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

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

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

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

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

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

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

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

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

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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Planned Redemption – Christ The 
Gift From God 

Chapter 1 

Did everything that exists just happened out 

of nothing, not even a vapor? 
 
The Hubble Constant (a factor used by some 
scientists to measure (estimate) supposed 
expansion of the universe) has hovered around 50, 
which implies that the universe is about 20 billion 
years old. 1 In 1999 the Hubble Space Telescope 
(HST) estimated that there were 125 billion galaxies 
in the universe, and recently with the new camera 
HST has observed 3,000 visible galaxies, which is 
twice as much as were previously observed with the 
old camera. 2 Even though we cannot actually count 
the number of stars in the galaxy, we can estimate 
the number of stars in the galaxy as roughly 100 
billion (100,000,000,000). 3 The sun is just an 
ordinary star. Its energy makes all life and surface 
processes possible. Minor changes in its energy 
output can have a major impact on the earth. 4 Our 
earth is one of eight planets and a large number of 
smaller objects orbiting the Sun. 5  
 
Does it appear possible that something so large and 
complex and so perfectly integrated could just 
happen and be formed from nothing? 
 
The Bible states “In the beginning God ('elohiym-
plural - divine ones) 6 created the heavens and the 
earth and … mankind, male and female” (Genesis 1:1 
… 28). But man was created in God’s likeness “in our 
image and in our likeness” thus they were different 
from all other creation.  
 
 
How could by accident or by a non-intelligent being 
coordinate the complexities of sight, sound, smell, 
taste and touch without some minute detailed 

ప్రణాళికాబద్ధమైన విముక్త ి– ప్ీసి్త 

 దేవుని బహుమతి 
 

1 వ అధ్యా యము 

ఉనన ద్ంతా శూనయ ం నండి జరిగందా, ఆవిరి 

కూడా? 

 

హబుల్ కాన్్టాం ట్ (విశ్వ ట యొక్క  విస్తరణను అటచనా 

వేయడానికి (అటచనా) కొలవడానికి కొటతమటది శాస్తస్తవేతతలు 

ఉపయోగటచే అటశ్ట) 50 చుట్టాం  ఉటది, ఇది విశ్వ ట సుమారు 

20 బిలియన స్టవతస రాల పురాతనమైనది అని 

సూచిసుతటది.71999లో హబుల్ సే్ప స్ టెలిస్కక ప్ (HST) 

విశ్వ టలో 125 బిలియన గెలాక్సస లు ఉనాా యని అటచనా 

వేసటది మరియు ఇటీవల కొతత కెమెరాతో HST 3,000 క్నిపటచే 

గెలాక్సస లను గమనిటచిటది, ఇది గతటలో పాత కెమెరాతో 

గమనిటచిన దానిక్టటే రటడటతలు ఎక్కక వ.8గెలాక్సస లోని 

నక్షత్రాల స్టఖా్ ను మనట నిజానికి లెకిక టచలేనపే టిక్స, 

గెలాక్సస లోని నక్షత్రాల స్టఖా్ ను దాదాపు 100 బిలియనుు 

(100,000,000,000)గా అటచనా వేయవచుు .9సూరాు డు ఒక్ 

టధ్యరణ నక్షత్రతట. దాని శ్కి త అనిా  జీవితట మరియు 

ఉపరితల త్రపత్రకియలను టధా్ ట చేసుతటది. దాని శ్కి త ఉతే త్తతలో 

చినా  మారుే లు భూమిపై పెద్ద త్రపభావానిా  

చూపుాయి.10మన భూమి ఎనిమిది త్రగహాలలో ఒక్టి మరియు 

సూరుా ని చుట్టాం  త్తరుగుతునా  పెద్ద స్టఖా్ లో చినా  

వసుతవులు.11  
 

అటత పెద్దది మరియు స్టకి ుష్ాంమైనది మరియు స్టపూరణటగా 

ఏక్సక్ృతట చేయబడనది ఏదైనా జరగడట మరియు ఏమీ 

లేక్కటడా ఏరే డడట టధా్ మేనా? 
 

బైబిల్ ఇలా చెబుతోటది "త్రపారటభటలో దేవుడు ('ఎలోహిమ్-

బహువచనట - దైవిక్మైనవి)12స్వ రాానాి  మరియు భూమిని 

స్ృష్ాంటచాడు మరియు … మానవజాత్తని, మగ మరియు ఆడ” 

(ఆదికాటడము 1: 1 ... 28). కానీ మానవుడు దేవుని పోలిక్లో 

"మన స్వ రూపటలో మరియు మన పోలిక్లో" స్ృష్ాంటచబడాాడు 

కాబటిాం వారు అనిా  ఇతర స్ృష్ాం క్టటే భినా టగా ఉనాా రు. 
 

 
1 archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/ExpandUni.html 
2 magine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html 
3 curious.astro.cornell.edu/question.php?number=31 
4 jersey.uoregon.edu/~mstrick/astronomy/Astro_Lectures/sun.html#Intro 
5 nineplanets.org/sol.html 
6 Thayer's Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon, Woodside Bible Fellowship, 
7archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/ExpandUni.html 
8Magine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html 
9curious.astro.cornell.edu/question.php?number=31 
10jersey.uoregon.edu/~mstrick/astronomy/Astro_Lectures/sun.html#Intro 
11nineplanets.org/sol.html 
12 థాయర్సస  త్రీక్ లెకిస కానమ రియు త్ర నౌ స్తైవర్స & త్రబిగ్సస  హిత్రూ లెకిస కాన, వుడ్సైడ బైబిల్ ఫెలోష్ప్, 



planning and design? Have you ever wondered 
about God’s image or likeness? We learn in the Bible 
that God is love, truth, faithful, merciful, just, peace, 
holy, righteous and able to decide or make choices.  
 
Is it easier to believe such complex universe 
occurred by design or to believe everything just 
happened by chance without plan or design? 
 

Chapter 2 

Is the Bible is God’s message to man? 
 
“In the beginning was the Word, and the Word was 
with God, and the Word was God. He was with God 
in the beginning.” (John 1:1-2 NIV) 
 
The Jews referred to the law, the prophets and the 

psalms as the scripture.  
 
“And it shall be, when he sitteth upon the throne of 
his kingdom, that he shall write him a copy of this 
law in a book, out of that which is before the 
priests the Levites:  and it shall be with him, and he 
shall read therein all the days of his life; that he 
may learn to fear Jehovah his God, to keep all the 
words of this law and these statutes, to do them.” 
(Deuteronomy 17:17-18 ASV) 
 
“And he said unto them, ‘These are my words 
which I spake unto you, while I was yet with you, 
that all things must needs be fulfilled, which are 
written in the law of Moses, and the prophets, and 
the psalms, concerning me.’” (Luke 24:44 - ASV) 
“Above all, you must understand that no prophecy 
of Scripture came about by the prophet's own 
interpretation.  For prophecy never had its origin in 
the will of man, but men spoke from God as they 
were carried along by the Holy Spirit” (2 Peter 1:20-
21 NIV).  
 
Paul stated “All Scripture is God-breathed [inspired 
(ASV)] and is useful for teaching, rebuking, 
correcting and training in righteousness, so that the 
man of God may be thoroughly equipped for every 
good work.” (2 Timothy 3:16-17 NIV) 
 
“He [Jesus] 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. 

అనుకోక్కటడా లేదా తెలివితేటలు లేని వా కి త ద్ృష్ాం, ధ్వ ని, 

వాస్న, రుచి మరియు స్ే రశ  యొక్క  స్టకి ుష్ాంతలను కొనిా  

నిమిషాల వివరణాతమ క్ త్రపణాళిక్ మరియు రూపక్లే న 

లేక్కటడా ఎలా స్మనవ యట చేయగలడు? మీరు ఎపుే ైనా 

దేవుని స్వ రూపట లేదా పోలిక్ గురిటచి ఆలోచిటచారా? దేవుడు 

త్రేమ, స్తా ట, నమమ క్మైనవాడు, ద్యగలవాడు, 

నాా యమైనవాడు, శాటత్త, పవిత్రతుడు, నీత్తమటతుడు మరియు 

నిరణయట తీసుకోగల లేదా ఎటపక్ చేసుకోగలవాడని మనట 

బైబిలోు  నేరుు క్కటటాము. 
 

అటువటటి స్టకి ుష్ాం విశ్వ ట రూపక్లే న దావ రా 

స్టభవిటచిటద్ని నమమ డట లేదా త్రపణాళిక్ లేదా రూపక్లే న 

లేక్కటడా త్రపత్తదీ యాద్ృచిి క్టగా జరిగటద్ని నమమ డట 

సులభమా? 
 
1 archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/ExpandUni.html 
1 magine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/021127a.html 
1 curious.astro.cornell.edu/question.php?number=31 
1 

jersey.uoregon.edu/~mstrick/astronomy/Astro_Lectures/sun.html#Intro 
1 nineplanets.org/sol.html 
1 Thayer's Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew 

Lexicon, Woodside Bible Fellowship, 
1archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/ExpandUni.html 
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మానవునిక్త బైబిల్ దేవుని సందేశమా? 

 

"త్రపారటభటలో వాక్ా ట ఉటది, మరియు వాక్ా ట దేవునితో 

ఉటది, మరియు వాక్ా ట దేవుడు. అతను త్రపారటభటలో 

దేవునితో ఉనాా డు. (జాన 1:1-2 NIV) 
 

యూదులు ధ్రమ శాస్తటత నాి , త్రపవక్ తలను మరియు క్సర తనలను 

త్రగటథటగా ేర్కక నాా రు.  
 

“మరియు అతడు తన రాజా  సటహాస్నముపై 

కూరుు నా పుే డు, లేవీయుల యాజక్కల యెదుటనునా  

దానిలోనుటడ ఈ ధ్రమ శాస్తస్తము యొక్క  త్రపత్తని అతనికి 

త్రవాయవలెను. తన జీవితటలోని అనాి  రోజులలో చద్వాలి; 

అతడు తన దేవుైన యెహోవాక్క భయపడుట 

నేరుు కొనునటుు, ఈ ధ్రమ శాస్తస్తములోని వాక్ా ములనిా టిని 

మరియు ఈ శాస్నములను గైకొనుటను వాటిని 

అనుస్రిటచుటను నేరుు కొనును.” (దివ తీయోపదేశ్కాటడము 
17:17-18 ASV) 
 

“మరియు ఆయన వారితో ఇలా అనాా డు: “నేను మీతో 

ఉనా పుే డు, మోషే ధ్రమ శాస్తస్తటలో, త్రపవక్ తల త్రగటథటలో, 

క్సర తనలోు  త్రవాయబడనవనాీ  నెరవేరాలని నేను మీతో చెపే న 

మాటలు ఇవి. నా గురిటచి.' (లూకా 24:44 - ASV) 



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.’ (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 4:16-21 NIV) 

 
It should be obvious from the above scriptures that 
God speaks to man through His inspired Word, the 
Bible? 
 

Chapter 3 

Who controls man’s actions? 
 
Does God prevent man from sinning? Or, does Satan 
force man to sin? 
 
The answer to these questions can be found in the 
study of Adam and Eve in the third chapter of 
Genesis.  
 
God placed man, Adam and Eve, in Eden (paradise).  
He then put him to work instructing him to tend 
(take care of, dress) and keep it. Just think, at this 
moment in man’s life, he was in the perfect place 
and in a perfect relationship with God, his creator. 
Remember man was made in God’s image, likeness 
not His exact nature. Taking care of the Garden of 
Eden was not the only thing God required of Adam.  
God instructed, commanded, Adam and Eve not to 
eat of the tree of the knowledge of good and evil. 
“You are free to eat from any tree in the garden. But 
you must never eat from the tree of the knowledge 
of good and evil because when you eat from it, you 
will certainly die." (Genesis 2:16-17 GWT) 
 
“God blessed these humans by saying to them, ‘Be 
fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it! Be 
masters over the fish in the ocean, the birds that 
fly, and every living thing that crawls on the 
earth!’” (Genesis 1:28 ISV) 
 
If God had made man without the ability to make 
decisions, He would not have given him instruction 
requiring him to make the choices, not to eat of the 
fruit of the tree, to “Be fruitful, multiply, fill the 
earth, and subdue” or to tend the Garden of Eden. 
 
Now Adam and Eve may have looked at the fruit of 
the tree of the knowledge of good and evil many 

"అనిా టటిక్టటే మిటచి, త్రపవక్ త యొక్క  స్వ టత వివరణ దావ రా 

త్రసక పు ర్స యొక్క  ఏ త్రపవచనట రాలేద్ని మీరు అరథట 

చేసుకోవాలి. ఎటదుక్టటే త్రపవచనట ఎపేు డూ మానవుని 

చితతటతో ఉద్భ విటచలేదు, కానీ మనుష్యా లు పరిశుదాాతమ  

దావ రా తీసుక్కవెళ్ళ బడనపుే డు దేవుని నుటడ మాటాుడారు 

”(2 పీటర్స 1:20-21 NIV).  
 

పౌలు ఇలా ేర్కక నాా డు, “త్రేరేపత త్రగటథాలనాీ  

దేవుడచిు నవి [త్రేరేపత (ASV)] మరియు బోధటచడానికి, 

మటద్లిటచడానికి, స్రిదిద్దడానికి మరియు నీత్తలో శిక్షణ 

ఇవవ డానికి ఉపయోగపడుతుటది, తదావ రా దేవుని మనిష్ 

త్రపత్త స్ కా రాా నికి పూరితగా సద్పాడాడు.” (2 త్తమోత్త 3:16-17 
NIV) 
 

"అతను [యేసు] ాను పెరిగన నజరేతుక్క వెళ్లుడు మరియు 

విత్రశాటత్త రోజున అతను తన అలవాటు త్రపకారట స్మాజ 

మటదిరానికి వెళ్లళ డు. మరియు అతను చద్వడానికి లేచి 

నిలబడాాడు. యెష్యా త్రపవక్ త త్రగటథపు చుటాం అతనికి 

అటద్జేయబడటది. దానిా  అన్రోల్ చేస, అది త్రవాసన 

్స్థలానాి  అతను క్నుగొనాా డు:'ేద్లక్క సువారత 

త్రపక్టిటచడానికి త్రపభువు ననాు  అభిషేకిటచాడు కాబటిాం 

ఆయన ఆతమ  నాపై ఉటది. ఖైదీలక్క టవ తటత్రతా ట మరియు 

అటధులక్క చూపు పునరుద్రాణ, అణగారిన వారిని విడుద్ల 

చేయడట, త్రపభువు అనుత్రగహట యొక్క  స్టవతస రానిా  

త్రపక్టిటచడానికి అతను ననాు  పటపాడు. (యెష్యా 61:1-2) 

తరావ త ఆ త్రగటథపు చుటాంను చుటిాం, పరిచారక్కనికి త్తరిగ ఇచిు  

కూరుు నాా డు. స్మాజ మటదిరటలో ఉనా  త్రపత్త ఒక్క రి క్ళ్ళళ  

ఆయనపై ఉనాా యి, మరియు అతను వారితో ఇలా చెపే డట 

త్రపారటభిటచాడు, 'ఈ రోజు మీ వినికిడలో ఈ లేఖ్నట 

నెరవేరిటది.లూకా 4:16-21 NIV) 
 

దేవుడు తన త్రేరేపత వాక్ా మైన బైబిల్ దావ రా మనిష్తో 

మాటాుడుతునాా డని పై లేఖ్నాల నుటడ స్ే ష్ాంటగా 

తెలియాలి? 
 

అధ్యా యట 3 

మనిషి చర్య లన ఎవరు నియంప్తిసి్తరు? 

 

మనిష్ పాపట చేయక్కటడా దేవుడు అడుాక్కటటాడా? లేక్, 

టాను మనిష్ని పాపట చేయమని బలవటతట చేటతడా? 
 

ఈ త్రపశా్ లక్క స్మాధ్యనానిా  ఆదికాటడము మూడవ 

అధ్యా యటలో ఆడమ్ మరియు ఈవ్ అధా్ యనటలో 

చూడవచుు . 
 

దేవుడు మనిష్ని, ఆడమ్ మరియు ఈవ్్లను ఈడెన 

(పరదైసు)లో ఉటచాడు. అతను అతనిని పనిలో పెటాాండు 

మరియు దానిని ఉటచుకోమని (జాత్రగతత తీసుకోటడ, దుసుతలు 



times. It was not a sin to look at the tree. But they 
looked upon the tree differently when Satan, the 
deceiver, in the form of a serpent asked “Did God 
really say, 'You must not eat from any tree in the 
garden'?” … “For God knows that when you eat of it 
your eyes will be opened, and you will be like God, 
knowing good and evil” (Genesis 3). This time when 
they looked it was with the desire to become as wise 
as God. Notice God did not tempt them neither did 
He prevent them from desiring to be wise. In fact, it 
was all up to them. They had a choice. They could 
have said “I will not eat.” But they chose to satisfy 
their desire to try to be as wise as God and yielded 
to their desire.  
In Genesis 3:8-10 you will notice that after their sin 
of rebellion God talked to Adam. It is doubtful that 
this was the first time God had spoken to them. 
 
