుడైతే, ఈ ర్గయిని ర్కటెటగా మారి మని 

ఆ నా ప్టంచండి." (లూకా 4:3) 

 

“ఆ రోజులోల  యోహాను ాప్టటస్టట వచి్చ , యూదయ ఎడ్డరిలో 

బోధసూత , ‘పరలోక ర్గజు ం స్మీప్టంచ్చంది కాబటిట 

పశిా త్వతపపడండి’ అని చె పా డు. యెష్యా గ్పవక త 

ద్ధవ ర్గ చెపప బడినది ఇతడే. ఎడ్డరిలో ఒకరి స్వ రం, 

‘గ్పభువుకు మారా్గనిి  సిదధం చేయండి, ఆయనకు 

ద్ధరులు వేయండి’ అని ప్టలుసోతంది.”(మతతయి 3:1-3) 

 

యోహాను యేస్ తన దరరాకు ర్గవడం చూసి, “ఇదిగో, 

లోక ాానిి  మోయించే దేవుని గొగ్ెప్టలల!” అని్న డు. 

(ాన 1:29-30) 

 

“యేస్ ాప్టతస్ు ం తీస్కుని  వెంటనే నీళ్లలో నుండి 

పైకి లేచాడు. ఆ స్మయంలో స్వ రంా తెరవబడింది, 

మరియు దేవుని ఆతు  ావురంలా దిగి తనపై 

వెలిగించడం చూశాడు. మరియు స్వ రంా నుండి ఒక 

స్వ రం, 'ఈయన నేను గ్ేమించే న్న కుమారుడు; 

అతనితో నేను చాలా స్ంతోష్ంగా ఉని్న ను.(మతతయి 

3:16-17) 

 

"శోధ్కుడు (సాత్వను) అతని దరరాకు వచ్చి , 'నువువ  

దేవుని కుమారుడివైతే, ఈ ర్గళ్లను ర్కటెటలుగా మారి మని 

చెపుప ' అని అని్న డు." (మతతయి 4:3) 

 

"ఆ స్త్రత (స్మరిటన స్త్రత) చెప్టప ంది, 'మెరస య' (గ్కీస్త అని 

ప్టలవబడేది) 'వస్తని్న డని న్నకు తెలుస్. అతను 

వచ్చి నపుప డు, అతను మాకు గ్పతిదీ వివరిసాతడు.' 

అపుప డు యేస్, ‘మీతో మాట్టల డే నేనే ఆయన’ అని 

చె పా డు.” (యోహాను 4:25-26) 

అనేక స్ంవతస ర్గలుగా యేస్ తన స్ందేశానిి  

అదుభ త్వలు, స్ంకేత్వలు మరియు అంధులు 

చూడరలిగేలా చేయడం, చెవిటివారు వినేలా చేయడం, 

కుంటివారు నడవడం మరియు చనిపోయినవారిని తిరిగి 

గ్బతికించడం వంటి అదుభ త్వల ద్ధవ ర్గ తన స్ందేశానిి  

ధ్ృవీకరించే అధకారం ఉని  వు కి తగా బోధంచాడు. 

 

"యేస్ తన శష్యు లను "'అయితే మీ స్ంరతేంటి?' 

అతను 'ననిు  ఎవరని అంట్టని్న వు?' రమోను 



This new creation is made from God’s grace, and man’s 

faith, trust and obedience. 

 

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

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

have overcome the world.’” … “After Jesus said this, he 

looked toward heaven and prayed: ‘Father, the time has 

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

you granted him authority over all people that he might give 

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

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

Jesus Christ, whom you have sent.’” (John 16:33, 17:1-4) 

 

Since Jesus is God’s gift of eternal life, what must one do to 

accept this gift? On Pentecost Day, 40 days following Jesus’ 

return to Heaven, Peter answered this question and the Spirit 

was poured out on all men. “God had promised him (David) 

on oath that he would place one of his descendants on his 

throne. Seeing what was ahead, he spoke of the resurrection 

of the Christ, that he was not abandoned to the grave, nor 

did his body see decay. God has raised this Jesus to life, and 

we are all witnesses of the fact. Exalted to the right hand of 

God, he has received from the Father the promised Holy 

Spirit and has poured out what you now see and hear.” (Acts 

2:30-33) 

 

"’Therefore, let all Israel be assured of this: God has made 

this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.’ When 

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

Peter and the other apostles, ‘Brothers, what shall we do?’ 

Peter replied, ‘Repent and be baptized, every one of you, in 

the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins.’” 

… “Those who accepted his message were baptized, and 

about three thousand were added to their number that day.” 

