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Life Unto Death – Mortal Man 
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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జీవితం న ండి మరణం వరకు - మోరటల్ మాన్ 

 

క్రీస్ ు లోక్ ిబాప్టటజం ఈ పాఠాలు లేదా మరేద నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల్ న  అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో తసహ ంచబడాా రు. ఇకకడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయితలు 
మరియు కంప్ ైలర లవి. మీరు ఇతరులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలన  ధ్ృవీకరించాలి; ఉదా., ఒక 
పాస్టర, బో ధ్కుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత లేదా పచో రణకరు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తెకడం, త్ లుస్ క్ోవడం మరియు చయేడం మీ బాధ్ాత. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల్ అన వ్ాదాలన  చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీకరించడంలో, మీకు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల్ 
న్నఘంటువులన  మరయిు న్నఘంటువులన  చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీుగా ఉండండి, ఎంద కంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
న ండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలకు పసో్ ు త వ్ాడుక దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలకీమణేా 
మారుత ంద . అలాగే, అనకే గీీకు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక పదంలోక్ ి
అన వద ంచబడవచ ు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీకరంిచవచ ు. 
ఉదాహరణకు, గీీకు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అన వద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలన  వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలన  
కలుపుత ంద . బ ైబిలోల  నమోద  చేయబడినటుల గా దవేుడు తన పవిత ో
వ్ాకాం న ండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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From Life to Death -This Mortal Life 

 

Perfection 

In the distant past God created the heavens and earth.  The 

Syriac Bible records it this way “the being or substance of 

heaven and the being or substance of earth.”  This creation 

was followed by the creation of: 1) light; 2) space, planetary 

vortex, solar system, firmament or expanse; 3) the 

separation of waters, dry ground and vegetation; 4) lights 

in the solar system, stars, sun and moon; 5) aquatic life, 

fowl in the sky, and air breathing land creatures, and lastly; 

6) man a creature in His own image or likeness. Man was a 

righteous being living in a perfect place, in a perfect 

relationship with his Creator and God communicated with 

him. (Genesis) 

 

“So, God created man in his own image, in the image of 

God he created him; male and female he created them. God 

blessed them and said to them, ‘Be fruitful and increase in 

number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish of 

the sea and the birds of the air and over every living creature 

that moves on the ground.’ Then God said, ‘I give you 

every seed-bearing plant on the face of the whole earth and 

every tree that has fruit with seed in it. They will be yours 

for food. And to all the beasts of the earth and all the birds 

of the air and all the creatures that move on the ground — 

everything that has the breath of life in it — I give every 

green plant for food.’ And it was so. God saw all that he 

had made, and it was very good.” (Genesis 1:27-31 NIV) 

The term very good carries the meaning of “as good as it 

possibly can be” that is perfection. God also created from 

man a helper; a companion suitable for him and told them 

to “Be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it.” (Gen 

1:28) 

 

“The LORD God took the man and put him in the Garden 

of Eden to work it and take care of it.  And the LORD God 

commanded the man, ‘You are free to eat from any tree in 

the garden; but you must not eat from the tree of the 

knowledge of good and evil, for when you eat of it you will 

surely die.’” (Genesis 2:15-17 NIV) 

 

Temptation 

The Bible is silent about how long this perfect relation 

existed.  Would man with the ability to decide and choose 

always remain in this state of perfection?  No! Being a 

creature of choice, he was tempted by his desires. He 

yielded doing what God told him not to do. He sinned 

breaking the perfect relationship with God. According to 

the apostle James man was not tempted by God but by his 

own desires. “When tempted, no one should say, ‘God is 

tempting me.’ For God cannot be tempted by evil, nor does 

he tempt anyone; but each one is tempted when, by his own 

evil desire, he is dragged away and enticed (as they lure 
him away and trap him - GWT). Then, after desire has 

జీవితం న ండి మరణం వరకు - మోరటల్ మాన్ 

 

పరపిూరణత 

స్ దూర క్ాలంలో దవేుడు స్ేరాా న్ని మరియు భూమిన్న 
స్ృషటటంచాడు. సటరయిాక్ బ ైబిల్ దాన్నన్న “స్ేరాం యొకక ఉన్నక్ి లేదా 
పదారధం మరయిు భూమి యొకక ఉన్నక్ ిలేదా పదారధం” ఈ 

విధ్ంగా నమోద  చసే్ ు ంద . ఈ స్ృషటటన్న స్ృషటటంచిన తరువ్ాత: 1) 

క్ాంత్త; 2) సపుస్, పాల నెటరీ వ్ోర టక్స, స్ౌర వావస్థ , ఆక్ాశం లేదా 
విసతురణం; 3) జలాలు, పొ డి నలే మరియు వృక్షాల విభజన; 4) స్ౌర 
వావస్థలో లెైటుల , నక్షత్ాోలు, స్ూరుాడు మరియు చంద ోడు; 5) 

జలచరాలు, ఆక్ాశంలోన్న క్ోడి, మరియు గాలి ప్తలుుకునే భూమి 
జీవులు మరయిు చివరిగా; 6) మన్నషట తన స్ొ ంత రూపంలో లేదా 
పర లికలో ఒక జీవి. మన్నషట తన స్ృషటటకరుత్ో పరపిూరణ స్ంబంధ్ంలో 
పరపిూరణ పదోశేంలో జీవిస్ ు ని నీత్తమంత డు మరియు దవేుడు 
అతన్నత్ో స్ంభాషటంచాడు. (ఆద క్ాండము) 

 

“క్ాబటిట, దవేుడు తన స్ేరూపంలో మన్నషటన్న స్ృషటటంచాడు, దవేున్న 
స్ేరూపంలో అతన్ని స్ృషటటంచాడు; పురుష డు మరయిు సతు  ీ
అతన  వ్ాటిన్న స్ృషటటంచాడు. దవేుడు వ్ారిన్న ఆశీరేద ంచి, వ్ారతి్ో 
ఇలా అనాిడు: 'మీరు ఫలించి స్ంఖ్ాన  ప్ ంచ క్ోండి; భూమిన్న 
న్నంప్ట దాన్నన్న ల ంగ్దీస్ క్ోండి. స్ముదపోు చపేలప్ నైా, 
ఆక్ాశపక్షుల మీదా, నేలమీద త్తరగిే పోత్త పాోణిప్ నైా పరిపాలించ .' 
అపుుడు దవేుడు ఇలా అనాిడు, 'భూమిప్ ై ఉని పతో్త వితునాన్ని 
ఇచుే పతో్త మొకకనూ, దాన్నలో వితునాలు ఉని పతో్త చ టుట న  
నేన  మీకు ఇస్ాు న . వ్ారు ఆహారం క్ోస్ం మీ స్ేంతం అవుత్ారు. 
మరియు భూమిలోన్న అన్ని జంత వులు మరియు అన్ని ఆక్ాశ 
పక్షులు మరియు భూమిప్  ైకద లే అన్ని జీవులకు - దాన్నలో జీవ 
శాేస్ ఉని పతో్తదాన్నక్ర - ననే  పతో్త పచున్న మొకకన  ఆహారంగా 
ఇస్ాు న . మరియు అద  అలా ఉంద . దవేుడు త్ాన  చసేటనదంత్ా 
చూశాడు, అద  చాలా బాగ్ుంద .” (ఆద క్ాండము 1:27-31 NIV) 

వ్ెర ీగ్ుడ్జ అనే పదాన్నక్ి పరిపూరణత అనే అరాథ న్ని కలిగి ఉంటుంద . 
దేవుడు మన్నషట న ండి స్హాయకుడని్న కూడా స్ృషటటంచాడు; 
అతన్నక్ి తగిన స్హచరుడు మరియు "ఫలవంతంగా ఉండండ,ి 

గ్ుణించండి, భూమిన్న న్నంపండ ిమరయిు దాన్నన్న ల ంగ్దసీ్ క్ోండి" 

అన్న వ్ారిక్ి చ పాుడు. (ఆద  1:28) 

 

“దవేుడ నై యిెహో వ్ా ఆ మన్నషటన్న తీసటక్ొన్నపర యి, ఏద న  త్ోటలో 
పన్నచేసట దాన్న స్ంరక్షణ క్ొరకు ఉంచాడు. మరియు దేవుడ నై 
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conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-

grown, gives birth to death.” (James 1:13-15 NIV) 

 

Consequences of Broken Relationship 

Adam and Eve disobeyed and sinned. The perfect 

relationship with God was broken. God had told him that 

the consequences of this action of disobedience would be 

death becoming mortal. Man was no longer righteous in 

need of a way to be restored to a righteous relationship or 

endure eternal death. 

 

Woman would have to endure much greater pain in 

childbirth and her desire will be to husband.  Albert Barns 

states “she is to be subject to the will of her husband. 

‘Desire’ does not refer to sexual desire in particular. 

(Genesis 3:16).  . . . ‘The determination of thy will shall be 

yielded to thy husband, and, accordingly, he shall rule over 

thee.’ The second clause, according to the parallel structure 

of the sentence, is a climax or emphatic reiteration of the 

first, and therefore serves to determine its meaning. Under 

fallen man, woman has been more or less a slave. In fact, 

under the rule of selfishness, the weaker must serve the 

stronger. Only a spiritual resurrection will restore her to her 

true place, as the help-meet for man.” (Barnes' Notes, 

Biblesoft) 

 

Christ through Paul gives a much different meaning of their 

relationship. It appears to put their relationship back to 

companion.  

“Husbands, love (to have a preference for, wish well to, 
regard the welfare of – Thayer's Greek Lexicon) your 

wives, as Christ loved the church and gave himself up for 

her, that he might sanctify her, having cleansed her by the 

washing of water with the word, so that he might present 

the church to himself in splendor, without spot or wrinkle 

or any such thing, that she might be holy and without 

blemish. In the same way husbands should love their 

wives as their own bodies. He who loves his wife loves 

himself. For no one ever hated his own flesh, but 

nourishes and cherishes it, just as Christ does the church.” 

(Eph 5:25-30 ESV) 

 

Man will painfully labor for his food that will come from 

the plants of the field among the thorns and thistles. Again, 

quoting from Albert Barnes “The curse of the soil is the 

desire of the fruit trees with which the garden was planted, 

and of that spontaneous growth which would have rendered 

the toil of man unnecessary. The rank growth of thorns and 

thistles was also a part of the curse which it occasioned to 

man when fallen. His sorrow was to arise from the labor 

and sweat with which he was to draw from the ground the 

means of subsistence. Instead of the spontaneous fruits of 

the garden, the herb of the field, which required diligent 

cultivation, was henceforth to constitute a principal part of 

his support.” (Barnes' Notes, Biblesoft) 

 

యిెహో వ్ా ఆ మన్నషటక్ి ఇలా ఆజాా ప్టంచాడు, 'నీవు త్ోటలోన్న ఏ 
చ టుట  పండునెనైా త్తనవచ ు; క్ానీ మీరు మంచి మరియు చ డుల 
జాా నం యొకక చ టుట  న ండి త్తనకూడద , ఎంద కంటే మీరు 
దాన్నన్న త్తంటే మీరు ఖ్చిుతంగా చన్నపర త్ారు.' (ఆద క్ాండము 
2:15-17 NIV) 

 

ట ంప్పటషన్ 

ఈ పరిపూరణ స్ంబంధ్ం ఎంతక్ాలం ఉందో బ ైబిల్ మౌనంగా ఉంద . 
న్నరణయించ కునే మరయిు ఎంచ కునే స్ామరథయం ఉని మన్నషట 
ఎలలపుుడూ ఈ పరిపూరణ సటథత్తలో ఉంటాడా? లేద ! ఎంప్టక జీవి 
అయినంద న, అతన  తన క్ోరకిలచే శోద ంచబడాా డు. దవేుడు 
ఏమి చయేకూడదన్న చ పాుడో  దాన్నక్ి అతడు ల ంగిపర యాడు. 
అతన  దవేున్నత్ో పరిపూరణ స్ంబంధాన్ని విచిినిం చసే్ూు  పాపం 
చేశాడు. అపొ స్ులుడ నై జేమ్సస పోక్ారం, మానవుడు దవేున్నచే 
శోధ ంచబడాా డు క్ానీ అతన్న స్ేంత క్ోరకిల దాేరా శోధ ంచబడాా డు. 
“శోధ ంచబడనిపుుడు, 'దవేుడు నన ి శోధ స్ ు నాిడు' అన్న 
ఎవరూ అనకూడద . దవేుడు చ డుచతే శోధ ంపబడడు, అతడు 
ఎవరనిీ శోధ ంచడు; క్ానీ పతో్త ఒకకరు తన స్ేంత ద షట క్ోరకిత్ో, 
అతన  దూరంగా లాగి, పోలోభప్ టిటనపుుడు (వ్ారు అతన్నన్న 
ఆకరిషంచి అతన్నన్న టాోప్ చసేటనపుుడు - GWT) శోద ంచబడత్ారు. 
అపుుడు, క్ోరిక గ్రభం దాలిున తరాేత, అద  పాపాన్నక్ి 
జనమన్నస్ ు ంద ; పాపం పూరిుగా ఎద గనిపుుడు మరణాన్నక్ి 
జనమన్నస్ ు ంద .” (జేమ్సస 1:13-15 NIV) 

 

బోో క్ న్ రలిేషన్నషప్ యొకక పరణిామాలు 
ఆడమ్స మరియు ఈవ్ అవిధయేత చూపారు మరియు పాపం 
చేశారు. దేవున్నత్ో పరపిూరణ స్ంబంధ్ం త్ గిపర యింద . అవిధయేత 
యొకక ఈ చరా యొకక పరిణామాలు మరణం మరుయంగా 
మారుత ందన్న దవేుడు అతన్నక్ి చ పాుడు. నీత్తయుకుమ ైన 
స్ంబంధాన్నక్ి పునరుదధరించబడటాన్నక్ ిలేదా శాశేతమ నై 
మరణాన్ని భరించ ేమారాం అవస్రంలో మన్నషట ఇకప్  ై
నీత్తమంత డు క్ాద . 
 

