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

Creation and Fall 
Lesson 1 
"In the beginning God created the heavens and the earth. 
Now the earth was formless and empty, darkness was over 
the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering 
over the waters. And God said, ‘Let there be light,’ and 
there was light" (Genesis 1:1-3). While John 1:1-3 states, 
"In the beginning was the Word, and the Word was with 
God, and the Word was God. He was with God in the 
beginning. Through him all things were made; without him 
nothing was made that has been made." The only thing 
man knows about the beginning is what God has chosen 
to reveal to him. Theories of "learned men" are unproven 
and often contrary to what has been revealed.   
 
The last day of creation as recorded in Genesis 1:26-27 is 
"Then God said, 'Let us make man in our image, in our 
likeness, and let them rule over the fish of the sea and the 
birds of the air, over the livestock, over all the earth, and 
over all the creatures that move along the ground.' So, God 
created man in his own image, in the image of God he 
created him; male and female he created them." This 
creation was different from all His other creations as man 
was made in God's likeness, in His image. Man is not an 
exact copy of God. Man was created flesh and blood while 
God is spirit. 
 
God put man in the midst of the rest of creation to rule 
over and have dominion over it. He told the man, Adam, 
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 2:16-17) 
 
The Devil took on the form of a serpent to tempt Eve, lying 
to her. "When the woman saw that the fruit of the tree was 
good for food and pleasing to the eye, and also desirable 
for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave 
some to her husband, who was with her, and he ate it." 
(Genesis 3:6) 
 
James defines the temptation process: "but each one is 
tempted when, by his own evil desire, he is dragged away 
and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth 
to sin; and sin, when it is full-grown, gives birth to death." 
(James 1:14-15) 
 
To Eve the fruit was pleasing to the eye and desirable to 
make her wise but disobedience has consequences. In this 
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సృష్ట ిమరియు పతనుం 
పాఠము 1 

"ప్రపారంభంలో దేవుడు ఆకాశాలను మరియు భూమిని 

సృష్టంచాడు. ఇప్పు డు భూమి నిరాకారమైనది మరియు 

ఖాళీగా ఉంది, లోతైన ఉపరితలంపై చీకటి ఉంది, 

మరియు దేవుని ఆతమ  జలాలపై సంచరించంది. 

మరియు దేవుడు ఇలా అనా్న డు, 'వెలుగు 

ఉండనివ్వ ండి, మరియు అకక డ వెలుగు ఉంది" 

(ఆదికాండము 1:1-3). యోహాను 1:1-3లో, "ఆదియందు 

వాకయ ముండెను, వాకయ ము దేవునితో ఉండెను, వాకయ ము 

దేవుడైయుండెను. ఆదియందు అతడు దేవునితో 

ఉనా్న డు. ఆయన ద్వవ రా సమసతమును సృష్టంచెను; 

ఆయన లేకండా ఏదీ చేయబడలేదు. అది తయారు 

చేయబడింది." మనిష్కి ప్రపారంభం గురించ తెలిసిన 

ఏకైక విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు అతనికి 

వెలలడించడానికి ఎంచుకనా్న డు. "నేరుు కొనా  

ప్పరుషులు" యొకక  సిద్వధ ంతాలు నిరూపంచబడలేదు 

మరియు తరచుగా బహిరగతం చేయబడిన వాటికి 

విరుద్ధంగా ఉంటాయి. 
 

ఆదికాండము 1:26-27లో నమోదు చేయబడిన సృష్ట 

యొకక  చవ్రి రోజు "అప్పు డు దేవుడు ఇలా అనా్న డు, 

'మన సవ రూపంలో, మన పోలికలో మనిష్ని తయారు 

చేద్వద ం, మరియు అవి సముప్రద్ప్ప చేపలను మరియు 

ఆకాశ పక్షులను పరిపాలిద్వద ం. పశువుల మీద్వ, భూమి 

మీద్వ, నేలమీద్ తిరిగే సమసత ప్రపాణుల మీద్వ.' కాబటిట, 

దేవుడు మనిష్ని తన సవ రూపంలో సృష్టంచాడు, దేవుని 

సవ రూపంలో అతనిా  సృష్టంచాడు; మగ మరియు ఆడ 

వారిని సృష్టంచాడు." మానవుడు దేవుని పోలికలో, 

అతని సవ రూపంలో సృష్టంచబడినందున ఈ సృష్ట 

అతని ఇతర సృష్టలనాి టికంటే భినా ంగా ఉంది. 

మనిష్ దేవునికి ఖచు తమైన ప్రపతిరూపం కాదు. దేవుడు 

ఆతమ  అయితే మనిష్ మాంసం మరియు రకాతనాి  

సృష్టంచాడు. 
 

దేవుడు మనిష్ని మిగిలిన సృష్టలో పరిపాలించడానికి 

మరియు ఆధిపతయ ం చేయడానికి మధ్య లో ఉంచాడు. 

ద్వనిని పని చేసి చూసుకోమని ఆద్వము అనే వ్య కి తకి 

చెపాు డు. "మరియు దేవుడైన యెహోవా మనిష్కి ఇలా 

ఆజా్ఞపంచాడు, 'నీక తోటలో ఉనా  ఏ చెట్టట పండలను 

తినవ్చుు ; కానీ మంచ చెడడల తెలివినిచేు  చెట్టట 

ఫలాలను తినకూడదు, ఎందుకంటే మీరు వాటిని తింటే 

మీరు ఖచు తంగా చనిపోతారు'. " (ఆదికాండము 2:16-
17) 
 

ఈవ్క అబద్ధం చెపు  ఆమెను ప్రపలోభపెటటడానికి డెవిల్ 



case the consequence was immediate. However, in some 
situations sin may not be found out until the judgment 
when one faces God. They were removed from paradise to 
a land of toil and pain. God said to the serpent "'Because 
you have done this, Cursed are you above all the livestock 
and all the wild animals!  You will crawl on your belly and 
you will eat dust all the days of your life. And I will put 
enmity between you and the woman, and between your 
offspring and hers; he will crush your head, and you will 
strike his heel.' To the woman he said, 'I will greatly 
increase your pains in childbearing; with pain you will give 
birth to children.  Your desire will be for your husband, and 
he will rule over you.' To Adam he said, 'Because you 
listened to your wife and ate from the tree about which I 
commanded you, 'You must not eat of it', 'Cursed is the 
ground because of you; through painful toil you will eat of 
it all the days of your life. It will produce thorns and thistles 
for you, and you will eat the plants of the field. By the 
sweat of your brow you will eat your food until you return 
to the ground, since from it you were taken; for dust you 
are and to dust you will return'." (Genesis 3:14-19) 
 
With this sin both Adam and Eve were separated from 
God and in need of being reunited with Him. This 
reconciliation would require a perfect sacrifice for their 
sin of disobedience. 
 
Questions 
1. The only instruction God gave to Adam was not to eat 

of the tree of knowledge of good and evil. 

    True _____  False _____ 
 
2. Adam, consequently all mankind, was created 

   A ______ exactly like God.  
   B ______ like all other animals that breathed air.  
   C ______ in the likeness of God.  
 
3. Eve did not understand that she should not eat of the 
fruit of the tree of knowledge of good and evil. 
    True _____  False _____ 
 
4. Adam and Eve sinned because  
   A ____ they ate the forbidden fruit because they were 
starving. 
   B ____ the devil in the form of a serpent forced them to 
eat the forbidden fruit.  
   C ____ they disobeyed God by yielding to temptation 
and eating the forbidden fruit.  
 
5. Since Eve ate of the forbidden fruit, Adam had no 
choice as God had made Eve for him.  
    True _____ False _____ 

 

సరు  రూపానిా  ధ్రించాడు. "ఆ చెట్టట ఫలాలు 

ఆహారంగానూ, కంటికి ఇంప్పగానూ, ్జా్ఞన్ననాి  

పందేందుక కావ్లిి నవిగానూ ఉన్నా యని ఆ స్త్రత 

చూచ, కొనిా  తీసుకని, తనతో ఉనా  తన భరతక కూడా 

ఇచు ంది. తినా్న ను." (ఆదికాండము 3:6) 
 

టంప్టటషన్ ప్రపప్రకియను జేమ్సి  ఇలా నిరవ చంచాడు: 

"అయితే ప్రపతి ఒకక రు శోదించబడతారు, అతని సవ ంత 

చెడు కోరిక ద్వవ రా, అతను దూరంగా లాగి, 

ప్రపలోభపెటిటనప్పు డు, కోరిక గరభ ం ద్వలిు న తరావ త, అది 

పాపానికి జనమ నిసుతంది; మరియు పాపం, అది పూరితగా 

ఎదిగినప్పు డు, మరణానికి జనమ నిసుతంది." (జేమ్సి  1:14-
15) 
 

ఈవ్క పండు కంటికి ఆహాలద్కరంగా ఉంది మరియు 

ఆమెను ్జా్ఞనవ్ంరారాలిగా చేయడానికి కావాలిి నది కానీ 

అవిధేయత పరయ వ్సాన్నలను కలిగి ఉంది. ఈ 

సంద్రభ ంలో, పరిణామాలు తక్షణమే. అయితే, కొనిా  

పరిసిరిాలలో దేవునికి ఎదురుగా ఉనా ప్పు డు తీరుు  

వ్రక పాపం కనుగొనబడదు. వారు సవ ర గం నుండి ప్రశమ 

మరియు బాధ్ల భూమికి తొలగించబడాడ రు. దేవుడు 

పాముతో ఇలా అనా్న డు "'నువువ  ఇలా చేసినందున, 

అనిా  పశువులు మరియు అనిా  అడవి జంరావుల కంటే 

మీరు శాపప్రగసుతలయాయ రు! మీరు మీ కడుప్ప మీద్ 

పాకతారు మరియు మీరు జీవితంలో ఉనా నాి  రోజులు 

ధూళి తింటారు. మరియు నేను వారి మధ్య  శప్రరాతవ ం 

ఉంచుతాను. నీవు మరియు స్త్రత, నీ సంతానమునక 

మరియు ఆమె సంతానమునక మధ్య , అతడు నీ 

తలను నలిపవేయును, నీవు అతని మడమను కొట్టటను. 

ఆ స్త్రతతో, 'నేను నీక సంతాన వేద్నలను విపరీతంగా 

పెంచుతాను, బాధ్తో నీవు పలలలక జనమ నిసాతవు, నీ కోరిక 

నీ భర తపై ఉంట్టంది, అతను నినాు  పరిపాలిసాతడు' అని 

చెపాు డు. ఆద్వముతో అతను ఇలా అనా్న డు, 'నీ భారయ  

మాట విని, 'నువువ  తినకూడదు' అని నేను నీక 

ఆజా్ఞపంచన చెట్టట ఫలాలు తినా్న వు కాబటిట, 'నీ 

కారణంగా నేల శపంచబడింది; బాధాకరమైన ప్రశమతో 

మీరు మీ జీవితమంతా ద్వని నుండి తింటారు. అది మీక 

ముళ్లను, ముళ్లను ప్పటిటసుతంది, మీరు పలంలోని 

మొకక లను తింటారు. మీరు భూమికి తిరిగి వ్చేు  వ్రక 

మీ కనుబొమమ ల చెమట ద్వవ రా మీరు మీ ఆహారానిా  

తింటారు, ఎందుకంటే మీరు ద్వని నుండి 

తీసుకోబడాడ రు; మీరు ధూళిగా ఉన్నా రు మరియు మీరు 

మటిటకి తిరిగి వ్సాతరు." (ఆదికాండము 3:14-19) మీరు 

భూమికి తిరిగి వ్చేు  వ్రక మీ కనుబొమమ ల చెమట 

ద్వవ రా మీరు మీ ఆహారానాి  తింటారు, ఎందుకంటే మీరు 

ద్వని నుండి తీసుకోబడాడ రు; మీరు ధూళిగా ఉనా్న రు 

మరియు మీరు మటిటకి తిరిగి వ్సాతరు." (ఆదికాండము 

3:14-19) మీరు భూమికి తిరిగి వ్చేు  వ్రక మీ 



 
Early Man 

Lesson 2 
Adam and Eve 
Eve, knowing that God commanded them not to eat of the 
fruit of the tree of knowledge of good and evil, yielded to 
her desires, ate of the fruit and gave some to Adam and he 
also ate. The devil in the form of a serpent had enticed 
them to sin. This action of disobedience resulted in them 
being expelled from paradise, the Garden of Eden, and 
suffering other consequences of their sin. The 
consequences were separation from God, pain and death. 
 
Their greatest pain may have been when one son, Cain, 
killed another son, Abel. Sin was present before the 
murder as Cain's heart was not pure and godly. Both Cain 
and Able offered sacrifices to God. But Cain became angry 
because Abel's offering to God was accepted and his was 
rejected.  
 
Cain and Abel  
In Hebrews 11:4 we read that Abel's offering was by faith. 
Now faith is based upon knowledge and love. So Abel's 
action and attitude pleased God whereas Cain's did not. 
God said of Cain's offering "if you do what is right, will you 
not be accepted? But if you do not do what is right, sin is 
crouching at your door; it desires to have you, but you 
must master it." (Genesis 4:7)  
 
Therefore, it appears the object Cain offered was not 
acceptable or his attitude was unacceptable or both. He 
may have not offered the best he had, he may have offered 
something not authorized or he offered exactly what was 
required but with an attitude other than love of God. 
Whatever the situation, God was not pleased and Cain 
knew why. As punishment, the earth would not yield fruits 
for him and he would become a restless wanderer. 
 
Noah 
God told Noah what he must do to save the righteous 
people from perishing in the impending flood. No doubt 
these instructions appeared to be unusual but very 
explicit. Noah may have even questioned how a boat made 
only from one kind of wood exactly so long, wide and high 
with only one window and door could possibly save him 
and his family. However, he   began   building   immediately   
warning   others   of   the consequences of their rebellious 
and sinful lifestyle. In Hebrews 11:7 we read "By faith 
Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear 
built an ark to save his family. By his faith he condemned 
the world and became heir of the righteousness that 
comes by faith." 
 

కనుబొమమ ల చెమట ద్వవ రా మీరు మీ ఆహారానిా  

తింటారు, ఎందుకంటే మీరు ద్వని నుండి 

తీసుకోబడాడ రు; మీరు ధూళిగా ఉన్నా రు మరియు మీరు 

మటిటకి తిరిగి వ్సాతరు." (ఆదికాండము 3:14-19) 
 

ఈ పాపంతో ఆడమ్స మరియు ఈవ ఇద్దరూ దేవుని నుండి 

విడిపోయారు మరియు అతనితో తిరిగి కలపవ్లసిన 

అవ్సరం ఏరు డింది. ఈ సయోధ్య క వారి అవిధేయత 

పాపానికి పరిపూరణ తాయ గం అవ్సరం. 
 

ప్రపశా లు 

3. దేవుడు ఆద్వముక ఇచు న ఒకే ఒకక  ఉపదేశము 

మంచ చెడడలను తెలియజేసే చెట్టటను 

తినకూడద్ని. 

  ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

4. ఆడమ్స, తతఫ లితంగా మానవ్జ్ఞతి అంతా 

సృష్టంచబడింది 

ఒక ______ సరిగాగ  దేవుడిలా. 

B ______ గాలి పీలేు  అనిా  ఇతర జంరావుల వ్లె. 

సి ______ దేవుని పోలికలో. 
 

3. మంచీ చెడూ తెలియజేసే చెట్టట ఫలాలు 

తినకూడద్ని హవ్వ  అరంి చేసుకోలేదు. 

  ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

4. ఆడమ్స మరియు ఈవ పాపం ఎందుకంటే 

A ____ వారు ఆకలితో ఉనా ందున వారు 

నిషేధించబడిన పండలను తిన్నా రు. 

B____ పాము రూపంలో ఉనా  దెయయ ం వారిని 

నిషేధించబడిన పండును తినమని బలవ్ంతం 

చేసింది. 

సి ____ వారు ప్రపలోభాలక లంగి మరియు 

నిషేధించబడిన పండును తినడం ద్వవ రా దేవునికి 

అవిధేయత చూపారు. 
 

5. ఈవ నిషేధించబడిన పండు తినా ందున, దేవుడు 

తన కోసం హవ్వ ను చేసాడు కాబటిట ఆద్వముక వేరే 

మారగం లేదు. 

  ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 
 

క్రారుంభ మనిష్ట 

పాఠం 2 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ 

మంచ చెడడలను తెలియజేసే చెట్టట ఫలాలను 

తినకూడద్ని దేవుడు వారికి ఆజా్ఞపంచాడని హవ్వ క 

తెలిసి, ఆమె కోరికలక లంగి, ఆ పండలను తిని కొనిా  

ఆద్వముక ఇచు  అతను కూడా తినా్న డు. పాము 



Summary 
So far in only six chapters of the first book of the Bible we 
have seen three situations where people disobeyed God's 
commandments, substituting their own desires; one 
disobeyed because it was pleasing to the eye and 
something to be desired to make them wise, one 
disobeyed by presenting an offering, an act of worship, 
that was not pleasing to God and one group disobeyed as 
the thoughts and intent of their mind was evil continually. 
God was displeased in every case, judging their actions 
against his standard, his Word. A righteous God, their 
creator, established the consequences He considered 
appropriate for their action. 
 