(Acts 2:36-38, 41) 

 

“They broke bread in their homes and ate together with glad 

and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of 

all the people. And the Lord added to their number daily 

those who were being saved.” (Acts 2:46-47) 

 

There are many examples of others who accepted Christ by 

dying to sin, being buried (immersed in water) into Christ 

death, raised by God as new spiritual beings and put in 

Christ’s Body and in fellowship with God.  

1. Ethiopian eunuch – Acts 8 

2.  Samaritans – Acts 8 

3. Saul of Tarsus – Acts 9 

4. Cornelius – Acts 10 

ేతురు, 'నువువ  స్జీవుడైన దేవుని కుమారుడైన గ్కీస్తవు' 

అని జవాబిచిా డు. ద్ధనికి యేస్, 'యోన్న కుమారుడైన 

రమోన్న, నీవు ధ్నుు డు, ఇది నీకు మనుష్యు నిచే 

బయలుపరచబడలేదు గాని పరలోకమందుని  న్న 

తంగ్డిచేత బయలుపరచబడినది. మరియు మీరు 

పీటర్ అని నేను మీకు చెపుతని్న ను, మరియు ఈ ర్గతిపై, 

నేను న్న చరిి ని నిరిు సాతను, మరియు హేడిస్ట ద్ధవ ర్గలు 

ద్ధనిని అధరమించవు. నేను మీకు పరలోక ర్గజు పు 

త్వళ్పుచెవులు ఇసాతను; మీరు భూమిపై ఏది బంధసాత రో 

అది పరలోకంలో బంధంచబడుతుంది, మరియు మీరు 

భూమిపై ఏది విప్టప తే అది పరలోకంలో 

విపప బడుతుంది.(మతతయి 16:15-19) 

 

వాయ ఖ్య : “ఈ ర్గతిపై” - యేస్ దేవుని కుమారుడని 

మరియు ఆయన “న్న చరిి కి” పున్నది. 

 

వాయ ఖ్య : "హేడిస్ట" అనేది చనిపోయినవారి ఆతు ల 

త్వత్వక లిక నివాస్ం. మరణం గ్కీస్త చరిి ని 

అధరమించదు. 

 

అతను తన ర్గజు ం వచేి  స్మయం గురించ్చ మరింత 

నిరిషా్టంగా చె పా డు, "అతను వారితో, 'నేను మీతో నిజం 

చెపుతని్న ను, ఇకక డ నిలబడి ఉని  కందరు దేవుని 

ర్గజు ం శ్కి తతో ర్గవడ్డనిి  చూస్త మ్మందు మరణం రుచ్చ 

చూడరు' అని చె పా డు." (మార్క  9 :1) 

 

వాయ ఖ్య : గ్కీస్త తన గ్శోతలలో కందరి జీవితకాలంలో 

తన చరిి ని ్సాు ప్టంచాడు. 

రోమన గ్పభుతవ ం అతనిని సిలువ వేయడ్డనికి 

అనుమతించడం ద్ధవ ర్గ అతని ాానికి 

గ్ాయశి తతం చేయడ్డనికి అతను ఉదాేశ్పూరవ కంగా 

తన జీవిత్వనిి  ాపపరిహార్గరుం, బలిగా ఇచిా డు. 

అతని భౌతిక దేహం దొంరతనం జరరకుండ్డ 

ఉండేందుకు గారాులతో కూడిన స్రక్షతమైన 

స్మాధలో ఆయనను ాతిపట్టటరు. కానీ దేవుడు, 

తంగ్డి, అతని శ్రీరం కుళ్లళ పోవడ్డనికి మ్మందు 

మూడవ రోజు అతనిి  లేాడు, మరణం మరియు 

స్మాధని జయించాడు. 

 

“స్మారు తొమిు దవ రంటకు యేస్, 'ఎలోయీ, 

ఎలోయీ, లామా స్బకాతనీ?' అని బిరరాగా అరిచాడు-

అంటే, 'న్న దేవా, న్న దేవా, నీవు ననిు  ఎందుకు 

విడిచ్చపట్టటవు?' అకక డ నిలబడిన వారిలో కందరు అది 



5. People in many in cities of Philippi, Ephesus, 

Corinth and Rome. 

 

Questions 

1.There is only one prophecy about Jesus. 

True ___ False ___ 

 

2. God intentionally emptied Himself of deity to become 

human and live among His creation. 

True ___ False ___ 

 

3. There are no non-Christian historians who wrote about 

Jesus. 

True ___ False ___ 

 

4. John, the Baptist, acknowledged that Jesus was God 

who could take away man’s sins. 

True ___ False ___ 

 

5.The foundation of the Church Christ built was  

a. ___ The Jews 

b. ___ Peter 

c. ___ Jesus as God in flesh 

d. ___ His church has not been established 

 

 

 

విని, ‘అతను ఏలీయాను ప్టలుస్తని్న డు’ అన్ని రు. 

