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The Man Who Was 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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ది మా్య న్ హూ వాజ్ గాడ్ 
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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The Man Who Was God 
 

Introduction 

“In the beginning God created the heavens and the earth. 

Now the earth was formless and empty, darkness was over 

the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering 

over the waters.” (Genesis 1:1-2) “In the beginning was 

the Word.” (John 1:1) “Then God said, ‘Let us make man 

in our image, in our likeness.’” (Genesis1:26) The word 

“God” was translated from the Hebrew word ’Elohiym 

plural of El, but they are also one “The Father and I are 

one.” (John 10:30) These spirit beings must have existed 

before they spoke the heavens and earth into existence 

along with all its living creatures, animals and vegetation. 

Then, they made man from what they spoke into existence 

into their likeness. 

 

According to the apostle John the “Word” was with God 

and was God. The Word became flesh and dwelt among 

man. John, the Baptist, referred to Him as “the Lamb of 

God” who takes away the sins.  

 

What an awesome revelation, the spirit being, Deity - the 

creator of all things, will sacrifice Himself as the atoning 

sacrifice to cleanse those They created in Their likeness 

and set eternity in their hearts. “He has also set eternity in 

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

done from beginning to end.” (Eccl 3:11-12) Those who 

put their trust and obey Him are promised eternal life with 

Him, if they continue to live as by obedient faith as priest 

to serve Him. 

 

The comments following quoted scripture are the writer’s 

opinion and interpretation. You should not accept them 

without though and adequate analysis and verification. 

Nor should you accept any other opinion without the same 

degree of analysis.   

 

Chapter 1 

Deity 

 

“In the beginning God created the heavens and the earth. 

Now the earth was formless and empty, darkness was over 

the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering 

over the waters.” (Gen 1:1-2) 

 

“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 
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పరిచయం 

“ప్రారంభంలో దేవుడు ఆకాశాలను భూమిని 

సృష్టంచాడు. ఇప్పు డు భూమి నిరాకారమైనది మరియు 

ఖాళీగా ఉంది, లోతైన ఉపరితలంపై చీకటి ఉంది, 

మరియు దేవుని ఆతమ  జలాలపై 

సంచరించంది.(ఆదికాండము 1:1-2) “ఆదియందు 

వాకయ ముండెను.” (యోహాను 1:1) “అప్పు డు దేవుడు, 

‘మన సవ రూపంలో, మన పోలికలో మనిష్ని చేద్ద ం’ అని 

చె ుా డు.” (ఆదికాండము 1:26) “దేవుడు” అనే పదం 

హీప్రూ పదం నుండి అనువదించబడింది.'ఎలోహిమ్ 

యొకక  బహువచనంఎల్,కానీ వారు కూడా ఒకక టే 

"తంప్రడి మరియు నేను ఒకక టే." (యోహాను 10:30) ఈ 

ఆతమ  జీవులు ఆకాశాలు మరియు భూమిని ద్నిలోని 

అనిి  జీవులు, జంతువులు మరియు వృక్షాలతో ాటు 

ఉనికిలోకి తీసుకురావడానికి ముందే ఉనికిలో ఉండాలి. 

అప్పు డు, వారు మాటా్లడిన వాటి నుండి మనిష్ని తమ 

పోలికగా మారుు కున్ని రు. 

 

అపొసతలుడైన యోహాను ప్రపకారం, “వాకయ ం” దేవునితో 

ఉంది మరియు దేవుడు. వాకయ ము శరీరముగా మారి 

మనుష్యయ ల మధ్య  నివసంచెను. జాన్, బాప్టటస్టట, అతనిని 

ాాలను తీసవేసే "దేవుని గొప్రెప్టల"ా అని పేర్కక ని్న డు. 

 

ఎంత అదుు తమైన ద్యయ తకం, ఆతమ  జీవి, దేవత - 

అనిి టికి సృష్టకర త, వారు తమ సారూపయ తతో సృష్టంచన 

వారిని శుప్రభపరచడానికి మరియు వారి హృదయాలలో 

శాశవ తత్వవ నిి  నెలకొలు డానికి ప్రాయశ్చు తత త్వయ గం వలె 

తనను త్వను త్వయ గం చేసాతడు. “ఆయన మనుష్యయ ల 

హృదయాలలో శాశవ తత్వవ నిి  కూడా ఉంచాడు; 

అయినపు టికీ దేవుడు మొదటి నుండి చవరి వరకు ఏమి 

చేశాడో వారు ప్రగహించలేరు. (ప్రపస౦గము 3:11-12) 

ఆయనను విశవ స౦చ, ఆయనకు విధేయత చూప్ట౦చే 

వారు ఆయనను సేవి౦చడానికి యాజకునిగా 

విధేయతతో జీవిస్తత  ఉ౦టే, ఆయనతో నితయ జీవ౦ 

పొ౦దుత్వరు. 

 

ఉలేఖాంచన ప్రగంథానిి  అనుసరించే వాయ ఖ్య లు 

రచయిత యొకక  అభిప్రాయం మరియు వివరణ. తగిన 

విశ్లషాణ మరియు ధ్ృవీకరణ లేకుండా మీరు వాటిని 

అంగీకరించకూడదు. అదే స్థసాయియిలో విశ్లషాణ లేకుండా 

మీరు ఏ ఇతర అభిప్రాయానిి  అంగీకరించకూడదు. 



him nothing was made that has been made.”  … “The 

Word became flesh and made his dwelling among us.” 

(John 1:1-3; 14) God, Logos and Word are discussed in 

Appendix C. 

 

“For there are three that bear record in heaven, the 

Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are 

one. And there are three that bear witness in earth, the 

spirit, and the water, and the blood: and these three agree 

in one.” (1 John 5:7-8) 

“That which was from the beginning, which we have 

heard, which we have seen with our eyes, which we looked 

upon and have touched with our hands (man’s nature), 

concerning the word of life— the life was made manifest, 

and we have seen it, and testify to it and proclaim to you 

the eternal life, which was with the Father and was made 

manifest to us— that which we have seen and heard we 

proclaim also to you, so that you too may have fellowship 

with us; and indeed our fellowship is with the Father and 

with his Son Jesus Christ.”  (1 John 1:1-4) 

Comment: So, “God,” the “Word” and the “Spirit” 

were present in the creation. Therefore, one could 

conclude just from these few verses there were three 

“Gods” or one in three forms – God, Word and Spirit.  

So, as spirit beings, and the creator of all things can be 

manifested into things of His creation in order for man 

can understand. For instance: 

“The Lord appeared to Abraham near the great trees 

of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent 

in the heat of the day. Abraham looked up and saw 

three men standing nearby. When he saw them, he 

hurried from the entrance of his tent to meet them and 

bowed low to the ground.” (Gen 18:1-2) 

 

“Now Moses was tending the flock of Jethro his father-

in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the 

far side of the desert and came to Horeb, the mountain 

of God. There the angel of the Lord appeared to him in 

flames of fire from within a bush. Moses saw that 

though the bush was on fire it did not burn up. So, 

Moses thought, ‘I will go over and see this strange sight 

— why the bush does not burn up.’ When the Lord saw 

that he had gone over to look, God (’Elohiym) called to 

him from within the bush, ‘Moses! Moses!’ and Moses 

said, ‘Here I am.’’” So, God manifest Himself in the 

burning bush.” (Ex 3:1-4) 

 

1 వ అధ్యయ యము 

దేవత 

 

“ప్రారంభంలో దేవుడు ఆకాశాలను భూమిని 

సృష్టంచాడు. ఇప్పు డు భూమి నిరాకారమైనది మరియు 

ఖాళీగా ఉంది, లోతైన ఉపరితలంపై చీకటి ఉంది, 

మరియు దేవుని ఆతమ  జలాలపై సంచరించంది.(ఆది 

1:1-2) 

 

“ప్రారంభంలో వాకయ ం ఉంది,మరియు వాకయ ము దేవునితో 

ఉండెను,మరియు పద దేవుడు ఉని్న డు. అతడు 

దేవునితో ఉని్న డు,మొదటా్ల. ఆయన ద్వ రానే సమసతం 

జరిగింది; ఆయన లేకుండా చేసనది ఏదీ చేయలేదు.” 

… “వాకయ ము శరీరమై మన మధ్య  నివసంచెను.”(జాన్ 

1:1-3; 14) దేవుడు, లోగోలు మరియు పదం అనుబంధ్ం 

Cలో చరిు ంచబడాాయి. 

 

“పరలోకంలో ముగ్గురు ఉన్ని రు, తంప్రడి, వాకయ ం 

మరియు పరిశుదా్తమ : మరియు ఈ ముగ్గురు ఒకక టే. 

మరియు భూమిపై సాక్ష్య మిచేు  ముగ్గురు ఉన్ని రు, ఆతమ , 

మరియు నీరు మరియు రక తం: మరియు ఈ ముగ్గురు 

ఒకద్నితో ఒకటి అంగీకరిసాతరు.(1 యోహాను 5:7-8) 

“ప్రారంభం నుండి ఉని ది, మనం విని దీ, కళ్తాో 

చూసనదీ, మన చేతులతో (మనిష్ సవ భావం) చూచనదీ, 

త్వకినదీ జీవ వాకాయ నికి సంబంధంచ – జీవం 

ప్రపతయ క్ష్మైంది, మరియు మనం మీరు కూడా మాతో 

సహవాసం కలిగి ఉండేలా మేము చూసన మరియు విని  

వాటిని మేము మీకు కూడా ప్రపకటిసుతని్న ము, ద్నిని 

చూశాము మరియు ద్నికి సాక్ష్య మివవ ండి మరియు 

తంప్రడితో ఉని  మరియు మాకు ప్రపతయ క్ష్పరచబడిన 

నితయ జీవానిి  మీకు ప్రపకటించండి. ; మరియు నిజానికి 

మన సహవాసం తంప్రడితో మరియు ఆయన కుమారుడైన 

యేసుప్రకీసుతతో ఉంది.(1 యోహాను 1:1-4) 

వాా ఖా్ : కాబటిట, "దేవుడు," "వాకయ ం" మరియు "ఆతమ " 

సృష్టలో ఉన్ని యి.అందువల,ా ఈ కొనిి  స్థ ాకాల 

నుండి ముగ్గురు "దేవతలు" లేద్ మూడు రూాలలో 

ఒకరు - దేవుడు, వాకయ ం మరియు ఆతమ  ఉన్ని రని 

నిరాారించవచ్చు . కాబటిట, ఆతమ  జీవులుగా, మరియు 

అనిి టి యొకక  సృష్టకర త మనిష్ అరయిం 



 

Balaam got up in the morning, saddled his donkey and 

went with the princes of Moab. But God was very angry 

when he went, and the angel of the Lord stood in the 

road to oppose him. Balaam was riding on his donkey, 

and his two servants were with him. When the donkey 

saw the angel of the Lord standing in the road with a 

drawn sword in his hand, she turned off the road into a 

field. Balaam beat her to get her back on the road. Then 

the angel of the Lord stood in a narrow path between 

two vineyards, with walls on both sides. When the 

donkey saw the angel of the Lord, she pressed close to 

the wall, crushing Balaam's foot against it. So, he beat 

her again. Then the angel of the Lord moved on ahead 

and stood in a narrow place where there was no room 

to turn, either to the right or to the left. When the 

donkey saw the angel of the Lord, she lay down under 

Balaam, and he was angry and beat her with his staff. 

Then the Lord opened the donkey's mouth, and she said 

to Balaam, ‘What have I done to you to make you beat 

me these three times?’"  (Num 22:21-28) 

 

God also manifested Himself again in the form of 

finger of the hand writing on the wall in Babylon before 

King Belshazzar. (Daniel 5:5) 

 

Questions 

1. Through the Word (God) all things were made. 

True ___ False___ 

 

2. The Word became flesh (human). 

True ___ False___ 

 

3. The Lord, Jehovah, the I AM, appeared to 

Abraham. 

True ___ False___ 

 

4. God called to Moses at the burning bush. 

True ___ False___ 

 

5. God was manifested by the finger writing on 

Belshazzar’s wall. 

True ___ False___ 

 

Chapter 2 

Prophecies About Jesus, the Son of the Living God 

 

There are many Old Testament prophecies concerning 

Jesus. 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? 

చేసుకోగలిగేలా అతని సృష్టలోని విషయాలలో 

వయ కీ తకరించబడవచ్చు . ఉద్హరణకి: 

“అప్రబాహాము పగటి వేళ్లో తన గ్గడారప్ప ద్వ రం వదద 

కూరుు ని ప్పు డు మప్రమేలోని పెదద చెటా్ దగ ుర ప్రపభువు 

అతనికి కనిప్టంచాడు. అప్రబహాము తల ఎత్తత చూసాడు, 

అకక డ ముగ్గురు వయ కుతలు నిలబడి ఉన్ని రు. అతను 

వారిని చూసనప్పు డు, అతను తన గ్గడారప్ప ద్వ రం 

నుండి వారిని ఎదుర్కక వడానికి తవ రపడి నేలకు వంగి 

నమసక రించాడు.(ఆది 18:1-2) 

 

“ఇప్పు డు మోషే తన మామ, మిద్య ను యాజకుడైన 

యిప్రతో మందను మేప్పతూ, ఆ మందను ఎడారి 

వైప్పనకు నడిప్టంచ, దేవుని పరవ తమైన హోరేబుకు 

వచాు డు. అకక డ ఒక పొదలో నుండి అగిి  జావ లలాో 

ప్రపభువు దూత అతనికి కనిప్టంచాడు. పొదకు 

నిపు ంటించన్న అది కాలిపోలేదని మోషే చూశాడు. 

కాబటిట, మోషే, 'నేను వెళ్ల ా ఈ వింత దృశాయ నిి  

చూసాతను - పొద ఎందుకు కాలిపోదు' అని 

అనుకుని్న డు. అతను చూడడానికి వెళ్ళ డం ప్రపభువు 

చూచనప్పు డు, దేవుడా('ఎలోహిమ్) పొదలో నుండి 

అతనిి  ప్టలిచ, 'మోషే! మోషే!' మరియు మోషే, 

'ఇదిగో నేను ఉని్న ను'' అని చె ుా డు. "కాబటిట, 

దేవుడు మండుతుని  పొదలో ప్రపతయ క్ష్మయాయ డు." 

(ఉద్ 3:1-4) 

 

బిలాము ఉదయానేి  లేచ తన గాడిదకు జీను కటిట 

మోయాబు అధపతులతో వెళా్లడు. కానీ అతను 

వెళ్లళ నప్పు డు దేవుడు చాలా కోపంగా ఉని్న డు, 

మరియు ప్రపభువు దూత అతనిి  ఎదిరించడానికి 

ద్రిలో నిలబడాాడు. బిలాము తన గాడిదపై సావ రీ 

చేసుతని్న డు, అతని ఇదదరు సేవకులు అతనితో 

ఉన్ని రు. దేవుని దూత చేత్తలో కత్తత పటుటకుని ర్కడాుపై 

నిలబడి ఉండడం చూసన గాడిద, ర్కడాు నుండి 

పొలంలోకి వెళ్లంాది. ఆమెను త్తరిగి ర్కడాుపైకి 

తీసుకురావడానికి బిలాము ఆమెను కొట్లటడు. అప్పు డు 

ప్రపభువు దూత ెండు ప్రద్క్ష్తోట్ల మధ్య  ఇరుకైన 

మారుంలో నిలబడాాడు, ెండు వైప్పలా గోడలు 

ఉన్ని యి. గాడిద ప్రపభువు దూతను చూచ, గోడకు 

దగ ురగా నొకుక తూ, బిలాము ాదము నలగగొట్టటను. 

కాబటిట, అతను ఆమెను మళీ ా కొట్లటడు. అప్పు డు 

ప్రపభువు దూత ముందుకు సాగి, ఇరుకైన ప్రపదేశంలో 

నిలుు ని్న డు, అకక డ కుడికి లేద్ ఎడమకు 



 

Dr. Hawley O. Taylor has provided this answer: If the 

events foretold for Israel's Messiah who was to come, then 

the overall probability that all n events would find their 

fulfillment in one person would be 33 million. Even if the 

prophecy regarding the virgin birth be excluded, the 

number remains astronomically large. Too large to assume 

that this accidentally happened! Dr. Taylor’s statement is 

provided in Appendix A prior to a list of over 60 

prophecies and their fulfillment. This is only one of the 

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

form of Jesus. 

 

Here are just a few of over 60 prophecies and their 

fulfillment.  

Jeremiah 23:5 - "Behold, the days are coming, declares 

the LORD, when I will raise up for David a righteous 

Branch, and he shall reign as king and deal wisely, and 

shall execute justice and righteousness in the land.” 

Matthew 1:1 - “This is a record of the life of Jesus the 

Messiah, the son of David, the son of Abraham.” 

Luke 3:23- 38 – Luke traced the genealogy of Jesus 

back through David all the way to Adam. 

 

Zechariah 9:9 – “Rejoice greatly, O daughter of Zion! 

Shout aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your 

king is coming to you; righteous and having salvation is 

he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal 

of a donkey.”  

Matthew 21:6-7 – “And the disciples went, and did 

even as Jesus appointed them, and brought the ass, and 

the colt, and put on them their garments; and he sat 

thereon.”  

 

Isaiah 53:5 – “But he was wounded for our 

transgressions, he was bruised for our iniquities; the 

chastisement of our peace was upon him; and with his 

stripes we are healed.” 

Matthew 27:26 – “Then released he unto them 

Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be 

crucified.” 

 

Isaiah 53:7 – “He was oppressed, and he was afflicted, 

yet he opened not his mouth; like a lamb that is led to 

the slaughter, and like a sheep that before its shearers is 

silent, so he opened not his mouth.”  

Matthew 27:12-14 – “While Jesus was being accused 

by the high priests and elders, he made no reply. Then 

Pilate asked him, ‘Don't you hear how many charges 

they're bringing against you?’  But Jesus did not reply 

at all, so that the governor was very surprised.”  

 

త్తరగడానికి స్థసయిలం లేదు. గాడిద ప్రపభువు దూతను 

చూడగానే, ఆమె బిలాము ప్రకింద పడుకుంది, మరియు 

అతను కోపంతో తన కప్రరతో ఆమెను కొట్లటడు. అప్పు డు 

ప్రపభువు గాడిద నోరు తెరిచాడు, ఆమె బిలాముతో, 

'నువువ  ననిు  ఈ మూడుసారాు కొట్టడానికి నేను నీకు 

ఏమి చేసాను?'(సంఖ్య  22:21-28) 

 

బాబిలోన్స్థలోని బెలషసస రు రాజు ముందు గోడపై చేత్త 

రాత రూపంలో దేవుడు మళీ ా ప్రపతయ క్ష్మయాయ డు. 

(డేనియల్ 5:5) 

 

ప్రశ్న లు 

1. వాకయ ము (దేవుడు) ద్వ రా సమసతమును 

సృష్టంచెను. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. వాకయ ం మాంసం (మానవుడు) అయింది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. ప్రపభువు, యెహోవా, నేను, అప్రబాహాముకు 

కనిప్టంచాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

4. దేవుడు మండుతుని  పొద వదద మోషేను 

ప్టలిచాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. బెలషసస రు గోడపై ప్రవాసన వేలితో దేవుడు 

ప్రపతయ క్ష్మయాయ డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

అధ్యయ యం 2 

సజీవ దేవుని కుమ్యరుడైన యేసు గురించి 

ప్రవచనాలు 

 

యేసు గ్గరించ ాత నిబంధ్న ప్రపవచన్నలు చాలా 

ఉన్ని యి. కానీ చాలా సంవతస రాల తరావ త ప్పట్టబోయే 

వయ కి త గ్గరించ కేవలం 25 అంచన్నలు వేయడం మరియు 

ఈ అంచన్నలు నిజమయేయ  అవకాశాలు ఏమిటి? 

 

డాక టర్. హాలీ ఓ. టేలర్ ఈ సమాధ్యన్ననిి  అందించారు: 

ఇప్రజాయెల్ యొకక  మెస్సస యా రాబోయే సంఘట్నలు 

ముందుగా చెపు బడినట్యాితే, అనిి  n సంఘట్నలు 

ఒక వయ కి తలో వాటి నెరవేరుు ను కనుగొనే మొతతం 

సంభావయ త 33 మిలియనాు. కనయ  ప్పటుటకకు 

సంబంధంచన జోసయ ం మినహాయించబడినపు టికీ, 



Isaiah 53:9 – “And they made his grave with the wicked 

and with a rich man in his death, although he had done 

no violence, and there was no deceit in his mouth.” // 

Matthew 27:57-59 – “Later that evening, a rich man 

arrived from Arimathea. His name was Joseph, and he 

had become a disciple of Jesus. He went to Pilate and 

asked for the body of Jesus, and Pilate ordered it to be 

done. So, Joseph took the body and wrapped it in a 

clean linen cloth. Then he placed it in his own new 

tomb, which he had cut out of the rock. After rolling a 

large stone across the door of the tomb, he left.” 

 

Isaiah 61:1-2 - "The Spirit of the LORD is upon me, 

because the LORD has anointed me; he has sent me to 

bring good news to the oppressed and to bind up the 

brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and 

release from darkness for the prisoners; to proclaim the 

year of the LORD's favor,”   

Luke 4:16-19; 21 – “And He came to Nazareth, where 

He had been brought up; and as was His custom, He 

entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to 

read. And the book of the prophet Isaiah was handed 

to Him. And He opened the book and found the place 

where it was written:  

‘The spirit of the lord is upon me, because he 

anointed me to preach the gospel to the poor. 

He has sent me to proclaim release to the 

captives, and recovery of sight to the blind, to 

set free those who are oppressed, to proclaim 

the favorable year of the lord.’ 

“Today this Scripture has been fulfilled in your 

hearing.” 

 

Questions 

1. There are over 60 prophecies about the Messiah. 

True ___ False___ 

2. The probability of prophecies about the Messiah 

being fulfilled in one person is astronomical. 

True ___ False___ 

3. In Nazareth Jesus said the prophecies were 

fulfilled in Him. 

True ___ False___ 

 

Chapter 3 

Birth and Early Life of Jesus 

 

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) 

 

ఖ్గోళ్శాస్తసతపరంగా సంఖ్య  పెదదదిగా ఉంటుంది. ఇది 

అనుకోకుండా జరిగిందని ఊహించలేనంత పెదదది! 60కి 

పైగా ప్రపవచన్నల జాబిత్వ మరియు వాటి నెరవేరుు కు 

ముందు డా. టేలర్ యొకక  ప్రపకట్న అనుబంధ్ం Aలో 

అందించబడింది. యేసు సవ రూప్పడైన దేవుడని 

చెప్పు కొనే ఋజువులలో ఇది ఒకటి మాప్రతమే. 

 

ఇకక డ 60కి పైగా ప్రపవచన్నలు మరియు వాటి 

నెరవేరుు లో కొనిి  మాప్రతమే ఉన్ని యి. 

యిరీమ యా 23:5 - "ఇదిగో, నేను ద్వీదు కొరకు 

నీత్తయుక తమైన కొమమ ను ఏరు రచ్చ దినములు 

వచ్చు చ్చని ది, అతడు రాజుగా పరిాలించ 

స్థజాన నయుక తముగా ప్రపవరి తంచ, దేశములో న్నయ యమును, 

ధ్రమ మును నిరవ రి తంచ్చను" అని యెహోవా 

సెలవిచ్చు చ్చని్న డు. 

మతతయి 1:1- "ఇది అప్రబహాము కుమారుడైన ద్వీదు 

కుమారుడైన యేసు మెస్సస య జీవిత్వనికి 

సంబంధంచన రికారాు." 

లూకా 3:23-38- లూకా డేవిడ్ ద్వ రా ఆడమ్ వరకు 

యేసు వంశావళ్లని గ్గరితంచాడు. 

 

జెకరాయ  9:9 – “స్సయోను కుమారీ, చాలా సంతోష్ంచ్చ! 

యెరూషలేము కుమారీ, బిగ ురగా అరవండి! ఇదిగో, నీ 

రాజు నీ దగ ురకు వసుతని్న డు; అతను నీత్తమంతుడు 

మరియు మోక్ష్ం కలవాడు, వినయంగలవాడు 

మరియు గాడిదపై, గాడిద ప్టల ామీద, గాడిద ప్టల ామీద 

ఎకాక డు. 

మతతయి 21:6-7 – “మరియు శ్చష్యయ లు వెళ్ల,ా యేసు 

తమకు నియమించన ప్రపకారము చేస, గాడిదను, 

గాడిదను తెచు , వాటి మీద తమ వస్తసతములను 

ధ్రించరి. మరియు అతను ద్నిపై కూరుు ని్న డు. 

 

యెషయా 53:5 – “అయితే అతడు మన 

అత్తప్రకమములనుబటిట గాయపరచబడెను, మన 

ద్యషములనుబటిట నలుగగొట్టబడెను; మా శాంత్త శ్చక్ష్ 

అతనిపై ఉంది; మరియు అతని చారలతో మేము 

సవ సయిత పొంద్ము. 

మతతయి 27:26– “అప్పు డు అతను బరబబ ను వారికి 

విడిచపెట్లటడు; కానీ యేసును కొరడాలతో కొటిట 

సలువ వేయడానికి అపు గించాడు. 

 

యెషయా 53:7 – “అతడు అణచవేయబడాాడు, 

బాధ్పడాాడు, అయిన్న అతను నోరు తెరవలేదు; వధ్కు 

తీసుకెళ్తతని  గొప్రెప్టలలాా, బొచ్చు  కత్తతరించేవారి 

యెదుట్ మౌనంగా ఉని  గొప్రెలా, అతను నోరు 

తెరవలేదు. 



God did not manifest Himself as the promised Messiah, 

instead He came in human form by action of the Spirit of 

God. 

 

“In the sixth month, 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. The angel went to her and 

said, "Greetings, you who are highly favored! The Lord is 

with you." Mary was greatly troubled at his words and 

wondered what kind of greeting this might be. But the 

angel said to her, "Do not be afraid, Mary, you have found 

favor with God. You will be with child and give birth to a 

son, and you are to give him the name Jesus. He will be 

great and will be called the Son of the Most-High. The 

Lord God will give him the throne of his father David, and 

he will reign over the house of Jacob forever; his kingdom 

will never end."  "How will this be," Mary asked the angel, 

"since I am a virgin?" 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.” (Luke 1:26-35) 

 

“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)  

 

“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. All this took place 

మతతయి 27:12-14- “ప్రపధ్యన యాజకులు మరియు 

పెదదలు యేసును నిందిసుతని ప్పు డు, అతను 

సమాధ్యనం చెపు లేదు. అప్పు డు ప్టలాతు, 'వారు 

నీపై ఎనిి  ఆర్కపణలు చేసుతని్న ర్క మీరు వినలేద్?' 

కానీ యేసు జవాబివవ లేదు, కాబటిట గవరి ర్ చాలా 

ఆశు రయ పోయాడు. 

 

యెషయా 53:9 – “అతని మరణములో వారు 

దురామ రుునితోను ధ్నవంతునితోను అతనికి సమాధ 

కటిటరి; // 

మతతయి 27:57-59– “ఆ సాయంప్రతం తరువాత, 

అరిమతీయా నుండి ఒక ధ్నవంతుడు వచాు డు. 

అతని పేరు జోసెఫ్, మరియు అతను యేసు 

శ్చష్యయ డు అయాయ డు. అతను ప్టలాతు వదదకు వెళ్ల ా

యేసు శరీరానిి  అడిగాడు, మరియు ప్టలాతు ద్నిని 

చేయమని ఆదేశ్చంచాడు. కాబటిట, జోసెఫ్ 

మృతదేహానిి  తీసుకొని శుప్రభమైన న్నర గ్గడలాో 

చ్చట్లటడు. అప్పు డు అతను ద్నిని రాక్ నుండి 

కత్తతరించన తన సవ ంత కొతత సమాధలో ఉంచాడు. 

సమాధ తలుప్పకు అడంాగా ఒక పెదద రాయిని చ్చటిటన 

తరావ త, అతను వెళ్లపాోయాడు. 

 

యెషయా 61:1-2 - “యెహోవా ననిు  

అభిషేకించనందున, అణగారిన వారికి శుభవారత 

తెలియజేయడానికి మరియు విరిగిన హృదయం 

ఉని వారిని బంధంచడానికి, బందీలకు సావ తంప్రతయ ం 

ప్రపకటించడానికి, యెహోవా ఆతమ  న్నపై ఉంది. 

ఖైదీలకు చీకటి నుండి విడుదల; యెహోవా 

అనుప్రగహం యొకక  సంవతస రానిి  ప్రపకటించడానికి. 

లూకా 4:16-19; 21– “మరియు అతను పెరిగిన 

నజరేతుకు వచాు డు; మరియు అతని అలవాటు 

ప్రపకారం, అతను సబాబ త్ ర్కజున ప్రార యిన్న 

మందిరంలోకి ప్రపవేశ్చంచ, చదవడానికి లేచ 

నిలబడాాడు. మరియు యెషయా ప్రపవక త ప్రగంథం 

ఆయనకు అందజేయబడింది. మరియు అతను 

ప్పసతకానిి  తెరిచ, అది ప్రవాయబడిన ప్రపదేశానిి  

కనుగొని్న డు: 

'ప్రపభువు ఆతమ  న్నపై ఉంది, ఎందుకంటే 

పేదలకు సువారత ప్రపకటించడానికి ఆయన 

ననిు  అభిషేకించాడు. బందీలకు 

విడుదలను, అంధులకు చూప్ప 

ప్పనరుదరాణను ప్రపకటించడానికి, 

అణచవేతకు గ్గరైన వారిని విడిప్టంచడానికి, 

ప్రపభువు యొకక  అనుకూలమైన 

సంవతస రానిి  ప్రపకటించడానికి అతను 

ననిు  పంాడు. 



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 1:18-23) 

Escape to Egypt 

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

time of King Herod, Magi (wise men) 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 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 

"ఈ ర్కజు ఈ లేఖ్నం మీ వినికిడిలో నెరవేరింది." 

 

ప్రశ్న లు 

1. మెస్సస య గ్గరించ 60కి పైగా ప్రపవచన్నలు 

ఉన్ని యి. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

2. మెస్సస య గ్గరించన ప్రపవచన్నల సంభావయ త ఒక 

వయ కి తలో నెరవేరుతుంది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

3. నజరేతులో యేసు ప్రపవచన్నలు ఆయనలో 

నెరవేరాయని చె ుా డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

అధ్యయ యం 3 

యేసు జననిం మరయు ప్ారింభ జీవితిం 

 

దేవుడు యెషయా ప్రపవక త ద్వ రా ఇలా చె ుా డు: "ప్రపభువు 

సవ యంగా మీకు ఒక స్తచన ఇసాతడు: కనయ క బిడనాు 

కంటుంది మరియు అతనికి ఇమామ నుయ యేల్ అని పేరు 

పెటిటంది." (యెషయా 7:14) 

 

దేవుడు వాగాదనం చేయబడిన మెస్సస యగా కనిప్టంచలేదు, 

బదులుగా అతను దేవుని ఆతమ  యొకక  చరయ  ద్వ రా 

మానవ రూపంలో వచాు డు. 

 

“ఆరవ నెలలో, దేవుడు గాప్రబియేలు దేవదూతను 

గలిలయలోని నజరేతు అనే పట్టణానికి పంాడు, 

ద్వీదు వంశసుయిడైన జోసెఫ్ అనే వయ కి తతో వివాహం 

చేసాతనని ప్రపమాణం చేసన ఒక కనయ కు. ఆ కనయ  పేరు మేరీ. 

దేవదూత ఆమె దగ ురకు వెళ్ల,ా "అతయ ంత దయగలవాడా, 

నీకు వందన్నలు! ప్రపభువు నీకు తోడుగా ఉని్న డు" 

అని్న డు. అతని మాట్లకు మేరీ చాలా కలత చెందింది 

మరియు ఇది ఎలాంటి శుభాకాంక్ష్లు అని 

ఆలోచంచంది. కానీ దేవదూత ఆమెతో ఇలా అని్న డు: 

“మేరీ, భయపడకు, నీకు దేవుని దయ ఉంది, నీవు 

సంత్వనం పొంది ఒక కొడుకును కంట్లవు, అతనికి యేసు 

అని పేరు పెట్లట లి, అతను గొపు వాడు మరియు 

ఇషటపడత్వడు. సర్కవ ని తుని కుమారుడని 

ప్టలువబడెను, ప్రపభువైన దేవుడు అతనికి అతని 

తంప్రడియైన ద్వీదు సంహాసనమును అనుప్రగహించ్చను, 

అతడు యాకోబు వంశమును శాశవ తముగా 

పరిాలించ్చను; "ఇది ఎలా ఉంటుంది," మేరీ 

దేవదూతను అడిగింది, "నేను కనయ ను కాబటిట?"(లూకా 

1:26-35) 



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)?’ 

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 2:41-52) 

 

Conclusion 

One of the most profound truths revealed in the Bible is 

that Jesus of Nazareth, born over 2,000 years ago in 

Bethlehem, was and is God! When he was born it was to a 

virgin and the angel who announced his conception said 

he would be called Immanuel, meaning, "God with us". Of 

his entrance into the world, it was written: " In the 

beginning was the Word, and the Word was with God, and 

the Word was God … And the Word became flesh and 

dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of 

the only begotten of the Father, full of grace and truth." (1 

John 1:1, 14) When Philip asked him "Lord, show us the 

Father", Jesus replied: "Have I been with you so long, and 

yet you have not known Me, Philip? He who has seen Me 

has seen the Father."  Surely, we recognize our fragile and 

humble state as human beings, but God considered us to 

be of such great value that He visited us! Do you want to 

see God? Look at Jesus! Jesus was God who came to be 

with us in a very personal and comforting way. 

 

But Jesus went away. Can it be that God is still with us? 

The Bible answer is a clearly - Yes! But how so? It is 

through his Spirit. Listen to Jesus' words from John 14: 

"And I will pray the Father, and He will give you another 

Helper, that He may abide with you forever; the Spirit of 

truth … you know Him, for He dwells with you and will 

be in you."   "If anyone loves Me, he will keep My word; 

and My Father will love him, and We will come to him 

and make Our home with him." 

 

The conclusion is inescapable. God our Creator thought so 

much of us that He came to earth in human form to help 

us. We called him Jesus of Nazareth. He returned to 

heaven after completing his mission here but sent the Holy 

Spirit to help us. And so today, God the Father, the Son 

and the Holy Spirit want to make their home within us. 

They want to personally reside in you. They want us to 

participate in their life. 

 

The life of Christ is the life that Jesus lived and the kind 

of life we also can live with His help, if we want to.  

 

In Matthew 5, Jesus gives us what amounts to a self-

portrait. These are traits every Christian should and could 

 

“ఆ ర్కజులాో స్సజర్ అగసటస్ట ర్కమన్ ప్రపపంచం మొత్వతనిి  

జన్నభా గణన చేపట్లట లని డిప్రకీ జారీ చేశాడు. (కివ రినియస్ట 

సరియాకు గవరి రుగా ఉని ప్పు డు జరిగిన మొదటి 

జన్నభా గణన ఇది.) మరియు ప్రపత్త ఒకక రూ నమోదు 

చేసుకోవడానికి అతని సవ ంత పట్టణానికి వెళా్లరు. కాబటిట, 

యోసేప్ప కూడా గలిలయలోని నజరేతు పస్థట్టణం నుండి 

యూదయకు, ద్వీదు పట్టణమైన బేతెహాేముకు వెళా్లడు, 

ఎందుకంటే అతను ద్వీదు ఇంటి మరియు వంశానికి 

చెందినవాడు. తనకు పెళ్ల ాచేసాతనని నిశు యించ్చకుని  

మేరీని రిజిసటర్ చేసుకోవడానికి అకక డికి వెళా్లడు. వారు 

అకక డ ఉండగా, శ్చశువు ప్పటేట సమయం వచు ంది, 

మరియు ఆమె తన మొదటి కుమారుడు, ఒక కొడుకుకు 

జనమ నిచు ంది. సప్రతంలో వారికి చోటు లేనందున ఆమె 

అతనిి  గ్గడాలో చ్చటిట తొటిటలో ఉంచంది.(లూకా 2:1-7) 

 

"అతని తలాి మేరీ జోసెఫ్స్థతో వివాహం చేసుకుంట్లనని 

ప్రపత్తజన చేయబడింది, కానీ వారు కలిస రాకముందే, ఆమె 

పరిశుదా్తమ  ద్వ రా బిడాతో ఉని టాు కనుగొనబడింది. 