Questions 
1. Cain's offering was not acceptable because  
     A ______ it was a grain offering rather than an animal 
offering                   
     B ______ Cain was not obedient thus sinned with his 
offering                        
     C ______ he kept the best for himself  

D ______ is not revealed 
2. Noah followed God's plan exactly and did not 
substitute his own opinion for God's. 
      True ____ False ____ 
 
3. Noah’s faith was based upon  
     A________ his feelings about what God wanted.  
     B________ someone else's opinion of what God 
wanted.  
     C________ knowledge of what God said He wanted. 
 
4. God is displeased when those created in His likeness 
disobey.  
      True ____ False____ 
 
5. There are no consequences for rebelling and 
disobeying God.  
      True _____ False _____ 

 
Their Choice 

Lesson 3 
Noah was a righteous man who obeyed God. By faith he 
built an ark saving mankind from annihilation. After the ark 
was completed Noah and his family entered the ark and 
God caused the animals that breathed air to come into the 
ark. After God closed the door, He opened the fountains of 
the deep and the windows of heaven to flood the earth. 
After days and months, the waters abated. Then Noah, his 
family and the animals came out of the ark.  
 
Noah immediately built an altar, offered a sacrifice and 
worshipped God. This offering pleased God “The LORD 

రూపంలో ఉనా  దెయయ ం వారిని పాపం చేయడానికి 

ప్రప్టరేపంచంది. ఈ అవిధేయత చరయ  ఫలితంగా వారు 

సవ ర గం, ఈడెన్ గార్డ డన్ నుండి బహిషక రించబడాడ రు 

మరియు వారి పాపం యొకక  ఇతర పరిణామాలను 

అనుభవించారు. పరయ వ్సాన్నలు దేవుని నుండి 

వేరుచేయడం, నొపు  మరియు మరణం. 
 

ఒక కమారుడు, కయీను, మరొక కమారుడైన ఏబెల్్ను 

చంపనప్పు డు వారి గొపు  బాధ్ ఉండవ్చుు . కైన్ 

హృద్యం సవ చఛ మైనది మరియు దైవ్భకి త లేనిది 

కాబటిట హతయ క ముందు పాపం ఉంది. కయీను మరియు 

ఏబుల్ ఇద్దరూ దేవునికి బలులు అరిు ంచారు. అయితే 

హేబెలు దేవునికి సమరిు ంచన అరు ణ 

అంగీకరించబడినందున మరియు అతని 

తిరసక రించబడినందున కయీనుక కోపం వ్చు ంది. 
 

కెయిన్ మరియు అబెల్  

హెప్రీయులు 11:4 లో హేబెలు అరు ణ విశావ సం ద్వవ రా 

అని చదువుతాము. ఇప్పు డు విశావ సం ్జా్ఞనం మరియు 

ప్రప్టమపై ఆధారపడి ఉంది. కాబటిట హేబెల్ చరయ  మరియు 

వైఖరి దేవునికి సంతోషానిా చాు యి, అయితే కయీను 

అలా చేయలేదు. దేవుడు కయీను సమరు ణ గురించ 

చెపాు డు "మీరు సరైనది చేసేత, మీరు 

అంగీకరించబడరు? కానీ మీరు సరైనది చేయకపోతే, 

పాపం మీ తలుప్ప వ్ద్ద వ్ంగి ఉంట్టంది; అది మిమమ లిా  

కలిగి ఉండాలని కోరుకంట్టంది, కానీ మీరు ద్వనిని 

సావ ధీనం చేసుకోవాలి." (ఆదికాండము 4:7) 
 

అందువ్లల, కెయిన్ అందించన వ్సుతవు ఆమోద్యోగయ ం 

కాదు లేద్వ అతని వైఖరి ఆమోద్యోగయ ం కాదు లేద్వ 

ర్డండూ కూడా. అతను తన వ్ద్ద ఉనా  ఉతతమమైన 

వాటిని అందించకపోయి ఉండవ్చుు , అతను 

అధికారం లేనిద్వనిా  అందించ ఉండవ్చుు  లేద్వ 

అతను ఖచు తంగా అవ్సరమైన వాటిని అందించాడు, 

కానీ దేవునిపై ప్రప్టమ కంటే ఇతర వైఖరితో. పరిసితిి 

ఏమైనపు టికీ, దేవుడు సంతోష్ంచలేదు మరియు 

ఎందుక కయీనుక తెలుసు. శిక్షగా, భూమి అతనికి 

ఫలాలను ఇవ్వ దు మరియు అతను విరామం లేని 

సంచారి అవుతాడు. 
 

నోహ్ 

రాబోయే జలప్రపళ్యంలో నీతిమంరాలు నశించకండా 

కాపాడందుక తాను ఏమి చేయాలో దేవుడు నోవ్హుతో 

చెపాు డు. ఈ సూచనలు అసాధారణమైనవి కానీ చాలా 

సు షటంగా కనిపంచాయి. ఒక కిటికీ మరియు తలుప్పతో 

సరిగాగ  పడవుగా, వెడలుు గా మరియు ఎరాతగా ఒకే 

రకమైన చెకక తో చేసిన పడవ్ తనను మరియు అతని 

కట్టంబానిా  ఎలా రక్షంచగలద్ని కూడా నోహ్ 

ప్రపశాి ంచ ఉండవ్చుు . అయినపు టికీ, అతను వారి 



smelled the pleasing aroma and said in his heart: ‘Never 
again will I curse the ground because of man, even though 
every inclination of his heart is evil from childhood. And 
never again will I destroy all living creatures, as I have 
done. As long as the earth endures, seedtime and harvest, 
cold and heat, summer and winter, day and night will never 
cease’.” (Genesis 8:21-22) God also gave some instructions 
or commands (Genesis 9:3-7): 
•   Everything that lives and moves will be food for you  
•   Just as I gave you the green plants, I now give you 
everything, 
•   But you must not eat meat that has its lifeblood still in 
it. 
•   And for your lifeblood I will surely demand an 

accounting. I will demand an accounting from every 
animal. And from each man, too, I will demand an 
accounting for the life of his fellow man. 

•   Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood 
be shed; for in the image of God has God made man. 
•   As for you, be fruitful and increase in number; multiply 

on the earth and increase upon it. 
 
God then established a covenant with Noah and every 
living creature. 
 
Sin knocked at the door again as Ham showed disrespect 
for his father whereupon he was cursed to become a slave 
to his brothers. 
 
In Romans 1:28-32 “Furthermore, since they did not think 
it worthwhile to retain the knowledge of God, he gave 
them over to a depraved mind, to do what ought not to be 
done. They have become filled with every kind of 
wickedness, evil, greed and depravity. They are full of envy, 
murder, strife, deceit and malice. They are gossips, 
slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; 
they invent ways of doing evil; they disobey their parents; 
they are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although 
they know God’s righteous decree that those who do such 
things deserve death, they not only continue to do these 
very things but also approve of those who practice them.” 
Note the parallel in Noah’s time and our situation:  
a. The people were sinful and we are sinners – Romans 
3:23 “for all have sinned and fall short of the glory of God.” 
b. They were about to die and we may also – John 8:24a “I 
told you that you would die in your sins.”  
c. Noah was told what to do to save the righteous and so 

have we - John 8:24b “if you do not believe that I [Jesus} 
am [the Christ, the Son of God], you will indeed die in 
your sins.”  

d. All the people of Noah’s time had a choice to make and 
we also have a choice – 2 Corinthians 6:2b “I tell you, now 
is  

తిరుగుబాట్ట మరియు పాపభరితమైన జీవ్నశైలి యొకక  

పరిణామాల గురించ ఇతరులను హెచు రిసూత  వెంటనే 

నిరిమ ంచడం ప్రపారంభించాడు. హెప్రీయులు 11:7 లో 

మనం చదువుతాము "నోవ్హు, ఇంకా చూడనివాటిని 

గూరిు  హెచు రించబడినప్పు డు, పవిప్రత భయంతో తన 

కట్టంబానిా  రక్షంచడానికి ఓడను నిరిమ ంచాడు. తన 

విశావ సం ద్వవ రా అతను ప్రపపంచానిా  ఖండించాడు 

మరియు విశావ సం ద్వవ రా వ్చేు  నీతికి వారసుడు 

అయాయ డు." 
 

సారుంశుం 

బైబిల్ యొకక  మొద్టి ప్పసతకంలోని ఆరు 

అధాయ యాలలో మాప్రతమే ప్రపజలు తమ సవ ంత 

కోరికలను భరీత చేసూత  దేవుని ఆజలాక అవిధేయత చూప్ట 

మూడు పరిసిరిాలను మనం చూశాము; ఒకరు 

అవిధేయత చూపారు, ఎందుకంటే ఇది కంటికి 

నచు ంది మరియు వారిని ్జా్ఞనవ్ంరాలను చేయడానికి 

కావ్లసినది, ఒకరు దేవునికి నచు ని నైవేద్వయ నిా , పూజ్ఞ 

విధాన్ననిా  సమరిు ంచ అవిధేయత చూపారు మరియు 

ఒక సమూహం వారి మనసిు  యొకక  ఆలోచనలు 

మరియు ఉదేదశయ ంతో అవిధేయులయాయ రు నిరంతరం 

చెడు. దేవుడు ప్రపతి సంద్రభ ంలోనూ అసంతృపత 

చెంద్వడు, వారి చరయ లను తన ప్రపమాణానికి, తన 

వాకాయ నికి వ్య తిరేకంగా తీరుు తీరాు డు. నీతిమంరాడైన 

దేవుడు, వాటి సృష్టకర త, వారి చరయ క తగినవిగా 

భావించన పరిణామాలను ్సిాపంచాడు. 
 

ప్రపశా లు 

1. కయీను అరు ణ ఆమోద్యోగయ ం కాదు ఎందుకంటే 

ఒక ______ ఇది జంరా అరు ణ కంటే ధానయ ం అరు ణ 

B ______ కయీను విధేయత చూపలేదు కాబటిట అతని 

అరు ణతో పాపం చేశాడు 

సి ______ అతను తన కోసం ఉతతమమైనద్వనాి  

ఉంచుకనా్న డు 

D ______ వెలలడి కాలేదు 

2. నోవ్హు దేవుని ప్రపణాళికను ఖచు తంగా 

అనుసరించాడు మరియు దేవునికి తన సవ ంత 

అభిప్రపాయానిా  ప్రపతాయ మాా యం చేయలేదు. 

ఒప్పు  తప్పు  ____ 
 

3. నోవ్హు విశావ సం మీద్ ఆధారపడింది 

A_________ దేవుడు కోరుకనా  ద్వని గురించ అతని 

భావాలు. 

B_________ దేవుడు కోరుకనా  ద్వని గురించ వేరొకరి 

అభిప్రపాయం. 

C________ దేవుడు తనక ఏమి కావాలో చెపాు డు. 
 



      the time of God’s favor, now is the day of salvation.” 
 
Questions 
1. Noah was considered righteous because he built an ark 

and saved mankind. 
 True _____ False _____ 
 
2. When is an acceptable time for one’s salvation? 

   A _____ After one has sown their wild oats.  
   B _____ When time pressures are not so great  
   C _____ There is no time like the present.  

 
3. What happens when people refuse to retain God in 
their knowledge? 

   A _____ It is never too late to accept God’s call. 
   B _____ Time will mellow the heart creating a 

desire for knowledge of Him. 
   C _____ God gives them over to their desires. 

 
4. Following Noah’s worship to God, God promised to 

never again destroy all living creatures by water. 
 True _____ False _____ 
  
5. Those who do not believe Jesus is the Christ will die in 
their sins  
           True _____ False _____ 

 
 

God’s Promises 
Lesson 4 
Years following the temptation of Adam and Eve and their 
yielding to their desires rather than obeying God, two 
hundred ninety years following the flood and hundreds of 
years before God gave Moses the Commandments on 
Stone, Terah became the father of Abram. After becoming 
an adult, God made a promise to Abram. "The LORD had 
said to Abram, 'Leave your country, your people and your 
father's household and go to the land I will show you. I will 
make you into a great nation and 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; all peoples on earth will be blessed through you'." 
(Genesis 12:1-3) God changed Abram's name to Abraham 
when He established His covenant with him. So, Abraham 
left his home and went to Canaan. 
 
In Hebrews 11 we read, "By faith he made his home in the 
promised land like a stranger in a foreign country; he lived 
in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him 
of the same promise. For he was looking forward to the 
city with foundations, whose architect and builder is God." 
(Vs. 8-10) It should be clear that God's promise to 
Abraham was to all mankind rather than to one nation. 

4. దేవుడు తన సారూపయ తతో సృష్టంచబడినవారు 

అవిధేయత చూపనప్పు డు ఆయన అసంతృపత 

చెందుతాడు. 

ఒప్పు  తప్పు ____ 
 

5. తిరుగుబాట్ట చేయడం మరియు దేవునికి అవిధేయత 

చూపడం వ్లల ఎలాంటి పరిణామాలు ఉండవు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

వారి ఎుంపిక 

పాఠం 3 

నోవ్హు దేవునికి లోబడిన నీతిమంరాడు. విశావ సం 

ద్వవ రా అతను మానవాళిని విన్నశనం నుండి రక్షంచే 

ఓడను నిరిమ ంచాడు. ఓడ పూరతయిన తరావ త నోవ్హు 

మరియు అతని కట్టంబం ఓడలోకి ప్రపవేశించారు 

మరియు దేవుడు గాలి పీలేు  జంరావులను ఓడలోకి 

వ్చేు లా చేశాడు. దేవుడు తలుప్పను మూసివేసిన 

తరువాత, భూమిని ప్రపవ్హించుటక ఆయన లోతైన 

మరియు సవ ర గప్ప కిటికీలను తెరిచాడు. రోజులు, నెలలు 

గడిచేసరికి నీళ్లల  తగాగయి. అప్పు డు నోవ్హు, అతని 

కట్టంబం మరియు జంరావులు ఓడలో నుండి 

బయటక వ్చాు యి. 
 

నోవ్హు వెంటనే ఒక బలిపీఠానిా  నిరిమ ంచ, బలి 

అరిు ంచ దేవుణ్ణణ ఆరాధించాడు. ఈ అరు ణ దేవునికి 

సంతోషానిా  కలిగించంది, “యెహోవా సువాసనను 

పసిగటాటడు మరియు అతని హృద్యంలో ఇలా 

అనా్న డు: 'మానవుడు చనా పు టి నుండి అతని 

హృద్యంలోని ప్రపతి కోరిక చెడుగా ఉనా పు టికీ, నేను 

ఇకపై నేలను శపంచను. మరియు నేను చేసిన విధ్ంగా 

అనిా  జీవులను న్నశనం చేయను. భూమి సహించనంత 

కాలం, వితతనం మరియు పంట, చలి మరియు వేడి, 

వేసవి మరియు శీతాకాలం, పగలు మరియు రాప్రతి 

ఎపు టికీ నిలిచవుండవు. (ఆదికాండము 8:21-22) 

దేవుడు కొనిా  సూచనలు లేద్వ ఆజలాను కూడా ఇచాు డు 

(ఆదికాండము 9:3-7): 

• జీవించే మరియు కదిలే ప్రపతిదీ మీక ఆహారంగా 

ఉంట్టంది 

• నేను మీక పచు ని మొకక లను ఇచు నటేల, ఇప్పు డు 

మీక అనీా  ఇసుతనా్న ను, 

• అయితే జీవ్న్నధారమైన మాంసానిా  మీరు 

తినకూడదు. 

• మరియు మీ జీవ్న్నధారం కోసం నేను తపు నిసరిగా 

అకంటింగ్ను డిమాండ్ చేసాతను. నేను ప్రపతి జంరావు 

నుండి అకంటింగ డిమాండ్ చేసాతను. మరియు ప్రపతి 

మనిష్ నుండి కూడా, నేను అతని తోటి మనిష్ 

జీవితానికి అకంటింగ డిమాండ్ చేసాతను. 



 
Abraham and Sarah, his wife, were childless even though 
God had promised they would have many descendants. 
They became impatient for God to fulfill his promise of a 
son. Using human reason, they took matters into their own 
hands. Their impatient action caused great conflicts later 
between Ishmael's descendants, Abraham’s first born by 
Sarah's handmaid, and those of Isaac, Abraham’s and 
Sarah’s son of promise. God waited until it was physically 
impossible for Abraham and Sarah to have a child so when 
they did have one there would be no doubt that it was a 
direct result of God's promise and their faith. (Hebrews 
11:11-12)  
 
Abraham became the father of many nations and known 
as the father of the faithful, but he was not without sin.  He 
lied on more than one occasion. When confronted by God 
he repented and put his faith and trust in Him. It is through 
descendants of Abraham, Isaac and Jacob that a savior 
would come into the world to redeem the obedient 
faithful. 
"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'." 
(Genesis 17:1-2) The covenant was sealed by Abraham's 
obedience to God's command to circumcise all males. This 
was before they had any children and hundreds of years 
before the Law was given to Moses. About a year later 
Isaac was born and Abraham circumcised him on the 
eighth day according to the covenant.  
 