Even so Adam and Eve looked [were lured] at the 
fruit of the tree of the knowledge of good and evil, 
they wanted to become wise as God [enticed] and 
they understood what God had commanded. Their 
choosing to yield to their desires [conceived] rather 
than obey God clearly shows they had the ability to 
make decisions. Did Satan force them to eat of the 
tree of the knowledge of good and evil? No! Did God 
prevent them from choosing to yield? No! It was 
their choice to obey or disobey God. 
 
Centuries later James stated “Let no one say when 
he is tempted, ‘I am tempted by God,’ for God 
cannot be tempted by evil, and he himself tempts no 
one.  But each one is tempted when he is lured and 
enticed by his own desires. Then when desire 
conceives, it gives birth to sin, and when sin is full 
grown, it gives birth to death.” (James 1:13-15 NET) 
James was right.  
 
They yielded to their desire to be as wise as God. 
They rebelled against God by not honoring His 
command! They sinned! This severed that perfect 
relationship with the eternal all loving and merciful 
God. The consequence was harsh but just. Their guilt 
was heavy and there was not a thing they could do 
to earn a way back to that relationship. God gave a 
hint of something He had planned to occur in the 
future, something that would allow man to return to 
that relationship. “And I will put enmity [hostility] 
between you and the woman, and between your 
offspring [seed] and hers; he will crush your head, 
and you will strike his heel." (Genesis 3:15 NIV) 
 

ధ్రిటచటడ) సూచిటచాడు. ఒక్క టరి ఆలోచిటచటడ, మనిష్ 

జీవితటలో ఈ క్షణటలో, అతను పరిపూరణ ్టథ నటలో ఉనాా డు 

మరియు అతని స్ృష్ాంక్ర త అయిన దేవునితో పరిపూరణ 

స్టబటధ్టలో ఉనాా డు. మనిష్ దేవుని స్వ రూపటలో 

స్ృష్ాంటచబడాాడని గురుతటచుకోటడ, పోలిక్ అతని ఖ్చిు తమైన 

స్వ భావట కాదు. దేవుడు ఆదాము నుటడ ఈడెన గారనా్ను 

జాత్రగతతగా చూసుకోవడట ఒక్క టే కాదు. దేవుడు ఆదాము 

మరియు హవవ లను మటచి చెడలా ్జాన న వృక్షానాి  

త్తనకూడద్ని ఆదేశిటచాడు, ఆజాన పటచాడు. “తోటలో ఏ చెటుాం 

నుటడ అయినా త్తనడానికి మీక్క స్పవ చి  ఉటది. కానీ మీరు 

మటచి మరియు చెడుల ్జాన నట యొక్క  చె్టుాం నుటడ ఎనా డూ 

త్తనకూడదు ఎటదుక్టటే మీరు దాని నుటడ త్తటటే, మీరు 

ఖ్చిు తటగా చనిపోారు." (ఆదికాటడము 2:16-17 GWT) 
 

"దేవుడు ఈ మానవులను వారితో ఇలా ఆశీరవ దిటచాడు, 

'ఫలవటతటగా ఉటడటడ, గుణటచటడ, భూమిని నిటపటడ 

మరియు దానిని లటగదీసుకోటడ! స్ముత్రద్టలో చేపల మీదా, 

ఎగరే పక్షుల మీదా, భూమి మీద్ పాకే త్రపత్త త్రపాణుల మీదా 

నిషాణతులుగా ఉటడటడ!'' (ఆదికాటడము 1:28 ISV) 
 

దేవుడు నిరణయాలు తీసుక్కనే శ్కి త లేక్కటడా మనిష్ని చేస 

ఉటటే, అతను చెటుాం యొక్క  పటడును త్తనకూడద్ని, ఎటపక్ 

చేసుకోవాలని సూచిటచే సూచనలను అతనికి 

ఇవవ డు.ఫలిటచటడ, గుణటచటడ, భూమిని నిటపటడ 

మరియు లటగదీసుకోటడ” లేదా ఈడెన గారనా్ను 

పోష్టచడట. 
 

ఇపుే డు ఆడమ్ మరియు ఈవ్ మటచి మరియు చెడుల ్జాన నట 

యొక్క  చెటుాం ఫలాలను చాలాటరుు చూస ఉటడవచుు . 

చెటుాంను చూడటట పాపట కాదు. కానీ స్రే  రూపటలో ఉనా  

టాను అనే మోస్గాడు అడగనపుే డు వారు చెటుాంను 

భినా టగా చూశారు."తోటలోని ఏ చెటుాం పటడూు  త్తనకూడదు 

అని దేవుడు నిజటగా చెపేా డా?” …"మీరు దానిని త్తనా పుే డు 

మీ క్నాు లు తెరవబడాయని దేవునికి తెలుసు, మరియు 

మీరు మటచి మరియు చెడులను ఎరిగ దేవుని వలె 

ఉటటారని"(ఆదికాటడము 3). ఈటరి చూసనపేు డు దేవుడలా 

్జాన ని కావాలనే కోరిక్తో. దేవుడు వారిని శోధటచలేదు లేదా 

్జాన నవటతులుగా ఉటడాలని కోరుకోక్కటడా వారిని 

నిరోధటచలేదు. నిజానికి, అది వారి ఇష్ాంట. వారికి ఎటపక్ 

ఉటడేది. వారు "నేను త్తనను" అని చెపే వచుు . కానీ వారు 

దేవుని వలె ్జాన నవటతటగా ఉటడాలనే తమ కోరిక్ను 

తీరుు కోవడానికి ఎటచుక్కనాా రు మరియు వారి కోరిక్క్క 

లటగపోయారు. 

ఆదికాటడము 3:8-10లో వారి త్తరుగుబాటు పాపము తరువాత 

దేవుడు ఆదాముతో మాటాుడనటుు మీరు గమనిటచవచుు . 

దేవుడు వారితో మాటాుడడట ఇదే మొద్టిటరేమోనని 

అనుమానట. 
 



Later this lesson will examine God’s plan for 
redeeming man so he can return to that previous 
perfect relationship.  
 

Chapter 4 

God becomes angry with the wickedness of 

man. 
 
Years passed after Adam and Eve chose to disobey 
and man’s relationship with God grew worse. In fact, 
it became intolerable. “The LORD saw that the 
wickedness of man was great in the earth, and that 
every imagination of the thoughts of his heart was 
only evil continually. And the LORD was sorry 
(repented – KJV) that he had made man on the earth, 
and it grieved him to his heart. So, the LORD said, ‘I 
will blot out (destroy - ASV) man whom I have 
created from the face of the ground, man and beast 
and creeping things and birds of the air, for I am 
sorry that I have made them.’” (Genesis 6:5-7 RSV) 
     
But there was hope for mankind for “Noah found 
favor in the eyes of the LORD” (Genesis 6:8 RSV). “By 
faith Noah, being warned by God concerning events 
as yet unseen, took heed and constructed an ark 
[boat, ship] for the saving of his household; by this 
he condemned the world and became an heir of the 
righteousness which comes by faith.” (Hebrews 11:7 
RSV) Noah did what God desired not what he 
wanted to do even while all those around him 
continued to live wickedly. I am sure you took note 
that God punished the rebellious and wicked but had 
mercy and saved the righteous.  
 
So far we have seen that God planned for man’s 
seed, at some time, to crush the head of the great 
deceiver (the accuser, Satan). He promised also, but 
not necessarily at the same time, to punish the 
wicked and have grace and mercy on the righteous.  
 

Chapter 5 

God’s Promise to Bless All Nations 
 
About 350 years following Noah and the flood that 
destroyed all living except for Noah and his family, 
Abraham was born and seventy-five years later God 
called Abraham. “The LORD said to Abram, ‘Leave 
your land, your relatives, and your father's home. Go 
to the land that I will show you. I will make you a 
great nation, I will bless you. I will make your name 
great, and you will be a blessing. I will bless those 
who bless you, and whoever curses you, I will curse. 

అయినపే టిక్స, ఆడమ్ మరియు ఈవ్ మటచి మరియు చెడుల 

్జాన నట యొక్క  చెటుాం ఫలాల వైపు చూటరు, వారు దేవుని 

[త్రపలోభపెటిాం] ్జాన నవటతులుగా మారాలని కోరుక్కనాా రు 

మరియు దేవుడు ఆజాన పటచినటుు వారు అరథట చేసుక్కనాా రు. 

వారు దేవునికి విధేయత చూే బదులు [గరిభ టచబడన] వారి 

కోరిక్లక్క లటగపోవడానాి  ఎటచుకోవడట వారు నిరణయాలు 

తీసుక్కనే టమరాథ ా నాి  క్లిగ ఉనాా రని స్ే ష్ాంటగా 

చూపసుతటది. మటచి చెడలా తెలివినిచేు  చెటుాంను త్తనమని 

టాను వారిని బలవటతట చేశాడా? లేదు! 

లటగదీసుకోక్కటడా దేవుడు వారిని అడుాక్కనాా డా? లేదు! 

దేవునికి విధేయత చూపడట లేదా అవిధేయత చూపడట వారి 

ఎటపక్. 
 

శ్ాబాద ల తరావ త జేమ్స  ఇలా అనాా డు: “ఎవరూ 

శోధటచబడనపుే డు, 'నేను దేవునిచే శోధటచబడాాను' అని 

చెపే కూడదు, ఎటదుక్టటే దేవుడు చెడుచేత శోధటచబడడు, 

మరియు అతను ఎవరినీ త్రపలోభపెటాండు. అయితే త్రపత్త 

ఒక్క రు తన స్వ టత కోరిక్లచే ఆక్రి షటచబడనపేు డు మరియు 

త్రపలోభపెటాంబడనపేు డు శోదిటచబడారు. అపుే డు కోరిక్ 

గరభ ట దాలిు నపుే డు, అది పాపానికి జనమ నిసుతటది, మరియు 

పాపట పూరితగా పెరిగనపుే డు, అది మరణానికి జనమ నిసుతటది. 

(జేమ్స  1:13-15 NET) జేమ్స  చెపే టది నిజమే. 
 

వారు దేవుని వలె ్జాన నవటతులుగా ఉటడాలనే వారి కోరిక్క్క 

లటగపోయారు. వారు దేవుని ఆజనను గౌరవిటచక్కటడా 

అతనిపై త్తరుగుబాటు చేటరు! వారు పాపట చేటరు! ఇది 

శాశ్వ తమైన త్రేమగల మరియు ద్యగల దేవునితో ఆ 

పరిపూరణ స్టబటధ్యనిా  తెటచుక్కటది. పరా వటనటగా 

క్ఠినమైనది కానీ నాా యమైనది. వారి అపరాధ్ట భారీగా ఉటది 

మరియు ఆ స్టబటధ్యనికి త్తరిగ మారాానాి  స్టపాదిటచడానికి 

వారు చేయగలిగనది ఏమీ లేదు. దేవుడు భవిషా్ తుతలో 

జరగాలని అనుక్కనా  దాని గురిటచి, మనిష్ ఆ స్టబటధ్యనికి 

త్తరిగ రావడానికి వీలు క్లిే టచే సూచనను ఇచాు డు. 

“మరియు నేను నీక్క మరియు స్తరతకి మధా్  మరియు నీ 

స్టానట [వితతనట] మధా్  శ్త్రతుతవ ట [శ్త్రతుతవ ట] 

ఉటచుాను. మరియు ఆమె; అతను నీ తలను నలిపవేటతడు, 

మరియు మీరు అతని మడమను కొటాంటడ." (ఆదికాటడము 
3:15 NIV) 
 

తరువాత ఈ పాఠట మనిష్ని విమోచిటచడానికి దేవుని 

త్రపణాళిక్ను పరిశీలిసుతటది, తదావ రా అతను మునుపటి 

పరిపూరణ స్టబటధ్యనికి త్తరిగ రావచుు . 
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మానవుని దుష్టతాా నిక్త దేవుడు కోరంగా ఉంటాడు. 

 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ అవిధేయతను ఎటచుక్కనా  తరావ త 

స్టవతస రాలు గడచిపోయాయి మరియు దేవునితో మనిష్ 



Through you every family on earth will be blessed.’ 
So Abram left, as the LORD had told him.” (Genesis 
12:1-4 GWT) “He (Abraham) believed God, and it 
was credited to him as righteousness.” (Galatians 
3:6 NIV) 
  
When He stated all families of the earth, obviously 
He was not referring only to the nation of Israel 
which was yet to come for it states all families of the 
earth. “The Scripture foresaw that God would justify 
the Gentiles by faith, and announced the gospel in 
advance to Abraham: ‘All nations will be blessed 
through you.’ … The promises were spoken to 
Abraham and to his seed. The Scripture does not say 
‘and to seeds,’ meaning many people, but "and to 
your seed," meaning one person, who is Christ.” 
(Galatians 3:8, 16 NIV)  
 
Hundreds of years passed and the descendants of 
Abraham, estimated to be over 2 million men, were 
slaves in Egypt. “A man from the family of Levi took 
a woman also descended from Levi as his wife. 
When she conceived and had a son, upon seeing 
what a fine child he was, she hid him for three 
months.” (Exodus 2:1-2 CJB) “Then Pharaoh's 
daughter went down to the Nile to bathe, and her 
attendants were walking along the river bank. She 
saw the basket among the reeds and sent her slave 
girl to get it. She opened it and saw the baby. He was 
crying, and she felt sorry for him. ‘This is one of the 
Hebrew babies,’ she said.  Then his sister asked 
Pharaoh's daughter, ‘Shall I go and get one of the 
Hebrew women to nurse the baby for you?’ ‘Yes, go,’ 
she answered. And the girl went and got the baby's 
mother. Pharaoh's daughter said to her, ‘Take this 
baby and nurse him for me, and I will pay you.’ So, 
the woman took the baby and nursed him. When the 
child grew older, she took him to Pharaoh's daughter 
and he became her son. She named him Moses, 
saying, ‘I drew him out of the water.’” (Exodus 2:5-
10 NIV)     
 
“By faith Moses, when he became of age, refused to 
be called the son of Pharaoh's daughter, choosing 
rather to suffer affliction with the people of God 
than to enjoy the passing pleasures of sin.” 
(Hebrews 11:24-25 NKJV) 
 
“But Moses fled from the face of Pharaoh, and dwelt 
in the land of Midian: and he sat down by a well” 
(Exodus 2:15 ASV). Having been trained in the 
luxuries of Egyptian royalty Moses was 40 years old 
when he fled Pharaoh and Egypt. For the next forty 

యొక్క  స్టబటధ్ట మరిటత దిగజారిటది. నిజానికి, ఇది 

భరిటచలేనిదిగా మారిటది. “భూమిలో మనుష్యా ని దుష్ాంతవ ట 

గొపే ద్ని మరియు అతని హృద్యపు ఆలోచనలలోని త్రపత్త 

ఊహ నిరటతరట చెడుగా ఉటద్ని త్రపభువు చూశాడు. మరియు 

భూమిపై మనిష్ని చేసనటదుక్క త్రపభువు చిటత్తటచాడు 

(పశాు తాపపడాాడు - KJV), మరియు అది అతని హృద్యానికి 

బాధ్ క్లిగటచిటది. కాబటిాం, త్రపభువు ఇలా చెపేా డు, 'నేను 

స్ృష్ాంటచిన మనిష్ని, మనిష్ని మరియు మృగానాి  మరియు 

పాకే వసుతవులను మరియు ఆకాశ్ పక్షులను నేను 

స్ృష్ాంటచినటదుక్క (నాశ్నట చేటతను - ASV) నేను వాటిని 

చేసనటదుక్క చిటత్తసుతనాా ను. '" (ఆదికాటడము 6:5-7 RSV) 
  

కానీ "నోవహు త్రపభువు ద్ృష్ాంలో ద్య పటదాడు" 

(ఆదికాటడము 6:8 RSV) కోస్ట మానవాళికి నిరీక్షణ ఉటది. 

“విశావ స్టతో నోవహు, ఇటకా క్నిపటచని స్టఘటనల గురిటచి 

దేవుడు హెచు రిటచాడు, త్రశ్ద్ ా వహిటచి, తన ఇటటిని 

రక్షటచడానికి ఓడను [పడవ, ఓడ] నిరిమ టచాడు; దీని దావ రా 

అతను లోకానాి  ఖ్టడటచాడు మరియు విశావ స్ట దావ రా 

వచేు  నీత్తకి వారసుడు అయాా డు. (హెత్రీయులు 11:7 RSV) 

నోవహు తన చుట్టాం  ఉనా వారటద్రూ చెడుగా 

జీవిసుతనా పే టిక్స, దేవుడు కోరుక్కనా ది చేయలేదు. దేవుడు 

త్తరుగుబాటుదారులను మరియు దురామ రాులను శిక్షటచాడని 

మీరు గమనిటచారని నేను ఖ్చిు తటగా అనుక్కటటునాా ను, 

కానీ ద్య చూప నీత్తమటతులను రక్షటచాడు. 
 