ఆమె భరత జోసెఫ్ నీత్తమంతుడు మరియు ఆమెను 

బహిరంగంగా అవమానించకూడదనుకుని్న డు, అతను 

నిశశ బదంగా ఆమెకు విడాకులు ఇవావ లని మనసుస లో 

ఉని్న డు. అయితే అతడు దీనిని ఆలోచంచన 

తరువాత, ప్రపభువు దూత అతనికి కలలో కనిప్టంచ, 

'ద్వీదు కుమారుడైన యోసేప్ప, మరియను నీ భారయ గా 

ఇంటికి చేరుు కోవడానికి భయపడకు, ఎందుకంటే 

ఆమెలో ప్పటిటంది పరిశుదా్తమ  నుండి. . ఆమె ఒక 

కుమారునికి జనమ నిసుతంది, మరియు మీరు అతనికి 

యేసు అని పేరు పెట్లట లి, ఎందుకంటే అతను తన 

ప్రపజలను వారి ాాల నుండి రక్షిసాతడు. ప్రపవక త ద్వ రా 

ప్రపభువు చెప్టు నద్నిని నెరవేరు డానికి ఇదంత్వ 

జరిగింది: “కనయ క గరు వత్తగా ఉండి కొడుకును 

కంటుంది, మరియు వారు అతనిి  ఇమామ నుయ యేల్ అని 

ప్టలుసాతరు - అంటే దేవుడు మనతో ఉని్న డు.”(మతతయి 

1:18-23) 

ఈజిప్పటకు ారిపోండి 

“హేర్కదు రాజు కాలంలో యేసు యూదయలోని 

బేతెహాేములో జనిమ ంచన తరువాత, తూరుు  నుండి మాగీ 

(స్థజాననులు) యెరూషలేముకు వచు , 'యూదులకు రాజుగా 

జనిమ ంచనవాడు ఎకక డ ఉని్న డు? మేము తూరుు న 

అతని నక్ష్ప్రత్వనిి  చూశాము మరియు అతనిని 

పూజించడానికి వచాు ము. హేర్కదు రాజు అది విని 

అతనితో ాటు యెరూషలేము అంత్వ కలత 



possess: humility, compassion, meekness, righteousness, 

mercy, peacemaking and faithfulness. This is not a list 

where you can pick and choose, according to your personal 

preference or inclination.  

 

Questions 

1. God did not manifest Himself as the Messiah 

instead He became human. 

True ___ False___ 

 

2. The power of the Holy Spirit overshadowed the 

virgin Mary causing her to bear Jesus. 

True ___ False___ 

 

3. Jesus was born in Bethlehem as prophesied.  

True ___ False___ 

 

4. Jesus told Philip “he who has seen Me has seen 

the Father”.  

True ___ False___ 

 

5. Every Christian, His church, should possess 

humility, meekness, righteousness, mercy and 

faithfulness. 

True ___ False___ 

 

Chapter 4 

Growing in Favor with God and Man 

 

By the life Jesus lived all could see the nature of God in 

Him. 

 

Jesus was Humble 

The opposite of humility is self-centeredness, or pride. 

This is the basic characteristic of a mindset influenced and 

controlled by Satan: e.g., "a proud look is an abomination 

to the LORD." God promises to "destroy the house of the 

proud," … “A haughty look, a proud heart … are sin.” 

(Proverbs 5:16-17 … 15:25) 

 

Pride says: “Don’t tell me anything. I already know it all.” 

Humility says: “Thanks for your advice and help.” 

 

Pride says: “I need, I want, I deserve.” Humility says: “He 

needs, they want, you deserve.” 

 

Pride says: “God, I am so much better than my fellow 

man.” Humility says: “Lord have mercy on me, a sinner.” 

 

Pride criticizes others to tear them down. Humility praises 

others in order to build them up. 

చెంద్డు.”(మతతయి 2:1-3) 

 

“మరియు హేర్కదు వదదకు త్తరిగి వెళ్వాదదని కలలో 

హెచు రించబడినందున, వారు వేరే మారుంలో తమ 

దేశానికి త్తరిగి వచాు రు. వారు వెళ్లళ న తరువాత, 

యెహోవా దూత యోసేప్పకు కలలో కనిప్టంచాడు. 

లేవండి, బిడాను, అతని తలాిని తీసుకొని ఈజిప్పటకు 

ారిపోండి. నేను చెపేు  వరకు అకక డే ఉండండి, 

ఎందుకంటే హేర్కదు ప్టలవాాడిని చంపడానికి 

వెతకబోతుని్న డు.(మతతయి 2:12-13) 

 

నజరేత్స్థకు ఇంటికి త్తరిగి రావడం 

“హేర్కదు చనిపోయిన తరావ త, యెహోవా దూత 

ఈజిప్పటలో యోసేప్పకు కలలో కనిప్టంచ, “లేచ, బిడాను, 

అతని తలాిని తీసుకొని ఇప్రశాయేలు దేశానికి వెళా్త, 

ఎందుకంటే ప్టలవాాడిని చంపడానికి ప్రపయత్తి సుతని  

వారు చనిపోయింది.' కాబటిట, అతను లేచ, బిడాను 

మరియు అతని తలాిని తీసుకొని ఇప్రశాయేలు దేశానికి 

వెళా్లడు. అయితే తన తంప్రడి హేర్కదు స్థసాయి నంలో 

అెక లాస్ట యూదయలో పరిాలిసుతని్న డని 

విని ప్పు డు, అతను అకక డికి వెళ్డాానికి భయపడాాడు. 

కలలో హెచు రించన తరువాత, అతను గలిలయ 

జిలాాకు వెళ్ల,ా నజరేతు అనే పట్టణంలో నివసంచాడు. 

“అతను నజరేయుడు అని ప్టలువబడత్వడు” అని 

ప్రపవక తల ద్వ రా చెపు బడినది అలా 

నెరవేరింది.(మతతయి 2:19-23) 

 

యువత 

“ప్రపత్త సంవతస రం అతని తలాిదంప్రడులు పసాక  

పండుగకు యెరూషలేముకు వెళా్లవారు. అతనికి 

పనిె ండు సంవతస రాల వయసుస  ఉని ప్పు డు, వారు 

ఆచారం ప్రపకారం విందుకు వెళ్లళ రు. విందు ముగిసన 

తరువాత, అతని తలాిదంప్రడులు ఇంటికి త్తరిగి 

వసుతని ప్పు డు, బాలుడైన యేసు యెరూషలేములో 

ఉండిపోయాడు, కానీ వారికి అది తెలియదు. అతను 

తమ కంపెనీలో ఉని్న డని భావించ, వారు ఒక ర్కజు 

ప్రపయాణం చేశారు. అప్పు డు వారు అతని కోసం వారి 

బంధువులు మరియు సిే హితులలో వెతకడం 

ప్రారంభించారు. వారు ఆయనను కనుగొనకపోగా, వారు 

అతనిని వెదకుట్కు యెరూషలేముకు త్తరిగి వెళా్లరు. 

మూడు ర్కజుల తరువాత, వారు ఆలయ కోరుటలో, 

ఉాధ్యయ యుల మధ్య  కూరుు ని, వారి మాట్లు వింటూ 

మరియు వారిని ప్రపశి లు అడుగ్గతూ కనిప్టంచారు. 



 

Pride says: “I can do all things.”  Humility says: “I can do 

all things through Christ who strengthens me.” 

 

In Jesus we see a man who gave himself to the 

downtrodden of his age. He associated with workers and 

fishermen. He drank from the same cup of the mixed-race 

woman who was so despised and rejected by religious 

people. Jesus showed his spirit of humility when, entering 

in each city, he touched the unclean bodies of the lepers 

and the tongues of the deaf mutes. He cared for the demon 

possessed ones to whom others were so afraid to get near.  

He accepted the invitations to eat in the houses of 

“sinners” and “publicans” as well as Pharisees and 

hypocrites. 

 

Jesus was dependent: 

"The Son can do nothing of Himself, but what He sees the 

Father do." (John 5:19) 

 

"I can of Myself do nothing." (John 5:30) 

 

"For I have come down from heaven, not to do My own 

will, but the will of Him who sent Me.” (John 6:38) 

 

"I do not seek My own glory; there is One who seeks and 

judges." (John 8:50) 

 

Jesus was a servant 

The Lord of all, taking a towel and water basin, kneeling 

before unworthy men to wash their dirty feet, including the 

friend who would soon betray him. 

 

Jesus’s life was simple: 

They say that Alexander the Great entered India in a grand 

procession of 200 painted elephants, 200 soldiers on black 

horses and 200 lions surrounding him as he sat on a golden 

throne atop an ivory chariot proclaiming “I am the Lord of 

the universe. I conquered the world. Now I will conquer 

the stars”. Alexander died at 33 and today owns nothing. 

But the King of kings and Lord of lords entered Jerusalem 

on a borrowed donkey. 

 

Jesus was compassionate 

The religious leaders of the Jews were mostly Pharisees, a 

group known for their pride and self-righteousness. Do 

you remember the prayer of the Pharisee in the temple? 

"Lord, I thank you that I am not like this publican sinner 

here beside me."  

అతని అవగాహనకు, సమాధ్యన్నలకు అతని మాట్లు 

విని వారందరూ ఆశు రయ పోయారు. అతడిని చూసన 

తలాిదంప్రడులు ఆశు రయ పోయారు. అతని తలాి అతనితో, 

'కొడుకు, మీరు మాతో ఎందుకు ఇలా ప్రపవరితంచారు? మీ 

న్నని గారూ, నేనూ మీకోసం ఆప్రతుతగా వెతుకుతున్ని ం. 

'ననిు  ఎందుకు వెత్తకారు?' అతను అడిగాడు. 'నేను మా 

న్నని గారి ఇంటా్ల (వాయ ారం) ఉండాలని మీకు 

తెలియద్?' తరావ త ఆయన వారితోాటు నజరేతుకు 

వెళ్ల ా వారికి విధేయత చూాడు. కానీ అతని తలాి ఈ 

విషయాలనిి ంటినీ తన హృదయంలో ద్చ్చకుంది. 

మరియు యేసు స్థజాన నము మరియు పొటిటతనము మరియు 

దేవుని మరియు మనుష్యయ ల దయతో పెరిగాడు.(లూకా 

2:41-52) 

 

ముగింపు 

బైబిల్స్థలో వెలడాి చేయబడిన అతయ ంత లోతైన 

సత్వయ లలో ఒకటి, నజరేయుడైన యేసు, 2,000 

సంవతస రాల ప్రకితం బెతెహాేములో జనిమ ంచాడు 

మరియు దేవుడు! అతను జనిమ ంచనప్పు డు అది ఒక 

కనయ కు మరియు అతని గరాు నిి  ప్రపకటించన దేవదూత 

అతను ఇమామ నుయ యేల్ అని ప్టలుసాతనని చె ుా డు, 

అంటే "దేవుడు మనతో ఉని్న డు". ప్రపపంచంలోకి అతని 

ప్రపవేశం గ్గరించ ఇలా ప్రవాయబడింది: "ప్రారంభంలో 

వాకయ ం ఉంది, మరియు వాకయ ం దేవునితో ఉంది, మరియు 

వాకయ ం దేవుడు ... మరియు వాకయ ం మాంసంగా మారింది 

మరియు మన మధ్య  నివసంచంది, మరియు మేము 

అతని మహిమను, మహిమను చూశాము. తంప్రడి యొకక  

ఏకైక సంత్వనం వలె, దయ మరియు సతయ ంతో నిండి 

ఉంది." (1 యోహాను 1:1, 14) "ప్రపభూ, తంప్రడిని మాకు 

చూప్పము" అని ఫిలిప్ అతనిని అడిగినప్పు డు, యేసు 

ఇలా జవాబిచాు డు: "నేను ఇంతకాలం నీతో ఉని్న ను, 

అయిన్న నీవు ననిు  ఎరుగలేద్ ఫిలిప్? ననిు  

చూసనవాడు తంప్రడిని చూశాడు." ఖ్చు తంగా, మన 

పెళ్తసుగా మరియు వినయపూరవ కమైన స్థసయిత్తని మనం 

మనుష్యలుగా గ్గరితసాతము, కానీ దేవుడు మనలిి  చాలా 

విలువైనదిగా భావించాడు, అతను మమమ లిి  

సందరిశ ంచాడు! మీరు దేవుడిని 

చూడాలనుకుంటున్ని రా? యేసు వైప్ప చూడు! యేసు 

మనతో చాలా వయ కి తగతంగా మరియు ఓద్రుు నిచేు  

విధ్ంగా వచు న దేవుడు. 

 

కానీ యేసు వెళ్లళ పోయాడు. దేవుడు ఇంకా మనతోనే 

ఉని్న డు కద్? బైబిల్ సమాధ్యనం సు షటంగా ఉంది - 

అవును! అయితే ఎలా? ఇది అతని ఆతమ  ద్వ రా. జాన్ 14 

నుండి యేసు మాట్లను వినండి: "మరియు నేను 



 

The Pharisees were the "sanctified ones." They considered 

themselves so superior to others that they would not even 

touch a "sinner." Jesus, though, "the friend of sinners" 

came telling: “Blessed are those who weep”; that is, those 

filled with compassion, a sensitive heart, the contrite, 

those whose hearts are touched with the sorrows of others. 

 

The Roman Empire lived by the rule of “might makes 

right” and the voice that spoke the loudest was the sword. 

Our Jesus taught: “Blessed are the meek.”  

 

The Pharisees robbed widows' houses and for pretense 

prayed long prayers but Jesus said: “Blessed are those who 

hunger and thirst for righteousness.”  

 

He was always touched by the desperate situation of the 

sorrowful. A leper came to him crying, "If you will, you 

can purify me." (Mark 1:40) Jesus heard the leper's plea, 

he was “deeply moved”, he extended his hand, touched 

him and said: 'Be clean!' 

 

He saw a widow at the burial of her only son. Seeing her 

grief, he had compassion on her and said, “Do not weep.” 

He then proceeded to bring her son back to life. (Luke 

7:13) 

 

Jesus saw two blind men, “touched their eyes and they 

immediately they received their sight.” (Matthew 20:34) 

 

Jesus' greatest compassion, though, is not for sick bodies 

but for sick souls. We read in Matthew 9:35-36 how Jesus 

felt compassion for the multitude who were like sheep 

without a shepherd, lost people, aimlessly wandering, not 

knowing what they were looking for, nor where they were 

headed. 

 

Jesus, coming into his beloved city, Jerusalem, also wept. 

He looked into the future of that city and it was dark. The 

Jews rejected Jesus and refused to repent of their sins and 

for that, they would suffer a terrible punishment. Enemy 

armies would invade and destroy the city. Most the 

inhabitants would be killed or sold as slaves to other 

countries. Their glorious temple, symbol of their privilege 

and the presence of God among them would be torn down, 

leaving not one stone on top of another. Their genealogical 

records were destroyed preventing them from selecting a 

High Priest as required by the “Law of Moses.” They could 

no longer prove they were “the Children of Abraham.” All 

తంప్రడిని ప్రారి యిసాతను, మరియు అతను మీకు మర్కక 

సహాయకుడిని ఇసాతడు, అతను మీతో ఎపు టికీ 

ఉంట్లడు; సతయ ం యొకక  ఆతమ  ... మీరు ఆయనను 

తెలుసు, ఎందుకంటే అతను మీతో నివసంచ ఉంట్లడు. 

నీలో." "ఎవరైన్న ననిు  ప్రపేమిసేత, అతను న్న మాట్ను 

ాటిసాతడు; మరియు న్న తంప్రడి అతనిి  ప్రపేమిసాతడు, 

మరియు మేము అతని వదదకు వచు  అతనితో మా 

ఇంటిని చేసాతము." 

 

తీరామ నం తప్టు ంచ్చకోలేనిది. మన సృష్టకర త దేవుడు మన 

గ్గరించ ఎంతగానో ఆలోచంచాడు, అతను మనకు 

సహాయం చేయడానికి మానవ రూపంలో భూమికి 

వచాు డు. మేము అతనిని నజరేయుడైన యేసు అని 

ప్టలిచాము. అతను ఇకక డ తన మిషన్ పూరిత చేసన 

తరావ త సవ రాునికి త్తరిగి వచాు డు కానీ మాకు సహాయం 

చేయడానికి పరిశుదా్తమ ను పంాడు. కాబటిట ఈర్కజు, 

తంప్రడియైన దేవుడు, కుమారుడు మరియు పరిశుదా్తమ  

మనలో తమ ఇంటిని చేయాలనుకుంటున్ని రు. వారు 

మీలో వయ కి తగతంగా నివసంచాలనుకుంటున్ని రు. వారి 

జీవితంలో మనం ాలుపంచ్చకోవాలని వారు 

కోరుకుంట్లరు. 

 

ప్రకీసుత జీవితం అంటే యేసు జీవించన జీవితం మరియు 

మనం కూడా ఆయన సహాయంతో జీవించగలం. 

 

మాథ్యయ  5 లో, యేసు మనకు స్సవ య చప్రతపట్లనిి  

ఇసాతడు. ఇవి ప్రపత్త స్తకైసతవుడు కలిగి ఉండవలసన 

మరియు కలిగి ఉండవలసన లక్ష్ణాలు: వినయం, 

కరుణ, సాత్తవ కత, నీత్త, దయ, శాంత్తని నెలకొలు డం 

మరియు విశావ సాప్రతత. ఇది మీ వయ కి తగత ప్రాధ్యనయ త 

లేద్ అభిరుచకి అనుగ్గణంగా మీరు ఎంచ్చకొని 

ఎంచ్చకోగల జాబిత్వ కాదు. 

 

ప్రపశి లు 

1. దేవుడు తనను త్వను మెస్సస యగా 

వయ క తపరచలేదు బదులుగా అతను మానవుడు 

అయాయ డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. పరిశుదా్తమ  శకి త కనయ  మేరీని కప్టు వేస ఆమె 

యేసును భరించేలా చేసంది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. ప్రపవచంచనటాుగా యేసు బేతెహాేములో 

జనిమ ంచాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 



this happen 40 years later in 70 AD. Jesus loved them and 

cried thinking about the destiny of the rebellious and 

disobedient. (Luke 19:41-44) 

 

Jesus was meek 

What does it mean to be meek? According to our 

dictionary, meek means you are "showing patience and 

humility, gentleness ... easily imposed upon, submissive".  

The meek one doesn't throw fits or fly off the handle under 

pressure. A good synonym is "gentle." A meek person is 

under control.  

 

Perhaps the most misunderstood quality of the life of 

Christ is his gentleness or meekness. He wasn't weak but 

strong. Remember how he was arrested, beaten with rods, 

scourged with a whip, spit on and mocked. The multitude 

called for his death and he was nailed to a Roman cross.  

The crowd challenged him, "If you are the Son of God, 

come down!"  

  

On the cross he could have called 10,000 angels to set him 

free and destroy that ungrateful generation. But he didn't 

do it.  Jesus, "committed no sin, nor was deceit found in 

His mouth … when He was reviled, did not revile in return; 

when He suffered, He did not threaten, but committed 

Himself to Him who judges righteously."  

(1 Peter 2:22,23)  

 

Listen to what he did say on that cross: "Father, forgive 

them for they do not know what they do." Now that is 

meekness, properly defined as strength under control, 

calmness in the midst of trials and tranquility of soul even 

in difficult circumstances.  

 

Jesus did not promote weakness but tolerance and so was 

able to help the weak become strong. He did not load them 

down with burdens too heavy for them to bear. He always 

called people to behave well and to be of good character 

but, at the same time, he understood and put up with the 

silliness and immaturities of the weak. Jesus was on the 

side of the weak. He never stopped being gentle 

 

He didn't stop being meek in Matthew 23 when he 

denounced the hypocrites:  "Serpents, brood of vipers! 

How can you escape the condemnation of hell?" Nor will 

he cease to be meek when, one day, he "is revealed from 

heaven with His mighty angels, in flaming fire taking 

vengeance on those who do not know God, and on those 

who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ." (2 

4. “ననిు  చూసనవాడు తంప్రడిని చూశాడు” అని 

యేసు ఫిలిప్స్థతో చె ుా డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. ప్రపత్త స్తకైసతవుడు, అతని చరిు , వినయం, 

సాత్తవ కం, నీత్త, దయ మరియు విశావ సానిి  కలిగి 

ఉండాలి. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

అధ్యయ యం 4 

దేవుడు మరయు మనిషికి అనుకూలింగా 

పెరుగుతింది 

 

యేసు జీవించన జీవితం ద్వ రా అందరూ ఆయనలో 

దేవుని సవ భావానిి  చూడగలిగారు. 

 

యేసు వినయంగా ఉని్న డు 

వినయానికి వయ త్తరేకం స్సవ య-కేంప్రదీకృతత లేద్ గరవ ం. 

ఇది సాత్వనుచే ప్రపభావితమైన మరియు 

నియంప్రత్తంచబడిన మనసతతవ ం యొకక  ప్రాథమిక 

లక్ష్ణం: ఉద్, "గరవ ంగా చూడట్ం యెహోవాకు 

అసహయ కరమైనది." "గరవ ంగా ఉని వారి ఇంటిని 

న్నశనం చేసాతనని" దేవుడు వాగాదనం చేసుతని్న డు, ... 

"అహంకారప్ప చూప్ప, గరివ ంచే హృదయం ... ాపం." 

(సామెతలు 5:16-17 … 15:25) 

 

గరవ ం ఇలా చెప్టు ంది: “న్నకు ఏమీ చెపు కు. న్నకు అనీి  

ముందే తెలుసు.” నప్రమత ఇలా చెప్టు ంది: “మీ సలహా 

మరియు సహాయానికి ధ్నయ వాద్లు.” 

 

స్తపైడ్ ఇలా చెప్టు ంది: "న్నకు కావాలి, న్నకు కావాలి, నేను 

అరుుడిని." వినయం ఇలా చెబుతోంది: “అతనికి కావాలి, 

వారికి కావాలి, మీరు అరుులు.” 

 

స్తపైడ్ ఇలా చెబుతోంది: "దేవా, నేను న్న తోటి మనిష్ 

కంటే చాలా గొపు వాడిని." వినయం ఇలా చెబుతోంది: 

"ప్రపభువా, ాప్టని, ననిు  కరుణంచ్చ." 

 

అహంకారం ఇతరులను కూలిు వేయడానికి 

విమరిశ సుతంది. వినయం ఇతరులను నిరిమ ంచడానికి 

వారిని స్థసుతత్తసుతంది. 

 

అహంకారం ఇలా చెబుతోంది: “నేను అనీి  

చేయగలను.” నప్రమత ఇలా చెబుతోంది: “ననిు  



Thessalonians 1:7, 8) To be meek doesn't mean you don't 

fight against evil, rebuke the sinner or try to correct an 

injustice. Sometimes force must be used. We must take 

action, speak out, resist, but we just do it the right way, 

Jesus' way, the controlled way. 

 

Jesus was righteous 

People are searching for something in life that satisfies 

their desires and needs. They are hungry and thirsty but 

not only for bread and water. They want things, material 

possessions, close relationships, meaning for life and 

peace. They want to be happy. There is, though, a more 

vital hunger that God wants us to experience and always 

stands ready to satisfy. It is hunger and thirst for 

righteousness. Remembering that "blessed" is sometimes 

translated "happy", notice what Jesus did not say. He didn't 

say that those who seek happiness will be happy. Instead, 

he said that those who seek righteousness will be happy. 

Those who seek God and His will, those who want to think 

and act rightly, will find happiness. 

 

Do you know what righteousness is? It is the same thing 

as justice, only on a personal level.  It is not just treating 

others fairly or rightly but also doing right yourself. In his 

life here, Christ treated people fairly, did what was right, 

judged evil and defended the innocent.  His righteousness 

includes retribution for evil committed. He is a just judge 

who is involved in the fight between good and evil. In this 

sense he is not impartial. He wants good to prevail over 

evil. Jesus loves what is right but hates what is wrong. It 

ought to be important for us to know that Jesus always did 

and will always do what is right. 

 

Jesus never rejected a person because of his past mistakes 

(Matthew 9:13) nor abandoned truth for traditions that 

would deny help to the needy (Matthew 12:1-2). In every 

word and deed, Jesus showed us the perfect example of 

what it means to be righteous. 

 

Jesus is our example of maturity (Ephesians 4:15). He is 

the source of our strength and fruit (John 15:1-5). As he 

did, we must desire the fellowship of the family of God 

(Hebrew 10:23-27), feeding ourselves on the Word of God 

(2 Timothy 3:16, 17), sharing our possessions with others 

(2 Corinthians 9:7-10). We must obey God instead of men. 

(Acts 4:19) This is the life that Jesus revealed to us.  

 

Christ's righteousness is also seen in his role of Judge. 

"God has established a day when He will judge the world 

బలపరచ్చ ప్రకీసుత ద్వ రా నేను సమసతమును 

చేయగలను.” 

 

యేసులో మనం తన వయసుస లో అణగారిన వారికి 

తనను త్వను అరిు ంచ్చకుని  వయ కి తని చూసాతము. అతను 

కారిమ కులు మరియు మతస య కారులతో సనిి హితంగా 

ఉండేవాడు. అతను మతపరమైన వయ కుతలచే 

తృణీకరించబడిన మరియు త్తరసక రించబడిన 

మిప్రశమ-జాత్త స్తస్సత యొకక  అదే కప్పు  నుండి ప్రత్వగాడు. 

యేసు ప్రపత్త పట్టణంలోకి ప్రపవేశ్చంచనప్పు డు, కుష్యట ర్కగ్గల 

అపవిప్రత శరీరాలను, చెవిటి మూగవారి న్నలుకలను 

త్వకినప్పు డు తన వినయ స్తూ రి తని చూప్టంచాడు. 

ఇతరులు దగ ురికి రావడానికి భయపడే దయయ ం పటిటన 

వారి పట్ ా ప్రశద ావహించాడు. అతను "ాప్పల" మరియు 

"ప్రపజాసంఘాల" అలాగే పరిసయుయ లు మరియు 

కపటుల ఇళ్లాో భోజనం చేయమని ఆహావ న్నలను 

అంగీకరించాడు. 

 

యేసు ఆధ్యరపడి ఉని్న డు: 

"కొడుకు తనంతట్ త్వనుగా ఏమీ చేయలేడు, తంప్రడి 

చేసే పనిని చూసాతడు."(జాన్ 5:19) 

 

"నేను సవ యంగా ఏమీ చేయలేను."(జాన్ 5:30) 

 

"నేను సవ ర ుం నుండి దిగి వచాు ను, న్న సవ ంత ఇష్టటనిి  

కాదు, ననిు  పంప్టన వాని ఇష్టటనిి  నెరవేరు డానికి."(జాన్ 

6:38) 

 

"నేను న్న సవ ంత కీరి తని వెదకను; వెదకువాడు మరియు 

తీరుు  తీరుు వాడు ఒకడు."(జాన్ 8:50) 

 

యేసు సేవకుడు 

అందరికీ ప్రపభువు, తువావ లు మరియు వాట్ర్ బేసన్ 

తీసుకొని, అనరుుల ముందు మోకరిలి ా వారి మురికి 

ాద్లను కడగడం, తవ రలో తనకు ప్రద్యహం చేసే 

సిే హితుడితో సహా. 

 

యేసు జీవితం సరళ్మైనది: 

అలెగాజండర్ ది ప్రగేట్ 200 పెయింటింగ్ ఏనుగ్గలు, 200 

మంది నల ాగ్గప్రరాలపై 200 మంది సైనికులు మరియు 

అతని చ్చటూట  ఉని  200 సంహాలతో ఒక గొపు  

ఊరేగింప్పతో భారతదేశంలోకి ప్రపవేశ్చంచనటాు వారు 

చెబుత్వరు, అతను దంతప్ప రథంపై బంగారు 



with righteousness through Jesus." (Acts 17:31) When he 

comes in judgment, he will divide the sheep from the 

goats, the righteous from the wicked. "We must all appear 

before the judgment seat of Christ, that each one may 

receive the things done in the body, according to what he 

has done, whether good or bad." (2 Corinthians 5:10) 

What will the Righteous Judge say to you on that day?  

 

Jesus was merciful 

The merciful One defined as his priority the needs of men. 

Mercy attends to the needs of people ahead of man-made 

rules and customs. 

 

In the judgment, Christ will say to the unmerciful: 

"'Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire 

prepared for the devil and his angels:  for I was hungry 

and you gave Me no food; I was thirsty and you gave Me 

no drink; I was a stranger and you did not take Me in, 

naked and you did not clothe Me, sick and in prison and 

you did not visit Me.' Then they also will answer Him, 

saying, 'Lord, when did we see You hungry or thirsty or a 

stranger or naked or sick or in prison, and did not minister 

to You?' Then He will answer them, saying, 'Assuredly, I 

say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least 

of these, you did not do it to Me.'" (Matthew 25:41-45)  

 

Comment: Mercy is an essential part of true 

Christianity. 

Mercy is when we feel the pain of someone in a bad 

situation. It is not, though, only feeling the pain, but acting 

to alleviate and help. 

Coming down from the mountain after delivering a 

powerful sermon, he met a leper who said, "Lord, if You 

are willing, You can make me clean." Jesus put out His 

hand and touched him, saying, "I am willing; be cleansed." 

(Matthew 8:3) 

 

To at the very end, we see Christ, crucified on the cross of 

Calvary, dying in anguish between two thieves. He had his 

hands full with his own problems but, hearing the thief's 

request, he felt great compassion.  

Jesus was pure 

Many people have a wrong idea about what it means to be 

a believer: "Yes, I am a believer because I don't drink, 

smoke, dance or gamble." What mattered to him was a list 

of prohibitions, but the law of Christ always emphasized 

సంహాసనంపై కూరుు ని “నేను విశావ నికి ప్రపభువును. 

నేను ప్రపపంచానిి  జయించాను. ఇప్పు డు నేను 

నక్ష్ప్రత్వలను జయిసాతను." అలెగాజండర్ 33 ఏళ్ళ  

వయసులో మరణంచాడు మరియు ఈ ర్కజు ఏమీ 

సవ ంతం చేసుకోలేదు. కానీ రాజుల రాజు మరియు 

ప్రపభువుల ప్రపభువు అరువు తెచ్చు కుని  గాడిదపై 

యెరూషలేములో ప్రపవేశ్చంచాడు. 

 

యేసు కరుణామయుడు 

యూదుల మత న్నయకులు ఎకుక వగా పరిసయుయ లు, 

వారి అహంకారం మరియు స్సవ య-నీత్తకి ప్రపసది ాచెందిన 

సమూహం. ఆలయంలో పరిసయుయ డు చేసన ప్రార యిన 

మీకు గ్గరుతంద్? "ప్రపభూ, నేను ఇకక డ న్న పకక న ఉని  

ఈ పబికా్ ాప్టని కానందుకు ధ్నయ వాద్లు." 

 

పరిసయుయ లు "పవిప్రతపరచబడినవారు." వారు ఇతరుల 

కంటే తమను త్వము చాలా ఉని తంగా భావించారు, 

వారు "ాప్టని" కూడా త్వకరు. అయితే, “ాప్పల 

సిే హితుడు” యేసు వచు  ఇలా చె ుా డు: “ఏడేు వారు 

ధ్నుయ లు”; అంటే కరుణతో నిండినవారు, సునిి త 

హృదయం, పశాు త్వతపం గలవారు, ఇతరుల బాధ్లతో 

హృదయాలను త్వకేవారు. 

 

ర్కమన్ సాప్రమాజయ ం "సరియైనది చేయగలదు" అనే 

నియమం ప్రపకారం జీవించంది మరియు బిగ ురగా 

మాటా్లడే సవ రం కత్తత. మన యేసు ఇలా బోధంచాడు: 

“సాత్తవ కులు ధ్నుయ లు.” 

 

పరిసయుయ లు వితంతువుల ఇళ్నాు ద్యచ్చకున్ని రు 

మరియు నెపం కోసం సుదీరఘ ప్రార యినలు చేశారు కానీ 

యేసు ఇలా అని్న డు: “నీత్త కోసం ఆకలితో మరియు 

ద్హంతో ఉని వారు ధ్నుయ లు.” 

 

దుుఃఖతుల యొకక  నిరాశాజనకమైన పరిసయిత్త అతనిి  

ఎప్పు డూ త్వకింది. ఒక కుష్యుర్కగి అతని దగ ురకు వచు , 

"నీకు ఇషటమైతే ననిు  శుది ాచేయగలవు" అని ఏడుస్తత  

వచాు డు. (మారుక  1:40) యేసు కుష్యుర్కగి విని ానిి  

విని, “చాలా చలించపోయాడు”, అతను తన చేయి 

చాచ, అతనిి  ముటుటకుని ఇలా అని్న డు: 'శుప్రభంగా 

ఉండు!' 

 

అతను తన ఏకైక కుమారుని సమాధ వదద ఒక 

వితంతువును చూశాడు. ఆమె దుుఃఖానిి  చూస, అతను 



more what you do and what you are on the inside than 

things you don't do. Your behavior should be and will be 

a simple reflection of what exists in your heart – pure heart 

or pure in heart. 

 

Purity starts with thoughts. "For as a man thinks in his 

heart, so is he" (Proverbs 23:7). Acts are not the most 

important thing. Sure, your actions are important, but the 

fact is that "A good man out of the good treasure of his 

heart brings forth good; and an evil man out of the evil 

treasure of his heart brings forth evil. For out of the 

abundance of the heart his mouth speaks" (Luke 6:45). 

The main emphasis of spiritual development must always 

be the inner person; that is, the heart.  

 

 The word here translated "pure" is the Greek word 

katharos, which is defined as pure, clean, unsoiled, 

uncontaminated, sincere, upright, and void of evil. Jesus 

said in Matthew 15:19, that " ... out of the heart proceed 

evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, 

false witness, blasphemies. These are the things which 

defile a man."   

"The Lord does not see as man sees; for man looks at the 

outward appearance, but the LORD looks at the heart." (1 

Samuel 16:7) 

Jesus was a peacemaker 

To most people, peace is simply "the absence of strife." If 

there are no wars, we say the world is at peace; or if we 

aren’t fighting with our neighbors, we have neighborhood 

peace. But peace in the scriptures is far more than that. In 

the Old Testament, the Hebrew word for peace is shalom, 

which means "wholeness, completeness, harmony of life." 

In the New Testament the Greek word for peace is eirene 

meaning "inner well-being." Putting them all together, 

peace can be defined as "inner calm, even in the midst of 

outward turmoil or calamity."  To enjoy peace is to be in 

harmony with God, self and others.  

There is only true peace when love takes the place of 

hatred. The peacemaker is the one who works to replace 

hatred and strife with love and unity. 

Jesus is the great peacemaker he destroyed the enmity that 

separated Jews and Gentiles in one body. Jesus' effect on 

these natural enemies was fantastic. People of different 

cultures, languages, races, religions, customs, etc., who 

had centuries of history full of war after war - Jesus caused 

ఆమెపై జాలిపడి, “ఏడవకు” అని్న డు. ఆ తరావ త ఆమె 

కుమారుడిని త్తరిగి బత్తకించేందుకు ముందుకు సాగాడు. 

(లూకా 7:13) 

 

యేసు ఇదదరు ప్రగ్గడివాారిని చూస, “వారి కనిు లను 

త్వకినప్పు డు వారు వెంట్నే తమ చూప్పను పొందిరి.” 

(మతతయి 20:34) 

 

అయినపు టికీ, యేసు యొకక  గొపు  కనికరం అన్నర్కగయ  

శరీరాల పట్ ా కాదు, అన్నర్కగయ ంతో ఉని  ఆతమ ల పట్.ా 

మతతయి 9:35-36లో, గొప్రెల కాపరి లేని, తప్టు పోయిన 

మనుష్యలు, త్వము ఏమి వెతుకుతుని్న మో, ఎటువైప్ప 

వెళ్తతని్న మో తెలియక, లక్ష్య ం లేకుండా త్తరుగ్గతుని  

ప్రపజలపై యేసు ఎలా కనికరం చూప్టంచాడో మనం 

చదువుత్వము. 