Later, when Isaac was older, God commanded Abraham to 
offer Isaac as a burnt offering sacrifice. This was a test of 
Abraham's faith. Abraham reasoned that since God gave 
him Isaac when it was physically impossible for him and 
Sarah to have a son then He could bring Isaac back from 
the dead in order to fulfill his promise. 
 
What is so significant about this relationship between God 
and Abraham? First and foremost God requires obedient 
faithfulness. Through Abraham's faith God’s promise to 
provide a way for man to be reconciled to Him was 
initiated. It would not be realized until years later when 
Jesus of Nazareth, through complete obedient 
faithfulness, would offer himself as the atoning sacrifice 
for man's sins. It was through Isaac, the son of promise, 
not Ishmael his first born, that the covenant would be 
continued as Jesus was a descendant of Isaac through 
David. 
 
It was God’s promise that through Abraham all peoples of 
the earth would be blessed. Therefore, there is no way 

• ఎవ్రైతే మనిష్ యొకక  రకాతనాి  చందిసాత రో, అతని 

రక తం మనిష్ ద్వవ రా చందింపబడురాంది; ఎందుకంటే 

దేవుని సవ రూపంలో దేవుడు మనిష్ని చేసాడు. 

• మీ విషయానికొసేత, ఫలవ్ంతంగా ఉండండి మరియు 

సంఖయ ను పెంచుకోండి; భూమిపై గుణ్ణంచండి 

మరియు ద్వనిపై పెరుగురాంది. 
 

దేవుడు నోవ్హుతో మరియు ప్రపతి జీవితో ఒక 

ఒడంబడికను ్సిాపంచాడు. 
 

హామ్స తన తంప్రడి పటల అగౌరవ్ం చూపడంతో పాపం మళీల 

తలుప్ప తటిటంది, ఆపై అతను తన సోద్రులక బానిసగా 

మారాలని శపంచబడాడడు. 
 

రోమనుల 1: 28-32 లో “అంతేకాకండా, దేవుని గురించన 

్జా్ఞన్ననాి  నిలుప్పకోవ్డం విలువైనద్ని వారు 

భావించలేదు కాబటిట, అతను చేయకూడనిది 

చేయడానికి వారిని చెడిపోయిన మనసిు క 

అపు గించాడు. వారు ప్రపతి రకమైన దుషటతవ ం, చెడు, 

దురాశ మరియు అధోకరణంతో నిండిపోయారు. వారు 

అసూయ, హతయ , కలహాలు, మోసం మరియు దేవ షంతో 

నిండి ఉన్నా రు. వారు గాసిప్సి , అపవాదు, దేవుణ్ణణ 

దేవ ష్ంచేవారు, దురభిమానులు, అహంకారాలు 

మరియు ప్రపగలాభ లు; వారు చెడు చేసే మారాగలను 

కనిపెటాట రు; వారు తమ తలిలద్ంప్రడులక అవిధేయత 

చూప్పతారు; అవి తెలివిలేనివి, విశావ సం లేనివి, 

హృద్యం లేనివి, ప్రకూరమైనవి. అలాంటి పనులు 

చేసేవారు మరణానికి అరుులు అనే దేవుని 

నీతియుక తమైన శాసనం వారికి తెలిసినపు టికీ, వారు ఈ 

పనులను కొనసాగించడమే కాకండా వాటిని 

ఆచరించేవారిని కూడా ఆమోదిసాతరు.” నోవ్హు కాలం 

మరియు మన పరిసితిిలో ఉనా  సమాంతరానిా  

గమనించండి: 

a. ప్రపజలు పాప్పలం మరియు మనం పాప్పలం - రోమనుల 

3:23 "అంద్రూ పాపం చేసి దేవుని మహిమను 

కోలోు తారు." 

బి. వారు చనిపోవ్బోరాన్నా రు మరియు మనం కూడా 

ఉండవ్చుు  - యోహాను 8:24a "మీరు మీ పాపాలలో 

చనిపోతారని నేను మీక చెపాు ను." 

సి. నీతిమంరాలను రక్షంచడానికి ఏమి చేయాలో 

నోవ్హుక చెపు బడింది మరియు మనం కూడా 

అలాగే చేసాతము - యోహాను 8:24b “నేను [యేసు] 

[ప్రకీసుత, దేవుని కమారుడని] మీరు నమమ కపోతే, మీరు 

నిజంగా మీ పాపాలలో చనిపోతారు.” 

డి. నోవ్హు కాలంలోని ప్రపజలంద్రికీ ఒక ఎంపక ఉంది 

మరియు మనక కూడా ఒక ఎంపక ఉంది – 2 

కొరింథీయులు 6:2b “నేను మీక చెప్పతనా్న ను, ఇప్పు డు 

దేవుని అనుక్రరహ సమయుం, ఇప్పు డు మోక్ష దినుం.” 



mankind can earn his reconciliation. It is a promise and 
matter of attitude, faith and obedience to Jesus, the 
Christ, His Word, the Message of Reconciliation. 
 
It should not be so amazing that God blesses the faithful 
obedient and disinherits the rebellious disobedient.  
 
Questions 
1. God's promise to Abraham that his descendant would 

bless all mankind was given 
   A ____ following the giving of the Ten 
Commandants. 
   B ____ at the time Abraham offered Isaac as a 
sacrifice to God.      
   C ____ while with his father, Terah, prior to going to 
Canaan.  

 
2. God’s covenant with Abraham was based upon 

Abraham’s willingness to put his trust in God. 
           True _____  False _____ 
 
3. God spared Isaac’s physical life because of Abraham's 

faith and obedience. 
           True _____  False _____ 
 
4. Abraham was referred to as the father of the faithful 

because he trusted God.  
           True _____  False _____ 
 
5. God is faithful in keeping His promises.  
           True _____  False _____ 

 
 

Grievous Sin 
Lesson 5 
Because of problems between herdsmen of Abraham and 
Lot, his nephew, Abraham allowed Lot to choose his land 
and Abraham would take another area. Lot chose the 
better area near the city of Sodom.  
 
"And the LORD said, 'Because the outcry against Sodom 
and Gomorrah is great, and because their sin is very grave, 
I will go down now and see whether they have done 
altogether according to the outcry against it that has come 
to Me; and if not, I will know'." (Genesis 18:20-21) Before 
God sent angels to destroy Sodom, He revealed His plans 
to Abraham who pleaded with God to save Sodom because 
of righteous people living there. But there were so few. So 
God's angels in the form of men appeared at evening 
entering the city of Sodom. When Lot saw these visitors, 
he insisted they enter his house under his protection. 
 

 

ప్రపశా లు 

1. నోవ్హు ఓడను నిరిమ ంచ మానవ్జ్ఞతిని 

రక్షంచనందున నీతిమంరాడిగా 

పరిగణ్ణంచబడాడడు. 

 ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

2. ఒకరి మోక్షానికి ఆమోద్యోగయ మైన సమయం 

ఎప్పు డు? 

ఒక _____ ఒకరు తమ అడవి వోట్సి  న్నటిన తరావ త. 

B _____ సమయ ఒతితడి అంతగా లేనప్పు డు 

సి _____ ప్రపసుతతం ఉనా ంత సమయం లేదు. 
 

3. ప్రపజలు తమ ్జా్ఞనంలో దేవుణ్ణణ నిలుప్పకోవ్డానికి 

నిరాకరించనప్పు డు ఏమి జరుగురాంది? 

A _____ దేవుని పలుప్పను అంగీకరించడానికి ఇది 

ఎప్పు డూ ఆలసయ ం కాదు. 

B _____ సమయం అతని గురించ ్జా్ఞనం కోసం 

కోరికను సృష్టంచే హృద్యానిా  మెతతగా 

చేసుతంది. 

సి _____ దేవుడు వారిని వారి కోరికలక 

అపు గిసాతడు. 
 

4. నోవ్హు దేవునికి చేసిన ఆరాధ్నను అనుసరించ, 

నీటి ద్వవ రా అనాి  జీవులను ఇక ఎనా టికీ న్నశనం 

చేయనని దేవుడు వాగాదనం చేశాడు. 

 ఒప్పు  తప్పు  _____ 
  

5. యేసు ప్రకీసుత అని నమమ ని వారు తమ పాపాలలో 

చనిపోతారు  

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 
 

దేవుని వాగా్దనాలు 

పాఠం 4 

ఆడమ్స మరియు ఈవ యొకక  టంప్టటషన్ తరువాత 

మరియు వారు దేవునికి విధేయత చూపకండా వారి 

కోరికలక లంగిపోయారు, వ్రద్ల తరువాత ర్డండు 

వ్ంద్ల తొంభై సంవ్తి రాలు మరియు దేవుడు 

మోషేక రాయిపై ఆజలాు ఇవ్వ డానికి వ్ంద్ల 

సంవ్తి రాల ముందు, తెరహ్ అప్రబామ్స్క తంప్రడి 

అయాయ డు. పెద్దయాయ క, దేవుడు అప్రబాముక వాగాదనం 

చేశాడు. "యెహోవా అప్రబాముతో ఇలా అనా్న డు: 'నీ 

దేశానిా , నీ ప్రపజలను మరియు నీ తంప్రడి ఇంటిని 

విడిచపెటిట, నేను నీక చూపంచే దేశానికి వెళ్లల; నేను 

నినాు  గొపు  జ్ఞతిగా చేసాతను, నేను నినాు  ఆశీరవ దిసాతను, 

నేను నీ ప్టరును గొపు గా చేసాతను. మరియు మీరు 

ఆశీరావ ద్ం పందుతారు, నినాు  ఆశీరవ దించేవారిని 

నేను ఆశీరవ దిసాతను మరియు నినాు  శపంచేవారిని నేను 



The wickedness of Sodom is clearly seen in the following; 
"Now before they lay down, the men of the city, the men 
of Sodom, both old and young, all the people from every 
quarter, surrounded the house. And they called to Lot and 
said to him, 'Where are the men who came to you tonight? 
Bring them out to us that we may know them carnally.' So 
Lot went out to them through the doorway, shut the door 
behind him, and said, "Please, my brethren, do not do so 
wickedly! ’See now, I have two daughters who have not 
known a man; please, let me bring them out to you, and 
you may do to them as you wish; only do nothing to these 
men, since this is the reason they have come under the 
shadow of my roof.' And they said, 'Stand back!' Then they 
said, 'This one came in to stay here, and he keeps acting as 
a judge; now we will deal worse with you than with them.' 
So they pressed hard against the man Lot, and came near 
to break down the door. But the angels reached out their 
hands and pulled Lot into the house with them, and shut 
the door." (Genesis 19:4-10) 
The angels explained to Lot the purpose of their mission so 
"When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, 
saying, ‘Arise, take your wife and your two daughters who 
are here, lest you be consumed in the punishment of the 
city.’”... "‘Hurry, escape there. For I cannot do anything 
until you arrive there.’ The sun had risen upon the earth 
when Lot entered Zoar. Then the LORD rained brimstone 
and fire on Sodom and Gomorrah from the LORD out of 
the heavens. So He overthrew those cities, all the plain, all 
the inhabitants of the cities, and what grew on the 
ground." (Genesis 19:15, 23-25) 
 
God removed Adam and Eve from the Garden of Eden 
because of disobedience, destroyed by water all people 
because of the wickedness of man and the evil intent of his 
heart (mind) except Noah, his family and selected animals. 
Now He destroyed Sodom by fire because of grievous 
wickedness. It should be evident that disobedience and 
wickedness is not tolerated by God and those who 
practice such will also be destroyed unless they turn from 
their wickedness and obey the will of God. 
 
Questions 
1. What sin was so great that God decided to destroy 
Sodom?  

   A ____ Abortion  
   B ____ Devil worship  
   C ____ Homosexuality 
 

2. Lot chose the land east of Jordan because 
   A ____ he desired the city life offered by Sodom 
and Gomorrah.  
   B ____ he and Abraham as they constantly argued.  
   C ____ the land appeared to be the better land.  
   D ____ The Bible does not say.  

శపసాతను; భూమిపై ఉనా  ప్రపజలంద్రూ నీ ద్వవ రా 

ఆశీరవ దించబడతారు. ” (ఆదికాండము 12:1-3) దేవుడు 

అప్రబాముతో తన ఒడంబడికను ్సిాపంచనప్పు డు అతని 

ప్టరును అప్రబాహాముగా మారాు డు. కాబటిట, అప్రబాహాము 

తన ఇంటిని విడిచపెటిట కన్ననుక వెళ్లలడు. 
 

హెప్రీయులు 11లో మనము చదువుతాము, 

"విశావ సముచేత అతడు వాగాదన దేశములో పరదేశములో 

పరదేశివ్లె తన నివాసము చేసెను; అతడు అదే 

వాగాదనమునక అతనితో వారసులైన ఇసాి క మరియు 

యాకోబుల వ్లెనే గుడారాలలో నివ్సించెను. 

ప్పన్నదులు ఉనా  నగరానికి వెళ్లండి, దీని వాసుతశిలిు  

మరియు బిలడర్ దేవుడు." (Vs. 8-10) అప్రబాహాముక 

దేవుడు చేసిన వాగాదనం ఒక దేశానికి కాకండా 

మానవాళికి అని సు షటంగా ఉండాలి. 
 

అప్రబాహాము మరియు అతని భారయ  శారా, వారికి చాలా 

మంది సంతానం ఉంటారని దేవుడు వాగాదనం 

చేసినపు టికీ, వారికి సంతానం లేదు. కమారుడని 

దేవుడు తన వాగాదన్ననాి  నెరవేరు డం పటల వారు 

అసహన్ననికి గురయాయ రు. మానవ్ హేరావును 

ఉపయోగించ, వారు తమ చేరాలోల కి తీసుకన్నా రు. వారి 

అసహన చరయ  తరువాత ఇషామ యేలు వారసుల మధ్య , 

సారా యొకక  ద్వసి ద్వవ రా అప్రబహం యొకక  మొద్టి 

సంతానం మరియు ఇసాి క, అప్రబహం మరియు సారా 

వాగాదన కమారుల మధ్య  గొపు  సంఘరషణలక 

ద్వరితీసింది. అప్రబహం మరియు సారాలక బిడడ 

ప్పటటడం భౌతికంగా అసాధ్య మైనంత వ్రక దేవుడు వేచ 

ఉనా్న డు కాబటిట వారికి ఒక బిడడ ఉనా ప్పు డు అది దేవుని 

వాగాదనం మరియు వారి విశావ సం యొకక  ప్రపతయ క్ష 

ఫలితం అని ఎట్టవ్ంటి సందేహం లేదు. (హెప్రీయులు 
11:11-12) 
 

అప్రబాహాము అనేక దేశాలక తంప్రడి అయాయ డు మరియు 

విశావ సుల తంప్రడిగా పలువ్బడాడడు, కానీ అతను పాపం 

లేనివాడు కాదు. అతను ఒకటి కంటే ఎకక వ్ 

సంద్రాభ లలో అబద్ధం చెపాు డు. దేవునికి 

ఎదురైనప్పు డు అతను పశాు తాతపపడాడడు మరియు 

అతనిపై తన విశావ సం మరియు నమమ కం ఉంచాడు. 

అప్రబహం, ఐజ్ఞక్ మరియు జ్ఞకబ్ వారసుల ద్వవ రా 

విధేయులైన విశావ సులను విమోచంచడానికి ఒక 

రక్షకడు ప్రపపంచంలోకి వ్సాతడు. 

"అప్రబాము తొంభైతొమిమ ది సంవ్తి రాల వ్యసిు లో, 

యెహోవా అతనికి ప్రపతయ క్షమై, 'నేను 

సరవ శకి తమంరాడను; న్న యెదుట నడవ్ండి మరియు 

నిరోదష్గా ఉండుము. నేను నీకను న్నకను మధ్య  న్న 

నిబంధ్నను ్సిరిపరచ, నీ సంఖయ ను గొపు గా 

పెంచుదును' అని చెపాు డు." (ఆదికాండము 17:1-2) 

మగవారంద్రికీ సునా తి చేయాలనా  దేవుని ఆజకా 



 

3. Disobedience to God caused problems  
   A ____ in the Garden of Eden.  
   B ____ with the people in Noah's time.  
   C ____ in the cities of Sodom and Gomorrah.  
   D ____ all the above.  

 

4. The destruction of the area around Sodom and 
Gomorrah only affected the men who attempted to 
defile the men [angels] visiting Lot. 