మహా మోస్గాడ (నిటదిటచేవాడు, టాను) తలను 

నలగగొటాండానికి దేవుడు మానవుని స్టానట కోస్ట త్రపణాళిక్ 

వేసనటుు ఇపే టివరక్క మనట చూశాము. దుష్యాం లను 

శిక్షటతనని మరియు నీత్తమటతులపై ద్య మరియు ద్య 

క్లిగ ఉటటాడని అతను వాగాదనట చేశాడు, కానీ అదే 

స్మయటలో అవస్రట లేదు. 
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అనిన  దేశాలన ఆశీర్ా దంచడానిక్త దేవుని 

వాగాానం 

 

సుమారు 350 స్టవతస రాల తరువాత నోవహు మరియు 

నోవహు మరియు అతని క్కటుటబట మినహా మిగలిన 

జీవులటద్రినీ నాశ్నట చేసన జలత్రపళ్యట తరువాత, 

అత్రబహట జనిమ టచాడు మరియు డెబైై  ఐదు స్టవతస రాల 

తరువాత దేవుడు అత్రబహామును పలిచాడు. “యెహోవా 

అత్రబాముతో, ‘నీ భూమిని, నీ బటధువులను, నీ తటత్రడ ఇటటిని 

విడచిపెటుాం. నేను నీక్క చూపటచే దేశానికి వెళ్ళు . నేను నినాు  

గొపే  జాత్తగా చేటతను, నినాు  ఆశీరవ దిటతను. నేను నీ ేరును 

గొపే గా చేటతను, మీరు ఆశీరావ ద్టగా ఉటటారు. నినాు  

ఆశీరవ దిటచేవారిని నేను ఆశీరవ దిటతను, నినాు  శ్పటచేవారిని 

నేను శ్పటతను. నీ దావ రా భూమిపై ఉనా  త్రపత్త క్కటుటబట 

ఆశీరవ దిటచబడుతుటది.' అత్రబాము త్రపభువు అతనికి 



years of his 120-year life he was a lowly shepherd, a 
profession despised by the Egyptians but honored by 
God. 
     
“Now Moses was pasturing the flock of Jethro his 
father-in-law, the priest of Midian; and he led the 
flock to the west side of the wilderness and came to 
Horeb, the mountain of God. The angel of the LORD 

appeared to him in a blazing fire from the midst of a 
bush; and he looked, and behold, the bush was 
burning with fire, yet the bush was not consumed. 
So, Moses said, I must turn aside now and see this 
marvelous sight, why the bush is not burned up. 
When the LORD saw that he turned aside to look, God 
called to him from the midst of the bush and said, 
‘Moses, Moses!’ And he said, ‘Here I am.’ Then He 
said, ‘Do not come near here; remove your sandals 
from your feet, for the place on which you are 
standing is holy ground.’ He said also, ‘I am the God 
of your father, the God of Abraham, the God of 
Isaac, and the God of Jacob.’ Then Moses hid his 
face, for he was afraid to look at God.” (Exodus 3:1-
6 NASU) 
 
“Then the LORD said, ‘I have seen the affliction of my 
people who are in Egypt, and have heard their cry 
because of their taskmasters; I know their sufferings, 
and I have come down to deliver them out of the 
hand of the Egyptians … Come, I will send you to 
Pharaoh that you may bring forth my people, the 
sons of Israel, out of Egypt.’” (Exodus 3:7-11 RSV) 
                 
“When Pharaoh let the people go, God did not lead 
them on the road through the Philistine country, 
though that was shorter. For God said, ‘If they face 
war, they might change their minds and return to 
Egypt.’ So, God led the people around by the desert 
road toward the Red Sea.” (Exodus 13:17-18 NIV) 
But Pharaoh, desiring to keep the Israelites as slaves, 
changed his mind and pursued after them with his 
mighty army. “Moses answered the people, ‘Do not 
be afraid. Stand firm and you will see the deliverance 
the LORD will bring you today. The Egyptians you see 
today you will never see again. The LORD will fight for 
you; you need only to be still.’… But the Lord said 
‘The Egyptians will know that I am the LORD when I 
gain glory through Pharaoh, his chariots and his 
horsemen.’ … The water flowed back and covered 
the chariots and horsemen — the entire army of 
Pharaoh that had followed the Israelites into the 
sea. Not one of them survived.” (Exodus 14:13-14; 
17; 14:28 NIV) 
 

చెపే నటుు వెళిళ పోయాడు.” (ఆదికాటడము 12:1-4 

GWT)"అతను (అత్రబహట) దేవుణణ నమామ డు మరియు అది 

అతనికి నీత్తగా పరిగణటచబడటది. (గలతీయులు 3:6 NIV) 
  

అతను భూమి యొక్క  అనిా  క్కటుటబాలను ేర్కక నా పుే డు, 

స్ే ష్ాంటగా అతను ఇత్రజాయెల్ దేశానిా  మాత్రతమే 

సూచిటచలేదు, అది భూమి యొక్క  అనిా  క్కటుటబాలను 

ేర్కక టది. “విశావ స్ట దావ రా దేవుడు అనా జనులను 

స్మరిథటత డని లేఖ్నము ముటదే ఊహిటచి, అత్రబాహాముక్క 

సువారతను ముటదుగానే తెలియజేసటది: 'నీ దావ రా అనిా  

దేశాలు ఆశీరవ దిటచబడాయి.' … వాగాదనాలు అత్రబాహాముతో 

మరియు అతని స్టానానికి చెపే బడాాయి. లేఖ్నట 

'మరియు వితతనాలక్క' అని చెపే లేదు, అటటే చాలా మటదికి 

అరథట, కానీ "మరియు మీ స్టానానికి" అటటే ఒక్ వా కి త, అటటే 

త్రక్ససుత. (గలతీయులు 3:8, 16 NIV) 
 

వటద్ల స్టవతస రాలు గడచాయి మరియు అత్రబహట 

వారసులు 2 మిలియనుక్క పైగా పురుష్యలు ఈజిపుాంలో 

బానిస్లుగా ఉనాా రు. “లేవీ క్కటుటబానికి చెటదిన ఒక్ వా కి త 

తన భారా గా లేవీ స్టతత్తకి చెటదిన స్తరతని కూడా 

తీసుక్కనాా డు. ఆమె గరభ ట దాలిు , ఒక్ కొడుక్కను 

క్నా పుే డు, అతడు ఎటత మటచి పలువాడో చూస, ఆమె 

అతనిా  మూడు నెలలు దాచిపెటిాంటది. (నిరమాకాటడము 2:1-2 

CJB)"టికోడ ఫరో క్కమారత టా నట చేయడానికి నైలు నదికి 

వెళిళ టది, మరియు ఆమె పరిచారక్కలు నది ఒడునా నడుసూత  

ఉనాా రు. ఆమె రలుు మధా్  ఉనా  బుటాంను చూస, దానిని 

తీసుక్కరావడానికి తన బానిస్ అమామ యిని పటపటది. ఆమె 

దానిా  తెరిచి చూసటది. అతను ఏడుసుతనాా డు, మరియు 

ఆమె అతనిపై జాలిపడటది. 'ఇది హిత్రూ శిశువులలో ఒక్టి' 

అని ఆమె చెపే టది. అపుే డు అతని స్కద్రి ఫరో కూతురిని, 

'నేను వెళిు నీ కోస్ట ఒక్ హీత్రూ స్తరతని తీసుక్కని బిడకా్క 

పాలివవ మటటావా?' 'అవును, వెళ్ళళ ' అని ఆమె స్మాధ్యనట 

ఇచిు టది. మరియు ఆ అమామ యి వెళిు పాప తలిుని తీసుక్కటది. 

ఫరో క్కమారత ఆమెతో, 'ఈ బిడనాు తీసుకొని నా కోస్ట 

పాలివవ టడ, నేను మీక్క డబుై  ఇటతను' అని చెపే టది. దీటతో 

ఆ మహిళ్ బిడనాు తీసుక్కని పాలిచిు టది. పలువాడు 

పెద్దవాడయాా క్, ఆమె అతనిా  ఫరో క్కమారత వద్దక్క 

తీసుక్కవెళిుటది మరియు అతను ఆమెక్క కొడుక్క అయాా డు. 

ఆమె అతనికి మోసెస్ అని ేరు పెటిాంటది,అటట్ట, 'నేను 

అతనిని నీళ్ులో నుటడ బయటక్క తీశాను.'" (నిరమాకాటడము 
2:5-10 NIV)  
 

"విశావ స్ముచేత మోషే యుక్ తవయసుస  వచిు నపుే డు, ఫరో 

క్కమారత యొక్క  క్కమారునిగా పలువబడుటక్క నిరాక్రిటచెను, 

పాపము యొక్క  భోగములను ఆటవ దిటచుట క్టటే దేవుని 

త్రపజలతో బాధ్ను అనుభవిటచుటను ఎటచుక్కనాా డు." 

(హెత్రీయులు 11:24-25 NKJV) 
 



As they continued their journey toward the land God 
promised to Abraham, Isaac and Jacob, they came to 
Mount Sinai. When they left Egypt, they were slaves 
living under Egyptian laws and leadership but they 
now needed to become a nation. Here God through 
Moses gave them many commandments (including 
those commonly referred to as the Ten 
Commandments), rules and regulations to govern 
them as they took their place among other nations. 
These laws created an awareness of sin. Thus “the 
law was our schoolmaster [tutor-(ASV); custodian-
(RSV); guardian-(ESV)] to bring us unto Christ, that 
we might be justified by faith.” (Galatians 3:24 KJV) 
 
Is this law giver, Moses [Abraham’s seed], the person 
that would bless all families of the earth? NO, Moses 
was not the Messiah. 
 

Chapter 6 

Law and Covenant 
 
Moses died never entering the land promised to 
Abraham as he took credit upon himself for what 
God did when he struck the rock for water. God 
through Moses did not bless all nations - only the 
nation of Israel. Joshua became God’s leader for 
them. One can read all about the trials and 
tribulations of the Children of Israel, Abraham’s 
descendants from the son of promise, Isaac. It was a 
constant battle for them to live faithful to God. They 
constantly allowed their desires to lead them astray. 
But God always welcomed them back when they 
became aware of their wickedness, repented and 
turned back to keeping his commandments. The law 
given by God through Moses did not offer any 
forgiveness; it only pointed to a redeemer, the 
Messiah (Greek Christos), who was to come who 
would save man from his sins.  
 
“The LORD your God will raise up a prophet like me 
for you from among your relatives. You must listen 
to him.” “I will raise up a prophet like you from 
among their relatives, and I will place my words in 
his mouth so that he may expound everything that I 
have commanded to them. But if someone will not 
listen to those words that the prophet speaks in my 
name, I will hold him accountable.” (Deuteronomy 
18:15, 18-19 ISV) 
 
Are you like the Children of Israel being constantly 
bombarded with temptations, sometimes yielding 
and in need of forgiveness?  
 

"అయితే మోషే ఫరో ముఖ్ట నుటడ పారిపోయి మిదాా ను 

దేశ్టలో నివసటచాడు, మరియు అతను ఒక్ బావి ద్గరా 

కూరుు నాా డు" (నిరమాకాటడము 2:15 ASV). ఈజిపషయన 

రాయల్టాం యొక్క  విలాటలలో శిక్షణ పటదిన మోషే ఫారో 

మరియు ఈజిపుాం పారిపోయినపుే డు అతనికి 40 

స్టవతస రాలు. అతని 120 స్టవతస రాల జీవితటలో తరువాత్త 

నలభై స్టవతస రాలు అతను తక్కక వ గొత్రరల కాపరి, 

ఈజిపషయనుచే తృణీక్రిటచబడన వృత్తత, కానీ దేవునిచే 

గౌరవిటచబడాాడు. 
  

“ఇపుే డు మోషే మిదాా ను యాజక్కైన తన మామ యిత్రతో 

మటద్ను మేపుతునాా డు. మరియు అతను మటద్ను 

అరణాా నికి పడమటి వైపుక్క నడపటచాడు హోరేబ్, దేవుని 

పరవ తట. లార్స ా యొక్క  దూత ఒక్ పద్ మధా్  నుటడ 

మటడుతునా  అగా  అతనికి క్నిపటచిటది; మరియు అతను 

చూటడు, ఇదిగో, పద్ అగా తో కాలిపోతోటది, అయినపే టిక్స 

పద్ ద్హనట కాలేదు. కాబటిాం, మోషే, నేను ఇపుే డు పక్క క్క 

త్తరిగ ఈ అదుభ తమైన ద్ృశాా నిా  చూడాలి, ఎటదుక్క పద్ 

కాలిపోలేదు. అతడు పక్క క్క త్తరిగ చూడగా త్రపభువు చూడగా, 

దేవుడు పద్ మధా్ నుటడ అతనిని పలిచి, 'మోషే, మోషే!' 

మరియు అతను, 'ఇదిగో ఉనాా ను' అనాా డు. అపుే డు 

ఆయన, 'ఇక్క డకి రావదుద; నీ పాదాల నుటడ నీ చెపేు లు 

తీస్పయటడ, ఎటదుక్టటే నువువ  నిలబడ ఉనా  ్స్థలట పవిత్రత 

్స్థలట. నేను నీ తటత్రడ దేవుడను, అత్రబాహాము దేవుడను, 

ఇటస క్క దేవుడను, యాకోబు దేవుడను అని కూడా చెపేా డు. 

అపుే డు మోషే దేవుని వైపు చూడడానికి భయపడ తన 

ముఖానిా  దాచుక్కనాా డు.” (నిరమాకాటడము 3:1-6 NASU) 
 

“అపుే డు యెహోవా ఇలా అనాా డు, 'నేను ఈజిపుాంలో ఉనా  

నా త్రపజల బాధ్ను చూశాను, మరియు వారి కారా నిరావ హక్కల 

వలు వారి మొర వినాా ను. వారి బాధ్లు నాక్క తెలుసు, 

ఐగుపీతయుల చేత్తలో నుటడ వారిని విడపటచడానికి నేను 

దిగవచాు ను ... రటడ, మీరు నా త్రపజలను, ఇత్రశాయేలు 

క్కమారులను ఈజిపుాం నుటడ బయటక్క తీసుక్కరావడానికి 

నేను నినాు  ఫరో వద్దక్క పటపుాను.'" (నిరమాకాటడము. 3:7-11 
RSV) 
  

“ఫరో త్రపజలను విడచిపెటిాంనపుే డు, దేవుడు వారిని 

ఫిలిష్తతయుల దేశ్ట గుటడా నడపటచలేదు, అయినపే టిక్స 

అది పటిాంగా ఉటది. ఎటదుక్టటే, 'వారు యుదాానాి  

ఎదుర్కక టటే, వారు తమ మనసు మారుు క్కని ఈజిపుాంక్క త్తరిగ 

రావచుు ' అని దేవుడు చెపేా డు. కాబటిాం, దేవుడు త్రపజలను 

ఎడారి దారిలో ఎత్రర స్ముత్రద్ట వైపు నడపటచాడు. 

(నిరమాకాటడము 13:17-18 NIV) కానీ ఫరో, ఇత్రశాయేల్టయులను 

బానిస్లుగా ఉటచుకోవాలనుక్కనాా డు, తన మనసు 

మారుు క్కనాా డు మరియు తన శ్కి తవటతమైన సైనా టతో 

వారిని వెటబడటచాడు. “మోషే త్రపజలక్క జవాబిచాు డు, 

'భయపడక్టడ. ్సథరటగా నిలబడటడ మరియు ఈ రోజు 



Chapter 7 

A New Covenant 
 
“‘Behold, the days are coming, says the LORD, when 
I will make a new covenant with the house of Israel 
and with the house of Judah — not according to the 
covenant that I made with their fathers in the day 
that I took them by the hand to lead them out of the 
land of Egypt.’” (Jeremiah 31:31-32 NKJV) 
 
“You have come to God, the judge of all men, to the 
spirits of righteous men made perfect, to Jesus the 
mediator of a new covenant.” (Hebrews 12:23-24 
NIV)  
 
“Therefore he (Christ) is the mediator of a new 
covenant, so that those who are called may receive 
the promised eternal inheritance. (Hebrews 9:15 
RSV) 
How is one called and what must be done in order 
to receive this promise of eternal life?  
 