సతు పీసో్వ స్మయంలో చాలా ఎకుకవ నొప్టున్న భరించవలసట 
ఉంటుంద  మరయిు ఆమ  క్ోరకి భరుప్  ైఉంటుంద . ఆలీరట బారి్ 
ప్పరకకనాిడు "ఆమ  తన భరు ఇష్ాట న్నక్ి లోబడ ిఉండాలి.'క్ోరకి' 

అనదే  పోత్ేా కంగా లెైంగిక క్ోరకిన  స్ూచించద . (ఆద క్ాండము 
3:16). . . . 'నీ చితుం యొకక స్ంకలుం నీ భరుకు ఇవేబడుత ంద  



The earth also appears to have been under the curse of 

death as Paul states “The creation waits in eager 

expectation for the sons of God to be revealed.  For the 

creation was subjected to frustration, not by its own choice, 

but by the will of the one who subjected it, in hope that the 

creation itself will be liberated from its bondage to decay 

and brought into the glorious freedom of the children of 

God. We know that the whole creation has been groaning 

as in the pains of childbirth right up to the present time.” 

(Romans 8:19-23 NIV) 

 

Adam and Eve, consequently all mankind, were 

separated from presence of God being removed from the 

perfect creation. “‘The man has now become like one of us, 

knowing good and evil. He must not be allowed to reach 

out his hand and take also from the tree of life and eat, and 

live forever.’  So, the LORD God banished him from the 

Garden of Eden to work the ground from which he had been 

taken. After he drove the man out, he placed on the east side 

of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword 

flashing back and forth to guard the way to the tree of life.” 

(Genesis 3:22-24 NIV)  

 

Man was now a mortal being in need of forgiveness in 

order to be restored to his former relationship with God, his 

Creator. God told him “for when you eat of it you will 

surely die” then decay and return to the elements from 

which he was created. 

 

A Mortal Being  

After having eaten from the tree of the knowledge of good 

and evil, man must decide between right and wrong, good 

and evil, obedience and rebellion.  Some like Abel chose to 

do right.  Others like Cain chose to go his own way and do 

his own thing.  Some 1600 – 1700 years after the beginning 

of time, all but eight people were evil. “The LORD said, 

‘My Spirit will not contend with man forever, for he is 

mortal; his days will be a hundred and twenty years’. … 

The LORD saw how great man's wickedness on the earth 

had become, and that every inclination of the thoughts of 

his heart was only evil all the time. The LORD was grieved 

that he had made man on the earth, and his heart was filled 

with pain. So, the LORD said, ‘I will wipe mankind, whom 

I have created, from the face of the earth — men and 

animals, and creatures that move along the ground, and 

birds of the air — for I am grieved that I have made them.’ 

(Genesis 6:3, 5-9)  

 

Noah was a righteous man, blameless among the people of 

his time, and he walked with God. (Genesis 6:3) 

 

“By faith Noah, being warned (of God) concerning things 

not seen as yet, moved with godly fear, prepared an ark to 

the saving of his house; through which he condemned the 

world, and became heir of the righteousness which is 

according to faith.” (Hebrews 11:7 ASV) “God waited 

మరియు దాన్న పకో్ారం, అతన  న్నన ి పరిపాలిస్ాు డు.' ర ండవ 
న్నబంధ్న, వ్ాకాం యొకక స్మాంతర న్నరామణం పకో్ారం, 

మొదటదిాన్న యొకక క్ లలమాక్స లేదా ఉదాా టన పునరుదాా టన, 

అంద వలన దాన్న అరాథ న్ని గ్ురిుంచడాన్నక్ి ఉపయోగ్పడుత ంద . 
పడిపర యిన పురుష న్న క్ిీంద, సతు  ీఎకుకవ లేదా తకుకవ బాన్నస్గా 
ఉంద . న్నజాన్నక్ి, స్ాేరథ పాలనలో, బలహీన డు బలవంత లకు 
సపవ చయేాలి. ఒక ఆధాాత్తమక పునరుత్ాథ నం మాతోమ ేఆమ న  
తన న్నజమ నై స్ాథ నాన్నక్ి పునరుదధరసి్ ు ంద , మన్నషటక్ ిస్హాయంగా 
కలుస్ కుంటుంద . (బరి్ నోట్స, బ ైబిల్ స్ాఫ్టట) 

 

పౌలు దాేరా క్రీస్ ు  వ్ార ిస్ంబంధాన్నక్ి చాలా భినిమ నై అరాథ న్ని 
ఇచాుడు. ఇద  వ్ారి స్ంబంధాన్ని త్తరగిి స్హచరుడిక్ి ఉంచినటుల  

కన్నప్టస్ ు ంద . 
“భరులారా, ప్పోమ (పాోధానాత కలిగి ఉండడం, క్షేమాన్ని 
క్ోరుక్ోవడం – థాయరస గీీక్ లెక్ిసక్ాన్))మీ భారాలు, క్రసీ్ ు  
చరుిన్న ప్పోమించినటుల గా మరయిు ఆమ  క్ోస్ం తనన  త్ాన  
అపుగించ కునిటుల గా, అతన  ఆమ న  పవితోం చయేడాన్నక్ి, 
పదం దాేరా నీటని్న కడగ్డం దాేరా ఆమ న  శుభోపరచడాన్నక్,ి 

తదాేరా అతన  చరిున్న శోభాయమానంగా, మచులు లేదా 
ముడతలు లేకుండా తనకు స్మరిుంచ కుంటాడు. ఆమ  
పవితోంగా మరియు కళంకం లేకుండా ఉండటాన్నక్ి అలాంట ి
ఏద ైనా. అదే విధ్ముగా భరులు తమ భారాలన  తమ స్ేంత 
శరరీముల వలె ప్పోమించవలెన . తన భారాన  ప్పోమించేవ్ాడు 
తనన  త్ాన  ప్పమోిస్ాు డు. ఎవేరూ తన స్ేంత శరీరాన్ని 
ఎపుుడూ దేేషటంచలేద , క్ానీ క్రీస్ ు  చరిున్న చేసటనటేల  దాన్నన్న 

పర షటంచి, ప్పోమిస్ాు రు. (Eph 5:25-30 ESV) 

 

మన్నషటముళళు మరయిు ముళు మధ్ా పొ లంలోన్న మొకకల 
న ండ ివచుే తన ఆహారం క్ోస్ం బాధాకరంగా శమీిస్ాు డు. మళ్ళు, 

ఆలీరట బరి్ న ండ ిఉటంక్సి్ూు  “నేల యొకక శాపం త్ోటన  
నాటని పండల  చ టల  క్ోరకి, మరయిు మన్నషట యొకక శీమన  
అనవస్రంగా మారేు ఆ ఆకసటమక ప్ రుగ్ుదల. ముళళు మరయిు 
త్తసటటల్స యొకక రాాంక్ ప్ రుగ్ుదల కూడా ఒక శాపం యొకక ఒక 
భాగ్ం, ఇద  పడిపర యినపుుడు మన్నషటక్ ికలిగించింద . అతన్న 
ద ుఃఖ్ం అతన  జీవనాధార స్ాధ్నాలన  నలే న ండ ితీయవలసటన 
శీమ మరయిు చ మట న ండి ఉదభవించింద . ఉదాానవనంలో 
స్హజసటదధమ ైన ఫలాలకు బద లుగా, ఆ పొ లంలోన్న మూలికలు, 



patiently in the days of Noah while the ark was being built. 

The LORD then said to Noah, ‘Go into the ark, you and 

your whole family, because I have found you righteous in 

this generation.’” (Genesis 7:1 NIV) 

 

“In it only a few people, eight in all, were saved through 

water, and this water symbolizes baptism that now saves 

you also-not the removal of dirt from the body but the 

pledge of a good conscience toward God.” (1 Peter 3:20-21 

NIV) “God blessed Noah and his sons, and said to them, 

"Be fruitful and multiply, and fill the earth … Then God 

said to Noah and to his sons with him, ‘Behold, I establish 

my covenant with you and your descendants after you, and 

with every living creature that is with you.’” (Genesis 9:1; 

8-10 RSV) 

 

But less than 300 years after the flood mankind again 

rebelled. They decided to “build ourselves a city, with a 

tower that reaches to the heavens, so that we may make a 

name for ourselves and not be scattered over the face of the 

whole earth." (Genesis 11:4) But God thwarted their plans 

adding language barriers. 

 

Shortly after this God called Abraham, another righteous 

man, and established another covenant. It would be through 

this man’s seed, posterity, atonement would be made for 

man’s sins allowing relationship with God to be restored. 

 

Restoring Broken Relationship 

God reveals more of His plan for restoring man’s broken 

relationship in His calling of Abraham. “Now the LORD had 

said to Abram ‘Get out of your country, from your family 

and from your father's house, to a land that I will show you. 

I will make you a great nation; I will bless you and make 

your name great; and you shall be a blessing. I will bless 

those who bless you, and I will curse him who curses you; 

and in you all the families of the earth shall be blessed.’”  