           True _____  False _____ 
 
5. Abraham pleaded with God to save the cities of Sodom 
and Gomorrah because of righteous people living in these 
cities.  
           True _____  False _____ 

 
 

Slavery 
Lesson 6 
God called Abraham while he was living in Ur of the 
Chaldees to go to a far country. He had no place to call 
home; only a promise that his descendants would one day 
have a home. Abraham's descendants would ultimately 
become Egyptian slaves. God through Moses delivered 
them from slavery to go to the land of their inheritance, 
the land where Abraham wandered. This is very similar to 
our short stay here on earth amid wickedness being slaves 
to sin. God through Christ will deliver us from slavery of sin 
to a home in Heaven.  
 
Their journey into that far country, Egypt, began with a 
cowardly act by Jacob's sons to a younger brother, Joseph, 
when they sold him to a band of Ishmaelites, descendants 
of Abraham's first born son. They sold him as a common 
slave and then deceived Jacob into believing Joseph had 
been killed by a wild animal. Remember, Jacob had also 
deceived his father in order to receive a blessing. Joseph 
remained faithful to God and God used him in his plan to 
create a mighty nation from Abraham's descendants. This 
would occur after years of slavery among a people who 
worshipped created things rather than Almighty God. 
 
After four hundred years in Egypt Moses was born. His 
parents defied Pharaoh's edicts to kill the baby and they 
hid him. They acted righteously by their willingness to 
disobey Pharaoh's command rather than disobey God's. 
"By faith Moses' parents hid him for three months after he 
was born, because they saw he was no ordinary child, and 
they were not afraid of the king's edict." (Hebrews 11:23) 
Moses was found by Pharaoh's daughter who had 
compassion on him. Moses’ sister summoned her mother 
and "Pharaoh's daughter said to her, 'Take this baby and 
nurse him for me, and I will pay you.' So the woman took 

అప్రబాహాము విధేయత చూపడం ద్వవ రా ఒడంబడికక 

ముప్రద్ వేయబడింది. ఇది వారికి పలలలు ప్పటటకముందే 

మరియు మోషేక ధ్రమ శాస్త్సతం ఇవ్వ డానికి వ్ంద్ల 

సంవ్తి రాల ముందు జరిగింది. ద్వద్వప్ప ఒక 

సంవ్తి రం తరావ త ఇసాి క జనిమ ంచాడు మరియు 

ఒడంబడిక ప్రపకారం ఎనిమిద్వ్ రోజున అప్రబాహాము 

అతనికి సునా తి చేసాడు. 
 

తరువాత, ఇసాి క పెద్దవాడైనప్పు డు, దేవుడు 

ఇసాి కను ద్హనబలిగా అరిు ంచమని అప్రబాహాముక 

ఆజా్ఞపంచాడు. ఇది అప్రబాహాము విశావ సానికి పరీక్ష. 

తనక మరియు సారాక కమారుని కనడం భౌతికంగా 

అసాధ్య మైనప్పు డు దేవుడు తనక ఇసాి కను 

ఇచాు డు కాబటిట, తన వాగాదన్ననాి  నెరవేరు డానికి 

ఐజ్ఞక్్ను మృరాలలో నుండి తిరిగి తీసుకరాగలడని 

అప్రబాహాము వాదించాడు. 
 

దేవునికి మరియు అప్రబాహాముక మధ్య  ఉనా  ఈ 

సంబంధ్ంలో అంత ముఖయ మైనది ఏమిటి? 

మొటటమొద్టగా దేవునికి విధేయతతో కూడిన విశావ సం 

అవ్సరం. అప్రబహాము విశావ సము ద్వవ రా మానవునితో 

సమాధానపడుటక దేవుని వాగాదనము 

ప్రపారంభించబడింది. నజరేయుడైన యేసు, పూరిత 

విధేయతతో, మానవుని పాపాలక ప్రపాయశిు తతమైన 

బలిగా తనను తాను అరిు ంచుకనే వ్రక 

సంవ్తి రాల తరావ త ఇది ప్రగహించబడదు. ద్వవీదు 

ద్వవ రా యేసు ఇసాి క వ్ంశసిుడు అయినందున 

ఒడంబడిక కొనసాగించబడటానికి వాగాదన కమారుడైన 

ఇసాి క ద్వవ రానే, అతని మొద్టి ప్పటిటన ఇషామ యేలు 

కాదు. 
 

అప్రబాహాము ద్వవ రా భూమిలోని ప్రపజలంద్రూ 

ఆశీరవ దించబడతారని దేవుని వాగాదనం. అందువ్లల, 

మానవ్జ్ఞతి తన సయోధ్య ను సంపాదించడానికి మారగం 

లేదు. ఇది యేసు, ప్రకీసుత, ఆయన వాకయ ం, సయోధ్య  

సందేశం పటల వైఖరి, విశావ సం మరియు విధేయతక 

సంబంధించన వాగాదనం మరియు విషయం. 
 

విశావ సపాప్రరాలైన విధేయులను దేవుడు 

ఆశీరవ దించడం మరియు తిరుగుబాట్ట చేసే 

అవిధేయులను వారసతవ ంగా తొలగించడం చాలా 

అదుభ తంగా ఉండకూడదు. 
 

ప్రపశా లు 

1. అప్రబాహాము వ్ంశసిుడు సమసత మానవాళిని 

ఆశీరవ దిసాత డని దేవుడు అతనికి వాగాదనం చేశాడు 

A ____ టన్ కమాండెంటి్స  ఇవ్వ డం తరువాత. 

B ____ ఆ సమయంలో అప్రబహం ఐజ్ఞక్్ను దేవునికి 

బలిగా అరిు ంచాడు. 



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 2:9-10) 
 
In Hebrews 11: 24-27 we read "By faith Moses, when he 
had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's 
daughter. He chose to be mistreated along with the people 
of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short 
time. He regarded disgrace for the sake of Christ as of 
greater value than the treasures of Egypt, because he was 
looking ahead to his reward. By faith he left Egypt, not 
fearing the king's anger; he persevered because he saw 
him who is invisible." After being trained in all the ways of 
the Egyptians for forty years, God trained Moses another 
forty years as a herdsman before calling him to lead 
Abraham's descendants from the bondage of slavery to 
the land promised long ago to Abraham, Isaac and Jacob.  
 
Because of these former slaves' lack of faith and 
obedience, it took forty years before they were ready to 
obey and claim their promised land. Even though this land 
was given to them by God’s grace they had to fight God's 
enemies to inhabit it. 
 
Today mankind is under the bondage of sin. We are freed 
from the bondage of sin by the blood of Christ. It takes 
continued obedience and faithfulness for us to reach 
Heaven, our promised land, while always fighting the 
enemies of God. 
 
Questions 
1. Moses was born a slave but became grandson of 
Pharaoh, ruler of  all Egypt. 
           True _____  False _____ 
 
2. Moses chose not to continue being Pharaoh's grandson  

   A ____ because Pharaoh was partial to other 
grandchildren 
   B ____ because Pharaoh mistreated Moses birth 
family.  
   C ____ by his faith in Jehovah God. 

 
3. Since God gave Canaan to former Egyptian slaves, they 
were not required to do anything to receive their Land of 
Promise.  
           True _____  False _____ 
 
4. People who are slaves to sin today are not required to 
do anything to inherit Heaven, the spiritual Promised 
Land.  
           True _____  False _____ 
 

సి ____ తన తంప్రడి తేరాతో కన్ననుక వెళ్లల ముందు. 
 

2. అప్రబాహాముతో దేవుడు చేసిన ఒడంబడిక అప్రబాహాము 

దేవునిపై నమమ కముంచాలనే సుముఖతపై 

ఆధారపడింది. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

3. అప్రబాహాము విశావ సం మరియు విధేయత కారణంగా 

దేవుడు ఇసాి క భౌతిక జీవితానిా  విడిచపెటాటడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

4. అప్రబాహాము దేవుణ్ణణ విశవ సించనందున విశావ సుల 

తంప్రడిగా సూచంచబడాడడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

5. దేవుడు తన వాగాదన్నలను నిలబెట్టటకోవ్డంలో 

నమమ కంగా ఉనా్న డు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

 

ఘోరమైన ాపుం 

పాఠం 5 

అప్రబహం మరియు లోరా పశువుల కాపరుల మధ్య  

సమసయ ల కారణంగా, అతని మేనలులడు, అప్రబహం 

లోరాను తన భూమిని ఎంచుకోవ్డానికి 

అనుమతించాడు మరియు అప్రబహం మరొక ప్రపాంతానిా  

తీసుకంటాడు. లోరా సొదొమ పటటణానికి సమీపంలో 

ఉనా  మంచ ప్రపాంతానిా  ఎంచుకనా్న డు. 
 

"మరియు యెహోవా ఇలా చెపాు డు, 'సొదొమ మరియు 

గొమొప్రరాలక వ్య తిరేకంగా మొర విపరీతంగా ఉంది, 

మరియు వారి పాపం చాలా తీప్రవ్మైనది కాబటిట, నేను 

ఇప్పు డు దిగి వెళిల, న్న ద్గ గరక వ్చు న మొరను వారు 

పూరితగా చేశారో లేదో చూసాతను. కాకపోతే, నేను 

తెలుసుకంటాను." (ఆదికాండము 18:20-21) సొదొమను 

న్నశనం చేయడానికి దేవుడు దేవ్దూతలను పంప్ట 

ముందు, నీతిమంరాలు అకక డ నివ్సిసుతనా ందున 

సొదొమను రక్షంచమని దేవునికి వినా వించన 

అప్రబాహాముక ఆయన తన ప్రపణాళికలను 

వెలలడించాడు. కానీ చాలా తకక వ్ మంది ఉన్నా రు. 

కాబటిట సాయంప్రతం సొదొమ పటటణంలోకి ప్రపవేశించన 

దేవుని దూతలు మనుషుల రూపంలో కనిపంచారు. 

లాట్స ఈ సంద్రశ కలను చూసినప్పు డు, వారు తన 

రక్షణలో తన ఇంట్లల కి ప్రపవేశించాలని పట్టటబటాటడు. 
 

సొదొమ దురామ ర గం ప్రకింది వాటిలో సు షటంగా కనిపసుతంది; 

"ఇప్పు డు వారు పడుకోకముందే, సొదొమలోని 

మనుషుయ లు, వ్ృదుధలు మరియు చనా వారు, ప్రపతి 

ప్రపాంతం నుండి ప్రపజలంద్రూ ఇంటిని చుట్టటముటాటరు. 



5. God trained Moses 40 years in Egypt and 40 years as a 
herdsman before appointing him to lead the Children 
of Israel out of Egyptian slavery.  

          True _____  False _____ 
 
 
 
 

Deliverance 
Lesson 7 
At the appropriate time Moses’ mother took Moses to 
Pharaoh's daughter. "Moses was educated in all the 
wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and 
action. When Moses was forty years old, he decided to visit 
his fellow Israelites. He saw one of them being mistreated 
by an Egyptian, so he went to his defense and avenged him 
by killing the Egyptian. Moses thought that his own people 
would realize that God was using him to rescue them, but 
they did not." (Acts 7:22-26) 
 
In fear resulting from his rash action he fled from Pharaoh, 
going to the land of Midian. He humbled himself as a 
shepherd for forty years, after which God was ready for 
him to deliver the descendants of Abraham, Isaac and 
Jacob from the bondage of physical slavery, a symbol of our 
slavery to sin. God gave Pharaoh and the Egyptians ten 
opportunities to choose obedience over destruction. 
Pharaoh appeared to recognize God's power but with each 
passing opportunity it was easier for him to refuse. After 
the death of his first born he told the Israelites to leave. 
But he changed his mind and pursued them to bring them 
back to slavery.  
 
It was at the Red Sea that the Israelites had to make a 
choice to obey God or return to slavery. It was also there 
that Pharaoh and his army were buried in the waters of the 
sea. A new nation, freed from slavery, arose on the other 
side. This is also like our flight from sin. At the cross of 
Christ, we must make a decision and bury our sinful master 
in the waters of baptism in order to arise as a new creation. 
Paul stated in Romans 6:3-7 "Or don't you know that all of 
us who were baptized into Christ Jesus were baptized into 
his death? We were therefore buried with him through 
baptism into death in order that, just as Christ was raised 
from the dead through the glory of the Father, we too may 
live a new life. If we have been united with him like this in 
his death, we will certainly also be united with him in his 
resurrection. For we know that our old self was crucified 
with him so that the body of sin might be done away with, 
that we should no longer be slaves to sin- because anyone 
who has died has been freed from sin."  
 
They did not enter into Canaan immediately as their faith 

మరియు వారు లోరాను పలిచ అతనితో ఇలా అనా్న రు: 

"ఆ మనుషుయ లు ఎకక డ ఉన్నా రు?" ఈ రాప్రతి నీ ద్గ గరికి 

వ్చాు వా, మేము వారిని దేహసంబంధ్ంగా 

తెలుసుకనేలా వారిని మా ద్గ గరికి తీసుకరండి. కాబటిట 

లోరా ద్వవ రం గుండా వారి ద్గ గరక వెళిల, అతని వెనుక 

తలుప్ప మూసివేసి, “ద్యచేసి, న్న సోద్రులారా, చెడుగా 

చేయకండి! 'ఇప్పు డు చూడండి, న్నక మగవాడు 

తెలియని ఇద్దరు కమార్డతలు ఉన్నా రు; ద్యచేసి, నేను 

వాటిని మీ వ్ద్దక తీసుకవ్సాతను మరియు మీరు వారికి 

మీ ఇషటం వ్చు నట్టల చేయవ్చుు ; ఈ మనుషుయ లను 

ఏమీ చేయవ్దుద, ఎందుకంటే వారు న్న పైకప్పు  నీడలోకి 

వ్చాు రు. మరియు వారు, 'తిరిగి నిలబడు!' అప్పు డు 

వారు ఇలా అన్నా రు, 'ఇతను ఇకక డ ఉండడానికి 

వ్చాు డు మరియు అతను న్నయ యమూరితగా 

వ్య వ్హరిసుతనా్న డు; ఇప్పు డు మేము వారితో కంటే మీతో 

ద్వరుణంగా వ్య వ్హరిసాతము. కాబటిట వారు లోరా అనే 

వ్య కి తని గటిటగా నొకాక రు మరియు తలుప్ప బద్దలు 

కొటటడానికి ద్గ గరికి వ్చాు రు. అయితే దేవ్దూతలు తమ 

చేరాలు చాచ లోరాను తమతో పాట్ట ఇంట్లల కి లాగి 

తలుప్పలు వేసారు." (ఆదికాండము 19:4-10) 

దేవ్దూతలు లోరాక తమ మిషన్ యొకక  ఉదేదశాయ నాి  

వివ్రించారు కాబటిట "ఉద్యం తెలలవారగానే, 

దేవ్దూతలు కోరారు. చాలా తొంద్రపడి, 'లేచ, ఇకక డ 

ఉనా  నీ భారయ ను, ఇకక డ ఉనా  నీ ఇద్దరు కూరాళ్లను 

తీసుకవెళ్లండి, మీరు నగర శిక్షలో చనిపోకండా 

ఉండండి. అకక డికి చేరుకోండి.' లోరా జోయర్్లోకి 

ప్రపవేశించనప్పు డు సూరుయ డు భూమిపైకి 

ఉద్యించాడు, అప్పు డు యెహోవా సవ ర గం నుండి 

సొదొమ మరియు గొమొప్రరా మీద్ గంధ్కం మరియు అగిా  

వ్రషం కరిపంచాడు, కాబటిట అతను ఆ పటటణాలను, 

మైద్వనం మొతాతనాి , పటటణాల నివాసులంద్రినీ 

పడగొటాటడు. నేలపై పెరిగింది." (ఆదికాండము 19: 
 

అవిధేయత కారణంగా దేవుడు ఆడమ్స మరియు 

ఈవ్లను ఈడెన్ గార్డ డన్ నుండి తొలగించాడు, నోహ్, 

అతని కట్టంబం మరియు ఎంచుకనా  జంరావులు 

మినహా మనిష్ యొకక  దుషటతవ ం మరియు అతని 

హృద్యం (మనసిు ) యొకక  దుషట ఉదేదశం కారణంగా 

ప్రపజలంద్రినీ నీరు న్నశనం చేసింది. ఇప్పు డు అతను 

ఘోరమైన దుషటతవ ం కారణంగా సొదొమను అగాి తో 

న్నశనం చేశాడు. అవిధేయత మరియు దుషటతావ నాి  

దేవుడు సహించడు మరియు అలాంటి వాటిని 

ఆచరించే వారు కూడా తమ దుషటతావ నాి  విడిచపెటిట, 

దేవుని చతాతనికి లోబడితే తపు  న్నశనం చేయబడతారని 

సు షటంగా చెపాు లి. 
 

ప్రపశా లు 



was weak. They rejected the report of Joshua and Caleb 
who trusted in God.  
 