వెంటనే వారిలో ఒకడు పరిగెతుతకుంట్ట వచ్చి  సాప ంజ్ 

తీస్కుని్న డు. అతను ద్ధనిని గ్ద్ధక్షారస్ంతో నింప్ట, ఒక 

కగ్ర మీద ఉంచ్చ, యేస్కు గ్త్వరడ్డనికి ఇచిా డు. 

మిగిలిన వారు, 'ఇపుప డు అతనిి  ఒంటరిగా 

వదిలేయండి. అతనిి  రక్షంచడ్డనికి ఏలీయా వసాతడో 

లేదో చూదా్ధం.' మరియు యేస్ మళ్లళ  బిరరాగా 

అరిచ్చనపుప డు, అతను తన ఆతు ను 

విడిచ్చపట్టటడు.(మతతయి 27:46-50) 

 

“అతని శష్యు లు మళ్లళ  ఇంటోల  ఉన్ని రు, థామస్ట వారితో 

ఉని్న డు. తలుపులు వేసి ఉని పప టికీ, యేస్ వచి్చ  

వారి మధ్ు  నిలబడి, 'మీకు శాంతి కలుగుగాక!' అపుప డు 

అతను థామస్ట్తో, 'నీ వేలు ఇకక డ పట్టట; న్న చేతులు 

చూడండి. నీ చేతిని చాచ్చ న్న వైపు పట్టట. 

అనుమానించడం మానేసి నము ండి.' థామస్ట అతనితో, 

'న్న గ్పభువా మరియు న్న దేవా!'(ాన 20:26-28) 

 

ద్ధద్ధపు నలభై రోజుల తర్గవ త ఆయన స్వ రా్గనికి తిరిగి 

ర్గవడం అపొస్తలుల ద్ధవ ర్గ గ్పతు క్షమైంది. మోక్షానికి 

దేవుని శ్కి త అయిన స్వారతను గ్పకటించడంలో మరియు 

రికార్ ా చేయడంలో వారికి మారనాిరేశా్ం చేయడ్డనికి 

పరిశుద్ధధ తు  పంపబడింది. గ్ారంభంలో చాలా మంది 

యూదులు మరియు తరువాత అనేకమంది అనుు లు 

యేస్ను దేవుడు, గ్కీస్త (అభిష్కుతడు)గా అంగీకరించారు. 

యూదయ, రలిలీ మరియు స్మారియాలో ఆయన 

జీవించ్చ, బోధస్తని పుప డు జీవించ్చన అనేకమంది 

సాక్షులు, ఆయన తిరిగి జీవించడం (పునరుత్వునం) 

మరియు స్వ రా్గనికి తిరిగి ర్గవడం (ఆరోహణం) గురించ్చ 

సాక్షు మిచాి రు. 

 

"నా చరిి " పునాది 

“మీరు సిలువ వేయబడిన నజరేయుడైన యేస్గ్కీస్త 

ేరుతో, దేవుడు మృతులలో నుండి లేపబడా్డడు, ఈ 

వు కి త స్వ స్ుతతో మీ మ్మందు నిలబడా్డడు. అతనే (యేస్) 

'అటిటవారు మీరు తిరస్క రించ్చన ర్గయి, అది శలా 

ర్గయిగా మారింది.' మోక్షం మెవరిలోన్య కనిప్టంచదు, 

ఎందుకంటే మనం రక్షంచబడట్టనికి మనుష్యు లకు 

ఇవవ బడిన మర్కక ేరు ఆకాశ్ం గ్కింద లేదు.(చట్టటలు 

4:10-12) 

 

"WHO(నజరేయుడైన యేస్), దేవుడు చాలా స్వ భావానిి  

కలిగి ఉని ందున, దేవునితో స్మానత్వవ నిి  



గ్రహంచవలసినదిగా భావించలేదు, కానీ తనను త్వను 

ఏమీ చేస్కోలేదు, స్తవకుని స్వ భావానిి  తీస్కని, 

మానవ పోలికలో స్ృష్టంచబడా్డడు. (ఫిలిపీప యులు 2:6-

7) 

 

వాయ ఖ్య : దేవుడు, కుమారుడు, మనుష్యల మధ్ు  

జీవించడ్డనికి మరియు అతను స్ృష్టంచ్చన జీవులచే 

టెంేటష్నుల, పరీక్షలు మరియు తిరస్క రణను 

ఎదురోక వట్టనికి యేస్ రూపంలో భౌతిక శ్రీర్గనిి  

ఎంచుకుని్న డు. ఈ అంశ్ం బైబిల్్వే పబిలష్ంగ్ ద్ధవ ర్గ 

ది మాు న హూ వాజ్ గాడ్్లో చరిి ంచబడింది. 