(Genesis 12:1-3 NKJV) 

 

All the earth would be blessed through the son of promise, 

Isaac, not the son through the natural course of life, 

Ishmael. “When Abram was ninety-nine years old, the 

LORD appeared to him and said, ‘I am God Almighty; walk 

before me and be blameless.  I will confirm my covenant 

between me and you and will greatly increase your 

numbers’. … Then God said, ‘Yes, but your wife Sarah will 

bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish 

my covenant with him as an everlasting covenant for his 

descendants after him.  And as for Ishmael, I have heard 

you: I will surely bless him; I will make him fruitful and 

will greatly increase his numbers. He will be the father of 

twelve rulers, and I will make him into a great nation. But 

my covenant I will establish with Isaac.’” (Genesis 17:1-2; 

19-21 NIV) 

 

శీదధత్ో స్ాగ్ుచయేాలిసన అవస్రం ఉంద , ఇద  అతన్న మదదత లో 
పోధాన భాగ్ం. (బరి్ నోట్స, బ ైబిల్ స్ాఫ్టట) 

 

భూమిపాల్ చ ప్టునటుల గా మరణం యొకక శాపాన్నక్ ిగ్ుర నైటుల  
కూడా కన్నప్టస్ ు ంద  "స్ృషటట  దవేున్న కుమారులు 
బయలుపరచబడత్ారన్న ఆత ోతత్ో ఎద రుచూస్ ు ంద . స్ృషటట  
న్నరుత్ాసహాన్నక్ి గ్ుర ైంద , దాన్న స్ేంత ఎంప్టక దాేరా క్ాద , క్ానీ 
దాన్నన్న లోబరుచ కుని వాక్ిు యొకక స్ంకలుం దాేరా, స్ృషటట 
కూడా దాన్న క్షీణత న ండి విముక్ిు పొ ంద , దవేున్న ప్టలలల 
అద భతమ ైన స్ాేతంతోయంలోక్ి తీస్ కురాబడుత ందనే ఆశత్ో. . 
స్ృషటట  అంత్ా ఇపుటి వరకు పసో్వ వ్దేనలో మూలుగ్ుతూ ఉందన్న 
మాకు త్ లుస్ .” (రటమన ల  8:19-23 NIV) 

 

ఆడమ్స మరియు ఈవ్, తత్లితంగా మానవజాత్త అంత్ా, 
పరపిూరణ స్ృషటట న ండి త్ొలగించబడని దవేున్న స్న్నిధ  న ండ ివ్రేు 
చేయబడాా రు. "'మన ష ాడు ఇపుుడు మనలో ఒకడలిా 
అయాాడు, మంచి మరియు చ డులన  త్ లుస్ . అతన  తన 
చేత్తన్న చాచి, జీవవృక్షం న ండి కూడా తీస్ కున్న, త్తన్న, శాశేతంగా 
జీవించడాన్నక్ ిఅన మత్తంచకూడద . క్ాబటిట , యిహెో వ్ా దేవుడు 
అతన్ని ఏద న  త్ోట న ండ ిబహ షకరించాడు, ఆ నలేలో పన్న 

చేయడాన్నక్ి. అతన  మన్నషటన్న వ్ెళలగకటిటన తరువ్ాత, అతన  ఈడ న్ 
గార ాన్ యొకక తూరుు వ్ెపైున క్ రూబులన  ఉంచాడు మరయిు 
జీవిత వృక్షాన్నక్ి మారాా న్ని క్ాపాడటాన్నక్ి ముంద కు వ్నె కకు 
మ రుస్ ు ని ఒక కత్తున్న ఉంచాడు. (ఆద క్ాండము 3:22-24 NIV) 

 

మానవుడు ఇపుుడు తన స్ృషటటకరు అయిన దవేున్నత్ో తన 
పూరేపు స్ంబంధాన్ని పునరుదధరించ క్ోవడాన్నక్ి క్షమాపణ 
అవస్రమయియా  మరుయ జీవిగా ఉనాిడు. దేవుడు అతన్నత్ో 
చ పాుడు, "న వుే దాన్నన్న త్తనిపుుడు నీవు ఖ్చిుతంగా 
చన్నపర త్ావు" అపుుడు క్షణీించి, అతన  స్ృషటటంచబడని 
మూలక్ాలకు త్తరగిి వస్ాు డు. 
 

ఒక మోరటల్ బ్బయింగ్ 

మంచి చ డాల జాా నం యొకక చ టుట  న ండి త్తని తరాేత, మన్నషట 
మంచి మరయిు చ డు, మంచి మరియు చ డు, విధేయత మరయిు 
త్తరుగ్ుబాటు మధ్ా న్నరణయించ క్ోవ్ాలి. ఏబ ల్ వంటి క్ొందరు 

స్ర నైదే చేయాలన్న ఎంచ కునాిరు. క్ యిన్ వంటి ఇతరులు తన 
స్ేంత మారాంలో వ్ళె్లల తన స్ేంత పన్నన్న ఎంచ కునాిరు. క్ాలం 



“God renewed this covenant with both Isaac and Jacob. 

“Brothers and sisters, let me use an example from everyday 

life. No one can cancel a person's will or add conditions to 

it once that will is put into effect. The promises were spoken 

to Abraham and to his descendant. Scripture doesn't say, 

‘descendants,’ referring to many, but "your descendant," 

referring to one. That descendant is Christ.  This is what I 

mean: The laws given to Moses 430 years after God had 

already put his promise to Abraham into effect didn't cancel 

the promise to Abraham.  If we have to gain the inheritance 

by following those laws, then it no longer comes to us 

because of the promise. However, God freely gave the 

inheritance to Abraham through a promise… Before Christ 

came, Moses' laws served as our guardian (schoolmaster, 
tutor, custodian). Christ came so that we could receive 

God's approval by faith. But now that this faith has come, 

we are no longer under the control of a guardian.” 

(Galatians 3:16-18; 24-25 GWV) 

 

The Atoning Sacrifice 

“The law is only a shadow (an image representing the form 
of that object as opposed to the thing itself - Thayer Greek 
Lexicon); of the good things that are coming-not the 

realities themselves. … Those sacrifices are an annual 

reminder of sins, because it is impossible for the blood of 

bulls and goats to take away sins.” (Hebrews 10:1-4 NIV) 

 
“First he (Christ) said, ‘Sacrifices and offerings, burnt 

offerings and sin offerings you did not desire, nor were you 

pleased with them’ (although the law required them to be 

made). Then he said, ‘Here I am, I have come to do your 

will.’ He sets aside the first [the Law given through Moses] 

to establish the second. And by that will, we have been 

made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ 

once for all. (Hebrews 10:8-10 NIV) 

 

“The Son of Man must be lifted up, that everyone who 

believes in [trusts, clings to or relies upon] him may have 

eternal life. For God so loved the world that he gave his one 

and only Son, that whoever believes in him shall not perish 

but have eternal life. For God did not send his Son into the 

world to condemn the world, but to save the world through 

him. Whoever believes [put their trust through obedience] 

in him is not condemned, but whoever does not believe 

stands condemned already because he has not believed in 

the name of (authority, character - Strong’s and 
International Bible Translators Inc.) God's one and only 

Son.” (John 3:14-18 NIV) 

 

 “When Christ came as high priest of the good things that 

are already here, he went through the greater and more 

perfect tabernacle that is not man-made, that is to say, not 

a part of this creation. He did not enter by means of the 

blood of goats and calves; but he entered the Most Holy 

Place (not the tabernacle Most Holy Place established 
through Moses but the abode of God) once for all by his 

పాోరంభమ ైన 1600 - 1700 స్ంవతసరాల తరువ్ాత, ఎన్నమిద  
మంద  తపు మిగ్త్ా వ్ారంత్ా ద రామరుా లే. “యిెహో వ్ా చ పాుడు, 
'నా ఆతమ మన్నషటత్ో ఎపుటకి్ర పర రాడద , ఎంద కంటే అతన  
మరుు యడు; అతన్న రటజులు నూట ఇరవ్ెై స్ంవతసరాలు. … భూమిప్ ై 
మన్నషట యొకక ద షటతేం ఎంత గకపుగా మారిందో  యిెహో వ్ా 
చూశాడు, మరియు అతన్న హృదయ ఆలోచనల యొకక పతో్త 
వంపు అన్ని స్మయాలలో మాతోమే చ డుగా ఉంటుంద . భూమిప్ ై 
మానవున్న చసేటనంద కు యిహెో వ్ా ద ుఃఖంచాడు, అతన్న 
హృదయం బాధ్త్ో న్నండిపర యింద . క్ాబటిట , యిహెో వ్ా ఇలా 
అనాిడు: ‘నేన  స్ృషటటంచిన మానవజాత్తన్న, అంటే మన ష లన , 
జంత వులన , భూమిప్  ైస్ంచరించే జీవులన  భూమి మీద 
న ండ ిత డిచివ్ేస్ాు న . మరయిు ఆక్ాశ పక్షులు - ననే  వ్ాటిన్న 
చేసటనంద కు ననే  చింత్తస్ ు నాిన . (ఆద క్ాండము 6:3, 5-9) 

 

నోవహు నీత్తమంత డు, అతన్న క్ాలంలోన్న పజోలలో 
న్నందారహ త డు మరయిు అతన  దవేున్నత్ో నడిచాడు. 
(ఆద క్ాండము 6:3) 

 

"విశాేస్ం దాేరా నోవహు, ఇపుటవిరకు చూడన్న వ్ాటి గ్ురంిచి 
(దేవున్న) హచెురించబడి, ద వైభీత్తత్ో కద లి, తన ఇంటిన్న 
రక్షించడాన్నక్ి ఓడన  సటదధం చశేాడు. దాన్న దాేరా అతన  లోక్ాన్ని 
ఖ్ండించాడు మరయిు విశాేస్ం పోక్ారం నీత్తక్ి వ్ారస్ డు 
అయాాడు.(హెబో్బయులు 11:7ASV) “నోవహు క్ాలంలో ఓడ 
కటటబడుత నిపుుడు దేవుడు ఓప్టకగా వ్ేచి ఉనాిడు. అపుుడు 
యిెహో వ్ా నోవహుత్ో, 'న వుే మరియు నీ కుటుంబమంత్ా 
ఓడలోక్ ివ్ళెలండి, ఎంద కంటే ఈ తరంలో ననే  న్నన ి 
నీత్తమంత డిగా కన గకనాిన ' (ఆద క్ాండము 7: 1 NIV) 

 

"అంద లో క్ొంతమంద  మాతమోే, మొతుం ఎన్నమిద  మంద , నీటి 
దాేరా రక్షించబడాా రు, మరియు ఈ నీరు ఇపుుడు మిమమలిి 
కూడా రక్షించ ేబాప్టటజంన  స్ూచిస్ ు ంద  - శరీరం న ండి మురకి్ిన్న 

త్ొలగించడం క్ాద , దవేున్న పటల  మంచి మనస్ాసక్షి యొకక 
పోత్తజా." (1 ప్తటర 3:20-21 NIV) "దేవుడు నోవహున  మరయిు 
అతన్న కుమారులన  ఆశీరేద ంచి, వ్ారతి్ో ఇలా అనాిడు: "మీరు 
ఫలించి వృద ధపొ ందండి మరయిు భూమిన్న న్నంపండ ి... అపుుడు 
దేవుడు నోవహుత్ోన  అతన్న కుమారులత్ోన , 'ఇద గట, నీత్ోన  నీ 
తరువ్ాత నీ స్ంత్ానముత్ోన  నీత్ోన ని పతో్త పాోణతి్ోన  నా 



own blood, having obtained eternal redemption.” (Hebrews 

9:11-12 NIV) 

 

The Gospel 

“Now after John [the baptizer] was delivered up Jesus came 

into Galilee preaching the gospel of God, and saying, ‘The 

time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent 

ye, and believe in the gospel.’” (Mark 1:14 ASV) John’s 

message was for them to change their way of living 

[repent], believe the gospel. But what was this gospel they 

needed to believe? 

 

The word gospel means good news. This good news was 

that the perfect atoning sacrifice (Messiah – Hebrew; Christ 
- Greek) had come to the earth in flesh to live among mortal 

man and to be tempted like man. He (Jesus) did not yield to 

these temptations telling everyone He was doing His 

fathers will rather that keeping the traditions of man 

established by the current Jewish religious leaders and 

those of years past.  The scribes, Pharisees and teachers of 

the law were angry, jealous and envious for the crowd 

followed Jesus.  They also feared loosing their position of 

power, honor and praise.  This jealousy led them to violate 

the Law of Moses and their traditions by demanding that an 

innocent man be crucified. The death of God’s atoning 

sacrifice, “the Lamb of God,” was only part of the gospel 

for on the third day God would resurrect Him from the 

dead.  Forty days following His resurrection Christ, being 

victorious over death (Satan’s hold on man) ascended back 

to the Father.  

 

Having provided the means for man’s reconciliation, Christ 

– God in the flesh – returned to His Heavenly home and 

sent God – the Spirit – to dwell with all who put their trust 

in God, the Christ, by obedience thereby becoming His 

Body (the church.) Those In Christ receive all the spiritual 

blessings including the forgiveness of their sins and have 

their relationship with God restored. 

 

 Paul stated: 

“For I am not ashamed of the gospel: for it is the power 

of God unto salvation to everyone that believeth; to the 

Jew first, and also to the Greek. For therein is revealed a 

righteousness of God from faith unto faith: as it is written, 

But the righteous shall live by faith.” (Romans 1:16-17 

NKJV) 

 

“Now, brothers, I want to remind you of the gospel I 

preached to you, which you received and on which you 

have taken your stand.  By this gospel you are saved, if 
you hold firmly to the word, I preached to you. 

Otherwise, you have believed in vain.” 