Consequently, they wandered in the wilderness, near their 
promised land, for forty years, never entering the 
Promised Land. It wasn't until all males over twenty died 
(except Joshua and Caleb) that they would be allowed to 
enter the Promised Land. Moses was prohibited, by God 
from leading them into Canaan. Instead it was Joshua, 
Moses' faithful aide. Once they put their faith in God and 
obeyed him, they were allowed to enter their Promised 
Land. We too must have obedient faith and be reconciled 
to God to enter our Promised Land, Heaven. 
 
Questions 
1. In attempting to deliver Israel from oppression, Moses 
attempted to take matters into his own hands rather 
than waiting upon God.  
           True _____  False _____ 
 
2. God did not give Pharaoh the choice to escape death 
and destruction. 
           True _____  False _____ 
3. Faith in God allowed the Children of Israel to pass 

through the waters of the Red Sea to become free 
from bondage and arrive upon the other shore a new 
nation. 

           True _____  False _____ 
 
4. Upon first reaching the Land of Promise, the children 

of Israel put their faith in 
   A ____ the report of Joshua and Caleb with God's 
guidance.  
   B ____ their own ability.  

 
5. Moses was permitted to  

   A ____ lead the Israelites into the Land of Promise.  
   B ____ enter the promised land but told Joshua to 
lead.  
   C ____ see but not enter the Land of Promise. 

 
 
 

Tables of Stone Covenant 
Lesson 8 
God performed many miracles of blessing upon the 
Israelites, the most prominent being the leading of 
millions of slaves toward a land promised years before to 
Abraham. 
 
Three months after they departed Egypt and around four 
hundred years after God's promise to Abraham they 
camped at Sinai. Here God appeared, delivering to Moses 

1. దేవుడు సొదొమను న్నశనం చేయాలని 

నిరణయించుకనా ంత గొపు  పాపం ఏది? 

A____ అబారషన్ 

B____ డెవిల్ ఆరాధ్న 

సి ____ సవ లింగ సంపరక ం 
 

2. లోరా యోరాదనుక తూరుు న ఉనా  దేశానాి  

ఎనాు కనా్న డు 

A ____ అతను సొదొమ మరియు గొమొప్రరా 

అందించే నగర జీవితానాి  కోరుకనా్న డు. 

B ____ అతను మరియు అప్రబహం నిరంతరం 

వాదించుకన్నా రు. 

సి ____ భూమి మంచ భూమిగా కనిపంచంది. 

D ____ బైబిల్ చెపు లేదు. 
 

3. దేవునికి అవిధేయత వ్లల సమసయ లు వ్చాు యి 

ఈడెన్ గార్డ డన్్లో A____. 

B ____ నోవ్హు కాలంలో ప్రపజలతో. 

సి ____ సొదొమ మరియు గొమొప్రరా నగరాలోల . 

D____ పైవ్నాీ . 
 

4. సొదొమ మరియు గొమొప్రరా చుట్టటపకక ల ప్రపాంతానాి  

న్నశనం చేయడం, లోరాను సంద్రిశ ంచే 

ప్పరుషులను [దేవ్దూతలు] అపవిప్రతం చేయడానికి 

ప్రపయతిా ంచన ప్పరుషులను మాప్రతమే ప్రపభావితం 

చేసింది. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

5. అప్రబాహాము సొదొమ గొమొఱా్ఱ పటటణాలలో నివ్సించే 

నీతిమంరాల కారణంగా వాటిని రక్షంచమని దేవునికి 

వేడుకనా్న డు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 
 

బానిసతవ ుం 

పాఠం 6 

అప్రబాహాము కల్దదయుల ఊర్్లో నివ్సిసుతనా ప్పు డు 

దేవుడు దూరదేశానికి వెళ్లమని పలిచాడు. అతను 

ఇంటికి పలవ్డానికి ్సలిం లేదు; అతని వారసులక 

ఏదో ఒక రోజు ఇలుల ఉంట్టంద్నా  వాగాదనం మాప్రతమే. 

అప్రబహం వారసులు చవ్రికి ఈజిప్పట  బానిసలుగా 

మారతారు. అప్రబాహాము సంచరించన వారి వారసతవ  

దేశానికి వెళ్లడానికి దేవుడు మోషే ద్వవ రా వారిని 

బానిసతవ ం నుండి విడిపంచాడు. పాపానికి బానిసలుగా 

ఉనా  దుషటతవ ం మధ్య  మనం ఇకక డ భూమిపై కొదిదసేప్ప 

ఉండడానిా  ఇది చాలా పోలి ఉంట్టంది. దేవుడు ప్రకీసుత 

ద్వవ రా మనలను పాపప్ప బానిసతవ ం నుండి సవ రాగనికి 

విడిపంచును. 
 



his commandments. "The Lord said to Moses, ‘Come up to 
me on the mountain and stay here, and I will give you the 
tablets of stone, with the law and commands I have 
written for their instruction'." (Exodus 24:12) We refer to 
them as the Ten Commandments and they are listed 
below. (Exodus 20:3-17) 
° "You shall have no other gods before me."  
° "You shall not make for yourself an idol in the form of 

anything in     heaven above or on the earth beneath or 
in the waters below. You shall not bow down to them 
or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous 
God, punishing the children for the sin of the fathers to 
the third and fourth generation of those who hate me, 
but showing love to a thousand [generations] of those 
who love me and keep my commandments."  

° "You shall not misuse the name of the Lord your God, for 
the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his 
name. 
° "Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days 
you shall  
    labor and do all your work, but the seventh day is a 
Sabbath to the  

Lord your God. On it you shall not do any work, neither 
you, nor your son or daughter, nor your manservant or 
maidservant, nor your animals, nor the alien within your 
gates. For in six days the LORD made the heavens and 
the earth, the sea, and all that is in them, but he rested 
on the seventh day. Therefore the LORD blessed the 
Sabbath day and made it holy."  

° "Honor your father and your mother, so that you may live 
long in the land the LORD your God is giving you."  

° "You shall not murder."  
° "You shall not commit adultery." 
° "You shall not steal."  
° "You shall not give false testimony against your 
neighbor."  
° "You shall not covet your neighbor's house. You shall not 

covet your neighbor's wife, or his manservant or 
maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs 
to your neighbor."  

 
Read them again and notice that they are laws, rules, 
regulations, things to do and things not to do. Did you find 
any statement of forgiveness or faith? No! Did you notice 
that only one or two dealt with man's heart, mind or 
attitude? No! This covenant was designed to bring us to 
Christ, and as stated in Hebrews, is replaced by a new one, 
a covenant that forgives wickedness. "For if there had 
been nothing wrong with that first covenant, no place 
would have been sought for another. But God found fault 
with the people and said: 'The time is coming, declares the 
Lord, when I will make a new covenant with the house of 
Israel and with the house of Judah. It will not be like the 

ఆ సుదూర దేశమైన ఈజిప్సట్లోకి వారి ప్రపయాణం, 

యాకోబు కమారులు ఒక తముమ డు జోసెఫ్క చేసిన 

పరికి చరయ తో ప్రపారంభమైంది, వారు అతనిా  అప్రబహం 

యొకక  మొద్టి కమారుడైన ఇషామ యేల్దయుల 

బృంద్వనికి విప్రకయించారు. వారు అతనిని సాధారణ 

బానిసగా అమిమ వేసి, యోసేప్పను అడవి జంరావు 

చంపంద్ని నమేమ లా జ్ఞకబ్్ను మోసగించారు. యాకోబు 

ఆశీరావ ద్ం పందేందుక తన తంప్రడిని కూడా మోసం 

చేశాడని గురుతంచుకోండి. జోసెఫ దేవునికి నమమ కంగా 

ఉనా్న డు మరియు దేవుడు అప్రబహాము వ్ంశసిుల 

నుండి శకి తవ్ంతమైన దేశానిా  సృష్టంచే తన ప్రపణాళికలో 

అతనిని ఉపయోగించుకనా్న డు. సరవ శకి తమంరాడైన 

దేవుడి కంటే సృష్టంచన వ్సుతవులను ఆరాధించే 

ప్రపజలలో సంవ్తి రాల బానిసతవ ం తరావ త ఇది 

జరుగురాంది. 
 

ఈజిప్పటలో న్నలుగు వ్ంద్ల సంవ్తి రాల తరావ త 

మోషే జనిమ ంచాడు. అతని తలిలద్ంప్రడులు శిశువును 

చంపడానికి ఫరో యొకక  శాసన్నలను ధికక రించారు 

మరియు వారు అతనిని ద్వచపెటాటరు. వారు దేవునికి 

అవిధేయత చూప్ట బదులు ఫరో ఆజకా అవిధేయత 

చూపడానికి తమ సుముఖతతో ధ్రమ బద్ధంగా 

ప్రపవ్రి తంచారు. "విశావ సంతో మోషే తలిలతంప్రడులు 

అతను ప్పటిటన తరావ త మూడు నెలల పాట్ట 

ద్వచపెటాటరు, ఎందుకంటే అతను సాధారణ బిడడ కాద్ని 

మరియు రాజు శాసన్ననికి వారు భయపడలేదు." 

(హెప్రీయులు 11:23) మోషేపై కనికరం చూపన ఫరో 

కమార్డత అతనికి దొరికింది. మోషే సోద్రి తన తలిలని 

పలిపంచ, "ఫరో కమార్డత ఆమెతో, 'ఈ బిడడను తీసుకొని 

న్న కొరక పాలివువ , నేను నీక చెలిలసాతను' అని చెపు ంది. 

కాబటిట ఆ స్త్రత శిశువును తీసుకొని అతనికి పాలిచు , 

పలలవాడు పెద్దవాడైనప్పు డు, ఆమె ఫరో కమార్డతయొద్దక 

అతనిని తీసికొనిపోయి, అతడు ఆమెక 

కమారుడయెయ ను, నేను వానిని నీళ్లలోనుండి బయటక 

తీశాను అని చెపు  అతనికి మోషే అని ప్టరు పెటటను.” 

(నిరగమకాండము 2:9-10) 
 

హెప్రీయులు 11: 24-27లో మనము చదువుతాము 

"విశావ సమును బటిట మోషే పెద్దవాడైన తరువాత, ఫరో 

కమార్డత యొకక  కమారునిగా పలవ్బడుటక 

నిరాకరించెను. అతడు పాపము యొకక  సుఖములను 

అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రపజలతో పాట్టగా 

దురామ ర గముగా ప్రపవ్రి తంచుటను ఎంచుకనా్న డు. 

కొదిదకాలం పాట్ట, అతను తన ప్రపతిఫలం కోసం ఎదురు 

చూసుతనా్న డు, ఎందుకంటే అతను ప్రకీసుత కోసం ఈజిప్పట 

సంపద్ కంటే ఎకక వ్ విలువైనదిగా భావించాడు, 

విశావ సం ద్వవ రా అతను రాజు కోపానికి భయపడకండా 

ఈజిప్పటను విడిచపెటాటడు, అతను అతనిని 



covenant I made with their forefathers when I took them 
by the hand to lead them out of Egypt, because they did 
not remain faithful to my covenant, and I turned away 
from them, declares the Lord'." (Hebrews 8:7-9 quoting 
Jeremiah 31:31) 
 
"'This is the covenant I will make with the house of Israel 
after that time, declares the Lord. I will put my laws in their 
minds and write them on their hearts. I will be their God, 
and they will be my people. No longer will a man teach his 
neighbor, or a man his brother, saying, 'Know the Lord,' 
because they will all know me, from the least of them to 
the greatest. For I will forgive their wickedness and will 
remember their sins no more'." (Hebrews 8:10-12)  
 
"By calling this covenant 'new,' he has made the first one 
obsolete; and what is obsolete and aging will soon 
disappear." (Hebrews 8:13) 
 
When Jesus came, he preached a message of repentance, 
a message of God's grace and of faith, love and 
reconciliation. His mission was "to do the will of him who 
sent me and to finish his work." (John 4:34) He opened the 
way for forgiveness of sin by willingly giving his life as the 
atoning sacrifice for OUR sins, to all who believe on Him 
and who "wholeheartedly obeyed the form of teaching to 
which you were entrusted.”  (Romans 6:17) 
 
"Before this faith came, we were held prisoners by the law, 
locked up until faith should be revealed. So the law was 
put in charge to lead us to Christ that we might be justified 
by faith. Now that faith has come, we are no longer under 
the supervision of the law." (Galatians 3:23-25) 
 
"And you, being dead in your trespasses and the 
uncircumcision of your flesh, He has made alive together 
with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped 
out the handwriting of requirements that was against us, 
which was contrary to us. And He has taken it out of the 
way, having nailed it to the cross.” (Colossians 2:13-14 
NKJV)  
 
God's love and mercy provided the perfect blood sacrifice 
in His Son. Christ's death established the “new 
covenant", providing for forgiveness of sins and freedom 
from sin to all who obey the call to repentance and 
obedience.  (Read Hebrews 9:16-28). 
 
So "Speak and act as those who are going to be judged by 
the law that gives freedom, because judgment without 
mercy will be shown to anyone who has not been merciful. 
Mercy triumphs over judgment"! (James 2:12-13) 
 

చూసినందున అతను పట్టటద్లతో ఉనా్న డు. ఎవ్రు 

కనిపంచరు." నలభై సంవ్తి రాలు ఈజిపషయనల అనిా  

మారాగలలో శిక్షణ పందిన తరువాత, దేవుడు మోషేక 

మరో నలభై సంవ్తి రాలు పశువుల కాపరిగా శిక్షణ 

ఇచాు డు, అప్రబాహాము వారసులను బానిసతవ ప్ప 

బానిసతవ ం నుండి చాలా కాలం ప్రకితం అప్రబహం, 

ఇసాి క మరియు యాకోబులక వాగాదనం చేసిన భూమికి 

నడిపంచాడు. 
 

ఈ మాజీ బానిసలక విశావ సం మరియు విధేయత 

లేకపోవ్డం వ్లల, వారు తమ వాగాదనం చేసిన భూమిని 

్కె లయిమ్స చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి నలభై 

సంవ్తి రాలు పటిటంది. ఈ భూమి దేవుని ద్యతో వారికి 

ఇవ్వ బడినపు టికీ, వారు నివ్సించడానికి దేవుని 

శప్రరావులతో పోరాడవ్లసి వ్చు ంది. 
 

నేడు మానవజాతి ాపప్ప బానిసతవ ుంలో ఉుంది. 

ప్రకీసుత రక తం ద్వవ రా మనం పాపప్ప బానిసతవ ం నుండి 

విముకి త పంద్వము. ఎలలప్పు డూ దేవుని శప్రరావులతో 

పోరాడుతూనే, మన వాగాదన భూమి అయిన సవ రాగనికి 

చేరుకోవ్డానికి మనక నిరంతర విధేయత మరియు 

విశావ సం అవ్సరం. 
 

ప్రపశా లు 

1. మోషే బానిసగా జనిమ ంచాడు, అయితే ఈజిప్పట మొతతం 

పాలకడు అయిన ఫరోకి మనవ్డు అయాయ డు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

2. మోషే ఫరో మనవ్డిగా కొనసాగకూడద్ని 

నిరణయించుకనా్న డు 

A ____ ఎందుకంటే ఫారో ఇతర మనవ్ళ్ల పటల 

పక్షపాతంతో ఉనా్న డు 

B ____ ఎందుకంటే మోషే ప్పటిటన కట్టంబానిా  ఫారో 

అసభయ ంగా ప్రపవ్రి తంచాడు. 

సి ____ యెహోవా దేవునిపై తనకనా  విశావ సం 

ద్వవ రా. 
 

3. దేవుడు మాజీ ఈజిప్పట బానిసలక కన్ననును ఇచాు డు 

కాబటిట, వారి వాగాదన దేశానాి  రవ కరించడానికి వారు ఏమీ 

చేయవ్లసిన అవ్సరం లేదు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

4. నేడు పాపానికి బానిసలుగా ఉనా  వ్య కతలు సవ రాగ నాి , 

ఆధాయ తిమ క వాగాదన భూమిని వారసతవ ంగా పందేందుక 

ఏమీ చేయవ్లసిన అవ్సరం లేదు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

5. దేవుడు మోషేక ఈజిప్పటలో 40 సంవ్తి రాలు 

మరియు 40 సంవ్తి రాలు పశువుల కాపరిగా శిక్షణ 



Questions 
1. God called Moses upon the mountain to give him the 
Ten Commandments for the 

   A ___ Gentiles and Israelites [Jews].  
   B ___ Children of Israel forever.  
   C ___ Israelites until replaced by another and better 
covenant. 

 
2. The Ten Commandments, the Law, was a tutor or 
custodian   
    to bring mankind unto faith. 
           True _____  False _____ 
 
3. Some of the Ten Commandments could be kept 

outwardly even though they were not kept inwardly in 
the mind and heart. 