 

గ్కీస్త చరిి కి పున్నది. ఎఫెరయులు 2:20: "అపొస్తలులు 

మరియు గ్పవక తల పున్నదిపై నిరిు ంచబడినందున, 

గ్కీస్తయేస్ త్వనే మూల ర్గయి"; 1 కరింథీయులు 3:11: 

“ఏ మానవుడు వేయబడిన పున్నది తపప  వేర్కక పున్నది 

వేయలేడు, అది యేస్గ్కీస్త” మరియు 2 తిమోతి 2:19: 

“అయినపప టికీ, దేవుని ్సిురమైన పున్నది నిలిచ్చ ఉంది, ఈ 

మ్మగ్ద ఉంది, గ్పభువు ఆయన ఎవరో తెలుస్." 

 

"ఆయన ప్టలుపు యొకక  నిరీక్షణ ఏమిటో, పరిశుదుధలలో 

అతని వారస్తవ  మహమ యొకక  స్ంపద ఏమిటో 

మరియు అతని పటల అతని శ్కి త యొకక  మించ్చన 

గొపప తనం ఏమిటో మీరు తెలుస్కునేలా మీ హృదయ 

నేగ్త్వలు గ్పకాశ్వంతంగా ఉండ్డలని నేను 

గ్ారిుస్తని్న ను. నమేు  మనం. ఆయన గ్కీస్తను 

మృతులలోనుండి లేప్ట, ఆయనను స్వ రపాు గ్పదేశాలలో 

తన కుడిారశ వ మ్మన కూరుి ండబెటిటనపుప డు, ఆయన 

గ్కీస్తలో తెచి్చ న అతని శ్కి త యొకక  శ్కి త యొకక  పనికి 

అనుగుణంగా ఇవి ఉన్ని యి. , మరియు ేరు పటటబడిన 

గ్పతి ేరు, ఈ యురంలోనే కాదు, ర్గబోయే కాలంలో 

కూడ్డ - శాశ్వ తమైన యురం. మరియు ఆయన 

స్మస్తమ్మను తన ాదమ్మల గ్కింద ఉంచ్చ, ఆయనను 

స్ంఘమ్మనకు అధపతిగా ఇచిె ను, అది ఆయన 

దేహమ్మ, స్మస్తమ్మను స్ంపూరణమ్మగా 

నింపువాడు.(ఎఫెరయులు 1:18-23) 

 

యేస్ పరలోకానికి ఆరోహణమయాు క ఆయన 

ఆ నా ప్టంచ్చనట్టల అపొస్తలులు యెరూష్లేమ్మకు తిరిగి 

వచాి రు. పంతెకస్త కాబటిట చాలా మంది యూదులు 

జరూస్లేంలో గుమిగూడ్డరు. “మరియు పంతెకస్త రోజు 

వచ్చి నపుప డు, వారందరూ ఒకే చోట ఉన్ని రు. మరియు 

అకసాు తుతగా స్వ రంా నుండి ఒక శ్బంా వచి్చ ంది, మరియు 



అది వారు కూరుి ని  ఇలుల మొతతం నిండిపోయింది. 

మరియు అగిి  న్నలుకలు తమను త్వమ్మ పంచుకుని ట్టల 

వారికి కనిప్టంచాయి మరియు వారు గ్పతి ఒకక రిపై 

విగ్శాంతి తీస్కున్ని రు. మరియు వారందరూ 

పరిశుద్ధధ తు తో నింపబడి, ఆతు  వారికి పలుకుతుని ట్టలగా 

ఇతర భాష్లతో మాట్టలడటం మొదలుపట్టటరు. (చట్టటలు 

2:1-4) 

 

పరుగెడుతుని  గాలి శ్బంా పద ాగుంపును గుమిగూడిన 

అపొస్తలుల వదకాు తీస్కువచ్చి ంది. ేతురు మరియు 

ఇతర అపొస్తలులు వారు మరియు వారి మతన్నయకులు 

ఏమి చేశారో వారికి గురుతచేస్త అవకాశానిి  

ఉపయోగించుకున్ని రు, "'కాబటిట 

ఇగ్శాయేలీయులందరూ దీని గురించ్చ 

నిశి్ యించుకోవాలి: మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేస్ను 

దేవుడు గ్పభువుగా మరియు గ్కీస్తగా చేసాడు." గ్పజలు 

అది విని, గుండెలు ాదుకని, ేతురుతోన్య, ఇతర 

అపొస్తలులతోన్య, 'సోదరులార్గ, మనమేమి చేదా్ధమ్మ?' 