(1 Corinthians 15:1-2 NIV) 

 

“We have heard of your faith in Christ Jesus and of the 

love you have for all the saints the faith and love that 

న్నబంధ్న సటథరపరచ చ నాిన ' అన్న చ ప్ ున .(ఆద క్ాండము 9:1; 

8-10RSV) 

 

క్ానీ జలపళోయం తరాేత 300 ఏళలలోప్ప మానవజాత్త మళ్ళల 
త్తరుగ్ుబాటు చసేటంద . వ్ాళళల  “భూమి అంతటా చ దరిపర కుండా, 
మనకు ప్పరు త్ చ ుకునలేా, ఆక్ాశమంత టవర త్ో కూడని 
పటటణాన్ని న్నరిమంచ క్ోవ్ాలన్న న్నరణయించ కునాిరు.” 
(ఆద క్ాండము 11:4) క్ానీ దవేుడు వ్ారిన్న అడుా కునాిడు. భాష్ా 
అడాంకులన  జోడించ ేపణోాళ్లకలు. 
 

దీన్న తరాేత క్ొంతక్ాలాన్నక్ి దవేుడు అబాోహామున  ప్టలిచాడు, 
మరకక నీత్తమంత డు, మరయిు మరకక న్నబంధ్నన  స్ాథ ప్టంచాడు. 
ఈ మన్నషట యొకక వితునం దాేరా, స్ంత్ానం, దవేున్నత్ో 
స్ంబంధాన్ని పునరుదధరించడాన్నక్ి అన మత్తంచే మన్నషట యొకక 
పాపాలకు పాోయశ్చుతుం చేయబడుత ంద . 
 

విరగిిన స్ంబంధాన్ని పునరుదధరించడం 

దేవుడు అబాోహామున  ప్టలవడంలో మన్నషట యొకక విరిగని 
స్ంబంధాన్ని పునరుదధరించడాన్నక్ి తన పోణాళ్లకన  మరింత వ్ెలలడి 
చేశాడు. "ఇపుుడు యిెహో వ్ా అబాోముత్ో ఇలా అనాిడు: “నీ 
దేశం న ండి, నీ కుటుంబం న ండి మరియు నీ తండిో ఇంటి న ండి 
నేన  నీకు చూప్టంచబో యియ దేశాన్నక్ి వ్ళెళు. నేన  న్నన ి గకపు 
జాత్తగా చేస్ాు న ; ననే  న్నన ి ఆశీరేద ంచి నీ ప్పరున  గకపుగా 
చేస్ాు న ; మరయిు మీరు ఒక ఆశీరాేదం ఉండాలి. న్నన ి 
ఆశీరేద ంచవే్ారిన్న ననే  ఆశీరేద స్ాు న , న్నన ి శప్టంచవే్ారిన్న నేన  
శప్టస్ాు న ; మరియు నీలో భూమి యొకక అన్ని కుటుంబాలు 
ఆశీరేద ంచబడత్ాయి.ఆద క్ాండము 12:1-3NKJV) 

 

వ్ాగాద న కుమారుడ ైన ఇస్ాసకు దాేరా భూమి అంత్ా 
ఆశీరేద ంచబడుత ంద , ఇష్ామయియలు అన ేస్హజ జీవన విధానం 
దాేరా క్ాద . “అబాోము త్ొంభ తై్ొమిమద  స్ంవతసరాల వయస్ సలో 
ఉనిపుుడు, యిెహో వ్ా అతన్నక్ి పోతాక్షమ ై, 'ననే  
స్రేశక్ిుమంత డన ; నా యిెద ట నడవండి మరయిు న్నరటద షటగా 
ఉండండి. నాకు మరయిు మీకు మధ్ా నా ఒడంబడకిన  నేన  
ధ్ృవీకరిస్ాు న  మరియు మీ స్ంఖ్ాన  బాగా ప్ ంచ త్ాన . … 
అపుుడు దవేుడు, 'అవున , అయిత్ ేనీ భారా శారా నీకు 
కుమారున్న కంటుంద , నీవు అతన్నన్న ఇస్ాసకు అన్న ప్టలుస్ాు వు. 
అతన్న తరాేత అతన్న స్ంతత్తక్ ిశాశేతమ ైన ఒడంబడకిగా ననే  
అతన్నత్ో నా ఒడంబడికన  సటథరపరుస్ాు న . మరయిు ఇష్ామయియలు 



spring from the hope that is stored up for you in heaven 

and that you have already heard about in the word of 

truth, the gospel that has come to you. All over the world 

this gospel is bearing fruit and growing, just as it has been 

doing among you since the day you heard it and 

understood God's grace in all its truth.” (Colossians 1:4-

6 NIV) 

 

“Certainly, it is right for God to give suffering to those 

who cause you to suffer. It is also right for God to give 

all of us relief from our suffering. He will do this when 

the Lord Jesus is revealed, coming from heaven with his 

mighty angels in a blazing fire. He will take revenge on 

those who refuse to acknowledge God and on those who 

refuse to respond to the Good News about our Lord 

Jesus.” (2 Thessalonians 1:6-8 GWT) 
 

Peter admonished “If you suffer for being a Christian, don't 

feel ashamed, but praise God for being called that name. 

The time has come for the judgment to begin, and it will 

begin with God's family. If it starts with us, what will be 

the end for those who refuse to obey the Good News of 

God?” (1 Peter 4:16-17 GWT) 

 

“Now to him who is able to strengthen you according to my 

gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the 

revelation of the mystery which was kept secret for long 

ages but is now disclosed and through the prophetic 

writings is made known to all nations, according to the 

command of the eternal God, to bring about the obedience 

of faith!” (Romans 16:25-27 RSV) 

 

Man’s Choice 

We have seen that Adam and Eve made a very poor choice 

and yielded to temptation choosing to follow their desires 

rather than God’s. As a result, they and consequently all 

mankind became mortal. They were separated from God’s 

presence, would die and return to dust from which God had 

made them. 

 

They broke their perfect relationship with God. The only 

way for this relationship to be restored was for a perfect 

sacrifice for sin to be offered. Therefore God, the Son, left 

the presence of God, the Father, came to earth, lived among 

men being tempted as man but not yielding and offered His 

own body and life’s blood as that perfect sacrifice. When 

God raised Him from the grave, He destroyed Satan’s only 

hold over man by conquering death and the grave.  

 

Therefore, since: 

a. “all have sinned and fall short of the glory of God,” 

(Romans 3:23) 

b. “the wages of sin is death” (Romans 6:23 RSV) 

      c.    “He sent his Son as an atoning sacrifice for our 

sins.” (1 John 4:10 NIV)         
Then man must: 

విషయాన్నక్ొసపు , ననే  నీ మాట వినాిన : ననే  అతన్నన్న 
తపుకుండా ఆశీరేద స్ాు న ; ననే  అతన్నన్న ఫలవంతం చేస్ాు న  
మరియు అతన్న స్ంఖ్ాన  బాగా ప్ ంచ త్ాన . అతన  పనెి ండు 
మంద  పాలకులకు తండిో అవుత్ాడు, ననే  అతన్ని గకపు జాత్తగా 
చేస్ాు న . అయిత్ే నేన  ఇస్ాసకుత్ో నా ఒడంబడికన  
సటథరపరుస్ాు న .' (ఆద క్ాండము 17:1-2; 19-21 NIV) 

 

“దవేుడు ఇస్ాసకు మరియు యాక్ోబుత్ో ఈ ఒడంబడికన  

పునరుదధరించాడు. "స్ర దరులు మరియు స్ర దరీమణులారా, ననే  
రటజువ్ార ీజీవితంలో ఒక ఉదాహరణన  ఉపయోగించాన . ఒక 
వాక్ిు యొకక వీలునామాన  ఎవరూ రద ద  చయేలేరు లేదా ఆ 
వీలునామా అమలులోక్ ివచిున తరాేత దాన్నక్ి షరత లు 
జోడించలేరు. వ్ాగాద నాలు అబాోహాముత్ో మరయిు అతన్న స్ంతత్తక్ి 
చ పుబడాా యి. అనకేులన  స్ూచిస్ూు  'వ్ారస్ లు' అన్న లేఖ్నం 
చ పులేద , క్ానీ "మీ స్ంతత్త" అన్న ఒకరిన్న స్ూచిస్రు ంద . ఆ 
వ్ారస్ డే క్రసీ్ ు . నా ఉదేదశాం ఇదే:దవేుడు అబాోహాముకు చసేటన 
వ్ాగాద నాన్ని అమలులోక్ ిత్ చిున 430 స్ంవతసరాల తరాేత 
మోషపకు ఇచిున చటాట లు అబాోహాముకు ఇచిున వ్ాగాద నాన్ని రద ద  
చేయలేద .. ఆ చటాట లన  అన స్రించడం దాేరా మనం 
వ్ారస్త్ాేన్ని పొ ందవలసట వసపు , అద  వ్ాగాద నం వలల  మనకు రాద . 
అయిత్ే, దేవుడు అబాోహాముకు వ్ాగాద నం దాేరా స్ాేస్ాథ యన్ని 
ఉచితంగా ఇచాుడు… క్రసీ్ ు  రాకముంద , మోషప చటాట లు మనకు 
స్ంరక్షకుడగిా (పాఠశాల మాస్టర, టయాటర, స్ంరక్షకుడు) 
పన్నచేశాయి. విశాేస్ం దాేరా మనం దవేున్న ఆమోదాన్ని 
పొ ందేంద కు క్రీస్ ు  వచాుడు. క్ానీ ఇపుుడు ఈ విశాేస్ం 
వచిుంద , మేము ఇకప్ ై స్ంరక్షకున్న న్నయంతణోలో 
లేము.(గ్లతీయులు 3:16-18; 24-25 GWV) 

 

ప్రాయశ్చితత  త్యాగం 

"చటటం నీడ మాతమోే (థేయర గీీక్ లెక్ిసక్ాన్ - వస్ ు వుకు 
విరుదధంగా ఆ వస్ ు వు యొకక రూపాన్ని స్ూచించే 
చితోం;రాబో యియ మంచి విషయాలు-వ్ాస్ువ్ాలు క్ాద . … ఆ 
త్ాాగాలు ఏటా పాపాలన  గ్ురుు  చేస్ాు యి, ఎంద కంటే ఎద ద లు 
మరియు మకేల రకుం పాపాలన  తీసటవ్యేడం అస్ాధ్ాం. 
(హెబో్బయులు 10:1-4 NIV) 

 
"మొదట అతన  (క్రసీ్ ు ) అనాిడు, 'బలులు మరయిు అరుణలు, 
దహనబలులు మరయిు పాపపరహిారారథ బలిలు మీరు 



a. understand what God requires of him to accept 

this sacrifice 

b. make a choice to accept His offer to be In Christ. 

c. accept His message - the gospel 

d. be baptized a burial or immersed in water. (Acts 

2:41 NIV) 

e. live pleasing to God while maturing into His 

nature. 

 

These are the same thing Paul, Saul the persecutor of 

Christians, was told to do by Ananias - “Rise and be 

baptized (immersed), and wash away your sins, calling on 

his name.” (Acts 22:16 RSV) 

 

Restored to Righteousness 

Later Paul would tell the Ephesian Christians “In him we have 

redemption through his blood, the forgiveness of sins, in 

accordance with the riches of God's grace that he lavished 

on us with all wisdom and understanding. And he made 

known to us the mystery of his will according to his good 

pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect 

when the times will have reached their fulfillment-to bring 

all things in heaven and on earth together under one head, 

even Christ. … You also were included in Christ when you 

heard the word of truth, the gospel of your salvation. 

Having believed (putting trust in Christ by obeying; i.e., 
action), you were marked in him with a seal, the promised 

Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance 

until the redemption of those who are God's possession-to 

the praise of his glory.” (Ephesians 1:7-10 … 13-14 NIV) 

 

 “My little children, I am writing this to you so that you may 

not sin; but if any one does sin, we have an advocate with 

the Father, Jesus Christ the righteous; and he is the 

expiation (our substitute by assuming our obligations he 
expiated our guilt from Easton's Bible Dictionary) for our 

sins, and not for ours only but also for the sins of the whole 

world.” (1 John 2:1-2 RSV) 

 

“From now on, therefore, we regard no one from a human 

point of view; even though we once regarded Christ from a 

human point of view, we regard him thus no longer.  