           True _____  False _____ 
 
4. The Law of Moses provided for salvation, the 
forgiveness of  sin. 
           True _____  False _____ 
 
5. God removed the Law of Moses, “the handwriting of 
requirements”, by nailing it to the cross by the death of 
Christ. 
           True _____  False _____ 

 
 
 

After God's Heart 
Lesson 9 
After being delivered from Egyptian slavery and receiving 
a land flowing with milk and honey, Israel was governed by 
judges whom God selected. But the Israelites wanted to be 
like all the nations around them. They rejected God and 
wanted a king. So, God gave them a king - Saul. He ruled 
by what the people wanted - rule by opinion rather than 
as an obedient servant of God. Therefore, Samuel, at God's 
direction, anointed David as king, one who would obey 
him. Many times David had to flee from Saul because Saul 
was hunting him down like a common criminal desiring to 
kill him. Yet, in spite of this David refused to do anything 
"against God's anointed". 
 
After Saul's death David became king. God said of David: 
"After removing Saul, he made David their king. He 
testified concerning him: 'I have found David son of Jesse 
a man after my own heart; he will do everything I want him 
to do.' From this man's descendants God has brought to 
Israel the Savior Jesus, as he promised." (Acts 13:22-23)  
 
On one occasion David's men were among the flocks of a 
very wealthy man and while there they dealt honorably 

ఇచాు డు, ఇప్రశాయేలు పలలలను ఈజిప్పట  బానిసతవ ం 

నుండి బయటక నడిపంచడానికి అతనిా  

నియమించాడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 
 
 
 

విమక్త ు 

పాఠం 7 

తగిన సమయంలో మోషే తలిల మోషేను ఫరో కమార్డత 

వ్ద్దక తీసుకవెళిలంది. "మోషే ఈజిపషయనల ్జా్ఞనమంతా 

చదువుకనా్న డు మరియు వాకక  మరియు చరయ లో 

శకి తవ్ంతమైనవాడు. మోషేక నలభై సంవ్తి రాల 

వ్యసిు  ఉనా ప్పు డు, అతను తన తోటి 

ఇప్రశాయేల్దయులను సంద్రిశ ంచాలని 

నిరణయించుకనా్న డు. వారిలో ఒకరిని ఈజిపషయన్ 

దురివ నియోగం చేయడం చూసి అతను తన వ్ద్దక 

వెళా్ల డు. రక్షణ మరియు ఈజిపషయన్్ను చంపడం 

ద్వవ రా అతనిపై ప్రపతీకారం తీరుు కనా్న డు. దేవుడు 

తమను రక్షంచడానికి తనను ఉపయోగిసుతనా్న డని తన 

సొంత ప్రపజలు ప్రగహిసాత రని మోషే భావించాడు, కానీ వారు 

అలా చేయలేదు." (చటాటలు 7:22-26) 
 

అతని దురద్ృషటకరమైన చరయ  ఫలితంగా భయంతో 

అతను ఫరో నుండి మిద్వయ ను దేశానికి పారిపోయాడు. 

అతను నలభై సంవ్తి రాలు గొప్రర్డల కాపరిగా తనను 

తాను తగి గంచుకనా్న డు, ఆ తరావ త దేవుడు అప్రబహం, 

ఐజ్ఞక్ మరియు జ్ఞకబ్ యొకక  వారసులను భౌతిక 

బానిసతవ ం నుండి విడుద్ల చేయడానికి సిద్ధంగా 

ఉనా్న డు, ఇది పాపానికి మన బానిసతావ నికి చహా ం. 

దేవుడు ఫరోక మరియు ఈజిపషయనలక విధ్వ ంసం 

కంటే విధేయతను ఎంచుకోవ్డానికి పది అవ్కాశాలను 

ఇచాు డు. ఫరో దేవుని శకి తని గురితంచనట్టల కనిపంచాడు, 

కానీ ప్రపతి అవ్కాశంతో అతను తిరసక రించడం 

సులభం. తన మొద్టి బిడడ చనిపోయిన తరావ త 

అతను ఇప్రశాయేల్దయులను విడిచపెటటమని చెపాు డు. 

కానీ అతను తన మనసు మారుు కనా్న డు మరియు 

వారిని తిరిగి బానిసతావ నికి తీసుకరావ్డానికి వారిని 

వెంబడించాడు. 
 

ఎప్రర సముప్రద్ం వ్ద్ద ఇప్రశాయేల్దయులు దేవునికి 

విధేయత చూపడానికి లేద్వ బానిసతావ నికి తిరిగి 

రావ్డానికి ఎంపక చేసుకోవాలి. ఫరో మరియు అతని 

సైనయ ం సముప్రద్ప్ప నీటిలో పాతిపెటటబడినది కూడా 

అకక డ. బానిసతవ ం నుండి విముకి త పందిన కొతత దేశం 

మరొక వైప్ప ఉద్భ వించంది. ఇది కూడా మనం పాపం 

నుండి పారిపోయినటేల. ప్రకీసుత శిలువ్ వ్ద్ద, మనం ఒక 

నిరణయం తీసుకోవాలి మరియు కొతత సృష్టగా తలెతతడానికి 



with him protecting him, not mistreating his herdsmen or 
taking anything of his. Later David was nearby, his men 
were hungry and in need of food so David requested 
assistance, but Nabal, a surly man known for his mean 
dealings, refused David's request in a harsh and 
disrespectful manner. David became very angry, intending 
to kill him, but he repented, allowing God to exercise his 
judgment. 
 
But not everything was godly in David's life. Instead of 
going to battle with his army he remained at home. There 
he saw a lovely woman, lusted for her and sent for her to 
commit adultery. Learning she was pregnant, David 
ordered the murder of her husband to cover up his sin. 
Terrible? Yes! Pleasing to God? No! David desired fleshly 
satisfaction and yielded to the temptation. He suffered 
much for this sin. But when confronted by Nathan, the 
messenger from God, he admitted his wickedness, 
repented and pleaded for forgiveness. Although forgiven, 
he still suffered the consequences of his sinful actions. 
 
No doubt his attitude of heart, his remorse and desire for 
forgiveness in order to be reconciled to God is why God 
would say "I have found David the son of Jesse, a man 
after My own heart, who will do all My will." This is 
everyone's situation today. We have all sinned, need the 
proper attitude toward our sin and need to be reconciled 
to God. 
 
God promised David that one of his descendants would sit 
on his throne forever, referring to Jesus, the Christ, whose 
kingdom will have no end. It was Christ, without sin, 
totally obeying God, willingly giving his life as an atoning 
sacrifice for us, thus fulfilling God's promise to David and 
Abraham. 
 
Questions 
1. David refused to harm Saul, King of Israel, as he had 
been appointed king by God and to do harm to him 
would not be respecting God. 
           True _____  False _____ 
 
2. A person after God’s own heart means 

   A _____ one who teaches God laws and 
commandments.  
   B _____ one who is powerful in leading God’s 
people.  
   C _____ one who desires to do what is right and 
desires to correct sinful acts he may have done.  
 

3. David is an example for us in that he 
   A _____ was a powerful King.  

బాపటజం నీటిలో మన పాపప్ప యజమానిని పాతిపెటాట లి. 

రోమనుల 6:3-7లో పౌలు ఇలా ప్టరొక నా్న డు "లేద్వ 

ప్రకీసుతయేసులోనికి బాపతసమ ం పందిన మనమంద్రం 

అతని మరణానికి బాపతసమ ం తీసుకనా్న మని మీక 

తెలియద్వ? కాబటిట మనం అతనితో పాట్ట బాపటజం 

ద్వవ రా మరణంలోకి పాతిపెటటబడాడము. తంప్రడి మహిమ 

ద్వవ రా మృరాలలోనుండి లేపబడి, మనం కూడా కొతత 

జీవితానిా  గడపవ్చుు , ఆయన మరణంలో మనం 

ఆయనతో ఐకయ ంగా ఉనా టలయితే, ఆయన 

ప్పనరుతిానంలో మనం కూడా ఖచు తంగా ఐకయ ంగా 

ఉంటాము. 
 

వారి విశావ సం బలహీనంగా ఉనా ందున వారు వెంటనే 

కన్ననులోకి ప్రపవేశించలేదు. దేవునిపై నమమ కం ఉంచన 

జ్ఞషువా మరియు కాలేబుల నివేదికను వారు 

తిరసక రించారు. 
 

తతఫ లితంగా, వారు వాగాదన దేశంలోకి ప్రపవేశించకండా 

నలభై సంవ్తి రాలుగా అరణయ ంలో, వారి వాగాదనం 

చేసిన భూమికి సమీపంలో సంచరించారు. ఇరవై ఏళ్లల 

పైబడిన ప్పరుషులంద్రూ మరణ్ణంచే వ్రక (జ్ఞషువా 

మరియు కాలేబ్ మినహా) వారు వాగాదన దేశంలోకి 

ప్రపవేశించడానికి అనుమతించబడరు. మోషే వారిని 

కన్ననుక నడిపంచకండా దేవుడు నిషేధించాడు. 

బదులుగా అది మోషే యొకక  నమమ కమైన 

సహాయకడు జ్ఞషువా. వారు దేవునిపై విశావ సం ఉంచ, 

ఆయనక విధేయత చూపన తరావ త, వారు తమ వాగాదన 

దేశంలోకి ప్రపవేశించడానికి అనుమతించబడాడ రు. మనం 

కూడా విధేయతతో కూడిన విశావ సానిా  కలిగి ఉండాలి 

మరియు మన వాగాదన భూమి, సవ ర గంలోకి 

ప్రపవేశించడానికి దేవునితో సమాధానపడాలి. 
 

ప్రపశా లు 

1. అణచవేత నుండి ఇప్రజ్ఞయెల్్ను విడిపంచే 

ప్రపయతా ంలో, మోషే దేవుని కోసం ఎదురుచూడకండా 

తన చేరాలోల కి తీసుకోవ్డానికి ప్రపయతిా ంచాడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

2. మరణం మరియు న్నశన్ననిా  తపు ంచుకోవ్డానికి 

దేవుడు ఫరోక ఎంపక ఇవ్వ లేదు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 

3. దేవునిపై విశావ సం ఇప్రజ్ఞయెల్ పలలలు ఎప్రర 

సముప్రద్ం యొకక  నీటి గుండా వెళ్ా డానికి 

అనుమతించంది మరియు బానిసతవ ం నుండి 

విముకి త పందింది మరియు అవ్తలి ఒడుడక కొతత 

దేశం చేరుకంది. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 



   B _____ did not sin therefore Jesus who had no sin 
could be the Son of David.  

   C _____ was quick to repent and plead for God’s 
mercy upon becoming aware of his sins. 

 
4. God was always pleased with David’s actions. 
           True _____  False _____ 
 
5. Jesus, a descendant of David, gave His life as the 

atoning sacrifice for forgiveness of sins  
          True _____ False _____ 
 

 
 

Prophets of the Old Covenant 
Lesson 10 
God spoke directly to Adam, Noah, Abraham, Isaac and 
Jacob during the era many refer to as the Patriarchal Age. 
During the establishment of the nation of Israel He spoke 
to Moses, Joshua and then their judges.  While Samuel 
was judge the people rebelled demanding a king. During 
the reign of the kings God delivered His message through 
men we refer to as prophets. All prophets delivered 
God’s message to the Children of Israel but not all 
delivered prophecies about the coming Messiah. Over 
hundreds of years by and many different prophets more 
than 50 prophecies are recorded, all of which were 
fulfilled in Jesus. A few prophesies are listed below 
followed by their New Testament fulfillment. 
 
Malachi 3:1 “Watch out! I'm sending my messenger, and 
he will prepare the way before me. Then suddenly the 
LORD you are looking for will come to his Temple. He is 
the messenger of the covenant whom you desire. Watch 
out! He is coming!" says the LORD of the Heavenly 
Armies.  

Matthew 2:2 After Jesus had been born in Bethlehem 
of Judea in the days of King Herod, wise men from 
the east arrived in Jerusalem and asked, "Where is 
the one who was born king of the Jews? We saw his 
star in the east and have come to worship him."  
 

Genesis 49:10 The scepter shall not depart from Judah, 
nor the ruler's staff from between his feet, until tribute 
comes to him; and to him shall be the obedience of the 
peoples. 

Luke 3:23- 38 - The genealogy of Jesus is tracing His 
linage back through David all the way to Adam. 

 
Jeremiah 23:5 "Behold, the days are coming, declares the 
LORD, when I will raise up for David a righteous Branch, 
and he shall reign as king and deal wisely, and shall 
execute justice and righteousness in the land. 

4. మొద్ట వాగాదన దేశానికి చేరుకనా  తరావ త, 

ఇప్రశాయేలు పలలలు తమ విశావ సానిా  ఉంచారు 

ఎ ____ దేవుని మారగద్రశ కతవ ంతో జ్ఞషువా మరియు 

కాలేబుల నివేదిక. 

B____ వారి సవ ంత సామరియ ం. 
 

5. మోషే అనుమతించబడాడడు 

A ____ ఇప్రశాయేల్దయులను వాగాదన భూమిలోకి 

నడిపసుతంది. 

B ____ వాగాదనం చేయబడిన దేశంలోకి 

ప్రపవేశించండి, కానీ జ్ఞషువాక న్నయకతవ ం 

వ్హించమని చెపాు డు. 

సి ____ చూడండి కానీ వాగాదన భూమిలోకి 

ప్రపవేశించవ్దుద. 
 
 
 

రతి ఒడుంబడిక పటి్టకలు 

పాఠం 8 

దేవుడు ఇప్రశాయేల్దయులపై అనేక అదుభ తాలను 

ఆశీరవ దించాడు, అప్రబాహాముక సంవ్తి రాల ప్రకితం 

వాగాదనం చేయబడిన దేశం వైప్ప లక్షలాది మంది 

ద్వసులను నడిపంచడం అతయ ంత ముఖయ మైనది. 
 

వారు ఈజిప్పటను విడిచపెటిటన మూడు నెలల తరావ త 

మరియు అప్రబాహాముక దేవుడు వాగాదనం చేసిన న్నలుగు 

వ్ంద్ల సంవ్తి రాల తరావ త వారు రన్నయిలో విడిది 

చేశారు. ఇకక డ దేవుడు కనిపంచాడు, మోషేక తన 

ఆజలాను అంద్జేసాడు. "ప్రపభువు మోషేతో, 'కొండపైకి 

న్న ద్గ గరక వ్చు  ఇకక డ ఉండు, నేను వారి సూచనల 

కోసం నేను ప్రవాసిన ధ్రమ శాస్త్సతం మరియు ఆజలాతో 

కూడిన రాతి పలకలను మీక ఇసాతను' అని చెపాు డు." 

(నిరగమకాండము 24:12) మేము వాటిని పది ఆజలాుగా 

సూచసాతము మరియు అవి ప్రకింద్ ఇవ్వ బడాడయి. 

(నిరగమకాండము 20:3-17) 

° "న్నక తపు  వేరే దేవుళా్ల  ఉండకూడదు." 

° "పైన సవ ర గంలో గానీ, కింద్ భూమిలో గానీ, దిగువ్న 

ఉనా  నీళ్లలో గానీ ఏదైన్న విప్రగహానిా  మీ కోసం మీరు 

తయారు చేసుకోకూడదు, మీరు వాటికి 

నమసక రించకూడదు లేద్వ వాటిని 

పూజించకూడదు, ఎందుకంటే నేను, మీ దేవుడైన 

యెహోవా, అసూయపడ దేవుడు, ననాు  

దేవ ష్ంచేవారిలో మూడవ్ మరియు న్నలగవ్ తరం 

వ్రక తంప్రడుల పాపానికి పలలలను శిక్షసాతడు, కానీ 

ననాు  ప్రప్టమించే మరియు న్న ఆజలాను పాటించే 

వెయియ  [తరాలక] ప్రప్టమను చూప్పతాడు." 

° "నీ దేవుడైన యెహోవా న్నమానిా  దురివ నియోగం 

చేయకూడదు, ఎందుకంటే ప్రపభువు తన ప్టరును 

దురివ నియోగం చేసేవారిని నిరోదష్గా ఉంచడు. 



Matthew 1:1 This is a record of the life of Jesus the 
Messiah, the son of David, the son of Abraham. 
 

Isaiah 7:13 -4 And he said, "Hear then, O house of David! 
Is it too little for you to weary men, that you weary my 
God also?  Therefore, the Lord himself will give you a 
sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and 
shall call his name Immanuel.  

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus the Messiah 
happened in this way. When his mother Mary was 
engaged to Joseph, before they lived together, she 
was discovered to be pregnant by the Holy Spirit.  
 

Micah 5:2 But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too 
little to be among the clans of Judah, from you shall 
come forth for me one who is to be ruler in Israel, 
whose coming forth is from of old, from ancient days.  
Matthew 1:1 This is a record of the life of Jesus the 
Messiah, the son of David, [Bethlehem] the son of 
Abraham. 