ేతురు ఇలా జవాబిచిా డు, 'మీలో గ్పతి ఒకక రు మీ ాప 

క్షమాపణ కోస్ం యేస్గ్కీస్త న్నమంలో పశిా త్వతపపడి 

ాప్టతస్ు ం తీస్కోండి. మరియు మీరు పరిశుద్ధధ తు  

బహుమతిని పొందుత్వరు, వాగాానం మీ కోస్ం మరియు మీ 

ప్టలలల కోస్ం మరియు అందరి కోస్ం. (గ్పజలందరూ) 

దూరంగా ఉన్ని రు - మన దేవుడైన యెహోవా ఎవరిని 

ప్టలుసాతడు.' (అపొస్తలుల కారు మ్మలు 2:36-39) 

 

వాయ ఖ్య : "పశిా త్వతపం" అనేది కేవలం అనుభూతి 

కాదు; ఇది మానసిక ్సిుతి మరియు భావాల యొకక  

అనిశి తిని కలిగి ఉండదు. ఇది ఆతు  యొకక  

వాత్వవరణంలో సాధారణ మారుప  కాదు. ఇది మేధ్స్స  

యొకక  దృష్ట యొకక  విభిని మైన మారుప ; అది 

స్ంకలప ం యొకక  కదలికను తీస్కువెళుతుంది; 

స్ంక్షపతంగా, ఇది మనిష్ యొకక  జీవి యొకక  నేలలోనే 

ఒక విపలవం. (అల్ మాకీస  ఇన రిఫెలక్షన) 

 

వాయ ఖ్య : "ాప్టటజం" అనేది గ్గీకు పదం నుండి 

లిపు ంతరీకరించబడిందిాప్టటజో నీటమ్మంచుట, 

మ్మంచుట, మ్మంచుట అని అరుం.ాప్టటజోగ్గీకు 

పద్ధలతో రందరగోళ్ం చెందకూడదు;rantizo, అంటే 

చ్చలకరించడం లేద్ధ గ్గీకు పదం cheo తో అంటే 

పోయడంపైగా. 

 

“నిర్గు తలార్గ, మీరు తిరస్క రించ్చన ర్గయి ఈ యేస్, 



అది మూలస్తంభంగా మారింది. మరియు మెవరిలోన్య 

మోక్షం లేదు, ఎందుకంటే మనం రక్షంపబడవలసిన 

మనుష్యు లలో ఆకాశ్మ్మ గ్కింద మర్కక ేరు 

లేదు.(చట్టటలు 4:11-12) 

 

పంతెకోస్త రోజున చాలా మంది యూదులు, తమ ాపపు 

్సిుతిని గ్రహంచ్చ, గ్కీస్త మరణానికి నీటిలో మ్మనిగి 

(ాప్టటజం) తమను క్షమించమని దేవునికి ప్టలుపునిచ్చి , 

ఆ తర్గవ త దేవుడు వారిని నీటిలో స్మాధ నుండి లేప్ట 

తన శష్యు లకు చేరుి కున్ని రు. తద్ధవ ర్గ అతని 

క్షమాపణ ాపుల శ్రీర్గనిి , అతని చరిి ని ్సాు ప్టంచాడు. 

 

“కాబటిట, ఆయన మాటను అంగీకరించ్చన వారు ాప్టతస్ు ం 

తీస్కున్ని రు; మరియు ఆ రోజు స్మారు మూడు వేల 

మంది ఆతు లు జోడించబడా్డయి. మరియు వారు 

అపొస్తలుల బోధ్కు మరియు స్హవాసానికి, ర్కటెటలు 

విరగాొటటడ్డనికి మరియు గ్ారునకు నిరంతరం తమను 

త్వమ్మ అంకితం చేస్కున్ని రు.(చట్టటలు 2:41-42) 

 

“మరియు దినదినమ్మ దేవాలయమ్మలో ఒకే మనస్స తో 

కనసాగి, ఇంటింటికి ర్కటెటలు విరిచ్చ, స్ంతోష్మ్మ 

మరియు హృదయపూరవ క హృదయమ్మతో కలిసి 

భోజనమ్మ చేయుచు, దేవుణణ ్స్తతిసూత , గ్పజలందరి 

దయను కలిగి ఉన్ని రు. మరియు రక్షంపబడుతుని  

వారిని గ్పభువు వారి స్ంఖు కు దినదినమ్మ 

చేరుి చుని్న డు.”(చట్టటలు 2:46-47) 

 

గ్కీస్తలో ఉని వారిని ఉదాేశంచ్చ జేమ్స  ఇలా అని్న డు: 

“పరీక్షలను స్హంచేవాడు ధ్నుు డు, ఎందుకంటే 

అతను పరీక్షలో నిలబడినపుప డు, దేవుడు తనను 

గ్ేమించేవారికి వాగాానం చేసిన జీవ కిరీట్టనిి  

పొందుత్వడు. శోధంచబడినపుప డు, 'దేవుడు ననిు  

శోధస్తని్న డు' అని ఎవరూ అనకూడదు. దేవుడు 

చెడుచేత శోధంపబడడు, అతడు ఎవరినీ శోధంచడు; 