“It is impossible that the blood of bulls and goats 
should take away sins. Consequently, when Christ 
came into the world, he said, ‘Sacrifices and 
offerings thou hast not desired, but a body hast thou 
prepared for me; in burnt offerings and sin offerings 
thou hast taken no pleasure.’ Then I said, 'Lo, I have 
come to do thy will, O God,' as it is written of me in 
the roll of the book. When he said above, ‘Thou hast 
neither desired nor taken pleasure in sacrifices and 
offerings and burnt offerings and sin offerings’ 
(these are offered according to the law), then he 
added, ‘Lo, I have come to do thy will.’ He abolishes 
the first in order to establish the second. And by that 
will we have been sanctified [made holy - NIV] 
through the offering of the body of Jesus Christ once 
for all.” (Hebrews 10:4-10 RSV) 
 
“Concerning this salvation, the prophets, who spoke 
of the grace that was to come to you, searched 
intently and with the greatest care, trying to find out 
the time and circumstances to which the Spirit of 
Christ in them was pointing when he predicted the 
sufferings of Christ and the glories that would follow. 
It was revealed to them that they were not serving 
themselves but you, when they spoke of the things 
that have now been told you by those who have 
preached the gospel to you by the Holy Spirit sent 
from heaven. Even angels long to look into these 
things.” (1 Peter 1:10-12 NIV)   
 

త్రపభువు మీక్క ఇచేు  విమోచనను మీరు చూటతరు. ఈరోజు 

మీరు చూస్ప ఈజిపషయనుు మళ్లు చూడలేరు. త్రపభువు నీ కొరక్క 

పోరాడును; నీవు నిశ్ు లముగా ఉటడవలెను.'... కానీ త్రపభువు 

'నేను ఫరో, అతని రథాలు మరియు అతని గుత్రరపు సైనిక్కల 

దావ రా మహిమ పటదినపేు డు నేనే త్రపభువునని ఈజిపషయనుు 

తెలుసుక్కటటారు.' … నీరు త్తరిగ త్రపవహిటచి రథాలు మరియు 

గుత్రరపు సైనిక్కలను క్పే వేసటది - ఇత్రశాయేల్టయులను 

స్ముత్రద్టలోకి అనుస్రిటచిన ఫరో సైనా ట మొతతట. వారిలో 

ఒక్క రు కూడా త్రబతక్లేదు.” (నిరమాకాటడము 14:13-14; 17; 
14:28 NIV) 
 

దేవుడు అత్రబాహాము, ఇటస క్క మరియు యాకోబులక్క 

వాగాదనము చేసన భూమి వైపు తమ త్రపయాణానిా  కొనటగసూత , 

వారు రనాయి పరవ ానికి వచాు రు. వారు ఈజిపుాంను 

విడచిపెటిాంనపుే డు, వారు ఈజిపుాం చటాాంలు మరియు 

నాయక్తవ టలో నివససుతనా  బానిస్లు కానీ వారు ఇపుే డు ఒక్ 

దేశ్టగా మారవలస ఉటది. ఇక్క డ దేవుడు మోషే దావ రా వారికి 

అనేక్ ఆజనలను (టధ్యరణటగా పది ఆజనలు అని పలవబడే 

వాటితో స్హా), వారు ఇతర దేశాల మధా్  తమ ్టథనానాి  

పటదినపుే డు వాటిని పరిపాలిటచడానికి నియమాలు 

మరియు నిబటధ్నలను ఇచాు రు. ఈ చటాాంలు పాపట గురిటచి 

అవగాహన క్లిే టచాయి. ఆ విధ్టగా “చటాంట మా సూక ల్ 

మాస్ాంర్స [ట్టా టర్స-(ASV); స్టరక్షక్కడు-(RSV); స్టరక్షక్కడు-

(ESV)] మనలను త్రక్ససుత ద్గరాక్క తీసుక్కరావడానికి, విశావ స్ట 

దావ రా మనట నీత్తమటతులుగా తీరు బడాము. 

(గలతీయులు 3:24 KJV) 
 

ఈ ధ్రమ క్ర త, మోషే [అత్రబాహాము స్టానట], భూమి యొక్క  

అనిా  క్కటుటబాలను ఆశీరవ దిటచే వా కి తనా? లేదు, మోషే 

మెరస య కాదు. 
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చట్టం మరియు ఒడంబడిక 

 

మోషే అత్రబాహాముక్క వాగాదనట చేసన దేశ్టలోకి 

త్రపవేశిటచక్కటడానే చనిపోలేదు, ఎటదుక్టటే అతను నీటి 

కోస్ట బటడను కొటిాంనపుే డు దేవుడు చేసన దాని కోస్ట అతను 

త్రకెడ్ తీసుక్కనాా డు. దేవుడు మోషే దావ రా అనాి  దేశాలను 

ఆశీరవ దిటచలేదు - ఇత్రజాయెల్ దేశానిా  మాత్రతమే. 

యెహోష్యవ వారికి దేవుని నాయక్కడయాా డు. వాగాదన 

క్కమారుైన ఐజాక్ నుటడ వచిు న అత్రబహట వారసులైన 

ఇత్రజాయెల్ స్టానట యొక్క  పరీక్షలు మరియు క్షాాంల 

గురిటచి అనిా టటినీ చద్వవచుు . దేవునికి నమమ క్టగా 

జీవిటచడానికి వారికి ఇది నిరటతర యుద్టా. వారు తమ 

కోరిక్లు వారిని తపుే దారి పటిాంటచడానికి నిరటతరట 

అనుమత్తటచారు. కానీ వారు తమ దురామ రటా గురిటచి 

తెలుసుక్కనా పుే డు, పశాు తాపపడ, తన ఆజనలను 

పాటిటచడానికి త్తరిగ వచిు నపేు డు దేవుడు వారిని 



“You see, at just the right time, when we were still 
powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely 
will anyone die for a righteous man, though for a 
good man someone might possibly dare to die. But 
God demonstrates his own love for us in this: While 
we were still sinners, Christ died for us.” (Romans 
5:6-8 NIV) 
 
“And he took bread, gave thanks and broke it, and 
gave it to them, saying, ‘This is my body given for 
you; do this in remembrance of me.’ In the same 
way, after the supper he took the cup, saying, ‘This 
cup is the new covenant in my blood, which is 
poured out for you.’” (Luke 22:19-20 NIV)  
 
Therefore, the pouring out of Christ’s blood, the 
giving of His life and body as the atoning sacrifice 
by crucifixion, and His resurrection from the grave 
established the New Covenant. This blood sacrifice, 
sin-offering, of the incarnate God provides what the 
sin-offering of blood of bulls and goats of the 
covenant given by God through Moses was not able 
to do. Christ did not remain dead (His physical body 
did not see corruption; i.e., decay and return to dust. 
Psalm 16:10) as God raised Him from the grave 
thereby overcoming the only hold Satan had on 
man. Therefore Christ, the seed of Adam, crushed 
the head of Satan when He was brought back to life, 
resurrected, thereby becoming victorious over 
death. “And I will put enmity [hostility] between you 
and the woman, and between your offspring [seed] 
and hers; he will crush your head, and you will strike 
his heel.” (Genesis 3:15 NIV)  
 
Does Christ’s atoning sacrifice provide forgiveness to 
everyone or only to those who choose to accept Him 
and His free gift of salvation? 
 
God promised Abraham, Isaac and Jacob that their 
descendants would be given a land flowing with milk 
and honey, an earthly Promised Land. This promise 
was fulfilled following their leaving Egyptian slavery 
behind and accepting God’s covenant through 
Moses with the sacrifices of the blood of sheep and 
“bulls and goats.” However, only those who put their 
trust in God through obedience and remained 
faithful were allowed to enter into their Promised 
Land.  
 
For hundreds of years, they reached great heights 
while faithful to God by keeping His commandments 
and sank to great depths when they rebelled against 
God by following the ways of the world around 

ఎలుపుే డూ త్తరిగ టవ గత్తటచాడు. మోషే దావ రా దేవుడు 

ఇచిు న చటాంట ఎటువటటి క్షమాపణను అటదిటచలేదు; అది 

విమోచక్కైన మెరస య (త్రీక్క త్రకిస్కాంస్)ని మాత్రతమే 

సూచిటచిటది, అతను తన పాపాల నుటడ మనిష్ని 

రక్షటచేవాడు. 
 

“నీ దేవుైన యెహోవా నీ బటధువులలోనుటడ నాలాటటి 

త్రపవక్ తను నీ కొరక్క లేపుాడు. మీరు అతని మాట వినాలి." 

“నేను నీలాటటి త్రపవక్ తను వారి బటధువులలో నుటడ 

లేపుాను, మరియు నేను వారికి ఆజాన పటచిన త్రపత్తదానిా  

వివరిటచడానికి నా మాటలను అతని నోటిలో ఉటచుాను. 

కానీ నా ేరు మీద్ త్రపవక్ త చెేే  మాటలు ఎవరైనా వినక్పోతే, 

నేను అతనికి జవాబుదారీగా చేటతను. 

(దివ తీయోపదేశ్కాటడము 18:15, 18-19 ISV) 
 

మీరు ఇత్రజాయెల్ స్టానటలా నిరటతరట త్రపలోభాలక్క 

గురవుతూ, కొనాి టరుు లటగపోతూ మరియు క్షమాపణ 

అవస్రమా? 
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ఒక కొతి్ ఒడంబడిక 

 

“‘ఇదిగో, నేను ఇత్రశాయేలు ఇటటివారితోనూ యూదా 

ఇటటివారితోనూ కొతత ఒడటబడక్ చేస్ప రోజులు 

రాబోతునాా యి, నేను వారి పతరులతో చేసన నిబటధ్న 

త్రపకారట కాదు.అనిఈజిపుాం దేశ్ట నుటడ వారిని నడపటచడానికి 

నేను వారిని చేయి పటుాంక్కనాా ను.' (యిరీమ యా 31:31-32 NKJV) 
 

"మీరు దేవుని యొద్దక్క, స్మస్త మనుష్యా లక్క 

నాా యాధపత్తయైన, పరిపూరుణలైన నీత్తమటతుల ఆతమ ల 

యొద్దక్క, నూతన ఒడటబడక్క్క మధా్ వరితయైన యేసునొద్దక్క 

వచిు యునాా రు." (హెత్రీయులు 12:23-24 NIV) 
 

"కావున ఆయన (త్రక్ససుత) నూతన ఒడటబడక్క్క మధా్ వరితగా 

ఉనాా డు, తదావ రా పలువబడన వారు వాగాదనట చేయబడన 

శాశ్వ తమైన వారస్ వా నాి  పటదుారు. (హెత్రీయులు 9:15 
RSV) 

ఒక్ వా కి తని ఎలా పలుటతరు మరియు ఈ నితా జీవ వాగాదనానాి  

పటదాలటటే ఏమి చేయాలి? 
 

“ఎదుదల మరియు మేక్ల రక్ తట పాపాలను పోగొటాండట 

అటధా్ ట. తతఫ లితటగా, త్రక్ససుత త్రపపటచటలోకి వచిు నపుే డు, 

అతను ఇలా అనాా డు, 'బలులు మరియు అరే ణలు నీవు 

కోరుకోలేదు, కానీ నా కోస్ట శ్రీరానిా  సద్టా చేటవు; 

ద్హనబలులు మరియు పాపపరిహారారథబలిలలో నీవు 

స్టతోష్టచలేదు.' అపుే డు నేను, 'ఇదిగో, దేవా, నీ ఇషాాంనాి  

నెరవేరు డానికి వచాు ను,' అని పుస్తక్పు చుటాంలో నా గురిటచి 

త్రవాయబడటది. అతను పైన చెపే నపేు డు, 'బలులు 



them.  However, God was always faithful to accept 
them back when they acknowledged their sins, 
repented of their wickedness and asked for God’s 
mercy and forgiveness.   
 
God’s promise to Abraham that his “seed” would 
bless all nations arrived with the birth of Jesus by the 
Holy Spirit through Mary. The fulfillment of all 
prophecies, His life, miracles and eye witness 
testimony, and some secular, non-Christian or 
Roman, witnesses leave no doubt about His claim to 
be the “Son of God and the Son of Man.” 
 
“For since the law (Old Covenant) has but a shadow 
of the good things to come instead of the true form 
of these realities, it can never, by the same sacrifices 
that are continually offered every year, make perfect 
those who draw near.  Otherwise, would they not 
have ceased to be offered, since the worshipers, 
having once been cleansed, would no longer have 
any consciousness of sin?  But in these sacrifices, 
there is a reminder of sin every year. For it is 
impossible for the blood of bulls and goats to take 
away sins. 
 
“Consequently, when Christ came into the world, he 
said, ‘Sacrifices and offerings you have not desired, 
but a body have you prepared for me; in burnt 
offerings and sin offerings you have taken no 
pleasure.’ Then I said, ‘Behold, I have come to do 
your will, O God, as it is written of me in the scroll of 
the book.’  
 
“When he said above, ‘You have neither desired nor 
taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt 
offerings and sin offerings’ (these are offered 
according to the law), then he added, ‘Behold, I have 
come to do your will. He abolishes the first in order 
to establish the second. And by that will we have 
been sanctified through the offering of the body of 
Jesus Christ once for all. 
 
“And every priest stands daily at his service, offering 
repeatedly the same sacrifices, which can never take 
away sins. But when Christ had offered for all time a 
single sacrifice for sins, he sat down at the right hand 
of God, waiting from that time until his enemies 
should be made a footstool for his feet. For by a 
single offering, he has perfected for all time those 
who are being sanctified. And the Holy Spirit also 
bears witness to us; for after saying, ‘This is the 
covenant that I will make with them after those 
days, declares the Lord: I will put my laws on their 

మరియు అరే ణలు మరియు ద్హనబలులు మరియు 

పాపపరిహారారథ బలిలను మీరు కోరుకోలేదు లేదా 

ఆనటదిటచలేదు' (ఇవి ధ్రమ శాస్తస్తట త్రపకారట 

అరేి టచబడాాయి), 'ఇదిగో, నేను నీ ఇషాాంనాి  నెరవేరు డానికి 

వచాు ను' అని చెపేా డు. రటడవదానిా  ్టథ పటచడానికి అతను 

మొద్టిదానాి  రదుద చేటతడు. మరియు ఆ స్టక్లే ట దావ రా 

మనట యేసుత్రక్ససుత శ్రీరానిా  ఒక్క టరే అరేి టచడట దావ రా 

[పవిత్రతటగా మారు బడాాము - NIV].” (హెత్రీయులు 10:4-10 RSV) 
 

“ఈ మోక్షానిా  గూరిు , మీక్క రాబోతునా  క్ృప గురిటచి చెపే న 

త్రపవక్ తలు, అతా టత త్రశ్ద్గాా మరియు అతా టత త్రశ్ద్తాో శోధటచి, 

త్రక్ససుత యొక్క  ఆతమ  వారిలో ఉనా  స్మయానిా  మరియు 

పరిసథతులను అతను ఊహిటచినపుే డు తెలుసుకోవడానికి 

త్రపయత్తా టచారు. త్రక్ససుత బాధ్లు మరియు దాని తరువాత 

వచేు  మహిమలు. పరలోక్ట నుటడ పటపబడన పరిశుదాాతమ  

దావ రా మీక్క సువారత త్రపక్టిటచిన వారి దావ రా ఇపేు డు మీక్క 

చెపే బడన విష్యాల గురిటచి వారు మాటాుడనపుే డు, వారు 

తమను ాము స్పవిటచుకోవడట లేద్ని వారికి వెలుై టది. 

దేవదూతలు కూడా ఈ విష్యాలను చూడాలని 

కోరుక్కటటారు. (1 పీటర్స 1:10-12 NIV)  
 
"మీరు చూటతరు, స్రైన స్మయటలో, మనట ఇటకా 

శ్కి తహీనులుగా ఉనా పుే డు, త్రక్ససుత భకి తహీనుల కోస్ట 

మరణటచాడు. చాలా అరుదుగా ఎవరైనా నీత్తమటతుడ కోస్ట 

చనిపోారు, అయితే మటచి మనిష్ కోస్ట ఎవరైనా చనిపోయే 

ధైరా ట చేయవచుు . కానీ దేవుడు మనపటు తన స్వ టత 

త్రేమను ఇటదులో త్రపద్రిశ టచాడు: మనట పాపులుగా 

ఉనా పుే డే, త్రక్ససుత మన కోస్ట చనిపోయాడు. (రోమనుు 5:6-8 
NIV) 
 

“మరియు అతడు ర్కటెాం తీసుకొని, క్ృతజనా సుతతులు చెలిుటచి, 

విరిచి, వారికి ఇచిు , 'ఇది మీ కొరక్క ఇవవ బడన నా శ్రీరట; నా 

్జాన పకార థట ఇలా చేయటడ. అదే విధ్టగా, విటదు తరావ త 

అతను క్పుే  తీసుక్కనాా డు, 'ఈ గనెా  నా రక్ తటలో కొతత 

ఒడటబడక్, ఇది మీ కోస్ట క్కమమ రిటచబడటది. 
 