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

old has passed away, behold, the new has come. All this is 

from God, who through Christ reconciled us to himself and 

gave us the ministry of reconciliation; that is, in Christ God 

was reconciling the world to himself, not counting their 

trespasses against them.” (2 Cor. 5:16-19 RSV) 

 

Living the New Life              
“The disciples were devoted to the teachings of the 

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

prayer.” (Acts 2:42-43 GWT) 

   

“Now that you have purified yourselves by obeying the 

truth so that you have sincere love for your brothers, love 

క్ోరుక్ోలేద , లేదా మీరు వ్ాటని్న ఇషటపడలేద ' (చటటం వ్ాటిన్న 
తయారు చేయవలసట ఉనిపుటిక్ర). అపుుడాయన, 'ఇద గట 
ఉనాిన , నీ చితుం చయేడాన్నక్ి వచాున ' అనాిడు. అతన  
ర ండవదాన్ని స్ాథ ప్టంచడాన్నక్ి మొదటది  [మోషప దాేరా ఇవేబడని 

ధ్రమశాస్ు ంీ] పకకన ప్ టాట డు. మరియు ఆ స్ంకలుం దాేరా, 
యియస్ క్రసీ్ ు  శరీరం యొకక త్ాాగ్ం దాేరా మనం ఒకకస్ారిగా 
పవిత ోలమయాాము. (హెబో్బయులు 10:8-10 NIV) 

 

“మన షాకుమారుడు ప్ కై్ి ఎతుబడాలి, అతన్నన్న విశేసటంచ,ే 

అంటపి్ టుట కునే లేదా అతన్నప్ ై ఆధారపడ ేపతో్త ఒకకరూ 
న్నతాజీవ్ాన్ని పొ ందగ్లరు. దవేుడు పోపంచాన్ని ఎంతగానో 
ప్పోమించాడు, అతన  తన ఏక్ కై కుమారుడని్న ఇచాుడు, అతన్నన్న 
విశేసటంచ ేపతో్త ఒకకరూ నశ్చంచరు, క్ానీ శాశేత జీవిత్ాన్ని 
పొ ంద త్ారు. ఎంద కంటే దవేుడు తన కుమారుడిన్న లోకంలోన్నక్ి 
పంప్టంచింద  పపోంచాన్ని ఖ్ండంిచడాన్నక్ి క్ాద , క్ానీ అతన్న దాేరా 
పోపంచాన్ని రక్షించడాన్నక్ి. ఎవర ైత్ ేఅతన్నన్న విశేసటసపు  [విధేయత 
దాేరా వ్ారి విశాేస్ం] ఖ్ండించబడద , క్ానీ ఎవరు విశేసటంచన్న 
వ్ారు ఇపుటకి్ే ఖ్ండించబడాా రు ఎంద కంటే అతన  ప్పరున  
విశేసటంచలేద  (అధ క్ారం, పాతో - స్ాట ర ంగ్స మరయిు 
ఇంటరేిషనల్ బ ైబిల్ టాోనేటేటరస ఇంక్.)దేవున్న ఒకకడే 
కుమారుడు.” (జాన్ 3:14-18 NIV) 

 

“క్రసీ్ ు  ఇకకడ ఇపుటకి్ే ఉని మంచి విషయాలకు పధోాన 
యాజకున్నగా వచిునపుుడు, అతన  మానవ న్నరిమతం క్ాన్న గకపు 
మరియు పరపిూరణమ నై గ్ుడారం గ్ుండా వ్ెళ్ళుడు, అంటే ఈ 
స్ృషటటలో భాగ్ం క్ాద . అతన  మేకలు మరయిు దూడల రకుం 
దాేరా పవో్ేశ్చంచలేద ; క్ానీ అతన  శాశేతమ నై విమోచనన  
పొ ంద , తన స్ేంత రకుం దాేరా అత్త పరిశుదధ స్థలంలోక్ి (మోషప 
దాేరా స్ాథ ప్టంచబడని అత్త పవితోమ నై గ్ుడారం క్ాద , క్ానీ దవేున్న 
న్నవ్ాస్ం) పోవ్శే్చంచాడు. (హెబో్బయులు 9:11-12 NIV) 

 

స వరరత 
"ఇపుుడు యోహాన  [బాప్టుస్మమిచ ువ్ాడు] అపుగింపబడిన 
తరువ్ాత, యియస్  గ్లిలయలోన్నక్ి వచిు దేవున్న స్ వ్ారున  
పోకటసి్ూు , 'స్మయం నరెవ్ేరింద , దేవున్న రాజాం స్మీప్టంచింద : 
మీరు పశాుత్ాు పపడి స్ వ్ారున  విశేసటంచండి' అన్న చ పాుడు. 
(మారక 1:14 ASV) జాన్ స్ందేశం వ్ారు తమ జీవన విధానాన్ని 



one another deeply, from the heart. For you have been born 

again, not of perishable seed, but of imperishable, through 

the living and enduring word of God.” (1 Peter 1:22-23 

NIV) 

     

“Therefore, rid yourselves (Christians) of all malice and all 

deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like 

newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you 

may grow up in your salvation, now that you have tasted 

that the Lord is good.” (1 Peter 2:1-3 NIV) 

     

“Since you are foreigners and temporary residents in the 

world, I'm encouraging you to keep away from the desires 

of your corrupt nature. These desires constantly attack you. 

Live decent lives among unbelievers.” (1 Peter 2:11-12 

GWT) 

    

“But in your hearts reverence Christ as Lord. Always be 

prepared to make a defense to anyone who calls you to 

account for the hope that is in you, yet do it with gentleness 

and reverence; and keep your conscience clear, so that, 

when you are abused, those who revile your good behavior 

in Christ may be put to shame.” (1 Peter 3:15-16 RSV) 

     

“Since Christ has suffered physically, take the same attitude 

that he had. That way you won't be guided by sinful human 

desires as you live the rest of your lives on earth. Instead, 

you will be guided by what God wants you to do.” (1 Peter 

4:1-2 GWT) 

 

Don’t Turn Back 

• Two Christians Ananias and Sapphira lied. 

 “Peter said to her, ‘How could you agree to test the 

Spirit of the Lord? Look! The feet of the men who 

buried your husband are at the door, and they will carry 

you out also.’” (Acts 5:9 NIV) 

• One Christian was greedy desiring to purchase 

power. 

 “Peter answered: ‘May your money perish with you, 

because you thought you could buy the gift of God with 

money!’”  (Acts 8:20-21) 

• One missionary loved world and forsook his work. 

 “Demas, because he loved this world, has deserted me 

and has gone to Thessalonica.” (2 Timothy 4:10 NIV) 

• Entire churches wandered away from God. 

a. Ephesus - You have forsaken your first love 

– Repent and do the things you did at first 

b. Pergamum -You have people who hold on to 

the teaching of  Balaam1 and the Nicolations 2 

- Repent 

c. Laodicea - You are neither hot nor cold. - I 

am about to spit you out of my mouth 

మారుుక్ోవ్ాలన్న [పశాుత్ాు పపడండి], స్ వ్ారున  నమమండి. 
అయిత్ే వ్ారు విశేసటంచవలసటన ఈ స్ వ్ారు ఏమిటి? 

 

స్ వ్ారు అన ేపదాన్నక్ి శుభవ్ారు అన్న అరథం. ఈ శుభవ్ారు 
ఏమిటంటే, పరపిూరణమ ైన పాోయశ్చుతు  త్ాాగ్ం (మ సతసయ – 
హీబూో; క్రసీ్ ు  - గీకీు) మరుయమ నై మన్నషట మధ్ా జీవించడాన్నక్ి 
మరియు మన్నషటలా శోధ ంచబడడాన్నక్ ిమాంస్ంత్ో భూమిప్ కై్ ి
వచాుడు. అతన  (యియస్ ) ఈ పోలోభాలకు ల ంగపిర లేద , అతన  
తన తండుోలు చసే్ ు నాిడన్న పతో్త ఒకకరకి్ర చ బుతూ, పోస్ ు త 
యూద  మత ప్ దదలు మరియు గ్త స్ంవతసరాలలో 
స్ాథ ప్టంచబడని మానవ స్ంపదోాయాలన  క్ొనస్ాగించాలన్న 
క్ోరుకుంటునాిరు. శాస్ ు ర లు, పరసి్యుాలు మరియు ధ్రమశాస్ు  ీ
బో ధ్కులు యియస్ న  అన స్రించిన గ్ుంపుప్ ై క్ోపంత్ో, 
అస్ూయత్ో మరియు అస్ూయత్ో ఉనాిరు. వ్ారు తమ 
అధ క్ారం, గౌరవం మరయిు పశోంస్ల స్ాథ నాన్ని క్ోలోుత్ారన్న 
కూడా భయపడాా రు. ఈ అస్ూయ వ్ారని్న మోషప ధ్రమశాస్ాు ర న్ని 
మరియు వ్ార ిస్ంపదోాయాలన  ఉలల ంఘ ంచలేా చేసటంద , ఒక 
అమాయకుడిన్న సటలువ వ్యేమన్న డిమాండ్జ చసేటంద . దేవున్న 

పాోయశ్చుతు  త్ాాగ్ం, "దవేున్న గకర ీప్టలల " యొకక మరణం స్ వ్ారులో 
ఒక భాగ్ం మాతోమే, ఎంద కంటే మూడవ రటజున దేవుడు 
మృత లలో న ండి ఆయనన  పునరుత్ాథ నం చేస్ాు డు. 
 

మన్నషట యొకక స్యోధ్ాకు మారాా లన  అంద ంచిన తరువ్ాత, 

క్రీస్ ు  - శరరీధారయిిెైన దవేుడు - తన స్ేరాపు ఇంటిక్ి త్తరిగ ి
వచాుడు మరియు విధయేతత్ో క్రసీ్ ు ప్ ై విశాేస్ం ఉంచిన 

వ్ారందరిత్ో న్నవసటంచడాన్నక్ి దవేుణిణ  - ఆతమన  పంపాడు, తదాేరా 
అతన్న శరీరం (చరిు). .) క్రసీ్ ు లో ఉనివ్ారు తమ పాప 
క్షమాపణత్ో స్హా అన్ని ఆధాాత్తమక ఆశీరాేదాలన  పొ ంద త్ారు 
మరియు దేవున్నత్ో వ్ారి స్ంబంధాన్ని పునరుదధరించ కుంటారు. 
 

పాల్ ఇలా ప్పరకకనాిడు: 
“స్ వ్ారున  గ్ూరిు ననే  సటగ్ుా పడన . మొదట యూద లకు, 
మరియు గీీకులకు కూడా. విశాేస్ము న ండి విశాేస్ము 
వరకు దవేున్న నీత్త దాన్నలో బయలుపరచబడయిునిద : 
“నీత్తమంత లు విశాేస్మువలన జీవించ ద రు” అన్న 
వ్ాోయబడియునిద . (రటమన ల  1:16-17 NKJV) 

 
1 Teaching people to lead or entice others to sin. 
2 They taught the community of wives, adultery and fornication were things indifferent, eating meats offered to idols was lawful; and 

included pagan rites 



d. Sardis - You have a reputation of being alive 

but you are dead -Wake up! Strengthen what 

remains and is about to die 

e. Thyatira - Tolerate teachers whose teachings 

lead Christians to sexual immoralities -

Unless they repent they will have intense 

suffering 

 

Remain Faithful 

To the Christian faithful, those who have obtained like 

precious faith with us by the righteousness of our God and 

Savior Jesus Christ:  

 

“Grace and peace be multiplied to you in the 

knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine 

power has given to us all things that pertain to life and 

godliness, through the knowledge of Him who called 

us by glory and virtue, by which have been given to us 

exceedingly great and precious promises, that through 

these you may be partakers of the divine nature, having 

escaped the corruption that is in the world through lust.  

 

“But also, for this very reason, giving all diligence, 

add to your faith virtue, to virtue knowledge, to 

knowledge self-control, to self-control perseverance, 

to perseverance godliness, to godliness brotherly 

kindness, and to brotherly kindness love. For if these 

things are yours and abound, you will be neither 

barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord 

Jesus Christ. For he who lacks these things is 

shortsighted, even to blindness, and has forgotten that 

he was cleansed from his old sins.  