 

యేసు తన ప్రప్టయమైన నగరమైన యెరూషలేములోకి 

వసుతని్న డు కూడా ఏడాు డు. అతను ఆ నగరం యొకక  

భవిషయ తుతను చూశాడు మరియు అది చీకటిగా ఉంది. 

యూదులు యేసును త్తరసక రించారు మరియు వారి 

ాాల గ్గరించ పశాు త్వతపపడట్లనికి నిరాకరించారు 

మరియు ద్ని కోసం వారు భయంకరమైన శ్చక్ష్ను 

అనుభవిసాతరు. శప్రతు సైన్నయ లు నగరంపై ద్డి చేస 

న్నశనం చేసాతయి. చాలా మంది నివాసులు 

చంపబడత్వరు లేద్ ఇతర దేశాలకు బానిసలుగా 

విప్రకయించబడత్వరు. వారి మహిమానివ త దేవాలయం, 

వారి ప్రపతేయ కత మరియు వారి మధ్య  ఉని  దేవుని ఉనికి 

యొకక  చహి ం కూలిు వేయబడుతుంది, ఒక రాయిపై 

మర్కకటి ఉండకూడదు. “మోషే ధ్రమ శాస్తసతం” ప్రపకారం 

ప్రపధ్యన యాజకుడిని ఎనిు కోకుండా వారి వంశావళ్ల 

రికారాులు న్నశనం చేయబడాాయి. వారు “అప్రబాహాము 

సంత్వనం” అని నిరూప్టంచ్చకోలేకపోయారు. ఇదంత్వ 40 

ఏళ్ ా తరావ త ప్రకీ.శ.70లో జరిగింది. యేసు వారిని 

ప్రపేమించాడు మరియు త్తరుగ్గబాటుద్రులు మరియు 

అవిధేయుల విధ గ్గరించ ఆలోచస్తత  అరిచాడు. (లూకా 

19:41-44) 

 

యేసు సౌముయ డు 

సౌమయ ంగా ఉండట్ం అంటే ఏమిటి? మా డిక్ష్నరీ 

ప్రపకారం, సౌముయ డు అంటే మీరు "ఓరుు  మరియు 

వినయం, సౌమయ త ... సులభంగా విధంచబడత్వరు, 

లంగిపోత్వరు" అని అరయిం. సౌముయ డు ఫిట్స స్థని 

విసరేయడు లేద్ ఒత్తతడిలో హాయ ండిల్ నుండి ఎగరడు. 



them to become beloved brothers. The instrument he used 

to make peace was the cross of Calvary. The vision is of 

Jesus walking through the desert. In front of him all is dead 

and brown. But on he walks and wherever he passes, he 

leaves love, peace and harmony. The desert comes to life 

and is transformed into a beautiful, lush garden: birds 

singing, flowers blooming, water running, green pastures. 

In reality, that's exactly what Jesus did, but in spiritual 

terms. (Ephesians 2:11-16) 

 

Jesus embraced the worst sinner, touched the vilest leper, 

purified the most despicable prostitute, took all types of 

people and joined them together into one beautiful family 

of God.  He paid a high price but saw his mission as a 

peacemaker as a priority in his life.      

Jesus was faithful 

A person's true character is most clearly revealed when 

that person is feeling the pressures of life. When 

everything is pleasant and easy, free of irritations, insults 

and injuries, it isn't very hard to be good and kind, patient 

and agreeable. But in the midst of persecution, pain, 

illness, criticism and rejection, a man's true colors come to 

the surface. It is in these moments that some appear as light 

in the darkness and others just blend into that darkness. It 

is in these moments that some give up and others keep 

going. 

Jesus Christ is our best example of faithfulness. Satan 

threw his most fiery darts at Jesus. His enemies tried to kill 

him. Religious leaders falsely accused him.  His own 

people rejected him. 

 

Arrested and tortured, Jesus did not turn back. Abandoned 

by his closest friends, he did not turn back. Is it worthwhile 

to surrender ourselves to Christ? The answer is a 

resounding “Yes!” We may be weak and frail but Jesus is 

faithful to those who want to follow him. The sorrows of 

this life do not compare to the future glory that God will 

give to those who are faithful to Him.  This chapter 

Adapted from The Life of Jesus by Joe McKinney, 

thebiblewayonline.com 

 

Questions  

1. Jesus showed God’s nature as He was: 

a. ___ Humble 

b. ___ Dependent 

c. ___ Compassionate 

d. ___ Meek 

e. ___ Righteous 

మంచ పరాయ యపదం "మృదువైనది." సౌమయ  వయ కి త 

నియంప్రతణలో ఉంట్లడు. 

 

బహుశా ప్రకీసుత జీవితంలో చాలా తప్పు గా అరయిం 

చేసుకోబడిన లక్ష్ణం అతని సౌమయ త లేద్ సౌమయ త. 

అతను బలహీనుడు కాదు, బలవంతుడు. అతనిి  ఎలా 

అెసుట చేశార్క, రాడతాో కొట్లట ర్క, కొరడాతో కొట్లట ర్క, 

ఉమిమ వేస ఎగత్వళ్ల చేశార్క గ్గరుతంచ్చకోండి. సమూహం 

అతని మరణానికి ప్టలుప్పనిచు ంది మరియు అతను 

ర్కమన్ శ్చలువకు ప్రవేలాడదీయబడాాడు. "నువువ  దేవుని 

కుమారుడివైతే దిగి రా!" అని జనసమూహం ఆయనను 

సవాలు చేసంది. 

  

సలువపై అతను 10,000 మంది దేవదూతలను ప్టలిచ, 

ఆ కృతజనత లేని తరానిి  విడిప్టంచ న్నశనం 

చేయగలడు. కానీ అతను చేయలేదు. యేసు, "ఏ ాపం 

చేయలేదు, లేద్ అతని నోటిలో మోసం కనిప్టంచలేదు 

... అతను దూష్ంచబడినప్పు డు, ప్రపత్తగా 

దూష్ంచలేదు; అతను బాధ్పడపా్పు డు, అతను 

బెదిరించలేదు, కానీ ధ్రమ ంగా తీరుు  చెపేు వానికి తనను 

త్వను అపు గించ్చకుని్న డు." 

(1 పేతురు 2:22,23) 

 

ఆ సలువపై అతను ఏమి చె ుా డో వినండి: "తంప్రీ, 

వారు ఏమి చేసుతని్న ర్క వారికి తెలియదు కాబటిట వారిని 

క్ష్మించ్చ." ఇప్పు డు అది సౌమయ త, అదుప్పలో ఉని  

బలం, పరీక్ష్ల మధ్య  ప్రపశాంతత మరియు స్థకిషాట 

పరిసయితులాో కూడా ఆతమ  యొకక  ప్రపశాంతత అని సరిగాు  

నిరవ చంచబడింది. 

 

యేసు బలహీనతను ప్రపోతస హించలేదు కానీ సహన్ననిి  

ప్రపోతస హించాడు మరియు బలహీనులు బలంగా 

మారడానికి సహాయం చేయగలిగాడు. వారు 

మోయలేనంత బరువైన భారాలను ఆయన వారిపై 

మోపలేదు. అతను ఎలపా్పు డూ ప్రపజలను మంచగా 

ప్రపవరి తంచాలని మరియు మంచ సవ భావానిి  కలిగి 

ఉండాలని ప్టలిచాడు, అయితే, అదే సమయంలో, 

అతను బలహీనుల యొకక  మూరఖతవ ం మరియు 

అపరిపకవ తలను అరయిం చేసుకుని్న డు మరియు 

సహించాడు. యేసు బలహీనుల పక్షాన ఉని్న డు. అతను 

సునిి తంగా ఉండట్ం మానలేదు 

 



f. ___ Merciful 

g. ___ All the above  

h. ___ He did not display any of God’s nature 

Chapter 5 

The Father’s Will 

 

Following the creation of the cosmos God desired a 

creation in His likeness. So, He created man and gave him 

the ability to make decisions. He created him from the 

elements of the earth, dust, but also in His image, likeness 

and nature. Man is not the exact representation of God but 

a likeness, as depicted below. 

  

There are many references in the scriptures that describe 

God, the Father; God, the Son and God, the Spirit. Mortal 

man has many of these attributes but not to the same 

degree as God. The following is a comparison of some 

attributes of God and man. 

 

 

GOD                                                        MAN 

God loves 1 John 4:8 but 

hates sin  

Man can love and hate 

fellowman 

God is life. John 1:4 Man lives but will die 

God is truth. John 14:6 Man can know some truth 

God is just (holy, 

righteous)  

2 Thessalonians 1:6 

Man tends to put self ahead 

of what is just and right 

God is mercy. Luke 6:36 Man seeks revenge 

God is peace. 2 John 3 

and John 14:7 

Man wars and strives against 

each other 

God is faithful. 1 

Corinthians 10:13 

Man struggles to be faithful 

but breaks covenants 

God is without sin. 2 

Corinthians 5:21 

Man yields to temptation 

and sins 

 

Following the creation God placed man in a paradise with 

the instruction to: 

a. be fruitful and multiply,  

b. tend the Garden of Eden, 

c. not to eat of the tree of knowledge of good and evil.  

 

For an unknown period of time God walked and talked 

with man as he was a perfect creation, righteous.  

 

But at just the right time or perfect situation, God came to 

the earth in the fleshly body of Jesus of Nazareth to 

become the only sacrifice to atone for man’s sins. In doing 

so He provided the only way for man’s deliverance from 

the bondage of sin, e.g., salvation and reconciliation with 

God. 

 

అతను మాథ్యయ  23 లో కపట్వాదులను 

ఖ్ండించనప్పు డు అతను సౌమయ ంగా ఉండట్లనిి  

ఆపలేదు: "సరు లారా, ాముల సంత్వనం! మీరు నరకం 

యొకక  ఖ్ండన నుండి ఎలా తప్టు ంచ్చకోగలరు?" ఒక 

ర్కజు, అతను "దేవుని గ్గరించ తెలియని వారిపై మరియు 

మన ప్రపభువైన యేసుప్రకీసుత సువారతకు లోబడని వారిపై 

ప్రపతీకారం తీరుు కునే అగిి లో తన శకి తవంతమైన 

దేవదూతలతో పరలోకం నుండి 

బయలుపరచబడినప్పు డు అతను సాత్తవ కంగా 

ఉండడు. ." (2 థెసస లనీకయులు 1:7, 8) సాత్తవ కంగా 

ఉండడం అంటే మీరు చెడుతో పోరాడకూడదని, ాప్టని 

మందలించకూడదని లేద్ అన్నయ యానిి  సరిదిదదడానికి 

ప్రపయత్తి ంచకూడదని కాదు. కొనిి సారాు బలానిి  

ఉపయోగించాలి. మనం చరయ  తీసుకోవాలి, మాటా్లడాలి, 

ప్రపత్తఘటించాలి, కానీ మనం ద్నిని సరైన మారుంలో, 

యేసు మారుంలో, నియంప్రత్తత మారుంలో చేసాతము. 

 

యేసు నీత్తమంతుడు 

ప్రపజలు తమ కోరికలు మరియు అవసరాలను తీరేు  

జీవితంలో దేనికోసం వెతుకుతుని్న రు. వారు ఆకలితో 

మరియు ద్హంతో ఉని్న రు, కానీ ర్కట్టట మరియు నీటి 

కోసం మాప్రతమే కాదు. వారు వసుతవులు, భౌత్తక ఆసుతలు, 

సనిి హిత సంబంధ్యలు, జీవిత్వనికి అరయిం మరియు 

శాంత్తని కోరుకుంట్లరు. వారు సంతోషంగా ఉండాలని 

కోరుకుంట్లరు. అయితే, మనం అనుభవించాలని 

దేవుడు కోరుకునే మరింత ప్రాముఖ్య మైన ఆకలి ఉంది 

మరియు ఎలపా్పు డూ సంతృప్టత పరచడానికి సదంాగా 

ఉంట్లడు. ఇది ధ్రమ ం కోసం ఆకలి మరియు ద్హం. 

"స్థబెసా్ట"ా అనేది కొనిి సారాు "సంతోషం" అని 

అనువదించబడిందని గ్గరుతంచ్చకోండి, యేసు ఏమి 

చెపు లేదని గమనించండి. ఆనంద్నిి  కోరుకునే వారు 

సంతోషంగా ఉంట్లరని ఆయన చెపు లేదు. బదులుగా, 

ధ్రామ నిి  కోరుకునే వారు సంతోషంగా ఉంట్లరని 

చె ుా డు. భగవంతుని మరియు ఆయన చత్వతనిి  

వెదకేవారు, సరిగాు  ఆలోచంచ, సరిగాు  

ప్రపవరి తంచాలనుకునే వారు ఆనంద్నిి  పొందుత్వరు. 

 

నీత్త అంటే ఏమిట్ల తెలుసా? ఇది న్నయ యం వంటిది, 

వయ కి తగత స్థసాయియిలో మాప్రతమే. ఇది ఇతరులను న్నయ యంగా 

లేద్ సరిగాు  ప్రపవరి తంచడం మాప్రతమే కాదు, మీరే సరైనది 

చేయడం కూడా. ఇకక డ తన జీవితంలో, ప్రకీసుత ప్రపజలతో 

న్నయ యంగా ప్రపవరి తంచాడు, సరైనది చేసాడు, చెడును 

నిరాారించాడు మరియు అమాయకులను సమరియించాడు. 



Throughout the Gospels we constantly read statements 

from Jesus about why He left His abode in Heaven with 

God. His actions and statements show His purpose was to 

glorify God by completing the work He was sent to do as 

He stated: 

I had to be in My Father’s House  

I must do the work that the Father gave me to finish, 

I have brought you glory on earth by completing Your 

work. 

 

This was emphasized by Matthew when Jesus stated 

“come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and 

I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of 

me” (Matthew 11:28-29). For them to come and “learn of 

Me” Jesus had to do His Fathers will (John 6:38) which 

was doing the work that God sent Him to do. (John 9:4)  

 

Work Jesus Came To Do 

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

powerless, Christ died for the ungodly.” … “But God 

demonstrates his own love for us in this: While we were 

still sinners, Christ died for us” (Romans 5:6, 8) because 

he wanted to seek and save the lost. (Luke 19:10) 

  

“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 [a 

change from a life if sin and self to one of righteousness 

reflecting God.” (2 Peter 3:9) 

 

Therefore, God’s will was to provide a way for His 

creation to be reconciled unto Him.  “God … wants all 

men to be saved and to come to a knowledge of the truth. 

For there is one God and one mediator between God and 

men, the man of flesh - Christ Jesus, who gave himself as 

a ransom for all men (1 Timothy 2:4-6 also Matthew 

20:28; Mark 10:25 and Hebrews 9:15). John put it this way 

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

Son, that whoever believes [pisteuo – commits to] in him 

shall not perish but have eternal life.” (John 3:16) 

 

“For the grace of God (Jesus, the Christ) that brings 

salvation has appeared to all men” (Titus 2:11). But “Not 

everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the 

kingdom of heaven, but only he who does the will of my 

Father who is in heaven” (Matthew 7:21). So “Why do you 

call me, ‘Lord, Lord’ and do not do what I say” (Luke 

6:46)?  

 

One who hears His Words, the way unto salvation, and 

fails to accept and obey them is “like a man who built a 

house on the ground (earth. sand or dirt as opposed to 

అతని నీత్తలో చేసన చెడుకు ప్రపతీకారం ఉంటుంది. 

అతను మంచ మరియు చెడు మధ్య  పోరాట్ంలో 

ాలుని  న్నయ యమూరిత. ఈ కోణంలో అతను 

నిషు క్ష్ాతంగా లేడు. చెడుపై మంచ విజయం 

సాధంచాలని కోరుకుంట్లడు. యేసు సరైనద్నిి  

ప్రపేమిసాతడు కాని తప్పు ను దేవ ష్సాతడు. యేసు ఎలపా్పు డూ 

చేసాత డని మరియు ఎలపా్పు డూ సరైనదే చేసాత డని 

తెలుసుకోవడం మనకు చాలా ముఖ్య ం. 

 

యేసు ఒక వయ కి తని అతని గత తప్టు ద్ల కారణంగా 

ఎప్పు డూ త్తరసక రించలేదు (మతతయి 9:13) లేద్ 

పేదవారికి సహాయానిి  నిరాకరించే సంప్రపద్యాల 

కోసం సత్వయ నిి  విడిచపెట్టలేదు (మతతయి 12:1-2). ప్రపత్త 

మాట్లో మరియు పనిలో, నీత్తమంతుడిగా ఉండట్ం 

అంటే ఏమిట్ల యేసు మనకు పరిపూరణ ఉద్హరణను 

చూప్టంచాడు. 

 

పరిపకవ తకు యేసు మన ఉద్హరణ (ఎఫెస్సయులకు 

4:15). ఆయన మన బలానికి మరియు ఫలానికి మూలం 

(యోహాను 15:1-5). అతను చేసనటాుగా, మనం దేవుని 

కుటుంబం యొకక  సహవాసానిి  కోరుకోవాలి (హెప్రీ 

10:23-27), దేవుని వాకయ ంతో మనలిి  మనం 

పోష్ంచ్చకోవాలి (2 త్తమోత్త 3:16, 17), మన ఆసుతలను 

ఇతరులతో పంచ్చకోవాలి (2 కొరింథీయులు 9: 7-10). 

మనం మనుష్యయ లకు బదులుగా దేవునికి లోబడాలి. 

(అపొసతలుల కారయ ములు 4:19) ఇదే యేసు మనకు 

బయలుపరచన జీవితం. 

 

అతని న్నయ యమూరిత ాప్రతలో కూడా ప్రకీసుత నీత్త 

కనిప్టసుతంది. "దేవుడు యేసు ద్వ రా ప్రపపంచానిి  నీత్తతో 

తీరుు  తీరేు  ర్కజును ఏరాు టు చేశాడు." (అపొసతలుల 

కారయ ములు 17:31) ఆయన తీరుు  వచు నప్పు డు, మేకల 

నుండి గొఱ్ఱలెను, దురామ రుుల నుండి నీత్తమంతులను 

విభజిసాతడు. "మనమందరం ప్రకీసుత న్నయ యపీఠం ముందు 

కనిప్టంచాలి, ప్రపత్త ఒకక రూ శరీరంలో చేసన వాటిని, 

మంచ లేద్ చెడు చేసన ద్ని ప్రపకారం, వాటిని 

స్సవ కరించడానికి." (2 కొరింథీయులు 5:10) ఆ ర్కజు 

నీత్తమంతుడైన న్నయ యాధపత్త మీతో ఏమి చెబుత్వడు? 

 

యేసు దయగలవాడు 

దయామయుడు మనుష్యయ ల అవసరాలను తన 

ప్రాధ్యనయ తగా నిరవ చంచాడు. మానవ నిరిమ త 



stone) without a solid foundation, consequently, like the 

house, his destruction will be complete” (Luke 6:49). 

 

"My Father is always at his work to this very day, and I, 

too, am working" (John 5:17). Jesus did His Father’s work 

as he lived a sinless life pleasing God in order to offer His 

life and body as the only and perfect sacrifice to God to 

atone, cleanse man of his sins. He taught that all who 

believe, have obedient faith in Him would have eternal life 

with the Father (John 3:15, 16). He also said “I am the way 

and the truth and the life. No one comes to the Father 

except through me. 

 

Questions 

1. Man was made in God’s likeness but not an exact 

representation. 

True ___ False___ 

 

2. After creation man was given instructions, 

commands: 

a. ___ Have offspring – be fruitful and 

multiply 

b. ___ Take care of you home – tend the 

Garden of Eden 

c. ___ Do Not eat of the tree of the 

knowledge of good and evil 

d. ___ All the above 

e. ___ No instructions were given 

 

3. Jesus finished the work He came to earth to do. 

True ___ False___ 

 

4. All mankind will be saved as God does not want 

any to perish. 

True ___ False___ 

 

5. Jesus in quoted Isaiah then said Isaiah’s prophesy 

was fulfilled in HIM. 

True ___ False___ 

 

 

Chapter 6 

The Beginning of His Ministry 

"Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to 

be baptized by him. John would have prevented him, 

saying, ‘I need to be baptized by you, and do you come to 

me?" But Jesus answered him, "Let it be so now, for thus 

it is fitting for us to fulfill all righteousness.’ Then he 

consented. And when Jesus was baptized, immediately he 

went up from the water, and behold, the heavens were 

opened to him, and he saw the Spirit of God descending 

like a dove and coming to rest on him, and behold, a voice 

నియమాలు మరియు ఆచారాల కంటే మెరీస  ప్రపజల 

అవసరాలకు హాజరవుతుంది. 

 

తీరుు లో, ప్రకీసుత కనికరం లేని వారితో ఇలా అంట్లడు: 

"'శప్టంచబడాావు, న్న నుండి బయలుదేరు, డెవిల్ 

మరియు అతని దేవదూతల కోసం సదంా చేసన 

శాశవ తమైన అగిి లోకి: నేను ఆకలితో ఉని్న ను మరియు 

మీరు న్నకు ఆహారం ఇవవ లేదు; నేను ద్హంతో ఉని్న వు 

మరియు మీరు న్నకు ఇచాు రు. ానీయం లేదు; నేను 

అపరిచతుడిని మరియు మీరు ననిు  నగి ంగా లోపలికి 

తీసుకోలేదు మరియు మీరు న్నకు దుసుతలు 

ధ్రించలేదు, అన్నర్కగయ ంతో మరియు జైలులో ఉన్ని రు 

మరియు మీరు ననిు  సందరిశ ంచలేదు. అప్పు డు వారు 

కూడా, 'ప్రపభూ, మేము నినిు  ఎప్పు డు ఆకలితో, 

ద్హంతో, అపరిచతుడిగా, నగి ంగా, అన్నర్కగయ ంగా లేద్ 

చెరసాలలో ఉని ప్పు డు చూశాము, మరియు నీకు 

పరిచరయ  చేయలేద్?' అప్పు డు ఆయన వారికి 

జవాబిచాు డు, 'నిశు యంగా, నేను మీతో చెప్పతని్న ను, 

మీరు వీరిలో ఒకరికి చేయనందున, మీరు న్నకు 

చేయలేదు' (మతతయి 25:41-45) 

 

వాా ఖా్య నిించుt: దయ నిజమైన స్తకైసతవతవ ంలో ఒక 

ముఖ్య మైన భాగం. 

ఒక చెడు పరిసయిత్తలో ఉని  వయ కి త యొకక  బాధ్ను మనం 

అనుభవించడానిి  దయ అంట్లరు. ఇది నొప్టు ని 

మాప్రతమే అనుభూత్త చెందడం కాదు, ఉపశమనం 

మరియు సహాయం చేయడం. 

శకి తవంతమైన ఉపన్నయ సం అందించన తరావ త పరవ తం 

నుండి దిగివస్తత , అతను ఒక కుష్యుర్కగిని కలిశాడు, 

అతను "ప్రపభూ, నీకు ఇషటమైతే, ననిు  శుప్రభం 

చేయగలవు." యేసు తన చెయియ  చాప్ట అతనిని 

ముటుటకుని, "నేను ఇషటపడుతుని్న ను, శుది ాపొందుము" 

అని చె ుా డు. (మతతయి 8:3) 

 

చవరి వరకు, కలవ రి శ్చలువపై సలువ వేయబడిన ప్రకీస్థసుత 

ఇదదరు దంగల మధ్య  వేదనతో చనిపోవడం మనం 

చూసాతము. అతను తన సవ ంత సమసయ లతో తన 

చేతులను నిండుగా ఉని్న డు కానీ, దంగ అభయ ర యినను 

విని, అతను గొపు  కరుణను అనుభవించాడు. 

యేసు పరిశుదాుడు 



from heaven said, ‘This is my beloved Son, with whom I 

am well pleased.’" (Matt 3:13-17) 

“When all the people were being baptized, Jesus was 

baptized too. And as he was praying, heaven was opened 

and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a 

dove. And a voice came from heaven: "You are my Son, 

whom I love; with you I am well pleased." (Luke 3:21-22) 

“And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the 

Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for forty 

days, being tempted by the devil.” … "If you are the Son 

of God, throw yourself down from here, for it is written, 

"'He will command his angels concerning you, to guard 

you,' and "'On their hands they will bear you up, lest you 

strike your foot against a stone.'" And Jesus answered him, 

"It is said, 'You shall not put the Lord your God to the 

test.'"  (Luke 4:1-2, 9-12) 

Comment:  God is not to be tested. But He will test 

man’s faith by allowing him to be presented with 

choices. Man can choose his desires like Adam and Eve 

and the Pharisees or choose to do what God desires. 

 

"Let no one say when he is tempted, ‘I am being tempted 

by God,’ for God cannot be tempted with evil, and he 

himself tempts no one. But each person is tempted when he 

is lured and enticed by his own desire." (James 1:13-14) 

 

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’’ (from Isaiah 61:1-2). 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 your hearing.”  (Luke 4:13-21) 

 

విశావ సగా ఉండట్ం అంటే ఏమిట్ల చాలా మందికి 

తప్పు డు ఆలోచన ఉంది: "అవును, నేను మదయ ం, పొగ, 

నృతయ ం లేద్ జూదం ఆడను కాబటిట నేను 

నమిమ నవాడిని." అతనికి ముఖ్య మైనది నిషేధ్యల 

జాబిత్వ, కానీ ప్రకీసుత చట్టం ఎలపా్పు డూ మీరు చేయని 

పనుల కంటే మీరు ఏమి చేసుతని్న ర్క మరియు మీరు 

లోపల ఏమి ఉన్ని ర్క ఎకుక వగా నొకిక  చెబుతుంది. మీ 

ప్రపవర తన మీ హృదయంలో ఉని  ద్ని యొకక  సాధ్యరణ 

ప్రపత్తబింబంగా ఉండాలి మరియు ఉంటుంది - 

సవ చఛ మైన హృదయం లేద్ సవ చఛ మైన హృదయం. 

 

సవ చఛ త ఆలోచనలతో మొదలవుతుంది. "మనుష్యయ డు 

తన హృదయములో తలంచ్చకొనునటాు వాడును" 

(సామెతలు 23:7). చట్లటలు చాలా ముఖ్య మైన విషయం 

కాదు. ఖ్చు తంగా, మీ చరయ లు ముఖ్య మైనవి, కానీ 

వాసతవం ఏమిట్ంటే "మంచ మనిష్ తన హృదయంలోని 

మంచ నిధ నుండి మంచని బయట్కు తెసాతడు; 

మరియు చెడు మనిష్ తన హృదయంలోని చెడు నిధ 

నుండి చెడును బయట్కు తెసాతడు. ఎందుకంటే సమృది ా

నుండి అతని నోరు హృదయం మాటా్లడుతుంది" (లూకా 

6:45). ఆధ్యయ త్తమ క అభివృదికాి ప్రపధ్యన ప్రాధ్యనయ త 

ఎలపా్పు డూ అంతరుత వయ కి తగా ఉండాలి; అంటే 

హృదయం. 

 

ఇకక డ "సవ చఛ మైనది" అని అనువదించబడిన పదం 

ప్రగీకు పదంకాథర్కస్ట, ఇది సవ చఛ మైనది, పరిశుప్రభమైనది, 

కలుష్తం లేనిది, కలుష్తం లేనిది, నిజాయితీగా, 

నిట్లరుగా మరియు చెడు లేనిదిగా నిరవ చంచబడింది. 

మతతయి 15:19లో యేసు చె ుా డు, "... హృదయం నుండి 

చెడు ఆలోచనలు, హతయ లు, వయ భిచారాలు, 

వయ భిచారాలు, దంగతన్నలు, తప్పు డు సాక్షులు, 

దైవదూషణలు. ఇవి మనిష్ని అపవిప్రతం చేసేవి." 

"మనుష్యయ లు చూసనటాు ప్రపభువు చూడడు; మనిష్ 

బాహయ  రూానిి  చూసాతడు, కానీ యెహోవా హృదయానిి  

చూసాతడు." (1 సమూయేలు 16:7) 

యేసు శాంత్తని కలిగించేవాడు 

చాలా మందికి, శాంత్త అనేది కేవలం "కలహాలు 

లేకపోవడం." యుదా్లు లేనట్యాితే, ప్రపపంచం 

శాంత్తతో ఉందని మేము చెబుత్వము; లేద్ మనం మన 

పొరుగ్గవారితో పోరాడకపోతే, మనకు ఇరుగ్గపొరుగ్గ 

శాంత్త ఉంటుంది. కానీ ప్రగంథాలలో శాంత్త ద్ని కంటే 



Comment: God’s people are to “Preach, proclaim 

Christ, the Good News” as it was the message of 

forgiveness of sins. The Jews looked forward to the 

forgiveness of their sins as their sacrifices could not 

remove them. 

 

Their “sin offering, a special kind, first mentioned in the 

Mosaic legislation. It is essentially expiatory, intended to 

restore covenant relations with the Deity. The special 

features were: (1) the blood must be sprinkled before the 

sanctuary, put upon the horns of the altar of incense and 

poured out at the base of the altar of burnt offering; (2) the 

flesh was holy, not to be touched by worshipper, but eaten 

by the priest only. The special ritual of the Day of 

Atonement centers around the sin offering. (International 

Standard Bible Encyclopaedia) This foreshadowed Jesus’ 

sin offering.  

“I tell you the truth, he who believes has everlasting 

life. I am the bread of life. Your forefathers ate the 

manna in the desert, yet they died. But here is the 

bread that comes down from heaven, which a man 

may eat and not die. I am the living bread that came 

down from heaven. If anyone eats of this bread, he 

will live forever. This bread is my flesh, which I will 

give for the life of the world." (John 6:47-51) 

 

Comment: Christ is the living bread to eternal life, the 

“Words of Life” which one must consume to live 

forever. 

 

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 and 

ultimately in His public death, burial and His resurrection 

witnessed by hundreds of His disciples. 

 

His Parable 

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

heavenly meaning.  It appears that a lot of the teachings of 

Jesus were done in parables. Of course, it was to do the 

will of “The Father”.  It may be that the Jews who were 

చాలా ఎకుక వ. ాత నిబంధ్నలో, శాంత్తకి హిప్రూ 

పదంష్టలోమ్,అంటే "సంపూరణత, సంపూరణత, జీవిత 

సామరసయ ం." ప్రకొతత నిబంధ్నలో శాంత్త అనే ప్రగీకు 

పదంఐరీన్"అంతరుత ప్రశ్లయసుస " అని అరయిం. 

వాట్నిి ంటినీ ఒకచోట్ చేరిు , శాంత్తని "బాహయ మైన 

కలాోలం లేద్ విపతుతల మధ్య  కూడా అంతరుత 

ప్రపశాంతత"గా నిరవ చంచవచ్చు . శాంత్తని 

ఆసావ దించడమంటే భగవంతునితో, తనతో మరియు 

ఇతరులతో సామరసయ ంగా ఉండట్మే. 

ప్రపేమ దేవ షం స్థసాయి నంలో ఉని ప్పు డు మాప్రతమే నిజమైన 

శాంత్త ఉంటుంది. శాంత్తని సృష్టంచేవాడు ప్రపేమ 

మరియు ఐకయ తతో దేవ షం మరియు కలహాల స్థసాయి నంలో 

పని చేసేవాడు. 

యూదులను మరియు అనుయ లను ఒకే శరీరంలో వేరు 

చేసన శప్రతుత్వవ నిి  న్నశనం చేసన గొపు  శాంత్తకర త 

యేసు. ఈ సహజ శప్రతువులపై యేసు ప్రపభావం 

అదుు తమైనది. విభిని  సంసక ృతులు, భాషలు, 

జాతులు, మత్వలు, ఆచారాలు మొదలైనవాటిని, 

యుదా్నంతర యుదంాతో నిండిన శత్వబాద ల చరిప్రతను 

కలిగి ఉని వారు - యేసు వారిని ప్రప్టయమైన సోదరులుగా 

మారాు డు. అతను శాంత్త చేయడానికి ఉపయోగించన 

పరికరం కలవ రి శ్చలువ. యేసు ఎడారి గ్గండా వెళ్తతుని  

దృశయ ం. అతని ముందు అంత్వ చచు పోయి గోధుమ 

రంగ్గలో ఉంది. కానీ అతను నడుసుతని్న డు మరియు 

అతను ఎకక డికి వెళ్లనా్న, అతను ప్రపేమ, శాంత్త మరియు 

సామరసాయ నిి  వదిలివేసాతడు. ఎడారి ప్రాణం పోసుకుని 

అందమైన, పచు ని తోట్గా రూాంతరం చెందుతుంది: 

పక్షులు ాడట్ం, ప్పవువ లు వికసంచడం, నీరు 

ప్రపవహించడం, పచు ని పచు క బయళ్తళ . వాసతవానికి, 

యేసు చేసనది అదే, కానీ ఆధ్యయ త్తమ క పరంగా. 

(ఎఫెస్సయులు 2:11-16) 

 

యేసు నీచమైన ాప్టని ఆలింగనం చేసుకుని్న డు, 

నీచమైన కుష్యుర్కగిని త్వకాడు, అతయ ంత నీచమైన వేశయ ను 

శుది ా చేశాడు, అనిి  రకాల ప్రపజలను తీసుకువెళా్లడు 

మరియు వారిని ఒక అందమైన దేవుని కుటుంబంలో 

చేరాు డు. అతను అధక ధ్ర చెలింాచాడు కానీ తన 

జీవితంలో శాంత్తని సృష్టంచే వయ కి తగా తన మిషన్స్థను 

ప్రాధ్యనయ తగా భావించాడు. 

యేసు నమమ కమైనవాడు 



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 or refused to accept His message in 

parables. It is difficult for a closed mind to recognize the 

obvious. 

 

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? As with the parables, it was to “do the 

will of The Father.” 

 

Often great crowds followed Jesus, perhaps trying to see 

"what's in it for me?" or just curious or with desire for 

political power if He was to be their earthly king.  Some 

may have believed He could be the Messiah.  These 

witnesses 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.  Most 

praised God and glorified Him – but not the pharisees.   

 

The Religious Leaders 

The religious leaders were the Scribes and Pharisees 

having wealth, power, prestige and praise of men. They 

believed Jesus was going to destroy their nation, their 

position and their power if the common man continued 

to believe He was the Messiah. Consequently, they 

refused to acknowledge that 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; e.g., 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 

ఒక వయ కి త జీవితంలోని ఒత్తతళ్నాు అనుభవిసుతని ప్పు డు 

అతని నిజమైన సవ భావం చాలా సు షటంగా తెలుసుతంది. 

ప్రపత్తదీ ఆహాాదకరంగా మరియు సులభంగా ఉని ప్పు డు, 

చకాకులు, అవమాన్నలు మరియు గాయాలు లేకుండా, 

మంచగా మరియు దయగా, ఓప్టకగా మరియు సమమ తంగా 

ఉండట్ం చాలా కషటం కాదు. కానీ వేధంప్పలు, బాధ్లు, 

అన్నర్కగయ ం, విమరశ లు మరియు త్తరసక రణల మధ్య , 

మనిష్ యొకక  నిజమైన రంగ్గలు బయటికి వసాతయి. ఈ 

క్ష్ణాలాోనే కొందరు చీకటిలో వెలుగ్గగా కనిప్టసేత 

మరికొందరు ఆ చీకటిలో కలిసపోత్వరు. ఈ క్ష్ణాలాోనే 

కొందరు వదులుకుంట్లరు, మరికొందరు ముందుకు 

సాగ్గతుని్న రు. 

విశవ సనీయతకు యేసుప్రకీసుత మనకు అతుయ తతమ 

ఉద్హరణ. సాత్వను తన అతయ ంత మండుతుని  

బాణాలను యేసుపైకి విసరాడు. అతని శప్రతువులు 

అతనిి  చంపడానికి ప్రపయత్తి ంచారు. మత పెదదలు 

ఆయనపై తప్పు డు ఆర్కపణలు చేశారు. సంత ప్రపజలే 

ఆయనను త్తరసక రించారు. 