అందువలల, ప్ీసి్త ర్కిానిన  పోయడం, సిలువ వేయడం 

దాా రా ప్ాయశి్చ తి్ం చేసే తాయ గంగా అత్ని ప్ాణానిన  

మరియు శరీరానిన  ఇవా డం మరియు సమాధి నండి 

పునరుతాానం చేయడం కొతి్ ఒడంబడికన 

స్థసా్తింంింంద.మోషే దావ రా దేవుడు ఇచిు న ఒడటబడక్లోని 

ఎదుదలు మరియు మేక్ల రకాతనాి  పాపపరిహారారథట 

చేయలేక్పోయిన దానిని అవారమైన దేవుని ఈ రక్ తబలి, 

పాపపరిహారారథబలి అటదిసుతటది. త్రక్ససుత చనిపోలేదు (అతని 

భౌత్తక్ శ్రీరట అవినీత్తని చూడలేదు; అనగా, క్కళిళ పోయి 

మటిాంలోకి త్తరిగ రావడట. క్స్ర తన 16:10) దేవుడు ఆయనను 

స్మాధ నుటడ లేపడటతో, టాను మనిష్పై ఉనా  ఏకైక్ 

పటుాంను అధగమిటచాడు. అటదువలు ఆదాము స్టానమైన 

త్రక్ససుత, టాను త్తరిగ త్రబత్తకిటచబడనపుే డు, పునరు థానట 



hearts, and write them on their minds.’” (Hebrews 
10:1-16 ESV) 
 
“Then he adds, ‘I will no longer hold their sins and 
their disobedience against them.’ When sins are 
forgiven, there is no longer any need to sacrifice for 
sins. Brothers and sisters, because of the blood of 
Jesus we can now confidently go into the holy 
place.” (Hebrews 10:17-19 GWT) The New 
Covenant came with the blood sacrifice of Jesus of 
Nazareth, a man without the spots or blemishes of 
sin, “The Lamb of God who takes away the sin of 
the world!” Christians remember Christ’s atoning 
sacrifice by partaking if what is commonly referred 
to as the Lord’s Supper. 
 
 

Chapter 8  

The Free Gift of Salvation 
 
As shown in the creation of Adam and Eve, man was 
given the ability to choose and make decisions. This 
is also borne out by the Children of Israel, those God 
chose to bring Christ into the world, were constantly 
choosing to please self thus rebelling against God 
then suffering the consequences. Paul tells us “For 
the wages of sin is death; but the gift of God is 
eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Romans 
6:23 KJV) Adam and Eve learned this lesson the hard 
way.  
 
Those who choose to become part of Jesus’ New 
Covenant, those in Christ, receive salvation, 
forgiveness of sins by the cleansing blood of Christ 
and eternal life in the spiritual Promised Land.  

“No one else can save us. Indeed, we can be saved 
only by the power of the one named Jesus and not 
by any other person.” (Acts 4:12 GWT)  
 
“For I am not ashamed of the gospel [Christ (rd)]: 
it is the power of God for salvation to everyone 
who has faith, to the Jew first and also to the 
Greek. For in it the righteousness of God is 
revealed.” (Romans 1:16-17 RSV) 

 
So, all of us have sinned. Christ is our sin-offering. 
The Gospel, THE RESURRECTED CHRIST, is the power 
of salvation, forgiveness of sin.  

 
A. Then who is this Christ, Jesus of Nazareth? 

• “In the beginning was the Word, and the 
Word was with God, and the Word was 
God.” (John 1:1 NKJV) 

చేయబడనపుే డు అతని తలను నలగగొటాాండు, తదావ రా 

మరణటపై విజయట టధటచాడు. "మరియు నేను నీక్క 

మరియు స్తరతకి మధా్  మరియు నీ స్టానట [వితతనట] మధా్  

శ్త్రతుతవ ట [శ్త్రతుతవ ట] ఉటచుాను. మరియు ఆమె; అతను 

నీ తలను నలిేటతడు, నువువ  అతని మడమను కొటుాంావు.” 

(ఆదికాటడము 3:15 NIV) 
 

త్రక్ససుత యొక్క  త్రపాయశిు తత ాా గట త్రపత్త ఒక్క రిక్స క్షమాపణను 

అటద్జేసుతటదా లేదా ఆయనను మరియు అతని ఉచిత 

బహుమానమైన మోక్షానాి  అటీక్రిటచడానికి ఎటచుక్కనా  

వారికి మాత్రతమే? 
 

దేవుడు అత్రబాహాము, ఇటస క్క మరియు యాకోబులక్క వారి 

స్టతత్తకి పాలు తేనెలు త్రపవహిటచే దేశానిా , 

భూస్టబటధ్మైన వాగాదన భూమిని ఇటతనని వాగాదనట చేశాడు. 

వారు ఈజిపుాం బానిస్ వా నిా  విడచిపెటిాం, గొత్రరలు మరియు 

“ఎదుదలు మరియు మేక్ల” రకాతనాి  బలిగా అరేి సూత  మోషే 

దావ రా దేవుని ఒడటబడక్ను అటీక్రిటచిన తరావ త ఈ 

వాగాదనట నెరవేరిటది. అయితే, విధేయత దావ రా దేవునిపై 

నమమ క్ట ఉటచి, నమమ క్టగా ఉనా వారు మాత్రతమే తమ వాగాదన 

దేశ్టలోకి త్రపవేశిటచడానికి అనుమత్తటచబడాారు. 
 

వటద్ల స్టవతస రాలుగా, వారు దేవుని ఆజనలను పాటిటచడట 

దావ రా దేవునికి నమమ క్టగా ఉనా పుే డు గొపే  ఎతుతలక్క 

చేరుక్కనాా రు మరియు వారు తమ చుట్టాం  ఉనా  త్రపపటచ 

మారాాలను అనుస్రిటచడట దావ రా దేవునికి వా త్తరేక్టగా 

త్తరుగుబాటు చేసనపుే డు చాలా లోతుక్క పడపోయారు. 

అయినపే టిక్స, వారు తమ పాపాలను అటీక్రిటచినపుే డు, 

వారి దుష్ాాం వ నికి పశాు తాపపడ, దేవుని ద్య మరియు 

క్షమాపణ కోరినపుే డు వారిని త్తరిగ అటీక్రిటచడానికి దేవుడు 

ఎలుపుే డూ విశావ స్పాత్రతుడు. 
 

అత్రబాహాముక్క దేవుడు చేసన వాగాదనము, అతని "స్టానము" 

అనిా  దేశాలను ఆశీరవ దిసుతటద్ని మేరీ దావ రా పరిశుదాాతమ  

దావ రా యేసు జననటతో వచాు రు. అనాి  త్రపవచనాల 

నెరవేరుే , అతని జీవితట, అదుభ ాలు మరియు త్రపతా క్ష 

టక్షుల టక్షా ట మరియు కొటతమటది లౌకిక్, స్తకైస్తవేతర లేదా 

రోమన, టక్షులు "దేవుని క్కమారుడు మరియు 

మనుషా్ క్కమారుడు" అని అతని వాద్నపై ఎటువటటి 

స్టదేహట లేదు. 
 

"చటాంట (పాత ఒడటబడక్) ఈ వాస్తవాల యొక్క  నిజమైన 

రూపానికి బదులుగా రాబోయే మటచి విష్యాల నీడను క్లిగ 

ఉటది కాబటిాం, త్రపత్త స్టవతస రట నిరటతరటగా అరేి టచే అదే 

ాా గాల దావ రా, స్మీపటచే వారిని అది పరిపూరణటగా చేయదు. 

లేక్పోతే, పూజిటచేవారికి, ఒక్టరి శుది ాచేయబడన తరువాత, 

ఇక్పై పాపపు సే్ ృహ ఉటడదు కాబటిాం, వాటిని స్మరేి టచడట 

మానేస్పది కాదా? కానీ ఈ యాగాలలో, త్రపత్త స్టవతస రట పాపట 



• “He was in the world, and the world was 
made through Him, and          
the world did not know Him.” (John 1:10 
NKJV) 

• “The Word became human and lived among 
us. We saw his glory. It was the glory that 
the Father shares with his only Son, a glory 
full of kindness and truth.” (John 1:14 GWT) 

• “Although he was in the form of God and 
equal with God, he did not take advantage 
of this equality. Instead, he emptied himself 
by taking on the form of a servant, by 
becoming like other humans, by having a 
human appearance. He humbled himself by 
becoming obedient to the point of death, 
death on a cross.” (Philippians 2:6-8-GWT) 

• “The next day John saw Jesus coming 
toward him, and said, "Behold! The Lamb of 
God who takes away the sin of the world! 
This is He of whom I said, “After me comes a 
Man who is preferred before me, for He was 
before me.’” (John 1:29-30 NKJV) 

• “When He had been baptized, Jesus came 
up immediately from the water; and behold, 
the heavens were opened to Him, and He 
saw the Spirit of God descending like a dove 
and alighting upon Him.” (Matthew 3:16 
NKJV) 

• “When Jesus came to the region of Caesarea 
Philippi, he asked his disciples, ‘Who do 
people say the Son of Man is?’ They 
answered, ‘Some say you are John the 
Baptizer, others Elijah, still others Jeremiah 
or one of the prophets.’ He asked them, ‘But 
who do you say I am?’  Simon Peter 
answered, ‘You are the Messiah, the Son of 
the living God!’ Jesus replied, ‘Simon, son of 
Jonah, you are blessed! No human revealed 
this to you, but my Father in heaven 
revealed it to you.’” (Matthew 16:13-18 
GWT) 

• “For there is one God and one Mediator 
between God and men, the Man Christ 
Jesus, who gave Himself a ransom for all.” (1 
Timothy 2:5-6 NKJV)   

• For in Him dwells all the fullness of the 
Godhead bodily.” (Colossians 2:9 NKJV) 

 
B.  Why does man need a mediator? 

•   “Your iniquities have separated you from 
your God; And your sins have hidden His face 
from you, So, that He will not hear.” (Isaiah 
59:2 NKJV) 

గురుత ఉటటుటది. ఎదుదల మరియు మేక్ల రక్ తము పాపములను 

తీసవేయుట అటధా్ ము. 
 

"తతఫ లితటగా, త్రక్ససుత త్రపపటచటలోకి వచిు నపుే డు, అతను 

ఇలా అనాా డు, 'బలులు మరియు అరే ణలు మీరు 

కోరుకోలేదు, కానీ మీరు నా కోస్ట శ్రీరానిా  సద్టా చేటరు; 

ద్హనబలులు మరియు పాపపరిహారారథబలిలలో మీరు 

స్టతోష్టచలేదు. అపుే డు నేను, 'ఇదిగో దేవా, పుస్తక్పు 

చుటాంలో ననాు  గూరిు  త్రవాయబడనటుు నీ చితతమును 

నెరవేరుు టక్క నేను వచాు ను' అని చెపేా ను. 
 

"బలులు, అరే ణలు, ద్హనబలులు మరియు పాపపరిహారారథ 

బలిలను మీరు కోరుకోలేదు లేదా ఆనటదిటచలేదు' అని 

అతను పైన చెపే నపుే డు, అతను ఇలా అనాా డు, 'ఇదిగో, 

నేను నీ చి తా నాి  నెరవేరు డానికి వచాు ను. రటడవదానిా  

్టథ పటచడానికి అతను మొద్టిదానాి  రదుద చేటతడు. మరియు 

ఆ స్టక్లే ము దావ రా మనము యేసుత్రక్ససుత శ్రీరము యొక్క  

స్మరే ణ దావ రా పవిత్రతపరచబడాాము. 
 

“మరియు త్రపత్త యాజక్కడు తన స్పవలో త్రపత్తరోజూ నిలబడ, 

పాపాలను ఎపే టిక్స పోగొటుాంకోలేని అదే బలులను పదేపదే 

అరేి టతడు. అయితే త్రక్ససుత ఎపే టికైనా పాపాల కోస్ట ఒకే బలి 

అరేి టచినపుే డు, అతను దేవుని క్కడ పారశ వ టలో 

కూరుు నాా డు, అపే టి నుటడ తన శ్త్రతువులు తన పాదాలక్క 

పాద్పీఠట అయేా  వరక్క వేచి ఉనాా డు. ఏలయనగా, ఒక్క  

అరే ణచేత, ఆయన పవిత్రతపరచబడువారిని ఎలుకాలము 

కొరక్క పరిపూరణము చేసయునాా డు. మరియు పరిశుదాాతమ  

కూడా మనక్క టక్షా మిటతడు; ఎటదుక్టటే, 'ఆ రోజుల తరావ త 

నేను వారితో చేయబోయే ఒడటబడక్ ఇదే, నేను నా చటాాం లను 

వారి హృద్యాలపై ఉటచుాను మరియు వారి మనసుస లపై 

వాటిని త్రవాటతను' అని త్రపభువు చెబుతునాా డు." (హెత్రీయులు 
10:1-16 ESV) 
 

“అపుే డు ఆయన, ‘నేను ఇక్పై వారి పాపాలను మరియు వారి 

అవిధేయతను వారికి వా త్తరేక్టగా ఉటచను. పాపాలు 

క్షమిటచబడనపేు డు, పాపాల కోస్ట ాా గట చేయవలసన 

అవస్రట లేదు. స్హోద్ర స్హోద్రీలారా, యేసు రక్ తము 

వలన మనట ఇపేు డు నిశిు టతగా పరిశుద్ ా్స్థలానికి 

వెళ్ళ గలము.” (హెత్రీయులు 10:17-19 GWT) కొతత ఒడటబడక్ 

నజరేయుైన యేసు యొక్క  రక్ త బలితో వచిు టది, పాపట 

యొక్క  మచు లు లేదా మచు లు లేని వా కి త, "లోక్ పాపానిా  

మోయిటచే దేవుని గొత్రరపలు!" స్తకైస్తవులు త్రక్ససుత యొక్క  

త్రపాయశిు తత బలిని టధ్యరణటగా త్రపభువు భోజనట అని 

పలుసుతటటే పాలుపటచుకోవడట దావ రా ్జాన పక్ట 

చేసుక్కటటారు. 
 
 



•   “I put this in human terms because you are 
weak in your natural selves. Just as you used 
to offer the parts of your body in slavery to 
impurity and to ever-increasing wickedness … 
For the wages of sin is death, but the gift of 
God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” 
(Romans 6:19…23 NIV) 

•   “All have sinned and fall short of the glory of 
God, and are justified freely by his grace 
through the redemption that came by Christ 
Jesus. God presented him as a sacrifice of 
atonement, through faith in his blood.” 
(Romans 3:23-25 NIV) 

•   “Do you not know that the unrighteous will 
not inherit the kingdom of God? Do not be 
deceived. Neither fornicators, nor idolaters, 
nor adulterers, nor homosexuals, nor 
sodomites [sexual perverts (RSV)], nor 
thieves, nor covetous [greedy (NIV)], nor 
drunkards, nor revilers [slanderers (NIV)], nor 
extortioners [swindlers (NIV)] will inherit the 
kingdom of God.” (1 Corinthians 6:9-10 NKJV) 

•   “My dear children, I write this to you so that 
you will not sin. But if anybody does sin, we 
have one who speaks to the Father in our 
defense — Jesus Christ, the Righteous One. 
He is the atoning sacrifice for our sins.” (1 
John 2:1-2 NIV) 

•   “The gospel of Christ, for it is the power of 
God to salvation for everyone who believes, 
for the Jew first and also for the Greek.” 
(Romans 1:16 NKJV) 

• “For there is one God, and there is one 
mediator between God and men, the man 
Christ Jesus, who gave himself as a ransom 
for all.” (1 Timothy 2:5-6 ESV) 

 
C. What is the Gospel of Christ? 

• “In the beginning was the Word, and the Word 
was with God, and the Word was God.” (John 
1:1-2NKJV) 

• “Let it be known to you all, and to all the 
people of Israel, that by the name of Jesus 
Christ of Nazareth, whom you crucified, whom 
God raised from the dead, by Him this man 
stands here before you whole. This is the 
‘stone which was rejected by you builders, 
which has become the chief cornerstone.’ Nor 
is there salvation in any other [that is Christ 
(rd)], for there is no other name under heaven 
given among men by which we must be 
saved.” (Acts 4:10-12 NKJV)   

అధ్యా యట 8 

స్తల్వా ష్న్ యొకక  ఉింత్ బహుమతి 
 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ యొక్క  స్ృష్ాంలో చూపనటుుగా, మనిష్కి 

ఎటచుక్కనే మరియు నిరణయాలు తీసుక్కనే టమరథా ట 

ఇవవ బడటది. ఇది ఇత్రజాయెల్ పలులు కూడా భరిటచారు, 

త్రక్ససుతను త్రపపటచటలోకి తీసుక్కరావడానికి దేవుడు 

ఎటచుక్కనాా రు, నిరటతరట తమను ాము 

స్టతోష్పెటుాంకోవాలని ఎటచుక్కటటారు, తదావ రా దేవునికి 

వా త్తరేక్టగా త్తరుగుబాటు చేస దాని పరా వటనాలను 

అనుభవిటచారు. పౌలు మనక్క “పాపట యొక్క  జీతట 

మరణట; అయితే దేవుని బహుమానము మన త్రపభువైన 

యేసుత్రక్ససుత దావ రా నితా జీవము.” (రోమీయులు 6:23 KJV) 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ ఈ పాఠానిా  క్ష్ాంపడ నేరుు క్కనాా రు. 
 

యేసు యొక్క  త్రకొతత ఒడటబడక్లో భాగము కావాలని 

ఎటచుక్కనే వారు, త్రక్ససుతలో ఉనా వారు, త్రక్ససుత యొక్క  త్రపక్షాళ్న 

రక్ తము దావ రా మోక్షానాి , పాప క్షమాపణను మరియు 

ఆధా్య త్తమ క్ వాగాదన భూమిలో శాశ్వ త జీవిానాి  పటదుారు. 