“Therefore, brethren, be even more diligent to make 

your call and election sure, for if you do these things, 

you will never stumble; for so an entrance will be 

supplied to you abundantly into the everlasting 

kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.” (2 Peter 

1:1-11 NKJV) 

 

“False prophets were among God's people in the past, as 

false teachers will be among you. They will secretly bring 

in their own destructive teachings (heresies)]. They will 

deny the Lord, who has bought them, and they will bring 

themselves swift destruction.  Many people (Christians) 

will follow them in their sexual freedom (destructive ways, 
licentiousness, shameful ways) and will cause others to 

dishonor the way of truth. In their greed they will use good-

sounding arguments to exploit you.” (2 Peter 2:1-3 GWT) 

 

 “These false teachers are bold and arrogant 

(presumptuous, self-willed, bold). They aren't afraid to 

insult the Lord's glory.” (2 Peter 2:10 GWT) 

    

“People can know our Lord and Savior Jesus Christ and 

escape the world's filth (defilements). But if they get 

 

“ఇపుుడు, స్ర దరులారా, ననే  మీకు పోకటించిన స్ వ్ారున  
మీకు గ్ురుు  చేయాలన కుంటునాిన , మీరు సతేకరించారు 
మరియు మీరు మీ వ్ెఖై్రిన్న తీస్ కునాిరు. ఈ స్ వ్ారు దాేరా 
మీరు రక్షింపబడాా రు,ఉంటమేీరు వ్ాక్ాాన్ని గ్టిటగా పటుట క్ోండి, 
నేన  మీకు బో ధ ంచాన . లేకపర త్ే, మీరు వారథమ నై నమమకం 
కలిగి ఉనాిరు. 
(1 క్ొరింథీయులు 15:1-2 NIV) 

 

“క్రసీ్ ు  యియస్ ప్ ై మీకుని విశాేస్ం గ్ురించి మరియు 
పరిశుద ధ లందరి పటల  మీకుని ప్పోమ గ్ురించి మమేు 
వినాిము, పరలోకంలో మీ క్ోస్ం భదపోరచబడని న్నరకీ్షణ 
న ండ ిపుటుట క్ొచుే విశాేస్ం మరియు ప్పోమ గ్ురించి మీరు 
ఇపుటిక్ే స్తా వ్ాకాం గ్ురించి వినాిరు. మీకు వచిున 
స్ వ్ారు. పపోంచమంతటా ఈ స్ వ్ారు ఫలించ చ నిద  మరయిు 
ప్ రుగ్ుత్ోంద , అద  మీరు విన్న, దేవున్న కృపన  దాన్న అంతట ి
స్తాముత్ో గ్హీ ంచిన రటజు న ండి మీ మధ్ా చసే్ ు నిటేల .” 
(క్ొలసటసయన ల  1:4-6 NIV) 

 

"ఖ్చిుతంగా, మీకు బాధ్ కలిగంిచే వ్ారకి్ి దవేుడు బాధ్లు 
ఇవేడం స్ర నైద . మన బాధ్ల న ండి దేవుడు మనందరిక్ర 
ఉపశమనం కలిగించడం కూడా స్ర ైనద . పభోువ్ెైన యియస్  
బయలుపరచబడనిపుుడు అతడు ఇలా 
చేస్ాు డు,వస్ ు నిద మండుత ని అగిిలో తన శక్ిువంతమ నై 
దేవదూతలత్ో స్ేరాం న ండి. దేవుణిణ  అంగకీరించన్న వ్ారపి్ ై 
మరియు మన పభోువ్ెనై యియస్  గ్ురించిన స్ వ్ారుకు 
పోత్తస్ుంద ంచడాన్నక్ ిన్నరాకరించే వ్ారిప్  ైఅతడు పతోీక్ారం 
తీరుుకుంటాడు.." (2 థ స్సల నీకయులు 1:6-8 GWT) 

 

ప్తటర హెచురించాడు "మీరు క్ ైసై్ువున్నగా ఉనింద కు 
బాధ్పడుత ంటే, సటగ్ుా పడకండి, క్ానీ ఆ ప్పరు ప్ టటబడనింద కు 
దేవుణిణ  స్ ు త్తంచండి. తీరుు పాోరంభం క్ావ్ాలిసన స్మయం 
వచిుంద , అద  దేవున్న కుటుంబంత్ో పాోరంభమవుత ంద . అద  
మనత్ో పాోరంభమ తై్ే, దవేున్న స్ వ్ారుకు లోబడన్న వ్ారకి్ి అంతం 
ఏమిటి?”(1 ప్తటర 4:16-17 GWT) 

 

"ఇపుుడు నా స్ వ్ారు పకో్ారం మరియు యియస్ క్రసీ్ ు  బో ధ్ పోక్ారం 
మిమమలిి బలపరచగ్ల వాక్ిుక్,ి చాలా క్ాలంగా రహస్ాంగా 



involved in this filth again and give in to it, they are worse 

off than they were before. It would have been better for 

them never to have known the way of life that God 

approves of than to know it and turn their backs on the holy 

life God told them to live.” (2 Peter 2:20-21 GWT) 

 

Then the Judgment 

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, 

from whose face the earth and the heaven fled away. And 

there was found no place for them.  And I saw the dead, 

small and great, standing before God, and books were 

opened. And another book was opened, which is the Book 

of Life. And the dead were judged according to their works, 

by the things which were written in the books.  …  And 

anyone not found written in the Book of Life was cast into 

the lake of fire. Now I saw a new heaven and a new earth 

(spiritual), for the first heaven and the first earth (physical) 

had passed away. … "Behold, the tabernacle of God is with 

men, and He will dwell with them, and they shall be His 

people. God Himself will be with them and be their God.”  

(Revelation 20:11-21:3 NKJV) 

 

Will your name be found in the “Book of Life”? 

 

 

 

Questions 

Questions 

1. Man was created in God's image, His Nature; therefore, 

man was without sin. 

True ___ False ___ 

 

2. Since God command Adam and Eve not to eat of 

the tree of life, they were created with decision 

making ability. 

True ___ False ___ 

 

3. God enticed Adam and Eve to eat of the forbidden 

tree 

True ___ False ___ 

 

They sinned and suffered the consequences God 

promised  

True ___ False ___ 

 

4. In Noah’s day God waited over 100 years for the 

repent of the evil 

True ___ False ___ 

 

5. Noah and his family were saved through water 

symbolizing baptism by obedience to God’s 

commands 

True ___ False ___ 

 

ఉంచబడిన మరియు ఇపుుడు బహ రాతం చయేబడని మరయిు 
పోవచన లేఖ్నాల దాేరా అన్ని దశేాలకు త్ లిసటన రహస్ాం 
యొకక పతోాక్షత పోక్ారం, శాశేతమ నై దవేున్న ఆజా పకో్ారం, 

విశాేస్ం యొకక విధేయతన  తీస్ కురావడాన్నక్ి!" (రటమన ల  
16:25-27RSV) 

 

మనిషి ఎంపిక 

ఆడమ్స మరియు ఈవ్ చాలా ప్పలవమ నై ఎంప్టక చసే్ కునాిరన్న 
మరియు దేవున్న క్ోరికల కంట ేవ్ారి క్ోరకిలన  అన స్రించాలన్న 
ఎంచ కుని పలోోభాలకు ల ంగిపర యారన్న మనం చూశాము. 
ఫలితంగా, వ్ారు మరయిు తత్లితంగా మానవజాత్త అంత్ా 
మరుు యలయాారు. వ్ారు దవేున్న స్న్నిధ  న ండి వ్ేరు చయేబడాా రు, 
చన్నపర త్ారు మరియు దేవుడు వ్ారని్న స్ృషటటంచిన మటిటక్ి త్తరగిి 
వస్ాు రు. 
 

వ్ారు దవేున్నత్ో తమ పరపిూరణ స్ంబంధాన్ని త్ ంచ కునాిరు. ఈ 
స్ంబంధాన్ని పునరుదధరించడాన్నక్ి ఏక్ ైక మారాం పాపం క్ోస్ం 
పరపిూరణ త్ాాగ్ం చయేడమే. క్ాబటిట  దవేుడు, కుమారుడు, దవేున్న 
స్న్నిధ న్న విడిచిప్ టిట , భూమిప్ కై్ి వచాుడు, మన్నషటగా 
శోధ ంచబడాా డు, క్ానీ ల ంగిపర లేద  మరయిు తన స్ేంత 
శరరీాన్ని మరియు జీవ రక్ాు న్ని పరిపూరణ త్ాాగ్ంగా 
స్మరిుంచాడు. దవేుడు అతన్నన్న స్మాధ  న ండి లేప్టనపుుడు, 
మరణాన్ని మరియు స్మాధ న్న జయించడం దాేరా మానవున్నప్ ై 
స్ాత్ాన  యొకక ఏక్ కై పటుట న  నాశనం చేశాడు. 
 

క్ాబటిట , న ండి: 
a. "అందరూ పాపం చసేట దవేున్న మహ మన  పొ ందలేక 

పర యారు" (రటమన ల  3:23) 

b. "పాపాన్నక్ి జీతం మరణం(రటమన ల  6:23RSV) 

సట. "మన పాపాలకు పాోయశ్చుతు  బలిగా ఆయన తన కుమారుడని్న 
పంపాడు." (1 జాన్ 4:10 NIV) 

అపుుడు మన్నషట తపుక: 
a. ఈ త్ాాగాన్ని అంగకీరించడాన్నక్ ిదవేుడు అతన్న న ండి 

ఏమి క్ోరుకుంటునాిడో  అరథం చేస్ క్ోండి 
b. క్రీస్ ు లో ఉండాలనే అతన్న పోత్తపాదనన  

అంగీకరించడాన్నక్ి ఎంప్టక చసే్ క్ోండి. 
c. అతన్న స్ందశేాన్ని - స్ వ్ారున  అంగకీరించండి 
d. బాప్టటజం ఒక ఖ్ననం లేదా నీటలిో ముంచిన. (చటాట లు 

2:41 NIV) 



6. God promised another righteous man, Abraham, 

that through his descendent, singular, mankind 

could be reconciled to Him. 

True ___ False ___ 

 

7. The promise made to Abraham was renewed with 

Isaac, also later to Jacob, and that descendent was 

Jesus of Nazareth, Christ. 

True ___ False ___ 

 

8. Those obedient to Christ’s gospel have been made 

holy through the atoning sacrifice of His body. 

True ___ False ___ 

 

9. Jesus said after the death of John the Baptist the 

Kingdom of God is at hand, change your way of 

life (repent) and believe (take action confirming 

your belief) not just words spoken. 

True ___ False ___ 

 

10. The gospel of Christ is Christ, the perfect sin 

offering that can remove sin from the obedient 

True ___ False ___ 

 

11. The gospel one received saves those who accept 

Christ, even if they later deny Him 

True ___ False ___ 

 

12. God will take revenge on those who refuse to 

acknowledge and obey Him 

True ___ False ___ 

 

13. Why does mankind need the Gospel of Christ? 

a. ___ All have sinned 

b. ___ Wages of sin is spiritual death 

c. ___ The atoning sacrifice of Christ is the 

Gospel 

d. ___ Obedience to the Gospel by calling on 

God through baptism to forgive reconciles 

man to God 

e. ___ all the above 

 

14. Christians were told to rid themselves of malice, 

deceit, hypocrisy, envy, slander and to grow in 

their salvation 

True ___ False ___ 

 

15. People and entire churches of people who 

abandon Christ by returning to their former sin 

filled life are still saved. 

True ___ False ___ 

 

16. Some “Christians” teach and deny Christ is Lord 

resulting in many being led astray 

True ___ False ___ 

 

e. ఆయన స్ేభావ్ాన్నక్ ిపరిణత్త చ ంద తూ భగ్వంత న్న 
పోస్నిం చసే్ కుంటయ జీవించండి. 