 
Zechariah 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout 
aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is 
coming to you; righteous and having salvation is he, 
humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a 
donkey.  

Matthew 21:6-7 And the disciples went, and did even 
as Jesus appointed them,  and brought the ass, and 
the colt, and put on them their garments; and he sat 
thereon.  

 
Isaiah 53:5 But he was wounded for our transgressions, 
he was bruised for our iniquities; the chastisement of our 
peace was upon him; and with his stripes we are healed 

Matthew 27:26 Then released he unto them 
Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be 
crucified. 

 
Isaiah 53:7 He was oppressed, and he was afflicted, yet 
he opened not his mouth; like a lamb that is led to the 
slaughter, and like a sheep that before its shearers is 
silent, so he opened not his mouth.  

Matthew 27:12-14 While Jesus was being accused by 
the high priests and elders, he made no reply. Then 
Pilate asked him, "Don't you hear how many charges 
they're bringing against you?"  But Jesus did not reply 
at all, so that the governor was very surprised.  
 

Isaiah 53:9 And they made his grave with the wicked and 
with a rich man in his death, although he had done no 
violence, and there was no deceit in his mouth.  

Matthew 27:57-59 - Later that evening, a rich man 
arrived from Arimathea. His name was Joseph, and 

° "విప్రశాంతి దిన్ననిా  పవిప్రతంగా ఉంచడం ద్వవ రా ద్వనిని 

గురుతంచుకోండి. ఆరు రోజులు మీరు చేయాలి 

ప్రశమపడి మీ పనులనీా  చేయండి, అయితే ఏడవ్ రోజు 

విప్రశాంతిదినం 

ప్రపభువు నీ దేవుడా. ద్వనిమీద్ నీవుగాని, నీ కొడుకగాని, 

కమార్డతగాని, నీ ద్వసిగాని, ద్వసిగాని, నీ 

జంరావులుగాని, నీ గుమమ ములలోనునా  

పరాయివానిగాని ఏ పనీ చేయకూడదు. ఆరు రోజులలో 

యెహోవా ఆకాశానిా , భూమిని, సముప్రద్వనిా , వాటిలో 

ఉనా  సమసాత నాి  సృష్టంచాడు, కానీ ఆయన ఏడవ్ 

రోజున విప్రశాంతి తీసుకనా్న డు. అందుచేత 

యెహోవా విప్రశాంతి దిన్ననిా  ఆశీరవ దించ ద్వనిని 

పవిప్రతం చేశాడు.” 

° "నీ దేవుడైన యెహోవా నీక ఇసుతనా  దేశంలో నీవు 

దీరఘకాలం జీవించేలా నీ తంప్రడిని నీ తలిలని 

సన్నమ నించు." 

° "నువువ  హతయ  చేయకూడదు." 

° "నువువ  వ్య భిచారం చేయకూడదు." 

° "మీరు దొంగిలించకూడదు." 

° "నీ పరుగువాడికి వ్య తిరేకంగా తప్పు డు సాక్షయ ం 

చెపు కూడదు." 

° "నీ పరుగువాని ఇంటిని కోరుకోకూడదు. నీ పరుగువాని 

భారయ ను, అతని పనిమనిష్ని లేద్వ ద్వసిని, అతని 

ఎదుదను లేద్వ గాడిద్ను లేద్వ నీ పరుగువాని దేనిని 

ఆశించరాదు." 
 

వాటిని మళీల చద్వ్ండి మరియు అవి చటాటలు, 

నియమాలు, నిబంధ్నలు, చేయవ్లసినవి మరియు 

చేయకూడనివి అని గమనించండి. మీరు క్షమాపణ 

లేద్వ విశావ సం యొకక  ఏదైన్న ప్రపకటనను కనుగొనా్న రా? 

లేదు! మనిష్ హృద్యం, మనసిు  లేద్వ వైఖరితో 

ఒకరు లేద్వ ఇద్దరు మాప్రతమే వ్య వ్హరించారని మీరు 

గమనించారా? లేదు! ఈ ఒడంబడిక మనలను ప్రకీసుత 

వ్ద్దక తీసుకరావ్డానికి రూపందించబడింది 

మరియు హెప్రీస్లో చెపు బడినట్టలగా, చెడును క్షమించే 

ఒడంబడిక కొతతది ద్వవ రా భరీత చేయబడింది. "మొద్టి 

ఒడంబడికలో తప్పు  ఏదీ లేకంటే, మరొకటి కోసం 

ఎకక డా వెద్కేవారు కాదు. కానీ దేవుడు ప్రపజలలో తప్పు ను 

కనుగొని ఇలా అనా్న డు: 'నేను కొతత ఒడంబడిక చేసే 

సమయం వ్సోతంది, ప్రపభువు ప్రపకటించాడు. ఇప్రశాయేలు 

వ్ంశం మరియు యూద్వ ఇంటి వారితో, నేను వారి 

పూరీవ కలను ఈజిప్పట నుండి బయటక 

తీసుకరావ్డానికి నేను వారిని పట్టటకనా ప్పు డు నేను 

వారితో చేసిన ఒడంబడిక వ్లె ఉండదు, ఎందుకంటే 

వారు న్న నిబంధ్నక నమమ కంగా ఉండలేదు. 
 

"'ఆ కాలం తరువాత నేను ఇప్రశాయేలు ఇంటితో 

చేయబోయే ఒడంబడిక ఇదే, నేను న్న చటాట లను వారి 



he had become a disciple of Jesus. He went to Pilate 
and asked for the body of Jesus, and Pilate ordered it 
to be done. So Joseph took the body and wrapped it 
in a clean linen cloth. Then he placed it in his own 
new tomb, which he had cut out of the rock. After 
rolling a large stone across the door of the tomb, he 
left,  

 
Questions 

1. God spoke directly with Adam, Noah, Abraham, 

and David.     

True _____ False _____ 
 

2. There are no prophecies about a redeemer 

  True _____   False _____ 
 

3. Isaiah was the only prophet to prophecy about a 

Messiah? 

True _____   False _____ 
 

4. There were over 50 prophecies by many prophets all 

of which were fulfilled in Jesus of Nazareth, The 

Christ 

True _____   False _____ 
 

5.  God delivered his message through the kings of Israel 

to His prophets.  

True _____ False _____ 

 
 
 
 

మనసిు లలో ఉంచుతాను మరియు వారి 

హృద్యాలపై వాటిని ప్రవాసాతను, నేను వారికి దేవుడను, 

వారు న్నక ప్రపజలుగా ఉంటారు. ఒకడు తన 

పరుగువారికిని లేక తన సహోద్రునికిగాని 'ప్రపభువును 

ఎరుగుము' అని బోధించడు, ఎందుకంటే వారిలో 

చనా వారి నుండి గొపు వారి వ్రక అంద్రూ ననాు  

తెలుసుకంటారు, ఎందుకంటే నేను వారి చెడును 

క్షమించ వారి పాపాలను ్జా్ఞపకం చేసుకంటాను. ఇక 

లేదు'." (హెప్రీయులు 8:10-12) 
 

"ఈ ఒడంబడికను 'కొతత' అని పలవ్డం ద్వవ రా, అతను 

మొద్టిద్వనాి  వాడుకలో లేకండా చేసాడు; మరియు 

వాడుకలో లేనిది మరియు వ్ృద్వధ పయ ం తవ రలో 

అద్ృశయ మవురాంది." (హెప్రీయులు 8:13) 
 

యేసు వ్చు నప్పు డు, అతను పశాు తాతపం యొకక  

సందేశానిా , దేవుని ద్య మరియు విశావ సం, ప్రప్టమ 

మరియు సయోధ్య  యొకక  సందేశానిా  బోధించాడు. 

అతని లక్షయ ం "ననాు  పంపనవాని చతతం చేయడం 

మరియు అతని పనిని పూరిత చేయడం." (యోహాను 4:34) 

ఆయనపై విశావ సముంచన మరియు "మీక 

అపు గించబడిన బోధ్క హృద్యపూరవ కంగా 

విధేయత చూపన" వారంద్రికీ మన పాపాలక 

ప్రపాయశిు తాత ర ి బలిగా తన జీవితానిా  ఇషటపూరవ కంగా 

ఇవ్వ డం ద్వవ రా పాప క్షమాపణక మారాగనాి  తెరిచాడు. 

(రోమనుల 6:17) 
 

"ఈ విశావ సం రాకముందే, మనం చటటంచే ఖైదీలుగా 

ఉంచబడాడము, విశావ సం వెలలడి అయేయ  వ్రక 

బంధించబడాడము. కాబటిట విశావ సం ద్వవ రా మనం 

నీతిమంరాలుగా తీరు బడాలని మనలిా  ప్రకీసుత వైప్పక 

నడిపంచడానికి ధ్రమ శాస్త్సతం బాధ్య త వ్హించబడింది. 

ఇప్పు డు ఆ విశావ సం వ్చు ంది, మనం ఇకపై చటటం 

పరయ వేక్షణలో ఉండదు." (గలతీయులు 3:23-25) 
 

"మరియు మీరు, మీ అపరాధ్ములలో మరియు మీ 

మాంసము యొకక  సునా తి లేకండా చనిపోయారు, 

అతను అతనితో కలిసి జీవించాడు, మీ 

అపరాధాలనిా ంటినీ క్షమించ, మాక వ్య తిరేకంగా 

ఉనా  అవ్సరాల చేతిప్రవాతను రాడిచపెటాటడు. 

మరియు అతను సిలువ్క ప్రవేలాడదీయడం ద్వవ రా 

ద్వనిని ద్వరి నుండి తీసివేసాడు. (కొలసిి యనుల 2:13-14 
NKJV) 
 

దేవుని క్రేమ మరియు దయ అతని కుమారునిలో 

పరిపూరణ రక ు త్యా గ్దనిి  అుందిుంచుంది.క్రీస్తు మరణుం 

"కొతు ఒడుంబడికను" స్థసాప పిుంచుంది, పశా్చ త్యు పుం 

మరియు విధేయత అనే పిలుప్పను ాట్టుంచే 

వారుందరిీ ాప క్షమాపణ మరియు ాపుం నుుండి 



స్వవ చ్ఛ ను అుందిస్తుుంది.(హెప్రీయులు 9:16-28 

చద్వ్ండి). 
 

కాబటిట "సేవ చఛ ను ఇచేు  చటటం ద్వవ రా తీరుు  తీరు బడ 

వారిలా మాటాలడండి మరియు ప్రపవ్రి తంచండి, 

ఎందుకంటే కనికరం లేని తీరుు  ఎవ్రికైన్న కనికరం 

లేకండా చూపబడురాంది. తీరుు పై ద్య విజయం 

సాధిసుతంది"! (జేమ్సి  2:12-13) 
 

ప్రపశా లు 

1. దేవుడు మోషేను కొండపైకి పలిచ అతనికి పది 

ఆజలాను ఇచాు డు 

ఎ ___ అనుయ లు మరియు ఇప్రశాయేల్దయులు 

[యూదులు]. 

B___ ఎపు టికీ ఇప్రజ్ఞయెల్ పలలలు. 

C ___ ఇప్రజ్ఞయెల్్లు మరొక మరియు మెరుగైన 

ఒడంబడిక ద్వవ రా భరీత చేయబడ వ్రక. 
 

2. పది కమాండెమ ంటి్స , చటటం, ఒక శిక్షకడు లేద్వ 

సంరక్షకడు 

మానవ్జ్ఞతిని విశావ సంలోకి తీసుకరావ్డానికి. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

3. పది ఆజలాలో కొనిా  వాటిని మనసిు లో మరియు 

హృద్యంలో అంతరగతంగా ఉంచుకోకపోయిన్న 

బాహయ ంగా ఉంచవ్చుు . 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

4. మోషే ధ్రమ శాస్త్సతం మోక్షానికి, పాప క్షమాపణక 

అందించంది. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

5. దేవుడు మోషే యొకక  ధ్రమ శాస్త్సాత నాి  తొలగించాడు, 

"అవ్సరాల చేతిప్రవాత", ప్రకీసుత మరణం ద్వవ రా ద్వనిని 

సిలువ్క ప్రవేలాడదీయడం ద్వవ రా. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 
 
 

దేవుని హృదయుం తరువాత 

పాఠం 9 

ఈజిప్పట బానిసతవ ం నుండి విముకి త పంది, పాలు 

మరియు తేనెతో ప్రపవ్హించే దేశానిా  రవ కరించన 

తరావ త, ఇప్రశాయేలు దేవుడు ఎనాు కనా  

న్నయ యమూరుతలచే పరిపాలించబడింది. కానీ 

ఇప్రశాయేల్దయులు తమ చుట్టట  ఉనా  దేశాలనిా టిలాగే 

ఉండాలని కోరుకనా్న రు. వారు దేవుణ్ణణ తిరసక రించారు 

మరియు రాజును కోరుకన్నా రు. కాబటిట, దేవుడు వారికి 

ఒక రాజును ఇచాు డు - సౌలు. అతను ప్రపజలు 



కోరుకనా  ద్వని ప్రపకారం పాలించాడు - దేవునికి 

విధేయుడైన సేవ్కడిగా కాకండా అభిప్రపాయం ప్రపకారం 

పాలించాడు. కాబటిట, శామూయ ల్, దేవుని నిరే దశానుసారం, 

ద్వవీదును రాజుగా అభిషేకించాడు, అతనికి 

లోబడవాడు. సౌలు అతనిా  చంపాలని కోరుకనే 

సాధారణ నేరసిుడిలా వేటాడురానా ందున ద్వవీదు 

చాలాసారుల సౌలు నుండి పారిపోవాలిి  వ్చు ంది. 

అయినపు టికీ, ద్వవీదు "దేవుని అభిష్కతలక 

వ్య తిరేకంగా" ఏమీ చేయడానికి నిరాకరించాడు. 
 

సౌలు మరణానంతరం ద్వవీదు రాజు అయాయ డు. దేవుడు 

ద్వవీదు గురించ ఇలా అనా్న డు: "సౌలును తొలగించన 

తరువాత, అతను ద్వవీదును వారికి రాజుగా చేసాడు. 

అతను అతని గురించ సాక్షయ మిచాు డు: యెషషయి 

కమారుడైన ద్వవీదు న్న మనసిు క తగిన వ్య కి తని నేను 

కనుగొనా్న ను; అతను నేను చేయాలనుకనా ద్ంతా 

చేసాతడు.' ఈ మనుషుయ ని సంతతి నుండి దేవుడు తాను 

వాగాదనము చేసినట్టలగా రక్షకడైన యేసును 

ఇప్రశాయేలుక రపు ంచెను." (చటాటలు 13:22-23) 
 

ఒకానొక సంద్రభ ంలో, డవిడ్ మనుషులు చాలా 

ధ్నవ్ంరాడి మంద్లో ఉన్నా రు మరియు అకక డ వారు 

అతనిని కాపాడుతూ గౌరవ్ప్రపద్ంగా వ్య వ్హరించారు, 

అతని పశువుల కాపరులను దురివ నియోగం చేయలేదు 

లేద్వ అతని నుండి ఏమీ తీసుకోలేదు. తరువాత డవిడ్ 

సమీపంలో ఉనా్న డు, అతని మనుషులు ఆకలితో 

ఉన్నా రు మరియు ఆహారం అవ్సరం కాబటిట డవిడ్ 

సహాయం కోరాడు, కానీ న్నబాల్, అతని నీచమైన 

వ్య వ్హారాలక ప్రపసిదిధ చెందిన వ్య కి త, డవిడ్ యొకక  

అభయ రనిను కఠినమైన మరియు అగౌరవ్ంగా 

తిరసక రించాడు. డవిడ్ చాలా కోపంగా ఉనా్న డు, 

అతనిా  చంపాలని అనుకనా్న డు, కానీ అతను 

పశాు తాతపపడాడడు, దేవుడు తన తీరుు ను అమలు 

చేయడానికి అనుమతించాడు. 
 

కానీ ద్వవీదు జీవితంలో ప్రపతిదీ దైవానుసారం కాదు. 

అతను తన సైనయ ంతో యుద్వధనికి వెళ్లకండా ఇంట్లలనే 

ఉనా్న డు. అకక డ అతను ఒక సుంద్రమైన స్త్రతని చూసి, 

ఆమెను మోహించ వ్య భిచారం చేయమని పంపాడు. 

ఆమె గరభ వ్తి అని తెలుసుకనా  డవిడ్ తన పాపానిా  

కపు ప్పచుు కోవ్డానికి ఆమె భరతను హతయ  చేయమని 

ఆదేశించాడు. భయంకరమైన? అవును! దేవునికి 

ఇషటమా? లేదు! ద్వవీదు శారీరక సంతృపతని 

కోరుకనా్న డు మరియు శోధ్నక లంగిపోయాడు. ఈ 

పాపానికి చాలా బాధ్పడాడడు. కానీ దేవుని నుండి వ్చు న 

దూత అయిన న్నథన్్ను ఎదురొక నా ప్పు డు, అతను తన 

దుషటతావ నాి  అంగీకరించాడు, పశాు తాతపం చెంద్వడు 

మరియు క్షమించమని వేడుకనా్న డు. 