“మమమ లిా  మరవరూ రక్షటచలేరు. నిజానికి, మనట యేసు 

అనే వా కి త యొక్క  శ్కి త దావ రా మాత్రతమే రక్షటపబడగలము 

మరియు ఏ ఇతర వా కి త దావ రా కాదు. (చటాాంలు 4:12 GWT) 
 

“నేను సువారత [త్రక్ససుత (RD)] గురిటచి సగుపాడను: విశావ స్ట 

ఉనా  త్రపత్త ఒక్క రిక్స, మొద్ట యూదులక్క మరియు త్రీక్కక్క 

కూడా ఇది రక్షణ కోస్ట దేవుని శ్కి త. ఎటదుక్టటే అటదులో 

దేవుని నీత్త వెలుడ చేయబడటది.” (రోమనుు 1:16-17 RSV) 
 

కాబటిాం మనమటద్రట పాపట చేటము. త్రక్ససుత మన 

పాపపరిహారారథట. సువారత, పునరు థానమైన త్రక్ససుత, మోక్షానికి శ్కి త, 

పాప క్షమాపణ. 
 

B. అపుే డు ఈ త్రక్ససుత, నజరేయుైన యేసు ఎవరు? 

• "ఆదియటదు వాక్ా ముటడెను, ఆ వాక్ా ము దేవుని 

యొద్ద ఉటడెను, వాక్ా ము దేవుై యుటడెను." (జాన 
1:1 NKJV) 

• "అతను లోక్టలో ఉనాా డు, మరియు త్రపపటచట 

అతని దావ రా స్ృష్ాంటచబడటది, మరియు 

లోక్ట ఆయనను ఎరుగదు." (జాన 1:10 NKJV) 

• “వాక్ా ము మానవునిగా మారి మన మధా్  జీవిటచెను. 

ఆయన మహిమను చూశాము. ఇది తటత్రడ తన ఏకైక్ 

క్కమారునితో పటచుక్కనే మహిమ, ద్యతో నిటడన 

మహిమ మరియు నిజట." (జాన 1:14 GWT) 

• “అతను భగవటతుని రూపటలో ఉనాా , భగవటతునితో 

స్మానమైనపే టిక్స, అతను ఈ స్మాన వా నిా  

ఉపయోగటచుకోలేదు. బదులుగా, అతను స్పవక్కడ 

రూపానిా  ధ్రిటచడట దావ రా, ఇతర మానవుల వలె 

మారడట దావ రా, మానవ రూపానిా  క్లిగ ఉటడటట 



• “In Him we have redemption through His 
blood, the forgiveness of sins, according to 
the riches of His grace.” (Ephesians 1:7-8 
NKJV) 

• “[All] are justified freely by his grace through 
the redemption that came by Christ Jesus. 
God presented him as a sacrifice of 
atonement, through faith in his blood.” 
(Romans 3:24-25 NIV) 

• “Moreover, brethren, I declare to you the 
gospel which I preached to you, which also 
you received and in which you stand, by 
which also you are saved, if you hold fast that 
word which I preached to you — unless you 
believed in vain.  For I delivered to you first of 
all that which I also received: that Christ died 
for our sins according to the Scriptures, and 
that He was buried, and that He rose again 
the third day according to the Scriptures.” (1 
Corinthians 15:1-4 NKJV)  

• “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new has 
come! All this is from God, who reconciled us 
to himself through Christ and gave us the 
ministry of reconciliation: that God was 
reconciling the world to himself in Christ, 
not counting men's sins against them. And he 
has committed to us the message of 
reconciliation.” (2 Corinthians 5:17-19)   

 

D. How is one reconciled back to a 

relationship with God? 

• “Peter said to Jesus … While he was still 
speaking, a bright cloud enveloped them, and 
a voice from the cloud said, ‘This is my Son, 
whom I love; with him I am well pleased. 
Listen to him [hear him (KJV)]!’” (Matthew 
17:4-5 NIV) 

• “How then shall they call on Him in whom 
they have not believed? And how shall they 
believe in Him of whom they have not 
heard?” (Romans 10:14 NKJV) 

• “So Philip ran to him, and heard him reading 
the prophet Isaiah, and said, ‘Do you 
understand what you are reading?"  And he 
said, "How can I, unless someone guides me?’ 
And he asked Philip to come up and sit with 
him.” (Acts 8:30-31 NKJV) 

• “Without faith [belief in action] it is 
impossible to please Him, for he who comes 
to God must believe that He is, and that He is 

దావ రా తనను ాను ఖాళ్ల చేసుక్కనాా డు. అతను 

మరణానికి, సలువపై మరణానికి విధేయుడగా 

మారడట దావ రా తనను ాను తగటాచుక్కనాా డు. 

(పహిలిపే యనుు 2:6-8-GWT) 

• "మరుస్టి రోజు యోహాను యేసు తన ద్గరాికి రావడట 

చూస, "ఇదిగో, లోక్ట యొక్క  పాపానాి  తొలగటచే 

దేవుని గొత్రరపలు! ఈయన గురిటచి నేను చెపేా ను, "నా 

తరావ త నా క్టటే ఎక్కక వ త్రపాధ్యనా త క్లిగన వా కి త 

వటతడు. ఎటదుక్టటే అతను నా ముటదు ఉనాా డు.' 

(జాన 1:29-30 NKJV) 

• “అతను బాపతస్మ ట తీసుక్కనా పుే డు, యేసు వెటటనే 

నీటి నుటడ పైకి వచాు డు; మరియు ఇదిగో, స్వ రటా 

అతనికి తెరవబడటది, మరియు అతను దేవుని ఆతమ  

పావురటలా దిగ ఆయనపైకి దిగడట చూసటది.” 

(మతతయి 3:16 NKJV) 

• “యేసు ఫిలిపేీ  కైస్రయ త్రపాటానికి వచిు నపేు డు, 

‘మనుషా్ క్కమారుడు ఎవరని త్రపజలు అటటునాా రు?’ 

అని తన శిష్యా లను అడగాడు. వారు, 'కొటద్రు 

బాపతస్మ మిచుు  యోహాను అని, మరికొటద్రు ఏల్టయా 

అని, మరికొటద్రు యిరీమ యా అని లేదా త్రపవక్ తలలో 

ఒక్డని అటటునాా రు. అతను వారిని, 'అయితే 

నేనెవరినని మీరు అటటునాా రు?' రమోను ేతురు, 

'నువువ  మెరస యవు, స్జీవుైన దేవుని క్కమారుడవు!' 

దానికి యేసు, 'యోనా క్కమారుడా, నీవు ధ్నాు డవి! ఏ 

మనుష్యా డు దీనిని నీక్క వెలుడటచలేదు, కానీ 

పరలోక్టలో ఉనా  నా తటత్రడ దానిని నీక్క 

వెలుడటచాడు.' (మతతయి 16:13-18 GWT) 

• “కోస్టఉటదిదేవుడు మరియు మానవుల మధా్  ఒక్ 

దేవుడు మరియు ఒక్ మధా్ వరిత,దిఅటద్రి కోస్ట 

విమోచన త్రక్యధ్నటగా తనను ాను అరేి టచిన 

మానవుైన త్రక్ససుత యేసు. (1 త్తమోత్త 2:5-6 NKJV)  

• ఎటదుక్టటే అతనిలో భగవటతుని యొక్క  స్టపూరణత 

పూరితగా నివససుతటది." (కొలస్స యులు 2:9 NKJV) 
 

బి. మనిషిక్త మధ్య వస్థరి ిఎందుకు అవసర్ం? 

• “నీ దోషాలు నినాు  నీ దేవుని నుటడ వేరు చేశాయి; 

మరియు మీ పాపాలు దాచబడాాయితనమీ నుటడ 

ముఖ్ట, కాబటిాం, అతను వినడు. (యెష్యా 59:2 NKJV) 

• “మీరు మీ స్హజ స్వ భావాలలో బలహీనటగా 

ఉనా టదున నేను దీనిని మానవ పరటగా ఉటచాను. 

మీరు మీ శ్రీర భాగాలను అపవిత్రతతక్క మరియు 

నానాటిక్స పెరుగుతునా  దుష్ాాం వ నికి బానిస్లుగా 

అరేి టచినటేు ... పాపట యొక్క  జీతట మరణట, కానీ 

దేవుని బహుమత్త మన త్రపభువైన త్రక్ససుతయేసులో 

నితా జీవట. (రోమనుు 6:19…23 NIV) 

• “అటద్రూ పాపట చేస దేవుని మహిమను పటద్లేక్ 

పోయారు. మరియు త్రక్ససుత యేసు దావ రా వచిు న 

విమోచన దావ రా ఆయన క్ృప దావ రా ఉచితటగా 



a rewarder of those who diligently seek Him.” 
(Hebrews 11:6 NKJV) 

• “You will die in your sins; for if you do not 
believe that I am He, you will die in your sins.” 
(John 8:24 NKJV) 

• “But if you don't turn to God and change the 
way you think and act [repent (NKJV)], then 
you, too, will all die. What about those 18 
people who died when the tower at Siloam 
fell on them? Do you think that they were 
more sinful than other people living in 
Jerusalem? No! I can guarantee that they 
weren't. But if you don't turn to God and 
change [repent (NKJV)] the way you think and 
act, then you, too, will all die.” (Luke 13:3-5 
GWT) 

• “The word is near you, in your mouth and in 
your heart (that is, the word of faith which we 
preach): that if you confess with your mouth 
the Lord Jesus and believe in your heart that 
God has raised Him from the dead, you will 
be saved. For with the heart one believes 
unto righteousness, [when he puts his trust in 
God through obedience] and with the mouth 
confession is made unto salvation.” (Romans 
10:8-10 NKJV)   

• “Even when we were dead in sins, hath 
quickened us together with Christ, (by grace 
ye are saved)” (Ephesians 2:5 KJV) 

• “Don't you know that all of us who were 
baptized into Christ Jesus were baptized into 
his death? When we were baptized into his 
death, we were placed into the tomb with 
him (we died to sin and were buried, 
immersed).” (Romans 6:3-4 GWT) 

• “As Christ was brought back from death to 
life by the glorious power of the Father, so 
we, too, should live a new kind of life. If 
we've become united with him in a death like 
his, certainly we will also be united with him 
when we come back to life as he did. We 
know that the person we used to be was 
crucified with him to put an end to sin in our 
bodies. Because of this we are no longer 
slaves to sin. The person who has died has 
been freed from sin.” (Romans 6:4-7 GWT) 

     
E. Living the New Kind of Life In Christ  
The following teachings of Christ as recorded in 
Matthew chapters 5-7 reveal much about living in 
Christ (no attempt has been made to list everything 
recorded).  
 

నీత్తమటతులుగా తీరు బడారు. అతని రక్ తటపై 

విశావ స్ట దావ రా దేవుడు అతనిా  త్రపాయశిు తత ాా గటగా 

స్మరేి టచాడు. (రోమనుు 3:23-25 NIV) 

• “అనీత్తమటతులు దేవుని రాజాా నికి వారసులు కారని 

మీక్క తెలియదా? మోస్పోవదుద. వా భిచారులు, 

విత్రగహారాధ్క్కలు, వా భిచారులు, స్వ లిటగ 

స్టపరుక లు, లేదా స్కడోమై్్లు [లైటగక్ దురామ రాులు 

(RSV)], లేదా దటగలు, లేదా దురాశ్పరులు [అాా శ్ 

(NIV)], లేదా ాగుబోతులు, లేదా దూష్క్కలు 

[అపవాదులు (NIV)] లేదా దోపడీదారులు [మోస్గాళ్ళు 

(NIV)] దేవుని రాజాా నికి వారసులు కారు.” (1 

కొరిటథీయులు 6:9-10 NKJV) 

• “నా త్రపయమైన పలులారా, మీరు పాపట చేయకూడద్ని 

నేను మీక్క ఇది త్రవాటతను. కానీ ఎవరైనా పాపట చేస్పత, 

మన రక్షణ కోస్ట తటత్రడతో మాటాుడే వా కి త మనక్క 

ఉనాా డు - యేసుత్రక్ససుత, నీత్తమటతుడు. ఆయన మన 

పాపాలక్క త్రపాయశిు తత బలి.” (1 జాన 2:1-2 NIV) 

• "త్రక్ససుత సువారత, ఎటదుక్టటే, విశ్వ సటచే త్రపత్త ఒక్క రిక్స, 

మొద్ట యూదులక్క మరియు త్రీక్కలక్క కూడా రక్షణ 

క్లిే టచడట దేవుని శ్కి త. (రోమనుు 1:16 NKJV) 

• "దేవుడు ఒక్క డే, మరియు దేవునికి మరియు 

మనుష్యా లక్క మధా్  ఒక్ మధా్ వరిత ఉనాా డు, 

మానవుైన త్రక్ససుతయేసు, అతను అటద్రిక్స విమోచన 

త్రక్యధ్నటగా ఇచాు డు." (1 త్తమోత్త 2:5-6 ESV) 
 

C. ప్ీసి్త స్తవార్ ిఅంటే ఏమిటి? 

• "ఆదియటదు వాక్ా ముటడెను, ఆ వాక్ా ము దేవుని యొద్ద 

ఉటడెను, వాక్ా ము దేవుై యుటడెను." (జాన 1:1-2NKJV) 

• “మీరు సలువ వేయబడన నజరేయుైన యేసుత్రక్ససుత 

ేరున, దేవుడు మృతులలోనుటడ లేపన యేసుత్రక్ససుత 

నామమున ఈ వా కి త మీ యెదుట స్టపూరణముగా 

నిలిచియునాా డని మీక్టద్రికి మరియు 

ఇత్రశాయేల్టయులటద్రికి తెలియపరచుము. ఇది ‘అటిాం 

రాయిని క్టిాంన మీవలన త్తరస్క రిటచబడనది, అది 

త్రపధ్యనమైన మూలరాయి’. అలాగే వేరొకదానిలో 

మోక్షం ల్వదు[అది త్రక్ససుత (RD)], ఎటదుక్టటే మనట 

రక్షటపబడవలసన మనుష్యా లలో ఆకాశ్ము త్రకిటద్ మరే 

ఇతర ేరు లేదు. (చటాాంలు 4:10-12 NKJV)  

• "ఆయనలో మనక్క ఆయన రక్ తము దావ రా విమోచన, 

పాప క్షమాపణ, ఆయన క్ృప యొక్క  ఐశ్వ రా ట 

త్రపకారట." (ఎఫెరయులు 1:7-8 NKJV) 

• “త్రక్ససుత యేసు దావ రా వచిు న విమోచన దావ రా 

[అటద్రూ] ఆయన క్ృపచేత ఉచితటగా 

నీత్తమటతులుగా తీరు బడాారు. అతని రక్ తటపై విశావ స్ట 

దావ రా దేవుడు అతనాి  త్రపాయశిు తత ాా గటగా 

స్మరేి టచాడు. (రోమనుు 3:24-25 NIV) 

• “అటతేకాక్, స్హోద్రులారా, నేను మీక్క త్రపక్టిటచిన 

సువారతను నేను మీక్క త్రపక్టిసుతనాా ను, దానిని మీరు 



Contrast between Traditions and the New 
Covenant – 6:1-18 

1.  Display your righteousness before man vs– 
Worship God in your Heart 
2. Call attention to giving        

vs– Give in secret, honoring God 
3. Pray to impress others          

vs– Prayer is to be to God 
4. Call attention to your righteousness     

vs– God is Holy- not man 
       

Contrasts between Old and New Covenants – 
Matthew 6:21-48 

1. Do not murder             vs– Do not nurse 
anger, 
abuse, sneer 
at or hate 

2. Give                                   vs– Reconcile differences 
with brethren before giving 
3. Do not commit adultery     vs– Do not look 

upon someone with 
desire for sexual 
pleasure 

4. Get even with offender      vs– Allow God to 
avenge  

5. Hate your enemy                vs– Do good to all 
even your enemies 

 
The New Covenant Spiritual life – 6:19-7:27 

1.  Know you need God 
2.  Maintain a gentle spirit 
3.  Strive to see justice maintained 
4.  Show mercy 
5.  Keep thoughts pure 
6.  Promote peace 
7.  Accept persecution for doing right 
8.  Allow your relationship with God to be 

obvious 
9.  Teach others to observe all God’s teachings 
10. Be careful to refrain from teaching tradition 

as God’s word 
11. Rely upon God not on accumulated wealth 

which perishes 
12. Be careful what you take into your mind 
through your eyes 
13. It is impossible to rely on God and one’s 
wealth. 
14. Life is more than things 
15. Put righteousness and justice first - God 
takes care of the rest 
16. Do not be critical of others - you too are 
stained with sin 
17. Those diligently seeking righteousness will 

రవ క్రిటచారు మరియు మీరు నిలబడ ఉనాా రు, దాని 

దావ రా మీరు కూడా రక్షటపబడారు, నేను మీక్క 

త్రపక్టిటచిన వాకాా నిా  మీరు గటిాంగా పటుాంక్కనా టుయితే - 

మీరు విశ్వ సస్పత తపే . వా ర థట. ఏలయనగా, నేను 

పటదిన వాటనిా టిలో ముటదుగా నేను మీక్క 

అపే గటచాను: లేఖ్నాల త్రపకారట త్రక్ససుత మన పాపాల 

కోస్ట చనిపోయాడని, మరియు అతను 

పాత్తపెటాంబడాాడని మరియు లేఖ్నాల త్రపకారట మూడవ 

రోజు త్తరిగ లేచాడు. (1 కొరిటథీయులు 15:1-4 NKJV) 

• “కాబటిాం, ఎవరైనా త్రక్ససుతలో ఉటటే, అతను కొతత స్ృష్ాం; 

పాతది పోయిటది, కొతతది వచిు టది! ఇవనీా  దేవుని 

నుటడ వచిు నవి, త్రక్ససుత దావ రా మనలను తనతో 

స్మాధ్యనపరిచి, స్యోధా్  యొక్క  పరిచరా ను మనక్క 

ఇచాు డు: దేవుడు త్రపపటచానిా  త్రక్ససుతలో తనతో 

స్మాధ్యనపరుచుక్కటటునాా డు, వారిపై మనుషా్య ల 

పాపాలను లెకిక టచలేదు. మరియు అతను స్యోధా్  

స్టదేశానిా  మాక్క అపే గటచాడు. (2 కొరిటథీయులు 
5:17-19) 

 

E. దేవునితో సంబంధానిక్త తిరిగ ఎలా 

రాజీరడతారు? 