 

అెసుట చేయబడి, హింసంచబడిన్న, యేసు వెనకిక  

తగ ులేదు. తన సనిి హితులచే వదిలివేయబడిన అతను 

వెనకిక  తగ ులేదు. ప్రకీసుతకు మనలిి  మనం 

అపు గించ్చకోవడం విలువైనదేన్న? సమాధ్యనం 

"అవును!" మనం బలహీనంగా మరియు బలహీనంగా 

ఉండవచ్చు  కానీ యేసు తనను అనుసరించాలనుకునే 

వారికి నమమ కంగా ఉంట్లడు. ఈ జీవితంలోని దుుఃఖాలు 

భగవంతుడు తనకు నమమ కంగా ఉని వారికి ఇచేు  

భవిషయ తుత కీరి తతో పోలు బడవు. ఈ అధ్యయ యం జో 

మెకినేి , thebiblewayonline.com ద్వ రా ది లైఫ్ ఆఫ్ 

జీసస్ట నుండి స్సవ కరించబడింది. 

 

ప్రశ్న లు 

1. యేసు దేవుని సవ భావానిి  త్వను ఉని టాుగా 

చూప్టంచాడు: 

a. ___ వినయం 

b. ___ ఆధ్యరపడిన 

c. ___ కరుణామయుడు 

d. ___ సౌముయ డు 

e. ___ నీత్తమంతుడు 

f. ___ దయగల 

g. ___ పైవనీి  



to life after dying and they still refused to believe in 

Him. 

 

His Enemies 

The scriptures identify those opposed to Christ during His 

earthly ministry and opposed His church following His 

resurrection and ascension. 

 

Herod (Roman king) 

“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) 

 

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) 

“When Jesus had finished these parables, he moved on 

from there. Coming to his hometown, he began 

teaching the people in their synagogue, and they were 

amazed. ‘Where did this man get this wisdom and these 

miraculous powers?’ they asked. ‘Isn't this the 

carpenter's son? Isn't his mother's name Mary, and 

aren't his brothers James, Joseph, Simon and Judas? 

Aren't all his sisters with us? Where then did this man 

get all these things?’ And they took offense at him.” 

(Matthew 13:53-57) 

 

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 

h. ___ అతను దేవుని సవ భావానిి  

ప్రపదరిశ ంచలేదు 

అధ్యయ యం 5 

తింప్ి సింకలప ిం 

 

కాసోమ స్ట సృష్టని అనుసరించ దేవుడు తన పోలికలో ఒక 

సృష్టని కోరుకుని్న డు. కాబటిట, అతను మనిష్ని 

సృష్టంచాడు మరియు అతనికి నిరణయాలు తీసుకునే 

సామరాయి య నిి  ఇచాు డు. అతను భూమి, దుముమ , కానీ 

అతని చప్రతం, పోలిక మరియు సవ భావం యొకక  

మూలకాల నుండి అతనిి  సృష్టంచాడు. మనిష్ అనేది 

దేవుని యొకక  ఖ్చు తమైన ప్రాత్తనిధ్య ం కాదు, ప్రకింద 

చప్రతీకరించబడినటాుగా ఒక పోలిక. 

  

దైవం, తంప్రడి గ్గరించ వివరించే ప్రగంథాలలో అనేక 

స్తచనలు ఉన్ని యి; దేవుడు, కుమారుడు మరియు 

దేవుడు, ఆతమ . మరతయ  మనిష్కి ఈ లక్ష్ణాలలో చాలా 

ఉన్ని యి కానీ దేవునికి సమానమైన స్థసాయియిలో లేవు. 

దేవుడు మరియు మనిష్ యొకక  కొనిి  లక్ష్ణాల పోలిక 

ప్రకిందిది. 

 

 

దేవుడు మనిష్ 

దేవుడు 1 యోహాను 4:8ని 

ప్రపేమిసాతడు కానీ 

ాానిి  దేవ ష్సాతడు 

మనిష్ తోటి మనిష్ని 

ప్రపేమించగలడు మరియు 

దేవ ష్ంచగలడు 

దేవుడు జీవుడు. 

యోహాను 1:4 

మనిష్ ప్రబతుకుత్వడు కానీ 

చనిపోత్వడు 

దేవుడు సతయ ం. 

యోహాను 14:6 

మనిష్ కొంత నిజం 

తెలుసుకోగలడు 

దేవుడు 

న్నయ యవంతుడు 

(పవిప్రతుడు, 

నీత్తమంతుడు) 

2 థెసస లనీకయులు 1:6 

మానవుడు న్నయ యమైన 

మరియు సరైనద్ని కంటే 

తనకు త్వనుగా 

ముందుంట్లడు 

దేవుడు దయ. లూకా 

6:36 

మనిష్ ప్రపతీకారం 

తీరుు కుంట్లడు 

దేవుడు శాంత్త. 2 

యోహాను 3 మరియు 

యోహాను 14:7 

మనిష్ ఒకరికొకరు యుదంా 

చేసుకుంట్లడు మరియు 

పోరాడుత్వడు 

దేవుడు 

నమమ కమైనవాడు. 1 

కొరింథీయులు 10:13 

మనిష్ విశావ సంగా 

ఉండట్లనికి కషటపడత్వడు 

కానీ ఒడంబడికలను 

ఉలంాఘిసాతడు 

దేవుడు ాపం 

లేనివాడు. 2 

కొరింథీయులు 5:21 

మనిష్ ప్రపలోభాలకు, 

ాాలకు లంగిపోత్వడు 



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) 

 

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 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) 

 

“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) 

 

“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 

 

సృష్టని అనుసరించ దేవుడు మనిష్ని సవ ర ుంలో 

ఉంచాడు: 

a. ఫలించ్చ మరియు గ్గణంచ్చ, 

b. ఈడెన్ గాెనా్స్థను చూసుకోండి, 

c. మంచ చెడలాను తెలియజేసే చెటుట ఫలాలను 

త్తనకూడదు. 

 

తెలియని కాలం వరకు దేవుడు మనిష్తో నడిచాడు 

మరియు మాటా్లడాడు, అతను పరిపూరణ సృష్ట, 

నీత్తమంతుడు. 

 

కానీ సరైన సమయంలో లేద్ పరిపూరణమైన పరిసయిత్తలో, 

మానవుని ాాలకు ప్రాయశ్చు తతం చేసే ఏకైక బలిగా 

దేవుడు నజరేయుడైన యేసు శరీరానిి  ధ్రించ 

భూమిపైకి వచాు డు. అలా చేయడం ద్వ రా అతను 

ాపం యొకక  బానిసతవ ం నుండి మానవుని విముకి తకి 

ఏకైక మారాునిి  అందించాడు, ఉద్హరణకు, మోక్ష్ం 

మరియు దేవునితో సయోధ్య . 

 

సువారతలు అంతట్ల మనం యేసు నుండి దేవునితో 

సవ ర ుంలో తన నివాసానిి  ఎందుకు విడిచపెట్లటడు అనే 

ద్ని గ్గరించ నిరంతరం చదువుత్వము. అతని చరయ లు 

మరియు ప్రపకట్నలు అతని ఉదేదశయ ం ఆయన 

చెప్టు నటాుగా చేయడానికి పంపబడిన పనిని పూరిత 

చేయడం ద్వ రా దేవుణణ మహిమపరచడమేనని 

చూప్టసుతంది: 

నేను న్న తంప్రడి ఇంటా్ల ఉండవలస వచు ంది  

పూరిత చేయడానికి తంప్రడి న్నకు ఇచు న పనిని నేను 

చేయాలి, 

నీ పనిని పూరిత చేస నీకు భూమి మీద కీరి త తెచాు ను. 

 

యేసు పేర్కక ని ప్పు డు ఇది మాథ్యయ చే 

నొకిక చెపు బడింది “సప్రపయాసపడి భారముతో 

ఉని వారలారా, మీరందరూ న్నకు ఓమ్ చెపు ండి, నేను 

మీకు విప్రశాంత్త ఇసాతను. న్న కాడిని మీపైకి తెచ్చు కొని న్న 

నుండి నేరుు కోండి” (మతతయి 11:28-29). వారు వచు  

“ననిు  గూరిు  నేరుు కొనుట్కు” యేసు చేయవలస 

వచు ందిఅతని తంప్రడులు చేసాతను (యోహాను 6:38) 

దేవుడు ఆయనను పంప్టన పనిని చేసుతని్న డు. (జాన్ 9:4)  

 

యేసు చేయవలసన పని 

"మీరు చూసాతరు, సరైన సమయంలో, మనం ఇంకా 

శకి తహీనులుగా ఉని ప్పు డు, ప్రకీసుత భకి తహీనుల కోసం 

మరణంచాడు." … “అయితే దేవుడు మనపట్ ాతనకుని  

ప్రపేమను ఇందులో ప్రపదరిశ ంచాడు: మనం ాప్పలుగా 



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) 

 

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) 

 

“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) 

 

His Arrest 

The physical passion of the Christ began in Gethsemane. 

Of the many aspects of this initial suffering, the one of 

greatest physiological interest is the bloody sweat. It is 

interesting that St. Luke, the physician, is the only one to 

mention this. He says, "And being in Agony, He prayed the 

longer. And His sweat became as drops of blood, trickling 

down upon the ground." (Luke 22:44) 

 

Trial by Religious Leaders 

“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) 

 

After the arrest in the middle of the night, Jesus was next 

brought before the Sanhedrin and Caiaphas, the High 

Priest. It is here that the first physical trauma was inflicted. 

A soldier struck Jesus across the face for remaining silent 

when questioned by Caiaphas. The palace guards blind-

folded Him and mockingly taunted Him to identify them 

as they each passed by, spat upon Him, and struck Him in 

the face.  

 

Roman Tria 

“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 

ఉని ప్పు డే, ప్రకీసుత మన కోసం చనిపోయాడు” (ర్కమనాు 

5:6, 8)ఎందుకంటే అతను కోలోు యిన వాటిని వెతకాలని 

మరియు రక్షించాలని కోరుకుని్న డు. (లూకా 19:10) 

  

“ప్రపభువు తన వాగాదన్ననిి  నిలబెటుటకోవడంలో ఆలసయ ము 

చేయడు, అని కొందరు నిద్నంగా అరయిం చేసుకుంట్లరు. 

అతను మీతో సహనంతో ఉని్న డు, ఎవరూ 

నశ్చంచకూడదని, ప్రపత్త ఒకక రూ పశాు త్వతానికి రావాలని 

కోరుకుంటున్ని రు [ాపం మరియు స్సవ య జీవితం 

నుండి దేవుని ప్రపత్తబింబించే నీత్తగా మారడం. (2 పేతురు 

3:9) 

 

కావున, అతని సృష్టకి అతనితో సమాధ్యనపడుట్కు ఒక 

మారుమును అందించ్చట్యే దేవుని చతతము. “దేవుడు 

… మనుష్యయ లందరూ రక్షించబడాలని మరియు సతయ ం 

యొకక  స్థజానన్ననికి రావాలని కోరుకుంటుని్న డు. 

ఎందుకంటే ఒక దేవుడు మరియు దేవునికి మరియు 

మనుష్యయ లకు మధ్య  మధ్య వరి త ఒకక డే, శరీరప్ప మనిష్ - 

ప్రకీసుత యేసు, మనుష్యలందరికీ విమోచన ప్రకయధ్నంగా 

తనను త్వను సమరిు ంచ్చకుని్న డు (1 త్తమోత్త 2:4-6 

కూడా మతతయి 20:28; మారుక  10:25 మరియు 

హెప్రీయులు 9:15). జాన్ ఈ విధ్ంగా చె ుా డు "దేవుడు 

ప్రపపంచానిి  ఎంతగానో ప్రపేమించాడు, అతను తన ఏకైక 

కుమారుడిని ఇచాు డు, అతనిని విశవ సంచే ప్రపత్త 

ఒకక రూ నశ్చంచరు, కానీ శాశవ త జీవిత్వనిి  పొందుత్వరు." 

(జాన్ 3:16) 

 

“దేవుని దయ కోసం(యేసు, ప్రకీసుత) మోక్షానిి  తెచేు వాడు 

అందరికి కనిప్టంచాడు" (తీతు 2:11). కానీ “ప్రపభువా, 

ప్రపభువా, అని న్నతో చెపేు  ప్రపత్త ఒకక రూ పరలోక 

రాజయ ంలో ప్రపవేశ్చంచరు, కానీ పరలోకంలో ఉని  న్న 

తంప్రడి చతతం చేసేవాడు మాప్రతమే” (మతతయి 7:21). 

కాబటిట "మీరు ననిు  'ప్రపభువా, ప్రపభువా' అని ఎందుకు 

ప్టలుసాతరు మరియు నేను చెపేు ది చేయవదుద" (లూకా 

6:46)? 

 

మోక్షానికి మారుమైన ఆయన మాట్లను విని, వాటిని 

అంగీకరించడంలో మరియు ాటించడంలో విఫలమైన 

వయ కి త “పటిషటమైన ప్పన్నది లేకుండా నేలపై (భూమి. ఇసుక 

లేద్ రాయికి విరుదంాగా) ఇలాు కటుటకుని  వయ కి త 

వంటివాడు, తతూ లితంగా, ఇలాు, అతని న్నశనము పూరిత 

అవుతుంది” (లూకా 6:49). 

 

"న్న తంప్రడి ఈ ర్కజు వరకు ఎలపా్పు డూ తన పనిలో 

ఉని్న డు, నేను కూడా పని చేసుతని్న ను" (యోహాను 

5:17).మానవుని ాపములను శుది ా చేయడానికి, తన 

జీవిత్వనిి  మరియు శరీరానిి  దేవునికి ఏకైక మరియు 



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) 

 

In the early morning, battered and bruised, dehydrated, 

and exhausted from a sleepless night, Jesus is taken across 

the Praetorium of the Fortress Antonia, the seat of 

government of the Procurator of Judea, Pontius Pilate. You 

are, of course, familiar with Pilate's action in attempting to 

pass responsibility to Herod Antipas, the Tetrarch of 

Judea. Jesus apparently suffered no physical mistreatment 

at the hands of Herod and was returned to Pilate. Adapted 

from - "A Physician Testifies About the Crucifixion, Dr. C. Truman 

Davis, konnections.com/Kcundick/ crucifix.html" 

 

It was in response to the cries of the mob that Pilate 

ordered Bar-Abbas released and condemned Jesus to 

scourging and crucifixion. 

 

Questions 

1. Following His Baptism, immersion in water, 

Jesus was:  

a. ___ Full of the Holy Spirit 

b. ___ Tempted but never yielding to the 

Devil’s temptation  

c. ___ Nothing happened 

 

2. Temptation occurs when one is lured and enticed 

by their desires. 

True ___ False___ 

 

3. I have been anointed to proclaim good news, 

forgiveness of sins. 

True ___ False___ 

 

4. Many of the witnesses to Jesus’ miracles 

recognized that only through God’s power could 

they be performed. 

True ___ False___ 

 

5. The religious leaders refused to recognize God’s 

power in Jesus by His miracles. 

True ___ False___ 

 

 

పరిపూరణమైన త్వయ గంగా అరిు ంచడానికి, ాపరహితమైన 

జీవిత్వనిి  గడిప్టన యేసు తన తంప్రడి పని చేసాడు. 

విశవ సంచే వారందరూ, ఆయనయందు విధేయతతో 

కూడిన విశావ సము కలిగియుండి తంప్రడితో నితయ జీవము 

పొందుత్వరని ఆయన బోధంచాడు (యోహాను 3:15, 16). 

అతను కూడా అని్న డు "నేనే మారుమును, సతయ మును, 

జీవమును. న్న ద్వ రా తపు  ఎవరూ తంప్రడి దగ ురకు రారు. 

 

ప్రశ్న లు 

1. మనిష్ దేవుని పోలికలో సృష్టంచబడాాడు కానీ 

ఖ్చు తమైన ప్రాత్తనిధ్య ం కాదు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. సృష్ట తరావ త మనిష్కి ఆదేశాలు, ఆదేశాలు 

ఇవవ బడాాయి: 

a. ___ సంత్వనం కలిగి ఉండండి - 

ఫలవంతంగా ఉండండి మరియు 

గ్గణంచండి 

b. ___ మీ ఇంటిని జాప్రగతతగా చూసుకోండి - 

ఈడెన్ గాెనా్స్థను చూసుకోండి 

c. ___మంచ చెడలా తెలివినిచేు  చెటుట 

ఫలాలు త్తనకూడదు 

d. ___ పైవనీి  

e. ___ స్తచనలు ఇవవ బడలేదు 

 

3. యేసు భూమీమ దకు వచు న పనిని పూరిత చేశాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

4. దేవుడు ఎవరూ నశ్చంచకూడదనుకోవడం వల ా

మానవాళ్ల అంత్వ రక్షింపబడత్వరు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. ఉలేఖాంచన యెషయాలో యేసు అప్పు డు 

యెషయా ప్రపవచనం తనలో నెరవేరిందని 

చె ుా డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

 

అధ్యయ యం 6 

అతని మంప్రత్తతవ  శాఖ్ ప్రారంభం 

"అప్పు డు యేసు అతనిచే బాప్టతసమ ము పొందుట్కు 

గలిలయ నుండి యోరాదనుకు యోహాను వదదకు వచెు ను. 

యోహాను అతనిని అడాుకొని, 'నేను నీచేత బాప్టతసమ ము 

పొందవలెను, మరియు నీవు న్న దగ ురకు వసాతవా?" 

అయితే యేసు అతనికి, “ఇప్పు డు అలాగే 



Chapter 7 

The Atoning Sacrifice 

 

“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.” (Mark 15:16-20) 

 

Scourging 

There is much disagreement among authorities about the 

unusual scourging as a prelude to crucifixion. Most 

Roman writers from this period do not associate the two. 

Many scholars believe that Pilate originally ordered Jesus 

scourged as his full punishment and that the death sentence 

by crucifixion came only in response to the taunt by the 

mob that the Procurator was not properly defending Caesar 

against this pretender who allegedly claimed to be the 

King of the Jews.  

 

Preparations for the scourging were carried out when the 

Prisoner was stripped of His clothing and His hands tied 

to a post above His head. It is doubtful the Romans would 

have made any attempt to follow the Jewish law in this 

matter, but the Jews had an ancient law prohibiting more 

than forty lashes.  

 

The Roman legionnaire steps forward with the flagrum (or 

flagellum) in his hand. This is a short whip consisting of 

several heavy, leather thongs with two small balls of lead 

attached near the ends of each. The heavy whip is brought 

down with full force again and again across Jesus' 

shoulders, back, and legs. At first the thongs cut through 

the skin only. Then, as the blows continue, they cut deeper 

into the subcutaneous tissues, producing first an oozing of 

blood from the capillaries and veins of the skin, and finally 

spurting arterial bleeding from vessels in the underlying 

muscles.  

 

The small balls of lead first produce large, deep bruises 

which are broken open by subsequent blows. Finally, the 

skin of the back is hanging in long ribbons and the entire 

area is an unrecognizable mass of torn, bleeding tissue. 

When it is determined by the centurion in charge that the 

prisoner is near death, the beating is finally stopped.  

ఉండనివవ ండి, ఎందుకంటే మనం అనిి  నీత్తని 

నెరవేరు డం తగినది. యేసు బాప్టతసమ ము పొందిన 

వెంట్నే నీళ్లాోనుండి పైకి వెళ్గాా, ఇదిగో, అతనికి 

సవ ర ుము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ  ావురమువలె 

దిగివచు  అతనిమీద వచ్చు ట్ చూచ, ఇదిగో, సవ ర ుం 

నుండి సవ రం, 'ఈయన న్న ప్రప్టయ కుమారుడు, ఇతని 

పటా్ నేను సంతోష్సుతని్న ను' అని చెప్టు ంది."(మతతయి 

3:13-17) 

“ప్రపజలందరూ బాప్టతసమ ం తీసుకుంటుని ప్పు డు, యేసు 

కూడా బాప్టతసమ ం తీసుకుని్న డు. మరియు అతను 

ప్రారియిసుతని ప్పు డు, సవ ర ుం తెరవబడింది మరియు 

పవిప్రత్వతమ  ా వురంలా శరీర రూపంలో అతనిపైకి దిగింది. 

మరియు సవ ర ుం నుండి ఒక సవ రం వినిప్టంచంది: 

"నువువ  నేను ప్రపేమించే న్న కుమారుడివి; నేను నినిు  

సంతోష్సుతని్న ను."(లూకా 3:21-22) 

"మరియు యేసు పరిశుదా్తమ తో నిండినవాడు, జోరాాన్ 

నుండి త్తరిగి వచాు డు మరియు అపవాదిచే 

ోధంచబడాాడు, నలభై ర్కజులు అరణయ ంలో ఆతమ  చేత 

నడిప్టంచబడాాడు." … "నువువ  దేవుని కుమారుడివైతే, 

నినిు  ఇకక డ నుండి కిందకు విసరివేయు, ఎందుకంటే, 

"'నినిు  కాాడమని ఆయన తన దూతలకు 

ఆజాన ప్టంచ్చను,' మరియు "'వారు నినిు  

మోయకుండునటాు వారి చేతుల మీదుగా నినిు  

మోసాతరు. నీ ాదమును రాయికి కొటుటము.'' మరియు 

యేసు అతనికి జవాబిచెు ను, "నీ దేవుడైన ప్రపభువును 

పరీక్షించవదుద' అని చెపు బడినది."(లూకా 4:1-2, 9-12) 

వాయ ఖ్య : దేవుడు పరీక్షించబడడు. కానీ అతను 

ఎంప్టకలను అందించడానికి అనుమత్తంచడం 

ద్వ రా మనిష్ విశావ సానిి  పరీక్షిసాతడు. మనిష్ తన 

కోరికలను ఆడమ్ మరియు ఈవ్ మరియు 

పరిసయుయ లు వంటివాటిని ఎంచ్చకోవచ్చు  లేద్ 

దేవుడు కోరుకుని ది చేయాలని ఎంచ్చకోవచ్చు . 

 

"ఎవరూ ోధంచబడినప్పు డు, 'నేను దేవునిచే 

ోధంచబడుతుని్న ను' అని చెపు కూడదు, ఎందుకంటే 

దేవుడు చెడుతో ోధంచబడడు, మరియు అతను 

ఎవరినీ ోధంచడు, కానీ ప్రపత్త వయ కి త తన సవ ంత కోరికతో 

ఆకరిషంచబడినప్పు డు మరియు ప్రపలోభపెట్టబడినప్పు డు 

ోధంచబడత్వడు. "(జేమ్స  1:13-14) 

 



 

The half-fainting Jesus is then untied and allowed to slump 

to the stone pavement, wet with His own blood. The 

Roman soldiers see a great joke in this provincial Jew 

claiming to be king. They throw a robe across His 

shoulders and place a stick in His hand for a scepter. They 

still need a crown to make their travesty complete. Flexible 

branches covered with long thorns (commonly used in 

bundles for firewood) are plaited into the shape of a crown 

and this is pressed into His scalp. Again, there is copious 

bleeding, the scalp being one of the most vascular areas of 

the body.  

 

After mocking Him and striking Him across the face, the 

soldiers take the stick from His hand and strike Him across 

the head, driving the thorns deeper into His scalp. Finally, 

they tire of their sadistic sport and the robe is torn from 

His back. Already having adhered to the clots of blood and 

serum in the wounds, its removal causes excruciating pain 

just as in the careless removal of a surgical bandage, and 

almost as though He were again being whipped, the 

wounds once more begin to bleed.  

 

Crucifixion 

In deference to Jewish custom, the Romans return His 

garments. The heavy patibulum of the cross is tied across 

His shoulders, and the procession of the condemned 

Christ, two thieves, and the execution detail of Roman 

soldiers headed by a centurion begins its slow journey 

along the Via Dolorosa. In spite of His efforts to walk 

erect, the weight of the heavy wooden beam, together with 

the shock produced by copious blood loss, is too much. He 

stumbles and falls. The rough wood of the beam gouges 

into the lacerated skin and muscles of the shoulders. He 

tries to rise, but human muscles have been pushed beyond 

their endurance.  

 

The centurion, anxious to get on with the crucifixion, 

selects a stalwart North African onlooker, Simon of 

Cyrene, to carry the cross. Jesus follows, still bleeding and 

sweating the cold, clammy sweat of shock, until the 650-

yard journey from the fortress Antonia to Golgotha is 

finally completed.  

 

Jesus is offered wine mixed with myrrh, a mild analgesic 

mixture. He refuses to drink. Simon is ordered to place the 

patibulum on the ground and Jesus is quickly thrown 

backward with His shoulders against the wood. The 

legionnaire feels for the depression at the front of the wrist. 

అతని మిషన్ 

“దెయయ ం ఈ ప్రపలోభాలనిి ంటినీ ముగించనప్పు డు, 

అతను సరైన సమయం వరకు అతనిి  విడిచపెట్లటడు. 

యేసు ఆతమ  యొకక  శకి తతో గలిలయకు త్తరిగి వచాు డు, 

మరియు అతని గ్గరించన వారతలు మొతతం ప్రగామీణ 

ప్రాంత్వలలో వాయ ప్టంచాయి. అతను వారి సమాజ 

మందిరాలలో బోధంచాడు, మరియు అందరూ అతనిని 

ప్రపశంసంచారు. అతను పెరిగిన నజరేతుకు వెళ్ల,ా 

విప్రశాంత్త ర్కజున అతను తన అలవాటు ప్రపకారం సమాజ 

మందిరానికి వెళ్లళ డు. మరియు అతను చదవడానికి 

లేచ నిలబడాాడు. యెషయా ప్రపవక త ప్రగంథప్ప చ్చట్ట 

అతనికి అందజేయబడింది. ద్నిి  విప్పు తూ, “ప్రపభువు 

ఆతమ  న్నపై ఉంది, ఎందుకంటే పేదలకు సువారత 

ప్రపకటించడానికి ఆయన ననిు  అభిషేకించాడు” అని 

ప్రవాయబడిన ప్రపదేశానిి  అతను కనుగొని్న డు. ఖైదీలకు 

సావ తంప్రతయ ం మరియు అంధులకు చూప్ప ప్పనరుదారణ, 

అణగారిన వారిని విడుదల చేయడం, ప్రపభువు 

అనుప్రగహం యొకక  సంవతస రానిి  ప్రపకటించడానికి 

అతను ననిు  పంాడు'' (యెషయా 61:1-2 నుండి). 

తరావ త ఆ చ్చట్టను చ్చటిట, పరిచారకునికి త్తరిగి ఇచు  

కూరుు ని్న డు.(లూకా 4:13-21) 

 

వాా ఖా్ : దేవుని ప్రపజలు “ప్రకీసుతను ప్రపకటించాలి, 

ప్రపకటించాలి, సువారత” అది ాప క్ష్మాపణ 

సందేశం.యూదులు తమ ాాల క్ష్మాపణ కోసం 

ఎదురుచూశారు ఎందుకంటే వారి త్వయ గాలు వాటిని 

తొలగించలేవు. 

 

వారి “ాప బలి, ఒక ప్రపతేయ క రకం, మొజాయిక్ చట్టంలో 

మొదట్ ప్రపసాతవించబడింది. ఇది తపు నిసరిగా 

ప్రాయశ్చు తతం, దేవతతో ఒడంబడిక సంబంధ్యలను 

ప్పనరుదరాించడానికి ఉదేదశ్చంచబడింది. ప్రపతేయ క 

లక్ష్ణాలు: (1) పవిప్రత స్థసయిలం ముందు రకాతనిి  

చలకరించాలి, ధూపపీఠం యొకక  కొముమ ల మీద 

ఉంచాలి మరియు దహనబలిపీఠం దిగ్గవన పోయాలి; 

(2) మాంసం పవిప్రతమైనది, ఆరాధ్కుడు త్వకకూడదు, 

పూజారి మాప్రతమే త్తన్నలి. ాపపరిహారారయి దినం యొకక  

ప్రపతేయ క ఆచారం ాపపరిహారారయిం చ్చటూట  కేంప్రదీకృతమై 

ఉంటుంది. (ఇంట్రేి షనల్ స్థసాట ండర్ ా బైబిల్ 

ఎన్సస కాోపీడియా) ఇది యేసు ాపపరిహారారయి బలిని 

స్తచంచంది. 

“నేను మీతో నిజం చెప్పతని్న ను, విశవ సంచేవాడికి 



He drives a heavy, square, wrought-iron nail through the 

wrist and deep into the wood. Quickly, he moves to the 

other side and repeats the action being careful not to pull 

the arms too tightly, but to allow some flexion and 

movement. The patibulum is then lifted in place at the top 

of the stipes and the titulus reading "Jesus of Nazareth, 

King of the Jews" is nailed in place.  

 

The left foot is now pressed backward against the right 

foot, and with both feet extended, toes down, a nail is 

driven through the arch of each, leaving the knees 

moderately flexed. The victim is now crucified. As He 

slowly sags down with more weight on the nails in the 

wrists excruciating pain shoots along the fingers and up 

the arms to explode in the brain -- the nails in the wrists 

are putting pressure on the median nerves. As He pushes 

Himself upward to avoid this stretching torment, He places 

His full weight on the nail through His feet. Again, there 

is the searing agony of the nail tearing through the nerves 

between the metatarsal bones of the feet. 

 

“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) 

 

At this point, as the arms fatigue, great waves of cramps 

sweep over the muscles, knotting them in deep, relentless, 

throbbing pain. With these cramps comes the inability to 

push Himself upward. Hanging by his arms, the pectoral 

muscles are paralyzed and the intercostal muscles are 

unable to act. Air can be drawn into the lungs, but cannot 

be exhaled. Jesus fights to raise Himself in order to get 

even one short breath. Finally, carbon dioxide builds up in 

the lungs and in the blood stream and the cramps partially 

నితయ జీవం ఉంది. నేను జీవప్ప ర్కట్టట. మీ పూరీవ కులు 

ఎడారిలో మన్ని  త్తన్ని రు, అయినపు టికీ వారు 

చనిపోయారు. అయితే ఇకక డ పరలోకం నుండి 

దిగివచు న ర్కట్టట ఉంది, అది మనిష్ త్తనవచ్చు  

మరియు చనిపోదు. నేను సవ ర ుం నుండి దిగివచు న 

సజీవ ర్కట్టట. ఎవరైన్న ఈ ర్కట్టట త్తంటే, అతను 

శాశవ తంగా జీవిసాతడు. ఈ ర్కట్టట న్న మాంసం, నేను 

లోక జీవితం కోసం ఇసాతను."(జాన్ 6:47-51) 

 

వాా ఖా్ : ప్రకీసుత నితయ జీవానికి సజీవమైన ర్కట్టట, 

ఎపు టికీ జీవించడానికి "జీవిత పద్లు". 

 

యేసు చె ుా డు "నేనే మారుమును సతయ మును 

జీవమును. న్న ద్వ రా తపు  ఎవవ రూ తంప్రడియొదదకు 

రారు." (యోహాను 14:6-7) యేసు వారియొదదకు వచు , 

“పరలోకమందును భూమిమీదను సరావ ధకారము న్నకు 

ఇవవ బడినది. కాబటిట మీరు వెళ్ల,ా అనిి  దేశాలను 

శ్చష్యయ లనుగా చేసుకోండి, తంప్రడి మరియు కుమారుడు 

మరియు పరిశుదా్తమ  న్నమంలో వారికి బాప్టతసమ ం 

ఇవవ ండి మరియు నేను మీకు ఆజాన ప్టంచన ప్రపత్తద్నిని 

ాటించమని వారికి బోధంచండి. మరియు ఖ్చు తంగా, 

నేను యుగాంతం వరకు ఎలపా్పు డూ మీతో ఉంట్లను. 

(మతతయి 28:18-20) 

 

వీట్నిి ంటికీ రుజువు నెరవేరిన ప్రపవచన్నలు, 

అదుు త్వలు మరియు చవరికి అతని బహిరంగ మరణం, 

ఖ్ననం మరియు అతని ప్పనరుత్వయినంలో వందలాది 

మంది శ్చష్యయ లు సాక్ష్య మిచాు రు. 

 

అతని ఉపమానం 

ఉపమానం అంటే భూలోక కథ అని ఎవర్క చె ుా రు. 

జీసస్ట బోధ్లు చాలా ఉపమాన్నలలో చేసనటాు 

కనిప్టసుతంది. వాసతవానికి, ఇది "తంప్రడి" యొకక  ఇష్టటనిి  

చేయడమే. దేవుణణ సంతోషపెట్టడానికి ప్రపయత్తి సుతని  

యూదులు ఈ ఉపమాన్నలను చాలా అరయిం చేసుకోగలరు, 

అయితే వారి హృదయాలు పదవి, అధకారం, ప్రపత్తషట 

మరియు డబుబ  గ్గరించ ఎకుక వగా ఆలోచంచే మత 

పెదదలు అతని సందేశానిి  అరయిం చేసుకోలేరు లేద్ 

ఉపమాన్నలలో అంగీకరించడానికి నిరాకరించారు. స్థకాోడా 

మైండ్స్థకి సు షటంగా గ్గరితంచడం కషటం. 

 

అతని అదుు త్వలు 

అదుు త్వల ప్రపయోజనం ఏమిటి? యేసు తన దేశసుయిలు 



subside. Spasmodically, he is able to push Himself upward 

to exhale and bring in the life-giving oxygen. It was 

undoubtedly during these periods that He uttered the seven 

short sentences recorded.  

 

The first, "Father, forgive them for they know not what 

they do."  

 

The second, to the penitent thief, "Today thou shalt be with 

me in Paradise."  

 

The third, looking down at the terrified, grief-stricken 

adolescent John -- the beloved Apostle -- he said, "Behold 

thy mother." Then, looking to His mother Mary, "Woman 

behold thy son."  

 

The fourth cry is from the beginning of the 22nd Psalm, 

"My God, my God, why hast thou forsaken me?"  

 

Hours of limitless pain, cycles of twisting, joint-rending 

cramps, intermittent partial asphyxiation, searing pain 

where tissue is torn from His lacerated back. He moves up 

and down against the rough timber enduring hours of 

limitless pain, cycles of twisting, joint-rending cramps, 

intermittent partial asp. Then another agony begins: a 

terrible crushing pain deep in the chest as the pericardium 

slowly fills with serum and begins to compress the heart.  

One remembers again the 22nd Psalm, the 14th verse: "I 

am poured out like water, and all my bones are out of joint; 

my heart is like wax; it is melted in the midst of my 

bowels."  

 

It is now almost over. The loss of tissue fluids has reached 

a critical level; the compressed heart is struggling to pump 

heavy, thick, sluggish blood into the tissue; the tortured 

lungs are making a frantic effort to gasp in small gulps of 

air. The markedly dehydrated tissues send their flood of 

stimuli to the brain.  Jesus gasps His fifth cry, "I thirst."  

 

One remembers another verse from the prophetic 22nd 

Psalm: "My strength is dried up like a potsherd; and my 

tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into 

the dust of death."  

 

A sponge soaked in posca, the cheap, sour wine which is 

the staple drink of the Roman legionaries, is lifted to His 

lips. He apparently doesn't take any of the liquid. The body 

of Jesus is now in extremes, and He can feel the chill of 

తనను రాజుగా చేయాలని కోరుతుని్న డా లేక 

అభిష్కుతడిి  పంప్పత్వనని దేవుడు చేసన వాగాదన్ననిి  

నెరవేరుసుతని్న డా? ఉపమాన్నల మాదిరిగానే, అది 

“తంప్రడి చతతం చేయడం”. 

 

తరచ్చగా గొపు  సమూహాలు యేసును వెంబడించ, 

బహుశా "న్నకు ఏమి ఉంది?" లేద్ అతను వారి భూమిపై 

రాజుగా ఉంటే కేవలం ఆసకి తగా లేద్ రాజకీయ అధకారం 

కోసం కోరికతో. ఆయన మెస్సస య అని కొందరు నమిమ  

ఉండవచ్చు . ఈ సాక్షులను మూడు ప్రగూప్పలుగా 

విభజించవచ్చు : 

 

అదుు తం ప్రగహీత 

నిశు యంగా అందరూ ఆనందంతో మరియు 

ఆనందంతో నిండిపోయారు మరియు దేవుణణ 

అతయ ంత మహిమపరిచారు. ఒక ముఖ్య మైన 

మినహాయింప్ప ఏమిట్ంటే, పది మంది 

కుష్యట ర్కగ్గలను శుప్రభపరచడం, వారిలో తొమిమ ది 

మంది దేవునికి మహిమ ఇవవ డానికి త్తరిగి రాలేదు. 

 

అదుు త్వనికి సాక్షులు 

సాక్షులు అదుు త్వనిి  మాప్రతమే గమనించలేదు; 

దేవుని శకి త ద్వ రా మాప్రతమే అలాంటి అదుు త్వలు 

జరుగ్గత్వయని వారు మానవ పరిమితులను 

గ్గరితంచారు. చాలా మంది దేవుణణ స్థసుతత్తంచారు 

మరియు ఆయనను మహిమపరిచారు - కాని 

పరిసయుయ లు కాదు. 