క్షమించబడినపు టికీ, అతను తన పాపప్ప చరయ ల 

యొకక  పరిణామాలను ఇంకా అనుభవించాడు. 
 

నిసి ందేహంగా అతని హృద్య ద్ృకు థం, 

పశాు తాతపం మరియు దేవునితో సమాధానపడడానికి 

అతని పశాు తాతపం మరియు క్షమాపణ కోరిక కారణంగా 

దేవుడు "నేను జెరి  కమారుడైన డవిడ్్ని 

కనుగొనా్న ను, న్న సవ ంత హృద్యానికి అనుగుణంగా 

ఉనా  వ్య కి తని కనుగొనా్న ను, అతను న్న చతతం అంతా 

చేసాతడు." ఈ రోజు అంద్రి పరిసితిి ఇదే. మనమంద్రం 

పాపం చేసాము, మన పాపం పటల సరైన వైఖరి అవ్సరం 

మరియు దేవునితో సమాధానపడాలి. 
 

దేవుడు ద్వవీదుక అతని సంతానంలో ఒకరు తన 

సింహాసనంపై శాశవ తంగా కూరుు ంటారని వాగాదనం 

చేసాడు, అతని రాజ్ఞయ నికి అంతం ఉండదు. ఇది ప్రకీసుత, 

పాపం లేకండా, పూరితగా దేవునికి విధేయుడయాయ డు, 

మన కోసం ప్రపాయశిు తతంగా తన జీవితానిా  

ఇషటపూరవ కంగా ఇచాు డు, తద్వవ రా ద్వవీదు మరియు 

అప్రబహాములక దేవుడు చేసిన వాగాదన్ననాి  నెరవేరాు డు. 
 

ప్రపశా లు 

1. ఇప్రశాయేలు రాజైన సౌలుక హాని చేయడానికి ద్వవీదు 

నిరాకరించాడు, ఎందుకంటే అతను దేవునిచే రాజుగా 

నియమించబడాడడు మరియు అతనికి హాని చేయడం 

దేవునికి గౌరవ్ం కాదు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

2. దేవుని సవ ంత హృద్యానిా  అనుసరించే వ్య కి త 

అంటే 

దేవుని చటాటలు మరియు ఆజలాను బోధించే _____ 

వ్య కి త. 

B _____ దేవుని ప్రపజలను నడిపంచడంలో 

శకి తమంరాడు. 

సి _____ సరైనది చేయాలని కోరుకనేవాడు 

మరియు అతను చేసిన పాపప్ప చరయ లను 

సరిదిద్వద లని కోరుకనేవాడు. 
 

3. ద్వవీదు మనక ఒక ఉద్వహరణ 

ఒక _____ ఒక శకి తవ్ంతమైన రాజు. 

B_____ పాపం చేయలేదు కాబటిట పాపం లేని యేసు 

ద్వవీదు కమారుడ కావ్చుు . 

సి _____ పశాు తాతపం చెంది, తన పాపాల గురించ 

తెలుసుకనా  తరావ త దేవుని ద్య కోసం 

వేడుకనా్న డు. 
 

4. ద్వవీదు చరయ లతో దేవుడు ఎప్పు డూ సంతోష్ంచాడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 



5. ద్వవీదు వ్ంశసిుడైన యేసు, పాప క్షమాపణ కోసం 

తన ప్రపాణానిా  ప్రపాయశిు తత బలిగా ఇచాు డు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

 
 

ాత ఒడుంబడిక యొకక  క్రపవక ులు 

పాఠం 10 

చాలా మంది పతృసావ మయ  యుగం అని పలిచే 

కాలంలో దేవుడు ఆడమ్స, నోహ్, అప్రబహం, ఐజ్ఞక్ 

మరియు జ్ఞకబ్్లతో నేరుగా మాటాలడాడు. ఇప్రశాయేలు 

దేశం ్సిాపన సమయంలో అతను మోషే, జ్ఞషువా 

మరియు వారి న్నయ యమూరుతలతో మాటాలడాడు. 

శామూయ ల్ న్నయ యమూరితగా ఉనా ప్పు డు ప్రపజలు రాజును 

కోరుతూ తిరుగుబాట్ట చేశారు. రాజుల పాలనలో దేవుడు 

తన సందేశానిా  మనుషుయ ల ద్వవ రా అందించాడు, 

మనం ప్రపవ్క తలుగా పలుసాతము. ప్రపవ్క తలంద్రూ 

ఇప్రజ్ఞయెల్ పలలలక దేవుని సందేశానాి  అందించారు 

కాని రాబోయే మెరి య గురించ అంద్రూ ప్రపవ్చన్నలు 

చెపు లేదు. వ్ంద్ల సంవ్తి రాలలో మరియు అనేక 

విభినా  ప్రపవ్క తల ద్వవ రా 50 కంటే ఎకక వ్ ప్రపవ్చన్నలు 

నమోదు చేయబడాడయి, అవ్నీా  యేసులో నెరవేరాయి. 

కొనిా  ప్రపవ్చన్నలు వాటి కొతత నిబంధ్న నెరవేరుు తో 

పాట్ట ప్రకింద్ ఇవ్వ బడాడయి. 
 

మలాీ 3:1"చూసుకో! నేను న్న దూతను 

పంప్పరానా్న ను, అతను న్నక ముందు మారాగనాి  సిద్ధం 

చేసాతడు. అప్పు డు మీరు వెరాకరానా  యెహోవా 

అకసామ రాతగా తన ఆలయానికి వ్సాతడు. ఆయన మీరు 

కోరుకనే ఒడంబడిక యొకక  దూత. చూసుకో! ఆయన 

వ్సుతనా్న డు!” అని సవ ర గప్ప సైన్నయ లక అధిపతియైన 

యెహోవా చెబురానా్న డు. 

మతతయి 2:2హేరోదు రాజు కాలంలో యేసు 

యూద్యలోని బేతెలహేములో జనిమ ంచన తరువాత, 

తూరుు  నుండి ్జా్ఞనులు యెరూషలేముక వ్చు , 

"యూదులక రాజుగా జనిమ ంచనవాడు ఎకక డ 

ఉనా్న డు? మేము తూరుు న అతని నక్షప్రతానిా  

చూసి వ్చాు ము. ఆయనను పూజించుటక." 
 

ఆదికుండమ 49:10అతనికి కపు ం వ్చేు వ్రక 

రాజద్ండం యూద్వ నుండి వెళ్ా కూడదు, అతని 

పాద్వల మధ్య  నుండి పాలకడి ద్ండ వేయకూడదు; 

మరియు అతనికి ప్రపజల విధేయత ఉంట్టంది. 

లూకా 3:23-38- యేసు వ్ంశావ్ళి డవిడ్ ద్వవ రా 

ఆడమ్స వ్రక అతని వ్ంశానిా  గురితంచంది. 
 

యిర్మీ యా 23:5"ఇదిగో, నేను ద్వవీదు కోసం ఒక 

నీతివ్ంతమైన కొమమ ను లేవ్నెతేత రోజులు 

రాబోరానా్న యి, మరియు అతను రాజుగా ఏలాడు 



మరియు తెలివిగా వ్య వ్హరించ, దేశంలో న్నయ యానాి  

మరియు ధ్రామ నిా  అమలు చేసే రోజులు వ్సుతనా్న యి. 

మతతయి 1:1ఇది అప్రబహాము కమారుడైన ద్వవీదు 

కమారుడైన యేసు మెరి య జీవితానికి 

సంబంధించన రికారుడ. 
 

యెషయా 7:13-4 మరియు అతను ఇలా అనా్న డు: 

"ద్వవీదు ఇంటివారిలారా, వినండి! మనుషుయ లను 

అలసిపోవ్టం మీక చాలా తకక వ్, మీరు న్న దేవుడిని 

కూడా అలసిపోతారు? కాబటిట, ప్రపభువు సవ యంగా మీక 

ఒక సూచన ఇసాతడు. ఇదిగో, కనయ  గరభ ం ద్వలుు రాంది. 

ఒక కమారుని కని అతనికి ఇమామ నుయేలు అని ప్టరు 

పెటాట లి. 

మతతయి 1:18ఇప్పు డు యేసు మెరి య జననం ఈ 

విధ్ంగా జరిగింది. అతని తలిల మేరీ జోసెఫ్తో 

నిశిు తారంి చేసుకనా ప్పు డు, వారు కలిసి 

జీవించడానికి ముందు, ఆమె పరిశుద్వధ తమ  ద్వవ రా 

గరభ వ్తి అని కనుగొనబడింది. 
 

మీక 5:2అయితే, ఓ బేతెలహేము ఎప్రఫాతా, యూద్వ 

వ్ంశాలలో ఉండడానికి చాలా చనా వాడా, నీ నుండి 

ఇప్రశాయేలులో పరిపాలించేవాడు న్న కోసం వ్సాతడు, 

అతను ప్పరాతన కాలం నుండి వ్సుతనా్న డు. 

మతతయి 1:1ఇది ద్వవీదు కమారుడైన [బెతెలహేము] 

అప్రబాహాము కమారుడైన యేసు మెరి య 

జీవితానికి సంబంధించన రికారుడ. 
 

జెకరా  9:9రయోను కమారీ, గొపు గా సంతోష్ంచు! 

యెరూషలేము కమారీ, బిగ గరగా అరవ్ండి! ఇదిగో, నీ 

రాజు నీ ద్గ గరక వ్సుతనా్న డు; అతను నీతిమంరాడు 

మరియు మోక్షానిా  కలిగి ఉనా్న డు, అతను వినయం 

మరియు గాడిద్ మీద్, గాడిద్ పలల మీద్, గాడిద్ పలల 

మీద్ ఎకాక డు. 

మతతయి 21:6-7మరియు శిషుయ లు వెళిల, యేసు 

తమక నియమించన ప్రపకారము చేసి, గాడిద్ను, 

గాడిద్ను తెచు , వాటి మీద్ తమ వ్స్త్సతములను 

ధ్రించరి. మరియు అతను ద్వనిపై కూరుు నా్న డు. 
 

యెషయా 53:5అయితే అతడు మన అతిప్రకమములను 

బటిట గాయపరచబడెను, మన దోషములనుబటిట 

నలుగగొటటబడెను; మా శాంతి శిక్ష అతనిపై ఉంది; 

మరియు అతని చారలతో మేము సవ సతి పంద్వము 

మతతయి 27:26అప్పు డు అతను బరబాా ను వారికి 

విడిచపెటాటడు; కానీ యేసును కొరడాలతో కొటిట 

సిలువ్ వేయడానికి అపు గించాడు. 
 

యెషయా 53:7అతను అణచవేయబడాడడు, మరియు 

అతను బాధ్పడాడడు, అయినపు టికీ అతను నోరు 

తెరవ్లేదు; వ్ధ్క తీసుకెళ్ా బడిన గొప్రర్డపలలవ్లె, 



బొచుు  కతితరించేవారి యెదుట మౌనంగా ఉనా  గొప్రర్డవ్లె 

అతడు నోరు తెరవ్లేదు. 

మతతయి 27:12-14ప్రపధాన యాజకలు మరియు 

పెద్దలు యేసును నిందిసుతనా ప్పు డు, అతను 

సమాధానం చెపు లేదు. అప్పు డు పలారా, “వారు నీ 

మీద్ ఎనిా  ఆరోపణలు చేసుతనా్న రో నువువ  

వినలేద్వ?” అని అడిగాడు. కానీ యేసు అసి లు 

సమాధానం చెపు లేదు, కాబటిట గవ్రా ర్ చాలా 

ఆశు రయ పోయాడు. 
 

యెషయా 53:9మరియు వారు అతని సమాధిని 

దురామ రుగనితోను మరియు అతని మరణములో 

ధ్నవ్ంరానితోను చేయించరి; 

మతతయి 27:57-59- ఆ సాయంప్రతం తరువాత, 

అరిమతీయా నుండి ఒక ధ్నవ్ంరాడు వ్చాు డు. 

అతని ప్టరు జోసెఫ, మరియు అతను యేసు 

శిషుయ డు అయాయ డు. అతను పలారా వ్ద్దక వెళిల 

యేసు శరీరానిా  అడిగాడు, మరియు పలారా ద్వనిని 

చేయమని ఆదేశించాడు. కాబటిట యోసేప్ప శరీరానిా  

తీసుకని శుప్రభమైన న్నరబటటలో చుటాటడు. అప్పు డు 

అతను ద్వనిని రాక్ నుండి కతితరించన తన సవ ంత 

కొతత సమాధిలో ఉంచాడు. సమాధి తలుప్పక 

అడడంగా ఒక పెద్ద రాయిని చుటిటన తరువాత, 

అతను వెళాి పోయాడు, 
 

ప్రపశా లు 

6. దేవుడు ఆద్వము, నోవ్హు, అప్రబాహాము మరియు 

ద్వవీదులతో నేరుగా మాటాలడాడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

7. విమోచకడి గురించ ప్రపవ్చన్నలు లేవు 

  ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

8. మెరి య గురించ ప్రపవ్చంచన ఏకైక ప్రపవ్క త 

యెషయా? 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

9. చాలా మంది ప్రపవ్క తల ద్వవ రా 50కి పైగా ప్రపవ్చన్నలు 

ఉన్నా యి, అవ్నాీ  నజరేయుడైన యేసు, ప్రకీసుతలో 

నెరవేరాయి. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
 

10. దేవుడు తన సందేశానిా  ఇప్రశాయేలు రాజుల ద్వవ రా 

తన ప్రపవ్క తలక అందించాడు. 

ఒప్పు  తప్పు  _____ 
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End of Time on Earth - భూమిప్ ై స్మయం ముగింపు - 
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Holy Spirit - పరిశుదధ ఆత్మ - 
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Outlined Bible - వివరించిన బ ైబిల - 
Summarized - స్ారాంశ్ం - 
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దేవుడు మరియు ఆయన సుంకల్ు ుం గురిుంచ మరిుంత తెలుస్తకోవాల్నే ఆసక్త ు ఉని  ఎవరికైనా బైబిల్ ాఠాల్ను అుందుబాటులో 

ఉుంచ్డుం ఇనిట ిట్యా ట్ యొకక  ల్కా్ష ుం ాఠాల్ను క్రపిుంట్ చేయడానిక్త డౌన్స్థలోడ్ చేస్తకోవచా్చ , ఆన్స్థలైన్స్థలో అధ్ా యనుం 

చేయవచా్చ  లేదా వా కుులు లేదా చ్రిా ల్ దావ ర ఇమెయిల్ ముంక్రతితవ  శ్చఖలో ఉపయోగుంచ్వచా్చ . ఇుంటరి్న షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యా ట్ (IBKI) నుుండి డిపొ్లమా సుంాదిుంచ్డానిక్త ఒక విదాా రిప తపు నిసరిగ్ద నాలుగు అవసరమైన కోరుట లు మరియు 7 ఎుంపిక 

ాఠాల్ను పూరిు చేసి ఉుండాలి. అడావ న్ట స్థడ్ స్థససి్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్సాక ల్ర్) అవారుును అుందుకోవడానిక్త, ఒక విదాా రిప డిపొ్లమా 

సుంాదిుంచ్డుంతో ాటు అనిి  ఎల్క్తవి్ ాఠాలు మరియు 7 అదనప్ప అధ్ా యనాల్ను పూరిు చేసి ఉుండాలి.  

Course One - The Message | మొదట్ట కోరుట  “మరీ మ  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ ప్రపతిదీ ఎలా వ్చు ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ 

Christ, The Mystery of God |  ప్రకీసుత - దేవుని రహసయ ం  

Myths About God |  దేవుని గురించన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుట  రుండు - అతని సుందేశ్చనిక్త విధేయత 

Time Before Christ   ప్రకీసుతక ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్రకీసుత సమయం  

Time After Christ   ప్రకీసుత తరావ త సమయం  

Time To Decide    నిరణయించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సిలువ్ జీవితానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుట  మూడు -క్రీస్తులో కొతు ఆధా్య తిీ క జీవితుం  

Baptism into Christ   |  ప్రకీసుతలోకి బాపటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేరాలతో చేయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవ్కలు 

Message From The Epistles   |   ఎపసటలి్  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు సతయ ంతో దేవుణ్ణణ ఆరాధించండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుట  నాలుగు - క్రీస్తులో పరిపకవ త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్రకీసుత జీవితం 

United In Christ   ప్రకీసుతలో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క పాలు 

Living Liberated |  లివింగ లిబరేటడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్రకీసుత యొకక  ప్రపతయ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీరం, ఆతమ , ఆతమ  - మీరు చనిపోయినప్పు డు వారు 

ఎకక డికి వెళ్తారు?         
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