• "ేతురు యేసుతో ఇలా అనాా డు ... అతను ఇటకా 

మాటాుడుతుటడగా, ఒక్ త్రపకాశ్వటతమైన మేఘట వారిని 

చుటుాంముటిాంటది, మరియు మేఘట నుటడ ఒక్ స్వ రట 

ఇలా చెపే టది, 'ఈయన నేను త్రేమిటచే నా 

క్కమారుడు; అతనితో నేను బాగా స్టతోష్సుతనాా ను. 

అతని మాట వినటడ [అతడు వినటడ (KJV)]!'" 

(మాథ్యా  17:4-5 NIV) 

• “అలాటటపేు డు వారు విశ్వ సటచని వానిని ఎలా 

త్రపారి థటత రు? మరియు వారు వినని అతనిని ఎలా 

నముమ ారు? ” (రోమనుు 10:14 NKJV) 

• “కాబటిాం ఫిలిప్ అతని ద్గరాక్క పరుగె తాడు మరియు 

అతను యెష్యా త్రపవక్ తని చద్వడట విని, “నువువ  ఏమి 

చదువుతునాా వో నీక్క అరథమైటదా?” అని అడగాడు 

మరియు అతను, “ఎవరైనా ననాు  నడపటచక్పోతే 

నేను ఎలా చేయగలను? మరియు అతను ఫిలిప్్ని పైకి 

వచిు  తనతో కూరోు మని అడగాడు. (చటాాంలు 8:30-31 
NKJV) 

• “విశావ స్ట లేక్కటడా [చరా లో నమమ క్ట]అదిద్యచేస 

అటధా్ టఅతను,ఎటదుక్టటే దేవుని ద్గరాక్క 

వచేు వాడు ఆయన అని నమామ లిఅనిఆయనను 

త్రశ్ద్గాా వెద్క్కవారికి త్రపత్తఫలమిచుు వాడు.” 

(హెత్రీయులు 11:6 NKJV) 

• “మీరు మీ పాపాలలో చనిపోారు; ఎటదుక్టటే నేనే 

ఆయననని మీరు నమమ క్పోతే, మీరు మీ పాపాలలో 

చనిపోారు. (జాన 8:24 NKJV) 

• “కానీ మీరు దేవుని వైపు త్తరగక్పోతే మరియు మీరు 

ఆలోచిటచే మరియు త్రపవరి తటచే విధ్యనానిా  



find it 
18. God gives to those who ask 
19. Know God and you will recognize the 
hypocrite and his works 
20. God recognizes those who do his will – not 

those who say they do 
F. Summary Of How To Get into Christ 

 
Hear 

• Study diligently and read what Christ and 
apostles preached for they are the Words of 
life. 
 

Understand   

• All men are sinful, having disobeyed God’s 
righteous commands.  

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

• My sins will result in my eternal death.   

• I must be forgiven to have eternal life with 
God. 

• Christ, the sin offering that atones, is the 
only way for me to be forgiven of all my sins. 

 
Believe that Christ is God who wants to forgive 

• Jesus was and is God who came to earth in 
flesh as Jesus of Nazareth and lived among 
men. 

• Jesus willingly gave His physical life being 
crucified - the perfect sacrifice to forgive 
man of his sins. 

• He was buried, rose from the grave on the 
third day and appeared to hundreds of his 
disciples. 

• He ascended back to heaven with the 
Father. 

 
Repent 

• Change my life from sin and disobedience to 
trust and obedience. 

 
Confess  

• Acknowledge before others that Jesus is the 
Son of God. 

 
Die 

• Put to death my old, sinful, worldly life. 
 
Be Buried 

• Since your worldly life has died bury it into 
Christ’s in the grave of baptism by 
immersion in water.  

మారుు కోక్పోతే [పశాు తాపపడటడ (NKJV)], మీరు కూడా 

చనిపోారు. సలోయట వద్ద ఉనా  గోపురట వారిపై 

పడడటతో మరణటచిన ఆ 18 మటది పరిసథత్త ఏమిటి? 

వారు యెరూష్లేములో నివసటచే ఇతర త్రపజల క్టటే 

ఎక్కక వ పాపులని మీరు అనుక్కటటునాా రా? లేదు! 

అవి లేవని నేను హామీ ఇవవ గలను. కానీ మీరు దేవుని 

వైపు త్తరగక్పోతే మరియు మీరు ఆలోచిటచే మరియు 

త్రపవరి తటచే విధ్యనానిా  మారుు కోక్పోతే, మీరు కూడా 

అటద్రూ చనిపోారు. (లూకా 13:3-5 GWT) 

• “పద్ట మీ ద్గరా, మీ నోటిలో మరియు మీ హృద్యటలో 

ఉటది (అనగా, మేము బోధటచే విశావ స్ వాక్ా ట): మీరు 

మీ నోటితో త్రపభువైన యేసును ఒపుే కొని, దేవుడు 

ఆయనను మృతులలో నుటడ లేపాడని మీ 

హృద్యటలో విశ్వ సస్పత, మీరు రక్షటపబడారు. 

ఎటదుక్టటే హృద్యటతో నీత్త కోస్ట విశ్వ సటతడు, 

[విధేయత దావ రా దేవునిపై నమమ క్ట ఉటచినపుే డు] 

మరియు మోక్షానికి నోటితో ఒపేు క్కనాా డు. (రోమనుు 
10:8-10 NKJV)  

• "మనము పాపములలో చనిపోయినపుే డు కూడా, 

త్రక్ససుతతో క్లిస మముమ ను త్రబత్తకిటచెను, (క్ృపచేత మీరు 

రక్షటపబడాారు)" (ఎఫెరయులు 2:5 KJV) 

• “త్రక్ససుత యేసులోనికి బాపతస్మ ట పటదిన మనమటద్రట 

ఆయన మరణానికి బాపతస్మ ట తీసుక్కనాా మని మీక్క 

తెలియదా? మేము అతని మరణానికి బాపతస్మ ట 

తీసుక్కనా పేు డు, మేము అతనితో పాటు స్మాధలో 

ఉటచబడాాము (మేము పాపానికి చనిపోయాము 

మరియు పాత్తపెటాంబడాాము, మునిగపోయాము)." 

(రోమనుు 6:3-4 GWT) 

• “తటత్రడ యొక్క  మహిమానివ తమైన శ్కి త దావ రా త్రక్ససుత 

మరణట నుటడ త్తరిగ త్రబత్తకిటచబడాాడు, అలాగే మనట 

కూడా కొతత రక్మైన జీవిానిా  గడపాలి. మనట కూడా 

అతని వటటి మరణటలో అతనితో ఐక్ా మైనటుయితే, 

మనట కూడా అతను చేసనటుుగా త్తరిగ 

జీవిటచినపుే డు అతనితో ఐక్ా టగా ఉటటాము. మన 

శ్రీరటలోని పాపానిా  అటతట చేయడానికి మనట 

ఉపయోగటచిన వా కి త అతనితో పాటు సలువ 

వేయబడాాడని మనక్క తెలుసు. దీనివలు మనట 

పాపానికి బానిస్లట కాదు. చనిపోయిన వా కి త పాపట 

నుటడ విముకి త పటదాడు. (రోమనుు 6:4-7 GWT) 
  

E. లివింగ్ ద న్యయ  కండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ప్ీసి్త 

మతతయి 5-7 అధ్యా యాలలో నమోదు చేయబడన త్రక్ససుత 

యొక్క  త్రకిటది బోధ్నలు త్రక్ససుతలో జీవిటచడట గురిటచి చాలా 

వెలుడసుతనాా యి (రికారాు చేయబడన త్రపత్తదానిా  జాబిా 

చేయడానికి ఎటువటటి త్రపయతా ట చేయలేదు). 
 

సంప్రదాయాలు మరియు కొతి్ ఒడంబడిక మధ్య  

వయ తాయ సం - 6:1-18 



 
Receive 

• Following your death to sin and burial into 
Christ death, God resurrects you into a new 
spiritual being, gives you the Holy Spirit and 
puts you into Christ Body, the church. 

•  
Live 

• Continue to live steadfast and obedient to 
Christ, the blood sacrifice that forgives sin 
and will continue to cleanse all who live in 
obedience through faith and trust from a 
contrite heart. You are IN Christ a servant to 
do God’s will. 

 
G. Are you absolutely sure that you would spend 

eternity with Jesus Christ in Heaven if you were 
to die today/tonight? 

• “I write these things to you who believe 
in the name of the Son of God so that you 
may know that you have eternal life.” (1 John 
5:13 NIV) 

•   “For this reason, I [Jesus] told you that 
you'll die because of your sins. If you don't 
believe that I am the one, you'll die because 
of your sins.” (John 8:24 GWT) 

 
Today is the day of decision! 

The Decision is Yours! 
What will you choose? 

Everlasting Life  
“‘Those who listen to what I say and believe in the 
one who sent me will have eternal life. They won't 
be judged because they have already passed from 
death to life. "I can guarantee this truth: A time is 
coming (and is now here) when the dead will hear 
the voice of the Son of God and those who respond 
to it will live.’” (John 5:24-25 GWT) 

or 
Eternal Death 
“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 [obey (NIV)] to the Good News [Gospel 
(NKJV)] about our Lord Jesus. They will pay the 
penalty by being destroyed forever, by being 
separated from the Lord's presence and from his 
glorious power.” (2 Thessalonians 1:7-10 GWT) 

 
Questions  

1. The universe complex beyond imagination 
was  

2. మనిష్ ముటదు నీ నీత్తని త్రపద్రిశ టచు vs- నీ 

హృద్యటలో దేవుణణ ఆరాధటచు 

2. ఇవవ డట పటు త్రశ్ద్ ావహిటచటడ    vs- 

రహస్ా టగా ఇవవ టడ, దేవుణణ గౌరవిటచటడ 

3. ఇతరులను ఆక్టుాంకోవడానికి త్రపారి థటచటడ 

 vs– త్రపార థన దేవునికి ఉటడాలి 

4. నీ నీత్తవైపు ద్ృష్ాం పెటుాం vs– దేవుడు పరిశుదాుడు- 

మనిష్ కాదు 
  

ాత్ మరియు కొతి్ ఒడంబడికల మధ్య  వైరుధాయ లు - 

మతి్యి 6:21-48 

1. హతా  చేయవదుద vs– కోపానాి , దురాభ ష్ను, 

ఎగాళి లేదా దేవ షానాి  

తగటాచవదుద 

2. వరస స్ ఇవవ టడ– ఇచేు  ముటదు స్కద్రులతో 

విభేదాలను స్రిదిద్దటడ 

3. వా భిచారట చేయవదుద vs– లైటగక్ ఆనటద్ట కోస్ట 

కోరిక్తో ఒక్రిని చూడవదుద 

4. అపరాధ vs తో కూడా పటద్టడ– త్రపతీకారట 

తీరుు కోవడానికి దేవుడని 

అనుమత్తటచటడ 

5. మీ శ్త్రతువును దేవ ష్టచటడ vs– మీ శ్త్రతువులటద్రిక్స 

కూడా మటచి చేయటడ 
 

కొతి్ ఒడంబడిక ఆధాయ తిి క జీవిత్ం - 6:19-7:27 

1. మీక్క దేవుడు అవస్రమని తెలుసుకోటడ 

2. సునిా తమైన ఆతమ ను నిరవ హిటచటడ 

3. నాా యట జరిగేలా చూడడానికి క్ృష్ చేయటడ 

4. ద్య చూపటడ 

5. ఆలోచనలను స్వ చి టగా ఉటచుకోటడ 

6. శాటత్తని త్రపోతస హిటచటడ 

7. స్రైన పని కోస్ట హిటస్ను అటీక్రిటచటడ 

8. దేవునితో మీ స్టబటధ్యనిా  స్ే ష్ాంటగా ఉటడనివవ టడ 

9. దేవుని బోధ్లనిా టినీ పాటిటచమని ఇతరులక్క 

నేరే టడ 

10. స్టత్రపదాయానాి  దేవుని వాక్ా టగా బోధటచక్కటడా 

జాత్రగతతగా ఉటడటడ 

11. నశిటచే పోగుచేసన స్టపద్పై కాక్కటడా దేవునిపై 

ఆధ్యరపడటడ 

12. మీరు మీ ద్ృష్ాంలో మీ మనసుస లోకి ఏమి తీసుక్కటటారో 

జాత్రగతతగా ఉటడటడ 

13. భగవటతునిపై మరియు ఒక్రి స్టపద్పై 

ఆధ్యరపడటట అటధా్ ట. 

14. జీవితట వసుతవుల క్టటే ఎక్కక వ 

15. ధ్రామ నికి, నాా యానికి మొద్టి ్టథ నట ఇవవ టడ - 

మిగలిన వాటిని దేవుడు చూసుక్కటటాడు 

16. ఇతరులను విమరిశ టచవదుద - మీరు కూడా పాపటతో 

తడసనవారు 



a. ____ Spontaneously and by chance 
came into existence  

b. ____ planned and intricately designed 
 

2. Man was created in God’s likeness therefore 
man  
a. ____ has the ability to choose and 

decide 
b. ____ can only do as he was programed 

to do 
 

3. What instructions did God give Adam to do 
while in Eden? 
a. ____  Take care of, tend, the Garden of 

Eden 
b. ____  Not to eat of the fruit of the tree 

of the knowledge of good and 
evil 

c. ____  Be fruitful, multiply, fill the earth, 
and subdue it 

d. ____  All the above 
 

4. Adam and Eve listened to Satan and yielded 
to their desires 

 T ____  F ____ 
 

5. All scripture, the Bible, is from God and 
written for man to read and understand 
God’s will for man to live pleasing to God. 
T. ____  F. ____  
 

6. Sin occurs when one: 
a. ____  Tempted, lured and enticed by 

desires 
b. ____  Yields to temptations of his 

desires 
 

7. Adam and Eve did not suffer any 
consequences from their sins? 
T. ____  F. ____ 
 

8. In Noah’s time due to man’s wickedness God 
completely destroyed all mankind except for: 

a. ____ Adam and Eve 
b. ____ Noah and his family 
c. ____ Abraham and his family 

 

9. God promised Abraham that 
a. ____ Children of Israel were chosen to 
have eternal life 
b. ____ Gentiles were condemned to eternal 
death 
c. ____ People of all nations regardless of 
race would be blessed  

 

17. నీత్తని త్రశ్ద్గాా వెద్క్కవారు దానిని క్నుగొటటారు 

18. అడగేవారికి దేవుడు ఇటతడు 

19. దేవుణణ తెలుసుకోటడ మరియు క్పటుడని మరియు 

అతని పనులను మీరు గురితటత రు 

20. దేవుడు తన చితతట చేస్పవారిని గురితటతడు - చేటతనని 

చెేే వారిని కాదు 

ఎఫ్.ప్ీసి్తలోక్త ఎలా ప్రవేశ్చంచాలో స్తరాంశం 
 

విన 

• త్రశ్ద్గాా అధా్ యనట చేయటడ మరియు త్రక్ససుత మరియు 

అపస్తలులు జీవపు పదాల కోస్ట బోధటచిన వాటిని 

చద్వటడ. 
 

అర్ంా చేస్తకోండి 

• దేవుని నీత్తయుక్ తమైన ఆజనలక్క అవిధేయత చూపన 

మనుష్యా లటద్రూ పాపాతుమ లు. 

• నేను పాపట చేటను మరియు దేవుని ఆజనల త్రపకారట 

జీవిటచడట లేదు. 

• నా పాపాలు నా శాశ్వ త మరణానికి దారితీటతయి. 

• దేవునితో నితా జీవట పటదాలటటే ననాు  క్షమిటచాలి. 