 

క్ ైైస్ువులన  హ ంసటంచ ేపౌలు స్ౌలుకు అననీయస్ చయేమన్న 
చ ప్టునద  ఇదే - “లేచి బాప్టుస్మం తీస్ క్ోండ ి(మున్నగి) మరయిు 
అతన్న ప్పరున  పాోరిథస్ూు  మీ పాపాలన  కడుక్ోకండి.(అపొ స్ులుల 

క్ారాములు 22:16RSV) 

 

ధ్రామన్నక్ ిపునరుదధరించబడింద  
తరాేత పౌలు ఎఫ స్  క్ ైైస్ువులకు చ ప్పువ్ాడు“అతన్నలో మనకు 
ఆయన రకుం దాేరా విమోచన, పాప క్షమాపణ, దవేున్న కృప 
యొకక ఐశేరాం పకో్ారం, అతన  మనకు అన్ని జాా నంత్ో 
మరియు అవగాహనత్ో పోస్ాద ంచాడు. మరయిు అతన  తన 
చితుం యొకక రహస్ాాన్ని క్రీస్ ు లో ఉదేదశ్చంచిన తన స్ంత్ోష్ాన్ని 
బటిట మనకు త్ లియజేస్ాడు, క్ాలాలు వ్ాటి నరెవ్రేుున  
చేరుకునిపుుడు అమలులోక్ ితీస్ కురావ్ాలి-పరలోకంలో 
మరియు భూమిప్ ై ఉని స్మస్ాు న్ని ఒక్ ేతలప్ ైక్ి 
తీస్ కురావడాన్నక్ి. , క్రీస్ ు  కూడా. … మీరు స్తా వ్ాక్ాాన్ని, మీ 
రక్షణ స్ వ్ారున  వినిపుుడు మీరు కూడా క్రసీ్ ు లో చరేుబడాా రు. 
విశేసటంచడం (విధయేత దాేరా క్రసీ్ ు ప్  ైనమమకం ఉంచడం; అంటే, 
చరా), వ్ాగాద నం చయేబడని పరిశుదాధ తమ అనే ముదోత్ో మీరు 
అతన్నలో గ్ురిుంచబడాా రు, అతన  దవేున్న స్ాేధనీమ నై వ్ారి 
విమోచనం వరకు-ఆయన మహ మన  స్ ు త్తంచే వరకు మన 
వ్ారస్త్ాేన్నక్ ిహామీ ఇచుే డిపాజిట్. (ఎఫ సతయులు 1:7-10 … 

13-14 NIV) 

 

"నా చినిప్టలలలారా, మీరు పాపం చేయకూడదన్న నేన  మీకు ఇద  
రాస్ ు నాిన ; అయిత్ే ఎవర ైనా పాపం చసేపు , నీత్తమంత డ ైన 
యియస్ క్రసీ్ ు  తండి ోవదద  మనకు ఒక నాాయవ్ాద  ఉనాిడు; 
మరియు అతన  పాోయశ్చుతుం (మా బాధ్ాతలన  సతేకరించడం 
దాేరా అతన  ఈస్టన్ బ ైబిల్ డకి్షనరీ న ండ ిమా అపరాధాన్ని 
పరహిరించాడు)మన పాపాల క్ోస్ం, మన పాపాల క్ోస్ం మాతమోే 
క్ాద , మొతుం పపోంచంలోన్న పాపాల క్ోస్ం కూడా.(1 జాన్ 2:1-2 

RSV) 

 

"ఇపుట ిన ండి, క్ాబటిట , మేము ఎవరినీ మానవ దృక్ోకణం న ండి 
పరగి్ణించము; మనం ఒకపుుడు క్రసీ్ ు న  మానవ దృక్ోకణం 
న ండ ిపరిగ్ణించినపుటకి్ర, మనం ఆయనన  ఇకప్ ై అలా 
పరగి్ణించము. క్ాబటిట , ఎవర నైా క్రసీ్ ు లో ఉంటే, అతన  క్ొతు  స్ృషటట; 



17. People who accepted Christ’s gospel get involved 

again in worldly living are worse off than if they 

had never known Christ.  

True ___ False ___ 

 

18. The tabernacle of God is with the righteous and 

God dwells with them as their God. 

True ___ False ___ 

 

19. Man’s actions on earth are recorded in the Book 

of Life from which they will be judged 

True ___ False ___ 

 

 

 

 

 

 

 

పాతద  గ్డిచిపర యింద , ఇద గట క్ొతుద  వచిుంద . ఇవనీి దవేున్న 
న ండ ివచిునవి, క్రసీ్ ు  దాేరా మనలన  తనత్ో స్మాధానపరిచి, 

మనకు స్యోధ్ా యొకక పరచిరాన  ఇచాుడు; అంటే, క్రసీ్ ు లో 
దేవుడు పపోంచాన్ని తనత్ో స్మాధానపరుచ కునాిడు, వ్ారి 
అపరాధాలన  వ్ారపి్ ై లెక్ికంచలేద .(2 క్ొరిం. 5:16-19 RSV) 

 

లివింగ్ ది నయా ల ైఫ్ 

"శ్చష ాలు అపొ స్ులుల బో ధ్లకు, స్హవ్ాస్ాన్నక్ి, రకట టలు 
విరగకా టటడాన్నక్ి మరయిు పాోరథనకు అంక్తిమయాారు." (చటాట లు 
2:42-43 GWT) 

  

“ఇపుుడు మీరు స్త్ాాన్నక్ ివిధయేత చూపడం దాేరా మిమమలిి 
మీరు శుద ధ  చసే్ కునాిరు, తదాేరా మీకు మీ స్ర దరుల పటల  
న్నజమ నై ప్పోమ ఉంటుంద , హృదయపూరేకంగా ఒకరనిొకరు 
గాఢంగా ప్పమోించండి. మీరు మళ్ళల మళ్ళల  జన్నమంచారు, పాడ ైపర యియ 
వితునంత్ో క్ాద , క్ానీ శాశేతమ ైన దవేున్న వ్ాకాం దాేరా 
నాశనమ నైద . (1 ప్తటర 1:22-23 NIV) 

  

“క్ాబటిట, మిమమలిి మీరు వద లించ క్ోండి (క్ ైసై్ువులు)అన్ని 
ద రుదేదశం మరయిు అన్ని మోస్ం, కపటతేం, అస్ూయ 
మరియు పోత్త రకమ నై అపవ్ాద . నవజాత శ్చశువుల వలె, 
స్ేచిమ నై ఆధాాత్తమక పాలన  క్ోరుక్ోండి, తదాేరా మీరు మీ 
మోక్షంలో ప్ రుగ్ుత్ారు, ఇపుుడు మీరు పభోువు మంచివ్ాడన్న 
రుచి చూశారు. (1 ప్తటర 2:1-3 NIV) 

  

“మీరు విదశేీయులు మరయిు త్ాత్ాకలిక న్నవ్ాసటత లు క్ాబటిటఈ 
పోపంచంలో, మీ అవినీత్త స్ేభావం యొకక క్ోరకిల న ండి 
దూరంగా ఉండమన్న నేన  మిమమలిి పరో తసహ స్ ు నాిన . ఈ 
క్ోరికలు న్నరంతరం మీప్ ై దాడి చేస్ాు యి. అవిశాేస్ ల మధ్ా 
మంచి జీవిత్ాన్ని గ్డపండి. (1 ప్తటర 2:11-12 GWT) 

  

“అయిత్ే మీ హృదయాలలో క్రసీ్ ు న  పోభువుగా గౌరవించండి. 
మీలో ఉని న్నరకీ్షణ క్ోస్ం మిమమలిి ప్టలిచే ఎవరిక్ నైా రక్షణ 

కలిుంచడాన్నక్ి ఎలలపుుడూ సటదధంగా ఉండండి, అయినపుటకి్ర 
స్ౌమాత మరియు భక్ిుత్ో చయేండ;ి మరియు మీ మనస్ాసక్షిన్న 
స్ుషటంగా ఉంచ క్ోండి, తదాేరా మీరు ద రిేన్నయోగ్ం 

చేయబడినపుుడు, క్రీస్ ు లో మీ మంచి పవోరునన  దూషటంచే వ్ారు 
సటగ్ుా పడత్ారు. (1 ప్తటర 3:15-16 RSV) 

  



“క్రసీ్ ు  శారరీకంగా బాధ్పడాా డు క్ాబటిట , అతన  కలిగి ఉని అదే 
వ్ెైఖ్రని్న తీస్ క్ోండి. ఆ విధ్ంగా మీరు భూమిప్ ై మీ మిగలిిన 

జీవిత్ాలన  జీవిస్ ు నిపుుడు పాపభరతిమ నై మానవ క్ోరికలచ ే
మీరు మారాన్నరేదశం చయేబడరు. బద లుగా, మీరు ఏమి 
చేయాలన్న దవేుడు క్ోరుకుంటునాిరట దాన్న దాేరా మీరు 

నడపి్టంచబడత్ారు. (1 ప్తటర 4:1-2 GWT) 

 

వ్ెనక్ిక త్తరగ్వద ద  

• అనన్నయస్ మరియు స్ప్త్ రా అన ేఇదదరు క్ ైసై్ువులు అబదధం 
చ పాురు. 

"ప్పత రు ఆమ త్ో, 'పోభువు ఆతమన  పరకీ్షించడాన్నక్ి న వుే 
ఎలా అంగీకరించగ్లవు? చూడు! నీ భరున  పాత్తప్ టిటన 
మన ష ాల పాదములు దాేరం దగా్ర ఉనాియి, వ్ారు 
న్నన ి కూడా బయటకు తీస్ కువ్ెళత్ారు. 

• ఒక క్ ైసై్ువుడు అధ క్ారాన్ని క్ొన గటలు చేయాలన ేఅత్ాాశత్ో 
ఉనాిడు. 

 "ప్పత రు ఇలా జవ్ాబిచాుడు: 'దేవున్న బహుమత్తన్న 
డబుీత్ో క్ొనగ్లమన్న మీరు అన కునింద న మీ డబుీ 

మీత్ో పాటు నశ్చంచిపర న్నవేండ!ి" (అపొ స్ులుల క్ారాములు 
8:20-21) 

• ఒక మిషనరీ పోపంచాన్ని ప్పోమించాడు మరయిు తన పన్నన్న 
విడచిిప్ టాట డు. 

 "దమేాస్, ఈ లోక్ాన్ని ప్పమోించాడు క్ాబటిట , నన ి 
విడచిిప్ టిట , థ స్సల నీకకు వ్ళె్ళుడు." (2 త్తమోత్త 4:10 NIV) 

• చరుిలనీి దేవున్నక్ ిదూరంగా వ్ెళ్లుపర యాయి. 
a. ఎఫ స్స్ - మీరు మీ మొదటి ప్పమోన  విడిచిప్ టాట రు 

- పశాుత్ాు పపడి, మొదట మీరు చేసటన పన లన  
చేయండ ి

b. ప్ రాము - బిలాము 1 మరయిు న్నక్ోలేషన్స 2 

బో ధ్లన  పటుట క్ొన్న ఉని వాకుు లు ఉనాిరు - 

పశాుత్ాు పపడండ ి

c. లావ్ోడిసటయా - మీరు వ్డేిగా లేదా చలల గా ఉండరు. 
- ననే  న్నన ి నా నోట ిన ండి 
ఉమిమవ్యేబో త నాిన  

d. స్ారిాస్ - మీరు స్జీవంగా ఉనాిరన్న క్రరిున్న కలిగి 
ఉనాిరు, క్ానీ మీరు చన్నపర యారు - 
మేల కలపండ!ి మిగిలి ఉని మరియు 
చన్నపర వబో యియ వ్ాటిన్న బలోప్పతం చేయండ ి



e. థ ైతీరా - క్ ైైస్ువులన  లెైంగకి అనెైత్తకత వ్ెైపు 
నడపి్టంచే ఉపాధాాయులన  స్హ ంచండ ి- వ్ారు 
పశాుత్ాు పపడకపర త్ే వ్ారు తీవమో ైన బాధ్లన  
అన భవిస్ాు రు 

 

నమమకంగా ఉండండ ి

క్ ైైస్ువ విశాేస్ లకు, మన దవేుడు మరియు రక్షకుడ ైన 
యియస్ క్రసీ్ ు  యొకక నీత్త దాేరా మనత్ో స్మానమ నై 
అమూలామ నై విశాేస్ాన్ని పొ ంద న వ్ారకి్ి: 
 

“దవేున్న గ్ూరిున మరయిు మన పోభువ్ెనై యియస్ న  
గ్ూరిున జాా నము వలన మీకు కృప మరయిు శాంత్త వృద ధ  
చ ంద న  గాక.కలిగయిుండు క్రరిు మరియు ధ్రమం దాేరా 
మమమలిి ప్టలిచిన అతన్న జాా నం దాేరా జీవితం మరయిు 
ద ైవభక్ిుక్ి, దీన్న దాేరా మీరు అవినీత్త న ండ ితప్టుంచ క్ొన్న 
ద ైవ స్ేభావ్ాన్నక్ి భాగ్స్ాేములు అవుత్ారన్న, దీన్న దాేరా 
మాకు చాలా గకపు మరయిు విలువ్ెైన వ్ాగాద నాలు 
ఇవేబడాా యి.అంటకే్ామం దాేరా పపోంచంలో. 