కానీ గ్పతి ఒకక రు తన సొంత దుష్ట కోరికతో 

శోదించబడత్వరు, అతను లారబడత్వడు మరియు 

గ్పలోభపట్టటడు. అపుప డు, కోరిక రరభ ం ద్ధలిి న తర్గవ త, 

అది ాానికి జను నిస్తంది; ాపం పూరితగా 

ఎదిగినపుప డు మరణానికి జను నిస్తంది.” (జేమ్స  1:12-

15) 

 

వాయ ఖ్య : ాానికి పరు వసాన్నలు ఉన్ని యని 

తెలుస్కోవడం, మీరు మరియు నేను 



క్షమించబడ్డలి, విమోచ్చంచబడ్డలి, ర్గజీపడ్డలి 

మరియు దేవునితో నీతివంతమైన స్ంబంధ్ంలోకి 

తీస్కుర్గవాలి. క్షమించబడిన మరియు ర్గజీపడిన 

వారు చేతులు లేని ర్గజు ంలో ఉంచబడత్వరు. దేవుని 

స్ంబంధానికి ఈ స్యోధ్ు ను అనుస్రించ్చ, గ్కీస్త 

స్ందేశ్ం, బైబిల్్ను అధ్ు యనం చేయడం ద్ధవ ర్గ 

వారు గ్ారంభంలో కలిగి ఉని  దేవుని పోలికగా 

ఎదగాలి. 

 

"గ్పభువు తన వాగాానమ్మను నెరవేరుి టలో ఆలస్ు మ్మ 

చేయడు, కందరు నెము దించ్చనట్టల, మీ యెడల ఓప్టకగా 

ఉంట్టడు, ఎవరూ నశంచకూడదని, అందరూ 

పశిా త్వతపపడ్డలని కోరుకోరు."(2 ేతురు 3:9) 

 

"దైవిక దుుఃఖం పశిా త్వతానిి  తెస్తంది, అది మోక్షానికి 

ద్ధరి తీస్తంది మరియు విచార్గనిి  వదిలివేయదు, కానీ 

గ్ాపంచ్చక దుుఃఖం మరణానిి  తెస్తంది."(2 

కరింథీయులు 7:10) 

 

"మనమందరం గ్కీస్త న్ను యపీఠం మ్మందు కనిప్టంచాలి, 

గ్పతి ఒకక రూ శ్రీరంలో ఉని పుప డు మంచ్చ లేద్ధ చెడు 

చేసిన వాటి కోస్ం తనకు ర్గవాలిస న వాటిని పొంద్ధలి."(2 

కరింథీయులు 5:10) 

 

“మనం దేవునికి శ్గ్తువులుగా ఉని పుప డు, ఆయన 

కుమారుని మరణం ద్ధవ ర్గ మనం ఆయనతో 

ర్గజీపడినటెల లతే, ర్గజీపడిన మనం ఆయన జీవితంలో 

ఎంత ఎకుక వ రక్షంపబడత్వమో! ఇది మాగ్తమే కాదు, 

మన గ్పభువైన యేస్గ్కీస్త ద్ధవ ర్గ మనం ఇపుప డు 

స్యోధ్ు ను పొందిన దేవునిలో కూడ్డ 

స్ంతోష్స్తని్న మ్మ.(రోమనుల 5:10-11) 

 

“కాబటిట, ఎవరైన్న గ్కీస్తలో ఉంటే, అతను కతత స్ృష్ట; 

ాతది పోయింది, కతతది వచ్చి ంది! ఇదంత్వ దేవుని 

నుండి వచ్చి నది, గ్కీస్త ద్ధవ ర్గ మనలను తనతో 

స్మాధానపరిచ్చ, స్యోధ్ు  యొకక  పరిచరు ను మనకు 

ఇచిా డు: దేవుడు గ్పపంచానిి  గ్కీస్తలో తనతో 

స్మాధానపరుచుకుంట్టని్న డు, వారిపై మనుష్యు ల 

ాాలను లెకిక ంచలేదు. మరియు అతను స్యోధ్ు  

స్ందేశానిి  మాకు అపప గించాడు.(2 కరింథీయులు 5:17-

19) 

 

వాయ ఖ్య : "ఒక కతత స్ృష్ట” అనేది క్షమాపణ పొందిన 



ాపుల ఆధాు తిు క స్ృష్ట, దేవునికి స్తవ చేయడ్డనికి 

పూారిని చేసింది. మొదటి స్ృష్ట, భౌతిక మనిష్, 

భూమి యొకక  మూలకాల నుండి తయారు 

చేయబడింది. ఈ కతత స్ృష్ట దేవుని దయ మరియు 

మనిష్ యొకక  విశావ స్ం, నము కం మరియు విధేయత 

నుండి చేయబడింది. 