• త్రపాయశిు తతట చేస్ప పాపపరిహారారథ బలి అయిన త్రక్ససుత, 

నా పాపాలనిా టినీ క్షమిటచటానికి ఏకైక్ మారటా. 
 

క్షమించాలని కోరుకునే దేవుడు ప్ీసి్త అని నమి ండి 

• యేసు wనజరేయుైన యేసు వలె శ్రీరములో 

భూమిపైకి వచిు  మనుష్యా ల మధా్  జీవిటచిన దేవుడు. 

• యేసు సలువ వేయబడన తన భౌత్తక్ జీవిానాి  

ఇష్ాంపూరవ క్టగా ఇచాు డు - మనిష్ తన పాపాలను 

క్షమిటచే పరిపూరణ ాా గట. 

• అతను స్మాధ చేయబడ, మూడవ రోజు స్మాధ 

నుటడ లేచి వటద్లాది మటది శిష్యా లక్క 

క్నిపటచాడు. 

• తటత్రడతో క్లిస త్తరిగ స్వ రాానికి చేరుక్కనాా డు. 
 

రశిా తిాానిన  

• నా జీవిానిా  పాపట మరియు అవిధేయత నుటడ 

నమమ క్ట మరియు విధేయతగా మారు టడ. 
 

అంగీకరిసి్తన్నన న 

• యేసు దేవుని క్కమారుడని ఇతరుల ముటదు 

గురితటచటడ. 
 

చావండి 

• నా పాత, పాపభరితమైన, త్రపాపటచిక్ జీవిానికి 

మరణశిక్ష విధటచటడ. 
 

ఖననం చేయాలి 

• మీ త్రపాపటచిక్ జీవితట మరణటచినటదున దానిని 

నీటిలో ముటచడట దావ రా బాపాంజట యొక్క  స్మాధలో 



10. God entered into a covenant relationship 
with Moses and the Children of Israel? 
T. ____  F. ____ 
 
 

11. Moses could not enter into the land 
promised to Abraham because he took 
honor upon himself rather than giving honor 
to God. 
T. ____  F. ____ 
 

12. Animal sacrifices of bulls and goats offered 
to God by the Children of Israel were to 
forgive them of their sins? 
T. ____  F. ____ 

 

13. Christ offered His physical body to God as 
the sin offering for the forgiveness on man’s 
sins. 
T ____  F ____ 

 

14. Christ entered into a new covenant with all 
who accept Him as Lord by putting their 
trust in Him by obedience? 
T. ___  F. ___ 

 

15. All men have failed to live pleasing to God 
and are in need of forgiveness in order to be 
redeemed. 
T. ____  F. ____ 

 

16. Christ’s sin-offering, atoning sacrifice, 
provides forgiveness to: 
a. ____ Everyone 
b. ____ Those who believe 
c. ____ Those who put their trust and 

obedience in Christ and live His 
teachings  

 
17. Forgiveness  of sins, salvation, is found in  

a. ____ Their belief as to what is right and 
godly 
b. ____ Their good works and the life they 
live 
c. ____ In Christ 

 

18. Who are those who will not enter into 

Heaven? 

a. ____ Fornicators 
b. ____ Idolaters 
c. ____ Adulterers   
d. ____ Homosexuals 
e. ____ Sodomites [sexual perverts] 
f. ____ Thieves 

త్రక్ససుత స్మాధలో పాత్తపెటాంటడ. 
 

స్వా కరించండి 

• పాపానికి మీ మరణానిా  అనుస్రిటచి, త్రక్ససుత మరణటలో 

ఖ్ననట చేయబడన తరువాత, దేవుడు మిమమ లిా  కొతత 

ఆధా్య త్తమ క్ జీవిగా పునరు థానట చేటతడు, మీక్క 

పరిశుదాాతమ ను ఇటతడు మరియు చరిు  అయిన త్రక్ససుత 

శ్రీరటలోకి త్రపవేశిటతడు. 

•  

ప్రత్య క్షం 

• త్రక్ససుతక్క ్సథరటగా మరియు విధేయతతో జీవిటచడట 

కొనటగటచటడ, పాపానాి  క్షమిటచే రక్ త ాా గట 

మరియు పశాు తాపపడన హృద్యట నుటడ విశావ స్ట 

మరియు నమమ క్ట దావ రా విధేయతతో జీవిటచే 

వారటద్రినీ శుత్రభపరచడట కొనటగసుతటది. మీరు 

త్రక్ససుతలో దేవుని చితతట చేయడానికి స్పవక్కడవి. 
 

H. మీరు ఈరోజు/ఈ రాప్తి చనిపోతే రర్లోకంలో 

యేస్తప్ీసి్తతో శాశా త్త్ా ం గడుపుతార్ని మీకు 

ఖింి త్ంగా తెలుస్త? 

• "దేవుని క్కమారుని ేరు మీద్ విశావ స్ముటచిన 

మీక్క నితా జీవముటద్ని మీరు తెలిసకొనునటుు నేను 

ఈ స్టగతులను మీక్క త్రవాయుచునాా ను." (1 జాన 5:13 
NIV) 

• “ఈ కారణటగా, నేను [యేసు] మీ పాపాల కారణటగా 

మీరు చనిపోారని మీక్క చెపేా ను. నేనే అని నువువ  

నమమ క్పోతే నీ పాపాల వలు నువువ  చనిపోావు.” (జాన 
8:24 GWT) 

 

ఈ రోజు నిర్ణయం తీస్తకునే రోజు! 

నిర్ణయం మీదే! 

మీరు ఏమి ఎంచుకుంటారు? 

ఎవరాలసిటంగ్ లైఫ్ 

“'నేను చెేే ది విని ననాు  పటపన వానిని విశ్వ సటచేవారికి 

నితా జీవట ఉటటుటది. వారు ఇపే టికే మరణట నుటడ 

జీవానికి చేరుక్కనా టదున వారు తీరుే  తీరు బడరు. "నేను ఈ 

స్ాా నికి హామీ ఇవవ గలను: చనిపోయినవారు దేవుని 

క్కమారుని స్వ రానాి  వినే స్మయట వస్కతటది (మరియు 

ఇపుే డు ఇక్క డ ఉటది) మరియు దానికి త్రపత్తస్ే టదిటచే వారు 

జీవిటతరు.'" (జాన 5:24-25 GWT) 

ల్వదా 

ఎట్ర్న ల్ డెత్ 

“త్రపభువైన యేసు బయలుపరచబడనపుే డు అతడు ఇలా 

చేటతడు.వసుతనా దిమటడుతునా  అగా లో తన శ్కి తవటతమైన 

దేవదూతలతో స్వ రటా నుటడ. దేవుణణ గురితటచడానికి 

నిరాక్రిటచే వారిపై మరియు మన త్రపభువైన యేసు గురిటచిన 

సువారత [సువారత (NKJV)]కి [విధేయత (NIV)] 

త్రపత్తసే్ టదిటచడానికి నిరాక్రిటచే వారిపై అతను త్రపతీకారట 

తీరుు క్కటటాడు. వారు శాశ్వ తటగా నాశ్నట చేయబడటట 



g. ____ Coveters [greedy] 
h. ____ Drunkards 
i. ____ Revilers [slanders] 
j. ____ Extortioners [swindlers] 
k. ____ All the above 

 

19.  How does one get into Christ where 
salvation and benefits of forgiveness 
exists? 

a. ____  Hear God’s death burial and 
resurrection message, the 
Gospel – Christ the Son of God 

b. ____  Understand without Christ sin-
offering there can be no 
forgiveness 

c. ____  Believe without doubt the Christ 
is and was God 

d. ____  Repent by changing lifestyle from 
worldliness to godliness 

e. ____  Confess your belief the Christ is 
Son of God 

f. ____  Die to old life of sin  
g. ____  Bury that old worldly life into 

death of Christ by immersion in 
water often called baptism. 

h. ____  Receive from God a resurrected 
spiritual body, the gift   of the 
Holy Spirit and membership into 
Christ Body, His Church. 

i. ____  Live faithfully to Christ teachings 
allowing the Blood of Christ to 
continue to cleanse you of all 
unrighteousness 

j. ____ All the above 
 

20. What is your situation with your God and 

creator? 

a. ____ You know of Jesus 
b. ____ Christ knows you 

 
 
 
 

 

దావ రా, త్రపభువు స్నాి ధ నుటడ మరియు ఆయన 

మహిమానివ తమైన శ్కి త నుటడ వేరు చేయబడటట దావ రా 

శిక్షను చెలిుటత రు. (2 థెస్స లనీక్యులు 1:7-10 GWT) 
 

త్రపశా్ లు 

8. ఊహక్క అటద్ని విశ్వ ట స్ముదాయట 

c. ____ ఆక్సమ క్టగా మరియు యాద్ృచిి క్టగా 

ఉనికిలోకి వచిు టది 

d. ____ త్రపణాళికాబద్టాగా మరియు స్టకి ుష్ాంటగా 

రూపటదిటచబడటది 
 

9. మనిష్ దేవుని పోలిక్లో స్ృష్ాంటచబడాాడు కాబటిాం 

మనిష్ 

c. ____ ఎటచుక్కనే మరియు నిరణయిటచే 

టమరాథ ా నాి  క్లిగ ఉటది 

d. ____ అతను త్రపోత్రగామ్ చేసన విధ్టగా మాత్రతమే 

చేయగలడు 
 

10. ఏదెనులో ఉనా పేు డు దేవుడు ఆదాముక్క ఏ 

సూచనలను ఇచాు డు? 

e. ____ ఈడెన గారనా్ను జాత్రగతతగా చూసుకోటడ 

f. ____ మటచి చెడలా తెలివినిచేు  చెటుాం ఫలాలను 

త్తనకూడదు 

g. ____ఫలిటచు, గుణటచి, భూమిని నిటప, దానిని 

వశ్పరచుము 

h. ____ పైవనీా  
 

11. ఆదాము హవవ లు టాను మాట విని తమ కోరిక్లక్క 

లటగపోయారు 
 T ____ F ____ 
 

12. అనిా  త్రగటథాలు, బైబిల్, దేవుని నుటడ మరియు 

మానవుడు దేవునికి నచిు నటుు జీవిటచాలనే దేవుని 

చి తా నాి  చద్వడానికి మరియు అరథట చేసుకోవడానికి 

త్రవాయబడటది. 
T. ____ F. ____ 
 

13. ఒక్పుే డు పాపట జరుగుతుటది: 

c. ____ కోరిక్ల దావ రా శోదిటచబడాాడు, 

ఆక్రి షటచబడాాడు మరియు త్రపలోభపెటాంబడాాడు 

d. ____ తన కోరిక్ల త్రపలోభాలక్క లటగపోాడు 
 

14. ఆడమ్ మరియు ఈవ్ వారి పాపాల నుటడ ఎటువటటి 

పరిణామాలను అనుభవిటచలేదా? 
T. ____ F. ____ 
 

8. నోవహు కాలటలో మానవుని దుష్ాంతవ ట వలు దేవుడు 

మానవాళిని పూరితగా నాశ్నట చేశాడు. 

a. ____ ఆడమ్ మరియు ఈవ్ 

బి. ____ నోహ్ మరియు అతని క్కటుటబట 



స. ____ అత్రబహట మరియు అతని క్కటుటబట 
 

17. దేవుడు అత్రబాహాముక్క వాగాదనట చేశాడు 

a. ____ ఇత్రశాయేలు పలులు నితా జీవట పటదేటదుక్క 

ఎటపక్ చేయబడాారు 

బి. ____ అనా జనులక్క శాశ్వ త మరణానికి శిక్ష 

విధటచబడటది 

స. ____ జాత్తతో స్టబటధ్ట లేక్కటడా అనిా  దేశాల 

త్రపజలు ఆశీరవ దిటచబడారు 
 

18. దేవుడు మోషే మరియు ఇత్రజాయెల్ పలులతో 

ఒడటబడక్ స్టబటధ్టలోకి త్రపవేశిటచాడా? 
T. ____ F. ____ 
 
 

19. మోషే అత్రబాహాముక్క వాగాదనట చేసన దేశ్టలోకి 

త్రపవేశిటచలేక్పోయాడు, ఎటదుక్టటే అతను దేవునికి 

ఘనత ఇవవ డట క్టటే తనపైనే గౌరవట 

తీసుక్కనాా డు. 
T. ____ F. ____ 
 

20. ఇత్రజాయెల్ పలులు దేవునికి అరేి టచిన ఎదుదలు 

మరియు మేక్ల జటతు బలులు వారి పాపాలను 

క్షమిటచాలా? 
T. ____ F. ____ 

 

21. మానవుని పాపాల క్షమాపణ కోస్ట త్రక్ససుత తన భౌత్తక్ 

శ్రీరానిా  దేవునికి పాపపరిహారారథ బలిగా అరేి టచాడు. 
T ____ F ____ 

 

22. విధేయతతో ఆయనపై విశావ స్ట ఉటచడట దావ రా 

తనను త్రపభువుగా అటీక్రిటచే వారటద్రితో త్రక్ససుత కొతత 

ఒడటబడక్లోకి త్రపవేశిటచాడా? 
T. ___ F. ___ 

 

23. మనుష్యా లటద్రూ దేవునికి నచేు లా జీవిటచడటలో 

విఫలమయాా రు మరియు విమోచిటచబడటానికి 

క్షమాపణ అవస్రట. 
T. ____ F. ____ 

 

24. త్రక్ససుత యొక్క  పాప-బలి, త్రపాయశిు తత బలి, క్షమాపణను 

అటదిసుతటది: 

d. ____ త్రపత్త ఒక్క రూ 

e. ____ నమేమ వారు 

f. ____ త్రక్ససుతపై నమమ క్ట మరియు విధేయతను 

ఉటచి, ఆయన బోధ్నలను జీవిటచేవారు 
 

19. పాప క్షమాపణ, మోక్షట, క్నుగొనబడటది 

a. ____ ఏది స్రైనది మరియు దైవభకి త అనే వారి 

నమమ క్ట 



బి. ____ వారి మటచి పనులు మరియు వారు జీవిటచే 

జీవితట 

స. ____ త్రక్ససుతలో 
 

20. స్వ రటాలో త్రపవేశిటచని వారు ఎవరు? 

l. ____ వా భిచారులు 

m. ____ విత్రగహారాధ్క్కలు 

n. ____ వా భిచారులు   

o. ____ స్వ లిటగ స్టపరుక లు 

p. ____ స్కడోమైటుు [లైటగక్ విక్ృతులు] 

q. ____ దటగలు 

r. ____ కోవర్సస  [అాా శ్] 

s. ____ ాగుబోతులు 

t. ____ రవిలరుు [అపవాదాలు] 

u. ____ దోపడీదారులు [మోస్గాళ్ళు] 

v. ____ పైవనీా  
 

19. క్షమాపణ యొక్క  రక్షణ మరియు త్రపయోజనాలు 

ఉనా  త్రక్ససుతలోకి ఎలా త్రపవేశిటతరు? 

k. ____ దేవుని మరణ స్మాధ మరియు పునరు థాన 

స్టదేశానిా  వినటడ, సువారత - త్రక్ససుత దేవుని 

క్కమారుడు 

l. ____ త్రక్ససుత పాపపరిహారారథట లేక్కటడా క్షమాపణ 

ఉటడద్ని అరథట చేసుకోటడ 

m. ____ నిస్స టదేహటగా త్రక్ససుత దేవుడు మరియు 

దేవుడు అని నమమ టడ 

n. ____ త్రపాపటచిక్త నుటడ దైవభకి తకి జీవనశైలిని 

మారు డట దావ రా పశాు తాపపడటడ 

o. ____ త్రక్ససుత దేవుని క్కమారుడని మీ నమమ కానాి  

ఒపుే కోటడ 

p. ____ పాపపు పాత జీవిానికి చనిపోటడ 

q. ____ తరచుగా బాపాంజట అని పలువబడే నీటిలో 

ముటచడట దావ రా ఆ పాత త్రపాపటచిక్ 

జీవిానిా  త్రక్ససుత మరణటతో పాత్తపెటాంటడ. 

r. ____ దేవుని నుటడ పునరు థానట చేయబడన 

ఆధా్య త్తమ క్ శ్రీరానిా , పరిశుదాాతమ  

బహుమత్తని మరియు అతని చరిు  

అయిన త్రక్ససుత శ్రీరటలోకి స్భా వా నిా  

పటద్టడ. 

s. ____ త్రక్ససుత బోధ్లక్క నమమ క్టగా జీవిటచటడ, 

త్రక్ససుత రక్ తట మిమమ లిా  అనాి  అనాా యాల 

నుటడ శుది ాచేయడట కొనటగటచడానికి 

అనుమత్తసుతటది 

t. ____ పైవనీా  
 

21. మీ దేవుడు మరియు స్ృష్ాంక్ర తతో మీ పరిసథత్త ఏమిటి? 

c. ____ మీక్క యేసు గురిటచి తెలుసు 

d. ____ త్రక్ససుత నీక్క తెలుసు 



 
 
 

 

 

 