 

మత పెదదలు 

మత న్నయకులు శాస్తసుతలు మరియు పరిసయుయ లు 

సంపద, అధకారం, ప్రపత్తషట మరియు ప్పరుష్యల 

ప్రపశంసలు కలిగి ఉన్ని రు. సాధ్యరణ మానవుడు 

ఆయనే మెస్సస య అని నముమ తూ ఉంటే, యేసు తమ 

దేశానిి , వారి స్థసాయిన్ననిి  మరియు వారి శకి తని న్నశనం 

చేయబోతుని్న డని వారు నమామ రు. పరయ వసానంగా, 

అతను పైనుండి వచాు డని లేద్ అతను చేసన 

అదుు త్వలలో ఏదైన్న దేవుని నుండి వచు నవని 

అంగీకరించడానికి వారు నిరాకరించారు. వారు వాటిని 

డెవిల్ యొకక  శకి తకి ఆాదించారు. వారు ఆయనను 

చంాలనుకున్ని రు కానీ అతడు దేవుని నుండి 

వచు నవాడని నమిమ న ప్రపజలకు భయపడాారు. 

చవరగా, వారు తమ సవ ంత సంప్రపద్యాలు మరియు 

చట్లట లను చాలా ఉలంాఘించారు; ఉద్, సబాబ త్ 



death creeping through His tissues. This realization brings 

out His sixth words "It is finished."  

 

His mission of atonement is now complete. Finally, He 

chooses to die. With one last surge of strength, he once 

again presses His torn feet against the nail, straightens His 

legs, takes a deeper breath, and utters His seventh and last 

cry, "Father! Into thy hands I commit my spirit."  

The rest you know. In order that the Sabbath not be 

profaned, the Jews asked that the condemned men be 

dispatched and removed from the crosses. The common 

method of ending a crucifixion was by crurifracture, the 

breaking of the bones of the legs. This prevented the victim 

from pushing himself upward; thus, the tension could not 

be relieved from the muscles of the chest and rapid 

suffocation occurred. The legs of the two thieves were 

broken, but when the soldiers came to Jesus, they saw that 

this was unnecessary.  

 

Apparently to make doubly sure of death, the legionnaire 

drove his lance through the fifth interspace between the 

ribs, upward through the pericardium and into the heart. 

The 34th verse of the 19th chapter of the Gospel according 

to St. John reports: "And immediately there came out 

blood and water." That is, there was an escape of water 

fluid from the sac surrounding the heart, giving 

postmortem evidence that Our Lord died not the usual 

crucifixion death by suffocation, but of heart failure (a 

broken heart) due to shock and constriction of the heart by 

fluid in the pericardium.  

 

Thus, we have had our glimpse -- including the medical 

evidence -- of that epitome of evil which man has 

exhibited toward Man and toward God. It has been a 

terrible sight, and more than enough to leave us 

despondent and depressed. How grateful we can be that we 

have the great sequel in the infinite mercy of God toward 

man. 

 

Scourging and Crucifixion were adapted from – “A 

Physician Testifies About the Crucifixion, Dr. C. Truman Davis, 

konnections.com/Kcundick/crucifix.html” 

 

David foretold it this way “My God, my God, why have 

you forsaken me? Why are you so far from saving me, so 

far from the words of my groaning? …  But I am a worm 

and not a man, scorned by men and despised by the people.  

All who see me mock me; they hurl insults, shaking their 

heads: He trusts in the LORD; let the LORD rescue him. Let 

న్నడు విచారణ, తప్పు డు సాక్షులను వెతకడం, 

అతనిని పటుటకుని ందుకు డబుబ  చెలింాచడం, కానీ 

త్తరిగి వచు నప్పు డు అది "స్థబడా్ మనీ" అని గ్గరితంచ 

త్తరసక రించడం. చవరికి, వారు "అతనిి  సలువ 

నుండి దిగనివవ ండి మరియు మేము అతనిని 

నముమ త్వము" అని చె ుా రు. 

 

అతని శప్రతువులు 

అతని భూసంబంధ్మైన పరిచరయ  సమయంలో ప్రకీసుతను 

వయ త్తరేకించన వారిని ప్రగంథాలు గ్గరితంచాయి మరియు 

అతని ప్పనరుత్వయినం మరియు ఆర్కహణ తరువాత అతని 

చరిు ని వయ త్తరేకించాయి. 

 

హెర్కడ్ (ర్కమన్ రాజు) 

“యూదులకు రాజుగా ప్పటిటనవాడు ఎకక డ ఉని్న డు? 

మేము తూరుు న అతని నక్ష్ప్రత్వనిి  చూశాము 

మరియు అతనిని పూజించడానికి వచాు ము.... రాజు 

హేర్కదు అది విని ప్పు డు, అతను కలవరపడాాడు ... 

“అతను వారిని బేతెహాేముకు పంప్ట, 'వెళ్ల ాబిడ ాకోసం 

జాప్రగతతగా వెతకండి. మీరు అతనిి  కనుగొని  వెంట్నే, 

న్నకు నివేదించండి, నేను కూడా వెళ్ల ా ఆయనను 

ఆరాధసాతను. ... “హేర్కదు త్వను మాంప్రత్తకులచే 

మోసపోయానని ప్రగహించనప్పు డు, అతను కోపంగా 

ఉని్న డు మరియు అతను నేరుు కుని  సమయానికి 

అనుగ్గణంగా బెతెహాేమ్ మరియు ద్ని పరిసరాలాోని 

ెండు సంవతస రాల మరియు అంతకంటే తకుక వ 

వయసుస  ఉని  అబాబ యిలందరినీ చంపమని 

ఆదేశ్చంచాడు. మాగీ నుండి." (మతతయి 2:2-3; 8, 16) 

 

డెవిల్ (సాత్వను 

“అప్పు డు అపవాదిచే ోధంపబడుట్కు యేసు 

ఆతమ చేత ఎడారిలోకి నడిప్టంచబడాాడు. నలభై 

పగళ్తళ  మరియు నలభై రాప్రతులు ఉపవాసం ఉని  

తరువాత, అతను ఆకలితో ఉని్న డు. ోధ్కుడు 

అతని వదదకు వచు , 'నువువ  దేవుని కుమారుడివైతే,' 

అని చె ుా డు ... మళీళ , దెయయ ం అతనిి  చాలా ఎతెత తన 

పరవ త్వనికి తీసుకెళ్ల ాప్రపపంచంలోని అనిి  రాజాయ లను 

మరియు వాటి వైభవానిి  అతనికి చూప్టంచంది. 

“నువువ  నమసక రించ ననిు  ఆరాధసేత ఇదంత్వ నీకు 

ఇసాతను” అని్న డు. యేసు అతనితో, 'సాత్వన్న, న్నకు 

దూరంగా! ఎందుకంటే, 'మీ దేవుడైన యెహోవాను 

ఆరాధంచండి, ఆయనను మాప్రతమే సేవించండి' 

అని ప్రవాయబడింది.(మతతయి 4:1-3; 8-11) 



him deliver him, since he delights in him. …  I am poured 

out like water, and all my bones are out of joint. My heart 

has turned to wax; it has melted away within me. My 

strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks 

to the roof of my mouth; you lay me in the dust of death.  

Dogs have surrounded me; a band of evil men has 

encircled me, they have pierced my hands and my feet.  I 

can count all my bones; people stare and gloat over me. 

They divide my garments among them and cast lots for my 

clothing. …  All the ends of the earth will remember and 

turn to the LORD, and all the families of the nations will 

bow down before him, for dominion belongs to the LORD 

and he rules over the nations.  All the rich of the earth will 

feast and worship; all who go down to the dust will kneel 

before him — those who cannot keep themselves alive.  

Posterity will serve him; future generations will be told 

about the Lord.  They will proclaim his righteousness to a 

people yet unborn — for he has done it.” (Psalm 22:1-8; 

14-18; 27-31) 

Burial 

“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 

Jesus of Nazareth, The Messiah, did His Father’s will 

(John 6:38) by offering His body of flesh as the only 

sacrifice that could atone for man’s sins, forgiveness. His 

sin offering was accepted by God as evidenced of His 

resurrection from death. Without His resurrection Jesus’ 

death would have been meaningless, no different than all 

mankind. 

 

“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 

 

నజరేత్ పౌరులు(సవ సయిల ప్రపజలు) 

“యేసు ఈ ఉపమాన్నలు పూరిత చేసన తరావ త, అతను 

అకక డి నుండి వెళ్లపాోయాడు. అతను తన 

సవ ప్రగామానికి వచు , వారి సమాజ మందిరంలో 

ప్రపజలకు బోధంచడం ప్రారంభించాడు, మరియు 

వారు ఆశు రయ పోయారు. 'ఈ మనిష్కి ఈ స్థజాననం 

మరియు అదుు త శకుతలు ఎకక డ వచాు యి?' వాళ్తళ  

అడిగెను. 'ఇతను వప్రడంగి కొడుకు కాద్? అతని తలాి 

పేరు మేరీ, మరియు అతని సోదరులు జేమ్స , జోసెఫ్, 

సైమన్ మరియు జుడాస్ట కాద్? అతని 

సోదరీమణులందరూ మనతో లేరా? మరి ఈ మనిష్కి 

ఇవనీి  ఎకక డి నుంచ వచాు యి?' మరియు వారు 

అతనిపై కోపం తెచ్చు కున్ని రు.(మతతయి 13:53-57) 

 

జుడాస్ట ఇసాక రియోట్(అపొసతలులలో ఒకరు 

"అప్పు డు పనిె ండు మందిలో ఒకడు, యూద్ 

ఇసాక రియోట్, ప్రపధ్యన యాజకుల వదదకు వెళ్ల,ా "నేను 

అతనిి  మీకు అపు గిసేత మీరు న్నకు ఏమి ఇవవ డానికి 

సదాంగా ఉన్ని రు?" మరియు వారు అతనికి ముపైు  

వెండి న్నణేలు లెకిక ంచారు. కాబటిట, అపు టి నుండి 

అతను అతనికి ప్రద్యహం చేయడానికి అవకాశానిి  

వెతుకుతుని్న డు.(మాథ్యయ  26:14-16 26:3-4) 

 

పరిసయుయ లు, ప్రపధ్యన యాజకులు, పెదదలు, లేఖ్కులు 

మరియు కౌనిస ల్ 

“వారు బయటికి వెళ్లనాప్పు డు, ఇదిగో, మూగవాడును 

దయయ ం పటిటన ఒక వయ కి తని ఆయన దగ ురికి 

తీసుకొచాు రు. మరియు దయయ ం 

వెళ్ళ గొట్టబడినప్పు డు, మూగవాడు మాటా్లడాడు. 

మరియు జనసమూహములు ఆశు రయ పడి, 

'ఇప్రశాయేలులో ఇది ఎని డూ చూడలేదు!' ... అయితే 

పరిసయుయ లు, 'అతను దయాయ ల అధపత్త ద్వ రా 

దయాయ లను వెళ్గాొట్లటడు' అన్ని రు. ... ఇదిగో, 

ఎండిపోయిన చేయి ఉని  ఒక వయ కి త ఉని్న డు. 

మరియు వారు ఆయనను, 'విప్రశాంత్త దినమున 

సవ సయిపరచ్చట్ న్నయ యమా?' - వారు అతనిని 

నిందించవచ్చు . అప్పు డు ఆయన వాళ్తాో ఇలా 

అని్న డు: “మీలో ఒక గొప్రె ఉంది, మరియు అది 

విప్రశాంత్త ర్కజున గ్గంట్లో పడితే, ద్నిని పటుటకుని 

బయట్కు తీయలేద్? అలాంట్ప్పు డు గొప్రె కంటే 

మనిష్ విలువ ఎంత? కాబటిట సబాబ త్ ర్కజున మేలు 

చేయడం ధ్రమ ం.' అప్పు డు ఆయన ఆ వయ కి తతో, 'నీ 



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.” 

(Matt 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) 

 

With the sacrificial sin offering and resurrection Jesus 

established a New Covenant with man by HIS death. (Heb. 

9:15) 

 

God puts those in this New Covenant who believe Christ 

was God in a human body, change from a sinful life to a 

righteous one, and plead to God to forgive by being 

immersed in Christ’s blood. They are now in Christ’s 

Body, the “My Church” He established by His sacrifice 

and resurrection. 

 

Questions 

1. With His atoning sacrifice and resurrection Jesus 

established a New Covenant with Man. 

True ___ False___ 

 

2. Who does God put into the New Covenant? 

a. ___ Those who believe Jesus was God in 

human body 

b. ___ Those who repent – change from a 

sinful life 

c. ___ Those who plead for forgiveness by 

being Baptized 

d. ___ All the above. 

 

3. Those put into the New Covenant are in the 

Church Christ established. 

True ___ False___ 

చెయియ  చాప్ప' అని్న డు. మరియు అతను ద్నిని 

విసతరించాడు మరియు అది మర్కకద్ని వలె 

ప్పనరుదారించబడింది. అప్పు డు పరిసయుయ లు 

బయట్కు వెళ్ల,ా ఆయనను ఎలా న్నశనం చేయాలో 

ఆయనకు వయ త్తరేకంగా పన్ని గం పన్ని రు. ... 

ఇప్పు డు ప్రపధ్యన యాజకులు మరియు పరిసయుయ లు 

అతని ఉపమాన్నలు విని ప్పు డు, అతను తమ 

గ్గరించ మాటా్లడుతుని్న డని ప్రగహించారు. అయితే 

వారు ఆయన మీద చేయి వేయాలని కోరినప్పు డు, 

వారు ఆయనను ప్రపవక తగా తీసుకున్ని రు గనుక 

జనసమూహములకు భయపడిరి.”(మతతయి 9:32-34; 

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

 

“అప్పు డు యేసు జనసమూహములతో మరియు తన 

శ్చష్యయ లతో ఇలా అని్న డు: 'శాస్తసుతలు మరియు 

పరిసయుయ లు మోషే స్సటులో కూరుు న్ని రు. కాబటిట, 

వారు మీకు ఏది చెప్టు న్న, గమనించండి మరియు 

చేయండి, కానీ వారి పనుల ప్రపకారం చేయవదుద; 

ఎందుకంటే వారు చెపేు ది మరియు చేయవదుద' ... 

'అయితే శాస్తసుతలారా మరియు పరిసయుయ లారా, 

వేషధ్యరులారా! మీరు మనుష్యయ లకు వయ త్తరేకంగా 

పరలోక రాజాయ నిి  మూసవేశారు; ఎందుకంటే మీరు 

లోపలికి వెళ్కాండి, లోపలికి వెళా్లవారిని లోపలికి 

వెళ్నాివవ రు. ... అప్పు డు ప్రపధ్యన యాజకులు, 

శాస్తసుతలు మరియు ప్రపజల పెదదలు కయఫా అని 

ప్టలువబడే ప్రపధ్యన యాజకుని రాజభవనం వదద 

సమావేశమయాయ రు మరియు ఉాయం ద్వ రా 

యేసును పటుటకుని చంపడానికి పథకం 

వేశారు.(మతతయి 23:1-3; 13-14) 

 

“మరియు యేసును పటుటకుని వారు ఆయనను 

ప్రపధ్యన యాజకుడైన కయఫా దగ ురకు తీసుకెళా్లరు, 

అకక డ శాస్తసుతలు మరియు పెదదలు 

సమావేశమయాయ రు. అయితే పేతురు ప్రపధ్యన 

యాజకుని ప్రాంగణం వరకు ఆయనను 

వెంబడించాడు. మరియు అతను లోపలికి వెళ్ల ా

అంతం చూడడానికి సేవకులతో కూరుు ని్న డు. 

ఇప్పు డు ప్రపధ్యన యాజకులు, పెదదలు మరియు 

మహాసభ అంత్వ యేసును చంపడానికి అతనిపై 

తప్పు డు సాక్ష్య ం కోసం వెత్తకారు, కానీ ఎవరూ 

దరకలేదు. చాలా మంది తప్పు డు సాక్షులు 

ముందుకు వచు నపు టికీ, వారు ఎవరూ 

కనుగొనలేదు.(మతతయి 26:57-60) 



 

 

Chapter 8 

Instructions to His Disciples 

 

"My food," said Jesus "is to do the will of him who sent me 

and to finish his work. Do you not say, ‘Four months more 

and then the harvest’? I tell you, open your eyes and look 

at the fields! They are ripe for harvest. Even now the 

reaper draws his wages, even now he harvests the crop for 

eternal life, so that the sower and the reaper may be glad 

together. Thus, the saying ‘One sows and another reaps’ 

is true. I sent you to reap what you have not worked for. 

Others have done the hard work, and you have reaped the 

benefits of their labor." (John 4:34-38) 

 

What is this sowing and reaping that those in Christ are to 

do? 

 

Make Disciples 

“Jesus told His disciples shortly before He returned to the 

Father that ‘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 (authority) of the 

Father and of the Son and of the Holy Spirit.’” (Matthew 

28:18-19) 

 

"Go into all the world and preach (proclaim) the good 

news (salvation is through Christ’s life, death [the atoning 

sacrifice], death, burial and resurrection) to all creation.  

Whoever believes and is baptized will be saved, but 

whoever does not believe will be condemned.” (Mark 

16:15-16) 

 

Those who accept Christ’s message of forgiveness and 

salvation are to be taught to "observe all things that I have 

commanded you" (Matthew 28:20). In Acts 2:42 we find 

"they devoted themselves to the apostles’ teaching and 

fellowship, to the breaking of bread and the prayers."  

 

Comment: “Breaking Bread” probably refers eating 

their common meal together. However, it could have 

been the “Lord’s Supper” or both. The apostles’ 

teachings were not of man’s tradition or the apostles’ 

opinion but the Words Christ spoke as the Holy Spirit 

enabled them to recall. 

 

Were the apostles and disciples the only ones who had the 

task of preaching/teaching the Gospel? NO. 

 

ది యాంటీస్తకైస్టటస (ప్రకీసుతను దేవుడు అని నిరాకరించే వారు) 

“ఈ విధ్ంగా మీరు దేవుని ఆతమ ను గ్గరితంచగలరు: 

యేసుప్రకీసుత శరీరములో వచాు డని అంగీకరించే ప్రపత్త 

ఆతమ  దేవుని నుండి వచు నది, అయితే యేసును 

అంగీకరించని ప్రపత్త ఆతమ  దేవుని నుండి వచు నది 

కాదు. ఇది ప్రకీసుత విర్కధ యొకక  ఆతమ , ఇది 

రాబోతోందని మీరు విని్న రు మరియు ఇప్పు డు కూడా 

లోకంలో ఉన్ని రు.(1 యోహాను 4:2-3) 

 

“యేసుప్రకీసుత శరీరధ్యరియై వసుతని్న డని 

అంగీకరించని చాలా మంది మోసగాళా్త లోకంలోకి 

వెళ్లపాోయారు. అలాంటి వయ కి త ఎవరైన్న మోసగాడు 

మరియు ప్రకీసుత విర్కధ."(2 జాన్ 7) 

 

అతని అెస్టట 

ప్రకీసుత భౌత్తక అభిరుచ గెతస మనేలో ప్రారంభమైంది. ఈ 

ప్రారంభ బాధ్ యొకక  అనేక అంశాలలో, గొపు  శారీరక 

ఆసకి తలో ఒకటి రక తప్ప చెమట్. సెయింట్ లూక్ అనే 

వైదుయ డు మాప్రతమే ఈ విషయానిి  ప్రపసాతవించడం 

ఆసకి తకరం. అతను చె ుా డు, "మరియు వేదనలో 

ఉని ందున, అతను ఎకుక వసేప్ప ప్రారి యించాడు. 

మరియు అతని చెమట్ రక తప్ప బిందువుల వలె మారింది, 

నేలపైకి జారిపోయింది." (లూకా 22:44) 

 

మత పెదదల విచారణ 

“యేసు తన కోసం వచు న ప్రపధ్యన యాజకులతో, 

దేవాలయ కాపలాద్రుడితో, పెదదలతో ఇలా అని్న డు: 

‘మీరు కతుతలు, గళ్తాో వచాు రు కాబటిట నేను 

త్తరుగ్గబాటుకు న్నయకతవ ం వహిసుతని్న న్న? ప్రపత్తర్కజు 

నేను మీతో ాటు ఆలయ కోరుటలలో ఉని్న ను, మీరు 

న్నపై చేయి వేయలేదు. అయితే ఇది నీ ఘడియ-చీకటి 

రాజయ మేలుతుంది.' అప్పు డు వారు అతనిని పటుటకొని, 

అతనిని తీసుకువెళ్ల,ా ప్రపధ్యన యాజకుని ఇంటికి 

తీసుకెళా్లరు.(లూకా 22:52-54) 

 

అరరాాప్రత్త అెసుట చేసన తరావ త, యేసు తదుపరి 

మహాసభ మరియు ప్రపధ్యన యాజకుడైన కయఫా ముందు 

తీసుకురాబడాాడు. మొదటి శారీరక గాయం ఇకక డే 

జరిగింది. కైఫా ప్రపశి్చ ంచనప్పు డు మౌనంగా ఉని ందుకు 

ఒక సైనికుడు యేసును ముఖ్ం మీద కొట్లటడు. యా లెస్ట 

గారాులు అతనిని గ్గడిగాా మడతపెట్లట రు మరియు వారు 

ప్రపత్త ఒకక రు వెళ్తతుని ప్పు డు వారిని గ్గరితంచమని 



 

“On that day (stoning of Stephen) a great persecution 

broke out against those belonging to the way (those in 

Christ) at Jerusalem, and all except the apostles were 

scattered throughout Judea and Samaria. Godly men 

buried Stephen and mourned deeply for him.  … Those 

who had been scattered preached (euaggelizo - therefore, 

evangelized as keérux is the Greek word for preach) the 

word wherever they went.” (Acts 8:1-5) 

 

The apostle Paul stated “I am not ashamed of the gospel, 

because it is the power of God for the salvation of everyone 

who believes, (those who act upon their faith).” (Romans 

1:16) 

Questions 

1. Jesus said My food is to do the will of My father. 

True ___ False___ 

 

2. Shortly before Jesus returned to Heaven, He said 

ALL authority has been given to Me. 

True ___ False___ 

 

3. Jesus instructed his disciples to: 

a. ___ Make disciples by proclaiming the 

Good News 

b. ___ Baptize the obedient disciples  

c. ___ All the above 

 

4. Those who accepted Christ message if 

forgiveness continued in the apostles teaching, 

fellowship, breaking of bread and prayers. 

True ___ False___ 

 

5. Those in Christ’s church, Christians, when 

persecuted proclaimed, preached, the Good 

News, Gospel, where ever they went.  

True ___ False___ 

Chapter 9 

Ascension and Second Coming 

 

“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, 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 

ఎగత్వళ్ల చేశారు, అతనిపై ఉమిమ వేస, అతని ముఖ్ం 

మీద కొట్లట రు. 

 

ర్కమన్ ప్రటియా 

“ప్టలాతు త్తరిగి రాజభవనం లోపలికి వెళ్ల,ా యేసును 

ప్టలిచ, ‘నువువ  యూదుల రాజువా?’ అని అడిగాడు. 'అది 

నీ సవ ంత ఆలోచన్న, లేక ఇతరులు న్న గ్గరించ నీతో 

మాటా్లడారా?' అని యేసు అడిగాడు. 'నేను యూదుడిని 

కాన్న?' ప్టలాతు బదులిచాు డు. 'నీ ప్రపజలు, మీ ప్రపధ్యన 

యాజకులు నినిు  న్నకు అపు గించారు. నువువ  

చేసందేమిటి?' యేసు, 'న్న రాజయ ం ఈ లోకానికి 

సంబంధంచనది కాదు. అలా అయితే, న్న సేవకులు 

యూదులచే ననిు  అెసుట చేయకుండా నిర్కధంచడానికి 

పోరాడుత్వరు. కానీ ఇప్పు డు న్న రాజయ ం వేరే ప్రాంతం 

నుండి వచు ంది.' 'నువువ  రాజువు కద్!' అని్న డు 

ప్టలాతు. ద్నికి యేసు, 'నేను రాజునని మీరు చెపు డం 

సరైనదే. నిజానికి, ఈ కారణంగానే నేను ప్పట్లటను, 

సత్వయ నికి సాక్ష్య మివవ డానికి నేను ఈ ప్రపపంచంలోకి 

వచాు ను. సతయ ం వైప్ప ఉని  ప్రపత్త ఒకక రూ న్న మాట్ 

వింట్లరు.(జాన్ 18:33-37) 

 

తెలవాారుజామున, కొట్టబడిన మరియు గాయపడిన, 

నిరజలీకరణం మరియు నిప్రదలేని రాప్రత్త నుండి 

అలసపోయిన యేసు, జుడా యొకక  ప్రపొకూయ రేట్ర్ 

పొంటియస్ట ప్టలేట్ యొకక  ప్రపభుతవ  స్థసాయి నమైన 

ఆంట్లనియా కోట్ యొకక  ప్రప్టట్లరియం మీదుగా 

తీసుకువెళ్బాడాాడు. జుడా యొకక  ట్టప్రట్లర్ు  అయిన 

హెర్కడ్ ఆంటిాస్టస్థకు బాధ్య తను అపు గించే 

ప్రపయతి ంలో ప్టలాతు చరయ  మీకు బాగా తెలుసు. యేసు 

హేర్కదు చేత్తలో ఎటువంటి శారీరక వేధంప్పలకు 

గ్గరికాలేదు మరియు ప్టలాతు వదదకు త్తరిగి వచాు డు. 

నుండి స్సవ కరించబడింది - "సలువ వేయడం గ్గరించ 

ఒక వైదుయ డు సాక్ష్య మిచాు డు, డా. స. ప్రటూమాన్ డేవిస్ట, 

konnections.com/Kcundick/ crucifix.html" 

 

జనసైనికుల కేకలకు ప్రపత్తసు ందనగా, బార్-అబాబ స్టస్థను 

విడుదల చేయడానికి ప్టలాతు ఆదేశ్చంచాడు మరియు 

యేసును కొరడాలతో కొటిట, సలువ వేయమని 

ఖ్ండించాడు. 

 

ప్రశ్న లు 

1. అతని బాప్టటజం తరువాత, నీటిలో ముంచన 

తరువాత, యేసు: 



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) 

 

“When the day of Pentecost arrived, they were all together 

in one place. And suddenly there came from heaven a 

sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire 

house where they were sitting. And divided tongues as of 

fire appeared to them and rested on each one of them. And 

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

in other tongues as the Spirit gave them utterance ….“But 

Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and 

addressed them, ‘Men of Judea and all who dwell in 

Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my 

words. For these men are not drunk, as you suppose, since 

it is only the third hour of the day. But this is what was 

uttered through the prophet Joel: 'And in the last days it 

shall be, God declares, that I will pour out my Spirit on all 

flesh, … and it shall come to pass that everyone who calls 

upon the name of the Lord shall be saved.’” (Acts 2:1-4, 

14-17, 21) 

 

“Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust 

also in me. In my Father's house are many rooms; if it were 

not so, I would have told you. I am going there to prepare 

a place for you. And if I go and prepare a place for you, I 

will come back and take you to be with me that you also 

may be where I am. You know the way to the place where 

I am going.” (John 14:1-4) 

 

“I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot 

inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit 

the imperishable. Listen, I tell you a mystery: We will not 

all sleep, but we will all be changed— in a flash, in the 

twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet 

will sound, the dead will be raised imperishable, and we 

a. ___ పరిశుదా్తమ తో నిండి ఉంది 

b. ___ ట్టంపెటడ్ కానీ డెవిల్ ట్టంపేటషన్స్థకు 

ఎప్పు డూ లంగలేదు 

c. ___ ఏమీ జరగలేదు 

 

2. ఎవరైన్న తమ కోరికల ద్వ రా 

ఆకరి షంచబడినప్పు డు మరియు 

ప్రపలోభపెటిటనప్పు డు ట్టంపేటషన్ సంభవిసుతంది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. శుభవారత, ాప క్ష్మాపణ ప్రపకటించడానికి నేను 

అభిషేకించబడాాను. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

4. యేసు చేసన అదుు త్వలకు చాలా మంది 

సాక్షులు దేవుని శకి త ద్వ రా మాప్రతమే వాటిని 

చేయగలరని గ్గరితంచారు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. యేసు అదుు త్వల ద్వ రా దేవుని శకి తని 

గ్గరితంచడానికి మత పెదదలు నిరాకరించారు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

 

అధ్యయ యం 7 

ప్ాయశి్చ తత త్యా గిం 

 

“సైనికులు యేసును రాజభవనంలోకి (అంటే 

ప్రప్టట్లరియం) తీసుకెళ్ల ాసైనికులందరినీ ప్టలిచారు. వాళా్త 

ఆయనకు ఊద్రంగ్గ వస్తసాత నిి  తొడిగించ, ముళ్ ా

కిరీట్లనిి  చ్చటిట ఆయనకు అమరాు రు. మరియు వారు 

అతనితో, 'యూదుల రాజా, నమసాక రము!" మరల 

మరల మరల మరల అతని తలపై కప్రరతో కొటిట 

ఉమిమ వేసారు. మోకాళ్పాై పడి ఆయనకు 

నివాళ్తలరిు ంచారు. మరియు వారు అతనిని ఎగత్వళ్ల 

చేసన తరువాత, ఊద్రంగ్గ వస్తసాత నిి  తీసవేస, అతని 

సవ ంత బట్టలు అతనికి తొడిగారు.(మారుక  15:16-20) 

 

కొట్టడం 

సలువ వేయడానికి న్నందిగా అసాధ్యరణమైన కొరడాతో 

కొట్టడం గ్గరించ అధకారుల మధ్య  చాలా 

భిన్ని భిప్రాయాలు ఉన్ని యి. ఈ కాలానికి చెందిన చాలా 

మంది ర్కమన్ రచయితలు ఈ ెండింటినీ 

అనుబంధంచలేదు. చాలా మంది విద్వ ంసులు 

వాసతవానికి యేసును తన పూరిత శ్చక్ష్గా కొరడాలతో 



will be changed. For the perishable must clothe itself with 

the imperishable, and the mortal with immortality. When 

the perishable has been clothed with the imperishable, and 

the mortal with immortality, then the saying that is written 

will come true: ‘Death has been swallowed up in victory.’”  

(1 Cor 15:50-54) 

 

“Brothers, we do not want you to be ignorant about those 

who fall asleep, or to grieve like the rest of men, who have 

no hope. We believe that Jesus died and rose again and so 

we believe that God will bring with Jesus those who have 

fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we 

tell you that we who are still alive, who are left till the 

coming of the Lord, will certainly not precede those who 

have fallen asleep. For the Lord himself will come down 

from heaven, with a loud command, with the voice of the 

archangel and with the trumpet call of God, and the dead 

in Christ will rise first. After that, we who are still alive 

and are left will be caught up together with them in the 

clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with 

the Lord forever. Therefore encourage each other with 

these words.” (1 Thess 4:13-18) 

 

Jesus explained the meaning of “sleep” to His disciples in 

John 11:9-13 “‘Are there not twelve hours of daylight? A 

man who walks by day will not stumble, for he sees by this 

world's light. It is when he walks by night that he stumbles, 

for he has no light.’ After he had said this, he went on to 

tell them, ‘Our friend Lazarus has fallen asleep; but I am 

going there to wake him up.’ His disciples replied, ‘Lord, 

if he sleeps, he will get better.’  Jesus had been speaking of 

his death, but his disciples thought he meant natural 

sleep.”  

 

Now, brothers, about times and dates we do not need to 

write to you, for you know very well that the day of the 

Lord will come like a thief in the night. (1 Thess. 5:1-2)  

 

“But the day of the Lord will come like a thief. The heavens 

will disappear with a roar; the elements will be destroyed 

by fire, and the earth and everything in it will be laid bare.  

Since everything will be destroyed in this way, what kind 

of people ought you to be? You ought to live holy and godly 

lives as you look forward to the day of God and speed its 

coming. That day will bring about the destruction of the 

heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But 

in keeping with his promise, we are looking forward to a 

new heaven and a new earth, the home of righteousness.” 

(2 Peter 3:10-13) 

కొట్లట లని ప్టలాతు ఆదేశ్చంచాడని మరియు సలువ 

వేయడం ద్వ రా మరణశ్చక్ష్ విధంచబడిందని 

నముమ త్వరు మరియు ప్రపొకూయ రేట్ర్ స్సజర్స్థను రాజుగా 

చెప్పు కునే ఈ నటికి వయ త్తరేకంగా స్సజర్స్థను సరిగాు  

సమరియించడం లేదని గ్గంప్ప చేసన నిందకు 

ప్రపత్తసు ందనగా మాప్రతమే. యూదులు. 

 

ఖైదీ అతని దుసుతలు విప్టు , చేతులు అతని తలపై ఉని  

స్థసతంభానికి కటిటనప్పు డు కొరడా దెబబ కు సని్న హాలు 

జరిగాయి. ఈ విషయంలో యూదుల చట్లట నిి  

అనుసరించడానికి ర్కమనాు ఏదైన్న ప్రపయతి ం చేస 

ఉంట్లరనే సందేహం ఉంది, అయితే యూదులకు 

నలభై కంటే ఎకుక వ కొరడా దెబబ లు నిషేధంచే 

ప్పరాతన చట్టం ఉంది. 

 

ర్కమన్ లెజియన్స్థన్సర్ తన చేత్తలో స్థఫాాగ్స్థరమ్ (లేద్ 

స్థఫాాగెలమా్)తో ముందుకు అడుగ్గలు వేసాతడు. ఇది చాలా 

బరువైన, లెదర్ థాంగ్స స్థతో కూడిన చని  కొరడా, ప్రపత్త 

చవర ాదగ ుర ెండు చని  బంతుల స్ససం జతచేయబడి 

ఉంటుంది. బరువైన కొరడా యేసు భుజాలు, వీప్ప 

మరియు కాళ్ళ  మీదుగా పూరిత శకి తతో మళీ ా మళీ ా

దించబడుతుంది. మొట్టమొదట్ త్వంగ్స  చరమ ం ద్వ రా 

మాప్రతమే కత్తతరించబడత్వయి. అప్పు డు, దెబబ లు 

కొనసాగ్గతుని ప్పు డు, అవి చరామ ంతర ుత కణజాలంలోకి 

లోతుగా కత్తతరించబడత్వయి, మొదట్ చరమ ం యొకక  

కేశన్నళ్లకలు మరియు సరల నుండి రక తం ప్రసవిసాతయి 

మరియు చవరకు అంతరీనా కండరాలలోని న్నళ్లల 

నుండి ధ్మనుల రక తప్రసావం అవుతుంది. 

 

స్ససం యొకక  చని  బంతులు మొదట్ పెదద, లోతైన 

గాయాలను ఉతు త్తత చేసాతయి, అవి తదుపరి దెబబ ల 

ద్వ రా విరిగిపోత్వయి. చవరగా, వెనుక చరమ ం పొడవాటి 

రిబబ న్స్థలలో వేలాడుతోంది మరియు మొతతం ప్రాంతం 

చరిగిపోయిన, రక తప్రసావం కణజాలం యొకక  గ్గరితంచలేని 

ప్రదవయ రాశ్చ. ఖైదీ మరణానికి చేరువలో ఉని్న డని 

శత్వధపత్త నిరణయించనప్పు డు, కొట్టడం చవరకు 

నిలిప్టవేయబడుతుంది. 

 

సగం సు ృహ తప్టు  పడిపోయిన జీసస్ట కటుట విపు బడి, 

తన సవ ంత రక తంతో తడిసన రాత్త కాలిబాట్పై 

పడుకోడానికి అనుమత్తంచబడాాడు. ర్కమన్ సైనికులు ఈ 

ప్రాంతీయ యూదుని రాజుగా చెప్పు కోవడంలో ఒక గొపు  

జోక్స్థని చూశారు. వారు అతని భుజాలపై ఒక వస్తసాత నిి  



Are you prepared through obedient faith in Christ at His 

Second Coming? 

 

Questions 

1. After Jesus crucifixion He showed Himself to 

His apostles. 