 

“'న్నలో మీకు శాంతి కలుగాలని నేను ఈ విష్యాలు 

మీకు చె పా ను. ఈ లోకంలో నీకు కషాటలు తపప వు. కానీ 

హృదయపూరవ కంగా ఉండండి! నేను గ్పపంచానిి  

జయించాను.'” … “యేస్ ఇలా చెప్టప న తర్గవ త, అతను 

స్వ రంా వైపు చూసూత  ఇలా గ్ారిుంచాడు: 'తంగ్ీ, 

స్మయం వచ్చి ంది. నీ కుమారుడు నినిు  

మహమపరచునట్టల నీ కుమారుని మహమపరచుమ్మ. 

ఎందుకంటే మీరు అతనికి ఇచ్చి న వారందరికీ శాశ్వ త 

జీవిత్వనిి  ఇవవ డ్డనికి మీరు గ్పజలందరిపై అతనికి 

అధకారం ఇచిా రు. అదివ తీయ స్తు దేవుడవైన 

నినిు ను, నీవు పంప్టన యేస్గ్కీస్తను వారు ఎరుగుటయే 

నితు జీవమ్మ.(ాన 16:33, 17:1-4) 

 

యేస్ నితు జీవానికి దేవుడు ఇచ్చి న బహుమానం కాబటిట, 

ఈ బహుమతిని అంగీకరించడ్డనికి ఒకరు ఏమి చేయాలి? 

యేస్ స్వ రా్గనికి తిరిగి వచ్చి న 40 రోజుల తర్గవ త 

పంతెకోస్టట రోజున, ేతురు ఈ గ్పశి్ కు 

స్మాధానమిచిా డు మరియు ఆతు  మనుష్యలందరిపై 

కుము రించబడింది. “దేవుడు అతనికి (ద్ధవీదు) తన 

స్ంత్వనంలో ఒకరిని తన సింహాస్నంపై ఉంచుత్వనని 

గ్పమాణం చేశాడు. ర్గబోయేది చూసి, అతను గ్కీస్త 

యొకక  పునరుత్వునం గురించ్చ మాట్టలడ్డడు, అతను 

స్మాధకి విడిచ్చపటటబడలేదు లేద్ధ అతని శ్రీరం 

క్షీణంచడం చూడలేదు. దేవుడు ఈ యేస్ను 

గ్బతికించాడు మరియు మనమందరం వాస్తవానికి 

సాక్షులం. దేవుని కుడి ారశ వ మ్మనకు హెచ్చి ంచబడి, 

వాగాానమ్మ చేయబడిన పరిశుద్ధధ తు ను తంగ్డి నుండి 

పొంది, మీరు ఇపుప డు చూస్తవాటిని మరియు 

వింట్టని వాటిని కుము రించాడు. (చట్టటలు 2:30-33) 

 

"'కాబటిట, ఇగ్శాయేలీయులందరూ దీని గురించ్చ 

నిశి్ యించుకోవాలి: మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేస్ను 

దేవుడు గ్పభువుగా మరియు గ్కీస్తగా చేసాడు.' గ్పజలు 

అది విని, గుండెలు ాదుకని, ేతురుతోన్య, ఇతర 

అపొస్తలులతోన్య, 'సోదరులార్గ, మనమేమి చేదా్ధమ్మ?' 

పీటర్ ఇలా జవాబిచిా డు, 'మీలో గ్పతి ఒకక రూ 



పశిా త్వతపపడి, మీ ాాల క్షమాపణ కోస్ం యేస్గ్కీస్త 

న్నమంలో ాప్టటజం పొందండి.'" ... "అతని స్ందేశానిి  

అంగీకరించ్చన వారు ాప్టటజం పొంద్ధరు మరియు ఆ రోజు 

వారి స్ంఖు కు ద్ధద్ధపు మూడు వేల మంది 

జోడించబడా్డరు. ."(చట్టటలు 2:36-38, 41) 

 

“వారు తమ ఇళ్లలో ర్కటెటలు విరిచ్చ, స్ంతోష్ంగా మరియు 

హృదయపూరవ క హృదయాలతో కలిసి తిన్ని రు, దేవుణణ 

్స్తతిసూత  గ్పజలందరి ఆదరణను పొంద్ధరు. మరియు 

రక్షంపబడుతుని  వారిని గ్పభువు వారి స్ంఖు కు 

గ్పతిదినమ్మ చేరుి చుని్న డు.”(చట్టటలు 2:46-47) 

 

ాానికి చనిపోవడం ద్ధవ ర్గ గ్కీస్తను అంగీకరించ్చన 

అనేక ఉద్ధహరణలు ఉన్ని యి, గ్కీస్త మరణంలో 

ఖననం చేయబడి (నీటిలో మ్మనిగి), దేవుని ద్ధవ ర్గ కతత 

ఆతీు య జీవులుగా లేవనెత్వతరు మరియు గ్కీస్త శ్రీరంలో 

మరియు దేవునితో స్హవాస్ంలో ఉంచారు. 