 

“అయిత్ే, ఈ క్ారణంగానే, అన్ని శదీధలన  ఇస్ూు , మీ 
విశాేస్ాన్నక్ి స్ద ా ణాన్ని, స్ద ా ణ జాా నాన్నక్ి, జాా నాన్నక్ ిసతేయ 
న్నయంతణోన , సతేయ న్నయంతోణకు పటుట దలకు, పటుట దల 
ద ైవభక్ిుక్ి జోడించ క్ోండి. ద వైభక్ిుక్ి స్ర దర దయ, మరియు 
స్ర దర దయకు ప్పమో. ఎంద కంటే ఈ విషయాలు మీవి 
మరియు స్మృద ధగా ఉంట,ేమీరు ఉంటారు మన పభోువ్ెనై 

యియస్ క్రసీ్ ు న  గ్ూరిున జాా నములో బంజరు లేదా 
ఫలించన్నద  క్ాద . ఈ విషయాలు లేన్నవ్ాడు గ్ుీడిాతనాన్నక్ ి
కూడా దూరదృషటట లేన్నవ్ాడు మరియు అతన  తన పాత 
పాపాల న ండి శుద ధ  పొ ందాడన్న మరచిపర యాడు. 

"క్ావున, స్హో దరులారా, మీ ప్టలుపున  మరియు 
ఎన్నికలన  న్నశుయపరచ క్ొన టకు మరింత శదీధ  
వహ ంచండి, మీరు ఈ పన లు చేసపు , మీరు ఎపుటిక్ర 
జారిపర రు; క్ాబటిట  మన పభోువు మరయిు రక్షకుడ నై 
యియస్ క్రసీ్ ు  యొకక శాశేతమ నై రాజాంలోక్ి మీకు పవో్ేశం 
స్మృద ధగా అంద ంచబడుత ంద . (2 ప్తటర 1:1-11 NKJV) 

 

“తపుుడు పవోకులు దవేున్న పజోలలో ఉనాిరుగ్తం లో, అబదధ  
బో ధ్కులు మీ మధ్ా ఉంటారు. వ్ారు రహస్ాంగా తమ స్ేంత 



విధ్ేంస్క బో ధ్లన  (మతవిశాేస్ాలు) త్ స్ాు రు. వ్ారు తమన  
క్ొన కుకని పభోువున  న్నరాకరించి, తమన  త్ాము తేరగా 
నాశనం చేస్ కుంటారు. చాలా మంద  (క్ ైైస్ువులు) వ్ారి లెైంగకి 
సపేచి (విధ్ేంస్క మారాా లు,ఎల్అహంక్ారం, అవమానకరమ నై 
మారాా లు) మరయిు ఇతరులు స్తా మారాా న్ని అగౌరవపరిచలేా 
చేస్ ు ంద . వ్ారి ద రాశత్ో వ్ారు మిమమలిి దోప్టడీ చేయడాన్నక్ ి
మంచి వ్ాదనలన  ఉపయోగిస్ాు రు. (2 ప్తటర 2:1-3 GWT) 

 

"ఈ తపుుడు ఉపాధాాయులు ధ ైరాంగా మరయిు అహంక్ారంత్ో 
ఉనాిరు (pపునరుదధరణ, సతేయ స్ంకలుం, బో లా్). వ్ారు 
అవమాన్నంచడాన్నక్ి భయపడరుపభోువు క్రరిు." (2 ప్తటర 2:10 

GWT) 

  

“పజోలు మన పోభువు మరయిు రక్షకుడ నై యియస్ క్రీస్ ు న  
త్ లుస్ క్ోగ్లరు మరయిు పపోంచంలోన్న మలినాలన  
(అపవిత్ాోలన ) తప్టుంచ క్ోగ్లరు. క్ానీ మళ్ళల ఈ మురకి్ిలో చేర ి
ల ంగిపర త్ే మాతోం ఇంతకుముంద  కంటే దారుణంగా ఉనాిరు. 
వ్ారు జీవించమన్న దవేుడు చ ప్టున పవిత ోజీవిత్ాన్నక్ ి
వ్ెన ద రగ్డం కంటే దవేుడు ఆమోద ంచ ేజీవన విధానాన్ని వ్ారు 
ఎనిటకి్ర త్ లుస్ క్ోకుండా ఉంటే మంచిద . (2 ప్తటర 2:20-21 

GWT) 

 

అప్పుడు తీరపు 
"టనినే  ఒక గకపు త్ లలన్న సటంహాస్నాన్ని మరియు దాన్నప్  ై
కూరుుని వాక్ిున్న చూశాన , అతన్న ముఖ్ం న ండి భూమి 
మరియు స్ేరాం పారిపర యాయి. మరియు వ్ారకి్ి చటటు 
దొరకలేద . మరియు నేన  చన్నపర యిన, చిని మరయిు గకపు, 

దేవున్న ముంద  న్నలబడి చూశాన , మరయిు పుస్ుక్ాలు 
త్ రవబడాా యి. మరయిు మరకక పుస్ుకం త్ రవబడింద , 
అంటపేుస్ుకమంజీవితంలో. మరియు చన్నపర యినవ్ారు వ్ార ి
క్ిీయల పోక్ారం, పుస్ుక్ాలలో వ్ాోయబడని వ్ాటిన్న బటిట  తీరుు 
తీరుబడాా రు. …  మరియు లెైఫ్ బుక్ లో వ్ాోయబడన్న ఎవర నైా 
అగిి స్రస్ సలో పడవ్ేయబడాా రు. ఇపుుడు ననే  క్ొతు  స్ేరాం 
మరియు క్ొతు  భూమి (ఆధాాత్తమకం) చూశాన , ఎంద కంట ే
మొదట ిస్ేరాం మరియు మొదట ిభూమి (భౌత్తకం) గ్త్తంచాయి. 
… "ఇద గట, దవేున్న గ్ుడారంఉంద మన ష ాలత్ో, మరియు అతన  
వ్ారతి్ో న్నవసటంచ న , మరయిు వ్ారు అతన్న పజోలుగా ఉంటారు. 
దేవుడ ేవ్ారతి్ో ఉంటాడుమరయిు ఉండండివ్ార ిదవేుడు."(పోకటన 

20:11-21:3NKJV) 



 

"బుక్ ఆఫ్ లెైఫ్"లో మీ ప్పరు కన్నప్టస్ ు ందా? 

 

 

 

పోశిలు 
పా్శ్నలు 

1. మన్నషట దేవున్న స్ేరూపంలో, అతన్న స్ేభావంలో 
స్ృషటటంచబడాా డు; అంద వలన, మన్నషటలేకుండాపాపం. 

ఒప్పు తప్పు ___ 

 

2. దేవపడు ఆదయము హవవలన  జీవ వృక్ష ఫలములన  
తినకూడదని ఆజ్ఞా పించయడు కరబటటట , వరరప నిరణయం 
తీస కునే సరమర్యంత్ో సృషిటంచబడయా రప. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

3. నిషధేించబడిన చెటటట న  తినమని దేవపడు ఆడమ్ 
మరియు ఈవలన  పా్లోభపెటటట డు 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

వరరప ప్రప్ం చేసి దేవపడు వరగ్రా నం చసేిన ప్రిణయమాలన  
అన భవించయరప 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

4. నోవహు కరలంలో దేవపడు చడెు గురించి ప్శ్రిత్యత ప్ం 
కోసం 100 సంవతసరరలు వచేి ఉనయనడు 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

5. నోవహు మరియు అతని కుటటంబం దేవపని ఆజా్లకు 
విధేయత చయప్డం దయవరర బటపిటజ్ంన  సయచించే నీటట 
దయవరర రక్ించబడయా రప 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

6. దేవపడు మరొక నీతిమంతుడెనై అబటా హాముకు వరగ్రా నం 
చేసరడు, అతని సంతతి దయవరర, ఏకవచనం, మానవజ్ఞతి 
అతనిత్ో రరజీప్డగలదని. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

7. అబటా హాముకు చసేిన వరగ్రా నం ఇసరసకుత్ో, తరపవరత 
యాకోబుత్ో కూడయ ప్పనరపదధ రించబడింది మరియు ఆ 
వంశ్స ్ డు నజ్రేయుడెనై యసే , కరసీ త . 



ఒప్పు తప్పు ___ 

 

8. కరీస త  స వరరతకు విధేయులుగ్ర ఉననవరరప ఆయన శ్రీరం 
యొకక ప్రాయశ్చితత  త్యాగం దయవరర ప్వితుా లయాారప. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

9. జ్ఞన్ బటపిటస్టట  మరణయనంతరం దవేపని రరజ్ాం 
ఆసననమ  ందని యసే  చెప్రుడు, మీ జీవన విధయనయనిన 
మారపికోండి (ప్శ్రిత్యత ప్ప్డండి) మరియు నమమండి 
(మీ నమమకరనిన ధృవీకరించే చరా తీస కోండి). 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

10. కరీస త  స వరరత కరీస త , విధేయుల న ండి ప్రప్రనిన 
త్ొలగి్ంచగల ప్రిప్ూరణ ప్రప్ప్రిహారరర్ం 

ఒప్పు తప్పు ___ 

 

11. కరీస త న  అంగీ్కరించిన వరరిని తరపవరత వరరప 
తిరసకరించినప్ుటటకర, ఒకరప అంద కునన స వరరత వరరిని 

రక్ిస త ంద ి

ఒప్పు తప్పు ___ 

 

12. తనన  అంగీ్కరించడయనికి మరయిు ప్రటటంచడయనికి 
నిరరకరించే వరరిపెై దేవపడు పా్తీకరరం తీరపికుంటటడు 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

13. మానవరళికి కరీస త  స వరరత ఎంద కు అవసరం? 

a. ___ అందరూ ప్రప్ం చేశ్రరప 
b. ___ ప్రప్ం యొకక జీతం ఆధయాతిమక మరణం 

c. ___ కరసీ త  యొకక ప్రాయశ్చితత  త్యాగం స వరరత 
d. ___ క్షమంచమని బటపిటజ్ం దయవరర దేవపనికి 

పిలుప్పనివవడం దయవరర స వరరతకు విధేయత 
చయప్డం మనిషిని దేవపనిత్ో సమాధయనప్రపస త ంద ి

e. ___ పెవైనీన 

 

14. క్రైసతవపలు దేవషం, మోసం, కప్టతవం, అసయయ, 

అప్వరద  న ండి విముకిత ప్ ందయలని మరియు వరరి 
మోక్షంలో ఎదగ్రలని చెప్రురప. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 



15. తమ ప్ూరవ ప్రప్ం నిండిన జీవిత్యనికి తిరిగి్ రరవడం 
దయవరర కరీస త న  విడిచిపెటటటన వాకుత లు మరియు మొతతం 
చరిిలు ఇప్ుటటకర రక్ించబడుతునయనయ. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

16. క ంతమంది "క్రసైతవపలు" కరీస త  పా్భువప అని బో ధిసరత రప 
మరియు తిరసకరించయరప, ఫలితంగ్ర చయలామంది 
తప్పుదయరి ప్టటట ంచయరప 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

17. కరీస త  స వరరతన  అంగీ్కరించిన వాకుత లు ప్రాప్ంచిక 
జీవనంలో మళ్లల ప్రలుప్ంచ కుంటటరప, వరరప కరసీ త న  
ఎననడయ ఎరపగని వరరి కంటే అధయవననంగ్ర ఉనయనరప. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

18. దేవపని గుడయరం నీతిమంతుల దగగర ఉంది మరియు 
దేవపడు వరరి దవేపడిగ్ర వరరిత్ో నివసిస త నయనడు. 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

19. భూమపెై మనిషి యొకక చరాలు బుక్ ఆఫ్ ల ైఫ్ లో 
నమోద  చేయబడయా య, దయని న ండి వరరప తీరపు 
తీరిబడత్యరప 
ఒప్పు తప్పు ___ 

 

 

 

 

 

 

 
 