True ___ False___ 

2. Following the Holy Spirit coming on them Jesus’ 

Apostles were eye witnesses to His life, 

crucifixion, resurrection and ascension back to 

Heaven. 

True ___ False___ 

 

3. The human body, flesh and blood, cannot inherit 

the Kingdom of God. 

True ___ False___ 

 

4. When Christ returns, the 2nd Coming, those in 

Christ Kingdom will be changed to imperishable 

beings. 

True ___ False___ 

 

5. The time of the 2nd Coming is clearly stated in 

the Bible. 

True ___ False___ 

 

 

 

Chapter 10 

Christ’s Plea 

 

“Come to me, all you who are weary and burdened, and I 

will give you rest. Take my yoke upon you and learn from 

me, for I am gentle and humble in heart, and you will find 

rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is 

light.” (Matt 11:28-30) 

 

“But do not forget this one thing, dear friends: With the 

Lord a day is like a thousand years, and a thousand years 

are like a day. 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 3:8-9) 

 

“Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; 

he rebuked them for their lack of faith and their stubborn 

refusal to believe those who had seen him after he had 

risen. He said to them, "Go into all the world and preach 

the good news to all creation. Whoever believes and is 

baptized will be saved, but whoever does not believe will 

be condemned.” (Mark 16:14-16) 

విసరి, రాజదండం కోసం అతని చేత్తలో కప్రరను 

ఉంచారు. వారి ప్రట్లవెస్సటని పూరిత చేయడానికి వారికి ఇంకా 

కిరీట్ం అవసరం. పొడవాటి ముళ్ళ తో కపు బడిన 

సౌకరయ వంతమైన కొమమ లు (సాధ్యరణంగా కట్టటల కోసం 

కట్టలుగా ఉపయోగిసాతరు) కిరీట్ం ఆకారంలో జడ 

వేయబడి అతని నెత్తతపైకి వత్తతడి చేయబడుతుంది. 

మళీళ , విపరీతమైన రక తప్రసావం ఉంది, చరమ ం శరీరం 

యొకక  అతయ ంత వాసుక లర్ ప్రాంత్వలలో ఒకటి. 

 

అతనిని ఎగత్వళ్ల చేస, ముఖ్ం మీద కొటిటన తరావ త, 

సైనికులు అతని చేత్త నుండి కప్రరను తీసుకొని తలపై 

కొట్లట రు, ముళ్ళ ను అతని నెత్తతలోకి లోతుగా నడిారు. 

చవరగా, వారు తమ ప్రకూరమైన ప్రకీడతో అలసపోయారు 

మరియు అతని వెనుక నుండి వస్తసతం నలిగిపోతుంది. 

అపు టికే గాయాలలో రక తం మరియు స్సరం గడకాట్టడం 

వలన, ద్నిని తొలగించడం వలన శస్తసతచకిత్వస  కటుటను 

అజాప్రగతతగా తొలగించడం వంటి విపరీతమైన నొప్టు ని 

కలిగిసుతంది మరియు ద్ద్ప్ప అతను మళీ ా కొరడాతో 

కొట్టబడినటాుగా, గాయాలు మర్కసారి రక తప్రసావం 

ప్రారంభమవుత్వయి. 

 

శ్చలువ వేయడం 

యూదుల ఆచారానిి  గౌరవిస్తత , ర్కమనాు అతని 

వస్తసాత లను త్తరిగి ఇసాతరు. శ్చలువ యొకక  బరువైన 

ాటిబులం అతని భుజాలకు అడంాగా కట్టబడి ఉంది 

మరియు ఖ్ండించబడిన ప్రకీసుత, ఇదదరు దంగల 

ఊరేగింప్ప మరియు శత్వధపత్త నేతృతవ ంలోని ర్కమన్ 

సైనికుల ఉరితీత వివరాలు వయా డోలోర్కసా వెంట్ 

నెమమ దిగా ప్రపయాణానిి  ప్రారంభిసాతయి. అతను 

నిట్లరుగా నడవడానికి ప్రపయత్తి ంచనపు టికీ, భారీ చెకక  

ప్పంజం యొకక  బరువు, విపరీతమైన రక త నషటం వల ా

ఉతు ని మయేయ  ష్టక్స్థతో ాటు చాలా ఎకుక వ. అతను 

జారిపడి పడిపోత్వడు. ప్పంజం యొకక  కఠినమైన కలప 

భుజాల యొకక  చీలిక చరమ ం మరియు కండరాలలోకి 

వెళ్తతుంది. అతను ఎదగడానికి ప్రపయత్తి సాతడు, కానీ 

మానవ కండరాలు వాటి సహన్ననికి మించ నెట్టబడాాయి. 

 

సలువ వేయడానికి ఆప్రతుతగా ఉని  శత్వధపత్త, 

సలువను మోయడానికి ఒక దృఢమైన ఉతతర ఆప్రఫికా 

వీక్ష్కుడు సైమన్ ఆఫ్ సరీన్స్థని ఎంచ్చకుంట్లడు. 

ఆంట్లనియా కోట్ నుండి గోలోుథా వరకు 650-గజాల 

ప్రపయాణం చవరకు పూరతయేయ  వరకు, యేసు ఇపు టికీ 



 

“So, they passed by Mysia and went down to Troas. 

During the night Paul had a vision of a man of Macedonia 

standing and begging him, "Come over to Macedonia and 

help us." After Paul had seen the vision, we got ready at 

once to leave for Macedonia, concluding that God had 

called us to preach the gospel to them.” (Acts 16:8-10) 

 

“The Son of Man came to seek and to save what was lost.” 

(Luke 19:10) 

 

“Remain in me, and I will remain in you. No branch can 

bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can 

you bear fruit unless you remain in me. "I am the vine; you 

are the branches. If a man remains in me and I in him, he 

will bear much fruit; apart from me you can do nothing. If 

anyone does not remain in me, he is like a branch that is 

thrown away and withers; such branches are picked up, 

thrown into the fire and burned. If you remain in me and 

my words remain in you.” (John 15:4-7) 

“Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them: 

‘Rulers and elders of the people! If we are being called to 

account today for an act of kindness shown to a cripple 

and are asked how he was healed, then know this, you and 

all the people of Israel: 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 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 4:8-12) 

 

“For it is with your heart that you believe and are justified, 

and it is with your mouth that you confess and are saved. 

As the Scripture says, ‘Anyone who trusts in him will never 

be put to shame.’  For there is no difference between Jew 

and Gentile — the same Lord is Lord of all and richly 

blesses all who call on him, for, "Everyone who calls on 

the name of the Lord will be saved.”  (Rom 10:10-13) 

 

“I am not ashamed of the gospel, because it is the power 

of God for the salvation of everyone who believes: first for 

the Jew, then for the Gentile. For in the gospel a 

righteousness from God is revealed.” (Rom 1:16-17) 

 

“A new command I give you: Love one another. As I have 

loved you, so you must love one another. By this all men 

will know that you are my disciples, if you love one 

another.” (John 13:34-35) 

రక తప్రసావం మరియు చలి, చలికి చెమట్లు చమట్లు 

పట్లటడు. 

 

తేలికాటి అన్నలేజసక్ మిప్రశమం అయిన మిప్రరంతో 

కలిప్టన ప్రద్క్షారసం యేసుకు అందించబడుతుంది. 

అతను ప్రత్వగడానికి నిరాకరిసాతడు. ా టిబులమ్స్థను నేలపై 

ఉంచమని సైమన్స్థని ఆజాన ప్టంచాడు మరియు జీసస్టస్థను 

భుజాలతో కలపతో తవ రగా వెనకిక  విసరారు. 

లెజియన్స్థన్సర్ మణకటుట ముందు భాగంలో నిరాశకు 

గ్గరవుతుంది. అతను బరువైన, చతురప్రసాకార, చేత-

ఇనుప గోరును మణకటుట ద్వ రా మరియు చెకక లోకి 

లోతుగా నడుప్పత్వడు. తవ రగా, అతను అవతలి వైప్పకు 

వెళ్ల,ా చేతులు చాలా గటిటగా లాగకుండా, కొంత వంగ్గట్ 

మరియు కదలికను అనుమత్తంచకుండా జాప్రగతతగా 

చరయ ను ప్పనరావృతం చేసాతడు. అప్పు డు ాటిబులం 

స్థసెత టప్స్థల పైభాగంలో ఎతతబడుతుంది మరియు "యూదుల 

రాజు నజరేయుడైన యేసు" అని చదివే టైట్లస్ట ఆ 

స్థసాయి నంలో ప్రవేలాడదీయబడుతుంది. 

 

ఎడమ ాదం ఇప్పు డు కుడి ాద్నికి వయ త్తరేకంగా 

వెనుకకు నొకక బడింది మరియు ెండు ాద్లను 

విసతరించ, కాలి ప్రకిందికి ఉంచ, ప్రపత్త వంప్ప ద్వ రా ఒక 

గోరు నడపబడుతుంది, మోకాళ్నాు మధ్య సతంగా 

వంచ్చతుంది. బాధతుడు ఇప్పు డు శ్చలువ వేయబడాాడు. 

అతను నెమమ దిగా మణకటుటలోని గోళ్పాై ఎకుక వ 

బరువుతో కుంగిపోతుని ప్పు డు, వేళా్త మరియు 

చేతులతో ాటు నొప్టు  ెమమ లు మెదడులో పేలడానికి -

- మణకటుటలోని గోరాు మధ్య సయి నరాలపై ఒత్తతడి 

తెసుతని్న యి. ఈ సాగతీత వేదనను నివారించడానికి 

అతను తనను త్వను పైకి నెటిటనప్పు డు, అతను తన 

పూరిత బరువును తన ాద్ల ద్వ రా గోరుపై ఉంచ్చత్వడు. 

మళీళ , ాద్ల మెట్లట్లరస ల్ ఎముకల మధ్య  నరాల 

ద్వ రా గోరు చరిగిపోయే వేదన ఉంది. 

 

“వారు గోలోుత్వ (అంటే ప్పప్రె స్థసయిలం) అనే ప్రపదేశానికి 

వచాు రు. అకక డ వారు యేసుకు ప్టత్వత శయం కలిప్టన 

ప్రద్క్షారసానిి  ప్రత్వగడానికి ఇచాు రు; కానీ రుచ చూసన 

తరావ త, అతను ద్నిని ప్రత్వగడానికి నిరాకరించాడు. 

వారు ఆయనను సలువ వేయగా, చీటాు వేస అతని 

బట్టలు పంచ్చకున్ని రు. మరియు కూరుు ని, వారు 

అకక డ అతనిని కాపలాగా ఉంచారు. అతని తలపై వారు 

అతనిపై ప్రవాతపూరవ క అభియోగానిి  ఉంచారు: ఈయన 

యూదుల రాజు అయిన యేసు. (మతతయి 27:33-37) 



 

“Once you were alienated from God and were enemies in 

your minds because of your evil behavior. But now he has 

reconciled you by Christ's physical body through death to 

present you holy in his sight, without blemish and free 

from accusation— if you continue in your faith, 

established and firm, not moved from the hope held out in 

the gospel.” (Col 1:21-23) 

 

“So, if you think you are standing firm, be careful that you 

don't fall! No temptation has seized you except what is 

common to man. And God is faithful; he will not let you be 

tempted beyond what you can bear. But when you are 

tempted, he will also provide a way out so that you can 

stand up under it.” (1 Cor 10:12-13) 

 

“I know your afflictions and your poverty — yet you are 

rich! I know the slander of those who say they are Jews 

and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be 

afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil 

will put some of you in prison to test you, and you will 

suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the 

point of death, and I will give you the crown of life.” (Rev 

2:9-10) 

 

Questions 

1. Preach the Gospel to all the world so those who 

by action of their belief will be baptized and 

saved. 

True ___ False___ 

 

2. Salvation is found only by obedience to Christ 

Gospel message. 

True ___ False___ 

 

3. Love one another in order that everyone will 

know you are Christ’s disciple. 

True ___ False___ 

 

4. Those who do not stand firm in Christ may fall 

away when tempted. 

True ___ False___ 

 

5. Be faithful even to point of death then Christ will 

give you the crown of life. 

True ___ False___ 

 

 

 

 

“వారు ఆయనను సలువ వేసనప్పు డు అది మూడవ 

గంట్ (ఉదయం 9:00). అతనిపై అభియోగం యొకక  

ప్రవాతపూరవ క నోటీసు ఇలా ఉంది: యూదుల రాజు. 

(మారుక  15:25-27) 

 

“ఆరవ గంట్ [మధ్యయ హి ం] తొమిమ దవ గంట్ వరకు 

భూమి అంత్వ చీకటి అలుముకుంది. మరియు తొమిమ దవ 

గంట్లో యేసు, 'ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాతనీ?' 

అని బిగ ురగా అరిచాడు. - అంటే, న్న దేవా, న్న దేవా, 

ననిు  ఎందుకు విడిచపెట్లటవు?"(మారుక  15:33-34) 

 

ఈ సమయంలో, చేతులు అలసట్తో, కండరాలపై 

త్తమిమ రి యొకక  గొపు  తరంగాలు తుడుచ్చ, లోతైన, 

కనికరంలేని, నొప్టు తో వాటిని ముడివేసాతయి. ఈ 

త్తమిమ రితో తనను త్వను పైకి నెట్టలేని అసమరయిత 

వసుతంది. అతని చేతులకు వేలాడదీయడం, పెకోటరల్ 

కండరాలు పక్ష్వాత్వనికి గ్గరవుత్వయి మరియు 

ఇంట్ర్స్థకోసటల్ కండరాలు పనిచేయలేవు. 

ఊప్టరిత్తతుతలలోకి గాలిని లాగవచ్చు , కానీ ఊప్టరి 

పీలుు కోలేరు. ఒకక  చని  శావ సను కూడా పొందేందుకు 

యేసు తనను త్వను పెంచ్చకోవడానికి పోరాడుత్వడు. 

చవరగా, కారబ న్ డయాకైస డ్ ఊప్టరిత్తతుతలలో మరియు 

రక త ప్రపవాహంలో పేరుకుపోతుంది మరియు త్తమిమ రి 

ాక్షికంగా తగ్గుతుంది. సాు సోమ డికల్స్థగా, అతను ఊప్టరి 

పీలుు కోవడానికి మరియు ప్రాణమిచేు  ఆకిస జన్స్థను 

తీసుకురావడానికి తనను త్వను పైకి నెట్టగలడు. 

నిసస ందేహంగా ఈ కాలాలాో అతను నమోదు చేయబడిన 

ఏడు చని  వాకాయ లను పలికాడు. 

 

మొదటిది, "తంప్రీ, వారు ఏమి చేసాత ర్క వారికి తెలియదు 

కాబటిట వారిని క్ష్మించ్చ." 

 

ెండవది, పశాు త్వతపపడుతుని  దంగకు, "ఈ ర్కజు 

నువువ  న్నతో ాటు సవ ర ుంలో ఉంట్లవు." 

 

మూడవవాడు, భయంతో, దుుఃఖ్ంతో ఉని  కౌమారదశలో 

ఉని  జాన్ -- ప్రప్టయమైన అపొసతలుడి వైప్ప చూస్తత , 

"ఇదిగో నీ తలి"ా అని్న డు. అప్పు డు, అతని తలి ామేరీ 

వైప్ప చూస్తత , "స్తస్సత ఇదిగో నీ కొడుకు." 

 

న్నలువ ఏడుప్ప 22వ కీర తన ప్రారంభం నుండి, "న్న దేవా, 

న్న దేవా, ననిు  ఎందుకు విడిచపెట్లటవు?" 



Chapter 11 

Statements about The Man Who Was God 

 

Christians wears 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. 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.). Even though 

the Bible reveals Jesus, there is considerable evidence 

outside the Bible confirming that Jesus is a historical 

person, just as the Bible presents him. These external 

writings collaborate what the Bible tells about him 

 

Jesu 

“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 

“You are the Christ, the Son of the living God.” (Matthew 

16:16) 

 

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. 

 

గంట్ల తరబడి అపరిమితమైన నొప్టు , మెలిత్తప్టు న 

చప్రకాలు, జాయింట్-ెండింగ్ త్తమిమ రి, అడాదడా 

ాక్షికంగా ఉకిక రిబికిక రి కావడం, అతని వీప్ప నుండి 

కణజాలం నలిగిపోయే నొప్టు . అతను అపరిమితమైన 

నొప్టు , మెలిత్తప్టు న చప్రకాలు, కీళ్-ాెండింగ్ త్తమిమ రి, 

అడాదడా ాక్షిక ఆస్టు  యొకక  కఠినమైన కలపకు 

వయ త్తరేకంగా పైకి ప్రకిందికి కదులుత్వడు. అప్పు డు మర్కక 

వేదన మొదలవుతుంది: పెరికారియాం నెమమ దిగా 

స్సరంతో నిండి గ్గండెను కుదించడం 

ప్రారంభించనప్పు డు ఛాతీలో లోతైన నొప్టు . 

ఒకరు 22వ కీర తన, 14వ స్థ ాకానిి  మళీ ాగ్గరుతచేసుకుని్న రు: 

"నేను నీటిలా కురిప్టంచబడాాను, మరియు న్న 

ఎముకలనీి  కీళ్తళ  లేకుండా ఉన్ని యి; న్న హృదయం 

మైనప్పలా ఉంది; అది న్న ప్రపేగ్గల మధ్య లో 

కరిగిపోయింది." 

 

ఇప్పు డు ద్ద్ప్పగా ముగిసంది. కణజాల ప్రదవాల నషటం 

స్థకిషాటమైన స్థసాయియికి చేరుకుంది; సంపీడన గ్గండె 

కణజాలంలోకి భారీ, మందాటి, నిద్నమైన రకాతనిి  

పంప్ చేయడానికి కషటపడుతోంది; హింసంచబడిన 

ఊప్టరిత్తతుతలు చని  చని  గాలిలో ఊప్టరి 

పీలుు కోవడానికి చాలా ప్రపయతి ం చేసుతని్న యి. 

గ్గరితంచదగిన నిరజలీకరణ కణజాలం వారి ఉదీదపనలను 

మెదడుకు పంప్పతుంది. యేసు తన ఐదవ కేకలు, "న్నకు 

ద్హం" అని ఊప్టరి పీలుు కుని్న డు. 

 

ప్రపవచన్నతమ కమైన 22వ కీర తనలోని మర్కక పద్య నిి  ఒకరు 

గ్గరుతచేసుకుని్న రు: "న్న బలం కుండలా 

ఎండిపోయింది; న్న న్నలుక న్న దవడలకు అంటుకుంది; 

నీవు ననిు  మృతుయ వు ధూళ్లలోకి తీసుకువచాు వు." 

 

పోసాక లో న్ననబెటిటన సాు ండ, ర్కమన్ సైనికుల ప్రపధ్యన 

ానీయం అయిన చౌకైన, ప్పలనాి వైన్ అతని 

పెదవులపైకి ఎతతబడింది. అతను సు షటంగా ప్రదవం 

తీసుకోడు. యేసు శరీరం ఇప్పు డు విపరీతమైన స్థసయిత్తలో 

ఉంది మరియు అతని కణజాలాల ద్వ రా మరణం 

యొకక  చలిని అతను అనుభవించగలడు. ఈ 

సాక్షాత్వక రం అతని ఆరవ పద్లను "ఇది పూరతయింది." 

 

అతని ప్రాయశ్చు తత మిషన్ ఇప్పు డు పూరతయింది. 

చవరగా, అతను చనిపోవాలని ఎంచ్చకుని్న డు. ఆఖ్రి 

బలంతో, అతను మర్కసారి తన నలిగిపోయిన ాద్లను 



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)  

 

Jesus Before 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) 

 

The eunuch said to Phillip 

గోరుపై నొకిక , తన కాళ్నాు నిఠారుగా చేస, లోతైన శావ స 

తీసుకుంటూ, తన ఏడవ మరియు చవరి ఏడుప్ప, 

"తంప్రీ! నీ చేతులాోకి నేను న్న ఆతమ ను 

అపు గిసుతని్న ను." 

మిగిలినవి మీకు తెలుసు. సబాబ త్ అపవిప్రతం కాకుండా 

ఉండట్లనికి, ఖ్ండించబడిన వయ కుతలను పంప్టంచ, 

శ్చలువ నుండి తొలగించమని యూదులు కోరారు. సలువ 

వేయడానిి  ముగించే సాధ్యరణ పదతా్త ప్రకోరిప్రఫాకు ర్, కాళ్ ా

ఎముకలు విరగడం. ఇది బాధతుడు తనను త్వను పైకి 

నెట్టకుండా నిర్కధంచంది; అందువలన, ఛాతీ కండరాల 

నుండి ఉప్రదిక తత నుండి ఉపశమనం పొందలేకపోయింది 

మరియు వేగవంతమైన ఊప్టరాడట్ం సంభవించంది. 

ఇదదరు దంగల కాళా్త విరిగిపోయాయి, కానీ సైనికులు 

యేసు వదదకు వచు నప్పు డు, ఇది అనవసరమని వారు 

చూశారు. 

 

సు షటంగా మరణానిి  ెటిటంప్పగా నిరాారించ్చకోవడానికి, 

లెజియన్స్థన్సర్ తన లాన్స స్థను పకక ట్టముకల మధ్య  ఐదవ 

ఇంట్ర్స్థసేు స్ట ద్వ రా పెరికారియాం ద్వ రా పైకి మరియు 

గ్గండెలోకి నడిాడు. సెయింట్ జాన్ నివేదికల ప్రపకారం 

సువారత యొకక  19వ అధ్యయ యంలోని 34వ పదయ ం: 

"మరియు వెంట్నే రక తం మరియు నీరు బయట్కు 

వచాు యి." అంటే, గ్గండె చ్చటూట  ఉని  సంచ నుండి 

నీటి ప్రదవం బయట్పడింది, మన ప్రపభువు సాధ్యరణంగా 

ఊప్టరాడకుండా శ్చలువ వేయడంతో మరణంచాడు, కానీ 

గ్గండె ఆగిపోవడం వల ా (విరిగిన గ్గండె) గ్గండె 

ఆగిపోవడం వల ా మరణంచాడని పోస్టటస్థమారటం 

రుజువునిచు ంది. పెరికారియాంలో ప్రదవం. 

 

ఆ విధ్ంగా, మనిష్ పట్ ామరియు దేవుని పట్ ామానవుడు 

ప్రపదరిశ ంచన చెడు యొకక  సారాంశం గ్గరించ వైదయ  

సాక్షాయ ధ్యరాలతో సహా -- మన సంప్రగహావలోకనం 

కలిగింది. ఇది ఒక భయంకరమైన దృశయ ం, మరియు 

మాకు నిరాశ మరియు నిసు ృహను మిగిలు డానికి 

తగినంత కంటే ఎకుక వ. మనిష్ పట్ ా దేవుని 

అనంతమైన దయలో మనకు గొపు  స్సకెవ ల్ ఉని ందుకు 

మనం ఎంత కృతజనతతో ఉండవచ్చు . 

 

కొరడాతో కొట్టడం మరియు శ్చలువ వేయడం - "ఒక 

వైదుయ డు సలువపై సాక్ష్య మిచాు డు, డాక టర్. స. 

ప్రటూమాన్ డేవిస్ట, 

konnections.com/Kcundick/crucifix.html" 

 



The eunuch said, "I believe that Jesus Christ is the Son of 

God." (Acts 8:38)  

“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)  

 

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 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 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 

ద్వీదు ఈ విధ్ంగా ప్రపవచంచాడు “న్న దేవా, న్న దేవా, 

నీవు ననిు  ఎందుకు విడిచపెట్లటవు? ననిు  

రక్షించకుండా, న్న మూలుగ్గ మాట్లకు ఎందుకు 

దూరంగా ఉని్న వు? … కానీ నేను ఒక ప్పరుగ్గను మరియు 

మనిష్ని కాదు, మనుష్యలచే దూష్ంచబడాాను మరియు 

ప్రపజలచే తృణీకరించబడాాను. ననిు  చూసేవారందరూ 

ననిు  వెకిక రిసాతరు; వారు తలలు ఊప్పతూ అవమాన్నలు 

విసురుత్వరు: అతడు ప్రపభువును నముమ త్వడు; ప్రపభువు 

అతనిి  రక్షించనివవ ండి. అతడు అతనియందు 

సంతోష్ంచ్చను గనుక అతనిని విడిప్టంచనివువ . … నేను 

నీళ్లాా కుమమ రించబడాాను, న్న ఎముకలనీి  కీళ్లాో 

లేకుండా పోయాయి. న్న హృదయం మైనప్పలా మారింది; 

అది న్న లోపల కరిగిపోయింది. న్న బలం కుండల 

పెంకులా ఎండిపోయింది, న్న న్నలుక న్న నోటి పైకప్పు కు 

అంటుకుంది; నీవు ననిు  మృతుయ వు ధూళ్లలో ఉంచావు. 

కుకక లు ననిు  చ్చటుటముట్లటయి; దుష్యట ల సమూహం 

ననిు  చ్చటుటముటిటంది, వారు న్న చేతులు మరియు న్న 

ాద్లను గ్గచ్చు కున్ని రు. నేను న్న ఎముకలనిి ంటినీ 

లెకిక ంచగలను; ప్రపజలు ననిు  చూస ఆనందిసాతరు. 

వారు న్న వస్తసాత లను పంచ్చకున్ని రు మరియు న్న 

వస్తసాత ల కోసం చీటాు వేసాతరు. … భూమి యొకక  

చవరలనీి  ప్రపభువును స్థజాన పకం చేసుకుంట్లయి మరియు 

అతని వైప్ప త్తరుగ్గత్వయి, మరియు దేశాల 

కుటుంబాలనిీ  అతని ముందు నమసక రిసాతయి, 

ఎందుకంటే ఆధపతయ ం ప్రపభువుకు చెందుతుంది 

మరియు అతను దేశాలపై పరిాలిసాతడు. భూమిలోని 

ధ్నవంతులందరూ విందులు చేస పూజిసాతరు; మటిటకి 

దిగేవారందరూ ఆయన ముందు మోకరిలాుత్వరు - 

తమను త్వము ప్రబత్తకించ్చకోలేని వారు. సంత్వనం 

అతనికి సేవ చేసుతంది; భవిషయ తుత తరాలకు భగవంతుని 

గ్గరించ చెబుత్వరు. వారు అతని నీత్తని ఇంకా ప్పట్టని 

ప్రపజలకు ప్రపకటిసాతరు - ఎందుకంటే అతను ద్నిని 

చేసాడు. (కీర తన 22:1-8; 14-18; 27-31) సంత్వనం అతనికి 

సేవ చేసుతంది; భవిషయ తుత తరాలకు భగవంతుని గ్గరించ 

చెబుత్వరు. ఇంకా ప్పట్టని ప్రపజలకు వారు అతని నీత్తని 

ప్రపకటిసాతరు - ఎందుకంటే అతను ద్నిని చేసాడు. (కీర తన 

22:1-8; 14-18; 27-31) సంత్వనం అతనికి సేవ చేసుతంది; 

భవిషయ తుత తరాలకు భగవంతుని గ్గరించ చెబుత్వరు. 

ఇంకా ప్పట్టని ప్రపజలకు వారు అతని నీత్తని ప్రపకటిసాతరు - 

ఎందుకంటే అతను ద్నిని చేసాడు. (కీర తన 22:1-8; 14-18; 

27-31) 

ఖ్ననం 



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 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 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 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 

“ఇది ప్రప్టపరేషన్ డే (అంటే సబాబ త్ ముందు ర్కజు). 

కాబటిట, సాయంప్రతం సమీప్టసుతని ప్పు డు, 

అరిమతీయాకు చెందిన జోసెఫ్, సవ యంగా దేవుని 

రాజయ ం కోసం ఎదురు చూసుతని  కౌనిస ల్ యొకక  ప్రపముఖ్ 

సభుయ డు, ధైరయ ంగా ప్టలాతు వదదకు వెళ్ల ా యేసు 

మృతదేహానిి  అడిగాడు. అతను అపు టికే 

చనిపోయాడని విని ప్టలాతు ఆశు రయ పోయాడు. 

శత్వధపత్తని ప్టలిచ, యేసు అపు టికే చనిపోయాడా అని 

అడిగాడు. అది అలా అని శత్వధపత్త నుండి 

తెలుసుకుని ప్పు డు, అతను మృతదేహానిి  యోసేప్పకు 

ఇచాు డు. కాబటిట, యోసేప్ప న్నరబట్టను కొని, శరీరానిి  

దించ, న్నరతో చ్చటిట, రాత్తతో కత్తతరించన సమాధలో 

ఉంచాడు. అప్పు డు అతను సమాధ ద్వ రం మీద ఒక 

రాయిని దరింాచాడు.(మారుక  15:42-46) 

 

ప్పనరుత్వయినం 

నజరేయుడైన యేసు, మెస్సస య, మానవుని ాాలకు, 

క్ష్మాపణకు ప్రాయశ్చు తతం చేయగల ఏకైక బలిగా తన 

శరీరానిి  అరిు ంచడం ద్వ రా తన తంప్రడి చత్వతనిి  (జాన్ 

6:38) చేశాడు. మరణం నుండి ప్పనరుత్వయిన్ననికి సాక్ష్య ంగా 

అతని ాపపరిహారం దేవుడు అంగీకరించాడు. ఆయన 

ప్పనరుత్వయినం లేకుండా యేసు మరణం 

అరయిరహితమైనది, మానవజాత్త కంటే భిని ంగా ఉండదు. 

 

“విప్రశాంత్త దినం తరావ త, వారంలోని మొదటి ర్కజు 

తెలవాారుజామున, మాగలాీన్ మరియ మరియు ఇతర 

మేరీ సమాధని చూడట్లనికి వెళా్లరు. అకక డ 

భయంకరమైన భూకంపం సంభవించంది, ఎందుకంటే 

ప్రపభువు దూత సవ ర ుం నుండి దిగి వచు , సమాధ వదదకు 

వెళ్ల,ా రాయిని వెనకిక  త్తప్టు  ద్నిపై కూరుు ని్న డు. అతని 

సవ రూపం మెరుప్పలా ఉంది మరియు అతని బట్టలు 

మంచ్చలా తెలగాా ఉన్ని యి. కాపలాద్రులు అతనికి 

చాలా భయపడాారు, వారు వణుకుతుని్న రు మరియు 

చనిపోయినవారిలా అయాయ రు. దేవదూత స్తస్సతలతో ఇలా 

అని్న డు: “భయపడకండి, ఎందుకంటే మీరు సలువ 

వేయబడిన యేసు కోసం వెతుకుతున్ని రని న్నకు 

తెలుసు. అతను ఇకక డ లేడు; అతను చెప్టు నటాే 

లేచాడు."(మతతయి 28:1-6) 

 

“వారంలో మొదటి ర్కజు సాయంప్రతం, శ్చష్యయ లు 

యూదులకు భయపడి తలుప్పలు వేస ఉండగా, యేసు 

వచు  వారి మధ్య  నిలబడి, ‘మీకు శాంత్త కలుగ్గగాక! 

అతను ఇలా చెప్టు న తరావ త, అతను తన చేతులు 



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  

 

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 and only sacrifice for sin.  

d) was raised from physical death witnessed by many 

e) ascended back to His home, Heaven with The Father 

f) will come again to receive those who have obedient 

faith  

g) acknowledged as human by secular writers, non-

believers 

 

Questions 

1. Peter said - You are the Son of the Living God. 

True ___ False___ 

 

2. John said – The Word (Jesus) became flesh and 

made His dwelling among us. 

True ___ False___ 

 

3. John the Baptist – Grace and Truth came through 

Jesus Christ. 

True ___ False___ 

 

4. Jesus stated to Pilate He was king. 

True ___ False___ 

 

5. Several secular writers attested to Jesus’ life and 

death. 

True ___ False___ 

Footnotes: 
1. F. F. Buce, The New Testament Documents, Eerdmens, p. 113. 

2. Edward C. Wharton, Christianity: A Clear Case of History Howard 

p. 7. 

3. British Museum Syriac Mss., F. F. Bruce, Jesus and Christian 

Origins Outside the N T p. 31. 

4. The Annals and the Histories, 15:44. From Britannica Great Books, 

Vol. 15, p. 168. 

5. Epistles, 10:96. 

6. Life of Claudius, 25:4 

7. Edward C. Wharton, Christianity: A Clear Case of History, Howard 

p. 11. 

8. Antiquities, 18,3. 3. 

9. F. F. Bruce, The New Testament Documents. P. 119. All the above 

were cited by Edward C. Wharton in his book Christianity: A Clear 

Case of History 

 

మరియు వైప్ప వారికి చూప్టంచాడు. సావ మిని చూడగానే 

శ్చష్యయ లు ఎంతో సంతోష్ంచారు. మళీళ , యేసు, 'మీకు 

శాంత్త కలుగ్గగాక! తంప్రడి ననిు  పంప్టనటాు నేను నినిు  

పంప్పతుని్న ను. ద్నితో ఆయన వారిపై ఊప్టరి, 

'పరిశుదా్తమ ను పొందండి' అని చె ుా డు.(జాన్ 20:19-22) 

 

"ఒక వారం తరువాత అతని శ్చష్యయ లు మళీళ  ఇంటా్ల 

ఉన్ని రు, మరియు థామస్ట వారితో ఉని్న డు. తలుప్పలు 

వేస ఉని పు టికీ, యేసు వచు  వారి మధ్య  నిలబడి, 

'మీకు శాంత్త కలుగ్గగాక!' అప్పు డు అతను థామస్టస్థతో, 'నీ 

వేలు ఇకక డ పెటుట; న్న చేతులు చూడండి. నీ చేత్తని 

చాచ న్న వైప్ప పెటుట. అనుమానించడం మానేస 

నమమ ండి.' థామస్ట అతనితో, 'న్న ప్రపభువా మరియు న్న 

దేవా!'(జాన్ 20:26-28) 

 

బలి ాపపరిహారం మరియు ప్పనరుత్వయినంతో యేసు తన 

మరణం ద్వ రా మనిష్తో కొతత ఒడంబడికను 

స్థసాయి ప్టంచాడు. (హెప్రీ. 9:15) 

 

దేవుడు ఈ కొతత ఒడంబడికలో ఉని వారిని మానవ 

శరీరంలో ఉంచ, ాపప్ప జీవితం నుండి నీత్తమంతునిగా 

మారుు కుని, ప్రకీసుత రక తంలో లీనమై క్ష్మించమని దేవునికి 

వేడుకుంటుని్న డు. వారు ఇప్పు డు ప్రకీసుత శరీరంలో 

ఉన్ని రు, ఆయన తన త్వయ గం మరియు ప్పనరుత్వయినం 

ద్వ రా స్థసాయి ప్టంచబడిన “న్న చరిు ”. 

 

ప్రపశి లు 

1. తన ప్రాయశ్చు తత త్వయ గం మరియు 

ప్పనరుత్వయినంతో యేసు మనిష్తో కొతత 

ఒడంబడికను స్థసాయి ప్టంచాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. దేవుడు కొతత ఒడంబడికలో ఎవరిని ఉంచాడు? 

a. ___ యేసు మానవ శరీరంలో దేవుడు 

అని నమేమ వారు 

b. ___ పశాు త్వతపపడే వారు - ాపప్ప జీవితం 

నుండి మారత్వరు 

c. ___ బాప్టటజం ద్వ రా క్ష్మాపణ కోసం 

వేడుకునే వారు 

d. ___ పైవనీి . 

 

3. ప్రకొతత ఒడంబడికలో పెట్టబడిన వారు ప్రకీసుత 

స్థసాయి ప్టంచబడిన చరిు లో ఉన్ని రు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

 



 

Appendix A 

God/Logos/Word Discussion 

In the beinning was the Word (lógos), and the Word 

(lógos) was with God (theón), and the Word (lógos) was 

God (theós). He was with God (theón), in the beginning. 

Through him all things were made; without him nothing 

was made that has been made." … "The Word (lógos) 

became flesh (sárx) and made his dwelling among us." 

(John 1:1-3; 14) 

Comment: So, the "Word" was also present in the 

creation. God (theón, theós, a deity, especially the 

supreme Divinity Strong's NT#:2316 Thayer's Greek 

Lexicon). The "Word" (lógos - the essential Word of 

God; i.e., the personal wisdom and power in union 

with God (Strong's NT#:3056 Thayer's Greek 

Lexicon). "Flesh" (sárx opposite of spirit and denotes 

mere human. (Strong's NT#:4561 Thayer's Greek 

Lexicon) So, Jesus of Nazareth was lógos - before He 

became flesh (sárx). Therefore, one could conclude 

just from these few verses there were three "Gods." 