6. ఇథియోప్టయన నపుంస్కుడు - చట్టటలు 8 

7. స్మరయులు – చట్టటలు 8 

8. సాల్ ఆఫ ట్టరస స్ట - చట్టటలు 9 

9. కరేి లియస్ట - చట్టటలు 10 

10. ఫిలిపీప , ఎఫెస్స్ట, కరింత్ మరియు రోమ్ 

నరర్గలోలని చాలా మంది గ్పజలు. 

 

గ్పశి్ లు 

1.యేస్ గురించ్చ ఒకే ఒకక  గ్పవచనం ఉంది. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

2. దేవుడు మానవుడిగా మారడ్డనికి మరియు అతని 

స్ృష్టలో జీవించడ్డనికి ఉదాేశ్పూరవ కంగా తనను 

త్వను దేవత నుండి ఖ్యళ్ల చేస్కుని్న డు. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

3. యేస్ గురించ్చ గ్వాసిన స్త్కైస్తవేతర చరిగ్తకారులు 

లేరు. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

4. ాప్టటస్టట అయిన ాన, యేస్ మానవ ాాలను 

తొలగించరల దేవుడు అని అంగీకరించాడు. 

ఒపుప  తపుప  ___ 

 

5.గ్కీస్త నిరిు ంచ్చన చరిి  పున్నది 

a. ___ యూదులు 

బి. ___ పీటర్ 

సి. ___ యేస్ మాంస్ంలో దేవుడు 

డి. ___ అతని చరిి  ్సాు ప్టంచబడలేదు 
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ఉంచడం ఇనిట ిట్యయ ట్ యొకక  లక్ష్య ం ప్పఠాలను ప్రంట్ చేయడానిక్త డౌన్లోడ్ చేసుకోవ్చి్చ , ఆన్లైన్లో అధ్య యనం 

చేయవ్చి్చ  లేదా వ్య కి్తలు లేదా చరిి ల దాా రా ఇమెయిల్ మంప్తితా  శాఖ్లో ఉపయోగంచవ్చి్చ . ఇంటర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యయ ట్ (IBKI) నుండి డిపొ్లమా సంప్పదించడానిక్త ఒక విదాయ రి ితపా నిసరిగ్ద నాలుగు అవ్సరమైన కోరుట లు మరియు 7 ఎంరక 

ప్పఠాలను పూరి ిచేసి ఉండాలి. అడాా నట ్డ్ ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్స్కక లర్) అవారుును అందుకోవ్డానిక్త, ఒక విదాయ రి ిడిపొ్లమా 

సంప్పదించడంతో ప్పటు అనిన  ఎలక్త డీవ్ ప్పఠాలు మరియు 7 అదనపు అధ్య యనాలను పూరి ిచేసి ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ గ్పతిదీ ఎలా వచ్చి ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ 

Christ, The Mystery of God |  గ్కీస్త - దేవుని రహస్ు ం  

Myths About God |  దేవుని గురించ్చన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుట  రండు - అతని సందేశానిక్త విధేయత 

Time Before Christ   గ్కీస్తకు మ్మందు స్మయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై గ్కీస్త స్మయం  

Time After Christ   గ్కీస్త తర్గవ త స్మయం  

Time To Decide    నిరణయించే స్మయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సిలువ జీవిత్వనికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుట  మూడు -ప్ీసిులో కొతి ఆధ్యయ తిమ క జీవితం  

Baptism into Christ   |  గ్కీస్తలోకి ాప్టటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని ర్గజు ం 

Servants In The Kingdom   | ర్గజు ంలో స్తవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎప్టస్టల్స  నుండి స్ందేశ్ం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతు  మరియు స్తు ంతో దేవుణణ ఆర్గధంచండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుట  నాలుగు - ప్ీసిులో పరిపకా త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేస్ 

Life Of Christ |  గ్కీస్త జీవితం 

United In Christ   గ్కీస్తలో ఐకు ం 

Spiritual Milk |  ఆధాు తిు క ాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేటెడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్ గ్కీస్త యొకక  గ్పతు క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శ్రీరం, ఆతు , ఆతు  - మీరు చనిపోయినపుప డు వారు 

ఎకక డికి వెళ్త్వరు?         
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