"For there are three that bear record in heaven, the Father, 

the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. 

And there are three that bear witness in earth, the spirit, 

and the water, and the blood: and these three agree in one." 

(1 John 5:7-8) 

Comment: Verses 7 & 8 would appear to support the 

"Trinity Theory." However, "It should be noted that 

"there is no sure evidence of this reading in any Greek 

manuscript until the 1500s" (Dr. Daniel B. Wallace, 

The Textual Problem in 1 John 5:7-8). It is, simply 

stated -- utterly absent from all the early Greek 

manuscripts of the NT. Dr. Albert Barnes states the 

obvious: "It is incredible that a genuine passage of the 

New Testament should be missing in all the early 

Greek manuscripts." (http://www.zianet.com/ 

maxey/reflx379.htm  

 Comment: Early "Church Fathers" did not mention 

this verse, even when eagerly scraping together verses 

to support the Doctrine of the Trinity. This verse first 

appears, not in a New Testament manuscript, but in a 

fifth century Confession of Faith, and after that it was 

assimilated into mss (manuscripts) of the Latin 

Vulgate, but it was (because of the lack of Greek 

documentary support) omitted from the first two 

"Textus Receptus" printed editions of the New 

Testament (namely those edited by Erasmus, 1516 and 

1519), as well as some other very early Textus 

Receptus editions, such as Aldus 1518, Gerbelius 

1521, Cephalius 1524 and 1526, and Colinaeus 1534. 

అధ్యయ యం 8 

అతని శ్చషా్య లకు సూచనలు 

 

"ననిు  పంప్టనవాని చతతము చేస అతని పనిని పూరిత 

చేయుట్యే న్న ఆహారము. 'ఇంకా న్నలుగ్గ నెలలు 

మరియు తరువాత కోత' అని నీవు చెపు లేద్? నేను నీకు 

చెప్పతని్న ను, కళ్తళ  తెరిచ చూడుము. పొలాలు కోతకు 

పకవ మయాయ యి, ఇప్పు డు కూడా కోత కోసేవాడు తన 

కూలీని తీసుకుంట్లడు, ఇప్పు డు కూడా అతను 

నితయ జీవం కోసం పంట్ను కోసాతడు, తద్వ రా వితేతవాడు 

మరియు కోసేవాడు కలిస సంతోష్సాతరు, కాబటిట, 'ఒకరు 

విత్వతరు మరియు మర్కకరు కోసాతరు' నిజమే, మీరు పని 

చేయని వాటిని కోయడానికి నేను నినిు  పంాను, 

ఇతరులు కషటపడి పని చేసారు మరియు మీరు వారి 

ప్రశమకు తగిన ఫలిత్వనిి  పొంద్రు."(జాన్ 4:34-38) 

 

ప్రకీసుతలో ఉని వారు చేయవలసన ఈ వితతడం మరియు 

కోయడం ఏమిటి? 

 

శ్చష్యయ లను చేయండి 

"యేసు తన శ్చష్యయ లతో తంప్రడి వదదకు త్తరిగి రావడానికి 

కొదిదసేపటి ముందు చె ుా డు, 'పరలోకంలో మరియు 

భూమిపై సరావ ధకారం న్నకు ఇవవ బడింది. కాబటిట, వెళ్ల,ా 

అనిి  దేశాలను శ్చష్యయ లనుగా చేయండి, పేరులో వారికి 

బాప్టతసమ ం ఇవవ ండి(అధకారం) తంప్రడి మరియు 

కుమారుడు మరియు పరిశుదా్తమ .'' (మతతయి 28:18-19) 

 

“ప్రపపంచమంతటికీ వెళ్ల ా బోధంచ్చ(ప్రపకటించండి) 

సమసత సృష్టకి శుభవారత (మోక్ష్ం ప్రకీసుత జీవితం, మరణం 

[ప్రాయశ్చు తత త్వయ గం], మరణం, ఖ్ననం మరియు 

ప్పనరుత్వయినం) ద్వ రా. ఎవరైతే నమిమ  బాప్టతసమ ం 

తీసుకుంట్లర్క వారు రక్షింపబడత్వరు, కాని నమమ ని వారు 

ఖ్ండించబడత్వరు. (మారుక  16:15-16) 

 

క్ష్మాపణ మరియు మోక్షానికి సంబంధంచన ప్రకీసుత 

సందేశానిి  అంగీకరించే వారు "నేను మీకు ఆజాన ప్టంచన 

వాట్నిి టిని ాటించాలని" బోధంచబడత్వరు (మతతయి 

28:20). అపొసతలుల కారయ ములు 2:42లో "వారు 

అపొసతలుల బోధ్నకు మరియు సహవాసమునకు, 

ర్కట్టటలు విరచ్చట్కు మరియు ప్రారనాల కొరకు తమను 

త్వము అంకితం చేసుకున్ని రని" మనం కనుగొంట్లము. 

 

http://www.zianet.com/maxey/reflx379.htm
http://www.zianet.com/maxey/reflx379.htm


Stephanus (Robert Estienne), in his influential Editio 

Regia of 1550 (which was the model edition of the 

Textus Receptus in England {BibleWay Publisher's 

note: the Textus Receptus was used for the translation 

of the King James Bible}), was the first to provide an 

apparatus showing variant readings and showed this 

verse was lacking in seven Greek manuscripts. Martin 

Luther rejected this verse as a forgery and excluded it 

from his German translation of the Bible while he 

lived - it was inserted into the text by other hands after 

his death. The first appearance of the Comma in a 

Greek New Testament manuscript is no earlier than 

the 15th century.  

Doubts about its genuineness were indicated in printed 

Greek New Testaments as early as that of the first two 

editions (1515 & 1519) of Erasmus of Rotterdam, who 

simply left the verse out because he could not find a 

Greek ms (manuscript) containing it - and provided a 

comment that "this is all I find in the Greek 

manuscripts." 
                   

en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_Testament_verses 

not_included_in_modern_English_translations#3_John_15 

 

 

 

 

 

వాా ఖా్ : "ప్రబేకింగ్ ప్రబెడ్" బహుశా వారి సాధ్యరణ 

భోజనం కలిస త్తనడం స్తచసుతంది. అయితే, అది 

“లార్ాస  సపు ర్” లేద్ ెండూ కావచ్చు . అపొసతలుల 

బోధ్లు మనుష్యయ ల సంప్రపద్యం లేద్ అపొసతలుల 

అభిప్రాయానికి సంబంధంచనవి కావు, అయితే ప్రకీసుత 

మాటా్లడిన పద్లు పరిశుదా్తమ  వారిని 

గ్గరుతచేసుకోవడానికి వీలు కలిు ంచాయి. 

 

అపొసతలులు మరియు శ్చష్యయ లు మాప్రతమే సువారత 

ప్రపకటించే/బోధంచే పనిని కలిగి ఉని్న రా? నం. 

 

"ఆ ర్కజు(స్థస్సటఫెన్స్థపై రాళ్తాో కొట్టడం) జెరూసలేంలో 

మారాునికి చెందిన వారిపై (ప్రకీసుతలో ఉని వారిపై) గొపు  

హింస జరిగింది మరియు అపొసతలులు తపు  అందరూ 

యూదయ మరియు సమరియా అంతట్ల చెలాాచెదురుగా 

ఉన్ని రు. దైవభకి తగల మనుష్యయ లు స్థస్సటఫెన్స్థను 

ాత్తపెట్లటరు మరియు అతని కోసం తీప్రవంగా 

దుుఃఖంచారు. … చెలాాచెదురుగా ఉని వారు బోధంచారు 

(యుగెులిజో -అందువలన, గా సువారత 

ప్రపకటించబడిందికీరక్స  బోధంచడానికి ప్రగీకు పదం) 

వారు ఎకక డికి వెళ్లనా్న ఆ పదం. (చట్లటలు 8:1-5) 

 

అపొసతలుడైన పౌలు ఇలా అని్న డు: “సువారత గ్గరించ 

నేను సగ్గుపడను, ఎందుకంటే అది విశవ సంచే ప్రపత్త 

ఒకక రికీ, (తమ విశావ సం ప్రపకారం పనిచేసే వారికీ) రక్ష్ణ 

కోసం దేవుని శకి త.” (ర్కమనాు 1:16) 

ప్రశ్న లు 

1. న్న తంప్రడి చతతం చేయడమే న్న ఆహారం అని 

యేసు చె ుా డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. యేసు సవ రాునికి త్తరిగి రావడానికి కొంతకాలం 

ముందు, న్నకు అనిి  అధకారాలు ఇవవ బడాాయి 

అని చె ుా డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. యేసు తన శ్చష్యయ లకు ఇలా బోధంచాడు: 

a. ___ సువారత ప్రపకటించడం ద్వ రా 

శ్చష్యయ లను చేయండి 

b. ___ విధేయులైన శ్చష్యయ లకు బాప్టతసమ ం 

ఇవవ ండి 

c. ___ పైవనీి  

 



4. అపొసతలుల బోధ్న, సహవాసం, ర్కట్టటలు 

విరచడం మరియు ప్రార యినలలో క్ష్మాపణ 

కొనసాగితే ప్రకీసుత సందేశానిి  అంగీకరించన 

వారు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. ప్రకీసుత చరిు లో ఉని వారు, స్తకైసతవులు, 

హింసంచబడినప్పు డు, వారు ఎకక డికి వెళ్లనా్న, 

సువారత, సువారత ప్రపకటించారు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

అధ్యయ యం 9 

ఆరోహణ మరయు రిండవ రాకడ 

 

“న్న పూరవ ప్ప ప్పసతకమైన థియోఫిలస్టస్థలో, యేసు త్వను 

ఎనిు కుని  అపొసతలులకు పరిశుదా్తమ  ద్వ రా 

స్తచనలను ఇచు న తరావ త, పరలోకానికి ఎతతబడిన 

ర్కజు వరకు యేసు చేయడం మరియు బోధంచడం 

ప్రారంభించన వాటి గ్గరించ నేను ప్రవాసాను. అతని బాధ్ 

తరావ త, అతను ఈ మనుష్యయ లకు తనను త్వను 

చూప్టంచాడు మరియు అతను జీవించ ఉని్న డని 

నమమ దగిన అనేక రుజువులను ఇచాు డు. అతను నలభై 

ర్కజుల వయ వధలో వారికి కనిప్టంచాడు మరియు దేవుని 

రాజయ ం గ్గరించ మాటా్లడాడు. ఒకానొక సందరు ంలో, 

అతను వారితో కలిస భోజనం చేసుతని ప్పు డు, వారికి ఈ 

ఆజన ఇచాు డు: 'యెరూషలేమును విడిచపెట్టవదుద, కానీ 

న్న తంప్రడి వాగాదనం చేసన బహుమత్త కోసం వేచ 

ఉండండి, నేను మాటా్లడట్ం మీరు విని్న ను. యోహాను 

నీళ్తాో బాప్టతసమ ం తీసుకుని్న డు, అయితే కొదిదర్కజులాో 

మీరు పరిశుదా్తమ తో బాప్టతసమ ం తీసుకుంట్లరు. కాబటిట, 

వారు ఒకచోట్ కలుసుకుని ప్పు డు, 'ప్రపభూ, మీరు ఈ 

సమయంలో ఇప్రశాయేలుకు రాజాయ నిి  

ప్పనరుదారించబోతుని్న రా?' అతను వారితో ఇలా 

అని్న డు: 'తంప్రడి తన సవ ంత అధకారం ద్వ రా 

నిరణయించన సమయాలు లేద్ తేదీలను 

తెలుసుకోవడం మీకు కాదు. కానీ పరిశుదా్తమ  మీపైకి 

వచు నప్పు డు మీరు శకి తని పొందుత్వరు; మరియు మీరు 

యెరూషలేములోను, యూదయలోను సమరయ 

అంతటిలోను మరియు భూదిగంతముల వరకు న్నకు 

సాక్షులుగా ఉంట్లరు. అతను ఇలా చెప్టు న తరావ త, 

అతను వారి కళ్ళ  ముందు ఎతతబడాాడు, మరియు ఒక 

మేఘం అతనిని వారి దృష్ట నుండి ద్చపెటిటంది. 

అతను వెళ్తతుని ప్పు డు వారు ఆకాశంలోకి తీక్ష్ణంగా 

చూసుతని్న రు, అకసామ తుతగా తెలనాి దుసుతలు ధ్రించన 



ఇదదరు వయ కుతలు వారి పకక న నిలబడాారు. 'గలిలయ 

మనుష్యయ లారా, మీరు ఇకక డ ఎందుకు నిలబడి 

ఆకాశంలోకి చూసుతని్న రు? మీ నుండి పరలోకానికి 

తీసుకెళ్బాడిన ఈ యేసు పరలోకానికి వెళ్డాం మీరు 

చూసనటాే త్తరిగి వసాతడు. అతను ఇలా చెప్టు న తరావ త, 

అతను వారి కళ్ళ  ముందు ఎతతబడాాడు, మరియు ఒక 

మేఘం అతనిని వారి దృష్ట నుండి ద్చపెటిటంది. 

అతను వెళ్తతుని ప్పు డు వారు ఆకాశంలోకి తీక్ష్ణంగా 

చూసుతని్న రు, అకసామ తుతగా తెలనాి దుసుతలు ధ్రించన 

ఇదదరు వయ కుతలు వారి పకక న నిలబడాారు. 'గలిలయ 

మనుష్యయ లారా, మీరు ఇకక డ ఎందుకు నిలబడి 

ఆకాశంలోకి చూసుతని్న రు? మీ నుండి పరలోకానికి 

తీసుకెళ్బాడిన ఈ యేసు పరలోకానికి వెళ్డాం మీరు 

చూసనటాే త్తరిగి వసాతడు. అతను ఇలా చెప్టు న తరావ త, 

అతను వారి కళ్ళ  ముందు ఎతతబడాాడు, మరియు ఒక 

మేఘం అతనిని వారి దృష్ట నుండి ద్చపెటిటంది. 

అతను వెళ్తతుని ప్పు డు వారు ఆకాశంలోకి తీక్ష్ణంగా 

చూసుతని్న రు, అకసామ తుతగా తెలనాి దుసుతలు ధ్రించన 

ఇదదరు వయ కుతలు వారి పకక న నిలబడాారు. 'గలిలయ 

మనుష్యయ లారా, మీరు ఇకక డ ఎందుకు నిలబడి 

ఆకాశంలోకి చూసుతని్న రు? మీ నుండి పరలోకానికి 

తీసుకెళ్బాడిన ఈ యేసు పరలోకానికి వెళ్డాం మీరు 

చూసనటాే త్తరిగి వసాతడు.(చట్లటలు 1:1-11) 

 

“పెంతెకొసుత దినము వచు నప్పు డు, వారందరూ ఒక చోట్ 

కూరుు న్ని రు. మరియు అకసామ తుతగా సవ ర ుం నుండి ఒక 

బలమైన గాలి వంటి శబదం వచు ంది, మరియు అది వారు 

కూరుు ని  ఇలాు మొతతం నిండిపోయింది. మరియు అగిి  

వలె విభజించబడిన న్నలుకలు వారికి కనిప్టంచాయి 

మరియు వారిలో ప్రపత్త ఒకక రిపై విప్రశాంత్త తీసుకుని్న యి. 

మరియు వారందరూ పరిశుదా్తమ తో నిండిపోయి, ఆతమ  

వారికి చెప్టు నటాు ఇతర భాషలలో మాటా్లడట్ం 

మొదలుపెట్లటరు ... "అయితే పేతురు, పదకొండు 

మందితో నిలబడి, తన సవ రం ఎత్తత, 'యూదయ 

ప్రపజలారా మరియు నివసంచేవారంత్వ యెరూషలేమా, 

ఇది నీకు తెలిసేలా చేస న్న మాట్లు వినండి. 

ఎందుకంటే ఈ మనుష్యయ లు మీరు ఊహిసుతని టాుగా 

ప్రత్వగి లేరు, ఎందుకంటే ఇది ర్కజులో మూడవ గంట్ 

మాప్రతమే. కానీ జోయెల్ ప్రపవక త ద్వ రా ఇలా చెపు బడింది: 

'అంతయ దిన్నలాో నేను న్న ఆతమ ను అనిి  శరీరాలపై 

కుమమ రిసాతను అని దేవుడు ప్రపకటించాడు. 

 

“మీ హృదయాలు కలత చెందనివవ వదుద. దేవునిపై 



నమమ కం; ననిు  కూడా నమమ ండి. న్న తంప్రడి ఇంటా్ల 

చాలా గదులు ఉన్ని యి; అది కాకపోతే, నేను మీకు 

చెపేు వాడిని. మీ కోసం ఒక స్థసయిలానిి  సదాం చేయడానికి 

నేను అకక డికి వెళ్తతని్న ను. మరియు నేను వెళ్ల ామీ కోసం 

ఒక స్థసయిలానిి  సదాం చేసేత, నేను ఉని  చోట్ మీరు కూడా 

ఉండేలా నేను త్తరిగి వచు  మిమమ లిి  న్నతో 

ఉంచ్చకుంట్లను. నేను వెళ్లళ  ప్రపదేశానికి ద్రి నీకు 

తెలుసు” అని్న డు.(జాన్ 14:1-4) 

 

“సహోదరులారా, రక తమాంసాలు దేవుని రాజాయ నిి  

వారసతవ ంగా పొందలేవని, అలాగే నశ్చంచేవి న్నశనమైన 

వాటిని వారసతవ ంగా పొందవని నేను మీకు చెప్పతని్న ను. 

వినండి, నేను మీకు ఒక రహసయ ం చెప్పతని్న ను: 

మనమందరం నిప్రదపోము, కానీ మనమందరం 

మారు బడత్వము- ఒకక  క్ష్ణంలో, ెపు ాటులో, చవరి 

బాకా వదద. ప్రట్ంపెట్ ప్రమోగ్గతుంది, చనిపోయినవారు 

న్నశనము లేకుండా లేపబడత్వరు మరియు మనం 

మారు బడత్వము. నశ్చంచేది న్నశనమైన ద్నిని, మరియు 

మరుతయ డు అమరత్వవ నిి  ధ్రించాలి. నశ్చంచదగినది 

న్నశనమైన ద్నిని, మరియు మరతయ మైనది అమరత్వవ నిి  

ధ్రించనప్పు డు, 'మరణం విజయంగా మింగబడింది' 

అని ప్రవాయబడిన సామెత నిజమవుతుంది.(1 కొరిం 

15:50-54) 

 

“సోదరులారా, మీరు నిప్రదలోకి జారుకునే వారి గ్గరించ 

అజాప్రగతతగా ఉండకూడదని లేద్ ఆశ లేని మిగిలిన 

ప్పరుష్యలలాగా దుుఃఖంచకూడదని మేము కోరుకోము. 

యేసు చనిపోయి త్తరిగి లేచాడని మేము 

నముమ తుని్న ము మరియు ఆయనలో నిప్రదపోయిన 

వారిని దేవుడు యేసుతో తీసుకువసాత డని మేము 

నముమ తుని్న ము. ప్రపభువు యొకక  సవ ంత మాట్ 

ప్రపకారం, మేము ఇంకా జీవించ ఉని్న ము, ప్రపభువు రాకడ 

వరకు మిగిలి ఉని్న ము, ఖ్చు తంగా నిప్రదపోయిన వారికి 

ముందుగా ఉండము. ఎందుకంటే ప్రపభువు సవ ర ుం 

నుండి పెదద ఆజనతో, ప్రపధ్యన దేవదూత యొకక  సవ రంతో 

మరియు దేవుని బాకా ప్టలుప్పతో సవ ర ుం నుండి దిగి 

వసాతడు మరియు ప్రకీసుతలో చనిపోయినవారు మొదట్ 

లేసాతరు. ఆ తరావ త, సజీవంగా ఉండి, మిగిలి ఉని  

మనం కూడా గాలిలో ప్రపభువును కలుసుకోవడానికి 

మేఘాలలో వారితో కలిస పటుటకుంట్లము. కాబటిట, మనం 

ఎపు టికీ ప్రపభువుతో ఉంట్లము. కాబటిట ఈ మాట్లతో 

ఒకరినొకరు ప్రపోతస హించ్చకోండి. (1 థెసస  4:13-18) 

 



యోహాను 11:9-13లో యేసు తన శ్చష్యయ లకు “నిప్రద” 

యొకక  అరాయినిి  వివరించాడు “'పగటిపూట్ పనిె ండు 

గంట్లు లేవా? పగటిపూట్ నడిచే వయ కి త తడబడడు, 

ఎందుకంటే అతను ఈ లోకప్ప వెలుగ్గ ద్వ రా చూసాతడు. 

అతను రాప్రత్తపూట్ నడిచేట్ప్పు డు, అతనికి వెలుతురు 

లేనందున తొప్రటుపడుతుంది.' అతను ఇలా చెప్టు న 

తరావ త, అతను వారితో ఇలా అని్న డు, 'మన 

సిే హితుడు లాజరు నిప్రదపోయాడు; అయితే అతనిి  

లేపడానికి నేను అకక డికి వెళ్తతని్న ను.' ఆయన శ్చష్యయ లు, 

'ప్రపభూ, నిప్రదపోతే బాగ్గపడత్వడు' అని జవాబిచాు రు. 

యేసు అతని మరణం గ్గరించ మాస్థటా్లడుతుని్న డు, కానీ 

అతని శ్చష్యయ లు అతను సహజమైన నిప్రద అని 

అనుకున్ని రు. 

 

ఇప్పు డు, సోదరులారా, సమయాలు మరియు తేదీల 

గ్గరించ మేము మీకు ప్రవాయవలసన అవసరం లేదు, 

ఎందుకంటే రాప్రత్తపూట్ దంగ లాగా ప్రపభువు ర్కజు 

వసుతందని మీకు బాగా తెలుసు.(1 థెసస . 5:1-2) 

 

“అయితే ప్రపభువు దినము దంగలా వచ్చు ను. సవ ర ుం 

గరజనతో అదృశయ మవుతుంది; మూలకాలు అగిి  ద్వ రా 

న్నశనమవుత్వయి మరియు భూమి మరియు ద్నిలోని 

ప్రపత్తదీ నిరూమ లించబడుతుంది. ఈ విధ్ంగా ప్రపత్తదీ 

న్నశనం అవుతుంది కాబటిట, మీరు ఎలాంటి వయ కుతలుగా 

ఉండాలి? మీరు దేవుని దినం కోసం ఎదురు 

చూసుతని ప్పు డు మరియు ద్ని రాకడను వేగవంతం 

చేసుతని ప్పు డు మీరు పవిప్రతమైన మరియు దైవిక 

జీవిత్వలను గడాలి. ఆ ర్కజు అగిి  ద్వ రా సవ రాు నిి  

న్నశనం చేసుతంది, మరియు మూలకాలు వేడిలో 

కరిగిపోత్వయి. కానీ ఆయన వాగాదన్ననికి అనుగ్గణంగా, 

మేము కొతత ఆకాశం మరియు కొతత భూమి, నీత్త నిలయం 

కోసం ఎదురు చూసుతని్న ము.(2 పేతురు 3:10-13) 

ప్రకీసుత ెండవ రాకడలో విధేయతతో కూడిన విశావ సం 

ద్వ రా మీరు సదంాగా ఉన్ని రా? 

 

ప్రశ్న లు 

1. యేసు శ్చలువ వేయబడిన తరువాత, అతను 

తన అపొసతలులకు తనను త్వను 

చూప్టంచ్చకుని్న డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

2. పరిశుదా్తమ  వారిపైకి రావడంతో యేసు 

అపొసతలులు ఆయన జీవిత్వనికి, సలువ 



వేయడానికి, ప్పనరుత్వయిన్ననికి మరియు సవ రాునికి 

త్తరిగి వెళ్డాానికి ప్రపతయ క్ష్ సాక్షులుగా ఉన్ని రు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. మానవ శరీరం, మాంసం మరియు రక తం, దేవుని 

రాజాయ నిి  వారసతవ ంగా పొందలేవు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

4. ప్రకీసుత త్తరిగి వచు నప్పు డు, 2వ రాకడ, ప్రకీసుత 

రాజయ ంలో ఉని వారు న్నశనమైన జీవులుగా 

మారు బడత్వరు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. 2వ రాకడ సమయం బైబిల్స్థలో సు షటంగా 

చెపు బడింది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

 

 

అధ్యయ యం 10 

ప్ీసుత వినన రిం 

 

“అలిసపోయిన మరియు భారం ఉని  ప్రపజలందరూ న్న 

దగ ురకు రండి, నేను మీకు విప్రశాంత్త ఇసాతను. న్న కాడిని 

మీపైకి తీసుకోండి మరియు న్న నుండి నేరుు కోండి, 

ఎందుకంటే నేను మృదువుగా మరియు 

వినయపూరవ కంగా ఉంట్లను, మరియు మీరు మీ 

ఆతమ లకు విప్రశాంత్తని పొందుత్వరు. ఎందుకంటే న్న కాడి 

తేలికైనది మరియు న్న భారం తేలికైనది.”(మతతయి 

11:28-30) 

 

“అయితే ప్రప్టయమైన మిప్రతులారా, ఈ ఒకక  విషయం 

మరచపోకండి: ప్రపభువుకు ఒక ర్కజు వెయియ  సంవతస రాల 

లాంటిది మరియు వెయియ  సంవతస రాలు ఒక ర్కజు 

లాంటిది. కొందరు నిద్నంగా అరయిం చేసుకుని టాుగా, 

ప్రపభువు తన వాగాదన్ననిి  నిలబెటుటకోవడంలో ఆలసయ ం 

చేయడు. అతను మీతో సహనంతో ఉని్న డు, ఎవరూ 

నశ్చంచకూడదని, ప్రపత్త ఒకక రూ పశాు త్వతానికి రావాలని 

కోరుకుంట్లరు." (2 పేతురు 3:8-9) 

 

“తరావ త పదకొండు మంది భోజనం చేసుతని ప్పు డు 

యేసు వారికి కనిప్టంచాడు; అతను వారి విశావ సం 

లేకపోవడం మరియు అతను లేచన తరావ త తనను 

చూసన వారిని నమమ డానికి వారి మొండిగా 

నిరాకరించడం కోసం వారిని మందలించాడు. ఆయన 



వారితో ఇలా అని్న డు: “లోకమంతటికి వెళ్ల,ా సమసత 

సృష్టకి సువారత ప్రపకటించండి, విశవ సంచ బాప్టతసమ ం 

పొందినవాడు రక్షింపబడత్వడు, కాని నమమ నివాడు 

శ్చక్షించబడత్వడు.”(మారుక  16:14-16) 

 

“కాబటిట, వారు మిసయా ద్టి ప్రతోయకు వెళా్లరు. రాప్రత్త 

సమయంలో మాసడోనియాకు చెందిన ఒక వయ కి త నిలబడి, 

"మాసడోనియాకు వచు  మాకు సహాయం చేయి" అని 

వేడుకోవడం పౌలుకు కనిప్టంచంది. పౌలు దరశ న్ననిి  

చూసన తరావ త, వారికి సువారత ప్రపకటించడానికి దేవుడు 

మమమ లిి  ప్టలిచాడని నిరాారించ్చకుని మేము 

మాసడోనియాకు బయలుదేరడానికి వెంట్నే 

సదామయాయ ము.(చట్లటలు 16:8-10) 

 

"మనుషయ కుమారుడు పోయిన ద్నిని వెదకుట్కు 

మరియు రక్షించ్చట్కు వచెు ను."(లూకా 19:10) 

 

“న్నలో ఉండండి, నేను మీలో ఉంట్లను. ఏ శాఖా 

సవ యంగా ఫలించదు; అది తీగలోనే ఉండాలి. మీరు 

న్నలో నిలిచనంత మాప్రత్వన మీరు ఫలించలేరు. "నేనే 

ప్రద్క్ష్తీగను, మీరు కొమమ లు. ఒకడు న్నలోను నేను 

అతనిలోను నిలిచన యెడల అతడు చాలా ఫలములను 

ఫలించ్చను; ననిు  తపు  మీరు ఏమియు చేయలేరు. 

ఎవడైనను న్నలో నిలిచయుండనియెడల అతడు 

కొమమ వంటివాడు. విసరివేయబడి ఎండిపోతుంది; 

అటువంటి కొమమ లు తీయబడత్వయి, అగిి లో 

విసరివేయబడత్వయి మరియు కాలు బడత్వయి, మీరు 

న్నలో ఉండి, న్న మాట్లు మీలో ఉంటే.(జాన్ 15:4-7) 

"అప్పు డు పేతురు పరిశుదా్తమ తో నిండిపోయి, వారితో 

ఇలా అని్న డు: 'ాలకులారా మరియు ప్రపజల 

పెదదలారా! ఒక వికలాంగ్గడికి చూప్టన దయ కోసం ఈ 

ర్కజు మనం లెకక లోకి తీసుకోబడి, అతను ఎలా సవ సయిత 

పొంద్డు అని అడిగితే, మీరు మరియు ఇప్రశాయేలు 

ప్రపజలందరూ ఇది తెలుసుకోండి: ఇది నజరేయుడైన 

యేసుప్రకీసుత పేరు. సలువ వేయబడాాడు కానీ దేవుడు 

మృతులలో నుండి లేపబడాాడు, ఈ మనిష్ మీ ముందు 

నిలబడి సవ సయిత పొంద్డు. అతను "'నిరామ ణకర తలు 

మీరు త్తరసక రించన రాయి, అది ముదదరాయిగా 

మారింది.' మోక్ష్ం మెవరిలోనూ కనిప్టంచదు, 

ఎందుకంటే మనం రక్షించబడట్లనికి మనుష్యయ లకు 

ఇవవ బడిన మర్కక పేరు ఆకాశం ప్రకింద లేదు.(చట్లటలు 

4:8-12) 

 



“ఎందుకంటే, మీరు మీ హృదయంతో నముమ త్వరు 

మరియు సమరియించబడత్వరు మరియు మీ నోటితో మీరు 

ఒప్పు కుంట్లరు మరియు రక్షింపబడత్వరు. లేఖ్నము 

చెప్టు నటాు, 'ఆయనయందు విశావ సముంచ్చవాడు 

ఎని డును సగ్గుపడడు.' యూదుడు మరియు అనుయ ల 

మధ్య  తేడా లేదు - అదే ప్రపభువు అందరికీ ప్రపభువు 

మరియు తనను ప్టలిచే వారందరినీ గొపు గా 

ఆశీరవ దిసాతడు, ఎందుకంటే "ప్రపభువు న్నమానిి  ప్టలిచే 

ప్రపత్త ఒకక రూ రక్షింపబడత్వరు."(ర్కమ్ 10:10-13) 

 

"నేను సువారత గ్గరించ సగ్గుపడను, ఎందుకంటే ఇది 

విశవ సంచే ప్రపత్త ఒకక రి మోక్షానికి దేవుని శకి త: మొదట్ 

యూదులకు, తరువాత అనయ జనులకు. ఎందుకంటే 

సువారతలో దేవుని నుండి ఒక నీత్త 

బయలుపరచబడుతుంది.(ర్కమా 1:16-17) 

 

“నేను మీకు ఒక కొతత ఆజన ఇసుతని్న ను: ఒకరినొకరు 

ప్రపేమించ్చకోండి. నేను నినిు  ప్రపేమించనటాే మీరు 

కూడా ఒకరినొకరు ప్రపేమించ్చకోవాలి. మీరు ఒకరినొకరు 

ప్రపేమిసేత మీరు న్న శ్చష్యయ లని దీని ద్వ రా 

మనుష్యలందరూ తెలుసుకుంట్లరు.”(జాన్ 13:34-35) 

 

“ఒకసారి మీరు దేవునికి దూరమయాయ రు మరియు మీ 

చెడు ప్రపవరతన కారణంగా మీ మనసుస లలో శప్రతువులుగా 

ఉన్ని రు. కానీ ఇప్పు డు అతను మిమమ లిి  తన దృష్టలో 

పవిప్రతంగా ఉంచడానికి మరణం ద్వ రా ప్రకీసుత భౌత్తక 

శరీరం ద్వ రా మిమమ లిి  సమాధ్యనపరిచాడు, 

ఎటువంటి ద్యషం లేకుండా మరియు నిందలు లేకుండా 

- మీరు మీ విశావ సంలో కొనసాగితే, స్థసయిరంగా మరియు 

దృఢంగా, సువారతపై ఉని  నిరీక్ష్ణ నుండి కదలకుండా 

ఉంటే.(కోల్ 1:21-23) 

 

“కాబటిట, మీరు స్థసయిరంగా ఉన్ని రని మీరు అనుకుంటే, 

మీరు పడకుండా జాప్రగతత వహించండి! మానవునికి 

సాధ్యరణమైనది తపు  మరే ప్రపలోభం మిమమ లిి  

పటుటకోలేదు. మరియు దేవుడు నమమ కమైనవాడు; మీరు 

భరించగలిగే ద్నికంటే ఎకుక వ ోదించబడనివవ డు. 

కానీ మీరు ోధంచబడినప్పు డు, మీరు ద్ని ప్రకింద 

నిలబడట్లనికి అతను ఒక మారాునిి  కూడా ఇసాతడు. (1 

కొరిం 10:12-13) 

 

“మీ కష్టటలు మరియు మీ పేదరికం న్నకు తెలుసు - 

అయిన్న మీరు ధ్నవంతులు! త్వము యూదులమని, 



యూదులు కాదని, సాత్వను సమాజ మందిరమని 

చెప్పు కునే వారి అపవాదు న్నకు తెలుసు. మీరు ఏమి 

బాధ్పడత్వర్క భయపడవదుద. నేను మీతో చెప్పతని్న ను, 

అపవాది మిమమ లిి  పరీక్షించడానికి మీలో కొందరిని 

చెరసాలలో వేసాతడు, మరియు మీరు పది ర్కజులు 

హింసను అనుభవిసాతరు. మరణం వరకు కూడా 

నమమ కంగా ఉండండి, నేను మీకు జీవ కిరీట్లనిి  

ఇసాతను.(ప్రపక 2:9-10) 

 

ప్రశ్న లు 

1. ప్రపపంచమంతటికీ సువారతను ప్రపకటించండి, 

తద్వ రా వారి విశావ సం యొకక  చరయ  ద్వ రా 

బాప్టటజం మరియు రక్షింపబడత్వరు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. ప్రకీసుత సువారత సందేశానికి విధేయత చూపడం 

ద్వ రా మాప్రతమే మోక్ష్ం లభిసుతంది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. మీరు ప్రకీసుత శ్చష్యయ లని అందరూ తెలుసుకునేలా 

ఒకరినొకరు ప్రపేమించ్చకోండి. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

4. ప్రకీసుతలో స్థసయిరంగా నిలబడని వారు 

ోధంచబడినప్పు డు దూరంగా పడిపోవచ్చు . 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. మరణం వరకు కూడా నమమ కంగా ఉండండి, 

అప్పు డు ప్రకీసుత మీకు జీవ కిరీట్లనిి  ఇసాతడు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

 

 

అధ్యయ యం 11 

ది మా్య న్ హూ వాజ్ గాడ్ గురించి ప్రకటనలు 

 

స్తకైసతవులు ప్రకీసుత పేరును ధ్రిసాతరు ఎందుకంటే ప్రకీసుత వారి 

ప్రపభువు, గ్గరువు, మారుదరిశ , రక్ష్కుడు, విమోచకుడు, 

నమూన్న, ప్రపధ్యన పూజారి, ఆశ, ాపం కోసం త్వయ గం 

మరియు మెనిో . పీట్ర్ యొకక  ఒప్పు కోలు యొకక  

సతయ మే మన విశావ సానికి బలమైన ప్పన్నది. యేసు 

నిజమైన మరియు బైబిల్ నిజం. యేసు గ్గరించ 

తెలుసుకోవలసనవనీి  బైబిల్స్థలో ఉన్ని యి. మానవ 

చరిప్రత అంత్వ ఆయన చ్చటూట నే త్తరుగ్గతోంది. మానవ 

న్నట్కం యొకక  ప్రపధ్యన ాప్రత యేసు. ప్రపపంచ చరిప్రతను 

ెండు కాలాలుగా విభజించడంలో ఆశు రయ ం లేదు: 



ప్రకీసుతకు ముందు (BC) మరియు ప్రకీసుత తరావ త (AD). 

బైబిల్ యేసును బహిరుతం చేసనపు టికీ, బైబిల్ 

ఆయనను ప్రపదరిశ ంచనటే,ా యేసు ఒక చారిప్రతక వయ కి త 

అని ధ్ృవీకరించడానికి బైబిల్ వెలుపల గణనీయమైన 

ఆధ్యరాలు ఉన్ని యి. బైబిల్ అతని గ్గరించ ఏమి 

చెబుతుంద్య ఈ బాహయ  రచనలు సహకరిసాతయి 

 

యేసు 

“ననిు  పంప్టన తంప్రడి సవ యంగా న్న గ్గరించ 

సాక్ష్య మిచాు డు. మీరు ఆయన సవ రానిి  ఎని డూ 

వినలేదు, ఆయన రూానిి  చూడలేదు, ఆయన మాట్ 

మీలో నివసంచలేదు, ఎందుకంటే ఆయన పంప్టన 

వయ కి తని మీరు నమమ రు. మీరు లేఖ్న్నలను ప్రశదాగా 

అధ్య యనం చేసాతరు, ఎందుకంటే వాటి ద్వ రా మీరు 

శాశవ త జీవిత్వనిి  కలిగి ఉన్ని రని మీరు అనుకుంట్లరు. 

ఇవి న్న గ్గరించ సాక్ష్య మిచేు  లేఖ్న్నలు." (జాన్ 5:37-39) 

 

అపొసతలుడైన పీట్ర్ 

“మీరు ప్రకీసుత, సజీవ దేవుని కుమారుడు." (మతతయి 16:16) 

 

అపొసతలుడైన జాన్ 

“ఆదియందు వాకయ ముండెను, వాకయ ము దేవునితో 

ఉండెను మరియు వాకయ ము దేవుడు. అతను ఆదిలో 

దేవునితో ఉని్న డు. ఆయన ద్వ రానే సమసతం జరిగింది; 

అతను లేకుండా చేసనది ఏమీ చేయలేదు. అతనిలో 

జీవము ఉంది, మరియు ఆ జీవము మనుష్యయ లకు 

వెలుగ్గ. చీకటిలో వెలుగ్గ ప్రపకాశ్చసుతంది, కానీ చీకటి 

ద్నిని అరయిం చేసుకోలేదు. దేవుని నుండి పంపబడిన ఒక 

వయ కి త వచాు డు; అతని పేరు జాన్. ఆ వెలుగ్గను గూరిు  

సాక్ష్య మిచ్చు ట్కు అతడు సాక్షిగా వచెు ను, అందుచేత 

మనుష్యయ లందరూ అతని ద్వ రా విశవ ససాతరు. అతనే 

వెలుగ్గ కాదు; అతను వెలుగ్గకు సాక్షిగా మాప్రతమే 

వచాు డు. ప్రపత్త మనిష్కి వెలుగ్గనిచేు  నిజమైన వెలుగ్గ 

ప్రపపంచంలోకి వసోతంది. అతను లోకంలో ఉని్న డు, 

మరియు ప్రపపంచం అతని ద్వ రా 

సృష్టంచబడినపు టికీ, ప్రపపంచం అతనిి  గ్గరితంచలేదు. 

అతను తన సవ ంతద్నికి వచాు డు, కానీ అతని సవ ంతం 

అతనిి  స్సవ కరించలేదు. అయినపు టికీ ఆయనను 

స్సవ కరించన వారందరికీ, ఆయన న్నమానిి  విశవ సంచన 

వారికి,(జాన్ 1:1-13) 

 

“వాకయ ము శరీరమై మన మధ్య  నివసంచెను. కృప 

మరియు సతయ ముతో నిండిన ఆయన మహిమను, తంప్రడి 

నుండి వచు న ఏకైక మహిమను మేము చూశాము.(జాన్ 

1:14) 

 



జాన్ బాప్టటజర్ 

“ఆయన [జాన్] కేకలు వేస్తత , ‘నేను చెప్టు న వాడు 

ఇతడే, న్న తరావ త వచేు వాడు న్నకంటే ముందు 

ఉని్న డు కాబటిట ననిు  మించపోయాడు. ఆయన దయ 

యొకక  సంపూరణత నుండి మనమందరం ఒకద్ని 

తరావ త మర్కకటి ఆశీరావ దం పొంద్ము. ఎందుకంటే 

మోషే ద్వ రా ధ్రమ శాస్తసతం ఇవవ బడింది; దయ మరియు 

సతయ ం యేసు ప్రకీసుత ద్వ రా వచాు యి. ఎవవ రూ దేవుణణ 

చూడలేదు, కానీ తంప్రడి పక్షాన ఉని  ఏకైక దేవుడు 

ఆయనను తెలియజేసాడు.(జాన్ 1:15-18) 

 

“యేసు సవ ర ుం వైప్ప చూస్తత  తంప్రీ, సమయం వచు ంది. 

నీ కుమారుడు నినిు  మహిమపరచ్చనటాు నీ కుమారుని 

మహిమపరచ్చము. ఎందుకంటే మీరు అతనికి ఇచు న 

వారందరికీ శాశవ త జీవిత్వనిి  ఇవవ డానికి మీరు 

ప్రపజలందరిపై ఆయనకు అధకారానిి  ఇచాు రు. 

అదివ తీయ సతయ దేవుడవైన నినిు ను, నీవు పంప్టన 

యేసుప్రకీసుతను వారు ఎరుగ్గట్యే నితయ జీవము. నువువ  

న్నకు అపు గించన పనిని పూరిత చేస భూమి మీద నీకు కీరి త 

తెచాు ను. మరియు ఇప్పు డు, తంప్రీ, ప్రపపంచం 

ప్రారంభానికి ముందు నేను మీతో కలిగి ఉని  మహిమతో 

మీ సమక్ష్ంలో ననిు  మహిమపరచండి.(జాన్ 17:1-5) 

 

ర్కమన్ గవరి ర్ ప్టలాతు ముందు యేసు 

“ప్టలాతు త్తరిగి రాజభవనం లోపలికి వెళ్ల,ా యేసును 

ప్టలిచ, ‘నువువ  యూదుల రాజువా?’ అని అడిగాడు. 'అది 

నీ సవ ంత ఆలోచన్న, లేక ఇతరులు న్న గ్గరించ నీతో 

మాటా్లడారా?" అని యేసు అడిగాడు. “నేను యూదుడిని 

కాన్న?' ప్టలాతు బదులిచాు డు. 'నీ ప్రపజలు, మీ ప్రపధ్యన 

యాజకులు నినిు  న్నకు అపు గించారు. నువువ  

చేసందేమిటి?' యేసు, 'న్న రాజయ ం ఈ లోకానికి 

సంబంధంచనది కాదు. అలా అయితే, న్న సేవకులు 

యూదులచే ననిు  అెసుట చేయకుండా నిర్కధంచడానికి 

పోరాడుత్వరు. కానీ ఇప్పు డు న్న రాజయ ం వేరే ప్రాంతం 

నుండి వచు ంది.' 'నువువ  రాజువు కద్!' అని్న డు 

ప్టలాతు. ద్నికి యేసు, 'నేను రాజునని మీరు చెపు డం 

సరైనదే. నిజానికి, ఈ కారణంగానే నేను ప్పట్లటను, 

సత్వయ నికి సాక్ష్య మివవ డానికి నేను ఈ ప్రపపంచంలోకి 

వచాు ను. సతయ ం వైప్ప ఉని  ప్రపత్త ఒకక రూ న్న మాట్ 

వింట్లరు.' 'నిజం అంటే ఏమిటి?' అని ప్టలాతు 

అడిగాడు.(జాన్ 18:33-38) 

 

యూదులు పటుటబట్లట రు 

"మనకు ఒక చట్టం ఉంది, మరియు ఆ చట్టం ప్రపకారం 

అతను చనిపోవాలి, ఎందుకంటే అతను దేవుని 

కుమారుడని చెప్పు కుని్న డు. అది విని ప్టలాతు మరింత 



భయపడి, త్తరిగి రాజభవనంలోకి వెళ్లపాోయాడు. 'నువువ  

ఎకక డ నుండి వసుతని్న వు?' అతను యేసును అడిగాడు, 

కానీ యేసు అతనికి సమాధ్యనం చెపు లేదు. 'మీరు న్నతో 

మాటా్లడట్లనికి నిరాకరిసాతరా?' ప్టలాతు అని్న డు. 

'మిమమ లిి  విడిప్టంచే శకి త లేద్ సలువ వేయడానికి న్నకు 

శకి త ఉందని మీరు గ్గరితంచలేద్?' యేసు, 'పైనుండి మీకు 

ఇవవ బడకపోతే న్నపై మీకు అధకారం ఉండదు. కావున 

ననిు  నీకు అపు గించనవాడు పెదద ాపము 

చేసనవాడు.(జాన్ 19:7-11) 

 

నప్పంసకుడు ఫిలిప్స్థతో అని్న డు 

నప్పంసకుడు "యేసుప్రకీసుత దేవుని కుమారుడని నేను 

నముమ తుని్న ను" అని్న డు. (చట్లటలు 8:38) 

"అతనిి  స్సవ కరించన ఎవరైన్న, అతని పేరును 

విశవ సంచన వారు, దేవుని ప్టలలాుగా మారే హకుక ను 

ఇచాు డు - సహజ సంతత్తకి చెందిన ప్టలలాు, లేద్ 

మానవ నిరణయం లేద్ భరత చతతంతో జనిమ ంచలేదు, కానీ 

దేవుని నుండి జనిమ ంచారు."(జాన్ 1:12-13) 

 

థాలస్ట 

మాథ్యయ  ఇలా పేర్కక ని్న డు, "వారు అతనిని సలువ 

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

కాపలాగా ఉంచారు ... ఆరవ గంట్ నుండి తొమిమ దవ 

గంట్ వరకు భూమి అంత్వ చీకటి అలుముకుంది." 

(మతతయి 27:35-36; 45-46) మారుక  ఈ విధ్ంగా చె ుా డు, 

“ఆరవ గంట్లో తొమిమ దవ గంట్ వరకు దేశమంతట్ల 

చీకటి కముమ కుంది.” (మారుక  15:33) 

 

థాలస్ట, ర్కమ్స్థలో సుమారు AD 52లో నివసంచన మరియు 

పనిచేసన ఒక సమారిట్న్-జనిమ ంచన చరిప్రతకారుడు, 

జూలియస్ట ఆప్రఫికానస్ట, ెండవ శత్వబదప్ప చవరి న్నటి 

ప్రకిసటయన్ ప్రకోనోప్రగాఫర్స్థచే ఉట్ంకించారు. స్తరుయ ని." 

పసాక  సమయంలో యేసు చనిపోయినప్పు డు 

జరిగినటాుగా, పౌరణమి సమయంలో స్తరయ ప్రగహణం 

సంభవించదని వాదిస్తత  నివేదికపై ఆప్రఫికనస్ట తన 

అభయ ంతరానిి  పేర్కక ని్న డు. థాలస్టస్థకు సంబంధంచన 

ప్రపసాతవన యొకక  బలం ఏమిట్ంటే, యేసు మరణం 

యొకక  పరిసయితులు మొదటి శత్వబదం మధ్య లో 

ఇంపీరియల్ సటీలో తెలుసు మరియు 

చరిు ంచబడాాయి. థాలస్ట వంటి అవిశావ సులు చీకటిని 

సహజమైన దృగివ షయంగా వివరించడం అవసరమని 

భావించేంత వరకు, యేసు సలువ వేయబడిన వాసతవం 

ఆ సమయానికి బాగా తెలిస ఉండాలి. ... హాసాయ సు దంగా, 

థాలస్ట' 

 

మారా బార్-సెరాప్టయన్ 



“ప్రబిటీష్ మూయ జియంలోని ఒక మానుయ ప్రసక ప్ట మారా బార్-

సెరాప్టయన్ అనే సరియన్ తన కుమారుడికి పంప్టన 

లేఖ్ యొకక  ాఠానిి  భప్రదపరుసుతంది. సోప్రకటీస్ట, 

పైథాగరస్ట మరియు యూదుల తెలివైన రాజు వంటి 

స్థజాననులను హింసంచడం యొకక  మూరఖత్వవ నిి  తంప్రడి 

వివరించాడు, ఇది సందరు ం సు షటంగా యేసు అని 

చూప్టసుతంది. "సోప్రకటీస్టస్థకు మరణశ్చక్ష్ విధంచడం వల ా

ఎథీనియనాు ఏమి ప్రపయోజనం పొంద్రు? వారి నేరానికి 

తీరుు గా వారికి కరువు మరియు స్థపేగా్గ వచు ంది. 

పైథాగరస్టస్థను కాలు డం వల ా సమోస్టస్థలోని ప్పరుష్యలు 

ఏమి ప్రపయోజనం పొంద్రు? క్ష్ణంలో వారి భూమి 

ఇసుకతో కపు బడిపోయింది. ఏమి ప్రపయోజనం? తమ 

రాజును ఉరితీయడం వల ాయూదులు లాభపడాారా?ఆ 

తరావ తే వారి రాజయ ం రదుద చేయబడింది.దేవుడు ఈ 

ముగ్గురు స్థజాననులకు న్నయ యంగా ప్రపతీకారం 

తీరుు కుని్న డు: ఎథీనియనాు ఆకలితో చనిపోయారు; 

సామియనాు సముప్రద్లచే కొటుటకుపోయారు; యూదులు, 

న్నశనం చేయబడి, వారి నుండి తరిమివేయబడాారు. 

భూమి, పూరిత చెదరగొట్టడంలో నివససుతని్న రు. … లేద్ 

తెలివైన రాజు మంచ కోసం చనిపోలేదు; అతను ఇచు న 

బోధ్నలో జీవించాడు".3 

 

కాెి లియస్ట ట్లసట్స్ట  

సుమారు AD 50 నుండి AD 100 వరకు జీవించన ర్కమన్ 

చరిప్రతకారుడు నీర్క యొకక  అగిి  గ్గరించ ప్రవాసాడు. 

"తతూ లితంగా, నివేదిక నుండి బయట్పడట్లనికి, నీర్క 

నేరానిి  కటిటపడేసాడు మరియు వారి అసహయ కరమైన 

చరయ ల కోసం అసహియ ంచ్చకునే తరగత్తకి అతయ ంత 

సునిి తమైన హింసను విధంచాడు, దీనిని ప్రపజలు 

స్తకైసతవులు అని ప్టలుసాతరు. ప్రకిసటస్ట, అతని నుండి పేరు 

వచు ంది, ఆ సమయంలో తీప్రవమైన శ్చక్ష్ను 

అనుభవించాడు. మా ప్రపొకూయ రేట్రలాో ఒకరైన 

పొంటియస్ట ప్టలాట్స్ట చేత్తలో టిబెరియస్ట ాలన".4 

 

స్థప్టనాియస్ట సెకండస్ట 

AD 112లో ఒక ర్కమన్ గవరి రు చప్రకవరి త ప్రట్లజన్స్థని 

ప్రవాశాడు "వారు వెలుతురు రాకముందే ఒక నిరీణత ర్కజున 

కలుసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్ని రు, వారు ప్రకీసుతను 

దేవుడిగా ఒక గీతం ఆలప్టంచ, ఎటువంటి దుషట కారయ ం 

చేయకూడదని గంభీరమైన ప్రపమాణం ద్వ రా తమను 

త్వము బంధంచ్చకున్ని రు. ... ఆ తరావ త విడిపోవడం 

వారి ఆచారం, ఆ తరావ త మళీ ా కలుసుకుని ఆహారం 

తీసుకోవడం, కానీ సాధ్యరణ రకమైన ఆహారం".5 

 

స్సట్లనియస్ట 

హాప్రడియన్ ాలనలో ఇంపీరియల్ హౌస్ట యొకక  ఒక 



వారిషక మరియు కోరుట అధకారి స్థకాాడియస్ట యొకక  లైఫ్స్థలో 

AD 120 గ్గరించ రాశారు. "ప్రకెసటస్ట ప్రపోదబ లంతో 

యూదులు నిరంతరం ఆట్ంకాలు చేయడంతో, అతను 

(స్థకాాడియస్ట) వారిని ర్కమ్ నుండి బహిషక రించాడు." 6 

ఎడవ ర్ ాస. వారటన్ అప్పు డు ఇలా పేర్కక ని్న డు "ఈ 

కొటేషన్ యొకక  కీరి తకి కారణం లూకా, ద్ద్ప్ప అరవై 

మంది సంవతస రాల ప్రకితం, ఇదే సంఘట్నను 

అపొసతలుడైన పౌలు అకివ లా మరియు ప్రప్టసక లాా అనే 

స్తకైసతవ యూదు జంట్తో జతకట్టడానికి కారణమని 

నమోదు చేసాడు (అపొసతలుల కారయ ములు 18:1-2) 

మరలా, చారిప్రతక సందరు ంలో ప్రకీసుత ప్రపసాతవన 

అదనప్ప-లో గమనించబడింది. బైబిల్ సాహితయ ం." 7 

 

స్థ వాియస్ట జోసెఫస్ట 

జోసెఫస్ట ఒక ఆసకి తకరమైన పరిశీలనను కలిగి ఉని్న డు. 

"ఈ సమయంలో యేసు, స్థజాన ని, నిజంగా మనం అతనిి  

మనిష్ అని ప్టలుసాతము; అతను అదుు తమైన కారాయ లు 

చేసేవాడు, సత్వయ నిి  ఆనందంగా స్సవ కరించే 

మనుష్యయ లకు బోధ్కుడు. అతను చాలా మంది 

యూదులను మరియు చాలా మంది ప్రగీకులను కూడా 

గెలుచ్చకుని్న డు. .ఈ వయ కి త మెస్సస య, మరియు ప్టలాతు 

మన సవ ంత న్నయకుల ప్రపోదబ లంతో అతనిని సలువకు 

శ్చక్షించనప్పు డు, మొదటి నుండి అతనిని ప్రపేమించన 

వారు మానుకోలేదు, ఎందుకంటే అతను మూడవ ర్కజున 

వారికి సజీవంగా కనిప్టంచాడు. ప్రపవక తలు ఆయన గ్గరించ 

అనేక ఇతర అదుు తమైన విషయాలు ఊహించారు 

మరియు చె ుా రు మరియు ఇప్పు డు కూడా అతని పేరు 

పెట్టబడిన స్తకైసతవుల జాత్త ఇంకా అంతరించపోలేదు. 

 

ప్రారంభ యూదు మరియు జెంటిల్ రచయితలు 

FF ప్రూస్ట నుండి ప్రకింది కోట్ దీనిని చాలా సు షటంగా 

సంప్రగహిసుతంది. "ప్రారంభ యూదు మరియు అనయ జాత్త 

రచయితల నుండి వచు న సాక్షాయ ల గ్గరించ ఇంకా 

ఏమైన్న ఆలోచంచవచ్చు  ... ఇది కనీసం స్తకైసతవ రచనల 

సాక్షిని త్తరసక రించేవారికి, యేసు యొకక  చారిప్రతక 

ాప్రతను స్థసాయి ప్టంచంది. కొంతమంది రచయితలు ఒక 

ఫానీస తో బొమమ లు వేయవచ్చు . 'ప్రకీసుత-ప్పరాణం', కానీ 

వారు చారిప్రతక సాక్షాయ ల ఆధ్యరంగా అలా చేయరు.ప్రకీసుత 

యొకక  చారిప్రత్వతమ కత జూలియస్ట స్సజర్ యొకక  

చారిప్రత్వతమ కత వలె నిష్టు క్షికమైన చరిప్రతకారుడికి 

అక్షాంశ (సవ యంగా) ఉంటుంది.'ప్రకీసుత-ప్పరాణం' 

సదా్ంత్వలను ప్రపచారం చేసే చరిప్రతకారులు. 9 

 

సారాంశం  

ఇవి మరియు అనేక ఇతర గద్య లై యేసును సు షటంగా 

చూప్టసుతని్న యి: 



ఎ) దేవుడు, అతని ద్వ రా ప్రపత్తదీ సృష్టంచబడింది 

బి) మనిష్ రూపంలో భూమిపైకి రావడానికి తనను త్వను 

అరిు ంచ్చకుని్న డు 

స) ాానికి పరిపూరణమైన మరియు ఏకైక త్వయ గం 

అయింది. 

d) భౌత్తక మరణం నుండి అనేకమంది 

సాక్ష్య మివవ బడింది 

ఇ) తన ఇంటికి త్తరిగి అధర్కహించాడు, తంప్రడితో 

సవ ర ుం 

f) విధేయతతో కూడిన విశావ సం ఉని వారిని 

స్సవ కరించడానికి మళీ ావసాతరు 

g) లౌకిక రచయితలు, విశావ సులు కానివారు 

మానవునిగా గ్గరితంచబడాారు 

 

ప్రశ్న లు 

1. పేతురు అని్న డు - నీవు సజీవ దేవుని 

కుమారుడివి. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

2. యోహాను చె ుా డు - వాకయ ము (యేసు) శరీరమై 

మన మధ్య  నివసంచెను. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

3. జాన్ బాప్టటస్టట - దయ మరియు సతయ ం యేసు 

ప్రకీసుత ద్వ రా వచు ంది. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

4. యేసు ప్టలాతుతో త్వను రాజునని చె ుా డు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

 

5. అనేకమంది లౌకిక రచయితలు యేసు జీవితం 

మరియు మరణానిి  ధ్ృవీకరించారు. 

ఒప్పు  తప్పు ___ 

ఫుట్ నోట్స : 

1. FF బస్ట, ది నూయ  ట్టసటమెంట్ డాకుయ మెంట్స , ఈర్సా్థమెన్స , p. 113. 

2. ఎడవ ర్ ాస. వారటన్, ప్రకిసటయానిటీ: ఎ స్థకియార్ కేస్ట ఆఫ్ హిసటరీ హోవార్ ా

p. 7. 

3. ప్రబిటిష్ మూయ జియం సరియాక్ స్థశీ మమత్త, FF ప్రూస్ట, జీసస్ట అండ్ 

ప్రకిసటయన్ ఆరిజిన్స  వెలుపల NT p. 31. 

4. ది అనల్స  అండ్ ది హిసటరీస్ట, 15:44. ప్రబిట్లనికా ప్రగేట్ బుక్స  నుండి, 

సం. 15, p. 168. 

5. ఉపదేశాలు, 10:96. 

6. స్థకాాడియస్ట జీవితం, 25:4 

7. ఎడవ ర్ ాస. వారటన్, ప్రకిసటయానిటీ: ఎ స్థకియార్ కేస్ట ఆఫ్ హిసటరీ, 

హోవార్ ాపే. 11. 

8. ప్పరాతన వసుతవులు, 18,3. 3. 

9. FF ప్రూస్ట, ది నూయ  ట్టసటమెంట్ డాకుయ మెంట్స . P. 119. పైన 

పేర్కక ని వనీి  ఎడవ ర్ ాస. వారటన్ తన ప్రకిసటయానిటీ: ఎ స్థకియార్ కేస్ట 

ఆఫ్ హిసటరీలో పేర్కక ని్న డు 

 



 

అపెండిక్స  A 

దేవుడు/లోగోలు/రద చరి  

ఉనికిలో పదం (లోగోస్ట), మరియు పదం (లోగోస్ట) 

దేవునితో (థియోన్), మరియు పదం (లోగోస్ట) దేవుడు 

(థియోస్ట). అతను ప్రారంభంలో దేవునితో (theón) 

ఉని్న డు. ఆయన ద్వ రానే సమసతం జరిగింది; అతను 

లేకుండా తయారు చేయబడినది ఏమీ లేదు." … "వాక్ 

(లోగోస్ట) మాంసం (సార్క స ) అయాయ డు మరియు మన 

మధ్య  నివసంచాడు." (జాన్ 1: 1-3; 14) 

వాా ఖా్ : కాబటిట, సృష్టలో "పదం" కూడా ఉంది. 

దేవుడు (థియోన్, థియోస్ట, ఒక దేవత, ముఖ్య ంగా 

సుప్రపీమ్ డివినిటీ స్తసాట ంగ్ యొకక  NT#:2316 థాయర్స  

ప్రగీక్ లెకిస కాన్). "పదం" (లోగోస్ట - దేవుని యొకక  

ముఖ్య మైన పదం; అనగా, దేవునితో ఐకయ ంగా ఉని  

వయ కి తగత స్థజాన నం మరియు శకి త (స్తసాట ంగ్ యొకక  

NT#:3056 థాయర్స  ప్రగీక్ లెకిస కాన్). "స్థఫెషా్" (సు రిట్ కి 

వయ త్తరేకం మరియు కేవలం మానవుడిని 

స్తచసుతంది. (స్తసాట ంగ్స  NT#:4561 థాయర్స  ప్రగీక్ 

లెకిస కాన్) కాబటిట, నజరేతుకు చెందిన జీసస్ట లోగోస్ట - 

అతను మాంసంగా మారడానికి ముందు (సార్క స ) 

కాబటిట, ఈ కొనిి  స్థ ాకాల నుండి ముగ్గురు "దేవతలు" 

ఉన్ని రని నిరాారించవచ్చు . 

"పరలోకంలో ముగ్గురు ఉన్ని రు, తంప్రడి, వాకయ ం 

మరియు పరిశుదా్తమ : మరియు ఈ ముగ్గురూ ఒకక టే. 

మరియు భూమిపై సాక్ష్య మిచేు  వారు ముగ్గురు ఉన్ని రు, 

ఆతమ  మరియు నీరు మరియు రక తం: మరియు ఈ 

ముగ్గురూ ఒకద్నిలో అంగీకరిసుతని్న రు." (1 యోహాను 

5:7-8) 

వాా ఖా్ : 7 & 8 వచన్నలు "ప్రటినిటీ థియరీ"కి 

మదదతుగా కనిప్టసాతయి. అయితే, "1500ల వరకు ఏ 

ప్రగీకు మానుయ ప్రసక ప్టస్థలో ఈ పఠన్ననికి ఖ్చు తమైన 

ఆధ్యరాలు లేవు" (డా. డేనియల్ బి. వాలెస్ట, 1 జాన్ 

5:7-8లోని ాఠయ  సమసయ ). పేర్కక ని ది -- NT యొకక  

అనిి  ప్రారంభ ప్రగీకు మానుయ ప్రసక ప్టస్థల నుండి పూరితగా 

లేదు. డాక టర్ ఆలబ ర్ ట బరి్ స  సు షటంగా ఇలా 

పేర్కక ని్న డు: "అనిి  ప్రారంభ ప్రగీకు 

మానుయ ప్రసక ప్టస్థలలో కొతత నిబంధ్న యొకక  నిజమైన 

భాగం లేకపోవడం నమమ శకయ ం కాదు." 

(http://www.zianet.com/ maxey/reflx379.htm  

వాయ ఖ్య : ప్రారంభ "చర్ు  ఫాదర్స " ఈ పదయ ం గ్గరించ 

ప్రపసాతవించలేదు, ప్రటినిటీ యొకక  సదా్ంత్వనికి 

మదదతు ఇవవ డానికి ఆప్రతంగా పద్య లను ప్రసాక ప్ 

చేసనప్పు డు కూడా. ఈ పదయ ం మొదట్ కొతత 

http://www.zianet.com/maxey/reflx379.htm


నిబంధ్న మానుయ ప్రసక ప్టస్థలో కాదు, ఐదవ శత్వబదప్ప 

కనెూ షన్ ఆఫ్ ఫెయిత్స్థలో కనిప్టసుతంది మరియు ఆ 

తరావ త ఇది లాటిన్ వలేుట్ యొకక  mss 

(మానుయ ప్రసక ప్టస్థలు)గా కలిసపోయింది, కానీ అది (ప్రగీకు 

డాకుయ మెంట్రీ మదదతు లేకపోవడం వల)ా కొతత 

నిబంధ్న యొకక  మొదటి ె ండు "ట్టకస టస్ట రిసెపటస్ట" 

ముప్రదిత సంచకల నుండి తొలగించబడింది (అవి 

ఎరాసమ స్ట, 1516 మరియు 1519 ద్వ రా 

సవరించబడినవి), అలాగే ఆలసా్ట 1518, గెెబ లియస్ట 

1521, సెఫాలియస్ట వంటి కొనిి  ఇతర ప్రారంభ 

ట్టకస టస్ట రిసెపటస్ట ఎడిషన్స్థలు , మరియు కొలినేయస్ట 

1534. స్థసెటఫానస్ట (రాబర్ట ఎసటయెన్), 1550 న్నటి తన 

ప్రపభావవంతమైన ఎడియో ెజియాలో (ఇది 

ఇంగాాండ్స్థలోని ట్టకస టస్ట రిసెపటస్ట యొకక  మోడల్ 

ఎడిషన్ {BibleWay పబిషార్ యొకక  గమనిక: Textus 

Receptus కింగ్ జేమ్స  బైబిల్ యొకక  అనువాదం 

కోసం ఉపయోగించబడింది}), వేరియంట్ 

రీడింగ్స్థలను చూప్టంచే ఉపకరణానిి  అందించన 

మొదటి వయ కి త మరియు ఈ పదయ ం ఏడు ప్రగీకు 

మానుయ ప్రసక ప్టస్థలలో లేదని చూప్టంచంది. మారిటన్ 

లూథర్ ఈ పదయ ం ఒక నకిలీ అని త్తరసక రించాడు 

మరియు అతను జీవించ ఉండగానే బైబిల్ యొకక  

జరమ న్ అనువాదం నుండి ద్నిని మినహాయించాడు 

- అతని మరణం తరావ త ఇతర చేతులతో ఇది 

ట్టక్స టస్థలోకి చొప్టు ంచబడింది. ప్రగీకు కొతత నిబంధ్న 

మానుయ ప్రసక ప్టస్థలో కామా మొదటిసారి కనిప్టంచడం 

15వ శత్వబాదనికి పూరవ ం కాదు. మారిటన్ లూథర్ ఈ 

పదయ ం ఒక నకిలీ అని త్తరసక రించాడు మరియు 

అతను జీవించ ఉండగానే బైబిల్ యొకక  జరమ న్ 

అనువాదం నుండి ద్నిని మినహాయించాడు - ఇది 

అతని మరణం తరావ త ఇతర చేతుల ద్వ రా 

ట్టక్స టస్థలోకి చొప్టు ంచబడింది. ప్రగీకు కొతత నిబంధ్న 

మానుయ ప్రసక ప్టస్థలో కామా మొదటిసారి కనిప్టంచడం 

15వ శత్వబాదనికి పూరవ ం కాదు. మారిటన్ లూథర్ ఈ 

పదయ ం ఒక నకిలీ అని త్తరసక రించాడు మరియు 

అతను జీవించ ఉండగానే బైబిల్ యొకక  జరమ న్ 

అనువాదం నుండి ద్నిని మినహాయించాడు - ఇది 

అతని మరణం తరావ త ఇతర చేతుల ద్వ రా 

ట్టక్స టస్థలోకి చొప్టు ంచబడింది. ప్రగీకు కొతత నిబంధ్న 

మానుయ ప్రసక ప్టస్థలో కామా మొదటిసారి కనిప్టంచడం 

15వ శత్వబాదనికి పూరవ ం కాదు. 

ఎరాసమ స్ట ఆఫ్ ర్కట్ర్స్థడాయ మ్ యొకక  మొదటి ెండు 

సంచకల (1515 & 1519) న్నటికే ద్ని యథారయిత 

గ్గరించన సందేహాలు ముప్రదిత ప్రగీకు కొతత 

నిబంధ్నలలో స్తచంచబడాాయి, అతను ద్నిని 

కలిగి ఉని  ప్రగీకు ms (మానుయ ప్రసక ప్ట) 

కనుగొనలేకపోయినందున పదయ ం వదిలిపెట్లటడు - 



మరియు "ప్రగీకు మానుయ ప్రసక ప్టస్థలలో నేను కనుగొని ది 

ఇదే" అని ఒక వాయ ఖ్య ను అందించారు. 
en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_Testament_verses 

ఆధునిక_ఇంగీషా్_అనువాద్లలో_చేరు బడలేదు#3_జాన్_15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Bible Knowledge Institute – ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటటియాట్ - 
Electives Studies - ఐచిిక్ అధ్ాయనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండి మరణం వరక్ు - 
Planned Redemption – పణోాళిక్ాబదధమ ైన విముక్ిు - 

     Creation before Genesis - ఆద క్ాండము ముందత స్ృషటి  - 
What Shall We Do? మనం ఏంచదేాద ం? 

End of Time on Earth - భూమిప్ ై స్మయం ముగింపు - 
Marriage and Divorce - వివ్ాహం మరయిు విడాక్ులు - 
Silence of the Scriptures - గ్ీంథాల న్నశ్శబదం - 
Daniel  - డేన్నయల 

First Principles of Christ - క్రీస్తు  మొదట ిస్ూత్ాోలు - 
Holy Spirit - పరిశుదధ ఆత్మ - 
Types and Metaphors - రక్ాలు మరయిు రూపక్ాలు - 

Additional Studies - అదనపు అధ్ాయనాలు - 
Today's Church Practices - నేటి చరిు పదధత్ లు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల క్ంప్ ైలింగ్ మరియు అనతవ్ాదం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రక్ాలు మరియు పవోచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 త్రాేత్ బో ధ్నలు & అభాాస్ాలు 
God's Sabbath - దేవున్న స్బాీత్ - 
Promises Now and For Evermore - ఇపుుడు మరయిు ఎపుటిక్ర వ్ాగాద నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్న పునరిిరామణ పోక్ియీ - 
Living The Maximum Life - గ్రిషి జీవిత్ాన్ని గ్డపడం - 
Real Men are Godly Men - న్నజమ నై పురుష లు ద వైభక్ిు గ్ల పురుష లు - 
Living For One Another - ఒక్ర ిక్ోస్ం ఒక్రు జీవించడం - 
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Wonderful Words Of Life - జీవిత్ం యొక్క అదతుత్మ ైన పదాలు - 
Lessons From The Cross - సటలువ నతండి పాఠాలు - 
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ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంట్రేి షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్జ ఇనిస టటూయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరయు ఆయన సింకలప ిం గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసకి త ఉనన  ఎవరకైనా బైబిల్ ాఠాలను అిందుబాటులో 

ఉించడిం ఇనిట ిట్యా ట్ యొకక  లకా్ష్ ిం ాఠాలను ప్రింట్ చేయడానికి డౌన్్లోడ్ చేసుకోవచిు , ఆన్్లైన్్లో అధ్ా యనిం 

చేయవచిు  లేదా వా కుతలు లేదా చరి ల దాా రా ఇమెయిల్ మింప్ితా  శాఖ్లో ఉరయోగించవచిు . ఇింటర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యా ట్ (IBKI) నుింి ిపొ్లమ్య సింాదిించడానికి ఒక విదాా ర ితరప నిసరగా నాలుగు అవసరమైన కోరుట లు మరయు 7 ఎింరక 

ాఠాలను పూరత చేసి ఉిండాలి. అడాా న్ట ్డ్ ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్స్కక లర్) అవారుును అిందుకోవడానికి, ఒక విదాా ర ిిపొ్లమ్య 

సింాదిించడింత ాటు అనిన  ఎలకి డీవ్ ాఠాలు మరయు 7 అదనపు అధ్ా యనాలను పూరత చేసి ఉిండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ ప్రపత్తదీ ఎలా వచు ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ 

Christ, The Mystery of God |  ప్రకీసుత - దేవుని రహసయ ం  

Myths About God |  దేవుని గ్గరించన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుట  రిండు - అతని సిందేశానికి విధేయత 

Time Before Christ   ప్రకీసుతకు ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్రకీసుత సమయం  

Time After Christ   ప్రకీసుత తరావ త సమయం  

Time To Decide    నిరణయించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సలువ జీవిత్వనికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుట  మూడు -ప్ీసుతలో కొతత ఆధా్య ిమ క జీవితిం  

Baptism into Christ   |  ప్రకీసుతలోకి బాప్టటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎప్టసటల్స  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు సతయ ంతో దేవుణణ ఆరాధంచండి/a> 

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

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్రకీసుత జీవితం 

United In Christ   ప్రకీసుతలో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధ్యయ త్తమ క ాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేట్టడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్రకీసుత యొకక  ప్రపతయ క్ష్త 

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

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